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Abstract
It is no secret what the 
Persian Gulf area of 
strategic importance has 
increased with the discovery 
of oil, which made it a goal 
to compete in the 
international powers and the 
various regional in order to 
get a foothold in this 
dynamic region and the 
acquisition of enormous 

wealth and take advantage 
of the broad consumer 

market.
Among the forces that are 
trying to dominate the 
Persian Gulf region is the 
Zionist entity, Jitka, who is 
on the other superpower in 
the region have a vitality of 
the United States

  المقدمة

ال یخفـــــى مـــــا لمنطقـــــة الخلـــــیج 

ازدادت إســتراتیجیةالعربــي مــن أهمیــة 

مـع اكتشـاف الـنفط األمـر الـذي جعلهــا 

ولیــــــة هــــــدفًا تتنــــــافس علیهــــــا القــــــوى الد

واإلقلیمیة المختلفة مـن اجـل الحصـول 

علــــى مــــوطئ قــــدم فــــي هــــذه المنطقــــة 

الحیویـــــــة واالســـــــتحواذ علـــــــى ثرواتهـــــــا 

الهائلــــــــــة واالســــــــــتفادة مــــــــــن أســــــــــواقها 

  .االستهالكیة الواسعة

التــــي تحــــاول ىومــــن بــــین القــــو 

الهیمنــــة علــــى منطقــــة الخلــــیج العربــــي 

هي الكیان الصهیوني الذي یتكـأ علـى 

رى لهــا حیویــة عظمــى هــي األخــةدولــ

  . في المنطقة وهي الوالیات  المتحدة

وتحــــــاول هــــــذه الدراســــــة إثبــــــات 

الفرضــــــیة التــــــي مفادهــــــا أن االهتمــــــام 

الصــهیوني بمنطقــة الخلــیج العربــي لــم 

یـــأت مصـــادفًة وٕانمـــا ُبنـــي وفـــق دراســـة 

وتحلیـــــــل عمیـــــــق ألوضـــــــاع المنطقـــــــة 
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) إسـرائیل الكبـرى(بهدف تحقیق شعار 

الخلیج التي یطمح الصهاینة في جعل

العربـــــي حـــــدودها الشـــــرقیة وذلـــــك مـــــن 

خـــالل التغلغـــل االقتصـــادي والسیاســـي 

ــــــــــى  والثقــــــــــافي واإلعالمــــــــــي بــــــــــل وحت

العسكري وصـوًال إلـى احـتالل المنطقـة 

  .بالكامل في المستقبل

انسجامًا مـع هـدف البحـث فقـد و 

إلــــى مبحثــــین ُعنــــي األول هقســــیمتتــــم 

ببیـــــان األهمیـــــة االســـــتراتیجیة للخلـــــیج 

ر االهتمـــام االســـتراتیجي العربـــي وجـــذو 

والمبحـــــــث الثـــــــاني . الصـــــــهیوني بـــــــه 

وســــــــائل و ُخصــــــــص لبحــــــــث أهــــــــداف 

االســــتراتیجیة الصــــهیونیة فــــي الخلــــیج 

  .العربي

ـــ م آمـــل أن أكـــون قـــد اوفـــي الخت

وفقــت فــي طــرح هــذا الموضــوع الواســع 

واهللا .. المتشعب بهذه الدراسة الموجزة 

  .ولي التوفیق

  المبحث األول

االهتمــــــــــام أهمیــــــــــة الخلــــــــــیج وجــــــــــذور 

  االستراتیجي الصهیوني به

أهمیــــــــــة الخلــــــــــیج العربــــــــــي فــــــــــي / أوالً 

  :  االستراتیجیة الصهیونیة

تتمتـــــع منطقـــــة الخلـــــیج العربـــــي 

بأهمیــــة اســــتثنائیة فــــي االســــتراتیجیات 

الدولیـــــــــة واإلقلیمیـــــــــة بســـــــــبب تمیزهـــــــــا 

وموقعهـــــا )١(لـــــةبثرواتهـــــا النفطیـــــة الهائ

الذي جعلها األمر ، االستراتیجي المهم

ًا لصــراع الــدول الكبــرى ونفوذهــا مســرح

طــــــوال تاریخهــــــا الحــــــدیث والمعاصــــــر 

فبـــاألمس تصـــارع علـــى هـــذه المنطقـــة 

الكبار لقنـاعتهم بـأن مـن یسـیطر علـى 

ـــیج العربـــي یســـیطر علـــى شـــرایین  الخل

التجـــــارة بـــــین الشـــــرق والغـــــرب والیـــــوم 

یستمر الصراع والتنافس للقناعـة ذاتهـا 

ــــیج  ولســــبب اكثــــر حیویــــة هــــو أن الخل

ي قــــد أضــــحى المصــــدر األكثــــر العربــــ

أهمیة على الصعید العـالمي وهـذا فـإن 

  .)٢(الصراع علیه یغدو صراع وجود

تمثــل اإلســتراتیجیةومــن الناحیــة 

منطقة الخلیج العربـي التخـوم الجنوبیـة 

لروسیا والتي تـدور سیاسـتها منـذ وقـت 

بعیـــد فـــي إطـــار الســـعي للوصـــول إلـــى 

قة المیاه الدافئة وبالمقابل احتلت المنط

موقعًا بالغ األهمیة بالنسبة للغـرب فـي 

محاولتــه الدائمــة منــذ عقــد الخمســینات 

في القرن الماضـي إلقامـة حـزام األمـن 
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الغربي حول االتحاد السـوفیتي السـابق 

