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االهم ة الج واترات ج ة للخل ج العربي واثرها في جذب 
 االطماع االاتعمار ة بعد الحرب العالم ة الثان ة

 
 الدكتور

 كر م ج جان العلواني
 

 الدكتور
 خض ر اطم مكحول

 

 المستخلص
اكتسب الخميج العربي أهمية جيوستراتيجية مميزة ومنذ مراحل تاريخية بعيدة وعمى 

هعذ  األهميعة معن إسعتراتيجية المولعغ الج رافعي العذ  منحع   كافة األصععدة   وتعيتي
أهميعععة التصعععادية وممعععرا  تجاريعععا  دوليعععا  بكعععكل خعععاص معععن خععع ل كونععع  البوابعععة إلعععى 
الكعر  األوسعط والمحطعة األولععى لمعدفاع ععن هعذ  المنطاععة   وهعذا معا جعمع  محععورا  

ن الناحيععععة لمصععععراع الععععدولي سياسععععيا  والتصععععاديا    وممععععا زاد مععععن أهميععععة مولععععع  معععع
العسكرية موانئ  البحرية والجوية المؤدية إلى جميغ أنحاء العالم. لذلك ومن خ ل 

  مركععز اهتمععامهععذ  األهميععة التععي اكتسععبت ا منطاععة الخمععيج العربععي   فاععد أصععبحت 
الععععععدول ارسععععععتعمارية وسععععععاحة لمصععععععراعات الدوليععععععة  خاصععععععة بعععععععد أن تصععععععاعدت 

لخمععيج العربعي أصععبحت معن أكبععر وأهععم ارحتياجعات لمصععادر الطالعة وألن منطاععة ا
 األحواض النفطية في العالم .
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The Arab Gulf Has Gained a distinctive geo-strategy 

significance since remote historical  stages and at all levels . 

This significance stems from the strategy of the geographical 

location which gave it an economic significance and 

international trading path as it represents to the middle east 

and the first front to defend the Arab Gulf .This fact has 

always made the Arab Gulf a center for international 

struggles, politically and economically. What has increased 

the importance of its location from the military aspect are its 

space and sea ports that lead to the whole world .Thus, it has 

become the center of intention for the colonial countries and 

afield of international struggles especially after the increasing 

need for energy resources .The Arab Gulf contains great oil 

resources. 

 

 المادمة
ان ماكعع دت  وتكعع د  منطاععة الخمععيج العربععي مععن حالععة عععدم ارسععتارار الععدائم جععراء 
الصراعات الدولية المتتالية والتسعاب  بعين العدول الكبعرر لفعرض هيمنت عا عمعى هعذ  

ة الحيويعععة  معععاهي ار نتيجعععة لممولعععغ الجيوسعععتراتيجي المتميعععز  كونععع  يكعععكل المنطاععع
ذراعا بحريا لممحيط ال ند  ويتوغل في ارراضي اليابسة عمى مساحة تبمغ حوالي 

كيمو متعر  وهعذا ماجعمع  يكعكل 889الف كيمو متر مربغ وبطول يبمغ حوالي 152
 -ياعغ بعين نطعا  زاجعروس طرياا تجاريا هاما بعد ان كون مغ المعبعر البعر  العذ 
 طوروس الطري  اروسط من طري  التجارة الكرلية .
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الخميج العربي يحتل مولغ ج رافي م عم اذ انع  ياعغ فعي النصعف الكعمالي          
اوربعععاي حيععث ياعععغ فعععي  -افريايعععا -مععن الكعععرة اررضعععية ويتوسععط الععععالم الاعععديم  اسععيا

ء الجنععوبي الكععرلي مععن الععوطن الجععزء الجنععوبي ال ربععي مععن لععارة اسععيا ويحتععل الجععز 
العربععي   كمععا انعع  يتصععل بخمععيج عمععان مععن خعع ل مضععي  هرمععز ومععن  ععم يتصععل 
بالبحر العربي  م المحيط ال نعد    ويعرتبط ايضعا بعالبحر ارحمعر معن خع ل بحعر 
العرب وعن طري  مضي  بعاب المنعدب ليتصعل بععد ذلعك معن خع ل لنعاة السعويس 

 بالبحر المتوسط فالمحيط ارطمسي.
ازدادت اهميعععة هعععذ  المنطاعععة بععععد ان تعععم اكتكعععاف اال عععروة النفطيعععة فعععي معظعععم دول 
الخميج العربي وبكميات تجارية عالية  واصبحت من اغنى ارحواض النفطيعة فعي 

 العالم واحتععمت المرتبة ارولى في الوطن العربي .
نمعععععا ان الخمعععععيج العربعععععي اصعععععبد ريواجععععع  الت ديعععععدات النظريعععععة المجعععععردة وا        

ت ديععدات حايايععة اصععبحت تاععغ ضععمن مرتبععة المخععاطر الحايايععة الوكععيكة الولععوع   
ابرزهعععععا ارطمعععععاع اريرانيعععععة ومن عععععا الخطعععععر العسعععععكر  التاميعععععد  او خطعععععر الحعععععرب 
ال متما مععة وكععذلك خطععر الصععواريا والاععدرات النوويععة لععبعض دول المنطاععة وخطععر 

التععي تكعع دها المنظومععة  عععدم اسععتارار العععرا  الععى جانععب مخععاطر مكععاكل الطالععة
 الدولية عموما .

اذن ونتيجععععة ل ععععذ  المعطيععععات  فععععين مسععععتابل دول الخمععععيج العربععععي اصععععبد         
رهينة ل عذ  المت يعرات التعي معر ذكرهعا واسعيرة لمعا سعتؤول اليع  ارحعداث المتسعارعة 
التععععي تكعععع دها دول المنطاععععة عمومععععا  خاصععععة اذا لععععم تبععععادر دول مجمععععس التعععععاون 
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بالتنسععي  مععغ الععدول العربيععة ارخععرر الععى اتخععاذ تععدابير ولائيععة مكععتركة الخميجععي و 
 لادرة عمى الحفاظ عمى وجودها كدول مستامة ذات سيادة.

 مككمة البحث
نعععتج ععععن اهميعععة منطاعععة الخمعععيج العربعععي تزايعععد حعععدة الصعععراعات الدوليعععة فعععي هعععذ  

 ل الععبعض المنطاععة وانتكععار الاواعععد العسععكرية ارجنبيععة فععي عععدد مععن دول ععا واحععت
 ارخر من ا بككل مباكر او غير مباكر.

 فرضية البحث
اععععادة ترتيعععب اروضعععاع ارمنيعععة فعععي منطاعععة الخمعععيج العربعععي معععن خععع ل التععععاون 
والتنسي  بعين كافعة دول هعذ  المنطاعة اضعافة العى تفعيعل دور الجامععة العربيعة فعي 

يات واحكععام هعذا الجانععب  ووضععغ خطعط اسععتراتيجية لععادرة عمععى مواج عة هععذ  التحععد
 السيطرة الوطنية عمى  روات هذ  المنطاة.

 هدف البحث
تحديععد النتععائج المتمخضعععة عععن تزايعععد التواجععد ارجنبعععي فععي منطاعععة الخمععيج العربعععي 
وانعكاسعععات ا عمعععى امعععن واسعععتارار دول هعععذ  المنطاعععة وتاكعععير ارجعععراءات الواجعععب 

 اتخاذها لمواج ة هذ  المخاطر بككل جاد وفاعل.
كععارة الععى ان مبععررات اختيارنععا الععى هععذا الموضععوع وفععي هععذا المرحمععة وربععد مععن ار

الزمنيععععة  هععععو نتيجععععة لمتطععععورات السععععريعة والمت حاععععة التععععي تكعععع دها هععععذ  المنطاععععة 
 الحيوية وما تتعرض ل  من مخاطر جسيمة ستمتد لتكمل دول الميمية عديدة.

 اور:األهمية الجيوستراتيجية لمخميج العربي
 خميج العربيأهمية مولغ ال -  
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لاد اكتسب الخميج العربي أهمية جيوسعتراتيجية مميعزة ومنعذ مراحعل تاريخيعة بعيعدة  
وأخععععذت هععععذ  ارهميععععة بالتزايععععد نتيجععععة لممت يععععرات الدوليععععة المتسععععارعة وعمععععى كافععععة 
ارصعععدة  وبكععكل خععاص ارهتمامععات ارلتصععادية  كون ععا تكععكل الكععريان الععرئيس 

العربي يكعكل ذراععا  بحريعا  لممحعيط ال نعد  ويتوغعل فالخميج ‘ والم م لكافة الدول  
العف كيمعو متعر مربعغ وبطعول  152في اررض اليابسة وعمعى مسعاحة تبمعغ حعوالي 

م ي كحععععد اعمععععى 129كيمععععو متععععر مربععععغ وعععععرض يتععععراوح بععععين   889بمععععغ حععععوالي 
 ي.      2مي كحد ادنى عند مضي  هرمز  95و 

عععرا   الكويععت   المممكععة العربيععة تطععل عمععى هععذا الععذراع  مععان دول هععي   ال     
السعععودية   البحععرين  لطععر  ارمععارات العربيععة المتحععدة  عععع مان أضععافة الععى ايععران 
.ويحعععد  معععن الكعععمال والكعععر  ايعععران وتحعععد  معععن الجنعععوب الكعععرلي كعععل معععن ع معععان 
وارمارات العربية المتحدة   ومن ال رب والجنوب ال ربعي كعل معن المممكعة العربيعة 

طععر   وتاععغ عمععى اطرافعع  الكععمالية ال ربيععة كععل مععن العععرا  والكويععت   السعععودية ول
 فيما تاغ البحرين ضمن ميا  الخميج العربي كمال لطر.    

