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المقدمة 
اذا كاف ىناؾ مف يقوؿ اف مصر ىبة النيؿ وانو لوال النيؿ لما كانت مصر فاف دوؿ 

ولوال ىذه الثروة التي مّف اهلل عمى ىذه المنطقة لما  (النفط)الخميج العربي ىي ىبة 
وصمت الى عيد الرخاء الذي تعيشو اآلف ومف خالؿ استقراء تاريخ المنطقة قبؿ 

ظيور النفط يتبيف لنا اف المنطقة كانت عبارة عف قبائؿ عربية متفاوتة الحجـ والقوة 
تسكف عمى جانبي الخميج يمارس اىميا مينة الغوص لمبحث عف المؤلؤ واقتصرت 

 عمى كونيا طريقا تجاريا يتنافس عميو المستعمروف ةاىمية المنطقة اإلستراتيجي
ويتبادلوف االدوار فيو ويضاؼ الى ذلؾ فقر االرض الصحراوية وبناءا عمى ذلؾ 
يمكف القوؿ اف عصر النفط كاف بداية عيد جديد ىو عيد الرخاء الذي اصبح 

المواطف الخميجي ينعـ فيو بالتكنموجيا الحديثة والرفاه االقتصادي، وال يريد البحث 
ىنا تحديد مدة زمنية لنضوب النفط وايجاد تخميف معيف لذلؾ ولكنو يحاوؿ االجابة 

عمى السؤاؿ التالي ماذا لو نضب النفط؟ ىؿ لدى دوؿ الخميج العربي البدائؿ 
. المناسبة لمنفط في حالة نضوبو؟وما ىو مصير المنطقة السياسي بعد النفط؟

 اف الفرضية التي قاـ عمييا البحث ىي اف البدائؿ المتوفرة في منطقة الخميج 
العربي ضعيفة وال يمكف اف تؤدي نفس الدور الذي يؤديو النفط واف احسف البدائؿ 
الموجودة في المنطقة ىو الغاز ولكنو ليس بالوفرة واالىمية التي يوجد فييا النفط 

 مف االنتاج العالمي فيما يقدر االحتياطي 5.6حيث تنتج دوؿ الخميج العربي حاليا 
فقط مف االنتاج العالمي اضافة الى ضعؼ العوامؿ الجغرافية التي ترتكز % 15بػ 

 حوالي 2000عمييا مقومات الدولة فعدد سكاف دوؿ الخميج السنة بمغ في عاـ 
 وىي ارقاـ صغيرة 2 مميوف كـ2.673 مميوف نسمة فيما بمغت مساحتيا 31.101

التمنح دوؿ الخميج العربي تاشيرة الدخوؿ الى عصر ما بعد النفط الذي يضـ دوال 
عمالقة نفوسا ومساحة مثؿ اليند والصيف المتاف تعداف مف الدوؿ المرشحة لقيادة 

العالـ في المستقبؿ، واخيرا يمكف القوؿ اف ىذا البحث يدخؿ ضمف الدراسات 
الجيوبولتيكية حاوؿ فييا الباحثاف استقراء مستقبؿ المنطقة السياسي مستخدميف في 
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ذلؾ منيجيف ىما منيج البحث التاريخي لمغوص في تاريخ المنطقة قبؿ ظيور النفط 
ومنيج البحث التحميمي لتحميؿ واقع المنطقة الحالي والتنبؤ بما ستؤوؿ اليو االحداث 

بعد نضوب النفط وقد انطوت الدراسة عمى ثالث مباحث تطرؽ المبحث االوؿ فييا 
فيما  (الحياة السياسية واالقتصادية في دوؿ الخميج العربي قبؿ ظيور النفط)الى 

فيما تطرؽ  (اثر النفط في اقتصاديات دوؿ الخميج العربي)تناوؿ المبحث الثاني 
احتمالية نضوب النفط والبدائؿ المطروحة في دوؿ الخميج )المبحث الثالث الى 

. (العربي
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المبحث األوؿ 
الحياة السياسية واالقتصادية في دوؿ الخميج العربي قبؿ ظيور النفط 
الخميج العربي عبارة عف لساف مائي ممتد مف المحيط اليندي وبالذات مف 

بحر العرب داخؿ آسيا في المنطقة التي تفصؿ بيف الوطف العربي وبالد فارس بطوؿ 
 شماؿ 59.30 – 24 ويقع حوض الخميج العربي بيف دائرتي عرض (1)الؼ كـ تقريبا

 شرقا وتقدر مساحة الخميج العربي بحوالي 57-47خط االستواء وبيف خطي طوؿ 
كـ مف مصب شط العرب في ميناء الفاو في القطر العراقي في الشماؿ حتى 800

الساحؿ الشمالي لمنطقة الرؤوس في سمطنة عماف اما بالنسبة القطار الخميج 
االمارات العربية المتحدة ، البحريف والمممكة العربية السعودية ، )العربي الستة 

شماال وبيف خطي طوؿ  (30-17)فتقع بيف دائرتي عرض  (وعماف وقطر والكويت
شرقا وبناء عميو فاف منطقة الخميج العربي تقع الى الشماؿ مف خط  (35-59)

واف مدار السرطاف يمر مف قسميا  (1)االستواء في المنطقة المدارية انظر خارطة 
الجنوبي وىي تحتؿ القسـ الجنوبي الغربي مف قارة اسيا والقسـ الجنوبي الشرقي مف 