  .)٣(خالل مرحلة الحرب الباردة

ةاإلسـتراتیجیوفي إطار األهمیـة 

ــــیج العربــــي یــــأتي مضــــیق هرمــــز  للخل

لمائیــــة مــــا اخطــــر الممــــرات ابلیمثــــل ر 

  )٤(وشــــــریان الحیــــــاة للعــــــام الصــــــناعي

فضـــًال عـــن أن الخلـــیج العربـــي یـــرتبط 

لذین لبالبحر األحمر والبحر المتوسط ا

، یطــــــل علیهمـــــــا الكیــــــان الصـــــــهیوني 

ولهذا یكتسب الخلـیج وضـعًا جغرافیـًا ـــ 

سیاسیًا فریدًا فهو من ناحیة طرف في 

تركیب جغرافي سیاسي مركزه الصـراع 

جغرافیــــــًا شــــــرق (العربــــــي الصــــــهیوني 

مـــن ناحیـــة أخـــرى اصـــبح و ) المتوســـط

مركـــــز التنـــــافس بـــــین القـــــوى العظمـــــى 

ــل القـــوى فـــي العـــالم بحیـــث  واهتمـــام كـ

یكفـــــي خبـــــر واحـــــد عمـــــا یحـــــدث فـــــي 

منطقتــه الن ترتفــع أو تــنخفض أســعار 

العمـــالت واألســـهم وتجتمـــع أو تـــنفض 

وال تكــاد تخلـــو ، المــؤتمرات واللقـــاءات 

ي خطـة سیاســیة أو خطــاب سیاســي أل

مســؤول فــي الشــرق والغــرب وحتــى فــي 

العـــــــــالم الثالـــــــــث إال ویكـــــــــون الخلـــــــــیج 

السـیما )٥(موضوع الحـدیث أو التعلیـق

فـــي أعقـــاب حـــرب الخلـــیج الثانیـــة هـــذا 

على المستوى الدولي أما على مستوى 

اإلقلیمـــــي فـــــإن الكیـــــان الصـــــهیوني ال 

لألمـــن إســـتراتیجیتهیســـتطیع أن یرســـم 

حــــر فـــي منطقــــة البحــــر األحمــــر أو الب

المتوســـــط بـــــدون تصـــــور لألمـــــن فـــــي 

  .)٦(هالخلیج العربي حسب إدراكه ل

فضــــًال عــــن ذلــــك فــــإن الخلــــیج 

العربي یحظى بأهمیة اقتصادیة أخرى 

تأتي من إن دوله سوقًا كبیرة لتصریف 

الســلع الصــناعیة والزراعیــة والعســكریة 

مـــن الـــدول الرأســـمالیة وهـــذا قـــد شـــجع 

الكیــــان الصــــهیوني فــــي ظــــل ترتیبــــات 

مقبلة وعالقـات مباشـرة أو غیـر تسویة

مباشرة مع دول الخلیج العربي إلى أن 

یكـــــــــون مصـــــــــدرًا رئیســـــــــیًا إلـــــــــى هـــــــــذا 

  .)٧(السوق

ممـــــا تقـــــدم یتضـــــح أن لمنطقـــــة 

هدفاً الخلیج العربي أهمیة بارزه جعلها

ســـتراتیجیات دولیـــة وٕاقلیمیـــة مختلفـــة إل

ومنهـــا تطلـــع الكیـــان الصـــهیوني لهـــذه 

المنطقــــــــــة حیــــــــــث یســــــــــعى لصــــــــــیاغة 

محــددة ترمــي إلــى الهیمنــة ســتراتیجیةإ

علـــى مقـــدرات هـــذه المنطقـــة مـــن اجـــل 
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تحقیق أهدافه التوسعیة العدوانیـة علـى 

  .حساب األمة العربیة ومصالحها

جـــــذور االهتمـــــام االســـــتراتیجي /ثانیـــــاً 

  :يالصهیوني بالخلیج العرب

استأثرت منطقـة الخلـیج العربـي 

باهتمـــام اإلســـتراتیجیة الصـــهیونیة منـــذ 

ویلـــــــــة ســـــــــبقت قیـــــــــام الدولـــــــــة فتـــــــــرة ط

فقـــد تضـــمنت ١٩٤٨الصـــهیونیة عـــام 

أفكـــــــــار ومشـــــــــاریع مؤســـــــــس الحركـــــــــة 

الصـــهیونیة وروادهـــا األوائـــل مجموعـــة 

مــــــــــن التصــــــــــورات تؤكــــــــــد أطمــــــــــاعهم 

ومخططــــاتهم العدوانیــــة حیــــال منطقــــة 

  .)٨(الخلیج العربي

وعنـــــــــــــــدما تأســـــــــــــــس الكیـــــــــــــــان 

الصـــــهیوني اســـــتندت عقیدتـــــه األمنیـــــة 

ي في أبعـاد على فكر استراتیجي شمول

عدواني فـي جـوهره یتعامـل مـع الزمـان 

ــــــدولي  والمكــــــان والمحــــــیط اإلقلیمــــــي ال

وتخطــــــیط بعیــــــد المــــــدى منطلقــــــًا مــــــن 

مجموعـــــــة متشـــــــابكة مـــــــن المقومـــــــات 

والمفـــاهیم والعناصـــر واألغـــراض التـــي 

ســــیطرت دائمــــًا علــــى عقیدتــــه األمنیــــة 

بحیث كان هذا الكیان یتعامل مع ذلك 

صـــــــــر أو المقــــــــوم أو المفهـــــــــوم أو العن

الغــــــــرض دون غیــــــــره وفــــــــق الشــــــــروط 

  .)٩(والظروف والعوامل السائدة

اإلســــــتراتیجیةولهــــــذا فــــــأن      

الصــــــــهیونیة أولــــــــت منطقــــــــة الخلــــــــیج 

العربي أهمیة استثنائیة إذ أنهـا أدركـت 

الصــــلة الواضــــحة بــــین النــــزاع العربــــي 

الصـــهیوني وهـــذه المنطقـــة مـــن خـــالل 

ه هـــالمـــدى الـــذي تـــرى فیـــه دول المواج

النفطیــــة والنقدیــــة للــــدول ةالقــــو العربیــــة 

العربیــــة الخلیجیــــة باإلمكــــان اســــتخدام 

الــنفط الــذي تنتجــه هــذه الــدول ســالحًا 

سیاسیًا واقتصادیا في الصراع وهذا ما 

ــي أعقــــاب حــــرب عــــام  حــــدث فعــــًال فــ

وبشكل مؤثر في أعقاب حرب ١٩٦٧

كــذلك فــي اســتفادة دول . ١٩٧٣عــام 

المواجهة في مساعدات  مالیة ضخمة 

ــــــیج لتمویــــــل مجهودهــــــا مــــــن د ول الخل

  .)١٠(الحربي

إن الكیــان الصــهیوني عمــل وال 

یـــــــــزال یعمـــــــــل علـــــــــى إجهـــــــــاض أیـــــــــة 

احتمـــــاالت بـــــالخطر علیـــــه ممكـــــن أن 

تــــأتي مــــن األقطــــار الخلیجیــــة وكانــــت 

أكثـــرعالقتـــه بنظـــام  الشـــاه فـــي إیـــران 

أنمـــــاط العالقـــــات بـــــین الـــــدول تشـــــعبًا 
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وكـــــذلك أكثرهـــــا غموضـــــًا فـــــي الوقـــــت 

عـــــــد ســـــــقوط الشـــــــاه وحتـــــــى ب، نفســـــــه 

وٕاصـــــدار النظـــــام الجدیـــــد تصــــــریحات 

ظهـــــــــــر الكیـــــــــــان ، مشـــــــــــددة ضـــــــــــدها 

الصــهیوني فــي قائمــة الــدول المصــدرة 

للســــالح إلــــى إیــــران فــــي حربهــــا ضــــد 

  .العراق في فترة الثمانینات

والواقـــــع أن الكیـــــان الصـــــهیوني 

یقـــع فـــي مقدمـــة الـــدول المســـتفیدة فـــي 

اإلیرانیــة ســواء مــن -العراقیــة الحــرب

عاف النظــــــام فــــــي إیــــــران خــــــالل إضــــــ

وتحطـــیم عالقتـــه مـــع األقطـــار العربیـــة 

العســكریة ةمـن خــالل اســتنزاف القــو وأ

والشــك أن ابــرز . واالقتصـادیة للعــراق 

ــــــة هنــــــا هــــــي  األعمــــــال العدوانیــــــة دالل

٧ضـرب المفاعــل النـووي العراقــي فــي 

  .)١١(١٩٨١حزیران 

أمــــا حــــرب الخلــــیج الثانیــــة فقــــد 

سـبًا للكیـان شكلت مناخًا استراتیجیًا منا

الصـــــــــهیوني علـــــــــى كافـــــــــة األصـــــــــعدة 

السیاســـــــــــــیة والعســـــــــــــكریة والدعائیـــــــــــــة 

وحرصــــــــت القیــــــــادة الصــــــــهیونیة فــــــــي 

التعامل مع هذه األزمة بما یضمن في 

النهایــة خدمــة مختلــف أغــراض األمــن 

  )١٢(الصـــــــــــهیوني بمفهومـــــــــــه الشـــــــــــامل

والســـــیما فـــــي تـــــدمیر القـــــوة العســـــكریة 

فلـــــیس فـــــي صـــــالح الكیـــــان . العراقیـــــة 

وني أن توجــــد دولــــة قویــــة فــــي الصــــهی

  .)١٣(نطاق نفوذه االستراتیجي المحتمل

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

اإلســـتراتیجیة الصـــهیونیة تجـــاه الـــوطن 

  العربي

  األهداف والوسائل

الصــهیونیة اإلســتراتیجیةأهــداف:أوًال 

  في الخلیج العربي 

یؤكـــــد شـــــاي فلـــــدمان وهـــــو مـــــن 

أن "الصــــهیونیة اإلســــتراتیجیةمنظــــري 

یجـب أن ةالعلیا ألیة دولـتیجیةاإلسترا

تنبثــق مــن أهــدافها الوطنیــة إذ أن هــذه 

ما هـي سـوى خطـة عمـل اإلستراتیجیة

  .)١٤("لتحقیق هذه األهداف

یتفـــق عـــدد مـــن البـــاحثین علـــى 

أن أهــــداف الكیــــان الصــــهیوني بشــــكل 
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عـــــــام هـــــــي حمایـــــــة الوجـــــــود والهجـــــــرة 

