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  إعداد الطالب

  مطير بن سعيد الشمري

  إشراف

  موسى الدين عمرعز  د  . أ
  استكماًال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير ةممقدّ  رسالة

  تخصص دراسات دولية وٕاقليمية اإلستراتيجّيةفي العلوم  
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  قليميةالدراسات الدولية وا�: قسم 
  ماجستير دراسات إستراتيجية :التخصص 

  
  مستخلص الدراسة

   لى اتحادإ الخليج العربيةلدول مجلس التعاون تحويل دول تصور استراتيجي ل  :العنوان
   الشمري مطير سعيد مطير: إعداد الطالب

  عز الدين عمر موسى.د.أ:  المشرف العلمي
م,,ا التص,,ور ا3س,,تراتيجي ا2مث,,ل  :تتمث,,ل مش,,كلة الدراس,,ة ف,,ي التس,,اؤل ال,,رئيس الت,,الي :  مش��كلة الدراس��ة

   ؟التصورات ا�ستراتيجية التي تحقق ذلكوما  .؟لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد خليجي
ودراس,,ة إنجازات,,ه والمھ,,ددات ، أدت إل,,ى قي,,ام المجل,,سا2س,,باب الت,,ي  معرف,,ة تھ,,دف إل,,ى: أھ��داف الدراس��ة

وا3يجابي,ات الت,ي يمك,ن ا3س,تفادة ، والمعوقات التي جعل,ت التجرب,ة 3 تص,ل إل,ى التكام,ل ا3ن,دماجي
يمك,ن أن تس,ھم  الت,ي ا3س,تفادة م,ن التج,ارب العالمي,ة وا�قليمي,ةم,ع منھا في تحقيق ذلك بقيام ا3تحاد 

  .في بناء ا3تحاد المقترح
وس,فارات دول المجل,س بالمملك,ة ووزارة  دول مجلس التع,اون الخليج,ي ل العامة  انةا2م :مجتمع الدراسة

) ٥٠(وع,,ددھم ، ب,,دول المجل,,س ا�عDمي,,ينوا3قتص,,اد وبع,,ض  التخط,,يطالخارجي,,ة الس,,عودية ووزارة 
  .مبحوثاً 

حصائية والتاريخي,ة أھمھا الطرق ا�، طرقاً عديدة لجمع المعلومات وتحليلھا استخدم الباحث:منھج الدراسة وأدواتھا 

الع,املين  ف,ي وزارات المجل,س وبع,ض  القي,اديينوالوصفية وتحليل المضمون واستطDع نخب خليجية من مختلفة من 

     .  ا�عDميين والمثقفين والخبراء الخليجيين
  :أھم النتائج

 .عاونا2منية والعسكرية والمھددات ا�قليمية كانت من أھم أسباب قيام مجلس الت القضاياإن  .١

 لتح,وللالتي تمھ,د  اللبنةھناك عوامل مشتركة عديدة أسھمت في تماسك المجلس لثDث عقود وھي  .٢
 . إلى ا3تحاد

ك,ان للمجل,,س إنج,,ازات 3فت,ة وقص,,ور ف,,ي أش,ياء أخ,,رى تتطل,,ب المعالج,ة لي,,نجح التح,,ول إل,ى ا3تح,,اد 3س,,يما وإن  .٣
  .المھددات 3 تزال قائمة بل أخطارھا متزايدة

 .يدع مجا3ً للشك ضرورة قيام وحدة خليجية تسفر عن كتلة إقليمية مؤثرةثبت بما 3  .٤

  . تحتاج المعالجة لتصورات إستراتيجية ذات رؤية واضحة وأھداف محددة  .٥
  :تصورات إستراتيجية

في,,ه الجمي,,ع ع,,ن  يتن,,ازل عل,,ى أن الموح,,دة ل,,دول الخل,,يج العوام,,لقي,,ام اتح,,اد ف,,درالي معتم,,داً عل,,ى  -١
ونظ,ام ، رؤي,ة إس,Dمية وس,طية معتدل,ة ذل,ك وتوج,ه، لمصلحة الخليجي,ةلح االمصالح القطرية لصا

  .سياسي يشجع المشاركة الشعبية

ض,,رورة التكام,,ل ا3قتص,,ادي الخليج,,ي ا3ن,,دماجي م,,ع ا3عت,,راف بتوزي,,ع ا2دوار في,,ه لل,,دول المختلف,,ة والجھ,,ات   -٢
 .متعددة في الدولة الواحدة

 .شرية لخلجنة الوظائف في دول ا3تحاد لتحل محل العمالة الوافدةالب ةإعادة صياغة التعليم بما يخدم التنمي -٣
دفاعية عس,كرية تمن,ع أخط,ار المط,امع  مع تطوير، من ا2وطان2 مدخلتوفير حماية أمنية تقوم على أمن ا�نسان  -٤

 . الخارجية

ل والتمل,ك ف,ي دول أھمية دمج المجتمعات الخليجية عمليا من خDل حرية التنقل والس,ماح للم,واطن الخليج,ي بالعم, -٥
 .وكافة الوسائل المتاحة المجلس
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Department: International and regional Studies.  
Specialty: Master Degree in  
Strategic Studies 

 Study Summary  
The title: Strategic Vision to promote the GCC states to a Gulf Union  
Prepared by : Motair  Sa’eed  Motair  Al-Shammary  
Scientific Supervisor: Dr, Izzel-din Omer Mousa 
Study Problem:  the study  problem is represented  in  the following  main inquiry: what is  the optimum 
strategic vision to  transform  the GCC  to  a  Gulf union, and what are the  required  tools through which the 
 GCC can  achieve the  Saudi Arabia proposal   for establishing the Gulf  a Union?  
Goals of the Study:  Aimed to identify the reasons that delayed the achievement of integration in the 
agreements concluded in the cooperation  phase and to realize  the most important internal, regional and 
international challenges, which will face the conversion from Cooperation to a Union  as well as,  to see the 
potentials  available in the GCC countries that can contribute in building the proposed union, and aims to 
realize the  most important regional and international experiences that can be help in the achievement of 
the project.   
Study  Community: the General Secretariat of the Gulf Cooperation Council (GCC) , GCC embassies in 
Saudi Arabia , Saudi Foreign Ministry , Ministry of Planning and Economy and some media men in the GCC 
States. The total is (50) researcher.  
Study methodology:  the researcher used the historical, descriptive a  analytical an  methodologies, 
content analysis in order to understand the an analytical approach. Also the researcher attempted to seek 
the opinions of the gulf experts and intellectuals as regard of transformation of the GCC State to Gulf Union. 
Additionally, the researcher utilized the method of observation to cope with the drastically evolving events. 
experts as well as specialized academic specialized in GCC affaires and strategic and journal center experts .  
Study Problem:  the study  problem is represented  in  the following  main inquiry: what is  the optimum 
strategic vision to  transform  the GCC  to  a  Gulf union, and what are the  required  tools through which the 
 GCC can  achieve the  Saudi Arabia proposal   to  transform  from  cooperation  to  a Union?  
Goals of the Study:  It is an attempt to identify the reasons that delayed the achievement of integration 
in the agreements concluded in the cooperation  phase and to realize  the most important internal, 
regional and international challenges, which will face the transformation from Cooperation to a Union  as 
well as,  to see the potentials  available in the GCC countries that can contribute in building the proposed 
union, and aims to realize the  most important regional and international experiences that can be help in 
the transformation. Moreover to develop the strategic vision that may guide the whole process to the 
transformation conversion.   
Study  Community: the General Secretariat of the Gulf Cooperation Council (GCC) , GCC embassies in 
Saudi Arabia , Saudi Foreign Ministry , Ministry of Planning and Economy and some media men in the GCC 
States (50) researcher.  
The main results:   
1-The military and security issues and regional threats were the main reasons for the establishment of the 

Cooperation Council. 
2-There are several common factors contributed to the cohesion of the Council for three decades, they are also 

building block that paves the transition to the Union. 
3-Gulf states had remarkable achievements and shortcomings in other things require treatment for successful 

transition to the Union, especially if threats still exist. 
4-It become clear there is a need for the Gulf Union as influential regional in the global system. 
5There is a  need for strategy with a clear vision and specific goals to achieve the required objective. 
Perceptions of the strategy: 
1-The arrival of the Gulf states to the federation, should be base an sac vying national for Gulf interest guided by 

an Islamic orientation and a moderate outlook, and a political system that encourages public participation. 
2-The need for economic integration  that recognizes the distribution of the roles of the different countries.  
3-Reform education to serve human development to "Khalganise" the jobs  in the Gulf states to replace 

expatriates. 
4-To provide for internal security based on the hum an being security rather then that of the state, so that 

military defense capabilities would able to stem internal challenges and prevent external threats. 
5 –To consolidate Gulf social fabric By maintain freedom of movement, marriage, economic activities etc.  
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  شكر وتقدير

والص,,Dة والس,,Dم عل,,ى خ,,اتم المرس,,لين وآل,,ه وص,,حبه  الحم,,د U رب الع,,المين،

  .والتابعين بإحسان إلى يوم الدين

 هقواع,,د ىرس,,ال,,ذي أ ا2من,,ي الش,,امخوالص,,رح العلم,ي  فق,د حض,,يت ب,,القبول بھ,,ذا

 ،رحم,ه Z وأس,كنه فس,يح جنات,ه نايف ب�ن عب�دالعزيزصـاحـب السمـو الملكـي ا2ميـر 

ص,احب السم,ـو الملك,ي لظيم الشك,ـر والتقدي,ـر إل,ى يسـرني أن أتقـدم بعوبھذه المناسبة 

صـاح,ـب السم,ـو و رئ,يس الح,رس ال,وطني ب�ن عبـدالعزي�ـز  متعب ب�ن عب�د*ا2ميـر 

وزي,ر الداخلي,ة رئ,يس المجل,س ا2ع,ـلى  نايف ب�ن عب�دالعزيز محمد بنالملكـي ا2ميـر 

س,بحانه لكبي,ر بع,د Z الفض,ل ا م,افق,د ك,ان لھ ، ايف العربيـة للعلـوم ا2مني,ـةلجامعـة نـ

ب,ن س,عادة الل,واء عيس,ى ش,كر موص,ول لوالفي التحاقي بھذه الجامع,ة العريق,ة  وتعالى 

  . ،العسكرية لدالرشيد قائد كلية الملك خاإبراھيم 

وخ,,الص الش,,كر والتق,,دير لمنس,,وبي جامع,,ة ن,,ايف العربي,,ة للعل,,وم ا2مني,,ة وعل,,ى 

والش,,كر  ، رئ,,يس الجامع,,ة ق��وشر ب��نرش��يد  جمع��انا2س,,تاذ ال,,دكتور  س,,عادةرأس,,ھم 

س,تراتيجية عميد كلية العلوم ا�، مر موسىععزالدين  الدكتورموصول لسعادة ا2ستاذ 

 الكثير م,,ن النص,,ح والتوجي,,هب,, خص,,نيال,,ذي ،المش,,رف العلم,,ي عل,,ى ھ,,ذه الرس,,الة  و

ال,رغم م,ن كث,رة مش,اغله وارتباطات,ه وأعطاني الكثير من وقت,ه عل,ى وا�رشاد العلمي 

، كم,ا أش,كر جمي,ع أعض,اء  ھ,ذه الرس,الة زت وتكاملتنجأإلى أن  ة وا�داريةا2كاديمي

ال,,ذين تعلمن,,ا عل,,ى أي,,ديھم ونھلن,,ا م,,ن علمھ,,م الغزي,,ر وفك,,رھم لكلي,,ة ھيئ,,ة الت,,دريس با

بداي,ة  من,ذال,ذي وجھن,ي  ال�دويك عب�د الق�ادر عب�د الغف�اروخصوصا الدكتور ، المستنير

ب���راھيم وال���دكتور إ ،عن,,,ي خي,,,راً  Zالخط,,,ة فج,,,زاه  مناقش,,,ةالموض,,,وع حت,,,ى  اختي,,,ار

يس,عني ف,ي ھ,ذه  كم,ا 3، وا�قليمي,ةرئيس قس,م الدراس,ات الدولي,ة  محمد علي ميرغني

دراس,تي  أثناءبالشكر إلى جميع الزمDء الذين قدموا لي المساعدة  أتقدم أن إ3المناسبة 

ي ك,,ان 3 يبخ,,ل عل,,ي ب,,الرأال,,ذي  منص��ور زوي��د الش��مري العزي,,ز خا2وعل,,ى رأس,,ھم 

 تع,,الى أن يعينن,,ي عل,,ى رد جمي,,ل ك,,ل م,,ن أس,,دى إل,,ي النص,,ح ،واس,,أل Z والمش,,ورة 

  .والتوجيه



 ه 

 

  قائمة المحتويات

  الصفحة  وعـــالموض

  أ ةمستخلص الدراسة باللغة العربيـ

  ب مستخلص الدراسة باللغة ا�نجليزية

  ج ا�ھــــــداء

  د الشكر والتقديــر

  ھـ قائمة المحتويـات 

  ز  مDحـققائمة ال

  الفصل ا8ول

  مشكلة الدراسة وأبعادھا
١  

  مقدمة الدراسة

  مشكلة الدراسة 

  تساؤ3ت الدراسة 

  أھداف الدراسة 

  أھمية الدراسة 

  حدود الدراسة 

  مفاھيم ومصطلحات الدراسة

٢  

٣  

٤  

٥  

٥  

٦  

٦  

  الفصل الثاني

  منھج الدراسة 
١٠  

  : المنظور •

o ييمھاوتق الدراسات السابقةا2دبيات العلمية و   

o الرؤية ا�ستراتيجية لموضوع البحث    

١١  

١١  

٢٤  

   : ا<جراءات •

o الطرائق  

o ا2ساليب وا2دوات  

o تDتحليل بيانات المقاب  

٢٥  

٢٧  

٢٨  



 و 

 

  الصفحة  وعـــالموض

  الفصل الثالث

  تأسيس مجلس التعاون الخليجي وتطوره
٤١  

 .مرحلة ما قبل قيام المجلس •

o ا2ھمية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي  

o جتماعّية والسياسّية  في المنطقة3التطورات ا   

o قات بين دول الخليج قبل قيام المجلسDالع  

  مرحلة تأسيس مجلس التعاون الخليجيّ  •

o  ا2سباب التي أدت إلى قيام المجلس  

o إنجازات مجلس التعاون الخليجي  

  

٤٢  

٤٢  

٤٤  

٤٧  

٥٠  

٥٢  

٦٥  

  

  الفصل الرابع

  المجلس فاعلية تقييم
٨١  

 تقييم المنجزات  •

o  التعاون الوثيقمجا3ت  

o مجا3ت التعاون التي تم فيھا تعاون شبه كامل 

o مجا3ت التعاون التي كان فيھا فشل نسبي 

 المعوقات والتحديات •

o قة بنظام المجلسDمعوقات لھا ع  

o والخارجية تحديات داخلية  

  المساعدة على قيام اGتحاد ا<يجابيات •

  

  

  

  

  

٨٢  

٨٢  

٩٠  

٩٩  

١٠٠  

١٠٠  

١٠٢  

١١٥  
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  الصفحة  وعـــالموض

  الفصل الخامس

  صور االستراتيجي للتحول من التعاون إلى االتحادالت
١١٨  

 ي نظرياً Gندماجالتكامل ا •

 ي ا<قليميتجارب في التكامل اGندماج •

o  التجارب الناجحة 

o التجارب المتعثرة  

 إلى ا<تحاد التحولأراء النخب الخليجية في  •

  

١١٩  

١٢١  

١٢١  

١٢٦  

١٢٧  

  

  ١٦٤  المصادر والمراجعقائمة 

    مKحق الدراسة
   

  المKحققائمة 

رقم 

 الملحق
 الصفحة الموضـوع

    لدول مجلس التعاون الخليجيالنظام ا2ساسي   ١

   جدول انعقاد دورات المجلس ا2على والمجلس الوزاري ٢

    المبادرة العربية للسDم  ٣

    أسماء المحكمين  ٤

    خطاب تسھيل المھمة  ٥

  أراء النخب الخليجيةتحكيم نموذج  ٦

   ا2ساسية لدول مجلس التعاون الخليجي البيانات   ٧
  



- ١  - 

 

  الفصل األول
  مشكلة الدراسة وأبعادها

  
   مقدمة الدراسة •
  مشكلة الدراسة  •
  تساؤالت الدراسة  •
  أهداف الدراسة  •
  أهمية الدراسة  •
  حدود الدراسة  •
  مفاهيم ومصطلحات الدراسة •

  



- ٢  - 

 

  الفصل األول
  مشكلة الدراسة وأبعادها

  مقدمة الدراسة 
يق,,ول Z  س,,واًء م,,ن أج,,ل الق,,وة أو الكث,,رة ق,,ديم ق,,دم ال,,دھر لتجم,,عواتح,,اد ن ا3إ

قُ,وْا َواْذُك,ُروْا ِنْعَم,َت Zِّ َعَل,ْيُكْم إِْذ (:سبحانه و تعالى hَجِميع,اً َو3َ َتَفر ِZّ َواْعَتِص,ُموْا ِبَحْب,ِل

صلى Z قال   و، ١٠٣عمران آل )َواناً ُكنُتْم أَْعَداء َفأَلhَف َبْيَن قُلُوِبُكْم َفأَْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِخْ 

  :،وقديما قيل)رواه البخاري(Z مع الجماعة يد إن :عليه وسلم

  كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى          خطب و3 تتفرقوا أفراداً  

  حاداً آ تكسرت إذا افترقن و       تكسراً  اجتمعن  إذا تأبى الرماح

م ظ,,اھرة التكت,,ل ١٦٤٨ع,,ام  Westphalia)(يا وش,,ھد الع,,الم من,,ذ معاھ,,دة وس,,تفال 

وثقافيا أو لغويا أو السياسي وا3قتصادي والعسكري سواء كان الرابط جغرافيا أو دينيا 

ودول الخل,,يج العرب,,ي .ظ,,اھرة عالمي,,ة 3غن,,ي لل,,دول عنھ,,ا ا3تح,,ادأص,,بح حت,,ى ، عرقي,,ا

لت,,ي امت,,دت لم,,ا ل,,ديھا جمي,,ع ال,,روابط الت,,ي تؤھلھ,,ا لDتح,,اد بع,,د مس,,يرتھا ف,,ي التع,,اون ا

  .عاما ٣٠يقارب 

عناص,ر النج,اح وعوام,ل الفش,ل ف,ي التج,ارب ا�قليمي,ة  الوق,وف عل,ىو3 بد من 

وذل,,ك أن,,ه إذا ل,,م يؤس,,س ھ,,ذا ا3تح,,اد عل,,ى أس,,س ، والعربي,,ة والعالمي,,ة ف,,ي ھ,,ذا المج,,ال

ص,,حيحة وقوي,,ة قوامھ,,ا تج,,رد ھ,,ذه ال,,دول م,,ن نرجس,,يتھا ومص,,الحھا الخاص,,ة وتغلي,,ب 

ق,د يك,ون 3 س,مح Z نص,يب ھ,ذا ا3تح,اد الفش,ل كم,ا حص,ل ، ة العلياالمصلحة الخليجي

تح,,اد ب,,ين مص,,ر ا3كالعرب,,ي  ا�قليم,,ي و المس,,توى س,,واًء عل,,ىت اتح,,ادلكثي,,ر م,,ن ا3

ف,ي أق,ل فش,لت ھ,ذه الوح,دة .الذي أقام الجمھورية العربية المتحدة م١٩٥٨وسوريا عام 

تأس,س ال,ذي ا3تح,اد الس,وفيتي ر فق,د أنھ,ا :أما على المس,توى ال,دولي .أربع سنوات من

تح,,,اد ا2م,,,ارات ھ,,ي افالناجح,,,ة  ا3تح,,,ادات أم,,ا. م١٩٩١ع,,,ام  وتDش,,,ى م١٩١٧ع,,ام 

وا3تح,,,اد  ،الو3ي,,,ات المتح,,,دة ا2مريكي,,,ةو .المتح,,,دة عل,,,ى المس,,,توي العرب,,,يالعربي,,,ة 

  .على المستوى العالمي ا2وربي

 وق,تمنذ ذلك الومـ ١٩٨١مايو  ٢٥س التعاون الخليجي إلى الوجود في برز مجل

وتف,اھم يكب,ر يوم,ا بع,د ي,وم حي,ث تقوي,ه المص,الح ،والعDقات الخليجية في تق,دم مط,رد 

ح,د  إل,ىالذي قلت معه الخDفات وتقارب,ت وجھ,ات النظ,ر ،المشتركة والمصير الواحد 

أس,س المجل,س لخدم,ة المص,الح  حي,ث، كبير بما يخدم مصالح الشعب الخليج,ي الواح,د

ي تجمعھ,,ا رواب,,ط عدي,,دة منھ,,ا اللغ,,وي والثق,,افي والجغراف,,ي المش,,تركة ب,,ين دول,,ه الت,,
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إقليمي,,,ة متش,,,ابھة وتح,,,ديات خارجي,,,ة  مش,,,كDتويواجھ,,,ون ، وا3قتص,,,ادي والس,,,كاني

ولھ,,ذا س,,عت دول المجل,,س لتنس,,يق كثي,,ر م,,ن المواق,,ف ف,,ي مج,,ا3ت الحي,,اة . متماثل,,ة

وعص,بھا ، ملي,ون نس,مة  ٤٠المختلفة بھدف تكوين قوة خليجية ضاربة قوامھ,ا ح,والي 

الث,,,روة ا3قتص,,,ادية الض,,,خمة الت,,,ي تتمث,,,ل ف,,,ي البت,,,رول والغ,,,از الطبيع,,,ي والموق,,,ع 

اقتص,,,ادية ، وتحقيق,,,ا ل,,,ذلك وض,,,عوا ع,,,دة اتفاقي,,,ات ف,,,ي ع,,,دة مج,,,ا3ت. ا3س,,,تراتيجي

وف,,ي حرك,,ة الم,,واطنين ب,,ين ، وف,,ي مج,,ال النق,ل والطاق,,ة، وإعDمي,,ه، وعس,كرية وأمني,,ة

نجاحھ,ا ل,م ت,أت بالنت,ائج المرج,وة خاص,ة ف,ي إ3 أن ھ,ذه ا3تفاقي,ات م,ع . دول المجلس

ظل التھديدات الخارجية من دول الجوار ا�قليمي وخاصة إسرائيل وإيران وتأثير ذلك 

ولھذا سعت المملك,ة العربي,ة الس,عودية إل,ى إب,راز .على التجانس الداخلي لدول المجلس

ل,,دول  ٣٢ض,,رورة التح,,ول م,,ن التع,,اون إل,,ى ا3تح,,اد وق,,دمت ھ,,ذا التص,,ور ف,,ي القم,,ة 

وتھدف ھ,ذه الدراس,ة إل,ى وض,ع تص,ور اس,تراتيجي لتحوي,ل مجل,س التع,اون .المجلس 

  .الخليجي إلى اتحاد

  مشكلة الدراسة
روح  أبرزھ,,ا م,,ا خلق,,ه م,,نحق,,ق مجل,,س التع,,اون الخليج,,ي نجاح,,ات ف,,ي مج,,ا3ت 

كم,ا واج,ه المجل,,س  ؛عل,,ى تقري,ب الش,قة بينھ,,ا تدس,اع، تعاوني,ة ب,ين ال,,دول ا2عض,اء 

وك,ل دول,ة م,ن دول,ه م,ا زال,ت .تباينت حولھ,ا  رؤى ال,دول ا2عض,اء في,ه تحديات جمة

 الح ا�قليمية العامة غي,ر محس,ومةمعادلة المصالح الذاتية والمصفي ا�شكالية المتمثلة 

ف,ي ظ,ل . بل إن المصالح الذاتية تحظى با2ولية على المص,لحة العام,ة الخليجي,ة،لديھا 

مجل,س إل,,ى اتح,اد بك,ل م,,ا التحوي,ل الداعي,ة إل,,ى المب,,ادرة الس,عودية  ھ,ذا المن,اخ ج,اءت

نف,,ة ال,,ذكر وذل,,ك لع,,دة أس,,باب بعض,,ھا ك م,,ن د33ت عل,,ى معادل,,ة المص,,الح آيحمل,,ه ذل,,

الط,,ائفي والمتمث,,ل ف,,ي /متج,,ذر ف,,ي ھيك,,ل النظ,,ام ا�قليم,,ي الخليج,,ي كالعام,,ل ال,,ديني

ة وعام,ل الشيعي والذي يلقي بظDله على العDق,ات الخليجي,ة ا�يراني,_ الصراع السني

المص,,الح المتمث,,ل ف,,ي الخ,,Dف ح,,ول أس,,عار ومس,,تويات إنت,,اج البت,,رول داخ,,ل ا2واب,,ك  

  الخ.....وا2وبك والخDف على الحدود

ل ا2وض,,,اع الراھن,,,ة المحلّي,,,ة، والعربّي,,,ة، والدولّي,,,ة والمتغي,,,رات ولك,,,ن ف,,,ي ظ,,,

ھ,,ذه  ك,,ان لھ,,ا انعكاس,,اتھا عل,,ى طبيع,,ة ھ,,ذا التوج,,ه ال,,ذي ي,,أتي إدراك,,ا ل،المص,,احبة لھ,,ا

التھديدات ا2منّية والسياسّية وا3قتص,ادّية والمجتمعّي,ة الت,ي تواج,ه دول المجل,س محلي,ا 

ف,ي مرحل,ة التع,اون فكي,ف يعب,ر م,ن  مشكDتوذلك أن المجلس يواجه ، وعربيا ودوليا

  في مرحلة التعاون إلى مرحلة ا3تحاد؟ المشكDتھذه 
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العوام,,,ل الداخلي,,,ة وھ,,,ذا م,,,ا يحت,,,اج إل,,,ى وض,,,ع تص,,,ور اس,,,تراتيجي يق,,,وم عل,,,ى 

والخارجي,,,ة لتحدي,,,د الف,,,رص الت,,,ي يمك,,,ن ا3س,,,تفادة منھ,,,ا والتھدي,,,دات الت,,,ي ينبغ,,,ي 

مص,,طحبا ف,,ي ذل,,ك التج,,ارب الناجح,,ة ف,,ي ھ,,ذا المج,,ال وا3س,,تفادة م,,ن أخط,,اء .درؤھ,,ا

المح,,او3ت الفاش,,لة ف,,ي مث,,ل ھ,,ذه المس,,ائل وذل,,ك بوض,,ع رؤي,,ة إس,,تراتيجية تق,,ود إل,,ى 

ددة تستبين فيھ,ا اlلي,ات والوس,ائل المDئم,ة والمناس,بة التخطيط استراتيجي بمراحل مح

لھذا التحول مبنياً على ا2سس والقواعد الراسخة في عل,وم ا�س,تراتيجية بھ,دف تحقي,ق 

  .النجاح لھذا ا3تحاد

  تساؤالت الّدراسة
  :في هذه الدراسة هو الرئيسالتساؤل     

لخليجــــي إلــــى اتحــــاد مــــا التصــــور االســــتراتيجي األمثــــل لتحويــــل مجلــــس التعــــاون ا

تحقيـــق مقتـــرح تســـتطيع مـــن خاللهـــا دول المجلـــس  خليجـــي، ومـــا األدوات الالزمـــة التـــي

  المملكة العربية السعودية في االنتقال من التعاون إلى اتحاد؟  
 يمكـن إثـارة العديـد مـن التسـاؤالتالّدراسـة التـي حـددها الباحـث  مش,كلة انطالقا من

  :على النحو التالي الفرعية

  ؟سباب أو الدواعي التي أدت إلي قيام مجلس التعاون الخليجياألما  -١

 في االتفاقيات التياألسباب التي حالت دون تحقيق التكامل ما هي ابرز  -٢
 ؟أبرمت في مرحلة التعاون

المقومات واإلمكانات المتوافرة في دول المجلس والتي يمكن أن تسهم ما  -٣
 ؟في بناء االتحاد المقترح

اخلية واإلقليمية والدولية التي ستواجه التحول من التحديات الدما هي  -٤
 ؟التعاون إلى االتحاد

منها في بناء هذا االتحاد  اإلفادةالتجارب اإلقليمية والدولية التي يمكن ما   -٥
 ؟المأمول

 ما التصور االستراتيجي الذي يمكن بناءه النجاز هذا التحول؟ -٦
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  أهداف اّلدراسة
ان أھ,داف الدراس,ة يمك,ن حص,رھا ف,ي في ضوء ما طرح من تساؤ3ت فرعية ف,

  :ا2تي

 .معرفة ا2سباب والدواعي التي أدت إلى قيام مجلس التعاون الخليجي - ١

ا2س,,باب الت,,ي حال,,ت دون تحقي,,ق التكام,,ل ف,,ي ا3تفاقي,,ات الت,,ي أبرم,,ت ف,,ي  - ٢

 .مرحلة التعاون

الوق,,,وف عل,,,ى أھ,,,م التح,,,ديات الداخلي,,,ة وا�قليمي,,,ة والدولي,,,ة الت,,,ي س,,,تواجه  - ٣

  .لتعاون إلى ا3تحادالتحول من ا

معرف,ة ا�مكان,ات المت,وفرة ف,ي دول المجل,س الت,ي يمك,ن أن تس,ھم ف,ي بن,اء  - ٤

 .ا3تحاد المقترح

إب,,راز أھ,,م التج,,ارب ا�قليمي,,ة والدولي,,ة الت,,ي يمك,,ن ا3س,,تفادة منھ,,ا ف,,ي بن,,اء  - ٥

  .المشروع الخليجي

   .أن يسھم في ھذا التحولالتصور ا3ستراتيجي الذي يمكن  اقتراح - ٦

  لّدراسة أھمية ا
  :تكمن أھمية الّدراسة من الناحية العلمّية والعملّية في اlتي

 :ا8ھمية العلمّية

تحتاج تجربة مجلس التعاون إلى دراس,ة علمي,ة معمق,ة 3ستبص,ار درج,ة النج,اح 

وتطويرھا في مج,ال التع,اون الخليج,ي إل,ى اتح,اد واكتش,اف جوان,ب القص,ور وتجنبھ,ا 

لت,,ي س,,تواجه المرحل,,ة الجدي,,دة والبح,,ث ع,,ن تص,,ورات مم,,ا يس,,ھم ف,,ي التنب,,ؤ ب,,العوائق ا

  .إستراتيجية لتجاوزھا بأسلوب علمي للخروج بنتائج علمية قابلة للتطبيق

  :ا8ھمية العملية
بن,,اء عل,,ى ا2ھمي,,ة العملي,,ة يمك,,ن وض,,ع تص,,ور اس,,تراتيجي يفض,,ي إل,,ى تخط,,يط 

القصور في  وأمراحل محددة ا2ھداف في فترات زمنية محددة تمكن من قياس النجاح 

وصياغة رؤي,ة ) SWOT(كل مرحلة للعبور للمرحلة التي تليھا وذلك باستخدام نموذج 

  .إستراتيجية بعناصرھا ا2ربعة
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  دود الّدراسةح
  :اقتصرت محددات الّدراسة على محددين اثنين ھما

 الحدود المكانية 

ج,ي تتناول ھذه الدراسة مساحة جغرافية محددة تغط,ي دول مجل,س التع,اون الخلي

  .الستة

 الحدود الزمنية 

 م ھـ٢٠١٢إلى  ١٩٨١سوف تكون الحدود الزمنية من تأسيس المجلس عام 

 :مفاھيم ومصطلحات الّدراسة

  Perspective)(التصور

ر الشيء، وھي حقيقة الشيء وھيئته وصفته : لغةً     hمادة ، لسان العرب(من صو

 فالتص,ـور ف,ي. 33ت مختلف,ـةدة، ولھ,ـذا ل,ه دمتع,ـدّ  وأيضا التص,ـور ل,ه مع,انٍ ). صور

المعج,م ( استحضار صورة ش,يء محس,وس ف,ي العق,ل دون التص,رف في,ه) علم النفس(

التصور في ھذه الدراسة الرؤي,ة الت,ي الدارس يعني بولكن ). ٥٢٨ ص، ٤ ط، الوسيط

  .بھا يحلل الواقع المدروس، ويستشرف بھا المستقبل المنشود

 (Strategy)إستراتيجية 

 وتعني فن القي,ادة Strategos) ( مة إستراتيجية إلى الكلمة اليونانيةتعود أصول كل

، وتوجد عدة تعريفات لnستراتيجية منھا تعري,ف لي,دل ھ,ارت ف,ي كتاب,ه ا�س,تراتيجية 

ف,,ن توزي,ع واس,,تخدام مختل,ف الوس,,ائل العس,كرية لتحقي,,ق : "وتاريخھ,ا ف,ي الع,,الم، بأنھ,ا

ف ا�س,,"ھ,,دف السياس,,ة pتراتيجي ا2مريك,,ي توم,,اس ش,,يلنغ، ، وف,,ي تعري,,ف آخ,,ر يع,,ر

ليست معني,ة ب,التطبيق الكف,ؤ للق,درة بق,در م,ا تتعلّ,ق أساس,اً بكيفي,ة : " ا�ستراتيجية بأنھا

استغDل عناص,ر الق,درة الكامن,ة والمحتمل,ة، وي,رتبط ب,ذلك تحج,يم إمكان,ات الخص,م أو 

ي الط,,رف اlخ,,ر ف,,ي ص,,راع الق,,وة، بم,,ا ف,,ي ذل,,ك الت,,أثير ف,,ي س,,لوك الط,,رف اlخ,,ر ف,,

عملي,ة الموائم,ة الص,حيحة للوس,ائط الموض,وعة : "وقد عّرفھ,ا مولتك,ه بأنھ,ا". الصراع

قي,,ادة مجم,,ل : "بأنھ,,ا) ريم,,ون أرون(وعّرفھ,,ا ". تح,,ت تص,,رف القائ,,د لتحقي,,ق ا2ھ,,داف

ھ,,ي المفاض,,لة وا3ختي,,ار ). "٢١ص ١٩م، ص ٢٠١١فھم,,ي، ".(العملي,,ات العس,,كرية 

  .)D١١ل ص حسن ھ" (بين البدائل وطرق وأسس المنافسة

  تعريف ا<ستراتيجية ا<جرائي 

س,تقراء الت,اريخ  واستش,راف المس,تقبل م,ن ھي العمل م,ن خ,Dل فري,ق يس,تطيع ا

 pل تحليل المعلومات والبيان,ات المت,وفDات الموج,ودة رة وا3س,تفادة م,ن جمي,ع ا�مكان,خ
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للوص,ول  امنھ,ا2فضل  وانتقاءجميع اlراء المشاركة ، وا2خذ بوتوظيفھا توظيفاً جيداً 

للمخط,,,ط والتص,,,ورات ا�س,,,تراتيجية الت,,,ي يمك,,,ن ا3عتم,,,اد عليھ,,,ا ف,,,ي تطبي,,,ق ھ,,,ذه 

م,,ع أھمي,,ة أن تك,,ون ھ,,ذه ا�س,,تراتيجية مرن,,ة وقابل,,ة للتغيي,,ر والتع,,ديل ، ا�س,,تراتيجية 

حسب الظروف التي تواجھھا من البيئة الداخلّية والخارجّية، كما يج,ب أن يك,ون فري,ق 

ن,اً م,ن جمي,ع ا2طي,اف المعني,ة وليس,ت حك,راً عل,ى المختص,ين العمل ا�ستراتيجي مكو

وا2كاديميين، وإنما يجب إشراك مؤسسات المجتم,ع الم,دني ومراك,ز ا2بح,اث وبع,ض 

  . ا2شخاص ذوي الخبرة العلمية وممثلين عن المجتمع

   (Union ) تعريف اGتحاد
أ، اتح,اد ال,روح اتحد، اجتم,اع ا2ش,ياء أو امتزاجھ,ا ف,ي وح,دة 3 تتج,ز( :لغة     

اتح,,اد العم,ال، اتح,,اد : والجس,د، واتح,اد بمعن,,ى تجّم,ع طائف,ة م,,ن النقاب,ات أو الجمعي,ات

ھيئة دولية تتألف من ممثلين ع,ن البل,دان ا2عض,اء، وتعن,ى بالمش,اريع : الطلبة، واتحاد

ا3تح,,اد البري,,دي، ا3تح,,اد الجمرك,,ي، وا3تح,,اد عن,,د : أو الق,,وانين الت,,ي ي,,تم بھ,,ا التع,,اون

  ).٢٨م، ص ١٩٨٦جبران مسعود، ). (وفية ا3تحاد باUالص

ي,,رى الباح,,ث أن كلم,,ة اتح,,اد ف,,ي ھ,,ذه الدراس,,ة تعن,,ي تجم,,ع وتع,,اون  :إجرائ��ي    

أكثر من دولة لكي تجتمع ھذه الدول في كي,ان واح,دا يس,مى ا3تح,اد، وم,ن ش,ؤون ھ,ذا 

Dف وعوام,,ل ا3تح,اد أن تك,ون نق,,اط ا3لتق,اء وعوام,,ل المش,تركة أكث,,ر م,ن نق,,اط ا3خ,ت

التنافر وذلك لتحقيق أھداف مشتركة ومواجھ,ة تح,ديات وتھدي,دات تفرض,ھا المتغي,رات 

  . الدولية وا�قليمية

ومفاھيمھ,ا الت,ي 3 غن,ى عنھ,ا ف,ي التحلي,ل  اتالمص,طلح 2ھ,موفيما يلي تعري,ف 

  :والتقييم
  :درالي يفنكاتحاد -١

موجب اتف,اق مس,بق دول مستقلة ذات سيادة و التي تفوض ب أعضاؤھاھو رابطة 

بعض الص,Dحيات لھيئ,ة أو ھيئ,ات مش,تركة لتنس,يق سياس,اتھا ف,ي ع,دد م,ن المج,ا3ت 

 وذلك دون أن يشكل ھذا التجمع دولة أو كيانا وإ3 أصبح ش,كD آخ,را يس,مى بالفدرالي,ة

  ).٢٠ص ، ٢٠١٢، فاضل(
  :درالييفاتحاد  -٢

، ل دس,تور ع,اممتح,دة ف,ي ظ,، عبارة عن دولة واحدة مكونة من دويDت أعض,اء

بحي,,ث يض,,من للو3ي,,ات ، ي,,وزع الس,,لطة ب,,ين الو3ي,,ات والحكوم,,ة المركزي,,ة المش,,تركة

لمش,,تركة إدارة بينم,,ا تت,,ولى الحكوم,,ة المركزي,,ة ا، حك,,م وإدارة معظ,,م أمورھ,,ا الداخلي,,ة

  .)٢٠ص ، ٢٠١٢، فاضل(العDقات الخارجية
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  المنظمة الدولية  -٣

 معن,ى دور ح,ولي وجميعھا، ة الدوليةوضع علماء السياسية عدة تعريفات للمنظم

ھيئ,ة دائم,ة ذات إدارة مس,تقلة تتف,ق ال,دول عل,ى " بأنھ,ا يق,ولأشھرھا واجمعھا و ،واحد

، م١٩٨٧، الدوس,,ري" ( إنش,,اءھا المباش,,ر ا3ختصاص,,ات الت,,ي تض,,منھا ميث,,اق الھيئ,,ة

  )٢٣١ص

  اGندماجي التكامل -٤

ه ف,ي الفك,ر الغرب,ي ف,ي إن البح,ث ع,ن الم,دلول اللغ,وي للتكام,ل نج,د أص,ول :لغة

الت,,ي تعن,,ي تجمي,,ع ا2ش,,ياء ورب,,ط ا2ج,,زاء المفص,,,ولة  Integritasالكلم,,ة الDتيني,,ة 

أم,ا ف,ي اللغ,ة  Oxford دفي قاموس أكس,فور ١٦٢٠وتجميعھا كما ورد استعمالھا عام 

بمعن,ى التم,ام وھ,و مش,تق م,ن فع,ل " لس,ان الع,رب" العربية فورد التكامل ف,ي ق,اموس 

  ).٢٠ص ، ٢٠١٢، فاضل( هؤأي تمت أجزاكامل شيء تكمل و

  :اصطKحا

ھ,,و ق,,درة مجموع,,ة م,,ن ": العل,,وم السياس,,ية والمؤسس,,ات السياس,,ية ق,,اموسف,,ي 

المختلف,,ة عل,,ى ت,,أليف ك,,ل واح,,د يش,,ترك ف,,ي وح,,دة واح,,دة م,,ن ق,,يم  الوح,,دات السياس,,ية

  ".ومعايير التعاون

و عب,ارة ع,ن ھ, ":العلوم السياسية لعبد الوھاب الكيالي وآخ,رون موسوعةأما في 

نتيج,,ة تراكمي,,ة م,,ن أج,,ل تغيي,,ر طبيع,,ة العDق,,ات الت,,ي ت,,ربط الوح,,دات السياس,,ية عل,,ى 

مستوى الدولي حيث تقبل بإقامة أجھزة مركزية تس,لم لھ,ا ج,زًءا م,ن ص,Dحياتھا وھ,ي 

 ".عملية مركبة ومتسلسلة

 ًDج,,ون غالس,,تنك:التكام,,ل ھ,,و عملي,,ة تطوري,,ة ومرحل,,ة 3 ي,,تم دفع,,ة واح,,دة م,,ث :

وعن,دما تنتھ,ي العملي,ة نك,ون أم,ام ... عملية الت,ي يش,كل فيھ,ا الطرف,ان أو أكث,ر التكامل

حالة تكامل وبالمقابل إن انقسم طرف إلى طرفان أو أكثر فإننا عند انتھ,اء حال,ة انقس,ام 

  .)٢٧١ص،م١٩٨٥، دورتي(نكون أمام حالة من تفكك أو انحDل

بأنھ,,ا العملي,,ة الت,,ي  :التكام,,ل القائم,,ة) A.Hass(ت ھ,,اسنس,,ويعرف,,ه ا2مريك,,ي ار

تض,من تح,ول ال,و 3ءات والنش,اطات السياس,ية لق,وة سياس,ية ف,ي دول متع,ددة ومختلف,,ة 

 ،نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صDحيات تتجاوز صDحيات الدول القومي,ة القائم,ة

ھو العملي,ة الت,ي تج,د ال,دول نفس,ھا راغب,ة أو ع,اجزة ع,ن "كما عرفه ليون ليندبر بقوله

    ،      بع,,,ض ع,,,ن بعض,,,ھا  الخارجي,,,ة أو  الداخلي,,,ة الرئيس,,,ة باس,,,تقDل ھاإدارة ش,,,ؤون
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وتسعى بد3 من ذلك 3تخاذ ق,رارات مش,تركة ف,ي ھ,ذه الش,ؤون أو تف,رض أمرھ,ا فيھ,ا 

  .لمؤسسة جديدة

3ندماج ا�قليمي ھو تلك ا�ستراتيجية التي تتبناھا ال,دول المش,اركة ف,ي ھ,ذه أما ا

نة ت,تلخص ع,ادة ف,ي بن,اء الس,لم ال,دولي،وتخفيف ح,دة العملية من أجل بلوغ أھداف معي

عملي,,ة يتض,,من “:أن,,ه يD باليس,,ا ب,, هيعرف,,كم,,ا  ،الص,,راعات ب,,ين ال,,دول،وتحقيق الرف,,اه

دول قومي,ة  إل,ىالتدابير الت,ي ي,راد منھ,ا إلغ,اء التميي,ز ب,ين الوح,دات ا�قليمي,ة المنتمي,ة 

  مختلفة

م,ا يص,در عن,ه ويعب,ر ع,ن ومجلس التعاون الخليجي يرت,ب ا2ث,ر الق,انوني عل,ى 

  )١٧٤ص، م١٩٩٩،ابوعيشة(إرادته الذاتية المستقبلية عن إدارة الدول المكونة له

وا3ندماج ھو أعلى مراحل التكامل وبموجبه تنحصر وتتوحد إيرادات ال,دول ف,ي 

وحدة واحدة يمك,ن أن تص,ل إل,ى توحي,د سياس,ي ودس,توري ويج,ب أن يش,مل ا3ن,دماج 

، م ١٩٨٥ ،دورتي(الخ...قتصادية ، ا3جتماعية، العسكرية كل مجا3ت والقطاعات ا3

  .)٢٧١ص
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  الفصل الثاني
  منهج الدراسة

  

  

  املنظور •
o وتقييمھا الدراسات السابقةا2دبيات العلمية و 

o  الرؤية ا�ستراتيجية لموضوع البحث   

  اإلجراءات •
o ئق العلميةاالطر 

o ا2ساليب وا2دوات 

o تDتحليل بيانات المقاب 
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  الفصل الثاني

  منھج الدراسة
  

يتس,م الم,,نھج العلم,ي ف,,ي الدراس,ات ا�س,,تراتيجية بس,مات خاص,,ة، ومتف,ردة لع,,دة 
العلم,ي يتطل,ب تحدي,داً دقيق,اً البح,ث  ف,يأسباب من أھمھ,ا بأنھ,ا رائ,دة ف,ي مج,ال جدي,د 
ى وھذا يحتاج إل,، واستشراف المستقبل، لرؤية تنطلق منھا أھداف البحث بتحليل الواقع

م,ن حي,ث  وتعليلھ,اأساليب غير تقليدية في جمع المعلومات وطرائق تحليلھ,ا وتص,نيفھا 
ف,ي  كم,اً وكيف,اً نقل,ة نوعي,ة  الدراس,ة يع,د  فيوھذا منھج الطرائق وا2دوات وا2ساليب 

، ھادف,,ة لط,,رق البح,,ث ا�س,,تراتيجيةكش,,ف أبع,,اد المس,,تقبل ال,,ذي ترم,,ى إلي,,ه ال,,رؤى 
  . التحديث وا3بتكارا�ستراتيجي من أجل التطوير و

، ولھ,,ذا ج,,رى البح,,ث ع,,ن المنظ,,ور ال,,ذي يق,,ود إل,,ى تحدي,,د الرؤي,,ة ا�س,,تراتيجية
، وذل,,ك بدراس,,ة لtدبي,,ات العلمي,,ة والدراس,,ات الس,,ابقة المتعلق,,ة بالموض,,وع وتقييمھ,,ا

وتجن,,ب عثراتھ,,ا بص,,ياغة الرؤي,,ة ا�س,,تراتيجية الخاص,,ة ، وتبي,,ان م,,واطن الفائ,,دة منھ,,ا
  .بموضوع ھذا البحث

 ا2س,,اليبالمختلف,,ة مس,,تخدماً  مض,,انھاو3 غن,,ى لل,,دارس م,,ن جم,,ع معلومات,,ه م,,ن 
وس,,,يلة رئيس,,,ة م,,,ع تقص,,,ي المعلوم,,,ات أيض,,,اً م,,,ن التق,,,ارير والمس,,,تندات  ا�حص,,,ائية

طريق,ة تحلي,ل المض,مون والوص,ف والمقارن,ة  إتب,اعث,م . والبيان,ات والمراج,ع المختلف,ة
   يخدم البحث لتفكيك المعلومات �عادة تركيبھا وصياغتھا بما

  : املنظور 
يتكون المنظ,ور م,ن دراس,ة ا2دبي,ات العلمي,ة والكت,ب الس,ابقة 3س,تخDص رؤي,ة 

  .إستراتيجية لدراسة ھذا الموضوع الجديد

 :ا8دبّيات العلمّية والّدراسات السابقة

 وأخ,,رىھن,,اك العدي,,د م,,ن الدراس,,ات العلمي,,ة ف,,ي تج,,ارب اتح,,ادات س,,ابقة ناجح,,ة 
مس,,,توى الع,,,الم، وبص,,,فة خاص,,,ة تجرب,,,ة ا3تح,,,اد ا2وروب,,,ي  عل,,,ى أو متعث,,,رة فاش,,,لة

تفي,د ف,ي دراس,ة ھ,ذا المصادر التي  من فھناك عدد، وآسيان وا�مارات العربية المتحدة
  :من رسائل جامعية وكتب عربية وأجنبية  علميةمثل مقا3ت الموضوع وھي ت

 :المقاالت العلمية

 ًGرؤي,ة ... التع,اون الخليج,ي مجلس  "بعنوان .محمد ،مصطفىفتوح دراسة  :أو
  .٢٠١١، ٦٢ العدد ،مجلة شؤون خليجية ،"مستقبلية
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حي,ث ، استخدم الباحث في ھذه الدراس,ة الم,نھج الوص,في والت,اريخي ف,ي دراس,ته
 ،رھ,,ابوالدولي,,ة كظ,,اھرة ا� ا�قليمي,,ةتن,,اول الباح,,ث تعام,,ل المجل,,س م,,ع المس,,تجدات 

ھ,م التح,ديات الت,ي تواج,ه المجل,س أع,ن  ثم تكل,م ،ةوالتوترات العالميّ  ،وظاھرة العولمة
ر ث,م ذك,ر أھ,م العوام,ل الت,ي ق,د ت,ؤثp  ،وغيرھا ،والموغسيل ا2 ،كالعمالة الوافدة داخلياً 

ودعم القض,ايا العربي,ة  ،داء وظائفه في تحقيق التكامل الخليجيأفي قدرة المجلس على 
  :على سبيل المثال وا�سDمية وذكر عدة عوامل في ھذا الشأن منھا

  .ا�رادة السياسّية لقاده المجلس - ١
  . أن المعطيات ا�قليمّية والدولّية ھامة في عملية صنع القرار - ٢
  .الثروة النفطية - ٣

lليات التالية �عادة تقييم دول المجلس في ظل التغي,رات بعد ذلك سرد الكاتب ا
   :الدولية

  .إيجاد آلية لتسوية المنازعات - ١
  .تفعيل دور ا2مانة العامة - ٢
 . ھيئة ا3ستشارية إلى برلمان خليجيتحويل ال - ٣
 .الجانب ا2مني وا3قتصادي وا3جتماعي منالتكامل   - ٤

  .تحويل ا�طار القانوني للمجلس إلى منظمة دولّية إقليمّية 

  

  :من أهم أهداف الدراسة
مجل,,س التع,,اون الخليج,,ي م,,ن أجلھ,,ا وص,,و3ً إل,,ى أس,,س معرف,,ة ا2ھ,,داف الت,,ي  - ١

عاماً من إنش,ائه ) ٣٠(ت وراء تأسيس المجلس بعد الرؤية ا�ستراتيجية التي كان
  ) رؤية وأھداف أمنّية(

  .استعراض ا3نجازات التي تمت بھذا الشأن خD مسيرة المجلس - ٢

  :الدارس أنهنتائج التي توصل إليها من أهم و 
  أن الھاجس ا2مني كان أھم أسباب قيام المجلس - ١
  . ةانجازات المجلس في كل عقد من عقوده الثDث استعراض - ٢

  :التوصيات التالية إلىوقد خلص الباحث 
 .مبدأ المواطنة إعDء - ١

 .تقويم المناعة الديمقراطية - ٢

 .المشترك ا�قليميتأسيس ثقافة البناء  - ٣

 .تفعيل مشاركة المجتمع المدني - ٤

 .ربط التحديث الخليجي والتحديث العربي - ٥
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 .مواجھة مشكلة العمالة ا2جنبية - ٦

  مجال ا�عDمتفعيل آليات تنفيذ سياسة موحدة في  - ٧
الف,رص : بعن,وان دول الخل,يج م,ن التع,اون إل,ى ا3تح,اد".عبد المل,ك، أحم,د  مقال: ثانياً 

س,,تخدم الكات,,ب ا2س,,لوب اوق,,د  .م ٢٠١٢، ٩٢، الع,,دد مجل,,ة آراء، "والتح,,دّيات
  .الوصفي في ھذه الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى
ل م,,ن التع,,اون إل,,ى الوق,,وف عل,,ى مض,,امين دع,,وة خ,,ادم الح,,رمين الش,,ريفين لDنتق,,ا -١

ا3تحاد في ظل المتغّيرات والصراعات ا�قليمّية والتدخDت الخارجّية من بع,ض 
  الدول في شؤون دول المجلس

لف,,ت ا3نتب,,اه إل,,ى نش,,اط بع,,ض الجماع,,ات ا�رھابي,,ة الت,,ي تس,,تغل ھ,,ذه ا2وض,,اع   -٢
كي,,ف لن,,ا أن نتح,,دث ع,,ن اتح,,اد إذا ل,,م تكتم,,ل  :وط,,رح الكات,,ب التس,,اؤل الت,,الي

  ومات وأساسيات التعاون؟مق
وف,ي ا�جاب,,ة عل,ى ھ,,ذا التس,اؤل تط,,ّرق الباح,ث إل,,ى الوح,دة ا3قتص,,ادية الت,ي ل,,م 
تكتمل وتأخر العمل بالعملة الموّح,دة، وع,دم تحق,ق المواطن,ة الخليجي,ة وتكل,م ع,ن ع,دم 

  .توقيـع ا3تفـاقّية ا2منّية التي يصـعب بعد عدم تحقيـقھا الكـDم عن حلف عسكري

  :  ما يلي الدارسالنتائج التي توصل إليها  أهمومن 
صعوبة تحقيق ا3تحاد الكامل في ھذا الوقت ثم ذكر أھم العوائق التي توص,ل إليھ,ا  -١

  :ھذا المجال وھي مجموعة من التحديات
  سيادة الدول وأن الدول الخليجّية غير من منسجمة في سياستھا : التحدي ا2ّول -

                    .من القضايا الخارجّية
  .التحدي الّثاني اختDف التشريعات بين دول المجلس - 
  . التحدي الّثالث فھو يتمّثل في الحالة ا2منّية - 

وجود القوات ا2جنبّية في بعض دول الخل,يج  يمث,ل ل,ه تبعات,ه ونتائج,ه عل,ى نج,اح  -٢
  التحول إلى ا3تحاد

تاء عل,,ى ھ,,ذا ا3تح,,اد وأن دور وأخي,,راً ذك,,ر أھمي,,ة اش,,تراك الم,,واطنين ف,,ي ا3س,,تف-٣
  .الشعوب يعتبر كبيراً ومحورياً في نجاح الكثير من ا3تحادات القائمة

 ُ ا3تح,اد الخليج,ي ھ,ل بالفع,ل ھ,و : "بعن,وان). م٢٠١٢(خلي,ل، يوس,ف  البن دراسـة: ثالثا

  .٩٢، العدد مجلة آراء" خيار البقاء؟
ق الكات,,ب التس,,اؤل ث,,م س,,ا. س,,تخدم الكات,,ب ا2س,,لوب الوص,,في ف,,ي ھ,,ذه الدراس,,ةا
  ما الذي تغّير حتى يزداد الحديث حول مشروع ا3تحاد الخليجي اlن؟: التالي
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التــي تشــهدها منطقــة  اإلقليميــةوأجــاب علــى ذلــك بــأن الســبب هــو القــراءة للظــروف 

  .ما يسمى بحالة الربيع العربيبعد ظهور  ،)م٢٠١٠ ديسمبر(منذ  األوسطالشرق 

  :هدفت الدراسة إلى
معرفة أسباب ا3ھتمام الرس,مي ل,دى ال,بعض بط,رح موض,وع ا3تح,اد ف,ي  محاولة -١

ھ,,ذا الوق,,ت وأن الس,,بب ف,,ي ذل,,ك ھ,,و كون,,ه خي,,ار إس,,تراتيجي للبق,,اء ف,,ي مواجھ,,ة 
  .التحديات الداخلّية والخارجّية سواء على مستوى القادة أو الشعوب

م,ي العرب,ي، وم,ن كبيرة على النظ,ام ا�قليال ھاتداعياتوالثورات العربية معرفة أثر  -٢
المتوقع أن يكون لھا تأثيراً على النظام ا�قليمي الخليجي وأن تأثير ذلك قد يط,ال 
دول الخليج على غرار المح,او3ت الت,ي ج,رت ف,ي البح,رين بش,كل مش,ابه، لكن,ه 

  .محدود

  :  ما يلي الدارسمن أهم النتائج التي توصل إليها و 
 الش,أنف,ي  ا2جنبي,ةوبع,ض الت,دخDت ، بيتداعيات ما يطلق عليه بالربيع العر إن -١ 

 ج,,ادةف,,رض عل,,ى دول المجل,,س ض,,رورة القي,,ام بخط,,وات ،ال,,داخلي لھ,,ذه ال,,دول

  . مثل ھذه التحديات لمواجھة

ضرورة قيام ھ,ذا ا3تح,اد ال,ذي س,وف تجن,ي دول الخل,يج م,ن ورائ,ه فوائ,د يص,عب -٢

  .حصرھا في الوقت الحاضر

  :ت العلمية السابقة ودراستنا الحالية على النحو التاليأوجه التشابه واالختالف بين هذه المقاال
تشبه ھذه الدراسات الدراسة الحالية في كونھا تتن,اول دول مجل,س التع,اون  - ١

الخليجي وأھميته ا�ستراتيجية ، فيما تختل,ف ك,ون الّدراس,ة الحالّي,ة ت,درس 

مرحل,,,ة ا3نتق,,,ال م,,,ن التع,,,اون إل,,,ى ا3تح,,,اد، وآلي,,,ات ا3نتق,,,ال وا2ھ,,,داف 

  سباب ا3تحاد ومعوقات قيامهوأ

لى إة في أھمية ا3نتقال من التعاون تتفق ھذه الدراسات مع الدراسة الحالي  - ٢

، فيما تختلف ك,ون الّدراس,ة الحالّي,ة تبح,ث وت,درس آلي,ات ا3نتق,ال، ا3تحاد

 ومعوقات قيامه، وأسباب ا3تحاد، وأھدافه

ف,,ي العن,,وان تش,,به بع,,ض ھ,,ذه الدراس,,ات الدراس,,ة الحالي,,ة إل,,ى ح,,د كبي,,ر  - ٣

وتب,,رز  وكونھ,,ا ت,,درس دول مجل,,س التع,,اون الخليج,,ي ف,,ي ھ,,ذه المرحل,,ة

الصعوبات فقط، فيما تختلف كون الّدراس,ة الحالّي,ة ت,درس مرحل,ة ا3نتق,ال 

م,,,ن التع,,,اون إل,,,ى ا3تح,,,اد، وآلي,,,ات ا3نتق,,,ال وا2ھ,,,داف وأس,,,باب ا3تح,,,اد 

 .ومعوقات قيامه
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  :الجامعيةالرسائل 
بعن,,وان دول مجل,,س التع,,اون  ).م١٩٩٤(عل,,ي ھلھ,,ول الرويل,,ي: الرس��الة ا8ول��ى

الخليجي والمتغّيرات الدولّي,ة، رس,ـالة ماجس,تير مقّدم,ة لكلّي,ة القي,ادة وا2رك,ان للق,وات 
  .المسلحة السعودية

  :هدفت الدراسة إلى
  .تاريخ وجغرافية منطقة الخليج قبل قيام المجلسب التعريف - ١
 .ا2ھمية ا�ستراتيجية لدول المجلس وضيحت  - ٢
 .مواقف دول الجوار من المجلس معرفة - ٣
 .انجازات المجلس سرد - ٤
 .تأثير المتغيpرات ا�قليمّية على دول المجلس معرفة - ٥
تأثير المتغّيرات الدولّية عل,ى دول المجل,س وأخي,راً النظ,رة المس,تقبلية  رصد - ٦

  .لدول مجلس التعاون الخليجي
  . فيالوصوالتاريخي  المنھجينستخدم الباحث في ھذه الدراسة ا

  :  ما يلي الدارسمن أهم النتائج التي توصل إليها و 
أھمية منطقة الخليج العربي من حيث الموقع الجغراف,ي وا2ھمي,ة ا3قتص,ادية  - ١

م,,ن احتي,,اطي الع,,المي ) ٪٦٠(الت,,ي تنب,,ع م,,ن احتي,,اطي ال,,نفط ال,,ذي يش,,كل 
  .الموجود بدول المجلس

اس,,تكمال دول الض,,رورة الملح,,ة �نش,,اء مجل,,س التع,,اون الخليج,,ي وض,,رورة  - ٢
المجل,,س سياس,,ّياً واقتص,,ادّياً وعس,,كرّياً وتحدي,,د الع,,دو المش,,ترك، والتھدي,,دات 
المحتملة، وأسلوب التعامل معھا، وتحقيق توازن  للتعامل م,ع النظ,ام الع,المي 

  .الجديد
بعن,وان رؤي,ة إس,تراتيجية للعDق,ة ) م ٢٠١٢(الش,مري منص,ور زوي,د: الرسالة الثاني�ة

جامعة ن,ايف العربي,ة ، رسالة ماجستير، الخليجي وإيران بين دول مجلس التعاون

   .الرياض، للعلوم ا2منية

استخدم الباحث في ھذه الدراسة الطريقة التاريخية لرصد العDقات التاريخية بين 
الطرفين وتحليل الظواھر التي صاحبت ھذه العDقة في الماضي وأث,ره عل,ى العDق,ات 

الوص,,فية لوص,,ف واق,,ع وح,,ال العDق,,ات أثن,,اء إع,,داد الحالّي,,ة با�ض,,افة إل,,ى الطريق,,ة 
أم,,,ا بالنس,,,بة لtس,,,اليب وا2دوات فق,,,د اعتم,,,د الباح,,,ث عل,,,ى أس,,,لوب تحلي,,,ل . الدراس,,,ة

  . المضمون والحوارات الشخصية والمDحظات المباشرة
تناول الباحث في ھذه الّدراسة العDقة بين دول مجلس التعاون الخليج,ي وإي,ران، 

ه الدراس,,ة إل,,ى مراح,,ل العDق,ات الخليجي,,ة وا�يراني,,ة وأس,,باب وتط,رق الباح,,ث ف,,ي ھ,ذ
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الص,,راع وقض,,اياه الجوھري,,ة، وأخي,,راً رس,,م تص,,ورات إس,,تراتيجّية للعDق,,ات الخليجّي,,ة 
وا�يرانّية  استنتج الباحث أن العDقات بين الط,رفين 3 تبن,ى عل,ى المص,الح المش,تركة 

يران,ي 3 يرغ,ب ف,ي تط,ور ھ,ذه وإنما الخطر المشترك، كم,ا أن الط,رف اlخ,ر وھ,و إ
العDقات ويسعى إلى محاولة السيطرة والھيمنة على المنطقة كما أوصت الدراس,ة إل,ى 

  .ضرورة ا3نتقال من مرحلة التعاون والتنسيق إلى التكامل

  :وهدفت الدراسة إلى
توضيح مراحل الصراع ومعرف,ة أس,بابه، وتوض,يح الرؤي,ة ا�س,تراتيجية الخليجي,ة  -١

  .يةوا�يران
  .إبراز القواسم المشتركة التي تجمع دول الخليج بإيران، وإمكانية التقارب بينھا -٢

  :ما يلي الدارسمن أهم النتائج التي توصل إليها و 
اتضح أن البعد التاريخي 3زال يلعب دورا رئيًسا في مسار العDقات بين دول  - ١

 .مجلس التعاون الخليجي وإيران

ا2سباب : تعتبر من أھم مناطق العالم لعدة أسباب أھمھا  3 تزال منطقة الخليج - ٢
ا3قتصادية لكونھا تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم ، والحضارية باعتبارھا 

 . مركز قبلة المسلمين ومحورا سياسيا مھما

 .ھناك عوائق للحوار والتواصل بين إيران وبين دول مجلس التعاون الخليجي - ٣

المصالح والنزعة الفارسية : ساسية في السياسة ا�يرانية ھي أن المحركات ا2 - ٤
  .والبعد ا2يديولوجي

مجلس التعاون تجربة : "تحت عنوان). م٢٠٠٢( ، الشطيراسلة :الرسالة الثالثة

معھد البحوث والدراسات  ،"الخليجي في ضوء تجربة ا3تحاد ا2وروبي

  .مصر السياسية،

  :هدفت الدراسة إلى
ف - ١ vمراحل تأسيس مجلس التعاون الخليجي ودوافع إقامة المجلس  إلىالتعر

  باستعراض مسيرة التعاون، وا�طار العام للتكامل الخليجي 
  للوصول إلى عوائق ا3تحاد- ٢
السياسة ، استعرض ا3تحاد ا2وروبي وتطوراته بما في ذلك السوق المشتركة- ٣

  .اعوالسياسة الخارجية والدف، المشتركة، والوحدة النقدية
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  : ما يلي الدارسأھم النتائج التي توّصل إليھا و

وقد خلصت الباحثة إلى أن ا2حDف والتكتDت بين الدول ھي ظاھرة قديمة في - ١
العDقات الدولية وھي نتيجة حتمية للصراع على النفوذ وذلك �يجاد توازن بين 

  القوى وا�مكانات 
السياسية في مثل ھذه التكتDت، ا�جراءات  الفكرية  في الحسبانوجب ا2خذ - ٢

بحيث تبدأ أو3ً بحوار المفكرين في ھذه الدول فيما بينھم، وثانياً حوار المفكرين 
والسياسيين، وثالثاً السياسيين أنفسھم، وذلك لتأسيس ھذه الوحدة على أسس قوية 

  وشامD القضايا الفكرية والسياسية

قة ودراسـتنا الحاليـة علـى بالسـا لعلميـةالخـتالف بـين هـذه الدراسـات اأوجه التشـابه وا

  :النحو التالي
كونھ,,ا تش,,تمل عل,,ى تص,,ورات  الدراس,,ات الس,,ابقةوتختل,,ف ھ,,ذه الدراس,,ة ع,,ن  - ١

إس,,,,تراتيجية ش,,,,املة للجوان,,,,ب السياس,,,,ية وا3قتص,,,,ادية والعس,,,,كرية والثقافي,,,,ة 

ومDمسة العوائق واكتشاف القواس,م المش,تركة الت,ي ق,د تك,ون أساس,اً 3نط,Dق 

  .وعھذا المشر

وتتف,,ق ھ,,ذه الدراس,,ة م,,ع بع,,ض الدراس,,ات الس,,ابقة ح,,ول دراس,,ة دول مجل,,س  -٢

التعاون الخليجي وتختل,ف معھ,ا ف,ي أن الدراس,ة الحالي,ة س,وف ت,درس مرحل,ة 

  . ا3نتقال من التعاون والتنسيق إلى ا3تحاد والتكامل

ق إل,ى ت,اريخ دول  -٣ vوتتشابه بعض ھذه الّدراسات مع الّدراسة الحالّية حول التطر

مجل,,س التع,,اون الخليج,,ي وأھميتھ,,ا ا�س,,تراتيجية وأث,,ر المتغّي,,رات ا�قليمّي,,ة 