الوطف العربي وىي تعتبر حمقة وصؿ بيف الشرؽ والغرب وتشيد حركة تجارية 
، اف االمتداد المحدود لدوؿ الخميج العربي بالنسبة لدوائر العرض قد فرض (2)دائمة

بدوره تنوعا مناخيا محدودا مما ادى الى محدودية النشاطات االقتصادية بؿ يمكف 
القوؿ اف االنساف الخميجي كاف يجاىد مف اجؿ لقمة العيش بسبب فقر االرض وقمة 

المطر فاتجو صوب البحر لمبحث عف المؤلؤ وصيد السمؾ، اما الزراعة فاقتصرت 
عمى بعض الواحات الصغيرة بسبب فقر االرض كما ذكرنا ويسيطر االقطاعيات 

، ولذلؾ كانت اقطار الخميج فقيرة في مواردىا (3)القبمية عمى بعض ىذه االراضي
الذي ييدؼ الى توفير  (النمط المعاشي)االقتصادية وكاف نمط االنتاج السائد ىو 

 7400الكفاية الذاتية الغذائية وقد بمغ العدد العامميف في استخراج المؤلؤ حوالي 
 سفينة واستمرت عممية استخراج المؤلؤ 4750عامؿ بينما بمغ عدد السفف حوالي 
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كاىـ نشاط اقتصادي في منطقة الخميج العربي حتى ثالثينيات القرف العشريف حينما 
ظير المؤلؤ الصناعي الياباني  

 
 

دوؿ الخميج العربي و موقعيا الجغرافي  (1)خارطة رقـ 

 
 

توجيات ، الخارطة مف اعداد الباحث باالعتماد عمى عبدالزىرة شمش العقابي 
دار الشؤوف ،  (دراسة في الجغرافية السياسية )تركيا نحو اقطار الخميج العربي 

 .  61ص، الثقافية العامة 
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كمنافس قوي لمؤلؤ الخميجي الطبيعي مما اصابو بالكساد وادى الى اف تمر 

منطقة الخميج العربي بحالة مف الفقر الشديد وبدا اف المنطقة متجية الى كارثة 
، وفي الحقيقة فاف تجارة المؤلؤ لـ تسيـ في رفاىية (4)اقتصادية لوال ظيور النفط

االنساف الخميجي حتى في وقت ازدىارىا بسبب سيطرة عدد قميؿ مف المستفيديف مف 
اما  (النواخذة)وقبطاف السفينة  (الطواويش)ىذه التجارة وىـ في الغالب تجار المؤلؤ 

االكثرية مف العماؿ فال تحصؿ اال عمى جزء يسير مف الربح ال يكفي لسد حاجاتيـ 
. (5)وحاجات عوائميـ

 اما في الجانب السياسي فقد انتبو المستعمروف الغربيوف الىمية ىذه 
المنطقة مبكرا وذلؾ لوقوعيا عمى طريؽ التجارة العالمية فقد كانت منطقة الخميج 

العربي طريقا تجاريا ميما يربط بيف العراؽ وبالد فارس مف جية وبيف شرؽ افريقيا 
واليند مف جية ثانية وكاف طريؽ التوابؿ البحري قادـ مف جنوب شرؽ اسيا يتفرع 

ثـ الى  (العراؽ ، سوريا)في بحر العرب الى فرعيف احدىما الى الخميج العربي 
سواحؿ البحر المتوسط او البحر االسود والثاني الى البحر االحمر حيث تصؿ 
البضائع الى االسكندرية ثـ تنقؿ بواسطة سفف الى اوربا وبالحقيقة اف منطقة 

: الخميج العربي تتفوؽ عمى منطقة البحر االحمر بعامميف ىما 
. قصر المسافة التي تقطعيا التجارة مف اسيا عبر الخميج .1
 .(6)اف الخميج تقؿ فيو العقبات الطبيعية التي تعيؽ المالحة البحرية .2

ىذيف العامميف يضاؼ الييما كثرة الجزر التي تقدـ تسييالت كبيرة الخفاء السفف 
والقطع البحرية وسيطرة تمؾ الجزر عمى الطريؽ المالحي وقرب الخميج مف منطقة 
الصراع الدولي في منطقة المحيط اليندي جعمت الخميج منطقة صراع بيف القوى 

االستعمارية منذ القرف الخامس واوؿ مف وطأ المنطقة مف المستعمريف في العصر 
الحديث ىـ البرتغاليوف الذيف تحالفوا مع الفرس الذيف كانوا يفتقروف الى االسطوؿ 

عمى منطقة البحريف  (الصفوييف)البحري حيث تضمف االتفاؽ بسط نفوذ الفرس 
والقطيؼ مقابؿ التخمي عف ميناء جوادر عمى سواحؿ بموشستاف وقد تمكف في سنة 
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ـ مف القضاء عمى دولة ىرمز وسد منافذ التجارة التي يستخدميا العرب في 1506
البحر االحمر والخميج العربي وىاجموا الموانيء العربية ودمروىا مثؿ ميناء قربات 
ومسقط واخذوا يستخدموف القرصنة ضد السفف العربية والغاية مف ذلؾ عبر عنيا 