الیهودیـــة والتقـــدم االقتصـــادي والتوســـع 

بـــــــــــــــــــالمفهوم اإلقلیمـــــــــــــــــــي والســـــــــــــــــــالم 

  .     )١٥(الصهیوني

وتمیـــــــــــــــــــــــزت االســـــــــــــــــــــــتراتیجیة 

الصــــــهیونیة بأنهــــــا حــــــددت أغراضــــــها 

بشـكل دقیــق وواضـح ورســمت الطرائــق 

واألســـــالیب التـــــي توصـــــلها إلـــــى تلـــــك 

األغراض وعینت مراحل تحقیقها وهي 

تسـتند علــى أفكـار الصــهیونیة العالمیــة 

التـــي ترمـــي إلـــى الســـیطرة علـــى العـــالم 

ة وٕاخضـــــاعها واســـــتعباد الشـــــعوب كافـــــ

للشـــــرائع واألحكـــــام الیهودیـــــة المشـــــوهة 

والهــــدف اإلســــتراتیجي فــــي مخططــــات 

الصهیونیة هو العـرب بتـراثهم الروحـي 

  .)١٦(والحضاري

وبالنسبة لمنطقة الخلیج العربـي 

فقــــد ســـــاعدت مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل 

علــــــى التوجــــــه الصــــــهیوني فــــــي هــــــذه 

المنطقــــة یــــأتي فــــي مقــــدمتها أهمیتهــــا 

دراك صـــــــانع ووجودهـــــــا أصـــــــال فـــــــي إ

، القـــــــــــــرار اإلســـــــــــــرائیلي الصـــــــــــــهیوني 

والوضـــع المتـــردي للعـــرب الســـیما بعـــد 

العـــدوان الثالثینـــي علـــى العـــراق األمـــر 

الـــذي عـــزز مكانـــة الكیـــان الصـــهیوني 

على حساب العرب وجعله یستغل هذه 

الظــــــروف لتحقیــــــق مــــــوطئ قــــــدم فــــــي 

عـــــــــن التقـــــــــاء ًال◌ً ضـــــــــف)١٧(المنطقـــــــــة

المصــــــالح الصــــــهیونیة مــــــع المطــــــامع 

ریكیــــــــة فــــــــي المنطقــــــــة فالوالیــــــــات األم

المتحدة حریصة على أن یكون الكیان 

الصـــهیوني نشـــط فـــي مواجهـــة العـــرب 

مـــن اجـــل حمایـــة المصـــالح األمریكیـــة 

في الشرق األوسط بشكل عام والخلـیج 

  .)١٨(العربي بشكل خاص

ویمكـــــــــــــن تحدیـــــــــــــد األهـــــــــــــداف 

االســـــتراتیجیة للكیـــــان الصـــــهیوني فـــــي 

منطقـــــة الخلـــــیج العربـــــي علـــــى النحـــــو

  :التالي 

إن إنشـــــاء : األهـــــداف االقتصـــــادیة. ١

القاعدة االقتصـادیة المتینـة كـان هـدف 

الصــهیونیة التــي أوكلــت إلــى المؤسســة 

العســــــــكریة أمــــــــر حمایتهــــــــا وضــــــــمان 

اســـــــــتمرارها وتـــــــــوفیر عوامـــــــــل النمـــــــــو 

اإلستراتیجیةواالزدهار لها ولقد جعلت 

العسكریة الصهیونیة هذه األمور هـدفًا 

ســــــــعى إلـــــــــى مــــــــن األهــــــــداف التــــــــي ت

          .)١٩(بلوغه
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ویعاني االقتصاد الصهیوني من 

مد ـــمشاكل كثیرة ألنه اقتصـاد تـابع یعت

ـــــــى علـــــــى المعونـــــــات ةـــــــــبالدرج األول

فضــًال عــن البطالــة والتضــخم والعجــز 

األمــر الــذي )٢٠(فــي میــزان المــدفوعات

جعـــــل الكیـــــان الصـــــهیوني یفكـــــر فـــــي 

االســــــــــتفادة مــــــــــن الســــــــــوق الخلیجــــــــــي 

ته الصـناعیة والزراعیـة لتصرف منتجاا

وتقدیم الخدمات التقنیة والسعي لجـذب 

االســــــــــــتثمارات الخلیجیــــــــــــة والســــــــــــیاح 

ــــــــة  الخلیجیــــــــین إلــــــــى فلســــــــطین المحتل

مســــتفیدًا مــــن التغیــــرات الجدیــــدة التــــي 

أفرزتهـــا حـــرب الخلـــیج الثانیـــة وانتهـــاء 

الحـــــرب البـــــاردة ومفاوضـــــات التســـــویة 

الســیما بعــد انعقــاد قمــة مدریــد للســالم 

وعقــد ١٩٩١رق األوســط عــام فــي الشــ

المـــــــــــؤتمرات االقتصـــــــــــادیة المتعـــــــــــددة 

ــــــت بصــــــبغة  األطــــــراف التــــــي وان تلون

اقتصـــادیة فأنهـــا اســـتندت فـــي جوهرهـــا 

ســـــــــتراتیجي -علـــــــــى مبـــــــــدأ سیاســـــــــي 

لتصــبح فــي النهایــة واحــدة مــن أعمــدة 

التغلغـــــــل الصـــــــهیوني األمریكـــــــي فـــــــي 

  .)٢١(منطقة الخلیج العربي

تتمثـــــــــــــل : األهـــــــــــــداف السیاســـــــــــــیة. ٢

هـــداف السیاســـیة للكیـــان الصـــهیوني األ

باالهتمــــــام باالنتمــــــاء اإلقلیمــــــي فهـــــــذا 

الكیــــان العــــدواني التوســــعي یســــیر فــــي 

سیاســة اكثــر عنفــًا مــن سیاســته عقـــب 

بغــض النظــر عــن ١٩٦٧حــرب عــام 

الحزب الحاكم إن كـان مـن الحمـائم أم 

بعــدًا مــن أكثــرًا ضــأیوأصــبحالصــقور 

حیـــــــث االهتمـــــــام باإلطـــــــار اإلقلیمـــــــي 

والسیما في ظل مـا یسـمى )٢٢(ليوالدو 

بالنظــام العــالمي الجدیــد وحالــة التــردي 

فــي الواقــع العربـــي وبــروز الفكــرة التـــي 

ســـــیس نظـــــام یـــــروج لهـــــا الصـــــهاینة بتأ

عــن النظــام إقلیمــي جدیــد یكــون بــدیالً 

العربـــي وهـــو مشـــروع الشـــرق األوســـط 

كیـان الصـهیوني هـو الالذي یكـون فیـه 

لعربیــة الدولــة المهیمنــة علــى المنطقــة ا

بما فیها منطقة الخلـیج العربـي وصـوًال 

ةإلى صیاغة قسمة عمل إقلیمیة جدیـد

)٢٣(تكـــــون القیـــــادة فیهـــــا لهـــــذا الكیـــــان

وبــذلك تــتم إعــادة ترتیــب المنطقــة مــن 

ـــــد مـــــن خـــــالل مشـــــروعات وُبنـــــى  جدی

تنظیمیــة ترســم حــدود النظــام اإلقلیمــي 

المقترح بعد إلغاء الهویة العربیة لتحـل 
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بینمـــا ) شـــرق أوســـطیةال(محلهـــا هویـــة 

