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    نتيجة لمزاوجة موضوع دراستنا بيف جانبيف مف جوانب مواضيع العالقات الدولية وىما الجانب األمني 

: وجانب التعاوف والتكامؿ الدولييف فإف ىذا الفصؿ سيظير في جزئو المفاىيمي مقسما إلى جزأيف

سنتكمـ فيو عف الجانب األمني، حيث سنتطرؽ إلى تحديد مفيـو األمف وذلؾ مف خالؿ : الجزء األوؿ

التطرؽ إلى المفاىيـ الكالسيكية لألمف والتي سادت خالؿ فترة الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة 

التي سيأتي - وتميزت باقتصار مفيـو األمف في الجانب العسكري واإلستراتيجي نتيجة لظروؼ المرحمة

ومزامنة مع التطور الحاصؿ عمى الساحة الدولية؛ نتيجة لمتحوؿ الذي شيده النظاـ الدولي عمى - تفصيميا

مختمؼ األصعدة وخاصة عمى مستوى طبيعة ىذا النظاـ، حيث أثر سقوط المعسكر االشتراكي والتحوالت 

التي صاحبتو عمى عدة مفاىيـ في العالقات الدولية، ومفيوـ  األمف لـ يكف االستثناء، سنتطرؽ بالتفصيؿ 

إلى محّرضات ىذا التغير ثـ سنعطي مجموعة مف التعاريؼ لألمف بعد ما شيد عممية التوسيع في 

.    مفيومو؛ ليخرج مف قوقعة البعد العسكري الذي سيطر عميو مدة طويمة

    وفي نفس السياؽ األمني سنتطرؽ إلى مفيوميف ليما تأثير كبير في تحميؿ موضوع الدراسة وىما 

مفيـو التيديد ومفيـو الخطر، حيث ونتيجة لمخمط الحاصؿ بينيما مف عديد الدارسيف لممجاؿ األمني 

. سنتعرض لمفيومييما ومف ثـ إيجاد العالقة بينيما

سنتكمـ فيو عف الجانب المفاىيمي لمتكامؿ مف خالؿ التطرؽ لمجموعة مف التعاريؼ : الجزء الثاني

المقدمة ليذا المفيوـ، ومف ثـ التطرؽ إلى أنواع التكامؿ وذلؾ مف خالؿ مجاالتو ثـ مراحمو، وإلزالة أي 

. لبس في ما يخص ىذا المفيـو سنتكمـ عف عالقتو بمجموعة مف المفاىيـ المشابية

    ىذا عف الجانب المفاىيمي، أما عف الجانب النظري التفسيري فقد ارتأينا أف نبتدئ بالحديث بشكؿ 

عاـ عف االتجاه نحو التكتؿ الذي فرضو التطور الحاصؿ في العالقات الدولية واألزمات التي شيدىا 

العالـ خاصة الحربيف العالميتيف األولى والثانية، ثـ؛ وفي اتجاه نقدي؛ سنثير نقطة غياب النموذج النظري 

الذي يمكنو تفسير التجارب التكاممية التي تزداد أعدادىا بشكؿ مطرد، لنصؿ في األخير إلى " القياسي" 
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مف خالؿ جمع الشتات النظري مف - موضوع الدراسة- محاولة تفسير تجربة مجمس التعاوف الخميجي

.   عدة نظريات في المجاؿ التكاممي
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 :تحديـد مفيوم األمن و التيديدات األمنية: المبحث األول

 –و سنتطرؽ ,     نتيجة لمطبيعة الديناميكية لمفيـو األمف فقد تعرض لعدة تعديالت في بنائو المفاىيمي

 في ىذا المبحث لممفاىيـ الكالسيكية و كذا المفاىيـ الحديثة و الموّسعة لألمف، و لتعزيز –نتيجة لذلؾ 

،ثـ نختـ المبحث بالتطرؽ إلى مفيوميف  (القومي ) االتجاىيف سنتطرؽ إلى مقومات األمف الوطني فىذي

 .ىاميف في دراستنا و ىما مفيـو التيديد و مفيـو الخطر و محاولة إيجاد العالقة بينيما

 : كالسيكية لألمـن فتعاريـ: المطمب األول    

كوف ىذا , (1)" المفاىيـ المتنازع عمييا"    يعتبر مفيـو األمف كغيره مف مفاىيـ العالقات الدولية، مف بيف 

 Arnold)" أرنولد وولفرز" و يعتبر . المفيـو يبقى خاضعا لمتصورات الذىنية لما يمكف أف يحتويو

wolfers)في –إف األمف : " حيث يقوؿ , (2)1952و ذلؾ عاـ ,  مف أوائؿ مف قّدموا تعريفا لألمف 

 ؼ غياب الخو– في السياؽ الذاتي –أو , يقيس غياب التيديدات حوؿ القيـ المركزية- السياؽ الموضوعي

, و لكف يبقى بعض الغموض يكتنؼ ىذا التعريؼ. (3)"مف أف تكوف ىذه القيـ المركزية ىدفا ليجـو ما 

ماىي ىاتو القيـ المركزية المقصودة ؟ : مف بينيا , حيث يمكف طرح أسئمة كثيرة ونحف نقرأ ىذا التعريؼ

و مف ىو الفاعؿ المنيط بحماية ىذه القيـ المركزية ؟ . ؟..اليوية أو الديف , النظاـ, ىؿ ىي بقاء الدولة

؟  ..النظاـ الدولي , ىؿ ىي الدولة

 Walter)" والتر ليبماف" يمكف إدراج التعريؼ الذي يتبناه " وولفرز"     و في نفس سياؽ تعريؼ 

Lippmann) ,إف األمة تبقى في وضع آمف إلى الحد الذي ال تكوف فيو عرضة لخطر : " حيث يقوؿ

عمى , و تبقى قادرة لو تعرضت لمتحدي, التضحية بالقيـ األساسية إذا كانت ترغب في تفادي وقوع الحرب

                                                 
)1  -( Dario Batistella, Théories des relations internationale, 2eme édition, Corelet imprimeur, S.A, France, 

2006. p461. 
)2  -( Ibid. p 490. 
)3( - Ibid. pp 461- 462. 
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، و مف خالؿ ىذا التعريؼ يمكف مالحظة أف  (1)"صوف ىذه القيـ عف طريؽ انتصارىا في حرب كيذه

حيث تبقى القيـ األساسية مبيمة , ينطبؽ تماما عمى ىذا األخير" وولفرز" الغموض الذي اكتنؼ تعريؼ 

تكمف في تركيزه عمى قدرة الدولة عمى الرد واالنتصار في المعركة إذا تعرضت " ليبماف" و لكف إضافة 

بتأميف الدولة لقيميا المركزية فقط دونما الخوض في الكيفية التي تمّكنيا " وولفرز"بينما يكتفي , لمتحدي

 .مف القياـ بذلؾ

, إسياما" الموسوعة السياسية "     و في إطار تقديـ تعريؼ أبسط وأكثر وضوحا لمفيوـ األمف تقّدـ 

أبسط تعريؼ لألمف الوطني أو القومي ىو ما تقـو بو الدوؿ لمحفاظ عمى سالمتيا ضد " حيث تذكر أف 

األخطار الخارجية والداخمية التي قد تؤدي بيا إلى الوقوع تحت سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو 

 الذي عفي ىذا التعريؼ يمكننا أف نالحظ التحديد في الفواعؿ و التدقيؽ في الموضو. (2) "انييار داخمي

يكوف األمف ىدفا لو، حيث تـ تحديد الدولة كفاعؿ أساسي و وحيد في تحقيؽ األمف، و اعتُِبر الخطر 

, المتمثؿ في خطر التفكؾ, أو الداخمي, و المتمثؿ في التعدي عمى سيادة الدولة باالحتالؿ, الخارجي

ىو الموضوع - حسب الموسوعة السياسية - أي أف بقاء الدولة ذات السيادة, مواضيع رئيسية لألمف

 .األساسي لألمف

لألمف ليكوف حوصمة  (Hans Morgenthau)" ىانس مورغانثو" و في األخير يمكف تقديـ مفيـو        

تماـ و تماسؾ " أف األمف يعني " مورغانثو" حيث يقوؿ , لما يمكف تسميتو بالمفيـو الكالسيكي لألمف

 l'intégrité du territoire nationale et ses)" اإلقميـ الوطني و كامؿ مؤسساتو

institutions)(3)و لـ يخرج عف المفيـو القديـ لألمف, ، حيث رّكز عمى ركني السيادة داخميا وخارجيا. 

                                                 
(1) 

، عولمة السياسة العالميةستيؼ سميث، , جوف بيميس: في , األمف الدولي في حقبة ما بعد الحرب الباردة, جوف بيميس –
 414ص . 2004, مركز الخميج لألبحاث، اإلمارات العربية المتحدة. مركز الخميج لألبحاث: ترجمة

، [ف. ب. د ], المؤسسة العربية لمدراسات والنشر. أسسيا عبد الوىاب الكيالي، الجزء األوؿ,  الموسوعة السياسية- (2)
  .  331ص . 1981

)3  –
 ( Charles.P.David, John.J.Roche, Théories de la sécurité : Définitions, Approches et Concepts de la  

  

 sécurité  internationale. Edition Montchrestien, E.J.A. Paris, 2002. p10.   



 اإلطار المف اهيمي والنظري للدراسة...............................................................................الفصل األول

  -14-  

و يمكف , يتبيف لنا طغياف البعد العسكري لممفيوـ,     و مف خالؿ ما تعرضنا إليو مف تعريفات لألمف

اعتبار ىذا التوجو طبيعيا إذا وضعنا في االعتبار تطور الدراسات األمنية بشكؿ عاـ، حيث تطور مفيـو 

األمف في ظؿ الحرب الباردة أيف سادت التوازنات العسكرية و طغت األبعاد اإلستراتيجية عمى المسرح 

، و الغربي (سابقا)كنتيجة لمصراع األيديولوجي بيف المعسكريف، الشرقي بزعامة اإلتحاد السوفييتي , الدولي

 .بقيادة الواليات المتحدة األمريكية

إلى تطور و انتشار االتجاه , لمفيـو األمف- في البعد العسكري-كما يمكف إرجاع ىذا التقوقع         

إضافة إلى , الواقعي كنظرية في العالقات الدولية و التي تركز عمى تعظيـ القوة و جعميا ىدفا في ذاتيا

 l'état)و بدييية الصراع الدولي، كما أف لسيطرة مفيـو الدولة القومية , افتراضاتيا بفوضوية النظاـ

nation )  و , دورا في تمركز المفيـو حوؿ احتكار الدولة لإلكراه (1648)المنبثؽ عف معاىدة وستفاليا

كونيا الفاعؿ األساسي في العالقات الدولية، مما جعؿ اىتماـ الدولة ينصب حوؿ امتالؾ القوة       و 

 . تحقيؽ التوازف عمى المستوى اإلقميمي والدولي

 :التغيـّر في مفيوم األمن و مبرراتو: المطمب الثانـي    

عف طريؽ الحديث عف التغير في ,  ليذا التغيرةسنتطرؽ في البداية إلى المبررات و األسباب الداعي    

.  طبيعة الفواعؿ، الوسائؿ و التيديدات، و مف ثـ الحديث عف المفيوـ الموّسع لألمف

: مبررات التغير في مفيوم األمن - 1

فكاف ال بد مف توسيع ,     منذ نياية الحرب الباردة تغيرت مجاالت األمف وأصبح المفيـو أكثر تعقيدا

.  ىذا المفيـو ليصبح أكثر قدرة عمى احتواء مكوناتو

 

    و لمحديث عف مبررات أو دوافع ىذا التغّير في مفيوـ األمف؛ يجدر بنا الحديث عف ثالثة نقاط 

: أساسية

 التغير في طبيعة الفواعؿ .
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 التغير في طبيعة الوسائؿ. 

 التغير في طبيعة التيديدات. 

أف الدولة ىي الفاعؿ األساسي    و  (ـ1648)  لقد أقرت معاىدة وستفاليا : التغير في طبيعة الفواعؿ- أ

و قد استمرت سيطرة الدولة القومية خالؿ القروف الثالثة التالية لعقد , الوحيد في العالقات الدولية

العولمة ثـ نياية الحرب الباردة؛ ظيرت فواعؿ جديدة , و لكف و مع ظيور االعتماد المتبادؿ. المعاىدة

أصبحت تنافس الدوؿ في قضايا كانت تعتبر مف صميـ وظائؼ الدولة السيادية، كالمنظمات غير 

الذي كاف منيطا بالدولة و الدولة وحدىا - و قد أصبح األمف, ...الشركات متعددة الجنسيات , الحكومية

، و بيذا أصبح األمف قضية (1) (non étatique)  الشغؿ الشاغؿ لعديد ىذه الفواعؿ غير الدوالنية–

.  لعديد مجاالت التنافس بيف الفواعؿ بعد أف كاف حكرا عمى الدوؿ وحدىا

ىذا مف جية، و مف جية أخرى فإف التغير في فواعؿ التيديد حّرض عمى ىذا التغير في مفيوـ     

األمف، فبعد أف كانت الدولة ىي الفاعؿ التيديدي الرئيسي سواء في جانبيا االقتصادي أو العسكري، 

، تشكؿ تيديدات حقيقية لمدوؿ كالشبكات اإلرىابية   و "تحت دولية"أصبحت ىناؾ فواعؿ تيديدية جديدة 

شبكات الجريمة المنظمة و غيرىا، وليس أقرب إلى الواقع مف شبكة القاعدة العالمية و عممياتيا اإلرىابية 

.   في كثير مف دوؿ العالـ

 بالنظر إلى التطور الحاصؿ في مجاؿ التكنولوجيا و اإلعالـ لـ يعد : التغير في طبيعة الوسائؿ-ب

بنياية الجغرافيا أو نياية القيمة المادية  (Forbes)" فوربز"كما يسمييا الكاتب , لمجغرافيا أىمية كبيرة

حيث أنو بالنظر إلى التطور اليائؿ لتكنولوجيا االتصاالت و لمتكنولوجيا التدميرية لمصواريخ  و , لممكاف

الساتؿ فإنو استحاؿ الحديث عف قيمة المكاف و امتداده أو انكماشو في ظؿ بروز قواعد جديدة لمقوة 

  :و يعزو الكاتب ذلؾ إلى ثالثة أسباب, تتعدى حجـ الدولة

                                                 
)1  (

- Ibid. p 85. 
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لممعمومات و الماؿ و مف ثـ الخدمات و مف ثـ  (virtuel)إف سرعة االتصاالت و االنتقاؿ الصوري -1

. المعرفة قد أدى إلى اكتساب قدرة جديدة في اإلنتاج السريع لمقيمة المضافة بالمعنى الماركسي

و ,   إف تطور الشبكة المعموماتية أضعؼ فكرة المناعة السياسية لمدولة باسـ قيـ أو مصالح أو سيادة -2

القيمية , التي جعمت مف المجاؿ الداخمي لمدولة مجاال مفتوحا بالضرورة عمى كؿ النقاشات الفكرية

و السياسية مما يفرز سموكات و تنظيمات قد ال تتوافؽ بالضرورة مع السمطة المجالية  و 

. (...)قيميا

 طبيعة الثورة في الشؤوف العسكرية قد أنتجت فمسفة عسكرية جديدة تؤمف بقدرة تحقيؽ األىداؼ عف  -3

بعد؛ عندما ال تكوف الحاجة لمتواجد العسكري ضرورية؛ أي أف تطور تكنولوجيا الصواريخ و 

اإلشعار عف بعد قد مّكنت الدولة المتحكمة في ىذه الثورة مف تحقيؽ أىدافيا دونما الحاجة إلى 

. احتراـ الحدود الجغرافية أو اإلقرار بقدسيتيا

      فمف ىذا المنطمؽ لـ تعد وسائؿ و ميكانيزمات تحقيؽ األمف أو فرضو كتمؾ التي سادت في العصر 

الذىبي لمدولة القومية؛ فكاف ال بد مف حدوث ذلؾ التغير عمى مفيوـ شّكؿ الياجس األساسي لمدولة منذ 

. نشأتيا

 لقد أنيى سقوط اإلتحاد السوفييتي مرحمة مف الصراع كاف الردع :التغير في طبيعة التيديدات- ج 

النووي ىو الموازف األوؿ و األساسي خالليا، و نستطيع القوؿ بأف توازف الرعب النووي ىو السبب األوؿ 

و األكثر تأثيرًا في بقاء الصراع في مراحؿ ما دوف المواجية المسّمحة المباشرة، و الذي غّطى عمى أغمب 

مع انييار اإلتحاد "أنو " محمد األميف البشري" الصراعات و التيديدات األخرى، ليذا يقوؿ المواء الدكتور 

السوفييتي تراجعت ميّددات الحرب النووية بفضؿ التعاوف و التنسيؽ بيف القوى العظمى في السيطرة عمى 

مصادر المخاطر النووية و مصانع أسمحة الدمار الشامؿ، و بذلؾ انكشؼ القناع عف المشكالت األمنية 
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في مقالو  ( Ken Booth)" كيف بوث"، و في ىذا اإلطار يذكر (1)"التي كانت ُتعد األقؿ خطورة 

{Security and emancipation} أف التيديدات اليومية التي تضغط و تثقؿ ( " األمف والتحرر: )أي

لـ تعد القوة العسكرية لمدوؿ المجاورة، و لكف الركود  (...)كاىؿ حياة و ممتمكات معظـ شعوب العالـ 

االقتصادي، القير السياسي، ندرة الموارد، االضطياد العرقي، تدمير البيئة، اإلرىاب، الجريمة و األمراض 

. (2)"الفتّاكة

    و مع التطور العممي و التقني المتواصؿ تبرز عمى الساحة جرائـ مستجدة و تيديدات أمنية تشغؿ 

المجتمعات، و مف ذلؾ الجريمة المنظمة العابرة لمقارات، و الدوؿ التي تتضاعؼ خطورتيا الرتباطيا 

باالقتصاد و التنمية مف جية و بالجرائـ التقنية مف جية أخرى، مثؿ جرائـ الحاسب اآللي و غسيؿ 

.  (3)الخ... و تيريب األسمحة و تقنيات أسمحة الدمار الشامؿةاألمواؿ و االتجار في المواد المشع

  :المفيوم الموّسع لألمـن  - 2

و لكف في نفس الوقت يوسعو - مفيـو األمف (B.Buzan)" باري بوزاف"    و في ىذا اإلطار ُيبّسط 

 the pursuit of freedom)"السعي لمتحرر مف كؿ تيديد : "حيث يعرفو بأنو - ليشمؿ مجاالت عديدة

from threat ((4)، أنو في حالة األمف يكوف النقاش دائرا عمى السعي مف التيديد، أما " بوزاف" كما يقوؿ

إذا كاف ىذا النقاش في إطار النظاـ الدولي فإف األمف يتعمؽ بقدرة الدوؿ و المجتمعات عمى صوف 

 Booth))" ويمر"و" بوث " و في نفس التوجو يقوؿ . (5) ىويتيا المستقمة و تماسكيا العممي

بأنو ال يمكف لألفراد و المجموعات تحقيؽ األمف المستقر إال إذا امتنعوا عف حرماف  "Wheeler))و

 . (6)"اآلخريف منو، و يتحقؽ ذلؾ إذا ُنِظر إلى األمف أنو عممية تحرر

                                                 

 
(1)

 .26ص . 2000مكتبة الممؾ فيد، الرياض، . المقومات والمعوقات: األمف العربي محمد األميف البشري، – 
)2   -

(
Dario Batistella, OP.Cit. p 485 

  (3)
 .27-26ص ص .  محمد األميف البشري، مرجع سابؽ–

)4) - Dario Batistella, OP.Cit. p 462 

 
(5)

 .414ص.  جوف بيميس، مرجع سابؽ– 
( 6)

 .نفس الصفحة.  نفس المرجع –
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روبرت "     و يمكننا تمييز مفيـو األمف الموسع عف مفيـو األمف الكالسيكي مف خالؿ تحميؿ مقولة 

األمف ليس المعدات العسكرية و إف كاف يتضمنيا، و ليس ىو "بأف  (Robert Mc Namara)" ماكنمارا

القوة العسكرية و إف كاف يحتوييا، و ليس ىو النشاط العسكري و إف كاف يشممو، فالمشكمة العسكرية ما 

تفسير ىذه المقولة مرتبط تماما بتعريؼ رئيس ىيئة األمـ . (1)"ىي إال وجو ضيؽ لمشكمة األمف الكبرى

ال يقتصر األمف عمى التحرر مف التيديد  " :، حيث يقوؿ "بطرس بطرس غالي" المتحدة األسبؽ 

العسكري الخارجي، و ال يمس فقط سالمة الدولة و وحدتيا اإلقميمية؛ و إنما يمتد ليشمؿ االستقرار 

السياسي و االقتصادي و االجتماعي، ألف األمف متعمؽ باالستقرار الداخمي بقدر ماىو مرتبط بالعدواف 

 .(2)"الخارجي

    مف خالؿ التعريفات اآلنفة الذكر يمكننا أف نالحظ و بوضوح الشمولية التي أصبح يّتسـ بيا مفيوـ 

األمف، حيث أنو بعد أف كاف يدؿ عمى محتوى عسكري بحت؛ أصبحت أبعاده تحوي مجاالت سياسية  و 

عندما يصنؼ أنواع األمف، حيث يضيؼ " بوزاف" اقتصادية و اجتماعية و حتى بيئية، و ذلؾ مثمما يذكره 

: (3)أربعة أنواع أخرى إلى األمف العسكري؛ لتشكؿ في مجمميا مفيـو األمف الشامؿ

و الذي يعنى باالستقرار المؤسساتي لمدوؿ، و أنظمتيا الحكومية و مشروعية : األمف السياسي - أ

. أيديولوجيتيا

 بصفة –و يرتبط بالقرب مف الموارد، األسواؽ، األمواؿ الضرورية لمحفاظ :  األمف االقتصادي - ب

 .  عمى مستويات مقبولة مف الرفاه لألفراد، و القوة لمسمطة–دائمة 

و ييتـ بالحفاظ عمى الُمناخ و المحيط الحيوي بشكؿ عاـ كدعامة أخيرة لكؿ نشاط :  األمف البيئي - ت

 .إنساني

                                                 
(1)

 .20ص . محمد األميف البشري، مرجع سابؽ –
(2)

 .81 ص. 1985، جانفي 79، العدد الدوليةة السياس".األمف وحفظ السالـ في إفريقيا" بطرس بطرس غالي، –
)3 - ( Dario Batistella, OP.Cit. p 479. 
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الشكؿ العاـ لمتقاليد، المغة، -  داخؿ شروط قابمة لمتطور–دواـ " و المعّرؼ بػ :  األمف المجتمعي - ث

و بمعنى آخر , "الثقافة، إضافة إلى اليوية و كافة الممارسات ذات الطابع الوطني و الديني 

 .استقرار المجتمع داخميا بحيث ال تتعرض أّيًا مف مكوناتو لمتيديد أو خطر اليجوـ

، فكما "األمف اإلنساني"    ىذا و قد سيطر في نياية القرف العشريف و بداية األلفية الثالثة الحديث عف 

بأف األفراد و ليست الدوؿ؛ ىـ الذيف يجب أف يكونوا المرجع  " (Ken Booth)" كيف بوث" يرى 

، و التي (unhelpful dichotomies) {التجزئة العقيمة }" بوث " ، و ينتقد (1)(...)األساسي لألمف

، (2)ميزت طريقة دراسة السياسة الدولية، فحسبو كانت النظرة السابقة لألمف تتميز بالتجزئة و اإلقصاء

األمف الشامؿ، األمف المجتمعي األمف : ليذا غمبت عمى الخطاب األمني المعاصر مصطمحات مثؿ

.... .   اإلنساني، األمف الغذائي

: مقومات األمــن الوطـني: المطمب الثالث   

بمقومات أو دعائـ يجب توفرىا مجممة  ( National Security)يرتبط األمف الوطني أو القومي     

، و لكف كؿ مف  لموصوؿ إلى تحقيؽ األمف؛ و يتوفر األمف عمى المقومات التي ذكرناىا آنفا في المفيـو

العناصر السياسية و االقتصادية و االجتماعية ىي شروط و مقومات ال يمكف لكؿ عنصر وحده أف 

" و في ىذا اإلطار يقوؿ الدكتور     . يغطي المجاؿ األمني، و يعتبر كؿ منيا عنصرا الزمًا غير كاؼٍف 

: (3)أف مقومات األمف يمكف دراستيا وفؽ العناصر اآلتية" عمي الديف ىالؿ

و ندرس في ىذا الصدد االعتبارات الجغرافية و اإلستراتيجية، شكؿ : المستوى المحمي لمدوؿ- (*)   

.  النظـ السياسية و مدى التماسؾ االجتماعي و القدرة العسكرية

                                                 
)1  -( Ken Booth, Steve Smith, International relations theory today,  2ème edition, the  Pennsylvania State 

University Press, Pennsylvania, 1997. p 188. 
)2   -(

Ibidem. 