انني مقتنع كؿ االقتناع باف المحظة التي تنتزع فييا )القائد البرتغالي البوكيريؾ بقولو 
تجارة التوابؿ مف العرب تعني انتياء القاىرة ومكة وسيضطر تجارىا الى شراء ما 

ـ 1515واتـ البرتغاليوف سيطرتيـ عمى البحريف سنة  (يعرضونو االف مف البرتغاؿ
حيث نزلوا في المنامة الى اف بدأ الضعؼ  يدب في االستعمار البرتغالي في النصؼ 

الثاني مف القرف السادس عشر السباب عديدة منيا ظيور االستعمار اليولندي 
والبريطاني وظيور المقاومة العربية وخاصة في عماف حيث تمكف العمانيوف مف 

 واالجزاء (7)القضاء عمى الكثير مف مراكز النفوذ البرتغالي في مناطؽ الساحؿ العربي
ـ نياية السيطرة البرتغالية اذ 1622الشرقية مف القارة االفريقية ويمكف اعتبار سنة 

اقتصر وجودىـ عمى حصف جمفار وبعض الموانئ الصغيرة وبعد انتياء النفوذ 
البرتغالي ظير البريطانيوف واليولنديوف في المنطقة حيث عجؿ البريطانيوف 

ـ 1623بالتحالؼ مع الفرس باقامةشركة اليند الشرقية في بندر عباس عاـ 
فسارعت ىولندا التي كاف نفوذىا متمركزا في منطقة جنوب شرؽ اسيا الى مد 

نفوذىا الى ىذه المنطقة ومف الجدير بالذكر اف االستعمار اليولندي كاف تجاريا 
بالدرجة االولى مما ادى الى نشوب حرب استمرت سنيف بيف ىولندا وبريطانيا سبب 
المنافسة التجارية القوية التي أبداىا اليولندييف تجاه الشركات االنكميزية وخسائر 
االخيرة المتالحقة وقد استقرليـ التفوؽ في نياية القرف السابع عشر تقريبا ولكف 

اليولنديف واجيوا مقاومة عنيفة مف قبؿ سكاف الخميج العربي الف نشاطيـ التجاري 
اثر عمى حياة سكاف الخميج التجارية فبدأوا بمياجمة السفف اليولندية ومف امثمة 
المقاومة العربية ىي المقاومة التي ظيرت في جزيرة خرج التي كاف يحكميا حكاـ 

وقد  (شيخ نصر)عرب يشتيروف بامتالؾ السفف والميارة في شؤوف المالحة بقيادة 
ـ واجبروا عمى دفع ضريبة سنوية ومف 1765افرج اليولندييف عف الجزيرة عاـ 

االسباب التي ادت الى اثارة العداوة ضد اليولندييف ىو قياميـ باستخراج المؤلؤ 
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بصورة سرية اضافة الى التدخؿ في شؤوف سكاف الجزيرة واعتمادىـ عمى عوائؿ 
غير عربية ونتيجة ليذه المقاومة لـ يستمر النفوذ اليولندي طويال الى اف المنطقة 

ما برحت اف شيدت ظيور المنافسة البريطانية الفرنسية حيث بدأ الفرنسيوف 
ينافسوف البريطانيوف في االعماؿ التجارية وقد حاوؿ نابميوف اثناء حممتو الحصوؿ 

عمى مساعدة السفف العمانية الى اف بريطانيا ساعدت عمى مفاوضة سمطاف 
السمطاف احمد وانتيت ىذه المفاوضات بتعيد سمطاف مسقط بعدـ مساعدة  (عماف)

ـ بعثة 1808الفرنسييف مقابؿ اعتراؼ بريطانيا باستقاللو وقد أرسمت فرنسا في سنة 
لتوطيد عالقاتيا مع دوؿ الخميج العربي اال اف ىذه البعثة لـ تنجح في مساعييا 
بسبب النفوذ البريطاني واستفادت دوؿ الخميج العربي مف حركة التجارة مع اليند 

التي كانت تحت النفوذ البريطاني وليذا السبب يمكف القوؿ اف فرنسا لـ تنجح في 
تحقيؽ أي موطأ قدـ ليا في منطقة الخميج العربي اما بريطانيا فقد ادركت االىمية 

الكبيرة لممنطقة بعد التاكيدات التي قدمتيا بعثاتيا المستمرة وقد تاسست شركة اليند 
ـ وبدأت بريطانيا بتصفية منافسييا نيائيا مف االسباف 1600الشرقية سنة 

واليولندييف والبرتغالييف حيث كانت بريطانيا قد قضت عمى النفوذ االسباني سنة 
 (جسؾ)ـ اثر معركة بحرية تالىا القضاء عمى النفوذ البرتغالي في معركة 1588
ـ ثـ قامت الشركة بفتح وكالة ليا في بندر عباس ووقفت بريطانيا الى 1622سنة 

جانب الشاه عباس االوؿ في حربو ضد الدولة العثمانية ثـ اخذت بريطانيا تتجو نحو 
شماؿ الخميج العربي حيث فتحت وكالة ليا في مدينة البصرة ، اف الصراعات اآلنفة 

الذكر دار عمى الجانب الشرقي لمخميج العربي وفي مدخمو اما الساحؿ الغربي فقد 
كاف يخضع لمقبائؿ العربية القاطنة عمى سواحمو مثؿ اليعاربة الذيف اسسو وحدة 
سياسة مستقمة في عماف بقيادة ناصر ابف مرشد والقواسـ الذيف اصطدموا مع 

