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ب

إىداء
 إلى روح والدي الحبٍب الطبُزح رحوَ هللا هي علوٌٖ ّأحسي رزث٘زٖ ّكبى لٖ رهشاً للعطبء
ًّجزاسب ً فٖ الح٘بح...
 إلى أهً الحبٍبت أطبل هللا فٖ عوزُب ّرسقٌٖ ثزُب ..الزٖ كابى ععبهُاب ساز ًاابحٖ ..أعاهِاب
هللا ربجب ً علٔ رهّسٌب.
 إلأ الزااٖ لاان رجخااع علٌ٘ااب ثاِااطُب ّعطب ِااب فااٖ رااْف٘ز سااجع الزاحااخ  ..شاازٗ خ ح٘اابرٖ ّآهاابلٖ
زوجتً الغالٍت أعاهِب هللا لٌب ّحفظِب هي كع سْء.
 إلى أبنائً ( هحود و زهدي ) قزح الع٘ي أكزهِن هللا ّأسعط أٗابهِن ًّفا هللا ثِان ّجعلِان هاي
أُع العلن ّالاِبع ّالصالح.
 إلى بناتً العشرة ّرعاد عوزٕ أسعطُي هللا ّأعطبُي هب ٗزوٌ٘ي.
 إلى أخً الكبٍر الحبٍب على قلبً م .هاهر الذٕ ذُت لاْار رثَ ه ثطاٗخ كزبثزٖ الزسبلخ.
 إلى إخىتً وأخىاتً وأزواجهن وأبنائهن ..اصحبة القلْة الطبُزح ّالصبثزح.
 الٔ كع اقبرثٖ ّعب لزٖ ،العب لخ الوابُطح ّالزٖ رشزفذ ثحوع اسوِب .حفظِن هللا ّرعبُن...
 الى قٍادتً العظٍوت ّعلٔ رأسِب ربج رهّسٌب األخ ال ج٘ز الحج٘ت القائد إسواعٍل هنٍت.
 إلى أصدقائً األعساء الذٗي عزفزِن ّرافقزِن فٖ جو٘ هحطبد ح٘برٖ ..إلٔ كع هي ععاب لاٖ
فٖ سزٍ ّجِزٍ ّقطم لٖ ًص٘حخ .
 إلى الصرح العلوً الشاهخ أكبعٗو٘خ اإلعارح ّالس٘بسخ للطراسبد العل٘ب الزاٖ اًزواٖ لِاب ر ٘ساب ً
ُّ٘ئخ رطرٗس٘خ ...إلٔ أسبرذرٖ ّسهالء عراسزٖ.
 إلى كلل للطلنٍو وانلا وشلعبا ..شاِطاء ّأسازٓ ّجزحأ ..إللى كلل الوهاهلدٌو والولرابنٍو
علٔ ثزٓ فلسط٘ي الذٗي ْٗاصلْى الل٘ع ثبلٌِبر هي أجع الزحزٗز...

ج

شكر وتقدير
ويرػر لػو ارػتاب إتمػاـ دػذس الد اررػ ..
الشكر أوالً وأخي اًر هلل تعالى عمى رعايته ّ
ومنتػه أف أعػاننو ّ
وانطالقا مف قوؿ ررولنا الحتيب صمى اهلل عميه ورمـ "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"
أتقدـ تالشكر الجزيؿ واالمتناف الكتير ألكاديمي اإلدارة والريار لمد اررػات العميػا نػمف الترنػام

المش ػػترؾ م ػػة جامعػ ػ األقص ػػى الت ػػو أتاح ػػت لن ػػا لرصػ ػ إكم ػػاؿ الد ارر ػػات العمي ػػا ل ػػو تخص ػػص
الدتموماري والعالقات الدولي .
كمػا أخػػص تالشػػكر والعرلػاف دكتورنػػا الحتيػػب الــدكتور /أدمــد جـواد الواديــة الػػذي خصػػص جػػؿ
جهدس ووقته لو تقديـ التوجيه واإلرشاد ..ولـ يتأخر لحظ لو تقديـ نصائحه القيم .
كما واتوجه تجزيؿ الشكر والتقدير الى لجن المناقش ..
 -1د .أحمد جواد الوادي

مشرلاً ورئيراً

 -2أ .د .أرام أتو نحؿ

مناقشاً خارجياً

 -3د .خالد شعتاف

مناقشاً خارجياً

عمػػى تلنػػمهما تقتػػوؿ نقػػاش ررػػالتو ،واثرائهػػا تػػهرائهـ القيم ػ  ،وتوجيهػػاتهـ الرائع ػ التػػو كػػاف لهػػا
االثر الكتير لو إخراج الررال تهذس الصورة المشرل .

كما أتقدـ تالشكر الجزيؿ لألرتاذة نظمي خميؿ الموق عمى ما تذلتػه مػف جهػد لػو تػدقيؽ ررػالتو
لغوياً ،وكذلؾ األخ أ .أكرـ الرطري عمى ترجمته ومراعدته لو لو تحثو.
كم ػ ػ ػػا وير ػ ػ ػػعدنو أف أتق ػ ػ ػػدـ تجزي ػ ػ ػػؿ الش ػ ػ ػػكر لك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف ر ػ ػ ػػادـ ور ػ ػ ػػاعد ل ػ ػ ػػو إنج ػ ػ ػػاز رر ػ ػ ػػالتو
وتخاص األخ أ .أحمد توليؽ رالـ واألخ أ .محمد يورؼ تحر ،لممجمية منو كؿ الحب والتقدير

واالحتراـ لهـ يرتحقوف كؿ الخير.
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ممخص الدراسة
تناولت دذس الدرار ريارات مجمس التعػاوف الخميجػو تجػاس الصػراع اللمرػطينو -اإلرػرائيمو

لو اللترة ما تيف  2002وحتى  ،2015وما صاحتها مف تطورات لمرطيني واقميمي ودولي .

تناول ػػت الد اررػ ػ لتي ػػاف لكػ ػرة انش ػػاء مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو وخمليات ػػه وال ػػدواعو والمػ ػؤثرات

الداخميػ والخارجيػ لنشػػأته وأددالػػه وديكمياتػػه ،كػػذلؾ الوقػػوؼ عمػػى جهػػود المجمػػس تجػػاس الصػراع
وترػػميط النػػوء عمػػى توجهػػات الريارػػات الخارجي ػ لممجمػػس ،إنػػال إلػػى التعػػرؼ عمػػى مواقػػؼ

مجم ػػس التع ػػاوف الخميجػ ػو م ػػف قن ػػايا الون ػػة ال ػػداخمو اللمر ػػطينو ،واالعت ػػداءات اإلرػ ػرائيمي ،
ومواقلػػه مػػف قنػػايا الحػػؿ النهػػائو ،وأخي ػ اًر ارتش ػراؼ مرػػتقتؿ ريارػػات مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو

نحو الصراع اللمرطينو – اإلررائيمو.

ولقػػد اعتمػػدت الد ارر ػ لػػو تحميمهػػا عمػػى مجموع ػ مػػف المنػػاد العممي ػ المتخصص ػ تحقػػؿ

العالقػػات الدولي ػ كػػالمنه التػػاريخو ،ومن ػاد تحميػػؿ الريار ػ الخارجي ػ  ،ومػػنه تحميػػؿ الػػنظـ،
وختاماً المنه االرتشرالو.
وخمصت الدرار لمجموع مف النتائ  ،أترزدػا أف مجمػس التعػاوف الخميجػو قػاـ تتأييػد جميػة
المت ػػادرات الدوليػ ػ وكالػ ػ القػ ػ اررات الص ػػادرة تح ػػؽ القن ػػي اللمر ػػطيني  ،ودع ػػـ كالػ ػ الم ػػؤتمرات

ومشػ ػػارية الترػ ػػوي الدولي ػ ػ واألممي ػ ػ إليجػ ػػاد حػ ػػؿ شػ ػػامؿ وعػ ػػادؿ ودائػ ػػـ لمص ػ ػراع اللمرػ ػػطينو –

اإلرػرائيمو ،وتػػالرغـ مػف ذلػػؾ ال تعتتػر دائػرة اللعػػؿ لممجمػس تجػػاس الصػراع اللمرػػطينو اإلرػرائيمو
عمى القػدر المػأموؿ مػف اتنػاء الشػعب اللمرػطينو وتطمعاتػه تتحقيػؽ لػوري ورػرية لمتطمتػاتهـ لػو

الحري واالرتقالؿ ومواجه اللعؿ اإلررائيمو ،كما توصمت الدرار إلى أف دوؿ المجمس لـ تتلؽ
عمػى ريارػ موحػػدة تجػػاس إرػرائيؿ ،لمنهػػا مػػف أطمػػؽ مؤشػرات معينػ تجػػاس التعػػاطو مػػة إرػرائيؿ،
ومنها دوؿ مف غير الممكف أف يلعؿ ذلؾ لو الوقت الحانر.

وقدمت الدرار مجموع مف التوصيات ،والتو مػف أدمهػا أف مجمػس التعػاوف الخميجػو قػادر
أف يحقؽ حؿ ريارػو مرحمػو متلػؽ عميػه مػف الطػرؼ اللمرػطينو الررػمو واللصػائمو مػف خػالؿ

ارتثناء تعض تنود المتادرة العرتي المتمثمػ لػو قنػيتو االعتػراؼ والتطتيػة مػة ارػرائيؿ ،وأينػاً

مؤدػػؿ أف يمعػػب دو اًر محوريػاً لػػو تحقيػػؽ مصػػالح لمرػػطيني عمػػى أرػػس ريارػػي
يعتتػػر المجمػػس ّ
مرػػتليدة مػػف تجرت ػ اتلػػاؽ مك ػ  ،ويتوجػػب عمػػى الطػػرؼ اللمرػػطينو الررػػمو ولصػػائؿ المقاوم ػ

اللمرػػطيني ار ػػتثمار مكانػ ػ مجمػػس التع ػػاوف الخميج ػػو وعالقاتػػه عم ػػى الر ػػاح الدولي ػ م ػػف أج ػػؿ
الحلاظ عمى دعمه المتواصؿ لمقني اللمرطيني .
ح

Abstract
This study tackles the Gulf Cooperation Council GCC's policy towards the
Israeli-Palestinian conflict in the period between 2002 until 2015, with accompanied
Palestinian, regional and international developments associated to that.
The study aims to demonstrate the idea of establishing the Gulf Cooperation
Council, its background, reasoning and its internal and external influences, objectives
and structures and to understand the GCC's stand on the conflict, highlight foreign
policy orientations of the Council and identify the GCC's positions towards the
Palestinian internal situation, issues of Israeli attacks, positions of the final-status
issues and finally explore the GCC future policy towards the Israeli-Palestinian
conflict.
In its analysis to the study relied on, for analysis, a set of specialized scientific
approaches in the field of international relations such as: the historical approach,
foreign policy analysis, systems analysis, and the forward-looking method.
The study concludes a set of findings highlighting that the Gulf Cooperation
Council has supported all international initiatives and decisions on the Palestinian
cause, supported all international conferences and UN draft settlement for a
comprehensive, just and lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict. However,
the actions of the Council towards the Palestinian-Israeli conflict are not tantamount
to achiving the aspirations of the Palestinian people of immediate and fast fulfillment
of their demands of freedom, independence and confrontation of the Israeli acts. The
study finds that the GCC member states have not agreed on a common policy toward
Israel, whereas some of them released some certain indicators to deal with Israel,
while it is unlikely that some others do the same at present.
The study provides a set of recommendations; most important of which is that the
GCC is able to achieve a reconcilable political solution among the Palestinian
officials with factional parties by excluding some items on the Arabic Initiative like
issues of recognition and normalization with Israel. The GCC is also qualified to play
a key role in the Palestinian reconciliation on political basis, benefiting from the
experience of the Mecca Agreement .The official Palestinian party and the
Palestinian factions must invest the GCC's status and international relations in order
to maintain continued support for the Palestinian cause.
.
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م دمة
يمثػػؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مجموع ػ دوؿ متجانر ػ ريارػػياً ،وت ػرتتط تموقػػة جغ ارلػػو

وحدود مشترك  ،وذات تجارب تاريخي متشاته  ،ومنطق الخمي العرتو تمتاز تأدمي ارتراتيجي

كتيرة مف خالؿ موقعها وثرواتها وخاص النلط ،األمر الذي ونعها أماـ تحديات كثيرة ،مف دنا

ت ػػرزت أدميػ ػ وج ػػود منظومػ ػ جماعيػ ػ موح ػػدة تواج ػػه د ػػذس التح ػػديات واألخط ػػار وتح ػػالظ عم ػػى

المص ػػالل المش ػػترك ل ػػدوؿ المجم ػػس ،ود ػػو المممكػ ػ الر ػػعودي  ،ودولػ ػ الكوي ػػت ،ودولػ ػ اإلم ػػارات
العرتي المتحدة ،ودول قطر ،ومممك التحريف ،ورػمطن عمػاف ،والتػو اتلقػت عمػى إنشػاء مجمػس
موحد يهدؼ لتحقيؽ التعاوف والتنرػيؽ والتنميػ وتكامػؿ الجهػود لػو كالػ المجػاالت ويطمػؽ عميػه

مجمس التعاوف الخميجو.

وتػػالرغـ مػػف التشػػاته لػػو طتيع ػ النظ ػاـ الريارػػو لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف الناحي ػ

االقتصادي واالجتماعي  ،إال أنه مف الصعب االعتماد عمى ريارػ واحػدة أو موقػؼ موحػد تجػاس
الصراع اللمرطينو اإلررائيمو ،وقد كاف لمجمػس التعػاوف الخميجػو مواقػؼ تاريخيػ تجػاس الصػراع

العرتو اإلررائيمو عموماً واللمرطينو – اإلرػرائيمو تشػكؿ خػاص ،لكانػت دوؿ الخمػي مػف أوائػؿ
الػػدوؿ التػػو احتنػػنت منظم ػ التحريػػر ،وتحػػدث زعمػػاء الخمػػي وممػػوكهـ وأم ػ ارؤدـ لػػو كثيػػر مػػف

يرد الحقوؽ المشروع لمشعب اللمرطينو.
المحالؿ عف نرورة تولر الحؿ الشامؿ والدائـ الذي ّ
نػػدرؾ أف الصػراع مػػة ارػرائيؿ دوائػرس ممتػػدة متعػػددة ووارػػع إرػػالمياً وعرتيػاً ولمرػػطينياً ،وقػػد
تولّػػد دػػذا الصػراع تعػػد االحػػتالؿ اإلرػرائيمو لمعديػػد مػػف األ ارنػػو العرتيػ واإلرػػالمي  ،والتػػو كػػاف
أترزدا احتالؿ لمرطيف ،لال يمكف لنا اغلاؿ طتيعػ وأصػوؿ الصػراع ،لكننػا وخػالؿ د اررػتنا أردنػا

ترػػميط النػػوء تشػػكؿ أكتػػر عمػػى الص ػراع ليمػػا يتعمػػؽ تلمرػػطيف والقنػػي اللمرػػطيني لهػػو تػػؤرة

الصراع والقني المركزي لألم العرتي واإلرالمي .

لذلؾ جاءت دذس الدرار لتناقش ريارات مجمػس التعػاوف الخميجػو تجػاس الصػراع اللمرػطينو

– اإلرػ ػرائيمو من ػػذ ع ػػاـ  ،2002وتط ػػور مواقل ػػه واالتلاقي ػػات والمت ػػادرات الت ػػو تخ ػػص الصػ ػراع،

كمػ ػػا أنهػ ػػا تنػ ػػاقش جهػ ػػود المجمػ ػػس لػ ػػو دعػ ػػـ القنػ ػػي اللمرػ ػػطيني  ،وريارػ ػػاته مػ ػػف االعتػ ػػداءات
اإلررائيمي ند الشعب اللمرطينو ،وجهودس عمى المرتوى الداخمو اللمرطينو ،ولو نلس الوقػت
تناقش الدرار مدى إمكاني توالؽ ريارات مجمس التعاوف الخميجو كمنظوم عمى موقؼ موحد

لمتعام ػػؿ م ػػة القن ػػي المركزيػ ػ لألمػ ػ اإلر ػػالمي ود ػػو القن ػػي اللمر ػػطيني  ،م ػػف خ ػػالؿ توحي ػػد
رياراتها لمتعامؿ مة الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.
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مشكمة الدراسة

تػػالرغـ مػػف أف مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو منػػذ إنشػػائه شػػكؿ تطػػو اًر نوعي ػاً لػػو مجػػاؿ العمػػؿ

العرتو المشترؾ ،وتعزي اًز لمتعاوف تيف دوله ،وتوحيداً لمريارات الخارجي تجاس القنػايا المختملػ ،
لاف مشكم الدرار تتمحور حوؿ حالػ عػدـ التوالػؽ تػيف ريارػات دوؿ مجمػس التعػاوف الخميجػو
تموقؼ موحد تجاس التعامؿ مة الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.
وارتناداً إلى دذس االشكالي تحاوؿ الدرار االجات عمى تساؤالً رئيساً دو:
 ما ىي سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي؟
ويتلرع دذا التراؤؿ إلى تراؤالت لرعي دو:
 .1ما التطور التاريخو مجمس التعاوف الخميجو؟
 .2ما محددات الريارات الخارجي لمجمس التعاوف تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو؟

 .3كي ػػؼ تط ػػورت ريار ػػات مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو وم ػػا د ػػو مواقل ػػه م ػػف النظ ػػاـ الريار ػػو
اللمرطينو والق اررات األممي الخاص تالصراع ؟

 .4م ػ ػػا موق ػ ػػؼ مجم ػ ػػس التع ػ ػػاوف الخميج ػ ػػو م ػ ػػف المتغيػ ػ ػرات الداخميػ ػ ػ اللمر ػ ػػطيني واالعت ػ ػػداءات
اإلررائيمي  ،وجهودس لو الحلاظ عمى وحدة الشعب اللمرطينو؟

 .5كيؼ تعامؿ مجمس التعاوف الخميجو مة عممي التروي وقنايا الحؿ النهائو .

 .6ما دو الرؤي االرتشرالي لمجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو؟

أىداف الدراسة

 .1تياف نشأة مجمس التعاوف الخميجو وأدداله وديكمياته ومرتكزاته.
 .2معرل ػ الػػدور المػػؤثر لألط ػراؼ الدولي ػ واإلقميمي ػ عمػػى عالق ػ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو
تجاس القني اللمرطيني .

 .3الوقوؼ عمى جهود مجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.
 .4تر ػػميط الن ػػوء عم ػػى مح ػػددات الريار ػػات الخارجي ػ ػ لممجم ػػس وكيليػ ػ تعاممه ػػا م ػػة الص ػ ػراع

اللمرطينو-اإلررائيمو.

 .5التعػػرؼ عمػػى موقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف قنػػايا الونػػة الػػداخمو اللمرػػطينو ومػػف

قنايا الحؿ النهائو.

 .6الرؤي االرتشرالي لمجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو ؟
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أىمية الدراسة
تن سم أىمية الدراسة الى قسمين :
األىمية النظرية
 إثػراء المكتتػ العرتيػ والمحميػ لػػو مونػػوع مواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو كمنظومػ تجػػاس
الصراع اللمرطينو  -اإلررائيمو تمادة عممي أكاديمي .

 تمكػػف الد ارر ػ المختصػػيف والداررػػيف لػػو مجػػاؿ الدتمومارػػي والعالقػػات الدولي ػ مػػف االرػػتلادة
العممي وتشكؿ نظري عمى أرس عممي ومنهجي رميم .

 جاءت دذس الدرار لو ظؿ ندرة الدرارات العرتي والمحمي التػو تناولػت مونػوع موقػؼ دوؿ
مجمس التعاوف الخميجو كمنظوم تجاس الصراع اللمرطينو  -اإلررائيمو ،والتو تتحث لو اللترة

(.)2015-2002
األىمية العممية
 الد اررػ ػ عالجػػػت مون ػػوع مواقػػػؼ دوؿ مجمػ ػػس التع ػػاوف الخميجػػػو وريار ػػاته تجػ ػػاس الص ػ ػراع

اللمرطينو – اإلررائيمو حيػث اف دػذا المونػوع يعتتػر حيويػا لمػا تحتمػه القنػي اللمرػطيني مػف
أدمي وتلاعالت لدى دوؿ المجمس عمى المرػتوى الشػعتو والررػمو تاعتتػار القنػي اللمرػطيني
قني األم المركزي .

 مف المتوقة أف تقدـ دذس الدرار قراءة عممي وانح لريارات دوؿ مجمس التعاوف الخميجػو
يرتلاد منها لو مواقلها مف الصراع اللمرطينو اإلررائيمو ،إنال للهـ محددات الريارات لدوؿ

المجمس تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.

ددود الدراسة
 الدـــد الزمـــاني  :الد ارر ػ تتػػدأ منػػذ  2002ودػػو مرحم ػ إطػػالؽ المتػػادرة العرتي ػ وحتػػى عػػاـ
 ( 2015تعد الحرب اإلررائيمي عمى قطاع غزة نهاي )2014

 الدد الموضوعي  :تناولت الدرار مونوع درار مواقؼ وريارات مجمس التعػاوف الخميجػو
تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.
 الدد المكاني  :دوؿ مجمس التعاوف الخميجو ،لمرطيف.

4

منيجية الدراسة
اعتمدت الدراسة عمى أربعة مناىج عمى الندو التالي:
 .1المنيج التاريخي :تاالعتماد عمى دذا المنه ريتـ تتتة تطور مريرة تأريس منظوم مجمس
التعاوف الخميجو ،إنال لممواقؼ التاريخي له تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.

 .2منيج تدميل السياسة الخارجية :يعتتػر دػذا المػنه مػف المنػاد الهامػ لػو مجػاؿ الد اررػات
الدوليػ ألنػػه يرػػاعدنا عمػػى تحميػػؿ األتعػػاد الريارػػي المكونػ لمعمػػؿ الريارػػو ورصػػددا وتصػػنيؼ

تمؾ األتعاد تشكؿ منهجو.

 .3مـــنيج تدميـــل الـــنظم :ير ػػاعدنا د ػػذا الم ػػنه ل ػػو تحمي ػػؿ النظ ػػاـ م ػػف خ ػػالؿ تحمي ػػؿ مجموعػ ػ
العناصػػر أو اإلج ػراءات التػػو ت ػرتتط ليمػػا تينهػػا وظيليػػا لد ارر ػ الحيػػاة الريارػػي لممنظوم ػ عمػػى
اعتتار أف التلاعالت الرياري تشكؿ نظاـ الرموؾ لو دذس المنظوم .

 .4المـنيج االستشـرافي :دػػذا المػنه يمكننػػا مػف خاللػػه التعػرؼ ولػػؽ أرػس عمميػ وواقعيػ عمػػى
ارتقراء المانو وخصوصػياته ولهػـ الحانػر والواقػة الػذي نعػيش مػف أجػؿ التنتػؤ تمػا يمكػف أف
يكوف عميه المرتقتؿ وكذلؾ يراعدنا دذا المنه لو معرل الرػيناريودات المرػتقتمي لمتعامػؿ مػة

مونوع التحث أو الدرار .

مصطمدات الدراسة
الصـراع الفمســطيني  -اإلسـرائيمي :يقصػػد تػػه الصػراع القػػائـ تػػيف اللمرػػطينييف واإلرػرائيمييف منػػذ
االحػػتالؿ اإلر ػرائيمو للمرػػطيف عػػاـ  1948وتهجيػػر الرػػكاف اللمرػػطينييف مػػف أرنػػهـ واحتاللهػػا
وحتى يومنا دذا( .اشتيوي)2014/04/10 ،
دــل الــدولتين :دػػو حػػؿ مقتػػرح لمص ػراع العرتػػو اإلر ػرائيمو؛ حيػػث يقػػوـ دػػذا الحػػؿ عمػػى أرػػاس
جنت ػػا إل ػػى جن ػػب ،دم ػػا دولػ ػ لمر ػػطيف إل ػػى جان ػػب دولػ ػ
دولت ػػيف ل ػػو لمر ػػطيف االنتداتيػ ػ تعيش ػػاف ً
إررائيؿ ،ودو ما تـ إق اررس لو قرار مجمس األمف” ″242تعد حرب عاـ  ،1967وريطرة إررائيؿ
عمى تاقو أرانو لمرطيف التاريخي ( .اشتيوي)2014/04/10 ،
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مجمس التعاون لدول الخميج العربية :ويقصد تػه مجمػس التعػاوف الخميجػو الػذي تػـ ػتأريره لػو
 25مػػايو  ،1981كمنظم ػ اقميمي ػ عرتي ػ وينػػـ كػػؿ مػػف المممك ػ العرتي ػ الرػػعودي – ودول ػ

الكويػػت – ودولػ االمػػارات العرتيػ المتحػػدة – ودولػ قطػػر – ومممكػ التحػريف – ورػػمطن عمػػاف
ويهدؼ لتحقيػؽ التعػاوف والتنرػيؽ والتنميػ وتكامػؿ الجهػود لػو كالػ المجػاالت( .األمانػ العامػ ،

)1981

المجمس األعمى لمجمس التعاون الخميجي :المجمػس األعمػى دػو الرػمط العميػا لمجمػس التعػاوف
ويتكوف مف رؤراء الدوؿ األعناء وتكوف رئارته دوري حرب الترتيب الهجػائو ألرػماء الػدوؿ.

(األمان العام )1981 ،

المجمــس الــوزاري لمجمــس التعــاون الخميجــي :يتكػػوف المجمػس الػػوزاري مػػف وزراء خارجيػ الػػدوؿ
األعناء لو مجمس التعاوف لدوؿ الخمػي أو مػف ينػوب عػنهـ مػف الػوزراء وتكػوف رئارػته لمدولػ
التو تولت رئار الدورة العادي األخيرة لممجمس األعمى( .األمان العام )1981 ،

الدراسات الساب ة
أوالً :الدراسات الفمسطينية
 .1دراسة (نجم )2012
عنوان الدراسة :موقؼ مجمس التعاوف الخميجو مف القنػي اللمرػطيني مػا تػيف عػامو 1981-
 2012ـ مف خالؿ التيانات الررمي الصادرة عنه.
د ػػدلت الد اررػ ػ إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى المواق ػػؼ الريار ػػي لمجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو تج ػػاس القن ػػي
اللمرػ ػػطيني  ،وتونػػػيل جهػ ػػود مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو لػ ػػو دعػ ػػـ الشػ ػػعب اللمرػ ػػطينو ،وات ػ ػراز

ريارػػات المجم ػػس مػػف االح ػػتالؿ اإلر ػرائيمو واالعت ػػداءات اإلر ػرائيمي ن ػػد الشػػعب اللمر ػػطينو،

واعتمدت الدرار عمى المنه التاريخو الوصلو والتحميمػو ،لػو حػيف توصػمت الد اررػ إلػى ع ّػدة

نتػػائ أدمه ػػا :تأيي ػػد مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو لكال ػ المت ػػادرات الت ػػو د ػػدلت إليج ػػاد ح ػػؿ ش ػػامؿ
لمقني اللمرطيني  ،والرعو إلتقاء دعـ مجمػس التعػاوف الخميجػو لمقنػي اللمرػطيني لمػا لػه مػف

نلوذ مة الدوؿ الكترى.
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 .2دراسة (دسين )2012
عنوان الدراسة :حماس لو الحكـ :درار لو األيديولوجيا والريار 2012-2006
دػػدلت الد اررػ لترػػميط النػػوء عمػػى أتعػػاد لػػوز حركػ حمػػاس لػػو االنتخاتػػات التشػريعي ،2006
وحيثيػات حكمهػػا خػػالؿ توليهػا مرػػؤولي الحكومػ اللمرػػطيني  ،وعالقاتهػا الدتمومارػػي مػػة المحػػيط

العرتو واالقميمو والدولو ،واعتمدت الدرار عمى المنه التاريخو والوصلو التحميمو ،وخمصػت
الدرار لمجموع نتائ كاف أترزدا :اف ظروؼ الحصار والعدواف اإلررائيمو أجتر حرك حماس
عمى التركيز عمى قنايا الصمود أكثر مف التنمي واالصػالح ،وأف الثػورات العرتيػ رػادمت لػو

منل حرك حماس وحكومتها دامش أورة مف التحرؾ.
 .3دراسة ( الدجني )2010
عنـوان الدراسـة :لػوز حركػ المقاومػ اإلرػالمي حمػاس لػو االنتخاتػات التشػريعي اللمرػطيني
2006ـ وأثرس عمى النظاـ الريارو اللمرطينو.

ددلت الدرار إلى التعرؼ عمى تيئ النظاـ الريارػو اللمرػطينو ورػماته ،ورػمطت النػوء عمػى

حرك ػػات اإلر ػػالـ الريار ػػو ،وحمم ػػت ت ػػداعيات االنتخات ػػات التشػ ػريعي الثانيػ ػ  ،2006واعتم ػػدت

الد اررػ عمػػى المػػنه التػػاريخو والوصػػلو التحميمػػو والمػػنه التنيػػوي الػػوظيلو ،لػػو حػػيف توصػػمت
الد اررػ إلػػى عػ ّػدة نتػػائ أدمهػػا :أنػػه مػػف أدػػـ التحػوالت الريارػػي التػػو طػرأت عمػػى موقػػؼ حرك ػ
أف تلػرد حركػ حمػاس
حماس دو االعتراؼ تأف الرمط اللمرطيني والنظاـ الريارو أمر واقػة ،و ّ
تالحكـ لو قطاع غزة شكؿ تحدي متاشر لقدرتها لو إدارة الحكـ والتكيػؼ مػة خصوصػي الحالػ

اللمرطيني  ،كما وأكدت الدرار عمى العمؽ االرتراتيجو العرتو واإلرػالمو لمقنػي اللمرػطيني ،

وخرجػػت الد اررػ تمجموعػ مػػف التوصػػيات أترزدػػا :نػػرورة االرػػتلادة مػػف نمػػاذج الحكػػـ المختملػ

لػػو العديػػد مػػف الػػدوؿ العرتيػ واالرػػالمي  ،وتنػػاء نظػػاـ ريارػػو لمرػػطينو ي ارعػػو المحػػددات التػػو
تحكـ النظاـ الريارو كترنام ومشروع لمرحم االحتالؿ وما تعد االحتالؿ.
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ثانياً :الدراسات العربية
 .1دراسة (البن )2012
عنوان الدراسة :االتحاد الخميجو دؿ تاللعؿ دو خيار التقاء؟
ددلت الدرار إلػى محاولػ معرلػ أرػتاب االدتمػاـ الررػمو لػدى الػتعض تطػرح مونػوع االتحػاد
لػػو دػػذا الوقػػت ،ومعرل ػ أثػػر الثػػورات العرتي ػ وتػػداعياتها الكتي ػرة عمػػى النظػػاـ اإلقميمػػو العرتػػو،
وتأثيردػػا عمػػى النظػػاـ اإلقميمػػو الخميجػػو ،وارػػتخدـ التاحػػث المػػنه الوصػػلو لػػو دػػذس الد ارر ػ ،
وخمصػػت الد ارر ػ إلػػى عػػدة نتػػائ أدمهػػا :إف تػػداعيات مػػا يطمػػؽ عميػػه تػػالرتية العرتػػو ،وتعػػض

الت ػػدخالت األجنتيػ ػ ل ػػو الش ػػأف ال ػػداخمو له ػػذس ال ػػدوؿ ،ل ػػرض عم ػػى دوؿ المجم ػػس ن ػػرورة القي ػػاـ
تخطوات جادة لمواجه مثؿ دذس التحديات ،مف أدـ التوصيات التو خرجت تهػا الد اررػ نػرورة

قيػػاـ دػػذا االتحػػاد الػػذي رػػوؼ تجنػػو دوؿ الخمػػي مػػف و ارئػػه لوائػػد يصػػعب حصػػردا لػػو الوقػػت

الحانر.

 .2دراسة (فتوح )2011
عنوان الدراسة  :مجمس التعاوف الخميجو ...رؤي مرتقتمي
ددلت الدرار لمتعرؼ عمى األدداؼ التو أرس مجمس التعػاوف الخميجػو مػف أجمهػا وصػوالً إلػى
الرؤيػ االرػػتراتيجي التػػو كانػػت وراء تأرػػيس المجمػػس تعػػد ( )30عامػاً مػػف انشػػائه ،وارتعرنػت

اإلنجازات التو تمت تهذا الشأف خالؿ مرػيرة المجمػس ،واعتمػدت الد اررػ عمػى المػنه الوصػلو

أدمها :أف الهاجس األمنو كاف أدـ أرتاب
والتاريخو ،وخمصت الدرار إلى ّ
عدة نتائ كاف مف ّ
قياـ المجمس ،وخرجت الدرار تمجموع توصيات أترزدا :نرورة إعالء متدأ المواطنػ  ،وتلعيػؿ
مش ػػارك المجتم ػػة الم ػػدنو ،وتأر ػػيس ثقالػ ػ التن ػػاء اإلقميم ػػو المش ػػترؾ ،ورت ػػط التح ػػديث الخميج ػػو
والتحديث العرتو ،وتلعيؿ آليات تنليذ ريار موحدة لو مجاؿ اإلعالـ.
 .3دراسة (الشطي )2002
عنوان الدراسة :تجرت مجمس التعاوف الخميجو لو نوء تجرت االتحاد األوروتو
د ػػدلت الد اررػ ػ لمتع ػػرؼ عم ػػى م ارح ػػؿ تأر ػػيس مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ودوال ػػة إقامػ ػ المجم ػػس

تار ػ ػػتعراض مر ػ ػػيرة التع ػ ػػاوف ،واإلط ػ ػػار الع ػ ػػاـ لمتكام ػ ػػؿ الخميج ػ ػػو وار ػ ػػتعراض عوائ ػ ػػؽ االتح ػ ػػاد،

ار ػػتخدمت التاحثػ ػ ل ػػو د ػػذس الد اررػ ػ المنهج ػػيف الت ػػاريخو والوص ػػلو ،وم ػػف أت ػػرز النت ػػائ الت ػػو
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توصمت إليها التاحث أف األحالؼ والتكػتالت تػيف الػدوؿ دػو ظػادرة قديمػ لػو العالقػات الدوليػ

ودػػو نتيج ػ حتمي ػ لمص ػراع عمػػى النلػػوذ وذلػػؾ إليجػػاد ت ػوازف تػػيف القػػوى واإلمكانػػات ،ومػػف أتػػرز
التوصيات التو خرجت تها أنه يجب األخذ تالحرػتاف اإلجػراءات اللكريػ الريارػي لػو مثػؿ دػذس

التكػػتالت ،تحيػػث تتػػدأ أوالً تح ػوار الملك ػريف لػػو دػػذس الػػدوؿ ليمػػا تيػػنهـ ،وثاني ػاً ح ػوار الملك ػريف
والريارييف ،وثالثاً الريارييف أنلرهـ ،وذلؾ لتأريس دذس الوحدة عمى أرس قوي وشامالً القنايا

اللكري والرياري .

 .4دراسة (ال رني )1997
عنوان الدراسة :مجمس التعاوف الخميجو أماـ التحديات.
دػػػدلت الد ارر ػ ػ لمعرل ػ ػ اللك ػ ػرة مػػػف تأرػ ػػيس المجمػ ػػس والصػ ػػل القانوني ػ ػ ل ػػه ودياكمػ ػػه التنظيمي ػ ػ
واإلداري ػ ػ  ،والتعػ ػػرؼ إلػ ػػى األدمي ػ ػ االرػ ػػتراتيجي لػ ػػدوؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو مػ ػػف الناحي ػ ػ

االقتصادي والجغرالي والرياري واألمني والديني  ،مواقؼ دوؿ الجوار مف قياـ المجمػس وخاصػ

العراؽ والػيمف واألردف وارػرائيؿ ،واعتمػد التاحػث لػو دػذس الد اررػ عمػى المػنه التػاريخو ،وخػرج
تمجموعػ ػ م ػػف التوص ػػيات ك ػػاف أترزد ػػا :ن ػػرورة التغي ػػر ل ػػو إدراؾ مص ػػادر الخط ػػر عم ػػى أم ػػف

الخمي  ،وتعزيز الجهود الرادن لتروي الصراع العرتو اإلررائيمو.
 .5دراسة (الرويمي )1994
عنوان الدراسة :دوؿ مجمس التعاوف الخميجو والمتغيرات الدولي .
ددلت الدرار عمى التعريؼ تتاريخ وجغرالي منطق الخمي قتؿ قياـ المجمس ،وتونيل األدميػ

االرتراتيجي لدوؿ المجمػس ،ومعرلػ تػأثير المتغيػرات اإلقميميػ عمػى دوؿ المجمػس ،ورصػد تػأثير
المتغي ػرات الدولي ػ عمػػى دوؿ المجمػػس وأخي ػ اًر النظ ػرة المرػػتقتمي لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو،
وارػػتخدـ التاحػػث لػػو دػػذس الد ارر ػ المنهجػػيف التػػاريخو والوصػػلو ،وأتػػرز نتػػائ الد ارر ػ  :أدمي ػ

منطق ػ الخمػػي مػػف حيػػث الموقػػة الجغ ارلػػو واألدمي ػ االقتصػػادي التػػو تنتػػة مػػف احتيػػاطو الػػنلط
الػػذي يشػػكؿ  %60مػػف احتيػػاطو العػػالمو الموجػػود تػػدوؿ المجمػػس ،ومػػف أدػػـ التوصػػيات التػػو
خرجػػت تهػػا الد ارر ػ  :النػػرورة الممح ػ إلنشػػاء مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ونػػرورة ارػػتكماؿ دوؿ

المجم ػػس ريار ػػياً واقتص ػػادياً وعر ػػكرياً وتحدي ػػد الع ػػدو المش ػػترؾ ،والتهدي ػػدات المحتممػ ػ  ،وأر ػػموب
التعامؿ معها ،وتحقيؽ توازف لمتعامؿ مة النظاـ العالمو الجديد.
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ثالثاً :الدراسات األجنبية
 .1دراسة ساجدي ((sajedi-2009
عنوان الدراسة :الجغراليا الرياري وأمف الخمي العرتو
تين ػػت الد اررػ ػ أدميػ ػ الموق ػػة الجغ ارل ػػو لمنطقػ ػ الخم ػػي العرت ػػو العتت ػػارس مح ػػور يػػرتط ت ػػيف دوؿ
أوروتػػا ،وألريقيػػا ،وجنػػوب آرػػيا ،وجنػػوب شػػرؽ آرػػيا .كمػػا أظهػػرت أدميػ دػػذس المنطقػ الحتوائهػػا
عمػػى أكثػػر مػػف  %63مػػف احتياطػػات الػػنلط الخػػاـ و  %40مػػف م ػوارد الغػػاز ،وأظهػػرت أدمي ػ
وجػػود األم ػػف لػػو دوؿ الخم ػػي العرتػػو وذل ػػؾ لتلرددػػا ل ػػو مكان ػ خاصػ ػ لػػو الريارػ ػ الخارجيػ ػ
والتمداف المصدرة لمنلط ،وقد اعتمدت الدرار المنه التاريخو والمنه التحميمو ،وأظهػرت نتػائ
الد ارر ػ أف الػػدوؿ العرتي ػ لػػو منطق ػ الخمػػي العرتػػو لػػـ يكػػف لػػديها إدراؾ ألدمي ػ أمػػف الخمػػي
العرتو وتلتقر لمثق المتتادل لكو يرود األمف الجماعو تيف دوؿ المنطق .
 .2دراسة( جرين )1996
عنوان الدراسة :إيراف وأمف الخمي
د ػػدلت الد اررػ ػ إل ػػى معرلػ ػ مر ػػادم إيػ ػراف ل ػػو تعزي ػػز أم ػػف الخم ػػي العرت ػػو أو زعزعت ػػه أو ك ػػال

األمػريف معػاً ،وقػػد اعتمػػدت الد اررػ المػػنه التػػاريخو والمػػنه التحميمػػو ،أمػػا أدػػـ مػػا توصػػمت لػػه
الد اررػ ػ م ػػف نت ػػائ أف إيػ ػراف دولػ ػ لير ػػت معاديػ ػ تش ػػكؿ مطم ػػؽ وأنه ػػا تر ػػعى لتص ػػدير ثورته ػػا

اإلرالمي ودذا أمر مشروع لها.

التع يب عمى الدراسات الساب ة
 نػػدرة لػػو الد اررػػات التػػو تركػػز عم ػػى ريارػػات مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تجػػاس الصػػراع
اللمرطينو اإلررائيمو.

 التق ػػار الد ارر ػػات الر ػػاتق الح ػػديث ع ػػف المتغيػ ػرات الداخميػ ػ اللمر ػػطيني ومعان ػػاة الش ػػعب
اللمرطينو مف حصار وحروب.

 عدـ وجود رؤي موحدة لريارات مجمس التعاوف تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.
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الفجوة البدثية:
نتائج الدراسات الساب ة

التع يب عمى الدراسات الساب ة

الدراسة الدالية

رّك ػز عػػدد مػػف الد اررػػات الرػػاتق عمػػى

لػ ػ ػػوحظ لػ ػ ػػو الد اررػ ػ ػػات الرػ ػ ػػاتق نػ ػ ػػدرة

تناولت الد اررػ الحاليػ تطػور ريارػات

الد اررػػات التػػو تركػػز عمػػى ريارػػات مجمػػس

مجم ػ ػػس التع ػ ػػاوف الخميج ػ ػػو تج ػ ػػاس الصػ ػ ػراع

واالقتص ػ ػ ػ ػػادي  ،وتأثيرد ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػػى عالق ػ ػ ػ ػػات

التعاوف الخميجو تجاس الصػراع اللمرػطينو-

اإلررائيمو ، ،كما التقرت الدرارات لمحديث

اللمرطينو – اإلررائيمو منذ نشأته ،وركػزت

المجم ػ ػػس عم ػ ػػى الر ػ ػػاح الدوليػ ػ ػ وتناول ػ ػػت

عػ ػ ػػف أدمي ػ ػ ػ ودور مجمػ ػ ػػس التعػ ػ ػػاوف تجػ ػ ػػاس

اللمرػ ػ ػػطيني المصػ ػ ػػيري المتعمق ػ ػ ػ تالونػ ػ ػػة

اله ػ ػ ػ ػ ػػاجس األمن ػ ػ ػ ػ ػػو والتح ػ ػ ػ ػ ػػديات األمنيػ ػ ػ ػ ػ ػ

الونػ ػ ػػة اللمرػ ػ ػػطينو الػ ػ ػػداخمو والمصػ ػ ػػالح

اللمر ػ ػػطينو ال ػ ػػداخمو كالمص ػ ػػالح والوح ػ ػػدة

واعتترته ػػا العام ػػؿ األر ػػاس إلنش ػػاء مجم ػػس

اللمرػ ػػطيني – اللمرػ ػػطيني ومعانػ ػػاة الشػ ػػعب

والكياف الريارػو واإلعمػار ،واينػا القنػايا

التع ػ ػػاوف الخميج ػ ػػو وقيام ػ ػػه ،وتطرق ػ ػػت إل ػ ػػى

اللمرطينو مف الحصار والحػروب ،ومواقػؼ

التػػو تتعمػػؽ تالصػراع اللمرػػطينو اإلر ػرائيمو

مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو والتػػو كػػاف أترزدػػا

إل ػ ػػى ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود رؤيػ ػ ػ موح ػ ػػدة لريار ػ ػػات

اإلرػ ػ ػ ػرائيمي  ،كم ػ ػ ػػا تناول ػ ػ ػػت د ػ ػ ػػذس الد اررػ ػ ػ ػ

أف دوؿ المجمػ ػ ػ ػ ػػس غيػ ػ ػ ػ ػػر منرػ ػ ػ ػ ػػجم لػ ػ ػ ػ ػػو

مجم ػ ػػس التع ػ ػػاوف الخميج ػ ػػو تج ػ ػػاس الصػ ػ ػراع

ارتشراؼ ريارات مجمس التعاوف الخميجػو

ريار ػػاتها م ػػف القن ػػايا الخارجيػ ػ  ،ورك ػػزت

اللمر ػػطينو – اإلر ػ ػرائيمو مػ ػػف وجه ػ ػ نظػ ػػر

المر ػ ػ ػػتقتمي تج ػ ػ ػػاس الصػ ػ ػ ػراع اللمر ػ ػ ػػطينو –

مونػ ػ ػػوع مجمػ ػ ػػس التعػ ػ ػػاوف الخميجػ ػ ػػو لػ ػ ػػو
مج ػ ػ ػ ػػاالت متع ػ ػ ػ ػػددة  ،االمنيػ ػ ػ ػ ػ والريار ػ ػ ػ ػػي

التح ػ ػػديات الت ػ ػػو مثم ػ ػػت عائق ػ ػػا كتيػ ػ ػ اًر أم ػ ػػاـ

الد اررػ ػ ػػات أين ػ ػ ػاً عمػ ػ ػػى النػ ػ ػػرورة الممح ػ ػ ػ

إلنشػػاء مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،ونػػرورة

المجمػػس مػػف قنػػايا الحػػؿ النهػػائو ،انػػال

التاحثيف.

عم ػ ػ ػ ػػى مواق ػ ػ ػ ػػؼ المجم ػ ػ ػ ػػس م ػ ػ ػ ػػف القن ػ ػ ػ ػػايا

مث ػ ػػؿ قن ػ ػػايا الح ػ ػػؿ النه ػ ػػائو واالعت ػ ػػداءات

اإلررائيمو وارتثمار وجػود المجمػس وجهػودس
وتكامػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ أدوارس الريارػ ػ ػ ػ ػ ػػي واالقتصػ ػ ػ ػ ػ ػػادي
واالجتماعي لدعـ الحؽ اللمرطينو لو وجه

ار ػ ػتكماؿ دور المجمػ ػػس ريارػ ػػياً واقتصػ ػػادياً

وعر ػ ػ ػ ػ ػػكرياً ،وتحدي ػ ػ ػ ػ ػػد الع ػ ػ ػ ػ ػػدو المش ػ ػ ػ ػ ػػترؾ،

االحتالؿ اإلررائيمو.

والتهديػ ػ ػػدات المحتمم ػ ػ ػ  ،وأرػ ػ ػػموب التعامػ ػ ػػؿ
معه ػػا ،وتحقي ػػؽ تػ ػوازف لمتعام ػػؿ م ػػة النظ ػػاـ
العالمو الجديد.
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الفصل الثاني:
مجمس التعاون الخميجي -النشأة والمؤثرات الييكمية واألىداف
ومكانتو في النظام الدولي.

المبدث األول :مجمس التعاون الخميجي  -النشأة والمؤثرات.
المبدث الثاني :ىيكمية وأىداف مجمس التعاون الخميجي ومكانتو في النظام الدولي.
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م دمة
إف لك ػرة إنشػػاء حمػػؼ إقميمػػو كانػػت ت ػراود دوؿ الخمػػي لػػو الرػػتعينيات مػػف القػػرف المانػػو،

إال أن ػػه تر ػػتب عوام ػػؿ كثيػ ػرة حال ػػت دوف تحقي ػػؽ ذل ػػؾ ،والت ػػو منه ػػا اعتػ ػراض العػ ػراؽ عم ػػى تم ػػؾ
الصػػيغ  ،ورػػوء ظػػف دوؿ الخمػػي  ،ممػػا ترتػػب عميػػه عػػدـ تشػػكيؿ ذلػػؾ النظػػاـ الجمعو(،دمػػايوف،
 )247 :1982وتعد نجاح الثورة اإلرالمي لو إيراف وما ترتب عميها مف تداعيات ،ظهرت مػرة

أخرى لكرة إنشاء حزاـ أمنو لو المنطق تتشكؿ مف الػدوؿ الخميجيػ الصػغرى ،ولػو دػذا الرػياؽ
جاء إعػالف مجمػس التعػاوف الخميجػو لػو توقيػت مهػـ ارػتلادت منػه الواليػات المتحػدة األمريكيػ ؛

حيػث لػػـ يكػػف تارػػتطاعتها الػػدخوؿ متاشػرة لػو مواجهػ عرػػكري مػػة إيػراف ( .الترػػتكو:2003 ،
)84

ومف دنا يػأتو دػذا اللصػؿ ليػتـ الحػديث خاللػه لػو المتحػث األوؿ عػف نشػأة وتكػويف مجمػس

التعػػاوف الخميجػػو وتداياتػػه ،وم ػػف ثػػـ نعػ ّػرج ل ػػو المتحػػث الثػػانو عم ػػى ديكمي ػ وأدػػداؼ المجم ػػس
ومكانته لو النظاـ الدولو.
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المبدث األول :مجمس التعاون الخميجي  -النشأة والمؤثرات
إف المطّمة عمى تاريخ األمػ العرتيػ يتتػيف لػه تونػوح حاجػ دػذس األمػ ألف تتوحػد نػمف كيػاف
وحدوي متمارؾ ،وتحقيؽ دذس الوحدة ريدلة تاألم نحو إنجاز حناري مثمػر وقػدرة لعالػ عمػى

مواجه التحديات المختمل  ،لهو تمتمؾ مف عوامؿ الوحدة الحقيقي ما يجعؿ مف لرقتها نشا اًز لو

التاريخ والواقة اإلنرانو ،ونمف دذا الملهوـ العاـ ،يػأتو إنشػاء مجمػس التعػاوف كمحاولػ لمرػير

نحو تحقيؽ نوع مف الوحدة المرحمي لو رػتيؿ الوحػدة العرتيػ الشػامم  ،ورػيتناوؿ المتحػث األوؿ

لػػو دػػذا اللصػػؿ الحػػديث ع ػف نشػػأة مجمػػس التعػػاوف ،تينمػػا المتحػػث الثػػانو رػػيتطرؽ لمم ػػؤثرات
الداخمي والخارجي إلنشاء المجمس.

أوالً :نشأة مجمس التعاون الخميجي
ولقػػد رػػتؽ إنشػػاء المجمػػس كمنظم ػ ريارػػي تكػػويف منظمػػات أو مجػػالس أو ديئػػات خميجي ػ
متخصص تعمؿ عمى تحقيؽ الوحدة تملهومها اللنػو الخػاص ،كمنظمػ وزراء الصػح  ،ومنظمػ

وزراء العمؿ ومنظم وزراء الترتي وغيردا( .التحارن )6 :1994 ،

إف الوحدة ومحاولتها ليس تاألمر الغريػب عمػى منطقػ الخمػي ذلػؾ أنػه عنػدما تكونػت الدولػ

اإلرالمي  ،كانت تشمؿ منطق الجزيرة العرتيػ تكاممهػا ،وظػؿ دػذا دػو الونػة الطتيعػو لممنطقػ
وشعوتها ،مما صهردا لو توتق وحدوي متكاممػ تجمعهػا عوامػؿ الػديف والمغػ والتػاريخ ومواجهػ

التحػديات وترػػهـ جهوددػػا لػػو إنجػازات الحنػػارة اإلرػػالمي  ،وحػػيف مػرت تهػػا لتػرات مػػف التجزئػ

واالنقر ػػاـ ك ػػاف م ػػف الوان ػػل أنه ػػا ح ػػاالت ار ػػتثنائي  ،ال تمت ػػث أف تتت ػػدد وت ػػزوؿ ليع ػػود الون ػػة

الطتيعو إلى مواجه التحدي والتروز مدعوماً تعوامػؿ الوحػدة المتعػددة وخاصػ عامػؿ اإلرػالـ :
ومف األمثم القريت الوانح ما حدث عندما كانت المنطق لو حالػ مػف اللونػى والتجزئػ لػو

اللت ػرة الرػػاتق لظهػػور دعػػوة الشػػيخ محمػػد تػػف عتػػد الودػػاب ،لمػػا أف انطمقػػت تمػػؾ الػػدعوة حتػػى
تجاوتػػت معه ػػا القمػػوب والعق ػػوؿ والتلّػػت حوله ػػا عمػػى وح ػػدة الهػػدؼ ،والمص ػػير ممػػا مك ػػف الدولػ ػ
الرعودي األولو تقيادة األماـ محمد تف رعود وأنجاله مػف تحقيػؽ وحػدة الجزيػرة العرتيػ تكاممهػا.

(المغوص)89 :1984 ،

وعندما أعاد الممؾ عتد العزيز رحمه اهلل ،تكويف الدول الرعودي الثالث  ،كاف مف أدـ أدداله

العػػودة تهػػذس الجزي ػرة إلػػى طتيعتهػػا الوحدوي ػ وا ازل ػ مػػا اعت اردػػا مػػف تجزئ ػ وتػػذؿ محػػاوالت تحقػػؽ
معظمها ،ولـ تتحقؽ تالكامؿ ألف العوامػؿ الخارجيػ وخاصػ االرػتعمار التريطػانو كػاف قػد أوجػد
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تحػػديات أقػػوى مػػف محػػاوالت الممػػؾ عتػػدالعزيز ،األمػػر الػػذي حػػاؿ دوف تحقيػػؽ الهػػدؼ تكاممػػه.

(المغوص)90 :1984 ،

ولما تدأ وانحاً أف االرتعمار التريطانو التد أف يرحؿ عف المنطق  ،الف ألعاله االرتغاللي

االرتعماري كانت تؤج الشعور الوطنو لدى شعوب المنطق  ،األمر الذي ترتب عميها محاوالت

متعددة ومخمص لنـ دوؿ الخمي التو كانت مرػتعمرة لتريطانيػا – إمػارات الرػاحؿ – وقطػر –

والتح ػريف – والكويػػت لػػو إطػػار دول ػ واحػػدة لكػػف الظػػروؼ لػػـ ترػػاعد عمػػى تحقيػػؽ ذلػػؾ كػػامالً
وكانػػت حصػػيم الجهػػود األولػػو قيػػاـ دول ػ اإلمػػارات العرتي ػ المتحػػدة عػػاـ  1971وتقػػاء كػػؿ مػػف

الكويت وقطر والتحريف دوالً مرتقم ( .المغوص)92 :1984 ،

إال أف رغتػ ػ ش ػػعب الخم ػػي ل ػػو تحقي ػػؽ وح ػػدة تتنار ػػب م ػػة متطمتات ػػه المرحميػ ػ ل ػػـ تن ػػعؼ،

لعممت دولػه عمى تكويف نوع مف الوحدة يتجاوب مػة رغتػات شػعته ،ويتػوازى مػة حالػ ارػتقاللي
دوله وريادتها.

ولو زيارته لدول اإلمارات العرتي المتحدة عاـ  – 1975حدد الشػيخ جػاتر األحمػد الصػتاح

وك ػػاف حين ػػذاؾ وليػ ػاً لمعه ػػد ل ػػو الكوي ػػت -الح ػػديث ع ػػف مون ػػوع وح ػػدة الخم ػػي  ،وتم ػػت مناقشػ ػ

المونػػوع مػػة المرػػؤوليف لػػو دول ػ اإلمػػارات العرتي ػ المتحػػدة ،وصػػدر تيػػاف مشػػترؾ يػػدعو إلػػى

تشػكيؿ لجنػ و ازريػ مشػترك ي أررػها وزيػ ار خارجيػ الػدولتيف ويجتمػة مػرتيف كػؿ رػن عمػى األقػػؿ،
وعمى أثر ذلؾ نشطت جهػود المرػئوليف لػو دوؿ الخمػي العرتيػ – وخاصػ دولػ الكويػت – لػو

الػػدعوة إلػػى تكػػويف تنظػػيـ خميجػػو موحػػد يػؤدى إلػػى تحقيػػؽ تعػػاوف أقػػوى لػػو المجػػاالت الريارػػي

واالقتص ػ ػػادي والترتويػ ػ ػ واإلعالميػ ػ ػ ( .المغ ػ ػػوص )94 :1984 ،وظ ػ ػػؿ االتص ػ ػػاؿ مر ػ ػػتم اًر ت ػ ػػيف
المرػػئوليف لػػو الػػدوؿ المعني ػ مػػف أجػػؿ التلػػادـ والوصػػوؿ إلػػى الصػػيغ المقتول ػ  ،لتحقيػػؽ اللك ػرة

وتحموؿ رتتمتر عاـ  ،1978ولو مواجه تحديات خارجي متعددة ،قاـ ولو عهد الكويت الشيخ
رػػعد العتػػد اهلل الصػػتاح تزيػػارات لكػػؿ مػػف المممك ػ العرتي ػ الرػػعودي ودول ػ التح ػريف ودول ػ قطػػر
ودول اإلمػارات العرتيػ المتحػدة ورػمطن عمػاف داعيػاً إلػى اتخػاذ خطػوات إيجاتيػ لتحقيػؽ تنظػيـ

مش ػػترؾ نح ػػو وح ػػدة دوؿ الخم ػػي العرتيػ ػ  ،الت ػػو تجمعه ػػا عوام ػػؿ ريار ػػي واجتماعيػ ػ واقتص ػػادي

متشاته  ،وكاف يعقب كؿ زيارة صدور تياف مشترؾ يػدعو إلػى تحقيػؽ دػذا التنظػيـ والوصػوؿ تػه
إلى أرض الواقة( .التحارن )7 :1994 ،

عمػاف) لػػو نػػولمتر
وأثنػػاء انعقػػاد مػػؤتمر القمػ العرتيػ الحاديػ عشػػر لػػو العاصػػم األردنيػ ( ّ
 1980اجتمة أمير دول الكويت الشيخ جاتر األحمد الصتاح تزعماء دوؿ الخمي العرتي وشػرح
لهـ تصور دول الكويت إليجاد تنظيـ مشترؾ لمتعاوف تيف دوؿ الخمي العرتيػ ( ،عتيػد:2002 ،
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 )112ومة انعقػاد مػؤتمر القمػ اإلرػالمو لػو الطػائؼ لػو ينػاير  1981اجتمػة زعمػاء كػؿ مػف
المممك ػ العرتي ػ الرػػعودي ورػػمطن عمػػاف ودول ػ اإلمػػارات العرتي ػ المتحػػدة ودول ػ قطػػر ،ودول ػ

التح ػريف ودول ػ الكويػػت لػػو قم ػ خميجي ػ خاص ػ تهػػـ ،وتػػداولوا تحقيػػؽ تنظػػيـ تعػػاونو يجمعهػػـ،

وكػػاف أمػػامهـ مشػػارية حػػوؿ المونػػوع مقدم ػ مػػف كػػؿ مػػف الرػػعودي والكويػػت وعمػػاف ،وتناقش ػوا

حولهػا وارتعرنػوا الجوانػػب المختملػ لكػػؿ مشػروع ثػػـ أحيمػت إلػػى لجنػ مػػف وزراء خارجيػ الػػدوؿ
الرت لموصوؿ تها إلى صيغ موحدة (عتد القادر)29 :2015 ،

ول ػػو ال ارت ػػة م ػػف لت اري ػػر  1981اجتم ػػة وزراء خارجيػ ػ ال ػػدوؿ الر ػػت ل ػػو الري ػػاض ،وتداررػ ػوا

المونػػوع وصػػدر تيػػاف مشػػترؾ اتلق ػوا ليػػه عمػػى إنشػػاء مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو .1وقػػرر وزراء

الخارجيػ عقػػد اجتمػػاع آخػػر لهػػـ لػػو مرػػقط تتػػاريخ  8مػػارس  ،1981عمػػى أف يرػػتقه اجتماعػػاف
لمختراء تتاريخ  24لتراير 1981ـ و 4مارس  ،1981لو كؿ مف الرياض ومرػقط لونػة نظػاـ
متكامؿ لما اتلؽ عميه تشأف إنشاء مجمس التعاوف الخميجو (التحارن .)13 :1994 ،

ولػػور صػػدور دػػذا التيػػاف ،قامػػت و ازرات الخارجي ػ  ،لػػو الػػدوؿ الرػػت ،األعنػػاء لػػو مجمػػس

التعاوف ،تػبتالغ رػلراء الػدوؿ العرتيػ تػه ،واينػاح طتيعػ التعػاوف ،ودورس لػو التعػاوف الخميجػو،
وارتتاطػػه تالتعػػاوف العرتػػو الشػػامؿ ،وتنليػػذاً لمػػا اتلػػؽ عميػػه اجتمعػػت لجنػ مػػف الختػراء الرػػتكماؿ
ونة اإلطار اللنو ألجهزة التنظيـ الجديد ،واجتمة الوزراء لو شػهر مػارس مػف نلػس العػاـ ،لػو

مدينػ ػ مر ػػقط لمناقشػ ػ مش ػػروع النظ ػػاـ األرار ػػو لممجم ػػس ،والنظ ػػاـ ال ػػداخمو لك ػػؿ م ػػف المجم ػػس
األعمػػى والمجمػػس الػػوزاري واألمان ػ العام ػ وديئ ػ حرػػـ المنازعػػات ،ولػػو  23مػػايو عقػػد اجتمػػاع

لػػوزراء الخارجي ػ لػػو مدين ػ مرػػقط ،لونػػة الممرػػات األخي ػرة عمػػى األنظم ػ األرارػػي  ،ثػػـ عقػػد

اجتمػػاع لهػػـ لػػو مدين ػ أتػػوظتو تتػػاريخ  24مػػايو لمتمهيػػد لعقػػد اجتمػػاع الرؤرػػاء ،وونػػة جػػدوؿ

أعمالهـ( .الموالو)68 :1991 ،

لو  25مايو تدأ االجتماع األوؿ ،لمرؤراء والمموؾ لو مدين أتوظتو – القم األولى – وقد

حنر االجتماع أميف عاـ جامع الدوؿ العرتي  ،وأميف عاـ منظم المؤتمر اإلرػالمو ،وتػـ لػو
دذا االجتماع إنشاء مجمس التعاوف الخميجو ،وتـ إقرار تنظيمػه األرارػو وانشػاء األمانػ العامػ

لممجمس ،وأف يكوف مقردا الرياض ،وترمي أوؿ أميف عاـ لػه عتػد اهلل يعقػوب تشػارة( .التحارنػ ،

)10 :1994

ومػػف دنػػا يمكػػف القػػوؿ أف مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو أنش ػ لػػو مػػايو  1981تعنػػوي رػػت

دوؿ ،دو اإلمارات والتحريف والرعودي و ُعماف وقطر والكويػت ،ويتمػ عػدد رػكانه نحػو 47.7
 1ديتاج النظاـ األرارو لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي العرتي .
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مميػػوف نرػػم  ،وتحتنػػف دوؿ المجمػػس ومنطقػ الخمػػي نحػػو 496مميػػار ترميػػؿ مػػف الػػنلط أي مػػا

يعػ ػػادؿ %34مػ ػػف االحتيػ ػػاطو العػ ػػالمو( ،األمان ػ ػ العام ػ ػ  )5 :2014 ،و تمتمػ ػػؾ دوؿ المجمػ ػػس

كميات دائم مف احتياطيػات الغػاز الطتيعػو المؤكػدة ،والتػو قُػ ػ ردرت لػو أوائػؿ عػاـ  2014تنحػو
 42تريميػػوف متػػر مكعػػب ) ،( Abi-Aad, 2006ويمثػػؿ دػػذا االحتيػػاطو نحػػو  % 23مػػف إجمػػالو
االحتياطو العالمو ،وتمػ قيمػ التتػادؿ التجػاري لػدوؿ مجمػس التعػاوف خػالؿ عػاـ  2014حػوالو

 1.62تريميوف دوالر ،وتمغت مجمؿ صػادرات المجمػس  921مميػار دوالر ،ووارداتػه تمغػت 514
مميار دوالر ،ليما اعتتر مجمس التعاوف الخميجو راتة أكتػر مصػدر لمعػالـ تعػد الصػيف والواليػات

المتحػػدة وألمانيػػا ،كمػػا اعتتػػر المجمػػس خػػامس أدػػـ اقتصػػاد مػػف حيػػث حجػػـ التتػػادؿ التجػػاري مػػة
العػػالـ ،وعاشػػر أكتػػر مرػػتورد لػػو العػػالـ ،وثػػانو عشػػر أكتػػر اقتصػػاديات العػػالـ( .عتػػد القػػادر،

.)22 :2015

ثانياً :المؤثرات الداخمية والخارجية إل نشاء مجمس التعاون الخميجي:

عنػد الحػػديث عػف إنشػػاء مجمػػس التعػاوف الخميجػػو ال تػد مػػف التطػػرؽ لممػؤثرات التػػو رػػادمت

ودلعت تجاس إنشاء المجمس ،وتنقرـ دذس المؤثرات إلى مؤثرات داخمي ومؤثرات خارجي .