والدولّية، فيما تختلف كون الّدراسة الحالّية تدرس مرحلة ا3نتقال م,ن التع,اون 

كم,ا . إلى ا3تحاد، وآليات ا3نتقال وا2ھ,داف وأس,باب ا3تح,اد ومعوق,ات قيام,ه

  .تحادتضع الّدراسة تصوراً إستراتيجياً لھذا ا3

  :الكتب العربية
، ،  بعن,,وان مجل,,س التع,,اون الخل,,يج أم,,ام التح,,ديات)ھ,,ـ١٤١٨( القرن,,ي: الكت��اب ا8ول

  .مكتبة العبيكان، الرياض 
وقد اعتمد الكتب في ھذه الدراسة عل,ى الم,نھج الت,اريخي وذل,ك لدراس,ة الب,دايات 

Dل ش,ياء خ,ا2ولى لقيام المجلس، وق,د اس,تخدم الم,نھج الوص,في لوص,ف الظ,واھر وا2
للخ,روج بنت,ائج وتوص,يات الدراس,ة م,ن واق,ع  3س,تنتاجيأمدة الدراسة وأخيراً الم,نھج 

  .التحليل �حداث الدراسة



- ١٨  - 

 

  : هدفت الدراسة إلى
  تأسيس المجلس والصفة القانونية له وھياكله التنظيمية وا�دارية من فكرة ال ةعرفم -١

التع,,اون الخليج,,ي م,,ن الناحي,,ة ا2ھمي,,ة أ3س,,تراتيجيه ل,,دول مجل,,س إل,,ى التع,,رف  -٢

  .أ3قتصاديه والجغرافية والسياسية وا2منية والدينية

مواق,,,ف دول الج,,,وار م,,,ن قي,,,ام المجل,,,س وخاص,,,ة الع,,,راق وال,,,يمن  عل,,,ىالتع,,,رف  -٣

  .وا2ردن وإسرائيل

  . ا3قتصادية والسياسية والعسكرية: انجازات المجلس من ثDثة نواحي تغطية  -٤

ث والمتغيرات ا�قليمية والعالمية وتأثيرھم,ا وربط,ه ف,ي أس,باب ا2حداإلى التعرف  -٥

  .قيام المجلس

  محاولة رسم نظرة مستقبليه لدول مجلس التعاون الخليجي -٦

  : ما يلي الدارسأهم النتائج التي توّصل إليها و 
  :استنتج الباحث من ھذه الدراسة 

  . من الخليجألتغير في إدراك مصادر الخطر على ا-أ 
 . ھود الراھنة لتسويه الصراع العربي ا�سرائيليالج -ب
 . التحو3ت في بعض الدول العربية-ج
تغيير ا3نتم,اءات الوطني,ة ف,ي دول المجل,س وخ,رج م,ن  بتص,ور ف,ي نظ,رة  -د

يمك,ن م,ن  سك,ائز أس,ر) ٤(المستقبلية لدول مجل,س التع,اون الت,ي ترتك,ز عل,ى 
Dه منھاؤل استخدامھا صياغة المستقبل وبناخ: 

 .2منا  - ١
 . تسخير ا�عDم والتربية 2ھداف الوحدة والتنمية - - ٢
 . النفط و بناء المستقبل - ٣
 . الموقف من رؤية النظام العالي الجديد لمستقبل المجلس - ٤

ـــابال ـــاني كت ، بعنـــوان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي الميـــزان) م ٢٠١٠(إســـماعيل : الث

  .دار العلوم: القاهرة

   

  :هدفت الدراسة إلى
2ھمية ا�ستراتيجية لدول مجلس التع,اون الخليج,ي مستعرض,اً نش,أة وتط,ور ا تبيان -١

  .المجلس الخليجي والھيكل التنظيمي له
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ا2من الخليجي في ظل المتغيرات الدولية وا�قليمية وت,داعياتھا مدى تماسك  معرفة -٢
  .على أمن دول المجلس

، )م ٢٠١٠(راس,ة ف,ي ع,ام قراءة تقييميه 2داء المجلس خDل الحقبة التي سبقت الد -٣
م,,ن الناحي,,ة السياس,,ية وأھ,,دافھا ا�س,,تراتيجية وا3نج,,ازات السياس,,ّية والعس,,كرّية 

  . وا2منّية وكذلك ا�خفاقات في ھذين المجالين

  : ما يلي الدارسأهم النتائج التي توّصل إليها و 
أن استطاع تحدي,د أھ,م مDم,ح تط,وير دور دول مجل,س التع,اون عل,ى الص,عيدين 

قتص,,,ادي وا3جتم,,,اعي با�ض,,,افة إل,,,ى السياس,,,ي وا2من,,,ي وأخي,,,راً مجل,,,س التع,,,اون ا3

الخليجي وا2م,ن الق,ومي العرب,ي وربطھم,ا بحي,ث 3 يمك,ن فص,ل ا2م,ن الخليج,ي ع,ن 

  . ا2من العربي وأنه جزء 3 يتجزأ منه

بعن,,وان العDق,,ات العس,,كرية ا3قتص,,ادية ب,,ين دول ) م٢٠٠٤(س,,تيفنز : الكت��اب الثال��ث
  .لتعاون الخليجي وا3تحاد ا2وربيمجلس ا

3شك أن ھذه الّدراسة تعتبر من الدراسات المقارنة وذل,ك 3س,تعراض الكات,ب العDق,ة 
التاريخية بين الطرفين والتح,و3ت الت,ي ش,ھدتھا العDق,ات من,ذ فت,رة ا3س,تعمار وحت,ى 

   .عصر النفط

  :هدفت الدراسة إلى
س التع,اون الخليج,ي، باس,تعراض مناقشة العDقة ب,ين ا3تح,اد ا2ورب,ي ومجل, - ١

  .تاريخ العDقات ا2وربية مع الحكومات الخليجية
 . مخرجات الحرب العراقية ا�يرانية فيما يسمى بحرب الخليج ا2ولى معرفة - ٢
البعد ا3قتصادي للعDق,ات ا2وربي,ة الخليجي,ة خ,Dل الفت,رة ب,ين  علىالتعرف  - ٣

 ).م٢٠٠٣-١٩٨٩(
Dق,ة ب,ين ا3تح,اد ا2ورب,ي ومجل,س التع,اون التعرف على الُبع,د العس,كري للع - ٤

 . الخليجي

  : ما يلي الدارسأهم النتائج التي توّصل إليها و 
توض,,يح أھمي,,ة العDق,,ات ب,,ين دول المجل,,س وا�تح,,اد ا2ورب,,ي بع,,د ا3نس,,حاب  - ١

 .البريطاني
ا2بع,,اد ا3قتص,,ادّية والعس,,كرّية لھ,,ذه العDق,,ات من,,ذ توقي,,ع اتفاقي,,ة  التركي,,ز عل,,ى - ٢

  )م١٩٨٩(ينھم عام التعاون ب
استعرض الباحث المناقشات والمفاوضات التي جرت بينھما للتوصل إلى إقام,ة  - ٣

اتحاد جمرك,ي، كم,ا رّك,ز الباح,ث عل,ى الُبع,د العس,كري وت,أثيره عل,ى الج,انبين 
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، وح,,ين ذل,,ك توقي,,ع ا3تفاقي,,ة )م١٩٩١(خاص,,ة بع,,د ح,,رب الخل,,يج الّثاني,,ة ع,,ام 
تحاد ا2وربي في مجال تجارة ا2سلحة ف,ي ا2منية الثنائية بين دول المجلس وا3

  تسعينيات القرن الماضي
وأخيراً حرب الخل,يج الّثالث,ة والت,ي ، إبراز تأثير ا�رھاب على العDقات بينھما  - ٤

ن,تج عنھ,,ا اح,,تDل أمريك,ا للع,,راق، وخ,,تم الباح,ث الّدراس,,ة باس,,تعراض توقع,,ات 
  .مستقبل العDقات بين ا3تحاد ا2وربي ومجلس التعاون

قة ودراسـتنا الحاليـة علـى بالسـا الخـتالف بـين هـذه الدراسـات العلميـةأوجه التشـابه وا

  :النحو التالي
أنھ,ا  ف ع,ن موض,وع  دراس,تنا الحالّي,ة إ3ن كان,ت تختل,إأن ھذه الّدراس,ات و - ١

 ةتق,,ارب ھ,,ذين ا3تح,,ادين، وبي,,ان درج,,س,,لطت الض,,وء عل,,ى م,,دى تباع,,د و
معرف,,ة فيم,,ا إذا ك,,ان بإمك,,ان دول م,,ا يس,,اعد عل,,ى التش,,ابه وا3خ,,تDف بينھم,,ا 

  .المجلس ا3ستفادة من التجربة ا2وربية وتطبيقھا
وإذا كانت ھذه الدراسات تتفق مع دراستنا الحالية ح,ول أھمي,ة منطق,ة الخل,يج  - ٢

ا�ستراتيجية كما تتناول نشأة و تطور ھذا المجلس والھيكل التنظيم,ي ل,ه ف,إن 
المرحل,,ة وھ,,ي مرحل,ة التع,,اون إل,,ى الدراس,ة الحالّي,,ة تتن,اول التح,,ول م,,ن ھ,ذه 

مرحل,,ة ا3تح,,اد وتس,,تعرض المواق,,ف ا�قليمي,,ة والدولي,,ة لھ,,ذا ا3تح,,اد وآلي,,ات 
ھ,,ذا التح,,ول، وتط,,وير سياس,,ة ا3ن,,دماج الت,,دريجي ف,,ي المج,,ا3ت السياس,,ية 

  .وا3قتصادية والعسكرية وا2منية
ف,,ي وف,,ي النظ,,ر ل,,بعض ھ,,ذه الدراس,,ات نج,,د أنھ,,ا تتف,,ق م,,ع الرس,,الة الحالي,,ة  - ٣

المرحل,,ة التاريخي,,ة للمجل,,س وأس,,باب قي,,ام المجل,,س وذل,,ك لDس,,تخدام الم,,نھج 
الت,,اريخي والوص,,في ف,,ي دراس,,تنا وبع,,ض الدراس,,ات فيم,,ا تختل,,ف الدراس,,ات 
س,,ابقا أنھ,,ا رك,,زت عل,,ى الوض,,ع ال,,داخلي م,,ن الناحي,,ة ا�داري,,ة والتنظيمي,,ة 

لتحول م,ن وكذلك أھميه دول المجلس أ3ستراتيجيه بينما تدرس ھذه الرسالة ا
التع,,,اون إل,,,ى ا3تح,,,اد و كيفي,,,ه الوص,,,ول إل,,,ى ھ,,,ذا ا3تح,,,اد ورس,,,م تص,,,ور 

  .استراتيجي يمكن من خDله انجاز ھذا ا3نتقال

  :األجنبية األدبيات العلمية
تحت ) م٢٠٠٥) (John McCormick(أعدھا جون مكورمك  الدراسة التي

 Understanding the European" (السبيل إلى فھم ا3تحاد ا2وروبي: "عنوان

Union( ، ق ا3تحادDوھي دراسة متعمقة ومحدثة للظروف التي أدت إلى انط
  . وقد استخدم الكاتب الطريقة التاريخّية والوصفية لمناقشة ھذا الموضوع. ا2وروبي
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  :هدفت الدراسة إلى
طبيع,,ة ان,,دماج دول ا3تح,,اد ا2وروب,,ي حس,,ب المن,,اطق المح,,ددة، م,,ع  توض,,يح  - ١

ل ھ,ذا ا3تالكشف عن الحوا vح,اد، با�ض,افة إل,ى إب,راز فز الت,ي ق,ادت إل,ى تش,ك
تجرب,,ة ا3تح,,اد ا2وروب,,ي وتفردھ,,ا ع,,ن تج,,ارب المنظم,,ات الدولي,,ة  امتي,,از 

  .التقليدية ا2خرى
تزوي,,د الق,,ارئ بخلفي,,ة تاريخي,,ة وذل,,ك م,,ن خ,,Dل مناقش,,ة تط,,ور فك,,رة ا3تح,,اد  - ٢

ا3ن,دماج  طروح,اتأا2وروبي منذ نشأتھا، وإعطاء فكرة تاريخية موجزة ع,ن 
، م,,ع بي,,ان ووص,,ف الخط,,وات المختلف,,ة ف,,ي عملي,,ة )م١٩٥١(ا2وروب,,ي من,,ذ 

ا3تح,,اد بداي,,ة م,,ن الجمعي,,ة ا2وروبي,,ة للفح,,م والص,,لب، وتوقي,,ع معاھ,,دة روم,,ا، 
ومعاھ,,دة ماس,,ترخت، إل,,ى اكتم,,ال الس,,وق ا2وروبي,,ة المش,,تركة، وم,,ن ث,,م تبن,,ي 

حي,ث انض,م إل,ى ا3تح,اد ، )م٢٠٠٤(اليورو، والتوس,ع الكبي,ر ال,ذي ح,دث ف,ي 
 .ا2وروبي عدد كبير من ا2عضاء الجدد، وبخاصة من شرق أوروبا

المفوضية ا2وروبية، المجل,س ا2وروب,ي، : إلقاء نظرة على مؤسسات ا3تحاد  - ٣
والبرلمان ا2وروبي، والمجلس ال,وزاري، ومحكم,ة الع,دل ا2وروبي,ة وغيرھ,ا 

 .من مؤسسات ا3تحاد
ن,ة ل,ه، والشخص,ية المتغي,رة تقويم العDقة بين ا3ت - ٤ pحاد ا2وروب,ي وال,دول المكو

 .لDتحاد، با�ضافة إلى النظر في السياسات التي ينتھجھا ا3تحاد
التركيز على ا2ثر ا3قتص,ادي عل,ى ا3ن,دماج ا2وروب,ي وذل,ك ب,التركيز عل,ى  - ٥

 .برنامج السوق الواحد وتأثيراته المتعددة على ا2عضاء وغيرھم

  :  ما يلي الدارسالتي توصل إليها  من أهم النتائجو 

وض,,ع ا3تح,,اد ا2وروب,,ي ف,,ي إط,,اره الت,,اريخي والسياس,,ي وا3قتص,,ادي، واقت,,رح  - ١
بعض ا3قتراحات فيما يتعلّق بمستقبل ا3تحاد استناداً إلى التط,ورات المتوقع,ة ف,ي 

  .السنوات القليلة القادمة
ة وا3قتص,ادية عل,ى كان صعود نجم ا3تحاد ا2وروبي من أھم التط,ورات السياس,ي - ٢

 ).م١٩٤٥(مستوى العالم منذ العام 
م,,ن أب,,رز اlث,,ار الواض,,حة ال,,تخلص م,,ن الح,,دود ب,,ين دول ا3تح,,اد ا2وروب,,ي ھ,,ي  - ٣

 .مليون مستھلك) ٤٥٠(تأسيس أضخم سوق رأسمالي في العالم يؤمه أكثر من 
البض,,,ائع، لق,,,د ك,,,ادت أن تختف,,,ي الح,,,دود لتت,,,يح لم,,,واطني ا3تح,,,اد، وا2م,,,وال، و - ٤

 اويش,ترو اي,ام س,وق أوروبي,ة يمك,ن أن يبيع,وم,ا يمھ,د لقدمات حرية الحركة، والخ
ما يتيح للمستھلكين فرصة كبيرة لDختي,ار م,ن ب,ين ع,دد فيھا بضائعھم وخدماتھم، 

 .كبير من المنتجات، ويتيح لمواطني ا3تحاد حرية الحركة في حدود دول ا3تحاد
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بي,ر م,ن ال,دول الت,ي كان,ت ت,دور أتاح توسع ا3تحاد ا2وروبي شرقاً دخ,ول ع,دد ك - ٥
في فلك ا3تحاد السوفيتي ـ سابقاً، والتي ما زالت تعاني من آثار أكثر م,ن خمس,ين 
عام,,اً م,,,ن الس,,يطرة الس,,,وفيتية الت,,,ي اتص,,فت بس,,,يطرة الح,,زب السياس,,,ي الواح,,,د 

 .والتخطيط المركزي
ي,د، إ3 من التحديات المباشرة التي تواجه ا3تحاد ا2وروبي عملية تبني دس,تور جد - ٦

أنه م,ن ا2فض,ل أن يج,ري تجمي,ع مجموع,ة المعاھ,دات المبعث,رة الت,ي ت,م توقيعھ,ا 
  .بين دول ا3تحاد في دستور موّحد

  :  ما يلي الدارسمن أهم النتائج التي توصل إليها و 
وقد استنتج الباحث أن العDقات ب,ين ا3تح,اد ا2ورب,ي ومجل,س التع,اون الخليج,ي 

  : تحدث من المجا3ت التالية تتأثر وفقاً للتطورات التي

  . أسواق النفط العالمية  - ١

 . التبادل التجاري وا3ستثماري  - ٢

  . التحو3ت ا�ستراتيجّية العالمّية  - ٣

  :أوجه التشابه واالختالف   
بالرغم م,ن أن ھ,ذه الدراس,ة تتن,اول ا3تح,اد ا2وروب,ي دون مقارنت,ه بغي,ره، إ3 

يس,تفاد من,ه عن,د ط,رح تص,ور ذج,اً يمك,ن أن أن ھذه الدراسة تمثل بالنس,بة للباح,ث نمو

كما أن,ه س,وف ي,تم ا3س,تفادة م,ن ھ,ذه . مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد فّعال لتحويل

اقتراح النموذج المناسب تطبيقه ف,ي  عند رابعلدراسة الحالّية في الفصل الالّدراسة في ا

  .تحول دول المجلس إلى ا3تحاد

ح,اد ي,ة ف,ي كونھ,ا ت,تكلم ع,ن تجرب,ة دول أورب,ا ف,ي ا3تالحال تناتشبه ھذه الدراسة دراس

  .قيام ا3تحاد بين دول المجلس ودراستنا سوف تبحث في إمكان

  :نقد الدراسات السابقة
2ن,ه ك,ان الھ,اجس ، وح,دهركزت بعض ھذه  الدراسة على الجانب ا2مني  - ١

مثل دراسة مصطفي الت,ي س,بق الداعي لقيام المجلس المقلق لدول الخليج و
 ةا3قتص,,,ادي بخاص,,,ة  الكات,,,ب تناس,,,ى الجوان,,,ب ا2خ,,,رىيلھ,,,ا ولك,,,ن تحل

  الروابط العديد التي تقربھا من بعضھا البعض عDوة على ةوالسياسي
إن بعض الكتاب انتق,د التح,ول إل,ى ا�تح,اد ف,ي الوق,ت ال,ذي ل,م يكتم,ل في,ه  - ٢

مرحلة التعاون ثم اخذ يسرد المشاكل القائمة والقضايا التي لم تحل كقضية 
ملة الخليجية فھو يركز على الجوان,ب الس,لبية ويتجاھ,ل النجاح,ات الت,ي الع

  .مثل دراسة البنخليل  حققھا المجلس
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الظ,,,روف  وكأن,,,ه ردة فع,,,ل موض,,,وع ا3تح,,,اد بع,,,ض الدارس,,,ين تن,,,اول  - ٣
وتجاھ,,,ل الحاج,,,ة ا2ساس,,,ية ل,,,دى دول ، والمتغي,,,رات ا�قليمي,,,ة والدولي,,,ة

قتص,,ادية والسياس,,ية وتحقي,,ق لتنمي,,ة ق,,دراتھا ا3 المجل,,س لمث,,ل ھ,,ذا ا�تح,,اد

 .عبد الملك دراسةأھدافھا الجماعية مثل 

دون ا�سھاب في القضايا العالقة بين  ةمختصر رسائل العلميةجاءت ھذه ال - ٤
مث,,ل رس,,الة  ھ,,ذه ال,,دول الت,,ي ق,,د تتس,,بب ف,,ي ع,,دم اكتم,,ال ھ,,ذا المش,,روع

 .الشطي
ل,,م وناول,,ت ھ,,ذه الدراس,,ات ت,,اريخ العDق,,ات ب,,ين مجل,,س التع,,اون وإي,,ران  - ٥

 .مثل دراسة رسالة الشمري يتطرق الباحث إلى موضوع ا3تحاد
وق,,وع كثي,,ر م,,ن المتغّي,,رات بع,,د الّدراس,,ات الس,,ابقة م,,ن اح,,تDل الع,,راق  - ٦

والتغير في كثي,ر م,ن ا2نظم,ة العربّي,ة م,ا يعك,س التغي,ر ف,ي توجھ,ات ھ,ذه 
 .مثل رسالة الرويلي ا2نظمة تجاه دول مجلس التعاون

م,,ع ت عل,,ى الجان,,ب العس,,كري وا3قتص,,ادي رك,,زكت,,ب أن بع,,ض ھ,,ذه ال - ٧
 .ضعف في معالجة الجانب السياسي مثل كتاب إسماعيل

إنھا ربطت ا2من الخليجي ب,ا2من الق,ومي العرب,ي  الدراساتكثير من ھذه  - ٨
وھ,ي نقط,ة بالغ,ة ا2ھمي,ة والدق,ة وال,ذي وض,ح جلي,اً ، وانه 3 يمكن فص,له
 .مثل كتاب القرني ١٩٩١والثانية ، ١٩٨٠ ا2ولىخDل حربي الخليج 

الت,ي ذكرھ,,ا  سعض,ھا  جعل,ت بن,اء المس,تقبل ي,تم م,ن خ,Dل الرك,ائز ا2س, - ٩
 .مثل كتاب ستيفنز بعض الكتاب بدون تقديم تصور كامل للمستقبل
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   الرؤية ا<ستراتيجية لموضوع البحث 

مسألة ة الشاملة للن المتأمل  في نقد الدراسات السابقة يلحظ أنھا تفتقر إلى الرؤيإ

وذل,ك بتن,اول المس,ألة م,ن ، جزر منعزلة عن بعضھا ال,بعض مكوناتھان وكأ، الخليجية

السياس,ي  ا�ط,ارمنظور أمني عسكري تقلي,دي أو جان,ب اقتص,ادي وع,ادة م,ا يھمل,ون 

للقض,,ية ويع,,الجون قي,,ام مجل,,س التع,,اون أو ال,,دعوة إل,,ى تط,,ويره إل,,ى اتح,,اد ك,,ردة فع,,ل 

طوه أحيانا كثيرة ب,ا2من الق,ومي العرب,ي ويتوجس,ون وإن رب، لمتغيرات دولية وإقليمية

وم,,رد ك,,ل ھ,,ذا لغي,,اب . خيف,,ة م,,ن قي,,ام ا3تح,,اد 2ن مرحل,,ة التع,,اون ل,,م تكتم,,ل أركانھ,,ا

  .الرؤيا ا�ستراتيجية الشاملة

من ھذا المنطلق فأن الدارس حاول وض,ع رؤي,ة تنظ,ر إل,ى الھ,دف ا3س,تراتيجي 

ل,,,راھن مستكش,,,فاً ا3يجابي,,,ات س,,,اعياً إل,,,ى المس,,,تقبلي البعي,,,د وحل,,,ل الواق,,,ع الخليج,,,ي ا

س,اعياً لمعالجتھ,ا توظيف,اً �مكاني,ات خليجي,ة  والمعوق,اتتطويرھا وناظراً في السلبيات 

متع,,ددة ومتنوع,,ة إذا أحس,,ن اس,,تثمارھا بتكام,,ل ان,,دماجي اقتص,,ادي سيؤس,,س لن,,وع م,,ن 

س,تراتيجياً م,ن يقوم على نظرة إسDمية معتدلة تعالج الظاھرة ايدرالي أنواع ا3تحاد الف

  .منظور ا2من الشامل الذي يجعل أمن ا�نسان مدخDً 2من ا2وطان
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  اإلجراءات
 : الطرائق

   :ةالطريقة التاريخيّ 
س,,وف يس,,تخدم الباح,,ث الطريق,,ة التاريخي,,ة؛ الت,,ي تناس,,ب ھ,,ذه الدراس,,ة 2ن ھ,,ذه 

البعي,د من,ه والقري,ب، الطريقة تتعامل مع مغزى وأھمية المعلومات الكامنة في الت,اريخ 

والت,,اريخ ھ,,و مجموع,,ة م,,ن الظ,,واھر وا2نش,,طة البش,,رية وا�نس,,انية، وذل,,ك 2ن لك,,ل 

قن,ديلجي، . (موضوع ومجال في العل,وم البش,رّية خلفيات,ه وأص,وله ومس,بباته التاريخي,ة

  ).١٠٧م، ص ٢٠٠٧

وھذا م,ا ينطب,ق عل,ى موض,وع الدراس,ة لك,ون أح,داثھا ترابط,ت من,ذ ا3نس,حاب  

ني م,,ن منطق,,ة الخل,,يج، وم,رور المنطق,,ة بكثي,,ر م,,ن ا2ح,داث الجدي,,دة؛ م,,ن ھ,,ذا البريط,ا

تداعيات الح,رب الب,اردة، والث,ورة ا�يراني,ة، وقي,ام مجل,س التع,اون الخليج,ي، وس,قوط 

وك,,ل ھ,,ذا يتطلّ,,ب م,,ن الباح,,ث أن يفح,,ص تل,,ك ا2نش,,طة والظ,,واھر . ا3تح,,اد الس,,وفيتي

ن م,,ن رب,,ط ا2ح,,داث فيم,,ا بينھ,,ا، وص,,و3ً التاريخي,,ة الس,,ابقة فت,,رة ھ,,ذه الدراس,,ة؛ لي,,تمك

وق,,د فرض,,ت أھمي,,ة . للفت,,رة الزمنّي,,ة الت,,ي يتناولھ,,ا ھ,,ذا البح,,ث، وھ,,ي الفت,,رة الراھن,,ة

المنطقة ا�ستراتيجّية والجيوسياسّية أن يقرأ الباحث ا2حداث قراءة متأنية؛ لكي ي,تمّكن 

بب رئيس ف,ي اختي,ار وھذا س. من تحليل ا2حداث تحليDً موضوعّياً، ومتابعة تطوراتھا

الطريقة التاريخّي,ة 3عتمادھ,ا عل,ى المص,ادر ا2ولّي,ة ونت,ائج البح,وث العلمّي,ة الحديث,ة، 

. والتق,,,ارير الس,,,نوّية، وا�حص,,,,اءات الص,,,ادرة ع,,,ن المؤسس,,,,ات الرس,,,مّية وا2ھلّي,,,,ة

  .، وغيرھا من المراجع المختلفة)١٠٩م، ص ٢٠٠٧قنديلجي، (

ع الم,رء استبص,ار ج,ذور العDق,ات ب,ين دول وبغير الطريق,ة التاريخي,ة 3 يس,تطي

وبھذا يتمّكن من فھم الحاضر من خDل الماضي ويمھpد بذلك لف,تح الطري,ق لم,ا . الخليج

س,,يكون علي,,ه المس,,تقبل، وھ,,ذا نھ,,ج يق,,ود إل,,ى بل,,ورة تص,,ورات إس,,تراتيجية مس,,تقبلية 

  .للمسألة المبحوثة

  :الطريقة الوصفية
الوصفية لرسم صور للظواھر أو ا2شياء كما يعتمد الباحث في دراسته الطريقة  

ووص,ف ك,ل م,ا يتعلّ,ق بھ,ا وس,بل حلھ,ا . وتحلي,ل عواملھ,ا ومح,دداتھا ومتغيراتھ,ا. ھي

  ).٥٥م، ص ٢٠٠٩فروان، (
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,ن ال,دارس م,ن رؤي,ة ا2ح,داث بدق,ة أكث,ر   pوجرى اختيار ھذه الطريق,ة 2نھ,ا تمك

لتع,اون بطريق,ة أق,رب إل,ى فتساعد في جمع المعلومات عن العDقات بين دول مجل,س ا

ومن ثم يتيسر استبصار النتائج التي تساعد في استش,راف مس,تقبل . ما كان عليه الواقع

مرحلة ا3تحاد، ومحاولة إيجاد حلول للقضايا العالقة بين ھذه الدول التي ق,د تع,وق ھ,ذا 

  .المشروع ا�ستراتيجي الخليجي

  :الطريقة المقارنة
، طلق من تحليل الظواھر من قاعدة موض,وعيةين، ھي منھج علمي بحثي وحديث

حيث يعتمد على مقارنة الظاھرة المدروسة الحالية م,ع المماثل,ة لھ,ا 3كتش,اف العوام,ل 

فع,,ن طري,,ق المقارن,,ة ب,,ين الظ,,واھر المتماثل,,ة أو الح,,ا3ت ، الت,,ي تص,,احب ح,,دثاً معين,,اً 

لنت,ائج للح,ا3ت يتمكن الباحث من معرفة ا2سباب التي ت,ؤدي إل,ى اخ,تDف ا، المتطابقة

  )٦٣حسين فردان ص .(أو الظواھر المتطابقة

وس,,وف يق,,وم الباح,,ث ف,,ي ھ,,ذا الجان,,ب بمقارن,,ة تجرب,,ة ا3تح,,اد ا2ورب,,ي كتجرب,,ة 

ناجح,,ة ف,,ي ھ,,ذا المج,,ال وتطبي,,ق ال,,دروس المس,,تفادة منھ,,ا عل,,ى محاول,,ة انتق,,ال مجل,,س 

  .التعاون الخليجي من التعاون إلى ا3تحاد

  :لدراسات المستقبليةفي ا) SWOTٍ(طريقة سوات
وتعني تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات المعروف باسم 

)SWOT(  اختصاراً لكلمات)pportunities, Oeaknesses, Wtrengths, S

hreatsTand  ( ،ھو أحد أشھر أدوات التخطيط، وھو يقوم بتحليل أوضاع المنظمات
اء من داخل دول المجلس او محيطھا وتحليل بيئة العمل الداخلّية والخارجّية سو

تلك ا2داة تصنف تلك العوامل إلى عوامل سلبية وإيجابّية، . والدولي، وعمDء ا�قليمي
  .إن كانت ھذه العوامل سلبية عالجتھا، وإن كانت إيجابية استغلتھا وعززتھا

ھي العوامل الداخلّية والتي تقع في نطاق  أيسر عبارة إن نقاط القوة والضعف ب
سيطرة المنظمة أو الدولة، أما نقاط القوة فھي العوامل الداخلية التي تؤثpر إيجاباً مثل 

في . اشتراك دول المجلس في العديد من العوامل ا3جتماعية والدينية واللغوية وغيرھا
حين أن نقاط الضعف ھي العوامل الداخلّية التي تؤثpر سلباً على اتجاه دول المجلس 

ل الخDفات الحدودية، أو السيادة الوطنية، أو المصلحة القطرية لكل نحو ا3تحاد مث
أما بالنسبة للفرص والتھديدات فھي العوامل الخارجّية التي ليس لدول المجلس . دولة

أو الدولية، أو  ةيا�قليمتأثير عليھا، والتي يمكن أن تستغل من قبل بعض الدول 
ول إن الفرص ھي العوامل الخارجّية التي تستخدم ضدھا فتصبح تھديداً، كما يمكن الق
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 وأم من بعض الدول العربية مثل مصر تصب في مصلحة ا3تحاد مثل وجود الدع
مثل تركيا أو الدعم الدولي من الھيئات والمنظمات الدولية مثل  ا�سDميةبعض الدول 

ر بصورة ونجد أن التھديدات ھي العوامل الخارجّية التي تؤثp . وغيرھا المتحدة ا2مم
أبو يوسف، عبد السDم . (إيرانسلبية على أداء ا3تحاد ومنھا على سبيل المثال 

ويكيبيديا (، وانظر )  Google Ejabat.google.comالشماوي، موقع إجابات 
  ).الموسوعة الحرة

  :ا8ساليب وا8دوات
س,,وف يس,,تخدم الباح,,ث ف,,ي ھ,,ذه الدراس,,ة أس,,اليب تحلي,,ل المض,,مون والمق,,ابDت 

  .ةالشخصي
  :تحليل المضمون -١

اعتمد الباحث في دراسته اعتماداً كبيراً عل,ى طريق,ة تحلي,ل المض,مون لمص,ادره 
. الرئيس,,ة ف,,ي جم,,ع المعلوم,,ات وتحليلھ,,ا م,,ن أعم,,ال مكتبّي,,ة ف,,ي ا2دبّي,,ات والمراج,,ع

ويسعى للوصل من ك,ل . وحرص الباحث على تحليل الموقف الرسمي لطرفي الّدراسة
ق,ات الت,ي تح,ول دون تحقي,ق ھ,ذا المش,روع وتق,ديم الحل,ول لھ,ا ذلك إلى اكتشاف المعو

و�معان التثب,ت م,ن المعلوم,ات . حتى الخلوص إلى رؤى وتصورات إستراتيجية للحل
وتحليلھ,,ا س,,عى الباح,,ث �ج,,راء مق,,ابDت م,,ع ع,,دد م,,ن ال,,ذين لھ,,م عDق,,ة بموض,,وع 

  .الّدراسة
  :اGستطKع-٢

ح,,وار موج,,ه ب,,ين الباح,,ث م,,ن جھ,,ة محادث,,ة أو : المقابل,,ة ف,,ي البح,,ث العلم,,ي ھ,,ي
وش,,خص أو أش,,خاص آخ,,رين م,,ن جھ,,ة ثاني,,ة لغ,,رض الوص,,ول إل,,ى المعلوم,,ات الت,,ي 
تعك,,س حق,,,ائق أو مواق,,,ف مح,,,ددة يحت,,,اج الباح,,ث الوص,,,ول إليھ,,,ا ف,,,ي ض,,,وء أھ,,,داف 

وتمث,,ل المقابل,,ة مجموع,,ة م,,ن ا2س,,ئلة وا�يض,,احات وا3ستفس,,ارات الت,,ي يتطل,,ب .بحث,,ه
ھ,,,ا وجھ,,,اً لوج,,,ه ب,,,ين الباح,,,ث والش,,,خص أو ا2ش,,,خاص ا�جاب,,,ة عليھ,,,ا والتعقي,,,ب علي

وس,,وف ي,,تم ف,,ي ھ,,ذا الش,,أن مقابل,,ة الخب,,راء ف,,ي ) ١٨٩ق,,دلنجي ص .(المعني,,ين بالبح,,ث
  .مجلس التعاون الخليجي

  
  :التحليل ا<حصائي-٣

التحلي,,,ل ا�حص,,,ائي أو الطريق,,,ة ا�حص,,,ائية م,,,ن أھ,,,م ا2س,,,اليب وا2دوات  ديع,,,
الطريق,ة ا�حص,ائية ھ,ي . حث، وك,ذلك ل,دى الق,ارئالبحثية بما يضيفه من مصداقية للب

عب,,ارة ع,,ن اس,,تخدام الوس,,ائل الحس,,ابّية و الرياض,,ّية م,,ن تجمي,,ع البيان,,ات والمعلوم,,ات 
ص : م ٢٠٠٧قن,,دلجي، (المختلف,,ة، وم,,ن ث,,م تنظ,,يم وتبوي,,ب تل,,ك البيان,,ات والمعلوم,,ات 

ة وتحلي,,ل وبمعن,,ى آخ,,ر يعن,,ي اس,,تخدام الط,,رق الرقمّي,,ة والرياض,,ّية ف,,ي معالج,,). ١٣١
البيانات، وإعطاء التفسيرات المنطقية المناس,بة وترجمتھ,ا عل,ى ش,كل ج,داول بياني,ة أو 
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إحص,,,ائية وت,,,دعم ا�حص,,,ائيات والج,,,داول البياني,,,ة برؤي,,,ة الباح,,,ث ع,,,ن الموض,,,وع 
  .المدروس وتضفي المصداقية أكثر على البحث

  :  اGستطKعمجتمع وعينة 
ين ب,,بعض القطاع,,ات وال,,وزارات ولين الع,,املؤيتك,,ون مجتم,,ع البح,,ث م,,ن المس,,

دة بمدين,,ة الري,,اض م,,ن وس,,فارة دول المجل,,س ذات العDق,,ة بموض,,وع البح,,ث والموج,,و
السلك الدبلوماسي ورؤساء أقسام وموظفين، وسيقوم الباح,ث  وأعضاء يرينخبراء ومد

  :باختيار عينة البحث عن طريق أسلوب العينة الطبقية كما يلي

ارات وسفارات حكومية قطاعات إعDمية بالرياض، وزارت وإد) ٥(اختيار عينة من 

و الجدول التالي يوضح ).SRS(وذلك عن طريق أسلوب العينة العشوائية البسيطة 

  :القطاعات والوزارات والمصالح المشمولة بعينة البحث

  :المستطلعينالنتائج المتعلقة بوصف ا8فراد  -
المتعلق,,,ة بالخص,,,ائص تق,,,وم ھ,,,ذه الدراس,,,ة عل,,,ى ع,,,دد م,,,ن المتغي,,,رات المس,,,تقلة 

 طبيع,ة العم,ل -المؤھل العلمي -العمر( الوظيفية والشخصية 2فراد الدراسة متمثلة في 
  )عدد سنوات الخبرة في مجال الدراسة

حقق مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي نجاحات في مجا3ت عدة أمكن م,ن 
إ3 أن,ه : ش,قة بينھ,اخDلھا خلق روح تعاونية بين الدول ا2عض,اء س,اعد عل,ى تقري,ب ال

ف,,ي ذات الوق,,ت يواج,,ه المجل,,س تھدي,,دات وتح,,ديات جم,,ة تباين,,ت حولھ,,ا  رؤى ال,,دول 
ف,ي ظ,ل ھ,ذا المن,اخ ج,اءت ھ,ذه الدراس,ة والت,ي تھ,دف . ا2عضاء  وشعوب تلك الدول

معرف,,ة ا2س,,باب الت,,ي حال,,ت دون تحقي,,ق التكام,,ل ف,,ي ا3تفاقي,,ات الت,,ي أبرم,,ت ف,,ي  إل,,ي
على أھم التحديات الداخلية وا�قليمية والدولية الت,ي س,تواجه  والوقوف، مرحلة التعاون

ومعرف,ة ا�مكان,ات المت,وفرة ف,ي دول المجل,س الت,ي ، التحول م,ن التع,اون إل,ى ا3تح,اد
  وإبراز أھم التجارب ا�قليمية والدولية التي ، يمكن أن تسھم في بناء ا3تحاد المقترح

وتق,,ديم التص,,ور ا3س,,تراتيجي ال,,ذي ،ليج,,ييمك,,ن ا3س,,تفادة منھ,,ا ف,,ي بن,,اء المش,,روع الخ

  .يمكن تقديمه لھذا التحول
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   العمرية الفئاتيوضح خصائص المستطلعين وفق ) ١(جدول رقم 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

النخ,ب الخليجي,ة م,ن  عمدي,ةعلي عين,ة  استطDعونتيجة لذلك قام الباحث بتوزيع 

في ا2مانة العام لدول المجلس وبعض الدبلوماسيين الع,املين بالس,فارات الخليجي,ة  ف,ي 

الس,,عودي وبع,,ض المفك,,رين  الس,,عودية ووزارة الخارجي,,ة الس,,عودية ووزارة ا3قتص,,اد

، وش,,ريحة مخت,,ارة م,,ن الم,,واطنين الخليجي,,ينوالمثقف,,ين وا�عDمي,,ين ب,,دول المجل,,س 

 ًDھا حص,ل عل,ي عل,ي ض,وئ إحص,ائياوحصل عل,ي بيان,ات أولي,ة ث,م ق,ام بتحليلھ,ا تحل,ي

   -:كالتالي النتائجنتائج وكانت 

   : للمستطلعين الفئات العمرية

عنص,ر تت,وزع  ٣٢ملتھا الدراس,ة والمكون,ة م,ن الت,ي ش, العمرية يتضح أن العينة

ويمثل,ون ) س,نة ٥٠-٤٠(عناص,ر م,ن الفئ,ة العمري,ة  ٨:  ك,ا2تيحسب الفئات العمرية 

) س,,نة  ٤٠-٣٠(عناص,,ر م,,ن الفئ,,ة العمري,,ة  ٨وك,,ذلك ، م,,ن مجم,,وع العين,,ة% ٢٧.٦

م,,ن % ٣٤.٥عناص,,ر وتمث,,ل  ١٠) س,,نة ف,,أكثر ٥٠(والفئ,,ة العمري,,ة %٢٧.٦ويمثل,,ون 

 العمر

 التكرار %النسبة العنصر

 ٠  %٠,٠ سنة ٢٠أقل من  

  ٣  %١٠,٣ سنة٣٠-٢٠من

 ٨ %٢٧,٦ سنة٤٠-٣٠من

 ٨ %٢٧,٦ سنة ٥ ٠-٤٠من

 ١٠  %٣٤,٥ سنة فأكبر ٥٠

 ٢٩ مجموع المستجيبين

 ٣ القيم المفقودة
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م,,,ن العين,,,ة % ١٠.٣عناص,,,ر ويمثل,,,ون  ٣  )س,,,نة ٣٠-٢٠(الفئ,,,ة العمري,,,ة و، العين,,,ة

  .ا3ستDنةقيم مفقودة من  ٣المأخوذة للدراسة وھناك 

  الفئات العمريةيوضح خصائص المستطلعين وفق  )١(شكل رقم 

  

  

الجدول والشكل التالي يوضح المؤھل العلمي للعين,ة موض,وع  -:المؤھل العلمي 

  : عناصر الدراسة من حيث المؤھل تتوزع كالتالي  أنحيث نجد فية ، الدراسة

، %٢٥عناص,,ر ويمثل,,ون  ٧ماجس,,تير ، %١٠.٧عناص,,ر ويمثل,,ون  ٣ دكت,,وراه

عنص,ر  ١٥ بك,الوريوس، م,ن مجم,وع العين,ة% ٣.٦ويمث,ل  واح,ددبلوم عالي عنصر 

، عناص,,ر كق,,يم مفق,,ودة ٤عص,,ر م,,ع وج,,ود  ٣٢م,,ن مجم,,وع العين,,ة % ٥٣.٦ويمثل,,ون 

الث,,انوي عنص,,ر واح,,د ويمث,,ل  وأخي,,را% ٣.٦وي,,ة عنص,,ر واح,,د ويمث,,ل دبل,,وم بع,,د الثان

  .من مجمع العينة% ٣.٦
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   المؤهل العلمييوضح خصائص المستطلعين وفق  )٢(جدول رقم 

   المؤهل العلمي يوضح خصائص المستطلعين وفق )٢(شكل رقم 

  

 المؤهل العلمي

 التكرار %النسبة العنصر

  ٣ %١٠,٧ دكتوراه

 ٧  %٢٥,٠ ماجستير

  ١ %٣,٦ دبلوم عالي

 ١٥ %٥٣,٦ بكالوريوس

 ١ %٣,٦ الثانويةدبلوم بعد 

  ١ %٣,٦ ثانوي

 ٢٨ مجموع المستجيبين

 ٤  القيم المفقودة



- ٣٢  - 

 

ونجد أن الجدول والرسم التاليين يوضحان سنوات الخب,رة ف,ي  -:سنوات الخبرة 
  .مجال العمل الحالي

م,,ن % ١٤.٣ويمثل,,ون  س,,نوات ٥عناص,,ر تق,,ل س,,نين خب,,رتھم ع,,ن  ٤حي,,ث نج,,د 

ويمثل,,,ون ) س,,,نوات  ١٠-٥(عناص,,,ر تنحص,,,ر س,,,نين خب,,,رتھم ب,,,ين  ٤وك,,,ذلك ، العين,,,ة

ويمث,ل ) س,نة ١٥-١٠(ب,ين  وعنص,ر واح,د تنحص,ر س,نين خبرت,ه، ينةمن الع% ١٤.٣

 ٦) س,,نة٢٠-١٥(ام,,ا العناص,,ر الت,,ي تنحص,,ر س,,نين خبرتھ,,ا ب,,ين، م,,ن العين,,ة% ٣.٦

ويمثل,ون ) س,نة ٢٠(ت,ه أكث,ر م,ن عنص,ر س,نين خبر ١٣و، %٢١.٤عناصر ويمثل,ون 

  .من القيم المفقودة ٤مع وجود ، %٤٦.٤

  سنوات الخبرة  في مجال العمل يوضح خصائص المستطلعين وفق  )٣(جدول رقم 

  

يوضح مجال العمل الذي يعم,ل ب,ه عناص,ر  أدناهالجدول والشكل  -:مجال العمل 

  العينة 

م,,,,ن العناص,,,,ر يعمل,,,,ون ف,,,,ي المج,,,,ال العس,,,,كري ويمثل,,,,ون  ١٠ث نج,,,,د أن ي,,,,ح

ني ف,ي المج,ال الم,د اً عنص,ر ١٥و، اً عنص,ر ٣٢ من جمل,ة العين,ة المكون,ة م,ن%٣٨.٥

 سنوات الخبرة  في مجال العمل الحالي

 التكرار %النسبة العنصر

  ٤ %١٤,٣ سنوات ٥أقل من 

 ٤ %١٤,٣ سنوات ١٠-٥من 

 ١ %٣,٦ سنة ١٥- ١٠من 

 ٦ %٢١,٤ سنة ٢٠- ١٥من 

 ١٣ %٤٦,٤ سنة ٢٠من  أكثر

 ٢٨  مجموع المستجيبين

 ٤ القيم المفقودة
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م,ن  ٦وتوج,د %  ٣.٨بند أج,ور ويمث,ل  اً واحداً عنصرمن العينة و% ٥٧.٧ويمثلون 

  ).ھلي متعاقد وأ(آخر تحت مجال  ين اثنينصرنعة والقيم المفقود

  مجال العمليوضح خصائص المستطلعين وفق  )٤(جدول رقم 

    مجال العمل

    التكرار    %النسبة    العنصر

 عسكري
١٠ %٣٨,٥  

 مدني
١٥ %٥٧,٧ 

 بند اجور
١ ٣,٨ 

  يرجى التحديد -أخرى
٢ 

    مجموع المستجيبين
٢٦    

    القيم المفقودة
٦    

    

    التصنيف    يرجى التحديد -أخرى    الرقم

 متعاقد        ١

 

 الشركة السعودية للكھرباء -أھلي     ٢

  مجال العمليوضح خصائص المستطلعين وفق  )٣(شكل رقم 
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نج,,د ف,,ي الج,,دول والش,,كل الت,,اليين توزي,,ع طبيع,,ة العم,,ل بالنس,,بة  -: طبيع��ة العم��ل

  .لعينة الدراسة

ين إداري,, ين خبي,,ر و، م,,ن عناص,,ر عين,,ة الدراس,,ة% ٩١.٣ ويمثل,,ون اإداري,, ٢١

عناص,ر تح,ت بن,د طبيع,ة عم,ل  ٥و، ق,يم مفق,ودة ٩وتوجد ، من العينة% ٨.٧ ويمثDن

، وا�ص,دارات ا�نت,اجم,دير ، يإعDمخبير ، جامعي اذتأس، ضابط معلم( أخري وھي 

      ).ومھندس

  ـلة العمعطبييوضح خصائص المستطلعين وفق  )٥( جدول رقم

 طبيعـــــــة العمـــــــل

 التكرار %النسبة العنصر

 ٢١ %٩١,٣ إداري

 ٢  %٨,٧ خبير

  ٠ %٠,٠ ملحق عسكري

  ٥ يرجى التحديد -أخرى

 ٢٣ مجموع المستجيبين

 ٩ القيم المفقودة

    
 يرجى التحديد - أخرى العدد

 ضابط معلم  ١

 استاذ جامعي  ٢

 خبير إعالمي  ٣

 مدير اإلنتاج واإلصدارات  ٤

 مهندس ٥
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  ـلة العمعطبييوضح خصائص المستطلعين وفق  )٤(شكل رقم 

  

  

يوض,,حان جھ,,ة عم,,ل عناص,,ر العين,,ة  الج,,دول والش,,كل التالي,,ان -:جھ��ة العم��ل 

  موضوع الدراسة حيث أن 

عناص,,ر ويمثل,,ون  ٦مان,,ة العام,,ة لمجل,,س التع,,اون الخليج,,ي ون ف,,ي ا2م,,ن يعمل,,

عناصر يعملون ف,ي وزارة ا3قتص,اد الس,عودية ويمثل,ون  ٣و العينةمن عناصر % ٤٠

يعم,,ل ل,,دي س,,فارة مملك,,ة البح,,رين ويمث,,ل  اواح,,د ام,,ن عناص,,ر العين,,ة وعنص,,ر% ٢٠

م,ن % ٦.٧ث,ل يعم,ل ل,دي س,فارة دول,ة الكوي,ت ويم اواح,د امن العينة وعنصر% ٦.٧

عDم,,,ي ب,,,دول مجل,,,س التع,,,اون ويمثل,,,ون عناص,,,ر يعمل,,,ون ف,,,ي المج,,,ال ا� ٤ن,,,ة والعي

خ,ري ا تح,ت بن,د جھ,ة عم,ل أعنصر ١٣قيمة مفقودة و ١٧من العينة وتوجد % ٢٦.٧

، قط,,اع خ,,اص، م,,امجامع,,ة ا�، لعس,,كرية ب,,الحرس ال,,وطنيكلي,,ة المل,,ك خال,,د ا(وھ,,ي 

، كة الس,عودية للكھرب,اءالش,ر، ع خ,اصقط,ا، ص,ندوق الم,وارد البش,رية، وزارة ال,دفاع

  ). حصاءات العامةومصلحة ا�
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  جھة العمل وفق المستطلعينيوضح حقائق  )٦(جدول رقم 

 جهة العمل

 التكرار %النسبة العنصر

 ٦  %٤٠,٠ األمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي

 ٠  %٠,٠ وزارة الخارجية السعودية

 ٣ %٢٠,٠ وزارة االقتصاد السعودية

  ٠  %٠,٠ وزارة المالية السعودية

 ٠ %٠,٠ سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ١  %٦,٧ سفارة مملكة البحرين

 ٠ %٠,٠ سفارة دولة قطر

  ١ %٦,٧ سفارة دولة الكويت

 ٠  %٠,٠ سفارة دولة عمان

 ٤  %٢٦,٧ المجال اإلعالمي بدول المجلس

 ١٣  يرجى التحديد -أخرى

 ١٥ بينمجموع المستجي

 ١٧ القيم المفقودة

    
  يرجى التحديد - أخرى العدد

 كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني ١

  كل  ٢

  الحرس الوطني  ٣

  جامعة االمام ٦
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  جھة العمليوضح خصائص المستطلعين وفق  )٥(شكل رقم 

  
يوضحان المسمي الوظيفي لجميع  الجدول والشكل التاليان -:المسمي الوظيفي

لعينة ويمثلون من عناصر ا مديرين ٧نة موضوع الدراسة حيث نجد عناصر العي
موظفين ويمثلون  ٥من العينة و% ٣٦.٨م ويمثلون اقسأ رؤساء ٧وكذلك % ٣٦.٨
، الحرس الوطني(خريعناصر تحد بند أ ١٠مفقودة ويوجد  قيمة ١٣د جوتو% ٢٦.٣

 ،عDمالرئيس التنفيذي لشركة الطارق لn، أستاذ جامعي، وزير مفوض، قائد سرية
  ).ومدير تخطيط، داريمساعد إ، مھندس ميكانيكي، مستشار

  قطاع خاص ٧

  الملك فيصل/ م  ٨

 صندوق الموارد البشرية ٩

  وزارة الدفاع ١٠

 الشركة السعودية للكهرباء ١١

 الحصاءات العامةمصلحة ا ١٣



- ٣٨  - 

 

  لوظيفيالمسمى ايوضح خصائص المستطلعين وفق  )٧(جدول رقم

 المسمى الوظيفي

 التكرار %النسبة العنصر

 ٠ %٠,٠ .مساعد أمين

 ٧  %٣٦,٨ .مدير

  ٧  %٣٦,٨ رئيس قسم

 ٥ %٢٦,٣ موظف

 ١٠ يرجى التحديد -أخرى

 ١٩ مجموع المستجيبين

 ١٣ القيم المفقودة

 يرجى التحديد - أخرى العدد

 رس الوطنيحال ١

 قائد سرية ٢

 وزير مفوض ٣

 عةاستاذ جام ٤

 الرئيس التنفيذي لشركة الطارق لإلعالم ٥

 مستشار ٦

 مهندس ميكانيكي ٧

 مساعد إداري ٨

 مستشار ٩

 ومدير عام/ خبير تخطيط    ١٠
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  المسمى الوظيفييوضح خصائص المستطلعين وفق  )٦(الشكل رقم 

  

نجد من   -:الدورات التدريبية التي حصل عليها العنصر في مجال عمله الحالي 

من ، من العينة الدراسية% ٧٥.٩ويمثلون  اعنصر ٢٢دورات فأكثر  ٤صل علي ح
من حصل دورتين  ، من العينة% ٦.٩دورات عنصرين ويمثلون  ٣حصل علي 

 اواحد اواحدة عنصرمن حصل علي دورة ، من العينة% ٣.٤ويمثل  اواحد اعنصر
من % ١٠.٣علي دورة ويمثلون  اعناصر لم يتحصلو ٣من العينة و% ٣.٤ويمثل 

  .من القيم المفقودة ٣العينة وتوجد 
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  الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال العمل الحالي )٨(جدول رقم 

 الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال العمل الحالي

 التكرار %النسبة العنصر

  ٣ %١٠,٣ ال يوجد دوره

  ١ %٣,٤ دورة واحدة

 ١ %٣,٤ دورتين

 ٢ %٦,٩ دوراتثالث 

 ٢٢  %٧٥,٩ أربع دورات فأكثر

 ٢٩  مجموع المستجيبين

  ٣ القيم المفقودة

  

  الدورات التدريبية التي حصلت عليها في مجال العمل الحالي )٧(شكل رقم 
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  الفصل الثالث
 وتطوره

ّ
 وتطورهتأسيس جملس التعاون اخلليجي
ّ
 وتطورهتأسيس جملس التعاون اخلليجي
ّ
 وتطورهتأسيس جملس التعاون اخلليجي
ّ
 تأسيس جملس التعاون اخلليجي

  
  

 مرحلة ما قبل قيام اBلس •

  عوامل وأسباب التأسيس •
  االجنازات •
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  الفصل الثالث

 وتطوره
ّ
 تأسيس جملس التعاون اخلليجي

  :مقدمة
لمنطق,,ة الخل,,يج العرب,,ّي أھمي,,ة دولّي,,ة كب,,رى نتيج,,ة لموقعھ,,ا ا3س,,تراتيجّي؛ فھ,,ي 

ومھد الحض,ارات ا�نس,انية ، ومنافذ التجارة العالمية، تشرف على أھم الممّرات المائّية

وبھ,ا قبل,ة المس,لمين ، سDم الخال,دة الت,ي بلغ,ت اlف,اقكما أنھا منبع رسالة ا�، وتDقيھا

لھ,,ذا أص,بحت ھ,,دفاً  ؛وتحظ,,ى بث,روة بترولي,,ة 3 مثي,ل لھ,ا حت,,ى الي,وم، أفئ,دتھم ىومھ,و

م 2١٤٩٨طماع القوى العظمى منذ بداية العصر ا3ستعماري ا2وربي ابتداًء م,ن ع,ام 

اكتشاف الطريق إلى الھن,د  من" فاسكو دي جاما"عندما تمّكن المDح البرتغالّي الشھير 

و3 غ,رو أن تحظ,ى باھتم,ام الب,احثين والمفك,رين؛ 3س,,يما . عب,ر رأس الرج,اء الص,الح

,,رات ص,,احبتھا تط,,ورات خطي,,رة للبن,,اء . ف,,ي ھ,,ذا ال,,زمن المض,,طرب pإن ھ,,ذه المؤش

فأس,,س مجل,,س ، ال,,داخلي والخ,,وف عل,,ى المق,,درات والث,,روات م,,ن ا2طم,,اع ا2جنبي,,ة

نات,ه والتفاع,ل م,,ع المتغي,رات ا�قليمي,,ة التع,اون الخليج,ّي تعبي,, pراً ع,ن  التكام,ل ب,,ين مكو

  .والدولية

وتفكي,,ر ، لق,د ج,اءت فك,,رة إنش,اء مجل,,س التع,اون الخليج,,ّي بع,د دراس,,ة مستفيض,ة

، عميق من قبل ق,ادة المجل,س، بس,بب تل,ك الظ,روف وا2خط,ار الت,ي  أح,دقت بالمنطق,ة

انّي,,ة، وم,,ا تمثل,,ه م,,ن تھدي,,د مباش,,ر لل,,دول مث,,ل الح,,رب العراقّي,,ة ا�يرانّي,,ة والث,,ورة ا�ير

ع,,,Dوة عل,,,ى التن,,,افس ا3س,,,تعمارّي ، الخليجي,,,ة بحك,,,م قربھ,,,ا الجغراف,,,ي ف,,,ي المنطق,,,ة

والتن,افس عل,ى ، وتص,ارع ا2ي,دلوجيات ف,ي المنطق,ة، والتاريخّي والثقافّي والحض,اريّ 

 ويمك,,ن النظ,,ر إل,,ى ھ,,ذا المجل,,س م,,ن خ,,Dل مرحل,,ة م,,ا قب,,ل التأس,,يس. الخل,,يج وثروات,,ه

  .ومرحلة ما بعد قيام المجلس

  

  املرحلة التي سبقت قيام اBلس
  ا8ھمية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي

-١٥ْ(تقع دول الخليج العربّية في جنوب غ,رب ق,ارة آس,يا ب,ين دائرت,ّي ع,رض 

ش,رق خ,ط غ,رينتش ويقط,ع ) ٦٠ْ -٣٤ْ(شمال خط ا3ستواء ، وب,ين خط,ي ط,ول ) ٣٢ْ

ويح,,دھا م,,ن الش,,مال الع,,راق . ول مجل,,س التع,,اون الخليج,,يّ م,,دار الس,,رطان بع,,ض د

وم,ن ، ومن الجنوب المحيط الھندي وساحل بحر العرب والجمھوري,ة اليمني,ة، وا2ردن
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، ١٤٣١، إس,ماعيل. (وم,ن الغ,رب البح,ر ا2حم,ر، الشرق الخليج العربّي وخليج عمان

  ).٩انظر الشكل رقم ). (١٣ص 

  
  اون الخليجيخارطة دول مجلس التع )٩(شكل رقم 

  
 )ھـ١٤٣١، الشمراني: (المصدر

  :ولھذا الموقع الجغرافي أھميته الخاصة لtسباب التالية

حيث ازدھرت التج,ارة ، ھو حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب .١

م,ا انعك,س عل,ى  ، بين الھن,د وأورب,ا م,روراً بمنطق,ة الخل,يج عب,ر مض,يق ھرم,ز

، خصوص,اً بع,د إنش,اء ش,ركتي الھن,د الش,رقية انتعاش التجارة في منطقة الخليج

وبواس,,طتھما دخ,,ل ، اللت,,ين ك,,ان عملھم,,ا تنظ,,يم التج,,ارة، وا3نجليزي,,ة -الھولندي,,ة

وق,د ت,D ذل,ك قي,ام وك,ا3ت ، مجتمع الخليج التجارة الدولية م,ن الھن,د إل,ى أورب,ا

حي,ث ك,ان لھ,اتين ، أسھمت ف,ي انتع,اش الحي,اة ا3قتص,ادية، تجارية في المنطقة

ركتين فروع,,اً ف,,ي مس,,قط والبص,,رة والبح,,رين وبوش,,ھر، وأس,,ھم ك,,ل ذل,,ك الش,,

  .إسھاماً كبيراً في ازدھار الرحDت البحرّية والبرّية والجوّية في ذلك الوقت

. م١٩٣٢ل,,ه أھمي,,ة اقتص,,ادية وإس,,تراتيجية خصوص,,اً بع,,د اكتش,,اف ال,,نفط ع,,ام  .٢

، )٢٢ص، م١٩٨٨، أحم,د. (ملي,ار برمي,ل) ٤٩٦,٦(ويقدر مخزونه النفطي ب 

 ).موقع ا2مانة العامة للمجلس(

حيث توقعت دراسة ، وفيه الحرمان الشريفان اللذان تشد رحال المسلمين إليھما .٣

م، أن يتضاعف أعداد الحجاج ٢٠١١أعدتھا وزارة الحج بالسعودية عام 
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سنة المقبلة ) ٢٥(خDل الـ ، والمعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية

Dثة مDمليون معتمر، بنسبة زيادة سنوية للحجاج ) ١١(يين حاج وإلى نحو ث

وزارة الحج (للمعتمرين) ٪٣,٤١(، و)٪١,٤١(

  .)www.hajinformation.com:السعودية

 .ا2ھمية ا2منية المعاصرة  .٤

,,,ز قواتھ,,,ا  pإن ا2ھمي,,,ة ا2مني,,,ة للمنطق,,,ة جعل,,,ت إس,,,تراتيجية ال,,,دول العظم,,,ى ترك

حي,,ث يبل,,غ مجم,,وع أف,,راد الق,,وات ، نح,,و دائ,,م وأس,,اطيلھا العس,,كرّية ف,,ي المنطق,,ة عل,,ى

غ,,البيتھم م,,ن س,,Dح ، وف,,ي الس,,عودية تس,,عة آ3ف، ألف,,اً ) ١٤٠(ا2ميركي,,ة ف,,ي الكوي,,ت 

وف,ي قط,ر . ، وأواك,س وط,ائرات تم,وين)١٥ف (، و)١٦ف (الجو، الم,زود بط,ائرات 

،  مرك,ز القي,ادة العس,كرية ف,ي الوق,ت ال,راھن) السيلية(ثمانية آ3ف عسكرّي في قاعدة 

وف,,ي البح,,رين خمس,,ة آ3ف م,,ن البحري,,ة ). ١٦ف (، و)١٥ف (وت,,رابط فيھ,,ا ط,,ائرات 

وف,,ي ، عس,,كرّياً أمريكّي,,اً ) ١٢٠٠(ويوج,,د ف,,ي ا�م,,ارات . م,,ع قي,,ادة ا2س,,طول الخ,,امس

ألف,ا م,ن ) ٤٨(وفي الخل,يج يوج,د . عسكرّياً، مع طائرات مقاتلة وقاذفة) ٣٠٠٠(عمان 

ط,ائرة، ويوج,د ) ٨٠(تحمل كل واح,دة منھ,ا  سDح البحرّية في ست حامDت طائرات،

  ).٩٦ص ، م٢٠٠٤، سويد. (سفينة برمائية) ٢٠(سفينة عائمة، ) ٢٦(

ألف,ا، منھ,ا أربع,ة آ3ف م,ن ) ٤٥(وتبلغ القوات البريطانية في نفس الفترة ح,والي 

دباب,,ة ش,,النجر، ) ١٢٠(المجوق,,ل و) ١٦(البحري,,ة الملكي,,ة، والق,,وات الخاص,,ة، والل,,واء 

ط,,ائرة قتالي,,ة وناقل,,ة، وحامل,,ة ط,,ائرات، وحامل,,ة ط,,ائرات عمودي,,ة ع,,ابرة ونح,,و مائ,,ة 

وتقتص,,ر مبيع,,ات ا2س,,لحة ا2ميركي,,ة إل,,ى دول . للمح,,يط، وعش,,رون س,,فينة وغواص,,ة

، م٢٠٠٤، س,ويد. (الخليج على ا2سلحة غي,ر المتقدم,ة الت,ي 3 يمك,ن أن تھ,دد إس,رائيل

  ). ٩٦ص 

ول,م يك,ن ، ح,د المنطق,ة ف,ي كي,ان واح,دومع كل ھذه ا2ھميـة ا�ستراتيجيـة لم تتو

  .وھـذا ما توضحه التطورات السيـاسية وا3جتماعية في المنطقة، بينھا تنسيـق ملزم

  

  : التطورات اGجتماعّية والسياسّية  في المنطقة

، وبعي,دة ع,ن تعقي,د الحي,اة الحديث,ة، كانت الحياة في المنطقة تغلب عليھ,ا البس,اطة

حي,ث كان,ت ، ي بداية تأسيسھا تستوعب المعنى الكامل للدول,ةولم تكن الدول الخليجية ف

، الحياة القبلية أو العائلية ھي الغالبة عل,ى ا�م,ارات أو المش,يخات كم,ا يس,ميھا ال,بعض

ول,م . وكان أھ,ل الخل,يج ت,ربطھم عDق,ات النس,ب والمص,اھرة أكث,ر م,ن راب,ط السياس,ة

س,,واء ف,,ي ، ب,,اقي ال,,دول العربي,,ةتك,,ن حي,,اة الش,,عوب الخليجي,,ة مت,,أثرة بالحي,,اة الغربي,,ة ك
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أسلوب المعيشة أو اللباس أو التطور التكنول,وجي والص,ناعي، كم,ا ك,ان التواص,ل  ي,تم 

ف,,,ي غاي,,,ة ا3نس,,,يابية ب,,,ين البش,,,ر ف,,,ي المنطق,,,ة نتيج,,,ة لع,,,دم وج,,,ود موان,,,ع طبيعي,,,ة أو 

 ).١٨ص، ھـ١٤٠٥، جبران.( اصطناعية في المنطقة

بض,رورة ا3تف,اق عل,ى إط,ار يجم,ع ولھذا ل,يس بمس,تغرب أن تظھ,ر آراء تن,ادى 

  :وھناك عدة أمثلة منھا ،أبناء المنطقة ، إطار يوحد جھودھم

كل دول المنطق,ة كان,ت تح,ت الس,يادة البريطاني,ة ، محمي,ات، باس,تثناء المملك,ة   - ١

العربي,,ة الس,,عودية نتيج,,ة لقي,,ام دول,,ة الحرك,,ة ا�ص,,Dحية بقي,,ادة آل س,,عود ،وق,,د 

م فت,,رة التك,,وين ١٧٤٤ل,,ة الس,,عودية ا2ول,,ىالدو: م,,رت ب,,ثDث مراح,,ل متفاوت,,ة

م  وھ,,ي الفت,,رة الت,,ي ب,,دأت فيھ,,ا ١٨٤٠و الدول,,ة الس,,عودية الثاني,,ة ، والتأس,,يس