                           الساحل ال ربي لمخميج العربي يمتد من رأس مسندم الى كط العرب                                                                        
كمععععا يمتععععد سععععاحم  الكععععرلي مععععن رأس مسععععندم الععععى كععععط العععععرب ايضععععا   وتكععععرف  

 ارراضي اريرانية عمى طول هذا الساحل.
ان ارهمية الكبير  التي اكتسب ا الخميج العربي فعي الميعزان السياسعي العدولي       

ذ فتععرات تععيتي مععن اسععتراتيجية المولععغ الج رافععي  حيععث اصععبد الخمععيج العربععي ومنعع
 -بعيدة طرياا  تجاريا  هاما   وكون مغ المعبر البر  العذ  ياعغ بعين نطعا  زاجعروس

طععوروس الطريعع  اروسععط مععن طريعع  التجععارة الكععرلية   ولععد اسععتمر هععذا الطريعع  
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يمعععب دور  ال ععام فععي المجععال التجععار  وغيععر  مععن المجععارت ارخععرر   بععين عععالم 
ذ الدم العصور الى ان تم فتد طري  لناة المحيط ال ند  وعالم البحر المتوسط من

 ي.1السويس  
ان المولعععععغ الطبيععععععي العععععذ  اكتسعععععب  الخمعععععيج العربعععععي   والعععععذ  منحععععع  اهميعععععة     

ألتصععادية وممعععرا  تجاريعععا  دوليعععا  بكعععكل خعععاص مععن خععع ل كونععع  البوابععع  العععى الكعععر  
اروسعععط والمحطعععة ارولعععى لمعععدفاع ععععن هعععذ  المنطاعععة جعمععع  ذلعععك محعععورا  لمصعععراع 

لدولي سياسيا  والتصاديا    ومما زاد من اهمية مولع  حدي ا  من الناحية العسعكرية ا
 موانئ  البحرية والجوية المؤدية الى جميغ انحاء العالم .                                                                      

تي اكتسب ا الخميج العربي غير ان  ربد من اركارة هنا الى ان هذ  ارهمية ال    
سععتباى  والتععي منحتعع  مكانععة اسععتراتيجية فععي الميععزان السياسععي وارلتصععاد  الععدولي 

عرضععة لمخععاطر الصععراعات الدوليععة   كون ععا ت ععدد بكععكل مباكععر التصععاديات دول 
الخمععععيج العربععععي  وبالتععععالي تعطيععععل التجععععارة الدوليععععة عبععععر هععععذ  المنطاععععة   ذلععععك ان 

اهمية جيوستراتيجية بال ة الخطورة في ظعروف الحعرب  مايككم  مضي  هرمز من
 سينعكس ذلك وبالدرجعة ارساسعية عمعى الحركعة التجاريعة بعين دول منطاعة الخمعيج 
العربععي والعععالم   حيععث ان مععن يععتحكم ببوابععة مضععي  هرمععز يععتحكم بماععدرات هععذ  

 المنطاة .
الخميج العربعي ولد اكار ماكيندر في نظريت  لمب اررضي الى اهمية مولغ       

والجزيععرة العربيعععة  حيعععث اعتبععر  ضعععمن منطاعععة ال ععع ل الععداخمي العععذ  يحعععيط بامعععب 
اررض ويكون نطالا  من الصعوبة عمى الاطعات العسكرية البحرية الت م ل فيع    
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ار معععن خععع ل الممعععرات العربيعععة الععع  ث وهعععي مضعععي  هرمعععز وبعععاب المنعععدب ولنعععاة 
 ي.9السويس 

من منطاة ارطراف الفاصمة بين الاور البرية والبحريعة   واعتبر  سبايكمان ض    
ي.امععا الضععفة الكععرلية لمخمععيج العربععي 9وان مععن يسععيطر عمي ععا يععتحكم فععي اوراسععيا  

فتكترك ايران من خ ل جرف ا الاار  مغ كافة الدول العربية الخميجية وتتااسم مغ 
 سمطنة عمان مضي  هرمز  هذا الى

تكععرة فععي ميععا  الخمععيج العربععي والتععي اصععبحت محععط جانععب العديععد مععن الجععزر المن
خ فعات مسعتمرة   بسعبب مطالعب ايعران الدائمعة بعائديعة بععض هعذ  الجعزر الي عا   

 ومن ا طنب الكبرر وطنب الص رر وابو موسى .                                                                                
لطبيعععي الععذ  فععرض نفسعع  عمععى الضععفة الكععرلية لمخمععيج ومععن خعع ل هععذا الوالععغ ا

العربعي  اصعبد ذلععك عامعل ضعععف دائعم لععدول الخمعيج العربععي   وبخاصعة مععايتعم  
بمضععي  هرمز كونعع  يكععكل خاناععا  ذو اهميععة خطيععرة ي ععدد فععي احيععان ك يععرة مسععار 
 العمميععة التجاريععة المحميععة والدوليععة   خاصععة وان ايععران غالبععا  مات ععدد بععاغ   هععذا

 المضي  كرد فعل عمى طبيعة الموالف السياسية لبعض الدول.
 ارهمية ارلتصادية لمخميج العربي-

ان ال ععععروات ارلتصععععادية واينمععععا كانععععت متععععوفرة   هععععي غالبععععا  مععععاتكون السععععبب      
الرئيسعععي وراء الصعععراعات السياسععععية والعسعععكرية بعععين الععععدول  حيعععث نجعععد ان كافععععة 

بعر المراحعل التاريخيعة المختمفعة   نجعد ان العامعل الحروب التي حد ت في العالم ع
ارلتصاد  كان دائما  من المسببات الرئيسية لتمك الحروب .وبالرغم من محدودية 
المععععوارد ارلتصععععادية لععععدول الخمععععيج العربععععي  لبععععل اكتكععععاف الععععنفطي والتععععي تحععععددت 
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لعربي طبيعت ا بالظرف المناخي كب  ارستوائي الجاف الذ  يسود منطاة الخميج ا
هعذا العى جانعب   حيث التصر النكاط ارلتصاد  عمعى الزراععة البسعيطة البدائيعة 

صيد المؤلؤ واستخراج  والذ  احتل اهمية التصادية ريست ان ب ا عمى المستويين 
المحمععي والععدولي  غيععر انعع  وبعععد ان تععم اكتكععاف ال ععروة النفطيععة وفععي معظععم دول 

زاد ذلععك مععن اهميععة هععذ  المنطاععة   حيععث  الخمععيج العربععي وبكميععات تجاريععة عاليععة 
اصبحت من اغنى ارحواض النفطية في الععالم واحتعل المرتبعة ارولعى فعي العوطن 

ي. هعععذا الععى جانعععب اهميتععع  فععي الميعععزان العععدولي وبخاصععة فعععي حسعععابات 5العربععي  
الدول الصناعية التي تركز جل اهتمامات ا في البحث عن مصادر جديدة لمطالعة  

حصععمت كععركتين امععريكيتين وهععي تكسععاس وسععتاندرو كاليفورنيععا  2891ففععي عععام 
عمى امتياز لمتنايب ععن العنفط فعي البحعرين   حيعث بعدأ ارنتعاج في عا لبيعل الحعرب 
العالمية ال انية   وبذلك تكون البحرين الدولة ارولى بين دول الخميج العربعي التعي 

صععمت اليعع  جارات ععا مععن بععدأت بانتععاج الععنفط  غيععر ان انتاج ععا لععم يكععن بمسععتور ماو 
دول الخميج العربي كون انتاج ا من هذ  ال روة والمستخرج معن منطاعة  الععواليي  

كيمععععومتر جنعععوب المنامععععة العاصعععمة ظععععل بكميعععات لميمععععة 15والتعععي تاعععغ عمععععى بععععد 
 ي.9جدا  
  انتععاج الععنفط فععي المممكععة العربيععة السعععودية مععن 2899واعاععب ذلععك فععي عععام     

طيععة الرئيسععية والكبيععرة كحاععل ال واري  الععذ  يمتععد فععي منطاععة عععدد مععن الحاععول النف
متسععععة ليكعععمل حاول ععععين دارا يالتعععي تنعععتج بمفردهعععا نصعععف انتعععاج السععععودية معععن 
النفط تاريبا   وكذلك حال  باي ي الذ  ياغ كعمال كعر  حاعول ال عوار  وينعتج نحعو 

جنععععوب ربععععغ ارنتععععاج السعععععود   وكععععذلك حاععععل  الخراسععععان ي الوالععععغ عمععععى الكععععاط  
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السفانية ويمتد داخل ميا  الخميج العربي  هعذا العى جانعب حاعول اخعرر العل اهميعة 
وفععي عععام  تععم انتععاج الععنفط فععي الكويععت   2899م ل الععدماميو الاطيفي. فععي عععام 

تععم انتععاج الععنفط فععي ابععو  2891انععتج الععنفط ايضععا  فععي لطععر    ععم فععي عععام  2898
 ي.9ظبي 
عععا  م مععا  مععن خعع ل اكععراف ا عمععى مضععي  امععا سععمطنة عمععان التععي تحتععل مول     

كععمي بععدء  مععن مضععي  2999هرمععز وسععواحم ا التععي تمتععد عمععى مسععافة تاععرب مععن  
هرمز كعمار  حتعى الحعدود المتاخمع  لجم وريعة  العيمن الديماراطيعة  والتعي يفصعم ا 
ايضا عن رأس مسندم في الصى الطرف الكمالي من اراضعي ارمعارات العربيعة   

مرمولععا منععذ الاععرن السععابغ عكععر عنععدما اسععتطاع العمععانيون مععن  فاععد احتمععت مركععزا
طعععرد البرت عععاليين العععذين كعععانوا لعععد غعععزوا بععععض اجعععزاء السعععاحل العمعععاني فعععي الاعععرن 
السادس عكر   كمعا وتمكنعت معن اسعت  ل  روات عا النفطيعة التعي تعم اكتكعاف ا فعي 

ة عمعان   واخعذت سعمطن 2855بالرغم من بدء التنايب عن  منذ عام  2891سنة 
تمعب دورا هاما عمى المستويين ارلميمي والدولي بسعبب مولع عا السعتراتيجي ال عام 
وتحكم ععا فععي مععدخل الخمععيج العربععي  حيععث  توجععد اغنععى منععاط  الععنفط فععي العععالم 

 ي9 
امععا ارمععارات العربيععة المتحععدة التععي كانععت سععاباا عمععى كععكل امععارات متفرلععة       

  رأس الخيمععععة   عجمععععان   ام الايععععوين  ف ععععي وهعععي : ابععععوظبي   دبععععي   الكععععارلة 
ارخرر تمتمك  روات نفطية احتمت مكان  مرمولة في ارنتاج وارحتياطي العالمي 

بعععدأت عمميعععات البحعععث والتنايعععب ععععن العععنفط فعععي ابعععو ظبعععي وتعععم 2899 فمنعععذ ععععام 
 2859اكتكاف  سنة 
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الخمععيج كععمي عععن جزيععرة داس فععي ميععا  91فععي منطاععة ام الكععيف التععي تبعععد بنحععو  
  واعاععب ذلععك اكتكععاف الععنفط فععي 2891العربععي  وبععدأ اول انتععاج لمتصععدير سععنة 
 ي. 8ارمارات ارخرر  في دبي والكارل   

و احتمت امارة دبي مكانة م مة بين امارات الخميج العربي في تجعارة المؤلعؤ       
ؤلعععؤ الطبيععععي حتعععى الحعععرب العالميعععة ال انيعععة   غيعععر انععع  وبععععد ان روجعععت تجعععارة الم

