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 نفحاٌت قرآ نية

ٌٌ }يَرفَُع للاُ  َيَ  آتلوُّ  ّلم ََ جاتاتو لللُا  اا ومون َ  ير اُْمو ّل يَ  آ َواّ  وك نيَذ ّ  

 11ّجملاجةل 

 

 ّ ىل س اية ّحلبيرة ّليت تس تحقُّ واا ُُكنيذ ّوتنا و 

  َ ّ ىل دننرك ونن   نن َ  لقنن نيذ ّ ىل ونن  رُرفننُع اننُب ّلورمننات لونحننا اننب ّلراونناُت 

لفنفا ا َّين ّ ىل اوزك ّلنونا  ّل ّ ىل وان ج هن ّ ّلتضحياتك  ا    عاهن ّل للا ففن قّ 

ّ ىل ّجليش ّلمريب ّلس اي  ّل ط  لشر ّئه ............

ّ ىل و   لمطا ا  ّ ىل و  آأاش ّين جاَب ّلكفاحك لاكان ّملثَل ّلأعىل يف ّلنضا ك ّل

دلينيذ ّجلنينني ّ ىل ّلفاضنني ّل  ومجُز لكاميت آأ  و فهيام حورام.........

َِ ّلأوننننننننلك يف ّ ىل ونننننننن  آأاي وننننننننام  ّحليننننننننا ك يف    مّ ينهيننننننننا لّ 

ّ ىل ّلغالية اهف  ّ تساوهتا...................

ّ ىل و  ووامست ومرب ا يع ّلفبا فاكنّ  ّلسن ن   ّ ىل و  رهُبُج نفيس حضاكهتبا 

ل فا  يف ّلضيقا لاكنّ  آأمجَل َّكرايت..............آأي يت  ّل

  ٌ ّ ىل تانيب يف ُكلك حلظةو و  وس  حيايتّ ىل ُُكلك و  سان ين للقف 



 كلمة شكر
 

 

ىل آأس تاذي   ّ لمرفا   كرك ّل ُه جبزيل ّلشُّ ا آأو تنيذ كر هلل  زنيذ لتلنيذ  مَ  ّلشُّ

َل ابل مّفك عىل ه ه ّلأطرلحة َ  لوفضنيذ  ّلفاضل َّي ركرنيذ

 الدكتور مدين علي
لتو ير للأساو   ّلكّر  آأ ضا  جلنة ّحلْم لتفضنرب  كام آأو ته ابلشكر ّل

غن لت وهيات ّلومية  اناقشة ه ه ّلأطرلحة لّ   اهئا ابملالحظات ّل
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 {الملخص}
والمثالية الواقعية مابين األميركية المتحدة للواليات الخارجية السياسة ومحفزاُت دوافُع تتناوُب
بما وأحيانًاُأخرىُتشكُِّلتوليفًةبينهمابحسِبُمقتضىالحالمحكومًةبضروراِتومبادِئأمنهاالقوميِّ

الرأي  الواقعيِةالُيثيُر أجنداِتأهدافها لتنفيِذ لذلكفهيُمضطرٌَّة العامالداخليوالعالميبشكٍلفاضٍح
ب:والمصلحيَِّةخاصًةبمايتعلُق

 ضماُن أمن اسرائيل -1
 الحيلولة دون ظهور أقطاٍب ُمنافسٍة لها -2
 السيطرُة على امدادات وأسواق النفط والطاقة عالميا   -3

بإعالنهاوبنفسالوقتتقومبإلباسهذ المثاليِة األهدافواألجنداتالواقعيةالمصلحيَِّةغطاء  ه
)حقوقاالنسان,مكافحةاالرهاب,والديمقراطية(.والتيمنخاللهاُتمارُسأميركاسياساتهاكشعاراٍت

المختلفةفيدولالعالمانطالقًامنمصالحهاوثوابتأمنهاالقوميالتياليمكنأنتحيدعنهامهما
طبقةتبدلتالحكوماتأواألحزابالحاكمة. تحكمها فالوالياتالمتحدةدولةذاتطموحإمبراطوري,

السياساِت آلياِتصناعِةالقراِرفيها,وبالتاليفإنَّ النخبةالرأسمالية)معظمهممناليهود(الذينيمتلكون 
ستكوُنصنيعة جماعاِتالمصال ِحالَّتيُتشكُِّلالحكومة الخفيةلواشنطنالمطبَّقِةعلىالمستوىالعالميِّ

والعالم,تحتُمسمَّىأمنهاالقومي,وانطالقًامنذلكدأ بتأميركاعلىصناعِةوجوٍدلهافيالمناطِق
الشركاتعابرة من وأصحابرؤوساألموال ولجماعاتالمصالح لها ُتحقق والتي المصلحِة, ذاِت

سياسيًةعسكريالقوميات, نماعلىدولالمناطقسيطرًة التواجدفقطوا  ًةواقتصاديًة,ليسعلىمنطقِة
المجاورةأيضًاوخاصًةفيالمناطِقذاتالموقعاإلستراتيجيالهامكمنطقةالخليجالعربيبحرقزوين

فيالوأفغانستان,والعراقوالسودان وبأسعارِه المتاحِة النفِط بكمياِت التَّحكُُّم أصبح  بعدما سوِقخاصًة
كفاءتهاووالئهاللطبقةالحاكمة,وفيسبيل حكومٍةأمريكيٍة,تسعىألنتُثبت  العالمية,هدفًاوغايًةأليِّ

المختلفة النفطيةذلكشنتواشنطنحروبها تماكتشافهمنثرواٍت)خاصًة (بهدفالسيطرةعلىما
.فمنيتحكمبينابيعالنفطهومنيحكمالعالمفعالً



 ب

{ABSTRACT } 

 
Alternate motives and incentives foreign policy of the United States 

between realism and idealism and sometimes pose a combination between 

them as appropriate governed by the necessities and the principles of national 

security, including not raise domestic public opinion and global grossly so 

they are compelled to carry out the agendas of their goals realistic and self-

interest, especially with regard to: 

1-To ensure the security of Israel 

2-to prevent the emergence of rival poles 

3-to control the supply and oil markets and global energy 

At the same time, the Heaven of these goals and agendas realism interests on 

the cover proclaiming slogans as ideal ( human rights , the fight against 

terrorism , and democracy ) . And by which they exert America's policies in 

the various countries of the world based on their interests and the 

fundamentals of national security that can not deviate from them whatever 

changed governments or ruling parties . The United States is a country with an 

ambitious Imperial , governed by the elite class of capital ( mostly Jews ) who 

have the mechanisms of decision-making where , so the policies applied on a 

global level will be a creature of the interest groups that make up the 

government's invisible to Washington and the world , under the name of 

national security , and on that basis has been America's industry exist in areas 

of interest , which is investigating them and their interest groups and venture 

capitalists of transnational Corporations , political control of military and 

economic , not on the area presence only , but on the countries neighboring 

areas also , especially in the areas of strategic location is important as a region 

of the Arabian Gulf Sea Caspian , Iraq, Sudan and Afghanistan , especially 

after it became controlled quantities of oil available and the prices in the 

global market , a goal and a very any U.S. government , seeking to prove their 

efficiency and loyalty to the ruling class , and in the way that Washington 

launched its wars with the aim of control over what was discovered riches 

(especially oil ) it controls the fountains of oil is actually rule the world . 
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 المقدمة
ومنهطاخطارجي وبتحطري ٍمنهطامطاهطومفتعطلٌواألحطدا ِمناالضططراباتِاليومالكثير عالمُشهد 

فطططيخارجيطططةٍأجنبيطططةٍلتطططدخالتٍنتيجطططةًكانطططت األحطططدا ِتلطططك أغلطططب ولكطططنَّ,طبيعطططي داخلطططي مطططاهطططوتغييطططرٌ
إسطططتراتيجيةٍعطططننططططاقِتخطططرج أن اليمكطططنُالتطططدخالتِتلطططك بطططأنَّالقطططولُويمكطططنُللبلطططدانِالداخليطططةِالشطططؤونِ
لهططا،بمططايضططمنُمعينططةٍومواقططع نفوذهططاعلططىأهططدافٍمططنخاللهططاإلططىبسطططِتهططدفُفططيالمنطقططةِأمريكيططةٍ
البيئيطةِ،وعلىالرغممنسيئاتهِفيالشرقاألوسطِخاصًةفيالعالمِالنفطِيطرتهاعلىمنابعِساستمرار 
بالتطاليال,العطالميِّ فطياالقتصطادِالحاسطم الطدور ويلعطبُ,للعطالمِ نفعاًاألكثر الطاقةِمصدر النفطُمايزالُ

,مصالحهاوأهدافهالتحقيقِعِوالخد المؤامراتِمنهامجموعةًعنكونِاألمريكيةُالخارجيةُتعدوالسياسةُ
مططنالكثيططرِوباسططتخدامِمططناألسططاليبِمآربهططاالعديططد لتحقيططقِبعططةًتَّإليهططامُالططنفطِتططدفقِاسططتمرارِوضططمانِ
إلطىأداةٍتتحطول أن التلبط ُبسطيطةٍأهدافٍذاتِمحليةٍأوجماعاتٍفئاتٍمناستغاللِانطالقاًاألدواتِ

عسططكري لتططدخلٍفيمططابعططدإلططىذريعططةٍلُربهططاوالتططيهططينفسططهاقططدتتحططوَّمآ لتحقيططقِاألمريكيططةِالسياسططةِبيططد
نططار ج أجِّلتُططمعططينٍفططيبلططدٍمعينططةًفتنططةً)كمططاحططد فططيأفغانسططتان(أوقططدتسططتغلَّاإلرهططابِمكافحططةِبهططدفِ

وتغطذيهاالفتنطةِبنفسطهاتلطك شطعلُهطاقطدتُأوأنَّنطقطةِفطيالمالسطالمِلعمليطةِكطراعٍتطدخلُومطنثطمَّتلكالفتنةِ
قليميططةٍومذهبيططةٍطائفيططةٍوفروقططاتٍمططنخالفططاتٍمططافططيالمنطقططةِلَُّكططةًسططتغلَّمُ تطططرحُومططنثططمَّوسياسططيةٍوا 

مططاتنتهططيالحلططولُوغالبططاًاألولططىالططنفطُوالتططيهططيبالدرجططةِمصططالحهافططيالمنطقططةِالتططيتناسططبُالحلططول 
حربٍأوبشنِّالمستهدفةِلهافيالمنطقةِعسكريةٍقواعد إقامةِمابفر ِإِمتمثلٍأمريكي عسكري لٍدخُّبت

فطيحربطيفعطالًإلطىأراضطيهاوهطذامطاحطد  الطنفطِتدفقِلهااستمرار (تضمنُاالستباقيةُ)الضربةُخاطفةٍ
سطقاطِالمزعومطةِالديمقراطيطةِلنشطرِاقِفطيالعطراألمريكيطةِاألولىوالثانيطةأوالحطربِالخليجِ صطدامنظطامِوا 

،هططذاالنصططرِبططوععلططىتحقيططقِمططنقبططلِدائطمٍبتأكيططدٍالتططيترافقططت الحططربُ.سطيناإلرهططابيكمططايططدَّعونحُ
الططنفطلشططركاتِومططنورائططهِلططهفعططالًق الثمططينوالططذيقططدتحقَّططالعططراقِعلططىنفطططِبحصططولهِلُالمتمثِّططالنصططرُ
بوعوغيرهمطنأعطوانحربطهأعضطاءفطيمجطالسإدارتهطا،لإضطافةلفطر قطانونعتبرُوالذييُكيةِاألمري

النفطالجديدوالذيصاغتهإدارةبوعبالتعاونمعحليفتهابريطانيا،والذيسطيفتحالبطابعلطىالسطيطرة
.1التامةألمريكاعلىثال أكبراحتياطينفطيعالميل
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عنطططدما0923رمطططاحطططد فطططيحطططربتشطططرينالتحريريطططةعطططامكطططلذلطططكبهطططدفضطططمانعطططدمتكطططرا
ولالصطناعيةالكبطرىوخاصطةاستخدمالنفطوألولمرةكسطالحاسطتراتيجيبتكطاتفعربطيشطكلأزمطةللطد

.أمريكا
وبططالنظرإلططىمططاوراءالشططعاراتالتططييسططتخدمهاالسياسططيوناألمريكيططونلتبريططرتحركططاتهموإلخفططاء

جطططدبطططأناالحطططتاللاألميركطططيللعطططراقيطططدخلضطططمنمرحلطططةالسطططتكمالالواليطططاتأهطططدافهمالحقيقيطططة،فإننطططان
المتحططدةاألميركيططةإسططتراتيجيهاالعالميططةوالتططيبططدأتهامططنحططربالخلططيج،الحططتاللمنططابعالططنفطالعربططي،
نقططاذًا ولحمايططةصططناعتها,خاصططةالحربيططةمنهططا،التططيبططدأتتواجططهكسططاداعقططبانتهططاءالحططربالبططاردة،وا 

انتهااالقتصاديةالمهددةمنقبلاليابانالصناعيوأورباالموحدةوالصينالصاعدة.لمك
إضافةلتخوفأمريكامنمزاحمةهذهالطدولالكبيطرةلهطاعلطىنفططالمنطقطةوخاصطةبعطدماشطهده

العالممنتناطحللمصالحاالقتصاديةمؤذنابنظامعالميجديدمتعدداألقطاب.
تبططعمجموعططةمططنالتحركططاتاألميركيططةفططيالمنطقططةوانعكاسططاتهاعلططىنفطططوتهططدفالدراسططةإلططىت

المنطقططة،ابتططداءًامططنحططربالخلططيجاألولططىمططرورابمجموعططةمططناألحططدا ووصططوالإلططىدراسططةتحليليططة
للسوقالنفطيةمنحي قراراتاإلنتاجوالتسعير،السيمابعدماشهدتهالسوقالنفطيةمنتذبطذبحطاد

الططنفطوتحديططدالعوامططلاألساسططيةالتططيأسططهمتبتلططكالتذبططذباتسططواءاالرتفططاعأواالنخفططا فططيأسططعار
وتحديدالمستفيدالفعليمنهذهالتذبذباتومنهطوالمتضطررالفعلطيوالتوصطلإلطىالمرتكطزاتالحقيقيطة

لإلستراتيجيةاألمريكيةفيالشرقاألوسط.

 إشكالية الدراسة
داداتالطاقططةوخاصططةالططنفطيشططكلهاجسططًاحقيقيَّططًابالنسططبةممطاالشططكفيططهأنضططمانإمطط

لجميططعالططدولسططواءكانططتكبيططرةأوصططغيرة،مططايعنططيأنططهمططنالمفتططر أنيلعططبدوراأساسططيا
ومحوريططططافططططيتحديططططدمالمططططحالسياسططططةالخارجيططططةأليدولططططة،وبالتططططاليتحديططططدإسططططتراتيجيتهافططططي

ةواإلقليمية.التعاطيمعشروطومتطلباتالسياسةالدولي

ذاكططانلضططمانإمططداداتالطاقططةوالططنفطهططذهاألهميططةبالنسططبةلجميططعالططدولفططإناألمططر وا 
يبدوأكثرأهميةبالنسبةللوالياتالمتحطدةاألمريكيطةالتطيتشطكلالقططباألسطاسالمهطيمنعلطى

السياسةاإلقليميةوالدوليةفيالوقتالراهن.
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في تزايد االهتمام باالنفط كمحادد أساساي للسياساة لكن وبمقابل ذلك ثمة من يرى بأنه 
,فالسياسططةالخارجيااة ارمريكيااة ومكااون لنظريااة ارماان القااومي ارمريكااي مبال ااة  ياار مبااررة

الخارجيططةاألمريكيططةليسططتمحكومططةباعتبططاراتضططمانالطاقططةوالططنفطفهنططاكأشططياءأخططرىأكبططر
ي فيالقوة،وابتكطارأجنطدةجديطدةإلدارةمنذلكتتعلقبدوافعالنزوعاإلمبراطوريوشعورالف

األزماتالدولية.

فااي الوقاات الااذ  يهكااد فيااه فريااق ماان الدارسااين والباااحثين علااى أن علططىمسططتوىآخططر
السيطرة علاى مصاادر الطاقاة والانفط فاي الشارق اروساط وتحديادا  منطقاة الخلاية يعاد ركيازة 

وأن أمريكاا ال تعتماد ربأنثمطةمبالغطة،يرىفريقأخأساسية لضمان ارمن القومي ارمريكي
% فقااط مااا يعنااي أن ثمااة مبال ااة فااي تقياايم 22-11علااى نفااط المنطقااة العربيااة إال بحاادود 

.أهمية المنطقة من منظور الطاقة والنفط

بناءعلىماتقدمفإناإلشكاليةالبحثيةتتلخصعمليابالتوجهنحطوالوقطوفعلطىالطدور
الخارجيطةاألمريكيطةوتحديطدطبيعطةاألثطرومسطتوىالتطأثير،واسطتناداالحقيقيللطنفطفطيالسياسطة

 إلىذلكفإنإشكاليةالدراسةتنطلقمنتقديممجموعةمنالتساؤالتأهمها:
فططيرسططِماإلسططتراتيجيِةاألمريكيططِة,وتحديططِدمعططالِمالسياسططِةالخارجيططِة -0 مططاهططوعمططُقالبعططِدالنفطططيِّ

 األميركيِةتجاه المنطقِة؟
مططدًىُيعططدُّالططنفُطمططؤثرًابططلمحططددًارئيسططيًالمالمططِحوتوجهططاِتووسططائِلالسياسططةالخارجيططة -0 إلططىأيِّ

 األمريكية؟
ماهيطبيعةوحجمتأثيرالنفطعلىتوجهاتوأدواتالسياسةالخارجيةاألمريكيةخاصًةتجاه  -3

 منطقةِالشرِقاألوسِط؟
مدًىيشكُلالنفُطمحددًاوموجه -3 ؟إلىأيِّ األمريكيِّ  ًاإلستراتيجيِةاألمِنالقوميِّ
5-  العططالِموبططين  حططول  تطططابٌقبططينخططرائِطالصططراِعوحططروِبالتغييططِراألميركططيِّ مططدًىهنططاك  إلططىأيِّ

 مكامِناالحتياطياِتالنفِطيِةاالستراتيجيِة؟
نٌ -6 مططدًىسططيبقىضططماُنالسططيطرِةعلططىالشططرِقالوسططِطمكططوِّ نططاِتضططماِنأسططاٌسمططنمكوِّإلططىأيِّ

؟  األمِنالقوميِّ
 



 و

 أهمية الدراسة
تهططدفهططذهالدراسططةإلططىمعرفططةالططرابطبططينالتقلبططاتفططياإلسططتراتيجيةاألمريكيططةوالتقلبططات

فيالسوقالنفطيةوهناكعدةنقاطتضعهذهالدراسةموضعاألهمية:
األسطبابالحقيقيطةدراسةمرتكزاتاإلسطتراتيجيةاألمريكيطةفطيالشطرقاألوسطط:مطنحيط معرفطة -0

الكامنةوراءبناءالوالياتالمتحطدةاألمريكيطةإلسطتراتيجيتهاالعدائيطةتجطاهالشطرقاألوسطط،سطواء
أكانذلكمردهمصالحنفطيةأواقتصاديةأخرى)كتحريكسوقراكدةكتجارةاألسلحةمثال(

رجيطططة،أوتحقيطططقأوحتطططىسياسطططيةتتمثطططلبطططالخروجمطططنأزمطططةداخليطططةمطططنخطططاللخلطططقأزمطططةخا
 مصلحةمشتركةأمريكيةإسرائيلية.

دراسطططةأدواتاإلسطططتراتيجيةاألمريكيطططةفطططيالشطططرقاألوسطططط:مطططنخطططاللالقيطططامبدراسطططةتاريخيطططة -0
للحروباألمريكيةفيالشرقاألوسطودراسةأبعادتلكالحروبالتيقامتبهطاأمريكطابشطكل

ةولكططنبتغذيططةأمريكيططة،إضططافةإلططىمباشططرأوبشططكلغيططرمباشططرمططنخططاللأقطططابمحليطط
دراسةالبعداالقتصاديلمجموعةمنالمشاكلالتطياعتطادتأمريكطاإثارتهطامطنفتطرةإلطىأخطرى

 فيالمنطقة.
كماتتمثلأهميةالدراسةبتحليلتطورالسوقالنفطية)منحي إنتاجالطنفطوتسطعيرهومحاولطة -3

دالكميططاتالمنتجططةمططنالططنفطوتحديططدأهططمالعوامططلالتوصططلإلططىأهططمالعوامططلالداخلططةفططيتحديطط
 الداخلةفيتسعيره(،ودراسةمنعكساتالسياسةالخارجيةاألمريكيةعلىالسوقالنفطية.

تحديدالعالقةالتابعيةمابيناإلستراتيجيةاألمريكيةوالنفطالعربيومحاولطةالتوصطلإلطىحقيقطة -3
 العالقةالرابطةبينهما.

 سةأهداف الدرا
يهدفالبح إلى:

إلقاءالضوءعلىحقبةتاريخيةقريبةفيحياةالمنطقةالعربيةوالشرقاألوسططمتمثلطةبحطروب -0
 المنطقةوأبعادهاالنفطية.

 دراسةأهمخطواتاإلستراتيجيةاألمريكيةوآلياتتنفيذها. -0
مداداتا -3 لنفط.تحديدمالمحومكوناتاإلستراتيجيةاألمريكيةفيمجالالطاقةوا 
 معرفةالموقعالحقيقيللنفطالعربيضمناألهدافاألمريكية. -3



 ز

 التوصلإلىأبرزأسباباالستهدافاألمريكيالدائمللمنطقةالعربية. -5
 تسليطالضوءعلىأهدافومحدداتالسياسةالخارجيةاألمريكية. -6
جططاوتسططعيروتحديططدتحليططلتططأثيرالقططراراتوالتحركططاتاألمريكيططةعلططىنفطططالشططرقاألوسطططإنتا -2

 العالقةالحقيقيةالكامنةبينهما.
كشطططفطبيعطططةالعالقطططةومطططدىالتطططأثيروالتطططأثربطططينضطططمانإمطططداداتالطططنفطوالسياسطططةالخارجيطططة -8

 األمريكية.

 فرضيات الدراسة
ينطلقالبح منالفرضياتالتالية:

وبالتطططاليتحديطططديشطططكلالطططنفطمحطططددًاأساسطططيًافطططيرسطططمتوجهطططاتالسياسطططةالخارجيطططةاألمريكيطططة -0
 أدواتهاوأولوياتهاحولالعالموتحديدًاتجاهمنطقةالشرقاألوسط.

كانالسعيوراءضمانإمداداتالنفطهطدفامركزيطافطيشطنالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةللعديطد -0
 .مواقعمخازينالنفطاإلستراتيجيةمنالحروبحولالعالم،وخاصةفي

ألوسططططهطططوأحطططدالروافطططعأوالحوامطططلالضطططامنةل مطططنالقطططوميالسطططيطرةعلطططىمنطقطططةالشطططرقا-3
 .األمريكي

3- .  الشرقاألوسُطسيبقىإلىزمٍنبعيٍدفيدائرِةاالستهداِفاألميركيِّ
تططططابٌقشطططبُهتطططام مطططابطططينخطططرائِطتطططوزعالصطططراعاتوالحطططروبوبطططينمكطططامناإلحتياطيطططات -5 هنطططاك 

 االستراتيجيةالنفطيةحولالعالم.

 راسةمنهة الد
فيهذهالدراسةسنتبعمنهجالتحليلالوصطفيوالتطاريخي،مطعالتركيطزعلطىأدواتمطنهجالتحليطل

االستقرائيواالستنباطي،إضافةإلىأدواتالتحليلاإلحصائي.
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 الدراسات السابقة 
(: بعناااوان إساااتراتيجية الاااردد.. العقيااادة العساااكرية 2222دراساااة للااادكتورة سوسااان العسااااف   -0

دراسطةتحليليطةوتوثيقيطةلمسطيرةالطردعاألمريكيطةوتطوراتهطاواالساتقرار الادولي: ية الجديادةارمريك
وأهطدافها،السططيمابعطدانتهططاءالحطربالبططاردة،وتقطدمالدراسططةباألرقطاموالمعطيططاتمؤشطراٍتعلططىأن

دحطططدودهططذهالسياسطططةتطططزدادكطططليططومخططططًراعلطططىالعطططالم،فطططالقوةاألمريكيططةالمتعاظمطططةالتقطططفعنططط
معينة،بلإنهاتمتدإلىمناطقشاسعةمنالكون،كماتؤكدالدراسةأنالردعمطازالإسطتراتيجية
قائمطططةتمطططارسوجودهطططافطططيالعالقطططاتالدوليطططةالحاليطططة،علطططىالطططرغممطططنانتفطططاءالحاجطططةإليهطططا،وقطططد

 الفتاكةباألصل.ازدادتقوةالردعبعدثورةالتكنولوجياتالحديثةالتيتمكنمنتطويراألسلحة

حاولططتالكاتبططةبحطط العقيططدةالعسططكريةاألمريكيططةالجديططدةوتحليلهططامططنخططاللثالثططةأقسططام
رئيسة.

فياألولناقشتتعريفالعقيدةالعسكريةاألمريكيةالجديدةعلىأساسانبثاقهطامطنالفكطر
اًعطططاعطططنالدولطططةالعسطططكرياألمريكطططيوصطططبهافطططياإلسطططتراتيجيةالعسطططكريةذاتالهطططدفاألسطططاسدف

وتحقيقأمنهاالقطومي.وتططرقهنطاإلطىالقطدراتالعسطكريةاألمريكيطةبشطكلتفصطيلي،وقطارنالقطوة
العسكريةاألمريكيةفيالحربالباردةثمفيمابعدها.

وعالجتضطمنالقسطمالثطانيأثطرالعقيطدةالعسطكريةالجديطدةفطيالسطلوكالسياسطيالخطارجي
الواليططاتالمتحططدةالضططربةاإلسططتباقيةوالضططربةالوقائيططةلمرحلططةمططابعططداألمريكططي،والسططيمابتبنططي

،ناقلةهذااإلطارالنظريإلىشكلهالعمليفيأفغانستانوالعراق.0110سبتمبر00أحدا 

بينماأفردتالقسمالثال للضربةالوقائيةبمفهومهاوتأثيرهافيالسياسةالكونيةاألمريكية.

نسطططماتاإلسطططتراتيجيةاألمريكيطططةالجديطططدةسطططتكونذاتآليطططاتبمجملهطططاكمطططاتطططرىالمؤلفطططةأ
قائمططةعلططىالقططوةالعسططكرية،وفططيمقططدمتهاقيططادةالحططروباإلسططتباقيةوالحططروبغيططرالمتوازنططةأو
الالمتماثلططة،وهططومططاسططتعتمدعليططهفططيالقططرنالحططاديوالعشططرين،وبططذلكسططتكونهططذهاالتجاهططات

علىوجوباستمرارالوالياتالمتحطدةفطيالحصطولعلطىتأييطدالمجتمطعوالسماتالعالميةمرتكزة
الدولي،ولكنلنتترددفيالتصرفوحدهاوبانفراديةمتوقعطةعبطرممارسطةحقهطافطيالطدفاععطن
الذاتاستباقًيًا،معاالعتمادعلىنظرياتصارمة،لعلأهمهانظريةتفوقاألمةوالتيتعتمدفي
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والتفططوقالعسططكريواعتبطاركططلمططنيعارضطهاأويقططفإلططىجانطبعططدوهايجططبتطبيقهطامبططدأالقطوة
الططتخلصمنططهأوعلطططىاألقططلإضطططعافهوصططواًلإلططىمشطططروعهاالكططونيفطططيالهيمنططةوفطططر اإلرادة
والسيطرةالعالميةمطعاالحتفطاظباسطتمرارالقطبيطةاألحاديطةللواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةفطيالنظطام

الدوليالجديد.

اقامططتالمؤلفططةبالحططدي عططنأثططرالضططربةاإلسططتباقيةفططيالعالقططاتالدوليططةبالمسططتوياتكمطط
اإلقليمية)فيالعالقاتاألمريكيةطاإليرانيةطوالعالقاتاألمريكيةطالسورية،والعالقاتاألمريكيطةط

الكوريةالشمالية(

قطوةالعالميطة)فطيالعالقطاتوتناولتبالتحليلأثطرإسطتراتيجيةالطردعالجديطدةفطيعالقطاتال
األمريكيةطالروسية،والعالقاتاألمريكيةطاألوروبية،والعالقاتاألمريكيةطالصينية(.

وفططيالخاتمططةتوصططلتالباحثططةالسططتنتاجاتتتعلططقبططالمتغيراتالدوليططةالجديططدة،وأثرهططافططي
زءأسطططاسمنطططه،وأناإلصطططراراألمريكطططيعلطططىقيطططادةالعطططالمالمعاصطططر،وأنالعطططراقلطططيسإالجططط

الهيمنططةالمزمعططةتسططتدعيالمقاومططةحتًمططا،ومططنجميططعاألطططرافالدوليططةحتططىالعططودةلنظططامدولططي
جديدمتوازنومتكامليسندبعضهبعًضاوصواًلإلىاستقراره.

(: قرن من الحروب ا خفايا السياسات النفطية والمصارفية اننجلاو 2222دراسة وليم إن داهل   -2
 النظام الدولي الجديد:أمريكية و  ا

هططدفتالدراسططةإلططىعططر خفايططاالسياسططاتالنفطيَّططةوالمصططرفيَّةاألنجلططوأميركيططةوالنظططام
الطططدوليالجديطططد،ويبحططط فطططيالرَّكطططاِئزاألساسطططيةلإلسطططتراتيجيةاألمريكيطططة،ورسطططمالخططططوط،وبدايطططة

رقاألدنططىسططاحةالمعركططة،المعركططةالعالميَّططةللسَّططيطرةعلططىالططنفط،والزيططتيصططبحالسططالح،والشطط
والمنافسةالدوليَّةحولالنفط،وعر نظامعالميجديد.

ت ه اأمريكافيمطابطاتُيعطرفبطط وقدتوصلالباح إلىأنأسلوبالحربالوقائيَّةالتيان ت ه ج 
ذهلمذهببوعل،هواإلستراتيجيةالجديدةالتيتمنعقطعيًّاطكمطايطرىالمحطافظونالجطددطقيطامهط

أوتلكمنالدولالمنافسة.منهذاالمنطل ققطامفريطٌقبزعامطةديطكتشطينيبوضطعوثيقطةبعنطوان:
لإعادةبناءالدِّف اعاتاألمريكيةل،وكانذلكعنطريقالحربالوقائية.
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 إنهذهالهيمنةعلىاألممتقومعلىركيزت ي ن:أوالهما:القطوةالعسطكريةالتطيلطميسطتطعأيُّ
النظطططامتحطططالفأن ُيو اِجه ه طططامنطططذنهايطططةالحطططربالعالميطططةالثانيطططة،واكخطططرة:الطططدوالراألمريكطططي.إنَّ

عام تأسَّس  األمريكيَّ ؛بغر أنيكونللدوالرالدوُرالوحيدفيالتعامالتالماليطة0933النقديَّ
عمليةاحتيالفيالتاريخ،فهطي تسطتوردبالطدوالر،فيالعالم،وبذلكمارستالوالياتالمتحدةأكبر 

ططٍزمسططتمر،لكططنمططا الميططزانالتجططارياألمريكططيفططيع ج  ويترتَّططُبعليهططاجططرَّاء ذلططكديططوٌنكبيططرة.إنَّ
العالمبحاجةإلىأمري ن:السطوقاألمريكيطةلتسطويقمنتجاتطهمطنجهطة،والقطوةالعسطكرية يحد أنَّ

مطططنجهطططةأخطططرى،وهطططذايططط نِطططِهالقطططوميِّ عمليطططةاألمريكيطططةلحمايطططةأ م  وفُِّرللواليطططاتالمتحطططدةاسطططتمرار 
طدِّيلطذلك،أوالوقطوففطيوجهطه، االحتيال،دونأنيكونأحٌدمافطيهطذاالعطالمقطادًراعلطىالتَّص 

أومنعه.

 : في مواجهة ارمركة : د. محمد أحمد النابلسيدراسة  -3

حقيقطططةاألمركطططة،وبيطططان تهطططدفهطططذهالدراسطططةفطططيالسطططبلالتطططيتسطططاعدعلطططىمواجهطططةهطططذه
وخلفياتهاوأدواتها،والسطيمابعطدانهيطار الديمقراطيةاألمريكيةالموعودة،وبمراجعةنقديةلمشاريعها

تفردهطاقطبطًاواحطدًا،بحطربالعطراقاألولطى، االتحادالسوفييتي،ترجمتالوالياتالمتحدةاألمريكية
ادالسطوقاألمريكيطة،كمطاجطاءتقضطيةعولمطةاقتصط ثمطرحتبعدهاالنظطامالعطالميالجديطد،ثطم
تملكحقالتدخلفيالمنطاطقالتطيتطرىفيهطامصطالح عّدلتفيإستراتيجيةحلفاألطلسي،كي

،فشطنحربطًاعلطىمطا00/9جطورجبطوعاالبطنبعطدأحطدا  لدولالحلف،وهذهالذريعطةاسطتخدمها
معارضططةالعالميططةلهطططذهمططرةأخططرىمتجطططاوزًااألمططمالمتحططدة،وال ُيسططّمىبطططِلاإلرهابلوعلططىالعططراق

 .مشروعًاألمركةالعالم الحرب،وهذاماعده

تحطّركالمخطابرات ويتطرقالباح إلىدراساتلعبطتدورًامهمطًافطيالغطزواألمريكطي،وفطي
اإلنسان،والمخابراتفطيسطوقالثقافطة. األمريكيةفيبالدناالعربية،ككتب:نهايةالتاريخ،ونهاية

المخابراتألولئكالقادة،كمااستندتإلطىجماعطات مبادراتلباولللصناعةويبّينكيفاستندت
 .وكالةالمخابراتاألمريكية،وجذورها المجتمعالمدنيالمصنعةفيمختبرات

أهططدافالحططرباالفتراضططيةوتغييططرالخريطططة ويتوقططعالكتططابعططودةاالسططتعمار،ويوّضططح
ة،وبالقطططبالصططينالبططديل،وينططاقعمشططروعبططوعالشططعبي العربيططة،ومالمططحاألمركططةبالمقاومططات
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وبعثططططةسياسططططةاألحططططالفالعسططططكرية،ويوضططططححقيقططططةالمسططططيحيةوأذيالهططططا،00/9اإلنقططططاذيبعططططد
الثقافية. الصهيونية،وخصوصياتاألمركة

 تاريخ بوش السر  ارسود ورجاالت البيت اربيض :: (2224أنيس الد يد   دراسة -4
 فطيملطفالطرئيساألمريكطيجطورجبطوع،الملطفالشخصطيتهدفهذهالدراسةإلىالبحط

الفضططائحوالتجططاوزات،واسططتغالل والسياسطيواالقتصططاديللوقططوفعلططىتاريخططهالسططريالكامططلمططع
 .النفوذ،والكسبغيرالمشروع
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دفططاتروزارةالخارجيططةاألمريكيططةالمحظططورة،والممنوعططةالتصططفحإال ،ومططنالبنتططاجونالخططاصجططداً

 .شخصياً بأمرمنالرئيس

ووفططقهططذهالدراسططةيطططرحالباحطط مجموعططةمططنالتسططاؤالتمنهططا:لمططاذااجتمططعبططوعبشططيخ
لشطركةبتططروللبططنالدنل؟ويتططرقالمؤلططفإلططىالتحليططل وقطسوحاخططام؟وكيططفعمطلبططوعمططديراً
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.إيه(السرية آيالعربوالمسلمينمنخاللأوراق)السي
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 الفصل ارول
 مالمح السياسة الخارجية ارميركية
 كيةالمبحث ارول: محددات السياسة الخارجية للواليات المتحدة ارمري

المحدداألول:ضماُنإمداداِتالنفطِ

المحددالثاني:ضمانأمنإسرائيل

المحددالثال :احتواءوتطويقأيمحاولةللحدمنالنفوذوالهيمنةاألميركيةعلىالمنطقة.

 المبحث الثاني: أدواُت السياسة الخارجية ارمريكية 

لبة)الحصولعلىماتريد منخاللاستخدامالقوةوالتهديد(أواًل:القوةالخشنةوالصَّ

ثانيًا:القوةالناعمة)الحصولعلىماتريدبجذباكخرينوجعلهميحبونماترغب(

ثالثًا:القوةالذكية



0

 مقدمة
هادفعُحركتهطاوي طبمُحكَّتاإلطارالذيي طلُمثِّ،يُمعينٍوفقمنهجٍلكلدولةٍالخارجيةُالسياسةُتحركُت 

ية,السياسطية,االقتصادهدافهاأللسياساتهاوالفكريةِالمرجعيةِهوبمثابةِهذااإلطارُا,نحوتحقيقأهدافه
.والعسكرية

تحقيطقِوأساليبِ,دةلسلوكهاحدِّهاالمُتيلهامرجعيتُالَّولِهيإحدىالدُّاألمريكيةُالمتحدةُالوالياتُ
منطططذهطططاوأنَّجطططدُن :الخارجيطططةِاألمريكيطططةِلمتحطططدةِالواليطططاتِالسياسطططةباسطططتقراءٍف,شطططؤونهاأهطططدافهاوتصطططريفِ

,هطذاالهطدفُاألدواتِدِمتعطدِّواحطدٍهطدفٍعلىأسطاسِإستراتيجيتهاقيمُوهيتُ,زلتهاالدوليةِخروجهامنعُ
طمطنالمجتمطعِواالنتقطالِ,االشطتراكيةِالمنظومطةِكِتفكُّمنذُوأسرع كبر أبصورةٍبالبروزِخذٌآ نجدهُ ناعيِّالصِّ

الثطططة،فكانطططتالثَّةِالعولمطططةوالثطططورةالصطططناعيَّإلطططىمرحلطططةِالعطططالمِودخطططولِ,مطططابعطططدالصطططناعيِّجتمطططعِإلطططىمُ
اًبطدورهتطأثيرحطد  أ ةِالمرجعيَّطرِفياألُلٍلها,األمرالذيأدىإلىتحوُّقائدةًاألمريكيةُالمتحدةُالوالياتُ
المتحدةاألمريكية.فيالسياسةالخارجيةللوالياتواضحاً

الخارجيططةوأسططاليبالسياسططةتمثلططًةبمُ,للكططونغرساألمريكططيالسياسططيةُاألدبيططاتُدائمططاًهُدتططمططاأكَّإنَّ
فططيللبططذلِالططدائمِالميطلًِامططنخططاللِالططذيكطانجليَّطط,مططعمصططالحهاتجطاهالعططالمالخططارجيواشططنطنتعطاطي
عائقطًاقطدتقطفُدولطةٍأيِّتطدميرُهطو,أوبشطريةٍماديطةٍكطاليف بتسطواءًيمطاتواجهطهمطنعوائطق تخطِّطسبيلِ

داتاألمطنالقطوميللواليطاتمحطدِّدُجسِّطتُموحطاتِماإذاماكانتهذهالطُّأمامطموحاتهاومصالحها.السيَّ
بمحاورهططططاالططططثال )أمططططنإسططططرائيل,وضططططماناإلمططططداداتالنفطيططططة,واسططططتمرارهابثورتهططططاتمثلططططةًالمتحططططدة,م

األميركطي,فطيوجطهالتفطوققطدتقطفُصطاعدةٍقطوةٍأليِّوردعٍناعيةالرأسمالية(وماتشكلهمناحتواءٍالص
ضطخمةٍعسكريةٍبامتالكهالقوةٍبالنسبةألقطابالتعاكسالمصلحي)الصينوروسيا(,مدعومةًوخاصةً

أوسياسطيةٍإسطتراتيجيةٍيَّأ بطاعِىإتِّدرتهاعلطقُطدُجسِّبمايُ,(النوويةِ)خاصةًمناألسلحةِضخمةٍبترسانةٍو
سطواءً,هِءواحتطواأوعلطىاألقطلردعطهِمطالطموحاتهطاوأهطدافها,ططرفٍإلخضطاعِقدتراهامناسبةًعسكريةٍ

أوالذكية.أوالصلبةِالقوةالناعمةِعلىتقنياتِفياستراتيجياتهاالمختلفةِأكانتمعتمدةً

طعُاألوسطط ,فطإنالشطرق الشطرقاألوسططِفطيقلطبمنطقطةِتكمنُوبماأنأهدافهاالرئيسية فطييتوضَّ
(,وعلطططىهطططذااألسطططاس,وبطططالدالشططامقطططزوينبحططر)الخلططيجالعربطططي,وحطططو خاصطططةً,قلططبإسطططتراتيجياتها

عام.واشنطنسياستهاالخارجيةبشكلٍت مس ر 
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مُِسطت لتطيتر,اةِالمصطلحيَّاإلستراتيجيةِمنالمحدداتِفقًالمجموعةٍوُأميركاالخارجيةِسياسةُت تحرُك
محاولطةُهطي,لواشطنطنالدوليطةِ,وعليطهكانطتالقضطيةالرئيسطيةفطيالسياسطةِاالسطتهدافِطاتُخطَّفقهامُوِ

كطالقوةِ:منالمقوماتمتجانسٍمزيجٍمنخاللِ,والتيوجدتمفتاحها(1)لالواحدِطبِالقُسيطرةِلتكريس
مطنالقطوىاًجديطداًنوعطمعطًالتخلطق التطيبطدورهاتتفاعطلُ,االقتصاديةوقوةالفعلالسياسيوالقوةالعسكرية

حطولمنطاطقأمنطي ططوقٍالقوةالذكيطة,التطيأدتلخلطقِبطتمثلطتوالصطلبة القطوةالناعمطة هِفيخطورتِفاق 
األمريكطيبإعطادةالحيطاةِلالقتصطادالذييسمح,الرأسماليبمايضمناستمراريةالتراكمِحيويةِالالمصالحِ

منخاللدعمتكاليف,السياسةالخارجيةاألميركيةوبنفسالوقتيقومبإكمالعملِ,إلىمناطقالشللِ
مطططابطططينتكامطططلٍود وجطططمطططايعنطططي,(2)اإلسطططتراتيجيةالسطططيطرةالعسطططكريةعلطططىمنطططاطقالعطططالمذاتاألهميطططة

إدامطططةعلطططىاألمطططرالطططذييطططؤديلخلطططقتلطططكالقطططوةالتطططيتسطططاعدُ,العسطططكريةدراتالسياسطططةواالقتصطططادوالقططط
األمريكية.لإلمبراطوريةالسطوةالسياسيةوالعسكرية

ططالفصطلُطبعطًاوهنططااليمكططنُ األمطنالقططومياألمريكططي,محططدِّداتِوالخارجيططةِالسياسطةِدداتِبططينمحِّ
أميركطاهطيسياسطةِداتِحطدِّمُلطذلكفطإنَّ,األميركيطةالمصطالحِبأ ولويَّطةِمتمثاًلواحدٌالهدف نَّأ اعتبارِعلى
فالظطاهرُ,المسطيطرُحزبطهُعنهامهمطاكطان حيد أميركاأني تياليمكنلرئيسِأمنهاالقومي,والَّداتُمحدِّ

مةسططططيطرةالقطططططبالواحططططدبزعامططططةالطبقططططةالعليططططاهططططواسططططتدا,والجططططوهرُ(وديمقراطططططيٌجمهططططوريٌ)حزبططططانِ
أبراهاملنكطولن,جيمطزغارفيلطد,ولطيممطاكنلي,):سواءًالمسيطرةفيالعالم,وعليهلميكنأيًامنالرؤساء

تيودورروزفلطت,فطرانكلينروزفلطت,هطاريترومطان,جطونكنيطدي,رونالطدريغطان,ريتشطاردنيكسطون,بطوع
ططلططميكططونسططوى,(وغيططرهماالبططن,وحاليططًابططاراكأوبامططااألب,بيططلكلينتططون,بططوع ,لهططذاالهططدفِدين مجسِّ

زُ جمعطططاتمُ)بُمتمثلطططةً,ويخطططدمهاللواليطططاتالمتحطططدةةِالخفيَّطططاتِالحكومطططسططططوة ُيصطططدرونأوامطططرهمبمطططاُيعطططزِّ
اليط أنطه,ح(الصناعةالعسكرية,وجماعطاتاالحتكطاراتالنفطيطة,والمنظمطاتاليهوديطةوأبرزهطااأليبطاك

الواليططاتالمتحططدةكططمِيمكططنوصططفنشططاطاتأيمططنهططؤالءالرؤسططاءوغيططرهممططنالططذينتططواردواعلططىحُ

                                  
2002. شتاء سوشياليزم، إنترناشيونال من 97 األمريكية,العدد لإلمبراطورية الكبرى كالينيكوس.أليكس,االستراتيجية(1)
ريكيطةتشطرفعلطىدراسطة,انظرتقريرالمركزالعربيللدراساتالمسطتقبلية:المخطابراتالمركزيطةاألم08هارفي.ديفيد,م.س,ذص(2)

.0105مستقبليةتستشرفمستقبلالعالملعام
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نمطاكطانوااألداةأوجديدةًأمريكيةًفلسفةًلُشكِّهاتُاألمريكيةبأنَّ فيططورعالقاتهطامطعالعطالمالخطارجي,وا 
طططالواجهطططةالقانونيطططةالتطططيتُ مطططنيسطططيطرونعلطططىالقطططراراتالسياسطططية,لصطططالحمطططنخاللهطططماألحكطططاموُسار م 

إسطتراتيجيةالبطابسواٌءأكانذلكباالنعزالعطنالعطالمالخطارجيأوبإتبطاع.القراراتاالستثماريةوالمالية
 أجطل ومطن الديمقراطيطةوالحريطة، مبطادئ نشطر إلطى تهطدف والتطي)المفتطوحالتطياعتمطدهاالطرئيسويلسطون

وتطدعيماً القوميطة لمصطالحهاواالسطتثماراتضطماناً البضطائع وحركطة ماتتحريطرالخطد إلطى التجطأت ذلطك
أمنهططاالقططوميمصططالحهاوضططمان جططدتبالعولمططةِالواليططاتالمتحططدةو بمعنططىأنَّ(عظمططىلمركزهططاكقططوةٍ

علىالحمايطةالمطلقطةللمصطالحالتيتحتويضمنياًاالنفتاحاالقتصاديِّواالقتصادي,منخاللسياسةِ
مطططنخطططاللالبطططدءبعسطططكرةاالقتصطططادوبالتطططاليالحفطططاظعلطططىاألمطططنالقطططوميِّ,اعتطططداءٍيِّيكيطططةمطططنأ األمر

منذنهايةالحربالباردة.بتطبيقهِفعالًبدأتأميركا,وهوماوالسياسة

مهمططططااختلفططططتآليططططاتالتطبيططططق,التحيططططدُلثوابططططت كانططططتالسياسططططةاألمريكيططططةالخارجيططططةخاضططططعةًف
ةالخارجيططة,ومططامصطططلحاتحططربالضططرورةوالحططربالعادلططة,والديمقراطيططة,والحططربونظريططاتالسياسطط

والحطربعلطىاإلرهطاببطدءًابأفغانسطتانمطرورًابطالعراقوالحصطارعلطىإيطرانوانتهطاًءبالشطرق,االستباقية
جوهريططةٍاتٍمحططددمثططلُاألوسططبأكملططهإالتأكيططدًاعلططىالثوابططتاألمريكيططة)نفططط,سططالح,إسططرائيل(والتططيتُ

نااص البيااان التططيتططمَّالتأكيططدعليهططافططيأميركططافططيالشططرقاألوسططط,وجططوهرأمنهططاالقططومي,إلسططتراتيجيةِ
الذ  أصدره البيت اربيض، والذ  يلخص إستراتيجية ارمن القومي ارميركية:

م انن بشاكل تلها -الحرياة والديمقراطياة والكراماة اانساانية -ثل التي استلهمها تاريخناالمُ  "إن  
متزايد ارفراد والدول في شتى أنحاء العالم. ... ونحن نختار القيادة ال االنعزالية، والسعي إلى التجارة 
الحاارة وارسااواق المفتوحااة ال الحمائيااة  سياسااة حمايااة اانتاااا الااوطني(. إننااا نختااار معالجااة أماار 

نا فاي الخاارا بادل انتظاارهم ليصالوا إلاى التحديات انن ال تركها لألجيال القادمة. ونحان نقاتال أعاداء
بلاادنا. إننااا نسااعى إلااى توجيااه العااالم، ولاايس فقااط إلااى التوجااه بتساايير ماان العااالم  إلااى التااأثير علااى 

:قدتجسدتتلكالمحدداتبمايليو(1)ارحداث نحو ما هو أفضل بدل القبود تحت رحمة ارحداث."

,المنتجططططةِالططططدولِوجميططططعُاألوسطططططِعلططططىالشططططرقِامططططةِالتَّالسططططيطرةِمططططنخططططاللِالططططنفطِتططططدفقِضططططمانُ
 أراضيها.النفطِإمداداتُتيتعبرُالَّإلىالدولِباإلضافةِ

                                  
 .0116آذار/مارس،06في، رسالةالرئيسجورجدبليو.بوعالتيشكلتمقدمةإستراتيجيةاألمنالقومي,لفترةرئاستهالثانية(1)
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لدىالرؤساءِالقناعةِمعوجودِةًأميركا,وخاصَّأمنِهامن أمن ,ألنَّالقوميَّإسرائيل أمنِضمانُ -0
سرائيلاألمريكيينبالروابطالقويةِ  .بينأميركاوا 

دُهططدِّتُعلططىالعططالم,أوقططد السططيطرةِفططيالواليططاتالمتحططدةنططافُستُقويططةٍدولططةٍبظهططورِالسططماحِعططدمُ -0
روسططيا,وهططذامططايفسططرالعططداءاألميركططيلدهططاالعططالميوتفرُّهاسطططوتِعتططر طريططق مصططالحهاوت 

يرانوكورياالشماليةوالصينو المصالح وتعارُ القوةِقدتسعىالمتالكِحليفةٍغيرُوأيدولةٍا 
سرائيلمنجهةأخرى.  األمريكيةوأمنهاالقوميوالذيربطتهأميركاأصاًلبالنفطمنجهةوا 

نَّ تططدخاًليسططتلزمُمططا,تهديططدًامباشططرًاألمنهططاالقططوميعتبططرُمططنالثوابططتاألمريكيططةيُألي تهديططدٍأيَّوا 
مططايسططمىابتكططارُ,وعليططهتططمَّاًأوسياسططياًأوعسططكرياً,وقططديكططونهططذاالتططدخلاقتصططاديرٍمباشططرًاغيططرمبططرَّ

عاميمكنتحديدوايا,ولكنبشكلٍبالنَّكِّعلىأساسالشَّالقائمةلةوالضربةالوقائيَّ,ةِاالستباقيَّالضربةبل
يطططاتِللوالةِالحيويَّططالمصطططالحِلحمايططةِسططتخدمُفططيالسياسطططةالخارجيططةاألمريكيطططةتُظاهرياااةٍ  داتٍ محااد  أربعططة
:(1)هياألمريكيةِالمتحدةِ

يسطططتطيعمنهطططاالهجططومعلطططىالواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةعسطططكريةٍقواعططد مطططنإقامطططةِالعطططدوِّمنططعُ -أ
 ومصالحها.

 الديمقراطيةفيالعالم.نشرالدفاععنحقوقاإلنسانو -ب

 .,ونشرالرفاهواالزدهاراالقتصاديتطويرالتجارةالعالمية -ت

 .لظروفالمالئمةللغربفيتوازنالقوىفيالعالمالعملعلىإيجادا - 

، وااساتراتيجية   والعساكرية   والنفطياة   المصاالح الدائماة للوالياات المتحادة االقتصاادية   إنوعملياا  
 تجاااه   ارمريكيااة   السياسااة   فااي صاان    حرجااة   هااا عواماالُ ل  كُ  .حلفائهااا ماان  أ السياسااي وضاامانُ  واالسااتقرار  

, وباااقي حااروب وقااد لعباات دورا  هامااا  فااي صااور قاارار الحاارب علااى العااراق اروسااط   الشاارق   منطقااة  
 المستقبلية.و الراهنة   المنطقة, وتوتراتها

                                  
(1)Chase. j.Defining National Interest of the United States Journal of Politics, November 
1956,p.720 . 
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علططططىدالالتهططططافططططيتفاصططططيلهاكططططينقططططف هططططذهالمحططططدداتوالططططدخولِفيمططططايلططططيبتوضططططيحِوسططططنقومُ
تباعًا:منخاللاستعراضهاواالقتصادية,وذلك,السياسيةِومضامينهااإلستراتيجيةِ

  النفط   إمدادات   المحدد ارول: ضمانُ 

التطيامتلكططتالكثيطرمططننقطاطالقططوة,العظمطىمطنالططدولِواحططدةًاألميركيطةُالمتحططدةُالواليطاتُعتبطرُتُ
طواحدًةمنأهطمِّ.إالأنَّلدرجِةالوصوِلإلىحدوٍدمنالقوِةلمُيعرفلهامثيلعبرالتاريخ عفهانقطاطض 

مطنأهطمأركطانُيعتبطرُفطالبترولومشطتقاته,بالحاجِةإلطىمصطادِرالطاقطِةالنفطيطةِلك,متمثلةًدونذحالت 
يمكططنالسططيطرةعليططهإالمططنخططالل,والططذيالوضططعفهابططنفسالوقططت(1)األمريكيططةالواليططاتالمتحططدةقططوة

,لططذلككططانالبططدمططنالبريططةأوالبحريططة,وأسططواقتصططريفهنقلططهسططواءًوآليططات,إنتاجططهالسططيطرةعلططىأبططار
,األميركيطططةالنفطيطططةِالسياسطططةِبرسطططمخارططططةِالقيطططامُمَّومطططنثُطططإنتطططاجالطططنفط,أبطططارِحطططول أمنطططيٍططططوقٍفطططر ِ

.وأسواِقتصريفهِهالنفطوممراتعلىجميعأبارةِشتململا

,طثلثططططياالحتيططططاطيالبترولططططيالمكتشططططفيوجططططدفططططيالشططططرقاألوسططططوبينمططططاأنَّ أكبططططرالططططدولفططططإنَّ
أعطططادتواشطططنطنتعريطططفالسياسطططةوعلطططىأسطططاسذلطططكالواليطططاتالمتحطططدةاألميركيطططة,لطططُههطططيالمسطططتهلكة

بالنسططبةللواليططاتالمتحططدةوانتظططارٍترقططبٍمططابينالحططربينفتططرة األمريكيططةفططيالشططرقاألوسططط.فكانططتفتططرة 
لطططتالحطططربمثَّ"يططط ح.(3)(عقيطططدةترومطططان)إلطططى(2)(عقيطططدةمطططونرو)مطططنالحريصطططةعلطططىتطبيطططقانتقالهطططا

تكتنططفسياسططةامططبَّالمخططاطرالتططيرُفجططأةًبالنسططبةلواشططنطن،التططيأدركطت تحططذيرٍالعالميطةاألولططىعالمططة 
القوىالعظمةتجاهها.وأكدتالحربالعالميةالثانيةهذاالتصور،فدفعتالوالياتالمتحدةإلىالشطروع

سططبمنططذالتهديططدالططذينُصططيرالبلططداناألخططرى.لكططنَّ،وكططذلكموفعاليططةٍفططيتططوليمصططيرهابنفسططهابحططزمٍ

                                  
 Armandصطادرعطندارنشطرباريسطيةللطوبيز.سطيبيل.فيليطب,جيوبولوتيطكالبتطرول,ترجمطهمطنالفرنسطية:د.صطالحنّيطوف,(1)

Colin،إشرافالجغرافيالفرنسيالمعروفلYves Lacoste,011605,ص.
نرو,ومحتواهبأنأي,منقبلالرئيساألميركيجيمسمو0803ديسمبر0قدمتفيالوالياتالمتحدةهوسياسةمبدأ مونرو(2)

جهودتبذلمنقبلالدولاألوروبيةوالتيتهدفإلىاحتاللأوالتدخلبأراٍ فيشطمالأوجنطوبأميركطاسطوفينظطرإليهطاعلطى
أنهاأعمالعدوانية,األمرالذييتطلبتدخلالوالياتالمتحدةاألميركية.

طأخططرالطرئيساألمريكطيلهطاريترو0932مطارس00فطي(3) ل،الكطونجرساألمريكطي:لبطأنيجطبعلطىHarry Trumanمطان
الواليطاتالمتحطدةإتبطاعسياسططةمسطاعدةالشطعوبالحططرة،التطيتقطاوممحطاوالتإخضططاعها،مطنخطاللالعمططلالعسطكري،أومطنخططالل

مليطون311ونجرسل،اعتمطدالكط عقيادة( تروماان  ماذهبالضغطالخارجيل.وعلىضوءبيانترومانالذيأصبحيعطرفباسطمل
 .لمواجهةالضغطالسوفيتيعلىهذينالبلدين0938دوالرلمساعدةاليونانوتركيافييونيو)حزيران(

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&ei=_oiqUIH_EcjotQaiyoDYAQ&hl=ar&prev=/search%3Fq%3D%25D9%2585%25D8%25B6%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%2B%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2B%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%2588%26hl%3Dar%26biw%3D792%26bih%3D422%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhiocUkmpIR-GaTDjt915ReirXPyqA
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ر،ب ططاألمريكيططة المصططالح دُهططدِّيُمباشططرٍوِّركمنططافسٍالططذيُصططولإلتحططادالسططوفييتي،0935العططام زرَّ وعططزَّ
فطططيالنفطيطططةِعلطططىأهميطططةالمطططواردِواشطططنطنفطططيشطططؤونالشطططرقاألوسطططط.فعطططالوةًل دخُّت طططكبيطططرٍعلطططىنحطططوٍ

نفسهاعلىرؤيطةالواليطاتالمتحطدة،التطيأدركطتدور فرضتواملسياسيةإستراتيجيةعهناك ،المنطقةِ
.(1)ماعقبمشاركتهافيالحربالعالميةالثانيةلسبتهُالذيناكت (المنقذ)وسمعة 

،أعلطن(بدايطةحطربالخلطيج)0990شطهر)كطانونالثطاني(مطنعطامفياليومالسادسعشرمطن
حيط سطيادةالقطانون،القطانون" يتميزبسيادةالقطانون،قطائاًل:(نظامعالميجديد)الرئيساألمريكيعن

عطططرِّفصططططيغجطططورجبططططوعأنيُ.وبعطططدانتهططططاءالحطططربحططططاول(2)"الغطططاب،هططططيالتطططيتحكططططمسطططلوكاألمططططم
السيرونستون)المصطلحاتالغامضةالتيوردتفيبياناتهباستخدامأسلوبعاطفيكالذياستخدمه

بعططدالحططربالعالميططةالثانيططة،وذلططكبرفططعشططعاراتالعدالططةواإلنصططافوالحريططةواحتططرامحقططوق(تشرتشططل
الحطرِباإلنسان جديطٍدبطينالشطعوب،ووالحطواُربطداًلمطن  هطونظطامكطانمطنشطأنه"كقاعطدٍةلنظطاٍمعطالمي 

شطكُِّلهطذهالبيانطاتِمطدًىتُستقصطيإلطىأيِّني أ السياسطيِّمنظِّطرِ.وعلطىالُ(3)"حمايةالضعيفمطنالقطويِّ
محاولطةٍدِمنمجطرَّكثرُ،أ يوعيةِالشُّانهيارِنذُونمُربيُّالغ اسةُلقيهاالسَّالتييُ،وغيرهامنالبياناتالمماثلةِ

العسططكريةِالقططوةِ،بمططافططيذلططكاسططتخدامُالقططوةِعلططىممارسططةِيديولوجيططةِاأل رعيةِالشَّططضططفاءِإلِ لططىأيِّ ؛بططلوا 
كانطتفتطرةزمنيطةبلغطتفيهطا"فطياإلشطادةبفتطرةحكمطهبقولطهِاألبجطورجبطوعيمكنتبريطرمغطاالةمدىً

فططيصططورةالتغي ططر،أي أساسططي تططاريخي تغيُّططرٍحططدو ِكيططفيمكططنتبريططرهمططنحيطط ُ.(4)"اإلنسططانيةأشططدها
ومعلنطاًليهزمطاماألمطورمباشطرةًالعالمالسياسية؟هذهالسياسةالتيعادليتبناهاجورجبوعاالبنبعدتو

عنمصطلحاتهالخاصة)اإلرهابواألمنوالنزعةاإلسالميةواالمبرياليةواالستبدادوالديمقراطيةوالخير
                                  

ميكائيططل,براء،السياسططةاألمريكيططةفططيالشططرقاألوسططط،ترجمططةد.رنططدةالبعطط ,دارالمركططزالثقططافيللطباعططةوالنشططروالتوزيططع،(1)
.55-53,ص0112الطبعةاألولى،

.0990يناير)كانونالثاني(06خطابإلىالشعباألمريكيفي(2)
 United) ”اإلعطالمللواليطاتالمتحطدة.الطنصالرسطميكمطاجطاءفطيدائطرة0990مطارس)آذار(6فطي خططابإلطىالكطونغرس(3)

States Information Service):خططابإلططى6/3بطوعبطوعيطذكرالحاجطةإلطىاألمطناإلقليمطيفطيالشطرقاألوسططل)الطنص
الططرد“فكرتططهعطنالنظططامالعطالميالجديططدبمعنطىأنططه.ليتضطحمططنهطذهالناحيططةأنالطرئيساألمريكططيقططدفهطم5الكطونغرس(.الصططفحة

المعاصرعلىشكلمثاليللمجتمعالعالمي.لوكانكاميلوداغوقدصاغهذهالفكرةقبلوقتطويلمنبدايطةالمناقشطةالمعاصطرة
(،0950)50ماعيططططة،المجلططططد،المنشططططورفططططيالمجلططططةالدوليططططةللعلططططوماالجت"عناصططططرلنظططططامعططططالميجديططططد"المعنططططون:فططططيمقالططططه
.050الصفحة

.0991أكتوبر)تشريناألول(0خطابإلىالجمعيةالعامةل ممالمتحدة،(4)
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ليطططةللواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةاًكَّطططدمؤوالشطططروالحطططربوالسطططالم(،و منطططذأنأعلطططن,علطططىالسياسطططةالتدخُّ
،العططالمِدولِفططيجميططعِاأهططدافهِإلططىةِيططاألمريكالواليططاِتالمتحططدِةلوصططولِالحططربعلططىاإلرهططابكذريعططةٍ

.يةالنفطافهدالسيمااأل

اسطتهداٍفأميركطي الحقيقةُفيو ل  )حطربالخلطيجالثانيطة(عقطبكطانمباشطٍرلمنطاطِقالطنفط,فإنأوَّ
ططالتطي مططدىأهميططةدركطتوذلططكبعططدأنأ ,الخلطيجِةِق ططنط لقواتهطافططيمِتمركططزٍلِأوَّمحتلواشطنطنبططإجراءِس 

.ولىاألُة النفطيَّالمرتبة يحتلُّهُأنَّوخاصةًالمستقبليةِالدوليةِراعاتِالشرقاألوسطفيالصِّ

العشطرينبعطدبطدءالثطورةالصطناعيةالثانيطةالقطرنمطعبطداياتالنفطبطقدبطدأتاألطمطاعاألمريكيطةل"
إلطططىطططامحٍونفطططهحيطط كططانالطططنفطهططوالطريططقالوحيططدأليِّالنظططرإلططىالشطططرقاألوسطططعنططدهااشططتدَّ

ططالتفطوقِ معالمهططاترتسططمُاالسياسطةاألمريكيططةتجططاهالشطرقاألوسطططفقططدبطدأت سياسططيًاكطانأماقتصططادياً،أمَّ
اليكفطططيكطططيهُالواليطططاتالمتحطططدةبأنَّطططفطططياألربعينيطططاتمطططنالقطططرنالعشطططرينعنطططدماأدركطططت واضطططحٍبشطططكلٍ

نمطططاينبغطط,أدائهطططااالقتصططادياالكتفطططاءبططالتزودالنفططططيالضططروريتحططافظعلططى يعليهطططاالوصططولإلطططىوا 
.ومطعمطلطعالتسطعينيات،عرفطتالسياسطةاألمريكيطةفطي(1)"منافسطةٍأية تتجاوزُتفضيليةٍبشروطٍأسواقه

،متبوعططًا0989.فقططدأدىانهيططارجططداربططرلينفططيالعططاملتوجهاتهططاكبيططرةٍوسطططإعططادةتعيططينٍالشططرقاأل
بالتفكططكالجزئططيلالتحططادالسططوفيتيبعططدعططامين،إلططىنشططوءمنطططٍقجديططٍدفططيالمقاربططةاألمريكيططةللشططرق

لكنبداياتتبنيواشنطنلسياسطةعربيطةبطالمعنىالحرفطيللكلمطةتعطودإلطىحقبطٍةأبعطدزمنيطًا."األوسط،
اٍتغبةاألمريكيةفيإقامةسياسطةتحالفط،كانرمزًاللر0935شباط03فميثاقكوينسي،الذيأبرمفي
.حينطططذاك،اقترحطططتالواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةعلطططىالمملكطططةالعربيطططةمطططعالطططدولالعربيطططةفطططيالمنطقطططة

،وفطيالمقابطلتسطتفيدواشطنطنخطارجي السعوديةضمانالدفاععنأراضيهافطيحطالتعرضطهاالعتطداءٍ
.(2)" السعوديةفطيةِالناالمتيازاتِفيمجالِمناألفضليةِ

ططقططدفططر  الططنفط وفططيهططذااإلطططارالُبططدَّمططناإلشططارةإلططىأنَّ الحططربِمنططذُإسططتراتيجيةٍهكسططلعةٍنفس 
نؤمِّهتلطررومانيطالُيطنطدمااحتطلَّعِالثانيطةِالعالميطةِالحطربِهطذاالفطر خطالل ز تعطزَّقطدو,األولطىالعالميةِ

لجيوشه.النفطِمداداتِإِ

                                  
 بتصرف.33+30ميكائيل,براء،السياسةاألمريكيةفيالشرقاألوسط،ص(1)
 .00لمصدرالسابق،صا(2)
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لهطانتجطة لمُاالمنطاطق لُحطوِّتُإلطىسطلعةٍإسطتراتيجيةٍمطنسطلعةٍالطنفطُتحطول هطذهالحطربِايطةِنهومع 
الحطربِنهايطةِعقطب اشطئةِالنَّزماتِواأل الحروبِة كافَّحُشر وي حُوضِّيُحولُوهذاالتَّ.إستراتيجيةٍإلىمناطق 

بطدونِالمناطقِفيهذهِسياسي حركٍت أيِّصدُاليمكننار ,وحتىاليومالوقتِذلك فمنذُ".الثانيةِالعالميةِ
وزحفهطا,الشطيوعيةِفطيمواجهطةِحربطةٍكطرأسِإسرائيل بتداًءمنإقامةِفيها.اِهُت حصَّالنفطِلعاملِأنتكون 
مصطدق.ومطنثطمتغييطرحركطةِضطدَّلِدخُّوالتَّط,الشطاهِإيرانأيام بالتحالِفمع مرورًا.فطِالنِّدولِإلىجوارِ

.(1)"األولىالخليجِحربُجتهُالذيتوَّالمزدوجِاالحتواءِبالتخليعنالشاهوالتحولإلىسياسةِاللعبةِ

مطططنشطططبحِاألمريكيطططةِالطططنفطِعانطططتفيطططهشطططركاتُتفطططيوقطططتٍفقطططدجطططاء الثانيطططةِالخلطططيجِأمطططاحطططربُ
العربطيِّمطنالخلطيجِنفطِالطمنعواتطدفق مريكيلكيي األالقرارِعلىأصحابِضغطُاحتت .حتىر اإلفالسِ

هولكنَّططاًدوالر(03)الفططيحططدودِ)برنططت(كططان الططنفطِبرميططلِسططعر "نجططدأنَّالفتططرةِفططيتلططك ,(2)وسططيلةٍبططأيِّ
سعرِفيالسعر.فكانمتوسطُالتراجعُذلك استمرَّالحربِحتىإلىمابعد و,مريعةٍبطريقةٍراجعِللتَّعاد 

ذلطك دونِإلىماعهُتراجُيتوقعون وكانالخبراءُ.(3)"اًدوالر09فيحدودال0990-0990عامالبرميلِ
 .الثانيةِالخليجِلوالحربُبكثيرٍ

نفسططهاالمتحططدةِلواليططاتِالخارجيططِةلسياسططةِالعلططىللططنفطِاإلسططتراتيجيِّرِث ططوهططذايقودنططاالستطنطططتاجاأل 
فططي(4)القصططوىتإلططىالقططدرةِصططل الواليططاتالمتحططدةو نَّابططأ فن ططر ذاع ماإِ،السططيَّةِسططكريَّالع هاتِتططدخالوعلططى

برميطلفطيمليطون(00.092حطوالي)حي كانتتنطتج0921إنتاجالنفطمنحقولهاالمحليةمنذسنة

                                  
 وكالةاألخباراإلسالمية)نبأ(,إعدادمركزالمستقبل،النفطالعربيممنوعمنالعولمة.(1)
وهذادليلعلىأنالقرارالسياسياألمريكييتخذاستنادالمصالحالشركاتالكبرىالمالكالحقيقيونللوالياتالمتحدةاألمريكيطة(2)

ياتأماالسياسيون)مجلسالشيوخ،الكطونغرس،حكومطاتالواليطاتالمتحطدة،وغيطرهم.....(فهطمأدواتوهيالشركاتالمتعددةالجنس
 لإلقناعواستخدامالسلطةوتنفيذالقراراتباسمالحكومةوالدولةلمصلحةتلكالشركات

.0990حسبتقريرمنظمةاألوبكلعام(3)
الزمنيةالتييكونعندهامعدلاإلنتاجلحقلنفطقدوصلأقصاه.وبعدتلكيعرفاإلنتاجاألقصىللبترولعلىأساسالنقطة(4)

(تططابقاإلنتطاجالعطالميعلطىالمنحنطىالطذيM. King Hubbertوتصطفنظريطةهطوبرت)النقطةتبدأإنتاجيةالبئرفيالنقصان,
.ويمكطنأنيكطوناالنخفطا لدالطةأسطيةالنقصانطبقطا:تبدأاإلنتاجيةالعالميةبعدالقمةفي.وطبقالرؤيته0956عامقامبتقديره

أقلحدةبسبباكتشافآبارجديدةواستخدامتقنياتمتقدمة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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الوقطتِذلطك نطذُومُلخطامفطيالعطالم,اللنفطِنتجٍمُكبر أ عتبرُتُالمتحدةُالوالياتُوذلكبعدأنكانت,(1)اليوم
طإلطى0100عطامصلتحتىو تتناقُصهااإلنتاجيةُدرتُدأتقُب  رميطلفطياليطومب ليطونم(8.915)اليو ح 

,وفيمططايلططيلططديناشططكلبيططانييبططينالتغيططراتالتططيرافقططتمسططيرة(2)%مططناإلنتططاجالعططالمي9.6وبنسططبة
:0100-0961لالفترةالممتدةمنعامالنفطخالإنتاجالوالياتالمتحدةفي

 2212حتى  1692الت يرات الحاصلة في إنتاا النفط ارميركي من عام  يوضحرسم بياني : 1 شكل


data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2011. 

كطلسطنةبعطدفطيريجيإلنتطاجالطنفط(حصطولتراجطعتطد0)السطابقالشطكلونالحظهنامنخطالل
نهطططذاالتراجطططعقطططدحصطططل(0923_0921الفتطططرةالممتطططدة) بعطططدسلسطططلةمطططناالرتفاعطططاتوصطططلتإلطططىوا 

علطىالطرغممطناكتشطافوتططويرحقطلالتراجطعفيمطايلطيمطنالسطنواتثطمبطدأ0921عطامإنتطاجأقصطى
لةمططنعمليططاتالحفططراالستكشططافيةل بططارقيططامالواليططاتالمتحططدةبسلسططو,برودوبططايالعمططالقفططيأالسططكا

,إالأنذلطططكلطططميطططؤديإلطططىزيطططادةفعليطططةفطططيتقنيطططاتمتعطططددةمسطططتخدمًة(0985-0980خطططاللالفتطططرة)
برميطلمليطون(03.201بحطوالي)ر دِّاإلنتاجوالسيمابأنمايتمإنتاجهيواجهمباشرةباستهالكمحليقُ

مليططون(3.303)جططةاألميركيططةلالسططتيرادمططنالخططارجبحططدودمقططدارالحاحيطط كططان,0921عططامبططاليوم
ولكططنمطططانالحظططهأنالكميطططةالالزمطططةلتغطيططةاحتياجطططاتأميركططاالنفطيطططةمططنالخطططارجقطططد,برميططلبطططاليوم

                                  
,طبقططا0956عاامبتطرولافتراضططهفطيمطؤتمرمعهططدالبتطرولاألمريكطيالمنعقططدقطدممطاريونهططوبرتوهطوأحطداألخصططائيينفطيال(1)

لحساباتهأنتصلقمةإنتاجالحقولاألمريكيةخاللالسبعينياتمنالقرنالماضي،وهذاحد بالفعطلفطيحالطةاإلنتطاجاألمريكطي
منالنفطحي كانتقمةاإلنتاجخاللالسبعينياتمنالقرنالماضي.

   BP Statistical Review of World Energy June 2013 http://www.bp.com/statisticalreview البيانات:مصدر(2)

http://www.bp.com/statisticalreview
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وذلطططكبعطططدأنازداد,برميطططلبطططاليوممليطططون(00.580إلطططى)0101وصطططلتوبزيطططادةملحوظطططةفطططيعطططام
,مططععجططزاإلنتططاجالمحلططيبرميططلبططاليوممليططون(09.033تحططدةإلططى)االسططتهالكالمحلططيللواليططاتالم

اإلنتطاجالفطرقبطينتططورالذييبينلنا(0)الجدولالتاليحسببالداخليةعلىتلبيةاحتياجاتالسوق
لتلبيطططةاالحتياجطططاتمطططنالخطططارجوالكميطططةالتطططيتسطططتلزمالواليطططاتالمتحطططدةمطططنالطططنفط,واالسطططتهالكاليطططومي

:0100-0965خاللالفترةالممتدةمنوذلكالداخلية

 النفطي باليوم الواليات المتحدة ارميركيةواستهالك إنتاا  جدول يبين :1جدول

 من النفط USAإنتاا واستهالك ال 

 العام
 استهالكأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 إنتاجأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 الحاجةلالستيرادمقدار

 ألفبرميلباليوم

1965 11522 9014 2508 

1966 12100 9579 2521 

1967 12567 10219 2348 

1968 13405 10600 2805 

1969 14153 10828 3325 

1970 14710 11297 3413 

1971 15223 11156 4067 

1972 16381 11185 5196 

1973 17318 10946 6372 

1974 16631 10461 6170 

1975 16334 10008 6326 

1976 17461 9736 7725 
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 من النفط USAإنتاا واستهالك ال 

 العام
 استهالكأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 إنتاجأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 الحاجةلالستيرادمقدار

 ألفبرميلباليوم

1977 18443 9863 8580 

1978 18756 10274 8482 

1979 18438 10136 8302 

1980 17062 10170 6892 

1981 16060 10181 5879 

1982 15295 10199 5096 

1983 15235 10247 4988 

1984 15725 10509 5216 

1985 15726 10580 5146 

1986 16281 10231 6050 

1987 16665 9944 6721 

1988 17283 9765 7518 

1989 17325 9159 8166 

1990 16988 8914 8074 

1991 16713 9076 7637 

1992 17033 8868 8165 

1993 17236 8583 8653 
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 من النفط USAإنتاا واستهالك ال 

 العام
 استهالكأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 إنتاجأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 الحاجةلالستيرادمقدار

 ألفبرميلباليوم

1994 17719 8389 9330 

1995 17725 8322 9403 

1996 18309 8295 10014 

1997 18621 8269 10352 

1998 18917 8011 10906 

1999 19519 7731 11788 

2000 19701 7734 11967 

2001 19649 7670 11979 

2002 19761 7626 12135 

2003 20033 7362 12671 

2004 20732 7244 13488 

2005 20802 6903 13899 

2006 20687 6828 13859 

2007 20680 6862 13818 

2008 19490 6783 12707 

2009 18769 7263 11506 

2010 19134 7552 11582 
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 من النفط USAإنتاا واستهالك ال 

 العام
 استهالكأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 إنتاجأميركاالنفطي

 ألفبرميلباليوم

 الحاجةلالستيرادمقدار

 ألفبرميلباليوم

2011 18949 7868 11081 

2012 18555 8905 9650 

data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013. 

إحطدىإمطداداتِمطايطؤديلوقطِفحطدو ّإذا افترضنامن خالل الجدول السابق يمكننا القول بأنه 
واشطنطنلطنيبقطىلطديهامطنالطنفطوالغطازالطبيعطيمطاإلطىالواليطاتالمتحطدة,الكبطرىالنفطيطةالدُّوِل فطإنَّ

اشطنطنتتمثطلبقيطامحطرٍبنفطيطٍةيكفيألربعسنواتفقط,مماُينذُرعندئٍذبكارثٍةبشريٍةجديطدٍةتقودهطاو
انقططططاِعأحطططِدالمطططوارِدالنفطيطططِةلسطططبٍبمطططناألسطططباب:وهطططومطططايمكطططنالتنبطططؤبطططهفطططيحطططالحطططدو جديطططدٍة.

كضططربأحططدمصططالحواشططنطنالنفطيططةفططيمنطقططةالخلططيجمططثاًل,أوحططدو طططارٍئقططديططؤديإلططىإغططالق
بططا,طبعططًاوجميعهططاافتراضططاٌتقائمططٌةومططنالممكططنأحططِدالممططراتالنفطيططةالحيويططةبالنسططبةألميركططاوأورو

ِمالواضطِحفطياألوضطاعالسياسطيِةالحاليطِة,ومطايشطهدهالعطالممطنتغيطراٍتكبيطرٍةقطد توقُّعهافيضوءالتأزُّ
تطاُلمناطقالمصالحالحيويِةاألميركيِة.السيمافيظلالتطوتراتالكبيطرةعلطىالسطاحةالدوليطةمطابطين

.فطططيالعطططالمِللطططنفطِمنطططتجٍأكبطططرِمطططثاًلرابطططعِكاااايران)لمتحطططدةوعطططددمطططندولالمنطططاطقالنفطيطططةالواليطططاتا
وخصوصًاإذامارفضتإحدىاإلداراتاألميركيطةالتفطاو معهطا,فيمطايتعلطقببرنامجهطاالنطوويمطثاًل,

قططدتوجططهالتططي عقوبططاتعليهططا،وهططيالعقوبططاتفططر أومعططززةبططذلكاحتمططاالتالمواجهططةالعسططكرية،
لحططقُ،ويُقياسططيةٍمسططتوياتٍإلططىاإلمططداداتالعالميططةمططنالططنفط،ممططاسططيرفعاألسططعارإلططىقاصططمةًضططربةً

وليسبأميركافقط.العالميِّباالقتصادِأضرارًابالغةً

النقطالبعسططكري (ألمريكطا.فقطدأدىتأييطدإدارة)بطوعنفططيالتطيكانطترابططعمططزودفنازويال وأ
بالتططالي،مططادفطططعبططينالبلططدينإلططىتسطططميمالعالقططاتممططاأدىم0110(عططامشططافيزتوغططفاشططلضططد)هو

الماليططةوأسططعارالططنفط شطافطططيز(إلططىتحطططديالواليططاتالمتحططدةمسططتفيدًامطططنسياسططاتهت)الططرئيسالفنزويلططي
فططيلعاملططةِااألجنبيططةِالشططركاتِ علططىباهظططةًشططافيز(ضططرائب تاألخيططرة،فططر )وفططيالشططهورالمرتفعططة.

ذلطك ،أسفططر أجنبيطةٍشطركاتٍكانطتفطييططدِ التطيالتنقيطبِمشطاريعِعلطىبعط ِ،كمطاسطيطر مجطالالطاقطةِ
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.واألكثططرمططنذلططكأنهططذهاإلنتططاجِمسططتوياتِانخفطططاُ  لفنططزويال،وبالطططتاليتلططكالشططركاتِعطططنمغطططادرةِ
.(مخطاوفالسوقمنتقلصاإلمداداتالنفطيةالخامالعالميبسبب التططوراتتطزامنطتمطعارتفاعسعر

يبينلنامقدارحاجةالوالياتالمتحدةللنفطالخارجيفيضوءاحتياجاتهاالنفطيةوالشكلالتالي
:الحاليةبشكٍلعام 

 من النفطالكمية الالزمة لتلبية احتياجات السوق الداخلية للواليات المتحدة ارميركية : 2 شكل


data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013. 