 
(3)

 الوحدة العربية، بيروت، تمركز دراسا. ، الطبعة الثالثةالنظاـ اإلقميمي العربيعمي الديف ىالؿ، جميؿ مطر،  – 
 .209- 208ص ص . 2003
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مستوى العالقة بيف الدوؿ و مدى وجود خالفات أو نزاعات بينيا و طبيعة ىذه النزاعات   و - (*)   

.  القضايا التي تدور بشأنيا، و مدى حدتيا و األساليب التي استخدمت لحميا

و يقصد بو التغمغؿ الدولي في شؤوف المنطقة و مدى وجود تيديدات خارجية : مستوى خارجي- (*)   

.  أو ارتباطات بيف إحدى الدوؿ و قوة خارجية يكوف مف شأنيا تيديد أمف المنطقة

إلى كؿ ىذه العناصر؛ درجة االستعداد  (Hans Morgenthau)" ىانس مورغانثو"    و يضيؼ 

 .(1)العسكري لمدوؿ و نوعية دبموماسيتيا

:     و بدمج ىذه العناصر يمكف تحديد مقومات األمف في

. المقومات االجتماعية- 4. المقومات االقتصادية- 3.المقومات السياسية- 2.المقومات الجغرافية - 1
. المقومات العسكرية- 5
  و تضـ مساحة الدولة و شكؿ تضاريسيا و مدى قربيا أو بعدىا مف المضايؽ :المقومات الجغرافية- 1

. البحرية، و التنوع المناخي بيا، ألف ىذه العناصر توفر لمدولة العمؽ اإلستراتيجي و التوسع المجالي

  و ىي ترتبط بشكؿ النظاـ السياسي و مدى انسجاـ مؤسساتو و شرعيتيا     و :المقومات السياسية- 2

.  كذا مشروعيتيا، و مدى تنوع النخب السياسية و االستقرار السياسي لمنظاـ

يمعب العامؿ االقتصادي دورا أساسيا و بارزا في تحقيؽ األمف القومي،    و : المقومات االقتصادية- 3

ىو يعني تحقيؽ حد أدنى مف المتطمبات االقتصادية، و تساىـ الموارد الطبيعية مساىمة كبيرة في توفير 

؛ و التي بدورىا تكفؿ تحقيؽ متطمبات (2)ذلؾ، كما أف ىذا العامؿ يرتبط بشكؿ كبير بعممية التنمية

.      إلى الخارجءالمجتمع دوف المجو

 يمعب العامؿ البشري دورا مميزا في تعزيز األمف القومي، فحجـ السكاف   و :المقومات االجتماعية- 4

تماسكيـ ينعكس إيجابا عمى استقرار الدولة؛ و بالتالي يشكؿ عامؿ ردع ضد األطماع الخارجية، 

                                                 
(1)

، مذكرة ماجستير في العمـو السياسية والعالقات الدولية، البعد األمني لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية مراد فوؿ،  –
 .14ص. 1995جامعة الجزائر، الجزائر، . تخصص عالقات دولية

(2)
 .14ص .  نفس المرجع السابؽ –
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فالتجانس السكاني يجعؿ عممية االختراؽ أمرا صعبًا، كما أف قدرة النظاـ عمى كسب والئيـ يعزز أكثر 

القوة؛  لإلنتاج المدني مف جية أو لمحرب مف جية " عصب"مف ىذه الجبية، و بالتالي فحجـ السكاف ىو 

و لكف قد يشكؿ العامؿ السكاني سيفا ذو حديف، فقد ذكرنا الناحية اإليجابية ليذا العامؿ؛     و . (1)أخرى

لكف إذا لـ يتوفر عنصر التماسؾ و ذلؾ سواء بتعدد األعراؽ، اشتداد الخصومات أو تطاحف المذىبيات، 

. فإف ىذا العامؿ يصبح عامؿ تمزؽ و مصدر تيديد ال مقّوـ أمف

  كثير مف المفكريف يعتبروف أف األمف العسكري ىو األمف القومي، إذ يروف أف : المقومات العسكرية-5

أمف الدوؿ مرتبط مباشرة بقدرات الدولة العسكرية و معداتيا التكنولوجية الحربية في صد أي عدواف أو 

. ، إال أف األمف العسكري يبقى جزءًا مف مجموع أجزاء األمف القومي ذي البعد الشمولي(2)ىجـو أجنبي

    و خالصة القوؿ أف كؿ ىذه المقومات تعتبر أساسية لألمف القومي و إف اختمفت تقديراتيا حسب كؿ 

دولة، و ال يمكف ألي مف ىذه المقومات أف توفر بشكؿ فردي األمف المطموب؛ فالتجانس و التكامؿ بينيا 

.   ىو الذي يؤدي إلى القياـ بالوظيفة األمنية المطموبة

 

 

: مفيوم التيـديدات و األخطـار األمنية:     المطمب الرابع

، و الحديث المتزايد في ىذه الفترة عف العالقة "الخطر"و " التيديد"نظرا لمتشابو الكبير بيف مفيومي     

الرابطة بيف المفيوميف؛ نظرا الرتباطيما بمفيـو جوىري في الساحة الدولية أال و ىو األمف؛ ارتأينا في 

لمفيـو التيديد و مستوياتو في المطمب األوؿ، ثـ نتكمـ عف -   و لو باختصار–ىذا المطمب التطرؽ 

عالقة التيديدات باألخطار األمنية في المطمب الثاني؛ و ذلؾ لنستشؼ الفوارؽ االصطالحية بيف 

                                                 

 
(1)

ذات السالسؿ لمنشر، الكويت، . دراسة في األصوؿ والنظريات: العالقات السياسية الدوليةإسماعيؿ صبري مقمد، -  
 .185ص . 1985

(2)
 .15ص .  مراد فوؿ، مرجع سابؽ– 
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المفيوميف، و حقيقة التفريؽ بينيما، خصوصا في ظؿ التغير الحاصؿ في مفيـو األمف و التحوؿ مف 

.  فمسفة التيديدات إلى فمسفة المخاطر

 Le Petit Robert(1)"إذا أخذنا المعنى المغوي لمتيديد فيو حسب معجـ : مفيـو التيػديد و مستوياتو- 1

 عمى وجو شخص ما، مع وجود النية لجعمو يخشى األذية التي ُأِريد رعبطريقة ُيرَسـ بيا اؿ" يعني "

 ".إلحاقيا بو 

غزوا مسمحا و صراعا بيف :     و قد ظؿ ىذا المفيوـ لمدة طويمة مقرونا بالميداف العسكري؛ و كاف يعني

الدوؿ، ارتساما لقوة قد تستخدـ إكراىا أو قسرا، تناميا لقدرات عسكرية زاجرة أو انتشارا ألسمحة دمار 

شامؿ، لذا فإف التيديد ليس بالضرورة ماديا و ال مباشرًا، إذ نتكمـ عف التيديد كحركية مخاطر 

(Dynamique des risques . )

    ىذا و قد شيد مفيـو التيديد تحوالت منذ نياية الحرب الباردة؛ ليتسع مفيومو إلى األبعاد غير 

. (3)"التيديد ناجـ عف نية إلحاؽ األذى والضرر" و حاصؿ القوؿ أف . (2)العسكرية 

    أما بالنسبة لمستويات التيديد فيي سُتظير لنا أف مفيوـ التيديد يبقى غامضا حتى إذا أردنا تجريده 

تيديد - تيديد ممكف- تيديد فعمي: لمعرفة مكوناتو، فيناؾ مف الباحثيف مف يقسمو إلى ثالثة مستويات 

.  (4)محتمؿ

. و ُيقَصد بو وقوع التيديد فعال؛ باختراؽ العدو لمحدود أو بداية شف الحرب:  تيديد فعمي - أ

                                                 
)1  -

( Le Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, édition Firmin-                                        
Didol. S. A. Paris, 1979. p 1179. 

 

( 2) 
الفكر ". فكرة األمف الوطني الشامؿ في مواجية قمة المناعة والمخاطر والتيديدات في إطار العولمة"عمر بغزوز، - 

 .177ص . 2004، جويمية 06، العدد البرلماني
. نفس الصفحة. نفس المرجع-  (3 )
 

(4)
مركز دراسات الوحدة العربية، . (24)، سمسمة أطروحات الدكتوراه ، النظاـ اإلقميمي لمخميج العربيمحمد السعيد إدريس -

 .222ص . 2000بيروت، 
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و يعني إمكانية تحوؿ التيديدات إلى حرب فعمية بوجود تحضير لمحرب؛ بإعداد :  تيديد ممكف - ب

ىي كؿ العمميات التي تكوف دوف البدء الفعمي : و بعبارة أبسط... الجيوش أو حشد لمعتاد الحربي

 . لالعتداء

و يخضع أكثر إلدراؾ صانع القرار عف طريؽ التجربة التاريخية مع الطرؼ :  تيديد محتمؿ - ت

 . الميدِّد أو األحداث الجارية لحظة الشعور بالتيديد

: (1)التيديدات، إلى-  و ىو األكثر موضوعية في رأينا–    لكف ىناؾ مف يقّسـ 

 و ىي التي تنتج وقوع اعتداء مسمح مثاًل، و ىي تقابؿ التيديد الفعمي في : تيديدات موضوعية

. التصنيؼ السابؽ

 و تكوف في حالة توقع أو خشية وقوع ىجوـ إرىابي مثاًل، و ىذا البعد ىو الوارد : تيديدات ذاتية

كما تؤكده الرؤى البنائية؛ " مرسـو البناء"؛ ألف التيديد غالبا ما ينظر إليو عمى ذلؾ النحو، أي تيديدا رأكث

 .  (2)" فيما عدا الدبابات التي تجتاز الحدود ال نجد إال قميال جدا مف التيديدات الموضوعية" بأنو 

ميدِّد " عمى أنو  {risque}الخطر " Le Petit Robert"لقد عّرؼ  : عػالقة الخػطر بالتيديد- 2   

؛ و إذا كاف التيديد يمكف أف يكوف (3)" محتمؿ الوقوع، و إمكانية التنبؤ بو تتأرجح بيف الزيادة و النقصاف

فإف الخطر تحديدا أشد غموضا و التباسا و أكثر احتمالية،  و -  كما قمنا آنفا–حقيقيا أو افتراضيا 

ألنو ال يأخذ مدلولو " بالتالي فيو مدرؾ عمى الدواـ أنو مفيوـ تعسر اإلحاطة بو و إدراكو بشكؿ واضح، 

 .(4)"إال عندما تتصؿ الصدفة أو االتفاؽ بعالقة ما مع قمة مناعة مجتمع مف المجتمعات

 و بأخذنا – يمكف القوؿ في ىذا اإلطار ت     و إليجاد العالقة بيف فمسفة المخاطر و فمسفة التيديدا

بأننا نتكمـ حوؿ إدراؾ غير حسي لظاىرة قد تتفاقـ و تنتج مجموعة مف - " لمثاؿ خطر اإلرىاب

                                                 

 
(1) 

 .177ص . عمر بغزوز ، مرجع سابؽ –
 .178ص . نفس المرجع- (2  )

)3
 - 

(
 Le Petit Robert, OP.Cit.p 1720. 

( 4)
 .178ص . مرجع سابؽ، عمر بغزوز – 
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، و نضرب مثاال بخطر اإلرىاب في تونس؛ حيث أف ىذه األخيرة ال تعاني فعال مف اإلرىاب "التيديدات

قربيا الجغرافي مف الجزائر : و لكف ىناؾ مجموعة مف اإلدراكات غير الحسية ليذه الظاىرة، مف بينيا

مف تيديد ىذه الظاىرة، إضافة إلى تحركات بعض العناصر اإلرىابية في -  و ال تزاؿ–التي عانت 

. الجباؿ التونسية

     ليذا إذا أردنا ربط عالقة الخطر بالتيديد نستطيع أف نقوؿ أف الخطر ىو المرحمة األولى إلدراؾ 

التيديد، و عند الوصوؿ إلى إدراؾ موضوعي لمخطر نكوف بصدد الحديث عف التيديد، و مف ىذا 

المنطمؽ يمكف أف نقوؿ أف تقييـ أو تحديد الخطر خاضع لمجدؿ، ألف ىذا الخطر بالضرورة غير محدد 

فاألمر يتعمؽ دائما بأمر محتمؿ ال بأمر مستيقف منو، و إف تحديد منطقة أو فترة زمنية تحتوى " المعالـ، 

.  (1)"أو تنطوي عمى خطر ال يعني إطالقا أف تيديدا ما سيحدث

 

 

 

:  مفيوم التكـامل والمفاىيم المشابية:  المبحث الثاني

كثيرا ما يخضع تصور المفيـو و محاولة فؾ مكوناتو؛ لموصوؿ إلى تحديد لو و مف ثـ تحديد لمظاىرة     

التي يمثميا؛ إلى جدؿ بيف الباحثيف، كوف ماىية أي مفيـو تبقى رىينة طريقة التفكير و الزاوية التي مف 

ال يشكؿ االستثناء في ىذا اإلطار، فقد شيد عدة "  التكامؿ"و مفيـو . خالليا يحمؿ ىذا الباحث أو ذاؾ

اجتيادات و سجؿ عدة محاوالت لتأطيره في تصور أو مفيـو موحد، غير أف ذلؾ يبدو صعب المناؿ؛ 

خصوصا في ظؿ وجود عدة مفاىيـ تكاد تكوف مطابقة لو إف لـ تكف كذلؾ، و ىذا ما سنتطرؽ إليو في 

.   المطالب التالية

 :تعريف التكامــل: المطمب األول   
                                                 

 .179ص .  نفس المرجع– (1)
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تكويف كؿ مف خالؿ ضـ أو جمع األجزاء بعضيا مع "تعني لغويا  (intégration)    إف كممة التكامؿ 

، أو العمؿ الكتماؿ الشيء غير التاـ أو غير الكامؿ مف (combine parts into a whole)بعض 

. (1)خالؿ جمع األجزاء

    و إذا أردنا تعريؼ التكامؿ اصطالحا فقد تبرز لدينا صعوبة عمى المستوى المفاىيمي فقد يفيـ 

، فمف بيف الذيف يعرفوف التكامؿ عمى أنو (processus )التكامؿ عمى أنو حالة و قد يفيـ عمى أنو عممية

التكامؿ السياسي ىو الواقع أو الحالة التي تمتمؾ "، فحسبو (Karl Deutsch )" كارؿ دويتش " حالة نجد 

فييا جماعة معينة تعيش في منطقة معينة شعورا كافيا بالجماعية و تماثال في مؤسساتيا االجتماعية و 

،      و عمى الرغـ (2)"سموكيا االجتماعي إلى درجة تتمكف فييا ىذه الجماعة مف التطور بشكؿ سممي

يقصد التكامؿ عمى المستوى الداخمي لكف العديد مف الباحثيف أسقطوا  ىذا المفيـو عمى " دويتش"مف أف 

.  المستوى الدولي

يتضمف بشكؿ "أف التكامؿ السياسي  ((Philippe Jackob"فيميب جاكوب"    و يرى الباحث األمريكي 

بيف أفراد الشعب في كياف سياسي واحد، و ىو ما يعني وجود روابط مشتركة  {بالجماعية }عاـ إحساسا

 .(3)"بيف األفراد تجعميـ يشعروف بذاتية خاصة بيـ

    أما بالنسبة لمذيف يروف التكامؿ كعممية؛ يمكننا إدراج تعريؼ باحث أمريكي آخر، و قد ُعرؼ كأبرز 

العممية " حيث عّرؼ التكامؿ بأنو  Ernest Haas))" ارنست ىاس"منظري الظاىرة التكاممية، أال و ىو 

 و النشاطات السياسية لقوى سياسية في دوؿ متعددة و مختمفة نحو مركز تالتي تتضمف تحويؿ الوالءا

.       (4)"جديد تكوف لمؤسساتو صالحيات تتجاوز صالحيات الدوؿ القومية القائمة

                                                 
 .243ص . 2002دار الرواد، ليبػيا، . السياسة الدولية بيف النظرية والممارسةزايد عبيد اهلل مصباح،  - (1)
مكتبة شركة . وليد عبد الحي: ، ترجمةالنظريات المتضاربة في العالقات الدوليةجيمس دورتي، روبرت بالستغراؼ، - ( 2)

 .272ص . 1985كاظمة لمنشر والتوزيع، الكويت، 
  
(3)

 .نفس الصفحة. نفس المرجع السابؽ  - 
( 4)

 .271ص . نفس المرجع-  
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 ؿبأنو عممية إقميمية تقـو بو الدوؿ عف طريؽ دفع اعتمادىا المتباد"     كما عّرؼ أحد الباحثيف التكامؿ 

 تؤطرىا بشكؿ جماعي و ة سياسيتفي مياديف عدة اقتصادية و اجتماعية مع انخراطيا ضمف ميكانيزما

. (1)"تمكنيا مف تدعيـ عالقاتيا المتبادلة في المجاالت المحددة

 :(2) تعريفو لمفيـو التكامؿ إلى قسميف، فيو (L.Lindberg)" ليندبرغ"     و قد قّسـ الباحث 

 المحمية     و ا العممية التي تتجاوز مف خالليا الدوؿ القومية الرغبة و القدرة في إدارة شؤونو:أوال    

باستقالؿ عف بعضيا البعض، و تسعى بدال مف ذلؾ  (سياستيا الداخمية والخارجية)الدولية اليامة 

. لموصوؿ لقرارات مشتركة أو تفويض عممية اتخاذ القرار لييئة مركزية جديدة

ضرورة لنقؿ طموحاتيـ  و  (الفاعموف السياسيوف) العممية التي تجد مف خالليا القوى السياسية :ثانيا    

.  نشاطاتيـ السياسية لمركز جديد

و التي يعكس مف خالليا      " ستاتيكي"  لو تارة مدلوؿ –كما رأينا سابقا -     و بما أف مفيـو التكامؿ

، ىذه االزدواجية "عممية أو إجراء"و يعكس مف خالليا " ديناميكي"، و تارة لو مدلوؿ "وضعية أو حالة" 

يفرؽ بيف التكامؿ بمفيومو الستاتيكي لما  ىو  (Amitai Etzioni )" أميتاي اتزيوني" في المفيوـ جعمت 

و ىي عممية ينمو مف خالليا التكامؿ و  " unification" ، و بيف التوحيد (الوضعية)متكامؿ و نيائي 

. (3)يتطور

إيجاد        و "أف التعريؼ المفيد يرى التكامؿ بأنو  Fiona Butler))" فيونا بتمر"    و إذ ترى الباحثة 

استبقاء أنماط كثيفة و متنوعة لمتفاعؿ بيف وحدات مستقمة سابقا، و قد تكوف ىذه األنماط اقتصادية جزئيا 

في طابعيا؛ كما ىي في النواحي االجتماعية و السياسية، و أف جميع تعاريؼ التكامؿ السياسي تفترض 

                                                 
)1 - 

  ( Pierre de Senarclens, Yohan Ariffin, La politique Internationale: théories et enjeux contemporains, 

5ème édition. Armon Colin, Paris, 2006. p 165. 
 .272ص . جيمس دورتي، روبرت بالستغراؼ، مرجع سابؽ -(2 )
 
، مذكرة ماجستير الوظيفة اإلقميمية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي عمى ضوء التحوالت الدولية الجديدةسميـ شيخاوي،   -(3)

 .10ص . 2001في العمـو السياسية والعالقات الدولية تخصص عالقات دولية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 حسب –، و ىذا التعريؼ (1)"ضمنيا وجود مستويات عالية مصاحبة مف التكامؿ االقتصادي و االجتماعي

مفيد مف أجؿ فيـ التكامؿ مف منطمؽ قرارات سياسية واعية رسمية  أو تدفقات اقتصادية، - رأي الباحثة

. اجتماعية و ثقافية غير رسمية

    و بعد تعرضنا لمجموعة التعاريؼ المقدمة لمفيـو التكامؿ يمكننا تبني تعريؼ إجرائي يكوف أكثر 

عممية "حيث يقدمو عمى أنو " إسماعيؿ صبري مقمد"بساطة لمفيـ، و في ىذا اإلطار نورد تعريؼ الدكتور 

تنتقؿ إليو مسؤولية أداء االختصاصات  (supranational entity)ينتج عنيا بروز كياف فوؽ قومي 

إضافة كممة - في آخر التعريؼ- و لكف نرى أنو يجب. (2)"الوظيفية التي كانت تتحمميا الحكومة الوطنية

ضمف دائرة التجارب التكاممية و ىي التجربة " اإلتحاد األوربي" ؛ ألنو بدونيا ال يمكننا إدراج "تدريجيا"

التي جاءت مف خالليا جؿ دراسات التكامؿ، و التي تعتبر إلى اآلف مف أنجح التكتالت بالرغـ مف أف 

 و لـ تتنازؿ عنيا؛ كالسياسة الخارجية و مسائؿ ءالعديد مف الوظائؼ ما زالت تحتفظ بيا الدوؿ األعضا

.  الدفاع و األمف، و يتـ تطوير التعاوف فييا بشكؿ تدريجي

:      و في األخير، فإف عممية التكامؿ تحتوي عمى محوريف ىما

 و التي تخمؽ مركزا جديدا أوسع؛ تنقؿ الدولة القومية القائمة سيادتيا إليو: محور البنية الجديدة .

 بالوظائؼ التي كانت " البنية الجديدة" و التي تعني اضطالع المركز الجديد : محور الوظيفة

 .منيطة بالدولة القومية و مف صميـ سيادتيا

: أنواع التكامل اإلقميمي والدولي: المطمب الثاني   

ال تقتصر أنماط أو أنواع التكامؿ اإلقميمي أو الدولي عمى نمط واحد و إنما تتعدد بحسب المجاؿ  و     

المراحؿ و المعطيات التي أدت إلى ظيوره، و في ىذا االتجاه ىناؾ مف يقسـ أنواع التكامؿ حسب 

. ، و ىناؾ مف يقسمو حسب مراحمو(اقتصادية، اجتماعية، سياسية، أمنية)مجاالتو 

                                                 
 .854ص . جوف بيميس، ستيؼ سميث، مرجع سابؽ: فيونا بتمر، اإلقميمية والتكامؿ، في- (1) 
 .244ص . زايد عبيد اهلل مصباح، مرجع سابؽ- (2) 
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     :أنواع التكامؿ حسب المجاؿ (1

 أو التي تشكؿ في األخير –    في كؿ األحواؿ ال تخرج الصور الرئيسية التي تظير فييا عممية التكامؿ 

:  (1) التاليةؿ أو األشكاط عف األنما–الحالة النيائية لظاىرة التكامؿ 

و ىو يتمثؿ في تكويف األسواؽ االقتصادية المشتركة؛ و يتـ ذلؾ بوسائؿ و : التكامل االقتصادي - أ

توحيد التشريعات الضريبية و الجمركية و إزالة كؿ العوائؽ التي تحوؿ : مظاىر عديدة مف ذلؾ

 الماؿ بيف مختمؼ مناطؽ سدوف التدفؽ الحر لمسمع و الخدمات و انسياب حركة العمؿ و رأ

. السوؽ

و يعني عممية نقؿ الوالءات القومية مف مستوى الدولة إلى مستوى فوؽ : التكامل االجتماعي  - ب

 supranational)الدولة و تنمية االتجاىات فوؽ القومية؛ أو ما يسمى بالوعي فوؽ القومي

consciousness. ) 

و ىو يظير في عممية الترتيبات األمنية الجماعية، و ينبني في افتراضو عمى : التكامل األمني  - ت

أف الدوؿ األطراؼ في ىذه الترتيبات تتفؽ عمى اتخاذ القرارات المتعمقة بأمنيا المشترؾ بأسموب 

و ىناؾ اعتقاد بأف التكامؿ األمني ال يحدث عادة إال في . التخطيط، التنفيذ و القيادة المشتركة

بأف التكامؿ األمني " مقمػد"و يرى الدكتور . ظروؼ األزمات و تفاقـ التيديدات واألخطار المشتركة

 .قد ينبع مف نظـ المحالفات القائمة إال أنو في حقيقة األمر يعني أكثر مف مجرد تحالؼ

و المقصود بو عممية إدماج بعض المؤسسات السياسية القومية و نقؿ السيادة : التكامل السياسي  - ث

و التكامؿ السياسي ال يعني بالضرورة . عمى السياسة الخارجية و األمنية إلى أجيزة دولية مشتركة

 عمى نقؿ سمطاتيا في بعض في رإلغاء الحكومات الوطنية و لكنو يقتص-  يقوؿ الدكتور مقمد –

                                                 

 
(1)

ص . 1982ذات السالسؿ لمنشر، الكويت، . دراسة تحميمية مقارنة: ةنظريات السياسة الدوليإسماعيؿ صبري مقمد،  - 
 .382- 381ص
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، فإنو ال توجد (االندماج السياسي)بعض المجاالت؛ و باستثناء نموذج الوحدة الفدرالية الكاممة 

 .  حاجة إلى مباشرة السيادة الكاممة عمى السياسات الداخمية لمدوؿ األعضاء

    و ال شؾ أف التكامؿ في نمطو السياسي أصعب مناال منو في نمطو االقتصادي؛ بحكـ أف التكامؿ 

السياسي يقيد سياسة الدولة و سمطتيا في عممية اتخاذ القرارات بالنسبة لمواطنييا، كما يصطدـ بالنزعات 

و االعتبارات القومية، و لعؿ ذلؾ آؿ إلى اعتقاد قوي بأف التكامؿ السياسي ال يتحقؽ إال بإنجاز التكامؿ 

.   االقتصادي و النجاح فيو كخطوة أولى سابقة لو

  :أنواع التكامؿ حسب المراحؿ( 2

    و يمكف النظر إلى ىذه األنواع اآلتية الذكر عمى أنيا مراحؿ تراتبية، لكف ال يستبعد تطبيؽ شكؿ 

 Bela Balassa)" باال باالسا" حسب تصنيؼ –متقدـ لمتكامؿ دوف المرور بالمرحمة األقؿ تقدما، و تتمثؿ 

 : (1) في خمسة أنواع –)

و تمغى فييا الضرائب الجمركية و القيود الكمية عمى التجارة الخارجية بيف :  منطقة التجارة الحرة - أ

الدوؿ التي تشترؾ في المنطقة، و تظؿ كؿ دولة محتفظة بكؿ التنظيمات و القوانيف          و 

. اإلجراءات التي تنظـ بيا عالقاتيا االقتصادية الخارجية مع الدوؿ غير األعضاء في المنطقة

 :و يعتبر خطوة أكثر تقدما عف الصورة السابقة؛ و ذلؾ ألنو يتضمف إجراءيف: اإلتحاد الجمركي  - ب

  تطبيؽ ما جاء في منطقة التجارة الحرة مف إلغاء لمقيود عمى التجارة الخارجية بيف الدوؿ

. األعضاء

 توحيد اإلجراءات الجمركية عمى التبادؿ التجاري لكؿ الدوؿ األعضاء مع الدوؿ غير األعضاء. 

: و تشمؿ تنظيـ ثالثة عناصر:  السوق المشتركة - ت

. إلغاء القيود الجمركية بيف الدوؿ األعضاء  -

                                                 
. االندماج والتحالفات اإلستراتيجية بيف الشركات في الدوؿ العربيةرفعت السيد العوضي، إسماعيؿ عمي بسيوني،  - (1)

 .41-40ص ص . 2005المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرة، 
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 .توحيد اإلجراءات الجمركية عمى التبادؿ التجاري مع الدوؿ غير األعضاء -

 .(العمؿ ورأس الماؿ)إلغاء القيود عمى انتقاؿ عوامؿ اإلنتاج  -

 : الثالثة السابقة لمسوؽ المشتركة إضافة إلىرو يتضمف العناص:  اإلتحاد االقتصادي - ث

. وجود درجة معينة مف تنسيؽ السياسات االقتصادية -

 :و يتضمف العناصر الثالثة لمسوؽ المشتركة إضافة إلى: (الوحدة)االندماج االقتصادي الكامل - ج

. توحيد السياسات النقدية والمالية واالجتماعية -

 .إقامة سمطة عميا يكوف ليا الحؽ في اتخاذ قرارات ممزمة لكؿ الدوؿ األعضاء -

اإلقميمي، : ، ميز بيف أنماط تكامؿ ثالثة(1)(John Galtung)" جوف غالتنؾ"     غير أنو في دراسة لػ

أف التكامؿ  في -  يقوؿ روبرت بالستغراؼ و جيمس دورتي–المنظماتي و الترابط الذىني، و المالحظ 

المنظمات اإلنتاجية يسبؽ التكامؿ اإلقميمي؛ بسبب إلحاح األطراؼ عمى أولوية زيادة اإلنتاج،      و لكف 

 ال سيما و أف كؿ طرؼ يضع ؼالتكامؿ المنظماتي يخضع إلى التكامؿ في الترابط الذىني بيف األطرا

المساواة، العدالة     و : في ذىنو مجموعة مف المحددات التي تدفعو نحو التكامؿ مع اآلخريف مثؿ

فكرة ضرورة التنوع بيف أطراؼ التكامؿ و ىذا بدوره -  حسب الكاتبيف–التشابو، ولكف ذلؾ يفرز أيضا 

يعيدنا إلى التكامؿ اإلقميمي؛ بمعنى آخر أف الترابط الذىني و البحث في التكامؿ يأتي أوال ثـ يميو التكامؿ 

.  أنو قد توجد األشكاؿ الثالثة في وقت واحد-  يقوؿ غالتنؾ–المنظماتي ثـ التكامؿ اإلقميمي و مع ذلؾ 

:   عالقة التكامل بالمفاىيم المشابية:    المطمب الثالث

 سنتطرؽ لمفيوميف فقط، ثتتعد المفاىيـ المقاربة لمفيـو التكامؿ و المشابية لو، و لكف في ىذا المبح    

.  و المذيف سيكوف ليما استعماؿ واسع الحقا، و ىما مفيوما التعاوف و االندماج

  :بيف التعاوف و التكامؿ- (     أ

                                                 
 .272ص . جيمس دورتي، روبرت بالستغراؼ، مرجع سابؽ- (1)
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 )و يعطي معجـ" سموؾ لممشاركة في عمؿ جماعي مشترؾ"     إذا أردنا تعريؼ التعاوف لغويا، فيو يعني

(Le Petit Robert(1) ،مرادفات قريبة مف ىذا المعنى و ىو يحتوييا في آف معا، كاالتفاؽ، المساعدة 

. الدعـ، المنافسة، المساىمة أو اإلسياـ، فكؿ ىذه المعاني يستطيع أف يعنييا التعاوف

    و إذا أخذنا مثال التعاوف في المجاؿ االقتصادي فيو يختمؼ عف التكامؿ االقتصادي، حيث أف األوؿ 

يتضمف العمميات التي تتـ بيف دولتيف فأكثر في مجاؿ اقتصادي معيف بيدؼ تحقيؽ منفعة -  التعاوف–

مشتركة لفترة زمنية محددة، عمى أساس المعاممة بالمثؿ، عمى أف تحتفظ الوحدات االقتصادية المعنية 

بخصائصيا المتميزة و دوف أف ينشأ عف ىذا التعاوف مؤسسات جديدة لـ تكف موجودة قبؿ بداية التعاوف 

و ال تتنازؿ الدولة المنخرطة في ىذا التعاوف عف أي جزء مف سيادتيا، و أبرز ما يمّيز عالقات التعاوف 

االقتصادي أنيا عالقات تعاقدية تقـو عموما عمى أساس تحقيؽ منافع مشتركة متناسقة لجميع أطراؼ 

.  التعاوف

عممية   " بأنو " باال باالسا" فيو كما أسمفنا سابقا؛ و كما يعّرفو – التكامؿ االقتصادي –    و أما الثاني 

و حالة تتضمف كافة تدابير إلغاء التمييز بيف الوحدات االقتصادية المنتمية إلى الدوؿ الساعية نحو 

.    (2)"التكامؿ مع إلغاء مختمؼ صور التفرقة بيف االقتصادات القطرية

"     و إذا أردنا األخذ بتعريؼ إجرائي يجعمنا نفرؽ بيف التعاوف و التكامؿ؛ فسنأخذ بتعريؼ الباحثيف    

محاولة لتكييؼ السياسات بطريقة ال تؤدي إلى : " لمتعاوف فيو (Light and Groom)" اليت و قرـو 

 غايات عمىتأثير بنيوي مباشر؛ اليدؼ منو ىو القياـ باتفاقيات في مجاالت محدودة مف أجؿ الوصوؿ 

.  (3)"محددة مف توقيع أو رغبة في توسيع أو انتشار نشاط ما

                                                 
)1 -( Le Petit Robert, Ibid. p 389. 