الصناعي في ارسوا  العالمية   ا ر ذلك بككل مباكعر عمعى مكانعة دبعي فعي هعذا 
المجععععال لكن عععععا اسعععععتعادت مكانت عععععا واهميت ععععا ارلتصعععععادية بععععععد ان اكتكعععععف العععععنفط 

 .2899وبكميات تجارية عام 
وفي ن اية السعتينات عمعدت حكومعة الكعارلة العى انكعاء دائعرة لمعنفط لتتعولى        

ط بععععد ان تعععم توليعععغ عاعععد معععغ كعععركة  كعععلي ارميركيعععة وكعععركة رعايعععة كعععؤون العععنف
 بعععوميني ارلمانيعععة لمتنايعععب ععععن العععنفط  كمعععا تعععم ارتفعععا  معععغ كعععركة  بيعععوتس اويعععل 
كمبنععيي ارمريكيععة لمتنايععب عععن الععنفط فععي الميععا  ارلميميععة ل مععارة  امععا فععي مجععال 

جي فعي إمعارة البحث عن المعادن فاد لامت احدر الكركات اليابانيعة بمسعد جيولعو 
 ي.29الكارلة وجاءت تمك الدراسات بنتائج ايجابية 

 ارهمية العسكرية -
ان احاطة الوطن العربي بكعكل ععام ومنطاعة الخمعيج العربعي بكعكل خعاص        

باعععور سياسعععية معععؤ رة وفعععي ععععدة اتجاهعععات التصعععادية وسياسعععية وعسعععكرية  ا عععارت 
هعذ  المنطاعة  وكعذلك سعيطرة  حفيظة و اطماع الدول الكبرر الصناعية في  عروات

هععذ  الععدول عمععى المنافععذ البحريععة العربيععة و مياه ععا ارلميميععة   ووجععود كيععان محتععل 
رجعععزاء معععن ارراضعععي العربيعععة  فضععع   ععععن مضعععاي  وممعععرات اسعععتراتيجية تعععتحكم 
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بالتجارة العالمية  وحماة اتصال بين الكر  وال عرب والكعمال والجنعوب  بعرزت معن 
الخمععيج العربععي وظيفععة عسععكرية مععن خعع ل اسععتراتيجية حمايععة خعع ل هععذا لمنطاععة 

الحدود الساحمية العربيعة فعي السعمم او الحعرب كناعاط اسعتراتيجية  والتعي تععرف فعي 
المف ععععوم العسععععكر   بععععالموالغ السععععوليةي  حيععععث تعتبععععر هععععذ  المنطاععععة مععععن الناحيععععة 

ولة الحصعول التعبويعة امعاكن تسع ل في عا الحركعة فعي المكعان ومرالبعة ارععداء وسع 
 عمى المواد التموينية ال زمة ردامة الجيوش وتج يزها.

لاعععد بعععرزت اهميعععة منطاعععة الخمعععيج العربعععي  معععن الناحيعععة العسعععكرية بععععد ان         
اكعتدت حعدة الصعراعات بعين العدول ارسعتعمارية إزاء هعذ  المنطاعة  لعيس رهميت ععا 

حيععث بععرز الخمععيج العربععي ارلتصععادية فاععط  بععل رهميت ععا مععن الناحيععة العسععكرية  
                                                                                                                                       كطريعععععععععععععععععععععع  سععععععععععععععععععععععتراتيجي الععععععععععععععععععععععى ال نععععععععععععععععععععععد وجنععععععععععععععععععععععوب كععععععععععععععععععععععر  اسععععععععععععععععععععععيا .                                                                                    

كععععذلك احتععععل الخمععععيج العربععععي مكانععععة كبيععععرة فععععي السياسععععة البريطانيععععة  ف ععععو حماععععة 
مواصعع ت بريععة وبحريععة وجويععة ومركععز اسععتط ع ومرالبععة   واصععبد مركععزا  لتجمععغ 
الاوات البريطانية لبل بدء حممت ا العسكرية تجا  العرا   كما وظل الخميج العربعي 

ا المختمفعة ناطعة احتكعاك سعاخنة بعين مختمعف الاعور التعي كانعت عبر مراحل التاري
تطمغ بالتوسغ تجعا  المنعاط  ارخرر وكعان لمجعزر والخمجعان المنتكعرة فعي الخمعيج 
العربي اهمية عسكرية بارزة كون ا ذات ص حية ولدرة عمى اخفاء الاطعغ البحريعة 

جنوب كر  اسيا مغ  بمختمف انواع ا وحمايت ا  وربط الاواعد الجوية المنتكرة في
لواعععد حمععف ارطمسععي المنتكعععرة فععي جنععوب اوربععا ال ربيعععة  والععى جانععب ذلععك فعععان 
طبيععععة اررض المنبسعععطة وبمسعععاحات واسععععة لعععد وفعععرت امكانيعععة الامعععة المطعععارات 

                       العسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععكرية وبتكععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاليف منخفضععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة.                                                                              
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ولمجععزر العربيععة العع  ث  طنععب الصعع رر وطنععب الكبععرر وابععو موسععىي والتععي هععي 
محط خ فات مستمرة بين ايران ودول الخميج العربي  اهمية عسعكرية كون عا ومعن 
خ ل مولع ا فعي وسعط الخمعيج العربعي تكعكل مركعزا  اسعتراتيجيا  لممرالبعة واركعراف 

فمععن يسععيطر  بععي الكععرلي وال ربععي وكععذلك عمععى كععمال   عمععى جععانبي الخمععيج العر 
عمعى هععذ  الجععزر يععتمكن معن مرالبععة كافععة التحركععات التعي تجععر  فععي عمععوم منطاععة 

لععذلك نجععد  الخمععيج العربععي ومععن  ععم فععرض السععيطرة عمي ععا مععن الناحيععة العسععكرية 
بععة تمسععك ايععران الععدائم ب ععا رغععم عائععديت ا العربيععة  ف ععي بارضععافة الععى امكانيععة مرال

السواحل العرالية واريرانيعة والسععودية معن خع ل هعذ  الجعزر الع  ث  ف عي تكعرف 
اكرافا  كام   عمى مضي  هرمز الذ  يككل اهمية في غاية الخطورة عمعى طبيععة 
النكاطات التجاريعة والعسعكرية فعي منطاعة الخمعيج العربعي وان معن يسعيطرعمى هعذ  

يكيمععومتر عععن 99موسععى تبعععد  الجععزر يسععيطر عمععى مضععي  هرمععز  فجزيععرة ابععو 
يكيمععععومتر عععععن السععععاحل العربععععي لدولععععة ارمععععارات العربيععععة 91السععععاحل اريرانععععي و 

لعععدما   فيمعععا تبععععد جزيعععرة طنعععب  999المتحعععدة وترتفعععغ ععععن مسعععتور سعععطد البحعععر 
يكيمعومترعن جزيعرة طنعب الكبعرر 19يكيمومتر عن الساحل العربعي و 89الص رر 
البحععر  امععا جزيععرة طنععب الكبععرر ف ععي تاععغ لععدما  عععن مسععتور سععطد  229وترتفععغ 
يكيمومتر جنوب غرب جزيرة لكم وتاغ الى الكمال ال ربي من جزيرة 58عمى بعد 

 ي.22يكيمومتر  95ابو موسى  وتبتعد عن رأس الخيمة  
هذا وربد من اركارة الى ان هذ  الجزر ال  ث والى جانب مولع ا المتميز       

 ت ولواعد عسكرية.ف ي جزر صالحة رلامة منكآ
 مضي  هرمز  -
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يمتد مضي  هرمعز فعي جنعوب الخمعيج العربعي بخعط يبعدأ معن رأس الكعيا          
سعععععععود غععععععرب كععععععب  جزيععععععرة مسععععععندم وحتععععععى جزيععععععرة هنجععععععام اريرانيععععععة  وبمسععععععافة 

كمي امععا حععدود المضععي  الجنوبيععة الكععرلية فتحععدد بخععط يبععدأ مععن رأس دبععا 52تبمععغ 
م العى منطاعة  دماغع  كعو ي عمعى الجانعب اريرانعي الى الكر  من كب  جزيرة مسعند

كعععمي عنعععد الخعععط 9975كعععمي ويضعععي  المضعععي  حتعععى يكعععون  8975وبمسعععافة تبمعععغ  
الواصعععععل بعععععين الن ايعععععة الكعععععمالية الكعععععرلية لجزيعععععرة رراك اريرانيعععععة وجزيعععععرة سععععع مة 
وبنات ععععا لويني عمععععى الجانععععب العمععععاني ويبمععععغ طععععول المضععععي  عنععععد خععععط الوسععععط 

متعععرا ي ويصعععل 89عمععع  الميعععا  عنعععد مضعععي  هرمعععز فتبمعععغ نحعععو كعععمي .امعععا 28179 
مترا  وهو عمى الجانب العماني اك ر عماا  منع  299عما ا لرب جزيرة مسندم الى 

 ي.21عمى الجانب اريراني  
وتنتكر عدد من الجعزر عنعد مضعي  هرمعز وبخاصعة عنعد مدخمع  ال ربعي وهعذا معا 

ولعى معن هعذ  الجعزر والتعي يمكعن جعل من ا ذو اهمية سعولية كبيعرة  المجموععة ار
تسميت ا بجزر التحكم الرئيسي وتكمل جزر سع مة وبنات عا وجزيعرة مسعندم العربيعة 
والجعععزر اريرانيعععة  رراك وهنجعععام ولكعععمي وهعععذ  الجعععزر تتمتعععغ بسعععيطرة تامعععة عمعععى 
الطري  الم حي  لذلك يمكن الاول ان من يسيطر عمى هذ  الجعزر يسعيطر عمعى 

يفعععرض سعععيطرت  عمعععى كافعععة أراضعععي دول الخمعععيج العربعععي  مضعععي  هرمعععز ومعععن  عععم
بضعععمن ا الععععرا  .  امعععا المجموععععة ال انيعععة معععن هعععذ  الجعععزر والتعععي يمكعععن تسعععميت ا 
بمجموععععة جعععزر العععتحكم ال عععانو  والتعععي تكعععمل جعععزر  ابوموسعععى وطنعععب الصععع رر 
وطنب الكبرري ف ي تتحكم بالبوابة ال ربيعة لمضعي  هرمعز  وهعذا معادفغ ايعران العى 

ل هعععذ  الجععزر  حيعععث ان الطريعع  العععذ  تسععمك  السعععفن المتج ععة العععى الخمعععيج احععت 
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العربععي والخارجععة منعع  تسععتخدم الطريعع  الععذ  ياععغ بععين جزيععرة طنععب الكبععرر وجزيععرة 
 ي.29 فروري 
لذلك ومن خ ل مامر ذكر  فان من يريد ان يفرض سعيطرت  عمعى منطاعة         

طرة عمعععى هععذا المضعععي  الحيععو  العععذ  الخمععيج العربععي ربعععد ان يفكععر اور  فعععي السععي
يعتبععععر البوابععععة الرئيسععععة لمععععدخول الععععى هععععذ  المنطاععععة الحيويععععة ب روات ععععا ارلتصععععادية 

 واهميت ا العسكرية بالنسبة لممناط  المحيطة ب ا.