یزداد تمسك الكیـان الصـهیوني بهویتـه 

مــــــن خــــــالل اإلصــــــرار علــــــى مشــــــروع 

ـــــة وهـــــذا )٢٤(الدولـــــة الیهودیـــــة  المهیمن

  : )٢٦(یتطلب األمور آالتیة

  .إلغاء المقاطعة العربیة. أ

تطبیــــــــع العالقــــــــات بــــــــین الكیــــــــان . ب

الصهیوني والدول العربیة والسیما دول 

  .الخلیج

الـــربط بـــین عملیـــة إقامـــة نـــوع مـــن . ج

ــــــــــیج  الســــــــــالم مــــــــــن جهــــــــــة ودول الخل

  .والمغرب العربي من جهة أخرى

العمـــل مـــن اجـــل أن یكـــون الكیـــان . ٣

: الصهیوني القوه العظمى في المنطقـة

یســـعى الكیـــان الصـــهیوني مـــن خـــالل 

الســــــیطرة علــــــى الخلــــــیج العربــــــي إلــــــى 

فـــي المنطقـــة ةمركزیـــةالتحـــول إلـــى قـــو 

  .تها ومستقبلهااتتحكم في مقدر 

إن الكیــــــــــان الصــــــــــهیوني فــــــــــي 

التخطــــــــیط االســــــــتراتیجي الصــــــــهیوني 

یجب أن یتمتع بمقومات الدولة القـادرة 

ــــــــــــذاتي  ــــــــــــاء ال ــــــــــــى تحقیــــــــــــق االكتف عل

االقتصـــادي والمنعـــة العســـكریة ویجـــب 

أن تمتـــد بحیـــث تشـــمل مصـــادر القـــوة 

واألرض الواســــــعة والمیــــــاه الضــــــروریة 

للزراعـــــــــــــــــة والصـــــــــــــــــناعة والمراكـــــــــــــــــز 

لســـــــیطرة الســـــــتراتیجیة التـــــــي تضـــــــمن ا

الدفاعیـــــة والهجومیـــــة علـــــى األراضـــــي 

المجــــــاورة وتســــــمح بتحقیــــــق األهــــــداف 

ولــــیس هنــــاك .  )٢٧(التوســــعیة الالحقــــة

مــــــن منطقـــــة الخلــــــیج العربــــــي أفضـــــل

تضفي قوة على الكیان الصهیوني فـي 

حالــة الهیمنـــة علیهــا بشـــكل مباشـــر أو 

غیــــــر مباشــــــر لمــــــا لهــــــا مــــــن أهمیــــــة 

ستراتیجیة واقتصـادیة ممـا اومواصفات 

مكـــن هـــذا الكیـــان الن یصـــبح الدولـــة ی

المحوریـــة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 

األمـر الــذي یفســر المــؤامرة الصــهیونیة 

الكبـــــرى ضـــــد العـــــراق وبقیـــــة األقطـــــار 

ولتحقیـــق هــذا الهـــدف یعمـــل . العربیــة 

الكیان الصهیوني وبتأیید أمریكي على 

  :)٢٨(محورین هما

استمرار ما یسمى بالعملیة السلمیة . أ

ودولیــــة مــــن اجــــل ةى عربیــــبحشــــد قــــو 

ةمكانــــة سیاســــیة بــــارز الحصــــول علــــى

ومحاولة خلق حالة نفسیة تعـد العملیـة 

مواصــلة .ب. الســلمیة قــدرًا ال بــد منــه

عملیة تفكیـك األقطـار العربیـة بإشـاعة 
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الصــراعات داخــل كــل دولــة وفیمــا بــین 

هذه األقطار ومع الدول األخرى لخلق 

ـــــــــــة مـــــــــــن اإلنهـــــــــــاك واالســـــــــــتعداد  حال

  .الملالستس

وهكــــــذا یتضــــــح أن األقطــــــار العربیـــــــة 

جمیعـــــًا بمـــــا فیهـــــا تلـــــك التـــــي وقعـــــت 

معاهــدة ســالم أو طبعــت عالقاتهــا مــع 

الكیــــــــان الصــــــــهیوني ســــــــیكون أمنهــــــــا 

القـــومي والـــوطني فـــي خطـــر فـــي ظـــل 

ومخطــــط ) إســــرائیل العظمــــى(مشـــروع 

الســــــیطرة الصــــــهیوني اإلقلیمــــــي علــــــى 

  .المنطقة

ة وســائل اإلســتراتیجیة الصــهیونی/ثانیــاً 

  :في الخلیج العربي

العلیــــــــا ألیــــــــة اإلســــــــتراتیجیةإن 

دولــــة بقــــدر مــــا تفتــــرض فكریــــًا تحدیــــد 

أهـــدافها الوطنیــــة فهـــي تســــتلزم عملیــــة 

لترجمــــــة تلــــــك ةتحدیــــــد وســــــائل معینــــــ

األهداف إلى واقـع ملمـوس لـذا یتطلـب 

بـین الهـدف ةإجراء عملیـة موازنـة دقیقـ

والوســــیلة فــــأي اخــــتالل فــــي التناســــب 

كر والعمـــــــــــــل بینهمــــــــــــا یضـــــــــــــر بــــــــــــالف

  .)٢٩(االستراتیجي

وتـــؤدي عوامـــل متعـــددة داخلیـــة 

وخارجیـــة فـــي تحدیـــد الوســـیلة المتبعـــة 

لتحقیـــق الهـــدف تتعلـــق بعناصـــر القـــوة 

.)٣٠(والقـــــــــدرة المتـــــــــوفرة لالســـــــــتراتیجیة

وبالنســبة للوســـائل التــي یتبعهـــا الكیـــان 

فـــي تهســـتراتیجیاالصـــهیوني فـــي تنفیـــذ 

منطقــة الخلــیج العربــي یمكــن عرضــها 

  :النحو األتيعلى

وتعــد مــن أهــم : الوســائل العســكریة. ١

أول (الوسـائل فقــد أوضــح بــن غوریــون 

أن ) "رئــــیس وزراء للكیـــــان الصـــــهیوني

علـــــــــــى وزارة الـــــــــــدفاع إدارة السیاســـــــــــة 

ـــــــــة وان وظیفـــــــــة وزارة  الخارجیـــــــــة للدول

الخارجیـــــة لیســـــت ســـــوى تفســـــیر تلـــــك 

  .)٣١(" السیاسة

وتشـــــــــمل الوســـــــــائل العســـــــــكریة 

التهدیـــد باســـتخدامها أوةاســـتخدام القـــو 

والعــــــــــدوان غیــــــــــر المباشــــــــــر كتــــــــــدبیر 

المـــؤامرات ودعـــم المتـــآمرین باألســـلحة 

والمشـــورة وهـــذه األمـــور طبقهـــا الكیـــان 

فـــي إســـتراتیجیتهالصـــهیوني فـــي تنفیـــذ 

الخلــیج العربــي فقــد أمــد التمــرد الكــردي 

فـــــي شـــــمال العـــــراق منـــــذ فتـــــرة طویلـــــة 

باألســـلحة والخبـــرة العســـكریة مـــن اجـــل 
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كــذلك التعــاون . عــراق وٕانهاكــهتجزئــة ال

