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 إىداء
 

 هي علوٌٖ ّأحسي رزث٘زٖ ّكبى لٖ رهشاً للعطبء هللا  رحوَ الطبُزح الدي الحبٍبو روح إلى

 ..ًّجزاسبً فٖ الح٘بح.

 أعاهِاب  .ساز ًاابحٖ. بأطبل هللا فٖ عوزُب ّرسقٌٖ ثزُب.. الزٖ كابى ععبهُا إلى أهً الحبٍبت

 هللا ربجبً علٔ رهّسٌب.

  ّٔآهاابلٖ.. شاازٗ خ ح٘اابرٖ  فااٖ رااْف٘ز سااجع الزاحااخرجخااع علٌ٘ااب ثاِااطُب ّعطب ِااب  لاان الزااٖإلا 

 هللا لٌب ّحفظِب هي كع سْء.أعاهِب  زوجتً الغالٍت

  هاي  نّجعلِا نًّفا  هللا ثِا ّأسعط أٗابهِن هللاكزهِن أع٘ي القزح  بنائً ) هحود و زهدي (أإلى

 .الحالصأُع العلن ّالاِبع ّ

  ّرعاد عوزٕ أسعطُي هللا ّأعطبُي هب ٗزوٌ٘ي.إلى بناتً العشرة 

  الذٕ ذُت لاْار رثَ ه  ثطاٗخ كزبثزٖ الزسبلخ. هاهر على قلبً م.إلى أخً الكبٍر الحبٍب 

 اصحبة القلْة الطبُزح ّالصبثزح... إلى إخىتً وأخىاتً وأزواجهن وأبنائهن 

 ٖحفظِن هللا ّرعبُن... العب لخ الوابُطح ّالزٖ رشزفذ ثحوع اسوِب. ،الٔ كع اقبرثٖ ّعب لز 

  سواعٍل هنٍتإالقائد خ ال ج٘ز الحج٘ت ّعلٔ رأسِب ربج رهّسٌب األالى قٍادتً العظٍوت. 

 لٔ كع هي ععاب لاٖ إالذٗي عزفزِن ّرافقزِن فٖ جو٘  هحطبد ح٘برٖ.. عساء صدقائً األألى إ

 فٖ سزٍ ّجِزٍ ّقطم لٖ ًص٘حخ .

  الزاٖ اًزواٖ لِاب ر ٘سابً  أكبعٗو٘خ اإلعارح ّالس٘بسخ للطراسبد العل٘بالصرح العلوً الشاهخ إلى 

 .إلٔ أسبرذرٖ ّسهالء عراسزُّٖ٘ئخ رطرٗس٘خ... 

   إللى كلل الوهاهلدٌو والولرابنٍو.. سازٓ ّجزحأأّ . شاِطاء.وشلعبا   إلى كلل للطلنٍو وانلا 

 ...الذٗي ْٗاصلْى الل٘ع ثبلٌِبر هي أجع الزحزٗز علٔ ثزٓ فلسط٘ي
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 شكر وتقدير

الشكر أواًل وأخيرًا هلل تعالى عمى رعايته ومّنتػه أف أعػاننو ويّرػر لػو ارػتاب إتمػاـ دػذس الدرارػ .. 
 ورمـ "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" وانطالقا مف قوؿ ررولنا الحتيب صمى اهلل عميه

أتقدـ تالشكر الجزيؿ واالمتناف الكتير ألكاديمي  اإلدارة والريار  لمدرارػات العميػا نػمف الترنػام  
المشػػػترؾ مػػػة جامعػػػ  األقصػػػى التػػػو أتاحػػػت لنػػػا لرصػػػ  إكمػػػاؿ الدرارػػػات العميػػػا لػػػو تخصػػػص 

 الدتموماري  والعالقات الدولي .

الػػذي خصػػص جػػؿ  الــدكتور/ أدمــد جــواد الواديــة لػاف دكتورنػػا الحتيػػب كمػا أخػػص تالشػػكر والعر 
 جهدس ووقته لو تقديـ التوجيه واإلرشاد.. ولـ يتأخر لحظ  لو تقديـ نصائحه القيم .

 كما واتوجه تجزيؿ الشكر والتقدير الى لجن  المناقش ..

 مشرلًا ورئيراً   د. أحمد جواد الوادي   -1

 ناقشًا خارجياً م  د. أرام  أتو نحؿأ.  -2

 مناقشًا خارجياً    د. خالد شعتاف  -3

وتوجيهػػاتهـ الرائعػػ  التػػو كػػاف لهػػا  ،ثرائهػػا تػػهرائهـ القيمػػ ا  و  ،عمػػى تلنػػمهما تقتػػوؿ نقػػاش ررػػالتو
 االثر الكتير لو إخراج الررال  تهذس الصورة المشرل . 

ف جهػد لػو تػدقيؽ ررػالتو مػ تذلتػهعمى ما  لألرتاذة نظمي  خميؿ الموق  كما أتقدـ تالشكر الجزيؿ
 عمى ترجمته ومراعدته لو لو تحثو. أ. أكـر الرطري األخلغويًا، وكذلؾ 

           كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف رػػػػػػػادـ ورػػػػػػػاعد لػػػػػػػو إنجػػػػػػػاز ررػػػػػػػالتولشػػػػػػػكر أتقػػػػػػػدـ تجزيػػػػػػػؿ الكمػػػػػػػا ويرػػػػػػػعدنو أف 
منو كؿ الحب والتقدير مجمية ، لموتخاص  األخ أ. أحمد توليؽ رالـ واألخ أ. محمد يورؼ تحر

 لهـ يرتحقوف كؿ الخير. واالحتراـ
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 ةممخص الدراس

 اإلرػرائيمو -تناولت دذس الدرار  ريارات مجمس التعػاوف الخميجػو تجػاس الصػراع اللمرػطينو
قميمي  ودولي . وما صاحتها ،2015وحتى   2002ما تيفلو اللترة   مف تطورات لمرطيني  وا 

ؤثرات والػػػدواعو والمػػػوخملياتػػػه تيػػػاف لكػػػرة انشػػػاء مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو الدرارػػػ  ل تناولػػػت
الوقػػوؼ عمػػى جهػػود المجمػػس تجػػاس الصػػراع  كػػذلؾ ،ددالػػه وديكمياتػػهوأ الداخميػػ  والخارجيػػ  لنشػػأته

لػػى التعػػرؼ عمػػى مواقػػؼ إنػػال  إ ،وترػػميط النػػوء عمػػى توجهػػات الريارػػات الخارجيػػ  لممجمػػس
 ، اإلرػػػػرائيميواالعتػػػػداءات  ،و مػػػػف قنػػػػايا الونػػػػة الػػػػداخمو اللمرػػػػطينومجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػ

مرػػتقتؿ ريارػػات مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو  وأخيػػرًا ارتشػػراؼ ،ومواقلػػه مػػف قنػػايا الحػػؿ النهػػائو
 اإلررائيمو. –نحو الصراع اللمرطينو 

ولقػػد اعتمػػػدت الدرارػػػ  لػػػو تحميمهػػػا عمػػػى مجموعػػػ  مػػػف المنػػػاد  العمميػػػ  المتخصصػػػ  تحقػػػؿ 
 ،ومػػنه  تحميػػؿ الػػنظـ ،د  تحميػػؿ الريارػػ  الخارجيػػ اومنػػ ،العالقػػات الدوليػػ  كػػالمنه  التػػاريخو

 وختامًا المنه  االرتشرالو.

أف مجمػس التعػاوف الخميجػو قػاـ تتأييػد جميػة أترزدػا  ،وخمصت الدرار  لمجموع  مف النتائ 
ودعػػػػـ كالػػػػ  المػػػػؤتمرات  ،المتػػػػادرات الدوليػػػػ  وكالػػػػ  القػػػػرارات الصػػػػادرة تحػػػػؽ القنػػػػي  اللمرػػػػطيني 

 –ومشػػػػارية الترػػػػوي  الدوليػػػػ  واألمميػػػػ  إليجػػػػاد حػػػػؿ شػػػػامؿ وعػػػػادؿ ودائػػػػـ لمصػػػػراع اللمرػػػػطينو 
 اإلرػػرائيموتعتتػر دائػػرة اللعػػؿ لممجمػس تجػػاس الصػراع اللمرػػطينو اإلرػرائيمو، وتػػالرغـ مػف ذلػػؾ ال 

ة لمتطمتػاتهـ لػو قػدر المػأموؿ مػف اتنػاء الشػعب اللمرػطينو وتطمعاتػه تتحقيػؽ لػوري ورػريالعمى 
مجمس لـ تتلؽ الأف دوؿ اإلررائيمو، كما توصمت الدرار  إلى الحري  واالرتقالؿ ومواجه  اللعؿ 

رػػرائيؿ، إلمنهػػا مػػف أطمػػؽ مؤشػػرات معينػػ  تجػػاس التعػػاطو مػػة  ،رػػرائيؿإعمػى ريارػػ  موحػػدة تجػػاس 
 .ومنها دوؿ مف غير الممكف أف يلعؿ ذلؾ لو الوقت الحانر

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

، وأينػًا ارتثناء تعض تنود المتادرة العرتي  المتمثمػ  لػو قنػيتو االعتػراؼ والتطتيػة مػة ارػرائيؿ
دورًا محوريػػًا لػػو تحقيػػؽ مصػػالح  لمرػػطيني  عمػػى أرػػس ريارػػي   أف يمعػػبيعتتػػر المجمػػس مؤّدػػؿ 

مرػػػتليدة مػػػف تجرتػػػ  اتلػػػاؽ مكػػػ ، ويتوجػػػب عمػػػى الطػػػرؼ اللمرػػػطينو الررػػػمو ولصػػػائؿ المقاومػػػ  
اللمرػػػطيني  ارػػػتثمار مكانػػػ  مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو وعالقاتػػػه عمػػػى الرػػػاح  الدوليػػػ  مػػػف أجػػػؿ 

 .الحلاظ عمى دعمه المتواصؿ لمقني  اللمرطيني 
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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

وتػػرتتط تموقػػة جغرالػػو  ،يمثػػؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مجموعػػ  دوؿ متجانرػػ  ريارػػياً    
منطق  الخمي  العرتو تمتاز تأدمي  ارتراتيجي  و وذات تجارب تاريخي  متشاته ،  ،وحدود مشترك 

مف دنا أماـ تحديات كثيرة، مر الذي ونعها ألاكتيرة مف خالؿ موقعها وثرواتها وخاص  النلط، 
خطػػػػار وتحػػػػالظ عمػػػػى دميػػػػ  وجػػػػود منظومػػػػ  جماعيػػػ  موحػػػػدة تواجػػػػه دػػػػذس التحػػػديات واألأتػػػرزت 

دولػػػ  اإلمػػػارات و دولػػػ  الكويػػػت، و  ودػػػو المممكػػػ  الرػػػعودي ،، المصػػػالل المشػػػترك  لػػػدوؿ المجمػػػس
إنشػاء مجمػس  والتػو اتلقػت عمػىرػمطن  عمػاف، و التحريف،  ومممك دول  قطر، و العرتي  المتحدة، 

ويطمػؽ عميػه  موحد يهدؼ لتحقيؽ التعاوف والتنرػيؽ والتنميػ  وتكامػؿ الجهػود لػو كالػ  المجػاالت
 .مجمس التعاوف الخميجو

 مػػف الناحيػػ اـ الريارػػو لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو وتػػالرغـ مػػف التشػػاته لػػو طتيعػػ  النظػػ   
إال أنه مف الصعب االعتماد عمى ريارػ  واحػدة أو موقػؼ موحػد تجػاس   ،واالجتماعي  االقتصادي

 قد كاف لمجمػس التعػاوف الخميجػو مواقػؼ تاريخيػ  تجػاس الصػراعو  اإلررائيمو،الصراع اللمرطينو 
وائػؿ أ، لكانػت دوؿ الخمػي  مػف ائيمو تشػكؿ خػاصاإلرػر  –اللمرطينو و  العرتو اإلررائيمو عموماً 

لػػو كثيػػر مػػف  ؤدـمػػراأو  هـ، وتحػػدث زعمػػاء الخمػػي  وممػػوكالػػدوؿ التػػو احتنػػنت منظمػػ  التحريػػر
 الحقوؽ المشروع  لمشعب اللمرطينو. يردّ المحالؿ عف نرورة تولر الحؿ الشامؿ والدائـ الذي 

ووارػػع  إرػػالميًا وعرتيػػًا ولمرػػطينيًا، وقػػد نػػدرؾ أف الصػػراع مػػة ارػػرائيؿ دوائػػرس ممتػػدة متعػػددة 
تولّػػد دػػذا الصػػراع تعػػد االحػػتالؿ اإلرػػرائيمو لمعديػػد مػػف األرانػػو العرتيػػ  واإلرػػالمي ، والتػػو كػػاف 
أترزدا احتالؿ لمرطيف، لال يمكف لنا اغلاؿ طتيعػ  وأصػوؿ الصػراع، لكننػا وخػالؿ درارػتنا أردنػا 

عمػػؽ تلمرػػػطيف والقنػػي  اللمرػػطيني  لهػػو تػػػؤرة ترػػميط النػػوء تشػػكؿ أكتػػر عمػػػى الصػػراع ليمػػا يت
 الصراع والقني  المركزي  لألم  العرتي  واإلرالمي .

لذلؾ جاءت دذس الدرار  لتناقش ريارات مجمػس التعػاوف الخميجػو تجػاس الصػراع اللمرػطينو 
   ، وتطػػػور مواقلػػػه واالتلاقيػػػات والمتػػػادرات التػػػو تخػػػص الصػػػراع، 2002عػػػاـ منػػػذ  اإلرػػػرائيمو –

مػػػػف االعتػػػػداءات  هوريارػػػػات، نهػػػػا تنػػػػاقش جهػػػػود المجمػػػػس لػػػػو دعػػػػـ القنػػػػي  اللمرػػػػطيني أكمػػػػا 
ولو نلس الوقػت ، عمى المرتوى الداخمو اللمرطينو سوجهود ،  ند الشعب اللمرطينواإلررائيمي

الخميجو كمنظوم  عمى موقؼ موحد تناقش الدرار  مدى إمكاني  توالؽ ريارات مجمس التعاوف 
اللمرػػػػطيني ، مػػػػف خػػػػالؿ توحيػػػػد  القنػػػػي  ودػػػػوالمركزيػػػػ  لألمػػػػ  اإلرػػػػالمي  لمتعامػػػػؿ مػػػػة القنػػػػي  

 .اإلررائيمورياراتها لمتعامؿ مة الصراع اللمرطينو 
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 مشكمة الدراسة
نشػػػائه شػػػكؿ تطػػػورًا نوعيػػػًا لػػػو مجػػػاؿ العمػػػؿ إتػػػالرغـ مػػػف أف مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو منػػػذ  

العرتو المشترؾ، وتعزيزًا لمتعاوف تيف دوله، وتوحيدًا لمريارات الخارجي  تجاس القنػايا المختملػ ، 
تتمحور حوؿ حالػ  عػدـ التوالػؽ تػيف ريارػات دوؿ مجمػس التعػاوف الخميجػو لاف مشكم  الدرار  

 . وررائيماإل تموقؼ موحد تجاس التعامؿ مة الصراع اللمرطينو

 دو: تساؤاًل رئيساً لى دذس االشكالي  تحاوؿ الدرار  االجات  عمى إ وارتناداً 

 ي؟سرائيمما ىي سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني اإل 
 ويتلرع دذا التراؤؿ إلى تراؤالت لرعي  دو:

 ؟مجمس التعاوف الخميجوالتاريخو ما التطور  .1
 الخارجي  لمجمس التعاوف تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو؟ما محددات الريارات  .2
مواقلػػػه مػػػف النظػػػاـ الريارػػػو مػػػا دػػػو ريارػػػات مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو و كيػػػؼ تطػػػورت  .3

 ؟  اللمرطينو والقرارات األممي  الخاص  تالصراع
مػػػػػا موقػػػػػػؼ مجمػػػػػس التعػػػػػػاوف الخميجػػػػػػو مػػػػػف المتغيػػػػػػرات الداخميػػػػػ  اللمرػػػػػػطيني  واالعتػػػػػػداءات  .4

 اإلررائيمي ، وجهودس لو الحلاظ عمى وحدة الشعب اللمرطينو؟
 كيؼ تعامؿ مجمس التعاوف الخميجو مة عممي  التروي  وقنايا الحؿ النهائو . .5
 ما دو الرؤي  االرتشرالي  لمجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع اللمرطينو اإلررائيمو؟ .6

 

 أىداف الدراسة
 .دداله وديكمياته ومرتكزاتهأمجمس التعاوف الخميجو و  تياف نشأة .1
معرلػػ  الػػدور المػػؤثر لألطػػراؼ الدوليػػ  واإلقميميػػ  عمػػى عالقػػ  دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو  .2

  .تجاس القني  اللمرطيني 
 .اإلررائيموعمى جهود مجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع اللمرطينو  الوقوؼ .3
 يػػػػ  تعاممهػػػػا مػػػػة الصػػػػراعلممجمػػػػس وكيلالريارػػػػات الخارجيػػػػ   محػػػػدداتترػػػػميط النػػػػوء عمػػػػى  .4

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

 قنايا الحؿ النهائو.
 ؟ اإلررائيموالرؤي  االرتشرالي  لمجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع اللمرطينو  .6
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 أىمية الدراسة

 قسمين :ىمية الدراسة الى أتن سم  

 ىمية النظرية األ

   قػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو كمنظومػػ  تجػػاس امو والمحميػػ  لػػو مونػػوع إثػػراء المكتتػػ  العرتيػػ
 .تمادة عممي  أكاديمي  اإلررائيمو -الصراع اللمرطينو 

  تمكػػف الدرارػػ  المختصػػيف والداررػػيف لػػو مجػػاؿ الدتمومارػػي  والعالقػػات الدوليػػ  مػػف االرػػتلادة
 العممي  وتشكؿ نظري عمى أرس عممي  ومنهجي  رميم . 

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

(2002-2015.) 

 ىمية العممية األ

   تجػػػػاس الصػػػػراع  همونػػػػوع مواقػػػػؼ دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو وريارػػػػات عالجػػػػتالدرارػػػػ
حيػث اف دػذا المونػوع يعتتػر حيويػا لمػا تحتمػه القنػي  اللمرػطيني  مػف  اإلررائيمو –اللمرطينو 

المجمس عمى المرػتوى الشػعتو والررػمو تاعتتػار القنػي  اللمرػطيني  دمي  وتلاعالت لدى دوؿ أ
 م  المركزي .قني  األ

  ف تقدـ دذس الدرار  قراءة عممي  وانح  لريارات دوؿ مجمس التعاوف الخميجػو أمف المتوقة
نال  للهـ محددات الريارات لدوؿ إ، اإلررائيمويرتلاد منها لو مواقلها مف الصراع اللمرطينو 

 .اإلررائيموتجاس الصراع اللمرطينو  المجمس
 

 ددود الدراسة

 وحتػػػى عػػػاـ طػػػالؽ المتػػػادرة العرتيػػػ  إودػػػو مرحمػػػ   2002: الدرارػػػ  تتػػػدأ منػػػذ  الدـــد الزمـــاني
 (2014نهاي   عمى قطاع غزة الحرب اإلررائيمي  تعد ) 2015

 مجمس التعػاوف الخميجػو وريارات  قؼا: تناولت الدرار  مونوع درار  مو  الدد الموضوعي
 اإلررائيمو. اللمرطينو الصراعتجاس 

 دوؿ مجمس التعاوف الخميجو، لمرطيف الدد المكاني :. 
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 منيجية الدراسة

 :التاليعمى الندو أربعة مناىج الدراسة عمى  اعتمدت

تاالعتماد عمى دذا المنه  ريتـ تتتة تطور مريرة تأريس منظوم  مجمس  المنيج التاريخي: .1
 اإلررائيمو. اللمرطينو الصراعنال  لممواقؼ التاريخي  له تجاس إ ،التعاوف الخميجو

يعتتػر دػذا المػنه  مػف المنػاد  الهامػ  لػو مجػاؿ الدرارػات  منيج تدميل السياسة الخارجية: .2
وتصػػنيؼ  داتعػػاد الريارػػي  المكونػػ  لمعمػػؿ الريارػػو ورصػػدالدوليػػ  ألنػػه يرػػاعدنا عمػػى تحميػػؿ األ

  .تعاد تشكؿ منهجوتمؾ األ
ـــنظم: .3 يرػػػاعدنا دػػػذا المػػػنه  لػػػو تحميػػػؿ النظػػػاـ مػػػف خػػػالؿ تحميػػػؿ مجموعػػػ   مـــنيج تدميـــل ال

التػػو تػػرتتط ليمػػا تينهػػا وظيليػػا لدرارػػ  الحيػػاة الريارػػي  لممنظومػػ  عمػػى  جػػراءاتو اإلأالعناصػػر 
 .ف التلاعالت الرياري  تشكؿ نظاـ الرموؾ لو دذس المنظوم أاعتتار 

رػس عمميػػ  وواقعيػ  عمػػى أدػػذا المػنه  يمكننػػا مػف خاللػػه التعػرؼ ولػػؽ ستشــرافي: المـنيج اال .4
ف أجػؿ التنتػؤ تمػا يمكػف أي نعػيش مػف ارتقراء المانو وخصوصػياته ولهػـ الحانػر والواقػة الػذ

يكوف عميه المرتقتؿ وكذلؾ يراعدنا دذا المنه  لو معرل  الرػيناريودات المرػتقتمي  لمتعامػؿ مػة 
 .و الدرار أمونوع التحث 

 
 مصطمدات الدراسة 

يف منػػذ اإلرػػرائيمي: يقصػػد تػػه الصػػراع القػػائـ تػػيف اللمرػػطينييف و اإلســرائيمي -الصــراع الفمســطيني 
وتهجيػػر الرػػكاف اللمرػػطينييف مػػف أرنػػهـ واحتاللهػػا  1948عػػاـ  االحػػتالؿ اإلرػػرائيمو للمرػػطيف

  (10/04/2014)اشتيوي،  وحتى يومنا دذا.

؛ حيػػث يقػػـو دػػذا الحػػؿ عمػػى أرػػاس اإلرػػرائيمودػػو حػػؿ مقتػػرح لمصػػراع العرتػػو  دــل الــدولتين:
تعيشػػػاف جنًتػػػا إلػػػى جنػػػب، دمػػػا دولػػػ  لمرػػػطيف إلػػػى جانػػػب دولػػػ   االنتداتيػػػ دولتػػػيف لػػػو لمرػػػطيف 

 إررائيؿ وريطرة ،1967 عاـ حرب تعد ″242”، ودو ما تـ إقرارس لو قرار مجمس األمفإررائيؿ
 (10/04/2014)اشتيوي،  .عمى تاقو أرانو لمرطيف التاريخي 
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ويقصد تػه مجمػس التعػاوف الخميجػو الػذي تػـ ػتأريره لػو  مجمس التعاون لدول الخميج العربية:
دولػػػ  و  –كمنظمػػػ  اقميميػػػ  عرتيػػػ  وينػػػـ كػػػؿ مػػػف المممكػػػ  العرتيػػػ  الرػػػعودي   ،1981مػػػايو  25

رػػمطن  عمػػاف و  –التحػػريف  ومممكػػ  –دولػػ  قطػػر و  –دولػػ  االمػػارات العرتيػػ  المتحػػدة و  –الكويػػت 
)األمانػ  العامػ ، ؿ الجهػود لػو كالػ  المجػاالت. ويهدؼ لتحقيػؽ التعػاوف والتنرػيؽ والتنميػ  وتكامػ

1981) 
 

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

 (1981)األمان  العام ، 
 

يتكػػوف المجمػس الػػوزاري مػػف وزراء خارجيػػ  الػػدوؿ  :لمجمــس التعــاون الخميجــي المجمــس الــوزاري
  أو مػف ينػوب عػنهـ مػف الػوزراء وتكػوف رئارػته لمدولػ لو مجمس التعاوف لدوؿ الخمػي  األعناء

 (1981. )األمان  العام ، التو تولت رئار  الدورة العادي  األخيرة لممجمس األعمى
 

 الدراسات الساب ة

  الفمسطينيةأواًل: الدراسات 

 (2012دراسة )نجم    .1

-1981موقؼ مجمس التعاوف الخميجو مف القنػي  اللمرػطيني  مػا تػيف عػامو عنوان الدراسة: 
 ـ مف خالؿ التيانات الررمي  الصادرة عنه. 2012

دػػػدلت الدرارػػػ  إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى المواقػػػؼ الريارػػػي  لمجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو تجػػػاس القنػػػي  
تػػػػراز  اللمرػػػػطيني ، وتونػػػػيل جهػػػػود مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو لػػػػو دعػػػػـ الشػػػػعب اللمرػػػػطينو، وا 

  نػػػد الشػػػعب اللمرػػػطينو، اإلرػػػرائيميواالعتػػػداءات  اإلرػػػرائيموريارػػػات المجمػػػس مػػػف االحػػػتالؿ 
لتاريخو الوصلو والتحميمػو، لػو حػيف توصػمت الدرارػ  إلػى عػّدة ا واعتمدت الدرار  عمى المنه 

ييػػػد مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو لكالػػػ  المتػػػادرات التػػػو دػػػدلت إليجػػػاد حػػػؿ شػػػامؿ نتػػػائ  أدمهػػػا: تأ
لمقني  اللمرطيني ، والرعو إلتقاء دعـ مجمػس التعػاوف الخميجػو لمقنػي  اللمرػطيني  لمػا لػه مػف 

 نلوذ مة الدوؿ الكترى.
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 (2012دراسة )دسين   .2

 2012-2006الريار  و  حماس لو الحكـ: درار  لو األيديولوجياعنوان الدراسة: 

، 2006دػػدلت الدرارػػ  لترػػميط النػػوء عمػػى أتعػػاد لػػوز حركػػ  حمػػاس لػػو االنتخاتػػات التشػػريعي  
تمومارػػي  مػػة المحػػيط دوحيثيػات حكمهػػا خػػالؿ توليهػا مرػػؤولي  الحكومػػ  اللمرػػطيني ، وعالقاتهػا ال

وخمصػت ، الوصلو التحميموو لتاريخو ا واعتمدت الدرار  عمى المنه العرتو واالقميمو والدولو، 
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. 
 
 (2010دراسة ) الدجني   .3

 اللمرػطيني  التشػريعي  االنتخاتػات اإلرػالمي  حمػاس لػو المقاومػ  حركػ  لػوزعنـوان الدراسـة: 
 .اللمرطينو الريارو النظاـ عمى وأثرسـ 2006

تيئ  النظاـ الريارػو اللمرػطينو ورػماته، ورػمطت النػوء عمػى  ددلت الدرار  إلى التعرؼ عمى
واعتمػػػدت ، 2006لتشػػػريعي  الثانيػػػ  حركػػػات اإلرػػػالـ الريارػػػو، وحممػػػت تػػػداعيات االنتخاتػػػات ا

، لػػو حػػيف توصػػمت والمػػنه  التنيػػوي الػػوظيلو الوصػػلو التحميمػػوو لتػػاريخو ا الدرارػػ  عمػػى المػػنه 
أنػػه مػػف أدػػـ التحػػوالت الريارػػي  التػػو طػػرأت عمػػى موقػػؼ حركػػ  الدرارػػ  إلػػى عػػّدة نتػػائ  أدمهػػا: 

واقػة، وأّف تلػرد حركػ  حمػاس حماس دو االعتراؼ تأف الرمط  اللمرطيني  والنظاـ الريارو أمر 
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 ، 

نمػػاذج الحكػػـ المختملػػ   وخرجػػت الدرارػػ  تمجموعػػ  مػػف التوصػػيات أترزدػػا: نػػرورة االرػػتلادة مػػف
لػػو العديػػد مػػف الػػدوؿ العرتيػػ  واالرػػالمي ، وتنػػاء نظػػاـ ريارػػو لمرػػطينو يراعػػو المحػػددات التػػو 

 تحكـ النظاـ الريارو كترنام  ومشروع لمرحم  االحتالؿ وما تعد االحتالؿ.
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  العربية: الدراسات ثانياً 

 (2012دراسة )البن   .1

 تاللعؿ دو خيار التقاء؟ االتحاد الخميجو دؿعنوان الدراسة: 
دتمػاـ الررػمو لػدى الػتعض تطػرح مونػوع االتحػاد حاولػ  معرلػ  أرػتاب االددلت الدرار  إلػى م

لػػو دػػذا الوقػػت، ومعرلػػ  أثػػر الثػػورات العرتيػػ  وتػػداعياتها الكتيػػرة عمػػى النظػػاـ اإلقميمػػو العرتػػو، 
المػػػنه  الوصػػلو لػػػو دػػػذس الدرارػػػ ،  التاحػػػثوتأثيردػػا عمػػػى النظػػػاـ اإلقميمػػػو الخميجػػو، وارػػػتخدـ 

وخمصػػت الدرارػػ  إلػػى عػػدة نتػػائ  أدمهػػا: إف تػػداعيات مػػا يطمػػؽ عميػػه تػػالرتية العرتػػو، وتعػػض 
التػػػدخالت األجنتيػػػ  لػػػو الشػػػأف الػػػداخمو لهػػػذس الػػػدوؿ، لػػػرض عمػػػى دوؿ المجمػػػس نػػػرورة القيػػػاـ 

ا الدرارػ  نػرورة تخطوات جادة لمواجه  مثؿ دذس التحديات، مف أدـ التوصيات التو خرجت تهػ
قيػػػاـ دػػػذا االتحػػػاد الػػػذي رػػػوؼ تجنػػػو دوؿ الخمػػػي  مػػػف ورائػػػه لوائػػػد يصػػػعب حصػػػردا لػػػو الوقػػػت 

 الحانر.

 ( 2011دراسة )فتوح   .2

 مجمس التعاوف الخميجو... رؤي  مرتقتمي عنوان الدراسة : 
 ددلت الدرار  لمتعرؼ عمى األدداؼ التو أرس مجمس التعػاوف الخميجػو مػف أجمهػا وصػواًل إلػى

 تارتعرنػػ، و ( عامػػًا مػػف انشػػائه30الرؤيػػ  االرػػتراتيجي  التػػو كانػػت وراء تأرػػيس المجمػػس تعػػد )
مت تهذا الشأف خالؿ مرػيرة المجمػس، واعتمػدت الدرارػ  عمػى المػنه  الوصػلو نجازات التو تاإل

ألمنو كاف أدـ أرتاب أف الهاجس اكاف مف أدّمها: نتائ  وخمصت الدرار  إلى عّدة ، والتاريخو
 ، وتلعيػؿ إعالء متدأ المواطنػنرورة  :أترزداتوصيات ـ المجمس، وخرجت الدرار  تمجموع  قيا

التحػػػديث الخميجػػػو تأرػػػيس ثقالػػػ  التنػػػاء اإلقميمػػػو المشػػػترؾ، ورتػػػط مشػػػارك  المجتمػػػة المػػػدنو، و 
 تلعيؿ آليات تنليذ ريار  موحدة لو مجاؿ اإلعالـ.والتحديث العرتو، و 

 (2002دراسة )الشطي   .3

  وروتوالخميجو لو نوء تجرت  االتحاد األتجرت  مجمس التعاوف دراسة: عنوان ال

المجمػػػس  إقامػػػ دػػػدلت الدرارػػػ  لمتعػػػرؼ عمػػػى مراحػػػؿ تأرػػػيس مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو ودوالػػػة 
 ،تارػػػػػتعراض مرػػػػػيرة التعػػػػػاوف، واإلطػػػػػار العػػػػػاـ لمتكامػػػػػؿ الخميجػػػػػو وارػػػػػتعراض عوائػػػػػؽ االتحػػػػػاد

لػػػػو دػػػػذس الدرارػػػػ  المنهجػػػػيف التػػػػاريخو والوصػػػػلو، ومػػػػف أتػػػػرز النتػػػػائ  التػػػػو   التاحثػػػػ تارػػػػتخدم
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توصمت إليها التاحث  أف األحالؼ والتكػتالت تػيف الػدوؿ دػو ظػادرة قديمػ  لػو العالقػات الدوليػ  
ودػػو نتيجػػ  حتميػػ  لمصػػراع عمػػى النلػػوذ وذلػػؾ إليجػػاد تػػوازف تػػيف القػػوى واإلمكانػػات، ومػػف أتػػرز 

أنه يجب األخذ تالحرػتاف اإلجػراءات اللكريػ  الريارػي  لػو مثػؿ دػذس  التوصيات التو خرجت تها
التكػػػتالت، تحيػػػث تتػػػدأ أواًل تحػػػوار الملكػػػريف لػػػو دػػػذس الػػػدوؿ ليمػػػا تيػػػنهـ، وثانيػػػًا حػػػوار الملكػػػريف 
والريارييف، وثالثًا الريارييف أنلرهـ، وذلؾ لتأريس دذس الوحدة عمى أرس قوي  وشاماًل القنايا 

  .اللكري  والرياري

 (1997دراسة )ال رني   .4

 أماـ التحديات. ومجمس التعاوف الخميجعنوان الدراسة: 

دػػػػدلت الدرارػػػػ  لمعرلػػػػ  اللكػػػػرة مػػػػف تأرػػػػيس المجمػػػػس والصػػػػل  القانونيػػػػ  لػػػػه ودياكمػػػػه التنظيميػػػػ  
واإلداريػػػػ ، والتعػػػػرؼ إلػػػػى األدميػػػػ  االرػػػػتراتيجي  لػػػػدوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو مػػػػف الناحيػػػػ  

والجغرالي  والرياري  واألمني  والديني ، مواقؼ دوؿ الجوار مف قياـ المجمػس وخاصػ  االقتصادي  
رػرائيؿالعراؽ والػيمف واألردف و  ، واعتمػد التاحػث لػو دػذس الدرارػ  عمػى المػنه  التػاريخو، وخػرج ا 

دراؾ مصػػػادر الخطػػػر عمػػػى أمػػػف إتمجموعػػػ  مػػػف التوصػػػيات كػػػاف أترزدػػػا: نػػػرورة التغيػػػر لػػػو 
 .اإلررائيموالخمي ، وتعزيز الجهود الرادن  لتروي  الصراع العرتو 

 (1994دراسة )الرويمي   .5

 دوؿ مجمس التعاوف الخميجو والمتغيرات الدولي .عنوان الدراسة: 

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 
المتغيػػرات الدوليػػ  عمػػى دوؿ المجمػػس وأخيػػرًا النظػػرة المرػػتقتمي  لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو، 
وارػػتخدـ التاحػػث لػػو دػػذس الدرارػػ  المنهجػػيف التػػاريخو والوصػػلو، وأتػػرز نتػػائ  الدرارػػ : أدميػػ  

قتصػػادي  التػػو تنتػػة مػػف احتيػػاطو الػػنلط منطقػػ  الخمػػي  مػػف حيػػث الموقػػة الجغرالػػو واألدميػػ  اال
% مػػف احتيػػػاطو العػػالمو الموجػػػود تػػػدوؿ المجمػػس، ومػػػف أدػػـ التوصػػػيات التػػػو 60الػػذي يشػػػكؿ 

خرجػػت تهػػا الدرارػػ : النػػرورة الممحػػ  إلنشػػاء مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ونػػرورة ارػػتكماؿ دوؿ 
قتصػػػاديًا وعرػػػكريًا وتحديػػػد العػػػدو المشػػػترؾ، والتهديػػػدات المحتممػػػ ، وأرػػػموب المجمػػػس ريارػػػيًا وا

 التعامؿ معها، وتحقيؽ توازف لمتعامؿ مة النظاـ العالمو الجديد.
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  األجنبية: الدراسات ثالثاً 

 sajedi-2009) دراسة ساجدي ) .1

 الجغراليا الرياري  وأمف الخمي  العرتو عنوان الدراسة:

تينػػػت الدرارػػػ  أدميػػػ  الموقػػػة الجغرالػػػو لمنطقػػػ  الخمػػػي  العرتػػػو العتتػػػارس محػػػور يػػػرتط تػػػيف دوؿ 
أوروتػػا، وألريقيػػا، وجنػػوب آرػػيا، وجنػػوب شػػرؽ آرػػيا. كمػػا أظهػػرت أدميػػ  دػػذس المنطقػػ  الحتوائهػػا 

% مػػػف مػػػوارد الغػػاز، وأظهػػػرت أدميػػػ  40% مػػف احتياطػػػات الػػػنلط الخػػاـ و 63عمػػى أكثػػػر مػػػف 
دوؿ الخمػػػي  العرتػػػو وذلػػػؾ لتلرددػػػا لػػػو مكانػػػ  خاصػػػ  لػػػو الريارػػػ  الخارجيػػػ  وجػػػود األمػػػف لػػػو 

، وأظهػرت نتػائ  وقد اعتمدت الدرار  المنه  التاريخو والمنه  التحميمووالتمداف المصدرة لمنلط، 
الدرارػػػ  أف الػػػدوؿ العرتيػػػ  لػػػو منطقػػػ  الخمػػػي  العرتػػػو لػػػـ يكػػػف لػػػديها إدراؾ ألدميػػػ  أمػػػف الخمػػػي  

 ثق  المتتادل  لكو يرود األمف الجماعو تيف دوؿ المنطق .العرتو وتلتقر لم

 (1996دراسة) جرين   .2

  إيراف وأمف الخمي عنوان الدراسة: 

أو كػػػال  دػػػدلت الدرارػػػ  إلػػػى معرلػػػ  مرػػػادم  إيػػػراف لػػػو تعزيػػػز أمػػػف الخمػػػي  العرتػػػو أو زعزعتػػػه
أمػػا أدػػـ مػػا توصػػمت لػػه ، وقػػد اعتمػػدت الدرارػػ  المػػنه  التػػاريخو والمػػنه  التحميمػػو، األمػػريف معػػاً 

الدرارػػػػ  مػػػػف نتػػػػائ  أف إيػػػػراف دولػػػػ  ليرػػػػت معاديػػػػ  تشػػػػكؿ مطمػػػػؽ وأنهػػػػا ترػػػػعى لتصػػػػدير ثورتهػػػػا 
 اإلرالمي  ودذا أمر مشروع لها.

 التع يب عمى الدراسات الساب ة

  نػػػدرة لػػػو الدرارػػػات التػػػو تركػػػز عمػػػى ريارػػػات مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو تجػػػاس الصػػػراع
 و.ررائيماللمرطينو اإل

 الدرارػػػات الرػػػاتق  الحػػػديث عػػػف المتغيػػػرات الداخميػػػ  اللمرػػػطيني  ومعانػػػاة الشػػػعب  التقػػػار
 اللمرطينو مف حصار وحروب.

 و. ررائيمعدـ وجود رؤي  موحدة لريارات مجمس التعاوف تجاس الصراع اللمرطينو اإل 

 



11 
 

 :الفجوة البدثية

 

 

 

 

 

 الداليةالدراسة  التع يب عمى الدراسات الساب ة نتائج الدراسات الساب ة

ز عػػدد مػػف الدرارػػات الرػػاتق  عمػػى رّكػػ
مونػػػػػػػوع مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػاوف الخميجػػػػػػػو لػػػػػػػو 

، االمنيػػػػػػػػػ  والريارػػػػػػػػػي  مجػػػػػػػػػاالت متعػػػػػػػػػددة 
، وتأثيردػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى عالقػػػػػػػػػات واالقتصػػػػػػػػػادي 

 وتناولػػػػػػت المجمػػػػػػس عمػػػػػػى الرػػػػػػاح  الدوليػػػػػػ  
الهػػػػػػػػػػػاجس األمنػػػػػػػػػػػو والتحػػػػػػػػػػػديات األمنيػػػػػػػػػػػ  

شػػػػاء مجمػػػػس العامػػػػؿ األرػػػػاس إلنواعتترتهػػػػا 
 التعػػػػػاوف الخميجػػػػػو وقيامػػػػػه، وتطرقػػػػػت إلػػػػػى 
التحػػػػػػديات التػػػػػػو مثمػػػػػػت عائقػػػػػػا كتيػػػػػػرًا أمػػػػػػاـ 

والتػػو كػػاف أترزدػػا مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو 
أف دوؿ المجمػػػػػػػػػػس غيػػػػػػػػػػر منرػػػػػػػػػػجم  لػػػػػػػػػػو 

، وركػػػػزت ريارػػػػاتها مػػػػف القنػػػػايا الخارجيػػػػ 
لنػػػػػػرورة الممحػػػػػػ  الدرارػػػػػػات أينػػػػػػًا عمػػػػػػى ا

إلنشػػاء مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو، ونػػرورة 
 واقتصػػػػادياً  المجمػػػػس ريارػػػػياً  رتكماؿ دو ارػػػػ

، وتحديػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػدو المشػػػػػػػػػػػترؾ، وعرػػػػػػػػػػػكرياً 
وأرػػػػػػػموب التعامػػػػػػػؿ  ،والتهديػػػػػػػدات المحتممػػػػػػػ 

معهػػػػا، وتحقيػػػػؽ تػػػػوازف لمتعامػػػػؿ مػػػػة النظػػػػاـ 
 العالمو الجديد.

لػػػػػػػوحظ لػػػػػػػو الدرارػػػػػػػات الرػػػػػػػاتق  نػػػػػػػدرة 
الدرارػػات التػػو تركػػز عمػػى ريارػػات مجمػػس 

 -ينوالتعاوف الخميجو تجاس الصػراع اللمرػط
و، ، كما التقرت الدرارات لمحديث ررائيماإل

عػػػػػػف أدميػػػػػػ  ودور مجمػػػػػػس التعػػػػػػاوف تجػػػػػػاس 
الونػػػػػػة اللمرػػػػػػطينو الػػػػػػداخمو والمصػػػػػػالح  

اللمرػػػػطيني  ومعانػػػػاة الشػػػػعب  –اللمرػػػػطيني  
اللمرطينو مف الحصار والحػروب، ومواقػؼ 
المجمػػس مػػف قنػػايا الحػػؿ النهػػائو، انػػال  

عػػػػػدـ وجػػػػػود رؤيػػػػػ  موحػػػػػدة لريارػػػػػات  لػػػػػىإ
مػػػػػػس التعػػػػػػاوف الخميجػػػػػػو تجػػػػػػاس الصػػػػػػراع مج

و مػػػػف وجهػػػػ  نظػػػػر رػػػػرائيماإل –اللمرػػػػطينو 
 التاحثيف.

 

الدرارػ  الحاليػ  تطػور ريارػات  تناولت
مجمػػػػػػس التعػػػػػػاوف الخميجػػػػػػو تجػػػػػػاس الصػػػػػػراع 

اإلررائيمو منذ نشأته، وركػزت  –اللمرطينو 
عمػػػػػػػػػػى مواقػػػػػػػػػػؼ المجمػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػف القنػػػػػػػػػػايا 
اللمرػػػػػػػطيني  المصػػػػػػػيري  المتعمقػػػػػػػ  تالونػػػػػػػة 
اللمرػػػػػطينو الػػػػػداخمو كالمصػػػػػالح  والوحػػػػػدة 
والكياف الريارػو واإلعمػار، واينػا القنػايا 
التػػو تتعمػػؽ تالصػػراع اللمرػػطينو اإلرػػرائيمو 
مثػػػػػؿ قنػػػػػػايا الحػػػػػؿ النهػػػػػػائو واالعتػػػػػػداءات 

دػػػػػػػذس الدرارػػػػػػػ   كمػػػػػػػا تناولػػػػػػػت اإلرػػػػػػػرائيمي ،
ارتشراؼ ريارات مجمس التعاوف الخميجػو 
 –المرػػػػػػػتقتمي  تجػػػػػػػاس الصػػػػػػػراع اللمرػػػػػػػطينو 

و وارتثمار وجػود المجمػس وجهػودس ررائيماإل
وتكامػػػػػػػػػػػػؿ أدوارس الريارػػػػػػػػػػػػي  واالقتصػػػػػػػػػػػػادي  
واالجتماعي  لدعـ الحؽ اللمرطينو لو وجه 

 و.ررائيماالحتالؿ اإل
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 الثاني:الفصل 

والمؤثرات  الييكمية واألىداف  النشأة -التعاون الخميجي مجمس
 ومكانتو في النظام الدولي.

 
 .مؤثراتالو النشأة  - مجمس التعاون الخميجي المبدث األول:

 .ىداف مجمس التعاون الخميجي ومكانتو في النظام الدوليأالمبدث الثاني: ىيكمية و 
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 دمة م 

       ،لػػو الرػػتعينيات مػػف القػػرف المانػػوف لكػػرة إنشػػاء حمػػؼ إقميمػػو كانػػت تػػراود دوؿ الخمػػي  إ
إال أنػػػه ترػػػتب عوامػػػؿ كثيػػػرة حالػػػت دوف تحقيػػػؽ ذلػػػؾ، والتػػػو منهػػػا اعتػػػراض العػػػراؽ عمػػػى تمػػػؾ 

)دمػػايوف، ،ورػػوء ظػػف دوؿ الخمػػي ، ممػػا ترتػػب عميػػه عػػدـ تشػػكيؿ ذلػػؾ النظػػاـ الجمعو ،الصػػيغ 
ظهرت مػرة  ،نجاح الثورة اإلرالمي  لو إيراف وما ترتب عميها مف تداعياتوتعد  (247: 1982

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

: 2003الػػدخوؿ متاشػػرة لػو مواجهػػ  عرػػكري  مػػة إيػػراف. ) الترػػتكو،  حيػث لػػـ يكػػف تارػػتطاعتها
84) 

خاللػه لػو المتحػث األوؿ عػف نشػأة وتكػويف مجمػس ومف دنا يػأتو دػذا اللصػؿ ليػتـ الحػديث 
ديكميػػػ  وأدػػػداؼ المجمػػػس  الثػػػانو عمػػػىالتعػػػاوف الخميجػػػو وتداياتػػػه، ومػػػف ثػػػـ نعػػػّرج لػػػو المتحػػػث 

 .ومكانته لو النظاـ الدولو
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  مؤثراتالو النشأة  - مجمس التعاون الخميجيول: المبدث األ 

كيػاف ألف تتوحػد نػمف دػذس األمػ   حاجػ مة عمى تاريخ األمػ  العرتيػ  يتتػيف لػه تونػوح إف المطّ 
تاألم  نحو إنجاز حناري مثمػر وقػدرة لعالػ  عمػى  دلةريدذس الوحدة  ؽيتحقو ، وحدوي متمارؾ

لو نشازًا تمتمؾ مف عوامؿ الوحدة الحقيقي  ما يجعؿ مف لرقتها  لهومواجه  التحديات المختمل ، 
يػأتو إنشػاء مجمػس التعػاوف كمحاولػ  لمرػير  ،ونمف دذا الملهوـ العاـ ،اإلنرانوالتاريخ والواقة 

 ورػيتناوؿ المتحػث األوؿ، نحو تحقيؽ نوع مف الوحدة المرحمي  لو رػتيؿ الوحػدة العرتيػ  الشػامم 
ممػػػؤثرات تينمػػػا المتحػػػث الثػػػانو رػػػيتطرؽ ل ،ف نشػػػأة مجمػػػس التعػػػاوفالحػػػديث عػػػلػػػو دػػػذا اللصػػػؿ 

 .مجمسالالداخمي  والخارجي  إلنشاء 

  مجمس التعاون الخميجينشأة   أواًل:

ولقػػد رػػتؽ إنشػػاء المجمػػس كمنظمػػ  ريارػػي  تكػػويف منظمػػات أو مجػػالس أو ديئػػات خميجيػػ  
كمنظمػ  وزراء الصػح ، ومنظمػ   ،متخصص  تعمؿ عمى تحقيؽ الوحدة تملهومها اللنػو الخػاص

 (6: 1994)التحارن ،  .وغيردا وزراء العمؿ ومنظم  وزراء الترتي 
إف الوحدة ومحاولتها ليس تاألمر الغريػب عمػى منطقػ  الخمػي  ذلػؾ أنػه عنػدما تكونػت الدولػ  

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

 وحػػيف مػرت تهػػا لتػػرات مػػف التجزئػػ  ،التحػديات وترػػهـ جهوددػػا لػػو إنجػازات الحنػػارة اإلرػػالمي 
نهػػػػا حػػػػاالت ارػػػتثنائي ، ال تمتػػػػث أف تتتػػػػدد وتػػػػزوؿ ليعػػػػود الونػػػػة أواالنقرػػػاـ كػػػػاف مػػػػف الوانػػػػل 

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

انطمقػػػت تمػػػؾ الػػػدعوة حتػػػى أف لمػػػا  ،اللتػػػرة الرػػػاتق  لظهػػػور دعػػػوة الشػػػيخ محمػػػد تػػػف عتػػػد الودػػػاب
حولهػػػا عمػػػى وحػػػدة الهػػػدؼ، والمصػػػير ممػػػا مكػػػف الدولػػػ   والتلّػػػتالقمػػػوب والعقػػػوؿ تجاوتػػػت معهػػػا 

 .الرعودي  األولو تقيادة األماـ محمد تف رعود وأنجاله مػف تحقيػؽ وحػدة الجزيػرة العرتيػ  تكاممهػا
 (89: 1984)المغوص، 

دـ أدداله ، كاف مف أالثالث  تكويف الدول  الرعودي  ،وعندما أعاد الممؾ عتد العزيز رحمه اهلل
زالػػ  مػػا اعترادػػا مػػف تجزئػػ  وتػػذؿ محػػاوالت تحقػػؽ  العػػودة تهػػذس الجزيػػرة إلػػى طتيعتهػػا الوحدويػػ  وا 
معظمها، ولـ تتحقؽ تالكامؿ ألف العوامػؿ الخارجيػ  وخاصػ  االرػتعمار التريطػانو كػاف قػد أوجػد 
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 .مػػػهتحػػػديات أقػػػوى مػػػف محػػػاوالت الممػػػؾ عتػػػدالعزيز، األمػػػر الػػػذي حػػػاؿ دوف تحقيػػػؽ الهػػػدؼ تكام
  (90: 1984)المغوص، 

ألعاله االرتغاللي   ، الفالمنطق  عفولما تدأ وانحًا أف االرتعمار التريطانو التد أف يرحؿ 
محاوالت األمر الذي ترتب عميها  ،لدى شعوب المنطق  تؤج  الشعور الوطنو كانت االرتعماري 

 –قطػر و  –ارات الرػاحؿ إمػ –الخمي  التو كانت مرػتعمرة لتريطانيػا  دوؿمتعددة ومخمص  لنـ 
الكويػػػت لػػػو إطػػػار دولػػػ  واحػػػدة لكػػػف الظػػػروؼ لػػػـ ترػػػاعد عمػػػى تحقيػػػؽ ذلػػػؾ كػػػاماًل و  –التحػػػريف و 

وتقػػاء كػػؿ مػػف  1971وكانػػت حصػػيم  الجهػػود األولػػو قيػػاـ دولػػ  اإلمػػارات العرتيػػ  المتحػػدة عػػاـ 
 (92: 1984)المغوص،  .الكويت وقطر والتحريف دواًل مرتقم 

 ،متطمتاتػػػه المرحميػػػ  لػػػـ تنػػػعؼمػػػة إال أف رغتػػػ  شػػػعب الخمػػػي  لػػػو تحقيػػػؽ وحػػػدة تتنارػػػب 
مػة حالػ  ارػتقاللي   وازىويتػ ،لعممت دولػه عمى تكويف نوع مف الوحدة يتجاوب مػة رغتػات شػعته

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

الحػػػديث عػػػف مونػػػوع وحػػػدة الخمػػػي ، وتمػػػت مناقشػػػ   -لػػػو الكويػػػت وكػػػاف حينػػػذاؾ وليػػػًا لمعهػػػد
وصػػدر تيػػاف مشػػترؾ يػػدعو إلػػى  ،المونػػوع مػػة المرػػؤوليف لػػو دولػػ  اإلمػػارات العرتيػػ  المتحػػدة

 ،ويجتمػة مػرتيف كػؿ رػن  عمػى األقػػؿ يرأرػها وزيػرا خارجيػ  الػدولتيف تشػكيؿ لجنػ  وزاريػ  مشػترك 
لػو  –وخاصػ  دولػ  الكويػت  –طت جهػود المرػئوليف لػو دوؿ الخمػي  العرتيػ  وعمى أثر ذلؾ نش

ؤدى إلػػى تحقيػػؽ تعػػاوف أقػػوى لػػو المجػػاالت الريارػػي  يػػالػػدعوة إلػػى تكػػويف تنظػػيـ خميجػػو موحػػد 
ظػػػػػؿ االتصػػػػػاؿ مرػػػػػتمرًا تػػػػػيف و  (94: 1984)المغػػػػػوص،  .واالقتصػػػػػادي  والترتويػػػػػ  واإلعالميػػػػػ 

وصػػوؿ إلػػى الصػػيغ  المقتولػػ ، لتحقيػػؽ اللكػػرة والالمرػػئوليف لػػو الػػدوؿ المعنيػػ  مػػف أجػػؿ التلػػادـ 
قاـ ولو عهد الكويت الشيخ  ،ولو مواجه  تحديات خارجي  متعددة ،1978وتحموؿ رتتمتر عاـ 

  التحػػريف ودولػػ  قطػػر تزيػػارات لكػػؿ مػػف المممكػػ  العرتيػػ  الرػػعودي  ودولػػ الصػػتاح رػػعد العتػػد اهلل
تحقيػؽ تنظػيـ لودول  اإلمػارات العرتيػ  المتحػدة ورػمطن  عمػاف داعيػًا إلػى اتخػاذ خطػوات إيجاتيػ  

التػػػو تجمعهػػػا عوامػػػؿ ريارػػػي  واجتماعيػػػ  واقتصػػػادي  ، مشػػػترؾ نحػػػو وحػػػدة دوؿ الخمػػػي  العرتيػػػ 
ـ والوصػوؿ تػه وكاف يعقب كؿ زيارة صدور تياف مشترؾ يػدعو إلػى تحقيػؽ دػذا التنظػي ،متشاته 

 (7: 1994)التحارن ،  .إلى أرض الواقة
لػػو نػػولمتر  (افعّمػػ)لػػو العاصػػم  األردنيػػ   عشػػر  الحاديػػ  وأثنػػاء انعقػػاد مػػؤتمر القمػػ  العرتيػػ

تزعماء دوؿ الخمي  العرتي  وشػرح  الصتاح اجتمة أمير دول  الكويت الشيخ جاتر األحمد 1980
: 2002)عتيػد،  ،لهـ تصور دول  الكويت إليجاد تنظيـ مشترؾ لمتعاوف تيف دوؿ الخمي  العرتيػ 
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جتمػة زعمػاء كػؿ مػف ا 1981انعقػاد مػؤتمر القمػ  اإلرػالمو لػو الطػائؼ لػو ينػاير  ومة (112
ودولػػ  قطػػر، ودولػػػ   المتحػػدةودولػػ  اإلمػػارات العرتيػػػ   المممكػػ  العرتيػػ  الرػػعودي  ورػػػمطن  عمػػاف

 ،التحػػريف ودولػػ  الكويػػت لػػو قمػػ  خميجيػػ  خاصػػ  تهػػـ، وتػػداولوا تحقيػػؽ تنظػػيـ تعػػاونو يجمعهػػـ
وتناقشػػوا  ،وكػػاف أمػػامهـ مشػػارية حػػوؿ المونػػوع مقدمػػ  مػػف كػػؿ مػػف الرػػعودي  والكويػػت وعمػػاف
ارجيػ  الػػدوؿ حولهػا وارتعرنػوا الجوانػػب المختملػ  لكػػؿ مشػروع ثػػـ أحيمػت إلػػى لجنػ  مػػف وزراء خ

 (29: 2015)عتد القادر،  الرت لموصوؿ تها إلى صيغ  موحدة
اجتمػػػة وزراء خارجيػػػ  الػػػدوؿ الرػػػت لػػػو الريػػػاض، وتداررػػػوا  1981ولػػػو الراتػػػة مػػػف لترايػػػر 

قػػرر وزراء . و 1الخميجػػوعمػػى إنشػػاء مجمػػس التعػػاوف  ليػػه اتلقػػوا المونػػوع وصػػدر تيػػاف مشػػترؾ
عمػػى أف يرػػتقه اجتماعػػاف  ،1981مػػارس  8تتػػاريخ  الخارجيػػ  عقػػد اجتمػػاع آخػػر لهػػـ لػػو مرػػقط

الرياض ومرػقط لونػة نظػاـ  لو كؿ مف ،1981مارس  4وـ 1981لتراير  24لمختراء تتاريخ 
 . (13: 1994)التحارن ،  الخميجومتكامؿ لما اتلؽ عميه تشأف إنشاء مجمس التعاوف 

األعنػػاء لػػو مجمػػس  ،ولػػور صػػدور دػػذا التيػػاف، قامػػت وزارات الخارجيػػ ، لػػو الػػدوؿ الرػػت
ينػاح طتيعػ  التعػاوف، ودورس لػو التعػاوف الخميجػو،  التعاوف، تػبتالغ رػلراء الػدوؿ العرتيػ  تػه، وا 

وتنليػػذًا لمػػا اتلػػؽ عميػػه اجتمعػػت لجنػػ  مػػف الختػػراء الرػػتكماؿ ، وارتتاطػػه تالتعػػاوف العرتػػو الشػػامؿ
ارس مػف نلػس العػاـ، لػو اجتمة الوزراء لو شػهر مػو ونة اإلطار اللنو ألجهزة التنظيـ الجديد، 

مدينػػػ  مرػػػقط لمناقشػػػ  مشػػػروع النظػػػاـ األرارػػػو لممجمػػػس، والنظػػػاـ الػػػداخمو لكػػػؿ مػػػف المجمػػػس 
مػػايو عقػػد اجتمػػاع  23األعمػػى والمجمػػس الػػوزاري واألمانػػ  العامػػ  وديئػػ  حرػػـ المنازعػػات، ولػػو 

ثػػـ عقػػد لػػوزراء الخارجيػػ  لػػو مدينػػ  مرػػقط، لونػػة الممرػػات األخيػػرة عمػػى األنظمػػ  األرارػػي ، 
مػػايو لمتمهيػػد لعقػػد اجتمػػاع الرؤرػػاء، وونػػة جػػدوؿ  24اجتمػػاع لهػػـ لػػو مدينػػ  أتػػوظتو تتػػاريخ 

 (68: 1991)الموالو،  .أعمالهـ
وقد  – ىالقم  األول –لو مدين  أتوظتو والمموؾ مايو تدأ االجتماع األوؿ، لمرؤراء  25لو 

وتػـ لػو  ،ظم  المؤتمر اإلرػالمووأميف عاـ من ،حنر االجتماع أميف عاـ جامع  الدوؿ العرتي 
نشػاء األمانػ  العامػ  تـ دذا االجتماع إنشاء مجمس التعاوف الخميجو، و  إقرار تنظيمػه األرارػو وا 

)التحارنػ ، . ميف عاـ لػه عتػد اهلل يعقػوب تشػارةلممجمس، وأف يكوف مقردا الرياض، وترمي  أوؿ أ
1994 :10) 

تعنػػوي  رػػػت  1981مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو أنشػػػ  لػػو مػػايو  القػػػوؿ أفومػػف دنػػا يمكػػف 
 47.7 نحػوه ويتمػ  عػدد رػكان ،دوؿ، دو اإلمارات والتحريف والرعودي  و ُعماف وقطر والكويػت

                                                           
 ديتاج  النظاـ األرارو لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي . 1
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مميػػار ترميػػؿ مػػف الػػنلط أي مػػا  496مميػػوف نرػػم ، وتحتنػػف دوؿ المجمػػس ومنطقػػ  الخمػػي  نحػػو
 مجمػػػػسال دوؿ تمتمػػػػؾ( و 5: 2014 ، %مػػػػف االحتيػػػػاطو العػػػػالمو، )األمانػػػػ  العامػػػػ34يعػػػػادؿ 
 تنحػو 2014 عػاـ أوائػؿ لػو قُػػػدررت والتػو المؤكػدة، الطتيعػو الغػاز احتياطيػات مف دائم  كميات

 إجمػػالو مػػف%  23 نحػػو االحتيػػاطو دػػذا ويمثػػؿ، ) ,Abi-Aad (2006 مكعػػب متػػر تريميػػوف 42
حػوالو  2014وتمػ  قيمػ  التتػادؿ التجػاري لػدوؿ مجمػس التعػاوف خػالؿ عػاـ  العالمو، االحتياطو

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

تتػػر المجمػػس خػػامس أدػػـ اقتصػػاد مػػف حيػػث حجػػـ التتػػادؿ التجػػاري مػػة المتحػػدة وألمانيػػا، كمػػا اع
العػػػالـ، وعاشػػػر أكتػػػر مرػػػتورد لػػػو العػػػالـ، وثػػػانو عشػػػر أكتػػػر اقتصػػػاديات العػػػالـ. )عتػػػد القػػػادر، 

2015 :22). 