.(حسبت من خالل الفرق بين اانتاا واالستهالك    

ويمكطنالقططولبطأنأخططرمطاتمخضططتعنطهالسياسططةاألمريكيطةفططيمنطقطةالشططرقاألوسططوخاصططة
ولالمنطقططة)طبعًاباسططتثناءإيططرانبحكططمفططيالخلططيجهططيإسططتراتيجيةالشططراكةالعسططكريةواالقتصططاديةمططعد

)الحططربعلططى9/00والبططدلنططاإالأننفهططمأنططهتحططتغطططاءمططابعططدالعالقططاتالمتططوترةبططينالبلططدين(.
اإلرهاب(،تقومالحكومةاألمريكيةبشنالحروبالمتتابعةللسيطرةعلىمايعطرفباحتيطاطيالعطالممطن

إسططتراتيجيةعلططىمططا-نوالعططراقإالالبدايططةإلحكططامالسططيطرةالجيططوالططنفطوالغططازالطبيعططي.ومططاأفغانسططتا
ن  تطلقعليهأميركابالشرقاألوسطالكبيرالذييضممعظماحتياطيالنفطفيالعطالم  قاالُ ماا يُ  كل   , وا 

, ن  نساااا   وحقاوق   يمقراطياة  الد   شار  وحقوقهاا ومصاالحها ون   عوب  الش ا ات  ري امان حُ  عن ذلاك   ختلفُ بما ي  
ا , علاي واشانطن رايتهاا ظاهري االتي تُ  العدالة   ة  رضي  ف   دعم  ل   هُ عتمادُ ا   مكنُ يُ  حقيقي   إلى دليلٍ  فتقرُ هو ما ي  

ا , عالمي ا ارعظامُ  واالقتصاادية   والعساكرية   السياساية   باالقوة   المطعمة   ستراتيجية  اا  ططها خ   في حين أن  
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  ييار  الت   لحاروب   الحقيقاي   الهادف   ظهارُ علنهاا, وتُ تاي تُ ال   رات  عاوالش ا هذه الفرضايات   زيف   حقيقة   كشفُ ت  
اتاي وُ ال   الادول   ل  ُكا باأن  وخاصة   ,على مستوى العالم   ارميركية    - قا ُ ت   ر  الش ا حاور  م   ت علاى الئحاة  ع  ض 
 هااا القااومي  أمن   ت  واب ااث   هاام  أ   دُ هاد  هااا تُ أو أن   مريكيااة  ار   ة  الحيوي اا والمصاالح   فااوذ  الن   فااي مناااطق   –مصاادفة  
هاي فعاال   ارميركياة   المتحادة   للوالياات   ماوية  الس   سالة  الر   , بمعنى أدق إن  إسرائيل   بالنفط وأمن   متمثلة   
 (, وتحريارُ ر  الش ا رُ حاو  م   المارقاة   ول  مان قبضاة الاد   فط  الان   في الشرق اروساط!! ولكان تحريارُ  التحريرُ 
.واالنهيار   الزوال   تماالت  من اح إسرائيل  

 من إسرائيلالمحدد الثاني: ضمان أ

الخارجيططةالسياسططةِداتِحططدًِّامططنمُساسططيَّدًاأ حططدِّحاضططرًاومسططتقباًلمُإسططرائيل أمططنِضططماناتُلُشططكِّتُ
نَّواألميركية, منها:منالعواملِالخارجيةيقودلمجموعةٍواشنطنلسياسةدٍكمحدِّإسرائيل أمنِروز بُا 

قاادارُ أوال :  فااي  الااذ  يلعبااهُ  البااارز   الاادور  و  هااافااي أنظمااة  الحكاام  داخل   ااساارائيليت ل اال  اللااوبي  م 
,لُمحطدٍدمطنمحطدداِت:لواشانطن السياساي   القرار   صناعة   ِلأمطِنإسطرائيل  وهطوالسطبُبالكطامُنوراء ,ت حطوُّ

للواليططاتالمتحططدِةاألمريكيَّططِة, الخارجيططةِالسياسططةِالططذييبططدوجليَّططًافططيتططأثير هططذاالنَّأيطط ُحاألمططِنالقططوميِّ
نمططاهططو،اهنططةِالرِّالمرحلططةِوليططد ،لططيس األميركيططةِ مططالزٌملسياسططةواشططنطنالخارجيططةتجططاهمنطقططةالشططرقوا 
،مبططرراللعططراقغيططراغططزواإلسططرائيليمططرورًاب-راعالعربططيبالصطط"بططدءًاالمختلفططةِالمراحططلِعبططر األوسططط

يران يأخطُذشطكالًالذيهذاالتأثيرِهوحجمُالجديد ولكنَّ,(1)"والمواجهاتالسياسيةالمستمرةمعسوريةوا 
السيمافيمطايتعلطقبالطدعمالظطاهريوالضطمني،ابقةِالسَّالمراحلِبكلِّمقارنةًالحاليِّفيالوقتِتصاعداًم

, بالواليططاتِالخططاصِّفططيشططقهالططداخليِّمرتبطططاًدُصططاعُالتَّهططذاجططاء قططدولمططايسططمىبثططوراِتالربيططعالعربططيِّ
(2)(لوبياإلسرائيليِّالُّ)ةِوالناتجِةعنقوَّ,سميةِالرَّوغيرِسميةِالرَّاليهوديةِالسيطرةِ،بطبيعةِالمتحدةِ داخل 

عطداذلطكلت ب طالسياسيةِلحياةِعلىاالسيطرةِتلك قتصر مت ل و .(3)معظِممراكِزالقراِرفياإلدارِةاألميركيةِ

                                  
طبوعططاتوالططتم.سططتيفن,ميرشططايمرج.جططون,اللططوبياإلسططرائيليوالسياسططةالخارجيططةاألميركيططة,ترجمططةأنطططوانباسططيل,شططركةالم(1)

.00,ص0119للطباعةوالنشر,بيروت,الطبعةالثانية
ل,اللوبياإلسرائيلي:وهوائتالٌفألفطراٍدومجموعطاٍت,تعمطُلبنشطاٍطلتحريطِكالسياسطِةالخارجيَّطِةاألميركيطةفطياتجطاٍهمطواٍلإلسطرائي(2)

دةبزعامٍةمركزيٍة,كماأنهليسدسيسةأومؤا نمامجموعطُةوهوليسحركةواحدةموحَّ مرةتسيطرعلىسياسةواشنطنالخارجية,وا 
قويٍةمنيهودوأمميينمعًا,اللوبياالسرائيليوالسياسةالخارجيةاألميركية,ص .01مصالح 

.09المصدرالسابقنفسه,ص(3)
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فطيالواليطاتِأيالطرَّمكنوامنمصادرةِقدت اليهود حتىأنَّ,االقتصاديةِالحياةِجوانبِفِختل صواًلإلىمُوُ
بالسيطرةِتجسدةًمُ(علىالعقولِيطرةِ)السَّوالثقافةِالفكرِمنابعِعلىالسيطرةِسلوبِخذينمنأُتَّمُالمتحدةِ
%85دورنشرفيالوالياتالمتحدةاألميركيطةإضطافًةلحطوالي0253يمتلكاليهودحوالي-ميةِاإلعال

طريقططًالسططيطرةِاالقتصططاديةِبالسططيطرةِمدعومططةً-(1)مططنمحطططاتالتلفططزةالرئيسططةوالفرعيططةيمتلكهمططااليهططود
مطنخطالِلصطعوب,ظمىفيالعالمِعُةٍوَّقُعلىأكبرِاليهودِ ِةانتقطاِدالسياسطاِتاإلسطرائيليَِّةأوويتجسُدذلك 

مجموعططاٍتفططياللططوبي ألنَّ وغيططرالمشططروطإلسططرائيل,وذلططك  السططخيِّ االعتططراِ علططىالططدَّعِماألميركططيِّ
الخطابالعامُيردُِّدصدىُحججهااإلستراتيجيَِّةواألخالقيَّةِ .(2)ت ستخدُمُسلطتهاللتأكُِّدمنأنَّ

فطيمِنظَّالُمطسطرائيليِّاإلاللوبيلتأثيرِعةالقرارالسياسياألمريكي،خاضعةٌصنابمعنىإنعملية
فططططيالسططططلطتينالتنفيذيطططططةبالوصططططولإلططططىالشخصططططياتالفاعلططططةِمتحططططدةاألمريكيططططة،وفاعليتططططِهالواليططططاتال

والتشططططريعية،حيطططط مطططططنالمعططططروفأنأغلبيطططططةأعضططططاءمجلسطططططيالكططططونغرسمطططططنالحططططزبينالطططططديمقراطي
المحافظةِالتياراتِهوصعودُاًحاليَّخوف التَّثيرُهممندعاةالدعموالتأييدلطلإسرائيلل،ومايُوالجمهوري

فطططياليهوديطططةِالحركطططةِرمطططوزِبعططط ِمطططع لتقطططون ،والطططذيني الجمهطططوريِّالحطططزبِداخطططل د دُالُجطططأوالمحطططافظين 
.ةواألراضيالمقدسالقدسِحول والسياسيةِهمالدينيةِتصوراتِ

جميع عامةٍبصورةٍو مالِتهماالنتخابيَّة كانواي ستهلُّالمتحدةِالوالياتِرؤساءِإنَّ ح  بالتأكيِدعلى,ون 
, اليهوِدوالشَّعِباألميركيِّ بالنسبةلواشنطن,والمصيِرالُمشت ر ِكمابين  ر ويُأهميَِّةإسرائيل  ص  احةًظهرون 

يتكونعلىاألقلمن" السيمابأنها،انِكَّسُاهيةِهاولرفل عمِالدَّشكالِأ لَّكُ منظمطة25اللوبياإلسرائيليِّ
(3)"تططدعمبنشططاطكططلممارسططاتالحكومططةاإلسططرائيليةومواقفهططاالسياسططية-معظمهططممططناليهططود-منفصططلة

نديفمثاًلالرئيساألمريكيجونكيوتذهبأصواتودعمهذهالمجموعةللمرشحينالمواليينإلسرائيل.
إسطرائيلوأمريكطا؛وهطذامطابطينمطامتينطةٍحميمطةٍلصطداقةٍالقويةِالمرتكزاتِالستينيات،قدصاغ فيبدايةِ

ل.وفطياإلسطرائيليةِالدولةِلمع اًأمريكياًووجدانياًعاطفياًارتباطهناك نَّبقوله:إِمنمناسبةٍفيأكثر هُد أكّ

                                  
,بتصرف.02-00-00,ص0999العريضي.يحي,منيحكمأميركافعاًل؟!,دمشق,بيروت,مؤسسةاإليمان,ودارالرشيد,(1)
.06المصدرالسابقنفسه,ص(2)

(3)Robert.h.trice, "domestic interest Groups and the Arab - Israeli conflict", in said Ethnicity and 
U.S. foreign policy, 121-122  
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طرنام واب عُمطد ذين فطيأمريكطاالَّطاليهطودِ%منأصوات81ِبكينديعلىمايقار،حصل 0961العامِ هُج 
.(1)إسرائيللمع داقةِلالصَّشعار أنرفع بعد ذلكليبرالي،ويمقراطيالِّالدِّ

التيازدادتمع ازدياِدتغلغِلاللوبي:واشنطنإلى  بالنسبة   سرائيل  ااستراتيجيُة ا هميةُ ار ثانيا :
,اإلسططرائيليِّ مططع أصططالًالمترافقططةُو وت نططاميالمصططالِحاألميركيَّططِةفططيالشططرِقاألوسططِط,فططيالططداخِلاألميركططيِّ
لهطذالالسطتجابةِمهيطأةٍسياسيةٍقيادةٍوجودِو،األميركيِفيالمجتمعِواليمينيةِالدينيةِالتياراتِتناميتأثيرِ

كشطف الطذياألمطرُوهطو.فعليطةٍإلطىممارسطاتٍالذاتيطةِتِالقناعطاعلطىنقطلِدرةِالقُطمقوماتِملكُ،وت التأثيرِ
بقوةٍتترابطُدينيةٍدوافع وتحت ,جديدٍفيرداءٍوالهيمنةِوسعِالتَّنحو راسخةٍأميركيةٍإستراتيجيةٍعنتقاليد 

ِتالمصططالِحوجماعططابشططكٍلخططاص إسططرائيل مصططالحِمططع ,وتتقططاطعُةِوالمصططلحيِّاإلسططتراتيجيةِالططدوافعِمططع 
.علىوجِهالعمومِ

مصلحة إسرائيلوأمنهاُيعتبطُرمطلبطًاأميركيَّطًادائمطًا,لدرجطِةأنطُهبطات  وهناالُبدَّمنالتأكيِدعلىأنَّ
دِوالتفططرُّوالهيمنططةِفططيالسططيطرةِوالرغبططةِالمختلفططةِاألزمططاتِافتعططالِوالحططروبِوشططنِّللصططراعِميركيططًاأ افعططاًد 

الرتبطططاِطديمومتهطططا,ُمحطططدِّداِتأمطططنأميركطططاالقطططوميِّإحطططدىعتبطططرُتُإسطططرائيلأنَّالسطططيما،اكخطططرِواستئصطططالِ
د ،عنططدماحططدَّ(2)(مططارتنأنططديك)هُد ليؤكِّططالططذيعططاد مططرُوهططواألعلططىالشططرِقاألوسططِط,المطلقططةِبالسططيطرةِ
،مقبولطططةٍبأسطططعارٍالبتطططرولِقِفطططيتطططدفُّتتمثطططلُهطططانَّبأ ,العربيطططةِفطططيالمنطقطططةِاألمريكيطططةِاإلسطططتراتيجيةِعناصطططر 

السطيماأنوجططودإسططرائيلومتطلبطاتأمنهططافططي.(3)هطاورفاههططالإسططرائيللوبقائِدولططةِعلططىأمطنِوالمحافظطةُ
مباشطٍرودائطٍمفطيشطؤوِنحاضطِر ٍلأمريكطي  والغططاء لتطدخُّ ر  وسٍطمحيٍطمعطاٍدلهطايضطمُنالذريعطة والُمبطرِّ

,وهطططواألمطططرالطططذيجسطططدهالرؤسطططاءاألمطططريكيينعلطططىتطططواترهمومطططنخطططالِلسياسطططاتهمومسطططتقبلهاالمنطقطططِة
  الرئيسيحدوالمدافعةعنوجودهم,األمرالذييمكنأننلمسهبالمختلفةالمؤيدةبشكلتامإلسرائيل

نسطبعةمططنلقطدآمط:لقطائال0929ًاألمريكطياألسطبقكطارترأمطامالكنيسطتاإلسطرائيليفطيآذار/مطارس
الرؤساءاألمريكيينوجّسدواهذااإليمانبأنعالقطاتالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةمطعإسطرائيلهطيأكثطر

                                  
(1)Steven Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict, (Chicago, Chicago University Press, 1985) PP. 
95-97. 

مساعدوزيرالخارجيةاألمريكيفيعهدكلينتون.(2)
،05،مجلطةالدراسطاتالفلسططينية،العطدد08/5/0993خطابمارتنأنديكأماممعهدواشنطنلسياساتالشطرقاألدنطىبتطاريخ(3)

.86،ص.0993صيف
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فططيضططميروأخططالقوديططنومعتقططداتالشططعبمططنعالقططةخاصططة،بططلهططيعالقططةفريططدة؛ألنهططامتجططذِّرةً
نونحطننتقاسطمتطرا ينطليعيطيراألمريكينفسطه،لقطدشطّكلتإسطرائيلوالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةمهطاج

,وفيإطاِرالجهوِدوالسياساِتالتطيتتبناهطاالواليطاتالمتحطدةاألميركيطةلضطمانأمطنإسطرائيل(1)التوراةل
فإنهاتلجأإلىمايلي:

قططدتصططلهمأومسططاندةٍدعططمٍأيِّعلططيهمومنططعِشططاملٍحصططارٍفططر ِالفلسطططينيينمططنخططاللِعططزلُ -0
.العربيِّمنالمحيطِ

 (.)مصرواألردنثنائيةٍومعاهداتٍباتفاقياتٍالعربيةِالطوقِدولِتكبيلُ -2

بطالحروبِبدايطًةبتوريططهِوذلطك مطناأليطامِفييطومٍقدتنشأُعراقيةٍعلىأيمحاولةٍالتامُّالقضاءُ -3
امطًابحيط التموتطدميرهِوأخيطرًاغطزوالعطراقِالطنفطِمقابطلِالغطذاءِاتفاقيطةِومنثطمفطرُ الخليجيةِ

.اكنبعد لهقائمةٌتقومُ

وأفكارهططاالمقاومططةِنظططامِوضططربِالعربططيِّالتحططررِلحركططاتِاألكبططرِالططداعمِسططورية حصططارِمحاولططةُ -4
طفطططاءِالمقاومطططةِحقيقطططةِتشطططويهِمطططنخطططاللِ لشطططيعيةٍمقاومطططةٍكلالطططدينيعليهطططاالططططابعِفطططيلبنطططانوا 

وأخيططرًامحاولططةضططرب,العالقططةالقائمططةبططينسططوريةولبنططاناإلرهابيططة,ثططمتططوتيرووسططمهابالصططفة
وتطبيطططقاألمططنوالسططلمالططوطنيينفططيسططوريةوتشططديدالحصططاروالضططغطالسياسططيواالقتصططادي

القططوةالذكيططةمططنخططاللدعططمالجماعططاِتالدينيططِةالُمتشططدِّدِةودفعهططاإلططىإحططداِ ِحططراٍكإسططتراتيجية
واضطراباٍتُمسلَّحٍةتحت مسمىثورةالربيعالعربيفيسوريةكمحاولٍةلقلِبنظامالحكمديني 

دفططعُوالهطدفطبعطًاوذلطكتحططتمسطمياتالحريطةوالديمقراطيطة,والتلطويحبالتطدخلالعسطكري.فيهطا
 .سوريةلتقديمالتنازالتفيمايتعلقبقضاياهاوقضايااألمةالعربية

قتصطططاديةِاالاألميركيطططةِالمصطططالحِهطططابشطططبكةِربطِمطططنخطططاللِدولالخلطططيجالعربيطططةاملطططالسطططلبالتَّططط -1
الوجططططودوعلططططىأسططططاسذلططططككططططان،,مططططنخططططاللصفقات)السططططالحوالططططنفط(سياسططططيةِالوتجاريططططةِالو

 .راًبرَّمُالعسكرياألمريكيالمكثففيالمنطقة

                                  
ركيططةتجططاهالصططراعالعربططيالصططهيوني:دراسططةفططيالحركططةالمسططيحيةاألصططوليةد.الحسن.يوسططف,البعططدالططدينيفططيالسياسططةاألمي(1)

.26م(,ص0,0991األميركية)بيروت:مركزدراساتالوحدةالعربية,ط
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,ودعطمانفصطالهاعطنالحضطارةتاألمازيغيطةلطدولالمغطربالعربطيتعزيزاالنتماءاتواالرتباططا -9
 .بيةوثقافتهاالعر

شغالهبمشاكلهالداخلية. -2 فصلالسودانوتفكيكهوا 

 أبارزتخليصاها مان يتحقاق مان خاالل وعليه فان ضمان أمن إسرائيل وتعزيز دورهاا ااقليماي، 
,أعادائها فااي المنطقااة كااايران وسااوريا، وحركااات المقاومااة ضااد إساارائيل فااي كاال ماان فلسااطين ولبنااان

ضعاف دور دول المحيط والمركز  التفتيات والتجزئاة للمنطقاة العربياة إلاى دوياالت من خااللالعربي وا 
ضااعاف دول المنطقااة و ,وكيانااات صاا يرة هامشااية وعديمااة التااأثير فااي النطاااقين ااقليمااي والاادولي ا 

المنطقاة خاضاعة  وباذلك تبقاى ،من خاالل البادء بسلسالة ماا يسامى بثاورات الربيا  العرباي واستنزافها
 –ش لها بمشكالتها الداخلية، عن تعقيدات الصراد العربي بما يُ  والصراعات   من التوترات   هائلٍ  لض طٍ 

 ., ويجعل موازين القوى كلها تصب في كفة إسرائيل  اقتصاديا  وعسكريا (ااسرائيلي

 النفوذ والهيمنة ارميركية على المنطقة. احتواء وتطويق أ  محاولة للحد من المحدد الثالث: 

,العطالمِحطول ألميركاالحيوية اهتماماتهاالمصالح علىرأسِالمتعاقبةُمريكيُةاألداراتُاإلِتِضع و 
مططنحططددٍمُكططلَّبططأنَّالقططولُ,ولكططنعمليططًايمكططنُالمصططالحِتلططك أولويططاتِفططيتحديططدِوالتبططاينِمططعاالخططتالفِ

الِحالواليططططاِتالمتحططططدِةمرتبطططططًاارتباطططططًاعضططططويًاومباشططططرًابمصططططاألميركيططططةِالخارجيططططةِالسياسططططةِمحططططدداتِ
السططيطرة المتحططدةِالواليططاتِتنططافُسقطدقويططةٍدولططةٍبظهططورِماحِالسَّططعطدمُفقططدكططان ذلك .وتبعططًالططاإلسطتراتيجيةِ
 األميركيةِفيالسياسةِعديدةٍاستراتيجياتٍأهميتهالخاصةفيظهورِ,مصالحهاتعار ,أوعلىالعالمِ
سططتراتيجيةاالحتططواء,حيطط ,مططثالً (1 ( كاااالحتواء   تططمالططربطبططينقيططامعمليططةالسططالمفططيالشططرقاألوسطططوا 

علىأساسضرورةوجودقواعدعسكريةأميركيةفيمناطقالتوترلضروراتالسالم,وفيالحقيقةهي
بطططاختالفمنظطططري,وقطططداختلفطططتمعطططانياالحتطططواءاألميركيطططةِوالمصطططالحِالنفطططوذِالحفطططاِظعلطططىلضطططروراتِ
األميركية.السياسة

أساس  إنشاء  سلسلٍة مان ارحاالف  والقواعاد  العساكرية  بهادف  على  االحتواء   سياسةُ  قد قامت  و 
يديولوجيتاهه نفاوذ   انتشاار   ومنا    ساابقا   الساوفيتيتطويق  وعزل  وخنق  االتحاد    المجااورة   الادول   إلاى وا 

                                  
موطبقهاهاريترومان.0932جورجكينانسفيرالومأفيموسكوسنة هيسياسةصاغها:سياسة االحتواء(1)
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لالعططالمضططمنفلططكالواليططاتالمتحططدة،تجنبططاًباسططتقطابدوهططذِهالسياسططةُوتقططومُ.العااالم   مناااطق   وسااائر  
قدممنشرقأوروباوجنوبشرقآسياوالشرقاألوسط,السابقالذيالسوفيتيفيشباكالتوسع للوقوع

,الشططيوعيُّالخطططرُ حسططبالططرئيسترومططانتعنططيالططدفاععططنالشططعوبالتططييهططددهااالحتططواءِفسياسططةُ
دمتهاالواليططاتالمتحططدة,كططانتحولهططامططنحالططةالتعططاطفمططعوكمثططالعلططىسياسططةاالحتططواءالتططياسططتخ

ل كية,إلىحالِةخصومٍةُمعلنٍة,سحبتعلىإثرهاواشطنطنعرضطها0950الثورةالمصريةعام ضدالم 
,بنتيجططةتوجططهالططرئيسالمصططريالراحططلجمططالعبططدالناصططرإلططىدولأسططوانبتقططديممسططاعداٍتلبنططاءسططدِّ

ومعارضططططةواشططططنطنلمجابهططططةاالعتططططداءاتاإلسططططرائيليةالمتكططططررة,,نططططاءأسططططلحٍةمنهططططاأوروبططططاالشططططرقيةالقت
مايلي:,دافعهابذلك0956العدوانالثالثيعلىمصرعام

العطالمِشعوبِحقوقِتعاطفمع هاالمُعلىأنَّاالشتراكيةِالسوفييتيوالدولِاالتحادِخشيةظهورِ -0
.واالستقاللِرِفيالتحرُّالثال ِ

 استقطابمصرإلىدائرةالنفوذاألميركيِّ -0

 تحجيمالدوراألوروبيوتحديدًاالفرنسي_البريطانيفيمنطقةالشرقاألوسط. -3

إلىدائرِةمصالِحالوالياِتالمتحدِةاالستراتيجيِة -3 سحُبإسرائيل 

هططذاالمعنططىلالحتططواءاختفططىمططعزوالالخطططر باإلضططافةوتفكططكحلططفوارسططو,,السططوفييتيإالأنَّ
لسياسطِةجديطدةٌتظهُرأشكالٌبدأت حيُ ,السيَّماتوحيدألمانيا,للتطوراتالتيحدثتفيأوروباالشرقية

تطبيطقُأووتقويتهطا,أواالقتصادية أوالدبلوماسية السياسية سواءًالعقوباتِر ِف ن مِانط ل ق ت ,االحتواءِ
مططططنالقططططرِنالتسططططعيناتِ,فططططيبدايططططةِددِالُجططططن يالمحططططافظفططططقطروحططططاتِواالحتططططواءِ,إلططططىكيططططةِذَّالالعقوبططططاتِ
علططىلالحفططاظُتتضططمن:وجططورجبططوعاألب,طبقهططاالتططي,ا  الماازدو  االحتااواء   إسااتراتيجية  ,وفططق العشططرين
عادةُكبرىمنافسةٍقوةٍبروزِالعالمي،ومنعُعلىالنطاقِاألمريكيةِالغلبةِ دوليِّالطاألمطنِنظطامِتشطكيلِ،وا 

؛وقططديتطلططبذلططكأنلتحططاربالواليططاتالمتحططدة(1)لالمتحططدةِالواليططاتِومبططادئِمططعمصططالحِبمططايططتالءمُ

                                  
إقلي(1) احتاللمنباطننظام ياسينالحاجصالح, http://www.mokarabat.com/m6.6-ميجديدفيالشرقاألوسط؟,

7.htm,00)0100تشرينالثاني)نوفمبر.

http://www.mokarabat.com/m6.6-7.htm
http://www.mokarabat.com/m6.6-7.htm
http://www.mokarabat.com/m6.6-7.htm
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مططاعلططىأثرهططاالواليططاتالمتحططدةخاضططتف,(1)وتنتصططربصططورةحاسططمةفططيعططدةحططروبفططيالوقططتذاتططهل
00مططاتالهططامططنأحططدا ,وبططوعاالبططنإلططىالبيططتاألبططي إدارةومططعقططدوم ,الوقائيااةحروب الباا يسططمى

مطططعالحفطططاِظعلطططىخاصطططيةالحطططروب,(2)ساااتباقيةإساااتراتيجية الضاااربة االأيلطططول,أدىإلطططىاالنتقطططالإلطططى
تناسططبمططعالتفططوقاألمريكططيالعسططكريالمطلططقعالميططًا,وتبططدُأبتقسططيميالوقائيططةعنططدالحاجططة,األمرالططذي

رًةلطُهوخاصطًةالطدوُلالتطيتنطدرُجفطيلإلرهاِبومصطدِّالعالمإلىدوٍلمارقٍةوتعتبرهاواشنطندواًلداعمةً
(إطططارمططاأسططمتُهواشططنطن يططرانفططيطليعططِةدوِلمحططوِرالشَّططرِّ)بمحططوِرالشططرِّ ,,ويططأتيكططلمططنالعططراقوا 

والتطي,01/9/0110ويبدودورهذهاإلستراتيجيةجلّيًافيوثيقطةإسطتراتيجيةاألمطنالقطوميالصطادرةفطي
والواليططاُتالمتحططدُةلططنشططامٍل,أنهططميسططعونالمططتالِكأسططلحِةدمططارٍعططداؤنايعلنططونصططراحةًجططاءفيهططا:لأ

لهمبالنجاِحفيمساعيهم ,(3)...لوالطريُقالوحيُدل منوالسلِمهوبطالتحرِكضطدَّهطذهالبلطدانِ...تسمح 
مكَّطنمطا,قوعطهِوُقبطل بمطاسطيحد ُؤُنبُّطمكطنالتَّيُهُأنَّطعلطىوهطمِقطومُهطات ق بَّلهطابطوعوط د تيمهَّالَّوالوقائيةُ

,عنطدما(4),وهوماأكدهريتشاردتالتهلمطرواشنطنمناستخدامهالوقائيةكذريعٍةللتعامِلمع األزماتِ
جهاضططيةاالسططتباقيةحططقللواليططاتالمتحططدةتسططتخدمهمتططىشططاءتوضططدمططنأكططدعلططىأنلالحططرباإل
.لممالمتحدةوسواهاتشاء,دونأياكترا باأل

                                  
( 1 )Neil Mackay, Bush Planned Iraq 'regime change' before becoming President, HYPERLINK 
"http://www.sundayherald. com"15 September 2002. American Academy of Political and Social 
Sciences 2002 C. KAYSEN, S. MILLER, M. MALIN, W. NORDHAUS J. STEINBURNER. 

 War with Iraq: Costs ,Consequencesكتطابالفرقبينالضربةاالستباقيةوالضربةالوقائيةبحسبالفصلاألولمطن(2)
,and Alternativesالصططادرعططنأكاديميططةالعلططوموالفنططوناألمريكيططة,لمجموعططةمططنالمططؤلفين.االسططتباقpreemptionحسططب

فهطيحطربpreventive warمؤلفيالفصلهوتوجيهالضربةاألولىحينتكونالحربوشيكةأومحتومطة.أمطاالحطربالوقائيطة
لمسططتقبل.وكططانيمكططنلهططذاالتعريططفاألخيططرأنينطبططقعلططىالحالططةالعراقيططةلططوفقطططكططانمططاتنططوياختياريططةلمنططعبططروزخطططرفططيا

الوالياتالمتحطدةالقيطامبطههطولحطربمطعالعطراقل:إنهطاليسطتحربطامطعالعطراقبطلحطربعليطه،ثطمإنهطاليسطتحربطاعلطىاإلططالق
احيطةأخطرىتعكطسهطذهاإلسطتراتيجية،اسطتباقيةأووقائيطة،نوعيطةبسببعطدمالتكطافؤالطذييكطاديعنطيعطدموجطودططرفآخطر.مطنن

حباطماالترضىعنه. االمبرياليةالمعاصرة:السيطرةعلىالمستقبلومراقبةتطورجميعبلداناألر وا 
الكتابالعرب,دمشق,د.عبدالرحمن.خيرالدين,تصدعاٌتفيالقلعِةاألمريكيِة)تحليلاستشرافياستراتيجي(,منشوراتاتحاد(3)

.031,ص0116
 عضومجلسإدارةالدفاعالتابعلوزارةالدفاعاألمريكية.(4)
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 لوالياات المتحادة تتحارك بفعال تشاكيالتالسياساة الخارجياة لالقاول باأن  اننيمك وبصورٍة عامةٍ 
بسامات رئيساية كاان , ارمار الاذ  جعلهاا تتصاف سياساية -والجياو االقتصاادية الادواف  مان معقادة
 أبرزها:

  :وهطيالسطمةالتطيتمثِّطلُ :لتحار ك  الهيمنة واستمرار ضمان القدرة على المبادرة  واالسمة ارولى
على,)حي قامتالياتالمتحدةمنذبداياتنشأتهابهاالووقدتميَّزت جوهرالسياسةاألمريكية,

وتقوموالذينكانواأولمنعانىمنهذااالستعمار.جث السكاناألصليينألمريكاالشمالية,
لقطداعتمططدت.(الفسطادوالقتطلوالتطدميرأشطكالالسطلبوالنهطبومصطادرةاألراضطيوعلطىمختلطف

حتطىاكن,بهطامنطذالبطدءفطيتحقيقهطاألهطدافها,ومازالطتعاملطةًالسياسةالوالياتالمتحدةهذه
,حربهططاونططذكرأخرهططاحططربالخلططيجالثانيططة,الحططربفططيأفغانسططتانلهططاشططواهدتاريخيططةعديططدة,و

ططعلططىالعططراقبحُ القتلططىبططذلكالكثيططرمططن,مخلفططًةالديمقراطيططةِنشططرِالعراقططيوعبِالشَّططحريططرِت ةِجَّ
قوميطططة)تجارالططططنفط-ن,وبطططنفسالوقطططتمحققططططًةأرباحطططًاضطططخمًةلصطططالحشططططركاتهاالعبطططرالمطططدنيي

.عمار(وشركاتالمرتزقةوشركاتإعادةاإلوالسالح

  وهطططيمطططاجسطططدتهعبطططارة:النااازود االمبرياااالي  يااار المباشااار :الثانياااةالسااامة(go west)
منطططذبدايطططةنشطططأتهابمطططايضطططمن,التطططيتمثطططلتجسطططيدًال طمطططاعالتوسطططعيةاألمريكيطططة,(1)يرةالشطططه

,والطذيتحطولل(2)السطمةانعكطاسلمفهطوم)القطدرالحتمطي(هطذهتوسعهانحطوالغطرب،وقطدكانطت
شططعورًاقوميططًابططارزًاووعيططًاباالنتمططاءإلططىحضططارةأعلططىيعتبططرقططدرهاالواضططحبالسططيطرةعلططىقططارة

.ولكنهذاالقدرالحتميقدتجاوزأطماعالوالياتالمتحدةبأمريكطاالشطمالية(3)يكاالشماليةلأمر
,وقدرًاللشعوببمعاناةمرارةاألطماعاإلرهابيةاألمريكية.ليصبحقدرهاللسيطرةعلىالعالم

 عادة الترتيب الفوضاى الخالقاة(: :السمة الثالثة فطياًكبيطراًهطاتجانجطدُحيط ُتتمثل بالتفكيك وا 
التركيططبِإعططادةِبعمليططةِوالقيططامُكططلمططاهططوقططائمٌعلططىتفكيططكِالسياسططةالخارجيططةاألمريكيططةيقططومُ

تنطويعلىفعلٍهيدعوةٌجديدٍعالمي نظامٍإلىإقامةِمصالحها،فالدعوةُالذييخدمُبالشكلِ

                                  
.0282/تموز/03مرسومالشمالالغربيالصادرفي(1)
.0835الصحافيجونأو.سوليفان,(2)
 .005-003ص,0992فانسان,برنار,تاريخالوالياتالمتحدة,باريس,منشوراتشانفالماريون,(3)



03

الططذييخططدمُوبالشططكلِاألمريكيططةِللرؤيططةِوفقططاًتركيبططهِإعططادةُمَّومططنثُططالقططائمِالططدوليِّللنظططامِتفكيكططي 
،بأسطرهِالعطالميِّإلىالمحطيطِعندذلكبلتمتدُّهذهالتقفُالتفكيكِ،وعمليةُاألمريكية المصالح 

عليططططهدولُتطططيتقططططومُالَّوالسياسططططةِواالقتصطططاديةِواالجتماعيططططةِللبنططططىالثقافيطططةِهنططططاكتفكيطططكٌحيططط ُ
يطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةتعمطططلعلطططىتعزيطططزالصطططراعاتاألثينيطططةوالثقافيطططةفالوالالعطططالم،وشطططعوبُ

)كماحصططل جططلتفكيكهطابالشطكلالطذييخطدممصطالحهاليطةفطيالعديطدمطندولالعطالممطنأالداخ
هاعلىالمستوىالدوليتعملعلىتفكيكالتوازنات.كماأنَّ(منمناطقالعالمعددٍفيالبلقانو

جانططبالأمططافططينثططمالقيططامبإعططادةتشططكيلهابالشططكلالططذييخططدممصططالحها،الدوليططةالقائمططةومطط
اليخطططططدماقتصطططططاديأينظطططططاماالقتصطططططاديفالواليطططططاتالمتحطططططدةاألمريكيطططططةتعمطططططلعلطططططىتفكيطططططك

ممطططاأدىلخلطططقمطططثاًل.االشطططتراكيةاسطططتراتيجياتالسطططوقالمفتوحطططةوالعولمطططةاالقتصطططاديةكالنظطططام
الحططادييةالتططيأخططذتتجتططاحالعططالمفططيالعقططداألخيططرمططنالقططرنالعديططدمططناألزمططاتاالقتصططاد

العشرينوأخرهااألزمةالماليةالعالميةوالتطيبطدأتفطيالواليطاتالمتحطدةومطنثطمانتشطرتإلطىو
أمططافطططيالمجططالالثقطططافيفالسياسططةالخارجيطططةاألمريكيططةأخطططذتتؤكططدعلطططى.جميططعأنحططاءالعطططالم

العطالميمطننظطاميقطومعلطىالصطراعاأليطديولوجيإلطىنظطامثقطافيإعادةهيكلةالنظامالثقطافي
صططراعبططينالحضططاراتيترتططبعلططىذلططكمططنومططا,الصططراعالحضططاريبططينالشططعوبعلططىيقططوم

هطططذهالفرضطططيةالتطططيطرحهطططاصطططامويلإنفيمطططابينهطططاوالرقطططيبطططالقيماإلنسطططانية,بطططداًلمطططنالحطططوار
همططاتجسططيدخواإلنسططاناألخيططرللفرانسططيسفوكويامططا,أوحتططىفرضططيةلنهايططةالتططاريهططانتغتون

رفطعمطنقطيملالغربوفقًالهذهالفرضطيةقيمطًاأللفكرالثقافيالغربياألمريكيوالذييحمِّواقعي
الثقافاتاألخرى. كلِّ

كمطنوراءكطلصطراعبطينالطدولوالحضطاراتاإلنسطانيةاليتمثطلفقططبالعمطللتيتولكنالحقيقةا
نمطططاالصطططراعهطططواإلسطططالمي–االشطططتراكي,أوالغربطططي–أوالصطططدامالحضطططاريسطططواءالغربطططيالثقطططافي وا 

هوغيرذلكهيمحاوالتللتغطيةوالتبريرلماتقومبهدولةصراعالمصالحبالدرجةاألولى,وكلما
االشططرقكبططرىكالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةمططنحططروبوجططرائمفططيالمنططاطقالمختلفططةمططنالعططالمالسططيم

لمطنلطيسمطعأميركطافهطو-األوسط,وعليهاستندخطابجورجدبليطوبطوعفطيحملتطهعلطىاإلرهطاب
هذاالخطابالذيينصعلطىمقابلطةالخيطروالشطرفطيالعطالم,وقطدوجطدهطذاالشطعارتطبيقطه-ضدهال

,المقتططرنيالجانططبريكططي،هططذاالسططلوكاألحططادفططيمططايسططمىباإلسططتراتيجيةالجديططدةل مططنالقططومياألم
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بقطدرةعسططكريةالمثيططللهططافططيالتططاريخوبنزعططةالتتطركمجططااًلللحيططادفططيالصططراعالكططونيمططابينمحططور
.إنهذاالتضاديغذيحاليًانزاعطاتخطيطرة(1)لاًامبريالياًالخيرومحورالشر،اليخرجعنكونهلسلوك

مناالتجاهالتفكيكيأساسيٌسياسةالتفكيكيةهيجزءٌنهذهال.وبالتالييمكنناالقولأ(2)وواسعةالمدى
لمابعدالحداثة.































                                  
.0113هوفمان.ستانلي,أحقاأمريكاإمبريالية,داربروكلين,واشنطن,الطبعةاألولى,(1)
.06ميكائيل,براء،السياسةاألمريكيةفيالشرقاألوسط،مصدرسابق,ص(2)
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 لسياسة الخارجية ارمريكيةا المبحث الثاني: أدواتُ 

منهططططاأ رتكطططزاتِمُهطططدافها,وتعزيطططزِأ لتحقيطططقِهاواشطططنطن سطططتخدمُالتطططيت واألدواتُسطططاليبُاأل دتِتعطططدَّ
اتجهتنحواستخدامسياسات,أهدافسياستهاالخارجيَّةِالمتحدةُالوالياتُق حقِّتُفيسبيِلأنو,القوميِّ

:(1)وبدائلعديدة,قدتوزعتبالمجملوفقثال آلياٍتحددهاجوزيفنايبمايلي

 علىماتريدهبالقوةوالتهديد. أنتحصل -0

 المالية. أنتحصلعلىماتريدباإلغراءات  -0

 ه.اكخرينوجعلهميحبونماترغبأنتحصلعلىماتريدبجذب  -3

لبةالقوة  أوال :   الحصول على ما تريد من خالل استخدام القوة والتهديد(الخشنة والص 

ُقلهطاحقِّطذييُالَّط,األمطرُواالقتصطاديةِدراتهاالعسكريةِ,بضخامِةقُُعالوالياتالمتحدةاألمريكيةُتتمتَّ
،المتمثلُةبقطدراِتواشطنطنعلطىشطنأوالصلبةِالخشنةِةِدعىبالقوَّ,وهومايُالعسكريةِالهيمنةِنوعًامن 

رمِةمصالحها.الحروبوالخروجمنهامنتصرًة،والهدفدائمًاهوالتأكيُدعلىحُ

وغالبطططططًامطططططاتلجطططططأواشطططططنطنإلطططططىاالعتمطططططادعلطططططىتفوقهطططططاالعسطططططكريلفطططططر هيمنتهطططططااالقتصطططططادية
لم,والسيماعندمايتعلقبثوابتأمنهاالقومي,فطيظطلصطعودقطوًاوالدبلوماسيةوالسياسيةعلىدولالعا

الحطروبالعسطكريةأمطرًاضطروريًا جديدةعلىالساحةالدولية,وتعاظمشأنها,األمرالذييجعطلمطنشطنِّ
بالنسبةللوالياتالمتحدة,تكونبمثابِةرسائلترسطُلللطدوِل,بهطدفالتأكيطدعلطىهيمنتهطا,وحرمطُةمنطاطق

ذهططا,وهططذامططايمكططنمالحظتططهمططنخططاللالتفططوقاألميركططيالواضططحبإنفاقهططاالعسططكري,والططذييعططادلنفو
لعطام%مطنإجمطالياإلنفطاقالعطالميعلطىالتسطليح39حطواليوسططّيًاتقريبًانصفاإلنفطاقالعطالمي,أو

0100لىالتسليحلعام,والجدولالتالييبينلناالتفوقالواضحللقارةاألميركيةفياإلنفاقع(2)0100
والنطاتجعطنارتفططاع0100%لعطام33حيط وصطلتنسطبةالمسطاهمةمطنإجمطالياإلنفططاقالعطالميإلطى

:ميركيالعسكرياألاإلنفاق

                                  
.01،ص0112جوزفس.ناي،القوةالناعمة،ترجمةمحمدتوفيقالبجيرمي،دارالعبيكان(1)
(مليوندوالروبيناالنفاقالعسكريالعالميمطن680328)والمقدر0100سبةبيناالنفاقالعسكرياألميركيلعامحسبتكن(2)

0238.0نفسالعاموالمقدرب
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 2212بحسب ارقاليم لعام  العالميمقدار اانفاق العسكر  : 2جدول 

 
 ااقليم

2212اانفاق العسكر  لعام    
 (بليون$)بارسعار الجارية 

 النسبة بالنسبة لإلنفاق العالمي

 %2 39.2 أفريقيا

 %44 780 أميركا

 %22 390 أسيا واالوقيانوسية

 %23 407 أوروبا

 %7 132 الشرق اروسط

 %100 1748.2 مجمود العالم

Sources: World military spending, 2012, SIPRI Yearbook 2013, 
Stockholm International Peace Research Institute 2013. 

The spending figures are in current (2012) US dollars. 

,والتطيتبنتهطاواشطنطنفطيمنطذنهايطة(1)وانطالقًامنمقولةلالحربهطيأعظطمُمراجطعللحسطاباتل
سياسطِةالخارجيطِة,يمكطُنمعرفطُةالحربالباردةوانهياراالتحادالسوفيتي,كوسيلًةلتقطويماالنحرافطاِتفطيال
فقططدقططادتالواليططاتالمتحططدة.آليططاتاعتمططادالواليططاتالمتحططدة,علططىالقططوةالخشططنةكإسططتراتيجيٍةخارجيططةٍ

خاللأقلمنعقدينخمسةحروبكبيرة,وأدارواحواليالعشرأزماتدولية,بعضهاتطورإلىصراعٍ
,فقططدزادتالبططدللواليططاتالمتحططدةمططنرفططعموازنتهططاالعسططكرية,لططذلككططانأمريكططي ودعططمٍ,بتمويططلٍمسططلحٍ

موازنطةالواليطاتالمتحطدةاألميركيطةبشطكٍلملحطوٍظخطاللالفتطرةالممتطدةمنطذنهايطةالحطربالعالميطةالثانيطة
يوضططحالتغيططراتالحاصططلةبالموازنططةالعسططكريةاألميركيططةحتططىعططامالتططاليجططدولال,و0100وحتططىعططام

0100:

                                  
(1)1.327449-08-03-2010-world/arabs/1265974691972-http://staging.albayan.ae/oneحططططططططططططططططططططططططططططدود,

بارنيتفيكتابقديملطهبعنوانلحطاملواالسطيوفل, الحربأعظممراجعللحساباتمقولةأطلقهايومًاالمؤرخاألميركيكوريللي-القوة
.8/3/0101الحلقةاألخيرة,-العراقكشفأزمةالعسكريةاألميركيةعالمياً

http://staging.albayan.ae/one-world/arabs/1265974691972-2010-03-08-1.327449
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ونسبة مساهمتها من  وفق ارسعار الجارية 2212-1664اانفاق العسكر  ارميركي خالل الفترة : 3 جدول
 GDPال

نسبة المساهمة من الناتة 
 المحلي االجمالي

اانفاق العسكر  ارميركي 
وفق ارسعار الجارية 

  مليون دوالر(
 التاريخ

(GDP)% 

4.1 288059 1994 

3.8 278856 1995 

3.5 271417 1996 

3.3 276324 1997 

3.1 274278 1998 

3.0 280969 1999 

3.0 301697 2000 

3.0 312743 2001 

3.4 356720 2002 

3.7 415223 2003 

3.9 464676 2004 

4.0 503353 2005 

3.7 527660 2006 

3.9 556961 2007 

4.0 621138 2008 

3.9 668604 2009 
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نسبة المساهمة من الناتة 
 المحلي االجمالي

اانفاق العسكر  ارميركي 
وفق ارسعار الجارية 

  مليون دوالر(
 التاريخ

(GDP)% 

4.0 698281 2010 

4.3 711402 2011 

4.4 682478 2012 

 Sources:  

 All figures for the USA are for financial year (1 Oct. of the previous 
year-30 Sep. of the stated year) rather than calendar year. 

 SIPRI ,Military expenditure by country, in local currency, database 
1988-2012.  

 اإلنفاقالعسطكريللواليطاتالمتحطدةهطواألكبطُرواألعلطىوبحسبالجدولالسابقيمكنناالقولبأنَّ
وبزيططادةحططوالي0100مليططاردوالرعطام200إلطىحططواليمنطذالحططربالعالميطةالثانيططة,والططذيقطدوصططل

ملياردوالر,ويعطود051حوالي,بعدأنكانفيبدايةالتسعينيات0101ملياردوالرعنعامال33
فيأعقابالهجمطاتالسببالرئيسيلهذهالزيادةالملحوظةفياإلنفاقالعسكريلالحربعلىاإلرهابل

حيطط (3الجططدول)وهططذايمكططنمالحظتططهمططن,0110سططبتمبر00اإلرهابيططةعلططىالواليططاتالمتحططدةفططي
محلطياإلجمطاليللواليطاتالمتحطدةاألميركيطة%مطنالنطاتجال3.3نجدأناإلنفاقالعسطكرييسطتحوذعلطى

ثطمعطاودتهطذهالنسطبة0110%عطام3وذلكبنتيجةالحربعلطىاإلرهطاببعطدأنكانطت0110عام
,فططيحططينأننسططبة%علططىأثططرالحططرباألميركيططةعلططىالعططراق3.2لتصططلإلططى0113إلطىالزيططادةعططام

فطيزيطادٍةبططدأتها%3.3وصطلتإلطىحططوالي0100اإلنفطاقالعسطكرياألميركطيمططنالنطاتجالمحلطيلعططام
وازديططططادالعمليططططاتالعسططططكريةواسططططتمرارهافططططيكططططلمططططنعلططططىإثططططرثططططورات)الربيططططعالعططططرب(0101عططططام

أحطدالعوامططلالمسطيطرةعلطىالبيئطةاألمنيطةالعالميطةعلطىمططدىشطكلأفغانسطتانوالعطراقوليبيطا,كطلذلطك
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كانفيالتأثيرعلىاإلنفاقالعسكريفيالعديدمنالبلدان,والماضية،وعامالرئيسياً(01ل)االسنوات
منالعراِقوأفغانستانفيقائمةأولوياتالميزانيِةالحربيِةاألميركية. ُيعتبُركل 

 2211مقارنة اانفاق العسكر  للواليات المتحدة بالنسبة للعالم عام : 3 شكل


Sources: World military spending, 2011, SIPRI Yearbook 2012, 
Stockholm International Peace Research Institute 2012.  

يبططينلنططاالشططكلالبيططانيالسططابقنصططيبالواليططاتالمتحططدةمططنإجمططالياإلنفططاقالعسططكريالعططالمي,
:مناإلنفاقالعالمي,ويعودهذااالرتفاعإلى(%31)حواليوالذيوصلإلى

التوزُّعالكبيرللقواتالعسكريةاألميركيةوالعملياتالعسكريةالتيتقومبهافيعدةمنطاطقمطن -0
 .العالم

–0101مليططططططاردوالرلعططططططامي(301)بلغططططططتميزانيططططططةحربططططططيالعططططططراقوأفغانسططططططتانقرابططططططةفقططططططد -0
أي0100(مليطاردوالرلعطام200البطالغ),منإجمطالياإلنفطاقالعسطكرياألميركطي(1)0100
الحطروبفطيأفغانسطتانوالعطراقوقطدأدت)%مناجمالياالنفاقالعسطكرياألميركطي35حوالي

تكطططاليفالقططواتالعسطططكرية؛تطططدميررأسباإلضطططافةإلططىإلططىتكطططاليفاقتصططاديةضطططخمة،لتشططمل

                                  
.0101األمريكية,شباط/,وزارةالدفاع0103-0101(لQuadrennial Defense Reviewلمراجعةالدفاعية)تقريرا(1)
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المالوالبنيةالتحتية؛وتعطلالنشاطاالقتصاديالعادي،وفقدانرأسالمالالبشطريمطنخطالل
 .لتشريدواإلصابةواالنقطاععنالتعليم،وفقداناالستثماروالسياحة(الوفاةوا

(مليطططاردوالرأيمطططايعطططادل60063حطططوالي)تزايطططداإلنفطططاقالعسطططكريفطططيإفريقيطططاليصطططلإلطططى -3
ُةالجزائِرحوالياإلنفاقالعسكرياألمريكي,إجماليمن(1)8.6% أيمطا(2)%33كانتحصَّ

أنشططططةتنظطططيمالقاعطططدةفطططيبطططالدبحجطططةتزايطططدمليطططاردوالر,وذلطططك(06900.06ُيعطططادلتقريبطططًا)
,باإلضطافةإلطىقيطادةواشطنطنللعمليطاتزيادةاإليطراداتالنفطيطة,ولكنالدافعاألهمهوالمغرب

,إنجميطع(3)العسكريةضطداألنشططةاإلرهابيطةفطينيجيريطا,السطيمامطعتطوافرالعائطداتالنفطيطة
غيرهاأدتإلىتزايداإلنفاقالعسكرياألمريكيبشكٍلملحوظ.تلكاألنشطةوالعملياتو

هذا التزايدالملحوظفياإلنفاقالعسكريللوالياتالمتحدة,مترافٌقمعتزايدالعنفالمسلحفيإنَّ
الدوِل،والتشعبالواضحألطرافالصراعالمسلَّحِة,وهذااألمرإنماهطومؤشطٌرعلطىالضطلوعاألمريكطي

التططوتراتالتططيتجتططاُحالعططالم,والططدعمالكبيططرلمططايسططمىبثططوراتالربيططع,والتططيبططدأتتجتططاحالواضططحفططي
الطططدولالعربيطططةوالشطططرقاألوسطططط,كالصطططراعالسطططوداني)بطططينالشطططمالوالجنطططوب(والحطططرباألهليطططةالتطططي

لمتحططدةعلططىإلططىاسططتمراِراعتمططاِدالواليططاتااجتاحططتليبيططابططدعممططنأميركططاواألطلسططي,كمططايشططيرذلططك
دارة اسططتخداِمالقططوةالخشططنة,ولكططنبصططورٍةغيططرمباشططرةأياعتمططادالصططراعالمسططلحوالحططروباألهليططةوا 
االنقالبططاتالعسططكريةالداخليططِة,لتحقيططقمصططالحها,بططالتزامنمططعاسططتخدامالقططوةالناعمططة,وتفضططيلهاعلططى

المتحطدةاألمريكيطةعلطىالقطوةالذكيطةفطيالدخوِلفيحروٍبمباشرٍة,وهطومطايشطيرإلطىاعتمطادالواليطات
استراتيجياتهاالجديدة.

                                  
(1)World military spending, US military spending and the 2011 budget crisis, 2011, SIPRI 
Yearbook 2012, Stockholm International Peace Research Institute 2012. 

المصدرالسابقنفسه.(2)
(3) www.sipri.org.mht , Military expenditure, Military expenditure in Africa. 

http://www.sipri.org.mht/
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اإلعطططالمِعلطططىمنطططابرِحُططططر ,والتطططيتُسياسطططي عمطططلٍومطططنخطططاللاسطططتقراءالمحطططاوراألساسطططيةأليِّ
,مطعاألهطدافِلتحقيطقِدةِالمجطرَّعلطىالقطوةالعسطكريةِفياالعتمادِتدريجي تراجعٍالتماُسيمكنُاألمريكيةِ

:(1)هيالمحاورِتلك برز أالحفاظعلىاستمراريتها,ولعلَّ

.إدامةتحقيقاألهدافوالغاياتاإلستراتيجيةالمنصوصعليهافياإلستراتيجيةالعليا/الشاملة0
للوالياتالمتحدةاألمريكية,والمحددةفياإلستراتيجيةالعسكرية.

قائمطةالتهديطداتالرئيسطية,والتحطدياتاكنيطةوالمحتملطةعادةتقييمالبيئةاإلسطتراتيجية,وتحديطدإ.0
التييواجههاالجيعاألمريكيضمنتلكالفترةالزمنية.

.إعطادةتأهيطلالقطواتالمسطلحةاألمريكيطة,ورفطعمسطتوىجاهزيتهطا,وتحقيطقالتطوازنبطينمختلطف3
القدراتالعسكريةلتحقيقمايسمىالنصرفيالحروبالحالية.

تمرارفططيمشططاريعالتسططليحالحاليططةوتطططويرالقططدراتالفضططائيةبغيططةالتعامططلمططعالحططروب.االسطط3
األمريكية.التغييربوحرخططالمتوقعةضمن

نفاقالعسكريعلىحربيالعراقوأفغانستان..استمرارالعملياتواإل5

جديدة..عسكرةالسياسيةالخارجيةباالعتمادعلىالتحالفاتالقديمةوالشراكاتال6

ويمكطنالقطولبطأنالواليططاتالمتحطدةتوصطلتفططيالنهايطةإلطىأنالقطوةالخشططنةبوجههطاالصطلبلططم
تعداألداةالمثلطىإلدارةاألزمطاتوالصطراعاتوتحقيطقاألهطدافعلطىحسطاببطاقيالطدول,وذلطكلكلفتهطا

لقططوةالنوويططة(,والتططيالباهظططةمططنجهططةوالمططتالكالكثيططرمططنالططدولالصططاعدةلعناصططرالقططوةالخشططنة)ا
يمكنهططاأنتسطططتخدمهاضططدأيتهديطططدأمريكططيألمنهطططاواسططتقرارها,وبالتطططاليكانططتالبطططدائلجططاهزةمتمثلطططة

 باستخدامالقوةالذكيةالجامعةللقوتينالصلبةوالناعمة.

                                  
د.العططططزاوي,مهنططططد,مركططططزصططططقرللدراسططططاتاإلسططططتراتيجية,اإلسططططتراتيجيةالعسططططكريةاألمريكيططططةبططططينمزدوجططططيالمهارشططططةوالقططططدرة(1)
.0101/نيسان/ 21لمكتسبة,ا
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  الحصول على ما تريد بجذب انخرين وجعلهم يحبون ما تر ب( القوة الناعمةثانيا : 

طوالسياسطيةِالدبلوماسطيةِاتِر دُالقُطعلطىاسطتخدامِالناعمطةِالقطوةِمبدأُأساساًيقومُ إلطىحلطولٍلِللتوصُّ
,تطداخلهامططعغيرهططامططنالططدولِومكانتهططاومقططدارُالدولططةِدرةِقُط,واسططتخدامِوالصططراعاتِوالخالفططاتِل زمطاتِ

إلططىذلططكتسططتخدُماسططتناداً,ةِالمعنيَّططالدولططةِمصططالح خططدمُبمططاي ولِالططدُّلهططذهِالسياسططيِّالخطططِّوذلططكلتحويططلِ
الواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةمختلطططفأسطططاليبالخطططداعوالسطططيطرةوالضطططغطبنعومطططةللتوصطططلإلطططىأهطططدافها

 ةٍ ها في جوهرهاا قادرة أم ا:" بأن   1662جوزيف نا  القوة الناعمة سنة  ف  وقد عر  )الترغيبوالجطذب(,
ااعلااى التااأثير فااي ار معينااةٍ  وذلااك اسااتنادا  إلااى جاذبيااة نظامهااا  ة  ماام ارخاارى وتوجيااه خياراتهااا العام 

وانطالقطًا,(1 االجتماعي والثقافي ومنظومة قيمهاا ومهسسااتها بادل االعتمااد علاى ااكاراه أو التهدياد"
وةمختلطفأسطاليباإلقنطاعبعيطدًاعطناسطتخدامالقطإلطىاسطتخدامالوالياتالمتحدةاألمريكيةتلجأُمنذلك

العسكرية,مطعالعلطمأنالقطوةالناعمطةالتكطادتنفصطلعطنالقطوةالصطلبة,بطلعلطىالعكطسهنالطكارتبطاط
وثيطططقبطططينالمفهطططومين,إذاليمكطططناعتبطططارُ الطططتحكمبطططوعياكخطططرين,وتطططوجيههملمطططايخطططدمالمصطططالحأنَّ

سيةالناعمةأقلخطورةمناستخدام,كمااليمكنناالقولبأنالدبلومانِالمبطَّالعنفِمن األمريكيةخالٍ
العنفالفاضح,فدفعالرأيالعاملقولماتريدالوالياتالمتحطدةقولطهعلطىالطرغممطنمناقضطتهلرغبطاتهم

,إالانطهأقطلتكلفطةمطنممارسطةالعنطفالمباشطرالقطائمنٍبطَّوأفكارهم,اليخلومنإرهابفكطريوعنطفُمط
ُهالططرئيسإثططارةللططرأيالعططامضططدالسياسططةاألمريكيططة,وهططذامططاحاولططعلططىالقططوةالعسططكرية,حيطط أنططهأقططل

لكسطططبتأييطططدجميطططعفئطططاتالشطططعبعنطططداسطططتالمِهزمطططام الُحكطططِمفطططيالواليطططاِتالُمتحطططدةِ)أوبامطططا(األمريكي
وتأييدالرأيالعطامالعطالمي,بعطدسلسطلةمطناالضططراباتخرىكسبودِّأُ,ومنجهةٍاألمريكيمنجهةٍ

لميططةالتطططيأثارهطططاسططلفهبطططوع,حيططط أن)أوبامططا(اسطططتلمزمطططامالحكططمفطططيظطططلأسططوأمرحلطططةتمطططربهطططاالعا
أميركا.األمرالذياضططرهالسطتخداممصططلحلالقطوةالناعمطةلمنطذاليطوماألولالسطتالمهدفطةالحكطم,

ءحكطمسطلفهليعتذرعطنتطدهورصطورةبلطدهأثنطاومصروهذايمكنمالحظتهمنخاللذهابهإلىتركيا
)بوع(.إضافًةلمجموعةمطنالخطابطاتوالتعهطداتالتطيانطلقطتمطعبدايطةحملتطهاالنتخابيطة,وجميعهطا

)أوبامططا(للعططدولةُمحططاوالتإلضططفاءجانططبمططنالنعومططةعلططىالسياسططةاألمريكيططةفططيالمنطقططة,ومططادعططو
تقطابدولالعالمإلقطرارمنطععنمشروعالدرعالصاروخيودعوتهللمؤتمرالنووياألمنيومحاولةاس

                                  
(1)Joseph S. Nye, U.S. Power and Strategy After Iraq, Foreign Affairs,1/7/2003.p36. 
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انتشارالسالحالنوويوامتالكهمنقبلدولوجماعاتإالمنقبيلتجسيدمقولةالقطوةالناعمطة.وبطذلك
فإنالوالياتالمتحدةاستخدمتعدةأدواترئيسيةمثلتركائزالقوةالناعمةاألمريكيةمنها:

 ( أو الترويض الثقافي و السياسي ف ارمريكييثقتال - أ

قامأساسًا،علىاألفالمالهوليودية,بماتتضمنهمنثقافةالعنفوالمالوالمصالحوالسطالحالذي
عوبالعططالموالمخططدراتوالجططنس,تلططكالثقافططةالتططيعملططتالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةعلططىإيصططالهالشطط

داعتمطدتأميركطاومطنوالوقوفبوجهجميعالعقباتالتيتحطولدونإيصطالها,فقطبكافةشرائحالمجتمع
خلفهططاالمطططالكالحقيقيططينلجميطططعالمراكططزالثقافيطططةفططيالواليطططاتالمتحططدةعلطططىاإليحططاءالطططذهنيوالسطططيطرة
العقليطططةومخاطبطططةالعقطططلالبطططاطنلطططدىمختلططططفشطططرائحالمجتمطططعسطططواءاألمريكطططيأومجتمعطططاتالشططططرق

الشعوبلتقبُّلمطاتطأتيبطهالواليطاتاألوسط,وهيبالتاليكانتتهيئمختلفطبقاتالمجتمعلدىتلك
المتحدةاألمريكيةمنثقافاتوتوجيهاتلشعوبتلكالمناطق,مماخلقالضعفوالخطذالنلطديها,ومطن

نهططامططنإيصططالمختلططفاألفكططارخططاللامططتالكالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةألقططوىأسطططولإعالمططي,مكَّ
,وفيحقيقتهاهيرِحرُّالتَّاسمِتحت هستيريٍَّةاستهالكيةٍالةٍحوالعاداتاالجتماعيةواالستهالكية,وخلقُ

والعمطططرانِواالسطططتهالكِوالخطططدماتِالسطططلعِأنمطططاطِوانتقطططالِقِعلطططىتطططدفُّيقطططومُدٍمحطططدَّواحطططدٍاتجطططاهٍذاتُظطططاهرةٌ
:,بمعنىأدقفيالوالياتالمتحدةإلىالدولاألخرىالسيماالشرقاألوسطالسائدةِوغيرهامنالثقافاتِ

المجتمعطططاِتفطططيمجموعطططٍةمطططنالمظطططاهِروالتطططييعطططوُدإليهطططاانتشطططارُأمركطططةالثقافطططة)التطططدويلوالعولمطططة(,
أفالمهوليود,الكوكاكطوال,الجينطز,اإلعالنطاتالتجاريطةوالصطورالنسطائية,ك)المحافظةوبنسبةملحوظةٍ

,حتطى(غيرهامنالمستهلكاتوالكمالياتالمسطتوردةأنماطالعمران,والسياراتالفارهة,واألدواتوالعددو
والقطيمبالتعبيرِ,والعالِمبرمتهِأناللغةاألمريكيةنجدهاقدغزتوبكثافةلغاتمجتمعاتالشرقاألوسطِ

صطططولها,فطططيطريقهطططاإلطططىبأُمسطططكِالتَّقليلطططةِوالمصططططلحاتاألمريكيطططة,األمطططرالطططذيأدىإلطططىمجتمعطططاتٍ
,اًومتهالكططمتططآكالًاًاجتماعيططاًبنيانطمططاخلططق فالططروابطاالجتماعيططةواألسطرية,مططعضطعاالنحطاللوالتفكططك,

تتطلططبإعططادةهيكلتططهالكثيططرمططنالجهططد,األمططرالططذيمكططنالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةمططنالغططزوالططدائم
الطائفيةِعراتِالنَّلهذهالمجتمعاتدونالحاجةالستخدامالقوةالعسكرية,وبأقلالتكاليف,منخاللإثارةِ

والعشائرية,وبالتاليدخولالمنطقطةعلطىأنهطاالراعطيالوحيطدلعمليطةالسطالمفطيمنطقطةالشطرقاألوسطط,
ذامافسرنامعنى) (فإنناسنجدتفسيرمنطقطيالسطتخدامها,فهطيتعنطيالغابطةالمقدسطةholly woodوا 

السيطرةُمكنهم يُهذهالعصيِّحملة بأنَّظنُّنيُوالتيكانيصنعمنهاالعصيالسحريةللسحرة,حي كا
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,وفططيالحقيقططةهططذهالوظيفططةالسططحريةلهوليططود,وهططيوضططعالنططاسفططيحالططةالعقططولِبتغييططبِعلططىالنططاسِ
ل قبُّطططالتَّنَّإالالواعطططيلكطططلمطططاتطططأتيبطططهتلطططكالغابطططةالمقدسطططةمطططنثقافطططاتدخيلطططة,التَّقبُّطططُلغيبوبطططةوبالتطططالي

عملياتربتقبلتلكاألفالمالهوليودية,هيبمثابةحالةتوقفعناإلنكاروبالتاليتوقفعنواالستمرا
.التحليلالفكريوالنقدي

كمطططايمكطططنالتوصطططلإلطططىحجطططمالتالعطططبالثقطططافياألمريكطططيمطططنخطططاللقطططدراتإعالمهطططاالمسطططموع
ووجطوبمكافحتطهوتحقيطقمي,لدائمطةحطولخططراإلرهطاباإلسطالوالمقروءوالمرئيعلىإثارةدعاياتهطاا

الديمقراطيطططة,إضطططافةألسطططاليبقوامهطططانشطططراألفكطططاروالمعلومطططاتودعطططمقنطططواتالبططط اإلذاعطططيواإلرسطططال
يكطونالمبتغطىمنهططازعزعطةثقطةالنططاسفطيطبيعططة,وتطرويجسططلعوخطدماتوبطرامجمعلوماتيططة,التلفزيطوني

لمزايالتبدولمالكالقوةالناعمةوالخشنةبئهمجميعاأوتشويهصورةالقائمينعليهأوإغرا,النظامالقائم
)الواليطاتالمتحطدة(أنهططااألمثطلواألصططلحوسطبيللالخططالصاألوحطدل.بمططايمكنهطامططنالضطغطعلططىدول

صططفقاتاألسططلحة,األمططرالططذيالسططلعاألميركيططةخاصططًةمنهططاالشططرقاألوسطططودفعهططالشططراءالمزيططدمططن
األمريكية,والقبولالدائمللتواجداألمريكيعلىالساحةالعربيطةلصناعةاتايحققاالنتعاعالدائملشرك

كطراٍعللسططالمفططيالشططرقاألوسطط,وكمططدافععططننفطططوثططرواتالمنطقطة,إنهططذااالحططتاللالثقططافيلمعظططم
شعوبالشرقاألوسط,مكَّنالوالياتالمتحدةاألمريكيةمناحتاللهاعسكريًابلوحشدالمسطاعداتمطن

,وكسططبتأييططدالططرأيالعططام)الحملططةبفعططلمططاتريططدهأميركططاأنُيفعططل(دولالمنطقططة,بمعنططىأدق)الرغبططة
سقاطنظطامصطدامحسطين(,هطذااألمطريعكطس اإلعالميةقبلحربالعراقودعايةالحريةوالديمقراطيةوا 

.مالقوةالعسكريةعيدًاعناستخدابشكلواضحالقدرةاألمريكيةعلاستخدامقوتهاالثقافيةب

 واالقتصادية المساعدات المالية -ب

للواليطاتُِيعتبُر إدارٍةأمريكيطٍةتصطُلفطيرأسأولويطاتِ,المتحطدِةاألمريكيطةِت عزيُزاألمِنالقوميِّ أيِّ
والعسططكريةِالسياسططيةِ مططنالعالقططاتِمترابطططةٍشططبكةٍالبططدَّمططنتططأميناألمططنِ هططذاتعزيططزِول,إلططىالُحكططمِ

منظومططططٍةوذلططططك,الخططططارجِمططططع واأليديولوجيططططةِقتصططططاديةِواال يةٍاتمؤسسططططضططططمن  وبططططرامج  ماليططططٍةداعمططططٍةأليِّ
فيبوتقِةالمصالِحالعليالواشنطن, نالتغيراتالتيتطرأعلىسياسةأميركاالخارجيةخطواٍتتصبُّ وا 

,وعلطىحجطِمهطذِهإلطىالخطارجِدَّمطةِتنعكُسبشكٍلمباشٍرعلطىسياسطِةالمعونطاِتوالمسطاعداِتالماليطِةالمق
الطذيتقطومُعلطىالطدورِالطذييؤكطدُاألمطرُ,يةِالمتلقِّلدولِلكماوأنهاترتبطبالتوجهاتالسياسية,المعوناتِ

فططيالشططرِقاألوسططِطوخاصططةً,كثيططرةفططيالعططالمِعلططىبلططدانٍبططِههططذهالمسططاعداِتكإحططدىأدواِتالسططيطرِة
هي:0100-0100لعاميِةللمساعداتاألمريكيةِالمتلقِّالدولِمنأهمِّو,كاالجنوبيةِيروأم
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 2212-2211أهم الدول المستفيدة من برنامة المساعدات ارمريكية للسنة المالية : 4 جدول

 
الكلي المجمود 2012 2011 الدولة  

 2,379,016,690 940,420,241 1,438,596,449 أفغانستان 1

 1,041,374,994 70,464,622 970,910,372 هاييتي 2

 589,522,352 196,521,506 393,000,846 باكستان 3

 527,015,882 28,287,131 498,728,751 كينيا 4

 461,559,083 1,307,246 460,251,837 األردن 5

 399,914,891 157,054,497 242,860,393 العراق 6

 377,428,136 5,568,904 371,859,231 تنزانيا 7

 365,051,816 16,056,748 348,995,068 جمهوريةجنوبأفريقيا 8

 353,399,625 17,345,709 336,053,916 نيجيريا 9

 322,701,404 57,682,880 265,018,524 جمهوريةالكونغوالديمقراطية 10

 290,781,617 45,403,012 245,378,605 الضفةالغربية/غزة 11

 278,747,956 14,340,651 264,407,305 جنوبالسودان 12

 257,371,960 75,228,880 182,143,079 إثيوبيا 13

 250,243,511 28,351,577 221,891,934 أوغندة 14

 230,263,937 991,911 229,272,026 زامبيا 15

 225,786,185 50,213,777 175,572,408 موزنبيق 16

 198,436,166 15,870,411 182,565,755 إندونيسيا 17

 192,362,189 105 192,362,083 كولومبيا 18

 191,755,705 52,486,796 139,268,910 الصومال 19

 181,971,822 70,508,693 111,463,129 زمبابوي 20

 Source: M/CFO/FS, data current as of March 31, 2012. 
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,معالتأكيدعلىأنأهمالدولالعربيةالتيكانتتتلقىالمعوناتمنالوالياتالمتحدةاألمريكيطة
,(1)هططي:األردن,العططراق,الصططومال,والمغططرب,والسططودانسططابقًا)جنططوبالسططودانحاليططًا(,مصططروتططونس

منسطنٍةإلطىأخطرىبحسطبالتغيطراِتالطارئطِةلمستفيدةِاللدولِبالنسبةِالمساعدةِترتيبأولوياتُيختلُفو
تغيُّطٍرحالطِةفطيتجاهالعطالم,والتطيتتميطزبأنهطاواشنطنسياسةعلىالساحِةالخارجيِة,ومنعكساتهاعلى

:وفقالشكِلالتالي0101عامِرتيبفيفعلىسبيلالمثالكانالتبحسِبتغيرالمصالِح,,دائمٍ

 2212أهم الدول المستفيدة من برنامة المساعدات ارمريكية للسنة المالية: 1 جدول

 
 2010 الدولة

 2,755,671,228 أفغانستان 1

باكستان 2  1,351,634,685 

يهايت 3  701,379,625 

 596,529,460 إسرائيل 4

 500,427,374 كينيا 5

 462,877,610 السودان 6

 387,120,025 الضفةالغربية/غزة 7

 363,375,929 األردن 8

 350,258,089 إثيوبيا 9

جنوب 10 إفريقيا  347,449,184 

 339,465,998 جورجيا 11

 320,115,027 مصر 12

تنزانيا 13  312,689,352 

                                  
(.USAIDالمصدر:تقاريرمختلفةللوكالةاألميركيةللتنميةالدولية)(1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 2010 الدولة

نيجيريا 14  295,792,542 

 269,467,038 أوغندا 15

 262,002,937 إندونيسيا 16

 234,429,203 موزامبيقي 17

 229,133,134 ليبيريا 18

 227,236,961 كولومبيا 19

 220,524,820 العراق 20

Source: M/CFO/FS, data current as of March 31, 2012. 

انتقلطتالعطراقجطدبطأن(ن33/ص3انظرالجطدول)(0100و0100)يمقارنةالترتيبفيعامب
بتقططديمهاالمزيططدمططنتسططهيالتالططنفطمططنجهططةومططن,أهططمالططدولالمسططتفيدةمططنحيطط إلططىمراتططبمتقدمططٍة

,كمططانالحططظالتقططدمالملحططوظاتاألمريكيططةجهططةأخططرىمعونططاتإعططادةإعمططارالعططراقالتططيتقططدمللشططرك
علىأثطِر0100إلىحسابجنوبالسودانفي0101,وانتقالالمعوناتالمقدمةللسودانفيل ردن

وتتنططوُع.ثطورةالاالنفصطال,باإلضطافةإلطىالتراجطعالملحطوظلمصطرفططيترتيطبالمعونطاتوحجمهطامطابعطد
كمطاالدوُلالرأسماليُةوفيمقدمتهاالوالياتالمتحدةاألمريكيةللدول,مهاالمعوناُتوالمساعداُتالتيتُقدِّ

لعملياتالخارجيةوالوكاالتذاتالعالقطةللسطنةالمخصصةلميزانيةالكانتفقدتتنوعأهدافهاونتائجها,
:(1)موزعةعلىالنحوالتالي0119المالية





                                  
(1)www.state.gov/f/releases/ Factsheet2008/ Factsheet on International Affairs FY 2009 Budget,
USDepartment of State, 2008 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://www.state.gov/f/releases/factsheets2008/99981.htm
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بمططافططيذلططكحططاالتالطططوارئالغذائيططةبليططوندوالرلتحسططيناالسططتجابةل زمططاتاإلنسططانية0.3
والكوار واحتياجاتالالجئين.

USAIDمليوندوالرلتعزيزالكفاءةالتشغيليةلط938

بليططوندوالرلمسططاعدةالعططراقوأفغانسططتانوباكسططتانوالضططفةالغربيططةوقطططاعغططزةلتحسططين0.3
فيها.اقتصادياتهاوتوطيداالستقرارالديمقراطيوالسياسيواألمن

فيأفريقيابمافيذلكدعمالقطاعالصطحيUSAIDبليوندوالرلوزارةالخارجيةوبرامج0.0
)اليشطططملاإليطططدز(واإلنمطططاءاالقتصطططاديواحتياجطططاتالحكطططمالطططديمقراطيوالمسطططاعدةفطططيتططططوير

االستقرارفيالسودانوليبيرياوزيمبابويوالصومال.

التططيتططدعماإليططدزمصططابينبمططر نقططصالمناعططةالمكتسططبةبليططوندوالرلمبططادرةعططالجال3.8
مليونإصابةجديطدة00بليوندوالرومنعإصابة31مليونمصاببقيمة0.5خطةمعالجة

كوب.مليونشخصمن00وتقديمالرعايةلط

مليطططوندوالرلطططدعممبطططادرةميريطططدالمكافحطططةالتهديطططداتالتطططييشطططكلهااالتجطططاربالمخطططدرات551
والجريمةالعابرةللحدودواإلرهابفيالمكسيكوأمريكاالوسطى.

بليطططوندوالرلتنميطططةالديمقراطيطططةحطططولالعطططالمبمطططافطططيذلطططكدعطططممبطططادرةالطططرئيسالخاصطططة0.2
بالحريات.

وذلطكلخفط الوفيطاتالناجمطةالمطالريطادوالرلدعممبادرةالرئيسلمكافحطةمطر بليون385
.0101دولةأفريقيةبحلولعام05عنهذاالمر إلىالنصففي

3لططدعممبططادرةالططرئيسلططدعمالتعلططيموذلططكلتططوفيرالتعلططيماألساسططيالنططوعيلطططمليططوندوالر93
.0100ماليينطالبحتىعام

لططدعممبططادرةالططرئيسالمتعلقططةبتغّيططرالمنططاخUSAIDمليططوندوالرلططوزارةالخارجيططةووكالططة63
مطعتغيطرالمنطاخلتشجيعاالعتمادعلىتكنولوجياالطاقطةالنظيفطةومسطاعدةالطدولعلطىالتكيطف

وتشجيعاإلدارةالمستدامةللغابات.



http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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بليوندوالرلتمويلالجيوع،تحديدًافيمنطقةالشرقاألوسططوأمريكطاالالتينيطةوأوراسطيا،3.8
بليوندوالرإلسرائيل.0.6منها

بليططوندوالرلمؤسسططةتحططدياأللفيططة،لتحسططيناإلنتاجيططةالزراعيططةوتحططدي البنططىالتحتيطططة0.0
وتوسططططيعملكيططططةاألراضططططيالخاصططططةوتحسططططينالططططنظمالصططططحيةوتحسططططينفططططرصالحصططططولعلططططى

.ائتماناتماليةل عمالالتجاريةالصغيرةوالزراعة

طلبهططاالتططيواإلصططالحاتِمططنالبططرامجِبالعديططدِهاإلططىالططدولِتقططديمُتمُّيططالتططيالمسططاعداتُرتبطُوتطط
تقططومعلططىأسططاسالسياسططاتالتجاريططةواإلصططالحاتُرامجُوكانططتهططذهالبطط,الططدوليالبنططكوصططندوقالنقططد

سياسططياتُ،وهططيوالتنميططةِالتجططارةِمططؤتمراتِياتعططنطريططقالسططتينمططنبهططاالواليططاتالمتحططدةتطالططبُالتططي
وصططندوقالنقططدالططدولينشططاطالبنططكبنتيجططةِبهططا،ولكططنالعططالمِعططنإقنططاعِعجططزت التططي،المفتططوحِالبططابِ
 سياسطةاتَّبعطتالتطي،إلىتبنىهطذهالسياسطيات،وعلطىرأسطهامصطر،عددمنالدولبتماجتذاالدولي

ومنأهمِّالقطاعاتالتطيتركطزبطرامجال,منذمنتصفالسبعيناترسميةٍاالنفتاحاالقتصادية،كسياسةٍ
USAIDبمعوناتهااالقتصاديةعليها:

 2212-2211المالية واتللسن USAIDطيها برامة ال أهم القطاعات التي ت : 9 جدول

 ااجمالي 2012 2011 القطاد 

 6,485,255,005 895,591,294 5,589,663,711 الصحة - 3.1 1

 2,670,782,700 625,727,933 2,045,054,768 الحمايةوالمساعدةوالحلول – 5.1 2

 1,466,713,288 512,958,521 953,754,766 الحكومةالرشيدة – 2.2 3

 1,070,124,602 56,930,240 1,013,194,362 الزراعة - 4.5 4

 874,717,055 184,710,288 690,006,767 البنيةالتحتية – 4.4 5

والرقابةاإلدارة – 6.2 6  503,649,915 150,816,769 654,466,684 

7 
3.3 - شيراتالسياحيةوخدماتوالتأ

 حمايةللفئاتالضعيفة
570,647,789 72,310,741 642,958,531 
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 ااجمالي 2012 2011 القطاد 

 627,746,904 134,538,919 493,207,985 البيئة - 4.8 8

9 
تخفيفحدةالصراعات - 1.6

 والمصالحة
421,749,900 197,349,260 619,099,160 

 596,715,529 73,706,945 523,008,584 التعليم - 3.2 10

 358,514,975 18,080,099 340,434,876 القطاعالمالي – 4.3 11

 342,956,408 82,205,627 260,750,780 المجتمعالمدني – 2.4 12

13 
مؤسسةاالقتصادالكليمن - 4.1

 أجلتحقيقالنمو
261,193,235 12,464,788 273,658,023 

 266,279,071 54,200,071 212,079,000 مكافحةالمخدرات – 1.4 14

 257,454,285 40,195,938 217,258,347 القدرةالتنافسيةللقطاعالخاص - 4.6 15

16 
المنافسةالسياسيةوبناءتوافق - 2.3

 اكراء
180,626,325 41,460,980 222,087,305 

 209,895,289 20,629,459 189,265,830 سيادةالقانونوحقوقاإلنسان - 2.1 17

18 6.1 – التصميموالتعلمبرنامج  127,363,345 46,343,363 173,706,708 

 149,501,197 41,180,125 108,321,072 الفرصاالقتصادية – 4.7 19

 121,038,269 14,774,505 106,263,764 الجاهزيةللكوار  – 5.2 20

.USAID2212,المصدر: الوكالة ارمريكية للتنمية الدولية 

الواليططططاتالمتحططططدةاألمريكيططططةالمسططططاعداتالماليططططةالمقدمططططةمططططنقبططططلنَّأوالبططططدَّمططططنالتأكيططططِدعلططططى
(,دائماًلمشروطةل,وهيفيحقيقتها:,...)مساعداتالتنميةوالقرو والتمويلالحكومي

موجهةلتأمينمناخاستثماريمالئمفيالبلدالحاصلعليها,واستخدامهالتشييدالبنىالتحتيطة, -0
تصديريةفيالدولالمانحطةللمسطاعداتمطنجهطة,ودفعهطاللتخلطيعطنوذلكلدعمالصناعاتال
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زراعطططاتالمحاصطططيلالمحليطططةأوالقيطططامبمشطططاريعصطططناعيةتلبطططياحتياجطططاتالسطططوقالداخليطططةأو
تصطططديرمنتجطططاتذاتقيمطططةمضطططافةمرتفعطططةقطططدتنطططافسمنتجطططاتالطططدولالصطططناعية,ومطططنجهطططة

اللالبلططدمططنقبططلالشططركاتالمتعديططةالجنسططيات,أخططرى,زيططادةتبعيتهططامططنخططاللالتمهيططدالحططت
وفطططر النظطططامالرأسطططماليعلطططىمجريطططاتاألحطططدا االقتصطططادية,وتطبيطططقبطططرامجالخصخصطططة
والتحريرورفعالقيودبهطدفربطهطابشطكلوثيطقبالسطوقالعالميطة,إضطافةالسطتهالكمطواردالبلطد

أوإخراجهطاكليطًامطنبالنشطوءتالوطنيطةالبشريةوالطبيعيةبأقلالتكاليف,وعطدمالسطماحللشطركا
السوقمنخاللالمنافسةغيرالمتكافئة,وفيالنهايةتحويلالمواردوالفوائ الماليةواألربطاح
إلططىالططدولالرأسططمالية,وحرمططانالدولططةالمسططتقبلةلهططذهالمسططاعداتوهططذهالشططركاتمططنمواردهططا

 والفوائ الماليةلتحقيقالنمو.الطبيعيةوالبشريةومناالستفادةمناألرباح
السططططيماللسططططلعالتططططيتصططططنعهاالدولططططةمانحططططة,موجهططططةلتحفيططططزاالسططططتهالكفططططيالبلططططدانالناميططططة -0

المساعدة,وذلكمنخالللالتزامالبلدانالناميةالتزامًاتامًابإنفاقالمساعداتعلىتلكالسطلع,
عليطةمطنهطذهاألمطوال,وبالمقابطليعططيالطدولوهذامايفقطدالبلطدانالناميطةإمكانيطةاالسطتفادةالف

الرأسططططماليةإمكانيططططةتصططططريفبضططططاعتها,وغالبططططًابأسططططعارمرتفعططططة,وهططططذامططططاحصططططلفططططينهايططططة
%منالمساعداتاألمريكيةلشراءسلعمنالواليطاتالمتحطدة81السبعينياتحي أنفقحوالي

لالرأسططمالية,فعنططدهايططتماللجططوءإلططى,والسططيماعنططدمايجتططاحالركططوداالقتصططاديللططدو(1)نفسططهال
(,البططلوتقططديم0925-0923الوصططفةالروتينيططةالمتمثلططةبزيططادةإقططرا الططدولالناميططة)أزمططة

التسهيالتالكبيرةللدولالنامية)والسطيماالشطرقاألوسططوخصوصطًاالنفطيطةمنهطا(,علطىشطكل
الرأسطططمالية,والهطططدفمطططنهطططذهاعتمطططادتصطططديرشطططرطأنتشطططتريتلطططكالطططدولمطططنمصطططانعالطططدول

العمليططةتحريططكالسططوقالراكططدةللططدولالرأسططمالية,والنتيجططةارتفططاعكبيططرلططديونالشططرقاألوسططط,
 وازديادالعجزعنالسداد,وبالتاليزيادةالتدخلفيالسياساتالوطنية.

األمريكيطة,الواليطاتالمتحطدةموجهةالستغاللالصدماتواألزماتالتيتخلقهامطنفتطرةألخطرى -3
فيالبلدانالتيتتلقىالمساعدات,أواألزماتالطبيعيةالتيتسعىالوالياتالمتحطدةاألمريكيطة

الشطركاتالمتعديطةمطنمجمعطاٍتصطناعيٍةوجماعطاٍتاحتكاريطٍة)اللطولبياإلسطرائيليولفهاخ ن وم 

                                  
مجموعططططططططةمططططططططنالمططططططططؤلفين،آليططططططططةالنهططططططططباالمبريططططططططاليللبلططططططططدانالناميططططططططة،ترجمططططططططةد.حسططططططططاناسططططططططحق،مطططططططططابعألططططططططفبططططططططاء(1)

.51,ص0,0983األديب,موسكو)ايكونوميكيا(,ط
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خبططةالنُّأنَّعلططىمجٍمبططروذلططكوفططقمططنهجٍحقيقيططةٍاسططتثماريةٍفططرصٍإلططىتحويلهططاو,(الجنسططيات
االجتماعيةالتيتملكالثروةهيوحدهاالمؤهلةلدفععجلةالنمطواالقتصطادي,وجميطعالعراقيطل
التطيتقططفبوجططههططؤالءالبططدأنتططزال,ولططوكانطتهططذهالعقبططاتتتمثططلبحططقالشططعوبوالمططواطنين

قيقطططةهطططيعمليطططةالعطططاديينفطططيالحيطططاة,وكطططلذلطططكيكطططونتحطططتشطططعارإعطططادةاإلعمطططار,وفطططيالح
أوهططيعمليططةاسططتثمارل زمططة.األمريكيططةقططدخلقتهططااإلسططتراتيجيةاسططتكمالل زمططةالتططيكانططت

 الطبيعيةبمايخدممصالحالنخبة,ويحطمالمنكوبينالحقيقيين.

,المسطاعداتِعلطىالطدوِلالمتعثطرِة,التطيتحتطاُجإلطىقبضطتهاالمتحطدةُالواليطاتُحكطم ومنأجلأنتُ
والدوليططِة,االقتصططاديةِعلططىالمنظمططاتِللسططيطرةِومططنالبدايططةِاتجهططت ,ىالنظططاماالقتصططاديالعططالميوعلطط

,ِمبحجططمواتجططاِهالمسططاعداِتوتحديططِدشططروطدفعهططاوخصططائِصمسططتحقيهاوذلططكبهططدِفالططتحكُّ وقططدترتَّططب 
,ابتططدءًاوالسياسططيةِاالقتصططاديةِالعواقططبِووصططفاِتتلططكالمنظمططاتالعديططُدمططن سياسططاتِالططدوِلإتبططاعِعلططى
النظطامالمصطرفي,وصطواًلإلطىتعظطمأصطلالطدينو,التجطارةِوتحريرِالداخليةِقِاسوفياألاإلنتاجِبانهيار

علطىقطاعاتهطاالمختلفطة,وفقطدانتحكمهطابالسياسطاتاالقتصطادية,الدولطةِوخدماته.مرورًابطتقلصسطيادةِ
بتطبيقهطططاومؤسسططاتهاالمتحطططدةُالواليططاتُاإلصططالحيَِّة,والتطططيترغططُبالوصططفاتِهططذهالبطططرامجونَّأوالحقيقططةُ

,ومنهالتوصللكبتالنمطوعلطىالمسطتوىالطدولي,بحيط يقتصطردورالدولةِاتِسلطلاًإالتقليصت ليس
,ضطغطالدولالناميةعلىتوفيرالمواداألوليةدونماأيتقييدللشركاتالمتعددةالجنسطياتوجماعطاتال

أمافيحالالرف لالنصياعيتمإدراجالدولةضمنالقائمةالسوداءلصندوقالنقد,وعليهسوفتبقى
الدولالناميةفيعبوديةدائمةللوالياتالمتحدةبنتيجةمديونيتها.

كططلذلططكيططدلعلططىأنسياسططةالقططرو الرأسططماليةوخصوصططًااألمريكيططة,إنمططاهططيطريقططةلجنططي
للبلططدانِوالتخلططفِالتبعيططةِزيططادةُ,وبالتططاليالشططركاِتالكبططرىوخاصططًةاألمريكّيططةِربططاحلصططالحالمزيططدمططناأل

تلكالبلدانلمتحطرزتقطدمًافطيعمليطةالنمطومطنجطراءتلطكالقطرو ,األمُرالذييؤكُِّدعلىأنَّ,الناميةِ
االواليططططاتالمتحططططدةبططططلعلططططىالعكططططسأدتسياسططططةالقططططرو والمسططططاعداتغيططططرالمفيططططدة,والتططططيتقططططدمه

,إلططىترسططيخالضططغطالسياسططيواالقتصططاديوالتططدخلفططيالشططؤونالداخليططةللعديططدمططنبلططدانومؤسسططاتها
الشطططرقاألوسطططط,والسطططيطرةعلطططىاألمطططنالغطططذائيللكثيطططرمطططنتلطططكالطططدول,إضطططافةللسطططيطرةعلطططىالسطططوق

تبعيطةالمتحققطةللرأسطمالاألجنبطي,إنمطاوعليهفإنتلكال. الداخلية,وتعظيماألرباحالمتحققةلالحتكارات
للمسططاعداتاألجنبيططةلتحقططقغاياتهططا,سططواءعططلصططعيدهيكلططةالمجتمططعهططيالتططيتعطططيالقططدرةالمطلقططة
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وتكييفططه,أواعتبارهططاإحططدىأدواتالتططدخلاألميركططيوتحقيططقسياسططتهاالخارجيططةوأهططدافهااإلسططتراتيجية
والتكتيكية.

 التفاقيات وارحالف السياسية واالقتصادية ااجماد الدولي(التكتالت والمعاهدات وا - ت

تأييدالدوِلوالشعوِب,إحطدىأهطمِّاألولويطاِتالتطيسطعتواشطنطنلتحقيقهطا,وخاصطًةبُاستككانا
االقتصططططاديِةبعططططدالتعططططاظِمالملحططططوظللكثيططططِرمططططنالقططططوىالخارجيططططةالمنافسططططِةللقططططوةاألمريكيططططةالسياسططططية

رالططذيدفطططعبالواليططاِتالمتحطططدِةللططدخولفطططيتكططتالتوأحطططالفوشططراكاٍتدوليطططٍةجديطططدٍة,األمططط,والعسططكريةِ
.موالمسيِّرلتلكالتكتالتِتمكنهامنتعظيمدورهافيالمجتمعالدوليعلىاعتبارهاالمنظِّ

التوجطُهولكطنمطايالحطُظهطولفتطرِةالتطيتلطتالحطربالعالميطِةالثانيطِة,اإلطىالتكطتالتظطاهرةُوتعودُ
هطذه,والسطيماالواليطاتالمتحطدةللدخوِلفيتكطتالٍتوأحطالٍفومعاهطداتٍالكبيُرللدوِلالكبرى ,ممطاجعطل 

الجديِد,الظاهرِةمنمميزاتتلكالمرحلِة, مطنالعالقطاتِمتينطةٍشطبكةٍبنطاءُوالهدفُمرحلُةالنظاِمالعالميِّ
األمططر,والوصططولبشططبكتهاالعالميططةإلططىمختلططفدولالعططالم,مططعدولتلططكالتكططتالتوالجماعيططةِ,الثنائيططةِ

الطططذييمكنهطططامطططنفطططر سطططيطرتهاوسياسطططتهابطططالطرقالدبلوماسطططية,وكسطططبتأييطططدالطططدولالكبطططرىبشطططكل
بهاالوالياتالمتحدةخاص,وبشكلعامكسبتأييدالرأيالعامالعالميفيأيخطةأوعمليةقدتقوم

األمريكية.

سططاهم إلططىحططد كبيططٍربتعزيططِزبططأنمططارافططقتلططكالفتططرةالزمنيططةمططنأحططداٍ اقتصططاديٍةويمكننططاالقططول
مثل:التوجِهنحوالتكتُِّل

منارتفاٍعبأسعاِرالطاقِة,وتقلبطاٍتالتحوِلإلىنظامأسعارالصرفالعائمةِ -0 ,ومانتجعنذلك 
الخارجيةذروتهافيبدايةالثمانينيات،وبلوغأزمةالمديونية,حادٍةفيأسعاِرالعمالِتالرئيسيةِ

أثطر األمرالذيأدىإلىظهورموجةجديدةمطنالسياسطاتالحمائيطةفطيالطدولالصطناعيةممطا
إلطىاألسطواق سطلبافطيحريطةالتجطارةوالتطدفقاتالسطلعيةخاصطةبالنسطبةلصطادراتالطدولالناميطة

 .العالمية

مميطزاتعلىاعتبارهاإحدىأهمِّالعولمةساِعبظاهرةِالدائملالتلسعياألمريكيإلىاباإلضافة -0
الجديططدِ للتجططارةالدوليططة,وحركططةرؤوسمبططادئالرأسططمالية,مططنتحريططرٍ,وترسططيخالنظططامالعططالميِّ

األموالعالميًا,سواءبتدفقاتاالستثماراألجنبيالمباشرأوعبرالتدفقاتقصيرةاألجل,حتى
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,أماالقائمينعلىهطذاالجديدِيةمنسماتالنظاماالقتصاديأصبحتهذهالظاهرةسمةأساس
النظامفهمممثلوالطبقطةالبرجوازيطةالعالميطةالمتمثلطةبالمؤسسطاتاالقتصطاديةالدوليطةالمشطتركة
فيمططططابططططينالططططدولالصططططناعيةالكبططططرى)البنططططكالططططدولي,صططططندوقالنقططططد,منظمططططةالتعططططاونوالتنميططططة

العالمية,ناديباريس,ناديلندن,ناديالثالثيطة,ومنتطدىدافطوس(,االقتصادية,منظمةالتجارة
 .والتيتصوغالخطابالرسميلكافةالتكتالتبمايخدممصالحالوالياتالمتحدةاألمريكية

اسططتقطاُبدوٍلومجططاالٍتحيويططٍةبالنسططبةللواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةوتحويلهططاإلططىدائططرِةنفططوٍذ -3
فاعليٍةفيالمحافِلالدوليِة.لممارسِةسياسٍةأك  ثر 

التطينشططأتضططمنالمنظومططةاالقتصططاديةالجديططدةوالتحالفططاتوالتجمعططات,قطدتعططددتالتكططتالتو
وخاصطططًةمطططعخضطططوِعأغلطططِبالطططدوِلالمتقدمطططِةوالناميطططِةلشطططروِطمنظمطططِةالتجطططارة,للنظطططامالعطططالميالجديطططد

روِطصططندوقالنقططِدالططدوليوالبنططِكالططدوليالخاصططةبإعططادةالعالميططِة,الخاصططةبتحريططِرالتجططارة,إضططافًةلشطط
مِجالخصخصططِةوالتكييططِفجدولططِةالططديوِن,ومططايترتططُبعلططىالططدولالناميططِةالخاضططعِةلهططامططنالتططزاٍمببططرا

نذكُر:التحالفاتاالقتصاديةهذهوأهمُّ,الهيكليّ

 لماصادية في العجدول بأهم التجمعات االقت: 2 جدول

:االتحاداألوروبي
02وعددأعضائه

.عضو

المتحدة,المملكةهولندا,لوكسمبورغ,فرنسا,بلجيكا,ألمانيا,إيطاليا,
استونيا,،نمساسويد,فنلندا,ايرلندا,برتغال,اسبانيا,يونان,ال,الدانمرك
التفيا,ص,قبرسلوفينيا,السلوفاكية,,الجمهوريةجمهوريةالتشيكبولندا,
بلغاريا.رومانيا,هنغاريا,,ةمالط,ليتوانيا

التكتلاالقتصادي
ألمريكاالشمالية

(NAFTA).