التسلیحي مع إیران الخمیني في حـرب 

١٩٨٨–١٩٨٠الثمانیـــــــــــة ســـــــــــنوات 

واســتغالل هــذه الحــرب لقصــف مفاعــل 

)٣٢(١٩٨١تمــــــــــــــوز العـــــــــــــــراق عـــــــــــــــام 

والتخطـــــیط لهجـــــوم جـــــوي مـــــدبر عـــــام 

اســــــــــتهدف منشــــــــــآت العــــــــــراق ١٩٩٠

االقتصـــــــادیة والعســـــــكریة وقـــــــد ردعـــــــه 

كمــــا شــــارك ١٩٩٠العــــراق فــــي عــــام 

یــان الصــهیوني مــع قــوات التحــالف الك

لضـــرب العـــراق فـــي العـــدوان الثالثینـــي 

علیـه كــل ذلــك مـن اجــل تــدمیر العــراق 

مـــن المشـــاركة فـــي أي هوتجزئتــه لمنعـــ

عســــكریة عربیــــة مــــع الكیــــان ةمواجهــــ

  .)٣٣(الً بالصهیوني مستق

الوســــــائل االقتصــــــادیة وتتضــــــمن . ٢

مشروع الشرق األوسط الذي تكون فیه 

ي هـو الدولـة المهیمنـة الكیان الصـهیون

باالستفادة من الخبرة الصهیونیة ورأس 

المال والنفط الخلیجي واألیـدي العاملـة 

المصــریة والفلســطینیة الرخیصــة كــذلك 

مـــــــن خـــــــالل المـــــــؤتمرات االقتصـــــــادیة 

المتعــددة األطــراف التــي اشــتركت فیهــا 

دول مجلــــس التعــــاون الخلیجــــي وهــــذه 

المــــــــــؤتمرات الهــــــــــدف منهــــــــــا خدمــــــــــة 

صــــهیونیة واألمریكیــــة فــــي المصــــالح ال

أربعـــة المنطقـــة وقـــد ُعقـــدت لحـــد اآلن 

  :  مؤتمرات اقتصادیة وهي

مـــؤتمر الـــدار البیضـــاء الـــذي عقـــد . أ

  .١٩٩٤عام 

مؤتمر قمـة عمـان الـذي عقـد عـام . ب

١٩٩٥.  

مـــــؤتمر القـــــاهرة الـــــذي عقـــــد عـــــام . ت

١٩٩٦.  

مـــــؤتمر الدوحـــــة الـــــذي عقـــــد عـــــام . ث

وقـــــد توقـــــف عقـــــد مثـــــل هـــــذه . ١٩٩٧

لمـــؤتمرات االقتصـــادیة بســـبب انـــدالع ا

الفلسطینیة منذ أواخر أیلول االنتفاضة

ثم بدأت تـزداد بعـد توقـف ٢٠٠٠عام 

كمــا قــام الكیــان الصــهیوني االنتفاضــة 

بعقــــد اتفاقیــــات تجاریــــة مــــع عــــدد مــــن 

دول الخلـــــیج العربـــــي والســـــیما ُعمـــــان 

  .)٣٤(وقطر والبحرین

تعد الدبلوماسیة إحدى : الدبلوماسیة.٣

دولة خارج إستراتیجیةسائل لتحقیق الو 

الحدود وهي تقترن بمفهوم القوة والقدرة 

وقـــــــــد )٣٥(بشـــــــــكل عضـــــــــوي ومحتـــــــــوم

استخدم الكیان الصـهیوني الدبلوماسـیة 
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مـــن اجـــل كســـب دول مجلـــس التعـــاون 

الخلیجــــي والســــیما بعــــد حــــرب الخلــــیج 

الثانیة وحضور هذه الـدول فـي مـؤتمر 

١٩٩١التســـــــــویة فـــــــــي مدریـــــــــد عـــــــــام 

ات المتبادلــــــــــــة والمحادثــــــــــــات والزیــــــــــــار 

المباشــــــرة وغیــــــر المباشــــــرة بــــــین هــــــذا 

الكیان واألقطار الخلیجیة وفتح مكاتب 

وتعـد قطــر أول . للبعثـات الدبلوماســیة 

دولــة خلیجیــة تقــوم بفــتح مكتــب للبعثــة 

  )٣٦(الدبلوماسیة في تل أبیب

إذ یوجــــــــــه : الوســــــــــائل اإلعالمیــــــــــة. ٤

الكیــــان الصــــهیوني حمــــالت إعالمیــــة 

مكثفــة ضــد األقطــار التــي تعــد خصــمًا 

لـــــدودًا لهـــــا كـــــالعراق الـــــذي یمثـــــل قـــــوة 

إقلیمیـــة فـــي المنطقـــة یمكـــن أن یكــــون 

خطـــــــرًا علـــــــى مصـــــــالحها وتطلعاتهـــــــا 

للســـیطرة علـــى منطقـــة الخلـــیج العربـــي 

وان تكــــــون دولــــــة كبــــــرى فــــــي الشــــــرق 

یســــــــــعى الكیــــــــــان كــــــــــذلك . األوســــــــــط 

الصهیوني إلى التركیـز علـى نتـائج مـا 

یســـــــمى الســـــــالم علـــــــى دول المنطقـــــــة 

والسیما دول الخلیج العربي مما یسهل 

  .كسب هذه الدول إلى جانبه

  

  :الخاتمة

انصـــــرف هـــــذا البحـــــث لدراســـــة 

اإلســــتراتیجیة الصــــهیونیة فــــي منطقــــة 

الخلـــیج العربـــي وقـــد وجـــدت أن أهمیـــة 

إلقلیمـــــي المنطقـــــة والصـــــراع الـــــدولي وا

حولهــا واعتمــاد الــدول الصــناعیة علــى 

ثروتهـــــــا النفطیـــــــة الضـــــــخمة والجیـــــــدة 

النوعیــة جعــل اإلســتراتیجیة الصــهیونیة 

تتجه للعمل على التوسع اإلقلیمي فیها 

  : مستفیدًة من عدة عوامل أهما

الهیمنــــة األمریكیــــة علــــى المنطقــــة .١

العربیــة فـــي أعقــاب إنتهـــاء الحـــرب 

ـــــي علـــــى البـــــاردة والعـــــدوان الثال ثین

  .العراق

ــــــــــار المجموعــــــــــة االشــــــــــتراكیة .٢ انهی

وتراجــــــــــع الــــــــــدور الروســــــــــي فــــــــــي 

.المنطقة

تــردي الوضــع العربــي الــذي یعــیش .٣

  .حالة انقسامات وخالفات حادة

المنـــاخ السیاســـي الـــذي ســـاد حتـــى .٤

انــــــــــدالع االنتفاضــــــــــة الفلســــــــــطینیة 

األخیـــرة والـــذي اتســـم بالمفاوضـــات 

ت العربیــة الصــهیونیة علــى المســارا

. كافة
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ویمكـــــــــــن القـــــــــــول إن ثمـــــــــــة نجاحـــــــــــًا 