 نشاء مجمس التعاون الخميجي:إل الخارجية و  الداخمية : المؤثراتثانياً 
شػػاء مجمػػس التعػاوف الخميجػػو ال تػد مػػف التطػػرؽ لممػؤثرات التػػو رػػادمت إنعنػد الحػػديث عػف 

 .نشاء المجمس، وتنقرـ دذس المؤثرات إلى مؤثرات داخمي  ومؤثرات خارجي إودلعت تجاس 

 المؤثرات الداخمية -1

رػػػادمت العديػػػد مػػػف المػػػؤثرات عمػػػى المرػػػتوى الػػػداخمو لػػػدوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو لػػػو 
والمقترحػػات والمتػػادرات المتعػػددة إلنشػػاء إطػػار موحػػد لمجمػػس التعػػاوف الوصػػوؿ لننػػوج األلكػػار 

الخميجػػو، وخاصػػ  أف دوؿ المجمػػس الرػػت تتشػػاته لػػو أونػػاعها االقتصػػادي  تشػػكؿ كتيػػر جػػدًا، 
إنال  لتماثؿ التركيت  الرياري  واالجتماعي ، حيث إف دذا المجمس جاء تجريدًا لمواقة التاريخو 

د، ودػػذس الخمليػػات لػػو مجممهػػا خمليػػات تقػػارب وتوحػػد، عززدػػا الواقػػة واالجتمػػاعو والثقػػالو الممتػػ
الخدمو الذي يعيش ليه ركاف دذس الػدوؿ، والتػو يرػرت االتصػاؿ والتواصػؿ ليمػا تيػنهـ، وخمقػت 

تيف ركاف دذس المنطق  وتجانرًا لو الهوي  والقيـ ويمكف الحديث عف دػذس الخمليػات عمػى تراتطًا 
 :2النحو التالو

  شػػعوب متجانرػػ  تجمعهػػا وحػػدة  عمػػى أنهػػاشػػعور شػػعوب دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو
متشػػاته لرنػػته الظػػروؼ التاريخيػػ   ةرػػموب حيػػاأاألصػػؿ والتػػاريخ وا مػػاؿ المشػػترك ، واتتاعهػػا 

                                                           
 لمجمس التعاوف.التياف الصحلو لمدورة الراتع  لممجمس الوزاري  2

 



18 
 

واالجتماعيػػػ  والمناخيػػػ ، ويتػػػولر لتمػػػؾ الػػػدوؿ مقػػػدمات االرتتػػػاط المكػػػانو والتالصػػػؽ الجغرالػػػو، 
الر دػذس العوامػؿ تهيػ  لتحقيػؽ التكامػؿ والتعػاوف تػيف دوؿ المجمػس، تػو و ( 19: 1988)مررو، 

وخاصػػ  أنهػػا دوؿ تقػػة لػػو منطقػػ  جغراليػػ  واحػػدة تجمعهػػا الحػػدود المشػػترك  تتشػػاته لػػو التنظػػيـ 
 .(100: 2002الريارو والرواتط التاريخي ، واألمني ، والتأثر القومو، تالوحدة العرتي  )عتيد، 

 لػػػو مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو تنػػػرورة العمػػػؿ المشػػػترؾ  شػػػعور جميػػػة الػػػدوؿ األعنػػػاء
تشػكؿ جمػاعو مػة والتنريؽ والتعاوف والتكالؿ لو كال  المجاالت وتطوير دذس العالقػات لتعمػؿ 
 (60: 1991التطورات اإلقميمي  والدولي  رياري  كانت أـ أمني  أـ اقتصادي . )الموالو، 

 عػػػالـ، لهػػػو تمتمػػػؾ أكتػػػر احتيػػػاط تنػػػت  دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو أدػػػـ رػػػمع  لػػػو ال
تترولو لذلؾ لهو تثير ادتماـ دوؿ العالـ تشػكؿ كتيػر وخاصػ  الػدوؿ الكتػرى، وأّكػدت الدرارػات 
          أف الرػػػػػػيطرة عمػػػػػػى تتػػػػػػروؿ دوؿ المجمػػػػػػس واحتياطػػػػػػه يعنػػػػػػو الرػػػػػػيطرة عمػػػػػػى أوروتػػػػػػا الغرتيػػػػػػ ، 

و تزويػػػػددا تػػػػالتتروؿ. والياتػػػػاف والصػػػػيف والػػػػدوؿ التػػػػو تعتمػػػػد تشػػػػكؿ كمػػػػو عمػػػػى دوؿ الخمػػػػي  لػػػػ
(Fukuyama, 1989: 227)  

  تشاته دوؿ مجمس التعاوف الخميجو لو تركيتتهػا االقتصػادي  مػف خػالؿ الػنلط، ومروردػا
تمراحؿ متشاته  مف مراحػؿ النمػو االقتصػادي، لػبف دػذس الػدوؿ ارػتطاعت ايجػاد مصػادر تديمػ  

  المشػػترك  كمػػا تشػػاتهت تمػػؾ عػػف الثػػروة النلطيػػ  مػػف خػػالؿ خطػػط التنميػػ  الصػػناعي  والزراعيػػ
الػػدوؿ لػػو الهياكػػؿ االقتصػػادي  والمصػػادر الطتيعيػػ  والتشػػري ، والتطمػػة الػػى إررػػاء قواعػػد األمػػف 

 (205: 1986)صادؽ، . واالرتقرار لو دذس المنطق 
  ،الجانػػب الحنػػاري المتمثػػؿ لػػو وحػػدة الػػديف والمغػػ  المتشػػاته لػػدى جميػػة دوؿ المجمػػس

ر  التو ينتمو لها شعوب دذس الدوؿ، والمغ  العرتي  دػو المغػ  الرػائدة لاإلرالـ دو الديان  الرئي
يػػػ . لػػو المنطقػػػ ، وتجػػػانس التػػراث اللكػػػري والثقػػػالو، وتطػػػاتؽ العػػادات والتقاليػػػد والقػػػيـ االجتماع

 ( 11: 2004)مررو، 
  قناعػ  دوؿ مجمػس التعػاوف الخميجػػو تخطػورة التحػديات التػػو تواجههػا دولهػـ وتصػػميمهـ

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

لمجميػػة. تػػدالً  مػػف اجتهػػادات ذات القطػػر اللرديػػ  إنػػال  الػػى رغتػػ  المجمػػس لػػو تحقيػػؽ األمػػف 
 (11: 1985)تشارة، 
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 المؤثرات الخارجية -2

 مؤثرات اقميمية  -أ
  اإليرانية –الدرب العراقية 

جاء التطور األكثػر أدميػ  تػبعالف العػراؽ إلغػاء االتلاقيػات الرػاتق  مػة  1980لو رتتمتر عاـ 
األمػػر الػػذي ونػػة منطقػػ  الخمػػي  كمهػػا عمػػى حالػػ  االنلجػػار خاصػػ   ،إيػػراف وتػػدء الحػػرب تينهمػػا

تعد أف ارتهدلت القوات اإليراني  ناقالت النلط التاتع  لتعض دوؿ المنطق  والتو رػميت تحػرب 
عمػى  جديػداً  اإليرانيػ  لتطػرح متغيػراً  -(، لقػد جػاءت الحػرب العراقيػ Tankers Warالنػاقالت )

تصػػػتل واحػػػدة مػػػف المتغيػػػرات الرئيرػػػي  لػػػو عمميػػػات االرػػػتقرار خريطػػػ  النظػػػاـ اإلقميمػػػو العػػػاـ ل
كمػػا أدت إلػػى ازديػػاد الثقػػؿ الغرتػػو  ،الريارػػو واالجتمػػاعو واألمنػػو لمخمػػي  كنرػػؽ إقميمػػو لرعػػو

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

الحػػػرب مػػػف أدػػػـ العوامػػػؿ الحارػػػم  والقويػػػ  لػػػو إنشػػػاء مجمػػػس التعػػػاوف ومػػػف ثػػػـ كانػػػت تمػػػؾ 
الخميجػػو، وذلػػؾ لمػػا ترتػػب عميهػػا مػػف انعكارػػات أمنيػػ  خطيػػرة دػػددت أمػػف المنطقػػ  وارػػتقراردا، 
والخػػػوؼ مػػػف احتمػػػاؿ امتػػػداد الحػػػرب إلػػػى أرانػػػو المنطقػػػ  ومصػػػالحها نظػػػرًا لمجاورتهػػػا لمرػػػرح 

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

القيػػاـ تػػدور الورػػاط  إلنهػػاء الحػػرب ولكػػف دوف جػػدوى، لكػػاف التػػد لهػػا أمػػاـ دػػذس التطػػورات مػػف 
س المنطقػػ  المنػػطرت  مػػف العػػالـ. )مقمػػد، إنشػػاء كيػػاف جمػػاعو يمكػػف معػػه تػػولير األمػػف لػػو دػػذ

1986 :529) 

 اضطراب النظام اإلقميمي العربي 

كامػػب   توقيػػة عمػػى اتلاقيػػاللػػو أعقػػاب ة تعػػرض النظػػاـ اإلقميمػػو العرتػػو النػػطراتات شػػديد
رػرائيؿ عػاـ ديليد تػيف مصػر و  مػف تجميػد لعنػوي  مصػر لػو جامعػ  رتػب عميهػا ت ، ومػا1978ا 

ؽ لػػو الصػػؼ العرتػػو وغيػػاب مصػػر كقائػػدة لألمػػ  العرتيػػ  األمػػر إلػػى شػػالػػدوؿ العرتيػػ ، ممػػا أدى 
الػػذي أحػػدث تػػددورًا خطيػػرًا لػػو الونػػة العرتػػو العػػاـ وانعكارػػات رػػمتي  تعيػػدة المػػدى عمػػى أمػػف 
الخمي  العرتو، حيث تات مكشولًا تمامًا وتال أي عمؽ ارتراتيجو عرتو يراندس، وأصػتحت دوؿ 

 (28: 2002حدود إمكانياتها. )صميخ، الخمي  العرتي  تدير أموردا لو 
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  اء الغػػارة اإلرػػػرائيمي تاإلنػػال  إلػػى الصػػدم  التػػو دػػزت عػػػرش األمػػف العرتػػو والخميجػػو جػػرّ 
، ودو نلس العاـ الذي شػهد تأرػيس مجمػس 1981التو قصلت الملاعؿ النووي العراقو لو عاـ 

 (70: 2003التعاوف. )الترتكو،

 سالمية اإليرانيةالثورة اإل 
، وريارػػات إيػػراف التػػو تتعػػت دػػذس الثػػورة والتػػو 1979الع الثػػورة اإليرانيػػ  لػػو لترايػػر إف انػػد

تركػػت انطتاعػػات وشػػكوؾ كتيػػرة حػػوؿ نيػػ  إيػػراف تصػػدير ثورتهػػا إلػػى دوؿ الجػػوار، ووجػػود حػػديث 
حػػوؿ طتيعػػ  األنظمػػ  القائمػػ ، وخاصػػ  أف الثػػورة اإليرانيػػ  ازاحػػت النظػػاـ الممكػػو وأوجػػدت مكانػػه 

لكػػاف دنػػاؾ تخػػوؼ حػػوؿ دػػذا األمػػر وانتقالػػه لػػدوؿ المجمػػس، األمػػر الػػذي خمػػؽ  نظػػاـ جمهػػوري،
تػػػوترًا تػػػيف إيػػػراف ودوؿ الخمػػػي . ودنػػػا يمكننػػػا القػػػوؿ، أف الثػػػورة اإليرانيػػػ  أدت إلػػػى تعقيػػػد الونػػػة 
الجيورػػػتراتيجو لػػػدوؿ الجػػػوار ودنػػػا تػػػدأ دػػػاجس الخػػػوؼ مػػػف زحػػػؼ المػػػؤثرات الشػػػيعي  إلػػػى دوؿ 

الرػػػػػػػػػعودي . و والتحػػػػػػػػػريف تشػػػػػػػػػكؿ متاشػػػػػػػػػر دواًل مثػػػػػػػػػؿ الكويػػػػػػػػػت  المجمػػػػػػػػػس، وطالػػػػػػػػػت تهديداتػػػػػػػػػه
  (60: 2003،)الترتكو

أف إيػػػراف كانػػػت ترغػػػب لػػػو إعػػػادة النظػػػر لػػػو مجمػػػؿ تعػػػد نجػػػاح الثػػػورة، كػػػاف وانػػػحًا  وقػػػد
المصالل والريارات والتوازنات لو المنطق  وخصوصًا مة العراؽ أكتر دول  لػو منطقػ  الخمػي ، 

قوتيف لػو الخمػي  لػه مخػاطر كتيػرة عمػى أمػف الخمػي  العرتػو ودولػه والشؾ أف الصراع تيف أكتر 
وي  الصػراع تػيف رػوالعمػؿ عمػى ت ،المختمل ، األمر الذي يتطمب اتخاذ موقػؼ موحػد تجػاس األزمػ 

يراف جػاء قتػؿ تأرػيس مجمػس التعػاوف الخميجػو تنحػو  ،القوتيف ولكف اندالع الحرب تيف العراؽ وا 
ر لػو تنليػذ توجهػات دوؿ المجمػس تبنشػاء اإلطػار الموحػد الػذي ليرػاعد تشػكؿ كتيػ ،ثماني  أشػهر

وخاص  تعد قياـ الحرب وما ترتب عميها مف مخاطر أمني   ،يجمة دوؿ مجمس التعاوف الخميجو
والتو وجػدت نلرػها أمػاـ خيػارات صػعت  تػيف القػوتيف الرئيرػيتيف لػو  ،كتيرة لدوؿ الخمي  األخرى

يػراف، ولػو ظػؿ إدراؾ دوؿ المجمػس لمػا يمكػف أف تػؤدي إليػه الحػرب تػيف  المنطق  ودػو العػراؽ وا 
نمػا مكانػ   التمديف مف تروز مخاطر كتيرة، عالوة عمػى أنػراردا لػيس لقػط عمػى طرلػو الحػرب وا 

 )المرجة الراتؽ(. دوؿ المنطق 

 مؤثرات دولية -ب

طقػ  انتهاج ريار  معينػ  لمرػيطرة عمػى من حاوؿ كؿ مف االتحاد الروليتو والواليات المتحدة
واالرتراتيجيات الروليتي  واألمريكي  لو منطقػ   فلكاف الغزو الروليتو أللغانرتا ،الخمي  العرتو

 ياـ مجمس التعاوف الخميجو وانشائه.الخمي  مف األمور التو شجعت ورادمت وررعت لو ق
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 الغزو السوفيتي ألفغانستان 

متعمقػ  تأمنػه، عاشػت منطقػ  لو الوقت الذي كانت تشهد ليه منطق  الخمي  تطورات إقميميػ  
أللغانرػتاف لحمايػ  النظػاـ  1979أدمي  تتمثؿ لو الغزو الروليتو عاـ  ؿورط آريا تطورًا ال يق

الشػػيوعو، األمػػر الػػذي جعػػؿ كػػؿ منطقػػ  الخمػػي  عمػػى مرمػػى حجػػر مػػف الوجػػود الرػػوليتو الػػذي 
 يهدؼ تحكـ الموقة الجغرالو لموصوؿ الى المياس الدالئ .

ؿ الخمػػػػي  العرتيػػػػ  الخطػػػػر وقػػػػررت التصػػػػدي لػػػػه مػػػػف خػػػػالؿ دعػػػػـ قػػػػوى وقػػػػد ارتشػػػػعرت دو 
المعارنػػػ  اإلرػػػالمي ، تػػػؿ وقامػػػت تتشػػػجية رػػػلر المػػػواطنيف الػػػراغتيف لػػػو المشػػػارك  لػػػو حركػػػ  

 (68: 2001الجهاد ند اإللحاد الشيوعو. ) الظوادري، 
األمريكيػػ   دي الغػػزو الرػػوليتو أللغانرػػتاف إلػػى تلجيػػر رمرػػم  مػػف ردود األلعػػاؿ الكتيػػرةأوقػػد 

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

المػػػػدى الجغرالػػػػو: حيػػػػث أف التػػػػدخؿ الرػػػػوليتو لػػػػو ألغانرػػػػتاف جعػػػػؿ القػػػػوات العرػػػػكري    -
القػػدرة عمػػى حصػػار مػػوان   تالرػػوليتي  قريتػػ  مػػف منطقػػ  الخمػػي ، األمػػر الػػذي يعطػػى الرػػوليي

مػػػف رػػػيطرة الرػػػولييت عمػػػى منطقػػػ  الخمػػػي .  يفالخمػػػي  العرتػػػو، ممػػػا زاد مػػػف مخػػػاوؼ األمػػػريكي
(Record, 1981:8) 

زادت حػدة الحػرب التػاردة  ،توى العالق  تيف االتحاد الروليتو والواليػات المتحػدةعمى مر  -
 يف.تميتيف الدولتيف العظ

المتمثػػػؿ  ،لعػػػؿ دوؿ مجمػػس التعػػػاوف الخميجػػواف لػػػه أثػػر كتيػػػر لػػو رد العامػػؿ الػػػدينو كػػ  -
عػػوير، )آؿ رػػالمو. إمػػواؿ والمرػػاعدات أللغانرػػتاف لمحارتػػ  االحػػتالؿ الرورػػو لتمػػد تتقػػديـ األ
2002 :22)  
 االستراتيجية السوفيتية لمسيطرة عمى الخميج العربي 

ودو إيجاد مػوط   ،لقد أدرؾ قادة دوؿ الخمي  العرتي  الهدؼ مف الغزو الروليتو أللغانرتاف
وخاصػػػ  إذا تمكػػػف مػػػف الرػػػيطرة عمػػػى  ،لػػػو المحػػػيط الهنػػػدي اً قػػػدـ لػػػه لػػػو الميػػػاس الدالئػػػ  وتحديػػػد

تتمتػػػة تػػػالحكـ الػػػذاتو وتقػػػة عمػػػى الرػػػاحؿ الشػػػرقو لمخمػػػي  العرتػػػو، تػػػو الكرػػػتاني  لتاتموتشرػػػتاف ا
. ) الترػتكو، وكانت كثالتها الركاني  منخلن  إلى درج  تجعمهػا دػدلًا محػتماَل لمتورػة الرػوليتو

2003 :81) 
ريجعمه يتحكـ لو المنطقػ   ،وكاف وانحًا أف نجاح االتحاد الروليتو لو تحقيؽ دذا الهدؼ

( كأثيوتيا التو نجل تها االنقالب Horn of Africa)لريقو تالكامؿ لوجود حملاء له لو القرف األ
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والػػػيمف الجنػػػونو إنػػػال  ألصػػػدقائهـ لػػػو الطػػػرؼ الشػػػمالو مػػػف المممكػػػ   1974الشػػػيوعو عػػػاـ 
 روريا والعراؽ(.)العرتي  الرعودي  

مريكيػ  وخاصػ  متػدأ الػرئيس األمريكػو جيمػو كػارتر، لو نوء ذلؾ وردًا عمػى التحركػات األ
ونة االتحاد الروليتو خط  ارتراتيجي  إلتعاد المخاوؼ لػو منطقػ  الخمػي ، وخاصػ  أف مرػار 

تغيػر الرػموؾ الرػوليتو لػو صػراعه مػة  ،الصراع الدولو لو عقد الرتعينيات مف القرف العشػريف
إلػػػى اللعػػػؿ المتاشػػػر، ودػػػذا التغيػػػر تػػػزامف مػػػة  الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػ  مػػػف مرػػػتوى رد اللعػػػؿ

وزعزعػػػ  الثقػػػ  تػػػيف أركػػػاف المعرػػػكر  موقػػػؼ األمريكػػػو ورػػػقوط قػػػدرة الواليػػػات المتحػػػدةانحرػػػار ال
لػػػو إيػػػراف، ممػػػا أطػػػاح تػػػالنلوذ  ، ورػػػقوط نظػػػاـ الشػػػاس إنػػػال  النتصػػػار الثػػػورة الليتناميػػػ ،الغرتػػػو

اعو االرػػػتراتيجو الػػػذي ونػػػعه المعرػػػكر األمريكػػو لػػػو إيػػػراف التػػػو تػػػدأت لػػػو تهديػػػد التنػػػاء الػػػدل
ومنػػة تورػػة النلػػوذ الرػػوليتو نحػػو الميػػاس  ،الغرتػػو إلحكػػاـ الرػػيطرة عمػػى الخمػػي  والمحػػيط الهػػادئ

 (94: 2003. ) الترتكو، الدالئ 
جينيػػػػؼ قتػػػػؿ تػػػػولى الػػػػرئيس يتر الػػػػرئيس الرػػػػولييتو ليونيػػػػد ولػػػػو دػػػػذا اإلطػػػػار جػػػػاءت متػػػػادرة 

متاشػػػر  جينيػػػؼ أوؿ تحػػػدّ يوقػػػد وجػػػه تر  ،1981لدرػػػتوري  عػػػاـ األمريكػػػو رونالػػػد ريغػػػاف رػػػمطاته ا
مػػف  ؼجينيػػيويػػتمخص دػػذا التحػػدي لػػو الػػدعوة التػػو وجههػػا تر  ،لػػادارة األمريكيػػ  الجديػػدة وقتهػػا
لكػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة وأوروتػػا الغرتيػػ   1980ديرػػمتر  10عمػػى منتػػر الترلمػػاف الهنػػدي لػػو 

. ) دخؿ تػػػأي شػػػكؿ مػػػف األشػػػكاؿ لػػػو دوؿ الخمػػػي صػػػدار وعػػػد تعػػػدـ التػػػإوالياتػػػاف والصػػػيف إلػػػى 
 (172: 1981ادريس، 

 وذلك من خالل االلتزام بخمسة مبادئ طرديا بريجينيف.

 عدـ ارتخداـ أو التهديد تارتخداـ القوة ند دوؿ منطق  الخمي . .1
 عدـ إقام  قواعد عركري  أجنتي  لو منطق  الخمي  والجزر المتاخم  لها. .2
 االنحياز الذي اختارته دوؿ المنطق .احتراـ ونة عدـ  .3
 احتراـ حؽ الريادة لدوؿ منطق  الخمي . .4
عدـ خمؽ أي  عقتات أو أخطار عمى التتادؿ التجاري الطتيعو، ولو دذا نماف حػؽ  .5

االتحػػػاد الرػػػوليتو وحملائػػػه مػػػف حمػػػؼ واررػػػو تارػػػتيراد الػػػنلط الخميجػػػو، وعػػػدـ تعػػػرض الطػػػرؽ 
العالـ األخرى إلى الخطر، ولػو ذلػؾ إشػارة إلػى الرػيطرة التػو التحري  التو ترتط الخمي  تدوؿ 

كانت تماررػها الواليػات المتحػدة عمػى منػيؽ درمػز الػذي يصػؿ تػيف الخمػي  العرتػو والمحػيط 
 الهندي.
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  ريطانية واالمبريالية األمريكيةمبريالية البالخميج ما بين اإل 

تػػػػادرة تريجينيػػػػؼ، ألف كػػػػاف مػػػػف الطتيعػػػػو أف تػػػػرلض الواليػػػػات المتحػػػػدة تشػػػػكؿ حارػػػػـ م
الواليػػات المتحػػدة كانػػت تعتتػػر أف أمػػف الخمػػي  منطقػػ  مصػػالل أمريكيػػ  تالدرجػػ  األولػػى، وقػػد 

أف اقتراحات تريجينيؼ مػادو إال  موركو إدمونداعتترت واشنطف عمى لراف وزير خارجيتها 
لػو  اقتراحات ثعمب لو قلػص دجػاج، وكمػا أشػار ريتشػارد نيكرػوف الػرئيس األمريكػو األرػتؽ

كتاته "الحرب الحقيقي "، أف االتحاد الرػوليتو قػد قػاـ تحركػ  كماشػ  غايػ  لػو الجػرأة لحصػار 
 .إلػػى قطػػة شػػرياف الػػنلط الحيػػوي المػػؤدي إلػػى الغػػربالخمػػي  ودػػو حركػػ  تهػػدؼ لػػو النهايػػ  

(Warner Book, 1981) 

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

، إنػػال  إلػػى حاجتهػػا لتػػدلؽ تالمتحػػدة اعتتاردػػا القػػوة التػػو ترػػتطية الوقػػوؼ لػػو وجػػه الرػػوليي
لمدوؿ الغرتي ، ولعاًل تػادرت الواليػات المتحػدة تمػد العػوف والػدعـ العرػكري والدتمومارػو  النلط

 (kuniholm,1984 : 91) لدوؿ المنطق  تأكثر مف طريق .

ألنهػػا كانػػت تنظػػر تتػػال  االدتمػػاـ لمنطقػػ  الخمػػي  كمنطقػػ  غنيػػ  جػػدًا تهتػػار الػػنلط، ولػػذلؾ 
ا لػػو منطقػػ  الخمػػي  العرتػػو والمتمثمػػ  لػػو تعػػددت المشػػارية األمريكيػػ  لمحلػػاظ عمػػى مصػػالحه

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

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

تمعنػى أف الهػدؼ مػف قيػاـ المجمػس لػـ  ،مف تمؾ العوامػؿ ومػف خاللهػا حققػت أدػداؼ إرػتراتيجي 
الهػػػػدؼ االرػػػػتراتيجو لممجمػػػػس يتمحػػػػور حػػػػوؿ الجتهػػػػات  نمػػػػاإيقتصػػػػر عمػػػػى توجهػػػػات محػػػػدودة، 

ونجػػاح  ،وكمهػػا تشػػكؿ محػػاور جودريػػ  لقيػػاـ المجمػػس ،منيػػ  والعرػػكري االقتصػػادي  واألالريارػػي  و 
 .المجمس وارتمراريته تلاعمي  مردوف تمدى الريطرة والتحكـ لو مرار تمؾ األدداؼ االرتراتيجي 
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ــاني:  نظــامومكانتــو مــن ال وأىدافــو  تــوالخميجــي ىيكمي مجمــس التعــاون المبدــث الث
 الدولي.

والتطػػرؽ  ،عػػف نشػػأة المجمػػس والمػػؤثرات التػػو أّدت لوحػػدة دوؿ الخمػػي  العرتيػػ تعػػد الحػػديث 
لممؤثرات الداخمي  والخارجي  التو رػادمت تتكوينػه، رػنتحدث خػالؿ المتحػث الثػانو عػف الجانػب 
اللنػػػو واإلداري لممجمػػػس، ورػػػيتـ الحػػػديث عػػػف ديكميػػػ  المجمػػػس ومكوناتػػػه وملاصػػػمه ومؤررػػػاته 

يث ثػـ يػأتو الحػد ،كالمجمس األعمى والمجمس الوزاري واألمان  العام  لممجمس والمجػاف المرػاعدة
عػػف أدػػداؼ المجمػػس والتػػو مػػف أجمهػػا أنشػػ ، ولػػو الجػػزء الثالػػث مػػف المتحػػث نرػػتعرض مكانػػ  

 النظاـ الدولو. مفالمجمس 
 

 : ىيكمية مجمس التعاون الخميجيوالً أ

يتكوف مجمس التعاوف الخميجو مػف مجموعػ  مػف المؤررػات والمجػاف ولػو مقػدمتها المجمػس 
 لممجمس إنال  لمجاف المراعدة.األعمى والمجمس الوزاري واألمان  العام  

 المجمس األعمى .1
دػػو الرػػمط  العميػػا لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو، ويتكػػوف مػػف رؤرػػاء الػػدوؿ األعنػػاء، ورئارػػته 
دوري  حرب الترتيػب الهجػائو ألرػماء دوؿ المجمػس، ويجتمػة لػو دورة عاديػ  رػنويًا، ويجػوز لػه 

د عنو أخر ، ويعتتر انعقاد المجمػس عقد دورات ارتثنائي  تناء عمى دعوة أي دول  عنو وتأيي
صػحيحًا إذا حنػػرس ثمثػػا األعنػاء الػػذيف يتمتػػة كػؿ مػػنهـ تصػػوت واحػد، وتصػػدر قراراتػػه تبجمػػاع 

)العيػػدروس، الػػدوؿ األعنػػاء الحانػػرة والمشػػارك  لػػو التصػػويب لػػو كػػؿ الموانػػية المطروحػػ . 
2008 :365 ). 

موقؼ مشترؾ لػو مختمػؼ القنػايا، وتعتتر اجتماعات المجمس األعمى مهم  جدًا لو اتخاذ 
والتعامػػػؿ ترؤيػػػ  أورػػػة مػػػة المشػػػاكؿ المختملػػػ ، ودػػػو صػػػاحب اتخػػػاذ القػػػرارات لػػػو المرػػػائؿ التػػػو 

وقػد حػدد النظػاـ األرارػو لمجمػس  تعرض عميه، ويعتمػد عمػى أرػموب التوالػؽ لػو اتخػاذ قراراتػه،
 مجاالت عمؿ المجمس األعمى ودو:3التعاوف الخميجو

 تعاوف الخميجو العميا التو يرير عميها.ونة ريار  مجمس ال .1
 ينظر المجمس لو القنايا التو تهـ دوؿ المجمس. .2

                                                           
 ديتاج  النظاـ األرارو لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي . 3



25 
 

ينظػػر المجمػػس األعمػػى ليمػػا يعرنػػه المجمػػس الػػوزاري مػػف توصػػيات وتقػػارير درارػػات  .3
 ومشارية العتماددا.

 إقرار نظاـ ديئ  المنازعات وترمي  أعنائها. .4
 عام  لممجمس.يعّيف المجمس األعمى األميف العاـ لألمان  ال .5
 تعديؿ النظاـ األرارو لممجمس. .6
 .عمى عمى ميزاني  األمان  العام يصادؽ المجمس األ .7
 إقرار النظاـ الداخمو لممجمس. .8

 يساعد المجمس األعمى عدة ىيئات وىي:و 

   ديئػػ  ترػػوي  النزاعػػات: ويشػػكمها المجمػػس األعمػػى ودػػو ديئػػ  مؤقتػػ  تشػػكؿ لكػػؿ مرػػأل
عمى حدة وحرب طتيع  الخالؼ، ولها صػالحي  االرػتعان  تػأي ختيػر ينارػب النػزاع المحػدد، 

الهيئػػ  ( وحػػدد النظػػاـ األرارػػو لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تخصصػػات 25: 2008)العطيػػ ، 
 .4ات حوؿ تطتيؽ النظاـحؿ النزاعات والنظر لو الخاللت

  عنػػوًا تواقػػة خمرػػ  أعنػػاء لكػػؿ  30الهيئػػ  االرتشػػاري  لممجمػػس األعمػػى: تتكػػوف مػػف
ـّ تأريرػػػها لػػػو الػػػدورة الثانيػػػ  عشػػػر تقػػػرار المجمػػػس األعمػػػى لتورػػػية دائػػػرة المشػػػاورة،  دولػػػ ، وتػػػ

دي ، ويتركػػز عممهػػا لػػو إتػػداء الػػرأي والمشػػورة لػػو القػػرارات والمشػػارية لػػو المجػػاالت االقتصػػػا
 االجتماعي ، القانوني ، والثقالي .

 المجمس الوزاري .2
يتكػػوف مػػف وزراء خارجيػػ  الػػدوؿ األعنػػاء أو مػػف ينػػوب عػػنهـ مػػف الػػوزراء، وتكػػوف رئارػػ  

ت رئار  الدورة العادي  األخيرة لممجمس األعمى، وينػة المجمػس التو تولّ المجمس الوزاري لمدول  
ويجهػػػز الجتماعػػػات المجمػػػس األعمػػػى ويحػػػدد جػػػدوؿ  االعمػػػى النظػػػاـ األرارػػػو لألمانػػػ  العامػػػ ،

 األعماؿ وُيعد الدرارات والمونوعات والتوصيات والموائل التو رتعرض عمى المجمػس األعمػى،
 (114: 1988أشهر ويحؽ له أف يعقد دورات ارتثنائي . ) الرميحو،  3ويجتمة مرة كؿ 

وينظػػر المجمػػس الػػوزاري لػػو مقترحػػات ومشػػروعات وريارػػات المجػػاف الوزاريػػ  المنتثقػػ  عػػف 
مجمس التعاوف الخميجو، ليوالؽ عمى مػا يػراس منارػتًا، أو يكمػؼ لجانػًا محميػ  لمنظػر ليهػا، ويرلػة 
مػػا توصػػؿ إليػػه لممجمػػس األعمػػى الػػذي لػػه الرػػمط  لػػو تحويػػؿ تمػػؾ المشػػروعات والمقترحػػات إلػػى 
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)المػػػوالو،  .الصػػػتغ  القانونيػػػ  تصػػػلتها التػػػو رلعػػػت أو تعػػػد إجػػػراء التعػػػديالت عميهػػػا قػػػرارات لهػػػا
1991 :63) 

 -وقد وضع النظام األساسي لمجمس التعاون الخميجي تخصصات المجمس الوزاري وىي:

 اقتراح الريارات وونة التوصيات الهادل  لتطوير التعاوف تيف الدوؿ األعناء. .1
 وتنريقها تيف الدوؿ األعناء لو كال  المجاالت.العمؿ عمى تشجية األنشط   .2
تقديـ التوصػيات لمػوزراء المختصػيف تررػـ الريارػات المتعمقػ  تونػة قػرارات المجمػس  .3

 مونة التنليذ.
تشػػػجية التعػػػاوف والتنرػػػيؽ تػػػيف األنشػػػط  المختملػػػ  لمقطػػػاع الخػػػاص وتطػػػوير التعػػػاوف  .4

 الموجود تيف غرؼ تجارة وصناع  الدوؿ األعناء.
مػػػف أوجػػػه التعػػػاوف المختملػػػ  إلػػػى لجنػػػ  أو أكثػػػر، لنيػػػ  أو متخصصػػػ  ي وجػػػه إحالػػ  أ .5

 .5لمدرار  وتقديـ االقتراحات المنارت  تشأنه
 

 األمانة العامة .3

تػػػتمخص اختصاصػػػات األمانػػػ  العامػػػ  لػػػو إعػػػداد الدرارػػػ  الخاصػػػ  تالتعػػػاوف والتنرػػػيؽ  -
عػداد تقػارير دوريػ   عػف أعمػاؿ المجمػس، ومتاتعػ  والخطط والتػرام  المتكاممػ  لمعمػؿ المشػترؾ، وا 

عػػػداد التقػػػارير والدرارػػػات التػػػو يطمتهػػػا المجمػػػس األعمػػػى أو المجمػػػس الػػػوزاري،  تنليػػػذ القػػػرارات، وا 
عػداد جػدوؿ أعمػاؿ المجمػس الػوزاري ومشػروعات القػرارات، وغيػر ذلػؾ  والتحنير لالجتماعػات وا 

 مف المهاـ.

مجمػس التعػاوف الخميجػو وتتػألؼ تعتتر األمان  العام  الجهػاز اإلداري واللنػو األرارػو ل -
 التالو : مف

   أميف عاـ يعينه المجمس األعمى لمدة ثالث رنوات قاتم  لمتجديػد مػرة واحػدة ويػتـ تعيينػه
مػػػف تػػػيف مػػػواطنو الػػػدوؿ االعنػػػاء ودػػػو المرػػػئوؿ المتاشػػػر عػػػف رػػػير العمػػػؿ تمختمػػػؼ 

: 2008يػػ ، )العط القطاعػػات، ولػػه العديػػد مػػف التخصصػػات الريارػػي  واالداريػػ  واللنيػػ .
25 ) 

  عشػػػػرة أمنػػػػاء مرػػػػاعديف لمشػػػػؤوف الريارػػػػي ، االقتصػػػػادي ، العرػػػػكري ، األمنيػػػػ ، اإلنرػػػػاف
والتيئػػ ، القانونيػػ ، اإلعػػالـ والثقالػػ ، المعمومػػات، الماليػػ  واإلداريػػ ، الحػػوار االرػػتراتيجو 
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والملاونات تاإلنال  إلػى رئػيس تعثػ  مجمػس التعػاوف الخميجيػ  لػو تروكرػؿ، وتػرئيس 
مجمػػس التعػػاوف لػػو األمػػـ المتحػػدة، ويعيػػنهـ المجمػػس الػػوزاري تترشػػيل مػػف األمػػيف تعثػػ  

 العاـ لمدة ثالث رنوات قاتم  لمتجديد.
  يتمثػػؿ التنظػػيـ اإلداري لألمانػػ  العامػػ  لػػو عػػدد مػػف القطاعػػات المختصػػ  والمرػػاندة دػػو

وشػػػؤوف الشػػػؤوف الريارػػػي  والشػػػؤوف االقتصػػػادي  والشػػػؤوف العرػػػكري ، الشػػػؤوف األمنيػػػ ، 
االنرػػػاف والتيئػػػ ، والشػػػؤوف القانونيػػػ ، والشػػػؤوف الماليػػػ  واإلداريػػػ ، وشػػػؤوف المعمومػػػات، 
والحػػػػوار االرػػػػتراتيجو والملاونػػػػات، وكتػػػػب تػػػػراءات االختػػػػراع، ومكتػػػػب األمانػػػػ  اللنيػػػػ  

 لمكالح  اإلغراؽ.
   ينػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ ممثميػػػ  مجمػػػس التعػػػاوف لػػػدى االتحػػػاد األوروتػػػو لػػػو تروكرػػػؿ، وتعثػػػ

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

  مدراء عاموف لقطاعات األمان  العام  وتعث  الموظليف: حيث يتـ تعيينهـ مف قتؿ األميف
 (17: 2011العاـ. ) المشهدانو، 

: ميـام األمانـة العامـة عمـى الندـو التـالي يوقد ددد النظام األساسي لمجمـس التعـاون الخميجـ
 (1981)األمان  العام ، 

 إعداد التقارير الدوري  عف أعماؿ المجمس. .1
 إعداد الدرارات والخطط والترام  المتكامم  لمعمؿ المشترؾ لدوؿ المجمس. .2
 متاتع  تنليذ قرارات وتوصيات المجمس األعمى والمجمس الوزاري. .3
 والحراتات الختامي  لممجمس.إعداد تقارير الميزانيات  .4
عداد جداوؿ أعماؿ المجمس الوزاري، ومشروعات القرارات. .5  التحنير لالجتماعات، وا 
االقتػػراح عمػػى رئػػيس المجمػػس الػػوزاري لعقػػد دورة ارػػتثنائي  لممجمػػس الػػوزاري، إذا دعػػت  .6

 الحاج  لذلؾ.
 .أّي  مهاـ أخرى ترند إليها مف المجمس األعمى أو المجمس الوزاري .7
 ان مجمس التعاون الخميجيلج  .4

ودػػو لجػػاف دائمػػ  ومتخصصػػ ، تقػػرر إنشػػاؤدا خػػالؿ القمػػ  الخميجيػػ  األولػػى لػػو أتػػو ظتػػو 
 (26: 2008، )العطي : ودوـ؛ لتعمؿ عمى تحقيؽ أدداؼ المجمس، 1981عاـ 

 لجن  التخطيط االقتصادي واالجتماعو. .1
 لجن  وزراء اإلركاف. .2
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 لجن  التخطيط. .3
 والتجاري.لجن  التعاوف المالو  .4
 لجن  التعاوف الصناعو. .5
 لجن  الخدمات االجتماعي  والثقالي . .6
 المجن  الدائم  لرؤراء المحارت  والتدقيؽ. .7
 لجن  وزراء الدلاع. .8
 لجن  مرئولو رمطات الموان . .9

 لجن  وزراء الداخمي . .10
 لجن  التعاوف العممو والتكنولوجو. .11
 لجن  التعاوف التجاري. .12
 ئو.لجن  التعاوف الزراعو والما .13
 لجن  وزراء النقؿ والمواصالت. .14
 لجن  وزراء الترؽ والتريد والهاتؼ. .15
 لجن  وزراء الطيراف المدنو. .16

ويتمتػػػة مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو وأجهزتػػػه تاألدميػػػ  القانونيػػػ  واالمتيػػػازات والحصػػػانات التػػػو 
 (430: 1998يطمتها لتحقيؽ أدداله ووظائله داخؿ الدوؿ األعناء. )الظادري، 

 6الخميجي أىداف مجمس التعاونثانيا : 

 -لقد جاءت أدداؼ مجمس التعاوف الخميجو عمى النحو التالو: 

تحقيػػؽ التنرػػيؽ والتكامػػؿ والتػػراتط تػػيف دوؿ المجمػػس لػػو جميػػة الميػػاديف والمجػػاالت تحقيقػػًا  - أ
 لموحدة الكامم .

 المجاالت.تعميؽ وتوثيؽ الرواتط والصالت وأوجه التعاوف القائم  تيف شعوتها لو مختمؼ  - ب
 -ونة أنظم  متماثم  لو مختمؼ المياديف تما لو ذلؾ الشئوف التالي :   - ت

                                                           

 ديتاج  النظاـ األرارو لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي . 6
 



29 
 

الشػػػئوف االقتصػػػادي  والماليػػػ  والشػػػئوف التجاريػػػ  والجمػػػارؾ والمواصػػػالت ،الشػػػئوف التعميميػػػ  
شػػػئوف التشػػػريعي  و  الشػػػئوف اإلعالميػػػ  والرػػػياحي  ،الشػػػئوف االجتماعيػػػ  والصػػػحي ، والثقاليػػػ 
 واإلداري .

الصػناع  والتعػديف والزراعػ  والثػروات المائيػ  : عجم  التقدـ العممو والتقنػو لػو مجػاالتدلة  - ث
نشػػاء مراكػػز تحػػوث عمميػػ ، والحيوانيػػ  قامػػ و ، وا  وتشػػجية تعػػاوف القطػػاع  ، مشػػارية مشػػترك  ا 
 الخاص.

التنرػػػيؽ والتعػػػاوف لػػػو مجػػػاؿ الريارػػػ  الخارجيػػػ ، حيػػػث يهػػػدؼ ذلػػػؾ التنرػػػيؽ إلػػػى صػػػياغ   - ج
رؤي  موحدة تجاس قنايا الرياري  التو تهـ المجمس لو الراحات اإلقميميػ  مواقؼ مشترك  و 

والعرتي  والدولي ، والتعامؿ كمنظومػ  مػة دوؿ العػالـ عمػى أرػاس االحتػراـ وعػدـ التػدخؿ لػو 
الشػػؤوف الداخميػػ  والحلػػاظ عمػػى المصػػالل المشػػترك  تمػػا يحػػالظ عمػػى مصػػالل دوؿ المجمػػس 

 مصالل شعوتها.ويحالظ عمى أمنها وارتقراردا و 
 (1981)األمان  العام ،  :فيمكن توضيديا عمى الشكل التالي األىداف السياسية لممجمس أما

الوقػػػوؼ لػػػو وجػػػه التحػػػديات واألخطػػػار والحلػػػاظ عمػػػى أمػػػف دوؿ المجمػػػس مػػػف خػػػالؿ  .1
التحرؾ الجماعو لدوؿ المجمس لونة حد لمحرب العراقي  اإليراني  خالؿ الثمانينيات، واعتتػر 

 .أدداؼ مجمس التعاوف الريارو واالرتراتيجو ذلؾ أدـ

التصدي لالجتياح العراقو لمكويت لػو عقػد الترػعينيات، حيػث اعتتػر المجمػس تحريػر  .2
 الكويت أولوي  كترى لما له مف خطر أمنو كتير عمى دوؿ المجمس.

الحراؾ الدتمومارو الوارة والمشترؾ لدوؿ المجمس تعػد تحريػر الكويػت مػف أجػؿ إلػزاـ  .3
 تتنليذ قرارات مجمس األمف والقرارات الدولي  تخصوص الكويت. العراؽ
لمرػػػاندة دولػػػ  اإلمػػػارات العرتيػػػ  لػػػو ارػػػتعادة جزردػػػا  الرػػػممي ارػػػتخداـ كالػػػ  الورػػػائؿ  .4

 .1971الثالث التو تحتمها إيراف منذ عاـ 
دعػػػػـ القنػػػػايا العرتيػػػػ  تشػػػػكؿ جمػػػػاعو، وخاصػػػػ  القنػػػػي  المركزيػػػػ  لألمػػػػ  )القنػػػػي   .5

 ودعـ مريرة الرالـ والتمرؾ تالحقوؽ العرتي .اللمرطيني (، 
 التعاوف تيف مجمس التعاوف الخميجو والروؽ األورتي  المشترك  اقتصاديًا. .6
 التعاوف تيف مجمس التعاوف الخميجو والصيف والهند وتاكرتاف تجاريًا. .7
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  بادئ في سبيل تد يق ىذه األىدافووضعت عدة م

 المراواة لو الريادة. .1
 ات تالطرؽ الرممي .تروي  المنازع .2
 عدـ التدخؿ لو الشؤوف الداخمي . .3
 االنتماء الكامؿ لمعروت . .4
 التمرؾ تريار  عدـ االنحياز. .5

 الدولي نظامفي ال الخميجي مجمس التعاون ةمكانثالثًا:  
حيف ونة لقهاء القانوف الدولو معايير تقريـ المنظمات الدولي  وتنويعها إنما كانوا يعتػروف 

حيث قامت حركات تهدؼ إلى  ،لو لترات مف تاريخه تها المجتمة الدولو التو مرّ  عف التجارب
 رتط الدوؿ تتعنها مف أجؿ التكاتؼ وتحقيػؽ مزيػد مػف القػوة والتػأثير لػو المحػيط الػدولو، ولعػؿّ 

 ونػعهما اللقهػاء لممنظمػات الدوليػ مف المليد لو دذا المجاؿ اإلشارة إلى أدػـ تقرػيميف عمميػيف 
 ودمػا الػدوؿ األعنػاء المتعادػدة، ،حيات التو تتمتة تها المنظم  لػو كػؿ منهمػامف حيث الصال

 (45: 1983)األشعؿ،  .أو االتحاد الكونلدرالو والدوؿ التعاددي  أو االتحاد اللدرالو
تكامػؿ  تتمتػة الػدوؿ األعنػاء لػو المنظمػ  للو منظمػ  الػدوؿ المتعادػدة االتحػاد الكونلػدرالو

يػػًا، وتتكػػوف ديئػػ  مشػػترك  مػػف الػػدوؿ تقػػوـ تالتشػػاور والتنرػػيؽ ليمػػا يخػػدـ رػػيادتها داخميػػًا وخارج
وقراراتهػػا لػػػو دػػذا المجػػاؿ توصػػيات ال تتمتػػة تصػػل  اإللػػػزاـ إال  ،مصػػالل دولهػػا داخميػػًا وخارجيػػاً 

لو الداخؿ لتنليػذدا ومػف لػـ  واتخاذ اإلجراءات القانوني  ،تموالق  الدوؿ األعناء عميها تاإلجماع
 ،نه الداخميػػ ؤو ؽ تصػػريؼ شػػكمػػا أف لكػػؿ عنػػو حػػ، األعنػػاء ال ُيمػػـز تالتنليػػذيوالػػؽ مػػف الػػدوؿ 

 (46: 1983)األشعؿ،  والخارجي  تارتقالؿ قانونو تاـ.
االتحاد يتمتة تريادة وصػالحيات أقػوى،  لبف لدوؿ التعاددي  االتحاد اللدرالوأما لو منظم  ا

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

وتختمؼ الشئوف الداخمي  زيادة ونقصانًا حرتما يتلؽ عميه لو  ممارر  الشئوف الداخمي  الخاص ،
، أي الدرػػتور االتحػػادي ومنظمػػ  حكومػػ  االتحػػاد دػػو التػػو تعػػرؼ لػػو الميػػداف النظػػاـ األرارػػو

ف ؤو عػػض الشػػتكمػػا أنهػػا تمػػارس  ،الػػدولو ودػػو التػػو تمػػارس جميػػة الشػػئوف الخارجيػػ  والدلاعيػػ 
والجنرػػػػي  والخدمػػػػ  العرػػػػكري  وتعػػػػض أنػػػػواع  الداخميػػػػ  ذات الصػػػػلات المشػػػػترك  العامػػػػ  كالعممػػػػ 

 (46: 1983)األشعؿ، . النرائب
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تنتهػػو الشخصػػي  الدوليػػ  لألعنػػاء وتوجػػد شخصػػي   نظـووانػػل أنػػه لػػو دػػذا النػػوع مػػف الػػ
ومػف األمثمػ  عمػى دػذا  ،تممارر  أعماؿ الرػيادة قوـ تالنيات  عنهـتدولي  لدرالي  تمثمهـ جميعًا، و 

 .النوع دول  اإلمارات العرتي  المتحدة
اتلقػػت عمػػى التنرػػيؽ  األعنػػاءمػػى أف الػػدوؿ عديتاجػػ  النظػػاـ األرارػػو لممجمػػس  وقػػد نّصػػت

 . 7ولتحقيؽ تقارب أوثؽ ورواتط أقوى والقت عمى إنشاء المجمس ،ليما تينها والتعاوف والتكامؿ
لبذا طتقنا المعايير التو ونعها اللقهاء لممنظمات الدوليػ  وجػدنا أف مجمػس التعػاوف منظمػ  

لتحقيػػػػؽ مصػػػػالحها اتحػػػػدت إرادات مجموعػػػػ  مػػػػف الػػػػدوؿ عمػػػػى إنشػػػػائها  ،ذات شخصػػػػي  معنويػػػػ 
وونػػػعت لهػػػا ميثاقػػػًا يحػػػدد أدػػػدالها واختصاصػػػاتها واللػػػروع العاممػػػ  ليهػػػا مػػػة  ،المشػػػترك  الدائمػػػ 

 (51: 1983)األشعؿ، . وخارجياداخميًا  احتلاظ كؿ مف الدوؿ األعناء، تريادتها التام 
وأوجػػه والصػػالت،  وتوثيػػؽ الػػرواتط وتحقيػػؽ والتػػراتط والتكامػػؿ لالمهمػػ  الرادنػػ  دػػو التنرػػيؽ

التعاوف القائم  لو مختمؼ المجاالت لتتمكف الدوؿ األعناء مف الوصػوؿ إلػى المرحمػ  الالحقػ  
  8.ودو مرحم  الوحدة

ذا كػػاف المعيػػار  كمػػا يقنػػو  دػػو األقػػرب إلػػو صػػيغ  مجمػػس التعػػاوف (االتحػػاد الكونلػػدرالو)وا 
لػبف اللػػارؽ الػذي يتميػػز تػه مجمػػس التعػاوف وينػػلو عميػه شػػيئًا  ،تػذلؾ تنظيمػػه ونظامػه األرارػػو

مف الخصوصي  دو ما ألرزته تجرت  الممارر  تيف أعنائه مػف عػدـ االلتػزاـ تحرليػ  النصػوص 
والقتػػوؿ تالقميػػؿ الممكػػف تاإلجمػػاع،  وتلنػػيؿ روح التعػػاوف ،لػػو مراعػػاة ظػػروؼ كػػؿ دولػػ  عنػػو

إال أف صػيغ  العمػؿ لػو  ،متيػ  الممزمػ  لػو تعػض األمػورتداًل مف الكثير الذي ال يتأتو إال تاألغ
المجمس رػارت عمػى مماررػ  قاعػدة اإلجمػاع تقػدر اإلمكػاف، كمػا رػار العمػؿ لػو المجمػس عمػى 

ف كانػت طموحػ  ا  تممس األمور الممكف تنليذدا وتأجيؿ تمؾ التو تتدو غير ممكنػ  التنليػذ حتػى و 
 (53: 1983)األشعؿ،  .ومرغوت 

عد بم اييس ال انون الدولي منظمة دولية ي   يمجمس التعاون الخميج أن  جتستننومن ىنا 
ويدل عمى ذلـك أن مجمـس التعـاون   عسكرياً  يمكن اعتباره دمفاً  ختصاص والقميمية عامة اإلإ

قتصــادية والث افيــة الخميجــي يعمــل فــي جميــع الميــادين وفــي مختمــف المجــاالت السياســية واال
ي تصر عممو ف ط عمى الجوانب العسكرية  وال  خرىالمجاالت األ منية وغيرىا منوالدفاعية واأل

 ضد دولة أو دول معينة. باالضافة إلى أنو ليس موجياً 
 

                                                           
 .، المادة االولى1981النظاـ االراس لمجمس التعاوف،  7

 ، المادة الراتع .1981النظاـ االراس لمجمس التعاوف،  8
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 م دمة

تمتػػػػاز الريارػػػػات الخارجيػػػػ  لػػػػدوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو تالتشػػػػاته نتيجػػػػ  تشػػػػاته الػػػػنظـ 
الرياري  الحاكمػ  لػو دولهػا، دػذس الريارػات تعتمػد عمػى ريارػ  االعتػداؿ، لهػو ال تميػؿ لمعنػؼ 

وال تتػػدخؿ لػػو الشػػئوف الداخميػػ  لمػػدوؿ، وتحتػػـر رػػيادة كػػؿ دولػػ  عمػػى أرانػػيها  مػػة دوؿ الجػػوار،
وموارددػػػا، وتعتمػػػد الحػػػوار الرػػػممو مػػػة ا خػػػريف، وتمتػػػاز الريارػػػات الخارجيػػػ  لمجمػػػس التعػػػاوف 
الخميجو تتأثيردػا لػو التعػامالت الدوليػ ، وتتركػز دػذس الريارػات عمػى التعػد االقتصػادي المتمثػؿ 

الػذي يعطيهػا أدميػ  كتيػرة عمػى الرػاح  الدوليػ ، والجانػب ا خػر الػذي تتركػز لو النلط الخميجو 
يػػػ  قميمو لػػػو ظػػػؿ التطػػػورات اإلقميمػػػعميػػػه الريارػػػات الخارجيػػػ  لممجمػػػس دػػػو ريارػػػ  التػػػوازف اإل

واألمني ، والتطورات الدولي  عمى الصعيد االقتصادي، وتتوالؽ دوؿ مجمس التعاوف الخميجو لػو 
أدائها العاـ ولؽ ريار  االعتػداؿ والتػوازف والهػدوء وعػدـ اإلثػارة، والرػعو  رياراتها الخارجي  لو

لحػػػؿ القنػػػايا تأرػػػموب دتمومارػػػو يحقػػػؽ الغايػػػات، األمػػػر الػػػذي أعطػػػى المجمػػػس قػػػدرًا كتيػػػرًا مػػػف 
 ي  والدولي .قميمالمصداقي  عمى الراح  اإل

ريػػؼ أي ملهػػـو يكػػوف ومػػف المعمػػـو لػػو أدتيػػات الريارػػ  الخارجيػػ  والعالقػػات الدوليػػ ، أف تع
مػػػف ثنايػػػا خصائصػػػه المشػػػترك ، إال أف تعريػػػؼ الملكػػػريف يختمػػػؼ تػػػاختالؼ مرجعيػػػاتهـ اللكريػػػ  

 تالنرت  لمريار  الخارجي  ودذا يعكس مدى تعقيددا.