ـ وقد وجدت بريطانيا السياسة 1820بريطانيا حتى تمكنت مف القضاء عمييـ سنة 
المناسبة التي تتبعيا في منطقة الخميج باف تعقد اتفاقيات منفردة مع شيوخ القبائؿ 

ـ التي تعيد فييا شيخ الكويت بعدـ 1899وكانت المعاىدة البريطانية الكويتية سنة 
عقد أي اتفاقية مع دولة اخرى اال بموافقة بريطانيا ىي تماـ السيطرة البريطانية 
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، مما سبؽ يتضح اف منطقة الخميج العربي استمدت اىميتيا (8)عمى منطقة الخميج
مف كونيا طريقا تجاريا ميما واصبحت عرضة لمصراعات االستعمارية نتيجة لضعؼ 

الوحدات السياسية ونظاـ القبمية السائدة فيو والمساعدة التي كاف يبدييا الفرس 
ـ ومر الخميج 1869لمغزاة الى اف ىذه االىمية قمت بعد فتح قناة السويس سنة 

وليـ )بفترة ركود اقتصادي ثـ ما لبثت اف عادت مف جديد بعد اكتشاؼ النفط مف قبؿ 
المدعـو مف قبؿ بريطانيا لتبدأ مرحمة جديدة مف الحياة السياسية  (دارسي

. واالقتصادية لممنطقة
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المبحث الثاني 
التحوالت االقتصادية والسياسية في دوؿ الخميج  

العربي بعد ظيور النفط 
 مف خالؿ تحميؿ معطيات الفصؿ االوؿ يتضح لنا اف اىمية الخميج العربي 

كانت مقتصرة عمى كونو طريقا استراتيجيا يتمتع باىمية كبيرة كونو يربط بيف الشرؽ 
والغرب اما النشاط االقتصادي فقد كاف مقتصرا عمى التجارة وصيد المؤلؤ بالدرجة 
االولى والزراعة عمى نطاؽ محدود وقد تغيرت الحالة بعد اكتشاؼ النفط واصبح 

النفط يحتؿ دورا ميما في حياة االنساف الخميجي اما مف الناحية السياسية فمـ تتغير 
الحالة كثيرا عما كانت عميو قبؿ ظيور النفط مف صراع دولي لمسيطرة عمى ىذه 

المنطقة وفي ىذا المبحث سنتطرؽ الى دور النفط في التحوالت السياسية 
. واالقتصادية في منطقة الخميج العربي

 لقد ازدادت اىمية الطريؽ المالحي لمخميج العربي بعد ظيور النفط نتيجة 
لمرور الناقالت المحممة بالنفط المستورد مف الخميج وبدا النفط يدخؿ كجزء ميـ في 
اقتصاديات الخميج العربي بؿ اصبح يشكؿ العمود الفقري في الدخؿ القومي وتتوزع 

حقوؿ النفط في دوؿ الخميج العربي عمى الساحؿ الغربي لدوؿ الخميج أي في جنوب 
العراؽ والكويت والمممكة العربية السعودية واالمارات المتحدة والبحريف وقطر وينتج 

مف اجماؿ النفط العربي % 65مميوف برميؿ يوميا أي ما يقارب 13ىذا الحوض نحو 
تمتد ىذه الخطوط بشكؿ طبيعي مف الشماؿ الى الجنوب متمثمة بحقوؿ الزبير 

والرميمة والشمالي والرميمة الجنوبي ومجنوف في العراؽ وحقوؿ برقاف والمقطوع 
واالحمدي والروضتيف وبصرة والعابديف والمناقيش واـ قدير وخفجي والوفرة واـ قدير 
الجنوبي في الكويت واما في المممكة العربية السعودية فتوجد حقوؿ الدماـ والبقيؽ 
وابو حدرية والقطيؼ وغوار وقاضي وسفيانة والفرسانية ومربص ومنيعة وابو حفاة 

البحري البري وخميؼ وحرميمة ومرجاف وفي االمارات العربية المتحدة تتوزع الحقوؿ )
بيف ابو ظبي ودبي حيث يقع حقؿ مرباف وباب وبوما واـ شايؼ وبوحاسا وزاكـو 
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والعصيب وامبرس وابو البكوش في ابو ظبي فيما تقع حقوؿ فاتح جنوب وغرمس 
في دبي اما قطر فتضـ اراضييا اربعة حقوؿ ىي دخاف والحد الشرقي وميداف ميذاف 

. (9)وبولحنيف فيما تضـ البحريف حقؿ عوالي وعماف حقؿ ناىود وقرف العمـ
لقد اصبحت خطط التنمية في االقطار الخميجية تتغذى بشكؿ رئيسي مف 

مف اجمالي خطة % 64.5ـ 1977خالؿ واردات النفط فقد مثؿ النفط في سنة 
 في االمارات 83.3 في قطر و 79.4في السعودية و % 19.9التنمية في الكويت و 

ومف ىذه االرقاـ يتضح اف الميزاف التجاري الخميجي سيصاب بعجز كبير دوف النفط 
وقد متوسط نصيب الفرد مف اجمالي الناتج المحمي باالسعار الجارية في دوؿ 