و الدول,,ة الس,,عودية الثالث,,ة ، السياس,,ة الس,,عودية ب,,البروز عل,,ى المس,,رح السياس,,ي

  ).٣١ص، ھـ١٤١٨، القرني.(بية السعوديةم حيث  تأسيس المملكة العر١٩٣٢

و تمث,ل ، إلى التقارب والتنسيق فيما بينھا قبل ا3س,تقDل وبع,دهسعت تلك الدول  - ٢

ذلك في زيارات واجتماعات للمسؤولين في ھذه الدول، تمخض,ت ع,ن اتفاقي,ات 

ثنائية أو متعددة  للدول الخليجية لوجود عوامل داخلية وأخري خارجية، أض,ف 

اً بعد اكتش,اف إلى ھذا أن المنطقة بدأت تتأثر تدريجياً بالحياة الغربية وخصوص

  ). ١٠ھـ، ص ١٤٣١، الشمراني. (م١٩٣٢النفط عام 

م كان,,,ت ھن,,,اك مس,,,اع للوح,,,دة ب,,,ين ا�م,,,ارات الس,,,بعة وقط,,,ر ١٩٦٨ف,,,ي ع,,,ام  - ٣

وب,,ذلت المملك,,ة العربي,,ة الس,,عودية جھ,,وداً بالتنس,,يق م,,ع الكوي,,ت ،  والبح,,رين

إ3 أن ھ,,ذه المحاول,,,ة ، للتع,,اون ب,,ين دول الخل,,,يج والمس,,اعدة ف,,ي ھ,,,ذه الوح,,دة

أن المنطق,ة 3 ت,زال ، 2ن الظروف لم تكن مھي,أة ف,ي ذل,ك الح,ين بس,بب، لتفش

والت,دخل ا�يران,ي ف,ي ذل,ك الوق,ت م,ن جھ,ة ، تحت الھيمنة البريطانية م,ن جھ,ة

أخرى؛ إذ إنھا لم توافق على الخط,ة بن,اء عل,ى مطالبتھ,ا الس,ابقة ب,البحرين وق,د 

ولك,,ن ا3س,,تفتاء  ،تراجع,,ت عDق,,ات دول المنطق,,ة م,,ع إي,,ران إل,,ى درج,,ة كبي,,رة

م  كان,,,ت نتيج,,,ة التص,,,ويت في,,,ه ١٩٧٠ال,,,ذي أجرت,,,ه ا2م,,,م المتح,,,دة ف,,,ي م,,,ايو 

  ).٥٠ص، م١٩٩٦، عبيد. (با�جماع لصالح استقDل البحرين

حي,ث ، تفاعلت المنطقة منذ بداي,ة الخمس,ينيات م,ع الص,راع العرب,ي ا�س,رائيلي - ٤

مث,,ل س,,ائر  ك,,ان أھ,,ل الخل,,يج يرس,,لون الجن,,ود ويس,,محون للمق,,اتلين المتط,,وعين

وبدأت أنظار الخليجيين تتجه نحو العواصم العربية المؤثرة في .  الدول العربية

ذلك الصراع ، بخاصة دمشق والقاھرة، وبلغ ھ,ذا الت,أثر ذروت,ه عن,دما اس,تخدم 

م وم,,ن ث,,م زاد ١٩٧٣ال,,نفط س,,Dحاً سياس,,ياً م,,ؤثراً ف,,ي حس,,م المعرك,,ة  ف,,ي ع,,ام 
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. ي الدول العربية بخاصة دول المواجھةالترابط السياسي بين دول المجلس وباق

 ).٣٣ص ، ھـ١٤١٥، الشريدة(

تأّثرت المنطقة بدرجات متفاوتة ومواقف متباين,ة بمش,روع الوح,دة العربي,ة ب,ين  - ٥

وعل,,ى ال,,رغم م,,ن فش,,له ف,,إن أھ,,ل ، م وتداعيات,,ه١٩٥٨مص,,ر وس,,وريا ف,,ي ع,,ام 

  .الخليج بدؤوا يفكرون بطريقة جادة �يجاد نظام يوحدھم

 : ھي وھذه الدول
المملك,,ة العربي,,ة الس,,عودّية وعاص,,متھا الري,,اض، وھ,,ي أكبرھ,,ا مس,,احة، وع,,دد  - ١

م، وتبل,غ مس,احتھا ٢٠٠٧مليون نس,مة وفق,اً �حص,اء ع,ام ) ٢٨(سكانھا حوالي 

 ).٦٢ص، سابق ١٩٩٦، عبيد). (٢كم٢.٢٥٠.٠٠٠(حوالي 

، وع,دد س,كانھا )٢ك,م١٧٨٢٠(دولة الكويت وعاصمتھا الكويت وتبلغ مس,احتھا  - ٢

، م١٨٢٠وق,,,د دخل,,,ت تح,,,ت الحماي,,,ة البريطاني,,,ة ع,,,ام ، ملي,,,ون نس,,,مة )٢,٨(

، الش,,مراني. (م١٩٦١واس,,تقلت ع,,ام ، م١٧٦٤ويحكمھ,,ا آل ص,,باح من,,ـذ س,,نة 

  ).١١ص ، سابق ١٤٣١

، وع,دد س,كانھا )٢ك,م٦٦٥(مملكة البح,رين وعاص,متھا المنام,ة وتبل,غ مس,احتھا  - ٣

م، ويحكمھ,ا ١٨٦١وقد دخلت تحت الحماية البريطانية ع,ام ، ألف نسمة) ٦٩٨(

، القرن,,ي. (م١٩٧١واس,,تقلت ف,,ي أغس,,طس ع,,ام ، م١٨٠٦آل خليف,,ة م,,ن ع,,ام 

  ).٢٩ص، ھـ١٤١٨

، وع,,دد س,,كانھا )٢ك,,م١١٤٣٧(دول,,ة قط,,ر وعاص,,متھا الدوح,,ة وتبل,,غ مس,,احتھا  - ٤

م، ويحكمھ,ا ١٩١٦وقد دخلت تحت الحماية البريطانية ع,ام ، ألف نسمة) ٨٨٥(

، ٢٠١٠، إس,ماعيل. (م١٩٧١ام واس,تقلت ف,ي س,بتمبر ع,، م١٨٩٥آل ثاني من,ذ 

  ). ١٥ص 

دب,ي، : دولة ا�مارات العربية المتحدة وھي عبارة عن سبع إم,ارات متح,دة ھ,ي - ٥

والش,,ارقة، ورأس الخيم,,ة، وعجم,,ان، والفجي,,رة، وأم الق,,وين، وأب,,و ظب,,ي وھ,,ي 

، ملي,ون نس,مة) ٢,٦٠٢وعدد سكانھا ) ٢كم ٧٧,٧٠٠(العاصمة وتبلغ مساحتھا 

، وحكامھ,,ا آل نھي,,ان من,,ذ )م١٨١٩(البريطاني,,ة ع,,ام وق,,د دخل,,ت تح,,ت الحماي,,ة 

واس,تقلت ، م١٩٧١م، وقام ا3تحاد بين ا�م,ارات الس,بع المتص,الحة ع,ام ١٧٦١

  ).٢٩ص، ھـ١٤١٨، القرني. (م١٩٧١عام 

وعدد سكانھا ) ٢كم٢١٢.٤٦٠(وعاصمتھا مسقط وتبلغ مساحتھا : سلطنة عمان - ٦

م، ١٧٩٨طاني,,,ة ع,,,ام وق,,,د دخل,,,ت تح,,,ت الحماي,,,ة البري، ملي,,,ون نس,,,مة) ٣,١(
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وحكامھ,,,ا آل س,,,عيد من,,,ذ نھاي,,,ة الق,,,رن الث,,,امن عش,,,ر الم,,,يDدي واس,,,تقلت ع,,,ام 

 ).١١ص ، ١٤٣١، الشمراني. (م١٩٥١

وتراج,,,ع ال,,,دور ، وتم,,,دد الھيمن,,,ة ا2مريكي,,,ة، ونتيج,,,ة للتط,,,ورات الدولي,,,ة

فقد انسحبت بريطانيا من شرق قناة السويس بما فيھا منطق,ة الخل,يج ف,ي ، البريطاني

. م١٩٧٢م  وق,,,د نال,,,ت دول الخل,,,يج الس,,,ت كام,,,ل اس,,,تقDلھا ع,,,ام ٢٩/١١/١٩٧١

  ).٤٩ص ، ھـ١٤١٥، الشريدة(

  العKقات بين دول الخليج قبل قيام المجلس

كان ھناك عDقات وثيقة وقوية بين دول المنطق,ة قب,ل قي,ام المجل,س، بس,بب ق,وة  

اجھ,,تھم تح,,ديات ولك,,ن و، ال,,روابط ا2خوّي,,ة والديني,,ة والتاريخي,,ة والمص,,الح المش,,تركة

وأخطار داخلية وخارجي,ة، فق,د ت,رك ا3نس,حاب البريط,اني م,ن المنطق,ة فراغ,اً سياس,ياً 

، إي,,ران والع,,راق م,,tه تحقيق,,اً لمص,,الحھا: وأمني,,اً حاول,,ت بع,,ض الق,,وى ا�قليمي,,ة مث,,ل

 :وتجلى سعيھم لتحقيق ذلك في مظاھر متعددة منھا

،  قوة 3 تج,ارى ف,ي المنطق,ة لتصبح، لقد أنفقت إيران على السDح مبالغ ضخمة 

إل,ى س,بعة )  ٪٤٠(ث,م قف,ز، م خمس,ة ملي,ارات دو3ر١٩٧٠وبلغ إنفاقھا العسكري ع,ام 

ملي,اراً أي ) ٢٤(إل,ى ) م١٩٨٠(م، ث,م قف,ز قف,زة ھائل,ة ع,ام ١٩٧٥مليارات دو3ر عام 

والرسم البياني التالي يوضح ا�نفاق العسكري �يران المتع,اظم عام,اً ). ٪٣١٤(بنسبة 

  . د عامبع

  ا�نفاق العسكري ا�يراني قبل قيام المجلس )١٠(شكل رقم 

  )٣٦ص ، ھـ١٤٣١، الشمراني(المعلومات: المصدر
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أم,,ا الع,,راق  فق,,د ح,,اول ف,,ي ظ,,ل ث,,Dث حكوم,,ات مختلف,,ة متتابع,,ة أن يض,,م     

، عبي,د. (م,اني للع,راقالكويت بحجة أنھا كانت تابعة لمتصرفية البصرة أي,ام الحك,م العث

  ).٥١م، ص ١٩٩٦

كانت دول الخليج تخشى امتداد الحركة القومية التي لبست ثوب الوح,دة والحري,ة 

" الث,ورة التقدمي,ة"وزادت مخاوفھم بدخول المصريين إلى اليمن واشتعال . وا3شتراكية

 م، وأص,بح١٩٦٧م، وتعاظم اشتعالھا بعد تحالفھ,ا م,ع ال,يمن س,نة ١٩٦٥في ظفار عام 

وإنم,ا تھ,دف إل,ى م,د ، خطرھا على أھل الخليج كبيراً ؛2ن آثارھا 3 تتوقف عند عمان

الثورة إلى الخليج كله، ولم تھ,دأ مخ,اوف الخليجي,ين منھ,ا رغ,م خ,روج المص,ريين م,ن 

  ).٣٨ص ، ٢٠١٢، الشمري. (م١٩٦٥اليمن نتيجة لمؤتمر الخرطوم عام 

ا2مريكي,ة للس,عي لم,لء الف,راغ ويبدو أن ھذه التطورات دفعت الو3يات المتح,دة 

ف,,دخلت منطق,,ة ، م خش,,ية أن يس,,بقھم إلي,,ه الس,,وفييت١٩٧٠بع,,د انس,,حاب بريطاني,,ا س,,نة 

 ).٥٣، ص ١٩٩٦، عبيد(الخليج في دائرة الصراع الدولي بين القطبين 

ولعله من المفيد ھن,ا ا�ش,ارة إل,ى أن المملك,ة ق,د ط,ورت عDقاتھ,ا م,ع أب,ي ظب,ي 

ن عبد العزيز، يرحمه Z، مقاليد الحكم، م,ا أعط,ى الفرص,ة عندما تولى الملك فيصل ب

، لتوحي,,د ا�م,,ارات الس,,بع ف,,ي اتح,,اد واح,,د ، ب,,ذل في,,ه الش,,يخ زاي,,د آل نھي,,ان ك,,ل جھ,,ده

م، ف,تم ا3تف,اق ١٩٧١ودعمه الملك فيصل والكويت عشية استقDل البحرين وقطر ع,ام 

الشيخ زايد في اجتماع في دبي على إعDن قيام دولة ا�مارات العربية المتحدة برئاسة 

  ). ٤٠ص، ٢٠١٢، الشمري. (م١٩٧١في مايو 

ويDحظ أن المملكة وجدت نفسھا بحكم مساحتھا الكبيرة، وثقلھا الس,كاني ووزنھ,ا 

ا3قتصادي،  تقوم بالدور ا2عظ,م ب,ين تل,ك ال,دول ف,ي الح,د م,ن المط,امع ا�يراني,ة ف,ي 

مطالبتھ,,ا ب,,الجزر ا�ماراتي,,ة ال,,ثDث  2ن خطرھ,,ا ك,,ان م,,اثDً ف,,ي، الخل,,يج أو تخففھ,,ا

والبحرين، فأظھرت الدبلوماسية السعودية براعة بقيادة الملك فيصل، ف,اقنع ش,اه إي,ران 

، المملك,ة العربي,ة الس,عودية وإي,ران: بضرورة اس,تقDل البح,رين حت,ى تتف,ّرغ ال,دولتان

باس,تقDل  وح,دث الش,يء نفس,ه بالنس,بة �قن,اع إي,ران، لمواجھة خط,ر الث,ورة الظفاري,ة

فك,,ان الخط,,ر المش,,ترك عل,,ى المملك,,ة وإي,,ران العام,,ل الحاس,,م ف,,ي . م١٩٧٠قط,,ر ع,,ام 

ولك,,ن الدبلوماس,,ية . ا3تف,,اق عل,,ى اس,,تقDل البح,,رين وقط,,ر واعت,,راف بريطاني,,ا بھم,,ا

الس,,عودية ل,,م تس,,تطع إقن,,اع إي,,ران فيم,,ا يخ,,ص الج,,زر ا�ماراتي,,ة ال,,ثDث فاحتلتھ,,ا ف,,ي 

 ).٣٩ص، ٢٠١٢، الشمري. (م١٩٧١نوفمبر عام 

وأغل,,ب الظ,,ن أن المملك,,ة العربي,,ة الس,,عودية حاول,,ت أن تج,,د دعم,,اً أوس,,ع لنفس,,ھا 

وللخل,,يج بتمدي,,د إط,,ار تعاونھ,,ا إس,,Dمياً لمواجھ,,ة س,,عي دول الحرك,,ات القومي,,ة الت,,ي 
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لھ,ذا س,عت المملك,ة ، حاولت أن تجعل العروبة شعاراً تقدمياً تجتمع عليه الدول العربي,ة

. ا�س,,Dمي وانض,,م إليھ,,ا بقي,,ة ال,,دول الخليجي,,ة بع,,د اس,,تقDلھالتأس,,يس منظم,,ة الم,,ؤتمر 

  ).موقع منظمة العالم ا�سDمي(

سعت القيادات الخليجية للبحث عن صيغ للتعاون استشعاراً 2ھمية  التنسيق فيم,ا 

بينھا، وبذلوا جھوداً مقّدرة تمّثل,ت ف,ي زي,ارات رس,مية متع,ددة واجتماع,ات للمس,ؤولين 

  :ابع مّھد لقيام المجلس، وقد كانت ھذه الزيارات على النحو التاليفي ھذه الدول في تت

أّول ھذه الزيارات التنسيقية كانت زيارة ولي عھد الكويت وقت ذاك الشيخ ج,ابر 

م بدعوة من الشيخ زايد رئيس دول,ة ١٩٧٥مايو ١٦ا2حمد آل صباح إلى أبي ظبي في 

وص,در ع,ن الزي,ارة ، الج,انبينوجرت خDل ھ,ذه الزي,ارة ع,دة لق,اءات ب,ين . ا�مارات

، بيان مشترك يدعو إلى تشكيل لجنة وزارية من الجانبين لتنسيق المواقف بين ال,دولتين

  ).١٣٠ص، ١٩٩٦عبيد، . (وتجتمع مرتين في السنة برئاسة وزيري خارجية البلدين

ولم تتوقف المساعي الكويتية عند ذلك، بل ق,ام الش,يخ س,عد العب,د Z الص,باح ف,ي 

م بزي,ارة لب,اقي دول المنطق,ة ش,ارحاً الرؤي,ة الكويتي,ة ـ ا�ماراتي,ة ١٩٧٦ع,ام  ديس,مبر

وصو3ً لتوحيد المواقف بين دول الخليج الست؛ 2ن ھناك رواب,ط ، حول توحيد الجھود

تجمع بي,نھم 2ن مث,ل ، وروابط دينية وثقافية وتاريخية، عديدة تتجّسد في ھوية مشتركة

وقد صدر عن ھ,ذه الزي,ارات . لرفاھية والتقدم لشعوبھمھذا التعاون سيحقق مزيداً من ا

  ).١٢٩ص، ١٩٩٦، عبيد. (في كل بلد بيانات مشتركة تتضمن ھذه الرؤية

م عن,,د ١٩٨٠ولك,,ن فك,,رة التنس,,يق والتع,,اون ب,,ين دول الخل,,يج الس,,ت أثي,,رت ع,,ام 

اجتماع قادة ھذه الدول على ھامش مؤتمر القمة ا�سDمي في الطائف، وجرى مناقش,ة 

ثم تبع ذلك اجتماع ل,وزراء خارجي,ة ال,دول الس,ت ف,ي . ة عمل أعدت لھذا الغرضورق

، نوقشت فيه ورقة عمل قّدمتھا الكويت في ا3جتماع نفس,ه )م٢/٢/١٩٨١(الرياض في 

تدعو للتعاون والتنسيق؛ إ3 أن المملك,ة العربّي,ة الس,عودّية ق,ّدمت اقتراح,اً لعق,د اتفاق,ات 

ولك,,ن ف,,ي ، خ,,رى م,ن دول الخل,,يج الس,,ت بداي,,ة للتع,,اونأمني,ة ثنائي,,ة ب,,ين ك,,ل دول,,ة وا2

 القرن,,,,ي. (نھاي,,,,ة ا3جتم,,,,اع ت,,,,م ا3تف,,,,اق عل,,,,ى تأس,,,,يس مجل,,,,س التع,,,,اون الخليج,,,,ي

  ).٣٦ص،ھـ١٤١٨

م,,ن خ,,Dل م,,ا س,,بق يمك,,ن الق,,ول إن الكوي,,ت وا�م,,ارات كانت,,ا أكث,,ر دولت,,ين ف,,ي 

ث,,ر تل,,ك ال,,دول المنطق,,ة س,,عياً لتوحي,,د المواق,,ف وتنس,,يقھا ف,,ي تنظ,,يم مؤّس,,س؛ 2نھم,,ا أك

مواجھ,,ة لtخط,,ار ا�قليمي,,ة المتمّثل,,ة ف,,ي المط,,امع ا�يراني,,ة ف,,ي ا�م,,ارات واحتDلھ,,ا 

بي,,د أن المملك,,ة كان,,ت متبني,,ة لم,,ا ھ,,و ، للج,,زر ال,,ثDث، والمط,,امع العراقي,,ة ف,,ي الكوي,,ت

أكبر من ذلك وھو ا�طار ا2مني الشامل فأرادته في اتفاقي,ات أمني,ة ثنائي,ة، ولكنھ,ا ف,ي 



- ٥٠  - 

 

وھن,اك ث,Dث وجھ,ات نظ,ر . وافقت على  إطار جماعي متمثل في قيام المجل,س النھاية

  :تقّدمت بھا كل من المملكة والكويت وسلطنة عمان على النحو التالي

وتوحي,,د مص,,ادر الس,,Dح ، ت,,دعو وجھ,,ة النظ,,ر الس,,عودية �نش,,اء منظم,,ة خليجي,,ة

ما نص المقت,رح ك، والتدريب عليھا حتى يسھل استيعاب التدريب على استخدام السDح

الس,,عودي عل,,ى التع,,اون الفّع,,ال ف,,ي المج,,ال ا2من,,ي ال,,داخلي والمحافظ,,ة عل,,ى الق,,انون 

والنظ,,ام ف,,ي دول المجل,,س ب,,د3ً م,,ن الحل,,ف العس,,كري ب,,ين ھ,,ذه ال,,دول، كم,,ا يس,,تبعد 

. المقت,,رح أي تحالف,,ات عس,,كرّية أجنبي,,ة ف,,ي المنطق,,ة وتش,,جيع اس,,تقDل ال,,دول ودعم,,ه

  ).١٣١ص ، ١٩٩٦، عبيد(

فقد دعت إلى إقامة مجلس تعاون خليجي يبدأ بالتنس,يق ، ا وجھة النظر الكويتيةأم

ف,,ي المج,,ا3ت ا3قتص,,ادّية والسياس,,ّية والثقافّي,,ة ليق,,ود ف,,ي النھاي,,ة إل,,ى اتح,,اد خليج,,ي، 

ول,,م يبع,,د العم,,انيون ع,,ن ذل,,ك كثي,,راً واقترح,,وا إنش,,اء ق,,وة ، وأي,,دتھا ف,,ي ذل,,ك ا�م,,ارات

المائي,,,ة، وبخاص,,,ة مض,,,يق ھرم,,,ز نظ,,,راً 2ھميت,,,ه  قيبحري,,,ة مش,,,تركة لحماي,,,ة المض,,,ا

  ).١٣١ص ، ١٩٩٦، عبيد. (ا�ستراتيجية

واستطاعت الدول الست التغلvب على ھذه التباينات، وأجمعوا على تأسيس مجلس 

فم,,,ا ھ,,,ي ھيكل,,,ة ھ,,,ذا المجل,,,س ، للتع,,,اون الخليج,,,ي لتحقي,,,ق أھ,,,دافھم المش,,,تركة كاف,,,ة

  وانجازاته؟

نظر في ا2سباب التي أدت إل,ى قي,ام المجل,س لتقي,يم وينبغي في ختام ھذه الفترة ال

  . منجزاته، ومدى فاعليته أو حاجته إلى التطوير

 
ّ
  مرحلة تأسيس جملس التعاون اخلليجي

توص,,ل ق,,ادة المملك,,ة العربي,,ة الس,,عودية والبح,,رين وا�م,,ارات العربي,,ة المتح,,دة 

رين م,ن م,ايو وعمان وقطر والكويت، في اجتماع عقد في أبي ظبي في الخامس والعش

م ،إل,,ى ص,,يغة تض,,م ال,,دول الس,,ت، تھ,,دف إل,,ى تحقي,,ق التنس,,يق والتكام,,ل ١٩٨١ع,,ام 

والترابط بين الدول ا2عضاء في جميع الميادين، وصو3ً إلى وحدتھا وتعمي,ق ال,روابط 

والصDت ، وأوجه التعاون القائمة بين شعوبھا في مختل,ف المج,ا3ت وتوثيقھ,ا، وض,ع 

  : الميادين بما في ذلك الشؤون اlتيةأنظمة متماثلة في مختلف 

  . الشؤون ا3قتصادية والمالية

  . الشؤون التجارية والجمارك والمواصDت

  . الشؤون التعليمية والثقافية
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  . الشؤون ا3جتماعية والصحية

  . الشؤون ا�عDمية والسياحية

  . الشؤون التشريعية وا�دارية

م العل vم,,ي والتقن,,ي ف,,ي مج,,ا3ت الصناع,,ـة وم,,ن ض,,من ا2ھ,,داف دف,,ع عجل,,ة التق,,د

والتع,,دين، والزراع,,ـة والث,,روات المائيـ,,ـة والحيواني,,ة، وإنش,,اء مراك,,ز بح,,وث علمي,,ة 

وإقام,,ة مشـ,,ـاريع مشـ,,ـتركة وتشــ,,ـجيع تع,,اون القط,,اع الخ,,اص بم,,ا يع,,ود ب,,الخير عل,,ى 

  ).www.gcc-sg.orgموقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ( شعوبھا

ل قوة إقليمية ضاربة إذ تبلغ مس,احة دول,ه ا�جمالي,ة  ويDحظ أن pھذا المجلس يشك

ملي,ون ) ١١,٦٥٥(مليون كم مربع، وعدد س,كانه م,ا يق,رب م,ن ) ٢م٢٤٧٤,٧(حوالي 

ولھ,ا ، نسمة وقت ذاك، وتتمتع الدول ا2عضاء الست بنظام سياسي واقتص,ادي متماث,ل

,, vة، والدبلوماس,,ية، والعس,,كريةالسياس,,ية، وا3قتص,,ادي: دعُ مص,,الح مش,,تركة عل,,ى الص .

  ). ٨ص ، ھـ١٤٠٣، ا2شعل(

وھن,,اك أرق,,ام إحص,,ائية مختلف,,ة �جم,,الي الس,,كان ف,,ي الفت,,رة الت,,ي س,,بقت قي,,ام 

فعل,,ى س,,بيل المث,,ال ذك,,ر عبي,,د أن إجم,,الي الس,,كان ، المجل,,س ف,,ي ع,,دد م,,ن المراج,,ع

ي مليون نسمة، وھذا مؤشر على غياب الطرق المنھجية في ا�حصاء ف) ١٠٢٠٠٠٠(

  .ھذه الدول

المجلس ا2على الذي يتكون م,ن رؤس,اء : وتكون المجلس من ثDثة أجھزة رئيسة

الدول، وھو أعلى س,لطة، ويرأس,ه رؤس,اء ال,دول الس,ت المش,اركة بالتن,اوب لم,دة س,نة 

، واحدة، والمجلس ال,وزاري ال,ذي يض,م وزراء خارجي,ة ال,دول الس,ت وا2مان,ة العام,ة

وأعط,ى ، ختصاص,ات ك,ل جھ,از وطريق,ة العم,ل في,هوحدد النظ,ام ا2ساس,ي للمجل,س ا

ھذه ا2جھزة امتيازات وحصانات في كل دولة تح,ددھا ) ١٧(النظام ا2ساس في المادة 

  ). ا2ساسي للمجلس النظام١انظر الملحق رقم(. اتفاقيات تعقد لھذا الغرض

 م,,ايو ٢٥ھ,,ـ، المواف,,ق ١٤٠١رج,,ب  ٢١ودخ,,ل ھ,,ذا النظ,,ام حي,,ز التنفي,,ذ بت,,اريخ 

بع,,د توقيع,,ه م,,ن قب,,ل ق,,ادة ال,,دول الس,,ت، وحرص,,اً عل,,ى التكام,,ل والتواف,,ق أق,,ر م ١٩٨١

  .اجتماع المجلس ا2على بالتناوب في عواصم الدول ا2عضاء
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  ا8سباب التي أدت إلى قيام المجلس 
وھ,,ي عب,,ارة ع,,ن تح,,ديات . تض,,افرت ع,,دة أس,,باب اس,,توجبت قي,,ام ھ,,ذا المجل,,س

  . داخلية، ومخاطر خارجية

ات الداخلية في تداعيات ا3نس,حاب البريط,اني، والطف,رة ا3قتص,ادية تتمّثل التحدي

  :وسأناقشھا باختصار على النحو اlتي. والمشكلة والسكانية

 تبعات اGنسحاب البريطاني
عس,,كرياً واقتص,,ادياً : لم,,ا عج,,زت بريطاني,,ا ع,,ن ا3س,,تمرار ف,,ي ف,,رض سياس,,اتھا

بريطاني,,,ة ف,,,ي جمي,,,ع م، وھ,,,ي ظ,,,اھرة ١٩٧١وسياس,,,ياً انس,,,حبت ع,,,ن الخل,,,يج ع,,,ام 

ففتح ذلك الطريق أمام الو3ي,ات المتح,دة ا2مريكي,ة  لس,د ، مستعمراتھا في العالم الّثالث

وترافق ذلك مع اش,تداد الرغب,ة ف,ي ، الفراغ الذي حدث جراء الفشل البريطاني في ذلك

لذلك أعط,ت ، التخلص من ا3ستعمار في جميع دول العالم الّثالث، بما فيھا دول الخليج

لض,,وء ا2خض,,ر لل,,دخول للمنطق,,ة فش,,رعت ف,,ي ا3س,,تثمار البترول,,ي والمش,,اركة ف,,ي ا

ت,,أمين المنطق,,ة عس,,كرياً ف,,ي وج,,ه ا2خط,,ار الس,,وفيتية المنافس,,ة عل,,ى خي,,رات المنطق,,ة 

وبخاّصة أن المعسكر الشرقي والغربي له إيديولوجيات,ه الت,ي تس,عى لنش,رھا ف,ي الع,الم 

  ).٦٣ص ، ١٤٠٣، ا2شعل. (وفي منطقة الخليج بخاصة

كما أن ھذا ا3نسحاب خلق تبعات على دول المنطقة التي كان,ت خاض,عة للحماي,ة 

، سياس,,ية، واقتص,,ادية، وأمني,,ة بع,,د اس,,تقDل ھ,,ذه ال,,دول: البريطاني,,ة تمّثل,,ت ف,,ي تبع,,ات

فظھرت الحاجة الملّحة لبن,اء الدول,ة الحديث,ة، ودع,م اس,تقرارھا وتوطي,د أمنھ,ا ال,داخلي 

فوجدت ھذه الدول نفسھا م,دعوة للتفاع,ل المثم,ر م,ع متطلب,ات . ة�ثبات السيادة الوطني

  ).٥٠ص ، م٢٠٠٠، إدريس(التكامل ا�قليمي والتعاون الدولي 

 الطفرة اGقتصادية

، تع,د الطف,,رة ا3قتص,,ادية الخليجي,ة نتيج,,ة طبيعي,,ة 3كتش,اف البت,,رول ف,,ي المنطق,,ة

لقد بدأ اكتشاف ال,نفط . ه مثيDً وتدفق عائداته الضخمة والمتنامية التي لم تعھد المنطقة ل

م، وارتفع ا�نتاج النفطي بمعدل سنوي نس,بته ١٩٣٨في المملكة العربية السعودية عام 

خ,,Dل الفت,,رة ) ٪٩,٣(وارتفع,,ت نس,,بته ، م١٩٥٠-م١٩٤٠خ,,Dل الفت,,رة م,,ن ) ٪٥٣,٤(

واكتش,,ف البت,,رول ف,,ي  .م١٩٧٢-١٩٦٢خ,,Dل الفت,,رة ) ٪١٤(وإل,,ى ، م١٩٦١-م١٩٥١

، م١٩٣٨واكتشف في الكويت ع,ام . م١٩٣٥وبدأ التصدير عام ، م١٩٣٤البحرين عام 

وص,,,در للخ,,ارج ع,,,ام ، م١٩٣٩وف,,,ي قط,,ر ع,,ام . م١٩٤٦وب,,دأ إنتاجھ,,ا تجاري,,,اً ع,,ام 

ولك,ن تص,ديره ت,أخر ، م١٩٣٩وفي ا�مارات في نفس الوق,ت م,ع قط,ر ع,ام . م١٩٤٩
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 أم,,,,ا ف,,,,ي آخ,,,,ر دول,,,,ة ، عم,,,,ان ، فق,,,,د ت,,,,أخر ظھ,,,,وره إل,,,,ى ع,,,,ام. م١٩٦٢إل,,,,ى ع,,,,ام 

 ).٧٣,٧٢ص ، ١٩٩٦عبيد، . (م١٩٦٧موصدر للخارج عام ١٩٦٤

ل,م يعث,ر ال,دارس عل,ى إحص,اءات متص,لة قب,ل قي,ام المجل,س، ولك,ن أمك,ن رص,,د 

  ).م ١٩٨١م و١٩٧٤م و١٩٧٣-١٩٦١(معلومات عن السنوات

  

) م١٩٨١(إلى عام) م١٩٦١(عائدات دول المجلس من البترول بين  )١١(شكل رقم 

 )مليار دو3ر(

 
  )٨٣ص ، النظام ا�قليمي للخليج العربي، م٢٠٠٠إدريس، المعلومات( :المصدر

 :ويتضح لنا من ھذا الشكل ما يلي

 ًGم، حي,ث ١٩٧٣-١٩٦١ا3رتفاع الكبير في عائدات البت,رول ف,ي الفت,رة ب,ين : أو

ملي,ار دو3ر بينم,ا قف,زت ف,ي ) ٣٥(بلغت  ھذه العائدات في م,ا مجموع,ه تس,ع س,نوات 

ث,,م ، )٪١٦١(م وح,,ده ويمث,,ل نس,,بة ١٩٧٤لي,,ار دو3ر ف,,ي ع,,ام م) ٤٦(ع,,ام واح,,د إل,,ى 

ملي,,ار دو3ر وينبغ,,ي أن يعل,,م أن ع,,ام ) ١٦٢(إل,,ى ) م١٩٨١(قف,,زت قف,,زة ش,,ديدة ع,,ام 

ث,م ، م، شھد قطع البترول عن الدول الكب,رى، وم,ع ھ,ذا بقي,ت النس,بة عالي,ة ج,دا١٩٧٣

لي,ار دو3ر ف,إذا م١٦٢غت في ذلك الع,ام ل، حيث ب)م١٩٨١(يDحظ القفزة الكبرى عام 

إن ھ,ذه النس,بة 3 تمث,ل الس,نة الت,ي ). ٪٣٥٢(م تكون النس,بة ١٩٧٤قارنا ذلك في سنة 

قبلھ,,ا، ولكنھ,,ا تص,,لح مؤش,,راً عل,,ى ا3رتف,,اع المتزاي,,د ف,,ي عائ,,دات البت,,رول قب,,ل قي,,ام 

 ).٨٢ص ، ٢٠٠٠، إدريس. (المجلس

المملك,,ة  ك,,ل س,,نة م,,ن الس,,نوات الم,,ذكور أع,,Dه كان,,ت عائ,,دات ال,,نفط ف,,ي: ثاني��اً 

مقارنة بغيرھا 3فت للنظ,ر لفت,اً ش,ديداً، ويمك,ن الق,ول أن مجم,وع عائ,دات المملك,ة ف,ي 

وف,,ي المرحل,,ة الثاني,,ة ، )٪٤٦(المرحل,,ة ا2ول,,ى تس,,اوي م,,ا نس,,بته م,,ن المجم,,وع الكل,,ي 



- ٥٤  - 

 

ووصل إنتاج المملكة في المرحلة الثالث,ة، وھ,ي س,نة قي,ام ، )٪٦٧(زادت النسبة إذ بلغ 

 .)٪٧٢(المجلس، إلى 

م في دول الخليج أفرز تحديات اجتماعي,ة كبي,رة وخطي,رة لمجتمع,ات  vإن ھذا التقد

واتس,,مت بالبس,,اطة، فتحول,,ت إل,,ى اقتص,,اد ، ناش,,ئة غلب,,ت عليھ,,ا حي,,اة الري,,ف والب,,داوة

م,ن ، ومھ,ن حرفي,ة تقليدي,ة، وزراع,ة مح,دودة، ريعي بعد أن كانت تعتمد تجارة يس,يرة

فغير دخل البترول وت,دفق . طرق تقليدية يسيرة أھمھا مھنة الغوص واستخراج اللؤلؤ ب

فب,دأ يغي,ر ، ثرواته تدريجياً نمط الحياة إلى حياة متمدنة متحضرة بخطى تدريجية أيضاً 

فتب,,دلت الثقاف,,ة م,,ع ، وانتش,,رت ظ,,اھرة الت,,رف ا3قتص,,ادي، نم,,ط الحي,,اة ا3جتماعي,,ة

و غير مباش,ر بخاص,ة م,ع سواء بتأثير مباشر أ، ا3نفتاح على الحياة الغربية شيئاً فشيئاً 

تزاي,,د أع,,داد الع,,املين بالش,,ركات والمؤسس,,ات أو ابتع,,اث الخليجي,,ين للدراس,,ة بالخ,,ارج 

  ).٦٢ص ، ٢٠٠٠إدريس، . (والعودة إلى أوطانھم

فرس,خت دور ، و3 ريب أن ھذه التغي,رات أف,رزت نوع,اً م,ن التح,ديات السياس,ية

عل,,ى ال,,نظم التقليدي,,ة أن  ولك,,ن ظھ,,رت ش,,رائح اجتماعي,,ة جدي,,دة ك,,ان، ا2س,,ر الحاكم,,ة

ولكن الخليجيين تباينوا في التعامل مع ھ,ذه الظ,اھرة ب,ين نم,ط سياس,ي يق,وم ، تستوعبھا

ونظ,م س,عت للمواءم,ة ب,ين ، على ال,نمط الغرب,ي ف,ي الحك,م كم,ا ف,ي الكوي,ت والبح,رين

جة كما حدث في المملكة العربية الس,عودية وا�م,ارات  pالموروث والوافـد بصورة متدر

وحت,,ى ف,,ي ھ,,ذا الن,,وع م,,ن التباين,,ات وا3ختDف,,ات نج,,د أنھ,,ا كمي,,ة 3 ، نة عم,,انوس,,لط

  .نوعية

ولع,,ل م,,ن أھ,,م الظ,,واھر الناتج,,ة ع,,ن ھ,,ذه الظ,,اھرة، وتس,,تحق وقف,,ة متأني,,ة ھ,,ي 

  .الزيادة السكانية سواء من أھل البDد ا2صليين أومن العمالة الوافدة

 المشكلة السكانية
تش,,,اف البت,,,رول وتط,,,ور الخ,,,دمات الطبي,,,ة أف,,,رزت الطف,,,رة ا3قتص,,,ادية بع,,,د اك

والصحية والبيئية زيادة سكانية كبيرة بسبب عوامل متع,ددة منھ,ا ارتف,اع نس,بة الموالي,د 

بسبب التشجيع الحكومي المتمثل في تخصيص مبالغ مالي,ة لك,ل مول,ود ف,ي بع,ض دول 

ف,ي وبخاص,ة ، أو إقامة القرى والتوسع في خدماتھا وتحضيرھا، الكويت: المجلس مثل

عھد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب Z ثراه، وھ,ي امت,داد ن,وعي لم,ا ق,ام ب,ه 

 .الملك عبد العزيز في سياسته في توطين البدو في ھجر

وھناك عامل مھم، وھو الھجرة السكانية من الريف والقرى إل,ى الم,دن بحث,اً ع,ن 

، وعواص,م ا�م,ارات العمل الحكومي أو الخاص الذي كان مت,وفراً ف,ي عواص,م ال,دول
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ف,ي من,اطق ) ٪٢٤(لقد ارتفعـت نسبة السكان في المدن إلى أكث,ر م,ن . أو المدن الدينية

  ).٧٩ص، مصدر سابق، عبيد( . م١٩٨٤-م١٩٦٥دول الخليـج العربية خDل الفترة 

البحرين وا�مارات وقطر والكوي,ت : ويDحظ أن الھجرة إلى المدن كانت أقل في

وربما يعود ذلك إل,ى قل,ة الم,دن ف,ي . ربية السعودية، وسلطنة عمانمقارنة بالمملكة الع

المجموعة ا2ولى قبل قيام المجلس من جھة، وكثرتھ,ا ف,ي ال,دولتين ا2خي,رتين، ع,Dوة 

ولھ,ذا ف,إن نس,بة الزي,ادة ف,ي المجموع,ة ا2ول,ى . على أن عدد السكان فيھما ك,ان كبي,راً 

 ًDتبدو كبيرة 2ن عدد السكان كان  فيھا قلي .  

ولعل من ا2ھمية بمكان ا�شارة إلى أن الھجرة إل,ى الم,دن أخ,ذت طابع,اً متزاي,داً 

وھذا ما يش,ير إلي,ه بوض,وح . على مر السنين في فترة الطفرة النفطية قبل قيام المجلس

  :الشكل التالي

  

  )م١٩٨٠- ١٩٧٥( معد3ت النمو السكاني بدول المجلس خDل الفترة  )١٢(شكل رقم 

ال

  )ھـ١٤٠٦، ١العدد ، النشرة ا3قتصادية لمجلس التعاون الخليجي(علومات الم: مصدر

و ك,,ان لھ,,ا ، لق,د كان,,ت تل,,ك الھج,,رة بحث,,اً ع,,ن حي,اة كريم,,ة، وس,,بل ع,,يش رغي,,د  

ولكنھ,ا تختل,ف م,ن دول,ة إل,ى ، نتائج اجتماعي,ة واقتص,ادية س,البة عل,ى ال,دول الخليجي,ة

تل,,ف طبيعتھ,,ا م,,ن فت,,رة إل,,ى وتخ. و ك,,ذلك ف,,ي المجتم,,ع نفس,,ه داخ,,ل ك,,ل دول,,ة، أخ,,رى

أخرى بناًء عل,ى مراح,ل الھج,رة والظ,روف ا3قتص,ادية وا3جتماعي,ة الس,ائدة ف,ي تل,ك 

وم,ن ھ,ذه  النت,ائج الس,البة عل,ى دول المنطق,ة الزي,ادة ف,ي الض,غوط عل,ى البيئ,ة . الدول
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ون,,درة ف,,ي ، ا�س,,كان، والتعل,,يم، والخ,,دمات الص,,حية، ووس,,ائل النق,,ل: والخ,,دمات مث,,ل

ل الكافي,,ة للمھ,,اجرين إل,,ى الم,,دن الرئيس,,ة خاص,,ة إذا ل,,م تك,,ن ل,,ديھم الخب,,رة ف,,رص العم,,

  ).٣ص ، م٢٠٠٩،السكران. ( والتأھيل الذي يتطلّبه العمل في المناطق الجديدة

والج,,دول الت,,الي يوض,,ح الھج,,رة المتزاي,,د إل,,ى الم,,دن الرئيس,,ة ف,,ي أح,,د ال,,دول 

  .وھي المملكة العربية السعودية، ا2عضاء بالمجلس

  

  )م١٩٨٤- م١٩٧٠(الھجرة السكانية بالمملكة من عام  )١٣(رقم  شكل

  
  )٧ص ، حجم و اتجاھات الھجرة  الداخلية بين المناطق ا�دارية بالمملكة العربية السعودية، السكران(المعلومات: المصدر

ف,ي ) ٪١٧.٨(من ھذا الش,كل يتض,ح أن الزي,ادة كان,ت متعاظم,ة فق,د بلغ,ت نس,بة 

ث,,م وص,,لت الھج,,رة إل,,ى الم,,دن ) ٪٤٧(م إل,,ى ١٩٧٤ث,,م زادت ف,,ي ع,,ام ، م١٩٧٠ع,,ام 

  ).٪٧٠(م، حيث وصلت إلى ١٩٨٤الرئيسة لمستويات قياسية سنة 

أما بالنسبة للوافدين م,ن خ,ارج المنطق,ة فق,د زادت أع,دادھم م,ا أس,ھم ف,ي الزي,ادة 

، ة م,ع الطف,رة النفطي,ةالسكانية في دول المجلس التي كانت طاردة ، ث,م أص,بحت جاذب,

إض,افة . عربي,ة، وأس,يوية، وأفريقي,ة: فوفدت إليھا العمالة ا2جنبية من جنسيات مختلف,ة

امتازت به المملك,ة العربي,ة الس,عودية م,ن وج,ود الح,رمين الش,ريفين الت,ي ي,أتي  إلى ما

  .إليھا الزوار، والمعتمرون، والحجاج ويتخلف منھم عدد مقّدر
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م,,ارات للدراس,,ات والبح,,وث ا�س,,تراتيجية أن نس,,بة وتق,,در إحص,,اءات مرك,,ز ا�

العمال,,ة الواف,,دة إل,,ى ق,,وة العم,,ل الوطني,,ة ف,,ي دول المجل,,س ف,,ي ث,,Dث فت,,رات يمك,,ن 

  :تصورھا بالشكل التالي

  

  )م١٩٨٠-١٩٧٠(ھجرة العمالة ا2جنبية إلى دول المجلس من  )١٤(شكل رقم 

  

مركز ا�مارات ، ٢٩٠، ص  ٢١ة على مشارف القرن مجلس التعاون لدول الخليج العربي(المعلومات : المصدر

  )١٥٤ص ، النظام ا�قليمي للخليج العربي، م٢٠٠٠إدريس، للدراسات والبحوث ا�ستراتيجية

  

  :ويمكن استخDص عدة مDحظات من ھذا الشكل على النحو اlتي

 ًGأن النس,,,بة ف,,,ي ك,,,ل دول,,,ة تتص,,,اعد م,,,ن فت,,,رة إل,,,ى أخ,,,رى تص,,,اعداً كبي,,,راً  :أو

إذ كان,,ت ھ,,ذه النس,,بة ف,,ي ، اً، إ3 أّن,,ه يش,,ّكل ص,,ورة مخيف,,ة ف,,ي بع,,ض ال,,دولومتفاوت,,

م، ١٩٧٥ف,ي ع,ام ) ٪٧٠(، ث,م وص,لت إل,ى )٪٥٤(م ح,والي ١٩٧٠ا�مارات في عام 

أما في قطر فق,د وص,لت ف,ي المرحل,ة ، )٪٧٥(م إلى ١٩٨٠وكانت قد وصلت في عام 

الثالث,,ة وص,,لت إل,,ى  ، وف,,ي المرحل,,ة)٪٦٤(وف,,ي المرحل,,ة الثاني,,ة ) ٪٥٩(ا2ول,,ى إل,,ى

إل,ى  ىم,١٩٧٠وفي الكويت بلغت نسبة العمالة ا2جنبية عام ، م١٩٨٠في عام ) ٪٦٧(

، )٪٥٩(م إل,ى ١٩٨٠، وتكررت النسبة نفس,ھا ف,ي المرحل,ة الثاني,ة وبلغ,ت ف,ي )٪٥٣(

م ١٩٧٥، وف,,,ي ع,,,ام )٪٢٧(م ح,,,والي ١٩٧٠بينم,,,ا ف,,,ي الس,,,عودية كان,,,ت النس,,,بة ع,,,ام 
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وفي البحرين كان,ت نس,بة ، )٪٤٢(م إلى ١٩٨٠العام  ، وفي)٪٤٠(وصلت النسبة إلى 

، ث,,م )٪٢٤(م بلغ,,ت ١٩٧٥، وف,,ي ع,,ام )٪١٨(م ح,,والي ١٩٧٠ھ,,ذه العمال,,ة ف,,ي الع,,ام 

وفي سلطنة عمان مّثلت ھذه العمالة م,ا نس,بته ، )م١٩٨٠(في عام ) ٪٣٢(وصلت إلى 

م ١٩٨٠، ث,م ف,ي ع,ام )٪٢٠(م وص,لت إل,ى ١٩٧٥م، وف,ي ع,ام ١٩٧٠في عام ) ٪٧(

  ).٪٣٠(ت إلى وصل

ولكنھ,,ا ، يDح,,ظ أن عم,,ان كان,,ت أق,,ل ال,,دول الخليجي,,ة اس,,تقبا3ً للواف,,دين :ثاني��اً 

). ٪٣٠(م بنس,,بة ١٩٨٠م، وبلغ,,ت ال,,ذروة ع,,ام ١٩٧٥تض,,اعفت بش,,كل كبي,,ر ف,,ي ع,,ام 

ق,,ة عليھ,,ا  pوم,,ن ھ,,ذا يس,,تنتج أن العمال,,ة الواف,,دة مزاحم,,ة للعمال,,ة الوطني,,ة أحيان,,اً، ومتفو

  .الكويت وا�مارات وقطر: في بعض دول المجلس وھي )٪٥٠(ونسبتھا أكثر من 

و2جل تقريب أعداد ھذه العمالة للقارئ بصورة أكثر وضوحاً فق,د عم,ل الج,دول 

الت,,الي ال,,ذي يب,,ين جنس,,يات ھ,,ذه العمال,,ة ونس,,بتھا المئوي,,ة ف,,ي دول المجل,,س ف,,ي أح,,د 

  .م١٩٧٥ا2عوام المشمولة بھذا ا�حصاء وھو عام 

طنة عمان يوجد بھا أعلى نسبة من ھذه العمالة الواف,دة ويتضح من الجدول أن سل

ث,,م تليھ,,ا البح,,رين بنس,,بة ، م,,ن إجم,,الي الس,,كان ا2ص,,ليين) ٪٨٧,٧(إذ تص,,ل نس,,بتھم 

أم,ا المملك,ة العربي,ة الس,عودية والت,ي تش,كل ، )٪٧٥,٣(ثم ا�مارات بنسبة ، )٪٧٨,٨(

تبق,ى مرتفع,ة نظ,راً لحج,م  ، فإنھ,ا)٪٩,٥(العمالة الوافدة فيھا نسبة مئوي,ة قليل,ة ح,والي 

ملي,,ون نس,,,مة أي أن ) ٧٣٣٤٠٠٠(الس,,كان الكبي,,,ر للمملك,,ة العربي,,,ة الس,,عودية الب,,,الغ 

من إجمالي س,كان دول المجل,س حي,ث ) ٪٧١(المملكة العربية السعودية تمثل ما نسبته 

  ).٪٢٩(مليون نسمة بنسبة ) ٢٨٦٦٥٠٠(يساوي مجموع باقي دول المجلس 
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  )م١٩٧٥(جرة العمالة ا2جنبية إلى دول المجلس عام ھ )٨(جدول رقم 

عام 

  م١٩٧٥

 الدولة

سكان 

 أصليون
 أخرى غربيون آسيويون عرب

نسبة 

 ا8جانب

 ٩.٥ ٣.٢ ١.٩ ٤.٩ ٩٠.٥ ٧٣٣٤٠٠٠ المملكة

 ٨٧.٦ ٠.٦ ٤ ٨٣ ١٢.٤ ٨٤٦٠٠٠ عمان

 ٣١.١ ١٤.١٢ ١ ١٦.٣ ٦٩ ١٠٢٧٠٠ الكويت

 ٧٥.٣ ٨.٣ ٢ ٦٥ ٢٥ ٥٥١٠٠٠ ا<مارات

 ٧٢.٣ ٧.٤ ١.٦ ٦٣.٣ ٢٧.٧ ١٨٠٠٠٠ طرق

 ٧٨.٨ ٧ ١٥.٢ ٥٦.٧ ٢١ ٢٦٧٠٠٠ البحرين

 ٥٩.١ ٠.٧ ٤.٢ ٤٨.٢ ٤١ ١٠٢٠٥٠٠ المجموع

  )٤٠، ص ١٩٩٨والمراكبي، ،  ٨٣-٨٠، ص١٩٩٦، عبيد(المعلومات : المصدر

سياس,,,ية، : ھ,,,ذه الزي,,,ادة ف,,,ي العمال,,,ة الواف,,,دة 3 ري,,,ب أن لھ,,,ا ت,,,أثيرات س,,,البة 

مث,ل الت,أثير ف,ي ، اعية، وثقافية في المرحلة التي سبقت قيام المجل,سواقتصادية، واجتم

وتقلي,,ل ف,,رص العم,,ل المتاح,,ة للم,,واطنين ، تركيب,,ة المجتم,,ع الخليج,,ي وعادات,,ه وتقالي,,ده 

وت,,دخل المنظم,,ات والھيئ,,ات ، وإح,,ـداث خل,,ل واض,,ح بالتركيب,,ة الس,,كانية، ا2ص,,ليين

ال,ة الواف,دة وإعطائھ,ا حقوقھ,ا المالي,ة المعنية بحقـوق ا�نسان من أجل حم,ـاية ھ,ذه العم

  .والقانونية

وكان,,ت الھج,,رات العمالي,,ة أح,,د العوام,,ل المھم,,ة الت,,ي ك,,ان عل,,ى المس,,ؤولين بھ,,ذه 

الدول أن يضعوا لھا حلو3 مناسبة للتخفيف م,ن أثارھ,ا ومحاول,ة توجيھھ,ا إل,ى المس,ار 

ف,,,ي التنمي,,,ة  الص,,حيح لnس,,,ھام  ف,,,ي تك,,,وين البني,,,ة ا2ساس,,,ية لھ,,,ذه ال,,,دول والمش,,,اركة
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مجل,,س التع,,اون ل,,دول الخل,,يج العربي,,ة عل,,ى ، قم,,ة أب,,و ظب,,ي. (ا3قتص,,ادية والص,,ناعية

  ).مركز ا�مارات للدراسات والبحوث ا�ستراتيجية: أبو ظبي، ٢١مشارف القرن
دات الخارجّية Wالمھد 

دات الخارجّي,ة عل,ى المس,تويين ال,دولّي وا�قليم,ّي أس,ھمت  pھناك نوعان من المھ,د

 :من أھمھا ما يلي، م المجلس وتشكيلهفي قيا

، الموق,,,ف ا2مريك,,,ي والس,,,وفيتي بع,,,د ا3نس,,,حاب البريط,,,اني م,,,ن المنطق,,,ة، أو3ً 

وق,د اتخ,ذت ، )م١٩٥٠(والحقيقة أن أمريكا لديھا مخططات للوصول للمنطقة منذ ع,ام 

الو3يات المتح,دة ا2مريكّي,ة ع,دة ت,دابير م,ن أج,ل ت,أمين منطق,ة الخل,يج بع,د ا3نس,حاب 

ال,,ذي ت,,رك فراغ,,اً تنافس,,ت الو3ي,,ات المتح,,دة وا2مريكي,,ة ) م١٩٧١(لبريط,,اني ع,,ام ا

وكان للو3يات المتحدة ا2مريكية الق,دح المعل,ى، وتجل,ى ذل,ك ، وا3تحاد السوفيتي لملئه

 :في عدة ظواھر من أھمھا ما يلي

ى الت,ي ترتك,ز عل,) A.Mahan(ماھ,ان  الفريد انطDقاً من نظرية الخبير ا2مريكي -١

فقد كثفت أمريكا من وجودھ,ا ، أن القوة البحرية ھي ا2ساس للسيطرة على العالم

، )م١٩٤٩(و أسست ما يعرف بقي,ادة الش,رق ا2وس,ط س,نة ، البحري في المنطقة

با�ض,افة إل,ى ا2س,طول ا2مريك,ي ، وھي عب,ارة ع,ن م,دمرتين وط,ائرة برمائي,ة

دد القط,,ع البحري,,ة وق,,د ارتف,,ع ع,,، )م١٤/٨/١٩٧٤(الخ,,امس ف,,ي البح,,رين من,,ذ 

س,,فينة حربي,,ة، م,,ن ض,,منھا ) ٢٥(ا2مريكي,,ة الموج,,ودة ف,,ي الخل,,يج العرب,,ي إل,,ى 

ط,ائرة م,ن القاذف,ات ) ٢٠٠(حاملتا طائرتين ن,وويتين عل,ى س,طحھا م,ا مجموع,ه 

المقاتلة ويسند ھذه الق,وات ف,ي الح,ا3ت الطارئ,ة ق,وات محمول,ة ج,وا م,ن أمريك,ا 

با�ض,,افة إل,,ى ، جن,,ود ج,,و) ١٠١(ق,,ة مظ,,Dت والفر) ٨٢(وأورب,,ا مث,,ل الفرق,,ة 

التعزيزات من البحرية ا2مريكية ف,ي اس,تراليا وبريطاني,ا، كم,ا أص,بح لھ,ا وج,ود 

. بحري دائم في بحر العرب والمحيط الھندي بمع,دل س,فينة وم,دمرتين وب,ارجتين

، م٢٠٠٦، العجم,ي، ٥٧ص، ھ,ـ١٤١٥الشريدة ، ١١٥ص ، م١٩٩٨، المراكبي(

  ). ٢٦٢ص

ات المتح,,دة ا2مريكي,,ة ش,,اه إي,,ران حليف,,اً اس,,تراتيجياً للمحافظ,,ة عل,,ى اتخ,,ذت الو3ي,, -٢
مص,,,الحھا ومص,,,الح الغ,,,رب عام,,,ة، ودعم,,,وه معنوي,,,اً برف,,,ع مس,,,توى التمثي,,,ل 

كم,ا أس,ھمت ، )م١٩٤٣ديس,مبر (الدبلوماسّي إلى سفارة أمريكية في طھ,ران ف,ي 
ص,,ف الو3ي,,ات المتح,,دة ا2مريكي,,ة وعجل,,ت برحي,,ل الق,,ّوات المحتل,,ة بع,,د مض,,ي ن

كما قدموا له الدعم العسكري عن طريق تدريب الش,رطة ، سنة من انتھاء الحرب
والجيش ا�يرانيين فأرس,لت ل,ه المستش,ارين العس,كريين ف,زوده بالس,Dح المتمث,ل 

) ١٤-إف(وتومك,,,,,,,ات ) (Phantom-F-4) ٤-إف(ا2مريكي,,,,,,,ة  ف,,,,,,,ي الف,,,,,,,انتم
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(Tomcat F-14)٢٢-ي,,و. ت,,ي(و ((TU-22)ف,,ي  ؛ لك,,ي يق,,وم ب,,دور الش,,رطي
تغي,رت الم,وازين؛ 2ن ) م١٩٧٩(ولك,ن بع,د قي,ام الث,ورة ا�يراني,ة ع,ام . المنطقة

، الثورة ا�يرانية أظھرت عداًء للغرب، وخاصة أمريكا فأصبح الغرب في مأزق
، ويح,افظ عليھ,ا ف,ي الخل,يج، فأخذ الغرب يبحث عن حليف آخر يرعى مصالحھم
. يجية للدفاع عن تلك المص,الحفركزوا عليه ووجدوا في مساندة دوله خير إسترات

  ).٣٥٢، ٢٤٠ص، م٢٠٠٦، العجمي، ٣٢ص، ٢٠١٠إسماعيل، (
كان,,ت أمريك,,ا حريص,,ة عل,,ى ت,,دفق ال,,نفط وع,,دم س,,يطرة أي ق,,وة مض,,ادة لھ,,ا عل,,ى  -٣

المنطق,,,ة بع,,,د ا3نس,,,حاب البريط,,,اني، وأن تك,,,ون أس,,,واق المنطق,,,ة مفتوح,,,ة أم,,,ام 
  .ا2سواق الغربية

ال,ذي ي,نص عل,ى ، )م١٩٨٠ين,اير  ٢٣(ف,ي) ك,ارتر(أ أطلقت أمريكا ما يعرف بمب,د -٤
، )م١٩٧٩(وق,د تش,كلت ھ,ذه الق,وة ف,ي نھاي,ة ع,ام ، تشكيل ق,وات للت,دخل الس,ريع
والق,,وة ، وس,,Dح الطي,,ران، وق,,وات مش,,اة البحري,,ة، وتتك,,ون م,,ن ق,,وات البحري,,ة

كان,ت الق,ّوات البري,ة ، أل,ف عس,كري) ٣٠٠(وقد بلغ مجموع ھذه القوات ، البرّية
أل,,ف رج,,ل يليھ,,ا الق,,وات ) ٧٠(أل,,ف عس,,كري ث,,م مش,,اة البحري,,ة ) ١٣٥(فيھ,,ا 

كم,ا تض,من ، أل,ف رج,ل ف,ي س,Dح الطي,ران) ٣٣(ألف مقاتل و) ٥٣(البحرية بـ 
أن أمريكا لن تتردد في اس,تخدام الوس,ائل المتاح,ة بم,ا فيھ,ا الق,وة ) كارتر(إعDن 

ل,د ريج,ن ال,ذي ثم أتى بعده رونا، العسكرية لحماية مصالحھا الحيوية في المنطقة
، حي,ث جع,ل م,ن أولويات,ه )م١٩٨١(تولى رئاسة الو3يات المتحد ا2مريكية ع,ام 

  ).٤٠٠م، ص ٢٠٠٦العجمي، (المحافظة على أمن الخليج 
ويبدو أن حكام الخل,يج ك,انوا يميل,ون 2مريك,ا لمواجھ,ة أطم,اع ا3تح,اد الس,وفيتي 

سابق عدو للو3ي,ات المتح,دة 2ن ا3تحاد السوفيتي ال، خاصة في مرحلة الحرب الباردة
ا2مريكي,,ة، ويح,,اول أن يك,,ون حج,,ر عث,,رة ف,,ي مواجھ,,ة التم,,دد ا2مريك,,ي، وخي,,ر مث,,ال 

وذل,ك قب,ل قي,ام مجل,س التع,اون الخليج,ي ، )م١٩٨٠(ع,ام ) برجني,ف(على ذلك مبادرة 
 : والتي ترتكز على اlتي

  . طقةرفض ا3تحاد السوفيتي التام �قامة قواعد عسكرّية أجنبية في المن - ١

دع,,ا إل,,ى ع,,دم اللج,,وء إل,,ى اس,,تخدام الق,,وة العس,,كرية أو التھدي,,د بھ,,ا ف,,ي حس,,م  - ٢
  .قضايا الخليج

  . أّكد احترام السيادة الكاملة لدول المنطقة على أراضيھا - ٣

رب,,,ط الس,,,وفيت مناقش,,,ة المس,,,ألة ا2مني,,,ة م,,,ع الو3ي,,,ات المتح,,,دة ا2مريكي,,,ة  - ٤
، العجم,ي(ل ف,ي الخل,يجبانسحابھم من أفغانستان مقابل أن يكون لھ,م دور فاع,

  ).٣٩٦، ص، ٢٠٠٦
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ھ,,ذا الموق,,ف يوض,,ح بج,,Dء أن ا3تح,,اد الس,,وفيتي يع,,د منطق,,ة الخل,,يج العرب,,ي   

منطق,,ة حيوي,,ة لقربھ,,ا من,,ه؛ لھ,,ذا ي,,رى أن,,ه أح,,ق بالس,,يطرة عل,,ى المنطق,,ة م,,ن الو3ي,,ات 

وفي سبيل إضعاف الھيمنة ا2مريكية عل,ى الخل,يج دع,ا لتقوي,ة دول ، المتحدة ا2مريكية

  ). ٤٠٨ص،  م٢٠٠٦ميالعج(لمنطقة حتى 3 تكون بحاجة للقوى الغربيةا

 المھددات ا<قليمية
ل,دول الخل,يج العربي,ة ف,ي ث,Dث مھ,ددات رئيس,ية؛ ھ,ي  ا�قليمي,ةتمثلت المھددات 

  .الثورة ا�يرانية والحرب العراقية ا�يرانية ومعاھدة السDم بين مصر وإسرائيل

  الثورة ا<يرانية 

ثورة ا�يرانية وسقوط نظام الشاه واجه أھل الخليج العديد من المخاطر بعد قيام ال

فھن,,اك ا3تح,,اد الس,,وفيتي ال,,ذي 3 ، الت,,ي واكب,,ت قي,,ام ھ,,ذه الث,,ورة عل,,ى ال,,دول الخليجي,,ة

، يخفي أطماعه في المنطقة 2ن نظام الش,اه ك,ان ُيع,د خ,ط دف,اع ض,د ا3تح,اد الس,وفيتي

فق,,,د احتل,,,ت إي,,,ران الج,,,زر ، م,,,اع ا�يراني,,,ةكم,,,ا أن دول الخل,,,يج أص,,,بحت مي,,,داناً لtط

كما نادت إيران بضم ، طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى: ا�ماراتية الثDث

ونتيج,ة ، البحرين وحاولت قلب نظام الحكم فيھا، وتصدير الثورة لدول الخليج ا2خرى

  ).٣٨٣ص، م٢٠٠٦، العجمي. (لذلك اندلعت الحرب العراقية ا�يرانية

  لعراقية ا<يرانيةالحرب ا

أعلنت الثورة ا�يراني,ة من,ذ قيامھ,ا ع,ن توجھ,ات إيديولوجي,ة خطي,رة تعتم,د عل,ى 

وكان,,ت ، بش,,تى الط,,رق الس,,لمية والمس,,لحة إل,,ى دول المنطق,,ة ةتص,,دير الث,,ورة الخميني,,

ھ,ي المطالب,ة ب,أرض إيراني,ة محتل,ة ومنھ,ا ، الخطوة التالي,ة بع,د إع,Dن تص,دير الث,ورة

قلب نظام الحكم فيھ,ا، ومحاول,ة تفجي,ر موك,ب أمي,ر الكوي,ت ع,ام البحرين، ومحاو3ت 

كم,ا أن,ه ل,م ، ، وعد الخميني نظام الحكم في دول الخليج 3 يتف,ق م,ع ا�س,Dم)م١٩٨٥(

لكنھ,ا محتل,ة م,ن ، زعماً منه أنھا أرضاً إيراني,ة، يخف عزمه على استرداد شط العرب

ط,رفين، الت,ي ربم,ا كان,ت بإيع,از ومن ھنا ب,دأت الح,رب ا�عDمي,ة ب,ين ال، قبل العراق

حي,ث ح,اول الع,راق تخل,يص إقل,يم عربس,تان م,ن الس,يطرة ، من أط,راف أخ,رى دولي,ة

  :ا�يرانية، ويمكن تلخيص أسباب الحرب بين الطرفين باlتي
  . مقاومة التفكير ا�يراني في ا3ستيDء على شط العرب .١

  .تخليص إقليم عربستان العراقي من السيطرة ا�يرانية .٢

ھذا ليس بمستغرب أن يعلن العراق الحرب على إيران في أبريل سنة ول

وساندت دول الخليج العراق لتوافق مصالحھم في مواجھة التھديد ). م١٩٨٠(
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وتوعدت إيران تلك . ا�يراني، 3سيما وأن العراق كان في وضع عسكري أفضل

لس لتعاونھم الدول بالقضاء على الحكام فيھا ما دفع ھذه الدول إلى تكوين المج

  ). ٣٨٨ص، ٢٠٠٦، العجمي. (وتوحيداً لصفوفھم في ھذه المواجھة

  معاھدة السKم بين مصر وإسرائيل 

) كامب ديفيد(في ) م١٩٧٧(بعد توقيع اتفاقية السDم بين مصر وإسرائيل عام 

ق الصف ، التي أضعفت النظام العربي vذلك من المقاطعة العربية لمصر وتفر Dوما ت

فقد أخذت كل المنطقة تسعى ، انتقال مقر الجامعة من مصر إلى تونسالعربي، و

لذلك أحست دول الخليج بضرورة تكاتفھا ضد ا2خطار الخارجية في ، لحماية نفسھا

ھذه المرحلة الحرجة، وھذا بدوره أدى إلى تقوية نظرية إقامة المجلس وا�سراع في 

  ).٣٥ص، ٢٠١٠، إسماعيل. (إنشائه

على قيام المجلس العوامل المساعدة  
من أھمھا وحدة اللغة والدين ، ھناك عوامل متعددة ساعدت على قيام المجلس