,المكسيك,وكندا.الوالياتالمتحدةاألمريكية



(ASEANاكسيان)
مينمار,الوس,فيتنام,اندونيسيا,ماليزيا,الفلبين,سنغافورة,تايالند,بروناي,

وكمبوديا.
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ةالتعاونجماع
االقتصاديألسيا

(APECوالباسفيك)

اليابان,والوالياتالمتحدة,والصين,وكندا,والمكسيك,ونيوزيلندة,وكوريا
الجنوبية,باإلضافةل سيان.

مجموعةالدولالسبع
.G7الصناعية

وكندا.اليابان،,إيطاليا,فرنسا,بريطانيا,ألمانيا,الوالياتالمتحدة

(1)كسالبريمجموعة
0118

.إفريقياالبرازيل,روسيا,الهند,الصين,وجنوب

و نَّ فيهاالوالياتالمتحدة,لدينا:التيتشاركُاالقتصاديةِالتَّجمُّعاتِأهمَّا 

تططأتيفططيمقططدمتهادولططة08تكططونمططنيوالططذي(:APECتجمططعاالقتصططاديكسططياوالباسططفيك)ال -
تجمطعوالمكسطيكونيوزيلنطدةوكوريطاالجنوبيطة,باإلضطافةلاليابانوالوالياتالمتحدةوالصطينوكنطدا

هاالقتصططاديلتعططاظمالملحططوظلططدور,وا(2)0990عططاملقيططاماالتحططاداألوروبططيكططردفعططلٍ.كسططيانا
.األمططرالططذييجعططُلمططنواشططنطنقططوة(3)%مططنالتجططارةالعالميططة51حيطط يسططيطرعلططىحططوالي

تبطططرمطططنأكبطططرالتكطططتالتالتطططيتطططؤثرفطططيالنظطططاماقتصطططاديةتسطططعىلفطططر هيمنطططةعلطططىتكتطططٍليع
اقتصططاديةٍقططوةٍكططأكبرِالصططينفططياحتططواءِالمبطنططةِاالقتصططاديالعططالمي,باإلضططافةإلططىالرغبططاتِ

.صاعدةٍ

مططعالواليططاتالالتينيططةمططنأمريكططا(دولططة33حيططُ اتفقططت)مجموعططةاألمططريكيتين:ولططديناأيضططًا -
مططع0115منطقططةتجططارةحططرةبحلططولعططامإنشططاءعلططى0993كططانوناألولالمتحططدةوكنططدافططي

                                  
،حطينعبطركبيطراقتصطادييالبنطكاالسطتثمارياألمريكطي)غولطدمانسطاكس(جطيمأونيطل0110ظهرتتسميةلبريكلفينوفمبر(1)

ألولمرة،عنرأيهبأناقتصادياتالبرازيلوروسياوالهندوالصينسوفتتفطوقعلطىاقتصطادالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةفطينهايطة
لحططاديوالعشططرين،وعلطىاقتصططادياتالططدولالسططبعالكبططرىفططيمنتصطفالقططرن.وقططداسططتخدمأونيططلمصطططلحالربطعاألولمططنالقططرنا

 لبريكلكرمزالنتقالثقلاالقتصادالعالميبعيدًاعنمجموعةالدولالسبعالصناعية.
,المططدرسالمسططاعد:فوزيططةخططدا33لعططددالتكططتالتاالقتصططاديةالعالميططةوانعكاسططاتهاعلططىالططدولالناميططة,مجلططةالعلططومالسياسططية,ا(2)

 .028كرم,جامعةبغداد,كليةالعلومالسياسية,ص
 .00,ص0992المجذوب.أسامة,الجاتومصروالبلدانالعربية..منهافاناإلىمراكع,الدارالمصريةاللبنانية,(3)
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فططيإططططارمنظمططةالتجطططارةاألطططرافااللتططزامالطططوعيلكطططلالططدولالمشططاركةبقواعطططدنظططاممتعطططدد
(.W . T . Oالعالمية)

أهططططمَّفططططيحططططين )النططططاتوشططططمالاألطلسططططيحلططططفلططططديناللواليططططاتالمتحططططدة,العسططططكريةِفِالحططططألاإنَّ
NATO:)دولططة08يتكططونمططن،(1)لمططنميثططاقاألمططمالمتحططدة50فططيإطططارالمططادةلمتأسيسططهتططوالططذي

،أيسططلندا ،الططدانمركالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططة،كنططدا،إنجلتططرا،فرنسططا،إيطاليططا،النططرويج،)عضططوهططي
ونطانانضطمتإليطهاليثم0939.وقدشهدالحلفمنذإنشائهعاملوكسمبورجالبرتغال،بلجيكا،هولندا،

سبانياعام,0955ألمانيااالتحاديةعامو,0950وتركياعام البطاردةتطمالحطربانتهطاء,وبعطد0980وا 
وليتوانيطاواسطتونياالتفيطامطنكطل 0113عطام ومطنثطمُضطمَّت،0999تشطيكياوالمجطروبولنطداعطامضطم

0119عاموكرواتياإلىالناتوفيكلمنألبانياانضمتوأخيرا,وسلوفاكياوسلوفينيا وبلغارياورومانيا
.دولة(08ليصبحعددأعضاؤه

أمططاماالمتططدادبططالتراجعالظططاهريبططدأت,التحالفططاتالعسططكريةظططاهرةوبشططكٍلعططاميمكططنالقططولبططان
فطططاٍتلتحمططُلفطططيمضططامينهاتحااالقتصطططاديةِالتحالفططاتِ,إالأنَّالكبيططرللتحالفطططاتوالتكططتالتاالقتصطططادية

.مةعلىالدوِلاألخرىحرَّمنحي المجالالحيويواألسواقالمستهدفةومناطقالنفوذالمُ,عسكريةٍ

 ثالثا : القوة الذكية

ططالماديططةِبططالقوةِمتمثلططةً,القططوةِبططينمصططادرِبٍركَّططمُعلططىمططزيجٍوهططيالتططيتقططومُ )المرتبطططةلبةِالص 
الثقافيططططططةواللغويططططططةبالقُططططططُدر اِت)المرتبطططططططةالمعنويططططططةِالناعمططططططةِة(,والقططططططوةِةواالقتصططططططاديّالعسططططططكريّاتِر دُقُططططططبال

األهططدافقحقِّططوالدبلوماسططيةالناعمططةالخاصططةوالعامططة(.وعلططىاعتبططارأنالقططوةالناعمططةاليمكنهططاأنتُ
ختلفطةًمُمنطاطق تخطو حروبطًافطيالواليطاتالمتحطدةالسطيماأنَّاإلستراتيجيةللسياسطةاألمريكيطةوحطدها,

وقواتهطططاتتطططوزعبشطططكلأساسطططيفطططيدولالشطططرقاألوسطططط,مطططعأخطططذأمطططنإسطططرائيلومصطططالح,العطططالمِمطططن
مطططعأهميطططةالشطططركاتالعمالقطططةبعطططيناالعتبطططار,فقطططدكطططانمطططنغيطططرالممكطططنالتخلطططيعطططنالقطططوةالصطططلبة,

                                  
أوجماعطات،فطيالطدفاععطنأنفسطهم،إذااعتطدتلليسفيهذاالميثاق،مايضعفأوينتقصمنالحقالطبيعيللدول،فرادى(1)

قوةمسلحةعلىأحدأعضاءاألممالمتحدة،وذلكإلىأنيتخذمجلساألمنالتدابيرالالزمةلحفظالسلمواألمنالدوليين،والتدابير
طالتطيأتخططذهااألعضطاءاسططتعمااًللحطقالططدفاععطنالططنفس،تبلططغإلطىالمجلططسفطورًا،والتططؤثرتلطكالتططد ابيربطأيحططالفيمططاللمجلطس

طمطنالحططقفططيأنيتخطذفططيأيوقطتمططايططرىضطرورةالتخططاذهمططن بمقتضطىسططلطتهومسطؤولياتهالمسططتمدةمططنأحكطامهططذاالميثطاق
األعماللحفظالسلمواألمنالدوليين،أوإعادتهإلىنصابهل.
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بالتشططتتفططيمططايتعلططقفيلططذلككططانالبططدمططنالتوصططللحططلالحططاالت,كثيططراسططتخدامالقططوةالناعمططةفططي
ة,والتططيجمعططتمختلططف,وعليططهبططدأالتلططويحباسططتخدامالقططوةالذكيططةفططيالسياسططةاألمريكيططقططوةالماسططتخدا

.أشكالالقوة

وتصططديراألزمططاتالداخليططة,مططنجهططةٍعلططىخلططقاألزمططاتواسططتغاللها,القططوةالذكيططةآليططاُتوتقططومُ
أوالتلطويحُ,الضطربةالعسطكريةاسطتخداُمومطنثطمكسبالطرأيالعطامأواًل,أي,منجهٍةأخرىنحوالخارج

.باستخدامها,وتحفيزالمجتمعالدوليعلىفر العقوباتالمختلفةضدمنيخالفاإلرادةاألمريكية

أيلططططول00أحططططدا مططططاتططططالهططططذهاإلسططططتراتيجيةفططططيالسياسططططاتاألمريكيططططة,اسططططتخدامِومططططنأمثلططططِة
نتقطالإلطىنطزعأسطلحةالطدمارالشطاملمطناالواحطتاللأفغانسطتان,ثطم,واالنطالقبالحروبضداإلرهطاب

والتطيبطدأتبقطوةٍالمختلفطِة,بطينالقطوىمطزجٍعمليطةُ,هطومطاحطد فطيالعطراقأنَّإلطىمعاإلشطارةِ,العراق
العام,ثمانتقلتإلىالقوةالخشنةبتكطاتفدولطيبقيطادةأمريكيطة,ومطنأيِالرَّوكسبِللغزوِللتمهيدِناعمةٍ

علطىمنطابعالطنفطومصطالحالواليطاتاسٍرَّلقوةالذكيةحي تحولتالقواتالعسكريةإلىُحطثمتماعتمادا
قامططةُ,والقيططامبنشططرالثقافططةاألمريكيططة,المتحططدةوشططركاتها,مططعاسططتخدامقوتهططاالناعمططةللتبشططيربططالتغيير وا 

نشططاءمنظمططاتُو,األمريكيططةِالتططيتخضططعللرقابططةِالمططدارسِ التططيهططيبالدرجططةاألولططى,مططدنيِّالمجتمططعِالا 
تخططدمالمصططالحاألمريكيططة,والتلططويحالططدائمباسططتخدامالعنططفضططدإيططران)إليقططافأعمططالالتطططورالنططووي

,وسططططوريةبحجططططةدعمهططططالإلرهططططاب,بحجططططةالسططططعيللوصططططولإلططططىالسططططالحالنططططووي(,ل غططططرا السططططلمية
اهلل.لعملالدائملنزعسالححزبواحتوائهاللمنظماتاإلرهابية,وا

 إحططداهمادونأنيكتمططلعمططلُمكططنُ,اليُواحططدةٍلسياسططةٍالقوتططانالخشططنةوالناعمططةهمططاأداتططانِإنَّ
األخطططرى,فهمطططاقوتطططانتكامليتطططانلخدمطططةسياسطططةواحطططدةلالعصطططاوالجطططزرةل,وكطططلمطططنالقوتطططانتتكطططامالن

نتشار,والتييحركهاجماعاتلتشكالنالقوةالذكيةوالتيهيجوهراألدواتاألمريكيةفيالسيطرةواال
يوقنطونتمامطًابطأنالقطوةالعسطكرية)الخشطنة(,قطدتحطرزو,واالختطراقِالضغطِدرة قُالذينيملكون المصالحِ

بططرازالتفططوقاالقتصططاديوالصططناعيأصططبحاألشططدتططأثيرًا تفوقططًامؤقتططًا,إالأنالغططزوالثقططافيوالمعرفططيوا 
فيالسودانحيط أناسطتخدامالقطوةالناعمطةقطدتحطولتطدريجيًاإلطىويمكناالستشهادبماحصلوفتكًا,

التغاضططيعططناسططتخدامالقططوةالخشططنةلتمريططرمططاكانططتالواليططاتالمتحططدةوالكتلططةاألوربيططةتريططدانتمريططره
جدونمااللجوءإلىالخشونة,حتطىوصطلاألمطرإلطىالمزيطدمطنالضطغوطوالعقوبطاتاالقتصطاديةثطمتطدرَّ
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يمكُنإبراُزأهمتجلياتوسياساِتالقوِةالذكيطِةمطناإلطاروفيهذا«.أوكامبو»نتهيإلىمذكرةأكثرلي
فيإدارةالشؤوِنالدوليِةمنها:التيت عتمُدعليهاالسياسةالخارجيةاألميركيةخاللجملٍةمنالمرتكزاتِ

  عسكرة االقتصاد العالمي - أ

ي،فإنهعندمايعانياقتصادمطامطنمصطاعبفطإنالحطربوفقًالمفهومالنظامالرأسمالياألمريك
تساعددائمًاعلىالخطروجمطنيمكنأن)سواءجاءتبفعلتخطيطمسبقأوحدثتبشكلاعتراضي(

نَّ.(1)األزمطططة الصطططلبةالتطططيترجمهطططابطططوعمطططنالقطططوةِ,أوبامطططاالجديطططدةمنظومطططةِلاًاألمريكطططيوفقطططالتحطططول وا 
نطقةالشرقاألوسط)دوامةاألزمات(علىيطدتحالفطاتعسطكريةيقودهطاالجطيعفيمالمفتعلةِبالحروبِ

تشططططجيعبالتططططيتُتططططرجُم,،إلططططىالقططططوةالناعمططططةومططططنثططططمالذكيططططة(2)األميركططططي)عسططططكرةالسياسططططةالخارجيططططة(
حدا ِوالثوراتِاالنقالباتِ فطيمباشطرِغيطرال,الخفطيِّنوٍعمنالنفطوذِممارسةِفيالعالم,عبر التغييراتِوا 

,كطططاألحزابالسياسطططيةواشطططنطنوتحركهطططاتطططدعمهامؤسسطططاتٍمطططنخطططالِلواألمطططم،علطططىالشطططعوبِالتطططأثيرِ
والمؤسسططاتالتططيُتعنططىبحقططوقاإلنسططانوالديمقراطيططة،,مؤسسططاتالهجططرة,وومؤسسططاتالمجتمططعالمططدني

عبططرمشططاريع,أمريكططاشططجعالدراسططةفططيوالمنظمططاتالتططيتعنططىبمجططالالتكنولوجيططا،والمنظمططاتالتططيتُ
.الذييطبقفيالعراقحاليًّا(فولبرايت)مختلفةكمشروع

عمليطططة  ,وفطططيالواقطططعإنَّ جماعطططاِتالضطططغِطأساسطططيٍةلبتوجهطططاِتتطططرتبطُعسطططكرِةاالقتصطططاِدالعطططالميِّ
 جمااا   والم النفطياااة   الشاااركات  خاصاااة  ,المطططؤثرِةعلطططىدوائطططِرصطططنعواتخطططاذالقطططراِرفطططياإلدارِةاألمريكيطططةِ

فهاتينالجماعتينلهماقوُةتأثيٍركبيرٍةفياالقتصاداألمريكي،األمرالطذييسطتلزم.العسكر  الصناعي  
منصانعالقرارالسعيالمستمرلكسبتأييدهماإذاماأرادأنيبقىداخلاللعبةاالقتصاديةمنجهة،

،والتطيمطنالممكطنأنتطؤثرفطيسطمعةولتفاديالهزاتأواألزمطاتالتطيقطدتلحطقباالقتصطاداألمريكطي
.(3)وقوةاإلدارةالحاكمةمنجهةأخرى

                                  
,0119األردن,عمَّان,دارالفارسللنشروالتوزيع,الطبعةاألولى.زلوم,عبدالحي,أزمةنظام)الرأسماليةوالعولمةفيمأزق(,د(1)

 .25ص
الخطيب,محمد.القوةالذكيةفيالفكراألمريكي,مجلةدراساتعسكرية.إستراتيجية,األكاديميةالعسكريةالعليا,مركزالدراسطات(2)

.60,ص0101(,شباط,0اإلستراتيجية,دمشق,العدد)
 .35ن،النظامالرئاسيفيالوالياتالمتحدة،ترجمةسميرسالم،الداراألهلية،بيروت،بالتاريخ،صروسيتر.كلينتو(3)
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لمصططارفاألمريكيططة,يتطلططُبزيططادةالتططدفقاتالماليططةوزيططادةاإليططداعات,فططيافتطططورعمططلالبنططوكو
.الذييتطلُبتحقيقمصالحكبرياِتالشركاتالمودعةِ,األمرُالبنوِكوالمصارِفاألمريكيةِ

فيمصلحةالشطركاِتالنفطيطِةاألمريكيطِة,اسطتدامُةاسطتخداِمواشطنطنللقطوةالعسطكريَِّةفمثاًل,تص بُّ
,فططيمواجهتهططاالمنافسططينالقططائمينوالمحتملططين,والهططدُفطبعططًا,هططوالسططيطرةعلططىمنططابعالططنفطالمفرطططةِ

ارتفططاِععائططداِتمبيعططاِتأسططعاِرالططنفِط،بمطايططؤديإلططىرفططعِتتسطبَُّبفططي,هططذهالسططيطرُةالتططيوممطراتنقلططه
النفِطالعالمي،وهوأمٌريترتُبعليهبالضرورِةتزايُدالودائِعالماليِةفيالبنوِكاألمريكيِة.

لهاهواسطتدامُةالتطوتِروالصطراعاتالعسكريَِّة,فاألهمُّوالمجمعاِتالصناعيِةلشركاِتلأمابالنسبة
العسططكريَِّة,خاصططًةالصططراعاِتالداخليططةضططمنالبلططدتجاتهططامناألسططواقلتصططريفبهططدفتططامين,العالميططة

ديإلططىيططؤ,فزيططادُةاسططتهالكالسططالحوالعتططادالعسططكريالواحططدوالتططيتعتبططُرمططنأهططمأسططواِقالتصططريِف,
,األمططرالططذيبططدورهيططؤديلزيططادِةالتوظيفططاتالبنكيططةللشططركاِت,فططيالبنططوكارتفططاعمبيعططاتهططذهالشططركاتِ

مريكية.والمصارفاأل

واللوبيطططاِت,والصطططناعيةالعسطططكرية,المنشطططآتالنفطيطططةالشطططركاُتالبنكيطططِة,ووفطططيالوقطططِتذاتطططه,تقطططوم
مطططنأصطططحاِبالمصطططالِحوجماعطططاِتالضطططغط,بتقطططديمالطططدعمالفنطططيوالمطططاديوالمعنطططويلمراكطططز,المختلفطططةِ

سطويقاألجنطدةالتطيتخطدمالدراساتووسطائلاإلعطالموالدعايطة،علطىالنحطوالطذييتطيحويفسطحالمجطاللت
المرتبطططةأصططاًل,بعالقططاٍتوثيقططٍةمططعمططثاًل:اكسططونموبيططل,كشططركةمصططالحهططذهالمنشططآِت,والجماعططاتِ

,(1)دوائطططرصطططناعةالقطططراراألمريكطططي،وتسطططهمفطططيتمويطططلالعديطططدمطططنمراكطططزالفكطططروالمؤسسطططاتالبحثيطططة
)كقراراِتالحطرب(ومالهطايتعلقبالشؤوِنالنفطيةوتمارسضغطًاكبيرًاعلىقراراتاإلدارةاألمريكيةفيما

ألططفدوالرلعططام031فمططثاًل:تبرعططتالشططركةبحططوالي,وتسططعيرًاوتصططريفاًإنتاجططاًمططنتططأثيٍرعلططىالططنفط
 Heritageألطفدوالرلمعهطد)65(,وحطواليAmerican Enterprise Institute),لمعهطد0110

Foundationً(2)كبيرًاعلىصانعيالقرارفيالوالياتالمتحدةاألمريكية(اللذاِنيمارسانتأثيرا.

                                  
(1)Michele Steinberg, The 'Walfowitz Cabal' is an Enemy within the United States, La Rouche in 
2004, USA, Feb 2002, p p 76-79. 

،0116،نيسطططان/ابريطططل063ألمريكطططي:النفطططوذواليطططاتالتطططأثير،مجلطططةالسياسطططةالدوليطططة،العطططددالعناني.خليطططل،اللطططوبيالنفططططيا(2)
 The Tiger in the Tanks: ExxonMobil, oil dependency and war in Iraq, report by,منقطولعطن:33ص

Greenpeace UK, February, 2003.
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علطططىذلطططكيمكطططنالقطططولبطططأنوصطططفالجنطططرالاألمريكطططي)سطططميدليبتليطططز(للحطططرببأنهطططالاألقطططدم
,(1).وأنهطاالتجططارةالوحيطدةالتططيتكطونأرباحهططابالطدوالروخسططائرهابططاألرواحلقسططوةًواألكثطرربحططًاواألعظطم

إلططىعسططكرةاالقتصططادبمططايخططدممصططالحالشططركاتالواليططاتالمتحططدةعلططىتوجططهصططريحٌتأكيططدٌهططوإنمططا
لطططوبيالشطططركاتالنفطيطططة،والمجمطططعوخاصطططًةمصطططالحتحقيطططقالمزيطططدمطططنالمكاسطططب,و,األمريكيطططةالكبطططرى

وهذهإلططىذلططكانتشططرتعمليططاتالخصخصططة)واسططتناداًالصططناعيالعسططكري,عمططاداالقتصططاداألميركططي,
وتحويلهططاإلططىمشططروعٍ,ونالحططظالتطبيططقالفعلططيمططنخططاللخصخصططةالحططربالعراقيططة,(ربالمططرةللحطط
:حصدتأرباحُهثال أنواٍعمنالشركات,استثماري 

,ضططدَّالدكتاتوريططةواإلرهططاب,للحططربِالتططرويجِوالتططيتولططتعمليططاتِ,والدعايططةاإلعططالنشططركات -0
والضطغطأواًل,لحرباألمريكيطةعلطىالعطراقسانيةلإلضفاءالشرعيةاإلنوأسلحِةالدماِرالشامل,

 .واكتسابالشرعيةالدوليةعلىالرأيالعامالعالميللتقبلالنفسيوالفكريللحرب

شطططركاتووالخطططدماتالعسطططكرية,شطططركاتالسطططالحمطططنقبططلِربطططاحاألصطططدتمرحلطططةالحطططربحُفططي -0
دتأربطططاحشططططركةلوكهيطططدمططططارتنزافمططططثاًل:.)كبوينطططغ,وبططططالكووتطططر,ولوكهيططططدمطططارتن(المرتزقطططة

مليططططوندوالربعططططدإعططططالنالحططططربعلططططىاإلرهططططاب,واحططططتالل(511)إلططططى,(2)لصططططناعةالسططططالح
(0066)إلططى0113ارتفعططتأربططاحلوكهيططدحتططىوصططلتعططامبعططدغططزوالعططراقأفغانسططتان,و
األهطمو.(3)0113مليطوندوالرعطام(06311),بنتيجةزيادةمبيعاتالسالحإلىمليوندوالر

عنصططرًامططنالجنططودالمرتزقططةالتططابعينلشططركاتمططا(01111)مططنذلططككلططههططولوجططودحططوالي

                                  
,بتصرف.35سابق,صأزمةنظام)الرأسماليةوالعولمةفيمأزق(,مصدر(1)
تعتبرلوكهيدمارتن،شركةرائدةفيصطناعةالططائراتالحربيطةوالصطواريخ،واألجهطزةاإللكترونيطةالدقيقطةوتقنيطاتالفضطاء.وهطي(2)

ة(،العاملطF-2(،والمقاتلطةمتعطددةالمهطامأيضطًا،ذاتالمحطركاألحطادي)F-16Fighting Falconتنتجالمقاتلةمتعطددةالمهطام)
(،التيتخدمفيعددكبيرمندولالعالم،MH-60Rحاليًالدىالقواتاليابانية.كماتنتجالمروحيةالحربيةالمضادةللغواصات)

(،والصطططاروخAtlas(.كمططاتنطططتجلوكهيططدمطططارتنالصططاروخالعطططابرللقططارات)C-130وطططائرةاإلمطططدادوالتططزودبطططالوقودجططوًاالشطططهيرة)
(.وعطددًاHELLFIRE IIأر الشطهير)-(،والصطاروخجطوTrident IIقارات،المثبتعلىمتنالغواصطات)الباليستيالعابرلل

واسعًامناألسلحةواألنظمةالقتالية.
(3)World military spending, THE SIPRI ARMS INDUSTRY NETWORK, Table 9A.1. The 100 
largest arms-producing companies (excluding China), 2004, SIPRI Yearbook 2004, Stockholm 
International Peace Research Institute 2004,p421. 
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والجدولالتالييبينالتطورالملحوظألرقطام.(1)يسمىبالخدماتالعسكريةاألمريكيةفيالعراقل
أعمططالوأربططاحكبططرىشططركاتالتسططليحفططيالعططالمخططاللالفتططرةالتططيسططبقتالحططربعلططىالعططراق

(0113-0110وأثنائهاوبعدهامباشرًة)

 جدول يبين الت يرات بأرقام أعمال كبرى شركات التسليح خالل فترة الحرب على العراق قبلها وبعدها.: 2 جدول

 الشركة مبيعات السالح مليون دوالر(  مليون دوالر( اررباح السنوية

2004 2003 2002 2004 2003 2002 2001 
 

1 872 718 492 27 500 24 370 22170 18 000 Boeing (USA) 

1 266 1 053 500 26 400 24 910 18 870 17 860 Lockheed Martin(USA) 

1 084 808 175 25 970 22 720 17 800 10 580 Northrop Grumman(USA) 

417 365 – 640 17 150 15 450 15 250 14 340 Raytheon(USA) 

–855 10 1 030 19 840 15 760 14 070 14 440 BAE Systems(UK) 

1 227 1 004 917 15 150 13 100 9 820 7 790 General Dynamics(USA) 

246 126 104 8 950 8 350 6 840 5 630 Thales(France) 

1 280 172 – 281 9 470 8 010 5 630 5 510 EADS(W. Eur.) 

2 788 2 361 2 236 6 740 6 210 4 550 3 800 United Technologies, UT(USA) 

382 225 191 5 640 5 290 3 720 2 860 Finmeccanicag(Italy) 

Source: Arms industry data’, MILITARY SPENDING AND ARMAMENTS, 
2003, SIPRI Yearbook, different numbers,2001-2004, The 100 largest 
arms-producing companies in the OECD. 

تعتبطرالخطدماتالعسطكرية,و,شطركاتالصطناعةالتسطليحيةنَّمنخاللالجطدولالسطابقيتبطينلنطاأ
أكثططرالشططركاتاسططتفادًةمططنالتططوتراتالتططيتجتططاحالعططالمفططيمختلططفمناطقططه,إضططافًةعلططىأنهططاتتميططز

,وأقلهطاداألميركطياالقتصادعائمِ,وتعتبرهذهالشركاتمنأكبر,تكاُدالتكسدبأسواقتصريٍفواسعةٍ
مليططار(33331))لوكهيطدمطارتن(فمطثاًل:بلغطتقيمطةالمبيعطاتالعسطكريةلشطركة,تطأثرًاباألزمطاتالماليطة

                                  
(1)tNews.ne www. Arabmail:0113.-16-10,هلأنتغنيوترغبفيشراءجيشًاخاصًابك؟,تاريخالنشر.
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،فطططيحطططينوصطططلإجمطططاليمبيعاتهطططاالعامطططة)العسطططكريةوالمدنيطططة(للعطططامنفسطططه0119دوالر،فطططيالعطططام
فيحطين,%منإجماليالمبيعات23تدوالر،أيأننسبةالمبيعاتالعسكريةعادل(مليار35089)

شطركة) )المنتجطةللمطدافعواكليطاتالعسطكريةوالسطفنوالططائرات(البريطانيطة,BAE Systemsنجطدأنَّ
, 2226وفاق تصانيف معهاد ساتوكهولم لعاام قدحققتالمرتبطةالثانيطةوالصواريخواألسلحةالصغيرة(,

تكادتكطونمسطاويًةالعسكريةمعالعلمبأنمبيعاتها .0118 عام وذلكبعدأنكانتفيالمرتبةاألولى
,فطيكمطاأشطرناسطابقا0119ًعطاممليطار(33051)بلغحجطممبيعاتهطاالعسطكريةالتيلمبيعاتلوكهيد,

أيأننسططبة ,(1)ردوالمليططار(33903)حططينكانططتإجمططاليمبيعاتهططاالعامططة)عسططكريةومدنيططة(حططوالي
وهومايؤكدعلىأنأرباحهذهالشركات %منإجماليالمبيعات.95عادلالمبيعاتالعسكريةلديهات

علىالطرغممطناألزمطةالماليطةالعالميطةالتطياجتاحطتاالقتصطادالعطالمي وفيمطايلطي.فيتصاعٍدمستمر 
شركاتمنتجةللسالحفيالعالممنحي حجمأعمالها)المبيعات(01)لديناجدوليبينترتيبأعلى

:باح(واألر

 .2211عام لشركات منتجة للسالح  12 أكبر مبيعات: 6 جدول

 
 (country)  الشركة

  مبيعات السالح
($ m.) 

 اررباح
($ m.) 

1 Lockheed Martin 36270 2655 

2 Boeing 31830 4018 

3 BAE Systems (UK) 29150 2349 

4 General Dynamics 23760 2526 

5 Raytheon 22470 1896 

6 Northrop Grumman 21390 2118 

7 EADS (trans-Europe) 16390 1422 

                                  
(1)SIPRI Yearbook 2011 , Appendix 5A, The SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2009, 
SUSAN T. JACKSON , Summary. 
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 (country)  الشركة

  مبيعات السالح
($ m.) 

 اررباح
($ m.) 

8 Finmeccanica (Italy) 14560 -3206 

9 L-3 Communications 12520 956 

10 United Technologies 11640 5347 

Source: Arms industry data’, MILITARY SPENDING AND ARMAMENTS, 
2009, SIPRI Yearbook,2011, The 10 largest arms-producing 
companies in the OECD. 

مطططنخطططاللاالرتبطططاط,األميركطططيجلّيطططاًالتطططداخلمطططابطططينالسياسطططةواالقتصطططادوبصطططورٍةعامطططٍةيبطططدو
ًا,واضططحانططدماجاًوالتططيتعكطُسعالقاتهطامططعالحكومططاتوالسياسطييناألميططركيين,بالشططركاتالواضطحلهططذه

اتخططاذالقططرار,ومصططالحالسياسططيينفططيموضططعلهططذهالشططركاتالماليططةمططابينالقططرارالسياسططيوالمصططالح
شطططركةأسططططلحةعالميطططةللعططططام06شططططركةأمريكيطططةضطططمنقائمططططةأول00األميركطططي,والسطططيمامططططعوجطططود

.أيأنالواليططات(1)شططركةأمريكيططةضططمنقائمططةالشططركاتالمائططةاألولططىعالميططا35ً.كمططاتوجططد0119
,وهورةعنأقربمنافسيهاالمتحدةتحتفظبمركزالتصنيعالعسكرياألولعالميًا،متقدمةبمسافاتكبي

هطذايبينطهالجطدولالتطاليمايعكسحقيقةقراراتهابشنالحروبالمختلفطةوالمصطلحةالحقيقيطةلهطافيهطا,و
,(2)بليططوندوالر(032.0إلططى)0119وصططلتعططامللشططركاتاألميركيططة,خاصططًةمططعإجمططاليمبيعططات

فيمصلحِةالخزينةاألميركية .تصبُّ

                                  
(1)SIPRI Yearbook,2011, The 100 largest arms-producing companies in the OECD. 
(2)SIPRI Yearbook 2011 , Appendix 5A, The SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2009, 
National or regional shares of arms sales for the SIPRI Top 100 for 2009. 
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 .2226شركة الكبرى لعام  122لل بحسب قائمة سيبر  نصيب الدول من شركات التصني  العسكر : 12 جدول

 $B مبيعات السالح عدد الشركات الدولة

 247.2 45 الواليات المتحدة ارمريكية

 120.3 33 أوروبا ال ربية

 9.2 6 روسيا

 6.5 4 اليابان

لإسرائي  3 6.3 

 4.5 3 الهند

وريا الجنوبيةك  2 1.9 

 2.5 1 الكويت

 1.5 1 سن افورة

 0.7 1 كندا

 0.6 1 تركيا

 400.7 100 المجمود

Source: Arms industry data’, MILITARY SPENDING AND ARMAMENTS, 
2009, SIPRI Yearbook,2011, National or regional shares of arms sales 
for the SIPRI Top 100 for 2009. 

بإعطططادةإعمطططارفطططةُالمكلَّوالشطططركاتُ,شطططركاتالطططنفطفهطططي,أمطططاثالططط الشطططركاتالمسطططتفيدةوأهمهطططا -3
طططتطططأثيرِنكطططارُحيططط اليمكطططنإِالعطططراق, األمريكيطططةِاإلداراتِعلطططىجميطططعِالنفطيطططةِالشطططركاتِعِتجمُّ
بيطططع-ركاتالنفطيطططةحربهطططاعلطططىالشطططغنطططائم األميركيطططةِاإلدارةِتوزيطططعِحقيقطططة كمطططاوأنَّ,المتعاقبطططةِ

قطد-ضخمةًإنشائيةًاًالنفطالعراقيمثاًللشركةشيفرون,أومنحشركتيبكتلوهاليبرتونعقود
جطورجبطوعك)رئطيسٍالسطتقدامِالبدايطةِمنطذُقطدسطعت هاكانطت أنَّمعرفةِ,بعد طبيعيةًنتيجةًتكونُ
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ماتالعسطكريةلتجنطيأكبطرالغنطائماالبن(,وذلكلهدفدعمالشركاتالنفطيةوالصطناعيةوالخطد
 .(1)واألرباحمناالستثماراتالحربية

ومطنواالسطتثمارفطيالعطراقواإلعمطار,علىالعديدمنعقودالتشطغيل,هذهالشركاتحصلتفقد
:(2)بعضًامنالعقودالتيمنحتلشركةهاليبرتونهذهالعقودنذكرعلىسبيلالمثالالالحصر

امينلمكافحططةحرائططقالططنفطفططيالعططراقوذلططكدونطططرحمناقصططاٍتتنافسططيةمنحططتعقططدًالمططدةعطط -أ
العقططديتضططمنضططخوتوزيططعالططنفط2وبقيمططةقصططوىتبلططغ طكمططاِاتضططحأنَّ مليططاردوالرأمريكططي

العراقطططي.وقطططدقطططامالكطططونغرساألمريكطططيبمسطططائلةمكتطططبالمحاسطططبةالحكوميطططةللتحقيطططقفطططيِاحتمطططال
تعتبططرهططاليبيرتونأيضططًامططنإحططدىالشططركاتذاتالحظططوةالتططيتمططتوجططودمحابططاةومحسططوبية،و

{بخصطوصعقطدإنشطاءاتU S A I Dدعوتهاِسطرًَّالمناقصاتالوكالةاألمريكيةللتنميطةالدوليطة}
مليوندوالرإلعادةبناءالعراق.681تبلغقيمتهمايقارب

03مقطامالجطيعاألمريكطيبِإصطدار0110منطذمطارس -ب يصطل(3){K B Rعمليطاتلشطركة}أمطر 
هنطاك305مجموعهاإلى مليوندوالربموجبعقدالعملالمتعلقبعمليةتحريطرالعطراق.كمطاأنَّ

مليطططوندوالربموجطططبنفطططسعقطططدالعمطططلتتعلطططق013أحطططدعشطططرأمطططرا عمطططليصطططلمجموعهطططاإلطططى
بالحربفيأفغانستان.

األسلحة))غيرالتقليدية((فيالعراق.عقدمعمنظمةالصحةالعالميةلتعطيلوتدمير -ت

                                  
,بتصرف.26أزمةنظام)الرأسماليةوالعولمةفيمأزق(,مصدرسابق,ص(1)
عطر للشطركات منظمةالعمالاألمريكيةضدالحربمنأجلعمالالعراقوالحركةالعمالية,غزوالشركاتاألمريكيطةللعطراق,(2)

لفيالعراق,تحتسلطةاالحتاللاألمريكيالبريطاني,القسمالولالحلقةالثانية,طباعطةونشطروالمؤسساتالتيُمِنحتعقودللعم
 وتقديموتعليقباقرالصراف.

(3){K B R:}Kellog Brown & Rootsوهيمجموعطةالهندسطةواإلنشطاءاتالتطيتقطومبتصطميموبنطاءمنشطآتالغطازالطبيعطي
أعمطال}السائلومنشآتالمعالجةوالمصافي {K B Rومجمعاتاإلنتطاجوخططوطاألنابيطبعلطىاليابسطةوداخطلالبحطار،كمطاأنَّ

عبرالهندسةتلبيالحاجاتالهندسيةوحاجاتاإلنشاءاتللحكوماتوغيرهامنالعمالءفيمجالالبنيانالتحتيةالمدنيطة،إضطافة
نالمنشآت.{العملياتوالصيانةللكثيرمK B Rإلىذلكتقدمالشركة}
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هططذا -  عقططدحصططريلمططدةعشططرسططنواتلإلمططداداللوجسططتيللجططيعفططيكافططةأنحططاءالعططالم.وقططدُمططِنح 
مليطوندوالركتسطويةلتحقيطقجنطائيعطن0العقدللشركةدونتحديدسقفللسعررغمسدادمبلطغ

محاسبةالحكوميطةبتجطاوزاتفطيالتكطاليفتجاوزاتفياألسعارورغمالتحقيقالذيأجراهمكتبال
قامتشركةهاليبيرتونعنإمداداتهااللوجستيةفيالبلقان.

مليططططوندوالرلبنططططاءزنزانططططاتقابضططططةللمعتقلططططينفططططيجزيططططرة32عقططططدلمططططدةخمططططسسططططنواتبمبلططططغ -ج
غوانتاناموبكوبا،وقدقامببنائهاعمالمنالهندوالفلبين.

مليوندوالرلتطوفيرالطدعماللوجسطتيلسطالحالبحريطةمطن311غقيمتهعقدلمدةخمسسنواتتبل -ح
(التابعةلشركةهاليبيرتون. K B Rخاللالشركة)

مليططططوندوالرإلنشططططاءمقططططرالسططططفارةاألمريكيططططةبكططططابولعاصططططمة011عقططططدمسططططتردالتكلفططططةقيمتططططه -خ
دوالرلزيطادةالتأهيطلاألمنطيمليطون21أفغانستان،باإلضافةإلىعقدينتبلطغقيمتهمطاعلطىاألقطل
B R.واإلنشاءاتالعامةفيعددمنالمنشآتالتيتقومبتنفيذها

, زو الشاركات المصدر: منظمة العمال ارمريكية ضد الحرب من أجل عمال العاراق والحركاة العمالياة
ارميركيااة للعراق,عاارض للشااركات والمهسسااات التااي منحاات عقااود للعماال فااي العااراق تحاات ساالطة 

 .,القسم ارول, الحلقة الثانيةUSLAWاالحتالل ارميركي والبريطاني,

,هططذاوتعتبططرالشططركةأنعملهططافططيمكافحططةاإلرهططابإنمططاهططوعبططارةعططنفرصططةللنمططوواالزدهططار
فبينمططاهططيتحقططقأرباحهططامططنالعقططودالحكوميططةالمتزايططدة،تواصططلأعمالهططافططيبلططدانتعتبرهططاحكومططة

أحططدالسططماتالمميططزةإرهابيططةًدوالًالواليططاتالمتحططدة .وقططدذكططرالنائططبالجمهططوريهنططريواكسططيان))أنَّ
للعقدهيأنطهيسطمحلهطاليبيرتونلتحقيطقأرباحهطافطيأيمرحلطةمطنمراحطلالنطزاعمطعالعطراق ((أيأنَّ

قططًامططنجميططعالمراحططلالتططيمططرتبهططاحططربالعططراقهططيكانططتبمثابططةفرصططةلزيططادةأربططاحالشططركةانطال
إلططىعمليططةأعمططارالعططراقبعطططدوصططوالًسطططيرالعمليطططاتالحربيططة،مططرورًاب,قبيططلالحططربالحشططدالعسططكري

 .الحرب
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نمططا,فقطططتتططدخلوتططتحكمبصططناعةالقططرارتليسطط,اسططتنادًاإلططىذلططكأصططبحتالشططركاتالعمالقططة وا 
,تمثلططتالقتصططاداألمريكططيطريقتهططاأيضططًا,وعليططهتططموضططعأخطرلمسططاتالرأسططماليةعلططىاعلططىبتنفيطذهو

.بعسكرِةاالقتصاداألميركي

(إدارة ارزمات  أو استثمارها - ب

لواليطططاتاسياسطططةالقطططوةالذكيطططةلتشطططكُلعمليطططةإدارةاألزمطططاتواإلدارةباألزمطططاتأحطططدأهطططممرتكطططزات
ناستغاللاألزمطاتواسطتثمارالخارجيةالمتحدة لطدىالكطوار أصطبحتواحطدةمطناألسطاليبالشطائعة,وا 

حكوماتالوالياتالمتحدةلفر استراتيجياتهاتجاهالعالم,فاستثماراألزماتيحتطاجدومطًاإلطىحصطول
فاألزمطططةوحطططدهاسطططواٌءأكانطططتواقعطططًةأم" الكارثطططةالتطططيتبطططدأعلطططىأثرهطططاعمليطططةالتططططورالسطططريعوالمفطططاجئ

منوطًةباألفكطارِخذةُتَّالمُاإلجراءاتُمنظورًة,هيالتيُتحدُ التغييرالحقيقي.فعندحدو األزمةتكون
تطططأتيوظيفتنطططااألساسطططية,وهطططيأننططططورالبطططدائلللسياسطططاتالموجطططودة,وأننبقيهطططاحيطططة.وهنطططاالسطططائدةِ

.(1)"ومتوفرةإلىحينيصبحالمستحيلفيالسياسةحتميًةسياسيةً

 00االتحطادالسطوفيتي,أحطدا )إعصطاركاترينطافطيالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطة,انهيطارحي أنَّ
أيلول,احتاللأفغانستان,الحربعلىالعراق,األزمةالماليةالعالمية,اغتيالالحريري,تقسطيمالسطودان.(

مربٍح.  رئيس)نيتع بول(وكماقالجميعهاأزماتوكوار تمتإدارتهاوتحويلهاإلىمشروٍعاستثماري 
 لهطذا كونيطة، قطوة المتحطدة الواليطات لتمتلطك1950عطام ريكيطةاألم الخارجيطة وزارة فطي التخططيطجهطاز
 الشطيطان، صفات كل العدو هذا على نضفي أن كونًيا،وعلينا عدًوا لنا نحدد أن الضروري من سيكون
 يشطمل خططر تجطاه دفاعي عمل وكأنه مسبًقا، مبرًرا المتحدة عدوانللواليات أو تدخل كل يصبح بحي 
الططميتواجططدذلططكالعططدو,فلططنتسططتطيعالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةمططنتحقيططق,ولكططنإذ(2)كلهططال األر 

,والطذيالفوضى الخالقةسياستها,والمضيقدمًافيأهدافالطبقةالمسيطرة,لذلكتمابتكارمصطلح
يقومعلىدعائمأساسيةتتمثلبمايلي:

                                  
كالين,نعومي,كتابعقيدةالصدمة)صعودرأسماليةالكوار (,ترجمةنادينخوري,شركةالمطبوعاتللطباعةوالنشر,بيروت,(1)

.06,وهومايمثلجوهرأومبدأالصدمة,مقولةلميلتونفريدمان,ص3,0100لبنان,ط
 .6أخراجداركأرمي،ص و (,طباعة0111-0911عام)011أرمي.دارك,الجرائماألمريكيةفي(2)
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فطط,إسطرائيل,شطركاتعطابرةوجودالهدفأوالمصطلحةالطذييطدفعلخلطقالفوضطىأواألزمطة}ن -0
 قوميات)أسلحة({.

وجططوداألزمططةالمبططررةللططدخولوفططيحططاللططمتوجططدالقيططامبخلقهططا,أيحططدو األزمططة)طبيعيططةأو -0
 مفتعلة(.

دخطططولالمجتمطططعالطططوطنيللدولطططةالمسطططتهدفة,والمجتمطططعالطططدوليفطططيحالطططةالغيبوبطططةالناتجطططةعطططن -3
 .(1)الكارثة

فاقططةبمططايخططدممصططالحالنخبططة,وتحقيططقالططدخولالعسططكريإذاالبططدءباسططتغاللالصططدمةقبططلاإل -3
 تطلباألمر,ووضعالجيعاألمريكيفيحالةالتأهبالقصوىبمايحققالنتائجالمرجوة.

الحططططرة,ونشططططرالسططططوقتطبيططططقسياسططططاتالرأسططططماليةاألمريكيططططةالقائمططططةعلططططى}تفعيططططلسياسططططات -5
 لمةالكارثة.الخصخصة,وتعزيزرأسماليةالكوار {بمعنىعو

 ةٍ أهلي ا حاروبٍ  تفجيار الجبهاات الداخلياة، وخلاق  أساسًاعلطىقومُي(الفوضى الخالقةمبدأ)ثمإن
المستندةِحربالعقول{{ب}}يسمىعنطريقما,من الداخل , واختراقه  عبية  الش   المقاومة   إضعاف   لُ سه  تُ 

كمطا,الفطتنوالصطراعاتوإثارةالفوضىوالطدمارلىإديةًمؤ,(2)(طائفيةٍو,قبليةٍ,دينيةٍ,أثنيةٍ)مورثاتٍإلى
,ويطتمذلطكوسوريةباكستانوالصومالوفلسطينوالكويتوأفغانستانوالعراقولبنانحصلفياليمنو

األقليطططاتالعرقيطططةوالدينيطططةوالجماعطططاتالمسطططلحة،بطططذرائعتتعلطططقباالضططططهادالطططديني،والحكطططمباسطططتخدام
وتقريطرالمصطير،كمطاالبطدمطنإكسطابالعمليطةالططابعالطدوليوكسطبالطرأيالعطامالذاتي،والديمقراطية،

.الدوليويتمذلكمنخاللعمليةالتدويل

إناسطططتغاللحالطططةاالضططططرابوالضطططياعالعامطططةالناتجطططةعطططنحطططواد كارثيطططةضطططخمةكطططالحروب
طريططقفططر مططايسططمىبلوالهجمططاتاإلرهابيططةأوالكططوار الطبيعيططةلتحقيططقالسططيطرةاالقتصططاديةعططن

الروحطططياألبهطططوجطططوهرعقيطططدةالصطططدمةالتطططيتبناهطططاالرؤسطططاءاألمطططريكيين,بتوجيطططهالعطططالجبالصطططدمةل
لالقتصططادالرأسططماليميلتططونفريططدمان,والوصططولإلططىالحططداألعظططمفططياالسططتغاللمططنخططاللمططايسططمى

                                  
أيالدخولفيحالةالصدمة,كماأسمتهانعوميكالينفيكتابهاعقيدةالصدمة,المقدمة.(1)
(2)http://www.arabrenewal.info/ديالعطناالحطتاللالتفتيتوالفوضىالخالقطةبط-05203األعمدة/-,د.يوسفمكي,كتاب

المباشر.

http://www.arabrenewal.info/
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النفجطارالكطوني,وأنالكطونكلطهخلطق,والمسطتقاةمطنمفهطوممبنطيعلطىنظريطةا(1)بلرأسماليةالكوار ل
الفوضططىالتططييمكططنصططناعتهااكنفططيالعططالمسططتخلقفططيالنهايططةنظامططًا مططنالفوضططى,وبالتططاليفططإنَّ

.(2)عالميًاموحداً

 لالحربعلىاإلرهابل,وهطوالمشطروعأيلولجلبتإلىالعالممايسمى,بمشروع/00أحدا إنَّ
تحويلططهإلططىمشططروعاسططتثمارييططدرأرباحططًاخياليططة,لططيسعلططىفططينططهاألمريكططيالططذينجططحبططوعوأعوا

نمططاعلططىطبقططةالنخبططةوشططركاتهم,,الواليططاتالمتحططدة ططمُ)خاصططةًوا  ,وبعططدفتططرةٍ(عالصططناعاتالعسططكريةجمَّ
-بشطؤوناألمطملتطدخلِاالذيأعطىالوالياتالمتحدةحقَّ-تحولمشروعالحربعلىاإلرهابقصيرةٍ
لططىحفططظالسططالمالعططالميوتططوفيرالشططرطةالمحليططة,واالسططتجابةالسططريعةللكططوار ,وهططذامططاأخططرجإل تحططوَّ

نهطططجوعقيطططدةجديطططدةفطططيالرأسطططماليةاألمريكيطططةقائمطططةعلطططىاالسطططتثماراألقصطططىللحطططروبوالكطططوار التطططي
ئلة.وجنياألرباحالطاهاوتصدِّرهاأميركا,منقبلشركاتالطبقةالحاكمةالعمالقةوجدُتُ

  العقوبات الذكية والحرب  ير المعلنة - ت

بمطايخطدممعينطةٍأزمطةٍإدارةِأوخلطقِالذكيطة,بهطدفالعقوبطاتتعتمُدالوالياتالمتحدةعلىأسطلوب
مصططالحهاويبعططدهابططنفسالوقططتعططنالتططدخلالعسططكريالمباشططرالمكلططف,فالعقوبططاتالذكيططةوالتططيتططأتي

تهططدُفإلططىإحططداِ شططلٍلكامططٍلفططيقططدرةالدولططةعلططىتلبيططةمتطلبططاتالعقوبططاتاالقتصططاديةفططيمقططدمتها,
معبطٍأبطريقطٍةغيطُرمباشطرٍة,يبطدأبالمطالبطِةبمتطلبطاٍتحياتيطٍة شعبها,األمرالذييطؤديإلطىحطراٍكشطعبي 

ألنظمِةالحكِم. بسيطٍة,ثمَّينتهيبالمطالبِةبإسقاٍطفوري 

مططنأشططكالالحصططارالططذي,تعتبططُرشططكالً(غيرهططاأوالسياسططيةوأاالقتصططاديةالذكيططة)العقوبططاتف
كارثيطٍةعلطىيحققاإلخضطاعالمسطتهدف, كطانهنطاك0101وحتطىعطام,بنيطِةالدولطةِلمطالهطامطننتطائج 

يططرانوالعططراقوليبيريططادولططة)00دولططةواقعططةتحططتالعقوبططاتاالقتصططادية,منهططا63 وهططيبورمططاوكوبططاوا 
كانططططتواقعططططةتحططططتعقوبططططات(كوريططططاالشططططماليةوالسططططودانوسططططوريةوفيتنططططاموزمبططططابويوليبيططططاونيجيريططططاو

                                  
 .05عقيدةالصدمة)صعودرأسماليةالكوار (,كتابسبقذكره,ص(1)
(2)spot_5843.html-Revfacts.blogspot.com/2011/06/blog,الفوضططططىالغيططططرالخالقططططة,

.0100ن،حزيرا08الثالثاء،

http://revfacts.blogspot.com/2011/06/blog-post_5843.html
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علطططىونطططذكُركمثطططالٍ.(1)اقتصططاديةموسطططعةُفِرضطططتعليهطططاعلطططىشطططكلحظطططرمطططاليأوتجطططاريأونفططططي
مططنبريطانيططاوالواليططاتالمتحططدةالعقوبططاِتالذكيططة,حالططةالعططراقفططيمشططروعالعقوبططات, الططذيأعدتططهكططل 

يكية،ليحلمحلبرنامجاألممالمتحدة:لالطنفطمقابطلالغطذاءل.والحجطراألسطاسفطيهطذاالمشطروع،األمر
تحططتسططيطرةاألمططمالمتحططدة،وفططر رقابططةهططوإبقططاءالعائططداتالماليططة،مططنصططادراتالعططراقالنفطيططة،

:لعقوباتالذكيةوتعتبُرأهمُّا.(2)خارجية،فيالدولالمجاورة،علىالوارداتالعسكريةإلىبغداد

بالمعطدات ابتطداءًةٍومنطعاسطتيرادأوتصطديرأيسطلعمعينطٍةلدولطة,الحصطاراالقتصطاديالشطامل -أ
 كحالةالعراق.باألدويةواألغذيةالضروريةللحياة،العسكريةوانتهاءً

المودعطططةفطططيالمصطططارفتجميطططداألمطططوالواألرصطططدةللطططدولوالشطططركاتوالجمعيطططاتواألشطططخاص -ب
مططططنالحركططططاتوالشخصططططياتإيططططرانوالعديططططدكحالططططةِمصططططادرتهافططططيأغلططططباألحيططططان،األجنبيططططةو

 والمؤسسات.

لطىالدولطةالمعاقبطة -ت والسطيماوقطدأمسطتالمالحطةالجويطةمطن,حظرحركةالطيطرانالمطدنيمطنوا 
ل ثطاروشطعوبهاعطنالعطالمالخطارجيدونمراعطاةٍةلدولطالتاملعزلالوبالتالي,السفرأهموسائل

 .نعكاساتالسلبيةواال

 إغطططالقفطططروعالمؤسسطططاتوالشطططركاتالمتهمطططةفطططيالطططدولالغربيطططةومصطططادرةأموالهطططاومحاولطططة - 
 .مطاردهافيجميعأنحاءالعالم

سطواءالتطيتقطدمضطمنإططاراألمطمالمتحطدةأو,اإلنمائيطةحرمانالدولمطنالمسطاعداتالدوليطة -ج
كصطندوقالنقطد,المؤسساتالماليةالدوليةالتيتقدمهابع أوحرمانهامنالقرو ,خارجها

 .الدولي الدوليوالبنك

قطانونيعتبطُرالطدولالمعاقبطة،و معاقبةالدولوالشركاتالتيالتلتزمبالعقوباتالمفروضطةعلطى -ح
األمريكيطةالتطيتسطتثمرفطيليبيطاغيطرالالشطركاتالطذييقطومعلطىفطر عقوبطاتعلطىلدامطاتول
يران  هذهالسياسة.,أوضُحمثاٍلعلىوا 

                                  
،منإصداروحدةاالستخباراتاالقتصادية,منمجلةاإليكونوميست.0101مؤشرالديمقراطيةلعام بحسب(1)
(2)dex.htmSanc/in-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Smart.مشروعالعقوباتالذكية,

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Smart-Sanc/index.htm
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لعدمكفاءةحكومطاتالعائداتالنفطيةتحتسيطرةاألممالمتحدة،بالنسبةللدولالنفطيةوضع -خ
كحالططةالعقوبططاتالذكيططةالتططيتلططكالططدولعلططىإدارةهططذهالعائططداتبمططايخططدممصططالحشططعوبها,

 فرضتعلىالعراق.

تنفيطذسياسطةالواليطاتالمتحطدةلىالمسطاعدِةفطيإهدفبالدرجةاألولىتمانَّإِالعقوباتِتلك لَّكُإنَّ
وبشكٍلعامتحقيقإستراتيجيتهاالقائمةأساسًاعلىأهدافمحددةاألمريكيةفيالمنطقةالتيتستهدفها,

:بمايليلت ت مثَّ

 الحفاظعلىتفردالوالياتالمتحدةكأكبرقوةعسكريةفيالعالم. -0

فيمنطقةالشرقاألوسط,وخططاألولىعسكريةالقوةالقودعمهالتب,منإسرائيلأالحفاظعلى -0
 الدفاعاألولعنمصالحالوالياالمتحدةاألمريكية.

اسططططتنزافالططططدولالمعاقبططططة,لتصططططبحعططططاجزًةعططططنالقيططططامبواجباتهططططاالوطنيططططة,وتططططأميناحتياجططططات -3
 .لحكمفيها,ممايؤديلثوراٍتداخليةتؤديإلىقلبأنظمةامواطنيها,حتىاألساسيةمنها

الطططدولالتطططيتتمتطططع,مطططنخطططاللفطططر العقوبطططاتاالقتصطططاديةعلطططىمنطططابعالطططنفطالسطططيطرةعلطططى -3
باحتياطينفطيهطاممتمثلطةبطإيرانوالعطراقوليبيطا,بمطايحقطقللواليطاتالمتحطدةتفطوقاقتصطادي

دائم.

لوالشطركاتضدالطدو,الذكيةوعليهتواصلواشنطناستعمالسياسةفر العقوباتاالقتصادية
اإلرهطاب، دعمكط:تحتأسبابوذرائعوحججمختلفطة,والمجموعاتواألشخاصفيمختلفأنحاءالعالم

المطتالكأسطلحةالطدمارالشطامل، السطعيومخالفةالقطوانيناألميركيطةبشطأنتصطديرالتكنولوجيطاالمتقدمطة،
نووغيرهطا.اإلنسطان،انتهطاكحقطوق عطدمااللتطزامبالمعطاييرالدوليطةلمكافحطةالمخطدرات،أو الكثيطرمطنا 

.نفوذهافيمجلساألمنالدوليواشنطنلاستخدامإلىعقوباتدوليةعبرقدتحولتهذهالعقوبات

جميع تلكالنشاطاتِيمكنناالقول ,عسكريًة,ثقافيًة,واقتصادية,متمثلًةسياسيةًاًعتبُرمظاهرتُبأنَّ
سواٌءمعطبقاٍتمعينًةمنالمجتمِعأوحتىمعالحكومات,وفقأهداٍفاٍت,يَّبتحالفاٍتوحواراٍت,واتفاق

مضططموٍناقتصططادي  ,لصططالحالشططركاِتاألمريكيططةالعمالقططة,وهططومصططلحي متعططددٍةغالبططًامططاتكططوُنذات 
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اتقودهططجططوهرالقططوةالذكيططة,التططياألسططاُسالططذيقامططتعليططِهالقططوةالناعمططةبدايططًة,وبططنفسالوقططِتُيعتبططُر
:(1)توزعاألدوارلحلفائهاضمنخطةمحكمةتكونبحاجةفيتنفيذهاألمرينو,الدبلوماسيةاألميركية

ثمتسهيلالتنفيطذ,إخفاءاألهدافاإلستراتيجيةالحقيقيةالنهائيةللخطةلمنعاالعتراضاتعليها -0
 بأقلقدرممكنمنالخسائر.

هايطةالمططافلتكطريسالواقطعالطذيتكطونآلطتمعالتحضيرالعسكريللنزولإلىالميدانفين -0
 إليهمسيرةالتنفيذ.

                                  
(1)www.monahda.com ,03/9/0119األميركية)أمينحطيط(,«القوةالناعمة»حرائقإستراتيجية,موقعالمناهضة.

http://www.monahda.com/
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  ارميركيألمن القومي لستراتيجيات المكونات اال المبحث الثالث:

تتعلَّططططُقبتططططأمينشطططططروطباالسططططتنادإلططططىاعتبططططاراتٍاألمريكيططططةِالخارجيططططةِالسياسططططةِمحططططدداتُنيططططت بُ
الططرقالناعمطةوأسطاليبتحقيقهطا,فكانطتأحيانطًاتعتمطدأمنهاالقومي,لذلكفقدتنوعطتأدواتومتطلبات

إلطىذلطكتطماعتمططاداًواسطتناد,أسطاليبالقطوةالذكيططةوأخيطرًااسططتقرتعلطىاسطتخدام,الخشطنةأخطرىأحيانطًاو
األمطططنالقطططوميمحطططدداتوكطططلذلطططكأساسطططهاالسطططتباقيةوالضطططربةكطططاالحتواءوالطططردع:عطططدةاسطططتراتيجيات

.تمثلثوابتهاالتيالتحيدعنهاالتيالمصالحاألميركية,علىاًأساساألمريكي,والذييقوم

سياسطططتهاالخارجيطططةجعطططلِتتمثَّطططُلبإناألهطططدافالعامطططةللواليطططاتالمتحطططدة,وثوابطططتأمنهطططاالقطططومي,
واسططتراتيجياتهاالمختلفططةمبنيططةعلططىمواجهططةكططلمططنيعططار أويعتططر مصططالحها,والعمططلعلططىمنططع

ألمطططنواشطططنطنالقطططومي,مطططنخطططاللمنطططعحطططدو أيتهديطططداتللمصطططالحاألمريكيطططةفطططيوجطططودأيتهديطططد
معتمطططدًةفطططيذلطططكعلطططىالقطططدراتالجويطططةوالبحريطططةواألرضطططيةاألمريكيطططةالمدعومطططةباإلمكانيطططاتالعطططالم،

مططنترسطانٍةضطخمٍةوباألمريكيطةِللقطواتِفّعطالٍعطالمي الفضطائية،وبمنظومطةالطدفاعالصطاروخيوبانتشطارٍ
،بمايجعلهاقادرةعلىخو نزاعاتمحدودةوكبيرةفيبيئطةصطعبة،فضطالعطنالطردنوويةِالسلحةِاأل

,مططن(1)علططىمجموعططةكبيططرةمططنالتحططدياتالتططيتفرضططهاالططدولاألخططرىأوالالعبططينغيططرالحكططوميين
هططافططيمختلططفبقططاعخططاللإقامططةالواليططاتالمتحططدةللططدرعالصططاروخيحمايططًةألمنهططاالقططومي,ونشططرقوات

العالمبمايخدممصالحهاويحميها.

الواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةأنالمخطططاطرالتطططيتهطططددأمنهطططاالقطططوميإنمطططامصطططدرهاأعطططداءعتبطططرُوت 
:بالمصالحاألمريكيةوالتيتتمثل

 ماتسميهأميركابالدولالمارقة. -0

 لاإلرهابل.اإلسالموالعربأوماترغبالوالياتالمتحدةبتسميتهم -0

الطدولالمهططددةللمصططالحاألمريكيططةفططيالعططالموالتطيتتمثططلبالصططينوروسططياوكططلمططنيحططذو -3
حذوهم.

                                  
 .0,عنمركزدراساتاالستقالل,ص,عليحسينباكير,باح فيالعالقاتالدولية0103–0101اإلستراتيجيةاألمريكية(1)
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ولكنالذيحصلأنهوبنتيجةالسياسةالتياتبعتهاالوالياتالمتحطدةتططوراتالحركطاتالتحرريطة
لعططالم,ممططادفططعبالواليططاتوالططراف للقواعططداألمريكيططةفططيمختلططفبقططاعا,المناهضططةلالحططتاللاألمريكططي

المتحطططدةلتططططويرمفهطططوماإلرهطططاببمطططايتماشطططىمطططعمصطططالحهاالقوميطططة,بحيططط يعطيهطططامبطططرراتخالصطططة
للتدخلوحمايةمصالحها,وبالتاليتطويرإستراتيجيةالردعلتتحولإلىمكافحةاإلرهاب.

نتطاجواستنادًاإلطىالسطعياألمريكطيالمطتالكقطوىالطردعالدائمطة,فقطدعملطت دائمطًاعلطىتططويروا 
,أسلحةنوويةجديطدة,مطعالتركيطزعلطىاسطتمراراالحتكطاروالتفطرداإلسطرائيليفطيحيطازةاألسطلحةالنوويطة

واالسططتخداماألقصططىلهططافططيالططردعواالبتططزازفططيمنطقططةالشططرقاألوسططط,مططعالحططرصالططدائمعلططىعططدم
.توفرالقوةالنوويةلغيرإسرائيل

اتهطاالدائمطةبطامتالكالعطراقألسطلحةالطدمارالشطامل,تمكنطتمطنالحصطولعلطىوفيإطارإدعاء
فططيحططينأنالهططدفالرئيسططيللحططربعلططىالعططراقلططميكططنسططوىحططربواحططتاللالعططراق,لشططنالذريعططةٍ

.,مستخدمًةبذلكاإلستراتيجيةالوقائيةضماناستمراريةالتدفقاتالنفطية

ىكاليفحروبهاإلىالحداألدنىمطنجهطة,ومطنجهطةأخطروفيظلالسعياألمريكيلتخفي ت
القانونية,قامطتبإتبطاعسياسطةاألحالف)كمطاحصطلفطيحربطيوالدوليةإلعطاءحروبهاالصفةالعالمية

والتعطاونمطعالحلفطاءالعطالميين,المشطاركةإسطتراتيجيةمسطتخدمًةالخليجوالبلقانوحروبهاعلىاإلرهطاب(
.الذكيةباستخداماألساليب

مطططنعطططامباالسطططتنادإلطططىالمعطيطططاتالسطططابقةيمكطططنتقسطططيماسطططتراتيجياتاألمطططنالقطططومياألمريكطططي
إلى:0991-0101

إسططتراتيجيةاالحتططواء:بعططدنهايططةالحططربالعالميططةالثانيططة,وخططاللالحططربالبططاردةسططعتالواليططات -0
حتطواءالمطدالسطوفييتي,وبنطاءالمتحدةاألمريكيةلتحقيقمجموعةمنالغاياتولكنكانأبرزهطاا

ترسطططانةهائلطططةمطططناألسطططلحةلمجابطططةأعطططداءالمصطططالحاألمريكيطططة,والسطططيمامطططعوجطططودتوقطططعدائطططم
لمواجهطططةمباشطططرةمطططعاالتحطططادالسطططوفييتي,لطططذلكفقطططدأصطططبحالهطططدفاألولللعقيطططدةاإلسطططتراتيجية

افطأمطعالغايطةالتطيتتوخاهطاأوأنتملكمنالقدرةمطايتناسطبويتك األمريكيةأنتحشدمنالقوة
الحراريططةالنوويططةتعتبططرمشططكلةالفططائ مططنالقططوةوالزائططدعططنالحاجططة ،وفططيعصططراألسططلحة
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المطلوبطططةقطططدأصطططبحتتحتطططلمركطططزالصطططدارةومقطططاماألولويطططةفطططيالفكطططر بالقيطططاسإلطططىالغايطططة
 .(1)القوميعلىالصعيدالسياسيالخارجيالعالمي االستراتيجيواألمن

الردع:الردعاألمريكي,يعتمدباألساسعلىمبدأيعتبرمنأهمالمبادئاألمريكيطة,راتيجيةإست -0
ظهططارالقططوةاألمريكيططة,والتلططويحالطططدائم والططذيرافططقنشططأةالدولططة,المتمثططلباإلرهططابوالتهديططد,وا 

ير,مططططنخططططاللالتوسططططعبططططالتطوةباسططططتخدامها.مططططعالتأكيططططدعلططططىالتعزيططططزالططططدائمللقططططوةالعسططططكري
التسططليحي,وتعزيططزالتمركططزفططيأمططاكنتوضططعالمصططالحاألمريكيططة.والططذيحططد أنططهتططمزيططادة
القواعططدالعسططكريةاألمريكيططةفططيمنطقططةالشططرقاألوسططط,وتططمضططمانالسططيطرةعلططىوسطططأسططيا,
ودولحطططو بحطططرقطططزوين,مطططعاإلشطططارةالدائمطططةلضطططرورةاسطططتغاللالواليطططاتالمتحطططدةلترسطططانتها

,حفاظطططًاعلطططىأمنهطططاالقطططومي,وخاصطططةمطططعوجطططوددولمعارضطططة(2)الطططدولالمارقطططةالنوويطططةضطططد
يطران,والتطيتسطعىبشطكلدائطمالمطتالكالقطوة,األمطرالطذي للسطوةاألمريكية,ككوريطاالشطماليةوا 
جعلالتفكيريتوجهباتجاهإستراتيجيةجديدةقائمةعلىخلقعداءضمنيتجطاهالغيطر,والعمطل

00منالقطومي,وخاصطةبعطدوقطوعأحطدا تخلقالردعالمناسبوبالتاليتحققاألللوقايةالتي
أيلطططول,والتطططيتعتبرهطططاالواليطططاتالمتحطططدةبأنهطططاجردتهطططامطططنقطططدرتهاالرادعطططة,بمطططاسطططمحلإلرهطططاب
بدخولأراضيهاوالعب بها,لذلككانالبدمنتطويرإستراتيجيةالردع,والتحولإلطىالوقايطة

 اإلرهابقبلوقوعه.الذيسيدمر

,بحيطط أنهططا0110إسططتراتيجيةالوقايططة:والتططيطورهططابططوعفططيإسططتراتيجيةاألمططنالقططوميعططام -3
أصططبحتتقططومعلططىأسططاساسططتباقوقططوعاألحططدا شططاملةبططذلككططلمططاسططبقهامططناسططتراتيجيات

لطططدولأوإجهاضطططيةأوردعأومنطططع...,ضطططدااالسطططتباقيةمططنخطططاللشطططنالحطططروبالوقائيطططةأو
لطططهأوتغطط الططططرفعنطططه,وضطططدالطططدولالتطططيتعتبرهططاالواليطططاتالمتحطططدةترعطططىاإلرهطططابأوتموِّ

,(3)أسلحةدمطارشطامل)نوويطة,كيماويطة,أوبيولوجيطة(-تطورحاليًاأوتفكرأنتطورمستقبالً
اوالحقيقطططةهنطططاهطططيأنالواليطططاتالمتحطططدةيمكنهطططاأنتقطططومبشطططنالحطططروبالمختلفطططةبذريعطططةأنهططط

                                  
(د.العبيطدي.وائططل,رؤيططةفططياألمططنالقططومياألمريكططي,شططبكةدهشطة,نقططاًلعططنكتططابالعقيططداإلسططتراتيجيةاألمريكيططةودبلوماسططيتها1)

.0982الطبعةاألولى،بغداد، لهنريكيسنجر،تعريبحازمطالب،
(2)The Rule of Force in World Affairs, Random House, 2000.:Noam Chomski, Rogue States. 

 .031د.عبدالرحمن.خيرالدين,مصدرسبقذكره,بتصرف,ص(3)
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,(1)حططروبوقائيططة,أيلتفعيططلإسططتراتيجيةقائمططةعلططىانتهططازالفططرصعبططرشططنحططروبوقائيططةل
والحططروبالوقائيططةتقططومعلططىالتنبططؤبمططاسططيحد قبططلوقوعططه,وباالسططتنادإلططىهططذهاإلسططتراتيجية
التططيتعمططلعلططىاسططتمرارالهيمنططةالعالميططةمططنخططاللالسططيطرةعلططىالمسططاربالبحريططةوالجويططة

ضططائية,وذلططكبنشططرقططواتأمريكيططةفططي)أوروبططاالغربيططةوكوريططةالجنوبيططةوبنمططاوهنططدوراسوالف
 .(2)وكوباوبرموداوأيسلنداوالسعوديةوالكويتوقطروسنغافورةوأستراليا(

العديططِدمططنالقائمططةعلططىمرتكططزاتالقطوةالذكيططةوأخيطرًاإسططتراتيجيةالمشططاركة: -3 ,التططيتتطلططُب,دمططج 
عضطططها،ومططططنذلططططكاالسطططتخدامالمتكامططططلللدبلوماسططططيةوالقطططدراتالعسططططكرية،مططططعالعناصطططرمططططعب

االسطططططتخباراتالمركزيطططططةذاتالخبطططططرةالكبيطططططرة,باإلضطططططافةإلطططططىالوسطططططائلاالقتصطططططادية،لممارسطططططة
الضطططغوطالمختلفطططةعلطططىالطططدولوالجماعطططاتوالشطططركات,وهطططومطططايتطلطططبالتعطططاونمطططعالحلفطططاء

كالضطربة,كة,بطداًلمطنإتبطاعاالسطتراتيجياتالعسطكريةالبحتطةاكخرينوتعزيطزالمصطالحالمشطتر
,والتطي,وهوماتجسطدفطيإسطتراتيجيةأوبامطال مطنالقطومياالستباقيةمثاًلأوإستراتيجيةالردع

مطنخطاللإلطىاالهتمطامبعناصطرالقطوةالشطاملة،الخشطنة,ةيالعسكرالقوةتمثلانتقالمنمرحلة
وألولمطططرةيبطططرزالتأكيطططدعلطططىتلطططكالعالقطططةالعضطططويةبطططينالمكطططونذكيطططة,تطبيطططقأدواتالقطططوةال

يحتطلالمكطونالعطالميحيط المحليوالمكونالعطالميفطيإسطتراتيجيةاألمطنالقطومياألمريكطي،
مريكيططططةاألقططططوميالمططططناألفططططيإسططططتراتيجيةحيططططزًاكبيططططراً)المؤسسططططيةوالقانونيططططةوالنظططططامالططططدولي(

,مطططع(4)لمتعطططدداألططططرافيهطططدفإلطططىإشطططراكالشطططركاءاألجانطططبنهطططجٍبطططاعُإتل,بمعنطططى(3)الجديطططدة
القطططادرةعلططىالقيطططامبعمليططاٍتعسطططكريٍةالدولططةالوحيططدةالتأكيططدعلططىأنتكطططونالواليططاتالمتحطططدة,

دامتهطاعبطرمسطاحاٍتشاسطعٍةوممتطدٍة,ولكطندونمطاإفطراٍطباسطتخدامالعمليطاتالعسطكرية كبيرٍة,وا 

                                  
(1)Political Science Quarterly, June2003,p55. 

 .0998,آذار,009د.سالم,بول,الوالياتالمتحدةاألمريكيةوالعولمة,المستقبلالعربي,بيروت,العدد(2)
,صططادرعططنمؤسسططةاألهططرامللنشططر,معتططزسططالمةكراسططاتإسططتراتيجية, :,المصططدر0101إسططتراتيجيةاألمططنالقططومياألمريكيططة(3)

.6ص
(4)U.S. National Security Strategy 2010, 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy. pdf, p2 . 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=2920
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/
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نهاكهطامنفرٍد,ممايطؤديإلطىاعملبشكلٍأوال ,وبالتطاليالحطدهطتالكالقطوةالعسطكريةوتبديطدهاوا 
 .منقدراتهاالمستقبلية

تتجس ااُد المصااالُح العليااا للواليااات  المتحاادة  ارميركيااة  بثواباات  أمنهااا القااومي, وفااي ساابيل ذلااك 
الت إلاى توليفاٍة  تناوبت واشنطن باستخدام اردوات السياسية باين القاوة الخشانة والناعماة, حتاى توص 

ذكي ٍة بينهما جس دتها بالقوة الذكية وأدواتها المتعددة, وكال  تلاك اردوات كانات ذاُت مضاموٍن مصالحي  
ن  مااا هااو مهك ااد   ارماان  اسااتراتيجيات هااو أن  لصااالح كبريااات الشااركات ارميركيااة بالدرجااة ارولااى, وا 

وهو ماا أكاده ريتشاارد تالات  عراف دولية,ارقوانين و التقيد بأ   , تخلو من المختلفة القومي ارمريكي
الحارب  هلمر,عضو مجلس إدارة الدفاد التاب  لوزارة الدفاد ارمريكية, عندما تحدث عن  زو العراق"

للواليات المتحدة تستخدمه متى تشاء, دون االكتاراث باارمم المتحادة  حق  هي  االستباقيةااجهاضية 
ون الاادولي فيصاالح لتنظاايم صاايد الساامك فااي ارنهااار والبحااار, ال لمسااائل الحاارب وسااواها. أمااا القااان

على حساب باقي  سيكون حتىمعنى إن تحقق ارمن القومي ارمريكي ب ,(1 والسلم بين الدول وارمم"
هااو  خاااص   والشاارق اروسااط بشااكلٍ  ,عااام   , لااذا أصاابح الخيااار ارمثاال للعااالم بشااكلٍ الاادول فااي العااالم

للوالياات المتحادة فخيارهاا  ا بالنسابة  , أم ااالحتماالت فيما يتعلق بأمن أمريكاا القاومي   م  أسوأ التعاملُ 
وبشااكٍل  كلفااةٍ , ولكاان باادون الاادخول فااي حااروٍب مُ ق ارحااداثأمنهااا القااومي هااو اسااتبا ر   حسااب منظ اا

ن   جوهرياااة, ماااا وتماشااايا  مااا  المت يااارات المنفااارٍد, بااال وحتاااى عااادم الااادخول فاااي حاااروٍب مباشااارٍة, وا 
ااااُل الت حااااوُل إلااااى الحااااروب   واالضااااطرابات السياسااااية التااااي يشااااهدها الشاااارق اروسااااط والعااااالم, ُيفض 

جااراءُ  ,ااسااتخباراتية   , الخاصااة   العمليااات   علااى قااوات   العسااكر    اانفاااق   تركياازُ , و محاادودةٍ  عملياااتٍ  وا 
الادوليين مان  ما  الشاركاء   والتعااونُ , النفساية   , والحاروب  الجديادة   والحربية   والتكنولوجيا االستطالعية  

, ومجموعاااة مااام المتحااادة  مااا  ارُ  , بواساااطة العمااال  الوطنياااة   للحااادود   العاااابرة   التهديااادات   مواجهاااة   أجااال  
 .و يرها من الهيئات الدولية وااقليمية(, واالتحاد اروروبي, و اانتربول, G8الثمانية 

                                  
 .030د.عبدالرحمن.خيرالدين,تصدعاٌتفيالقلعِةاألمريكية,مصدرسابق,ص(1)
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 الفصل الثاني
 لطاقة النفطيةااستراتيجية ارمريكية في مجال ا

 المبحث ارول: مالمح ااستراتيجية النفطية ارمريكية}نظرية أمن الطاقة{

أواًل:توزعاالحتياطيالنفطياالستراتيجيعالميًَّا

ثانيًا:خريطةحروبالتغييراألمريكية

 المبحث الثاني: الخريطة النفطية ارمريكية وحزام ارمن النفطي 

منططططيللسططططيطرةعلططططىمصططططادرالططططنفطكمحططططددمططططنمحططططدداتاألمططططنالقططططوميأ-أواًل:البعططططدالجغططططرا
األميركي

ثانيًا:حزاماألمنالنفطيللوالياتالمتحدةاألمريكية

 المبحث الثالث: أميركا والسوق النفطية

أواًل:التقلباتفيأسعارالبترول.

 ترولعالميَّاًثانيًا:الطاقةاإلنتاجيةالفائضةودورهافيالتأثيرعلىأسعارالب

 ثالثًا:االستهالكالنفطياألميركيوالعالميودورهفيالتأثيرعلىأسعارالنفط

 رابعًا:اإلنتاجالعالميللبترولودورهبالتأثيرفيأسعارالنفط.
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 مقدمة:

دائمططًامططاكططانمسططتقبلالصططناعةالنفطيططةيعتبططرالهططاجساألكبططرأليحكومططةأميركيططةتسططتلمزمططام
فيالوالياتالمتحدة,السيمامعتزايدالتهديداتوالمخطاطرالتطيتحطيطبهطذهالصطناعة,والرتبطاطالسلطة

جميعنواحيالحياةفيالوالياتالمتحدةمنجهة,والعالممنجهةأخرىبهذهالمادة,األمرالذيجعل
%(مططناسططتهالك50أن)مططنيمتلكها)إنتاجططًا,تسططعيرًا,وتسططويقًا(يمتلططكمفططاتيحالسططيطرةعالميططًا,خاصططةً

(ألططططفبرميططططلبططططاليومتسططططتهلكه09038,ومنهططططا)(1)الططططنفطعالميططططًايتركططططزبالبلططططدانالصططططناعيةالمتقدمططططة
(82380%(مطناالسطتهالكالعطالميوالبطالغ)00.0(وهومايعطادل)02/ص0انظرالجدولواشنطن)

,(3)0119اسططتهالكهاعططام%(عططن0,وبزيططادةوصططلتإلططىحططوالي)(2)0101ألططفبرميططلبططاليوملعططام
,ويمكططن(4)0101%(لعططام0.8متزامنططًةمططعتحسططٍنملحططوٍظفططيالنمططواالقتصططاديالسططنويوصططلإلططى)

القولبأناالستهالكالعالميللنفطمحطدودبمجموعطةمطنالعوامطلبطأتيالنمطواالقتصطاديفطيمقطدمتها,
فططأدىذلططكإلططىانخفططا معططدالتاالسططتهالكوالططذيتططأثَّربشططكٍلملحططوٍظباألزمططةالماليططةالعالميططةسططلباً

%(للططططدول9.0%(للططططدولالصططططناعية,مقابططططل)38.8,حططططوالي)0118النفطططططي,والتططططيكانططططتفططططيعططططام
,ورغمذلكفإنهذهالنسبتعتبُراستمرارللمعدالتالمرتفعطة(5)%(لبقيةدولالعالم30,0المتحولة,و)

اضططططحللطلططططبعلططططىالططططنفطالسططططيمامططططنجانططططبالططططدوللالسططططتهالكالنفطططططي,علططططىالططططرغممططططنالتططططأثرالو
العطالم, دول والتطيشطملتمعظطم االقتصطادي, النمطو علطى العالميطة الماليطة األزمطة بتطداعياتالصطناعية,

خاصطططًةالواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططة,حيططط النسطططبالعاليطططةمطططناالسطططتهالكالنفططططي,النطططاتجعطططنارتفطططاع
ليأصطططبحالطططنفطيعتبطططررهانطططًااسطططتراتيجيًاهامطططًا,السطططيمامطططعتزايطططداسطططتهالكهاالبشطططريوالصطططناعي,وبالتطططا

االستهالكأمامعجزاإلنتاجالمحليعلىالتغطية,والنطاتجعطنتططورالنمطواالقتصطاديالعطالميعلطى
                                  

,الطلطبالعطالميعلطى0101ول)أوابطك(,التقريطرالسطنويالسطابعوالثالثطونل مطينالعطام,للبتطر المصطدرة العربية األقطار منظمة(1)
 .35النفط,ص

(2)BP Statistical Review of World Energy June 2011, Oil: Consumption – barrels (from 
1965),http://www.bp.com/statisticalreview.  

المصدرالسابقنفسه(3)
 .35للبترول)أوابك(,مصدرسبقذكره,ص المصدرة العربية األقطار منظمة(4)
 الطنفط مجطال فطي التططورات : الخطامس ,الفصطل0118السطنوي, العطام األمطين تقريطر للبتطرول، المصطدرة العربيطة األقططار منظمطة(5)

 .85والطاقة,ص

http://www.bp.com/statisticalreview
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 عطام %(0.2)مطن الصطناعية الطدول فطي النمطو معطدل انخفط الرغممنتباطؤهفيبع السنوات,فقطد
 مسطتوى وعلطى,0119%(عطام3.0-,ومطنثطمانخفط إلطى)0118عطام فطي %(1.9إلطى) 0112

,0118 عطام فطي %(3.0)إلطى 0112عطام فطي %(5.0)مطن النمطو معطدلانخفط  العطالمي االقتصطاد
إالأنهذااالنحدارفيمعطدالتالنمطواالقتصطاديمطالبط أنتغيطر0119%(عام1.6-ليصلإلى)

ريجيلالقتصططادالعططالميمططنأثططاراألزمططةالماليططةالعالميططة,فقططدإلططىانتعططاٍعملحططوظيعكططسالتعططافيالتططد
%(وفططططيالططططدولالصططططناعية3.5إلططططى)0101وصططططلتمعططططدالتالنمططططواالقتصططططاديالعططططالميفططططيعططططام

%(0.6-%(,ليططنعكسهططذاالتحسططنبصططورٍةواضططحةعلططىالطلططبالنفطططيوالططذيارتفططعمططن)0.8إلططى)
متطأثرًا0100عطادإلطىاالنخفطا وبشطكٍلحطاد فطيعطام,إالأنطه0101%(عام0.9إلى)0119عام

مطططرورًابأزمطططةالطططديونالسطططياديةفطططي,0100بعطططدةعوامطططلكطططانفطططيمقطططدمتهااعصطططارتسطططوناميفطططيآذار
والمحطاوالت,إضطافًةالضططراباتاالقتصطاداألميركطي,اليونانوالتيبطدأتتعصطفباالقتصطاداألوروبطي

لعجزفيموازنتها،والخروجمنأزمةتعثُّطردفطعالطدينالمسطتحقعليهطا,المستمرةلرفعسقفالدينلسدا
الططذيأثَّطططرعلطططىنحطططٍوبطططالٍغعلطططىتصطططنيفهااالئتمطططاني،وختامطططًاباالضططططراباتالواقعطططةفطططيمنطقطططةالشطططرق
األوسطوشمالأفريقيامنثوراتوقالقلسياسية،ُعرفت)بالربيعالعطرب(,إنهطذهاألزمطاتوغيرهطاأدت

,علططىالططرغممططناألداء0100طءاالقتصططادالعططالميوانخفططا معططدالتالنمططواالقتصططاديعططامإلططىبطط
.(1)والذيمكنهمنتجاوزتداعياتاألزمةالماليةالعالمية0101القويعام

إنالمجتمططعاألميركططيهططوأكثططرمجتمططعفططيالعططالميعتمططدفططيحياتططهاليوميططةعلططىالططنفط,سططواء
مطططططوِّالنَّعصطططططب لُشطططططكِّالسطططططياراتالمسطططططتخدمة,أوالتصطططططنيعوالمكننطططططة,التطططططيتُبسطططططببالعطططططددالهائطططططلمطططططن

 نهطططذااالعتمطططادانعكطططس,واليطططزالميركطططياألاالقتصطططاديِّ ,والمعتمطططدةفطططيمادتهطططااألوليطططةعلطططىالطططنفط.وا 
يطنعكسعلططىأجنططدةالسياسطةالخارجيططة,وكيططفأنالططنفطيحتطلموقططعالصططدارةفطيهططذهاألجنططدة,والسططيما

مناالستهالكالعالمي,ماجعلالوالياتالمتحدةاألمريكية(2)%(05-01استهالكيتراوحمابين)مع

                                  
,0100قتصادي,االقتصادالعالميرهنالديوناألميركيةواألوروبية,إعدادمركزالبحطو والدراسطات,كطانونالثطانيالتقريراال(1)

 .5م,ص0100(,لعام09إصدارسنوي,العدد)
التيتؤثرعلىتختلفهذهالنسبةمنسنةإلىأخرى,بتأثيرعدةعواملكالنمواالقتصادي,واألزماتكاألزمةالماليةالعالميةو(2)

(برميليوميًافطيحطين01,810,111حوالي)0115كمياتالطلبواالستهالك,فمثاًلبلغاستهالكالوالياتالمتحدةالنفطيلعام
 BP Statistical Review of World Energy June(برميطليوميطًا,بحسطب82,380,111كاناالستهالكالعطالميحطوالي)

مناالستهالكالعالمي.%03.8,وهومايشكل2011
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أكبرمستهلكللنفطفيالعالم,ومنهناجاءاهتمامهاالكبيربالشرقاألوسططوحروبهطاالدائمطةوأخرهطا
حربالعراق.