 .12ص . سميـ شيخاوي، مرجع سابؽ   -(2)
، (28)، سمسمة أطروحات الدكتوراهمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية مف التعاوف إلى التكامؿنايؼ عمي عبيد،    -(3)

 .26ص. 2002مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، . الطبعة الثانية



 اإلطار المف اهيمي والنظري للدراسة...............................................................................الفصل األول

  -32-  

    فمف خالؿ ىذا التعريؼ أصبح واضحا الفرؽ بيف التعاوف والتكامؿ مف خالؿ عدـ وجود التأثير 

البنيوي أي عدـ إنشاء مؤسسات جديدة، إضافة إلى عدـ وجود النية في التوسع في ذلؾ النشاط المحدد 

.  إلى نشاطات أخرى 

    و تجدر اإلشارة أف التعاوف يمكف أف يكوف مرحمة مف مراحؿ التكامؿ إذا كانت النية موجودة أوال 

.  بغرض التكامؿ و ليس بغرض التعاوف فقط

   :بيف االندماج والتكامؿ- (    ب

"     إذا رجعنا إلى المصطمح الفرنسي أو اإلنجميزي لممفيوميف فسنجدىما يمثالف كممة واحدة وىي     

Intégration"  زايد "ال يوجد ىناؾ فرؽ بيف التكامؿ و االندماج بؿ إف -  أي المصطمحيف–، فحسبيما

" بدؿ " االندماج الدولي"، يقوؿ أنو يوجد مف بيف مفكري العرب مف يستعمؿ مصطمح (1)"عبيد اهلل مصباح

-  يقوؿ عبيد اهلل مصباح–؛ عكس ما ىو رائج في أدبيات التكامؿ، و مف أمثمة ىؤالء "التكامؿ الدولي

 االندماج الدولي، و يظير ح؛ حيث يفضالف مصطؿ"محمود خيري عيسي"و " بطرس بطرس غالي" نجد 

". المدخؿ في عمـ السياسة" ذلؾ في كتابيما 

و في الكتاب الذي ألفو مع " رفعت السيد العوضي"     و لمزيد مف التفصيؿ فإف األستاذ الدكتور 

االندماج و التحالفات اإلستراتيجية بيف الشركات في  }و ىو بعنواف " إسماعيؿ عمي بسيوني"الدكتور 

" االندماج فقط عندما يتحدث عف الشركات و يستعمؿ مصطمح " ، فإنو يخصص مصطمح {الدوؿ العربية

مف حيث عالقة التكامؿ باالندماج يتبيف أف البالد :" ... عند الحديث عف الدوؿ، فمثال يقوؿ" التكامؿ

المتقدمة التي نجحت في التكامؿ االقتصادي ىي الدوؿ التي نشطت فييا حركة االندماج بيف الشركات 

                                                 

 (1)
 .243ص . زايد عبيد اهلل مصباح، مرجع سابؽ  –
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البالد : "...، و ال ييمنا ىنا معنى الجممة بقدر ما يعنينا استعماؿ المصطمح، كما يقوؿ(1)..." الكبيرة

.  (2)..." بيف الشركات (اندماج)تكامؿ بيف الدوؿ، و تكامؿ : المتقدمة بيا نوعاف مف التكامؿ

 في رأينا –    و مف خالؿ ىذيف اإلقتباسيف يمكننا استشفاؼ الفروؽ التي يقصدىا الكاتب، و التي تشكؿ 

عندما تحّدث عف الشركات، ألف " االندماج" الخط الفاصؿ بيف المصطمحيف؛ فالكاتب استعمؿ مصطمح –

" رفعت السيد العوضي" اندماج ىذه األخيرة يحوؿ الكيانات القائمة إلى كياف واحد، و يضرب البروفيسور

: (3)أمثمة في ذلؾ مثؿ

 دمج بنؾ بور سعيد في بنؾ مصر .

 دمج بنؾ االئتماف العقاري في البنؾ العقاري المصري. 

 دمج البنؾ الصناعي في بنؾ اإلسكندرية  . 

لتوصيؼ ىاتو العالقة بيف الشركات، كاف   " االندماج"    و ىذا ما يوضح لنا أف استعماؿ مصطمح 

البد منو ألف ىناؾ كيانات تنازلت عف سيادتيا كاممة، بما في ذلؾ االسـ، و أصبحت تتمظير             

(se manifeste) القانوف ) في اسـ الشركة الدامجة؛ بما في ذلؾ مف التخمي عف وظائؼ سيادية

؛ بينما عندما نتكمـ عف الدوؿ و عف التكامؿ بينيا فإف الكالـ غالبا ما يكوف (الداخمي، السياسة الخارجية

لـ يصؿ إلى حد التنازؿ عف السيادة -  حسب واقع التجارب الحالية–عف التكامؿ االقتصادي و الذي 

أو االندماج السياسي، و الذي يكوف آخر مرحمة مف  (fusion )كاممة، أي لـ يصؿ إلى حد الدمج 

. مراحؿ العممية التكاممية

" االندماج"    و لكف و عند الكالـ عف التكامؿ في المجاؿ السياسي ال بد مف استعماؿ مصطمح 

الواليات المتحدة األمريكية، اإلتحاد الفدرالي السويسري، اإلمارات العربية : لتوصيؼ تجارب مثؿ

الغ، ألنيا تجارب تـ مف خالليا إلغاء سيادة الدوؿ الوطنية القائمة؛ و تحويؿ والءات شعوبيا ...المتحدة
                                                 

(1)
 .47ص . رفعت السيد العوضي، إسماعيؿ عمي بسيوني، مرجع سابؽ  – 

(2 )
 .نفس الصفحة. نفس المرجع  –

(3)
 .135- 134ص ص . نفس المرجع  –
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إلى المركز الجديد مع التخمي عف أغمب الوظائؼ السيادية خاصة السياسة الخارجية و الدفاع و التمثيؿ 

. الرسمي

، أي أف "مرحمية العممية"    و في األخير نستطيع أف نقوؿ أف العالقة بيف التكامؿ واالندماج ىي عالقة 

و -  نية الوصوؿ إليو مف عدمياف بغض النظر ع–التكامؿ االقتصادي ىو مرحمة مف مراحؿ االندماج 

.   أف االندماج أو التوحيد ىو الحالة النيائية لمعممية التكاممية

 

 

 

 

 

 

 

 

:  الحقل النظــري التفسيري لمدراسة:   المبحث الثالث

و دراسة التجارب التكاممية تأتي ، البد ليا مف إسقاط نظري دراسة في حقؿ العالقات الدولية    إن أي 

في ىذا اإلطار و ال تخرج عنو؛ كوف الجانب التنظيري ألي دراسة يعطييا البعد العممي         و 

يخرجيا مف مجرد الوصؼ أو التحميؿ السطحي، لذا و في ىذا المبحث سنتطرؽ أوال إلى البعد العاـ 

لمموضوع و عالقتو بالدراسة، ثـ نتطرؽ إلى صعوبات التأصيؿ النظري لمختمؼ التجارب التكاممية 

وأسباب قصور النظريات في ىذا الجانب؛ لنصؿ في األخير إلى محاولة تفسير تجربة مجمس التعاوف 

 .مف جانب نظريات التكامؿ الدولي-  موضوع بحثنا–الخميجي 

: أقممة العالقات الدولية واالتجاه نحو الكتل: المطمب األول   
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لقد أصبح نشوء الكتؿ و التجمعات اإلقميمية سمة متعاظمة عمى نحو ثابت لمسياسة العالمية بعد      

و قد فّسر منظرو العالقات الدولية تمؾ التطورات مف منطمؽ  إقامة  (1945)نياية الحرب العالمية الثانية 

التوازف مع قوة مييمنة أو عظمى تحمي الدوؿ الصغيرة أو الضعيفة مف جار كبير و قوي،     و تحافظ 

، كما ُفّسرت بأنيا نتيجة لتماثؿ (1)عمى عالقات سياسية و سممية و تعاونية و عمى ىياكؿ الثروة

الخصائص و الرغبة المشتركة في ما بيف الدوؿ المنخرطة فييا، أو نتيجة شعورىا بخطر خارجي يتيددىا 

.   جميعا؛ أو الحالتيف معا

    و المالحظ أنو مع تزايد تشابؾ و تشعب العالقات الوطنية و الدولية في العالـ المعاصر شيد النظاـ 

ظيرت منظمات دولية عالمية االتجاه  (1945)الدولي تعددًا و تنوعًا في المنظمات الدولية، حيث أنو بعد 

األمـ المتحدة، و منظمات أخرى إقميمية االتجاه مثؿ جامعة الدوؿ العربية و منظمة الوحدة : مثؿ

" تجمع دوؿ جنوب شرؽ آسيا : اإلفريقية، و إلى جانب ذلؾ تطورت مظاىر أخرى لمتعاوف اإلقميمي مثؿ

....  ، و مجمس التعاوف الخميجي"الكومنولث"، و رابطة الدوؿ المستقمة "اآلسياف

ذات التأثير -  دوال و منظمات–    و إذا كاف النظاـ الدولي يتشكؿ مف حصيمة تفاعؿ مجموع الوحدات 

في توزيع الموارد االقتصادية و النفوذ السياسي و األمف القومي، فإف ىذا النظاـ تندرج تحتو أيضا أنظمة 

فرعية ىي بمثابة تجمعات إقميمية لدوؿ تتفاعؿ بصورة متناسقة فيما بينيا أكثر مف تفاعميا مع بقية 

، و لعؿ السبب يعود في ذلؾ إلى إخفاقات النظاـ الدولي الذي استند نظريا في (2)أعضاء المجتمع الدولي

فترات معينة إلى فكرة الحكومة العالمية، و ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ السمـ و األمف الدولييف، حيث واجيت 

ىذه الحكومة عقبات أساسية حالت دوف تطورىا إلى مستوى تحقيؽ التعاوف الدولي،     و مف أبرز ىذه 

:    (3)العقبات

                                                 
(1)

 .857-856ص ص .  فيونا بتمر، مرجع سابؽ –
. 335 ص. 1991جامعة بغداد، بغداد، . الوسيط في التنظيـ الدولي خميؿ إسماعيؿ الحديثي، –(2)
. 32ص .   سميـ شيخاوي، مرجع سابؽ–(3)
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السيادة الداخمية لمدوؿ و مبادئيا القومية التي تشكؿ عقبة أساسية أماـ قياـ نظاـ دولي فاعؿ يستند  -1

. إلى حكومة عالمية

. افتقار النظاـ الدولي إلى ىيكؿ يستطيع اتخاذ القرار المالئـ -2

تضارب مصالح الوحدات و القوى الدولية المختمفة، األمر الذي أدى إلى دخوؿ المجتمع   الدولي  -3

في حالة مستمرة مف الصراعات و الحروب مف أجؿ المصالح و النفوذ، أو مف أجؿ االستقالؿ و 

 .حماية الذات القومية و السيادة

؛ (عصبة األمـ)    و نتيجة ليذا التناقض في مصالح القوى العظمى و الفشؿ الذي اقترف بالتنظيـ الدولي

تنامت األفكار اإلقميمية و اتجاىات التكتؿ و التعاوف اإلقميمييف، عمى أساس أف ىذه االتجاىات أكثر 

فاعمية و طموحًا في تحقيؽ األىداؼ المنشودة؛ مف رفاىية و أمف لشعوبيا، و ىو ما أدى ببعض 

الباحثيف إلى اعتبار أف اإلقميمية ىي محاكاة لمعالمية في طابع مقيد أو محدد إلى أف تحيف الظروؼ 

لتطبيؽ الحكـ العالمي، ألنو في الوقت الحالي مازاؿ يظير أف جمع المصالح اإلقميمية في تكتؿ واحد 

.   أكثر فاعمية مف جمعيا عمى مستوى عالمي

    لذلؾ تطورت فاعمية المنظمات اإلقميمية و تعددت مجاالتيا اقتصاديا و سياسيا و عسكريا؛ وصوال 

. إلى إيجاد مجتمع دولي قائـ عمى التعاوف و االعتماد المتبادؿ

    كما أف الحديث عف االتجاه نحو التكتؿ و األقممة جاء موازيا لمحديث عف تآكؿ النظاـ الوستفالي 

، حيث يذكر (ـ1648)المبني عمى سيادة الدولة القومية، و الذي كاف سائدا منذ القرف السابع عشر 

" التكامؿ الدولي"في بداية حديثو عف  - Pierre de Senarclens) )" بيار دو سيناركالف" البروفيسور

 تطورت في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، ىي احركة التكامؿ مثمـ" أف - و التجربة األوربية خصوصا
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 تأثيرًا مف بيف كؿ التحديثات المؤسساتية التي طبعت رظاىرة سياسية فريدة، حيث أنيا كانت التجمي األكث

.   (1)"تآكؿ السيادة الوطنية و تطور العالقات الدولية المعاصرة

    و لكف بالرغـ مف ىذا الحديث عف انتياء السيادة الوطنية أو تآكميا و بداية بروز الفضاءات 

المفتوحة، إال أف السيادة لـ تزؿ، و تـ تعديؿ مفيوميا الوستفالي، و استمر التوجو نحو التعاوف اإلقميمي، 

بؿ و ازداد انتشارًا؛ و ىذا كنتيجة طبيعية و منطقية الزدياد تشابؾ العالقات و المصالح االقتصادية، 

. االجتماعية، الفنية و الثقافية بيف الدوؿ و تداخميا

    كما أنو عمى الرغـ مف تزايد ىذه الكيانات اإلقميمية الجديدة و خاصة التجربة األوربية؛ إال أنيا في 

فترة الحرب الباردة لـ تغير مف شكؿ النظاـ الدولي، حيث بقي التأثير األىـ لمقطبيف المتنافسيف، اإلتحاد 

السوفييتي و الواليات المتحدة األمريكية، و بقي النظاـ بقطبية ثنائية، إال أنو و بعد تفكؾ اإلتحاد 

السوفييتي و معو المعسكر الشرقي؛ أخذت السياسة العالمية تتميز بالمرونة و بنوع مف التعددية القطبية، 

عمى األقؿ في المجاؿ االقتصادي، و ىذا نتيجة التأثير الكبير الذي أصبحت تمثمو تمؾ الكتؿ االقتصادية 

" ، و غدا االتجاه السائد في نظرية العالقات الدولية (... األوربي، اآلسياف، النافتا، الميركسورداإلتحا )

ييتـ إلى حد بعيد بالكيفية التي يمكف أو ال يمكف بيا لمجماعات اإلقميمية ذات الطابع المؤسسي أف تكوف 

عنصرًا أساسيا في المحافظة عمى نظاـ دولي سممي متعدد األقطاب، و كثيرا ما ُيفّسر تطور التعاوف و 

اليياكؿ التعاونية اإلقميمية كعممية نفعية تحركيا الدوؿ و تمكنيا مف التوفيؽ بيف متطمبات متنافسة في 

، و تحقيؽ التوازف العالمي لمحيمولة دوف احتكار الييمنة (2)"وجو التحديات السياسية و االقتصادية العالمية

.  القطبيةةمف طرؼ واحد، أو تكريس األحادي

:  أزمة التجارب التكاممية في النموذج النظري: المطمب الثاني  

                                                 
)1  -(

 Pierre de Senarclens, Mondialisation, Souveraineté et théories des relations internationales. 

Armond Colin, Paris, 1998. p 57. 
(2)

 .856ص . فيونا بتمر، مرجع سابؽ   –
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العديد مف الدوؿ لمدخوؿ في  (اإلتحاد األوربي حاليا )لقد أليمت تجربة السوؽ األوربية المشتركة    

تكتالت مشابية لتمؾ التي أخذ صيتيا و أصداؤىا يجمعاف عمى أنيا مف أنجح التجارب في الوقت 

الحالي، و عمى إثر ذلؾ فقد أخذت نظريات العالقات الدولية الميتمة بدراسة التكامؿ تعتمد التجربة 

. األوربية كنموذج لتطوير نظريات التكامؿ الدولي و اإلقميمي

في فترة الحرب -  صاحب النظرية الوظيفية– David Mitrani))" دافيد ميتراني"    و قد بدأت أفكار 

تزايد التعقيد في النظـ الحكومية أدى إلى " العالمية األولى و الثانية متأثرًا بآثارىما، حيث ركز عمى أف 

تزايد كبير في الوظائؼ الفنية و غير السياسية التي تواجو الحكومات، و مثؿ ىذه الوظائؼ لـ   تؤدِّي 

إلى زيادة الطمب عمى االختصاصييف المدربيف عمى المستوى الوطني، لكنيا -  حسب ميتراني–فقط 

لعبت دورا في المشكالت الفنية عمى المستوى الدولي؛ إذ يقوؿ أنو إذا كاف مف الممكف إيالء مثؿ ىذه 

المشكالت لممتخصصيف و فصؿ نشاطيـ إلى حد ما عف القطاع السياسي فإنو مف الممكف في ىذه 

. (1)"الحالة إنجاز التكامؿ الدولي

عمى التكامؿ في اإلطار الدولي، و عدـ توفر نموذج واقعي يستند " ميتراني"    و لكف و نتيجة لتركيز 

: ليجدد و يعّدؿ في ىذه النظرية لتصبح (Ernest Haas )" ارنست ىاس"إليو في تفسيره ىذا؛ جاء 

و ركز عمى التكامؿ في إطاره اإلقميمي، و اتخذ مف  (Neo-functionalism )الوظيفية الجديدة

المجموعة األوربية لمفحـ و الصمب المجاؿ التطبيقي لنظريتو؛ حيث تميزت الوظيفة الجديدة بثالثة 

  :(2)خصائص

  الفائدة المرجوة مف  )كما في الوظيفية األصمية، تعتبر الوظيفية الجديدة أف المصمحة المشتركة

. ىي األرضية األكثر صالبة لمتعاوف الدولي (التكامؿ

                                                 
 .270ص .  جيمس دورتي، روبرت بالستغراؼ، مرجع سابؽ-(1)

)2( 
- Jean Jack  Roche, OP.Cit. p 104. 
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  أف التكامؿ موجو بطريقة تقنية مف طرؼ النخب السياسية، اإلدارية، النقابات أو الصناعييف

و يجب أف تبتعد مجاالت التكامؿ عف الحقؿ السياسي؛ كما أف , المقتنعيف بضرورة التكامؿ

 ".كياف الدولة" ال تطالب بإلغاء أو زواؿ - عكس األصمية–الوظيفية الجديدة 

  النموذج المثالي ممغى مف قاموس الوظيفية الجديدة، فالتكامؿ يجب أف يخضع لإلطار الوظيفي( 

و بطريقة براغماتية، فحينما يبدأ التكامؿ فإنو سيتسع عف طريؽ ظاىرة  (وظيفة بعد أخرى

 ( .spillover)االنتشار

و ىو ما اعتبر العيب - عمى اإلرادة السياسية (la nécessité)" الحاجة"مصطمح " ىاس"    لقد غمب 

ما جّرىا إلى  االعتبار أف التطور في التجربة التكاممية يتـ بطريقة آلية   و - األساسي في ىذه النظرية

، و أف الوصوؿ إلى اإلتحاد السياسي يتمخض بطريقة ميكانيكية عف اإلتحاد (1)حسب ظاىرة االنتشار

، و بدأت (السوؽ األوربية المشتركة )االقتصادي؛ و ىو ما أخذ يتعارض مع حقيقة التجربة المدروسة

أزمة النموذج النظري في تفسير بعض الظواىر التي طرأت عمى التجربة األوربية حيف ظيرت بعض 

الصعوبات التي أخذت تعيد النظر في صحة و دقة التفسيرات الوظيفية لعممية التكامؿ، إضافة إلى أف 

بعض اإلنجازات لـ تكف لتفسَّر ضمف اإلطار الوظيفي الذي اعتمد عمى آلية التطور  عف طريؽ 

 Marché )ةبعث السوؽ الداخمي، ) Acte Unique) الموحدة ةتبني المعاىدة األوربي: ، مثؿspilloverالػ

intérieur ) ، ثـ معاىدة ماستريخت؛ ما أدى ببعض الباحثيف إلى التساؤؿ حوؿ ىوية الكياف األوربي

-  في أحد كتبيا– تفتتح (2)(Marie-Claude Smouts)"ماري كمود سموتس"الجديد، فنجد  أف األستاذة 

 plus qu'un régime et moins qu'une" الفصؿ الخاص بتفسير التجربة األوربية نظريًا، بعبارة 

fédération "أكثر تطورُا مف مجرد أسموب لمحكـ؛ وأقؿ مف حكـ فدرالي  " ي، أي أف اإلتحاد األورب" ،

و الذي أطمقيا في بداية الثمانينات     (William Wallace)" ولياـ واالس" و ىي عبارة استعارتيا مف 

                                                 
)1  -( 

Ibid. pp 104 -105. 

(2 -  
( Marie- Claude Smouts, Les nouvelles relations internationales, pratiques et théories. Presses de 

Sciences Po, Paris. p 103. 
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نتيجة لمصعوبة التي وجدىا في تصنيؼ الكياف األوربي ضمف مجاالت و تصنيفات العمـو السياسية 

كياف سياسي غير "آخروف عدة عبارات أخرى مثؿ  (التجربة األوربية )المعروفة، ىذا و أطمؽ عمييا 

" تجمعا غريبًا و استثنائيا مشتركاً "، و أنو يشكؿ objet politique non identifié))" محدد اليوية 

((Bizarrerie commune(1) .

    و نتيجة ليذا التذبذب في تفسير التجربة األوربية و عجز الوظيفية الجديدة عف مسايرة ىذه التطورات 

مقاربة ذات اتجاه واقعي  (Stanley Hoffmann)" ستانمي ىوفماف"ضمف مجاليا اإلبستمولوجي، طور 

 حيث شكؾ في بعض مبادئ و ؛(Inter-gouvernementalisme)" مابيف الحكوماتية"سماىا 

أنيا تعاوف بيف دوؿ " فرضيات االتجاه المبرالي في تفسير التجربة األوربية، و رأى أنو يجب النظر إلييا 

 موجو و خاضع فتعتبر فواعؿ عقالنية، ما يؤدي إلى اعتبار أف العمؿ أو التجاوب داخؿ ىذا التعاو

 /القديـ)التقسيـ الواقعي " ىوفماف"، كما أعاد (2)"ألساسيات السمطة و توزيعيا التراتبي بيف ىذه الدوؿ

؛ و أكد فرضياتو باالستناد إلى توقيع المعاىدة األوربية "السياسة العميا و السياسة الدنيا"بيف  (الجديد

الموحدة؛ بالقوؿ أنيا لـ تحدث وفقا لظاىرة االنتشار أو التعميـ، بؿ أتت بقرارات سياسية سّيدة؛ حتى لو 

، كما أف (3)كانت ىذه األخيرة قد نتجت عف ضغوطات اقتصادية مف طرؼ الجماعات الضاغطة الفاعمة

السياسة الخارجية و الدفاع، ال تخضع آللية : التكامؿ في الجوانب المصّنفة ضمف السياسة العميا، مثؿ

تحقيؽ التكامؿ  في ىذه الجوانب ألنيا متعمقة بروح - يقوؿ ىوفماف- االنتشار، و مف الصعب أصال

.     (4)السيادة الوطنية، و أف الدوؿ األعضاء لف يَسّمموا في سمطة صناعة القرار في مثؿ ىكذا مسائؿ

    و بالرغـ مف ىذه التفسيرات و التي تبدو منطقية، إال أف ىذه النظرية أيضا شكمت عدة نقاط 

إنزاؿ مسائؿ األمف    و -  و ىي أحد أعضاء اإلتحاد األوربي–" فنمندا"استفياـ؛ خصوصا بعد محاولة 

                                                 
(1

 -
(

Ibidem.  
(2 (  - Ibid. p 106.  
(3( 

- Pierre de Senarclens, Yohan Ariffin, OP.Cit. p 173.  
)4  -(

 Hanna Ojanen, theories at loss? EU-NATO fusion and the "low-politicisation" of security and  

defence in European integration. Available at :  

        http://www.isanet.org/noarchive/hannaojanen.html.    
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، حيف أخذت تتعاوف في ىذا المجاؿ مع حمؼ شماؿ األطمسي،     و "السياسة الدنيا"الدفاع إلى مرتبة 

أصبحت سياستيا الدفاعية تتأرجح بيف اإلتحاد األوربي و حمؼ الناتو، ما طرح عدة تساؤالت حوؿ 

رموزًا لمسيادة الوطنية " ىوفماف"، و التي يرى فييا (1)إمكانية التعاوف و مف ثـ التكامؿ في ىذه المجاالت

.  و التي يصعب تحقيؽ تطور بخصوصيا

 النظرية ما بيف Andrew Moravcsik))" اندريو مورافسيؾ"    و في بداية التسعينات طّور 

ما بيف الحكوماتية "الحكوماتية، حيث أدخؿ عمييا بعض المتغيرات المبرالية، و أصبح يطمؽ عمييا 

 . Inter-gouvernementalisme libérale))"المبرالية

الفرضية األصيمة و األساسية لنموذج مابيف " تشكيؿ الخيارات أو األولويات الوطنية "     و ُيعتَبر 

يعتبر أف " مورافسيؾ" أنو إذا كاف (Smouts)" سموتس"الحكوماتية المبرالية، و في ىذا الصدد تقوؿ 

بيف الدوؿ ىي نتيجة لتجابو المصالح القومية، فإنو يرى تمامًا في ىذه المصالح مطالبا " المساومة"

 لذا تعتبر ىاتو األخيرة ىي التوجو المبرالي الذي عّدؿ بو ،(2) لمفاعميف االجتماعييف داخؿ الدولة

.  (ىوفماف)الصبغة الواقعية التي اعتمدتيا ما بيف الحكوماتية األصمية " مورافسيؾ"

العممية التكاممية؛ فيمكف اختصارىا في " مورافسيؾ"    و إذا أردنا معرفة النظرة التي مف خالليا يرى 

يمكف أف يفيـ التكامؿ عمى أنو تعبير عف االختيارات السياسية التي تيدؼ لمدفاع عف :" العبارة التالية

. (3)"المصالح الوطنية الخاصة في سياؽ العولمة االقتصادية 

    و لكف وعمى الرغـ مف الصيت الذي القتو النظرية ما بيف الحكوماتية المبرالية خالؿ فترة التسعينات، 

مف عدد مف األكاديمييف األمريكييف و األوربييف،  و الذيف - كما انتقدت سابقاتيا- إال أنيا انتُِقدت

و غيرىا؛ وقد جادلوا بأنو ال يجب إىماؿ " مؤسساتية اجتماعية"، "تأممية"، "بنائية"تخندقوا تحت مقاربات 

                                                 
)1 (  - Ibid. 