 .والتقارب الجغرافي وا2نظمة السياسية المتشابھة وطبيعة النظام ا3قتصادي

 اللغة الواحدة

وھي لغة التخاطب ، حيث ُتعد اللغة العربية اللغة الرسمية لجميع دول المجلس

وھي من أقوى الروابط وأمتنھا بين شعوب المجتمع ، وب المنطقةوالتفاھم بين شع

وھي التي تعمل على تأليف ، وھي الرابط العاطفّي والفكرّي والثقافيّ ، وأفراده

القرني، . (و3 يعد اختDف اللھجات معّوقاً أو حائDً بين الشعوب، المجتمع وتقاربه

  ). ٣٧ص، ١٤١٨

وھي لغة ا3تصال والتفاعل بين ، لمنطقةھذه اللغة التي يتحدثھا جميع شعوب ا

  .مجتمعات الخليج، وتعد من أھم ا2سس التي ساعدت على قيام المجلس
 الدين الواحد

بما فيھا أبناء ، إن أثر الدين ا�سDمي واضح على جميع أبناء المنطقة العربّية

تي تربط فھذا الدين ُيعد من أھم الروابط ال، الخليج على الرغم من اتساع المسافات

مثل المسلمين في : (الشعوب كيف 3 يكون ذلك والرسول صلى Z عليه وسلم يقول

توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

ق بين معتنقيه)بالسھر والحمى pمي 3 يفرDفھم فيه سواء 3 فضل ، ، والدين ا�س

  .لعربي على أعجمي إ3 بالتقوى

و المDحظ فشل  ، وقد ساعد الدين على توحيد كلمة أبناء الخليج وجمع شملھم

ا3تحادات التي قامت بين الدول بديانات مختلفة مثل الوحدة في يوغسDفيا بين العرب 
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ا2رثوذكس، والكروات الكاثوليك، والبوشناق المسلمين ھذا ا3ختDف في الطوائف 

و ما حدث في البلقان على سبيل المثال التي ظلت وھ، كان سبباً في فشلھا، الدينية

وعلى الجانب اlخر فيما يخص تجربة مجلس تعاون ، الحروب فيھا لثDث سنوات

فيDحظ أن العامل الديني له أعظم ا2ثر في توحيد صفوف أبناء الخليج ، الخليج

ق v٣٧ص، ٢٠١٠، إسماعيل. (العربي وحثھم على التجمع وعدم التفر.(  

الجغرافيالتقارب   

د الشعوب والدول pُيعد التقارب الجغرافي ا�قليمي من أھم العوامل التي توح ،

بل ھي رقعة جغرافية واحدة مّتصلة ومترابطة ، ودول الخليج 3 تمّثل التجاور فقط

ا2مر الذي سھل على ، ومتشابھة 3 تفصلھا عوائق طبيعية، و3 عوائق اصطناعية

وتبـادل المنـافع والمصالح ، ال بعضھم مع بعضشعوب المنطقة التنقـل وا3تص

ھذه الميزة لدول الخليج كانت سبباً آخر في تكوين ، والتصـاھر والتحـالف منذ القدم

  . المجلس

 ا8نظمة السياسية المتشابھة 

فجميع دول الخليج تتبع ، تتشابه ا2نظمة السياسية في دول الخليج إلى حد كبير

الملكية وا2ميرية والعائلية والوراثية، ولكن مع ظھور  في نظمھا السياسية الطريقة

الديمقراطية والمشاركة السياسية وتعدد المؤسسات أصبح ھناك صور للمؤسسات 

داخل السلطة التنفيذية، ومجلس للوزراء، وجھاز تشريعي، وسيادة للقضاء، وداخل 

في  دول المجلس حدث تقارب بين ھذه المؤسسات وأصبح ھناك تعاون مشترك 

  . السياسّية وا3قتصادّية وا2منّية وا3جتماعّية والثقافّية والصحّية: المجا3ت كافة 

 طبيعة النظام اGقتصادي

د  pيوح ًDبعد ظھور البترول في منطقة الخليج أصبحت ھذه الثروة، عموماً، عام

 فصاروا جميعاً أعضاء في، دول المنطقة للمحافظة على ھذه السلعة ا�ستراتيجية

، ھذه الوحدة ا3قتصادية ھي مكملة للوحدة السياسّية بين دول المجلس، منظمة ا2وبك

وھي ، كما أن دول المجلس تشترك في الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط

كما أن ھذه الدول تعتمد في اقتصادياتھا ، تعتمد على البترول ومشتقاته في إيراداتھا

دوراً مھماً في ا3قتصاد العالمي، ويحسب له العالم ألف على النفط، الذي أصبح يلعب 

حساب، وتصريحات وزراء النفط في ھذه الدول وسياساتھا ُيعد عامل استقرار لسعر 

ودائماً ، البترول، الذي يعد أساساً تعتمد عليه معظم أسعار المنتجات والسلع والخدمات

المحافظة على أسعار  ما تكون سياسات دول الخليج في ھذا الجانب الواحد ھي

  ).٣٨ص، ٢٠١٠، إسماعيل. (البترول في ا2زمات السياسّية وا3قتصادّية
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  إنجازات مجلس التعاون الخليجي
نتيجة لتلك المھددات وبفضل العوامل المساعدة والتعاون فقد حقق المجلس عدة 

ستقراره المبادئ والقيم السياسّية المعتدلة التي أسھمت في ا إنجازات من أھمھا تبنى

، والمھاترات محلياً وإقليمياً إلى حد كبير عن النزاعات والصراعات دوله وأبعدت

صناعياً وثقافّياً ، تنمية دول المجلس في مھموقد كان لھذه المبادئ دور ، ودولياً 

ھذه المبادئ احترام سيادة كل دولة على أراضيھا،  وأھم.وتكنولوجياً وعسكرّياً وأمنّياً 

 أو الدول الدولةار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبني حسن الجو

،واحترام المنظمات ا�قليمية والدولية وسيلة الحوار لفض المنازعات واعتمد.ا2خرى

تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب المھمة في السعي لولھذا كان . غاية واتفاقاتھا

انظر ملحق .(في ديباجتها عليھمجلس التي أّكدھا النظام ا2ساس بالنص الأعمال 

  ).النظام ا2ساسي للمجلس

متجانسة اجتماعّياً وسياسّياً، وفكرّياً،  ومما ساعد في إنشاء المجلس أن دولة

وقد أسھم  .وتجمعھا التجربة التاريخية، ويربطھا الموقع الجغرافي، والحدود المشتركة

، ٢٠١٠، إسماعيل. (خارجيللعالم ال، إن لم تكن متطابقة، ذلك في بلورة رؤية متقاربة

  ).٩٦ص

مجلس نجاحات عديدة في مجال السياسة الخارجية تتمثل في صياغة ال لھذا حقق

؛ القضايا السياسية وا2منية التي تھم دوله في أغلبموقف خليجي منسجم ومتجانس 

القيام بالتحرك الدبلوماسي بعد تأسيسه من المجلس وتمكن . دولياً  أو إقليمياً وعربي

  :وفقا  2ھداف ا�ستراتيجية التالية عي الفاعلالجما

 ھو مھدداتا2من الداخلي لدول المنطقة والتصدي لالمحافظة على  - ١

  .يزعزع استقرارھا السماح لماعدم و ،هأسباب

، م١٩٧٩المتمثلة في الثورة ا�يرانية عام وا2خطار الخارجية درء  - ٢

تفھم موقف دول ومن ثم يمكن ، م١٩٨٠الحرب العراقية ا�يرانية عام و

لجزر ل إيران احتDلوعدم ا3عتراف ب، المجلس من الثورة ا�يرانية

 احتلتھاnمارات في استعادة جزرھا التي ل هدعمو،  الثDثة ا�ماراتية 

  .م١٩٧١إيران منذ عام 

لدول المجلس مستفيدة من الثروة النفطية  التنمية ا3قتصاديةالعمل على  - ٣

  . لمستدامةتحقيقاً للتنمية ا، والغاز
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 ٢٠١٠،  إسماعيل. (الدولية الشرعية لمساندةتوحيد الجھود الدبلوماسية   - ٤

 )٩٥ص 

ولھذا تحققت انجازات عديدة في المجا3ت ا2منية والسياسية 

وا3قتصادية وا3جتماعية وسوف نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على ما تم 

ض ھذه تحقيقه في ھذه المجا3ت وما اعتراه بعض القصور في بع

 . الجوانب

 ًGا8منّية والعسكرّية :أو  
اعتماداً ، لقد كانت ھناك إنجازات مھمة للمجلس في المجالين العسكرّي وا2منيّ 

حظي الجانب العسكرّي وا2منّي  لھذا.أن السياسة 3بد لھا من قوة تحميھاعلى 

اء ا2ركان عقد ا3جتماع ا2ّول لرؤسو، با3ھتمام الذي يستحقه من قبل قادة المجلس

م، بناء على طلب من ٢١/٩/١٩٨١ھـ، الموافق ١/١١/١٤٠١في الرياض في 

المجلس الوزاري، وقد رفعوا عدداً من التوصيات المتعلpقة بتعزيز التعاون العسكرّي 

: محققين عدداً من ا3نجازات العسكرية وا2منية أھمھا وا2منّي بين الدول ا2عضاء

  ). ١٠١ص، ٢٠١٠، إسماعيل(

  :المجال العسكري في

قام العمل في ھذا المجال على جزئين ھما؛ قوات درع الجزيرة واتفاقية الدفاع 

  .المشترك
  :قوات درع الجزيرة -أ 

ب,,,دأت ن,,,وا ت ق,,,وات درع الجزي,,,رة بتم,,,ارين مش,,,تركة الق,,,وات المس,,,لحة ب,,,دول 

دة با�م,ارات العربي,ة المتح, ١نف,ذ ف,ي المرحل,ة ا2ول,ى تم,رين درع الجزي,رة . المجلس

ث,م نف,ذ التم,رين الث,اني بوح,دات م,ن جي,وش تل,ك ال,دول باس,م ، م١٩٨٣أكت,وبر  ١١في 

، عبي,,,,د(م ١٩٨٤أكت,,,,وبر  ٢٣ف,,,,ي حف,,,,ر الب,,,,اطن بالس,,,,عودية ف,,,,ي  ٢درع الجزي,,,,رة 

  ).٣٠١ -٢٩٧،م١٩٩٦

م ١٩/١١/١٩٨٤ت,اريخ ف,ي البح,رين في المرحلة الثانية وافق قادة المجلس ف,ي   
على أن يكون تشكيلھا م,ن قي,اد " آ3ف رجل ١٠وامھا ق" درع الجزيرةثابتة إنشاء قوة 

عل,,ى أن يت,,ولى قي,,ادة ھ,,ذه الق,,وات ، مھامھ,,ا وزراء ال,,دفاع وح,,دد.لtرك,,ان ول,,واء مش,,اة
واتخ,ذت ھ,ذه الق,وات . ضابط سعودي ويساعده ضابط من ك,ل دول,ة م,ن دول المجل,س

ث,,م .م١٠/١٩٨٥/ ١٥ف,,ي مق,,راً لھ,,ا حف,,ر الب,,اطن ف,,ي المملك,,ة العربي,,ة الس,,عوديةمدين,,ة 
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 وأخي,راً أص,بحت ق,وات . م إلى فرقة مش,اة آلي,ة بكام,ل إس,نادھا١٩٩٠في عام  تطورت
  .)٥٦٤ص ،  م٢٠٠٦، العجمي( مشتركة
  :اتفاقية الدفاع المشترك -ب 

ق,,ادة دول المجل,,س ف,,ي ال,,دورة الحادي,,ة والعش,,رين للمجل,,س ا2عل,,ى ف,,ي ي,,وم وق,,ع 

ل,,,دول ال,,,دفاع المش,,,ترك  م اتفاقي,,,ة٢٠٠٠ديس,,,مبر ٣١ه المواف,,,ق ١٤٢١ش,,,وال ٥ا2ح,,د 

وتأكيد على عزم دول  ،تتويج لسنوات من التعاون العسكري وھي. المجلس في المنامة

تض,منت ا3تفاقي,ة و. يھدد أياً منھا خارجي المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر

ا2نظم,,ة  ووض,,عتإنش,,اء مجل,,س لل,,دفاع المش,,ترك ولجن,,ة عس,,كرية علي,,ا تنبث,,ق عن,,ه، 

  .)ا2مانة العامة لدول المجلس( اوآلية عملھ الخاصة بكل منھما

أق,,,ر المجل,,,س ا2عل,,,ى ف,,,ي دورت,,,ه السادس,,,ة عش,,,رة ف,,,ي مس,,,قط بت,,,اريخ وق,,,د 

م الدراس,,,ات المتعلق,,,ة بمش,,,روع ح,,,زام التع,,,اون وا3تص,,,ا3ت المؤمن,,,ة ٤/١٢/١٩٩٥

والخطوات التنفيذية لھما والذي يھدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية وال,دفاع 

ديس,,مبر ر ب,,دأت المنظوم,,ة بالعم,,ل الرس,,مي ف,,ي نھاي,,ة ش,,ھو.ول المجل,,س آلي,,اً الج,,وي ب,,د

وفقاً 2ح,دث التط,ورات ف,ي مج,ال التقني,ة جار تطوير تلك المنظومة  و3 يزال.م٢٠٠١

  )٢٦٤ص  ٢٠٠٦، ، العجمي. (ألياف بصرية) كيبل(إقامة خط  في وا2نظمة العالمية

وأثم,ر ك,ل ذل,ك ع,ن إقام,ة  .م٢٨/٦/٢٠٠٠وبدأ تشغيل المنظومة رسمياً بت,اريخ  

ث,م جماعي,ة .ثDثي,ة للق,وات البحري,ة والجوي,ة وأثنائي,ة ، تمارين مش,تركة ل,دول المجل,س

درع الجزي,,رة ك,,ل ع,,Dوة عل,,ى م,,ا تجري,,ه ق,,وات ، س,,نوية بالتن,,اوب ب,,ين ھ,,ذه ال,,دول

  .)٥٥٨ص ، م٢٠٠٦، العجمي(سنتين

المن,,,اھج و وعمل,,,وا عل,,,ى توحي,,,د ا2س,,,س والمف,,,اھيم م,,,ن خ,,,Dل طباع,,,ة  الكت,,,ب

م,,نھج  ١٠٠أكث,,ر م,,ن  ووح,,دوا كراس,,ا عس,,كريا  ١٣٠أكث,,ر م,,ن  فطبع,,تالعس,,كرية 

ل,,دورات العس,,كرية المختلف,,ة لمعاھ,,د وم,,دارس ومراك,,ز الت,,دريب العس,,كري ف,,ي دول ل

  )٢٦١ص ، م٢٠٠٦، العجمي(مجلسال

  : لمجال ا8منيا

تباب والتق,,دم وا3زدھ,,ار 3 يتحق,,ق إ3 باس,,تأن التنمي,,ة مجل,,س الدول م,,ن  إدراك,,اً 

العديد م,ن اللج,ان ا2مني,ة المتخصص,ة ف,ي مختل,ف مج,ا3ت فشكلت ا2من وا3ستقرار 

ف,,ي ال,,ذي عق,,د وزراء الداخلي,,ة ب,,المجلس، ل,,اجتم,,اع  ف,,ي أول التنس,,يق والتع,,اون ا2من,,ي

فبراي,,ر ٢٤و ٢٣ه المواف,,ق ١٤٠٢جم,,ادى ا2ول,,ى ١ربي,,ع ا2ول و ٢٩الري,,اض ي,,ومي 

  )٢٧٥ص ، م١٩٩٦، عبيد(م، ١٩٨٢
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ا3جتم,,اع منطلق,,ات ومب,,ادئ وأھ,,داف التع,,اون ف,,ي اتفاقي,,ة أمني,,ة ب,,ين  كذل,, وح,,دد

مب,دأ ا2م,ن الق,ائم عل,ى ، دول المجل,سعلى وحدة وترابط أم,ن  مؤكدة ،الدول ا2عضاء

إن أم,,ن دول المجل,,س ك,,ل 3 يتج,,زأ وأن أي اعت,,داء عل,,ى أي,,ة "البي,,ان  يق,,ول. الجم,,اعي

  )ا2مانة العامة للمجلس("ا2عضاءدولة مسئولية جماعية يقع عبؤھا على جميع الدول 

  

  

  :من أھمھاوتحققت عده انجازات في ھذا المجال 

  :ا<ستراتيجية ا8منية الشاملة

أقرت ا�ستراتيجية ا2منية الشاملة في ا3جتماع ا3ستثنائي لوزراء الداخلية الذي 

وص,ادق عليھ,ا المجل,س ا2عل,ى ف,ي دورت,ه  .م١٩٨٧فبراي,ر ١٥عقد في مسقط بتاريخ 

وھي عبارة عن إطار عام للتعاون ا2من,ي بمفھوم,ه  .في نفس العام الرياض في لثامنةا

ھ,,ذه ا�س,,تراتيجية  م٢٠٠٧م,,ايو  ف,,ي وزراء الداخلي,,ة ف,,ي الري,,اضوراج,,ع  .الش,,امل

ممش,روع ٢٠٠٨م,ايو  ف,ي الدوح,ةف,ي ف,ي لق,ائھم التاس,ع  واأق,رّ و.تحديثھال لجنة وشكلوا

ا2عل,,ى ف,,ي دورت,,ه  وأعتم,,دھا المجل,,سلش,,املة، تح,ديث وتط,,وير ا�س,,تراتيجية ا2مني,,ة ا

  ).٢٦٦ص ، م٢٠٠٦ ،العجمي.(التاسعة والعشرين بمسقط

 ؛ومح,,ددة منھ,,ا مھم,,ةتحقي,,ق أھ,,داف  إل,,ىوتھ,,دف ا�س,,تراتيجية ا2مني,,ة الش,,املة 

ورف,ع كف,اءة ا2جھ,زة ا2مني,ة،  ،وحماية الح,دود، وتنمي,ة ال,وعي ا2من,ي،  توطيد ا2من

ق ب,ين تل,ك ا2جھ,زة، ومواجھ,ة التح,ديات والمخ,اطر ا�قليمي,ة وتعزيز التعاون والتنس,ي

مثل المخاطر النووية والصراعات ا�قليمية والكوارث، والتعرف على مصادر الخطر 

والتصدي لھا، ومكافحة ا�رھ,اب والتط,رف، وتعزي,ز التع,اون ا�قليم,ي وال,دولي، ف,ي 

ص ف,ي تحقي,ق ا2ھ,داف مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز مشاركة وتعاون القط,اع الخ,ا

ا�ستراتيجية والتفاعل معھا، وتنظيم العمالة الوافدة م,ع ع,دم الت,أثر باعتب,ارات 3 تتف,ق 

  )٢٧٦ص ، م١٩٩٦، عبيد(مع المصالح العليا لدول المجلس

  :ا8منيةاGتفاقية 

ب,,ين دول المجل,,س وھ,,ي  ا2م,,نم,,واد قانوني,,ة تع,,الج قض,,ايا  تتض,,من ھ,,ذه ا3تفاقي,,ة

و البح,,رين و الس,,عودية  ا�م,,اراتك,,ل م,,ن دول,,ة وھ,,م .ص,,ادق عليھ,,الم,,ن وق,,ع و ملزم,,ة

ف,,ي  ا2عل,,ىالمجل,,س  وص,,ادق عليھ,,ا. الثال,,ث عش,,ر ف,,ي الري,,اض ا3جتم,,اععم,ان ف,,ي و
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ف,,,,ي أق,,,,رب وق,,,,ت  وح,,,,ث ا2خ,,,,رى عل,,,,ى توقيعھ,,,,ا، م١٩٩٤ديس,,,,مبر ف,,,,ي البح,,,,رين 

  ).٥٦٦ص ، م٢٠٠٦، العجمي.(ممكن

  

  :ا<رھاباتفاقية مكافحة 

م,ن خ,Dل  ا�رھ,ابالتام بضرورة وأھمية التصدي لظاھرة  اع ا3قتنانطDقا من 

لمكافح,,,,ة التط,,,,رف  2مني,,,ة ا�س,,,,تراتيجيةمجل,,,س اق,,,,ر الوالدولي,,,ة  ا�قليمي,,,,ةالجھ,,,ود 

مس,,قط بش,,أن  إع,,Dنوأص,,در ف,,ي الع,,ام ذات,,ه  ،م٢٠٠٢ف,,ي ع,,ام  با�رھ,,ابالمص,,حوب 

ة م عل,,,ى اتفاقي,,,ة مكافح,,,٢٠٠٤دول المجل,,,س ف,,,ي ع,,,ام  ووقع,,,ت .ا�رھ,,,ابمكافح,,,ة 

تعق,,,د  ا�رھ,,,ابمختص,,,ة بمكافح,,,ة ٢٠٠٦لجن,,,ة أمني,,,ة دائم,,,ة ع,,,ام  وش,,,كلت.ا�رھ,,,اب

المتخصص,ة لتعزي,ز التنس,,يق  ا2مني,,ةكإح,دى اللج,ان ، اجتماعاتھ,ا بش,كل دوري س,,نوي

  ).٢٧٦ص ، م١٩٩٦، عبيد(في ھذا المجال ا2منيوالتعاون 

  :اتفاقية نقل المحكوم عليھم بعقوبات سالبة للحرية

اخلي,ة اتفاقي,ة نق,ل المحك,وم عل,يھم بعقوب,ات س,البة للحري,ة ف,ي قع وزراء الدقد وو

2ھمي,,ة ا3س,,تقرار ا3جتم,,اعي  إدراك,,ا،م٢٠٠٦م,,ايو ف,,ي أب,,و ظب,,ي ف,,ي لق,,ائھم الس,,ابع 

وينقل,,ون بموج,ب ھ,,ذه ، بمث,ل تل,,ك العقوب,اتوالنفس,ي وأث,ره ف,,ي تأھي,ل المحك,,وم عل,يھم 

 مراع,اة لتل,كأس,رھم وذويھ,م  ليقض,وا م,دة عق,وبتھم   ب,القرب م,ن بل,دانھما3تفاقية إلى 

 في دورت,ه الس,ابعة والعش,رين ا2على ھذه ا3تفاقيةالمجلس اعتمد و .ا�نسانيةالجوانب 

  .)ا2مانة العامة لمجلس التعاون( م٢٠٠٦ديسمبر  في الرياض في

  :التعليم والتدريب ا8مني

تطوير إعداد الخطط والبرامج وفي  ا2منيةإعداد وتأھيل العناصر  نظراً و2ھمية

وتنظيم ال,دورات التدريبي,ة فق,د اتخ,ذ وزراء الداخلي,ة  ا2منيوترسيخ التنسيق والتعاون 

 وا2كاديمي,اتالع,امين للكلي,ات  يرين اجتماعات الم,دالتي قدمت في عددا من القرارات 

ن التعليم,ي اعتمد الدليD ا�طاروفي ھذا . والشرطية في دول المجلس ا2منيةوالمعاھد 

. ونا مرجعين تستفيد منھما مؤسسات التعليم والت,دريب ف,ي دول المجل,سوالعسكري ليك

تق,رر و. ا2مني,ةزيارة ميدانية جماعية  للضباط والطلبة من قبل كلية الملك فھ,د  ونفذت

 و�ث,راءلDس,تفادة م,ن محتوياتھ,ا المكتب,ات ا2مني,ة  مس,ئولي تبادل المعلومات فيما ب,ين

  .)سا2مانة العامة للمجل(ا2منيالفكر 
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السياسية والخارجية: ثانياً   

بالھدوء وعدم ا�ثارة ، والسعي  منذ إنشائهالخارجية مجلس السياسة  اتسمت

لحل القضايا بأسلوب دبلوماسي يحقق الغايات ، ولذلك كان تعامل دول المجلس مع 

والوقوف مع ، وتحرير الكويت، الحرب العراقية ءوإنھا، ملفات القضية الفلسطينية

  .والمبادرة الخليجية اليمنية، عد ا3حتDل ا2مريكيالعراق ب
 دعم القضية الفلسطينّية

ومساعدة الشعب ، دور بارز ومھم في دعم القضية الفلسطينّيةبالمجلس  قام

سترداد حقوقه التاريخّية، واستعادة دولتھم المغتصبة من قبل العدو 3 الفلسطيني

�يجاد  الصعيد ا�قليمّي أو الدولي سواء علىعديدة  وبذل المجلس مساعي،الصھيوني

لتخفيف المعاناة عن  المجا3ت السياسّية وا3قتصادّية كافةحل عادل وشامل في 

حين أكد ، م١٩٨١بدءاً من دورته ا2ولى التي عقدت في مايو  ،الشعب الفلسطيني

المجلس ا2على أن ضمان ا3ستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السDم في الشرق 

ا2مر الذي يؤكد  ضرورة حل قضية فلسطين حDً عاد3ً يؤمن الحقوق ، طا2وس

وأشاد المجلس في دورته التاسعة في البحرين عام ، المشروعة للشعب الفلسطيني

وفي . م بقرار المجلس الوطني الفلسطيني بإعDن الدولة الفلسطينية المستقلة١٩٨٨

في توطين اليھود في ا2راضي م أدان المجلس سياسة الكيان الصھيوني ١٩٩٠مارس 

م، التي أعلنھا العاھل ٢٠٠٢المبادرة العربّية للسDم عام  وقاد ذلك إلى.المحتلة

 ،Z بن عبد العزيز، حفظه Z ھي مبادرة خليجّية في ا2ساس و والسعودي الملك عبد

ة تنص على استرداد  الحقوق العربّية كافة وعودة الDجئين، وأن تكون القدس عاصم

  .)٣أنظر المبادرة العربية للسDم ملحق رقم( لفلسطين في مقابل التطبيع مع إسرائيل

م ٢٠٠٧المجلس بتبني مجلس ا2من با�جماع في نوفمبر عام  ھنا رحبومن  

القاضي بدعم خارطة الطريق الھادفة إلى التوصل إلى حل ) ١٥١٥(القرار رقم 

 .ين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسDمالنزاع ا�سرائيلي ـ الفلسطيني بإقامة دولت

  ).٩٦ص، ٢٠١٠، إسماعيل(
 المساعدة في إنھاء الحرب العراقّية ا<يرانّية 

مع بداية تأسيس مجلس التعاون  ترافق قيام الحرب العراقية ا�يرانية لقد

إيجاد حل ينھي  آمD فيالمادّية والمعنوّية،  بشتى الوسائلفتعاطي معھا  ،الخليجي

وأثرت تلك ، وبشرية باھظةخسائر مادية  اتكبد اللذين ويرضي الطرفينالصراع 

  . على ا2من ا�قليمي لدول المجلس بخاصة، والوطن العربي بعامة الحرب
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بغرض إنھاء  لوزراء الخارجية العرب لجنة سباعية ودعم المجلس تشكيل

  توسيعفي  في ھذا المجالأسھمت الجھود السياسّية و.الحرب ووقف إطDق النار

تكلّلت و، إنھاء ھذه الحرب المدمرة علىھذه الحرب، والحث بدائرة ا3ھتمام العالمّي 

 ٥٤٠تلك الجھود الدبلوماسّية من قبل المجلس في صدور قرار من مجلس ا2من  رقم 

وأسھم ..م، الذي طالب بإنھاء العمليات العسكرّية من كD الطرفين١٩٨٢في أكتوبر 

م الذي ١٩٨٧في يوليـو  ٥٩٨رقم  التاريخي صدار القرارفي است المجلس بفعالية

  )٩٦ص، ٢٠١٠، إسماعيل(. وأنھى الحرب القتـال أوقف
 تحرير الكويت

 وبما أن. م١٩٩٠في الثاني من أغسطس عام  غزا العراق بقيادة صدام  الكويت
على جميع دول  اعتداءً  عضو فيه أي اعتداء على أية دولة يعدلمجلس لالنظام ا2ساس 

ك فقد ، المجلس vسارعت دول المجلس وعلى رأسھا المملكة العربّية السعودّية بالتحر
العراق با3نسحاب الفوري من الكويت  المجلس وطالب .وإنھائهلصد ھذا العدوان 

  .بدون أية قيود أو شروط
م، ا2ّول ١٩٩٠أغسطس  ٤و٣وفي ھذا السياق عقدت عدة اجتماعات في يومي  

الثالث المجلس، وا3جتماع الّثاني لوزراء الخارجّية العرب و لوزراء خارجّية دول
بناًء على . حشدا لطاقات لمواجھة العدوان العراقي،وزراء خارجّية الدول ا�سDمّيةل

عقد اجتماع طارئ للجامعة العربّية في القاھرة في طلب تقدمت به دول المجلس 
في إصدار عدة  عربيةوالجامعة ال ساعدت مجھودات دول المجلسوم ١٠/٨/١٩٩٠

قرارات من مجلس ا2من يطالب فيھا بانسحاب القّوات العراقّية من الكويت دون قيد 
ابتداء من القرار رقم  من خDل عده قرارات أو شرط، وعودة الشرعية لدولة الكويت

م الذي أدان الغزو وطالب با3نسحاب الفوري وانتھاء بالقرار ٣/٩/١٩٩٠ في ٦٦٠
م الذي أجاز استخدام الوسائل الDزمة لتنفيذ قرارات ٢٩/١٠/١٩٩٠ في ٦٧٨رقم 

  .مجلس ا2من
ھذه الجھود أثمرت عن القرار التاريخي الذي اتخذته القمة الحادية عشرة  

م، حيث أّكدت القمة ١٩٩٠لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الدوحة في ديسمبر 
قاومته وإزالة آثاره وقوف دول المجلس في وجه العدوان وتصميمھا على م

وذلك ، في تحرير الكويت رئيسيدوراً بالمجلس  وكان ھذا ابتداًء لقيام.ونتائجه
الغرض وتوج ھذا ھذا  لتحقيقبتوظيف جھوده السياسّية والدبلوماسّية والعسكرّية 

، ٢٠١٠، إسماعيل. (م١٩٩١في فبراير  عسكرياً  المجھود بتحرير دولة الكويت
  ).٩٧ص
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اق في الحصول على سيادته ودعم استقرارهالوقوف مع العر  

أن مواقف المجلس تجاه العراق كانت مبدئية ، أيدوه مظلوماً وحاربوه ظالماً، ثم 
نظامه سنة وسقوط  أرضه واحتDل لهبعد الغزو ا2مريكي  أخيراً وقفوا معه

أّكدت دول المجلس في أكثر من مناسبة وقوفھا مع الشعب العراقي و.م٢٠٠٣
لنيل حقوقه من خDل مساندة القرارات التي تصدر عن مجلس ومساندته 

وجميع إجراءات بناء النظام السياسّي ، دعمت ا3نتخابات الشرعّية والدستورّيةو.ا2من
قام بدوره ا�نسانّي و، عنه الطائفية في إبعاد شبح الحرب ا2ھلية والسعي،في العراق

ل المجلس في عملية البناء وأسھمت دو .في إرسال المساعدات للشعب العراقيّ 
وساندت دول المجلس وثيقة العھد الدولّي في العراق التي  .ا3قتصادّي في العراق

م الذي  تضمن ٢٠٠٧مايو  ٥و ٤صدرت عن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ في 

، إدريس(.3نتشاله من كبوته  خطة خماسية تقدم دعماً مالّياً وسياسّياً وفنّياً للعراق

  ).٥٤٢ص ، ٢٠٠٠

 المبادرة الخليجية اليمنية

بعضھا جھوي ، ٢٠١١عام ومتعا ضمة  عصفت باليمن عوامل تجزئة خطيرة 
مما فتح اليمن ، وقد تتداخل ھذه العوامل في كثيراً  من الحا3ت، طائفي قبلي أو أو

بيد أن دول الخليج وتقودھا في ھذه القضية المملكة .. صراع إقليمي ودولي على 
وقد نجحت في مبادرة تم التوقيع ، لسعودية 2نھا ا2كثر تأثراً با2حداث اليمنيةالعربية ا

فظلت ، أبقت على حل نسبي للمشكلة اليمنية، ٢٠١١نوفمبر  ٢٣عليھا في الرياض 
  .نسبياً  الدولة المركزية قائمة وفاعلة

اGقتصادية :ثالثاً   

ون اقتصادي ثنائي انطلقت الفكرة عبر صيغ تعا أما في المجال ا3قتصادي فقد

بعد ذلك جرى تطويرھا لتكون . بين أعضاء المجلس لتنفيذ بعض المشاريع فيما بينھا

ُيعد من أھم العوامل التي تساعد على  نجاح ا3قتصاد لتكامل ا3قتصادي، 2نأساسا ل

بل إن العامل السياسي يكون نجاحه مرھوناً بما يتحقق ، بين الدول التقاربو التعاون

إطاراً ومنھجاً للعمل ا3قتصادّي المشترك تمّثل  المجلس وضعف.ب ا3قتصاديّ في الجان

ا3تفاقية ا3قتصادية عده خطوات أساسية منھا؛إقامة منطقة للتجارة الحرة و في

 خطط تطوير التنمية  ثموا3تحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والتوحيد النقدي 

  ).٨٢ص ، ٢٠١١، أيوب(ا3قتصادية
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طقة التجارة الحرةمن  

صبح بموجبھا المنتجات لت، م١٩٨٣عام منطقة التجارة الحرة  تطبيقبدأ المجلس 

عام  اقاربت من بلوغ أھدافھالتي  ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية

لقد اتفقت دول .خطوة أولية على طريق تحقيق التكامل ا3قتصاديم،  في ٢٠٠١

المانعة لحركة التجارية تدريجاً حتى تزول كل الحواجز على تخفيف القيود المجلس 

وتوحيد السوق الخليجية المشتركة و Dتحاد الجمركيلالتجارة البينية التي تمھد الطريق 

تعتمد دول المجلس سياسات منسقة تجاه الدول و. المشتركةوإقامة المؤسسات  النقد

ة مع ا3تحاد ا2وربي حيث أجرى المجلس في ھذا الصدر مفاوضات مشترك، ا2خرى

موقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون (  من أجل الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة

  ).www.gcc-sg.orgالخليجي، 

  اGتفاقية اGقتصادية

مة ا3تفاقية ا3قتصادية الموّحدة التي أقرتھا القبدأ العمل في ھذا المجال بإبرام 

ا3تفاقية ا3قتصادية بين  إلى وطورت فيما بعد م،١٩٨١الثانية لمجلس التعاون في عام 

3ستصحاب ما استجد من ظروف من جھة وتوحيد  .م٢٠٠٠دول المجلس في عام 

قدرة على التعامل مع المستجدات ا3قتصادية  أكثربتشريع الجھود ا3قتصادية المختلفة 

، نقلة نوعية على صعيد العمل المشترك أحداثعبر  يميةوا�قلعلى الساحتين العالمية 

Dالمشتركة وا3تحاد ا3قتصادي والنقدي الخليجية3تحاد الجمركي والسوق  مث 

ونصت ا3تفاقية على اعتماد برامج محددة ، وتنمية والموارد البشرية يوالتكامل ا�نمائ

سخت ا3تفاقية ا3قتصادية الجديدة وقد ن .وآليات قابلة للتنفيذ تحقيقاً للتكامل ا3قتصادي

م بتشريعات قادرة على التعامل مع المستجدات من جھة والعمل ١٩٨١اتفاقية 

  ).٢٢١ص ، ١٩٩٥، الشريدة (المشترك من جھة أخرى

  اGتحاد الجمركي 

تضافرت الجھود في الثمانينيات وأوائل التسعينيات على توحيد التعرفة 

و %٤م على أساس للتعرفة الجمركية مابين ١٩٨٣ فكان ا3تفاق في عام، الجمركية

فكان ، وتطور ا2مر في التسعينات على التركيز في التوصل 3تحاد جمركي%. ٢٠

. م٢٠٠٥م على قيام ا3تحاد الجمركي في موعد 3 يتجاوز ١٩٩٩ا3تفاق في عام 

س م ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجل٢٠٠٢م إلى ١٩٨٣وخDل الفترة من 

م اتفق المجلس على قيام ا3تحاد ٢٠٠١وفي عام . بليوناً  ٢٠بDيين إلى  ٦من حوالي 
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، م٢٠١٠، المكيلمي(وھو ما تم بالفعل، م٢٠٠٣الجمركي في ا2ول من يناير عام 

  ).١٢ص

والخطوات التي اتفقت عليھا لجنة التعاون المالي  ا�جراءات أھموتمثلت 
  :اlتيالمالية وا3قتصاد في  وا3قتصاد بالمجلس والتي تضم وزراء

وضعت أسس بموجبھا تلغى الرسوم والضرائب الجمركي,ة والل,وائح وا�ج,راءات  -١

المقيدة للتجارة بين دول ا3تحاد وبينھا وبين العالم الخارجي فوضع نظ,ام جمرك,ي 
  . موحد

فيع,,د أي منف,,ذ جمرك,,ي ب,,ري أو بح,,ري ف,,ي أي دول,,ة م,,ن دول  يح,,دد مھ,,ام المناف,,ذ -٢
  ).٨٢ص ، ٢٠١١، أيوب(س ھو منفذ للجميعالمجل

 ابت,داءالعم,ل بھ,ا  يب,دأ%  ٥توحيد التعريفة الجمركية تجاه الع,الم الخ,ارجي بواق,ع  -٣
  ٠ ٢٠٠٣يناير  ١من 

موق,ع ( بمكافح ا�غ,راق واتخ,اذ ا�ج,راءات ا3حترازي,ةحماية الصناعات الوطنية  -٤

  ).www.gcc-sg.org ،ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

 السوق الخليجية المشتركة

في  تأقرو، م٢٠٠٢في ديسمبر  السوق الخليجية المشتركة  بدأت  مناقشة       
وبموجب .م٢٠٠٨عام ووضع البرنامج الزمني لقيامھا في ،م٢٠٠٧في ديسمبر  الدوحة

 أوعوائق  ةدون أي ةواحد مفتوحة سوق إلى المجلس بأكملھا تتحول دولھذه ا3تفاقية 
والعمالة  المال ورأسانتقال السلع والخدمات  تعطل حركةجمركية  أو ةحواجز جغرافي

م ص ٢٠١٠، المكيمي (المجلس وتطور آفاق التعاون وا3قتصاد بينھاعبر حدود دول 
١٣(.  

أن يتمتع  بمعنىالمواطنة الخليجية  مبدأ السوق الخليجية المشتركة علىتقوم 
مواطنو دول المجلس الطبيعيين وا3عتباريين، مثل الشركات والمؤسسات الخليجية، 

  ).٨٠ص ،م٢٠١١،أيوب(كل دولةجميع المزايا التي تمنح للمواطنين في ب

لعام السوق الخليجية المشتركة عشر مسارات حددتھا ا3تفاقية ا3قتصادية  وحدد
الحكومية وا2ھلية والتأمين  التنقل وا�قامة و العمل في القطاعات :وھيم ٢٠٠٠

ا3جتماعي والتقاعد وممارسة المھن والحرف ومزاولة جميع ا2نشطة ا3قتصادية 
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وا3ستثمارية والخدمية وتملك العقار و تنقل رؤوس ا2موال والمعاملة الضريبية 
وتداول وشراء ا2سھم وتأسيس الشركات وا3ستفادة من الخدمات التعليمية والصحية 

  ).٢٤٥ص ، م٢٠١٠،  الشمراني( اعيةوا3جتم

  التوحيد النقدي

وجرت محاو3ت متعددة �صدار عملة موحدة فاتفقت على أھمية ذلك في عام 
م اعتمدوا الدو3ر ا2مريكي المثبت المشترك للعمDت ٢٠٠١ثم في عام، م٢٠٠٠

بوضع ، م٢٠٠٨واعتمد القرار في ديسمبر . وإصدار عملة موحدة، الخليجية
 ت والمؤسسات المنفذة لھذا القرار وكان من المفترض أن تدخل حيز النفاذالتشريعا

م  ٢٠١١،أيوب (إلى اليوم إ3 أنه لم يكتب لھا النجاح م  ٢٠١٠فبراير  ٢٧في  نظريا
  ).٨٧ص ، 

  خطط التنمية اGقتصادية

  :وضعت موجھات لخطط التنمية ا3قتصادية لدول المجلس تركز على ما يلي

  . ت وخطط للتنمية قصيرة المدىأھداف وسياسا - ١

  .ا�ستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية - ٢

  .السياسات الزراعية - ٣

ص ، ٢٠١١، أيوب(م ٢٠٢٥إستراتيجية التنمية الشاملة وبعيدة المدى إلى  - ٤

٨٤.(  

وكان التنسيق، وما زال ، في إقامة مشاريع البنية ا2ساسية كالموانئ والمطارات 
لمؤسسات القائمة بھذه النشاطات ب,ين ال,دول ا2عض,اء ، إض,افة إل,ى والطرق ، ودعم ا

تنس,,يق سياس,,ات الطي,,ران والنق,,ل الج,,وي عل,,ى مختل,,ف المس,,تويات ، م,,ن أھ,,م أھ,,داف 
مجل,,س التع,,اون ف,,ي مج,,ال النق,,ل والمواص,,Dت ، وذل,,ك م,,ن خ,,Dل لجن,,ة وزراء النق,,ل 

  .)١٠٤ص ، م٢٠١١، سليمان(والمواصDت واللجان المنبثقة عنھا
عمل المجلس على ربط البنى ا2ساسية التحتية لدوله على أن تعمل عل,ى ال,ربط و

وإنج,,از ش,,بكة ا3تص,,ا3ت ، واس,,تكمال الطري,,ق الب,,ري المباش,,ر بينھ,,ا، الكھرب,,ائي بينھ,,ا
  ).١٠٥ص، ٢٠١٠، إسماعيل(والتعامDت البنكية والشبكة الخليجية للصرف اlلي

  اً اجتماعي:رابعاً 

ن أإدراك,,اً من,,ه  ،رتب,,ة متقدم,,ة م,,ن اھتمام,,ات المجل,,سماحت,,ل الجان,,ب ا3جتم,,اعي 
ا3س,,تثمار ف,,ي " فك,,ان . ا�نس,,ان ھ,,و مح,,ور ك,,ل تق,,دم وا2س,,اس لبن,,اء مجتم,,ع متط,,ور
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ھ,,و العن,,وان لك,,ل المش,,اريع ا3قتص,,ادية وا3جتماعي,,ة الت,,ي أقرھ,,ا المجل,,س " ا�نس,,ان 
ي,,ة البش,,رية التنم: ولع,,ل م,,ن المناس,,ب تن,,اول ھ,,ذا الموض,,وع م,,ن خ,,Dل، ونف,,ذتھا دول,,ه 

  .)٩٧ص ، م٢٠١١، سليمان(ةوالتعليم والصحة وا�سكان والبيئي

  التنمية البشرية

م ض,,رورة وض,,ع إس,,تراتيجية ش,,املة 3س,,تثمار الق,,وة ١٩٨١ق,,رر المجل,,س ف,,ي 
: " البشرية في تحقي,ق التنمي,ة الش,املة وأنش,ئت ع,دة لج,ان �نج,از ھ,ذا الھ,دف  أھمھ,ا 

التي تول,ت اس,تنباط مج,ا3ت العم,ل المش,ترك " لجنة التخطيط ا3قتصادي وا3جتماعي 
، ٢٠١١، س,ليمان(في التربية والتعليم والصحة والعمل والش,ؤون ا3جتماعي,ة والثقافي,ة 

٩٨.(  
لقد واجه المجلس مشكD سكانيا كبيراً تتمثل في الزيادة بص,ورة مط,ردة ف,ي دول 

  :المجلس يصورھا الشكل التالي
  م٢٠١٢-م١٩٨٣ينزيادة سكان المجلس ب) ١٥( شكل رقم
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  )المعلومات موقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي:(المصدر

ومن الDفت أن عدد الس,كان المتزاي,د يش,كل مش,كلتين خطي,رتين للمجل,س ا2ول,ى 

إل,ى  ١٥ش,باب ب,ين % ٢٠.٤س,نة و  ١٥من السكان ھم أعم,ار أق,ل  م,ن % ٢٨.٨أن 

ھم من الفئة التي ينبغ,ي العناي,ة بھ,ا تربوي,اً % ٥٠عني أن أكثر من وھذا ما ي، سنة ٣٠

  .وتعليماً وصحياً وثقافياً وفكرياً ليصبحوا العامل ا2ساس في التنمية الشاملة
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الثانية أن ھناك زيادة كبيرة في التح,ول م,ن البادي,ة والري,ف إل,ى الم,دن ويوض,ح 

لة تجع,ل التنمي,ة غي,ر متوازن,ة ف,ي ھذه الھجرة الشكل التالي والذي يثبت أن ھذه المش,ك

  .)٩٧ص  ،م٢٠١١، سليمان(المناطق المختلفة ما يشكل ھاجساً لtمن وا3ستقرار

  

  

  

  م٢٠١٢نسبة سكان المدن الرئيسية في المجلس ) ١٦( شكل رقم

  

  )المعلومات موقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي:(المصدر

  

  

  

  ليم التع

ش,,كل التعل,,يم م,,دخDً رئيس,,اً لتحقي,,ق التنمي,,ة وتجوي,,دھا بتوظيف,,ه توظيف,,اً ف,,اعDً ف,,ي 

التنمية الشاملة، فأنشأ المجلس مؤسس,ة خاص,ة تعن,ى بتنس,يق التعل,يم وتوحي,ده ب,ين دول 

ف,D غ,رو بع,د ذل,ك أن تح,دث ، المجلس، ھو مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية

وحس,,ب الم,,رء  المقارن,,ة ب,,ين ع,,دد الط,,Dب والطالب,,ات ف,,ي ، ف,,ي التعل,,يم طف,,رة كب,,رى

 ٥.٥٨م ف,ي ا2ول,ى ك,ان الع,دد ٢٠١٠- ٢٠٠٠ – ١٩٩٥التعليم الحكومي في ا2ع,وام 

وبل,غ ذروت,ه ف,ي الثالث,ة حي,ث ، ملي,ون ٦.١وفي الثاني,ة وقف,ز إل,ى  مليون طالب وطالبة
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ة والطالبات زيادة وواكبت ھذه الزيادة في عدد الطلب. مليون ٨,٤بلغ مجموع الطDب  

، م١٩٩٥كبي,,,رة ج,,,داً ف,,,ي ع,,,دد م,,,دارس التعل,,,يم ف,,,ي مختل,,,ف مراحل,,,ه فق,,,د كان,,,ت ع,,,ام

  ٣١.٢٠١إلى ، م٢٠٠٠ووصلت عام  ٢٤.٦٣٥

ولعل من المھم أيضا التنبيه إلى محاولة التعاون بين مؤسسات التعليم الع,الي ب,ين 

م ١٩٩٣م فق,,د اعتم,,دت خط,,ة للعم,,ل المش,,ترك ف,,ي ھ,,ذا المج,,ال ف,,ي ع,,ا، دول المجل,,س

عن,,دما اجتم,,ع م,,ديرو الجامع,,ات ومؤسس,,ات التعل,,يم الع,,الي فوض,,عوا أھ,,داف التع,,اون 

م ع,Dوة عل,ى ١٩٩٦ومجا3ته وآلياته وتطورت إل,ى لجن,ة وزاري,ة للتعل,يم الع,الي ع,ام 

  ).٩٧ص ، م٢٠١١، سليمان(لجان اھتمت بمعادلة الشھادات والتعليم المھني والتقني

  الصحة 

لم,واطني دول المجل,س  بأقل حظاً من التعليم ، فقد س,محولم يكن المجال الصحي 

بممارس,,,ة النش,,,اط ا3قتص,,,ادي ف,,,ي المج,,,ا3ت الص,,,حية كالمستش,,,فيات والمستوص,,,فات 

والمختب,,رات الطبي,,ة ،  ،الخاص,,ة وع,,Dج المع,,وقين والط,,ب الرياض,,ي والط,,ب النفس,,ي

م,,ارس  م,,ن أول ابت,,داءوا3س,,تفادة م,,ن المراك,,ز الص,,حية والمستش,,فيات العام,,ة ، وذل,,ك 

وإق,رار نظ,ام ، ، وتسھيل تنقل الفرق الطبية لزراعة ا2عضاء بين دول المجل,س١٩٨٩

  ).١٠١ص ، م ٢٠١١، سليمان( والتخلص منھا موحد �دارة نفايات الرعاية الصحية

وواف,,,ق عل,,,ى معامل,,,ة الوث,,,ائق  .هالص,,,ناعات الدوائي,,,ة ف,,,ي دول,,, وش,,,جع المجل,,,س

راب,ط  واق,ر إنش,اء ، معاملة موح,دة لس والشھادات الصحية والصيد3نية في دول المج

  ). ٩٧ص ، م٢٠١١، سليمان(لtطباء الخليجين وتسجيلھا في دول المجلس

  

  النقل واGتصاGت

لق,,د أنج,,ز المجل,,س العدي,,د م,,ن الخط,,وات التكاملي,,ة ف,,ي النق,,ل الب,,ري منھ,,ا؛ إع,,داد 

رق مواصفات قياسية موحدة لبن,اء الط,رق الربط,ة لدول,ه، وتأس,يس جمعي,ة ھندس,ة الط,

الخليجية ويلحق بذلك الجھود التي ب,ذلت ف,ي مج,ا3ت النق,ل وا3تص,ا3ت والت,ي خط,ط 

ا2مان,ة العام,ة (لھا وزراء النقل والمواصDت واللجان المتخصص,ة الت,ي ش,كلوھا ل,ذلك

  ).للمجلس

وكثفت الرحDت الجوية ب,ين ال,دول ا2عض,اء ، م,ا أس,ھم ف,ي زي,ادة الت,رابط ب,ين 

دل التجاري والسياحي وسمح للن,اقDت الوطني,ة ب,البيع المباش,ر أبناء الخليج، ودعم التبا

، دى منظمة الطيران المدني الدولي,ةلتذاكر السفر وإنشاء مكتب مشترك لدول المجلس ل
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وإنشاء وحدة تموين غذائي مشتركة ف,ي مط,ار ھيث,رو بلن,دن لتزوي,د ط,ائرات الن,اقDت 

  .)١٠٥ص ، م٢٠١١، سليمان(. يةالوطنية بالوجبات التي تتماشى مع التعاليم ا�سDم

واصدر في مجال النق,ل البح,ري ال,دليل الموح,د لقواع,د وتعليم,ات الم,وانئ ل,دول 

المجل,,س ، وإع,,داد واعتم,,اد النم,,وذج الموح,,د �حص,,ائيات الم,,وانئ ، وص,,دور الق,,انون 

البحري الخليجي الموحد لدول المجلس ومذكرة التفاھم الخاصة بالتفتيش والرقابة على 

  . )١٠٥ص ، م٢٠١١، سليمان(يما يتعلق بالسDمة وحماية البيئة البحريةالسفن ف

أما في مجال ا3تصا3ت فقد زاد ع,دد الھوات,ف العامل,ة ب,دول المجل,س ، ووص,ل 

كم,,ا زاد . م١٩٩٦ع,,ام  ٣٧٥.٢٣٥.٠م مقارن,,ة ب,,ـ ٢٠٠٨خط,,ا ع,,ام  ٣٩.٩٠٧.٠إل,,ى 

. م٢٠٠٣ع,ام  م إل,ى١٩٩٠نس,مة م,ن ع,ام  ١٠٠٠عدد خطوط الھواتف الرئيس,ية لك,ل 

كما زاد ع,دد . نسبة خDل الفترة ذاتھا ١٠٠٠وزاد عدد مشتركي الھواتف الخلوية لكل 

نس,,مة ،  ١٠٠الحواس,,يب المتص,,لة با�نترن,,ت ، وك,,ذلك ع,,دد مس,,تخدمي ا�نترن,,ت لك,,ل 

قط,اع ش,ئون -ا2مانة العامة(م٢٠٠٨م وحتى عام ١٩٩٨وعدد خطوط إنترنت من عام 

  ).المعلومات

  : ا<سكان 

اھتم المجلس بقض,ايا ا�س,كان فوح,د اللج,ان الوزاري,ة الفني,ة المعني,ة ف,ي ع,ام  لقد

وصدر تكليف لھذه ا2جھزة وفرق عملھا لمباشرة عمل ھذه اللجان المختصة ، م١٩٨٣

بالت,,دريب وتب,,ادل الخب,,رات، وتوحي,,د أس,,لوب تص,,نيف المق,,اييس، وتوحي,,د إج,,راءات 

معلوم,,ات ا�س,,كانية ، والمحافظ,,ة التس,,جيل والت,,رخيص للمھندس,,ين، وتط,,وير قواع,,د ال

على التراث العمراني التقليدي ف,ي تص,اميم المش,اريع الس,كنية ، وإعط,اء ا2ولوي,ة ف,ي 

  .)١٠٧ص ، م٢٠١١، سليمان(مشاريع ا�سكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس

 : البيئة 

لبيئ,ي ف,ي اعتمد المجلس المفھوم الشامل لحماية البيئة ، مع تعدد مصادر التلوث ا

م وثيق,ة للسياس,ات ١٩٨٥فاعتم,د ف,ي . دول المجلس بتأثير النشاط ا3قتص,ادي المتزاي,د

لتكون المنطلق ا2ساس في وض,ع اس,تراتيجيات العم,ل " والمبادئ العامة لحماية البيئة 

في المستقبل لدول المجلس كافة ، وذلك إدراكاً 2ھمية التنمية والبيئة ، وحرص,اً  يالبيئ

حلول بعيدة المدى لعدد من المشكDت البيئية الت,ي ب,رزت نتيج,ة للتط,ورات على إيجاد 

التي شھدتھا دول المنطقة ، وزاد من حدتھا ضعف التكامل بين خطط التنمي,ة والبيئ,ة ، 

حث المجلس ا2عل,ى ف,ي ع,ام . انطDقا من التشابه الكبير في الظروف التنموية والبيئية
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يئي المشترك لتقريب السياسات وتوحيد ا2نظم,ة م على أھمية مواصلة العمل الب١٩٩٣

وتعزي,,ز الق,,درات الوطني,,ة وا�قليمي,,ة وت,,دريب ا2ط,,ر البش,,رية ، والتش,,ريعات البيئي,,ة

  .)١٠٧ص ، ،  م ٢٠١١، سليمان(

ومن كل ما مضى بحثه يتضح أن ھناك عوامل توحيد وتقارب متعددة بين دول 

 دينية والحضارية و ثروتھا الطبيعيةالمجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في مكانتھا 

وموقعھا الجغرافي التي ، وأواصر النسب والمصاھرةوالعادات ا3جتماعية المتقاربة 

زادت التوجه نحو التعاون لشعورھا با2خطار المحدقة بھا وتوتر ا2وضاع في 

وقد حقق المجلس إنجازات ، المنطقة بسبب الحروب ا�قليمية وا2طماع الدولية

؛ انبثقت فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي  عة في مجا3ت مختلفة ، ومنھامتسار

نجاح اتحاد ومما 3 شك فيه أن . واحدا ھو مجلس التعاون الخليجي اً أفرزت كيانحيث 

المطالبة  أسھم فيا�مارات العربية السبع واتحاد جمھورية مصر العربية وسوريا 

 وجوه القصورما فما ايجابيات ھذه ا�نجازات و.الشعبية والرسمية �نجاح ھذا التعاون

   .؟فيھا 
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ابع
ّ
  الفصل الر

  تقييم فاعلية اBلس

  

 تقييم املنجزات •

o ت التعاون الوثيقGمجا 
o ت التعاون التي تم فيھا تعاون شبه كامGلمجا 
o ت التعاون التي كان فيھا فشل نسبيGمجا 

 والتحديات املعوقات •

  قيام االحتادعلى املساعدة  االجيابيات •
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ابع
ّ
  الفصل الر

  تقييم فاعلية اBلس
وتوض,يح ، إذا أريد لمجلس التعاون التحول إلى اتحاد فD ب,د م,ن تقي,يم المنج,زات

وأخي,راً ، وتلك التي حدث فيھا تعاون شبة كام,ل، المجا3ت التي أنجز فيھا تعاون وثيق

عوق,ات والتھدي,دات الت,ي حال,ت دون تحقي,ق والوق,وف عل,ى الم. مجا3ت الفشل النس,بي

ا2ھ,,داف بص,,ورة أدق وأش,,مل وأفض,,ل م,,ع تبي,,ان العوام,,ل الت,,ي م,,ن خ,,Dل التجرب,,ة 

  .التعاونية اثبت إنھا مواطن تصلح 2ن تكون أرضية يقوم عليھا ا3تحاد
  تقييم املنجزات

م,,ن عم,,ل المجل,,س ف,,ي ظ,,روف ) م ٢٠١٣ -م ١٩٨١( بع,,د اثن,,ين وثDث,,ين عام,,اً 

معقدة، وظروف خارجي,ة ص,عبه ينبغ,ي تقي,يم المجل,س بتحدي,د ا3يجابي,ات فيھ,ا، داخلية 

واستبص,,ار المعوق,,ات الت,,ي حال,,ت دون ا3رتق,,اء بم,,ا يص,,بو إلي,,ه الق,,ادة عن,,دما أسس,,وا 

لتتضح المواضع التي كان فيھا التعاون وثيقاً  وم,ا نتائج,ه ؟ والمواض,ع الت,ي ، مجلسھم

وأخي,راً البح,ث ، لعوامل الت,ي حال,ت دون اكتمال,هكان فيھا التعاون جزئياً والبحث عن ا

في ما كان مأمو3ً، وتحليل العوام,ل الت,ي حال,ت دون الب,دء في,ه أو أدت إل,ى إجھاض,ه، 

، مص,طفى(ومن ثم الخلوص إلى ا2رضية المشتركة بحثاً عن تطويرھا وا3رتق,اء بھ,ا 

  . )١١٩ص، م٢٠١١

  :الوثيق التعاون مجاGت

لى تحقيق ا2ھداف التي أنشئ من أجلھا ونّصت عليھا وقد عمل المجلس جاھداً ع

 وسياس,,ياً ، المواثي,,ق ص,,راحة أو ض,,منياً بخاص,,ة الحف,,اظ عل,,ى ا2م,,ن؛ عس,,كرياً وامني,,اً 

وك,,ان التع,,اون الوثي,,ق ف,,ي الملف,,ات ا2مني,,ة وتس,,وية النزاع,,ات الحدودي,,ة واقتص,,ادياً 

  ).٢٧١ص ، م١٩٩٦، عبيد(والقضايا العربية المشتركة 

  : منيالمجال ا8

وتعد المحافظة على ا2من ال,داخلي ف,ي الخل,يج م,ن ا2م,ور الت,ي أو3ھ,ا المجل,س 

والتھدي,,دات الداخلي,,ة  ا2خط,,ارعناي,,ة فائق,,ة ؛ لتأثيرھ,,ا المباش,,ر عل,,ى ا3س,,تقرار ودرء 

ب,دء تش,كيل ذ من, اً وكمي, اً نوعي, بين دول المجل,س تط,وراً  تطور التعاونوقد ، والخارجية

ولعل خير ما يتصدر جھود المجلس ف,ي ، ال ا2من الداخلياليوم في مجالمجلس وحتى 
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: حف,,ظ ا2م,,ن ال,,داخلي تص,,دي دول,,ه لظ,,اھرة ا�رھ,,اب الت,,ي تتمث,,ل ف,,ي الج,,دول الت,,الي

  .)١١٩ص، م٢٠١١، مصطفى(

و3 ريب أن ھذا النجاح ملموس في الجانب ا2مني والمتمثل في ا3تفاقي,ة ا2مني,ة 

في تبادل المعلومات ا2منية أو نقل المحكوم عليھم ا2منية الشاملة سواًء  وا�ستراتيجية

بين دول المجلس أو التدريب والتنسيق ف,ي المج,ا3ت ا2مني,ة المختلف,ة إ3 أن ا�رھ,اب 

والتشدد الديني يمثل تحديا قويا لدول المجلس حيث طال,ت ي,د ا�رھ,اب ھ,ذه ال,دول أم,ا 

وأث,,,ارت الفوض,,,ى  ب,,,التفجير أو المظ,,,اھرات وأعم,,,ال التخري,,,ب أو الخط,,,ف والقت,,,ل

  ).٢٧٢ص، ١٩٩٦، عبيد(والتشكيك في الو3ء الشعبي لtنظمة السياسية الحاكمة 

ولعل خير ما يصور جھود المجلس ف,ي حف,ظ ا2م,ن ل,دول المجل,س بخاص,ة أنھ,ا 

  بلورة اتفاقيات أمنية

  

  م٢٠١٠- ٢٠٠١العمليات ا�رھابية التي تم إحباطھا في دول المجلس من)٩(جدول رقم

  الدولة

  وعالن

  

  السعودية

  

  ا<مارات

  

  البحرين

  

  الكويت

  

  قطر

  

  عمان

  

  المجموع

عمليات 

  أحبطت
١٩٤  

  

٦  

  

٢١١  ٠  ٢  ٥  ٤  

عمليات 

  نفذت
٥١  ٠  ١  ١٥  ٢  ٥  ٢٨  

  ٢٦٢  ٠  ٣  ٢٠  ٦  ١١  ٢٢٢  المجموع

ت وقع وزار م- النشأة والواقع والتحديات، السعودية اإلرهاب في المملكة العربية، إسماعيل محمد صادق(- ١المعلومات: المصدر

  )الداخلية بدول المجلس على ألنت
يDحظ من ھذا الجدول أن عمان لم تكن ساحة لnرھاب كبقية دول المجلس 

بينما يDحظ أن السعودية كانت أكثر دول المجلس تعرضاً لnرھاب في الفترة 

% ٨٧ولكن الدولة نجحت في إحباط % ٨٨المدروسة فبلغت العمليات ا�رھابية فيھا 
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% ٢وفي البحرين % ٤فقط وفي ا�مارات % ٢٥أحبط منھا % ٧لكويت وفي ا، 

  .و3 توجد بعمان شيء من ذلك% ١وفي قطر 
وف,,ي البح,,رين % ٨٤وھن,,ا يDح,,ظ النج,,اح الكبي,,ر الDف,,ت للنظ,,ر ف,,ي الس,,عودية 

والفشل ال,ذريع ف,ي الكوي,ت إذ بلغ,ت % ٤و٥٤وفي ا�مارات % ٦٠وفي قطر % ٦٦

ھ,ذا يتض,ح أن الس,عودية م,ن أكث,ر المن,اطق اس,تھدافاً وم,ن % ٧٥العمليات التي نف,ذت 

ويليھا الكويت ثم ا�مارات ثم البحرين ونعمت عمان بالھ,دوء النس,بي ف,ي ھ,ذا بص,ورة 

ويع,ود ، %٨٣مجملة فأن العملي,ات الت,ي قض,ى عليھ,ا ف,ي دول الخل,يج مجم,وع نس,بھا 

وأقدر تفاعل مع ، وأقوى اقتصادياً ، 2نھا أكثر قوةالسبب الرئيسي 3ستھداف السعودية 

فإذا سقطت في أيدي ا�رھابيين 3 قدر Z سيسقط سائر دول ، القوى ا�قليمية والدولية

  .وربما المنطقة بأسرھا، المجلس

 تسوية النزاعات والحدود

صناعة بريطانية عن,دما كان,ت   إنھابل ، ليست من صنع دول المجلس إن الحدود

ولكن بع,د انتھ,اء ، ات وفارضة عليھا الحمايةمسيطرة على عدد من المشيخات وا�مار

ا3ستعمار البريطاني وا3س,تقDل السياس,ي ل,دول الخل,يج ح,دثت نزاع,ات ح,ول الح,دود 

بينھ,,ا واس,,تطاع المجل,,س التع,,اون الخليج,,ي أن يس,,ھم ايجابي,,اً ف,,ي تس,,وية تل,,ك النزاع,,ات 

لحدودي,ة وتس,وية بع,ض المش,اكل ا وأشھرھا النزاع القطري البحرين,ي وواح,ة البريم,ي

  .مع دول الجوار

 

  :تسوية النزاع القطري البحريني

ل,,م تقتص,,ر جھ,,ود المجل,,س عل,,ى تس,,وية النزاع,,ات ب,,ين ال,,دول العربي,,ة وا�قليمي,,ة 

والدولية أو بين احد أعضائه والدول ا2خرى بل انه ساھم في تسوية النزاعات التي قد 

3نس,,حاب البريط,,اني ح,دثت ب,,ين اح,د دول المجل,,س خصوص,,اً ف,ي الفت,,رة الواقع,,ة ب,ين ا

وال,بعض منھ,ا 3 ي,زال قائم,ا ك,النزاع القط,ري البحرين,ي ح,ول ج,زر ، وإنشاء المجلس

  )١٨٢ص ، ١٩٩٦، عبيد.(حوار وفشت الديبل

م عن,د بداي,ة التنقي,ب ع,ن البت,رول حي,ث ١٩٦٥يرجع تأريخ ھذا الن,زاع إل,ى ع,ام 

ع المت,أزم ب,ين واس,تمر الوض,، احتجت قط,ر عل,ى عملي,ة التنقي,ب م,ا تس,بب ف,ي إيقافھ,ا

وبل,غ ھ,ذا الن,زاع ، م١٩٧١الدولتين إلى ما بع,د ا3نس,حاب البريط,اني م,ن المنطق,ة ع,ام

وبادرت الملكة العربية السعودية بوساطة . م بعد تأسيس المجلس١٩٨٢ذروته في عام 

ف,ي ، رافقھا دع,م ومس,اندة م,ن ب,اقي دول المجل,س فوق,ع اتف,اق أدى إل,ى تجمي,د الوض,ع

وطلب المجلس من المملكة مواصلة مساعيھا لح,ل  ١٩٨٢الرياض  القمة الخليجية في 
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م بس,بب ١٩٨٦بيد أن العDقات بين البلدين ت,دھورت م,رة أخ,رى ف,ي ع,ام . ھذا النزاع

مدعي,ة أنھ,ا تق,ع ف,ي ، "فشت الديبل"مطالبة قطر بالصخور المرجانية التي يطلق عليھا 

وت,,دعيھا البح,,رين بأنھ,,ا تبع,,د ، م,,يDً م,,ن ش,,مال ش,رق قط,,ر١٢مياھھ,ا ا�قليمي,,ة إذ تبع,,د 