ياسطططتهاتجطططاهالعطططالمالخطططارجيللطططنفطدورفطططيرسطططمإسطططتراتيجيةالواليطططاتالمتحطططدةوس:بمعنطططىأدق
لطىأيمطدىتطذهبأميركطافطي عمومًا,والشرقاألوسطبشكٍلخاص,ولكطنمطاهطوعمطقهطذاالطدور؟وا 
معاداتهطططاللعطططالموحطططروبالتغييطططرالتطططيتقودهطططافطططيسطططبيلالحصطططولعلطططىالطططنفط؟ومطططاهطططيالمنعكسطططات

ُرمططنأشططدِّاألسططواقحساسططيًةل حططدا السططيماأنالسططوقالنفطيططة,ُتعتبططالمحتملططةعلططىالسططوقالنفطيططة؟
السياسططية,خاصططًةمططعتزايططدالتططوتراألمريكططياإليرانططي,ومنعكسططاتهعلططىسططوقالططنفطعمومططًا,والتخططوف
الططدوليالعطططاممططنتصطططاعدالتططوتروالتحطططولإلططىمواجهطططٍة,مططايترتَّطططُبعليهططامطططنإغططالٍقلمضطططيقهرمطططز,

ُتعتبطططرالمطططورداألولللطططنفط,مطططايطططنعكُسعلطططىاألسطططعاروضطططربالمصطططالحالنفطيطططةالعالميطططة,فطططيمنطقطططةٍ
,خصوصطًابعطدسلسطلة0923النفطيةمسببًاارتفاعهابمعدالٍتلميشهدهاالعالممنذحطربتشطرينعطام

إلطططى3/2/0118مطططنالتذبطططذباتفطططيأسطططعارالطططنفط,حطططدثتخطططاللالعشطططرسطططنواتالماضطططيةلتصطططلفطططي
زمططةالماليططة(باإلضططافةإلططىتزايططدالقلططق,والتططوتراتبعططدالتجططارب(دوالرللبرميططل)علىأثططراأل031.23)

إلططى03/00/0118الصططاروخيةاإليرانيططةفططيتلططكالفتططرة,ومططنثططمانخفطط سططعرالبرميططلليصططلفططي
ومطنثطمبطدأت,متطأثرًابعطدةعوامطل(1)(دوالرللبرميطل33.36أدنىمستوىلهبعدسلسلةمطنالتذبطذبات)

(فمطا0101-0119فا واالرتفاعفيتذبذباتخطيرةجدًافيالسطنتيناألخيطرتين)أسعارالنفطباالنخ
هططياألسططبابالحقيقططةوراءتلططكالتذبططذباتومططاهططواالنعكططاسالحقيقططيللقططرارالسياسططياألمريكططيعلططى

السوقالنفطية؟.

 المبحث ارول: مالمح ااستراتيجية النفطية ارمريكية}نظرية أمن الطاقة{

,يعتبُر الطبيعطيَّ االقتصطاديَّ الحصوُلعلىالنفِطبانتظاٍم,وبكمياٍتكافيٍةوبأسطعاٍرتضطمُنالنمطوَّ
 ,وأصططبح  والعسططكريِّ واالقتصططاديِّ السياسططيِّ دولططٍةتسططعىللقططوِةوالتَّفططوِقالططدوليِّ أليِّ األمططِنالقططوميِّ جططوهر 

لجميِعالطدُّوِلالكبطرى,وبالتطالي األوحد واألكبر  تطوتٍرأوصطراٍعأوحطرٍبالهاجس  الطنفُطسطببًاأليِّ ل  تحطوَّ
أسطططاس قطططدتنشطططُأ,علطططىالعكطططستمامطططًالمطططايطططراهبعططط المنظطططرينبطططأنالصطططراعالحضطططاريوالثقطططافيهطططو 

الصراعاتالمعاصرة)كصمويلهنتغتون(.

                                  
(1)http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm  

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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األزمطططاِتالدوليطططِة,والصطططراعاِتالمختلفطططِة,التخطططرُجعطططنكونهطططانطططوٌعمططط نتشطططغيِلوفطططيالحقيقطططِةإنَّ
الشركاِتاألميركيةالمختلفِة,حي يقوماالقتصاداألميركيعلىثال دعائمأساسيةوهي:

الصطططططناعةالنفطيطططططة)استكشطططططافواسطططططتخراجوتكريطططططرونقطططططل(,و -0 التطططططييعتمطططططُدالمجتمطططططُعالصطططططناعيُّ
 األمريكيعليهابشكٍلكامٍل.

اعةالطططنفطكمطططادٍةأوليطططٍةرئيسطططيٍة,العسطططكريُة,والتطططيتعتمطططدبالدرجطططةاألولطططىعلطططىصطططنالصطططناعاُت -0
 ومحركٍةلها.

 صناعُةالتَّقانِةوالتكنولوجياالحديثة,وبحوُ الفضاِء. -3

,هطيمطنأهطمِّالطدعائِمالرئيسطيِةالتطييقطومعليهطااالقتصطاد ويمكُناعتباُرهذهالصطناعاِتالطثال  
نقطططُةالضططعِففططيحالططةعططدماألمريكططي,والتططيجعلططتمنططُهاقتصططادًاقويَّططًا,ولكططنوبالوقططِتذا تططِه,تمثَّلططت 

التسويق,لذلككانالبدمنوجودالبؤرالمستخدمةللسالحاألمريكيفيالعالمكأسواقتصريفدائمة,
وفططيحالططةعططدموجودهططاأوعططدماالكتفططاءتقططومإسططتراتيجيتهاالعسططكريةعلططىخلططِقأزمططٍةأوحططرٍبجديططدٍة

جديٍدُمبتكٍر,وهكذا لطىوجطودضدَّعدو  دواليكفالرأسماليُةاألمريكيُةتحتطاجإلطىاألزمطاتكطيتسطتمر,وا 
عدودائم,يمنعكساداإلنتاجاألمريكي,ويخلقالفرصوالمبطرراتالدائمطةللتواجطداألمريكطيفطيمنطاطق

المصالح.

يطةتحتطاجإلطىكماُتعتبُرالعالقُةفيمابينهذهالصناعاِتالثالِ عالقٌةتكامليٌة,فالصطناعةالنفط
لحمايتهططاوالططدفاععنهططابوجططهأيطططامحجديططدالسططتثمارثططرواتالمنطقططة,باإلضططافةالعسططكريَّةِالصططناعة

إلىضرورتهابالنسبةللمناطقالمستهدفِة,واحتاللأباٍرجديدٍة,فيحينيكمنالدورالتكميليللصناعة
وهناااا تاالستكشطططافواالسطططتخراجوالتكريطططر.التقانيطططةفطططيتطططوفيرأحطططد التقنيطططاتوالتكنولوجيطططافطططيعمليطططا

 National Energy Policyالتقرياار الااوطني لتطااوير سياسااة الطاقااة   يمكننااا االسااتناد إلااى
Development Group)طُصأهطمَّمنطلقطات0110/أيار/لعام02والذيتمإصدارهفي والذيُيلخِّ

 :وأهدافنظريةأمنالطاقةفيالوالياتالمتحدةاألميركية

حي أكدهذاالتقريرعلىأنحاجاتالوالياتالمتحدةمنالنفطفيتزايدمضطرد,وأنهطاسطوف
/ص0انظطرالجطدول(ألطفبرميطليوميطًا)09639تتجاوزفياستهالكهاالكمياتالحاليةوالتيكانت)

ميطططًا,(ألطططفبرميطططليو00981(,خطططاللالسطططنواتالخمطططسوالعشطططرينالمقبلطططة,تسطططتوردواشطططنطنمنهطططا)02
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فطي %(مطنالطنفطالعطالمي61األمرالذييحطتمعلطىالواليطاتالمتحطدةأنتسطتوردمطنالطنفطمطاقطدره)
(مليططونبرميططل.ولكططنالططذياتضططحأن06.2زيططادةعمططاتسططتوردهاليططومليرتفططعبططذلكإلططى)0101العططام

هططاقططدوصططلتوبحسططبالزيططادةالتططيطططرأتعلططىاحتياجططاتالواليططاتالمتحططدةقططدفاقططتالمتوقططعحيطط أن
,وكانططتبططذلكتحقططق(1)0115(مليططونبرميططليوميططاًعططام01.8التقططاريرالعربيططةوالعالميططةإلططىحططوالي)

ذروةاسططتهالكهاالنفطططي,ولكططنذكلططميططنعكسعلططىمقططدارالكميططاتالمسططتوردةمططنالخططارج,حيطط أنططه
,حيطط وصططلاالسططتهالك0115,بالمقارنطةمططععططام0100ورغطماالنخفططا بالكميططاتالمسططتهلكةلعططام

,فططيحططينأنهططا(2)%(مططناالسططتهالكالعططالمي09.8(ألططفبرميططلبططاليومأي)08555األميركططيإلططى)
(ألططفبرميططليوميططًا8915%(مططناإلنتططاجالنفطططيالعططالمي,تنططتجمنهططاالواليططاتالمتحططدة)00تسططتهلك)
%(مطططن00.0يتسطططتوردحطططوالي)(أ02/ص0(ألطططفبرميطططليوميطططًا)انظطططرالجطططدول9651د)وتسطططتور

اإلنتططططاجالعططططالمي,لططططذلككططططانالبططططدمططططنتحقيططططقهططططدفينرئيسططططيينإذامططططاأرادتالواليططططاتالمتحططططدةتلبيططططة
احتياجاتهاالنفطيةالمستقبلية:

 تمتلكثلثياالحتياطالنفطيالعالمي. زيادةالوارداتالنفطيةمندولالخليجالتي -0

نبحرقزوينأوالخليجالعربطيأوإفريقيطاوالطذيطالطبتقريطرتنويعالوارداتالنفطية،سواءم -0
المنطاطقاإلسطتراتيجيةفيهطا.والسطيماالطنفطاإلفريقطيالطذييتميطزبنسطبة اإلدارةاألمريكيطةبتطأمين
,إضططافةلوجططودالططنفط(3)ممططايططنعكسإيجابططًاعلطىتكلفططةعمليططةالتكريططر منخفضطةمططنالكبريططت,

هاإلقليميةالعميقةوبعيدًاعنالشطاطئكطالمحيطاألطلنططي,وبالتطالياإلفريقيبمعظمهفيالميا
وهطذايعنطىأنعمليطةاإلنتطاجستسطتمرحتطىلطوابتعادهعنمناطقالصداموالتطوتراتالداخليطة,

                                  
الموسططططوعةالحططططرةلخلططططقوجمططططعالمحتططططوىالعربططططيwww.marefa.org/index.php/قائمططططةالبلططططدانحسططططباسططططتهالكالططططنفط,(1)

.0116حتطططططططططططططططططططططططى0981االسطططططططططططططططططططططططتهالكاليطططططططططططططططططططططططوميمطططططططططططططططططططططططنالطططططططططططططططططططططططنفطحسطططططططططططططططططططططططبالمنطقطططططططططططططططططططططططةمطططططططططططططططططططططططن,)المعرفطططططططططططططططططططططططة(
http://www.bp.com/statisticalreview: , BP Statistical Review of World Energy June 2011, Oilوبحسطب

Consumption.
(2)back source: BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: Consumption. 

كالبترولالمكتشففيخليجغينيا,والذييعتبرمنالنوعالخفيفوهوخاماليتكلفكثيرًاعندتصطفيته،وهطذايختلطفعطنخطام(3)
قيططليتكلططفكثيططرًاحططينتصططفيته.والنططوعاألفريقططيمططنالبتططرولهططوالنططوعالططذيتفضططلهبتططرولالشططرقاألوسطططالططذييتسططمبأنططهخططامث

المصافيالبتروليةفيأمريكاوأوروباالغربيطةالتطيتطبطقالمعطاييرالبيئيطةالصطارمةفطيهطذهالصطناعة,مطعالتأكيطدعلطىأنالواليطات
 . أنواعالبترول,وبغ النظرعنأثارهعلىالبيئةالمتحدةاألمريكيةأوغيرهامنالدولاالمبرياليةتفضلجميع

http://www.marefa.org/index.php/
http://www.bp.com/statisticalreview
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قامططتقالقططلشططعبيةأوحططربأهليططةفططيتلططكالططدول،كمططااليسططتطيعالقرويططونالططذينيعيشططون
مطالبةبتعطوي عطنالطدمارالبيئطيالطذييلحطقببيئطتهموأراضطيهمبالقربمنمنشآتالبترولال

نتيجططةلتسططرببعطط البتططرولمططنالمنشططآتالبتروليططةفططيحططالإذاكانططتالمنشططآتفططوقاألر 
ممايوفربيئةأمنةلعملياتالتنقيبواالسطتثماروالشطحن,باإلضطافة. وليستفيالمياهالعميقة

وهنطططاكميطططزةإسطططتراتيجيةإلطططىالواليططاتالمتحطططدةوأوروبطططاوكنططدا,إلططىانخفطططا تكلفطططةالنقططلكثيطططرًا
عدانيجيريطا–أخرىوهىأندولغربأفريقياالمنتجةللبترولليستعضوًافيمنظمةأوبك

وبططذلكفهططيغيططرمقيططدةبسططقفمحططددلإلنتططاج,كططذلكالتسططتطيعالمنظمططاتالدوليططة–وأنجططوال
نمعرفةالدورالذييمكنأنتلعبهشركاتالبتطرولفطيغيرالحكوميةأونشطاِءحقوقاإلنسا

 تفاقمالصراعاتبينالقواتالحكوميةوالمجتمعاتالمحلية.

وفقططًاالعتبططارينأساسططيين,قططد السياسططِةالنفطيططِةاألمريكيططِةالحاليططِةكانططتقططدُرسططمت  كططائز  ر  كمططاأ نَّ
ووزيرالطاقةاألمريكيةالسابقكمايلي:أوضحهما)بيلريتشاردسون(األمينالعاملحلفاألطلسي،

يحمططل-برأيططه–معارضططةأيخفططٍ فططيحجططماإلنتططاجالنفطططيبهططدفرفططعاألسططعار؛ألنذلططك -1
خطرًاكبيرًايؤديلضغوطتضخيمهتبدأ,وتطيلحاالتالركودبالنسبةإلىاالقتصادالعالمي.

بتوأكيد،فنصفماتستهلكأمريكااعتمادالوالياتالمتحدةعلىاكخرينفيمجالالطاقةثا -2
مططنالططنفطمسططتورد،وأيضططًاتسططتوردربططعمططاتسططتهلكهمططنالغططازالطبيعططي،وبالتططاليعلططىاإلدارة
األمريكيططةإعططادة)تططدقيق(سياسطططتهاتجططاهالشططرقاألوسططط،ومراجعطططةضططروراتوأولويططاتاألمطططن

القوميللبالد.

ينأمططاكنالصططراعوالتططوتراتواألزمططاتالعالميططة,وبططالربطبططينمكططامنالططنفط)إنتططاجواحتيططاطي(وبطط
وبططينمنطططاطقتطططوزعالقواعطططدالعسطططكريةاألمريكيطططةفطططيالعطططالم,ُيمكننطططامعرفطططةحقيقطططةاإلسطططتراتيجيةالنفطيطططة

لىأيمدىاألمريكية,ومدىاالرتباط القائممابينأمنالطاقةاألميركيوخريطةالحروباألميركية,وا 
ةاألمريكيةأنتذهبفيعدوانهاالنفطي,لطذلكالبطدلنطاحتطىنتوصطلإلطىمعرفطةيمكنللوالياتالمتحد

 خريطةالحروباألمريكيةأننعلمتوزعالنفطفيالعالم)احتياطي,إنتاج,وحتىالطلب(.
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 عالمي ا  االستراتيجي أوال : توزد االحتياطي النفطي 

ةفططيبططاطناألر والقابلططةلالسططتغالل.يعططرفاالحتيططاطيالنفطططي:بأنططهكميططاتالططنفطالموجططود
والبدمنالتمييزبيناالحتياطيالقابللالستغالل,وهواالحتياطيالمربحاقتصطاديا,واالحتيطاطيالطذي

 :(1 كما يمكن تصنيف احتياطيات النفط إلى أرب  مجموعاتاليتماستغاللهإالإذاارتفعتاألسعار.

وهي:االحتياطياتالمقدرةفي(Proved reserves بتة( ارولى: االحتياطيات المهكدة  الثا
وقتمعين،والتطيتطدلتحاليطلالمعطيطاتالجيولوجيطةوالهندسطيةالمتطوفرةبدرجطةعاليطةمطنالتأكيطدعلطى
إمكانيططةاسططتخراجهافططيالمسططتقبلمططنالمكططامن،ضططمنالظططروفاالقتصططاديةوالفنيططةالسططائدةفططينفطططس

الوقت.

وهطي:(Undiscovered Potential Recovery ياات  يار المكتشافة االحتياطالثانياة:
كافططةالمعلومططاتالجيولوجيططةوالهندسططية االحتياطيططاتالكامنططةالتططيلططمتكتشططفحتططىوقططتمعططين،إالأنَّ

تفتر إمكانيةاستخراجهااقتصاديًا.

  دعماالحتياطيااااات المضااااافة نتيجااااة لتطبيااااق تقنيااااات االسااااتخالص البترولااااي المااااالثالثااااة:
Reserves Additions)وهي:استخراجكميطاتإضطافيةإلطىاإلنتطاجاألولطيمطنالطنفطمطنمكطامن

طبيعيةوذلكعطنطريطقدعطمالطاقطةالطبيعيطةفطيالمكمطنأواسطتبدالها،وتتضطمنهطذهالططرق،طريقطة
الطبيعططيمطططناإلضططافةبالمططاء،والعمليطططاتالثانويططة،والثالثطططة،وأيوسططائلأخططرىتطططدعمعمليططاتاإلنتطططاج

المكمن.

:خاصةالمسطتخرجةمطنحجطر(conventional oil  احتياطيات النفط  ير التقليد الرابعة:
واليتولدزيتالسجيلفيالطبيعةمباشرة،لكنهينتجعنتحولالكيروجينالموجودفي,السجيلالزيتي

أيصطخرموجطودعلطىعمطقبع الصطخورالرسطوبيةالمعروفطةباسطم)السطجيلالزيتطي(,والطذييشطمل
ضحلويعطيبالتسخيننفطًابكمياتتجارية.

التَّأكيِدعلىالفرِقمابين ,فاالحتياطيطاتاالحتياطيات  والمخزونات  النفطياةوبشكٍلعام الُبدَّمن 
ب عطد،بمطافطيذلطكالطن ُيسطتخرج  فطالطذيلطمبمعناهاالعامُتمثِّلالنفطالموجود فيبطاطِناألرِ الَّطذيل طم 

                                  
اللبابيدي.محمدمختار,احتياطياتالبترولالمستقبليةفيالوطنالعربي،النفطوالتعاونالعربي،إصداراألمانةالعامةلمنظمة(1)

.033-000،ص0989،خريف25األقطارالعربيةالمصدرةللبترول،عدد
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اسططتخراجهويمثططلكميططاتالططنفطالخططاموالمشططتقاتالنفطيططةالتططييططتماكتشططافه.أمططاالمخططزونفهططونفطططتططم
تخزنهطططاالشطططركاتوالحكومطططاتألهطططدافتجاريطططةأوإسطططتراتيجية.وعطططادةمطططاتطططؤثرتغيطططراتالمخطططزونعلطططى

فط.أسعارالنفط،بينمااليوجدارتباطمباشربيناالحتياطياتوأسعارالن

لتمثلاالحتياطياتاإلستراتيجيةكمياتالنفطوالمشتقاتالنفطيةالتياالحتياطيات ااستراتيجيةل
تخزنهاالدولالستخدامهافيحاالتالططوارئوانقططاعاإلمطدادات.وهنطاكالكثيطرمطنالطدولالتطيتملطك

ىدولأخطرىمثطلالسطعودية.احتياطياتإستراتيجيةأغلبهاأعضاءفيوكالطةالطاقطةالدوليطة،إضطافةإلط
طبعًاولطمتغطبهطذهالفكطرةعطنالحكومطةاألمريكيطةوالتطيحاولطتإنشطاءاحتيطاطياسطتراتيجينفططيفطي

/علطىأثططرالمقاطعططةالنفطيطةالتططيفرضططتها0922/،إالأنبنططاءهلططميتحقطقإالفططيعططام/0933عطام/
/وسطحبتالحكومططةاألمريكيططةمططن0923ل/بعط الططدولالعربيططةعلططىالواليطاتالمتحططدةفططيتشططريناألو

/كماتمالسحبمنطه0990االحتياطيعدةمرات،منهاعندبدايةحربالخليجالثانيةفيمطلععام/
عطططدةمطططراتفطططيعهطططدالطططرئيسكلينتطططونبهطططدفتخفطططي العجطططزفطططيالموازنطططة.ويطططتمتخطططزيناالحتيطططاطي

ويزيانا.االستراتيجيفيمغاراتملحيةتحتاألر فيتكساسول

(ألططفبرميططليوميططًالعططام8369.3وقططدبلططغ متوسطططحجططماالحتيططاطيالنفطططياألميركططيالمؤكططد)
,لمزيططططٍدمططططن(2)(ألططططفبرميططططلبططططاليوم9690.333كططططانحطططوالي)0101،فطططيحططططينأنططططهلعططططام(1)0112

(:00الجدول)التفاصيلانظر

 الخامالمؤكدجغرافيًا)ألفمليونبرميل(توزعاالحتياطيالنفطي:00 جدول

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

النسبة 
من العالم 
لعام 
2010 

الواليات المتحدة 
 ارميركية

29.4 29.3 29.9 29.4 30.5 28.4 30.9 35 35 35 2.1% 

 %10.4 220.2 221.0 221.9 218.6 216.5 221.5 222.1 224.1 224.1 225.8 أمريكا الشمالية

                                  
(1)http://www.eia.gov/countries/,International Energy Statistics, Total Oil Supply. 

(بططططططاليومفيكططططططونبالسططططططنة9690333حططططططوالي)0111المصططططططدرالسططططططابقنفسططططططه,وهنططططططايصططططططبحاالحتيططططططاطيبعططططططدضططططططربهب(2)
.0101(لعام3389025881حوالي)

http://www.eia.gov/countries/
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

النسبة 
من العالم 
لعام 
2010 

أمريكا الوسطى 
 والجنوبية

100.4 103.4 103.6 110.8 122.9 198.3 237.0 324.2 326.9 328.4 19.7% 

 %8.4 140.8 140.3 138 138 137.2 138.9 117.2 116.9 114.2 115.5 أوربا وأوراسيا

 %48.4 807.7 797.9 765.9 753.1 753.7 754.9 755.9 755.5 750.1 745.7 الشرق اروسط

 %7.8 130.3 126.6 125 122.6 119.9 119.2 116.9 111.3 107.6 106.2 إفريقيا

 %0.1 41.5 41.4 41.7 40.8 42.4 40.0 40.9 40.8 40.6 40.5 أسيا والباسفيك

 %100.0 1668.9 1654.1 1616.7 1510.1 1468.1 1397.5 1363.8 1352.3 1340 1334.1 إجمالي العالم

data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013 

وسططوالطدولوالبدمناإلشارةهناإلىالزيادةالملحوظةفياالحتياطيالمؤكد,بالنسبةللشطرقاأل
(مليطططاربرميطططل331.8مطططامقطططداره)0983العربيطططة,ففطططيالشطططرقاألوسططططنجطططدأناالحتيطططاطيبلطططغعطططام

(مليططاربرميططل,وبزيططادة030.8,أيبزيططادةقططدرها)0993(مليططاربرميططلفططيعططام663.6وارتفططعإلططى)
(مليطاربرميطلفطي251.0(ملياربرميل,ثمارتفعاالحتياطيالشطرقأوسططيإلطى)03سنويةبمتوسط)

(مليطاربرميطل,حيط بلطغ255.9إلطى)0116(مليار,ثمزادتفطي86.5أيبزيادةقدرها)0113عام
0119النفطالمؤكدذروتهوألولمرة,ليعاودالهبوطبعدهاحي وصلاالحتياطيفيعطاماالحتياطي

,نالحطظ0116(ملياربرميلعنعامالطذروة0.8(ملياربرميل,منخفضًابذلكبمقدار)253.0إلى)
عطودإلطىبأنالزياداتالسنويةفيالتسعيناتكانتأقلمنالزياداتباالحتياطيفيالثمانينات,وذلطكي

زيادةاالكتشافاتالنفطية,معذلكتشطكلنسطبةاالحتيطاطيفطيالشطرقاألوسططبالنسطبةللعطالممطامقطداره
,أيمايعادلتقريبًانصفاالحتياطيالعالمي,األمر0100%(مناالحتياطيالعالميعام38.3)

مختلفطة,والسطيمابأنطهقطدتجطاوزالذييجعلمنالشطرقاألوسططمحططَّأنظطاِراالسطتراتيجياتاألميركيطةال
مططططن(مليطططاربرميططططل,ولمزيطططد812.2(مليطططاربرميطططلليصططططلإلطططى)50.9بمطططايعططططادل)0116ذروةعطططام

(الططذييبططينلنططاالتغييططرالواضططحفططياحتياطيططاتالشططرقاألوسطططمططن3التوضططيحانظططرالشططكلالبيططاني)
النفط.
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 مليار  2212-2223وسط من النفط للفترة من ر الت ير في احتياطيات الشرق ار شكل بياني يوضح مقدا: 4 شكل
 برميل(


data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013. 

ولطططميكطططننصطططيبالطططدولالعربيطططةبأقطططلمطططنذلطططكفقطططدارتفعطططتاالحتياطيطططاتالنفطيطططةالعربيطططةمطططن
,فططططيحططططينوصططططل0118(مليططططاربرميططططلعططططام680.08ى)إلطططط0116(مليططططاربرميططططلعططططام681.38)

(مليططاربرميططل,بزيططادةوصططلت206.5إلططىمسططتوىمرتفططعبلططغ)0100االحتيططاطيالعربططيالمؤكططدلعططام
,ويمكطنتوضطيحهطذه(1)(مليطاربرميطل200.6والتطيكانطت)0100(مليطاربرميطلعطنعطام3.9إلى)

:0100عامالزيادةمنخاللالرسمالبيانيالتاليحتى

                                  
(1)http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy June 2011, Oil: 
Proved reserves . 

http://www.bp.com/statisticalreview
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 (2212-2222شكل بياني يوضح إجمالي االحتياطيات النفطية للدول العربية للفترة : 1 شكل


data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013. 

نسططبةاالحتيططاطيالن فطططيالعربططيولكطنعلططىالططرغممططنالزيططادةفططياإلحتياطيططاتالمكتشططفةإالأنَّ
قطدانخفضطتبنتيجطةاالكتشطافاتالنفطيطةفطيعطدٍدمطندوِلالعطالِم,0100مناالحتياطيالعالميلعام

مطع0100%(فيعطام33%(مناالحتياطيالعالميبعدأنكانتحوالي)30حي قدوصلتإلى)
نسططبةاالحتيططاطيحتطىعططام ذلططكمططنخططالل%(,ويمكطنمالحظططة51كانططتحططوالي)0115العلطمبططأنَّ

(الططططذييبططططينالتغييططططراتالحاصططططلةفططططياجمططططالياحتياطيططططاتالططططدولالعربيططططةونسططططبتهامططططن00)الجططططدول
االحتياطيالعالمي:

جدول يوضح إجمالي االحتياطيات النفطية للدول العربية ونسبتها من االحتياطيات العالمية : 12 جدول
 (2212-2222للفترة 

 

احتياطيات الدول العربية  اجمالي
  مليار برميل سنويا (

االحتياطي العالمي 
  مليار برميل سنويا (

نسبة االحتياطي العربي 
 من العالمي

2000 648.6 1258.1 0.515565 

2001 651.5291 1266.8 0.514311 

2002 662.4296 1321.5 0.501268 
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احتياطيات الدول العربية  اجمالي
  مليار برميل سنويا (

االحتياطي العالمي 
  مليار برميل سنويا (

نسبة االحتياطي العربي 
 من العالمي

2003 668.0266 1334.1 0.50072 

2004 672.9955 1340.0 0.502222 

2005 676.4909 1352.3 0.500258 

2006 680.3892 1363.8 0.498887 

2007 682.108 1397.5 0.488097 

2008 682.186 1468.1 0.464664 

2009 684.244 1510.1 0.453112 

2010 683.7 1616.7 0.422919 

2011 712.6 1654.1 0.430826 

2012 716.5 1668.9 0.429311 

data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013. 

إذًاإناالحتيطططاطيالطططنفطالعطططالميفطططيزيطططادةمسطططتمرةمطططعاسطططتمراراكتشطططافأبطططارجديطططدة,وتططططور
التقنياتالمستخدمةفيعملياتالبح والتنقيب,ومعازدياداإلفصاحعناالحتياطياتالموجطودةلطدى

دولالعالم,والتيتعملعلىإخفاءوجودهاألسبابمتعددة.

 :(1)ستقبلاحتياطياتالثرواتالطبيعيةفيالعالموتوجدثال نظرياتبخصوصم

نظريةاحتياطياتالثرواتالطبيعيةالنافدة.-

نظريةاحتياطياتالثرواتالطبيعيةغيرالنافدةوغيرالمحدودة.-

 .نظريةاحتياطياتالثرواتالطبيعةغيرالنافدة،والمحدودة-

                                  
(1)J. Dembowski: Zarys Ogolnej teorii Zasobow Naturalnych, PWN, Warszawa, 1989, pp. 9. 
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واقطعالثطرواتالطبيعيطةوذلطكاسطتنادًاإلطىالجطدولوتعتبرالنظريةالثالثةهياألكثرانطباقًاعلطى
التاليالذييبينلنااالحتياطياتالنفطيةالعالميةوالعمرالمتبقيفيواقعاالنتاجالنفططيالعطالميلكطل

:0100-0981سنةوذلكخاللالفترة

 2212-1622الفترة من عام احتياطيات النفط العالمية وعمرها المتبقي في : 13 جدول

العمر المتبقي 
 سنة

 السنوات االحتياطيات برميل اانتاا برميل

30.1508723 22,665,199,320 683,375,529,719 1980 

38.798553 20,685,294,431 802,559,491,481 1985 

43.6522448 23,538,462,028 1,027,506,707,117 1990 

43.5473856 24,476,526,708 1,065,888,745,873 1995 

46.6242036 26,983,917,208 1,258,103,650,664 2000 

45.8011018 29,525,142,015 1,352,284,036,409 2005 

53.9290568 29,977,807,594 1,616,674,888,891 2010 

53.8107492 31,014,793,747 1,668,929,289,285 2012 

 BP Statistical Review of World Energy June مناإلحصائياتالسابقةمحسوبةالمصدر:
2013. 

ل,األكثطراحتياطيات الثاروات الطبيعياة  يار النافادة والمحادودةُتعتبُرنظريةلمنالجدولالسابق
كطانبمعطدلإنتطاج0950مالئمًةعلىواقعالنفطفطيالعطالم،حيط أنمطاتطماسطتخراجهفطيالعطالمعطام

,فلوافترضناثبطاتكميطةاإلنتطاجالسطنوية,لكانطتكميطةاالحتيطاطيالمقطدرة(1)(ملياربرميلسنويا3.3ً)

                                  
(1)J. Dembowski: Swiatowa Gospodarka Surowcami Mineralnymi, PWE, Warszawa, 1978, pp. 
131. 
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,واستنادًاإلىذلكفإنكميةاالحتيطاطيالنفططيالمقطدرة(1)0928(ملياربرميلانتهتعام005.6ب)
بططافترا ثبططات0101,يجططبأنتكططونقططدانتهططتبحلططولعططام0981(مليططاربرميططلعططام683.3ب)

(مليطاربرميطلسطنويًا,00.6,بمعطدلإنتطاج)0981تاجالسنوية,التيتماسطتخراجهافطيالعطامكميةاإلن
المؤكططدهططوأنتلططكاالحتياطيططاتإالأنكميططةاالحتياطيططاتمططاتططزاُلتتزايططُدباسططتمراٍرحتططىاكن,أيأنَّ

يططدموعططدنضططوبمحططدودةفهططيليسططتمتجططددة,كمططاوأنهططاغيططرمنتهيططةبعططد,بمعنططىأنالقططدرةعلططىتحد
فلططيسبوسططعأحططدأنيبططرهنعلططىأنالططنفطغيططرمؤكططدوالزالفططيضططروبالتقططديرالبشططريغيططرالمؤكططد,

عملياتالتنقيبلنتُثمرعناكتشافمكامنجديدةللنفط.ويمكنتقديممثالعلىذلكالمكسيك؛فلقطد
أنتجطتالمكسطيكمطا0903عامكانهذاالبلدمنكبارمنتجيالنفطفيالعالم،فعلىسبيلالمثالفي

,طبعطًاإنهطذه(3)%03ارتفعتالنسبةإلى0901منإنتاجالعالممنالنفطوفيعام(2)%03يعادل
طان,إذأناإلنتطاجالغزيطروالمسطتمرأدىإلطى الزيادةوالتفوقالمكسيكيفياإلنتاجالنفطيلميكنبالمجَّ

نحسطاردورالمكسطيكفطيسطوقالطنفطالعالميطة،لكطنالطرأيانخفا احتياطياتالبلدالنفطية،ومطنثطما
عطناكتشطافهاحقطاًلنفطيطًاجديطدًايصطنفضطمنالحقطولالعظيمطة العامالعالميفطوجئبطإعالنالمكسطيك

العمالقة،وهكذااستعادهذاالبلددورهفيإنتاجالنفط.

,مططنإجمططالي(4)%50.5وقططدشططكلتالططدولالعربيططةمططنحيطط احتياطيططاتالططنفطالمؤكططدةحططوالي
,توزعتكاألتي:0101االحتياطيالعالميلعام

                                  
.030صالمصدرالسابقنفسه,(1)

(2)W. Dobrzycki: Problem Naftowy w Stosunkach Politycznych, Meksyk - USA, Kapitalizm 1980, 
nr. 3. pp. 43. 
(3)Petroleum Facts and Figures, 9th edition. 

,063,ص0101 السطنوي، العطام األمطين تقريطر للبتطرول، المصطدرة العربيطة األقططار سطبتالنسطبة:اسطتنادًاإلطىبيانطاتمنظمطةح(4)
عطنموقطعالوكالطةBP Statistical Review of World Energy June 2011, Oil: Proved reserves وبيانطات

http://www.bp.com/statisticalreview
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 2213التوزي  الج رافي الحتياطيات الدول العربية النفطية بحسب ارقاليم لعام : 14 جدول

 االحتياطيملياربرميل الدولةالعربية
النسبةالمئويةمنإجمالياالحتياطي

 العربي

اتاامار   97.8 13.64989536 

 37.11152532 265.9 السعودية

 20.93542233 150 العراق

 14.16630245 101.5 الكويت

 6.699335147 48 ليبيا

 0.013956948 0.1 البحرين

 0.055827793 0.4 تونس

 1.702747683 12.2 الجزائر

 0.348923706 2.5 سورية

 3.335710625 23.9 قطر

 0.600148774 4.3 مصر

 0.209354223 1.5 السودان

 0.767632152 5.5 عمان

 0.418708447 3 اليمن

المصدر:اإلحصائياتالسابقةجمعتمن:

 BP Statistical Review of World Energy June 2013 . 

 8,ص0103التقريراإلحصائيالسنوي للبترول، المصدرة العربية األقطار بياناتمنظمةو. 
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 فطي الخطام الطنفط مطن المؤكطدة االحتياطيطات مطن (% 90.33( نسطبةبطأنكيرالتطذوهنطاالبطدمطن
 (:السطعودية03الجطدولالسطابق),قطدتركطزتفطيخمطسدولوهطيبحسطب0100لعطام العربيطة الطدول

%(,والكويطت01.93والعطراقبنسطبة)العربيطة، الطدول احتياطيطات إجمطالي مطن %(32.00بحصطة)
لااذلك فااان هااذه النسااب تشااكل أبلاا  إجابااة %(,6.6%(,وليبيططا)03.63%(,ثططماإلمططارات)03.06)

,ثطمبتتبطعكميطاتالطلطبوتفسير لالساتهداف ارميركاي لادول منطقاة الشارق اروساط والاوطن العرباي
العالميعلىالنفطيمكنمالحظةالتطورالكبيرفيحاجاتالدولللنفط,وبالتالييمكنالقطولبأنطهقطد

تالمتحططططدةوأوروبططططاالغربيططططةفططططيالطلططططبعلططططىالططططنفط,كالصططططينمططططثاًلذاتظهططططرمنافسططططينجططططددللواليططططا
االقتصطططادالمتططططوروالقطططوةالصطططاعدة,مطططايشطططكلتهديطططدعلطططىاسطططتمرارحصطططولالواليطططاتالمتحطططدةعلطططى

يوالقومي.وسافرًاألمنهاالطاقاًالكمياتالمناسبةوفقشروطها,األمرالذيشكلتهديد

دولفقطط(6دراسات,وبحسبمنحنىهوبيرت,تشيرإلطىأنهنطاك)بع المعاإلشارةإلىأن
بحلطوليكطونفطيمقطدورهااالسطتمرارفطيزيطادةمعطدلإنتاجهطاالنفططي مطندولاألوبطكهطيالتطيسطوف

واإلمطاراتوالكويطتوالعطراق ,بمايكونقريبًامنالطلبالعالمي,وهذهالدولهيالسعودية0101عام
يران .وفنزويالوا 

التوزيططع السططابق لال للخريطططِةالعدوانيططِةإنَّ الواضططح  حتياطيططاِتالنفطيططِةفططيالعططالِم,ُيعطططيالتفسططير 
ُتعتباُر أ  ناى  م نطقاة  الخلاية  العرباي    حياُث يمكنناا القاوُل باأن  االسطتعماريِةللواليطاتالمتحطدِةاألمريكيطِة,

, إضااافة  الحتااوا ء  م نطقااة  الخلااية  علااى أ لااب  المخاازون  ااسااتراتيجي  وأ رخااص  وأ نقااى أ نااواد  البتاارول 
 العالمي  وخاصة  في السعودية، والعراق .

أ مَّاِمنطقة شرقآسيامثل)الفلبين,فيتنام(فُتعتبُرفقيرًةبطالنفِط,بينمطاُتعتبطُرِمنطقطة وسطِطوغطرِب
ططاأورو فقيططرٌةبططالنفِط,فططيحططينهططيبططابشططكٍلعططام فآسططيامثل)تركمانسططتان,كازاخسططتان,إيططران(غنيططًةبططه,أمَّ

يتواجُدفيأمريكاالشمالية)الوالياتالمتحدةوكندا(وأمريكاالجنوبية)فنزويال,األرجنتين(.

شمالها)مصطر,السطودان,الجزائطروليبيطا(ووسططها)نيجيريطا,أنجطوال( فطييتواجطُدالطنفطفيإفريقيطاو
.)جنوبإفريقيا,موزنبيق,ناميبيا(ويكاُديكونجنوبهافقيرًابالنفط
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 ثانيا : خريطة حروب الت يير ارمريكية 

شطعاراتعلىأساِسالتوزيعالجيوبوليتيكيللنفط,ُرِسمتخريططُةحطروِبالتغييطِراألميركيطة تحطت 
والتيامتدتلتشمل:ومحاربةالنظمغيرالديمقراطيِةالحقوقوالحريات

دولبحطر:وتشمُلوسط, منطقة بحر قزوين, والخلية العربي(آسيا أو بالتحديد   الشرق ار  -1
إضافةللطدولالقريبطةمطنمنطاطقاإلنتطاج,حيط أنمنطقطةقطزوينتعتبطرقزوينوالخليجالعربي

المرتبةالثانيةمنحي األهميةبعدالخليجالعربيبماتحويهمطنثطرواتنفطيطة،لكطنالمشطكلة
الغطططةالتعقيطططدفطططيمنطقطططةوسططططآسطططيا،كقربهامطططنروسطططيابطططأنهطططذهالمنطقطططةمحاططططةبأوضطططاعب

الصاعدةبقوةوالساعيةالستعادةدورهطااالقليمطيالعطالمي,باإلضطافةلوجطودإيطرانذاتالمواقطف
المعارضطططةللتواجطططداألميركطططيفطططيالمنطقطططةوالمهطططددلمصطططالحه,والننسطططىالطططدورالصطططينيالهطططام

الدوِلالعظمى,والذييقعفيمنطقةشرقآسياوالبارزواألخذبالصعودالتدريجيإلىمصا فِّ
(3الفقيططرةنسططبيابططالنفط،حيطط أنالصططينلططمتططتمكنحتططىالوقططتالططراهنمططنإنتططاجأكثططرمططن)

,وتطزداداحتياجاتطهالنفطيطةبشطكلمضططرد,حيط وصطل0101لعام(1)ماليينبرميلفياليوم
,إضططافةلكططلهططذافططإن(2)يططينبرميططل(مال9إلططىحططوالي)0101اسططتهالكالصططيناليططوميلعططام

الحصطططولعلطططىنفططططقطططزوينيحتطططاجإلطططىمطططدخططططوطأنابيطططبجنوبطططًاعبطططرإيطططرانأوباكسطططتانأو
أفغانسطططتان،أوغربطططًاعبطططرتركيطططاوروسطططيا،األمطططرالطططذيُيكلِّطططُفاإلدارة األمريكيطططة ضطططغوطًاأمنيطططًة

ستراتيجيًةكبيرًة،والسيمامعتزايداعتمادهاعلىمنا يران.وا   طققريبةمننفوذروسياوا 

نسطبيًابطالنفطوالغطازفطيالوقطتالطراهن، وتكطادتكطوناندونيسطياهطيالدولطةالوحيطدةالغنيطة
المتواضطعةفطيبورمطاوماليزيطاواسطتراليا,أمطا وذلكإلىجانطبسطلطنةبرونطاي،وبعط الكميطات

(3.3يطًا,وتسطتهلكحطوالي)(ألطفبرميطليوم806الهندفلمتطتمكنحتطىاكنمطنإنتطاجسطوى)
.(3)ماليينبرميليومياً

                                  
(1)http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy June 2011, Oil: 
Production . 

المصدرالسابقنفسه.(2)
المصدرالسابقنفسه.(3)

http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.bp.com/statisticalreview
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وتختلططفتقططديراتاحتياطيططاتبحططرقططزوينمططنالططنفطنظططرًال هميططةالكبيططرةلهططذهالمنطقططة,
االحتياطيطاتالنفطيطةوبسببالسريةالتيأحاطتبقسممنهاكالقسمالروسطيواإليرانطي,أوألن

يططرانفططيالمنططاطقالمغمططو رةمططنبحططرقططزوينمتدنيططةفططيمسططتوياتها,أوأنهططاوالغازيططة,لروسططياوا 
الزالتغيرمعروفةألسبابمتعددة,منهاتركيطزاالهتمطامعلطىاالحتياطيطاتالهائلطةمطنالطنفط
والغططازالتططيتمتلكهططاكططلمططنالططدولتينالمططذكورتينخططارجنطططاقبحططرقططزوين,واإلنتططاجمططنتلططك

(38.09حطوالي)0101طفطيبحطرقطزوينلعطامالمناطقلفتراتطويلة,وتبلغاحتياطياتالطنف
,ويمكططنمالحظططةالتغيططرات,وذلططكبططدوناحتسططابحصططةكططلمططنإيططرانوروسططيا(1)مليططاربرميططل

(الطططذييبطططينالتنطططامي6ينمطططنخطططاللالشطططكلالتطططالي)الحاصطططلةباحتياطيطططاتمنطقطططةبحطططرقطططزو
 :0100حتىعام0111التدريجيفياحتياطياتالمنطقةمنعام

  مليار برميل(2212-2222تقدير لالحتياطيات النفطية المثبتة لبحر قزوين للفترة : 9 شكل


data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved 
reserves. 

رمططنتلططككالتططالي:حيط تمركططزالجططزءاألكبط0116وقطدتوزعططتاحتياطيطاتمنطقططةقططزوينلعطام
%(وأخيرًا08%منإجمالياحتياطياتالمنطقة(فيكازاخستان,تليهاأذربيجان)22.2االحتياطيات)

%(فهطيتقطعفطيالقطاطع0.0%لكلمنهما(.أماالنسبةالمتبقيةحوالي)0.6تركمانستانوأوزبكستان)

                                  
 http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of Worldتماحتساباالحتياطيباالستنادإلى:(1)

Energy June 2013, Oil: Production .

http://www.bp.com/statisticalreview
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حطينكانطتاحتياطيطاتقطزوين,فطي(1)%(روسطياوالبطاقيإيرانطي1.8الروسيواإليرانطيالبحطريبتوزيطع)
(31(ملياربرميطل,اسطتحوذتكازاخسطتانعلطىالقسطماألكبطرمنهطابكميطة)38.01حوالي)0100لعام

(مليططار1.6(مليططاربرميططل,وأخيططرًاكططلمططنتركمانسططتانوأوزباكسططتان)2مليططاربرميططل,تلتهططاأذربيجططان)
يران ,(2)برميللكلمنهما مان احتياطياات الانفط فاي بحار قازوين,  يار ويبقى نصيب كل من روسيا وا 

,وفيإطارذلكيمكنناتبيانحالةاالحتياطيالنفطيلمنطقةبحرقزوينبمافيهاكلمنروسيادقيقة
يططرانمططنخططاللالشططكلالبيططانيالتططاليالططذييبططينلنططانسططبأنصططبةالططدولمططنالططنفطالقزوينططيبمططافيهططا وا 

يرانولكنلعام :0116روسياوا 

  %(2229توزي  االحتياطيات النفطية المثبتة لبحر قزوين كما في نهاية عام : 2 شكل

                

            

           
         1    

          1    

         1   

         

      

     

        

         

        


data, source; Oil and Gas Journal, December 18.2006. 

االحتياطياِتالنفطيِةوُتحيُطبالمنطقِةمجموعٌةمنالعوامِل,التيُتؤثُِّربشكٍلُمباشٍرعلىت طويرِ
للمنطقطططِة,واسطططتثمارهابالشطططكِلاألفضطططِل,وهطططومطططاي جعطططُلمنطقطططةالخلطططيجتحتطططلالصطططدارةدومطططًامطططنحيططط 
األهميةالنفطية,وبالتاليصعوبُةإيجاِدبديٍلعنها,ُرغماألهميطِةالكبيطرِةالتطيتحظطىبهطامنطقطةقطزوين

بالنسبةللوالياتالمتحدةاألمريكية.

 

                                  
البيانططاتالسططابقةبحسططبمنظمططةاألقطططارالعربيططةالمصططدرةللبتططرول,بحطط حططوللتطططورإمططداداتبحطططرقططزوينمططنالططنفطوالغططاز(1)

 اقهاالمستقبليةل,إعدادعليرجب,المقدمة.الطبيعيوآف
(2)BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: Proved reserves. 
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 :بين تلك العوامل والمحدداتومن 

العجااز فااي طاقااات ارنابيااب ومنشاا ت التصاادير الالزمااة ايصااال اانتاااا إلااى ارسااواق  -1
 العالمية كون المنطقة بحيرة م لقة. 

لمنطقة  البحر  ال زالات  ياُر محساومٍة نهائياا , بسابب عادُم وجاود  اتفااٍق  القانوني   الوض ُ   -2
 المتشاطئة  لتقسيم منطقة البحر بينها. شامٍل مقبوٍل من قبل ُكل  الدول  

 3.21-2.21بااضااافة إلااى ذلااك فااان تكاااليف اانتاااا تعتباار عاليااة   قاادرت بحاادود   -3
دوالر/ برمياال(  13-12دوالر/ برمياال وفااي حالااة إضااافة تكاااليف النقاال قااد تصاال إلااى 

 .(1 دوالر/ برميل بالنسبة لدول الخلية 2-1بالمقارنة م  معدل تكاليف 

اساتقرار بسابب  سياساية، فاان دول المنطقاة تعااني مان حالاة عادم -حياة الجياوومن النا -3
 .النزاعات المحلية وااقليمية

كما أنها أصبحت مسرحا  للتنافس ماا باين اادارة ارمريكياة واالتحااد اروروباي مان جهاة  -1
يااران، للساايطرة علااى مواقاا   وروساايا ماان جهااة أخاارى، بااضااافة إلااى الصااين وتركيااا وا 

 خطوط ارنابيب وموانئ التصدير ايصال النفط وال از إلى ارسواق العالمية.واتجاهات 

ودونمنططازع،حيطط يتططراوح :فهططيالمنطقططةاألغنططىبططالنفطفططيالعططالمأمااا منطقااة الخلااية العربااي
(,وذلك8انظرالشكل)0100-0111(ملياربرميلخاللالفترة633و590المخزونالمؤكدبين)

اتإيرانبعيناالعتباروالتيتمتلكالقسماألكبرمناحتياطياتهطافطيمنطقطةالخلطيج,دونأخذاحتياطي
ولكنالمالحظبأناحتياطياتالخليجالعربيالنفطيةبدأتبالتراجعالتطدريجي,بعطدأنوصطلتلطذروتها

حيططط أنتقطططديراتاالحتيطططاطي0100(مليطططاربرميطططلحتطططىعطططام600.19,حيططط كانطططت)0116عطططام
(مليطاربرميطل,ليعطود05.00بحطوالي)0116(مليطاربرميطلمتجطاوزًاعطام632.3جيوصطلتإلطى)الخلي

,ويمكننططاتبيططانحالططةاحتياطيططاتمنطقططةالخلططيج0100(مليططاربرميططللعططام633.2ويرتفططعثانيططًةإلططى)
:0100-0111العربيمنالرسمالبيانيالتاليخاللالفترةمن

  مليار برميل( 2212-2222إجمالي احتياطي نفط الخلية العربي للفترة مابين : 2 شكل

                                  
 .0تطورإمداداتبحطرقزوينمنالنفطوالغازالطبيعيوآفاقهاالمستقبلية,مصدرالسابق,ص(1)
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data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved 
reserves. 

عتبُردولُةالعراقوالعربيةالسعوديةوالكويتأغنىمناطقالخليجوأغزرهانفطًا،وقدتمالتأكيدوتُ
عدِةمناسباٍتعلطىأهميطِةالثطروِةالنفطيطِةالعراِقيَّطِة,التطيُتشطيُربعط التقطديراتإلطىاحتمطالامتالكطهفي

احتيططاطينفطططيقططديفططوقمططالططدىالسططعودية,ممططاجعططلالعططراقيططدخلبقططوةضططمنأجنططدةحططروبالتغييططر
زاألولفططينظططاممصططالحاألمريكيططةونشططرالسططالموالديمقراطيططة,حيطط أناألزمططةالعراقيططةتحتططلالمركطط

الوالياتالمتحدةاألمريكيةفيالمنطقطةالعربيطة,إالأنطهوفطقالتقطديراتالحاليطةالحتياطيطاتدولالخلطيج
العربي,فإّنالسعوديةتتصدرقائمةاالحتياطياتالنفطيةتليهاالعراقكثانياحتياطينفطيفيمنطقة

ليجبشكٍلعام ,فإنإيرانُتعتبُرالعبًاأساسيًافيالمنطقةالخليجالعربي,ولكنوعلىمستوىمنطقةالخ
065.9والعططالمككططل,باحتياطيططاٍتتجعلهططاتططأتيفططيالمرتبططِةالثانيططةبعططدالسططعوديةالتططيبلططغاحتياطيهططا)

,فططيحططينكططاناالحتيططاطي0100%مططناالحتيططاطيالعططالمي(لعططام05.9مليططاربرميططل,أيمططايعططادل
,ومطنثطميطأتي0100االحتيطاطيالعطالمي(لعطام %مطن9.3مليطاربرميطل,تمثطل052النفططيإليطران)

%مطن9,وبنسطبة0100ملياربرميللعام051العراقفيالمرتبةالثالثةنفطيًاباحتياطيوصلإلى)
%مططططن6.0مليططططاربرميططططل,وبنسططططبة010.5االحتيططططاطيالعططططالمي(,وتططططأتيالكويططططترابعططططًاباحتيططططاطي)

مليطاربرميطل,92.8,ومطنثطماإلمطاراتخامسطًاباحتيطاطيوصطلإلطى)0101العالميلعطاماالحتياطي
%مناحتياطياتالعالم,وتأتيكلمطنقططروعمطانفطيالمراتطباألخيطرة,وباحتيطاطيهطو2.0وبنسبة
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يارمل1.0ملياربرميل(ويكادالنفطيكونمعدومًافيالبحرينباحتياطي)5.5,و03.9علىالتوالي)
(:9ياطيالنفطيانظرالشكلالبياني),ولمزيدمنالتفاصيلحولتوزعاالحت(1)0100برميل(لعام

يران حتى نهاية عام : 6 شكل  2212توزي  االحتياطيات النفطية المثبتة لمنطقة الخلية العربي وا 


data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved 
reserves. 

والبحططرين,والتططييوشططكنفطهططاعلططىالنفططاذ,لكططنهنططاكدوٌلذاتُ وقطططر  كميططاٍتمتواضططعٍةكعمططان 
تمتلُكمخزونًاكبيرًامنالغازالذيلميتمَّاستغاللهبعد.ويمكنتقطديرعمطرالطنفطاإلنتطاجيفطيمنطقطة

(عططام81لحطوالي)(2)0100(مليطاربرميطللعططام01,132لبططالغ)الخلطيجككطل,باسططتمراراإلنتطاجالحطاليوا
,إذامطططاحطططوفظعلطططىمسطططتوياتاإلنتطططاجالحاليطططة,ويمكطططنمالحظطططةالمصطططالحالمتزايطططدةللواليطططات(3)تقريبطططاً

اق,والتطططييقتططططربعمطططرالططططنفطفيهططططاالمتحطططدةوالططططدولالغربيطططةفططططيمنطقطططةالخلططططيجالعربططططيوخاصطططًةالعططططر
تاالنتططاجالحاليططة,إذامططاقمنططابتقططديرالعمططراإلنتططاجيلنفطهططا,والجططدول(عططامفططيظططلمسططتويا033)ل

                                  
 BP Statistical Review of World http://www.bp.com/statisticalreview ,جميطعالبيانطاتالسطابقةمطأخوذةعطن:(1)

Energy June 2013, Oil: Proved reserves .
 :BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oilحسططبتهططذهالكميططةباالسططتنادإلططىأرقططاموبيانططات,(2)

Production. 
تماحتسابعددالسنواتمنخاللالنسبة:االحتياطي/اإلنتاجالسنوي.(3)

http://www.bp.com/statisticalreview
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التالييوضحمقداراالحتياطيواإلنتاجالنفطيلطدولالخلطيجالعربطيبمطافيهطاإيطرانوالعمطرالمتبطقفطي
مستوياتاالنتاجالحالي: ظلِّ

 2212المتبقي لعام  احتياطيات النفط الخليجي وعمرها: 11 جدول

  سنة( عدد السنوات المتبقية  برميل( 2212اانتاا لعام   برميل( 2212االحتياطي لعام  الدولة

 119 1,324,846,127 157,000,000,000 إيران

 80 1,216,693,762 97,800,003,052 اامارات

 64 4,150,664,773 265,850,006,104 السعودية

 134 1,121,403,934 150,000,000,000 العراق

 90 1,125,838,214 101,500,000,000 الكويت

 17 332,005,926 5,500,000,000 عمان

 1 68,796,000 100,000,000 البحرين

 34 707,677,677 23,899,999,857 قطر

data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved 
reserves, Oil: Production. 

العربيطةالواقعطةغطربالخلطيج ،فيعددمنالطدولبكمياتمتواضعة،ولكنوقدتماستخراجالنفط
.اكنالعربي،كاليمنوسوريةولكنمعاحتماالتوجودكمياتغيرمكتشفةمنالنفطحتى

ةإذًايمكنالقولبأنمعظماالحتياطياتالمكتشفةمطنالطنفطفطيالطوطنالعربطيتتركطزفطيخمسط
:(1)أقاليمرئيسيةمنتجةوفقالنسبالتالية

%مططنإجمططالياالحتياطيططاتالمكتشططفةوالقابلططة23.5منطقططةالخلططيجالعربططي،حيطط تضططم -أ
لالسططتخراج...ويعططدهططذااإلقلططيممططنأكبططراألقططاليمالنفطيططةفططيالعططالم،حيطط يزيططدإجمططالي

رميطططلتتطططوزعبطططينالسطططعوديةمليطططارب698االحتياطيطططاتالمكتشطططفةوالقابلطططةلالسطططتخراجعطططن
والكويتواإلماراتوقطروالبحرينوجنوبالعراق.

                                  
.0م,ص0110القاهرة-أوراقعملمؤتمرالطاقةالعربيالسابعد.صارم,سمير,النفطالعربيفياإلستراتيجيةاألمريكية,(1)
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%مطططططنإجمطططططالي01إقلطططططيممطططططابطططططينالنهطططططرين:فطططططيسطططططوريةوالعطططططراق،حيططططط يضطططططمحطططططوالي -ب
 االحتياطياتالمكتشفةوالقابلةلالستخراج.

 %منتلكاالحتياطيات.5.3حو سرتفيليبيا:ويضمحوالي -ت

الذييمتدفيالجزائطروجنطوبتطونسوغطربليبيطا،ويضطمنحطوحو الصحراءالكبرى:و - 
 %منتلكاالحتياطيات.0.9

%مناالحتياطيات.0.3حو العريعفيمصر:ويضمحوالي -ج

وهيالقارةاألفقرنسبيًابالثروةالنفطية,لذلكلمتكنلتشكلمجطااًلللحطروباألميركيطة,أوروبا: -2
 الططدول,كبريطانيططاوفرنسططاالشططريكاإلسططتراتيجيبططلعلططىالعكططسفهططيتعتبططرمططنخططاللبعطط

للواليططططاتالمتحططططدةاألمريكيططططة,والسططططيمافططططيحروبهططططاحططططولالعططططالم,وبططططنفسالوقططططتهططططيمنططططافس
النطططرويجالمكانطططةاألولطططىنفطيطططًافطططيالقطططارةاألوروبيطططة اسطططتراتيجيلهطططاعلطططىنفططططالطططدول,وتحتطططلُّ

وصلتذروةاحتياطياتهاالمؤكدةفيعام,فيحين0100(ملياربرميللعام2.5باحتياطي)
0100(مليططاربرميططلبحسططبتقططديراتعططام3.0(مليططاربرميططل،ثططمبريطانيططا)00إلططى)0992

(مليطططططار8.3باحتيطططططاطي)0981والتططططيوصطططططلتباحتياطياتهططططاالنفطيطططططةإلطططططىذروتهططططافطططططيعططططام
اللتططانلططديهمامططايكفططيإالأنهمططاالططدولتانالوحيططدتان,منططذاكتشططافنفطططبحططرالشططمال,(1)برميططل

(مليونبرميل88مايقارب)0100حاليًاالكتفائهاالذاتي,حي استهلكتالنرويجخاللعام
،بينماتصدرالجزءالمتبقيمن0100(مليونبرميلعناستهالكهافيعام0بزيادةحوالي)

بريطانيطاإلططى(مليطونبرميططل.فطيحطينوصطلاسطتهالك611انتاجهطاالنفططيأيمطايزيطدعلطى)
,(2)0100(مليونبرميلعنعام03منخفضًاحوالي)0100(مليونبرميلعام505حوالي)

(مليونبرميطل09(مليونبرميلوبزيادةحوالي)081ممايجعلهابحاجٍةإلىاستيرادمايقارب)
(مليطونبرميطلبانخفطا 338بحطوالي)0100وذلكفطيظطلانتطاجقطدرلعطام0100عنعام

                                  
 http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy Juneمصطدرسطابق:(1)

2013, Oil: Proved reserves
http://www.bp.com/statisticalreviewew of , BP Statistical Reviتطمحسطابإجمطالياالسطتهالكالسطنويمطن(2)

World Energy June 2013, Oil : Consumption.

http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.bp.com/statisticalreview
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,وهنططاك(1)(مليططونبرميططل311حيطط كططانحططوالي)0100(مليططونبرميططلعططنعططام50لي)حططوا
توقعاتكثيرةتؤكُدتحولبريطانياإلىدولةمستوردةللنفطبشكلكامٍل,وذلكخاللفترٍةزمنيطٍة

السيمافطيظطلاالزديطادقريبٍة,قدرتهابع الدراساتقبلنهايةالعقداألولمنالقرنالحالي.
ضططحلالحتياجططاتالنفطيططةالبريطانيططة,األمططرالططذيقططديفسططراالنسططياقالكلططيلبريطانيططةإلططىالوا

االسطططتراتيجياتوالحطططروباألميركيطططةالمختلفطططة,حيططط يمكطططنتقطططديرالعمطططرالمتبقطططي,لنفطططاذالطططنفط
البريطططانيفططيإطططاراالحتيططاطيالمتططوفر,وكميططةاإلنتططاجالسططنويةعلططىافتططرا ثباتهططا,بحططوالي

,األمرالذييوضحتمامًاأسطبابالتحامطلاألوروبطيالغربطيأيضطًافطيجميطع(2)سنوات(5-6)
المحافلالدولية,بمايجعلالوالياتالمتحدةاألمريكيةتقتسممعهممكاسبهافيالشرقاألوسط,
وفططق إسططتراتيجيةالمشططاركةالتططييتبعهططاالططرئيساألميركططيأوبامططاحاليططًا,بمعنططىأناالحتياجططات

لمتزايدةلنفطالشرقاألوسطأصبحتالمحددالرئيسيلخو الحروباألميركيةالبريطانية.ا

أمافيدولشرقأوروبافكانطترومانيطاهطيالدولطةالوحيطدةالتطيلطديهاثطروةنفطيطةغيطر
,هطططذاوقطططدبلغطططتاحتياطيطططاتأوروبطططا0100(مليطططاربرميطططللعطططام1.6,وقطططدقطططدرتب)(3)كبيطططرة

.(4)برميل(مليار031.8()0100ةلعام)وأوراسياالمؤكد

كانططتالقططارةاألفريقيططةدائمططًامحططاًلللمنافسططةبططينالقططوىالدوليططةالكبرى)الططذهبوالعططاجإفريقيااا: - 
الوسططفطي يتطوفرالطنفطفطيالشطمالالعربطيمطنالقطارة،وفطيوالنفطوقديمًاتجارةالرقيطق(,حيط 

خاصططًا وكططذلكانجططوال,وتعطططيواشططنطناهتمامططاًنيجيريططاوالتططييكططادمخزونهططاالنفطططيأنينفططذ
،لغناهامنجهٍةبطالثرواتالطبيعيطةولظهطورالطنفطفيهطاوبكميطاٍتأخطذةبالزيطادة,ةاإلفريقيللقارة

إذتستوردالوالياتالمتحدةالنفطمنانجوالونيجيريا،كماتستعدلبدءالحصولعلىالطنفطمطن

                                  
المصدرالسابقنفسه.(1)
 تمالحسابباالستنادإلىمعادلة:االحتياطي/اإلنتاجالسنوي.(2)

(3)Annual Energy Outlook 2012, DOE/EIA-0383(2010), April 2010, U.S. Energy Information 
Administration, Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, 
Washington, DC 20585. 

 http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy Juneسطابق:مصطدر(4)
2013, Oil: Proved reserves 

http://www.bp.com/statisticalreview
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كسونموبيلاألمريكيةلطربطحقطولالطنفطالتشطاديةبمطوانئا تشادعبرخطأنابيبأنشأتهشركة
 الكاميرون. التصديرفي

هذاوتعتبُرالقارةاالفريقيةمحطأنظارالدولالكبرىمنذالقديمبنتيجةغناهاالطبيعيمماجعلها
يمطةفطيتلطكمسرعًاللتنافسوالصراعبدًأاألميركيالسوفييتيقديمًامعاسطتمرارالمصطالحاألوروبيطةالقد

المنطقة,ومنثمتراجعتأهميطةالمنطقطةاالفريقيطةبالنسطبةللطدولالكبطرىاألوروبيطةأوللواليطاتالمتحطدة
األمريكيططةخططاللفتططرٍةزمنيططٍةمعينططٍةاألمططرالططذييمكططنمالحظتططهمططنخططاللتنططاقصمعططدالتالمعونططات

طبططينتقططديمالمعونططاتوبططينمططدىالتططزاموالقطرو الموجهططةمططنتلططكالقططوىإلططىالقططارةاألفريقيطة،أوالططرب
الططدولاألفريقيططةبططالتحولالططديمقراطيواحتططرامحقططوقاإلنسططانفيمططايعططرف)بالمشططروطيةالسياسططي(ولكططن
عططادتأهميططةالمنطقططةبططالبروزفططيمنتصططفالتسططعيناتمططععططودةالتنططافساالقتصططاديمططابينالواليططات

مزاداتسطططاعاالهتمطططاموالتنطططافساالقتصطططاديعلطططىالقطططارةالمتحطططدةوالطططدولالكبطططرىخاصطططًةفرنسطططا,ومطططنثططط
.(1)االفريقيةمعدخولكلمنالصينواليابانفيحيزالمصالحاالقتصادية

لقدارتبطتمصالحالوالياتالمتحدةاألميركيةبالقارةاالفريقيةبدايًةبعدةنقاطكانأبرزها:

لالسطتثماروأسطواقمفتوحطةللمنتجطاتفتُحأسواٍقجديدٍة:السيمامعوجطودفطرصهائلطة -0
األمريكيططةيؤيططدهافططيذلططكالشططركاتاألمريكيططةالهادفططةإلططىتوسططيعنطططاقاالسططتثمارات

,وهططواألمططرالططذي(2)الخارجيططة،وفططتحاألسططواقاألفريقيططةالواسططعةأمططامالسططلعاألمريكيططة
0992أكطططططدُهالتقريطططططرالصطططططادرعطططططنمجلطططططسالعالقطططططاتالخارجيطططططةفطططططيمنتصطططططفعطططططام

وأهططممططاأكططدعليططه تعزيااز العالقااات االقتصااادية للواليااات المتحاادة ماا  أفريقيااا( بعنططوان
تعزيطططزالعالقطططاتاالقتصطططاديةمطططعافريقيطططابمطططايجعطططلالواليطططاتالمتحطططدةفطططيمقدمطططة كطططان 

 الدولالصناعيةالكبرىالتيتستفيدمنالفرصالجديدةالمتاحةفيأفريقيا.

                                  
انظرفي:حليم.نيفين,)التنطافسالطدوليلكسطبالنفطوذفطيأفريقيطا(،وصطالحسطالم,)العطربوأفريقيطافيمطابعطدالحطربالبطاردة(،(1)

،وانظطرفطيتفصطيلسياسطاتالمشطروطية:راويطة53-39م(،ص0111)جامعةالقاهرة:مركزدراساتوبحو الطدولالناميطة،
لتحولالديمقراطيفيأفريقيا،)جامعطةالقطاهرة:برنطامجالدراسطاتالمصطريةاألفريقيطة،سلسطلةدراسطاتتوفيق،المشروطيةالسياسيةوا

 م(.0110،مارس6مصريةأفريقية،العدد
.55-53،مرجعسابق،صحليم.نيفين(2)
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ادةالدوليططة:مططنخططاللتعزيططزمبططادئالحريططةوالديمقراطيططةزيططادةالتمركططزواالنفططرادبالسططي -0
فيالقارة)بمايخدممصالحهافيها(أياستخدامهاكواجهٍةوأداة,للحدمنالنفوذالقوي
للططططططدولالكبططططططرىفططططططيالمنطقططططططةخاصططططططًةاألوروبططططططيوالصططططططيني,طبعططططططًاوبإتبططططططاعأسططططططاليب

,كدعمنخٍبجديدٍةفيالقطارةواستراتيجياٍتمتعددٍةتختلفحسبالدولةوحجمالمصالح
مواليٍةللمصالحاألميركية)أمثالميليسزيناويفطيأثيوبيطاوأسياسطيأفطورقيفطيإرتريطا,

 .(1)ويوريموسفينيفيأوغندا(

دعططططمالحركططططاتاالنفصططططاليةوالنزاعططططاتالمسططططلحة:تحططططتشططططعائرمتعططططددٍةأهمهططططاحريططططة -3
عططادةالسططلطةالشططعوبمططنسططلطةالدكتاتوريططة,علططىأنهططاقططوًىثور يططةتسططعىللتحططرروا 

أليديالشعب)جنوبالسودانوالصومال....(,وبالتاليفر نوعمنالتفككالوطني
داخلدولالقارة.

األهدافاألميركيةفيالقارةاالفريقيةقدقوبلتبتنافٍسحاد  معالدولاألوروبيةالمسطيطرةإالأنَّ
لٍة,خاصًةمطعالسطعياألميركطيلتعطديلميزانهطاالتجطاريمطعدولعلىثرواتومواردالقارةمنذفترٍةطوي

القطططارةاالفريقيطططةمطططنجهطططٍة,ومطططنجهطططٍةاخطططرىالعمطططللتحويطططلنسطططبالتبطططادلالتجطططاريبطططينإفريقيطططاوالعطططالم
مطنخطاللالسطيطرةاألمريكيطةعلطىالخارجيإليهابداًلمنأوروباأوالصطينالداخلطةبقطوٍةإلطىالمنطقطة.

ألفريقيططة،وفططتُحأسططواٍقجديططدٍةلغططزوالمنتجططاتاألمريكيططة،بمططايططدعماالقتصططاداألميركططيويكططونالقططارةا
نصطيبالواليطاتالمتحطدةمطن السبيللخالصطهمطنالكثيطرمطنالمشطكالتواألزمطاتالعالقطة,السطيمابطأنَّ

بحسطبتقطارير%لطدولاالتحطاداألوروبطي,وذلطك31مقارنطةبطط % 2.6السطوقاألفريقيطةاليزيطدعطن
،حيُ تعانيواشنطنمنعجزكبيرفيالميزانالتجاريمعأفريقيا0110وزارةالتجارةاألمريكيةلعام

(مليططططوندوالرفططططيعططططام05330.339(مليططططوندوالر،فقططططدبلغططططتوارداتهططططامططططنأفريقيططططا)03300بلططططغ)
يلطططيجطططدوليبطططين,وفيمطططا0110(مليطططوندوالركإجمطططاليصطططادراتعطططام00009.333,مقابطططل)0110

فريقياللعام جماليالميزانالتجاريبينالوالياتالمتحدةوا  :0100تفاصيلوا 

                                  
.03توفيق.راوية,المشروطيةالسياسيةوالتحولالديمقراطيفيأفريقيا,مرجعسبقذكره,ص(1)
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  مليون دوالر(.2212تجارة البضائ  بين إفريقيا والواليات المتحدة للسنة المالية : 19 جدول

 الميزانية الواردات الصادرات الشهر

 4,063.60- 6,331.80 2,268.10 كانون الثاني

 2,116.30- 4,520.50 2,404.10 شباط

 3,055.60- 6,101.40 3,045.80 آذار

 3,351.20- 6,132.90 2,781.70 نيسان

 3,394.00- 6,465.40 3,071.40 أيار

 3,652.30- 6,307.90 2,655.60 حزيران

 2,495.00- 4,953.60 2,458.60 تموز

 2,848.90- 5,556.60 2,707.70 آب

 2,465.00- 5,652.10 3,187.00 أيلول

 3,351.60- 6,185.40 2,833.80 ارول تشرين

 2,026.50- 4,689.20 2,662.70 الثاني تشرين

 1,259.50- 3,920.30 2,660.80 ارول كانون

 34,079.60- 66,817.10 32,737.50 2212إجمالي 

 60,160.50- 93,008.60 32,848.10 2211إجمالي 

 56661.009- 85,007.94 28,346.93 2212إجمالي 

Source: NOTE: All figures are in millions of U.S. dollars on a nominal basis, 
not seasonally adjusted unless otherwise specified. Details may not equal 
totals due to rounding. 

http://www.census.gov/foreign-trade/balance/c0013.html  
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مططنخططاللالجططدولالسططابقيمكننططامالحظططةالططدورالمتراجططعللتجططارةاألميركيططةفططيالقططارةاالفريقيططة
فططينجطدأنهنططاكتحسطنملحطوظ0100لصطالحإفريقيطا,وبالمقارنططةمطعحيط أنالميطزانالتجطاريرابططح

أداءالتجارةالخارجيةاألميركيةتجاهافريقياوالسيمامعثباتالصطادراتاألميركيطةإلطىحطد مطابالمقارنطة
(مليطوندوالر,06090.5معانخفطاٍ واضطٍحلكميطةالطوارداتاألميركيطةمطنافريقيطابمقطدار)0100مع

إلطططىافريقيطططاإالأنعجطططز0100مطططعالعلطططمبأنطططهعلطططىالطططرغممطططنالزيطططادةفطططيالصطططادراتاألميركيطططةفطططي
(مليطوندوالر,طبعطًاويعطود3.399بحطوالي)0101الميزانالتجاريالزالخاسطرًاوبفطارٍقأكبطرعطنعطام

ذلططططططططكإلططططططططىالتزايططططططططدالملحططططططططوظفططططططططيقططططططططيمالططططططططوارداتاألميركيططططططططةمططططططططنإفريقيططططططططاوالتططططططططيوصططططططططلتإلطططططططططى
.0100(مليوندوالرفيعام93.118حوالي)

رأهطماألدوارالتطيتلعبهطاالطدولالعظمطىالحاليطةفطيإفريقيطاإلطىدوريطنوبشكٍلعام يمكننطاحصط
:(1)بارزين

قططططائمعلططططىمشططططروعاتعمليططططةعلططططىاألر ,مططططنإقامططططةسططططدودصططططينياقتصططططاديتنمططططوي, -0
نتاجنفطيوتنقيبعنالمعادنبأنواعهاوتشييدطرقبريةوجسور.  وشبكاتريوا 

حاكمططططةبمستشططططارينأمنيططططين,ومعططططداتتكنولوجيططططاودورأمريكططططيأمنططططي,إلمططططداداألنظمططططةال -0
لتحطدي كفططاءةأجهطزةالقمططعاألمنططي,باإلضطافةإلططىإقامطةقواعططدعسططكريةبحريطةوجويططةفططي
دولططططٍةإفريقيططططٍةمعينططططٍة,السططططتخدامهافططططيتنفيططططذهجمططططاتعلططططىدولططططةإفريقيططططةأخططططرى,وحمايططططة

 مصالحهاالتنقيبيةعنالثرواتالباطنية.

فطيخانطِةاالسطتثماِروعلىأساسذلككان تجميطعالجهطوِدواإلجطراءاِتالدوليطِةواألمريكيطِةتصطبُّ
فططيإفريقيططا,وكغيرهططامططنمنططاطقالعططالمفقططدقامططتأميركططاأواًلبتأليططبالططرأيالعططامالمحلططيوالططدوليضططد
األنظمطططةالموجططططودةالمعارضطططةللسططططيادةاألمريكيطططةعلططططىالمنطقططططةوفطططيمقططططدمتهاالسطططودان,حيططططُ قامططططت
الواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةبافتعطططالالنعطططراتالطائفيطططةواإلقليميطططةبطططينأبنطططاءشطططعبها,إضطططافًةللطططتُّهِمالتطططي
وجهتإلىالنظامفيالسودانبدعماإلرهاب,وتمحورتتلكالقضاياجميعهافطيثطال مسطائلرئيسطية

هي:

                                  
.00/0/0118أحمدعمرابي:إفريقيابينأمريكاوالصين/عنصحيفةالبياناإلماراتيةد.(1)
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الثطرواتأيضطًاعطنواحتمطاالتفصطلمنطاطققضيةالوحطدةالمهطددة)وفصطلالجنطوبوالشطمال -أ
 (.الجنوبفيإقليٍممستقل 

 قضيةدارفورالمعلقة. -ب

قضيةالمحكمةالجنائية. -ت

والحقيقةأنجميعتلكالمشاكلكانلهاأهدافمحددةفيمقدمتهاتمزيقوحدةالسطودانوتعزيطُز
تاالمبرياليطةالتَّفرقِةبينمسيحييالجنوبومسلميالشمالوالقضاءعلىكلأشكالالمعارضةللتدخال

األمريكيططة,بحيطط تتفططردالواليططاتالمتحططدةبصططدارةالثططرواِتالسططودانيِة,وهنططاتكمططنحقيقططةوجططوهرمشططكلة
:(1)دارفوربجميعأبعادهاوالمتمثلةبمايلي

 خطةأمريكيةإستراتيجيةبعيطدةالمطدى,تقطومعلطىمطدخططبتطروليبطدأبطالعراقإلطىالخلطيج,ثطم
ليمنيططةلينقططلنفطططالخلططيج,ومعططهنفطططالعططراقعبططرالبحططراألحمططرثططمإلططىيمططرعبططراألراضططيا

دارفور,لنقلبترولالسودانودولغطربإفريقيطاوالمغطرب,ثطماالتصطالبطاألطلنطيوصطواًلإلطى
أسواقالتصريفاألوروبيةواألراضياألمريكية.

 ِّأميركططابإنهططاِءالوجططوِدالعربططي فططيدارفططورالسططتثماِرالمنطقططِة,وفططيإطططارهططذاالُمخطَّططِططالبططت 
وأنيتولىجيعتحريرالجنوبالسودانيحمايةالمنطقة,إضافًةلقيامهابإغراءالقبائلبدارفور
بالرخاء,منخاللتحويلالمنطقةإلىمنطقةتجارةحرةعلىغرارمدينةدبيفيالتكنولوجيا.

 ِّاإلشارِةإلىالدَّوِرالمحوري تلعبُهإسرائيُلفيهذاالمخطَِّط.هناالبدَّمن   الذيسوف 

بنططاًءعليططهيمكططُنالقططولبططأنإفريقيططاأصططبحتتشططكُِّلواحططدًةمططنالمنططاطِقاألكثططِرجاذبيططًةلمختلططِف
طخمِة،ومواردهطاالطبيعيطةاألخطرىالتطيتضطعهافطي ناعيِة،السطيمامطعإمكانياتهطاالنفطيطِةالضَّ الدوِلالصِّ

جبهطة هطذهالطدولِاهتمطامِمطنمتقدمطةٍمراتب  هطدُفهااألولالطنفط،(حطرٍببطاردةٍ)،ويجعلهطامرشَّطحًةلتكطون 
غطربووسططالسيمافيمنطقة,الدولالغربيِةوبيندولمجموعِةالبريكس)خاصًةروسياوالصين(بين

فطيذلطكبعدأنأسفرتعمليطاتالتنقيطبعطنظهطوركميطاتكبيطرٍةمطنالطنفطفطيهطذهالمنطاطق,فريقيا,إ
                                  

الساودان باين الوحادة والتمازق، مركزبحو الشرقاألوسطوالدراساتالمستقبليةبجامعةعينشمسمائطدةمسطتديرةبعنطوان:ل(1)
نااهللمصطططفيرئططيسقسططمالتططاريخكليططةاكدابجامعططةعططينشططمس,تقريططرل سططتاذالططدكتور/حمططدل,المشااهد السااوداني الااراهن

الساعةالسادسةمساءا,بتصرف0101أيار03السودان,االثنين
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إطططارالبحطط الططدائمعططنالبططديلالمناسططبلمصططادرالوقططودالحيويططةللغططرب,مططعتنططاميالمشططكالتالتططي
تحيطبمنطقةالشرقاألوسط,لذلكفقطدأصطبحتالمنطقطةالممتطدةمطنخلطيجغينيطاإلطىالسطودان,سطاحُة

اٍربينشركاِتالطاقِةالعالميِة,التيتبحُ عننفٍطخامعالي الجودة,سهلالتكرير,وهوماتنافٍسض 
حطوالي0100فقطدبلغطتتقطديراتالخطاماإلفريقطيلعطاميتميزبهالنفطالخامفيهذهالمنطقةمنالعالم,

%(مناالحتياطياتالعالمية,بعدزيادٍةملحوظةفياالحتياطيات2.8(ملياربرميل,بنسبة)031.3)
(ملياربرميل,أيهناكزيادةيمكننطاتقطديرهابحطوالي93حوالي)0111المقدرة,بعدأنكانتفيعام

(2255%(فياالحتياطياتالمكتشفة,باإلضافةإلىالطاقةاإلنتاجيةالمتطورةوالتيازدادتمن)21)
,ثطططملتعطططودوتطططنخف 0101(ألطططفبرميطططلبطططاليومعطططام01003إلطططى)0111ألطططفبرميطططلبطططاليوملعطططام

,وذلكنتيجطةتوقطفانتطاجالطنفطفطيجنطوبالسطودان,(1)0100عام(ألفبرميلباليومفي8230إلى)
األمطططرالطططذيترافطططقبالتوجهطططاتاألميركيطططةلتعزيطططزالحريطططةوالديمقراطيطططةفطططيالمنطقطططة,ومكافحطططةاإلرهطططاب

,إذاماافترضطناثبطاتمعطدالت(2)(سنة38والقرصنةوالجريمة,ويقدرُعمُرنفِطالقارةاإلفريقيةبحوالي)
الحالية,ويمكنناتتبعالتطورالتدريجيالحتياطياتالقارةاالفريقيةمنالنفطخاللالفترةالممتدةاإلنتاج

:0100-0111منعام

  مليار برميل( 2212-2222إجمالي احتياطي نفط إفريقيا للفترة مابين : 12 شكل



                                  
(1)All data ; from back source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved reserves. 

/اإلنتاج.رقممحسوبمنالعمرالمقدر:االحتياطي(2)
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data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2011, Oil: Proved 
reserves. 

(مليطار32.01هذاويتركُزالقسماألكبطرمطناالحتيطاطيالنفططياإلفريقطي,فطينيجيريطابططحوالي)
0100(لتكونبالمرتبةالثانية,بعدليبياالتطيجطاءتأواًلبمخطزوٍننفططيقُطدِّرلعطام0100برميلعام)

(مليططاربرميططل,00.01نالجزائططريبالمرتبططةالرابعططةبحططوالي)(مليططارفططيحططينكططانالمخططزو38بحططوالي)
(ملياربرميل,وهومايوضحهالشكلالتاليالذييبينتوزع00.2بعداالحتياطياألنغوليالمقدرب)

:0100االحتياطياتالمثبتةللقارةاالفريقيةمنالنفطلعام

 .2212فطية المثبتة لمنطقة القارة اافريقية لعام توزي  االحتياطيات الن: 11 شكل


data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2011, Oil: Proved 
reserves. 

إضافًةإلىذلكتوجُدبعُ الكمياِتالنفطيِةفيالشمالاإلفريقيالعربيكتطونسومصطر،لوهطي
 51قدينباستثناءليبياالتيقديطولعمرنفطهاإلطىنحطوبالنفاذفيفترةأقصاهاع مخزوناتمهددة

حيططُ يمكننططا’,إالأنالبيانططاتتتضططاربفيمططايتعلططقبتقططديرعمططرالنفططاذلالحتياطيططاتالنفطيططة(1)عامططال
وفقمايلي:0100تقديرهذاالعمربالنسبةللعام

                                  
(والططذيتططمإصططدارهفططيNational Energy Policy Development Groupالتقريططرالططوطنيلتطططويرسياسططةالطاقططة)(1)

0110/أيار/لعام02
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 .0100مرهاالمتبقيلعاماحتياطياتالنفطاإلفريقيوع: 12 جدول

 

االحتياطي بالمليار 
  برميل(

 2212إنتاا عام 
  برميل(

العمر 
المتبقي 
  سنة(

نسبة اانتاا إلى 
 إجمالي القارة

 %17.65 20 600,009,492 12,199,999,809 الجزائر

 %18.90 20 642,314,754 12,666,999,817 أن وال

 %1.07 41 36,295,082 1,500,000,000 تشاد

جمهورية 
 الكون و

1,600,000,024 106,454,988 15 3.13% 

 %7.71 16 262,162,968 4,300,000,191 مصر

 %2.99 17 101,763,108 1,705,000,043  ينيا االستوائية

 %2.59 23 88,200,000 2,000,000,000 ال ابون

 %15.98 88 543,327,546 48,013,999,939 ليبيا

 %25.60 43 870,136,721 37,200,000,763 نيجيريا

 %0.33 314 11,160,000 3,500,000,000 جنوب السودان

 %0.87 51 29,520,000 1,500,000,000 السودان

 %0.69 18 23,410,852 425,000,012 تونس

دول إفريقيا 
 ارخرى

3,684,112,037 84,272,290 44 2.48% 

 %100.00 38 3,399,027,800 130,295,112,635 إجمالي

data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved 
reserves, Oil: Production. 
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يمكننططا0100(نالحططظبأنططهوبططافترا ثبططاتكميططاتإنتططاجعططام02الجططدولالسططابق)بنططاًءعلططى
المعادلااة  ارماار الااذ  يهكااد علااى أهميااة الاانفط الليبااي ضاامن(سططنة,88)بتقططديرعمططرالططنفطالليبططي

إضطافًةإلطىذلطك,قطدانضطمتدولإفريقيطا.ارمريكية الراهنة, وحروب الت يير التي تنتهجها إزاء العالم
الطنفطفيهطامطنإجمطاليالغابونالتيوصطلتنسطبةإنتطاججديدةإلىقائمةالدولالمنتجةفيالقارة,مثل

%(0.99وغينيطططططططااالسطططططططتوائية)%(,والكطططططططاميرون3.03%(,وجمهوريطططططططةالكونغطططططططو)0.59القطططططططارةإلطططططططى)
,بعطدأنكانطتنسطبة0100%(فطيعطام1.82%(والسودان)1.33%(وجنوبالسودان)0.12وتشاد)

,0101%(وذلطكلعطام3.80االنتاجالنفططيللسطودانمطاقبطلاالنفصطالللجنطوبعطنوالشطمالحطوالي)
(ألفبرميل25ريةوصلتإلى)كماانضمتموريتانيامؤخرًاإلىالناديالنفطياإلفريقيبطاقةتصدي

,وفيهذااإلطاراليمكنناتجاهلالصراعالقائمحولالصحراءالغربيةمابطينالمغطربوجبهطة(1)يوميا
البوليسططاريو,ممططارجططحالظططنباحتمططاالتوجططوداحتياطيططاتنفطيططةفيهططا,باإلضططافةإلططىاتصططافهابططبع 

فططيأوروبططا,مططادفططعالواليططاتالمتحططدةإلططىاالسططتثمارالمزايططاكقربهططامططنسططوقاالسططتهالكالططرئيسللططنفط
الفعليفيقطاعالطاقةبغربيإفريقيا,السيمامعازدياداألهميةاإلستراتيجيةللقارةاإلفريقية,فياألمن
القططوميوالطططاقوياألمريكططي,باإلضططافةإلططىالسططعيالحثيطط لفططتحأسططواقجديططدةفططيمنططاطقمختلفططةمططن

لقطططارةاألفريقيطططة,التطططيتتسطططمبوجطططودفطططرصهائلطططةلالسطططتثمار,وأسطططواقمفتوحطططةللمنتجطططاتالعطططالم,أبرزهطططاا
األمريكيططة,يؤيططدهافططيذلططكالشططركاتاألمريكيططةالهادفططةإلططىتوسططيعنطططاقاالسططتثماراتالخارجيططة،وفططتح

 .(2)األسواقاألفريقيةالواسعةأمامالسلعاألمريكية

منأميركأميركا -4 أميركطاالشطمالية االشطماليةوالجنوبيطةغنيتطاننسطبيًابطالنفط,ففطي:ُتعتبُرُكل 
(031.0بمقططدار)0111%(مططناالحتياطيططاتالعالميططةلعططام08بلغططتاالحتياطيططاتالنفطيططةحططوالي)

لتصطلإلطىحطوالي) %(مطناإلحتياطيطات03.0ملياربرميطلوقطدانخفضطتهطذهالنسطبةبشطكٍلتطدريجي 
,,وتعططودهططذهالنسططبةالمرتفعططةمططناالحتياطيططاتالعالميططةبسططبباالحتياطيططات(3)0100العالميططةلعططام

معالعلمبأنهامنخفضطةعطنالسطنواتالسطابقة0100(ملياربرميللعام023.9الكنديةالبالغةحوالي)

                                  
.55ط53حليم.نيفين،أورباتتجهلنفطإفريقيا/مرجعسابق،ص(1)
.55ط53المرجعالسابقنفسه،ص(2)

(3) Same source: http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy June 
2013, Oil: Proved reserves . 

http://www.bp.com/statisticalreview
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(ملياربرميل,معالتأكيدأنهذهالدولمتصلٌةاتصااًلضطمنيًا080.5حوالي)0111حي كانتعام
 لوالياتالمتحدة,مايعنيسيطرًةتامًةعلىنفطأميركاالشمالية.با

ومعوجوداالعتقادالدائمبانالوالياتالمتحدةالتكشفعناألرقامالحقيقيةلمخزوناتهاالنفطية
المؤكدةوالمحتملة,وبأنهاتحتفظبمطالطديهامطنمخطزونكاحتيطاطياسطتراتيجيبعيطدالمطدى،حيط يشطار

حيطط تراجعططتالططوارداتالنفطيططةإلططىأنال طلططباألميركططيعلططىالططنفطالخططارجيفططيانخفططاٍ مسططتمر 
,وأنهطاأخططذتتتجطهأكثططر(1)0116-0115%(عططنالطذروةالتططيبلغتهطافطيعططام31األميركيطةبنسطبة)

ةعطنفأكثرنحواالعتمادعلىاالنتاجالذاتيواستخدامالغاز،فيالوقتالذيتشطيرفيطهاألرقطامالمعلنط
(تريليططونمتططر8.5إلططىحططوالي)0100مخططزونالغططازإلططىانططهمخططزوٌنمتواضططٌع,فقططدوصططلفططيعططام

0100مكعطططب,والشطططكلالتطططالييوضطططحتطططدرجاحتيطططاطيالغطططازاألميركطططيوالطططذيوصطططلإلطططىذروتطططهعطططام
(تريليونمترمكعبثمعادتإلىاالنخفا كماهومبين:8.8بحوالي)

 2212-2222احتياطيات ال از ارميركي خالل الفترة الممتدة من : 12 شكل


data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Natural 

Gas: Proved reserves. 