 مفيوم السياسة الخارجية 
إف مػػا يميػػز الريارػػ  الخارجيػػ  دػػو تعػػدد محػػدداتها وجهػػات صػػنة قراراتهػػا وررػػـ توجهاتهػػا، 

 (29: 2002ى أف التوجه نحو تيئ  الثاتت ليها دو التغير الدائـ لو المواقؼ.)القرنو، إنال  إل

 فكل تعريف ييمل بعض جوانب وأبعاد الظاىرة وىذا األمر يعود لعدة اعتبارات أىميا:

أف مكانػػ  الػػدوؿ لػػو النظػػػاـ الػػدولو تعتػػر عػػف أدػػػدالها وطموحاتهػػا لػػو محيطهػػا الخػػػارجو   .1
 حيث أف الريار  الخارجي  لمدوؿ العظمو تختمؼ عنها لمدوؿ الصغرى.

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

مف دنػا يجػب أف يجمػة تعريػؼ الريارػ  الخارجيػ  تػيف محػددات الريارػ  الخارجيػ  وأدػدالها 
وتوجهاتها وأدواردا، وكذا الورائؿ التو تنلذ تهػا، أي تػيف االتجادػات وااللتزامػات الدوليػ  وقػدرات 

 (14: 2005وحوالز اللعؿ. )مالح، 
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نػػػاًء عمػػػى مػػػا رػػػتؽ يمكػػػف تعريػػػؼ الريارػػػ  الخارجيػػػ  عمػػػى أنهػػػا كػػػؿ تجميعػػػو لمجموعػػػ  وت
التوجهات واألدداؼ والمخططات وااللتزامػات التػو تحركهػا ورػائؿ لتمويمهػا وتحويمهػا إلػى رػموؾ 

 (2012لعؿ خارجو. )توقارة، 
ــة وتتــداخل السياســة الخارجيــة مــع مجموعــة مــن المفــاىيم المت اربــة معيــا مــن ديــث الدال  لي

 وأىميا:
 العالقات الدولية  - أ

تعرؼ العالقات الدوليػ  لػو إطػار عػاـ تأنهػا ذلػؾ اللػرع مػف العمػـو الريارػي  الػذي يهػتـ تالشػؤوف 
 (sankhonor ,1992:711). الخارجي  والعالقات الدولي 

التلػػاعالت عمػػى المرػػرح أف  غيػػر ،ف العالقػػات الدوليػػ  دػػو مجمػػؿ الريارػػات الخارجيػػ  لمػػدوؿإ
خػػػػري دوف مرػػػػتوى الدولػػػػ  مثػػػػؿ حركػػػػات التحػػػػرر، الجماعػػػػات أالػػػػدولو شػػػػهدت وجػػػػود محػػػػددات 

 .العرقي ، المنظمات الدولي  لوؽ الحكومي  والشركات متعددة الجنريات

 الدبموماسية واالستراتيجية - ب
لتحقيػػػؽ أدػػػداؼ تػػػرتتط الدتمومارػػػي  واالرػػػتراتيجي  تالريارػػػ  الخارجيػػػ  مػػػف حيػػػث أنهػػػا ورػػػائؿ 

لمريارػػ   يالريارػػ  الخارجيػػ ، لالدتمومارػػي  تختمػػؼ عػػف الريارػػ  الخارجيػػ ، لهػػو الوجػػه التنليػػذ
 (26: 1962الدولي . )غالو، الخارجي  والتو تعتتر الوجه التشريعو إلدارة العالقات 

منا أّمػػا االرػػتراتيجي  لهػػو لػػف ارػػتخداـ القػػوة لموصػػوؿ إلػػى أدػػداؼ الريارػػ ، مػػة ارػػتخداـ ورػػائ
 (614: 2002التو نمتمكها ألنؿ ارتخداـ. )مهنا، 

، والثػانو يمثمهػا الجانػب األوؿ رممو يقوـ عمى االقنػاع والتلػاوض ،يفهلالريار  الخارجي  وج
 كراس تالقوة.لف اإل الذي يقـو عمى العركري

 السياسة الداخمية - ت
لالريارػ   (Kissinger,1969,261)إف الريار  الخارجي  تتدأ أيف تنتهو الريار  الداخمي ، 

الخارجيػػ  دػػو انعكػػاس لمريارػػات الناتجػػ  عػػف تلاعػػؿ متغيػػرات التيئػػ  الداخميػػ ، ودػػذا يػػدلؿ عمػػى 
وجػػود تػػراتط تػػيف الريارػػ  الداخميػػ  والريارػػ  الخارجيػػ  ويلهػػـ لػػو إطػػار االنتمػػاء لمدولػػ  كمصػػدر 

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

حيػػث رػػيتـ درارػػته لػػو متحثػػيف، تحيػػث نتنػػاوؿ لػػو المتحػػث األوؿ المحػػددات الداخميػػ  لمريارػػ  
الخارجيػػ  لمجمػػس التعػػاوف، تينمػػا لػػو المتحػػث الثػػانو نتطػػرؽ إلػػى المحػػددات الخارجيػػ  لمريارػػ  

 الخارجي  لممجمس.
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 لخارجية لمجمس التعاون الخميجيالداخمية لمسياسة االمبدث األول: المدددات 

يػػ  أو دوليػػ  التػػد مػػف إقميمأو  محميػػ  لمحػػديث عػػف أي ريارػػ  خارجيػػ  ألي دولػػ  أو منظومػػ 
تتلػاوت دػذس المحػددات لػو و ، ، والتو تشمؿ العديد مف المحدداتالحديث عف المحددات الداخمي 

عمميػ  صػنة )( لػو كتاتػه أونػل )جوزيػؼ لرانكػؿ، وقػد تها عمػى الريارػات الخارجيػ  لمػدوؿتأثيرا
، ولكػػػف تأشخاصػػػها مػػػف ألػػػراد ار الدولػػػ  ال يصػػػنة مػػػف طػػػرؼ الدولػػػ قػػػر (، أف الريارػػػ  الخارجيػػػ 

ولكننػػػا رػػػنركز لػػػو دػػػذا المتحػػػث عمػػػى أدػػػـ دػػػذس المحػػػددات والتػػػو لهػػػا تػػػأثير عمػػػى  ،ومجموعػػػات
 (Frankel, 1963: 2) ، ورنتحدث لو ثالث محددات رئيري  ودو :والدولو وقميمالونة اإل

 .سياسية مدددات أواًل:
 .ديموغرافيةمدددات  :ثانياً 
 .اقتصادية مدددات :ثالثاً 

 

 السياسية مددداتأواًل:  ال

المحػػددات الريارػػػي  مػػف المػػػؤثرات المهمػػػ  التػػو تؤخػػػذ تعػػيف االعتتػػػار عنػػػد أصػػحاب القػػػرار لػػػو 
التعػػاوف  والتػػو تحػدد توجهاتهػػا الريارػػي  تجػػاس الػدوؿ األخػػرى، لمجمػػس ،الريارػ  الخارجيػػ  لمدولػػ 

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  

ؿ عمػػى الرػػاح  الدوليػػ  كمنظومػػ  ريارػػي  ارتكػػزت لػػو ريارػػاتها عمػػى والعرتيػػ  والدوليػػ ، والتعامػػ
االحتػػراـ المتتػػادؿ، وعػػدـ التػػدخؿ لػػو الشػػئوف الداخميػػ  لػػدوؿ المجمػػس ولػػدوؿ الجػػوار، مػػة مراعػػاة 

 (2015، مان  العام األمصالل المجمس المشترك ، وتما يحقؽ األمف واالرتقرار لمجمية. )
األخطار األمني  التو تواجه منطق  الخمي  تشكؿ عػاـ، كانػت لمنذ تأريره، ولو ظؿ التحديات و 

ريارات مجمس التعاوف الخميجو ترتكز عمى الحلاظ عمى أمف الخمي  وارػتقرارس، والتصػدي لكػؿ 
أرتاب ومصادر الخطر، األمر الػذي كػاف وانػحًا لػو الحػرب العراقيػ  اإليرانيػ ، والغػزو العراقػو 

ريارػات المجمػس التحػرؾ الجمػاعو لػدوؿ مجمػس التعػاوف  لدول  الكويت واحتاللها، حيث حػددت
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 

لجزردػػا الػػثالث طنػػب الكتػػرى وطنػػب الصػػغرى وأتػػو  العرتيػػ  المتحػػدة ودعمهػػا لػػو ارػػتعادة حقهػػا



36 
 

مورػػػى، وذلػػػؾ تارػػػتخداـ كالػػػ  الورػػػائؿ الرػػػممي ، ولػػػو المجػػػاؿ الريارػػػو عمػػػى الرػػػاح  العرتيػػػ  
والدوليػػ  لقػػد ركػػزت الريارػػات الخارجيػػ  لممجمػػس عمػػى العمػػؿ المشػػترؾ لػػدعـ القنػػايا العرتيػػ ، 

، االمانػ  العامػ   اإلقميمي  والدولي . )وخاص  القني  اللمرطيني  لو كؿ المرتويات وعمى الراح
2015) 

إف طتيعػػػ  الػػػنظـ الريارػػػي  لػػػو مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو تعتمػػػد لػػػو نظمهػػػا الريارػػػي  الطريقػػػ  
الممكيػػػ  واألميريػػػ  والعائميػػػ  والوراثيػػػ ، ودػػػذا يعنػػػو غيػػػاب األحػػػزاب الريارػػػي  وجماعػػػات النػػػغط 

صػػناع  القػػرار، وتػػذلؾ ال يمعػػب دورًا لػػو  الريارػػو، والتػػو يترتػػب عميهػػا غيػػاب دور المػػواطف لػػو
التػػأثير لػػو الريارػػات الخارجيػػ  لدولػػه، مػػة أف تعػػض دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لػػو ا ونػػ  
األخيػػػرة شػػػػهدت تعػػػض اإلصػػػػالحات، كػػػػبجراء انتخاتػػػات تمديػػػػ  لػػػػو المممكػػػ  العرتيػػػػ  الرػػػػعودي ، 

كات الريارػػػػي  ومحػػػػاوالت اصػػػػالحي  لػػػػو دوؿ المجمػػػػس األخػػػػرى، حيػػػػث ظهػػػػرت تعػػػػض المشػػػػار 
وتعػػػددت المؤررػػػات مػػػػف خػػػالؿ وجػػػػود رػػػمط  تنليذيػػػػ  ومجمػػػس وزراء وجهػػػػاز تشػػػريعو ورػػػػيادة 
لمقنػػاء داخػػؿ دوؿ المجمػػس، األمػػر الػػذي أحػػدث تقػػارب تػػيف المؤررػػات، وأصػػتل دنػػاؾ تعػػاوف 
مشػػػترؾ لػػػو كالػػػ  المجػػػاالت الريارػػػي  واالقتصػػػادي  واألمنيػػػ  واالجتماعيػػػ  والثقاليػػػ  والصػػػحي ، 

 (13/08/2014المختمل . )دياجن ، ارات خارجي  متشاته  لممجمس مف القنايا ووجود ري

 ديموغرافيةمدددات ثانيًا: 

يعتتر المحدد الديموغرالو تتعديه اإليجاتو والرمتو مف المحددات الداخمي  ألنماط التلاعالت لو 
تنػخـ الرػكانو، الدوؿ، لالتحوالت الديموغرالي  تلرض تهديدات لالرتقرار الريارػو مػف خػالؿ ال

واختالؿ التوزية المجتمعو وتراجة معدالت الخصوت ، انال  لممشاكؿ المجتمعي  المتعددة والتو 
 تمثؿ مدخؿ رئيرو لالحتقاف الداخمو، ورنتحدث لو دذا المحدد لو ثالث عناصر أراري :

 الموقة الجغرالو لمخمي  . -1
 الركاف لو دوؿ مجمس التعاوف الخميجو . -2
 األجنتي  لو دوؿ المجمس .العمال   -3
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 الجغرافي لمخميج الموقع  -1
حيث  ،الجزيرة العرتي  يرة، ودناؾ تداخؿ تيف الخمي  وشتهيتمتة الخمي  تأدمي  ارتراتيجي  كت

ومػف الجنػوب الشػرقو  ،، ومػف الغػرب التحػر األحمػرشػته الجزيػرة العرتيػ الخمي  مػف الشػرؽ  يحدّ 
 ىخػػػر أ الجزيػػػرة دواًل جزيريػػػه ودوالّ  خمػػػي  عػػػدف، وتنػػػـّ والغرتػػػو المحػػػيط الهنػػػدي وخمػػػي  عمػػػاف و 

الخمػػػي ، )القطػػػب، عمػػػى رػػػواحؿ  ةخميجيػػ  ألنهػػػا تطػػػؿ عمػػػى الخمػػي  تارػػػتثناء الػػػيمف الػػػذي ال يقػػ
يراف والعراؽ لكػؿ منهمػا رػواحمه المطمػ  عمػى الخمػي  دوف أف تكػوف جػزءًا 708: 1978 مػف ( وا 

التمييز مف التحديػد الجغرالػو لمػدوؿ الخميجيػ  والتحديػد شته الجزيرة العرتي ، ودذس نقط  ترتدعو 
يػػرافالريارػػو لهػػا، لمػػف الناحيػػ  الريارػػي  ارػػتتعدت العػػراؽ و  مػػف مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو رغػػـ  ا 

 ؿأنهما تحمالف الصل  الخميجي ، لو حػيف تػـ الحػديث عػف رتػط الػيمف تػالمجمس رغػـ أنػه ال يطػ
ذي تقػػة الػػو  ،لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ومػػؤثراً  مهمػػاً  عمػػى الخمػػي ، ويمعػػب الموقػػة الجغرالػػو دوراً 

نهػا أ، كمػا ارػتراتيجي  مػف خػالؿ رػيطرتها عمػى أكتػر مخػزوف نلطػودمي  دوله لو منطق  ذات أ
و لػػو المنطقػػ ، وقػػد اكترػػتت منطقػػ  الخمػػي  ودوؿ مجمػػس التعػػاوف قميمػػتقػػة لػػو قمػػب التنػػالس اإل

ات العالميػػػ  لقيمتهػػػا االرػػػتراتيجي  والجيوتوليتكيػػػ  لػػػو االرػػػتراتيجي ووارػػػع ً  كتيػػػرةً  الخميجػػػو أدميػػػ ً 
ي  لػو التوازنػات الدوليػ ، والتو جعمت منها ركيزة أرارػ ،واألمني  واالقتصادي  والعركري  المتميزة

لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو ُتعد مف أكتر المراحات العرتي  وأكثردػا غنػى ( 9: 1984)مقمد، 
 (141: 2004ركانًا. )رويد، وأقمها 
كمػػػا وتعتتػػػر منطقػػػ  الخمػػػي  العرتػػػو ملصػػػاًل ارػػػتراتيجيًا لػػػو عالقػػػات الصػػػراع تػػػيف الشػػػرؽ  

ودػػو تقػػة عمػػى محػػور طػػرؽ المواصػػالت التحريػػ  والجويػػ  تػػيف أورتػػا والشػػرؽ األورػػط  ،والغػػرب
وغػػرب أرػػيا وجنػػوب شػػرؽ أرػػيا، لهػػذا الموقػػة الجغرالػػو االرػػتراتيجو جعمػػه محػػط ادتمػػاـ جميػػة 

دػػػذس ( وتعتتػػػر 48: 2006)العجمػػػو،  ،النػػػخم الػػػدوؿ تلنػػػؿ تمتعػػػه تبنتػػػاج الػػػنلط واحتياطاتػػػه 
مجمػػس التعػػاوف، ولػػو نلػػس الوقػػت تمقػػى تمرػػؤولي  كتيػػرة عمػػى الريارػػ  المميػػزات أوراؽ قػػوة تيػػد 

تمعػػب دورًا لػػاعاًل تجػػاس أف  والتحػػديات الكتيػػرة المحيطػػ  تػػه، ويتطمػػب منهػػا قمػػيـالخارجيػػ  تجػػاس اإل
 كال  القنايا.

 

 السكان  -2
يعتتػػػر عنصػػػر الرػػػكاف مػػػف العناصػػػر المهمػػػػ  ذات األثػػػر الكتيػػػر لػػػو الريارػػػات الخارجيػػػػ  

عػػداد رػػكاف تعػػض دوؿ المجمػػس تعتتػػر أقميػػ  مقارنػػ  مػػة أأف  عػػاوف الخميجػػو، حيػػثلمجمػػس الت
أدى اكتشاؼ التتػروؿ وتطػور الخػدمات الطتيػ  والصػحي  والتيئيػ  العمال  الوالدة لتمؾ الدوؿ، وقد 

مثػػؿ ارتلػػاع  ،نتيجػػ  عوامػػؿ متعػػددة ،لػػو دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو إلػػى زيػػادة رػػكاني  كتيػػرة
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ألف حكومػػات دػػذس الػػدوؿ كانػػت تشػػجة عمػػى ذلػػؾ مػػف خػػالؿ صػػرؼ متػػال  ماليػػ   ،نرػػت  المواليػػد
القػػرى والتورػػة لػػو خػػدماتها  قامػػ لكػػؿ مولػػود لػػو تعػػض دوؿ المجمػػس مثػػؿ الكويػػت، انػػال  إل

وتحنػػيردا، وكػػاف الرػػكاف ينتقمػػوف مػػف القػػرى واألريػػاؼ إلػػى المػػدف تحثػػًا عػػف عمػػؿ حكػػومو أو 
ى وعواصـ دوؿ المجمس، ودذس الهجرة أدت إلى ارتلػاع عمؿ خاص ال تتولر إال لو المدف الكتر 

ولقػػد كانػػت دػػذس التػػنقالت والهجػػرة ( 79: 2002، )عتيػػد، نرػػت  الرػػكاف لػػو المػػدف تشػػكؿ كتيػػر
، لكػػػف ترتػػػب عمػػػى دػػػذس الهجػػػرة الرػػػكاني  نتػػػائ  رغيػػػدٍ  وعػػػيشٍ  كريمػػػ ٍ  الرػػػكاني  لمتحػػػث عػػػف حيػػػاةٍ 

اجتماعي  واقتصادي  رمتي  عمى دوؿ المجمس وتشكؿ متلاوت تيف دوله، ومف دػذس النتػائ  زيػادة 
إنػال  لنػدرة تػولر  ،الصحي  وورائؿ النقؿو التعميمي ، و النغط عمى التيئ  والخدمات االركاني ، 
اصػ  ممػف ال يممكػوف الختػرة والمػؤدالت المطموتػ  وخ ،لرص العمؿ لمػذيف انتقمػوا لممػدف الرئيرػي 

 (3: 2009. )الركراف، لمعمؿ
دذا األمر الذي يؤثر لو الريارات الخارجي  لمجمس التعاوف الخميجو مف خػالؿ التصػدي لعػدـ 

وتاكرػػػتاف ذات التعػػػداد  إيػػػرافمثػػػؿ  ،وقميمػػػالتػػػوازف الرػػػكانو لػػػدوؿ المجمػػػس مػػػة دوؿ الجػػػوار اإل
تجاس مواجه  المشكم  الركاني  وتحويمها إلى ميزة يتطمب ريارات وانح   ودذاالركانو الكتير، 

 ،وعمػػؽ ارػػتراتيجو لممجمػػس مػػف خػػالؿ مػػا طػػرح داخػػؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف ريارػػات
( ولذلؾ يشكؿ عامؿ الركاف أثرًا كتيرًا لو 49: 2002)عتيد،  ،كريار  االتحاد الكامؿ لممجمس

 لتعاوف الخميجو مة الدوؿ األخرى إقميميًا ودوليًا.مجمس االريارات الخارجي  لدوؿ 
 

 جنبية العمالة األ -3

لرزت الثروة النلطيػ  لػو منطقػ  الخمػي  أجػواء جاذتػ  لمهجػرة لمولػود مػف خػارج المنطقػ ، لولػدت أ
مػػف الوالػػديف  نػػال  لكثيػػرٍ إلريقيػػ ، وآرػػيوي  وأ عرتيػػ عمالػػ  األجنتيػػ  مػػف جنرػػيات مختملػػ  إليهػػا ال

لزيارة الحرميف الشريليف لو المممك  العرتي  الرعودي  ويتقػوا ليهػا وال يعػودوا لتمػدانهـ لمتحػث عػف 
 العمؿ والعيش الكريـ.

ف نرت  الوالديف مػف العمالػ  األجنتيػ  لمنطقػ  الخمػي  مػف خػالؿ تصػاعددا الكتيػر مػف لتػرة إلػى إ
% لػو 80الكتيػر لقػد تمغػت  دد رػكاف الػدوؿلعػ نرت ً  ،دوؿ المجمسلأخرى، شكمت صورة مخيل  

% لػو التحػريف، تينمػا تراوحػت نرػتتها 26و% لػو عمػاف، 62و% لو الكويت، 63و، اإلمارات
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دػػػذس الزيػػػادة وارتلػػػاع نرػػػت  الوالػػػديف مػػػف ، (103: 2011)رػػػميماف،  ،لػػػو الرػػػعودي  إلػػػى الثمػػػث
اجتماعيػًا وثقاليػًا، حيػث كػاف و  ادياً اقتصػو  لها تأثيراتها الرػمتي  ريارػياً أف  العمال  االجنتي ، الشؾ

لرص العمؿ المتاح  لممواطنيف  لها تأثير عمى تركيت  المجتمة الخميجو وعاداته وتقاليدس، وتقميؿ
حداث خمػؿ وانػل تالتركيتػ  الرػكاني ، كمػااأل جنتيػ  كانػت مػف العوامػؿ أف العمالػ  األ صمييف، وا 

خميجػػػو أمػػػاـ مرػػػئوليات ونػػػة الحمػػػوؿ المهمػػػ  التػػػو ونػػػعت المرػػػئوليف لػػػو مجمػػػس التعػػػاوف ال
والعمؿ عمى توجيهها تاالتجاس الصحيل الذي يرادـ لو  ،المنارت  لمتخليؼ مف آثار دذس العمال 

)رػػػميماف،  .تكػػػويف التيئػػػ  األرارػػػي  لهػػػذس الػػػدوؿ والمشػػػارك  لػػػو التنميػػػ  االقتصػػػادي  والصػػػناعي 
2011 :125) 
لمنػغط الريارػو مػف قتػؿ المجتمػة الػدولو والمنظمػات قنايا العمال  األجنتيػ  تمثػؿ أداة وتاتت 

الحقوقيػػػ  لػػػو ظػػػؿ التطػػػورات االقتصػػػادي  الحديثػػػ ، لأصػػػتحت مػػػدخاًل لمتػػػدخالت الخارجيػػػ  لػػػو 
الشئوف الداخميػ  لػدوؿ المجمػس تحػت حجػ  انتهاكػات االتلاقيػات الدوليػ  المتعمقػ  تالعمػؿ وحقػوؽ 

ى الهوي  الخميجي  والتركيتػ  الرػكاني  واألونػاع األمر الذي يؤثر رمتًا عم ،المهاجريف وعائالتهـ
لػػػو الريارػػػات  مػػػف دنػػػا لػػػبف العمالػػػ  األجنتيػػػ  كمحػػػدد ديمغرالػػػو شػػػكمت نقطػػػ  مهمػػػ   ،األمنيػػػ 

ألنها شكمت تهديدًا حقيقيًا ألمف وارػتقرار مجمػس التعػاوف الخميجػو ودولػه،  ،الخارجي  ومحدداتها
التػػػو قػػػاـ تهػػػا العمػػػاؿ ا رػػػيويوف لتحرػػػيف  وكػػػاف ذلػػػؾ وانػػػحًا لػػػو االنػػػطراتات واالحتجاجػػػات

ظػػػرولهـ وأحػػػوالهـ دػػػذس األحػػػداث التػػػو لػػػو ارػػػتغمت وخرجػػػت عػػػف أدػػػدالها لشػػػكمت تحػػػدي أمنػػػو 
 (70: 2011)عتد الكريـ،  .وتهديد خطير لممنطق 

 االقتصادية مدددات: الثالثاً 

الخارجيػػ ، لمػػا يمثمػػه مػػف يشػػكؿ العامػػؿ االقتصػػادي محػػددًا مػػؤثرًا لػػو صػػناع  القػػرارات الريارػػي  
أدميػػٍ  كتيػػرٍة، لهػػو العصػػب األرارػػو لمدولػػ ، وازدادت أدميتػػه لػػو العػػالـ تعػػد الحػػرب التػػاردة مػػة 
انتشػػػار ألكػػػار االعتمػػػاد المتتػػػادؿ والتكامػػػؿ واالنلتػػػاح االقتصػػػادي، ويؤكػػػد )لويػػػد جينػػػيس( أدميػػػ  

مػػا يعكػػس قػػوة الدولػػ  وتػػأثير  وتػػأثيرات العوامػػؿ االقتصػػادي  لػػو الريارػػات الخارجيػػ  لمػػدوؿ، ودػػذا
 (36: 2002قراراتها عمى رياراتها الخارجي  وعالقاتها الداخمي  واإلقميمي  والدولي . )داس، 
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لالمحدد االقتصادي المتمثػؿ لػو الػنلط لػو مجمػس التعػاوف الخميجػو يمعػب دورًا كتيػرًا لػو التػأثير 
العمػػود اللقػػري القتصػػاديات الػػدوؿ، لػػو الريارػػات الخارجيػػ  والمتغيػػرات الريارػػي ، لػػالنلط يشػػكؿ 

ولكنػػه يحتػػاج لالرػػتقرار الريارػػو والػػديمغرالو، ويحتػػاج لهػػدوء وارػػتقرار عمػػى المرػػتوى اإلقميمػػو 
والػػدولو، ألف ارػػتقراردا يعنػػو ارػػتقرار متيعػػات الػػنلط وعوائػػدس، وعمػػى أدميػػ  دػػذا المحػػدد إال أنػػه 

ًا عمػػى أصػػحاب القػػرار أف تتتػػة ريارػػات يقيػػد تصػػرلات الػػدوؿ إقميميػػًا ودوليػػًا، لهػػو يلػػرض أحيانػػ
خارجي  معاكر  لقناعاتها مف أجؿ الحلاظ عمى ارتقرار األوناع المحيطػ ، حتػى ال تػؤثر رػمتًا 

لمنػػػذ ظهػػور التتػػروؿ لػػو منطقػػ  الخمػػػي ،  (13/08/2014)دياجنػػ ، عمػػى معامالتهػػا النلطيػػ ، 
رػتراتيجي ، لأصػتحت جميػة توحدت دوؿ مجمس التعاوف الخميجػو لممحالظػ  عمػى دػذس الثػروة اال

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 التحويميػػ  

ى أف جمية دوؿ التو تعتمد عمى النلط، وكانت ايراداتها تعتمد عمى التتروؿ ومشتقاته، إنالً  إل
المجمػػػس تعتمػػػد لػػػو اقتصػػػاددا عمػػػى الػػػنلط، والػػػذي أصػػػتل العتػػػًا مهمػػػًا لػػػو االقتصػػػاد العػػػالمو، 
وأصتحت ريارات المجمس االقتصادي  تمثؿ عاماًل ألرعار التتػروؿ لػو الرػوؽ العػالمو، والػذي 
تعتمػػػػد عميػػػػه غالتيػػػػ  أرػػػػعار المنتجػػػػات والرػػػػمة والخػػػػدمات، ولػػػػذلؾ كانػػػػت دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف 
الخميجػػو حريصػػ  عمػػى أف تكػػوف ريارػػاتها لػػو دػػذا المجػػاؿ قائمػػ  عمػػى المحالظػػ  عمػػى أرػػعار 

 (69: 2010التتروؿ وخاص  لو ظؿ األزمات الرياري  واالقتصادي . )صادؽ، 
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 الخارجية لمسياسة الخارجية لمجمس التعاون الخميجيالمبدث الثاني: المدددات 

المػػؤثرة لػػو الريارػػات الخارجيػػ  لمػػدوؿ، حيػػث تطػػرح دػػذس تعتتػػر التيئػػ  الخارجيػػ  مػػف العوامػػؿ 
التيئػػ  تمرػػتوياتها اإلقميميػػ  والدوليػػ  مجموعػػ  متغيػػرات تػػؤثر عمػػى الريارػػ  الخارجيػػ ، ورػػنتحدث 

والمحػػػددات الدوليػػ . )محمػػػد، عػػف المحػػددات الخارجيػػػ  مػػف خػػػالؿ كػػّؿ مػػف المحػػػددات اإلقميميػػ  
1999 :24). 

 قميميةأواًل: المدددات اإل 

تتػػأثر ريارػػ  مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تطتيعػػ  التلػػاعالت والتوازنػػات اإلقميميػػ  المحيطػػ ، األمػػر 
الذي ينعكس عمى قراراتها الخارجي  تجاس الدوؿ، وكال  القنايا المتعمقػ  تػدوؿ الجػوار الجغرالػو، 

 ورنتحدث لو دذا الجانب لو عدة عناصر متداخم  ومهم  عمى النحو التالو :
 نو.الدور اإليرا .1
 النزاعات الحدودي  تيف دوؿ المجمس مة دوؿ الجوار . .2
 العالق  مة إررائيؿ. .3

 

 الدور اإليراني   -1

العالقػػات اإليرانيػػ  الوديػػ  تػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ال تمنػػة شػػعور المجمػػس تاالنزعػػاج مػػف 
لػو دوؿ  الريارات اإليراني  تجػاس دولػه، خاصػ  أف إيػراف دولػ  كتيػرة ولهػا امتػدادات شػيعي  كتيػرة

%، 30المجمس، ودػو ترػتغؿ ذلػؾ تشػكؿ رػمتو، لدولػ  الكويػت يتػراوح عػدد الرػكاف الشػيع  تهػا 
% مف رػكانها شػيع ، ودنػاؾ تخػوؼ وقمػؽ كتيػر يتعػاظـ يومػًا تعػد يػوـ مػف 60والعراؽ والتحريف 

احتمػػاؿ إقامػػ  دولػػ  شػػيعي  لػػو العػػراؽ، األمػػر الػػذي قػػد يشػػجة شػػيع  الخمػػي  عمػػى التحػػرؾ تػػنلس 
جاس، لذلؾ كثير مف شيوخ الخمػي  ودولهػـ وشػعوتهـ شػاركوا الممػؾ الرػعودي عتػد اهلل تػف عتػد االت

يػراف ثػـ يتجػه إلػى التحػريف  العزيز مخاولػه مػف تكػويف دػالؿ شػيعو يمتػد مػف لتنػاف إلػى العػراؽ وا 
يػراف لػو نزاعهػا حػ وؿ جنوتًا وما تعددا، إنال  إلى التوتر القائـ تيف اإلمػارات العرتيػ  المتحػدة وا 

 (186: 2007الجزر الثالث. )تشوتيف، 
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إف تنػػػامو المشػػػروع النػػػووي اإليرانػػػو وكػػػذلؾ التحػػػرؾ اإليرانػػػو الكتيػػػر لػػػو تعػػػض دوؿ مجمػػػس  
التعاوف الخميجو دليؿ وانل عمى التمدد الشيعو لو المنطق  والذي تدأت مالمحه تظهر تشػكٍؿ 
وانٍل، كؿ ذلؾ تكؿ تأكيػد يهػدد التواجػد الرػنو لػو منطقػ  الخمػي  والتػو تػأثرت عالقاتهػا تػبيراف 

مثيٍر لمقمؽ ممػا يحػدث لػو العػراؽ، ومػا يحػدث لػو الػيمف، كمػه يػدعو لمخػوؼ مػف تصػدير تشكٍؿ 
اللكػػػػر الشػػػػيعو ولكػػػػر الثػػػػورة اإليرانيػػػػ  تهػػػػدؼ قمػػػػب األنظمػػػػ  الحاكمػػػػ  لػػػػو دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف 

 (54: 2012الخميجو التو تعتتردا إيراف دوؿ معادي  لها. )الشمري، 
خداـ العديػػػد مػػػف الورػػػائؿ والمحػػػاوالت لمجاتهػػػ  وقػػػد حاولػػػت دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو ارػػػت 

األخطػػػػار التػػػػو تػػػػأتيهـ مػػػػف الطػػػػرؼ اإليرانػػػػو ألف دوؿ المجمػػػػس تعتقػػػػد أف إيػػػػراف تحػػػػاوؿ لػػػػرض 
رػػػيطرتها وتورػػػية نلوذدػػػا عمػػػى المنطقػػػ ، لػػػدوؿ المجمػػػس تتخػػػوؼ مػػػف حػػػدوث تػػػوترات إقميميػػػ  

تبمكانيػ  احتػواء إيػراف مػف وخاص  لو الرعودي  والتحػريف، مػة ذلػؾ لػدوؿ المجمػس لػديها اعتقػاد 
 (9: 2009درويش، )خالؿ التواصؿ الدائـ والتعاوف معها. 

إف المرػػػػأل  اإليرانيػػػػ  مػػػػف أكثػػػػر القنػػػػايا تعقيػػػػدًا وحرارػػػػيً ، والتػػػػو تواجػػػػه دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف 
الخميجػػػو، لهػػػو جػػػارة مػػػف الناحيػػػ  الجغراليػػػ  لممجمػػػس، لكنهػػػا تعاديػػػه ريارػػػيًا ألنهػػػا ترتكػػػز عمػػػى 

ينيػػػػ  المتمثمػػػػ  )العقيػػػػدة الشػػػػيعي ( وصػػػػاحت  نعػػػػرة لاررػػػػي  قوميػػػػ ، وتعتتػػػػر إيػػػػراف مػػػػف عقيػػػػدتها الد
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 

جو ألمنها، وتعتتر دوؿ المنطق  المتحالل  مػة دػذس الػدوؿ األجنتيػ  أينػًا عػدوًا التدخؿ مهدد خار 
 (572: 2010لها. )الشمرانو، 

ويعتتر امتالؾ إيراف لمرالح النووي داجرًا لمجمس التعاوف الخميجو، وتهديدًا ألمنػه، خاصػ  أف 
خمػؽ حالػ  رػتاؽ لمترػمل إيراف تنظر لممجمس ودوله تنظرة العداء، وامتالؾ إيراف لمرالح النووي ي

لو المنطق ، وتدوف ذلؾ تهيمف إيراف عمى المنطق  ومحيطهػا، إنػال  لوجػود أزمػ  تتعمػؽ تترػّمل 
إيػػػػراف تالرػػػػالح النػػػػووي مػػػػة الغػػػػرب والمجتمػػػػة الػػػػدولو، األمػػػػر الػػػػذي ينػػػػة المنطقػػػػ  لػػػػو دائػػػػرة 

االشػتتاؾ تػيف  الصراعات والنزاعات، والتو تؤدي إلى عدـ االرتقرار والتخوؼ األمنو مف خػالؿ
إيراف والواليات المتحدة األمريكي ، ويترتب عمى ذلؾ إغالؽ إيراف لمنيؽ درمز، لتتعطػؿ حركػ  
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دذا الدور اإليرانو لو  (70: 2011النلط الدولي ، وتتأثر المنطق  تيئيًا واقتصاديًا، )عتد الكريـ، 
 التعاوف الخميجو.المنطق  يعتتر مف المحددات الرئيري  لو الريارات الخارجي  لمجمس 

 ية بين دول المجمس مع دول الجوارالنزاعات الددود -2

ودو نزاعات وصراعات لو غالتيتهػا نزاعػات حدوديػ  ذات تعػد تػاريخو أو تنالرػو عمػى المػوارد 
الطتيعي ، وقد شكمت دذس النزاعات طيم  العقود الراتق  مف تاريخ مجمس التعاوف الخميجو عائقًا 

ودػػو رػػتب التػػوتر الػػدائـ والمرػػتمر تػػيف دوؿ ؿ االرػػتراتيجو تػػيف دولػػه، أرارػػيًا لػػو وجػػه التكامػػ
مجمػػػس ودوؿ الجػػػوار الجغرالػػػو، ودػػػذس النزاعػػػات لػػػـ تقػػػؼ عنػػػد حػػػد النػػػزاع الحػػػدودي أو نػػػزاع ال

وخاصػػ  خطػػوط المالحػػ  الحيويػػ ،  ،تػػؿ تعػػدت ذلػػؾ الػػى نػػزاع حػػوؿ منػػاطؽ ارػػتراتيجي  ،المػػوارد
حيػث تمجػأ تعػض  ،وقميمػاإل هودذس النزاعات لها تأثيراتها عمى التعاوف تيف دوؿ المجمس ومحيط

دوؿ المجمس لتحييد نلرها عػف دػذس النزاعػات، ودػذس المواقػؼ المختملػ  المتتاينػ  تمثػؿ عػائؽ لػو 
 إرراء ارتراتيجي  مشترك  لمريارات الخارجي  لممجمس.

روج تريطانيػػا وارػػتقالؿ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو، حػػدثت نزاعػػات حػػوؿ الحػػدود تػػيف لتعػػد خػػ
دوؿ المجمس، وارتطاع المجمس أف يرهـ لو تروي  تمؾ النزاعػات ليمػا تػيف دوؿ المجمػس وتػيف 

 المجمس ودوؿ الجوار، ورنتطرؽ لو الحديث حوؿ دذا المونوع مف خالؿ:
 تيف دوؿ المجمس.الحدودي  النزاعات  . أ

 تيف المجمس ودوؿ الجوار.الحدودي  نزاعات ال . ب
 

  بين دول المجمسالددودية النزاعات  . أ
  البدريني –النزاع ال طري 

إف جهود مجمس التعاوف الخميجو لـ تقتصر عمى ترػوي  النزاعػات تػيف الػدوؿ العرتيػ  واإلقميميػ  
والدوليػػ  أو تػػيف أحػػد دوؿ المجمػػس والػػدوؿ األخػػرى، تػػؿ كػػاف لممجمػػس دورًا لػػو ترػػوي  النزاعػػات 

التحرينػو حػوؿ جػزر )حػوار ولشػت  –التو حػدثت تػيف دوؿ المجمػس ليمػا تينهػا كػالنزاع القطػري 
 (182: 2002ؿ(. )عتيد، الديت
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  وادة البريميالنزاع دول 

النػػػزاع الحػػػدودي تػػػيف كػػػؿ مػػػف الرػػػعودي  وعمػػػاف واإلمػػػارات حػػػوؿ واحػػػ  التريمػػػو وذلػػػؾ ألدميتهػػػا 
، 1974تػػالمخزوف النلطػو، و تػدخمت جامعػػ  الػدوؿ العرتيػ  وتوصػػمت التلػاؽ عػػاـ  غنػوكموقػة 

تيػػ  الرػػعودي  عمػػى منلػػذ تحػػري لػػو أخػػذت تموجتػػه اإلمػػارات رػػت واحػػات، وحصػػمت المممكػػ  العر 
خور العديػد، ونجػل مجمػس التعػاوف الخميجػو لػو ترػوي  خاللاتػه الحدوديػ  تػالطرؽ الرػممي  رغػـ 
تعقيػػػدات المشػػػاكؿ، وذلػػػؾ لألدميػػػ  االقتصػػػادي  لممنػػػاطؽ المتنػػػازع عميهػػػا الكتشػػػاؼ الػػػنلط ليهػػػا. 

 (84: 1998)المراكتو، 

 ارالنزاعات الددودية بين المجمس ودول الجو  . ب
  مانع  النزاع اليمني الجنوبي مع 

وقد رعى مجمس التعاوف الخميجو تتروي  النزاعات تيف دوله ودوؿ الجوار، ومنها النػزاع اليمنػو 
، وحصػؿ دػذا النػزاع نتيجػ  دعػـ الػيمف الجنػوتو لمجتهػ  الشػعتي  1970الجنوتو مػة عمػاف عػاـ 

 لتحرير عماف لو محارت  الرمطاف قاتوس.

  اإلماراتي دول الجزر الثالثالنزاع اإليراني 
لقد ارتولت إيراف عمى الجػزر اإلماراتيػ  الػثالث طنػب الكتػرى وطنػب الصػغرى وأتػو مورػى، 
نظرًا لألدمي  الكترى لها مف حيث الموقة االرتراتيجو الذي يشػرؼ عمػى المالحػ  نػمف الخمػي  

لنلطيػػػ  تمػػػر العرتػػػو، إنػػػال  لقرتهػػػا مػػػف منػػػيؽ درمػػػز، ومعظػػػـ الرػػػلف المحممػػػ  تالصػػػادرات ا
تمحاذاة شواط  دذس الجزر مما يرهؿ الرقات  مف جه ، ويعطو دعمًا معنويًا لمحتميهػا مػف جهػ  

 أخرى.
دػػذس النزاعػػات قائمػػ ، تػػـ ترػػوي  تعنػػها ومحاولػػ  ترػػوي  الػػتعض ا خػػر والػػذي الزاؿ قائمػػًا، 
 ودػػػذا لػػػرض عمػػػى مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو ريارػػػات خارجيػػػ  متعػػػددة عمػػػى المرػػػتوى العرتػػػو
واإلقميمػػػػو والػػػػدولو، تقػػػػديرًا لمصػػػػمح  المجمػػػػس ودولػػػػه عمػػػػى الرػػػػاح  الدوليػػػػ ، واحترامػػػػًا لمقػػػػوانيف 

 والمعاددات الدولي .
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 إسرائيلالعالقة مع  -3
تعتتػػر دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو والعتتػػارات دينيػػ  وقوميػػ  وارػػتراتيجي  تالشػػكؿ التقميػػدي 

 ، حيػػث تػػدأت مشػػاركتها لػػو الصػػراع متكػػرًا، ولكػػف جػػزءًا رئيرػػيًا لػػو المواجهػػ  العرتيػػ  اإلرػػرائيمي
، تػػػرز ذلػػػؾ تشػػػكؿ أكتػػػر وخاصػػػ  تعػػػد احػػػتالؿ كامػػػؿ لمرػػػطيف والقػػػدس 1967تعػػػد حػػػرب عػػػاـ 

 (126: 2006واحتالؿ جزيرتو صنالير وتيراف الرعوديتيف. )أتو طه، 
ر ليه أف دخوؿ مجمس التعاوف الخميجو لػو العمميػ  الرػممي  وتتنيػه لهػا دػو أمػ ؾومما ال ش

لػػو غايػػ  األدميػػ ، ألف دوؿ المجمػػس قػػادرة عمػػى جعػػؿ الموقػػؼ اللمرػػطينو أكثػػر اعتػػداًل، 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 

مػػة أف دنػػاؾ دواًل مػػف دوؿ المجمػػس وتشػػكؿ منلػػرد أتػػدت ارػػتعداددا لتقػػديـ تػػوادر  تجػػاس إرػػرائيؿ،
حرػػف نيػػ  تجػػاس إرػػرائيؿ مثػػؿ ُعمػػاف وقطػػر والتحػػريف، ودوؿ أخػػرى لػػـ تتخػػذ نلػػس الموقػػؼ نلػػس 

 (2009)غورانركو، المرحم ، حيث أف ذلؾ كمه له عدة أرتاب ودو: 
  التطتية مة إررائيؿ، األمر الػذي مػف الرأي العاـ لو دوؿ المجمس وتشكمه التقميدي ند

 الصعب عمى األنظم  الحاكم  تجادمه.
  رػػػػػرائيؿ رػػػػػيخمؽ الػػػػػدالة لمعناصػػػػػر الراديكاليػػػػػ  لمقيػػػػػاـ أف التقػػػػػارب تػػػػػيف دوؿ المجمػػػػػس وا 

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

أف إمكانيػ   2009أكتػوتر  19تتاريخ  لو تقريرس ويتحدث يونيؿ غورانركوالتطتية مة إررائيؿ، 
اتخػاذ دوؿ الخمػي  خطػوات لتنػػاء الثقػ  وتحرػيف عالقاتهػا مػػة إرػرائيؿ مرتتطػ  تتعهػدات أمريكيػػ  
تمنة التهديدات التو تواجههػا دوؿ المجمػس لػو المنطقػ ، وعمػى رأرػها التهديػد اإليرانػو، ومرػأل  

 ينو لمعراؽ.الطاتة الريارو والد
)  ترػػػعى مػػػف وراء التطتيػػػة مػػػة مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو الػػػى تحقيػػػؽ عػػػدة أدػػػداؼ: إرػػػرائيؿإف 

 مرجة راتؽ(

    تحقيػػؽ نظرتهػػا األمنيػػ  لمواجهػػ  الخطػػر العرتػػو عمػػى أمنهػػا وارػػتقرارادا، حيػػث أنهػػا محاطػػ
ف(، تأدػػػؿ لمرػػػطيف داخػػػؿ األرانػػػو المحتمػػػ ، ودوؿ المواجهػػػ  )مصػػػر، األردف، رػػػوريا، لتنػػػا

والدوؿ المحاذي  لدوؿ المواجه  ومف أدمها دوؿ مجمس التعاوف الخمي  تما يميزدا مف موقػة 
جيوتػػػػوليتيكى مميػػػػػز ومهػػػػػـ، ولػػػػػذلؾ تػػػػػرادف إرػػػػػرائيؿ عمػػػػػى تطػػػػػوير التوجهػػػػػات االرػػػػػتراتيجي  
األمريكيػػػ  اإلرػػػرائيمي  لػػػو منطقػػػ  الخمػػػي  مػػػف خػػػالؿ إشػػػراؾ أصػػػدقاء الواليػػػات المتحػػػدة لػػػو 
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المزيد مف النلوذ الريارػو واألمنػو لػو  ررائيؿي  تحقؽ إلإقميم    ارتراتيجيالمنطق  لو شراك
  المنطق .

   تهػػدؼ إرػػرائيؿ إلػػى تحييػػد موقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف القنػػي  اللمرػػطيني  وعمميػػ
الرػػالـ، وتالتػػالو انػػعاؼ عناصػػر التلػػاوض معهػػا، حيػػث أنهػػا ال ترغػػب تػػأف يكػػوف مجمػػس 

 قؿ الريارو واالقتصادي واالرتراتيجو لو المواجه  معها.التعاوف الخميجو مركز الث
  تهػػػدؼ إرػػػرائيؿ إلػػػى ارػػػتغالؿ الرػػػوؽ الخميجيػػػ  التػػػو تمتػػػاز تقوتهػػػا الشػػػرائي  العاليػػػ ، وتنليػػػذ

المشػػارية المشػػترك  لػػو مجػػاالت الرػػياح  والزراعػػ  وغيردػػا تشػػكؿ يرػػاعد عمػػى الػػدم  تػػػيف 
 ي .النلط والماؿ الخميجو والتكنولوجيا اإلررائيم

  تػػدرؾ إرػػرائيؿ أف الػػدعـ األكتػػر ألي مواجهػػ  أو حػػرب أو مقاومػػ  الحتاللهػػا رػػيكوف تشػػكؿ
، 1973أرارػػو مػػف دوؿ الخمػػي ، حيػػث أف التتػػروؿ العرتػػو لعػػب دورًا مهمػػًا لػػو حػػرب عػػاـ 

لهػػو ترػػعى لمحصػػوؿ عمػػى احتياجاتهػػا التتروليػػ  مػػف الغػػاز الطتيعػػو مػػف دػػذس المنطقػػ  تػػؿ 
 ارتخراج النلط الخميجو.تحاوؿ المشارك  لو 

  تهػػػدؼ إرػػػرائيؿ إلػػػى التػػػأثير لػػػو الموقػػػؼ الشػػػعتو وخاصػػػ  أف دنػػػاؾ تنػػػاقض تػػػيف المػػػوقليف
الررمو والشعتو مف التطتية مة إررائيؿ، لترغـ قرار تعض الحكومات الخميجي  رلة تعػض 

طعػ ، أوجه المقاطع  االقتصادي  عمى إررائيؿ نجػد أف الموقػؼ الشػعتو مػا زاؿ ممتزمػًا تالمقا
إنػال  لػػذلؾ رغػػـ المرونػػ  لػػو التعػػاطو الررػػمو مػػا زاؿ ممتزمػػًا تالمقاطعػػ ، رغػػـ المرونػػ  لػػو 
التعػػػػػاطو الررػػػػػمو تلػػػػػتل قنػػػػػوات اتصػػػػػاؿ، إال أف التصػػػػػريحات الررػػػػػمي  تنتقػػػػػد المماررػػػػػات 

 اإلررائيمي  لو األرانو اللمرطيني  المحتم .
مقاطعتػػه لمػػدوؿ والشػػركات والػػؽ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػى إلغػػاء  1994ولػػو أكتػػوتر 

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

ي ســرائيمإلا الفمســطينيكــل مــا ت ــدم جعــل العالقــة بــين مجمــس التعــاون الخميجــي بالصــراع 
مع التوجو الـدولي العـام لمتعامـل  تخضع لسياساتو التي تطورت عبر السنوات الماضية تمشياً 

 ووفق مصمدة المجمس وموقعو عمى السادة الدولية.  مع ىذا الصراع
تتفـق عمـى سياسـة مودـده تجـاه إسـرائيل   دول مجمـس التعـاون لـموىنا يرى البادـث  أن 

جاه التعاطي مع إسرائيل كسمطنة ع مان والبدرين وقطر لكن فمنيا من أطمق مؤشرات معينة ت
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 
ــق بالعالقــة مــع الطــرف ســرائيماإل –الخميجــي تجــاه الصــراع الفمســطيني  ي وخاصــة فيمــا يتعم

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

ميمـًا  ل د لعبت المدددات الداخمية لمسياسة الخارجية لدول مجمس التعاون الخميجي دوراً 
ــنظم السياســية لممجمــس  والمدــددات  ــة فــي طبيعــة ال مــن خــالل مدــدداتيا السياســية المتمثم
االقتصادية من خالل امتالكيا أكبر مخزون نفطي  والمدددات الديمغرافيـة مـن خـالل موقعيـا 

يعابيا المــدروس لمعمالــة األجنبيــة والتــي شــكمت ميــددا أمنيــًا  وىــذا كم ــو شــكل الجغرافــي واســت
 مدددًا سياسيًا ميمًا في السياسة الخارجية لمجمس التعاون الخميجي.