 -1المؤثرات الداخمية
ر ػػادمت العدي ػػد م ػػف الم ػػؤثرات عم ػػى المر ػػتوى ال ػػداخمو ل ػػدوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ل ػػو
الوصػػوؿ لننػػوج األلكػػار والمقترحػػات والمتػػادرات المتعػػددة إلنشػػاء إطػػار موحػػد لمجمػػس التعػػاوف

الخميجػػو ،وخاص ػ أف دوؿ المجمػػس الرػػت تتشػػاته لػػو أونػػاعها االقتصػػادي تشػػكؿ كتيػػر جػػداً،

إنال لتماثؿ التركيت الرياري واالجتماعي  ،حيث إف دذا المجمس جاء تجريداً لمواقة التاريخو
واالجتمػػاعو والثقػػالو الممت ػد ،ودػػذس الخمليػػات لػػو مجممهػػا خمليػػات تقػػارب وتوحػػد ،عززدػػا الواقػػة
الخدمو الذي يعيش ليه ركاف دذس الػدوؿ ،والتػو يرػرت االتصػاؿ والتواصػؿ ليمػا تيػنهـ ،وخمقػت

تراتطاً تيف ركاف دذس المنطق وتجانراً لو الهوي والقيـ ويمكف الحديث عف دػذس الخمليػات عمػى

النحو التالو:2

 شػػعور شػػعوب دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػى أنهػػا شػػعوب متجانرػ تجمعهػػا وحػػدة
األصػػؿ والتػػاريخ وا مػػاؿ المشػػترك  ،واتتاعهػػا أرػػموب حيػػاة متشػػاته لرنػػته الظػػروؼ التاريخي ػ

2

التياف الصحلو لمدورة الراتع لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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واالجتماعيػ ػ والمناخيػ ػ  ،ويت ػػولر لتم ػػؾ ال ػػدوؿ مق ػػدمات االرتت ػػاط المك ػػانو والتالص ػػؽ الجغ ارل ػػو،

(مررو )19 :1988 ،وتػوالر دػذس العوامػؿ تهيػ لتحقيػؽ التكامػؿ والتعػاوف تػيف دوؿ المجمػس،
وخاصػ أنهػػا دوؿ تقػػة لػػو منطقػ جغراليػ واحػػدة تجمعهػػا الحػػدود المشػػترك تتشػػاته لػػو التنظػػيـ

الريارو والرواتط التاريخي  ،واألمني  ،والتأثر القومو ،تالوحدة العرتي (عتيد.)100 :2002 ،

 شػػعور جميػػة الػػدوؿ األعنػػاء لػػو مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تنػػرورة العمػػؿ المشػػترؾ

والتنريؽ والتعاوف والتكالؿ لو كال المجاالت وتطوير دذس العالقػات لتعمػؿ تشػكؿ جمػاعو مػة

التطورات اإلقميمي والدولي رياري كانت أـ أمني أـ اقتصادي ( .الموالو)60 :1991 ،

 تن ػػت دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو أد ػػـ ر ػػمع ل ػػو الع ػػالـ ،له ػػو تمتم ػػؾ أكت ػػر احتي ػػاط

تترولو لذلؾ لهو تثير ادتماـ دوؿ العالـ تشػكؿ كتيػر وخاصػ الػدوؿ الكتػرى ،وأ ّكػدت الد اررػات
أف الرػ ػ ػػيطرة عمػ ػ ػػى تتػ ػ ػػروؿ دوؿ المجمػ ػ ػػس واحتياطػ ػ ػػه يعنػ ػ ػػو الرػ ػ ػػيطرة عمػ ػ ػػى أوروتػ ػ ػػا الغرتي ػ ػ ػ ،
واليات ػػاف والص ػػيف وال ػػدوؿ الت ػػو تعتم ػػد تش ػػكؿ كم ػػو عم ػػى دوؿ الخم ػػي لػ ػو تزوي ػػددا ت ػػالتتروؿ.
)(Fukuyama, 1989: 227

 تشاته دوؿ مجمس التعاوف الخميجو لو تركيتتهػا االقتصػادي مػف خػالؿ الػنلط ،ومروردػا

تمراحؿ متشاته مف م ارحػؿ النمػو االقتصػادي ،لػبف دػذس الػدوؿ ارػتطاعت ايجػاد مصػادر تديمػ

عػػف الثػػروة النلطي ػ مػػف خػػالؿ خطػػط التنمي ػ الصػػناعي والزراعي ػ المشػػترك كمػػا تشػػاتهت تمػػؾ
الػػدوؿ لػػو الهياكػػؿ االقتصػػادي والمصػػادر الطتيعيػ والتشػري  ،والتطمػػة الػػى إررػػاء قواعػػد األمػػف

واالرتقرار لو دذس المنطق ( .صادؽ)205 :1986 ،

 الجانػػب الحنػػاري المتمثػػؿ لػػو وحػػدة الػػديف والمغ ػ المتشػػاته لػػدى جميػػة دوؿ المجمػػس،

لاإلرالـ دو الديان الرئير التو ينتمو لها شعوب دذس الدوؿ ،والمغ العرتي دػو المغػ الرػائدة
لػػو المنطق ػ  ،وتجػػانس الت ػراث اللكػػري والثقػػالو ،وتطػػاتؽ العػػادات والتقاليػػد والقػػيـ االجتماعي ػ .

(مررو)11 :2004 ،

 قناعػ دوؿ مجمػس التعػاوف الخميجػػو تخطػورة التحػديات التػػو تواجههػا دولهػـ وتصػػميمهـ

عمى مجاتهتها تشكؿ موحد ،وتأكيددـ عمى نرورة الخروج مف إطػار القطػر النػيؽ إلػى إطػار
اإلقميـ الكتيػر الػذي تحققػه دوؿ المجمػس والتحػث عػف األمػف واالرػتقرار لػو حػزاـ أمنػى إقميمػو،

تػػدالً مػػف اجتهػػادات ذات القطػػر اللردي ػ إنػػال الػػى رغتػ المجمػػس لػػو تحقيػػؽ األمػػف لمجميػػة.
(تشارة)11 :1985 ،
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 -2المؤثرات الخارجية
أ -مؤثرات اقميمية
 الدرب العراقية – اإليرانية
لو رتتمتر عاـ  1980جاء التطور األكثػر أدميػ تػبعالف العػراؽ إلغػاء االتلاقيػات الرػاتق مػة

إيػراف وتػػدء الحػػرب تينهمػػا ،األمػػر الػػذي ونػػة منطقػ الخمػػي كمهػػا عمػػى حالػ االنلجػػار خاصػ

تعد أف ارتهدلت القوات اإليراني ناقالت النلط التاتع لتعض دوؿ المنطق والتو رػميت تحػرب

النػاقالت ( ،)Tankers Warلقػد جػاءت الحػرب العراقيػ  -اإليرانيػ لتطػرح متغيػ اًر جديػداً عمػى
خريط ػ النظ ػػاـ اإلقميم ػػو الع ػػاـ لتص ػػتل واح ػػدة م ػػف المتغيػػرات الرئير ػػي ل ػػو عممي ػػات االر ػػتقرار
الريارػػو واالجتمػػاعو واألمنػػو لمخمػػي كنرػػؽ إقميمػػو لرعػػو ،كمػػا أدت إلػػى ازديػػاد الثقػػؿ الغرتػػو

لو النظاـ الخميجو ،األمر الذي زاد مف معدالت عدـ االرتقرار وعدـ األمػف لػو الخمػي ( .عتػد
اللتاح)93 :1981 ،

ومػػف ثػػـ كان ػػت تمػػؾ الحػػرب م ػػف أدػػـ العوامػػؿ الحار ػػم والقوي ػ لػػو إنش ػػاء مجمػػس التع ػػاوف

الخميجػػو ،وذلػػؾ لمػػا ترتػػب عميهػػا مػػف انعكارػػات أمني ػ خطي ػرة دػػددت أمػػف المنطق ػ وارػػتقراردا،

والخ ػػوؼ م ػػف احتم ػػاؿ امت ػػداد الح ػػرب إل ػػى أ ارن ػػو المنطقػ ػ ومص ػػالحها نظػ ػ اًر لمجاورته ػػا لمر ػػرح

العمميات العرػكري  ،ودكػذا ذدتػت دوؿ الخمػي العرتيػ تطػوير ارػتراتيجيتها تمػا يحمػو مصػالحها
وأمنهػا القػومو مػة تطػورات تمػؾ الحػرب (Ali, 1988: 217) ،وقػد حاولػت دوؿ الخمػي العرتيػ

القيػػاـ تػػدور الورػػاط إلنهػػاء الحػػرب ولكػػف دوف جػػدوى ،لكػػاف التػػد لهػػا أمػػاـ دػػذس التطػػورات مػػف

إنشػػاء كيػػاف جمػػاعو يمكػػف معػػه تػػولير األمػػف لػػو دػػذس المنطق ػ المنػػطرت مػػف العػػالـ( .مقمػػد،

)529 :1986

 اضطراب النظام اإلقميمي العربي
تعػػرض النظػػاـ اإلقميمػػو العرتػػو النػػطراتات شػػديدة لػػو أعقػػاب التوقيػػة عمػػى اتلاقي ػ كامػػب

ديليد تػيف مصػر وارػرائيؿ عػاـ  ،1978ومػا ترتػب عميهػا مػف تجميػد لعنػوي مصػر لػو جامعػ

الػػدوؿ العرتيػ  ،ممػػا أدى إلػػى شػؽ لػػو الصػػؼ العرتػػو وغيػػاب مصػػر كقائػػدة لألمػ العرتيػ األمػػر

الػػذي أحػػدث تػػددو اًر خطي ػ اًر لػػو الونػػة العرتػػو العػػاـ وانعكارػػات رػػمتي تعيػػدة المػػدى عمػػى أمػػف
الخمي العرتو ،حيث تات مكشولاً تماماً وتال أي عمؽ ارتراتيجو عرتو يراندس ،وأصػتحت دوؿ
الخمي العرتي تدير أموردا لو حدود إمكانياتها( .صميخ)28 :2002 ،

19

تاإلنػػال إلػػى الصػػدم التػػو دػػزت عػػرش األمػػف العرتػػو والخميجػػو جػ ّػراء الغػػارة اإلر ػرائيمي
التو قصلت الملاعؿ النووي العراقو لو عاـ  ،1981ودو نلس العاـ الذي شػهد تأرػيس مجمػس
التعاوف( .الترتكو)70 :2003،
 الثورة اإلسالمية اإليرانية
إف انػػدالع الثػػورة اإليراني ػ لػػو لت اريػػر  ،1979وريارػػات إي ػراف التػػو تتعػػت دػػذس الثػػورة والتػػو
تركػػت انطتاعػػات وشػػكوؾ كتيػرة حػػوؿ نيػ إيػراف تصػػدير ثورتهػػا إلػػى دوؿ الجػوار ،ووجػػود حػػديث

حػػوؿ طتيعػ األنظمػ القائمػ  ،وخاصػ أف الثػػورة اإليرانيػ ا ازحػػت النظػػاـ الممكػػو وأوجػػدت مكانػػه

نظػػاـ جمهػػوري ،لكػػاف دنػػاؾ تخػػوؼ حػػوؿ دػػذا األمػػر وانتقالػػه لػػدوؿ المجمػػس ،األمػػر الػػذي خمػػؽ
تػػوت اًر ت ػػيف إيػ ػراف ودوؿ الخم ػػي  .ودن ػػا يمكنن ػػا الق ػػوؿ ،أف الث ػػورة اإليرانيػ ػ أدت إل ػػى تعقي ػػد الون ػػة
الجيور ػػتراتيجو ل ػػدوؿ الجػ ػوار ودن ػػا ت ػػدأ د ػػاجس الخ ػػوؼ م ػػف زح ػػؼ الم ػػؤثرات الش ػػيعي إل ػػى دوؿ

المجم ػ ػ ػ ػػس ،وطال ػ ػ ػ ػػت تهديدات ػ ػ ػ ػػه تش ػ ػ ػ ػػكؿ متاش ػ ػ ػ ػػر دوالً مث ػ ػ ػ ػػؿ الكوي ػ ػ ػ ػػت والتحػ ػ ػ ػ ػريف والر ػ ػ ػ ػػعودي .
(الترتكو)60 :2003،

وق ػػد ك ػػاف وان ػػحاً تع ػػد نج ػػاح الث ػػورة ،أف إيػ ػراف كان ػػت ترغ ػػب ل ػػو إع ػػادة النظ ػػر ل ػػو مجم ػػؿ

المصالل والريارات والتوازنات لو المنطق وخصوصاً مة العراؽ أكتر دول لػو منطقػ الخمػي ،
والشؾ أف الصراع تيف أكتر قوتيف لػو الخمػي لػه مخػاطر كتيػرة عمػى أمػف الخمػي العرتػو ودولػه
المختمل  ،األمر الذي يتطمب اتخاذ موقػؼ موحػد تجػاس األزمػ  ،والعمػؿ عمػى ترػوي الصػراع تػيف

القوتيف ،ولكف اندالع الحرب تيف العراؽ وايراف جػاء قتػؿ تأرػيس مجمػس التعػاوف الخميجػو تنحػو
ثماني أشػهر ،ليرػاعد تشػكؿ كتيػر لػو تنليػذ توجهػات دوؿ المجمػس تبنشػاء اإلطػار الموحػد الػذي
يجمة دوؿ مجمس التعاوف الخميجو ،وخاص تعد قياـ الحرب وما ترتب عميها مف مخاطر أمني

كتيرة لدوؿ الخمي األخرى ،والتو وجػدت نلرػها أمػاـ خيػارات صػعت تػيف القػوتيف الرئيرػيتيف لػو
المنطق ودػو العػراؽ وايػراف ،ولػو ظػؿ إدراؾ دوؿ المجمػس لمػا يمكػف أف تػؤدي إليػه الحػرب تػيف
التمديف مف تروز مخاطر كتيرة ،عالوة عمػى أنػراردا لػيس لقػط عمػى طرلػو الحػرب وانمػا مكانػ

دوؿ المنطق ( .المرجة الراتؽ)
ب -مؤثرات دولية

حاوؿ كؿ مف االتحاد الروليتو والواليات المتحدة انتهاج ريار معينػ لمرػيطرة عمػى منطقػ
الخمي العرتو ،لكاف الغزو الروليتو أللغانرتاف واالرتراتيجيات الروليتي واألمريكي لو منطقػ
الخمي مف األمور التو شجعت ورادمت وررعت لو قياـ مجمس التعاوف الخميجو وانشائه.
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 الغزو السوفيتي ألفغانستان
لو الوقت الذي كانت تشهد ليه منطق الخمي تطورات إقميميػ متعمقػ تأمنػه ،عاشػت منطقػ

ورط آريا تطو اًر ال يقؿ أدمي تتمثؿ لو الغزو الروليتو عاـ  1979أللغانرػتاف لحمايػ النظػاـ
الشػػيوعو ،األمػػر الػػذي جعػػؿ كػػؿ منطق ػ الخمػػي عمػػى مرمػػى حجػػر مػػف الوجػػود الرػػوليتو الػػذي
يهدؼ تحكـ الموقة الجغرالو لموصوؿ الى المياس الدالئ .

وقػ ػػد ارتشػ ػػعرت دوؿ الخمػ ػػي العرتي ػ ػ الخطػ ػػر وقػ ػػررت التصػ ػػدي لػ ػػه مػ ػػف خػ ػػالؿ دعػ ػػـ قػ ػػوى

المعارنػ ػ اإلر ػػالمي  ،ت ػػؿ وقام ػػت تتش ػػجية ر ػػلر المػ ػواطنيف الػػراغتيف ل ػػو المش ػػارك ل ػػو حركػ ػ

الجهاد ند اإللحاد الشيوعو ( .الظوادري)68 :2001 ،

وقػػد أدي الغػػزو الرػػوليتو أللغانرػػتاف إلػػى تلجيػػر رمرػػم مػػف ردود األلعػػاؿ الكتيػرة األمريكيػ

والغرتي إنال لالنعكارات والتأثيرات المتاشرة لمتدخؿ الروليتو لػو المنطقػ عمػى أمػف الخمػي ،
وترتب عميها عدة أتعاد ارتراتيجي ودو عمى النحو التالو:

 -الم ػػدى الجغ ارل ػػو :حي ػػث أف الت ػػدخؿ الر ػػوليتو ل ػػو ألغانر ػػتاف جع ػػؿ القػ ػوات العر ػػكري

الرػػوليتي قريت ػ مػػف منطق ػ الخمػػي  ،األمػػر الػػذي يعطػػى الرػػولييت القػػدرة عمػػى حصػػار م ػوان

الخمػػي العرتػػو ،ممػػا زاد مػػف مخػػاوؼ األم ػريكييف مػػف رػػيطرة الرػػولييت عمػػى منطق ػ الخمػػي .
)(Record, 1981:8

 -عمى مرتوى العالق تيف االتحاد الروليتو والواليػات المتحػدة ،زادت حػدة الحػرب التػاردة

تيف الدولتيف العظيمتيف.

 -العامػػؿ الػػدينو ك ػاف لػػه أثػػر كتيػػر لػػو رد لعػػؿ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،المتمثػػؿ

تتقػػديـ األم ػواؿ والمرػػاعدات أللغانرػػتاف لمحارت ػ االحػػتالؿ الرورػػو لتمػػد إرػػالمو( .آؿ عػػوير،

)22 :2002

 االستراتيجية السوفيتية لمسيطرة عمى الخميج العربي
لقد أدرؾ قادة دوؿ الخمي العرتي الهدؼ مف الغزو الروليتو أللغانرتاف ،ودو إيجاد مػوط

قػػدـ لػػه لػػو الميػػاس الدالئػ ػ وتحديػػداً لػػو المحػػيط الهنػػدي ،وخاصػػ إذا تمكػػف مػػف الرػػيطرة عم ػػى
تموتشرػػتاف التاكرػػتاني التػػو تتمتػػة تػػالحكـ الػػذاتو وتقػػة عمػػى الرػػاحؿ الش ػرقو لمخمػػي العرتػػو،
وكانت كثالتها الركاني منخلن إلى درج تجعمهػا دػدلاً محػتمالَ لمتورػة الرػوليتو ( .الترػتكو،

)81 :2003

وكاف وانحاً أف نجاح االتحاد الروليتو لو تحقيؽ دذا الهدؼ ،ريجعمه يتحكـ لو المنطقػ

تالكامؿ لوجود حملاء له لو القرف األلريقو ( )Horn of Africaكأثيوتيا التو نجل تها االنقالب
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الش ػػيوعو ع ػػاـ  1974وال ػػيمف الجن ػػونو إن ػػال ألص ػػدقائهـ ل ػػو الط ػػرؼ الش ػػمالو م ػػف المممكػ ػ
العرتي الرعودي (روريا والعراؽ).

لو نوء ذلؾ ورداً عمػى التحركػات األمريكيػ وخاصػ متػدأ الػرئيس األمريكػو جيمػو كػارتر،

ونة االتحاد الروليتو خط ارتراتيجي إلتعاد المخاوؼ لػو منطقػ الخمػي  ،وخاصػ أف مرػار

الصراع الدولو لو عقد الرتعينيات مف القرف العشػريف ،تغيػر الرػموؾ الرػوليتو لػو صػراعه مػة
الواليػػات المتحػػدة األمريكي ػ مػػف مرػػتوى رد اللعػػؿ إلػػى اللعػػؿ المتاشػػر ،ودػػذا التغيػػر ت ػزامف مػػة

انحرػػار الموق ػػؼ األمريك ػػو ور ػػقوط قػػدرة الوالي ػػات المتح ػػدة وزعزعػ ػ الثق ػ ت ػػيف أرك ػػاف المعر ػػكر
الغرتػػو ،إنػػال النتصػػار الثػػورة الليتنامي ػ  ،ورػػقوط نظػػاـ الشػػاس لػػو إي ػراف ،ممػػا أطػػاح تػػالنلوذ
األمريكػػو لػػو إي ػراف التػػو تػػدأت لػػو تهديػػد التنػػاء الػػدلاعو االرػػتراتيجو الػػذي ونػػعه المعرػػكر
الغرتػػو إلحكػػاـ الرػػيطرة عمػػى الخمػػي والمحػػيط الهػػادئ ،ومنػػة تورػػة النلػػوذ الرػػوليتو نحػػو الميػػاس

الدالئ  ( .الترتكو)94 :2003 ،

ول ػػو د ػػذا اإلط ػػار ج ػػاءت مت ػػادرة الػ ػرئيس الر ػػولييتو ليوني ػػد تريجيني ػػؼ قت ػػؿ ت ػػولى الػ ػرئيس

األمريكػػو رونالػػد ريغػػاف رػػمطاته الدرػػتوري عػػاـ  ،1981وقػػد وجػػه تريجينيػػؼ أوؿ تحػ ّػد متاشػػر
لػػادارة األمريكي ػ الجديػػدة وقتهػػا ،ويػػتمخص دػػذا التحػػدي لػػو الػػدعوة التػػو وجههػػا تريجيني ػؼ مػػف
عمػػى منتػػر الترلمػػاف الهنػػدي لػػو  10ديرػػمتر  1980لكػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة وأوروتػػا الغرتي ػ

واليات ػػاف والص ػػيف إل ػػى إص ػػدار وع ػػد تع ػػدـ التػ ػدخؿ ت ػػأي ش ػػكؿ م ػػف األش ػػكاؿ ل ػػو دوؿ الخم ػػي ( .

ادريس)172 :1981 ،

وذلك من خالل االلتزام بخمسة مبادئ طرديا بريجينيف.
 .1عدـ ارتخداـ أو التهديد تارتخداـ القوة ند دوؿ منطق الخمي .
 .2عدـ إقام قواعد عركري أجنتي لو منطق الخمي والجزر المتاخم لها.
 .3احتراـ ونة عدـ االنحياز الذي اختارته دوؿ المنطق .
 .4احتراـ حؽ الريادة لدوؿ منطق الخمي .

 .5عدـ خمؽ أي عقتات أو أخطار عمى التتادؿ التجاري الطتيعو ،ولو دذا نماف حػؽ

االتحػػاد الرػػوليتو وحملائػػه مػػف حمػػؼ واررػػو تارػػتيراد الػػنلط الخميجػػو ،وعػػدـ تعػػرض الطػػرؽ
التحري التو ترتط الخمي تدوؿ العالـ األخرى إلى الخطر ،ولػو ذلػؾ إشػارة إلػى الرػيطرة التػو
كانت تماررػها الواليػات المتحػدة عمػى منػيؽ درمػز الػذي يصػؿ تػيف الخمػي العرتػو والمحػيط

الهندي.
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 الخميج ما بين اإلمبريالية البريطانية واالمبريالية األمريكية
كػ ػػاف مػ ػػف الطتيعػ ػػو أف ت ػ ػرلض الواليػ ػػات المتحػ ػػدة تشػ ػػكؿ حارػ ػػـ متػ ػػادرة تريجينيػ ػػؼ ،ألف

الواليػػات المتحػػدة كانػػت تعتتػػر أف أمػػف الخمػػي منطق ػ مصػػالل أمريكي ػ تالدرج ػ األولػػى ،وقػػد
اعتترت واشنطف عمى لراف وزير خارجيتها إدموند موركو أف اقتراحات تريجينيؼ مػادو إال
اقتراحات ثعمب لو قلػص دجػاج ،وكمػا أشػار ريتشػارد نيكرػوف الػرئيس األمريكػو األرػتؽ لػو
كتاته "الحرب الحقيقي " ،أف االتحاد الرػوليتو قػد قػاـ تحركػ كماشػ غايػ لػو الجػرأة لحصػار

الخمػػي ودػػو حرك ػ تهػػدؼ لػػو النهاي ػ إلػػى قطػػة ش ػرياف الػػنلط الحيػػوي المػػؤدي إلػػى

الغػػرب.

)(Warner Book, 1981

وأمػاـ الونػة الصػػعب الػذي تمػر تػػه دوؿ الخمػي  ،كػاف التػػد مػف التحػث عػػف حميػؼ يقػػوـ

تمهاـ حمايتها ،وخاص تعد الونة الري الذي وصمت إليه أوناع النظاـ اإلقميمػو العرتػو
المتمثؿ لػو الجامعػ العرتيػ  ،ومػف دنػا جػاءت لكػرة تحػالؼ دوؿ الخمػي العرتيػ مػة الواليػات

المتحػػدة اعتتاردػػا القػػوة التػػو ترػػتطية الوقػػوؼ لػػو وجػػه الرػػولييت ،إنػػال إلػػى حاجتهػػا لتػػدلؽ
النلط لمدوؿ الغرتي  ،ولعالً تػادرت الواليػات المتحػدة تمػد العػوف والػدعـ العرػكري والدتمومارػو
لدوؿ المنطق تأكثر مف طريق (kuniholm,1984 : 91) .

ألنهػػا كانػػت تنظػػر تتػػال االدتمػػاـ لمنطقػ الخمػػي كمنطقػ غنيػ جػػداً تهتػػار الػػنلط ،ولػػذلؾ

تعػػددت المشػػارية األمريكي ػ لمحلػػاظ عمػػى مصػػالحها لػػو منطق ػ الخمػػي العرتػػو والمتمثم ػ لػػو

ارػػتمرار الحصػػوؿ عمػػى امػػدادات الػػنلط ،والحلػػاظ عمػػى ارػػتقرار دوؿ الخمػػي وأمنهػػا ،نػػماناً
الرتمرار تدلؽ تمؾ اإلمدادات النلطي (khomeninid,1989 :19) .

ويتتػيف مػف خػػالؿ مارػتؽ ،أف قيػاـ مجمػػس التعػاوف الخميجػػو دػو نتػاج مجموعػ مػف العوامػػؿ
المحمي واإلقميمي والدولي  ،والتو أدت مجتمع إلى إنشائه ،كما أف الدوؿ األعناء قػد ارػتلادت

مف تمؾ العوامػؿ ومػف خاللهػا حققػت أدػداؼ إرػتراتيجي  ،تمعنػى أف الهػدؼ مػف قيػاـ المجمػس لػـ

يقتص ػػر عمػ ػػى توجه ػػات محػػػدودة ،إنم ػػا الهػػػدؼ االر ػػتراتيجو لممجمػ ػػس يتمح ػػور ح ػػوؿ الجتهػ ػػات
الريارػػي واالقتصػػادي واألمنيػ والعرػػكري  ،وكمهػػا تشػػكؿ محػػاور جودريػ لقيػػاـ المجمػػس ،ونجػػاح

المجمس وارتم ارريته تلاعمي مردوف تمدى الريطرة والتحكـ لو مرار تمؾ األدداؼ االرتراتيجي .
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المبدــث الثــاني :مجمــس التعــاون الخميجــي ىيكميتــو وأىداف ـو ومكانتــو مــن النظــام
الدولي.

تعػػد الحػػديث عػػف نشػػأة المجمػػس والمػػؤثرات التػػو ّأدت لوحػػدة دوؿ الخمػػي العرتي ػ  ،والتطػػرؽ
لممؤثرات الداخمي والخارجي التو رػادمت تتكوينػه ،رػنتحدث خػالؿ المتحػث الثػانو عػف الجانػب
اللن ػػو واإلداري لممجم ػػس ،ور ػػيتـ الح ػػديث ع ػػف ديكميػ ػ المجم ػػس ومكونات ػػه وملاص ػػمه ومؤرر ػػاته
كالمجمس األعمى والمجمس الوزاري واألمان العام لممجمس والمجػاف المرػاعدة ،ثػـ يػأتو الحػديث

عػػف أدػػداؼ المجمػػس والتػػو مػػف أجمهػػا أنش ػ  ،ولػػو الجػػزء الثالػػث مػػف المتحػػث نرػػتعرض مكان ػ

المجمس مف النظاـ الدولو.

أوالً :ىيكمية مجمس التعاون الخميجي
يتكوف مجمس التعاوف الخميجو مػف مجموعػ مػف المؤررػات والمجػاف ولػو مقػدمتها المجمػس

األعمى والمجمس الوزاري واألمان العام لممجمس إنال لمجاف المراعدة.
 .1المجمس األعمى

دػػو الرػػمط العميػػا لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،ويتكػػوف مػػف رؤرػػاء الػػدوؿ األعنػػاء ،ورئارػػته

دوري حرب الترتيػب الهجػائو ألرػماء دوؿ المجمػس ،ويجتمػة لػو دورة عاديػ رػنوياً ،ويجػوز لػه
عقد دورات ارتثنائي تناء عمى دعوة أي دول عنو وتأييد عنو أخر  ،ويعتتر انعقاد المجمػس

صػحيحاً إذا حنػرس ثمثػػا األعنػاء الػػذيف يتمتػػة كػؿ مػػنهـ تصػػوت واحػد ،وتصػػدر ق ار ارتػػه تبجمػػاع
الػػدوؿ األعنػػاء الحانػرة والمشػػارك لػػو التصػػويب لػػو كػػؿ الموانػػية المطروحػ ( .العيػػدروس،

. )365 :2008

وتعتتر اجتماعات المجمس األعمى مهم جداً لو اتخاذ موقؼ مشترؾ لػو مختمػؼ القنػايا،

والتعامػػؿ ترؤي ػ أورػػة مػػة المشػػاكؿ المختمل ػ  ،ودػػو صػػاحب اتخػػاذ الق ػ اررات لػػو المرػػائؿ التػػو
تعرض عميه ،ويعتمػد عمػى أرػموب التوالػؽ لػو اتخػاذ ق ار ارتػه ،وقػد حػدد النظػاـ األرارػو لمجمػس

التعاوف الخميجو3مجاالت عمؿ المجمس األعمى ودو:

 .1ونة ريار مجمس التعاوف الخميجو العميا التو يرير عميها.
 .2ينظر المجمس لو القنايا التو تهـ دوؿ المجمس.
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 .3ينظػػر المجمػػس األعمػػى ليمػػا يعرنػػه المجمػػس الػػوزاري مػػف توصػػيات وتقػػارير د اررػػات

ومشارية العتماددا.

 .4إقرار نظاـ ديئ المنازعات وترمي أعنائها.

يعيف المجمس األعمى األميف العاـ لألمان العام لممجمس.
ّ .5
 .6تعديؿ النظاـ األرارو لممجمس.
 .7يصادؽ المجمس األعمى عمى ميزاني األمان العام .

 .8إقرار النظاـ الداخمو لممجمس.

ويساعد المجمس األعمى عدة ىيئات وىي:
 ديئ ػ ترػػوي الن ازعػػات :ويشػػكمها المجمػػس األعمػػى ودػػو ديئ ػ مؤقت ػ تشػػكؿ لكػػؿ مرػػأل

عمى حدة وحرب طتيع الخالؼ ،ولها صػالحي االرػتعان تػأي ختيػر ينارػب النػزاع المحػدد،

(العطي ػ  )25 :2008 ،وحػػدد النظػػاـ األرارػػو لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تخصصػػات الهيئ ػ
تحؿ النزاعات والنظر لو الخاللات حوؿ تطتيؽ النظاـ.4

 الهيئػ االرتشػػاري لممجمػػس األعمػػى :تتكػػوف مػػف  30عنػواً تواقػػة خمرػ أعنػػاء لكػػؿ

دول ػ  ،وتػ ّػـ تأريرػػها لػػو الػػدورة الثاني ػ عشػػر تق ػرار المجمػػس األعمػػى لتورػػية دائ ػرة المشػػاورة،
ويتركػػز عممهػػا لػػو إتػػداء ال ػرأي والمشػػورة لػػو الق ػ اررات والمشػػارية لػػو المجػػاالت االقتصػػادي ،
االجتماعي  ،القانوني  ،والثقالي .
 .2المجمس الوزاري

يتكػػوف مػػف وزراء خارجي ػ الػػدوؿ األعنػػاء أو مػػف ينػػوب عػػنهـ مػػف الػػوزراء ،وتكػػوف رئار ػ

المجمس الوزاري لمدول التو تولّت رئار الدورة العادي األخيرة لممجمس األعمى ،وينػة المجمػس
االعم ػػى النظ ػػاـ األرار ػػو لألمانػ ػ العامػ ػ  ،ويجه ػػز الجتماع ػػات المجم ػػس األعم ػػى ويح ػػدد ج ػػدوؿ

ويعد الدرارات والمونوعات والتوصيات والموائل التو رتعرض عمى المجمػس األعمػى،
األعماؿ ُ
ويجتمة مرة كؿ  3أشهر ويحؽ له أف يعقد دورات ارتثنائي  ( .الرميحو)114 :1988 ،
وينظػػر المجمػػس الػػوزاري لػػو مقترحػػات ومشػػروعات وريارػػات المجػػاف الو ازري ػ المنتثق ػ عػػف

مجمس التعاوف الخميجو ،ليوالؽ عمى مػا يػراس منارػتاً ،أو يكمػؼ لجانػاً محميػ لمنظػر ليهػا ،ويرلػة
مػػا توصػػؿ إليػػه لممجمػػس األعمػػى الػػذي لػػه الرػػمط لػػو تحويػػؿ تمػػؾ المشػػروعات والمقترحػػات إلػػى
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قػ ػ اررات له ػػا الص ػػتغ القانونيػ ػ تص ػػلتها الت ػػو رلع ػػت أو تع ػػد إجػ ػراء التع ػػديالت عميه ػػا( .المػ ػوالو،
)63 :1991

وقد وضع النظام األساسي لمجمس التعاون الخميجي تخصصات المجمس الوزاري وىي-:
 .1اقتراح الريارات وونة التوصيات الهادل لتطوير التعاوف تيف الدوؿ األعناء.
 .2العمؿ عمى تشجية األنشط وتنريقها تيف الدوؿ األعناء لو كال المجاالت.

 .3تقديـ التوصػيات لمػوزراء المختصػيف تررػـ الريارػات المتعمقػ تونػة قػ اررات المجمػس
مونة التنليذ.

 .4تشػػجية التعػػاوف والتنرػػيؽ تػػيف األنشػػط المختمل ػ لمقطػػاع الخػػاص وتطػػوير التع ػػاوف

الموجود تيف غرؼ تجارة وصناع الدوؿ األعناء.

 .5إحال ػ أي وجػػه مػػف أوجػػه التعػػاوف المختمل ػ إلػػى لجن ػ أو أكثػػر ،لني ػ أو متخصص ػ

لمدرار وتقديـ االقتراحات المنارت تشأنه.5
 .3األمانة العامة
-

ت ػػتمخص اختصاص ػػات األمانػ ػ العامػ ػ ل ػػو إع ػػداد الد اررػ ػ الخاصػ ػ تالتع ػػاوف والتنر ػػيؽ

والخطط والتػرام المتكاممػ لمعمػؿ المشػترؾ ،واعػداد تقػارير دوريػ عػف أعمػاؿ المجمػس ،ومتاتعػ

تنليػػذ الق ػ اررات ،واعػػداد التق ػػارير والد اررػػات التػػو يطمتهػػا المجم ػػس األعمػػى أو المجمػػس ال ػػوزاري،
والتحنير لالجتماعػات واعػداد جػدوؿ أعمػاؿ المجمػس الػوزاري ومشػروعات القػ اررات ،وغيػر ذلػؾ

مف المهاـ.
-

تعتتر األمان العام الجهػاز اإلداري واللنػو األرارػو لمجمػس التعػاوف الخميجػو وتتػألؼ

مف التالو :

 أميف عاـ يعينه المجمس األعمى لمدة ثالث رنوات قاتم لمتجديػد مػرة واحػدة ويػتـ تعيينػه
م ػػف ت ػػيف مػ ػواطنو ال ػػدوؿ االعن ػػاء ود ػػو المر ػػئوؿ المتاش ػػر ع ػػف ر ػػير العم ػػؿ تمختم ػػؼ

القطاعػػات ،ولػػه العديػػد مػػف التخصصػػات الريارػػي واالداريػ واللنيػ ( .العطي ػ :2008 ،

)25

 عش ػ ػرة أمنػ ػػاء مرػ ػػاعديف لمشػ ػػؤوف الريارػ ػػي  ،االقتصػ ػػادي  ،العرػ ػػكري  ،األمني ػ ػ  ،اإلنرػ ػػاف
والتيئ ػ  ،القانوني ػ  ،اإلعػػالـ والثقال ػ  ،المعمومػػات ،المالي ػ واإلداري ػ  ،الح ػوار االرػػتراتيجو
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والملاونات تاإلنال إلػى رئػيس تعثػ مجمػس التعػاوف الخميجيػ لػو تروكرػؿ ،وتػرئيس

تعث ػ مجمػػس التعػػاوف لػػو األمػػـ المتحػػدة ،ويعيػػنهـ المجمػػس الػػوزاري تترشػػيل مػػف األمػػيف
العاـ لمدة ثالث رنوات قاتم لمتجديد.

 يتمثػػؿ التنظػػيـ اإلداري لألمان ػ العام ػ لػػو عػػدد مػػف القطاعػػات المختص ػ والمرػػاندة دػػو
الش ػػؤوف الريار ػػي والش ػػؤوف االقتص ػػادي والش ػػؤوف العر ػػكري  ،الش ػػؤوف األمنيػ ػ  ،وش ػػؤوف
االنر ػػاف والتيئػ ػ  ،والش ػػؤوف القانونيػ ػ  ،والش ػػؤوف الماليػ ػ واإلداريػ ػ  ،وش ػػؤوف المعموم ػػات،

والحػ ػوار االر ػػتراتيجو والملاون ػػات ،وكت ػػب تػ ػراءات االختػ ػراع ،ومكت ػػب األمانػ ػ اللني ػ ػ
لمكالح اإلغراؽ.

 ينػػاؼ إل ػػى ذل ػػؾ ممثميػ ػ مجم ػػس التع ػػاوف لػػدى االتح ػػاد األوروت ػػو ل ػػو تروكر ػػؿ ،وتعثػ ػ

مجمس التعاوف لدى األمـ المتحدة ،والمكتب اللنو لالتصاالت تمممك التحػريف ،ومكتػب
الهيئ االرتشاري ترمطن عماف.

 مدراء عاموف لقطاعات األمان العام وتعث الموظليف :حيث يتـ تعيينهـ مف قتؿ األميف
العاـ ( .المشهدانو)17 :2011 ،
وقد ددد النظام األساسي لمجمـس التعـاون الخميجـي ميـام األمانـة العامـة عمـى الندـو التـالي:
(األمان العام )1981 ،
 .1إعداد التقارير الدوري عف أعماؿ المجمس.
 .2إعداد الدرارات والخطط والترام المتكامم لمعمؿ المشترؾ لدوؿ المجمس.
 .3متاتع تنليذ ق اررات وتوصيات المجمس األعمى والمجمس الوزاري.
 .4إعداد تقارير الميزانيات والحراتات الختامي لممجمس.

 .5التحنير لالجتماعات ،واعداد جداوؿ أعماؿ المجمس الوزاري ،ومشروعات الق اررات.

 .6االقت ػراح عمػػى رئػػيس المجمػػس الػػوزاري لعقػػد دورة ارػػتثنائي لممجمػػس الػػوزاري ،إذا دعػػت
الحاج لذلؾ.

ّ .7أي مهاـ أخرى ترند إليها مف المجمس األعمى أو المجمس الوزاري.
 .4لجان مجمس التعاون الخميجي

ودػػو لجػػاف دائمػ ومتخصصػ  ،تقػػرر إنشػػاؤدا خػػالؿ القمػ الخميجيػ األولػػى لػػو أتػػو ظتػػو

عاـ 1981ـ؛ لتعمؿ عمى تحقيؽ أدداؼ المجمس ،ودو( :العطي )26 :2008 ،
 .1لجن التخطيط االقتصادي واالجتماعو.
 .2لجن وزراء اإلركاف.
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 .3لجن التخطيط.

 .4لجن التعاوف المالو والتجاري.
 .5لجن التعاوف الصناعو.

 .6لجن الخدمات االجتماعي والثقالي .

 .7المجن الدائم لرؤراء المحارت والتدقيؽ.
 .8لجن وزراء الدلاع.

 .9لجن مرئولو رمطات الموان .
 .10لجن وزراء الداخمي .

 .11لجن التعاوف العممو والتكنولوجو.
 .12لجن التعاوف التجاري.

 .13لجن التعاوف الزراعو والمائو.

 .14لجن وزراء النقؿ والمواصالت.
 .15لجن وزراء الترؽ والتريد والهاتؼ.
 .16لجن وزراء الطيراف المدنو.

ويتمتػػة مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو وأجهزتػػه تاألدمي ػ القانوني ػ واالمتيػػازات والحصػػانات التػػو
يطمتها لتحقيؽ أدداله ووظائله داخؿ الدوؿ األعناء( .الظادري)430 :1998 ،
ثانيا  :أىداف مجمس التعاون الخميجي

6

لقد جاءت أدداؼ مجمس التعاوف الخميجو عمى النحو التالو- :
أ -تحقيػػؽ التنرػػيؽ والتكامػػؿ والت ػراتط تػػيف دوؿ المجمػػس لػػو جميػػة الميػػاديف والمجػػاالت تحقيق ػاً
لموحدة الكامم .

ب -تعميؽ وتوثيؽ الرواتط والصالت وأوجه التعاوف القائم تيف شعوتها لو مختمؼ المجاالت.
ت -ونة أنظم متماثم لو مختمؼ المياديف تما لو ذلؾ الشئوف التالي - :
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الش ػػئوف االقتص ػػادي والماليػ ػ والش ػػئوف التجاريػ ػ والجم ػػارؾ والمواص ػػالت ،الش ػػئوف التعميميػ ػ

والثقاليػ ػ ،الش ػػئوف االجتماعيػ ػ والص ػػحي  ،الش ػػئوف اإلعالميػ ػ والر ػػياحي وش ػػئوف التشػ ػريعي
واإلداري .
ث -دلة عجم التقدـ العممو والتقنػو لػو مجػاالت :الصػناع والتعػديف والز ارعػ والثػروات المائيػ

والحيوانيػ  ،وانشػػاء م اركػػز تحػػوث عمميػ  ،واقام ػ مشػػارية مشػػترك  ،وتشػػجية تعػػاوف القطػػاع

الخاص.

ج -التنر ػػيؽ والتع ػػاوف ل ػػو مج ػػاؿ الريارػ ػ الخارجيػ ػ  ،حي ػػث يه ػػدؼ ذل ػػؾ التنر ػػيؽ إل ػػى ص ػػياغ
مواقؼ مشترك ورؤي موحدة تجاس قنايا الرياري التو تهـ المجمس لو الراحات اإلقميميػ

والعرتي والدولي  ،والتعامؿ كمنظومػ مػة دوؿ العػالـ عمػى أرػاس االحتػراـ وعػدـ التػدخؿ لػو

الشػػؤوف الداخمي ػ والحلػػاظ عمػػى المصػػالل المشػػترك تمػػا يحػػالظ عمػػى مصػػالل دوؿ المجمػػس
ويحالظ عمى أمنها وارتقراردا ومصالل شعوتها.
أما األىداف السياسية لممجمس فيمكن توضيديا عمى الشكل التالي( :األمان العام )1981 ،
 .1الوق ػػوؼ ل ػػو وج ػػه التح ػػديات واألخط ػػار والحل ػػاظ عم ػػى أم ػػف دوؿ المجم ػػس م ػػف خ ػػالؿ
التحرؾ الجماعو لدوؿ المجمس لونة حد لمحرب العراقي اإليراني خالؿ الثمانينيات ،واعتتػر

ذلؾ أدـ أدداؼ مجمس التعاوف الريارو

واالرتراتيجو.

 .2التصدي لالجتياح العراقو لمكويت لػو عقػد الترػعينيات ،حيػث اعتتػر المجمػس تحريػر

الكويت أولوي كترى لما له مف خطر أمنو كتير عمى دوؿ المجمس.

 .3الحراؾ الدتمومارو الوارة والمشترؾ لدوؿ المجمس تعػد تحريػر الكويػت مػف أجػؿ إلػزاـ

العراؽ تتنليذ ق اررات مجمس األمف والق اررات الدولي تخصوص الكويت.

 .4ارػػتخداـ كال ػ الورػػائؿ الرػػممي لمرػػاندة دول ػ اإلمػػارات العرتي ػ لػػو ارػػتعادة جزردػػا

الثالث التو تحتمها إيراف منذ عاـ .1971

 .5دعػػػـ القنػ ػػايا العرتي ػ ػ تشػ ػػكؿ جمػ ػػاعو ،وخاص ػ ػ القنػ ػػي المركزي ػ ػ لألم ػ ػ (القنػ ػػي

اللمرطيني ) ،ودعـ مريرة الرالـ والتمرؾ تالحقوؽ العرتي .

 .6التعاوف تيف مجمس التعاوف الخميجو والروؽ األورتي المشترك اقتصادياً.
 .7التعاوف تيف مجمس التعاوف الخميجو والصيف والهند وتاكرتاف تجارياً.
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ووضعت عدة مبادئ في سبيل تد يق ىذه األىداف
 .1المراواة لو الريادة.

 .2تروي المنازعات تالطرؽ الرممي .
 .3عدـ التدخؿ لو الشؤوف الداخمي .
 .4االنتماء الكامؿ لمعروت .

 .5التمرؾ تريار عدـ االنحياز.
ثالثاً :مكانة مجمس التعاون الخميجي في النظام الدولي

حيف ونة لقهاء القانوف الدولو معايير تقريـ المنظمات الدولي وتنويعها إنما كانوا يعتػروف

مر تها المجتمة الدولو لو لترات مف تاريخه ،حيث قامت حركات تهدؼ إلى
عف التجارب التو ّ
رتط الدوؿ تتعنها مف أجؿ التكاتؼ وتحقيػؽ مزيػد مػف القػوة والتػأثير لػو المحػيط الػدولو ،ولعػ ّؿ
مف المليد لو دذا المجاؿ اإلشارة إلى أدػـ تقرػيميف عمميػيف ونػعهما اللقهػاء لممنظمػات الدوليػ
مف حيث الصالحيات التو تتمتة تها المنظم لػو كػؿ منهمػا ،ودمػا الػدوؿ األعنػاء المتعادػدة،
أو االتحاد الكونلدرالو والدوؿ التعاددي أو االتحاد اللدرالو( .األشعؿ)45 :1983 ،

للو منظمػ الػدوؿ المتعادػدة االتحػاد الكونلػدرالو تتمتػة الػدوؿ األعنػاء لػو المنظمػ تكامػؿ

رػػيادتها داخمي ػاً وخارجي ػاً ،وتتكػػوف ديئ ػ مشػػترك مػػف الػػدوؿ تقػػوـ تالتشػػاور والتنرػػيؽ ليمػػا يخػػدـ
مصػػالل دولهػػا داخمي ػاً وخارجي ػاً ،وق ارراتهػػا لػػو دػػذا المجػػاؿ توصػػيات ال تتمتػػة تصػػل اإلل ػزاـ إال
تموالق الدوؿ األعناء عميها تاإلجماع ،واتخاذ اإلجراءات القانوني لو الداخؿ لتنليػذدا ومػف لػـ

يوالػػؽ مػػف الػػدوؿ األعنػػاء ال ُيمػػزـ تالتنليػػذ ،كمػػا أف لكػػؿ عنػػو ح ػؽ تص ػريؼ ش ػؤونه الداخمي ػ ،
والخارجي تارتقالؿ قانونو تاـ( .األشعؿ)46 :1983 ،
أما لو منظم الدوؿ التعاددي االتحاد اللدرالو لبف االتحاد يتمتة تريادة وصػالحيات أقػوى،

حيث تتنازؿ الدوؿ األعناء لو المنظم  ،عف ممارر شؤوف الريادة لو الميػداف الػدولو ،وعػف
تعض شئونها الداخمي ذات الصػلات المشػترك لمنظمػ حكومػ االتحػاد ،ويتقػو لمػدوؿ األعنػاء

ممارر الشئوف الداخمي الخاص  ،وتختمؼ الشئوف الداخمي زيادة ونقصاناً حرتما يتلؽ عميه لو

النظػػاـ األرارػػو ،أي الدرػػتور االتحػػادي ومنظم ػ حكوم ػ االتحػػاد دػػو التػػو تعػػرؼ لػػو الميػػداف

الػػدولو ودػػو التػػو تمػػارس جميػػة الشػػئوف الخارجي ػ والدلاعي ػ  ،كمػػا أنهػػا تمػػارس تعػػض الش ػؤوف

الداخميػ ػ ذات الص ػػلات المش ػػترك العامػ ػ كالعممػ ػ والجنر ػػي والخدمػ ػ العر ػػكري وتع ػػض أنػ ػواع
النرائب( .األشعؿ)46 :1983 ،
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ووانػػل أنػػه لػػو دػػذا النػػوع مػػف ال ػنظـ تنتهػػو الشخصػػي الدولي ػ لألعنػػاء وتوجػػد شخصػػي

دولي لدرالي تمثمهـ جميعاً ،وتقوـ تالنيات عنهـ تممارر أعماؿ الرػيادة ،ومػف األمثمػ عمػى دػذا
النوع دول اإلمارات العرتي المتحدة.

نصػػت ديتاجػ النظػػاـ األرارػػو لممجمػػس عمػػى أف الػػدوؿ األعنػػاء اتلقػػت عمػػى التنرػػيؽ
وقػػد ّ
والتعاوف والتكامؿ ليما تينها ،ولتحقيؽ تقارب أوثؽ ورواتط أقوى والقت عمى إنشاء المجمس. 7
لبذا طتقنا المعايير التو ونعها اللقهاء لممنظمات الدوليػ وجػدنا أف مجمػس التعػاوف منظمػ

ذات شخص ػػي معنوي ػ ػ  ،اتحػػػدت إرادات مجموع ػ ػ مػ ػػف ال ػػدوؿ عمػ ػػى إنشػ ػػائها لتحقيػ ػػؽ مصػػػالحها
المشػػترك الدائم ػ  ،وونػػعت لهػػا ميثاق ػاً يحػػدد أدػػدالها واختصاصػػاتها واللػػروع العامم ػ ليهػػا مػػة
احتلاظ كؿ مف الدوؿ األعناء ،تريادتها التام داخمياً وخارجيا( .األشعؿ)51 :1983 ،

لالمهم ػ الرادن ػ دػػو التنرػػيؽ والتكامػػؿ والت ػراتط وتحقيػػؽ وتوثيػػؽ الػػرواتط والصػػالت ،وأوجػػه

التعاوف القائم لو مختمؼ المجاالت لتتمكف الدوؿ األعناء مف الوصػوؿ إلػى المرحمػ الالحقػ

ودو مرحم الوحدة.

8

واذا كػػاف المعيػػار (االتحػػاد الكونلػػدرالو) دػػو األقػػرب إلػػو صػػيغ مجمػػس التعػػاوف كمػػا يقنػػو

تػذلؾ تنظيمػػه ونظامػه األرارػػو ،لػبف اللػػارؽ الػذي يتميػػز تػه مجمػػس التعػاوف وينػػلو عميػه شػػيئاً
مف الخصوصي دو ما ألرزته تجرت الممارر تيف أعنائه مػف عػدـ االلتػزاـ تحرليػ النصػوص

لػػو م ارعػػاة ظػػروؼ كػػؿ دول ػ عنػػو ،وتلنػػيؿ روح التعػػاوف والقتػػوؿ تالقميػػؿ الممكػػف تاإلجمػػاع،
تدالً مف الكثير الذي ال يتأتو إال تاألغمتيػ الممزمػ لػو تعػض األمػور ،إال أف صػيغ العمػؿ لػو
المجمس رػارت عمػى مماررػ قاعػدة اإلجمػاع تقػدر اإلمكػاف ،كمػا رػار العمػؿ لػو المجمػس عمػى
تممس األمور الممكف تنليذدا وتأجيؿ تمؾ التو تتدو غير ممكنػ التنليػذ حتػى واف كانػت طموحػ

ومرغوت ( .األشعؿ)53 :1983 ،

ومن ىنا نستنتج أن مجمس التعاون الخميجي يعد بم اييس ال انون الدولي منظمة دولية

إقميمية عامة اإلختصاص وال يمكن اعتباره دمفاً عسكرياً ويدل عمى ذلـك أن مجمـس التعـاون
الخميجــي يعمــل فــي جميــع الميــادين وفــي مختمــف المجــاالت السياســية واالقتصــادية والث افيــة

والدفاعية واألمنية وغيرىا من المجاالت األخرى وال ي تصر عممو ف ط عمى الجوانب العسكرية
باالضافة إلى أنو ليس موجياً ضد دولة أو دول معينة.

 7النظاـ االراس لمجمس التعاوف ،1981 ،المادة االولى.

 8النظاـ االراس لمجمس التعاوف ،1981 ،المادة الراتع .
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م دمة
تمت ػػاز الريار ػػات الخارجيػ ػ ل ػػدوؿ مجم ػػس التعػ ػػاوف الخميج ػػو تالتش ػػاته نتيجػ ػ تش ػػاته الػػػنظـ

الرياري الحاكمػ لػو دولهػا ،دػذس الريارػات تعتمػد عمػى ريارػ االعتػداؿ ،لهػو ال تميػؿ لمعنػؼ
مػػة دوؿ الجػوار ،وال تتػػدخؿ لػػو الشػػئوف الداخميػ لمػػدوؿ ،وتحتػػرـ رػػيادة كػػؿ دولػ عمػػى أ ارنػػيها
وموارددػػا ،وتعتمػػد الحػ ػوار الرػػممو مػػة ا خػ ػريف ،وتمتػػاز الريارػػات الخارجيػ ػ لمجمػػس التع ػػاوف
الخميجو تتأثيردػا لػو التعػامالت الدوليػ  ،وتتركػز دػذس الريارػات عمػى التعػد االقتصػادي المتمثػؿ

لو النلط الخميجو الػذي يعطيهػا أدميػ كتيػرة عمػى الرػاح الدوليػ  ،والجانػب ا خػر الػذي تتركػز
عمي ػػه الريار ػػات الخارجيػ ػ لممجم ػػس د ػػو ريارػ ػ التػ ػوازف اإلقميمػ ػو ل ػػو ظ ػػؿ التط ػػورات اإلقميميػ ػ

واألمني  ،والتطورات الدولي عمى الصعيد االقتصادي ،وتتوالؽ دوؿ مجمس التعاوف الخميجو لػو

رياراتها الخارجي لو أدائها العاـ ولؽ ريار االعتػداؿ والتػوازف والهػدوء وعػدـ اإلثػارة ،والرػعو

لحػػؿ القنػػايا تأرػػموب دتمومارػػو يحقػػؽ الغايػػات ،األمػػر الػػذي أعطػػى المجمػػس قػػد اًر كتي ػ اًر مػػف

المصداقي عمى الراح اإلقميمي والدولي .

ومػػف المعمػػوـ لػػو أدتيػػات الريارػ الخارجي ػ والعالقػػات الدوليػ  ،أف تعريػػؼ أي ملهػػوـ يكػػوف

م ػػف ثناي ػػا خصائص ػػه المش ػػترك  ،إال أف تعري ػػؼ الملكػ ػريف يختم ػػؼ ت ػػاختالؼ مرجعي ػػاتهـ اللكريػ ػ
تالنرت لمريار الخارجي ودذا يعكس مدى تعقيددا.
 مفيوم السياسة الخارجية
إف مػػا يميػػز الريار ػ الخارجي ػ دػػو تعػػدد محػػدداتها وجهػػات صػػنة ق ارراتهػػا وررػػـ توجهاتهػػا،

إنال إلى أف التوجه نحو تيئ الثاتت ليها دو التغير الدائـ لو المواقؼ(.القرنو)29 :2002 ،
فكل تعريف ييمل بعض جوانب وأبعاد الظاىرة وىذا األمر يعود لعدة اعتبارات أىميا:

 .1أف مكان ػ الػػدوؿ لػػو النظػػاـ الػػدولو تعتػػر عػػف أدػػدالها وطموحاتهػػا لػػو محيطهػػا الخػػارجو
حيث أف الريار الخارجي لمدوؿ العظمو تختمؼ عنها لمدوؿ الصغرى.

 .2أ ف الريار الخارجي لدول مف الدوؿ ناتج عف تلاعؿ عػدة عوامػؿ منهػا الدائمػ أو المؤقتػ
منها المادي والمعنوي  ،واألراري والثانوي ومنها الرممي والدموي ( .غالو)30 :1962 ،

مف دنػا يجػب أف يجمػة تعريػؼ الريارػ الخارجيػ تػيف محػددات الريارػ الخارجيػ وأدػدالها

وتوجهاتها وأدواردا ،وكذا الورائؿ التو تنلذ تهػا ،أي تػيف االتجادػات وااللت ازمػات الدوليػ وقػدرات
وحوالز اللعؿ( .مالح)14 :2005 ،
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ػاء عم ػػى م ػػا ر ػػتؽ يمك ػػف تعري ػػؼ الريارػ ػ الخارجيػ ػ عم ػػى أنه ػػا ك ػػؿ تجميع ػػو لمجموعػ ػ
وتن ػ ً
التوجهات واألدداؼ والمخططات وااللت ازمػات التػو تحركهػا ورػائؿ لتمويمهػا وتحويمهػا إلػى رػموؾ
لعؿ خارجو( .توقارة)2012 ،

وتتــداخل السياســة الخارجيــة مــع مجموعــة مــن المفــاىيم المت اربــة معيــا مــن ديــث الدال ليــة

وأىميا:

أ -العالقات الدولية

تعرؼ العالقات الدوليػ لػو إطػار عػاـ تأنهػا ذلػؾ اللػرع مػف العمػوـ الريارػي الػذي يهػتـ تالشػؤوف

الخارجي والعالقات الدولي (sankhonor ,1992:711) .

إف العالقػػات الدولي ػ دػػو مجمػػؿ الريارػػات الخارجي ػ لمػػدوؿ ،غيػػر أف التلػػاعالت عمػػى المرػػرح
ال ػػدولو ش ػػهدت وج ػػود مح ػػددات أخ ػػري دوف مر ػػتوى الدولػ ػ مث ػػؿ حرك ػػات التح ػػرر ،الجماع ػػات
العرقي  ،المنظمات الدولي لوؽ الحكومي والشركات متعددة الجنريات.
ب -الدبموماسية واالستراتيجية
ت ػرتتط الدتمومارػػي واالرػػتراتيجي تالريار ػ الخارجي ػ مػػف حيػػث أنهػػا ورػػائؿ لتحقيػػؽ أدػػداؼ
الريار ػ الخارجي ػ  ،لالدتمومارػػي تختمػػؼ عػػف الريار ػ الخارجي ػ  ،لهػػو الوجػػه التنليػػذي لمريار ػ

الخارجي والتو تعتتر الوجه التشريعو إلدارة العالقات الدولي ( .غالو)26 :1962 ،

أمػػا االرػػتراتيجي لهػػو لػػف ارػػتخداـ القػػوة لموصػػوؿ إلػػى أدػػداؼ الريارػ  ،مػػة ارػػتخداـ ورػػائمنا
ّ
التو نمتمكها ألنؿ ارتخداـ( .مهنا)614 :2002 ،
لالريار الخارجي وجهيف ،األوؿ رممو يقوـ عمى االقنػاع والتلػاوض ،والثػانو يمثمهػا الجانػب

العركري الذي يقوـ عمى لف اإلكراس تالقوة.
ت -السياسة الداخمية
إف الريار الخارجي تتدأ أيف تنتهو الريار الداخمي  (Kissinger,1969,261) ،لالريارػ
الخارجيػ دػػو انعكػػاس لمريارػػات الناتج ػ عػػف تلاعػػؿ متغيػرات التيئ ػ الداخميػ  ،ودػػذا يػػدلؿ عمػػى
وجػػود تػراتط تػػيف الريارػ الداخميػ والريارػ الخارجيػ ويلهػػـ لػػو إطػػار االنتمػػاء لمدولػ كمصػػدر

لمريارييف.