(023.9لكندا،فإنإجمالياحتياطياتهاالنفطية)المؤكدةوالمحتملة(قطدوصطلتإلطى)أمابالنسبة
,ويقططططدربططططانهططططذاالمخططططزونسططططينفذمططططعاسططططتمرارمعططططدالتاالنتططططاجالحاليططططة0100يططططللعططططاممليططططاربرم

                                  
لطنفطاألجنبطي,إعطدادفاطمطةغنطيم,دراسطة:تراجطعحطادفطيالطلطباألمريكطيعلطىا-المعهدالدوليللدراساتاالستراتيجية,لنطدن(1)

 .article.aspx?ArticleId=13030-http://www.24.ae/print,01/00/0103األحد

http://www.24.ae/print-article.aspx?ArticleId=13030
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.فطططيحطططينكانطططتالتقطططديراتحطططولالمخطططزون(1)(سطططنة009%(مطططناالنتطططاجالعطططالميخطططالل)3.3المقطططدرة)
.وتططأتي(2)مليططاربرميططل (31(مليططاربرميططل,والمحتمططلنحططو)05النفطططيالمؤكططدألالسططكا،التتجططاوز)

ثالثًافيشمالأميركطاباحتيطاطينفططيجيطدعلطىالطرغممطناالنخفطا الواضطحفيطهبالمقارنطةالمكسيك
(مليططاربرميططلمنخفضططًابشططكٍلكبيططٍرعططن00.3حططوالي)0100مططعالسططنواتالسططابقةفقططدبلططغحتططىعططام

 (32)ل,فطيحطينأناالحتيطاطيالمحتمطلبحطدودا(3)(مليطاربرميطل01حي كطانبحطدود)0111عام
ذا(4)برميطل مليطار051-001ملياربرميل،ويعتقدأنلديهامخزونًاكامناطويطلاألمطديقطدربنحطو ،وا 

وقطزوينعلطىالمطدىالبعيطد. مطاصطحتهطذهالتقطديراتفطانهطذايضطعهافطيالمرتبطةالثالثطةبعطدالخلطيج
بطأناألرقطامالمطذكورةحيط يعتقطدالطبع  وهنطاكاعتقطادبطانالمكسطيكالتنشطرأرقطاممخزونهطاالحقيقطي

أعطالهمبططالغفيهططا،بينمططايططرىالطبع عكططسذلططك,مططعالتأكيططدعلطىعططدموجططودأيمخططاوفلفقططداننفططط
قمنقبلالوالياتالمتحدةاألميركيةلالرتباطالوثيقبينهذهالبلدان.تلكالمناط

يقططدرمططالططديهابنحططو,فتعتبططرمططنالمنططاطقالغنيططةبططالنفط,حيطط بالنساابة رمريكااا الالتينيااةأمططا
بلططدانأمريكططاالالتينيططة .وتعتبططرفنططزويالأغنططى0100%مطناالحتيططاطيالمؤكططدفططيالعططالملعططام09.2

(26.8(مليارإلى)09.5من)0111و 0981نفطّيًا،حي ارتفعحجممخزونهاالمؤكدبينعامي
(مليطاربرميطللتصطبح092.6ليصطلإلطى)0100و0111ملياربرميطل,ثطمعطادلالرتفطاعبطينعطامي

(ملياربرميل30أكبرالدولمخزونًانفطيًامتجاوزًةالسعوديةبحوالي)0101بذلكفنزويالبدًأمنعام
علىالرغممنأنبع االحصائياتتشيرإلىأنفنزويالتقعفيالمرتبةالثانيةبعطد0101فيعام

                                  
(1) http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: 
Proved reserves . 

,بتصطططططططططططططرفعطططططططططططططنموقطططططططططططططع:01+9حسطططططططططططططونة,أحمطططططططططططططد,المخطططططططططططططططاألمريكطططططططططططططيللسطططططططططططططيطرةعلطططططططططططططىمنطططططططططططططابعالطططططططططططططنفط,ص(2)
www.islamicnews.net/common/viewitem.asp?. 

(3)Same source: http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy June 
2013, Oil: Proved reserves. 

.,بتصرف01+9حسونة,أحمد,المخططاألمريكيللسيطرةعلىمنابعالنفط,مرجعسابق,ص(4)

http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.bp.com/statisticalreview
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الجططدولالتططاليالتطططورالكبيططرفططياالحتياطيططاتويبططين.(1)0101السططعوديةمططنحيطط االحتيططاطيلعططام
(:0100-0111النفطيةالفنزويليةخاللالفترة)

 (.2212-2222احتياطيات النفط الفنزويلي خالل الفترة : 13 شكل


data, source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved 
reserves. 

حيطط كانططت-مططنالتأكيططدعلططىأنفنططزويالتططدخلضططمنالنطططاقالحيططويللغططزواألمريكططيوالبططد
علططىالططرغممططن-هنططاكعططدةمحططاوالتإلخضططاعهاوالسططيطرةعليهططاإالأنهططافشططلتجميعهططاحتططىاكن

تكطططرارمحطططاوالتاالسطططتيالءوالسططططيطرةمطططنجانطططبالشخصطططياتالمواليططططةألميركطططاوالمدعومطططةمطططنوكالططططة
األمريكيططة,وأكبططرمثططالعلططىالوجططودالفنزويلططيضططمنالمخططططالنفطططياألمريكططييكمططنفططيالمخططابرات

طلعلطىغنطىأسططوريبعطدقيامطهبإبطادةقبائطلبأكملهطا(2)لجطونروكفللطرل فطيلفنطزويالل ,والطذيقطدتحصَّ
كططييفسططحلططهالمجططالللسططيطرةعلططىحقططولنفطيططةتططماكتشططافها,وقططدقيططلبأنططهأسططالدمططاءعلططىسطططح

                                  
,والتططيأكططدتعلططىحصططول0101ةالعالميططةللعططامبحسططبالبيانططاتالتططينشططرتهاشططركةبططيبططيفططيتقريرهططالإحصططاءاتالطاقطط(1)

يرانواإلماراتوتصطلإلطى ارتفاعكبيرفياحتياطياتالنفطفيفنزويال،األمرالذيجعلاحيتاطياتهاتتجاوزاحتياطياتالعراقوا 
المعروفة.وبناءعلىالتقريرالمركزالثانيبعدالسعودية،وذلكبسببإضافةكمياتهائلةمنالنفطالثقيلإلىاحتياطياتفنزويال

كالتططالي)كططلاألرقططاممقططدرةبمليططاربرميططل(:0101فططإنترتيططبأكبططرعشططردولفططيالعططالممططنناحيططةاالحتياطيططاتفططيبدايططةعططام
(،010(،الكويطططت)005(،العططراق)038مطططنالرمططالالنفطيططة(،إيططران)033منهططا026(،كنططدا)020(،فنططزويال)065السططعودية)

(,ولكنهذاالترتيبقدتغيرفيمابعدمننفسالعام.31(،وكازاخستان)33(،ليبيا)23(،روسيا)98رات)اإلما
%منالدخلالقومي6المليارديراألمريكيالشهيرلجونروكفلرلأحدروادصناعةالنفطاألمريكيين،والذيكانتثروتهتعادل(2)

ة.األمريكي،وهومؤسسشركةلأكسونلالنفطي
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.حيطط كططانمتوسطططدخططلروكفللططرعشططرةماليططين(1)فنططزويالبططأكثرممططااسططتخرجمططنعمططقآبارهططانفطططا
%مططنالططدخلالقططومياألميركططي,وعنططدماتعرضططتمصططالحهللخطططر،6دوالرسططنويًاأيمططايططوازينسططبة

رابططعكانطت0110,السطيماأنفنططزويالومنطذعطام(2)أصطبحتحاجتطهملحطةإلطىسططالحالدولطةاألميركيطة
أكبردولةمصدرةللبترولفيالعالم,وثال الدولالتيتعتمدهاواشنطنباستيرادالنفط,خاصطًةبعطدأن

لتنقيطبعطنالبتطرولضطاعفالنسطبةالتطييتوجطبلفر الرئيسالفنزويلي)هوغوتشافيز(قانونًاجديدًا
مبشططركةالبتطططرولالوطنيطططة)بترولعلططىشطططركاتالبتطططرولاألجنبيططةدفعهطططاللدولطططة,إضططافًةلقيامطططهباالهتمطططا

حكامالقبضةعليهالتصبحمنأهمأعمدةاالقتصادالفنزويلي,حي تساهمبحوالي) %(81فنزويال(وا 
,(3)(مليطاردوالرسطنويا51ًألفعاملوتحقطقمبيعطاتقطدرها)(31منعائداتالتصديروتشغِّلنحو)

ذلطكدفطعبواشطنطنومطنخلفهطاجماعطاتالضطغط )منظومةالشطركاتالكبطرىاألميركيطة(إلطىمحاولطةُكلُّ
حاللنظامبديلمواٍلألميركا. االطاحةبنظامتشافيزوا 

هططذاوغيططرهالكثيططرمططنجططرائماالرهططابالسياسططيالططدولي,الططذيمارسططتهالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططة
تطدع يطاتالمتحطدة,وهطيالالكطاريبيوأمريكطاالالتينيطة,التطيتعتبطرضطمنالمجطالالحيطويللوال ضطددول

لتطأمين ِلالعسطكريِّ ذلطكدعطم االنقالبطاِتوالتطدخُّ أية فرصٍةلهذهالمنطقِةللخطروِجعطنطوعهطاولطوت طَّلَّطب 
,والسيمافيالبرازيل,واإلكوادوروكولومبياوبوليفياوالبيرو.(4)واشنطنلمصالحها

مكننا تحديُد ارهمياة الجيوبوليتيكياة لهاذه الادول  انطالقا  من المركز النفطي لدول العالم, يُ لذلك
في خريطة حروب الت يير ارمريكية, ما يجعُل دول  منطقة الشرق اروسط, تأتي في مقدمة ارهاداف 

مطططعالنظطططرالطططدائمبعينطططيللوالياااات المتحااادة ارمريكياااة,  السياساااية والعساااكرية النفطياااة(ااستراتيجية
لططنفطالعربططي,التططيالبططديلعنهططا,فططيظططلظططروفمليئططةبالتعقيططداتالحططرصعلططىالمنططاطقالمتممططةل

                                  
شطباط–التاسطعواألربعطون محمدحسنينهيكطل,فطيمقالطةلمهمطةتفتطيعفطيالضطميراألمريكطيل,فطيالعطددمجلةوجهاتنظر,(1)

م.0113
(2)851http://www.maktoobblog.com/sendPost/blog/34418/post/434محمططططططططدحسنسططططططططنهيكططططططططل,عططططططططنموقططططططططع

 مكتوب.
د.عطاطفمعتمطد,دارالطنطاني-بركنز.جون,االغتيالاالقتصاديل مم)اعترافاتقرصاناقتصادي(,ترجمةمصطفىالطناني(3)

.000القاهرة,ص0101للنشروالتوزيع,الطبعةالثانية,
 مصدرسبقذكره.مجلةوجهاتنظر,(4)

http://www.maktoobblog.com/sendPost/blog/34418/post/434851
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واألخططارالتطيُتحططيطبتلطكالمنطاطق,والتططيكانطتتأمطلالواليططاتالمتحطدةبتحويطلنفطهططاإلطىبطديلعططن
الططنفطالعربططي,وبالتططاليفططإنإسططتراتيجيةبططدائلالططنفطالعربططي,سططوفتبقططىإسططتراتيجيةغيططرواقعيططةوغيططر

نكططلمطاتقططومبطهأميركططامطنادعططاءاتبخططالفعقالنيطة,و سططتبقىواشطنطنبحاجططةإلطىالططنفطالعربطي,وا 
ذلك,ماهوإالتضليٌلللرأيالعام,وخداٌعوصرٌفلطهعطناألهطدافالحقيقيطِةللحطروبوالمجطازِر,التطي

يترتكبهطططاأميركطططابحطططقشطططعوبتلطططكالمنطططاطق,وهطططومطططاأكطططده)بطططولهورسطططينل(مطططديرأبحطططا الطاقطططةفططط
:(1)مجموعة)جي.بي.مورغان(المصرفيةاالستثماريةاألمريكية،عندماقال

إنالحطططدي علطططىاحتمطططالأنيصطططبحنفططططبحطططرقطططزوينوروسطططيامصطططدرًارئيسطططيًاووحيطططدًاللطاقطططة -0
بالنسططططبةللواليططططاتالمتحططططدة،وأنيحططططلمحططططلالمملكططططةالعربيططططةالسططططعوديةودولالخلططططيجاألخططططرى

 ملهراء...وكالمفارغل.األعضاءفيأوبك،هوكال

سطططتظلالمملكطططةالعربيطططةالسطططعوديةومنطقطططةالخلطططيجالمصطططدرالرئيسطططيللطططنفطللواليطططاتالمتحطططدة -0
خصوصًا،والغربعمومًا.

إذًاإنأميركاسعتدائمطًاوتسطعىإلطىالهيمنطةعلطىاالحتياطيطاتالنفطيطةالكبيطرةخطارجحطدودها،
عتاتفاقاتمعمعظمدولمنظمطةالتعطاونالخليجطي,وذلطكبخاصٍةفيمنطقةالشرقاألوسط،لذلكوقّ

لعدةأسبابكانفيمقدمتها,تزايدالحاجةاألمريكيطةللطنفط،ومطاتأ كَّطد فعليطًامطنأنَّطُهالبطدياًلعطنالطنفط
العربططي,والسططيما)السططعودية،العططراق(,بططدوناسططتثناءإليططرانمططنالمنطقططِة,خاصططًةوأنهططذهالمنططاطقمططن

قاألوسط,تعتبرذاتمخزوٍنضخٍم،وسهِلاالستخراج،ورخيِصالتكلفِة,باإلضافةإلىلالتصّديالشر
لفرنساوألمانياوروسياوالصينواليابانوالهندلمنعهامنأنتجعطلمنطقطةالشطرقاألوسططمجطااًلحيويطًا

الشطططرقاألوسططططتحطططتلطططذلكفطططإنالواليطططاتالمتحطططدةتضطططعالحفطططاظعلطططى(2)وشطططرعيًالمصطططالحهاالنفطّيطططةل
سططيطرتهاضططمنأولوياتهططا,بهططدفالططتحّكمبكميططاتالططنفطالمتاحططةاكنومسططتقباًلوبأسططعارهفططياألسططواق
العالميططة.ولططميكططناحططتاللالعططراقإالواحططدًامططناسططتراتيجياتفططر السططيطرةواإلمعططانفططينهططبالططنفط

                                  
هاأمططاممططؤتمر:لالطاقططة...عصططرجديططدونظططامحكططوميومؤسسططيجديططدلالططذيانعقططدفططيلنططدنفططيشططباطمططنورقططةعمططلقططدم(1)

 ،برعايةالمعهدالملكيالبريطانيللشؤونالدولية)شاتهامهاوس(.0110
(2)articlendah/106635http://www.daralhayat.com/portalالهيكطططلالجديطططدلتجطططارةالطططنفط,-,وجهطططةنظطططراقتصطططادية

 .0101شباط,19الثالثاء,

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/106635
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بقاءتجارةال نفطالعالميةتتمبالدوالر,والتأكيدعلىمصيرالعراقي,والسيطرةعلىنفطالشرقاألوسطوا 
منيعار مصالحالوالياتالمتحدةيومًاما.
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 المبحث الثاني: الخريطة النفطية ارمريكية وحزام ارمن النفطي

الموكططُلإليهططاعلططىاعتبارهططا انطالقططًامططنشططعورالواليططاتالمتحططدةبعظمططةقططدراتها,والططدوُراألممططيُّ
طوقًاأمنيًاضدمنيخالفرغباتهاباعتباره)راعيًالإلرهاب(,)راعيةالسالم (فيالعالِم,اندفعتلتفر  

أماالمميزفيتلكالدولبأنمعظمهادولذاُتثرواٍتخالقٍة,بمعنىأنثرواتهاُتمكُِّنمطنيتطوفرلديطه
ذاُتالكفططاءِةالعاليططِة,والقططدراِتالعلميططِةوالتقنيططِة,إلططىال االقتصططادي,وبالتططاليفططإنالكططوادر  قططيِّ وصططولللرُّ

الططدولالتططيكانططتوفططقالنظططرةاألمريكيططةراعيططًةلإلرهططاب,هططيذاُتالططدوِلالتططيتتركَّططُزفيهططاأهططمثوابططت
 ومرتكططزاتاألمططنالقططومياألميركططي,المتمثلططُةبالوصططوِلإلططىمنططاجمالثططروات,وحتططىالططدولالتططيُاعتُبططرت 

الثَّططر ططُبفيهططاُمكافحططُةاإلرهاِب)كأفغانسططتان(طريقططًالنقططِلتلططك  واِتقططدوضططعتفططيقائمططِةالططدُّوِلالتططييتوجَّ
فدخلتضمنالطوقاألمني.

لقد كان دائما  الهم  اروُل للواليات المتحدة أ ن  ت ضمن  ت دف ق  ُمختلف  أ نواد  الث روات  إلاى أساواقها 
ماُد اال قتصاد  ارمريكي, وضماُن أ من  واستقرار  وسالمة  شركاتها وأراضيها, وخاصة  الثرواُت النفطيُة ع 

, وضمان  سيطرتها على ُمجمل  الث روة , م  الت أكيد  الد ائم  علاى  العابرة  للقوميات, العاملة  في تلك الدول 
, ودورهاا ااقليماي فاي الشارق اروساط, ما  الحارص  الاد ائ م  علاى أ من  إ سرائيل  وسالمة  مركزها ار مني 

اامت  الخريطااة النفطيااة ارمريكيااة,  ت صااد رها خصااائص  القااو ة  بااين دول  المنطقااة , وانطالقااا  ماان ذلااك ُرس 
, بحيث يمتد  ليشمل  كل  م ن  ي تم  اكتشاُف النفط  في أراضايه  مان جهاٍة,  وُفرض  الط وُق ارمني  ارمريكي 

ميات من جهٍة, وُيجاوُر إسرائيل  وُيشك ُل تهديادا  رمنهاا ومن يكون  هدفا  للشركات ارمريكية عابرة القو 
 الوطني  من جهٍة ُأخرى.

الُبطدَّمطنعطرِ ,وتحديطِداأل النفططيِّ الحديِ عِنالحطزاِماألمنطيِّ هطداِفاألمنيطِةاإلسطتراتيجيِةوقبل 
للوالياِتالمتحدِة:

  دد من محددات ارمن القومي ارميركيأمني للسيطرة على مصادر النفط كمح -البعد الج راأوال : 

منططذأنتغلططبالططنفطعلططىالفحططمالحجططري,وأصططبحالمصططدرالرئيسططيللطاقططةفططيالعططالم,تحولططت
الوالياتالمتحدةاألمريكيةإلىآلةللقمعواإلرهطابضطدمطنيخطالفرغباتهطامطنجهطة,وحاميطةومدافعطة

كطاننفطُطالخلطيِجوحطوُ بحطِرق طزوين,ُيمطثِّالِنعنحقوقوأمنمطنيواكطبتطلعاتهطامطنجهطٍةأخطرى,و
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بدايًةقمَّة المصالِحاإلستراتيجيِةاالقتصطاديِةاألمريكيطِة,لطذلكاقتصطرتأهطداُفهااألمنيطُةفطيبدايطِةفورتهطا
النفطيةعلىمايلي:

ةبقطوةفطياستبعادالقطوىالغربيطةاألخطرىالمنافسطة)االتحطاداألوروبطي,اليابطان,والطدولالصطاعد -0
االقتصادكالصين,وروسيا(،بهدفضمانحصةاألسدمننفطالخليجالعربيوبحرقزوين،
وامتطططداداتالطططنفطالخطططام،وأسطططواقالتصطططديرالمتناميطططة،والعوائطططدالمسطططتثمرة,وبطططذلكأصطططبحالطططنفط

 ة.وتأمينهيعتبرالهدفاألسمىللدولاالستعماريةوهوكانجوهروصميمالصراعاتالعالمي

تطويقواحتواءوضربمصالحاالتحادالسوفييتيسابقًافيمنطقةالشرقاألوسط,وخصوصطًا -0
مططعتنططاميالتصططميماألمريكططيعلططىإحكططامالقبضططةعلططىالخلططيجالعربططيوبحططرقططزوين,وطططرق
المواصطططالتالنفطيطططة,وعليطططهكطططاناالهتمطططامالخطططاصبمكافحطططةاإلرهطططابفطططيأفغانسطططتان)المتمثل

وتنظططيمالقاعططدة(والسططيمابعططدأنتمكنططتالواليططاتالمتحططدة,مططنإخططراجاالتحططادبحركططةطالبططان
بمشططروٍع السططوفييتيمنهططابططدعمطالبططان,فكططانألميركططاهططدفمططنإحكططامالسططيطرةعليهططا,ت مثَّططل 

سعودي,لبناءخطأنابيبللنفطوالغاز,منتركمانستانإلىباكستانعبرأفغانستان–أميركي
ار(؛والمهنططدسالرئيسططيلهططذاالمشططروعهططوشططركةليونوكططاللالنفطيططةاألميركيططةفططي)مينططاءجططواد

لطططوسانجلطططوس,المتحالفطططةمطططعشطططركةلدلتطططاأويطططللالسطططعودية،واللتطططانأزاحتطططاالشطططركةاألرجنتينيطططة
)برايداساينرجيكووب(المنافسةالقويةلهما.وقدفطازتالشطركةاألميركيطةبمشطروعبنطاءخطط

مطياًل,مططنتركمانسطتانإلطىباكسطتانعبطرأفغانسطتان،وتبلططغ821الطبيعطي,وطولطهنقطلالغطاز
كلفتهملياريدوالر.كماخططتشركةليونوكالللمطدخططأنابيطبنفططيمطوازعبطرأفغانسطتان

مليططاردوالر،ويصططلإلططىالسططاحلالباكسططتانيالمطططلعلططىبحططر2،0بطططولألططفميططلوكلفططة
.(1)العرب

 يبالنفطوالغاز,استجابًةلحزاِماألمِنالنفطياألمريكيوخريطتهوفقًالهدفين:يعتبرمدأناب -3

حي وقعتكازاخسطتان"بنقلالنفطوالغازمنآسياالوسطىوبحرقزوين، متعلقٌاروُل: 
مطعالشطركةاألميركيطة)شطيفرون(اتفاقطاالسططتثمارحقطول)تينغيطز(النفطيطةالضطخمة,حيط تقططدر

                                  
,0113-التوتاليتاريطططةالليبراليطططةالجديطططدةوالحطططربعلطططىاإلرهطططاب)دراسطططة(,منشطططوراتاتحطططادالكتطططابالعرب,دمشطططقالمططديني.توفيق,(1)
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.وتخطو (1)%(مطناحتياطيطاتقطزوين22.2فطيةفيكازاخستانتقطدربنحطو)االحتياطياتالن
.(2)"الشركاتالنفطيةالغربية)حرباالهوادةفيها(فيهذاالمجال

فمنطعإيطرانالحليطفاإلقليمطيلروسطياوسطوريةوالمقاومطةاللبنانيطة)حطزباهلل(،الثاني:أما
االوسطططىعبططرأراضططيها،بحكططمقربهططامططنمططنالططتحكمفططيالطططرقالمسططتقبليةلتصططديرنفطططآسططي

أمططططاكناإلنتططططاجوامتالكهططططابنيططططةتحتيططططةقويططططةلتكريططططرالططططنفطوالغططططاز,والتهديططططدالمسططططتمرللعططططدو
الصهيوني.

ومطططعالتططططورالكبيطططرالطططذيشطططهدهالقططططاعالنفططططيبجميطططعنشطططاطاتهونظطططرًاإلطططىاألربطططاحوالعوائطططد
تأميركطاالنفطيطةلتصطبحالسطيطرةعلطىقططاعالطنفطبجميطعالهائلة,المتأتيةمنالنفطتمتحطدي تطلعطا

جوانبه)صناعة,تجارة,نقلوتوزيعوتكريروتخزين(وعليطهأصطبحتمطنأهطماألهطدافاألمنيطةالنفطيطة
الحديثة:

علطى -0 السيطرةعلىمنابعالنفطأينماوجدت:وكانذلكتجاوٌزل هداِفاألوليِة,التياقتصطرت 
 يجالعربي,فأصبحتأميركامعنيةبكلنقاطالنفطالعالمية.حوِ قزوينوالخل

السيطرُةعلىطرِقالتجارةالنفطيةالعالميطِة,وعطدُمالسَّطماِحإلحطِدىالطدُّوِلالمارقطِةبطالتحكِمفيهطا, -0
والسيمامعالمركزيِةالتيتتمتعبهاطرٌقتجاريٌة)كطالبحِراألحمطِر(فطياإلسطتراتيجياتالعالميطة

يمية,وخاصًةمعأهميطٍةإسطتراتيجيٍةت سطت قِطُبأطمطاع العديطِدمطنالطدوِلالطامحطةبالسطيطرِةواإلقل
العالميططِة,باإلضططافةألهميتططهالعسططكرية،وموقعططهاإلسططتراتيجيواالقتصططاديذواألهميططةالعالميططِة

فريقيططا,وبال تططالييعتبططراقتصطاديًاودوليططًا,وخصوصططًامططعإطاللتططهالمميططزةعلطىالمشططرقالعربططيوا 
فريقيا,ويتصلمباشرةبالبحرالمتوسطالمطلعلىأوروبا, الممرالمائيالذييربطبينأسياوا 
والطططذييتمتطططعأيضطططابخصائصطططهالجيوسياسطططيةالتطططيتجعلطططهمحططططُّأنظطططاٍراسطططتعماريٍة,ألهميتطططه

للبحطططرالحمطططرفطططيعطططدة نقطططاٍط,ميزتطططهالعسطططكريةواالقتصطططادية,ويطططأتيتميُّطططُزالموقطططِعاالسطططتراتيجيِّ
هام ,أهمها: بحري   كممر 

                                  
الغازالطبيعيوآفاقهاالمستقبلية,مصدرسابق,المقدمة.تطورإمداداتبحطرقزوينمنالنفطو(1)
.086التوتاليتاريةالليبراليةالجديدة)والحربعلىاإلرهاب(,مصدرسابق,ص(2)
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 ُيعتبطططططر,قنطططططاة وصطططططٍلبطططططينالبحطططططاِروالمحيططططططاتالمفتوحطططططِة,ومطططططنهنطططططاتطططططزداداألهميطططططة
 .(1)اإلستراتيجيةللسودانمنالنواحيالعسكريةواالقتصاديةواألمنية

 منخاللهنفططالخلطيجالعربطي يطران,ُيعتبرالبحراألحمر,الطريقالرئيسيالذييمرُّ وا 
%(مططناحتياجططاتأوروبططاللطاقططة,61إلططىاألسططواقالعالميططةفططيأوروبططا,فحططواليال)

%(مططناحتياجططاتالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةمططنالططنفطتُنقططلعبططر05وتقريططبال)
سياسططيواقتصططاديمباشططرلططدولأوروبططا-,بمعنططىهنططاكارتبططاطجيططو(2)البحططراألحمططر

مطططروالخلطططيجالعربطططي،وذلطططكبسطططبباالعتمطططادالرئيسطططيوالواليطططاتالمتحطططدةبطططالبحراألح
علطىنفطططالخلططيجمططنجهططٍة,وعلططىالمالحطةفططيالبحططراألحمططركطريططقلنقططلوتسططويق

 هذاالنفطمنجهٍةأخرى.

الشطططركاتاألمريكيطططةتحتكطططرمعظطططمإنتطططاجالطططنفطالخليجطططيوتجارتطططه باإلضطططافةإلطططىأنَّ
البحطططراألحمطططرأصطططبحبمنز لطططةخططططِّأنابيطططٍبلنقطططِلالطططنفِطالخطططاممطططنونقلطططه,لطططذلكفطططإنَّ

مصادرإنتاجهفيالخليجالعربطيإلطىأسطواقالتصطريففطيأوروبطاوأمريكطا.ويتضطح
منذلكبأندورالخليجالعربي,كمركِزثقٍلمنالناحيةاالقتصادية،يتكامُلبأهميته

راألحمر.وهومعطرقالمالحةالرئيسيةللنفطالخليجيالمتمثلةببابالمندبوالبح
األمُرالذيجعلحلأزمةالطاقة،منناحيةاإلنتطاج،يكمطنفطيالخلطيجالعربطي،أمطا
الحطططلمطططنناحيطططةالتسطططويقوالنقطططل،فيعتمطططدعلطططىبطططابالمنطططدبوالبحطططراألحمطططروقنطططاة
ذاتأثرتالحركةخاللهذاالمضيق،فإننتائجخطيرةتترتطبعلطىذلطك، السويس.وا 

كريططرفططيمينططاءروتططردامالهولنططدي،واألنابيططبالتططيتنقططلالططنفطمنهططاتوقططفمعامططلالت
المكررمنهإلىبلدانأوروباالغربيطة.كماينقطععنأوروباأيضًاخطططأنابيطبالطنفط

(،الطذييمتطدمطنلالسطخنةلالمصطريةSUMED, Suez Mediterraneanلسوميدل)
لمالحطةفطيقنطاةالسطويس،علىالبحراألحمر،إلطىسطواحلالبحطرالمتوسطط.وتتطأثرا

وتنهطططارالمطططوارداالقتصطططاديةللطططدولالعربيطططةوغيرهطططا،التطططيتططططلعلطططىهطططذاالبحطططر،أو
                                  

31،ص0981أمينهويدي،أحادي فياألمنالعربي،إصداردارالوحدةبيروت،طبعةأولي،(1)
خشطيم،صطراعاالسطتراتيجياتفطيالبحطراألحمطروأثطرهعلطىاألمطنالقطوميالعربطي،محمدزاهطيالمغيربطي،د/مصططفيعبطداهلل(2)

.53،ص0990،يونيه66مجلةشئونعربية،فصليةتصدرهاجامعةالدولالعربية،العدد



003

تتصططلبططهبططأينططوعمططنأنططواعاالتصططال.كططلهططذايثبططتارتبططاطاألمططنالططدوليعمومططًا
.(1)واألمريكياإلسرائيليعلىوجهالخصوصبأمنالبحراألحمر

 الحططةوالتجططارةالدوليططةبططينأوروبططاوأسططياوتقططدرمتوسطططللمكمططايعتبططرممططربحططريهططام
 .(2)السفنالتجاريةالعابرةللبحراألحمرسنويًابأكثرمنعشرينألفسفينة

 إضطططافةل هميطططةاألمنيطططةالتطططييحتلهطططاالبحطططراألحمطططربالنسطططبةللطططوطنالعربطططي,والطططدول
أمنيططٍةُيشططكُِّلالسُّطط اإلفريقيططة,والعططالم,مططنخططالِلدوائططر  م ركططز  وداُنمططعالقططرِناإلفريقططيِّ

 ذلطك  ,وعند الحديِ عطنِإسطتراتيجيِةاألمطِنفطيالبحطِراألحمطِر،فطإنَّ ِثقل هااالستراتيجيِّ
العربطططيوبينهمطططا كتلطططًةجغرافيطططًةواسطططعًة،ت شطططملالبحطططرالمتوسططططوالخلطططيج  ي متطططدُّليشطططمل 

ُتؤخطططططذ هطططططذهالُكتلطططططة  .ويقتضطططططيهطططططذاأن  األحمطططططر  فطططططيالحسطططططباِنعنطططططدتخططططططيِطالبحطططططر 
 إستراتيجيِةاألمِنلمنطقِةالبحِراألحمر.

 لقطُة ُمهم ،ألنَُّهُملتقطىث طالِ قطاراٍت،وح  ستراتيجي  وا  ي تميُزالبحُراألحمُربموقٍعُجغرافي 
إقليميٍةُمهمٍةهي:الشرقاألوسطوالقطرناألفريقطيومنطقطة الوصِلبينثالِ مناطق 

تططططلعليطططهثمطططانيدولعربيطططةوهطططي:المملكطططةالعربيطططةالسطططعودية،مصطططر،الخلطططيج.و
ريتريططا,وفلسطططينالمحتلططة.وتقططعأربططٌعمططنهططذه السططودان،األردن،الططيمن،جيبططوتي،وا 
الدوِلفيقارَِّةأفريقياهي:مصر،السودان،جيبوتي،إريتريا.واألربعاألخرىفيقارة

إسططرائيلآسططياهططي:المملكططةالعربيططةالسططعودية، األردن،الططيمن،وفلسطططينالتططيتحتططلُّ
.(3)جزئهاالمطلعلىالبحراألحمر

 وجطططططود البحطططططراألحمطططططرداخطططططلالطططططوطنالعربطططططي,بعطططططرٍ ال باإلضطططططافِةإلطططططىذلطططططكفطططططإنَّ
كم(فيالحداألقصى,ماجعلكلمايتواجدفيقاعطهمطنثطرواٍتفطي310يتجاوز)

                                  
(1)Openshare/behoth/siasia2/amnbahrahm/index.htm./www.moqatel.com,موسططوعةمقاتططلمططنالصطططحراء,

.8المكانةاإلستراتيجيةللبحراألحمروالمتغيراتاإلقليميةوالدولية,صسيةعسكرية,أمنالبحراألحمر,موضوعاتسيا
(2)08.doc_cvt.htmhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/QrsnaBhria/secالمصطططططططططططططططططططططططططدر,

السابق,المبح الخامس,تأثيرالقرصنةعلىاألمنالعربيوالدوليوالمنظومةالعربيةفيمواجهتها.
(3)Open share/behoth/siasia2/amnbahrahm/index.htm./www.moqatel.com,المكانطططةاإلسطططتراتيجيةللبحطططر

.0رسابق,صاألحمروالمتغيراتاإلقليميةوالدولية,مصد

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/QrsnaBhria/sec08.doc_cvt.htm
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لالمطلطةعليططه,وجميعهططاعربيطةممططايجعططلنططاقالمنطقططةاالقتصطاديةالخالصططةللططدو
تلططكالمنطقطططِةأهميطططًة(1)لهططاسطططيادةدائمطططةعلططىمطططوارده ,وهطططواألمططرالطططذيأكسطططبدول 

 اقتصاديًةإضافيًةمعتزايداكتشافالثرواتفيقاعالبحراألحمر.

حلظططاهرةوهنطاالبطدمطناإلشطارةإلطىنقططةهامطةفيمططايتعلطقبهطذهالمنطقطة,تتمثطلبالنشطاطالواضط
,وقطططدبطططرزنشطططاطهطططذهالظطططاهرة0990القرصطططنة,التطططيشطططغلتأمطططنالبحطططراألحمطططروالمنطقطططةمنطططذعطططام

,مادفعباألممالمتحدةوحلفالنطاتووالطدولالكبطرى,0116بوضوٍحفيالسنواتاألخيرِة,بدءًامنعام
الطذييطدعوإلطىالتسطاؤلحطولوفيمقدمتهاالوالياتالمتحدةاألمريكيةإلطىالتطدخلفطيالقضطية،األمطر

حقيقططةمططايجططري,السططيمابططأنالعططالمقططدوصططلاليططومإلططىمرحلططٍةمططنالتقططدمالتقنططيوالتكنولططوجيواألمنططي
الحمايططِةواألمططِنللمنطقططِة,وي منططعبضططعة زوارقصططيٍدتقليديططٍةالسططيمافططي العسططكري,الططذيُيحقِّططُقأ غططرا  

السطفنالعمالقطة,خاصطًةنطاقالتالبتطرولوحطامالتالططائراتبدايةتطورهذهالظطاهرةمطنالسططوعلطى
صعوبةالرقابةاألمنيةفيالمياهالمفتوحة,فإنممرفان افترضنا جدال  لمالهامنأهميةأمنيةقصوى,

-مططائيكخلططيجعططدنوالبحططرالحمططريتميططزبازدهططارحركططةالنقططلالبحططري,وبأهميططةاقتصططاديةأمنيططةجيططو
السططهلمالحظططةهططذهالظططاهرةوتتبعهططاوالقضططاءعليهططا,أوعلططىاألقططلوجططودرقابططةسياسططية,يجعططلمططن

أمنيةبحريةمالزمةللسفنذاتاألهميةالكبيرة,ولكنماحصلهونجاحأغلطبعمليطاتالقرصطنةممطا
أدىإلىتشكيلعصاباتمنعسكريينسابقينوميلشياتعسطكريةمطزودةبطذخائروأنطواعمطناألسطلحة

ةوالططزوارقالبحريططةالمسططلحة,والمسططتلزماتالعسططكريةوالمعططداتااللكترونيططةالتططيتططؤمِّناتصططالهمالمتطططور
²(مليطونكطم0باألقمارالصناعية,معتعذٍروباسطتحالٍة,الرقابطُةعلطىميطاهخلطيجعطدنالتطيتزيطدعلطى)

مال)أتالنتا(,أمطااألمطربحسباألدميرال)فيليبجطونز(قائطدبعثطةاالتحطاداألوروبطيلإلغاثطةفطيالصطو
المسططتغربفهططوالنجططاحالبططاهرلقراصططنةالصططومالمططنأسططرناقلططةالبتططرولالسططعوديةالعمالقة)سططيروس

(95(مليونبرميلنفطخام,ووصولعددالسفنالتطيتعرضطتلالعتطداءإلطى)0ستار(والتيتحمل)
لطدوليفطإنعمليطاتالقرصطنةالمنفطذة,معالعلمأنهوحسبالمكتطبالبحطريا(2)0118سفينةخاللسنة

                                  
اللططواءفططوزيطايططلوآخططرون،جططزرالبحططراألحمططر،إصططدارمعهططدالدراسططاتالعربيططةبالقططاهرة،طبعططة(1)

  .326م،ص0989أولي
د.عبطططدالعزيز.محمطططد,القرصطططنةالبحريطططةفطططيخلطططيجعدن)المشطططكلةوالحطططل(,جامعطططةعطططينشطططمس,عطططنموقطططعسطططيمنارل بحطططا (2)

.0ص, www.seminar.ps والمشاريعالجامعية,

http://www.seminar.ps/
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 ٠٢٢٢وحتطىعطام٠٢٢٢أوتلكالتيتمتمحاولتهاوالمبلغعنهافيمياهأفريقيطاالشطرقيةومنطذعطام
:(1)علىالتواليتبلغ

 (.2224-2222عمليات القرصنة المبل  عنها في المياه اافريقية خالل الفترة : 12 جدول

2000 2001 2002 2003 2004 

28 22 19 18 13 

.0113المصدر:تقريرالمكتبالبحريالدوليلعام

م٠٢٢٢كمططاوأنمعططدلالقرصططنةكططانفططيتراجططعملحططوظ.ولكططنبططدأفططياالرتفططاعبعططدذلططكمنططذ
,حيططط سطططجل(2)٠٢٢٢حتطططىاكنفيمطططاعطططدافتطططرةالمحطططاكماإلسطططالميةوهطططيالنصطططفاألخيطططرمطططنعطططام

(هجمةعلىالسفنشنهاالقراصنةالصوماليون.002حوالي)0119خاللعامالمكتبالبحري

مكططاٍن,علططىخلفيططةو بططدتِتصططريٍحل سطططوِلالخططامِساألمريكططيبأنَّططُهاليسططتطيُعالتواجططد فططيُكططلِّ
رُ لوجططوِدقواعططد عسططكريًةبحريططًةأمريكيططًة,ُتسططاهُمبسططرعِةالوصططوِلإلططىالسططفِنالتططيتتعططالحاجططة ملحططةٌ

لالعتداِءبمجرِداإلبالِغبمايسطاهمفطياسطتقرارالمنطقطةوعطودةالمالحطةإلطىحالتهطاالطبيعيطةفطيخلطيج
عدنوالبحرالحمر,أوأنالحركطةالمالحيطةسطوفيطتمتحويلهطاعطنالبحطرالحمطر,وااللتفطافبهطاحطول

سياسططية,والواضططحأنالخيططار-جيططورأسالرجطاءالصططالح,وبالتططاليتفقططدالمنطقططةأهميتهططااإلسططتراتيجيةوال
األولهواألرجحللخطروجمطنهطذهاألزمطةولتحطافظدولحطو البحطراألحمطرعلطىمركزيتهطاالتجاريطة
والمالحيطةفطيالعطالم,والسطيمامطعوجطودالخلططالعمطدبطينالقرصطنةوالمقاومطةالصطوماليةضطداالحططتالل

دونأنأيحطططرج,وخصوصطططًاعنطططدمايتعلطططقاألمطططراإلثيطططوبي,بمطططايسطططهلتبريطططرتوجيطططهالضطططرباتإليهطططا
بالوقوفبوجهتقسيمالصومالمنجهةواحتاللهمنجهةأخرى,األمرالذييؤكطدعلطىتطورطإسطرائيل

                                  
(1)‘’ Illegal fishing off Somalia nets $300m a year ,” Mail & Guardian, September 1, 2005, 

 http:// w ww.mg.co.za/article/2005-09-01-illegal-fishing-off-somalia-nets-300m-a-year. 
(2)Wayne K. Talley and Ethan M. Rule, “PIRACY IN SHIPPING” (Maritime Institute, Old Dominion 
University, September 21, 2005), Google Scholar, 

http:// bpa.odu.edu/port/research/talley.piracy.doc.  
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,مططنتمريططرمشططاريعإقليميططة(1)وجهططاتغربيططةتعتبططرأميركططافططيمقططدمتهاعلططىاعتبارهططاالمسططتفيداألول
أوبمعنىأدقأمركةأمنالبحراألحمطر,وبالتطاليتطتمكنالواليطات,(2)ودوليةلتدويلأمنالبحراألحمر

وتجططارةالبتططرولفيهططا,وتسططتكملالمتحططدةاألمريكيططةمططنفططر طططوقأمنططيعلططىمنطقططةالشططرقاألوسططط,
بذلكحزاماألمنالنفطي,الطذييبطدأمطنبحطرقطزوين,بمحاولطةأمريكيطةلفطر ططوقأمنطيعلطىالشطرق

تطططهلطططمتسطططتكملحتطططىاكن,مطططعوجطططودالعطططائقالسطططورياإليرانطططي,فبإتمطططامالسطططيطرةاألوسطططط,إالأنحلقا
األمريكيطططةعلطططىسطططورية,تطططتمكنمطططنالطططتحكمبنقطططلالبتطططرولمختصطططرةمسطططافاتطويلطططةمطططنالكيلطططومترات,
وخصوصًابعداألزمطةالنفطيطةالتطيخلقطتبضطربخططوطالتطابالينفطيسطورية,كمطاوأنتمطامالسطيطرة

حقططقالسططيطرةشططبهالتامططةعلططىنفطططقططزوين,ويحقططقألميركططاالوفططوراتالنفطيططةالتططيتمثططلعلططىإيططراني
الحلماألمريكيالكبيربالسيطرةعلىثرواتالعالم.

  ثانيا : حزام ارمن النفطي للواليات المتحدة ارمريكية

,بالحصطططولاسططتنادًاإلطططىاالرتبططاطالتطططاريخيللصطططراعاتالسياسططيةوالعسطططكريةفطططيالشططرقاألوسطططط
علىثرواته,فإناإلستراتيجيةالعامةللوالياتالمتحدةاألميركيةفطيمنطقطةالشطرقاألوسطط،بنيطتعلطى
يضططمُّمنططابع الططنفِطوتكططوُنإسططرائيل أسطاسإحكططامالسططيطرةاألمريكيططةعلططىالمنطقططة,فططيحطزامأمططٍننفطططي 

فيرسِمإستراتيجيتِهاألمنيِةواالقت األساسيَّ صطاديِةوفطق مصطالحها,ومصطالِححلفائهطافطيإططارالالعب 
مشطروعالشططرقاألوسطططالجديطدبعيططدًاعططنمصططالحدوِلالمنطقطِة,والسططيمابططأنحطزاماألمططنالنفطططيالططذي

رسمتهأميركاتمثلفيمايلي:

إحكططامالسططيطرةعلططىالخلططيجباعتبططارهالمططتحكمفططيبوابططةالمشططرقالعربططي،ومفتططاحطريططقالهنططد، -1
,(3)طرعلطططىمضطططيقهرمطططزوبحطططرالعطططربوالمحطططيطالهنطططدي،والقريطططبمطططنبطططابالمنطططدبوالمسطططي

                                  
متحططدةولإسططرائيلل,أمريكططانبططوي.صططالحالططدين،الخبيططراألمنططيالمصططري,والمتخصططصفططيشططؤونالمالحططةالبحريططةالواليططاتال(1)

http:// www.islammemo.cc/akhbar/Africa-مفكرةاإلسالم”ولإسرائيللوراءالقرصنةالصوماليةلضرباقتصادمصر,
Europe/2008/11/22/72764.html.-we 

(2)Clark, Colin. “Somali Pirates Call on American Benefactor.” Military.com, November 25, 2008. 
http://www.military.com/news/ article/somali-pirates-call- on-american- 
benefactor.html?col=1186032311124 

.333,مصدرسابق,صالتوتاليتاريةالليبراليةالجديدةوالحربعلىاإلرهابالمديني.توفيق,(3)

http://www.military.com/news/%20article/somali-pirates-call-
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والموازيإليران,والقريبمنالقوىالمناوئةللسياسةاألميركية,والقاب علطىثلثطياحتياطيطات
النفطفيالعالم,والمطلعلىنفطبحرقزوين,والقريبمناالمتدادالشيوعيالسابقوالمنظور

 دتقدراتاالتحادالسوفييتيللتجمعفيروسياالبيضاء.فيمللوعا

توسطططيعالخريططططةالنفطيطططةاألمريكيطططةللعطططالمبحيططط تمتطططدإسطططتراتيجيةأميركطططاالنفطيطططةلتضطططمعطططدة -2
منطططاطقتعتبطططراألغنطططىنفطيطططًامطططعاألخطططذبعطططيناالعتبطططارالمنطططاطقالفقيطططرةنسطططبيًا.وتطططأتيمنطقطططة

(مليطططاربرميطططل،065يالمرتفطططع,خاصطططًةالسطططعودية)مطططعالمخطططزوناإلسطططتراتيج الخلطططيجالعربطططي
,فيمقدمةالمناطقالغنيِةالمستهدفةبظلحزاماألمن0100(ملياربرميل,لعام051والعراق)

منطقطةالغطربوالوسطط النفطياألميركي.أمامنطقةشطرقآسطياتعتبطرفقيطرةبطالنفطعلطىعكطس
يطران)(مل38.01اكسيويالغنيةوخاصةحو بحرقزوين) (مليطاربرميطل,052ياربرميل,وا 

فطيحططينتفتقططرأوروبطابشططكلعططامللطنفط,وبالتططاليعططدمدخولهطاضططمناإلسططتراتيجيةالنفطيططةإال
يتواجططدالططنفطفططيأمريكططاالشططماليةمططععططدمإقحامهططا كمنططافٍسعلططىنفطططالشططرقاألوسططط,بينمططا

لمكسططيكقططدذابططتمسططبقًافططيالسياسططةباإلسططتراتيجيةاألمريكيططةعلططىاعتبططاربططأنكططلمططنكنططداوا
مكانطططانضطططمنإسطططتراتيجية األمريكيطططة,وأصطططبحتجطططزءًاداعمطططًالهطططا,أمطططاأمريكطططاالجنوبيطططةفتحتطططلُّ
أميركطااألمنيطة,األول:أمنطيسياسططيعسطكري,علطىاعتبارهطافططينظطرالواليطاتالمتحطدةامتططداد

وي,والسطططيمافنطططزويالالغنيطططةبطططالنفططبيعطططيلسططططوتهافطططيالقطططارةاألمريكيطططة,والثطططاني:أمنطططيططططاق
انضطمامهاإلطىخريططةالطدولالمناوئطةالمهطددةللمصطالح098) (ملياربرميطل,علطىاعتبطارأنَّ

شططمالها األمريكيططة,سططوفيططؤثرعلططىأمططنأميركططاالقططومي.أمططافططيإفريقيططافططالنفطموجططوٌدفططي
(031.3طيططاتالقططارةمططنالططنفط)ووسطططهاويكططاديكططونجنوبهططافقيططرابططالنفطيبلططغاجمططالياحتيا

 .(1)0100ملياربرميلمنالنفطفيعام

سطططرائيلفطططيالشطططرق -3 كطططبحجمطططاحكطططلمطططنإيطططرانوسطططورية,كمحطططوٍرمقطططاوٍملمخطططططاتأميركطططاوا 
حكططامالسططيطرةعلططىالططنفطاإليرانططيوالمالحططةفططيالخلططيجالعربططيمططنجهططةٍ بعططدأن-األوسططط,وا 

ومنجهٍةأخرىإضطعافالطدورالسطوريكخططالطدفاعاألول-يتالسيطرةعلىالنفطالعراقتمَّ

                                  
(1)All data ; from back source:BP Statistical Review of World Energy, 2013, Oil: Proved reserves. 
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,بمطايضطمنضطعيفٍةمشطغولٍةبمشطكالتهاالداخلية)البنيويطة(المقاومإلسرائيل,وتحويلهاإلىدولٍة
لدولطططِةاسطططتراتيجيل-حققطططهالسطططيطرةعلطططىالموقطططعالجيطططوباإلضطططافةإلطططىمطططايُأمطططنإسطططرائيلبدايطططًة,

وأسياوالمطلعلىالبحراألبي المتوسط,وبالتاليفيمالوتمتسورية,الواصلبينأوروباال
يطرانوالخلطيجإلطىأسطواقأميركطا السيطرةألصبحتسوريةأنبوبالضخالرئيسطيلطنفطالعطراقوا 

الميناءالنفطياألهمفيالشرقاألوسط,وبالتطالياختصطاركبيطرللمسطافاتوألصبحتوأوروبا,
ىتوجيهالضربةالقاضيةلروسيامنخاللسقوطأخرحليفلهابينالشرقوالغرب,إضافةإل

 فيالشرقاألوسط.

السطيطرةالتامطةعلطىططرقالمالحطةالعالميطة,والمضطائقاإلسطتراتيجية,والممطراتالبحريطةالهامططة -4
وقطوفٍمحاولطةِيِّألدع رَّالطوحتطواء االللواليطاتالمتحطدةاألمريكيطة,حقطقُفيالشرقاألوسط,بمايُ

الخصططائصالتقسططيمية,ذاتُفططيمنطقططةالشططرقاألوسطططاألمريكيططةاألهططدافوالمخططططاتبوجططه
إعططادةهيكلططةحططدودأقطططارالططوطنالعربططيتقططوُمهططذهالمخططططاتعلططىلمططاهططوأصططاًلمقسَّططم,و
حقطقبالتطاليتت,األمنيطةواالقتصطاديةاألمريكيةاإلسطرائيليةيخدماألهدافوالدولاإلسالمية,بما

زرعكيانطاتمواليطةإلسطرائيلوأميركطافطيالهيكطلوذلطكمطنخطالل,المنطقةسيطرةالتامةعلىال
أ  خلُق توتراٍت وحالة  مان عادم  ,ةالمصالحاألمريكيةعلىحمايالجديدللشرقاألوسط,تعملُ

شاعاُل الفاتن  والنعارات الطائفياة وااثنياة شطعرُتالمنطقطةوجعطلدول,االستقرار  في المنطقاة ، وا 
حالططٍةدائمططٍةمططنوجططودُدائططٍمخاصططًةمططنقبططلإيططران)الشططيعية(وسططورية)البعثيططة(,بالتططاليبتهديططدٍ

مطططاجعطططلمنطقطططةالخلطططيجوصطططًاالسطططعودية,خصعروشطططهمدولالخلطططيجعلطططىحكطططامالخطططوِفلطططدى
يطةأكبطرالغنيةبالنفطتعتبرأهماألسواقالعالميةالستيرادالسالح,منالوالياتالمتحطدةاألمريك

 .(1)للسالحاًريصدتالدول

العمططلعلططىإيجططادتقسططيماتجديططدةللمنطقططةبمططايسططهِّلإضططعافدولالمنطقططة,والوصططولإلططى -5
مواردهاوثرواتهامنخاللأقلياتعرقيطةوأثنيطة,تشطكلالمبطررللوصطايةوالسطيطرة,األمطرالطذي

تالقرصطنةفطيخلطيجعطدنيمكنإيجادهفيتقسيمالصومالإلىشمالوجنطوب,وتنشطيطحركطا
والبحرالحمطر,بمطايحقطقالطدخولالمطريحألميركطابعطدتمطامالتقسطيم,وزوالمقاومطٍةكطانلهطاأن

                                  
.333,مصدرسابق,صالتوتاليتاريةالليبراليةالجديدة)والحربعلىاإلرهاب(دراسة(1)
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تؤديلخسائركبيرٍةألميركا,ومنثماالنتقاللتقسيمالسطودانإلطىشطماليوجنطوبيبعطدأنكطان
جميططعمططواردالسططودانبمططامخططططلهططاالتقسططيمفططيخمططسأقططاليم,تحقططقالسططيطرةاألمريكيططةعلططى

يحويهمنثروات)غذائيطةوهطوسطلةغطذاءالعطرب,والمطواردالمائيطةفطيإططارالتوقعطاتالعالميطة
بأزمةتجعلأسعارالماءتتفطوقعلطىأسطعارالطنفط,والطنفطالثطروةالمتفجطرةحطديثًافطيالسطودان(

شطيعية(لضطمانعطدمالعطودةوالتلويحبمشروعتقسطيمالعطراقإلطىثطال دويطالت)سطنيةوكرديطةو
إلىالوراءفيمطايتعلطقبطالنفطالعراقطيوعطدمإبطراماتفاقيطاتمطعروسطياوفرنسطاوالصطينللحصطول
علططىعقططوداسططتثمارية,ألنالسططيطرةعلططىالططنفطالعراقططيتعتبططرالقضططيةالمركزيططةفططيالسياسططة

لسياسيةواألمنيةوالعسكريةعقطباألميركيةإزاءالعراقحاليًاومستقبليًا,لذلككانتاإلجراءاتا
يطططران(المناوئطططةألميركطططا احططتاللالعطططراقتقطططومعلطططىإحططدا التطططوتراتفطططيدولالجطططوار)سططوريةوا 
سططرائيل,مسطططتغلًَّةالتشطططرذموالتشطططتتالواقطططعبطططينأقططططارالطططوطنالعربطططي,لتزيطططدمطططنهطططذاالتباعطططد وا 

الفاضحلطنفطالعطراقوالمجطازرالتطيوتشغلهاعنقضيتهاالرئيسية)القضيةالفلسطينية(والسلب
ترتكببحقالشعبينالعربيينالفلسطينيوالعراقي,منخاللاشغالالمنطقِةبالقضاياالداخلية,

 وكلذلكيخدمأمنإسرائيلوتوسعهاوتفوقها,ومصالحأميركاالنفطية.

المتحدة ارمريكية مان  إذا  يمكننا استنتاا ارثر االستراتيجي للنفط, على سياسة وأمن الواليات
خالل ما يمكن أن ُتقدم  عليه في سبيل الوصول لهذا الهدف الثمين, وقاد كشافت حارب كوساوفو عان 

عليااه, ماان خااالل أهميااة  (1 (حاازام أماان نفطااي أحيااك لاادول القوقاااز, والااذ  أكااد  زبين ااو بريجينسااكي
ل القوقاااز(, ويمكاان التركيااز علااى فاارض طااوق أمنااي حااول الحاازام اروراسااي, لوجااود الاانفط لاادى دو

مالحظة تكرار هذه االستراتيجية بشكٍل دائٍم عبر الزمن م  اختالف المناطق الج رافية وثبات ارهداف 
النفطية وارمنية, ودخوُل أهداٍف جديدٍة حيز  التنفيذ  , وهذا ما عادت "وأظهرته الحارب ارمريكياة ضاد 

                                  
وهططو، اسططتراتيجي-.وعططرفكمفكططرجيططو0980و0922ناعططواممستشططاراألمططنالقططوميفططيعهططدالططرئيسجيمططيكططارترمططابططي(1)

كماعرفبكونهالسياسيالبراغماتيالذييستطيعبمهارةوحنكةأنيتعاملمعالقادةمنالحزبين"صاحبنظريةلالحزاماألخضر
لخارجيطةلالطذييحطّ تقريطرلالعالقطاتامطعروبطرتغيطتسفطيصطوغ0113الجمهوريوالديمقراطيفيآن،حي اشتركفطيالعطام

ثرإعالنالتقريربوقتقصيرقّلدالرئيسالسابقجورجبوعغيتسمنصب علىبدءالوالياتالمتحدةلإشراكًاانتقائيًامعإيرانل.وا 
وزيططرالططدفاعفططيحكومتططهالجمهوريططة،وقططداحططتفظبهططذاالمنصططبفططيحكومططةأوبامططاالحاليططةالديمقراطيططة.ويشططغلبريجنسططكيرئططيس

مستشطططاريوصطططانعيالسياسطططاتالمسطططتقبليةفطططيلمركطططزالدراسطططاتالدوليطططةواإلسطططتراتيجيةفطططيركلمجلطططساإلدارةوعضطططوفريطططقمشطططا
(.Center for Strategic and International Studies (CSIS) "واشنطن)
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ها من إقامة قواعد أمريكياة فيهاا وفاي عادة دول تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أف انستان، وما تال
أخارى فااي آسايا الوسااطى والقوقاااز، فالوالياات المتحاادة قااد اسات لت ضااربات الحاااد  عشار ماان أيلااول 

لتعزيز نفوذها العالمي، وعلى وجه الخصوص هيمنتهاا علاى منااطق آسايا الوساطى والخلاية  2221
وعمليا  لما رف انستان مان  .(1 "اقتصادية-وجيواستراتيجية -وبحر قزوين، وذلك لتمتعها بأهمية جيو

أهميااٍة بالنساابة للمصااالح االقتصااادية وارمنيااة ارميركيااة, دفعاات واشاانطن بقواتهااا للعسااكرة عنااد بطاان 
جمهوريااة روساايا االتحاديااة وفااي أراضااي جمهوريااات آساايا الوسااطى، ممااا يااهد  لتاادعيم الهيمنااة 

منااطق القوقااز، وبحار قازوين، وسايهثر ذلاك مساتقبال  ارمريكية على مسارات نقال الانفط وال ااز مان 
على نظام تسعير النفط وال از، وعلى فاعلية منظمة أوبك في توجيه اانتااا خفضاا  أو ارتفاعاا ، هاذا 

 .(2 إذا لم يتم تهميش المنظمة بشكل فعلي، خاصة  وأن الواليات المتحدة بحاجة متزايدة إلى النفط

                                  
,جامعططةدمشططقكليططةالعلططوم0110/أيلططول/00د.الشاهر.اسططماعيل.شططاهر,أولويططاتالسياسططةالخارجيططةاألميركيططةبعططدأحططدا (1)

.018,ص0119السياسية,منشوراتالهيئةالعامةالسوريةللكتاب,وزارةالثقافة,دمشق,
.3األمريكية,منقولعنموقعاتحادالكتابالعرب,ص فياإلستراتيجية صارم,سمير,النفطالعربي د.(2)
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 سوق النفطيةالمبحث الثالث: أميركا وال

تسطططططعىالطططططدولالصطططططناعيةالكبطططططرىللحصطططططولعلطططططىأكبطططططراحتيطططططاطيأومخطططططزون,يطططططوفرالطططططدوران
واالسططتمرارللعجلططةالصططناعيةلططديهاقبططلأنتسططتقراألحططوالعلططىبططدائلالطاقططةالحاليططة.والمشططكلةتكمططن

ينمطوبمعطدالتفطيعطدةنقطاطرئيسطيةفطيظطلمحدوديطةالمطوارد,فطالمخزونالعطالميللطاقطةمطنجهطةال
تواكططبالطلططبالمتزايططدةمططعاسططتمرارعجلططةاإلنتططاجوالنمططواالقتصططادي,كمططاإناالسططتهالكينمططوأيضططًا

لططططى95.3إلططططى)0101وبمعططططدالتمتزايططططدةمططططنالمتوقططططعأنتصططططلفططططيعططططام (مليططططونبرميططططليوميططططًاوا 
,وبالتططاليسططيكوننقططصكبيططرفططيالكميططاتالمعروضططة،0105مليططونبرميططلبططاليومعططام(1)(011.3)

وارتفاعاتمسطتمرةفطياألسطعار،وعجطزشطركاتالطاقطةالعالميطةعطنتلبيطةالطلطبالمتزايطد,األمطرالطذي
للسيطرةعلىمواردالطاقة. سيؤديإلىصراٍععالمي 

لتفططوقاالقتصططاديوالعسططكري,كانططتمخططاتهططاتحططاكومططعالنزعططةاألمريكيططةللسططيطرةواسططتمرارا
بمايخدمذلطكالهطدفويعطززأمنهطاالقطوميوالططاقي,علطىالطرغممطنأنتصطريحاتالحكومطةاألمريكيطة
تؤكططددائمططًاأناألمططنالطططاقياألمريكططي,إنمططابإيجططادالبططدائلعططنالططنفطعمومططًاونفطططالخلططيجعلططىوجططه

بططرجينلخبيططرالطاقططةاألمريكططيفططيوحططدةأبحططا الطاقططةبجامعططةالخصططوص,وهططومططاصططرحبططهلدانيططل
كمبطردج،لإنهنططاكاختالفططاكبيططرافططيتفسططيرمعنططىأمططنالطاقططة..وبالنسططبةللسياسططةاألمريكيططةفططإنأمططن
الطاقططةيعنططيخفطط اعتمططادالواليطططاتالمتحططدةعلططىالططوارداتعططنطريطططقالتططرويجألنططواعوقططودمنتجطططة

,(2)لوخفطط مخططاطرالصططدماتالسططعريةباالعتمططادعلططىعططدةمصططادرومططوردينلمحليططا،مثططلاإليثططانو
ولكنالتضاربواضحمابينالتصريحاتواألرقامالمنشورةمابيناحتياطيواستهالكأميركطيصطافي
باليوم,وعلىمدارالسنة,وكميةالنفطالتطييطتماسطتيرادهامطنالخطارج,وكميطةالوقطودالحيوي)اإليثطانول(

ييمكنأنتقدمهاالزراعة,ومقدرتهاعلىتلبيةاحتياجاتأميركاالطاقيطة,والحقيقطةهنطاأنأميركطاالالت
يمكنهططاأنتسططتمروتتططططوربططدونالططنفطكمطططااليمكططنللمطططواطناألمريكططيالططذياعتطططادالتططرف,أنيقطططوم

والدعائيطةالتطياعتطادتبترشيداستهالكهالنفططي,ومطاتلطكالتصطريحاتإالنطوعمطنالتغطيطةاإلعالميطة

                                  
.0119ليوالنظرةالمستقبليةللسوقالنفطية,أوبك,فيينا,يو(1)
(2)www.almethaq.info/news/article2715.htm0100-10-08,نقطططاًلعطططنالعطططربأوناليطططن,تمطططتطباعطططةالخبطططرفطططي

13:33:03. 

http://www.almethaq.info/news/article2715.htm
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أميركطططاإطالقهطططاعبطططرمختلطططفأجهزتهطططاالتضطططليليةإلكسطططابتحركاتهطططاالصطططفةالشطططرعية,اإلنسطططانيةغيطططر
المصططلحيَّة,لمططاتقططومأوتنططويالقيططامبططهفططيسططبيلالوصططولإلططىغاياتهططاوأهططدافها,والسططيماإذامططاكانططت

تقططومعلططىالتططدخلفططيالشططؤونالداخليططةللططدولاكليططاتالتططيتتبعهططاأميركططاللوصططولإلططىهططذهاألهططداف
األخطططرى,وتغييطططراألنظمطططةبطططالقوةوالقيطططامبطططالحروباالسطططتباقيةوتوسطططيعالوجطططودالعسطططكرياألمريكطططيفطططي

(1)العالم..فيسبيلحمايةهذهالمصالحالبترولية,وهذامطادفطعأميركطالسطنمطايسطمىبقطانونلالنوبطكل
,والطططذييمكطططنالحكومطططةاألمريكيطططةمطططنمقاضطططاةلاألوبطططكل0112عطططاماألمريكطططيالطططذيأقطططرهالكطططونجرس

,فطططيمحاولطططةلسطططلبدولمنظمطططةاألوبطططك(2)والمنظمطططاتالمماثلطططةلهطططابطططدعوىالطططتحكمفطططيأسطططعارالطططنفط
وتسطعيره,خصوصطًاأن وتسطويقه الطنفط العربيطةهطذاالسطالحمطنخطاللالسطيطرةعلطىإنتطاج والمجموعطة

منقضايااألمنالقوميللعديدمندولالعالم،السطيمابعطدارتفطاعالطلطبتأمينمصادرالطاقةأصبح
العطططالميعلطططىالطططنفط,خاصطططًةالطلطططبالصطططينيوالهنطططدي,اللتطططانتعانيطططانمطططننقطططٍصفطططيمطططوارِدالطاقطططِة
الداخليططِة,األمططرالططذيسططيدفعهماللتوجططهأكثططربكثيططرنحططواالسططتيراد,مططايسططبباالربططاكللططدولتانسياسططيًا

فطيطًا,وبطنفسالوقطتسطيكبحجمططاحالتفطوقوالنمطواالقتصطاديلهطذهالططدوِل,خاصطًةمطعالخططواتالتططيون
سطططارعتواشطططنطنالتخاذهطططافطططيسطططبيلضطططماناسطططتمراريةسطططيطرتهاوتفوقهطططا,فكانطططتثطططوراتاأللطططوانفطططي

باإلضططافة)جورجيططاوأوكرانيططاوأوزبكسططتانوروسططياالبيضططاءوقرغيسططتان(,والصططراعاتعلططىنفطططإفريقيططا,
إلططىاالنهمططاكأكثططرفططيالتوسططعبإسططتراتيجيةالسططيطرةعلططىمصططادرالططنفطوالطاقططةالرئيسططيةفططيالخلططيج
وآسططططياالوسطططططىوحططططو بحططططرقططططزوينوأفريقيططططاومنططططاطقأخططططرىمططططنالعططططالم,وكططططلذلططططكتحططططتمسططططمى

امنططةوراءتذبططذبالديمقراطيططةودعططمالحريططةواالسططتقاللوالقضططاءعلططىالدكتاتوريططة,فمططاهططيالحقيقططةالك
النفطإنتاجًاوتسعيرًا؟وماهواالنعكاسالحقيقيللقطرارالسياسطياالسطتراتيجياألمريكطيعلطىالتغييطرات

 فيالسوقالنفطية؟.

                                  
وبكلبهدفالتحكمفيالنفطالعالمي.لقانونالتكتالتإلنتاجوتصديرالنفطل،الذييفر الوصايةعلىمنظمةلاأل(1)
 المصدرالسابقنفسه.(2)
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 أوال : التقلبات في أسعار البترول.

توقعطاتبالتطأثيرسطلبًاعلطى(0103-0111)خاللالفتطرةأثارتالتقلباتالحادةفطيأسطعارالطنفط
 وفهاللبلادان المنتجاة,  إساتراتيجية   أن النفط الخام يعتبار سالعة  وبما ,داءاالقتصاديالعالميالكلياأل

وعلاى  الصناعية الكبارىفي مقدمتها الدول و  المستهلكة   البلدان   لجمي    قومي   أمنٍ  سلعةُ  الوقت   بنفس  
,(أميركاااا رأساااها بالنسطططبةللكثيطططرمطططنالقطاعطططاترةٍكبيطططذاُتأهميطططةٍعتبطططرمشطططتقاتهاالمختلفطططةتُحيططط أنَّ

فططلططذلكاالقتصطادية)الصططناعيةوالزراعيطة...( فططيأسطعارهقططديططؤديإلطىإحططدا هططزةاالرتفطاعالحططادَّإنَّ
إلطىمطايعطرفبطالركوداالقتصطادالعطالميفطياألجطلالقصطيرفطعُد ,بالتطالياقتصاديةمنجانطبالعطر 

المسططتهلك)فططيالواليططاتالمتحططدةويمططنالطططاقاألدُهططدِّيُقططدذلططكحططدو وبططنفسالوقططتإنَّ"التضططخمي,
بططينالمسطائلالتططيتعالجهطااإلدارةاألميركيططةمطنهطذهالمسططألةاألهطمَّتعتبططُرلطاقطةعالميططًا(,التطيلاألكبطر
.(1 "رأسأولوياتهافيسياستهاالحاليةالداخليةوالخارجيةتربعتقضيُةأمنالطاقةعلى,حي ُداخلياً

وبنفسالوقتفإنمايحد منتذبذبقدينتجعنطهانخفطا كبيطرمطنجانطباإلنتطاجقطديضطر
بمصططالحواقتصططادياتالبلططدانالمنتجططةوهططيالبلططدانالناميططة,ومططاإلططىهنططاكمططننتططائجخطيططرةكالتضططخم

نماحد فياكونةاألخيرةهوسلسلٌةمنالتذبذباِتالخطيرِةالتيإذاماتُ إلطىقطيٍموالبطالة.وا  رجمطت 
تفططاقِمالعجططِزفططيالحسططابالجططاريلططدىتلططكالبلططدان,وارتفاعططًاخطيططرًافططيالقيمططة مقططدار  نقديططٍةأل ظهططرت 
النقديةلالستيرادمقارنةمعحجمالناتجالمحلياإلجمالي،وخاصةفيفتراتاالرتفطاعالحطادفطيأسطعار

(08.01بسططعر)0113سططبوقةبططدأتفططيعططامالططنفط.حيطط ارتفعططتأسططعارالططنفطإلططىمسططتوياتغيططرم
(دوالرللبرميططل60.6،قبططلأنتهططبطإلططى)0118دوالرللبرميططلعططام(95)دوالرللبرميططللتقتططربمططن

حيطط وصططلتإلططى0100,ومططنثططملتعططودلالرتفططاعفططيالسططنواتالتاليططةحتططىعططام(2)0119فططيعططام
ا مطايسطمىب)ثطوراتالربيطعالعربطي(,والشطكل(دوالرللبرميطلمتطأثرًةبأحطد019.5أقصىارتفاععنطد)

:0103-0111البيانيالتالييبينالتذبذباتفيسعربرميلالنفطخاللالفترة

 

                                  
(1)C20C6EEA2020.htm-8623-4750-EEE7-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/395FD16D,

الموافططق-هططط09/5/0330,الططنفطقططديتجططاوزمائططةدوالر,عططنتططايمنيططوزاألمريكيططة,االثنططينتقططاريراقتصططادية االقتصططادواألعمططال
م.3/5/0101

(2)http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm . 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/395FD16D-EEE7-4750-8623-C20C6EEA2020.htm
http://www.aljazeera.net/eBusiness/
http://www.aljazeera.net/eBusiness/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/395FD16D-EEE7-4750-8623-C20C6EEA2020.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/395FD16D-EEE7-4750-8623-C20C6EEA2020.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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 .2213-2222متوسط أسعار النفط بحسب سلة أوبك للفترة : 14 شكل


Source: OPEC Basket Price,  

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm 

ومنغيرالمرجححدو استقرارولوبشكلنسبيل سعارفيالسنواتالقادمطة,وذلطكل سطباب
:التاليةوالتيتوضحسببالتقلباتالتيطرأتوماتزالمالزمةللسوقالنفطية

األمطر طاقطةاإلنتاجيطةخطارجأوبطكودخطولمرحلطةتركيطزاإلنتطاجفطيدولأقطل،انخفطا نمطوال -0
وقططتاسططتمرفيططه الططذيسططيمكنهامططنالططتحكمباألسططعار,وتالشططيالطاقططةاإلنتاجيططةالفائضططةفططي

 الطلبعلىالنفطباالرتفاع.

صطاديفطياستمرارزيادةالطلبالعالميعلىالنفطواستهالكهوالنطاتجعطناسطتمرارالنمطواالقت -0
والهندودولاالقتصادياتالناشئة,وعدممواءمةطاقةناقالتالنفطللطلبعلطىالطنفط, الصين

أسططعارالططنفطلططميططؤدإلططىانخفططا النمططوفططيالطلططبالعططالميعلططى باإلضططافةإلططىأنارتفططاع
 فيالماضي. النفط،علىعكسماحصل

 المسطتخرج,بنتيجطةتغيطرنوعيطةالطنفط تضاؤلطاقةالتكريروعدممواءمةالمصافيلنوعالطنفط -3
ورفطعالشطركاتللسطعرالمجطدي المسطتخرج.واسطتمرارارتفطاعتكطاليفإنتطاجالطنفطونقلطهوتوزيعطه

 اقتصاديًا.

 تغيرسلوكأوبكورفعهالمستوىالسعرالمرغوب. -3

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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 حصولشركاتالنفطالعالميةعلىامتيازاتفيالبالدالنفطية. زيادةصعوبة -5

 لمضاربين.زيادةدورا -6

 االضطراباتالسياسيةفيالعالم. زيادة -2

 ودورها في التأثير على أسعار البترول عالمي ا   ثانيا : الطاقة اانتاجية الفائضة

ةٍواضطحةٍاقتصطاديةٍسياسطيمعطانٍفطيطياتطهِيحمطلُفائضطةٍإنتاجيطةٍبطاقطةٍمنتجطةٍدولةٍاحتفاظ إنَّ
الدولالمستهلكةبمايخدممصلحةالمنتجينوالمستهلكينعلىحطدبحسننواياهذهالدولةالمنتجةتجاه

سواء,منخاللاستخدامهطذهالطاقطةلمجابهطةالطنقصالمؤقطتفطيالمعطرو ,األمطرالطذييطؤديبطدوره
لتخفي حدةالهزاتاالرتداديةفياألسعاروالتيقدتنتجعنهذاالنقص,ولكنماهطومتعطارٌفعليطه

بقطططىفطططياإلططططارالنظطططريلطالمطططاالطططنقصفطططياإلنتطططاجيحطططد بشطططكلمفطططاجئوفطططيظطططلأنهطططذهالتقنيطططةت
الطاقططة اإلنتاجيططةالفائضططةالتتجططاوببسططرعٍةلحططوادِ  إنططذاراٍتمسططبقٍة,السططيماأنَّ ظططروٍفطارئططٍةدون 

لططهعالقططةبالخصططائصاإلنتاجيططةللمنطقططةأولكططوا ر الططنَّقِصالمفاجئططِةوالتططيقططدتحططد لسططبٍبطبيعططي 
وحواد طبيعيةأولسببقديكونسياسيأوعسكريبنتيجةاندالعحروبقدتعطلالحركةالمالحية
للمنطقططةأوحركططةالنقططلالبططريوبالتططاليقططدتططؤثرعلططىاإلنتططاجوالتصططدير,وحالططةعططدمالتجططاوبالسططريع

اتقتضطيهسطالمةللطاقةالفائضةمعمايحد مننقصفيالسوقتعودلعدةأسبابمنهطايعطودإلطىمط
اكبططططاروبعضططططهاعوامططططلإداريططططةبسططططبباإلجططططراءاتالروتينيططططة)كعملياتالتفططططاو واالتفططططاقعلططططىعقططططود
الصفقاتفيمايتعلقبالنوعيطةوالكميطةوالسطعرومقطدارالخصطموغيطره.....(باإلضطافةإلطىالوقطتالطذي

يستغرقهوصولالشحناتالمتفقعليهاإلىاألسواق.

الططدولالمنتجططةبطاقططٍةاحتياطيططٍةفائضططٍةإلنتططاِجالبتططروِل.كططذلكتحططتفظبعطط تحططتفظبعطط  وكمططا
الططدولالمسططتهلكةبمخططزوٍناحتيططاطياسططتراتيجيمططنالبتططرول.ومططنالممكططناسططتخدامالطاقططةاالحتياطيططة
الفائضةلدىالدولالمنتجةأواالحتياطياإلستراتيجيلدىالطدولالمسطتهلكةللتطأثيرفطيأسطعارأسطواق

وتلعُبالطاقُةاإلنتاجيُةالفائضُةدورًاكبيطرًافطيتحديطداتجاهطاتأسطعارالطنفطبسطببالعالقطة .(1 البترول

                                  
(1)/www.alriyadh.com/2011/07/16/article651085.htmlhttp:/  ,جريططططططدةالريططططططا اليوميططططططة,الطاقططططططةاالحتياطيططططططة

-م0100تمطوز06-هطط0330شطعبان05الفائضةإلنتاجالبترول,د.انورابوالعال:رئيسمركزاقتصادياتالبتطرول,السطبت
.05202العدد

http://www.alriyadh.com/2011/07/16/article651085.html
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العكسيةبينحجِمالطاقِةاإلنتاجيِةالفائضةوأسعاِرالنفِطمنجهٍة،وبيننوعيةالطنفطالفطائ وأسطعار
لططهدورأكبطرفطيتخفطي أسطعارالططنفطالطنفطمطنجهطةأخطرى،فتطوافرطاقططةإنتاجيطةمطنالطنفطالخفيطف

الطاقططُةالفائضططُةفططيبعطط دول  أوبططك  فقططط،خاصططة ممططالططوكططانهططذاالططنفطثقططياًل.وتاريخيططًاُوجططدت 
سططنةالماضططيةألسططباٍبإسططتراتيجيٍة01السططعوديةالتططيحافظططتباسططتمراٍرعلططىطاقططٍةفائضططٍةخططاللالططط

حفططيالسططوق.وترا (ماليططين01وحططتالطاقططةاإلنتاجيططةاإلضططافيةفططيالعططالمبططين)وكونهططاالمنططتجالُمططرجَّ
,0111(حتىعام35.18(مليونبرميليوميًابسعر)3برميليوميًافيمنتصفالثمانينياتونحو)

(دوالرلكطططلبرميطططل83.08بسطططعر)0100لعطططاميوميطططاً(مليطططونبرميطططل0.3وبلغطططتبالمتوسططططتقريطططب)
العططامفططيحططينكططانمتوسطططالطاقططةالفططائ فططيالربططعالثالطط مططنالعططاموذلططكخططاللالربططعالرابططعمططن

,ممايشيرإلىالتأثيرالكبير(1)(دوالرللبرميل88.68(مليونبرميليوميًابسعر)0.98حوالي)0100
للطاقةاالنتاجيةالفائضةعلطىأسطعارالبتطرولفطيالسطوقالعالميطةوالعالقطةالعكسطيةفيمطابينهمطا,والتطي

أننتلمسهامنخاللالشكلالبيانيالتالي:يمكن

 .2212-22221متوسط الطاقة االنتاجية الفائضة من النفط الخام وأسعارها بحسب اررباد للفترة : 11 شكل


Source: U.S. Energy Information Administration, Short-Term Energy 
Outlook, May 2012. 

                                  
(1)http://www.eia.gov/finance/markets/supply-opec.cfm, Quarterly OPEC spare crude oil capacity 
and WTI spot prices.  

http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/global_oil.cfm
http://www.eia.gov/forecasts/steo/report/global_oil.cfm
http://www.eia.gov/finance/markets/supply-opec.cfm
http://www.eia.gov/finance/markets/supply-opec.cfm
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خططاللالفتططرةترتفططُعتططدريجيًاالططنفطأسططعاريمكننططاأننالحططظكيططفأنَّمططنالشططكلالبيططانيالسططابق
وصططواًلإلططىذروتهططافططيالربططع0113(دوالرللبرميططلفططيبدايططةعططام31.3بططدًأمططن)(0113-0118)

طبعططًامترافقطططًةبمسططتوياتطاقططةانتاجيطططة(دوالرللبرميططل006.80حيططط كانططت)0118الثططانيمططنعططام
.فائضةمنخفضةنسبيًاألوبك,ماحدَّمنقدرتهاعلىمواجهةالطلبوارتفاعاألسعار

وهناالبدمنالتأكيدعلىأنكلبرميلمنالطاقةاإلنتاجيةالفائضةينزلإلىالسوقيفقدنهائيًا
نتططاجفططيحططينأنمططاينططزلمططناالحتيططاطياالسططتراتيجيلدولططةمسططتهلكةإلططىالسططوقمططنجانططبدولططةاإل

 يمكنتعويضهبالشراءوالتخزينسواءفيصهاريجأوكهوفيتمتجهيزهاللتخزينتحتاألر .

أي)عندمايعجزالعر مطنالطنفطعطنتلبيطةاحتياجطاتالطاقةاإلنتاجية,وأنهعندمايتماستنفاذ
ينة(،قديتماللجوءإلىالطاقةاإلنتاجيةالفائضةفيالدولالمصدرةللنفطمماقطديطؤديالطلبلمدةمع

أسططبابٍلحطدو الطفططرةالنفطيطةعنططدتالشطيالطاقططةاإلنتاجيطةالفائضططة.طبعطًاوهططذااألمطرالينفططيوجطود 
والثورةاإليرانية0923فيعام،كقرارالمقاطعةالعربيةةِعريَّالسِّالطفراتِؤديلحدو ِأوتُلُعجِّخرىتُأُ

وتداعياتها.لذلكإذاكاناالرتفاعناتجًاعننموالطلبالدائمعلىالبترولفعندئٍذالبدمطن0929في
تطططركآليطططاتالسطططوقتقطططومبعملهطططاأيالسطططماحل سطططعاربطططأنترتفطططعوذلطططكخوفطططًامطططنالتشطططوهاتالسطططوقية

الطاقاة اانتاجياة االحتياطياة الفائضاة قاد إلنتطاج,أيأنالخطيرةالمرافقةلتالشياالحتياطيالفطائ ل
تاانجح فااي تهدئااة أسااعار البتاارول الناتجااة ماان الاانقص المهقاات فااي معااروض البتاارول إال أنهااا ليساات 

وكمثطالعلطىذلطكوسيلة للحاد مان ارتفااد ارساعار الناتجاة مان النماو المطارد للطلاب علاى البتارول. 
دوالرافطيشطهر69.0إلطىمسطتوى0118دوالرافطيتمطوز030.0التراجعفطيسطعربرميطلالطنفطمطن

دوالراللبرميليعبطرعطنالنطزاعالحطادمطا030.0.فقدكاناالرتفاعإلىمستوى(1)0118تشريناألول
بينالمضارباتفطياألسطواقاكجلطةوالتطيسطبقتانطدالعاألزمطةالماليطةالعالميطةعلطىنططاقواسطع,فقطد

.(2)مليونبرميليوميا86.6ًليصلإلى0112%عن0.2بمقدارزادتإمداداتالنفط

أنمجردالتلميحباستخدامالطاقةاالحتياطيةالفائضةكفيٌلفطيبعط الحطاالتإلعططاءبمعنى:
الشططعورللمتعططاملينفططيالسططوقبأنططهيوجططدمططايعططو الططنقصفططيالمعططرو األمططرالططذيقططديططؤديإلططى

                                  
.23,ص9-0,الجدول0118منظمةاألقطارالعربيةالمصدرةللبترول)أوابك(,تقريراألمينالعامالسنويالخامسوالثالثين(1)

 .06المصدرالسابق,ص(2) 
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ىإذالططططميططططتماسططططتخدامهططططذهالطاقططططة.لبينماإذاتططططماسططططتخدامالطاقططططةتهدئططططةأسططططعارأسططططواقالبتططططرولحتطططط
االحتياطيةبالكاملفإنهسيخلقشعورًانفسيًالدىالمتعاملينفطيأسطواقالبتطرولبطأناألسطعارالمحالطة

)األسطططواقFutures marketسطططترتفعويغطططريالمضطططاربينعلطططىدخطططولأسطططواقالبتطططرولفيزدهطططرال:
.(1)المستقبلية(ل

إلطىتراجطعالطلطبوهنا البد من التأكيد على أن ما تال االنخفاض في شهر تشرين الثاني يعود 
العالميعلطىالطنفطمؤقتطًا،بسطبببطوادراالنكمطاعوالكسطاداالقتصطاديفطيالطدولالصطناعيةومطارافقهطا

تهلكةمططططنانهيططططاراتمتالحقططططةفططططيأسططططواقرأسالمططططالوالمؤسسططططاتالمصططططرفية،واسططططتخدامالططططدولالمسطططط
لمخزونهطاالتجططاريوربمطااإلسططتراتيجيالضطخممططنالطنفطالططذيبلطغمخططزونمنظمطةالتعططاوناالقتصططادي

،وهذاالمخطزونمطنالناحيطةالنظريطةيمكطن(2)0112بليونبرميلفينهاية0.6منهOECDوالتنمية
يطومإنهطي511دةماليينبرميلمنصادراتدولاألوبكلم5هذهالدولمناالستغناءعناستيراد

أرادتالضطغطعلططىالسططعرممططاأدىإلططىانخفططا أسططعارالطنفطبشططكلملحططوظوصططلفططيشططهركططانون
.(3)%فيمعدلأسعارسلةأوبك21دوالرللبرميلبنسبةانخفا 38.6إلى0118األولمنعام

لةضدالتقلباتفيالطاقةالفائضةيمكنأنتكونبمثابةمنطقةعازبشكٍلعام يمكنناالقولبأن
السطوقالنفطيططة,ومطاتمتلكططهدولمنظمطةاألوبططكمطنطاقططٍةفائضطٍةُيكسططبهاالنفطوذالسياسططيواالقتصططادي

فياألسواقالعالمية,بسبباكتسابهاافضليةالتحكمبالسوقانتاجًاوتسعيرًا.

 لنفط ودوره في التأثير على أسعار ا العالميالنفطي ارميركي و ثالثا : االستهالك 

بغططططرِ االسططططتهالِكأول غططططرا األخططططرىكططططالتخزين الطلططططب  يمتططططدُّالطلططططُبعلططططىالططططنفِطليشططططمل 
ي,ونالحططظهنططاوبصططورةواضططحةالتزايططدالملحططوظفططيحجططمالطلططبالعططالميواالسططتراتيجيواألمططنالطططاق

عإنهذهالزيادةوبشكلمستمر،وفيالواقعلىالنفط,والذيازدادبصورةملحوظةفيالسنواتاألخيرة
كانططتألسططبابعديططدةكططانفططيمقططدمتهاتزايططداالسططتهالكفططيكططلمططنالصططينوالواليططاتالمتحططدةوروسططيا

                                  
مصدرسابق,جريدةالريا اليومية,الطاقةاالحتياطيةالفائضةإلنتاجالبترول.(1)

(2)BP 2008,p16. 
 .36منظمةاألقطارالعربيةالمصدرةللبترول)أوابك(,مصدرسابق,ص(3)



031

ودولالشطططرقاألوسطططط)التطططيتتميطططزمطططؤخرًابنمطططٍواقتصطططادًيملحطططوظ(,ويبطططينالجطططدولالتطططاليالتغييطططرات
(:0100-0110لالفترة)السنويةفيحجماالستهالكالنفطييبينالدولبحسباألقاليمخال

 ((  ألف برميل يوميا  2212-2222تطور االستهالك العالمي للنفط بحسب ارقاليم من  : 16 جدول

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة

أمريكا
 الشمالية

23681 23797 24170 25023 25119 25002 25109 23860 22959 23464 23397 23040 

أمريكا
الوسطى
 والجنوبية

5001 5004 4860 5059 5185 5332 5651 5892 5921 6222 6405 6533 

أوربا
 وأوراسيا

19717 19563 19842 19998 20142 20311 20062 20017 19149 19057 18974 18543 

الشرق
 األوسط

5248 5452 5686 6026 6335 6449 6696 7185 7526 7861 7992 8354 

 3523 3359 3463 3302 3218 3068 2920 2911 2767 2646 2568 2520 إفريقيا

أسيا
 والباسفيك

21405 22086 22880 24124 24535 25124 25989 25881 26205 27766 28754 29781 

إجمالي
 العالم

77574 78470 80085 82996 84228 85138 86575 86052 85064 87833 88879 89774 

data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2011. 