 وقد بمغت صادرات دوؿ الخميج العربي 2000 في عاـ 10970.6الخميج العربي 
منيا % 85.1ـ مثؿ النفط ومشتقاتو حوالي 1999 بميوف دوالر عاـ 73.2حوالي 

وبذلؾ فاف النفط ما زاؿ يشكؿ العمود الفقري لالقتصاد في دوؿ الخميج العربي فاذا ما 
ـ عندما انخفضت اسعار 2002حدث أي خمؿ في اسعار النفط مثمما حدث في عاـ 

 مميار دوالر والجدوؿ 17.2النفط حيث سجمت ميزانيات دوؿ الخميج عجزا يقدر بػ 
 ومف ناحية 2002 و 2001يوضح العجز في ميزانيات دوؿ الخميج لعامي  (1)رقـ 

اخرى فقد ادى ظيور النفط الى توسع العالقات التجارية واالقتصادية لدوؿ الخميج 
العربي وخصوصا مع الواليات المتحدة االمريكية والياباف واالتحاد االوربي حيث 

 بميوف دوالر أي ما 19.6بمغت صادرات دوؿ الخميج العربي الى الياباف حوالي 
ـ تمييا الواليات المتحدة 2000مف اجمالي صادرات دوؿ الخميج لعاـ % 16.6نسبتو 

مف % 14.3 بميوف دوالر لنفس العاـ أي ما نسبتو 16.9حيث بمغت الصادرات الييا 
اجمالي صادرات الدوؿ الخميجية فيما بمغت صادرات دوؿ الخميج واردات دوؿ الخميج 

بميوف دوالر في عاـ 76.6ـ ارتفعت الى 1999بميوف دوالر عاـ 72.2العربي حوالي 
ـ ويحتؿ االتحاد االوربي مكاف الصدارة كاكبر مصدر لدوؿ المجمس اذ بمغت 2000

بميوف 26.6حصة دوؿ االتحاد االوربي مف اجمالي واردات دوؿ الخميج العربي 
ـ تمييا بذلؾ الواليات المتحدة االمريكية حيث بمغت قيمة 2000دوالدر في عاـ 

ثـ % 12.36ـ أي ما نسبتو 2000بميوف دوالر عاـ 9.4ورادات دوؿ المجمس منيا 



 2009/ددد مجلددداالدد  دو اثالثونددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اثااث العددد
 

 

 67 

 10.0بميوف دوالر أي ما نسبتو 7.71الياباف حيث بمغت ورادات دوؿ المجمس منيا 
. (10)ـ2000في عاـ 

 ومف ناحية اخرى فقد احدث النفط خمال بنيويا كبيرا في المجتمع الخميجي 
تمثؿ في تحويمو مف مجتمع انتاجي الى مجتمع استيالكي واصبح المواطف الخميجي 
يتمتع بكؿ مقومات الرفاىية والتكنموجيا الحديثة التي تدرىا عميو عائدات النفط وىذا 

واضح مف خالؿ ما وصمت اليو نسب العمالة االجنبية في االقطار الخميجية حيث 
مف قوى العمؿ الموجودة في البالد بينما وصمت في السعودية % 91.3وصمت الى 

ولقد ادى ىذا  (2)انظر الجدوؿ رقـ  (كأقؿ نسبة) مف اجمالي قوى العمؿ 50.2الى 
الوضع الجديد الذي لـ تالفو دوؿ الخميج العربي قبؿ عصر النفط الى حدوث خمؿ في 

 لدى قوى العمؿ *التركيب الديمغرافي لمسكاف والى ضعؼ االنتماء والوالء لمبمد
واصبحت دوؿ المنطقة اشبو بمعسكرات عمؿ مما ادى الى تفكيؾ مجتمعات المنطقة 

االصمية وتراجع دور المواطنيف السياسي واالنتاجي واصبح المواطف الخميجي ميمشا 
 اما سياسيا فقد ظمت المنطقة (11)بؿ تحوؿ المواطنوف االصميوف الى مجرد اقمية

عمى حاليا كاحدى بؤر الصراع الدولي ومحط انظار الدوؿ الكبرى ومع تصاعد حدة 
تمكنت الواليات  (سابقا)الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي 

المتحدة مف النفاذ الى المنطقة والحموؿ محؿ بريطانيا في ضوء يسمى بسياسة مأل 
الفراغ وكانت سياسة المعسكر الغربي في ذلؾ الوقت تتمخص في الحفاظ عمى امف 

المنطقة وضماف استمرار تدفؽ النفط في العالـ ومنع االتحاد السوفيتي مف الوصوؿ 
الى ابار النفط الخميجية وذلؾ انطالقا  

 
 
 
 
 

الموازنة السنوية لدوؿ الخميج  (1)جدوؿ رقـ 
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 (مميار دوالر) 2002-2001العربي لعامي 
العجز االيرادات االنفاؽ  العجز االيرادات االنفاؽ  البمد 

االمارات 
البحريف 

السعودية  
عماف 
قطر  
الكويت 
االجمالي 

6.51 
2.18 
57.5 
7.15 
4.82 
15.44 
93.60 

5.90 
1.77 
57.5 
6.33 
4.14 
14.63 
90.27 

0.61 
0.41 
صفر 
0.82 
0.68 
0.81 
3.00 

6.30 
2.54 
32.54 
53.86 
6.80 
4.60 
91.70 

5.71 
1.94 
41.86 
3.70 
3.90 
15.30 
74.41 

0.59 
0.60 
12.0 
1.10 
0.70 
2.30 
17.2 
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الكويت 
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308 
6090 
705 
323 
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91.03 %
37.7 %