ومف دنا ،رنتناوؿ لو دذا اللصؿ محددات الريار الخارجي لو مجمس التعاوف الخميجو،

حيػػث رػػيتـ د اررػػته لػػو متحثػػيف ،تحيػػث نتنػػاوؿ لػػو المتحػػث األوؿ المحػػددات الداخميػ لمريارػ
الخارجيػ لمجمػػس التعػػاوف ،تينمػػا لػػو المتحػػث الثػػانو نتطػػرؽ إلػػى المحػػددات الخارجيػ لمريار ػ

الخارجي لممجمس.
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المبدث األول :المدددات الداخمية لمسياسة الخارجية لمجمس التعاون الخميجي
لمحػػديث عػػف أي ريار ػ خارجي ػ ألي دول ػ أو منظوم ػ محمي ػ أو إقميمي ػ أو دولي ػ التػػد مػػف

الحديث عف المحددات الداخمي  ،والتو تشمؿ العديد مف المحددات ،وتتلػاوت دػذس المحػددات لػو
تأثي ارتها عمػى الريارػات الخارجيػ لمػدوؿ ،وقػد أونػل (جوزيػؼ لرانكػؿ) لػو كتاتػه (عمميػ صػنة

الريارػ ػ الخارجيػ ػ ) ،أف ق ػػرار الدولػ ػ ال يص ػػنة م ػػف ط ػػرؼ الدولػ ػ  ،ولك ػػف تأشخاص ػػها م ػػف ألػ ػراد
ومجموعػػات ،ولكننػػا رػػنركز لػػو دػػذا المتحػػث عمػػى أدػػـ دػػذس المحػػددات والتػػو لهػػا تػػأثير عمػػى

الونة اإلقميمو والدولو ،ورنتحدث لو ثالث محددات رئيري ودو (Frankel, 1963: 2) :

أوالً :مدددات سياسية.

ثانياً :مدددات ديموغرافية.
ثالثاً :مدددات اقتصادية.

أوالً :المدددات السياسية
المحػػددات الريارػػي مػػف المػػؤثرات المهم ػ التػػو تؤخػػذ تعػػيف االعتتػػار عنػػد أصػػحاب الق ػرار لػػو
الريارػ الخارجيػ لمدولػ  ،والتػػو تحػدد توجهاتهػػا الريارػػي تجػػاس الػدوؿ األخػػرى ،لمجمػػس التعػػاوف
الخميجو منذ تدايات عممه لػو المجػاؿ الريارػو ارػتطاع صػياغ ريارػات موحػدة تجػاس القنػايا
الرياري التو تهـ مجمس التعاوف الخميجو ودوله ومنطق الخمػي عمػى كػؿ المرػتويات اإلقميميػ
والعرتي ػ والدولي ػ  ،والتعام ػؿ عمػػى الرػػاح الدولي ػ كمنظوم ػ ريارػػي ارتكػػزت لػػو ريارػػاتها عمػػى
االحتػراـ المتتػػادؿ ،وعػػدـ التػػدخؿ لػػو الشػػئوف الداخميػ لػػدوؿ المجمػػس ولػػدوؿ الجػوار ،مػػة م ارعػػاة
مصالل المجمس المشترك  ،وتما يحقؽ األمف واالرتقرار لمجمية( .األمان العام )2015 ،
لمنذ تأريره ،ولو ظؿ التحديات واألخطار األمني التو تواجه منطق الخمي تشكؿ عػاـ ،كانػت
ريارات مجمس التعاوف الخميجو ترتكز عمى الحلاظ عمى أمف الخمي وارػتق اررس ،والتصػدي لكػؿ
أرتاب ومصادر الخطر ،األمر الػذي كػاف وانػحاً لػو الحػرب العراقيػ اإليرانيػ  ،والغػزو الع ارقػو
لدول الكويت واحتاللها ،حيث حػددت ريارػات المجمػس التحػرؾ الجمػاعو لػدوؿ مجمػس التعػاوف
الخميجو إليقاؼ الحروب ،وعدـ اتراع رقعتهػا ،والعمػؿ عمػى مواجهػ التحػديات األمنيػ  ،والعمػؿ
الدتمومارو الجماعو لما يحدث لو المنطق  ،انال إلى مراندة ريار المجمس لدولػ االمػارات
العرتي ػ المتحػػدة ودعمهػػا لػػو ارػػتعادة حقهػػا لجزردػػا الػػثالث طنػػب الكتػػرى وطنػػب الصػػغرى وأتػػو
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مور ػػى ،وذل ػػؾ تار ػػتخداـ كالػ ػ الور ػػائؿ الر ػػممي  ،ول ػػو المج ػػاؿ الريار ػػو عم ػػى الر ػػاح العرتيػ ػ
والدولي ػ لقػػد ركػػزت الريارػػات الخارجي ػ لممجمػػس عمػػى العمػػؿ المشػػترؾ لػػدعـ القنػػايا العرتي ػ ،
وخاص القني اللمرطيني لو كؿ المرتويات وعمى الراح اإلقميمي والدولي ( .االمانػ العامػ ،
)2015
إف طتيعػ ػ ال ػػنظـ الريار ػػي ل ػػو مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو تعتم ػػد ل ػػو نظمه ػػا الريار ػػي الطريقػ ػ
الممكي ػ واألميري ػ والعائمي ػ والوراثي ػ  ،ودػػذا يعنػػو غيػػاب األح ػزاب الريارػػي وجماعػػات النػػغط
الريارػػو ،والتػػو يترتػػب عميهػػا غيػػاب دور المػواطف لػػو صػػناع القػرار ،وتػػذلؾ ال يمعػػب دو اًر لػػو
التػػأثير لػػو الريارػػات الخارجي ػ لدولػػه ،مػػة أف تعػػض دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لػػو ا ون ػ
األخيػ ػرة ش ػػهدت تع ػػض اإلص ػػالحات ،ك ػػبجراء انتخات ػػات تمديػ ػ ل ػػو المممكػ ػ العرتيػ ػ الر ػػعودي ،
ومحػ ػػاوالت اصػ ػػالحي لػ ػػو دوؿ المجمػ ػػس األخػ ػػرى ،حيػػػث ظهػ ػػرت تع ػػض المش ػػاركات الريارػ ػػي
وتع ػػددت المؤرر ػػات م ػػف خ ػػالؿ وج ػػود ر ػػمط تنليذيػ ػ ومجم ػػس وزراء وجه ػػاز تشػ ػريعو ور ػػيادة
لمقنػػاء داخػػؿ دوؿ المجمػػس ،األمػػر الػػذي أحػػدث تقػػارب تػػيف المؤررػػات ،وأصػػتل دنػػاؾ تعػػاوف
مش ػػترؾ ل ػػو كالػ ػ المج ػػاالت الريار ػػي واالقتص ػػادي واألمنيػ ػ واالجتماعيػ ػ والثقاليػ ػ والص ػػحي ،
ووجود ريارات خارجي متشاته لممجمس مف القنايا المختمل ( .دياجن )2014/08/13 ،
ثانياً :مدددات ديموغرافية
يعتتر المحدد الديموغرالو تتعديه اإليجاتو والرمتو مف المحددات الداخمي ألنماط التلاعالت لو
الدوؿ ،لالتحوالت الديموغرالي تلرض تهديدات لالرتقرار الريارػو مػف خػالؿ التنػخـ الرػكانو،
واختالؿ التوزية المجتمعو وتراجة معدالت الخصوت  ،انال لممشاكؿ المجتمعي المتعددة والتو

تمثؿ مدخؿ رئيرو لالحتقاف الداخمو ،ورنتحدث لو دذا المحدد لو ثالث عناصر أراري :
 -1الموقة الجغرالو لمخمي .

 -2الركاف لو دوؿ مجمس التعاوف الخميجو .
 -3العمال األجنتي لو دوؿ المجمس .

36

 -1الموقع الجغرافي لمخميج
يتمتة الخمي تأدمي ارتراتيجي كتيرة ،ودناؾ تداخؿ تيف الخمي وشته الجزيرة العرتي  ،حيث

يحد الخمي مػف الشػرؽ شػته الجزيػرة العرتيػ  ،ومػف الغػرب التحػر األحمػر ،ومػف الجنػوب الشػرقو
ّ
والغرت ػػو المح ػػيط الهن ػػدي وخم ػػي عم ػػاف وخم ػػي ع ػػدف ،وتن ػ ّػـ الجزيػ ػرة دوالً جزيري ػػه ودوالّ أخ ػػرى
خميجي ػ ألنهػػا تطػػؿ عمػػى الخمػػي تارػػتثناء الػػيمف الػػذي ال يق ػة عمػػى ر ػواحؿ الخمػػي ( ،القطػػب،

 )708 :1978وايراف والعراؽ لكػؿ منهمػا رػواحمه المطمػ عمػى الخمػي دوف أف تكػوف جػزءاً مػف
شته الجزيرة العرتي  ،ودذس نقط ترتدعو التمييز مف التحديػد الجغ ارلػو لمػدوؿ الخميجيػ والتحديػد

الريارػػو لهػػا ،لمػػف الناحيػ الريارػػي ارػػتتعدت العػراؽ وايػراف مػػف مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو رغػػـ
أنهما تحمالف الصل الخميجي  ،لو حػيف تػـ الحػديث عػف رتػط الػيمف تػالمجمس رغػـ أنػه ال يطػؿ

عمػػى الخمػػي  ،ويمعػػب الموقػػة الجغ ارلػػو دو اًر مهم ػاً ومػػؤث اًر لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،وال ػذي تقػػة

دوله لو منطق ذات أدمي ارػتراتيجي مػف خػالؿ رػيطرتها عمػى أكتػر مخػزوف نلطػو ،كمػا أنهػا
تقػػة لػػو قمػػب التنػػالس اإلقميمػو لػػو المنطقػ  ،وقػػد اكترػػتت منطقػ الخمػػي ودوؿ مجمػػس التعػػاوف

الخميجػػو أدمي ػ ً كتي ػرةً ووارػػع ً لػػو االرػػتراتيجيات العالمي ػ لقيمتهػػا االرػػتراتيجي والجيوتوليتكي ػ

واألمني واالقتصادي والعركري المتميزة ،والتو جعمت منها ركيزة أرارػي لػو التوازنػات الدوليػ ،

(مقمد )9 :1984 ،لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو تُعد مف أكتر المراحات العرتي وأكثردػا غنػى
وأقمها ركاناً( .رويد)141 :2004 ،
كمػػا وتعتت ػػر منطقػ ػ الخم ػػي العرتػػو ملصػ ػالً ار ػػتراتيجياً ل ػػو عالقػػات الصػ ػراع ت ػػيف الش ػػرؽ

والغػػرب ،ودػػو تقػػة عمػػى محػػور طػػرؽ المواصػػالت التحري ػ والجوي ػ تػػيف أورتػػا والشػػرؽ األورػػط
وغػػرب أرػػيا وجنػػوب شػػرؽ أرػػيا ،لهػػذا الموقػػة الجغ ارلػػو االرػػتراتيجو جعمػػه محػػط ادتمػػاـ جميػػة

الػػدوؿ تلنػػؿ تمتعػػه تبنتػػاج الػػنلط واحتياطاتػػه النػػخم ( ،العجمػػو )48 :2006 ،وتعتتػػر دػػذس

الممي ػزات أوراؽ قػػوة تيػػد مجمػػس التعػػاوف ،ولػػو نلػػس الوقػػت تمقػػى تمرػػؤولي كتي ػرة عمػػى الريار ػ

الخارجيػ تجػػاس اإلقمػػيـ والتحػػديات الكتيػرة المحيطػ تػػه ،ويتطمػػب منهػػا أف تمعػػب دو اًر لػػاعالً تجػػاس
كال القنايا.

 -2السكان
يعتت ػػر عنص ػػر الر ػػكاف م ػػف العناص ػػر المهمػ ػ ذات األث ػػر الكتي ػػر ل ػػو الريار ػػات الخارجيػ ػ
لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،حيػػث أف رػػكاف تعػػض دوؿ المجمػػس تعتتػػر أقمي ػ مقارن ػ مػػة أعػػداد
العمال الوالدة لتمؾ الدوؿ ،وقد أدى اكتشاؼ التتػروؿ وتطػور الخػدمات الطتيػ والصػحي والتيئيػ
لػػو دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو إلػػى زيػػادة رػػكاني كتي ػرة ،نتيج ػ عوامػػؿ متعػػددة ،مثػػؿ ارتلػػاع
37

نرػػت المواليػػد ،ألف حكومػػات دػػذس الػػدوؿ كانػػت تشػػجة عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػالؿ صػػرؼ متػػال ماليػ
لكػػؿ مولػػود لػػو تعػػض دوؿ المجمػػس مثػػؿ الكويػػت ،انػػال إلقام ػ القػػرى والتورػػة لػػو خػػدماتها
وتحنػػيردا ،وكػػاف الرػػكاف ينتقمػػوف مػػف القػػرى واألريػػاؼ إلػػى المػػدف تحث ػاً عػػف عمػػؿ حكػػومو أو
عمؿ خاص ال تتولر إال لو المدف الكترى وعواصـ دوؿ المجمس ،ودذس الهجرة أدت إلى ارتلػاع
نرػػت الرػػكاف لػػو المػػدف تشػػكؿ كتيػػر( ،عتيػػد )79 :2002 ،ولقػػد كانػػت دػػذس التػػنقالت والهج ػرة
الرػػكاني لمتحػػث عػػف حيػ ٍ
ػاة كريم ػ ٍ وعػ ٍ
ػيش رغي ػ ٍػد ،لكػػف ترتػػب عمػػى دػػذس الهج ػرة الرػػكاني نت ػػائ
اجتماعي واقتصادي رمتي عمى دوؿ المجمس وتشكؿ متلاوت تيف دوله ،ومف دػذس النتػائ زيػادة
النغط عمى التيئ والخدمات االركاني  ،والتعميمي  ،والصحي وورائؿ النقؿ ،إنػال لنػدرة تػولر
لرص العمؿ لمػذيف انتقمػوا لممػدف الرئيرػي  ،وخاصػ ممػف ال يممكػوف الختػرة والمػؤدالت المطموتػ
لمعمؿ( .الركراف)3 :2009 ،
دذا األمر الذي يؤثر لو الريارات الخارجي لمجمس التعاوف الخميجو مف خػالؿ التصػدي لعػدـ
التػ ػوازف الر ػػكانو ل ػػدوؿ المجم ػػس م ػػة دوؿ الجػ ػوار اإلقميمػ ػو ،مث ػػؿ إيػ ػراف وتاكر ػػتاف ذات التع ػػداد
الركانو الكتير ،ودذا يتطمب ريارات وانح تجاس مواجه المشكم الركاني وتحويمها إلى ميزة
وعمػػؽ ارػػتراتيجو لممجمػػس مػػف خػػالؿ مػػا طػػرح داخػػؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف ريارػػات،
كريار االتحاد الكامؿ لممجمس( ،عتيد )49 :2002 ،ولذلؾ يشكؿ عامؿ الركاف أث اًر كتي اًر لو
الريارات الخارجي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو مة الدوؿ األخرى إقميمياً ودولياً.
 -3العمالة األجنبية
ألرزت الثروة النلطيػ لػو منطقػ الخمػي أجػواء جاذتػ لمهجػرة لمولػود مػف خػارج المنطقػ  ،لولػدت
إليهػػا العمالػ األجنتيػ مػػف جنرػػيات مختملػ عرتيػ وآرػػيوي وألريقيػ  ،إنػػال لكثيػ ٍػر مػػف الوالػػديف
لزيارة الحرميف الشريليف لو المممك العرتي الرعودي ويتقػوا ليهػا وال يعػودوا لتمػدانهـ لمتحػث عػف
العمؿ والعيش الكريـ.
إف نرت الوالديف مػف العمالػ األجنتيػ لمنطقػ الخمػي مػف خػالؿ تصػاعددا الكتيػر مػف لتػرة إلػى
أخرى ،شكمت صورة مخيل لدوؿ المجمس ،نرت ً لعػدد رػكاف الػدوؿ الكتيػر لقػد تمغػت  %80لػو
اإلمارات ،و %63لو الكويت ،و %62لػو عمػاف ،و %26لػو التحػريف ،تينمػا تراوحػت نرػتتها
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ل ػػو الر ػػعودي إل ػػى الثم ػػث( ،ر ػػميماف ،)103 :2011 ،د ػػذس الزي ػػادة وارتل ػػاع نر ػػت الوال ػػديف م ػػف
العمال االجنتي  ،الشؾ أف لها تأثيراتها الرػمتي ريارػياً واقتصػادياً واجتماعيػاً وثقاليػاً ،حيػث كػاف
لها تأثير عمى تركيت المجتمة الخميجو وعاداته وتقاليدس ،وتقميؿ لرص العمؿ المتاح لممواطنيف
األصمييف ،واحداث خمػؿ وانػل تالتركيتػ الرػكاني  ،كمػا أف العمالػ األجنتيػ كانػت مػف العوامػؿ
المهم ػ التػػو ون ػػعت المرػػئوليف لػػو مجم ػػس التعػػاوف الخميجػػو أم ػػاـ مرػػئوليات ونػػة الحم ػػوؿ
المنارت لمتخليؼ مف آثار دذس العمال  ،والعمؿ عمى توجيهها تاالتجاس الصحيل الذي يرادـ لو
تك ػػويف التيئػ ػ األرار ػػي له ػػذس ال ػػدوؿ والمش ػػارك ل ػػو التنميػ ػ االقتص ػػادي والص ػػناعي ( .ر ػػميماف،
)125 :2011
وتاتت قنايا العمال األجنتيػ تمثػؿ أداة لمنػغط الريارػو مػف قتػؿ المجتمػة الػدولو والمنظمػات
الحقوقيػ ػ ل ػػو ظ ػػؿ التط ػػورات االقتص ػػادي الحديثػ ػ  ،لأص ػػتحت م ػػدخالً لمت ػػدخالت الخارجيػ ػ ل ػػو
الشئوف الداخميػ لػدوؿ المجمػس تحػت حجػ انتهاكػات االتلاقيػات الدوليػ المتعمقػ تالعمػؿ وحقػوؽ
المهاجريف وعائالتهـ ،األمر الذي يؤثر رمتاً عمى الهوي الخميجي والتركيتػ الرػكاني واألونػاع
األمني ػ  ،م ػػف دن ػػا ل ػػبف العمالػ ػ األجنتيػ ػ كمح ػػدد ديمغ ارل ػػو ش ػػكمت نقطػػ مهمػ ػ ل ػػو الريار ػػات
الخارجي ومحدداتها ،ألنها شكمت تهديداً حقيقياً ألمف وارػتقرار مجمػس التعػاوف الخميجػو ودولػه،
وكػػاف ذل ػػؾ وان ػػحاً ل ػػو االنػػطراتات واالحتجاج ػػات الت ػػو ق ػػاـ تهػػا العم ػػاؿ ا ر ػػيويوف لتحر ػػيف
ظػػرولهـ وأح ػوالهـ دػػذس األحػػداث التػػو لػػو ارػػتغمت وخرجػػت عػػف أدػػدالها لشػػكمت تحػػدي أمنػػو
وتهديد خطير لممنطق ( .عتد الكريـ)70 :2011 ،
ثالثاً :المدددات االقتصادية
يشػػكؿ العامػػؿ االقتصػػادي محػػدداً مػػؤث اًر لػػو صػػناع القػ اررات الريارػػي الخارجيػ  ،لمػػا يمثمػػه مػػف

أدميػ ٍ كتي ػرٍة ،لهػػو العصػػب األرارػػو لمدول ػ  ،وازدادت أدميتػػه لػػو العػػالـ تعػػد الحػػرب التػػاردة مػػة
انتشػػار ألكػػار االعتمػػاد المتتػػادؿ والتكامػػؿ واالنلتػػاح االقتصػػادي ،ويؤكػػد (لويػػد جينػػيس) أدمي ػ
وتػػأثيرات العوامػػؿ االقتصػػادي لػػو الريارػػات الخارجيػ لمػػدوؿ ،ودػػذا مػػا يعكػػس قػػوة الدولػ وتػػأثير
ق ارراتها عمى رياراتها الخارجي وعالقاتها الداخمي واإلقميمي والدولي ( .داس)36 :2002 ،
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لالمحدد االقتصادي المتمثػؿ لػو الػنلط لػو مجمػس التعػاوف الخميجػو يمعػب دو اًر كتيػ اًر لػو التػأثير
لػػو الريارػػات الخارجيػ والمتغيػرات الريارػػي  ،لػػالنلط يشػػكؿ العمػػود اللقػػري القتصػػاديات الػػدوؿ،
ولكنػػه يحتػػاج لالرػػتقرار الريارػػو والػػديمغرالو ،ويحتػػاج لهػػدوء وارػػتقرار عمػػى المرػػتوى اإلقميمػػو
والػػدولو ،ألف ارػػتقراردا يعنػػو ارػػتقرار متيعػػات الػػنلط وعوائػػدس ،وعمػػى أدمي ػ دػػذا المحػػدد إال أنػػه
يقيػػد تص ػرلات الػػدوؿ إقميمي ػاً ودولي ػاً ،لهػػو يلػػرض أحيان ػاً عمػػى أصػػحاب الق ػرار أف تتتػػة ريارػػات
خارجي معاكر لقناعاتها مف أجؿ الحلاظ عمى ارتقرار األوناع المحيطػ  ،حتػى ال تػؤثر رػمتاً
عمػػى معامالتهػػا النلطي ػ ( ،دياجن ػ  )2014/08/13 ،لمنػػذ ظهػػور التتػػروؿ لػػو منطق ػ الخمػػي ،
توحدت دوؿ مجمس التعاوف الخميجػو لممحالظػ عمػى دػذس الثػروة االرػتراتيجي  ،لأصػتحت جميػة
دوؿ المجمس أعناء لو منظم أوتػؾ ،لهػذا العامػؿ مكمػؿ لمعامػؿ الريارػو تػيف دوؿ المجمػس،
كمػػا أف دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تعمػػؿ تشػػكؿ جمػػاعو ومشػػترؾ لػػو الصػػناعات التحويمي ػ
التو تعتمد عمى النلط ،وكانت ايراداتها تعتمد عمى التتروؿ ومشتقاته ،إنال ً إلى أف جمية دوؿ
المجمػػس تعتمػػد ل ػػو اقتصػػاددا عمػػى ال ػػنلط ،والػػذي أص ػػتل العت ػاً مهم ػاً ل ػػو االقتصػػاد الع ػػالمو،
وأصتحت ريارات المجمس االقتصادي تمثؿ عامالً ألرعار التتػروؿ لػو الرػوؽ العػالمو ،والػذي
تعتمػػػد عميػػػه غالتي ػ ػ أرػ ػػعار المنتجػ ػػات والرػػػمة والخػ ػػدمات ،ول ػػذلؾ كان ػػت دوؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف
الخميجػػو حريص ػ عمػػى أف تكػػوف ريارػػاتها لػػو دػػذا المجػػاؿ قائم ػ عمػػى المحالظ ػ عمػػى أرػػعار
التتروؿ وخاص لو ظؿ األزمات الرياري واالقتصادي ( .صادؽ)69 :2010 ،
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المبدث الثاني :المدددات الخارجية لمسياسة الخارجية لمجمس التعاون الخميجي
تعتتػػر التيئ ػ الخارجي ػ مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة لػػو الريارػػات الخارجي ػ لمػػدوؿ ،حيػػث تطػػرح دػػذس
التيئػ تمرػػتوياتها اإلقميميػ والدوليػ مجموعػ متغيػرات تػػؤثر عمػػى الريارػ الخارجيػ  ،ورػػنتحدث
عػػف المحػػددات الخارجي ػ مػػف خػػالؿ ك ػ ّؿ مػػف المحػػددات اإلقميمي ػ والمحػػددات الدولي ػ ( .محمػػد،
.)24 :1999
أوالً :المدددات اإلقميمية
تتػػأثر ريار ػ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تطتيع ػ التلػػاعالت والتوازنػػات اإلقميميػ المحيط ػ  ،األمػػر
الذي ينعكس عمى ق ارراتها الخارجي تجاس الدوؿ ،وكال القنايا المتعمقػ تػدوؿ الجػوار الجغ ارلػو،
ورنتحدث لو دذا الجانب لو عدة عناصر متداخم ومهم عمى النحو التالو :
 .1الدور اإلي ارنو.
 .2النزاعات الحدودي تيف دوؿ المجمس مة دوؿ الجوار .
 .3العالق مة إررائيؿ.
 -1الدور اإليراني
العالقػػات اإليرانيػ الوديػ تػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ال تمنػػة شػػعور المجمػػس تاالنزعػػاج مػػف
الريارات اإليراني تجػاس دولػه ،خاصػ أف إيػراف دولػ كتيػرة ولهػا امتػدادات شػيعي كتيػرة لػو دوؿ
المجمس ،ودػو ترػتغؿ ذلػؾ تشػكؿ رػمتو ،لدولػ الكويػت يتػراوح عػدد الرػكاف الشػيع تهػا ،%30
والعراؽ والتحريف  %60مف رػكانها شػيع  ،ودنػاؾ تخػوؼ وقمػؽ كتيػر يتعػاظـ يومػاً تعػد يػوـ مػف
احتمػػاؿ إقامػ دولػ شػػيعي لػػو العػراؽ ،األمػػر الػػذي قػػد يشػػجة شػػيع الخمػػي عمػػى التحػػرؾ تػػنلس
االتجاس ،لذلؾ كثير مف شيوخ الخمػي ودولهػـ وشػعوتهـ شػاركوا الممػؾ الرػعودي عتػد اهلل تػف عتػد
العزيز مخاولػه مػف تكػويف دػالؿ شػيعو يمتػد مػف لتنػاف إلػى العػراؽ وايػراف ثػـ يتجػه إلػى التحػريف
جنوتاً وما تعددا ،إنال إلى التوتر القائـ تيف اإلمػارات العرتيػ المتحػدة وايػراف لػو نزاعهػا حػوؿ
الجزر الثالث( .تشوتيف)186 :2007 ،
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إف تن ػػامو المش ػػروع الن ػػووي اإلي ارن ػػو وك ػػذلؾ التح ػػرؾ اإلي ارن ػػو الكتي ػػر ل ػػو تع ػػض دوؿ مجم ػػس
التعاوف الخميجو دليؿ وانل عمى التمدد الشيعو لو المنطق والذي تدأت مالمحه تظهر تش ٍ
ػكؿ
انل ،كؿ ذلؾ تكؿ تأكيػد يهػدد التواجػد الرػنو لػو منطقػ الخمػي والتػو تػأثرت عالقاتهػا تػبيراف
و ٍ
ٍ
تشكؿ ٍ
مثير لمقمؽ ممػا يحػدث لػو العػراؽ ،ومػا يحػدث لػو الػيمف ،كمػه يػدعو لمخػوؼ مػف تصػدير
اللك ػػر الش ػػيعو ولك ػػر الث ػػورة اإليرانيػ ػ ته ػػدؼ قم ػػب األنظمػ ػ الحاكمػ ػ ل ػػو دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف
الخميجو التو تعتتردا إيراف دوؿ معادي لها( .الشمري)54 :2012 ،
وقػػد حاولػػت دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ارػػتخداـ العديػػد مػػف الورػػائؿ والمحػػاوالت لمجاته ػ
األخط ػػار الت ػػو ت ػػأتيهـ م ػػف الط ػػرؼ اإلي ارن ػػو ألف دوؿ المجم ػػس تعتق ػػد أف إيػ ػراف تح ػػاوؿ ل ػػرض

ر ػػيطرتها وتور ػػية نلوذد ػػا عم ػػى المنطقػ ػ  ،ل ػػدوؿ المجم ػػس تتخ ػػوؼ م ػػف ح ػػدوث ت ػػوترات إقميميػ ػ

وخاص لو الرعودي والتحػريف ،مػة ذلػؾ لػدوؿ المجمػس لػديها اعتقػاد تبمكانيػ احتػواء إيػراف مػف

خالؿ التواصؿ الدائـ والتعاوف معها( .درويش)9 :2009 ،

إف المر ػػأل اإليرانيػ ػ م ػػف أكث ػػر القن ػػايا تعقي ػػداً وحرار ػػي ً ،والت ػػو تواج ػػه دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف
الخميجػػو ،لهػػو جػػارة مػػف الناحي ػ الجغرالي ػ لممجمػػس ،لكنهػػا تعاديػػه ريارػػياً ألنهػػا ترتكػػز عمػػى
عقي ػػدتها الدينيػ ػ المتمثمػ ػ (العقي ػػدة الش ػػيعي ) وص ػػاحت نعػ ػرة لارر ػػي قوميػ ػ  ،وتعتت ػػر إيػ ػراف م ػػف
المهددات األمني لمجمس التعاوف الخميجو ،لهو تحتػؿ الجػزر اإلماراتيػ الػثالث (طنػب الكتػرى،
وطنب الصغرى وأتو مورى) ،ولها موقؼ معارض لموجود األجنتو لو منطق الخمي  ،وتعد دذا
التدخؿ مهدد خارجو ألمنها ،وتعتتر دوؿ المنطق المتحالل مػة دػذس الػدوؿ األجنتيػ أينػاً عػدواً
لها( .الشمرانو)572 :2010 ،
ويعتتر امتالؾ إيراف لمرالح النووي داجراً لمجمس التعاوف الخميجو ،وتهديداً ألمنػه ،خاصػ أف
إيراف تنظر لممجمس ودوله تنظرة العداء ،وامتالؾ إيراف لمرالح النووي يخمػؽ حالػ رػتاؽ لمترػمل
لو المنطق  ،وتدوف ذلؾ تهيمف إيراف عمى المنطق ومحيطهػا ،إنػال لوجػود أزمػ تتعمػؽ تترػمّل
إي ػ ػراف تالرػ ػػالح النػ ػػووي مػ ػػة الغػ ػػرب والمجتمػػػة الػ ػػدولو ،األم ػػر الػ ػػذي ين ػػة المنطق ػ ػ لػػػو دائ ػ ػرة
الصراعات والنزاعات ،والتو تؤدي إلى عدـ االرتقرار والتخوؼ األمنو مف خػالؿ االشػتتاؾ تػيف
إيراف والواليات المتحدة األمريكي  ،ويترتب عمى ذلؾ إغالؽ إيراف لمنيؽ درمز ،لتتعطػؿ حركػ
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النلط الدولي  ،وتتأثر المنطق تيئياً واقتصادياً( ،عتد الكريـ )70 :2011 ،دذا الدور اإليرانو لو
المنطق يعتتر مف المحددات الرئيري لو الريارات الخارجي لمجمس التعاوف الخميجو.
 -2النزاعات الددودية بين دول المجمس مع دول الجوار
ودو نزاعات وصراعات لو غالتيتهػا ن ازعػات حدوديػ ذات تعػد تػاريخو أو تنالرػو عمػى المػوارد
الطتيعي  ،وقد شكمت دذس النزاعات طيم العقود الراتق مف تاريخ مجمس التعاوف الخميجو عائقاً
أرارػػياً لػػو وجػػه التكام ػؿ االرػػتراتيجو تػػيف دولػػه ،ودػػو رػػتب التػػوتر الػػدائـ والمرػػتمر تػػيف دوؿ
المجم ػػس ودوؿ الجػ ػوار الجغ ارل ػػو ،ود ػػذس الن ازع ػػات ل ػػـ تق ػػؼ عن ػػد ح ػػد النػ ػزاع الح ػػدودي أو نػ ػزاع
الم ػوارد ،تػػؿ تعػػدت ذلػػؾ الػػى ن ػزاع حػػوؿ منػػاطؽ ارػػتراتيجي  ،وخاص ػ خطػػوط المالح ػ الحيوي ػ ،
ودذس النزاعات لها تأثيراتها عمى التعاوف تيف دوؿ المجمس ومحيطه اإلقميمػو ،حيػث تمجػأ تعػض
دوؿ المجمس لتحييد نلرها عػف دػذس الن ازعػات ،ودػذس المواقػؼ المختملػ المتتاينػ تمثػؿ عػائؽ لػو
إرراء ارتراتيجي مشترك لمريارات الخارجي لممجمس.
لتعػػد خػروج تريطانيػػا وارػػتقالؿ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،حػػدثت ن ازعػػات حػػوؿ الحػػدود تػػيف
دوؿ المجمس ،وارتطاع المجمس أف يرهـ لو تروي تمؾ الن ازعػات ليمػا تػيف دوؿ المجمػس وتػيف
المجمس ودوؿ الجوار ،ورنتطرؽ لو الحديث حوؿ دذا المونوع مف خالؿ:
أ .النزاعات الحدودي تيف دوؿ المجمس.
ب .النزاعات الحدودي تيف المجمس ودوؿ الجوار.
أ .النزاعات الددودية بين دول المجمس
 النزاع ال طري – البدريني
إف جهود مجمس التعاوف الخميجو لـ تقتصر عمى ترػوي الن ازعػات تػيف الػدوؿ العرتيػ واإلقميميػ
والدولي ػ أو تػػيف أحػػد دوؿ المجمػػس والػػدوؿ األخػػرى ،تػػؿ كػػاف لممجمػػس دو اًر لػػو ترػػوي الن ازعػػات
التو حػدثت تػيف دوؿ المجمػس ليمػا تينهػا كػالنزاع القطػري – التحرينػو حػوؿ جػزر (حػوار ولشػت
الديتؿ)( .عتيد)182 :2002 ،
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 النزاع دول وادة البريمي
الن ػزاع الحػػدودي تػػيف كػػؿ مػػف الرػػعودي وعمػػاف واإلمػػارات حػػوؿ واح ػ التريمػػو وذلػػؾ ألدميتهػػا
كموقػة غنػو تػػالمخزوف النلطػو ،و تػدخمت جامعػ الػدوؿ العرتيػ وتوصػػمت التلػاؽ عػػاـ ،1974
أخػػذت تموجتػػه اإلمػػارات رػػت واحػػات ،وحصػػمت المممكػ العرتيػ الرػػعودي عمػػى منلػػذ تحػػري لػػو
خور العديػد ،ونجػل مجمػس التعػاوف الخميجػو لػو ترػوي خاللاتػه الحدوديػ تػالطرؽ الرػممي رغػـ
تعقيػػدات المشػػاكؿ ،وذل ػػؾ لألدمي ػ االقتص ػػادي لممنػػاطؽ المتن ػػازع عميهػػا الكتش ػػاؼ الػػنلط ليه ػػا.
(المراكتو)84 :1998 ،
ب .النزاعات الددودية بين المجمس ودول الجوار
 النزاع اليمني الجنوبي مع عمان
وقد رعى مجمس التعاوف الخميجو تتروي النزاعات تيف دوله ودوؿ الجوار ،ومنها النػزاع اليمنػو
الجنوتو مػة عمػاف عػاـ  ،1970وحصػؿ دػذا النػزاع نتيجػ دعػـ الػيمف الجنػوتو لمجتهػ الشػعتي
لتحرير عماف لو محارت الرمطاف قاتوس.
 النزاع اإليراني اإلماراتي دول الجزر الثالث
لقد ارتولت إيراف عمى الجػزر اإلماراتيػ الػثالث طنػب الكتػرى وطنػب الصػغرى وأتػو مورػى،

نظ اًر لألدمي الكترى لها مف حيث الموقة االرتراتيجو الذي يشػرؼ عمػى المالحػ نػمف الخمػي

العرت ػػو ،إن ػػال لقرته ػػا م ػػف من ػػيؽ درم ػػز ،ومعظ ػػـ الر ػػلف المحممػ ػ تالص ػػادرات النلطيػ ػ تم ػػر
تمحاذاة شواط دذس الجزر مما يرهؿ الرقات مف جه  ،ويعطو دعماً معنوياً لمحتميهػا مػف جهػ

أخرى.

دػػذس الن ازعػػات قائم ػ  ،تػػـ ترػػوي تعنػػها ومحاول ػ ترػػوي الػػتعض ا خػػر والػػذي الزاؿ قائم ػاً،

ود ػػذا ل ػػرض عم ػػى مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ريار ػػات خارجيػ ػ متع ػػددة عم ػػى المر ػػتوى العرت ػػو
واإلقميم ػػو وال ػػدولو ،تق ػػدي اًر لمص ػػمح المجم ػػس ودولػ ػػه عم ػػى الر ػػاح الدوليػ ػ  ،واحت ارمػ ػاً لمق ػ ػوانيف

والمعاددات الدولي .
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 -3العالقة مع إسرائيل
تعتتػػر دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو والعتتػػارات دينيػ وقوميػ وارػػتراتيجي تالشػػكؿ التقميػػدي

جػػزءاً رئيرػػياً لػػو المواجهػ العرتيػ اإلرػرائيمي  ،حيػػث تػػدأت مشػػاركتها لػػو الصػراع متكػ اًر ،ولكػػف
تع ػػد ح ػػرب ع ػػاـ  ،1967ت ػػرز ذل ػػؾ تش ػػكؿ أكت ػػر وخاصػ ػ تع ػػد اح ػػتالؿ كام ػػؿ لمر ػػطيف والق ػػدس
واحتالؿ جزيرتو صنالير وتيراف الرعوديتيف( .أتو طه)126 :2006 ،

ومما ال شؾ ليه أف دخوؿ مجمس التعاوف الخميجو لػو العمميػ الرػممي وتتنيػه لهػا دػو أمػر

لػػو غاي ػ األدمي ػ  ،ألف دوؿ المجمػػس قػػادرة عمػػى جعػػؿ الموقػػؼ اللمرػػطينو أكثػػر اعتػػدالً ،لكػػف
إررائيؿ لـ تتمكف مف العمؿ مػة مجمػس التعػاوف الخميجػو كمنظومػ ريارػي واحػدة ،خاصػ لػو

ظؿ التتايف لدوؿ المجمس لو التعامؿ مة إرػرائيؿ ،لكػاف مػف الصػعب اتتػاع خػط ريارػو موحػد

تجػػاس إرػرائيؿ ،مػػة أف دنػػاؾ دوالً مػػف دوؿ المجمػػس وتشػػكؿ منلػػرد أتػػدت ارػػتعداددا لتقػػديـ تػوادر
حرػػف نيػ تجػػاس إرػرائيؿ مثػػؿ ُعمػػاف وقطػػر والتحػريف ،ودوؿ أخػػرى لػػـ تتخػػذ نلػػس الموقػػؼ نلػػس
المرحم  ،حيث أف ذلؾ كمه له عدة أرتاب ودو( :غورانركو)2009 ،
 الرأي العاـ لو دوؿ المجمس وتشكمه التقميدي ند التطتية مة إررائيؿ ،األمر الػذي مػف

الصعب عمى األنظم الحاكم تجادمه.

 أف التق ػ ػػارب ت ػ ػػيف دوؿ المجم ػ ػػس وارػ ػ ػرائيؿ ر ػ ػػيخمؽ ال ػ ػػدالة لمعناص ػ ػػر الراديكاليػ ػ ػ لمقي ػ ػػاـ

تاألنرار تها.

ودنا يمكػف القػوؿ أف دنػاؾ صػعوت لػو ارػتجات دوؿ المجمػس مػة المطمػب األمريكػو تشػأف

التطتية مة إررائيؿ ،ويتحدث يونيؿ غورانركو لو تقريرس تتاريخ  19أكتػوتر  2009أف إمكانيػ
اتخػاذ دوؿ الخمػي خطػوات لتنػػاء الثقػ وتحرػيف عالقاتهػا مػػة إرػرائيؿ مرتتطػ تتعهػدات أمريكيػ
تمنة التهديدات التو تواجههػا دوؿ المجمػس لػو المنطقػ  ،وعمػى أررػها التهديػد اإلي ارنػو ،ومرػأل

الطاتة الريارو والدينو لمعراؽ.

إف إر ػرائيؿ ترػػعى مػػف وراء التطتيػػة مػػة مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو الػػى تحقيػػؽ عػػدة أدػػداؼ( :
مرجة راتؽ)


تحقيػػؽ نظرتهػػا األمنيػ لمواجهػ الخطػػر العرتػػو عمػػى أمنهػػا وارػػتق اررادا ،حيػػث أنهػػا محاطػ

تأدػػؿ لمرػػطيف داخػػؿ األ ارنػػو المحتم ػ  ،ودوؿ المواجه ػ (مصػػر ،األردف ،رػػوريا ،لتن ػػاف)،
والدوؿ المحاذي لدوؿ المواجه ومف أدمها دوؿ مجمس التعاوف الخمي تما يميزدا مف موقػة

جيوتػ ػػوليتيكى مميػ ػػز ومهػ ػػـ ،ولػ ػػذلؾ ت ػ ػرادف إر ػ ػرائيؿ عمػ ػػى تطػ ػػوير التوجهػ ػػات االرػ ػػتراتيجي

األمريكيػ ػ اإلرػ ػرائيمي ل ػػو منطقػ ػ الخم ػػي م ػػف خ ػػالؿ إشػػراؾ أص ػػدقاء الوالي ػػات المتح ػػدة ل ػػو
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المنطق لو شراك ارتراتيجي إقميمي تحقؽ إلررائيؿ المزيد مف النلوذ الريارػو واألمنػو لػو

المنطق .

 تهػػدؼ إر ػرائيؿ إلػػى تحييػػد موقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف القنػػي اللمرػػطيني وعممي ػ

الرػػالـ ،وتالتػػالو انػػعاؼ عناصػػر التلػػاوض معهػػا ،حيػػث أنهػػا ال ترغػػب تػػأف يكػػوف مجمػػس

التعاوف الخميجو مركز الثقؿ الريارو واالقتصادي واالرتراتيجو لو المواجه معها.

 تهػػدؼ إر ػرائيؿ إلػػى ارػػتغالؿ الرػػوؽ الخميجي ػ التػػو تمتػػاز تقوتهػػا الش ػرائي العالي ػ  ،وتنليػػذ
المشػػارية المشػػترك لػػو مجػػاالت الرػػياح والز ارع ػ وغيردػػا تشػػكؿ يرػػاعد عمػػى الػػدم تػػيف

النلط والماؿ الخميجو والتكنولوجيا اإلررائيمي .

 تػػدرؾ إر ػرائيؿ أف الػػدعـ األكتػػر ألي مواجه ػ أو حػػرب أو مقاوم ػ الحتاللهػػا رػػيكوف تشػػكؿ

أرارػػو مػػف دوؿ الخمػػي  ،حيػػث أف التتػػروؿ العرتػػو لعػػب دو اًر مهمػاً لػػو حػػرب عػػاـ ،1973
لهػػو ترػػعى لمحصػػوؿ عمػػى احتياجاتهػػا التترولي ػ مػػف الغػػاز الطتيعػػو مػػف دػػذس المنطق ػ تػػؿ

تحاوؿ المشارك لو ارتخراج النلط الخميجو.

 تهػػدؼ إر ػرائيؿ إلػػى التػػأثير لػػو الموقػػؼ الشػػعتو وخاص ػ أف دنػػاؾ تنػػاقض تػػيف الم ػػوقليف
الررمو والشعتو مف التطتية مة إررائيؿ ،لترغـ قرار تعض الحكومات الخميجي رلة تعػض

أوجه المقاطع االقتصادي عمى إررائيؿ نجػد أف الموقػؼ الشػعتو مػا زاؿ ممتزمػاً تالمقاطعػ ،

إنػال لػػذلؾ رغػػـ المرونػ لػػو التعػػاطو الررػػمو مػػا زاؿ ممتزمػاً تالمقاطعػ  ،رغػػـ المرونػ لػػو
التع ػ ػػاطو الرر ػ ػػمو تل ػ ػػتل قنػ ػ ػوات اتص ػ ػػاؿ ،إال أف التصػ ػ ػريحات الرر ػ ػػمي تنتق ػ ػػد الممارر ػ ػػات
اإلررائيمي لو األرانو اللمرطيني المحتم .

ولػػو أكتػػوتر  1994والػػؽ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػى إلغػػاء مقاطعتػػه لمػػدوؿ والشػػركات

التػػو لهػػا عالقػػات اقتصػػادي مػػة إر ػرائيؿ ،لكػػف ممثمػػو دوؿ مجمػػس التعػػاوف أكػػدوا أف المقاطع ػ
المتاشرة إلررائيؿ روؼ ترتمر الى أف يتـ التوصؿ التلاؽ رالـ شامؿ تينها وتيف جيرانها.

كــل مــا ت ــدم جعــل العالقــة بــين مجمــس التعــاون الخميجــي بالصـراع الفمســطيني اإلسـرائيمي

تخضع لسياساتو التي تطورت عبر السنوات الماضية تمشياً مع التوجو الـدولي العـام لمتعامـل
مع ىذا الصراع ووفق مصمدة المجمس وموقعو عمى السادة الدولية.

وىنا يرى البادـث أن دول مجمـس التعـاون لـم تتفـق عمـى سياسـة مودـده تجـاه إسـرائيل

فمنيا من أطمق مؤشرات معينة تجاه التعاطي مع إسرائيل كسمطنة عمان والبدرين وقطر لكن
من السابق ألوانو الدديث عن توجو دول أخـرى فـي المجمـس مثـل السـعودية والكويـت بـنفس

االتجاه في الوقت الداضر عمى األقل.
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وىنا يتضح لدى البادث مدى التمايز والتباين بين سياسات ومواقف دول مجمس التعاون

الخميجــي تجــاه الص ـراع الفمســطيني – اإلس ـرائيمي وخاصــة فيمــا يتعمــق بالعالقــة مــع الطــرف

اإلســـرائيمي ديـــث جـــاءت سياســـيات ومواقـــف كـــل دولـــة مـــن دول المجمـــس دســـب تفســـيرىا
وت ديرىا الخاص لمصالديا الوطنية.

ل د لعبت المدددات الداخمية لمسياسة الخارجية لدول مجمس التعاون الخميجي دو ارً ميمـاً

مــن خــالل مدــدداتيا السياســية المتمثمــة فــي طبيعــة الــنظم السياســية لممجمــس والمدــددات
االقتصادية من خالل امتالكيا أكبر مخزون نفطي والمدددات الديمغرافيـة مـن خـالل موقعيـا

الجغرافــي واســتيعابيا المــدروس لمعمالــة األجنبيــة والتــي شــكمت ميــددا أمنيـاً وىــذا كمــو شــكل
مددداً سياسياً ميماً في السياسة الخارجية لمجمس التعاون الخميجي.

ثانياً :المدددات الدولية
عالقات النظاـ الدولو التلاعمي تمثؿ محددا مؤث ار عمى ريار أي دول  ،لعالقػ مجمػس التعػاوف
الخميجو تػالقوى الدوليػ الكتػرى ترػاعددا عمػى لهػـ صػنة القػ اررات الخارجيػ وكيليػ ادارتهػا لهػذس
العالقات ،ورنتحدث دنا عف:
 العالقات األمريكي – الخميجي


العالقات الروري – الخميجي

 -1العالقات األمريكية – الخميجية
تعػػد انهيػػار االتحػػاد الرػػوليتو والكتمػ الش ػرقي انلػػردت الواليػػات المتحػػدة تررػػـ خريطػ العػػالـ
ترؤيتها ولؽ مصالحها وترتيػب المنطقػ العرتيػ ولػؽ أولوياتهػا ،خاصػ أف منطقػ الخمػي كانػت
تتجه إليها أنظار األمـ والشعوب كونها منطق غني ووالرة الخيرات ،لالواليات المتحدة األمريكي

عممػػت عمػػى ارػػتتعاد القػػوى األخػػرى عػػف منطق ػ الخمػػي تكػػؿ الورػػائؿ ،ألنهػػا تعتتردػػا الػػدـ الػػذي

يج ػػري ل ػػو شػ ػراييف اقتص ػػاددا وق ػػد ار ػػتثمرت الوالي ػػات المتح ػػدة الح ػػرب العرتيػ ػ -اليهوديػ ػ ع ػػاـ

1973ـ ارتثما اًر ريارياً ،لخػالؿ حػرب  1973قػرر الممػؾ ليصػؿ لػو حينػه منػة تصػدير الػنلط

ػاء عميػػه أصػػدر ال ػرئيس األمريكػػو جيمػػو
لمػػدوؿ التػػو تػػدعـ الكيػػاف اإلر ػرائيمو لػػو لمرػػطيف ،وتنػ ً
كارتر أم اًر رئارياً تنمف االرتراتيجي القومي لتالدس ،حيث تنمف األمر اعتتػار منطقػ الخمػي
نػمف المصػالل العرػكري االرػتراتيجي لمواليػات المتحػػدة وأنهػا رػتتدخؿ تارػتخداـ كالػ الورػػائؿ

الالزم تما ليها القػوة العرػكري لػو حػاؿ االعتػداء عمػى المصػالل األمريكيػ لػو منطقػ الخمػي ،
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واعتتػ ػػر تهديػ ػػد دوؿ الػ ػػنلط دػ ػػو تهديػ ػػد الواليػ ػػات المتحػ ػػدة ( ،الرػ ػػماف )93 :2004 ،لقػ ػػد رػ ػػعت

الواليػ ػػات المتحػ ػػدة لػ ػػو التحػ ػػث عػ ػػف أي رػ ػػتب لمتػػػدخؿ لػ ػػو منطق ػ ػ الخمػ ػػي مهمػ ػػا كػ ػػاف الرػ ػػتب
والمصػػدر ،ر ػواء االتحػػاد الرػػولييتو أو إي ػراف أو حتػػى إحػػدى دوؿ الخمػػي ( .الرػػماف:2004 ،

)96

أوع ػػزت الوالي ػػات المتح ػػدة لمكوي ػػت تزي ػػادة انتاجه ػػا النلط ػػو ،األم ػػر ال ػػذي جع ػػؿ العػػراؽ ي ػػتهـ

الكويت تالمشارك لو مؤامرة أمريكي ترتهدؼ أمنه ومصالح الحيوي  ،ألف زيادة انتاج الكويػت

يؤدى إلػى خرػارة العػراؽ خرػارة لادحػ نتيجػ تػدنو األرػعار لػو وقػت انشػغاؿ العػراؽ لػو حرتػه
مػػة إي ػراف ،وتعػػد لشػػؿ المتاحثػػات تيػػنهـ قػػرر الع ػراؽ اجتيػػاح الكويػػت لػػو  2أغرػػطس .1990

(رعد الديف)2013/08/06 ،

لـ تكتؼ الواليات المتحػدة تمػا حققتػه مػف أدػداؼ لػو حرتهػا عػاـ  ،1991تػؿ ذدتػت لونػة

الخطط والمخططات الحػتالؿ العػراؽ وارػقاط نظامػه ،ولعػالً شػنت الحػرب عمػى العػراؽ ،وتعػددا
دخمت الواليات المتحدة العػراؽ تحػت مرػمى تحريػر العػراؽ عػاـ  ،2003وتػذلؾ قامػت تالرػيطرة
عمى المنطق تحت مروغات ارتراتيجي تركزت عمى رتتيف رئيريف دما التتروؿ وأرمح الدمار

الشامؿ لدى العراؽ.

وق ػػد ون ػػعت الوالي ػػات المتح ػػدة ع ػػدة رك ػػائز لمنظ ػػاـ األمن ػػو األمريك ػػو ل ػػو الخم ػػي والش ػػرؽ

األورط ودو( :المنصور)74 :2009 ،

 .1التدخؿ المتاشر وارتخداـ القوة لمواجه أي تهديد لممصالل األمريكي لو الخمي .
 .2منة ظهور أي قوة تحمؿ ريطرة إقميمي تهدد األمف واالرتقرار حيث عممت عمى احتواء

العراؽ وايراف كمصمح ارتراتيجي لو المنطق .

 .3ريار االعتماد المتتادؿ تيف الخمػي والمشػرؽ العرتػو كمركػز لمصػراع العرتػو ومرػاعو

إنجػػاح العممي ػ الرػػممي لمص ػراع اللمرػػطينو اإلر ػرائيمو مػػف خػػالؿ مشػػارك دوؿ مجمػػس التعػػاوف
الخميجو لو عممي التروي والتطتية مة إررائيؿ.

 .4تػػذؿ الجهػػود الكتي ػرة لمحػػد مػػف انتشػػار أرػػمح ال ػدمار الشػػامؿ وتعزيػػز الديموقراطي ػ لػػو

المنطق  ،ودذا يؤكد أف أي نظاـ أمنو جديد لو الخمي لف يقوـ إؿ تمتادرة وجهود أمريكي .

 .5إف التناء الجديد لمنظاـ األمنو لو الخمي يتـ لػو ظػؿ عجػز شػته كامػؿ لمنظػاـ العرتػو،

ودذا يعكس لو األراس مصالل الطرؼ القوي لو معادل األمف الخميجو ودو الواليات المتحػدة

األمريكي .
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ويمكن ال ـول أن المنظـور األمريكـي لمنط ـة الخمـيج يرتكـز عمـى ثـالث أطـر أساسـية لتد يـق

األمن واالست رار لمنط ة الخميج:

اإلطــار األول :تنػػاء قػػوة ذاتي ػ لػػدوؿ الخمػػي يمكنهػػا التصػػدي جزئي ػاً لمتهديػػدات المرػػتقتمي التػػو

يمكف أف تواجهها.

اإلطـــار الثـــاني :تنػػاء نظػػاـ إقميمػػو مشػػترؾ لانػػذار المتكػػر مػػف أجػػؿ زيػػادة لاعمي ػ ق ػوات دوؿ

مجمس التعاوف الخميجو.

اإلطــار الثالــث :العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ التكامػػؿ تػػيف األرػػمح والوقػػود والػػذخيرة لػػو دوؿ مجمػػس

التعاوف(kostiner, 1998: 190) .

وتػػالرغـ مػػف مػػرور وقػػت طويػػؿ عمػػى إنشػػاء مجم ػس التعػػاوف الخميجػػو منػػذ عػػاـ ،1981

إال أف الق ػػدرة العر ػػكري ل ػػدوؿ المجم ػػس ما ازل ػػت دوف الم ػػأموؿ قيارػ ػاً ت ػػدوؿ الجػ ػوار مث ػػؿ العػ ػراؽ
وايراف ،تالرغـ مف االتلاؽ الكتير عمى الترػميل ،ومػة أف محػاوالت تنػاء القػدرات العرػكري كانػت
ناجح إلى حد ما إال أنها لـ تكف قادرة عمى حماي نلرها ند القوى اإلقميمي .

وقػػد ارػػتمر المنظػػور األمريكػػو ألمػػف منطق ػ الخمػػي خػػالؿ الترػػعينات مػػف القػػرف العش ػريف،

ولو  18مايو  1995أمػاـ مجمػس العالقػات الخارجيػ  ،أعمػف وزيػر الػدلاع األمريكػو ولػيـ تيػري

أف دناؾ ثالث مكونات لتنليذ الريار األمريكي (perry, 1995: 8) :
 .1دعـ القدرات الدلاعي اللردي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو.

 .2العمؿ مف أجؿ دعـ القدرة الدلاعي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو.
 .3المحالظ عمى قدرة دلاعي أمريكي لو المنطق .

وعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تحديػػد ارػػتراتيجي التعػػد الثالثػػو لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،لػػبف

التعض يرى ارتمرار التنريؽ تػيف دوؿ المجمػس أمنيػاً ودلاعيػاً تمػا يحقػؽ تنػاء القػوة الذاتيػ ( .اؿ

رعود)319 :1988 ،

وخاص أف الواليات المتحدة تنظر لمنطق الخمي تادتماـ تال عمى اعتتار أنها ترػتل عمػى

آتار النلط ،وقد اتلقت القوى األراري داخؿ الواليات المتحدة لو نهاي الرتعينيات عمى امتالؾ
أكتر قدر مف المواد التترولي  ،وخاص تعد الحرب العالميػ الثانيػ  ،والتػو خرجػت منهػا الواليػات
المتحدة قوة دولي كترى( .ديكؿ)90 :1986 ،

ولو النهاي لبف الواليات المتحػدة دعػت لمشػارية عػدة لممحالظػ عمػى مصػالحها لػو منطقػ

الخمي تارتمرار إمدادات النلط ،والحلاظ عمى ارتقرار الخمي وأمنها نماناً الرتمرار تدلؽ تمؾ

االمدادات النلطي (khomenind, 1989: 19) .
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ويرى البادث أنو لم يكن أمام دول مجمس التعاون الخميجي سـوى التدـالف مـع الواليـات

المتددة باعتبارىا ال وة التي تستطيع الوقوف في وجو األطماع السوفيتية فـي المنط ـة وألن

الواليات المتددة األكثر داجة لضمان تدفق النفط إلى الدول الغربيـة إضـاف ًة إلـى أنيـا قـدمت
الدعم العسكري واألمني والدبموماسي لدول المجمس ودمايتيا بأكثر من طري ة.
 -2العالقات الروسية – الخميجية
مػػف المعمػػوـ لقػػادة الػػدوؿ الخميجي ػ أف االتحػػاد الرػػوليتو يهػػدؼ إليجػػاد مكػػاف لػػه لػػو الميػػاس

الدالئػ  ،لاالتحػػاد الرػػوليتو يرػػعى لتحقيػػؽ دػػذا الهػػدؼ والػػذي يجعمػػه يػػتحكـ لػػو المنطقػ تالكامػػؿ
عمى اعتتار أف له حملاء لو القػرف األلريقػو وأثيوتيػا والػيمف الجنػوتو ،كمػا أف لالتحػاد الرػوليتو

أصػػدقاء أين ػاً لػػو الطػػرؼ الشػػمالو مػػف المممك ػ العرتي ػ الرػػعودي و رػػوريا والع ػراؽ ورداً عمػػى
التحركات األمريكي المتمثم لو متدأ كارتر.

ونػػة االتحػػاد الرػػوليتو خط ػ ارػػتراتيجي لتجػػاوز المخػػاوؼ لػػو منطق ػ الخمػػي  ،ونػػرى أف

الرم لو موقؼ االتحاد الروليتو دو تغير األداء لو صراعه مة الواليػات المتحػدة مػف مرػتوى
رد اللعػػؿ إلػػى اللعػػؿ المتاشػػر ،ودػػذا التغييػػر لػػو موقػػؼ االتحػػاد الرػػوليتو تػزامف مػػة نػػعؼ لػػو

الموقؼ األمريكو وزعزع الثق تيف أركاف المعرػكر الغرتػو ،وتعػد رػقوط نظػاـ الشػاس لػو إيػراف،
األمػػر الػػذي أطػػاح تػػالنلوذ األمريكػػو لػػو إي ػراف ،التػػو تػػدأت تعػػد نجػػاح ثورتهػػا لػػو تهديػػد التنػػاء
الػػدلاعو االرػػتراتيجو الػػذى ونػػعه المعرػػكر الغرتػػو ألحكػػاـ رػػيطرته عمػػى الخمػػي مػػف المحػػيط

الهادي ،ومنة التورة الروليتو نحو المياس الدالئ .

وكان ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة ق ػػد أعمن ػػت ع ػػف نيته ػػا التش ػػدد نح ػػو االتح ػػاد الر ػػوليتو ومخططات ػػه

التورعي لو آريا وألريقيا ،وقد ظهر دذا التشدد لو التحدي الذي وجهه ترجينيؼ لو دعوته مف
عمػػى منتػػر الترلمػػاف الهنػػدي لػػو  10ديرػػمتر  1980لمواليػػات المتحػػدة وأروتػػا الغرتي ػ والياتػػاف

والصػػيف ،ودعػػادـ إلصػػدار وعػػد تعػػدـ التػػدخؿ لػػو دوؿ الخمػػي
مبادئ( :إدريس)172 :1981 ،

ديــث دعــاىم لاللت ـزام بخمــس

 .1عدـ ارتخداـ أو التهديد تارتخداـ القوة ند دوؿ منطق الخمي .

 .2عدـ إقام قواعد عركري أجنتي لو منطق الخمي والجزر المتاخم لها.
 .3احتػراـ ونػػة عػػدـ االنحيػػاز الػػذي اختارتػػه دوؿ المنطقػ وعػػدـ جردػػا لمتكػػتالت العرػػكري

التو تشارؾ ليها الدوؿ النووي .

 .4احتراـ حؽ الريادة لدوؿ منطق الخمي .
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 .5عدـ خمػؽ ّأيػ عقتػات أو أخطػار عمػى التتػادؿ التجػاري الطتيعػو ،ولػو دػذا نػماف حػؽ
االتحاد الروليتو وحملائه مف حمؼ واررو تارتيراد النلط الخميجو ،وعدـ تعرض الطرؽ التحري
التػػو ت ػرتط الخمػػي تػػدوؿ العػػالـ األخػػرى إلػػى الخطػػر ،ولػػو ذلػػؾ إشػػارة إلػػى الرػػيطرة التػػو كانػػت

تماررها الواليات المتحدة عمػى منػيؽ درمػز الػذي يصػؿ تػيف الخمػي العرتػو والمحػيط الهنػدي.

(إدريس)174 :1981 ،

وما رتؽ مف متادئ طرحها االتحاد الروليتو ،تؤكد أنه يرلض موقؼ المراقب لألحداث لو

منطقػ ػ المح ػػيط الهن ػػدي عامػ ػ وم ػػا يح ػػدث ل ػػو الخم ػػي الت ػػو تق ػػوـ ته ػػا الوالي ػػات المتح ػػدة ودوؿ
التحػػالؼ الغرت ػػو معه ػػا ،وط ػػرح موقلػػه تون ػػوح ود ػػو المش ػػارك الكاممػ ػ لػػو ك ػػؿ م ػػا يح ػػدث ل ػػو

المنطق .

ويتبــين لمبادــث أن روســيا ومنــذ انتيــاء االدــتالل البريطــاني لــدول الخمــيج وىــي تســعى

لضمان د يا ودق دمفائيا ضمن مجموعة دمف وارسو فـي اسـتيراد الـنفط الخميجـي والعمـل
بكل ما تممك من امكانيات إل زالـة االخطـار التـي يمكـن أن تتعـرض ليـا الممـرات البدريـة التـي

تـربط دول الخمــيج بالعــالم لـذلك كانــت تعمــل دائمـاً لمــدخول فــي موقـف المشــاركة الكاممــة فــي

المنط ة وما يددث بيا.

ويتضح لمبادث أن المدددات لمسياسة الخارجية لمجمس التعـاون الخميجـي المتمثمـة فـي

مستوياتيا االقميمية والدولية دائمة التأثير فمثل الطموح االيراني بالسيطرة عمى المنط ـة مـن

خــالل الســعي المــتالك الســالح النــووي دالــة مــن ال مــق لــدى المجمــس وادــتالل ايـران لمجــزر
االماراتيــة اضــافة لمص ـراع العربــي اإلس ـرائيمي وأثــره عمــى السياســات الخارجيــة لــدول مجمــس

التعاون الخميجي.