واحتلت القوات القطرية المنطق,ة المتن,ازع عليھ,ا . ميDً من جزيرة محرق البحرينية١٨

يوم,ا م,ا أدى ال,ى أزم,ة دولي,ة،  ١٧واعتقلت الموجودين بھا وھم م,ن جنس,يات مختلف,ة 

لق,د وص,,لت ا2زم,ة إل,,ى حاف,,ة . ف,زادت البح,,رين وجودھ,ا العس,,كري ف,ي جزي,,رة ح,,وار

م ف,ي احت,واء ا2زم,ة ١٩٨٦/م,ايو/٢٥نجح,ت جھ,ود المجل,س ف,ي، ن الدولتينالحرب بي

، وإع,,ادة ا2م,,ور إل,,ى طبيعتھ,,ا وس,,حب الق,,وات العس,,كرية م,,ن المواق,,ع الت,,ي احتلتھ,,ا

وا3تفاق على حل النزاع سلمياً ورفع الموضوع إلى محكم,ة الع,دل الدولي,ة ف,ي 3ھ,اي 

فب,دأت المرافع,ات ، لقض,ية م من أج,ل إيج,اد ح,ل ج,ذري لھ,ذه ا١٩٨٧ديسمبر /٢٩في 

م ال,ذي يقض,ي بض,م جزي,رة فش,ت ٢٠٠١م وص,در ق,رار المحكم,ة ف,ي ٢٠٠٠في عام 

  ).١٨٥-١٨٢ص، ١٩٩٦، عبيد(الديبل إلى قطر وضم جزر حوار إلى البحرين

  :واحة البريمي

القديمة  الخ,Dف ح,ول واح,ة البريم,ي ب,ين ومن ا2مثلة على المشكDت الحدودية 

وا�م,,ارات وذل,,ك 2ھمي,,ة الموق,,ع لكون,,ه م,,ن المواق,,ع الغني,,ة  ك,,ل م,,ن الس,,عودية وعم,,ان

، م ١٩٥٥وقد رفع ھ,ذا الموض,وع إل,ى جامع,ة ال,دول العربي,ة ع,ام . بالمخزون النفطي

ا�مارات ست واحات،على أن يكون م,ن  بموجبه نالتم إلى اتفاق ١٩٧٤وتوصل عام 

، م١٩٩٨، مراكب,يال(. نصيب المملك,ة العربي,ة الس,عودية منف,ذ بح,ري ف,ي خ,ور العدي,د

  .)٨٤ص

رغ,,م  ف,,ي تس,,وية خDف,,ات دول,,ة الحدودي,,ة س,,لمياً  المجل,,س م,,ن ھ,,ذا يتض,,ح نج,,اح

نتيج,ة 3كتش,اف ال,نفط ف,ي المن,اطق ب,رزت  والت,ي تعقيدھا نتيج,ة المص,الح ا3قتص,ادية

م م,ن تس,وية أغل,ب ملفاتھ,ا ٢٠٠٨المتنازع عليھا وتمكنت دول المجلس مع نھاي,ة ع,ام 

  ).٤٧ص  ٢٠١١، علي. (النزاعاتالحدودية بعد عقود من 

  :تسوية النزاع اليمني الجنوبي مع عمان

، ودول الج,وار هولم يكتف المجلس ب,ذلك ب,ل س,وى النزاع,ات الحدودي,ة ب,ين دول,

وتع,ود ، م١٩٦٥وخير مثال على ذل,ك احت,واء الن,زاع اليمن,ي الجن,وبي م,ع عم,ان س,نة 

عبية لتحري,,ر عم,,ان والخل,,يج القض,ية إل,,ى ال,,دعم ال,,ذي قدم,,ه ال,,يمن الجن,,وبي للجبھ,,ة الش,,

العربي في ظفار، التي اتخذت من محاربة السلطان قابوس ھدفاً رئيس,اً لھ,ا ل,يس ب,دعم 

من اليمن الجنوبي فحسب، وإنم,ا وج,دت ال,دعم والم,ؤازرة م,ن الجب,ة الش,عبية لتحري,ر 
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فلسطين وا3تحاد السوفيتي وكوبا وألمانيا الشرقية، فأصبح الصراع دولي,ا ب,ين معس,كر 

وم,ا ك,ان يقل,ق ، قي ومعسكر غربي فساند عمان ك,ل م,ن ا2ردن وباكس,تان وإي,رانشر

العم,,انيين أن ال,,,يمن الجن,,,وبي ك,,,ان ملج,,أً لھ,,,ذه الحرك,,,ة ومنطلق,,,ا لھ,,ا م,,,ا س,,,بب حرب,,,ا 

لض,,,رب  ةلق,,,د اس,,,تخدمت الحرك,,,ة ص,,,واريخ الكاتيوش,,,يا الس,,,وفييتي. اس,,,تنزافية لعم,,,ان

واس,تمرت ، المطلة عل,ى الس,احل العم,انيالسواحل العمانية من المناطق الجبلية اليمنية 

  .سنوات ١٠ھذه ا2عمال العدائية 2كثر من 

م القض,اء عل,ى ھ,ذه ١٩٧٥فاستطاعت عمان بمساندة مباشرة من إيران ف,ي س,نة 

وبما أن عم,ان اح,د ال,دول ا2عض,اء ب,المجلس فق,د ق,رر ق,ادة المجل,س الس,عي . الحركة

وأس,فرت وس,اطة الكوي,ت وا�م,ارات ، انلتسوية النزاع الدائر بين اليمن الجنوبي وعم

ونفذ ا3تفاق ب,ين الط,رفين بع,د توقيعھم,ا ، م١٩٨٢/عن ا3تفاق بين الطرفين في أكتوبر

  ).١٨٠ص، ٢٩٩٦، عبيد(عليھا في نفس العام 

  :المشتركة  العربية القضايا

ش,يا متج,اء م هتأسيس,ارتباط,ه العرب,ي وأن,ه  على ا2ساسي المجلس نص نظام لقد

اق,وي ب,,ين ورواب,,ط  قي,تحقي,ق تق,,ارب وث إل,,ىجامع,,ه ال,دول العربي,,ة ال,داعي م,ع ميث,اق 

وأك,,د ،وا�س,Dمية وخ,,دمتھادع,م القض,,ايا العربي,,ة إل,,ى لجھ,,ود ا وتوجي,ه ،ال,دول العربي,,ة

كافة وم,ن ث,م ت,رجم ھ,ذا التوج,ه النظ,ري المجلس على ھذا التوجه النظري في دوراته 

العربية كافة ،وتمث,ل ھ,ذا الموق,ف بج,Dء  الى أفعال عملية في القضايا المصيرية لtمة

فأك,د المجل,س ، ووضوح في القضية العربية المتمثلة في المسألة الفلس,طينية وت,داعياتھا

في جميع البيانات الختامية 3جتماعات,ه المختلف,ة عل,ى الموق,ف الثاب,ت وال,داعم للقض,ية 

  : وأتخذ عدة قرارات عملية تتمثل في ما يلي، الفلسطينية

المجلس مصادره المالية لدعم ھذه القضية من,ذ بداي,ة الص,راع واس,تمر عل,ى  سخر -١ 

 ١٩٨٧ھ,ذا ال,,نھج ف,ي جمي,,ع مراحل,,ه م,روراً با3نتفاض,,ة الفلس,طينية ا2ول,,ى ع,,ام 

  .حتى اليوم، م٢٠٠٠والثانية عام 

وجه المجل,س جھ,وده الدبلوماس,ية لتفعي,ل المقاطع,ة العربي,ة �س,رائيل الت,ي أثم,رت  -٢

وخي,ر مث,ال عل,ى ، ن الدول ا�فريقية  لعDقاتھا مع العدو الصھيونيقطع العديد م

 فذل,,,ك لم,,,ا أع,,,ادت بع,,,ض ال,,,دول عDقاتھ,,,ا م,,,ع إس,,,رائيل ق,,,رر المجل,,,س إيق,,,ا

المساعدات عن أي دولة تقيم عDقات مع الكيان الصھيوني س,واء كان,ت عDق,ات 

ائي,ر ف,ي سياسية أو اقتصادية فقد قطعت دول المجلس عDقاتھا الدبلوماسية م,ع ز

وقطع,,ت ك,,ل م,,ن المملك,,ة وا�م,,ارات عDقاتھ,,ا الدبلوماس,,ية م,,ع ، م١٩٨٢م,,ايو
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وقطعت الكوي,ت عDقاتھ,ا الدبلوماس,ية م,ع ليبيري,ا ف,ي ، كوستاريكا في العام نفسه

  ،م١٩٨٤اغسطس عام ١٦

أطلق,,ت دول المجل,,س العدي,,د م,,ن المب,,ادرات الت,,ي تھ,,دف إل,,ى تحقي,,ق الس,,Dم ف,,ي  -٣

م والمب,ادرة الثاني,ة ع,ام ١٩٨١مب,ادرة ا2ول,ي ف,ي أغس,طس المنطقة  ابتداء من ال

م والت,,ي أطلقھ,,ا خ,,ادم الح,,رمين الش,,ريفين ف,,ي اجتم,,اع القم,,ة العربي,,ة ف,,ي ٢٠٠٢

، ١٩٩٦، عبي,,د) (٣أنظ,,ر المب,,ادرة ملح,,ق (بي,,روت واعتم,,دتھا الجامع,,ة العربي,,ة

  ).١٧٨-١٧٥ص

ال,دول  دفع أن ت, م١٩٦٧ھزيمة حزيران أقرت القمة العربية في الخرطوم عام  بعد -٤

ملي,,ون جني,,ه إس,,ترليني س,,نويا، التزم,,ت المملك,,ة العربي,,ة ) ١٣٥(مبل,,غ العربي,,ة 

ملي,,ون جني,,ه إس,,ترليني منھ,,ا، والتزم,,ت الكوي,,ت ب,,دفع ) ٥٠(الس,,عودية ب,,دفع مبل,,غ 

  . مليون جنيه إسترليني) ٥٥(مبلغ 

و3 ينقص من ھذه الجھود إ3 بعض المواقف ا2حادي,ة  م,ن بع,ض دول المجل,س 

  ).١٧٤ص، ١٩٩٦، عبيد(،لتي تمثلت في مكاتب للتمثيل التجاري �سرائيلوا

  المجال اGجتماعي

لقد أثمرت انجازات المجلس في ھذا المجال كثيراً سواًء التنمية البشرية عام,ة أو 

في قطاعات التعليم والصحة وا�سكان والبيئة فحسب المرء أن يشير أن دول المجل,س 

رير التنمية البشرية  والتي أصدرھا البرنامج ا�نم,ائي لtم,م تبوأت مكانة متقدمة في تق

م فاحتلت ا�م,ارات الترتي,ب الث,امن والثDث,ين عالمي,اً والث,اني ٢٠١٠المتحدة ؛ في عام 

عربي,,اً ، والكوي,,ت الس,,ابع وا2ربع,,ين عالمي,,اً والراب,,ع عربي,,اً ، والس,,عودية ا لخ,,امس 

ص  ،م٢٠١١، س,ليمان(دل تنمي,ة مرتف,ع والخمسين عالمياً والخامس عربياً محققين مع,

٩٨(.  

المؤشرات في التنمية البش,رية  م,ا أحرزت,ه دول المجل,س م,ن تق,دم  أھمولعل من 

  : والذي يمثله الشكل التالي ا2ميةواضح في محو 
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  م٢٠٠٩- م٢٠٠٣نسبة ا2مية في دول المجلس بين عامي)١٧(شكل رقم

  
  )مجلة شئون خليجية، يم المحور ا3جتماع٢٠١١، سليمان (المعلومات:المصدر

وواضح من ھذا الشكل أن جھوداً كبيرة ب,ذلت ف,ي مح,و ا2مي,ة ف,ي دول المجل,س 
  . ٢٠٠٩و  ٢٠٠٣إذا ما قورنت الحالة بين عامي

بلغ  ٢٠٠٩وفي عام ، %١٣١ھي  ٢٠٠٣المجموع الكلي للمجلس بذلت في عام 
  %٥٥.٧المجموع 

المجل,,س ف,,ي قط,,اع التعل,,يم أو التعل,,يم الع,,الي  ولق,,د س,,بقت ا�ش,,ارة إل,,ى إنج,,ازات
  ).أنظر ما تحقق في شان التعليم في الفصل السابق(

للم,,واطن المتوق,,ع  وم,,ن ش,,واھد م,,ا أنج,,ز ف,,ي الش,,أن الص,,حي  أن أص,,بح العم,,ر
راتھ,ا ف,ي ا2قط,ار العربي,ة ا2خ,رى يللغاية ، متفوقة ف,ي ذل,ك عل,ى نظ اً مرتفع الخليجي

أن ھذا ا3رتفاع الكبير في العمر المتوق,ع مؤش,ر   البديھي ومنوكثير من دول العالم ؛ 
واض,ح وك,,اف عل,,ى تق,دم الخ,,دمات الص,,حية المقدم,,ة م,ن جان,,ب حكوم,,ات دول مجل,,س 

  ).١٠٢ص ، م٢٠١١، سليمان.(االتعاون لمواطنيھا وللعاملين فيھ
عدد المستشفيات في القطاع الحكومي في دول المجلس زيادة ملحوظ,ة م,ن  سجل

، وزي,,ادة ع,,دد  م٢٠٠٩ع,,ام  ٥٩٨إل,,ى ح,,والي  م١٩٩٦ستش,,فى ع,,ام م ٣٣٦ح,,والي 
أل,ف  ٧٦.٥٩٨إل,ى ح,والي  م١٩٩٦ألف طبيب وطبيبة ع,ام  ٣١.٥ا2طباء من حوالي 

 ٧٩.٣٣٤ ح,واليأل,ف س,رير إل,ى   ٥٣.٩زاد عدد ا2سرة من حوالي و،  م٢٠٠٩عام 
  ).قطاع شئون المعلومات-ا2مانة العامة( .ألف في الفترة نفسھا
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موضوع ا�سكان وخDل العقود الثDثة الماضية تمكنت دول المجلس م,ن  أما في
إنجاز العديد من الخطوات في مجال ا�سكان ، ويوضح الشكل التالي أعداد الم,واطنين 

  .الخليجيين المتملكين للعقارات في ا2عضاء
  
  م٢٠٠٩-١٩٩٥للعقارات بالدول ا2عضاء ا2خرى من يوضح نسبة تملك المواطنين)١٨(شكل رقم

  

  )www.gcc-sg.orgموقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي(المعلومات:المصدر

  
وضعت مجموعة من التشريعات والقوانين البيئية لحماية صحة ا�نسان من آث,ار 

النظ,,ام الع,,ام لحماي,,ة البيئ,,ة والنظ,,ام الموح,,د : تل,,وث الھ,,واء والمي,,اه والترب,,ة ، وأھمھ,,ا 
، والنظام الموحد لحماية الحياة الفطري,ة وإنمائھ,ا ،  ١٩٩٥يع عام للتقويم البيئي للمشار

والنظ,,ام الموح,,د للتعام,,ل م,,ع الم,,واد المش,,عة والنظ,,ام الموح,,د �دارة النفاي,,ات ، وك,,ذلك 
إج,,راءات التنس,,يق ب,,ين دول المجل,,س فيم,,ا يخ,,ص عملي,,ات نق,,ل النفاي,,ات الخط,,رة عب,,ر 

، والنظ,ام ١٩٩٧و ال,تخلص منھ,ا ع,ام الحدود فيما بينھا بغرض معالجتھا أو ت,دويرھا أ
الموحد �دارة الكيميائيات الخطرة والنظام الموحد �دارة نفايات الرعاية الص,حية ع,ام 

. وإدخال نظام التربي,ة البيئي,ة ف,ي جمي,ع مراح,ل التعل,يم لزي,ادة ال,وعي البيئ,ي. م٢٠٠١
خرى عل,ى عDوة على ذلك عقدت الندوات وورش العمل وحلقات النقاش واللقاءات ا2

المس,,تويين ال,,وطني وا�قليم,,ي لتوحي,,د التطبيق,,ات لنظ,,ام البيئ,,ي ورف,,ع مع,,د3ت التوعي,,ة 
 .)١٠٧ص ، م٢٠١١سليمان(فيھا

ولع,,ل م,,ن المھ,,م ھن,,ا ا�ش,,ارة إل,,ى التع,,اون م,,ع المنظم,,ات ا3قتص,,ادية ف,,ي مج,,ال 
والمكتب   المنظمة ا�قليمية لحماية البيئة البحرية ؛: حماية البيئة والحفاظ عليھا ، مثل 

ا�قليمي لحماية البيئة البحرية ؛ وا3تح,اد ا2ورب,ي ؛ والمكت,ب ا�قليم,ي لبرن,امج ا2م,م 
المتحدة للبيئة لغرب آسيا ؛ والمجلس التنفيذي لل,وزراء الع,رب المس,ؤولين ع,ن ش,ؤون 
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، س,,ليمان(.وغيرھ,,ا) ا�س,,كوا(البيئ,,ة ؛ واللجن,,ة ا3جتماعي,,ة وا3قتص,,ادية لغ,,رب أس,,يا 
 .)١٠٧ص ، م٢٠١١

  

 مجاGت تعاون شبه كامل

  المجال العسكري
ف,,ي الجان,,ب العس,,كري ھ,,ي إنش,,اء ق,,وة درع الت,,ي حقق,,ت وكان,,ت أھ,,م ا�نج,,ازات 

 اعتم,اداً ،انطDقاً من مبدأ ا2م,ن الجم,اعي المتكام,ل، الدفاع المشترك ثم اتفاقيةالجزيرة 

ومص,الح على ا�مكانيات الذاتية لل,دول ا2عض,اء لغ,رض ال,دفاع ع,ن كي,ان ومقوم,ات 

وك,,ان النج,,اح ا2كب,,ر ف,,ي المج,,ال ا2م,,ن كم,,ا  ھ,,ذه ال,,دول وأراض,,يھا وأجوائھ,,ا ومياھھ,,ا

  ).٦٧ص ، م٢٠١١، عبدالكريم(ذكرنا سابقاً 

  اتفاقية الدفاع المشترك -١

من ا�نجازات العس,كرية ت,والي اجتماع,ات وزراء ال,دفاع ورؤس,اء ا2رك,ان من,ذ 

كم,ا ت,م ، نجز في ھذا الجانب وتط,ويره تأسيس المجلس منتظمة ومتواصلة لدراسة ما أ

وتوحي,,د إج,,راءات تب,,ادل المعلوم,,ات ، توحي,,د الكثي,,ر م,,ن المن,,اھج والمراج,,ع العس,,كرية

 ق,ادة دول المجل,سوب,الرغم م,ن توقي,ع . وا�سناد والتنسيق في مجال التموين والصيانة

نھ,ا ل,م ترتق,ي إ3 أ. لدول المجلس ف,ي المنام,ةاتفاقية الدفاع المشترك ـكما أسلفنا ـ على 

إلى  ما يمك,ن تس,ميته ب,الجيش الخليج,ي ال,ذي يمك,ن أن يت,ولى ال,دفاع ع,ن ھ,ذه ال,دول، 

وحمايتھ,,ا ض,,د ا2خط,,ار الخارجي,,ة الت,,ي تھدي,,دھا ق,,ائم، وخي,,ر مث,,ل عل,,ى ذل,,ك الخط,,ر 

والتھديد ا�يراني إذ 3 يمكن مقارنة الوجود العس,كرية ل,دول المجل,س ب,القوة العس,كرية 

  )١٣٢، م١٩٩٧، القرني. (�يران

وم,,ع ذل,,ك فإن,,ه ك,,ان ھن,,اك بع,,ض العقب,,ات تح,,ول دون تفعي,,ل دور تل,,ك الق,,وات 
بالش,,كل المطل,,وب وخي,,ر دلي,,ل عل,,ى ذل,,ك أن دول المجل,,س ل,,يس لھ,,ا قاع,,دة للص,,ناعة 
العس,,,كرية ماع,,,دا المملك,,,ة العربي,,,ة الس,,,عودية إذ يوج,,,د ل,,,ديھا بع,,,ض ا�مكان,,,ات ف,,,ي 

، مص,,ادر الس,,Dح ب,,ين دول المجل,,سأيض,,ا وج,,ود مش,,كلة توحي,,د ، الص,,ناعات الخفيف,,ة
. المش,,كلة الثالث,,ة ع,,دم تناس,,ب ع,,دد ق,,وات المجل,,س م,,ع ع,,دد س,,كانھا ومس,,احة أرض,,ھا

  ).١٣٢ص ، ١٤١٨، القرني(

  :قوات درع الجزيرة -٢

بالرغم من أھمية وجود قوات درع الجزيرة نواة لجيش خليجي موحد إ3 أنھ,ا م,ا 

فرادھ,,ا وإمكاناتھ,,ا وآلي,,ة عملھ,,ا ت,,زال تع,,اني م,,ن ض,,عف ف,,ي التس,,ليح وقل,,ة ف,,ي ع,,دد أ



- ٩١  - 

 

وأھ,,دافھا، وق,,د ك,,ان موق,,ف ھ,,ذه الق,,وات س,,الباً عن,,د الھجم,,ة ا�عDمي,,ة م,,ن إي,,ران ع,,ام 

م، وما رافقھا من إطDق لصواريخ س,لك وورم عل,ى المنش,ات النفطي,ة الكويتي,ة ١٩٨٧

وعن,,دما تق,,دمت الكوي,,ت بطل,,ب لھ,,ذه الق,,وات لحمايتھ,,ا م,,ع الج,,يش الك,,ويتي م,,ن خط,,ر 

ا�يراني قابله تحفظات من قبل دول المجلس عل,ى إرس,ال ھ,ذه الق,وات للكوي,ت التھديد 

. ،كما أن ھ,ذه الق,وات م,ا زال,ت تع,اني م,ن ال,نقص ف,ي الك,وادر البش,رية الت,ي تحتاجھ,ا

م حيث ل,م تس,تطع ١٩٩١ا3متحان الثاني لھذه القوات كان  الغزو العراقي للكويت عام 

ل,ى الكوي,ت ب,الرغم م,ن وجودھ,ا ف,ي مدين,ة ھذه القوات ص,د ھج,وم الق,وات العراقي,ة ع

حف,,ر الب,,اطن القريب,,ة ج,,داً م,,ن الكوي,,ت ، حي,,ث ت,,م ا3س,,تعانة بق,,وات أجنبي,,ة لتحري,,ر 

أما النجاح الذي يمكن تسجيله لھذه الق,وات  بوص,فھا أداه عس,كرية لل,ردع ھ,و ، الكويت

ن,,ت س,,رعة انتقالھ,,ا إل,,ى البح,,رين لحمايتھ,,ا ض,,د المظ,,اھرات وأعم,,ال التخري,,ب الت,,ي كا

م إل,,ى إفش,,ال المخط,,ط ٢٠١١ت,,دعمھا إي,,ران ؛ حي,,ث أدى حض,,ورھا ف,,ي البح,,رين ع,,ام 

 ).١٠٤ -١٠٠ص ، م٢٠١٠، إسماعيل(ا�يراني وأطماعھا في البحرين

  على تنقية ا8جواء العربية العمل
بذل المجلس جھوداً طيبًة  لتقريب وجھات النظر، وتنقية ا2جواء العربية ، وح,ل 

ي,,ل ا3نقس,,امات داخ,,ل الص,,ف العرب,,ي، أم,,ا بطري,,ق مباش,,ر م,,ن الخDف,,ات العربي,,ة وتقل

خDل المجلس أو تكليف بعض أعضائه بذلك ،والدليل عل,ى ذل,ك مس,اھمة المجل,س ف,ي 

وب,,ين ، م١٩٨٣أنفس,,ھم ع,,ام  نوب,,ين الفلس,,طينيي، تخفي,,ف الت,,وتر ب,,ين الع,,راق وس,,وريا

الج,ابر نائ,ب حيث كلف المجلس بعثة مكونة من الش,يخ ص,باح ، والسورين نالفلسطينيي

رئ,,يس ال,,وزراء ووزي,,ر الخارجي,,ة الك,,ويتي والش,,يخ حم,,د ب,,ن س,,يف آل ث,,اني وزي,,ر 

كم,ا أس,ھمت مب,ادرة المجل,س ف,ي ، نخارجية قطر للتوسط ب,ين الس,وريين و الفلس,طينيي

، ١٩٩٦، عبي,,د(م ب,,ين العناص,,ر الفلس,,طينية المتن,,احرة١٩٨٤اتفاقي,,ة الجزائ,,ر ف,,ي ع,,ام 

  ).١٧٨ص

حسن الجوار وع,دم الت,دخل ف,ي الش,ؤون  بدأملخارجية المجلس في سياسته ا تبني

وية تس,عل,ى ومواردھ,ا والعم,ل  أراض,يھاعل,ى  ةللدول واحترام سيادة ك,ل دول, الداخلية

  ).٤٧ص  ٢٠١١، علي(مياً سل منازعاتال
ف,,ي عق,,د  انتظام,,اوالدولي,,ة  ا�قليمي,,ةالمنظم,,ات  ويحس,,ب للمجل,,س أن,,ه م,,ن أكث,,ر

اجتماع,ات المجل,س ا2عل,ى (  الق,ادةل,ى مس,توى س,واء عكاف,ة لقاءاته عل,ى المس,تويات 

عل,ى أو  تش,اوريهن ك,ل ع,ام عادي,ة و ييعق,د قمت, حي,ث) الذي يضم قادة الدول المجلس 

وك,,ذلك عل,,ى مس,,توى ) اجتماع,,ات ال,,وزراء ف,,ي جمي,,ع المج,,ا3ت ( مس,,توى ال,,وزراء 
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المن,,تظم جم,,اعي الالمجل,,س عل,,ى العم,,ل ق,,اده ح,,رص  يب,,ين وھ,,و م,,ا ،اللج,,ان المش,,تركة

وا2مني,,,ة وغيرھ,,,ا وتع,,,د ھ,,,ذه سياس,,,ية التح,,,ديات القض,,,ايا وال مح,,,ول هنس,,,يق مواقف,,,لت

وم,,ن جھ,,ة  جھ,,ةمناس,,بة للتنس,,يق والتش,,اور وتقري,,ب وجھ,,ات النظ,,ر م,,ن  ا3جتماع,,ات

تفعي,,ل ال,,دور المؤسس,,ي للمجل,,س عب,,ر انتظ,,ام آلي,,ة ا3نعق,,اد ال,,دوري 2جھزت,,ه  أخ,,رى

  ).٤٧ص   ٢٠١١، علي(ومؤسساته

ف,ي مس,يرة المجل,س م,ن أھ,م الجوان,ب الت,ي س,جلت نجاح,,اً يع,د الجان,ب السياس,ي 

اف,,,ة العربي,,,ة وا�قليمي,,,ة ملموس,,,ا وممي,,,زاً ع,,,ن غي,,,ره م,,,ن الملف,,,ات عل,,,ى المس,,,تويات ك

، على الرغم من بعض ا3ختDفات والتباينات التي رصدھا المراقبون للسياسة والدولية

ا الت,ي تھ,م العم,ل والتي تمثل,ت ف,ي التعام,ل أح,ادي الجان,ب م,ع بع,ض القض,اي ةالخليجي

ك,الملف ، الجماعي الخليجي بسبب تغليب المصلحة القطرية لكل دولة من دول المجلس

ا�يراني والعراقي ؛ إذ يتم التعامل من قب,ل المجل,س م,ع ھ,ذين الملف,ين بطريق,ة أحادي,ة 

في بعض ا2حيان ،وفقاً لمصلحة كل دولة من دول المجلس بالرغم م,ن خط,ورة ھ,ذين 

بل أن توحيد الموقف تجاه إيران بال,ذات يع,د م,ن ا2م,ور ، نه واستقرارهالملفين على أم

الت,,ي تح,,تم عل,,ى ھ,,ذه ال,,دول ا3تح,,اد والتنس,,يق والخ,,روج برؤي,,ة موح,,دة ف,,ي مواجھ,,ة 

الخطر ا�يران,ي ،ال,ذي يھ,دد ھ,ذه ال,دول وربم,ا يك,ون م,ن المحف,زات القوي,ة عل,ى قي,ام 

  .)١٧٤ص ، ١٩٩٦، عبيد(ا3تحاد بين دول المجلس

  طقة التجارة الحرةمن

نم,و الكبي,ر  أح,داثف,ي  التعريفي,ةالقيود التعريفية وغي,ر  إزالة وأتخفيف لم يحقق 

% ٧.٥لم تتجاوز وارداتھا فيما بينھ,ا إذ في التجارة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي 

 الس,نة ھ,ذهفي %  ٩.٩ولم تتجاوز صادراتھا فيما بينھا  ٢٠٠١من وارداتھا الكلية في 

دول  إليھ,ا س,عتالت,ي  المط,امحالنسب تق,ف بعي,داً ع,ن  وھذيلبيانات النقد الدولي وفقاً 

قل,ة المنتج,ات  إل,ىويرجع الس,بب ال,رئيس ف,ي ذل,ك  ،التجارة يرجراء تحرمجلس من ال

ولم تفعل منطقة التج,ارة ،وتكون من منشأ خليجي ا2عضاءالتي يمكن تداولھا بين دول 

الح,,رة التفعي,,ل المطل,,وب ،حي,,ث ل,,م ت,,تمكن دول المجل,,س م,,ن إكم,,ال الخط,,وات التالي,,ة 

  :المتفق عليھا بين ھذه الدول والمتمثلة في الDتي

 ةتج,ارة الجمل,ة ف,ي أي, و مزاولة تجارة التجزئة ا2عضاء منمواطني الدول  تمكين -١

 ١٩٨٧م,ارس  أولم,ن  ابت,داء نفي,ذالت,ي يفت,رض أن ت,دخل حي,ز التوو دولة عض,

  ١٩٨٦ظبي في ديسمبر بوأفي دورته السابعة ب ا2علىتنفيذا لقرار المجلس 
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ف,ي دول المجل,س بف,تح مكات,ب لھ,ا للتمثي,ل  ا�نتاجي,ةالسماح للمؤسسات والوح,دات  -٢

ف,ي دورت,ه الثاني,ة  ا2علىدولة عضو وذلك تنفيذا لقرار المجلس  ةالتجاري في أي

  .١٩٩١في ديسمبر  عشرة بالكويت

مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز وذلك  إقامةعلى  الموافقة -٣

 ١٩٩٣ ديسمبربالرياض في المنعقد  بموجب قرار المجلس

ل,,دول مجل,,س التع,,اون وذل,,ك  والمراجع,,ةلھيئ,,ة المحاس,,بة  ا2س,,اساعتم,,اد النظ,,ام  -٤

بوظبي ف,,ي ديس,,مبر أعش,,رة ب,, التاس,,عةف,,ي دورت,,ه  ا2عل,,ىبموج,ب ق,,رار المجل,,س 

مرحل,,ة  انتھ,,اءف,,ي ممارس,,ة نش,,اطھا بع,,د  ب,,دأت  الھيئ,,ةب,,الرغم م,,ن أن  ١٩٩٨

 ٠التاسيس

ھيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخل,يج العربي,ة وذل,ك بموج,ب ق,رار  إنشاء -٥

 وكنتيج,ة ٢٠٠٢الثالثة والعشرين بالدوح,ة ف,ي ديس,مبر  دورتهفي  ا2علىمجلس 

  .لھذا التحول

وھ,,ذا يعن,,ي أن التج,,ارة الح,,رة ق,,د 3 تص,,لح إط,,اراً للتع,,اون ا3قتص,,ادي فيم,,ا ب,,ين 

دول المجلس وھذا راجع إلى انخفاض نسبة التج,ارة البيني,ة ب,ين دول المجل,س كم,ا ھ,و 

  ).مرجع محاضرات ا�مارات(موضح في الجدول والشكلين
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  )دو3ر مليون(إجمالي التجارة البينية )١٠(الجدول رقم 

 الدولة

 السنة

 م٢٠٠٩ م٢٠٠٨ م٢٠٠٧

 ١٤,٩٣٣ ١٥,٧٢٧ ١٢,٥٥٨ اإلمارات

 ٢,٩٩٨ ٢,٩٩٨ ٢,٨٢٦ البحرين

 ٢٣,٧٥٧ ٢٧,٠٣٩ ٢٢,٨١٨ السعودية

 ٩,٩٤٣ ١٢,١٨٤ ٨,١١٨ سلطنة عمان

 ٧,٤٠٢ ٥,٣٦٤ ٥,٣٣٥ قطر

 ٤,٢١٩ ٤,٢١٩ ٣,٤٦٥ الكويت

 ٦٣,٢٥٢ ٦٧,٥٣١ ٥٥,١٢٠ المجموع

  )www.gcc-sg.orgلعامة لمجلس التعاون الخليجيموقع ا2مانة ا(

  

من ھذا نستنتج أن التجارة البينية في مجملھا ضعيفة جداً ونموھا بطئ إذ ارتفع 

وھذا نفسه في حجم % ١٥م إلى ٢٠٠٩وھبط في عام % ٨م إلى ٢٠٠٨في عام 

  .التجارة البينية في كل دولة والذي يمكن تصويره في الرسم البياني التالي
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  التجارة البينية) ١٩( كل رقمش

 

  )www.gcc-sg.orgموقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي(المعلومات:المصدر

  

ومن ھذا الشكل يتضح أن الھبوط واضح في التجارة البينية لكل من ا2مارات 

والسعودية وعمان وعدم الزيادة في البحرين والكويت ،يدل على عدم تطور التجارة 

وھذه ھي % ٣٧وا3ستثمار الوحيد ھو صعود التجارة  البينية في قطر بنسبة البينية 

ومن ھذا يبدو أن ھناك محاولة للتجارة البينية ، الحالة الوحيدة الشاذة التي تمثل نجاحاً 

ل المجلس في الجدول والتي سادھا بعض العوائق وھذا أيضا يستنتج من صادرات دو

  :اlتي
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  )مليون دو3ر(ادرات دول المجلس ص ) ١١( الجدول رقم 

 الدولة

 السنة

 م٢٠٠٩ م٢٠٠٨ م٢٠٠٧

 ١٢٥,٨٦٦.٧ ١٦٢,٨٦٤.٢ ١١٨,٦٤٦.٤ اإلمارات

 ١٧,٣٢٥.٦ ١٧,٣٢٥.٦ ١٤,٥٧٤ البحرين

 ١٩٢,٢٩٨.٢ ٣١٣,٤٦٢ ٢٣٣,١٧٣.٦ السعودية

 ٢٧,٦٥١.٥ ٣٧.٧١٨.٢ ٢٤,٦٩١.٧ سلطنة عمان

 ٤٥,٠٢٣ ٥٦,٥٩٢.٦ ٤٢,٠٢٠ قطر

 ٦٥,١١١.٦ ٦٥,١١١.٦ ٤٣,٨٩٠.١ الكويت

 ٤٧٣,٢٧٦.٦ ٦٥٣,٠٧٤.٢ ٤٧٦,٩٩٥.٨ المجموع

  )www.gcc-sg.orgموقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي(

: من ھذا الجدوليمكن استخDص المDحظات التالية   

أن الصادرات مرتفعة ارتفاعاً ھائDً إذا ما قورنت بالتجارة البينية وذلك 2ن دول _ ١
قتصادھا ريعي في تلك الفترة قائم على النفط والغاز أما إذا ما حلل الخليج ا

الجدول يجد أن المعلومات فيه قريبة الشبه في نتائجھا النھائية مع ما لوحظ في 
ثم % ٣٦م بنسبة ٢٠٠٨التجارة البينية فھناك صعود في الصادرات في عام 

  %. ٢٧م بنسبة ٢٠٠٩ھبوط في عام 
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م عن ٢٠٠٨كل دولة من دول المجلس صعدت في عام  يDحظ أن الصادرات في_ ٢
م في كل من ٢٠٠٩م بنسب متفاوتة ولكن يDحظ الھبوط في عام ٢٠٠٧عام 

  .ا�مارات والسعودية وعمان وقطر وثابت في البحرين والكويت

أن ھذا التذبذب في التجارة البينية في ھذه السنوات الثDث يوثر على عدم الصعود _ ٣
  . اون ا3قتصادي بين دول المجلسفي منجزات التع

  اGتفاقية اGقتصادية

يمكن حصر ا�نجازات التي تحققت من ج,راء ا3تفاقي,ة ا3قتص,ادية الموح,دة ف,ي 
  :عدة مجا3ت

تحقيق المواطن,ة ا3قتص,ادية وتعميقھ,ا ب,ين دول المجل,س للس,لع والخ,دمات ذات  -١
ي دول المجل,س ف,ي المنشأ الوطني والتي نصت ا3تفاقية على معاملة مواطن

أي دولة من ھذه الدول معاملة مواطنيھا فيما يتعل,ق بحري,ة ا3نتق,ال والعم,ل 
  .وا�قامة وممارسة النشاط ا3قتصادي

توحي,,,د السياس,,,ات ا3قتص,,,ادية والمتمثل,,,ة بأھ,,,داف وسياس,,,ات خط,,,ط التنمي,,,ة  -٢
  .والسياسة الزراعية المشتركة وا�ستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية

  .ربط البنى ا2ساسية من طرق برية وشبكة اتصا3ت بين دول المجلس -٣
دع,,م المش,,روعات المش,,تركة ب,,رؤوس أم,,وال العام,,ة والخاص,,ة والمختلط,,ة ف,,ي  -٤

مجا3ت الزراعة والخدمات لتحقيق التكامل ا3قتص,ادي والتش,ابك ا�نت,اجي 
  .بين دول المجلس

ج لDس,تثمار ومقرھ,ا الكوي,ت المؤسسات المشتركة والمتمثل,ة ف,ي مؤسس,ة الخل,ي -٥
وھيئ,,,ة المواص,,,فات والمق,,,اييس ل,,,دول مجل,,,س التع,,,اون ومقرھ,,,ا الري,,,اض 
والمكتب الفني لDتصا3ت ومق,ره البح,رين ومرك,ز التحك,يم التج,اري ل,دول 

  .مجلس التعاون ومقره البحرين
تقري,,ب وتوحي,,د ا�ج,,راءات وا2نظم,,ة والق,,وانين ا�لزامي,,ة وا3سترش,,ادية ف,,ي  -٦

  .ا3قتصادية كافة المجا3ت
الموقف الجماعي والتمثي,ل الموح,د ف,ي عDقاتھ,ا التجاري,ة تج,اه ال,دول ا2خ,رى  -٧

ويمك,,,,ن تلخ,,,,يص أھ,,,,م المعوق,,,,ات ف,,,,ي جان,,,,ب  ، والتجمع,,,,ات ا3قتص,,,,ادية
  :ا3قتصادي كما يلي

  . ا3عتماد المفرط على النفط -أ

  .صغر حجم السوق الخليجية -ب 

  .ابل القوى ا2جنبيةنقص القوى العاملة الوطنية مق -ج
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  . ا3عتماد الكبير على ا3قتصاد الدولي -د

  . التجربة الحديثة -ھـ

  . ضعف القاعدة ا�نتاجية -و

  ).٤٧٩ ص،٢٠٠٦، العجمي(ضعف الجانب التقني -ز

 اGتحاد الجمركي
 المھم,ة ف,ي ا3تح,اد الجمرك,,يخط,,وات الن,ه ت,,م انج,از ع,دد م,ن م,ن أعل,ى ال,رغم 

الجمركي واعتماد وثيق,ة السياس,ية التجاري,ة الموح,دة واعتم,اد  كإقامة مركز المعلومات

ق,,انون نظ,,ام العDم,,ات التجاري,,ة واعتم,,اد النظ,,ام الموح,,د لمكافح,,ة ا�غ,,راق والت,,دابير 

المس,توردة  ا2غذي,ةالرقابة على  �جراءاتالتعويضية والوقائية واعتماد الدليل الموحد 

م,ن ال,Dزم فق,د  أكث,رDتحاد الجمركي قد طال,ت إن الفترة ا3نتقالية للتطبيق الكامل ل إ3

بس,,,,,بب  ٢٠١٤ إل,,,,,ىث,,,,,م  ٢٠٠٩ إل,,,,,ىث,,,,,م م,,,,,ددت  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣تح,,,,,ددت م,,,,,ن 

الجمركية وحماية  ا�يراداتواستمرار الخDفات حول توزيع  الحمايةاستمرارسياسات 

ورغم موافقة دول المجل,س  ، الوكيل المحلي وا3عتراف المتبادل بالمواصفات القياسية

، % ٢٠و % ٤جمركي,,ة موح,دة تج,اه الع,,الم الخ,ارجي تت,راوح ب,,ين  تعرف,هبن,ي عل,ى ت

وم,ا زال,ت بع,ض ال,دول تق,ل تعرفتھ,ا الجمركي,ة ع,ن ، لم ي,تم  الحدودفإن ا3لتزام بھذه 

وكذلك لم تسعى دول المجل,س إل,ى خل,ق ق,وة تفاوض,ية %.٢٠وبعضھا تزيد على % ٤

فإن ذلك ل,م ، تفاوضية كبيرة قوة  مع العالم الخارجي رغم أن التكتل ا3قتصادي يعطي

  ).١٣ص  ٢٠١٠، المكيمي( يتحقق بالنسبة إل دول المجلس

  السوق الخليجية المشتركة

بين دول المجلس يدعم تحول التع,اون إل,ى ق,وة السوق الخليجية المشتركة  إطDق

 يتجمع ل,ديھا ن,اتج محل,ي،وا3قتص,ادية ا�قليمي,ةاقتصادية مؤثرة في مواجھة التجمعات 

 ،ت,داولھا يج,ريتعزيز التجارة البيئية بتوسيع وتعمي,ق قاع,دة المنتج,ات الت,ي  ؤدي إلىي

ة ف,,,ي المعامل,,,ة اوالمس,,,او ا2م,,,وال  وت,,,وفير ف,,,رص جدي,,,دة لDس,,,تثمار ونق,,,ل رؤؤس

للمؤسس,,,ات والش,,,ركات  المتاح,,,ةم,,,ن رقع,,,ة الس,,,وق المتس,,,عة  الض,,,ريبية، وا3س,,,تفادة

ف,ي تس,ھيل تح,ول المنطق,ة م,ن م,ورد رئ,يس ا3يجابية تتمث,ل  اlثار أھم و من، الوطنية

ص,ناعة  وأھمھ,االم,ال  ل,رأسكثيفة ا3ستخدام  للصناعاتمركز عالمي  إلىللنفط الخام 

لومنيوم مع عزوف ال,دول الص,ناعية المكررات النفطية والبتروكيماويات والصلب وا2

ف,اع تكلف,ة ا3س,تثمار وارت لزي,ادة أرض,يھاالكبرى عن التوس,ع ف,ي ھ,ذه الص,ناعات ف,ي 

 . الطاقة أسعار
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المشتركة ا3ختDف في مستويات الدعم  الخليجيةتنفيذ السوق  إشكالياتومن بين 

الواح,دة  الخليجي,ةالمنافس,ة ف,ي الس,وق  بم,ا يجع,ل أخ,رى إل,ىالوطني من دولة  لnنتاج

حي,ث  ا2عضاءبين الدول  متوافقة سياسات ا3ستثمار مازلت غير أن كما  ،غير عادلة

عل,ى المس,تثمر ال,وطني  على المستثمر الخارجي وتقتص,ر أخ,رىيودا تفرض بعضھا ق

والتأمين,ات  نظام موح,د لس,وق العم,ل ونظ,ام متش,ابه للتقاع,د اlنيوجد حتى  نه 3أكما 

 إزال,ة تكتم,لل,م كم,ا أن,ه ، وتب,ادل المعلوم,ات ا�حص,ائيات لنظ,ام ا3جتماعية،أو توحي,د

الم,ال والعمال,ة عب,ر ح,دود  ورأسدمات تدفق الس,لع والخ, إمامجميع العوائق التي تقف 

علي,,,,,ه ف,,,,,ي دورات  اتف,,,,,ق تنفي,,,,,ذ م,,,,,اع,,,,,دم دول مجل,,,,,س التع,,,,,اون ويش,,,,,مل ذل,,,,,ك 

  ).٨٤ص ، ٢٠١١،أيوب(المجلس

 مجاGت الفشل النسبي

 التوحيد النقدي

خطوات مھمة عل,ى طري,ق ا3تح,اد النق,دي والعمل,ة الموح,دة  حققت دول المجلس

م إ3  ٢٠١٠حي,ز التنفي,ذ ف,ي فبراي,ر  دخل,ت الت,يو، م٢٠٠٠عام  التي كان إقرارھا في

أنه تأجل إطDق العملة الموحدة 3عتراض بعض الدول ا2عضاء بس,بب وجھ,ات نظ,ر 

كل من السعودية والكويت وا�م,ارات والبح,رين م,ن  ت، وقد انسحب فنية وأخرى مالية

ل,ى ھ,ذه اتفاقية العملة الموحدة حتى تستوفي ھذه الدول الدراس,ات الخاص,ة با3نض,مام إ

وھذا مؤشر ق,وي عل,ى الخل,ل الكبي,ر ال,ذي يع,اني من,ه الجان,ب ا3قتص,ادي ف,ي ، العملة

مسيرة المجلس بسبب تأجيل العديد من ا3تفاقات ا3قتصادية عن الوق,ت ال,ذي ح,دد لھ,ا 

ومن ضمنھا إصدار العملة الخليجية الموحدة التي لم يقع حتى اlن ا3تفاق على تس,مية 

  ).٩٥ص ، ٢٠١١، يوبأ(محددة لھذه العملة

  اختKف ا8نظمة السياسية

ولكن ، فھي نظم وراثية، مع أن النظم متشابھهھناك اختDفات في البيئة السياسية 

و ف,,ي . ومجل,,س ش,,ورى منتخ,,ب ودس,,توري دائ,,م، الكوي,,ت تتمت,,ع بمنظ,,ار ديمقراط,,ي

وقد جرت مح,او3ت إدخ,ال نظ,ام ، البحرين برنامج منتخب 3 يحدد أطره دستور ثابت

انتخ,,ابي مت,,درج ف,,ي بع,,ض ال,,دول مث,,ل المملك,,ة ف,,ي انتخاب,,ات البل,,ديات وف,,ي ا�م,,ارات 

أم,ا ف,ي عم,ان . نصف معين ونصف منتخب، وفي قطر ثلث بالتعيين وثلثان با3نتخ,اب

  ).٥٠٢ص ، ٢٠١٠،الشمراني(فإن مجلس الشورى يخضع لDنتخاب الحر المباشر
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اً ،فحق,,ق ك,,ل تل,,ك النجاح,,ات رغ,,م ھ,,ذا التب,,اين فق,,د ظ,,ل المجل,,س متماس,,كاً متعاون,,

الكلي,,ة أو النس,,بية ،ولك,,ن ھن,,اك معوق,,ات وتح,,ديات حال,,ت دون اكتم,,ال التع,,اون الوثي,,ق 

  .المفضي إلى التنسيق الشامل وا3تحاد الكامل

 والتحديات املعوقات

التحليلية تقتضي تبيان المعوقات والتحديات التي جعلت الغاي,ة الس,امية   النظرةإن 

وليكتم,,ل النج,,اح ، فھ,,ذه بع,,ض الس,,لبيات ، استبص,,ارھا لمعالجتھ,,ا م,,نتتعث,,ر ،ف,,D ب,,د 

وأخ,رى خارجي,ة  هليات,آم,ن نظ,ام المجل,س وتكوين,ه ونابع,ة داخلي,ة الناتجة عن عوام,ل 

ف,,,ي بالسياس,,,ات وا2طم,,,اع الدولي,,,ة و ،من جھ,,,ةالمج,,,اورة ا�قليمي,,,ةبا2نظم,,,ة  متص,,,لة

، ١٩٩٦،عبيــد(.ياتوم,,ن جھ,,ة أخ,,رى وفيم,,ا يل,,ي أھ,,م ھ,,ذه المعوق,,ات والتح,,د المنطق,,ة

  ).٢٣٧ص

 بنظام المجلس والياته تتعلقمعوقات 

من التعاون  التحول بإمكانغير متحمسة وغير متفائلة ھناك دول في المجلس 

في  العمانية الخارجيّ  الشـؤونعن  والمسئول ا2ّولر ـال الوزيإذ ق، ا3تحاد إلى

، عبدالملك("يصعب حلھا بات التيـذاته يعتبر من العق دـبحول ـن التحأب"م٢١/٣/٢٠١٣

  .)٢٦صم ، ٢٠١٢

عديدة بعضھا يتصل بطبيعة  2سبابخذ ورد أيزال ھذا الموضوع مجال  و3 

تزال ما يرتبط برؤى محلية  اlخرالعربي على نحو خاص وبعضھا  الثقافي ا�رث

ي في المرحلة الحالية الت رةة المؤثّ والدوليّ  ا�قليمّيةخطورة المتغيرات  تقديربعيدة عن 

ة و ھناك عدة معوقات أدت إلى تعثر خاصبوالخليجية  ةعامبتمر بھا المنطقة العربية 

من ھذه العوامل . التنسيق الكامل بين دول المجلس فعجزت عن ا�بحار نحو ا3تحاد

النظرة القطرية المتأثرة باختDف ا2نظمة والتباين في السياسة الخارجية وترتبط بھذه 

  .)٢٢ص م،٢٠١٢ ،مشعل( الدولة النظرة قضية السلطة في

وحساسية كبرى وبسبب ذلك ، لھذا حظي موضوع السيادة الوطنية بأھمية بالغة

تعطلت أو تأجلت أو فشلت  بعض المشاريع التي أقرت بل ربما أن ھذا المناخ ھو 

العملة ، مثل، الذي أدى إلى تأجيل التوقيع على المعاھدات أو ا3تفاقات التعاونّية

وسھولة  ،بالضرائوتوحيد  ،والربط الكھربائي والمائي ،ا3تحاد الجمركيدة والموحّ 
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فD غنى لھذه الدول من التغلب على .وا3ستثمارات المتبادلة البينية ا2شخاص،انتقال 

وتقديم تناز3ت لمصلحة ، التناقض بين متطلبات ا3تحاد ورموز السيادة القطرية

أن ھذه المشكلة ھي . ا والتكامل المنشود النور أذا أرادت أن يرى ا3تحاد بينھ ا3تحاد

، بين الشعارات والسلوك والممارسة الفعليةإفراز جزئي للثقافة العربية وتناقضھا 

فكثيرا ما كانت الحجة بأن مصالح أبناء الوطن أھم من المصلحة ا�قليمية فرسخت 

عل ھذه النظرة ول وضعف روح ا3نتماء للجماعة ا�قليمية، النظرة القطرية وتجذرت

أنظر ص (تفسر عدم اكتمال النجاح في بعض المجا3ت أو الفشل النسبي في أخرى

٩٩ D٢١١ص، ١٤١٨، القرني(،) أع(.  

، يعد عدم توحيد السياسة بين دول المجلس من أھم المعوقات أمام قيام ا3تحاد

ومتبايناً  حيث إن توجه ھذه الدول في مجال السياسة الخارجية ُيعد في الغالب مختلفاً 

و3 يوجد تنسيق كامل بين دول الخليج فيما يتعلّق ، في كل دولة من دول المجلس

أو ، بالسياسة الخارجية وعDقاتھا سواء مع دول الجوار ا�قليمي كإيران والعراق

الدول العربية وخصوصاً بعد حركات التغيير التي شھدتھا بعض دول المنطقة في 

  ).١٢١ ص،٢٠١١، مصطفى(ا الدولّية كقضية فلسطينأو القضاي، الفترة ا2خيرة

ويؤثر ذلك ، تتمايز مجتمعات دول الخليج في درجة الشراكة السياسية ونوعھا

وتمثل . سلباً على دور القواعد الشعبية التي يمكن أن تسند وتدعم التوجه نحو التوحيد

صوتا لھذه القواعد  أو فشلھا ولذا 3 تجد المتخذةھذه الظاھرة عامD مھما في القرارات 

وقد تكون عامDً معوقاً للتوحيد إذا تجذرت فيھا . الشعبية في مختلف مؤسسات المجلس

، ٢٠١٢، عبد الملك( ولم تتمكن فيھا روح المواطنة الخليجية، روح المواطنة القطرية

  ).٢٧ص

والحراك ، ويؤثر ھذا ا3ختDف على ممارسة الحريات العامة مثل حرية التعبير

تشريعات المنظمة والنتائج فتتباين السي ودرجة تأثير النخب الفكرية والثقافية فيه السيا

  ).٢٧ص، ٢٠١٢، عبد الملك( منھا المفرزة

ولھذا فD غرو أن تتعثر المشروعات المشتركة وتصبح محدودة النجاح، وتمثل 

 ًDنفذ ، بل إنما يحد من تنفيذ قرارات المجلس ويضعف مضامينھاومعوقاً  واضحاً  خل

لدول المجلس،فبالرغم من  ةتDءم مع ا3قتصاديات الضخمت3 منھا قليل فضDً عن أنھا 

في مسيرة  صغيراً  التنفيذ يبقى رقماً  أنكثرة المشاريع المشتركة بين دول المجلس إ3 

الدول  أولوياتدرجات ا3ھتمام في  أعلىتحتل المشروعات المشتركة ،بينما المجلس



- ١٠٢ - 

 

قيام سوق  أسسھا الذي ا2وربيا3تحاد الفعال مثل  ل ا3قتصاديّ مة ذات التكتالمتقدّ 

  ).٣٨٢ص ، ١٤٣١، الشمراني(ةواحد

ويرتبط ھذا الضعف في المشروعات المشتركة الفشل في إصدار عملة خليجية 

مDنطDقھا، فلم يحدث ذلك ، فمع أن ا3رتباط في كل ٢٠١٠م موحدة  التي حدد عا

خفض معد3ت التضخم وثبات ا2مريكي له أجابيات منھا العمليات الخليجية بالدو3ر 

ل في الضغط على له جانب سلبي يتمثّ  ا2خرىنه من الناحية أسعر الصرف إ3 

دول  جل التخفيض على الحجوزات في ميزانيةمن أدول المجلس ميزانية 

  ).٨٦ص ، ٢٠١١،أيوب(المجلس

لخليج ووسائل وانعكست ھذه المعوقات على التشريعات الصادرة في دول ا

فلم تقم أي محكم عدلية خليجية لفض المنازعات مع أن المجلس كون ھيئة ، تطبيقھا

3 مع أنھا ، ا2عضاءللدول  ةوقراراتھا غير ملزم ،دائمة لھذا الغرض، ولكنھا ليست

إن البيئة الخليجية 3 يمكن ، ا2علىتنظر إ3 في القضايا التي تحال لھا من قبل المجلس 

محكمة  غرارعلى ، ومحاكم عدلية قضائية ملزمة، بغير تشريعات موحدة أن تتكامل

  ).٤٣ص ، ٢٠١١،علي(ا2وروبية العدل 

  التحديات الداخلّية والخارجية

تحديات ، إن التحديات التي يعاني منھا تعاون دول المجلس تنقسم إلى قسمين

  . مرتبطة بعضھا ببعض ومؤثر بعضھا في بعض وخارجيةداخلية 

من تقييم ا3نجازات للمجلس وضح أن ھناك إيجابيات كثيرة ولكن  مما سبق

يتمثل في كيف يتحول المجتمع الخليجي من ذي ، مشكل تنموي خطير داخلھايكمن من 

وما السبيل إلى اقتصاد تكاملي . اقتصاد ريعي استھDكي إلى اقتصاد استثماري إنتاجي

اقتصادي معين يدعم التنمية بين  دول المجلس يبرز فيه تخصص كل دولة في جانب 

إن ھذا التعثر  في ھذا الجانب . الشاملة ، وتفرز تنمية متوازنة بمشاركة شعبية فاعلة 

إن لم ينتج ظواھر سالبة فقد خلق بيئة مشجعة لتلك الظواھر السالبة ،وحسب المرء أن 

لعمالة وا، وا�رھاب ومواجھته، الغلو الديني وتأثيره: يشير إلى ثDث ظواھر خطيرة 

والجرائم العابرة للحدود وبخاصة المخدرات وكل ھذه تحديات ، ا2جنبية وخطرھا

، عبيد( لمنطقة الخليج 3 تفيد فيھا المعالجات القطرية وتحتاج إلى عمل خليجي تكاملي

  ).٢٧٩ص ، ١٩٩٦



- ١٠٣ - 

 

  مثلث ا<رھاب والغلو الديني والطائفية

ولكن ھناك عوامل تغذيه  ،تمثل ظاھرة الغلو الديني توجه ربما يكون فطرياً 

وتلھبه اشتعا3ً وھذا ما حدث في الدول الخليجية إذ ھناك تباين في المذھبيات؛ سنية 

وتباين في التطبيقات في المذھب  الواحد وحسب المرء أن يشير إلى ما يسود ، وشيعة

وما يسود بعض دول ، المجتمع السعودي من تجريد مذھبي يقوم على عقيدة التوحيد

من توجه مالكي أو توجه إباضي في عمان مع وجود نسبة مقدرة من المذھب  الخليج

الشافعي فلم يختل النسيج ا3جتماعي مع اختDف ھذه التوجھات المذھبية، ولكن مع 

م بدأت ظاھرة الغلو ٢٠٠٣م وا3حتDل ا2مريكي للعراق ٢٠٠١تداعيات سبتمبر 

عات 3 تنظر إلى المبادئ والتشدد الديني تسود الساحة الخليجية وظھرت جما

ا�سDمية ا�نسانية مثل العدل والمساواة والرحمة والتسامح فحولھا الغبن والظلم إلى 

  .جماعات متطرفة

لقد أفرزت أحداث سبتمبر عداوة بين الغرب وا�سDم دون استبصار إلى أن 

الغرب  مجتمعات المسلمين مثل كل المجتمعات فيھا المعتدل وفيھا المتطرف ، فتعامل

بعث في نفوس المغالين في دينھم إلى تطرف جھادي ضد الغرب ،ثم توجه داخلياً 

للنظم التي عدوھا موالية للغرب ، وھذا ما يفسر ظاھرة ا�رھاب في المنطقة والتي لم 

وغذا ھذا التوجه ا3حتDل ا2مريكي ، تسلم منھا الغالبية العظمى من الدول الخليجية

يق 3ستعDء شيعي، وشعور بالغبن سني ، فأصبح العراق مرتعاً للعراق الذي فتح الطر

لجماعات متطرفة إرھابية متخذه منه بديDً 2فغانستان لمحاربة الغرب وبخاصة أمريكا 

ومحاولة وضرب مصالحھا في الدول الخليجية ونتج عن ھذه التطورات جماعات 

عبد لواء الفلوجة و  متعددة تحمل أسماء ذات د33ت عرقية أو مذھبية مثل لواء

جماعة المجاھدين في جزيرة العرب وتنظيم الموحدين وتنظيم  و المقرن زالعزي

  ).  ٦٩ص ، ٢٠١١، عبدالكريم( الطائفة المنصورة وغيرھا

ومن أخطر نتائج الغلو والتشدد الديني بروز الدور الشيعي في العراق وتحريك 

أن ھذه التطورات خلقت استنفاراً  إيران له وتمدد في الھDل الخصيب، ولكن ا2خطر

شيعياً في دول الخليج مشكلة عائقا أمنياً خطيراً لوحدة القطر الواحد أو العمل الخليجي 

ولھذا أصبحت سافرة في البحرين فاعلة في الكويت نائمة ومتحركة في . المشترك

  .السعودية وھذا مصدر السخرية
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  ا8جنبيةالعمالة 

دور مركزي في مختلف ب 2نھا تقوم ا2من الخليجيات مھددالعمالة أھم  تمثل

عدد  العمالة تفوقھذه  ذلك 2ن، ةة والثقافيّ ا3جتماعيّ والمجا3ت  ا3قتصادّية النشاطات

عمان ، %)٦٣(الكويت ، %)٨٠(دول المجلس مثل ا�مارات السكان في بعض 

طر وق، %)٣٠(ونسبة تتراوح بين الثلث والربع في كل من السعودية، %)٦٢(

ولكن مع أنھا نسبة أقل من المجموعة ا2ولى إ3 أن ھذه ، %)٢٦(والبحرين، %)٢٧(

العمالة في ھذه ا2قطار مؤثرة تأثيراً اقتصاديا كبيراً و لھا أخطار اجتماعية وثقافية 

  ).١٠٣ص ،٢٠١١،سليمان: (مقدرة وھذا ما يمثله الجدول التالي

  

 )م٢٠٠٨(دولة من دول المجلس إحصاء عام  أعداد العمالة الوافدة في كل)١٢(جدول رقم 

 السكان إلىالنسبة  عدد العمال بالمليون  الدولة 

  ٪٣٠ ٧,٠٠٠,٠٠٠ المملكة العربية السعودية ١

 ٪٨٠  ٢,٦٩٥,٠٠٠ ا�مارات ٢

 ٪٦٣ ١,٤٧٥,٠٠٠ الكويت ٣

 ٪٦٢  ٦٣٠,٠٠٠ عمان ٤

 ٪٢٧ ٤٢٠,٠٠٠ قطر ٥

 ٪٢٦ ٢٨٠,٠٠٠ البحرين ٦

 ٪٣٢ ١٢,٥٠٠ المجموع 

  )www.gcc-sg.orgموقع ا2مانة العامة لمجلس التعاون الخليجي(المعلومات:المصدر
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والغريب أن ھذه النسب لم تتغير شيئاً يذكر فقد قارن أحد الدارسين ھذه النسب 

فلم يجد اختDفاً كثيراً ولعل من ا2خطر النظر إلى ھذه  ٢٠٠٨و  ١٩٩٤بين عامي 

عدد السكان فتظھر المشكلة ا2كبر فارتفاع نسبة  النسب من حيث القوة العاملة وليس

والقطرين %) ٩٠(والبحريين والعمانيين %٩٠العاملين ا2جانب بين ا�مارتين إلى 

، ١٤٣١، الشمراني(١٩٩٤وذلك في عام % ٥٩والسعوديين % ٨٢والكويتيين % ٨٣

  ).٣٧٧ص 

كان الھدف  فقد،ا2من ھاجس المDحظ أن ھذه ا2عداد الكبيرة من العمالة تمثل

وا3نعكاسات  واlثارالتفاعDت التي تثيرھا  اقتصادي،ولكنمن ا3ستعانة بھا  ا2ساس

، ٢٠١١، سليمان(لtمن وا3ستقرار في المنطقة المترتبة عليھا باتت تشكل تھديدا 

  )١٠٣ص

 أداة تمثل العمالة باتت في ظل التطورات ا3قتصادية الحديثةھذه قضايا  إن

وأصبحت ، وا�نسانيةوالمنظمات الحقوقية قبل المجتمع الدولي ن للضغط السياسي م

عام بخاصة اتفاق تفاقيات العمل الدولية ابدعوى انتھاك  الداخلية للتدخل في شؤون باباً 

لحصول على جنسية الدول التي لالمھاجرين وعائDتھم  التي تنص على حقم ٢٠٠٣

وھذا ما .تصلة لمدة عشر سنوات م إقامةبعد كافة الحقوق بوالتمتع ، يقيمون بھا 

مثل  إذا ما طبقت ا2منية وا2وضاعوالھوية العربية  السكانيةعلى التركيبة  سيؤثر سلباً 

إن القوانين الدولية ھي التي تسري على الدول في حالة  وبخاصة،ھذه ا3تفاقيات

  ).٧٠م  ص ٢٠١١، عبد الكريم(المحلية ا2نظمةتعارضھا مع 

 ا2ول، بعدينعلى  وة على خطرھا ا2مني وا3جتماعي لھاعDالعمالة  ھذه أن

 ٣،٤ ت منوالتي ارتفع إلى دولھماقتصادي ويتمثل في التحويDت المالية الضخمة 

وما يضاف في ھذه ا2زمة ،٢٠٠٧مليار دو3ر عام  ٢٠ إلى ١٩٩١مليار دو3ر عام 

  ).العامة للمجلسموقع ا2مانة (أن كثيراً من ھذه العمالة يقوم بأعمال ھي مسيئة

مثل الھند وباكستان ، أما البعد اlخر فھو تأثرھا بما يدور من نزاعات بين دولھا

  ).٧٠م  ص ٢٠١١، عبد الكريم(وا3ستقرار في الخليج ا2منعلى  فيؤثر ذلك سلباً 

واستقرار دول مجلس  2منتھديدا حقيقيا  ا2جنبيةحال شكلت العمالة  أيةوعلى 

والمظاھرات  ا�ضرابات، ا2خيرةز مظاھر ذلك في السنوات برأالتعاون وكان من 

وتحسين شروط  المتأخرة ا2جورلصرف  ا2سيويونالعمال  وا3حتجاجات التي قام بھا

 أھدافھاعن  تحاد إذاقلق امني  إلىوالمظاھرات قد تتحول  ا�ضراباتالعمل وھذه 
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خاصة مثلما حدث في تدمير المنشات والممتلكات العامة وال إلىالسلمية واتجھت 

 إلىالشرطة  أجھزةبتحسين ما أضطر ، ٢٠٠٦عام  ا�ماراتالمظاھرات التي شھدتھا 

  ).٧٠ص  ،م ٢٠١١، عبد الكريم(ھااستخدام القوة لفض

  :واGتجار بھا تھريب المخدرات
  :التالية لtسبابدول المجلس ب حدقخطر التحديات والتھديدات التي تأھي من 