 

 دولية: المدددات الثانياً 
عالقات النظاـ الدولو التلاعمي  تمثؿ محددا مؤثرا عمى ريار  أي دول ، لعالقػ  مجمػس التعػاوف 

تػالقوى الدوليػ  الكتػرى ترػاعددا عمػى لهػـ صػنة القػرارات الخارجيػ  وكيليػ  ادارتهػا لهػذس الخميجو 
 العالقات، ورنتحدث دنا عف:

   الخميجي  –العالقات األمريكي 
    الخميجي  –العالقات الروري 

 

 الخميجية  –العالقات األمريكية   -1
تعػػد انهيػػار االتحػػاد الرػػوليتو والكتمػػ  الشػػرقي  انلػػردت الواليػػات المتحػػدة تررػػـ خريطػػ  العػػالـ 
ترؤيتها ولؽ مصالحها وترتيػب المنطقػ  العرتيػ  ولػؽ أولوياتهػا، خاصػ  أف منطقػ  الخمػي  كانػت 

ريكي  تتجه إليها أنظار األمـ والشعوب كونها منطق  غني  ووالرة الخيرات، لالواليات المتحدة األم
عممػػت عمػػى ارػػتتعاد القػػوى األخػػرى عػػف منطقػػ  الخمػػي  تكػػؿ الورػػائؿ، ألنهػػا تعتتردػػا الػػدـ الػػذي 

اليهوديػػػ  عػػػػاـ -يجػػػري لػػػو شػػػػراييف اقتصػػػاددا وقػػػد ارػػػػتثمرت الواليػػػات المتحػػػدة الحػػػػرب العرتيػػػ 
قػرر الممػؾ ليصػؿ لػو حينػه منػة تصػدير الػنلط  1973ـ ارتثمارًا رياريًا، لخػالؿ حػرب 1973
لػػو لمرػػطيف، وتنػػاًء عميػػه أصػػدر الػػرئيس األمريكػػو جيمػػو  اإلرػػرائيموتػػو تػػدعـ الكيػػاف لمػػدوؿ ال

كارتر أمرًا رئاريًا تنمف االرتراتيجي  القومي  لتالدس، حيث تنمف األمر اعتتػار منطقػ  الخمػي  
نػمف المصػالل العرػكري  االرػتراتيجي  لمواليػات المتحػػدة وأنهػا رػتتدخؿ تارػتخداـ كالػ  الورػػائؿ 

لػو حػاؿ االعتػداء عمػى المصػالل األمريكيػ  لػو منطقػ  الخمػي ،  الالزم  تما ليها القػوة العرػكري 
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لقػػػػد رػػػػعت  (93: 2004)الرػػػػماف، ، واعتتػػػػر تهديػػػػد دوؿ الػػػػنلط دػػػػو تهديػػػػد الواليػػػػات المتحػػػػدة 
الواليػػػػات المتحػػػػدة لػػػػو التحػػػػث عػػػػف أي رػػػػتب لمتػػػػدخؿ لػػػػو منطقػػػػ  الخمػػػػي  مهمػػػػا كػػػػاف الرػػػػتب 

: 2004إحػػػدى دوؿ الخمػػػي . )الرػػػماف، حتػػػى  أووالمصػػػدر، رػػػواء االتحػػػاد الرػػػولييتو أو إيػػػراف 
96) 

مكويػػػت تزيػػػادة انتاجهػػػا النلطػػػو، األمػػػر الػػػذي جعػػػؿ العػػػراؽ يػػػتهـ ل أوعػػػزت الواليػػػات المتحػػػدة
الكويت تالمشارك  لو مؤامرة أمريكي  ترتهدؼ أمنه ومصالح  الحيوي ، ألف زيادة انتاج الكويػت 

لػو وقػت انشػغاؿ العػراؽ لػو حرتػه يؤدى إلػى خرػارة العػراؽ خرػارة لادحػ  نتيجػ  تػدنو األرػعار 
. 1990أغرػػػطس  2مػػة إيػػراف، وتعػػػد لشػػؿ المتاحثػػػات تيػػنهـ قػػرر العػػػراؽ اجتيػػاح الكويػػػت لػػو 

 (06/08/2013رعد الديف، )
، تػؿ ذدتػت لونػة 1991لـ تكتؼ الواليات المتحػدة تمػا حققتػه مػف أدػداؼ لػو حرتهػا عػاـ 

شػنت الحػرب عمػى العػراؽ، وتعػددا  الخطط والمخططات الحػتالؿ العػراؽ وارػقاط نظامػه، ولعػالً 
، وتػذلؾ قامػت تالرػيطرة 2003دخمت الواليات المتحدة العػراؽ تحػت مرػمى تحريػر العػراؽ عػاـ 

عمى المنطق  تحت مروغات ارتراتيجي  تركزت عمى رتتيف رئيريف دما التتروؿ وأرمح  الدمار 
 الشامؿ لدى العراؽ.

األمنػػػو األمريكػػػو لػػػو الخمػػػي  والشػػػرؽ  وقػػػد ونػػػعت الواليػػػات المتحػػػدة عػػػدة ركػػػائز لمنظػػػاـ
 (74: 2009)المنصور، : األورط ودو

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

يراف كمصمح  ارتراتيجي  لو   المنطق .العراؽ وا 
ريار  االعتماد المتتادؿ تيف الخمػي  والمشػرؽ العرتػو كمركػز لمصػراع العرتػو ومرػاعو  .3

و مػػف خػػالؿ مشػػارك  دوؿ مجمػػس التعػػاوف رػػرائيمإنجػػاح العمميػػ  الرػػممي  لمصػػراع اللمرػػطينو اإل
 .إررائيؿالخميجو لو عممي  التروي  والتطتية مة 

دمار الشػػػامؿ وتعزيػػػز الديموقراطيػػػ  لػػػو تػػػذؿ الجهػػػود الكتيػػػرة لمحػػػد مػػػف انتشػػػار أرػػػمح  الػػػ .4
 المنطق ، ودذا يؤكد أف أي نظاـ أمنو جديد لو الخمي  لف يقـو إؿ تمتادرة وجهود أمريكي .

إف التناء الجديد لمنظاـ األمنو لو الخمي  يتـ لػو ظػؿ عجػز شػته كامػؿ لمنظػاـ العرتػو،  .5
يجو ودو الواليات المتحػدة ودذا يعكس لو األراس مصالل الطرؼ القوي لو معادل  األمف الخم

 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:

تنػػاء قػػوة ذاتيػػ  لػػدوؿ الخمػػي  يمكنهػػا التصػػدي جزئيػػًا لمتهديػػدات المرػػتقتمي  التػػو  اإلطــار األول:
 يمكف أف تواجهها.
تنػػػاء نظػػػاـ إقميمػػػو مشػػػترؾ لانػػػذار المتكػػػر مػػػف أجػػػؿ زيػػػادة لاعميػػػ  قػػػوات دوؿ  اإلطـــار الثـــاني:

 مجمس التعاوف الخميجو.
العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ التكامػػؿ تػػيف األرػػمح  والوقػػود والػػذخيرة لػػو دوؿ مجمػػس  اإلطــار الثالــث:

  (kostiner, 1998: 190) . التعاوف
 ،    1981س التعػػػاوف الخميجػػػو منػػػذ عػػػاـ نشػػػاء مجمػػػإوتػػػالرغـ مػػػف مػػػرور وقػػػت طويػػػؿ عمػػػى  

ال أف القػػػدرة العرػػػكري  لػػػدوؿ المجمػػػس مازالػػػت دوف المػػػأموؿ قيارػػػًا تػػػدوؿ الجػػػوار مثػػػؿ العػػػراؽ إ
يراف تالرغـ مف االتلاؽ الكتير عمى الترػميل، ومػة أف محػاوالت تنػاء القػدرات العرػكري  كانػت  ،وا 

 نلرها ند القوى اإلقميمي .ناجح  إلى حد ما إال أنها لـ تكف قادرة عمى حماي  
وقػػد ارػػتمر المنظػػور األمريكػػو ألمػػف منطقػػ  الخمػػي  خػػالؿ الترػػعينات مػػف القػػرف العشػػريف، 

أعمػف وزيػر الػدلاع األمريكػو ولػيـ تيػري  ،مػاـ مجمػس العالقػات الخارجيػ أ 1995مايو  18ولو 
 (perry, 1995: 8)كي : لتنليذ الريار  األمري تأف دناؾ ثالث  مكونا

 القدرات الدلاعي  اللردي  لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو.دعـ  .1
 .العمؿ مف أجؿ دعـ القدرة الدلاعي  لدوؿ مجمس التعاوف الخميجو .2
 المحالظ  عمى قدرة دلاعي  أمريكي  لو المنطق . .3

لػػبف  ،وعمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تحديػػد ارػػتراتيجي  التعػػد الثالثػػو لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو
)اؿ  .تمػا يحقػؽ تنػاء القػوة الذاتيػ لتنريؽ تػيف دوؿ المجمػس أمنيػًا ودلاعيػًا التعض يرى ارتمرار ا

 (319: 1988رعود، 
ترػتل عمػى  انهأوخاص  أف الواليات المتحدة تنظر لمنطق  الخمي  تادتماـ تال  عمى اعتتار 

األراري  داخؿ الواليات المتحدة لو نهاي  الرتعينيات عمى امتالؾ  ىوقد اتلقت القو  ،تار النلطآ
والتػو خرجػت منهػا الواليػات  ،وخاص  تعد الحرب العالميػ  الثانيػ  ،كتر قدر مف المواد التترولي أ

  (90: 1986كترى. )ديكؿ، المتحدة قوة دولي  
مصػالحها لػو منطقػ  ولو النهاي  لبف الواليات المتحػدة دعػت لمشػارية عػدة لممحالظػ  عمػى 

الرتمرار تدلؽ تمؾ  منها نماناً أوالحلاظ عمى ارتقرار الخمي  و  ،الخمي  تارتمرار إمدادات النلط
 (khomenind, 1989: 19)االمدادات النلطي . 
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 أنو لم يكن أمام دول مجمس التعاون الخميجي سـوى التدـالف مـع الواليـات  ويرى البادث
باعتبارىا ال وة التي تستطيع الوقوف في وجو األطماع السوفيتية فـي المنط ـة  وألن  المتددة
األكثر داجة لضمان تدفق النفط إلى الدول الغربيـة  إضـافًة إلـى أنيـا قـدمت  المتددة الواليات

 الدعم العسكري واألمني والدبموماسي لدول المجمس ودمايتيا  بأكثر من طري ة.
 
 الخميجية –العالقات الروسية  -2

يجػػاد مكػػاف لػػه لػػو الميػػاس مػػف المعمػػـو لقػػادة الػػدوؿ الخميجيػػ  أف االتحػػاد الرػػوليتو يهػػدؼ إل
، لاالتحػػاد الرػػوليتو يرػػعى لتحقيػػؽ دػػذا الهػػدؼ والػػذي يجعمػػه يػػتحكـ لػػو المنطقػػ  تالكامػػؿ الدالئػػ 

اد الرػوليتو كمػا أف لالتحػ ،ثيوتيػا والػيمف الجنػوتووألريقػو عمى اعتتار أف له حملاء لو القػرف األ
أصػػدقاء أينػػًا لػػو الطػػرؼ الشػػمالو مػػف المممكػػ  العرتيػػ  الرػػعودي  و رػػوريا والعػػراؽ وردًا عمػػى 

 التحركات األمريكي  المتمثم  لو متدأ كارتر. 
نػػػرى أف ، و ونػػػة االتحػػػاد الرػػػوليتو خطػػػ  ارػػػتراتيجي  لتجػػػاوز المخػػػاوؼ لػػػو منطقػػػ  الخمػػػي 

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

 ،وتعػد رػقوط نظػاـ الشػاس لػو إيػراف ،ركاف المعرػكر الغرتػوأالموقؼ األمريكو وزعزع  الثق  تيف 
التػػو تػػدأت تعػػد نجػػاح ثورتهػػا لػػو تهديػػد التنػػاء  ،األمػػر الػػذي أطػػاح تػػالنلوذ األمريكػػو لػػو إيػػراف

الػػدلاعو االرػػتراتيجو الػػذى ونػػعه المعرػػكر الغرتػػو ألحكػػاـ رػػيطرته عمػػى الخمػػي  مػػف المحػػيط 
 الهادي، ومنة التورة الروليتو نحو المياس الدالئ .

وكانػػػت الواليػػػات المتحػػػدة قػػػد أعمنػػػت عػػػف نيتهػػػا التشػػػدد نحػػػو االتحػػػاد الرػػػوليتو ومخططاتػػػه 
وقد ظهر دذا التشدد لو التحدي الذي وجهه ترجينيؼ لو دعوته مف  ،لريقياأريا و آي  لو التورع

لمواليػػػات المتحػػػدة وأروتػػػا الغرتيػػػ  والياتػػػاف  1980ديرػػػمتر  10عمػػػى منتػػػر الترلمػػػاف الهنػػػدي لػػػو 
ديــث دعــاىم لاللتــزام بخمــس   دعػػادـ إلصػػدار وعػػد تعػػدـ التػػدخؿ لػػو دوؿ الخمػػي و  ،والصػػيف
  (172: 1981)إدريس،  :مبادئ
 عدـ ارتخداـ أو التهديد تارتخداـ القوة ند دوؿ منطق  الخمي . .1
 قواعد عركري  أجنتي  لو منطق  الخمي  والجزر المتاخم  لها. إقام عدـ  .2
احتػػراـ ونػػة عػػدـ االنحيػػاز الػػذي اختارتػػه دوؿ المنطقػػ  وعػػدـ جردػػا لمتكػػتالت العرػػكري   .3

 التو تشارؾ ليها الدوؿ النووي .
 الريادة لدوؿ منطق  الخمي .احتراـ حؽ  .4
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  عقتػات أو أخطػار عمػى التتػادؿ التجػاري الطتيعػو، ولػو دػذا نػماف حػؽ عدـ خمػؽ أّيػ .5
وعدـ تعرض الطرؽ التحري   ،االتحاد الروليتو وحملائه مف حمؼ واررو تارتيراد النلط الخميجو

رة التػػو كانػػت ولػػو ذلػػؾ إشػػارة إلػػى الرػػيط ،التػػو تػػرتط الخمػػي  تػػدوؿ العػػالـ األخػػرى إلػػى الخطػػر
 تماررها الواليات المتحدة عمػى منػيؽ درمػز الػذي يصػؿ تػيف الخمػي  العرتػو والمحػيط الهنػدي.

   (174: 1981)إدريس، 
تؤكد أنه يرلض موقؼ المراقب لألحداث لو  ،طرحها االتحاد الروليتو ئوما رتؽ مف متاد

اليػػػات المتحػػػدة ودوؿ منطقػػػ  المحػػػيط الهنػػػدي عامػػػ  ومػػػا يحػػػدث لػػػو الخمػػػي  التػػػو تقػػػـو تهػػػا الو 
وطػػػرح موقلػػػه تونػػػوح ودػػػو المشػػػارك  الكاممػػػ  لػػػو كػػػؿ مػػػا يحػػػدث لػػػو  ،التحػػػالؼ الغرتػػػو معهػػػا

 المنطق .
 

أن روســيا ومنــذ انتيــاء االدــتالل البريطــاني لــدول الخمــيج وىــي تســعى   لمبادــث ويتبــين 
لضمان د يا ودق دمفائيا ضمن مجموعة دمف وارسو فـي اسـتيراد الـنفط الخميجـي  والعمـل 
بكل ما تممك من امكانيات إلزالـة االخطـار التـي يمكـن أن تتعـرض ليـا الممـرات البدريـة التـي 

تعمــل دائمـًا لمــدخول فــي موقـف المشــاركة الكاممــة فــي  تـربط دول الخمــيج بالعــالم  لـذلك كانــت
 المنط ة وما يددث بيا. 

أن المدددات لمسياسة الخارجية لمجمس التعـاون الخميجـي المتمثمـة فـي   ويتضح لمبادث
مستوياتيا االقميمية والدولية دائمة التأثير  فمثل الطموح االيراني بالسيطرة عمى المنط ـة مـن 

الســالح النــووي دالــة مــن ال مــق لــدى المجمــس  وادــتالل ايــران لمجــزر خــالل الســعي المــتالك 
ي وأثــره عمــى السياســات الخارجيــة لــدول مجمــس ســرائيماالماراتيــة  اضــافة لمصــراع العربــي اإل

 .التعاون الخميجي
والمدــددات الخارجيــة ليــا أىميــة بالغــة فــي تدديــد السياســات الخارجيــة لمجمــس التعــاون 

ل المجمــس مــع الواليــات المتدــدة بعالقــات قائمــة عمــى مبــدأ ت ــديم الخميجــي  ف ــد ارتبطــت دو
ــى المشــاركة  ــا مــع روســيا ال ائمــة عم ــس  وعالقاتي ــدول المجم ــة والعســكرية ل ــة األمني الدماي
الكاممة لمـا يدـدث فـي المنط ـة  والعمـل عمـى ضـمان د يـا ودـق دمفائيـا فـي اسـتيراد الـنفط 

 الخميجي.
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 الفصل الرابع:

ومواقفو من النظام السياسي سياسات مجمس التعاون الخميجي تطور 
 الفمسطيني وال رارات األممية الخاصة بالصراع

 
 –تطور سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني :  ولالمبدث األ 

 .يسرائيماإل

 وموقف مجمس التعاون الخميجي منو.المبدث الثاني: النظام السياسي الفمسطيني 

ي ودور ومواقــف ســرائيماإل –يــة الخاصــة بالصــراع الفمســطيني األمممبدــث الثالــث: ال ــرارات ال
 .منيا مجمس التعاون الخميجي
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تطــور سياســات مجمــس التعــاون الخميجــي تجــاه الصــراع : ولالمبدــث األ 
 يسرائيماإل –الفمسطيني 

 مجمػػس التعػػاوف تهػػاإف القنػػي  اللمرػػطيني  مػػف أدػػـ القنػػايا العرتيػػ  واالرػػالمي  التػػو ادػػتـ 
، وخاص  أنه تولد لدى المرتوى الررمو والشعتو لدوؿ 1981مايو  25لو  الخميجو منذ نشأته

المجمس احتاط كتير نتيج  احتالؿ إررائيؿ لألرانو اللمرطيني ، وخاص  احتالؿ القػدس، والتػو 
تمثػػػؿ مكانػػػ  دينيػػػ  مقدرػػػ  لػػػدى شػػػعوب وقػػػادة دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو، والتػػػو تحتنػػػف 

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

اإلرػػرائيمو،  –الصػػراع اللمرػػطينو تجػػاس وانػػح  مواقلػػه مػػة المنظمػػات االقميميػػ  والدوليػػ  كانػػت 
قػادة المجمػس أف نػماف االرػتقرار لػو الخمػي   اللمرطينو، حيث أعمفلو دعمه حقوؽ الشعب و 

مػػرتتط تتحقيػػؽ الرػػالـ لػػو الشػػرؽ االورػػط، األمػػر الػػذي يؤكػػد نػػرورة حػػؿ قنػػي  لمرػػطيف حػػاًل 
قامػػ   عػاداًل، يػؤمف الحقػػوؽ المشػروع  لمشػعب اللمرػػطينو تمػا ليهػا حقػػه لػو العػودة إلػػى وطنػه، وا 

ألرانػو العرتيػ  المحتمػ ، ولػو طميعتهػا دولته المرتقم ، ويؤمف االنرحاب اإلررائيمو مف جميػة ا
 القدس الشريؼ.

 اإلسـرائيمي –ويمكننا ت سيم تطور سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني 
 (2014) عتيد، : ثالث مرادلالى 

 .1990مرحم  ما تيف النشأة وحتى عاـ  .1
ومػؤتمر مدريػد  – 1990العراقػو لمكويػت عػاـ  االجتياح)ما تعد  1990مرحم  ما تيف  .2

 .2002( وحتى عاـ  1991لمرالـ عاـ 
 .2002مرحم  إعالف المتادرة العرتي  لمرالـ عاـ  .3

 1990أواًل: مردمة ما بين النشأة ودتى عام 

التطػػػورات اإلقميميػػػ  والدوليػػػ  لػػػو منطقػػػ  الخمػػػي  العرتػػػو دورًا مهمػػػًا لػػػو تشػػػكيؿ دور لعتػػػت 
رف العشػػريف، لظمػػت تمعػػب ات القػػنيػػلػػو ثماني يمواإلرػػرائمجمػػس التعػػاوف لػػو الصػػراع اللمرػػطينو 

نػػػًا عمػػػى الصػػػعيد الريارػػػو واالقتصػػػادي مػػػف خػػػالؿ دعػػػـ دوؿ المواجهػػػ  وكلػػػاح الشػػػعب دورًا معي
ورلػػػػض  ،وكانػػػػت ريارػػػػات المجمػػػػس وانػػػػح  لػػػػو دعػػػػـ حقػػػػوؽ الشػػػػعب اللمرػػػػطينو ،اللمرػػػػطينو

إليجاد حؿ عادؿ وشامؿ  وتذؿ المراعو والجهود ،جراءات العدائي  ندسوارتنكار الريارات واإل
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و العرتيػػ  المحتمػػ  ولػػو واالنرػػحاب مػػف جميػػة األرانػػ اإلرػػرائيمو، –ودائػػـ لمصػػراع اللمرػػطينو 
 .9مقدمتها القدس الشريؼ

لمجمس التعاوف الخميجو لـ تخؿ مف تناوؿ حؽ تقرير المصػير لمشػعب ف التيانات الختامي  إ
اللمرػػطينو، لقػػد رتطػػت تػػيف ارػػتقرار منطقػػ  الخمػػي  وتػػيف الرػػالـ لػػو الشػػرؽ االورػػط وخصوصػػًا 
حمػػواًل عادلػػً  تنػػمف الحقػػوؽ المشػػروع  لمشػػعب اللمرػػطينو، وجػػاء دػػذا الػػرتط مػػف خػػالؿ النشػػاط 

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

قيػػػادة منظمػػػ  التحريػػػر اللمرػػػطيني  لػػػو تػػػونس، ولػػػو دػػػذا الرػػػياؽ جػػػاء إعػػػالف المممكػػػ  العرتيػػػ  
ف عتد العزيز، وقد تتنادا مجمس التعاوف الخميجػو مف متادرة األمير لهد ت 1981الرعودي  عاـ 

عشػر لػو مدينػ  لػاس تػالمغرب عػاـ  الثانيػ العرتيػ  وقرر ادراج المتادرة عمى جدوؿ أعماؿ القم  
 .10لتمورة موقؼ عرتو موحد مف القني  اللمرطيني  1982

وقد أشار الممؾ لهد تف عتد العزيز أف دذس المتادرة جاءت كتديؿ متوازف وعممو عف اتلاقيػ  
التو وقعت تيف إررائيؿ ومصر، لكف نتيج  التتايف لو المواقؼ لتعض  1978كامب ديليد عاـ 

الػػدوؿ مثػػؿ العػػراؽ ورػػوريا مػػف المتػػادرة، إنػػال  لالعتػػداءات اإلرػػرائيمي  نػػد الشػػعب اللمرػػطينو 
 المرتوطنات لـ يكتب لها النجاح. وتناء

 ومف دنا يمكننا القوؿ أف المشروع العرتو لمرالـ والذي أقرته القم  العرتي  الثاني  عشر التو
عقدت لو مدين  لاس المغرتي  وأيدس مجمس التعاوف الخميجو كّرس خيار التروي  الرياري  عمى 

وكػاف وانػحًا (، 19: 2012الزيتونػ ،  )مركزالمرتوى الررمو العرتو لو التعامؿ مة إررائيؿ، 
قامػػػػ  دولػػػػ  لمرػػػػطيني  لػػػػو حػػػػدود عػػػػاـ  )مركػػػػز . 1967لػػػػو قراراتػػػػه اعترالػػػػًا نػػػػمنيًا تبرػػػػرائيؿ، وا 

 (12: 2012الزيتون ، 
 –وارتمرت دوؿ مجمس التعاوف الخميجو لو التأكيد عمى مواقلها الثاتت  مف الصراع اللمرطينو 

، ودعػػػت لعقػػػد 1967مػػػف األرانػػػو التػػػو احتمتهػػػا عػػػاـ اإلرػػػرائيمو، ونػػػرورة انرػػػحاب إرػػػرائيؿ 
نػػال  لمػػا رػػتؽ مػػف مواقلػػه أداف المجمػػس العػػدواف  مػػؤتمر رػػالـ دولػػو ترعايػػ  األمػػـ المتحػػدة، وا 

 .11عمى مقرات منظم  التحرير لو تونس

                                                           

 التياف الصحلو لمدورة األولى لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف لدوؿ الخميجو العرتي . 9
 التياف الختامو لمدورة الثاني  لممجمس األعمى لمجمس التعاوف. 10
 .لمدورة الرادر  لممجمس األعمى لمجمس التعاوفالتياف الختامو  11
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ة والػػدعـ لننػػػاؿ الشػػعب اللمرػػطينو المتمثػػؿ لػػو االنتلانػػػ  شػػادتتنػػى المجمػػس ريارػػات اإل
وتصػاعددا، دعمػت دوؿ المجمػس ررػميًا  1987عػاـ  ومة اندالع دػذس االنتلانػ  ،12اللمرطيني 

 اإلررائيمو المجمس تاالنتلان  الشعتي  اللمرطيني  ند العدو أشادحيث  ،وشعتيًا دذس االنتلان 
وارػػػتنكر المجمػػػس قمػػػة وتطػػػش  ،وانتهاكاتػػػه المرػػػتمرة لالمػػػاكف المقدرػػػ  ،ومشػػػاريعه االرػػػتيطاني 

 ،لشعب اللمرطينواالمجمس تاف المقاوم  التارم  وصمود  أّكدو  ،ب اللمرطينوتحؽ الشع إررائيؿ
مجمػس  أّكػدودنػا  ،13لرنه إررائيؿلهو دليؿ قاطة عمى رلض لريار  االمر الواقة الذي تحاوؿ 

 .14مكانات المتاح  النتلان  الشعب اللمرطينوالتعاوف الخميجو دعمه الكامؿ وتكؿ اإل
مػػس عمػى تكثيػؼ ريارػاته الخارجيػ  الرػػتثمار مػا يمتػاز تػه مػػف وخػالؿ دػذس اللتػرة عمػؿ المج

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

نهاء دذا االحتالؿ.الدولو تالنغط عمى إررائيؿ إليقاؼ د  ذا العدواف وا 
ولكف ريار  مجمس التعاوف الخميجو أّكدت أف دذس االنتلان  لها ما تعددا، ورتشكؿ واقعػًا 
جديػػػدًا يعمػػػؿ عمػػػى ترػػػرية عقػػػد مػػػؤتمر دولػػػو يػػػتـ لػػػو إطػػػار األمػػػـ المتحػػػدة تشػػػارؾ ليػػػه جميػػػة 

لمقنػػػي   وشػػػامؿٍ وعػػػادٍؿ  دائػػػـٍ  حػػػؿٍ  إلػػػىجػػػؿ التوصػػػؿ هػػػا منظمػػػ  التحريػػػر، مػػػف أطػػػراؼ تمػػػا لياأل
 .15اللمرطيني 

ومػػػف دنػػػا يمكننػػػا القػػػوؿ، إف مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو منػػػذ انطالقتػػػه كػػػاف وانػػػحًا تمواقلػػػه 
الداعمػػػػ  لحقػػػػوؽ الشػػػػعب اللمرػػػػطينو، وكانػػػػت ريارػػػػاته صػػػػريح  لػػػػو دػػػػذا االتجػػػػاس، حيػػػػث وجػػػػه 

لمجمػس عالقاتهػا المجمس مصػادرس الماليػ  لنػماف المقاطعػ  العرتيػ  إلرػرائيؿ، لقػد قطعػت دوؿ ا
الدتمومارػػػي  مػػػة دوؿ ألريقيػػػ  تعػػػد أف أعػػػادت عالقاتهػػػا مػػػة إرػػػرائيؿ، لقػػػد قػػػرر مجمػػػس التعػػػاوف 

 1982الخميجو تاإلجماع وقؼ المراعدات عػف أّي دولػ  تعيػد عالقاتهػا مػة إرػرائيؿ، للػو عػاـ 
لػػس قطعػػت كػػؿ مػػف الرػػعودي  وقطػػر والكويػػت واإلمػػارات عالقاتهػػا مػػة زائيػػر )الكونجػػو(، ولػػو ن

العػػاـ قطعػػت الكويػػت والرػػعودي  واإلمػػارات عالقاتهػػا مػػة كورػػتاريكا ألنهػػا نقمػػت رػػلارتها مػػف تػػؿ 
قطعت الكويت عالقاتها الدتموماري  مػة ليتيريػا ترػتب إعػادة  1984أتيب إلى القدس، ولو عاـ 

 .16عالقاتها مة إررائيؿ
                                                           

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

 .التياف الختامو لمدورة العاشرة لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 14

 .التياف الختامو لمدورة العاشرة لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 15
 .التياف الصحلو لمدورة الثامن  لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 16
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ــاً  ــة مــا بــين ثاني  – 1990العراقــي لمكويــت عــام  االجتيــاح)مــا بعــد  1990: مردم
 .2001( ودتى عام 1991ومؤتمر مدريد لمسالم عام 

والػذي تمحػور خاللػه موقػؼ منظمػ  التحريػر  1990عػاـ العراقػو لمكويػت  لقد كػاف لالجتيػاح
عمػى المرػػتوييف  الػذي تػرؾ تػػداعيات رػمتي  جػداً  رمػلػو اجتياحػػه لمكويػت األ مػة الموقػؼ العراقػو

ى صػػعيد الجهػػود الخميجيػػ  لػػو دعػػـ القنػػي  عمػ  نكرػػ الررػمو والشػػعتو، وقػػد شػػكؿ دػػذا الموقػػؼ
تراجػػػة الػػػدعـ الخميجػػػو  لػػػو تمػػػؾ اللتػػػرة،وعمػػػى إثػػػر انهيػػػار النظػػػاـ اإلقميمػػػو العرتػػػو . اللمرػػػطيني 

لمقنػػػي  اللمرػػػطيني ، وتجاوتػػػت دوؿ المجمػػػس مػػػة النػػػغط األمريكػػػو لػػػدخوؿ عمميػػػ  الرػػػالـ لػػػو 
 .199117مؤتمر مدريد عاـ 

أخػذ تعػدًا جديػدًا عمػى المرػتوى  1991ي  الثانيػ  عػاـ كما أف تروي  الصراع تعػد حػرب الخمػ
الدولو، وكاف ذلؾ وانحًا خالؿ النشاط الدتمومارو لادارة االمريكي  مػف خػالؿ وزيػر خارجيتهػا 

، لقػد تحػدث عػف اتلػاؽ 1991جيمس تيكر لو منطق  الشرؽ األورط تمهيدًا لمؤتمر مدريد عػاـ 
تػػػدعوة المممكػػػ  العرتيػػػ  الرػػػعودي  وتقيػػػ  دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو لمتلػػػاوض المتاشػػػر مػػػة 

ولكػػػف مجمػػػس  (2014) عتيػػػد، إرػػػرائيؿ لػػػو حػػػاؿ عقػػػد مػػػؤتمر الرػػػالـ حػػػوؿ الشػػػرؽ االورػػػط، 
ؿ التعػػاوف الخميجػػو أصػػدر تيانػػًا أشػػار ليػػه إلػػى ارػػتعداد المجمػػس المشػػارك  تصػػل  مراقػػب لػػو حػػا

 دعوته لحنور المؤتمر الدولو لمرالـ، وريمثمه تالحنور أميف عاـ المجمس.
وكانت دذس المرة األولى التو تشارؾ ليها دوؿ الخمي  كمجموعػ  لػو مرػار العمميػ  الرػممي ، 

 .18وقد عتر المجمس عف ارتياحه لنتائ  مؤتمر الرالـ الذي شارؾ ليه كمراقب
رػػرائيؿ، كخطػػوة وقػػد عتػػر المجمػػس عػػف ترحيتػػه تتوقيػػة ات لػػاؽ أورػػمو تػػيف منظمػػ  التحريػػر وا 

اإلرػرائيمو ارػػتنادًا لقػػراري  –أولػى عمػػى طريػػؽ الحػؿ العػػادؿ والشػػامؿ والػدائـ لمصػػراع اللمرػػطينو 
 .19ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ 338-242مجمس األمف

كػـ كما رحب مجمس التعاوف الخميجو تتوقية الطرليف اللمرطينو واإلرػرائيمو عمػى اتلػاؽ الح
الذاتو، واتخاذدما خطػوات يػتـ تموجتهػا نقػؿ المرػئوليات لمرػمط  اللمرػطيني  وتورػية صػالحيات 

 .20الحكـ الذاتو اللمرطينو
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تػػػػػيف الجػػػػػانتيف اللمرػػػػػطينو  1998أكتػػػػػوتر 23وعنػػػػػدما تػػػػػـ توقيػػػػػة اتلػػػػػاؽ واي تالنتيشػػػػػف لػػػػػو
وايجاتيػ  يجػب واإلررائيمو، رحػب مجمػس التعػاوف الخميجػو تهػذس الخطػوة، واعتتردػا خطػوة مهمػ  

عمػى موقػػؼ دوؿ  أّكػدولػذلؾ لقػد أف تتتعهػا خطػوات نحػو تطتيػؽ كامػؿ االتلاقيػات تػػيف الطػرليف، 
رض مقاتؿ الرالـ، ومتدأ األ ،الدولي  القراراتراس أمف التروي  الرياري  لمصراع عمى المجمس 

دولتػه  إقامػ  تمػا لػو ذلػؾ ،عمى ملهومه لمرالـ تارتعادة الشػعب اللمرػطينو لكامػؿ حقوقػه مشدداً 
 أّكػػدكمػػا  ،1967رانػػو العرتيػػ  المحتمػػ  عػػاـ الكامػػؿ مػػف األ اإلرػػرائيموالمرػػتقم ، وتاالنرػػحاب 

لاللتػػزاـ تػػذات  إرػػرائيؿعمػػى دعػػـ جهػػود المجتمػػة الػػدولو لترػػوي  الصػػراع، وناشػػدس النػػغط عمػػى 
 .21المتادئ

ف أعمػػى  عتػػر المجمػػس عػػف موقلػػه الملصػػؿ ورؤيتػػه لمختمػػؼ جوانػػب عمميػػ  الرػػالـ، مؤكػػداً 
الػذي لػـ  اإلرػرائيمو حػتالؿاالرػاس دػو رانػو المحتمػ  مػردس األوناع داخؿ األ"التددور" لو األ

ف وقلػػه االتصػػاؿ مػػة اللمرػػطينييف يؤكػػد عػػدـ مصػػداقيته لػػو التوجػػه نحػػو أ، و يمتػػـز تعمميػػ  الرػػالـ
جػػػواء ألػػػو ظػػػؿ  – أّكػػػدكمػػػا  ،عمػػػى ملهػػػـو دوؿ المجمػػػس الرػػػاتؽ لمرػػػالـ والترػػػوي  أّكػػػدالرػػػالـ، و 

رداب المداف، وحيا تلريؽ تيف المقاوم  المشروع  واإلدمي  الأعمى  - 2001رتتمتر 11حداث أ
 .22كذلؾ الجهود الدولي  الرتئناؼ الملاونات

تعتتػػر تيانػػػات القمػػـ الخميجيػػػ  التػػو صػػػدرت عػػػف اجتماعػػات المجمػػػس األعمػػى لػػػدوؿ مجمػػػس 
مواقؼ وتطوراتها والعوامؿ التػو دلعػت التعاوف الخميجو العرتي  مف أدـ المؤشرات عمى طتيع  ال

زاء عمميػػػ  إالتػػػو تعتػػر عػػف التحػػػوؿ لػػو الموقػػؼ الريارػػػو لػػدوؿ المجمػػس و إلػػى دػػذس التطػػورات، 
ومتغيػػػرات دوليػػػ  تتعمػػػؽ تػػػالحرب عمػػػى  ،رات اقميميػػػ  خميجيػػػ  وعرتيػػػ يػػػرالػػػؽ مػػػة متغتتو الترػػػوي  

نظمػ  تػذات وتهديػد العديػد مػف األ ،والعراؽ مف قتؿ الواليػات المتحػدة فاانرتلغأرداب واحتالؿ اإل
لػو ظػؿ تنػامو القػوة  خصوصػاً  ،منو لو الخمي  العرتػواألالمصير، ناديؾ عف تطورات الونة 

رػػػرائيمو  زمػػػ  الممػػػؼ النػػػووي االيرانػػػو دوليػػػاً أيرانيػػػ  النوويػػػ  وتلػػػاقـ اإل وكػػػذلؾ تطػػػورات القنػػػي   ،ياً ا 
وعمميػػػات  ،التلاونػػػو مػػػف جهػػػ  مواإلرػػػرائي -وطتيعػػػ  المرػػػار الريارػػػو اللمرػػػطينو ،اللمرػػػطيني 

وطتيعػػػ  العالقػػػ  تػػػيف القػػػوى  ،خػػػرىأتالؿ مػػػف جهػػػ  المقاومػػػ  واالنتلانػػػ  اللمرػػػطيني  نػػػد االحػػػ
و أيػ  ولػو رؤيػ  حػؿ الصػراع تالترػوي  الرياري  واللصائؿ اللمرطيني  ليما يتعمؽ تالشػئوف الداخم

ليمػا ترػتتت مواقلػه دػذس  ،ترػوي زاء مواقػؼ الإ الموقػؼ الخميجػو عمومػا رػمتاً  تػأثروقػد  المقاومػ ،
صػػتحت تقػػػدـ أف دوؿ المجمػػس وُيعتقػػػد أرػػػطينو والقنػػي  اللمرػػطيني ، تتراجػػة الػػدعـ لمشػػعب اللم
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عمميػػ  دنػػى، ودعػػـ نتػػائ  اة والحاجػػات االنرػػاني  وتحػػددا األيف، ودمػػا: المعانػػالػػدعـ لرػػتتيف رئيرػػ
 . واالنتلان  وللمرطينيو الشتات زاءدا، ليما تراجة الدعـ لممقاوم إالرالـ والتوجهات الدولي  
ا الكامػػػؿ لمتلػػػاوض ودعمهػػػ ،ورػػػطلمجمػػػس تعمميػػػ  الرػػػالـ لػػػو الشػػػرؽ األلتػػػرغـ ادتمػػػاـ دوؿ ا

ورػمو عػاـ أ يػ قاخصوصػا منػذ توقيػة اتل ،رارو لنيؿ حقوؽ الشعب اللمرػطينوأالريارو كرتيؿ 
تعػػػد لتػػػرة  ،2000عػػػاـ  ف اللتػػػرة التػػػو تمػػػت انػػػدالع االنتلانػػػ  اللمرػػػطيني  الثانيػػػ أ، غيػػػر 1993

نػػال  إ، والتػو شػهدت زاء الترػوي  الريارػي إهاتهػا حارػم  ومهمػ  لػو تطػوير مواقلهػا وتمػػورة توج
التػػدخؿ تتقػػديـ متػػادرات متاشػرة ليمػػا عػػرؼ تالمتػػادرة العرتيػػ   ،لػى التشػػجية والػػدعـ لعمميػػ  الرػالـإ

و قنػت تالموالقػ  المتدئيػ  ، والت2002التو طرحتها الرعودي  لو القم  العرتي  لو تيروت عاـ 
و العرتيػػػ  المحتمػػػ  حتػػػى خطػػػوط رانػػػاذا انرػػػحتت مػػػف األ ،إرػػػرائيؿعمػػػى التطتيػػػة الشػػػامؿ مػػػة 

رػػس مػػؤتمر مدريػػد ونهػػ  توقيػػة االتلاقػػات الثنائيػػ  مػػة أوالتػػو لرػػرت حينهػػا تلشػػؿ  ،1967يونيػػو
ناديػػؾ  عمػػى التػػوالو. 1994و 1993 عػػاموردف إرػػرائيؿ مػػف قتػػؿ كػػؿ مػػف منظمػػ  التحريػػر واأل

 .عمى الونة الدولو والداخمو لدوؿ المجمس 2001 رتتمتر 11حداث أعف تداعيات 

ولويـــات مجمـــس التعـــاون ل ضـــية الفمســـطينية وتطوراتيـــا ظمـــت أىـــم أن اويـــرى البادـــث  أ
دـداث والتـداعيات الكثيـرة منـذ انشـائو  عمـى الـرغم مـن األالخميجي خالل مناقشـاتو ومداوالتـو 

يؤكــد عمــى دعمــو لم ضــية  وكــان دائمــاً   ومنط ــة الخمــيج خاصــة عامــةً مــة ت بيــا األالتــي مــر  
سـالم فــي الشـرق االوســط  نــو ال  وأالفمسـطينية مــن خـالل دعمــو السـتعادة د وقــو المشـروعة

قامـــةد وقـــو فـــي العـــودة و  دون إعطـــاء الشـــعب الفمســـطيني ولـــم ت تصـــر سياســـات   الدولـــة ا 
  بـل ذىبـت لت ـديم مبـادرات دانـة ف ـطر واإلمذكورة عمى الشجب واالسـتنكاالمجمس في الفترة ال

التطــابق بــين الموقــف الرســمي  لــذلك كــان واضــداً  اضــافةً   زاء ال ضــية الفمســطينيةسياســية إ
ولـودظ بوضـوح تأكيـد مجمـس التعـاون فـي   والشعبي الخميجي بشأن دعم ال ضية الفمسـطينية

 .العراقي لمكويت جتياحاالجميع قراراتو دعمو لمنظمة التدرير باستثناء فترة موقفيا من 

الع ـد الـذىبي لـدور دول مجمـس نـو يمكـن اعتبـار فتـرة السـبعينات بمثابـة ويؤكد البادث  أ
 التعاون الخميجي في الـدعم السياسـي واالقتصـادي والعسـكري لم ضـية الفمسـطينية  ف ـد كانـت

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

 .2000عام  قصىثم عودة الدعم نسبيًا في السنوات األخيرة منو بفعل انتفاضة األالكويت 
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تعتبر من الفتـرات الدرجـة  2001-1990بأن الفترة  كما يرى البادث من خالل ما ت دم 
ــاريق ال ضــية الفمســطينية والصــراع الفمســطيني ــي ت ــى  اإلســرائيمي-ف ــالنظر إل النظــام  ضــعفب

ســرائيلاإلقميمــي العربــي  واخــتالل التــوازن االســتراتيجي بــين العــرب و  كنتيجــة لمجموعــة مــن  ا 
عـاون الخميجـي المتغيرات اإلقميمية والدولية والداخمية  التي أسيمت في غيـاب دور مجمـس الت

 .اإلسرائيمي-في الصراع الفمسطيني
إال أن البادث يرى أن دور المجمس عاد وب وة عمى السـادة الدوليـة فيمـا يتعمـق بالصـراع 

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

 

 2002لمسالم  المبادرة العربية إعالنتعاون الخميجي في دور مجمس الثالثًا: 
مواقـف مجمــس التعــاون الخميجــي تجــاه العمميـة الســممية الخاصــة بالصــراع الفمســطيني  -1

 ي.سرائيماإل

، ومرػاعدة الشػعب عمػى دعػـ القنػي  اللمرػطيني منػذ تأريرػه عمؿ مجمس التعاوف الخميجو 
 اإلرػرائيمو، االحػتالؿالمغتصػت  مػف قتػؿ  أرنػه، وارػتعادة مرطينو الرػترداد حقوقػه التاريخيػ الل

مختملػػػ   وقػػػد تػػػذؿ المجمػػػس العديػػػد مػػػف المرػػػاعو عمػػػى مرػػػتويات (70: ص 2013)الشػػػمري، 
إقميمي  ودولي  إليجػاد حػٍؿ شػامٍؿ وعػادٍؿ لػو المجػاالت الريارػي  واالقتصػادي ، وقػد أّكػد المجمػس 

، حيث أشار المجمس أف نماف االرتقرار لو 23عمى وقوله الكامؿ مة حقوؽ الشعب اللمرطينو
الخمي  مرتتط تتحقيؽ الرالـ لو الشػرؽ األورػط، األمػر الػذي يؤكػد نػرورة حػؿ قنػي  لمرػطيف 

 (70: ص 2013)الشمري، حاًل عاداًل يؤمف الحقوؽ المشروع  لمشعب اللمرطينو. 
للمرػػػػطينو وتعػػػػّد مواقػػػػؼ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو مػػػػف المواقػػػػؼ الوانػػػػح  إزاء الصػػػػراع ا

اإلرػػرائيمو، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ دعواتػػه لمجمػػس األمػػف الػػدولو لتتنػػو دػػذا الصػػراع تشػػلاليٍ  وأدميػػٍ  
تالغٍ ، واعتتر المجمس جمية المواقؼ الداعم  لمرالـ لو الشرؽ األورط مواقؼ غير جػادة، وأف 

عػػـ الجميػػة أخلػػؽ لػػو النػػغط عمػػى إرػػرائيؿ لتحمػػؿ مرػػئولياتها تجػػاس مػػا يحػػدث لػػو لمرػػطيف، ود
المجمس كؿ قرار يهتـ تونة حموٍؿ جودريٍ  لمتوصؿ لترويٍ  رمميٍ  لمصراع، وقد شهدت القني  

تطػػػورات ريارػػػي  دامػػ  لػػػو ظػػػؿ ارػػػتمرار  2005-2001اللمرػػطيني  لػػػو اللتػػػرة مػػػا تػػيف عػػػامو 
، ولػػو تمػػؾ اللتػػرة 2001انتلانػػ  األقصػػى، وقػػد تػػولى جػػورج تػػوش رئارػػ  الواليػػات المتحػػدة عػػاـ 

                                                           
 .ى لممجمس األعمى لمجمس التعاوفولالتياف الختامو لمدورة األ 23



60 
 

اإلرػػرائيمو، وخػػالؿ انعقػػاد الجمعيػػ  العامػػ   –ات عديػػدة تتعمػػؽ تالصػػراع اللمرػػطينو تػػرزت متػػادر 
أّكػد الػػرئيس األمريكػو جػػورج تػوش التػػزاـ دولتػه تتحقيػػؽ  2001نػػولمتر 10لألمػـ المتحػػدة تتػاريخ 

الرػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ لػػو الشػػرؽ األورػػط مػػف خػػالؿ إقامػػ  دولتػػيف تعيشػػاف مػػة تعنػػهما لػػو 
 (16/03/2003ؼ تها دوليًا. )مناع، حدوٍد آمنٍ  ومعتر 

ورحػػب مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تالخطػػاب الػػذي حػػدد رؤيػػ  الواليػػات المتحػػدة تشػػأف الدولػػ  
، واعتتػػػر 338، 242اللمرػػػطيني  والصػػػراع اللمرػػػطينو اإلرػػػرائيمو ولقػػػًا لقػػػرارات مجمػػػس األمػػػف 

ء مرػار الترػوي  الرػممي  مجمس التعاوف دذا الخطاب خطوة جيدة لتولير األجواء اإليجاتي  إلحيا
لػو الشػرؽ األورػػط عمػى أرػػاس القػرارات الدوليػػ ، تهػدؼ تحقيػػؽ تطمعػات الشػػعب اللمرػطينو لػػو 

 .24إقام  دولته وعاصمتها القدس الشريؼ

 م2002المبادرة العربية لمسالم لعام   -2

ررائيؿ، وكاف م ف تيف تعددت المتادرات العرتي  والدولي  لمرالـ العادؿ والشامؿ تيف العرب وا 
، )متػادرة الممػؾ عتػد اهلل تػف عتػد العزيػز(، وقػد تتنػى 2002دذس المتادرات متادرة الرػالـ العرتيػ  

مجمس التعاوف الخميجو العديد مف المتادرات والمرػاعو لمحػؿ الرػممو والرػالـ العػادؿ والشػامؿ، 
الممػؾ عتػداهلل  ، والتػو أعمنهػا العادػؿ الرػعودي2002وقاد ذلؾ إلى المتػادرة العرتيػ  لمرػالـ عػاـ 

ويمكػػف القػػوؿ  (70: ص 2013) الشػػمري، تػف عتػػد العزيػػز، ودػػو متػػادرة خميجيػ  لػػو األرػػاس، 
إف المتػػػػادرة العرتيػػػػ  لمرػػػػالـ دػػػػو امتػػػػداد لمتػػػػادرات رػػػػاتق  كانػػػػت عمػػػػى رأرػػػػها المممكػػػػ  العرتيػػػػ  

، مػػػف واقػػػة موقعهػػػا لػػػو دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو كدولػػػٍ  كتػػػرى ومركزيػػػ ، وأف 25الرػػػعودي 
لمتػػادرة التػػو أعمنهػػا الممػػؾ عتػػداهلل تػػف عتػػد العزيػػز تحتػػوي عمػػى العديػػد مػػف المحػػاور والملػػاديـ ا

 المنتثق  مف متادرة الممؾ لهد لمرالـ، لدرج  التطاتؽ لو تعض المعانو والنقاط تيف المتادرتيف.

 

 

 

 

                                                           
 .التياف الصحلو لمدورة مائ  وأرتع  لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 24
 ـ1982المتادرة العرتي  لمرالـ  –متادرة الممؾ لهد تف عتد العزيز  25
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 1981االمير فيد لمسالم مبادرة 

 (19: 2012)نجػػـ ،احتػػوت متػػادرة االميػػر لهػػد تػػف عتػػد العزيػػز عمػػى ثمانيػػ  تنػػود أرارػػي ، 
الجػػػزء تمػػػا ليهػػػا  1967و العرتيػػػ  المحتمػػػ  عػػػاـ مػػػف جميػػػة األرانػػػ إرػػػرائيؿتنػػػمنت انرػػػحاب 
ي  التػػو اقيمػػت عمػػى األرانػػو العرتيػػ  المحتمػػ  رػػرائيمزالػػ  المرػػتعمرات اإلا  ، و الشػػرقو مػػف القػػدس

دياف لو المدين  المقدر ، حري  العتادة، وممارر  الشعائر الديني  لكال  األ ، ونماف1967عاـ 
تػالعودة، وأف  بالتأكيد عمى حؽ الشعب اللمرطينو لو العودة إلى وطنه، وتعػويض مػف ال يرغػو 

عػػف  دالمتحػػدة لمػػدة ال تزيػػ األمػػـشػػراؼ إتخنػػة النػػل  الغرتيػػ  وقطػػاع غػػزة للتػػرة انتقاليػػ  تحػػت 
قامشهر، و أتنع   ، والتأكيػد 1967الدول  اللمرػطيني  المرػتقم  وعاصػمتها القػدس عمػى حػدود   ا 

و تعػػػض الػػػدوؿ أالمتحػػػدة  األمػػػـورػػػالـ، ونػػػماف تنليػػػذ أمف عمػػػى حػػػؽ دوؿ المنطقػػػ  تػػػالعيش تػػػ
 .االعناء ليها تمؾ المتادئ

 200226 لمسالمالمبادرة العربية 

 ويمكف تمخيص أترز ما ورد لو متادرة الرالـ العرتي  لو النقاط التالي : 

 وحتػػى خػػط  ،الكامػػؿ مػػف األرانػػو العرتيػػ  المحتمػػ  تمػػا لػػو ذلػػؾ الجػػوالف الرػػوري االنرػػحاب
 واألرانو التو مازالت محتم  لو جنوب لتناف. ،1967الراتة مف يونيو 

  اللمرػػطينييف يتلػػؽ عميػػه ولقػػًا لقػػرار الجمعيػػ  العامػػ  التوصػػؿ إلػػى حػػؿ عػػادؿ لمشػػكم  الالجئػػيف
 .194رقـ  لألمـ المتحدة

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

  الـ خيارا ارتراتيجيا.النظر لو رياراتها وتتخذ الر إررائيؿتعيد 

 :الدول العربية اإلجراءات التاليةوالتزاميا بتمك المطالب تتخذ  إسرائيلبعد قبول 

 مػػة  إرػػرائيؿرػػالـ تينهػػا وتػػيف  اتلاقيػػ والػػدخوؿ لػػو  ،و منتهيػػاً رػػرائيمالعرتػػو اإل الصػػراع اعتتػػار
 تحقيؽ األمف لجمية دوؿ المنطق .

  لو إطار دذا الرالـ الشامؿ. إررائيؿإنشاء عالقات طتيعي  مة 
 . نماف رلض كؿ أشكاؿ التوطيف اللمرطينو الذي يتنالى والونة الخاص تالتمداف العرتي 

                                                           
  .الراتع  عشرالتياف الختامو لقّم  جامع  الدوؿ العرتي  ملحق  26
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  دعـ المتادرة.ليدعو المجمس المجتمة الدولو تكؿ دوله ومنظماته 
 يطمب المجمس مف رئارػته تشػكيؿ لجنػ  خاصػ  مػف عػدد مػف الػدوؿ األعنػاء واألمػيف العػاـ، 

والعمؿ عمى تأكيػد دعمهػا عمػى كالػ  المرػتويات لػو  ،زم  لهذس المتادرةالال االتاالتصإلجراء 
، والواليات المتحدة األمريكي ، وروريا، واالتحاد االلريقو مقدمتها مجمس األمف واألمـ المتحدة

 والدوؿ االرالمي .
 