50.2 
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3488 
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22690 
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مف واقع اف مف يسيطر عمى المنطقة يسيطر عمى مفتاح القوة في العالـ واعتمدت 
الواليات المتحدة في البداية ما عرؼ بمبدأ نيكسوف او ستراتيجية الدعاميتيف 

المتمثمة في االعتماد عمى ايراف والسعودية في دعـ السياسة االمريكية أي اف 
الواليات المتحدة كانت ترغب بادارة االمور بصورة غير مباشرة اال اف التغيرات التي 

ـ ادت الى تغير في السياسة االمريكية حيث حدد مبدا 1979حدثت في ايراف عاـ 
كارتر الذي ينص عمى التدخؿ المباشر وتسمـ المسؤوليات االمنية لضماف تدفؽ 

النفط وعمى اثر ذلؾ تـ عقد اتفاقيات مع بعض الدوؿ الخميجية مثؿ عماف والبحريف 
لتقديـ التسييالت لمقوات االمريكية ووافقت السعودية عمى منح حؽ استخداـ 

الواليات المتحدة لقاعدة الظيراف وتمتيا االمارات في عقد اتفاقيات مشابية مع 
 اال اف تسارع االحداث في المنطقة في العقديف االخيريف وبروز (12)الواليات المتحدة

واالجتياح  (1988-1980)االيرانية -العراؽ كقوة اقميمية بعد انتياء الحرب العراقية
ـ 2003العراقي لمكويت واندالع حرب الخميج االولى وحرب احتالؿ العراؽ في عاـ 

كثفت مف الوجود العسكري االمريكي وتدخمو المباشر في المنطقة واتضح مف خالؿ 
ذلؾ تغير السياسة االمريكية تجاه الخميج اذ اصبحت االدارة االمريكية تنظر الى 
الخميج كجزء مف االمف القومي االمريكي وليس مجرد حمقة مف حمقات الصراع 

 فالواليات المتحدة اخذت تستخدـ النفط كورقة سياسية تشيرىا في وجو (13)الدولي
مف حاجاتيا الفعمية مف النفط مف % 65نظرائيا والدليؿ عمى ذلؾ اف الياباف تستورد 

مف حاجتو مف المنطقة ايضا % 35منطقة الخميج العربي ويستورد االتحاد االوربي 
 اف ىذه (14)فقط مف حاجتيا مف المنطقة% 5بينما ال تستورد الواليات المتحدة سوى 

المتغيرات والمؤثرات تعكس وضعا خطيرا جدا في الوضع االمني لدوؿ الخميج العربي 
في حالة غياب النفط وتغير السياسة االمريكية وىذا ما سنتطرؽ اليو في المبحث 

التالي وخالصة القوؿ اف النفط قد رفع دخؿ المواطف الخميجي ورفاىيتو ولكنو احدث 
. خمال بنيويا مما يتطمب ايجاد الحموؿ والبدائؿ المناسبة
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المبحث الثالث  
احتمالية نضوب النفط والبدائؿ المطروحة  

في منطقة الخميج العربي 
 وىناؾ مف يرجع اف اصؿ الكممة (15)(نافتا) النفط كممة مشتقة مف الفارسية 

 (بيترا) اما كممة البتروؿ فيي كممة التينية مركبة تتكوف مف مقطعيف (16)اغريقي
وبذلؾ فاف الكممة تعني زيت الصخر،  (زيت)التي تفي  (اليوـ)الذي يعني حفر و

والنفط سائؿ كثيؼ قابؿ لالشتعاؿ بني غامؽ او بني مخضر يوجد في الطبقة العميا 
مف القشرة االرضية وىو يتكوف مف خميط معقد مف الييدروكربوف وخاصة سمسمة 

 وفي الحقيقة فاف العمماء لـ يتوصموا حتى ىذه المحظة لنظرية ثابتة (17)االلكانات
:- عف منشأ النفط اال اف الشائع عف نشأة البتروؿ نظريتاف ىما 

نظرية المنشأ الحيوي  . 1
 حيث يعتقد الباحثيف اف النفط ناتج عف تاثير الضغط والحرارة عمى النباتات 

القديمة عمى مر العصور الجيولوجية واعتمادا عمى ىذه النظرية فقد تكوف البتروؿ 
مف تحمؿ بقايا الحيوانات البحرية والنباتات قبؿ مالييف السنيف وبمرور الوقت الذي 

قد يصؿ الى عدة مالببف مف السنيف فاف ىذه المواد العضوية اختمطت بالطيف 
ودفنت تحت طبقات رسوبية مف المواد وادت الحرارة والضغط الشديديف الى تحوؿ 

والى ىايدروكربونات  (الكيروجيف)ىذه النباتات والحيوانات الى مادة شمعية تسمى 
سائمة وغازية في عممية تعرؼ بالتطور التدىوري وانتقمت ىذه المادة خالؿ طبقات 

الصخور المجاورة حتى تـ احتجازىا تحت االرض في صخور مسامية تسمى 
. المستودعات مكونة حقؿ زيت والتي يمكف استخالص السائؿ منيا بالحفر ثـ الضخ