والمدــددات الخارجيــة ليــا أىميــة بالغــة فــي تدديــد السياســات الخارجيــة لمجمــس التعــاون

الخميجــي ف ــد ارتبطــت دول المجمــس مــع الواليــات المتدــدة بعالقــات قائمــة عمــى مبــدأ ت ــديم
الدمايــة األمنيــة والعســكرية لــدول المجمــس وعالقاتيــا مــع روســيا ال ائمــة عمــى المشــاركة
الكاممة لمـا يدـدث فـي المنط ـة والعمـل عمـى ضـمان د يـا ودـق دمفائيـا فـي اسـتيراد الـنفط

الخميجي.
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الفصل الرابع:
تطور سياسات مجمس التعاون الخميجي ومواقفو من النظام السياسي
الفمسطيني وال اررات األممية الخاصة بالصراع

المبدث األ ول  :تطور سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني –
اإلسرائيمي.
المبدث الثاني :النظام السياسي الفمسطيني وموقف مجمس التعاون الخميجي منو.
المبدــث الثالــث :ال ـ اررات األمميــة الخاصــة بالص ـراع الفمســطيني – اإلس ـرائيمي ودور ومواقــف
مجمس التعاون الخميجي منيا.
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المبدــث األول :تطــور سياســات مجمــس التعــاون الخميجــي تجــاه الص ـراع
الفمسطيني – اإلسرائيمي

إف القنػػي اللمرػػطيني مػػف أدػػـ القنػػايا العرتي ػ واالرػػالمي التػػو ادػػتـ تهػػا مجمػػس التعػػاوف

الخميجو منذ نشأته لو  25مايو  ،1981وخاص أنه تولد لدى المرتوى الررمو والشعتو لدوؿ
المجمس احتاط كتير نتيج احتالؿ إررائيؿ لألرانو اللمرطيني  ،وخاص احتالؿ القػدس ،والتػو
تمث ػػؿ مكانػ ػ دينيػ ػ مقدرػ ػ ل ػػدى ش ػػعوب وق ػػادة دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ،والت ػػو تحتن ػػف

جاليات كتيرة مف اللمرطينييف والذيف يمثؿ وجوددـ ليها تذكي اًر دائما لقنيتهـ ،وخالؿ اجتماعاته
عتر دوراته المختمل والمتعددة عمى مرتوى المجمس األعمى والمجمس الػوزاري ،أو خػالؿ لقاءاتػه

مػػة المنظمػػات االقميمي ػ والدولي ػ كانػػت مواقلػػه وانػػح تجػػاس الص ػراع اللمرػػطينو – اإلر ػرائيمو،

ولو دعمه حقوؽ الشعب اللمرطينو ،حيث أعمف قػادة المجمػس أف نػماف االرػتقرار لػو الخمػي

مػرتتط تتحقيػػؽ الرػػالـ لػػو الشػػرؽ االورػػط ،األمػػر الػػذي يؤكػػد نػػرورة حػػؿ قنػػي لمرػػطيف ح ػالً
عػادالً ،يػؤمف الحقػػوؽ المشػروع لمشػعب اللمرػػطينو تمػا ليهػا حقػػه لػو العػودة إلػػى وطنػه ،واقامػ

دولته المرتقم  ،ويؤمف االنرحاب اإلررائيمو مف جميػة األ ارنػو العرتيػ المحتمػ  ،ولػو طميعتهػا

القدس الشريؼ.

ويمكننا ت سيم تطور سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني – اإلسـرائيمي

الى ثالث مرادل ( :عتيد)2014 ،

 .1مرحم ما تيف النشأة وحتى عاـ .1990
 .2مرحم ما تيف ( 1990ما تعد االجتياح الع ارقػو لمكويػت عػاـ  – 1990ومػؤتمر مدريػد
لمرالـ عاـ  ) 1991وحتى عاـ .2002

 .3مرحم إعالف المتادرة العرتي لمرالـ عاـ .2002

أوالً :مردمة ما بين النشأة ودتى عام 1990
لعت ػػت التط ػػورات اإلقميميػ ػ والدوليػ ػ ل ػػو منطقػ ػ الخم ػػي العرت ػػو دو اًر مهمػ ػاً ل ػػو تش ػػكيؿ دور

مجمػػس التعػػاوف لػػو الص ػراع اللمرػػطينو اإلر ػرائيمو لػػو ثمانيني ػات الق ػرف العش ػريف ،لظمػػت تمعػػب

دو اًر معين ػاً عمػػى الصػػعيد الريارػػو واالقتصػػادي مػػف خػػالؿ دعػػـ دوؿ المواجه ػ وكلػػاح الشػػعب
اللمر ػػطينو ،وكان ػػت ريار ػػات المجم ػػس وان ػػح ل ػػو دع ػػـ حق ػػوؽ الش ػػعب اللمر ػػطينو ،ورل ػػض

وارتنكار الريارات واإلجراءات العدائي ندس ،وتذؿ المراعو والجهود إليجاد حؿ عادؿ وشامؿ
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ودائػػـ لمص ػراع اللمرػػطينو – اإلر ػرائيمو ،واالنرػػحاب مػػف جميػػة األ ارن ػو العرتي ػ المحتم ػ ولػػو

مقدمتها القدس الشريؼ.9

إف التيانات الختامي لمجمس التعاوف الخميجو لـ تخؿ مف تناوؿ حؽ تقرير المصػير لمشػعب

اللمرػػطينو ،لقػػد رتطػػت تػػيف ارػػتقرار منطقػ الخمػػي وتػػيف الرػػالـ لػػو الشػػرؽ االورػػط وخصوصػاً
حمػوالً عادلػ ً تنػػمف الحقػػوؽ المشػػروع لمشػػعب اللمرػػطينو ،وجػػاء دػػذا الػرتط مػػف خػػالؿ النشػػاط

العرػػكري والريارػػو اإلرػرائيمو الػػذي يهػػدد األمػػف واالرػػتقرار لػػو المنطقػ  ،ومثػػاؿ ذلػػؾ مػػا حػػدث
مف دجوـ إررائيؿ عمى الملاعؿ النووي العراقو ،والغزو اإلرػرائيمو لمتنػاف عػاـ  ،1982وقصػؼ

قي ػػادة منظمػ ػ التحري ػػر اللمر ػػطيني ل ػػو ت ػػونس ،ول ػػو د ػػذا الر ػػياؽ ج ػػاء إع ػػالف المممكػ ػ العرتيػ ػ

الرعودي عاـ  1981مف متادرة األمير لهد تف عتد العزيز ،وقد تتنادا مجمس التعاوف الخميجػو
وقرر ادراج المتادرة عمى جدوؿ أعماؿ القم العرتيػ الثانيػ عشػر لػو مدينػ لػاس تػالمغرب عػاـ

 1982لتمورة موقؼ عرتو موحد مف القني اللمرطيني .10

وقد أشار الممؾ لهد تف عتد العزيز أف دذس المتادرة جاءت كتديؿ متوازف وعممو عف اتلاقيػ

كامب ديليد عاـ  1978التو وقعت تيف إررائيؿ ومصر ،لكف نتيج التتايف لو المواقؼ لتعض
الػػدوؿ مثػػؿ العػراؽ ورػػوريا مػػف المتػػادرة ،إنػػال لالعتػػداءات اإلرػرائيمي نػػد الشػػعب اللمرػػطينو

وتناء المرتوطنات لـ يكتب لها النجاح.

ومف دنا يمكننا القوؿ أف المشروع العرتو لمرالـ والذي أقرته القم العرتي الثاني عشر التو

كرس خيار التروي الرياري عمى
عقدت لو مدين لاس المغرتي وأيدس مجمس التعاوف الخميجو ّ
المرتوى الررمو العرتو لو التعامؿ مة إررائيؿ( ،مركز الزيتونػ  ،)19 :2012 ،وكػاف وانػحاً

ل ػػو ق ار ارت ػػه اعت ارلػ ػاً ن ػػمنياً تبرػ ػرائيؿ ،واقامػ ػ دولػ ػ لمر ػػطيني ل ػػو ح ػػدود ع ػػاـ ( .1967مرك ػػز

الزيتون )12 :2012 ،

وارتمرت دوؿ مجمس التعاوف الخميجو لو التأكيد عمى مواقلها الثاتت مف الصراع اللمرطينو –

اإلر ػرائيمو ،ونػػرورة انر ػػحاب إر ػرائيؿ مػػف األ ارن ػػو التػػو احتمتهػػا ع ػػاـ  ،1967ودعػػت لعق ػػد

مػػؤتمر رػػالـ دولػػو ترعاي ػ األمػػـ المتحػػدة ،وانػػال لمػػا رػػتؽ مػػف مواقلػػه أداف المجمػػس العػػدواف
عمى مقرات منظم التحرير لو تونس.11

 9التياف الصحلو لمدورة األولى لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف لدوؿ الخميجو العرتي .
 10التياف الختامو لمدورة الثاني لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.

 11التياف الختامو لمدورة الرادر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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تتنػػى المجمػػس ريارػػات اإلشػػادة والػػدعـ لننػػاؿ الشػػعب اللمرػػطينو المتمثػػؿ لػػو االنتلان ػ

12
اللمرطيني  ،ومة اندالع دػذس االنتلانػ عػاـ  1987وتصػاعددا ،دعمػت دوؿ المجمػس ررػمياً

وشعتياً دذس االنتلان  ،حيث أشاد المجمس تاالنتلان الشعتي اللمرطيني ند العدو اإلررائيمو
ومشػػاريعه االرػػتيطاني  ،وانتهاكاتػػه المرػػتمرة لالمػػاكف المقدر ػ  ،وارػػتنكر المجمػػس قمػػة وتطػػش

إررائيؿ تحؽ الشعب اللمرطينو ،وأ ّكد المجمس تاف المقاوم التارم وصمود الشعب اللمرطينو،
لهو دليؿ قاطة عمى رلض لريار االمر الواقة الذي تحاوؿ إررائيؿ لرنه ،13ودنػا أ ّكػد مجمػس

التعاوف الخميجو دعمه الكامؿ وتكؿ اإلمكانات المتاح النتلان الشعب اللمرطينو.14

وخػالؿ دػذس اللتػرة عمػؿ المجمػػس عمػى تكثيػؼ ريارػاته الخارجيػ الرػػتثمار مػا يمتػاز تػه مػػف

عالقػات جيػػدة عمػػى الرػػاح الدوليػ  ،لتواصػػؿ مػػة الػدوؿ دائمػ العنػػوي لػػو مجمػػس األمػػف لنقػػؿ
معاناة الشعب اللمرطينو ،وتونيل اإلجراـ اإلررائيمو تحؽ اللمرطينييف ،ونرورة قياـ المجتمة

الدولو تالنغط عمى إررائيؿ إليقاؼ دذا العدواف وانهاء دذا االحتالؿ.

ولكف ريار مجمس التعاوف الخميجو أ ّكدت أف دذس االنتلان لها ما تعددا ،ورتشكؿ واقعػاً

جدي ػػداً يعم ػػؿ عم ػػى ترػ ػرية عق ػػد م ػػؤتمر دول ػػو ي ػػتـ ل ػػو إط ػػار األم ػػـ المتح ػػدة تش ػػارؾ لي ػػه جمي ػػة
ػادؿ وشػ ٍ
األط ػراؼ تمػػا ليهػػا منظم ػ التحريػػر ،مػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػى حػ ٍػؿ دائػ ٍػـ وعػ ٍ
ػامؿ لمقن ػػي
اللمرطيني .15

وم ػػف دن ػػا يمكنن ػػا الق ػػوؿ ،إف مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو من ػػذ انطالقت ػػه ك ػػاف وان ػػحاً تمواقل ػػه

الداعمػ ػ لحق ػػوؽ الش ػػعب اللمر ػػطينو ،وكان ػػت ريار ػػاته صػ ػريح ل ػػو د ػػذا االتج ػػاس ،حي ػػث وج ػػه
المجمس مصػادرس الماليػ لنػماف المقاطعػ العرتيػ إلرػرائيؿ ،لقػد قطعػت دوؿ المجمػس عالقاتهػا
الدتمومار ػػي م ػػة دوؿ ألريقيػ ػ تع ػػد أف أع ػػادت عالقاته ػػا م ػػة إرػ ػرائيؿ ،لق ػػد ق ػػرر مجم ػػس التع ػػاوف

أي دولػ تعيػد عالقاتهػا مػة إرػرائيؿ ،للػو عػاـ 1982
الخميجو تاإلجماع وقؼ المراعدات عػف ّ
قطعػػت كػػؿ مػػف الرػػعودي وقطػػر والكويػػت واإلمػػارات عالقاتهػػا مػػة زائيػػر (الكونجػػو) ،ولػػو نلػػس
العػػاـ قطعػػت الكويػػت والرػػعودي واإلمػػارات عالقاتهػػا مػػة كورػػتاريكا ألنهػػا نقمػػت رػػلارتها مػػف تػػؿ
أتيب إلى القدس ،ولو عاـ  1984قطعت الكويت عالقاتها الدتموماري مػة ليتيريػا ترػتب إعػادة

عالقاتها مة إررائيؿ.16

 12التياف الختامو لمدورة الثامن لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 13التياف الصحلو لمدورة الرادر والعشريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 14التياف الختامو لمدورة العاشرة لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 15التياف الختامو لمدورة العاشرة لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.

 16التياف الصحلو لمدورة الثامن لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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ثاني ـاً :مردمــة مــا بــين ( 1990مــا بعــد االجتيــاح العراقــي لمكويــت عــام – 1990
ومؤتمر مدريد لمسالم عام  )1991ودتى عام .2001

لقد كػاف لالجتيػاح الع ارقػو لمكويػت عػاـ  1990والػذي تمحػور خاللػه موقػؼ منظمػ التحريػر
مػة الموقػؼ الع ارقػو لػو اجتياحػػه لمكويػت األمػر الػذي تػرؾ تػػداعيات رػمتي جػداً عمػى المرػػتوييف
الررػمو والشػػعتو ،وقػػد شػػكؿ دػػذا الموقػػؼ نكرػ عمػى صػػعيد الجهػػود الخميجيػ لػػو دعػػـ القنػػي

اللمرػػطيني  .وعمػػى إثػػر انهيػػار النظػػاـ اإلقميمػػو العرتػػو لػػو تمػػؾ اللت ػرة ،ت ارجػػة الػػدعـ الخميجػػو
لمقنػػي اللمرػػطيني  ،وتجاوتػػت دوؿ المجمػػس مػػة النػػغط األمريكػػو لػػدخوؿ عممي ػ الرػػالـ لػػو

مؤتمر مدريد عاـ .171991

كما أف تروي الصراع تعػد حػرب الخمػي الثانيػ عػاـ  1991أخػذ تعػداً جديػداً عمػى المرػتوى

الدولو ،وكاف ذلؾ وانحاً خالؿ النشاط الدتمومارو لادارة االمريكي مػف خػالؿ وزيػر خارجيتهػا

جيمس تيكر لو منطق الشرؽ األورط تمهيداً لمؤتمر مدريد عػاـ  ،1991لقػد تحػدث عػف اتلػاؽ
ت ػػدعوة المممكػ ػ العرتيػ ػ الر ػػعودي وتقيػ ػ دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو لمتل ػػاوض المتاش ػػر م ػػة

إرػ ػرائيؿ ل ػػو ح ػػاؿ عق ػػد م ػػؤتمر الر ػػالـ ح ػػوؿ الش ػػرؽ االور ػػط ( ،عتي ػػد )2014 ،ولك ػػف مجم ػػس
التعػػاوف الخميجػػو أصػػدر تيانػاً أشػػار ليػػه إلػػى ارػػتعداد المجمػػس المشػػارك تصػػل م ارقػػب لػػو حػػاؿ
دعوته لحنور المؤتمر الدولو لمرالـ ،وريمثمه تالحنور أميف عاـ المجمس.

وكانت دذس المرة األولى التو تشارؾ ليها دوؿ الخمي كمجموعػ لػو مرػار العمميػ الرػممي ،

وقد عتر المجمس عف ارتياحه لنتائ مؤتمر الرالـ الذي شارؾ ليه كمراقب.18

وقػػد عتػػر المجمػػس عػػف ترحيتػػه تتوقيػػة اتلػػاؽ أورػػمو تػػيف منظم ػ التحريػػر وار ػرائيؿ ،كخطػػوة

أولػى عمػػى طريػػؽ الحػؿ العػػادؿ والشػػامؿ والػدائـ لمصػراع اللمرػػطينو – اإلرػرائيمو ارػػتناداً لقػراري

مجمس األمف 338-242ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ.19

كما رحب مجمس التعاوف الخميجو تتوقية الطرليف اللمرطينو واإلرػرائيمو عمػى اتلػاؽ الحكػـ

الذاتو ،واتخاذدما خطػوات يػتـ تموجتهػا نقػؿ المرػئوليات لمرػمط اللمرػطيني وتورػية صػالحيات

الحكـ الذاتو اللمرطينو.20

17

التياف الختامو لمدورة الحادي عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.

 18التياف الختامو لمدورة الثاني عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 19التياف الختامو لمدورة الراتع عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 20التياف الختامو لمدورة الخامر عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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وعنػ ػػدما تػ ػػـ توقيػ ػػة اتلػ ػػاؽ واي تالنتيشػ ػػف لػ ػػو 23أكتػ ػػوتر 1998تػ ػػيف الجػ ػػانتيف اللمرػ ػػطينو

واإلررائيمو ،رحػب مجمػس التعػاوف الخميجػو تهػذس الخطػوة ،واعتتردػا خطػوة مهمػ وايجاتيػ يجػب
أف تتتعهػا خطػوات نحػو تطتيػؽ كامػؿ االتلاقيػات تػػيف الطػرليف ،ولػذلؾ لقػد أ ّكػد عمػى موقػػؼ دوؿ
المجمس مف التروي الرياري لمصراع عمى أراس الق اررات الدولي  ،ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ،
مشدداً عمى ملهومه لمرالـ تارتعادة الشػعب اللمرػطينو لكامػؿ حقوقػه ،تمػا لػو ذلػؾ إقامػ دولتػه

المرػػتقم  ،وتاالنرػػحاب اإلر ػرائيمو الكامػػؿ مػػف األ ارنػػو العرتي ػ المحتم ػ عػػاـ  ،1967كمػػا أ ّكػػد
عمػػى دعػػـ جهػػود المجتمػػة الػػدولو لترػػوي الصػراع ،وناشػػدس النػػغط عمػػى إرػرائيؿ لاللتػزاـ تػػذات

المتادئ.21

عتػػر المجمػػس عػػف موقلػػه الملصػػؿ ورؤيتػػه لمختمػػؼ جوانػػب عممي ػ الرػػالـ ،مؤكػػداً عمػػى أف

"التددور" لو األوناع داخؿ األ ارنػو المحتمػ مػردس األرػاس دػو االحػتالؿ اإلرػرائيمو الػذي لػـ
يمتػػزـ تعمميػ الرػػالـ ،وأف وقلػػه االتصػػاؿ مػػة اللمرػػطينييف يؤكػػد عػػدـ مصػػداقيته لػػو التوجػػه نحػػو

الرػػالـ ،وأ ّكػػد عمػػى ملهػػوـ دوؿ المجمػػس الرػػاتؽ لمرػػالـ والترػػوي  ،كمػػا أ ّكػػد – لػػو ظػػؿ أج ػواء

أحداث 11رتتمتر  - 2001عمى أدمي التلريؽ تيف المقاوم المشروع واإلرداب المداف ،وحيا
كذلؾ الجهود الدولي الرتئناؼ الملاونات.22

تعتتػػر تيانػػات القمػػـ الخميجي ػ التػػو صػػدرت عػػف اجتماعػػات المجمػػس األعمػػى لػػدوؿ مجمػػس

التعاوف الخميجو العرتي مف أدـ المؤشرات عمى طتيع المواقؼ وتطوراتها والعوامؿ التػو دلعػت

إلػػى دػػذس التطػػورات ،والتػػو تعتػػر عػػف التحػػوؿ لػػو الموقػػؼ الريارػػو لػػدوؿ المجمػػس إزاء عممي ػ

التر ػػوي وتت ارل ػػؽ م ػػة متغيػ ػرات اقميميػ ػ خميجيػ ػ وعرتيػ ػ  ،ومتغيػ ػرات دوليػ ػ تتعم ػػؽ ت ػػالحرب عم ػػى

اإلرداب واحتالؿ ألغانرتاف والعراؽ مف قتؿ الواليػات المتحػدة ،وتهديػد العديػد مػف األنظمػ تػذات
المصير ،ناديؾ عف تطورات الونة األمنو لو الخمي العرتػو ،خصوصػاً لػو ظػؿ تنػامو القػوة

اإليراني ػ النووي ػ وتلػػاقـ أزم ػ الممػػؼ النػػووي االي ارنػػو دولي ػاً وار ػرائيمياً ،وكػػذلؾ تطػػورات القنػػي

اللمرػػطيني  ،وطتيع ػ المرػػار الريارػػو اللمرػػطينو -اإلر ػرائيمو التلاونػػو مػػف جه ػ  ،وعمميػػات
المقاومػ ػ واالنتلانػ ػ اللمر ػػطيني ن ػػد االحػ ػتالؿ م ػػف جهػ ػ أخ ػػرى ،وطتيعػ ػ العالقػ ػ ت ػػيف الق ػػوى

الرياري واللصائؿ اللمرطيني ليما يتعمؽ تالشػئوف الداخميػ ولػو رؤيػ حػؿ الصػراع تالترػوي أو

المقاومػ  ،وقػد تػأثر الموقػؼ الخميجػو عمومػا رػمتاً إزاء مواقػؼ الترػوي  ،ليمػا ترػتتت مواقلػه دػذس
ويعتقػػد أف دوؿ المجمػػس أصػػتحت تقػػدـ
تت ارجػػة الػػدعـ لمشػػعب اللمرػػطينو والقنػػي اللمرػػطيني ُ ،

 21التياف الختامو لمدورة الحادي والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 22التياف الختامو لمدورة الثاني والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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الػػدعـ لرػػتتيف رئيرػيف ،ودمػػا :المعانػاة والحاجػػات االنرػػاني وتحػػددا األدنػػى ،ودعػػـ نتػػائ عمميػ

الرالـ والتوجهات الدولي إزاءدا ،ليما تراجة الدعـ لممقاوم واالنتلان وللمرطينيو الشتات.

لتػػرغـ ادتمػػاـ دوؿ المجمػػس تعممي ػ الرػػالـ لػػو الشػػرؽ األورػػط ،ودعمه ػا الكامػػؿ لمتلػػاوض

الريارو كرتيؿ أرارو لنيؿ حقوؽ الشعب اللمرػطينو ،خصوصػا منػذ توقيػة اتلاقيػ أورػمو عػاـ
 ،1993غيػػر أف اللت ػرة التػػو تمػػت انػػدالع االنتلان ػ اللمرػػطيني الثاني ػ عػػاـ  ،2000تعػػد لت ػرة
حارػم ومهمػ لػو تطػوير مواقلهػا وتمػػورة توجهاتهػا إزاء الترػوي الريارػي  ،والتػو شػهدت إنػػال

إلػى التشػػجية والػػدعـ لعمميػ الرػالـ ،التػػدخؿ تتقػػديـ متػػادرات متاشػرة ليمػػا عػػرؼ تالمتػػادرة العرتيػ
التو طرحتها الرعودي لو القم العرتي لو تيروت عاـ  ،2002والتو قنػت تالموالقػ المتدئيػ

عم ػػى التطتي ػػة الش ػػامؿ م ػػة إرػ ػرائيؿ ،اذا انر ػػحتت م ػػف األ ارنػ ػو العرتيػ ػ المحتمػ ػ حت ػػى خط ػػوط

يونيػػو ،1967والتػػو لرػػرت حينهػػا تلشػػؿ أرػػس مػػؤتمر مدريػػد ونهػ توقيػػة االتلاقػػات الثنائيػ مػػة
إرػرائيؿ مػػف قتػػؿ كػػؿ مػػف منظمػ التحريػػر واألردف عػػامو  1993و 1994عمػػى التػوالو .ناديػػؾ
عف تداعيات أحداث  11رتتمتر  2001عمى الونة الدولو والداخمو لدوؿ المجمس.

ويـــرى البادـــث أن ال ضـــية الفمســـطينية وتطوراتيـــا ظمـــت أىـــم أولويـــات مجمـــس التعـــاون

الخميجي خالل مناقشـاتو ومداوالتـو منـذ انشـائو عمـى الـرغم مـن األدـداث والتـداعيات الكثيـرة

التــي مــرت بيــا األمــة عام ـ ًة ومنط ــة الخمــيج خاصــة وكــان دائم ـاً يؤكــد عمــى دعمــو لم ضــية
الفمسـطينية مــن خـالل دعمــو السـتعادة د وقــو المشـروعة وأنــو ال سـالم فــي الشـرق االوســط
دون إعطـــاء الشـــعب الفمســـطيني د وقـــو فـــي العـــودة واقامـــة الدولـــة ولـــم ت تصـــر سياســـات
المجمس في الفترة المذكورة عمى الشجب واالسـتنكار واإلدانـة ف ـط بـل ذىبـت لت ـديم مبـادرات

سياســية إزاء ال ضــية الفمســطينية اضــاف ًة لــذلك كــان واضــداً التطــابق بــين الموقــف الرســمي
والشعبي الخميجي بشأن دعم ال ضية الفمسـطينية ولـودظ بوضـوح تأكيـد مجمـس التعـاون فـي
جميع ق ارراتو دعمو لمنظمة التدرير باستثناء فترة موقفيا من االجتياح العراقي لمكويت.
ويؤكد البادث أنـو يمكـن اعتبـار فتـرة السـبعينات بمثابـة الع ـد الـذىبي لـدور دول مجمـس

التعاون الخميجي في الـدعم السياسـي واالقتصـادي والعسـكري لم ضـية الفمسـطينية ف ـد كانـت

مردمــة الثمانينيــات المردمــة االنت اليــة ندــو فتــرة التســعينيات الــذي تميــزت بتراجــع الموقــف
الخميجي ال سيما في بداية الفترة وخاصة بعد موقف منظمة التدرير من اجتياح العـراق لدولـة

الكويت ثم عودة الدعم نسبياً في السنوات األخيرة منو بفعل انتفاضة األقصى عام .2000
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كما يرى البادث من خالل ما ت دم بأن الفترة  2001-1990تعتبر من الفتـرات الدرجـة

فــي تــاريق ال ضــية الفمســطينية والص ـراع الفمســطيني-اإلس ـرائيمي بــالنظر إلــى ضــعف النظــام

اإلقميمــي العربــي واخــتالل الت ـوازن االســتراتيجي بــين العــرب واس ـرائيل كنتيجــة لمجموعــة مــن
المتغيرات اإلقميمية والدولية والداخمية التي أسيمت في غيـاب دور مجمـس التعـاون الخميجـي

في الصراع الفمسطيني-اإلسرائيمي.

إال أن البادث يرى أن دور المجمس عاد وب وة عمى السـادة الدوليـة فيمـا يتعمـق بالصـراع

الفمسطيني – اإلسرائيمي وبإجماع عربي قوي مـن خـالل تبنيـو المبـادرة العربيـة لمسـالم والتـي
سنتناوليا الد ا بالتفصيل.

ثالثاً :دور مجمس التعاون الخميجي في إعالن المبادرة العربية لمسالم 2002
 -1مواقـف مجمــس التعــاون الخميجــي تجــاه العمميـة الســممية الخاصــة بالصـراع الفمســطيني
اإلسرائيمي.
عمؿ مجمس التعاوف الخميجو منػذ تأريرػه عمػى دعػـ القنػي اللمرػطيني  ،ومرػاعدة الشػعب

اللمرطينو الرػترداد حقوقػه التاريخيػ  ،وارػتعادة أرنػه المغتصػت مػف قتػؿ االحػتالؿ اإلرػرائيمو،
(الش ػػمري : 2013 ،ص )70وق ػػد ت ػػذؿ المجم ػػس العدي ػػد م ػػف المر ػػاعو عم ػػى مر ػػتويات مختملػ ػ
ػامؿ وع ٍ
إقميمي ودولي إليجػاد ح ٍػؿ ش ٍ
ػادؿ لػو المجػاالت الريارػي واالقتصػادي  ،وقػد أ ّكػد المجمػس
عمى وقوله الكامؿ مة حقوؽ الشعب اللمرطينو ،23حيث أشار المجمس أف نماف االرتقرار لو
الخمي مرتتط تتحقيؽ الرالـ لو الشػرؽ األورػط ،األمػر الػذي يؤكػد نػرورة حػؿ قنػي لمرػطيف

حالً عادالً يؤمف الحقوؽ المشروع لمشعب اللمرطينو( .الشمري : 2013 ،ص)70

وتعػ ػ ّػد مواقػ ػػؼ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو مػ ػػف المواقػ ػػؼ الوانػ ػػح إزاء الص ػ ػراع اللمرػ ػػطينو
اإلر ػرائيمو ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دعواتػػه لمجمػػس األمػػف الػػدولو لتتنػػو دػػذا الص ػراع تشػػلالي ٍ وأدمي ػ ٍ

تالغ ٍ  ،واعتتر المجمس جمية المواقؼ الداعم لمرالـ لو الشرؽ األورط مواقؼ غير جػادة ،وأف

الجميػػة أخلػػؽ لػػو النػػغط عمػػى إرػرائيؿ لتحمػػؿ مرػػئولياتها تجػػاس مػػا يحػػدث لػػو لمرػػطيف ،ودعػػـ
ٍ
حموؿ جودري ٍ لمتوصؿ لتروي ٍ رممي ٍ لمصراع ،وقد شهدت القني
المجمس كؿ قرار يهتـ تونة
اللمرػػطيني لػػو اللت ػرة مػػا تػػيف عػػامو  2005-2001تطػػورات ريارػػي دام ػ لػػو ظػػؿ ارػػتمرار
انتلانػ األقصػػى ،وقػػد تػػولى جػػورج تػػوش رئارػ الواليػػات المتحػػدة عػػاـ  ،2001ولػػو تمػػؾ اللتػرة

 23التياف الختامو لمدورة األولى لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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تػػرزت متػػادرات عديػػدة تتعمػػؽ تالص ػراع اللمرػػطينو – اإلر ػرائيمو ،وخػػالؿ انعقػػاد الجمعي ػ العام ػ

لألمػـ المتحػػدة تتػاريخ  10نػػولمتر 2001أ ّكػد الػرئيس األمريكػو جػػورج تػوش التػزاـ دولتػه تتحقيػػؽ
الرػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ لػػو الشػػرؽ األورػػط مػػف خػػالؿ إقام ػ دولتػػيف تعيشػػاف مػػة تعنػػهما لػػو
ٍ
حدود آمن ٍ ومعترؼ تها دولياً( .مناع)2003/03/16 ،
ورحػػب مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تالخطػػاب الػػذي حػػدد رؤي ػ الواليػػات المتحػػدة تشػػأف الدول ػ

اللمر ػػطيني والصػ ػراع اللمر ػػطينو اإلرػ ػرائيمو ولقػ ػاً لقػ ػ اررات مجم ػػس األم ػػف  ،338 ،242واعتت ػػر
مجمس التعاوف دذا الخطاب خطوة جيدة لتولير األجواء اإليجاتي إلحياء مرػار الترػوي الرػممي

لػو الشػرؽ األورػػط عمػى أرػػاس القػ اررات الدوليػ  ،تهػدؼ تحقيػػؽ تطمعػات الشػػعب اللمرػطينو لػػو

إقام دولته وعاصمتها القدس الشريؼ.24

 -2المبادرة العربية لمسالم لعام 2002م
تعددت المتادرات العرتي والدولي لمرالـ العادؿ والشامؿ تيف العرب واررائيؿ ،وكاف مف تيف

دذس المتادرات متادرة الرػالـ العرتيػ ( ،2002متػادرة الممػؾ عتػد اهلل تػف عتػد العزيػز) ،وقػد تتنػى
مجمس التعاوف الخميجو العديد مف المتادرات والمرػاعو لمحػؿ الرػممو والرػالـ العػادؿ والشػامؿ،

وقاد ذلؾ إلى المتػادرة العرتيػ لمرػالـ عػاـ  ،2002والتػو أعمنهػا العادػؿ الرػعودي الممػؾ عتػداهلل
تػف عتػػد العزيػػز ،ودػػو متػػادرة خميجيػ لػػو األرػػاس ( ،الشػػمري : 2013 ،ص )70ويمكػػف القػػوؿ

إف المتػ ػػادرة العرتي ػ ػ لمرػ ػػالـ دػ ػػو امتػ ػػداد لمتػ ػػادرات رػ ػػاتق كانػ ػػت عمػ ػػى أررػ ػػها المممك ػ ػ العرتي ػ ػ
الر ػػعودي  ،25م ػػف واق ػػة موقعه ػػا ل ػػو دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو كدولػ ػ ٍ كت ػػرى ومركزيػ ػ  ،وأف
المتػػادرة التػػو أعمنهػػا الممػػؾ عتػػداهلل تػػف عتػػد العزيػػز تحتػػوي عمػػى العديػػد مػػف المحػػاور والملػػاديـ
المنتثق مف متادرة الممؾ لهد لمرالـ ،لدرج التطاتؽ لو تعض المعانو والنقاط تيف المتادرتيف.

 24التياف الصحلو لمدورة مائ وأرتع لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 25متادرة الممؾ لهد تف عتد العزيز – المتادرة العرتي لمرالـ 1982ـ
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مبادرة االمير فيد لمسالم 1981
احتػػوت متػػادرة االميػػر لهػػد تػػف عتػػد العزيػػز عمػػى ثماني ػ تنػػود أرارػػي ( ،نجػػـ )19 :2012،

تن ػػمنت انر ػػحاب إرػ ػرائيؿ م ػػف جمي ػػة األ ارنػ ػو العرتيػ ػ المحتمػ ػ ع ػػاـ  1967تم ػػا ليه ػػا الج ػػزء
الش ػرقو مػػف القػػدس ،وا ازل ػ المرػػتعمرات اإلر ػرائيمي التػػو اقيمػػت عمػػى األ ارنػػو العرتي ػ المحتم ػ

عاـ  ،1967ونماف حري العتادة ،وممارر الشعائر الديني لكال األدياف لو المدين المقدر ،

والتأكيد عمى حؽ الشعب اللمرطينو لو العودة إلى وطنه ،وتعػويض مػف ال يرغػب تػالعودة ،وأف
تخنػػة النػػل الغرتي ػ وقطػػاع غ ػزة للت ػرة انتقالي ػ تحػػت إش ػراؼ األمػػـ المتحػػدة لمػػدة ال تزي ػد عػػف

تنع أشهر ،واقام الدول اللمرػطيني المرػتقم وعاصػمتها القػدس عمػى حػدود  ،1967والتأكيػد
عم ػػى ح ػػؽ دوؿ المنطقػ ػ ت ػػالعيش تػ ػأمف ور ػػالـ ،ون ػػماف تنلي ػػذ األم ػػـ المتح ػػدة أو تع ػػض ال ػػدوؿ
االعناء ليها تمؾ المتادئ.

المبادرة العربية لمسالم 2002

26

ويمكف تمخيص أترز ما ورد لو متادرة الرالـ العرتي لو النقاط التالي :
 االنرػػحاب الكامػػؿ مػػف األ ارنػػو العرتي ػ المحتم ػ تمػػا لػػو ذلػػؾ الج ػوالف الرػػوري ،وحتػػى خػػط
الراتة مف يونيو  ،1967واألرانو التو مازالت محتم لو جنوب لتناف.

 التوصػػؿ إلػػى حػػؿ عػػادؿ لمشػػكم الالجئػػيف اللمرػػطينييف يتلػػؽ عميػػه ولقػاً لقػرار الجمعيػ العامػ
لألمـ المتحدة رقـ .194

 قتوؿ قياـ دولػ لمرػطيني مرػتقم ذات رػيادة عمػى األ ارنػو اللمرػطيني المحتمػ منػذ  4يونيػو
 1967لو النل الغرتي وقطاع غزة تكوف عاصمتها القدس الشرقي .

 تعيد إررائيؿ النظر لو رياراتها وتتخذ الرالـ خيا ار ارتراتيجيا.

بعد قبول إسرائيل والتزاميا بتمك المطالب تتخذ الدول العربية اإلجراءات التالية:
 اعتتػػار الصػراع العرتػػو اإلرػرائيمو منتهيػاً ،والػػدخوؿ لػػو اتلاقيػ رػػالـ تينهػػا وتػػيف إرػرائيؿ مػػة
تحقيؽ األمف لجمية دوؿ المنطق .

 إنشاء عالقات طتيعي مة إررائيؿ لو إطار دذا الرالـ الشامؿ.

 نماف رلض كؿ أشكاؿ التوطيف اللمرطينو الذي يتنالى والونة الخاص تالتمداف العرتي .
26
لقم جامع الدوؿ العرتي الراتع عشر.
ملحق التياف الختامو ّ
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 يدعو المجمس المجتمة الدولو تكؿ دوله ومنظماته لدعـ المتادرة.

 يطمب المجمس مف رئارػته تشػكيؿ لجنػ خاصػ مػف عػدد مػف الػدوؿ األعنػاء واألمػيف العػاـ،
إلجراء االتصاالت الالزم لهذس المتادرة ،والعمؿ عمى تأكيػد دعمهػا عمػى كالػ المرػتويات لػو
مقدمتها مجمس األمف واألمـ المتحدة ،والواليات المتحدة األمريكي  ،وروريا ،واالتحاد االلريقو

والدوؿ االرالمي .

 -3مواقف مجمس التعاون الخميجي من المبادرة العربية لمسالم عام 2002
أ ّكد المجمس أف الرالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ لو المنطقػ دػو خيػار ارػتراتيجو ،وأف متػادرة

األمير عتد اهلل تف عتد العزيز والتو تتنادا مؤتمر القم العرتو لو تيروت ،تعتتر مدخالً أرارياً
نحو ٍ
ٍ
ٍ
وشامؿ وحالً رممياً لممنطق  ،27كما وأ ّكد تأف المتادرة التو أعمنها االمير عتداهلل
عادؿ
رالـ
ألي ملاونػات وأي تح ّػرؾ
أصتحت متػادرة عرتيػ مجمػة عميهػا ،ويجػب أف تكػوف ركيػزة أرارػي
ّ
ٍ
ٍ
جدي يهدؼ إلى ٍ
وشامؿ لو المنطق لو إطار الق اررات الدولي .28
عادؿ
حؿ
ّ
وقد اعتتر المجمس أف المتادرة العرتي لمرالـ دو الحؿ لمصراع العرتو اإلررائيمو ،ولتحقيؽ

الرالـ لو الشػرؽ األورػط وتجنيػب المنطقػ الحػرب ،وأداف المجمػس األعمػاؿ الوحشػي لالحػتالؿ
اإلررائيمو ،وشدد عمى انهاء االحتالؿ اإلررائيمو لألرانو اللمرطيني والعرتي التو احتمهػا عػاـ

 ،1967وتمكيف الشعب اللمرطينو مف تقرير مصيرس ،واقام دولتػه المرػتقم عمػى ت ارتػه الػوطنو

نصت عميه متادرة الرالـ العرتي  ،دو الرتيؿ الوحيد لتحقيػؽ
وعاصمتها القدس الشريؼ ولقاٌ لما ّ
الرػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ لػػو الشػػرؽ األورػػط ،وتجنيػػب المنطقػ والعػػالـ حرتػاً قػػد تػػؤدي إلػػى نتػػائ
وخيم ٍ وكارث ٍ إنراني .29
كما يعتتر مجمس التعاوف الخميجو أف دورس لـ يقتصر عمى تيانات الشجب واإلدان لحرػب،

وانما تعدادا إلى اطالؽ تػادرات عمميػ تجػاس القنػي اللمرػطيني  ،ودػو مػا تمثػؿ لػو ثالثػ أمػور:

(األمان العام )135 :2002 ،

 27التياف الصحلو لمدورة الثالث والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 28التياف الصحلو لمدورة الراتع والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 29التياف الختامو لمدورة الثالث والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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أوالً :المتادرة الرعودي لػو أعقػاب العػدواف عمػى لتنػاف عػاـ  ،1982والتػو أعمنتهػا الرػعودي
تهػػدؼ تحقيػػؽ رػ ٍ
ػادؿ وشػ ٍ
ػالـ عػ ٍ
ػامؿ لػػو المنطق ػ واعتترتهػػا أرارػػا لمشػػروع الرػػالـ العرتػػو الػػذي
والقت عميه الدوؿ العرتي .

ثانيػاً :قامػػت القمػ الخميجيػ الراتعػ والتػػو عقػػدت لػػو قطػػر لػػو نػػولمتر  1983تبيلػػاد وزيػػري

الخارجيػ ػ القط ػػري والك ػػويتو إل ػػى الجمهوريػ ػ العرتيػ ػ الر ػػوري ل ػػو مر ػػعى م ػػة ت ػػونس والج ازئ ػػر
والجامع العرتي لتحث إجراءات االقتتاؿ المؤرؼ الجاري عمى الراح اللمرطيني .

ثالثاً :مشارك دوؿ مجمس التعاوف لو نظاـ المقاطع العرتي ند إررائيؿ منذ إق اررس لو عاـ

1954ـ.

وىنا يتبين لمبادث مركزية الدور الخميجي إلعالن المبادرة العربيـة لمسـالم وخروجيـا إلـى

النور ومدى مساىمة مجمس التعاون الخميجي في إصدارىا وتبنييـا كمبـادرة خميجيـة وعربيـة
صدرت من أدـد دول المجمـس والعمـل عمـى نشـرىا وتصـديرىا والوقـوف معيـا باإلجمـاع ومـا
يزال المجمس يعتبر المبادرة العربية يجب أن تكون أساس لمسالم في الشرق األوسط.

ومع ذلك يرى البادث أنو كـان يجـدر بال ـائمين عمـى المبـادرة العربيـة لمسـالم أن يناقشـوا

الرؤيــة االســتراتيجية العربيــة لمســالم مــع أصــداب الدــق األساس ـيين فــي معادلــة الصـراع وىــو
الجانب الفمسطيني مـن خـالل إيجـاد موقـف مودـد فمسـطينياً وخاصـة فيمـا يتعمـق بموضـوعي
االعتراف باالدتالل والتطبيع مع االدتالل اإلسـرائيمي وبعـدىا يـتم إقـرار ذلـك عربيـاً واسـالمياً

وبذلك تخرج المبادرة بتوافق الجميع وتسوق عمـى أنيـا الدـد األدنـى الـذي يمكـن أن ي بـل بـو

الفمســـطينيون ك اســـم مشـــترك بـــين الفصـــائل وال ـــوى الفمســـطينية بشـــكل ينســـجم مـــع بـــرامج
وأيدولوجيات ىذه الفصائل وال ـوى دتـى تخـرج بإجمـاع فمسـطيني وادتضـان عربـي وتتمشـى
مــع االلت ـزام بم ــررات ال مــم العربيــة الســاب ة التــي أكــدت عمــى عــدم أد ي ـة أي دولــة طــرح أي

دمول منفردة تجاه ال ضية الفمسطينية.
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المبدــث الثــاني :النظــام السياســي الفمســطيني وموقــف مجمــس التعــاون

الخميجي منو

يعد النظاـ الريارو اللمرطينو مف أقدـ النظـ الرياري التو ترزح تحت االحتالؿ ومػا ازلػت

حتػػى يومنػػا دػػذا ،ومػػا لػػذلؾ مػػف تػػداعيات عمػػى طتيع ػ دػػذا النظػػاـ ،حيػػث رػػادت ثقال ػ المقاوم ػ

وتحريػػر األرض لػػو جميػػة مراحمػػه ،وغاتػػت ثقال ػ مؤررػػات الدول ػ  ،ورػػادـ االحػػتالؿ لػػو ذلػػؾ،

ليقنػ ػػة العػ ػػالـ أف الشػ ػػعب اللمرػ ػػطينو ال يرػ ػػتحؽ دول ػ ػ  ،حي ػػث "ارتتطػ ػػت نشػػػأة النظػ ػػاـ الريارػ ػػو

اللمرػطينو وتطػورس تمختمػؼ الم ارحػؿ التػو مػػرت تهػا القنػي اللمرػطيني منػذ عػاـ  ،1948وذلػػؾ
تالتداخؿ مػة العوامػؿ والمحػددات الخارجيػ  ،التػو لعتػت دو اًر رئيرػاً لػو تحديػد معالمػه ،وتحكمػت

وال زالت لو صورته ( .مطر)22 :2010 ،

وأدـ تجرتتيف مر تها النظاـ الريارو اللمرطينو دما:
أوالً :منظمة التدرير (م.ت.ف)
جاءت لكرة تأريس منظم التحرير تعد معاناة طويم قنادا الشػعب العرتػو اللمرػطينو مػف

االنتداب التريطانو إلى االحتالؿ اإلررائيمو" ،حيث تركت حرب  1948المجتمة اللمرطينو لو
حال لراغ قيادي وريارو ،وكانت المؤررات الرياري اللمرطيني الرئيري مرتتط ارتتاطاً وثيقاً
تزعماء النخت القديم  ،وتالتالو لقيت مصيردـ نلره"(.الصاي )9 :2002 ،

لشػ ػػكمت منظم ػ ػ التحريػ ػػر حق ػ ػالً ريارػ ػػياً وطني ػ ػاً ،وخصوص ػ ػاً تعػ ػػد انهيػ ػػار الحرك ػ ػ الوطني ػ ػ

اللمرػػطيني لػػو أعقػػاب دزيم ػ ( ،1948دػػالؿ )55 :2006 ،لتكػػوف جرػػماً جامع ػاً لملمرػػطينييف
لو كؿ أماكف تواجددـ ،لتػدأت منظمػ التحريػر مػف مجموعػ مػف الشخصػيات اللمرػطيني تقيػادة

أحمػػد الشػػقيري ،والػػذيف شػػكموا نقط ػ انطػػالؽ لتشػػكيؿ مشػػروع رػػمط مركزي ػ لمرػػطيني  ،نتيج ػ

إلجماع الشعب اللمرطينو تكالػ لئاتػه حػوؿ دػدؼ أرارػو تمثػؿ تتحريػر لمرػطيف ،عمػى اعتتػار

أف الكلاح المرمل دو الطريؽ الوحيد لتحرير لمرطيف( .الحورانو)34 :1980 ،

وقد شكمت نشأة منظم التحرير نقط االنعطاؼ األدـ لو تشكؿ النظاـ الريارو اللمرطينو
ػاج وارػػتجات ٍ لحالػ ٍ
عػاـ  ،1964كتجرػػيد لمكيانيػ الريارػػي اللمرػػطيني  ،والتػو جػػاء تأريرػػها كنت ٍ

لمرطيني ٍ قائم ٍ حممت لو طياتها إرداصات كياني  ( .مطر)23 :2010 ،
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ويمكن تدديد أىم العوامل التي ساىمت فـي تكـوين منظمـة التدريـر( :الصػمادي:2008 ،
)33

 .1ظهػػػور الل ػ ػراغ الريارػ ػػو لػ ػػو الميػ ػػداف اللمرػ ػػطينو عقػ ػػب االحػ ػػتالؿ اإلر ػ ػرائيمو عػ ػػاـ

 ،1948وتشرد أدمها إلى شتى دوؿ العالـ ،لكاف التد مف وجود كياف يجمة شممهـ.

 .2ظه ػػور ع ػػدة منظم ػػات لدائيػ ػ وريار ػػي ت ػػدعو لتحري ػػر لمر ػػطيف ،لخش ػػيت األنظمػ ػ

العرتيػ ػ أف يلم ػػت زم ػػاـ القن ػػي اللمر ػػطيني منه ػػا ،لتػ ػادرت لمحاولػ ػ إيج ػػاد إط ػػار جدي ػػد ين ػػـ
اللمرطينييف.

 .3تلاقـ الصػراع العرتػو خاصػ تعػد انهيػار الوحػدة الرػوري المصػري لػو عػاـ ،1961

وانػػدالع الحػػرب األدمي ػ اليمني ػ عػػاـ  ،1962ولشػػؿ متاحثػػات الوحػػدة الثالثي ػ مػػا تػػيف مصػػر

ورػػوريا والع ػراؽ عػػاـ  1963وت ازيػػد حػػدة التػػوتر عمػػى جته ػ الص ػراع العرتػػو اإلر ػرائيمو عػػاـ

 1963تعد تنليذ مشروعها الذي ددؼ إلى تحويؿ مجرى نهر األردف.

ومف أدـ المؤررات الرياري المنتثق عف منظم التحرير دو المجمس الػوطنو ،والمجمػس

المرك ػػزي ،والمجنػ ػ التنليذيػ ػ  ،ودائػ ػرة اإلع ػػالـ ،ودائػ ػرة العالق ػػات القوميػ ػ  ،ودائػ ػرة ش ػػؤوف ال ػػوطف
المحتؿ ،ودائرة التنظيـ الشعتو ،والدائرة الرياري ( .تردـ)131 :2007 ،
ثانياً :السمطة الفمسطينية
لـ تكف منظم التحريػر تػنعـ ترخػاء ريارػو واقتصػادي أو تػرؼ لكػري عنػدما قػررت الػدخوؿ
لو عممي الرالـ تؿ "إف الظروؼ التو كانت وراء مؤتمر مدريد واتلاؽ أورمو تتمخص تما يمػو:

عزل منظم التحرير وتددوردا ،وكمل االنتلان األولى عاـ  1987المت ازيػدة التػو أثقمػت كادػؿ
إر ػرائيؿ ،وديمن ػ الواليػػات المتحػػدة عمػػى العػػالـ ترػػتب انهيػػار االتحػػاد الرػػوليتو ،وونػػة الشػػرؽ

األورػػط تعػػد االنتصػػار عمػػى الع ػراؽ لػػو حػػرب الخمػػي الثاني ػ عػػاـ ( .1991لرنرػػوف:2003 ،
)466

لتعػػد أف وقعػػت منظم ػ التحريػػر عمػػى اتلػػاؽ أورػػمو عػػاـ  ،1993وتموجتػػه أُنش ػئت الرػػمط

اللمرطيني  ،وطرأت العديد مف التحوالت عمى النظاـ الريارو اللمرطينو الجديد منها:

 .1انتقاؿ العمؿ الريارػو لألحػزاب والقػوى الريارػي مػف الرػر إلػى العمػف أو شػته العمػف،

تما ال يتعارض وااللتزامات األمني لمرمط اللمرطيني .
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 .2ت ارجػػة تػػأثير األحػزاب والقػػوى الريارػػي ومؤررػػات منظمػ التحريػػر لصػػالل مؤررػػات

الحقؿ الريارو الجديد.

 .3تولت الرمط اللمرطيني لور تشكيمها ،تنليذ عمميات تشريعي واقتصادي واجتماعي .

(دالؿ)61 :2002 ،

أعطػى اتلػػاؽ أورػػمو إرػرائيؿ الحػػؽ لػػو التػػدخؿ لػػو عمميػ تنػػاء النظػػاـ الريارػػو اللمرػػطينو،

وذلػػؾ نػػمف االتلاقيػػات الموقعػ تػػيف الطػرليف اللمرػػطينو واإلرػرائيمو ،لولقػاً لالتلاقيػػات الموقعػ

"يتػألؼ عػػدد المجمػس التشػريعو مػػف اثنػيف وثمػػانيف نائتػاً ،ثػػـ والقػػت إرػرائيؿ عمػػى رلػة دػػذا العػػدد

إلى مائ واثناف وثالثوف نائتاً ،أما المرشحوف إلشػغاؿ مقاعػد المجمػس ليتعػيف أف تصػادؽ عمػيهـ

إررائيؿ( .لرنروف)489 :2003 ،

ثالثاً :سٍاساث وهىاقف الوهلس هو هنظوت التحرٌر والطلنت الفلطنٍنٍت
 -1سياسيات ومواقف مجمس التعاون الخميجي من منظمة التدرير
تعددت ريارات ومواقؼ مجمس التعاوف الخميجو تجػاس منظمػ التحريػر ،ويمكػف حصػر دػذس
المواقؼ عمى النحو التالو:
 مؤيػ ػػد وداعػ ػػـ لمنظم ػ ػ التحريػ ػػر ،حيػ ػػث اعتػ ػػرؼ المجمػ ػػس تالمنظم ػ ػ منػ ػػذ تأريرػ ػػه عػ ػػاـ

 ،301981وأ ّكد المجمس عمى تأييدس المطمؽ لنناؿ الشػعب اللمرػطينو مػف أجػؿ تحقيػؽ مصػيرس
تنلره ،وانشاء دولته المرتقم عمى أرنه تحت قيادة منظم التحرير ،31وأشار المجمس عمى أف
الممثػػؿ الش ػػرعو والوحي ػػد لمش ػػعب اللمر ػػطينو دػػو منظمػػ التحري ػػر ،32وأش ػػاد المجم ػػس تالنن ػػاؿ

اللمرطينو وجدد تأكيدس عمى أف الممثؿ الشرعو والوحيد لمشعب اللمرطينو دو منظمػ التحريػر،
انال إلشادته تبعالف الدول اللمرطيني لػو دورة المجمػس الػوطنو اللمرػطينو الطارئػ تػالجزائر
عاـ .1988

 دعػػـ قػ اررات ومشػػارية الترػػوي التػػو عقػػدتها وشػػاركت ليهػػا منظم ػ التحريػػر ،حيػػث اتخػػذ

مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو موقػػؼ داعػػـ لجميػػة االتلاقيػػات المتعمق ػ تعممي ػ الترػػوي والتػػو وقعتهػػا

 30التياف الختامو لمدورة الثاني لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 31التياف الختامو لمدورة الخامر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 32التياف الختامو لمدورة التارع لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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المنظم  ،كما شارؾ المجمس لو العديد مف المؤتمرات والمحالؿ الدوليػ المتعمقػ تعمميػ الرػالـ،
وكاف أترزدا مؤتمر مدريد لمرالـ عاـ .1991

 دعمػػه لمنظم ػ التحريػػر لػػو العػػدواف عمػػى لتنػػاف عػػاـ  ،1982وتأكيػػدس عمػػى وقولػػه مػػة

المنظم ند العدواف اإلررائيمو.33

 دعمه لوحدة منظم التحرير والمحالظ عميها تاعتتاردا الممثؿ الشػرعو والوحيػد لمشػعب

اللمرػػطينو ،وذلػػؾ إّت ػاف مشػػاكؿ االقتتػػاؿ الػػداخمو واالنشػػقاقات الداخمي ػ والتنػػاحر تػػيف المنظمػػات
34
اللمرطيني المختمل  ،والتو حدثت لو لتناف عاـ .1983
 إدان المجمس العدواف اإلررائيمو عمى مقر منظم التحرير لو تونس عاـ 1985ـ.35

 أعػػرب المجمػػس عػػف قمقػػه عمػػى مػػا ألػػرزس االجتيػػاح الع ارقػػو لمكويػػت مػػف رػػمتيات أنػ ّػرت

تالقنػػي اللمرػػطيني  ،وأعػػرب المجمػػس عػػف دعمػػه لمشػػعب اللمرػػطينو وتأييػػدس لالنتلانػ ودعوتػػه

لدعـ ومراندة أتناء االرض المحتم .36

من خالل الدراسة يتبين لمبادث أن مجمس التعاون أيـد بشـكل كامـل منظمـة التدريـر فـي

كــل مواقفيــا وتصــرفاتيا ومســاعييا لمســالم ومفاوضــاتيا فــي ىــذا االتجــاه كمــا أدان العــدوان

عمييــا وعمــى الشــعب الفمســطيني وســعى إلــى توديــد صــفيا وتجميــع فرقائيــا وال ضــاء عمــى

الخالفات بين أعضائيا عدا البيان الذي صدر في الدودة لمـدورة الداديـة عشـر إبـان اجتيـاح

الكويت وما كان من دعم منظمة التدرير لمعراق في دربـو ديـث لـم يتطـرق البيـان لممنظمـة
ووجو دعمو وتأييده لمشعب مباشرةً متجاىالً منظمة التدرير.

ودســب رأي البادــث ف ــد أضــر موقــف منظمــة التدريــر فــي دينــو بمصــالح الفمســطينيين

الم يمين في دول الخميج عموماً ودولـة الكويـت بشـكل خـاص ديـث دفـع الفمسـطينيون ىنـاك
أثماناً باىظ ًة من تشريد وترديل وخسارة كامل ما يممكون من أموال وأعمال.

 33التياف الصحلو لمدورة الراتع لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 34التياف الصحلو لمدورة الثامن لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 35التياف الختامو لمدورة الرادر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 36التياف الختامو لمدورة الحادي عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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 -2سياسيات ومواقف مجمس التعاون الخميجي من السمطة الفمسطينية
تعػددت ريارػػات ومواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تجػػاس الرػػمط اللمرػػطيني  ،ويمكػػف حصػػر

دذس المواقؼ عمى النحو التالو:

 رحب المجمس تتياف أورمو واالتلاقي تيف منظم التحرير واررائيؿ ،37وليمػا تعػد أعرتػت

دوؿ مجم ػػس التع ػػاوف ع ػػف تأيي ػػددا إلنش ػػاء ر ػػمط لمر ػػطيني ل ػػو الن ػػل الغرتيػ ػ وقط ػػاع غػ ػزة،
واعتتػ ػػرت دػ ػػذا الحػ ػػدث خطػ ػػوة أول ػ ػى لػ ػػو طريػ ػػؽ الحػ ػػؿ لمقنػ ػػي اللمرػ ػػطيني  ،ولمص ػ ػراع العرتػ ػػو

اإلررائيمو ( .نجـ )95 :2012،

 ارػػتمرار دعمػػه لمرػػاعو الرػػالـ والملاونػػات التػػو تقػػوـ تهػػا الرػػمط اللمرػػطيني  ،حيػػث

أ ّكػػد مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو دعمػػه لمرػػمط اللمرػػطيني لػػو موقلهػػا الػػداعو إلػػى أف العػػودة إلػػى

الملاونات المتاشرة ،وتطالب تالوقؼ الكامؿ لألنشػط اإلرػرائيمي االرػتيطاني  ،وعمػى أررػها مػا
يتعمؽ تمدين القدس الشرقي ولقا لمقانوف الدولو والق اررات الدولي .