)2 - ( Marie- Claude Smouts, OP.Cit.p 111. 

)1 - ( Pierre de Senarclens, Yohan Ariffin, OP.Cit. p 174. 
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قضية توسيع العضوية في اإلتحاد و دورىا في تعديؿ الخيارات و األولويات الوطنية، إضافة إلى ىوية 

. (1)النخب الوطنية و انتماءاتيا ألنيا تتدخؿ في توجيو عممية التكامؿ األوربي

؛ تقّبموا فرضيات "المؤسساتية"    مجموعة أخرى مف األكاديمييف األمريكييف تجمعوا تحت النظرية 

اإلجحاؼ في نموذج المساومة ما "في اعتبارات الخيارات الوطنية، و لكنيـ اختمفوا معو في " مورافسيؾ"

، عمى أساس parsimonious model of intergouvernemental bargaining))" بيف الحكوماتية

أف المؤسسات المتوفرة حاليا في اإلتحاد األوربي تحّدد و تقّيد صناعة القرار فيما بيف الحكومات، و ىو 

. (2)"مورافسيؾ"ما تغافمت عنو نظرية 

    و جاء فريؽ آخر ليرفض نيائيا النظرية ما بيف الحكوماتية المبرالية و كؿ افتراضاتيا، اعتمادًا عمى 

نظاـ " السياسات األمريكية و المقارنة، و جادلوا بأف اإلتحاد األوربي يجب أف يفيـ عمى أساس أنو     

، أيف تحافظ الحكومات األعضاء ضمنو عمى (multi-level governance)" حكـ متعدد المستويات

أىميتيا و مكانتيا؛ فيما تصبح في نفس الوقت مف بيف عدة فواعؿ فوؽ و تحت وطنية                         

 ((subnational and supranational actors و ىنا نرجع إلى ؛(3) داخؿ نظاـ حكـ معقد و فريد 

.  نقطة البداية و ىي عدـ تحديد ىوية الكياف األوربي الجديد الحقيقية؛ إف ُوِجدت

    إف الغرض مف ىذه التحميالت ىو إبراز تمؾ النظريات التي أخذت صيتا واسعًا بيف نظريات التكامؿ 

و ىي تظير عاجزة عف تفسير واقع التجربة األوربية الحديثة، و تتعرض النتقادات الذعة نظرية وراء 

. األخرى

 بناء عمى التجربة األوربية و التي –    إف أزمة النموذج النظري الذي تعرفو كؿ التجارب التكاممية 

تعود في األساس إلى مشكمة اختيار مستوى التحميؿ          و - حاكتيا جؿ التجارب التكاممية األخرى

                                                 
)1 (  - Mark A. Pollack, International Relations Theory and European Integration, EUI work papers. 

European University Institute, Italy, 2000. p 05. Available at : 
        http://www.iue.it/RSCAS/wp-texts/00-55.pdf. 
)2 -(  Ibidem. 

)3 -(   Ibid. pp 5- 6.
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فنجد البعض . النظري الذي تحمؿ وفقو ىذه النظريات أو تمؾ أي تجربة تكاممية (paradigme)البراديغـ 

ينظر إلى التكامؿ عمى أساس أنو تجمع لبمداف تبحث عف زيادة أرباحيا عف طريؽ خمؽ أسواؽ جديدة و 

مضاعفة قدراتيا التفاوضية مع الطرؼ الخارجي، فيما يركز آخروف عمى تكويف مجموعة أو وحدة 

و بيذا يكوف تركيز بعض المنظريف عمى شكؿ العممية . مؤسسية يحّوؿ األعضاء والءاتيـ نحوىا

، فنجد مثال نظريات االعتماد (1)التكاممية، و آخروف عمى عممية اتخاذ القرار داخؿ التجربة التكاممية

المتبادؿ و الوظيفية الجديدة تنتمياف إلى االتجاه األوؿ؛ فيما تنتمي النظرية ما بيف الحكوماتية إلى 

.   االتجاه الثاني

    باإلضافة إلى أف جؿ النظريات التي حاولت تفسير التجربة األوربية و غيرىا مف التجارب التكاممية 

، و (2)قد تبنت منظورًا واحدًا و أقصت باقي المنظورات النظرية األخرى- يقوؿ أحد الباحثيف- األخرى

ىذا ىو لّب القصور في ىاتو النظريات؛ حيث أنو و لتفسير تجربة تكاممية ما، ال يجب فقط االقتصار 

الوظيفية مثال أو ما بيف  )، و ال عمى نظرية واحدة (الواقعية مثال أو المبرالية )عمى اتجاه نظري واحد

 يستجيب لكؿ عناصر Meta-theory))، و لكف يجب تطوير نموذج نظري كمي أو شامؿ(الحكوماتية

العممية التكاممية و يعايف كؿ حيثياتيا، حتى نستطيع أف نفّسر الحركيات التي  بيا تفضؿ الدوؿ 

االنضماـ إلى تنظيـ ما، و النظر إلى مختمؼ الفواعؿ الداخمية و الخارجية التي  يمكف أف تؤثر عمى 

. توجيات الدوؿ في زيادة تطوير التكامؿ أو العكس تثبيطو و التراجع عنو

:   تفسير تجربة مجمس التعاون الخميجي من منظور نظريات التكامل: المطمب الثالث  

في بداية األمر ال بد مف التنويو أف تفسير أي تجربة تكاممية ليس مف السيؿ بمكاف، خاصة إذا     

تعد -  ضمف ىذا االتجاه–كانت ىذه التجربة تنتمي لمعالـ الثالث؛ و تجربة مجمس التعاوف الخميجي 

. تجربة معقدة و مرّكبة و ىناؾ عدة متغيرات تتحكـ بيا
                                                 

)1( - Alice Landau, conceptualiser l'Union Européenne : apports et limites des théories des relations 

internationales, Swiss Political Science Review, vol 01. p 2. Disponible sur le lien:  
http://www.old.spsr.ch/Archive/vol1/Issue23/Articles.htm.   

)2 -  
(

Ibidem. p 3. 

http://www.old.spsr.ch/Archive/vol
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    كما أنو ال بد مف اإلشارة أيضا أنو ليس مف المطموب تخصيص نظرية واحدة حتى نفسر بيا    أو 

نسقط فرضياتيا عمى أي تجربة تكاممية؛ و مجمس التعاوف الخميجي تحكمت في إنشائو عدة متغيرات، 

كما تتحكـ في استمراره و تطوره عدة متغيرات أخرى؛ مف الممكف أف تناقض متغيرات النشأة كما مف 

. الممكف أف تسندىا و تحفزىا

 –    إف التكتؿ و السعي إلقامة تجمعات إقميمية ىي سمة تميزت بيا فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

أيف ظيرت نظريات تحث عمى التكامؿ االقتصادي لتحقيؽ األمف و استبعاد المجوء إلى - كما قمنا سابقا

الحروب، كما ظيرت في نفس الفترة نظريات تكاممية ركزت عمى الجانب االقتصادي بشكؿ أكبر، و إذا 

لحسف أو - أردنا الحديث عف مجمس التعاوف الخميجي فسنرى أنو جمع بيف االتجاىيف النظرييف      

. نتيجة لمظروؼ القائمة بيف أعضائو؛ و لمظروؼ التي طرأت عميو في فترة النشأة- سوء حظو

ييدؼ حقًا مف وراء تكتمو -  كما نص في نظامو األساسي–    و إذا سّممنا أف مجمس التعاوف الخميجي 

، عندئذ يمكننا استخداـ التساؤالت التي طرحيا "اإلتحاد السياسي"إلى الوصوؿ إلى االندماج الكامؿ أي 

: ، لدراسة تجربة مجمس التعاوف(1)(Amitai Etzioni)" أميتاي اتزيوني"

. ما ىي الظروؼ التي ولدت فييا مبادرة الوحدة ؟ *- 

. ما ىي القوى التي توجو تطور الوحدة ؟ *- 

. ما ىو النيج الذي تسمكو الوحدة ؟*- 

. ؟(النظاـ يعني الحالة القائمة بعد التوحيد)ما ىو وضع النظاـ بعد انتياء عممية التوحيد*- 

    طبعًا نحف معنيوف بتفسير التساؤالت الثالثة األولى نظريا، ألف التجربة الخميجية ما زالت لـ  تصؿ 

. إلى مبتغاىا

 :ما ىي الظروؼ التي ولدت فييا مبادرة الوحدة ؟- 1  

                                                 
( 1)

 .278ص .  بالستغراؼ، مرجع سابؽت جيمس دورتي، روبر  –
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أنو لكي يحدث التكامؿ ال بد مف وجود اعتماد متبادؿ بيف األطراؼ في قطاعات " اتزيوني"    يرى 

 ف حينما يعتبر أCharles Philippe David))" شارؿ فيميب دافيد"و يسانده في ىذا االتجاه . (1)معينة 

و ىو الواقع الذي كانت عميو دوؿ مجمس التعاوف قبؿ     قياـ , (2)االعتماد المتبادؿ شرط مسبؽ لمتكامؿ

، و مف بيف المؤسسات ...المجمس، حيث تعددت مجاالت التعاوف، إعالميا، اجتماعيا، اقتصاديا

، منظمة (1976)ة، شركة المالحة العربية المتحد(1975)بنؾ الخميج الدولي: االقتصادية المشتركة نذكر

عمى عوامؿ القيـ " اتزيوني"و بالرغـ مف عدـ تركيز . (3)، و غيرىا(1976)الخميج لالستثمارات الصناعية

المشتركة؛ كالديف و المغة وغيرىا، إال أنيا كانت عمى قدر مف األىمية في تنمية االعتماد المتبادؿ فيما 

و لكف ىذا ال يعني أف ىذا التعاوف الذي ساد فترة السبعينات بيف دوؿ الخميج . بيف دوؿ الخميج العربية

إف نماذج التكامؿ  "(4 )( Ludger )"لودغار"كاف المحّفز الرئيسي و المباشر لمتكامؿ، حيث يقوؿ الباحث 

في "، و يضيؼ أنو "اإلقميمي في غير المحيط األوربي ال توحي بخصوصية أىمية العامؿ االقتصادي

عدة حاالت كانت االعتبارات الدفاعية ىي األكثر دفعا تجاه التكامؿ حيف النشأة؛   ثـ اعُتِمدت مباشرة 

مجمس التعاوف لدوؿ : و قد ضرب مثاال بتجربتيف ىما" أسس اقتصادية في تطوير العممية التكاممية

، حيث كانت العوامؿ األمنية مف بيف أكبر (ASEAN)الخميج العربية، و تجمع دوؿ جنوب شرؽ آسيا

و بعد تشكيؿ المجمس - و ىذا ما سنراه في الفصوؿ القادمة- العوامؿ في اإلسراع بتكويف مجمس التعاوف

. وقعت الدوؿ األعضاء االتفاقية االقتصادية التي سترسـ طريؽ عممية التكامؿ

التوحيدية، تتجو النظرية المبرالية المؤسساتية الجديدة " اتزيوني"    و في اتجاه نظري مخالؼ قميال لنظرة 

إلى اعتبار الدخوؿ في عممية التكامؿ تساىـ في تحقيؽ األمف و االستقرار اإلقميمي و الدولي؛ فمف 

                                                 
( 1)

 .279ص .  نفس المرجع- 
)2  - (

Charles Philippe David, Afef Bensaieh, la paix par l'intégration ? Théories sur l'interdépendance 

et les nouveaux problèmes de sécurité, Etudes Internationales, volume XXVIII, n=2, juin1997. p 230. 
(3)

. 85- 83ص ص . نايؼ عمي عبيد، مرجع سابؽ  – 

)4  -( Ludger Kuhnhardt, the global proliferation of regional integration, ZEI Regional Integration 

Observer, vol 01, no  1 November 2007. p3. Available at: 
http://www.zei.de/download/zei_obs/ZEI_RIO_vol1n01_pdf. 

http://www/
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خالؿ المزيد مف التشابؾ في المصالح و االعتماد االقتصادي المتبادؿ بيف الدوؿ أعضاء التكتؿ يمكف 

، لذا فقد أدى تشكيؿ مجمس التعاوف الخميجي إلى (1)أف تتراجع فرص نشوب الصراعات داخؿ اإلقميـ

و لكف األىمية تكمف ىنا في أنو و في نفس -  و إف لـ تنتيي كمياً –التقميؿ مف حدة النزاعات الحدودية 

الدافع السياسي لمتكامؿ اإلقميمي ال يكوف في "أف  االتجاه المبرالي المؤسسي الجديد، ىناؾ فكرة تقـو عمى

، و لكف في وجود الحاجة لمتوحد (intraregional security)بعض األحياف األمف البيني اإلقميمي

أف الموقؼ أو الفعؿ الموحد في المجاؿ االقتصادي، يؤدي إلى "، و (2)"لمواجية خطر خارجي مشترؾ

، حيث أف الدوؿ األعضاء في التكتؿ تعتبر خطر "تسييؿ الموقؼ أو الفعؿ الموحد في المجاؿ األمني

 Dario)" داريو باتيستيال"الييمنة اإلقميمية ىو خطر داىـ، و ىذا ىو سبب توحد أوربا، حيث يذكر 

Batistella)" : أف قوة اإلتحاد السوفييتي و الخطر الذي كاف يشكمو لكؿ أوربا حتـّ عمى الديمقراطيات

، و يمكف إسقاط ىذا التفسير عمى مجمس (3)"الغربية التوحد لمواجية ىذا التيديد المشترؾ بشكؿ جماعي

التعاوف الخميجي، حيث شكمت كؿ مف إيراف و العراؽ خطريف خارجييف ىّددا استقرار اإلمارات النفطية 

. الخميجية

    و لكف ال يمكف ألي تجربة تكاممية أف تستمر و تتطور لمجرد وجود خطر خارجي أو داخمي 

يوحدىا، فال بد مف توفر الدوافع الداخمية و الخارجية التي تعمؿ عمى بعث و استمرار ىذا التكتؿ     و 

.  تطويره، و ىذا ما سنجيب عميو في السؤاؿ الثاني

 :ماىي القوى التي توجو تطور الوحدة؟- 2  

التوحيد "، و ىي مرحمة "اتزيوني"     يرتبط ىذا السؤاؿ بالمرحمة الثانية مف مراحؿ التكامؿ، التي وضعيا 

، و يركز فييا عمى ثالثة نماذج لمقوى، إما قسرية أو نفعية أو مرتبطة باليوية "مف خالؿ القوى الفاعمة

                                                 
(1)

. 1999، 02، المجمد 138، العدد السياسة الدولية". اإلقميمية الجديدة ومستقبؿ النظـ اإلقميمية"محمد السعيد إدريس،  –
 .42ص 

)2  -( World Bank] WB  [ , Trade Blocs, regional integration agreements, chapter 01, 2001. Available at  :    

http://www.unige.ch/ses/ecopo/demelo/Colroun/RIA/Reading/Trade_Blocs_Chap01.pdf. 
)3  -( 

Dario Batistella, OP.Cit. p 359. 
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االجتماعية فأما القسرية فتتمثؿ في الجيش و الشرطة في حيف تتمثؿ النفعية في الجوانب االقتصادية و 

حسب - فتتمثؿ-  اليوية االجتماعية–اإلمكانات الفنية و اإلدارية، و أما النموذج الثالث لقوى التوحيد 

و يضيؼ . في الطقوس و الشعارات و القيـ التي تسود المجتمع، و يمكف استغالليا في التوحيد- اتزيوني

. (1)أف ىذه النماذج الثالثة تخضع لمنخبة الداخمية التي تدفع بالتكامؿ لألماـ

    و لكف بإسقاط ىذه النماذج أو القوى التوحيدية عمى تجربة مجمس التعاوف سوؼ لف نجد أيًا منيا  لو 

عالقة مؤثرة أو مباشرة بعممية التطور داخؿ التجربة، بؿ نجد أف القوى األساسية الفاعمة تتمثؿ في قوتيف 

ىما عامؿ الخوؼ أو الشعور بالتيديد، و عامؿ اإلرادة السياسية - سنتعمؽ في كنييما الحقاً - أساسيتيف

والمتمثمة في الزعماء الخميجييف، و ىذا ما يفتتح بابًا لدخوؿ النظرية ما بيف الحكوماتية األصمية 

، حيث ركز عمى دور القيادة السياسية و القرارات الصادرة عنيا، في تطوير التكامؿ، و أف (ىوفماف)

ليست مناسبة لكؿ مجاالت التكامؿ، و " ارنست ىاس" التي آمف بيا spillover))اعتماد آلية االنتشار

وىو عامؿ النخبة الخارجية - و ىو متعمؽ بالعامؿ الثاني الذي ذكرناه- يمكف أف نضيؼ عامؿ قوة آخر

والمتمثؿ في الواليات المتحدة األمريكية، و التي كاف ليا دور في دفع ىذه العممية    و لكف في حدود 

مصمحتيا، حيث مرت تجربة مجمس التعاوف بعدة مراحؿ في إطار تطوير العممية التكاممية؛ حاولت مف 

. خالليا إتباع مناىج معينة سنأتي عمى تفسيرىا في اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث 

  :ما ىو المنيج الذي تسمكو الوحدة ؟- 3  

حيث يتزايد تدفؽ السمع و األفراد        و " اتزيوني"    يرتبط ىذا السؤاؿ بالمرحمة الثالثة التي حددىا 

االتصاالت بيف الوحدات، كما ينتشر التوحيد مف قطاع إلى قطاعات أخرى، و يالحظ أف نموذج 

و الوظيفية عند  (K. Deutsch)"دويتش"في ىذه المرحمة يستند إلى النظرية االتصالية عند " اتزيوني"

و قد اعتمد مجمس التعاوف الخميجي في المجاؿ االقتصادي منيجا وظيفيا؛ و إف . (2)(E.Haas)" ىاس"

                                                 
 .279ص . ، مرجع سابؽ  جيمس دورتي، روبرت بالستغراؼ–( 1)
 
(2)

 .280ص . نفس المرجع السابؽ  – 



 اإلطار المف اهيمي والنظري للدراسة...............................................................................الفصل األول

  -48-  

 Bella)" )باال باالسا"؛ إعتمد فيو عمى تقسيـ (1980)لـ تنص عمى ذلؾ االتفاقية االقتصادية الموحدة 

Balassa (1)لفئات أو مراحؿ التكامؿ االقتصادي و المتمثمة في :

 منطقة التجارة الحرة .

 اإلتحاد الجمركي. 

 السوؽ المشتركة. 

 اإلتحاد االقتصادي. 

 التكامؿ االقتصادي الشامؿ . 

    و يظير جميا استمياـ ىذه المراحؿ مف التجربة األوربية، و التي كانت المرجع المنيجي ألغمب 

و سنعرؼ في الفصوؿ القادمة إلى أي مرحمة وصمت تجربة مجمس . التجارب التكاممية في العالـ

.  التعاوف؛ كما سنعرؼ أي العالقات سيطرت عمى تطوير المجمس، االقتصادية أـ األمنية أـ كمييما

    و مف خالؿ إجابتنا عف األسئمة الثالثة السابقة؛ تبيف لنا أنو مف غير الممكف أف نخندؽ مجمس 

تخضع لممتغيرات -  خاصة في العالـ الثالث–التعاوف تحت نظرية معينة؛ ألف ىذه التجربة و غيرىا 

، فيمكف ألي ظرؼ أو حدث أف يؤثر في تقدميا           أو (variables circonstanciels)الظرفية 

تراجعيا، و ىذا يرجع إلى حساسية األنظمة السياسية المميِّزة لعالـ ما بعد الحرب الباردة؛ كما يرجع 

 عف – في الحالة التي ندرسيا–لطبيعة أنظمة العالـ الثالث السياسية و مدى أوتوقراطيتيا، غنًى 

الخصوصية المميزة لمنطقة الشرؽ الوسط عموما، و منطقة الخميج العربي خصوصا ِلَما تحويو مف أدوار 

لمختمؼ استراتيجيات القوى الكبرى التي مف الممكف أف تعنييا حالة التجمع الخميجي و وضعيتو أكثر مف 

. الخميجييف أنفسيـ

    و في األخير فإف أي تفسير لتجربة مجمس التعاوف الخميجي نظريا يجب أف يأخذ في االعتبار أىمية 

: دراسة وتحميؿ
                                                 

(1)
 .33ص . نايؼ عمي عبيد، مرجع سابؽ  – 
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. صناع القرار و كيفية صناعة ىذا األخير- 1 

. أىمية التكامؿ بالنسبة لمزعماء الخميجييف- 2

. أىمية التكامؿ بالنسبة لمدوؿ التي ليا مصالح في المنطقة- 3

. مدى رغبة أىؿ الخميج في اإلتحاد- 4

    إف ىذه النقاط ىي التي تجمع الظروؼ الداخمية و الخارجية التي تكممنا عنيا سابقا، إضافة إلى أنيا 

.  تشمؿ فرضيات و متغيرات النظريات التي استعممناىا لتفسير ىذه التجربة التكاممية
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    إن الحديث عن القواعد و التسهيالت العسكرية التي منحتها األنظمة الخميجية لمقوات األمريكية هو 

حديث عن أكثر النماذج ظهورا في العالقات غير المتكافئة بين الدول، و هو حديث يحكي قصة التبعية 

و سياسة الحماية التي انتهجها هذا النظام األمريكي، لتتحول منطقة الخميج برمتها إلى ثكنة عسكرية 

أمريكية تخزن فيها األسمحة و وسائل الدمار التي أعدتها الواليات المتحدة األمريكية الستخدامها في 

، و لنهب ثرواتها، لذا فقد َعَبرت دول مجمس التعاون نافذة التاريخ لتستعيد ماضي االنتداب (1)المنطقة

البريطاني في المنطقة، فها هو التواجد العسكري األمريكي يعزز هذه السياسة و لكن باسم و شكل 

 .مختمفين

    و بانتهاء هذا المبحث نكون قد وصمنا إلى نهاية الفصل و الذي وضعنا في صورة المشهد العام لواقع 

مجمس التعاون لدول الخميج العربية من خالل تطرقنا آلثار محدودية أداء مجمس التعاون لموظيفة األمنية 

عمى تطور المجمس كمنظمة - كون طبيعة البيئة التي يدور المجمس في فمكها أمنية محضة- األساسية 

  .إقميمية

 

                                                 
(1)

 . ريم الرافع، مرجع سابق– 
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دراسة تجربة مجمس :     بعد تناولنا لموضوع دور عامل التيديدات األمنية في تطور العممية التكاممية

التعاون لدول الخميج العربية، أصبح لدينا فكرة واضحة عن الدور الذي يمكن أن تمعبو ىذه التيديدات 

. األمنية في التكتالت ذات الطابع اإلقميمي؛ خاصة إذا كانت ُتشكِّل بيئة لتكتل ينتمي إلى العالم الثالث

    حيث الحظنا كيف خّيم الياجس األمني عمى جل سياسات مجمس التعاون منذ التأسيس إلى يومنا 

ىذا، و كيف لم يكن بمقدور ىذا المجمس العمل و تطوير التعاون دون تحّمل أعباء ىذه التيديدات سواء 

الداخمية منيا أو الخارجية في كل تحرك سياسي كان أو اقتصادي أو اجتماعي؛ مع العمم أن مجمس 

التعاون الخميجي كان يحاول في كل مرة تحييد ىذه التيديدات سواء بالمقاربات السوسيواقتصادية إذا تعمق 

األمر بتيديدات داخمية أو بالمقاربات األمنية و الدبموماسية إذا تعمق األمر بالتيديدات ذات الطابع 

العسكري، غير أن غياب التنسيق الفعال و العمل المشترك الواعي كان يحول في كل مرة دون التحييد 

.  النيائي ليذه التيديدات

    لقد حاولنا من خالل تحميل البعد التكاممي لمتيديدات األمنية إعطاء ىذه األخيرة الطابع الوظيفي الذي 

كانت من الممكن جدا تأديتو و بجدارة لو توفرت مجموعة من الظروف و الشروط العممية       و 

اإلجرائية المناسبة، كما حاولنا إبراز الفرص السانحة التي كانت تتوفر من حين آلخر إلعطاء دفعات 

.    قوية لمسار التكامل الخميجي؛ و التي كانت تصطدم دائما بسوء اإلدراك و قصر النظر و خطأ التوقيت

    و من خالل تقييمنا لمسارات التكامل الخميجي االقتصادية، االجتماعية، السياسية و األمنية تبين لنا 

أن مجمس التعاون أصغر بكثير من عمره الذي جاوز السبعة و العشرين سنة بالرغم من أنو ولد في جو 

.   حّممو المسؤولية الكاممة منذ التأسيس و أعطاه الصبغة اإلستراتيجية ليقود ذلك المسار إلى بر األمان

 

:     و بعد ىذا المسار التحميمي و التقييمي توصمنا إلى االستنتاجات التالية
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المؤسسة -  كان لخبرة السبعينات التي تميزت بتطوير العالقات التعاونية بين دول الخميج العربية  -1

أثـر كبير في تقريب الرؤى و تحقيق الثقة بين قادة الدول - فيما بعد لمجمس التعاون الخميجي

الخميجية، مما ساعد عمى تحقيق اإلجماع إلقامة مجمس التعاون لدول الخميج العربية، حيث كان 

قادة دول المجمس مقتنعين بالمصير المشترك الذي يواجييم خاصة مع تسميط الضوء عمى المنطقة 

ىذه المادة الحيوية اإلستراتيجية التي تتوفر في باطن أرض الخميج بوفرة - بعد اكتشافات النفط 