 
  انيا:  ارطماع ارستعمارية في الخميج العربي

 بداية ارطماع ارستعمارية في الخميج العربي -
تج  صوب منطاة الخميج العربي منذ مطمغ الارن السعادس عكعر  بدأت ارنظار ت

عندما ظ ر البرت عاليون كاعوة جديعدة فعي الععالم  فاعد بعرزت اطمعاع البرت عاليون فعي 
منطاة الخمعيج العربعي عنعدما العدموا عمعى دععم وتاعديم المسعاعدات العسعكرية لمكعا  

ديران سعععععنة اسعععععماعيل الصعععععفو  بععععععد هزيمتععععع  امعععععام الع معععععانيين فعععععي معركعععععة جالععععع
م ذلك ب دف التصد  لمع معانيين واضععاف م وبالتعالي الحعد معن لعوة الجعيش 2529

الع معععاني وعرلمعععة تاعععدم م نحعععو منطاعععة الخمعععيج العربعععي لمسعععاندة اهعععل الخمعععيج فعععي 
التصعد  لم عزو البرت عالي  غيععر انع  وبعالرغم معن فكععل الاائعد البرت عالي  البععوكيركي 

مااومعة الكبيعرة التعي ابعداها الععرب  تمكعن مي نتيجعة لم2529في احت ل عدن سنة 
مععن دخععول البحععر ارحمععر واحععت ل جزيععرة  كيععراني الوالعععة امععام مينععاء  الصععميفي 

ي.والجععدير بالععذكر ان ال ععدف الرئيسععي وراء تفكيععر البرت ععاليون 29كععمالي الحديععدة 
بالوصععول الععى الخمععيج العربععي والسععيطرة عمععى مدخمعع  كععان سععببا  التصععاديا  بالدرجععة 
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ارساسعععية وهوكمرحمعععة اولعععى ةياعععاف حركعععة التجعععارة العربيعععة ارسععع مية بعععين ال نعععد 
والبحر المتوسط  وهذا مافرض عمي م ضرورة السيطرة عمى مضي  هرمز ةحكعام 

م 2525سععععيطرت م التامععععة عمععععى الخمععععيج العربععععي ولععععد تسععععنى ل ععععم ذلععععك فععععي سععععنة 
لسععاحة الدوليععة حيععث ي.ولععد بععرزت هولنععدا ايضععا  كاععوة اسععتعمارية جديععدة عمععى ا25 

تمكنععت سععفن ا مععن الوصععول الععى السععواحل العربيععة فععي منطاععة الخمععيج العربععي فععي 
م  وبعععد ذلععك وألجععل ت بيععت سععيطرت ا عمععى هععذ  المنطاععة الحيويععة مععن 2929سععنة 

النعععاحيتين العسعععكرية وارلتصعععادية   اتج عععت هولنعععدا العععى التنسعععي  والامعععة ع لعععات 
زات التصادية في المنطاة   وبالفعل وضعت متينة مغ الفرس لمحصول عمى امتيا

اسععععععطول ا البحععععععر  المتواجععععععد فععععععي منطاععععععة الخمععععععيج العربععععععي تحععععععت تصععععععرف كععععععا  
ي. وبعععد اضععمح ل النفععوذ ال ولنععد  فععي منطاععة الخمععيج العربععي ظ ععرت 29ايععران 

فرنسعا كاععوة اسععتعمارية جديععدة و التععي اصعبحت منطاععة صععراع بين ععا وبععين بريطانيععا 
رض سيطرت ا عمى ع مان التي تتمتغ بمولغ استراتيجي والتي  ولد حاولت فرنسا ف

تععربط م ع لععات تجاريععة متميععزة مععغ جععزر الموركععيوس الفرنسععية   غيععر انعع  وفععي 
م اخذت لوة فرنسا بالتدهور وارضمح ل في منطاة المحيط  2929ن اية سنة   

لجزيععرة  ال نععد  والخمععيج العربععي ماابععل تفععو  بريطانيععا فععي هععذ  المنطاععة وحصععارها
 م 2929موركيوس الفرنسية وساوط ا بيد لوات ا سنة 

وبعععذلك ينت عععي اخعععر منعععافس ل عععا وتنفعععرد وحعععدها فعععي هيمنت عععا عمعععى عمعععوم دول     
ي. وربععد مععن اركععارة الععى ان بريطانيععا لععد فكععرت ومنععذ الاععرن السععادس 29المنطاععة 

ريخدم ا عكر في تيمين منفذ لتجارت ا بعد ان وجدت طري  رأس الرجاء الصالد 
لبعد المسافة فكان الخمعيج العربعي البعديل ارم عل ل عا   حيعث كانعت تمعر عبعر  العى 
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العرا  فب د الكام فالبحر المتوسط   وكان هدف بريطانيا منذ الارن التاسغ عكعر 
هو احكام السيطرة عمى الموالغ الم معة التعي تعؤمن حركعة مواصع ت ا العى ال نعد   

م   وزاد اهتمام عا ب عذ  المنعاط  بععد فعتد  2998 فيلدمت عمى احت ل عدن سنة
م   حيععععث اصععععبد طريعععع  البحععععر ارحمععععر معبععععرا  هامععععا  2998لنععععاة السععععويس سععععنة 
ي. وبعععد ان كعع د الاععرن التاسععغ عكععر نكععاطا  بحريععا  ممحوظععا  29لممحععيط ال نععد   

لمابائععل العربيععة فععي الخمععيج العربععي تمكنععوا مععن عرلمععة ومواج ععة الاععوات البريطانيععة 
اسطول ا البحر  بالرغم من مكانت م البحرية المتواضعة  وكان ذلعك مبعررا  رئيسعيا و 

لبريطانيعععا لكعععن ععععدد معععن الحمععع ت العسعععكرية لماضعععاء عمعععى هعععذ  النكعععاطات  ولعععد 
م  والتعي تمخضععت   2928و2998و 2995توزععت هعذ  الحمع ت فعي السعنوات 

عمعاني العى مكعيخات عن عاد معاهدة  الصمد العام ي التي لسمت في عا السعاحل ال
وامععارات ليتسععنى ل ععا اضعععاف لععوة هععذ  المنطاععة وبالتععالي فععرض سععيطرت ا الكاممععة 
عمي ا  ولد تجسدت هعذ  السعيطرة بكعكل تعام فعي مايسعمى بمعاهعدة  السع م العدائمي 

م والتي اصبحت بموجب عا بريطانيعا هعي المكعرف الفعمعي عمعى كعؤون  2959سنة 
م عمى تعيين وكيل  2818يطانيا في سنة ي. والدمت بر 28ساحل عمان ومساط  

بريطععاني فععي السععاحل العمععاني واسععتطاعت ايضععا  ومععن خعع ل كععركة ال نععد الكععرلية 
البريطانيعععة بالسعععيطرة عمعععى الناعععل البحعععر  فعععي الخمعععيج العربعععي ممعععا جعم عععا تكتسعععب 
امتيازات غير محدودة واسست ل ا مراكز في بعض دول الخميج العربعي واحتكعرت 

ي. ومن اجعل توسعيغ نفوذهعا 19  وكذلك لامت بفتد فروع لمصارف ا  النال التجار 
 لامعععت بععععزل الكعععيوخ ونفعععي معععن رترغعععب فعععي وجعععود  بالمنطاعععة بل ان السعععمطات 
البريطانيعععة لعععد فكعععرت حععععين وجعععدت معارضعععة محميععععة لمصعععالح ا فعععي المنطاععععة ان 
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جزيعرة تحتفظ ب ا خالية من السكان بعد اجبارهم عمى م ادرة السواحل الى داخعل ال
ي. ولجعععيت بريطانيعععا العععى اسعععتخدام ال نعععود فعععي اج عععزة اردارة والمراكعععز 12العربيعععة  

التجارية والحرس العسكر  لمموظفين السياسيين في امارات الخميج العربعي  ارمعر 
الععععذ  كععععجغ ال نععععود عمععععى احتكععععار التجععععارة بكععععل انواع ععععا والسععععيطرة عمععععى المجععععال 

ي. وادر اكتكععاف الععنفط فععي منطاععة 11ن  الم حععي الععذ  كععان بيععد التجععار المحميععي
الخمععيج العربععي الععى ازديععاد ارهتمععام الععدولي ب ععذ  المنطاععة الحيويععة  ودفععغ بععبعض 
الععدول الععى محاولععة الععدخول الععى هععذ  المنطاععة ومنافسععة بريطانيععا ب ععدف الحصععول 
عمععى بعععض ارمتيععازات النفطيععة . فاععد بععدأت الكععركات النفطيععة ارميركيععة بالت م ععل 

اعععة الخمععيج العربعععي مدعومععة معععن لبععل الحكومعععة ارميركيععة لمحصعععول عمعععى فععي منط
ي. وكعععان هعععذا 19بععععض ارمتيعععازات النفطيعععة معممعععة ذلعععك بسياسعععة البعععاب المفتعععوح 

بطبيعة الحال بداية لمنافسات وصراعات جديعدة فعي هعذ  المنطاعة  فبععد ان كانعت 
ول الكبععرر سياسععة بريطانيععا تاععوم عمععى التصععد   يععة محاولععة مععن لبععل بعععض الععد

لمدخول في هذ  المنطاة التي اصعبحت فعي غايعة ارهميعة معن الناحيعة ارلتصعادية 
  بدأت بريطانيا تخكى انتفاضة ابناء تمك ارمارات والتي ت دد مصعالح ا النفطيعة 
في المنطاة فضع   ععن الت يعرات السياسعية المتسعارعة التعي تكع دها المنطاعة ذات عا 

لععى اعععادة النظععر فععي سياسععت ا وخطط ععا لمحفععاظ عمععى  ارمععر الععذ  دفععغ بريطانيععا ا
مصعععالح ا النفطيعععة  فعمعععدت العععى التنسعععي  معععغ ععععدد معععن العععدول ال ربيعععة والوريعععات 