اســـــــــــتطاعت تحقیقـــــــــــه اإلســـــــــــتراتیجیة 

الصــهیونیة فــي منطقــة الخلــیج العربــي 

وان ســـــبب هـــــذا النجـــــاح فضـــــًال عـــــن 

العوامل السابقة قد جاء نتیجة تخطـیط 

مـــدروس ودعـــم أمریكـــي غیـــر محـــدود 

بینما افتقر العرب إلستراتیجیة واضحة 

وموحـــــــدة ممـــــــا یســـــــتدعي اســـــــتنهاض 

القوة والقـدرة لـدى األمـة العربیـة عوامل

لمواجهة الهیمنة الصهیونیة واألمریكیة 

حفاظًا على األمن القومي والعربي من 

.هــــــــــــــــــــــذه التحــــــــــــــــــــــدیات الخطیــــــــــــــــــــــرة
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  :الهوامش

. تضم منطقة الخلیج العربـي اكثـر مـن ثلثـي االحتیـاطي النفطـي العـالمي الثابـت.١

الخلــیج العربــي والمحــیط خلیــل علــي مــراد سیاســة الوالیــات المتحــدة فــي . أنظــر د

نیســـان ١٣مجلـــة الخلـــیج العربـــي العـــدد األول الســـنة . ١٩٨٠-١٩٦٨الهنـــدي 

.١٩ص ١٩٨٥

، دار النهــار للنشــر، أمــن الخلــیج بعــد الحــرب البــاردة، عبــد الجلیــل زیــد مرهــون.٢

.١٣ص١٩٩٧بیروت

مجلـــة المصـــور العـــدد ، المفهـــوم العربـــي ألمـــن الخلـــیج ، علـــي الـــدین هـــالل .٣

.١٧ص٢٧/٥/١٩٨٣، ٣٠٥٩

السیاســة األمریكیــة تجــاه الخلــیج العربــي بــین إدارة ینكســون ، كمــال یاســین جاســم.٤

، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة فــي العلــوم السیاســیة جامعــة بغــداد، وعهــد ریغــان

. ٢٤-٢٣ص ١٩٨٥

أمــن الخلــیج وارتباطــه بــاألمن القــومي والعربــي فــي ضــوء ، محجــوب عمــر. د.٥

.٢٩ص ١٩٨١آب ٣٠العدد ، المستقبل العربي، ئیليالنزاع العربي اإلسرا

. ٤٥ص ١٩٨٠أمین هویدي، أحادیث في األمن العربي، دار الوحدة بیروت .٦

.٢٥كمال یاسین المصدر السابق ص.٧

، ١٧٦العـدد ، مجلـة المسـتقبل العربـي، إسـرائیلةالعـرب فـي مواجـ، زكي حنـوش.٨

.٥٠–٤٩ص ١٩٩٣أكتوبر 

، مجلــة الــدفاع، العقیــدة األمنیــة اإلســرائیلیة، د بــدريالعمیــد الــدكتور خضــر فرهــو .٩

.١٨ص١٩٩٩بغداد ، تصدر عن الجامعة البكر العدد السابع 
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مركـــــز البحـــــوث ، األمـــــن فـــــي الخلـــــیج الفارســـــي، ســـــتیفاني نیومـــــان واخـــــرون .١٠

.٣٣١ص١٩٨٤، بغداد ، والمعلومات سلسلة الكتب المترجمة 

مجلة المنار ، األمن إقلیمي في الخلیجمجلس التعاون و ، أسامة الغزالي حرب .١١

.٣٤–٣٣ص١٩٨٥العدد الرابع السنة األولى اذار

، أزمة الخلـیج وتـداعیاتها علـى الـوطن العربـي، احمد صدقي الدجاني واخرون.١٢

.٢٨٩ص٢١٩٩٧بیروت ط، مركز دراسات الوحدة العربي 

ار الجلیـــل د، ترجمـــة غـــازي الســـعد، الخیـــار النـــووي اإلســـرائیلي ، شـــاي فلـــدمان.١٣

.٧ص١٩٨٤عمان . للنشر

، مـدخل إلـى اإلسـتراتیجیة اإلسـرائیلیة، إبـراهیم العابـد، انظر على سبیل المثال .١٤

.٨٤-٧٧ص ١٩٦٨بیروت ، مركز األبحاث 

مجلد ، أم المعارك ومخططات الصهیونیة العالمیة واإلقلیمیة، خلیل العزاوي .د.١٥

.٩ص١١٩٩٧دراسات الشرق األوسط ك

١٠٢العــدد ،مجلــد السیاســة الدولیــة، الغــزو فــي اإلطــار اإلقلیمــي ، جــادعمــاد .١٦

.٧٦–٧٥ص ١٩٩٠أكتوبر 

النشـــرة ، العـــالم الثالـــث المســـاعدة األمنیـــة األمریكیـــة إلســـرائیل دراســـاتمركـــز .١٧

.٧ص١٩٨١االستراتیجیة العدد الثلث لندن 

١٩٦٩بیـروت ، مركـز األبحـاث، المذهب العسـكري اإلسـرائیلي، هیثم الكیالني.١٨

.٤٠١ص

مجلــد ، اتجاهــات السیاســة اإلســرائیلیة فــي المرحلــة القادمــة، صــالحمحمــدعطــا .١٩

.٣٨ص١٩٨٥سنة ٤١شؤون عربیه العدد 
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، اثــر مفاوضــات التســویة علــى الخلــیج العربــي ، عبــد الســالم إبــراهیم بغــدادي .٢٠

.٥ص١٩٩٧نیسان ١١٣نشرة دراسات العدد 

مجلـد األمـن القـومي ، تفـاعالت  الدولیـةحرب الخلیج العربي وال، ربیعحامد. د.٢١

.٢٩ص١٩٨٦بغداد ٨سنة ٤العدد 

.١٠ص، المصدر السابق ، العزاويخلیل. د.٢٢

مجلــد ، المجــال الحیــوي للشــرق األوســط إزاء النظــام الــدولي، ســیار الجمیــل. د.٢٣

١٩٩٤بیــروت ١٨٤العــدد ، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، المســتقبل العربــي

.٢١ص

مجلـــد أم ، الخلـــیج فـــي االســـتراتیجیة الصـــهیونیة ، جي معـــروف نـــاخلـــدون. د.٢٤

.٩١ص١٩٩٧بغداد ٣سنة ١٢المعارك العدد 

.٤٠٧المصدر السابق ص ، هیثم الكیالني .٢٥

نقـًال عـن التقریـر ، مفهـوم األمـن اإلسـرائیلي ، الجـیش اإلسـرائیلي ضباط مجلة .٢٦

أكتــــوبر ، ١٤عــــدد ال، الــــدار العربیــــة للنشــــر والترجمــــة ، العلمــــي والتكنولــــوجي 

.٦ص، ١٩٨٨

ترجمـــة اكـــرم دیـــري والهیـــثم ، اإلســـتراتیجیة وتاریخهـــا فـــي العـــالم ، لیـــدل هـــارت.٢٧

.٤٠١ص١٩٦٧دار الطلیعة بیروت ، االیوبي 

، هیـــثم الكیالنـــي: حـــول هـــذه العوامـــل المتعلقـــة باالســـتراتیجیة اإلســـرائیلیة أنظـــر.٢٨