زيطادةتراكميطةالطدخلالحقيقطيأي)زيطادة0112ومعاستمرارتطورالنمطواالقتصطاديخطاللعطام
ومستمرةعبرفترةممتدةمنالزمن)ربعقرن(بحي تكونهذهالزيادةأكبرمنمعطدلنمطوالسطكانمطع
تطوفيرالخططدماتاإلنتاجيططةواالجتماعيطةوحمايططةالمططواردالمتجطددةمططنالتلططو والحفطاظعلططيالمططواردغيططر

علططىالططرغممططنانخفاضططهعططنالسططنوات(2)%(5.0وبمعططدلجيططدنسططبيًابلططغ)(1)النضططوب(المتجططددةمططن
إلططى0112السططابقة,إالأنالطلططبالعططالميعلططىالططنفطحططافظعلططىمعططدالتمرتفعططةحيطط وصططلعططام

                                  
(1) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%20%D8%A7%D9 82%D8%AA D8%B5 

D8%A7%D8%AF%D9%8A .عنموقعوكيبيديا 
,0119منظمطططةاألقططططارالعربيطططةالمصطططدرةللبتطططرول_اإلدارةاالقتصطططادية,تقريطططراألمطططينالعطططامالسطططنويالسطططادسوالثالثطططينعطططام(2)

.20ص

bword://!!6PDMZ6WTW6,%D8%AF%D8%AE%D9%84%20%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A/
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مليططونبرميل/يوميططًا,متططأثرًابعططدةعوامططلمنهططامعططدالتالنمططواالقتصططاديالمشططجعة(86.525)حططوالي
إالأناالقتصادالعالميالذيتميزبحالةمنالنموالمتسارعفيالفتطرةالممتطدةمطنالتسطعينياتللطلب,

أخذبالتبطاطؤمتماشطيًامطعحالطةالركطودالتطيهيمنطتعلطىاالقتصطادبشطكلعطامفيمطا0112وحتىعام
,وبالتالي(1)%(3,إضافةل زمةالماليةالتيأثرتسلبًاوبشكلمباشرعلىهذاالنمو)0112بعدعام

تحطتتطأثير0118علىمسطتوىالطلطبالعطالميعلطىالطنفطوالطذيأخطذيتطدرجبالتنطاقصبطدءًامطنعطام
(مليطططونبرميل/يوميطططًا,حيطططُ ارجطططعهطططذاالتنطططاقصالملحطططوظإلططططى86.150األزمطططةالماليطططةليصطططلإلطططى)

 الطرهن سطوق انهيطار مطع0112فطيأب/ بطالظهور العالميطةوالتطيبطدأت الماليطة األزمطة وتعمطق اسطتمرار
األمطر0118األمريكيواالنهيطاراتالمتالحقطةل سطواقالماليطةوالمؤسسطاتالمصطرفيةفطيعطام العقاري

الططذيانعكططسبططدورهعلططىجميططعالقطاعططاتاالقتصططادية,ولططميبططقمحصططورًابالقطططاعالمططاليوالمصططرفي,
نمططاتعططداهإلططىالقطاعططاتالخدميططةواإلنتاجيططةاألخططرى,ك نمططاوا  مططالططميبططقمحصططورًابالواليططاتالمتحططدة,وا 

لتصاعد  النفطدوٌرفطيالحطدِّ أسعار مستويات تمتعولمتهبإستراتيجيةتدويلاألزمات,إضافًةإلىأنَّ
الطلطب,باإلضطافِةإلطىمحاولطِةبعط البلطدانللتحطولإلطىمصطادرالطاقطةالبديلطةكطالوقود فطي النمو من

ناالستهالكفيضوءالزيادةفياألسعار,ويمكنمالحظةهذاالتراجعبشكٍلالحيوي,والتقنينوالحدم
,ومططططنثطططمليعططططاودانتعاشطططهبنتيجططططةالنمططططو0119لوبدايططططةا0118لواضطططٍحخططططاللالربطططعاألخيططططرمطططنا

وبطططيءمططنأثططاراألزمططةالماليططة) االقتصططاديوالتعططافيالواضططحلالقتصططادالعططالميولططوبشططكٍلتططدريجي 
(مليونبرميليوميًا,89.223إلى)0100ليصلالتطوربالطلبالعالميعلىالنفطعام(2)%(5.0

(0100-0110ويمكننامالحظةالتغيراتفينموالطلبالعالميعلىالنفطخاللالفترةالممتدةمن)
:فيالشكلالتالي

                                  
المصدرالسابقنفسه.(1)
.35,ص0100دية,تقريراألمينالعامالسنويالثامنوالثالثونعاممنظمةالقطارالعربيةالمصدرةللبترول_اإلدارةاالقتصا(2)
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 ( ألف برميل باليوم.2212-2221لفترة  تطور الطلب العالمي على النفط خالل ا: 19 شكل


data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2012, Oil: 
Consumption . 

مليونبرميليوميًابحلول92وتتوقعوزارةالطاقةاألمريكيةارتفاعاستهالكالعالممنالنفطإلى
,األمرالذييشكلتهديدًاكبيرًاألمنواشنطن0131مليونبرميليوميًاعام002ثمإلى0105عام
ي,وذلططكعلططىالططرغممططنأنهططاتحكططمسططيطرتهاعلططىأبططارالططنفطفططيالخلططيجالعربططيوغيرهططامططنوالطططاق

ي,وخصوصطاًفطيظطلومناطقالشرقاألوسط,إالأنذلكلميعدُيشكُِّلالضمانالكطافيألمنهطاالططاق
األمريكططيمططنقبططلشططعوبالمنطقططة,وبالتططاليالبططدَّمططنوضططعاحتمططاالتالططرف الططدائمللتواجططدالغربططي

فططر الشططعبكلمتططهعلططىقيططاداتتلططكالمنطقططة,وانقططالبالسياسططات,لططذلككططاناالعتمططادعلططىبتططرول
الخليجوحدهأمرفيغايةالخطورةبالنسبةلمجتمطعاعتطاداالسطتهالكالنفططيبطدونقيطوٍد,وبالتطاليفطإن

أزمطططٍة ,ممطططا0923كأزمطططِةعطططامتكطططرار  ,قطططديطططؤديإلطططىانتكاسطططاٍتخطيطططرٍةفطططيجسطططِداالقتصطططاِداألمريكطططيِّ
,وعليطططهكطططانالسطططعيالطططدائملضطططماناألمطططن يطططنعكُسبطططدورهعلطططىمكانطططةالواليطططاتالمتحطططدةكطططزعيٍمعطططالمي 

الذييملكيوالبح الدائمعنبدائلالنفطالعربي,لذازادالتركيزعلىنفطمنطقةبحرقزوين,والطاق
,ممططادفططعبالواليططاتالمتحططدةلالسططتفادةمططن(1)احتياطيططاتمططنالطاقططةقططدتكفططيلعشططراتاألعططوامالمقبلططة

نفطط فيمطايخطصُّ جطذٍبخطاص  الوضعالجغرافيواالسطتراتيجيالمتميطزألفغانسطتان,الطذيُيعتبطُرُعنصطر 
يطرانقزوين,إضطافًةإلطىأنالضطروراتالسياسطيةوالعسطكرية,كإزعطاج االتحطادالسطوفيتيسطابقًاوروسطياوا 

                                  
(1)magazine.com/files/taghieer/-www.albayanمجلططةالبيططان,حسططنالرشططيدي,مالمططحالتغييططراألمريكططيالمرتقططب,

 للمنطقةالعربية.

http://www.albayan-magazine.com/files/taghieer/
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,كمااليمكنناإغفالاإلستراتيجيةالسياسيةاألمريكيةالقائمةعلطى(1)اليوموتلقينهمادرسًاكانتحاضرةً
التطططدخلالمباشطططرفطططيسطططاحاتاألحطططدا الدوليطططة,وهطططومطططادفطططعأميركطططاللعمطططلوفطططقخططططٍةمنظمطططٍةبعيطططدِة

يوالقوميمعًا.خاصًةوأنهاترىبالبترولاإليرانطيمكمطاًلمالئمطًاوالطاقاألطماِع,بمايضمنلهاأمنها
ي,ممادفعهاسابقًالخلقحرٍببينقوتيننفطيتينكبيرتين)إيرانوالعراق(,وبالتاليخلقوألمنهاالطاق

ُيكسططبهاالظططروفالمالئمططةللتططدخلفططيالعططراق,باعتبططارهالحليططفاالسططتراتيجيلواشططنطنفططيالمنطقططة,مططا
تفضططياًلفططيالمعاملططةالنفطيططةمططنجهططة,ومططنجهططةأخططرىإسططقاطالنظططاماإلسططالميفططيإيططران,ومحاولططة
العودةلماقبلالثورةباستبدالهبنظامأخريحققالمصالحالنفطيةاألمريكية,لكنوبنفسالوقطتلطميكطن

العكطططستمامطططًا,فقطططدكانطططتمططنمصطططلحةالواليطططاتالمتحطططدةأنتخططرجإحطططدىالطططدولتينكمنتصطططٍربطططلعلططى
المصطططلحةاألمريكيطططةاإلسطططرائيليةتقتضطططيمعطططًابإنهطططاكالقطططوىالمتصطططارعةالتطططيتشطططكلمطططنجهطططةتهديطططدًا
للمصالحاألمريكيةفيمنطقةالخليج,وتهديدًاألمنإسرائيلمنجهةأخرى,لذلككانطت)حطربالخلطيج

تائجهططاالكارثيطةعلطىجميططعالطدولالخليجيططةاألولطى(التطياسططتمرتثمطانيسطنواتمططنالصطراعالطداميبن
يطرانبطلتعطدتهاإلطىجميطعالطدولالخليجيطةمطنجهطة,والطدولالصطناعية والتيلطمتقتصطرعلطىالعطراقوا 
لططىدولالخلططيج. التططيتعتمططداعتمططادًارئيسططيًاعلططىنفطططالخلططيج,وذلططكبنتيجططةتعطططلحركططةالططنفطمططنوا 

لمتحططدةبطططأنالبتططرولاإليرانططيقططديكططونصططعبالمنططالفططيضططوءوبعططدتلططكاألحططدا أدركططتالواليططاتا
سططلطةالثططورةاإلسططالميةفططيإيططران,لططذلكقططررتدخططولالخلططيجالعربططيضططامنًةنفطططهوفططقمجموعططةمططن

معالسطعوديةوالكويطتوغيرهمطامطندولالخلطيجعلطىإثطرحطرببالنفط مقابل الحمايةاالتفاقياتبدأت
,والمقاباال الحريااة والديمقراطيااة بااالنفطمططعالعططراقوالتططيانتهططتمقاباال ال ااذاءالاانفط الخلططيجالثانيططة,و

 والشر.بالحرب المقدسة ضد اارهابننسىالحربعلىأفغانستانفيإطارماأسمتهأميركا

بذلكأصبحللوالياتالمتحدةقواعدهاالعسكريةفيالخليجالعربيوالدولاألسيويةالمحيططة,بمطا
محمياتهاالنفطيةوسالمةإسرائيلمنأياعتداء,طبعًامعاالستمراربإثارةالقالقلضطديضمنسالمة

نمطامطلبطًاأميركيطًاإلطىجانطب إيرانطمعًابالنفطاإليرانيالذيلمولنيصبحبدياًلعنالنفطالعربطي,وا 
النفطالعربي.

                                  
,بتصرف.062يل.براء,مصدرسبقذكره,صميكائ(1)
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لميللطدولالكبطرى,فقطداكتسطبتميطزًةوبماأنالوالياتالمتحدةاألمريكيةتعتبرفيقمةالهرمالعطا
خاصطططًةعطططنغيرهطططافطططيمجطططالالطاقطططةالنفطيطططة,السطططيماوأنهطططاصطططاحبةالثوابطططت)ضطططمانأمطططنإسطططرائيل,
ضماناإلمداداتالنفطية,واستمرارهابثورتهاالصناعيةالرأسماليةالمعتمدةعلىالصناعاتالعسكرية(

التفططوقالعططالميالسياسططيواالقتصططاديوالعسططكري,تحولططتلططذلكوفططيإطططارثوابتهططاوسططعيهاالططدائمإلططى
والسطيما-الوالياتالمتحدةاألمريكيةإلىالسعيالدائمالمتالكالنفطوبكمياتتفوقالحاجاتالمطلوبطة

وباإلضافةللسعيالمتالكالنفط,كان-فيإطارالتوقعاتبنضوبالنفطالعالميفيالمستقبلالقريب
اراتالتسطعيربمطايتناسطبمطعاألمطنالقطومياألمريكطي,خاصطًةوأنالواليطاتالمتحطدةالسعيالمتالكقطر

%(مططناالسططتهالك00.0إلططى)0101تعتبططرأكثططرالططدولاسططتهالكًاللططنفط,فاسططتهالكهاقططدوصططلعططام
,ممطططاعطططززمقطططدارالكميطططةالالزمطططةلتلبيطططة(1)0100%(عطططام01.6العطططالميومطططنثطططمعطططادليتراجطططعإلطططى)

تالسططوقالداخليططةالنفطيططةللواليططاتالمتحططدةمططنالخططارج,وبشططكٍلملحططوٍظعططنالسططنواتالسططابقةاحتياجططا
%(مططناحتياجططاتواشططنطن61وهططومططايشططكلحططوالي)0101(ألططفبرميططلبططاليومعططام00580إلططى)

%(مطن50(ألطفبرميطليوميطًامطايشطكل)9651إلطى)0100النفطية,ثملتتراجطعهطذهالكميطةفطيعطام
,وخاصطًةبأنهطاالدولطةالصطناعيةالكبطرىوالتطيتتميطز0100لياالحتياجطاتالنفطيطةاألميركيطةلطلإجما

بتعطددصطناعاتهاالثقيلطة,باإلضططافةإلطىصطناعاتالتسططلحالتطيتشطكلبمفردهططابطؤرةاالسطتهالكالنفطططي.
أماترتيبأكثرعشردولمستهلكةللنفطفكانكالتالي:

 2212ترتيب أكثر عشر دول استهالكا  للنفط لعام : 22 جدول

2212ترتيب أكثر عشر دول استهالك للنفط لعام 

 النسبة إلى العالم االستهالك  ألف برميل يوميا ( الدولة

 %20.6 18555 الواليات المتحدة

 %11.3 10221 الصين

                                  
(1)http://www.bp.com/statisticalreview, BP Statistical Review of World Energy June 2011, Oil: 
Consumption. 

 

http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.bp.com/statisticalreview
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2212ترتيب أكثر عشر دول استهالك للنفط لعام 

 النسبة إلى العالم االستهالك  ألف برميل يوميا ( الدولة

 %5.3 4714 اليابان

 %4.1 3652 الهند

 %3.5 3174 روسيا

 %3.3 2935 لسعوديةا

 %3.1 2805 البرازيل

 %2.7 2458 كوريا الجنوبية

 %2.7 2412 كندا

 %2.6 2358 ألمانيا

 data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: 
Consumption . 

امطططايبينطططهوعلطططىالطططرغممطططنأنواشطططنطنتحتطططلالمرتبطططةاألولطططىعالميطططًاباالسطططتهالكالنفططططيوهطططذ
الجططدولالسطططابقإالأنهنطططاكجطططدٌلكبيطططرحطططولالكميطططةالحقيقيطططةالتطططيتحتاجهطططاالواليطططاتالمتحطططدةلتلبيطططة
احتياجططاتسططوقهاالططداخليمططنالططنفط,ويحططاُطهططذااألمططربتعتططيٍمكبيططٍرمططاأدىإلططىاخططتالفالتقططديرات

ترتيبهططاالحقيقيططةوالتصططريحاتحططولحقيقططةهططذهالكميططاتمططنقبططلالمؤسسططاتال نفطيططةالمختلفططة,إالأنَّ
لالسططتهالكالنفطططيرغططماالخططتالفبالتقططدير,يبقططىفططيالمرتبططةاألولططىعالميططًابغطط النظططرعططناألرقططام
المصرحبها,وهومايمكنالتأكيدعليهمنخطاللبحط النقطاطالتاليطة,التطيتؤكطدعلطىحاجطةالواليطات

تمرارعجلةنموهوانتشارهاعالميًا:المتحدةإلىكمياٍتكبيرٍةمنالنفطالس

أوالتطيالحيطادعنهطامهمطااختلطفالزعمطاء,,واالرتبااط باالنفط ارمريكايارمن القومي ثوابت  - أ
)ديمقراطططيأوجمهططوري(ألنهططاتعتبططرثوابططتاألمططنالقططومياألمريكططي,الططذياألحططزاِبالحاكمططة

واسطططتمرارالحيطططاةاألمريكيطططة,وعلطططىيطططأتيالطططنفطفطططيمقطططدمتهاكعنصطططرأساسطططيللتقطططدموالتططططور,
يتبنططيآلططةالحططرباألميركيططةحروبهططاالمتجططددة,فحيثمططاوجططدالططنفطتوجططدوأسططاسأمنهططاالطططاق
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أميركططاوهططذايؤكططدالسططعيالططدائمإلططىاسططتخدامالططنفطوبكميططاٍتكبيططرٍة,السططيماوأنططهأحططدالثوابططت
 الرئيسيةللوالياتالمتحدة.

,وهطيمنطقطةالشطرقاألوسططمن أجال السايطرة علاى الماوارد ب العالمالتواجد ارمريكية في قل - ب
فريقيا,وتمتطدمطنبطالدالسطندفطي أغزرمناطقالعالمبالنفط,والتيتتوسطقاراتأسياوأوروباوا 
باكستانإلىبالدأموداريا)جيحون(بوسطأسياإلىجبالالقوقطازواألناضطولوبحطرإيجطةإلطى

يفطططإنالبلطططدانالعربيطططةمطططنالفطططراتوالخلطططيجشطططرقًاإلطططىالنيطططلغربطططًا,ومطططنشطططمالإفريقيطططا,وبالتطططال
الجنططوبالعربططيإلططىالشططامشططمااًل,تقططعفططيقلططبالشططرقاألوسطططمحاطططًةبثقافططاتإسططالميةغيططر
عربيطططة,هطططيإيطططران,أفغانسطططتان,باكسطططتان,طاجيكسطططتان,قرغيزسطططتان,أوزباكسطططتان,تركمانسطططتان,

ثيوبيطططافططيالجنطططوب,وهططذهالمالمطططحأذربيجططان,جورجيطططا,أرمين يططا,تركيطططا,واليونططانفطططيالشططمال,وا 
للشرقاألوسطغيرواضحةالمعالم,فهيمتبدلةومتغيرةبحسبالمصالحاألمريكية,واالعتبار
الرئيسططيفيهططاهططوأنحططواليثلثططياحتيططاطيالططنفطالعططالمي,يتواجططدفططيمنطقططةالخلططيجالعربططي,

,وتضططمخمططسدولتعتبططرمططنأكبططرمنتجططيالططنفط:إيططرانوالعططراقباإلضططافةلططنفطبحططرقططزوين
والكويططططتوالسططططعوديةواإلمططططارات,باإلضططططافةإلططططىالمضططططيقالططططذيتقطعططططهيوميططططًانططططاقالتتحمططططل

,وهطططومضطططيقهرمطططز,طبعطططًابطططدونإغفطططال(1)(مليطططونبرميطططلإلطططىاألسطططواقالعالميطططة03حطططوالي)
سططكريةلقنططاةالسططويس,والتططيتماثططلقنططاةبنمططاوالبحططراألهميططةاإلسططتراتيجيةالتجاريططةالبحريططةوالع

الكططاريبيمططنحيطط األهميططةبالنسططبةللواليططاتالمتحططدة,وبالتططاليفططإنمجططردفكططرةتواجططدالقططوات
األميركيططةفططيهططذهالمنططاطقيخلططقالشططعوربالسططعياألميركططيلتلبيططةاحتياجاتهططاالنفطيططةالكبيططرة

تتالكبيططرللقططواتاألميركيططةبططينمختلططفالقطاعططاتهططذامططنجهططٍة,ومططنجهططةأخططرىفططإنالتشطط
االقليميةفيالعالميتطلُبنفقاٍتكبيرٍةُتعتبُرنفقطاُتالطاقطةالالزمطةلتحريطكآلتهطاالعسطكريةفطي
مقدمتها,فيظلاالندفاعاألميركيبحروٍبمتعددٍةوعلىجبهاٍتكثيرٍةممطايتطلطبالمزيطدمطن

 االستهالكالنفطي.

 

                                  
-0,ت358-352طللكاتططبمايكططلكليططر,مجلططةالمناضططل,العططددالوهططب.محمططود,دمونفط....أخطططارونتططائج,عنكتططابدمونفطط(1)

.010,ص0,0112ت
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التطينشطبتعلطىمسطتوىالخلطيجالعربطي,للسايطرة والاتحكم بتوزيا  الماواردرمريكية الحروب ا - ت
فيعدةمناطقمنه,حي كانلهذهالمناطقوضعخطاصبالنسطبةللطنفط,فكانطتالحطروبإمطا
بمباركةوتخطيطأوبتنفيذأميركي,وخاصًةبعداألزمةالتيخلقتهاحربتشرينالتحريريةعام

ِ إنتطططاِجالطططنفِطورفطططِعأسطططعارِه,وبالتطططاليانعكطططساألمطططرعلطططىجميطططعجوانطططب,نتيجطططة خفططط0923
,أحططدأهططمدعططائمالسياسططةاألميركيططةفططي0929الحيططاة,ومططنثططمخسططارةأميركططالشططاهإيططرانعططام

الشطططرقاألوسطططط,لطططذلككطططانالبطططدلهطططابعطططدأنلمسطططتالقطططوةالهامطططةللطططنفطفطططيالمعادلطططةالدوليطططة,
امهكسالحضدالوالياتالمتحدةومصالحها,وبالتاليالمساسالمباشطرخاصةإذاماتماستخد

بثوابتأمنهاالقومي,لذلككطانالبطدلهطاأنتسطعىللمحافظطةعلطىأمنهطاالططاقيوالقطومي,مطن
خططاللافتعططالالحططروبوالقالقططلالتططيتسططاعدهاعلططىتثبيططتأقططدامهافططيمنطقططةالشططرقاألوسططط,

صطططططدَّقفطططططيإيطططططران,بعطططططدانقطططططالبنظمتطططططهوكالطططططةاالسطططططتخباراتانطالقطططططًامطططططنإسطططططقاطحكومطططططةم
,فيمنطقةتعتبرمنأغنىوأهم0981ونشوبالحربالعراقيةاإليرانيةعام(,CIAالمركزية)

يطططططران(,تمتلكطططططانمطططططنالنفطططططوذالنفططططططي المنطططططاطقاإلسطططططتراتيجية,بطططططينقطططططوتيناقليميتين)العطططططراقوا 
سططرائيلعلططىحططدسططواء(1)%(مططناحتيططاطيالططنفطالعططالمي01حططوالي) ,لططذلكلططميكططنألميركططاوا 

مصططلحًةبخططروجمنتصططٍرفططيهططذهالحططرب,لططذلككططانالسططعياألميركططيإلطالططةأمططدالحططرببمططا
ينهكِكالالقوتين,وقطدأشطارهنطريكيسطنجرإلطىذلطكبقولطهلهطذهأولحطربفطيالتطاريخنتمنطى

نمايخرجالطرفطانوكالهمطامهطز ,ألنخسطارةالقوتطاناإلقليميتطان(2)وملأاليخرجمنهامنتصروا 
الرئيسططيتانفططيمنطقططةالشططرقاألوسطططلقططدراتهماالعسططكرية,سططوفيتططيحتحقيططقالهططدفالنهططائي,
المتمثطلبالسططيطرةالكاملطةعلططىنفططمنطقططةالخلطيج,الططذيالزالطتالواليططاتالمتحطدةتعمططلعليططه,

ريكيطططة,الطططذييقطططومعلطططىتحطططولالواليطططاتوفطططيهطططذااإلططططاربطططدأتنفيطططذالجطططزءالثطططانيللخططططةاألم
المتحدةاألمريكيةمنالتخطيطوالمراقبةعنبعد,إلطىالتطدخلالمباشطرفطيإططارحطربالخلطيج
الثانيطة,التططيبطدأهاالعططراقبعطدأخططذاالنطبطاعاألمريكططيالضطمني,بالموافقططةوعطدموجططودأينيَّططة

األمريكيةفطيبغطداد)ابريلغالسطبي(بتطاريخمبيتةللقيامبعملعدائيضدُه,حي أكدتالسفيرة

                                  
,0990,ترجمطةنطافعأبطولطبس,دمشطق,0982-0983كوردسمان.انطوني,الحرباإليرانيةالعراقيةواألمنالغربطيفطياألعطوام(1)

 .39ص
.005مصدرسابق,حربالخليج)أوهامالقوةوالنصر(,ص(2)
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,وذلكعندلقائهابالرئيسالعراقيصدامحسطينلبأنطهلطيسللواليطاتالمتحطدةأي05/6/0991
العربيةمثلالحدودبينكموبينالكويتلثمعادالطرئيساألمريكطي-رأيبشأنالخالفاتالعربية

طبعطًا-(1)"مالقيامبأيعملعسكريضدالعراقبأنهاليعتز"فييوماالجتياحالعراقيللكويت
مطعالتأكيطدعلطىعطدمالتراجطعفطيعمليطةخلطقالمبطرراتللطدخول-وذلكمنبابزيادةالتطوريط

األميركيإلىالخليجالعربيوزرعقواعدهفيه,ثطمتحقيطقالسطيطرةالكاملطةعلطىالخلطيجالعربطي,
,وفر اإلشرافالمباشرعلىاكبارالنفطية,سواٌءالقيامبتحجيمالقوىالعسكريةاإلقليميةمع

فيمططايتعلططقباإلنتططاجأوبالتسططعير,أوحتططىباسططتثماراتالعائططداتالنفطيططةللططدولالمنتجططة,وكططل
أنالواليطاتالمتحطدةقطد"ذلككانتحتمظلةالسعياألمريكيلحمايةالقانونالدوليوبخاصة

اوراتلمطدةسططنتينعلطىاألقططللغطزوالكويططت,فطيإطططارأكطدتبطأنالقططواتالعراقيطةقططدأجطرتمنطط
خطةتهدفإلىغزوحقولالنفطفيشرقالسعودية,وذلكوفقخطةأقرهاصدامحسينقبل
خمططسسططنواتمططنتططاريختلططكاألحططدا وتقضططيبوقفططةإسططتراتيجيةقصططيرةفططيالكويططتقبططلأن

لواليططاتالمتحططدةمططنضططمانالموافقططة,وبططذلكتمكنططتا(2)"تواصططلسططيرهاجنوبططًاباتجططاهالسططعودية
السطططعوديةعلطططىحريطططةتحركاتهطططافطططيالمنطقطططة,بطططلوعطططززتمكانتهطططامطططنخطططاللزيطططادةالمخطططاوف
السطططعوديةمطططنغطططزوعراقطططيل بطططارالنفطيطططةالسطططعودية,فحققطططتالشطططركاتاألمريكيطططةالمختصطططة

المططتالكأحططد بتصططنيعالسططالح,والزالططتتحقططقاألربططاحالطائلططةمططنخططاللالسططعيالسططعودي
تقنيطططاتالتسطططلح,ومطططنجهطططةأخطططرىعطططززتالواليطططاتالمتحطططدةبشطططركاتهاالنفطيطططةأمنهطططاالططططاقي,
بضططمانحصططولهاعلططىالططنفطالسططعوديفططيمصططيدةاألمططنوالحمايططة)أيالحصططولعلططىالططنفط
مقابلحمايةالعرعالسعوديمنأيتهديدمحتمل(إضافًةإلقامةالقواعطدالعسطكريةاألمريكيطة
الواليططاتالمتحططدةمططنتعزيططز فطيمنطقططةالخلططيجالعربططيوالسططيمافططيالمملكططةالسططعودية,مططامكَّططن 
تفوقهاعلىغيرهامنالدولاالمبرياليةالكبرى,وحصولالشركاتاألمريكيةعلىحصةاألسد
منالنفطالخليجي,وبنفسالوقطتقمطعأيمحاولطةلإلضطراربالمصطالحاألمريكيطةفطيالمنطقطة,

سطططيمابعطططدماتحقطططقلهطططاالصطططفقةالثانيطططةتحطططتمظلطططةاألمطططمالمتحطططدةمطططعالعطططراقالمتهالطططكبعطططدال

                                  
 .30,ص0991االستراتيجيالعربي,تشريناألول,مجلةالفكر(1)
,عطن053,ص0113د.شلغين.بادي,المشكالتالدوليةالكبرىفيالعالمالمعاصر,الطبعةاألولى,مكتبطةالمناهطل,دمشطق,(2)

.0991أيلولعام03صحيفةلوسأنجلستايمز,بتاريخ
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حطططربينضطططاريتينمطططنخطططاللمصطططيدةالطططنفطوالغطططذاء)أيالحصطططولعلطططىالطططنفطالعراقطططيبمقابطططل
حصطططولهعلطططىالغطططذاء(.وأخيطططرًاوقطططوعالعطططراقفطططيفطططخالديمقراطيطططةاألميركيطططة,التطططيكطططانالهطططدف

خراجهمنحالةالركود,عطنطريطقتفعيطلقططاعالرئيسيمنها هوانعاعاالقتصاداالميركيوا 
الصطططناعاتالعسطططكريةوالتعطططدين,والنشطططاطالواضطططحلشطططركاتالمرتزقطططةوشطططركاتإعطططادةاالعمطططار
والشركاتالنفطيةوالخدمية)إطعاموتجهيزات(التيترافقالحمطالتالعسطكريةوجميعهطاحصطلت

منطيوالحمطائيبالتجاريةوبذلكأتمتالوالياتالمتحدةطوقهطااألعلىعقودصفقاتتلكالحر
 .(1)علىالنفطالخليجي,أيتحويلالخليجالعربيإلىمحميةنفطيةأمريكية

كططانالبططدمططنوضططعاليططدعلططىالططنفطالعراقططيبشططكلكامططل,وصططياغةقططانونجديططدلططنفطالعططراق,
,لوالطذيقطام0920ئيسصطدامحسطينمنطذعطامبداًلعنقانونالنفطالمعمولبهأيامنظطامالطر

والططططذييحططططدد0950(لعططططام81علططططىتططططأميمالططططنفطالعراقططططيواسططططتثمارهوطنيططططًا.والقططططانونرقططططم)
ن(2)%مططططنامتيازاتهططططاتحططططتإدارةالعططططراقل91صططططالحياتشططططركاتالططططنفطاألجنبيططططةويضططططع ,وا 

 أكبططراحتيططاطينفطططيفططيالقططانونالجديططدسططيكونالعامططلالمحقططقللسططيطرةالكاملططةعلططىثالطط
%مطططنأربطططاحالطططنفط25العطططالم,وسطططوفيسطططمحللشطططركاتالنفطيطططةاألمريكيطططةبنهطططبأكثطططرمطططن

عططادةاإلعمططار, العراقططي,حتططىتقططررالحكومططةاألمريكيططةبأنهططااسططتردتتكططاليفحططربالتحريططروا 
 الحارب ق,ثطم(فيمقدمةالذرائعاألمريكيةلحربهاعلطىالعطراالحرب على اارهابلذلككانت)

(والتطططياختصطططتهاالواليطططاتالمتحطططدةلنفسطططهاعطططنبقيطططةدولالعطططالم,لنشااار الحرياااة والديمقراطياااة
طامااتالك العااراق حسااب زعمهااا رساالحة الاادمار الشاااملالسطيمامططع) اًصططريحاًتهديططدلُشططكِّايُ(ممَّ

لطططدوليلممارسطططاتهالعطططالمبأسطططره,األمطططرالطططذيحقطططقللواليطططاتالمتحطططدةالغططططاءاوالططدوِلالمجطططاورةِل
اإلرهابيطططةضطططدالشطططعبالعراقطططيمطططنتشطططويهومطططوتوتلويططط للغطططذاءوالميطططاهواسطططتخداماألسطططلحة
البيولوجيطططططةوالكيماويطططططةوالقنابطططططلاالنشططططططارية,حيططططط تطططططمقصطططططفالعطططططراقفطططططيالحطططططربلبطططططأكثر

/قنبلةنوويطةمطنعيطارقنبلطة05-01/صاروخكروزبمايعادل/0511/قنبلةو/31111من/
,مماأدىإلىخرابوتدميرالبنيةالتحتيةللعراقبشكٍلكامل,وخلقوضطعأمنطي(3)شيمالهيرو

                                  
 .060لمالمعاصر,صالمصدرالسابق,المشكالتالدوليةالكبرىفيالعا(1)

دارته,جريدةالمناضل,العدد2) .28,ص0112آب/-,تموز353(د.عزام.صياح,النفطالعراقيالهدفالثمينلبوعوا 

 .2,ص0113تموز,3-حزيران310,02(صحيفةالمحررالعربي,العدد3)
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متطدهورفططيالعطراق,وكططانسططببًافطيإيجططادالحجطجلالسططتمراراألمريكططيبالتواجطدواالحططتالل,بططل
وزيططططادةعططططددالجنططططوداألمططططريكيينالمتمركططططزينفططططيالمنططططاطقالنفطيططططةبهططططدفحمايططططةالمصططططالح

 بحجةزيادةالجهدالمبذوللتحقيقاالستقرارالعراقي.األمريكية,

:المجتمططعاألمريكططيقططائمعلططىالرفاهيططةالمفرطططةويعتمططدبشططكلاالسااتهالك ارمريكااي الشااعبي - ث
والتسطوق واالسطتجمام العملوالمدرسةوالحيطاة كبيرعلىالمركباتالسيارةللتنقالتالمختلفةفي

 أكثطر أي شطخص، ألطف لكطل مركبطة ٣٢٨)العالم في آخر مجتمع أي من أكثر العائلية والحياة
(باإلضططافةإلطىالحاجطةالدائمططةفطيجميطعالتططنقالت(1)أوروبطاالغربيطة فطي ممطا %٢٢ بنسطبة

للسطططياراتنظطططرًاللمسطططافاتالكبيطططرةالتطططيقطططديضططططرالمطططواطناألمريكطططيلقطعهطططا,وتقطططدرمسطططاحة
اإلشارةإلطىأنالسطياراتاألمريكيطةتسطتهلك,مع²(مليونكم9.3الوالياتالمتحدةاألمريكيةب)

 .(2)0101(ألفبرميليوميًالعام8990.2حوالي)

,والطذيتطأثركثيطرًاعنطدنشطوبحطربتشطرينالتحريريطةاالقتصاد ارميركي والصاناعة ارمريكياة - ا
بطهبعداإلجطراءالتطيقامطت(3)مايسمىلبالصدمةالنفطيةل,والسيماأنهاأدتإلى0923عام

دولالخليجبتخفي إنتاجالطنفطبنسطبةكبيطرة,ممطاأدىإلطىارتفطاعأسطعارالطنفطبنسطبةبشطكٍل
غيطططرمسطططبوٍق,وعليطططهكطططانالبطططدمطططنخلطططقالحلطططوللمنطططعتكطططرارتلطططكالصطططدمةعلطططىاالقتصطططاد
األميركي,والسيمابعدالفشلبمحاوالتالتخلصمناإلدمانعلىالنفطالعربي,فكانالبدمن

رةالتامةعليهبمايمنعمستقباًلوفيظلاشتدادالتوتراتفطيالمنطقطة,وعطدمالقطدرةعلطىالسيط
تحقيطططقسطططالمشطططامليحقطططقاالسطططتقرارللصطططناعةالنفطيطططة,مطططناسطططتخدامالطططنفطالعربطططيكسطططالح
استراتيجي,لذلككانتالبدايةبالسيطرةعلىأفغانستانبماتمتلكهمنموقعاستراتيجيبالنسبة

                                  
يكطططططونعطططططددالسطططططياراتالموجطططططودةحطططططواليمليطططططوننسطططططمةتقريبطططططًا,وبالتطططططالي051يصطططططلعطططططددالسطططططكاناألمطططططريكيينإلطططططىحطططططوالي(1)
 (ألفمركبةسيارة.001251)

(2)US. Energy information administration.  

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=62&aid=2&cid=US,&syid=2007&e
yid=2011&unit=TBPD.  

(ميكائيططل.بططراء,السياسططةاألمريكيططةفططيالشططرقاألوسططط,ترجمططةد.رنططدةبعطط ,دارالمركططزالثقططافيللطباعططةوالنشططروالتوزيططع,3)
 .006,ص0,0112دمشق,ط

http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=62&aid=2&cid=US,&syid=2007&eyid=2011&unit=TBPD
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=5&pid=62&aid=2&cid=US,&syid=2007&eyid=2011&unit=TBPD
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,وامتالكهططاللطريططقالناقططللهططذا(1)0101(مليططاربرميططللعططام38قططزوينالمقططدربحططوالي)لططنفط
النفط,ثمجاءتالحربعلىالعراقلتمنعهمنالسيطرةعلىعصبالصناعةاألساسيوالذي
يشكلالخيطالفاصلمابيناالنتعاعوالموتاالقتصادي,باإلضافةإلطىأنالحطربواألزمطات

 اتاإلصالحواالنتعاعاالقتصادياألمريكية,وانتشالهمنحالةالتباطؤ.تعتبرإحدىأدو

فاألزماتوالحروباألميركيةقدأدتإلىتحريكاالقتصطاداألميركطي,مطنخطاللالنشطاط
الواضحللصناعاتالعسكريةاألميركية,وبالتاليتزايداالستهالكالنفطيهذامنجهة,أمامن

لُهأثراننفطيان: ياتالمتحدةفيحروٍبعديدةٍجهٍةأخرىفإندخولالوال

تزايططططداالسططططتهالكالنفطططططيالنططططاتجعططططنتحريططططكآلططططةالحططططرباألميركيططططة,والقواعططططدالعسططططكرية -0
األميركيةالمقامةفيالخارج,تعتبرعاماًلمؤثرًاعلىزيطادةاالسطتهالكالنفططي,السطيمامطع

محتمطططٍلو متوقطططٍع,فطططيظطططلاسطططتراتيجية)الضطططرباتحالطططةالتأهطططبالطططدائملمجابهطططةأيعطططدو 
االستباقية(وحمايةالمصالحاألميركية.

وضعاليدعلىالنفطفيالمناطقالمستهدفةوهومايمثلالهدفمنهذهالحطروب,طبعطًا -0
وهذااألمريحملفطيطياتطهزيطادةكميطاتالطنفطالمسطتخرجةمطنتلطكالمنطاطقبمطايضطمن

 ستهالكيةالمتزايدة,وثانيًا:زيادةالمخزوناالستراتيجياألميركي.أواًل:تلبيةاالحتياجاتاال

,والططدورالكبيططرفططيزيططادةاالسططتثماراتالنفطيططة,فططإذامططاعططدنالتططاريخط الشااركات العمالقااةو ضاا  - ح
بططوعنجططدأنططهمططنعائلططةاعتمططدتالططنفطقبططلالسياسططة,حيطط أنبططوعوشططركةإنططرونارتبطططا

اريخمشطتركفطيالتعامطلسطواءمطعاألبأواالبطن,ويمكطنإرجططاعبمصطالحرئيسطية,وكطانلهطاتط
رفططط الواليطططاتالمتحطططدةالتفاقيطططةكيوتطططوالمتعلقطططةبحطططرارةاألر واالنبعاثطططاتالغازيطططة,بطططتمكن

,إذًاوجططودذلططكاللططوبيالقططويالمتمثططلبططاللوبيالنفطططي(2)شططركةإنططرونمططنإقنططاعبططوعبططالرف 
مريكيططةبحسططبالمصططالحالنفطيططة,يشططكلعططاماًلضططاغطًاعلططىالقططادرعلططىتحريططكالسياسططةاأل

الزعماءاألمريكيينفيحاللوأرادواالتخليعننفططالشطرقاألوسطط,قطدتصطلإلطىاالغتيطال,

                                  
(1)BP Statistical Review of World Energy June 2011, Oil: Proved reserves. 

,0116,دارالططرأي,دمشططق,0توسططان,ايريططك,المططالضططدالشططعوب)البورصططةأوالحيططاة(,ترجمططةعمططادشططيحةورنططدةبعطط ,ط(2)
 .012ص
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ولذلكتقوماللوبياتفيأيانتخاباتبدورهامنالرشاوىوالدعموالتزوير,وغيرهامطنالوسطائل
مكانما,أوإحدا انقالبعسكري,أو واتخاذقراربغزوفيمحاولةلترجيحانتخابرئيس,أ

المتحططدةنفسططها,والمثططلاألكبططرهططوفططي السططكوتعلططىممارسططاتغيططرقانونيططةداخططلالواليططات
,وهوالذييعتبرمطنأكثطرالزعمطاءاألمطريكيينخضطوعًا0110وصولبوعاالبنللحكمعام

 قة.لمصالحالشركاتالعمالقةوالسيماالنفطوالطا

منخطاللالنقطاطالسطابقةيمكطنالقطولبطأنالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةبعطدأنفقطدتقطدرتهاعلطى
 وازدياد االستهالك النفطي،على النفط ارميركي الطلب تزايد ,السيمابعدمحلياًسداحتياجاتهاالنفطية

علطىاسطتيرادالطنفط,وكطان مصطيرياً اعتمطاداً تعتمطدُ ،قطدأصطبحتآسايا والصاين واالتحااد اروروباي فاي
.للرأسمالية النفطيةانتصارٍانتخابجورجبوعومنثمإعادةانتخابهأكبرُ

ياألمريكططيمططرتبطارتباطططًاوثيقططًابقططدرةالواليططاتالمتحططدةعلططىوتلططكاألحططدا جعلططتاألمططنالطططاق
عربططططيفططططياألجنططططدةضطططماننفطططططالخلططططيجالعربططططي,ويمكطططناالسططططتداللعلططططىاألهميططططةالمركزيطططةللخلططططيجال

0999األمريكيةمنخطاللقطولالجنطرالأنتطونيزينطيعنطدماكطانقائطدًاللقيطادةالمركزيطةاألمريكيطةعطام
حينذكرأن:لمنطقةالخليجوماتحويهمنكمياتهائلطةمطناحتياطيطاتالطنفط،تجعطلمطنالضطروري

لطططيمواالسطططتفادةمطططنهطططذهالثطططروةفطططياإلقFree Accessأنتحطططتفظالواليطططاتالمتحطططدةبحريطططةالتطططدخل
(مليطونبرميطل02،30.السيمامعالتوقعبأنيصلالطلطباألميركطيعلطىالطنفطإلطىنحطو)(1)الهائلةل

,ولططططذافططططإنالواليططططاتالمتحططططدة0105(مليططططونبرميططططليوميططططًاعططططام09،02,ونحططططو)0101يوميططططًاعططططام
,وذلططكوفططقبيانططاتإدارةالطاقططة0105ستضطططرإلططىتططأمينأكثططرمططنثلثططياحتياجاتهططا،بحلططولعططام

.0131التاليالتوقعاتالمستقبليةللطلبالعالميعلىالنفطحتىعامالجدول,ويوضح(2)األمريكية

                                  
(1)James A.Paul , Irag: The Struggle for Oil, ( Global Policy Forum, August , 2002), p.2 . 
(2)International Energy Outlook, Energy Administration Information (EAI) at: WWW.eia. 
doe.gov. 
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 .2232التوقعات المستقبلية للطلب العالمي على النفط حتى عام : 21 جدول


ي,مططنخططاللودائمططة,للتوصططللمططافيططهخيططرأمنهططاالطططاقفعلططىالططرغممططنالمحططاوالتاألمريكيططةال

االستغناءعننفطالخليج,أوعلىاألقلالتخفيفمنهذااالعتماد,منخاللتنويعمصادرهاالطاقية
عمومططًاوالنفطيططةعلططىوجططهالخصططوص,وذلططكفططيإطططارالنظططرةإلططىالمسططتقبلبمططايحملططهمططننضططوب

أشطهرمطنحطذر(2)نطهالكثيطرمطنخبطراءالطنفطومطنهم)مطاريونهطوبيرت(,الذيحطذرم(1)للينابيعالنفطية
ليططهيعططودمصطططلحلذروةهططوبرتل.إضططافةلمجموعططةكبيططرةمططنالخبططراءوالعلمططاءمططن مططننهايططةالططنفطوا 

جططانالهريططري,كينيطط ديفططيس,كططريجبونططدهاتفيلططد,ليزلططي.بططي.مططاجون,امثططال)الططدكتوركططولنكامبططل,
,جميططعأوالئططكالعلمططاءوغيططرهمالكثيططرينممططنحططذرواوتكلمططوافططينضططوبالمططوارد(3)(والتططريونغكويسططت

                                  
(1)M. K. Hubbert, Am. J. Phys. 49, 1007 (1981). 

عالمالجيوفيزيطاءاألمريكطيوالطذيعمطلكطرئيسالمستشطارينلقسطماالكتشطافاتواإلنتطاجفطيشطركةشطلوهطوأشطهرمطنحطذرمطن(2)
ليهينسبمصلحلذروةهوبيرتل)توفيعامنهاي (.0989ةالنفطوا 


(3)www.nodhoob.comموقعنضوبالموارد,قائمةبأهمالشخصياتوالجهاتالتيحذرتمنخطرنضوبالنفطوالداعيطة,

.0101متجددة,سبتمبرإلىترشيداستهالكالطاقةوتبنيالطاقةال

بيانات%20نفطية%20هامة/فظاعة/www.nodhoob.com
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النفطيططة,ووصططولالعططالمإلططىحافططةأخططرمراحططلاسططتهالكالططنفط,وهططذااألمططريمكططنتوضططيحهمططنخططالل
الرسمالبيانيالتاليالذييبينتوقعاتهوبيرتالمستقبليةفينضوبالمواردالنفطية:

 رسم بياني يبين  ذروة هوبيرت( في نضوب الموارد النفطية.: 12 شكل


from Energy and Power, A Scientific American Book, 1971, pg 39 

مصطادرهاالطاقيَّطة)كهربائيطةونوويطة(,وبالتاليكانالبدللوالياتالمتحدةمطنالعمطلعلطىتنويطع
ت قططوُمبالدرجططِةاأُلولططىعلططىتقلططيِصاالسططتهالِكوومحاولططُةإيجططاِدإسططتراتيجيٍةجديططدٍةلططدعِمأ منهططاالطَّططاق يِّ

وتدعيمالطاقاتالبديلِة.إالأنذلكلميكنليتحققبحسبماكانتتهدفأميركا,كماأنهالمتجدفطي
يمنسبيلإالبالحفاظعلىمصطادرهاالنفطيطةالتقليديطةمطعتكطرارالمحطاوالتوالطاقالحفاظعلىأمنها

الدائمططةللتوصططلإلططىإضططافاٍتجديططدٍة,لكططنمططندونإحاللهططامكططانالمصططادرالتقليديططةالمتمثلططةباكبططار
يمططا(مليططاربرميططلمططناحتياطيططاتالططنفطالمثبتططةأ328.8الخليجيططة,والتططيتملططكمططندونالسططعودية)

,والسطططيمافطططيظطططلمجتمطططعصطططناعييقطططوم(1)0100%(مطططناالحتياطيطططاتالعالميطططةلعطططام00.2يعطططادل)
بالقوةالعسكريةهوالسبيلالمتاحأمامالواليات أساسًاعلىاستهالكالنفط,لذلكفإنالسيطرةحتىولو

مان ذلاك  }انطالقاا   نفططيمنصطدماتمسطتقبليةفيمطايتعلطقبطاألمنال المتحدةلحمايةالمجتمعاألمريكي
,{وعساكريا   سياسايا   مساتمرةٍ  نازادٍ  هاو منطقاةُ  رٍ ومصاد   مناتةٍ  كاأول   اروساط   الشارق   منطقة   أن   نالحظُ 

                                  
(1) BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: Proved reserves ,of: 
http://www.bp.com/statisticalreview. 

http://www.hubbertpeak.com/hubbert/energypower/
http://www.bp.com/statisticalreview
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وعليططهكططانلمبططدأكططارترالصططدىالعميططقلططدىجمهططورالططدولالمتصططارعةعلططىنفطططالخلططيجوالططذيكططان
حيويطةاألمريكيطةفطيمنطقطةالخلطيجسطوفينصعلىلأنأيهجوممنجانبأيةقوةعلىالمصطالحال

يططتمالتعامططلمعططهبكططلالوسططائلبمططافططيذلططكالقططوةالعسططكريةلوعليططهتططمبنططاءمططاسططميلبقططوةاالنتشططار
,ولميكنغزوواحتاللالعراقسوىتأكيدعلىالثوابطتاألمريكيطة,السطيمافيمطايتعلطقبأمنهطا(1)السريعل
الجطططددفطططيذلطططكحطططاًليمكنطططهأنيلبطططيضطططروراتأمطططنالطاقطططةي,حيططط وجطططدبطططوعوالمحطططافظينوالططططاق

األمريكططي,ويحقطططقأهططدافالشطططركاتالعمالقططة,خاصطططةبعططدالصطططعوباتالتططياعترضطططتإدارةبططوعفطططي
الواليااات تحقيطقاالسطتيالءعلططىنفططفنطزويال,أوحتططىالقيطامبزيططادةوارداتهطامطننفطططقطزوين,لطذلكفططإن

 , والتااي أصاابحت واضااحة المعااالم و يجيتها للحفاااظ علااى أمنهااا الطاااقالمتحاادة تباادو منهمكااة باسااترات
متمثلة  بالسيطرة على مصادر النفط والطاقة الرئيسية في الخلية وآسيا الوسطى وحوض بحر قازوين 

هااذا ماان جهااٍة, إضااافة  إلااى الااتحكم فااي إنتاااا مصااافي التكرياار  وأفريقيااا ومناااطق أخاارى ماان العااالم
 .وحصصها من جانٍب أخر

 .العالمي للبترول ودوره بالتأثير في أسعار النفطنتاا اا عا : راب

رةإلىارتفاعأسعارالخطام،خاصطةفطيالواليطاتالمتحطدة تؤديزيادةالطلبعلىالمنتجاتالمكرَّ
،وبطالرغممطنزيطادةطاقطةالمصطافيفطيالواليطاتالمتحطدةمطن مليطون00التيُتعدُّأكبرمستهلٍكعطالمي 

،فططإنالزيططادةالموسططميةفططياسططتهالك0116مليططونبرميططلفططي02.33إلططى0921سططنةبرميططليوميططاً
.(2)المنتجاتتدفعأسعارالخامإلىاالرتفاع

الغطازاتفطيالعطالم,إلطىالحطدِّانبعطا كماتؤديالقيودالمفروضطةللمحافظطةعلطىالبيئطة,وخفط 
أخطططرىمطططنالعطططالم,كمطططاُيسطططاهُمالتضطططارُبفطططيمططنبنطططاِءمصطططاٍفجديطططدٍةفطططيالواليطططاتالمتحطططدة,ومنططاطق

نتطاجواالسطتهالك,وأسطبابالتغيطراتالحاصطلةفطيالتقاريرالنفطيةالمختلفطِة,مطنحيط االحتياطيطاتواإل
السوقالنفطية,فيتدميراستقراراألسواقالنفطية,ألنَّهاُتعتبُرعاماًلمساعدًافيتقلبطاِتأسطواِقالطنفِط

سطططيٍةعاليطططٍةللقطططراراتواإلشطططاعات,وخاصطططًةأنكطططلهيئطططٍةرسطططميٍةتنطلطططُقفطططيتوقعاتهطططاالتطططيتتميطططُزبحسا
طالقهطططاللتقطططاريروالتصطططريحاتالمختلفطططةمطططنمصطططلحتهاالشخصطططية,ممطططايطططؤديإلطططىخلطططقأجطططواءمطططن وا 

                                  
 .000,المشكالتالدوليةالكبرىفيالعالمالمعاصر,صمصدرسابق(1)
(2)-http/: www.aljazeera.net / ebusiness 
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الخطططوففطططياألسطططواقالنفطيطططة,والسطططيمامطططعتبنِّطططيوسطططائلاإلعطططالملمثطططلهطططذهاالختالفطططاتالكبيطططرةفطططي
مقدرًابآالفالبراميليوميًاكالتالي:0100ات.وفيمايتعلقباإلنتاجفقدكانترتيبالدوللعامالتوقع

 2212(ارولى من حيث اانتاا لعام 12 لترتيب الدول ا: 22 جدول

 الترتيب الدولة االنتاا  الف برميل باليوم( النسبة إلى العالم

 1 ةالسعودي 11530 13.4%

 2 روسيااالتحادية 10643 12.4%

 3 الوالياتالمتحدة 8905 10.3%

 4 الصين 4155 4.8%

 5 كندا 3741 4.3%

 6 إيران 3680 4.3%

 7 االماراتالعربيةالمتحدة 3380 3.9%

 8 الكويت 3127 3.6%

 9 العراق 3115 3.6%

 10 المكسيك 2911 3.4%

data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: 
Production. 

(,ثم01.1(,تليهاالسعودية)01.0وفقمايلي:أواًلروسيا)0101فيحينكانالترتيبلعام
(,0.8,اإلمططارات))0.9(,المكسططيك)3.3(,كنططدا)3(,الصططين)3.0(,إيططران)2.5الواليططاتالمتحططدة)

.والمالحطظالتراجطعالملحطوظلإلنتطاجالعراقطيفطي(1 (0.36العطراق)(,و0.32(,فنطزويال)0.5الكويت)
حي أصبحعددالدولالعربيةضمنالعشرةاألولىفطي0119ببالمقارنة0101الترتيبوالكميةفي

                                  
 BB(. BP,والصططادرعططنشططركة0101هططذهاألرقططامكانططتبحسططبورودهططافططيتقريططرلإحصططاءاتالطاقططةالعالميططةللعططام(1)

statistical Review of World Energy 2010.)
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اإلنتاجالنفطيثال دولبعدأنكانتأربعدولعربية!ومنثمعادتالدولالعربيةلتصطنيفاتأكثطر
بحلولالسعوديةأواًلوبتقدمكلمنالعراقوالكويتواإلماراتفطيحجطم0100نفطيًالعامالدولانتاجاً

إذامطاقطورنبطالفترة0119قطدانخفط بشطكلكبيطرفطيعطام«أوبك»االنتاجالعام,وقدكانإنتاجدول
,تخفططي اإلنتططاجلرفططعاألسططعار0118فططينهايططةعططام«أوبططك»والسططيمابعططدأنقططررت0115-0118

بسططبباألزمططةالماليططةالتططيضططربتالواليططاتالمتحططدة,(1)(دوالراللبرميططل35.58بعططدأنانخفضططتإلططى)
ليبططدأ0119ومططنثططمانتقلططتإلططىبقيططتالططدولالصططناعية,فططيحططينعططاداإلنتططاجللنمططوبططدءًامططنعططام

طلطب,وفيمطايلطيبتسجيلنوعمطناالسطتقرارالنسطبيبعطداالضططراباتالمتالحقطةفطيجطانبيالعطر وال
(:0100-0111شكلبيانييوضحإجماليالطاقةاالنتاجيةلدولاألوبكخاللالفترة)

 (2212-2222إجمالي الطاقة االنتاجية لدول اروبك خالل الفترة  : 12 شكل


data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: 
Production. 

أنعوائطداألقططارقرارالنسطبيمطنجانطباالنتطاج,إذإالأناألسعارالنفطيةلمتواكبهذااالست
(ملياردوالر,منخفضةبطذلك350.8تقريبًا,كانتحوالي)0119العربيةالمصدرةللبتروللمجملعام

(مليططططار585.3,حيطططط كانططططت)0118%(عططططنعطططام39.2(مليططططاردوالرأيبنسططططبة)030.5بحطططوالي)

                                  
(1)OPEC Basket Price, 31/12/2008, of: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm . 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


038

(93.3,ويرجعهذااالنخفا إلىتراجعالمعدلالسنويللسعرالفوريلسلةخاماتأوبكمن)(1)دوالر
,طبعططًاوالسططبباليخططرجعططن(2)0119(دوالرللبرميططلعططام60إلططىحططوالي)0118دوالرللبرميططلعططام

التالطدماروالفوضطى,إزاءضغوطاتاألزمةالماليةواالقتصاديةعلىأسطعارالطنفط,ومطاخلفتطهمطنحطا
الواضحفياقتصادياتالدولالعظمى,والتيتمربأسوأحاالتالركودواالنخفا الحادللمأزقكشفها

فيالناتجالمحلياإلجماليفيإطارسلبيةالنموفيالدولالصناعيةوتباطؤهفيالدولالناميطة.وفيمطا
-0993اليماإلنتططاجللفتططرةالزمنيططةالممتططدةمططنعططام)يلططيجططدوليبططينإنتططاجالططنفطفططيالعططالمبحسططبأقطط

0101:) 

  ألف برميل /يوميا (. 2212 -1664إنتاا النفط الخام وسوائل ال از الطبيعي حسب المناطق العالمية : 23 جدول

 

 االنتاجالنفطي)الفبرميليوميًا(

0110 0110 0113 0113 0115 0116 0112 0118 0119 0101 0100 0100 

أمريكا
 الشمالية

03966 03122 03061 03053 03219 03205 03630 03056 03333 03833 03335 05552 

أمريكا
 والجنوبية

6298 6232 6690 2060 2305 2323 2303 2395 2353 2362 2339 2359 

أورباو
 أوراسيا

05519 06336 02109 02611 02550 02605 02833 02631 02802 02255 02350 02000 

الشرق
 األوسط

03000 00961 03510 03823 05508 05236 05313 06305 03208 05263 02988 08021 

 9330 8230 01003 9838 01006 01029 9935 9910 9300 8318 2932 2833 أفريقيا

أسيا
 والباسفيك

2825 2880 2229 2858 8118 2988 8113 8000 8120 8301 8036 8303 

إجمالي
 العالم

25013 23938 22568 81968 80103 80380 80085 80930 80060 83020 83001 86050 

                                  
 .03,ص0119منظمةاألقطارالعربيةالمصدرةللبترول)أوابك(,تقريراألمينالعامالسنويالسادسوالثالثينعام(1)
المصدرالسابقنفسه.(2)
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data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: 
Production. 

مططنخططاللالجططدولالسططابقنالحططظالنمططوالواضططحلإلنتططاجكمحاولططٍةلمجابهططِةالطلططبالحططادِّعلططى
البتطططرولعلطططىالطططرغممطططنالفجطططوةالكبيطططرةبطططينالعطططر والطلطططب,الناتجطططةعطططنالنمطططواالقتصطططادي,وزيطططادة
االعتمادعلىمشتقاتالطاقةفيمختلفالمجاالتالصناعيةوالخدمية,واالزديادالواضحللتوتراتفي

ةالردع,وعلىالطرغممطنالعالمالمصاحبةلزيادةالطلبعلىالوقودلتطويراكلةالحربيةوامتالكاسلح
نما التراجعالملحوظلإلنتاجالعالميفيبع السنواتإالأنهذاليسمؤشرًاعلىانخفا الطلب,وا 
علطططىاالنتطططاج)كقطططراراتالتسطططعيرمطططثاًلأو لتططداخلاالنتطططاجالنفططططيبعوامطططلأخطططرىقطططدتطططؤثربشططكٍلفعلطططي 

وامطططلالمتداخلطططِةفعليطططًابقطططراراتاالنتطططاجالنفططططيقطططراراتالحطططربوالمواجهطططاتالسياسطططية(وغيرهطططامطططنالع
وهواالنخفا الوضحمنخاللالجدولالسابقحي تأثراالنتاج0119كانخفا االنتاجفيعام

باألزمططةالماليططةالعالميططةوالتططياثططرتفعليططًاعلططىالطلططبالنفطططيإلططىحططد مططاوبططنفسالوقططتأثططرتعلططى
األسعار.

دوٌرفيزيطادة0110-0999بعلىاالرهابخاللالفترةالممتدةمنفيحينكانلقرارالحر
حيططط كطططانقطططرارالحطططرب0116-0110الطلطططبعلطططىالطاقطططة,وهطططومطططاعطططادلينطبطططقعلطططىالفتطططرةمطططن

االمريكيةعلىالعراقهوالالعباألبرزفيزيادةاالنتاجمنجهٍةورفعالسعارمطنجهطٍةأخطرى,وهطو
لشركاتالصناعيةبشكٍلعام ,وانتعاعاالقتصاداالميركيممااستلزمزيادةمايعكسالنشاطالواضحل

انتطططاجالبتطططروللمواجهطططةزيطططادةالطلطططباالميركطططيباعتبارهطططاتقطططومبطططالحربعلطططىاالرهطططابونشطططرالحريطططة
والديمقراطيةبالنيابةعنالعالم.

 بعاد كياة فاي الشارق اروساطمرتكزات ااستراتيجية النفطية ارمير  وفي النهاية يمكننا أن نجسد
نطاق إستراتيجية الوالياات  والتي دخلت في حرب الخلية الثالثة المتمثلة بالحرب ارميركية ضد العراق

 التالية :  بالنقاط, الجديدة( المتحدة ارميركية النفطية

, حماية المصاالح االقتصاادية ارميركياة وفاي مقادمتها الانفط أوال  و التساويق التساليحي ثانياا   -1
والحاارص الاادائم علااى عاادم الوقااود فااي المشاااكل التسااويقية وتوقااف شااركاتها عاان اانتاااا 

 والتصريف, بما يهد  إلى خلق  أزمٍة من الصعب  السيطرُة عليها.
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ساارائيل، وضاامان تفوقهااا العسااكر   -2 التعاااون ااسااتراتيجي بااين الواليااات المتحاادة ارميركيااة وا 
 .والتكنولوجي على الدول العربية مجتمعة

والمرتكااز الثالااث : فاارض طااوق أمنااي علااى دول الممانعااة ااقليميااة وفااي مقاادمتها سااورية,  -3
يران, ولبنان متمثلة بالمقاومة اللبنانية.   وا 

والمرتكااز الراباا  : العماال علااى مناا  وقااود أساالحة متطااورة ومتقدمااة بيااد تلااك الاادول والساايما  -4
, أو أ  نود من أسلحة الدمار حرصها على عدم امتالك دول الممانعة على تكنولوجيا نووية

  الشامل, والتي ال يجب رحد  ير إسرائيل امتالكها.

قامااة ساالطة دوليااة أميركيااة علااى أراضاايه, تشاارف  -1 أمااا المرتكااز الخااامس: احااتالل العااراق وا 
بنفسها على عمليات إعادة ااعمار, وعلى العائدات النفطية العراقية, والعمليات االساتثمارية 

اق بمااا يخاادم مصااالح شااركاتها العمالقااة وهو مااا حصاال فااي اقلاايم كردسااتان النفطيااة فااي العاار 
 العراق(.
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 الفصل الثالث
ُر آليات استهداف الشرق اروسط  ارمن القومي ارميركي وتطو 

  وسائل االستهداف المعاصر( 

 المبحث ارول: الشرق اروسط مركز دائرة االستهداف

 ةأواًل:وسائلوآلياتاالستهدافالمعاصر

 المبحث الثاني: منعكسات استهداف الواليات المتحدة للشرق اروسط ونتائجه

 المبحث الثالث: المسار الزمني لخرائط الحروب ارميركية الراهنة على الموارد االقتصادية

أواًل:الحربعلىأفغانستان

ثانيًا:الحربعلىالعراق

 ثالثًا:انفصالالسودان

علىالخليجالعربيرابعًا:السيطرةاألمريكية

خامسًا:ثوراتالربيعالعربيومحاوالتضربسورية
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 المبحث ارول: الشرق اروسط مركز دائرة االستهداف

وبعط األجطزاءمطنوأفريقياآسيابشكٍلعام هيمنطقةجغرافيةتشملبلدانًامنالشرق اروسط
الحدودالجغرافيةالتيتشملهاأوروبا,أيأنهاالتزالغيرثابتةمنحي الحدودالتيُرسمتلها,إذأن

سياسطططيلهطططذه-هطططذهالمنطقطططةفطططيحالطططةتغيُّطططٍر,وفقطططًاألهطططواءومصطططالحالططططامعينبثطططرواتوالموقطططعالجيطططو
والبحاار ارباايض  والخلااية العربااي البحاار ارحماارولكاان أباارز مميزاتهااا أن لهااا امتااداد علااى المنطقططة,
,وحاليطًاعطادتهطذهالمنطقطةلتصطدر, وبحار قازوين ونهار النيال ونهار الفاراتوالبحر ارساود المتوسط

تحتمسمياٍتوصفاٍتعطدٍة,منهطاالشطرقاألوسططالكبيطر,والشطرققائمةاألولوياتواألحدا فيالعالم
.األوسطالجديد,وكلمنهاتحملفيطياتهامصالحأمريكية

كمطططايسطططتعملمصططططلحالشطططرقاألوسططططلإلشطططارةللطططدولوالحضطططاراتالموجطططودةفطططيهطططذهالمنطقطططة
الجغرافيةوالتيتعتبرمهدالحضاراتاإلنسانية,وكطذلكمهطدجميطعالطدياناتالسطماوية.هطذاويعتبطرمطن

نهططا(حططروبم01أبططرزمميططزاتالشططرقاألوسطططأنططهأكثططرمنططاطقالعططالمتططوترًا,حيطط شططهدأكثططرمططن)
,إضطافةالحطتاللأفغانسطتان,للكويطتالعطراقالحروبالعربيةاإلسرائيليةوالحربالعراقيةاإليرانيطةوغطزو

تاللاألمريكطططيالبريطططططانيلططططه,والمشططططكلةالنوويططططةاإليرانيططططة,واالحطططط0113غططططزوالعططططراقعططططامكمطططاشططططهد
والمجطازراإلسططرائيليةفططيفلسطططينولبنططان,إضططافةللعطدواناإلسططرائيليالمتكططررعلططىلبنططان,وكططانأخرهططا
الهزيمةاإلسرائيليةعلىيدالمقاومةاللبنانية)حزباهلل(,كمااليمكنألحدبانيتوقعالحروبالتيقد

ستراتيجيةومصالحدولكبرى,وأكبرمثالعلطىتشتعل فيهذهالمنطقة,لمالهامنأهميةاقتصاديةوا 
مططاتشططهدهالمنطقططةمططنتططوترات,مططاحططد فططيتططونسومصططروالططيمنوالبحططرينوليبيططاوسططورية,تحططتمططا

ب ."ثوراتالربيعالعربي"ُعرف 

فهويعنيفكرتينأساسيتين:االستهدافأما

 فيدائرةالمصالحوالمجالالحيويلدولٍةمعينٍة.وضعمنطقٍةما -0

تسططططخيركافططططةالسططططبلواإلمكانططططات,لإلبقططططاءعلططططىالمنطقططططةموضططططوعاالسططططتهداف,ضططططمندائططططرة -0
الجيوبوليتيكياالستراتيجيللدولِةالمعنيَِّة.  المصالحالخاصة,والمجاِلالحيويِّ

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 المعاصرة االستهداف وآليات أوال : وسائل

االسططتهدافاألميركيططةللشططرقاألوسطططبططيناسططتراتيجياتهاالططثال )الناعمططة,والصططلبة,تتطدرجآليططات
منخالل:أبرزأشكالهاتمثلتوالذكية(بمختلفظهوراتهاوأشكالهاوأدواتها,ولعل

   ةالثقافيتعميق قنوات التبعية التروية للقيم ارمريكية والثقافة ال ربية :) 

داريططًاعلططىيططًااإلمبراطوريططةاإلعالميططةاألمريكيططة,المسططيطرةوهططومططاتقططوُمبططهوتمارسططهفعل ماليططًاوا 
اكالفمن)الصحفوالمجالتومحطاتاإلذاعةوالتلفطزةودورالنشطرواسطتوديوهاتالموسطيقىواألفطالم

(,السيماالسينمائيةوالمسلسالتوالبرامجالتلفزيونية،وعلىشبكاتدورعر األفالمالسينمائيةنفسها
التغلغلاليهطوديفطيوسطائلاإلنتطاجاإلعالمطيوالثقطافيوالترفيهطيتلطك،فطيأمريكطاخاصطة،والغطربمع

لمصطلحاٍت,تحولتإلىمرتكطزاٍترئيسطيٍة,سطواءفطي عامة,وهواألمرالذيساهمفيالنشروالتسويق
القتصطططادي,والثقطططافيبنيطططةالمجتمطططعاألمريكطططي,أوبنيطططةالقطططراراالسطططتراتيجيالجيوبطططوليتيكي,والسياسطططيا

اإلنسططاني,وأصططبحتركططائزسياسططةالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططة,تجططاهمنطقططةالشططرقاألوسطططأوغيططره,
داخلهاالرأيالعام،وهيعلىالمطدى" بحي  تسهمبتحديدقوانيناللعبةالسياسية،والقوالبالتيُيص بُّ
رتراكمطططييختطططرقالطططوعيالجمطططاهيريالعربطططي,ذاتتطططأثي-إذاُتركطططتتعمطططلدونخططططاٍببطططديل-البعيطططد

ويفجططرهمططنالططداخل،وينشططئقطاعططاتشططعبيةوثقافيططةعربيططةتفقططدالهويططةواالنتمططاء,وتتحططولإلططىمططواالة
األمريكيةالصهيونية,منخاللمنظومةمنالقيموالمفطاهيمالتطيتشطكلمطايعطرفباسطمالطوعيالزائطف،

,(1)"تتماشططىمططعاالحططتاللوالقهططرالططذيفُططر ,رإلططىالواقططعأيالططوعيالططذييؤسططسلطريقططةفططيالنظطط
إططالقالمصططلحاتوالتعطاريفُتعت ب طُرمطن فتبررهوتصبحعقبهفيطريقالتخلصمنطه,وخصوصطًاأنَّ
األسلحةالهامةوالقديمة,التيتمتلكهاالقوىالمهيمنةفيالعالقاتالدوليةأوداخلالمجتمعات،بفضطل

يطططةواإلعالميطططةالتطططيتمكنهطططامطططنصطططناعةالمصططططلحوصطططياغته,بمطططايتناسطططبمطططعأهطططداٍفأدواتهطططاالثقاف
ولعال أبارز تلاك المصاطلحات مصلحيٍَّةمعينٍةتتناسبوالمرحلةالتيأطلقفيهاهذاالمصططلحأوذاك,

  لدينا:

                                  
(1)http://www.freearabvoice.org/arabi/index.htm,المعركطططةعلطططىجبهطططةالمصططططلحاتفطططي,د.إبططراهيمنطططاجيعلطططوع

(.free Arab voiceالصراعالعربيالصهيوني,الصوتالعربيالحر)

http://www.freearabvoice.org/arabi/index.htm
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,لإلشارةإلىأماكنوجودالصطراعاتواإلرهطابواإلسطالموالطنفطمصطلح الشرق اروسط نفسه -أ
الثططططروات,بمعنططططىأدقمكططططانتواجططططدأسططططواقالتصططططريفللبضططططائعالغربية)خاصططططًةكلططططةالحططططربو

عطدٍويسطعى األميركية(,وموارداإلنتاجاألولية)خاصًةالطنفط(,والمواقطعاإلسطتراتيجية)لصطدِّأيِّ
 للسيطرةواالمتدادوالهيمنة)روسياوالصين(.

هعلطططىعطططدةأفكار)كمعطططاركالخيطططروالشطططر,الطططذييقطططومبطططدورمصاااطلح النظاااام العاااالمي الجدياااد: -ب
عادةاإلعمار,......(وابتكارأجنطدة والديمقراطيةوالحريةاألمريكية,وحروبالتحريروالتغييروا 
تقومعلىهيكلةجيطليسطارعإلطىاالسطتهالك)أيتغذيطةاألفكطارالماديطة(,واسطتحدا نظطاميقطوم

ة(غيرالمباشرة)كاالعتمادعلىالدينوالطوائف(علىمؤامراٍت,تستندإلىأساليب)القوةالذكي
ودمطططجالعمليطططات)العسطططكريةواالقتصطططاديةوالدبلوماسطططيةواالسطططتخباراتيةوالعلميطططةوالسياسطططية(فطططي
بوتقططةواحططدة.والهططدفالرئيسططيهططوإزاحططةالمعارضططينللسياسططةاألمريكيططة,والمهططددينلمصططالح

,دوناالضطرارإلىالدخولفيمعاركعسكريةعلىأميركااألمنيةواالقتصاديةوأمنإسرائيل
األر ,قططدتططؤديإلططىالططدخولفططياحتمططاالتالططربحوالخسططارةباإلضططافةإلططىالبططذلالكبيططرفططي

 العتادواألموالواألرواح.

التططيتقطومعلططىتمجيططدالمحرقطةوالتسططويقلهططاوتكريسططهاالمحرقااة اليهوديااة والمعاااداة للسااامية: -ت
وترسطططيخالمعانطططاةاليهوديطططةفطططيأفكطططارشطططعوبالعطططالم,وهطططومطططاتسطططارعحكومطططةكديانطططةعالميطططة,

سرائيل (,المحرقطة)ف,(1)لتسويقهوتمويله,ومثالهمايدعىبلمتحفالمحرقطةل الوالياتالمتحدةوا 
،حيط اعتمطدتالمحرقطةكمقيطاس(2)ليستمجردحد تطاريخي،بطلهطيلمعيطارللشطرالمطلطقل

                                  
األمريكططي,جيمططيكططارتر،بنططاءعلططىقططرارمططنوهططومتحططفيضططممركططزأبحططا أيضططًا،وقططدتططمتأسيسططهفططينهايططةعهططدالططرئيس(1)

.هذاالمتحطفيطتمتمويلطهمطن0929،بعدتلقيتقريرللجنةتذكرالمحرقةلالتيأسسهاكارتر،عام0981الكونغرساألمريكيعام
اليهوديططة،موقططعالحكومططةاألمريكيططةومططنمتبططرعينيهططود،وهططومططزارضططروريلتثقيططفالناشططئةوكبططارالسططنبالِمحرقططةوتميططزالمعانططاة

لمتحفالمحرقةلعلىاإلنترنطتفطيواشطنطنديسطي،متعطدداللغطات،باإلنكليزيطةوالفرنسطيةواإلسطبانيةوالروسطيةوالصطينيةوالعربيطة
والفارسيةوالتركيةواألوردوواليونانية.

ولبالعربيطةعلطىموقطعيطادفاشطيمهطوحسبالقسطمالعربطيمطنموقطعمتحطفلالمحرقطةليطادفاشطيمفطيالقطدس,وكطاناإلعطالناأل(2)
.بالضبط:ليمثلالهولوكوست،الذيوضعمعيارًاللشرالمطلق،تراثًاكونيًالكلإنسانمتحضرل.
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,(1)اكاتحقوقاإلنسان,فتربعالمحرقةعلىعرعالجرائمضداإلنسانيةللجرائموالمجازروانته
,,خاصطًةبطأن(2)إنماليشكلأرضيةلتقبُّلحقإسرائيلبطالوجود،وتقبُّطلالنفطوذاليهطوديالعطالمي

الهلوكوسططتتمططنحإسططرائيلقططدرًامططنازدواجيططةالمعططاييرفططيتعامططلالمجتمططعالططدوليمعهططا,ممططا
ينوالمجازرالمرتكبطةضطدالعطربتطزولأمطامالتعطاطفالطدوليمطعالمحرقطة.يجعلقضيةفلسط

 كماأنمعاداةاليهودوالتنكرللمحرقةأصبحيشارإليهباإلرهابومعاداةالسامية.

قوامهاالسيطرةعلىالعالممنخطاللالمطالوالثطروة,والتجطارةالعالميطة,العولمة والقرية الكونية: - 
لمططالوالبورصططاتالعالميططة,ووسططائلاإلعططالمالمرئيططةوالمقططروءةوالمسططموعة,والططتحكمفططيأسططواقا

ططططالقالعنطططانللشطططركاتالمتعطططددةالجنسطططيات.فأم ركطططاتهطططدفإلطططىتفتيطططتكطططلالطططدولالمجطططاورةيوا 
إلسطططرائيل,وهطططيالطريقطططةاألفضطططلالتطططيتسطططتجيبألطمطططاعالهيمنطططةالعالميطططةللواليطططاتالمتحططططدة

بضططمانالوصططولإلططىاألسططواقاالقتصططاديةفططيالعططالمكلططهدونعقبططات,,المتمثلططة(3)األمريكيططة
وتطأمينالمصططادرالضطرورّيةلتلبيططةاالحتياجطاتالصططناعية,لطذلككططانمطنالضططروريإيجطادنططوع
مططنتحططالفغيططرمعلططنبططينالشططركاتالمتعططددةالجنسططيات,وبعطط مؤسسططاتالمجتمططعالمططدني,

,بحيط تطتحكمبكطلمطايتصطلبالحيطاةاالجتماعيطةسطواءبالتنسيقمعحكوماتالدولالرأسطمالية
فططيالشططرقاألوسطططأوغيططره,األمططرالططذييططؤديبالنهايططةإلططىضططياعالشخصططيةالوطنيططة,وزوال

 مقوماتالتنمية,وضعفالسيادةالوطنية,واألهمعولمةمشاكلالوالياتالمتحدةاألمريكية.

 لتسويق االستهداف وشرعنته  باستخدام الديمقراطياة  الدولي المكث ف لمهسسات النظامستخدام اال
 وحقوق اانسان(: 

هططططذهاألدواتبالمنظمططططاتوالجمعيططططاتوالهيئططططات,التططططيُتسططططيطرعليهططططاواشططططنطنبقرارهططططا تمثَّلططططت 
السياسي,وتستخدمهالتمويهتحركاتهطاوتغطيتهطا,بمطايتناسطبمطعالمرحلطةالتطييصطلإليهطااالسطتهداف

أهططططدافهاالسياسططططيةأميركططططاقُحقِّططططألدواتُتمثِّططططلمؤسسططططاتالعولمططططةالتططططيمططططنخاللهططططاتُاألمريكططططي,هططططذها

                                  
حيطط تتسلسططلالجططرائمبحسطططبترتيبططاتالمجتمططعالططدوليوبتمويطططليهططودي)لالهولوكوسططتأواًلل،ومططنثطططماإلبططادةالجماعيططة،ثطططم(1)

(0938والجرائمضداإلنسانية،ومنثمالتطهيرالعرقيكالنكبةعامالمجازرالجماعية
 منكلعام.02/0بيومعالميللمحرقةفي0115الذيكرستهاألممالمتحدةعام(2)
اطيططةمجلططةكيفططونيمالتططيتصططدرهاالمنظمططةالصططهيونيةالعالمّيططة,الغططارةاألمريكّيططةالكبططرىعلططىالعططالماإلسططالمي,حقيقططةالديمقر(3)

.016-013األمريكّية,بقلم/الصحفيوالكاتبيحيأبوزكريا,ص



056

إلططططىالحلططططولالعسططططكرية,كإحططططدىأدواتالقططططوةالناعمططططةوالذكيططططة,واالقتصططططادية,دوناالضطططططرارللجططططوءِ
كسططابالشططرعيةلتحركاتهططاالعسططكريةعنططداسططتخدامهالهططا,ولعططلأبطط رزواسططتخدامهاللتغطيططةاإلعالميططةوا 

,البنططكالططدوليلإلنشططاءIMF,مجلططساألمططن,صططندوقالنقططدالططدولي UNتلططكالهيئططات)األمططمالمتحططدة
،حقطوقWTOوالتطيتحولطتبعطدذلطكإلطىلمنظمطةالتجطارةالعالميطةل,اتفاقيطةلالجطاتلIBROوالتعمير

كبيططرةجططدًاعلططىاإلنسططان,حلططفاألطلسططي,واالتحططاداألوروبططي(طبعططًاتمتلططكهططذهالمؤسسططاتإمكانيططات
جميعاألصعدةالسياسيةواالقتصاديةوالثقافيةواالجتماعيةوغيرها،بمايحققلهاوضعأهدافالعولمة

أوعراقيططل,حيطزالتنفيطذالمباشططر,مطعتطوفراإلمكانططاتوالسطبللتغطيططةالمواقطعالمسطتهدفةبططدونمعوقطاتٍ
األقمطططارالصطططناعيةوالبططط الفضطططائي,الصطططحافةوباسطططتخدامالتقنيطططاتالحديثطططةكوسطططيلةللعولمطططة)االنترنت,

اتالدوليةواإلعالمالمسموعوالمقروءوالمرئي,بنوكالمعلومطاتوبنطوكالمطال,األفطالموالسطينما,المطؤتمر
الوقطططوفعلطططىطبيعطططةهطططذااالسطططتخداممطططنخطططالل..(,ويمكننطططاوالنطططدوات,الشطططركاتالمتعطططددةالجنسطططيات

رهططططاالدوريطططططةحطططططولاألوضططططاعاالقتصطططططاديةواالجتماعيطططططةوالسياسطططططيةوصططططفاتالمنظمطططططاتالدوليطططططةوتقاري
 .واإلنسانيةفيمنطقةالشرقاألوسط

  )استخدام ااعالم وتقنيات التحكم بالعقول المجم  ااعالمي ارميركي:  

مطططاُيقطططرُأوُيسططمُعوُيشطططاهُد,وبالتطططاليتلقطططينالطططرأيالعطططامألفكططط ارهممططنخطططالِلالسطططيطرِةوالطططتَّحكُّمبُكطططلِّ
وطُطرِقتفكيطرهم,حيطُ أ صططبحِتالتَّغطيطُةأوالحطرُباإلعالميطُةإحططدىاألدواتالرئيسطيةفطياإلسططتراتيجية
األمريكية,بهدفتهيئةالرأيالعامالعالميلتقبطلأيفكطرةهجوميطةسياسطيةاقتصطاديةأوحتطىعسطكرية

علطططىمطططدىفاعليطططِةقطططدتفطططر علطططىدولطططةمطططندولالشطططرقاألوسططططأوغيرهطططا,وهطططذاإندلَّ فإنَّمطططايطططدلُّ
دولططٍةمسططتهدفٍة,وبططنفسالوقططِتتخططديٍرعططام فططيالططدَّاخِل اإلعططالِمووسططائلِهفططيإحططداِ حططراٍكعططام فططيأيِّ

, (من خالل ماا يمكنناا تساميتُه بتقنياة األمريكطيِّ ,التطيتسطتندإلطىالمنظومطةاإلعالميطِة صاناعة العادو 
هالب إنكنطت",حيط وصلةالسياسيةوالفكريةللرأيالعامفيقبطولفكطرةالعطدوالمقبطلالضخمِةوالتيُتوجِّ

,وخاصططًةإذامططا(1)"تريططدأنتسططيطرعلططىالبشططريةذهنيططًاوعاطفيططًافمططاعليططكسططوىأنتططتحكمبططاإلعالم
ضخٍمتمثَّلبمايلي:  استُند إلىمجمٍَّعإعالمي 



                                  
 .321,ص0115أيكه.ديفيد,السراألكبر,ترجمةعبيرالمنذر,مؤسسةاالنتشارالعربي,الطبعةاألولى(1)



052

طرة اليهود على ااعالم عالمي ارميركي ومدى سيالمجم  اا: 16 شكل
ارميركي

 

المصادر:

 ,مصدرسبقذكره,بتصرف.02-00العريضي.يحي,منيحكمأميركافعاًل؟!,ص .1

–أيمطنخطاللاألمطوالالطائلطةالتطييطدفعهااليهططودلهطذهالصطحفلقطاءنشطرإعالنطاتتجاريططة .2
لتطططرويجلمنتجطططاتهم,وخاصطططًةأناليهطططودفطططيبهطططدفا–وهطططيالمطططورداألساسطططيلطططدخلالمجطططالت

 أميركايملكونالجزءاألكبرمنرأسالمالاألمريكي.

,39د.سططليمان.ميخائيل,صططورةالعططربفططيعقططولاألمططريكيين,ترجمططةعطططاعبططدالوهططاب,ص .3
 .0982مركزدراساتالوحدةالعربية,بيروت,

 .00منيحكمأميركافعاًل؟!,مصدرسابق.ص .4

طططفططإذامطططابح سططمىباألسطططماءالالمعطططةفطططيعططالمالصطططحافةأوالمؤسسطططاتالالمعطططةلوجطططدناايُثنطططاعمَّ
أسماءلكروتشيلد,روكفيلر,كيسنجر,وكارينغتون,كأسماٍءمعروفٍةفيمجالسإدارةالشركاتاإلعالميِة
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ارجيعلطىلكزمامالمبادرةفيصناعةأيتحركشعبيداخليأوخطت,التيباتتتم(1)العالميِةالكبرىل
مستوىالعالم,وقطدأصطبحتهطذهاألداةهطيأبطرزأدواتالواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةفطيتنفيطذأيخططة
مستقبليةفطيمنطقطةالشطرقاألوسطط,السطيماإذامطاتعلطقاألمطربجمهطوريفتقطرلقطدراتالتحليطلالنقطدي.