 رحب مجمس التعاوف الخميجو تتوقية الطرليف اإلررائيمو واللمرطينو عمى اتلاؽ القػادرة

عاـ  ،1994والذي ألنى إلى ترمـ الرمط اللمرطيني الحكـ لو قطاع غزة ومدين اريحا.38
 كم ػػا أّيػ ػد المجم ػػس نق ػػؿ الص ػػالحيات إل ػػى الر ػػمط اللمر ػػطيني  ،وطال ػػب المجتم ػػة ال ػػدولو
والواليػ ػػات المتحػ ػػدة ورورػ ػػيا لمنػ ػػغط عمػ ػػى إر ػ ػرائيؿ لوقػ ػػؼ عرقمتهػ ػػا تنليػ ػػذ الرػ ػػمط اللمرػ ػػطيني

مهامها.39

 طالب مجمس التعػاوف الخميجػو الواليػات المتحػدة تنليػذ المرحمػ الثانيػ مػف اتلػاؽ إعػالف

المتادئ ،وذلػؾ ترػتب انتهػاء موعػد المرحمػ الثانيػ مػف اتلػاؽ أورػمو ،وأعػرب المجمػس عػف أممػه
لو ارتكماؿ مريرة الرالـ ،وتوقية المرحم الثاني مػف اتلػاؽ إعػالف المتػادئ حػوؿ تورػية نطػاؽ
الحكـ الذاتو ،ويطالب المجمس راعي عممي الرالـ والمجتمة الدولو التدخؿ.40

 دع ػػـ المجم ػػس وتأيي ػػدس إلجػ ػراء االنتخات ػػات التشػ ػريعي والرئار ػػي  ،وأع ػػرب المجم ػػس ع ػػف

ارتياحػػه إلجػراء االنتخاتػػات التشػريعي والرئارػػي اللمرػػطيني  ،وارػػتكماؿ الجػػيش اإلرػرائيمو اعػادة

انتشارس مف معظـ مدف وقرى النل الغرتي .41

 37التياف الختامو لمدورة الراتع عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 38التياف الصحلو لمدورة الحادي والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 39التياف الصحلو لمدورة الثاني والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 40التياف الصحلو لمدورة الرادر والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 41التياف الصحلو لمدورة الثامن والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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 وجه مجمس التعاوف شكرس العميػؽ وتقػديرس لمجهػود التػو تػذلتها مصػر ،كمػا دعػا المجمػس

إل ػػى عق ػػد اجتم ػػاع خ ػػاص تعمميػ ػ التر ػػوي الر ػػممي مر ػػتأنؼ لم ػػؤتمر مدري ػػد لمر ػػالـ ل ػػو الش ػػرؽ
األورط تهدؼ تقييـ نتائ المريرة الرممي  ( .مرجة راتؽ)

 عتػػر المجمػػس عػػف ترحيتػه تاتلػػاؽ واي تالنتيشػػف الػػذي أتػػرـ تتػػاريخ  23أكتػػوتر ،1998

تػػيف الجػػانتيف اللمرػػطينو واإلر ػرائيمو ،والػػذي يمثػػؿ خطػػوة دام ػ يجػػب أف تتتعهػػا خط ػوات نحػػو

تحقيؽ كامؿ االتلاقات التو أترمت تيف الطرليف.42

رحب المجمس تالنتائ التو توصؿ اليها مؤتمر لندف لدعـ الرمط اللمرطيني .43
ّ 
 جػػدد المجمػػس دعمػػه لمملاونػػات مػػة الرػػمط اللمرػػطيني وار ػرائيؿ لػػو مػػؤتمر أنػػاتوليس

والرعو إلقام الدول اللمرطيني نمف إطار زمنو محدد( .األمان العام )22 :2015 ،

 دعػ ػػـ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو توجػػػه الرػ ػػمط اللمرػ ػػطيني إلػ ػػى األم ػػـ المتح ػػدة لطمػػػب

دن ػأ المجمػػس الشػػعب اللمرػػطينو
الحصػػوؿ عمػػى دول ػ غيػػر كامم ػ العنػػوي عػػاـ  ،2012وقػػد ّ
وقيادته تمنل لمرطيف صل دول مراقب غير عنو لو األمـ المتحدة ،كمػا أعػرب المجمػس عػف
تأييػػدس ودعمػػه لممرػػاعو واالج ػراءات التػػو قامػػت تهػػا دول ػ لمرػػطيف لالننػػماـ إلػػى المؤررػػات

والمواثيؽ والمعاددات والتروتوكوالت الدولي ( .األمان العام )24 :2015 ،

 دع ػػـ الش ػػعب اللمر ػػطينو والر ػػمط اللمر ػػطيني  ،حي ػػث أش ػػاد مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو

تػػالجهود والمرػػاعدات التػػو تقػػدمها الػػدوؿ األعنػػاء لمشػػعب اللمرػػطينو وخاصػ لػػو قطػػاع غػزة،

وكذلؾ ما قدمته المؤررات الخيري تدوؿ مجمس التعاوف مف مراعدات إنراني لتخليؼ المعاناة
عف الشعب اللمرطينو المحاصر لو قطاع غزة ،ولػو إطػار دعػـ مجمػس التعػاوف لجهػود إعمػار

قطاع غزة تعد العدواف لو عاـ  ،2009-2008ش ّكمت دوؿ المجمس ترنام إلعادة إعمار غػزة
لػػو لت اريػػر  ،2009كمػػا شػػاركت لػػو المػػؤتمر الػػدولو لممػػانحيف إلعػػادة إعمػػار غ ػزة والػػذي عقػػد
تمدين شػرـ الشػيخ لػو مصػر ،وتترعػت لػو دػذا المػؤتمر تمتمػ  1.65مميػار دوالر أمريكػو ،يػتـ

العمػػؿ تهػػا عػػف طريػػؽ الرػػمط اللمرػػطيني والجهػػات الدولي ػ األخػػرى( .األمان ػ العام ػ :2015 ،
)25

 42التياف الختامو لمدورة التارع عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 43التياف الصحلو لمدورة الراتع والرتيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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يرى البادث أن مواقف مجمس التعاون الخميجي لم تختمف كثي ارً عن ما كانت عميو ساب اً

تجاه منظمة التدرير فالسمطة الفمسطينية جـاءت امتـداداً التفاقيـات السـالم الموقعـة مـن قبـل

المنظمـة مــع األطـراف المختمفــة ويـدين المجمــس االعتـداءات اإلسـرائيمية عمـى الســمطة وعمــى
الفمســطينيين ويــدعو لمســالم العــادل والشــامل ويشــجع عمــى مفاوضــات الســالم بــين جميــع

األطراف وداعماً مادياً وسياسياً لمسمطة الفمسطينية في الكثير من المرادـل مـن عمـر ال ضـية
الفمسطينية وتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي.
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المبدث الثالث :ال اررات األممية الخاصة بالصـراع الفمسـطيني اإلسـرائيمي

ودور ومواقف مجمس التعاون الخميجي منيا

أوالً :ال اررات األممية الخاصة بالصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
تع ػ ػػددت القػػ ػ اررات األمميػػ ػ الص ػ ػػادرة تخص ػ ػػوص القن ػ ػػي اللمر ػ ػػطيني والص ػ ػراع اللمر ػ ػػطينو
اإلررائيمو ،حيث تجاوز عدددا أكثر مف  70ق ار اًر ،وقد تكرر التعرض لها لو تيانات وخطاتػات

مجمس التعاوف الخميجو وأبرز ىذه ال اررات ىي عمى الندو التالي( :راروليـ)445 :2015 ،

 قرار رقم  181الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتددة عام  ..1947وأدـ ما ورد ليه:
وهو ما عرف بقرار تقسٌم فلسطٌن إلى  3كٌانات جدٌدة ،كالتالً:
 .1دولة عربٌة :تبلغ مساحتها حوالً  11ألف كٌلوومتر مربوو وتقوو علوى الجلٌول اليربوً،
ومدٌنة عكا ،والضفة اليربٌة ،والساحل الجنوبً الممتد من شمال مدٌنوة أسودود وجنوبوا ً
حتى رفح ،مو جزء من الصحراء على طول الشرٌط الحدودي مو مصر.
 .2دولووة ٌهودٌووة :تبلووغ مسوواحتها حوووالً  100111كٌلووومتر مربووو علووى السووهل السوواحلً
من حٌفوا وحتوى جنووب تول أبٌوب ،والجلٌول الشورقً بموا فوً ذلو بحٌورة طبرٌوا وإصوبو
الجلٌل ،والنقب بما فً ذل أم الرشراش أو ما ٌعرف بإٌالت حالٌا ً.
 .3القدس وبٌت لحم واألراضً المجاورة ،تحت وصاٌة دولٌة.
 قرار رقم  194الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتددة  ..1948وأدـ ما ورد ليه :
أ -تقرر وجوب الرماح تالعودة لو أقرب وقت ممكف لالجئيف الراغتيف لو العودة لػدياردـ
والعيش ترالـ مة جيرانهـ ،ووجوب دلة تعوينات عف لمذيف يقرروف عدـ العودة.

ب -وجوب منل ركاف لمرطيف ،جميعهـ ،أقصى حري ممكن لموصوؿ الى مدين القدس.
ت -حماي األماكف المقدر واخناع الترتيتات المعمول إلشراؼ األمـ المتحدة اللعمو.
 قرار رقم  242الصادر عن مجمس األمن عام  ..1967وأىم ما ورد فيو :
أ -وجوب رحب القوات المرمح مف أراض (األرانو) التو احتمتها لو النزاع.
ب -إنهػػاء جميػػة ادعػػاءات أو حػػاالت الحػػرب واحت ػراـ واعت ػراؼ ترػػيادة وحػػدة أ ارنػػو كػػؿ
دولػ ػ ل ػػو المنطقػ ػ وار ػػتقاللها الريار ػػو وحقه ػػا ل ػػو الع ػػيش تر ػػالـ ن ػػمف ح ػػدود آمنػ ػ
ومعترؼ تها وحرة مف التهديد وأعماؿ القوة.

ت -نماف حري المالح لو الممرات المائي الدولي لو المنطق .
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ث -تحقيؽ تروي عادل لمشكم الالجئيف.

ج -ن ػػماف المناعػ ػ اإلقميميػ ػ واالر ػػتقالؿ الريار ػػو لك ػػؿ دولػ ػ ل ػػو المنطقػ ػ ع ػػف طري ػػؽ
اجراءات تينها إقام مناطؽ مجردة مف الرالح.

ثاني ـاً :دور ومواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن ال ـ اررات األمميــة الخاصــة بالص ـراع

الفمسطيني اإلسرائيمي:

تعد مواقؼ مجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع العرتو اإلررائيمو والقني اللمرطيني مف
المواقؼ الوانح  ،وذلؾ مف خالؿ دعوة مجمس األمف الدولو إلى تتنو القني تشػلالي وأدميػ
تالغ  ( .نجـ)165 : 2012 ،

ويمكن إبراز مواقف مجمس التعاون الخميجي عمى الندو التالي:
 ما قاـ ته مجمس التعاوف الخميجو مف تكميله لرئار المجمس تبرراؿ الررائؿ إلى الدوؿ
الدائم ػ العنػػوي لػػو مجمػػس األمػػف حػػوؿ القنػػي اللمرػػطيني  ،كمػػا أشػػاد تق ػرار مجمػػس األمػػف
تالخصوص ،ومناشدته لممجتمة الدولو أف يتحمؿ مرئولياته.44

 ترحيته تقرار مجمس األمف رقـ  681الخاص تتولير الحماي لملمرطينييف.45
 مناشدته لممجتمة الدولو لو أكثر مف دورة لمجمس التعاوف الخميجو ،تعقد مؤتمر دولػو

لػػو إط ػػار األم ػػـ المتح ػػدة وتمش ػػارك ال ػػدوؿ دائمػ ػ العن ػػوي ل ػػو مجم ػػس األم ػػف ،تحنػػرس جمي ػػة
األطػ ػ ػراؼ المعنيػ ػ ػ  ،مناش ػ ػػدته المجتم ػ ػػة ال ػ ػػدولو ل ػ ػػدعـ الش ػ ػػعب اللمر ػ ػػطينو وانتلان ػ ػػته وحقوق ػ ػػه

المشروع .46

 تأكيػػدس عمػػى ق ػ اررات الشػػرعي الدولي ػ ومرػػيرة الرػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ عمػػى أرػػاس تنليػػذ

قراري مجمس األمف رقمو (.47)338 ،242

 مشارك المجمس لو مؤتمر الرالـ لو مدريد تصل مراقب لو عاـ .1991
 تق ػػديرس لقػ ػرار مجم ػػس األم ػػف ال ػػدولو رق ػػـ  ،799وال ػػذي أداف إتع ػػاد العدي ػػد م ػػف الم ػػدنييف

اللمرطينييف مف أرانيهـ إلى جنوب لتناف.48

 44التياف الختامو لمدورة الثامن لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 45التياف الختامو لمدورة الحادي عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 46التياف الختامو لمدورة التارع لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 47التياف الختامو لمدورة الثاني عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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يرى البادث أن دور ومواقف مجمس التعاون الخميجي مـن ال ـ اررات األمميـة الخاصـة بالصـراع

الفمسطيني اإلسرائيمي كانت عمى الندو التالي:
-

قػػاـ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تػػدور لاعػػؿ لػػو محػاوالت عقػػد مػػؤتمر دولػػو لمرػػالـ ،لػػو

أكثر مف قم لمجمس التعاوف ،وذلؾ تتكػ اررس لػدعوة مجمػس األمػف واألطػراؼ الدوليػ لعقػد دػذا
المؤتمر الدولو لمرالـ لمقني اللمرطيني .

 أّيد ورحب مجمس التعاوف الخميجو تالق اررات األممي الصادرة تحؽ القني اللمرػطينيمرة ،وخاص الق اررات األممي  ،وقد وردت لػو مػؤتمرات مجمػس
ورعى لمتأكيد عميها أكثر مف ّ

التع ػػاوف الخميجػ ػػو وخاصػ ػ الق ػ ػ اررات رقػػػـ (  242و 338و  681و  605و 425و 426و
799و(1860
-

دعمػ ػػه لمػػػؤتمرات ومشػػػارية الترػػػوي والرػ ػػالـ الدولي ػ ػ واألممي ػ ػ مثػ ػػؿ خارط ػ ػ الطريػ ػػؽ

ومؤتمر مدريد واتلاؽ أورمو وق اررات الرتاعي الدولي .

 ناش ػػد المجم ػػس أكث ػػر م ػػف م ػ ّػرة المجتم ػػة ال ػػدولو ومجم ػػس األم ػػف ت ػػالوقوؼ م ػػة الش ػػعباللمرطينو والوقوؼ مة حقوقه ومراندته وتحقيؽ ٍ
ٍ
ٍ
وشامؿ.
عادؿ
رالـ
 -ار ػػتنكر المجم ػػس ار ػػتخداـ الوالي ػػات المتح ػػدة ح ػػؽ ال ػػنقض الليت ػػو لقػػرار مجم ػػس األم ػػف

تبرراؿ لجن مف األمـ المتحدة لتقصو الحقائؽ لو الجرائـ والمماررات اإلررائيمي .

 -عمؿ المجمس عمػى مواكتػ األحػداث اللمرػطيني والوقػوؼ معهػا والتأكيػد عمػى المجتمػة

الػػدولو تػػالوقوؼ تحػػزـ ،حيػػث ارػػتنكر المجمػػس االعتػػداءات المرػػتمرة والمختملػ التػػو يتعػػرض
لهػػا الشػػعب اللمرػػطينو والتػػو جػػاءت عمػػى لت ػرات مختمل ػ  ،مثػػؿ االرػػتيطاف واإلتعػػاد وتهويػػد

القدس ،والمماررات اإلجرامي تحؽ المواطنيف اللمرطينييف.

ومما يجدر ذكره أن ىناك العديد من ال اررات األممية التي تتعمق بال ضية الفمسطينية

والتي لم يتطرق ليـا مجمـس التعـاون الخميجـي بشـكل مباشـر مثـل ال ـ اررات األمميـة التـي

صدرت بدق المدينة الم دسة " ال دس " ويعـزو البادـث ذلـك أن ىـذه ال ـ اررات كانـت قبـل
تأسيس مجمس التعاون الخميجي وتتعمق باألراضي الفمسـطينية والعربيـة المدتمـة مـا قبـل

عام .1967

 48التياف الختامو لمدورة الثالث عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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الفصل الخامس:
سياسات ومواقف مجمس التعاون الخميجي من المتغيرات واألدداث
الداخمية الفمسطينية واالعتداءات اإلسرائيمية

المبدــث األول :سياســات مجمــس التعــاون الخميجــي مــن االنتخابــات الفمســطينية عــام 2006
والدصار اإلسرائيمي و الدولي عمى غزة
المبدث الثاني :مواقف مجمس التعاون الخميجي من االن سام والمصالدة الفمسطينية
المبدــث الثالــث :مواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن االعتــداءات اإلس ـرائيمية عمــى الشــعب
الفمسطيني والدروب عمى غزة

74

م دمة
ترزت لو العقػد األوؿ مػف القػرف الواحػد والعشػريف العديػد مػف العوامػؿ والمتغيػرات التػو أثػرت

لػو مرػػار القنػي اللمرػػطيني تشػكؿ عػػاـ ،والونػة الػػداخمو اللمرػطينو تشػػكؿ خػاص ،تػػدءاً مػػف
اندالع انتلان األقصى والتو دزت أركاف األمف واالقتصػاد اإلرػرائيمو ،وأتػرزت تمرػؾ الشػعب

اللمرػ ػػطينو تحقوقػ ػػه وأرنػ ػػه ومقدرػ ػػاته ،وصػ ػػعود حرك ػ ػ حمػ ػػاس تعػ ػػد نجاحهػ ػػا لػ ػػو االنتخاتػ ػػات
التش ػريعي عػػاـ  ،2006وظهوردػػا كالعػػب رئػػيس عمػػى الرػػاح اللمرػػطيني  ،وتشػػكيمها لمحكوم ػ

اللمرطيني العاشرة ،وتعػددا حكومػ الوحػدة الوطنيػ  ،والػدخوؿ لػو حالػ االنقرػاـ اللمرػطينو تعػد

الصػراع تػػيف حركتػػو حمػػاس ولػػتل ،ولػػرض حصػػار ظػػالـ وقػ ٍ
ػاس عمػػى اللمرػػطينييف وعمػػى قطػػاع
غزة عمى وجه التحديد تعرض خاللها لحروب ثالث متتالي ومدمرة ،ووصوؿ مرػار الترػوي إلػى

طري ػػؽ مر ػػدود ،وانش ػػغاؿ األمػ ػ تهمومه ػػا ومش ػػاكمها ،وت ارج ػػة القن ػػي اللمر ػػطيني كأولويػ ػ عم ػػى

األجندات الدولي .

وقد رجمت مواقؼ إقميمي ودولي لو مجمؿ العوامؿ والمتغيرات ،وكاف لمجمس التعاوف الخميجػو

ريارػ ػػات ومواقػ ػػؼ وانػ ػػح لػ ػػو مجمػ ػػؿ الونػ ػػة اللمرػ ػػطينو ر ػ ػواء عمػ ػػى الصػ ػػعيد الػ ػػداخمو أو
الخػػارجو ،ورػػيتـ تونػػيل تمػػؾ الريارػػات والمواقػػؼ خػػالؿ دػػذا اللصػػؿ ،حيػػث رػػيتـ الحػػديث لػػو

المتحث األوؿ عف مواقؼ المجمس مف االنتخاتات اللمرطيني عاـ  ،2006والحصار اإلررائيمو
أمػ ػػا لػ ػػو المتحػ ػػث الثػ ػػانو رػ ػػنتحدث عػ ػػف مواقػ ػػؼ المجمػ ػػس مػ ػػف االنقرػ ػػاـ
والػ ػػدولو عمػ ػػى غ ػ ػزة ،و ّ
والمص ػ ػػالح اللمر ػ ػػطيني  ،ور ػ ػػنتطرؽ ل ػ ػػو المتح ػ ػػث الثال ػ ػػث لمواق ػ ػػؼ المجم ػ ػػس م ػ ػػف االعت ػ ػػداءات

اإلررائيمي عمى الشعب اللمرطينو والحروب عمى غزة.
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المبدث األول :سياسات مجمس التعاون الخميجي من االنتخابـات الفمسـطينية عـام
 2006والدصار اإلسرائيمي والدولي عمى غزة
أوالً  :االنتخابات التشريعية الفمسطينية عام .2006
ػأي انتخاتػات قػد تجػرى لػو المنطقػ ،
لـ تكف االنتخاتات التشريعي اللمرػطيني عػاـ  2006ك ّ
لالشػػعب اللمرػػطينو يعػػيش تحػػت االحػػتالؿ ،ولػػذلؾ يعتتػػر نجػػاح العمميػ االنتخاتيػ تحػػدياً متاشػ اًر
لهـ ،حتى يثتتوا لمعالـ أنهـ شعب يرتحؽ الحيػاة ،ويرػتحؽ أف يعػيش لػو دولػ  ،ولهػذا شػكؿ يػوـ

الخػػامس والعشػػروف مػػف ينػػاير  2006محط ػ ً لاصػػم ً لػػو مرػػيرة الحرك ػ اللمرػػطيني  ،ومرػػتقتؿ

النظ ػػاـ الريار ػػو اللمر ػػطينو ،ال تق ػػؿ أدميػ ػ ع ػػف تقيػ ػ األح ػػداث الكت ػػرى الت ػػو ش ػػهدتها الر ػػاح
اللمر ػػطيني ( ،عت ػػد اله ػػادي )95 :2006 ،حي ػػث خ ػػرج اللمر ػػطينيوف ل ػػو شػ ػرقو الق ػػدس والن ػػل

الغرتيػ وقطػػاع غػزة ليػػدلوا تأصػواتهـ ،وتكمػػف أدمي ػ دػػذس االنتخاتػػات لػػو عػ ّػدة أرػػتاب( :حرػػيف،
)386 :2012
 -1أوؿ انتخاتات تعد ولاة الرئيس يارر عرلات عاـ .2004
 -2أجريت تعد االنرحاب اإلررائيمو مف قطاع غزة عاـ .2005

 -3حماس قررت المشارك ليها تعد مقاطعتها النتخاتات عاـ .1996
وتمكنت قائم حرك حماس مف اللػوز تاالنتخاتػات والحصػوؿ عمػى  74مقعػداً مػف أصػؿ 132

مقعد ،ودو عدد مقاعد المجمس التشريعو اللمرطينو ،تينمػا حصػمت قائمػ حركػ لػتل عمػى 45
مقعػػداً لقػػط ،وتوزعػػت تػػاقو المقاعػػد عمػػى اللصػػائؿ اللمرػػطيني المشػػارك لػػو العممي ػ االنتخاتي ػ
وقوائـ المرتقميف( .ذنوف)30 :2013 ،

ويتػدو أف حركػ لػتل لػػـ تكػف جػادزة لمديمقراطيػ ولمتػداوؿ الرػممو لمرػػمط  ،ولػـ تكػف إرػرائيؿ

ودوؿ عرتي إقميمي إنال ً إلى الواليات المتحػدة ودوؿ رئيرػ لػو أوروتػا مهيػأة أينػاً لتقتػؿ لػوز

حركػ ػ حم ػػاس ل ػػو االنتخات ػػات التشػ ػريعي  ،ور ػػيطرتها عم ػػى النظ ػػاـ الريار ػػو اللمر ػػطينو ،وادارة
الحكـ لو األ ارنػو اللمرػطيني المحتمػ عػاـ  ،1967لػيس ألنهػا لػـ تكػف جػزءاً مػف اتلػاؽ أورػمو
لحرػػب ،وانمػػا ألنهػػا تقػػدـ خيػػارات تػػنقض أورػػمو وتهدمػػه وتعػػود تالقنػػي للمرػػطيني إلػػى النقط ػ

التو كانت قتؿ أورمو(.رزق )2 :2009 ،
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 .1المواقف الفمسطينية من نتائج االنتخابات التشريعية 2006
شكمت نتائ االنتخاتػات التشػريعي عػاـ  2006صػدم ً لكػؿ األطػراؼ اللمرػطيني  ،لكػاف مػف

الص ػػعب عم ػػى حركػ ػ ل ػػتل الت ػػو ق ػػادت المش ػػروع ال ػػوطنو ور ػػيطرت عم ػػى المؤرر ػػات الريار ػػي

اللمرطيني أف تنتقؿ مف مقاعد الحكـ إلى مقاعد المعارن  ،ومنذ المحظػ األولػى رلنػت حركػ
أي مشارك ٍ رياري ٍ مة حرك حماس لو تشكيؿ الحكوم اللمرطيني العاشرة ،ورادنػت عمػى
لتل ّ
عدـ تمكف حمػاس مػف قيػادة الحكومػ أو الصػمود ألكثػر مػف ثالثػ أشػهر ،وكػذلؾ حركػ حمػاس
والتػػو تلاجػػأت تحجػػـ اللػػوز كػػاف مػػف الصػػعب عميهػػا االنتقػػاؿ مػػف مقاعػػد المعارن ػ إلػػى مقاعػػد

الحكـ ،ودذا االلتتاس ّأدى إلى تأزـ النظاـ الريارو اللمرػطينو ،وزادت حالػ االشػتتاؾ الريارػو
إلى أف تحولت لو النهاي إلى اقتتاؿ داخمو ،نت عنه تقارػـ لمنظػاـ الريارػو اللمرػطينو ،حيػث
رػػيطرت حركػ لػػتل عمػػى النػػل الغرتيػ  ،ورػػيطرت حركػ حمػػاس عمػػى قطػػاع غػزة( .العطاونػ ،
)2006
 .2المواقف اإلقميمية من نتائج االنتخابات التشريعية 2006
انقرمت الػدوؿ اإلقميميػ اللاعمػ لػو المنطقػ عقػب لػوز حمػاس لػو االنتخاتػات ،لهنػاؾ دوؿ

رأت أف لػػوز حركػ حمػػاس يشػػكؿ خطػ اًر عمػػى عمميػ الرػػالـ وعمػػى مرػػتقتؿ الرػػمط اللمرػػطيني ،
ودناؾ مف رأى أف لوز حماس دو نصر لمحور الممانع والمقاوم لو المنطق العرتي .

وسوف تتنـاول الدراسـة مواقـف كـل مـن :إرػرائيؿ  -مصػر – جامعػ الػدوؿ العرتيػ -األردف-
قطر – الرعودي – إيراف – تركيا.
موقف إسرائيل
تعػػد رلػػض حمػػاس االعت ػراؼ تشػػروط الرتاعي ػ الدولي ػ  ،قامػػت إر ػرائيؿ منػػذ المحظ ػ األولػػى
تحمػػالت دتمومارػػي لمقاطعػ حكومػ حمػػاس ،وقامػػت أينػاً تتنليػػذ خطػو ٍ
ات عمػػى األرض ،حيػػث

ش ػػددت الحص ػػار االقتص ػػادي عم ػػى من ػػاطؽ الر ػػمط اللمر ػػطيني  ،ومنع ػػت أمػ ػواؿ النػ ػرائب م ػػف
الوصوؿ إلى خزين الرمط اللمرػطيني  ،ممػا ترػتب لػو أزمػ اقتصػادي أثّػرت عمػى كالػ منػاحو

الحياة اليومي لممواطف اللمرطينو لو النل الغرتي وقطاع غزة.
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موقف مصر
مصػػر لػػديها مػػف الخصوصػػي لػػو تعاممهػػا مػػة الشػػأف اللمرػػطينو الكثيػػر ،للمرػػطيف تالنرػػت

لمص ػػر د ػػو امت ػػداد لألم ػػف الق ػػومو المص ػػري ،وله ػػا روات ػػط تاريخيػ ػ وحن ػػاري  ،لك ػػاف التعام ػػؿ
المصري مة لوز حمػاس يحتػاج إلػى د اررػ معمقػ  ،كػوف الحركػ اإلرػالمي دػو امتػداد لجماعػ

اإلخ ػ ػواف المرػ ػػمميف المحظػ ػػورة لػ ػػو مصػ ػػر ،ولكػ ػػف مصػ ػػر لػ ػػـ تغمػ ػػؽ التػ ػػاب لػ ػػو وجػ ػػه الحكوم ػ ػ

اللمرػػطيني  ،تػػؿ تعاممػػت معهػػا ،وشػػاتت العالق ػ تػػيف مصػػر وحمػػاس لػػو تعػػض األحيػػاف تػػوتّرات
ناتج عف طتيع التحاللات لو المنطق .

موقف جامعة الدول العربية
حػػذر عمػػرو مورػػى األمػػيف العػػاـ لجامعػ الػػدوؿ العرتيػ الواليػػات المتحػػدة مػػف مماررػ الكيػػؿ

تمكيػ ػػاليف قػ ػػائالً " :ال يمكػ ػػف أف ترػ ػػعى واشػ ػػنطف لتعزيػ ػػز الديمقراطي ػ ػ ليمػ ػػا ت ػ ػرلض نتػ ػػائ دػ ػػذس

االنتخاتػػات الديمقراطي ػ " .وقػػاؿ عمػػى دػػامش منتػػدى دالػػوس االقتصػػادي العػػالمو تروير ػ ار عػػاـ
 " :2009إف حماس رتظهر وجهاً آخر لو الحكـ" ،وأناؼ" :إذا كانت حماس رتشكؿ حكوم

ودػػو لػػو موقػػة الرػػمط تحيػػث تكػػوف لػػديها مرػػؤولي الحكػػـ والتلػػاوض والوصػػوؿ إلػػى الرػػالـ،

لرػػيكوف دػػذا شػػيئاً مختملػاً عػػف تنظػػيـ حمػػاس الػػذي ينتشػػر ألػراداً لػػو الشػػارع" .وأشػػار مورػػى إلػػى
نرورة وجود شريكيف لمرالـ( .مركز درارات الشرؽ األورط)2006/1/27 ،
موقف األردن
مػا يميػز األردف عػػف غيػرس مػف الػػدوؿ أنػه ال يقػيـ أصػالً أي عالقػات مػف أي نػػوع مػة حركػ

حمػاس ،لػػذا اكتلػػى الممػػؾ عتػػد اهلل الثػػانو تػػدعوة األطػراؼ إلػػى نػػرورة مواصػػم العمميػ الرػػممي ،
وأ ّكد عمى نرورة ارتمرار عممي الرالـ مهما كانت نتائ االنتخاتات التشريعي  ،معرتاً عف أممه

ل ػ ػػو أف تش ػ ػػكؿ االنتخات ػ ػػات خط ػ ػػوة عم ػ ػػى طري ػ ػػؽ تن ػ ػػاء الدولػ ػ ػ اللمر ػ ػػطيني المر ػ ػػتقم ( .ح ػ ػػداد،
)2006/02/13
موقف سوريا
تع ػػد ر ػػوريا م ػػف أكث ػػر ال ػػدوؿ ر ػػعادة تل ػػوز حركػ ػ حم ػػاس ،ك ػػوف د ػػذا الل ػػوز يؤك ػػد عم ػػى نهػ ػ
المقاومػ والممانعػ التػػو تتتنادػػا دمشػػؽ ،وتػػدلة ثمنػاً تادظػاً مقاتػػؿ ذلػػؾ ،واعتتػػرت أف لػػوز حركػ

حمػػاس لػػو االنتخاتػػات التشػريعي اللمرػػطيني دػػو انتخػػاب لػػنه المقاومػ  ،وأنػػه نقطػ قػػوة ينتغػػو
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ارتثماردا لتقوي الموقؼ العرتو ،وأف االعتراؼ تبرػرائيؿ مػرتتط تعػودة الحقػوؽ كاممػ ً ،وال يمكػف
أف يكوف مجاناً ودت ً إلررائيؿ( .الدجنو)90 :2010 ،
موقف قطر
منػػذ المحظ ػ األولػػى إلعػػالف نتػػائ االنتخاتػػات التش ػريعي  ،رحتػػت قطػػر تالعممي ػ الديمقراطي ػ
وتلوز حرك حماس ،ودذا ما جاء عمى لراف أميردا الشيخ حمػد تػف خميلػ آؿ ثػانو عنػدما قػاؿ:

" إف قطر ترى أف حماس جاءت تطريق انتخاتي  ،ورتما تكوف أنػزس انتخاتػات حصػمت لػو العػالـ

العرتو ،ولذلؾ عمينا أف ندعـ حماس لو دذس المرحم "( .حداد)2006/02/13 ،

ويــرى البادــث أن موقــف قطــر لــم ي تصــر عمــى المبــادرات والوســاطة بــين أط ـراف إقميميــة

ودولية ودركة دمـاس الفمسـطينية وانمـا تجـاوز ذلـك إلـى السـموك العممـي ديـث تعتبـر دولـة

قطــر مــن أكثــر الــدول الخميجيــة انفتادــاً وتمــويالً لمدكومــة الفمســطينية التــي شــكمتيا دركــة
دمــاس ولمســمطة الفمســطينية وىنــا يتضــح التبــاين بــين دول مجمــس التعــاون الخميجــي مــن
التعامل الدكومة الفمسطينية المشكمة من دركة دماس.
موقف السعودية
لتحػت الرػعودي أتواتهػا أمػػاـ حركػ حمػاس ،حيػػث زار ولػد مػف الحركػ ي أررػه رئػيس المكتػػب
الريارو لمحرك خالد مشعؿ مدين الرياض ،والتقى تعدد مف المرئوليف الرعودييف ،واجتمة تكؿ
مػػف وزي ػػر الخارجيػ ػ األمي ػػر ر ػػعود الليص ػػؿ ،وم ػ ِ
ػدير المخ ػػاترات األمي ػػر مق ػػرف ت ػػف عت ػػد العزي ػػز،

وصرح القيادي لو حرك حماس عزت الرشؽ تأف المممك العرتي الرعودي تعهدت أف تتقى مف
ّ
أكتػر الػدوؿ التػو تػدعـ اللمرػطينييف ماديػاً ،رغػـ تهديػد االتحػاد األوروتػو تقطػة مرػاعداته عػنهـ.
(صحيل الرياض)2006/03/12 ،
موقف إيران
رحتػػت الجمهوري ػ اإلرػػالمي اإليراني ػ تلػػوز حرك ػ حمػػاس تاالنتخاتػػات التش ػريعي وتشػػكيمها

الحكوم ػ اللمرػػطيني العاش ػرة ،ووعػػدت تتقػػديـ الػػدعـ الريارػػو والمػػالو لمحكوم ػ  ،وتاللعػػؿ أولػػت
إيراف توعوددا وقدمت دعماً رخياً لمحكوم اللمرطيني التو شكمتها حرك حماس ،ودذا ما أ ّكدته
الحرك ػ أنهػػا تتمقػػى دعم ػاً مادي ػاً وريارػػياً ومعنوي ػاً إيراني ػاً دوف دلػػة أي ثمػ ٍػف ريارػػو ،معتػػرةً عػػف

اعتزازد ػا وترحيته ػا تكػػؿ عالق ػ ٍ ارػػتراتيجي ٍ إرػػالمي ٍ وعرتي ػ ٍ تػػدعـ الشػػعب اللمرػػطينو ومقاومتػػه.

(أتو رعدة)74 :2012 ،

79

موقف تركيا
رحتػػت تركيػػا تنتػػائ االنتخاتػػات اللمرػػطيني التػػو انتهػػت تلػػوز حرك ػ حمػػاس تأغمتي ػ مقاعػػد

الترلمػػاف اللمرػػطينو ،وأعرتػت عػػف احترامهػػا لخيػػار الشػػعب اللمرػػطينو ،مطالتػ ً كػػؿ مػػف إرػرائيؿ
وحماس تقتوؿ األمر الواقة والعمؿ رويا مف أجػؿ مصػمح شػعتيهما ،وارػتعدت لمورػاط مػا تػيف

إررائيؿ ولمرطيف ،مطالت ً المجتمة الدولو أف يعطو لرص لحماس تعدما لازت لػو االنتخاتػات
التشريعي اللمرطيني ( .عودة)2006/02/01 ،

 .3المواقف الدولية من نتائج االنتخابات التشريعية 2006
تمثػػؿ الموقػػؼ الػػدولو نػػمف موقػػؼ المجن ػ الرتاعي ػ والتػػو تنػػـ ك ػالً مػػف الواليػػات المتحػػدة

واألمػـ المتحػدة واالتحػاد األوروتػو ورورػيا االتحاديػ  ،حيػث دعػت المجنػ الرتاعيػ حركػ حمػاس

إلى التّخمػو عػف العنػؼ ،واالعتػراؼ تحػؽ إرػرائيؿ لػو الوجػود ،وذكػرت المجنػ لػو تيػاف أصػدرته
و ازرة الخارجي األمريكي أف حالً يقوـ عمى دولتيف يرػتوجب تخمػو جميػة المشػاركيف لػو العمميػ

الديمقراطيػ عػف العنػػؼ واإلردػاب ،ومػوالقتهـ عمػى حػػؽ إرػرائيؿ لػػو الوجػود ،ونػػزع أرػمحتهـ كمػػا
تونل ذلؾ خريط الطريؽ( .مركز درارات الشرؽ االورط) 2006 ،

ثانياً :الدصار اإلسرائيمي والدولي عمى غزة
دخمت حرك حماس انتخاتات المجمس التشريعو عاـ  2006لتحمػو المقاومػ  ،ولتنػة حػداً

لملرػػاد الػػذي تل ّشػػى لػػو كػػؿ جوانػػب حيػػاة الم ػواطف اللمرػػطينو ،ولتػػولر األمػػف واألمػػاف والعػػيش
الكريـ لمشعب اللمرطينو ،ومنذ المحظات األولى لنتػائ دػذس االنتخاتػات تػدأ الحصػار اإلرػرائيمو
وال ػػدولو عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة ،ور ػػنتطرؽ دن ػػا له ػػذا الحص ػػار والمواق ػػؼ المحميػ ػ والدوليػ ػ م ػػف د ػػذا

الحصار وموقؼ مجمس التعاوف الخميجو منه.
 -1بداية الدصار

عق ػػب االنته ػػاء م ػػف االنتخات ػػات التشػ ػريعي اللمر ػػطيني ع ػػاـ  2006وظه ػػور نتائجه ػػا والت ػػو

أظهرت لوز حرك حماس تنرت كتيرة( ،رعد )260 :2007 ،عقػدت المجنػ الرتاعيػ اجتماعػاً

لها لو لندف تتاريخ  30يناير 2006وقدمت شروطا لحرك حماس حتى تعترؼ تهػا ،تمثمػت لػو

العناصر التالي ( :الكيالو)147 :2006 ،

 االعتراؼ تحؽ إررائيؿ لو الوجود.
80

 نتذ العنؼ.

 التخمو عف رالح المقاوم .
 االعتراؼ تاالتلاقيات الموقع تيف الرمط اللمرطيني واررائيؿ.

وتعػػد تشػػكيؿ حرك ػ حمػػاس الحكوم ػ العاش ػرة ،قػػررت الػػدوؿ الداعم ػ لمرػػمط وقػػؼ تقػػديـ

المرػػاعدات الحكومي ػ  ،واشػػترطت قتػػوؿ الحكوم ػ اللمرػػطيني الجديػػدة تشػػروط الرتاعي ػ مقاتػػؿ
ارتمرار دعمها ،ومف دنا تدأ النغط عمى الجانب اللمرطينو حكوم ً وشعتاً ،واتخذت إررائيؿ
والرتاعي الدولي عدة اجراءات تمثمت لو( :أتو زايدة)19 :2008 : ،
 -وقؼ تقديـ المراعدات المالي لمشعب اللمرطينو.

 تهديد المصارؼ اللمرطيني تعدـ التعامؿ مة الحكوم العاشرة. -عدـ التعامؿ مة حكوم حماس رئيراً وأعناء حكوم .

 وقؼ ترميـ إررائيؿ عائدات النرائب لمرمط اللمرطيني .دػػذس العوامػػؿ أثػػرت رػػمتاً عمػػى أحػواؿ الشػػعب اللمرػػطينو مػػف خػػالؿ ارتلػػاع معػػدالت التطالػ ،

وتػػدمير االقتصػػاد اللمرػػطينو ،وعػػدـ ترػػميـ المػػوظليف رواتػػتهـ لعػػدة شػػهور ،وقػػد كػػاف وانػػحاً أف

الهػدؼ مػف الحصػػار دػو ارػػقاط الحكومػ ومعاقتػ الشػػعب اللمرػطينو عمػػى خيا ارتػه الديمقراطيػ .
(لطيؼ.)204 :2010 ،
 -2المواقف اإلسرائيمية والدولية من الدصار
أ -الموقف اإلسرائيمي
لقد جاء لوز حماس صلع لمموقؼ اإلررائيمو الذي لػـ تكػف تتوقعػه واعتترتػه قمػب لممػوازيف،

وقػػررت تػػدوردا لػػرض حصػػاردا الشػػامؿ عمػػى الحكومػ اللمرػػطيني ترئارػ إرػػماعيؿ دنيػ  ،وتعػػد

ػاء عمػى اتلػاؽ مكػ عػاـ  2007رلنػت إرػرائيؿ أي اتصػاالت
تشكيؿ حكوم الوحػدة الوطنيػ تن ً
م ػػة د ػػذس الحكومػ ػ ول ػػـ تكت ػ ِ
ػؼ ت ػػذلؾ ،ت ػػؿ طالت ػػت المجتم ػػة ال ػػدولو اإلتق ػػاء عم ػػى مقاطعت ػػه د ػػذس
الحكوم ما لـ تعترؼ تحؽ إررائيؿ تالوجود.
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ب -الموقف األمريكي من الدصار المفروض عمى الدكومة الفمسطينية
لعتػػت اإلدارة األمريكي ػ دو اًر كتي ػ اًر لػػو تشػػديد الحصػػار الملػػروض عمػػى الحكوم ػ اللمرػػطيني

العاشػ ػرة ترئارػ ػ إر ػػماعيؿ دنيػ ػ  ،حي ػػث ر ػػادمت ل ػػو اقن ػػاع دوؿ الرتاعيػ ػ ت ػػذلؾ ،وقام ػػت تتنلي ػػذ
تهديداتها لو لرض حصار شامؿ عمى الشعب اللمرطينو تقطة مراعداتها عنه.
ت -موقف األمم المتددة من الدصار المفروض عمى الدكومة الفمسطينية
مف المعموـ أف األمػـ المتحػدة منظمػ دوليػ تتصػؼ تالحيػاد تجػاس الصػراعات الدوليػ  ،وتػرغـ

عممهػػا تػػأف االنتخاتػػات اللمرػػطيني عػػاـ  2006كانػػت عمميػ ً ديمقراطيػ ً شػػلال ً ونزيهػ ً ،شػػهد لهػػا

كؿ العالـ ،إال أنها انخرطت لو مشاركتها لو الحصار الملروض عمى الشعب اللمرطينو كونها

أحػػد أطػػرؼ الرتاعي ػ  ،لقاطعػػت الحكوم ػ اللمرػػطيني ووقلػػت أين ػاً عػػاجزة أمػػاـ إردػػاب إر ػرائيؿ
المرتخدـ ند الشعب اللمرطينو.

ث -موقف روسيا من الدصار المفروض عمى الدكومة الفمسطينية
لـ يكف الموقؼ الرورو مف الحكوم اللمرطيني كتاقو أطراؼ الرتاعي  ،لقد أتػدت نوعػاً مػف

التعاطؼ لو ريارتها تالتعامؿ مة حكوم حماس ،مف منطمؽ أنػه يجػب إعطاءدػا لرصػ كاليػ

لمحكػػـ عميهػػا ،معتتػرة حركػ حمػػاس قػػوة لاعمػ لػػو المجتمػػة اللمرػػطينو ،وقػػد قػػدمت رورػػيا دعػػوة

لقيادة حماس لزيػارة مورػكو ،حيػث مثمػت دػذس الػدعوة اخت ارقػاً لػو جػدار الحصػار ،وأكػدت رورػيا

نرورة التعامؿ مة حماس كونها أحد أطراؼ الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.

ثالثاً :مواقف مجمس التعاون الخميجي من االنتخابات والدصار
 -1مواقف المجمس من االنتخابات التشريعية الفمسطينية عام 2006
تمثمػػت ريارػػات ومواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تجػػاس الحكوم ػ اللمرػػطيني التػػو شػػكمت
ػادة ،مػػف خػػالؿ مرػػاندتها وتقػػديـ المرػػاعدات
عقػػب االنتخاتػػات التشػريعي عػػاـ  2006تمواقػػؼ جػ ّ
لهػا ،ودعوتهػػا المجتمػػة الػدولو لالرػػتمرار لػػو تقػديـ مرػػاعداته ،والتػػو تعتتػر حػػؽ شػػرعو لمشػػعب
اللمرػػطينو جػ ّػراء معاناتػػه مػػف االحػػتالؿ واعتداءاتػػه وحروتػػه نػػد الشػػعب اللمرػػطينو ،وأ ّك ػد لػػو
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مواقل ػه أنػػه ال يجػػوز معاقت ػ الشػػعب اللمرػػطينو عمػػى خيا ارتػػه الديمقراطي ػ مػػف خػػالؿ الحصػػار
االقتصادي والريارو ندس ،حيث يجب إعطاء الحكوم اللرص الكامم لمعمؿ والتحرؾ.49

واعتتػػرت مواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو الداعم ػ لمقنػػي اللمرػػطيني مػػف أتػػرز المواقػػؼ

الداعم ػ لطمػػوح الشػػعب اللمرػػطينو لػػو إقام ػ دولتػػه ومؤررػػاته ،لقػػد رػػادـ المجمػػس لػػو دعػػـ
الحكومات اللمرطيني المتعاقت مادياً وريارياً لمواجه التحديات ،ومراعدتها لو التقدـ والتطػور
والتناء.

من ػػذ المحظ ػػات األول ػػى لنت ػػائ االنتخات ػػات التشػ ػريعي اللمر ػػطيني ع ػػاـ  2006تق ػػدـ مجم ػػس

التعاوف الخميجو تالتهنئ لمرئيس محمود عتاس عمػى نجػاح التجرتػ الديمقراطيػ  ،ووجػه المجمػس
دعوتػػه لمعػػالـ الحت ػراـ خيػػارات الشػػعب اللمرػػطينو ،واحت ػراـ نتػػائ االنتخاتػػات وتقػػدير رغتتػػه لػػو

اختيػػار ممثميػػه ،ولػػو نلػػس الوقػػت وجػػه المجمػػس دعوتػػه للصػػائؿ العمػػؿ الػػوطنو واإلرػػالمو لػػو

ػرص الصػ ػػلوؼ وتوحي ػ ػػددا ل ػ ػػو وجػ ػػه المػ ػ ػؤامرات الت ػ ػػو ترػ ػػتهدؼ المش ػ ػػروع ال ػ ػػوطنو
لمرػ ػػطيف ل ػ ػ ّ
اللمرطينو ،واعطاء الشعب اللمرطينو حقّه لو دولتػه وعاصػمتها القػدس مػف خػالؿ الملاونػات
وااللتزاـ تاالتلاقات والق اررات الدوليػ  ،واعتتػر المجمػس أف انتخاتػات  2006تجرتػ ناجحػ تشػكؿ

كتي ػػر ،وخاصػ ػ أف جمي ػػة المؤرر ػػات الدوليػ ػ والمنظم ػػات االقميميػ ػ ش ػػهدت أنه ػػا تم ػػت تن ازدػ ػ

وشػػلالي كتيػرةً جػػداً ،وطالػػب المجمػػس المجتمػػة الػػدولو التعامػػؿ تبيجاتيػ مػػة إلػ ارزات ونتػػائ دػػذس

االنتخاتات.50

ودعػػا لتش ػػكيؿ حكوم ػ وح ػػدة وطني ػ لتحقي ػػؽ االرػػتقرار داخ ػػؿ المجتمػػة اللمر ػػطينو وتوحي ػػد
الصػػؼ الػػداخمو ،و أكػػد دعمػػه لجميػػة الجهػػود المتذول ػ لوقػػؼ االقتتػػاؿ اللمرػػطينو –اللمرػػطينو
ودعػػـ كال ػ المتػػادرات لػػو دػػذا االطػػار ،واعتتػػر المجمػػس دػػذس الجهػػود مهم ػ لػػو طريػػؽ تحقيػػؽ

تطمعات الشعب اللمرطينو لو وجود حكوم لمرػطيني تجمػة كػؿ الطيػؼ اللمرػطينو ،مؤكػداً أف
ارتمرار الخاللات ينعؼ المؤرر الررمي اللمرطيني أماـ العػالـ ويزيػد مػف اللرقػ تػيف األخػوة

اللمرطينييف.51

 49التياف الصحلو لمدورة الثامن والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 50التياف الصحلو لمدورة الثامن والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 51التياف الختامو لمدورة الراتع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
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 -2مواقف المجمس من الدصار اإلسرائيمي والدولي عمى غزة
طالب المجمػس إرػرائيؿ عػدـ ارػتخداـ الحصػار االقتصػادي نػد الشػعب اللمرػطينو ،والكػؼ

ع ػػف ار ػػتمرار مماررػ ػ االعت ػػداءات اإلرػ ػرائيمي ن ػػدس ،ودع ػػا المجتم ػػة ال ػػدولو الر ػػتمرار تق ػػديـ
المراعدات المالي لملمرطينييف ،وعدـ معاقت الشعب عمى خياراته ،ووجه نػداءس لممجتمػة الػدولو
واإلدارة االمريكيػ ػ واالتح ػػاد األوروت ػػو والمجنػ ػ الرتاعيػ ػ لع ػػدـ إط ػػالؽ األحك ػػاـ المتر ػػرع عم ػػى

الحكومػ اللمرػػطيني الجديػػدة والعمػػؿ عمػػى مرػػاعدتها ،ورحػػب تقػرار االتحػػاد االوروتػػو تارػػتئناؼ
تقديـ المراعدات.52

وطال ػػب المجم ػػس أينػ ػاً الحكومػ ػ اللمر ػػطيني تقت ػػوؿ مت ػػادرة الر ػػالـ العرتيػ ػ  ،ودع ػػا المجم ػػس

إر ػرائيؿ والمجتمػػة الػػدولو ل ػدعـ الحكوم ػ اللمرػػطيني  ،وح ػ ّذر مػػف الحصػػار المػػالو واالقتصػػادي

رحػب تػبقرار المجنػ الرتاعيػ آليػ جديػػدة
عمػى الشػػعب اللمرػطينو ومػػف تػداعيات دػػذا الحصػار ،و ّ
تكلؿ إيصاؿ المراعدات لمشعب اللمرطينو.53
وأعػػرب زعمػػاء وقػػادة وممػػوؾ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عػػف تػػرحيتهـ تاالتلػػاؽ الػػذي وقػػة تػػيف

حركتو حماس ولتل لو مك عاـ  2007إلنهاء االقتتاؿ تينهـ ،وايقاؼ نزيؼ الدـ لػو األحػداث
الداخمي ػ التػػو شػػهددا قطػػاع غ ػزة ،ومػػف أجػػؿ رلػػة الحصػػار عػػف الشػػعب اللمرػػطينو مػػف خػػالؿ

ثمػف المجمػس جهػود الممػؾ الرػعودي عتػد اهلل تػف
تشكيؿ حكوم وحدة وطنيػ  ،ولػو نلػس الوقػت ّ
عتد العزيز لمتوصؿ لالتلاؽ تيف الجانتيف ( .أتو رمناف)23 :2010 ،
ودنػػا دعػػا المجمػػس المجتمػػة الػػدولو والواليػػات المتحػػدة  ،ورورػػيا االتحاديػ  ،والمجنػ الرتاعيػ

الدولي لررع رلة الحصار عف الشعب اللمرطينو ودعـ حكوم الوحدة الوطني اللمرطيني .54

ويــرى البادــث أن ردود األفعــال الفمســطينية واإلقميميــة والدوليــة عممــت عمــى تــأزم النظــام

السياسي الفمسطيني فدصار شعب بأكممو نتيجـة خيـاره الـديم راطي سـواء كـان ىـذا الدصـار

سياســياً او اقتصـادياً اثــر تــأثي ارً مباشـ ارً عمــى المؤسســات السياســية الفمســطينية فكــان ينبغــي
عمــى المجتمــع الــدولي أن يعتــرف ويدتــرم نتــائج االنتخابــات التشــريعية ويتعامــل مــع الدكومــة

الفمسطينية التـي شـكمتيا دمـاس عوضـاً عـن فـرض اشـتراطات دوليـة ظالمـة خاصـة بعـد أن
 52التياف الصحلو لمدورة الثامن والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 53التياف الصحلو لمدورة التارع والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 54التياف الصحلو لمدورة المائ واثنيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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خاب ظن إسرائيل واإلدارة األمريكية ومن سار في فمك سياساتيم بانتياء دكم دماس في فترة

شــيور قميمــة وأن دكــم دمــاس لــن يصــمد أمــام الدصــار والم اطعــة وزيــادة الضــغط العســكري
اإلسرائيمي من خالل تكثيف االعتداءات والدروب عمى الشعب الفمسطيني .
ويــرى البادــث أيضــاً أن مجمــس التعــاون الخميجــي تبنــى منــذ المدظــة األولــى سياســات

واضــدة تجــاه االنتخابــات الفمســطينية عــام  2006وتــداعيات نتائجيــا المتمثمــة فــي الدصــار

اإلسرائيمي والدولي عمى قطاع غزة فمنذ المدظة األولى دعـا المجمـس الدتـرام خيـارات الشـعب
الفمســطيني الديم راطيــة ودــذر مــن تــداعيات الدصــار وأبعــاده اإلنســانية ودفــع الفمســطينيين

لمتطرف برغم المواقف االيجابية إال أن البادث يرى تبايناً في الواقع العممـي ببعديـو السياسـي
والديبموماســي فــي تعــاطي دول مجمــس التعــاون مــع الدكومــات الفمســطينية التــي تشــارك فييــا

دركــة دمــاس ففــي الوقــت الــذي تعاطــت بــو قطــر مــع الدكومــة التــي شــكمتيا دركــة دمــاس

ودعمتيــا سياســياً ومالي ـاً واســت بمت رئــيس وزرائيــا وزار أميرىــا قطــاع غــزة نجــد أن الــدول
األخرى تعاممت بشكل مددود وضـيق معيـا ولـم ت ـدم لمـا الـدعم السياسـي والمـالي التـي دأبـت

عمى ت ديمو لمدكومات الفمسطينية الساب ة.
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المبدث الثاني :مواقف مجمس التعاون الخميجي من االن سام والمصالدة

الفمسطينية

أوالً :االن سام الفمسطيني
منذ إعالف نتائ االنتخاتات التشريعي ولوز حرك حماس ليها ،عممػت الحركػ عمػى تشػكيؿ
حكومػ وحػػدة وطنيػ  ،لكنهػػا لػػـ تػػنجل نتيجػ عػػدـ ارػػتيعاب حركػ لػػتل ولصػػائؿ منظمػ التحريػػر

لنتػائ االنتخاتػػات ،حيػث اعتتػػروا أف حمػاس مثمػػت لهػـ شػريكاً ملرونػاً مػػف الشػعب اللمرػػطينو،
ولكنهـ لـ يرحتوا ته وعمموا منذ المحظػ األولػى لتشػكيؿ الحكومػ عمػى إنػعالها وونػة العراقيػؿ

أمامهػػا( ،قارػػـ )2007/05/31 ،وصػػدرت جمم ػ مػػف الق ػ اررات الرئارػػي التػػو ترػػمب الحكوم ػ

الجديػػدة الكثيػػر مػػف صػػالحياتها الهام ػ  ،مثػػؿ المعػػاتر والرػػلارات واألمػػف واإلعػػالـ ،وجميػػة دػػذس

االجراءات كانت إللشاؿ الحكوم قتؿ أف تعمؿ( .صالل)139 :2012 ،

د ػػذا إن ػػال لمص ػػعوتات الت ػػو واجهته ػػا حم ػػاس ل ػػو التعام ػػؿ م ػػة الق ػػوى العرتيػ ػ واإلقميميػ ػ

والدوليػ ػ  ،والت ػػو تعاط ػػت م ػػة حص ػػار ريار ػػو واقتص ػػادي إرػ ػرائيمو ودول ػػو خ ػػانؽ ل ػػرض عم ػػى
الحكومػ ػ  ،لأوقل ػػت المر ػػاعدات الدوليػ ػ لمر ػػمط والت ػػو كان ػػت تمث ػػؿ نص ػػؼ ميزانيته ػػا ،ورلن ػػت

إر ػرائيؿ ترػػميـ عائػػدات الن ػرائب التػػو تجنيهػػا لصػػالل الرػػمط  ،والتػػو تمثػػؿ ثمػػث الميزاني ػ  ،وتػػـ
وقؼ التحويالت التنكي لحراتات الرمط ( .صالل)140 :2012 ،

ومف خالؿ ما رتؽ مف إجراءات وريارات وانح لدى قيادة الرمط وحرك لػتل لمتعطيػؿ،

تدأت تعمؿ القوى المنادة عمى األرض ،مف خالؿ األجهزة األمني واإلداري  ،لتدأت المظادرات
واالعتصامات واإلنراتات المطالتػ تالرواتػب ،وتػدأت األجهػزة األمنيػ تػرلض التعامػؿ مػة وزيػر

الداخميػ رػػعيد صػػياـ ،والػػذي نزعػػت صػػالحياته مػػف خػػالؿ القػ اررات التػػو اتخػػذدا الػرئيس محمػػود
عتاس تعد االنتخاتات ،وتزايد اللمتاف األمنو والقتؿ والعرتدة ،ممػا انػطر وزيػر الداخميػ لتشػكيؿ

القػػوة التنليذي ػ مػػف عناصػػر حرك ػ حمػػاس وقػػوى المقاوم ػ لػػو غ ػزة ،ولػػو حينػػه وتعػػد أيػػاـ شػػكؿ

ال ػرئيس قػػوة أمني ػ أخػػرى( .صػػحيل الحيػػاة ،)2006/4/27 ،وخصصػػت الواليػػات المتحػػدة متم ػ
 86.4مميوف دوالر لدعـ قوات حرس الرئيس ( .وكال رويترز لألنتاء2007/1/5 ،ـ)

ومػػف دنػػا تػػدأت ص ػراعات الصػػالحيات وتػػرزت الحمػػالت اإلعالمي ػ المشػػود والتظػػادرات،

وتط ػػور ذل ػػؾ ت ػػدلة حركػ ػ لػػػتل أجنحته ػػا العر ػػكري لر ػػاح الص ػ ػراع ن ػػد حم ػػاس وتح ػػوؿ دػػػذا

التحريض الريارو تالتروي لحوادث إطالؽ نار واشتتاكات مرمح ( .صالل)142 :2012 ،
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تصاعدت حدة االحتقاف واالشػتتاكات تػيف الطػرليف ومؤيػديهما لػو تدايػ عػاـ  ،2007األمػر

الذي دعا ممؾ الرعودي لمتدخؿ ودعوة الطرليف لمحػوار لػو مكػ وتعػد حػوارات مكثلػ تػـ التوقيػة
عمػى اتلػاؽ مكػ ترعايػ خػػادـ الحػرميف الشػريليف والػذي يػنص عمػػى تشػكيؿ حكومػ وحػدة وطنيػ

ترئار إرماعيؿ دني  ،ولكف ونتيج صراع الصالحيات وخاص األمني لـ يرتطة وزير داخميػ

حكوم الوحدة الوطني االرتمرار لو عممه وقػدـ ارػتقالته( ،مركػز الزيتونػ  )2008 ،وتػرز عمػى

الراح الحديث عف وجود مخطط عرؼ لو حينه تمخطط كيث دايتوف  Keith Daytonوالذي

ارتهدؼ ترميل قوات لمرطيني وتدريتهـ لمواجه حماس(Rose, 2008) .
ثانياً :مساعي المصالدة الفمسطينية

كاف لوجود رؤيتيف عمى الراح اللمرطيني مختملتيف تتعارناف لو أصوؿ التعامؿ مة أولويػات
العمػػؿ الػػوطنو وثواتػػت القنػػي  ،والتعامػػؿ مػػة إدارة الص ػراع مػػة االحػػتالؿ اإلر ػرائيمو ومرػػارات

العمؿ (المقاوم والتروي ) أراراً لو وجػود العالقػ المتأزمػ تػيف حركتػو لػتل وحمػاس ،وتالتػالو
دنا لبف الحوار اللمرطينو عانى مف ثالث أزمات رياري ( :صالل)163 :2012 ،

 .1أزمػ تحديػػد مرػػار العمػػؿ الػػوطنو اللمرػػطينو تػػيف تيػػاريف األوؿ إرػػالمو مقػػاوـ وا خػػر
ػادالت جدي ٍ
وطنو تراجماتو ،لػاألوؿ يتطمػة لمتغييػر ولػرض مع ٍ
ػدة إلدارة الصػراع ،والثػانو أصػتل

متكيلاً مة الواقة المنهزـ وامكانياته الحالي .

 .2أزم الثق تيف التياريف والتو تعمقت أكثر تعد االنقراـ وخاص قياـ الرمط لو النل

الغرتي تالتعاوف األمنو ومالحق أنصار التيار اإلرالمو ومحاول القناء عميه.

 .3أزمػ ػ ػ الت ػ ػػدخالت الخارجيػ ػ ػ وتأثيراته ػ ػػا عم ػ ػػى مجم ػ ػػؿ الحػ ػ ػوار وتلص ػ ػػيالته ،والتهدي ػ ػػدات

األمريكيػ ػ واإلرػ ػرائيمي تقط ػػة المر ػػاعدات وحص ػػار الر ػػمط إذا تق ػػدمت تاتج ػػاس المص ػػالح م ػػة

حماس.

مبادرات دول مجمس التعاون الخميجي في رعاية الدوار والمصالدة الفمسطينية
نتيج اختالؼ الرؤى ومنطمقات التعاطو مة المشػروع الػوطنو اللمرػطينو وعمػى كيليػ إدارة

الصػراع كػػاف التػػد مػػف جرػػر الهػػوة تػػيف تمػػؾ الػػرؤى والمواقػػؼ ،ليرػػتطية الجميػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ
تنػػاء مجتم ػػة لمر ػػطينو متمار ػػؾ يواجػػه المػ ػؤامرات الت ػػو ته ػػدؼ لتصػػلي القن ػػي وثوات ػػت ش ػػعتنا

اللمرػ ػػطينو ،ورػ ػػار الح ػ ػوار الػ ػػوطنو اللمرػ ػػطينو لػ ػػو العديػ ػػد مػ ػػف المحطػ ػػات المحمي ػ ػ والعرتي ػ ػ
واإلرالمي نررددا لو النقاط التالي :
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 مؤتمر الحوار الوطنو لو يونيو  2006ترعاي رئيس المجمس التشريعو اللمرطينو.
 اتلاؽ مك ترعاي العادؿ الرعودي لو لتراير .2007

 المتادرة اليمني لو مارس  2008لو صنعاء ترعاي الرئيس اليمنو عمو عتد اهلل صالل.
 متادرة الرئيس الرنغالو عتد اهلل واد ،لو يونيو .2008

 حوارات لو القادرة ترعاي مصري لو يونيو  ،2008وتدعوة مف الرئيس محمود عتاس.
 حوارات ترعاي مصري لو لتراير  ،2009تعد الحرب اإلررائيمي عمى غزة.
 حوارات ترعاي مصري لو مايو  2011تعد ثورات الرتية العرتو.

 اتلاؽ الدوح لو لتراير  2012ترعاي أمير قطر الشيخ حمد تف خميل .
 اتلاؽ الشاط لو إتريؿ  2014والذي نت عنه حكوم التوالؽ.

وقػد كػػاف لػػدوؿ المجمػس دو اًر تػػار اًز لػػو رعايػ دػػذس الحػوارات لموصػوؿ لممصػػالح اللمرػػطيني

والتو تمثمت لو اتلاقو مك والدوح .
 .1اتفاق مكة

تعػػد احتػػداـ الص ػراع تػػيف حرك ػ حمػػاس اللػػائزة لػػو االنتخاتػػات التش ػريعي عػػاـ  2006وتػػيف
حرك ػ لػػتل الطػػرؼ الخارػػر لػػو دػػذس االنتخاتػػات( ،صػػالو )2007/02/10 ،األمػػر الػػذي دعػػا
المممك العرتي الرعودي لدعوة ممثمو حركتو حماس ولتل إلى مك المكرم إلعادة الوحػدة تػيف

اللمرػػطينييف لمواجه ػ التحػػديات التػػو ت ػواجههـ ،وارػػتمرت المحادثػػات والمناقشػػات تػػيف الط ػرليف
وترعايػ شخصػػي مػف العادػػؿ الرػػعودي الممػؾ عتػػد اهلل تػف عتػػد العزيػػز ،وانتهػت دػػذس المحادثػػات

نص عمى :
تتوقية اتلاؽ مك لو  18لتراير2007ـ( .غياظ  )56 :2007 ،والذي ّ
 تحريـ الدـ اللمرطينو.تؤدي لوقؼ إراق الدماء.
 اتخاذ اإلجراءات والترتيتات التو ّ التأكيد عمى الوحدة الوطني واالتلاؽ عمى تشكيؿ حكوم وحدة وطني . تلعيؿ اإلجراءات نحو تطوير واصالح منظم التحرير اللمرطيني . -التأكيد عمى متدأ الشراك الرياري .