.٣٠١المصدر السابق ص 

بنیة النظام السیاسي وصناعة القرار في إسرائیل ، ي خلیل الشقاق. ًال عن د قن.٢٩

.٢٠ص ١٩٨٦بغداد ، بحث مقدم إلى الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة ، 

. ٢٩المصدر السابق ص ، ربیع حامد. د.٣٠



  

  

  

  

٦٤٩

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

، الجمعیـــة العربیـــة للعلـــوم السیاســـیة ، أزمـــة الخلـــیج ، مجموعـــة مـــن المـــؤلفین .٣١

.٩-٥ص ١٩٩١مطبعة المشرق بغداد 

العالقات االقتصادیة بین إسرائیل ودول الخلیج العربي أنظر عبد السـالم لحو .٣٢

.١١-٥المصدر السابق ص  ، إبراهیم بغدادي 

دار الطلیعـــة بیـــروت ، مـــن الدبلوماســـیة إلـــى االســـتراتیجیة، العكـــرة أدونـــیس. د.٣٣

.١١٢ص ١٩٨١

.١٠ص ، المصدر السابق ، يعبد السالم بغداد.٣٤

  



  

  

  

  

٦٥٠

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  :المصادر

  :بالكت/ أوالً 

إبـــراهیم العایـــد، مـــدخل إلـــى اإلســـتراتیجیة الصـــهیونیة، مركـــز األبحـــاث، بیـــروت . ١

١٩٦٨.  

أحمد صدقي الدجاني وآخرون، أزمة الخلیج وتداعیاتها علـى الـوطن العربـي، . د. ٢

.١٩٩٧  ٢م د و ع  بیروت ط 

العكـــرة، مـــن الدبلوماســـیة إلـــى اإلســـتراتیجیة، دار الطلیعـــة، بیـــروت سأدو نـــی. د. ٣

١٩٨١.

.١٩٨٠أمین هویدي، أحادیث في األمن العربي، دار الوحدة بیروت . ٤

إســـــتیفاني نیومـــــان وآخــــــرون ، األمـــــن فــــــي الخلـــــیج الفارســــــي، مركـــــز البحــــــوث . ٥

.١٩٨٤والمعلومات سلسلة الكتب المترجمة، بغداد 

شـــاي فلـــدمان، الخیـــار النـــووي اإلســـرائیلي ترجمـــة غـــازي الســـعدي، دار الجلیـــل، . ٦

.١٩٨٤عمان 

عبد الجلیل زیـد مرهـون ، أمـن الخلـیج بعـد الحـرب البـاردة، دار النهـار ، بیـروت . ٧

١٩٩٧.

لیــــدل هــــارت ، اإلســــتراتیجیة وتاریخهــــا فــــي العــــالم، ترجمــــة أكــــرم دیــــري والهیــــثم . ٨

.١٩٦٧األیوبي، دار الطلیعة، بیروت 

.١٩٦٩هیثم الكیالني، الذهب العسكري اإلسرائیلي، مركز األبحاث، بیروت . ٩

مجموعة من المؤلفین، أزمة الخلیج، الجمعیة العراقیة للعلوم السیاسیة، مطبعـة . ١٠

.١٩٩١المشرق بغداد 



  

  

  

  

٦٥١

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

  :الرسائل الجامعیة/ ثانیاً 

كمــال یاســین جاســم، السیاســة األمریكیــة تجــاه الخلــیج العربــي بــین إدارة نیكســون . ١

اســــیة، بغــــداد وعهــــد ریغــــان، رســــالة ماجســــتیر غیــــر منشــــورة، كلیــــة العلــــوم السی

١٩٨٥.  

  

  :البحوث والدراسات/ ثالثاً 

أحمـــد إبـــراهیم محمـــود، سیاســـات التعامـــل اإلســـرائیلي مـــع أزمـــة الخلـــیج، مجلـــة . ١

  .١٩٩٠أكتوبر١٠٢السیاسة الدولیة، العدد 

أســـامة الغزالـــي حـــرب، مجلـــس التعـــاون واألمـــن اإلقلیمـــي فـــي الخلـــیج، مجلـــة . د. ٢

.١٩٨٥المنار، العدد الرابع آذار 

حامــد ربیــع، الخلــیج العربــي والتفــاعالت الدولیــة، مجلــة األمــن القــومي العــدد . د. ٣

.١٩٨٦الرابع السنة الثامنة بغداد 

، ١٧٦زكي حنوش، العرب في مواجهة إسـرائیل، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد . ٤

.١٩٧٣أكتوبر 

جامعـة البكـر خضر مزهر ألبدري، العقیدة األمنیة اإلسـرائیلیة، مجلـة الـدفاع،. د. ٥

.١٩٩٩العدد السابع، بغداد 

خلیل علي مراد، سیاسة الوالیات المتحدة في الخلیج العربي والمحـیط الهنـدي . د. ٦

  .١٩٨٥نیسان ١٣، مجلة الخلیج العربي األول السنة ١٩٨٠ـ ١٩٦٨

  

خلیل العـزاوي، أم المعـارك ومخططـات الصـهیونیة العالمیـة واإلقلیمیـة، مجلـة . د. ٧

.١٩٩٧ت الشرق األول، كانون األول دراسا



  

  

  

  

٦٥٢

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

خلیــل الشــقاقي، بنیــة النظــام السیاســي وصــناعة القــرار فــي إســرائیل ،الجمعیــة . د. ٨

.١٩٨٦العربیة للعلوم السیاسیة، بغداد 

خلـــــدون نـــــاجي معـــــروف، الخلـــــیج فـــــي اإلســـــتراتیجیة اإلســـــرائیلیة، مجلـــــة أم . د. ٩

.١٩٩٧، السنة الثالثة، بغداد ١٢المعارك، العدد 

، أكتـوبر ١٤العـدد يالعلمـي والتكنولـوجالتقریـر الدار العربیـة للنشـر والترجمـة، . ١٠

١٩٨٨.

ســیار الجمیــل، المجــال  الحیــوي للشــرق األوســط إزاء النظــام الــدولي، مجلــة . د. ١١

.١٩٩٤، بیروت ١٨٤المستقبل العربي، العدد 

منطقــة الخلــیج عبــد الســالم إبــراهیم بغــدادي، أثــر مفاوضــات التســویة علــى. د. ١٢

.١٩٩٧، نیسان ١١٣العربي، نشرة دراسات، العدد 

عطــا محمــد صــالح، اتجاهــات السیاســة اإلســرائیلیة فــي المرحلــة القادمــة، مجلــة . ١٣

.١٩٨٥، ٤١شؤون عربیة، العدد 

، ١٠٢عمــاد جــاد، الغــزو فــي اإلطــار اإلقلیمــي، مجلــة السیاســة الدولیــة، العــدد . ١٤

.١٩٩٠راكتو ب

الخلـــیج، مجلـــة المصـــور، العـــدد ألمـــن الـــدین هـــالل، المفهـــوم العربـــي علـــي . د. ١٥

  .١٩٨٣أیار ٣٠٥٩

  

  

محجـــوب عمـــر، أمـــن الخلـــیج وارتباطـــه بـــاألمن القـــومي العربـــي، المســـتقبل . د. ١٦

  .١٩٨١، آب ٣٠العربي، العدد 



  

  

  

  

٦٥٣

العدد األول                     مجلة جامعة األنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة

مركز دراسات العالم الثالث، المساعدة األمنیة األمریكیة إلسرائیل، العدد . ١٧

  .١٩٨١لندن الثالث، 

  
                                                          