مخططات ا الجديعدة فعي منطاعة الخمعيج  المتحدة ارميركية بككل خاص ب دف دعم
العربي المتم معة بالمصعالد النفطيعة وتجنعب التصعادم معغ منعافس لعو   وهعذا ارمعر 
يفسر لبول عا بمبعدأ البعاب المفتعوح بخصعوص امتيعازات العنفط لبيعل الحعرب العالميعة 
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ال انية. وخ ل الحرب العالمية ال انية برزت اهمية الخميج العرب بككل كبير رن  
اصععععبد الطريعععع   الععععرئيس ررسععععال المسععععاعدات العسععععكرية ارمريكيععععة الععععى ارتحععععاد 
السوفيتي عبر ايران لمحيمولة دون تادم الاوات ارلمانية الى منطاة الخمعيج العربعي 
.وبععرز اهتمععام الوريععات المتحععدة ارميركيععة فععي منطاععة الخمععيج العربععي بعععد الحععرب 

ة التعععي انت جت عععا بععععد ن ايعععة الحرب ولعععد العالميعععة ارولعععى بعععالرغم معععن سياسعععة العزلععع
م  ودخول فرنسا بدر  2819تجسد ذلك بعد مؤتمر سان ريمو الذ  انعاد في سنة 

من المانيا في كركة النفط التركية مطالبة بحصص ل ا في نفط هذ  المنطاة رغعم 
تصد  بريطانيا ل ذ  النكاطات  ولد تمكنت الوريات المتحدة ارميركية من فرض 

ا فعي منطاعة الخمعيج العربعي معن خع ل حصعول ا عمعى اول امتيعاز لمعنفط سعنة  نفس 
%ي من اسع م كعركة نفعط الموصعل  وحصعول كعركة نفعط 19م وتمتع ا ب 2819

مي وذلععك بحصععول ا عمععى 2819الخمععيج ارمريكيععة عمععى امتيععاز نفععط البحععرين سععنة 
 ي. وبععععذلك اسععععتطاعت الوريععععات19مي 2899نصععععف امتيععععاز نفععععط الكويععععت سععععنة  

المتحععععدة ارمريكيععععة ان تتوغععععل فععععي منطاععععة الخمععععيج العربععععي وتصععععبد منافسععععا  لويععععا  
 لبريطانيا التي احتكرت  روات هذ  المنطاة لسنوات طويمة.

 
 ارطماع ارستعمارية في الخميج العربي بعد الحرب العالمية ال انية.  -

ة مععن الناحيععة بععرزت اهميععة الخمععيج العربععي اك ععر فاعميععة بعععد الحععرب العالميععة ال انيعع
العسعععكرية عنعععدما لعععم تجعععد الوريعععات المتحعععدة ارمريكيعععة سعععبي   ريصعععال مسعععاعدات ا 
العسعععكرية العععى ارتحعععاد السعععوفيتي خععع ل الحعععرب معععغ المانيعععا  وذلعععك بسعععبب مولعععع  
الاريععب مععن ارتحععاد السععوفيتي  وترسععخت اهميععة هععذ  المنطاععة فععي اذهععان الساسععة 
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يضععا  عمععى ضععرورة ارحتفععاظ عمععى هيمنععة ال ععرب ارمريكععان وال ععربيين وهععذا مااكععد ا
عمى هذ  المنطاة بسبب مولع  الستراتيجي والذ  من خ ل  يمكن احتواء الخطعر 
الكععيوعي  خاصععة وان ارتحععاد السععوفيتي بععرز كاععوة عظمععى بعععد الحععرب العالميععة 

م ارنسحاب من منطاة الخميج العربي  2899ال انية  وكذلك اع ن بريطانيا عام 
ارع ن الذ  جعل الوريات المتحدة ارمريكيعة تتسعارع لوضعغ الخطعط ورسعم   هذا

سياسة خارجية جديدة وفاعمة حيال هذ  المنطاة الحيوية من الناحيتين ارلتصادية 
والعسكرية خاصة وان ارنسحاب البريطاني سيترك فراغا  سياسيا  وعسكريا  واضعحا  

امي لعوة ارتحععاد السعوفيتي فععي عمععوم وخطعرا  فععي ذات الولعت وبسععبب كمعا ذكرنععا تنعع
المنطاععة وتفكيععر  فععي فععرض هيمنتعع  عمععى منطاععة الخمععيج العربععي والععذ  وجععدت فيعع  
الوريعععععات المتحعععععدة ارمريكيعععععة ت ديعععععدا  خطيعععععرا  لمصعععععالح ا ارلتصعععععادية والعسعععععكرية 
 خاصعععة وان عععا أ  الوريعععات المتحعععدة وبععععد حرب عععا معععغ فيتنعععام وتحول عععا العععى دولعععة 

ط بععععدما كانعععت مصعععدرة لععع   لعععد ركعععزت فعععي سياسعععت ا الخارجيعععة ازاء مسعععتوردة لمعععنف
منطاة الكر  اروسط عموما  ومنطاة الخميج العربي خصوصا   عمى ضرورة دعم 
حمفائ ا في المنطاعة وتطعوير لعدرات م العسعكرية  وهعذا ماتم عل فعي دعم عا لكعل معن 

ذ السعععوفيتي ايعععران والسععععودية  ولتمكن عععا معععن حمايعععة دول المنطاعععة معععن خطعععر النفعععو 
خاصعععة وان حكومعععة كعععا  ايعععران كانعععت تععععارض تنعععامي النفعععوذ السعععوفيتي فعععي هعععذ  

ي. كمعععا وكعععان لممولعععف العربعععي العععذ  اتخذتععع  العععدول العربيعععة النفطيعععة 15المنطاعععة  
م بولف تصدير النفط  ا را  كبيرا  فعي ابعراز اهميعة  2899خ ل حرب تكرين سنة 

ي نظععرا  لمععا تمتمكعع  مععن مخععزون نفطععي منطاععة الخمععيج العربععي فععي ارلتصععاد الععدول
كبيعععر  واعتمعععاد اغمعععب العععدول الصعععناعية عمعععى منتوجاتععع  معععن هعععذا المخعععزون العععذ  
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يكععععكل عصععععب صععععناعات م المتزايععععدة .لععععذلك اخععععذت الوريععععات المتحععععدة ارمريكيععععة 
بالبحعععث ععععن الوسعععائل الكفيمعععة بترسعععيا هيمنت عععا عمعععى هعععذ  المنطاعععة معععن النعععاحيتين 

بدءا  من التفكير بضرورة السيطرة عمى مضي  هرمعز العذ   العسكرية وارلتصادية
يحتعل وكمععا ذكرنعا سععاباا  مولععا  سععتراتيجيا  خطيعرا  كونعع  المنفعذ الوحيععد ل عذ  المنطاععة 
الحيوية  وهذا مادفغ الوريات المتحدة ارمريكية بيلامة الاواعد العسكرية وحصول ا 

والمتم مععة فععي لاعععدة  الجفيععري عمععى التسعع ي ت البحريععة فععي منطاععة الخمععيج العربععي 
فعي البحعرين وعاعد اتفاليعة معغ السععمطان لعابوس سعمطان عمعان ل سعتفادة معن مولععغ 

ي. ونظرا  لمتواجد ارمريكي في 19جزيرة  مصيرةيالتي تتمتغ بمولغ ستراتيجي م م 
هذ  المنطاة الحيويعة  دفعغ ذلعك ارتحعاد السعوفيتي العى منافعذ سياسعية اخعرر رتاعل 

منطاة الخميج العربي والتي تم مت في عاد معاهدة صدالة وتعاون معغ اهمية عن 
م   وهععععذا ماجععععععل  2898م وكععععذلك غعععععزو اف انسععععتان سعععععنة  2899ا يوبيععععا سعععععنة 

الوريععات المتحععدة ارمريكيععة تفكععر بكععكل اك ععر جديععة فععي الخطععر المتنععامي ل تحععاد 
منطاععة الخمعععيج  السععوفيتي والععذ  وجعععدت فيعع  ت ديععدا  لادمعععا  لمصععالح ا النفطيععة فعععي

العربعععي لطعععر  الم حعععة البحريعععة المحيطعععة ب عععذ  المنطاعععة  لعععذلك اخعععذت تفكعععر فعععي 
اعتماد اسس جديدة في سياست ا الخارجيعة اتجعا  هعذ  المنطاعة وكيفيعة التعامعل معغ 
الخطر السوفيتي ا  وتم ل ذلعك فعي العمعل عمعى جععل ارتحعاد السعوفيتي يفكعر فعي 

ابعاد  عن باكستان وايران وكذلك وضغ ارسس ارنسحاب من اف انستان وبالتالي 
الكفيمة بتوفير الحماية لمصالح ا ارلتصادية في منطاة الخميج العربي عن طري  
التواجد العسكر  في ا واعع ن الوريعات المتحعدة ارمريكيعة التزام عا بحمايعة حمفائ عا 

تر ععام في هذ  المنطاة ولد تجد ذلك في تصريحات العرئيس ارمريكعي جيمعي كعار 
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م عنعععدما اكعععد عمعععى ان أ  محاولعععة خارجيعععة لمسعععيطرة عمعععى منطاعععة الخمعععيج 2899
العربععي سععتعد هجومععا  عمععى المصععالد الحيويععة لموريععات المتحععدة ارمريكيععة  وسععترد 
بيسععتخدام كععل ارسععاليب الضععرورية  وهععذا يكععمل الاععوة العسععكرية واعاععب ذلععك فععي 

ععن تكعكيل لعوة ارنتكعار السعريغ    اعع ن الوريعات المتحعدة ارمريكيعة2899سعنة 
ب دف حماية منطاة الخمعيج العربعي فعي حالعة تعرضع ا ر  تعدخل خعارجي وكعذلك 
ضععمان أمععن الكيععان الصعع يوني عععن طريعع  التعععاون السععولي مععع  وبالتععالي ضععمان 

             ي.                                                             19وجعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععود عسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععكر  دائعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععم فعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي المنطاعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة  
وبعععععد ان اتخععععذت بريطانيععععا لرارهععععا بارنسععععحاب مععععن منطاععععة الخمععععيج العربععععي عععععام 

م. وفعي الولعت العذ  تزايعد فيع  النفعوذ 2892م   وانسحاب ا الفعمي فعي ععام 2899
ارمريكععي فععي هععذ  المنطاععة الحيويععة  لابععل ذلععك تصععاعد المخععاوف السععوفيتية ازاء 