نظرية المنشأ غير الحيوي  . 2
 تفترض ىذه النظرية وجود كميات ضخمة مف الكربوف في باطف االرض 

بعضو عمى شكؿ ىيدروكربونات وبالنظر الى اف الييدروكربونات اقؿ كثافة مف 
الموائع المسامية فانو يتجو لالعمى وتقوـ اشكاؿ الدقيقة بتحويمو الى ترسبات 
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المكوف الرئيسي ) (المكانات)ىيدروكربونية عديدة وقد اثبتت الدراسات العممية اف 
ال تنتج تمقائيا مف الميثاف في الضغوط الموجودة في االحواض الرسوبية  (لمبتروؿ

وعمى ىذا فاف نظرية المنشأ الغير حيوي تفترض التكوف العميؽ اسفؿ 
. (18)(كـ200)

ونظرا لعدـ وجود نظرية قاطعة عف تكوف النفط فقد اصبح مف الصعوبة تحديد مدة 
زمنية مؤكدة لنضوبو النفط اال اف نضوب بعض حقوؿ النفط في الواليات المتحدة 

، والطريقة االكثر شيوعا في الوقت (19)يعطينا مثاال واضحا عف امكانية نضوب النفط
الذي تكوف )الحاضر لتحديد فترة نضوب النفط ىي قسمة االحتياطي االقتصادي 

عمى كميات االنتاج اليومي وقد قدر  (ارباح بيعو اكثر مف تكاليؼ استخراجو
 مميار احتياطي النفط 500 مميار برميؿ منو 797االحتياطي االقتصادي العالمي 

ـ 1996مف اجمالي االحتياطي العالمي لمنفط عاـ % 63العربي أي ما يعادؿ نسبة 
 مميار 7 مميار برميؿ منيا 23في حيف بمغ متوسط االنتاج العالمي مف النفط سنويا 

برميؿ مصدرىا النفط العربي وطبقا لطريقة الحساب المعتمدة اعاله فاف النفط العربي 
1999سنة تقريبا اعتبارا مف سنة 68ينفذ بعد 

 اما بالنسبة لمنطقة الخميج (23)
العربي فقد قدرت االحتماالت اف النفط سينضب في المممكة العربية السعودية بحموؿ 

، مع العمـ اف ىاتيف (24)ـ2017ـ فيما سينضب في الكويت بحدود سنة 2013عاـ 
الدولتيف الخميجيتيف ىما مف اكبر الدوؿ المنتجة لمنفط في الخميج العربي وىذه 

( 468.2)االرقاـ ال تبدوا بعيدا جدا عف الرقـ الناتج مف قسمة االحتياطي الموجود 
بميوف برميؿ يوميا اذ يتضح مف  (13229.5)بميوف برميؿ عمى االنتاج اليومي 
، اف المشكمة (3) سنة انظر جدوؿ رقـ 28.2حاصؿ القسمة اف النفط ينفذ بعد 

الرئيسية ىنا ىي ليس متى سينضب النفط فمف المحتمؿ اف تكوف ىذه االحتماالت 
غير صحيحة وقد تقصر او تطوؿ مدة نضوب النفط ولكف السؤاؿ االىـ المطروح كما 
اشرنا في مقدمة البحث ىو ىؿ توجد بدائؿ جيدة وكافية لتحؿ محؿ النفط؟ واالجابة 

عمى ىذا السؤاؿ تتطمب اخذ الموضوع مف ناحيتيف الناحية الطبيعية والناحية 
البشرية فمف الناحية الطبيعية يمكف اعتبار الغاز احسف البدائؿ المطروحة لمنفط في 
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 يوميا 3 بميوف ـ165.9منطقة الخميج العربي حيث تنتج دوؿ الخميج العربي حوالي 
ـ فيما قدر االحتياطي الخميجي 1999مف االنتاج العالمي عاـ % 5.6أي ما يعادؿ 

مف االحتياطي % 15 يوميا أي حوالي 3 الؼ بميوف ـ22.68ـ بحوالي 1999لعاـ 
 ولكف المعمومات تشير الى البدائؿ المطروحة ومف ضمنيا الغاز الطبيعي (21)العالمي

غير مجدية اقتصاديا بؿ اف بعض المراقبيف يصفيا بالفاشمة حيث تحتاج الى 
 سنة لكي يتـ التوصؿ الى نتائج 30 الى 20مميارات الدوالرات لفترة تتراوح بيف 

 اما في الجانب الزراعي فاف دوؿ الخميج العربي تعتبر فقيرة مف (22)ايجابية بشأنيا
ىذه الناحية بالنظر لظروفيا الطبيعية والمناخية وقمة المياه العذبة الصالحة لمري 

ممـ في السعودية بينما تبمغ في 40-35وقمة االمطار التي تبمغ في احسف حاالتيا 
ممـ ويرافؽ ىذه 75-قطر والبحريف اقؿ مف ىذه المعدالت حيث تتراوح بيف صفر

القمة في االمطار ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتراوح في شير كانوف الثاني بيف 
وال تبمغ مساحة  (oـ38.1 الى oـ22.9)وفي شير تموز مف  (oـo – 23.8ـ11.7)