 تسھلووطبيعتھا الجبلية والصحراوية للدول المجلس  السياسية الحدودطول  .١

  .ا2منيةعملية التھريب وتصعب عمليات المDحقة 

في مناطق العبور ما  أو أسيافي وسط وجنوب  ا�نتاجوقوعھا بالقرب مناطق  .٢

  .وا3ستھDك ا�نتاجبين مناطق 

ل تحو فا2خير.العراقو الوضع ا2مني الھش والمتدھور فيكل من أفغانستان .٣

لمخدرات وتھريبھا لدول الخليج من خDل استغDل الثغرات لمخزن  إلى

وخصوصا المملكة لطول حدودھا مع العراق وصعوبة ضبطھا من قبل 

  ).٧٠ص   ،م٢٠١١، عبد الكريم(المملكة

شراء المخدرات  مما يجعل وتحسن مستوى المعيشة المتوفرة  المالية  السيولة .٤

، عبد الكريم(، سوق استھDكية مھمة أمراً سھDً حتى أصبحت المنطقة

  ).٧٠ص   ،م٢٠١١

سيما المخدرات 3 بإنتاجمن دول تشتھر  ا2سيويةارتفاع نسبة العمالة  .٥

3 تتم وفق خطط مدروسة كإحDل العمالة  اإذ معالجتھ، وباكستان أفغانستان

الوطنية أو تقنينھا لتقصر فقط على العمالة ذات التخصصات الفنية والتقنية 

  .عنھا في الوقت الحالي ءطبية التي 3 يمكن ا3ستغDوال

  التحديات ا<قليمية 

ھن,,اك تح,,ديات إقليمي,,ة عدي,,دة ومتنوع,,ة تھ,,دد أم,,ن الخل,,يج ويمث,,ل التعام,,ل معھ,,ا 

وھذه التحديات منھا ما ھو قديم ومس,تمر . مشكلة كبرى في صدر مواقف دول المجلس

ومنھ,ا م,ا ھ,و ط,ارئ . ني,ة وت,داعياتھامثل العدوان الصھيوني وتحركاته والث,ورة ا�يرا

وتطورات الوضع اليمني واستشراء القرصنة البحرية ، جديد مثل عدم استقرار العراق

  .  وانعكاساتھا وتدھور الوضع في أفغانستان وباكستان
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  ا<سرائيلي 8من الخليجالتھديد 

نطقة 2من الم اً خطير تھديداً  تمثل ١٩٤٨منذ قيامھا كانت إسرائيل و3 تزال 

الو3يات المتحدة العراق  احتDلھذا التھديد بعد  وزاد ،العربية وبخاصة منطقة الخليج

التخطيط وربما تحريض بدور في شن الحرب ضد نظام صدام حسين  �سرائيلكان 

  :فلھذا فھي خطر ماثل لtسباب التاليةوالتنفيذ 

ع,ن  وقفھ,ا م,ن التطبي,عالنظ,ر ف,ي م �ع,ادةالخل,يج دول  ل,دفع ا�س,رائيلية المحاو3ت-أ

وبخاصـة ، وٕاذا تـم هـذا فسـيكون وبـاًال علـى دول الخلـيج، الو3ي,ات المتح,دة  طريق

  . العربية السعودية بما تمثل من قيادة إسالمية المملكة

سياسات مختلفة بوسائل متعددة للض,غط عل,ى دول المنطق,ة  الو3يات المتحدة إتباع -ب

وھ,,و أم,,ر يش,,كل خط,,راً بالغ,,اً للقي,,ادات  أم,,ن المنطق,,ةف,,ي منظوم,,ة  إس,,رائيل ودم,,ج

  ٠الخليجية من حيث المبدأ ومن حيث رغبة الشعوب

لتھدي,,د ا�س,,رائيلية  ف,,ي الع,,راق  وزي,,ادة وج,,ود ا3س,,تخبارات ا�س,,رائيلي ا3خت,,راق-ج

 ا2موالالخليجية من خDل عمليات غسل  تا3قتصاديامجلس بھدف تدمير الدول 

ر المنطق,,ة م,,,ن خ,,Dل تھري,,ب المخ,,,درات زعزع,,,ة اس,,تقرا أووتزوي,,ر العم,,Dت 

ـــــد(وا3تج,,,,,ار ف,,,,,ي البش,,,,,ر عب,,,,,ر الح,,,,,دود العراقي,,,,,ة المخترق,,,,,ة وا2س,,,,,لحة  عب

  ).٧٢ص،٢٠١١،الكريم

 إل,ىعDق,ات اقتص,ادية وتجاري,ة م,ع الع,راق بحي,ث يتح,ول  لnقام,ة لإسرائي محاولة -د

ع,,ن  ا�س,,رائيليةتھري,,ب الس,,لع  م,,ن، دول الخل,,يج  وتتخ,,وفس,,لعھا  أس,,واقاح,,د 

 ا2جنبي,ةبع,ض الش,ركات عب,ر  إليھا بطرق مباشرة أو غير مباشرة العراق طريق

  .لدول المجلس بالوكالة

  ا<يراني الخطر

إن المسألة ا�يرانية من اعقد المسائل التي واجھت دول الخليج  وأكثرھا 

2نھا ترتكز على عقيدة ،عدو سياسيولكنھا  ،ةية الجغرافيُ حمن النافھي جارة ،حساسية

فقد احتلت الجزر . ولھا مطامع في تھديد أمن دول الخليج، عرة قومية فارسيةشيعية ون
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جود وتعارض الو،)طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبو موسى(ا�ماراتية الثDث

ھا، ومن ثم تعد  الدول الحاضنة له عدواً 2من ساسياً أ داً مھدّ  دهجنبي في المنطقة وتعا2

سقوط نظام صدام حسين في العراق عام ق  مثله واتسع التفرد ا�يراني في العرا

وسيطرة المحافظين على الحكم في طھران مع تولي احمدي نجاد الحكم في  ٢٠٠٣

وھناك شواھد دول مجلس التعاون  2منومن ثم تعاظم مستوى تھديدھا  .٢٠٠٥عام 

  ).٥٧٢ص ، ١٤٣١، الشمراني:  (على ذلك

  

الق,,,وى الش,,,يعية عDقاتھ,,,ا م,,,ع  بفض,,,ل ب,,,العراقم,,,وطئ ق,,,دم أوج,,,دت إي,,,ران لنفس,,,ھا  -أ

 مث,,ل، ل,,بعض الميليش,,يات الش,,يعية بالم,,ال والس,,Dح وتزوي,,دھا،عل,,ى الحك,,م المس,,يطرة

ا2مر الذي أقلق ، سنية لقياداترموز  أنھت أو حجمتفيلق بدر وجيش المھدي التي 

مدركة لخط,ورة اس,تخدام  الدول الخليجية ليس 2وضاع السنة في العراق وإنما 2نھا

الوض,,ع  ي المنطق,,ة العربي,,ة الش,,امية والخليجي,,ة وم,,ا ينط,,وي علي,,ه م,,ن ف,,يف,, الش,,يعة

  ).٥٧٢ص ، ١٤٣١، الشمراني(الخليجفي  ا2مني

إذ خاص,ة  2منھ,امجلس وتھديدا الھاجسا مشتركا لدول  ا�يرانيالملف النووي شكل -ب

ف,ي المنطق,ة وإ3 ھيمن,ت إي,ران عل,ى يخل,ق س,باق تس,لح وق,د ، أن إيران دولة معادية

فض,,Dً ع,,ن يت,,ردد م,,ن أزم,,ة م,,ع الغ,,رب والمجتم,,ع ال,,دولي محيطھ,,ا  نطق,,ة وعل,,ىالم

فتصبح المنطقة بؤرة صراعات ونزاعات تقود إلى عدم ا3ستقرار والخ,وف ا2من,ي 

ف,ي  ا2مريكي,ةالقواع,د  رفضھا وقف برن,امج تخص,يب اليوراني,ومأن تضرب إيران ل

فتت,أثر ب,,ا2ول الدولي,ة حرك,,ة تج,ارة ال,نفط  فتتعط,ل" ھرم,ز"مض,يق  وتغل,قالمنطق,ة 

  ).٧٠م  ص ٢٠١١، عبدالكريم(المنطقة  بيئياً ويليھا ا3قتصاد بالثانية

مث,,ل خليجي,,ة ف,,ي دول اللبن,,اني ح,,زب Z ا�يراني,,ة مس,,تخدمة  نش,,اط ا3س,,تخباراتزاد -ج

تق,وم  ا�يراني,ةسابق ب,ان ا3س,تخبارات  إيرانيذكر دبلوماسي فقد ،الكويت والبحرين

دول الخل,,,يج لمھاجم,,ة المص,,الح الغربي,,,ة  ف,,يية م,,,ن العم,,Dء بت,,دريب ش,,بكات س,,ر

ا3ض,,طرابات ح,,ال توجي,,ه ض,,ربة عس,,كرية ض,,د برنامجھ,,ا  إث,,ارةوالتح,,ريض عل,,ى 

 ).٧٠ص ، م٢٠١١، عبدالكريم(النووي

 إي,رانإن ع,دد عم,Dء  ٣/١٠/٢٠٠٩ صادر غربية في الس,ياق ذات,ه  ف,ي وذكرتم

غ,,البيتھم م,,ن ش,,يعة ال,,دول  ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠المجن,,دين ب,,دول الخل,,يج يت,,راوح م,,ا ب,,ين 
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عمي,ل  ٨٠٠كم,ا إن ھن,اك  .والكوي,ت وا�ماراتالعربية مستعدين 3ستھداف السعودية 

 ،في الخل,يج تح,ت غط,اء دبلوماس,ي ا�يرانيةيعملون في السفارات والقنصليات  إيراني

ويشرفون على تمويل الخDي,ا وتزوي,دھا بالس,Dح والخط,ط المطل,وب تنفي,ذھا ف,ي ح,ال 

  ).٧٠ص ، م٢٠١١، عبدالكريم(لحرب بمشاركة خليجية إيرانتعرض 

لھ,ا ف,ي ال,دول الخليجي,ة  ا�يراني,ةإن الخDي,ا  ا3س,تخبراتيةتقارير ال وتذكر بعض

م,ن نشط في جمع المعلومات عن المنشات ا3قتصادية والعسكرية والبني,ة التحتي,ة دور 

 ةس,,تھدفم٢٠١٠و اكتش,,فت ش,,بكة تجس,,س تابع,,ة للح,,رس الث,,وري بالكوي,,ت ف,,ي م,,اي ھ,,ذا

 ٢٠١٠ف,,ي البح,,رين ف,,ي س,,بتمبر  إرھابي,,ةھ,,ذا غي,,ر تفكي,,ك خلي,,ة  ،بھ,,ا ا2ساس,,يةالبني,,ة 

  ).٧٠ص ، م٢٠١١، عبد الكريم(لقلب نظام الحكم تخطط

الت,,ي تحتلھ,,ا من,,ذ مطل,,ع  ا�ماراتي,,ةالج,,زر رف,,ض إي,,ران المس,,تمر 2ي,,ة تس,,وية لمش,,كلة -د

  ).٧٠ص ، م٢٠١١، عبد الكريم(السبعينيات

وظلـت تـردد ، بـل حركتهـا نزعـة فارسـية، برفـع شـعارات مذهبيـة" الثـورة"ف إيـران لم تكتـ-ه

الخل,,يج الفارس,,ي بع,,د إن  مث,,لالش,,عارات العنص,,رية  فارســي  ترديــد الخل,,يجمقولــة أن 

لغ,,ة الق,,وة  أص,,بحتھ,,ي المس,,يطرة لس,,نوات طويل,,ة كم,,ا  ا�س,,Dميةكان,,ت الش,,عارات 

ل,و  ا�م,اراتالتھدي,د بس,حق : مث,ل م,ن إي,ران كلم عنھ,اوالتھديد ھي الوحي,دة الت,ي ت,ت

مطالب,,ة الق,,وات  إل,,ىمطالبتھ,,ا ب,,الجزر ال,,ثDث ودعوتھ,,ا دول الخل,,يج  ف,,ياس,,تمرت 

، م٢٠١١، عبــــدالكريم(بالرحي,,,,ل لتنف,,,,رد ھ,,,,ي بالس,,,,يطرة عل,,,,ى المنطق,,,,ة ا2مريكي,,,,ة

  ).٧١ص

س,عت إي,,ران س,,عياً حثيث,,اً لDلتف,,اف ح,,ول دول الخل,,يج م,,ن الش,,مال ف,,ي الع,,راق وج,,زر -و

ف,,ي منطق,,ة التم,,رد الح,,وثي  ف,,ي الش,,رق وال,,يمن ف,,ي الجن,,وب؛ وذل,,ك ب,,دعم ا�م,,ارات

إس,,تراتيجية مھم,,ة لم,,رور التج,,ارة الدولي,,ة وإث,,ارة قل,,ق امن,,ي للس,,عودية ف,,ي ح,,دودھا 

  ).٧١ص ، م٢٠١١، عبدالكريم(الجنوبية

في ھذا المناخ المتوتر 3 يستغرب أن تستغله العناصر المعارضة للنظام ا�يراني فقد -ز

جنوب العراق أن إيران تخطط 3حتDل  ھوازيةالسنية ا2 ا�سDميةلمنظمة ا أوردت
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. ش,,ن ھجم,ات عل,,ى قط,,ر والبح,,ريننفس,,ھا والس,,عودية  تمھي,,داً لغ,زووش,مال الكوي,,ت 

أن,واع وإن بالغت الرواية في ا2رقام للجيوش المعدة لھذه الخطة ودرجة استعدادھا و

  ).٧١ص ، م٢٠١١، عبدالكريم( أسلحتھا

 والسياسي في العراق ا8منيوضع الھشاشة 

التي تمخضت عما  ٢٠١٠تعقيدا بعد انتخابات مارس عام الوضع العراقي ازداد 

 وھيمنةيشبه التھميش الكامل للسنة في تشكيل الحكومة الجديدة مع سيطرة الشيعة 

على المناصب الرئيسة في  وا2كراد،ائتDف دولة القانون برئاسة نوري المالكي

السنة  إقصاءوتولي القائمة العراقية رئاسة البرلمان ما يعني  ،اسة الدولةالحكومة ورئ

بعض  وتنظر إليه، وا2منيمستقبل العراق السياسي  وھذا يھدد.التنفيذيةمن المناصب 

ويDحظ أن .على الحكم ئھايكرس سيطرة حلفاوأنه ترتيب إيراني ل، بريبة دول الخليج

الحرب العراقية وبعدھا وھي الفرصة التي  دول المجلس لم تقم بدور فعال أثناء

ى دول استقلتھا إيران وأخذت تستخدم الملف العراقي ورقة ضغط جديدة عل

  ). ٧٠ص ، م٢٠١١، عبد الكريم(المجلس

تداعياتھا السلبية المستقبلية ستظللھا  العراقية المضطربة ا2وضاع ولھذا فان

  :2سباب منھاعلى دول مجلس التعاون الخليجي 

أعطت بصيص من ا2مل 2قليات الشيعية ف,ي دول المجل,س ليحقق,وا م,ا حقق,ه ش,يعة  -١

فھذا يبعث على القلق الداخلي في الخليج وعدم وض,وح . من مكاسب سياسية العراق

  .الرؤية للتعامل مع مصدره في العراق أو إيران

  ٠النفط زادت من القلق الكويتي من النوايا  العراقية فيما يتعلق بالحدود وحقول -٢

). سنة وشيعة(ومذھبياً ) عرب وأكراد(من إمكان تقسيم العراق اثنياً  المخاوفتعاظم -٣

% ٥١.٤ولك,,نھم ينقس,,مون % ٨٠وم,,ا يض,,اعف ف,,ي المخ,,اوف أن الع,,رب يش,,كلون 

سنة ونتيجة ھذا ا3نقسام أصبح لtقلية الكردية ي,د ط,و3 ف,ي أض,اف % ١٩.٧شيعة 

  ).٧٠ص  ،م٢٠١١، عبدالكريم(الھوية العربية في العراق

أص,,بح الش,,باب ال,,ذين دخل,,وا الع,,راق للمش,,اركة ف,,ي الح,,رب ض,,د الق,,وات ا2مريكي,,ة -٤

يمثل,,ون ھاجس,,اً أمني,,اً ل,,دول الخل,,يج إذ الخ,,وف ك,,ل الخ,,وف م,,ن تش,,كيل بني,,ة تنظيمي,,ة 

وھ,,و خط,,ر عظ,,يم بع,,د أن تمكن,,ت ال,,دول الخليجي,,ة م,,ن . جدي,,دة ف,,ي بل,,دانھم الخليجي,,ة

  ).٧٠ص  ،م٢٠١١، بدالكريمع(تحجيم الظاھرة ا�رھابية
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ش,,جع وج,,ود الق,,وات ا2مريكي,,ة ف,,ي الع,,راق تنظ,,يم القاع,,دة وأوج,,د لھ,,ا مب,,ررات -ـ,,٥

كما أنه حول العراق ساحة 2جھزة مخ,ابرات العدي,د م,ن ال,دول . لتحركاتھا الجھادية

ف,,,,,ي مق,,,,,دمتھا أمريك,,,,,ا وإس,,,,,رائيل للحص,,,,,ول عل,,,,,ى المعلوم,,,,,ات المھم,,,,,ة ع,,,,,ن 

  ).٧٠ص  ،م٢٠١١، عبدالكريم(المنطقة

ل,م يكتم,ل كم,ا تعھ,د ب,اراك  ٢٠١١إن ا3نسحاب ا2مريكي ال,ذي ح,دد ل,ه نھاي,ة ع,ام  -٦

اوباما فھو يقل,ق دول الخل,يج لع,دم وض,وح الرؤي,ة بالنس,بة لم,دى ق,درة ق,وات ا2م,ن 

  ).٧٠ص ،م٢٠١١، عبدالكريم(والجيش العراقيين على تحمل المسؤولية ا2منية

  سي على أمن دول المجلاليمن تأثير الوضع

وال,,ذي يمك,,ن إن ، ش,,عرت دول مجل,,س التع,,اون بقل,,ق ب,,الغ لم,,ا يج,,ري ف,,ي ال,,يمن 

  :وتعاظم قلقھا 2سباب متعددة منھا. يؤثر على أمنھا

زاد وجود تنظيم القاعدة  في اليمن واتسع نطاق نشاطاته ا�رھابي,ة في,ه لتص,بح   - أ

فاتخ,,ذت م,,ن ال,,يمن منص,,ة انط,,Dق لض,,رب   خط,,ر ف,,روع القاع,,دة ف,,ي الع,,المأ

عمليات,ه إل,ى دول الخل,يج بخاص,ة أن أكث,ر  لنق,للح الغربي,ة م,ع اس,تعداده المصا

 ).٧٠ص  ،م٢٠١١، عبدالكريم(قياداته وعناصره من الخليجيين

الحركة ا3نفصالية الجنوبية التي اذكي أوارھ,ا  ت,ردي ا2وض,اع أتساع نطاق   - ب

وإحس,اس الجن,وبيين ب,التھميش ا3قتص,ادي ، ا3قتصادية والمعيش,ية ف,ي الجن,وب

عم,,ال تنظ,,يم أوس,,اعد عل,,ى تس,,ھيل ، ض,,عف ھ,,ذا الح,,راك الدول,,ةأف، والسياس,,ي

  .القاعدة لتنفيذ مخططاته

 .استعار نار الفتنة الحوثية في الشمال �قامة نظام شيعي متحالف مع إيران  - ت

وكل ھذه العوامل شكلت خط,راً عظيم,اً عل,ى دول المجل,س 2ن ھ,ذه الحرك,ات  

ن,,,وب ض,,,غطة عل,,,ى دول المجل,,,س تس,,,عى لتش,,,كيل دوي,,,Dت ف,,,ي الش,,,مال والج

  ).٧٠ص  ،م٢٠١١، عبدالكريم(وبخاصة المملكة العربية السعودية 

  البحرية القرصنة

فيه ليست ، البحري لدول الخليج لtمنمباشرا  تھديدا شكلت القرصنة البحرية

3قتصاد امثل العصب يي ذالنفط ال ھا خطوط نقلقرب سواحلالقرصنة 

  ).٧٤ص ، ٢٠١١، عبدالكريم(يالخليج
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  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٣يوضح عمليات القرصنة البحرية بالقرب من السواحل الخليجية بين عامي ) ١٣(جدول رقم

 العام

 الموقع
  المجموع  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣

  ٥٩  ١٣  ١٠  ١٠  ٨  ١٨  خليج عدن

قبالة 

السواحل 

  الصومالية

٦١  ٣١  ١٠  ٣٥  ٢  ٣  

  ١٢٠  ٤٤  ٢٠  ٤٥  ١٠  ٢١  المجموع

 shore piracy in modern times-tes offweak sta"،Kerstin petrtto )Nairobi: Hanns Seidel"، :المصدر

foundation, March 2008(  

  

  :يمكن من الجدول السابق استخDص الشكل التالي )٢٠(شكل رقم

  

  

يDحظ من ھذا خطر القرصنة عل,ى خل,يج ع,دن نس,بته متق,ارب ومس,تمرة بينم,ا 

عظم وأكثر، ولكّن فيه تبايناً واضحاً وخاصة أن خطر القرصنة على ساحل الصومال أ

  .له تأثير ولكنه غير مباشر
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  استقرار باكستان وعدم أفغانستانفي  ا8مني المتدھورالوضع 

نش,اط تنظ,يم القاع,دة ف,ي ل ال,رئيس مق,رل إلى أنا أمريكية استخباراتي تقاريرتشير 

 م,,نم,,ا ي,,زعم مرغم ال,,عل,,ى الموق,,ف ف,,ي البل,,دين ي,,زداد س,,وءا و.وباكس,,تان أفغانس,,تان

مباش,,ر عل,,ى منطق,,ة  ت,,أثيروالمؤك,,د إن القاع,,دة لھ,,ا  أفغانس,,تانف,,ي " الن,,اتو"انتص,,ارات 

 إلى ا�شارةوقد سبقت  ،جديدة في المنطقة إرھابيةخلق خDيا  إمكانمن خDل  ،الخليج

التي يمكن بھا إن يلح,ق الھزيم,ة  وا2سلحة ا2دواتإن التنظيم القاعدة يمتلك العديد من 

ف,,,,ي ال,,,,يمن وب,,,,اقي دول الخل,,,,يج  وج,,,,ودهمث,,,,ل  أفغانس,,,,تان،ق,,,,وات التح,,,,الف ف,,,,ي ب

  ).٧٥ص ، م٢٠١١، عبدالكريم(العربي

  على المستوى الدوليمھددات أمن دول المجلس 

لموقعھ,,ا الجغراف,,ي الم,,تحكم ف,,ي  نظ,,راً  ،س,,تراتيجيةإھمي,,ة أتمث,,ل منطق,,ة الخل,,يج 

  .حركة المواصDت العالمية على اختDف أنواعھا

نظ,ار أالمنطق,ة مح,ط  لھ,ذا كان,ت.ف,ي الع,الم ھ,م المم,رات المائي,ةأل عل,ى طت فھي

خاص,,ة ف,,ي العص,,ور الحديث,,ة الكش,,وف الجغرافي,,ة وحرك,,ة ، الق,,وى العظم,,ى من,,ذ الق,,دم

لع,,دد م,,ن مش,,يخات  الت,,ي انتھ,,ت ب,,ا3حتDل البريط,,اني المواص,,Dت البحري,,ة ا2وروبي,,ة

تراتيجية نظ,,را لDحتي,,اطي وع,,Dوة عل,,ى ھ,,ذا أص,,بح الموق,,ع أعظ,,م أھمي,,ة إس,,. الخل,,يج

فأص,بح الخل,يج منطق,ة تن,افس ب,ين ا3تح,اد الس,وفيتي والو3ي,ات المتح,دة ،النفطي الكبير

 النف,,وذ ال,,دولي أمريك,,ا أص,,بحتا3تح,,اد الس,,وفيتي  وبع,,د س,,قوط،ا2مريكي,,ة بع,,د ذل,,ك

 ح,تDل3ث,م ا م،١٩٩١بعد اح,تDل الع,راق للكوي,ت ع,ام  في المنطقة خصوصاً  يمنالمھ

تجاھ,ل العام,ل ا2مريك,ي  أنتفلم تستطع دول المنطقة  م،٢٠٠٣العراق عام  ا2مريكي

ة تحق,ق ة وأمنيّ قوة عسكريّ  تجھيز قدور ھذه الدولملم يكن ب في سياسة المنطقة بخاصة

بع,,د ولھ,,ذا زادت التح,,ديات ا2مني,,ة ،  ا2مريكي,,ة الق,,درةمنھ,,ا واس,,تقرارھا بمع,,زل ع,,ن أ

ه ف,,,أفرزت سياس,,,تھم موج,,,ات إرھابي,,,ة ل,,,س,,,بتمبر وغ,,,زو الع,,,راق واحتD ١١ إح,,,داث

  ).٣٨٢ص ، ١٤٣١، الشمراني(وحركات جھادية ھددت امن المنطقة الداخلي 

وھ,,ذا سياس,,ة أمريكي,,ة دائم,,ة وأن اختلف,,ت ا2ح,,زاب ا2مريكي,,ة الحاكم,,ة وظل,,ت 

  :تداعياتھا  متخذه 2سباب منھا

وھ,,ذه حي,,ث أن ال,,رئيس ب,,اراك اوبام,,ا  إدارةوم,ا ط,,را عليھ,,ا م,,ن تغيي,,ر ف,,ي ظ,ل  

  : تقوم على الركائز التالية ا�ستراتيجية



- ١١٤ - 

 

فالمح,افظون الج,دد  ا�ص,Dحممارسة الضغوط عل,ى دول الخل,يج م,ن اج,ل  )١(

 ا2وض,,,اعا3ب,,,ن الجمھوري,,,ة ادع,,,وا إن  ب,,,وش إدارةال,,,ذين س,,,يطروا عل,,,ى 

  .وسياسي يتحتاج إلى إصDح ديمقراطالداخلية في الدول العربية 

الكبي,,ر ال,,ذي طرحت,,ه  ا2وس,,طالش,,رق  ھيكل,,ة المنطق,,ة وفق,,ا لمش,,روع إع,,ادة )٢(

غي,ر  أھ,دافتحقيق عدة  إلىوكان يھدف  ٢٠٠٤بوش في فبراير عام  إدارة

فص,ائل العن,ف  الت,ي تول,د ا2ص,وليةاحتواء وتحجيم التي,ارات  أبرزھامعلنة 

 إس,رائيلوجعل ھذا المشروع بديD للنظام العربي من خDل دمج  وا�رھاب

أي تق,دم ف,ي جھ,ود  إح,رازبغ,ض النظ,ر ع,ن في المنطقة سياسيا واقتصاديا 

تفتي,,ت النظ,,ام العرب,,ي ذل,,ك  إل,,ىالتس,,وية الس,,لمية أي ان,,ه ف,,ي النھاي,,ة يھ,,دف 

وط,رح فك,رة تقس,يمه  ٢٠٠٣للعراق عام  ا2مريكيالتفتيت الذي بدأ بالغزو 

دوار أف,,ي الس,,ودان م,,ع ا3عت,,راف ب,, نجح,,ت فك,,رة التقس,,يم أق,,اليمثDث,,ة  إل,,ى

 ).٧٢ص ،م٢٠١١،عبدالكريم(تركياو إيرانمثل  أخرى 2طراف

تقي,يم  إع,ادةالكبي,ر  ا2وس,طنه كان من المتوقع في سياق مش,روع الش,رق أورغم 

عDق,,ات وتحالف,,ات واش,,نطن ف,,ي المنطق,,ة بحي,,ث يتراج,,ع ال,,وزن النس,,بي ل,,بعض ال,,دول 

إن  إ3مقاب,ل تع,اظم ال,وزن النس,بي لدول,ة ك,العراق ) نفطي,ا أھميتھ,اكدول الخليج رغم (

حي,,ث إن  ا2وراقديمقراطي,,ة بقي,,ادة ب,,اراك اوبام,,ا ج,,اء ل,,يخلط  أمريكي,,ة ةإدارمج,,يء 

وغم,,وض  إي,,رانتركيزھ,,ا عل,,ى الص,,راع م,,ع  م,,عالع,,راق  م,,ناھتمامھ,,ا با3نس,,حاب 

 أم,لبارق,ة  إيج,ادف,ي  اlنالموقف بالنسبة لمستقبل ھذا الصراع فضD عن فشلھا حتى 

مقلق,ة بالنس,بة  جواء ضاغطة وأخلق  ھذاكل  ا�سرائيلي –لتسوية الصراع الفلسطيني 

ھ,,,,ذا با�ض,,,,افة إل,,,,ى جوان,,,,ب أخ,,,,رى مرتبط,,,,ة بالنظ,,,,ام الع,,,,المي ، جل,,,,دول الخل,,,,ي

  ).٣٨٢ص ، ١٤٣١، الشمراني(الجديد

 راً ج,ائ اً نظام, يع,د ا2مريك,ي الزعام,ة، الغربي الس,يطرةالنظام العالمي الجديد  إن

ل,دول با ي تتعلّ,قعن,د تعامل,ه م,ع القض,ايا الت, كيل بمكي,الين خصوص,اً يو ،وغير منصف

إسرائيل دعماً مطلقاً وغير أخDقي، محتس,باً أيھ,ا دعم ي 2نه، خاصةالخليجية بوالعربية 

فيغلب على ھذا النظام دعمه ومحافظت,ه عل,ى أمنھ,ا واس,تقرارھا وتفوقھ,ا ، طفله المدلل

وق,د أظھ,ر ھ,ذا النظ,ام أن,ه يتص,دى وبوض,وح وق,وة  . العسكرّي والسياسّي ف,ي المنطق,ة

اوله قد تؤدي إلى أي تضامن عربي قوي أو إقليمي، وذلك لتحسس ھ,ذا النظ,ام 2ية مح

العالمي الجديد من أي مرك,ز ق,وة ف,ي ھ,ذه المنطق,ة ق,د يھ,دد مص,الحھا الحيوي,ة 3س,يما 

  ).٢٠٨ص، ھـ١٣١٨، القرني(الخليج ذي ا2ھمية أ3ستراتيجيه له 
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للنظام العالمي بيد أن المرحلة الحالية تعد مرحله حرجة ومحورية بالنسبة 

الجديد وذلك بسبب بروز فاعلين و3عبين جدد على السياسة الدولية التي شھدت ظھور 

قوة مؤثpرة ، القوة الصينية السياسية وا3قتصادية، والقوة المتنامية لDتحاد ا2وروبي

ودوره في حسم . وقوية في الساحة العالمية، وخير شاھد على ذلك المسألة الليبية

بد أن تعمل دول المنطقة على إيجاد صيغة  صالح الثوار، ومن ھنا 3بد 3الصراع ل

، تعترف فيھا دول المجلس بمصالحه معھا، تعاونية مع ھذا النظام 3 صيغة تصادمية

 اوتتصدى في الوقت نفسه لمحاو3ت إضعاف مقاومتھا وتماسكھا ، وتدخله في شؤونھ

  ).٢٠٩ص،  ١٤١٨، القرني(الداخلية 

  املساعدة على قيام االحتاد تاإلجيابيا
  

3سيما وأن ، بالرغم من كل تلك المعوقات فقد أنجز المجلس ايجابيات مقدرة

ھناك قواسم مشتركة من الجغرافية والدين واللغة والتراث والعادات والتقاليد وھذه 

لتجربة ايجابيات فD غرو أن تفرز ا. عوامل تتجاوز المصالح المشتركة وتدعمھا

،  )١٩م، ص٢٠١٢، فاضل( من التعاون إلى ا3تحاد للتحولمھد كن أن تمتعددة يم

ومن ذلك التقارب السياسي ودرء ا2طماع الخارجية وتحقيق التوازن السكاني 

  .والمتغيرات ا�قليمية والدولية

  السياسي التقارب

وھو تقارب أكبر مما حدث . حدث تناغم سياسي متصاعد طوال العقود الثDثة

وا3تحاد ، تDت عربية أخرى مثل الوحدة المصرية السورية التي انھارت اتحادات وتك

وھو تقارب . وا3تحاد المغاربي المتعثر، المصري الليبي السوداني الذي ولد ميتا

أفضل من تكتDت عالمية مشابھة مثل ا3تحاد ا2وروبي وتجمع دول جنوب شرق آسيا 

لث أنظر الفصل الثا(جزئية وھذا ما يفسر النجاح لمشاريعھا الكاملة وال

  ).٣٤ص ، م٢٠١٢، محبوب(،)أعDه

 درء ا8طماع الخارجية

ھنا يبرز دور المجلس في تحرير الكويت وفي أحداث البحرين في فبراير  

الذي اتخذت منھا دول المجلس موقفاً موحداً وشجاعاً في حماية البحرين ضد ، م٢٠١١

فيما يدعي ، لتي تحدث في المنطقة العربيةالتدخل ا�يراني الذي تزامن مع التغيرات ا

الربيع العربي بتحريك الشارع الشيعي البحريني بالمظاھرات وأعمال التخريب وقتل 
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ا2برياء فبادرت المملكة العربّية السعودّية بالتدخل ودعمت دول المجلس فاتفقوا على 

مقدمة 2حداث  إرسال قوات درع الجزيرة �خماد تلك الفتنة التي أريد لھا أن تكون

  ).٣٢، ص ٢٠١٢، محبوب(خليجية أخرى فقضي على المخطط قبل تنفيذه 

  تحقيق التوازن السكاني بين دول المجلس

ُيعد العامل السكاني من العوامل الھامة لدول المجلس ولDتحاد الخليجي 

والذي يمكن معالجته ، إ3 أنه يوجد عدم توازن داخل بعض دول المجلس، المستقبلي

أن ، م٢٠١١وأظھرت إحصاءات دولة الكويت التي صدرت عام ، نتقال إلى ا3تحادبا3

٪، والكويتيون ٦٤,٤٠يمّثل ا2جانب منھم ، نسمة ٣٠٦٥٨٥٠عدد السكان قد بلغ 

وا2مر أسوء وأخطر في دولة ا�مارات حيث تصل نسبة ، ٪ ٣٥,٥٥يمثpلون 

ذه النسبة من دولة إلى أخرى ٪، وتتفاوت ھ٢٠المواطنين من مجل السكان تقريباً إلى 

ويمكن التصدي لھذا العجز وھذا النقص عن طريق ، بين دول المجلس

  )٨ص . ١٤٠٣، ا3شعل.(ا3تحاد

فھناك عدم توازن سكاني مع دول الجوار ا�قليمي فمثD باكستان وإيران ذات 

كانية لذا فإن إيجابية ا3تحاد تكمن في مواجھة ھذه المشكلة الس، تعداد سكاني كبير

  )٤٩ص ، ١٩٩٦، عبيد. (وتحويلھا إلي ميزة وعمق استراتيجي لDتحاد

  المتغيرات ا<قليمية  والدولّية 

لذا نجد ، أن المتغيرات الدولية لھا دور بارز في تشجيع قيام الوحدة بين الدول

 أن العالم اتجه بعد انتھاء الحرب العالمية الثانية إلى الجانب ا3قتصادّي 2نه ھو الذي

وخصوصاً بعد خروج ھذه ، يعتمد عليه في البناء والتطور الحضارّي والصناعيّ 

رة التي لم تحصل منھا إ3 على الدمار والخراب والقتل  pالدول من الحروب المدم

ھذه المتغيرات خلقت طريقة جديدة في التعامل مع ، والتشريد وا2حقاد والضغائن

به نحو المكانة الDئقة به وتكريمه كما أراد Z الحياة من أجل تكريم ا�نسان وا3رتقاء 

وخصوصاً بعد انتھاء ا3ستعمار من المنطقة العربية لتبدأ مرحلة التطور ، له

والذي أظھر ما ، والتقدم العلمي الذي أصبح يفرض إرادته ويثبت وجوده يالتكنولوج

ة وخصوصاً في يملكه ا�نسان من قدرات إذا استخدمھا في الخير وا3رتقاء بالبشري

مة التي سبقتنا في العلم والتقدم التكنولوج pوا3تحاد ونبذ الفرقة يالمجتمعات المتقد .

وخير شاھد على ذلك ا3تحاد ا2وروبي وما حّققه في السنوات ا2خيرة بعد سنوات من 

وكذالك الدول اlسيوية أو ما يطلق عليه نمور آسيا ، ا3قتتال والحروب المدمpرة
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مع أنھا 3 تملك وسائل الطاقة ، في الوصول إلى معد3ت نمو عالية وسريعة )آسيان(

أ3 يكون كل ھذا محفزاً وباعثاً لnسراع في قيام كيان خليجي . النفط والغاز: مثل

قوي ومّتحد ويكون قادراً على منافسة القوى ا�قليمّية والدولّية بما يملكه من  ياقتصاد

رية؟ وتكون منطلقاً لھذه الدول في أخذ مكانتھا السياسة مقّومات وقدرات اقتصادية وبش

  ).٢٤م، ص٢٠١٢، مشعل(الDئقة بھا 

الدفاع عن امن الخليج وا3تفاقات ا2منية من في ختام ھذا الفصل يظھر جليا أن 

تھا االسعي الحثيث لرفع إمكان ، وأيضابرز السمات في أداء مجلس التعاون الخليجيأ

ية نفسھا من ا2خطار المحيطة بھا مع التقليل من ا3عتماد على أي الدفاعية الذاتية لحما

وھذا ما دعا دول المجلس �نشاء قوة درع الجزيرة واتفاقية الدفاع ، قوة خارجية 

فأفرزت تجربة حماية في البحرين نداء خادم . المشترك وا�ستراتيجية ا2منية الشاملة

اد و3 ريب أن النجاح ا2مني يتطلب الحرمين الشريفين للتحول من التعاون لDتح

نجاحات في قضايا اقتصادية واجتماعية وتربوية وھذه زرعت بذورھا في فتره 

وحركات ا�رھاب سيما في الحرب على 3تحاد يجعل منھا حقائق ماثله 3التعاون، فا

اقتصاديا وتھديدھا  العمالة ا2جنبيةطغيان تأثير و) الطائفي(والتشدد الديني  الغلو

  .للنسيج ا3جتماعي
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 الفصل اخلامس
  التصور االسرتاتيجي للتحول من التعاون إىل االحتاد

  
  

  التكامل االندماجي نظرياً  •
 جتارب التكامل االندماجي اإلقليمي •

o تجارب ناجحة 

o تجارب متعثرة أو فاشلة 

 إىل مرحلة االحتاد التحولأراء النخب اخلليجية يف  •
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  الفصل اخلامس
من الفصلين السابقين 3 تصبح ذات فائدة في العبور من  ةالنتائج المقررن إ

3 بمعرفة نظرية التكامل ا3ندماجي والتجارب ا�قليمية المختلفة إ، ا3تحاد إلىالتعاون 
راء النخب الخليجية في ھذا آومن ثم استكشاف ،تلك النظرية  لتحقيقالتي سعت 

  . التحول وصو3 إلى تصور استراتيجي
توجه العالم بعد الحرب الكونية الثانية إلى التكتل والتعاون والتكامل ا�قليمي في 

وتأكد ھذا التوجه . والسياسية والعسكرية، كلياً أو جزئياً  والثقافية ا3قتصاديةالمجا3ت 
وھيمنة ،بعد انتھاء الحرب الباردة بين ا3تحاد السوفيتي والو3يات المتحدة ا2مريكية

والغالب على بداية ھذه . معلوماتفي مجال الصاديا وثقافياً وتقنياً والعولمة اقت
سواء ، التكتDت أن معظمھا كان اقتصادياً، وھو ما يعرف بعملية التكامل ا3قتصادي

حتى وان كانت الدول متفاوتة في مستوياتھا ، في إطار ثنائي أو شبه إقليمي أو إقليمي
محاو3ت تجاوز الو3يات المتحدة ا2مريكية  ومن ھنا برزت ظاھرة . بين متقدم ونام
وھذا يمثله صعود قوى اقتصادية كبيرة ، ثم عسكرياً ثالثاً ، فسياسياً ثانياً ، اقتصاديا أو3

  .)١٥٩ص، ١٩٩٩، أبو عيشة(مثل ا3تحاد ا2وربي واليابان وآسيان
، إ3 أن ھذه التكتDت وجدت صعوبة في معارضة سياسات القوى الكبرى   

ا2مر الذي ، ربما أحيانا تتشكل بمباركة قوة عظمى ا�قليميةما وأن التكتDت 3سي
ولھذا 3 مناص من أن يسعى التكتل .  استقDلھا الكامل بمكانيجعل من الصعوبة 

ا�قليمي من التعاون مع القوى الكبرى المتنفذة والتي تحاول في الوقت ذاته ا3ستفادة 
  ).١٥٩ص، ١٩٩٩، أبو عيشة(من ھذه التكتDت لخدمه مصالحھا

التعاون إلى ا3تحاد 3بد من وقفه مع نظرية التكامل  مجلسعن عبور  وللحديث
واستصحاب التجارب الناجحة والمجھضة 3ستكشاف ا�يجابيات  ا�قليميا3ندماجي 

وتبيان السلبيات ومحاولة تجنبھا في صياغة التصور ا3ستراتيجي ، لDستفادة منھا
  .حث إلى تقديمه الذي يسعى الب

  التكامل اGندماجي نظرياً   

إن التكامل ا3ندماجي ا�قليمي ينطلق من نظرة فكرية تبلور ا�ستراتيجية التي 
وعادة ما تبدأ . ا2ھداف المرسومة لبلوغفي عملية التكامل  المشاركةتتبناھا الدول 

كونة للتكتل، العملية بجھود لتخفيف حدة الصراعات والمشكDت بين تلك الدول الم
ومن ثم . والمساھمة في بناء السلم الدولي،  وتحقيق الرفاه المادي وا3جتماعي فيھا

تبدأ الظاھرة بالتكامل ثم تنتھي إلى توحيد القطاعات كافة؛ السياسية وا3قتصادية 
  ).١٥٩ص، ١٩٩٩، أبو عيشة( متفاوتةوالعسكرية وا3جتماعية التي تتم بدرجات 
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اقتصادياً  بدأومتنوعة في ھذا المجال توضح أن ا3ندماج ي ھناك دراسات متعددة
  ). ١٦٦ص ، ١٩٩٩، أبو عيشه(ا2خرى الحيويةشتى المجا3ت  فيثم ينداح ، 

الذي يرى  (Bill Balassa)ومن أبرز ھذه الدراسات وأھمھا دراسة بيD باليسا 
تتمثل فيما  مراحل أو خطوات اقتصاديةأن التكامل ا3ندماجي ا�قليمي يمر بخمسة 

  :يلي
Gمنطقة التجارة الحرة: أو:  

 ا2عضاء القيود الجمركية المفروضة على سلع الدول تلغىفيھا  و

  ).٨٢ص ، ٢٠١١،أيوب(

  :اGتحاد الجمركي:ثانيا

يبدأ بالتدرج وا3نطDقة من منطقة التجارة الحرة، ثم توحيد التعريفة 

. ين ينضوون في ھذا ا3تحادالجمركية للدول ا2عضاء للتمايز عن اlخرين الذ

  :ويتكون ا�تحاد الجمركي من أربع مكونات ھي

  .وحدة القانون الجمركي والتعريفة الجمركية - ١
  .وحدة تداول السلع بين الدول ا2عضاء - ٢
  .وحدة الحدود الجمركية - ٣
                                                                                                                             توزيع حصيلة الرسوم الجمركية بين الدول                                         - ٤

  ).٤٨٦ص،٢٠٠٦،العجمي(ا2عضاء

  :تأسيس السوق المشتركة: ثالثا

العوائق المانعة 3نتقال السلع بين الدول  اختفاءنجد في ھذه المرحلة  و
عناصر ا�نتاج ا2خرى كرأس  ةا2عضاء، وإزالة الحواجز المانعة والمقيدة لحرك

  ).٨٢ص ، ٢٠١١،أيوب(المال والعمل

  :الوحدة اGقتصادية:رابعا

وفي . وتقود تلك المرحل الثDث إلى قيام وحدة اقتصادية للدول المكونة لDتحاد

  :تتحقق الظواھر ا3قتصادية التاليةھذه المرحلة 

  .توفير حرية ا3نتقال والعمل بين دول الوحدة المختلفة - ١
 تيسير انتقال رؤوس ا2موال والسلع والخدمات بين مناطق الدول ا2عضاء  - ٢
 .تجميع الموارد والعوامل ا�نتاجية المادية والبشرية - ٣
 ).٨٢ص ، ٢٠١١،أيوب(دمج اقتصاديات الدول في اقتصاد واحد - ٤
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  :تحقيق اGندماج الشامل أو الكلي، :خامسا
   

. توحد السياسات النقدية وا3جتماعية، ذات ا2بعاد ا3قتصاديةتفي ھذه المرحلة   
، ٢٠١١،أيوب(سلطة تتجاوز القطرية وتكون قراراتھا ملزمة للدول ا2عضاء  وتنشأ
  ).٨٢ص 

قاس تجي بھا المرء ھذه المراحل معايير للتكامل ا3ندما جعلوإذا ما     
، يسھل عليه معرفة نجاح بعض التجارب ومداھا  ،التجارب المختلفة في ھذا المجال

حتى تكون ذات فائدة في التصور ا3ستراتيجي ؛وتبيان أسباب فشل تجارب أخرى 
  .الذي تھدف ھذه الرسالة دراسته لDنتقال من التعاون الخليجي إلى ا3تحاد

  ميتجارب التكامل اGندماجي ا<قلي

  تجارب ناجحة 
  :وھما، بارزتان في النجاح على تفاوت بينھا إقليميتانھناك تجربتان 

  ..تجربة ا3تحاد ا2وربي و آسيان
  تجربة اGتحاد ا8وربي

ويمثل ، يعد ھذا ا3تحاد أحد أقوى المنظمات ا�قليمية على الساحة الدولية       
وكانت ، شكا3 مختلفة أدة اتخذت ومر براحل متعد، بھا  يستھانفيھا قوة دولية 3 

،  ٢٠٠١،صبحي( دولة ٢٧فوصل اlن إلى ، م١٩٥٢البدايات من ست دول في عام 
  .)٢١٩ص 

، القطرية إلى مؤسسات أوروبية جامعة  هومن أھم مبادئه نقل صDحيات دول
، م١٩٥٢الجماعة ا2وروبية للفحم والصلب عام  بإنشاءوكانت البداية اقتصادية بدأت 

الت المشاريع ا3قتصادية 2ن ا3تحاد جعل التكامل ا3ندماجي ا3قتصادي أساس ثم تو
ص ، ٢٠٠٥، حمادي( ووصل ذروته عندما أصدروا عملة أوروبية واحدة، التجمع 

٢٠٤.(  
قتصادية  ا3سياسية والا2خرى الحياة نطلق ا3تحاد إلى بقية جوانب اومن ھنا 

ا2وروبي لمس فائدة تلك المشاريع  لمواطناما يسر ھذا التحول أن وم . عسكريةالو
نتقل ا3ندماج إلى اولھذا ، فتفاعل مع تطوراته المتدرجة المعيشيفي تحسن مستواه 

فأقاموا المؤسسات السياسية مثل المجلس . المجال السياسي وبناء المؤسسات فيه
ؤسسات وا  مؤنشأ، ا2وربي ومجلس الوزراء والمفوضية ا2وربية والبرلمان ا2وربي

عدلية وھيئات رقابة ومحكمة عدل أوروبية، وانتخبوا رئيسا لDتحاد ، وأصبحت 
مؤسسات ا3تحاد في بعض ا2حيان مDذاً للمواطن ا2وربي ضد سلطات 

  ).٣٧ص،م ٢٠١١، البرصان(بDده
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  :أسباب النجاح 

 :ھناك ستة عوامل أدت إلى النجاح النسبي للتجربة ا2وروبية

 ًGوا باتفاقية ؤفبد، العمل المشترك حتى في المجا3ت ا3قتصاديةالتدرج في : أو
ثم أكدوا حرية انتقال ، صغيرة لحرية انتقال السلع خصوصا الحديد والفحم

نشاء المجموعة ا3قتصادية إعلى  ١٩٥٧روما سنة  اتفاقيةالبشر بخاصة 
3تحاد ان ا2ساس لقيام ادعت اللتانالطاقة الذرية ا2وروبية  واتفاقية مجموعة

   ).٢٠٤ص ، ٢٠٠٥، حمادي( ا2وروبي

ويDحظ التدرج نفسه في ، ثم توالت المراحل ا3قتصادية حتى أصدروا العملة الموحدة
  )١٣٨، ٢٠٠١،عبدالجواد ( المجال السياسي وغيره من المجا3ت

ا3ھتمام با�نسان ا2وروبي من خDل المشاريع ا3قتصادية التي أشعرته بجدوى : ثانياً 
فجعلته يشارك بفعالية في بناء الھيكل الجديد ، والقبول بھا، جربةالت

  ).٢٦٧، ٢٠٠٠، الخطيب(لDتحاد

وجد ا2وروبي نفسه في التجربة بإشراكه فيھا بإشاعة الديمقراطية وا�صرار : ثالثاً 
نھا أصبحت شروط وجوب إحتى ؛والتأكيد على حقوق ا�نسان ،عليھا 

ير مثال على ذلك أن أسبانيا والبرتغال لم وخ. 3نضمام الدول إلى ا3تحاد
وكذلك مثلھا ، يسمح لھما با3نضمام إ3 بعد سقوط أنظمتھا الديكتاتورية

، الخطيب(الشروط القاسية التي فرضت على دول شرق أوروبا لDنضمام 
٢٦٧، ٢٠٠٠.(  

وجود إرادة سياسية حقيقية أدت إلى تنفيذ ا3تفاقات المبرمة والقرارات : رابعاً 
  ).٢٦٧، ٢٠٠٠، الخطيب(المتخذة

ا3عتراف المتبادل بين دول ا3تحاد بالحدود السياسية لكل دولة فتوقفت : خامساً  
  ).٢٦٧، ٢٠٠٠، الخطيب(ا2طماع القطرية

والسعي إلى ، ا3عتماد على أساليب متطورة في مواجھة المشكDت المستجدة: سادساً 
، ١٩٩٩، عماد.(تضارب والتناقضتوحيد المعايير والتنسيق بين الدول لمنع ال

١٨.(  

  مظاھر الضعف في التجربة

وتبين لDتحاد . حدث تباين في ا3ستفادة من النھضة ا3قتصادية بين قطر وآخر - ١
ضرورة المحافظة على النمو المنسجم لجميع ووسعى لمعالجته ،ذلك 

  .)John,2005, P208(ا2قطار
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لدول التي كانت تنتمي إلى المعسكر ظل التعارض في الخلفية التاريخية بين ا - ٢
ا3شتراكي والدول الليبرالية الغرب أوروبية مصدر عدم انسجام بين دول 

  )١٧،  ٢٠٠١،صبحي(ا3تحاد 

تحاد ا2وروبي تمثل الكثافة السكانية مشكلة ديمغرافية خطيرة إذ تقدر مساحة ا3 - ٣
ولكن  ، نسمة مليون ٥٠٠يقطنھا أكثر من ، كيلو متر مربع  مDيينأربعة ب

ما شكل ظاھرة خطيرة في القوى البشرية المكونة ، % ١٨نسبة الشيخوخة 
  .)١٨٧ص ،  ١٩٦٩،الشيخ(وا3ستھDك لDتحاد وعدم التوازن في ا�نتاج 

بالرغم من التطور السياسي لDتحاد إ3 أن القرارات السياسية المھمة ظلت تتعطل  - ٤
  .)٢٠٨ص ،٢٠٠٤،ماديح(فيھا2نه 3بد من الحصول على إجماع 

 ا3 أنھ؛إإن أنجح تجربة في التكامل ا3ندماجي ھي تجربة ا3تحاد ا2وربي ھذه 
3 تزال تعاني ضعفاً بسبب النظرة القطرية والتباين في البنية السكانية والقدرات 

  .ا3قتصادية
  تجربة آسيان

ھي أو ما عرف بالنمور اlسيوية و،وھي دول جنوب شرق آسيا  - شكلت آسيان
تجربة مھمة استطاعت  - ھونج كونج وكوريا الجنوبية وتايوان و أخيرا سنغافورة

رحب به ، وتطوراً كبيراً ، سنة أن تحقق نمواً ھائDً  ٢٥ خDل فترة قصيرة 3 تتجاوز
الذين رأوا فيھا نموذجاً يجب على ، اقتصاديو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

الث أن تستفيد منھا وتحذو حذوھا إذا أرادت الخDص من الدول النامية ودول العالم الث
  ).ص٩، ١٩٩٩، جران(التخلف والتبعية

  :عوامل النجاح

  : أدت إلى نجاح تجربة اlسيان، داخلية وخارجية، ھناك عدة عوامل

  :العوامل الداخلية

. تضافرت عدة عوامل داخلية �نجاح تجربة النمو ا3قتصادي في دول آسيان
، والسياسات ا3قتصادية الكلية التي طبقتھا البشريةللموارد  النسبية منھا؛ الوفرة

الحكومات في ھذه الدول لھذا اتخذت ھذه الحكومات مجموعة من ا�جراءات لضمان 
  :استثمار ھذه الميزة النسبية لفترة طويلة مثل

  ).بجعله معيار الدخل( توفير الغذاء الضروري بأسعار رخيصة  - ١
ونقدية صارمة لتحاِش الوقوع في التضخم، من  تطبيق سياسات مالية - ٢

 .أجل المحافظة على معدل ا2جر الحقيقي
عدم وجود قوانين للحد ا2دنى لtجور وعدم التشدد في مراعاة   ساعات  - ٣

 )..  ١٨٤ص، ١٩٩٩، الخضيري(العمل 
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ن من نتيجة ھذه السياسات أن أصبح متوسط ا2جر في مستوى منخفض جداً اوك
فإن تكاليف المنتجات التحويلية كانت منخفضة  ومن ثمفي العالم،  جرا2مقارنًة مع 

  ).١٨٤ص، ١٩٩٩، الخضيري(جداً 
  :العوامل الخارجية

استفادت دول آسيان من ظروف عالمية طوعتھا لخدمته تطورھا ا3قتصادي من  - ١
ا3تحاد السوفيتي (لعبة الحرب الباردة بين العمDقين العالمين  ھاراھذا استثم

وسيلة نتمائھا للمعسكر الغربي امتخذة من ) و3يات المتحدة ا2مريكيةوال
للحصول على مساعدات غربية سرعت نموھا ا3قتصادي وتحديثھا بوصفھا 

  . نموذجاً رأسمالياً بديDً للنموذج ا3شتراكي المجاور لھا

في وجود قواعد عسكرية للغرب الرأسمالي بخاصة من الو3يات المتحد ا2مريكية  - ٢
، الدسوقي(ھذه البلدان، خفف من عبء ا�نفاق العسكري ومصاريف الدفاع

١٩، ١٩٩٥.(  

حقق نظام النقد الدولي الذي كان يعمل حتى بداية السبعينيات استقراراً عالمياً في  - ٣
أسعار صرف عمDت مختلف بلدان العالم، ومن ثم فإن ھذا النظام وفر لھا 

طويلة ا2جل، وھي مطمئنة لعدم وجود الدخول في صفقات تصدير واستيراد 
تقلبات فجائية وحادة في أسعار الصرف، كما أن ھذا النظام وفر لھا موارد 

  )١٩ص ، م١٩٩٥، الدسوقي(السيولة عند الحاجة بأسعار فائدة معقولة

ا3ستفادة الكبيرة التي حققتھا ھذه الدول من التخفيضات الجمركية في ضوء النظام  - ٤
Dت الجمركية التي أقرته الجات في أوائل السبعينيات، فلو3 العشري للتفضي

إمكانات التصدير غير المعاق إلى البلدان الرأسمالية الصناعية الذي وفرته ھذه 
التخفيضات ما كان من الممكن لتجربة النمور اlسيوية أن تشھد ھذا النجاح 

  ).١٩ص ، م١٩٩٥، الدسوقي(الذي حققته

  :ا<فرازات السالبة

صندوق النقد ( ضوع ھذه الدول لضغوط البلدان الصناعية والمنظمات الدولية خ - ١
و2صحاب المصالح بتنفيذ ) البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية  -الدولي 

سياسات تدخل ضمن ما يسمى بالعولمة، أي ا3ندماج بسرعة في ا3قتصاد 
�شراف والرقابة من العالمي من خDل نھج ليبرالي يزيح الدولة بعيداً عن ا

خDل إجراء عمليات تحرير مالي ونقدي واسعة ،شملت التخلص من القيود 
والضوابط التي كانت مفروضة على حركة رؤوس ا2موال ا2جنبية، دخو3ً 
وخروجاً، مع السماح بعمليات ا�قراض وا3قتراض بالعملة المحلية، وفتح 
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وكذلك زيادة سعر ، ر ا2جنبيا2سواق المالية في ھذه الدول أمام المستثم
وثبات أسعار الصرف في ھذه ، الفائدة في الداخل بفارق كبير عن الخارج

الدول تجاه الدو3ر ا2مريكي، وھو ا2مر الذي وفر ضماناً للمستثمرين 
وبذلك أصبح بإمكان المستثمر أن . ا2جانب ضد مخاطر تقلبات ھذه ا2سعار

  . وتحويDته للخارج يقدر ويقيم بدقة عملياته وأرباحه

إن الحركة المتسارعة لرؤوس ا2موال في ظل العولمة ودورھا في                    
نقلب إلى عامل ھدم لما خرجت ،اتسارع نمو اقتصاد آسيان كان عامل إيجابياً 

بفعل عمليات المضاربة على سعر ھندسية ،  رؤوس ا2موال بسرعة متوالية
في % ٣٥وارتفاع سعر الفائدة إلى  ، أسواق ا2سھم وتدني ا2رباح في،العملة 

ص ،٢٠٠٠، محيى الدين( آسيان3نھيار اقتصاد دول  مھدما  بعض ھذه الدول
١٧.(  

موجة الركود ا3قتصادي العالمي عموماً، وفي البلدان الصناعية خصوصاً التي  - ٢
ص ،٢٠٠٠، محيى الدين.(تستوعب الشطر ا2كبر من صادرات ھذه الدول

٧٩.(  

ارتفاع درجة التنافس بين صادرات ھذه الدول، لم تقم أي نوع من التكامل  - ٣
فكل دولة لجأت إلى تنمية وتطوير الصناعات ذاتھا التي . ا�نتاجي فيما بينھا

تلك  منه تنّمتھا وطورتھا الدول ا2خرى، ا2مر الذي خلق ضعف ھيكلي عان
ص ، ٢٠٠٠، محيى الدين.(درجة التنافس فيما بينھا ارتفعت، ومن ثم الدول

٧٩.(  

دخول الصين منافساً قوياً لھذه الدول حيث أصبحت تنتج السلع نفسھا التي  - ٤
تخصصت بھا النمور اlسيوية وتقوم ببيعھا بأسعار تنافسية شديدة بسبب 

محيى (رخص كلفة العمل الصينية مقارنة بكلفة العمل في النمور اlسيوية
  ).٧٩ص ، ٢٠٠٠، الدين

بة للواردات، فقد شھدت خDل الثمانية عشر شھراً السابقة على ا2زمة أما بالنس
نمواً كبيراً بسبب إجراءات تحرير التجارة الخارجية وخفض الضرائب على الواردات 
وبالذات على السلع الكمالية والمعمرة وغير المعمرة التي تستھلكھا الطبقة الوسطى 

بدأت تميل لتقليد ا2نماط ا3ستھDكية التي زادت دخولھا وارتفع مستوى معيشتھا و
  ).٨٠ص ، ٢٠٠٠، محيى الدين. (الغربية

ولكنھا ،لكل ھذه ا�فرازات يمكن القول أن تجربة آسيان تجربة ناجحة جزئياً 
2نھا اعتمدت على سرعة دخول رؤوس ا2موال ا2جنبية ؛ما لبثت أن انھارت  مؤقتة
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اقتصادھا ا�نتاجي 3 ا3ستھDكي  ومن ھنا على دول الخليج أن تنمي، وخروجھا
متوازنة في الدول الست بحيث  وإحداث تنمية، وعدم ا3عتماد على المضاربات المالية

  .3 تتنافس الدول في المجال ا3قتصادي الواحد

  تجارب متعثرة أو فاشلة
فإن ھناك ، سيوية على تفاوت بينھمااlن؛ ا2وروبية وجنوب الئن نجحت التجربت

من ھذا الجمھورية العربية . رى للتكامل ا3ندماجي لم يكتب لھا النجاحأخ تجارب
  . والوحدة الثDثية المصرية الليبية السودانية، ا3تحاد المغاربي، المتحدة

  الجمھورية العربية المتحدة
ا2ھم في مجال الوحدة العربية التي قامت بين مصر وسوريا، رداً  التجربةتعد 

ولكن لم يكتب لھا  النجاح  . يدة من حلف بغداد على سورياالتھديدات المتزا على
  :وھذا الفشل له عدة أسباب منھا) ١٩٦١ – ١٩٥٨(فاستمرت لثDث سنوات فقط 

حيث أصرت مصر على النظام الشمولي والسعي للھيمنة ، 2سباب سياسية - ١
 . على مكامن القوة في سوريا

قليم السوري  واختDل التخوف السوري من تدفق العمالة المصرية إلى ا� - ٢
موقع جامعة الدول العربية ( التوازن ا3قتصادي وانتشار البطالة
www.arableagueonline.org(. 