ك عمععععى مصعععالح  وامنعععع  الاععععومي  لععععذلك التواجعععد العسععععكر  ارمريكععععي وخطعععورة ذلعععع
ونتيجعععة ل عععذ  المت يعععرات بعععدأ السعععوفيت يفكعععرون بضعععرورة التصعععد  ل عععذ  المخعععاطر 
وارحاطعة ب عا مععن خع ل وجععوب فعرض السععيطرة عمعى المنافععذ والموالعغ السععتراتيجية 
ل عععذ  المنطاعععة وابرزهعععا مضعععي  هرمعععز وبعععاب المنعععدب  وكعععذلك تحايععع  التواجعععد فعععي 

ارهتمعععام بتعزيعععز وتطعععوير الاطععععات البحريعععة السعععوفيتية فعععي  اف انسعععتان العععى جانعععب
المحعععيط ال نعععد  والبحعععر العربعععي  ورافععع  هعععذا ارهتمعععام العسعععكر  تطعععوير وتعزيعععز 
الع لات السياسية وارلتصادية مغ دول المنطاة والتي كممت كعل معن الععرا  معن 

ت دبموماسعية م والامة ع لا 2891خ ل معاهدة الصدالة العرالية السوفيتية عام 
مععغ الكويععت وع مععان ودولععة ارمععارات العربيععة المتحععدة. وفععي ظععل هععذ  الصععراعات 
الدولية المتصاعدة في منطاة الخميج العربي كان أليعران ايضعا  دورا  معؤ را  فعي هعذا 
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الصععراع  فاععد سعععت هععي ارخععرر لمسععيطرة عمععى اجععزاء مععن منطاععة الخمععيج العربععي 
م وحتعى ععام 2995البعات اريرانيعة ب عا منعذ ععام  ومن ا البحرين  التي بدأت المط

م حينمععا اعمنععت ايععران فععي ايععام الكععا  بين ععا تحتععرم رغبععة سععكان البحععرين اذا 2892
م  غيععععر انعععع  وبعععععد  2892كععععانوا ريرغبععععون فععععي ارنضععععمام الععععى ايععععران فععععي عععععام 

ارنسحاب البريطاني من الخميج العربي ألعدمت ايعران عمعى احعت ل الجعزر العربيعة 
 ث  وهععي طنععب الكبععرر وطنععب الصعع رر وابععو موسععى التابعععة لدولععة ارمععارات العع 

 العربية المتحدة   نظرا  رهمية هذ  الجزر من الناحيتين العسكرية وارلتصادية.

 
 

  ال ا: مستابل الخميج العربي في ظل المت يرات الدولية الجديدة
اتي  وبعععروز الوريععععات  بععععد اخعععت ل التععععوازن العععدولي نتيجععععة إن يعععار ارتحعععاد السععععوفي

المتحدة كاطب منفرد  ادر ذلك الى حعدوث مت يعرات عديعدة فعي طبيععة وتوج عات 
السياسعععععة الدوليعععععة فعععععي مختمعععععف باعععععاع الععععععالم  حيعععععث اصعععععبحت الوريعععععات المتحعععععدة 
ارمريكية هي الدولة الوحيدة الم يمنة عمى توج ات السياسعة الدوليعة وتحولعت فعي 

الدوليععة مععن الععن ج الدبموماسععي الععى اسععتخدام الاععوة تعامم ععا مععغ الاضععايا والمكععاكل 
العسكرية  ولد استطاعت ومن خ ل هذ  السياسة الى جذب العديد من الدول في 
فمك ععا السياسععي  امععا عععن طرياععة الترغيععب او عععن طرياععة الترهيععب وهععذا ماسععاعدها 
 ك يعععرا  فعععي انط ل عععا نحعععو العديعععد معععن باعععاع الععععالم لتحايععع  مصعععالح ا ارلتصعععادية
وتحت ذرائغ ومبررات واهية  وكانت منطاة الخميج العربي واحدة معن بعين منعاط  
العالم التي اصبحت هدفا  رئيسا  رطماع الوريعات المتحعدة ارمريكيعة وحمفائ عا .لاعد 
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است مت الوريات المتحدة ارمريكية الخ فات بين الععرا  والكويعت ودخعول الجعيش 
غا  لتوسععيغ وترسععيا تععدخم ا العسععكر  فععي هععذ  العرالععي الععى الكويععت مبععررا  مستسععا

المنطاة الحيوية  وتحاي  مآرب ا السياسية وارلتصادية تحت مبررات إعادة ترتيب 
النظعععام ارمنعععي فعععي هعععذ  المنطاعععة وضعععمان ععععدم تععععرض مصعععالح ا لمت ديعععد . ولعععد 
ككععفت الوريععات المتحععدة ارمريكيععة عععن سياسععت ا بكععكل معمععن مععن خعع ل حععديث 

ي فعي ال العث prockingsيت ا انذاك  جيمس بيتري في مع د بروكنجز وزير خارج
  حيععععث لععععال  ان الحععععرب البععععاردة لععععد وضعععععت اوزارهععععا 2882مععععن حزيععععران سععععنة 

وصععععارت الوريععععات المتحععععدة ارمريكيععععة عمععععى السععععاحة الدوليععععة بعععع  منععععافس وان عععععا 
فعععا  اصعععبحت غيعععر لماعععة معععن توسعععغ النفعععوذ السعععوفيتي فعععي المنطاعععة العربيعععة وان اطرا

اخععرر اصعععبحت تم عععل خطعععرا  كعععديدا  عمععى المصعععالد ارلتصعععادية لموريعععات المتحعععدة 
ارمريكية والدول اروربية واليابان  وان  بتوجعب السعيطرة عمعى نفعط الخمعيج لمحفعاظ 

ي لععذلك فاععد سعععت الوريععات المتحععدة ارمريكيععة بعععد هعععذ  19عمععى هععذ  المصععالدي 
من ععا امنيععة  وأخععرر بعيععدة المععدر مععن المت يععرات بالعمععل عمععى تحايعع  عععدة اهععداف 

خعع ل  الامععة ع لععات و ياععة بالحكومععات التععي تعععرف فععي المف ععوم ارمريكععي باسععم 
 الحكومات المعتدلةي والتي تدعم مايسمى  النظام ارمني المتطوري والعمل ضمن 
هذا ارطار .ومن  م ومن خ ل تواجدها العسكر  تعمل عمى حرية حركة التجارة 

ة مععن خعع ل اتخععاذ اجععراءات التصععادية تتعمعع  بوضععغ اسعععار رخيصععة فععي المنطاعع
و ابتة لمنفط  وكذلك ادخال الكركات ارمريكية في هذ  المنطاة وبالتالي ارحتفاظ 
بفاعميعععة التعععي ير والنفعععوذ ارمريكعععي فعععي المجعععال ارلتصعععاد   كمعععا عمعععدت الوريعععات 

ل المنطاة ربااءها دور  المتحدة ارمريكية الى فرض ليود صارمة عمى التسمد لدو 
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ضعععيفة غيععر لععادرة عمععى الععدفاع عععن نفسعع ا  وبالتععالي ابااءهععا معتمععدة بكععكل دائععم 
عمى الاوة العسكرية ارمريكية وبالفععل فاعد عمعدت الوريعات المتحعدة ارمريكيعة فعي 

عمععععى وضععععغ الترتيبععععات ال زمععععة رنكععععاء مركععععز ليععععادة متاععععدم لمايععععادة  2882عععععام 
ة في البحرين وتنظيم زيارات دورية لحعام ت الطعائرات العى دول المركزية ارمريكي

الخمععيج العربععي   وهععي المتواجععدة اصعع   فععي هععذ  المنطاععة  وكععذلك تك يععف التواجععد 
العسكر  ارمريكي وتوسيع  في عموم منطاة الخميج العربي ودعم التواجعد الجعو  

خععرر فععي البحععرين ارمريكععي فععي لاعععدة  مصععيرةي الحيويععة فععي ع مععان وفععي لواعععد ا
 هذا الى جانب تواجدها العسكر  في كل من لطر والكويت .ولد عمدت الوريعات 
المتحععدة ارمريكيععة فععي سياسععت ا هععذ  والمتعماععة بنكععر تواجععدها العسععكر  فععي عمععوم 
منطاعة الخمعيج العربععي العى اعتمععاد ارتفاليعات العسعكرية ال نائيععة معغ دول المنطاععة  

هذا الى جانب ارتفاليات ال نائية المما مة التي عادت ا ولد تمكنت من تحاي  ذلك 
دول الخمعععيج العربععععي مععععغ كعععل مععععن بريطانيععععا وفرنسععععا  ويرجعععغ سععععبب ذلععععك ارجععععراء 
 ارتفاليععات ال نائيعععةي الععى وجعععود بعععض الخ فعععات بععين بععععض دول المنطاععة حعععول 

ا  ياابعل التواجد البر  ارجنبي وحجم ارسمحة ال ايمة التي سيتم خزن ا في اراضعي 
ذلععك رغبععة الععبعض مععن هععذ  الععدول الععى الععذهاب ابعععد مععن ذلععك وهععو توسععيغ مععديات 
هععذا التعععاون مععغ الوريععات المتحععدة ارمريكيععة  ومن ععا بكععكل خععاص دولععة الكويععت 
 لذلك ترك ارمر لكل دولة في اتخاذ لرارات ا منفردة والمتعماعة بحجعم ونعوع التواجعد 

الوريعععات المتحعععدة ارمريكيعععة اعتمعععدت فعععي  العسعععكر  ارجنبعععي فعععي أراضعععي ا .  ان
تسوي  مكروع ا ارستعمار  الجديد لدول الخميج العربي عمعى مبعدأ التخويعف معن 
الخطعععرين اريرانعععي والعرالعععي   مسعععتندة بعععذلك عمعععى الت ديعععدات اريرانيعععة المتواصعععمة 
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 ومنععذ فتععرات تاريخيععة بعيععدة مععن خعع ل مطالبت ععا الدائمععة بععالبحرين والجععزر العربيععة
الععع  ث طنعععب الكبعععرر وطنعععب الصععع رر وجزيعععرة ابعععو موسعععى  والتعععي احتمت عععا بععععد 

  هععذا الععى جانععب ت ديععدات ا 2891ارنسععحاب البريطععاني مععن الخمععيج العربععي سععنة 
المسععععتمرة رغعععع   مضععععي  هرمععععز الكععععريان والممععععر الحيععععو  الوحيععععد لتجععععارة دول 

الخمعيج العربعي معغ المنطاة مغ العالم الخارجي  لعذلك جعاء التجعاذب معن لبعل دول 
المكععروع ارمريكععي الععذ  سععو  ل ععم سععولا  يضععمن احتععواء المكععروع اريرانععي خعع ل 
هذ  المرحمعة الزمنيعة  وبالتعالي نجعاح الحكومعات فعي تعيمين وضعع ا وسع مت ا معن 
عوالب المت يعرات الكبعرر التعي ابعرزت النظعام اريرانعي عمعى انع  لعوة م يمنعة لائمعة 