.  و التيديدات التي برزت و بشكل متزامن من كافة االتجاىات- كبيرة جداً 

 تعددت التيديدات التي زامنت نشأة مجمس التعاون الخميجي بين التيديدات الداخمية و التيديدات  -2

الخارجية، و بين التيديدات ذات الطابع العسكري و التيديدات ذات األصل االجتماعي و المحتمل 

 .تحوليا إلى أخطار أمنية

اإلمام "قيام الثورة اإلسالمية في إيران بقيادة :     فبالنسبة لمتيديدات الخارجية ذات الطابع العسكري كان

و من ثم محاولة تصدير أيديولوجيتو " محمد رضا بيموي"و نجاحو في إسقاط نظام الشاه " الخوميني

م و في 1979الثورية إلى دول الخميج الممكية المحافظة، ثم و بعد نجاح الثورة عمى الشاه مباشرة عام 

أواخر العام نفسو غزا اإلتحاد السوفييتي أفغانستان و ما شّكمو ىذا من تيديد لمنطقة الخميج و تعزيز 

م اندلعت حرب 1980لمحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي و الغربي، و بعد أشير قالئل من العام 

. اإلستنزافية بين العراق و إيران" الثماني سنوات"

    أما بالنسبة لمتيديدات الداخمية ذات األصل االجتماعي فتمثمت في االضطرابات التي كانت تفتعميا 

بعض األطراف الشيعية من حين آلخر خاصة في البحرين حيث يمثمون أغمبية السكان بنسبة تتراوح بين 

يشتكون انعدام التمثيل السمطوي العادل؛ ناىيك عن األعداد المتزايدة من العمالة % 70إلى % 60

األجنبية الوافدة إلى الخميج قصد البحث عن فرص العمل التي عافيا المواطنون الخميجيون خاصة 

اآلسيويون منيم و ما يحممونو من عادات و قيم و ثقافة مختمفة تماما عن العادات و القيم و الثقافة 

الخميجية العربية اإلسالمية، عدا احتمال تحول تيديداتيم إلى أخطار أمنية نتيجة تزايد أعدادىم المفرط و 
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اقتحاميم ميادين عمل حساسة مثل سمك الشرطة و الجيش و غيرىا من الميادين التي ال يدخميا في دول 

ىذا اضافة إلى بعض أعمال العنف التي . أخرى غير المواطنين األصميين و بشروط انتقائية كبيرة جدا

. إلغ...تأججت نتيجة لعدة أسباب مختمفة من بينيا ضعف المشاركة السياسية و قير المعارضة

نتيجة لمظروف التي نشأ ضمنيا مجمس التعاون الخميجي و خوفا من ترجمة ىذا المجمس عمى أنو  -3

 أو العراق؛ فقد حاول الزعماء الخميجيون إبراز العامل االقتصادي /حمف موجو خاصة ضد إيران و

و التعاون المشترك في إطار إقميمي منظم و تم تبطين مكانة و دور العامل األمني حيث لم يأتي 

النظام األساسي المنشئ لمجمس التعاون لدول الخميج العربية عمى ذكره و لو بالتمميح، و ىذا ما 

أدى ببعض الباحثين إلى تأكيد تصريحات بعض المسؤولين الخميجيين باعتبار التاريخ و المصير 

المشترك و الرغبة في تنمية التعاون من أجل الوصول إلى الوحدة ىو اليدف األسمى لقيام المجمس؛ 

. و ذلك يمكن اعتباره إما مدحا مفرطا أو محاولة لتغطية الحقائق الساطعة

مؤشرات الدور اليام و األّولي لمتيديدات األمنية و جانب تحصين الذات كانت واضحة في دواعي  -4

 :قيام مجمس التعاون و من ذلك

 احتالل - نجاح الثورة اإليرانية:  تزامن إنشاء المجمس مع األحداث اإلقميمية الثالثة الخطيرة و ىي

 . اندالع الحرب العراقية اإليرانية- السوفييت ألفغانستان

  تغييب العامل األمني في دواعي قيام المجمس من خالل النظام األساسي خوفا من أن ُيفّسر 

 . أكبر دليل عمى ذلك1981كذلك، و إعالن االتفاقية االقتصادية الموحدة سنة 

  ؛ و ذلك لتعزيز 1982سنة -  و إن تواضع تعدادىا و خبراتيا– بداية إنشاء قوة درع الجزيرة

 ". تأمين الدول األعضاء " التعاون العسكري و

أدى الخوف من امتداد الحرب العراقية اإليرانية إلى الدول الخميجية إلى لجوء المجمس إلى عسكرة  -5

المنطقة عن طريق عقد صفقات التسمح و شراء األنظمة العسكرية الرقابية طيمة فترة الحرب و التي 

. دامت ثماني سنوات كاممة
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لعبت التيديدات األمنية الداخمية و الخارجية التي واجيت دول الخميج المنشئة لمجمس التعاون  دورا  -6

إيجابيا جداًّ في اقتناع الزعماء الخميجيين بضرورة التكتل و تطوير التعاون في كافة المجاالت 

لمجابية ىذه التيديدات، لكن و بمجرد نشأة المجمس حتى أخذت نفس تمك التيديدات تعرقل تقدم 

إلى - في الشق االستراتيجي- محاولة التكتل الخميجي خاصة عمى المستوى األمني و ىذا راجع 

غياب الرؤية الواضحة ألولوية ىذه التيديدات و من خالليا مسار التكامل؛ كما قد ترجع إلى غياب 

 .اإلرادة الصادقة لتطوير ىذا التكامل إلى وحدة شاممة

طغيان التيديدات العسكرية الخارجية التي عايشيا مجمس التعاون الخميجي منذ تأسيسو إلى اليوم،  -7

اضافة إلى تفاوت معاناة دول المجمس الست من ىذه التيديدات و عدم االتفاق عمى أولوياتيا       

و مدى جديتيا و كذا المقاربات التي من خالليا تحّيد ىذه التيديدات أّثر بشكل ممفت عمى الوضع 

االجتماعي الداخمي فمم يتغير المشيد االجتماعي الحالي عنو في سنوات الثمانينات بل زاد تدىورا و 

 .تفاقما خاصة موضوع العمالة األجنبية

تميزت فترة الثمانينات بغياب نظام لألمن الخميجي و الذي كان من الممكن الوصول إليو لوال  -8

االختالفات التي كانت تميز سياسات دول الخميج الستة إضافة إلى رؤية كل طرف لطريقة تكوين 

ىذا النظام بين عزلو في الدول المنشئة لممجمس و بين الُمطالب بإدخال القوى اإلقميمية خاصة إيران 

و العراق في مثل ىكذا استراتيجيات، و بذلك فوت مجمس التعاون الخميجي فرصة لمتطور خاصة 

 .عمى المستوى العسكري الدفاعي

السياسة السعودية إال أن المجوء - و بشكل خاص- رغم سيطرة مفيوم األمن الذاتي الذي تميزت بو  -9

إلى الخارج سواء في التسمح من مصادر مختمفة أو التماطل في تعزيز قوة درع الجزيرة و زيادة 

تطويره عتادا و عدة أخذ يسقط ىذه المقولة إلى أن احتل العراق األراضي الكويتية      و لزم األمر 

المجوء إلى تحالف دولي إلخراج القوات العراقية من الكويت؛ و من ثم االرتماء في أحضان األجنبي 



  الخاتممممممممممـ........................................................................................................

 -208-  

 

و األمريكي خاصة سواء في عقد االتفاقيات األمنية أو صفقات التسمح إلى أن وصمت حد إقامة 

 .      القواعد العسكرية و تقديم التسييالت المجانية؛ لتنتيي تمك المقولة نيائيا

اقتناع الزعماء الخميجيين بعدم جدوى محاوالت التأمين الذاتي و قناعتيم بالضعف الذي يعيشونو  -10

"  سواء عمى مستوى نقص الخبرة أو ضعف العنصر البشري أو تخوف بعض دول المجمس  –

جعل من حتمية المجوء إلى سياسة الحماية       - نوعا ما من تزّعم السعودية لو" الصغيرة 

 .  األجنبية مطروحة و بشدة من أغمب الدول األعضاء في المجمس و إن اختمفت طرق تبنِّييا

كأكبر - لقد كان الفشل في إقامة منظومة أمنية خميجية و كذا في تطوير التعاون العسكري -11

- رىانات المجمس و التي كان يتطمبيا الظرف السائد آنذاك كتحديات موجية مباشرة لدول المجمس

أكبر األثر في التخاذل و نقص الحماس لتطوير التجربة الخميجية اقتصاديا و سياسيا حيث الحظنا 

ضعف االنجازات الخميجية عمى المستوى االقتصادي و الذي تميز بسياسة حرق المراحل و لو كان 

عمى حساب التطبيق الفعمي و النيائي لكل مرحمة، أما عمى المستوى السياسي فالحظنا الروح 

االنفصالية التي ميزت سياسات دولو سواء تجاه القضايا اإلقميمية أو فيما يخص المبادرات ذات 

الطابع السياسي و التي تميزت باالنفرادية و ليس أقرب إلى الواقع من اتفاق الدوحة األخير بين 

الفرقاء المبنانيين؛ و كأن ىناك اقتناعا بعدم جدوى العمل داخل أطر المجمس أو أن فعالية الدول 

الخميجية الدبموماسية ال يمكن أن تكون ضمن المجمس؛ حيث بقيت أىمية أن تكون لدول المجمس 

 .مواقف و سياسات مشتركة حبيسة اجتماعات القمة و تصريحات المسؤولين اإلعالمية

بالرغم من اقتناعنا بخصوصية المحيط و الظروف المحيطة بمجمس التعاون الخميجي خاصة  -12

احتوائو لمورد النفط اإلستراتيجي و الحيوي و الذي يصعب التحكم في متغيراتو التجارية        أو 

السياسية في ظل الييمنة األمريكية عمى المستوى العالمي و نفوذىا في منطقة الخميج بشكل خاص 

إال أن توفر ىامش كبير من المناورة لتطوير التكامل و عدم وجود أي مؤشرات واقعية إلعاقة 
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الواليات المتحدة األمريكية ليذا التكامل يدحض أي إدعاء بأن الضعف الذي يظير عمى مجمس 

 .  التعاون موضوعي و ال يخضع لممتغيرات الذاتية

    و في األخير يمكن القول أن أداء التيديدات األمنية لدور إيجابي في التكامل يبقى رىينا لتوفر 

: مجموعة شروط من أىميا

 الرؤية المشتركة و اإلدراك الموّحد ليذه التيديدات األمنية .

  االقتناع بضرورة العمل و التعاون المشترك في إطار التكتل من خالل تطبيق منيج وظيفي

 .واضح المعالم لتحييد ىذه التيديدات

  اإلرادة السياسية الضامنة لمعمل المتواصل من أجل تطوير التكامل إلى وحدة سياسية كاممة    و

 . ذلك عبر التطبيق الفعمي لمراحل المنيج الوظيفي
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 (1)الممحق رقم 

 النظام األساسي لمجمس التعاون لدول الخميج العربية

 :إف

  العربية المتحدةاإلماراتدولة 

 دولة البحريف

 المممكة العربية السعودية

 سمطنة عماف 

 دولة قطػػػػر

 دولة الكويت

أنظمة متشابية أساسيا العقيدة   منيا لما يربط بينيا مف عالقات خاصة وسمات مشتركة و إدراكا

.اإلسالمية  

  .وحدة اليدؼ التي تجمع بيف شعوبيا  بالمصير المشترؾ و و إيمانا

.الترابط بينيا في جميع المياديف التكامؿ و رغبة في تحقيؽ التنسيؽ و و  

. يخدـ األىداؼ السامية لألمة العربيةإنماالتكامؿ فييا بينيا  التعاوف و اقتناعا بأف التنسيؽ و و  

استكماال لما بدأتو مف جيود في مختمؼ المجاالت الحيوية التي تيـ شعوبيا وتحقؽ طموحاتيا نحو  و

  . وحدة دولياإلىمستقبؿ أفضؿ وصوال 

  .روابط أقوى تحقيؽ تقارب أوثؽ وإلى تمشيا مع ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية الداعي  و

:  وافقت فيما بينيا عمى ما يمػيواإلسالمية ما فيو دعـ وخدمة القضايا العربية إلىوتوجييا لجيودىا   

: المجمسإنشاء: المادة األولى  

 فيما بعد إليويشار  ينشأ بمقتضى ىذا النظاـ مجمس يسمى مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية و   
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  .بمجمس التعاوف

:المقـر: المادة الثانية  

      .يكوف مقر مجمس التعاوف بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية    

:اجتماعات مجمس التعاون: المادة الثالثة  

     .األعضاءيعقد المجمس اجتماعاتو بدولة المقر ولو أف يجتمع في أي مف الدوؿ     

:األهـداف: المادة الرابعة  

:تتمثؿ أىداؼ مجمس التعاوف األساسية فيما يمي       

   . وحدتياإلىالتكامؿ والترابط بيف الدوؿ األعضاء في جميع المياديف وصوال  تحقيؽ التنسيؽ و- 

   .تعميؽ وتوثيؽ الروابط والصالت وأوجو التعاوف القائمة بيف شعوبيا في مختمؼ المجاالت - 

: وضع أنظمة متماثمة في مختمؼ المياديف بما في ذلؾ الشئوف اآلتية -   

المالية  الشئوف االقتصادية و*  

الشئوف التجارية والجمارؾ والمواصالت *  

الشئوف التعميمية والثقافية *  

الشئوف االجتماعية والصحية *  

  والسياحية اإلعالميةالشئوف *

  واإلداريةالشئوف التشريعية *

دفع عجمة التقدـ العممي والتقني في مجاالت الصناعػة والتعديف والزراعػة والثروات المائيػػة والحيوانية  - 

 مشػػاريع مشػػتركة وتشػػػجيع تعاوف القطاع الخاص بما يعود بالخير و إقامة مراكز بحوث عممية  إنشاءو

. عمى شعوبيا
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 :عضوية مجمس التعاون: المادة الخامسة

يتكوف مجمس التعاوف مف الدوؿ الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ     

4/2/1981 . 

 : مجمس التعاونأجهزة: المادة السادسة

  : الرئيسية التاليةاألجيزةيتكوف مجمس التعاوف مف     

  .المجمس األعمى وتتبعو ىيئة تسوية المنازعات- 

  .المجمس الوزاري- 

 .العامةاألمانة - 

 . ما تقتضيو الحاجة مف أجيزة فرعيةإنشاءلكؿ مف ىذه األجيزة  و    

 :المجمس األعمى: المادة السابعة

المجمس األعمى ىو السمطة العميا لمجمس التعاوف ويتكوف مف رؤساء الدوؿ األعضاء وتكوف رئاستو    

  .دورية حسب الترتيب اليجائي ألسماء الدوؿ

 يأ يجتمع المجمس في دورة عادية كؿ سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء عمى دعوة مػػف    

  . وتأييد عضو آخر،األعضاء

    .يعقد المجمس األعمى دوراتو في بمداف الدوؿ األعضاء      

   . حضر ثمثا الدوؿ األعضاءإذايعتبر انعقاد المجمس صحيحا       

 :اختصاصات المجمس األعمى: المادة الثامنة 

 :يقـو المجمس األعمى بالعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ مجمس التعاوف خاصة فيما يمي        

  .النظر في القضايا التي تيـ الدوؿ األعضاء    - 

  .وضع السياسة العميا لمجمس التعاوف والخطوط األساسية التي يسير عمييا    - 
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النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عميو مف المجمس     - 

    .الوزاري تمييدا العتمادىا

  .بإعدادىاالنظر في التقارير والدراسات التي كمؼ األميف العاـ      - 

  .اعتماد أسس التعامؿ مع الدوؿ األخرى والمنظمات الدولية     - 

      . نظاـ ىيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائياإقرار     - 

  .تعييف األميف العاـ     - 

 .تعديؿ النظاـ األساسي لمجمس التعاوف      - 

  . نظامو الداخميإقرار     - 

    .زانية األمانة العامةيالتصديؽ عمى ـ     - 

 :التصويت في المجمس األعمى: المادة التاسعة

  .يكوف لكؿ عضو مف أعضاء المجمس األعمى صوت واحد   

    الدوؿ األعضاء الحاضرة المشتركة بإجماعتصدر قرارات المجمس األعمى في المسائؿ الموضوعية    

  .تصدر قراراتو في المسائؿ االجرائية باألغمبية في التصويت و

 :هيئة تسوية المنازعات: المادة العاشرة

     .األعمىوتتبع المجمس " ىيئة تسوية المنازعات"يكوف لمجمس التعاوف ىيئة تسمى     

     .يتولى المجمس األعمى تشكيؿ الييئة في كؿ حالة عمى حدة بحسب طبيعة الخالؼ    

 المجمس الوزاري أو إطار في تسويتوذا نشأ خالؼ حوؿ تفسير أو تطبيؽ النظاـ األساسي ولـ تتـ    إ

  . ىيئة تسوية المنازعاتإلى إحالتو فمممجمس األعمى ؛المجمس األعمى

 المجمس األعمى التخاذ ما يراه إلىترفع الييئة تقريرىا متضمنا توصياتيا أو فتواىا بحسب الحاؿ    

 .مناسبا
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 :المجمس الوزاري: المادة الحادية عشرة

 وتكوف ،يتكوف المجمس الوزاري مف وزراء خارجية الدوؿ األعضاء أو مف ينوب عنيـ مف الوزراء     

 التي تولت رئاسة الدورة العادية األخيرة لممجمس األعمى وعند االقتضاء لمدولة التالية في لمدولةرئاستو 

  .األعمىرئاسة المجمس 

يعقد المجمس الوزاري اجتماعاتو مرة كؿ ثالثة أشير ويجوز لو عقد دورات استثنائية بناء عمى دعوة     

  . مف األعضاء وتأييد عضو آخرأي

  .يقرر المجمس الوزاري مكاف اجتماع دورتو التالية    

    . حضر ثمثا الدوؿ األعضاءإذا اصحيحيعتبر انعقاد المجمس     

 :اختصاصات المجمس الوزاري: المادة الثانية عشرة

 تطوير التعاوف والتنسيؽ بيف إلىاقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تيدؼ     

  .الدوؿ األعضػػاء في مختمؼ المجاالت واتخاذ ما يمـز بشػػػأنيا مف قػػرارات أو توصيات

 األنشطة القائمة بيف الدوؿ األعضاء في مختمؼ المجاالت  تنسيؽالعمؿ عمى تشجيع وتطوير و    

 المجمس األعمى إلى المجمس الوزاري الذي يرفعيا بتوصية إلىوتحاؿ القرارات المتخذة في ىذا الشأف 

  .التخاذ القرار المناسب بشأنيا

تقديـ التوصيات لموزراء المختصيف لرسـ السياسات الكفيمة بوضع قرارات مجمس التعاوف موضع     

  .التنفيذ

يف ػتشجيع أوجو التعاوف والتنسيؽ بيف األنشطة المختمفة لمقطاع الخاص وتطوير التعاوف القائـ ب    

تشجيع انتقاؿ األيدي العاممة مف مواطني الدوؿ األعضاء فيما  غرؼ تجارة وصناعة الدوؿ األعضاء و

  .بينيا

 فنية أو متخصصة لمدراسة وتقديـ أكثر؛ لجنة أو إلى مف أوجو التعاوف المختمفة ي أ     إحالة
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  . المناسبة بشأنواالقتراحات

 المجمس إلىالنظر في االقتراحات المتعمقة بتعديؿ ىذا النظاـ ورفع التوصيات المناسبة بشأنيا      

  .األعمى

 نظامو الداخمي وكذلؾ النظاـ الداخمي لألمانة العامة بترشيح مف األميف العاـ يعيف المجمس      إقرار

 .الوزاري األمناء المساعديف لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد

 والمالية المقترحة اإلداريةاعتماد التقارير الدورية وكذلؾ األنظمة والموائح الداخمية المتعمقة بالشئوف      

  .مف األميف العاـ وكذلؾ التوصية لممجمس األعمى بالتصديؽ عمى ميزانية األمانة العامة

  . جدوؿ أعمالوو إعدادالتييئة الجتماعات المجمس األعمى     

  : مف المجمس األعمىإليوالنظر فيما يحاؿ     

 :التصويت في المجمس الوزاري: المادة الثالثة عشرة

  .يكوف لكؿ عضو مف أعضاء المجمس الوزاري صوت واحد    

 الدوؿ األعضاء الحاضرة المشتركة بإجماعتصدر قرارات المجمس الوزاري في المسائؿ الموضوعية     

  .في التصويت وتصدر قراراتو في المسائؿ االجرائية والتوصيات باألغمبية

 :األمانة العامة: المادة الرابعة عشرة

تتكوف األمانة العامة مف أميف عاـ يعاونو أمناء مساعدوف وما تستدعيو الحاجة مف موظفيف     

يعيف المجمس األعمى األميف العاـ مف مواطني دوؿ مجمس التعاوف لمدة ثالث سنوات قابمة لمتجديد مرة 

  .واحدة

   .يرشح األميف العاـ األمناء المساعديف    

ال بموافقة إيعيف األميف العاـ موظفي األمانة مف بيف مواطني الدوؿ األعضاء وال يجوز لو االستثناء     

  .المجمس الوزاري
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وال مباشرة عف أعماؿ األمانة العامة وحسف سير العمؿ في مختمؼ قطاعاتيا ؤف العاـ مسييكوف األـ    

  .ويمثؿ مجمس التعاوف لدى الغير وذلؾ في حدود الصالحيات المخولة لو

 :اختصاصات األمانة العامة: المادة الخامسة عشرة

  : العامة المياـ التاليةاألمانةتتولى    

 الدراسات الخاصة بالتعاوف والتنسيؽ والخطط والبرامج المتكاممة لمعمؿ المشترؾ لدوؿ إعداد     - 

  .مجمس التعاوف

  . التقارير الدورية عف أعماؿ مجمس التعاوفإعداد      - 

  .متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجمس األعمى والمجمس الوزاري مف قبؿ الدوؿ األعضاء      - 

  . التقارير والدراسات التي يطمبيا المجمس األعمى أو المجمس الوزاريإعداد      - 

  .ولياتوؤ والمالية التي تتمشى مع نمو مجمس التعاوف وتزايد مساإلدارية مشروعات الموائح إعداد      - 

  . الميزانيات والحسابات الختامية لمجمس التعاوفإعداد       - 

عدادالتحضير لالجتماعات        -    . جدوؿ أعماؿ المجمس الوزاري ومشروعات القراراتوا 

 دعت إذااالقتراح عمى رئيس المجمس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية لممجمس الوزاري        - 

  . ذلؾإلىالحاجة 

  . مف المجمس األعمى أو المجمس الوزاريإلييا تسند أخرىأية مياـ        - 

 :المادة السادسة عشرة

 و يمارس األميف العاـ واألمناء المساعدوف وكافة موظفي األمانة العامة مياـ وظائفيـ باستقالؿ تاـ     

 تصرؼ يتنافى وواجبات وظائفيـ وأال يفضوا بأسرار أعماليـ سواء أثناء الخدمة يعمييـ أف يمتنعوا عف أ

  .أو بعدىا

 :االمتياز والحصانات: المادة السابعة عشرة
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 كؿ دولة مف الدوؿ األعضاء باألىمية القانونية وباالمتيازات إقميـيتمتع مجمس التعاوف وأجيزتو في      

  .والحصانات التي يتطمبيا تحقيؽ أغراضو والقياـ بوظائفو

 في المجمس وموظفوه باالمتيازات والحصانات التي تحددىا اتفاقية تعقد األعضاءيتمتع ممثمو الدوؿ     

ليذا الغرض بيف الدوؿ األعضاء كما تنظـ العالقة بيف المجمس ودولة المقر باتفاقية خاصة الى أف يتـ 

 مف ىذه المادة يتمتع ممثمو الدوؿ أعضاء مجمس 2 في الفقرة إلييماوضع ونفاذ االتفاقيتيف المشار 

  . لمييئات المماثمةالثابتةالتعاوف وموظفوه باالمتيازات والحصانات الدبموماسية 

 :المادة الثامنة عشرة

 .يكوف لألمانة العامة ميزانية تسػاىـ فييا الدوؿ األعضاء بنسػب متسػاوية    

 :نفاذ النظام األساسي: المادة التاسعة عشرة

 في إلييايدخؿ ىذا النظاـ حيز التنفيذ مف تاريخ التوقيع عميو مف قبؿ رؤساء الدوؿ الست المشار     

  .ديباجة ىذا النظاـ

 تقـو إيداعتودع النسخة األصمية مف ىذا النظاـ لدى وزارة خارجية المممكة العربية السعودية كجية     

 لحيف قياـ األمانة العامة التي تصبح ،بتسميـ صورة طبؽ األصؿ منو لكؿ دولة مف الدوؿ األعضاء

  .مودعا لدييا

 :تعديل النظام األساسي: المادة العشرون 

  .ألي دولة عضو طمب تعديؿ ىذا النظاـ   

 لمدوؿ األعضاء وذلؾ قبؿ عرضو عمى المجمس إحالتويقدـ طمب التعديؿ لألميف العاـ الذي يتولى     

 .الوزاري بأربعة أشير عمى األقؿ

  .باإلجماع أقره المجمس األعمى إذايصبح التعديؿ نافذ المفعوؿ      

 : ختاميةأحكام: المادة الحادية والعشرون
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  . تحفظ عمى أحكاـ ىذا النظاـإبداءيجوز  ال    

 :المادة الثانية والعشرون

األمـ المتحدة بقرار   وتسجيؿ نسخ مف ىذا النظاـ لدى الجامعة العربية وبإيداع العامة األمانةتقـو     

 .مف المجمس الوزاري

 1401 رجب 21بتاريخ ، األمارات العربية المتحدة- تـ التوقيع عمى ىذا النظاـ في مدينة أبوظبي    

 . ميالدي1981 أيار 25  لػ الموافؽ،ىجرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)الممحق رقم 

 1991 مارس 6نص إعالن دمشق، المَوّقع في العاصمة السورية دمشق، 
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 إف الدوؿ العربية، األعضاء في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية، وجميورية مصر العربية، 

 ىجرية، 1411 شعباف 20 و 19والجميورية العربية السورية، المشاركة في اجتماع دمشؽ، يوَمي 

.  ـ1991 مارس 6 و 5الموافَقْيف لػ 

     انطالقًا مف مشاعر األخّوة والتضامف، التي تربط بينيا، والتي كفميا تراث عريؽ مف التساند والتكاتؼ 

والنضاؿ المشترؾ، واإلحساس العميؽ بوحدة اآلماؿ والتحديات، وتطابؽ الغايات، ووحدة المصير،  

     وتعزيزًا لقدراتيا عمى االضّطالع بمسؤوليتيا القومية في إعالء شأف األمة العربية، وخدمة قضاياىا، 

وصيانة أمنيا، وتحقيؽ مصالحيا المشتركة،  

     وفي إطار مف التمسؾ القوي باألىداؼ والمبادئ، التي كرستيا المواثيؽ وقرارات جامعة الدوؿ العربية 

ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمـ المتحدة،  

دراكًا لمتحوالت العميقة الجارية عمى المسرح الدولي، والتي تطرح أماـ األمة العربية تحديات         وا 

جسيمة، تتطمب مواجيتيا أعمى درجات التنسيؽ والتعاوف بيف الدوؿ العربية،  

ذ تؤكد مف جديد موقفيا الرافض لمنيج العدواني، واالنحياز إليو، كالذي حصؿ خالؿ العدواف         وا 