ػاء عمػى اتلػػاؽ مكػ ،
 وتعػد تشػػكيؿ حكومػ الوحػػدة الوطنيػ التػو ت أررػػها إرػماعيؿ دنيػ تنػ ًعرنػػت دػػذس الحكومػ عمػػى المجمػػس التشػريعو اللمرػػطينو المنتخػػب ،وذلػػؾ لػػو جمرػػته تتػػاريخ

 17مارس 2007حيث نالت الثق مف الجمس التشريعو( .رزق )125 :2009 ،
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اش ػػتركت ل ػػو د ػػذس الحكومػ ػ غالتيػ ػ مكون ػػات الش ػػعب اللمر ػػطينو م ػػف حركت ػػو حم ػػاس ول ػػتل

واليرار اللمرطينو وتعػض المرػتقميف ،وحػددت دػذس الحكومػ أدػـ أدػدالها ،ودػو :إنهػاء االقتتػاؿ
الداخمو ،ورلة الحصار الدولو الملروض عمى غزة .إال أف إررائيؿ طالتت المجتمة الدولو عدـ

االعتراؼ تها( .حتيب)537 :2012 ،

لـ يرؽ دذا التوالػؽ لػتعض المتنلػذيف مػف داخػؿ الرػمط وحركػ لػتل ،لواصػموا نشػر التػوترات

واالقتت ػ ػػاؿ ،حي ػ ػػث ل ػ ػػـ تص ػ ػػمد حكومػ ػ ػ الوح ػ ػػدة الوطنيػ ػ ػ أكث ػ ػػر م ػ ػػف  3ش ػ ػػهور حت ػ ػػى ت ػ ػػاريخ 14

يونيو ،2007ووقعت أحداث دامي ّأدت إلى انقراـ لمرطينو وارة( .التحيصو)69 :2007 ،
 .2اتفاق الدودة عام 2012

قامت دول قطر تتاريخ  6لتراير  2012ترعاي اتلاؽ تيف حركتو حماس ولتل تهدؼ ونة

ح ػ ػػد لالنقر ػ ػػاـ اللمر ػ ػػطينو ،ون ػ ػػص االتل ػ ػػاؽ عم ػ ػػى( :ال ػ ػػنص الحرل ػ ػػو الكام ػ ػػؿ إلع ػ ػػالف الدوحػ ػ ػ ،
)2012/2/7
 -تلعيؿ منظم التحرير وتطويردا.

 إعادة تشكيؿ المجمس الوطنو تشكؿ متزامف مة االنتخاتات الرئاري والتشريعي . -تشكيؿ حكوم توالؽ وطنو مف كلاءات مهني مرتقم ترئار محمود عتاس.

 التأكيد عمى ارتمرار عمؿ المجاف المشترك تيف الطرليف وتنليذ اتلاؽ القادرة.وتػػـ توقيػػة االتلػػاؽ لػػو الدوح ػ وتحنػػور ال ػرئيس محمػػود عتػػاس وخالػػد مشػػعؿ وترعاي ػ مػػف

الشيخ حمد تف خميل أمير دول قطر.

ثالثاً :مواقف مجمس التعاون الخميجي من االن سام والمصالدة الفمسطينية
ناشد المجمس المجتمة الدولو لػدعـ المؤررػات اللمرػطيني  ،وأكػد دعمػه الكامػؿ لكػؿ الجهػود

التو ترعى لتقريب وجهات النظر تيف مكونات الشعب اللمرطينو ونتذ الخاللات ليما تينها.55

ووجه نداءس لتعزيز الوحدة الوطني تيف اللصائؿ اللمرطيني  ،واالتتعاد عف الخاللات الداخمي

التػػو تػػؤدي إلػػى اللرق ػ تػػيف األخػػوة ،والتػػو تػػؤثر رػػمتاً عمػػى مرػػتقتؿ القنػػي اللمرػػطيني  ،ودعػػا
الجمية لتوحيد جهوددـ خدم لقنيتهـ العادل .56

 55التياف الصحلو لمدورة الثامن والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 56التياف الصحلو لمدورة التارع والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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وتعد عودة الخاللات عقب االتلاؽ ،دعػا المجمػس جميػة اللصػائؿ اللمرػطيني لوقػؼ االقتتػاؿ

تينهـ والمحالظ عمى االتلاؽ وتحكيـ لغ الحػوار ،واحتػراـ المؤررػات الررػمي مػف أجػؿ نػماف
أمف وارتقرار الشعب.

وعتر المجمس عف أرله لما آلت إليه األمور مف انقرػاـ داخػؿ المجتمػة اللمرػطينو ،وطالػب

تعودة األوناع لما كانت عميه ،ودعا المجمس اللصائؿ اللمرطيني تػااللتزاـ تاتلػاؽ مكػ وتوحػدة
القرار اللمرطينو ،وتحريـ الدـ اللمرطينو ،ودعػا الجميػة لمعػودة لمحػوار والتلػادـ لحػؿ الخاللػات،

ودعا إلػى احتػراـ المؤررػات الشػرعي اللمرػطيني تمػا ليهػا المجمػس التشػريعو المنتخػب مػف أجػؿ

الحلاظ عمى القني اللمرطيني ومكانتها الدولي .57

أكد المجمػس عمػى نتػذ اللرقػ وتغميػب المصػمح الوطنيػ العميػا ،وتوحيػد الصػؼ الػداخمو تػيف

األخوة اللمرطينييف ،58وعمى نرورة الوحدة الوطني اللمرطيني  ،كمدخؿ لحماي مصمح الشعب

اللمرطينو العميا ،59وعمى حرصه عمى الحوار تيف اللرقاء ،وتحقيؽ المصالح تينهـ ،مؤيداً كال

الجهود التو تتذؿ تهذا الشأف ،60و أشاد المجمس تػالجهود العرتيػ لتجرػيد المصػالح اللمرػطيني
تيف لصائمها ،ألف الوحدة والمصالح دو النامف لحلظ حقوؽ الشعب اللمرطينو.61

أكػػد المجم ػػس عم ػػى ن ػػرورة تحقي ػػؽ المص ػػالح اللمر ػػطيني ونت ػػذ الخالل ػػات وتوحي ػػد المواق ػػؼ

لمص ػ ػػمح الش ػ ػػعب اللمر ػ ػػطينو ،ألف الوحػػ ػػدة الوطنيػ ػ ػ تمث ػ ػػؿ صػ ػ ػػماـ األم ػ ػػاف لحمايػ ػ ػ القنػػ ػػي
اللمرػػطيني  ،62ودعػػا اللصػػائؿ إلنهػػاء االنقرػػاـ وتحقيػػؽ المصػػالح لػػو اًر ،63وثمػػف المجمػػس كال ػ

الجهػػود العرتيػ وغيردػػا التػػو تػػذلت لتحقيػػؽ المصػػالح  ،وخاصػ جهػػود جمهوريػ مصػػر العرتيػ ،
وأكد المجمس أف المصالح اللمرطيني رتعزز الجهد العرتو والدعـ لمشعب اللمرطينو لو إقام

دولته.64

ورحب المجمس تالجهود العرتي واإلرالمي ومنهػا متاحثػات القػادرة تػيف اللصػائؿ اللمرػطيني

لتحقيػػؽ المصػػالح وانشػػاء حكومػ وحػػدة وطنيػ  ،وتهػػذا الصػػدد رحػػب المجمػػس تاالتلػػاؽ الػػذي تػػـ
 57التياف الصحلو لمدورة مائ وثالث لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 58التياف الصحلو لمدورة مائ وأرتع لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 59التياف الصحلو لمدورة الراتع تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 60التياف الختامو لمدورة التارع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 61التياف الصحلو لمدورة العاشرة تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 62التياف الصحلو لمدورة الرادر عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 63التياف الختامو لمدورة الحادي والثالثيف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 64التياف الصحلو لمدورة التارع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
90

التوصػػؿ إلي ػػه تػػيف اللص ػػائؿ اللمرػػطيني  ،وثم ػػف المجمػػس الجه ػػود العرتي ػ المخمصػ ػ التػػو ت ػػذلت
لتحقيؽ المصالح .65

وقد رحب المجمس تبعالف اتلاؽ القػادرة تتػاريخ  4مػايو ،2011وتوقيعػه مػف الػرئيس محمػود

عتاس وخالد مشعؿ ،ووصؼ المجمس االتلاؽ تاللرصػ التاريخيػ لرلػة الحصػار ،ودعػا المجمػس

إلى ارتثمار دذا االتلاؽ وتشكيؿ حكوم الوحدة.66

وطال ػػب المجم ػػس تتطتي ػػؽ اتل ػػاؽ المص ػػالح الوطنيػ ػ اللمر ػػطيني الموق ػػة ل ػػو  4م ػػايو2011

وتشػػكيؿ حكومػ الوحػػدة الوطنيػ اللمرػػطيني  ،ورحػػب تجهػػود جمهوريػ مصػػر العرتيػ لػػو تحقيػػؽ
المصػػالح وخاص ػ لػػو ظػػؿ الظػػروؼ الصػػعت التػػو تمػػر تهػػا القنػػي اللمرػػطيني عمػػى الصػػعيد
االقميمػػو والػػدولو ،والمتمثػػؿ لػػو ارػػتمرار الحصػػار عمػػى قطػػاع غ ػزة ،ووصػػوؿ العممي ػ الرػػممي

لطريؽ مردود وارتمرار االرتيطاف والتهويد لمقدس.67

أش ػػاد المجم ػػس تاتل ػػاؽ الدوحػ ػ تت ػػاريخ  6لت اري ػػر 2012ت ػػيف الػ ػرئيس محم ػػود عت ػػاس ورئ ػػيس

المكتب الريارو لحرك حماس خالد مشعؿ ،وترعايػ أميػر دولػ قطػر الشػيخ حمػد تػف خميلػ آؿ
ثانو ،وأعرب عف رغتته أف تراعد دذس االتلاقي لو تحقيؽ المصالح اللمرطيني ترريخاً لموحدة

الوطني اللمرطيني  ،وتحقيقاً لتطمعات الشعب اللمرطينو.68

ولعدـ تنليذ االتلاقيات المتعددة مف قتؿ اللصائؿ اللمرطيني  ،أعرب مجمس التعاوف الخميجو

عف قمقه لتعثر المصالح اللمرطيني .69

ويرى البادـث أن دعـم وتأييـد مجمـس التعـاون الخميجـي لممصـالدة الفمسـطينية وتد ي يـا

كان واضداً في مواقف المجمس فـالمجمس منـذ بدايـة االقتتـال الـداخمي واالن سـام الفمسـطيني
بــادر بــالجيود المطموبــة وردــب بــالجيود العربيــة األخــرى مــن خــالل ع ــد االتفاقــات المتعــددة

كاتفــاق مكــة والدودــة والم ــاءات المتعــددة بــين الطــرفين فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة واســالمية

ودائما يوجو الدعوة لمفمسطينيين لتجاوز كافة المعي ات التي تعترض تطبيـق االتفاقيـات وطـي

صفدة االن سام.

 65التياف الصحلو لمدورة العاشرة تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 66التياف الصحلو لمدورة التارع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 67التياف الصحلو لمدورة العشريف تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 68التياف الصحلو لمدورة الثاني والعشريف تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 69التياف الصحلو لمدورة الثالث والعشريف تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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كمــا أن االن ســام الفمســطيني وعــدم اتمــام المصــالدة أضــر بال ضــية الفمســطينية واســتغمتو

إسرائيل لتشديد الدصار عمى قطاع غزة واغالق المعـابر ويمكـن ال ـول أن األزمـة بـين دركـة
دماس ودركة فتح ىي خالف بين رؤيتين متعارضتين في أصـول التعامـل مـع ثوابـت ال ضـية

وادارة الصراع األمر الذي دفعت من أجمو الم اومة والشعب الفمسطيني أثمانا باىظة.

ويرى البادث أيضاً أن مواقف مجمس التعاون الخميجـي الـداعم لم ضـية الفمسـطينية تعتبـر

من أبرز المواقف العربية الداعمة لطموح الشعب الفمسطيني وقد ساىمت في دعم الدكومات

الفمسطينية المختمفة ماديـاً وسياسـياً فـي مواجيـة التدـديات فمنـذ المدظـات األولـى لالخـتالف

بين دركتي دماس وفتح كان موقف المجمس واضداً من خالل دعواتو المتكررة لتجنب الوقوع
في أية خالفات من شـأنيا تفكيـك النسـيج الفمسـطيني ودعـا لتوديـد الصـف لمـا فيـو مصـمدة
لمشعب الفمسطيني وطالب المجتمع الدولي لمتعامل بإيجابية مع اف ارزات ونتائج االنتخابات.

كما يرى البادث أن دول المجمس بذلت جيوداً متعـددة مـن خـالل اتفـاق مكـة والتـي قامـت

بو المممكة العربية السعودية واتفاق الدودة الذي جاء برعاية دولة قطر ديث بارك المجمس

ىـــذه الجيـــود ودعـــا الدتـــرام نتائجيـــا إال أن التبـــاين أيضـــاً كـــان واضـــداً بـــين سياســـات دول

المجمــس فمــثالً تبنــت المممكــة الســعودية موقــف الســمطة المجــافي لمد ي ــة وقاطعــت دركــة

دماس ولم تسمع منيا روايتيا لد ي ة األدداث التي وقعت وأدت الى انييار اتفاق مكة بينما
اتبعت دولة قطر سياسة متوازنة في العالقة مع كافة األطراف.
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المبدــث الثالــث :مواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن االعتـــداءات

اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني والدروب عمى غزة
أوالً :االعتداءات اإلسرائيمية خالل الفترة 2008-2000
 .1جرائم االغتياالت

تتتػػة إر ػرائيؿ ريار ػ القتػػؿ خػػارج القػػانوف المتمثم ػ لػػو ج ػرائـ االغتيػػاؿ الريارػػو ،والتصػػلي
الجر ػػدي للمر ػػطينييف ت ػػدعو أنه ػػـ ن ػػالعيف ل ػػو أعم ػػاؿ المقاومػ ػ ن ػػد االح ػػتالؿ ،وتنل ػػذ قػ ػوات
االحػػتالؿ ج ػرائـ االغتي ػػاؿ تحػػؽ الناشػػطيف المي ػػدانييف مػػف كال ػ التنظيم ػػات اللمرػػطيني  ،وك ػػذلؾ
وصؿ األمر الغتياؿ قيادات وازن مف الصلوؼ االولى لمتنظيمات اللمرطيني المختمل  ،وتحظى

ج ػرائـ االغتيػػاؿ تموالق ػ ررػػمي وعمني ػ مػػف أعمػػى الهيئػػات الريارػػي والقنػػائي لػػدى االحػػتالؿ،
وتمتارك ػ صػػناع الق ػرار الريارػػو ،وتلػػاخر أجه ػزة األمػػف والجػػيش( ،المركػػز اللمرػػطينو لحق ػػوؽ

االنرػػاف )2 :2008 ،وتعتتػػر ريار ػ االغتيػػاالت والتصػػليات والمجػػازر التػػو تماررػػها الحكوم ػ

اإلرػ ػرائيمي ج ػػزءاً ال يتجػ ػ أز م ػػف اللك ػػر والعقي ػػدة اليهوديػ ػ ( ،حر ػػيف )50 :2002 ،ووث ػػؽ المرك ػػز

اللمرطينو لحقوؽ االنراف اقتراؼ قوات االحتالؿ منذ تدء انتلان األقصى لػو رػتتمتر 2000

وحت ػػى يوني ػػو  2008م ػػا يق ػػارب ع ػػف  348عمميػ ػ اغتي ػػاؿ ار ػػلرت ع ػػف مقت ػػؿ  754لمر ػػطينو.

(المركز اللمرطينو لحقوؽ االنراف)6 :2008 ،

 .2التوغالت واالجتياحات اإلرسرايي ية داخل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة
قامت قوات االحتالؿ اإلررائيمو خالؿ أعواـ انتلان األقصى تا الؼ مف عمميػات التوغػؿ

واالجتياح العركري لو كؿ مف مدف وقرى وتمدات األرانو اللمرػطيني المحتمػ  ،وعػاش رػكاف
جو مف العنؼ والخوؼ وعدـ األماف خالؿ أعواـ االنتلان وما
النل الغرتي وقطاع غزة لو ّ
تخممها مف غارات جوي وقصؼ وتوغالت واجتياحات دامي لو النل والقطاع( ،المجن العرتي
لحقوؽ االنراف  )2009/1/11وأدت تمػؾ التػوغالت اإلرػرائيمي المتتاليػ والتػو ارػتخدمت ليهػا

الػدتاتات والج ارلػات إلػى ارتشػهاد المئػات وجػرح ا الؼ مػف المػدنييف اللمرػطينييف ،واحتجػاز
المػدنييف وارػتخدامهـ كػدروع تشػري خػالؿ عمميػات االعتقػاؿ ،وتػدمير أالؼ المنػازؿ ،وقمػة

األشجار وتخريب المزروعات خالؿ عمميػات تجريػؼ األ ارنػو ،كمػا وتنػررت مئػات المػدارس

إنػػال

إلػػى الطػػرؽ والجرػػور وأعمػػدة الكهرتػػاء والهػػاتؼ وأناتيػػب الميػػاس ،وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ

تالتنيػ ػ التحتيػ ػ ( .أحم ػػد ،)45 :2007 ،وم ػػف ت ػػيف د ػػذس االجتياح ػػات ول ػػو  2ن ػػولمتر ،2006
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كانت تيت حانوف عمى موعد مة اجتياح ومجزرة تشػع  ،حيػث قامػت قػوات االحػتالؿ اإلرػرائيمو
تاجتيػػاح التمػػدة مػػف كػػؿ الجهػػات ،مرػػتخدم الػػدتاتات والج ارلػػات والطػػائرات تأنواعهػػا ،وقػػد طػػاؿ
التخريػػب كػػؿ شػػوء ،واختػػتـ االجتيػػاح الغاشػػـ تمجػػزرة تشػػع راح نػػحيتها  18مواطنػاً مػػف عائمػ
واحدة (عائم العثامن )( .عدواف)52 :2009 ،

 .3عممية السور الواقي واجتياح الضفة الغربية 2002
م ػػة تص ػػاعد أعم ػػاؿ االنتلانػ ػ والت ػػو انطمق ػػت ل ػػو  28ر ػػتتمتر ،2000اتخ ػػذت الحكومػ ػ

اإلررائيمي المورع ق ار اًر تتػاريخ  28مػارس  2002يقنػو تاجتيػاح منػاطؽ الرػمط اللمرػطيني ،
وذل ػػؾ لم ػػا أر ػػموس ت ػػالرد عم ػػى العممي ػػات العر ػػكري الت ػػو يق ػػوـ ته ػػا اللمر ػػطينيوف ن ػػد األد ػػداؼ

اإلررائيمي  ،وجاء دذا القرار اإلررائيمو كأوؿ رد لعؿ ررمو عمى إطالؽ المتػادرة العرتيػ لمرػالـ
وتتنيهػػا مػػف جامعػ الػػدوؿ العرتيػ ( ،شػػعتاف )139 :2002 ،وقػػد اعتقمػػت إرػرائيؿ خػػالؿ العمميػ

ح ػوالو  5000شػػاب ،كم ػػا وقػػد ارتش ػػهد  200مقػػاوـ ل ػػو العممي ػ أثن ػػاء المواجهػػات( ،الزع ػػاترة،
 )2004/10/3وانتهت عممي الرور الواقو تارتتاح النػل الغرتيػ لػو كػؿ تصػنيلاتها وتػدمير

التن ػ ػػى التحتيػ ػ ػ اللمر ػ ػػطيني وخاصػ ػ ػ األمنيػ ػ ػ ( ،حن ػ ػػا )2004/10/3 ،ومحاصػ ػ ػرة مق ػ ػػر القي ػ ػػادة
اللمرػػطيني لػػو راـ اهلل وعػػزؿ ال ػرئيس يارػػر عرلػػات لػػو مقػػر الرئار ػ ومنعػػه مػػف مغػػادرة المقػػر،

واالعالف أف الرئيس عرلات عػدواً إلرػرائيؿ ويمثػؿ عقتػ أمػاـ الرػالـ لػو الشػرؽ األورػط وخطػ اًر
عمػى المنطقػ كمهػػا( .مؤررػ الحػػؽ ،)8 :2004 ،وجػاء اجتيػاح مخػػيـ جنػيف كحمقػ مػف حمقػػات
الرور الواقو ،حيػث تػدأ اجتيػاح مخػيـ جنػيف لػو تدايػ أتريػؿ  ،2002وامتػدت معركػ جنػيف مػف

 01إلػػى  12أتريػػؿ ( ،2002حوي ػػؿ )60 :2012 ،ورػػجمت حصػػيم الش ػػهداء لػػو المخ ػػيـ 63
شهيداً ،وقد دمرت قػوات االحػتالؿ  455منػزالً تشػكؿ كمػو ،و 800منػزؿ تشػكؿ جزئػو ،وجرحػت
واعتقمت المئات( .حويؿ)112 :2012 ،

ثانياً  :االعتداءات اإلسرائيمية خالل الفترة 2015-2009

ور ػػنتناوؿ ل ػػو د ػػذا المتح ػػث أت ػػرز االعت ػػداءات اإلرػ ػرائيمي خ ػػالؿ د ػػذس اللتػ ػرة والمتمثمػ ػ ل ػػو

الحروب الثالث التو شنتها إررائيؿ عمى قطاع غزة.

 .1الدرب األولى عمى قطاع غزة 2009/2008
لػػو أعقػػاب انتهػػاء التهدئ ػ تػػيف الكيػػاف اإلر ػرائيمو واللمرػػطينييف شػػنت ق ػوات االحػػتالؿ حرت ػاً

مػػدمرة عمػػى القطػػاع ،انطمقػػت لػػو  27ديرػػمتر  2008وانتهػػت لػػو  18ينػػاير  ،2009وأطمقػػت

عميهػػا عممي ػ "الرصػػاص المصػػتوب" ،ليمػػا أطمقػػت عميهػػا حرك ػ حمػػاس ،ارػػـ "حػػرب اللرقػػاف"،
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(جري ػػدة الكرم ػػؿ )2011/10/31 ،ول ػػو الي ػػوـ األوؿ لمح ػػرب ش ػػنت  80ط ػػائرة حرتيػ ػ إرػ ػرائيمي

رمرم غارات عمػى عشػرات المقػار األمنيػ والحكوميػ اللمرػطيني  ،مػا أرػلر عػف ارتشػهاد 200
لمرطينو تالهجم الجوي األولى ،غالتيتهـ مف عناصر الشػرط اللمرػطيني المدنيػ  ،وارػتخدمت

إررائيؿ ،أرمح غير تقميدي ومعظـ تررانتها العركري وأحدث الػذخائر المحرمػ دوليػاً ارػتخداماً
ملرطػ ػاً ن ػػد اللمر ػػطينييف الع ػػزؿ ك ػػاف أترزد ػػا قنات ػػؿ اللر ػػلور األت ػػيض( ،ع ػػدواف)50 :2012 ،
وتحرب إحصاءات لجن توثيؽ الحقائؽ التاتع لمحكوم اللمرطيني والجهاز المركػزي لاحصػاء

ػطينيا واصػػات أكثػػر مػػف ،5400
اللمرػػطينو؛ لقػػد أدت الحػػرب إلػػى مقتػػؿ أكثػػر مػػف  1436لمرػ ً
تينما اعترلت إررائيؿ تمقتؿ  13إررائيميا تينهـ  10جنود واصات  300آخريف ،إال أف المقاوم
اللمر ػ ػػطيني تح ػ ػػدثت ع ػ ػػف قت ػ ػػؿ أكث ػ ػػر م ػ ػػف  100جن ػ ػػدي إرػ ػ ػرائيمو ( .ش ػ ػػتك االع ػ ػػالـ العرتيػ ػ ػ ،
)2014/12/27

 .2الدرب الثانية عمى قطاع غزة 2012
تػػدأت الحػػرب الثاني ػ عمػػى غ ػزة عصػػر األرتعػػاء  14نػػولمتر ،2012تعػػد أف قامػػت إر ػرائيؿ

تاغتياؿ قائد أركاف كتائب القراـ محمد الجعتري ،وأطمقت إررائيؿ عمى دذس الحرب ارػـ "عػامود
الرحاب" ،ليما أرمتها حرك حماس "حجارة الرجيؿ"( ،وكال وطف )2013/11/14 ،وارػتمرت
لمدة  8أياـ ،وأرلرت عف ارتشهاد  182لمرطينياً ،لنالً عف ددـ أكثر مػف  200منػزؿ تش ٍ
ػكؿ

كام ػ ػػؿ ،و 1500تش ػ ػ ٍ
ػكؿ جزئ ػ ػػو تحر ػ ػػب أرق ػ ػػاـ لمر ػ ػػطيني رر ػ ػػمي ( ،ع ػ ػػوؼ)2012/12/12 ،
الع ّػزؿ والعػائالت ،وطػاؿ الػدمار كػؿ منػاحو الحيػاة
وارػتهدلت قػوات االحػتالؿ منػازؿ المػواطنيف ُ
االقتص ػػادي والريان ػػي والتجاريػ ػ والص ػػحال واالع ػػالـ ،وك ػػذلؾ ار ػػتهداؼ مق ػػر رئارػ ػ ال ػػوزراء،

(الدجنو )2013/11/18 ،عالوة عمى تنػرر  50مدررػ  ،ولػـ ترػمـ المرػاجد والمقػاتر عػالوة
عمى ارتهداؼ التيارات واألرانو المزروع والمحاصيؿ الزراعي ( .صوالح )38 :2013 ،
 .3الدرب الثالثة عمى قطاع غزة 2014
ارػػتغمت الحكوم ػ اإلر ػرائيمي حادث ػ اختلػػاء المرػػتوطنيف الثالث ػ لػػو  12يونيػػو  2014لػػو
الخميػػؿ وشػػنت حرتهػػا الثالث ػ "الجػػرؼ الصػػامد" عمػػى قطػػاع غ ػزة لػػو الرػػاتة مػػف يوليػػو ،2014
(أتػػو رػػيؼ )2014 ،وأطمقػػت عميهػػا حرك ػ حمػػاس "العصػػؼ المػػأكوؿ" ،حيػػث ارػػتخدمت ق ػوات

االحتالؿ قوةً ناري ً دائم ً جداً ند قطاع غزة الذي ال يتجاوز لو مراحته  360كيمو متر مرتة،
غيػػرت الحػػرب مالمػػل أحيػػاء كامم ػ لػػو غ ػزة ،لتجعػػؿ مػػف رػػكانها مشػػرديف نػػازحيف تػػال مػػأوى،
و ّ
وارػ ػػتمرت إر ػ ػرائيؿ لػ ػػو حرتهػ ػػا  51يوم ػ ػاً( ،قرػ ػػيس )78 :2014 ،وأر ػ ػلرت دػ ػػذس الحػ ػػرب عػ ػػف
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ارتش ػػهاد  2165لمر ػػطينياً واص ػػات أكث ػػر م ػػف  11أللػ ػاً آخػ ػريف ول ػػؽ و ازرة الص ػػح اللمر ػػطيني ،
وارتكػػب االحػػتالؿ اإلرػرائيمو  49مجػػزرة تحػػؽ ترػػعيف عائمػ لمرػػطيني تواقػػة  530شػػهيداً ،ليمػػا

أعمنت و ازرة األشغاؿ أف إجمالو الوحػدات الرػكني المتنػررة جػراء دػذس الحػرب تمػ ( )28366

تػػيف دػػدـ كمػػو وجزئػػو ،وتمػ عػػدد المشػػرديف قتيػػؿ لحظػػات مػػف إعػػالف وقػػؼ إطػػالؽ النػػار 466

ألؼ مواطف لو كال أنحاء القطاع( .المركز اللمرطينو لاعالـ)2014/8/28 ،
ثالثاً  :موقف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإلسرائيمية

عتر المجمس عف شػجته وارػتنكارس وادانتػه لمػا تماررػه إرػرائيؿ مػف مماررػات واردػاب دولػ نػد
ّ
اءات واعتػ ٍ
الشػػعب اللمرػػطينو األعػػزؿ ،مػػف خػػالؿ اج ػر ٍ
ػداءات وحشػػي ٍ واجراميػ ٍ  ،وطالػػب المجتمػػة
المػػدنو تتػػولير الحمايػ الالزمػ لمشػػعب اللمرػػطينو ،حيػػث ارػػتعرض المجمػػس مجمػػؿ المماررػػات

واإلجراءات اإلررائيمي المجرم تحؽ الشعب اللمرطينو مف تصعيد عركري ،وحصار اقتصادي
وريارػػو نػػد الشػػعب اللمرػػطينو الػػذي ينانػػؿ مػػف أجػػؿ ارػػترداد حقػػه ،واقام ػ دولتػػه المرػػتقم

وعاصمتها القدس الشػريؼ ،70وأكػد المجمػس عمػى مطالتتػه مجمػس األمػف تتػولير الحمايػ الدوليػ

لمشعب اللمرطينو مف االعتداءات اإلررائيمي االجرامي .71

حػ ّذر المجمػػس مػػف ادخػػاؿ المنطقػ لػػو دوامػ العنػػؼ ،وأف العنػػؼ اإلرػرائيمو رػػينقؿ الونػػة مػػف

رػ ّػي إلػػى أر ػوأ ،كمػػا وح ػ ّذر المجمػػس مػػف الصػػمت عمػػى دػػذس االعتػػداءات ،وأف دػػذس االعتػػداءات
اإلرػرائيمي رػػتزيد األونػػاع تػددو اًر لػػو النػػل الغرتيػ وقطػػاع غػزة ،واونػل أف امعػػاف الحكومػ
اإلرػ ػرائيمي ل ػػو ار ػػتمراردا لريارػ ػ االغ ػػالؽ والحص ػػار واقتح ػػاـ األ ارن ػػو اللمر ػػطيني الخان ػػع
لمرمط اللمرطيني واعادة احتاللها يترتب عميه نتائ وخيم ومناعلات خطيرة.72

وأكد المجمس أف أراليب القمة الوحشي اإلررائيمي ند الشعب اللمرطينو ،واغتياؿ رموز قيادته
ومحاصػرة رئيرػػه الشػػرعو ،واقتحامهػػا لممػػدف ،لػػه تػػال األثػػر عمػػى أمػػف وارػػتقرار المنطقػ كاممػ ،

ػممي  ،وال يخػ ػػدـ الجهػ ػػود المتذول ػ ػ إلحػ ػػالؿ الرػ ػػالـ ،ويعيػ ػػؽ عمػ ػػؿ الرػ ػػمط
ويعطػ ػػؿ العممّي ػ ػ الرػ ػ ّ
اللمرطيني عف القياـ تواجتاتها األمني واالجتماعي والرياري .73

كما أف المجمس أ ّكد إدانته لقتؿ األترياء وددـ المنازؿ وريار طرد واتعاد الركاف االتريػاء ،وأ ّكػد

الرالـ الشامؿ والعادؿ ال يتحقؽ إال تبنهػاء االحػتالؿ
أف دذس المماررات ال تولّد إال العنؼ ،وأف ّ
 70التياف الختامو لمدورة الحادي والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 71التياف الصحلو لمدورة الثامن والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 72التياف الختامو لمدورة الثاني والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 73التياف الصحلو لمدورة الثاني والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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اإلرػ ػرائيمو ،وق ػػد أداف المجم ػػس االعت ػػداءات اإلرػ ػرائيمي ن ػػد المؤرر ػػات الص ػػحي ل ػػو أ ارن ػػو

الرػػمط اللمرػػطيني  ،وطالػػب إر ػرائيؿ تػػااللتزاـ تػػالمواثيؽ والمعادػػدات الدولي ػ التػػو تكلػػؿ حماي ػ
المؤررات اللمرطيني .74

وقد أداف المجمس ارتكاب إررائيؿ مجزرة تيت حانوف التػو وقعػت لػو  07نػولمتر  2006خػالؿ

اجتياح إررائيمو وارة لمدين تيت حانوف ،75وتعد قصؼ الدتاتات اإلررائيمي لمنازؿ المواطنيف،
ممػػا أدى الرتشػػهاد  18مواطن ػاً واصػػات العش ػرات( ،عػػدواف )158 :2009 ،ولػػو نلػػس الوقػػت
رحب المجمس تقرار الجمعي العمومي لألمـ المتحدة والذي أداف ليها إررائيؿ الرتكاتها المجزرة،

واقػ ّػر أف ذلػػؾ مخػػالؼ لمتػػادئ حقػػوؽ االنرػػاف ،وقػػرر مجمػػس حقػػوؽ االنرػػاف ايلػػاد تعث ػ تحقيػػؽ
تختص تمثؿ دكذا حوادث( .صحيل القدس)2006/11/17 ،

أع ػػرب المجم ػػس ع ػػف ش ػػجته وار ػػتنكارس لممج ػػزرة اإلرػ ػرائيمي لمخ ػػيـ التػ ػري  ،الت ػػو ارتكته ػػا قػ ػوات
االح ػػتالؿ اإلرػ ػرائيمو ل ػػو المخ ػػيـ تت ػػاريخ  15لت اري ػػر ،2008وارتش ػػهد خالله ػػا عشػ ػرة مػ ػواطنيف
لمرطينييف وأصيب العشرات.76

وحمؿ المجمػس إرػرائيؿ المرػؤولي الكاممػ عػف كالػ االعتػداءات نػد الشػعب اللمرػطينو ،والتػو
ّ
تػػدلة الشػػعب اللمرػػطينو لحال ػ مػػف االحتػػاط ،حيػػث أكػػد المجمػػس أف العػػالـ العرتػػو واإلرػػالمو

صتر كثي اًر عمى الريارات اإلررائيمي االجرامي ند الشعب اللمرطينو ،وأف إررائيؿ تمادت لو

اج ارءاتها وعدوانها ندس ،وحاف الوقت لكو تتحمؿ مرؤولياتها.77

أك ػػد المجم ػػس أف انته ػػاء االح ػػتالؿ اإلرػ ػرائيمو لأل ارن ػػو اللمر ػػطيني والعرتيػ ػ الت ػػو احتمته ػػا ع ػػاـ
المرػػتقم عمػػى
 ،1967وتمكػػيف الشػػعب اللمرػػطينو مػػف حقػػه لػػو تقريػػر المصػػير ،واقام ػ دولتػػه ُ
تُراته الوطنو وعاصمتها القدس الشريؼ ،ولقاً لما نصت عميه ُمتػادرة الرالـ العرتيػ دػو المخػرج
مف دوام العنؼ وتحقيؽ الرالـ.78

طال ػػب المجم ػػس ال ػػدوؿ دائمػ ػ العن ػػوي ل ػػو مجم ػػس األم ػػف القي ػػاـ تمر ػػؤولياتها لحمايػ ػ الش ػػعب
اللمرطينو ،وونػة حػد لمعػدواف اإلرػرائيمو نػدس ،ورلػة الحصػار عنػه ،79وطالػب الػدوؿ الراعيػ

لمر ػػالـ ممثمػ ػ تالوالي ػػات المتح ػػدة األمريكيػ ػ واالتح ػػاد األوروت ػػو ودول ػػه األعن ػػاء لمن ػػغط عم ػػى
 74التياف الصحلو لمدورة المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

 75التياف الختامو لمدورة الراتع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 76التياف الصحلو لمدورة الرادر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 77التياف الصحلو لمدورة التارع والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 78التياف الصحلو لمدورة الرادر والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

 79التياف الصحلو لمدورة التارع والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف
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الحكوم ػ اإلر ػرائيمي لوقػػؼ اعتػػداءاتها نػػد الشػػعب اللمرػػطينو ،ووقػػؼ تحػػديها لممجتمػػة الػػدولو
واألررة الدولي  ،80وطالتهـ تالتدخؿ اللوري ألخذ مرؤولياتهـ تجاس عمميػ الرػالـ وتػولير الحمايػ

الدولي لمشعب اللمرػطينو ،وانهػاء احتاللهػا لأل ارنػو اللمرػطيني  ،81ودعػا المجتمػة الػدولو لعػدـ
نرياف الشعب اللمرطينو وما يتعرض لػه مػف اعتػداءات وحشػي  ،وخاصػ لػو ظػؿ االحػداث لػو

الخمي المتعمق تالحرب األمريكي عمى العراؽ ،كما وطالب المجتمة الدولو اتخاذ مواقؼ حازم

م ػػف ممارر ػػات الج ػػيش اإلرػ ػرائيمو ن ػػد الش ػػعب اللمر ػػطينو ،مطالتػ ػاً تعق ػػد م ػػؤتمر دول ػػو لهػػػذا
الغرض ،وقد أكد المجمس األعمى وقوؼ المجمس إلى جانػب األشػقاء اللمرػطينييف ،ودعػا لتلعيػؿ

عممي الرالـ ولؽ متادرة الرالـ العرتي وق اررات الشرعي الدولي .82

ورحػػب المجمػػس تاتلػػاؽ وقػػؼ اطػػالؽ النػػار تػػيف الجانػػب اإلر ػرائيمو واللمرػػطينو لػػو  23نػػولمتر

 ،2006واعتت ػػروس خط ػػوة مهمػ ػ الر ػػتئناؼ عمميػ ػ الر ػػالـ ،وق ػػد ج ػػاء االتل ػػاؽ ت ػػبعالف اللص ػػائؿ
اللمرػػطيني لػػو قطػػاع غػزة التزامهػػا تتهدئػ متتادلػ مػػة الجانػػب اإلرػرائيمو ،واعتتػػر المجمػػس دػػذا

االتلاؽ خطوة مهم إلنهاء العنؼ والعنؼ المناد ،ولتحقيؽ االرتقرار لػو المنطقػ  ،وش ّػدد عمػى
نرورة التزاـ كؿ األطراؼ تاالتلاؽ ،وأف دػذا االتلػاؽ يرػاعد عمػى تشػكيؿ حكومػ وحػدة وطنيػ ،
ويرلة الحصار الملروض عمى الشعب اللمرطينو.83

حمؿ المجمس إرػرائيؿ المرػؤولي الكاممػ
وأداف المجمس العدواف اإلررائيمو عمى قطاع غزة ،وقد ّ
عػػف تػػددور األونػػاع ،وخاصػ تعػػدما قامػػت ا لػ الحرتيػ اإلرػرائيمي تالتػػدمير والقتػػؿ والتشػريد،

نارت ً تعرض الحائط كؿ االعتتارات اإلنراني والقوانيف الشرعي الدولي .84

وحيا المجمس صمود الشعب اللمرطينو الذي يدالة عف كرامته وكرام األم  ،85وطالب المجمس
ّ
تمحارت القػادة اإلرػرائيمييف عمػى مػا قػاموا تػه مػف جػرائـ حػرب نػد االنرػاني  ،وأكػد عمػى دعمػه
ومرػػاندته لمشػػعب اللمرػػطينو لػػو ننػػاله مػػف أجػػؿ ارػػترداد حقوقػػه ،86وقػػرر قػػادة المجمػػس اجػراء

اتصاالت عاجم تالػدوؿ دائمػ العنػوي لػو مجمػس األمػف لتحمػؿ مرػؤولياتهـ ،ودعػادـ لمتحػرؾ

 80التياف الصحلو لمدورة الثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

 81التياف الصحلو لمدورة الرادر والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 82التياف الختامو لمدورة الراتع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 83التياف الختامو لمدورة الراتع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 84التياف الختامو لمدورة التارع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 85التياف الصحلو لمدورة العاشرة تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

 86التياف الصحلو لمدورة التارع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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اللوري لوقؼ المجازر تحؽ الشعب اللمرطينو ،وتولير الحماي الالزم له ،وأشاد المجمػس تػدور

دوؿ مجمس التعاوف مة أشقائهـ العرب لوقؼ االعتداءات اإلررائيمي .87

ورحب المجمػس تػبقرار الجمعيػ العامػ لألمػـ المتحػدة ومجمػس حقػوؽ اإلنرػاف لتقريػر غولدرػتوف

حػػوؿ االنتهاكػػات اإلر ػرائيمي لػػو قطػػاع غ ػزة وخػػالؿ الحػػرب عم ػى غ ػزة  ،2009/2008وطالػػب
تمحارت مرتكتو الجرائـ وعرنهـ عمى المحاكـ الدولي  ،وتعويض النحايا.88

عقد وزراء دوؿ مجمػس التعػاوف اجتمػاعهـ لػو  01مػارس 2009لتحػث ا ليػات التنليذيػ إلعػادة

إعمػػار قطػػاع غ ػزة جػ ّػراء االعتػػداءات اإلر ػرائيمي  ،ورػػادمت دوؿ المجمػػس تمتم ػ مميػػار ورػػتمائ
ػت وأرتع ػػوف ممي ػػوف دوالر إلع ػػادة االعم ػػار ،وق ػػرر المجم ػػس انش ػػاء ترن ػػام خ ػػاص لاعم ػػار
ور ػ ٌ
تالتعاوف مة الدوؿ العرتي  ،والتنريؽ مة التنؾ االرالمو لمتنمي  ،واالرتعان تالمؤررػات الماليػ
التاتع لمرمط اللمرطيني  ،وانشاء مكتب ميدانو لاشراؼ عمى تنليذ المشارية.89

كاف موقؼ المجمس وانحاً مف جريم اغتياؿ الشهيد محمود المتحػوح القائػد لػو حمػاس ،والػذي

اغتالػػه المورػػاد اإلر ػرائيمو لػػو دتػػو تتػػاريخ  19ينػػاير ،2010واعتتردػػا المجمػػس انتهاك ػاً لرػػيادة
دولػ ػ االم ػػارات العرتيػ ػ المتح ػػدة ،وأك ػػد عم ػػى ن ػػرورة أف يمث ػػؿ دػ ػؤالء المجرم ػػوف أم ػػاـ العدالػ ػ
ومحارتتهـ لو إطار القوانيف الخاص تذلؾ.90

حمػػؿ المجمػػس إر ػرائيؿ المرػػؤولي القانونيػ المترتت ػ عمػػى عدوانػػه عمػػى قطػػاع غػزة عػػاـ ،2012
ّ
ورحب المجمس تاالتلاؽ عمى وقؼ اطػالؽ النػار تػيف الجػانتيف اإلرػرائيمو والمقاومػ اللمرػطيني ،
والذي تـ ات ارمػه ترعايػ جمهوريػ مصػر العرتيػ  ،وأكػد عمػى نػرورة مواصػم الجهػود لتعزيػز دػذا

االتل ػػاؽ ،وع ػػدـ تكػ ػرار األعم ػػاؿ العدائيػ ػ اإلرػ ػرائيمي  ،كم ػػا أف المجم ػػس طال ػػب المجتم ػػة ال ػػدولو
تالعمؿ عمى تقديـ وايصاؿ المراعدات االنراني العاجمػ إلػى القطػاع ،وأشػاد المجمػس تمػا تقدمػه

دوؿ مجمس التعاوف الخميجػو مػف جهػود ومرػاعدات إنرػاني لمشػعب اللمرػطينو ،وخاصػ قطػاع
غزة لمتخليؼ مف معاناة أدمه المحاصريف واعادة ما دمرس االحتالؿ اإلررائيمو.91

 87التياف الختامو لمدورة التارع والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 88التياف الختامو لمدورة الثالثيف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 89التياف الصحلو لمدورة العاشرة تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 90التياف الصحلو لمدورة الراتع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 91التياف الختامو لمدورة الثالث والثالثيف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
99

يرى البادث أن ما تعرض لو الشعب الفمسطيني من اعتداءات إسرائيمية بمختمـف أشـكاليا

وأنواعيــا ىــدفت إلــى ضــرب ودــدة وصــمود الشــعب الفمســطيني وثباتــو عمــى مواقفــو ود وقــو

وال ضــاء عمــى الم اومــة الفمســطينية بكافــة أشــكاليا واخضــاع الشــعب الفمســطيني وقيادتــو

لإلمالءات اإلسرائيمية والدولية الظالمة إال أن ىذا كمو لـم يفـت فـي عضـد الشـعب الفمسـطيني
ووددتو وم اومتو بـل زاد الشـعب الفمسـطيني مـن ادتضـانو لمم اومـة وخاصـة بعـد أن قـدمت
الم اومة نماذج فريدة في مواجية العدوان والدروب المتعددة وفرضت تـوازن الرعـب وأفشـمت

كافة المخططات اإلسرائيمية.

وفي ىذا الصـدد يـرى البادـث أن دور مجمـس التعـاون الخميجـي ومواقفـو لـم ت تصـر عمـى

اإلدانــة والشــجب لالعتــداءات اإلس ـرائيمية العســكرية ضــد الشــعب الفمســطيني بــل قــام بــاطالع
المجتمع الدولي والـدول دائمـة العضـوية فـي مجمـس األمـن عمـى الممارسـات اإلسـرائيمية التـي

تمارسيا ضد الفمسطينيين وعبر المجمس عـن تأييـده لكافـة المبـادرات والجيـود العربيـة إللـزام

إس ـرائيل بــالمواثيق الدوليــة وادت ـرام جميــع االتفاقيــات الموقعــة وأكــد عمــى وقوفــو إلــى جانــب
الشعب الفمسطيني وت ديم الدعم السياسي والمادي وخاصة ما يتعمـق بإعـادة إعمـار مـا دمـره

االدتالل.
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الفصل السادس:
سياسات ومواقف مجمس التعاون الخميجي من قضايا الدل النيائي

المبدث األول :قضية ال دس في استراتيجية مجمس التعاون الخميجي.
المبدث الثاني :مواقف مجمس التعاون الخميجي من قضية الالجئين والمياه.
المبدــث الثالــث :مواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن قضــية االســتيطان والدولــة الفمســطينية
وددودىا.
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م دمة
إف مرحمػ الرػػالـ تػػيف منظمػ التحريػػر وارػرائيؿ والتػػو حػػدثت تػػيف الطػرليف ولػػو أوؿ اتلاقيػ

ررػػمي تشػػكؿ متاشػػر تػػيف الجػػانتيف كانػػت تتمثػػؿ لػػو اتلػػاؽ أورػػمو لػػو رػػتتمتر  ،1993حيػػث
نصت عمى إقامػ رػمط ذاتيػ لمرػطيني وانشػاء مجمػس تشػريعو منتخػب لمشػعب اللمرػطينو لػو
ّ
الن ػػل الغرتيػ ػ وقط ػػاع غػ ػزة ،واتم ػػاـ اللتػ ػرة االنتقاليػ ػ واالنتق ػػاؿ إل ػػى ملاون ػػات الح ػػؿ النه ػػائو،
والمقصػػود ته ػػا القن ػػايا المتعمقػ ػ تالمرحمػ ػ النهائيػ ػ م ػػف التل ػػاوض اللمر ػػطينو اإلرػػرائيمو ،ود ػػذس

القنايا دو القدس والالجئيف والمرػتوطنات والدولػ والميػاس ،ومػف دنػا ظهػر ملهػوـ قنػايا الحػؿ

النه ػػائو ،ور ػػنتناوؿ ل ػػو المتح ػػث األوؿ م ػػف د ػػذا اللص ػػؿ قن ػػي الق ػػدس ل ػػو ار ػػتراتيجي مجم ػػس
التعػػاوف الخميجػػو ،تينمػػا رػػنتطرؽ لػػو المتحػػث الثػػانو إلػػى موقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف
قني الالجئيف والمياس ،ولو المتحػث الثالػث رػنتحدث عػف موقػؼ مجمػس التعػاوف الخميجػو مػف
قني االرتيطاف والدول اللمرطيني وحدوددا.
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المبدث األ ول :ال دس
م دمة
تعتتر القدس تالنرت لملمرطينييف أم اًر جودرياً وحيوياً ،ودػو أحػد المحػددات األرارػي لمهويػ

اللمرػػطيني والثقال ػ العرتي ػ واإلرػػالمي  ،ويػػزعـ اإلر ػرائيميوف أنهػػـ تحاج ػ إلػػى القػػدس تاعتتاردػػا
جػػزءاً أرارػػياً مػػف الحمػػـ اإلرػرائيمو ،وأف القػػدس العاصػػم األتديػ إلرػرائيؿ ،والػػذي يجعػػؿ عمميػ

الترػػوي لػػو النهاي ػ أم ػ اًر معقػػداً وشػػته مرػػتحيؿ ( ،تػػارود )597 : 2012 ،ولػػو عهػػد االنتػػداب

التريطانو عمى لمرطيف صدر قرار التقريـ الصادر عف الجمعي العام لألمـ المتحدة رقـ 181

لو رن  ،1947القانو تتقريـ لمرطيف إلى دولتيف عرتي ويهودي  ،وقد أعطيت مدينػ القػدس
ونعاً خاصاً ،تحيث تكوف تحت الريادة الدولي ولؽ دذا القرار( .صالل)181 :2012 ،

وقػػد صػػدرت العش ػرات مػػف الق ػ اررات الدولي ػ تحػػؽ مدين ػ القػػدس ،وكانػػت لػػو أغمتهػػا صػػادرة

كنتيج ػ لالعتػػداءات اإلر ػرائيمي عمػػى المدين ػ  ،ورالن ػ لنػػـ الكيػػاف اإلر ػرائيمو لش ػرقو القػػدس،
أي إجػراءات ماديػ أو إداريػ أو قانونيػ تغيػػر مػػف واقػػة القػػدس ،ومػػف أتػػرز دػػذس القػ اررات
ورلػػض ّ
القرار  2253الصادر عف الجمعي العام لألمـ المتحدة تتاريخ  4يوليػو ،1967حيػث جػاء ليػه
أف الجمعي العام تشعر تقمؽ شديد ،مف أجؿ الموقؼ الرػائد لػو القػدس نتيجػ اإلجػراءات التػو

اتخػػذتها إرػرائيؿ لتغييػػر ونػػة القػػدس ،وتعتتػػر أف دػػذس االجػراءات غيػػر شػػرعي  ،وتػػدعو إرػرائيؿ
إللغػػاء اإلج ػراءات التػػو اتخػػذت ،واالمتنػػاع عػػف اتخػػاذ أي عمػػؿ مػػف ش ػأنه تغييػػر ونػػة القػػدس.

(صالل)10 :2011 ،
وينظر اللمرطينيوف لمقدس أنها عاصم لدول لمرطيف تاعتتػار ذلػؾ واقعػاً ممحػاً ونػرورياً،

ألنهػػا تمثػػؿ مدينػ لمختمػػؼ مكونػػات الشػػعب اللمرػػطينو ومؤررػػاته الوطنيػ ودػػو المركػػز الػػدينو
واالقتصػػادي للمرػػطيف ،والقػػدس أدػػـ األركػػاف األرارػػي لمقنػػي اللمرػػطيني  ،لهػػو مركػػز الػػوطف

ودو النالذة التو مف خاللها يصؿ صوت لمرطيف لكؿ العالـ مف خالؿ تعددا الدينو ،ورنتناوؿ

قني القػدس مػف خػالؿ الحػديث عنهػا خػالؿ اللتػرة مػا قتػؿ اتلػاؽ أورػمو واللتػرة مػا تعػد االتلػاؽ،

ومف ثـ نرتعرض موقؼ مجمس التعاوف الخمي منها.
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أوالً :ال دس قبل اتفاق أوسمو
تعد ق اررات التدويؿ وما صدر عف المجتمة الدولو مف ق اررات لو أكثػر مػف زم ٍ
ػاف ولػو أكثػر
مف منارت ٍ كانت نتيج لمعدواف اإلررائيمو عمى مدين القدس ولرض وقػائة جديػدة عمػى األرض
مف قتؿ االحتالؿ اإلرػرائيمو مػف احػتالؿ أو إ ازلػ أو حلريػات أو اعتػداءات مختملػ  ،حيػث أعمػف

قػػادة الحركػ الصػػهيوني انشػػاء إرػرائيؿ تتػػاريخ  14مػػايو ،1948تعػػد انتهػػاء االحػػتالؿ التريطػػانو
لأل ارنػػو اللمرػػطيني  ،وتػػدأت مرحمػ االحػػتالؿ اإلرػرائيمو ورػػيطرت إرػرائيؿ عمػػى شػػطر القػػدس

الغرتو (صالل ،)5 :2011 ،حيث قاموا تطرد  60أللاً مف ركانها العرب األصػميوف مػف أحيػاء

ونواحو مدينػ القػدس ،والتػو عمػؿ االحػتالؿ اإلرػرائيمو عمػى تهويػددا( ،صػالل،)9 :2011 ،
ومف دػذس المظػادر لمتهويػد تنػاء األحيػاء اليهوديػ الرػكني عمػى األحيػاء العرتيػ  ،وتنػاء الكنيرػت

اإلرػرائيمو وعػدد مػف الػو ازرات األخػػرى ،وتػـ ارػتقداـ  54ألػؼ مرػػتوطف تػـ ارػتيعاتهـ لػو منػػازؿ
اللمرطينييف المقدرييف الذيف تـ تهجيردـ لو ذلؾ الوقت( .صالل)10 :2011 ،

ولػػو حػػرب 1967ـ قػػاـ االحػػتالؿ اإلر ػرائيمو تػػاحتالؿ كامػػؿ لمدين ػ القػػدس تػػاحتالؿ جزئهػػا

الش ػرقو ،وشػػرعت إر ػرائيؿ تشػػكؿ عاجػػؿ لػػو اتخػػاذ اإلج ػراءات القانوني ػ واإلداري ػ والمماررػػات
األخرى عمى األرض لتغيير الطاتة العرتو واإلرالمو عمى المدين  ،وقد تمغت االعتداءات عمى

المرجد األقصى خالؿ اللترة 1967ـ –  ،1990إلػى حػوالو  40اعتػداءاً ،وكػاف مػف أتػرز دػذس
االعت ػػداءات د ػػو عمميػ ػ إحػ ػراؽ األقص ػػى ل ػػو  21أغر ػػطس ،1969والت ػػو اته ػػـ ليه ػػا مر ػػيحو
متعصػ ػػب يػ ػػدعى دينػ ػػيس مايكػ ػػؿ رد ػ ػواف ،كمػ ػػا جػ ػػرت محػ ػػاوالت لنرػ ػػؼ المرػ ػػجد األقصػ ػػى لػ ػػو

1مايو ،1980والعديد مف االقتحامات مف قتؿ الجماعات اليهودي المتطرل  ،والتو قامت تونة
حجر األراس لتناء الهيكؿ اليهودي الثالث قرب المرجد األقصى( .صالل)184 :2012 ،

ثانيا :ال دس بعد اتفاق أوسمو 1993
عمدت إررائيؿ إلى تأجيؿ الحديث عػف مدينػ القػدس لػو متاحثػات الرػالـ إلػى م ارحػؿ الحػؿ

النهائو ،وعممت عمػى التصػرؼ تقػوة االحػتالؿ عمػى القػدس مػف إصػدار لمقػ اررات التػو تحكػـ تهػا

المدين ػ المقدر ػ  ،وارػػتمرت لػػو أعمالهػػا مػػف إقام ػ لممرػػتوطنات وارػػتلزاز المرػػمميف واقتحامػػات
لممرجد األقصى وطرد المػواطنيف المقدرػييف ومصػادرة لأل ارنػو اللمرػطيني  ،وشػهدت األ ارنػو

ودتػ جماديريػ كانػػت ألجػػؿ القػػدس ونتيجػ االعتػػداءات المتاشػرة
اللمرػػطيني أكثػػر مػػف انتلانػ ّ
عميهػػا ،وارػػتمرت االعتػػداءات عمػػى مدين ػ القػػدس وعزلهػػا مػػف خػػالؿ إنشػػاء المرػػتوطنات وآالؼ
الوحدات الركني ومصادرة األرانو ومصادرة جتؿ اتو غنيـ.
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ػداء م ػػف قت ػػؿ المر ػػتوطنيف واليه ػػود المتطػ ػرليف خ ػػالؿ اللتػ ػرة
وق ػػد ت ػػـ تر ػػجيؿ حػ ػوالو  72اعت ػ ً
( )1998- 1993وتزايد عدد االقتحامات لممرجد األقصى تحمايػ شػرط االحػتالؿ ليتمػ أكثػر
م ػػف  55اقتحامػ ػاً خ ػػالؿ اللتػ ػرة  22أغر ػػطس 21 – 2009أغر ػػطس( .2010ص ػػالل:2012 ،
)185

وتـ طرح مشروع إقام القدس الكترى ،لنـ المرػتعمرات الواقعػ خػارج حػدود تمديػ القػدس (

معاليه ادوميـ ،وجلعات زئيؼ ومنطق غوش عتصيوف ) إلى داخػؿ نلػوذ تمديػ القػدس ،وتحظػى

مدينػ القػػدس وحػػددا تػػأكثر مػػف  10تجمعػػات ارػػتيطاني تػػزداد يومػػا تعػػد يػػوـ( .صػػالل:2011 ،
)61

ولـ ِ
تنته معاناة مدين القدس إلى دذا الحد حيث قامت إررائيؿ تتناء جدار اللصؿ العنصػري

لػػو أرجػػاء النػػل الغرتي ػ ومدين ػ القػػدس ،ولعػ ػ ّؿ أدػػـ أددالػػه العمػػؿ عمػػى تهويػػد مدين ػ الق ػػدس
ومصادرة أرانيها ،واحاطتها تطوؽ مف الجدراف والمرتعمرات التو تخنقها وتعزلها عػف محيطهػا
العرتػو واإلرػالمو ،ويمتػد الجػدار لػو مدينػ القػدس تنحػو  167كيمػو متػر ،وترػعى إرػرائيؿ مػف
خالؿ تناء الجدار لتثتيته كحدود نهائي لو التروي مة اللمرطينييف( .صالل)72 :2011 ،
ثالثا :مواقف مجمس التعاون الخميجي من قضية ال دس
عتػر مجمػػس التعػاوف الخميجػػو عػف إدانتػه وشػجته إلردػػاب الدولػ الػػذي تماررػه إرػرائيؿ لػػو
األ ارن ػو اللمرػػطيني نػػد الشػػعب اللمرػػطينو األعػػزؿ ،وحصػػار ريارػػو واقتصػػادي وريارػػات

92
عتػر
اإلغالؽ واإلجراءات القمعي  ،وشدد عمػى نػرورة تػولير حمايػ دوليػ لملمرػطينييف ،كمػا ّ

المجمػػس عػػف ارػػتنكارس لتص ػريحات وزيػػر الخارجي ػ األمريكػػو كػػولف تػػاوؿ حػػوؿ اعتتػػار القػػدس

عاصم إلررائيؿ ،وأف دذس المواقػؼ تتنػاقض مػة القػ اررات الدوليػ  ،93كمػا أداف احػتالؿ إرػرائيؿ

لمرك ػػز تي ػػت الش ػػرؽ اللمر ػػطينو ل ػػو مدينػ ػ الق ػػدس تت ػػاريخ  10أغر ػػطس ،942001كم ػػا ح ػػذر
المجمس مف المراس تاألماكف المقدر  ،أو إلحاؽ النرر تالمرجد األقصػى وذلػؾ مػة تصػاعد

92
93
94

التياف الختامو لمدورة الحادي والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
التياف الصحلو لمدورة الثامن والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
التياف الصحلو لمدورة الثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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تهديػػدات المتط ػرليف اإلر ػرائيمييف تاقتحػػاـ المرػػجد األقصػػى واالعتػػداء عميػػه ،إنػػال إلػػى النوايػػا

لدى الحكوم اإلر ارئيمي حوؿ إقام مرتوطن يهودي شرؽ القدس.95

كمػػا أداف المجمػػس األعمػػاؿ التػػو نلػػذتها الرػػمطات اإلرػرائيمي مػػف دػػدـ وحلريػػات لػػو محػػيط

المرػػجد األقصػػى ،والعمػػؿ عمػػى تهويػػدس وطمرػاً لمعالمػػه ورمػػوزس ،كمػػا دعػػا المجمػػس إلػػى التػػدخؿ

الػدولو لوقػؼ المماررػات العدوانيػ التػو ترػتهدؼ األمػاكف اإلرػػالمي المقدرػ  ،وتشػكؿ ارػػتل از اًز

وارتهتا اًر تمشاعر المرمميف.96

وأشار إلى ارتنكارس لمصمت الػدولو تجػاس مػا تقػوـ تػه إرػرائيؿ مػف انتهاكػات واعتػداءات لػو

مدين ػ ػ القػ ػػدس ،واج ػ ػراءات نػ ػػمها وتهويػ ػػددا ،وأشػ ػػار المجمػ ػػس إلػ ػػى قدرػ ػػي المرػ ػػجد األقصػ ػػى،
وتصػديه لممحػاوالت اإلرػرائيمي المرػػتمرة لهػدـ األقصػى ،وتغييػر معالمػػه العرتيػ واإلرػالمي لػػو
المدين  ،وارتنكارس لمصمت الدولو عف ما تقوـ ته إررائيؿ تجاس المدين .97

أداف المجمػػس االج ػراءات التعرػػلي تح ػػؽ الم ػواطنيف اللمرػػطينييف وط ػػرددـ مػػف تيػػوتهـ ل ػػو

الق ػػدس الشػ ػرقي  ،وتهوي ػػد المدينػ ػ المقدرػ ػ  ،98كم ػػا أداف المجم ػػس اقتح ػػاـ الر ػػمطات اإلرػ ػرائيمي

لرػػاحات المرػػجد األقصػػى ،وارػػتمرار أعمػػاؿ الحلريػػات أرػػلؿ المدين ػ المقدر ػ المحتم ػ  ،وأ ّكػػد
المجمس أف دذس المماررات تعتتر ارتل از اًز خطي اًر لمشاعر المرػمميف ،وطالػب المجمػس تػالتحرؾ
اللوري مػف مجمػس األمػف ال يقػاؼ دػذس المماررػات ،99وأداف المجمػس مشػروع القػرار اإلرػرائيمو

اعتتار مدين القدس المحتم عاصم الشػعب اليهػودي ،ون ّػـ مدينػ القػدس نػمف قائمػ المػدف
اإلررائيمي  ،ودعا المجتمة الدولو إلى إلزاـ إررائيؿ والنغط عميها لوقؼ كال االنتهاكػات التػو
تهدؼ إلى تهويد القدس وتغيير معالمها اإلرالمي والعرتي .100

ومة ارتمرار االنتهاكات اإلررائيمي تحؽ المدين المقدر  ،ارتنكر مجمس التعاوف الخميجػو

قياـ الحكوم اإلررائيمو تبعالف تناء  1500وحػدة ارػتيطاني لػو القػدس الشػرقي  ،واعتتػر ذلػؾ

ارتخلاؼ تالق اررات الدولي .101
95

التياف الصحلو لمدورة الثاني والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

97

التياف الصحلو لمدورة الثامن تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

96

98
99

التياف الصحلو لمدورة المائ واثنيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

التياف الصحلو لمدورة الثاني عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
التياف الصحلو لمدورة الراتع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

100
101

التياف الختامو لمدورة الحادي والثالثيف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.