حططططدة,بططططدوناالضطططططرارللغططططزوفالتالعططططبوالططططتحكمبططططالرأيالعططططامأصططططبحأحططططدأهططططمأسططططلحةالواليططططاتالمت
العسكري,منخاللضمانإخضطاعالحكطاموالسياسطيينوالطرأيالعطامفطيهطذهالبلطدان,وبالتطالياحطتالل
كططلنططواحيالحيططاةفططيهططذهالبلططدان,باسططتخدامأسططلحةاإلعططالمالموجططهوأدواتططه,التططيتضططمنخلططقجيططل

خدمتهأميركططافططيتوجيططهأصططابعاالتهططامللعططربيمتلططكالثقافططةاألمريكيططة,هططذاالسططالحالططذيلطالمططااسططت
اسططارعتوكططاالتأيلططول,عنططدم/00والمسططلمين,إلدانططةأيعمططلإرهططابي,وهططومططابططداجليططًابعططدأحططدا 

إدانططةاإلسطططالم,مسطططتخدمةمبططدأ)الصطططدمة(لخلططقالعطططدوالجديطططدألميركططا,وهطططواإلرهطططاباألنبططاءالغربيطططةب
ط(,حي قامتالوكاالتاإلعالميةالمختلفة,بدعموتلقطينأولفكطرةاإلسالمي)القادممنالشرقاألوس

يططتمتخزينهططابعططدصططدمةالتفجيططرات)التططيكانططتأشططبهبعمليططةغسططيلكامططلللططدماغلكططلمططاهططوسططابق
يجطابيعطناإلسطالموالعططرب(,ثطممباشطرًةتططمتفعيطلالفكطرةالثانيططةالتطيعطززتاألولططىأيضطًامطنخططالل وا 

اإلعالم,التي العطدوِّ ل  تمثلتبأن)اإلرهابيعادلاإلسالم(وبذلكثبَّتتأميركاعطدوهاالجديطد,الطذيتحطوَّ
مناسططططبٍةإرهابيططططٍة,وذلططططكمططططنخططططاللاسططططتهدافالالوعططططي ِلللعططططالِمواإلنسططططانيِةوالُمططططتَّهُماألوُلفططططيأيِّ األوَّ

,وبالتطاليفطإنالسطيطرةالمطلقطةعلطىنوعيطةالمعلومطاتالم نقولطةوكميتهطا,هطيمطايمكِّطنعمليطًااإلنسانيِّ
منتسييرسكانالعالمأجمع,بمايدفعهملتبنيهذهاألفكاربأنفسهمتلقائيًامنمبدألإذاأردتأنيفعل
 أحدهمشيءما,فاجعلهيعتقدأنهافكرتهلوهومطايمثطلأعظطمأشطكالالهيمنطةواألسطرعنطدماتعتقطدأنَّطك 

فيحينيتمالتالعبب  ك,وتملىعليكاألوامر)كالسجنالذيالترىقضبانه(.ُحر 

 التعامالت االقتصادية والمالية الدولية:  

,فططالقرو الضططخمةالتططييططتممنحهططا,ليسططت(2)أومططايمكططنتسططميتهباالغتيططالاالقتصططاديل مططم
ذاالبلطدأوهبةمنالبنكالدوليأوأيمنظمطةأخطرىمانحطة,وليسطتبآليطةلتططويرأولتنميطةاقتصطادهط

نمططاتططذهبلرشططوِةحكومططٍةمططاللتصططديقعلططىاتفاقيططٍةأولتأييططدقططراٍر ذاك,أوحتططىتحسططينهاجتماعيططًا,وا 
                                  

 .321السراألكبر,المصدرالسابق,ص(1)
(2)John. Perkins,Confessions of an Economic Hit Man, Publishing by: Berrett-Koehler 
Publishers,Inc.San Francisco,CA, USA November2008. 
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أمريكططي,أولططدعمالشططركاتاألجنبيططةمططنخططاللتحسططينبيئططةعملهططاوالمنططاخاالسططتثماريفططيالبلططدالططذي
الخصخصطططة,لمطططنخطططاللبيطططعيحطططويمطططواردجاذبطططةلهطططذهالشطططركات,وفطططينهايطططةالمططططافتطططتمعمليطططات

الذيأصاًليتحمطلأعبائطهالضطخمةالطبقطةالعامطة(1)موجوداتالدولةإلبعاداإلفالسالناتجعنالدينل
فيالمجتمع)استعبادالشعوباقتصاديًا(,فطيحطينأنالمسطتفيدينمطنهطذهالطديونهطمالطبقطةالعليطافطي

البلد,وعندمايسطتحيلسطدادالطدينفطيمواعيطداسطتحقاقهالمجتمعوالشركاتالرأسماليةالمستثمرةفيهذا
المحدده,تتمعمليةاالغتيالالنهائيطةاقتصطاديًاللبلطدمطنخطاللزيطادةانغماسطهفطيالطدين,وبالتطاليزيطادة
تبعيتهللدولالكبرىومنظماتالتدخلالرأسمالية,وعليهتتمعمليةسلبالبلدالستقاللهنهائيًا,واستعباد

اسططتعبادًامطلقططًا,مططنخططاللبيططعمططوارده)الخصخصططة(بسططعرقليططلجططدًالصططالحالشططركاتالكبططرى,شططعبه
وتمتدلتشملالمرافقالعامةفيالبالد,وكلمشاريعالبنيةالتحتيةبحي تتمالسيطرةعلىأبسطشروط

مطايسطمىلالمشطروطيةأوالحياةفيالبلدومنثميتمإعطادةتمويطلالطدَّينودفطعالمزيطدمطنالفائطدةمقابطل
 الحكمالصالحلالذييقومعلى:

:بيططعموجططوداتالدولططةوجميططعمواردهططابمططافططيذلططكخططدماتهااالجتماعيططةوشططركاتالمرافططقأوال  
.(2)وحتىالنظمالمدرسيةونظامالعقوباتوالتأميناتأيجميعهاتتمخصخصتها

لدعلىعقدصفقاتإقامطةالقواعطدالعسطكرية:شراءالمواقفمنخاللإجبارحكومةهذاالبثانيا  
األمريكيطططة,أوالمصطططادقةعلطططىاتفاقيطططةمعينطططةكاتفاقيطططةالحمايطططةمقابطططلالطططنفط,أوالغطططذاءمقابطططلالمواقطططف
المؤيططدة,أوالتصططويتلصططالحمشططروعمعططينفططياألمططمالمتحططدةومجلططساألمططن,وهططياكليططةالتططيتبنططي

الجديططد,كنظططامتعططودملكيططةمرافططقحيططاةالشططعوبفيططهللشططركاتواشططنطنعلططىأساسططهانظامهططاالعططالمي
الضخمةمنخاللتوريطالحكوماتبصفقاتبيعالدولةلتلكالشركاتمعبقاءالسياسيينكواجهطةلمطا
يتماتخطاذهمطنقطراراٍتضطدَّالشُّطعوِب,وفطيالجطدولالتطالييمكننطامالحظطةالزيطادةالواضطحةفطيإجمطالي

-0998قاألوسططططوشططمالافريقيطططاتحطططتمسطططمىتمويططلالتنميطططةوذلطططكخطططاللالفتطططرةديططونمنطقطططةالشطططر
0100:

 

                                  
 .083السراألكبر,المصدرالسابق,ص(1)
 تمثلهذهالطريقةوصفةعملصندوقالنقدالدوليوالبنكالدولي.(2)
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 جدول بالديون الخارجية لمنطقة الشرق اروسط وشمال إفريقيا: 24 جدول

 ديون الشرق اروسط وشمال إفريقيا

1998 153,554,393,000 

1999 149,965,495,000 

2000 143,767,838,000 

2001 140,811,512,000 

2002 150,962,192,000 

2003 161,724,291,000 

2004 171,608,836,000 

2005 150,576,824,000 

2006 144,667,564,000 

2007 156,177,712,000 

2008 148,078,055,000 

2009 159,905,872,000 

2010 166,058,051,000 

2011 166,124,004,000 

البنكالدولي،تمويلالتنميةالعالمية.المصدر:

فالططديونالخارجيططةتططماسططتخدامهاكسططالحللسططيطرة,لططدىالقططوىالرأسططماليةالكبططرىسططواءتجططاهقططوى
منالصفالثانيكانيمكنلهاأنتصبحقوىمركزيةأوتجاهالدولالتيتمثلهدفًامصلحيًابالنسبة

والتطيأدتإلطىموجطةركطوداجتاحطت0925-0923صطاديةلعطامللدولالرأسمالية,ومثالهااألزمطةاالقت
العالمفقامتدولالشمالالصناعيةبالتوسعفياإلقرا لدولالعطالمالثالط ,بشطكلاعتمطاداتتصطدير
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بشططططرطأنتشططططتريدولالعططططالمالثالطططط مططططنمصططططانعالططططدولالرأسططططماليةالمانحططططةمعططططداتصططططناعيةأوأي
هذهالديونإعادةإططالقالطلطبعلطىمنتجطاتدولالشطمالالمصطنعةمنتجاتأخرى,وكانالهدفمن

(1)0981-26%بطططينعططامي01ممططاأدىالرتفطططاعديططوندولالجنطططوبسطططنويًابنسططبة ,تحطططتمبطططررأنَّ
طططنالطططدولالناميطططةمطططنتططططويربناهطططاالتحتيطططة)النقل,الطاقطططة(والصطططناعات التوسطططعباالسطططتدانةسطططوفيمكِّ

بأنأسعارمنتجاتتلكالبلدانسوفترتفعأوتبقىثابتطةبأسطوأاألحطوال,مطاالتصديرية,تحتافترا 
يمكنهططامططندفططعخدمططةالديون)الفائططدةواألصططل(وبططنفسالوقططتتحسططينالصططناعاتالتصططديرية)ممايحفططز

خدمةالديون(سيؤدي-ارتفاعالصادرات-قطاعيالزراعةوالصناعة(وبنفسالوقتإنالعملية)استدانة
.والشكلالتالييمثلنموذجالتنميةوفقافترا البنكالدولي:(2)ويردولالجنوبإلىتط

 التنمية وفق افتراضات البنك الدولي: 22 شكل

التوسعبمديونيةالعالم
الثال باالقترا سيؤدي

إلى_____

تطويرالزراعةوالصناعة
والخدماتالتصديرية____

ارتفاعإيرادات
التصديرإلى

____

تسديدالديونوتطوير
دولالجنوبوالمساهمة

فيالنموالعالمي.



كبيطٍر, إالأنالوقائعكانتمناقضًةتمامطًالهطذااالفتطرا ,فالطدولالمدينطُةتتعطرَُّ الختنطاٍقمطالي 
قيطودعنهطا,ممطاإضافًةلتطبيقاتسياسةالتكييفالهيكليالمتمثلطةبفطتحاقتصطاداتدولالمحطيطورفطعال
أدىلنتائجكارثيٍَّةعلىاالنسانيةواالقتصادياتالناميةوتجسدتنتائجماسبقبمايلي:

التوسعبمديونيةالعالم
الثال باالقترا أدى

إلى_____

زيادةتصديرالمواد
األوليةوالمنتجات
الزراعية____

ارتفاعأسعارالفائدة
وهبوطأسعارالمواد

األولية_____

زيادةالمديونيةوالدخول
,واالنهياربأزمةالديون

االقتصادوتراجعالنمو.



                                  
,دارالطرأي,دمشطق,0116بعط ,الطبعطةالطولىتوسان.ايريك,المالضدالشعوبالبورصةأوالحيطاة,ترجمطةعمطادشطيحة,رنطدة(1)

.032ص
.009توسان.ايريك,المالضدالشعوبالبورصةأوالحياة,مصدرسابق,ص(2)
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سياسةالتكييفالهيكليالتيفرضهاالبنكالدوليكانتالسببالرئيسيلزيادة فماحصلهوأنَّ
الحصططاراالقتصططاديوالتجويططع،ونهططبالثططروات،ثططمإغططراقشططعوبالمنطقططةالمسططتهدفةبالمديونية)أصططل

الحديثطةللسطيطرةوتحقيطقاألهطدافبالنسطبةللطدولالدين(,التيأصبحتُتعتبُرمنأبطرزاألدواتوخدمة
والحرمانمنالتنميةالمستدامةبالنسبةللدولالنامية.,المتقدمة

%مطنمشطاريعالبنطكالطدوليفطيالبلطداناألكثطر21-65"وهناالبطدمطنالتأكيطدعلطىأنحطوالي
.(1)"%منالفشلفيالبلدانالنامية61-55فقرًاقدفشلت,وحوالي

(مليار066بلغتديونمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقياالخارجيةحوالي)0100وفيعام
,في(2)%(منإجماليصادراتالسلعوالخدمات5.155دوالرأميركي,بخدمةدينوصلتإلىحوالي)

(مليططططاردوالرعططططام063.0المقترضططططةمططططنحططططوالي)حططططينازدادتالمديونيططططةالخارجيططططةللططططدولالعربيططططة
(ملياردوالر,معارتفطاع020.9(ملياردوالر,إلىحوالي)03,533,بخدمةدينوصلتإلى)0119

ممططاسططاهمفططيتآكططلإيططراداتدول,(3)0101(مليططاردوالرعططام03,633مططدفوعاتخدمططةالططدينإلططى)
,باإلضافةإلىتزايدالعجزعلىمواجهطةأجلالتنميةمنالعملةالصعبة،الضروريةمنالشرقاألوسط

إلططىأداٍةالمتصططاِصعائططداِتالصططادرات,أيأنالبنططكالططدوليقططدتحططول(4)لخططدماتالططديونالخارجيططةل
التطييجططبأنتخصصطهاالبلططدانالناميطةلمشططاريعالتنميطةالشططاملة,وهطواألمططرالطذييمكننططاأننالحظططه

حيطط يمكننططامالحظططةمقططدارمططايططتماسططتهالكهمططنإيططراداتالتصططديرلخدمططةمططنالشططكلالبيططانيالتططالي
ديوناالقترا :

                                  
بحسططططبتقريططططرلجنططططةكططططونغرسالواليططططاتالمتحططططدةاألميركيططططةبقيططططادةأالنملتزر,حططططولالبنططططكالططططدوليوصططططندوقالنقططططدالططططدولي,(1)

.003المالضدالشعوبالبورصةأوالحياة,مصدرسابق,ص,انظرايريكتوسان,0111شباط,
. http://databank.albankaldawli.org/data/databases.aspxالبنكالدولي،تمويلالتنميةالعالمية,(2)
.025,ص0100لتقريراالقتصاديالعربيالموحدلعاماجميعاألرقامالسابقة,منبيانات(3)
إجماليأعباءخدمةالديونهطومجمطوعأقسطاطأصطلالطدينوفوائطدهالتطيتطدفعبالعملطةالصطعبةأوالسطلعأوالخطدماتعطنديطون(4)

تططيتططدفعلصططندوقالنقططدطويلططةاألجططل،والفوائططدالتططيتططدفععططنديططونقصططيرةاألجططل،واألقسططاط)عمليططاتإعططادةالشططراءوالرسططوم(ال
 الدولي.

http://databank.albankaldawli.org/data/databases.aspx
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 شكل بياني يوضح تطور النسبة المفروضة كعبء خدمة دين منطقة الشرق اروسط وشمال إفريقيا.: 21 شكل


البنكالدولي،تمويلالتنميةالعالمية.المصدر:

زماتالسياسيةتخفيفيطياتهامصالحاقتصادية,فأزمطاتاليطومليسطتإالعمليطةولماكانتاأل
تحريكلالقتصادياتالغربيةوعلىرأسهاأميركطابعطدركودهطاالكبيطرخطاللاألزمطةاألخيطرة,فكطانالشطرق

نمططااألوسططوكعادتططهمخرجططًالكططلاألزمططاتومحركططًاالقتصططادياتالغطرب,والسططيمابططأنمثططلتلططكالططديونإ
تمنحلزيادةارتباطبلدانالعالمالثالط بشطكلعطام,ودولالشطرقاألوسططعلطىوجطهالخصطوصبالسطوق
العالميططة,وزيططادةتحويلهططانحططوتصططديرمططوادالتملططكفيهططاميططزةتفضططيلية,ودفططعهططذهالططدولللتخلططيعططن

التخلططيعطنتصططديرالزراعطاتالمحليطةوعططنمشطاريعصططناعيةمحليطةتلبططيحاجطاتالسططوقالداخليطة,أو
منتجطططاتذاتقيمطططةمضطططافةمرتفعطططةقطططدتنطططافساقتصطططادياتالطططدولالرأسطططمالية,وكطططلذلطططكبهطططدفزيطططادة
هشاشططةاقتصططادتلططكالبلططدانوبالتططاليزيططادةتبعيتهططاللططدولالرأسططماليةسططواءبقرارهططااالقتصططاديأوقرارهططا

 السياسيبحي التخرجعنالفلكاألمريكي.

 على اارهاب  والتطرف ارصولي(:  المستمرةُ  الحرب 

فططيالشططرقالططذييقططومعلططىتعزيططزوترسططيخاالعتقططادباالرتبططاطالقططائممططابططيناإلسططالمواإلرهططاب
,والعملعلىانتشارالفكراإلرهابيالمتططرفالقطائمعلطىعطدمتقبطلاألخطروتكفيطركطلمطاهطواألوسط

الططداخلمططنخططاللابتعططادالنططاسعنططهوتغذيططةفططيكططلديططنإنمططاهططوتططدميرللططدينمططنفااالتطرفمختلططف,
قلطهكعطدوجديططد مشطاعرالكطرهلطهوالنفطورمطنتعاليمطه,وهطيإحطدىاألدواتالتطيبطدأتكمصططلح,سطوِّ
باسطططتخداماألدواتاإلعالميطططة,ومطططنثطططمتحطططولإلطططىأداةتسطططتخدمهاواشطططنطنإلحطططدا التفرقطططةالطائفيطططة,

سططمطنالطداخل,دونالحاجطةإلطىاللجطوءللتطدخلالعسطكريوتدميرنسطيجأيدولطةمطندولالشطرقاألو
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المباشر,عطنطريطقالسطيطرةعلطىمجموعطةممطنيسطمونأنفسطهمدعطاةالطدين,ممطنيمتلكطونجماهيريطًة
دينيًةواسعًةعلىمستوىالدولةواألمةككل,بالتاليامطتالكالقطدرةعلطىإحطدا الفوضطىوالتفرقطة,عنطد

هطواالحكومططةاألمريكيطة,تحطتمسطمياٍتمتعططددٍة)كالجهطادواإلمطارةوالخالفططةخطروجحكومطةدولطةمططاعطن
نماهيثقافطةفئويطةقطدتعصطفبطبقطة وغيرها....(,وهناالبدمنالتأكيدعلىأنالتطرفليستدينوا 

إلططىدرجططةبأنطهالشططدَُّةأواإلفططراُطفططيموقطٍفمعططيٍنالت طاار فُ وُيعاار ُف معينطةفتططؤديلتآكططلالمجتمطعككططل,
,ويبطططينلنطططاالجطططدولالتطططاليعطططددالمنظمطططاتاالرهابيطططةوتوزعهطططابحسطططباألقطططاليم(1)الغلطططووالحطططداألقصطططى

 الدوليةوحالتهاالعملية:

 جدول يبين عدد المنظمات اارهابية في العالم وحالة نشاطها:: 21 جدول

 لعمليةالحالة ا عدد المنظمات اارهابية ااقليم

 جميعهانشيطة 12 جنوب أسيا

 منظمةنشيطة15 19 الشرق اروسط

 منظمةنشيطة2 3 آسيا

 منظماتنشيطة4 6 أوروبا

 جميعهانشيطة 4 جنوب أميركا

 منظمةنشيطة2 5 إفريقيا

 نشيطة 2 عالميا  

Source: Created by NAVANTI GROUP, United States Department of State, 
“Country Reports on Terrorism 2010-2012” 
(http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/index.htm) 

حطططوالي) الجطططدولالسطططابِقيتبطططيُنلنطططابطططأنَّ %(مطططنالمنظمطططاتاالرهابيطططةتنشططططفطططيالشطططرق31مطططن 
ُقلهطااألوسط,وبنفسالوقتتتخُذمنبعِ دولالشرِقاألوسطمركزانطالٍقودعطٍملهطا,بحيط يتحقط

                                  
.03،ص0982عبدالباريالسعودي،القاموسالبسيطفياللغة،بيروت،دارالشروق،(1)
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الطدوِلالتطيتطرتبُطمعهطا,كاالرتبطاطالقطائمبطينتنظطيمالقاعطدة بتنفيِذأجنداتتلك  التمويلوالحماية,لتقوم 
والمملكططةالسططعوديةمططنجهططٍة,والواليططاتالمتحططدةاألميركيططةالتططيسططاهمتبتأسيسططهامنططذبططداياتهاوتكفَّلططت

التططرفقطديكطونسياسطيًا)كالنازية(وقطدبشكٍلعطام وبعملياتالتدريبوتأهيلالمقاتلينمنجهٍةأخرى.
يكطططوناقتصطططاديًا)كالتطرفالرأسطططمالي(,ومطططنالخطيطططرأنيكطططوندينيًا)كطططالتطرفاإلسطططالميأوالمسطططيحي
بحروبطهالصططليبية(ألنططهعنطدهالططنيكتفططيبإقصطاءمجتمططعدولططٍةمطا,إنمططاسططيتعداهاإلطىالمجتمططعالططدولي

سيعسكريُمتستربالطدين)كالتطرفاليهطوديالصطهيوني(وعنطدهاسطتكونككل,وقديكونالتطرفسيا
خطورتهمتشعبةجدًاوشاملًةجميعنواحيالحياة,ويتمثلهطذاالنطوعبطالتحيُّزإلطىفكطرٍةوحيطدٍةوالتعصطب
لهطا,بشططكٍليأسططرالمعتنقططينلهططذهالفكططرةويجعلهطممسططلوبياإلرادةتجططاهتنفيططذها,فيتحركططونوفططقخطططواٍت

تطرفٌبمعنىدروسٍةتمامًاومتسترًةبحجابالدين)كالمحافظينالجددفيالوالياتالمتحدةاألمريكية(,م
,ولكطنمططاتعمطلعليطهالواليطاتالمتحططدةفطيالمواقطفالسياسطيةبعيططدًاعطنالتسطامحوالمرونطةأوعنصطريةٌ

دالمبططررلتططدخالتهافططينظططراألمريكيططةكنططوعمططنالتحططذيروالترهيططبالططدائم,الهططادفلخلططقالعططدوالجديطط
الططرأيالعططاموبنظططرالشططعباألمريكططي,هططذاالعططدوتمثططلباإلسططالمومسططاواتهباإلرهططاب,وتأكيططدًالالنطبططاق
بططينمفهططومياإلرهططابواإلسططالم,تقططومأميركططابإلصططاقكططلالعمليططاتاإلرهابيططةالتططيتحصططلفططيأيمططن

وهطومطاتعمطلعليططه(1)مططنلخططراإلسطالمالزاحطفلبقطاعالعطالمبطالتطرفاإلسطالمي,كنطوٍعمطنالترهيطب
بشططكلدائططموسططائلاإلعططالمالغربيططة,كالتحططذيرمططنمخططاطراألمميططةاإلسططالمية,والتأكيططدالططدائمعلططىأن

وسطططالططذيالبططدمططناالتحططادفططيإسططرائيلهططيالقلعططةاألولططىالصططامدةبوجططههططذاالخطططرفططيالشططرقاأل
نالحضططارةالغربيططةضططداإلرهططاباإلسططالمي,كمططاتصططورهوسططائلمواجهتططه,وهططيخطططالططدفاعاألولعطط

اإلعطططالمالغربيطططة,والحقيقطططةأنالواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيطططةتقطططوموفطططقإسطططتراتيجيٍةمحطططددٍة,بتقطططديمالطططدعم
الماديوالسياسيوالعسكريوالحقوقيلإليديولوجيةاإلسالميةالعنيفة,فيمحاولٍةالسطتحدا أداةتكطون

نفسالوقتتستخدمها,فقدوصلعددالمنظماتاإلسالميةالتيتندرجتحتمسطمىمنظمطاتضدهاوب
منظمطات3منظمطةمنهطا09إرهابيةوفقالتصنيفاتالعالمية)األميركية(فيالشرقاألوسطفقطإلطى)

سطنةفطيحطينأنعطدد06تعتبرخاليانائمةغيرنشيطةويبلغعمرهطذهالمنظمطاتبالمتوسططحطوالي

                                  
(1)/index.htmhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbNafsiaالعمليطططططططططططططططططططططاتالنفسطططططططططططططططططططططية,

 اإلسرائيلية)الحربالنفسية(.

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/HarbNafsia/index.htm
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مططعالعلطمأنبعضططًامنهططاذاتطططابع(1)عضططو(01111مططايزيططدعطن-011أعضطائهافيتططراوحمططابطين
جهاديشرعيأيحركاتمقاومةتقومبرداالعتداءوالدفاع)كفصطائلالمقاومطةالفلسططينيةوحطزباهلل(

جبهططةالشططعبيةاللططذانوضططعاعلططىالقائمططةاألميركيططةللحركططاتوالمنظمططاتاإلرهابيططة,فططيحططينتعتبططر)ال
.وبالتططططاليفططططإن(2)لتحريطططرفلسطططططينوتنظططططيمالقاعططططدة(همططططاالمنظمتططططاناإلرهابيتطططانعلططططىمسططططتوىالعططططالم

إيديولوجيةالعنفاإلسالميبدأتتشيعبشكلكبيرفياإلسالمكنوعمطنالتططرف,الطذيينطاديبسطقف
 السلطةالسياسية)وخاصةفيالدولالمعاديةللخطاألمريكي(.

  ل العسكر : التدخ 

الططذيلطالمططاهططددتواشططنطنباسططتخدامه,ضططدكططلمططنيخططالفرغباتهططاوأهططدافها,عنططدماالتططنجح
بوضوٍحتام في)مبطدأكطارتر(, الوسائلواألساليبغيرالعسكرية.فسياسةأميركاالعسكرية,التيُرسمت 

أياعتطططداٍءعلطططىالمصطططالحالحيويطططةاألمريكيطططةفطططيمنطقطططة الخلطططيجالعربطططي,سطططوفيطططتمأكطططدتعلطططىأنَّ
,(3)"بقطوةاالنتشطارالسطريع"التعاملمعهحتطىبطالقوةالعسطكرية,ولطذلكشطكلتالواليطاتالمتحطدةمطايطدعى

ولمتكطنحطروبالخلطيجإالمثطااًلعلطىالتطدخلالعسطكريالطذيأدارتطهأميركطاسطابقًا,وعطادتلتؤكطدعلطى
الوسطططططى,والشططططرقاألوسطططططاللتططططانتحططططتالنقائمططططةاسططططتمراريتهكمبططططدأفططططيعالقاتهططططاتجططططاهمنطقططططةآسططططيا

االهتمامطاتاألمريكيططة,مططنخططاللعملياتهططاالمتكططررةسططواءفططيباكسططتان,أوفططيحربهططاعلططىأفغانسططتان,
ومنثمغزوهطاللعطراق,فهطيمطنجهطةتنطتهجإسطتراتيجيةصطراعالحضطارات,ومطنجهطةأخطرىللشطركات

فططيتططأجيجنططارالصطططراعاتالحضططاريةوالمناطقيططة,وتطططأزيمالنفطيططةوشططركاتالصططناعاتالعسطططكريةدور
العالقاتمابينأميركاودولالعالمممنلتلكالشركاتمصلحةفياستهدافها,وفيسطبيلذلطكصطاغت
دولطٍةأومنظمطٍةجهطًةإرهابيطًةأوُمصطدِّرًة أيَّ أميركاقانونمكافحةاإلرهاب,والطذيُيتطيُحألميركطااعتبطار 

ليلهاحقالتدخلالعسكريالمباشربحجةمكافحةهذااإلرهاب,بحيط أصطبحتالحطربعلطىلُه,بالتا
اإلرهطابهطيحطربعلططىأعطداءإسطرائيلوأميركطا,ولططمتكطنتصطريحاتبطوعأمططامالجمعيطةالعامطةل مططم
المتحدةلمنليسمعنافهومطعاإلرهطابلإالتأكيطدًاعلطىالخيطارالعسطكريألمريكطاضطدكطلمطنسطيقف

                                  
(1)Created by NAVANTI GROUP, United States Department of State, many numbers of “Country 
Reports on Terrorism 2010 -2012”(http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/index.htm). 

نفسالمصدرالسابق.(2)
 .000,ص0113د.شلغين,بادي,المشكالتالدوليةالكبرىفيالعالمالمعاصر,الطبعةاألولى,دمشق(3)
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بوجهمصالحهاالحيويةفيالمنطقةالتيتختارهالالستهداف,السيمامعتأكيدحلفالناتوعلطىدعمطه
,وفطططيسطططبيلذلطططكتطططمَّإبطططرازاإلسطططالمالمقطططاوم(1)بطططهأميركطططالمكافحطططةاإلرهطططابتقطططومُحربطططي مجهطططودٍأليِّ

رباإلعالميةالتيتشنهاوكطاالتلالحتاللكُمتَّهٍمرئيٍسباإلرهاِب)كحزباهللفيلبنان(,منخاللالح
 اإلعالماألمريكيةواإلسرائيلية.

أيالحططقفططيمهاجمططةأيبلططدتططدعيأميركططاأنططه" الحططرباالسططتباقيةمىبلكمططاأنإطططالقمططايسطط
يمثطططلاحتمطططااللتحطططديها,وقبلهطططاأطلقطططتمطططايسطططمىلبطططالحربالوقائيطططةلكطططردفعطططللهجطططومحطططاليأووشطططيك

حقيططةواشططنطنبالتططدخلالعسططكريعنططدالحاجططة,فططيحططالالتهديططدلثوابتهططاوكلمططاالوقططوع,وذلططكللتططذكيربأ
ط سطوفتحكطمالعطالم"اقتضطتمصطلحتهاذلطك,فالواليطاتالمتحطدة طوالُبعطدالوحيطد بطالقوة،التطيهطيالُبعطد

إلطىذلطك،فهطيسطوفتفعطلذلطكفطيالمسطتقبلألجطلغيطرمسطمى، الذيتتفوقفيهتفوقًاهائاًل.إضطافةً
لتحططدىهيمنططةالواليططاتالمتحططدة،فططإنالواليططاتالمتحططدةسططوفتططدمرهقبططلأن ألنططهإذاظهططرأياحتمططال

,وهوالدليلاألبرزعلى)فشلالدبلوماسيةاألمريكية(,فمطثاًلفطيحطربالخلطيج،أ لزمطت(2)"تحديا يصبح
لمكانتضدذلك,والدولةالوالياتالمتحدةمجلساألمنعلىقبولحربها،رغمأنالكثيرمندولالعا

وفططق"الوحيططدةفططيمجلططساألمططنالتططيلططمتوافططقكانططتالططيمن،وقططدعوقبططتبقسططوةعقططبذلططكمباشططرة,و
النظامالقانونيتعتبرأحكاماإلكراهباطلة،ولكنفيالشؤونالعالميةالتييقودهطامنططقالقطوة،فطاإلكراه

ةوالديمقراطية,والبدمنالتأكيدفيمايتعلقبالتدخالتأودفاععنالحري(3)"مقبول،ويسمونهدبلوماسية
العسطكريةللواليطاتالمتحططدة,بأنهطاتططتموفطقمبططدأ)مطناليمتلططكالطردعأوالططدفاع,سطوفيكططونعرضطةلططط
لالحططربوقائيططةل(،فأميركططاالتهططاجمإالأهططدافًاالتمتلططكمططنالقططوةمططاتسططتطيعبططهالططدفاععططننفسططها,

نةمابينكورياالشماليةوالعراقأو)أفغانستان(.ويمكنناالمقار

                                  
.003المصدرالسابقنفسه,ص(1)
 .0110تقريراإلستراتيجيةالقومية,قانونالحرباالستباقية,أيلول(2)
 .0/3/0113راقهيبروفةلحروبقادمةل,فيحوارنعومشومسكيمعفي.كيه.راماتشاندران,بعنوانلحربالع(3)
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فالعراق الذ  ال يمتلك القدرة الدفاعية الالزمة للرد أو الردد أو حتى المقاوماة, قامات واشانطن 
 بشن حرٍب خاطفٍة عليه, دم رته تدميرا  كامال , أسمتها انتصارا  لحقوق اانسان والحرية. 

مان الممكان أن ُتمث ال تهديادا  فعلياا  للمصاالح ارميركياة فاي  التايفي حين أن  كورياا الشامالية، 
المنطقة. إال أن  واشنطن لم تهاجمها حتى انن لسبٍب بسيٍط, وهاو أنهاا تتملاك مان انلاة الحربياة ماا 

, وهو ارمر الذ  تأخذه واشنطن بعين االعتبار, لذلك تفضل (1 يمكن ها من الردد أو على ارقل الدفاد
داخلية, ال تكلفها الكثير من العتاد والعناصر, بادال  مان تادخٍل عساكر   تنتصار فياه, لكان  إحداث ثورة

 على حساب مصالحها ومصالح شركائها في المنطقة بشكٍل عام.

وهنايمكنأننستعر أهمالعملياتالعسكريةالتيساهمتالوالياتالمتحدةفيهابشكٍلمباشر
أوغيرمباشر:

 جدول بأهم العمليات العسكرية ارميركية: 29 جدول

 التاريخ العملية العسكرية

 1783-1775 الحرب الثورية

1212حرب عام   1812-1815 

 1848-1846 الحرب المكسيكية

 1865-1861 الحرب ارهلية

 1901-1898 الحرب االسبانية ارمريكية

 1918-1917 الحرب العالمية ارولى

ب العالمية الثانيةالحر   1941-1946 

 1953-1950 الحرب الكورية

 1973-1964 حرب فيتنام

                                  
بحي إذامافكرتواشنطنباستخدامالقوةالخشنةضدهافإنهاسوفلنتتوانىبمسحجزٍءكبيٍرمنكورياالجنوبية,أوأّيطًامطن(1)

حلفاءواشنطنالتيتعطيامتدادًالنفوذهافيالمنطقة.
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 التاريخ العملية العسكرية

 1991-1990 حرب الخلية الفارسي درد الصحراء,عاصفة الصحراء(

 4/25/ 1980 العمليات العسكرية التي شملها إنقاذ الرهائن اايرانية

 26 /1984/2 -25 /1982/8 بعثة لبنان لحفظ السالم

رينادافي   العنف  1983 

 1989 القضية العادلة في بنما

 1994-1992 إعادة ارمل في الصومال

 1996-1994 تعزيز الديمقراطية في هايتي

 الدائمة عمليات تعزيز الحرية وحقوق اانسان

 الدائمة عمليات مكافحة اارهاب

 2001 حرب أف انستان

 2003 (OIF)عملية حرية العراق

راطية في الشرق اروسط الدائمةعمليات تعزيز الديمق  الدائمة 

Source: CRS Report for Congress, www.crs.gov, February 26, 2010. 

 وأخيرًاضمنمنظومةالقوةالذكيةوالفوضىالخالقة,بطدأتواشطنطنبتنفيطذأحطدأهطموأخططروسطائل
من خالل است الل ارزمات البنيوية, وتفجير ما ُيعرف بثورات  الحرب من الداخلاالستهدافوهي

 .  الت يير الديمقراطي 

باالستنادإلىماتقدم,نستنتجوجودثال طرقرئيسيةتتبعهاأميركاالستعبادالشعوب:

 االستعبادبقوةالسالح. .0

 االستعبادبغزوالعقول. .0

 االستعبادبالقوةاالقتصادية)قوةالديون(. .3

http://www.crs.gov/
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ُلهططذهالطططرق,الهيكليططةاألساسططيةللمشططروعاألميركططي,الططذييتمحططورحططولحكومططٍةعالميططٍة,ُتشططكِّ
,ت متطدُّ رئيسي  تتخذالقراراتالرئيسيةعلىمستوىالعالم,وُتمسُكزماماألمورمنخاللمصرٍفمركزي 

فيطهجميطعالتحطويالت دولطٍةمطندولالعطالِم,وت صطبُّ النقديطة,باإلضطافةإلطىعملطةُفروعُهإلطىداخطلُكطلِّ
عالميططةواحططدة)غيرنقديططةهططيالعملططةااللكترونيططة(,وأخيططرًاجططيععططالميواحططدي خططدُمم نظومططةاأل مركططِة,
السطططيماأنالقططططوةالدافعطططةللسططططيطرةالمركزيطططةعلططططىالسياسطططةواألعمططططالوالمصطططارفوالجيططططوعواإلعططططالم,

تِّبططططاعمنظومططططةالرأسططططماليةصططططارفواالتصططططاالت,مططططةاألعمططططالوالمتكتسططططبُسططططرعًةحاليططططًا,بفضططططلعول وا 
)النظططامالناشطئمططنالفوضطى(,بالتططاليصطياغةنظططامسياسطيكامططلقطائمعلططىمنظومططة)القادةالمتوحشطة

والعبيد(,ونظاماقتصاديجديدقائمعلىمنظومة)المركزواألطراف(,ونظامدينيقائمعلطىتكفيطركطل
 لق)تقنياتتدميرالدينمنالداخل(.ماهومختلفمنخاللالتطرفالمط
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 ونتائجهالمبحث الثاني: منعكسات استهداف الواليات المتحدة للشرق اروسط 

انطالقًامنثوابتهاوأهدافهاالمعلنةوغيرالمعلنةبدأتأميركامشروعهاالعالمي,مسطتهدفًةالعطالم
لشطططرقاألوسططططخاصطططًةذوالمصطططلحةعمومطططًافطططيطمطططوحالسطططيطرةواسطططتمراريةسطططيادةالقططططبالواحطططد,وا

العظمىلواشنطنوالداعمالرئيسيبمواردهلهدفالسيطرةوالسيادةالعالمية.

تمثَّلاالستهدافبعدةأساليبمارستهاوالزالتتمارسهاواشنطنعلىشعوبالعالم,فكانتنتائج
ديطٍةثقافيطٍةودينيطٍة,شطكَّلتومنعكساتهذااالستهدافكارثيةعلىمنطقةالشرقاألوسط,السيمامعتعد

أرضيًةخصبًةلالستهداِفالذيتشهدُهتلكالمنطقة,بماتحملههذهالتعدديةمنبذورالتفرقةوالتشطتت,
سرائيللدخولالمنطقة,منخاللتعزيزهذااالختالف. الذييمثلالطريقالرئيسيألميركاوا 

عحلفائهططافطططيمنطقطططةالشططرقاألوسططططالملتهبطططةفحكومططةالواليطططاتالمتحطططدةاألمريكيططة,بالتعطططاونمططط
المحطافظينالجطددوااليبطاك,فطيمفاصطلصطناعةالقطراراتالسياسطية, والمضطربة,وبنتيجطةنفطوذوضطغط

داخطططلمؤسسطططاتالدولطططةاألميركيطططةوخارجهطططا,بطططدأتباعتمطططادإسطططتراتيجيٍةتقطططومعلطططىتعميطططقاالنقسطططامات
اللجوءإلطىاالسطتهدافالعسطكريالمباشطر,هادفًةبطذلكإلطىخلطقالعمودية,والحربمنالداخل,بداًلمن

الشططرقاألوسطططالجديططدوفططقالنظططامالعططالميالجديططدالططذيترغططبفططيإيجططاده,ُمعتمططدًةبططذلكعلططىخلططق
عطادةهيكلطةاقتصطادياتالمنطقطةبمحاولطة الفوضىثمإعطادةالترتيطب)جغرافيطًاوديموغرافيطًا(مطنجهطة,وا 

األسواقالرأسماليةمنجهٍةأخرى,بمطايتطيحلحكومطةالواليطاتالمتحطدةإحكطامسطيطرتهاربطهاالمباشرب
سياسيةالجديدة.-علىموارددولهذهالمنطقة,وفقمنهجيتهاالجيو

وقدتعددتنتائجومنعكساتتطبيقهذهاإلستراتيجية,وغيرهامناستراتيجياتاالستهداف,سواًء
منطقطططٍةأخطططرىتعرَّضطططتأوأنهطططاُمهيطططأةلتتعطططر لممارسطططاتهطططذهعلطططىمسطططتوىالشطططرقاألوسطططط, أوأيَّ

اإلستراتيجية,ومنهذهالمنعكسات:

 احتالل بعض دول منطقة الشرق اروسط (1

(جنططططدي0303111:حططططوالي)30/00/0100فقططططدوصططططلإجمططططاليعططططددالقططططواتاألجنبيططططةحتططططى
 ,توزعواعسكريًاكالتالي:(1)أميركيحولالعالم

                                  
(1)http://www.vetfriends.com/US-deployments-overseas/.  

http://www.vetfriends.com/US-deployments-overseas/
http://www.vetfriends.com/US-deployments-overseas/
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 توزد القوات ارميركية حسب القطاعات العسكرية العاملة:: 22 جدول

 332724 القوات الجوية

 558571 الجيش

 200225 مشاة البحرية

 322629 البحرية
(1).overseas-eploymentsd-http://www.vetfriends.com/USSource: 

 :صوٍرعديدٍةمنهاللشرقاألوسطمنخاللاألميركيوقدتمثَّلاالحتالل

إيجاُدمسطوٍِّغدائطٍمالسطتهدافمطنتطراهواشطنطنيهطددثوابطتأمنهطاالقطوميفطيأيمكطانفطي -أ
العالم,منخاللمعاقبةالدولالتيتحمياإلرهاب,والعملعلىنشرالحريةوالديمقراطية,
فططيإشططارةإلططىالططدولالتططيتمثططلحططزامأمططنواشططنطنالقططومي)أمنإسططرائيل,واألمططنالطططاقي
ُلنتططائجإعططالنواشططنطن واالقتصططاديالعسططكريوالسياسططي(للواليططاتالمتحططدة,فقططدكانططتأوَّ
حربهطططاعلطططىاإلرهطططاب,احطططتاللدولتطططينهمطططاأفغانسطططتانباعتبارهطططاتطططأوي)بطططنالدن(المطططتهم

/أيلططول,والعططراقعلططىاعتبارهططاالدولططةاألكثططردعمططًالإلرهططاب,واألقططل00الرئيسططيبهجمططات
ديمقراطيططططًةوعلطططططىاعتبطططططارأنشطططططعبهايتطلطططططعإلططططىالديمقراطيطططططةوالحريطططططة,فقامطططططتواشطططططنطن
بتحريرهمططاعططنطريططقالقضططاءعلططىسططيادةواسططتقاللكططلمنهططاتمامططًا,وزرعكيانططاتوقواعططد

التحتيططةتططدميرًاشططاماًل,والسططيطرةالتامططةعلططىمواردهططاعسططكريهلهططابالمنطقططة,وتططدميربناهططا
يراداتهاالنفطية,باإلضافةإلىالوضعاألمنيالمتردِّيجدًا.  وا 

زرُعالقواعِدالعسكريِةاألميركيةفيمنطقِةالخليِجالعربيوالدوِلالمحيطِةبدوِلالمواجهِة, -ب
تنفيطِذتهديطٍددائططٍموتزايطُدأعطداِدالجنطوِداألمطريكيينفطيالمنطقطِةبشط كٍلواضطٍح,بمطاُيمكِّطُنمطن 

منطقطٍةمطنالشطرقاألوسطِط,والحطدُّمطنحريَّطِةوسطيادِةالطدوِلالصطغيرِةغيطِر ومباشٍرعلىأيِّ

                                  
(1)is an American organization whose membership is made up of U.S. military veterans, active 
military personnel and civilian supporters. The organization was founded in 2000 by a U.S. 
veteran of Desert Storm, with the group's headquarters in Charleston, SC. The organization has 
over 937,000 members nationwide. 

http://www.vetfriends.com/US-deployments-overseas
bword://!!ARV6FUJ2JP,United%20States/
bword://!!ARV6FUJ2JP,veteran/
bword://!!ARV6FUJ2JP,Desert%20Storm/
bword://!!ARV6FUJ2JP,Charleston%2C%20South%20Carolina/
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الدولططةالعظمططى المتكافئططِةمططعالواليططاِتالمتحططدةعسططكريًاوسططكانيًاواقتصططاديًا،ويجعططلتلططك
شريكافاعالفيتقريرسياسةالدولة المضيفةداخلياوخارجيا,باإلضافةإلطىالنطزفالمطاليِّ

, فقدضطمنتواشطنطنتواجطدًادائمطًا الهائِلالذيتتحملهدوُلالخليِجبسببالوجوِدالعسكريِّ
لقواتهطططافطططيالمنطقطططِةالعربيطططِةوخاصطططًة)السطططعوديةوالبحطططرينوالكويطططتوقططططر(,ونالحطططظمطططن

وسططخطاللركيينوتوزعهمفيبع دولالشطرقاألخاللالجدولالتاليعددالجنوداألمي
:0101عام

 :2212عدد الجنود ارميركيين في بعض دول الشرق اروسط حتى عام : 22 جدول

 2010عدد الجنود ارميركيين عام  الدولة

 92200 العراق

 274 السعودية

 621 قطر

 2124 البحرين

 1491 تركيا

 109200 نأفغانستا

Source : department of defense 31/12/2011. 

نشطططاء إضطططافةلمجموعطططةالتسطططهيالتالتطططيتمنحهطططاسطططلطنةعمطططانومصطططرواإلمطططاراتوالمغطططرب,وا 
الخلطططيج(1)األسططططولالخطططامساألمريكطططيفطططيالخلطططيج,وقاعطططدةدييجوجارسطططياالقريبطططةمطططنالخلطططيجل ,أيأنَّ

هططددأمططنواسططتقرارالمنطقططة،يحظططىبموافقططةعلنيططةمططنبعطط العربططييتميططزبوجططودعسططكريأميركططيي
 دولة،وبموافقةضمنيةمنالدولاألخرى.

                                  
(,حزبالبع العربياالشتراكي,القططرالعربطي0يسى,مالمحالسياسةاألميركيةوآفاقهاالمستقبلية,دراساتسياسية)د.درويع.ع(1)

.031,ص0113السوري,القيادةالقطرية,مكتباإلعدادالحزبيالقطري,مؤسسةالشبيبةللطباعةوالنشرواإلعالم,
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تحولأفغانستانإلىمحميطةأميركيطة,فقطدوصطلعطددالقطواتاألميركيطةالعاملطةفيهطاحتطى -ت
(,نظططرًالموقعهطططا08السططابقالجططدول(جنططديأميركططي)بحسطططب019011إلططى)0101عططام

الوسطططططىبالقواعططططدراتيجي,واالقتصططططاديالنفطططططي,إضطططافًةلططططزرعدولأسططططياالجغرافطططياالسططططت
العسطكرية,تكريسططًاللهيمنطةوتطويقططًاللنفططوذاإليرانطي,والكططوريالشطمالي,والصططيني,والروسططي,

 وبهدفضماناحتياطياتالنفطجديدةوطرقمرورها.

منطقططٍةفططيمططايسططمىبقططواِتاالنتشططاِرالسططريِع:الجططاهزِةدائمططًاللتشططكيلُ -  ِلواختططراِقأيِّ تططدخُّ
الواليططاِتالمتحططدِة،ولكنَّهططاخاضططعًةللقيططادِة أوخطارج  العطالِم,وهططيتضططمُّقططواٍتمتواجططدٍةداخططل 
األميركيِةالمركزيِة،بحي ُيمكُناستعمالهاخارجالمنطقةالمتواجدةفيها,وهنالدينابحسطب

 يهاالقواتاألميركية:دولةتتوزعف03الشكلالقطاعيالتاليأعلى

 :2211دولة تتوزد وتنشط فيها القوات ارميركية حسب بيانات وزارة الدفاد ارميركية لعام  14أعلى : 22 شكل


Source: department of defense31/12/2011. 

 ,الذيتمثلبعدةنقاطأبرزها:االحتالل الثقافي لدول المنطقة المستهدفة -1

سططلباإلرادةوالططتحكمبططالعقول,مططنخططاللتقنيططاتالتلقططينالتططييططتماسططتخدامهافططيوسططائل -أ
حدا إعالمجديدخاصللعطرب,واسطتخدامهفطيططرحوبط كطلمطاتريطدأمريكطااإلعالم, وا 
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بشطططكلمباشطططروغيطططرمباشطططر,انطالقطططًامطططنمقولطططةولطططيمانفطططداللدعطططواالجمهطططوريتطططوهمبأنطططه
 .(1)طية,وعلىالنخبةأنيكونواهمصناعالقرارليمارسقوتهالديمقرا

)أيخلططقجيططليسططارعإلططىاالسططتهالك,مططنخططاللاالغططراءبططنمطالعططيعوالحيططاةاالمريكيططة -ب
 .خلقمجتمعاللذةاالستهالكيالترفي(

خلطقجيططلمشطوهدينيططًا,يفتقطرإلططىقُططدراتالتحليطلالنقططدي,مطنخططاللاالنحطرافالكامططلعططن -ت
االنصياعلفتاٍوُتطلُقتحتمسمياِتالطديِندونمطاتحليطٍلأونقطٍداوتفكيطر,مطاتعاليمالدينب

 ساهمفيتدميرالدينمنالداخلبتشويهتعاليمهالسامية,وانتشارالفكرالمتطرف.

 خلقجيلمشوهثقافيًاوأخالقيًايعشقالفساد,ويكرهالنظام. - 

ة,وتحططططيمالمشطططاعرالوطنيطططةواإلنسطططانيةتططدميرالتطططرا والثقافطططةفطططيجميطططعالطططدولاإلسطططالمي -ج
 المّسطلمة والثوابطت والقطيم األخطالق ولتشطويهوالدينيطةوتفكيطكالطروابطاألسطريةبشطتىالسطبل.

 تحويطل مطارديريطد مطن صطورتها أميركطا ذلمَّعطت والدولفيالشرقاألوسطط,إ الشعوب لدى
 نشطرالعدالطة تريد دولة هاإلىثروات ونهب مقدراتها على هي تستولي واحدة دولة إلى العالم
 .(2)والديمقراطيةل والسلم

 إ راق المنطقة بمزيد من المشكالت االقتصادية, االجتماعية, البيئية, واانسانية:  (2

للقطوِةالقوميطِةحيطُ االنططالق  المطاليَّ ت عتبُرأميركطاأنالنجطاحاالقتصطادي,هطومطايخلطُقاألسطاس 
الجديطِد,ودعطوةكلينتطونإلطىنحوقوٍةعالميٍةمسيطرٍة,وع ليهكانتدعوةبوعاألبإلىالنظطاِمالعطالميِّ

 التوسِعفياألسواِقالحرَِّة,وتحريُرالحكوماِت.

كانتت حرُّكاُتبوعاالبن,ومنبعدِهباراكأوبامطا,كنطوٍعمطناالسطتهداِفالمباشطِرلطدوِلالشطرِق
النظططام  قططدُوِضططع تحططتالمجهططِر,ومفتاحططههططواألوسططِطاقتصططاديًا,وتأكيططٌدعلططىأنَّ االقتصططاديَّ

حقوقاإلنسانوالحريات,والديمقراطية,والسيمابأنالسياسةالخارجيةاألميركيةتتضمنعالقة

                                  
يحطي,عطنكتطابإمبراطوريطةالشطرالجديطدة,للكاتطبعبطدالحطي093وسطط,صرهانالوالياتالمتحطدةاألمريكيطةعلطىالشطرقاأل(1)

 .0119بيروت,دمشق-زلوم,إصدارالمؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر
الهاشططمي.محمدصططادق,,االحططتاللاألميركططيللعططراقومشططروعالشططرقالوسطططالكبير)تداعياتططهونتائجططه(,مركططزالعططراقللدراسططات,(2)

 .5,ص0115
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نالقالباألساسيللسياسطةاألميركيطةتحطدده االقتصاداألميركيبالنظاماالقتصاديالعالمي,وا 
التركيطططزاألميركطططيعلطططىنمطططوثرواتطططهخاصطططًةالمصطططلحةفطططيالنظطططامالمطططاليالطططدولي, لطططذلكظطططلَّ

استخراجالنفطالعربطي,وتدفقطهعبطرالبحطار"النفطيةمنها,فكانانعكاسذلكعلىأر الواقع
ليشطكلاحتياططًااسطتراتيجيًاأمريكيطًاعلطىإلىآبارالنفطالناضبةفيالوالياتالمتحطدةاألميركيطة

ذااالستهدافالمباشرللنظاماالقتصاديوالماليالعالمي,الكثير,وقدكانله(1)"المدىالطويل
مططنالمنعكسططاتاالقتصططاديةواالجتماعيططةواإلنسططانيةالكارثيَّططةعلططىالمجتمعططاتالمسططتهدفةكططان

 أبرزها:

الفوضططىالهدامططة,التططياكتنفططتالمجتمعططاتالمسططتهدفة)كططالعراقوأفغانسططتان(,والمتجسططدة -أ
عامةللدولةالعراقية.فمنالجانطباالقتصطادييمكطنالتأكيطدعلطىأنكطلبانهيارالُبنيةال"

شيءيتعلقباقتصادالدولةقدانهارتمامًا،فمؤسساتالدولةووزارتهاومنشآتهاالمتنوعطة
قدتمالقضاءعليها،سواءبالصواريخأوالقنابلالضخمةالتيألقيتعلىأر العراق،

(ألططططفصططططاروخوقنبلططططة,بمططططايعططططادلحسططططب031)حيطططط وصططططلعططططددهاإلططططىأكثططططرمططططن
,(2)"التقططديرات،خمططسعشططرةقنبلططةنوويططةمططنتلططكالتططيألقيططتعلططىهوريشططيماوناكططازاكي

باالضطططافةإلطططىالطططذخائروالقنابطططلالحاويطططةعلطططىاليورانيطططومالمنضطططب,التطططيأطلقطططتخطططالل
العجططططالتالحططططربالعلططططىالططططدباباتوالعربططططاتالمدرعططططةفحسططططب،وإنمططططاأيضططططًاعلططططى

الصططغيرةوالبنايططاتوالمؤسسططاتالمدنيططةومططنبينهططابنايططةوزارةالتخطططيطالعراقيططةفططي
 .(3)العاصمةبغداد

الفقطططروأزمطططةالغطططذاء,وخاصطططةفطططيالطططدولالتطططيتحاربهطططاأميركطططااقتصطططاديًاأوتكبلهطططابقيطططود -ب
عططدالتاقتصططاديةواتفاقيططاتسياسططية)كحالةمصططر(والتططيوصططلتفيهططانسططبالفقططرإلططىم

 مرتفعةوفقالجدولالتالي:

 
                                  

 .035,ص0113عمار.عبدالرحمن,قضيةاإلرهاببينالحقوالباطل)دراسة(,منمنشوراتاتحادالكتابالعرب,دمشق(1)
.082المصدرالسابق,قضيةاإلرهاببينالحقوالباطل)دراسة(,ص(2)

(3)IKVPaxChristi, In a State of Uncertainty; Impact and Implications of the use of Depleted 
uranium in Iraq, January 2013,p18. 
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 نسب الفقر في مصر وفق خط الفقر الوطني والدولي %( .: 26 جدول

 الفترة الزمنية
نسبة الفقر في مصر وفق 

 خط الفقر الوطني %
 %(1 وفق خط الفقر الدولي 

1996/1995 19.4 2.46 

1999/2000 16.7 1.81 

2004/2005 19.6 1.99 

 غيرمتوفر 21.6 2008

المصاادر: البنااك الاادولي, شاابكة مراقبااة الفقاار فااي العااالم, برنااامة ارماام المتحاادة اانمااائي, التقااارير 
 (.2212القطرية عن ارهداف اانمائية ارلفية 

وذلكنالحظمنالجدولالسابقالتزايدالواضحلمعدالتالفقرفيمصروفقخطالفقرالوطني
المعونةاالقتصاديةالتيتقدمهاواشنطنإلىمصرسنويًا,والتيتراجعتمؤخرًالتصطبحعلىالرغممن

لبططرامجحقططوقاإلنسططانوالديمقراطيططةوبططرامجحكوميططة،مليططون01يخصططصمنهططا(2)مليططوندوالر011
بعططدمتحقيططقمصططرتقططدموملفططاتأخططرىلططمتكططنمدرجططةباالتفططاقفططيوقططتسططابق,بططررتواشططنطنذلططك

حططوظمططعإسططرائيل،باإلضططافةلعططدمتقططدمهابمجططاالتالحريططاتكحقططوقاإلنسططانوحريططةالصططحافةأمنطيمل
والقضطططاء،باإلضطططافةالسطططتمرارتهريطططبالسطططالحلغطططزةعطططنطريطططقاألراضطططيالمصطططرية.وقطططدرتالمعونطططة

.(3)ملياردوالر02.906الماضية،بنحوعاما31ًاالقتصاديةاألمريكيةلمصرخاللالط

                                  
 .0115$باليوم,بناءعلىالمكافئالشرائيللدوالرلعام0.05خطالفقر(1)
 .0119وفقالبياناتاإلدارةالمركزيةللتعاوناالقتصاديمعالوالياتالمتحدةاألمريكيةبوزارةالتعاونالدولي،القاهرة،نيسان(2)
(3)http://alminshawy.com/vb/showthread.php?t=4945.المعونةحسنةتردهامصرعشرًا, 

http://alminshawy.com/vb/showthread.php?t=4945
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 جدول تطور المعونة االقتصادية المقدمة من أميركا إلى مصر: 32 جدول

 المعونة االقتصادية المقدمة لمصر  مليون دوالر(

1998 815 

1999 774 

2000 736 

2001 699 

2002 664 

2003 631 

2004 599 

2005 569 

2006 541 

2007 514 

2008 415 

2009 200 

لبيانااات اادارة المركزيااة للتعاااون االقتصاااد  ماا  الواليااات المتحاادة ارمريكيااة بااوزارة  المصاادر: وفقااا
 .2226التعاون الدولي، القاهرة، نيسان 

مؤديطططًة,)الصطططومال,والسطططودانوالعطططراق(حاليطططاًكالمباشطططروقطططدتقطططومأميركطططاباالسطططتهدافالعسطططكري
وفطقنسطبخطط(1)%(3.10فطيالعطراقإلطى)منأزمطاتالمجاعطةوالفقطر,فقطدوصطلتنسطبةالفقطرلمزيٍد

                                  
البنطططططكالطططططدولي,شطططططبكةمراقبطططططةالفقطططططرفطططططيالعطططططالم,برنطططططامجاألمطططططمالمتحطططططدةاإلنمطططططائي,التقطططططاريرالقطريطططططةعطططططنلهطططططدافاإلنمائيطططططة(1)

,(0101األلفية)

Bibi S. and M. Nabli (2010), Poverty and Inequality in the Arab Region, PRR no. 33, Economic 
Research Forum.
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سطنواتعلططىالحطرباألميركيططةلتحريطرالعططراقوتعزيطزالديمقراطيططة3أيبعططد0112الفقطرالططدوليلعطام
وحقطططوقاإلنسطططانفيطططه,أوتحطمهطططابالعقوبطططاتوالحصطططاراالقتصطططادي)سطططورية(نمطططوذجدائطططم,فالواليطططات

لططدولوبالتططاليعلططىالشططعوب,األمططرالططذييططؤديإلططىالمتحططدةتسططعىلزيططادةالضططغطاالقتصططاديةعلططىا
المجابهططططةةتعميططططقهططططوةاإلفقططططاروالعططططوز,كمحاولططططةلتعزيططططزالرضططططوخ,والتخفيططططفقططططدراإلمكططططانمططططنحططططد

والمواجهةألهدافها.

انتشارالموت,واالعتيادعلىالعنفوالدم,وارتكابجرائمحربوجطرائمأخالقيطةإنسانيًا: -ت
سطططكانالمطططدنيين.وفطططيالشطططكلالبيطططانياألتطططيلطططديناعطططددالقتلطططىومطططذابحجماعيطططة,ضطططدال

)المسططلمة0112المططدنيينبأعمططالالعنططفالشططهريةفططيجميططعاألقططاليمالعراقيططةخططاللعططام
 للمشارحإضافًةللجث المجهولةالهويةوالمدفونةمباشرًةمنقبلالعائالت(:

 2222المقدرة بنتيجة أعمال العنف واارهاب في العراق خالل إجمالي عدد القتلى : 23 شكل


SOURCES: Unofficial data from Iraqi Health Ministry | The Washington 
Post - September 5, 2007 

قططططططدوصططططططلإلططططططىحططططططوالي0119-0113مططططططعالعلططططططمأنعططططططددالقتلططططططىالعططططططراقيينخططططططاللالفتططططططرة
(جنديمنقواتالتحالف.3233يضافلهمحوالي)(عراقي051206)
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إضططافًةإلططىذلططكفقططدزادتمعططدالتاالتجططاربالبشططربمختلططفأشططكالهاسططواٌءبغططر الططدعارة,أو
تجارةاألعضاءالبشرية,أوتشغيلاألطفالفيأعمالالسخرةوالتسول,مستفيدًةمنالوضعالقائم)حالة

,وتقططدرنسططبةاالسططتغالل(1)لشططرقاألوسطططغيططابالنظططاموانتشططارالفوضططىوتفشططياالرهططاب(فططيبلططدانا
%(مططنإجمططالياالتجططاربالبشططرفططيالعططالمفططيحططينوصططلتنسططبةاالتجططاربهططدف58الجنسططيبحططوالي)

والشططكلالتططالييوضططحأشططكالاسططتغاللالضططحاياالمكتشططفينفططياالتجططار(2)%(33السططخرةإلططىحططوالي)
بالبشر:

 (2212-2222 الل الضحايا المكتشفين في االتجار بالبشر  %(حسب المناطق خالل الفترة أشكال است: 24 شكل

 
 , المكتااب المعنااي بالمخاادرات والجريمااة,2212المصاادر: التقرياار العااالمي عاان االتجااار بارشااخاص 

 .2استنادا  إلى البيانات الوطنية, ص 

ضطططاءفطططيمنطقطططةالشطططرقنالحطططظالتقطططدمالواضطططحلنسطططباالتجطططارباألشطططخاصبغطططر نطططزعاألع
األوسطططوشططمالافريقيططا,وخاصططًةفططيحططاالتالتططوترالواضططحوانعططدامالقططانونفططيظططلانتشططارمططايسططمى

نسططبةاسططتغاللالنسططاءواألطفططالأصططبحتتشططكل)بثططوراتالربيططعالعربططي(. كمططايالحططظبشططكٍلعططام أنَّ
شططغيلاألطفططالفططيالتسططول,أوالنسططبةاألعلططىمططنبططيننسططباالتجططارباألشططخاص,بغططر السططخرةوت

                                  
يختلفتقييمالحجمالحقيقيلهذهالظاهرةبينالمنظماتوالمؤسساتالمختلفةنظرًالعدموجودقاعدةبياناتدقيقةتتعلقبالحجم(1)

(مليونطفليتماالتجاربهمحولالعالمسنويًا.0.0حوالي)تلفدولالعالم,فمنظمةاليونيسفقدرةالحقيقيللظاهرةفيمخ
بحسططبالتقريططرالعططالميعططناالتجططارباألشططخاص,خالصططةوافيططة,الصططادرعططنمكتططباألمططمالمتحططدةالمعنططيبالمخططدرات,شططباط(2)

 .2,ص0100
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إلطططىحطططوالي0101-0112االسطططتغاللالجنسطططيحيططط وصطططلتهطططذهالنسطططبةبالمتوسططططخطططاللاألعطططوام
 %(.68%(فيالعالمكاننصيبمنطقةالشرقاألوسطوشمالافريقيامنهاحوالي)23)

امالمنعكسططاتالسططلبيةاكنيططةوالمسططتقبليةالصططحيةعلططىاإلنسططان,التططييخلفهططااسططتخد - 
اليورانيطططومالمنضططططب,فططططيالمنططططاطقالمسططططتهدفة,مطططنقبططططلالجططططيعاألميركططططيوحلفائططططه,

/أيلططول00كالقططذائفالتططياسططتخدمتهاالواليططاتالمتحططدةفططيأفغانسططتانعقططبأحططدا 
كالسطرطان",ومطاسطببتُهوتسطببُهمطنأمطراٍ خطيطرٍة0113,وفيالعراقعام0110

ومططا(1)"عططنآثططارهالجانبيططةعلططىاإلنجططابوتحطططيمالجهططازالعصططبيالمركططزي،فضططالً
التقطططديراتاألخيطططرةتشطططيرإلطططى تتركطططهمطططنتشطططوهاتخلقيطططةتطططدومألجيطططال,خاصطططًةبطططأنَّ

ألطططفكغطططممطططناليورانيطططومالمنضطططبفطططيالحطططربعلطططى331اسطططتخداممطططااليقطططلعطططن
م،هذهالكميةانتشرتعلطىنططاقواسطعفطيالبيئطةالعراقيطة،حيط تحطولقسط(2)العراق

منططهإلططىغبططارتطططايرفططيالجططوواخططتلطبالتربططة،والقسططماكخططرظططلكشططظاياكاملططة
تتعر للتآكل،ومازالعددغيرمعطروفمتروكطًافطيمواقطعاليعطرفعطددها،مطن
ضمنهامبانيومركباتوتربةملوثة,األمرالذيأدىإلىازديطادمعطدالتاإلصطابة

يةخطاللالعقطدينالماضطيينوهطذامطاأكدتطهأغلطببالعيوبالخلقّيةواألمطرا السطرطان
التقاريرالدوليةوأهمهاالتقريرالصادرعنمجموعةالسالمالهولنديةوالتيتشيرإلى
تزايططدفططيمعططدالتاإلصططابةبططاألمرا السططرطانيةعقططبالحططرباألخيططرةعلططىالعططراق

 وهذامايوضحهالجدولالتالي:

 جدول مقارن يبين تطور ااصابة بارمراض السرطانية قبل الحرب على العراق وبعدها: 31 جدول

 الت ير% 2008-2005 1995 سرطان

 197.5+ 11.9 4 الثد 

 140+ 6 2.5 المثانة

                                  
 .089لحقوالباطل)دراسة(,صالمصدرالسابقنفسه,قضيةاإلرهاببينا(1)

(2)IKVPaxChristi, In a State of Uncertainty; Impact and Implications of the use of Depleted 
uranium in Iraq,p10. 
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 الت ير% 2008-2005 1995 سرطان

 127.3+ 5 2.2 الخاليا اللمفية

 114.3+ 4.5 2.1 الرئة والقصبات

 56.5+ 3.6 2.3 الدم

 29.2+ 3.1 2.4 الجلد

 64.7+ 2.8 1.7 عاءارم

 108.3+ 2.5 1.2 المعدة

 188.9+ 2.6 0.9 الدمار والجهاز العصبي المركز 

 28.6+ 1.8 1.4 الحنجرة

Source: ikv pax christi In a state of uncertainty, January 2013,p43. 

مارالتططدنيالواضططحلقيمططةاإلنسططانوالططزوالالتططاملحقوقططه,والواضططحمططنخططاللآليططاتاسططتث -ج
األزماتالسياسيةوالعسطكريةوالطبيعيطة,بمطايسطمىلرأسطماليةالكطوار ل,والتكطافؤالواضطح
مابينالكوار اإلنسانية,والفرصاالستثماريةوهطومطايمثطلجطوهرالرأسطماليةالمعاصطرة,
فقدأوجدتأميركافيالعراقمايمكنتسطميتهبالصطدمةأوالرعطبالعسطكرياألمطرالطذي

مبعو األميركطيبريمطرلطيعلنالخصخصطةالشطاملةفطيالطبالد,وتحريطرالتجطارة,استغلهال
لغاءاإلنفاقاالجتماعي.  ووقفالتدخلأوالدعمالحكومي,وا 

,وذلطططططكلمواجهطططططةاألخططططططارالعربياااااة وااساااااالميةازديطططططاداإلنفطططططاقالعسطططططكريفطططططيالطططططدول -ح
المتواصططلة)األميركيططةوالمططؤامراتالتططيقططدتعصططفبالمنطقططةوالسططيمافططيظططلالتهديططدات

واإلسططططرائيلية(بشطططططنحمطططططالٍتعسطططططكريٍةمتوقعطططططٍةفطططططيأيوقطططططٍت,وذلطططططكبحسطططططبالمصطططططالح
األميركيطططةالمتغيطططرةوالمتبدلطططة,باإلضطططافةإلطططىانتشطططارالظطططواهراالرهابيطططةالتخريبيطططة,علطططى
مسططتوىالشططرقاألوسططط,لططذاكططانالبططدمططنالتسططلحالكططافيلمواجهتهططا,وذلططكعلططىحسططاب

اإلصطططالحالسياسطططيوالتنميطططةاالقتصطططادية,خاصطططًةبالنسطططبةلطططدولالمواجهطططةأومطططابطططرامج
يطران(,السطيماأنَّ عنصطر يمثطل العسطكري العامطلتسطميهأميركطالبمحطورالشرل)سطورية,وا 
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ال أو سياسي  بناءٍ الشامل,فأيَّ القومي إطاراألمن في القوة  تطتم لطم ما يستقرُّ اقتصادي 
,ونالحططظمططنخططاللالجططدولالتططالي(1)األعططداء وتخطططيط بطططع نعسططكريًا,مطط حمايتططه

التصططاعدفططيمقططداراإلنفططاقالعسططكريالحكططوميلمنطقططةالشططرقاألوسطططوالططدولالعربططي
,أيخطاللالفتطرةالتطيمثلطتقمطةالتطأزمالسياسطيوالعسططكري0100-0110خطاللالفتطرة

ابفططيأفغانسطتانومطنثططملمنطقطةالشطرقاألوسططسططواًءفطيخضطمأحططدا مكافحطةاالرهط
رهابيطططٍةبطططدأتبطططالغزو الحطططرباألميركيطططةعلطططىالعطططراقومطططاتالهطططامطططنأحطططداٍ سياسطططيٍةوا 
االسططرائيليلجنططوبلبنططانومططاتتخلططلتلططكالفتططرةمططناغتيططاالٍتومططنبعططدهاسلسططلةأحططدا 

يططلالربيططعالعربططيومططاترافقهططامططنأعمططالالشططغبوالعمليططاتاالرهابيططةالتططيأدتإلططىتحو
المنطقططةالعربيططةإلططىكتلططٍةمططنالصططراعاتوالتططوتراتالداخليططة,مططاأدىإلططىتزايططدالطلططب

وهططذامططايوضططحهالجططدولعلططىالتسططليحوبالتططاليتزايططدالموازنططةالعسططكريةلططدولالمنطقططة
 :التالي

-2221العربية والشرق اروسط خالل الفترة  جدول بياني يبين التزايد الملحوظ لإلنفاق العسكر  للدول : 21 شكل
2212.) 


Source: SIPRI Yearbook,2013, Military expenditure, MILITARY 
SPENDING AND ARMAMENTS, 2012. 

                                  
.6مصدرسابق,االحتاللاألميركيللعراقومشروعالشرقالوسطالكبير)تداعياتهونتائجه(,ص(1)
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إحكططامالقبضططةعلططىالقططدراتاالقتصططاديةالنفطيططةوغيططرالنفطيططةللشططرقاألوسططط,ممططاجعططل -خ
المعطططاركالقادمطططةوالمحتملطططةكحطططروٍباسطططتباقيٍةالطططنفطيفقطططدأهميتطططهكسطططالحاسطططتراتيجي,فطططي

مططنإسططرائيلوأميركططاضططددولالمنطقططةسططواٌءبشططكٍلمباشططٍرأوغيططر ووقائيططٍةتقططومبهططاكططل 
 مباشرباستخدامأدواتالقوةالذكية.

 تلعطبدوراً أن مطن كالصطينوروسطيا، ، االقتصطادية القطوى لعطزل البتطرول آبطار على الهيمنة -د
والشطعوب,وذلطك البلدان بمصائر تتحكم وحدها المتحدة الواليات وبالتايتبقىجديدًا, قطبياً

عطططططنطريطططططقلخصخصطططططةالقططططططاعالنفططططططيلصطططططالِحللشطططططركاتالنفطيطططططةاألميركيطططططةالكبطططططرى
يططداعأموالططهلططدىهيئططةأميركيططةبرئاسططةفيليططبجكططارولتقططوم السططتخراجهوتسططويقهوبيعططهوا 

,خاصطططًةمطططعالتزايطططدالملحطططوظالحتياجطططات(1)لعطططراقلبالتعاقطططدمطططعشطططركاتأميركيطططةلتعميطططرا
الصينالنفطيةوبحثهاالطدائمعطنمطواردنفطيطةجديطدةتطدعمتطورهطااالقتصطاديوالعسطكري

 وهومايبينهالجدولالتالي:

 :2212-2222جدول بتطور احتياجات الصين النفطية الخارجية للفترة : 32 جدول

 انتاا الصين اليومي استهالك الصين اليومي االنتاا السنو  االستهالك السنو  جات الخارجيةااالحتيا
 

-544,857,247 1,715,721,247 1,170,864,000 4766 3252 2000 

-559,359,727 1,749,387,168 1,190,027,441 4859 3306 2001 

-689,700,850 1,894,427,653 1,204,726,803 5262 3346 2002 

-853,370,028 2,077,727,266 1,224,357,238 5771 3401 2003 

-1,172,570,990 2,425,738,190 1,253,167,200 6738 3481 2004 

-1,190,382,577 2,499,700,829 1,309,318,252 6944 3637 2005 

-1,343,488,452 2,677,446,186 1,333,957,733 7437 3705 2006 

-1,468,955,843 2,814,122,201 1,345,166,358 7817 3737 2007 

-1,486,108,670 2,857,273,790 1,371,165,120 7937 3809 2008 

-1,584,414,235 2,952,480,120 1,368,065,885 8201 3800 2009 

                                  
.088ببينالحقوالباطل)دراسة(,صمصدرسابق,قضيةاإلرها(1)
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 انتاا الصين اليومي استهالك الصين اليومي االنتاا السنو  االستهالك السنو  جات الخارجيةااالحتيا
 

-1,794,809,456 3,260,413,840 1,465,604,384 9057 4071 2010 

-2,043,279,713 3,509,986,205 1,466,706,492 9750 4074 2011 

-2,183,730,159 3,679,583,687 1,495,853,528 10221 4155 2012 

data, source: BP Statistical Review of World Energy June 2012 

الططدولالكبططرىالمهيمنططة,والتططييتزايططد وهططذااألمططرينطبططقعلططىروسططيا,العائططدُةبقططوٍةإلططىمصططافِّ
فطططارقأنروسطططياحتطططىاكنتنطططتجمطططاتسطططتهلكوحاجتهطططاالنفطيطططةالخارجيطططةاسطططتهالكهاالنفططططيأكثطططرمطططع

 .(1)(تريليونبرميل82.0إلىحوالي)0100قليلة,السيماباحتياطينفطيوصلتقديرهلعام

خاللهطا)00فطيأفغانسطتان,ُقصطفتاألراضطياألفغانيطةجطوًالمطدٍةاسطتمرت/ -ذ %(85/يومطًا,ُدمِّطر 
وكانطتنتيجطةاالختطراقالعسطكرياألميركطيجعطل, (2)حتيةلنظامطالبانمنالبنىالعسكريةوالت

(ماليينأفغانييعانونالجوعوالمر والتشرد,ممادفعبأعدادكبيرةمطنالسطكان3أكثرمن)
(مليططونأفغططانيبحاجططةإلططى2,5علططىالنططزوحإلططىباكسططتانوالططدولالمجططاورة,وجعططلأكثططرمططن)

%مطن36إلىأنأصطبححطوالي0119قدزادتهذهاألعدادفيعامو,(3)المساعدةاإلنسانية
(مليطونأفغطاني,فطيحطينيعططيع9إجمطاليالسطكاناألفغطانيعيشطونفطيفقطٍرمطدقٍع,أيحطوالي)

 .(4)%منهمفوقخطالفقربقليل32

إرغططامالططدولالمسططتهدفةعلططىدفططعتكططاليفاسططتهدافها,بمعنططىأنتكططاليفتططدميرالعططراق,سططوف -ر
(ملياردوالرسطنويًا,فطي31فالعراقوالشعبالعراقيمايفوقإيراداتهالنفطيةوالمقدرةب)تكل

(مليطاردوالر38(مليطاردوالرأي)3حينأنتكاليفتواجدالقطواتاألميركيطةشطهريًاتقطدرب)

                                  
(1)http://www.bp.com/statisticalreview , BP Statistical Review of World Energy June 2013, Oil: 
Proved reserves. 

 .006صمصدرسابق,المشكالتالدوليةالكبرىفيالعالمالمعاصر,(2)
 .30/01/0110جريدةالثورةالسورية,(3)
(4)http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=12721تقريطرل مطمالمتحطدة:-,مركزأنبطاءاألمطمالمتحطدة

 .0101/3/31الفقرفيأفغانستان,انتهاكاتحقوقاإلنسانوراءتفاقمظاهرة

http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.bp.com/statisticalreview
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=12721
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كل,طبعاً(1)(ملياردوالر011سنويًاهذابدوناحتسابتكاليفإعادةاإلعماروالتيتقدرب)
ذلكبدوناحتسابمديونيةالعراقالمتراكمطة,واحتسطابالتعويضطاتالتطيسطيلزمبسطدادهاأيضطًا

 للدولالمتأثرةسابقًاوحاليًاومستقباًلبأحدا العراق.

البطالةالناجمةعناالسطتهدافاألميركطياالقتصطاديللطدول,أومطنخطاللاألزمطاتالرأسطمالية -ز
ي,والتططيتبططدأمططنالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططة,ثططمتمتططدلتجتططاحالتططيتعصططفباالقتصططادالعططالم

دولالمناطقاألخرىفيالعالموالسيماالمتعاملةمعواشنطن)كاألزمةالماليةونتائُجهاالكارثيَِّة
ططاِلوالمططوظفين(,إضططافًةإلططىالبطالططِة الُعمَّ علططىالتشططغيلوالتططيأدتإلططىتسططريحعططدٍدكبيططٍرمططن 

هاواشنطنفيالدولالمستهدفةبنتيجةتدميرالبنىالتحتيةوالقطاعالعامالذييشكلالتيتخُلقُ
جبطارالقططاعالخطاصإلطىالهطروب فيأغلببلدانالشرقاألوسططالمصطدرالرئيسطيللطدخل,وا 
بططرأسمالططه,إلططىأمططاكنأكثططرأمنططًاواسططتقرارًاكأفغانسططتانبعططدبططدءعمليططاِتمكافحططةاالرهططابفقططد

%(,ثطططمبطططدأبطططالتراجعقلطططياًلفيمطططابعطططدليصطططل31إلطططى)0115لالبطالطططةحتطططىعطططاموصطططلمعطططد
.وفيحالٍة,كطالعراقأيضطًاارتفعطتمعطدالتالبطالطةكثيطرًاعلطىاثطر(2)0118%(عام35إلى)

تعطيلوتدميرأغلبالمرافق)عامةوخاصة(عمومًا,إضافًةلحالطةالنهطبالتطيأصطابتكطلمطا
أثططِرذلططكوصططلتمعططدالتالبطالططةإلططىأرقططاٍمقياسططيٍةفططيالعططراق,ابتططداًءهططوغيططرمططدمَّر,وعلططى

,وكمططايفتططر أنالحيططاةالطبيعيططةيجططب0113%(عططام06.8و)0113%(عططام08.0مططن)
أنتعططودبعططدانتهططاءالحططربعلططىالعططراقوتحريططرهمططناالسططتبداد,وأنتططدفقاالسططتثماراتسططوف

حطططد فعطططاًلهطططواسطططتمرارحالطططةالضطططياعوالطططدمارتخلطططقفطططرصعمطططلجيطططدةللجميطططعإالأنمطططا
االنسانيفيالعراقحتىأنمؤشراتالتنميةالتزالضعيفةإالأنهاأفضلمطنمرحلطةالحطرب

,أمططا(3)%(02.5وصططواًلإلططى)0116-0115حيطط قططدتراجعططتمعططدالتالبطالططةقلططياًلعططام
نتشطغلعطددجيطدمطنالقطوةالعاملطةبالنسبةلالستثماراتالتيتدفقتعلىالعطراقوالتطييجطبأ

العراقيةفإنمعظطمهطذهاالسطتثماراتسطواءإعطادةاالعمطارأوفطيالمطواردالنفطيطةمسطتمرةولكطن

                                  
 .088مصدرسابق,قضيةاإلرهاببينالحقوالباطل)دراسة(,ص(1)

(2)https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.htm.  
,بطالة،إجمالي)%منإجماليالقوىالعاملة(.0103منظمةالعملالدولية،قاعدةبياناتالمؤشراتالرئيسيةلسوقالعمل,(3)

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.htm
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أغلبهطططابعمالطططٍةأجنبيطططٍةوليسطططتمطططنعمالطططةالبلطططد,ولهطططذافطططإنمعطططدالتالبطالطططةوصطططلتفطططيعطططام
 .(1)%(06-05إلىحوالي)0100

 : رة لتصريف المنتجات العسكريةتحويل المنطقة إلى سوٍق كبي (3

نمطاتعطدتذلطك فالحربعلطىاالرهطابلطمتكطنُمجطرَُّدحطرٍبعاديطٍةهطدفهامكافحطةاالرهطابفقططوا 
,هطدفهاتحقيطُقأربطاٍحشطبُهكاملطٍة,وقطدكطان(2)" حربًاتشنهاشركاٌتخاصٌةعلىجميطعاألصطعدة"لتكون

والذينتجأصاًلعناالستهدافالمباشرأوغيرالمباشرالنعداماألمنالوطنيفيالبلدانالمستهدفة,
المبادئواألخالقيطاتالرأسطمالية,التطي"بأن لهاانعكاساٌتخطيرٌة,يمكناستنتاجهامنمقولةليسترثورو

ت عتبرالجريمةنشاطًااقتصطاديًاأخطريمكطنمزاولتطهلقطاءثمطنبطاهظ,ولطيسهنطاكشطيءيمتنطعالقيطامبطه,
حيط فطيظطلاالسطتهداف,(3)"واجباتوااللتزامات.وماهطوموجطودلطيسإالعمليطاتالسطوقوالوجودلل

األميركيلدولالشرقاألوسطكالعراقوأفغانسطتانمطثاًل,تمطتمالحظطُةنشطاطواضطحالقتصطادالجريمطِة
 وخاصًة:

قتلططىهملشططركاتالمرتزقططة,وتحقيقهططال ربططاحالطائلططة,فططيأفغانسططتانوالعططراق,فططالبع يعتبططر -أ
ططططلآخططططرونعبططططارةلالمنسططططيينلالحططططرب وبينمططططاتسططططتخدموزارةالططططدفاع,لجنططططودالظططططلّفيمططططايفضِّ

,حيطط انتشططرتفططيالفتططرات"لتعريفططًارسططميًالهططمهططولمتعاقططدونأمنيططونالبنتططاجوناألمريكيططةل
نمطنالجطيعتقطومبتجنيطدالمتقاعطدي األخيرةشركاتالمرتزقةوهي:شركاتأمنيةعطابرةللقطارات

 ظطروٍفبالغطُةالقسطوِةمقابطل  واألمنمنكلدولالعالم)كمرتزقة(للقتالفطيمنطاطقوِعطرٍة،وتحطت 
 أجطوٍرقططدتتجططاوزاأللططفدوالريوميطًالعناصططرالُنخبططةمططنهم،لكطنهمفططيالمقابططلاليتمتعططونبططأيِّ

حيطط التنطبططقعلططيهممواصططفاتقتلططى,أوأسططرىالحططربحسطط بقواعططدالقططانونِغطططاٍءقططانوني 
الططدولي،كمططاأنالشططركاتالتططييعملططونلحسططابهاغالبططًامططاتططرف دفططع أّيتعويضططاتلهططمفططي

 حالتعرُّضهمإلصابات،تكونفيكثيرمناألحيانخطرة.

                                  
(1)Last source:https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.htm  

.03عقيدةالصدمة,مصدرسبقذكره,ص(2)
,ترجمططةد.عبططدالحططيزلططوم,فططيكتططابأزمططةنظططامMITليسططترثططوري,اسططتاذاقتصططادوعميططدسططابقفططيكليططةاالدارةفططيجامعططة(3)

.009,ص0119راساتوالنشر,الطبعةاألولىالرأسماليةوالعولمةفيمأزق,المؤسسةالعربيةللد

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2129.htm
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تحطططتمسطططمى(1)(بليطططوندوالر011وُيقطططدَّرإجمطططاليأعمطططالهطططذهالشطططركاتحطططولالعطططالمبنحطططو)
فطيالعطراق0116حصطدتمنهطاشطركةهطاليبيرتونوحطدهالعطام)صناعةحمايةاألمنالقومي(

،ويبططدوبططأنالعططراقبططاتلططهالنصططيباألكبططرمططنهططذهالشططركات؛إذ(2)(بليططوندوالر01حططوالي)
ألططف(مسططلحيعملططون011-051ُيقططدَّرعططددالمرتزقططةالتططابعينلهططذهالشططركاتهنططاكبحططوالي)

وهططومططادفططعالططبع العتبططار(3)(شططركةتقريبططا051ًتحططتمسططمياٍتمختلفططٍة،ويمثلططونحططوالي)
مططنخططاللعشططراتاكالف الحططربفططيالعططراقأولحططرٍبفططيالتططاريخيططتّملخصخصططتهال؛لتُططد ار 

 منالُمرتزقة.

النشطاطالواضططحلسططوقالصطناعاتالعسططكريةاألميركيططة,وخاصططًةمطعاتسططاعأسططواقالتصططريف, -ب
حافظططتالواليططاتالمتحططدةعلططىمركزهططالطططائفي,فقططدفططيظططلانتشططارظططاهرةالتسططلحالمططذهبيوا

(مليطططططاردوالرأو56.3,بنحطططططو)0100كطططططأكبرتطططططاجرللسطططططالحإلطططططىالطططططدولالناميطططططةفطططططيعطططططام
%(مططنإجمططالياتفاقيططاتتوريططدالسططالحالموقعططةمططعالططدولالناميططة,محققططًةبططذلكزيططادة28.2)

سططوق,وبشططكٍلعططام زادت%(مططنإجمططاليحصططةال33.6حيطط كانططت)0101هامططةعططنعططام
أربطططاحشطططركاتالصطططناعاتالعسطططكريةخطططاللالسطططنواتاألخيطططرةفقطططدتضطططاعفتقيمطططةعقطططودتوريطططد

(30.2(ملياربعدأنكانت)20.5لتصلإلى)0100السالحإلىالدولالناميةخاللعام
اللعطاموفيمطايلطيجطدولبطأهمالطدولالمصطدرةوالمسطتوردةللسطالحخط(4)0101مليارفيعطام

0100: 

                                  
 .05عقيدةالصدمة,مصدرسابق,ص(1)
 .02عقيدةالصدمة,المصدرالسابقنفسه,ص(2)
 .0103أيلول0333/08ذوالقعدة00,السبت,بقلمباللأحمدشبكةالبصرة,كالبالحربمرتزقةأمريكاواإلرهاب(3)
.0100-0113بدائرةبحو الكونجرس،نقلاألسلحةالتقليديةإلىالدولالنامية،جميعاألرقامالسابقةبحس(4)



089

 2211جدول بأكبر الموردين والمستوردين للسالح في العالم لعام : 33 جدول

 الحصة السوقية أكبر الموردين

 %78.70 الوالياتالمتحدة

 5.7 روسيا

 3.8 فرنسا

 2.9 الصين

 1.5 ايطاليا

 (التوريد  بليون دوالر قيمة اتفاقيات أكبر المستوردين

 33.7 السعودية

 6.9 الهند

 4.5 اإلماراتالعربية

 4.1 إسرائيل

 2.1 اندونيسيا

 1.9 الصين

 1.6 تايوان

Source: Congressional Research Service, Conventional Arms Transfers 
to Developing Nations, 2004-2011. 
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 :صالح الدول الكبرىجعل دول المنطقة دائرة تجاذب وصراد بين استراتيجيات وم (4

فباإلضططططافةللسططططيطرةعلططططىالمنططططابعالنفطيططططة,وتحقيططططقأمططططنإسططططرائيل,حققططططتواشططططنطنمططططن -أ
استهدافهاالعسطكريللشطرقاألوسطط)كأفغانسطتانوالعطراق(,إمكانيطةتطويطقإيطرانوالوصطول
إلططىحططدودجمهوريططاتأسططياالوسطططىالغنيططةبططالنفط,بهططدفإحكططامالقبضططةعلططىنفطططبحططر

ممططراتأسططياالوسطططى,وبالتططاليتطويططقكططلمططنالصططينوروسططياواحتوائهمططا,مططنقططزوينو
خاللالتواجدالدائمبالقربمنالحدودالروسية,بهدفضبطتحركاتهاومنعهامستقباًلمن
أنتشكلتهديدًاألمنواشطنطنالقطومي,إضطافةلطذلكفقطدحققطتأميركطاإشطرافًامباشطرًاعلطى

قابةرادعةلتطورالمفاعالتالنوويطةالباكسطتانيةوالهنديطة,خاصطًةالصينالصاعدةبقوة,ور
منطقةالخليجالعربي)السعودية,قططر,الكويطت,البحطرين(قطدتحولطتإلطىقواعطدلتمركطز أنَّ

 .(1)/جندي051111القواتاألميركيةالتيوصلتقبلبدءالحربعلىالعراقإلى/

باإلضططافةلزيططادة،األوسطططِالشططرقِلمنطقططةِالداخليططةِفططيالشططؤونِوليِّالططدُّلِتططدخُّالَّة زيططادةحططدَّ -ب
النفططوذاألمريكططيعلططىالنظططامالططدولي،وعلططىشططؤونالمنطقططةالعربيططةمنططذمطلططعالتسططعينيات

 منالقرنالعشرين.

خضططاعالقططراراالقتصططادي -ت إسططقاطالحكططملكططلمططنيخططرجعططنالخطططالسياسططياألمريكططي,وا 
 األوسط,لمصالحالدولالكبرىوالشركاتالمتعددةالجنسية.السياسيفيدولالشرق

تسططويقالنمططوذجالتركططي,كنمططوذجإسططالميمعتططدلمقبططولومطلططوب,وتحويلهططاإلططىالططداعم - 
األبططرزلقضططاياالعططربوالمسططلمين,طبعططًاوالهططدفمططنذلططكعططدمإشططراكالكيططانالصططهيوني

 بشكلمباشرفيالمؤامراتعلىالشرقاألوسط.