واحتالؿ قوات النظاـ العراقي لدولة الكويت، الذي جاء خروجًا سافرًا عمى كؿ ما استقر مف قواعد وأعراؼ 

سالمية ودولية، وأطاح بكثير مف مفاىيـ ومنجزات العمؿ العربي المشترؾ، في وقت كانت األمة  عربية وا 

العربية تحتاج فيو، أكثر مف أي وقت مضى، إلى جمع شمميا وحشد طاقاتيا لرد العديد مف المخاطر، 

.  التي ال سابؽ ليا

       كما تعمف ترحيبيا بتحرير دولة الكويت، وعودة الشرعية إلييا، وتعّبر عف ألميا العميؽ، وبالغ 

كذلؾ، تعّبر عف . حزنيا لما تعّرض لو الشعب الكويتي الشقيؽ، مف جراء عدواف النظاـ العراقي عميو

أسفيا الشديد لما تعّرض لو الشعب العراقي، مف أبشع صور المعاناة، نتيجة عدـ اكتػراث القيادة العراقية 
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بمصالحو، وتؤكد، في ىذا الصدد، وقوفيا إلى جانب الشعب العراقي في محنتو، وحرصيا الكامؿ عمى 

.  وحدة األراضي العراقية وسالمتيا اإلقميمية

      وتؤكد األطراؼ المشاركة عزميا عمى السعي إلى إعطاء روح جديدة لمعمؿ العربي المشترؾ، 

رساء التعاوف األخوي بيف أعضاء اأُلسرة العربية، عمى قواعد صمبة، ترتكز عمى المبادئ التالية :  وا 

  :مبادئ التنسيق والتعاون: أوالً 

:        يقـو التنسيؽ والتعاوف عمى األسس التالية

العمؿ بموجب ميثاؽ جامعة الدوؿ لعربية، وميثاؽ األمـ المتحدة، والمواثيؽ العربية والدولية       . 1

األخرى، واحتراـ وتعزيز الروابط، التاريخية واألخوية، وعالقات حسف الجوار، وااللتزاـ باحتراـ وحدة 

األراضي، والسالمة اإلقميمية، والمساواة في السيادة، وعدـ جواز اكتساب األراضي بالقوة، وعدـ 

.  التدخؿ في الشؤوف الداخمية، وااللتزاـ بتسوية المنازعات بالطرؽ السممية

واعتبار الترتيبات، التي يتـ . العمؿ عمى بناء عربي جديد، مف أجؿ تعزيز العمؿ العربي المشترؾ. 2

االتفاؽ عمييا بيف األطراؼ المشاركة، بمثابة األساس الذي يمكف البناء عميو مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، 

وترؾ المجاؿ مفتوحًا أماـ الدوؿ العربية األخرى لممشاركة في ىذا اإلعالف، في ضوء اتفاؽ المصالح 

.  واألىداؼ

العمؿ عمى تمكيف األمة العربية مف توجيو كافة إمكاناتيا لمواجية التحديات، التي يتعرض ليا . 3

اإلسرائيمي وقضية فمسطيف، - االستقرار واألمف في المنطقة، ولتحقيؽ حؿ عادؿ وشامؿ لمنزاع العربي

.  عمى أساس ميثاؽ األمـ المتحدة وقراراتيا، ذات الصمة

تعزيز التعاوف االقتصادي بيف األطراؼ المشاركة، وصواًل إلى تجمع اقتصادي فيما بينيا، بيدؼ . 4

.  تحقيؽ التنمية، االقتصادية واالجتماعية

.  احتراـ مبدأ سيادة كؿ دولة عربية عمى مواردىا، الطبيعية واالقتصادية. 5
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 : أهداف التنسيق والتعاون: ثانياً 

 : في المجاَلْيف السياسي واألمني. 1

مف احتالؿ قوات النظاـ  األطراؼ المشاركة، أف المرحمة الحالية، التي أعقبت تحرير الكويت ترى  .أ

 التحديات والتيديدات األخرى، التي تتعرض ليا المنطقة، وفي العراقي، توفر أفضؿ الظروؼ لمواجية

وتعتقد . لألراضي العربية، وتوطيف الييود فييا مقدمتيا التحديات الناجمة عف استمرار االحتالؿ اإلسرائيمي

مناسب إلنياء  بأف عقد مؤتمر دولي لمسالـ، تحت رعاية األمـ المتحدة، ىو إطار األطراؼ المشاركة

الوطنية لمشعب الفمسطيني، عمى أساس قرارات  االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي العربية، وضماف الحقوؽ

  .الصمة األمـ المتحدة، ذات

والتزاميا بمعاىدة الدفاع  األطراؼ المشاركة احتراميا لمبادئ ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية، تؤكد . ب

الجامعة العربية، وعزميا عمى العمؿ المشترؾ لضماف أمف  المشترؾ والتعاوف االقتصادي بيف دوؿ

  .الدوؿ العربية وسالمة

ذ تشير، ترى أف وجود القوات  عمى وجو الخصوص، إلى المادة التاسعة مف ميثاؽ الجامعة العربية، وا 

 السعودية، ودوؿ عربية أخرى في منطقة الخميج، تمبية لرغبة المصرية والسورية عمى أرض المممكة العربية

تعد لضماف أمف وسالمة الدوؿ العربية  حكوماتيا، بيدؼ الدفاع عف أراضييا، يمثؿ نواة لقوة سالـ عربية،

  .يحقؽ ضماف فاعمية النظاـ األمني العربي الدفاعي الشامؿ في منطقة الخميج، ونموذجاً 

أي طرؼ، بؿ يمكف أف  األطراؼ المشاركة، أف التنسيؽ والتعاوف بينيا، لف يكوف موجيًا ضد كما تؤكد

 والدولية، التي تحتـر المصالح العميا لألمة العربية، وتمتـز يكوف مقدمة لفتح حوار مع األطراؼ، اإلسالمية

سيادة الدوؿ، وعدـ التدخؿ في الشؤوف  بمبادئ الشرعية الدولية المستقرة، خاصة ما يتعمؽ منيا باحتراـ

  .بالطرؽ السممية الداخمية، وتسوية المنازعات
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أسمحة الدمار الشامؿ،  األطراؼ المشاركة إلى جعؿ الشرؽ األوسط منطقة خالية مف جميع  تسعى .ج

 .ذلؾ، مف خػالؿ األجيزة الدولية المعنية وتعمؿ عمى تحقيؽ. خاصة األسمحة النووية

:  في المجاَلْيف االقتصادي والثقافي. 2

       انسجامًا مع ميثاؽ جامعة الدوؿ العربية، ومعاىدة الدفاع المشترؾ والتعاوف االقتصادي بيف دوؿ 

 :الجامعة العربية، وغيرىا مف اتفاقيات العمؿ العربي المشترؾ، تسعى األطراؼ المشاركة إلى

يمكف البناء عمييا مع   أولى، قواعد التعاوف االقتصادي في ما بيف األطراؼ المؤسِّسة، كخطوة  تعزيز .أ

  .مجاالت التعاوف ونطاقو دوؿ عربية أخرى، بغية توسيع

واالجتماعية، المتوازنة، تمييدًا إلقامة  سياسات اقتصادية، مف شأنيا تحقيؽ التنمية، االقتصادية تبنِّي . ب

اقتصادية كبرى  لمواجية التحديات، ومواكبة التطورات، الناتجة مف إقامة تجمعات تجمع اقتصادي عربي،

  .في العالـ

االقتصادية واالجتماعية،  القطاع الخاص في الدوؿ العربية عمى المشاركة في عممية التنمية،  تشجيع .ج

فساح المجاؿ لممؤسسات، بما في ذلؾ دعـ الصِّالت بيف غرؼ  التجارة والصناعة والزراعة، العربية، وا 

  .سيمة وممموسة الصغيرة والمتوسطة، لالستفادة مف ثمرات التعاوف المشترؾ، بصورة

مف إعداد األبحاث  البحث العممي، وتسييؿ االتصاالت في ما بينيا، وصواًل إلى تمكينيا دعـ مراكز . د

  .المختمفة المشتركة، التي تحقؽ التكامؿ في مجاالتو

واإلعالمي، مع احتراـ ِقيـ الدوؿ  مف الخبرات والموارد البشرية، في مجاؿ التبادؿ الثقافي االستفادة . ىػ

   .التدخؿ في شؤونيا الداخمية المشاركة وتقاليدىا، وعدـ

 

  :في مجاؿ مؤسسات العمؿ العربي المشترؾ. 3
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عادة .        دعـ الجامعة العربية، والتصدي لكافة المحاوالت، التي تستيدؼ إضعافيا أو تفتيتيا وا 

تأكيد االلتزاـ والتمسؾ باألىداؼ والمبادئ، التي تضّمنيا ميثاؽ الجامعة، مع إمكانية تطويره، مف 

طريؽ إضافة مالحؽ إليو، باالستفادة مف نتائج أعماؿ لجنة تعديؿ الميثاؽ، بما في ذلؾ وضع نظاـ 

.  لتسوية المنازعات

 : اإلطار التنظيمي لمتنسيق والتعاون: ثالثاً 

      يتـ التنسيؽ والتعاوف بيف األطراؼ المؤسِّسة، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المشار إلييا، مف خالؿ 

و االستعانة . اجتماعات، تستضيفيا، بالتناوب، كؿ مف الدوؿ المشاركة، عمى مستوى وزراء الخارجية

بالخبرات والمختصيف، لدراسة أوُجو التعاوف، مف أجؿ التوصؿ إلى صيغة تعاقدية جديدة لمتعاوف العربي 

.  في ما بينيا، تكوف مفتوحة لجميع الدوؿ العربية

  :أحكام عامة: رابعاً 

     جرى توقيع ىذا اإلعالف، باألحرؼ األولى، في دمشؽ، عمى ثماني نسخ أصمية، بالمغة العربية، لكؿ 

ويصبح ىذا اإلعالف نافذ . ـ1991 مارس 6ىػ الموافؽ 1411 شعباف 20منيا نفس الحكمية، بتاريخ 

.  المفعوؿ، بعد إقراره أواًل، وتوضع وثائؽ إقراره لدى وزارة خارجية الجميورية العربية السورية

  :التواقيع

  .اإلمارات العربية المتحدة وزير خارجية النعيمي راشد عبد اهلل

  .المممكة العربية السعودية وزير خارجية الفيصؿ األمير سعود

  .دولة قطر وزير خارجية خاطر مبارؾ بف عمي

  .الوزراء، ووزير خارجية جميورية مصر العربية نائب رئيس مجمس عبد المجيد الدكتور عصمت

  .دولة البحريف وزير خارجية مبارؾ آؿ خميفة الشيخ محمد بف

  .سمطنة ُعماف وزير خارجية عبد اهلل يوسؼ بف عموي بف

  .الكويت وزير خارجية األحمد الصّباح الشيخ صّباح
 .الجميورية العربية السورية وزير خارجية  الشرع فاروؽ

( 3)الممحق رقم 
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 (1981)االتفاقية االقتصادية الموحدة بين دول مجمس التعاون

بعوف اهلل 

     إف حكومات الدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية تمشيا مع النظاـ األساسي 

. لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية الداعي إلى تقارب أوثؽ وروابط أقوى

    و رغبة منيا في تنمية وتوسيع وتدعيـ الروابط االقتصادية فيما بينيا عمى أسس متينة لما فيو خير 

. شعوبيا

    و مف أجؿ العمؿ عمى تنسيؽ وتوحيد سياستيا االقتصادية والمالية والنقدية وكذلؾ التشريعات التجارية 

: فقد اتفقت عمى ما يمي . والصناعية والنظـ الجمركية المطبقة فييا

: التبادل التجاري: الفصل األول

: المادة األولى

تسمح الدوؿ األعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات  .1

.  الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تمؾ المنتجات إلى الدوؿ األعضاء األخرى

تعامؿ جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ  .2

.  الوطني معاممة المنتجات الوطنية

: المادة الثانية

تعفى مف الرسـو ذات األثر المماثؿ كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات  .1

.  الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني

ال يعتبر مف قبيؿ الرسوـ، ما يجبى مقابؿ خدمة محددة، مثؿ رسـو األرضية أو التخزيف أو النقؿ  .2

.  أو الشحف أو التفريغ، إذا كانت تمؾ الرسـو مفروضة عمى السمع الوطنية

: المادة الثالثة



  ائمالقققققققققققـ.....................................................................................................

 

- 226 - 

 

يشترط الكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أف ال تقؿ القيمة المضافة الناشئة عف  .1

كما يشترط أال . في المائة مف قيمتيا النيائية عند إتماـ إنتاجيا  (40)إنتاجيا في ىذه الدوؿ عف 

.   في المائة 51تقؿ نسبة ممكية مواطني الدوؿ األعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة ليا عف 

يجب أف تصحب كؿ سمعة تتمتع باإلعفاء بمقتضى ىذه االتفاقية شيادة منشأ مصدقة مف الجية  .2

.  الحكومية المختصة

: المادة الرابعة

.   جمركية موحدة تطبؽ تجاه العالـ الخارجيةتعمؿ الدوؿ األعضاء عمى وضع حد أدنى لتعريؼ .1

 الجمركية إيجاد حماية لممنتجات الوطنية في مواجية ةيكوف مف بيف أىداؼ توحيد التعريؼ .2

.  المنتجات األجنبية المنافسة

 الجمركية الموحدة تدريجيا خالؿ خمس سنوات مف تاريخ نفاذ ىذه االتفاقية ةيتـ تطبيؽ التعريؼ .3

.  ويتـ االتفاؽ عمى الترتيبات التدريجية لتحقيؽ ذلؾ خالؿ سنة مف التاريخ المذكور 

: المادة الخامسة

        تمنح الدوؿ األعضاء كافة التسييالت لمرور بضائع منتجات أي دولة عضو إلى الدوؿ األعضاء 

وتعفييا مف كافة الرسـو والضرائب ميما كاف نوعيا وذلؾ مع عدـ  (الترانزيت)األخرى بطريقة العبور 

. اإلخالؿ بما ورد في الفقرة الثانية مف المادة الثانية

: المادة السادسة

البضائع الممنوع إدخاليا إلى أراضي أي مف الدوؿ األعضاء األخرى  (بالترانزيت)        يحظر المرور 

. بموجب أنظمتيا المحمية، وتتبادؿ السمطات الجمركية في الدوؿ األعضاء قوائـ بيذه البضائع

: المادة السابعة

         تقـو الدوؿ األعضاء بتنسيؽ سياساتيا وعالقاتيا التجارية تجاه الدوؿ األخرى والتكتالت 
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. والتجمعات االقتصادية اإلقميمية عمال عمى إيجاد ظروؼ وشروط متكافئة في التعامؿ التجاري معيا 

: وتحقيقا ليذا اليدؼ تتخذ الدوؿ األعضاء التدابير التالية 

.  تنسيؽ سياسات ونظـ االستيراد والتصدير  .1

.  تنسيؽ سياسات تكويف المخزوف الغذائي االستراتيجي  .2

عقد االتفاقيات االقتصادية بصورة مشتركة في الحاالت التي تتحقؽ فييا منافع مشتركة لمدوؿ  .3

.  األعضاء 

العمؿ عمى خمؽ قوة تفاوضية جماعية لدعـ مركزىا التفاوضي مع األطراؼ األجنبية في مجاؿ  .4

.  استيراد احتياجاتيا األساسية وتصدير منتجاتيا الرئيسية 

: انتقال األموال واألفراد وممارسة النشاط االقتصادي: الفصل الثاني

 :المادة الثامنة

       تتفؽ الدوؿ األعضاء عمى القواعد التنفيذية الكفيمة بمعاممة مواطني دوؿ مجمس التعاوف في أي 

: دولة مف ىذه الدوؿ نفس معاممة مواطنييا دوف تفريؽ أو تمييز في المجاالت التالية

.  حرية االنتقاؿ والعمؿ واإلقامة .1

.  حؽ التممؾ واإلرث اإليصاء  .2

.  حرية ممارسة النشاط االقتصادي .3

.  حرية انتقاؿ رؤوس األمواؿ  .4

: المادة التاسعة

       تشجع الدوؿ األعضاء القطاع الخاص فييا عمى إقامة المشاريع المشتركة بما يؤدي إلى ربط 

. المصالح االقتصادية لممواطنيف في مختمؼ المجاالت 
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 :التنسيق اإلنمائي: الفصل الثالث

 :المادة العاشرة

      تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى تحقيؽ التنسيؽ والتجانس بيف خططيا اإلنمائية بيدؼ الوصوؿ إلى 

. التكامؿ االقتصادي فيما بينيا

 :المادة الحادية عشرة

تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى تنسيؽ سياساتيا في مجاؿ الصناعة النفطية بجميع مراحميا مف  .1

.  استخراج وتكرير وتسويؽ وتصنيع وتسعير واستغالؿ الغاز الطبيعي وتطوير مصادر الطاقة 

تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى وضع سياسات نفطية موحدة واتخاذ مواقؼ مشتركة إزاء العالـ  .2

.  الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة

 :المادة الثانية عشرة

:      تحقيقا لألىداؼ المنصوص عمييا في ىذه االتفاقية تقـو الدوؿ األعضاء بما يمي 

تنسيؽ النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائؿ المؤدية إلي التنمية الصناعية وتنوع القاعدة  .1

.  اإلنتاجية فييا، عمى أساس تكاممي

.  توحيد تشريعاتيا وأنظمتيا الصناعية وزيادة توجيو أجيزة اإلنتاج المحمية فييا لسد احتياجاتيا  .2

توزيع الصناعة فيما بينيا حسب الميزات النسبية والجدوى االقتصادية وتشجيع إقامة الصناعات  .3

.  األساسية والتكميمية فيما بينيا

: المادة الثالثة عشرة

       تولي الدوؿ األعضاء في إطار العمميات التنسيقية أىمية خاصة إلنشاء ودعـ المشروعات 

المشتركة فيما بينيا في مجاالت الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أمواؿ عامة أو خاصة أو مختمطة 

. لتحقيؽ التكامؿ االقتصادي والتشابؾ اإلنتاجي والتنمية المشتركة عمى أسس اقتصادية سميمة 
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 :التعاون الفني: الفصل الرابع

 :المادة الرابعة عشرة

       تتعاوف الدوؿ األعضاء في استنباط مجاالت التعاوف الفني المشترؾ بيدؼ اكتساب قاعدة ذاتية 

أصيمة تقـو عمى دعـ وتشجيع البحوث والعمـو التطبيقية والتكنولوجية وتعمؿ عمى تطويع التكنولوجيا 

. المستوردة بما يتالءـ مع طبيعة حاجات المنطقة وأىداؼ التقدـ والتنمية فييا 

 :المادة الخامسة عشرة

      تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى إعداد أنظمة وترتيبات وشروط نقؿ التكنولوجيا واختيار األنسب منيا أو 

بإبراـ اتفاقيات - كمما كاف ذلؾ ممكنا - تعديميا بما يالئـ احتياجاتيا المختمفة ، وتقـو الدوؿ األعضاء 

. موحدة لتحقيؽ ىذه األغراض مع الحكومات أو المؤسسات العممية أو التجارية األجنبية 

 :المادة السادسة عشرة

       تقـو الدوؿ األعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج منسقة لمتدريب والتأىيؿ الفني والميني والحرفي، 

عمى كافة الدرجات والمراحؿ، وتطوير مناىج التعميـ عمى كافة المستويات لربط التعميـ والتقنية، 

. باحتياجات التنمية في الدوؿ األعضاء

: المادة السابعة عشرة

      تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى التنسيؽ فيما بينيا في مجاؿ القوى العاممة ووضع معايير وتصنيفات 

موحدة لمختمؼ فئات الميف والحرؼ في القطاعات المختمفة ، تجنبا لممنافسة الضارة فيما بينيا وتحقيقا 

 .لالستفادة القصوى مف الموارد البشرية المتاحة 

 :النقل والمواصالت: الفصل الخامس

: المادة الثامنة عشرة

       تعامؿ الدوؿ األعضاء وسائط نقؿ الركاب والبضائع العائدة لمواطني الدوؿ األعضاء المارة 
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بأراضييا أو القاصدة ألي منيا معاممة وسائط نقؿ الركاب والبضائع الممموكة لمواطنييا بما في ذلؾ 

. اإلعفاء مف كافة الرسـو والضرائب ميما كاف نوعيا عمى أال يتناوؿ ذلؾ تعاطي النقؿ الداخمي 

 :المادة التاسعة عشرة

وتعمؿ عمى تنسيؽ - تتعاوف الدوؿ األعضاء في مجاالت النقؿ البري والبحري واالتصاالت  .1

قامة مشاريع البنية األساسية ، كالمواني ، والمطارات ، ومحطات الماء ، والكيرباء ، والطرؽ ،  وا 

.  بما يؤدي إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية المشتركة وترابط النشاطات االقتصادية 

تعمؿ الدوؿ المتعاقدة في تنسيؽ سياسات الطيراف والنقؿ الجوي بينيا وتطوير مجاالت العمؿ  .2

.  المشترؾ في مختمؼ المستويات 

 :المادة العشروف

      تسمح الدوؿ األعضاء لمبواخر والسفف والقوارب الممموكة ألي منيا وحمولتيا ، بحرية استخداـ 

التسييالت المختمفة في موانئيا البحرية، وتمنحيا نفس المعاممة واألفضميات الممنوحة لمثيالتيا الوطنية 

سواء عند رسوىا في موانئيا أو مرورىا بيا وذلؾ في مجاؿ الرسـو وخدمات اإلرشاد والرسو، والشحف 

. والتفريغ والتحميؿ عمى السطح والصيانة واإلصالح وتخزيف البضائع والخدمات األخرى المماثمة 

 :التعاون المالي والنقدي: الفصل السادس

 :المادة الحادية والعشروف

     تسعى الدوؿ األعضاء إلى توحيد األنظمة والقوانيف المتعمقة باالستثمار، وذلؾ مف أجؿ التوصؿ إلى 

وضع سياسة استثمارية مشتركة تيدؼ إلى استثمارىا الداخمية والخارجية، بما يخدـ مصالحيا وتطمعات 

. شعوبيا في التنمية والتقدـ

: المادة الثانية والعشروف

      تقـو الدوؿ األعضاء بتنسيؽ سياساتيا المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاوف بيف مؤسسات النقد 
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والبنوؾ المركزية بما في ذلؾ العمؿ عمى توحيد العممة لتكوف متممة لمتكامؿ االقتصادي المنشود فيما 

. بينيا

 :المادة الثالثة والعشروف

      تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى تنسيؽ سياساتيا عمى الصعيد الخارجي، في مجاؿ المعونات الدولية 

 .واإلقميمية لمتنمية

 :أحكام ختامية: الفصل السابع

: المادة الرابعة والعشروف

      يراعى في تطبيؽ االتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنيا ، التفاوت في مستويات النمو بيف الدوؿ 

ويجوز منح أي منيا إعفاء مؤقتا مف تطبيؽ بعض أحكاـ . األعضاء وأولويات التنمية المحمية فييا 

االتفاقية في حاالت الضرورة التي تقتضييا أوضاع محمية مؤقتة فييا أو ظروؼ معينة تواجييا ويكوف 

. اإلعفاء لمدة محددة، وبقرار مف المجمس األعمى لمجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية

: المادة الخامسة والعشروف

       ال يجوز أف تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيمية لدولة أخرى غير عضو تفوؽ تمؾ الممنوحة في 

. ىذه االتفاقية 

: المادة السادسة والعشروف

.  تصبح ىذه االتفاقية سارية المفعوؿ بعد أربعة أشير مف موافقة المجمس األعمى عمييا  .1

.  يجوز تعديؿ ىذه االتفاقية بموافقة المجمس األعمى  .2

 :المادة السابعة والعشروف

تكوف األولوية في التطبيؽ ألحكاـ ىذه االتفاقية عند تعارضيا مع القوانيف واألنظمة المحمية لمدوؿ 

. األعضاء
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 :المادة الثامنة والعشروف

. تحؿ األحكاـ الواردة في ىذه االتفاقية محؿ األحكاـ المماثمة ليا والواردة في االتفاقيات الثنائية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4)الممحق رقم 

 (2001)بين دول مجمس التعاون  (المعّدلة)االتفاقيـة االقتصادية 

تمشيًا مع النظاـ األساسي لمجمس        إف الدوؿ األعضاء في مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية

. التعاوف الداعي إلى تقارب أوثؽ وروابط أقوى بيف دوؿ المجمس

 وفي ضوء مراجعة اإلنجازات االقتصادية التي تمت منذ قياـ المجمس، واستكمااًل لما حققتو االتفاقية 

 مف تنمية وتوسيع وتدعيـ لمروابط االقتصادية فيما 1981االقتصادية الموقعة بيف دوؿ المجمس عاـ 
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بينيا، و تقريب لسياساتيا االقتصادية والمالية والنقدية وتشريعاتيا التجارية والصناعية واألنظمة الجمركية 

. المطبقة فييا، بما في ذلؾ االتفاؽ عمى االتحاد الجمركي

   وسعيًا إلى مراحؿ متقّدمة مف التكامؿ االقتصادي تحقؽ الوصوؿ إلى السوؽ المشتركة واالتحاد 

النقدي و االقتصادي بيف دوؿ المجمس ضمف برنامج زمني محّدد ، مع تعزيز آليات السوؽ في اقتصاد 

. دوؿ المجمس وتنمية دور القطاع الخاص فييا

ورغبة في تعزيز اقتصاد دوؿ المجمس في ضوء التطّورات االقتصادية العالمية وما تتطمبو مف 

. تكامؿ أوثؽ بيف دوؿ المجمس يقّوي مف موقفيا التفاوضي وقدرتيا التنافسية في األسواؽ الدولية

و استجابة إلى تطمعات وآماؿ مواطني دوؿ المجمس في تحقيؽ المواَطنة الخميجية بما في ذلؾ 

. المساواة في المعاممة في التنقؿ و اإلقامة والعمؿ واالستثمار والتعميـ والصحة والخدمات االجتماعية

:  فقد اتفقت عمى ما يمي 

: التبادل التجـاري: الفصل األول

: االتحاد الجمركي: المادة األولى

يتـ التبادؿ التجاري بيف دوؿ المجمس ضمف اّتحاد جمركي ُيطػّبؽ في موعد أقصاه األوؿ مف 

: ـ، و يتضمف كحدٍّ أدنى2003يناير عاـ 

. تعرفة جمركية موحدة تجاه العالـ الخارجي.  أ

جراءات جمركية موحدة. ب . أنظمة وا 

. نقطة دخوؿ واحدة يتـ عندىا تحصيؿ الرسـو الجمركية الموحدة. ج

انتقاؿ السمع بيف دوؿ المجمس دوف قيود جمركية أو غير جمركية، مع األخذ في االعتبار .  د 

. تطبيؽ أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسمع الممنوعة والمقيدة

 .معاممة السمع المنتجة في أيٍّ مف دوؿ المجمس معاممة المنتجات الوطنية. ىػ
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: العالقات االقتصادية الدولية: المادة الثانية

بيدؼ إيجاد شروط أفضؿ وظروؼ متكافئة في التعامؿ االقتصادي الدولي تقـو الدوؿ األعضاء 

برسـ سياساتيا و عالقاتيا االقتصادية بصفة جماعية تجاه الدوؿ والتكتالت والتجمعات اإلقميمية األخرى 

 .والييئات والمنظمات اإلقميمية والدولية

: وتتخذ الدوؿ األعضاء التدابير الالزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ بما في ذلؾ