  اGتحاد المغاربي
المغرب والجزائر وتونس  ؛قام ا3تحاد المغاربي مكونا من دول المغرب الكبير

ائمة بD عمل مثمر وشكلت له أجھزة إدارية 3 تزال ق، م١٩٨٩وموريتانيا سنة  وليبيا
وھي  ولم تقم على قاعدة اقتصادية تكاملية اندماجية، سياسيال مبني على البعد2نه ؛

لم تجد للتوحيد سبيD بل أن العDقات بين تونس وليبيا متوترة ، هدول متخالفة ومتشاكل
، ا2ذعر( والعDقات الجزائرية المغربية مقطوعة بسبب مشكلة الصحراء، غالباً 

  .)٢١٨ص، ١٩٩٢

  اGتحاد الثKثي

في فورة الوحدة العربية ، م١٩٦٩ل من مصر وليبيا والسودان عام كٌ شُ  - ١
ولكن الغايات متباينة  .ومحاو3ت التصدي lثار الھزيمة العربية في فلسطين

تنسجم ما اتحدت مصالحھا وتفترق ما اختلفت تلك  ،بين قيادات ھذا الدول
كانت كبيرة بخاصة  المطامحمع أن  ولھذا ظلت لجان عمله متعطلة. المصالح

ليبيا من مصر البشر ومن السودان ا2رض ومن ، في التكامل ا3قتصادي
 .)www.arableagueonline.orموقع جامعة الدول العربية (الموارد المالية
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ن الناظر في ھذه التجارب المتنوعة والمختلفة يلحظ أن ما قام منھا على أسس إ
وخير مثال على ھذا . مه سياسية ووحدويه متماسكة نسبياً نظأاقتصادية راسخة طور 

ومنھا ما قام على أسس اقتصادية غير متينة فانھارت ولم تتبلور . ا2وروبيا3تحاد 
أما ما قام على رؤى سياسية لم ينجح 3 في .. آسيان حال وھذا ھو ،نظمه سياسيةأفي 

فلم تنجح في ، الطاغيةسية ھي فظلت التجربة السيا ،السياسة و3 فتح أفاقا اقتصادية
  .شيء

أن أي تصور استراتيجي لعبور مجلس دول الخليج من التعاون  ىمن ھنا يتبد
لتذوب الفوارق القطرية ،أو3  بأسلوب تكاملي اقتصاديا يتحدإلى ا3تحاد ينبغي أن 

ج ، وھنا مكمن الداء الثاني الذي إن لم يعال ، وإيجاد سبيل للوحدة مع التنوع ،السياسية
تصبح عوامل الوحدة الجغرافية واللغوية والدينية لن يعبر التعاون إلى ا3تحاد 

فما رؤى النخب المثقفة وأھل ، والثقافية والتراثية عوامل تسھم في بناء الصرح الجديد
   .بمثل ھذا التصور ا3ستراتيجيالخليج  أھل التجربة من

  في التحول إلى ا<تحاد أراء النخب الخليجية

ر التعاون إلى يجربة مجلس التعاون بايجابياتھا وسلبياتھا والسعي إلى تطوأن ت
على اختDف أنواعھا  ا�قليمية في عالمنا المعاصر التجاربمصاحبة مع اتحاد 

ولھذا سعى  .راء النخب الخليجية من مثقفين وخبراءآتستدعي استصحاب  ونتائجھا
عاون الخليجي والسفارات الخليجية الباحث �جراء مقابDت مع الخبراء في مجلس الت

الموجود في الرياض ووزارة الخارجية السعودية ووزارة ا3قتصاد والتخطيط 
لDستنارة السعودية وبعض المختصين وا2كاديميين  ا�عDميين في دول المجلس 

  .بآرائھم في بلورة تصورات إستراتيجية للعبور من التعاون إلى ا3تحاد
  محاور أساسية

  .ذا وضع الباحث عدة تساؤ3ت رئيسة تتفرع منھا أسئلة لتوضيح المبتغىلھ   

  .ا2سباب أو الدواعي التي أدت إلي قيام مجلس التعاون الخليجي - ١

ا2سباب التي حالت دون تحقيق التكامل في ا3تفاقيات التي أبرمت في مرحلة  - ٢
 .التعاون

ن أن تسھم في بناء المقومات وا�مكانات المتوافرة في دول المجلس والتي يمك - ٣
 .ا3تحاد المقترح

التحديات الداخلية وا�قليمية والدولية التي ستواجه التحول من التعاون إلى  - ٤
 .ا3تحاد

التجارب ا�قليمية والدولية التي يمكن ا3ستفادة منھا في بناء ھذا ا3تحاد   -٥
  .المأمول
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  ام مجلس التعاون الخليجيأسباب قي :المحور ا2ول

في ھذا المحور عشرة أسئلة تم مناقشتھا مع الخبراء في مجلس التعاون  
الخليجي والسفارات الخليجية الموجود في الرياض ووزارة الخارجية السعودية و 
وزارة ا3قتصاد والتخطيط السعودية وبعض المختصين وا2كاديميين  ا�عDميين في 

، أرائھم في ا2سباب والدواعي التي أدت إلى قيام المجلسدول المجلس 3ستكشاف 
  :ةإجابات المستطلعين على ا2سئلة الفرعية التالي والتي يوضحھا 

  يوضح إجابات المستطلعين حول أسباب قيام المجلس )١٤(الجدول رقم 

 العنصر
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

 التكرار توسطالم موافق بشدة موافق محايد

 ٢٨ ٣,٧١ ٦ ١٢ ٦  ٤ ٠ أسباب أمنية داخلية

 ٢٦ ٣,٦٩ ٣ ١٦ ٣ ٤ ٠ أسباب اقتصادية داخلية

 ٢٧ ٣,٧٤ ٥ ١٥ ٤ ١ ٢ بسبب تشابه أنظمة الحكم بدول المجلس

 ٢٥ ٣,٥٦  ٥ ١٠ ٤ ٦ ٠ بسبب الجوار الجغرافي فقطط

بسبب التشابه في العادات والتقاليد بين 
 المواطنين  بدول المجلس

٢٦ ٤,١٢ ٦ ١٨ ١ ١ ٠ 

بسبب الترابط الديني واالجتماعي واللغوي 
ووشائج القربى التي يتقاسمها موطني دول 

 المجلس
٢٧ ٤,١١ ٥ ٢١ ٠ ١ ٠ 

 اإلقليميبسبب الخوف من دول الجوار 
 الفترةوالعرق في تلك  إيرانخصوصا 

٢٧ ٤,١٥ ١١ ٩ ٧ ٠ ٠ 

بسبب الخوف من التهديدات الدولية الخارجية 
 تلك المرحلةفي 

٢٧ ٣,٥٩ ٤ ١٠ ١١ ٢ ٠ 

لتكوين قوه عسكرية وسياسية يعتد بها في 
 المحافل الدولية

٢٥ ٣,٣٢ ٣ ١٠ ٥ ٦ ١ 

لتكوين قوه عسكرية وسياسية لحماية المصالح 
 والقضايا الخليجية والعربية

٢٦ ٣,٨١ ٥ ١٤ ٤ ٣ ٠ 

 ٢٨  مجموع المستجيبين

  ٤ مستجيبينالغير 
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  : إذا وقعت ا2وساط في الحدود التالية -:مKحظة

  ة تكون مرتفع ٣.٧إذا كانت اكبر من - ١ 
 متوسطة   ٣.٧الي  ٢.٥من - ٢
   منخفضة ٢.٥أقل من - ٣

  قيام المجلس يوضح متوسط إجابات المستطلعين حول أسباب ) ٢١(الشكل رقم 

  

  

  :من ھذين الجدول والشكل

 ٦ و  عليه أربعةأسباب أمنية داخلية، لم يوافق إن السؤال ا2ول عن  

درجات ، أي فوق  ٥من  ٣.٧١المتوسط و .بشدة موافقة ٦موافق، و ١٢ومحايدون 

  .الوسط

 ٣، ولم يوافق عليه أربعة ،أسباب اقتصادية داخليةفھو عن لسؤال الثاني ا أما

  .٥من  ٣.٦٩ متوسطالموافقة بشدة  ٣موافق، و ١٦عناصر محايدة و

، لم يوافق عليه اثنان ،تشابه أنظمة الحكم بدول المجلس عنالسؤال الثالث أما  

 ٣.٧٤موافق بشدة ، والمتوسط  ٥موافق، و ١٥، و وندمحاي ٤واحد غير موافق، وو

   .٥من 
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 ٤، و أشخاص ٦عليه  لم يوافقفقط ، الجوار الجغرافي  عنأما السؤال الرابع 

  .٣.٥٦بشدة ، بوسط  ونموافق ٥،  وونعناصر موافق ١٠، و ونمحايد

التشابه في العادات والتقاليد بين المواطنين  بدول  عنالسؤال الخامس و 

موافق بشدة  ٦موافق، و ١٨، وواحد محايد ، ولم يوافق عليه غير واحد، سالمجل

  .٥من  ٤.١٢ بوسط،

الترابط الديني وا3جتماعي واللغوي ووشائج القربى  عنأما السؤال السادس  

 ٥موافق، و ٢١عنصر واحد غير موافق، و فيه ،التي يتقاسمھا موطني دول المجلس

  .٥من  ٤.١١موافقة بشدة ، بوسط 

الخوف من دول الجوار ا�قليمي خصوصا إيران  عنما السؤال السابع أ 

عنصراً  ١١عناصر موافقة و ٩عناصر محايدة و ٧ ففيه، والعراق في تلك الفترة

  .٥من  ٤.١٥موافقاً بشدة، بوسط 

الخوف من التھديدات الدولية الخارجية في تلك  عنأما السؤال الثامن  

 عناصر ٤و موافقة، ١٠محايداً ، و ١١ن،  وغير موافقي انعنصر فيه ،المرحلة

  .٥من  ٣.٥٩موافقة بشدة، بوسط 

أما السؤال التاسع لتكوين قوه عسكرية وسياسية يعتد بھا في المحافل الدولية  

موافقة  ٣موافقة، و ١٠محايد، و ٥غير موافق، و ٦واحد غيرموافق بشدة، و فيه

  . ٥من  ٣.٣٢بشدة، بوسط 

لتكوين قوه عسكرية وسياسية لحماية المصالح أما عن السؤال ا2خير  

موافق  ٥موافق،  و  ١٤، و ونمحايد ٤، ولم يوافق ثDثةوالقضايا الخليجية والعربية، 

  .  ٥من  ٣.٧٨الوسط العام  وفيه. ٥من  ٣.٨١بشدة،  بوسط 

وھذا يوضح أن عناصر العينة موضوع  الدراسة توافق إلي حد ما علي جميع 

ور وھذا ما سبق ا�شارة إليه في تحليل المضمون في الفصل المحا2سباب بھذا 

  .الثالث
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ا8سباب التي حالت دون تحقيق التكامل في اGتفاقيات التي أبرمت في مرحلة  :المحور الثاني
  .والتي يبينھا الجدول والشكل التاليين التعاون

  المحور الفرعية في  تالتساؤG) ١٥(رقمجدول 

 العنصر
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 التكرار المتوسط

عدم اقتناع بعض الدول األعضاء بجدوى 
 هذه االتفاقيات

٢٧ ٣,٣٣ ١ ١٣ ٨ ٤  ١  

وجود عراقيل وضغوط خارجية تمارس على 
 بعض الدول

٢٧ ٣,٥٩ ٧ ٦ ١٠ ٤ ٠ 

 ٢٧ ٣,٣٣ ٣ ٩ ١٠ ٤ ١ الخوف على االستقالل القطري

 ٢٧ ٣,١٩ ١ ١٠ ٩ ٧ ٠ يانعدام روح العمل الجماع

بعض هذه االتفاقيات ليس فيها إنصاف 
 ومراعاة لخصوصية دول معينة

٢٧ ٢,٨٩ ٢ ٤ ١١ ٩ ١ 

 ٢٧ ٢,٢٦ ٠  ١  ٨ ١٥ ٣ بسبب وجود معارضة شعبية

بسبب تعارضها مع مواد قانونية أو تشريعية 
 في بعض الدول األعضاء

٢٧ ٢,٨٥ ١ ٧ ٨ ٩ ٢ 

جبر الدول عدم وجود الصفة اإللزامية التي ت
 األعضاء على تنفيذ وقبول هذه القرارات

٢٧ ٣,٧٤ ١ ٢٠ ٤ ٢ ٠ 

 ٢٧  مجموع المستجيبين

 ٥ الغير مستجيبين
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  ) ٢٢(الشكل رقم 

  

  

 عدم اقتناع بعض الدول ا2عضاء بجدوى ھذه ا3تفاقيات،عن  في السؤال ا2ول

موافق ،  ١٣و ،ينيدمحا ٨، وينغير موافق ٤غير موافق بشدة، و اً أن واحد وفيه واضح

  . ٥من  ٣.٣٣واحد موافق بشدة بوسط 

وجود عراقيل وضغوط خارجية تمارس علي بعض عن وفي السؤال الثاني  

بشدة ، بوسط  ونموافق ٧، وونموافق ٦، و ونمحايد ١٠، و ينغير موافق ٤ فيه ،الدول

  .٥من  ٣.٥٩

غير موافق  واحد فيه ،الخوف علي ا3ستقDل القطري عن أما السؤال الثالث

بشدة، بوسط  ونموافق ٣، و ونموافق ٩، و ونمحايد ١٠، وينغير موافق ٤بشدة، و

  .  ٥من ٣.٣٣

 ٩، وينغير موافق ٧ فيه ،انعدام روح العمل الجماعي عن أما السؤال الرابع

  . ٥من  ٣.١٩، واحد موافق بشدة، بوسط  ونموافق ١٠،، وونمحايد

ات ليس فيھا إنصاف ومراعاة بعض ھذه ا3تفاقي: وفي السؤال الخامس

 ٤محايداً، و ١١غير موافقة ، و ٩واحداً غير موافق بشدة، و فيه، لخصوصية دول معينة

  .٥من  ٢.٨٩موافقين بشدة ، بوسط  ٢و موافقة، 
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 ١٥بشدة ، و ينغير موافق ٣ فيهوجود معارضة شعبية،  عن أما السؤال السادس 

  .٥من  ٢.٢٦وسط ، واحداً موافق بونمحايد ٨، وينغير موافق

مع مواد قانونية أو تشريعية مع ھذه تعارض ا3تفاقيات  عنأما السؤال السابع  

 ٨، و ينغير موافق ٩غير موافقين بشدة ، و ٢ فيه، ا3تفاقيات في بعض الدول ا2عضاء

  .٥من  ٢.٨٥، واحداً موافق بشدة، بوسط ونموافق ٧،  وونمحايد

صفة ا�لزامية التي تجبر الدول ا2عضاء عدم وجود ال عن أما السؤال ا2خير 

 ٢٠، و ونمحايد ٤غير موافقين ، و ٢  فيه، علي وقبول ھذه القرارات وتنفيذھا

  .  ٥من  ٣.٧٤واحد موافق بشدة ، بوسط و ونموافق

وھذا يدل علي أن عناصر العينة أقرب .  ٣.١٥الوسط الكلي لھذه ا2سئلة و

  .  للمحايدة في ھذه ا2سئلة من الموافقة
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المقومات وا<مكانات المتوافرة في دول المجلس والتي يمكن أن تسھم في بناء  :المحور الثالث
  :والذي يصوره الجدول والشكل أدناه اGتحاد المقترح

  التساؤ3ت الفرعية في المحوريوضح )  ١٦(جدول رقم 

 العنصر
غير 
 موافق

أوافق 
بدرجة 
 قليلة

 أوافق
حد  إلى

 ما
 افقمو 

موافق 
 بشدة

 التكرار المتوسط

لدي دول المجلس القدرة على التصرف 
 باستقالليةا إلمكانات المتوفرة  لديهفي ا

٢٧ ٣,٦٧ ٦ ١١ ٦ ٣ ١ 

اإلمكانات مناسبة للتحول من التعاون إلى 
 االتحاد

٢٧ ٤,٠٧ ٨ ١٥ ٢ ٢ ٠ 

 تستطيع دول المجلساإلمكانات المتوفرة 
ة لهذا ظروف طارئة نتيجأليه التصدي 

 التحول
٢٧ ٣,٧٠ ٥ ١٤ ٤ ٣ ١ 

اإلمكانات المتوفرة في دول المجلس سوف 
تكون جاهز الستخدامها لدعم عملية 

 التحول
٢٧ ٣,٥٩ ٣ ١٣ ٩ ١ ١ 

اإلمكانات المتوفرة سوف تسرع وتدعم 
 عملية التحول

٢٦ ٣,٨٨ ٥ ١٥ ٤ ٢ ٠ 

يمكن أن توزع  اإلمكانات المتوفرة بشكل 
  التحادعادل في حالة التحول ل

٢٧ ٣,٥٩  ٤ ١٤ ٤ ٤  ١ 

 ٢٧  مجموع المستجيبين

 ٥  مستجيبين الغير
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  ) ٢٣(الشكل رقم 

  

  

عن إمكانية دول المجلس من التصرف باستقDلية في ا�مكانات السؤال ا2ول 

إلى حد  ونافقمو ٦بدرجة قليلة ، و ونافقمو ٣واحداً غير موافق ، و .المتوفرة لديھا

  . ٥من  ٣.٦٧بشدة ،بوسط  ونوافقم ٦، وونموافق ١١ما، و

 ،مناسبة للتحول من التعاون إلى ا3تحادالا�مكانات  عن أن والسؤال الثاني 

موافق بشدة ،  ٨وافق م ١٥إلى حد ما، و انافقمو ٢ و بدرجة قليلة انافقمو ٢ فيه

  . ٥من  ٤.٠٧بوسط 

 ا�مكانات المتوافرة قادرة علي التصدي 2ي ظروف عن والسؤال الثالث

 ونافقمو ٤بدرجة أقل ، و ونافقمو ٣طارئة نتيجة لھذا التحول، واحد غير موافق، و

  .٥من  ٣.٧٠موافق بشدة ، بوسط  ٥موافق ، و ١٤وإلى حد ما ، 

ا�مكانات المتوافرة في دول المجلس سوف تكون جاھزة  عن :والسؤال الرابع 

 ٩و ق بدرجة قليلة،افموواحد و3ستخدامھا لدعم عملية التحول، واحد غير موافق 

  .  ٥من  ٣.٥٩بشدة ، بوسط  ونموافق ٣، و ونموافق ١٣إلى حد ما، و ونافقمو
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رع وتدعم عملية التحول، سوف تسٌ  المتوفرةا�مكانات  عن أما السؤال الخامس

بشدة،  ونافقمو ٥، و ونموافق ١٥إلى حد ما، و ونافقمو ٤بدرجة قليلة ،و انفقمو ٢

  .  ٥من  ٣.٨٨بوسط 

يمكن أن توزع  ا�مكانات المتوافرة بشكل عادل في حالة  عن ا2خيرل والسؤا

إلى حد ما  ونموافق ٤بدرجة قليلة ،و ونموافق ٤غير موافق ،و واحدالتحول لDتحاد، 

  .  ٥من  ٣.٥٩بشدة  ، بوسط  موافقون ٤، وونموافق ١٤، و

ينة تؤكد يتضح من النسب العالية للمبحوثين في ھذا المحور أن غالبية ھذه الع

امتDك دول المجلس �مكانيات اقتصادية وسياسية وأمنية تؤھلھا للعبور من مرحلة 

  .التعاون إلى مرحلة ا3تحاد
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التحديات الداخلية وا<قليمية والدولية التي ستواجه التحول من التعاون إلى  : المحور الرابع
  :كما في الجدول والشكل التالي اGتحاد

  التساؤ3ت الفرعية في المحوريوضح  ) ١٧(رقم  لجدو

 العنصر
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 التكرار المتوسط بشدة

يمكن التغلب على هذه التحديات في هذا 
الوقت الذي تبنى فيه المجلس التحول من 

 التعاون إلى االتحاد
٢٧ ٣,٧٠ ٤ ١٣ ٨ ٢ ٠ 

لكي  تحتاج دول المجلس بعض الوقت
 ٢٧ ٣,٧٨ ٧ ١٣ ١ ٦ ٠ تتجاوز هذه التحديات وتتغلب عليها

هل تحتاج دول المجلس الدعم والمساند من 
بعض الدول اإلقليمية والعربية والدولية 

 للتغلب على هذه التحديات
٢٧ ٣,٠٠ ٣ ٨ ٣ ١٢ ١ 

تختلف هذه التحديات في الوقت الراهن عن 
التحديات إلي كانت موجودة حين قيام 

 المجلس
٢٧ ٤,١١ ٦ ١٩ ١ ١ ٠ 

إمكانات دول المجلس السياسية 
واالقتصادية واألمنية  تمكنها من التغلب 

 تحديات اليوم
٢٧ ٣,٧٤ ٥ ١٣ ٦ ٣ ٠ 

الفوائد التي سيجنيها المجلس من هذا 
التحول تستحق المجازفة ومجابهة هذه 

 التحديات
٢٧ ٤,١٩ ١٠ ١٤ ١ ٢  ٠ 

الدعم الشعبي  سيكون ضروريا لمساندة 
 رارات القادة في اإلسراع بهذا التحولق

٢٧ ٤,٣٠ ١١ ١٣ ٣ ٠ ٠ 

 ٢٧ مجموع المستجيبين

  ٥ مستجيبينالغير 
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  ) ٢٤(الشكل رقم 

  

  

  

 ٨غير موافقين، و ٢ وفيه ،التغلب علي التحديات إمكانية عن السؤال ا2ول

  .٥من  ٣.٧٠بشدة، بوسط  ونموافق ٤، وونموافق ١٣، و ونمحايد

 ٦،التحديات وتتغلب عليھا لتجاوزبعض الوقت ل الحاجة عن انيأما السؤال الث 

  .٥من  ٣.٧٨بشدة،  بوسط  ونموافق ٧و ونموافق ١٣، واحد محايد ، وينغير موافق

الدعم من بعض الدول ا�قليمية والعربية عن الحاجة إلى  أما السؤال الثالث 

 ٣،  وينير موافقغ ١٢واحد غير موافق بشدة ، و .والدولية للتغلب علي التحديات

  . ٥من  ٣بشدة ،بوسط  ونموافق ٣، وونموافق ٨، وونمحايد

 عندكانت  التيعن التحديات  ةالتحديات الراھن اختDف عن أما السؤال الرابع

عناصر  ٦، و  ونموافق ١٩محايد و  وواحدغير موافق،  واحد فيه .المجلسقيام 

  .٥من  ٤.١١بشدة، بوسط  ون موافق
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لتغلب على لإمكانات دول المجلس  عن مدى استطاعة مسأما السؤال الخا 

بشدة ،  ونموافق ٥، وونموافق ١٣، و ونمحايد ٦، وينموافقغير  ٣ فيه  .تحدياتال

  .٥من  ٣.٧٤بوسط 

التحول تستحق المجازفة  ستجنى منالفوائد التي  عن أما السؤال السادس 

 ١٠، و  ونموافق ١٤غير موافقين ، واحد محايد ، و ٢ فيه، التحدياتومجابھة 

  . ٥من  ٤.١٩بشدة، بوسط  ونموافق

لمساندة قرارات القادة في  وضرورتهالدعم الشعبي  ر عنا2خي والسؤال

بشدة، بوسط  ونموافق ١١، وونموافق ١٣، وونمحايد ٣ا�سراع بھذا التحول،  

  . وھذا يعني أقرب للموافقة  ٣.٨٣والوسط العام .  ٥من  ٤.٣٠

على روح التفاؤل عند النخب الخليجية في استطاعة  أن ھذه اlراء تدل

   .التغلب على التحديات الداخلية والخارجية الخليجيالمجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ١٤٠ - 

 

التجارب ا<قليمية والدولية التي يمكن اGستفادة منھا في بناء ھذا اGتحاد  :المحور الخامس
    :كما في الجدول والشكل التاليين المأمول

    التساؤ3ت الفرعية في ھذا المحور)  ١٨(جدول رقم 

 العنصر
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

 التكرار المتوسط

 ٢٦ ٤,١٩ 10 ١٢ ٣ ١ ٠ هناك تجارب جديرة بان تكون نبراسا لهذا االتحاد

هناك خوف على االتحاد من الفشل كما فشلت 
 اتحادات أخرى سابقة

٢٦ ٢,٩٦  ٢ ٦ ٩ ٧ ٢ 

مكن تطبيق اآلليات المستخدمة في االتحادات ي
 في بناء االتحاد الخليجي الناجحة

٢٦ ٣,٧٧ ٢ ١٧ ٦ ١ ٠ 

 االتحاد الناجحة الستفادة من تجاربايمكن 
من حيث انتهى  ليبدأ االتحاد والمجلسوخبراته 
 اآلخرون

٢٦ ٤,٢٧ ٨ ١٧ ١ ٠ ٠ 

يوجد عوامل مشتركة بين دول المجلس شبيه 
 ساعدت االتحادات األخرىبالعوامل التي 

٢٦ ٤,١٥ ٦ ١٨ ٢ ٠ ٠ 

تنطبق قواعد التجمع والتكتل الدولي يمكن 
 على هذا االتحادواإلقليمي 

٢٦ ٣,٨٨ ٥ ١٦ ٢ ٣ ٠ 

بناء االتحاد السابقة وخطواته مرت بعراقيل 
 وعقبات قبل نجاحه أو فشله

٣  ٠ ٠ 18 5 ٢٦ ٤,٠٨ 

 ٢٦  مجموع المستجيبين

  ٦  مستجيبين الغير
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  ) ٢٥(الشكل رقم 

  

  

 ٣واحد غير موافق، و .با�ھداء بھاالسؤال ا2ول ھناك تجارب جديرة  
  . ٥من  ٤.١٩بشدة ،بوسط  قونمواف ١٠، ونموافق ١٢و ونمحايد

 .أخرى تجاربخوف علي ا3تحاد من الفشل كما فشلت ال عن والسؤال الثاني 
موافقين  ٢و، ونموافق ٦و ونمحايد ٩، و ونغير موافق ٧غير موافقين بشدة ،و ٢ فيه

   .٥من  ٢.٩٦بشدة، بوسط 

اlليات المستخدمة في ا3تحادات القائمة علي  تطبيقث يمكن الثالوالسؤال 
 ٢و ، ونموافق ١٧، و ونمحايد ٦واحد غير موافق، و فيهاتحاد دول المجلس، 
  .٥من  ٣.٧٧موافقين بشدة، بوسط 

 الناجحةبعض ا3تحادات بخبراء من  ا3ستعانة عن أما السؤال الرابع 
بشدة  قونمواف ٨، و ونموافق ١٧واحد محايد، و فيه .،لDستفادة من تجاربھم وخبراتھم

  .٥من  ٤.٢٧، بوسط 

دول المجلس شبيه بالعوامل التي  مشتركة بينالعوامل ال عن الخامسالسؤال  
ط موافق بشدة  ،بوس ٦موافق ، و ١٨محايدين و ٢ فيهساعدت ا3تحادات ا2خرى، 

٤.١٥.  
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ھذا  علىتنطبق قواعد التجمع والتكتل الدولي وا�قليمي  عن والسؤال السادس 

بشدة،  ونموافق ٥، و ونموافق ١٦محايدين ، و ٢و ، ينغير موافق ٣ فيها3تحاد، 

  .٥من  ٣.٨٨بوسط 

 مرت بعراقيل وعقبات االسابقة وخطواتھ اتبناء ا3تحاد عن والسؤال ا2خير 

. ٥من  ٤.٠٨بشدة ، بوسط  ونموافق ٥، و ونموافق ١٨،و وندمحاي ٣، النجاح قبل

أقرب لموافق بشدة ، وبذلك بذلك يكون رأي   ٣.٩٠أن الوسط العام للمحور وفيه

ورأت نسبة كبيرة من الذين تم مقابلتھم أنه يمكن العينة أوافق بشدة علي ھذا المحور 

صيبھا الفشل 2ن المجلس ا3ستفادة من التجارب الناجحة وتجنب التجارب التي كان ن

  . يمتلك كل مقومات النجاح

من ھذا ا3ستطDع للنخب الخليجية يتضح أن الغالبية العظمى متفائلة بنجاح 

العبور من التعاون إلى ا3تحاد ؛ 2ن تجربة التعاون كانت ناجحة لحد كبير ومشجعة 

الجديدة بخاصة إنه على التحول إلى ا3تحاد ،وأن السلبيات يمكن تجاوزھا في المرحلة 

سيكون لDتحاد الجديد قدرات وإمكانات تسھم في النجاح بالتغلب على التحديات 

و3ستفادة من التجارب الناجحة وتجنب ما أدى إلى تعثر ، الداخلية والخارجية

وللخشية من ھذا التفاؤل سعى الباحث وصنع أسئلة إضافية ،التجارب ا2خرى 

من ھذه ، ت غامضة أو مربكة في المحاور السابقة  جاء لتوضيح بعض الجوانب التي

الجوانب العDقة بين الدوافع والعوامل الداخلية والخارجية وتأثيرھا في الدعوة إلى 

ا3تحاد ،ومدى مساھمة القدرات الفعلية في تحقيق الھدف المنشود، وما مدى الفوائد 

ذا ما كانت الحكومات المجتناه ،وھل ستتحقق المجازفة لمواجھة تحديات عاتية ،وإ

ستجد دعماً شعبياً لتنفيذ قراراته وھل القبول به سيعفي الدول المكونة من التخوف 

فطرح الباحث ھذه . على سيادتھا، وما الشكل الذي يمكن القبول به ويكون له فاعليه

  . التساؤ3ت على نفس العينة المستطلعة وخرج بالنتائج اlتية
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  الدوافع وراء الدعوة للتحول من مجلس تعاون إلى اتحاد في ھذا الوقت)  ١٩(الجدول رقم   

 التكرار %النسبة العنصر

  ٣ %١٢,٠ دوافع داخلية

  ١ %٤,٠ دوافع خارجية

 ٢١ %٨٤,٠ كل ما سبق

 ٢٥  مجموع المستجيبين

 ٧ مستجيبينالغير 

  

  حاد في ھذا الوقتالدوافع وراء الدعوة للتحول من مجلس تعاون إلى ات ) ٢٦(الشكل رقم 

  

  

 في اخلية والخارجيةالد مدى أھمية الدوافع  أعDهالجدول والرسم يوضح 
% ١٢لعوامل خارجية فقط و% ٤ فيعزوتحاد ا3تعاون إلي الالدعوة للتحول من 

 الدوافع بنسبة منلعوامل داخلية فقط ولكن ھناك ما يشبه ا�جماع على تداخل النوعين 
٨٤  %.  
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  قدرات المجلس على التحول إلى ا�تحاد )  ٢٠(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قدرات المجلس على التحول إلى ا�تحاد ) ٢٧(الشكل رقم 

  

أمنية  تيرى المستطلعين بنسبة شبة كلية توافر قدرات اقتصادية واستعدادا

  .كما تحد بصورة اقل من ذلك العوامل الجغرافية وا3جتماعية، لكل منھا% ٤٠بنسبة 

  

  

 التكرار %النسبة العنصر

 ٢٤ %٩٦.٠ عوامل اقتصادية% ٤٠

 ٢٢ %٨٨.٠ عوامل أمنية% ٤٠

 ١٤ %٥٦.٠ عوامل جغرافية% ١٠

 ١٥ %٦٠.٠ عوامل اجتماعية%  ١٠

 ٦ يرجى التحديد - أخرى

 ٢٥ مجموع المستجيبين

 ٧ مستجيبينالغير 
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لس الخليجي في حالة الفوائد التي ستعود على شعوب الدول ا2عضاء في المج)  ٢٨(رقم  الشكل
  التحول إلى اتحاد

  

  

نسبة اندماج شعوب الخليج مع % ٧٥من ھذا يضح أن المستطلعين يعطون 

والمساھمة في القضاء علي القضاء على البطالة  % ٦٢.٥ويرى أن نسبة . بعضھا

  .ومن ھذا فان المستطلعين يرون فائدة أكبر من دمج الشعوب الخليجية. البطالة بنسبة
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  ا�تحاد مبادرة من الحكومات فقط ىلتحول من التعاون إلا)  ٢١(الجدول رقم 

 التكرار %النسبة العنصر

 ١٤ %٦٠,٩ نعم

 ٩ %٣٩,١ ال

 ٤  يرجى التحديد-أخرى 

 ٢٣ مجموع المستجيبين

  ٩ القيم المفقودة

  

بادرة من ا�تحاد م ىلتحول من التعاون إلايوضح إجابات المستطلعين جول  ) ٢٩(الشكل رقم 
  الحكومات فقط

  

  

،  ٩من العينة والذين أجابوا بD % ٦٠.٩ويمثلون  ١٤الذين أجابوا بنعم ،

  .من العينة% ٣٩.١ويمثلون 
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  لدى المستطلعين قبول الدعوة للتحول إلى اتحاد يوضح ) ٢٢(الجدول رقم 

 

  

  لدى المستطلعين قبول الدعوة للتحول إلى اتحادمتوسط  يوضح  ) ٣٠(الشكل رقم 

  
  

في ھذا السؤال و -:تحظي الدعوة للتحول إلى اتحاد بقبول دول المجلس كلھا 

من العينة % ٦١.٥قد أجابوا بالكثير منھا، ويمثلون  ٣٢والمكونة من  ١٦أن 

% ٣٨.٥ويمثلون  ١٠قيم مفقودة والذين أجابوا بالقليل منھا ٦واضعين في ا3عتبار 

  . أعDهمن العينة كما موضح في الجدول والشكل 

  

 التكرار %النسبة العنصر

 ١٦ %٦١,٥ الكثير منها

 ١٠ %٣٨,٥ القليل منها

 ٠ %٠,٠ ولة واحدةد

 ٢٦  مجموع المستجيبين

 ٦ القيم المفقودة
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  تحظي بدعم شعبيالدعوة للتحول من التعاون إلى ا3تحاد مبادرة )  ٢٣(الجدول رقم 

 التكرار %النسبة العنصر

 ٢٣ %٩٢,٠ هناك دعم من الشعوب

 ٢ %٨,٠ ال يوجد دعم

 ٠  يرجى التحديد-أخرى 

 ٢٥ مجموع المستجيبين

 ٧ القيم المفقودة

  

  تحظي بدعم شعبيالدعوة إلى ا3تحاد مبادرة يوضح متوسط ھل  ) ٣١(الشكل رقم 

  

  

من العينة % ٩٢من العينة بأن ھناك دعم من الشعوب ، ويمثلون  ٢٣أجاب 

من العينة وھناك % ٨نه 3 يوجد دعم شعبي ويمثلون بأ ٢موضوع الدراسة و أجاب 

  .عDهقيم مفقودة كما موضح في الجدول والشكل أ ٧
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ھل تتحفظ بعض الدول علي التحول من التعاون إلى التحاد بسبب الخوف علي )  ٢٤(الجدول رقم 
  سيادتھا

 التكرار %النسبة العنصر

 ١٩ %٧٩,٢ نعم

  ٥ ٢٠,٨ ال

 ٩  م فما هو رأيكإذا كانت اإلجابة بنع

 ٢٤ مجموع المستجيبين

  ٨ مستجيبين غير

    

 إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو رأيك العدد

 أرى أنه خوف غير مبرر، خاصة أنه يمكن إيجاد ضمانات للحفاظ على السيادة ١

 الضمانات السياسية ٢

 المحيطة بدول المجلس لإلخطارتخوف خاطئ خصوصًا عند النظر  ٣

 األشكالف من االستعمار متعدد الخو  ٤

 لم يضر دولة األمارات االتحاد بل زادها قوة وحفظ لكل أمارة خصوصيتها ٥

 غير واضح مبرراتها بشكل شفاف ٦

 األكبرخوف الدول الصغيرة من هيمنة الدول  ٧

 ال أدري ٨
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ب الخوف حفظ بعض الدول بسبھل تيوضح متوسط رأي المستطلعين حول  ) ٣٢(الشكل رقم 
  علي سيادتھا

  

  

بD  ٥من العينة ، و% ٧٩.٢بنعم وھم يمثلون  ١٩ھذا السؤال أجاب عليه 

أنه ( اlراء من العينة والذين كانت إجابتھم بنعم لھم أراء ومن تلك%٢٠.٨ويمثلون 

و تخوف ، خوف غير مبرر، خاصة أنه يمكن إيجاد ضمانات للحفاظ على السيادة 

و الخوف من ، لtخطار المحيطة بدول المجلسخاطئ خصوصاً عند النظر 

رأيي أن الكرسي عند العرب أھم من رفاھية الشعوب ، ا3ستعمار متعدد ا2شكال

2ن الرؤساء ليسوا من الشعب و3 يمكن ..ونتمنى أن ھذا ا3تحاد يتم لكن 3 أعتقد ذلك

و لم ، 2رضفلذلك ھو نزل من السماء ونحن ولدنا من ا..أن يشعروا بمعاناة المواطن

و غير ، مارة خصوصيتھاإا3تحاد بل زادھا قوة وحفظ لكل  يضر دولة ا2مارات

  ).الكبرىو خوف الدول الصغيرة من ھيمنة الدول ، واضح مبرراتھا بشكل شفاف
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وا�قليمية الراھنة في المنطقة تساعد على تحول المجلس إلى  العالميةالظروف )  ٢٥(جدول رقم 
  اتحاد

 التكرار %نسبةال العنصر

 ٢١ %٨٠,٨ نعم تساعد

 ٥ %١٩,٢ ال تساعد

 ٠  يرجى التحديد - أخرى

 ٢٦ مجموع المستجيبين

 ٦ مستجيبين غير

  

وا�قليمية الراھنة في المنطقة  العالميةالظروف يوضح  رأي المستطلعين حول ) ٣٣(شكل رقم 
  تساعد على تحول المجلس إلى اتحادھل 

  

الظروف الدولية وا�قليمية الراھنة في  -:وضحاني أعDهالجدول والشكل  

أجابوا بنعم تساعد ،  ٢١نجد أن  –المنطقة تساعد علي تحول المجلس إلى اتحاد 
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أن نسبة  وفيه، % ١٩.٢أجابوا بأنه 3 تساعد، ويمثلون  ٥، و% ٨٠.٨ويمثلون 

  .نسبة مقدرة جداً وذات معنوية عالية بالنسبة لرأي العينة % ٨٠

  

  في حالة قيام ا3تحاد ھل سوف تضطر دول المجلس إلى توحيد تشريعاتھا)  ٢٦( جدول رقم

 التكرار %النسبة العنصر

 ١٤ %٥٣,٨ نعم

 ١٢ %٤٦,٢ ال

 ٤ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو رأيك

 ٢٦ مجموع المستجيبين

 ٦ القيم المفقودة

  إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو رأيك العدد

١ 
صدر قانون موحد على جميع دول االتحاد ي أنمن الطبيعي 

 فعلى ماذا اتحاد وٕاالينظم هذه التشريعات ويوحدها   

٢ 
في نهاية األمر ستقترب هذه التشريعات من بعضها حتى 

 تصبح متوافقة

 اتفق مع ذلك ٣

 الشعب أفرادالبد من توحيد الحقوق والواجبات على كافة  ٤
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في حالة قيام ا3تحاد ھل سوف تضطر دول المستطلعين يوضح متوسط رأي ) ٣٤(شكل رقم 
  المجلس إلى توحيد تشريعاتھا

  

  

  

قالوا نعم  ١٤: وھي أعDهكانت إجابة العينة كاlتي كما موضح بالجدول والشكل 

 ٦وھناك، من العينة% ٤٦.٢قالوا 3 ويمثلون  ١٢من العينة، بينما % ٥٣.٨ويمثلون 

بتھم بنعم كانت لھم إجابات عن الشق اlخر للسؤال وكانت قيم مفقودة أما الذين كانت إجا

من الطبيعي أن يصدر قانون موحد على جميع دول ا3تحاد ينظم ھذه التشريعات (كاlتي 

و في نھاية ا2مر ستقترب ھذه التشريعات من بعضھا ، ويوحدھا  وإ3 فعلى ماذا اتحاد

د الحقوق والواجبات على كافة و 3بد من توحي، و اتفق مع ذلك، حتى تصبح متوافقة

  ).أفراد الشعب
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ھل سوف تتحقق المواطنة الخليجية الكاملة لجميع أبناء المجلس في أي دول من )  ٢٧(جدول رقم 
  دول ا3تحاد؟

 التكرار %النسبة العنصر

 ١٧  %٦٨,٠ نعم

 ٨ %٣٢,٠ ال

 ٦ إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو رأيك

 ٢٥ مجموع المستجيبين

 ٧ يم المفقودةالق

  إذا كانت اإلجابة بنعم فما هو رأيك العدد

١ 
نعم فشروط االتحاد إلغاء الحدود الجغرافية ألبناء الخليج كذلك التملك والعمل 

مما سيقضي على البطالة إلمكانية تنقل المواطنين للعمل بجميع دول 
 االتحاد

٢ 
بين جميع  اطنةالمو وقوانين وتشريعات تحفظ حق  أنظمةلم يكن هناك  إذا

 شعوب دول االتحاد

 ستكون هي التطور الطبيعي لما تحقق في مرحلة التعاون ٣

 المواطنة أشكالوقت وتنفيذ تام لجميع  إلىلكن تحتاج  ٤

 لكن ليس من السهل تحقيقه مأمولهدف  ٥

 .واألنظمة والتعامل اإلجراءاتاعتقد من خالل توحيد  ٦
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حقق المواطنة الخليجية الكاملة لجميع أبناء المجلس ت في ستطلعينيوضح رأي الم) ٣٥(شكل رقم 
  في أي دول من دول ا3تحاد

  

  

بD  ٨و، من العينة% ٦٨عنصر أجابوا علي ھذا السؤال بنعم ويمثلون  ١٧

أما الذين أجابوا بنعم لھم ، قيم مفقودة في السؤال  ٧توجد  ،من العينة% ٣٢ويمثلون 

ط ا3تحاد إلغاء الحدود الجغرافية 2بناء الخليج كذلك التملك نعم فشرو(آراء تمثلت في 

، والعمل مما سيقضي على البطالة �مكانية تنقل المواطنين للعمل بجميع دول ا3تحاد

و إذا لم يكن ھناك أنظمة وقوانين وتشريعات تحفظ حق المواطنة بين جميع شعوب 

و لكن . في مرحلة التعاون و ستكون ھي التطور الطبيعي لما تحقق، دول ا3تحاد

و ھدف مأمول لكن ليس من السھل ، تحتاج إلى وقت وتنفيذ تام لجميع أشكال المواطنة

  ).و اعتقد من خDل توحيد ا�جراءات وا2نظمة والتعامل، تحقيقه
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  سب مع دول مجلس التعاون الخليجيأي شكل من أشكال ا3تحاد يتنا) ٢٨(جدول رقم 

 التكرار %النسبة العنصر

  ٦ %٢٤,٠ تجمع اقتصادي

 ١١ %٤٤,٠ تجمع سياسي

 ٨ %٣٢,٠ تحالف عسكري

 ٣ يرجى التحديد-أخرى 

 ٢٥ مجموع المستجيبين

 ٧ الغير مستجيبين

  

  

  يوضح رأي المستطلعين حول شكل ا2تحاد ) ٣٦(شكل رقم 

  

بتجمع سياسي  ١١من العينة ، وأجاب %٢٤أجابوا بتجمع اقتصادي ويمثلون ٦

، من العينة % ٣٢بتحالف عسكري، ويمثلون  ٨من العينة ، وأجاب % ٤٤يمثلون و
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اتحاد شامل وھناك من يري أن ( قيم مفقودة وقيم تحت بند أخرى وھي  ٧ھناك 

  ). ا3تحاد السياسي يقود لكل أشكال التعاون أو اتحاد سياسي اقتصادي

ة ر الخمسة الرئيسكافة في المحاوأن روح التفاؤل التي بدأت مع المستطلعين 

ما يؤكد أن الغالبية العظمى من النخب ، في ھذا ا2سئلة ا�ضافية أيضاً استمرت معھم 

الخليجية تؤكد على أن الدوافع الداعية لمثل ھذا ا3تحاد دوافع داخلية بصورة رئيسية 

، %)٨٤(وخارجية بصورة أقل ولكن يجمعون على التداخل بين ا2مرين %) ١٢(

رات اقتصادية وأمنية قادرة على إنجاح التحول من التعاون إلى وأن للمجلس قد

ومن ثم فأن الفوائد المكتسبة ستكون جمة 2ن النداء مقبول ويحظى بدعم . ا3تحاد

، شعبي مع أنه كان نداًء حكومياً 3سيما وأن الظروف ا�قليمية والدولية مواتية للنجاح

انية فشل المحاولة إذ لم تجد الرعاية بيد أن ھناك مؤشرات تدعو إلى التخوف من إمك

فھناك في رأي . الكاملة والشاملة ومظاھر ذلك في ھذا ا3ستطDع الجديد متعددة

من %)٧٩(المستطلعين أن بعض الدول تتخوف على سيادتھا وھذا ما أبداه 

نفسه يDحظ  ترى أنه 3 خوف من ذلك والشيء%) ٢١(المستطلعين بينما أقلية تمثلھا 

من المستطلعين أن دول المجلس %) ٥٤( توحيد التشريعات فقد أبدى في قضية

، مقدرةوھي نسبة كبيرة و%) ٤٦(توحيد تشريعاتھا بينما عارض ذلك إلى ستضطر 

بينما ترى ، تحقيقھا قضية المواطنة الخليجية وإمكان في وأيضاً تDحظ المشكل

أن أقلية 3 يستھان بھا  أنھا ستحقق مع ا3تحاد إ3%) ٦٨(ا2غلبية من المستطلعين 

وأخيراً تظھر المشكلة بصورة أعمق في استجابة . ترى غير ذلك%) ٣٢(

%) ٣٢(تجمعاً سياسياً و%) ٤٤(المستطلعين إلى التساؤل عن شكل ا3تحاد فيراه 

  . تجمعاً اقتصادياً %) ٢٤(تحالف عسكرياً و 

رب التي بدأت 2ن التجا؛اً على مسألة تحقيق ا3تحاد وھذا يشكل خوفاً رئيس

سياسياً قد فشلت والتي تقوم على تحالف عسكري فھي تجارب مؤقتة لظروف محددة 

لمحنا إليھا في الحديث عن ة ا2ساسية التي أبينما البنية ا3قتصادي، تزول بزوالھا

النظرية التكامل ا3ندماجي والتجارب الناجحة تجعل ا3قتصاد والبنية ا2ساسية لقيام 

وھذا أمر يستدعي النظر في اقتراح تصورات عملية ذات جدوى ،أي اتحاد ناجح 

   .حقيقية
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  إستراتيجيةتصورات 

إذا م,,ا استص,,حب الم,,رء تس,,اؤ3ت الدراس,,ة وأھ,,دافھا يج,,د أن الفص,,ول الس,,ابقة 

بج,,Dء إن ھن,,اك عوام,,ل داخلي,,ة وخارجي,,ة أدت إل,,ى قي,,ام مجل,,س التع,,اون  أوض,,حت

ف,ي تحقي,ق  كبي,ر دورلمتوفرة في دول المجل,س وكان للمقومات وا�مكانات ا. الخليجي

ا2منية وبعض الجوان,ب العس,كرية  النواحينجاح كامل في ما ھو إنجازات كثيرة منھا 

في جوانب عسكرية أخرى 3 ت,زال تحت,اج إل,ى جھ,ود لتص,ل  نجاح نسبي ما ھو ومنھا

، ي,ة والدولي,ةالتعام,ل م,ع بع,ض القض,ايا ا�قليم ومن ھذا النجاح النسبي .الغاية المبتغاة

فض,Dً ع,ن ، إل,ى التع,اون المنش,ود ولكن الجھود فيھا لم ت,رق، وجوانب اقتصادية مھمة

  .التكامل المرغوب

كما كشفت الدراسة إن التحديات الداخلية 3 تزال عظيم,ة متمثل,ة ف,ي ا�رھ,اب  

الج,,رائم الع,,ابرة للح,,دود بخاص,,ة و ،العمال,,ة ا2جنبي,,ةمش,,كلة والغل,,و ال,,ديني والطائفي,,ة و

وتعثر الوح,دة السياس,ية ب,ين  ،وعدم بلوغ التنمية الشاملة إلى غايتھا ،تھريب المخدرات

ع,,Dوة عل,,ى التح,,ديات ا�قليمي,,ة الخطي,,رة المتمثل,,ة ف,,ي ت,,داعيات الث,,ورة ، دول المجل,,س

 ،ف,ي دول المنطق,ة ا�يرانية وما أفرزت,ه م,ن ن,زاع ط,ائفي ھ,دد ويھ,دد الوح,دة القطري,ة

بل وصل التھديد إلى قل,ب مجل,س  ،بنان وفلسطين واليمنخاصة في العراق وسوريا ول

و3 يس,تبعد أن  ،مقنعةوفي الكويت بصورة  ،في البحرين بصورة سافرة ،التعاون نفسه

خDي,ا فت دوائر ا3ستخبارات الس,عودية أن الكش فقديمتد إلى المملكة العربية السعودية 

اول أن تشعل نار الفتن,ة ف,ي ال,بDد تحالتابعة للحرس الثوري ا�يراني  النائمةا�رھابية 

 بت,اريخ ١٤٦١٤رق,م  ع,دد ،جري,دة الجزي,رة( بعينھ,ابتوظيف من طائفة  المقدسة نفسھا

  .)١٢/٥/٢٠١٣ بتاريخ ٥٢٥رقم  عدد ،جريدة الشرق، ٢/١٠/٢٠١٢

ولك,,ن رغ,,م ھ,,ذه المعوق,,ات والتھدي,,دات يس,,تطيع المجل,,س أن يتح,,ول إل,,ى اتح,,اد 

بفض,,ل تش,,ابه أنظم,,ة  وإنجازات,,ه الكثي,,رة د المجل,,سوھ,,ذا م,,ا أك,,ده ص,,مو ،إقليم,,ي ق,,وي

 ،والت,,,داخل ا3جتم,,,اعي ب,,,ين اس,,,ر دول المجل,,,س ،ووح,,,دة الع,,,ادات والتقالي,,,د ،الخل,,,يج
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ال,دول  ودرءاً 2طم,اع ،حماي,ة للمص,الح المش,تركة الجھ,ودوالشعور بض,رورة تض,افر 

  .في دول المجلس ةعوالطامالمناوئة ا�قليمية 

عل,,ى  ،حفظ,,ة Z خ,,ادم الح,,رمين الش,,ريفين مذا أق,,دم,,ا يفس,,ر لم,,ا هكل,,ولع,,ل ھ,,ذا  

 ف,أن ھ,ذا، ت مع,ه الحكوم,اتتجاوب, ول,ئن. تح,ول المجل,س إل,ى اتح,ادإل,ى  الداعيندائه 

ض,عف  واأك,دإذ  ،دل عليه استطDع النخب ف,ي ھ,ذه الدراس,ة اً شعبي اً طموح النداء يمثل

  ). ١٣١ه ص انظ,,ر أع,,D( ٢,٢٦ بنس,,بة ش,,عبية لمث,,ل ھ,,ذا العم,,ل الطم,,وحاللمعارض,,ة ا

أنظ,,ر ( كم,,ا أك,,دت النخ,,ب المس,,تطلعة إن ھ,,ذا التوج,,ه ھ,,و حاج,,ة ملح,,ة لل,,دول الس,,ت

ل,م يش,عروا بانع,دام  إن النخ,بومن أميز ما أفرزته ا3ستطDعات تلك ).  ١١٥الصفحة

ي,رون و، )١٣١انظر أع,Dه ص ( ٣,١٩ بنسبة روح العمل الجماعي بين دول المجلس

ب,ل أن  .)١٣١انظ,ر أع,Dه ص ( ٣,٣٣ بنس,بة ط,ريخ,وف عل,ى ا3س,تقDل القال3 أن,ه 

الخصوص,,ية القطري,,ة ف,,ي  يراع,,تأن ق,,رارات مجل,,س التع,,اون ل,,م نس,,بة ض,,عيفة أب,,دت 

  .)١٣١انظر أعDه ص ( ٢,٨٩ تجربتھا تلك بنسبة

Dن ا�مكان,ات المت,وفرة عات دل,ت بم,ا 3 ي,دع مج,ا3 للش,ك أولك,ن تل,ك ا3س,تط

 ٣,٦٧ي بنس,,بة نظ,,ام ال,,دولالليمي,,ة م,,ؤثرة ف,,ي ل,,دول المجل,,س س,,تمكنھا م,,ن اس,,تقDلية إق

إل,ى  ف,ي التح,ول في نظر الغالبية العظمى منھم أيضاً  وتساعد ،)١٣٤انظر أعDه ص (

تس,,تطيع أن  ف,,ي نظ,,رھم وإن ھ,,ذه الق,,وة .)١٣٤انظ,,ر أع,,Dه ص (٤,٠٧بنس,,بة  ا3تح,,اد

3س,,تفادة م,,ن م,,ع ا، )١٣٤انظ,,ر أع,,Dه ص (٣,٧٠ بنس,,بة تتص,,دى للظ,,روف الطارئ,,ة

بج,Dء  فشلھا وھ,ذا م,ا وض,حأو في حالة نجاحھا  ،ا�قليمية والدولية ،جارب المماثلةالت

وم,ن ك,ل  ).بع,دهوم,ا ١٢١ رق,م صفحةأنظر (في الفصل الخامس في تحليل المضمون 

  .ھذا يتضح أن التحول إلى ا3تحاد دعوة رسمية ولكنھا أشواق لشعوب دول المجلس

ية وإقليمية وعالمية ف,ي ع,الم أص,بح ضرورة خليج ويبدو أن ھذا التحول مع أنه

 التقان,ةالث,ورة الص,ناعية الثالث,ة؛ ث,ورة  أفرزتھ,اقرية كونية صغيرة نتيجة للعولمة التي 

تب,ادل  اقتص,اد ب,ل إن ا3قتص,اد الع,المي أص,بح اقتص,اد معرف,ة أكث,ر من,ه ،والمعلومات

    . سلع
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يات داخلي,,ة وإذا نظ,,ر الم,,رء إل,,ى حال,,ة ال,,دول الخليجي,,ة يج,,د أنھ,,ا تواج,,ه تح,,د 

3 يمك,ن و .حسب ما جرى بيانه في الفصول الس,ابقة وتھديدات خارجية كبيرة ،خطيرة

 ،مكون,ة كتل,ة إقليمي,ة واح,دةلھا معالجة ا2ولى والتصدي للثانية إ3 إذا تضافرت قواھ,ا 

  .لھا فاعليتھا محلياً وإقليميا ودوليا

ية الكب,,رى الت,,ي إل,,ى المش,,كلة الخليجي,,ة ا3قتص,,ادوحس,,ب الم,,رء أن يش,,ير ھن,,ا  

تحقيق اقتصاد إنت,اجي  والقصور عن ،والثقافة ا3ستھDكية، صاد الريعيا3قت تتمثل في

 ،والغ,,از ال,,نفطس,,تثناء اب ش,,حيحةوم,,وارد اقتص,,ادية  ،كبي,,رةات س,,كانية دف,,ي ظ,,ل زي,,ا

 ،تعط,,ل التنمي,,ة البش,,رية الداخلي,,ة ؛وا3عتم,,اد ف,,ي البني,,ة ا3قتص,,ادية عل,,ى عمال,,ة أجنبي,,ة

يق,وم  عDوة عل,ى ك,ل ذل,ك ف,أن التعل,يمو .د البتروليةالضخم للمواحتياطي وتستنزف ا3

ويعج,,ز ع,,ن تط,,وير تعل,,يم مھن,,ي يجع,,ل م,,ن الم,,واطنين ق,,وة  ،عل,,ى الثقاف,,ة النظري,,ة

   .اقتصادية فاعلة

 ،الخارجي والمتمث,ل ف,ي ص,راع ا3ي,دولوجيات التحدي ا�قليمي أضف إلى ھذا

ف,,ي كثي,,ر م,,ن  تص,,راعات سياس,,ية أدم,,ن رزه ف,,ت وم,,ا واخ,,تDف الم,,ذھبيات الديني,,ة

ف,ي الجان,ب العس,كري إنفاق,ا  ا�نف,اق تطلب,تعسكرية  وصراعات ا2حيان إلى توترات

ھم معھ,م تنس,جم مص,الح للتح,الف م,ع م,نفتضطر دول الخل,يج  ،3 يفي بالغرض كبيراً 

  .اً كبير وأيدلوجياوھذا في ذاته يمثل تحدياً سياسياً ، من الدول الكبرى

ولع,,ل  .ھادف,,ة وعملي,,ة إس,,تراتيجيةتص,,ورات 3 يمك,,ن عDج,,ه إ3 ب ھ,,ذا كل,,هإن  

 القطري,,ةب,,ه التن,,ازل ع,,ن بع,,ض مظ,,اھر الس,,يادة  تب,,دأأول ش,,يء عل,,ى دول الخل,,يج أن 

 ؛مح,دودةذات كثاف,ة س,كانية  دو3ً  2ن ھن,اكوھذا أمر عس,ير  .لصالح ا3تحاد الخليجي

المملك,ة  دول أخ,رى مث,ل مقارنة م,ع ،محدودةجغرافية  ومساحة ،قليلودخل اقتصادي 

  .العربية السعودية تتفوق على دول الخليج مجتمعة في ھذه المظاھر الثDثة

 ،تجرب,ة متمي,زة وناجح,ة ف,ي ھ,ذا المض,مار فھ,ي، وھنا تبرز تجربة ا�م,ارات 

وا2ص,غر  ودخ,D لصالح ا�مارات ا2قل سكانا ھالمن دخ كثيرال عنفتنازلت أبو ظبي 

ب,ل تقفھ,ل  .3تح,ادھمالدائمة  ھاتبرئاس اlخرون وقبل ،بو ظبيفدعمتھا إمارة أ، مساحة

أم أنھ,,ا 3 تقب,,ل ب,,ذلك وتلج,,أ إل,,ى ص,,ورة درالي ي,,3تح,,اد ف المملك,,ةبرئاس,,ة  دول الخل,,يج
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التي فيھا قدر كبي,ر م,ن مراع,اة الس,يادة القطري,ة  تماسكا وھي الكونفدرالية أقلاتحادية 

، بتص,,ادم المواق,,ف وتباينھ,,ا ،تح,,اديالتماس,,ك ا3 نظ,,ام ي,,ؤثر ف,,يلك,,ن ھ,,ذا  .لك,,ل دول,,ة

 وربما يظھر عدم ا3تف,اق .الخليجيةلبي الطموحات ت3  بصورة ،والمصالح وتعارضھا

تمام,ا  ،عادة ما تعكس مزايا وأھداف أية دول,ة التي السياسة الخارجية مجا3ت فيجلياً 

 .التعاون مرحلة في لاكما ھو عليه الح

 ،درالي ينبغ,ي أن يعت,رف ب,الفوارق القطري,ةي,ومثل ھذا التحول نح,و ا3تح,اد الف

الق,وي م,ن مجم,وع س,كان دول الخل,يج م,ع  يمث,ل الوج,ود الس,ن ،وا3ختDفات المذھبي,ة

. واباض,,ية ف,,ي عم,,ان ،وج,,ود أقلي,,ات معتب,,رة ش,,يعية ف,,ي الكوي,,ت والبح,,رين والس,,عودية

لھ,ذه  ح,لو3  الواح,دة يھدد قضية الو3ء للھوي,ة الخليجي,ة العقدي وھذا النسيج المذھبي

ل,,,و3ء لDتح,,,اد الجدي,,,د 3 يجع,,,ل ا ،اً سياس,,,ي اً ظام,,,نعت,,,راف بالمواطن,,,ة ا3 المعض,,,لة إ3

يتطلب ق,دراً م,ن المش,اركة السياس,ية والش,عبية  لوھذا تحو .و3 لقوة خارجية، للقطرية

  .ا3شتاتوالخدمات بصورة تجمع  التنميةوتوزيع 

بي,,,ة وتطبيقاتھ,,,ا ف,,,ي الديمقراطي,,,ة الغربأس,,,لوب قض,,,ية المش,,,اركة الش,,,عبية  إن 

فعطل,ت الطائفي,ة  ،للنظ,ام الق,ائم ف,ي القط,رين اً تھدي,د اكانت محص,لتھ الكويت والبحرين

وأص,,,بحت المذھبي,,,ة  .كثي,,,ر م,,,ن الح,,,ا3تف,,,ي  ف,,,ي الكوي,,,ت والقبلي,,,ة النظ,,,ام السياس,,,ي

انش,طارية  إل,ىف,أدى ذل,ك  ،للنظ,ام ال,ديمقراطي فيھ,ا ك,أداء عقب,ةالطائفية في البحرين و

 .إيرانيسنية أو ھوية عربية تنازعھا ھوية ذات ھوى  ثنائية شيعية

ا3تح,اد  ي,دعم السياس,ي  ا�شكاللھذا  استراتيجيا مخرجاً  دول المجلسلن تجد و

إل,,ى  التعي,,ينينطل,,ق م,,ن  ،القبول بنظ,,ام التمثي,,ل الش,,عبي بت,,درجب,,ف,,ي ك,,ل ا2قط,,ار إ3 

كما ھو الح,ال ف,ي  ،في فترة قد تطول ،ا3نتخاب الكامل إلىوصو3  ،ا3نتخاب الجزئي

ولك,,ن ھ,,ل تص,,بر النخ,,ب المثقف,,ة عل,,ى مث,,ل ھ,,ذه  .وقط,,ر وا�م,,اراتالمملك,,ة العربي,,ة 

وھل يستطيع النظ,ام السياس,ي أن يعط,ي ض,مانات تتمث,ل ف,ي  ؟البطيئة العملية السياسية

والس,ماح لمنظم,ات المجتم,ع الم,دني ب,دور  ،وإشاعة حقوق ا�نس,ان ،الحريات ممارسة
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 3جتماعي,,ة ف,,ي دول الخل,,يج ل,,م ت,,نمُ أن الش,,رائح ا بخاص,,ة ،ح,,ولفاع,,ل ف,,ي مث,,ل ھ,,ذا الت

 .بصورة متشابھة

إل,,ى قاع,,دة  النج,,اح بغي,,ر ا3س,,تناد3 يمك,,ن لھ,,ا  ةالسياس,,ي اتالتط,,ور هھ,,ذ مث,,لو

تمام,ا كال,ذي  ،نظ,ام اقتص,ادي تك,املي ان,دماجي في الست توحد الدول ،اقتصادية متينة

تطلعة ف,ي س,عن,ه النخ,ب الخليجي,ة المش,وق عب,رت  ذاوھ, .حدث في التجربة ا2وروبية

ع تص,,,ور اس,,,تراتيجي 3 تDم,,,س الواق,,,ع إ3 إذا وُض,,, اً ھ,,,ذه الدراس,,,ة وس,,,تظل أش,,,واق

، ل,,دول م,,ن جھ,,ةب,,ين ا والمج,,ا3ت ا3قتص,,ادية ،ا2دوار يق,,وم عل,,ى توزي,,عاقتص,,ادي 

لك,ل  ليصبح . من جھة أخرى ،بخاصة السعودية ،ةالواحدلدولة والجھات المختلفة في ا

والمش,كلة ف,ي الس,عودية اكب,ر 3ن  .ف,ي قط,اع اقتص,ادي مع,ين أب,رزدور  جھة أو دولة

خ,,ادم الح,,رمين ل,,ه خط,,ط م,,ا ھ,,ذا و .ف,,D ب,,د فيھ,,ا م,,ن تنمي,,ة متوازن,,ة ،جھاتھ,,ا أوس,,ع

  . قاليد الحكمممنذ توليه  حفظه Z الشريفين

ومثل ھذه التطورات تتطلب نوعا من الجرأة في التنازل عن المصلحة القطري,ة 

و3 يفي,,دھا إ3 الق,,رار السياس,,ي  .ا3قتص,,ادي التكام,,ل ا3ن,,دماجيلمص,,لحة  ھوي,,ة الجأو 

تص,,ورات  يحت,,اج إل,,ى التوج,,ه ا3قتص,,اديومث,,ل ھ,,ذا . الح,,ازم المقب,,ول م,,ن الجمي,,ع

  : ستراتيجية قابلة للتحقق مثلإ

Gتنمية البنية التحتية بربط المناطق بالطرق البرية والسكك الحديدية والنقل الج,وي : أو

 .وجواز سفر خليجيواحدة ورخص قيادة  ،ببطاقة شخصية موحدةالتنقل و

فتح الحدود لحرية تنقل المواطنين والسلع وحركة رؤوس ا2موال بتنفي,ذ التعرف,ة : ثانياً 

  . وإصدار العملة الخليجية الموحدة ،الجمركية الموحدة

ل ف,ي تتمث,إداري,ة يمك,ن وض,ع ھياك,ل  ھ,ذه القاع,دة ا3قتص,ادية مث,ل وبناء عل,ى

وتط,,وير ا2مان,,ة العام,,ة بمجالس,,ھا المتخصص,,ة لnش,,راف  ،لل,,دول الس,,تة مجل,,س قي,,ادي

والتربي,,ة  عل,,ى وض,,ع السياس,,ات فيھ,,ا ومتابع,,ة تنفي,,ذھا ف,,ي مج,,ا3ت السياس,,ة الخارجي,,ة

  ية والش,ؤون ا3جتماعي,ةوالقانوني,ة والتش,ريع التقان,ةوت,وطين ، والبحث العلم,ي والتعليم
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لtم,ن ومجل,س  ،ومجلس اقتصادي يتابع ا3تفاقيات المبرمة ،موا�عD البشريةوالتنمية 

 موح,,دة م,,ع توحي,,دعقي,,دة عس,كرية ل,,ه ج,يش اتح,,ادي ب وأخ,,ر لل,,دفاع الخليج,,ي ،ال,داخلي

في مرحل,ة  ةجودوم ھذانواة كل إن  .حدةاة دفاعية وسياسلمصادر السDح وللتدريب ول

  .ادا3تح طريق دلتعب اوتطويرھ اتنميتھفقط  تحتاج  ،التعاون

 تكاملي,,,ة وھ,,,ذا المش,,,روع ا3تح,,,ادي السياس,,,ي المرتك,,,ز عل,,,ى قاع,,,دة اقتص,,,ادية

  :أھمھامن  له موجھة إستراتيجيةاندماجية ينبغي أن تتوفر له أسس 

 ًGويھت,,دي ، يق,,وم عل,,ى الت,,درج الس,,ابق ذك,,ره خليج,,ي برلم,,ان /قي,,ام مجل,,س ش,,ورى: أو

  .الغلوأو بوسطية إسDمية تفادياً للتفريط أو التطرف 

وتنمي,,ة  ،ظ,,ائف الوس,,طى الم,,اھرة ف,,ي القطاع,,ات العام,,ة والخاص,,ةوال" خلجن,,ة: "ي��اً ثان

 الخليجي,,ة العامل,,ة ذات المھ,,ارات المھني,,ة تمھي,,دا للقض,,اء عل,,ى ظ,,اھرة ا2ي,,دي

روح المواطن,,,ة  يق,,,ويھ,,,ذا التوج,,,ه والھامش,,,ية ا2جنبي,,,ة  ةالعمال,,,ب ا3س,,,تعانة

  . الخليجية

بم,ا يخ,دم  وتوحي,ده ا�س,Dميةنطق,ة العربي,ة أو ا3س,تثمار الخليج,ي ف,ي الم توجيه: ثالثاً 

 اخارجي, هم دوريوتنظ, ،داخلي,اً  المصالح المشتركة خدمة لتوجه ا3تحاد الخليجي

  .حتى في مجال العمل الخيري

ن ھ,,ذه التص,,ورات ھ,,ي نتيج,,ة اس,,تقراء لم,,ا ج,,رى تحليل,,ه للواق,,ع الخليج,,ي ف,,ي إ

م,,ا ينبغ,,ي أن يك,,ون لش,,راف استو ،حت,,ى الي,,وم ١٩٨١م,,ن ع,,ام  مرحل,,ة التع,,اون الممت,,دة

3 تج,,دي في,,ه إ3 تض,,افر الجھ,,ود  ،ومتس,,ارعة أحداث,,ه ،ال ف,,ي ع,,الم متغي,,رعلي,,ه الح,,

  .الخارجية لtخطار اً جھة للتحديات الداخلية ودرءامولالخليجية وتوحيدھا 
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  املراجعقائمة املصادر و
  

  

ع��اون ل��دول الخل��يج العربي��ة دراس��ة ف��ي مجل��س الت). م١٩٩٨(.أحم,,د ناص,,ر، أحم,,د

معھ,,,د البح,,,وث والدراس,,,ات  دبل,,,وم  ، . النظري,,,ة والتطبي,,,ق: التكام���ل ا<قليم���ي

  .المملكة العربية السعودية :الرياض. لقسم السياسيا العربية

دراس���ة ف���ي التكام���ل . مجل���س التع���اون الخليج���ي). م ١٩٩٨(. يوس,,,ف احم,,,د، أحم,,,د

الرب,اط، المملك,ة .نظم,ة العربي,ة للثقاف,ة والعل,ومالم، النظرية والتطبيق: ا<قليمي

  .المغربية

الطبع,,ة (،  العرب��ي النظ��ام ا<قليم��ي الخليج��ي).م ٢٠٠٠. ( ، محم,,د الس,,عيد  سدري,,إ

  .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت ) . ا2ولى

المغ,رب العرب,ي قض,ية اس,تكمال الھياك,ل وإلح,اح  اتحاد)."١٩٩٢(محمد خالد، ا2زعر

  ٨العدد  ،مالطا. مجلة مستقبل العالم ا<سKمي"وروبيالخبرة ا2

( ،  مجل���س التع���اون الخليج���ي ف���ي المي���زان).م ٢٠١٠. (إس,,,ماعيل ، محم,,,د ص,,,ادق 

  .دار العلوم للنشر: القاھرة ) . الطبعة ا2ولى 

النش��أة   ا<رھ��اب ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية.)م٢٠١٠(.محم,,د ص,,ادق ،إس,,ماعيل

  .دار العلوم :القاھرة  ) . ا2ولى الطبعة (،  والواقع والتحديات

 Z ا<طار القانوني والسياسي لمجلس التع�اون الخليج�ي .)ھـ ١٤٠٣. (ا2شعل ، عبد

 :الرياض) . الطبعة ا2ولى ( ،  

) . الطبع,ة ا2ول,ى ( ،  العKقات الدولية لمجلس التع�اون). م١٩٩٠. (عبد Z ،ا2شعل

  .دار ذات السDسل:الكويت 

 ،"واتح,,اد دول الخل,,يج العرب,,ي ا2ورب,,يا3تح,,اد " ،)٢٠١٢(، س,,ليم احم,,د،  برص,,انال

  .٣٩-٣٧ ص ٩٢العدد ،الرياض ، أراء حول الخليجمجله 
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دولة ا�مارات العربية المتح,دة مس,يرة ا3تح,اد ومس,تقبله ، ).ھـ١٤٠٢.(بشير، اسكندر 

  .دار الكتاب العربي:بيروت).الطبعة ا2ولى(

أراء مجل�ه  ،"ھل ھو خي,ار البق,اء؟ .ا3تحاد الخليجي" ، )م  ٢٠١٢(، يوسف،  بنخيلال

  .٢٩-٢٨ص، ٩٢العدد   ، الرياض ، حول الخليج

 Z معج�م المص�طلحات  ).ھ,ـ١٤١٤. (التويجري ، محمد إبراھيم والبرع,ي محم,د عب,د

  .مكتبة العبيكان: ، الرياض ا<دارية

مجل���ة السياس���ة " التجرب���ةتط���ور :اGتح���اد ا8وروب���ي " ) م  ٢٠٠٥(ج,,,اد ، عم,,,اد ، 

  .٢٩-٢٨ص، ١٦١العدد   القاھرة ، ، الدولية

اGتح�اد ا8وروب�ي م�ن  ).م٢٠٠١(، ) مع,د( جاد ، عماد ، وآخرون ؛ ومجدي ص,بحي 

: الق,,اھرة . التع��اون اGقتص��ادي إل��ى السياس��ة الخارجي��ة وا8مني��ة المش��تركة 

  .مركز الدراسات السياسية وا�ستراتيجية 

دور مجلس التعاون في تحقي�ق الوح�دة  ).ھـ ١٤٠٥(ران ؛ وآخرونجبران ، خليل جب

  .مطبوعات ا2مانة العامة لمجلس التعاون: الرياض ) الطبعة الثانية( العربية 

الطبع,,ة (،  ت��رويض النم��ور نھاي��ة المعج��زة اaس��يوية). م ١٩٩٩. (ج,,ران ، روب,,رت 

  .مركز ا2ھرام : مصر ) . ا2ولى 

معج��م الص��حاح ، تنق��يح م��أمون . )م٢٠٠٧. (ب,,ن حم,,اد الج,,وھري، ا�م,,ام إس,,ماعيل 

  . دار المعرفة: بيروت ) الطبعة ا2ولى ( ، شيحا 

دراس��ة :ج��رائم ا<رھ��اب ال��دولي ف��ي التش��ريعات المقارن��ة).م٢٠١٠.(حس,,نين ، إم,,ام 

( ، ا<س���Kمية  ةتحليلي���ة للتش���ريعات الجنائي���ة العربي���ة وا8جنبي���ة والتش���ريعي

  .دار المطبوعات الجامعية: ندرية ا�سك) .  ا2ولى الطبعة

، " ا3تح,,اد ا2وروب,,ي وال,,دروس المس,,تفادة عربي,,اَ " ، ) م٢٠٠٥. (حم,,ادي ، س,,عدون 

  .٣١٣، ا�مارات العدد  مجلة المستقبل العربي
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( ،  التقن�ين ال�دولي لجريم�ة إرھ�اب الدول�ة).م ٢٠٠٩ ( .عبد العزي,ز طارق  ، حمدي

  .دار شتات للنشر والبرمجياتو  لقانونيةدار الكتب ا:مصر ) . ا2ولى الطبعة

: مص,,ر ا<دارة ف��ي دول النم��ور ا8س��يوية ،). م١٩٩٩.(الخض,,يري ، محس,,ن أحم,,د 

  .ايترك للنشر والتوزيع

تج�ارب ف�ي ھزيم�ة : النم�ور اaس�يوية ).م١٩٩٥. (مراد إبراھيم ؛ وآخ,رون ، دسوقي

  .مركز الدراسات السياسية وا�ستراتيجية: ، مصر التخلف

العKق�ات المتض�اربة ف�ي العKق�ات ) . م١٩٨٥.(عبد الح,ي ؛ ولي,د ي ، جيمس ؛ ودورت

  .كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع: ، الكويت الدولية 

  ، العKق��ات الخارجي��ة لمجل��س التع��اون الخليج��ي ) .م١٩٨٧. (الدوس,,ري ، تم,,يم ماج,,د 

  . ةمعھد الدراسات الدبلوماسي: الرياض 

مجل��س التع��اون ل��دول الخل��يج العربي��ة رؤي��ة ) . ھ,,ـ ١٤٠٨. ( رج,,ب ، يحي,,ى حلم,,ي 

دار العروب,,ة للنش,,ر : ، الكوي,,ت  مس��تقبلية دراس��ة قانوني��ة سياس��ية اقتص��ادية

  .والتوزيع 

دول مجل���س التع���اون الخليج���ي والمتغي���رات .)ھ,,,ـ ١٤١٤(. عل,,,ي ھلھ,,,ول،  الرويل,,,ي

لعربي,,ة ، الري,,اض ،المملك,,ة ا كلي,,ة القي,,ادة وا2رك,,ان رس,,الة ماجس,,تير ،.الدولي��ة

  .السعودية

الخليجي,,ه ومقوماتھ,,ا وركائزھ,,ا  الوح,,دةمنطلق,,ات  " ، )م ٢٠١٢( احم,,د مب,,ارك ،.س,,الم

  .٤١-٤٠ص ٩٢العدد ،الرياض ،  أراء حول الخليجمجله  ، "إسDميه رؤية

العKق��ات العس��كرية واGقتص��ادية ب��ين دول مجل��س ) . م ٢٠٠٤( س,,تيفنر ، اليزابي,,ث 

  .مركز الخليج لtبحاث: ، دبيوروبيالتعاون الخليجي واGتحاد ا8

حجم و اتجاھ�ات الھج�رة   . منير محمد ، صديق الطيب؛ و محمد بن سليمان ،السكران

بح,,,ث محك,,,م .  الداخلي���ة ب���ين المن���اطق ا<داري���ة بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية

  ، المملكة العربية السعوديةالرياض. جامعة الملك سعود ، منشور
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رؤي,ة ..إنشائهمجلس التعاون الخليجي بعد ثDثة عقود من "،)م ٢٠١١( ، سماء،سليمان

ص  ٦٤ الع,دد ، بي,روت ،مجل�ة ش�ؤون خليجي�ة ،"المحور ا3جتماعي مستقبلية

١١٧-٩٧٠.  