 2002مواقف مجمس التعاون الخميجي من المبادرة العربية لمسالم عام   -3

المجمس أف الرالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ لو المنطقػ  دػو خيػار ارػتراتيجو، وأف متػادرة أّكد 
األمير عتد اهلل تف عتد العزيز والتو تتنادا مؤتمر القم  العرتو لو تيروت، تعتتر مدخاًل أراريًا 

المير عتداهلل ، كما وأّكد تأف المتادرة التو أعمنها ا27نحو رالـٍ عادٍؿ وشامٍؿ وحاًل رمميًا لممنطق 
أصتحت متػادرة عرتيػ  مجمػة عميهػا، ويجػب أف تكػوف ركيػزة أرارػي  ألّي ملاونػات وأي تحػّرؾ 

 .28جّدي يهدؼ إلى حٍؿ عادٍؿ وشامٍؿ لو المنطق  لو إطار القرارات الدولي 
وقد اعتتر المجمس أف المتادرة العرتي  لمرالـ دو الحؿ لمصراع العرتو اإلررائيمو، ولتحقيؽ 

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

قام  دولتػه المرػتقم  عمػى تراتػه الػوطنو 1967 ، وتمكيف الشعب اللمرطينو مف تقرير مصيرس، وا 
تها القدس الشريؼ ولقٌا لما نّصت عميه متادرة الرالـ العرتي ، دو الرتيؿ الوحيد لتحقيػؽ وعاصم

الرػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ لػػو الشػػرؽ األورػػط، وتجنيػػب المنطقػػ  والعػػالـ حرتػػًا قػػد تػػؤدي إلػػى نتػػائ  
 .29وخيمٍ  وكارثٍ  إنراني 

شجب واإلدان  لحرػب، كما يعتتر مجمس التعاوف الخميجو أف دورس لـ يقتصر عمى تيانات ال
نما تعدادا إلى اطالؽ تػادرات عمميػ  تجػاس القنػي  اللمرػطيني ، ودػو مػا تمثػؿ لػو ثالثػ  أمػور:  وا 

 ( 135: 2002)األمان  العام ، 
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، والتػو أعمنتهػا الرػعودي  1982العػدواف عمػى لتنػاف عػاـ  أعقػابأواًل: المتادرة الرعودي  لػو 
نطقػػ  واعتترتهػػا أرارػػا لمشػػروع الرػػالـ العرتػػو الػػذي تهػػدؼ تحقيػػؽ رػػالـٍ عػػادٍؿ وشػػامٍؿ لػػو الم

 والقت عميه الدوؿ العرتي .
تبيلػػاد وزيػػري  1983ثانيػػًا: قامػػت القمػػ  الخميجيػػ  الراتعػػ  والتػػو عقػػدت لػػو قطػػر لػػو نػػولمتر 

الخارجيػػػ  القطػػػػري والكػػػػويتو إلػػػػى الجمهوريػػػػ  العرتيػػػػ  الرػػػوري  لػػػػو مرػػػػعى مػػػػة تػػػػونس والجزائػػػػر 
 إجراءات االقتتاؿ المؤرؼ الجاري عمى الراح  اللمرطيني . والجامع  العرتي  لتحث

ثالثًا: مشارك  دوؿ مجمس التعاوف لو نظاـ المقاطع  العرتي  ند إررائيؿ منذ إقرارس لو عاـ 
 ـ.1954

إلـى  وخروجيـا  المبادرة العربيـة لمسـالم عالنمركزية الدور الخميجي إل مبادثل يتبينوىنا 
صدارىا وتبنييـا كمبـادرة خميجيـة وعربيـة إلتعاون الخميجي في ومدى مساىمة مجمس ا  النور

والعمـل عمـى نشـرىا وتصـديرىا والوقـوف معيـا باإلجمـاع  ومـا   دـد دول المجمـسأصدرت من 
 .وسطلمسالم في الشرق األ  أساستكون أن  يزال المجمس يعتبر المبادرة العربية يجب

 

يناقشـوا أن  أنو كـان يجـدر بال ـائمين عمـى المبـادرة العربيـة لمسـالم  ومع ذلك يرى البادث
يين فــي معادلــة الصــراع وىــو ساســســتراتيجية العربيــة لمســالم مــع أصــداب الدــق األالرؤيــة اال

ـإالجانب الفمسطيني  مـن خـالل  وخاصـة فيمـا يتعمـق بموضـوعي  د فمسـطينياً يجـاد موقـف مود 
سـالميًا  ا  قـرار ذلـك عربيـًا و إوبعـدىا يـتم   يسـرائيمتالل اإلاالعتراف باالدتالل والتطبيع مع االد

ق عمـى أنيـا الدـد األدنـى الـذي يمكـن ي بـل بـو أن  وبذلك تخرج المبادرة بتوافق الجميع  وتسو 
بـــين الفصـــائل وال ـــوى الفمســـطينية بشـــكل ينســـجم مـــع بـــرامج  مشـــترك   الفمســـطينيون ك اســـم  

وتتمشـى   يبإجمـاع فمسـطيني وادتضـان عربـ وأيدولوجيات ىذه الفصائل وال ـوى  دتـى تخـرج
ــدمــع االلتــزام بم ــررات ال مــم العربيــة الســاب ة التــي  ة أي دولــة طــرح أي ت عمــى عــدم أد ي ــأك 

 دمول منفردة تجاه ال ضية الفمسطينية.
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ــاني:  ــاون النظــام السياســي الفمســطيني المبدــث الث ــس التع ــف مجم وموق
 الخميجي منو

 تحت االحتالؿ ومػا زالػت حاللمرطينو مف أقدـ النظـ الرياري  التو ترز يعد النظاـ الريارو 
حتػػى يومنػػا دػػذا، ومػػا لػػذلؾ مػػف تػػداعيات عمػػى طتيعػػ  دػػذا النظػػاـ، حيػػث رػػادت ثقالػػ  المقاومػػ  

األرض لػػو جميػػة مراحمػػه، وغاتػػت ثقالػػ  مؤررػػات الدولػػ ، ورػػادـ االحػػتالؿ لػػو ذلػػؾ،  وتحريػػر
حيػػػػث "ارتتطػػػػت نشػػػػأة النظػػػػاـ الريارػػػػو  ،ال يرػػػػتحؽ دولػػػػ  الشػػػػعب اللمرػػػػطينوأف  ليقنػػػػة العػػػػالـ

، وذلػػؾ 1948 المراحػؿ التػو مػػرت تهػا القنػي  اللمرػطيني  منػذ عػاـ اللمرػطينو وتطػورس تمختمػؼ
الخارجيػ ، التػو لعتػت دورًا رئيرػًا لػو تحديػد معالمػه، وتحكمػت  تالتداخؿ مػة العوامػؿ والمحػددات

 (22: 2010) مطر، صورته. وال زالت لو 

 دما: ـ تجرتتيف مر تها النظاـ الريارو اللمرطينوأدو 

 : منظمة التدرير )م.ت.ف(أوالً 

اللمرػطينو مػف  جاءت لكرة تأريس منظم  التحرير تعد معاناة طويم  قنادا الشػعب العرتػو
اللمرطينو لو  المجتمة 1948 و، "حيث تركت حربررائيماالحتالؿ اإلإلى  االنتداب التريطانو
ارتتاطًا وثيقًا  وريارو، وكانت المؤررات الرياري  اللمرطيني  الرئيري  مرتتط حال  لراغ قيادي 

 (9: 2002)الصاي ، ".تزعماء النخت  القديم ، وتالتالو لقيت مصيردـ نلره
الوطنيػػػػ   لشػػػػكمت منظمػػػػ  التحريػػػػر حقػػػػاًل ريارػػػػيًا وطنيػػػػًا، وخصوصػػػػًا تعػػػػد انهيػػػػار الحركػػػػ 

لتكػػوف جرػػمًا جامعػػًا لملمرػػطينييف ( 55: 2006، ، )دػػالؿ1948اللمرػػطيني  لػػو أعقػػاب دزيمػػ  
تقيػادة اللمرػطيني   الشخصػياتتواجددـ، لتػدأت منظمػ  التحريػر مػف مجموعػ  مػف  لو كؿ أماكف

لتشػػػكيؿ مشػػػروع رػػػمط  مركزيػػػ  لمرػػػطيني ، نتيجػػػ   والػػػذيف شػػػكموا نقطػػػ  انطػػػالؽأحمػػػد الشػػػقيري، 
تمثػؿ تتحريػر لمرػطيف، عمػى اعتتػار أرارػو  إلجماع الشعب اللمرطينو تكالػ  لئاتػه حػوؿ دػدؼ

 (34: 1980. )الحورانو، أف الكلاح المرمل دو الطريؽ الوحيد لتحرير لمرطيف
الريارو اللمرطينو  شكمت نشأة منظم  التحرير نقط  االنعطاؼ األدـ لو تشكؿ النظاـ وقد
 لحالػػ ٍ  رػػتجات ٍ وا ، كتجرػػيد لمكيانيػ  الريارػػي  اللمرػػطيني ، والتػو جػػاء تأريرػػها كنتػاجٍ 1964عػاـ 

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

ظهػػػػور اللػػػػراغ الريارػػػػو لػػػػو الميػػػػداف اللمرػػػػطينو عقػػػػب االحػػػػتالؿ اإلرػػػػرائيمو عػػػػاـ   .1
 شممهـ.، وتشرد أدمها إلى شتى دوؿ العالـ، لكاف التد مف وجود كياف يجمة 1948
ظهػػػػور عػػػػدة منظمػػػػات لدائيػػػػ  وريارػػػػي  تػػػػدعو لتحريػػػػر لمرػػػػطيف، لخشػػػػيت األنظمػػػػ    .2

ادرت لمحاولػػػ  إيجػػػاد إطػػػار جديػػػد ينػػػـ العرتيػػػ  أف يلمػػػت زمػػػاـ القنػػػي  اللمرػػػطيني  منهػػػا، لتػػػ
 .فاللمرطينيي

، 1961تلاقـ الصػراع العرتػو خاصػ  تعػد انهيػار الوحػدة الرػوري  المصػري  لػو عػاـ   .3
، ولشػػؿ متاحثػػات الوحػػدة الثالثيػػ  مػػا تػػيف مصػػر 1962وانػػدالع الحػػرب األدميػػ  اليمنيػػ  عػػاـ 

العرتػػو اإلرػػرائيمو عػػاـ  وتزايػػد حػػدة التػػوتر عمػػى جتهػػ  الصػػراع 1963ورػػوريا والعػػراؽ عػػاـ 
 تعد تنليذ مشروعها الذي ددؼ إلى تحويؿ مجرى نهر األردف. 1963

الػوطنو، والمجمػس  دو المجمس ياري  المنتثق  عف منظم  التحريرومف أدـ المؤررات الر 
شػػػػؤوف الػػػػوطف  المركػػػػزي، والمجنػػػػ  التنليذيػػػػ ، ودائػػػػرة اإلعػػػػالـ، ودائػػػػرة العالقػػػػات القوميػػػػ ، ودائػػػػرة

 (131: 2007)تردـ، الدائرة الرياري . و ودائرة التنظيـ الشعتو، المحتؿ، 
 

 الفمسطينية ثانيًا: السمطة

الػدخوؿ  لـ تكف منظم  التحريػر تػنعـ ترخػاء ريارػو واقتصػادي أو تػرؼ لكػري عنػدما قػررت
تما يمػو:  لو عممي  الرالـ تؿ "إف الظروؼ التو كانت وراء مؤتمر مدريد واتلاؽ أورمو تتمخص

أثقمػت كادػؿ  المتزايػدة التػو 1987ى عاـ ولمنظم  التحرير وتددوردا، وكمل  االنتلان  األعزل  
الشػػرؽ  االتحػػاد الرػػوليتو، وونػػة انهيػػار، وديمنػػ  الواليػػات المتحػػدة عمػػى العػػالـ ترػػتب إرػػرائيؿ

: 2003. )لرنرػػوف، 1991تعػػد االنتصػػار عمػػى العػػراؽ لػػو حػػرب الخمػػي  الثانيػػ  عػػاـ  ورػػطاأل
466) 

الرػػػمط   تئنشػػػ، وتموجتػػػه أُ 1993منظمػػػ  التحريػػػر عمػػػى اتلػػػاؽ أورػػػمو عػػػاـ  وقعػػػتف أ لتعػػػد
 :طرأت العديد مف التحوالت عمى النظاـ الريارو اللمرطينو الجديد منهاو اللمرطيني ، 

العمػف أو شػته العمػف، إلػى  انتقاؿ العمؿ الريارػو لألحػزاب والقػوى الريارػي  مػف الرػر .1
 .األمني  لمرمط  اللمرطيني يتعارض وااللتزامات  تما ال
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تراجػػة تػػأثير األحػػزاب والقػػوى الريارػػي  ومؤررػػات منظمػػ  التحريػػر لصػػالل مؤررػػات  .2
 .الريارو الجديد الحقؿ
. تولت الرمط  اللمرطيني  لور تشكيمها، تنليذ عمميات تشريعي  واقتصادي  واجتماعي   .3

 (61: 2002)دالؿ، 

 لػػو عمميػػ  تنػػاء النظػػاـ الريارػػو اللمرػػطينو،الحػػؽ لػػو التػػدخؿ  إرػػرائيؿاتلػػاؽ أورػػمو  ىأعطػػ
و، لولقػػًا لالتلاقيػػات الموقعػػ  رػػرائيموذلػػؾ نػػمف االتلاقيػػات الموقعػػ  تػػيف الطػػرليف اللمرػػطينو واإل

 عمػػى رلػة دػػذا العػػدد إرػرائيؿعػػدد المجمػس التشػػريعو مػػف اثنػيف وثمػػانيف نائتػًا، ثػػـ والقػػت  "يتػألؼ
تصػادؽ عمػيهـ أف  شحوف إلشػغاؿ مقاعػد المجمػس ليتعػيفأما المر  مائ  واثناف وثالثوف نائتًا،إلى 

 (489: 2003. )لرنروف، إررائيؿ
 

 سٍاساث وهىاقف الوهلس هو هنظوت التحرٌر والطلنت الفلطنٍنٍتثالثًا: 

 مواقف مجمس التعاون الخميجي من منظمة التدرير و سياسيات  -1

تعددت ريارات ومواقؼ مجمس التعاوف الخميجو تجػاس منظمػ  التحريػر، ويمكػف حصػر دػذس 
 المواقؼ عمى النحو التالو: 

  منظمػػػػ  منػػػػذ تأريرػػػػه عػػػػاـ الحيػػػػث اعتػػػػرؼ المجمػػػػس توداعػػػػـ لمنظمػػػػ  التحريػػػػر، مؤيػػػػد
جػؿ تحقيػؽ مصػيرس أعمى تأييدس المطمؽ لنناؿ الشػعب اللمرػطينو مػف  المجمس ، وأّكد198130
أف  ، وأشار المجمس عمى31قيادة منظم  التحرير رنه تحتأوانشاء دولته المرتقم  عمى  ،تنلره

تالننػػػاؿ المجمػػػس شػػػاد ، وأ32الممثػػػؿ الشػػػرعو والوحيػػػد لمشػػػعب اللمرػػػطينو دػػػو منظمػػػ  التحريػػػر
دو منظمػ  التحريػر، الممثؿ الشرعو والوحيد لمشعب اللمرطينو أف  عمى وجدد تأكيدساللمرطينو 
نو اللمرػطينو الطارئػ  تػالجزائر لػو دورة المجمػس الػوط  الدول  اللمرطيني بعالفشادته تانال  إل

 .1988عاـ 
 اتخػػذ  دعػػـ قػػرارات ومشػػارية الترػػوي  التػػو عقػػدتها وشػػاركت ليهػػا منظمػػ  التحريػػر، حيػػث

موقػػؼ داعػػـ لجميػػة االتلاقيػػات المتعمقػػ  تعمميػػ  الترػػوي  والتػػو وقعتهػػا  الخميجػػومجمػػس التعػػاوف 

                                                           
 .الثاني  لممجمس األعمى لمجمس التعاوفالتياف الختامو لمدورة  30
 .التياف الختامو لمدورة الخامر  لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 31

 .التياف الختامو لمدورة التارع  لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 32
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 ،شارؾ المجمس لو العديد مف المؤتمرات والمحالؿ الدوليػ  المتعمقػ  تعمميػ  الرػالـالمنظم ، كما 
 .1991لمرالـ عاـ  ددا مؤتمر مدريأترز وكاف 
  عمػػى وقولػػه مػػة  وتأكيػػدس، 1982تنػػاف عػػاـ لدعمػػه لمنظمػػ  التحريػػر لػػو العػػدواف عمػػى

 .33وررائيممنظم  ند العدواف اإلال
   عميها تاعتتاردا الممثؿ الشػرعو والوحيػد لمشػعب دعمه لوحدة منظم  التحرير والمحالظ

اف مشػػاكؿ االقتتػػاؿ الػػداخمو واالنشػػقاقات الداخميػػ  والتنػػاحر تػػيف المنظمػػات ّتػػإوذلػػؾ  ،اللمرػػطينو
 1983.34 ، والتو حدثت لو لتناف عاـ المختمل  اللمرطيني
 35ـ1985و عمى مقر منظم  التحرير لو تونس عاـ ررائيمالعدواف اإلالمجمس دان  إ. 
 ت نػػرّ أمكويػػت مػػف رػػمتيات لالعراقػػو  االجتيػػاحلػػرزس أعػػف قمقػػه عمػػى مػػا المجمػػس عػػرب أ

عػػرب المجمػػس عػػف دعمػػه لمشػػعب اللمرػػطينو وتأييػػدس لالنتلانػػ  ودعوتػػه أو تالقنػػي  اللمرػػطيني ، 
 .36تناء االرض المحتم ألدعـ ومراندة 

منظمـة التدريـر فـي د بشـكل كامـل ي ـأمجمس التعاون أن   من خالل الدراسة يتبين لمبادث
دان العــدوان أكمــا  كــل مواقفيــا وتصــرفاتيا ومســاعييا لمســالم ومفاوضــاتيا فــي ىــذا االتجــاه 

يا وتجميــع فرقائيــا وال ضــاء عمــى توديــد صــف  إلــى  عمييــا وعمــى الشــعب الفمســطيني  وســعى
 حاجتيـاان ب ـإعضائيا  عدا البيان الذي صدر في الدودة لمـدورة الداديـة عشـر أالخالفات بين 

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

ودســب رأي البادــث  ف ــد أضــر  موقــف منظمــة التدريــر فــي دينــو بمصــالح الفمســطينيين  
بشـكل خـاص  ديـث دفـع الفمسـطينيون ىنـاك الم يمين في دول الخميج عمومًا ودولـة الكويـت 

 .أثمانًا باىظًة من تشريد  وترديل  وخسارة كامل ما يممكون من أموال  وأعمال
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تعػددت ريارػػات ومواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تجػػاس الرػػمط  اللمرػػطيني ، ويمكػػف حصػػر 
 دذس المواقؼ عمى النحو التالو: 

 ررائيؿتيف منظم  التحرير و  واالتلاقي تتياف أورمو  المجمس رحب وليمػا تعػد أعرتػت  ،37ا 
، غػػػػزة دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف عػػػػف تأييػػػػددا إلنشػػػػاء رػػػػمط  لمرػػػػطيني  لػػػػو النػػػػل  الغرتيػػػػ  وقطػػػػاع

العرتػػػػو  ولمصػػػػراع ،ى لػػػػو طريػػػػؽ الحػػػػؿ لمقنػػػػي  اللمرػػػػطيني أولػػػػواعتتػػػػرت دػػػػذا الحػػػػدث خطػػػػوة 
 (95: 2012) نجـ ، .وررائيماإل

  حيػػث  ،ارػػتمرار دعمػػه لمرػػاعو الرػػالـ والملاونػػات التػػو تقػػـو تهػػا الرػػمط  اللمرػػطيني
إلػػى  العػػودةإلػػى أف  الػػداعو موقلهػػا لػػو اللمرػػطيني  لمرػػمط  دعمػػه الخميجػػو التعػػاوف مجمػػس أّكػػد

 مػا رأرػها وعمػى ،االرػتيطاني  ي رػرائيماإل لألنشػط  الكامؿ الوقؼ، وتطالب تالمتاشرة الملاونات
 .الدولي  قراراتالو  الدولو لمقانوف ولقا الشرقي  القدس تمدين  يتعمؽ
 و واللمرطينو عمى اتلاؽ القػادرة ررائيمرحب مجمس التعاوف الخميجو تتوقية الطرليف اإل
 .38الحكـ لو قطاع غزة ومدين  اريحا  والذي ألنى إلى ترمـ الرمط  اللمرطيني، 1994 عاـ
  الرػػػػمط  اللمرػػػػطيني ، وطالػػػػب المجتمػػػػة الػػػػدولو إلػػػػى مجمػػػػس نقػػػػؿ الصػػػػالحيات الد ّيػػػػأكمػػػػا

رقمتهػػػػػا تنليػػػػػذ الرػػػػػمط  اللمرػػػػػطيني  لوقػػػػػؼ ع إرػػػػرائيؿوالواليػػػػات المتحػػػػػدة ورورػػػػػيا لمنػػػػػغط عمػػػػػى 
 .39هامهام

  إعػالفطالب مجمس التعػاوف الخميجػو الواليػات المتحػدة تنليػذ المرحمػ  الثانيػ  مػف اتلػاؽ 
ممػه أالمجمػس عػف  وأعػرب، وورػمأالمتادئ، وذلػؾ ترػتب انتهػاء موعػد المرحمػ  الثانيػ  مػف اتلػاؽ 

المتػادئ حػوؿ تورػية نطػاؽ  إعػالفوتوقية المرحم  الثاني  مػف اتلػاؽ  ،لو ارتكماؿ مريرة الرالـ
 .40التدخؿ الحكـ الذاتو، ويطالب المجمس راعي  عممي  الرالـ والمجتمة الدولو

 عػػػرب المجمػػػس عػػػف أو إلجػػػراء االنتخاتػػػات التشػػػريعي  والرئارػػػي ،  سدعػػػـ المجمػػػس وتأييػػػد
ادة و اعػػرػػرائيمالجػػيش اإل ؿارتياحػػه إلجػػراء االنتخاتػػات التشػػريعي  والرئارػػي  اللمرػػطيني ، وارػػتكما

 .41مف معظـ مدف وقرى النل  الغرتي  انتشارس
                                                           

 .التياف الختامو لمدورة الراتع  عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 37
 .لممجمس الوزاري لمجمس التعاوفالتياف الصحلو لمدورة الحادي  والخمريف  38

 .التياف الصحلو لمدورة الثاني  والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 39

 .التياف الصحلو لمدورة الرادر  والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 40

 .التياف الصحلو لمدورة الثامن  والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 41
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 كمػا دعػا المجمػس مصػر،مجهػود التػو تػذلتها س التعاوف شكرس العميػؽ وتقػديرس لوجه مجم 
مرػػػتأنؼ لمػػػؤتمر مدريػػػد لمرػػػالـ لػػػو الشػػػرؽ تعمميػػػ  الترػػػوي  الرػػػممي  خػػػاص اجتمػػػاع عقػػػد إلػػػى 
 ) مرجة راتؽ( تهدؼ تقييـ نتائ  المريرة الرممي . ورطاأل

 1998كتػػوتر أ 23تػػـر تتػػاريخ أه تاتلػػاؽ واي تالنتيشػػف الػػذي تػػعػػف ترحي المجمػػس عتػػر ،
تتتعهػػا خطػػوات نحػػو أف  و، والػػذي يمثػػؿ خطػػوة دامػػ  يجػػبرػػرائيمتػػيف الجػػانتيف اللمرػػطينو واإل
 .42ترمت تيف الطرليفأتحقيؽ كامؿ االتلاقات التو 

 43الرمط  اللمرطيني تالنتائ  التو توصؿ اليها مؤتمر لندف لدعـ  رّحب المجمس.  
  رػػرائيؿجػػدد المجمػػس دعمػػه لمملاونػػات مػػة الرػػمط  اللمرػػطيني  و نػػاتوليس ألػػو مػػؤتمر  ا 

 (22: 2015)األمان  العام ، دد. طار زمنو محإالدول  اللمرطيني  نمف  قام والرعو إل
  المتحػػػػدة لطمػػػػب  إلػػػػى األمػػػػـ دعػػػػـ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو توجػػػػه الرػػػػمط  اللمرػػػػطيني

أ المجمػػػس الشػػػعب اللمرػػػطينو ، وقػػػد دّنػػػ2012عػػػاـ  دولػػػ  غيػػػر كاممػػػ  العنػػػوي الحصػػػوؿ عمػػػى 
عػرب المجمػس عػف أالمتحدة، كمػا  األمـوقيادته تمنل لمرطيف صل  دول  مراقب غير عنو لو 

المؤررػػػات إلػػػى  تأييػػػدس ودعمػػػه لممرػػػاعو واالجػػػراءات التػػػو قامػػػت تهػػػا دولػػػ  لمرػػػطيف لالننػػػماـ
 (24: 2015)األمان  العام ،  .الت الدولي والتروتوكو والمواثيؽ والمعاددات 

  شػػػػاد مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو أحيػػػػث  ،دعػػػػـ الشػػػػعب اللمرػػػػطينو والرػػػػمط  اللمرػػػػطيني
قطػػاع غػػزة، لػػو عنػػاء لمشػػعب اللمرػػطينو وخاصػػ  تػػالجهود والمرػػاعدات التػػو تقػػدمها الػػدوؿ األ

ي  لتخليؼ المعاناة إنرانالمؤررات الخيري  تدوؿ مجمس التعاوف مف مراعدات  هوكذلؾ ما قدمت
عمػار إطػار دعػـ مجمػس التعػاوف لجهػود إالمحاصر لو قطاع غزة، ولػو  وعف الشعب اللمرطين

عمار غػزة إمت دوؿ المجمس ترنام  إلعادة ، شكّ 2009-2008قطاع غزة تعد العدواف لو عاـ 
 عمػػار غػػزة والػػذي عقػػدإ، كمػػا شػػاركت لػػو المػػؤتمر الػػدولو لممػػانحيف إلعػػادة 2009لػػو لترايػػر 

يػتـ  ،وأمريكػمميػار دوالر  1.65وتترعػت لػو دػذا المػؤتمر تمتمػ   ،تمدين  شػـر الشػيخ لػو مصػر
: 2015)األمانػػ  العامػػ ، خػػرى. والجهػػات الدوليػػ  األ  العمػػؿ تهػػا عػػف طريػػؽ الرػػمط  اللمرػػطيني

25) 

 

                                                           
 .لمدورة التارع  عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف التياف الختامو 42

 .التياف الصحلو لمدورة الراتع  والرتيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 43
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 عن ما كانت عميو ساب اً  مواقف مجمس التعاون الخميجي لم تختمف كثيراً  ن  أ  يرى البادث
الموقعـة مـن قبـل  التفاقيـات السـالم اً امتـداد جـاءتالسمطة الفمسطينية فتجاه منظمة التدرير  

ية عمـى الســمطة وعمــى ســرائيماالعتـداءات اإل المجمــس طـراف المختمفــة  ويـدينالمنظمـة مــع األ
ــادل والشــامل ــدعو لمســالم الع ــع   الفمســطينيين  وي ــين جمي ــى مفاوضــات الســالم ب ويشــجع عم

لمسمطة الفمسطينية في الكثير من المرادـل مـن عمـر ال ضـية  وسياسياً  مادياً  ماً طراف  وداعاأل
 .يسرائيمالفمسطيني اإل الصراعالفمسطينية وتسوية 
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 المبدث الثالث: ال رارات األممية الخاصة بالصـراع الفمسـطيني اإلسـرائيمي
 يادور ومواقف مجمس التعاون الخميجي منو 

 سرائيمياألممية الخاصة بالصراع الفمسطيني اإل أواًل: ال رارات

 ووالصػػػػػراع اللمرػػػػػطين  تعػػػػػددت القػػػػػرارات األمميػػػػػ  الصػػػػػادرة تخصػػػػػوص القنػػػػػي  اللمرػػػػػطيني
وقد تكرر التعرض لها لو تيانات وخطاتػات  قرارًا، 70اإلررائيمو، حيث تجاوز عدددا أكثر مف 

 ( 445: 2015)راروليـ،  :التاليذه ال رارات ىي عمى الندو ى أبرزو مجمس التعاوف الخميجو 

  وأدـ ما ورد ليه:.. 1947 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتددة عام 181 رقم قرار 

 :كٌانات جدٌدة، كالتالً 3إلى وهو ما عرف بقرار تقسٌم فلسطٌن 

تقوو علوى الجلٌول اليربوً، كٌلوومتر مربوو وألف  11 دولة عربٌة: تبلغ مساحتها حوالً .1

وجنوبواً  أسودود والضفة اليربٌة، والساحل الجنوبً الممتد من شمال مدٌنوة عكا، ومدٌنة

 .رفح، مو جزء من الصحراء على طول الشرٌط الحدودي مو مصر حتى

لووى السووهل السوواحلً كٌلووومتر مربووو ع 100111 دولووة ٌهودٌووة: تبلووغ مسوواحتها حوووالً .2

وإصوبو  برٌوابحٌورة ط تول أبٌوب، والجلٌول الشورقً بموا فوً ذلو  وحتوى جنووب حٌفوا من

 .أو ما ٌعرف بإٌالت حالٌاً  أم الرشراش بما فً ذل  والنقب الجلٌل،

 .واألراضً المجاورة، تحت وصاٌة دولٌة وبٌت لحم القدس .3
 

 وأدـ ما ورد ليه :.. 1948الجمعية العامة لألمم المتددة الصادر عن  194 رقم قرار 
دياردـ لػتقرر وجوب الرماح تالعودة لو أقرب وقت ممكف لالجئيف الراغتيف لو العودة  - أ

 .مذيف يقرروف عدـ العودةلوالعيش ترالـ مة جيرانهـ، ووجوب دلة تعوينات عف 
 .حري  ممكن  لموصوؿ الى مدين  القدس أقصىوجوب منل ركاف لمرطيف، جميعهـ،  - ب
 .المعمول  إلشراؼ األمـ المتحدة اللعمو اع الترتيتاتواخن حماي  األماكف المقدر  - ت

 

 وأىم ما ورد فيو :.. 1967عام  الصادر عن مجمس األمن 242 رقم قرار 
 .النزاع لو احتمتها التو( األرانو) أراض مف المرمح  القوات رحبوجوب  - أ
 كػػػؿ أرانػػو وحػػدة ترػػػيادة واعتػػراؼ واحتػػراـ الحػػرب حػػػاالت أو ادعػػاءات جميػػة إنهػػاء - ب

 آمنػػػ  حػػػدود نػػػمف ترػػػالـ العػػػيش لػػػو وحقهػػػا الريارػػػو وارػػػتقاللها المنطقػػػ  لػػػو دولػػػ 
 .القوة وأعماؿ التهديد مف وحرة تها ومعترؼ

 .المنطق  لو الدولي  المائي  الممرات لو المالح  حري  نماف - ت
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 .الالجئيف لمشكم  عادل  تروي  تحقيؽ - ث
 طريػػػػؽ عػػػػف المنطقػػػػ  لػػػػو دولػػػػ  لكػػػػؿ الريارػػػػو واالرػػػػتقالؿ اإلقميميػػػػ  المناعػػػػ  نػػػػماف - ج

 .الرالح مف مجردة مناطؽ إقام  تينها اجراءات

ــاً  يــة الخاصــة بالصــراع األممدور ومواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن ال ــرارات : ثاني
 ي:سرائيمالفمسطيني اإل

مف  والقني  اللمرطيني  وررائيمتعد مواقؼ مجمس التعاوف الخميجو تجاس الصراع العرتو اإل
دميػ  أتتنو القني  تشػلالي  و إلى  الدولومف مجمس األ دعوةوانح ، وذلؾ مف خالؿ المواقؼ ال

 (165:  2012 ،) نجـ .تالغ 

 براز مواقف مجمس التعاون الخميجي عمى الندو التالي: إويمكن 

 الدوؿ إلى  رراؿ الررائؿبمف تكميله لرئار  المجمس ت الخميجوقاـ ته مجمس التعاوف  ما
مػػػف قػػػرار مجمػػػس األأشػػػاد ت، كمػػػا القنػػػي  اللمرػػػطيني مػػػس األمػػػف حػػػوؿ الدائمػػػ  العنػػػوي  لػػػو مج

 .44تالخصوص، ومناشدته لممجتمة الدولو أف يتحمؿ مرئولياته
  45الخاص تتولير الحماي  لملمرطينييف 681ترحيته تقرار مجمس األمف رقـ . 
 الدولو لو أكثر مف دورة لمجمس التعاوف الخميجو، تعقد مؤتمر دولػو  ةمناشدته لممجتم

لػػػو إطػػػار األمػػػـ المتحػػػدة وتمشػػػارك  الػػػدوؿ دائمػػػ  العنػػػوي  لػػػو مجمػػػس األمػػػف، تحنػػػرس جميػػػة 
األطػػػػػراؼ المعنيػػػػػ ، مناشػػػػػدته المجتمػػػػػة الػػػػػدولو لػػػػػدعـ الشػػػػػعب اللمرػػػػػطينو وانتلانػػػػػته وحقوقػػػػػه 

 .46المشروع 
 لدوليػػ  ومرػػيرة الرػػالـ العػػادؿ والشػػامؿ عمػػى أرػػاس تنليػػذ تأكيػػدس عمػػى قػػرارات الشػػرعي  ا

 .47(338، 242قراري مجمس األمف رقمو )
  1991مشارك  المجمس لو مؤتمر الرالـ لو مدريد تصل  مراقب لو عاـ. 
  والػػػذي أداف إتعػػػاد العديػػػد مػػػف المػػػدنييف 799تقػػػديرس لقػػػرار مجمػػػس األمػػػف الػػػدولو رقػػػـ ،

 .48لتناف اللمرطينييف مف أرانيهـ إلى جنوب

                                                           
 .التياف الختامو لمدورة الثامن  لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 44

 .التياف الختامو لمدورة الحادي  عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 45

 .الختامو لمدورة التارع  لممجمس األعمى لمجمس التعاوفالتياف  46

 .التياف الختامو لمدورة الثاني  عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 47
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يـة الخاصـة بالصـراع األمممجمس التعاون الخميجي مـن ال ـرارات  دور ومواقفأن  يرى البادث
 ي كانت عمى الندو التالي:سرائيمالفمسطيني اإل

والت عقػػد مػػؤتمر دولػػو لمرػػالـ، لػػو اقػػاـ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو تػػدور لاعػػؿ لػػو محػػ -
طػراؼ الدوليػ  لعقػد دػذا وذلؾ تتكػرارس لػدعوة مجمػس األمػف واأل ،كثر مف قم  لمجمس التعاوفأ

 المؤتمر الدولو لمرالـ لمقني  اللمرطيني .

القرارات األممي  الصادرة تحؽ القني  اللمرػطيني  تد ورحب مجمس التعاوف الخميجو يّ أ -
مػس وقد وردت لػو مػؤتمرات مج ،وخاص  القرارات األممي  ،ةكثر مف مرّ أورعى لمتأكيد عميها 

و  426و425و  605و  681و  338و 242التعػػػػاوف الخميجػػػػو وخاصػػػػ  القػػػػرارات رقػػػػـ ) 
 )1860و799
دعمػػػػه لمػػػػؤتمرات ومشػػػػارية الترػػػػوي  والرػػػػالـ الدوليػػػػ  واألمميػػػػ  مثػػػػؿ خارطػػػػ  الطريػػػػؽ  -

 ورمو وقرارات الرتاعي  الدولي .أومؤتمر مدريد واتلاؽ 

مػػػف تػػػالوقوؼ مػػػة الشػػػعب ة المجتمػػػة الػػػدولو ومجمػػػس األكثػػػر مػػػف مػػػرّ أناشػػػد المجمػػػس  -
 .وشامؿٍ  عادؿٍ  اللمرطينو والوقوؼ مة حقوقه ومراندته وتحقيؽ رالـٍ 

ارػػػتنكر المجمػػػس ارػػػتخداـ الواليػػػات المتحػػػدة حػػػؽ الػػػنقض الليتػػػو لقػػػرار مجمػػػس األمػػػف  -
 ي .ررائيمرراؿ لجن  مف األمـ المتحدة لتقصو الحقائؽ لو الجرائـ والمماررات اإلبت

حػداث اللمرػطيني  والوقػوؼ معهػا والتأكيػد عمػى المجتمػة األعمؿ المجمس عمػى مواكتػ   -
، حيػػث ارػػتنكر المجمػػس االعتػػداءات المرػػتمرة والمختملػػ  التػػو يتعػػرض  الػػدولو تػػالوقوؼ تحػػـز

تعػػاد وتهويػػد لهػػا الشػػعب اللمرػػطينو والتػػو جػػاءت عمػػى لتػػرات مختملػػ ، مثػػؿ االرػػتيطاف واإل
 لمرطينييف.جرامي  تحؽ المواطنيف الوالمماررات اإل ،القدس

ية التي تتعمق بال ضية الفمسطينية األممىناك العديد من ال رارات أن   ومما يجدر ذكره
يـة التـي األمممثـل ال ـرارات   والتي لم يتطرق ليـا مجمـس التعـاون الخميجـي بشـكل مباشـر

ىـذه ال ـرارات كانـت قبـل أن    ويعـزو البادـث ذلـكت بدق المدينة الم دسة " ال دس "صدر 
ي الفمسـطينية والعربيـة المدتمـة مـا قبـل راضوتتعمق باأل   مس التعاون الخميجيتأسيس مج

 .1967عام 

 

                                                                                                                                                                     
 .التياف الختامو لمدورة الثالث  عشر لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 48
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 :الفصل الخامس

المتغيرات واألدداث سياسات ومواقف مجمس التعاون الخميجي من 
 يةسرائيمالفمسطينية واالعتداءات اإل الداخمية

 
 2006االنتخابــات الفمســطينية عــام مــن مجمــس التعــاون الخميجــي سياســات المبدــث األول: 

 ار اإلسرائيمي و الدولي عمى غزةوالدص

 المصالدة الفمسطينية و االن سام  منمجمس التعاون الخميجي مواقف المبدث الثاني: 

الشــعب ية عمــى ســرائيماالعتــداءات اإل مــنمجمــس التعــاون الخميجــي مواقــف المبدــث الثالــث: 
 الفمسطيني والدروب عمى غزة
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 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، تػػدءًا مػػف 
اندالع انتلان  األقصى والتو دزت أركاف األمف واالقتصػاد اإلرػرائيمو، وأتػرزت تمرػؾ الشػعب 

و تحقوقػػػػه وأرنػػػػه ومقدرػػػػاته، وصػػػػعود حركػػػػ  حمػػػػاس تعػػػػد نجاحهػػػػا لػػػػو االنتخاتػػػػات اللمرػػػػطين
، وظهوردػػا كالعػػػب رئػػػيس عمػػى الرػػػاح  اللمرػػطيني ، وتشػػػكيمها لمحكومػػػ  2006التشػػريعي  عػػػاـ 

اللمرطيني  العاشرة، وتعػددا حكومػ  الوحػدة الوطنيػ ، والػدخوؿ لػو حالػ  االنقرػاـ اللمرػطينو تعػد 
لػػتل، ولػػرض حصػػار ظػػالـ وقػػاٍس عمػػى اللمرػػطينييف وعمػػى قطػػاع الصػػراع تػػيف حركتػػو حمػػاس و 

غزة عمى وجه التحديد تعرض خاللها لحروب ثالث  متتالي  ومدمرة، ووصوؿ مرػار الترػوي  إلػى 
طريػػػؽ مرػػػدود، وانشػػػغاؿ األمػػػ  تهمومهػػػا ومشػػػاكمها، وتراجػػػة القنػػػي  اللمرػػػطيني  كأولويػػػ  عمػػػى 

 األجندات الدولي .

وقد رجمت مواقؼ إقميمي  ودولي  لو مجمؿ العوامؿ والمتغيرات، وكاف لمجمس التعاوف الخميجػو 
ريارػػػػات ومواقػػػػؼ وانػػػػح  لػػػػو مجمػػػػؿ الونػػػػػة اللمرػػػػطينو رػػػػواء عمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػػداخمو أو 
الخػػارجو، ورػػيتـ تونػػيل تمػػؾ الريارػػات والمواقػػؼ خػػالؿ دػػذا اللصػػؿ، حيػػث رػػيتـ الحػػديث لػػو 

و ررائيموالحصار اإل ،2006االنتخاتات اللمرطيني  عاـ المجمس مف مواقؼ  عف المتحث األوؿ
االنقرػػػػاـ  مواقػػػػؼ المجمػػػػس مػػػػف رػػػػنتحدث عػػػػف المتحػػػػث الثػػػػانو، وأّمػػػػا لػػػػو والػػػػدولو عمػػػػى غػػػػزة

االعتػػػػػداءات  مواقػػػػػؼ المجمػػػػػس مػػػػػفل المتحػػػػػث الثالػػػػػث، ورػػػػػنتطرؽ لػػػػػو المصػػػػػالح  اللمرػػػػػطيني و 
 .زةي  عمى الشعب اللمرطينو والحروب عمى غررائيماإل
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االنتخابـات الفمسـطينية عـام سياسات مجمس التعاون الخميجي من المبدث األول: 
 ي والدولي عمى غزةسرائيموالدصار اإل 2006

 .2006أواًل : االنتخابات التشريعية الفمسطينية عام 

 المنطقػ ، لػو تجػرى قػد انتخاتػات كػأيّ  2006 عػاـ اللمرػطيني  التشريعي  االنتخاتات تكف لـ
 متاشػػراً  تحػػدياً  االنتخاتيػػ  العمميػػ  نجػػاح يعتتػػر ولػػذلؾ االحػػتالؿ، تحػػت يعػػيش اللمرػػطينو لالشػػعب

 يػوـ شػكؿ ولهػذا دولػ ، لػو يعػيش أف ويرػتحؽ الحيػاة، يرتحؽ شعب أنهـ لمعالـ يثتتوا حتى لهـ،
 ومرػػػتقتؿ ،اللمرػػػطيني  الحركػػػ  مرػػػيرة لػػػو لاصػػػم ً  محطػػػ ً  2006 ينػػػاير مػػػف والعشػػػروف الخػػػامس
 الرػػػاح  شػػػهدتها التػػػو الكتػػػرى األحػػػداث تقيػػػ  عػػػف أدميػػػ  تقػػػؿ ال اللمرػػػطينو، الريارػػػو النظػػػاـ

 والنػػػل  القػػػدس شػػػرقو لػػػو اللمرػػػطينيوف خػػػرج حيػػػث (95: 2006، )عتػػػد الهػػػادي، اللمرػػػطيني 
وتكمػػف أدميػػ  دػػذس االنتخاتػػات لػػو عػػّدة أرػػتاب: )حرػػيف،  تأصػػواتهـ، ليػػدلوا غػػزة وقطػػاع الغرتيػػ 
2012 :386) 

 .2004انتخاتات تعد ولاة الرئيس يارر عرلات عاـ أوؿ  -1
 .2005أجريت تعد االنرحاب اإلررائيمو مف قطاع غزة عاـ  -2
 .1996حماس قررت المشارك  ليها تعد مقاطعتها النتخاتات عاـ  -3

 132مقعػدًا مػف أصػؿ  74وتمكنت قائم  حرك  حماس مف اللػوز تاالنتخاتػات والحصػوؿ عمػى  
 45المجمس التشريعو اللمرطينو، تينمػا حصػمت قائمػ  حركػ  لػتل عمػى مقعد، ودو عدد مقاعد 

مقعػػدًا لقػػط، وتوزعػػت تػػاقو المقاعػػد عمػػى اللصػػائؿ اللمرػػطيني  المشػػارك  لػػو العمميػػ  االنتخاتيػػ  
 (30: 2013وقوائـ المرتقميف. )ذنوف، 

 إرػػرائيؿ تكػف ولػـ رػػمط ،مل الرػممو ولمتػداوؿ لمديمقراطيػػ  جػادزة تكػف لػػـ لػتل حركػ  أف ويتػدو
 لػوز لتقتػؿ أينػاً  مهيػأة أوروتػا لػو رئيرػ  ودوؿ المتحػدة الواليات إلى إنال ً  إقميمي  عرتي  ودوؿ
دارة ،اللمرػػػطينو الريارػػػو النظػػػاـ عمػػػى ورػػػيطرتها ،التشػػػريعي  االنتخاتػػػات لػػػو حمػػػاس حركػػػ   وا 
 أورػمو اتلػاؽ مػف جػزءاً  تكػف لػـ ألنهػالػيس  ،1967 عػاـ المحتمػ  اللمرػطيني  األرانػو لو الحكـ

نمػػا لحرػػب،  النقطػػ  إلػػى للمرػػطيني  تالقنػػي  وتعػػود وتهدمػػه أورػػمو تػػنقض خيػػارات تقػػدـ ألنهػػا وا 
 ( 2: 2009.)رزق ، أورمو قتؿ كانت التو
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 2006 التشريعية االنتخابات نتائج من الفمسطينية المواقف .1

 مػف كػافل اللمرػطيني ، األطػراؼ لكػؿ صػدم ً  2006 عػاـ التشػريعي  االنتخاتػات نتائ  شكمت
 الريارػػػي  المؤررػػػات عمػػػى ورػػػيطرت الػػػوطنو المشػػػروع قػػػادت التػػػو لػػػتل حركػػػ  عمػػػى الصػػػعب

ومنذ المحظػ  األولػى رلنػت حركػ   المعارن ، مقاعد إلى الحكـ مقاعد مف تنتقؿ أف اللمرطيني 
، ورادنػت عمػى العاشرة اللمرطيني  الحكوم  تشكيؿ لو حماس حرك  مة رياري ٍ  مشارك ٍ  أيّ  لتل

 حمػاس حركػ  وكػذلؾعدـ تمكف حمػاس مػف قيػادة الحكومػ  أو الصػمود ألكثػر مػف ثالثػ  أشػهر، 
 مقاعػػد إلػػى المعارنػػ  مقاعػػد مػػف االنتقػػاؿ عميهػػا الصػػعب مػػف كػػاف اللػػوز تحجػػـ تلاجػػأت والتػػو
 ارػوالري االشػتتاؾ حالػ زادت و  اللمرػطينو، الريارو النظاـ تأـز إلى ىأدّ  االلتتاس ودذا الحكـ،

 حيػث اللمرػطينو، الريارػو لمنظػاـ تقارػـ عنه نت  داخمو، اقتتاؿ إلى النهاي  لو تحولت أف إلى
)العطاونػػ ،  .غػػزة قطػػاع عمػػى حمػػاس حركػػ  ورػػيطرت الغرتيػػ ، النػػل  عمػػى لػػتل حركػػ  رػػيطرت
2006)  

 2006 التشريعية االنتخابات نتائج من اإلقميمية المواقف .2

 دوؿ لهنػاؾ االنتخاتػات، لػو حمػاس لػوز عقػب المنطقػ  لػو اللاعمػ  اإلقميميػ  الػدوؿ انقرمت
 اللمرػػطيني ، الرػػمط  مرػػتقتؿ وعمػػى الرػػالـ عمميػػ  عمػػى خطػػراً  يشػػكؿحمػػاس  حركػػ  لػػوز أف رأت

 .العرتي  المنطق  لو والمقاوم  الممانع  لمحور نصر دو حماس لوز أف رأى مف ودناؾ

 -األردف- العرتيػ  الػدوؿ جامعػ  – مصػر - إرػرائيؿ  :مـن كـل مواقـف الدراسـة تتنـاول وسوف
 تركيا. – إيراف –الرعودي   –قطر 

 إسرائيل موقف

 األولػػػى المحظػػ  منػػػذ إرػػرائيؿ قامػػػت الدوليػػ ، الرتاعيػػػ  تشػػروط االعتػػػراؼ حمػػاس رلػػػض تعػػد
 حيػػث ،األرض عمػػى خطػػواتٍ  تتنليػػذ أينػػاً  وقامػػت حمػػاس، حكومػػ  لمقاطعػػ  دتمومارػػي  تحمػػالت
 مػػػف النػػػرائب أمػػػواؿ ومنعػػػت اللمرػػػطيني ، الرػػػمط  منػػػاطؽ عمػػػى االقتصػػػادي الحصػػػار شػػػددت
 منػاحو كالػ  عمػى رتأثّػ اقتصػادي  أزمػ  لػو ترػتب ممػا اللمرػطيني ، الرمط  خزين  إلى الوصوؿ
 .غزة وقطاع الغرتي  النل  لو اللمرطينو لممواطف اليومي  الحياة
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 مصر موقف

 تالنرػػت  للمرػػطيف الكثيػػر، اللمرػػطينو الشػػأف مػػة تعاممهػػا لػػو الخصوصػػي  مػػف لػػديها مصػػر 
 التعامػػػػؿ لكػػػػاف وحنػػػػاري ، تاريخيػػػػ  رواتػػػػط ولهػػػػا المصػػػػري، القػػػػومو لألمػػػػف امتػػػػداد دػػػػو لمصػػػػر
 لجماعػ  امتػداد دػو اإلرػالمي  الحركػ  كػوف معمقػ ، درارػ  إلػى يحتػاج حمػاس لوز مة المصري
 الحكومػػػػ  وجػػػػه لػػػػو التػػػػاب تغمػػػػؽ لػػػػـ مصػػػػر ولكػػػػف مصػػػػر، لػػػػو المحظػػػػورة المرػػػػمميف اإلخػػػػواف

 راتتػػوتّ  األحيػػاف تعػػض لػػو وحمػػاس مصػػر تػػيف العالقػػ  وشػػاتت معهػػا، تعاممػػت تػػؿ اللمرػػطيني ،
  .المنطق  لو التحاللات طتيع  عف ناتج 

 العربية الدول جامعةموقف 

 الكيػػؿ مماررػػ  مػػف المتحػػدة الواليػػات العرتيػػ  الػػدوؿ لجامعػػ  العػػاـ األمػػيف مورػػى عمػػرو حػػذر
 دػػػػذس نتػػػػائ  تػػػػرلض ليمػػػػا الديمقراطيػػػػ  لتعزيػػػػز واشػػػػنطف ترػػػػعى أف يمكػػػػف ال" : قػػػػائالً  تمكيػػػػاليف

عػػاـ  ترويرػػرا العػػالمو االقتصػػادي دالػػوس منتػػدى دػػامش عمػػى وقػػاؿ. " الديمقراطيػػ  االنتخاتػػات
 حكوم  رتشكؿ حماس كانت إذا" :وأناؼ "،الحكـ لو آخر وجهاً  رتظهر حماس إف" : 2009
 الرػػػالـ، إلػػػى والوصػػػوؿ والتلػػػاوض الحكػػػـ مرػػػؤولي  لػػػديها تكػػػوف تحيػػػث الرػػػمط  موقػػػة لػػػو ودػػػو

 إلػػى مورػػى وأشػػار. "الشػػارع لػػو ألػػراداً  ينتشػػر الػػذي حمػػاس تنظػػيـ عػػف مختملػػاً  شػػيئاً  دػػذا لرػػيكوف
 (27/1/2006. )مركز درارات الشرؽ األورط، لمرالـ شريكيف وجود نرورة

 األردن موقف

 حركػػ  مػة نػػوع أي مػف عالقػات أي أصػػالً  يقػيـ ال أنػه الػػدوؿ مػف غيػرس عػػف األردف يميػز مػا 
، الرػػممي  العمميػػ  مواصػػم  نػػرورة إلػػى األطػػراؼ تػػدعوة الثػػانو اهلل عتػػد الممػػؾ اكتلػػى لػػذا حمػاس،

عف أممه  د عمى نرورة ارتمرار عممي  الرالـ مهما كانت نتائ  االنتخاتات التشريعي ، معرتاً أكّ و 
)حػػػػػػداد،  .اللمرػػػػػػطيني  المرػػػػػػتقم لػػػػػػو أف تشػػػػػػكؿ االنتخاتػػػػػػات خطػػػػػػوة عمػػػػػػى طريػػػػػػؽ تنػػػػػػاء الدولػػػػػػ  

13/02/2006) 

 ياسور  موقف

 نهػػػ  عمػػػى يؤكػػػد اللػػػوز دػػػذا كػػػوف حمػػػاس، حركػػػ  تلػػػوز رػػػعادة الػػػدوؿ أكثػػػر مػػػف رػػػوريا تعػػػد 
 حركػػ  لػػوز فأ ، واعتتػػرتذلػػؾ مقاتػػؿ تادظػػاً  ثمنػػاً  وتػػدلة دمشػػؽ، تتتنادػػا التػػو والممانعػػ  المقاومػػ 
 ينتغػػو قػػوة نقطػػ  نػػهوأ ،المقاومػػ  لػػنه  انتخػػاب دػػو اللمرػػطيني  التشػػريعي  االنتخاتػػات لػػو حمػػاس
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 يمكػف وال ،كاممػ ً  الحقػوؽ تعػودة مػرتتط برػرائيؿت االعتراؼ وأف، العرتو الموقؼ لتقوي  ارتثماردا
 (90: 2010)الدجنو، . ررائيؿإل ودت ً  مجاناً  يكوف أف

 قطر موقف

 الديمقراطيػػ  تالعمميػػ  قطػػر رحتػػت ،التشػػريعي  االنتخاتػػات نتػػائ  إلعػػالف األولػػى المحظػػ  منػػذ
: قػاؿ عنػدما ثػانو آؿ خميلػ  تػف حمػد الشيخ أميردا لراف عمى جاء ما ودذا حماس، حرك  وتلوز

 العػالـ لػو حصػمت انتخاتػات أنػزس تكوف ورتما ،انتخاتي  تطريق  جاءت حماس أف ترى قطر إف "
 (13/02/2006". )حداد، المرحم  دذس لو حماس ندعـ أف عمينا ولذلؾ العرتو،

 إقميميــة أطــراف بــين والوســاطة المبــادرات عمــى ي تصــر لــم قطــر موقــف أن ويــرى البادــث
نمـا الفمسـطينية  دمـاس ودركة ودولية  دولـة تعتبـر ديـث العممـي  السـموك إلـى ذلـك تجـاوز وا 
 دركــة شــكمتيا التــي الفمســطينية لمدكومــة وتمــويالً  انفتادــاً  الخميجيــة الــدول أكثــر مــن قطــر

الفمســطينية  وىنــا يتضــح التبــاين بــين دول مجمــس التعــاون الخميجــي مــن  ولمســمطة دمــاس 
 التعامل الدكومة الفمسطينية المشكمة من دركة دماس.

 ةالسعودي موقف
 المكتػػب رئػيس يرأرػه الحركػػ  مػف ولػد زار حيػػث حمػاس، حركػ  أمػػاـ أتواتهػا الرػعودي  لتحػت
 تكؿ اجتمةو  ،الرعودييف المرئوليف مف تعدد والتقى ،الرياض مشعؿ مدين  خالد لمحرك  الريارو

 ،العزيػػػز عتػػػد تػػػف مقػػػرف األميػػػر المخػػػاترات ومػػػديرِ  الليصػػػؿ، رػػػعود األميػػػر الخارجيػػػ  وزيػػػر مػػػف
 مف تتقى أف تعهدت  الرعودي العرتي  المممك  تأف الرشؽ عزتالقيادي لو حرك  حماس  وصّرح
. عػنهـ مرػاعداته تقطػة األوروتػو االتحػاد تهديػد رغػـ ،ماديػاً  اللمرػطينييف تػدعـ التػو الػدوؿ أكتػر

 (12/03/2006 )صحيل  الرياض،

 إيران موقف
 وتشػػػكيمها التشػػػريعي  تاالنتخاتػػػات حمػػاس حركػػػ  تلػػػوز يػػ يراناإل اإلرػػػالمي  الجمهوريػػػ  رحتػػت
 أولػػت وتاللعػػؿ لمحكومػػ ، والمػػالو الريارػػو الػػدعـ تتقػػديـ ووعػػدت ،العاشػػرة اللمرػػطيني  الحكومػػ 

أّكدته  ما ودذا حماس، حرك  شكمتها التو اللمرطيني  لمحكوم  رخياً  دعماً  وقدمت توعوددا إيراف
 عػػف ةً معتػػر  ،ريارػػو   ثمػػفٍ  أي دلػػة دوف يػػاً إيران ومعنويػػاً  وريارػػياً  ماديػػاً  دعمػػاً  تتمقػػىالحركػػ  أنهػػا 

 .ومقاومتػػه اللمرػػطينو الشػػعب تػػدعـ وعرتيػػ ٍ  إرػػالمي ٍ  ارػػتراتيجي ٍ  عالقػػ ٍ  تكػػؿ اوترحيتهػػ ااعتزازدػػ
 (74: 2012)أتو رعدة، 
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 اتركي موقف

تأغمتيػػ  مقاعػػد  حمػػاسحركػػ   لػػوزت انتهػػت التػػو اللمرػػطيني  االنتخاتػػات تنتػػائ  تركيػػا رحتػػت
 إرػػرائيؿ مػػف كػػؿ  ً مطالتػػ، اللمرػػطينو الشػػعب خيػػارل هػػااحترام عػػف توأعرتػػالترلمػػاف اللمرػػطينو، 

 تػيف مػا، وارػتعدت لمورػاط  شػعتيهما مصػمح  أجػؿ مف رويا والعمؿ الواقة األمر تقتوؿ وحماس
 االنتخاتػات لػو لازت تعدما لحماس لرص  يعطو أف الدولو المجتمة  ً مطالت، ولمرطيف إررائيؿ

 (01/02/2006. )عودة، اللمرطيني  التشريعي 

 2006 التشريعية االنتخابات نتائج من الدولية المواقف .3

 المتحػػدة الواليػػات مػػف كػػالً  تنػػـ والتػػو الرتاعيػػ  المجنػػ  موقػػؼ نػػمف الػػدولو الموقػػؼ تمثػػؿ
 حمػاس حركػ  الرتاعيػ  المجنػ  دعػت حيػث االتحاديػ ، ورورػيا األوروتػو واالتحػاد المتحػدة واألمػـ
 أصػدرته تيػاف لػو المجنػ  وذكػرت الوجػود، لػو إرػرائيؿ تحػؽ واالعتػراؼ العنػؼ، عػف خمػوالتّ  إلى
 العمميػ  لػو المشػاركيف جميػة تخمػو يرػتوجب دولتيف عمى يقوـ حالً  أف األمريكي  الخارجي  وزارة

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

 ي والدولي عمى غزةسرائيمثانيًا: الدصار اإل

لتحمػو المقاومػ ، ولتنػة حػدًا  2006دخمت حرك  حماس انتخاتات المجمس التشريعو عاـ 
لملرػػػاد الػػػذي تلّشػػػى لػػػو كػػػؿ جوانػػػب حيػػػاة المػػػواطف اللمرػػػطينو، ولتػػػولر األمػػػف واألمػػػاف والعػػػيش 
الكريـ لمشعب اللمرطينو، ومنذ المحظات األولى لنتػائ  دػذس االنتخاتػات تػدأ الحصػار اإلرػرائيمو 

المحميػػػ  والدوليػػػ  مػػػف دػػػذا  والػػػدولو عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، ورػػػنتطرؽ دنػػػا لهػػػذا الحصػػػار والمواقػػػؼ
 الحصار وموقؼ مجمس التعاوف الخميجو منه.