التياف الصحلو لمدورة التارع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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وتنوعت المواقػؼ التػو صػدرت عػف مجمػس التعػاوف الخميجػو تحػؽ قنػي القػدس وكانػت مػا

تيف الشجب واالرتنكار واإلدان لالعتداءات المرتمرة واجراءات التهويد ،والدعوة لمحمايػ الدوليػ

لملمر ػػطينييف ودع ػػوة المجتم ػػة ال ػػدولو لمت ػػدخؿ لوق ػػؼ ممارر ػػات الع ػػدواف اإلرػػرائيمو وممارر ػػاته،
ٍ
ٍ
ٍ
وشامؿ وارتئناؼ عممي الرالـ.
عادؿ
رالـ
ودعوات إلقام
ويرى البادث أن ال دس تمثل جوىر الصراع الفمسطيني – اإلسرائيمي وىـي قضـية مركزيـة

لممسممين عامة وان كان الفمسطينيون يمثمون أرس الدربة في ىـذا الصـراع كمـا أن ال ـدس
تمثل ثابتاً أساسياً من ثوابت الشعب الفمسطيني ولذلك يسـعى االدـتالل اإلسـرائيمي مـن خـالل

االعتـــداءات المتكـــررة واالنتياكـــات الدائمـــة والتغييـــرات الكبيـــرة إلـــى تزييـــف تاريخيـــا العريـــق
والدضاري ويؤكد البادث أن المفاوض الفمسطيني وقع في خطـأ بمواف تـو عمـى تأجيـل قضـية

ال ــدس لموضــع النيــائي عمم ـاً أنيــا مــن األراض ـي المدتمــة عــام  1967وينطبــق عمييــا ال ـرار

الدولي  242وكذلك ينطبق عمييا ال رار الدولي رقم  181الذي تددث عن تدويل ال دس وأن
تكون موددة لمجميع.

كمــا يــرى البادــث أن مواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي كمــا وردت جميعيــا يشــدد عمــى

ضرورة العمل عمى تد يق السالم الشـامل والـدائم والعـادل وأن جميـع االعتـداءات والتجـاوزات
ال تصب في مصمدة عممية السالم والعممية السممية.
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المبدث الثاني :مواقف مجمس التعاون الخميجي من الالجئين والمياه
أوالً :الالجئين
ظه ػػرت قن ػػي الالجئ ػػيف كنتيج ػ ػ متاشػ ػرة لالح ػػتالؿ اإلر ػ ػرائيمو وممارر ػػاته العدوانيػ ػ عمػػػى
األرانو والركاف اللمرطينييف لو مختمؼ مناطؽ األرانو اللمرطيني  ،وظهػر دػذا الملهػوـ مػة

نش ػػوء دولػ ػ إرػ ػرائيؿ ع ػػاـ ( ،1948موع ػػد )5 :2003 ،حي ػػث ت ػػـ تشػ ػريد أكث ػػر م ػػف  800أل ػػؼ
المهجػريف نحػػو  %57مػػف
لمرػػطينو مػػف أصػػؿ مميػػوف وأرتعمائػ ألػػؼ لمرػػطينو ،ووصػػمت نرػػت
ّ
أتنػ ػػاء الشػ ػػعب اللمرػ ػػطينو ،كمػ ػػا أف مشػ ػػكم الالجئػ ػػيف اللمرػ ػػطينييف تعتتػ ػػر مػ ػػف أطػ ػػوؿ القنػ ػػايا
والمشػػكالت عمػػى مرػػتوى قنػػايا الالجئػػيف لػػو العػػالـ ،وعمػػر دػػذس المشػػكم زاد عػػف  65عػػاـ ولػػـ
تحؿ ،تينما العديد مف مشاكؿ الالجئيف لو العالـ قد تـ حمها أو لتل المجػاؿ لحمهػا ،مثػؿ الجئػو

ألغانرتاف والصوماؿ والتورن واألرمف وغيردا( .صالل)36 :2014 ،

تمرػؾ الالجئػػوف اللمرػػطينيوف تحقهػػـ لػو العػػودة إلػػى أرنػػهـ ورلنػوا كػػؿ مشػػارية تػػوطينهـ

خػػارج أرنػػهـ والتػػو وصػػمت إلػػى  243مشػػروعاً ،ووصػػؿ عػػدد قػ اررات األمػػـ المتحػػدة لػػو قنػػي
الالجئيف أكثػر مػف  110قػرار حػوؿ حػؽ الالجئػيف تػالعودة ،إال أنػه لػـ يػتـ تنليػذ أي منهػا ،ويتمػ

عػػدد الالجئػػيف اللمرػػطينييف المهجػريف مػػف األرض المحتمػ رػػن  1948حتػػى نهايػ عػػاـ 2003

أكثر مف خمر مالييف و 400ألؼ نرم ( .صالل)7 :2003 ،

يـرى البادــث أن المفـاوض الفمســطيني أسـ ط ســند الشـرعية الدوليــة مـن خــالل عـدم ربطــو

قضـــية الالجئـــين بـــال اررات الدوليـــة المتعم ـــة بيـــا والـــواردة فـــي ال ـــرارين  194 181خـــالل

مفاوضــاتو مــع الجانــب اإلس ـرائيمي كمــا يــرى البادــث أن تعامــل الــدول العربيــة وخاصــة دول
مجمس التعاون الخميجي بعد اتفاق أوسمو أصبح ضبابياً لمفيوميم لمعـودة وجمـيعيم امتنعـوا

عن تدديد مكان العودة لمفمسطينيين الميجرين وكان ذلك واضداً في المبادرة العربيـة لمسـالم
والتي تبنتيا الدول العربية في قمتيا في المغرب وقبميا تبنـي مجمـس التعـاون الخميجـي ليـا

ديـث تدـدثت المبـادرة عـن دـل عــادل ل ضـية الالجئـين الفمسـطينيين دسـب ال ـرار  194ولــم
تتددث عن دق العودة والى أين يمكن أن يعودوا.
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ثانياً :المياه
ممػؼ الميػػاس يعتتػػر مػػف مملػػات الحػػؿ النهػػائو المعقػػدة تػػيف اإلرػرائيمييف واللمرػػطينييف ،وتأجيػػؿ

دذا الممؼ لملاونات الحؿ النهائو كالمملات المعقدة والمركزي كالقدس والمرتوطنات والالجئيف
دليػػؿ عمػػى أدمي ػ دػػذا الممػػؼ ،والتص ػريحات اإلر ػرائيمي لػػو دػػذا الجانػػب تؤكػػد ذلػػؾ عمػػى مػػدار
رػػنوات االحػػتالؿ والتػػو تونػػل العقمي ػ التلاونػػي اإلر ػرائيمي لقنػػي الميػػاس( ،مركػػز الزيتون ػ ،

 )38 :2008ولػو مقالػ نشػرتها جريػدة دترػػوليه لػو  13أغرػطس 1999تحػدث رلائيػؿ إتيػػاف
وزير الزراع األرتؽ "حيف يتحدثوف لو الملاونات حوؿ متادئ الترػوي مػف األلنػؿ أف نلكػر

تأحد دذس المتادئ الهام ودػو ارػتمرار الرػيطرة اإلرػرائيمي عمػى مصػادر الميػاس لدولػ إرػرائيؿ".
(القيمو)2004/10/03 ،

ونظ اًر ألدمي المياس وارتتاطها تمجمؿ عمميػ التنميػ  ،لقػد أثّػرت المرػتوطنات عمػى االقتصػاد

والتنميػ ػ ػ ل ػ ػػو األ ارن ػ ػػو اللمر ػ ػػطيني  ،م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تر ػ ػػخير المي ػ ػػاس لخدمػ ػ ػ االر ػ ػػتيطاف وتور ػ ػػية
المرػػتوطنات ،وتطػػوير االقتصػػاد الز ارعػػو وزيػػادة المرػػاحات المرويػ لػػو المرػػتوطنات الزراعيػ ،

لػػو حػػيف ال تتجػػاوز األ ارنػػو الزراعي ػ المروي ػ لػػدى اللمرػػطينييف  %6مػػف إجمػػالو األ ارنػػو
الزراعي القاتم لمزراع لو الوقت الحالو( .رالم )73 :2008 ،

ثالثاً :مواقف مجمس التعاون الخميجي من قضية الالجئين والمياه
 .1مواقف مجمس التعاون الخميجي من قضية الالجئين
أ ّكػػد المجمػػس دعمػػه الكامػػؿ لمشػػعب اللمرػػطينو ووقولػػه المطمػػؽ إلػػى جانتػػه حتػػى يػػتمكف مػػف
إقام دولته المرتقم وعاصمتها القدس الشريؼ ،وارترداد كال حقوقػه المرػموت وعػودة الالجئػيف
إلػػى ديػػاردـ ولػػؽ ق ػ اررات الشػػرعي الدولي ػ  ،خاص ػ ق ػ اررات مجمػػس االمػػف (  242و )338وق ػرار

الجمعي العام رقـ  194ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ.102

أ ّكد المجمس تأييدس لدعوة الرئيس األمريكو جورج توش إلى عقد مؤتمر دولو لمرالـ ،تهػدؼ

اط ػػالؽ الملاون ػػات المتاشػ ػرة ت ػػيف جمي ػػة األطػ ػراؼ عم ػػى أر ػػاس المت ػػادرة العرتيػ ػ لمر ػػالـ ،و ّأي ػػد
المجمس عقد مؤتمر شامؿ لمرػالـ عمػى أرػاس المتػادرة العرتيػ وخارطػ الطريػؽ وقػ اررات مجمػس

 102التياف الصحلو لمدورة التارع والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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األمف رقـ  ،1397,1515 ،338 ،242والدخوؿ متاشرة لو الملاونات واالتلاؽ حوؿ القنايا
النهائي تما ليها القدس والالجئيف.103

عتػػر مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عػػف دعمػػه وتأييػػدس لممرػػاعو ومػػؤتمرات الرػػالـ والملاونػػات

التػػو ترػػعى لموصػػؿ لحمػػوؿ لقنػػايا الحػػؿ النهػػائو لمن ػزاع العرتػػو اإلر ػرائيمو ،ومػػف تينهػػا قنػػي

الالجئػػيف ،واقامػ الدولػ اللمرػػطيني  ،وقػػد ورد ذلػػؾ لػػو الػػدورة الثامنػ والعشػريف لممجمػػس األعمػػى
لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تتػػاريخ  4ديرػػمتر 2007والمنعقػػد لػػو مدين ػ الدوح ػ  ،حيػػث أونػػل
التيػػاف عػػف تطمعهػػـ حػػوؿ مػػؤتمر أنػػاتوليس عػػاـ  2007أف يحقػػؽ خط ػوات إيجاتي ػ لمرػػالـ لػػو
الشػػرؽ األورػػط وتدشػػيف ملاونػػات الرػػالـ تػػيف األط ػراؼ المعني ػ لػػو الن ػزاع عمػػى أرػػس جػػادة

ووانح  ،وأ ّكد المجمس عمى أدمي االلتزاـ تاألرس والمتادئ التو ارتند إليها المؤتمر والمتمثمػ
لو تناوؿ قنايا النزاع اللمرػطينو اإلرػرائيمو والمتعمقػ تالحػدود والميػاس والمرػتوطنات والالجئػيف
والقدس وغيردا مف القنػايا لموصػوؿ إلػى إنشػاء الدولػ اللمرػطيني المرػتقم  ،وا ازلػ المرػتوطنات

مف األرانو اللمرطيني .

كمػػا أ ّكػػد المجمػػس لػػو العديػػد مػػف مشػػارية الرػػالـ المطروح ػ والمحالػػؿ الدولي ػ والمػػؤتمرات
الخاص ػ تعممي ػ الر ػػالـ مثػػؿ م ػؤتمر أن ػػاتوليس وغيردػػا ،عمػػى تأكي ػػدس لمحػػؽ اللمرػػطينو وقن ػػي
الالجئػػيف اللمرػػطينييف ووقولػػه إلػػى جانػػب دػػذس الحقػػوؽ ،ودعوتػػه إلػػى الحػػؿ العػػادؿ لهػػذس القنػػايا

ولؽ ق اررات الشرعي الدولي .

يــرى البادــث مــن خــالل مــا ســبق مــن مواقــف وتصــريدات صــدرت عــن مؤسســات مجمــس

التعـــاون الخميجـــي أن المجمـــس أكـــد عمـــى دـــق الالجئـــين الفمســـطينيين فـــي د يـــم التـــاريخي
بالعودة ودعوتو إلى ايجـاد دـل عـادل ليـذه ال ضـية بمـا تـنص عميـو قـ اررات الشـرعية الدوليـة

ومجمس األمن الدولي وخاصة ال اررات  194و 242و 338ديث تكرر تأكيد المجمس عمى
ىــذا الموقــف كمــا يــرى البادــث أن مجمــس التعــاون الخميجــي ســعى لمتأكيــد عمــى أن قضــية
الالجئين من ال ضايا المركزيـة فـي دـل الصـراع الفمسـطيني اإلسـرائيمي وأن ايجـاد دمـول ليـذه

ال ضــية ســيعمل عمــى الت ــرب أكثــر مــن إنجــاز الســالم العــادل والشــامل بــين إس ـرائيل والــدول
العربية.

 103التياف الصحلو لمدورة مائ وأرتع لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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 .2موقف مجمس التعاون الخميجي من قضية المياه.
جاء الحديث عف قني المياس لو اطار الحديث عف قنايا الحؿ النهائو ،حيث تمثؿ الميػاس

قني رئيري لػو الملاونػات مػة الجانػب "اإلرػرائيمو" ،حيػث أ ّكػد مجمػس التعػاوف الخميجػو لػو

كؿ مؤتمر دولػو يخػتص تالصػراع اللمرػطينو – اإلرػرائيمو عمػى نػرورة تنػاوؿ القنػايا المهمػ

والتو تعتتر مف قنايا الحؿ النهائو ،ومنها قني المياس ،حيث أيد المجمس إطالؽ الملاونػات

المتاشػ ػرة ت ػػيف الجان ػػب اللمر ػػطينو و"اإلرػ ػرائيمو" ،وأ ّك ػػد حرص ػػه الكام ػػؿ عم ػػى المعالجػ ػ الش ػػامم

لمعممي الرممي وكال القنايا الكترى ولو اطار زمنو محدد إلنهاء تمؾ القنايا لموصوؿ لرالـ

حقيقو واقام الدول اللمرطيني وعاصمتها القدس الشريؼ.104

وىنا يرى البادث ان قضية الميـاه ستشـكل فـي المسـت بل عنوانـاً لمصـراع فـي المنط ـة ونتيجـة
ارتباط دول الجوار في ال ضية قد يمتد الصراع ليشمل دوال اقميمية.

 104التياف الصحلو لمدورة مائ وأرتع لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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المبدـــث الثالـــث :مواقـــف مجمـــس التعـــاون الخميجـــي مـــن االســـتيطان

والدولة الفمسطينية وددودىا
أوالً :االستيطان

منذ االحتالؿ اإلررائيمو لألرانو العرتي اللمرطيني ومنذ حرب  1967واحتالؿ قطاع غػزة

والنل الغرتي والقدس الشرقي تتتنى الحكومات اإلررائيمي المتعاقت ريارػ نقػؿ الرػكاف اليهػود
لمعػػيش لػػو األ ارنػػو اللمرػػطيني  ،حيػػث صػػادرت الحكومػ اإلرػرائيمي حػوالو  %60مػػف مرػػاح

الن ػ ػػل الغرتيػ ػ ػ ( ،ص ػ ػػالل )7 :2003 ،واقيم ػ ػػت المر ػ ػػتوطنات ت ػ ػػالقرب م ػ ػػف الم ػ ػػدف التاريخيػ ػ ػ

اللمرطيني وعممت المرتوطنات عمػى منػة التواصػؿ الجغ ارلػو تػيف المػدف اللمرػطيني ولعػزؿ دػذس

المػػدف( ،التلكجػػو )7 :2003 ،وتعتتػػر المرػػتوطنات خػػرؽ لمقػػانوف الػػدولو واإلنرػػانو لتعارنػػها
مة التند  49التلاقي جنيؼ الراتع  ،حيث أف تناء المرتوطنات يمس تحقوؽ اللمرػطينييف ،ومػف
تيف دذس الحقوؽ حؽ تقرير المصير وحؽ الممكي وحؽ المراواة وحري التنقؿ والحؽ لو مرػتوى

حياة الئؽ.105

لػػـ تتوقػػؼ إر ػرائيؿ عػػف إقام ػ مرػػتوطنات جديػػدة وتورػػية المرػػتوطنات القديم ػ وقػػدرت عػػدد

المر ػػتوطنات اإلرػ ػرائيمي خ ػػالؿ ع ػػاـ  2000تنح ػػو  174مر ػػتوطن  ،منه ػػا  10مر ػػتوطنات ل ػػو

القػ ػػدس الش ػ ػرقي  147 ،مرػ ػػتوطن لػ ػػو النػ ػػل الغرتي ػ ػ  ،و 16مرػ ػػتوطن لػ ػػو قطػ ػػاع غ ػ ػزة قتػ ػػؿ
االنرػحاب اإلرػرائيمو مػف القطػػاع عػاـ  2005واخػالء المرػتوطنات مػػف قطػاع غػزة( .خمايرػػو،
)9 :1999

وتق ػػيـ إرػ ػرائيؿ المر ػػتوطنات الر ػػتغالؿ تلر ػػيردا األمن ػػو لقػ ػرار مجم ػػس األم ػػف "ح ػػدود آمنػ ػ

ومعترؼ تها" ،لػذلؾ يعممػوف عمػى تورػية وتنػاء المرػتوطنات مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى حػدود آمنػ

ومعترؼ تها ويمكف الػدلاع عنهػا( ،عاشػور )71 :2010 ،وقػد عمػد االحػتالؿ اإلرػرائيمو خػالؿ
 52عاماً مػف انشػائه ( )2000 – 1948إلػى ارػتقداـ نحػو مميػونو و 900ألػؼ مهػاجر يهػودي

م ػػف جمي ػػة أنح ػػاء الع ػػالـ( ،ص ػػالل )118 :2012 ،كم ػػا أف اله ػػدؼ م ػػف االر ػػتيطاف ل ػػـ تع ػػد ل ػػه
عالقػػات تالحرػػاتات االقتصػػادي لقػػط ،وانمػػا تحػػوؿ إلػػى قنػػي قوميػ والػػى قنػػي عرػػكري عتػػر
الر ػػيطرة عم ػػى مواق ػػة ار ػػتراتيجي  ،ود ػػذس الت ػػؤر االر ػػتيطاني تق ػػة خ ػػارج الخػ ػرائط الهيكميػ ػ له ػػذس

المرتعمرات( .دوعر)214 :2012 ،
 105اتلاقي جنيؼ الراتع  ،المادة .49
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ثانياً :الدولة الفمسطينية وددودىا
احتػ ػ ّؿ تن ػػاء الدولػ ػ عم ػػى مر ػػاح وار ػػع ل ػػو اللك ػػر والمماررػ ػ ل ػػو اللك ػػر اللمر ػػطينو ،ول ػػو
النناؿ والكلاح مف أجؿ تحقيػؽ االرػتقالؿ وتقريػر المصػير ،وتررػيخ الهويػ اللمرػطيني لتصػتل
قائم عمى الراح الدولي  ،وكحؽ لمشعب اللمرطينو ليأخذ دورس الحنػاري والثقػالو كمػا شػعوب

العػػالـ( ،طالػػب )9 :1999 ،ولػػـ يشػػهد شػػعتاً تعػػرض لمظمػػـ التػػاريخو كالشػػعب اللمرػػطينو ،لقػػد

أعطت تريطانيا لمرطيف كوطف قػومو لميهػود لػو لمرػطيف دوف أي اتلػاؽ مػة أصػحاب األرض،
(الريد حريف )264 :1995،إف قرار التقريـ الصادر عف الجمعي العمومي لألمػـ المتحػدة رقػـ

 181عػػاـ  1947والقانػػو تتقرػػيـ لمر ػطيف إلػػى دولتػػيف لمرػػطيني ويهودي ػ أ ّدى لتمػػورة ملهػػوـ
الدولػ ػ ل ػػو اللكػ ػر اللمر ػػطينو ،ول ػػو منتص ػػؼ الر ػػتينيات ش ػػهدت مرحمػ ػ التن ػػاء اللعم ػػو لمكي ػػاف
اللمرطينو والذي تمثؿ تمنظم التحرير اللمرطيني عاـ ( .1964الشعيتو)99 :1979،

ولو عاـ  1974طرحت منظم التحرير الترنام الريارو المرحمو والػذي يقنػو تبقامػ رػمط
وطني ػ عمػػى أي جػػزء مػػف أرض لمرػػطيف يػػتـ تحري ػرس( ،مركػػز المعمومػػات الػػوطنو اللمرػػطينو-

 )2011ولو عاـ  1988وخالؿ اجتماع المجمس الوطنو اللمرطينو أعمف يارػر عرلػات رئػيس
المجن التنليذيػ لمنظمػ التحريػر إعػالف وثيقػ االرػتقالؿ ،دػذا اإلعػالف حظػو تتأييػد وارػة عمػى

الرػػاح الدولي ػ وخاص ػ أف منظم ػ التحريػػر والقػػت عمػػى جميػػة ق ػ ار ارت األمػػـ المتحػػدة الخاص ػ

تالقنػػي اللمرػػطيني  (،س.ش )100 :1991،ووالقػػت عمػػى عقػػد المػػؤتمر الػػدولو لمرػػالـ عمػػى

وتناء عميه عقد مؤتمر مدريػد لمرػالـ ،ولكػف تعػد رػنتيف مػف الملاونػات
أراس الق اررات الدولي ،
ً
لـ يصؿ الطرليف إلى نتيج  ،إلى أف جاء اتلاؽ أورمو عاـ ( .1993ثاتت)55 :2008 ،
قامت الرمط الوطني اللمرػطيني وتطتيقػاً لملهػوـ الدولػ عمػى أرض الواقػة تػبجراء انتخاتػات

تش ػريعي ألوؿ مجمػػس تش ػريعو لمرػػمط اللمرػػطيني عمػػى أرض الػػوطف عػػاـ  ،1996ولػػو عػػاـ

 2003ـ تػػـ تونػػيل الدول ػ اللمرػػطيني لػػو مشػػروع مرػػودة الدرػػتور (المرػػودة الثالث ػ )( ،ت ػراوف،
 )2 :2003ولػػو مرػػودة الدرػػتور العػػاـ  2003اعتمػػدت حػػدود الدولػ عمػػى أرػػاس حػػدود ال ارتػػة
مف يونيو عاـ ( .1967عتد الكريـ)151 :2004 ،

وقػػد جػػاء لػػو المػػادة األولػػى مػػف وثيق ػ الولػػاؽ الػػوطنو المعدل ػ لعػػاـ  2006تونػػيحاً أكتػػر ،لقػػد

حػػددت الدول ػ اللمرػػطيني عمػػى جميػػة األ ارن ػو المحتم ػ عػػاـ 1967ـ وتحػػدثت المػػادة عػػف حػػؽ
الشعب اللمرطينو لو تقرير مصيرس لو إقام دولته كامم الرػيادة عمػى جميػة األ ارنػو المحتمػ

عػػاـ  ( ،1967رػػميماف )11 :2010 ،ولػػو نهاي ػ المطػػاؼ رػػعت الرػػمط اللمرػػطيني تحمػػالت
دتمومار ػػي ور ػػاندتها ل ػػو ذل ػػؾ اللص ػػائؿ اللمر ػػطيني لحص ػػوؿ عم ػػى عن ػػوي رر ػػمي ل ػػو األم ػػـ
113

المتحدة( ،الجندي ،2011 ،ص )200وخالؿ اجتماع ديئػ األمػـ المتحػدة عػاـ  2012تػـ قتػوؿ
دول لمرطيف كعنو مراقب لو ديئ األمـ المتحدة ودذس الخطوة تعتتر ارتكماالً لمشػروع الدولػ
اللمرطيني المنشودة عمى حدود الراتة مف حزيراف.

ثالثاً :موقف مجمس التعاون الخميجي من االستيطان والدولة الفمسطينية وددودىا
 -1موقف مجمس التعاون الخميجي من االستيطان
عتر مجمس التعاوف الخميجو لو العديد مف المواقؼ عف إدانته وشجته الرتمرار االرتيطاف

عت ػػر
ل ػػو األ ارن ػػو اللمر ػػطيني العرتيػ ػ  ،وتور ػػية المر ػػتوطنات واعت ػػداءات المر ػػتوطنيف ،حي ػػث ّ

المجمػػس عػػف إدانتػػه لمجػػزرة الحػػرـ االتراديمػػو التػػو وقعػػت داخػػؿ الحػػرـ االتراديمػػو لػػو مدين ػ

الخميػػؿ تت ػػاريخ  25لت اري ػػر ،1994والت ػػو ارتكته ػػا المر ػػتوطف ت ػػاروخ غولدش ػػتايف تح ػػؽ المص ػػميف
حمػػؿ المجمػػس إرػرائيؿ المرػػئولي الكاممػ عػػف المجػػزرة ،كمػػا طالػػب المجمػػس
اللمرػػطينييف ،حيػػث ّ
الجهات الدولي عمى تطتيؽ الق ارر الدولو رقـ  904الخاص تبدان المذتح  ،والعمؿ عمػى تجريػد
المرػػتوطنيف اإلر ػرائيمييف مػػف أرػػمحتهـ ،وتطتيػػؽ اتلاقي ػ جنيػػؼ الراتع ػ عمػػى األ ارنػػو العرتي ػ

المحتمػ  ،كمػػا أ ّكػػد المجمػػس عمػػى نػػرورة إ ازل ػ المرػػتوطنات اإلرػرائيمي المتواجػػدة والمقام ػ عمػػى
األرانو اللمرطيني المحتم عاـ  1967تحرب الق اررات الدولي  ،وأنها مرتوطنات غير شرعي ،
وأف مػػف شػػأف دػػذس المرػػتوطنات زعزع ػ الثق ػ وعػػدـ تػػولير المنػػاخ المالئػػـ لمترػػوي الشػػامم لػػو

القني اللمرطيني والنزاع العرتو اإلررائيمو.106

وأداف المجمس االرتيطاف اإلررائيمو لألرانو اللمرطيني  ،وارتمرار إقام المرتوطنات التو

تعارض االتلاؽ الموقة مة الرمط اللمرطيني  ،ويتعارض مة الق اررات الدولي حوؿ المرػتوطنات

اإلررائيمي لو األرانو اللمرطيني المحتم .107

ٍ
وحدات ركني ٍ
ٍ
جديدة لػو مدينػ القػدس واقامػ
ارتنكر المجمس قرار الحكوم اإلررائيمي تناء

المرتوطنات عمى األرانو اللمرطينو ،حيث طالب المجمس الحكوم اإلررائيمي تالوقؼ اللوري

لهػػذا الق ػرار لتعارنػػه مػػة الق ػ اررات الدولي ػ  ،وحػػذر المجمػػس مػػف ق ػرار تنػػاء وحػػدات رػػكني واقام ػ
ٍ
تهديد تال ٍ لعمميػ الرػالـ ومحػاوالت
مرتوطنات لوؽ األرانو اللمرطيني المحتم لما يشكؿ مف
تنػػاء الثق ػ  ،وينػػذر تػػالعودة إلػػى أج ػواء التػػوتر واالنػػطراب ،كمػػا تػػدعو األمان ػ العام ػ لمجم ػػس

 106التياف الصحلو لمدورة الخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 107التياف الصحلو لمدورة الخامر والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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التعػػاوف الخميجػػو الحكوم ػ اإلر ػرائيمي إلػػى الوقػػؼ اللػػوري لق ػرار تنػػاء المرػػتوطنات لػػو القػػدس
الشرقي  ،واإلجراءات الرامي إلى تغيير الونة الريارو والركانو والجغرالو والتاريخو.108

وقد اعتتػر مجمػس التعػاوف الخميجػو أف ارػتمرار االنتهاكػات اإلرػرائيمي ومماررػات الحكومػ

المتمثم لو تشجية االرتيطاف اإلررائيمو ومصادرة األرانو اللمرطيني وانشاء المرتوطنات لو
مدين ػ القػػدس وتورػػية المرػػتوطنات المقام ػ عمػػى األ ارنػػو العرتي ػ المحتم ػ عػػاـ  1967يعمػػؿ

عمى جمود عممي الرالـ.109

كما عتر المجمػس لػو عػف رلنػه لاجػراءات التػو تقػوـ تهػا الحكومػ اإلرػرائيمي مػف تورػية

لممر ػػتوطنات وتر ػػميل لممر ػػتوطنيف ،معتتػ ػ اًر ذل ػػؾ خرقػ ػاً وان ػػحاً وص ػػارخاً لم ػػؤتمر مدري ػػد وجمي ػػة
ق اررات الجمعي العام لألمـ المتحدة و ق اررات مجمس االمف.110

وأ ّكد مجمس التعاوف الخميجو عدـ اعتراله تاألوناع الناجمػ عػف األنشػط االرػتيطاني لػو

األ ارن ػػو اللمر ػػطيني لمخاللته ػػا قػ ػ اررات مجم ػػس األم ػػف ال ػػدولو ،والقػ ػ اررات الدوليػ ػ  ،وق ػػد طال ػػب
المجمس توقػؼ األنشػط االرػتيطاني وتوقػؼ إرػرائيؿ عػف كػؿ مػا مػف شػأنه التػأثير الرػمتو عمػى

ملاونات الونة النهائو مة الجانب اللمرطينو.111

وعتر المجمػس عػف إدانتػه ورلنػه لمريارػات االرػتيطاني االرػتل اززي التػو تقػوـ تهػا إرػرائيؿ

تج ػػاس األ ارن ػػو العرتيػ ػ المحتمػ ػ  ،وقػ ػرار الحكومػ ػ اإلرػ ػرائيمي تتور ػػية الح ػػدود الجغراليػ ػ لمدينػ ػ

القدس.112

ار ػػتمر مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو تاتخ ػػاذ المواق ػػؼ الداعمػ ػ لمحق ػػوؽ اللمر ػػطيني والتص ػػدي

لالرػػتيطاف اإلرػرائيمو لػػو األ ارنػػو اللمرػػطيني العرتيػ المحتمػ  ،حيػػث تنوعػػت دػػذس المواقػػؼ مػػا
ت ػ ػػيف اإلدانػ ػ ػ والش ػ ػػجب واالر ػ ػػتنكار والمطالتػ ػ ػ تالت ػ ػػدخؿ ال ػ ػػدولو ،ورل ػ ػػض المتغيػ ػ ػرات والقػ ػ ػ اررات
اإلر ػرائيمي والػػدعوة إلػػى االلت ػزاـ تػػالق اررات الدولي ػ والػػدعوة لتػػولير الحماي ػ الدولي ػ لملمرػػطينييف،

ودعوة المجتمػة الػدولو لمتػدخؿ لوقػؼ مماررػات العػدواف اإلرػرائيمو ومماررػاته ،ودعػوات إلقامػ

رالـ عادؿ وشامؿ وارتئناؼ عممي الرالـ.

 108التياف الصحلو لمدورة مائ واثنيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 109التياف الصحلو لمدورة الثالث والرتيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 110التياف الصحلو لمدورة الراتع والرتيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 111التياف الختامو لمدورة التارع عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 112التياف الصحلو لمدورة الرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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ويرى البادث أن قضية االستيطان ىي قضية سياسية تتعمق بدـق ت ريـر المصـير ولـذلك

فالمستوطنات قد تؤدي إلـى انييـار السـمطة فـي الضـفة الغربيـة وفصـل جغرافـي وسياسـي بـين
الضفة الغربية وقطاع غزة وقد يؤدي ذلك لضرب الكيان الفمسطيني ليس ف ـط ككيـان جغرافـي

وانما ككيـان سياسـي ويـرى البادـث أن المخططـات االسـتيطانية مـن الناديـة الجغرافيـة تتركـز

أكثر ما يكـون فـي منط ـة ال ـدس وىـو مـا يشـير ليـدف إسـرائيل بتيويـد ال ـدس وعزليـا عـن

ب ية الضفة الغربية وادداث تغيير ديمغرافي.

ويوضح البادث أن السمطة الفمسطينية انشغمت بـالتدرك الدبموماسـي وخاصـة فيمـا يتعمـق

بموضوع االعتراف بالدولة بينما انيمكـت إسـرائيل فـي تصـعيد المخططـات االسـتيطانية بشـكل

مدموم.

وأكد البادث أن جميـع ىـذه اإلجـراءات والمواقـف كمـا وردت اسـتنكر فييـا مجمـس التعـاون

الخميجي جميع ممارسات االستيطان التي نفذتيا وأقرتيا الدكومات اإلسـرائيمية كمـا اسـتنكرت
جميع تصرفات واعتداءات وجرائم المستوطنين ضد الفمسطينيين وممتمكاتيم وأراضـييم وشـدد

المجمس عمى أن استمرار االستيطان ي وض السالم العادل والشامل ويؤدي إلـى زعزعـة الث ـة
بين الطرفين.
 -2موقف مجمس التعاون الخميجي من الدولة الفمسطينية وددودىا
منػػذ تأريرػػه قتػػؿ مػػا يزيػػد عػػف ثالثػ عقػػود أ ّكػػد مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عػػف تأييػػدس المطمػػؽ
لننػػاؿ الشػػعب اللمرػػطينو مػػف أجػػؿ حقػػه غيػػر القاتػػؿ لمتصػػرؼ لػػو تقريػػر مصػػيرس وانشػػاء دولتػػه
المرػػتقم عمػػى أرنػػه وعاصػػمتها القػػدس الش ػريؼ ،وأ ّكػػد المجمػػس الت ػزاـ دولػػه تػػدعـ ملاونػػات
الرػػالـ الرامي ػ لمتوصػػؿ لحػػؿ عػػادؿ ودائػػـ وشػػامؿ لمص ػراع اللمرػػطينو-اإلر ػرائيمو ،عمػػى أرػػاس

قراري مجمس األمف  338/242ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ ،113كما عتػر المجمػس عػف ارتياحػه
تترمـ الرمط الوطني اللمرطيني كعنواف لمدول اللمرطيني عمى جزء مف األرض اللمرطيني لو

داخػػؿ لمرػػطيف حرػػب مػػا جػػاء لػػو اتلػػاؽ المتػػادئ واتلػػاؽ القػػادرة ،114وطالػػب المجمػػس المجتمػػة
الدولو و ارعػو عمميػ الرػالـ تاتخػاذ كالػ االجػراءات المنارػت والكليمػ تمنػة إرػرائيؿ مػف إحػداث

 113التياف الصحلو لمدورة الرادر األرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 114التياف الصحلو لمدورة الحادي والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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أي تغيي ػرات لػػو الواقػػة الجغ ارلػػو والرػػكانو لمدين ػ القػػدس وحػػدوددا كعاصػػم لمدول ػ اللمرػػطيني
ّ
115
المنشودة .
وأون ػػل المجم ػػس الخميج ػػو أف تحقي ػػؽ الر ػػالـ الش ػػامؿ والع ػػادؿ ل ػػو الش ػػرؽ األور ػػط يتطم ػػب

انرحاب إررائيمو مف كامؿ األرانو اللمرطيني المحتم  ،وتمكيف الشعب اللمرػطينو مػف إقامػ

116
ألي محػاوالت لتغييػر
دولته المرتقم وعاصمتها القدس  ،كمػا ّ
عتػر المجمػس عػف رلنػه التػاـ ّ
الونة الديمغرالو لمدين القدس عاصم الدول اللمرطيني المنشودة.117

وجػػدد المجمػػس مواقلػػه الثاتت ػ تػػأف الرػػالـ ل ػف يتحص ػؿ إال تبعطػػاء الشػػعب اللمرػػطينو كامػػؿ

حقوقػػه ،وعػػودة الجئي ػه حرػػب ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة ،واقام ػ دولتػػه المرػػتقم وعاصػػمتها القػػدس

الش ػريؼ ،118وأ ّكػػد عمػػى نػػرورة تمكػػيف الشػػعب اللمرػػطينو مػػف حقػػه لػػو تقريػػر مصػػيرس واقام ػ
دولتػػه المرػػتقم عمػػى ت ارتػػه الػػوطنو وعاصػػمتها القػػدس الش ػريؼ ،واعتتػػر المجمػػس أف ذلػػؾ دػػو
المخرج مف دوام العنؼ والرتيؿ لتحقيؽ الرالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ.119

وقػدـ المجمػػس دعمػه لمشػػروع خارطػ الطريػػؽ التػو تػػنص عمػػى إنهػػاء االحػػتالؿ والتوصػػؿ إلػػى

إقام ػ دول ػ لمرػػطيني تحمػػوؿ عػػاـ  ،2005وتنليػػذ االلت ازمػػات التػػو تػػـ التوقيػػة عميهػػا ،120وثمػػف
دعػػـ الػرئيس األمريكػػو أوتامػػا وادارتػػه لمتػػدأ حػػؿ الػػدولتيف ،والتأكيػػد عمػػى الجميػػة أف الرػػالـ لػػو

المنطقػ دػو لمصػمح كالػ األطػراؼ ،وطالػػب الحكومػ اإلرػرائيمي تمتػدأ حػؿ الػدولتيف ،ويرتكػػز
ذلؾ عمى المتادرة العرتي لمرالـ ولق اررات الشرعي الدولي ذات الصم .121

وأ ّكػػد المجمػػس دعمػػه لقيػػاـ الدول ػ اللمرػػطيني المرػػتقم والمتصػػم والقاتم ػ لمحيػػاة ولػػؽ متػػادئ

الش ػ ػػرعي الدوليػ ػ ػ وقػ ػ ػ اررات األم ػ ػػـ المتح ػ ػػدة ،ومت ػ ػػدأ األرض مقات ػ ػػؿ الر ػ ػػالـ ،والمت ػ ػػادرة العرتيػ ػ ػ

لمرالـ ،122وجدد المجمس وقوله مة الشعب اللمرطينو مف أجؿ حقوقػه المشػروع واقامػ دولتػه
المرتقم وعاصمتها القدس.123

 115التياف الصحلو لمدورة الخامر والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف
 116التياف الصحلو لمدورة الرتيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 117التياف الصحلو لمدورة الراتع الرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 118التياف الصحلو لمدورة الخامر الرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 119التياف الصحلو لمدورة الرادر والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 120التياف الصحلو لمدورة الراتع والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.

 121التياف الصحلو لمدورة الحادي عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
 122التياف الصحلو لمدورة الراتع عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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التياف الصحلو لمدورة الرادر عشر تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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ثمػ ػف المجم ػػس اعتػ ػراؼ دولت ػػو تايالن ػػد وأير ػػمندا تدولػ ػ لمر ػػطيف ،ورل ػػة ألماني ػػا درجػ ػ التمثي ػػؿ
ّ
الدتمومارو لمرمط اللمرطيني مف مكتب تمثيؿ إلى تعث دتموماري  ،ورحب تمواقؼ الدوؿ التو
صوتت لصالل قراري الجمعي العام لألمـ المتحدة حوؿ إقام دولته وتقرير مصيرس.124

كما رحب المجمػس تتيػاف الػرئيس جػورج تػوش االتػف لػو األمػـ المتحػدة ،والػذي حػدد ليػه رؤيػ

الواليػػات المتحػػدة تشػػأف قيػػاـ الدول ػ اللمرػػطيني القاتم ػ لالرػػتمرار ،وانهػػاء االحػػتالؿ اإلر ػرائيمو
رحػب المجمػػس تالتوصػػؿ التلػػاؽ قمػ
لأل ارنػو اللمرػػطيني ولقػاً لمقػ اررات الدوليػ  ،338 ،242و ّ
شػػرـ الشػػيخ والعقت ػ  ،ودعػػـ خارط ػ الطريػػؽ التػػو تػػنص عمػػى إنهػػاء االحػػتالؿ والتوصػػؿ إلقام ػ
دولػ لمرػػطيني تحمػػوؿ عػػاـ  ،2005وتنليػػذ إر ػرائيؿ لاللت ازمػػات التػػو تنيػػت عمػػى أرػػاس مػػؤتمر
مدري ػػد ،ومت ػػدأ األرض مقات ػػؿ الر ػػالـ ،وقػ ػ اررات مجم ػػس األم ػػف  ،1397 ،242،338والمت ػػادرة

العرتي لمرالـ.125

عتػ ػر المجم ػػس ع ػػف ترحيت ػػه تتتن ػػو مجم ػػس األم ػػف ال ػػدولو تاإلجم ػػاع تت ػػاريخ  19ن ػػولمتر
كم ػػا ّ
 ،2005الق ػرار  1515الػػذي قدمتػػه رورػػيا ،والتعػػاطو تػػدعـ خارط ػ الطريػػؽ التػػو تهػػدؼ لحػػؿ
الصراع تبقام دولتيف تعيشاف جنتاً إلى جنب تأماف وارتقرار.

وأ ّكػػد مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو دعػػـ الرػػمط اللمرػػطيني لػػو توجههػػا إلػػى األمػػـ المتحػػدة لطمػػب
وثمف المجمس أيناً موالق مممك الرويد عمى
الحصوؿ عمى ونة دول غير كامم العنوي ّ ،

مػنل تعثػ لمرػطيف كالػ االمتيػازات والحصػانات ولقػاً التلاقيػ لينػا لعػاـ  ،1961وجػدد المجمػس
موقله الدائـ تجاس الصػراع والمتمثػؿ لػو إقامػ دولػ لمرػطيني ذات رػيادة عمػى حػدود ال ارتػة مػف

حزيراف وعاصمتها القدس الشريؼ ،ولؽ المرجعيات الدولي .126

 124التياف الصحلو لمدورة الثاني والعشريف تعد المائ لممجمس الو ازري لمجمس التعاوف.
 125التياف الختامو لمدورة الثاني والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف.
 126التياف الصحلو لمدورة الثالث والعشريف تعد المائ لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف.
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المبدــــث الرابــــع :مســــت بل سياســــات مجمــــس التعــــاون تجــــاه الصــــراع
الفمسطيني  -اإلسرائيمي

عنػػدما نكتػػب عػػف ارتشػرالنا لممرػػتقتؿ لػػو مونػػوع مػػا وعػػف المتغيػرات التػػو قػػد تحػػدث عمػػى

المجتمعػػات واألنظم ػ القائم ػ نحتػػاج ارتحنػػار عظػػـ المرػػئولي وتقػػدير المواقػػؼ تشػػكؿ حكػػيـ،
حتى ال نذدب تعيداً عف الواقة وننر لو الخياؿ.
أوالً :ضوابط االستشراف:
عندما نتحدث عف المرتقتؿ يجب عمينا مراعاة النواتط الخاص لنظرتنا المرػتقتمي لمجمػس

التعػػاوف الخميجػػو وعالقاتػػه تالقنػػي اللمرػػطيني ومواقلػػه تجػػاس الص ػراع اللمرػػطينو – اإلر ػرائيمو

وتتمثؿ دذس النواتط تا تو:

 .1الوقػػوؼ عمػػى حقيق ػ مػػا تعيشػػه دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف دمػػوـ وتحػػديات
عمى كال المرتويات والتو تؤثر عمى مواقؼ أصحاب القرار لو المجمس.

 .2التأكي ػػد عم ػػى أف الريار ػػات وال ػػنه الر ػػاتؽ لتعام ػػؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو م ػػة

القنايا المختمل ال يمكف أف تكوف نلس الريارات لو المرتقتؿ لمتعامؿ مة نلس القنايا.

 .3م ارع ػػاة أف منظومػ ػ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو مرتتطػ ػ تم ػػؤثرات محيطػ ػ  ،أي أنه ػػا

ليرػػت الالعػػب الوحيػػد عمػػى الرػػاح الدوليػ  ،ولكػػف ذلػػؾ ال يشػػكؿ عائقػاً أمػػاـ تػػأثر ريارػػات

المجمس مرتقتمياً لو القنايا المختمل .

ثانياً :نظـرة استشـرافية لمسـت بل سياسـات مجمـس التعـاون الخميجـي تجـاه الصـراع الفمسـطيني

اإلسرائيمي.

وعند الحديث عف نظرة مرتقتمي لو دذا اإلطار التد مػف أف نتػذكر أف دوؿ مجمػس التعػاوف

موحػ ػد ل ػػو التع ػػاطو م ػػة الصػ ػراع اللمر ػػطينو -اإلرػ ػرائيمو
الخميج ػػو الر ػػت لير ػػت عم ػػى موق ػػؼ ّ
وخاصػ ػ ليم ػػا يتعم ػػؽ تالعالقػ ػ م ػػة الط ػػرؼ اإلرػ ػرائيمو ،حي ػػث تتم ػػايز وتتت ػػايف مواقػ ػؼ مكون ػػات
منظوم ػ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،حيػػث تنرػػجـ مواقػػؼ تعػػض دولػػه وتتقػػارب لػػو التعامػػؿ مػػة

أطراؼ الصراع وتختمؼ مواقؼ التعض ا خر منه.

ونتيجػ ػ ارتتػ ػػاط عالقػ ػػات دوؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػػػو تال ػػدوؿ األخػ ػػرى ولػػػو ظػ ػػؿ وجػػػود

التلاعالت اإلقميمي والدولي وتأثيراتها عمى ريارػات المجمػس تجػاس العديػد مػف القنػايا الخارجيػ
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لاف دذس المنطمقات تظهر التمايز والتتايف لػو ريارػاتها تجػاس الصػراع اللمرػطينو – اإلرػرائيمو،

لأصػػتل لكػػؿ دولػ مػػف دوؿ المجمػػس رؤيتػػه الخاصػ مػػف الصػراع تمػػا يخػػدـ مصػػالحها وتوازنػػات
عالقاتها الدولي .

من ىنا نرى مست بل سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني – اإلسـرائيمي
من خالل ثالث سيناريوىات:
السيناريو األول :استمرار التباين بين دول المجمس
مػػف خػػالؿ تتتػػة ريارػػات مجمػػس التعػػاف الخميجػػو وارتحنػػار تاريخػػه ومرػػيرته عمػػى مػػدار

عق ػػود تأرير ػػه يتن ػػل تش ػػكؿ جم ػػو عم ػػؽ وم ػػدى التت ػػايف ل ػػو توجه ػػات ريار ػػات دوؿ المجم ػػس
الخارجيػ ػ والدتمومار ػػي  ،وك ػػذلؾ التع ػػارض أحيانػ ػاً يك ػػوف وان ػػحاً ت ػػيف مص ػػالحها عم ػػى المر ػػتوى

العرتو واإلقميمو والدولو.

لػ ػػذلؾ ال يمكػ ػػف أف نػ ػػرى لػ ػػو المرػ ػػتقتؿ أف تتعامػ ػػؿ جميػ ػػة دوؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو

كمنظوم رياري واحدة مة إررائيؿ ،وخاص أف الطاتة الغالب عمى دوؿ المجمس وشعوتها دو

رلض الموالق عمى اتتاع خػط ريارػو إيجػاتو موحػد تجػاس إرػرائيؿ ،مػة أف تعػض دوؿ المجمػس
لديها ارتعداد لتقديـ توادر حرن معين تجاس إررائيؿ ،مثؿ :قطر ،عماف ،التحريف ،مة أف الدوؿ
األخرى مف المجمس مف غير المتوقة اتخاذ نلس الخطوات لو الوقت الحالو عمى األقػؿ ،وذلػؾ

ألف الػ ػرأي الع ػػاـ يمي ػػؿ تش ػػكؿ تقمي ػػدي لمعارنػ ػ التطتي ػػة م ػػة إرػ ػرائيؿ األم ػػر ال ػػذي يجع ػػؿ م ػػف

الصػػعوت لتمػػؾ األنظمػ تجادػػؿ تػػأثيرات الػرأي العػػاـ لمجتمعاتهػػا ،إنػػال إلػػى تخػػوؼ دػػذس الػػدوؿ
مف أف يدلة التطتية مة إررائيؿ العناصر الراديكالي لانرار تمصالل تمؾ الدوؿ.

وعمى نوء ذلػؾ ال يمكػف الحػديث عػف وجػود ريارػ موحػدة لمجمػس التعػاوف الخميجػو تجػاس

إرػرائيؿ ،وريرػتمر التتػػايف تػيف ريارػػات دوؿ المجمػس تجػاس إرػػرائيؿ ،ومػف الصػػعوت التأ ّكػد إلػػى
أي مػػدى رترػػتجيب دوؿ مجم ػػس التعػػاوف الخميج ػػو لممطالػػب الدولي ػ وخاصػػ األمريكي ػ تش ػػأف
ّ
التطتية مة إررائيؿ.
وىذا السيناريو دسب رأي البادث ىو األقـرب واأل كثـر واقعيـة الـذي سـيدكم سياسـات ومواقـف
مجمس التعاون الخميجي في الفترة ال ادمة.

120

السيناريو الثاني :ان سام موقف مجمس التعاون الخميجي إلى مدورين
مف خالؿ التحث والدرار التو تـ ارتعرانها تتيف أف دوؿ مجمس التعاوف الخميجو يواجه أزمػ

غيػػر مرػػتوق منػػذ تأريرػػه قتػػؿ  35عام ػاً ،يتجمػػى ذلػػؾ األمػػر مػػف خػػالؿ حػػاالت التمػػايز التػػو

ظهػػرت لػػو مواقػػؼ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ،وخػػروج تعػػض الػػدوؿ عػػف الريار ػ الموحػػدة

لممجمس ولعؿ مف األرتاب التو أدت إلى ذلؾ دو حال الصراع الذي أخػذ يػنعكس تػردودس عمػى
دوؿ المجمػػس نتيج ػ تػػدخالت دوؿ المجمػػس ل ػػو الص ػراعات اإلقميمي ػ والدولي ػ  ،دػػذس الت ػػدخالت
أخػػذت تػػنعكس رػػمتاً عمػػى وحػػدة الق ػرار لػػدوؿ المجمػػس تشػػكؿ عػػاـ ،والتػػو تػػدوردا انعكرػػت عمػػى
التعامؿ مة القني اللمرطيني  ،ومف خالؿ دذا الريناريو يرى التاحػث أف مرػتقتؿ دوؿ المجمػس
رتشهد حال مف االنقراـ الداخمو تتمثؿ لو ما يمو:
 مدور سعودي – قطري :وينـ أينا إلى جوارس الكويت والتحريف دذا المحور الزاؿ يتعامؿ
تحال ػ مػػف الت ػوازاف مػػة القنػػي اللمرػػطيني  ،مػػة دور تػػارز لدول ػ قطػػر ليػػه التػػو ال ازلػػت تتمتػػة
تعالقػػات ريارػػي جيػػدة مػػة كػػؿ مكونػػات الشػػعب اللمرػػطينو ،ودػػذا مػػا تػػدأت مالمحػػه تتػػرز لػػو

المحػػيط اإلقميم ػػو والتوال ػػؽ الر ػػعودي  -القط ػػري ل ػػو العديػػد م ػػف القن ػػايا أترزد ػػا ك ػػاف الموق ػػؼ
الموحػػد مػػف األزمػ الرػػوري  ،وكػذلؾ نجػػاح قطػػر لػػو تشػػكيؿ التحػػالؼ الثالثػػو الرػػعودي التركػػو

القطري.

 مدور االمارات :يظهر ذلؾ مف خالؿ المواقؼ المنلػردة لدولػ اإلمػارات التػو ترػعى لريارػ
مزدوج ػ خاص ػ تهػػا عمػػى خػػالؼ التقػػارب الرػػنو المتمثػػؿ لػػو التحػػالؼ الثالثػػو ،والتػػو رػػعت
اإلم ػػارات إللش ػػاله -كم ػػا تتهمه ػػا الر ػػعودي ت ػػذلؾ  -ور ػػتؽ وأف ص ػػرحت مص ػػادر ر ػػعودي أف

المممك رارعت تالتعتير عف رلنها لمدور اإلمػاراتو لػو الػيمف ،حيػث حممػت الريػاض أتػوظتو

مرؤولي ما آؿ إليه الونة تاليمف ،خاص وأف الريػاض لػديها أدلػ موثقػ عمػى الرػماح ترػقوط
صنعاء تيد الحوثييف تدعـ إماراتو ،ال ريما وأف الرلير اليمنو أحمد نجؿ عمو عتػداهلل صػالل،

الذي كاف يدير خمي موجه مف اإلمارات إلرقاط الدول اليمني (موقة وطف)2015/06/29 ،
ولو ذات الرياؽ ،قاؿ الكاتب التريطانو الشػهير “ديليػد ديررػت” ،إف اإلمػارات تخشػى انتصػار

الرعودي لو حرتها الحالي تاليمف وترعى إللشالها ألنها رتكوف الخارر األكتر لو تمؾ الحال
(المرجة الراتؽ).
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إف التلػػرد تريارػ خاصػ مػػف دولػ االمػػارات يمقػػى تظاللػػه عمػػى القنػػي اللمرػػطيني ودػػذا مػػا

نممره واقعػاً لػو تعامػؿ اإلمػارات مػف مكونػات الشػعب اللمرػطينو إذ أنهػا عمػى خػالؼ ظػادر مػة
رئار الرمط اللمرطيني ولو نلس الوقت عمى خالؼ مة حركػ حمػاس ،ودػذس الحالػ تنلػرد تهػا

دول األمارات عف تاقو دوؿ المجمس ،مما يجعمها محو اًر أحاديا لو العديد مف القنػايا ،ويتنػل

ذلؾ أينا لو موقؼ دول اإلمارات مف إعادة إعمار قطاع غزة تعد العدواف اإلررائيمو عميػه لػو
يوليو  ،2014حيث أف قطر والرعودي والكويت نلذت ترام إعادة إعمار لػو حػيف لػـ نجػد دو اًر

لامارات لو دذس القني .

كتير منذ رنوات لػو التعامػؿ
ورمطن عماف الزالت تحتلظ تريار مرتقم ولـ نمحظ لها اختاللاً اً

مة القني اللمرطيني  ،مة التزامها تالريار العام لممجمس.

عمى أي حػاؿ ،يػرى التاحػث أف وحػدة القػرار الخميجػو تصػب لػو صػالل القنػي اللمرػطيني

الت ػػو تأم ػػؿ الحن ػػور العرت ػػو ل ػػو قن ػػاياس ،الر ػػيما وأف لمر ػػطيف ال ازل ػػت تع ػػانو م ػػف االح ػػتالؿ

اإلررائيمو ،ومف المهـ اإلشارة إلى أف تكوف لمرطيف خارج حال التجاذب العرتو – العرتو

وبناء عمى ما سبق فان البادث يرى أن مجمس التعاون الخميجي يسـعى دائمـاً الدتـواء أزماتـو
ً
الداخميـــة والعمـــل عمـــى ت ريـــب وجيـــات النظـــر وســـدب الـــدول المنفـــردة باتجـــاه المجمـــس
وسياساتو ومع ذلك ف د يستمر االن سام في موقف دول المجمس بشكل واضح.
السيناريو الثالث :وددة موقف مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع
أكدت ريارات مجمس التعاوف أف الرالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ ال يتحقؽ إال تانرحاب إرػرائيؿ

الكام ػػؿ م ػػف كالػ ػ األ ارن ػػو العرتيػ ػ المحتمػ ػ ع ػػاـ  ،1967واقامػ ػ الدولػ ػ اللمر ػػطيني المر ػػتقم
وعاصمتها القدس الشرقي  ،طتقاً لق اررات األمـ المتحدة ،ومتادرة الرالـ العرتي .

والمتادرة العرتي جاء لو منػمونها االعتػراؼ تبرػرائيؿ والتطتيػة معهػا ،ولػذا يمكػف لػدوؿ مجمػس

التعاوف أف تتخذ موقلاً موحداً تجاس االعتراؼ والتطتية ،ولكف نعتقد أف دذا األمر ريكوف محكوـ
تشرط اعتراؼ إررائيؿ الكامؿ تالمتادرة العرتي لمرالـ وتنليذ ما جاء ليها مف تنود.

ولكننا نعتبر أن ادتمالية تد يق ىذا السيناريو ضعيفة خاصة أننا نعت د أنو من الصعوبة بل

من المستديل أن تعتـرف إسـرائيل بالمبـادرة العربيـة ألنيـا مازالـت تتمتـع بالـدعم األمريكـي ليـا
ولسياساتيا في المنط ة اضافة لمسياسات االستيطانية التي رسمت واقعا ميدانيا جديدا يصعب

معو تنفيذ ما جاء في المبادرة.
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الخاتمة
منػ ػػذ نشػ ػػأة مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو كػ ػػاف الص ػ ػراع اللمرػ ػػطينو – اإلر ػ ػرائيمو حان ػ ػ ار لػ ػػو
االجتماعػػات والقمػػـ الرئيرػػي لممجمػػس ،والتػػو أ ّكػػد المجمػػس ليهػػا عمػػى اف نػػماف ارػػتقرار الخمػػي

مػرتتط تتحقيػؽ الرػػالـ لػو الشػرؽ األورػػط ،ودػذا نػروري لحػػؿ الصػراع حػالً دائمػاً وشػامالً يعيػػد

الحقػػوؽ المشػػروع لمشػػعب اللمرػػطينو وعودتػػه ألرنػػه ووطنػػه واقامػ دولتػػه المرػػتقم وعاصػػمتها

القدس الشريؼ ،واف مجمػؿ قػ اررات ومواقػؼ ومجهػودات مجمػس التعػاوف منػذ نشػأته ولغايػ اللتػرة
الت ػػو تناولته ػػا الد اررػ ػ تمث ػػؿ الريار ػػات الوان ػػح والرر ػػمي لممجم ػػس تج ػػاس الصػ ػراع اللمر ػػطينو
اإلر ػرائيمو ،والتػػو تػػأتو لػػو إطػػار ريار ػ االعتػػداؿ والت ػوازف لػػو التعػػاطو مػػة القنػػايا المختمل ػ

تأرموب دتمومارو.

ل ػػذلؾ م ػػا م ػػف تي ػػاف خت ػػامو لقم ػػـ المجم ػػس خ ػػال م ػػف تن ػػاوؿ مون ػػوع الصػ ػراع اللمر ػػطينو –

اإلررائيمو والتو تنرجـ مة تطػورات دػذا الصػراع ،لقػد عقػد مجمػس التعػاوف الخميجػو منػذ نشػأته
عػػاـ  132 ،1981قمػ عمػػى مرػػتوى المجمػػس الػػوزاري 36 ،قمػ عمػػى مرػػتوى المجمػػس األعمػػى

لنلس اللترة ،وخالؿ الدرار تتػيف أف مجمػؿ قػ اررات وريارػات ومواقػؼ ودور ومجهػودات مجمػس
التعاوف الخميجو عمى المرتوى الوزاري واالعمى خالؿ الحد الزمنو لمدرار قد تمحور حوؿ:

.1ادان وشجب مجمس التعاوف الخميجو لممواقؼ الهمجي واالعتداءات والمجازر اإلررائيمي

وكال ػ االج ػراءات التػػو تتنػػالى مػػة المواثيػػؽ واالع ػراؼ الدولي ػ  ،وارػػتنكارس لكػػؿ المماررػػات غيػػر

االنراني كالحصار عمى قطاع غزة ومصادرة األرانو وتهويد القدس.

 .2تحميؿ مجمس التعاوف الخميجو إررائيؿ مرئولي مخاللتها وتنكردا لالتلاقيات المترم مة

الطرؼ اللمرطينو وحممها المرػئولي القانونيػ عػف جميػة مماررػاتها وانتهاكاتهػا ،وطالػب مجمػس
االمف تلرض عقوتات عمى إررائيؿ لعدـ التزامها تالق اررات الدولي .

 .3عمؿ مجمس التعاوف الخميجو عمػى نقػؿ القنػي اللمرػطيني عمػى كالػ الصػعد والمحالػؿ

الدولي  ،وارتثمر عالقاته الخارجي والدتموماري لمتواصؿ مة المجتمة الدولو والمنظمات الدوليػ

وطرح توجهاته الريارػي الخاصػ تالصػراع اللمرػطينو – اإلرػرائيمو واتػ ارزس ونقمػه معانػاة الشػعب

اللمرطينو المظموـ لكؿ العالـ وكشؼ الجرائـ اإلررائيمي تحقه.

 .4مطالت ػ ػ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو تتػػػولير الحماي ػ ػ الدولي ػ ػ لمشػ ػػعب اللمرػ ػػطينو ورحػػػب

تاتلاقات التهدئ مة االحتالؿ لو عاـ  2006ولو كؿ الحروب.
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 .5تتنػ ػو مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو لممواق ػػؼ اللمر ػػطيني الخاصػ ػ تعمميػ ػ الر ػػالـ والجه ػػود

الدوليػ وونػػة الحمػػوؿ العادلػ والشػػامم لمقنػػي اللمرػػطيني وتأييػػدس الكامػػؿ لمترػػوي الرػػممي تػػيف
الطرليف اللمرطينو – اإلررائيمو.

 .6دعػػـ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو وتأييػػدس لالنتلانػػات اللمرػػطيني نػػد إرػرائيؿ ،وعتػػر عػػف

ذلؾ تأف دذس الثورات تأتو تعتي ار وردا عمى انتهاكات الجػيش اإلرػرائيمو نػد الشػعب اللمرػطينو
واجراءاته القمعي تحؽ الشعب والمقدرات.

 .7تأييػػد مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو الكامػػؿ لق ػ اررات القمػػـ العرتي ػ وق ػ اررات الشػػرعي الدولي ػ ،

ودعمه لمجهود الدولي  ،وتأييدس لقيػاـ الدولػ اللمرػطيني  ،وقػد تػذؿ المجمػس مجهػودات كتيػرة لػدعـ

الرمط لو توجهها لألمـ المتحدة وقد تعددت اشػكاؿ دعمػه مػا تػيف تأييػدس وتقػديرس لمواقػؼ الػدوؿ
المؤيدة لذلؾ ،وتهنئته لمشعب اللمرطينو عمى دذا االنجاز.