١.ا ا ا طا   ا ا ا   .د ي . أما وا ا ا  ةت اا  اد  ١٩٨٠ -١٩٦٨ . ول اد اا ا ا ن  ١٣١٩ص ١٩٨٥م. ردة،  ا ز ن .٢ ب اا  ا أ ، روت، دار ا١٣ص ١٩٩٧. .١٧ص ٢٧/٥/١٩٨٣، ٣٠٥٩ ار اد ، ا ا  ا ،  ا ل  .٣ ٤.  ل ،إدارة  ا ه ا ا ن ار ن و ، اد  ا ا  رة   ٢٤ -٢٣ص  ١٩٨٥، ر . .٢٩ص  ١٩٨١آب  ٣٠اد ، ا ا، أ ا وارط  ا وا  ء ااع ا اا ،ب . د .٥ ٦.ا ا  دي، أ وت أ ةدار ا ،٤٥ص  ١٩٨٠  . . ٢٥ل  ار ا ص.٧ .٥٠ – ٤٩ص  ١٩٩٣أ ، ١٧٦اد ،  ا ا، اب  ا إا، ز ش.٨ . ١٨ص ١٩٩٩اد ، د ا ر  ا ا ا ، اع، اة ا اا، ا ار  د ري.٩ . ٣٣١ص ١٩٨٤، اد ،  اث وات  ا ا ، ا  ا ار ،م من واون .١٠ ر اد اا ا او اذار،  اون وا إ  ا، أ اا ب  .١١ ا ٣٤ – ٣٣ص ١٩٨٥. . ٢٨٩ص ١٩٩٧ ٢وت  ، درات اة ا ، أز ا وا  اط ا، ا  ام واون .١٢ ر اوي اا ، ي ن.١٣ ا ،زي ا  ، ن . دار ا٧ص ١٩٨٤ . .٨٤-٧٧ص  ١٩٦٨وت ،  اث ، إ اا اا ، إا ا، ام   ال .١٤ . ٩ص ١٩٩٧ ١ درات اق او ك، أ ارك وت ام ا وا ، ااوي .د.١٥ . ٧٦ – ٧٥ص  ١٩٩٠أ  ١٠٢اد  ، ا او، او  اطر ا ، دد .١٦ ١٧. تدرا  ا ا ة اا ا ن ، ا د اا اة ا٧ص ١٩٨١ا . ١٨.ما  ،اي اا ث، اا  ، وت٤٠١ص ١٩٦٩ . ١٩.   ،دا ا  اا ت اا ، دا  ون ٤١  ٣٨ص ١٩٨٥ . . ٥ص ١٩٩٧من  ١١٣مة درات اد ، ا وت ا  ا ا ،  ا إا ادي .٢٠ .٢٩ص ١٩٨٦اد  ٨  ٤ ا ا اد ، ب ا ا وات  او، ر . د.٢١ .١٠ص، ار ا ، اويا . د.٢٢ ر ا. د.٢٣  ،وا إزاء ا  وق ا يل اا ،ا ا  ، ة ات ادرا  ، دوت  ١٨٤ا٢١ص ١٩٩٤ . .٩١ص ١٩٩٧اد  ٣  ١٢ أ ارك اد ، ا  اا ام ، م وف  ون. د.٢٤ ٢٥. ما  ، ص ر ا٤٠٧ا . ٢٦. اا ا  ظ  ، اا ا  ، وا ا ا  م ، وا  ار اد ، ا١٤ا  ، ٦ص،  ١٩٨٨أ . . ٤٠١ص ١٩٦٧دار ا وت ،  ا دي وا ا ، اا ور  ا ، ل رت.٢٧ ٢٨.أم اا ا ا اه ا ل :ما  ، ص ر ا٣٠١ا . ٢٩.
(2) )

. ٢٠ص  ١٩٨٦اد ،  ا  ا   إ ا ، ا ا و اار  إا ،  ا  .  د م  .  ٢٩ار ا ص ، ر  . د.٣٠ ٣١. ا   ، ا أز ، ا  ا اد ، ا قا ٩-٥ص  ١٩٩١ . .١١ -٥ار ا ص  ، إا ادي ات اد  إا ودول ا ا أم  ا  ل.٣٢ .١١٢ص  ١٩٨١دار ا وت ،  ا إ اا، اة  أدوم. د.٣٣ .١٠ص ، ار ا ،  ي ا اد.٣٤ .١٩٩٧  ٢أ  ام وآون، أز ا وا  اط ا ، د و ع  وت  . د. ٢  ,١٩٦٨وت إا ا ، إ اا ام ، اث، . ١  :ا/ أو  :ادر . ١٩٨١اة،  ا إ اا، دار ا ،وت  أدو م. د. ٣ . ١٩٨٠أ ي، أد  ا ا، دار اة وت . ٤ .١٩٨٤إم من وآون ، ا  ا ار ، اث وات  ا ا ،اد . ٥ ر اوي اا  زي اي، دار ا ،ن . ٦ ن، ا ي١٩٨٤. ردة، دار ار . ٧ ب اا  ا ن ، أ ز ا  وت ،١٩٩٧. .١٩٦٧ل رت ، اا ور  ا ، أ دي وا ا، دار ا ،وت . ٨ .١٩٦٩ ام، ا اي اا ، اث، وت . ٩ ١٠ .ا  اا ا ،ا أز ،ا   اد قا  ،١٩٩١. م /ا ١  :ا .ا ا  ،رة   ن، رر ن وإدارة م  ا ه ا ا ا ،  ل اد ،١٩٨٥.     /تراث وا١  :ا . ،د اإ د أا ،وا ا  ،ا أز  اا ت ا١٠٢ آذار . د. ٢  ,١٩٩٠أ اد ار، اا  ،ا  ا ون واا  ،ب اا ١٩٨٥أ. .١٩٨٦د اا ا ا اد  ر، ا ا وات او ، ا ا ا. د. ٣ .١٩٧٣، أ ١٧٦ز ش، اب  ا إا ، ا ا، اد . ٤ . ١٩٩٩ أري، اة ا اا ، اع،  ا اد ا ،اد . د. ٥ .١٩٨٥من  ١٣،  ا ا اول ا ١٩٨٠  ١٩٦٨ت اة  ا ا وا اي   اد،  ا. د. ٦ .١٩٩٧ ااوي، أ ارك وت ام ا وا ، درات اق اول، من اول . د. ٧ .١٩٨٦و اار  إا ،ا ا  ا ،اد  ا ، ا ا . د. ٨ .١٩٩٧، ا ا ،اد ١٢ون م وف، ا  اا اا ، أ ارك، اد . د. ٩ ١٠ .وا ي اا ،وا  ار اا  د١٤ا ، ١٩٨٨أ. إزاء ا او ، ا ا، اد . د. ١١  وق ا يل  اا ،ر ا وت ١٨٤ ،١٩٩٤. .١٩٩٧، من ١١٣ ا إا ادي، أ وت ا   ا ا، مة درات، اد . د. ١٢ ١٣ .   دا ، ون  ،دا ا  اا ت اا ،١٩٨٥، ٤١. .١٩٩٠ ، ا١٠٢ د د، او  اطر ا ، ا او، اد . ١٤ ر  ٣٠٥٩ ا ل، ا ا  ا ، ار، اد . د. ١٥ ١٩٨٣أ. .١٩٨١ درات ا ا، اة ا ا ا، اد ا ،ن . ١٧  .١٩٨١، آب ٣٠ب ، أ ا وارط  ا ا، ا ا، اد . د. ١٦