. اتّباع إستراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعـ المركز التفاوضي لدوؿ المجمس. أ

. عقد االتفاقيات االقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجارييف. ب

.  توحيد إجراءات ونظـ االستيراد والتصدير. جػ

 .توحيد سياسات التبادؿ التجاري مع العالـ الخارجي.  د

: السوق الخميجية المشتركة: الفصل الثاني

 :المــادة الثالثة

ُيعاَمؿ مواطنو دوؿ المجمس الطبيعيوف واالعتباريوف في أي دولة مف الدوؿ األعضاء نفس 

: معاممة مواطنييا دوف تفريؽ أو تمييز في كافة المجاالت االقتصادية والسّيما

. التنقؿ واإلقامة.  1

. العمؿ في القطاعات الحكومية واألىمية.  2

. التأميف االجتماعي والتقاعد.  3

. ممارسة الميف والحرؼ.  4

 .مزاولة جميع األنشطة االقتصادية واالستثمارية والخدمية.  5

. تمّمؾ العقار.  6

. تنقؿ رؤوس األمواؿ.  7
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 .المعاممة الضريبية.  8

. تداوؿ وشراء األسيـ وتأسيس الشركات.  9

. التعميـ والصحة والخدمات االجتماعية. 10

     وتتفؽ الدوؿ األعضاء عمى استكماؿ القواعد التنفيذية الكفيمة بتنفيذ ذلؾ وتحقيؽ السوؽ الخميجية 

.  المشتركة

: االتحاد النقدي واالقتصادي: الفصل الثالث

 :متطمبات االتحاد النقدي واالقتصادي:    المادة الرابعة

بيدؼ تحقيؽ االتحاد النقدي واالقتصادي بيف دوؿ المجمس بما في ذلؾ توحيد العممة، تقـو الدوؿ 

األعضاء وفؽ جدوؿ زمني محدد بتحقيؽ متطمبات ىذا االتحاد بما في ذلؾ إحراز مستوى عاٍؿ مف 

التقارب بيف الدوؿ األعضاء في كافة السياسات االقتصادية ، السيما السياسات المالية والنقدية، 

والتشريعات المصرفية ، ووضع معايير لتقريب معّدالت األداء االقتصادي ذات األىمية لتحقيؽ االستقرار 

. المالي والنقدي، مثؿ معّدالت العجز والمديونية واألسعار

 

 

 :البيئة االستثمارية:     المادة الخامسة

بيدؼ تنمية االستثمارات المحمية والبينية والخارجية في دوؿ المجمس ، وتوفير بيئة استثمارية  

 :تتسـ بالشفافية واالستقرار، تتفؽ الدوؿ األعضاء عمى اتخاذ اإلجراءات التالية

.  توحيد أنظمتيا وقوانينيا المتعمقة باالستثمار.  1

معاممة االستثمارات الممموكة لمواطني دوؿ المجمس الطبيعييف واالعتبارييف المعاممة الوطنية في .  2

.  جميع الدوؿ األعضاء
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 .تكامؿ األسواؽ المالية في دوؿ المجمس وتوحيد السياسات واألنظمة المتعمقة بيا.  3

ىيئة المواصفات والمقاييس "تبني مواصفات ومقاييس موّحدة لجميع السمع وفقًا لمنظاـ األساسي لػ .  4

 ".لدوؿ مجمس التعاوف

 :المعونات الدولية واإلقميمية:     المادة السادسة

         تنسؽ الدوؿ األعضاء سياساتيا عمى الصعيد الخارجي في مجاؿ تقديـ المعونات الدولية 

. واإلقميمية لمتنمية

: التكـامل اإلنـمائي: الفصل الرابع

: التنمية الشاممة:       المادة السابعة

 تتبنى الدوؿ األعضاء السياسات الالزمة لتحقيؽ مسيرة تنموية متكاممة لدوؿ المجمس في كافة 

المجاالت وتعميؽ التنسيؽ بيف األنشطة التي تتضمنيا خطط التنمية الوطنية، بما في ذلؾ تنفيذ 

". استراتيجية التنمية الشاممة بعيدة المدى لدوؿ مجمس التعاوف"

 

 

 

 :التنمية الصناعية: المادة الثامنة     

تتبنى الدوؿ األعضاء السياسات الالزمة لزيادة مساىمة قطاع الصناعة في االقتصاد ، وتنسيؽ النشاط . أ

اإلستراتيجية الموحدة لمتنمية الصناعية لدوؿ "الصناعي بينيا عمى أساس تكاممي، بما في ذلؾ تنفيذ 

". مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية

تقـو الدوؿ األعضاء بتوحيد التشريعات واألنظمة الصناعية فيما بينيا، بما في ذلؾ نظـ تشجيع . ب

. الصناعة ومكافحة اإلغراؽ و اإلجراءات االحترازية
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 :النفط والغاز والموارد الطبيعية: المادة التاسعة

بيدؼ تحقيؽ التكامؿ بيف دوؿ المجمس في مجاالت الصناعة البترولية و المعدنية والموارد 

: الطبيعية األخرى و تعزيز الوضع التنافسي لدوؿ المجمس

تتبنى الدوؿ األعضاء سياسات تكاممية في جميع مراحؿ صناعة النفط والغاز والمعادف بما يحقؽ .  1

. االستغالؿ األمثؿ لمموارد الطبيعية مع مراعاة االعتبارات البيئية ومصالح األجياؿ القادمة

تضع الدوؿ األعضاء سياسات موحدة لمنفط والغاز وتتبنى في ىذا المجاؿ مواقؼ مشتركة إزاء .  2

. العالـ الخارجي وفي المنظمات الدولية والمتخصصة

تتعاوف الدوؿ األعضاء وشركات النفط والغاز العاممة فييا لدعـ وتطوير األبحاث في مجاالت .  3

. النفط والغاز والموارد الطبيعية وتعزيز التعاوف مع الجامعات في ىذه المجاالت

: التنمية الزراعية:     المادة العاشرة

تتبنى الدوؿ األعضاء السياسات الالزمة لتحقيؽ التكامؿ الزراعي بيف دوؿ المجمس واالستخداـ 

السياسة الزراعية المشتركة لدوؿ "األمثؿ طويؿ المدى لمموارد المتاحة خاصة المياه، بما في ذلؾ تنفيذ 

. واألنظمة ذات العالقة في دوؿ المجمس"  المجمس

: حماية البيئة:  المادة الحادية عشرة

     تتبنى الدوؿ األعضاء السياسات و اآلليات الالزمة لحماية البيئة وفؽ األنظمة والقرارات الصادرة في 

. إطار مجمس التعاوف بيذا الشأف، باعتبارىا تمثؿ الحد األدنى لمتشريعات واألنظمة الوطنية

المشروعات المشتركة : المادة الثانية عشرة

      بيدؼ دعـ الترابط اإلنتاجي بيف دوؿ المجمس واالستفادة مف اقتصاديات الحجـ فييا، وتحقيؽ 

التكامؿ االقتصادي و تحسيف توزيع مكاسبو بينيا، تقـو الدوؿ األعضاء باتخاذ التدابير الالزمة لدعػـ 

قامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة بما : في ذلؾ وتمويؿ وا 
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تبني سياسات اقتصادية تكاممية بيف دوؿ المجمس في مشروعات البنية التحتية والخدمات .  1

األساسية كالنقؿ واالتصاالت والكيرباء وتقنية المعمومات والمشروعات الصحية والتعميمية 

. والسياحية وصناعة النفط والغاز

 . تأسيس المشروعات المشتركة عمى أسس تراعي المزايا النسبية لدوؿ المجمس.  2

توفير حوافز إضافية لمقطاع الخاص إلقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح .  3

. االقتصادية لممواطنيف في دوؿ المجمس

إزالة المعوقات اإلجرائية التي تتعرض ليا المشروعات المشتركة ومعاممتيا معاممة المشروعات .  4

. الوطنية كحدٍّ أدنى

 :تنمية الموارد البشرية: الفصل الخامس

 :االستراتيجية السكانية: المادة الثالثة عشرة

وتبني " اإلطار العاـ لالستراتيجية السكانية لدوؿ مجمس التعاوف"تقـو الدوؿ األعضاء بتنفيذ 

السياسات الالزمة لتحقيؽ تنمية الموارد البشرية و االستخداـ الكامؿ واألمثؿ ليا، وتوفير الرعاية الصحية 

حراز التوازف في التركيبة السكانية وقوة العمؿ بما  والخدمات االجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وا 

. يكفؿ تجانس المجتمع في دوؿ المجمس ويؤكد ىويتو العربية واإلسالمية ويحافظ عمى استقراره وتماسكو

لزامية التعميم األساسي: المادة الرابعة عشرة : محو األمية وا 

تتبنى الدوؿ األعضاء البرامج الالزمة لممحو الشامؿ لألمية في جميع دوؿ المجمس ضمف جدوؿ .  1

. زمني محّدد وسف التشريعات الالزمة لذلؾ

. تضع الدوؿ األعضاء برنامجًا زمنيًا لتنفيذ إلزامية التعميـ األساسي وسف التشريعات الكفيمة بذلؾ.  2

: التعميم: المادة الخامسة عشرة



  ائمالقققققققققققـ.....................................................................................................

 

- 239 - 

 

تتعاوف الدوؿ األعضاء في تطوير برامج ومناىج التعميـ العاـ والعالي والفني لضماف مستوى .  1

. عاؿ لمحتواىا العممي والتالـؤ مع احتياجات التنمية في دوؿ المجمس

. تقـو الدوؿ األعضاء بتحقيؽ التكامؿ بيف جامعات دوؿ المجمس في جميع المجاالت.  2

تضع الدوؿ األعضاء السياسات و اآلليات المناسبة لتحقيؽ التوافؽ بيف مخرجات التعميـ .  3

الجامعي والبحث العممي والتقني مف جية واحتياجات سوؽ العمؿ والتنمية االقتصادية مف جية 

 .أخرى

: توطين القوى العاممة: المادة السادسة عشرة

زالة .  1 تتخذ الدوؿ األعضاء السياسات الالزمة لتطوير وتوحيد أنظمة وتشريعات العمؿ فييا، وا 

العقبات التي تعترض انتقاؿ األيدي العاممة الوطنية فيما بيف دوؿ المجمس، واعتبار مواطني دوؿ 

. المجمس العامميف في غير دوليـ ضمف النسب المطموبة لتوطيف العمالة

تتبنى الدوؿ األعضاء معايير موحدة لمتصنيؼ و التوصيؼ الميني لجميع فئات الميف و الحرؼ .  2

في القطاعات المختمفة، وتقـو بتطوير وتبادؿ المعمومات المتعمقة بسوؽ العمؿ في دوؿ المجمس 

.  بما في ذلؾ معّدالت البطالة وفرص العمؿ والبرامج التدريبية

: زيادة مساهمة األيدي العاممة الوطنية وتدريبها: المادة السابعة عشرة

تقـو الدوؿ األعضاء بوضع سياسات فعالة لزيادة مساىمة األيدي العاممة الوطنية في سوؽ العمؿ، .  أ

خاصة في الوظائؼ ذات الميارات العالية، وتتبّنى برامج فّعالة لرفع مستوى ميارات األيدي العاممة 

الوطنية و إنشاء برامج التدريب عمى رأس العمؿ والمساىمة في تمويميا وتقديـ الحوافز لمراغبيف في العمؿ 

في القطاع الخاص، وربط المساعدات الممنوحة لمقطاع الخاص بتبني برامج توظيؼ وتدريب األيدي 

. العاممة الوطنية

 .تتبنى الدوؿ األعضاء السياسات الالزمة لترشيد استقداـ األيدي العاممة الوافدة. ب
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: مجاالت البحث العممي والتقني :الفصل السادس

:  البحث العممي والتقني: المادة الثامنة عشرة

تقـو الدوؿ األعضاء بدعـ البحث العممي والتقني المشترؾ وتطوير قاعدة عممية وتقنية ومعموماتية      

: ذاتية مشتركة باعتبارىا مف األولويات األساسية لمتنمية ، بما في ذلؾ تبني السياسات التالية

. زيادة التمويؿ المخصص لمجاالت البحث العممي والتقني.  1

تشجيع القطاع الخاص عمى المساىمة في تمويؿ األبحاث العممية والتقنية المتخصصة ، ووضع .  2

. الحوافز الالزمة لذلؾ

التأكيد عمى قياـ الشركات العالمية العاممة في دوؿ المجمس بتبني برامج متخصصة لمبحث .  3

. العممي والتقني في الدوؿ األعضاء

توطيف القاعدة العممية والتقنية والمعموماتية واالستفادة الكاممة في ذلؾ مف خبرات المنظمات .  4

. الدولية واإلقميمية

تحقيؽ التكامؿ بيف مؤسسات البحث العممي في دوؿ المجمس لتطوير وتفعيؿ القاعدة العممية .  5

. والتقنية والمعموماتية والعمؿ عمى إقامة مراكز بحثية مشتركة

 :القاعدة العممية والتقنية والمعموماتية: المادة التاسعة عشرة

:    بيدؼ تفعيؿ القاعدة العممية والتقنية والمعموماتية تقوـ الدوؿ األعضاء بالتدابير التالية كحدٍّ أدنى

تحديد آلية لتحقيؽ االستفادة مف البحث العممي والتقني في القطاعيف العاـ والخاص والتنسيؽ .  1

. المستمر بيف أجيزة التنفيذ مف جية ومخرجات القاعدة العممية والتقنية والمعموماتية مف جية أخرى

وضع ُمخرجات القاعدة العممية والتقنية والمعموماتية في متناوؿ المتخصصيف والباحثيف باإلضافة .  2

 .إلى رجاؿ األعماؿ  والمستثمريف مف خالؿ إجراءات ميسرة
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دعـ وتطوير مراكز وأنظمة وشبكات المعمومات التقنية، وتبني برامج تسيؿ نشر وتبادؿ المعمومات . 3

 .بيف مؤسسات البحث العممي والتقني في دوؿ المجمس

: الممكية الفكرية: المادة العشرون

تقـو الدوؿ األعضاء بوضع برامج لتشجيع الموىوبيف ودعـ االبتكار واالختراع ، وتتعاوف في 

مجاؿ الممكية الفكرية وتطوير األنظمة واإلجراءات الكفيمة بحماية حقوؽ المبدعيف و المخترعيف ، وتنسؽ 

. سياساتيا في ىذه المجاالت تجاه الدوؿ والتجمعات اإلقميمية األخرى والمنظمات اإلقميمية والدولية

 

 : النقل واالتصاالت والبنية األساسية: الفصل السابع

: وسائط النقل: المادة الحادية والعشرون

تعامؿ الدوؿ األعضاء وسائط نقؿ الركاب والبضائع التابعة ألي دولة عضو، المارة بأراضييا أو 

. القاصدة إلى أي منيا، معاممة وسائط النقؿ الوطنية بما في ذلؾ مستوى الرسـو والضرائب والتسييالت

: خدمات وسائط النقل البحري: المادة الثانية والعشرون

تسمح الدوؿ األعضاء لوسائط النقؿ البحري التابعة ألي منيا ولحمولتيا باستخداـ كافة التسييالت 

وبنفس المعاممة واألفضميات الممنوحة لمثيالتيا الوطنية سواء عند رسوىا في موانئيا أو مرورىا بيا، بما 

في ذلؾ الرسـو والضرائب وخدمات اإلرشاد والرسو والشحف والتفريغ والتحميؿ والصيانة واإلصالح 

. والتخزيف

: تكامل البنية األساسية: المادة الثالثة والعشرون

تتبنى الدوؿ األعضاء  سياسات تكاممية في إقامة مشاريع البنية األساسية كالموانئ والمطارات .  1

ومحطات تحمية المياه والكيرباء والطرؽ، بما يؤّدي إلى تسييؿ التبادؿ التجاري و تحقيؽ التنمية 

.  االقتصادية المشتركة وترابط النشاطات االقتصادية
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. تقـو الدوؿ األعضاء باتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتكامؿ سياسات الطيراف والنقؿ الجوي بينيا.  2

تعمؿ الدوؿ األعضاء عمى تطوير وتكامؿ وسائؿ النقؿ البري والبحري لتسييؿ حركة المواطنيف .  3

. والسمع وتحقيؽ وفورات الحجـ

 

 

 

: االتصاالت: المادة الرابعة والعشرون

تتخذ الدوؿ األعضاء اإلجراءات الكفيمة بتكامؿ سياسات االتصاالت بما في ذلؾ خدمات االتصاؿ 

الياتفي والبريد و شبكات المعمومات بما يؤدي إلى تحسيف مستوى خدماتيا وكفاءتيا االقتصادية ، وتقوية 

. الروابط بيف مواطني دوؿ المجمس ومؤسساتيا الخاصة والعامة

: التجارة اإللكترونية: المادة الخامسة والعشرون

تقـو الدوؿ األعضاء باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسييؿ التبادؿ التجاري والتعامؿ المصرفي عبر 

. وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية ، وتوحيد التشريعات الخاصة بالتجارة اإللكترونية

: آليات التنفيذ والمتابعة: الفصل الثامن

: تنفيذ االتفاقية: المادة السادسة والعشرون

. تقـو المجاف العاممة في إطار المجمس كؿ فيما يخصو بتنفيذ ىذه االتفاقية.  1

. تقـو األمانة العامة بمتابعة التنفيذ.  2

توافي الدوؿ األعضاء األمانة العامة بتقارير دورية عف تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية والقرارات .  3

الصادرة تطبيقًا ليا وفي ضوء ىذه التقارير يرفع األميف العاـ تقريرًا دوريًا شاماًل إلى المجمس 

. األعمى، و تضع األمانة العامة آلية إعداد ىذه التقارير ومحتوياتيا ومواعيد إتماميا
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: تسوية الخالفات: المادة السابعة والعشرون

تنظر األمانة العاّمة في دعاوى عدـ تنفيذ أحكاـ ىذه االتفاقية أو القرارات المصادؽ عمييا .  1

الصادرة تطبيقًا ألحكاميا التي يرفعيا أي مف الجيات الرسمية أو مواطني دوؿ المجمس، وتسعى 

. إلى حّميا ودياً 

إذا لـ تتمكف األمانة العاّمة مف التوّصؿ إلى حؿ ودي تحاؿ الدعوى باتفاؽ الطرفيف إلى مركز .  2

التحكيـ التجاري لدوؿ المجمس لمنظر فييا حسب نظامو فإف لـ يتفقا عمى التحكيـ أو كانت 

مف  (3)الدعوى خارج اختصاص المركز ُأحيمت إلى الييئة القضائية المنصوص عمييا في الفقرة 

. ىذه المادة

ُتشّكؿ ىيئة قضائية مختصة كمما دعت الحاجة لمنظر في الدعاوى الناشئة عف تنفيذ أحكاـ ىذه .  3

وتقـو لجنة التعاوف المالي واالقتصادي باقتراح . االتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقًا ألحكاميا

.  نظاـ ىذه الييئة

مف ىذه المادة تحاؿ  (3)إلى أف يتـ العمؿ بنظاـ الييئة القضائية المنصوص عمييا في الفقرة .  4

الدعاوى التي ال يتفؽ الطرفاف فييا عمى التحكيـ وال تتمكف األمانة العاّمة مف تسويتيا وّديًا إلى 

. المجاف المختصة في إطار المجمس لمبت فييا

: أحكام ختامية: الفصل التاسع

: المصادقة والنشر: المادة الثامنة والعشرون

تتخذ الدوؿ األعضاء اإلجراءات الالزمة لممصادقة عمى ىذه االتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقًا 

. ألحكاميا والقياـ بنشرىا بوسائؿ النشر الرسمية ووضعيا موضع التنفيذ

: سريان االتفاقية: المادة التاسعة والعشرون
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تصبح ىذه االتفاقية سارية المفعوؿ بعد مصادقة الدوؿ األعضاء عمييا وتقـو األمانة العامة 

. بإبالغ الدوؿ األعضاء بتاريخ سرياف مفعوليا

: االستثناء: المادة الثالثون

 يجوز منح أي مف الدوؿ األعضاء استثناًء مؤقتًا مف تطبيؽ بعض أحكاـ االتفاقية في حاالت 

الضرورة التي تقتضييا أوضاع محمية مؤقتة فييا أو ظروؼ معينة تواجييا ويكوف االستثناء لمدة محددة، 

. وبقرار مف المجمس األعمى

 

: االتفاقات الثنائية خارج إطار المجمس: المادة الحادية والثالثون

ال يجوز أف تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيمية لدولة أخرى غير عضو تفوؽ تمؾ الممنوحة في 

. ىذه االتفاقية، أو أف تبـر أي اتفاؽ يتعارض مع أحكاـ ىذه االتفاقية

: أولوية أحكام االتفاقية: المادة الثانية والثالثون

تكوف األولوية في التطبيؽ ألحكاـ ىذه االتفاقية عند تعارضيا مع القوانيف واألنظمة المحمية .  1

. لمدوؿ األعضاء

، (ـ1981) ىػ 1402تحؿ ىذه االتفاقية محؿ االتفاقية االقتصادية الموقعة بيف دوؿ المجمس عاـ .  2

. وتحؿ األحكاـ الواردة في ىذه االتفاقية محؿ األحكاـ المماثمة ليا الواردة في االتفاقيات الثنائية

إلى أف يتـ تطبيؽ االتحاد الجمركي لدوؿ المجمس، يستمر العمؿ بأحكاـ المادة الثالثة مف .  3 

، و يجوز تعديؿ نسبة (ـ1981) ىػ 1402االتفاقية االقتصادية الموقعة بيف دوؿ المجمس عاـ 

 .القيمة المضافة المنصوص عمييا في تمؾ المادة بقرار مف لجنة التعاوف المالي واالقتصادي

: التعديل والتفسير: المادة الثالثة والثالثون

. ال يجوز تعديؿ ىذه االتفاقية إال بموافقة المجمس األعمى.  1
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. تُفّوض لجنة التعاوف المالي واالقتصادي بتفسير ىذه االتفاقية.  2

ىػ 1422 شواؿ 16يـو االثنيف  (سمطنة عماف)      تـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية في مدينة مسقط 

 .ـ2001 ديسمبر 31الموافؽ 

. صاحب السمو الشيخ زايػػد بف سمطػاف آؿ نيياف رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 

عنو صاحب السمو الشيخ مكتػـو بف راشد آؿ مكتػـو نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس 

. مجمس الوزراء حاكـ دبػػي

. صاحب السمو الشيخ حمد بف عيسى آؿ خميفة أميػر دولػػة البحريػػػف

خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ فيد بف عبد العزيز آؿ سعود ممؾ المممكػة العربيػة السعودية 

عنو صاحب السمو الممكي األمير عبد اهلل بف عبد العزيز آؿ سعود ولي العيد نائب رئيس مجمس الوزراء 

. الحرس الوطني بالمممكة العربية السعودية ورئيس

. صاحب الجاللة السمطاف قابوس بف سعيد سمطػػاف عمػػػػاف

. صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني أميػػر دولػػػة قطػػر

صاحب السمو الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح أميػػػر دولػػػػة الكويػػت 

  .عنو معالي الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح رئيس مجمس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية
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- الملخص العربي-

 

 دو  اام اللتهدهات ااامني  ي  توو                               ااعــــي اممـه  نير  : الموضوع

- بسكـــــرة-  واسي حالي اجلس اللعادن الخلنجي                               : العملني اللكاالني

          كلني المقوق دالعلوم السناسني  ــــلي                                                      بوحام:     ها   

 قسم العلوم السناسنيالهكلوو  بخوش اصتفى                                                            :    شراف

 

 تهف  هذ الهواسي  لى بمح  دو  اام اللتهدهات ااامني  ي  توو العملني اللكاالني ام  خال  واسي اجلس  

. اللعادن الخلنجي كمالي

 حنح دام  خال اللترق  لى اللنيي ااامني دااسلرا نجني لهدال الخلني العربني قلم قنام المجلس  لنم  أن دألنجي لجملي  

اللتهدهات الها لني د الخاو ني او تت  دال الممتقي  لى اللكلم لموا تي  هذ اللتهدهات ببكم  ما يي د لكم د  

 امنيي اقلصا ديي سناسنيي داللي كاأن  لتلل  واا  : بمجر  قنام المجلس حلى به ت اال لخ ـات  ظتر حوال  هة اسائم

 على الررم ام اللتهدهات ااامني الختنرة اللي  اشلتا د عنبتا  دال المجلس  . ابلركي حلى  ه ع باللكاام  لى اااام

 ال  ن اال لخف حوال  دلودا تا د اصا و ا  عّزا  لل اللماام د اللرا ي  ي  سردع  جربي اللكاامل  ظترت اأجااات  

. المجلس  عدليي د قـم بكثنر ام اموحات شعوب الممتقي

 قل حرب الخلني الثاأني د  تكه الهددخت الخلنجني ام  -      كما  ن اللوا ه العسكري اا ملي  ي الخلني د عادهذ

  د  لى   ا ة المظر  ي شكم د سنا ة الهدلي المهدثيي  ـااألم  ي الوونفي  - اسلمالي  مقنق  اتا الها ي  ا نا

ااامني  أتا سنا دي د لكم اسلقـالي  د  قـالي اجلس اللعادن دام  خلن  دلن اا ياا  م  هذ الوونفي ااامني وسم  هة  

.     خاات اسلفتام  سله ي المعده ام اللركنع داللملنم العمنقنم  ي الغنرا تا
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-ENGLISH ABSTRACT- 

 

 Theme: The role of security threats in the development            The University of  MOUHAMED  

 of the processes of integration; case study:GCC                                  KEIDHER-BISKRA-   

 Prepared by : BOUHAMED ALI                                                 Law and political science Faculty 

   Supervisor: D. BAKHOUCHE MOUSTAPHA                               political science department  

 

      The goal of this study is to seek the role of the security threats to the 

development of the processes of integrations, by taking the Gulf Cooperation Council 

as case of study. 

     Therefore by the analysis of the security and strategic environment we find like a 

result, because of several interior and external threats, that lead the countries of 

the gulf to create the GCC to commonly confront those threats, but, and precisely 

after the creation of GCC, internal problems begun to start towards several issues:  

security,  economic and political... etc, in the places to make common all the opinions in 

order to push the process of integration ahead, it is for that - and despite all the 

dangerous security threats in which the countries of the CCG lived and living inside, 

the differences between its priorities and its resources stimulated temporization and 

the lassitude to accelerate the development of GCC. 

      By consequence, the achievements of GCC, after 27 years of its creation, 

appeared very discouraging and very less of ambitions of its peoples. also, the foreign 

military existence in the Gulf and its increase, after the second gulf war and the 

certitude of impossibility of making safe itself by the GCC countries, entrained the 

revision of the form and sovereignty of the contemporary State; because the origin 

of the security function is sovereign but the resignation or the exclusion of CCG to 

realize this function stimulate several interrogations which demand more 

concentration and analysis. 
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-RESUME FRANCAIS- 

 

Le Thème : Le rôle de facteur des menaces sécuritaires                    Université de MOUHAMED              

a l'évolution des processus d'intégration, cas d'étude : CCG.                    KHEIDER-BISKRA- 

Préparer par : BOUHAMED ALI.                                          Faculté de Droit et de Sciences Politiques 

Superviseur : D. BAKHOUCHE MOUSTAPHA.                        Département de Sciences Politiques 

 

      Le but de cette étude est de chercher le rôle de facteur des menaces sécuritaires 

à l'évolution des processus d'intégrations, par prendre le conseil de coopération du 

golfe comme cas d'étude. 