 .8رغ ػػـ االح ػػداث والمتغيػ ػرات الكتيػ ػرة عم ػػى الر ػػاح العرتيػ ػ واالقميميػ ػ والدوليػ ػ ل ػػـ يتجاد ػػؿ

مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو الص ػراع اللمرػػطينو – اإلر ػرائيمو ،وخػػالؿ اجتماعاتػػه المتواصػػم مػػة
المجتمػة الػدولو والمنظمػات الدوليػ أ ّكػد عمػى تمرػكه تبيجػاد ترػوي عتػر المتػادرة العرتيػ لمرػالـ

عػػاـ  2002وتتنادػػا ررػػميا مػػة الػػدوؿ العرتيػ االخػػرى لتكػػوف أرارػػا لحػػؿ الصػراع اللمرػػطينو –

اإلررائيمو واقامته الدول اللمرطيني ولؽ ق اررات الشرعي الدولي .

 .9تعتي ػػر مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ع ػػف وقول ػػه ال ػػدائـ إل ػػى جان ػػب أش ػػقائه الع ػػرب وخاصػ ػ

اللمر ػػطينييف ور ػػانددـ أم ػػاـ االعت ػػداءات الخارجيػ ػ  ،ودع ػػا تار ػػتمرار تن ػػرورة تحقي ػػؽ التن ػػامف
العرتػػو لػػو وجػػه الم ػؤامرات الخارجي ػ التػػو ترػػتهدؼ االرض العرتي ػ وشػػعوتها ،وانهػػاء الحػػروب

األدمي  ،وناشد كؿ األطراؼ المختمل تيف األخوة واألشقاء والجيراف لنتذ الخاللات وتعزيز الولاؽ
وايقاؼ إراق الدماء وتحكيـ لغ الحوار ليما تينهـ.

 .10تقػػديـ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو الػػدعـ المػػالو واإلغػػاثو لمشػػعب اللمرػػطينو عمػػى كال ػ

المرتويات وخاص إعمار ما دمرته إررائيؿ خالؿ حروتها عمى قطاع غزة.
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النتائج
 .1إف مجمس التعاوف الخميجو دو نتاج مجموع مف العوامؿ الداخمي واإلقميميػ والدوليػ

ويعػ ّػد تمقػػاييس القػػانوف الػػدولو منظم ػ دولي ػ واقميمي ػ عام ػ
والتػػو أدت مجتمع ػ إلػػى انشػػائهُ ،
االختصاص تعمؿ لو جمية المياديف الرياري واالقتصادي  ،الثقالي والدلاعي األمني .

أف ح ّؿ الصػراع اللمرػطينو -اإلرػرائيمو يكػوف مػف خػالؿ
 .2يرى مجمس التعاوف الخميجو ّ
إيجػػاد ح ػالً ريارػػياً وشػػامالً ودائم ػاً لمص ػراع ،وتحقيػػؽ طمػػوح الشػػعب اللمرػػطينو تبقام ػ دولتػػه
اللمرطيني وعاصمتها القدس الشريؼ.

أف أم ػػف وار ػػتقرار الخم ػػي مػ ػرتتط تار ػػتقرار األون ػػاع
َ .3يعتت ػػر مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ّ
اللمرطيني .

مر تمراحؿ عديدة ،مثمت ليها لتػرة الرػتعينيات
ُّ .4
تطور ريارات مجمس التعاوف الخميجو ّ
اللت ػرة الذدتي ػ لػػدور دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لػػو دعمػػه الريارػػو واالقتصػػادي والعرػػكري
لمقنػػي اللمرػػطيني  ،ومثمػػت مرحمػ الثمانينيػػات لتػرة انتقاليػ نحػػو لتػرة الترػػعينيات والتػػو تميػػزت
تت ارج ػػة موق ػػؼ المجم ػػس ل ػػو دع ػػـ القن ػػي اللمر ػػطيني وخاصػ ػ تع ػػد موق ػػؼ منظمػ ػ التحري ػػر

اللمرطيني مف الغزو العراقو لمكويت.

 .5إف انهيػار النظػاـ االقميمػو العرتػػو ،واخػتالؿ التػوازف االرػػتراتيجو تػيف العػرب وارػرائيؿ

رػػادـ لػػو غيػػاب دور مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لػػو الصػراع اللمرػػطينو – اإلرػرائيمو ،وخاصػ
لترة ما تيف  2000-1990والتو اعتترت مف اللترات الحرج لو تاريخ الصراع.

 .6إف التحػػوؿ ل ػػو المػ ػزاج الخميج ػػو تج ػػاس الصػ ػراع اللمر ػػطينو-اإلرػػرائيمو م ػػف دع ػػـ كل ػػاح

الشعب اللمرطينو ومقاومته لالحتالؿ اإلررائيمو رتته تراجة ترنام منظم التحرير اللمرطيني

لمحد الذي تقاطة ليه مة ترنام الحكومات العرتي التو تتتنى ترنام الترػوي الريارػي كخيػار

ارػ ػػتراتيجو دوف العمػ ػػؿ عمػ ػػى ارػ ػػتغالؿ وارػ ػػتثمار أوراؽ القػ ػػوة الموجػ ػػودة لػ ػػديها لمنػ ػػغط عمػ ػػى
إررائيؿ.

 .7قاـ مجمس التعاوف الخميجو تتأييد جمية المتادرات الدولي وكال الق اررات الصادرة تحؽ

القني اللمرطيني ودعػـ كالػ المػؤتمرات ومشػارية الترػوي الدوليػ واألمميػ إليجػاد حػؿ شػامؿ

وعادؿ ودائـ لمصراع اللمرطينو – اإلررائيمو.

 .8لعب مجمس التعاوف الخميجػو دو اًر مركزيػاً لػو إعػالف المتػادرة العرتيػ لمرػالـ وخروجهػا

إلػػى النػػور وتتنيهػػا كمتػػادرة خميجي ػ وعرتي ػ والعمػػؿ عمػػى ترػػويقها واعتتاردػػا أرار ػاً لمرػػالـ لػػو

الشرؽ األورط.
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 .9لـ تكف دائرة اللعؿ لممجمس تجاس الصراع اللمرطينو -اإلررائيمو عمػى القػدر المػأموؿ

مػػف أتنػػاء الشػػعب اللمرػػطينو ،رغػػـ امػػتالؾ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لمقومػػات تمكنػػه مػػف
توجيه المزيد مف النغط عمى إررائيؿ.

 .10لػػـ تتلػػؽ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػى ريارػ موحػػدة تجػػاس إرػرائيؿ ،لمنهػػا مػػف

أطمؽ مؤشرات معين تجػاس التعػاطو مػة إرػرائيؿ ،ومنهػا دوؿ مػف الرػاتؽ ألوانػه أف ترػمؾ نلػس
التوجه لو الوقت الحانر مة إررائيؿ.

 .11لػػـ يقتصػػر دور مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ومواقلػػه عمػػى اإلدان ػ والشػػجب لالعتػػداءات

العرػػكري اإلرػرائيمي  ،تػػؿ قػػاـ تنقػػؿ معانػػاة الشػػعب اللمرػػطينو أمػػاـ المجتمػػة الػػدولو والمنظمػػات
الدولي  ،وطالب المجتمة الدولو تتولير الحماي لمشعب اللمرطينو مف الغطرر اإلررائيمي .

 .12ر ػػادـ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ل ػػو دع ػػـ الش ػػعب اللمر ػػطينو ل ػػو كالػ ػ المر ػػتويات

الريارػػي والدتمومارػػي لػػو مواجه ػ التحػػديات ،انػػال لمػػدعـ المػػالو إلعػػادة مػػا دم ػرس االحػػتالؿ

وخاص خالؿ الحروب عمى غزة.

 .13تتنػػى مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ريارػػات وانػػح تجػػاس نتػػائ االنتخاتػػات التشػػريعي

وعتػر عػف احت ارمػه لخيػارات الشػعب اللمرػطينو الديمقراطيػ وحػذر مػف الحكػـ
اللمرطيني الثانيػ
ّ
الررية عمى الحكوم وطالب تبعطائها لرصتها الكامم لمعمؿ.
 .14ت ػػذؿ مجم ػػس التع ػػاوف الخميج ػػو ودول ػػه جه ػػوداً كتيػ ػرةً لتحقي ػػؽ المص ػػالح اللمر ػػطيني

الداخميػ  ،واحتنػػنت دولػػه ورعػػت عػ ّػدة اتلاقػػات لمرػطيني مػػف أجػػؿ المصػػالح  ،وناشػػدت اللرقػػاء
التوحػػد وانهػػاء االنقرػػاـ اللمرػػطينو مػػف أجػػؿ رلػػة الحصػػار عػػف الشػػعب
اللمرػػطينييف تنػػرورة
ّ

اللمرطينو.

 .15أ ّكػػد مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػى نػػرورة إيجػػاد الحمػػوؿ المنارػػت لمقنػػايا الكتػػرى

لمص ػراع اللمرػػطينو -اإلر ػرائيمو والتػػو يطمػػؽ عميهػػا مصػػطمل قنػػايا الحػػؿ النهػػائو (القػػدس،
والالجئػػيف ،واالرػػتيطاف ،والميػػاس ،الدول ػ اللمرػػطيني وحػػدوددا) ،ولػػؽ الق ػ اررات الدولي ػ واألممي ػ

وق اررات مجمس األمف الدولو الخاص تالصراع اللمرطينو-اإلررائيمو.
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التوصيات
 .1ارتثمار مجمس التعاوف الخميجو مكانته وعالقاتػه الدوليػ مػف أجػؿ دعػـ ألنػؿ لمقنػي

اللمرػػطيني لػػو كػػؿ المحالػػؿ الدولي ػ  ،وتحقيػػؽ ح ػالً لمص ػراع اللمرػػطينو اإلر ػرائيمو يمتػػو طمػػوح

اللمرطينييف ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ:

 االرػ ػػتلادة م ػ ػػف دور ر ػ ػػلارات دوؿ مجم ػ ػػس التع ػ ػػاوف الخميج ػ ػػو وتعزي ػ ػػز العالق ػ ػػات معه ػ ػػا
لمصمح الحؽ اللمرطينو.

 عقد المجمس لقاءات ثنائي عمى المرتوى الدولو مة الدوؿ المؤثرة عمى أطػراؼ الصػراع
لمنغط عمى إررائيؿ لاللتزاـ تاالتلاقيات الدولي الموقع والق اررات األممي .

 عقػػد لقػػاءات مورػػع مػػة أط ػراؼ دولي ػ مػػؤثرة لػػو النظػػاـ الػػدولو لشػػرح معانػػاة الشػػعب
اللمرطينو واالنتهاكات اإلررائيمي لحقػوؽ االنرػاف والمقدرػات اإلرػالمي والمرػيحي لػو

لمرطيف ،وعدـ التزاـ إررائيؿ تاالتلاقيػات الموقعػ مػة الجانػب اللمرػطينو وعػزؿ إرػرائيؿ
ومعاقتتها عمى الجرائـ التو ارتكتتها ند الشعب اللمرطينو.

 .2يمكػػف لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو أف يحقػػؽ ح ػالً ريارػػياً مرحمي ػاً متلػػؽ عميػػه مػػف الطػػرؼ

اللمرطينو الررمو واللصػائمو مػف خػالؿ تعػديؿ تعػض تنػود المتػادرة العرتيػ لمرػالـ ،وخصوصػاً
ليما يتعمؽ تاالعتراؼ والتطتية ،ولتحقيؽ ذلؾ يمكف ارتنال مجمس التعاوف الخميجػو لملصػائؿ

اللمر ػػطيني وقي ػػادة الر ػػمط إلص ػػالح التي ػػت اللمر ػػطينو المتمث ػػؿ ل ػػو منظمػ ػ التحري ػػر لموص ػػوؿ

لصيغ متادرة عرتي مشترك لحؿ الصراع اللمرطينو اإلررائيمو.

 .3يتوجب عمى الطرؼ اللمرطينو الررمو والتنظيمػات اللمرػطيني تعزيػز وتوثيػؽ عالقاتهػا

تمجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو ،وارػ ػػتثمار مكان ػ ػ المجمػ ػػس االقميمي ػ ػ والدولي ػ ػ لػ ػػو دعػ ػػـ الموقػ ػػؼ
اللمرطينو وحقوقه ،ومف ا ليات المقترح لذلؾ:

 تطوير العالقات الدتموماري الررمي تيف قيادة الرمط ودوؿ مجمس التعاوف الخميجو.
 ارتم ارري التواصؿ مة مجمػس التعػاوف الخميجػو تكػؿ مكوناتػه وديئاتػه الررػمي والشػعتي
والترلماني وغيردا.

127

 .4مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مطالػػب أف يمعػػب دو اًر محوريػاً ل ػو تحقيػػؽ مصػػالح لمرػػطيني

عمػػى أرػػس ريارػػي  ،مرػػتليداً مػػف تجرتػ اتلػػاؽ مكػ  ،وممكػػف أف تتنػػمف مشػػروع توالػػؽ ريارػػو

عمى الحد األدنى مف القنايا لتحقيؽ تروي رياري مقتول عمى الجمية لمرطينياً وعرتياً ،وذلؾ

مف خالؿ:

 الػػدعوة لح ػوار وطنػػو شػػامؿ مػػف أجػػؿ رأب الصػػدع وتحقيػػؽ الوحػػدة اللمرػػطيني  ،ويمكػػف
لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف تحمػػؿ االرػػتحقاقات المالي ػ الناجم ػ عػػف تطتيػػؽ المصػػالح مثػػؿ
رواتب الموظليف وموازن المصالح المجتمعي .

 رعاي المجمس لعقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظم التحرير اللمرطيني .
 .5نػػرورة توجيػػه التػػاحثيف لتنػػاوؿ ريارػػات ومواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف الصػراع
اللمرطينو – اإلررائيمو مف كال جوانته.

 .6العمػػؿ عمػػى تكثيػػؼ األتحػػاث والد اررػػات وعقػػد المػػؤتمرات العمميػ التػػو تتنػػاوؿ ريارػػات

ومواقؼ مجمس التعاوف الخميجو مف القنايا العرتي واإلرالمي وخاص القني اللمرطيني .
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المصادر والمراجع
أوالا  /المراجع العربية
 .1الوثايق
 التياف الختامو لمدورة التارع عشر لممجمس األعمى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
أتو ظتو.1998/12/09 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة التار ػػع لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
المنام .1988/12/22 ،

 التيػػاف الختػػامو لم ػػدورة التارػػع والعشػ ػريف لممجمػػس األعم ػػى لمجمػػس التع ػػاوف لػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،مرقط.2008/12/30 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الثالثػ ػ والثالث ػػيف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،المنام .2012/12/25 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الثالثػ ػ والعشػ ػريف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الدوح .2002/12/22 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الثامنػ ػ لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الرياض.1987/12/29 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الثامنػ ػ والعشػ ػريف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الدوح .2007/12/04 ،

 التياف الختػامو لمػدورة الثانيػ عشػر لممجمػس األعمػى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
الكويت.1991/12/25 ،

 التيػ ػػاف الختػػػامو لمػ ػػدورة الثاني ػ ػ لممجمػػػس األعمػ ػػى لمجمػ ػػس التعػ ػػاوف لػ ػػدوؿ الخميجػ ػػو العرتي ػ ػ ،
الرياض.1981/11/11 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الثانيػ ػ والعشػ ػريف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،المنام .2001/12/31 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الثالث ػػيف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الكويت.2009/12/15 ،

 التياف الختامو لمدورة الحادي عشر لممجمس األعمػى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
الدوح .1990/12/25 ،
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 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الحاديػ ػ والثالث ػػيف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،أتو ظتو.2010/12/07 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الحاديػ ػ والعشػ ػريف لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،المنام .2000/12/31 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الخامرػ ػ لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الكويت.1984/11/29 ،

 التياف الختامو لمػدورة الراتعػ عشػر لممجمػس األعمػى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
الرياض.1993/12/22 ،

 التيػػاف الختػػامو لم ػػدورة الرػػاتع والعشػ ػريف لممجمػػس األعم ػػى لمجمػػس التع ػػاوف لػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.2006/12/09 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة الرادرػ ػ لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
مرقط.1985/11/06 ،

 التي ػػاف الخت ػػامو لم ػػدورة العاشػ ػرة لممجم ػػس األعم ػػى لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
مرقط.1989/12/21 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة األول ػػى لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الطائؼ.1981/09/01 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة التار ػػع عش ػػر تع ػػد المائػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،جدة.2011/06/14 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة التارػػع والترػػعيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.2006/06/03 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة التارػػع والرػػتعيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،جدة.2001/06/02 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثالثػ ػ والثم ػػانيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،جدة.2002/06/08 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثالثػ ػ والر ػػتيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.2007/05/31 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثالث ػ والعش ػريف تعػػد المائ ػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،جدة.2012/06/05 ،
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 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثامن ػ تعػػد المائ ػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،جدة.2008/09/02 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثامنػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الطائؼ.1983/08/24 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثامنػ ػ والتر ػػعيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.2006/03/01 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثامن ػ والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.1996/03/17 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثامنػ ػ والر ػػتعيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.2001/03/17 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثانيػ ػ عش ػػر تع ػػد المائػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،جدة.2009/09/01 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثانيػ ػ والتر ػػعيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،جدة.2004/09/13 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الثانيػ ػ والثم ػػانيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.2002/03/11 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثاني ػ والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.1994/09/17 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثاني ػ والعش ػريف تعػػد المائ ػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،الرياض.2012/03/04 ،

 التياف الصحلو لمدورة الثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف لدوؿ الخميجو العرتي  ،جػدة،
.2001/09/08

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الحاديػ ػ عش ػػر تع ػػد المائػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،الرياض.2009/06/08 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الحادي ػ والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الطائؼ.1994/06/05 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الخامر ػ الرػػتعيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،جدة.2000/06/03 ،
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 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الخامرػ والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.1995/06/11 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو العرتي ػ ،
الرياض.1994/04/03 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الراتعػ ػ الر ػػتعيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،جدة.2000/04/08 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الراتعػ ػ عش ػػر تع ػػد المائػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،الرياض.2010/03/09 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الراتعػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الطائؼ.1982/07/13 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الراتعػ ػ والثم ػػانيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،جدة.2002/09/03 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الراتعػ ػ والر ػػتيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.2005/03/13 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الر ػاتع تعػػد المائ ػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،جدة.2008/06/09 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرػػاتع والثمػػانيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،جدة.2003/06/16 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الر ػػاتع والر ػػتيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو
العرتي  ،الرياض.1998/06/28 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادر ػ واألرتعػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.1993/04/05 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادرػ تعػػد المائػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.2008/03/01 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الرادرػ ػ عش ػػر تع ػػد المائػ ػ لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ
الخميجو العرتي  ،جدة.2010/09/06 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادر ػ والثمػػانيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الدوح .2003/03/03 ،
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 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادر ػ والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.1995/09/19 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادر ػ والعش ػريف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.1988/03/16 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرػػتعيف لممجمػػس ال ػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو العرتيػ ػ ،
الرياض.1999/03/15 ،

 التي ػػاف الص ػػحلو لم ػػدورة الر ػػتيف لممجم ػػس ال ػػوزاري لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخميج ػػو العرتيػ ػ ،
الرياض.1996/08/08 ،

 التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة العاش ػرة تعػػد المائ ػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،الرياض.2009/03/01 ،

 التيػػاف الصػحلو لمػػدورة العشػريف تعػػد المائػ لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
العرتي  ،جدة.2011/09/11 ،

 التياف الصحلو لمػدورة المائػ لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ  ،جػدة،
.2006/09/05

 التياف الصحلو لمدورة المائ واثنيف لممجمس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
الرياض.2007/03/05 ،

 التياف الصػحلو لمػدورة مائػ وأرتعػ لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
جدة.2007/09/01 ،

 التياف الصػحلو لمػدورة مائػ وأرتعػ لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
جدة.2007/09/01 ،

 التياف الصػحلو لمػدورة مائػ وثالثػ لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ،
جدة.2007/07/07 ،

 ديتاج النظاـ األرارو لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي العرتي  ،أتو ظتو.1981/05/25 ،
 متادرة الممؾ لهد تف عتد العزيز – المتادرة العرتي لمرالـ 1982ـ

قم جامع الدوؿ العرتي الراتع عشر لو تيروت 2002/3/28 ،
 ممحؽ التياف الختامو ل ّ
 النص الحرلو الكامؿ إلعالف الدوح  ،صحيل الحياة الجديدة ،العدد 2012/2/7 ،5841ـ.
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 .2الررسايل الع مية
 اؿ رػػعود ،ن ػواؼ :)1988( ،مجمــس التعــاون الخميجــي ،د ارر ػ قانوني ػ ريارػػي لػػو التنظػػيـ
الدولو االقميمو ،ررال ماجرتير ،جامع القادرة.

 أت ػػو ر ػػعدة ،محم ػػد :)2012( ،السياســـة اإليرانيـــة تجـــاه دركـــات الم اومـــة اإلســـالمية فـــي
فمسطين ،ررال ماجرتير ،جامع األزدر ،غزة.

 اتػو طػه ،عػالء :)2006( ،عالقـة المتغيـرات الدوليـة بال ضـية الفمسـطينية ،جامعػ األزدػػر،
ررال ماجرتير.

 آؿ عػػوير ،عمػػو :)2002( ،أثــر التد ـوالت الدوليــة واالقميميــة عمــى مجمــس التعــاون لــدول
الخميج العربية ،ررال ماجرتير غير منشورة ،جامع القادرة ،القادرة.

 تػ ػػردـ ،عتػ ػػد اهلل :)2007( ،إصــــالح منظمــــة التدريــــر الفمســــطينية واشــــكالية " الييكميــــة
والبرنامج" ،ررال ماجرتير غير منشورة ،جامع النجاح الوطني  ،ناتمس.

 ثاتػػت ،ديػػثـ :)2008( ،التد ـوالت االســتراتيجية فــي الفكــر السياســي الفمســطيني -1993
 ،2000ررال ماجرتير ،جامع القدس أتو ديس ،القدس.

 الحػػاج ،عمػػى :)2005( ،سياســات دول االتدــاد األوربــي فــي المنط ــة العربيــة بعــد الدــرب
الباردة ،رمرم اطروحات الدكتوراس( ،)51مركز درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 حوي ػػؿ ،جم ػػاؿ :)2012( ،معركـــة جنــــين  ..التشـــكيل واالســــطورة نيســـان  ،2002رر ػػال
ماجرتير ،جامع تيرزيت ،راـ اهلل.

 الدجنو ،حراـ :)2010( ،فوز دركة الم اومة اإلسالمية دماس في االنتخابات التشريعية
الفمســـطينية 2006م وأثـــره عمـــى النظـــام السياســـي الفمســـطيني ،ررػػال ماجرػػتير ،جامع ػ
األزدر ،غزة.

 الػراوي ،كمػػاؿ :)2004( ،الســعودية وأمــن الخمــيج العربــي فــي ظــل الوضــع الــدولي الجديــد
 ،1990-2000اطروحػ ػ دكت ػػوراس ،المعه ػػد الع ػػالو لمد ارر ػػات الريار ػػي والدوليػ ػ  ،الجامعػ ػ
المرتنصري  ،تغداد.

 رػػالم  ،يارػػر :)2008( ،السياســة المائيــة اإلس ـرائيمية وأثرىــا فــي الضــفة الغربيــة ،ررػػال
ماجرتير ،جامع النجاح الوطني  ،ناتمس.

 الشمري ،مطير :)2013( ،تصور استراتيجي لتدويل مجمس التعاون لدول الخمـيج العربيـة
الى اتداد ،ررال ماجرتير ،جامع نايؼ العرتي لمعموـ االمني  ،الرياض.

 الشػػمري ،عتػػد المحرػػف :)2011( ،مجمــس التعــاون لــدول الخمــيج العربيــة وتدــدي الودــدة،
عماف.
جامع الشرؽ األورطّ ،
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 الشمري ،منصور :)2012( ،رؤية استراتيجية لمعالقات بين دول مجمس التعـاون الخميجـي
وايران ،ررال ماجرتير ،جامع نايؼ العرتي لمعموـ األمني  ،الرياض.

 الصمادي ،حمزة :)2008( ،تجربة م.ت.ف السياسية من الم اومة المسـمدة إلـى التسـوية
السممية ( ،)2006-1964ررال ماجرتير ،جامع النجاح الوطني  ،ناتمس.

 صػػميخ ،رػػعيد ،آؿ عػػوير ،عمػػو :)2002( ،أثــر التد ـوالت الدوليــة االقميميــة عمــى مجمــس
التعاون الخميجية  ،1999-1990ررال ماجرتير ،جامع القادرة ،القادرة.

 الطنيجػػو ،عتػػداهلل :(2010( ،الموقــع الجيوسياســي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتدــدة واثــره
عماف.
عمى السياسة الخارجية ررال ماجرتير ،جامع الشرؽ االورطّ ،

 عت ػػد اهلل ،عم ػػى :)2004( ،أمـــن الخمـــيج العربـــي فـــي ظـــل المتغيـــرات االقميميـــة والدوليـــة
1968-1991م ،اطروح دكتوراس غير منشورة ،المعهد العػالو لمد اررػات الريارػ والدوليػ ،
الجامع المرتنصري  ،تغداد.

 العتيتو ،عتد اهلل :)2012( ،األزمة األمريكية اإليرانية وانعكاساتيا عمى أمن الخميج العربي
عماف.
 ..دولة الكويت دراسة دالة ررال ماجرتير ،جامع الشرؽ األورطّ ،

 العجمػػو ،ظػػالر :)2006( ،أمــن الخمــيج العربــي وتطــوره واشــكالياتو مــن منظــور العالقــات
اإلقميمية والدولية ،رمرم أطروحػات الػدكتوراس ( ،)56مركػز د اررػات الوحػدة العرتيػ  ،تيػروت

لتناف.

 عدواف ،احمػد :)2012( ،تغطية الصدافة اإلسـرائيمية لمدـرب عمـى غـزة 2009-2008م،
جامع األزدر ،ررال ماجرتير.

 المطيري ،ونػح  :)2011( ،دور مجمس التعاون الخميجي في دفـظ أمـن منط ـة الخمـيج،
عماف.
ررال ماجرتير ،جامع الشرؽ األورطّ ،

 مػػالح ،الرػػيد :)2005( ،تــأثير االزمــة الداخميــة عمــى السياســة الخارجيــة الجزائريــة ،ررػػال
ماجرتير ،جامع قرنطين  ،الجزائر.

 المهري ،عتد العزيػز :)2010( ،التدوالت السياسـية فـي النظـام الـدولي الجديـد وأثرىـا عمـى
أمـــن دول مجمـــس التعـــاون الخميجـــي واســـت رارىا خـــالل الفتـــرة (  ،)2010-1990ررػػال
عماف.
ماجرتير ،جامع الشرؽ االورطّ ،

 نجـ ،عتداهلل ،)2012( ،موقف مجمـس التعـاون الخميجـي مـن ال ضـية الفمسـطينية مـا بـين
عــامي 1981م2012 -م مــن خــالل البيانــات الرســمية الصــادرة عنــو ،ررػػال ماجرػػتير،
الجامع االرالمي  ،غزة.
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 دميػػؿ ،محمػػد :)2011( ،العالقــات االيرانيــة مــع دول مجمــس التعــاون الخميجــي فــي ضــوء
االدـــتالل االمريكـــي لمعـــراق ( ،)2003-2011رر ػػال ماجر ػػتير ،جامعػ ػ الش ػػرؽ األور ػػط،
عماف.
ّ
 .3الدرارسات
 إت ػراديـ ،عمػػرو ،عتػػد المجيػػد ،آمػػاؿ :)2015( ،البرنـــامج النـــووي اإليرانـــي والصـــراع عمـــى
الشرق األوسط ،المركز الديموقراطو العرتو لمدرارات الرياري واالقتصادي  ،القادرة.

 أتػػو رػػيؼ ،عػػاطؼ ،مصػػطلى ،مهنػػد :)2014( ،مـــا بعـــد الدـــرب عمـــى غـــزة :قـــراءة فـــي
التصورات اإلسرائيمية ،المركز اللمرطينو لمدرارات اإلررائيمي .

 االرالـ ،ملكرة :)2009( ،أثر البرنامج النووي اإليراني عمى منط ة الخميج العربـي ،د اررػ
صادرة عف موقة ملكرة االرالـ.2009/09/27 ،

 التحيص ػػو ،حر ػػف ،ر ػػعد ،وائ ػػؿ :)2007( ،التطــــورات األمنيــــة فــــي الســــمطة الفمســــطينية
 ،2007-2006مركز الزيتوني لمدرارات ،تيروت.

 الترتكو ،نصرة عتد اهلل :)2003( ،أمن الخميج من غزو الكويت إلـى غـزو العـراق دراسـة
لألداء األمني لمجمس التعاون الخميجي ( )2002-1981دار اللنيم لمنشر ،القادرة.

 التلكجو ،خميػؿ :)2003( ،األىمية االستراتيجية لممستوطنات واإلجـراءات اإلسـرائيمية عمـى
األرض ،مركز درارات الشرؽ األورط ،عماف.

 جميؿ ،ديؿ :)2007( ،إمكانات التكامل الن دي بين دول مجمس التعـاون الخميجيـة ،مركػز
االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي  ،أتو ظتو.

 حرػيف ،اشػػتياؽ ،الشػوتكو ،تػػالؿ :)2012( ،دمــاس فــي الدكــم :دراســة فــي األيــديولوجيا و
السياسة  ،2012-2006مركز الزيتون لمدرارات والنشر ،تيروت

 الحورانو ،ليصػؿ :)1980( ،الفكـر السياسـي الفمسـطيني  ،1974-1964د اررػ لممواثيػؽ
اللمرطيني  ،مركز أتحاث منظم التحرير اللمرطيني  ،تيروت.

 خمايرو ،اررػـ :)1999( ،استراتيجيا االستيطان اإلسرائيمي في االراضي المدتمة وأثـره فـي
التخطـــيط ال طـــري والتنميـــة فـــي فمســـطين ،مؤررػ ػ الد ارر ػػات اللمر ػػطيني  ،مجمػ ػ د ارر ػػات

لمرطيني  ،العدد  ،37مجمد  ،10تيروت.

 دوعػػر ،غرػػاف :)2012( ،المســـتوطنون الصــياينة فـــي الضــفة الغربيـــة – االعتــداء عمـــى
االرض واالنسان ،مركز الزيتون لمدرارات واالرتشارات ،تيروت.
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 ذنػػوف ،ل ػواز :)2013( ،اســتراتيجية االســتيطان فــي االراضــي العربيــة المدتمــة وأثــره فــي
التخطيط ال طري والتنمية في فمسطين  ،جامع الموصؿ ،العراؽ.

 رػػاروليـ ،جانيػػت ،وآخػػروف :)2015( ،ق ـ اررات األمــم المتدــدة بشــأن فمســطين  ..والص ـراع
العربي اإلسرائيمي ،مؤرر الدرارات اللمرطيني  ،تيروت

 الركراف ،محمد ،وآخروف ( :)2009دجم واتجاىات اليجرة الداخميـة بـين المنـاطق اإلداريـة
بالمممكة العربية السعودية ،درار محكم منشورة ،جامع الممؾ رعود ،الرياض.

 رميماف ،رماء :)2011( ،مجمس التعـاون الخميجـي بعـد ثالثـة ع ـود مـن انشـائو  ..رؤيـة
مست بمية ،مجم شؤوف خميجي  ،العدد  ،64تيروت.

 الش ػػعيتو ،عير ػػى :)1979( ،الكيانيـــة الفمســـطينية :الـــوعي الـــذاتي والتطـــور المؤسســـاتي
 ،1977-1947مركز األتحاث ،منظم التحرير اللمرطيني  ،تيروت.

 صػػالل  ،محرػػف :)2003( ،الد ــائق االربعــون فــي ال ضــية الفمســطينية رؤيــة اســالمية،
مركز الزيتون لمدرارات واالرتشارات ،تيروت.

 صػػالل  ،محرػػف :)2011( ،معانــاة ال ــدس والم دســات تدــت االدــتالل اإلس ـرائيمي ،مركػػز
الزيتون لمدرارات واالرتشارات ،تيروت.

 صػػالل ،محرػػف :)2012( ،ال ضــية الفمســطينية :خمفياتيــا التاريخيــة وتطوراتيــا المعاصــرة،
مركز الزيتون لمدرارات واالرتشارات ،تيروت.

 عاشػػور ،عمػػر :)2010( ،دــل الص ـراع الفمســطيني اإلس ـرائيمي تعــارض المفــاىيم والدمــول
البديمة ،مركز التخطيط اللمرطينو ،غزة.

 عتػػد القػػادر ،خالػػد :)2015( ،مســيرة التعــاون الخميجــي :التدــديات الراىنــة والســناريوىات
المدتممة ،التعاوف والتكامؿ االقتصادي تيف دوؿ مجمس التعاوف :االنجازات والعقتات ،مركز
الجزيرة لمدرارات.

 عتد الكػريـ ،عتػد اهلل :)2011( ،مجمـس التعـاون الخميجـي بعـد ثالثـة ع ـود مـن انشـائو ..
رؤية مست بمية ،مجم شؤوف خميجي  ،العدد  ،64تيروت.

 عتيد ،نػايؼ :)2002( ،مجمس التعاون لدول الخميج العربية  -من التعاون إلـى التكامـل،
مركز درارات الوحدة العرتي  ،ط ،2تيروت.

 عموي ،مصطلى :)1991( ،أمن الخميج وتدالفات مـا بـين الدـرب نظـام أمنـي أم ترتيبـات
أمنية غير مرتبطة ،تحث مقدـ الػى النػدوة " مصػر وامػف الخمػي تعػد الحػرب ،مركػز التحػوث
والدرارات الرياري تجامع القادرة ،القادرة.
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 القطب ،ارحاؽ ،الرميحو ،محمد :)1978( ،التدضر في الـوطن العربـي  ..منط ـة الخمـيج
العربي جغرافيا وتاريخيا ،درار صادرة عف معهد التحوث والدرارات العرتي  ،القادرة.

 كمػػاؿ ،محمػػد ،نه ػرا ،ل ػؤاد :)2001( ،صــنع ال ـرار فــي االتدــاد األوربــي والعالقــات العربيــة
األوربية ،مركز درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 الكيالنػػو  ،ديػػثـ :)1996( ،مفيـــوم االمـــن ال ـــومي العربـــي دراســـة فـــي جانبـــو السياســـي
والعسكري ،مركز الدرارات العرتو ،القادرة.

 المددوف ،عتػدالجميؿ :)2005( ،أمن الخميج بعد درب العراق ،معهػد الد اررػات الدتمومارػي ،
رمرم درارات ارتراتيجي  ،تونس.

 مرر ػػى ،مص ػػطلى :)2004( ،األىميــــة النســــبية لخصوصــــية مجمــــس التعــــاون الخميجــــي
ومتطمبات التكامل ،مركز االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي  ،أتو ظتو.

 مركز الزيتون لمدرارات واالرتشػارات :)2008( ،الثـروة المائيـة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع
غزة بين الداجة الفمسطينية واالنتياكات اإلسرائيمية ،تيروت.

 مركز الزيتون لمدرارات واالرتشارات :)2012( ،ت رير دول الموقف االوروبي من مبادرات
التسوية السممية  ،2012-1947تيروت.

 مط ػػر ،محم ػػد :)2010( ،اصـــالح النظـــام السياســـي الفمســـطيني بـــين المطالـــب الداخميـــة
والضغوطات الخارجية ،مركز درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 مقمد ،ارماعيؿ :)1984( ،أمن الخميج وتدديات الصراع الدولي :دراسة لمسياسـات الدوليـة
في الخميج منذ السبعينيات ،شرك الرتيعاف لمنشر والتوزية ،الكويت.

 مقمد ،ارماعيؿ :)1986( ،دبموماسية مجمس التعاون الخميجية في مراجعـة تدـديات األمـن
والتعاون أبو ظبي دراسة دالة ،مركز االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي  ،أتو ظتو.

 موعػد ،حمػد :)2003( ،الالجئـون الفمسـطينيون جـوىر الصـراع وع ـدة التسـوية مـن مدريــد
إلى خارطة الطريق ،مركز درارات الغد العرتو ،دمشؽ.

 موقػة مركػز د اررػات الشػرؽ األورػط :)2006( ،قـراءة إدصـائية وسياسـية فـي نتـائج
عماف.
االنتخابات التشريعية الفمسطينية الثانية  25يناير ّ ،2006

 الناتمرػػو ،محمػػد :)2011( ،م ومــات االمــن االجتمــاعي فــي المجتمــع الخميجــي  -رؤيـــــة
است رائيـــة تكاممية ،المركز العرتو لمدرارات المرتقتمي .

 النادو ،ديػثـ :)2005( ،السياسة النووية الدولية وأثرىا عمى منط ة الشـرق األوسـط ،دار
عماف.
العموـ األكاديمي ّ ،
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 النتػ ػراوي ،لتحيػ ػ  ،مهن ػػا ،محم ػػد :)1977( ،الخمــــيج دراســــة فــــي تــــاريق العالقــــات الدوليــــة
واإلقميمية ،منشأة المعارؼ ،اإلركندري .

 نعناع ،عتد القػادر :)2014( ،اآلليات اإلماراتية في معالجة قضية الجزر المدتمـة ،مرػتقتؿ
الشرؽ لمدرارات والتحوث ،لندف.

 دػالؿ ،جميػؿ :)2002( ،تكـوين النخبـة السياسـية منـذ نشـوء الدركـة الوطنيـة الفمسـطينية
إلى ما بعد قيام السمطة الوطنية ،المؤرر اللمرطيني لدرار الديمقراطي  ،ط2 ،راـ اهلل.

 دػالؿ ،جميػؿ :)2006( ،النظـام السياسـي الفمسـطيني بعـد أوسـمو ،المؤررػ اللمرػطيني
لدرار الديمقراطي  ،ط ،2راـ اهلل.

 .4الكتب العربية

 أتو رمناف ،محرػف :)2010( ،دمـاس فـي الدكـم اآلثـار السياسـية والمجتمعيـة -2006
 ،2007قراءة نقدي  ،مركز القدس لاعالـ واالتصاؿ ،القدس.

 أتو زايدة ،حاتـ :)2008( ،االن الب عمى الديموقراطية ،مركز أتحاث المرتقتؿ ،غزة.

 االزعر ،محمد ( :)2001ال دس بين االنتفاضة والتفاوض ،مركز االعالـ العرتو ،مصر.

 األشعؿ ،عتد اهلل :)1983( ،االطار ال ـانوني والسياسـي لمجمـس التعـاون الخميجـي ،مكتتػ
الممؾ عتد العزيز ،الرياض.

 األعظمو ،وليد :)1993( ،النزاع بين دولة االمارات العربيـة وايـران دـول جـزر ابـو موسـى
وطنب الكبرى والصغرى في الوثائق البريطانية  ،1971 – 1764دار الحكم  ،لندف.

 التحارن  ،حريف :)1994( ،مجمس التعاون الخميجي لدول الخميج العربي ودوره الرائد في
تد يق الوددة الخميجية ،األمان العام لو مجمس التعاوف ،ط  ،٣الرياض.

 الجارور ،ناظـ :)1998( ،األمة العربية ومشاريع التفتيت :أمـن الخمـيج الغربـي والعولمـة،
عماف.
األدمي لمنشر والتوزيةّ ،

 الحجري ،رالـ :)2009( ،العالقة بين دول مجمس التعاون الخميجـي والجميوريـة التركيـة،
االمان العام لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  ،الرياض.

 حرػػيف ،توقػػارة :)2012( ،السياســة الخارجيــة دراســة فــي عناصــر التشــخيص واالتجاىــات
النظرية لمتدميل ،دار دوم  ،الجزائر.

 رتيػػة ،محمػػد ،مقمػػد ،ارػػماعيؿ :)1994( ،مورػػوع العمػػوـ الريارػػي  ،مؤرر ػ الكويػػت لمتقػػدـ
العممو ،الكويت.
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 رزق  ،يورؼ :)2009( ،الطريق الصعب دماس :الشراكة وال يادة ،ج ،3دار األرقـ ،غزة.
 رعد ،وائؿ :)2007( ،تجربة دماس في فك الدصار ،ورقػ تحثيػ لػو كتػاب :قػراءات نقديػ

لو تجرت حرك حماس وحكومتها 2006ـ2007-ـ ،مركز الزيتون لمدرارات واالرتشػارات،

تيروت.

 الرماف ،نتيؿ :)2004( ،امريكا وخفايا درب الخميج من كارتر الى بوش ،د.ط ،ط.2

 رويد ،يارػيف :)2004( ،الوجود العسكري األجنبي في الخميج واقع وخيارات دعوة إلى أمن
عربي إيالمي في الخميج ،مركز درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 الريد حريف ،عدناف :)1995( ،عصر التسـوية :كامـب ديفيـد وأبعادىـا االقميميـة والدوليـة،
دار النقاش لمطتاع والنشر والتوزية ،تيوت.

 الشػػمرانو ،حمػػداف :)2010( ،السياســـات المشـــتركة لـــدول مجمـــس التعـــاون لـــدول الخمـــيج
العربية ،مكتت الممؾ لهد ،الرياض.

 صػػادؽ ،محمػػد :)1986( ،التنميــة فــي دول مجمــس التعــاون  -دروس الســبعينات وافــاق
المست بل ،عالـ المعرل  ،الكويت.

 صادؽ ،محمد :)2010( ،مجمس التعاون الخميجي في الميزان ،دار العموـ والنشر ،القادرة.
 صػػالل ،محرػػف :)2014( ،مــدخل الــى قضــية الالجئــين الفمســطينيين ،دار النلػػائس لمنشػػر
عماف.
والتوزيةّ ،

 صػاي  ،يزيػد :)2002( ،الكفـاح المسـمح والبدـث عـن الدولـة :الدركـة الوطنيـة الفمسـطينية
 ،1993-1949مؤرر الدرارات اللمرطيني  ،تيروت.

 طالب ،محمد :)1999( ،الدولة الدديثة والبدث عـن اليويـة ،دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػة،
عماف.
ّ

 الظ ػػادري ،حم ػػدي )1998( ،المممكــــة العربيــــة الســــعودية تــــاريق وواقــــع ،مكتتػ ػ النهنػ ػ
المصري  ،القادرة.

 العيدروس ،محمد :)2008( ،دراسات في الخميج العربي ،دار الكتاب الحديث ،القادرة.

 القرنو ،عمو :)2002( ،مجمس التعاون الخميجي أمام التدديات ،مكتت العتيكاف ،الرياض.
 مراد ،محمػد :)1984( ،صراع ال وى في المديط الينـدي والخمـيج العربـي جـذوره التاريخيـة
وأبعاده ،دار دمشؽ لمطتاع والنشر ،دمشؽ.
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 المراكتػ ػػو ،الرػ ػػيد :)1998( ،دول مجمــــس التعــــاون الخميجــــي  ..الفجــــوة بــــين امكاناتيــــا
االقتصــادية وقــدراتيا السياســية  ..وأثــر ذلــك عمــى األمــن ال ــومي العربــي ،مكتت ػ مػػدتولو،

القادرة.

 مهنػ ػػا ،محمػ ػػد :)2002( ،العمــــوم السياســــة بــــين الدداثــــة والمعاصــــرة ،منشػ ػػأة المعػ ػػارؼ،
اإلركندري .

 ديكؿ ،محمد :)1986( ،أمان الثمانينيات ،مطتع تيروت ،ط ،7تيروت.

 .5الكتب المترجمة

 تػراوف ،ناثػػاف :)2003( ،مســودة دســتور دولــة فمســطين الثالثــة ،ترجمػ المركػػز اللمرػػطينو
لمتحوث الرياري والمرحي  ،راـ اهلل.

 تشػػوتيف ،شػػادراـ :)2007( ،طمودـــات إيـــران النوويـــة ،ترجم ػ  :ترػػاـ شػػيحا ،الػػدار العرتي ػ
لمعموـ ناشروف ،القادرة.

 ش ػوارتزكوؼ ،نورمػػاف :)1989( ،بيــان ال يــادة المركزيــة االمريكيــة دــول الشــرق االوســط
تتاريخ  –20/4/1989معروض اماـ الكونغرس االمريكو.

 غورانركو ،يونيؿ ،تطبيـع عالقـات إسـرائيل مـع دول مجمـس التعـاون ،معهػد د اررػات األمػف
تجامع تؿ اتيب .19/10/2009

 د ػػاس ،ريتشػػػارد ،واورػ ػػميلاف ،ميج ػػاف :)2002( ،العســــل والخــــل فــــي الدــــوافز والع وبــــات
والسياسات الخارجية ،ترجم  :ارماعيؿ عتد الحكيـ ،مركز األدراـ ،القادرة.

 دمايوف ،الهو :)1982( ،خميج فارس ومسائل ان ،جاب ششتـ ،نشر قومس ،طهراف.

 .6المجالت والدوريات

 إدريػػس ،محم ػػد :)1981( ،مبـــادرة بريجينيـــف الخميجيـــة والصـــراع الـــدولي ،مجمػ ػ الريارػ ػ
الدولي  ،العدد  ،64القادرة.

 تارود ،نعػيـ :)2012( ،استد اق الدولة وقضـايا الدـل النيـائي – ال ـدس فـي قضـايا الدـل
النيائي ،مجم الجامع االرالمي لمتحوث االنراني  ،مجمد ،20عدد  ،2غزة.

 تش ػػارة ،عت ػػد اهلل :)1985( ،مجمـــس التعـــاون وشـــرعية التعـــاون االقميمـــي العربـــي ،مجمػ ػ
التعاوف ،األمان العام لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي العرتي  ،الرياض.

 حتيب ،اتراديـ :)2012( ،مست بل اتفـاق المصـالدة الفمسـطينية ،مجمػ الجامعػ اإلرػالمي
لمتحوث ،مجمد  ،20عدد ،2غزة.
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 حرػيف ،غػػازي :)1999( ،المنظــور الجيواســتراتيجي االوروبــي تجــاه الخمــيج العربــي ،مجمػ
المرتقتؿ العرتو ،العدد ،244مركز درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 حرػػيف ،غػػازي :)2002( ،الجيـــش اإلســرائيمي واليـولـوكـوســـت عمــى الشــعب الفمســطيني،
مجم اللكر الريارو ،العدد  ،16منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ.

 الخيػػري ،ن ػوار :)2010( ،مجمـــس التعـــاون الخميجـــي واالتدـــاد االوروبـــي مســـار العالقـــات
وددود مجاالت التعاون ،العدد  ،40مجم درارات دولي  ،تغداد.

 درويش ،لوزي :)2009( ،مداولة فك األزمة النوويـة ،مجمػ مختػارات ايرانيػ  ،العػدد ،103
مركز األدراـ ،القادرة.

 الرميحو ،محمػد :)1988( ،مجمس التعاون :ت ييم تجربـة عربيـة ،مجمػ التعػاوف ،العػدد ،9
األمان العام لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي العرتي  ،الرياض.

 الزيات ،محمد صلوت :)2006( ،الواليات المتددة وأمن الخميج  ..طموح المصالح وددود
ال وة ،مجم آراء حوؿ الخمي  ،العدد  ،16أتو ظتو.

 س ،ش :)1991( ،الدورة العشرون لممجمـس الـوطني الفمسـطيني ،مجمػ شػؤوف لمرػطيني ،
العدد  ،224-223تيروت.

 رالم  ،معتػز :)2011( ،الصعود  :التمدد االقميمي لدور مجمـس التعـاون الخميجـي ،مجمػ
الريار الدولي  ،العدد  ،185المجمد  ،46القادرة.

 رػػميماف ،لهػػد ،وآخػػروف :)2010( ،وثي ــة الوفــاق الــوطني الفمســطيني ،المركػػز اللمرػػطينو
لمتوثي ػ ػػؽ والمعموم ػ ػػات ،رمر ػ ػػم الطري ػ ػػؽ إل ػ ػػى االر ػ ػػتقالؿ  ،22دار التق ػ ػػدـ العرت ػ ػػو لمص ػ ػػحال
والطتاع والنشر ،تيروت.

 شػػعتاف ،خالػػد :)2002( ،عمميـــة الســـور الـــواقي – وجيـــات نظـــر إســـرائيمية ،مجم ػ مركػػز
التخطيط اللمرطينو ،العدد  ،6-5غزة.

 صالل ،نتيػؿ ،(2004( ،االعالم الخميجـي ميـام ومسـئوليات ،مجمػ آراء حػوؿ الخمػي العػدد
 ،3ص  ،37اتو ظتو.

 صػوالح  ،مجيػػد :)2013( ،العــدوان عمــى غــزة فصــمية د ــوق االنســان الفمســطيني ،العػػدد
 ،47صادرة عف الهيئ المرتقم لحقوؽ االنراف ،غزة.

 عتد اللتاح ،نتيؿ :)1981( ،الدرب وقضايا األمن في الخميج ،مجم الريار الدولي  ،العػدد
 ،93القادرة.
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 عتد الكريـ ،قيس ،وآخروف :)2004( ،في النظام السياسي الفمسطيني ،رمرػم الطريػؽ إلػى
االرتقالؿ  ،12دار التقدـ العرتو لمصحال والطتاع والنشر ،تيروت.

 عتد المؤمف ،محمػد :)2004( ،ايران ورسم خريطة جديدة لممنط ة ،مجمػ مختػارات ايرانيػ ،
العدد  ،42مركز األدراـ ،القادرة.

 عتػػد الهػػادي ،مهػػا :)2006( ،النظــام السياســي بعــد االنتخابــات التشــريعية  ،2006مجم ػ
عماف.
درارات شرؽ أورطي  ،عدد ّ ،35-34

 عػػدواف ،أكػػرـ :)2009( ،االعتــداءات اإلس ـرائيمية عمــى بمــدة بيــت دــانون خــالل انتفاضــة
األقصى المباركة  ،2006-2000مجم رمرػم الد اررػات االنرػاني  ،العػدد الثػانو ،الجامعػ
اإلرالمي  ،غزة.

 العطيػ  ،عتػػد الػػرحمف :)2008( ،مجمــس التعــاون وظــاىرة التكامــل الــدولي ،مجمػ التعػػاوف،
العدد ،31األمان العام لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي العرتي  ،الرياض.

 غ ػػالو ،تط ػػرس :)1962( ،السياســـات الخارجيـــة لمـــدول الكبـــرى ،المجمػ ػ المصػ ػري لمعم ػػوـ
الرياري  ،العدد  ،18القادرة.

 غياظ ػ  ،عمػػاد :)2007( ،اتفــاق مكــة مــا بــين تغميــب المصــالح وتغييــب المصــمدة ،مجم ػ
ريارات ،العدد  ،2جامع تيرزيت ،راـ اهلل.

 لرحػػاوي ،ل ػؤاد :)2011( ،دوافـــع مجمـــس التعـــاون الخميجـــي لضـــم المغـــرب واالردن ،مجم ػ
الريار الدولي  ،العدد  ،185المجمد  ،46القادرة.

 قرػػيس ،نتيػػؿ :)2014( ،مـــا بعـــد العـــدوان عمـــى غـــزة ،مجم ػ الد اررػػات اللمرػػطيني  ،العػػدد
 ،100تيروت.

 الكيالو ،عتد الحميػد :)2006( ،ردود األفعال اإلسرائيمية ديال فـوز دمـاس فـي االنتخابـات
عماف.
التشريعية ،مجم درارات شرؽ أورطي  ،العدد ّ ،34

 لطيػػؼ ،طػػادر :)2010( ،مســـت بل دمـــاس فـــي ضـــوء المواقـــف الدوليـــة ،مجم ػ الريارػ ػ
الدولي  ،العدد  ،17القادرة.

 محم ػػد ،عت ػػد اهلل :)1999( ،السياســـة الخارجيـــة اإليرانيـــة :تدميـــل لصـــناعة ال ـــرار ،مجمػ ػ
الريار الدولي  ،العدد  ،138القادرة.

 مررو ،مصػطلى :)1988( ،موقـف ميثـاق جامعـة الـدول العربيـة مـن التجمعـات االقميميـة
الفرعيــة ودالــة مجمــس التعــاون ،مجمػ التعػػاوف ،العػػدد  ،12األمانػ العامػ لمجمػػس التعػػاوف
لدوؿ الخمي العرتي  ،الرياض.
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 المشػػهدانو ،أكػػرـ :)2011( ،مســيرة التكامــل ال ــانوني لــدول المجمــس التعــاون الخميجيــة،
مجم التشرية والقناء ،العدد الثالث ،القادرة.

 المغػػوص ،تػػدر الػػديف :)1984( ،دراســات فــي التــاريق الدــديث والمعاصــر ،منشػػورات ذات
الرالرؿ ،الكويت.

 مقمػػد ،ارػػماعيؿ :)1986( ،الصـــراع األمريكـــي الســـوفيتي دـــول الشـــرق األوســـط ،األتع ػػاد
االقميمي والدولي  ،منشورات ذات الرالرؿ ،الكويت.

 المنصور ،عتد العزيز :)2009( ،أمن الخميج العربي بعد االدتالل األمريكي لمعراق :دراسة
فــي ص ـراع الــرؤى والمشــروعات ،مجمػ جامعػ دمشػػؽ لمعمػػوـ االقتصػػادي والقانونيػ  ،المجمػػد
 ،25العدد االوؿ ،دمشؽ.

 الم ػوالو ،عتػػد الحميػػد :)1991( ،مجمــس التعــاون الخميجيــة واطــار التعامــل الخميجــي فــي
التسعينات ،مجم التعاوف ،العدد  ،27األمان العام لمجمس التعاوف الخميجو ،الرياض.

 .7المجالت والدوريات المترجمة

 تشارة ،خنػر :)1995( ،أوربـا وبمـدان الخمـيج العربيـة الشـركاء األباعـد ،ترجمػ  :د .حرػف
عتد الكريـ قتيرو ،مركز درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 صػػاي  ،يزيػػد :)2010( ،ثــالث ســنوات مــن دكــم دمــاس فــي غــزة ،مركػػز كػػرواف لد اررػػات
الشرؽ األورط ،جامع ترانديز ،رمرم ترجمات الزيتون  ،53تيروت.

 لرنر ػػوف ،ر ػػميل :)2003( ،فمســـطين والفمســـطينيون ،ترجمػ ػ  :عط ػػا عت ػػد الود ػػاب ،مرك ػػز
درارات الوحدة العرتي  ،تيروت.

 دػػوليس ،روز مػػاري :)1998( ،أوبامـــا وأمـــن الخمـــيج :المنافســـة التجاريـــة ،ترجم ػ مرك ػػز
االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي  ،اتو ظتو.

 .8المقاالت

 الجتوري ،عتدالوداب ،مالدظات ميمة دول نظرية األمـن لـدول مجمـس التعـاون الخميجـي،
المعهد العرتو لمتحوث والدرارات االرتراتيجي .2011/05/10 ،

 جالؿ ،محمد ،قوات درع الجزيرة ودورىـا فـي أمـن الخمـيج ،صػحيل الورػط التحرينيػ  ،العػدد
.2011/05/09 ،3166
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 حداد ،رامو ،فوز دماس وأثرىا عمى المعادلة اإلقميمية ،الجزيرة نت.2006/02/13 ،
 حنا ،الياس ،السور الواقي  ...خيارات إسرائيل العسكرية ،الجزيرة نت.2004/10/3 ،
 الدجنو ،حراـ ،في ذكرى دجارة السجيل ،لمرطيف اوف اليف.2013/11/18 ،

 رعد الديف ،أرماء ،الغزو العراقي لمكويت عام  ،1990شتك المرراؿ.2013/08/06 ،
 صالو ،خالد ،اتفاق مكة واقع وتدديات ،موقة دنيا الوطف ،مقاؿ.2007/02/10 ،

 صقر ،عتد العزيز ،تركيا والخيار الخميجي ،مركز الخمي لألتحاث.2016/03/06 ،

 الظ ػوادري ،أيم ػف ،فرســان تدــت رايــة النبــي ،نشػػر عمػػى حمقػػات لػػو جريػػدة الشػػرؽ األورػػط
خالؿ شهر نولمتر وديرمتر .2001

 عتيد ،نايؼ ،مجمس التعاون الخميجي وتسوية الصراع الفمسـطيني -اإلسـرائيمي ،مجمػ آراء
حوؿ الخمي  ،مقاؿ.2014/07/04 ،

 العطاون ػ  ،أحمػػد :)2006( ،نظـــرة فـــي الخطـــاب االعالمـــي الفمســـطيني ،صػػحيل الحقػػائؽ،
.2006/7/13

 عودة ،طه ،فوز دماس من وجية النظر التركية ،المرمـ نت. 2006/02/01 ،

 قارـ ،عتد الرتار ،أسباب االقتتال الفمسطيني ،الجزيرة نت ،مقاؿ .2007/05/31

 متػ ػػروؾ ،ش ػ ػريؼ ،ندــــو ترســــيق العالقــــات الخميجيــــة التركيــــة ،مجم ػ ػ آراء حػ ػػوؿ الخمػ ػػي ،
.2014/07/04

 منػػاع ،معػػيف ،مســـت بل الدولـــة الفمســـطينية فـــي ظـــل دـــل الـــدولتين ،وكال ػ لمرػػطيف اليػػوـ،
.2009/03/16

 ميرلػػت عػػوؼ ،الــدور المصــري أثنــاء دــرب "دجــارة الســجيل" ،2012/12/12 ،القػػدس اوف
اليف.

 دػػادي ،ررػػمي  ،اي ـران و الواليــات المتدــدة االمريكيــة ..العالقــات واالزمــة وأفــاق المســت بل،
.2015/08/22

 دياجن  ،عػدناف مدـددات السياسـات الخارجيـة لـدول مجمـس التعـاون الخميجـي ،مجمػ آراء
حوؿ الخمي  ،مقاؿ.2014/08/13،

 يارر الزعاترة ،السور الواقي  ..التداعيات السياسية واألمنية ،الجزيرة نت.2004/10/3 ،
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 .9التقارير

 أحمد ،عائش  :)2007( ،ت رير دول االنتياكات اإلسـرائيمية لد ـوق االنسـان واثرىـا عمـى
أداء السمطة الوطنية الفمسطينية ،الهيئ اللمرطيني المرتقم لحقوؽ المواطف ،رمرم تقػارير

خاص  ،50غزة.

 اشػػتيوي ،تثين ػ  ،أىــم المصــطمدات السياســية المرتبطــة بالص ـراع العربــي اإلس ـرائيمي ،موقػػة
رار تورت.2014/04/10 ،

 األمان ػ ػ العام ػ ػ لػػػدوؿ مجمػ ػػس التعػ ػػاوف الخميجػ ػػو :)2014( ،دول مجمــــس التعــــاون لمدــــة
إدصائية ،مركز المعمومات ،الرياض.

 األمانػ العامػ لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو :)2009( ،مجمــس التعــاون لــدول الخمــيج العربيــة
في ع ده الثالث التكامل والوددة ،مركز المعمومات ،الرياض.

 االمان العام لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي العرتي  :)2002( ،مجمس التعاون لدول الخميج
العربية عشرون عاما من االنجازات ،قطاع شؤوف المعمومات ،الرياض.

 االمانػ العامػ لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػي العرتيػ  :)2015( ،المســيرة واالنجــاز ،2015
قطاع شؤوف المعمومات ،ط ،9،الرياض.

 جريدة الكرمؿ ،الدرب عمى قطاع غزة :الرصاص المصبوب.2011/10/31 ،

 صػػالل ،محرػػف ،رػػعد ،وائػػؿ :)2008( ،الوثــائق الفمســطينية لســنة  ،2006مركػػز الزيتونػ
لمدرارات واالرتشارات ،تيروت.

 القيمو ،شداد ،المياه الفمسطينية ..أزمة في الواقع واشكال في التفاوض ،موقة الجزيػرة نػت،
.2004/10/3

 المجن ػ العرتي ػ لحقػػوؽ االنرػػاف المجــازر الصــييونية فــي فمســطين مــن ،2005-2000
.2009/1/11

 مركػ ػػز الزيتون ػ ػ لمد اررػ ػػات واالرتشػ ػػارات :)2008( ،التقريػ ػػر االرػ ػػتراتيجو اللمرػ ػػطينو لرػ ػػن
 .. 2007الممخص التنليذي ،تيروت.

 المركػز اللمرػطينو لحقػوؽ االنرػاف :)2008( ،جـرائم االغتيـال :سياسـة إسـرائيمية رسـمية
معمنة ،غزة.

 المركز اللمرطينو لاعالـ ،الدرب عمى غزة في ارقام.2014/8/28 ،

 مؤرر الحؽ :)2004( ،أربع سنوات عمى االنتفاضة الفمسطينية ،راـ اهلل.
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أخيراا :المواقع االلكترونية والصحف
 جريدة الوطف ،الرعودي 2007/04/24 ،ـ

 شػػتك اإلعػػالـ العرتي ػ  ،الــذكرى السادســة لدــرب الرصــاص المصــبوب عمــى غــزة وجراديــا
تتسع.2014/12/7 ،

 صحيل الحياة.2006/4/27 ،

 صػػحيل الريػػاض ،األميــر ســعود الفيصــل واألميــر م ــرن يبدثــان مــع وفــد دمــاس تطــورات
ال ضية الفمسطينية.2006/03/12 ،

 صحيل القدس المقدري  ،العدد .2006/11/17 ،13380

 موق ػػة األمانػ ػ العامػ ػ لمجم ػػس التع ػػاوف ل ػػدوؿ الخم ػػي العرتيػ ػ  :)1981( ،النظـــام األساســـي
لمجمس التعاون ،أتو ظتو.1981/05/25 ،

 موقػ ػػة وطػ ػػف ،مدــــاوالت إماراتيــــة دثيثــــة إلدبــــاط التدــــالف الســــعودي ال طــــري التركــــي،
http://www.watanserb.com ،2015/06/29

 وكال رويترز لألنتاء2007/1/5 ،ـ.

 وكال لمرطيف اليوـ ،الفمسطينيون يديـون الـذكرى الــ 15لالنتفاضـة الثانيـة وسـط تدـذيرات
ب يام ثورة ثالثة.2015/09/28 ،

 وكال وطف لألنتاء ،دجارة السجيل أرقام وادصاءات.2013/11/14 ،
 وكال ولا ،2011 ،ىبة النفق http://www.wafainfo.ps ،1996
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