 بداية الدصار  -1

وظهػػػور نتائجهػػػا والتػػػو  2006عقػػػب االنتهػػػاء مػػػف االنتخاتػػػات التشػػػريعي  اللمرػػػطيني  عػػػاـ 
(  عقػدت المجنػ  الرتاعيػ  اجتماعػًا 260: 2007أظهرت لوز حرك  حماس تنرت  كتيرة، )رعد، 

وقدمت شروطا لحرك  حماس حتى تعترؼ تهػا، تمثمػت لػو  2006يناير 30لها لو لندف تتاريخ 
 (147: 2006)الكيالو،  العناصر التالي :

 .االعتراؼ تحؽ إررائيؿ لو الوجود 
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 .نتذ العنؼ 
 . التخمو عف رالح المقاوم 
 .ررائيؿ   االعتراؼ تاالتلاقيات الموقع  تيف الرمط  اللمرطيني  وا 

العاشػػػرة، قػػػررت الػػػدوؿ الداعمػػػ  لمرػػػمط  وقػػػؼ تقػػػديـ وتعػػػد تشػػػكيؿ حركػػػ  حمػػػاس الحكومػػػ  
المرػػاعدات الحكوميػػػ ، واشػػػترطت قتػػػوؿ الحكومػػػ  اللمرػػػطيني  الجديػػػدة تشػػػروط الرتاعيػػػ  مقاتػػػؿ 
ارتمرار دعمها، ومف دنا تدأ النغط عمى الجانب اللمرطينو حكومً  وشعتًا، واتخذت إررائيؿ 

 (19: 2008ايدة، : والرتاعي  الدولي  عدة اجراءات تمثمت لو: )أتو ز 
 وقؼ تقديـ المراعدات المالي  لمشعب اللمرطينو. -
  تهديد المصارؼ اللمرطيني  تعدـ التعامؿ مة الحكوم  العاشرة. -
 عدـ التعامؿ مة حكوم  حماس رئيرًا وأعناء حكوم . -
 وقؼ ترميـ إررائيؿ عائدات النرائب لمرمط  اللمرطيني . -

دػػذس العوامػػؿ أثػػرت رػػمتًا عمػػى أحػػواؿ الشػػعب اللمرػػطينو مػػف خػػالؿ ارتلػػاع معػػدالت التطالػػ ، 
كػػاف وانػػحًا أف لعػػدة شػػهور، وقػػد وتػػدمير االقتصػػاد اللمرػػطينو، وعػػدـ ترػػميـ المػػوظليف رواتػػتهـ 

الهػدؼ مػف الحصػػار دػو ارػػقاط الحكومػ  ومعاقتػ  الشػػعب اللمرػطينو عمػػى خياراتػه الديمقراطيػػ . 
 (.204: 2010)لطيؼ، 

 

 اإلسرائيمية والدولية من الدصار المواقف -2
 الموقف اإلسرائيمي - أ

لقد جاء لوز حماس صلع  لمموقؼ اإلررائيمو الذي لػـ تكػف تتوقعػه واعتترتػه قمػب لممػوازيف، 
وقػػررت تػػدوردا لػػرض حصػػاردا الشػػامؿ عمػػى الحكومػػ  اللمرػػطيني  ترئارػػ  إرػػماعيؿ دنيػػ ، وتعػػد 

رلنػت إرػرائيؿ أي اتصػاالت  2007تنػاًء عمػى اتلػاؽ مكػ  عػاـ تشكيؿ حكوم  الوحػدة الوطنيػ  
مػػػة دػػػذس الحكومػػػ  ولػػػـ تكتػػػِؼ تػػػذلؾ، تػػػؿ طالتػػػت المجتمػػػة الػػػدولو اإلتقػػػاء عمػػػى مقاطعتػػػه دػػػذس 

 الحكوم  ما لـ تعترؼ تحؽ إررائيؿ تالوجود.
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 عمى الدكومة الفمسطينيةالموقف األمريكي من الدصار المفروض  - ب

دورًا كتيػػرًا لػػو تشػػديد الحصػػار الملػػروض عمػػى الحكومػػ  اللمرػػطيني  لعتػػت اإلدارة األمريكيػػ  
العاشػػػرة ترئارػػػ  إرػػػماعيؿ دنيػػػ ، حيػػػث رػػػادمت لػػػو اقنػػػاع دوؿ الرتاعيػػػ  تػػػذلؾ، وقامػػػت تتنليػػػذ 

 تهديداتها لو لرض حصار شامؿ عمى الشعب اللمرطينو تقطة مراعداتها عنه.

 الفمسطينيةالمفروض عمى الدكومة  موقف األمم المتددة من الدصار - ت

مف المعمـو أف األمػـ المتحػدة منظمػ  دوليػ  تتصػؼ تالحيػاد تجػاس الصػراعات الدوليػ ، وتػرغـ 
كانػػت عمميػػً  ديمقراطيػػً  شػػلالً  ونزيهػػً ، شػػهد لهػػا  2006عممهػػا تػػأف االنتخاتػػات اللمرػػطيني  عػػاـ 

و كونها كؿ العالـ، إال أنها انخرطت لو مشاركتها لو الحصار الملروض عمى الشعب اللمرطين
أحػػد أطػػرؼ الرتاعيػػ ، لقاطعػػت الحكومػػ  اللمرػػػطيني  ووقلػػت أينػػًا عػػاجزة أمػػاـ إردػػاب إرػػػرائيؿ 

 المرتخدـ ند الشعب اللمرطينو.

 المفروض عمى الدكومة الفمسطينية موقف روسيا من الدصار - ث

لـ يكف الموقؼ الرورو مف الحكوم  اللمرطيني  كتاقو أطراؼ الرتاعي ، لقد أتػدت نوعػًا مػف 
تعاطؼ لو ريارتها تالتعامؿ مة حكوم  حماس، مف منطمؽ أنػه يجػب إعطاءدػا لرصػ  كاليػ  ال

لمحكػػـ عميهػػا، معتتػػرة حركػػ  حمػػاس قػػوة لاعمػػ  لػػو المجتمػػة اللمرػػطينو، وقػػد قػػدمت رورػػيا دعػػوة 
لقيادة حماس لزيػارة مورػكو، حيػث مثمػت دػذس الػدعوة اختراقػًا لػو جػدار الحصػار، وأكػدت رورػيا 

 مة حماس كونها أحد أطراؼ الصراع اللمرطينو اإلررائيمو. نرورة التعامؿ 
 

 ثالثًا: مواقف مجمس التعاون الخميجي من االنتخابات والدصار

 2006قف المجمس من االنتخابات التشريعية الفمسطينية عام امو   -1

تمثمػػػت ريارػػػات ومواقػػػؼ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو تجػػػاس الحكومػػػ  اللمرػػػطيني  التػػػو شػػػكمت 
مػػف خػػالؿ مرػػاندتها وتقػػديـ المرػػاعدات  ،ةتمواقػػؼ جػػادّ  2006االنتخاتػػات التشػػريعي  عػػاـ عقػػب 

والتػػو تعتتػر حػػؽ شػػرعو لمشػػعب  ،ودعوتهػػا المجتمػػة الػدولو لالرػػتمرار لػػو تقػديـ مرػػاعداته ،لهػا
د لػػػو وأّكػػ ،اء معاناتػػػه مػػف االحػػػتالؿ واعتداءاتػػه وحروتػػه نػػػد الشػػعب اللمرػػػطينواللمرػػطينو جػػرّ 
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 يجػػػوز معاقتػػػ  الشػػػعب اللمرػػػطينو عمػػػى خياراتػػػه الديمقراطيػػػ  مػػػف خػػػالؿ الحصػػػار أنػػػه ال همواقلػػػ
 .49اللرص  الكامم  لمعمؿ والتحرؾ الحكوم  عطاءإاالقتصادي والريارو ندس، حيث يجب 

اعتتػػػرت مواقػػػؼ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو الداعمػػػ  لمقنػػػي  اللمرػػػطيني  مػػػف أتػػػرز المواقػػػؼ و 
لقػػػد رػػػادـ المجمػػػس لػػػو دعػػػـ  ته،دولتػػػه ومؤررػػػا إقامػػػ الداعمػػػ  لطمػػػوح الشػػػعب اللمرػػػطينو لػػػو 

ومراعدتها لو التقدـ والتطػور  ،مواجه  التحدياتلماديًا ورياريًا  المتعاقت الحكومات اللمرطيني  
 والتناء.

تقػػػػدـ مجمػػػػس  2006منػػػػذ المحظػػػػات األولػػػػى لنتػػػػائ  االنتخاتػػػػات التشػػػػريعي  اللمرػػػػطيني  عػػػػاـ 
محمود عتاس عمػى نجػاح التجرتػ  الديمقراطيػ ، ووجػه المجمػس التعاوف الخميجو تالتهنئ  لمرئيس 

دعوتػػه لمعػػالـ الحتػػراـ خيػػارات الشػػعب اللمرػػطينو، واحتػػراـ نتػػائ  االنتخاتػػات وتقػػدير رغتتػػه لػػو 
اختيػػار ممثميػػه، ولػػو نلػػس الوقػػت وجػػه المجمػػس دعوتػػه للصػػائؿ العمػػؿ الػػوطنو واإلرػػالمو لػػو 

ؤامرات التػػػػػو ترػػػػػتهدؼ المشػػػػػروع الػػػػػوطنو لمرػػػػػطيف لػػػػػرّص الصػػػػػلوؼ وتوحيػػػػػددا لػػػػػو وجػػػػػه المػػػػػ
عطاء الشعب اللمرطينو حّقه لو دولتػه وعاصػمتها القػدس مػف خػالؿ الملاونػات  اللمرطينو، وا 

تجرتػ  ناجحػ  تشػكؿ  2006وااللتزاـ تاالتلاقات والقرارات الدوليػ ، واعتتػر المجمػس أف انتخاتػات 
ميػػػػ  شػػػػهدت أنهػػػػا تمػػػػت تنزادػػػػ  كتيػػػػر، وخاصػػػػ  أف جميػػػػة المؤررػػػػات الدوليػػػػ  والمنظمػػػػات االقمي

وشػػلالي  كتيػػرًة جػػدًا، وطالػػب المجمػػس المجتمػػة الػػدولو التعامػػؿ تبيجاتيػػ  مػػة إلػػرازات ونتػػائ  دػػذس 
 .50االنتخاتات

ودعػػػا لتشػػػكيؿ حكومػػػ  وحػػػدة وطنيػػػ  لتحقيػػػؽ االرػػػتقرار داخػػػؿ المجتمػػػة اللمرػػػطينو وتوحيػػػد  
اللمرػػطينو –القتتػػاؿ اللمرػػطينو الصػػؼ الػػداخمو، و أكػػد دعمػػه لجميػػة الجهػػود المتذولػػ  لوقػػؼ ا

ودعػػـ كالػػ  المتػػادرات لػػو دػػذا االطػػار، واعتتػػر المجمػػس دػػذس الجهػػود مهمػػ  لػػو طريػػؽ تحقيػػؽ 
تطمعات الشعب اللمرطينو لو وجود حكوم  لمرػطيني  تجمػة كػؿ الطيػؼ اللمرػطينو، مؤكػدًا أف 

مػف اللرقػ  تػيف األخػوة ارتمرار الخاللات ينعؼ المؤرر  الررمي  اللمرطيني  أماـ العػالـ ويزيػد 
 .51اللمرطينييف
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والكػؼ  ،عػدـ ارػتخداـ الحصػار االقتصػادي نػد الشػعب اللمرػطينو إرػرائيؿطالب المجمػس 
ـ دعػػػػا المجتمػػػػة الػػػػدولو الرػػػػتمرار تقػػػػدي، و ي  نػػػػدسرػػػػرائيمعػػػػف ارػػػػتمرار مماررػػػػ  االعتػػػػداءات اإل

مجتمػة الػدولو لم المالي  لملمرطينييف، وعدـ معاقت  الشعب عمى خياراته، ووجه نػداءسالمراعدات 
حكػػػػاـ المترػػػػرع  عمػػػػى طػػػػالؽ األإعػػػػدـ لواإلدارة االمريكيػػػػ  واالتحػػػػاد األوروتػػػػو والمجنػػػػ  الرتاعيػػػػ  

االوروتػػو تارػػتئناؼ  تحػػاداالورحػػب تقػػرار ني  الجديػػدة والعمػػؿ عمػػى مرػػاعدتها، الحكومػػ  اللمرػػطي
 .52لمراعداتتقديـ ا

المجمػػػس  لمرػػػطيني  تقتػػػوؿ متػػػادرة الرػػػالـ العرتيػػػ ، ودعػػػاالحكومػػػ  الأينػػػًا طالػػػب المجمػػػس و 
ر مػػف الحصػػار المػػالو واالقتصػػادي حػػذّ مػػ  اللمرػػطيني ، و دعـ الحكو لػػوالمجتمػػة الػػدولو  إرػػرائيؿ

 ب تػبقرار المجنػػ  الرتاعيػ  آليػػ  جديػػدةرّحػػللمرػطينو ومػػف تػداعيات دػػذا الحصػار، و عمػى الشػػعب ا
 .53إيصاؿ المراعدات لمشعب اللمرطينوؿ لتك

وأعػػرب زعمػػاء وقػػادة وممػػوؾ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عػػف تػػرحيتهـ تاالتلػػاؽ الػػذي وقػػة تػػيف 
يقاؼ نزيؼ الدـ لػو األحػداث  2007حركتو حماس ولتل لو مك  عاـ  إلنهاء االقتتاؿ تينهـ، وا 

الشػػعب اللمرػػطينو مػػف خػػالؿ الداخميػػ  التػػو شػػهددا قطػػاع غػػزة، ومػػف أجػػؿ رلػػة الحصػػار عػػف 
تشكيؿ حكوم  وحدة وطنيػ ، ولػو نلػس الوقػت ثّمػف المجمػس جهػود الممػؾ الرػعودي عتػد اهلل تػف 

 (23: 2010عتد العزيز لمتوصؿ لالتلاؽ تيف الجانتيف. ) أتو رمناف، 

ودنػػا دعػػا المجمػػس المجتمػػة الػػدولو والواليػػات المتحػػدة ، ورورػػيا االتحاديػػ ، والمجنػػ  الرتاعيػػ  
 .54دولي  لررع  رلة الحصار عف الشعب اللمرطينو ودعـ حكوم  الوحدة الوطني  اللمرطيني ال

قميميــة والدوليــة عممــت عمــى تــأزم النظــام فعــال الفمســطينية واإلن ردود األأ  ويــرى البادــث
فدصار شعب بأكممو نتيجـة خيـاره الـديم راطي سـواء كـان ىـذا الدصـار   السياسي الفمسطيني

فكــان ينبغــي   عمــى المؤسســات السياســية الفمســطينية مباشــراً  اثــر تــأثيراً  ادياً او اقتصــ سياســياً 
تعامــل مــع الدكومــة وينتــائج االنتخابــات التشــريعية ويدتــرم  فأن يعتــر  عمــى المجتمــع الــدولي

  خاصـة بعـد أن عـن فـرض اشـتراطات دوليـة ظالمـة عوضـاً   الفمسطينية التـي شـكمتيا دمـاس
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ريكية ومن سار في فمك سياساتيم بانتياء دكم دماس في فترة خاب ظن إسرائيل واإلدارة األم
شــيور  قميمــة   وأن دكــم دمــاس لــن يصــمد أمــام الدصــار والم اطعــة وزيــادة الضــغط العســكري 

 اإلسرائيمي من خالل تكثيف االعتداءات والدروب عمى الشعب الفمسطيني .

ولــى سياســات المدظــة األ ن مجمــس التعــاون الخميجــي تبنــى منــذ أ  ويــرى البادــث أيضــاً 
وتــداعيات نتائجيــا المتمثمــة فــي الدصــار   2006واضــدة تجــاه االنتخابــات الفمســطينية عــام 

ولى دعـا المجمـس الدتـرام خيـارات الشـعب ي والدولي عمى قطاع غزة  فمنذ المدظة األ سرائيماإل
مســطينيين ودــذر مــن تــداعيات الدصــار وأبعــاده اإلنســانية ودفــع الفالفمســطيني الديم راطيــة  

لمتطرف  برغم المواقف االيجابية إال أن البادث يرى تباينًا في الواقع العممـي ببعديـو السياسـي 
والديبموماســي فــي تعــاطي دول مجمــس التعــاون مــع الدكومــات الفمســطينية التــي تشــارك فييــا 

قطــر مــع الدكومــة التــي شــكمتيا دركــة دمــاس  دركــة دمــاس  ففــي الوقــت الــذي تعاطــت بــو
ــا  ــيس وزرائيــا وزار أميرىــا قطــاع غــزة  نجــد أن الــدول ودعمتي ــًا واســت بمت رئ سياســيًا ومالي

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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المصالدة و االن سام  المبدث الثاني: مواقف مجمس التعاون الخميجي من
 الفمسطينية 

 الفمسطيني االن سامأواًل: 

منذ إعالف نتائ  االنتخاتات التشريعي  ولوز حرك  حماس ليها، عممػت الحركػ  عمػى تشػكيؿ 
حكومػػ  وحػػدة وطنيػػ ، لكنهػػا لػػـ تػػنجل نتيجػػ  عػػدـ ارػػتيعاب حركػػ  لػػتل ولصػػائؿ منظمػػ  التحريػػر 
لنتػائ  االنتخاتػػات، حيػث اعتتػػروا أف حمػاس مثمػػت لهػـ شػػريكًا ملرونػًا مػػف الشػعب اللمرػػطينو، 

توا ته وعمموا منذ المحظػ  األولػى لتشػكيؿ الحكومػ  عمػى إنػعالها وونػة العراقيػؿ ولكنهـ لـ يرح
وصػػػدرت جممػػ  مػػػف القػػرارات الرئارػػي  التػػػو ترػػمب الحكومػػػ    (31/05/2007)قارػػـ، أمامهػػا، 

الجديػػدة الكثيػػر مػػف صػػالحياتها الهامػػ ، مثػػؿ المعػػاتر والرػػلارات واألمػػف واإلعػػالـ، وجميػػة دػػذس 
 (139: 2012)صالل،  ؿ الحكوم  قتؿ أف تعمؿ.االجراءات كانت إللشا

دػػػػذا إنػػػػال  لمصػػػػعوتات التػػػػو واجهتهػػػػا حمػػػػاس لػػػػو التعامػػػػؿ مػػػػة القػػػػوى العرتيػػػػ  واإلقميميػػػػ  
والدوليػػػ ، والتػػػو تعاطػػػػت مػػػة حصػػػار ريارػػػػو واقتصػػػادي إرػػػرائيمو ودولػػػػو خػػػانؽ لػػػرض عمػػػػى 
الحكومػػػ ، لأوقلػػػت المرػػػاعدات الدوليػػػ  لمرػػػمط  والتػػػو كانػػػت تمثػػػؿ نصػػػؼ ميزانيتهػػػا، ورلنػػػت 

التػػو تجنيهػػا لصػػالل الرػػمط ، والتػػو تمثػػؿ ثمػػث الميزانيػػ ، وتػػـ إرػػرائيؿ ترػػميـ عائػػدات النػػرائب 
 (140: 2012)صالل، وقؼ التحويالت التنكي  لحراتات الرمط . 

ومف خالؿ ما رتؽ مف إجراءات وريارات وانح  لدى قيادة الرمط  وحرك  لػتل لمتعطيػؿ، 
 ، لتدأت المظادرات تدأت تعمؿ القوى المنادة عمى األرض، مف خالؿ األجهزة األمني  واإلداري

واالعتصامات واإلنراتات المطالتػ  تالرواتػب، وتػدأت األجهػزة األمنيػ  تػرلض التعامػؿ مػة وزيػر 
الداخميػػ  رػػعيد صػػياـ، والػػذي نزعػػت صػػالحياته مػػف خػػالؿ القػػرارات التػػو اتخػػذدا الػػرئيس محمػػود 

زيػر الداخميػ  لتشػكيؿ عتاس تعد االنتخاتات، وتزايد اللمتاف األمنو والقتؿ والعرتدة، ممػا انػطر و 
القػػوة التنليذيػػ  مػػف عناصػػر حركػػ  حمػػاس وقػػوى المقاومػػ  لػػو غػػزة، ولػػو حينػػه وتعػػد أيػػاـ شػػكؿ 

(، وخصصػػت الواليػػات المتحػػدة متمػػ  27/4/2006الحيػػاة، صػػحيل  الػػرئيس قػػوة أمنيػػ  أخػػرى. )
 ـ(5/1/2007ر لدعـ قوات حرس الرئيس. ) وكال  رويترز لألنتاء، مميوف دوال 86.4

دنػػػا تػػػدأت صػػػراعات الصػػػالحيات وتػػػرزت الحمػػػالت اإلعالميػػػ  المشػػػود  والتظػػػادرات، ومػػػف 
وتطػػػػور ذلػػػػؾ تػػػػدلة حركػػػػ  لػػػػتل أجنحتهػػػػا العرػػػػكري  لرػػػػاح  الصػػػػراع نػػػػد حمػػػػاس وتحػػػػوؿ دػػػػذا 

 (142: 2012)صالل، التحريض الريارو تالتروي  لحوادث إطالؽ نار واشتتاكات مرمح . 
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، األمػر 2007لطػرليف ومؤيػديهما لػو تدايػ  عػاـ تصاعدت حدة االحتقاف واالشػتتاكات تػيف ا
الذي دعا ممؾ الرعودي  لمتدخؿ ودعوة الطرليف لمحػوار لػو مكػ  وتعػد حػوارات مكثلػ  تػـ التوقيػة 
عمػى اتلػاؽ مكػػ  ترعايػ  خػػادـ الحػرميف الشػػريليف والػذي يػنص عمػػى تشػكيؿ حكومػػ  وحػدة وطنيػػ  

وخاص  األمني  لـ يرتطة وزير داخميػ  ترئار  إرماعيؿ دني ، ولكف ونتيج  صراع الصالحيات 
( وتػرز عمػى 2008حكوم  الوحدة الوطني  االرتمرار لو عممه وقػدـ ارػتقالته، )مركػز الزيتونػ ، 

والذي  Keith Daytonالراح  الحديث عف وجود مخطط عرؼ لو حينه تمخطط كيث دايتوف 
 (Rose, 2008)ارتهدؼ ترميل قوات لمرطيني  وتدريتهـ لمواجه  حماس. 

 مساعي المصالدة الفمسطينيةثانيًا: 

مختملتيف تتعارناف لو أصوؿ التعامؿ مة أولويػات  عمى الراح  اللمرطيني  رؤيتيف كاف لوجود
و ومرػػارات رػػرائيمدارة الصػػراع مػػة االحػػتالؿ اإلإوالتعامػػؿ مػػة  ،العمػػؿ الػػوطنو وثواتػػت القنػػي 

أرارًا لو وجػود العالقػ  المتأزمػ  تػيف حركتػو لػتل وحمػاس، وتالتػالو العمؿ )المقاوم  والتروي ( 
 (163: 2012دنا لبف الحوار اللمرطينو عانى مف ثالث أزمات رياري : )صالل، 

أزمػػ  تحديػػد مرػػار العمػػؿ الػػوطنو اللمرػػطينو تػػيف تيػػاريف األوؿ إرػػالمو مقػػاـو وا خػػر  .1
جديػدٍة إلدارة الصػراع، والثػانو أصػتل  وطنو تراجماتو، لػاألوؿ يتطمػة لمتغييػر ولػرض معػادالتٍ 

مكانياته الحالي .  متكيلًا مة الواقة المنهـز وا 
أزم  الثق  تيف التياريف والتو تعمقت أكثر تعد االنقراـ وخاص  قياـ الرمط  لو النل   .2

 الغرتي  تالتعاوف األمنو ومالحق  أنصار التيار اإلرالمو ومحاول  القناء عميه.
ارجيػػػػػ  وتأثيراتهػػػػػا عمػػػػػى مجمػػػػػؿ الحػػػػػوار وتلصػػػػػيالته، والتهديػػػػػدات أزمػػػػػ  التػػػػػدخالت الخ .3

األمريكيػػػ  واإلرػػػرائيمي  تقطػػػة المرػػػاعدات وحصػػػار الرػػػمط  إذا تقػػػدمت تاتجػػػاس المصػػػالح  مػػػة 
 حماس.

 مبادرات دول مجمس التعاون الخميجي في رعاية الدوار والمصالدة الفمسطينية

ع الػوطنو اللمرػطينو وعمػى كيليػ  إدارة نتيج  اختالؼ الرؤى ومنطمقات التعاطو مة المشػرو 
الصػػراع كػػاف التػػد مػػف جرػػر الهػػوة تػػيف تمػػؾ الػػرؤى والمواقػػؼ، ليرػػتطية الجميػػة العمػػؿ مػػف أجػػؿ 
تنػػػاء مجتمػػػة لمرػػػطينو متمارػػػؾ يواجػػػه المػػػؤامرات التػػػو تهػػػدؼ لتصػػػلي  القنػػػي  وثواتػػػت شػػػعتنا 

المحميػػػػػ  والعرتيػػػػػ   اللمرػػػػػطينو، ورػػػػػار الحػػػػػوار الػػػػػوطنو اللمرػػػػػطينو لػػػػػو العديػػػػػد مػػػػػف المحطػػػػػات
 واإلرالمي  نررددا لو النقاط التالي :
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  ترعاي  رئيس المجمس التشريعو اللمرطينو. 2006مؤتمر الحوار الوطنو لو يونيو 
  2007اتلاؽ مك  ترعاي  العادؿ الرعودي لو لتراير. 
  لو صنعاء ترعاي  الرئيس اليمنو عمو عتد اهلل صالل. 2008المتادرة اليمني  لو مارس 
 2008لو يونيو  ،متادرة الرئيس الرنغالو عتد اهلل واد. 
  وتدعوة مف الرئيس محمود عتاس.2008حوارات لو القادرة ترعاي  مصري  لو يونيو ، 
  عمى غزة.اإلررائيمي  حرب ال، تعد 2009حوارات ترعاي  مصري  لو لتراير 
  ثورات الرتية العرتوتعد  2011حوارات ترعاي  مصري  لو مايو. 
 ترعاي  أمير قطر الشيخ حمد تف خميل . 2012ؽ الدوح  لو لتراير اتلا 
  والذي نت  عنه حكوم  التوالؽ. 2014تريؿ إاتلاؽ الشاط  لو 

وقػد كػػاف لػػدوؿ المجمػس دورًا تػػارزًا لػػو رعايػ  دػػذس الحػػوارات لموصػوؿ لممصػػالح  اللمرػػطيني   
 والتو تمثمت لو اتلاقو مك  والدوح .

 ق مكةاتفا .1

وتػػيف  2006تعػػد احتػػداـ الصػػراع تػػيف حركػػ  حمػػاس اللػػائزة لػػو االنتخاتػػات التشػػريعي  عػػاـ 
( األمػػر الػػػذي دعػػػا 10/02/2007حركػػ  لػػػتل الطػػرؼ الخارػػػر لػػو دػػػذس االنتخاتػػات، )صػػػالو، 

المممك  العرتي  الرعودي  لدعوة ممثمو حركتو حماس ولتل إلى مك  المكرم  إلعادة الوحػدة تػيف 
جهػػ  التحػػديات التػػو تػػػواجههـ، وارػػتمرت المحادثػػات والمناقشػػات تػػيف الطػػػرليف اللمرػػطينييف لموا

عتػػد العزيػػز، وانتهػت دػػذس المحادثػػات وترعايػ  شخصػػي  مػف العادػػؿ الرػػعودي الممػؾ عتػػد اهلل تػف 
 عمى : نّص والذي ( 56: 2007)غياظ ،  .ـ2007لتراير 18تتوقية اتلاؽ مك  لو 

 تحريـ الدـ اللمرطينو. -
 اإلجراءات والترتيتات التو تّؤدي لوقؼ إراق  الدماء.اتخاذ  -
 التأكيد عمى الوحدة الوطني  واالتلاؽ عمى تشكيؿ حكوم  وحدة وطني . -
صالح منظم  التحرير اللمرطيني . -  تلعيؿ اإلجراءات نحو تطوير وا 
 الرياري .التأكيد عمى متدأ الشراك   -
اعيؿ دنيػػ  تنػػاًء عمػى اتلػػاؽ مكػػ ، وتعػد تشػػكيؿ حكومػ  الوحػػدة الوطنيػػ  التػو ترأرػػها إرػم -

عرنػػت دػػذس الحكومػػ  عمػػى المجمػػس التشػػريعو اللمرػػطينو المنتخػػب، وذلػػؾ لػػو جمرػػته تتػػاريخ 
 (125: 2009حيث نالت الثق  مف الجمس التشريعو. )رزق ،  2007مارس 17



89 
 

اشػػػتركت لػػػو دػػػذس الحكومػػػ  غالتيػػػ  مكونػػػات الشػػػعب اللمرػػػطينو مػػػف حركتػػػو حمػػػاس ولػػػتل 
طينو وتعػض المرػتقميف، وحػددت دػذس الحكومػ  أدػـ أدػدالها، ودػو: إنهػاء االقتتػاؿ واليرار اللمر

الداخمو، ورلة الحصار الدولو الملروض عمى غزة. إال أف إررائيؿ طالتت المجتمة الدولو عدـ 
  (537: 2012)حتيب، االعتراؼ تها. 

لواصػموا نشػر التػوترات لـ يرؽ دذا التوالػؽ لػتعض المتنلػذيف مػف داخػؿ الرػمط  وحركػ  لػتل، 
 14شػػػػػهور حتػػػػػى تػػػػػاريخ  3واالقتتػػػػػاؿ، حيػػػػػث لػػػػػـ تصػػػػػمد حكومػػػػػ  الوحػػػػػدة الوطنيػػػػػ  أكثػػػػػر مػػػػػف 

 (69: 2007، ووقعت أحداث دامي  أّدت إلى انقراـ لمرطينو وارة. )التحيصو، 2007يونيو

 2012اتفاق الدودة عام  .2

ترعاي  اتلاؽ تيف حركتو حماس ولتل تهدؼ ونة  2012لتراير  6قامت دول  قطر تتاريخ 
)الػػػػػنص الحرلػػػػػو الكامػػػػػؿ إلعػػػػػالف الدوحػػػػػ ،  :ونػػػػػص االتلػػػػػاؽ عمػػػػػىحػػػػػد لالنقرػػػػػاـ اللمرػػػػػطينو، 

7/2/2012) 

 تلعيؿ منظم  التحرير وتطويردا. -
 تشريعي .إعادة تشكيؿ المجمس الوطنو تشكؿ متزامف مة االنتخاتات الرئاري  وال -
 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 الدوحػػ  وتحنػػور الػػرئيس محمػػود عتػػاس وخالػػد مشػػعؿ وترعايػػ  مػػف 
 الشيخ حمد تف خميل  أمير دول  قطر.

 : مواقف مجمس التعاون الخميجي من االن سام والمصالدة الفمسطينيةثالثاً 

ناشد المجمس المجتمة الدولو لػدعـ المؤررػات اللمرػطيني ، وأكػد دعمػه الكامػؿ لكػؿ الجهػود 
 . 55التو ترعى لتقريب وجهات النظر تيف مكونات الشعب اللمرطينو ونتذ الخاللات ليما تينها

دة الوطني  تيف اللصائؿ اللمرطيني ، واالتتعاد عف الخاللات الداخمي  ووجه نداءس لتعزيز الوح
التػػو تػػؤدي إلػػى اللرقػػ  تػػيف األخػػوة، والتػػو تػػؤثر رػػمتًا عمػػى مرػػتقتؿ القنػػي  اللمرػػطيني ، ودعػػا 

 .56الجمية لتوحيد جهوددـ خدم  لقنيتهـ العادل 

                                                           
 .التياف الصحلو لمدورة الثامن  والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 55
 .التياف الصحلو لمدورة التارع  والترعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 56
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طيني  لوقػؼ االقتتػاؿ وتعد عودة الخاللات عقب االتلاؽ، دعػا المجمػس جميػة اللصػائؿ اللمرػ
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 

مرطيني  تػااللتزاـ تاتلػاؽ مكػ  وتوحػدة تعودة األوناع لما كانت عميه، ودعا المجمس اللصائؿ الل
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 

 .57الحلاظ عمى القني  اللمرطيني  ومكانتها الدولي 
أكد المجمػس عمػى نتػذ اللرقػ  وتغميػب المصػمح  الوطنيػ  العميػا، وتوحيػد الصػؼ الػداخمو تػيف 

، وعمى نرورة الوحدة الوطني  اللمرطيني ، كمدخؿ لحماي  مصمح  الشعب 58األخوة اللمرطينييف
وعمى حرصه عمى الحوار تيف اللرقاء، وتحقيؽ المصالح  تينهـ، مؤيدًا كال   ،59اللمرطينو العميا

أشاد المجمس تػالجهود العرتيػ  لتجرػيد المصػالح  اللمرػطيني   و ،60لجهود التو تتذؿ تهذا الشأفا
 .61تيف لصائمها، ألف الوحدة والمصالح  دو النامف لحلظ حقوؽ الشعب اللمرطينو

أكػػػد المجمػػػس عمػػػى نػػػرورة تحقيػػػؽ المصػػػالح  اللمرػػػطيني  ونتػػػذ الخاللػػػات وتوحيػػػد المواقػػػؼ 
اللمرػػػػػػطينو، ألف الوحػػػػػػدة الوطنيػػػػػػ  تمثػػػػػػؿ صػػػػػػماـ األمػػػػػػاف لحمايػػػػػػ  القنػػػػػػي  لمصػػػػػػمح  الشػػػػػػعب 

، وثمػػف المجمػػس كالػػ  63، ودعػػا اللصػػائؿ إلنهػػاء االنقرػػاـ وتحقيػػؽ المصػػالح  لػػوراً 62اللمرػػطيني 
الجهػػود العرتيػػ  وغيردػػا التػػو تػػذلت لتحقيػػؽ المصػػالح ، وخاصػػ  جهػػود جمهوريػػ  مصػػر العرتيػػ ، 

والدعـ لمشعب اللمرطينو لو إقام   العرتوني  رتعزز الجهد وأكد المجمس أف المصالح  اللمرطي
 .64دولته

ورحب المجمس تالجهود العرتي  واإلرالمي  ومنهػا متاحثػات القػادرة تػيف اللصػائؿ اللمرػطيني  
لتحقيػػؽ المصػػالح  وانشػػاء حكومػػ  وحػػدة وطنيػػ ، وتهػػذا الصػػدد رحػػب المجمػػس تاالتلػػاؽ الػػذي تػػـ 
                                                           

 .الصحلو لمدورة مائ  وثالث  لممجمس الوزاري لمجمس التعاوفالتياف  57

 .التياف الصحلو لمدورة مائ  وأرتع  لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 58

 .التياف الصحلو لمدورة الراتع  تعد المائ  لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 59

 .التعاوفالتياف الختامو لمدورة التارع  والعشريف لممجمس األعمى لمجمس  60

 .التياف الصحلو لمدورة العاشرة تعد المائ  لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 61

 .لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف الرادر  عشر تعد المائ التياف الصحلو لمدورة  62

 .لممجمس األعمى لمجمس التعاوف الحادي  والثالثيفالتياف الختامو لمدورة  63
 .لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف عشر تعد المائ  التارع التياف الصحلو لمدورة  64
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رػػػطيني ، وثمػػػف المجمػػػس الجهػػػود العرتيػػػ  المخمصػػػ  التػػػو تػػػذلت التوصػػػؿ إليػػػه تػػػيف اللصػػػائؿ اللم
 .65لتحقيؽ المصالح 

، وتوقيعػه مػف الػرئيس محمػود 2011مػايو 4وقد رحب المجمس تبعالف اتلاؽ القػادرة تتػاريخ 
ووصؼ المجمس االتلاؽ تاللرصػ  التاريخيػ  لرلػة الحصػار، ودعػا المجمػس ، عتاس وخالد مشعؿ

 .66شكيؿ حكوم  الوحدةإلى ارتثمار دذا االتلاؽ وت
 2011مػػػايو 4وطالػػػب المجمػػػس تتطتيػػػؽ اتلػػػاؽ المصػػػالح  الوطنيػػػ  اللمرػػػطيني  الموقػػػة لػػػو 

وتشػػكيؿ حكومػػ  الوحػػدة الوطنيػػ  اللمرػػطيني ، ورحػػب تجهػػود جمهوريػػ  مصػػر العرتيػػ  لػػو تحقيػػؽ 
المصػػالح  وخاصػػ  لػػو ظػػؿ الظػػروؼ الصػػعت  التػػو تمػػر تهػػا القنػػي  اللمرػػطيني  عمػػى الصػػعيد 
االقميمػػػو والػػػدولو، والمتمثػػػؿ لػػػو ارػػػتمرار الحصػػػار عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، ووصػػػوؿ العمميػػػ  الرػػػممي  

 .67لطريؽ مردود وارتمرار االرتيطاف والتهويد لمقدس
تػػػيف الػػػرئيس محمػػػود عتػػػاس ورئػػػيس  2012لترايػػػر 6أشػػػاد المجمػػػس تاتلػػػاؽ الدوحػػػ  تتػػػاريخ 

  قطػر الشػيخ حمػد تػف خميلػ  آؿ المكتب الريارو لحرك  حماس خالد مشعؿ، وترعايػ  أميػر دولػ
ثانو، وأعرب عف رغتته أف تراعد دذس االتلاقي  لو تحقيؽ المصالح  اللمرطيني  ترريخًا لموحدة 

 .68الوطني  اللمرطيني ، وتحقيقًا لتطمعات الشعب اللمرطينو
ولعدـ تنليذ االتلاقيات المتعددة مف قتؿ اللصائؿ اللمرطيني ، أعرب مجمس التعاوف الخميجو 

 .69عف قمقه لتعثر المصالح  اللمرطيني 

أن دعـم وتأييـد مجمـس التعـاون الخميجـي لممصـالدة الفمسـطينية وتد ي يـا   ويرى البادـث
كان واضدًا في مواقف المجمس  فـالمجمس منـذ بدايـة االقتتـال الـداخمي واالن سـام الفمسـطيني 

مــن خــالل ع ــد االتفاقــات المتعــددة   بــادر بــالجيود المطموبــة وردــب بــالجيود العربيــة األخــرى
ســالمية   كاتفــاق مكــة والدودــة والم ــاءات المتعــددة بــين الطــرفين فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة وا 
ودائما يوجو الدعوة لمفمسطينيين لتجاوز كافة المعي ات التي تعترض تطبيـق االتفاقيـات وطـي 

 صفدة االن سام.
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بال ضــية الفمســطينية واســتغمتو  دة أضــر  أن االن ســام الفمســطيني وعــدم اتمــام المصــال كمــا
غالق المعـابر لتشديد الدصار إسرائيل ويمكـن ال ـول أن األزمـة بـين دركـة   عمى قطاع غزة وا 

دماس ودركة فتح ىي خالف بين رؤيتين متعارضتين في أصـول التعامـل مـع ثوابـت ال ضـية 
دارة الصراع  األمر الذي دفعت من أجمو الم اومة والشعب الفمسطي  ني أثمانا باىظة.وا 

ويرى البادث أيضًا أن مواقف مجمس التعاون الخميجـي الـداعم لم ضـية الفمسـطينية تعتبـر 
من أبرز المواقف العربية الداعمة لطموح الشعب الفمسطيني  وقد ساىمت في دعم الدكومات 

خـتالف الفمسطينية المختمفة ماديـًا وسياسـيًا فـي مواجيـة التدـديات  فمنـذ المدظـات األولـى لال
بين دركتي دماس وفتح كان موقف المجمس واضدًا من خالل دعواتو المتكررة لتجنب الوقوع 
في أي ة خالفات من شـأنيا تفكيـك النسـيج الفمسـطيني  ودعـا لتوديـد الصـف لمـا فيـو مصـمدة 

 لمشعب الفمسطيني  وطالب المجتمع الدولي لمتعامل بإيجابية مع افرازات ونتائج االنتخابات.
ى البادث أن دول المجمس بذلت جيودًا متعـددة مـن خـالل اتفـاق مكـة والتـي قامـت كما ير 

بو المممكة العربية السعودية  واتفاق الدودة الذي جاء برعاية دولة قطر  ديث بارك المجمس 
ىـــذه الجيـــود ودعـــا الدتـــرام نتائجيـــا  إال أن التبـــاين أيضـــًا كـــان واضـــدًا بـــين سياســـات دول 

ــت  ــة المجمــس  فمــثاًل تبن ــة وقاطعــت درك ــة الســعودية موقــف الســمطة المجــافي لمد ي  المممك
دماس ولم تسمع منيا روايتيا لد ي ة األدداث التي وقعت وأد ت الى انييار اتفاق مكة  بينما 

 اتبعت دولة قطر سياسة متوازنة في العالقة مع كافة األطراف.
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تـــداءات المبدــث الثالــث: مواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن االع
 اإلسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني والدروب عمى غزة

 2008-2000ية خالل الفترة سرائيمأواًل: االعتداءات اإل

 جرائم االغتياالت  .1
ريارػػ  القتػػؿ خػػارج القػػانوف المتمثمػػ  لػػو جػػرائـ االغتيػػاؿ الريارػػو، والتصػػلي   إرػػرائيؿتتتػػة 

تػػػػدعو أنهػػػـ نػػػػالعيف لػػػو أعمػػػاؿ المقاومػػػػ  نػػػد االحػػػػتالؿ، وتنلػػػذ قػػػػوات  الجرػػػدي  للمرػػػطينييف
االحػػػتالؿ جػػػرائـ االغتيػػػاؿ تحػػػؽ الناشػػػطيف الميػػػدانييف مػػػف كالػػػ  التنظيمػػػات اللمرػػػطيني ، وكػػػذلؾ 

 وتحظىوصؿ األمر الغتياؿ قيادات وازن  مف الصلوؼ االولى لمتنظيمات اللمرطيني  المختمل ، 
  وعمنيػػ  مػػف أعمػػى الهيئػػات الريارػػي  والقنػػائي  لػػدى االحػػتالؿ، جػػرائـ االغتيػػاؿ تموالقػػ  ررػػمي

)المركػػػز اللمرػػػطينو لحقػػػوؽ  ،وتلػػػاخر أجهػػػزة األمػػػف والجػػػيش ،وتمتاركػػػ  صػػػناع القػػػرار الريارػػػو
والتصػػليات والمجػػازر التػػو تماررػػها الحكومػػ   ريارػػ  االغتيػػاالتوتعتتػػر  (2: 2008االنرػػاف، 

ووثػػػؽ المركػػػز  (50: 2002)حرػػػيف،  ،والعقيػػػدة اليهوديػػػ  ي  جػػػزءًا ال يتجػػػزأ مػػػف اللكػػػررػػػرائيماإل
 2000لػو رػتتمتر  قصىاللمرطينو لحقوؽ االنراف اقتراؼ قوات االحتالؿ منذ تدء انتلان  األ

 .لمرػػػطينو 754عمميػػػ  اغتيػػػاؿ ارػػػلرت عػػػف مقتػػػؿ  348مػػػا يقػػػارب عػػػف  2008وحتػػػى يونيػػػو 
 (6: 2008)المركز اللمرطينو لحقوؽ االنراف، 

 غزة وقطاع الغربية الضفة أراضي داخل يةرسرايي واالجتياحات اإل التوغالت  .2

التوغػؿ  عمميػات تا الؼ مف قصىأعواـ انتلان  األ خالؿ وررائيماإل االحتالؿ قوات قامت
 رػكاف المحتمػ ، وعػاش اللمرػطيني  األرانو وتمدات وقرى مدف مف كؿ لو واالجتياح العركري 

 وما أعواـ االنتلان  خالؿ األماف وعدـ والخوؼ العنؼ مف جوّ  لو غزة النل  الغرتي  وقطاع
)المجن  العرتي   لو النل  والقطاع، دامي  وتوغالت واجتياحات وقصؼ جوي  مف غارات تخممها

 ليهػا ارػتخدمت والتػو المتتاليػ  ي رػرائيماإل التػوغالت تمػؾ وأدت (11/1/2009لحقوؽ االنراف 
واحتجػاز  اللمرػطينييف، المػدنييف مػف ا الؼ وجػرح المئػات ارتشػهاد والجرالػات إلػى الػدتاتات
 وقمػة ،وتػدمير أالؼ المنػازؿ االعتقػاؿ، عمميػات خػالؿ تشػري  كػدروع وارػتخدامهـ المػدنييف
 المػدارس مئػات وتنػررت كمػا األرانػو، تجريػؼ عمميػات خالؿ المزروعات وتخريب األشجار
              الميػػاس، وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ وأناتيػػب والهػػاتؼ وأعمػػدة الكهرتػػاء والجرػػور الطػػرؽ إلػػى إنػػال 

  ،2006نػػػػولمتر  2لػػػػو ، ومػػػػف تػػػػيف دػػػػذس االجتياحػػػػات و (45: 2007تالتنيػػػػ  التحتيػػػػ . )أحمػػػػد، 
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و رػرائيمتيت حانوف عمى موعد مة اجتياح ومجزرة تشػع ، حيػث قامػت قػوات االحػتالؿ اإلكانت 
رات تأنواعهػػا، وقػػد طػػاؿ تاجتيػػاح التمػػدة مػػف كػػؿ الجهػػات، مرػػتخدم  الػػدتاتات والجرالػػات والطػػائ

مواطنػػًا مػػف عائمػػ   18التخريػػب كػػؿ شػػوء، واختػػتـ االجتيػػاح الغاشػػـ تمجػػزرة تشػػع  راح نػػحيتها 
 (52: 2009واحدة )عائم  العثامن (. )عدواف، 

 2002واقي واجتياح الضفة الغربية عممية السور ال  .3
الحكومػػػػ  ، اتخػػػػذت 2000رػػػػتتمتر 28مػػػػة تصػػػػاعد أعمػػػػاؿ االنتلانػػػػ  والتػػػػو انطمقػػػػت لػػػػو 

يقنػو تاجتيػاح منػاطؽ الرػمط  اللمرػطيني ،  2002مػارس  28ي  المورع  قرارًا تتػاريخ ررائيماإل
رػػػػطينيوف نػػػػد األدػػػػداؼ وذلػػػػؾ لمػػػػا أرػػػػموس تػػػػالرد عمػػػػى العمميػػػػات العرػػػػكري  التػػػػو يقػػػػـو تهػػػػا اللم

لمرػالـ  طالؽ المتػادرة العرتيػ إو كأوؿ رد لعؿ ررمو عمى ررائيموجاء دذا القرار اإل اإلررائيمي ،
خػػالؿ العمميػػ   إرػػرائيؿ( وقػػد اعتقمػػت 139: 2002)شػػعتاف،  ،وتتنيهػػا مػػف جامعػػ  الػػدوؿ العرتيػػ 

 )الزعػػػاترة، ،مقػػػاـو لػػػو العمميػػػ  أثنػػػاء المواجهػػػات 200كمػػػا وقػػػد ارتشػػػهد  ،شػػػاب 5000حػػػوالو 
ارتتاح  النػل  الغرتيػ  لػو كػؿ تصػنيلاتها وتػدمير توانتهت عممي  الرور الواقو  (3/10/2004
ومحاصػػػػػرة مقػػػػػر القيػػػػػادة  (3/10/2004)حنػػػػػا،  لتحتيػػػػػ  اللمرػػػػػطيني  وخاصػػػػػ  األمنيػػػػػ ،تنػػػػػى اال

اللمرػػطيني  لػػو راـ اهلل وعػػزؿ الػػرئيس يارػػر عرلػػات لػػو مقػػر الرئارػػ  ومنعػػه مػػف مغػػادرة المقػػر، 
لػو الشػرؽ األورػط وخطػرًا  ويمثػؿ عقتػ  أمػاـ الرػالـ رػرائيؿواالعالف أف الرئيس عرلات عػدوًا إل

مخػػيـ جنػيف كحمقػػ  مػف حمقػػات ، وجػاء اجتيػاح (8: 2004)مؤررػ  الحػػؽ،  كمهػػا. عمػى المنطقػ 
، وامتػدت معركػ  جنػيف مػف 2002 أتريػؿالرور الواقو، حيػث تػدأ اجتيػاح مخػيـ جنػيف لػو تدايػ  

 63ورػػػجمت حصػػػيم  الشػػػهداء لػػػو المخػػػيـ  (60: 2012)حويػػػؿ،  ،2002 أتريػػػؿ 12إلػػػى  01
منػزؿ تشػكؿ جزئػو، وجرحػت  800نػزاًل تشػكؿ كمػو، وم 455 قػوات االحػتالؿ دمرت وقدشهيدًا، 

  (112: 2012واعتقمت المئات. )حويؿ، 

 2015-2009ية خالل الفترة سرائيمثانيًا : االعتداءات اإل
ي  خػػػالؿ دػػػذس اللتػػػرة والمتمثمػػػ  لػػػو رػػػرائيملػػػو دػػػذا المتحػػػث أتػػػرز االعتػػػداءات اإل ورػػػنتناوؿ

 عمى قطاع غزة. إررائيؿالحروب الثالث  التو شنتها 

 2008/2009الدرب األولى عمى قطاع غزة  .1

الحػػتالؿ حرتػػًا واللمرػػطينييف شػػنت قػػوات ا اإلرػػرائيمولػػو أعقػػاب انتهػػاء التهدئػػ  تػػيف الكيػػاف 
، وأطمقػػت 2009ينػػاير  18انتهػػت لػػو و  2008ديرػػمتر  27لػػو انطمقػػت ، مػػدمرة عمػػى القطػػاع

 "،حػػػرب اللرقػػػاف"، ليمػػػا أطمقػػػت عميهػػػا حركػػػ  حمػػػاس، ارػػػـ "الرصػػػاص المصػػػتوب"عميهػػػا عمميػػػ  
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ي  إرػػػرائيمطػػػائرة حرتيػػػ   80شػػػنت  ولػػػو اليػػػـو األوؿ لمحػػػرب (31/10/2011)جريػػػدة الكرمػػػؿ، 
 200 ارتشػهادمػا أرػلر عػف  ،رمرم  غارات عمػى عشػرات المقػار األمنيػ  والحكوميػ  اللمرػطيني 

وارػتخدمت ، المدنيػ  ر الشػرط  اللمرػطيني لمرطينو تالهجم  الجوي  األولى، غالتيتهـ مف عناص
ومعظـ تررانتها العركري  وأحدث الػذخائر المحرمػ  دوليػًا ارػتخدامًا ، أرمح  غير تقميدي  إررائيؿ
 (50: 2012)عػػػدواف،  ،نػػػد اللمرػػػطينييف العػػػزؿ كػػػاف أترزدػػػا قناتػػػؿ اللرػػػلور األتػػػيض ملرطػػػاً 

اللمرطيني  والجهاز المركػزي لاحصػاء وتحرب إحصاءات لجن  توثيؽ الحقائؽ التاتع  لمحكوم  
صػػات  أكثػػر مػػف  1436إلػػى مقتػػؿ أكثػػر مػػف  الحػػرباللمرػػطينو؛ لقػػد أدت  ، 5400لمرػػطينًيا وا 

صات   10يا تينهـ إررائيم 13تمقتؿ  إررائيؿاعترلت تينما  آخريف، إال أف المقاوم   300جنود وا 
ك  االعػػػػػالـ العرتيػػػػػ ، ) شػػػػػت .وإرػػػػػرائيمجنػػػػػدي  100اللمرػػػػػطيني  تحػػػػػدثت عػػػػػف قتػػػػػؿ أكثػػػػػر مػػػػػف 

27/12/2014) 

 2012الدرب الثانية عمى قطاع غزة  .2
قامػػت إرػػرائيؿ  تعػػد أف ،2012نػػولمتر 14عصػػر األرتعػػاء  تػػدأت الحػػرب الثانيػػ  عمػػى غػػزة

عػامود عمى دذس الحرب ارػـ " إررائيؿوأطمقت تاغتياؿ قائد أركاف كتائب القراـ محمد الجعتري، 
وارػتمرت ( 14/11/2013"، )وكال  وطف، حجارة الرجيؿ"، ليما أرمتها حرك  حماس "الرحاب
 منػزؿ تشػكؿٍ  200لمرطينيًا، لناًل عف ددـ أكثر مػف  182 ارتشهادأياـ، وأرلرت عف  8لمدة 

( 12/12/2012، )عػػػػػػوؼ، جزئػػػػػػو تحرػػػػػػب أرقػػػػػػاـ لمرػػػػػػطيني  ررػػػػػػمي  تشػػػػػػكؿٍ  1500كامػػػػػػؿ، و
وطػاؿ الػدمار كػؿ منػاحو الحيػاة  والعػائالت، الُعػّزؿ المػواطنيف منػازؿ االحػتالؿ قػوات وارػتهدلت

االقتصػػػادي  والريانػػػي  والتجاريػػػ  والصػػػحال  واالعػػػالـ، وكػػػذلؾ ارػػػتهداؼ مقػػػر رئارػػػ  الػػػوزراء، 
 عػالوة والمقػاتر المرػاجد ترػمـ مدررػ ، ولػـ 50 تنػرر عمى ( عالوة18/11/2013)الدجنو، 

 (38: 2013)صوالح ،  .الزراعي  والمحاصيؿ المزروع  واألرانو ارتهداؼ التيارات عمى
 
 2014الدرب الثالثة عمى قطاع غزة  .3

لػػو  2014يونيػػو  12حادثػػ  اختلػػاء المرػػتوطنيف الثالثػػ  لػػو  الحكومػػ  اإلرػػرائيمي ارػػتغمت 
  ،2014عمػػى قطػػاع غػػزة لػػو الرػػاتة مػػف يوليػػو  "الجػػرؼ الصػػامد"شػػنت حرتهػػا الثالثػػ  الخميػػؿ و 

حيػػث ارػػتخدمت قػػوات ، "العصػػؼ المػػأكوؿ"أطمقػػت عميهػػا حركػػ  حمػػاس و   (2014)أتػػو رػػيؼ، 
، كيمو متر مرتة 360ند قطاع غزة الذي ال يتجاوز لو مراحته  جداً  دائم ً  ناري ً  االحتالؿ قوةً 

مالمػػل أحيػػاء كاممػػ  لػػو غػػزة، لتجعػػؿ مػػف رػػكانها مشػػرديف نػػازحيف تػػال مػػأوى، ت الحػػرب غّيػػر و 
لرت دػػػػذس الحػػػػرب عػػػػف وأرػػػػ (78: 2014)قرػػػػيس، ، يومػػػػاً  51لػػػػو حرتهػػػػا  إرػػػػرائيؿارػػػػتمرت و 
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صػػػات  أكثػػػر مػػػف  لمرػػػطينياً  2165 ارتشػػػهاد ، ولػػػؽ وزارة الصػػػح  اللمرػػػطيني  أللػػػًا آخػػػريف 11وا 
ليمػػا ، شػػهيداً  530مجػػزرة تحػػؽ ترػػعيف عائمػػ  لمرػػطيني  تواقػػة  49 اإلرػػرائيموارتكػػب االحػػتالؿ و 

( 28366) أعمنت وزارة األشغاؿ أف إجمالو الوحػدات الرػكني  المتنػررة جػراء دػذس الحػرب تمػ  
 466تمػػ  عػػدد المشػػرديف قتيػػؿ لحظػػات مػػف إعػػالف وقػػؼ إطػػالؽ النػػار و كمػػو وجزئػػو،  تػػيف دػػدـ

 (28/8/2014 )المركز اللمرطينو لاعالـ،. ألؼ مواطف لو كال  أنحاء القطاع

 يةسرائيمثالثًا : موقف مجمس التعاون الخميجي من االعتداءات اإل
دانتػه لمػا تماررػه  ردػاب دولػ  نػد ا  مػف مماررػات و  إرػرائيؿعّتر المجمس عف شػجته وارػتنكارس وا 

الشػػعب اللمرػػطينو األعػػزؿ، مػػف خػػالؿ اجػػراءاٍت واعتػػداءاٍت وحشػػيٍ  واجراميػػٍ ، وطالػػب المجتمػػة 
المػػدنو تتػػولير الحمايػػ  الالزمػػ  لمشػػعب اللمرػػطينو، حيػػث ارػػتعرض المجمػػس مجمػػؿ المماررػػات 

ي  المجرم  تحؽ الشعب اللمرطينو مف تصعيد عركري، وحصار اقتصادي ررائيمت اإلواإلجراءا
قامػػ وريارػػو نػػد الشػػعب اللمرػػطينو الػػذي ينانػػؿ مػػف أجػػؿ ارػػترداد حقػػه، و  دولتػػه المرػػتقم   ا 

، وأكػد المجمػس عمػى مطالتتػه مجمػس األمػف تتػولير الحمايػ  الدوليػ  70وعاصمتها القدس الشػريؼ
 .71ي  االجرامي ررائيمتداءات اإللمشعب اللمرطينو مف االع