مف المساحة الكمية ليذه االقطار ونتيجة % 5االراضي الصالحة لمزراعة اكثر مف 
لتزايد عدد السكاف فقد زاد الطمب عمى المنتجات الزراعية مما يعني اف االقتصاد 

. (23)الخميجي ال يمكف التعويؿ عميو في الجانب الزراعي
 اما في الجانب السياسي فاف االزمات التي مرت بيا المنطقة في العقديف 

االخيريف مف القرف العشريف اظيرت الضعؼ الواضح لدوؿ الخميج العربي في 
سياستيا الدفاعية واعتمادىا الكامؿ عمى الحماية االجنبية وفي الحقيقة فاف دوؿ 

الخميج العربي اعتمدت عمى مفيوـ ستراتيجي يستند عمى اف امف المنطقة الينبغي 
لو اف يعتمد بشكؿ رئيسي عمى القدرات الذاتية ليذه الدوؿ بؿ يجب اف يعتمد عمى 

مجموعة مف العوامؿ الخارجية التي تقع خارج سيطرة وقدرات دوؿ المنطقة لذلؾ 
اصبح االمف في الخميج رىيف لحسابات ومعادالت اقميمية ودولية ال تممؾ امكانية 
التاثير فييا او السيطرة عمى تحوالتيا ولربما كاف النفط ىو احد التغيرات في ىذه 

المعادلة وبشكؿ غيابو تصدعا في استراتيجية االمنية لدوؿ الخميج ومف ناحية ثانية 
فاف تزايد االنفاؽ العسكري في دوؿ الخميج يمقي عبئا ثقيال عمى ميزانيات دوؿ 
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الخميج العربي واذا كاف النفط يسد ىذا الكـ مف االنفاؽ حاليا فما ىو الحؿ في حالة 
غياب الوادر النفطي فقد االنفاؽ العسكري في دوؿ الخميج المعدالت العالمية السائدة 

وتعتبر قطر وعماف والسعودية والكويت  (4)مف حجـ الدخؿ القومي انظر جدوؿ رقـ 
باالضافة الى اسرائيؿ اكبر دوؿ الشرؽ االوسط مف حيث نسبة االنفاؽ العسكري مف 
اجمالي الناتج المحمي وىذا ما يعكس العبئ الضخـ لالنفاؽ العسكري في ىذه الدوؿ 

. (24)الف ىذه النسب تفوؽ معدؿ نمو اجمالي الناتج المحمي في ىذه الدوؿ
 وخالصة القوؿ اف الدوؿ الخميجية سوؼ تعاني مف صعوبات جمة في حالة 

نضوب النفط ربما تتفوؽ عمى ما كانت تعانيو في عصر ما قبؿ النفط بسبب شيوع 
الطابع االستيالكي وانعداـ البدائؿ الحقيقية التي يمكف اف تحؿ محؿ النفط، واذا كاف 

ىناؾ مف يقوؿ اف االقطار الخميجية تمكنت مف توفير بعض المشاريع االستثمارية 
في مجاؿ الصناعة فاف مساىمة الصناعة في الدخؿ القومي ال تزاؿ منخفضة كما 

انيا التزاؿ تعتمد عمى الخبرة االجنبية والمواد االولية المستوردة مف الخارج باالضافة 
الى عدـ وجود ستراتيجية صناعية واضحة المعالـ واىـ الصناعات الموجودة في 

دوؿ الخميج ىي صناعة السمنت وصناعة البتروكيماويات و صناعة البتروكيماويات 
. وصناعة الحديد والصمب

 
 
 
 
 
 
 

نسبة االنفاؽ العسكري الى الناتج المحمي  (4)جدوؿ رقـ 
 1998في دوؿ الخميج العربي لعاـ 

نسبة االنفاؽ الدولة  
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البحريف   
الكويت                                    

عماف 
قطر  

السعودية  
 االمارات

4.8 
12.6 
13.6 

12 
15.7 
6.5 

 
 

التقرير الستراتيجي العربي ، مركز االىراـ 
 202 ، ص2000لمدراسات الستراتيجية القاىرة ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اليوامش 
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كتاب االنسان والمجتمع في الخميج العربي ، منشورات مركز دراسات الخميج 

. 59، ص1979العربي جامعة البصرة، مطبعة االرشاد ، بغداد ، 
ابراىيم عبد الجبار المشيداني ، صبري فارس الييتي ، محمد سعيد عمر ،  .2

 .6 ،ص1979جغرافية الخميج العربي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، 

محمد غانم الرميحي، اسموب االنتاج وعالقاتو في مجتمعات الخميج قبل النفط  .3
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البحري في الخميج العربي ، منشورات وزارة الثقافة واالعالم ، الجميورية 
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. الخميجي ، مصدر سابق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصادر 
 (دراسة في الجغرافية السياسية )الخميج العربي ، صبري فارس ، الييتي  -1

دار الرشيد لمنشر ، الجميورية العراقية ، منشورات وزارة الثقافة واالعالم 
1981  . 
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المؤسسة العربية لمدراسات والنشر عمان االردن ، البترول ، جريس ، الريحاني  -9
 . بدون سنة طبع ، 

 

شبكة المعمومات الدولية  
من منشورات اتحاد  (دراسة )امن الممرات المائية العربي ، الموعد سعد حمد -1

طبعة الكترونية عمى الموقع  1999الكتاب العرب 
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