    Donc, par l'analyse de l'environnement sécuritaires et stratégiques on a trouvé 

comme résultat, et à cause de plusieurs menaces intérieures et extérieures, que les 

pays du golfe ont abouti de créer le CCG pour les confronter en commun, mais, et 

justement après la création de CCG, les problèmes internes ont commencé envers 

plusieurs questions : sécuritaires, économiques et politiques, à la places de faire 

approcher tous les opinions afin de pousser le processus d'intégration en avant. C'est 

pour çà - et malgré toutes les menaces sécuritaires dangereuses dont les pays du CCG 

sont vécu dedans- les différences entre ses priorités et ses ressources ont stimulé le 

temporisation et le lambination à accélérer le développement de CCG. 

      Par conséquences les réalisations de CCG, après 27 ans de sa création, ont apparus 

très décourageantes et très moins de l'ambitions de ses peuples. 

     Aussi, l'éxistence militaire étrangère dans le Golfe et son augmentation, après la 

deuxième guèrre de golfe et la cértitude de l'impossibilité de se sécuriser de la part 

des pays de CCG, sont entraîné la revision de la forme et la souveraineté de l'Etat 

contemporain; parce que l'origine de la fonction sécuritaire est souveraine, mais la 

démission ou l'éxclusion de CCG à reàliser cette fonction a posé plusieurs points 

d'intérrogations qui stimulent plus de concentration et d'analyse. 
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منية في تطور العملية التكاملية
أ
 دور عامل التهديدات ال

 دراسة حالة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

: عنوان المذكرة

:إعداد الطالب
عـــلي  بوحامد

:إشراف األستاذ
بخوش مصطفى. د

مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة
تخصص عالقات دولٌة وإستراتٌجٌة

2007/2008: السنة الجامعٌة 



مقدمـــــــــــــة
 كما العالمً، المستوى على ظاهرة حقٌقة الدولٌة التكتالت موضوع أضحى لقد       

 القرار صناع خطابات أغلب على طاغٌا التكتالت هاته أهمٌة عن الحدٌث أضحى

 دول بقٌة إلى تعداه بل المتقدم العالم دول على مقتصرا األمر ٌعد ولم العالم، فً

 معها التعامل أو فٌها التحكم أصبح متغٌرات و ظروف لعدة نظرا " الثالث " العالم

 أولٌت أو تولت ولذا مستحٌال، نقل لم إن صعبا ( القومٌة الدولة ) أحادي بشكل

 مجموعة خاص، أو عام إقلٌمً، أو دولً طابع ذات كانت سواء التكتالت هاته

 منٌطة القومٌة، للدولة الذهبً العصر خالل خصوصا طوٌلة، لفترة ظلت مهمات

. " الدول "بـ خاص وبشكل



     
: كل هذا التحول الذي شهده ويشهده العامل مل يكن ليكون لوال 

الدولٌة تفاعالتها وتداخل وتشابك المجتمعات مستوى على الحاصل التطور 

 اإلٌفاء على الكافٌة القدرة الوطنٌة للدولة ٌعد لم والتً متطلباتها، وزٌادة والوطنٌة،

.الالزمتٌن والكفاءة بالفعالٌة وتلبٌتها بها

وهما العشرٌن القرن من األول النصف فً العالم شهدها التً الدامٌة األحداث 

 والخراب الدمار من نتائجهما كانت واللذٌن والثانٌة األولى العالمٌتٌن الحربٌن

 إلى إضافة الشاملة، الحروب من نوع هكذا فً مجددا للتفكٌر مجاال تتركا لم بحٌث

  .الدٌنٌة كالحروب أوربا فً وخاصة السابقة الحروب كل إرهاصات



            االندماج و التكامل لموضوع تطرقت التً األولى النظرٌات جاءت فقد لهذا     

 والحد إلبعاد الطرق أنجع عن البحث إطار فً (األصلٌة الوظٌفٌة الدستورٌة، )

 ثم األمم عصبة فكانت بٌنها، فٌما والتطاحن الحروب إلى الدول هاته لجوء من

 اإلتحاد) المشتركة األوربٌة السوق وكانت الدولً، المستوى على المتحدة األمم

 المستوى على (حالٌا اإلفرٌقً اإلتحاد) اإلفرٌقٌة الدول ومنظمة (حالٌا األوربً

 األوربٌة التجربة أغلبها فً حاكت والتً التكاملٌة، التجارب توالت ثم اإلقلٌمً،

. اآلن إلى التكاملٌة التجارب أنجح تعد والتً



 للدول كان األخرى، التكاملٌة التجارب و األوربٌة التجربة غرار وعلى       

 السوري اإلتحاد تجربة بٌنها من فكان االتجاه، هذا فً نصٌب العربٌة

 من أكثر ٌدم لم والذي 1958 سنة ( المتحدة العربٌة الجمهورٌة ) المصري

 لدول التعاون مجلس إلى إضافة العربً، المغرب واتحاد سنوات، ثالث

 شكل - فٌه قٌل ما كل من بالرغم و - الذي األخٌر هذا العربٌة، الخلٌج

 ناحٌة من األقل على العربٌة؛ التكاملٌة التجارب كل بٌن االستثناء

la ) االستمرارٌة continuité de processus ).



  

 مرت كما خاصة، ودولٌة وإقلٌمٌة داخلٌة ظروف ضمن ولدت التً التجربة هاته   

 وهً ال وكٌف أٌضا؛ خاصة ودولٌة وإقلٌمٌة داخلٌة بظروف مسٌرتها خالل

 قٌام كان فلقد أٌضا، كذلك خاصة جد جغرافٌا على وتتربع منطقة ضمن تتموقع

 األمنٌة واألخطار بالتهدٌدات ملًء جو فً العربٌة الخلٌج لدول التعاون مجلس

 إلى الخلٌج، دول إلى اإلسالمٌة الثورة بتصدٌر إٌران فً الثوري النظام تهدٌد فمن

 إلى إضافة اإلٌرانٌة العراقٌة الحرب اندالع إلى ألفغانستان، السوفٌٌتً االحتالل

 تهدٌدات مجموعة مع المجلس بدول المحدقة واألخطار التهدٌدات هذه تزامن

.األولى بالدرجة أمنً طابع ذات داخلٌة اجتماعٌة



:أسباب اختيار الموضوع  
 العملٌة تطور فً األمنٌة التهدٌدات عامل دور " لموضوع اختٌارنا أسباب انقسمت لقد        

 أحدهما قسمٌن إلى ؛" العربٌة الخلٌج دول التعاون مجلس حالة دراسة التكاملٌة؛

:ذاتً واآلخر موضوعً

:ٌلً فٌما فنلخصها الموضوعٌة األسباب فأما     

إلى التأسٌس منذ والدولٌة اإلقلٌمٌة و الداخلٌة ظروفها بكل الخلٌجٌة التجربة خصوصٌة 

. الٌوم

الخلٌجٌة التجربة تطور فً األمنً البعد لمتغٌرات الكبٌر الدور وضوح.

التهدٌدات عامل دور أي السابقة الدراسات قبل من الدراسة من الزاوٌة هذه تناول عدم 

.الخلٌجً التعاون مجلس تجربة تطور فً األمنٌة



:أسباب اختيار الموضوع 
 عن الذاتً الجانب فصل ٌمكن ال فعملٌا الذاتٌة؛ األسباب عن أما        

 اختٌار لكٌفٌة النهائً التصور تشكٌل فً الجانبٌن لتداخل نظرا الموضوعً

 اكتنف الذي الغموض :الذاتٌة األسباب بٌن من ولكن دراسة، موضوع أي

 وتهدٌدات األمنً العامل متغٌرات وخصوصٌة التعاون مجلس ومسٌرة قٌام

 لمعرفة تساؤالت عدة لدٌنا شّكل خاص بشكل والخارجٌة الداخلٌة البٌئة

.التطور هذا فً األمنً التهدٌد عامل ودور التعاون مجلس تطور مسارات



:أهمية الموضوع 
  :عملً وآخر نظري قسم قسمٌن، إلى تقسٌمها وٌمكن      

:فً فتتمثل النظرٌة لألهمٌة فبالنسبة   

األمنٌة الدراسات اختصاص وهما :الدولٌة العالقات مجاالت من مجالٌن دراسة فً المزاوجة 

 هذٌن مزاوجة فً الحداثة من نوعا ٌضفً الذي الشًء وهو واالندماج؛ التكامل واختصاص

ن ٌْ ن االختصاص ٌْ .منفصلٌن إال ٌُدَرسان وال ما نوعا بعضهما عن بعٌدٌن ٌبدوان اللذ

  كل مع التكامل عملٌات فً والخارجٌة الداخلٌة األمنٌة التهدٌدات عامل دور وإبراز بعث إعادة 

 التكامل، نظرٌات جل فً العامل هذا دور عن الحدٌث إغفال إلى نظرا وهذا الدور؛ هذا متغٌرات

 المستوى على خاصة –التكاملٌة التجارب بعض فشل أو نجاح وتحلٌل تفسٌر إمكانٌة إلى إضافة

.األمنً التهدٌد عامل متغٌرات باستخدام -العربً



:أهمية الموضوع 
:فً تحدٌدها فٌمكن العملٌة الدراسة موضوع أهمٌة أما      

أن ٌمكن الذي اإلٌجابً الدور حٌث من التكامل لبٌئة األمنً البعد متغٌرات فً النظر إعادة إمكانٌة 

.معها الخاطئ التعامل ٌلعبه الذي السلبً الدور مقابل فً األمنٌة التهدٌدات تلعبه

تقلٌدٌة األخطار هذه كانت سواء الدول بعدٌد المحدقة األخطار و األمنٌة التهدٌدات موضوع         

 بات ؛(..منظمة جرٌمة شرعٌة، غٌر هجرة إرهاب، ) جدٌدة أو ،(..دول إقلٌمٌة، توازنات )

 فٌما والتعاون المتبادل االعتماد عن الحدٌث ظل فً خصوصا السٌاسٌة؛ التحلٌالت لعدٌد موضوعا

 التهدٌدات عامل دور فدراسة لهذا منها، الجدٌدة خاصة التهدٌدات هذه نفس تعانً التً الدول بٌن

 التكامل تجاه إٌجابً فعل رد ٌعطً أن ٌمكن العام شكله فً التكاملٌة العملٌة تطور فً األمنٌة

.أخرى تكاملٌة تجربة أي من أكثر المغاربة نحن تعنٌنا والتً العربً المغرب تجربة فً خصوصا



ما هي التأثيرات التي أسهمت بها مختلف “  
التهديدات األمنية في مسيرة تطور مجلس التعاون    

”لدول الخليج العربية

إشكالية الدراسة



  
:الفرعٌة األسئلة

؟ المجلس تواجه التً األمنٌة التهدٌدات مختلف طبٌعة هً ما

؟ األمنٌة التهدٌدات هذه مع التعاون مجلس أعضاء تجاوب كان كٌف

العوامل بقٌة مقابل وسلبٌا اٌجابٌا األمنٌة التهدٌدات هذه تأثٌر هو ما 

؟ بالمجلس المحٌطة والظروف

إشكالية الدراسة



:فرضيات الدراســة  
      

:التالٌة الفرضٌات نصوغ اإلشكالٌة هذه عن اإلجابة إطار فً و  

أنظمة في التشابه و الموحد التاريخ إلى إضافة إنشائه قبل المجلس دول تؤطر كانت التي التعاونية لصيغا 

  .المجلس وتطور تقدم ثم قيام في األثر أكبر لها كان االقتصادية الموارد و الحكم

بضرورة اقتناعها زاد العربية الخليج بدول المحيطة األمنية والمخاطر التهديدات اختالف و زيادة مع 

.مواجهتها طرق خالله من تعزز تكتل حول االلتفاف

 إلى التعاون تطوير بضرورة المجلس دول قناعة من األمنية التهديدات كثافة زادت المجلس تأسيس بعد 

    .كاملة وحدة إلى منه و تكامل

خاص بشكل الخارجي المستوى على وتفاقمها الخارجية و الداخلية مستوياتها بين األمنية التهديدات تعّدد 

 مثبطا عامال األمنية التهديدات هذه كانت َثمّ  من و بالضعف اإلحساس عزز و التعاون مجلس سياسات أربك

 .المجلس لتطور



:منهجية التحليل
نظرا لمحاولتنا إعطاء دراسة موضوعٌة بعٌدة عن األحكام العامة أو  

التجنً على طرف أو سبب معٌن ارتأٌنا إلى إتباع منهجٌة تحلٌل 

كأحسن طرٌق للوصول إلى نتائج علمٌة " دٌالكتٌكٌة " أو " جدلٌة"

.بعٌدة عن مجرد الوصف أو التخمٌن



:مناهج البحث  
 مختلف أغوار لسبر ذلك و الحالة؛ دراسة منهج استخدمنا دراستنا موضوع حسب          

 استعّنا كما الدراسة، أجزاء كل فً الغالب المنهج هو و الموضوع فً المتحكمة المتغٌرات

:فً مساعد كمنهج المضمون تحلٌل بمنهج

 الخلٌجً التعاون لمجلس األعلى المجلس قمم لدورات الختامٌة البٌانات مضمون تحلٌل.

 المجلس فً الرسمٌٌن المسؤولٌن تصرٌحات بعض مضمون تحلٌل.

 فً خاصة ذلك ٌظهر و التارٌخً المنهج أدوات من كأداة السرد بتقنٌة استعّنا قد و هذا        

 بعض و اإلستراتٌجٌة البٌئة عن لحدٌثنا نظرا الوصفً السرد إلى نمٌل حٌث الثانً الفصل

  .بها المصرح و الثابتة الحقائق



:تقسيم الدراسة  
:ارتأٌنا إلى تقسٌم موضوع بحثنا إلى أربعة فصول

.للموضوع  والنظري  المفـاهيمي  اإلطار :األول  الفصل
              قيام  قبل  العربي  الخليج  لمنطقة  واألمنية  اإلستراتيجية  البيئة :الثاني  الفصل

   .المجلس
  التعاون  مجلس  تجربة  في  األمنية  للتهديدات  التكاملي  البعد  تحليل :الثالث  الفصل

.الخليجي
  التعاون  مجلس  تطور  على  األمنية  الوظيفة  أداء  محدودية  آثار :الرابع  الفصل

.إقـليمية  كمنظمة



:تقسيم الدراسة   
:ارتأٌنا إلى تقسٌم موضوع بحثنا إلى أربعة فصول

 

.اإلطار المفـاهيمي والنظري للموضوع: الفصل األول
.تحديد مفهوم األمن والتهديدات األمنية: المبحث األول    

.مفهوم التكامل والمفاهيم المشابهة: المبحث الثاني    

.الحقل النظري التفسيري للدراسة: المبحث الثالث     



:تقسيم الدراسة
:ارتأٌنا إلى تقسٌم موضوع بحثنا إلى أربعة فصول

البيئة اإلستراتيجية واألمنية لمنطقة الخليج العربي قبل قيام               :الفصل الثاني
.   المجلس

الخصائص الجيوسياسية لمنطقة الخليج العربي: المبحث األول   

تأثير اكتشاف النفط على دول الخليج العربية :المبحث الثاني    

األوضاع األمنية الداخلية لدول الخليج العربية قبل قيام     :المبحث الثالث     

لمجلسا     

التوازنات العسكرية اإلقليمية المهددة لدول الخليج  :المبحث الرابع     
العربية



:تقسيم الدراسة   
:ارتأٌنا إلى تقسٌم موضوع بحثنا إلى أربعة فصول

تحليل البعد التكاملي للتهديدات األمنية في تجربة مجلس التعاون   :الفصل الثالث 
.الخليجي

ظروف قيام مجلس التعاون الخليجي   :المبحث األول     

مكانة العامل األمني في أجندة مجلس التعاون   :المبحث الثاني      

سياسات مجلس التعاون لمواجهة إعادة تشكل  :المبحث الثالث      

الوضع   األمني بعد حرب الخليــج الثانية



:تقسيم الدراسة   
:ارتأٌنا إلى تقسٌم موضوع بحثنا إلى أربعة فصول

آثار محدودية أداء الوظيفة األمنية على تطور مجلس التعاون  : الفصل الرابع  
.كمنظمة إقـليمية

حدود أداء التهديدات األمنية لألثر التكاملي :المبحث األول     

تواضع اإلنجازات على المستويين االقتصادي  :المبحث الثاني     
واالجتماعي  مقارنـة بعمـــر المجلس

مستويات دور مجلس التعاون في القضايا اإلقليمية  :المبحث الثالث    
والدولية

آثار محدودية أداء الوظيفة األمنية على الوضع األمني   :المبحث الرابع     
في المنطقة



:النتائـــــــــج

 دول بٌن التعاونٌة العالقات بتطوٌر تمٌزت التً السبعٌنات لخبرة كان1)

 كبٌر أثـر -الخلٌجً التعاون لمجلس بعد فٌما المؤسسة - العربٌة الخلٌج

 على ساعد مما الخلٌجٌة، الدول قادة بٌن الثقة تحقٌق و الرؤى تقرٌب فً

 قادة كان حٌث العربٌة، الخلٌج لدول التعاون مجلس إلقامة اإلجماع تحقٌق

 تسلٌط مع خاصة ٌواجههم الذي المشترك بالمصٌر مقتنعٌن المجلس دول

        برزت التً التهدٌدات و ، النفط اكتشافات بعد المنطقة على الضوء

  .االتجاهات كافة من متزامن بشكل و



النتائـــــــــج

 التهدٌدات بٌن الخلٌجً التعاون مجلس نشأة زامنت التً التهدٌدات تعددت2)

       العسكري الطابع ذات التهدٌدات بٌن و الخارجٌة، التهدٌدات و الداخلٌة

.أمنٌة أخطار إلى تحولها المحتمل و االجتماعً األصل ذات التهدٌدات و



النتائـــــــج

 ترجمة من خوفا و الخلٌجً التعاون مجلس ضمنها نشأ التً للظروف نتٌجة 3)

 حاول فقد العراق؛ أو /و إٌران ضد خاصة موجه حلف أنه على المجلس هذا

 إطار فً المشترك التعاون و االقتصادي العامل إبراز الخلٌجٌون الزعماء

 النظام ٌأتً لم حٌث األمنً العامل دور و مكانة تبطٌن تم و منظم إقلٌمً

 بالتلمٌح، لو و ذكره على العربٌة الخلٌج لدول التعاون لمجلس المنشئ األساسً

 الخلٌجٌٌن المسؤولٌن بعض تصرٌحات تأكٌد إلى الباحثٌن ببعض أدى ما هذا و

 أجل من التعاون تنمٌة فً الرغبة و المشترك المصٌر و التارٌخ باعتبار

 إما اعتباره ٌمكن ذلك و المجلس؛ لقٌام األسمى الهدف هو الوحدة إلى الوصول

.الساطعة الحقائق لتغطٌة محاولة أو مفرطا مدحا



النتائـــــــــج

 فً واضحة كانت الذات تحصٌن جانب و األمنٌة للتهدٌدات األّولً و الهام الدور مؤشرات4)

: ذلك من و التعاون مجلس قٌام دواعً

احتالل -اإلٌرانٌة الثورة نجاح :هً و الخطٌرة الثالثة اإلقلٌمٌة األحداث مع المجلس إنشاء تزامن 

  .اإلٌرانٌة العراقٌة الحرب اندالع -ألفغانستان السوفٌٌت

كذلك، ٌُفّسر أن من خوفا األساسً النظام خالل من المجلس قٌام دواعً فً األمنً العامل تغٌٌب 

.ذلك على دلٌل أكبر 1981 سنة الموحدة االقتصادٌة االتفاقٌة إعالن و

لتعزٌز ذلك و ؛1982 سنة -خبراتها و تعدادها تواضع إن و –الجزٌرة درع قوة إنشاء بداٌة 

 ." األعضاء الدول تأمٌن "و العسكري التعاون



النتائــــــــج

 إلى الخلٌجٌة الدول إلى اإلٌرانٌة العراقٌة الحرب امتداد من الخوف أدى 5)

         التسلح صفقات عقد طرٌق عن المنطقة عسكرة إلى المجلس لجوء

 ثمانً دامت التً و الحرب فترة طٌلة الرقابٌة العسكرٌة األنظمة شراء و

.كاملة سنوات



النتائـــــــــج

 المنشئة الخلٌج دول واجهت التً الخارجٌة و الداخلٌة األمنٌة التهدٌدات لعبت6)

     التكتل بضرورة الخلٌجٌٌن الزعماء اقتناع فً جداّ   إٌجابٌا دورا  التعاون لمجلس

 نشأة بمجرد و لكن التهدٌدات، هذه لمجابهة المجاالت كافة فً التعاون تطوٌر و

 الخلٌجً التكتل محاولة تقدم تعرقل التهدٌدات تلك نفس أخذت حتى المجلس

 غٌاب إلى -االستراتٌجً الشق فً - راجع هذا و األمنً المستوى على خاصة

 قد كما التكامل؛ مسار خاللها من و التهدٌدات هذه ألولوٌة الواضحة الرؤٌة

.شاملة وحدة إلى التكامل هذا لتطوٌر الصادقة اإلرادة غٌاب إلى ترجع



النتائـــــــــــــج

 التعاون مجلس عاٌشها التً الخارجٌة العسكرٌة التهدٌدات طغٌان7)

 المجلس دول معاناة تفاوت إلى إضافة الٌوم، إلى تأسٌسه منذ الخلٌجً

      جدٌتها مدى و أولوٌاتها على االتفاق عدم و التهدٌدات هذه من الست

ٌّد خاللها من التً المقاربات كذا و  على ملفت بشكل أّثر التهدٌدات هذه تح

 فً عنه الحالً االجتماعً المشهد ٌتغٌر فلم الداخلً االجتماعً الوضع

 العمالة موضوع خاصة تفاقما و تدهورا زاد بل الثمانٌنات سنوات

.األجنبٌة



النتائـــــــــــــج

 من كان الذي و الخلٌجً لألمن نظام بغٌاب الثمانٌنات فترة تمٌزت8)

 دول سٌاسات تمٌز كانت التً االختالفات لوال إلٌه الوصول الممكن

 بٌن النظام هذا تكوٌن لطرٌقة طرف كل رؤٌة إلى إضافة الستة الخلٌج

 اإلقلٌمٌة القوى بإدخال الُمطالب بٌن و للمجلس المنشئة الدول فً عزله

 مجلس فوت بذلك و استراتٌجٌات، هكذا مثل فً العراق و إٌران خاصة

.الدفاعً العسكري المستوى على خاصة للتطور فرصة الخلٌجً التعاون



النتائـــــــــــــج

 السٌاسة -خاص بشكل و - به تمٌزت الذي الذاتً األمن مفهوم سٌطرة رغم9)

 أو مختلفة مصادر من التسلح فً سواء الخارج إلى اللجوء أن إال السعودٌة

 ٌسقط أخذ عدة و عتادا تطوٌرها زٌادة و الجزٌرة درع قوة تعزٌز فً التماطل

 إلى اللجوء األمر لزم و الكوٌتٌة األراضً العراق احتل أن إلى المقولة هذه

 فً االرتماء ثم من و الكوٌت؛ من العراقٌة القوات إلخراج دولً تحالف

 صفقات أو األمنٌة االتفاقٌات عقد فً سواء خاصة األمرٌكً و األجنبً أحضان

 المجانٌة؛ التسهٌالت تقدٌم و العسكرٌة القواعد إقامة حد وصلت أن إلى التسلح

       .نهائٌا المقولة تلك لتنتهً



النتائـــــــــــــج

 قناعتهم و الذاتً التأمٌن محاوالت جدوى بعدم الخلٌجٌٌن الزعماء اقتناع10)

 ضعف أو الخبرة نقص مستوى على سواء- ٌعٌشونه الذي بالضعف

 من ما نوعا " الصغٌرة "  المجلس دول بعض تخوف أو البشري العنصر

       الحماٌة سٌاسة إلى اللجوء حتمٌة من جعل -له السعودٌة تزّعم

 إن و المجلس فً األعضاء الدول أغلب من بشدة و مطروحة األجنبٌة

   .تبنٌِّها طرق اختلفت



النتائـــــــــــــج

 التعاون تطوٌر فً كذا و خلٌجٌة أمنٌة منظومة إقامة فً الفشل كان لقد11)

 السائد الظرف ٌتطلبها كان التً و المجلس رهانات كأكبر -العسكري

       التخاذل فً األثر أكبر -المجلس لدول مباشرة موجهة كتحدٌات آنذاك

 حٌث سٌاسٌا و اقتصادٌا الخلٌجٌة التجربة لتطوٌر الحماس نقص و

 الذي و االقتصادي المستوى على الخلٌجٌة االنجازات ضعف الحظنا

         الفعلً التطبٌق حساب على كان لو و المراحل حرق بسٌاسة تمٌز

.مرحلة لكل النهائً و



النتائـــــــــــــج

 سٌاسات مٌزت التً االنفصالٌة الروح فالحظنا السٌاسً المستوى على أما       

     السٌاسً الطابع ذات المبادرات ٌخص فٌما أو اإلقلٌمٌة القضاٌا تجاه سواء دوله

 بٌن األخٌر الدوحة اتفاق من الواقع إلى أقرب لٌس و باالنفرادٌة تمٌزت التً و

 أن أو المجلس أطر داخل العمل جدوى بعدم اقتناعا هناك كأن و اللبنانٌٌن؛ الفرقاء

 بقٌت حٌث المجلس؛ ضمن تكون أن ٌمكن ال الدبلوماسٌة الخلٌجٌة الدول فعالٌة

   القمة اجتماعات حبٌسة مشتركة سٌاسات و مواقف المجلس لدول تكون أن أهمٌة

.اإلعالمٌة المسؤولٌن تصرٌحات و



النتائـــــــــــــج

 التعاون بمجلس المحٌطة الظروف و المحٌط بخصوصٌة اقتناعنا من بالرغم12)

 ٌصعب الذي و الحٌوي و اإلستراتٌجً النفط لمورد احتوائه خاصة الخلٌجً

 على األمرٌكٌة الهٌمنة ظل فً السٌاسٌة أو التجارٌة متغٌراته فً التحكم

 هامش توفر أن إال خاص بشكل الخلٌج منطقة فً نفوذها و العالمً المستوى

 إلعاقة واقعٌة مؤشرات أي وجود عدم و التكامل لتطوٌر المناورة من كبٌر

 الذي الضعف بأن إدعاء أي ٌدحض التكامل لهذا األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

   .الذاتٌة للمتغٌرات ٌخضع ال و موضوعً التعاون مجلس على ٌظهر



النتائـــــــــــــج

 فً إٌجابً لدور األمنٌة التهدٌدات أداء أن القول ٌمكن األخٌر فً و        

:أهمها من شروط مجموعة لتوفر رهٌنا ٌبقى التكامل

- األمنٌة التهدٌدات لهذه الموّحد اإلدراك و المشتركة الرؤٌة.

- خالل من التكتل إطار فً المشترك التعاون و العمل بضرورة االقتناع 

.التهدٌدات هذه لتحٌٌد المعالم واضح وظٌفً منهج تطبٌق

- إلى التكامل تطوٌر أجل من المتواصل للعمل الضامنة السٌاسٌة اإلرادة 

 .الوظٌفً المنهج لمراحل الفعلً التطبٌق عبر ذلك و كاملة سٌاسٌة وحدة



شكرا لكم على حسن اإلصغاء
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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