ران دائمععا  مععاتروج عمععى ان الخمعععيج العربععي هععو خمعععيج عمععى الوالععغ  خاصععة وان ايععع
فارسعععي ومنطاعععة نفعععوذ وعمععع  اسعععتراتيجي ايرانعععي  والسععععي اريرانعععي العمنعععي أحيانعععا  
لمسيطرة عمعى المنطاعة معن خع ل تطويع  الجزيعرة العربيعة معن خع ل ا عارة التطعرف 

كيعة خمع  من لبل الوريات المتحعدة ارمري 1999الديني . بعد احت ل العرا  سنة 
ذلععك تععداعيات جديععدة وخطيععرة لععيس عمععى دول الخمععيج العربععي فحسععب وانمععا عمععى 
عموم دول المنطاة  غير ان مركز هعذا الخطعر سعيباى فعي منطاعة الخمعيج العربعي 
 خاصة وان هذا المركز هو المست دف ارساسي رغم التعداعيات التعي رافاعت ذلعك 

ة الخمعععيج العربعععي معععن مسعععتودع ال عععزو العسعععكر  ارجنبعععي  نظعععرا  لمعععا تكعععكم  منطاععع
حيو  كبير رخطر  روة التصادية في عالم متطور هو في امس الحاجة لمصادر 
الطالععة التععي تضععمن ديمومععة الحيععاة البكععرية. وفععي ظععل هععذ  المخععاطر والتععداعيات 
الخطيعرة التعي تمخضعت ععن ال عزو ارسعتعمار  ل عذ  المنطاعة  لابعل ذلعك خطعوات 

وفعرض ال يمنعة فعي المحعيط ارلميمعي الخميجعي  خطعوات ايرانية متسعارعة لمسعيطرة 
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كععممت البنععاء السياسععي المسععتال والادرة العسععكرية الذاتيععة  بحععرا  وجععوا  وبععرا ي والعمععل 
عمععععى بنععععاء التانيععععات النوويععععة فععععي المجععععارت المدنيععععة والعسكرية وتوسععععيغ وتطععععوير 

سكرية واسعتعراض تواجدها العسكر  في ميا  الخميج العربي ومواصمة مناورات ا الع
لوت ععا والت ديععد المتواصععل رغعع   مضععي  هرمععز وفععرض السععيطرة عميعع   وتجديععد 
المطالبة بالبحرين  وكذلك توغم ا الواسغ في العرا  والعمل المتواصل عمى تفتيت 
اراضعععي  والتععععرويج لتجزئتععع  مععععن خععع ل ا ععععارة النععععرات الطائفيععععة وت عععذيت ا وبالتععععالي 

اعي  العرالععي  لكععي تسعع ل فععرض سععيطرت ا عمععى اضعععاف وتععدمير النسععيج ارجتمعع
ماععدرات هععذ  الدولععة التععي كانععت دائمععا  المععانغ الوحيععد وصععمام ارمععان لععدول الخمععيج 
العربعععي ودول المنطاعععة ضعععد التعععدخ ت ارجنبيعععة  لعععذا فعععجن والعععغ ومسعععتابل الخمعععيج 
العربي اصبد رهينعة بعين فكعي كماكعة  التواجعد العسعكر  الواسعغ لماعوات ارمريكيعة 
الى جانب الاواععد العسعكرية البريطانيعة والفرنسعية  والت ديعدات اريرانيعة المتواصعمة 
والمتصاعدة . غير ان هذا الوالغ يفرض عمى عمعوم دول المنطاعة وبكعكل خعاص 
دول الخمعععيج العربعععي   ان تعمعععل وبكعععكل فاععععل عمعععى اععععادة النظعععر فعععي اوضعععاع ا 

نسععجم ومصععالح ا الوطنيععة وارمنيععة ارمنيععة وارلتصععادية وع لات ععا الخارجيععة بمععا ي
وتبني استراتيجيات جديدة ومكتركة معن خع ل منظومعة مجمعس التععاون الخميجعي  
متم مة بالعمل والبناء والتنسي  معغ العدول العربيعة ارخعرر فعي المجعارت السياسعية 

فععععذلك كفيععععل بتاويععععة لععععدرات هععععذ  الععععدول  وارمنيععععة والعسععععكرية والعمميععععة وال اافيععععة  
ارطمعععاع ارجنبيعععة  والعععتخمص معععن سعععيناريوهات الخعععوف التعععي تعععروج ل عععا  لمواج عععة

الوريعععات المتحعععدة ارمريكيعععة وايعععران ضعععد هعععذ  الدول.فعععدول الخمعععيج العربعععي والعععدول 
العربيععععة ارخععععرر مطالبععععة بيعععععادة النظععععر فععععي سياسععععت ا الخارجيععععة وكععععذلك ع لت ععععا 
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لعادرة عمعى مواج عة  الداخمية ويتجسد ذلك معن خع ل بنعاء لعوة ردع عسعكرية عربيعة
الاور ارجنبية وردع ا وبالتالي الحفاظ عمى استا ل وسعيادة جميعغ العدول العربيعة 
وكععذلك بنععاء تكتععل التصععاد  عربععي متكامععل ومتطععور  ذلععك هععو كفيععل ببنععاء لععدرات 
عربية متنوعة ل عا الاعدرة فعي مواج عة كافعة المخعاطر والت ديعدات التعي تتععرض ل عا 

لتععععالي ارسععععاء بنععععى تحتيععععة مسععععتامة وفععععي كافععععة الاطاعععععات وبا دول هععععذ  المنطاععععة  
ارلتصععادية والعسععكرية والعمميععة  ل ععا الاععدرة عمععى مجععاراة المت يععرات الدوليععة وبنععاء 
مسععتابل امععن ومسععتار لكعععوب المنطاععة والععتخمص مععن الاواعععد العسععكرية ارجنبيععة 

د العسعععكر  وال عععاء كافعععة ارتفاليعععات المتعماعععة ب عععذا الجانعععب وععععدم السعععماح بالتواجععع
ارجنبي الذ  رهدف ل  سور ترسعيا ال يمنعة عمعى ماعدرات هعذ  العدول وفعي كافعة 
المجارت ومن ا بالدرجة ارساس ارلتصادية ذلك ان المت يرات الدولية المتسارعة 
وبخاصعععة فعععي منطاعععة الكعععر  اروسعععط   لعععد كعععممت منطاعععة الخمعععيج العربعععي والتعععي 

الممانعععععة واضعععععاف لم ويععععة العربيععععة اخععععذت بنامعععع  الععععى حالععععة جديععععدة مععععن فاععععدان 
ارس مية والبناء الاومي الذاتي  رن تفاعل هذ  المرحمة سيكعكل برنامجعا سياسعيا 
عمعععى اررض  ماتسعععما بعععين نفعععوذ معععزدوج وتوغعععل سياسعععي واع معععي معععن واكعععنطن 
وجموح متطرف من ط ران وكل يسعى لرفغ ساف اورا  ممفات  في المنطاة حيث 

الجديد الذ  اخذ يزحف عمى هذ  المنطاة الحيوية ريمكن ان ان المد الستراتيجي 
يععراهن عمععى باائعع  مسععتارا فععي وضعععية  ابتععة  ولكنعع  بالتاكيععد سععيتحول الععى مرحمععة 
انتاالية م معة جعدا لكع  الاعوتين ارسعتعماريتين الوريعات المتحعدة ارمريكيعة وايعران  

اتيكيعععة الععععى حععععراك  ععععائر حعععين تععععدفغ احععععداث المنطاعععة المفاجئععععة او تطورات ععععا الدرام
ريمكن ضبط  سواء كان ذلك عبر اردوات المباكعرة ل عذ  الاعور او اسعت  ر معن 
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طععععرف متمععععرد. ان كافععععة المعطيعععععات تكععععير الععععى ان هنعععععاك توافاععععا امريكيععععا ايرانيعععععا 
بخصوص مصالح ما واهعداف ما فعي المنطاعة  العى جانعب تاكيعدات صعانعو الاعرار 

تخمعععى ععععن اطماع عععا ارسعععتراتيجية فعععي هعععذ  ارمريكعععي بعععين واكعععنطن سعععوف لعععن ت
 المنطاة الحيوية م ما كمف ا ذلك من  من.

هذا ولد اظ رت عممية غعزو الععرا  واحت لع  معن لبعل الوريعات المتحعدة ارمريكيعة 
نتائج وافرازات خطيرة عمى آمعن واسعتارار عمعوم دول المنطاعة وبكعكل خعاص دول 

رار السياسععععي فععععي الوريععععات المتحععععدة الخمععععيج العربععععي   وهععععذا مععععاالم  صععععانعوا الاعععع
ارمريكية ودفع م الى التاكيد بين صي ة التعامل مغ الت ديدات المما مة والمحتممعة 
فععي سععيالات ارمععن الخميجععي  اصععبحت تحتععاج الععى المزيععد مععن عمميععات المراجعععة 
والتاعععويم   وهنععععا اركععععارة الععععى التععععداعيات الجيوسياسععععية والعسععععكرية وارمنيععععة ل ععععزو 

   كون  خطي استراتيجيا فادحا ارتكبت  امريكا وال رب لد اخل بمعادلة التوازن العرا
الععدولي وارلميمععي وتععرك المنطاععة تتعععرض لمخععاطر كبععرر تمععس وجععود تمععك الععدول 
ومصالح ا المكتركة ونسيج ا الديموغرافي ومستابم ا كدول مستامة. ويرر الخبيعر 

لخمعععععيج العربعععععي اصعععععبد ريواجععععع  السعععععتراتيجي ارمريكي انتعععععوني كورديسعععععمانيبين ا
الت ديععدات النظريععة المجعععردة  وانمععا ت ديعععدات حايايععة  اصععبحت تاعععغ ضععمن مرتبعععة 
المخععععاطر الحايايععععة والوكععععيكة الولععععوع وابرزهععععا ارطمععععاع اريرانيععععة ومن ععععا الخطععععر 
العسكر  التاميد  او خطر الحرب ال ير متما مة وكذلك خطر الصواريا والادرات 

وخطععر عععدم اسععتارار العععرا  الععى جانععب مخععاطر مكععاكل الطالععة النوويععة اريرانيععة 
ي اذن ونتيجعععة ل عععذ  المعطيعععات  فعععين 91التعععي تكععع دها المنظومعععة الدوليعععة عمومعععا. 