و رػػينقؿ الونػػة مػػف رػػرائيمحػػّذر المجمػػس مػػف ادخػػاؿ المنطقػػ  لػػو دوامػػ  العنػػؼ، وأف العنػػؼ اإل
إلػػى أرػػوأ، كمػػا وحػػّذر المجمػػس مػػف الصػػمت عمػػى دػػذس االعتػػداءات، وأف دػػذس االعتػػداءات   رػػيّ 
ونػل أف امعػػاف الحكومػػ  ي  رػػتزيد األونػػاع تػددورًا لػػو النػػل  الغرتيػ  وقطػػاع غػػزة، وارػرائيماإل
ي  لػػػو ارػػػتمراردا لريارػػػ  االغػػػالؽ والحصػػػار واقتحػػػاـ األرانػػػو اللمرػػػطيني  الخانػػػع  رػػػرائيماإل

 .72لمرمط  اللمرطيني  واعادة احتاللها يترتب عميه نتائ  وخيم  ومناعلات خطيرة
رموز قيادته ي  ند الشعب اللمرطينو، واغتياؿ ررائيموأكد المجمس أف أراليب القمة الوحشي  اإل

ومحاصػػرة رئيرػػه الشػػرعو، واقتحامهػػا لممػػدف، لػػه تػػال  األثػػر عمػػى أمػػف وارػػتقرار المنطقػػ  كاممػػ ، 
 ، وال يخػػػػدـ الجهػػػػود المتذولػػػػ  إلحػػػػالؿ الرػػػػالـ، ويعيػػػػؽ عمػػػػؿ الرػػػػمط    الرػػػػمميّ ّيػػػػويعطػػػػؿ العمم

 .73اللمرطيني  عف القياـ تواجتاتها األمني  واالجتماعي  والرياري 
د إدانته لقتؿ األترياء وددـ المنازؿ وريار  طرد واتعاد الركاف االتريػاء، وأّكػد أكّ كما أف المجمس 

الـ الشامؿ والعادؿ ال يتحقؽ إال تبنهػاء االحػتالؿ د إال العنؼ، وأف الرّ أف دذس المماررات ال تولّ 
                                                           

 .تعاوفالتياف الختامو لمدورة الحادي  والعشريف لممجمس األعمى لمجمس ال 70

 .التياف الصحلو لمدورة الثامن  والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 71
 .التياف الختامو لمدورة الثاني  والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف 72
 .التياف الصحلو لمدورة الثاني  والثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 73
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ي  نػػػد المؤررػػػات الصػػػحي  لػػػو أرانػػػو رػػػرائيموقػػػد أداف المجمػػػس االعتػػػداءات اإل، رػػػرائيمواإل
تػػػااللتزاـ تػػػالمواثيؽ والمعادػػػدات الدوليػػػ  التػػػو تكلػػػؿ حمايػػػ   إرػػػرائيؿط  اللمرػػػطيني ، وطالػػػب الرػػػم

 .74المؤررات اللمرطيني 
خػالؿ  2006نػولمتر  07مجزرة تيت حانوف التػو وقعػت لػو  إررائيؿوقد أداف المجمس ارتكاب 

لمنازؿ المواطنيف، ي  ررائيم، وتعد قصؼ الدتاتات اإل75و وارة لمدين  تيت حانوفإررائيماجتياح 
( ولػػػو نلػػػس الوقػػػت 158: 2009عػػػدواف، )، مواطنػػػًا واصػػػات  العشػػرات 18ممػػا أدى الرتشػػػهاد 

الرتكاتها المجزرة،  إررائيؿوالذي أداف ليها  رحب المجمس تقرار الجمعي  العمومي  لألمـ المتحدة
عثػػ  تحقيػػؽ واقػػّر أف ذلػػؾ مخػػالؼ لمتػػادئ حقػػوؽ االنرػػاف، وقػػرر مجمػػس حقػػوؽ االنرػػاف ايلػػاد ت

 (17/11/2006صحيل  القدس، ) تختص تمثؿ دكذا حوادث.
ي  لمخػػػيـ التػػػري ، التػػػو ارتكتهػػػا قػػػوات رػػػرائيمأعػػػرب المجمػػػس عػػػف شػػػجته وارػػػتنكارس لممجػػػزرة اإل

، وارتشػػػهد خاللهػػػػا عشػػػػرة مػػػػواطنيف 2008لترايػػػػر 15و لػػػػو المخػػػيـ تتػػػػاريخ رػػػػرائيماالحػػػتالؿ اإل
  .76لمرطينييف وأصيب العشرات

المرػؤولي  الكاممػ  عػف كالػ  االعتػداءات نػد الشػعب اللمرػطينو، والتػو  إرػرائيؿوحّمؿ المجمػس 
تػػدلة الشػػػعب اللمرػػػطينو لحالػػػ  مػػػف االحتػػػاط، حيػػث أكػػػد المجمػػػس أف العػػػالـ العرتػػػو واإلرػػػالمو 

تمادت لو  إررائيؿي  االجرامي  ند الشعب اللمرطينو، وأف ررائيمصتر كثيرًا عمى الريارات اإل
 .77ءاتها وعدوانها ندس، وحاف الوقت لكو تتحمؿ مرؤولياتهااجرا

و لألرانػػػو اللمرػػػطيني  والعرتيػػػ  التػػػو احتمتهػػػا عػػػاـ رػػػرائيمأكػػػد المجمػػػس أف انتهػػػاء االحػػػتالؿ اإل
قامػػ ، وتمكػػيف الشػػعب اللمرػػطينو مػػف حقػػه لػػو تقريػػر المصػػير، و 1967 دولتػػه الُمرػػتقم  عمػػى  ا 

ولقًا لما نصت عميه ُمتػادرة الرالـ العرتيػ  دػو المخػرج  ُتراته الوطنو وعاصمتها القدس الشريؼ،
 .78مف دوام  العنؼ وتحقيؽ الرالـ

دائمػػػ  العنػػػوي  لػػػو مجمػػػس األمػػػف القيػػػاـ تمرػػػؤولياتها لحمايػػػ  الشػػػعب الػػػدوؿ  مجمػػػسالطالػػػب 
الػدوؿ الراعيػ   ، وطالػب79ورلػة الحصػار عنػه ،و نػدسرػرائيموونػة حػد لمعػدواف اإل ،اللمرطينو

تالواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػ  واالتحػػػاد األوروتػػػو ودولػػػه األعنػػػاء لمنػػػغط عمػػػى  لمرػػػالـ ممثمػػػ 
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ووقػػؼ تحػػديها لممجتمػػة الػػدولو  ،ي  لوقػػؼ اعتػػداءاتها نػػد الشػػعب اللمرػػطينورػػرائيمالحكومػػ  اإل
، وطالتهـ تالتدخؿ اللوري ألخذ مرؤولياتهـ تجاس عمميػ  الرػالـ وتػولير الحمايػ  80واألررة الدولي 
عػدـ لالمجتمػة الػدولو  ودعػا، 81ب اللمرػطينو، وانهػاء احتاللهػا لألرانػو اللمرػطيني الدولي  لمشع

نرياف الشعب اللمرطينو وما يتعرض لػه مػف اعتػداءات وحشػي ، وخاصػ  لػو ظػؿ االحػداث لػو 
طالب المجتمة الدولو اتخاذ مواقؼ حازم  ، كما و الخمي  المتعمق  تالحرب األمريكي  عمى العراؽ

تعقػػػػد مػػػػؤتمر دولػػػػو لهػػػػذا  مطالتػػػػاً و نػػػػد الشػػػػعب اللمرػػػػطينو، رػػػػرائيماإل مػػػػف مماررػػػػات الجػػػػيش
الغرض، وقد أكد المجمس األعمى وقوؼ المجمس إلى جانػب األشػقاء اللمرػطينييف، ودعػا لتلعيػؿ 

 .82عممي  الرالـ ولؽ متادرة الرالـ العرتي  وقرارات الشرعي  الدولي 
نػػولمتر  23و واللمرػػطينو لػػو رػػرائيماإلورحػػب المجمػػس تاتلػػاؽ وقػػؼ اطػػالؽ النػػار تػػيف الجانػػب 

، واعتتػػػروس خطػػػوة مهمػػػ  الرػػػتئناؼ عمميػػػ  الرػػػالـ، وقػػػد جػػػاء االتلػػػاؽ تػػػبعالف اللصػػػائؿ 2006
و، واعتتػػر المجمػػس دػػذا رػػرائيماللمرػػطيني  لػػو قطػػاع غػػزة التزامهػػا تتهدئػػ  متتادلػػ  مػػة الجانػػب اإل

الرتقرار لػو المنطقػ ، وشػّدد عمػى العنؼ والعنؼ المناد، ولتحقيؽ ا إلنهاءاالتلاؽ خطوة مهم  
نرورة التزاـ كؿ األطراؼ تاالتلاؽ، وأف دػذا االتلػاؽ يرػاعد عمػى تشػكيؿ حكومػ  وحػدة وطنيػ ، 

 .83ويرلة الحصار الملروض عمى الشعب اللمرطينو
المرػؤولي  الكاممػ   إرػرائيؿو عمى قطاع غزة، وقد حّمؿ المجمس ررائيموأداف المجمس العدواف اإل

ي  تالتػػدمير والقتػػؿ والتشػػريد، رػػرائيمألونػػاع، وخاصػػ  تعػػدما قامػػت ا لػػ  الحرتيػػ  اإلعػػف تػػددور ا
 .84نراني  والقوانيف الشرعي  الدولي عرض الحائط كؿ االعتتارات اإلتنارتً  

، وطالب المجمس 85وحّيا المجمس صمود الشعب اللمرطينو الذي يدالة عف كرامته وكرام  األم 
دعمػه  عمػىوأكػد ، يف عمػى مػا قػاموا تػه مػف جػرائـ حػرب نػد االنرػاني يرػرائيمتمحارت  القػادة اإل

وقػػرر قػػادة المجمػػس اجػػراء ، 86ومرػػاندته لمشػػعب اللمرػػطينو لػػو ننػػاله مػػف أجػػؿ ارػػترداد حقوقػػه
لمتحػرؾ  ـ، ودعػادـاتصاالت عاجم  تالػدوؿ دائمػ  العنػوي  لػو مجمػس األمػف لتحمػؿ مرػؤولياته
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وأشاد المجمػس تػدور ، اللمرطينو، وتولير الحماي  الالزم  لهاللوري لوقؼ المجازر تحؽ الشعب 
 .87ي ررائيممة أشقائهـ العرب لوقؼ االعتداءات اإل مجمس التعاوفدوؿ 

ورحب المجمػس تػبقرار الجمعيػ  العامػ  لألمػـ المتحػدة ومجمػس حقػوؽ اإلنرػاف لتقريػر غولدرػتوف 
، وطالػػب 2008/2009ى غػػزة ي  لػػو قطػػاع غػػزة وخػػالؿ الحػػرب عمػػرػػرائيمحػػوؿ االنتهاكػػات اإل

 .88تمحارت  مرتكتو الجرائـ وعرنهـ عمى المحاكـ الدولي ، وتعويض النحايا
لتحػث ا ليػات التنليذيػ  إلعػادة  2009مػارس 01عقد وزراء دوؿ مجمػس التعػاوف اجتمػاعهـ لػو 

ي ، ورػػادمت دوؿ المجمػػس تمتمػػ  مميػػار ورػػتمائ  رػػرائيمإعمػػار قطػػاع غػػزة جػػّراء االعتػػداءات اإل
رػػػٌت وأرتعػػػوف مميػػػوف دوالر إلعػػػادة االعمػػػار، وقػػػرر المجمػػػس انشػػػاء ترنػػػام  خػػػاص لاعمػػػار و 

والتنريؽ مة التنؾ االرالمو لمتنمي ، واالرتعان  تالمؤررػات الماليػ   ،تالتعاوف مة الدوؿ العرتي 
 .89التاتع  لمرمط  اللمرطيني ، وانشاء مكتب ميدانو لاشراؼ عمى تنليذ المشارية

جمس وانحًا مف جريم  اغتياؿ الشهيد محمود المتحػوح القائػد لػو حمػاس، والػذي كاف موقؼ الم
، واعتتردػػا المجمػػس انتهاكػػًا لرػػيادة 2010ينػػاير 19و لػػو دتػػو تتػػاريخ رػػرائيماغتالػػه المورػػاد اإل

دولػػػػ  االمػػػػارات العرتيػػػػ  المتحػػػػدة، وأكػػػػد عمػػػػى نػػػػرورة أف يمثػػػػؿ دػػػػؤالء المجرمػػػػوف أمػػػػاـ العدالػػػػ  
 .90القوانيف الخاص  تذلؾطار إومحارتتهـ لو 
، 2012المرػػؤولي  القانونيػػ  المترتتػػ  عمػػى عدوانػػه عمػػى قطػػاع غػػزة عػػاـ  إرػػرائيؿحّمػػؿ المجمػػس 

و والمقاومػ  اللمرػطيني ، رػرائيمورحب المجمس تاالتلاؽ عمى وقؼ اطػالؽ النػار تػيف الجػانتيف اإل
عزيػز دػذا م  الجهػود لتوالذي تـ اترامػه ترعايػ  جمهوريػ  مصػر العرتيػ ، وأكػد عمػى نػرورة مواصػ

ي ، كمػػػا أف المجمػػػس طالػػػب المجتمػػػة الػػػدولو رػػػرائيمعمػػػاؿ العدائيػػػ  اإلاالتلػػػاؽ، وعػػػدـ تكػػػرار األ
تالعمؿ عمى تقديـ وايصاؿ المراعدات االنراني  العاجمػ  إلػى القطػاع، وأشػاد المجمػس تمػا تقدمػه 

و، وخاصػ  قطػاع نرػاني  لمشػعب اللمرػطينإدوؿ مجمس التعاوف الخميجػو مػف جهػود ومرػاعدات 
 . 91وررائيمعادة ما دمرس االحتالؿ اإلا  غزة لمتخليؼ مف معاناة أدمه المحاصريف و 
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ية بمختمـف أشـكاليا إسرائيميرى البادث أن ما تعرض لو الشعب الفمسطيني من اعتداءات 
وثباتــو عمــى مواقفــو ود وقــو    وأنواعيــا ىــدفت إلــى ضــرب ودــدة وصــمود الشــعب الفمســطيني

واخضــاع الشــعب الفمســطيني وقيادتــو   وال ضــاء عمــى الم اومــة الفمســطينية بكافــة أشــكاليا
ية والدولية الظالمة  إال أن ىذا كمو لـم يفـت فـي عضـد الشـعب الفمسـطيني سرائيملإلمالءات اإل

بعـد أن قـدمت بـل زاد الشـعب الفمسـطيني مـن ادتضـانو لمم اومـة وخاصـة   ووددتو وم اومتو
الم اومة نماذج فريدة في مواجية العدوان والدروب المتعددة  وفرضت تـوازن الرعـب وأفشـمت 

 ية. سرائيمكافة المخططات اإل
عمـى  التعـاون الخميجـي ومواقفـو لـم ت تصـر مجمـسن دور أوفي ىذا الصـدد يـرى البادـث 

ية العســكرية ضــد الشــعب الفمســطيني  بــل قــام بــاطالع ســرائيمدانــة والشــجب لالعتــداءات اإلاإل
ية التـي سـرائيمالمجتمع الدولي والـدول دائمـة العضـوية فـي مجمـس األمـن عمـى الممارسـات اإل

تمارسيا ضد الفمسطينيين  وعبر المجمس عـن تأييـده لكافـة المبـادرات والجيـود العربيـة إللـزام 
ــالمواثيق الدوليــة  إســرائيل   وأكــد عمــى وقوفــو إلــى جانــب اقيــات الموقعــةوادتــرام جميــع االتفب

الشعب الفمسطيني وت ديم الدعم السياسي والمادي  وخاصة ما يتعمـق بإعـادة إعمـار مـا دمـره 
 االدتالل.
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 الفصل السادس:

 ن الخميجي من قضايا الدل النيائيسياسات ومواقف مجمس التعاو

 
 مجمس التعاون الخميجي.المبدث األول: قضية ال دس في استراتيجية 

 قف مجمس التعاون الخميجي من قضية الالجئين والمياه.االمبدث الثاني: مو 

قــف مجمــس التعــاون الخميجــي مــن قضــية االســتيطان والدولــة الفمســطينية االمبدــث الثالــث: مو 
 وددودىا.
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 م دمة

رػػرائيؿ والتػػو حػػدثت تػػيف الطػػرليف ولػػو أوؿ اتلاقيػػ   إف مرحمػػ  الرػػالـ تػػيف منظمػػ  التحريػػر وا 
، حيػػػث 1993ررػػػمي  تشػػػكؿ متاشػػػر تػػػيف الجػػػانتيف كانػػػت تتمثػػػؿ لػػػو اتلػػػاؽ أورػػػمو لػػػو رػػػتتمتر 

نشػاء مجمػس تشػريعو منتخػب لمشػعب اللمرػطينو لػو  نّصت عمى إقامػ  رػمط  ذاتيػ  لمرػطيني  وا 
تمػػػاـ اللتػػػرة االنتقاليػػػ  واالنتقػػػاؿ إلػػػى ملاونػػػات الحػػػؿ النهػػػائو،  النػػػل  الغرتيػػػ  وقطػػػاع غػػػزة، وا 

والمقصػػػود تهػػػا القنػػػايا المتعمقػػػ  تالمرحمػػػ  النهائيػػػ  مػػػف التلػػػاوض اللمرػػػطينو اإلرػػػرائيمو، ودػػػذس 
ومػف دنػا ظهػر ملهػـو قنػايا الحػؿ القنايا دو القدس والالجئيف والمرػتوطنات والدولػ  والميػاس، 

لقػػػدس لػػػو ارػػػتراتيجي  مجمػػػس لػػػو المتحػػػث األوؿ مػػػف دػػػذا اللصػػػؿ قنػػػي  اورػػػنتناوؿ ، النهػػػائو
موقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف إلػػى  المتحػػث الثػػانو، تينمػػا رػػنتطرؽ لػػو التعػػاوف الخميجػػو

موقػؼ مجمػس التعػاوف الخميجػو مػف رػنتحدث عػف  المتحػث الثالػثلو و ، قني  الالجئيف والمياس
 وحدوددا.قني  االرتيطاف والدول  اللمرطيني  
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 ال دس ول: المبدث األ 
 م دمة

تعتتر القدس تالنرت  لملمرطينييف أمرًا جودريًا وحيويًا، ودػو أحػد المحػددات األرارػي  لمهويػ  
اللمرػػطيني  والثقالػػ  العرتيػػ  واإلرػػػالمي ، ويػػزعـ اإلرػػرائيميوف أنهػػـ تحاجػػػ  إلػػى القػػدس تاعتتاردػػػا 

جعػػؿ عمميػػ  جػػزءًا أرارػػيًا مػػف الحمػػـ اإلرػػرائيمو، وأف القػػدس العاصػػم  األتديػػ  إلرػػرائيؿ، والػػذي ي
ولػػو عهػػد االنتػػداب ( 597:  2012، ) تػػارودالترػػوي  لػػو النهايػػ  أمػػرًا معقػػدًا وشػػته مرػػتحيؿ، 

 181التريطانو عمى لمرطيف صدر قرار التقريـ الصادر عف الجمعي  العام  لألمـ المتحدة رقـ 
قػدس ، القانو تتقريـ لمرطيف إلى دولتيف عرتي  ويهودي ، وقد أعطيت مدينػ  ال1947لو رن  

 (181: 2012)صالل، ونعًا خاصًا، تحيث تكوف تحت الريادة الدولي  ولؽ دذا القرار. 

وقػػد صػػدرت العشػػػرات مػػف القػػرارات الدوليػػػ  تحػػؽ مدينػػػ  القػػدس، وكانػػت لػػػو أغمتهػػا صػػػادرة 
كنتيجػػ  لالعتػػداءات اإلرػػرائيمي  عمػػى المدينػػ ، ورالنػػ  لنػػـ الكيػػاف اإلرػػرائيمو لشػػرقو القػػدس، 

ات ماديػػ  أو إداريػػ  أو قانونيػػ  تغيػػر مػػف واقػػة القػػدس، ومػػف أتػػرز دػػذس القػػرارات ورلػػض أّي إجػػراء
حيػث جػاء ليػه ، 1967يوليػو 4الصادر عف الجمعي  العام  لألمـ المتحدة تتاريخ  2253القرار 

جػراءات التػو جؿ الموقؼ الرػائد لػو القػدس نتيجػ  اإلأمف  ،ف الجمعي  العام  تشعر تقمؽ شديدأ
 إرػػرائيؿتػػدعو و ف دػػذس االجػػراءات غيػػر شػػرعي ، أتعتتػػر و لتغييػػر ونػػة القػػدس،  إرػػرائيؿاتخػػذتها 

 .نه تغييػػر ونػػة القػػدسأواالمتنػػاع عػػف اتخػػاذ أي عمػػؿ مػػف شػػ ،جػػراءات التػػو اتخػػذتلغػػاء اإلإل
 (10: 2011)صالل، 

عتتػار ذلػؾ واقعػًا ممحػًا ونػروريًا، أنها عاصم  لدول  لمرطيف تا لمقدس فو ينظر اللمرطينيو  
تمثػػؿ مدينػػ  لمختمػػؼ مكونػػات الشػػعب اللمرػػطينو ومؤررػػاته الوطنيػػ  ودػػو المركػػز الػػدينو ألنهػػا 

لهػػو مركػػز الػػوطف  ،واالقتصػػادي للمرػػطيف، والقػػدس أدػػـ األركػػاف األرارػػي  لمقنػػي  اللمرػػطيني 
، ورنتناوؿ ودو النالذة التو مف خاللها يصؿ صوت لمرطيف لكؿ العالـ مف خالؿ تعددا الدينو

خػالؿ الحػديث عنهػا خػالؿ اللتػرة مػا قتػؿ اتلػاؽ أورػمو واللتػرة مػا تعػد االتلػاؽ، قني  القػدس مػف 
 .ومف ثـ نرتعرض موقؼ مجمس التعاوف الخمي  منها
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 ال دس قبل اتفاق أوسموأواًل:  

تعد قرارات التدويؿ وما صدر عف المجتمة الدولو مف قرارات لو أكثػر مػف زمػاٍف ولػو أكثػر 
واف اإلررائيمو عمى مدين  القدس ولرض وقػائة جديػدة عمػى األرض مف منارتٍ  كانت نتيج  لمعد

مف قتؿ االحتالؿ اإلرػرائيمو مػف احػتالؿ أو إزالػ  أو حلريػات أو اعتػداءات مختملػ ، حيػث أعمػف 
، تعػػد انتهػػاء االحػػتالؿ التريطػػانو 1948مػػايو 14قػػادة الحركػػ  الصػػهيوني  انشػػاء إرػػرائيؿ تتػػاريخ 

رحمػػ  االحػػتالؿ اإلرػػرائيمو ورػػيطرت إرػػرائيؿ عمػػى شػػطر القػػدس لألرانػػو اللمرػػطيني ، وتػػدأت م
أحيػاء مػف  صػميوفمف ركانها العرب األ للاً أ 60، حيث قاموا تطرد (5: 2011)صالل، الغرتو 

 ،(9: 2011)صػالل، ، و عمػى تهويػددارػرائيمحػتالؿ اإل، والتػو عمػؿ االونواحو مدينػ  القػدس
ومف دػذس المظػادر لمتهويػد تنػاء األحيػاء اليهوديػ  الرػكني  عمػى األحيػاء العرتيػ ، وتنػاء الكنيرػت 

ألػؼ مرػػتوطف تػـ ارػتيعاتهـ لػو منػػازؿ  54اإلرػرائيمو وعػدد مػف الػوزارات األخػػرى، وتػـ ارػتقداـ 
 (10: 2011صالل، . )لو ذلؾ الوقت تهجيردـاللمرطينييف المقدرييف الذيف تـ 

ـ قػػاـ االحػػتالؿ اإلرػػرائيمو تػػاحتالؿ كامػػؿ لمدينػػ  القػػدس تػػاحتالؿ جزئهػػا 1967ولػػو حػػرب 
الشػػػرقو، وشػػػرعت إرػػػرائيؿ تشػػػكؿ عاجػػػؿ لػػػو اتخػػػاذ اإلجػػػراءات القانونيػػػ  واإلداريػػػ  والمماررػػػات 
األخرى عمى األرض لتغيير الطاتة العرتو واإلرالمو عمى المدين ، وقد تمغت االعتداءات عمى 

اعتػداءًا، وكػاف مػف أتػرز دػذس  40، إلػى حػوالو 1990 –ـ 1967رة المرجد األقصى خالؿ اللت
، والتػػػػو اتهػػػػـ ليهػػػػا مرػػػػيحو 1969أغرػػػػطس 21االعتػػػػداءات دػػػػو عمميػػػػ  إحػػػػراؽ األقصػػػػى لػػػػو 

متعصػػػػب يػػػػػدعى دينػػػػػيس مايكػػػػػؿ ردػػػػواف، كمػػػػػا جػػػػػرت محػػػػػاوالت لنرػػػػؼ المرػػػػػجد األقصػػػػػى لػػػػػو 
لمتطرل ، والتو قامت تونة ، والعديد مف االقتحامات مف قتؿ الجماعات اليهودي  ا1980مايو1

 (184: 2012)صالل، حجر األراس لتناء الهيكؿ اليهودي الثالث قرب المرجد األقصى. 

 1993وسمو أ ال دس بعد اتفاق:  ثانيا

عمدت إررائيؿ إلى تأجيؿ الحديث عػف مدينػ  القػدس لػو متاحثػات الرػالـ إلػى مراحػؿ الحػؿ 
عمػى القػدس مػف إصػدار لمقػرارات التػو تحكػـ تهػا النهائو، وعممت عمػى التصػرؼ تقػوة االحػتالؿ 

المدينػػ  المقدرػػ ، وارػػتمرت لػػو أعمالهػػا مػػف إقامػػ  لممرػػتوطنات وارػػتلزاز المرػػمميف واقتحامػػات 
لممرجد األقصى وطرد المػواطنيف المقدرػييف ومصػادرة لألرانػو اللمرػطيني ، وشػهدت األرانػو 

جػػؿ القػػدس ونتيجػػ  االعتػػداءات المتاشػػرة اللمرػػطيني  أكثػػر مػػف انتلانػػ  ودّتػػ  جماديريػػ  كانػػت أل
عميهػػا، وارػػتمرت االعتػػداءات عمػػى مدينػػ  القػػدس وعزلهػػا مػػف خػػالؿ إنشػػاء المرػػتوطنات وآالؼ 

 الوحدات الركني  ومصادرة األرانو ومصادرة جتؿ اتو غنيـ.
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اعتػػػداًء مػػػف قتػػػؿ المرػػػتوطنيف واليهػػػود المتطػػػرليف خػػػالؿ اللتػػػرة  72وقػػػد تػػػـ ترػػػجيؿ حػػػوالو 
( وتزايد عدد االقتحامات لممرجد األقصى تحمايػ  شػرط  االحػتالؿ ليتمػ  أكثػر 1998- 1993)

: 2012)صػػػالل، . 2010أغرػػػطس 21 – 2009أغرػػػطس 22اقتحامػػػًا خػػػالؿ اللتػػػرة  55مػػػف 
185) 

وتـ طرح مشروع إقام  القدس الكترى، لنـ المرػتعمرات الواقعػ  خػارج حػدود تمديػ  القػدس ) 
منطق  غوش عتصيوف ( إلى داخػؿ نلػوذ تمديػ  القػدس، وتحظػى معاليه ادوميـ، وجلعات زئيؼ و 
: 2011)صػػالل، تجمعػػات ارػػتيطاني  تػػزداد يومػػا تعػػد يػػوـ.  10مدينػػ  القػػدس وحػػددا تػػأكثر مػػف 

61) 
ولـ تنتِه معاناة مدين  القدس إلى دذا الحد حيث قامت إررائيؿ تتناء جدار اللصؿ العنصػري 

ولعػػػّؿ أدػػػـ أددالػػػه العمػػػؿ عمػػػى تهويػػػد مدينػػػ  القػػػدس  لػػػو أرجػػػاء النػػػل  الغرتيػػػ  ومدينػػػ  القػػػدس،
ومصادرة أرانيها، واحاطتها تطوؽ مف الجدراف والمرتعمرات التو تخنقها وتعزلها عػف محيطهػا 

كيمػو متػر، وترػعى إرػرائيؿ مػف  167العرتػو واإلرػالمو، ويمتػد الجػدار لػو مدينػ  القػدس تنحػو 
 (72: 2011)صالل، روي  مة اللمرطينييف. خالؿ تناء الجدار لتثتيته كحدود نهائي  لو الت

 

 مواقف مجمس التعاون الخميجي من قضية ال دس :  ثالثا

لػػو  إرػػرائيؿ هإلردػػاب الدولػ  الػػذي تماررػ هوشػجت هدانتػػإعتػر مجمػػس التعػاوف الخميجػػو عػف 
عػػزؿ، وحصػػار ريارػػو واقتصػػادي وريارػػات و اللمرػػطيني  نػػد الشػػعب اللمرػػطينو األرانػػاأل
ر كمػا عّتػ ، وشدد عمػى نػرورة تػولير حمايػ  دوليػ  لملمرػطينييف،92جراءات القمعي غالؽ واإلاإل

حػػوؿ اعتتػػار القػػدس كػػولف تػػاوؿ مريكػػو المجمػػس عػػف ارػػتنكارس لتصػػريحات وزيػػر الخارجيػػ  األ
 إرػرائيؿداف احػتالؿ أ، كمػا 93الدوليػ  القػراراتف دذس المواقػؼ تتنػاقض مػة أ، و ررائيؿعاصم  إل

، كمػػػا حػػػػذر 200194أغرػػػطس 10مدينػػػػ  القػػػدس تتػػػاريخ  لمركػػػز تيػػػت الشػػػرؽ اللمرػػػطينو لػػػو
وذلػؾ مػة تصػاعد  قصػىلحاؽ النرر تالمرجد األإو أمف المراس تاألماكف المقدر ، المجمس 

                                                           
 التياف الختامو لمدورة الحادي  والعشريف لممجمس األعمى لمجمس التعاوف. 92
 التياف الصحلو لمدورة الثامن  والرتعيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف. 93
 التياف الصحلو لمدورة الثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف. 94
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النوايػػا إلػػى  نػػال إواالعتػػداء عميػػه،  قصػػىييف تاقتحػػاـ المرػػجد األرػػرائيمتهديػػدات المتطػػرليف اإل
 .95مرتوطن  يهودي  شرؽ القدس إقام حوؿ  ي ئيمررالدى الحكوم  اإل

ي  مػػف دػػدـ وحلريػػات لػػو محػػيط رػػرائيمنلػػذتها الرػػمطات اإلالتػػو عمػػاؿ داف المجمػػس األأكمػػا 
، كمػػا دعػػا المجمػػس إلػػى التػػدخؿ لمعالمػػه ورمػػوزس ، والعمػػؿ عمػػى تهويػػدس وطمرػػاً قصػػىالمرػػجد األ

اإلرػػالمي  المقدرػ ، وتشػكؿ ارػػتلزازًا الػدولو لوقػؼ المماررػات العدوانيػػ  التػو ترػتهدؼ األمػاكف 
 .96وارتهتارًا تمشاعر المرمميف

وأشار إلى ارتنكارس لمصمت الػدولو تجػاس مػا تقػوـ تػه إرػرائيؿ مػف انتهاكػات واعتػداءات لػو 
جػػػػراءات نػػػػمها وتهويػػػػددا، وأشػػػػار المجمػػػػس إلػػػػى قدرػػػػي  المرػػػػجد األقصػػػػى،  مدينػػػػ  القػػػػدس، وا 

ة لهػدـ األقصػى، وتغييػر معالمػػه العرتيػ  واإلرػالمي  لػػو وتصػديه لممحػاوالت اإلرػرائيمي  المرػػتمر 
 .97المدين ، وارتنكارس لمصمت الدولو عف ما تقـو ته إررائيؿ تجاس المدين 

أداف المجمػػػس االجػػػراءات التعرػػػلي  تحػػػؽ المػػػواطنيف اللمرػػػطينييف وطػػػرددـ مػػػف تيػػػوتهـ لػػػو 
اقتحػػػاـ الرػػػمطات اإلرػػػػرائيمي  ، كمػػػا أداف المجمػػػس 98القػػػدس الشػػػرقي ، وتهويػػػد المدينػػػ  المقدرػػػػ 

لرػػػاحات المرػػػجد األقصػػػى، وارػػػتمرار أعمػػػاؿ الحلريػػػات أرػػػلؿ المدينػػػ  المقدرػػػ  المحتمػػػ ، وأّكػػػد 
المجمس أف دذس المماررات تعتتر ارتلزازًا خطيرًا لمشاعر المرػمميف، وطالػب المجمػس تػالتحرؾ 

ع القػرار اإلرػرائيمو ، وأداف المجمػس مشػرو 99اللوري مػف مجمػس األمػف ال يقػاؼ دػذس المماررػات
ـّ مدينػ  القػدس نػمف قائمػ  المػدف  اعتتار مدين  القدس المحتم  عاصم  الشػعب اليهػودي، ونػ
اإلررائيمي ، ودعا المجتمة الدولو إلى إلزاـ إررائيؿ والنغط عميها لوقؼ كال  االنتهاكػات التػو 

 .100تهدؼ إلى تهويد القدس وتغيير معالمها اإلرالمي  والعرتي 
رار االنتهاكات اإلررائيمي  تحؽ المدين  المقدر ، ارتنكر مجمس التعاوف الخميجػو ومة ارتم

وحػدة ارػتيطاني  لػو القػدس الشػرقي ، واعتتػر ذلػؾ  1500قياـ الحكوم  اإلررائيمو تبعالف تناء 
 .101ارتخلاؼ تالقرارات الدولي 
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نػت مػا وتنوعت المواقػؼ التػو صػدرت عػف مجمػس التعػاوف الخميجػو تحػؽ قنػي  القػدس وكا
جراءات التهويد، والدعوة لمحمايػ  الدوليػ   دان واإلواالرتنكار  الشجبتيف  لالعتداءات المرتمرة وا 

لملمرػػػطينييف ودعػػػوة المجتمػػػة الػػػدولو لمتػػػدخؿ لوقػػػؼ مماررػػػات العػػػدواف اإلرػػػرائيمو ومماررػػػاته، 
 ودعوات إلقام  رالـٍ عادٍؿ وشامٍؿ وارتئناؼ عممي  الرالـ.

ي وىـي قضـية مركزيـة سرائيماإل –س تمثل جوىر الصراع الفمسطيني ن ال دأويرى البادث 
ن ال ـدس أس الدربة في ىـذا الصـراع  كمـا أر  ون يمثمونن كان الفمسطينيا  و   لممسممين عامة

ي مـن خـالل سـرائيمولذلك يسـعى االدـتالل اإل  من ثوابت الشعب الفمسطيني ساسياً أ تمثل ثابتاً 
تزييـــف تاريخيـــا العريـــق إلـــى  الدائمـــة والتغييـــرات الكبيـــرةاالعتـــداءات المتكـــررة واالنتياكـــات 

كد البادث أن المفاوض الفمسطيني وقع في خطـأ بمواف تـو عمـى تأجيـل قضـية يؤ والدضاري  و 
وينطبــق عمييــا ال ــرار  1967عــام  المدتمــةي راضــال ــدس لموضــع النيــائي عممــًا أنيــا مــن األ 

تدويل ال دس وأن  عنالذي تددث  181م   وكذلك ينطبق عمييا ال رار الدولي رق242الدولي 
 تكون موددة لمجميع.

مواقــف مجمــس التعــاون الخميجــي كمــا وردت جميعيــا يشــدد عمــى كمــا يــرى البادــث أن    
ن جميـع االعتـداءات والتجـاوزات أ  و ى تد يق السالم الشـامل والـدائم والعـادلضرورة العمل عم

 .ال تصب في مصمدة عممية السالم والعممية السممية
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 مواقف مجمس التعاون الخميجي من الالجئين والمياه: الثانيالمبدث 

  أواًل: الالجئين 

ظهػػػػرت قنػػػػي  الالجئػػػػيف كنتيجػػػػ  متاشػػػػرة لالحػػػػتالؿ اإلرػػػػرائيمو ومماررػػػػاته العدوانيػػػػ  عمػػػػى 
األرانو والركاف اللمرطينييف لو مختمؼ مناطؽ األرانو اللمرطيني ، وظهػر دػذا الملهػـو مػة 

ألػػػؼ  800حيػػػث تػػػـ تشػػػريد أكثػػػر مػػػف  (5: 2003)موعػػػد، ، 1948نشػػػوء دولػػػ  إرػػػرائيؿ عػػػاـ 
% مػػف 57رتعمائػػ  ألػػؼ لمرػػطينو، ووصػػمت نرػػت  المهّجػػريف نحػػو لمرػػطينو مػػف أصػػؿ مميػػوف وأ

أتنػػػػاء الشػػػػعب اللمرػػػػطينو، كمػػػػا أف مشػػػػكم  الالجئػػػػيف اللمرػػػػطينييف تعتتػػػػر مػػػػف أطػػػػوؿ القنػػػػايا 
عػػاـ ولػػـ  65وعمػػر دػػذس المشػػكم  زاد عػػف  ،والمشػػكالت عمػػى مرػػتوى قنػػايا الالجئػػيف لػػو العػػالـ

لـ قد تـ حمها أو لتل المجػاؿ لحمهػا، مثػؿ الجئػو تحؿ، تينما العديد مف مشاكؿ الالجئيف لو العا
 ( 36: 2014ألغانرتاف والصوماؿ والتورن  واألرمف وغيردا. )صالل، 

تمرػؾ الالجئػػوف اللمرػػطينيوف تحقهػػـ لػو العػػودة إلػػى أرنػػهـ ورلنػوا كػػؿ مشػػارية تػػوطينهـ  
قنػػي   مشػػروعًا، ووصػػؿ عػػدد قػػرارات األمػػـ المتحػػدة لػػو 243خػػارج أرنػػهـ والتػػو وصػػمت إلػػى 

قػرار حػوؿ حػؽ الالجئػيف تػالعودة، إال أنػه لػـ يػتـ تنليػذ أي منهػا، ويتمػ   110الالجئيف أكثػر مػف 
 2003حتػػى نهايػػ  عػػاـ  1948عػػدد الالجئػػيف اللمرػػطينييف المهجػػريف مػػف األرض المحتمػػ  رػػن  

 (7: 2003، . )صالل نرمألؼ  400أكثر مف خمر  مالييف و

سـ ط ســند الشـرعية الدوليــة مـن خــالل عـدم ربطــو يـرى البادــث أن المفـاوض الفمســطيني أ
خـــالل  194  181قضـــية الالجئـــين بـــال رارات الدوليـــة المتعم ـــة بيـــا والـــواردة فـــي ال ـــرارين 

ي  كمــا يــرى البادــث أن تعامــل الــدول العربيــة وخاصــة دول ســرائيممفاوضــاتو مــع الجانــب اإل
يم امتنعـوا عجمـيو   لمفيوميم لمعـودةوسمو أصبح ضبابيًا أ مجمس التعاون الخميجي بعد اتفاق

عن تدديد مكان العودة لمفمسطينيين الميجرين  وكان ذلك واضدًا في المبادرة العربيـة لمسـالم 
  وقبميا تبنـي مجمـس التعـاون الخميجـي ليـا  المغربفي قمتيا في والتي تبنتيا الدول العربية 

ولــم   194نيين دسـب ال ـرار ديـث تدـدثت المبـادرة عـن دـل عــادل ل ضـية الالجئـين الفمسـطي
لى أين يمكن أن يعودوا.  تتددث عن دق العودة وا 
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 ثانيًا: المياه

ممػؼ الميػػاس يعتتػػر مػػف مملػػات الحػػؿ النهػػائو المعقػػدة تػػيف اإلرػػرائيمييف واللمرػػطينييف، وتأجيػػؿ 
يف دذا الممؼ لملاونات الحؿ النهائو كالمملات المعقدة والمركزي  كالقدس والمرتوطنات والالجئ

دليػػؿ عمػػى أدميػػ  دػػذا الممػػؼ، والتصػػريحات اإلرػػرائيمي  لػػو دػػذا الجانػػب تؤكػػد ذلػػؾ عمػػى مػػدار 
)مركػػػز الزيتونػػػ ، ، الميػػػاسرػػػنوات االحػػػتالؿ والتػػػو تونػػػل العقميػػػ  التلاونػػػي  اإلرػػػرائيمي  لقنػػػي  

تحػدث رلائيػؿ إتيػػاف  1999أغرػطس 13لػو  ولػو مقالػ  نشػرتها جريػدة دترػػوليه  (38: 2008
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". 

 (03/10/2004، )القيمو
ا تمجمؿ عمميػ  التنميػ ، لقػد أثّػرت المرػتوطنات عمػى االقتصػاد ونظرًا ألدمي  المياس وارتتاطه

والتنميػػػػػ  لػػػػػو األرانػػػػػو اللمرػػػػػطيني ، مػػػػػف خػػػػػالؿ ترػػػػػخير الميػػػػػاس لخدمػػػػػ  االرػػػػػتيطاف وتورػػػػػية 
المرػػتوطنات، وتطػػوير االقتصػػاد الزراعػػو وزيػػادة المرػػاحات المرويػػ  لػػو المرػػتوطنات الزراعيػػ ، 

% مػػػف إجمػػػالو األرانػػػو 6يػػػ  لػػػدى اللمرػػػطينييف لػػػو حػػػيف ال تتجػػػاوز األرانػػػو الزراعيػػػ  المرو 
 (73: 2008رالم ، الزراعي  القاتم  لمزراع  لو الوقت الحالو. )

 

 قف مجمس التعاون الخميجي من قضية الالجئين والمياهاثالثًا: مو 

 قف مجمس التعاون الخميجي من قضية الالجئينامو  .1

أّكػػد المجمػػس دعمػػه الكامػػؿ لمشػػعب اللمرػػطينو ووقولػػه المطمػػؽ إلػػى جانتػػه حتػػى يػػتمكف مػػف 
إقام  دولته المرتقم  وعاصمتها القدس الشريؼ، وارترداد كال  حقوقػه المرػموت  وعػودة الالجئػيف 

( وقػػرار 338و 242إلػػى ديػػاردـ ولػػؽ قػػرارات الشػػرعي  الدوليػػ ، خاصػػ  قػػرارات مجمػػس االمػػف ) 
 .102ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ 194ام  رقـ الجمعي  الع

أّكد المجمس تأييدس لدعوة الرئيس األمريكو جورج توش إلى عقد مؤتمر دولو لمرالـ، تهػدؼ 
اطػػػالؽ الملاونػػػات المتاشػػػرة تػػػيف جميػػػة األطػػػراؼ عمػػػى أرػػػاس المتػػػادرة العرتيػػػ  لمرػػػالـ، وأّيػػػد 

  وخارطػ  الطريػؽ وقػرارات مجمػس المجمس عقد مؤتمر شامؿ لمرػالـ عمػى أرػاس المتػادرة العرتيػ
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، والدخوؿ متاشرة لو الملاونات واالتلاؽ حوؿ القنايا 1397,1515، 338، 242األمف رقـ 
 .103النهائي  تما ليها القدس والالجئيف

عػػف دعمػػه وتأييػػدس لممرػػاعو ومػػؤتمرات الرػػالـ والملاونػػات عتػػر مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو 
لنهػػائو لمنػػزاع العرتػػو اإلرػػرائيمو، ومػػف تينهػػا قنػػي  التػػو ترػػعى لموصػػؿ لحمػػوؿ لقنػػايا الحػػؿ ا

قامػػ  الدولػػ  اللمرػػطيني ، وقػػد ورد ذلػػؾ لػػو الػػدورة الثامنػػ  والعشػػريف لممجمػػس األعمػػى  الالجئػػيف، وا 
ونػػػل أوالمنعقػػػد لػػػو مدينػػػ  الدوحػػػ ، حيػػػث  2007ديرػػػمتر 4لمجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو تتػػػاريخ 

أف يحقػػػؽ خطػػوات إيجاتيػػػ  لمرػػالـ لػػػو  2007التيػػاف عػػػف تطمعهػػـ حػػػوؿ مػػؤتمر أنػػػاتوليس عػػاـ 
الشػػرؽ األورػػط وتدشػػيف ملاونػػػات الرػػالـ تػػيف األطػػػراؼ المعنيػػ  لػػو النػػػزاع عمػػى أرػػس جػػػادة 
ووانح ، وأّكد المجمس عمى أدمي  االلتزاـ تاألرس والمتادئ التو ارتند إليها المؤتمر والمتمثمػ  

تالحػدود والميػاس والمرػتوطنات والالجئػيف  لو تناوؿ قنايا النزاع اللمرػطينو اإلرػرائيمو والمتعمقػ 
والقدس وغيردا مف القنػايا لموصػوؿ إلػى إنشػاء الدولػ  اللمرػطيني  المرػتقم ، وازالػ  المرػتوطنات 

 مف األرانو اللمرطيني .

كمػػػا أّكػػػد المجمػػػس لػػػو العديػػػد مػػػف مشػػػارية الرػػػالـ المطروحػػػ  والمحالػػػؿ الدوليػػػ  والمػػػؤتمرات 
ؤتمر أنػػػاتوليس وغيردػػػا، عمػػػى تأكيػػػدس لمحػػػؽ اللمرػػػطينو وقنػػػي  الخاصػػػ  تعمميػػػ  الرػػػالـ مثػػػؿ مػػػ

الالجئػػيف اللمرػػطينييف ووقولػػه إلػػى جانػػب دػػذس الحقػػوؽ، ودعوتػػه إلػػى الحػػؿ العػػادؿ لهػػذس القنػػايا 
 ولؽ قرارات الشرعي  الدولي .

واقــف وتصــريدات صــدرت عــن مؤسســات مجمــس ممــن خــالل مــا ســبق مــن  يــرى البادــث
ـــدس مـــن المجأ الخميجـــيالتعـــاون   عمـــى دـــق الالجئـــين الفمســـطينيين فـــي د يـــم التـــاريخي أك 
ايجـاد دـل عـادل ليـذه ال ضـية بمـا تـنص عميـو قـرارات الشـرعية الدوليـة إلى    ودعوتوبالعودة

ديث تكرر تأكيد المجمس عمى   338و 242و 194 وخاصة ال رارات  من الدوليومجمس األ
ــرى البادــث  ــى ميجــي الخن مجمــس التعــاون أىــذا الموقــف  كمــا ي ــد عم ن قضــية أســعى لمتأكي

ن ايجـاد دمـول ليـذه أي و سـرائيمالفمسـطيني اإل الالجئين من ال ضايا المركزيـة فـي دـل الصـراع
ــين إكثــر مــن أال ضــية ســيعمل عمــى الت ــرب  ــدول  إســرائيلنجــاز الســالم العــادل والشــامل ب وال

 .العربية
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 .موقف مجمس التعاون الخميجي من قضية المياه .2
حيث تمثؿ الميػاس  ،قني  المياس لو اطار الحديث عف قنايا الحؿ النهائو جاء الحديث عف

مجمػس التعػاوف الخميجػو لػو  أّكػدحيػث  ،و"رػرائيمقني  رئيري  لػو الملاونػات مػة الجانػب "اإل
و عمػى نػرورة تنػاوؿ القنػايا المهمػ  رػرائيماإل –كؿ مؤتمر دولػو يخػتص تالصػراع اللمرػطينو 

طالؽ الملاونػات إحيث أيد المجمس  ،ومنها قني  المياس ،النهائووالتو تعتتر مف قنايا الحؿ 
حرصػػػه الكامػػػؿ عمػػػى المعالجػػػ  الشػػػامم   أّكػػػدو  ،و"رػػػرائيمالمتاشػػػرة تػػػيف الجانػػػب اللمرػػػطينو و"اإل

لمعممي  الرممي  وكال  القنايا الكترى ولو اطار زمنو محدد إلنهاء تمؾ القنايا لموصوؿ لرالـ 
قام حقيقو و   .104طيني  وعاصمتها القدس الشريؼالدول  اللمر ا 

لمصـراع فـي المنط ـة ونتيجـة  ان قضية الميـاه ستشـكل فـي المسـت بل عنوانـاً  وىنا يرى البادث
 .ارتباط دول الجوار في ال ضية قد يمتد الصراع ليشمل دوال اقميمية
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مواقـــف مجمـــس التعـــاون الخميجـــي مـــن االســـتيطان  :الثالـــثالمبدـــث 
 والدولة الفمسطينية وددودىا

 أواًل: االستيطان  

واحتالؿ قطاع غػزة  1967منذ االحتالؿ اإلررائيمو لألرانو العرتي  اللمرطيني  ومنذ حرب 
هػود والنل  الغرتي  والقدس الشرقي  تتتنى الحكومات اإلررائيمي  المتعاقت  ريارػ  نقػؿ الرػكاف الي

% مػػف مرػػاح  60لمعػػيش لػػو األرانػػو اللمرػػطيني ، حيػػث صػػادرت الحكومػػ  اإلرػػرائيمي  حػػوالو 
واقيمػػػػػػت المرػػػػػػتوطنات تػػػػػػالقرب مػػػػػػف المػػػػػػدف التاريخيػػػػػػ   (7: 2003)صػػػػػػالل، النػػػػػػل  الغرتيػػػػػػ ، 

اللمرطيني  وعممت المرتوطنات عمػى منػة التواصػؿ الجغرالػو تػيف المػدف اللمرػطيني  ولعػزؿ دػذس 
( وتعتتػػر المرػػتوطنات خػػرؽ لمقػػانوف الػػدولو واإلنرػػانو لتعارنػػها 7: 2003، التلكجػػو)المػػدف، 
التلاقي  جنيؼ الراتع ، حيث أف تناء المرتوطنات يمس تحقوؽ اللمرػطينييف، ومػف  49مة التند 

تيف دذس الحقوؽ حؽ تقرير المصير وحؽ الممكي  وحؽ المراواة وحري  التنقؿ والحؽ لو مرػتوى 
 .105حياة الئؽ

إرػػرائيؿ عػػف إقامػػ  مرػػتوطنات جديػػدة وتورػػية المرػػتوطنات القديمػػ  وقػػدرت عػػدد  لػػـ تتوقػػؼ
مرػػػتوطنات لػػػو  10مرػػػتوطن ، منهػػػا  174تنحػػػو  2000المرػػػتوطنات اإلرػػػرائيمي  خػػػالؿ عػػػاـ 

مرػػػػتوطن  لػػػػو قطػػػػاع غػػػػزة قتػػػػؿ  16مرػػػػتوطن  لػػػػو النػػػػل  الغرتيػػػػ ، و 147القػػػػدس الشػػػػرقي ، 
خػالء المرػتوطنات مػػف قطػاع غػزة. )خمايرػػو،  2005االنرػحاب اإلرػرائيمو مػف القطػػاع عػاـ  وا 

1999 :9) 
وتقػػػػيـ إرػػػػرائيؿ المرػػػػتوطنات الرػػػػتغالؿ تلرػػػػيردا األمنػػػػو لقػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف "حػػػػدود آمنػػػػ  
ومعترؼ تها"، لػذلؾ يعممػوف عمػى تورػية وتنػاء المرػتوطنات مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى حػدود آمنػ  

د عمػد االحػتالؿ اإلرػرائيمو خػالؿ وقػ (71 :2010، )عاشػورومعترؼ تها ويمكف الػدلاع عنهػا، 
ألػؼ مهػاجر يهػودي  900( إلػى ارػتقداـ نحػو مميػونو و2000 – 1948عامًا مػف انشػائه ) 52

كمػػػا أف الهػػػدؼ مػػػف االرػػػتيطاف لػػػـ تعػػػد لػػػه  (118: 2012)صػػػالل، مػػػف جميػػػة أنحػػػاء العػػػالـ، 
لػػى قنػػي  عرػػك نمػػا تحػػوؿ إلػػى قنػػي  قوميػػ  وا  ري  عتػػر عالقػػات تالحرػػاتات االقتصػػادي  لقػػط، وا 

الرػػػػيطرة عمػػػػى مواقػػػػة ارػػػػتراتيجي ، ودػػػػذس التػػػػؤر االرػػػػتيطاني  تقػػػػة خػػػػارج الخػػػػرائط الهيكميػػػػ  لهػػػػذس 
 (214: 2012المرتعمرات. )دوعر، 
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 ثانيًا: الدولة الفمسطينية وددودىا

ولػػػو ، مرػػػاح  وارػػػع  لػػػو اللكػػػر والمماررػػػ  لػػػو اللكػػػر اللمرػػػطينو عمػػػىتنػػػاء الدولػػػ  احتػػػّؿ 
وتررػيخ الهويػ  اللمرػطيني  لتصػتل  ،تحقيػؽ االرػتقالؿ وتقريػر المصػيرجؿ أالنناؿ والكلاح مف 

وكحؽ لمشعب اللمرطينو ليأخذ دورس الحنػاري والثقػالو كمػا شػعوب  ،قائم  عمى الراح  الدولي 
لقػػد ، تعػػرض لمظمػػـ التػػاريخو كالشػػعب اللمرػػطينو لػػـ يشػػهد شػػعتاً ( و 9:  1999،)طالػػب، العػػالـ

 ،رضصػحاب األألػو لمرػطيف دوف أي اتلػاؽ مػة  لميهػودو عطت تريطانيا لمرطيف كوطف قػومأ
ف قرار التقريـ الصادر عف الجمعي  العمومي  لألمػـ المتحػدة رقػـ ( إ264: 1995،)الريد حريف

ملهػػـو مػػورة لتى دّ أدولتػػيف لمرػػطيني  ويهوديػػ  إلػػى  طيفرػػوالقانػػو تتقرػػيـ لم 1947عػػاـ  181
ولػػػػو منتصػػػػؼ الرػػػػتينيات شػػػػهدت مرحمػػػػ  التنػػػػاء اللعمػػػػو لمكيػػػػاف ر اللمرػػػػطينو، لػػػػو اللكػػػػالدولػػػػ  

 ( 99: 1979،. )الشعيتو1964اللمرطينو والذي تمثؿ تمنظم  التحرير اللمرطيني  عاـ 
رػمط   بقامػ طرحت منظم  التحرير الترنام  الريارو المرحمو والػذي يقنػو ت 1974لو عاـ و 

 -)مركػػػز المعمومػػػات الػػػوطنو اللمرػػػطينو، رض لمرػػػطيف يػػتـ تحريػػػرسأوطنيػػ  عمػػػى أي جػػػزء مػػػف 
رئػيس  عمف يارػر عرلػاتأوخالؿ اجتماع المجمس الوطنو اللمرطينو  1988ولو عاـ  (2011

يػد وارػة عمػى يعػالف حظػو تتأدػذا اإل ،عػالف وثيقػ  االرػتقالؿإ المجن  التنليذيػ  لمنظمػ  التحريػر
حػػدة الخاصػػ  ت األمػػـ المتالرػػاح  الدوليػػ  وخاصػػ  أف منظمػػ  التحريػػر والقػػت عمػػى جميػػة قػػرارا

والقػػػت عمػػػى عقػػػد المػػػؤتمر الػػػدولو لمرػػػالـ عمػػػى و  (100: 1991) س.ش،تالقنػػػي  اللمرػػػطيني ،
عقد مؤتمر مدريػد لمرػالـ، ولكػف تعػد رػنتيف مػف الملاونػات  هالدولي ، وتناًء عميالقرارات أراس 

 (55: 2008. )ثاتت، 1993عاـ  أف جاء اتلاؽ أورموإلى  نتيج ،إلى  لـ يصؿ الطرليف
قامت الرمط  الوطني  اللمرػطيني  وتطتيقػًا لملهػوـ الدولػ  عمػى أرض الواقػة تػبجراء انتخاتػات 

، ولػػػو عػػػاـ 1996عمػػػى أرض الػػػوطف عػػػاـ  ي لمرػػػطينال لمرػػػمط تشػػػريعي  ألوؿ مجمػػػس تشػػػريعو 
)تػػراوف،  ،ـ تػػـ تونػػيل الدولػػ  اللمرػػطيني  لػػو مشػػروع مرػػودة الدرػػتور )المرػػودة الثالثػػ (2003
حػػدود الدولػػ  عمػػى أرػػاس حػػدود الراتػػة  اعتمػػدت 2003ولػػو مرػػودة الدرػػتور العػػاـ  (2: 2003