                                  
,0113تشومسطكي.نعوم,روبطرتفيسططكوأخطرون,الحطرباألميركيططةعلطىالعطراق,ترجمططةناصطرونطوس,دارالبلططدللنشطروالتوزيططع(1)

 .005ص
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سرائيل كمنتصر وحيد في ساحة الشرق اروسط وبالتالي ضمان أمن إسارائيل بصاورٍة خروا إ (1
 من خالل:لم تكن معهودة أو متوقعة 

بقطاءاألوسططأواًل, الشرق في سالحالدولالمهددةألمنإسرائيل العملعلىنزع -أ  قطوة إسطرائيل وا 
قامطةاللجطانالمتعطددةاألططر(1)لهافطيالمنطقطة المنافس نووية افبرعايطةأميركيطة,للوصطول,وا 

قامططةالعالقططاتاالقتصططاديةمعهططا,وفططتحمكاتططبتجاريططة إلططىاعتططرافالططدولالعربيططةبإسططرائيلوا 
 )قطر,مصر(.

حدا صراعاتداخليةتحتمسمياتالحرية -ب إشغالدولالشرقاألوسطبمشاكلهاالداخلية,وا 
شطططاعةفكطططرةالخطططالصوالديمقراطيطططةوثطططوراتالربيطططعالعربطططي,مطططاسطططاهمبضطططربالف كطططرالقطططوميوا 

القططريعلططىمسطتوىالططوطنالعربطيسياسططيًا,باإلضططافةإلطىالتططأثيراتاالقتصطاديةالمرافقططة,مططن
خاللإشغالالدولالعربيةبالمشكالتالداخليطة,التطيأدتإلطىاالنفصطالالواضطحفطيالشطؤون

,العربططيواإلسططالمي,وبالتططاليالعربيططة,وفططيالقططراراتالسياسططيةالمتخططذةعلططىالمسططتوىالقططومي
عطزلكططلقطططرعربططيعلططىحططدةعططنالمحططيطالقططوميالعربططي،وعططزلكططلدولططةمططندولالشططرق
األوسطططططاإلسططططالميةعططططنالواقططططعاإلسططططالميالمتططططردي,وعططططنقضططططيةاإلسططططالموالعططططربالجوهريططططة

ط,وتحويطلالمتمثلةبالقضيةالفلسططينية,وتحويلهطاإلطىقضطيةفلسططينيةتخطصالفلسططينيينفقط
شطططغالدولالشطططرقاألوسطططط-الصطططهيوني,إلطططىصطططراعفلسططططيني-الصطططراعالعربطططي صطططهيوني,وا 

عمومططًابالصططراعاتالداخليططة,مططنخططالللإبططرازالقططوىالمذهبيططةوالعشططائريةوالعرقيططةإلططىواجهططة
ثطططارةالعصططبيةالقوميطططةوالمذهبيطططةوالعرقيططةداخطططلكطططلالططدولونشطططرعناصطططرالعمططلالسياسطططي ،وا 

داءبطططينبعططط الطططدولوبعضطططهااألخطططر,كإحيطططاءاالنتمطططاءاألمطططازيغي,لطططدولالمغطططربالعربطططيالعططط
وهططططذامططططايؤكططططدهمهططططديالحططططافظنائططططبرئططططيسالتجمططططععوضططططًاعططططناالنتمططططاءالقططططوميالعربططططي.

الططديمقراطيينالمسطططتقلينحططينقطططالفططيوصطططفهلحالططةالعطططراق:المشططكلةأنهنطططاكقططوىتطططرىفطططي
,األمطر(2)زإلىالسلطةعلطىأسطاسمطنالحصطصالدينيطةوالطائفيطةلالوضعالحاليفرصةللقف

الذيشكلمقدمةلسقوطالوطنالعربي,واألمةاإلسالمية,ككيانإسالميأوكيانقوميواحطد

                                  
 .01ونتائجه(,المصدرالسابقنفسه,صاالحتاللاألميركيللعراقومشروعالشرقالوسطالكبير)تداعياته(1)
.083مصدرسابق,قضيةاإلرهاببينالحقوالباطل)دراسة(,ص(2)
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موحططد،وتحويلططهإلططىكيانططاتوطنيططةذاتتركيططبطططائفيومططذهبيوعرقططي،بعيططدةكططلالبعططدعططن
 خططة خطالل مطن العطالم مجتمعطات كطل فطي انقسطامات الهمطوماإلسطالميةوالعربيطة,لفحصطول

 العالم اصطالح عليها يطلق كيسنجر,وكان يقودها كان األمريكية،التي الخارجية من مدروسة
 .(1)نيكسونل ريتشارد األمريكي الرئيس القوميمع ل من مستشاراً كان يوم الجديد،

:كالقضاءعلىالعديدمطنالمعطالمطمسالهويةالثقافيةللكثيرمندولمنطقةالشرقاألوسط -ت
الحضطططاريةالثقافيطططةوالكنطططوزاألثريطططةللعطططراقإثطططراالسطططتهدافاألميركطططي.باإلضطططافةإلطططىالنهطططب

حيط تمطتسطرقةأكثطروالسلبواإلحراقلشتىالمنشطآتالحضطارية،بإشطرافومباركطةأميركيطة،
لنططادرةالتططيلططنُتعططّو ,وأحرقططتآالفالكتططب,والمخطوطططاتا(2)/ألططفقطعططةأثريططة021مططن/

أبطططدًا،والهطططدفهطططوطمطططسالهويطططةالعربيطططةوالثقافيطططةالحضطططاريةلطططبالدالرافطططدين,وتكطططرارمطططافعلطططه
المغولفيالعصورالوسطى,لفنهبالترا الفكريالعراقيوحرقالمؤسساتالعلميةوالثقافية،

ضطططرورةموجطططهتاريخيطططًاوبالتطططاليفطططإنالحقطططدبال(3)لطططههطططدفأكبطططربكثيطططرمطططنالحقطططدعلطططىنظطططامل
 ولحضارٍةكاملٍة.

 انتشارالفوضىالسياسيةوحالةعدماالستقرارلدولالشرقاألوسط,منخالل: - 

:تنفيذاالغتياالتالسياسيةواالقتصاديفيالدولالمستهدفة,بمايحققتوتيرل جطواءأوال  
خضطاعالطدولاألخطرىبيندولالمنطقةوداخلالدولةالواحدة,بمايسهلالسيطرةعليها, وا 

أمامالرأيالعطامالعطالميوالمجتمطعالطدوليكدولطةممارسطةلإلرهطابالطدولي)اغتيالالحريطري
والعملعلىتوتيرالعالقاتالسوريةاللبنانية(.

انفصططالوانقسططامبعطط دولالمنطقططةبططدعمومباركططةأميركيططة,والمخططططألنيطططالثانيااا :
بإمكاناتطهاألوسطالجديد,كتقسيم)الصطومال,والسطودان(دولأخرىفيظلخارطةالشرق

الطبيعيةالهائلة,وهوسلةغذاءالعرب.

                                  
.01,ص0993(,كانوناألول/091العربي,عدد) (المستقبل00ال) القرن أعتاب على هيكل.محمدحسنين.العرب(1)
.091مصدرسابق,قضيةاإلرهاببينالحقوالباطل)دراسة(,ص(2)
 .00/8/0113د.خوست.ناديا,تشرين(3)
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تقويططةنزعططةالتطططرفالططدينيالسياسططي,فططيالشططرقاألوسططط,والعمططلعلططىتفعيططلدورهثالثااا :
.فيالمنطقةمنخاللدفعهاإلىاضطراباتسياسيةتتحولتدريجيًاإلىصداماتمسلحة

لمنعكساتبمجملهاإنماهيتعبيرعنالواقعالمترديللدولالعربيطةواإلسطالميةفطيالشطرقهذها
األوسططط,والططذينططتجعططناالسططتهدافاألميركططيألمططنواسططتقرارهططذهالططدولواألنظمططة,األمططرالططذيتجلططى

,مشططروعأميركططي–بالخضططوعوالرضططوخل مططراألميركططيالواقططع,واالستسططالمالتططامللمشططروعاالسططرائيلي
الشطططرقاألوسططططالطططذيلطرحطططهبيريطططزودعمتطططهأميركطططالتكطططريسالهيمنطططةالصطططهيونيةالعسطططكريةوالسياسطططية

,والططذييعبططرعططننططوعمططنالوصططايةعلططىالمنطقططة(1)واالقتصططاديةوالثقافيططةوالتكنولوجيططةعلططىالمنطقططةل
الحعلطىاإلططالقبطلاحتطواءويهدفإلىالهيمنةعليهاواستغاللثرواتهاالنفطية،واليهدفإلىاإلص

المنطقططةعبططرعمليططةالططدمجبططينالتكنولوجيططااإلسططرائيليةوالمططالالعربططيواليططدالعاملططةالعربيططةالرخيصططة
لتصبحإسرائيلالمركزوالقائدللنظاماإلقليميالجديد,وإلعادةصياغةعقلوروحوفكراإلنسانالعربي

,وفطططر قطططيمالنظطططام(2)إلسطططالمية,وأمركطططةالمنطقطططةوصطططهينتهاوالمسطططلم,بالقضطططاءعلطططىالثقافطططةالعربيطططةا
العططالميالجديطططدومبادئطططهالتططيتتماشطططىمطططعالرؤيططةالرأسطططماليةالمتوحشطططة,والتططيدمجطططتالمطططالواإلعطططالم
والسياسةواألزمات,وفقرؤىالنخبالحاكمةفطيأميركطاللسطيطرةعلطىالعطالماقتصطادياوبشطريًاوثقافيطًا,

ااألمططرالسططتخدامأبشططعالحططروبوصططنوفاإلبططادةالجماعيططة,وأسططوأأنططواعالضططغوطحتططىولططواضطططره
السياسيةوالعسكريةواالقتصادية,وتسويقهاتحتمسمياتهوليوديةتندمجومصطلحاتالقداسةللرسالة

األميركيةإلىالبشرية.

                                  
.009(,ص0مصدرسابق,مالمحالسياسةاألميركيةوآفاقهاالمستقبلية,دراساتسياسية)(1)
د.حسطين.غازي,الشططرقاألوسطططالكبيططربطينالصططهيونيةالعالميططةواالمبرياليططةاألميركية)دراسطة(,منشططوراتاتحططادالكتططابالعططرب,(2)

 .21,ص0115دمشق
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 االقتصاديةموارد على ال المسار الزمني لخرائط الحروب ارميركية الراهنةالمبحث الثالث: 

بططاتصططعودأوهبططوطالطططدولمقرونططًابقوتهططااالقتصططادية,التطططيأصططبحتالمعيططارالرئيسططي,للقطططوة
بمعناهاالشاملوفقالنظطامالعطالميالجديطد.فطالوزناالقتصطاديلهطذهالدولطةأوتلطكغطداالمؤشطرللقطدرة

حططددهمقططدارالمخصصططاتاالقتصططاديةقططوةالدولططةونفوذهططا,يالعسططكريةوالططوزنالططدولي,كمططاأنانحطططاط
للقططططوةالعسططططكريةواإلسططططتراتيجية,كمططططايحططططددهمططططدىالنفططططوذاالقتصططططاديللدولططططة,وانطالقططططًامططططنالمنظومططططة
األخالقيةأومنظومةالقيمالرأسمالية,التيتقومعلطىأسطاسأنالتفطوقاالقتصطاديهطوالغايطةوالنتيجطة

نالبطدءبخريططةالتوزيطعالنفططيأومطايسطمىبحطزاماألمطنمنوجطودالمجتمعطاتالبشطرية,كطانالبطدمط
النفطططيللواليططاتالمتحططدةاألميركيططة,ومططنثططمربطهططابخريطططةالحططروباألمريكيططةلمعرفططةالططدورالحقيقططي

 الحاليةوالمستقبليةفيالعالم.للثروةالنفطيةفيتحديدمالحالحروباألميركية

التططيالتخططرُجعططنمسططاِرخططرائِطحططروِبالتغييططراألميركيططة,ويمكننططاالبحطط فططيالحططاالتالتاليططة
لمعرفةاكليةالتيتتساقطوفقهاالدولفيقبضةالمصالحاألميركية:

 أوال : الحرب على أف انستان

تعتبرأفغانستانمنأضعفدولالعطالماقتصطاديًاوعسطكريًا,وشطعبهايعطيعتحطتخططالفقطرمنطذ
جتأميركالكلهذهالوسائلالضخمةمنإعالموحشدواجتماعطاتمطعزعمطاءزمنبعيد,فهلحقًااحتا

والتطياليمكطنأنتشطكلفطيأي, (1)العالمحتىيقضواعلىأسامةبنالدنودولطةأفغانسطتانالضطعيفة
مكاناتهطاالضطخمةعطنحسطم وقتتهديدألميركاأولغيرهطا,وهطلحقطًاأميركطاعطاجزةبقطدراتهاالعسطكريةوا 

علىاإلرهابفيأفغانستانوالخروجمنهاوتركالشعباألفغانييحكمنفسهبنفسه؟حربها

فيالوقعدائمطًاأميركطابحاجطةلقواعطدانططالقوانتشطارسطريعفطيالعطالملمواجهطةحطاالتالططوارئ
القصوىوالتيتتطلبتدخلعسكريسريع,وخاصةفيمناطقالمجالالعظيموالمصطالحالحيويطةلهطا,

نأيتحطططررأووالتططط يتسطططعىواشطططنطنفيهطططالتطططأميناسطططتقرارالطبقطططاتالعليطططاوالمسطططتثمريناألجانطططب,وا 
ديمقراطيطةأونجططاحاقتصطاديأواجتمططاعيقططديشطكلخطططرًاعلطىمصططالحأميركططاوطبقتهطاالمالكططة,لهططذا

ٍذ,عندئططولططهإلططىالقططوةفيصططعبالسططيطرةالسططببفططإنأميركططاتسططتهدفالفقططروالضططعففططيالدولططةقبططلتح

                                  
 .96صدامالحضارات)حتميةقدريةأملوثةبشرية...؟(,مصدرسابق,ص(1)
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أّكدتالتصريحاتاألمريكيةتحتمايسمىلبزالتاأللسنلمعبدايةإطالقحمالتمكافحطةوغالبًاما
اإلرهابواستهدافأفغانستانأّنهاستكونالمحطّطةاألولطى،األمطرالطذيعطادتوأكدتطهالحطرباإلرهابيطة

اإلسطالموالعطربالميطة,علطىأنلاألميركيةعلىالعراق،فطيالوقطتالطذيأكطدتفيطهآالتاإلرهطاباإلع
هطوحضطاري لواشطنطنمطنصطراعٍبالنسطبةِأهميطةًأخطرىأكثطر أهطدافٍوِدطبعًامعوجط,لغيرمستهد فين
)االقتصطططاديةوالماليطططةوالعسطططكريةوالسياسطططية(وعمليطططًالطططمتخطططرجل هطططدافالحقيقيطططةواجهطططةٌفطططياألسطططاس

فقدكانإلنتطاجالمخطدراتأثطربطالٌغعلطىقطرار يةلواشنطن,أفغانستانمنالحساباتاالقتصاديةوالسياس
شططبكاتإنتطططاجالمخططدراتاألميركيطططةعلططىصطططناعفطططيأفغانسططتان,وخاصطططًةمططعضطططغطمكافحططةاإلرهططاب

قطزوين,وأهميطةالحصطول القرار,إضافةألهميةالتحكمبشطبكةنقطلالطنفط,والغطاز,والقطربمطننفططبحطر
والصططينوروسططياوكوريططا نحططوالهيمنططةالغيططرمباشططرةعلططىكططلمططنالهنططدعلطىرقعططةمتقدمططةفططيالقوقططاز

,فهطيمسطتعمرةاالتحطادالسطوفييتيسطابقًا,وهطي(1)جنسطكييالشماليةتمهيدًاللهيمنةالكاملةوفقمفهومبر
إحدىأطاللحو قزوين,وطريقنفطيهاممعوجودالنفطفيأراضيهاولوالقليلنسبيًاحي يقدر

أمطططاالغطططازفيقطططدروفطططقإحصطططائيات0100(مليطططونبرميطططللعطططام82يالطططنفطاألفغطططانيبحطططوالي)احتيطططاط
,باإلضافةإلىذلطكفقطدأكطدالعطالمالجيولطوجيوالجغرافطي(2)(بليونمترمكعب39.55بحوالي)0100

)جاكشرودر(أنأفغانستانتحتطويعلطىمخطزونهطامللنحطاساألصطفِروالحديطدالخطامالطذييطدخلفطي
أغلططبالصططناعاتالمدنيططةوالعسططكريةالحديثططة,األمططرالططذييجعلهططاتعتبططرإحططدىأهططماألهططدافالراهنططة

إضطافًةإلطىمطاُذكطر,والمستقبلية,وفيمايليجدولبأهمالثرواتالتيمنالمتوقعأنتمتلكهطاأفغانسطتان
فةحططديثًافططيهططذاالبلططدإالأنالرواسططبالمكتشططمططعالتأكيططدعلططىأنالكميططاتحتططىاكنغيططرمعروفططة,

المضططططربحسطططبالجيولوجيطططونُيمكنهطططاأنتطططوفراحتياجطططاتالعطططالممطططنمعطططادنالتربطططةالنطططادرةوالبالغطططة
األهميططة،وأنتُنهططيمططنخططاللذلططكاالعتمططادالكبيططرعلططىتجططارةاألفيططونوبططنفسالوقططتتلبططياحتياجططات

                                  
مركططزصططقرللدراسططات الضططرورةل, مقططالللططدكتورمهنططدالعططزاوي,لفوضططىالشططرقاألوسطططأبططوابموصططدةبططينحربططيالخيططارو(1)

.18/10/2009اإلستراتيجية,
(2)https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html . 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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تربةالنادرةفطيالجنطوب،حيط تشطتدسطيطرةالصناعةالحديثةخاصًةمعاالحتياطياتالغنيةبعناصرال
:(1)طالبان

 جدول بأهم الثروات المستهدفة في أف انستان واستخداماتها: 34 جدول

 االستخدام فلزات مجموعة البالتين

 عاملمحّفزفياإللكترونياتوالمعالجةالكيميائية. پالتين

 فاتوأجهزةاكتشافغازأولأكسيدالكربونعاملمحّفزفيالمكث پااّلديوم

 عاملمحّفزفيالمعالجةالكيميائية روديوم

مات،سبائكمعدنيةمقاومةللحرارة. روثينيوم  لوامسإلكترونيةومقاو 

 قاذفاتشرارة،سبائكمعدنية،معالجةكيميائية إريديوم

 لوامسإلكترونية،مجاهرإلكترونية،غرساتجراحية أوسميوم

 االستخدام عناصر اررض النادرة

 مكوناتالفضاءالجوي،خالئطألمنيوم. سكانديوم

 أشعةليزرية،شاشاتالتلفازوالحاسوب،مرّشحاتموجاتميكروية. إيتريوم

 تكريرالنفط،بطارياتالسياراتالهجينة،عدساتالكاميرات النثانوم

 تالزجاجية.عاملمحّفزتكريرالنفط،إنتاجالعدسا سيريوم

 محركاتالطائرات،أضواءقوسالكربون پريسيوديميوم:

 أقراصالحاسوبالصلبة،الهواتفالخلوية،المغانطالعاليةالطاقة. نيوديميوم

 أجهزةاألشعةالسينيةالمحمولة،البطارياتالنووية پروميثيوم

                                  
(,مجلططةالعلططوم,تصططدرشططهريًافططيدولططةالكويططت,AFGHANISTAN’S BURIED RICHESثططرواتأفغانسططتانالدفينططة)(1)

(,نقططاًلعططنمجلططةسططاينتفيكأمريكططانالمؤلططف:08(,المجلططد)0100شططباط–يمؤسسططةالكويططتللتقططدمالعلمططي,العططدد)كانونالثططان
(Sarah.simpson.) 
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 االستخدام فلزات مجموعة البالتين

 (.PCBدبايفينيل)المغانطالعاليةالطاقة،إيثانول،منظفاتبوليكلورينت سماريوم

 شاشاتالتلفازوالحاسوب،أشعةليزرية،إلكترونياتضوئية. يوروپيوم

 (.MRIمعالجةالسرطان،عاملتباينفيالتصويربالرنينالمغنطيسي) غادولينيوم

 إلكترونياتالحالةالصلبة،نظمقياسالعمق تربيوم

 وية،المغانطالعاليةالطاقةأشعةليزرية،قضبانضبطالمفاعالتالنو ديسپروسيوم

 المغانطالعاليةالطاقة،أشعةليزرية هولميوم

 أليافبصرية،قضبانضبطالمفاعالتالنووية. إربيوم

 أجهزةاألشعةالسينية،موصالتفائقة. ثوليوم

 أجهزةأشعةسينيةمحمولة،أشعةليزرية إيتربيوم

 (.LEDصدرللضوء)معالجةكيميائية،مصابيحالديودالم لوتيثيوم

 االستخدام معادن أخرى مهمة

 شاشاتالبلوراتالسائلة،أشباهالموصالت،أفالمشمسيةرقيقة إنديوم

 إنتاجالحديدوالفوالذ،سبائكاأللمنيوم. منغنيز

 إنتاجالفوالذ،سبائكمعدنيةفضائيةجوية نيوبيوم

 Source: Department of The Interior And USGS. 

يطططران,تمتططط ازأفغانسطططتانجغرافيطططًابموقطططعمتوسططططبالنسطططبةألعطططداءأميركطططاالصطططينوروسطططياوالهنطططدوا 
وبالتاليفإنوجودقواتردعأوانتشارسريعللتدخلالعسكريفيأفغانستانباتأمرجوهريبالنسطبة

يقأعدائهاألميركا,سواءلحمايةمصالحهافيالشرقاألوسط)حو قزوين,والخليجالعربي(أولتطو
وخاصططةإيططرانالمنتشططيةبططالقوةاالقتصططاديةوالعسططكرية,وروسططياالطامحططةإلعططادةأمجططادالماضططيوالتططي
اعدُةبقوٍةألعاليالدُّوِلالعظمطىفطي ت عتبُرأفغانستانمنالمناطقالداعمةألمنهاالقومي,والصيُنالصَّ
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ان,والحططرصعليهططامططنفقططدانالسططيطرة,مططنالعططالم,كططلذلططكدفططعواشططنطنلتططدعيممواقعهططافططيأفغانسططت
(جنططديأميركططيلعططام019011خططاللزيططادةعططددالقططواتاألميركيططةالمنتشططرةفططيأفغانسططتانإلططىحططوالي)

إجمططاليعططددالقططواتاألجنبيططةفططيأفغانسططتانحتططى(1)0101 ,وفططيتقريططٍرلجامعططةبططراونأكَّططد علططىأنَّ
تطمتوظيطُفمطاجطرىمطنتفجيطراٍتفطينيويطوركفقدتطمَّ(جندي.031621قدوصلإلى)0100أيلول

بطين وواشنطنبشكٍلمتقٍنوكأن ُهمخطٌطلطهلفتطرٍةطويلطٍة,لتكطونهطذهالفتطرةبمثابطةعمليطُةفصطٍلتطاريخي 
(ومابعدها,فكانغطزوأفغانسطتانومطاتبعطهمطنأحطدا نطوعمطنتوسطيعمسطيرة00/9حقبتين:ماقبل)
ةاألميركيطططططة,وتعمطططططيمالهيمنطططططةوتنويعهطططططالتصطططططبحعسطططططكريةوسياسطططططيةوماليطططططةوفكريطططططةالعولمطططططةاإلرهابيططططط

واقتصادية,وبذلكيتمترسيخدعائمالهيمنةواالنفراديةوالزعامةاألميركيةالعالمية.

 الحرب على العراق ثانيا : 

دوافطِعحرب ,هطاعلطىالعطراقعلىالرغممنمحاوالِتالتضطليِلالكبيطرِةالتطيتعتمطدهاواشطنطنحطول 
النفُطعاماًلمحوريًافيهذهالحرب عنطُهصطراحةً,يظلُّ لالمستشطارلطورانسليندسطاياألمُرالَّطذيتحطدَّ  

االقتصاديالسابقللرئيسبوعحينذكرأنالنفطهوالهدفاألساسيمنالحملةالعسطكريةالموجهطة
ديمقراطيطةأوأسطلحةالطدمارالشطاملفطيالعطراق,إنمطاكطانفجطورجبطوعلطميكطنهدفطهيومطًاال.(2)للعراقل

جبططاردولأخططرىعلططىاالنصططياعللقططراراألميركططيبططالحرب كططلذلططكمبططررًالتجططاوزالشططرعيةالدوليططة,وا 
وتقاسطططمالتكطططاليف,فكانطططتلأسطططلحةالطططدمارالشطططامل,تشطططكلالحجطططةالوحيطططدةالتطططييمكطططنأنيتوافطططقعليهطططا

الوقائيةعلىالعراق,باستخدامكبرىوسائلاإلعالملتسويقالحربإلطىالطرأيلتبريرالحرب(3)الجميعل
ذاعطة ل ولم.أس.أنبي.سطي ل سطي.أن.أن لول فطوكسنيطوز ل العطامالعالمي)مثطل فيطتم)كليطرشطانيلوا 

قبولهططاعلططىأنهططاحططرٌبإنسططانيٌةضططدخطططراإلرهططاباإلسططالمي,ممططاأوجططدالحجططةالرئيسططيةللططداعينإلططى
بيارلولوع,برناردكوشنير,إيفروكوت,باسكالبراكنر,غطيمييطار,انطدرهغالكسطمان, ربأمثاللالح

                                  
.department of defense 31/12/2011(,0(,المبح )3(,الفصل)39انظرالشكل)(1)
(2)p://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/index.htmhttدورالطططططنفطفطططططياألزمطططططة,

األمريكيةالعراقية,مصدرسابق.
(3)Libération, Paris, 28 mai 2003. 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/index.htm
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,مططعالتأكيططدعلططىأنالعططراققططدتططماسططتنزافهبالكامططلبعططدحصططاردام(1)أالنفنكلكططروت,وبيططارريغولططول
واشططنطنبالتهديططدعططام,فلططمتكططنتلططكالحططربالظالمطةوغيططرالعادلططة,سططوىنتيجططًةلشططعور00ألكثطرمططن
,السطيمامطعاسطتمرارالتراجطع مصطادرالطاقطة كطأهم الطنفط أمنهطاالقطومي,ونظطرًالمكانطة ركطائز ألحدأهم

فططياالحتياطيططاتالنفطيططةوالمخططزوناالسططتراتيجيللعديططدمططنالططدولالصططناعيةالكبططرى,وتزايططداسططتهالك
ةالشرقاألوسطوالخليجالعربيعلىوجهدولأخرىوتعاظمشأنهااالقتصادي,وتركزالنفطفيمنطق

الخصوص,األمرالذيجعلالتهديديصبحأشدخطورًةعلىاألمنالطاقياألميركي,مماتطلَّبمزيدًا
,فكطانذلطكبإتبطاعإسطتراتيجيةاإلبقطاءعلطىصطورةالعطدومططن(2)مطنالحمايطةوالضطمانللمصطالحالحيويطة
حطدا تغييطرللخريططةأجلاستمرارربحيةالحروباألمريكيطة إسطتراتيجية,وذلطكانطالقطًامطن-الجيطو ,وا 

األعطططداءضطططروريونإلبقطططاءعجطططالتماكينطططة" السطططابقجطططونسطططتوكويلأن(CIA)نظريطططةرئطططيسمحططططة
 علطى عنيفطة ومنافسطات عسطكرية ومخطاطرلصطدامات الجيعاألمريكيدائرًةوالسيمافيظطلاحتمطاالت

إلططىإحططدا تغييططرجططذريلعقيططدةترومططانالتططيسططعتواشططنطنفططيظلهططا,األمططرالططذيسططيقود(3)"المططوارد
لهافيالمنطقة,بمايضمندمج  السعودية، العربية المملكة العراق، إيران، من كل إلحدا مد عسكري 

.(4)الغربي التحالف إلى للنفط المنتجة األخرى والدول

 تقدمهالدول التي واالقتصادية, العسكرية اعداتالمس المتحدة الواليات المبدأ,ربطت وتنفيذًالهذا 
تحرٍكمنشأنهضرباالمتطداداألميركطي بإستراتيجيتها الدول هذه المنطقة,بالتزام العامة,المعاديةأليِّ

فططيالمنطقططة,والتططأثيرعلططىمصططالحهابشططكلمباشططٍرأوغيططرمباشططٍر,وذلططكبمططايحططافظعلططىمصططالحها
األميركيططةعلططىالعططراق,هططيحططربمططوارٍدومصططالٍحفقططط,كططانفيططهالخاسططرالنفطيططة.لططذلكفططإنالحططرب

                                  
(1) Le Monde, 10 et 20 mars 2003 ; Le Figaro, 15 février 2003. Lire aussi Anna Bitton, “ Ils 
avaient soutenu la guerre de Bush ”, Marianne, 9 juin 2003. 

فهطا والتطي(2)  الطاغيطة األهميطةالواسطعة، ذات مصطالح" بأنهطا 0998عطام فطي األمريكيطة المتحطدة للواليطات القطومي األمطن مجلطس عرَّ
 عطدنان :العالميطة،تر للنزاعطات يطدةالجد الجغرافيطا :المطوارد علطى الحطروب ، بحسطب:مايكطلكليطر"أمتنطا وحيويطة وسطالمة لبقطاء بالنسطبة
 .36 ص ، 0110العربي، الكتاب دار :بيروت حسن،

 للدراساتاإلستراتيجية األهرام مركز :القاهرة الدولية، السياسة مجلة األمريكية، الخارجية السياسة في النفط حمودة.كمال.عمرو،(3)
 .53ص ،0116نيسان ، 164 العدد ،

(4)Daniel Yergin, &quot;The Prize: the epic Questfor Oil&quot;, New York: Simon and Schuster, 
1991,( P588). 
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األكبرهوالعراقوالشعباألميركي,فيحينأنالرابحاألكبطركطانكبطرىالشطركاتالعاملطةفطيالعطراق
بمختلفالمجاالتكشركاتالنفطالتيتعمُلعلىإنتاجوتسويقالنفطالعراقي,وشركاتالمرتزقطةالتطي

إعادةاإلعمارفيالدولالتيسبقأنخربوها،أوالتيخربهطاالجطيعاألمريكطيتعلىعقوداستحوذ
لطذلكفطإنالهطدفاإلسطتراتيجيمطنالحطربعلطىالعطراقكطانالطنفطأوالبريطانيفيأفغانسطتانوالعطراق,

يجطادسطوقتصطريفللشطركاتا لحاكمطة,وهطوأواًل,والتحكمبمصادرالطاقةلديمومةالصناعةالحربية,وا 
ذاحططاولإي أن"مططاأكططدهتومططاسفريططدمانبقولططه الططنفطهططواحططدأسططباب,اإلعططدادللحططربضططدالعططراقوا 

لططذلكلططميكططنانططدماججماعططاتالضططغط,(1)" شططخصأنيقنعنططابغيططرذلططكفانططهقطعططًااليحتططرمعقولنططا
تعددةالقومياتضمنالمؤسسةوالمصالحوالهيئاتالربحيةومجالسإدارةالشركاتالنفطيةوالعسكريةم

السياسيةوالعسكريةاألمريكيةالحاكمة,إالتأكيدًاعلىأنالحربضدالعراقلطمتكطنإالصطفقًةتجاريطًة
األعطططرافوالشطططرعيات لطططرؤوساألمطططوالاألمريكيطططةالحاكمطططةخلطططفالواجهطططةالرئاسطططية,محطمطططًةبطططذلككطططلَّ

مطنخططاللالعطدوانوفطقمبططرراٍتمزيفطٍة,ومعططاييرمزدوجطٍةفططيالدوليطةواإلنسطانية,ومخلفططًةكطوارً هائلططًة,
التعامططلمططعاألزمططاتوالحططروبالتططيتحططد فططيالشططرقاألوسططط,باإلضططافةإلططىاالسططتنزافاالقتصططادي

وتدميرالبنيةالتحتيةللعراق,ويمكنالقولبأنأبرزاألهدافاألميركيةفيالعراقتمثلتبمايلي:

 اإلسطططتراتيجيةوالمطططواردالطبيعيططةالعراقيطططةوأبرزهطططاالطططنفطوالغطططاز)احتكطططار,الهيمنططةعلطططىالثطططروات
تصنيع,نقل,تسعير,تسويق(إضافةإلىالمواردالزراعيةوالصناعيةوالمواردالمائية.

 ,حكطططامإسطططتراتيجيةالططططوقاألمنطططي تحقيطططقالتواجطططدالعسطططكرياألمريكطططيفطططيالعطططراقوالمنطقطططةوا 
غالقالوطنالعربيعسط كريًاعبطرشطبكةالقواعطدوالتسطهيالتالعسطكرية,وجعطلالعطراقإحطدىوا 

القواعططداللوجسططتيةضططمندولالتقططاطعاالسططتراتيجيفططياللوحططةاألمنيططةاألمريكيططة,السططتخدامها
كإحدىقواعداالنتشارالسريعفيالمنطقةبمايمكنهامطنالوصطولالسطريع,إلطىأمطاكنأخطرى,

 للمصالحاألميركية.والتصديأليتحديدمحتمٍل

 ,لغططاءجميططعاألفكططاروالمصطططلحاتالوحدويططة إكمططالحلقططاتمشططروعلالشططرقاألوسطططالجديططدلوا 
حطالل لغطاءدورالطوطنواألمطةوالنظطاموا  كالعروبةواإلسالم,باستبدالهابطدولالشطرقاألوسطط,وا 

                                  
نظططططرةنفطيطططة,كيطططفحططططد للمصطططالحالنفطيططططةأنألقطططتبظلهطططاعلططططىتركيطططزالحكومطططةعلططططىأسطططلحةالططططدمارفريطططدمان.تومطططاس,(1)

م,جريدةهيرالدتربيون.0113الشامل,معهدالدراساتالسياسية,آذار,
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غرافيطة,باسطتخدامالطوائفواألحزابوالمكوناتاألخرىكبطديٍللهطا,ضطمننظريطةالحطربالديمو
 .(1)جرثومةاالحترابالطائفيوالعرقي

 ,)مطططنخطططاللضطططمانأمنهطططاالطططدعمالكامطططللحليطططفواشطططنطناالسطططتراتيجيفطططيالمنطقطططة)إسطططرائيل
خططراجدولالمقاومططة, وتفوقهططاعططنطريططقتسططوياتتططتمحسططبالمفهططوماألمريكططيالصططهيوني,وا 

هيوني,وبالتططاليخطروجالعططربمططنمعادلططةوعلطىرأسططهاالعططراقمطنمعادلططةالصططراعالعربطيالصطط
 التوازناتالدوليةومنحالكيانالصهيونيالسيادةالمطلقةوالنفوذاإلقليميفيالمنطقة.

لقططدكانططتإسططتراتيجيةالواليططاتالمتحططدةالعالميططةللسططيطرةعلططىالططنفطالسططببالحقيقططيوراءتغييططر
البًاماكرربوعتأكيداتهحولأهميةنشرهاوخاصطةالنظامفيالعراقبحجةنشرالديمقراطية,والتيغ

"الطدعمالقطويللديمقراطيطة"فيبلدانالشرقاألوسطط,وأكطدعلطىأنسطالمةالواليطاتالمتحطدةتعتمطدعلطى
عالقطططةبجلطططبالديمقراطيطططةإلطططىالهطططتالحربعلطططىالعطططراقليسطططفططط".وبططأنالعطططراقسطططيكونالبدايطططةفحسطططب

والبمكافحةاإلرهاب.والحقيقةهطيأناإلمبرياليطةاألمريكيطة,الدمارالشاملالعراق،والبامتالكهأسلحة
تعزيطططزإسطططتراتيجيتهافطططيالهيمنطططةعلطططىمنطقطططةالشطططرقلأيلطططول00تطططههجمطططاتأاسطططتغلّتالمنطططاخالطططذيهي

مرتبطططةبحاجططةالواليططاتالمتحططدةلضططمان,األوسطططوالعططالم.فهططذهالحططرب،كمططاالحططربعلططىأفغانسططتان
ةعليإمداداتالنفطفطيالمنطقطةالممتطدةمطنوسططآسطياوحتطىالبحطرالمتوسطط،ولضطمانأمطنالسيطر

.ألناحططتاللالعططراقمططنقبططلالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططة(2)"القادمططة51إسططرائيلعلططىمططدىالسططنواتالططط
ومالعطراقفيهطاواالحتفاظبوجودعسكريكبيرفيهيحققأهدافًاسياسيةوعسطكريةواقتصطاديةمتكاملطةيقط

بططدورمحططوري.فسياسططيًاكططانلتغييططرنظططامالحكططمفططيالعططراقهططدفتمثططلبإعططادةترتيططبالشططرقاألوسططط،
كمقدمةللتغييرالشاملفطيالطوطنالعربطيككطل.وكطانالطرئيسبطوعقطدأشطارصطراحةإلطىهطذاالمعنطى

قامططططةعططططراقحططططرإنإ"حيطططط قططططال:0113فططططيخطابططططهالشططططهيرقبططططلالحططططربعلططططىالعططططراقفططططيشططططباط

                                  
(1)http://www.saqrcenter.net/ ,(مركطططزصطططقر0113دراسطططةمفصطططلةحطططولالعطططدوانعلطططىالعطططراقحطططربالخلطططيجالثالثطططة)

.0101-3-09للدراسات,الجمعة
 .06,ص0,0110ية,مصر,طالصحاري.إبراهيم,العراقحربأخرىمنأجلالنفطوالهيمنة,مركزالدراساتاالشتراك(2)

http://www.saqrcenter.net/
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,األمطرالطذييؤكطدعلطى(1)"وديمقراطيسوفيكوننموذجًاللحريطةتسطتلهمهالطدولاألخطرىفطيالمنطقطة
.استمرارحروبالتغييراألميركيةأوحروبالموارد

 انفصال السودانثالثا : 

قماجرىفيالسودانلطيسببعيطٍدعمطاجطرىويجطريفطيبقيطةمنطاطقالطوطنالعربطيودولالشطر
األوسط,وهيخطٌةأميركيٌةالتخرُجعنلالبعدالنفطيإلستراتيجيةأمنهاالقوميلبمعنى:لمولنيكون
الهدفالرئيسيللوالياتالمتحدةمنحروبهافيالعالمالديمقراطيةوالحريةأوماترفعهمنمصطلحات

نمططاهططومصططالحهابالدرجططةاألولططىومصططالحشططركاتها المتعططددةالجنسططياتوطبقطططةوشططعائرهوليوديططة,وا 
النخبططططةالماليططططة,لططططذلكوانطالقططططًامططططنسياسططططةالمصططططالحفقططططداتصططططفتالصططططداقاتاألميركيططططةبالهشاشططططة
والسطحية,وهذامارأيناهعلىمدىالعقودالسابقة,وماحصل)لحركةطالبان(التيكانتوسيلةأميركا

لىحجةأميركاللتدخلفيالمنطقةباعتبارهاللخالصمناالمتدادالشيوعيفيأفغانستان,ثمتحولتإ
أكبططرمنظمططةإرهابيططة,مططعالعلططمأنهططاتسططتخدمالسططالحاألميركططي.والننسططىالططرئيسالعراقططيصططدامحسططين
الذيكطانعلطىخططالسياسطةاألميركيطة,ثطمتغيطرتالتحالفطات,ليصطبحالعطدواألولللديمقراطيطةوالطداعم

والياتالمتحدةمنوضعيدهاعلىنفطالخليجبأكملهبعدأنضمنتاألكبرلإلرهاب,وبذلكتمكنتال
نفطالعراقفيخدعةالطنفطمقابطلالغطذاء,ومطنثطماحطتاللالعطراقفطيخدعطةالديمقراطيطة,كمطاضطمنت
الططنفطالسططعوديباتفاقيططةحمايططةالعططرعالسططعوديمقابططلالططنفط,وتططموضططعالططنفطالكويططتتحططتالوصططاية

لإقامةالقواعدالعسكريةاألميركيةفيمنطقةالخليجبحجةالحماية,وحقيقتهطاحمايطةاألمريكيةمنخال
مصططالحأميركططافططيالمنطقططة,وضططمانإمططداداتالططنفط.ومططنثططمجططاءدورالسططودانلتأخططذهريططاحالتغييططر

اختطاراألميركية,فيظلخدعةالحريةوتقريرالمصيرللجنطوبالسطودانيالطذاخربطالمواردوالطذيطبعطًا
أوراقهططاعلططىأر الواقططع,حيطط بططدأاالحططتاللاألميركططيوالططدعماالسططرائيلي,ف الخطططةاألمريكيططةت كشَّططفت 

الحراكالجيوبوليتيكياألمريكيفيالقارةالسطمراء,وخاصطةفطيمنطاطقالثطروات,فكطانللسطودانبمكانتطه
ذييحقطقسطيطرةعلطىدولالشطمالوميزاتهنصيبمنهذاالحراك,سواءبموقعهالجغرافيالمتوسط)الط

والجنوباإلفريقيوالغرباألسيوي(,أوبثرواتهالكبيرةوالتيتحققلمنيستغلهابذكاءمطاعجطزتخططط
العطططالمالوضطططعيةعطططنتحقيقطططهكحلطططولألزمطططةالغطططذاءالعالميطططة,إضطططافةإلطططىثرواتطططهالنفطيطططةومطططاتحتويهطططا

                                  
،تشطرين053(،العراقالجديدفطياالسطتراتيجيةاألمريكيطةللشطرقاألوسطط،السياسطةالدوليطة،العطدد0113محمود،أحمدإبراهيم)(1)

.63األول،ص
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نية،اليورانيوم,والثروةالمعدنية(,لهذاالسبببدأتاأليديأراضيهمنثرواتأخرى)كالماء،والثروةالحيوا
األمريكيةتطوللسلبهذهالكنوزإمابشكلعلنيمنخاللالمواجهةوخاصطةمطعالصطينوروسطيا,أو
بالعملمطنخلطفسطتاراعتمطدتفيطهعلطىدعطمالحركطاتاالنفصطاليةفطيجنطوبالسطودان)القوةالذكيطة(,

لحططوظلالهتمططاماألميركططيبالقططارةاإلفريقيططةوهططذامططاأكططدهوالتططركانشططتاينر،مسططاعدوالسططيمامططعالتزايططدالم
األمريكيللشؤوناألفريقيةعندماقاللإننفطالقارةالسطوداءبطاتيشطكلمصطلحةقوميطة وزيرالخارجية

النفطيططةإسططتراتيجيةبالنسططبةإلططىالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططةلوبعططدالططدخولالقططويللسططودانفططيالسططوق
خططاللالسططنواتاألخيططرة,بططدأالتوجططهاألمريكططينحططوالشططعبالسططوداني,لتخليصططهعلططىحططدادعائهططامططن

(مليطططار5إلططى)0115(مليطططاربرميططلعطططام1.6الظلططموالسطططيماباحيتاطيططاتنفطيطططةمؤكططدةقفطططزتمططن)
نطوبالسطودان,يتركطزأغلبهطافطيج(1)0100ومحافظطًةعلطىهطذهالكميطةحتطىعطام0116 برميطلعطام
بتطططور0115(ألططفبرميططليوميططًاعططام315وبطاقططةإنتاجيططة)0100مليططاربرميططلعططام(3.5بحططوالي)

,لتنخف الكميةالمنتجةبعداالنفصالإلى0100(ألفبرميليوميًاعام353تصاعديوصلإلى)
الحصولعلىالنفطبانتظاٍموبماأن,(2)نت ُجمنالسودانالشماليت0100ُ(ألفبرميليوميًالعام80)

وبكميطاٍتكافيططٍةوبأسطعاٍرتضططمنالنمططواالقتصطادي,أصططبحجطوهراألمططنالقططوميأليدولطٍةتسططعىللقططوة
األسططاسأليصططراٍعأوحططرٍبتشططنهاوالتفططوقالسياسططيواالقتصططاديوالعسططكريكالواليططاتالمتحططدِة, فططإنَّ

إضطافةً للثطرواتوالمطوارداألخطرىالتطيتشطكُلعصطبواشنطنأصبحالحصولعلىالنفطبشكٍلخاص 
الحيططاةاالقتصططاديةوجوهرهططا,وبالتططاليفططإنحططروبوصططراعاتالحصططولعلططىالمططواردلهططادوٌرأخططرفططي
كونهطططاأصطططبحتمشطططروعًااسطططتثماريًايهطططدُفإلطططىالمزيطططدمطططناألربطططاحلصطططالحكبريطططاتالشطططركاتالعاملطططة

عمليطُةتحريطٍكلالقتصطاداألميركطيوانتشطالهمطنحالطةالركطودبمختلفالمجاالت,بالتاليهيبشكٍلعام 
مططططنخططططاللتشططططغيلالشططططركاتاألميركية)الشططططركاتاالعالميططططة,العسططططكريةوالتسططططليح,النفطيططططة,المرتزقططططة,
عادةاالعمار(,وماحصطلفطيالطداخلالسطودانيلطميخطرجعمطايحصطلفطيبقيطةدولالعطالم الخدمية,وا 

سودانشهدمؤخرًااكتشافالبتطرولفطيأراضطيه,حيط أنعالقطةالسطودانبإنتطاجالنفطي,السيمابأنال
تغيططرالوضططعكثيططرًا,حيطط أصططبحالسططوداندولططة0999البتططرولوتصططديرهليسططتبقديمططةجططدًافمنططذعططام

                                  
(1)Last source: Bp statistical review of world energy 2013, Oil: Proved reserves, 
www.bp.com/statisticalreview.  

(.Bp statistical review of world energy 2013,oil: production المصدرالسابقنفسه,)(2)

http://www.bp.com/statisticalreview
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وهطومطاأدىإلطىالتهافطتالكبيطرعلطىالديمقراطيطةفطيالسطودان,والحطرصمنتجةومصدرةللنفطالخام.
كيعلىتطبيقهاولوبقوةالسالح,أومعاضطرارهاللتضحيةبالشعبالسودانيكطاماًلفطيسطبيلاألمري

االهتمططامبحريططةجنططوبالسططودانواسططتقاللهوحططقشططعبهبتقريططرمصططيرهقططدبططدأتطبيططقتلططكالديمقراطيططة,ف
نوعيططةالعمططلعليططهبعططدأنقامططتالشططركاتاألمريكيططةمثططلشططركةشططيفرونوغيرهططابجمططعمعلومططاتعططن

وكميططةالططنفطوأمططاكنتواجططده,وكططانذلططكفططيعهططدالططرئيسالنميططري,ثططمعملططتواشططنطنعلططىاالسططتحواذ
والسيطرةواالستئثاربهذاالنفط,باستخدامأدواتهااإلرهابية,مهددًةالشركاتالعاملةفطيالسطودانكشطركة

صططًاأنواشططنطنتتوقططعحصططولهاتلسططمانالكنديططةعلططىإيقططافاسططتثماراتهاالنفطيططةفططيالسططودان,وخصو
م,فكانططتعمليططةالفصططلإحططدىأهططمخطططوات0105علططىربططعاحتياجاتهططامططنالططنفطمططنأفريقيططاالعططام

الهيمنةعلىالسودانونفطهوعلىإفريقياوثرواتها,والسيمامطعمركزيطةموقطعالسطوداناالسطتراتيجيفطي
يبعدةنقاط:خطورةالجنوبالسودانوتأتيأهميةالقلباإلفريقي,

 التحكمبمنابعالنيل)األبي أحدأكبرفروعالنيل,بحرالغطزال,وبحطرالجبطل(وبالتطاليالطتحكم
 بشريانالحياةفيكاملأجزاءالسودان,والسيماأنالصراعالمستقبليهوصراعالماء.

 .البترولالذياكتشففيجنوبوغربالسودان 

 والخططوفالططدائممنططه,دفططعبططالغربإلططىالعمططلعلططىاكتسططابثططمإنالنظططرةإلططىالططديناإلسططالمي
تأييطططدالجنطططوبيينووالئهطططم,وخاصطططًةبطططأنالقسطططمالغالطططبمطططنهموثنيطططين)قبائطططل(وجطططزءأخطططرمطططنهم
مسطططيحيينوهطططممطططنراهنطططتعلطططيهمأميركطططا,والبطططاقيمسطططلمينوهطططمفرقطططةقليلطططةمعظمهطططمأتطططوامطططن

 الشمالالسوداني.

 رأكثططرالمنططاطقخصططوبًةوميزتهططاالمناخيططةوالبيئيططةتفططوقمططايعرفططهوأخيططرًامنطقططةالجنططوبتعتبطط
الغربيونأنفسهم,وبالتاليكانالسعيللحضوراالستثمارياألميركيواإلسرائيلي,دورللسيطرة
نماكلاألقطارالعربيةمطنخيطراتجنطوبالسطودان, علىالجنوب,وحرمانليسفقطالشمالوا 

سرائيلوا لدولاإلمبريالية.لصالحأميركاوا 

إذًافإنالنفطالسودانيلميكنغائبًاعناألجندةاألمريكيةوحروبالتغييرالتيتقودها,بلكان
العامطلاألهططمفططيتقسططيمالسططودانولطميكططنالعامططلالوحيططد,فغنططىالمنطقطةبططالثرواتالطبيعيططةجعططلمنهططا

نيملكالحلوللمشاكلاألمنالغذائيوالمائي.هدفًاللغزواإلمبريالياألمريكي,والسيمابأنالسودا



015

  السيطرة ارمريكية على الخلية العربيرابعا : 

اسططتراتيجيٍة أيِّ تتمثَّططُلأهميططُةالخلططيجالعربططيبالنسططبةللواليططاتالمتحططدِةبعططدةعوامططلُتعتبططُرجططوهر 
ميركيططةفططيمنطقططةالشطططرقأميركيططٍةمهمططااختلططفالحططزبالحططاكم,ُتجسَّططُدهططذهالعوامططلعناصططرالقططوةاأل

األوسِطوالعالمعمومًا,وأهطمثوابطتاألمطنالقطومياألميركطي)أمناسطرائيل,أمطنالطاقطة,واسطتمرارعجلطة
النمطططواالقتصطططاديلشطططركاتهاالمتعطططددةالجنسطططياتأومطططايمكننطططاتسطططميتهبطططاألمنالرأسطططمالي(ممطططاجعططططل

أمرًاجوهرياً بالنسبةلواشنطنوأمنهاالقومي.السيطرةعلىمنطقةالخليِجالعربيِّ

فمنطقةالخليجالغنيةبالنفطهطيبطنفسالوقطتأهطمأسطواقاسطتيرادالمنتجطاتالعسطكرية,والننسطى
موقعهابالنسبةلمناطقالمصالحالحيويةاألميركيةالمتمثلةبمايلي:

 قربهامنحليفتهااسرائيل. -0

 الرئيسيللوالياتالمتحدةفيهاوبالقربمنها.وجودأهماكبارالنفطيةوالتيُتعتبُرالمورد -0

 قربهامنمناطقالنفوذالروسيوالصيني. -3

 قربهامنالنفطالقزويني. -3

إطاللتهاعلىالبحرالحمروالقربمنالمتوسطوالمحيطالهندي,والممراتالبحريطةالهامَّطة -5
)مضيقهرمزوقناةالسويس(.

قطفعلططىرأسالطدولالمصططدرةللسطالح،فإنهططابحاجطٍةدائمططٍةوبمطاأنالواليططاتالمتحطدةاألميركيططةت
أنُتؤمِّنبيعكمياٍتهائلٍةمنالسالِح،وتكديسه،وتوقيعاتفاقياٍتأمنيٍةمعدولالمنطقِة،علمًاأنبنية

مططناسططتمراروبالتططاليالُبططدَّ,(1)الططدولالخليجيططةالتسططتطيعاسططتيعابأوتوظيططفهططذاالكططممططناألسططلحة
تهديٍدقدُيهدُِّدعروعملوِكهذهالتو تروحالةعدماالستقرارفيالمنطقة,والشعوربالقلقالدائممنأيِّ

الدوِل,األمرالذييجعُلدولالمنطقِةتُبالغفيانفاقهاالعسكريعلىحساِبالجوانبالتنمويةاألخطرى
ت:فيالمجتمع,وبنفسالوقتُتحقُِّقواشنطنعدةمكاسببنفسالوق

                                  
 .333التوليتارياالليبراليةالجديدةوالحربعلىاإلرهاب,مصدرسابق,ص(1)
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الحصولعلىالنفطالخليجي:وماُيحققهمناستمرارالثورةالصناعيةاألميركية,واالزدهارأوال :
الدائمللشركاتالصناعيةالكبرى,بالتاليزيادةااليداعاتالمصرفية,وتطورالقططاعالخطدميوالوسطاطة

المالية.

عاتالبنكيطة,أوإيطراداتهمالنفطيططةالحصطولعلطىأمطوالالخليجيطين:سططواًءمطنخطاللااليطداثانياا :
بهططدفاالنفططاقالعسططكريوالحصططولعلططىأحططد التقنيططاتالعسططكريةالقتاليططة,والتقنيططاتالمدنيططة,وبالتططالي
تنميططططةقطططططاعالصططططناعاتالعسططططكريةوازدهططططارقطططططاعالتعططططدين,وبططططنفسالوقططططتتطططططورقطططططاعالخططططدمات

هططذهاألمططوالتعططودإلططىخططزائنالدولططةكإيططداعاٍتالعسكرية)شططركاتمرتزقططة,والخططدماتالحربيططة(,وجميططع
مصططرفيٍة,وبططدورهيسططاهُمفططيالتوسططعبخططدماتالططرهنالعقططاري,الططذييططؤديإلططىتحريططكالقطططاعالعقططاري

استراتيجياتاقتصادية،تهدفإلىتشجيعالدولالنفطيةوخدماتالبناء,وتعملالوالياتالمتحدةحاليًاب
الططداخلاألميركططي،األمططرالططذييخلططقزيططادةانغمططاٍسفططيالتبعيططةلالقتصططادعلططىزيططادةاسططتثماراتهافططي

األميركيوللسياسةاألميركيطة،باعتبطارأنالسياسطةهطيإلطىحطد كبيطٍرتعبيطٌرعطنالمصطالِحاالقتصطاديِة
.(1)ل نظمِةوالطبقاِتالحاكمةِ

التوطينالعسكريللقواعِدالعسكريةاألمريكيةفيمنطقثالثا : ةالخليجالعربيكدرٍعونططاٍقأمنطي 
توظيطططفرؤوساألمطططوالاألميركيطططةفطططيالصطططناعةللحمايطططِةوالحفطططاظعلطططىالمصطططالِح,السطططيمامطططعزيطططادة
,وخدماتإعادةاالعمارفيالمناطقالمنكوبِة.النفطيةفيمنطقةالشرقاألوسطوفيالخليجخاصةً

قطططودعجلطططةالنمطططووالتططططورالرأسطططماليفطططيالواليطططاتإذًاالطططرابحاألكبطططرهطططيكبطططرىالشطططركاتالتطططيت
المتحدةاألميركية,وُيشكُِّلاليهوُدأكبرُمالكهاوالمساهمينفيها.

 ثورات الربي  العربي ومحاوالت ضرب سوريةخامسا : 

رفعطططتالواليطططاتالمتحطططدةشطططعاراتعملياتهطططافطططيالشطططرقاألوسططططمتمثلطططًة)بالديمقراطيطططة,الحريططططة,
ان(,وهذاماانتظرتهشركاتهاالمتعددةالجنسياتبمختلفأنواعها,فتوسطيُعالعمليطاتعلطىوحقوقاالنس

تفوُق مستوىالشرقاألوسطككلسوفيجعلهذهالشركاتتتفوقعلىنفسهامنخالِلجنيمكاسب 
وقططوع كارثططٍةأوأزمططٍةكسلسططلِةكططوارِ الربيططع مططاجنتططُهمططنحربططيأفغانسططتانوالعططراق,ألنَّ العربططيتحططت 

مسططمىالديمقراطيططة,سططوفيخلططُقحالططةمططنالفوضططىالهدامططةالتططيسططتؤديلعمليططاِتهططدٍمواسططعٍةتطططاُل
جميعمرافِقالحياة,وبالتاليستكونفرصًةلدخولدولالمنطقطِةبحالطٍةمطنالصطدمةتطؤديلخلطِقفُطرٍص

يٍر.استثماريٍةجديدٍة,تجعلأرقامأعمالهذهالشركاتفيازدهاٍركب

                                  
االسططتراتيجية,الدراسطططاتالسياسطططيةاالسطططتراتيجية,السياسططةاألمريكيطططةفطططيالخلطططيجالعربيلمبطططدأد.شططكر.زهيطططر,برنطططامجالدراسطططات(1)

.31كارترل,ص
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وبنفسالوقتيتحقَُّقللوالياتالمتحدةاحكامالسيطرةعلىدوِلالمنطقةالعربيةمطنخطاللازديطاد
االنغمططاسفططيالتخلططفوالتبعيَّططِةللغططرب,وتقسططيمالمقسَّططمتحططتمسططمىحططقُّالشُّططعوِبفططيتقريططرمصططيرها,

يركططي,وأمططنالشططركاتالرأسططماليةوبالتططالياسططتمرارالنهططبلثططرواتالمنطقططة,وتعزيططزاألمططنالقططومياألم
الكبرىالمستثمرةللكوار منخاللتدميرالبنيةالتحتيةوجميعالقطاعاتوالمرافقفيبنيةالدولةعلى

مططنتطبيططٍقأنَّهططاعميلططًةل نظمططةالحاكمططة,ومنهططامططاحصططلويحصططلفططيالجمهوريططةالعربيططةالسططورية,
واالقتصاديةوالسياسية,بمايتالءمةاالجتماعيوأطرهاللدولةالتدميرالكاملوالفوضىالخالقة,لعمليات

سططرائيلوالشططركاتالمتعططددةالجنسططياتمططنذواتالمصططلحة,باإلضططافةإلططى ومصططالحالواليططاتالمتحططدةوا 
خلقأزمٍةاقتصاديٍةاجتماعيٍة,يحتاُجالخروجمنهاإلىالحدِّمنالحقوقاالجتماعيِة,وتفكيطكالخطدمات

بمعنطىبحي يتمفطتحالمجطالأمطاممشطاريعالخصخصطة,-التيأصاًلقدتمَّتدميرهاوتخريبها–العامة
بنيةالدولةالسوريةقدتعرضتبالكامللحملِةتدميٍرممنهجٍةطالتجميعمرافطقالحيطاةفيهطا, وفيمطاأنَّ

انييبططططينالتركيططططبشططططكلبيطططط,وال(1))الربطططعاألول(0103-0100نتعططططرَُّ لططططبعِ الخسططططائرللفتططططرةيلطططي
 )الربعاألول(:0103حتى-0100القطاعيللخسائربنتيجةاألزمة

  الرب  ارول(2213 -2211التركيب القطاعي للخسائر نتيجة أزمة سورية للفترة : 29 شكل



                                  
جميططططعاألرقططططامالسططططابقةوالالحقططططةمططططأخوذةعططططنتقريططططرالمركططططزالسططططوريلبحططططو السياسططططات)األزمةالسططططوريةاكثططططاراالقتصططططادية(1)

.0103واالجتماعية(
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, 2213جتماعياة( المصدر: المركز السور  لبحوث السياسات ارزمة السورية انثار االقتصادية واال
 .3ص 

%(مطنإجمطاليخسطائرالنطاتج39باإلضافةإلىذلكقدشكلتراجعاالستهالكالخاصحوالي)
%(مطنإجمطاليالخسطائر,فطيحطينبلغطتخسطائرمخطزون00ساهممنهاتراجطعاالسطتثمارالخطاصب)

أسمططالمتضططرر%(منهططار52(مليططاردوالرأميركططي)23رأسالمططالبنتيجططةاألزمططةالسططوريةحططوالي)
يجبانتضافإلىخسائرالناتج,والشكلالبيانيالتالييوضححجمالخسائرالتيتكبدهارأسالمال

بنتيجةأزمةسورية:0103االستثماريحتىالربعاألولمنعام

 2213-2211الخسارة المقدرة في مخزون رأس المال  مليون دوالر( : 22 شكل


, 2213مصدر: المركز السور  لبحوث السياسات ارزمة السورية انثار االقتصادية واالجتماعياة( ال

 .9ص 

(مليططاردوالر5هططذاوقططدارتفططعبنتيجططةتوسططعاألزمططةواسططتمرارها,االنفططاقالعسططكريإلططىحططوالي)
مطنإجمطالي%(6(بزيادةاستثنائيةقطدرت)0103الربعاألولمن-0100أميركيكإجمالياألعوام)

.(1)الخسائراالقتصاديةالمترتبةعلىاألزمة

                                  
.2المصدرالسابق,ص(1)
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إضططافًةإلططىذلططكفقططددخلططتسططوريةفططيدوامططةاألزمططاتاالجتماعيططةواالقتصططاديةالمترتبططةكنتططائج
كارثيٍةعناألزمةاألخيرة,وفيمقدمتهاالتراجعالملحوظفياالنسجاماالجتماعيمنخاللمايلي:

 جوةمابينالمجموعاتالمختلفةفيالمجتمع.انعدامالثقةوتعميقالف (0

,ودخولمصطلحاتجديدةفيالحياةالمدنيطةعطززتاالنتمطاء (0 االنتشارالكبيرللتَّحزُِّبالطائفيِّ
 المذهبيعلىحساباالنتماءالوطنيوالقومي.

كوسطيلٍةالدخولبنزاعاٍتمسلحٍةوانتشارلغةالكراهيةبينأفطردالمجتمطع,والتحطولإلطىالجريمطة (3
(قتيططل81111لحططلالخالفططاتبططينأفططرادالمجتمططعالواحططد,مططاأدىالزديططادأعططدادالقتلططىحططوالي)

 .(1)(جريح081111,والجرحىحوالي)0100غالبيتهممنالذكوربدًأمنشهرآذار/

 انتشاراقتصادياتالعنفوالجريمةكظاهرةاالتجاربالبشر,والسالحوالمخدرات. (3

%(مطططنإجمطططاليالمطططوارد38.8العطططاطلينعطططنالعمطططلفقطططدبلغطططتالبطالطططةنسطططبة)ازديطططادأعطططداد (5
(مليطونفرصطة0.3حي خسراالقتصادالسوريحطوالي)0103البشريةللربعاألولمنعام

 .(2)منبدايةاألزمةالسورية0103عملحتىالربعاألولمنعام

0100يطونشطخصدائطرةالفقطرلعطام(مل6.2ازديادمعدالتالفقروالتشرد,حي دخلحوالي) (6
,بنتيجططةالزيططادةفططيأسططعارالبضطططائع(3)(مليططونشططخصضططمندائططرةالفقططرالشططديد3.6مططنهم)

والخططططططططططدماتوتراجططططططططططعمصططططططططططادرالططططططططططدخل,واإلضططططططططططراربالممتلكططططططططططاتالعامططططططططططة,إضططططططططططافًةإلططططططططططى
ظطروٍف(4)(0099800حوالي) الجئإلطىخطارجاألراضطيالسطوريةيعيشطونفطيمخيمطاٍتبظطلِّ

اجتماعيٍةقاسيٍةُفرضتعليهم,وماترتبعلىذلكمنانتشارمعدالتاالغتصطابللنازحطات,
 واالتجاربهمبقصدالدعارة.

                                  
.06المصدرالسابق,ص(1)
.00المصدرالسابق,ص(2)
 .03المصدرالسابق,ص(3)
 .00نفسالمصدر,ص(4)
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الخسائرفيرأسالمالاالجتماعي,والناتجطُةعطناسطتهدافالمنطازلوالمطدارس,وبالتطاليإلحطاُق (2
(6.9نزاعالمسلحبكلفٍةتقارب)(مدرسةبسببال0963أضراٍركبيرٍةبقطاعالتعليملمايقارب)

مليططارليططرةسططورية,والجططدولالتططالييبططينتططوزعالمططدارسالمتضططررةبحسططبالمحافظططاتوتكططاليف
 :0103-0100كلمنهاللفترة

 (2213-2212جدول بعدد المدارس المتضررة نتيجة احداث سورية م  التكلفة التقديرية لكل منها : 31 جدول

 التكلفة التقديرية  مليون ل.س( عدد المدارس المتضررة المحافظة

 356 300 درعا

 1049 772 ادلب

 132 181 دمشق

 1163 210 حمص

 612 210 ريف دمشق

 86 195 الحسكة

 374 49 دير الزور

 1360 500 حلب

 253 65 طرطوس

 327 97 الالذقية

 903 195 حماة

 239 82 الرقة

 52 107 القنيطرة

 6906 2963 االجمالي

المصدر: وزارة التربية, دمشق, سورية.
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لقططدأدتهططذهاألضططرارالمتالحقططةفططيالقطططاعالتعليمططيإلططىتراجططعمعططدالتالحضططورالمدرسططي
%(بالمتوسطططبنتيجططةعططدةعوامططلمنهططاحركططةالنططزوحالططداخليوالخططارجيواسططتخدام35بنسططبة)

ممططنالمنطاطقالتططيدخلهططااالرهطابيين,إضططافةللمططدارسالمطدارسكمالجططئللنططازحينعطنمنططازله
المتضررةوالمخاطراألمنيةالكبيرةممادفعاألهلبعدمارسالأبنائهمإلىالمطدارس,وانخفطا 

(مليططارل.سعططام06إلططى)0101(مليططارل.سعططام33.5اإلنفططاقالعططامعلططىالتعلططيممططن)
 .(1)0100(مليارل.سعام09.5وصواًلإلى)0100

اإِلضراربالممتلكاتالخاصةوالعامَّةكالمعاملوالمنشآت,والنهطبوالتطدميرالطذيططالالمراكطز (8
الصططحيةوالمستشططفيات,مططاأدَّىإلططىتراجططعالخططدماتالصططحيةللدولططةبنتيجططةعططدمالقططدرةعلططى

,فقططدالوصططولإلططىالكثيططرمططنالمنططاطقالمنكوبططةالنططاتجعططناالسططتهدافاالرهططابيالمسططتمرلهططا
(33(مليططارل.س,نتيجطةتضططرر)2حطوالي)0100بلغطتخسططائرالقططاعالصططحيحتطىنهايططة

(عططن005(مركططزًاصططحيًاخططرجمنهططا)092(منهططاعططنالعمططل,وتضططرر)00مستشططفًاخططرج)
%(مططن95%(مططنالصططناعاتالدوائيططةكانططتتغطططيمططايزيططدعططن)25العمططل,إضططافًةلتعطططل)

(مليطططارل.سلعطططام2.5عطططامانخفضطططتالميزانيطططةالصطططحيةمطططن)االحتياجطططاتالمحليطططة,وبشطططكلٍ
 .(2)0100(مليارل.سعام3.3إلى)0101

وبالنتيجة تظل الحقيقة الواضحة في أن مصلحة الشركات الرأسمالية  خاصة  النفطياة( هاي ماا 
الوحياد, لكناه ُيمث ُل محركا  أساسيا  للحروب ارمريكية فاي منطقاة الشارق اروساط, طبعاا  لايس العامال 

أحد أهم العوامل الداعمة لألمن القومي ارميركي, ودوافعه الرئيسية في الحاروب التاي تتبناهاا أميركاا 
, والحاروب التاي تعلنهاا واشانطن مهماا تعاددت  ولت يير سياساات وحكوماات الادول  ضد شعوب العالم,

شااركات  -ددة الجنساايات بنوكرصاادة الشااركات القابضااة العمالقااة المتعاامبرراتهااا ليساات إال تعزياازا  ر 
أما بالنسبة لسايناريوهات الحاروب   ...الخ( -السيارات -تقنية المعلومات -المرتزقة -السالح -النفط

القادمة بحجة مكافحة اارهاب أو إحدى الشعارات ارميركية كحظر انتشار أسلحة الدمار الشاامل, أو 
را أيضا  عان الثوابات ارمنياة لواشانطن كالحفااظ نشر الديمقراطية, ومكافحة الديكتاتورية, فهي ال تخ

                                  
.03المصدرالسابق,ص(1)
.06المصدرالسابق,ص(2)
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على أمن إسرائيل, لذلك فمن المستحيل أن تسمح الواليات المتحدة ببروز قوة عربية أو إسالمية فاي 
منطقة الشرق اروسط كايران قد تهدد في يوم ما المصالح والثوابت ارميركية وبالتالي أمنها القومي, 

لعسااااكرية ال تاااازال ُتشااااك ُل محااااور  السياسااااة الخارجيااااة ارمريكيااااة ارماااار الااااذ  يهكااااد بااااأن النزعااااة ا
 .واستراتيجياتها ارمنية واالقتصادية مهما تعددت تسمياتها
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 النتائة والمالحظات
كبيططرعلططىسياسططاتالواليططاتالمتحططدةاألميركيططةالمطبقططةوأدواتهططاالمسططتخدمة (0 للططنفطاثططٌراسططتراتيجي 

نطططاطقالتطططييتواجطططدفيهطططاالطططنفطوذلطططكمطططنخطططاللاالسطططتعدادالكبيطططرلتطبيطططقهطططذهالسياسطططاتفطططيالم
للططدخولفططيصططداماٍتوحططروبتغييططٍرللوجططهالجغرافططيللمنطقططةفططيسططبيلالوصططولإلططىهططذاالهططدف
لطططذلكفطططإنخريططططةالحطططروباألميركيطططةالحاليطططةوالمسطططتقبليةتنطبطططقانطباقطططًاشطططبهتطططامعلطططىالخريططططة

 ربي,حو بحرقزوين,فنزويال,شمالووسطافريقيا(.النفطيةالعالمية)الخليجالع

هناكمكتسباتاليجبالتفريطبهامهماتمالبذلفيسبيلها,يأتيالنفطفيمقطدمتها,ومثلطتهطذه (0
المكتسططباتبمجموعهططاجططوهرنظريططةاألمططنالقططوميوثوابططتالواليططاتالمتحططدةاألمريكيططة,ودوافططعأي

هطذهوبالتالييمكنوصفالعالقةبطيناألمطنالقطومياألمريكطيواستهدافللشرقاألوسطوالعالم,
 المكتسباتبأنهاعالقةعضويةغيرقابلةللفصل.

,بمعنطططىأنالحطططروب (3 العالقطططةبطططيناألمطططنالقطططومياألمريكطططيوالحطططرب,هطططيعالقطططُةارتبطططاٍطمصطططلحي 
مباشطططربتحقيطططقغطططرٍ األمريكيطططةالمعلنطططةوغيطططرالمعلنطططة,وجميطططعالتطططوتراتالقائمطططةمرتبططططٌةبشطططكل

ألميركططاوشططركاتهاعططابرةالقوميططاتهططذامططنجهططة,ومططنجهططةأخططرىإنالحططربأوالتططوتر مصططلحي 
الذيتخلقهأميركا,هوعبارةعنأسطلوبأوإسطتراتيجيةقائمطةعلطىتصطديراألزمطاتالداخليطةنحطو

الخارجبخلقأزمةعالمية,بمايضمنسالمةأمنهاالقومي.

التفططوقاألمريكيططة)نفططط,إسططرائيل,سططالح(واعتبارهططاجططوهراألمططناألمريكططي,متمثلططًةضططمانثوابططت (3
سططرائيلكأسططاسل مططنالسياسططي بططالنفطكأسططاٍسل مططنالطططاقيواالقتصططاديوالعسططكرياألمريكططي,وا 
والعسكريالخارجيالتطدخلي,والطداخلياإلعالمطيالسياسطي,وأداةللتطوترالطدائمفطيالشطرقاألوسطط,

السطططتقرارالطططدائمفطططيالطططداخلاألميركطططي,وشطططركاتالسطططالحكأسطططاسلطططدعمالصطططراعاتفطططيالخطططارج,وا
وتغذيةبؤرالتوتر,وتقديمالدعمالكافيلتفوقإسرائيلفيالشرقاألوسط,وتطويرالتفوقالعسكري

تكامليطة,فيالداخلوتنميةاالقتصادالوطنياألمريكي.إذًاالعالقةبطينالثوابطتالطثال هطيعالقطة
 بنيتعلىأساسالتكاملاألماميالخلفيواألفقيالشاقولي.

مطططنروسطططياوالصطططين (5 تعتبطططرالسطططيطرةعلطططىجميطططعالمنطططاطقالحيويطططةبالنسطططبةإلسطططرائيلوتطويطططقكطططل 
ومناطقهماالحيوية,إضافًةلمناطقالوفرةالنفطيةأحدأهممحدداتاألمنالقومياألميركيوهوما
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رقاالوسطططططوشططططمالإفريقيططططا,وهططططومحططططوراألمططططنالقططططومياألميركططططي)السياسططططيتجسططططدهمنطقططططةالشطططط
 واالقتصاديوالعسكريوالمائيوالغذائي(.

يمتدُّحزاماألمنالنفطيللواليطاتالمتحطدةاألمريكيطةليشطملالمنطقطةالتطيتعتبطرأشطدالمنطاطقتطوترًا (6
نفطية,وهيالمنطقةالتيتعتبطرمحطورفيالعالم,وأغنىمناطقالعالمبالثرواتالباطنيةوخاصةال

األمططنالعططالمي)السياسططي,العسططكري,الثقططافي,المططائي,والغططذائي(,ومركططزدوامططةالتهديططدأليدولططة
 .تسعىلإلمبراطورية,وهيمنطقةالشرقاألوسطوشمالإفريقيا

ورالططنفطاتسططعتأهططدافواشططنطناالسططتراتيجيةلتشططملإضططافًةلمنططاطقاالنتططاجالنفطططي,طططرقعبطط (2
البريةوالبحرية,كماأنخرائطحروبالتغييراتسعتلتشملإضطافًةلحطزاماألمطنالنفططياألميركطي
جميعططرقاالتصطالالبريطةوالبحريطةالتطيتصطلالمنطاطقالحيويطةببعضطهاالطبع كطالبحرالحمطر

 ومضيقهرمزوبابالمندب.

كية,يتجسدفطيكونطهمركطزثقطلاألمطنالقطوميالبعدالحقيقيللشرقاألوسطفياإلستراتيجيةاألمري (8
والطططاقياألميركططيواإلسططرائيلي,واألمططنالمططاليوالمصططلحيللشططركاتالمتعططددةالجنسططيات,وبالتططالي

 راتيجياتللوصولإلىهذهاألهداف.يخلقذلكالدافعالحقيقيإلتباعمختلفاالست

تلبيططةاالحتياجططاتالنفطيططةمططنالمصططادرمشططكلةاألمططنالطططاقوياألمريكططيغيططرموجططودةطالمططايططتم (9
أيطالمططابقيططت–وفططقالنظططرةاألمريكيططة-الخارجيططة,وطالمططابقيططتهططذهالمصططادرةأمنططةومسططتقرة

الفتنواالضطراباتهيالعنواناألبرزلمنطقةالشرقاألوسط,وعلىهذااألساستمتعمليةرسم
الخريططططةالرئيسطططةللمنطططاطقالحيويطططةللطططنفطخريططططةاإلرهطططابوالطططدولالمارقطططةوالتطططيتبطططدوهطططيذات

 والغاز،سواءفيالشرقاألوسطأوأوراسياأوالقرناإلفريقي.

الوالياتالمتحدةتمتلكحصانةجيدةفيمواجهةأزماتالطاقة،وتثبتالتقلباتالتاريخيةأنمرونة (01
،كطيتصطل0110عام%60الوالياتالمتحدةفيتأمينمصادروارداتهاالنفطيةقدارتفعتمن

,وعمليططًافططإنهططذهالنسططبةفططيالسططنواتالتاليططةقططدارتفعططتبشططكلكبيططر0110%عططام26إلططىنحططو
,وخصوصطًافطيظطل0101%فطيعطام011لوالبدمنافترا وصولهذهالحصطانةإلطىنسطبةا

تالمتحططططدةإمططططداداتنفطيططططةهائلططططةتحصططططلعليهططططاالواليططططاتالمتحططططدة,وبالتططططاليقططططدراتكبيططططرةللواليططططا
 .األمريكيةعلىتحصيننفسهاعندانقطاعهذهاإلمدادات
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 مناقشة الفرضيات
جدمايلي:نبالمقارنةمابينالفرضياتالتيانطلقتمنهاالدراسةوالنتائجالتيتوصلتإليها

  الفرضية ارولى: يشكل النفط محددا  أساسيا  في رسم توجهات السياسة الخارجية ارمريكية و
 :تالي تحديد أدواتها وأولوياتها حول العالم وتحديدا  تجاه منطقة الشرق اروسطبال

(نجطدبطأنالواليطاتالمتحطدةاألميركيطةفطيحاجطٍة0/8(والجطدول)0/01منخاللالشطكلالبيطاني)
دائطمدائمٍةومتزايدٍةللطاقة,ممايجعلالعالقةالقائمةمابينالوالياتالمتحدةوالطنفطهطيعالقطةارتبطاط

طالماأنالنفطهوالمصدراألساسيللطاقةوبالتاليفإنالعالقةمعالشطرقاألوسططهطيايضطًاعالقطة
ارتبططاطدائططمطالمططاأناألخيططريعتبططرالمططوردالرئيسططيللططنفطفططيالعططالم,وهططواألمططرالططذييؤكططدهالتواجططد

الخليجعلىوجهالخصوص,وتلكالدائمللقواعدالعسكريةاألميركيةفيالشرقاألوسطعمومًاومنطقة
العالقةتجعطلواشطنطنعلطىاسطتعداٍدإلتبطاعمختلطفاألسطاليبواألدواتفطيسطبيلاسطتمرارتطدفقالطنفط

كبيرعلىسياساتالوالياتالمتحطدةاألميركيطةالمطبقطةإلىأراضيها,وبالتاليفإن للنفطاثٌراستراتيجي 
اتفطططيالمنطططاطقالتطططييتواجطططدفيهطططاالطططنفطوذلطططكمطططنخطططاللوأدواتهطططاالمسطططتخدمةلتطبيطططقهطططذهالسياسططط

االستعدادالكبيرللدخولفيصطداماٍتوحطروبتغييطٍرللوجطهالجغرافطيللمنطقطةفطيسطبيلالوصطولإلطى
هطططذاالهطططدفلطططذلكفطططإنخريططططةالحطططروباألميركيطططةالحاليطططةوالمسطططتقبليةتنطبطططقانطباقطططًاشطططبهتطططامعلطططى

وبناااء  لخلططيجالعربططي,حططو بحططرقططزوين,فنططزويال,شططمالووسطططافريقيططا(.الخريطططةالنفطيططةالعالميططة)ا
 عليه فان الفرضية ارولى محققة.

  الفرضااية الثانيااة: كااان السااعي وراء ضاامان إماادادات الاانفط هاادفا مركزيااا فااي شاان الواليااات
المتحااادة ارمريكياااة للعدياااد مااان الحاااروب حاااول العاااالم ،وخاصاااة فاااي مواقااا  مخاااازين الااانفط 

 تيجية:ااسترا

وهطططواألمطططرالطططذييبينطططهتطططوزعالقطططواتالعسطططكريةوعطططددهفطططيبعططط دولالشطططرقاألوسططططخاصطططة
(إضططافةللعمليططاتالعسططكريةاألخيططرة08/008النفطيططةأوالتططييمططرالططنفطفططيأراضططيها)انظططرالجططدول

التطيتنتهجهطاالتيقامبهاالجيعاألميركيسواءفيأفغانستانأوالعراق,وعمليطاتتعزيطزالديمقراطيطة
واشنطنبأساليبمختلفطةإزاءدولمنطقطةالشطرقاألوسططعمومطًا,طبعطًاوجطاءتأسطيسمطايسطمىبقطوات

تعزيزقدراتواشنطنعلىالتحركالسريعلمواجهةاألخطارالمهطددةلمصطالحهالاالنتشارالسريعأيضًا
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األمطططنالقطططومياألمريكطططيوالحطططرب,النفطيطططة,أومكتسطططباتهااألخطططرى,األمطططرالطططذيجعطططلالعالقطططةمطططابطططين
,تقطططومعلطططىتحقيطططقهطططدٍفمعطططيٍنذوأهميطططٍةكبيطططرٍةلواشطططنطنوالمجمَّعطططاتذات عالقطططُةارتبطططاٍطمصطططلحي 
أساسًاعلطىمصطالحتلطكالمجمعطات, مبني  األمنالقومياألميركيَّ المصالحفيهاوالقائدةلها,لذلكفإنَّ

استهد اٍفللشرقاألوسطوالعالم,وبالتطالييمكطنوصطفالعالقطةبطيناألمطنالتيباتتالدافعالدائمأليِّ
وبنااء  علياه فاان  القومياألمريكيوهذهالمكتسباتوالمصالحبأنهاعالقةعضويةغيرقابلطةللفصطل

 الفرضية ارولى محققة.

 والرابعة الثالثة اتلفرضيبالنسبة ل : 

لحقيقطططيللشطططرقاألوسططططفطططياإلسطططتراتيجية(يتبطططينلنطططابطططأنالبعطططدا00/53فمطططنخطططاللالجطططدول)
األمريكيططة,يتجسططدفططيكونططهمركططزثقططلاألمططنالقططوميوالطططاقوياألميركططيواإلسططرائيلي,واألمططنالمططالي
للشركاتالمتعددةالجنسيات,وبالتالييخلقذلكالدافعالحقيقيإلتباعمختلطفاالسطتراتيجياتللوصطول

فططططط,إسططططرائيل,سططططالح(والتططططيبططططدورهاأصططططبحتجططططوهراألمططططنإلططططىضططططمانثوابططططتالتفططططوقاألمريكيططططة)ن
سططرائيلكأسططاس األمريكططي,متمثلططًةبططالنفطكأسططاٍسل مططنالطططاقويواالقتصططاديوالعسططكرياألمريكططي,وا 
ل مطططنالسياسطططيوالعسطططكريالخطططارجيالتطططدخلي,والطططداخلياإلعالمطططيالسياسطططي,وأداةللتطططوترالطططدائمفطططي

لطدائمفطيالطداخلاألميركطي,وشطركاتالسطالحكأسطاسلطدعمالصطراعاتفطيالشرقاألوسط,واالسطتقرارا
الخططارج,وتغذيططةبططؤرالتططوتر,وتقططديمالططدعمالكططافيلتفططوقإسططرائيلفططيالشططرقاألوسططط,وتطططويرالتفططوق
العسططكريفططيالططداخلوتنميططةاالقتصططادالططوطنياألمريكططي.إذًاالعالقططةبططينالثوابططتالططثال هططيعالقططة

بنيتعلىأساسالتكاملاألماميالخلفيواألفقيالشاقولي.تكاملية,

السيطرةعلىالشرقاألوسططتعنطيالسطيطرةعلطىجميطعالمنطاطقالحيويطةبالنسطبة إضافًةإلىأنَّ
مطططنروسطططياوالصطططينومناطقهمطططاالحيويطططة,إضطططافًةلمنطططاطقالطططوفرةالنفطيطططةأهطططم إلسطططرائيلوتطويطططقكطططل 

ركططيوهططومططاتجسططدهمنطقططةالشططرقاالوسطططوشططمالإفريقيططا,وهططومحططورمحططدداتاألمططنالقططومياألمي
(, إن  هاااذا ارمااار يجعااال األمطططنالقطططومياألميركطططي)السياسطططيواالقتصطططاديوالعسطططكريوالمطططائيوالغطططذائي

.الفرضيتان الثالثة والرابعة محققتان
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  الحااروب وبااين الفرضااية الخامسااة: هناااك  تطااابق  شاابُه تااام  مااا بااين خاارائط  تااوزد الصااراعات و
 مكامن ااحتياطيات االستراتيجية النفطية حول العالم:

تمتطططدُّأهطططدافواشطططنطناالسطططتراتيجيةلتشطططملإضطططافًةلمنطططاطقاالنتطططاجالنفططططي,ططططرقعبطططورالطططنفط
البريططةوالبحريططة,كمططاأنخططرائطحططروبالتغييططراتسططعتلتشططملإضططافًةلحططزاماألمططنالنفطططياألميركططي

بريطططةوالبحريطططةالتطططيتصطططلالمنطططاطقالحيويطططةببعضطططهاالطططبع كطططالبحرالحمطططرجميطططعططططرقاالتصطططالال
ومضططيقهرمططزوبططابالمنططدب.مططاجعططلواشططنطنعلططىاسططتعداٍدللططدخولفططيصططداماٍتوحططروِبتغييططٍر
للوجهالجغرافطيللمنطقطةفطيسطبيلالوصطولإلطىمصطادرالطاقطة,وعلطىهطذااألسطاستمطتعمليطةرسطم

لمارقططةوالتططيتبططدوهططيذاتالخريطططةالرئيسططةللمنططاطقالحيويططةللططنفطوالغططاز،خريطططةاإلرهططابوالططدولا
مشططكلةاألمططنالطططاقوياألمريكططي سططواءفططيالشططرقاألوسطططأوأوراسططياأوالقططرناإلفريقططي,وبالتططاليفططإنَّ
ةغيرموجودةطالمايتمتلبيطةاالحتياجطاتالنفطيطةمطنالمصطادرالخارجيطة,وطالمطابقيطتهطذهالمصطادر

أيطالمابقيتالفتنواالضطراباتهيالعنواناألبرزلمنطقة–وفقالنظرةاألمريكية-أمنةومستقرة
لذلك يمكننا القول بأن  خريطة الحروب ارميركية الحالياة والمساتقبلية تنطباق انطباقاا  الشرقاألوسطط,

وين, فنازويال, شامال ووساط شبه تام على الخريطة النفطية العالمية  الخلية العربي, حوض بحر قاز 
 افريقيا(.أ  أن  الفرضية الخامسة محققة.
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 قائمة المراج  والمصادر
 الكتب العربية والمترجمة

,ودارالرشطططيد,؟!,دمشطططق,بيطططروت,مؤسسطططةاإليمطططانالعريضطططي.يحطططي,مطططنيحكطططمأميركطططافعطططالً -0
0999. 

إلططىمططراكع,الططدارالمصططرية..مططنهافانططاالمجططذوب.أسططامة,الجططاتومصططروالبلططدانالعربيططة -0
 .0992اللبنانية,

الخطيطططططب,محمطططططد.القطططططوةالذكيطططططةفطططططيالفكطططططراألمريكطططططي,مجلطططططةدراسطططططاتعسكرية.إسطططططتراتيجية, -3
 .0101(,شباط,0األكاديميةالعسكريةالعليا,مركزالدراساتاإلستراتيجية,دمشق,العدد)

 أخراجداركأرمي. و طباعة(,0111-0911عام)011أرمي.دارك,الجرائماألمريكيةفي -3

 .0835الصحافيجونأو.سوليفان, -5

,عليحسينباكير,باحط فطيالعالقطاتالدوليطة,عطن0103–0101اإلستراتيجيةاألمريكية -6
 مركزدراساتاالستقالل.

,معتططططزسططططالمةكراسططططاتإسططططتراتيجية, :,المصططططدر0101إسططططتراتيجيةاألمططططنالقططططومياألمريكيططططة -2
 صادرعنمؤسسةاألهرامللنشر.

التوتاليتاريطةالليبراليطةالجديطدةوالحطربعلطىاإلرهطاب)دراسطة(,منشطوراتاتحطادتوفيق,المديني. -8
 .0113-الكتابالعرب,دمشق

 .0981ةأولي،أمينهويدي،أحادي فياألمنالعربي،إصداردارالوحدةبيروت،طبع -9
اللواءفوزيطايلوآخرون،جزرالبحراألحمر،إصدارمعهدالدراساتالعربيةبالقاهرة،طبعة -01

 م.0989أولي

ديفيطططد,السطططراألكبطططر,ترجمطططةعبيطططرالمنطططذر,مؤسسطططةاالنتشطططارالعربطططي,الطبعطططةاألولطططىأيكطططه. -00
0115.

وسطططالكبير)تداعياتططهرقاألمحمططدصططادق,االحططتاللاألميركططيللعططراقومشططروعالشططالهاشططمي. -00
.0115ونتائجه(,مركزالعراقللدراسات,

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=2920
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إبططراهيم,العططراقحططربأخططرىمططنأجططلالططنفطوالهيمنططة,مركططزالدراسططاتاالشططتراكية,.الصططحاري -03
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