مسععتابل دول الخمععيج العربععي اصععبد رهينععة ل ععذ  المت يععرات التععي مععر ذكرهععا واسععيرة 
  خاصععة لمععا سععتؤول اليعع  ارحععداث المتسععارعة التععي تكعع دها دول المنطاععة عمومععا
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فيمععععا اذا لععععم تبععععادر دول مجمععععس التعععععاون الخميجععععي وبالتنسععععي  مععععغ الععععدول العربيععععة 
ارخععرر الععى اتخععاذ تععدابير ولائيععة مكععتركة لععادرة عمععى الحفععاظ عمععى وجودهععا كععدول 

 مستامة ذات سيادة.
 الخ صة

برزت اهمية الخميج العربي من خ ل مولع  الستراتيجي المتميز ف و يككل ذراعا 
كيمععو متر وتطععل 889حععيط ال نععد  ويتوغععل فععي ارراضععي اليابسععة بطععول بحريععا لمم

عميعع   مععان دول غنيععة بالنفط ولععد منحعع  هععذا المولععغ اهميععة التصععادية وجعمعع  ممععرا 
تجاريععا  دوليععا مععن خعع ل كونعع  البوابععة الععى الكععر  اروسععط والمحطععة ارولععى لمععدفاع 

يا والتصاديا ولد منحت  عن هذ  المنطاة وهذا ماجعم  محورا لمصراع الدولي سياس
 موانئ  البحرية والجوية المؤدية الى جميغ انحاء العالم اهمية اضافية كبيرة.

ولععد اكععد ماكنععدر مععن خعع ل نظريتعع   لمععب اررضياهميععة مولععغ الخمععيج العربععي    
عندما اعتبر  ضمن منطاة ال  ل الداخمي الذ  يحيط بامب اررض ويكون نطالا 

ات العسكرية البحرية الت م عل فيع  ار معن خع ل الممعرات من الصعوبة عمى الاطع
العربية ال  ث  وهي مضي  هرمز وباب المندب ولناة السويس واعتبر  سعبايكمان 
ضمن منطاة ارطراف الفاصمة بين الاور البرية والبحرية  وان معن يسعيطر عمي عا 

 يتحكم في اوراسيا.
دول الخمعععيج العربعععي وبكميعععات وبععععد ان تعععم اكتكعععاف ال عععروة النفطيعععة وفعععي معظعععم 

تجاريععععة عاليععععة   زاد ذلععععك مععععن اهميععععة هععععذ  المنطاععععة  حيععععث اصععععبحت مععععن اغنععععى 
ارحعواض النفطيععة فععي العععالم واحتععل المرتبععة ارولعى فععي الععوطن العربععي   هععذا الععى 
جانععب اهميتعععة فععي الميعععزان الععدولي وبخاصعععة فععي حسعععابات الععدول الصعععناعية التعععي 

 ن مصادر جديدة لمطالة.تركز جل اهتمام ا في البحث ع
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كمعا وظعل الخمعيج العربعي عبعر مراحععل التعاريا المختمفعة ناطعة احتكعاك سعاخنة بععين 
مختمععف الاعععور التععي كانعععت تطمعععغ بالتوسععغ تجعععا  المنعععاط  ارخععرر  وكعععان لمجعععزر 
والخمجععان المنتكععرة فععي الخمععيج العربععي اهميععة عسععكرية بععارزة كون ععا ذات صعع حية 

حريععة بمختمععف انواع ععا وحمايت عا وربععط الاواعععد الجويععة ولعدرة عمععى اخفععاء الاطعغ الب
المنتكرة في جنوب اوربا ال ربية   والى جانعب ذلعك فعين طبيععة اررض المنبسعطة 
 وبمساحات واسعة لد وفرت امكانية الامة المطارات العسكرية وبتكاليف منخفضة. 

يسعيطر وبالرغم من ارهميعة العسعكرية التعي يحتم عا مضعي  هرمعز   حيعث ان معن 
عمي  يسيطر عمى عمعوم منطاعة الخمعيج العربعي بحكعم كونع  الممعر الوحيعد لمعدخول 
والخروج من والى هذ  المنطاة الحيوية ار ان  في ذات الولت يككل خطورة بال ة 
عمععععى حركععععة التجععععارة الدوليععععة فععععي هععععذ  المنطاععععة  حيععععث انعععع  ولمجععععرد اغعععع   هععععذا 

يل وتولف الحركة التجاريعة بكعكل المضي  من لبل اية دولة سيؤد  ذلك الى تعط
 تام  ول ذا فين هذا الممر سيباى رهنا  لممت يرات السياسية والعسكرية.

ومن خ ل هذ  ارهمية التي اكتسبت ا منطاعة الخمعيج العربعي  فاعد اصعبحت محعط 
انظار واطماع الدول ارسعتعمارية وسعاحة لمصعراعات الدوليعة ومنعذ فتعرات تاريخيعة 

دت حععدة هععذ  الصععراعات بعععد ان ازدادت ارحتياجععات الدوليععة طويمععة   ولععد تصععاع
لمصععادر الطالععة ورن منطاععة الخمععيج العربععي اصععبحت مععن اكبععر واهععم ارحععواض 
النفطيععة فععي العععالم   وان مععايجر  اليععوم فععي هععذ  المنطاععة مععن احععداث وصععراعات 
  عسكرية وسياسية   ماهي ار لفرض السيطرة وال يمنعة عمعى ماعدرات و عروات هعذ

 المنطاة الحيوية .
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ولذلك ونتيجة ل ذ  المت يرات  فعمى دول هذ  المنطاعة العمعل وبكعتى الوسعائل معن 
اجل التصد  ل طماع ارجنبيعة والمحافظعة عمعى اسعتا ليت ا  وسعيادت ا  و روات عا  

. 
 ال وامش

الموسععععععععوعة الحرة المولععععععععغ ارلكترونععععععععي لمركععععععععز دراسععععععععات الخمععععععععيج والجزيععععععععرة -2
 .1998العربية 

د.صععععععبر  فععععععارس ال يتععععععي الخميج العربي دراسععععععة فععععععي الج رافيععععععة السياسععععععيةي   -1
 .11ص2892منكورات وزارة ال اافة وارع م العرالية ب داد 

د.محمعععععد ازهعععععر سععععععيد السعععععماك الج رافية السياسية اسعععععس وتطبياات جامععععععة  -9
 .989ص2899الموصل 

عمعععيم الععععالي والبحعععث د.نعععافغ الاصعععاب واخعععرون  الج رافيعععة السياسعععية وزارة الت -9
 .951العممي جامعة البصرة بدون تاريا ص

د.عبععععععد العبععععععاس فضععععععيا ال ريععععععر  واخرون ج رافيععععععة الععععععوطن العربي دراسععععععة  -5
 2888 ارردن  لمعولععععععات تكاممعععععع  ارلميمععععععيي دار صععععععفاء لمنكععععععر والتوزيععععععغ 

 .199ص
د.فتحعععععي ابعععععو عيان  دراسعععععات فعععععي ج رافيعععععة كعععععب  جزيرةالععععععرب  دار المعرفعععععة  -9

 .129ص2889جامعية ارسكندرية ال
 .298-299المصدر نفس  ص -9
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د.محمعععععد ازهعععععر سععععععيد السعععععماك وهاكعععععم خضعععععير الجنعععععابي  ج رافيعععععة العععععوطن  -9
العربعععععععععععي وزارة التعمعععععععععععيم الععععععععععععالي والبحعععععععععععث العممعععععععععععي  جامععععععععععععة الموصعععععععععععل  

 .191ص2895
د.محمععععد ركععععيد الفيععععل  ارهميععععة ارسععععتراتيجيةلمخميج العربي بحععععث ماععععدم فععععي  -8

 .51ص2899ال اافي السابغ  الرابطة ارجتماعية   الكويت الموسم 
29- oxford-1955.p.108.  its discoversy and development  

S.H-Longrigg.oil in middle East 
يوسف ابو الحجاج  دولعة ارمعارات العربيعة المتحعدة  دراسعة مسعحية كعاممة   -22

 .999ص2899مع د البحوث والدراسات العربية  
احمعد ياسعين عمعي السعامرائي  ارهميععة السعولية لمولعغ مجمعس التععاون لععدول  -21

الخمععيج العربيععة وع لتعع  بععارمن الاععومي العربععي   رسععالة ماجسععتيرمادمة الععى 
 .98ص2898كمية التربية  جامعة الموصل  

 .89المصدر نفس  ص -29
ة د.ابعععععععراهيم خميعععععععل احمعععععععد تاريا العععععععوطن العربعععععععي الحعععععععديث والمعاصعععععععر كمي -29

 .95ص2899التربية جامعة الموصل 
د.محمعععود عمعععي العععداوود  الخمعععيج العربععععي والعمعععل العربعععي المكعععترك  مركععععز  -25

 .92ص  2899دراسات الخميج العربي  بجامعة البصرة ب داد 
 .99المصدر نفس  ص -29
 .11احمد ياسين عمي السامرائي  مصدر ساب   ص -29
 .25المصدر نفس  ص -29
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بعععد ال نعععي ابرهيم حكومعععة ال نعععد البريطانيعععةواردارة فعععي الخمعععيج عبعععد العزيعععز ع -28
 .98العربي الرياض بدون تاريا ص

د.محمعععد غعععانم الرميحي  البحرينيمكعععك ت الت ييعععر السياسعععي وارجتمعععاعي   -19
 .98ص2899بيروت 

12- Hoy , The Gulf states , The middle east in statute 

,Washington , 1959 P. 116 . 
 ترجمة مكتب الترجمة بديوان 2لوريمر دليل الخميج العربي الاسم التاريخي ج-11

 .515ص2899حاكم لطر 
د.خميعععععععععل عمعععععععععي مراد تطعععععععععور السياسعععععععععة ارمريكيعععععععععة فعععععععععي منطاعععععععععة الخمعععععععععيج -19

 .11ص2899العربي ي داد 
 .91احمد ياسين عمي السامرائي مصدر ساب  ص-19
 .19د.خميل عمي مراد مصدر ساب  ص -15
 .119-119اسين عمي السامرائي مصدر ساب  صاحمد ي-19
د.صععبر  فععارس ال يتععي ود.انورم ععد  صععالد ج رافية الخمععيج العربي جامعععة -19

 .55ص2899ب داد كمية ارداب 
جريعععدة الكعععر  اروسعععط تارير بعنعععوان الخميج العربعععي فعععي ارجنعععدة اريرانيعععةي  -19

 1929أذار  22  22919العدد
 المصدر نفس .-18
 نفس . المصدر -99
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مركعععععز ارمعععععة لمدراسعععععات والتطعععععوير  بحعععععث بعنعععععوان   الخمعععععيج العربعععععي بعععععين  -92
 .1998ارطماع اريرانية وال يمنة ارمريكيةي 

 المصدر نفس . -91
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