) ا2ولى الطبعة(،  الوجود العسكري ا8جنبي في الخليج ).م ٢٠٠٤. ( ياسين ، سويد 

  .مركز دراسات الوحدة العربية:  بيروت

ا<قليمي���ة الجدي���دة والتكام���ل ا<قليم���ي ب���ين ال���دول .)م ٢٠٠٠(. يعب,,,دالھاد ، س,,,ويفي

  .، مصر جامعة الدول العربيةدبلوم ،. النامية

مجل�س التع�ـاون ل�دول الخلي�ـج العربي�ة آليات�ه ) . ھ,ـ ١٤١٥. (الشريدة ، عبد الھ,ادي 

 ).الطبع,ة ا2ول,ى (،  أھدافـه المعلنة  وعKقتـه بالمنّظم�ـات ا<قليمّي�ة والدولّي�ة

  .مكتبة مدبولي : القاھرة 

تجرب�ة مجل�س التع�اون الخليج�ي ف�ي ض�وء تجرب�ة ).م ٢٠٠٢( . الشطي، وفاء فاضل

،  القاھرة السياسية،معھد البحوث والدراسات  رسالة دبلوم ، .اGتحاد ا8وروبي

  .مصر

. ا<قليمي��ة الجدي��دة والتكام��ل ا<قليم��ي ب��ين ال��دول النامي��ة).م ٢٠٠٠(بديع,,ة،  بلش,,ھ

،  الق,اھرة ،القس,م ا3قتص,ادي-معھد البح,وث والدراس,ات العربي,ة بلوم ،رسالة د

  .مصر

الھجرة الوافدة الى دول مجل,س التع,اون الخليج,ي ). "م٢٠١٠. (الشماسي ، ميثاء سالم 

مرك���ز ا<م���ارات للدراس���ات ، أب,,,و ظب,,,ي،" اش,,,كاليات الواق,,,ع ورؤى المس,,,تقبل

  .والبحوث اGستراتيجية

التح,,ديات ا3قتص,,ادية الت,,ي تواج,,ه مجل,,س )"م ١٩٩٩(،  فاطم,,ة عب,,د Z، الشماس,,ي  

ندوة بعن�وان مس�تقبل مجل�س التع�اون :أبو ظبي ،"التعاون لدول الخليج العربية

  .مركز ا�مارات للدراسات ا�ستراتيجية والبحوث ا�ستراتيجية،الخليجي
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 التح�ديات اGقتص�ادية الت�ي تواج�ه مجل�س التع�اون).م١٩٩٩(فاطمة س,عيد،، الشماسي

 ا�م,,اراتمرك,,ز :المتح,,دةالعربي,,ة  ا�م,,اراتظب,,ي  أب,,و ،ل��دول الخل��يج العربي��ة

  .ا�ستراتيجية للدراسات والبحوث

السياس��ات المش��تركة ل��دول مجل��س التع��اون   ).ھ,,ـ١٤٣١.(الش,,مراني ، حم,,دان عل,,ي 

  . مكتبة الملك فھد الوطنية: الرياض) . الطبعة ا2ولى( ،  لدول الخليج العربية

رؤي�ة إس�تراتيجية للعKق�ات ب�ين دول مجل�س ). م ٢٠١٢( . ور زوي,دمنص, ، الشمري

 جامعة نايف العربي,ة للعل,وم ا2مني,ة رسالة ماجستير، .التعاون الخليجي وإيران

  .، المملكة العربية السعودية  الرياض ،

السياس��ة  "ا3تح,,اد ا2وروب,,ي للتج,,ارة الح,,رة "، )م١٩٩٦(الش,,يخ ، ص,,Dح إس,,ماعيل ،

  ھرة ، العدد، القاالدولية 

دمش,ق ) الطبعة ا2ولى (،  قراءة في أزمة دول النمور) . م ١٩٩٨. ( صارم ، سمير 

  .دار الفكر:  

أراء ح�ول الخل�يج مجل�ه  ، "من اجل اتحاد خليج,ي" ، )م ٢٠١٢(، صالح بكر، طيارال

  .٣٦_٣٥ص ٩٢العدد   الرياض ،، 

إل���ى لج���ان مكافح���ة  دول الخل���يج التق���ارير المقدم���ة). م٢٠٠٦. (الع,,,اني ، مص,,,طفى 

  . ثمركز الخليج لtبحا: ، دبي  ا<رھاب مجلس ا8من الدولي

، "وخط,وط اوبام,ا الحم,ر ا�يران,يالبرن,امج الن,ووي " ، )م ٢٠١٢(، مص,طفى ،عانيال

  .٥٧-٥٦ص ٩٢العدد   ، الرياض ، أراء حول الخليجمجله 

،  ا<رھ��ابدول الخل��يج ق��وانين ومعاھ��دات مكافح��ة  ، )م٢٠٠٦( .مص,,طفى  ،الع,,اني

  .مركز الخليج لtبحاث:  دبي

المس,,,تقبل ا3قتص,,,ادي مجل,,,س التع,,,اون ل,,,دول الخل,,,يج "،)١٩٩٩(محم,,,د ، ، العس,,,ومي

مرك,,ز ،ن��دوة بعن��وان مس��تقبل مجل��س التع��اون الخليج��ي:أب,,و ظب,,ي ،"العربي,,ة

  .ا�مارات للدراسات ا�ستراتيجية والبحوث ا�ستراتيجية 
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 أداهل ا3قتص,,ادي ب,,ين دول مجل,,س التع,,اون التكام,,"،) م ٢٠١٢(، عDء،قعب,,د ال,,رزا

  .٥٥-٥٣ص ٩٢العدد   ، الرياض ، ة أراء حول الخليجمجل ،" فاعله لDتحاد

، Z ث,,,ة عق,,,ود م,,,ن ").م٢٠١١( عب,,,د الكريم،عب,,,دDمجل,,,س التع,,,اون الخليج,,,ي بع,,,د ث

 الع,دد،بي,روت ، مجلة شؤون خليجي�ة ،" ا2منيالمحور  رؤية مستقبلية..إنشائه

  .٧٧-٦٤ص ،  ٦٤

الف,,رص :  دول الخل,,يج م,,ن التع,,اون ال,,ى ا3تح,,اد " .) م ٢٠١٢(،  احم,,د،  كعب,,د المل,,

  .٢٧-٢٥ ص ٩٢العدد   ، الرياض ، أراء حول الخليجمجله  ،"والتحديات

Z التحديات الداخلية التي تواج�ه مجل�س التع�اون ل�دول ).م١٩٩٩(عبد الخالق ،، عبد

للدراس,ات  ا�م,اراتمرك,ز :المتحدةة العربي ا�ماراتظبي أبو  ،الخليج العربية

  .ا�ستراتيجية والبحوث

مجل�س التع�اون ل�دول الخل�يج العربّي�ة م�ن التع�اون  ).م١٩٩٦. (عبيد ، ن,ايف عل,ي   

  .مركز دراسات الوحدة العربّية: بيروت ) .  الطبعة ا2ولى ( ، إلى التكامل

شكاGته م�ن منظ�ور أمن الخليج العربي تطوره وإ).م٢٠٠٦.(العجمي ، ظافر محمد   

  .مركز دراسات الوحدة العربية:، بيروتالعKقات الدولية 

مجل,,س التع,,اون الخليج,,ي بع,,د ثDث,,ة عق,,ود م,,ن "،  )م ٢٠١١(، حم,,دأمحم,,د ، ع,,دويال

 ، بي,روت ، مجل�ة ش�ؤون خليجي�ة ، "المح,ور السياس,ي رؤي,ة مس,تقبلية .انشائه

  .٦١-٤٠ص ،  ٦٤ العدد

دور المملكة العربي�ة الس�عودية : كافحة ا<رھاب م). م٢٠١٠. (عسيري ، علي سعيد 

ال,دار العربي,ة للعل,,وم : بي,روت ). ا2ول,ى الطبع,ة( ،  ف�ي الح�رب عل�ى ا<رھ�اب

  .ناشرون

مس,,تقبل ا3تح,,اد ا2وروب,,ي ف,,ي النظ,,ام ال,,دولي "، ) م ٢٠٠٤(عل,,ي، عل,,ي المليج,,ي ، 

، الري,اض ، مجلة كلي�ة المل�ك خال�د العس�كرية ، " وتأثيره على القضايا العربية

  .٧٦العدد 
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الملف النووي ا�يراني تش,ديد العقوب,ات وممارس,ة "،  )م٢٠٠٧( ، علي، علي المليجي

  . ٨٩ ، العدد ، الرياض  الملك خالد العسكرية كليةمجلة ، " الضغوطات

لم,,اذا تط,,ور مش,,روع ا3تح,,اد : ق,,راءه ف,,ي تج,,ربتين). "م ١٩٩٩(عم,,اد ، عب,,دالغني ، 

، دمش,ق ،الع,دد  مجل�ة الموق�ف ،"ا3قتص,ادي العرب,يا2وروبي وتعثر التكام,ل 

١٤٣.  

دراس���ة :والتن���ازع ف���ي العKق���ات الدولي���ة الراھن���ة ) .  م١٩٩٩(أبوعيش,,,ة ، محم,,,د  

  .دار الكتب الوطنية:بنغازي) . الطبعة ا2ولى ( ،  المفاھيم والنظريات

 ، ش,,ؤونا<تح��اد ا8وروب��ي والعKق��ة م��ع الع��الم العرب��ي .)م١٩٩٣(غ,,زي ، غس,,ان،

  .١٧حوث والتوثيق، بيروت ، العدد ا2وسط مركز الدراسات ا�ستراتيجية والب

دروس الماض��ي واحتم��اGت : ا<تح��اد النق��دي ا8وروب��ي). م١٩٩٨(غ,,زي ،غس,,ان ،

، شؤون ا2وسط ، مركز الدراسات ا�س,تراتيجية والبح,وث والتوثي,ق المستقبل 

  . ٧٣، بيروت ، العدد 

،  "ا3تح,,اد ام الض,,عف؟:العربي,,ةدول الخل,,يج " .)م ٢٠١٢(، ص,,دقه يحي,,ى،  فاض,,ل   

  .٢١-١٩ص ٩٢ العدد  ، الرياض ،أراء حول  الخليجمجله 

قواع��د إع��داد البح��ث العلم��ي وأس��اليب من��اھج  ) .م ٢٠٠٩. (ف,,روان ، حس,,ين أحم,,د 

  ). ن.د(صنعاء ). م٢٠١٠ -م٢٠٠٩طبعة جديدة (التحليل 

امل السياس,ي وا3قتص,ادي ف,ي تحقي,ق دور التك" .)م ٢٠١٢( ، قاسم شاكر ، فDحيال  

  ٩٢ الع,دد  ، الري,اض ، أراء حول الخليجمجله  ، "دول مجلس التعاون أھداف

  .٥٢-٤٨ص

الطبع,ة ( الم�دخل إل�ى دراس�ة ا<س�تراتيجية ،). م ٢٠١١. ( محم,د  رفھمي، عب,د الق,اد

  .دار مجد3وي للنشر والتوزيع: ا2ردن ) . ا2ولى

ا3تح,,اد ا2ورب,,ي م,,ن الس,,وق المش,,تركة إل,,ى الوح,,دة ").١٩٩٨(قاب,,ل، محم,,د ص,,فوت ، 

  .١٦-١٤صم  ١٩٩٨أكتوبر  العدد،الظھران ،  القافلةمجله ،   "ا3قتصادية
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: ، الري,اض  أمام التح�ديات مجلس التعاون الخليجي ).ھـ ١٤١٨.(القرني،علي حسن 

  .مكتبة العبيكان

 ٢١ى مش�ارف الق�رن مجلس التعاون لدول الخليج العربي�ة عل� ).١٩٩٨(قمة أبو ظبي

  .مركز المارات للدراسات والبحوث ا�ستراتيجية:، أبو ظبي

البحث العلمي واستخدام مصادر المعلوم�ات التقليدّي�ة ). م٢٠٠٧.  ( قنديلجي ، عامر 

دار الي,,,ازوري العلمي,,,ة للنش,,,ر : ا2ردن ). الطبع,,,ة ا2ص,,,لّية(، وا<ليكترونّي���ة

  .والتوزيع

مس,,,يرة مجل,,,س التع,,,اون ل,,,دول الخل,,,يج العربي,,,ة "،)م١٩٩٩(ابتس,,,ام س,,,ھيل ، ، الكتب,,,ي 

 ا<م���اراتمرك���ز :المتح,,,دةالعربي,,,ة  ا�م,,,اراتظب,,,ي  أب,,,و ،"والمش,,,اھد المحتمل,,,ة

  .ا<ستراتيجيةللدراسات والبحوث 

تط����ور ا8م����ن ا<قليم����ي الخليج����ي من����ذ ع����ام ) . م ٢٠١٢.(كش,,,,ك ، اش,,,,رف محم,,,,د 

مرك,ز دراس,ات : ، بي,روت  دراسة في ت�أثير إس�تراتيجية حل�ف النيت�و:٢٠٠٣

  .الوحدة العربية

اGتح���اد ا8وروب���ي ومجل���س  .)م  ٢٠٠٦( لوش,,,اني، ج,,,اكو ؛ و نيوج,,,ارت ، ف,,,يلكس 

  .مركز الخليج لtبحاث: ، دبي  التعاون الخليجي نحو شراكة جديدة

ال,,دار :الق,,اھرة) .الطبع,,ة ا2ول,,ى ( ،  العولم��ة وا<قليمي��ة).م٢٠٠٠.(المج,,دوب ،أس,,امه 

  .المصرية اللبنانية

، إستراتيجية التنمية الشاملة بعي�دة ا2مانة العامة ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  .)م٢٠٢٥ -٢٠٠٠ (المدى لدول مجلس التعاون 

مجل,,,س التع,,,اون الخليج,,,ي م,,,ا ب,,,ين التوس,,,ع ". )م ٢٠١٢(، ظ، عب,,,د الحف,,,ي محب,,,وب  

  .٣٤-٣٠ص  ٩٢ العدد   ، الرياض ، أراء حول الخليجمجله  ،" وا3تحاد

الج���ذور واaلي���ات : أزم���ة النم���ور اaس���يوية) . م  ٢٠٠٠. (حي,,,ى ال,,,دين ، عم,,,رو م

  .دار الشروق: القاھرة ) الطبعة ا2ولى ( ، والدروس المستفادة 
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المملك���ة العربي���ة الس���عودية ومكافح���ة ا<رھ���اب م���ن وراء ). ٢٠٠٢.(ع,,,زت ، م,,,راد

  ).الطبعة ا2ولى ( ،  سبتمبر ١١أحداث 

دول مجل�س التع�اون الخليج�ي الفج�وة ب�ين ). م١٩٩٨(لمنعم ، المراكبي ، السيد عبد ا

 إمكاناتھا اGقتصادية وقدراتھا السياسّية وأثر ذلك عل�ى ا8م�ن الق�ومي العرب�ي

  .مكتبة مدبولي: القاھرة ).الطبعة ا2ولى (، 

: بيروت). الطبعة ا2ولى(، معجم لغوي عصري: الرائد). م ١٩٨٦. (مسعود، جبران 

Dييندار العلم للم.  

 الوحدةلقيام  المحفزة والدولية ا�قليميةالمتغيرات ". )م ٢٠١٢(،عبد الواحد ،  مشعل  

  .٢٥-٢٢ص ٩٢العدد  ، الرياض ، أراء حول الخليجمجله  ، "الخليجية

أھ,,داف مجل,,س التع,,اون ل,,دول الخل,,يج العربي,,ة "،)١٩٩٩(س,,عادة س,,يف ، ، المس,,كري 

مرك,,ز ،مجل��س التع��اون الخليج��ين��دوة بعن��وان مس��تقبل :أب,,و ظب,,ي  ،"ومس,,يرته

  .ا�مارات للدراسات ا�ستراتيجية والبحوث ا�ستراتيجية

 ،"مس,تقبل مجل,س التع,اون ل,دول الخل,يج العربي,ة"،)م١٩٩٩(سعادة س,يف ، ، المسكري

  .للدراسات والبحوث ا<ماراتمركز :المتحدةالعربية  ا�ماراتظبي  أبو

 الوحدةمستقبليه  رؤية .اون الخليجيمجلس التع". )م ٢٠١١( ، محمد فتوح،  مصطفى

 .١٣٤-١١٩ص  ٦٢ العدد، بيروت ،  شؤون خليجية "الخليجية

: القاھرة ) القاھرة ( ،  سياحة في ربوع النمور اaسيوية). م١٩٩٧.(مظھر، سليمان 

  .دار المصرية اللبنانية

 : لق,,اھرةا ) .الرابع,,ةالطبع,,ة ( ، مجم,,ع اللغ,,ة العربي,,ة  .)م ٢٠٠٥( .  المعج,,م الوس,,يط 

  .مكتبة الشروق الدولية

 والعمل,,ةواق,,ع ومعوق,,ات التكام,,ل ا3قتص,,ادي ". )م٢٠١٠( ، ھيل,,ه حم,,د،  مكيم,,يال  

  .٣٨-٩ص  ٦٢ العدد، بيروت ، شؤون خليجية "بين دول المجلس الموحدة
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دول مجل,,,س التع,,,اون ل,,,دول الخل,,,يج العربي,,,ة ومنظم,,,ة ). " م٢٠٠٩.(نع,,,وش، ص,,,باح 

  .مركز المارات للدراسات والبحوث ا<ستراتيجية:ظبي ، أبو" التجارة العالمية 

،  السياس�ة الدولي�ة" ا3تحاد ا2وروبي والشرق ا2وس,ط" ).م٢٠٠٠. (نيرمين ،نوري 

  .١٤٢القاھرة ، العدد 

،  مجل��ة ا8كاديمي��ة، "إل,,ى أي,,ن وص,,ل ا3تح,,اد ا2وروب,,ي ؟ " ھابس,,ورغ ، أوط,,و دو، 

  .١٤عدد مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، ال

التفكي,,,ر والتخط,,,يط ا3س,,,تراتيجي كي,,,ف ن,,,ربط ). "م٢٠٠٨.(ھ,,,Dل، محم,,,د عب,,,دالغني 

  .، مصر الجديدةمركز تطوير ا8داء والتنمية،" الحاضر والمستقبل ..بين

ھ,,,ل للديمقراطي,,,ة ومس,,,تقبل ف,,,ي دول الخل,,,يج ).م ٢٠٠٨(. ع,,,دنان محم,,,د ، الھياجن,,,ة

  .، لبنان بيروت ،العربي

ف,,,ي منظ,,,ور ط,,,Dب جامع,,,ه  الخليجي,,,ة الوح,,,دة". )م ٢٠١٢(،  عل,,,ي اس,,,عد، وطف,,,ه  

 . ٤٧-٤٢ص  ٩٢ العدد  ، الرياض، أراء حول الخليجمجله  "الكويت

ا3تح,اد ا2ورب,ي ".)م٢٠٠٠(،) مراجع,ة وإع,داد(ويستليك ، مارتن ؛ ورؤوف ، باس,ل 

، معھ,,د  مجل��ة التع��اون ،"بعي,,د امس,,تردام مف,,اھيم جدي,,دة ف,,ي ا3ن,,دماج ا2ورب,,ي

  . ٥١لعدد الرياض ، ا

 ،"الخليجي,ة الوح,دةدور العامل ا3مني ف,ي تماس,ك تجرب,ه ") م ٢٠١٠(، محمد ، ياسين

  .١١٨-٦٢٣٩العددبيروت ، ،شؤون خليجية
  

McCormick, John, (2005). Understanding the European Union, 
Palgrave Macmillan. New York: (3

rd
 edition).  

 "weak states off-shore piracy in modern times" ،Kerstin petrtto 

)Nairobi: Hanns Seidel foundation, March 2008(  

  http://www.gcc-sg.org العامة لمجلس التعاون ا2مانة

  www.arableagueonline.org جامعة الدول العربية

    .http://www.alriyadh.com.موقع جريد الرياض



- ١٧٥ - 

 

 .الموقع الرسمي ،الدول المرشحة لDنضمام إلى ا�تحاد ا2وروبي

-http://umranyat.blogspot.com/2007/09/blog. مدونة عمرانيات 

post_177.html.  

    http://siyasa-sahafa.yoo7.com.  ةالسياسيمنتدى 

   .http://www.ahewar.org/debat/nr.aspمنتدى مؤسسة الحوار المتمدن 

  http://digital.ahram.org.25/1/1434 .  منتديات السياسة الدولية

  http://www.tomohna.com . منتديات طموحنا

-http://europa.eu/aboutالموقع الرسمي، تاريخ علم ا�تحاد ا2وروبي

eu/basic- information/symbols/flag/index_en.htm  

، الموقع الدول ا2عضاء في ا�تحاد ا2وروبي

  http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm.سميالر

  .قع الرسميالمو ،الدول ا2وروبية التي 3 تسعى لDنضمام إلى ا�تحاد ا2وروبي

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm  

  .الموقع الرسمي ،الدول المرشحة لDنضمام إلى ا�تحاد ا2وروبي

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm.  

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm. 
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  مالحق الدراسة



- ١٧٧ - 

 

        
        
        
        
        

        ))))١١١١((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
النظام األساسي لدول جملس التعاون النظام األساسي لدول جملس التعاون النظام األساسي لدول جملس التعاون النظام األساسي لدول جملس التعاون 

        اخلليجياخلليجياخلليجياخلليجي
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  دولة ا�مارات العربية المتحدة

  دولة البحرين

  ملكة العربية السعوديةالم

  سلطنة عمان 

  دولة قطــــر

  دولة الكويت

إدراكا منھا لما يربط بينھا من عDقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابھة 

  أساسھا العقيدة ا�سDمية

  وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الھدف التي تجمع بين شعوبھا 

  ھا في جميع الميادينورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين

واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينھا إنما يخدم ا2ھداف السامية لtمة 

  العربية 

واستكما3 لما بدأته من جھود في مختلف المجا3ت الحيوية التي تھم شعوبھا 

  وتحقق طموحاتھا نحو مستقبل أفضل وصو3 إلى وحدة دولھا 

الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط وتمشيا مع ميثاق جامعة 

  أقوى 

وتوجيھا لجھودھا إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية وا�سDمية وافقت فيما 

  ـ :بينھا على ما يلـي 

  إنشاء المجلس : المادة ا2ولى

ينشأ بمقتضى ھذا النظام مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويشار 

  ه فيما بعد بمجلس التعاون إلي

  المقـر : المادة الثانية

  يكون مقر مجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

  اجتماعات مجلس التعاون: المادة الثالثة

  .يعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول ا2عضاء 
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  : ا2ھـداف: المادة الرابعة

  ثل أھداف مجلس التعاون ا2ساسية فيما يلي تتم

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول ا2عضاء في جميع الميادين وصو3  - ١

  . إلى وحدتھا

تعميق وتوثيق الروابط والصDت وأوجه التعاون القائمة بين شعوبھا في مختلف  - ٢

  . المجا3ت

  : ا في ذلك الشئون اlتيةوضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بم - ٣

  الشئون ا3قتصادية والمالية 

  الشئون التجارية والجمارك والمواصDت 

  الشئون التعليمية والثقافية 

  الشئون ا3جتماعية والصحية 

  الشئون ا�عDمية والسياحية 

  الشئون التشريعية وا�دارية 

دين والزراعـة دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجا3ت الصناعـة والتع

والثروات المائيــة والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع 

  مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبھا 

  عضوية مجلس التعاون: المادة الخامسة

يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية 

   ٤/٢/١٩٨١ي الرياض بتاريخ ف

  أجھزة مجلس التعاون: المادة السادسة

  يتكون مجلس التعاون من ا2جھزة الرئيسية التالية  

  المجلس ا2على وتتبعه ھيئة تسوية المنازعات  - ١

  المجلس الوزاري  - ٢

  ا2مانة العامة  - ٣

  ولكل من ھذه ا2جھزة إنشاء ما تقتضيه الحاجة من أجھزة فرعية

  المجلس ا2على : دة السابعةالما

المجلس ا2على ھو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول 

  ا2عضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الھجائي 2سماء الدول 

يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على 
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  آخر دعوة أي مــن ا2عضاء وتأييد عضو 

  يعقد المجلس ا2على دوراته في بلدان الدول ا2عضاء 

  يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الدول ا2عضاء 

  اختصاصات المجلس ا2على: المادة الثامنة 

  يقوم المجلس ا2على بالعمل على تحقيق أھداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي  

  

  ا2عضاء النظر في القضايا التي تھم الدول  - ١

  وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط ا2ساسية التي يسير عليھا  - ٢

النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض  - ٣

  . عليه من المجلس الوزاري تمھيدا 3عتمادھا

  النظر في التقارير والدراسات التي كلف ا2مين العام بإعدادھا  - ٤

  اعتماد أسس التعامل مع الدول ا2خرى والمنظمات الدولية  - ٥

  إقرار نظام ھيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائھا  - ٦

  تعيين ا2مين العام  - ٧

  تعديل النظام ا2ساسي لمجلس التعاون  - ٨

  إقرار نظامه الداخلي  - ٩

  التصديق على ميزانية ا2مانة العامة  - ١٠

  في المجلس ا2على التصويت : المادة التاسعة

  يكون لكل عضو من أعضاء المجلس ا2على صوت واحد 

تصدر قرارات المجلس ا2على في المسائل الموضوعية بإجماع الدول ا2عضاء 

  الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل ا�جرائية با2غلبية 

  ھيئة تسوية المنازعات : المادة العاشرة

  وتتبع المجلس ا2على " ھيئة تسوية المنازعات"لتعاون ھيئة تسمى يكون لمجلس ا

  يتولى المجلس ا2على تشكيل الھيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخDف 

إذا نشأ خDف حول تفسير أو تطبيق النظام ا2ساسي ولم تتم تسويته في إطار 

ه إلى ھيئة تسوية فللمجلس ا2على إحالت. المجلس الوزاري أو المجلس ا2على 

  المنازعات 

ترفع الھيئة تقريرھا متضمنا توصياتھا أو فتواھا بحسب الحال إلى المجلس ا2على 

  .3تخاذ ما يراه مناسبا 
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  المجلس الوزاري : المادة الحادية عشرة

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول ا2عضاء أو من ينوب عنھم من 

للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية ا2خيرة للمجلس الوزراء وتكون رئاسته 

  ا2على وعند ا3قتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس ا2على 

يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثDثة أشھر ويجوز له عقد دورات 

  استثنائية بناء على دعوة أي من ا2عضاء وتأييد عضو آخر 

  ان اجتماع دورته التالية يقرر المجلس الوزاري مك

  يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول ا2عضاء 

  اختصاصات المجلس الوزاري : المادة الثانية عشرة

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تھدف إلى تطوير 

ما يلزم بشـــأنھا التعاون والتنسيق بين الدول ا2عضاء في مختلف المجا3ت واتخاذ 

  من قــرارات أو توصيات 

العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق ا2نشطة القائمة بين الدول ا2عضاء في مختلف 

المجا3ت وتحال القرارات المتخذة في ھذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعھا 

  بتوصية إلى المجلس ا2على 3تخاذ القرار المناسب بشأنھا 

يات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس تقديم التوص

  التعاون موضع التنفيذ 

تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين ا2نشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير 

التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول ا2عضاء وتشجيع انتقال ا2يدي 

  ما بينھا العاملة من مواطني الدول ا2عضاء في

إحالة أى من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر فنية أو متخصصة للدراسة 

  وتقديم ا3قتراحات المناسبة بشأنه 

النظر في ا3قتراحات المتعلقة بتعديل ھذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنھا 

  إلى المجلس ا2على 

  tمانة العامة إقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي ل

بترشيح من ا2مين العام يعين المجلس الوزاري ا2مناء المساعدين لمدة ثDث 

  سنوات قابلة للتجديد 

اعتماد التقارير الدورية وكذلك ا2نظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون ا�دارية 

ديق على والمالية المقترحة من ا2مين العام وكذلك التوصية للمجلس ا2على بالتص
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  ميزانية ا2مانة العامة 

  التھيئة 3جتماعات المجلس ا2على وإعداد جدول أعماله 

  النظر فيما يحال إليه من المجلس ا2على 

  التصويت في المجلس الوزاري : المادة الثالثة عشرة

  يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد 

الموضوعية بإجماع الدول ا2عضاء تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل 

الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل ا�جرائية 

  والتوصيات با2غلبية 

  ا2مانة العامة : المادة الرابعة عشرة

تتكون ا2مانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من 

  موظفين 

ا2مين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثDث يعين المجلس ا2على 

  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

  يرشح ا2مين العام ا2مناء المساعدين 

يعين ا2مين العام موظفي ا2مانة من بين مواطني الدول ا2عضاء و3 يجوز له 

  ا3ستثناء إ3 بموافقة المجلس الوزاري 

شرة عن أعمال ا2مانة العامة وحسن سير العمل في يكون ا2مين العام مسئو3 مبا

مختلف قطاعاتھا ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصDحيات 

  المخولة له 

  اختصاصات ا2مانة العامة: المادة الخامسة عشرة

  تتولى ا2مانة العامة المھام التالية  

ط والبرامج المتكاملة للعمل إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخط - ١

  المشترك لدول مجلس التعاون 

  إعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون  - ٢

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس ا2على والمجلس الوزاري من قبل  - ٣

  الدول ا2عضاء 

  ي إعداد التقارير والدراسات التي يطلبھا المجلس ا2على أو المجلس الوزار - ٤

إعداد مشروعات اللوائح ا�دارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون  - ٥

  وتزايد مسئولياته 

  إعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون  - ٦
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التحضير لDجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات  - ٧

  القرارات 

ري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس ا3قتراح على رئيس المجلس الوزا - ٨

  الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك 

  أية مھام أخرى تسند إليھا من المجلس ا2على أو المجلس الوزاري 

  المادة السادسة عشرة

يمارس ا2مين العام وا2مناء المساعدون وكافة موظفي ا2مانة العامة مھام وظائفھم 

وا عن أى تصرف يتنافى وواجبات وظائفھم وأ3 باستقDل تام وعليھم أن يمتنع

  يفضوا بأسرار أعمالھم سواء أثناء الخدمة أو بعدھا 

  ا3متياز والحصانات : المادة السابعة عشرة

يتمتع مجلس التعاون وأجھزته في إقليم كل دولة من الدول ا2عضاء با2ھلية 

  راضه والقيام بوظائفه القانونية وبا3متيازات والحصانات التي يتطلبھا تحقيق أغ

يتمتع ممثلو الدول ا2عضاء في المجلس وموظفوه با3متيازات والحصانات التي 

تحددھا اتفاقية تعقد لھذا الغرض بين الدول ا2عضاء كما تنظم العDقة بين المجلس 

  ودولة المقر باتفاقية خاصة 

من ھذه المادة يتمتع  ٢إلى أن يتم وضع ونفاذ ا3تفاقيتين المشار إليھما في الفقرة 

ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون وموظفوه با3متيازات والحصانات الدبلوماسية 

  الثابتة للھيئات المماثلة 

  المادة الثامنة عشرة

  يكون لtمانة العامة ميزانية تسـاھم فيھا الدول ا2عضاء بنسـب متسـاوية

  نفاذ النظام ا2ساسي : المادة التاسعة عشرة

ذا النظام حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست يدخل ھ

  المشار اليھا في ديباجة ھذا النظام 

تودع النسخة ا2صلية من ھذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية 

. كجھة ايداع تقوم بتسليم صورة طبق ا2صل منه لكل دولة من الدول ا2عضاء 

  ام ا2مانة العامة التي تصبح مودعا لديھا لحين قي

  تعديل النظام ا2ساسي : المادة العشرون 

  2ي دولة عضو طلب تعديل ھذا النظام 

يقدم طلب التعديل لtمين العام الذي يتولى إحالته للدول ا2عضاء وذلك قبل عرضه 

  على المجلس الوزاري بأربعة أشھر على ا2قل 
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  ول إذا أقره المجلس ا2على با�جماع يصبح التعديل نافذ المفع

  أحكام ختامية: المادة الحادية والعشرون

  3 يجوز إبداء تحفظ على أحكام ھذا النظام 

  المادة الثانية والعشرون

تقوم ا2مانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من ھذا النظام لدى الجامعة العربية وا2مم 

  المتحدة بقرار من المجلس الوزاري

  ا2مارات العربية المتحدة - وقيع على ھذا النظام في مدينة أبو ظبيتم الت

  ميDدية ١٩٨١أيار  ٢٥ھجرية الموافق  ١٤٠١رجب  ٢١بتاريخ 

  من نسخة واحدة باللغة العربية 

  

  دولة ا�مارات العربية المتحدة

  دولة البحرين

  المملكة العربية السعودية

  سلطنة عمان 

  دولة قطــــر

  دولة الكويت
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        ))))٢٢٢٢((((ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم ملحق رقم 
جدول انعقاد دورات اBلس األعلى جدول انعقاد دورات اBلس األعلى جدول انعقاد دورات اBلس األعلى جدول انعقاد دورات اBلس األعلى 

 واBلس الوزاري لدول جملس التعاونواBلس الوزاري لدول جملس التعاونواBلس الوزاري لدول جملس التعاونواBلس الوزاري لدول جملس التعاون
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  املبادرة العربية للسالماملبادرة العربية للسالماملبادرة العربية للسالماملبادرة العربية للسالم
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 ٢٠٠٢النص الكامل لمبادرة السKم العربية لعام 

   

   

مة المنعقد في دورته إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الق"

يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاھرة في   إذ ١٤الـ  العادية

أن السDم العادل والشامل خيار إستراتيجي للدول العربية  من ١٩٩٦ حزيران/ يونيو

الدولية، ويستوجب التزاما مقابD تؤكده إسرائيل في ھذا  يتحقق في ظل الشرعية

  .الصدد

   
وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي ا2مير عبد Z بن عبد  -

ولي عھد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خDلھا مبادرته داعيا إلى  العزيز،

، تنفيذا ١٩٦٧إسرائيل الكامل من جميع ا2راضي العربية المحتلة منذ  انسحاب

ھما قرارات مؤتمر مدريد عام واللذين عززت) ٣٣٨و ٢٤٢(ا2من  لقراري مجلس

مقابل السDم، وإلى قبولھا قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات  ا2رض ومبدأ ١٩٩١

وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء عDقات . الشرقية سيادة وعاصمتھا القدس

  .مع إسرائيل طبيعية في إطار سDم شامل

   
العسكري للنزاع لم يحقق السDم وانطDقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل 

  :ا�طرافا2من 2ي من  أو

   
يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتھا، وأن تجنح للسلم معلنة  -١

  .السDم العادل ھو خيارھا ا�ستراتيجي أيضا أن

   
  :كما يطالبھا القيام بما يلي - ٢
  
ي ذلك الجو3ن ا3نسحاب الكامل من ا2راضي العربية المحتلة بما ف -أ

، وا2راضي التي مازالت ١٩٦٧حزيران /وحتى خط الرابع من يونيو السوري

  .لبنان محتلة في جنوب
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التوصل إلى حل عادل لمشكلة الDجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا  -ب

  .١٩٤الجمعية العامة لtمم المتحدة رقم  لقرار

  

ى ا2راضي الفلسطينية قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عل -ج

في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون  ١٩٦٧حزيران /منذ الرابع من يونيو المحتلة

  .الشرقية عاصمتھا القدس

   
  :عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي - ٣
وبين   اعتبار النزاع العربي ا�سرائيلي منتھيا، والدخول في اتفاقية سDم بينھا - أ 

  .ن لجميع دول المنطقةإسرائيل مع تحقيق ا2م

  .إنشاء عDقات طبيعية مع إسرائيل في إطار ھذا السDم الشامل -ب

   
ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في  - ٤

  .العربية المضيفة البلدان

   
  يدعو المجلس حكومة إسرائيل وا�سرائيليين جميعا إلى قبول ھذه المبادرة - ٥

ة أعDه حماية لفرص السDم وحقنا للدماء، بما يمكن الدول العربية المبين

من العيش في سDم جنبا إلى جنب، ويوفر لtجيال القادمة مستقبD آمنا  وإسرائيل

  .وا3ستقرار يسوده الرخاء

   
  .يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم ھذه المبادرة - ٦

   
ئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول ا2عضاء يطلب المجلس من ر - ٧

وا2مين العام �جراء ا3تصا3ت الDزمة بھذه المبادرة والعمل على تأكيد  المعنية

على كافة المستويات وفي مقدمتھا ا2مم المتحدة ومجلس ا2من والو3يات  دعمھا

 ".حاد الروسي والدول ا�سDمية وا3تحاد ا2وروبيوا3ت  المتحدة
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  أسماء ا8ستاذة المحكمين

  

  عبد الغفار عفيفي  ألدويك/الدكتور

  الفواز نعبد الرحم/الدكتور

  العتيبي عبد *  نعبد الرحم/الدكتور

  محمد  خالد حربه/الدكتور

  إبراھيم مرغني/دكتورال

  النعمان أمير عبد */الدكتور

  عصام فاعور ملكاوي/الدكتور

  محمد رائف مسعد/الدكتور

  جمال الدين محمد مظلوم/الدكتور

 يحيى دماس الغامدي/ الدكتور
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        خطاب تسهيل املهمةخطاب تسهيل املهمةخطاب تسهيل املهمةخطاب تسهيل املهمة
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  )نموذج تحكيم( 

  

 ةمجلس التعاون لدول الخليج العربي حويلستراتيجي لتتصور إ
   إلى اتحاد

  إعداد الطالب

  مطير بن سعيد الشمري

  إشراف

  عزالدين عمرو موسى/ د.أ

  

  

  الرياض

  م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  لوم األمنيةجامعة نايف العربية للع
  كليـة العلوم اإلستراتيجيـــــة   

  دراسات الدولية واإلقليميةقسم ال     

  

  حفظه اهللا                              عزالدين عمرو موسى/الدكتورسعادة األستاذ          

  : وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا 

إستراتيجي  تصور"  ستير والتي هي بعنوانأفيد سعادتكم أنني أقوم بإعداد رسالة الماج         
  " إلى اتحاد ةمجلس التعاون لدول الخليج العربي حويللت

  :أهمية البحث

أهمية البحث في كونه يقدم تصورا استراتيجيا لتحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد كما أن البحث يعد في حالة  تكمن
  .لجديداكتماله بإذن مرجعًا علميًا في هذا الموضوع ا

  :تساؤالت البحث

 ما األسباب أو الدواعي التي أدت إلي قيام مجلس التعاون الخليجي؟ -٧

مــا األســباب التــي حالــت دون تحقيــق التكامــل فــي االتفاقيــات التــي أبرمــت  -٨

 ٤؟في مرحلة التعاون

التـي سـتواجه التحـول مـن التعـاون  الداخلية واإلقليميـة والدوليـة التحدياتما  -٩

 ؟إلى االتحاد

مقومات واإلمكانات المتوافرة في دول المجلس والتـي يمكـن أن تسـهم ما ال -١٠

 في بناء االتحاد المقترح؟

مــا التجــارب اإلقليميــة والدوليــة التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي بنــاء هــذا   -١١

 ؟االتحاد المأمول

  ما التصور االستراتيجي الذي يمكن بناؤه النجاز هذا التحول؟ -١٢
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  :عاملين بالقطاعات التاليةال عدد من تطبيقية علىدراسة  

  األمانة العامة في مجلس التعاون الخليجيفي الخبراء والمسئولين  -١

 بعض المسئولين بوزارة الخارجية السعودية -٢

 وزارة االقتصاد السعودية -٣

 وزارة المالية السعودية -٤

 بعض اإلعالميين العاملين بالقطاعات اإلعالمية المختلفة -٥

اعتبار أنهم مواطنين خليجيين من وب من المسئولين بهذه القطاعات شريحةعلى اعتبار أنهم يمثلون ، 

نجاز التحول من حالة التعاون إلى إجل الخروج بتصور استراتيجي يساعد على أمن  ،الناحية األخرى

  :والتي تهدف إلى. في الدراسة التي يعدها الباحث االتحاد المأمول

لــــي قيــــام مجلــــس التعــــاون الوقــــوف علــــى أهــــم األســــباب أو الــــدواعي التــــي أدت إ .١

  الخليجي

 .األسباب التي حالت دون تحقيق التكامل في االتفاقيات التي أبرمت في مرحلة التعاونمعرفة  .٢

الوقوف على أهم التحديات الداخليـة واإلقليميـة والدوليـة التـي سـتواجه التحـول مـن التعـاون إلـى  .٣

  .االتحاد

 .يمكن أن تسهم في بناء االتحاد المقترحدول المجلس التي  لدىفرة امعرفة اإلمكانات المتو  .٤

  إبراز أهم التجارب اإلقليمية والدولية التي يمكن االستفادة منها في بناء المشروع الخليجي .٥

  .هذا التحولبناؤه إلنجاز  التصور االستراتيجي الذي يمكن إعداد .٦
  

  ،:،:وتقبلوا سعادتكم خالص تحياتي وتقديري،

   مطير سعيد الشمري/ الباحث                                                                     

  ٠٥٥٥٢٢٤١٤٤ جوال                                                                      
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  :البيانات الشخصية والوظيفية :  أوال

  : العمر   - أ

 سنة فأكثر ٥٠-٥             ٣٥الى أقل منن٢٥-٢            سنة ٢٥ن مأقل - ١  

  ٥٠إلى اقل من ٤٠-٤        سنة ٤٠إلى أقل ٣٥- ٣  

 : المؤهل العلمي    - ب

   دكتوراه-٥         دبلوم عالي -٤بكالوريوس          -٣دبلوم          - ٢ثانوي        -١

       

 :عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي  - ت

 سنوات ١٠إلى أقل من – ٥من  -٢                    سنوات          ٥أقل من  -١    

  سنة فأكثر    ٢٠ -٤     سنة             ٢٠إلى أقل من– ١٠من -٣    

  

 بند األجور-٣مدني           -٢عسكري       - ١ : مجال العمل   - ث
 

  ملحق عسكري  -٣         خبير-٢إداري        -١:   ــــل  مطبيعـــــــة الع  -  ج

  .......اذكرها:      أخرى-٤                   

 

            وزارة الخارجية السعودية-٢      األمانة العامة في مجلس التعاون الخليجي -١:    جهة العمل   -  ح

سفارة دولة اإلمارات العربية -٥وزارة المالية السعودية       -٤وزارة االقتصاد السعودية     -٣ 

  سفارة دولة قطر       سفارة دولة الكويت    -٧سفارة مملكة البحرين       -٦       المتحدة

 المجال اإلعالمي بدول المجلس- ٩سفارة دولة عمان        -٨   
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رئيس قسم                         -٣        .مدير -٢        .مساعد أمين-١:  المسمى الوظيفي   -  خ

  ............................أذكرها       أخرى - ٥  موظف      -٤

 :العمل الحالي في مجالالتي حصلت عليها الدورات التدريبية   - د

  ثالث دورات      -٤ دورتين      -٣دورة واحدة       -٢ال يوجد دوره       -١ 

  أربع دورات فأكثر        -٥ 

 :البيانات األساسية : ثانيًا 

  .ب أو الدواعي التي أدت إلي قيام مجلس التعاون الخليجياألسبا :المحور األول 

  :التاليةعلى ا8سئلة  ا<جابة لطفاً  �

  غيرموافق  محايد  موافق  )أسباب قيام المجلس(أسئلة المحور األول
        منية داخليةأسباب أ

        اقتصادية داخليةأسباب 

        تشابه أنظمة الحكم بدول المجلسسبب ب

        فقطط الجوار الجغرافيسبب ب

        التشابه في العادات والتقاليد بين المواطنين  بدول المجلسسبب ب

الترابط الديني واالجتماعي واللغوي ووشائج القربى التي سبب ب
   يتقاسمها موطني دول المجلس

      

الخوف من دول الجوار اإلقليمي خصوصا إيران والعرق في سبب ب
   تلك الفترة

      

        دات الدولية الخارجية في تلك المرحلةالخوف من التهديسبب ب

        لتكوين قوه عسكرية وسياسية يعتد بها في المحافل الدولية

لتكوين قوه عسكرية وسياسية لحماية المصالح والقضايا الخليجية 
  والعربية
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األسباب التي حالت دون تحقيق التكامل في االتفاقيات التي : المحور الثاني
  لتعاونأبرمت في مرحلة ا

    م
األسباب التي أدت إلى عدم تحقيق (أسئلة المحور الثاني 

  )االتفاقيات في مرحلة التعاون

  
  موافق

  
  محايد

  
  غيرموافق

  ؟ ھي عدم اقتناع بعض الدول ا8عضاء بجدوى ھذه اGتفاقيات   ١
      

وجود عراقيل وضغوط خارجية تمارس على بعض  ھل ھي بسبب  ٢

 الدول ؟

  

      

  على اGستقKل القطري؟ ھل ھي الخوف  ٣

  

      

 ھل ھو بسبب انعدام روح العمل الجماعي؟  ٤

  

      

أن  بعض ھذه اGتفاقيات ليس فيھا إنصاف ومراعاة  ھل ھي بسبب  ٥

 ؟ لخصوصية دول معينة

  

      

        ھل ھي بسبب وجود معارضة شعبية؟  ٦

ھل ھي بسبب تعارضھا مع مواد قانونية أو تشريعية تتعارض مع   ٧

G؟ تفاقيات في بعض الدول ا8عضاءھذه ا 

  

      

عضاء أم بسبب عدم وجود الصفة ا<لزامية التي تجبر الدول ا8  ٨

 ؟على تنفيذ وقبول ھذه القرارات 
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)من أجل التوضيح للقارئ فقط(:لتحديات التي قد تواجه المجلس أو االتحادا برزأنبذة عن   

 أو3ً تحديات داخلية:

  نين بين الدول ا2عضاءحرية تنقل المواط- ١

تفعيل قرارات مجلس القمة فيما يخص القضايا ا3قتصادية كالعملة الموحدة - ٢
  وا�عفاء الجمركي وا�عفاء الضريبي وإقامة منطقة تجارة حرة

بين مواطني دول المجلس رغم وجود الموارد المالية التي يمكن أن  البطالة- ٣
  .تتيح العديد من فرص العمل

  .لوافدةالعمالة ا- ٤

  .في المنطقة د ا2جنبيوجالو- ٥

  .المشاكل البيئية كالجفاف والتلوث وقلة مصادر المياه- ٦

  ).شيعة وسنة(القضية الطائفية- ٧

  :إقليميةثانيًا تحديات 

   .برنامجها النوويو  إيرانتدخالت -١

  .القضية العراقية وتداعياتها-٢

  .قضية اليمن ومسالة الحوثيين-٣

  .)الربيع العربي(قة العربيةت في المنطالتحوال-٤

  ثالثًا تحديات دولية

  .د األجنبي في المنطقةو جالو -١

  .المصالح الدولية في المنطقة-٢

  .القضية الفلسطينية والكيان الصهيوني-٣
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التحديات الداخلية واإلقليمية والدولية  التي ستواجه التحول من التعاون إلى : لثالمحور الثا

.االتحاد  

  ت الداخلية واإلقليمية والدولية  التي ستواجه التحول من التعاون إلى االتحاد ؟ما التحديا/ ٣س
يمكنك االطالع على ابرز التحديات في الصفحة :(الرجاء اإلجابة داخل الفراغات المخصصة

  )المقابلة

  م
  المحور أسئلة

  :التحديات التي ستواجه التحول ھي
  

  يات دوليةتحد - ٣تحديات إقليمية   -٢تحديات داخلية  -١

يمكن التغلب على ھذه التحديات في ھذا الوقت   ١
الذي تبنى فيه المجلس التحول من التعاون إلى 

  اGتحاد؟
 

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق بشدة  موافق

تحتاج دول المجلس بعض الوقت لكي تتجاوز   ٢
  ھذه التحديات وتتغلب عليھا؟

 

          

عم والمساند من تحتاج دول المجلس الدھل   ٣
بعض الدول ا<قليمية والعربية والدولية للتغلب 

  ؟على ھذه التحديات
 

          

تختلف ھذه التحديات في الوقت الراھن عن   ٤
  ؟التحديات إلي كانت موجودة حين قيام المجلس

 

          

إمكانات دول المجلس السياسية واGقتصادية   ٥
  ؟وا8منية  تمكنھا من التغلب تحديات اليوم

 

          

الفوائد التي سيجنيھا المجلس من ھذا التحول   ٦
  ؟ تستحق المجازفة ومجابھة ھذه التحديات

  
 

          

الدعم الشعبي  سيكون ضروريا لمساندة   ٧
  ؟قرارات القادة في ا<سراع بھذا التحول

 

          

واإلقليمية والدولية  التي يرجى تدوين أية مالحظات تود  إضافتها والتي أغفلها  محور التحديات الداخلية  -٨
  .بإيجاز ستواجه التحول من التعاون إلى االتحاد

...............................................................................................
........................................................................................... 

.............................................................................................  
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)من أجل التوضيح للقارئ فقط(ا<مكانيات التي تتوفر لدول المجلس  

  
  :ا�مكانيات السياسية

  
ويمكن مDحظة ذلك من ، إن النظام الخليجي يملك قدرات وإمكانيات قوية وفعالة

Dل نجاح المجلس مع القضايا التالية بكل نجاح واقتدارخ:  
  .دعم القضية الفلسطينية - ١
 .المساعدة في إنھاء الحرب العراقية ا�يرانية - ٢
 .تحرير الكويت - ٣
   .                الوقوف مع العراق في الحصول على سيادته ودعم استقراره - ٤

  
  :إمكانيات المجلس ا2منية والعسكرية 

  ع المشتركاتفاقية الدفا- ١

  انجاز العديد من ا3تفاقية ا2منية- ٢

  التعاون في مجال مكافحة ا�رھاب - ٣

  :إمكانات المجلس على المستوى ا3قتصادي 

  التبادل التجاري والتعاون الجمركي- ١    

  م ١٩٨٣إقامة منطقة تجارة حرة بين دوله في مارس  - ٢ 

 م ٢٠٠٣إقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس في يناير  - ٣

  .كما أمل منك إضافة ما تراه مناسباً لھذا المحور

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
.............................................................................................  
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  .ا<مكانات المتوفرة في دول المجلس التي يمكن أن تسھم في بناء اGتحاد المقترح:  رابعالمحور ال

في دول المجلس التي يمكن أن تسھم ) السياسية واGقتصادية وا8منية والعسكرية(ا<مكانات المتوفرةما / ٤س
  )المتوفرة لدول المجلس في الصفحة المقابلةيمكنك اGطKع على ا<مكانات (؟ في بناء اGتحاد المقترح

  

  

  م

  

  الرابع المحور أسئلة

  
  :اإلمكانات التي تتوفر لدول المجلس هي

  
اإلمكانات ٣ اإلمكانات االقتصادية  -٢اإلمكانات السياسية   - ١

  )األمثلة في الصفحة المقابلة( األمنية والعسكرية
  

١   
 لدي دول المجلس القدرة على التصرف باستقKلية

 ؟ لgمكانات المتوفرة  لديه

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق بشدة  موافق

٢   
ھذه ا<مكانات مناسبة للتحول من التعاون إلى 

 ؟اGتحاد

          

ا<مكانات المتوفرة قادرة على التصدي G ظروف  ٣
 ؟طارئة نتيجة لھذا التحول 

          

كون ا<مكانات المتوفرة في دول المجلس سوف ت ٤
 ؟ جاھز Gستخدامھا لدعم عملية التحول

          

٥   
ا<مكانات المتوفرة سوف تسرع وتدعم عملية 

 ؟التحول

          

يمكن أن توزع  ا<مكانات المتوفرة بشكل عادل في  ٦
 ؟حالة التحول لKتحاد 

          

٧   
لدي دول المجلس القدرة على التصرف باستقKلية 

 ؟ لgمكانات المتوفرة  لديه

          

  

المتوفرة في دول المجلس التي يمكن  اإلمكانات محور أغفلهايرجى تدوين أية مالحظات تود  إضافتها والتي  -٨
  .بإيجازتسهم في بناء االتحاد المقترح  أن

.....................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................  
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 أمل، والدولية سوف اذكرا مثاًال واحدَا على كل تجربة واإلقليميةمن التجارب المحلية  دهناك العدي
  تؤمن بها يالتمن التجارب  المجلسيناسب  أنتما تراه  إضافةمنك 

  ) خليجية(تجربة محلية

 تحدةالعربية الم اإلمارات -١

  إقليمية تجربة 

  )النمور األسيوية(مجموعة دول اآلسيانتجربة - ١     

  تجربة دولية

 )تجمع اقتصادي(األوربياالتحاد  -١

 )حلف عسكري(حلف شمال األطلسي -٢

  .........................................ما تراه والسبب في ذلك أنتتضيف  أن وأرج

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................  
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  .التجارب ا<قليمية والدولية التي يمكن اGستفادة منھا في بناء ھذا اGتحاد المأمول :الخامسالمحور 

  ؟ستفادة منھا في بناء ھذا اGتحاد المأمولالتجارب ا<قليمية والدولية التي يمكن اG ما/ ٣س

  )يمكنك اGطKع على بعض تجارب اGتحادات في الصفحة المقابلة( :المخصصة الفراغاتداخل  ا<جابةالرجاء 

والدولية التي يمكن  اإلقليميةالتجارب  محور أغفلهايرجى تدوين أية مالحظات تود  إضافتها والتي  -٨
  .بإيجازاد المأمول االستفادة منها في بناء هذا االتح

.........................................................................................................................................................................................................................................................  

  

  

   م
  

 ا<جراء

  
  :تجارب اGتحاد الناجحة ھي 

  
  التجارب الدولية ٣التجارب العربية  -٢التجارب الخليجية  - ١

  )المقابلةا8مثلة في الصفحة (

١   
ھناك تجارب جديرة بان تكون 

 ؟نبراسا لھذا اGتحاد 

  موافق بشدة       موافق         غير موافق        غير موافق بشدة        غير ذلك 
  
 

خوف على اGتحاد من الفشل ھناك  ٢
 ؟كما فشلت اتحادات أخرى سابقة

  غير موافق بشدة        غير ذلك         موافق بشدة       موافق         غير موافق
  
 

يمكن تطبيق اaليات المستخدمة في  ٣
اGتحادات القائمة على اتحاد دول 

 ؟ المجلس

  موافق بشدة       موافق         غير موافق        غير موافق بشدة        غير ذلك 
  
 

يمكن أن يستعان بخبراء من بعض  ٤
Kتحادات القائمة لGستفادة من ا

تجاربھم وخبراتھم بحيث تبدى دول 
 ؟المجلس من حيث انتھى اaخرون

  موافق بشدة       موافق         غير موافق        غير موافق بشدة        غير ذلك 
  
 

يوجد عوامل مشتركة بين دول  ٥
المجلس شبيه بالعوامل التي 

 ؟ساعدت اGتحادات ا8خرى

  موافق         غير موافق        غير موافق بشدة        غير ذلك  موافق بشدة      
  
 

تنطبق قواعد التجمع والتكتل الدولي  ٦
وا<قليمي في ھذا اGتحاد على دول 

 ؟المجلس

  موافق بشدة       موافق         غير موافق        غير موافق بشدة        غير ذلك 
  
 

واته مرت بناء اGتحاد السابقة وخط ٧
بعراقيل وعقبات قبل نجاحه أو 

 ؟فشله

  موافق بشدة       موافق         غير موافق        غير موافق بشدة        غير ذلك 
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  .وضع تصور استراتيجي يمكن أن يسھم  في التحول من حالة التعاون اGتحاد لدول المجلس:  خامسالمحور ال

  ؟كيف يتم وضع تصور استراتيجي يمكن أن يسھم  في التحول من حالة التعاون اGتحاد لدول المجلس/٥س

مة الثانية والثKثون لقادة دول المجلس والمنعقدة في بعد المبادرة التي أطلقھا خادم الحرمين الشريفين في الق
والتي تبناھا المجلس وعلى ضوء ذلك شكلت ا8مانة العامة لدول المجلس لجنة  ٢٠١١الرياض في ديسمبر 

متخصصة لدراسة ھذا المقترح وتقديم توصياتھا ومقترحاتھا بھذا الخصوص إلى المجلس الوزاري ومن ثم 
ھذا التوجه  ٢٠١٢أقرت القمة الثالثة والثKثون والمنعقدة في المنامة ف ديسمبر  رفھا لقادة المجلس وحيث

فان الباحث يحاول تقديم تصور استراتيجي يسھم ويساعد  .وأوصت با<سراع في اGنتقال من التعاون إلى اGتحاد

  .في ھذا التحول

  :التاليةعلى جميع ا8سئلة  ا<جابةالرجاء  �

  

 ؟ في ھذا الوقت اتحاد للتحول من مجلس تعاون إلى وراء الدعوةما الدوافع  - ١

  

  دوافع خارجية          كل ما سبق       دوافع داخلية  

  

  ...............................................وضح ذلك:أخرى

...........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................  

  

حيث يعتبر الباحث أن العوامل التالية تمثل نسبة  ؟ لمجلسلدى دول ا تحاداإل هل تتوفر عوامل  - ٢
 موزعة على النحو التالي% ١٠٠

  

   %٢٠عوامل اجتماعية    %   ٢٠عوامل جغرافية %    ٤٠عوامل أمنية%    ٤٠ عوامل اقتصادية

  ............................................................................................................................................................................................................... وضح ذلك.أخرى                
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 إلى حالة التحولي ستعود على شعوب الدول األعضاء في المجلس الخليجي في هي الفوائد الت ما - ٣
 اتحاد؟

  

مع  المنطقةدمج شعوب       المساهمة في القضاء على البطالة           ةالمنطقرفاهية لشعوب 

  ............................................................................................أخرى وضح ذلك              هابعض

  

 

 اتحاد؟ إلىهل الظروف الدولية واإلقليمية الراهنة في المنطقة تساعد على تحول المجلس  - ٤
  

  .............................وضح ذلك أخرى                        ال تساعد                          نعم تساعد  

    

 

.........................................................................................................................................................................  

  

 اتحاد بقبول دول المجلس كلها ؟ إلىهل تحظى الدعوة للتحول  - ٥
  

  دولة واحدة               الكثير منها            القليل منها     

..................................................................................................................................................................................................  

  

 فقط؟ مبادرة من الحكوماتمن التعاون إلي اإلتحاد هل الدعوة للتحول  - ٦
  

  نعم             ال   

      

  .:................................................................. ............................... إذا كانت بنعم وضح ذلك

...................................................................................................................................... .  
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 مبادرة تحظى بدعم شعبي؟من التعاون إلي اإلتحاد هل الدعوة للتحول   - ٧
  

 .........وضح ذلك           أخرى        يوجد دعم    ال هناك دعم من الشعوب                

...........................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................  

  

  

 لخليجي؟ أاالتحاد يتناسب مع دول مجلس التعاون  أشكالأي شكل من  - ٨

أخرى                       تحالف عسكري               تجمع سياسي            تجمع اقتصادي     

  ............................وضح ذلك

 

 دول على التحول من التعاون إلى االتحاد بسبب الخوف على سيادتها؟هل تحفظ بعض ال - ٩
  

  G                               نعم 

  .....................................................................إذا كانت ا<جابة بنعم فما ھو رأيك

............................................................................................................  

 

-كالحريات العامة-في حالة قيام االتحاد هل سوف تضطر دول المجلس إلى توحيد تشريعاتها -١٠
 كما هو موجود في بعض دول المجلس؟، والحقوق المدنية-والممارسة السياسية

  

  G                               نعم 

  .....................................................................ت ا<جابة بنعم فما ھو رأيكإذا كان

............................................................................................................  
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المجلس في أي دول من دول  هل سوف تتحقق المواطنة الخليجية الكاملة لجميع ابناء -١١
 االتحاد؟
 

  G                               نعم 

  .....................................................................إذا كانت ا<جابة بنعم فما ھو رأيك

............................................................................................................  

  

خالل موقعك  اتحاد من إلىرؤيتك اإلستراتيجية حول تحويل مجلس التعاون الخليجي  هيما  -١٢
  .من خال عناصره الخمسةذلك ووظيفتك باألمانة العامة للمجلس في نقاط محددة كلما أمكن 

   

� .......................................................................................................................................................... 

� ..........................................................................................................................................................  

� .......................................................................................................................................................... 

� .......................................................................................................................................................... 

� ..........................................................................................................................................................  

ھذه الرسالة بوجه عام في  أرجو تدوين أي مKحظات موضوعية من شأنھا أن ترفع من قيمة
  .المحافل العلمية

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................... 
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  )٧(ملحق رقم 

البيانات األساسية لدول جملس التعاون 
اخلليجي 



- ٢١٦ - 

 

  
  م٢٠١١ – ٢٠١٠المصدر التقرير اGستراتيجي الخليجي 
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  م٢٠١١ – ٢٠١٠ر التقرير اGستراتيجي الخليجي المصد
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  ٢٠١١ – ٢٠١٠المصدر التقرير اGستراتيجي الخليجي 
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  م٢٠١١ – ٢٠١٠المصدر التقرير اGستراتيجي الخليجي 
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  م٢٠١١ – ٢٠١٠المصدر التقرير اGستراتيجي الخليجي 
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 م٢٠١١ – ٢٠١٠المصدر التقرير اGستراتيجي الخليجي 