 (151: 2004. )عتد الكريـ، 1967مف يونيو عاـ 
كتػػر، لقػػد أتونػػيحًا  2006لعػػاـ وقػػد جػػاء لػػو المػػادة األولػػى مػػف وثيقػػ  الولػػاؽ الػػوطنو المعدلػػ  

ـ وتحػػدثت المػػادة عػػف حػػؽ 1967عػػاـ  المحتمػػ و رانػػحػػددت الدولػػ  اللمرػػطيني  عمػػى جميػػة األ
 المحتمػ و رانػدولته كامم  الرػيادة عمػى جميػة األ إقام الشعب اللمرطينو لو تقرير مصيرس لو 

ولػػو نهايػػ  المطػػاؼ رػػعت الرػػمط  اللمرػػطيني  تحمػػالت  (11: 2010) رػػميماف،  ،1967عػػاـ 
مػػػـ ألدتمومارػػػي  ورػػػاندتها لػػػو ذلػػػؾ اللصػػػائؿ اللمرػػػطيني  لحصػػػوؿ عمػػػى عنػػػوي  ررػػػمي  لػػػو ا
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تػـ قتػوؿ  2012وخالؿ اجتماع ديئػ  األمػـ المتحػدة عػاـ ( 200، ص2011المتحدة، )الجندي، 
دول  لمرطيف كعنو مراقب لو ديئ  األمـ المتحدة ودذس الخطوة تعتتر ارتكمااًل لمشػروع الدولػ  

 .اللمرطيني  المنشودة عمى حدود الراتة مف حزيراف
 

 االستيطان والدولة الفمسطينية وددودىا: موقف مجمس التعاون الخميجي من ثالثاً 

 تعاون الخميجي من االستيطانموقف مجمس ال -1

الرتمرار االرتيطاف دانته وشجته إعف لو العديد مف المواقؼ عتر مجمس التعاوف الخميجو 
حيػػػث عّتػػػر  لػػػو األرانػػػو اللمرػػػطيني  العرتيػػػ ، وتورػػػية المرػػػتوطنات واعتػػػداءات المرػػػتوطنيف،

جػػػزرة الحػػػـر االتراديمػػػو التػػػو وقعػػػت داخػػػؿ الحػػػـر االتراديمػػػو لػػػو مدينػػػ  المجمػػػس عػػػف إدانتػػػه لم
، والتػػػو ارتكتهػػػا المرػػػتوطف تػػػاروخ غولدشػػػتايف تحػػػؽ المصػػػميف 1994لترايػػػر 25الخميػػػؿ تتػػػاريخ 

اللمرػػطينييف، حيػػث حّمػػؿ المجمػػس إرػػرائيؿ المرػػئولي  الكاممػػ  عػػف المجػػزرة، كمػػا طالػػب المجمػػس 
الخاص تبدان  المذتح ، والعمؿ عمػى تجريػد  904ر الدولو رقـ الجهات الدولي  عمى تطتيؽ القرا

المرػػػتوطنيف اإلرػػػرائيمييف مػػػف أرػػػمحتهـ، وتطتيػػػؽ اتلاقيػػػ  جنيػػػؼ الراتعػػػ  عمػػػى األرانػػػو العرتيػػػ  
المحتمػػ ، كمػػا أّكػػد المجمػػس عمػػى نػػرورة إزالػػ  المرػػتوطنات اإلرػػرائيمي  المتواجػػدة والمقامػػ  عمػػى 

تحرب القرارات الدولي ، وأنها مرتوطنات غير شرعي ،  1967ـ األرانو اللمرطيني  المحتم  عا
وأف مػػف شػػأف دػػذس المرػػتوطنات زعزعػػ  الثقػػ  وعػػػدـ تػػولير المنػػاخ المالئػػـ لمترػػوي  الشػػامم  لػػػو 

 .106القني  اللمرطيني  والنزاع العرتو اإلررائيمو
المرتوطنات التو وأداف المجمس االرتيطاف اإلررائيمو لألرانو اللمرطيني ، وارتمرار إقام  

تعارض االتلاؽ الموقة مة الرمط  اللمرطيني ، ويتعارض مة القرارات الدولي  حوؿ المرػتوطنات 
 .107اإلررائيمي  لو األرانو اللمرطيني  المحتم 

قامػ   ارتنكر المجمس قرار الحكوم  اإلررائيمي  تناء وحداٍت ركنيٍ  جديدٍة لػو مدينػ  القػدس وا 
اللمرطينو، حيث طالب المجمس الحكوم  اإلررائيمي  تالوقؼ اللوري المرتوطنات عمى األرانو 

قامػػ   لهػػذا القػػرار لتعارنػػه مػػة القػػرارات الدوليػػ ، وحػػذر المجمػػس مػػف قػػرار تنػػاء وحػػدات رػػكني  وا 
مرتوطنات لوؽ األرانو اللمرطيني  المحتم  لما يشكؿ مف تهديٍد تالٍ  لعمميػ  الرػالـ ومحػاوالت 

ودة إلػػػى أجػػػواء التػػػوتر واالنػػػطراب، كمػػػا تػػػدعو األمانػػػ  العامػػػ  لمجمػػػس تنػػػاء الثقػػػ ، وينػػػذر تػػػالع
                                                           

 .الخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوفالتياف الصحلو لمدورة  106

 .التياف الصحلو لمدورة الخامر  والخمريف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف 107
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التعػػػاوف الخميجػػػو الحكومػػػ  اإلرػػػرائيمي  إلػػػى الوقػػػؼ اللػػػوري لقػػػرار تنػػػاء المرػػػتوطنات لػػػو القػػػدس 
 .108الشرقي ، واإلجراءات الرامي  إلى تغيير الونة الريارو والركانو والجغرالو والتاريخو

يجػو أف ارػتمرار االنتهاكػات اإلرػرائيمي  ومماررػات الحكومػ  وقد اعتتػر مجمػس التعػاوف الخم
المتمثم  لو تشجية االرتيطاف اإلررائيمو ومصادرة األرانو اللمرطيني  وانشاء المرتوطنات لو 

يعمػػؿ  1967مدينػػ  القػػدس وتورػػية المرػػتوطنات المقامػػ  عمػػى األرانػػو العرتيػػ  المحتمػػ  عػػاـ 
 .109عمى جمود عممي  الرالـ

مجمػس لػو عػف رلنػه لاجػراءات التػو تقػوـ تهػا الحكومػ  اإلرػرائيمي  مػف تورػية كما عتر ال
لممرػػػتوطنات وترػػػميل لممرػػػتوطنيف، معتتػػػرًا ذلػػػؾ خرقػػػًا وانػػػحًا وصػػػارخًا لمػػػؤتمر مدريػػػد وجميػػػة 

 .110قرارات الجمعي  العام  لألمـ المتحدة و قرارات مجمس االمف
الناجمػ  عػف األنشػط  االرػتيطاني  لػو  وأّكد مجمس التعاوف الخميجو عدـ اعتراله تاألوناع

األرانػػػػو اللمرػػػػطيني  لمخاللتهػػػػا قػػػػرارات مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدولو، والقػػػػرارات الدوليػػػػ ، وقػػػػد طالػػػػب 
المجمس توقػؼ األنشػط  االرػتيطاني  وتوقػؼ إرػرائيؿ عػف كػؿ مػا مػف شػأنه التػأثير الرػمتو عمػى 

 .111ملاونات الونة النهائو مة الجانب اللمرطينو
عػف إدانتػه ورلنػه لمريارػات االرػتيطاني  االرػتلزازي  التػو تقػوـ تهػا إرػرائيؿ وعتر المجمػس 

تجػػػاس األرانػػػو العرتيػػػ  المحتمػػػ ، وقػػػرار الحكومػػػ  اإلرػػػرائيمي  تتورػػػية الحػػػدود الجغراليػػػ  لمدينػػػ  
 .112القدس

ارػػػػتمر مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو تاتخػػػػاذ المواقػػػػؼ الداعمػػػػ  لمحقػػػػوؽ اللمرػػػػطيني  والتصػػػػدي 
رائيمو لػػو األرانػػو اللمرػػطيني  العرتيػػ  المحتمػػ ، حيػػث تنوعػػت دػػذس المواقػػؼ مػػا لالرػػتيطاف اإلرػػ
واالرػػػػػتنكار والمطالتػػػػػ  تالتػػػػػدخؿ الػػػػػدولو، ورلػػػػػض المتغيػػػػػرات والقػػػػػرارات  الشػػػػػجبتػػػػػيف اإلدانػػػػػ  و 

اإلرػػرائيمي  والػػدعوة إلػػى االلتػػػزاـ تػػالقرارات الدوليػػ  والػػدعوة لتػػػولير الحمايػػ  الدوليػػ  لملمرػػػطينييف، 
جتمػة الػدولو لمتػدخؿ لوقػؼ مماررػات العػدواف اإلرػرائيمو ومماررػاته، ودعػوات إلقامػ  ودعوة الم

 رالـ عادؿ وشامؿ وارتئناؼ عممي  الرالـ.
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ولـذلك   ويرى البادث أن قضية االستيطان ىي قضية سياسية تتعمق بدـق ت ريـر المصـير
وسياسـي بـين  انييـار السـمطة فـي الضـفة الغربيـة وفصـل جغرافـيإلـى  ؤديتفالمستوطنات قد 

الضفة الغربية وقطاع غزة  وقد يؤدي ذلك لضرب الكيان الفمسطيني ليس ف ـط ككيـان جغرافـي 
نما ككيـان سياسـي  ويـرى البادـث أن المخططـات االسـتيطانية مـن الناديـة الجغرافيـة تتركـز  وا 

تيويـد ال ـدس وعزليـا عـن ب إسـرائيلوىـو مـا يشـير ليـدف   أكثر ما يكـون فـي منط ـة ال ـدس
 الضفة الغربية وادداث تغيير ديمغرافي. ب ية

ويوضح البادث أن السمطة الفمسطينية انشغمت بـالتدرك الدبموماسـي وخاصـة فيمـا يتعمـق 
فـي تصـعيد المخططـات االسـتيطانية بشـكل  إسـرائيلانيمكـت بينما بموضوع االعتراف بالدولة  

 مدموم.
اسـتنكر فييـا مجمـس التعـاون جـراءات والمواقـف كمـا وردت ن جميـع ىـذه اإلأالبادث  أك دو 

ية  كمـا اسـتنكرت سـرائيميا الدكومات اإلتالخميجي جميع ممارسات االستيطان التي نفذتيا وأقر 
ييم  وشـدد أراضـجميع تصرفات واعتداءات وجرائم المستوطنين ضد الفمسطينيين وممتمكاتيم و 

زعزعـة الث ـة إلـى  ن استمرار االستيطان ي وض السالم العادل والشامل  ويؤديأالمجمس عمى 
 .بين الطرفين

 الدولة الفمسطينية وددودىا موقف مجمس التعاون الخميجي من -2

مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عػػف تأييػػدس المطمػػؽ  أّكػػدمنػػذ تأريرػػه قتػػؿ مػػا يزيػػد عػػف ثالثػػ  عقػػود 
نشػػاء دولتػػه  لننػػاؿ الشػػعب اللمرػػطينو مػػف أجػػؿ حقػػه غيػػر القاتػػؿ لمتصػػرؼ لػػو تقريػػر مصػػيرس وا 

التػػػزاـ دولػػػه تػػػدعـ ملاونػػػات  المجمػػػس عمػػػى أرنػػػه وعاصػػػمتها القػػػدس الشػػػريؼ، وأّكػػػد المرػػػتقم 
عمػػى أرػػاس  ،ورػػرائيماإل-الرػػالـ الراميػػ  لمتوصػػؿ لحػػؿ عػػادؿ ودائػػـ وشػػامؿ لمصػػراع اللمرػػطينو

كما عتػر المجمػس عػف ارتياحػه ، 113ومتدأ األرض مقاتؿ الرالـ 242/338قراري مجمس األمف 
طيني  كعنواف لمدول  اللمرطيني  عمى جزء مف األرض اللمرطيني  لو تترمـ الرمط  الوطني  اللمر

وطالػػب المجمػػس المجتمػػة ، 114داخػػؿ لمرػػطيف حرػػب مػػا جػػاء لػػو اتلػػاؽ المتػػادئ واتلػػاؽ القػػادرة
حػداث إمػف  إرػرائيؿالدولو وراعػو عمميػ  الرػالـ تاتخػاذ كالػ  االجػراءات المنارػت  والكليمػ  تمنػة 
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لػػو والرػػكانو لمدينػػ  القػػدس وحػػدوددا كعاصػػم  لمدولػػ  اللمرػػطيني  تغييػػرات لػػو الواقػػة الجغرا أيّ 
 .115المنشودة

ف تحقيػػػؽ الرػػػالـ الشػػػامؿ والعػػػادؿ لػػػو الشػػػرؽ األورػػػط يتطمػػػب أالخميجػػػو  المجمػػػس وأونػػػل
 إقامػ وتمكيف الشعب اللمرػطينو مػف  ،و اللمرطيني  المحتم رانو مف كامؿ األإررائيمانرحاب 

محػاوالت لتغييػر  لنػه التػاـ أليّ ر  عػفالمجمػس عّتػر كمػا ، 116دولته المرتقم  وعاصمتها القدس
 .117الونة الديمغرالو لمدين  القدس عاصم  الدول  اللمرطيني  المنشودة

إال تبعطػػاء الشػػعب اللمرػػطينو كامػػؿ  ؿيتحصػػ فجػػدد المجمػػس مواقلػػه الثاتتػػ  تػػأف الرػػالـ لػػو 
قامػػ حرػػب قػػرارات األمػػـ المتحػػدة، و  هوعػػودة الجئيػػ ،حقوقػػه دولتػػه المرػػتقم  وعاصػػمتها القػػدس  ا 

قامػػ عمػػى نػػرورة تمكػػيف الشػػعب اللمرػػطينو مػػف حقػػه لػػو تقريػػر مصػػيرس و  أّكػػدو ، 118الشػػريؼ  ا 
واعتتػػر المجمػػس أف ذلػػؾ دػػػو  ،دولتػػه المرػػتقم  عمػػى تراتػػه الػػوطنو وعاصػػػمتها القػػدس الشػػريؼ

 .119المخرج مف دوام  العنؼ والرتيؿ لتحقيؽ الرالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ
إلػػى  نهػػاء االحػػتالؿ والتوصػػؿإمشػػروع خارطػػ  الطريػػؽ التػو تػػنص عمػػى ل هالمجمػػس دعمػػ ـقػدو 

ثمػػف ، و 120، وتنليػػذ االلتزامػػات التػػو تػػـ التوقيػػة عميهػػا2005دولػػ  لمرػػطيني  تحمػػوؿ عػػاـ  إقامػػ 
دارتػػه لمتػػدأ حػػؿ الػػدولتيفأ األمريكػػو دعػػـ الػػرئيس والتأكيػػد عمػػى الجميػػة أف الرػػالـ لػػو  ،وتامػػا وا 
ي  تمتػدأ حػؿ الػدولتيف، ويرتكػػز رػرائيملمصػمح  كالػ  األطػراؼ، وطالػػب الحكومػ  اإل المنطقػ  دػو

 .121لقرارات الشرعي  الدولي  ذات الصم و ذلؾ عمى المتادرة العرتي  لمرالـ 
المجمػػػس دعمػػه لقيػػػاـ الدولػػ  اللمرػػػطيني  المرػػػتقم  والمتصػػم  والقاتمػػػ  لمحيػػاة ولػػػؽ متػػػادئ  أّكػػدو 

المتػػػػػادرة العرتيػػػػػ  و مػػػػػـ المتحػػػػػدة، ومتػػػػػدأ األرض مقاتػػػػػؿ الرػػػػػالـ، الشػػػػػرعي  الدوليػػػػػ  وقػػػػػرارات األ
قامػ جدد المجمس وقوله مة الشعب اللمرطينو مف أجؿ حقوقػه المشػروع  و ، و 122لمرالـ دولتػه  ا 

 .123المرتقم  وعاصمتها القدس
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تايالنػػػد وأيرػػػمندا تدولػػػ  لمرػػػطيف، ورلػػػة ألمانيػػػا درجػػػ  التمثيػػػؿ  دولتػػػو ف المجمػػػس اعتػػػراؼثّمػػػ
تعث  دتموماري ، ورحب تمواقؼ الدوؿ التو إلى  لمرمط  اللمرطيني  مف مكتب تمثيؿالدتمومارو 

 .124دولته وتقرير مصيرس إقام صوتت لصالل قراري الجمعي  العام  لألمـ المتحدة حوؿ 
تػف لػو األمػـ المتحػدة، والػذي حػدد ليػه رؤيػ  كما رحب المجمػس تتيػاف الػرئيس جػورج تػوش اال

و رػػرائيمنهػػاء االحػػتالؿ اإلا  قيػػاـ الدولػػ  اللمرػػطيني  القاتمػػ  لالرػػتمرار، و الواليػػات المتحػػدة تشػػأف 
ب المجمػػس تالتوصػػؿ التلػػاؽ قمػػ  رّحػػو ، 338، 242و اللمرػػطيني  ولقػػًا لمقػػرارات الدوليػػ  رانػلأل

 قامػػ نهػػاء االحػػتالؿ والتوصػػؿ إلإشػػـر الشػػيخ والعقتػػ ، ودعػػـ خارطػػ  الطريػػؽ التػػو تػػنص عمػػى 
لاللتزامػػات التػػو تنيػػت عمػػى أرػػاس مػػؤتمر  إرػػرائيؿ، وتنليػػذ 2005 دولػػ  لمرػػطيني  تحمػػوؿ عػػاـ

، والمتػػػػادرة 1397، 242،338مدريػػػػد، ومتػػػػدأ األرض مقاتػػػػؿ الرػػػػالـ، وقػػػػرارات مجمػػػػس األمػػػػف 
 .125العرتي  لمرالـ

نػػػولمتر  19ر المجمػػػس عػػػف ترحيتػػػه تتتنػػػو مجمػػػس األمػػػف الػػػدولو تاإلجمػػػاع تتػػػاريخ كمػػػا عّتػػػ
رورػػيا، والتعػػاطو تػػدعـ خارطػػ  الطريػػؽ التػػو تهػػدؼ لحػػؿ  الػػذي قدمتػػه 1515القػػرار  ،2005

 جنب تأماف وارتقرار.إلى  دولتيف تعيشاف جنتاً  بقام الصراع ت
األمػػـ المتحػػدة لطمػػب لػػو توجههػػا إلػػى  مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو دعػػـ الرػػمط  اللمرػػطيني  أّكػػدو 

مك  الرويد عمى ف المجمس أينًا موالق  ممالحصوؿ عمى ونة دول  غير كامم  العنوي ، وثمّ 
مجمػس ال، وجػدد 1961لمرػطيف كالػ  االمتيػازات والحصػانات ولقػًا التلاقيػ  لينػا لعػاـ  تعثػ مػنل 

دولػ  لمرػطيني  ذات رػيادة عمػى حػدود الراتػة مػف  إقامػ موقله الدائـ تجاس الصػراع والمتمثػؿ لػو 
 .126ولؽ المرجعيات الدولي  ،حزيراف وعاصمتها القدس الشريؼ
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ــــاون تجــــاه الصــــراع المبدــــث  ــــس التع الرابــــع: مســــت بل سياســــات مجم
 اإلسرائيمي -الفمسطيني 

عنػػدما نكتػػب عػػف ارتشػػرالنا لممرػػتقتؿ لػػو مونػػوع مػػا وعػػف المتغيػػرات التػػو قػػد تحػػدث عمػػى 
المجتمعػػات واألنظمػػ  القائمػػ  نحتػػاج ارتحنػػار عظػػـ المرػػئولي  وتقػػدير المواقػػؼ تشػػكؿ حكػػيـ، 

 وننر  لو الخياؿ.حتى ال نذدب تعيدًا عف الواقة 

 أواًل: ضوابط االستشراف:

عندما نتحدث عف المرتقتؿ يجب عمينا مراعاة النواتط الخاص  لنظرتنا المرػتقتمي  لمجمػس 
و رػػرائيماإل –التعػػاوف الخميجػػو وعالقاتػػه تالقنػػي  اللمرػػطيني  ومواقلػػه تجػػاس الصػػراع اللمرػػطينو 

 وتتمثؿ دذس النواتط تا تو: 

تعيشػػه دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف دمػػـو وتحػػديات  الوقػػوؼ عمػػى حقيقػػ  مػػا .1
 .عمى كال  المرتويات والتو تؤثر عمى مواقؼ أصحاب القرار لو المجمس

التأكيػػػػد عمػػػػى أف الريارػػػػات والػػػػنه  الرػػػػاتؽ لتعامػػػػؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو مػػػػة  .2
 قنايا.القنايا المختمل  ال يمكف أف تكوف نلس الريارات لو المرتقتؿ لمتعامؿ مة نلس ال

أي أنهػػػا  ،مراعػػػاة أف منظومػػػ  مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو مرتتطػػػ  تمػػػؤثرات محيطػػػ  .3
ثر ريارػػات ، ولكػػف ذلػػؾ ال يشػػكؿ عائقػػًا أمػػاـ تػػأليرػػت الالعػػب الوحيػػد عمػػى الرػػاح  الدوليػػ 

 المجمس مرتقتميًا لو القنايا المختمل .

 الصـراع الفمسـطيني : نظـرة استشـرافية لمسـت بل سياسـات مجمـس التعـاون الخميجـي تجـاهثانياً 
 ي.سرائيماإل

وعند الحديث عف نظرة مرتقتمي  لو دذا اإلطار التد مػف أف نتػذكر أف دوؿ مجمػس التعػاوف 
و رػػػرائيماإل -د لػػػو التعػػػاطو مػػػة الصػػػراع اللمرػػػطينوالخميجػػػو الرػػػت ليرػػػت عمػػػى موقػػػؼ موّحػػػ

ؼ مكونػػػات حيػػػث تتمػػػايز وتتتػػػايف مواقػػػ ،ورػػػرائيموخاصػػػ  ليمػػػا يتعمػػػؽ تالعالقػػػ  مػػػة الطػػػرؼ اإل
وتتقػػارب لػػو التعامػػؿ مػػة  دولػػه حيػػث تنرػػجـ مواقػػؼ تعػػض ،منظومػػ  مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو

 أطراؼ الصراع وتختمؼ مواقؼ التعض ا خر منه.

ونتيجػػػػ  ارتتػػػػاط عالقػػػػات دوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو تالػػػػدوؿ األخػػػػرى ولػػػػو ظػػػػؿ وجػػػػود 
التلاعالت اإلقميمي  والدولي  وتأثيراتها عمى ريارػات المجمػس تجػاس العديػد مػف القنػايا الخارجيػ  
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 ،ورػرائيماإل –لاف دذس المنطمقات تظهر التمايز والتتايف لػو ريارػاتها تجػاس الصػراع اللمرػطينو 
مصػػالحها وتوازنػػات  يخػػدـلكػػؿ دولػػ  مػػف دوؿ المجمػػس رؤيتػػه الخاصػػ  مػػف الصػػراع تمػػا لأصػػتل 

 عالقاتها الدولي .

ي سـرائيماإل –من ىنا نرى مست بل سياسات مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع الفمسطيني 
 من خالل ثالث سيناريوىات:

 

 السيناريو األول: استمرار التباين بين دول المجمس

مجمػػس التعػػاف الخميجػػو وارتحنػػار تاريخػػه ومرػػيرته عمػػى مػػدار ريارػػات مػػف خػػالؿ تتتػػة 
عقػػػود تأريرػػػه يتنػػػل تشػػػكؿ جمػػػو عمػػػؽ ومػػػدى التتػػػايف لػػػو توجهػػػات ريارػػػات دوؿ المجمػػػػس 

وانػػػحًا تػػػيف مصػػػالحها عمػػػى المرػػػتوى يكػػػوف الخارجيػػػ  والدتمومارػػػي ، وكػػػذلؾ التعػػػارض أحيانػػػًا 
 الدولو.و رتو واإلقميمو عال

ال يمكػػػػػف أف نػػػػػرى لػػػػػو المرػػػػػتقتؿ أف تتعامػػػػػؿ جميػػػػػة دوؿ مجمػػػػػس التعػػػػػاوف الخميجػػػػػو لػػػػػذلؾ 
، وخاص  أف الطاتة الغالب عمى دوؿ المجمس وشعوتها دو إررائيؿكمنظوم  رياري  واحدة مة 

، مػة أف تعػض دوؿ المجمػس إرػرائيؿيجػاتو موحػد تجػاس إرلض الموالق  عمى اتتاع خػط ريارػو 
مة أف الدوؿ ، مثؿ: قطر، عماف، التحريف إررائيؿ،رن  معين  تجاس لديها ارتعداد لتقديـ توادر ح

األخرى مف المجمس مف غير المتوقة اتخاذ نلس الخطوات لو الوقت الحالو عمى األقػؿ، وذلػؾ 
األمػػػر الػػػذي يجعػػػؿ مػػػف  إرػػػرائيؿألف الػػػرأي العػػػاـ يميػػػؿ تشػػػكؿ تقميػػػدي لمعارنػػػ  التطتيػػػة مػػػة 

تخػػوؼ دػػذس الػػدوؿ إلػػى  الػػرأي العػػاـ لمجتمعاتهػػا، إنػػال  الصػػعوت  لتمػػؾ األنظمػػ  تجادػػؿ تػػأثيرات
 العناصر الراديكالي  لانرار تمصالل تمؾ الدوؿ. إررائيؿمف أف يدلة التطتية مة 

وعمى نوء ذلػؾ ال يمكػف الحػديث عػف وجػود ريارػ  موحػدة لمجمػس التعػاوف الخميجػو تجػاس 
أّكػد إلػػى ، ومػف الصػػعوت  التائيؿإرػػر وريرػتمر التتػػايف تػيف ريارػػات دوؿ المجمػس تجػاس  إرػرائيؿ،

مػػػدى رترػػػتجيب دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو لممطالػػػب الدوليػػػ  وخاصػػػ  األمريكيػػػ  تشػػػأف  أيّ 
 .إررائيؿالتطتية مة 

كثـر واقعيـة الـذي سـيدكم سياسـات ومواقـف قـرب واأل وىذا السيناريو دسب رأي البادث ىو األ
 مجمس التعاون الخميجي في الفترة ال ادمة.
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 مدورين إلىالسيناريو الثاني: ان سام موقف مجمس التعاون الخميجي 

 أزمػ  يواجه مف خالؿ التحث والدرار  التو تـ ارتعرانها تتيف أف دوؿ مجمس التعاوف الخميجو
يتجمػػى ذلػػؾ األمػػر مػػف خػػالؿ حػػاالت التمػػايز التػػو  ،عامػػاً  35 قتػػؿ تأريرػػه منػػذ مرػػتوق  غيػػر

وخػػروج تعػػض الػػدوؿ عػػف الريارػػ  الموحػػدة  ،الخميجػػو ظهػػرت لػػو مواقػػؼ دوؿ مجمػػس التعػػاوف
خػذ يػنعكس تػردودس عمػى أالصراع الذي ذلؾ دو حال  إلى  لممجمس ولعؿ مف األرتاب التو أدت

الدوليػػػ ، دػػػذس التػػػدخالت و  اإلقميميػػػ مجمػػػس لػػػو الصػػػراعات المجمػػػس نتيجػػػ  تػػػدخالت دوؿ الدوؿ 
والتػػو تػػدوردا انعكرػػت عمػػى  ،عػػاـتشػػكؿ مجمػػس الوؿ وحػػدة القػػرار لػػدعمػػى  أخػػذت تػػنعكس رػػمتاً 

ومف خالؿ دذا الريناريو يرى التاحػث أف مرػتقتؿ دوؿ المجمػس  ،التعامؿ مة القني  اللمرطيني 
 رتشهد حال  مف االنقراـ الداخمو تتمثؿ لو ما يمو:

  جوارس الكويت والتحريف دذا المحور الزاؿ يتعامؿ إلى  : وينـ أيناقطري –مدور سعودي
مػػة دور تػػارز لدولػػ  قطػػر ليػػه التػػو الزالػػت تتمتػػة  ،اف مػػة القنػػي  اللمرػػطيني تحالػػ  مػػف التػػواز 

ودػػذا مػػا تػػدأت مالمحػػه تتػػرز لػػو  ،تعالقػػات ريارػػي  جيػػدة مػػة كػػؿ مكونػػات الشػػعب اللمرػػطينو
القطػػػري لػػػو العديػػػد مػػػف القنػػػايا أترزدػػػا كػػػاف الموقػػػؼ  -قميمػػػو والتوالػػػؽ الرػػػعودي المحػػػيط اإل

ذلؾ نجػػاح قطػػر لػػو تشػػكيؿ التحػػالؼ الثالثػػو الرػػعودي التركػػو وكػػ ،الموحػػد مػػف األزمػػ  الرػػوري 
 القطري.

 

 :يظهر ذلؾ مف خالؿ المواقؼ المنلػردة لدولػ  اإلمػارات التػو ترػعى لريارػ   مدور االمارات
والتػػو رػػػعت  ،مزدوجػػ  خاصػػ  تهػػػا عمػػى خػػالؼ التقػػػارب الرػػنو المتمثػػػؿ لػػو التحػػالؼ الثالثػػػو

 أف رػػػػعودي  مصػػػادر صػػػرحت وأف ورػػػتؽ -الرػػػػعودي  تػػػذلؾ كمػػػا تتهمهػػػا  -إللشػػػاله اإلمػػػارات
 أتػوظتو الريػاض حممػت حيػث الػيمف، لػو اإلمػاراتو لمدور رلنها عف تالتعتير رارعت المممك 
 ترػقوط الرػماح عمػى موثقػ  أدلػ  لػديها الريػاض وأف خاص  تاليمف، الونة إليه آؿ ما مرؤولي 
 صػالل، عتػداهلل عمو نجؿ أحمد اليمنو الرلير وأف ريما ال إماراتو، تدعـ الحوثييف تيد صنعاء
 (29/06/2015)موقة وطف، اليمني   الدول  إلرقاط اإلمارات مف موجه  خمي  يدير كاف الذي

 انتصػار تخشػى اإلمػارات إف ،”ديررػت ديليػد“ الشػهير التريطانو الكاتب ولو ذات الرياؽ، قاؿ
الحال   تمؾ لو األكتر الخارر رتكوف ألنها إللشالها وترعى تاليمف الحالي  حرتها لو الرعودي 

 .)المرجة الراتؽ(
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إف التلػػرد تريارػػ  خاصػػ  مػػف دولػػ  االمػػارات يمقػػى تظاللػػه عمػػى القنػػي  اللمرػػطيني  ودػػذا مػػا 
نهػا عمػى خػالؼ ظػادر مػة أذ إمػارات مػف مكونػات الشػعب اللمرػطينو لػو تعامػؿ اإل نممره واقعػاً 

ودػذس الحالػ  تنلػرد تهػا  ،الوقت عمى خالؼ مة حركػ  حمػاسرئار  الرمط  اللمرطيني  ولو نلس 
أحاديا لو العديد مف القنػايا، ويتنػل  مما يجعمها محوراً  ،دول  األمارات عف تاقو دوؿ المجمس

و عميػه لػو ررائيمعمار قطاع غزة تعد العدواف اإلإعادة إمارات مف ينا لو موقؼ دول  اإلأذلؾ 
 لػـ نجػد دوراً  فعمار لػو حػيإعادة إوالكويت نلذت ترام   ف قطر والرعودي أ، حيث 2014يوليو 

 لامارات لو دذس القني .
منذ رنوات لػو التعامػؿ  اً كتير  اً رمطن  عماف الزالت تحتلظ تريار  مرتقم  ولـ نمحظ لها اختاللو 

 مة التزامها تالريار  العام  لممجمس. ،مة القني  اللمرطيني 
القػرار الخميجػو تصػب لػو صػالل القنػي  اللمرػطيني  عمى أي  حػاؿ، يػرى التاحػث أف وحػدة  

الرػػػػيما وأف لمرػػػػطيف الزالػػػػت تعػػػػانو مػػػػف االحػػػػتالؿ  ،التػػػػو تأمػػػػؿ الحنػػػػور العرتػػػػو لػػػػو قنػػػػاياس
 العرتو –أف تكوف لمرطيف خارج حال  التجاذب العرتو إلى  شارةو، ومف المهـ اإلررائيماإل

زماتـو أالدتـواء  الخميجي يسـعى دائمـاً ن مجمس التعاون أعمى ما سبق فان البادث يرى  وبناءً 
ـــة ـــات النظـــر  الداخمي ـــب وجي ـــى ت ري ـــل عم ـــس   والعم ـــدول المنفـــردة باتجـــاه المجم وســـدب ال
  .بشكل واضحفي موقف دول المجمس ومع ذلك ف د يستمر االن سام   وسياساتو

 

 السيناريو الثالث: وددة موقف مجمس التعاون الخميجي تجاه الصراع

التعاوف أف الرالـ الشامؿ والعادؿ والدائـ ال يتحقؽ إال تانرحاب إرػرائيؿ أكدت ريارات مجمس 
قامػػػػ  الدولػػػػ  اللمرػػػػطيني  المرػػػػتقم  1967الكامػػػػؿ مػػػػف كالػػػػ  األرانػػػػو العرتيػػػػ  المحتمػػػػ  عػػػػاـ  ، وا 

 وعاصمتها القدس الشرقي ، طتقًا لقرارات األمـ المتحدة، ومتادرة الرالـ العرتي .
نػمونها االعتػراؼ تبرػرائيؿ والتطتيػة معهػا، ولػذا يمكػف لػدوؿ مجمػس والمتادرة العرتي  جاء لو م

التعاوف أف تتخذ موقلًا موحدًا 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 
بالمبـادرة العربيـة ألنيـا مازالـت تتمتـع بالـدعم األمريكـي ليـا  إسـرائيلمن المستديل أن تعتـرف 

ولسياساتيا في المنط ة اضافة لمسياسات االستيطانية التي رسمت واقعا ميدانيا جديدا يصعب 
 معو تنفيذ ما جاء في المبادرة.
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 الخاتمة

و حانػػػػرا لػػػػو رػػػػرائيماإل –منػػػػذ نشػػػػأة مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو كػػػػاف الصػػػػراع اللمرػػػػطينو 
االجتماعػػات والقمػػـ الرئيرػػي  لممجمػػس، والتػػو أّكػػد المجمػػس ليهػػا عمػػى اف نػػماف ارػػتقرار الخمػػي  

يعيػػد  وشػامالً  دائمػػاً  حػالً ورػػط، ودػذا نػروري لحػػؿ الصػراع مػرتتط تتحقيػؽ الرػػالـ لػو الشػرؽ األ
قامػػ الحقػػوؽ المشػػروع  لمشػػعب اللمرػػطينو وعودتػػه ألرنػػه ووطنػػه و  المرػػتقم  وعاصػػمتها  دولتػػه ا 

ف مجمػؿ قػرارات ومواقػؼ ومجهػودات مجمػس التعػاوف منػذ نشػأته ولغايػ  اللتػرة القدس الشريؼ ، وا 
لصػػػراع اللمرػػػطينو التػػػو تناولتهػػػا الدرارػػػ  تمثػػػؿ الريارػػػات الوانػػػح  والررػػػمي  لممجمػػػس تجػػػاس ا

اإلرػػرائيمو، والتػػو تػػأتو لػػو إطػػار ريارػػ  االعتػػداؿ والتػػوازف لػػو التعػػاطو مػػة القنػػايا المختملػػ  
 تأرموب دتمومارو.

 –لػػػذلؾ مػػػا مػػػف تيػػػاف ختػػػامو لقمػػػـ المجمػػػس خػػػال مػػػف تنػػػاوؿ مونػػػوع الصػػػراع اللمرػػػطينو 
الخميجػو منػذ نشػأته  و والتو تنرجـ مة تطػورات دػذا الصػراع، لقػد عقػد مجمػس التعػاوفررائيماإل

عمػػى قمػػ  عمػػى مرػػتوى المجمػػس األ 36قمػػ  عمػػى مرػػتوى المجمػػس الػػوزاري،  132، 1981عػػاـ 
ف مجمػؿ قػرارات وريارػات ومواقػؼ ودور ومجهػودات مجمػس أخالؿ الدرار  تتػيف ، و لنلس اللترة

  :التعاوف الخميجو عمى المرتوى الوزاري واالعمى خالؿ الحد الزمنو لمدرار  قد تمحور حوؿ
ي  ررائيم.ادان  وشجب مجمس التعاوف الخميجو لممواقؼ الهمجي  واالعتداءات والمجازر اإل1

وكالػػ  االجػػراءات التػػو تتنػػالى مػػة المواثيػػؽ واالعػػراؼ الدوليػػ ، وارػػتنكارس لكػػؿ المماررػػات غيػػر 
 االنراني  كالحصار عمى قطاع غزة ومصادرة األرانو وتهويد القدس.

مرئولي  مخاللتها وتنكردا لالتلاقيات المترم  مة  إررائيؿمجمس التعاوف الخميجو  تحميؿ. 2
الطرؼ اللمرطينو وحممها المرػئولي  القانونيػ  عػف جميػة مماررػاتها وانتهاكاتهػا، وطالػب مجمػس 

 لعدـ التزامها تالقرارات الدولي . إررائيؿاالمف تلرض عقوتات عمى 
نقػؿ القنػي  اللمرػطيني  عمػى كالػ  الصػعد والمحالػؿ  . عمؿ مجمس التعاوف الخميجو عمػى3

الدولي ، وارتثمر عالقاته الخارجي  والدتموماري  لمتواصؿ مة المجتمة الدولو والمنظمات الدوليػ  
و واتػرازس ونقمػه معانػاة الشػعب رػرائيماإل –وطرح توجهاته الريارػي  الخاصػ  تالصػراع اللمرػطينو 

 ي  تحقه.ررائيمشؼ الجرائـ اإلاللمرطينو المظمـو لكؿ العالـ وك
مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو تتػػػػولير الحمايػػػػ  الدوليػػػػ  لمشػػػػعب اللمرػػػػطينو ورحػػػػب   طالتػػػػم. 4

 ولو كؿ الحروب. 2006تاتلاقات التهدئ  مة االحتالؿ لو عاـ 
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مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو لممواقػػػػؼ اللمرػػػػطيني  الخاصػػػػ  تعمميػػػػ  الرػػػػالـ والجهػػػػود  و. تتنػػػػ5
العادلػػ  والشػػامم  لمقنػػي  اللمرػػطيني  وتأييػػدس الكامػػؿ لمترػػوي  الرػػممي  تػػيف  الدوليػػ  وونػػة الحمػػوؿ
 و.ررائيماإل –الطرليف اللمرطينو 

، وعتػػر عػػف إرػػرائيؿ. دعػػـ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو وتأييػػدس لالنتلانػػات اللمرػػطيني  نػػد 6
اللمرػطينو  و نػد الشػعبرػرائيمذلؾ تأف دذس الثورات تأتو تعتيرا وردا عمى انتهاكات الجػيش اإل

 واجراءاته القمعي  تحؽ الشعب والمقدرات.
. تأييػػد مجمػػػس التعػػاوف الخميجػػػو الكامػػػؿ لقػػرارات القمػػػـ العرتيػػػ  وقػػرارات الشػػػرعي  الدوليػػػ ، 7

ودعمه لمجهود الدولي ، وتأييدس لقيػاـ الدولػ  اللمرػطيني ، وقػد تػذؿ المجمػس مجهػودات كتيػرة لػدعـ 
د تعددت اشػكاؿ دعمػه مػا تػيف تأييػدس وتقػديرس لمواقػؼ الػدوؿ الرمط  لو توجهها لألمـ المتحدة وق

 المؤيدة لذلؾ، وتهنئته لمشعب اللمرطينو عمى دذا االنجاز.
. رغػػػـ االحػػػداث والمتغيػػػرات الكتيػػػرة عمػػػى الرػػػاح  العرتيػػػ  واالقميميػػػ  والدوليػػػ  لػػػـ يتجادػػػؿ 8

اتػػػه المتواصػػػم  مػػػة و، وخػػػالؿ اجتماعرػػػرائيماإل –مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو الصػػػراع اللمرػػػطينو 
المجتمػة الػدولو والمنظمػات الدوليػ  أّكػد عمػى تمرػكه تبيجػاد ترػوي  عتػر المتػادرة العرتيػ  لمرػالـ 

 –وتتنادػػا ررػػميا مػػة الػػدوؿ العرتيػػ  االخػػرى لتكػػوف أرارػػا لحػػؿ الصػػراع اللمرػػطينو  2002عػػاـ 
 و واقامته الدول  اللمرطيني  ولؽ قرارات الشرعي  الدولي .ررائيماإل

ه العػػػرب وخاصػػػ  ئمجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو عػػػف وقولػػػه الػػػدائـ إلػػػى جانػػػب أشػػػقا تعتيػػػر. 9
اللمرػػػطينييف ورػػػانددـ أمػػػاـ االعتػػػداءات الخارجيػػػ ، ودعػػػا تارػػػتمرار تنػػػرورة تحقيػػػؽ التنػػػامف 

نهػػاء الحػػروب ا  العرتػػو لػػو وجػػه المػػؤامرات الخارجيػػ  التػػو ترػػتهدؼ االرض العرتيػػ  وشػػعوتها، و 
شقاء والجيراف لنتذ الخاللات وتعزيز الولاؽ خوة واألراؼ المختمل  تيف األطدمي ، وناشد كؿ األاأل

 راق  الدماء وتحكيـ لغ  الحوار ليما تينهـ.إوايقاؼ 
غػػاثو لمشػػعب اللمرػػطينو عمػػى كالػػ  . تقػػديـ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو الػػدعـ المػػالو واإل10

 خالؿ حروتها عمى قطاع غزة.   إررائيؿعمار ما دمرته إالمرتويات وخاص  
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 النتائج

إف مجمس التعاوف الخميجو دو نتاج مجموع  مف العوامؿ الداخمي  واإلقميميػ  والدوليػ    .1
قميميػػػ  عامػػػ   والتػػػو أدت مجتمعػػػ  إلػػػى انشػػػائه، وُيعػػػّد تمقػػػاييس القػػػانوف الػػػدولو منظمػػػ  دوليػػػ  وا 

 واالقتصادي ، الثقالي  والدلاعي  األمني .االختصاص تعمؿ لو جمية المياديف الرياري  
و يكػوف مػف خػالؿ رػرائيماإل -يرى مجمس التعاوف الخميجو أّف حّؿ الصػراع اللمرػطينو .2

دولتػػػه  بقامػػػ إيجػػػاد حػػػاًل ريارػػػيًا وشػػػاماًل ودائمػػػًا لمصػػػراع، وتحقيػػػؽ طمػػػوح الشػػػعب اللمرػػػطينو ت
 اللمرطيني  وعاصمتها القدس الشريؼ.

خميجػػػو أّف أمػػػف وارػػػتقرار الخمػػػي  مػػػرتتط تارػػػتقرار األونػػػاع َيعتتػػػر مجمػػػس التعػػػاوف ال .3
 اللمرطيني . 

تطوُّر ريارات مجمس التعاوف الخميجو مّر تمراحؿ عديدة، مثمت ليها لتػرة الرػتعينيات  .4
مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لػػو دعمػػه الريارػػو واالقتصػػادي والعرػػكري دوؿ اللتػػرة الذدتيػػ  لػػدور 

الثمانينيػػات لتػػرة انتقاليػػ  نحػػو لتػػرة الترػػعينيات والتػػو تميػػزت  لمقنػػي  اللمرػػطيني ، ومثمػػت مرحمػػ 
تتراجػػػػة موقػػػػؼ المجمػػػػس لػػػػو دعػػػػـ القنػػػػي  اللمرػػػػطيني  وخاصػػػػ  تعػػػػد موقػػػػؼ منظمػػػػ  التحريػػػػر 

 اللمرطيني  مف الغزو العراقو لمكويت.
رػػرائيؿإف انهيػار النظػاـ االقميمػو العرتػػو، واخػتالؿ التػوازف االرػػتراتيجو تػيف العػرب و  .5  ا 

و، وخاصػػ  رػػرائيماإل –غيػػاب دور مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لػػو الصػػراع اللمرػػطينو  رػػادـ لػػو
 والتو اعتترت مف اللترات الحرج  لو تاريخ الصراع. 2000-1990لترة ما تيف 

و مػػػف دعػػػـ كلػػػاح رػػػرائيماإل-إف التحػػػوؿ لػػػو المػػػزاج الخميجػػػو تجػػػاس الصػػػراع اللمرػػػطينو .6
و رتته تراجة ترنام  منظم  التحرير اللمرطيني  ررائيمالشعب اللمرطينو ومقاومته لالحتالؿ اإل

لمحد الذي تقاطة ليه مة ترنام  الحكومات العرتي  التو تتتنى ترنام  الترػوي  الريارػي  كخيػار 
ارػػػػتراتيجو دوف العمػػػػؿ عمػػػػى ارػػػػتغالؿ وارػػػػتثمار أوراؽ القػػػػوة الموجػػػػودة لػػػػديها لمنػػػػغط عمػػػػى 

 .إررائيؿ
يد جمية المتادرات الدولي  وكال  القرارات الصادرة تحؽ قاـ مجمس التعاوف الخميجو تتأي .7

القني  اللمرطيني  ودعػـ كالػ  المػؤتمرات ومشػارية الترػوي  الدوليػ  واألمميػ  إليجػاد حػؿ شػامؿ 
 و.ررائيماإل –وعادؿ ودائـ لمصراع اللمرطينو 

روجهػا لعب مجمس التعاوف الخميجػو دورًا مركزيػًا لػو إعػالف المتػادرة العرتيػ  لمرػالـ وخ .8
إلػػى النػػور وتتنيهػػا كمتػػادرة خميجيػػ  وعرتيػػ  والعمػػؿ عمػػى ترػػويقها واعتتاردػػا أرارػػًا لمرػػالـ لػػو 

 الشرؽ األورط.
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و عمػى القػدر المػأموؿ ررائيماإل -لـ تكف دائرة اللعؿ لممجمس تجاس الصراع اللمرطينو .9
مػػف أتنػػاء الشػػعب اللمرػػطينو، رغػػـ امػػتالؾ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو لمقومػػات تمكنػػه مػػف 

 .إررائيؿتوجيه المزيد مف النغط عمى 
، لمنهػػا مػػف إرػػرائيؿلػػـ تتلػػؽ دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو عمػػى ريارػػ  موحػػدة تجػػاس  .10

الرػاتؽ ألوانػه أف ترػمؾ نلػس وؿ مػف ، ومنهػا دإرػرائيؿأطمؽ مؤشرات معين  تجػاس التعػاطو مػة 
 .إررائيؿلو الوقت الحانر مة  التوجه
لػػـ يقتصػػر دور مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو ومواقلػػه عمػػى اإلدانػػ  والشػػجب لالعتػػداءات  .11

ي ، تػػؿ قػػاـ تنقػػؿ معانػػاة الشػػعب اللمرػػطينو أمػػاـ المجتمػػة الػػدولو والمنظمػػات رػػرائيمالعرػػكري  اإل
 ي .ررائيمتتولير الحماي  لمشعب اللمرطينو مف الغطرر  اإلالدولي ، وطالب المجتمة الدولو 

رػػػادـ مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو لػػػو دعػػػـ الشػػػعب اللمرػػػطينو لػػػو كالػػػ  المرػػػتويات  .12
الريارػػي  والدتمومارػػي  لػػو مواجهػػ  التحػػديات، انػػال  لمػػدعـ المػػالو إلعػػادة مػػا دمػػرس االحػػتالؿ 

 وخاص  خالؿ الحروب عمى غزة.
يجػػػو ريارػػػات وانػػػح  تجػػػاس نتػػػائ  االنتخاتػػػات التشػػػريعي  تتنػػػى مجمػػػس التعػػػاوف الخم .13

اللمرطيني  الثانيػ  وعّتػر عػف احترامػه لخيػارات الشػعب اللمرػطينو الديمقراطيػ  وحػذر مػف الحكػـ 
 الررية عمى الحكوم  وطالب تبعطائها لرصتها الكامم  لمعمؿ.

رػػػػطيني  تػػػػذؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو ودولػػػػه جهػػػػودًا كتيػػػػرًة لتحقيػػػػؽ المصػػػػالح  اللم .14
الداخميػ ، واحتنػػنت دولػػه ورعػػت عػػّدة اتلاقػػات لمرػطيني  مػػف أجػػؿ المصػػالح ، وناشػػدت اللرقػػاء 
نهػػػاء االنقرػػػاـ اللمرػػػطينو مػػػف أجػػػؿ رلػػػة الحصػػػار عػػػف الشػػػعب  اللمرػػػطينييف تنػػػرورة التوّحػػػد وا 

 اللمرطينو.
أّكػػد مجمػػػس التعػػػاوف الخميجػػػو عمػػػى نػػػرورة إيجػػػاد الحمػػػوؿ المنارػػػت  لمقنػػػايا الكتػػػرى  .15
و والتػػػو يطمػػػؽ عميهػػػا مصػػػطمل قنػػػايا الحػػػؿ النهػػػائو )القػػػدس، رػػػرائيماإل -راع اللمرػػػطينولمصػػػ

قػػرارات الدوليػػ  واألمميػػ  ال ولػػؽوالالجئػػيف، واالرػػتيطاف، والميػػاس، الدولػػ  اللمرػػطيني  وحػػدوددا(، 
 و.ررائيماإل-وقرارات مجمس األمف الدولو الخاص  تالصراع اللمرطينو
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 التوصيات

دعػـ ألنػؿ لمقنػي  ه الدوليػ  مػف أجػؿ التعاوف الخميجو مكانته وعالقاتػارتثمار مجمس  .1
و يمتػػو طمػػوح رػػرائيماللمرػػطيني  لػػو كػػؿ المحالػػؿ الدوليػػ ، وتحقيػػؽ حػػاًل لمصػػراع اللمرػػطينو اإل

 ، ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ:اللمرطينييف
  مجمػػػػػس التعػػػػػاوف الخميجػػػػػو وتعزيػػػػػز العالقػػػػػات معهػػػػػا االرػػػػػتلادة مػػػػػف دور رػػػػػلارات دوؿ

 لمصمح  الحؽ اللمرطينو.
  لقاءات ثنائي  عمى المرتوى الدولو مة الدوؿ المؤثرة عمى أطػراؼ الصػراع المجمس عقد

 لاللتزاـ تاالتلاقيات الدولي  الموقع  والقرارات األممي . إررائيؿلمنغط عمى 
  عقػػػد لقػػػاءات مورػػػع  مػػػة أطػػػراؼ دوليػػػ  مػػػؤثرة لػػػو النظػػػاـ الػػػدولو لشػػػرح معانػػػاة الشػػػعب

ي  لحقػوؽ االنرػاف والمقدرػات اإلرػالمي  والمرػيحي  لػو ررائيمو واالنتهاكات اإلاللمرطين
 إرػرائيؿتاالتلاقيػات الموقعػ  مػة الجانػب اللمرػطينو وعػزؿ  إررائيؿلمرطيف، وعدـ التزاـ 

 ومعاقتتها عمى الجرائـ التو ارتكتتها ند الشعب اللمرطينو.
 

متلػػؽ عميػػه مػػف الطػػرؼ  اً مرحميػػ اً ريارػػي ف يحقػػؽ حػػالً أيمكػػف لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو  .2
لمرػالـ، وخصوصػًا  تعػض تنػود المتػادرة العرتيػ  تعػديؿاللمرطينو الررمو واللصػائمو مػف خػالؿ 

ارتنال  مجمس التعاوف الخميجػو لملصػائؿ ليما يتعمؽ تاالعتراؼ والتطتية، ولتحقيؽ ذلؾ يمكف 
منظمػػػ  التحريػػػر لموصػػػوؿ  اللمرػػػطيني  وقيػػػادة الرػػػمط  إلصػػػالح التيػػػت اللمرػػػطينو المتمثػػػؿ لػػػو

 و.ررائيملصيغ  متادرة عرتي  مشترك  لحؿ الصراع اللمرطينو اإل
 
 تعزيػز وتوثيػؽ عالقاتهػا اللمرػطيني  والتنظيمػاتيتوجب عمى الطرؼ اللمرطينو الررمو  .3

دعػػػػػـ الموقػػػػػؼ لػػػػػو الدوليػػػػػ  االقميميػػػػػ  و  المجمػػػػػسارػػػػػتثمار مكانػػػػػ  و  ،تمجمػػػػػس التعػػػػػاوف الخميجػػػػػو
 مف ا ليات المقترح  لذلؾ:اللمرطينو وحقوقه، و 

 .تطوير العالقات الدتموماري  الررمي  تيف قيادة الرمط  ودوؿ مجمس التعاوف الخميجو 
   ارتمراري  التواصؿ مة مجمػس التعػاوف الخميجػو تكػؿ مكوناتػه وديئاتػه الررػمي  والشػعتي

 والترلماني  وغيردا.
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و تحقيػػؽ مصػػالح  لمرػػطيني  أف يمعػػب دورًا محوريػػًا لػػ مطالػػبمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو  .4
مػػف تجرتػػ  اتلػػاؽ مكػػ ، وممكػػف أف تتنػػمف مشػػروع توالػػؽ ريارػػو  اً مرػػتليد ،عمػػى أرػػس ريارػػي 

ل  عمى الجمية لمرطينيًا وعرتيًا، وذلؾ عمى الحد األدنى مف القنايا لتحقيؽ تروي  رياري  مقتو 
 مف خالؿ:

  الػػدعوة لحػػوار وطنػػو شػػامؿ مػػف أجػػؿ رأب الصػػدع وتحقيػػؽ الوحػػدة اللمرػػطيني ، ويمكػػف
مجمػػس التعػػاوف تحمػػؿ االرػػتحقاقات الماليػػ  الناجمػػ  عػػف تطتيػػؽ المصػػالح  مثػػؿ لػػدوؿ 

 رواتب الموظليف وموازن  المصالح  المجتمعي .
   عقد اإلطار القيادي المؤقت لمنظم  التحرير اللمرطيني .المجمس لرعاي 
 
نػػرورة توجيػػه التػػاحثيف لتنػػاوؿ ريارػػات ومواقػػؼ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػو مػػف الصػػراع  .5

 و مف كال  جوانته.ررائيماإل –اللمرطينو 
العمػػؿ عمػػى تكثيػػؼ األتحػػاث والدرارػػات وعقػػد المػػؤتمرات العمميػػ  التػػو تتنػػاوؿ ريارػػات   .6

 ني  اللمرطيني .ومواقؼ مجمس التعاوف الخميجو مف القنايا العرتي  واإلرالمي  وخاص  الق
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 المصادر والمراجع
 العربية مراجعال / أوالا 

 
 الوثايق .1

 

  ، التياف الختامو لمدورة التارع  عشر لممجمس األعمى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ
 .09/12/1998أتو ظتو، 

  العرتيػػػ ، التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة التارػػػع  لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .22/12/1988المنام ، 

  التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة التارػػػع  والعشػػػريف لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .30/12/2008العرتي ، مرقط، 

  التيػػػػاف الختػػػػامو لمػػػػدورة الثالثػػػػ  والثالثػػػػيف لممجمػػػػس األعمػػػػى لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػػو
 .25/12/2012العرتي ، المنام ، 

 لختػػػامو لمػػػػدورة الثالثػػػ  والعشػػػػريف لممجمػػػس األعمػػػػى لمجمػػػس التعػػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػػو التيػػػاف ا
 .22/12/2002العرتي ، الدوح ، 

  ، التيػػػػاف الختػػػػامو لمػػػػدورة الثامنػػػػ  لممجمػػػػس األعمػػػػى لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػػو العرتيػػػػ
 .29/12/1987الرياض، 

  لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة الثامنػػػ  والعشػػػريف لممجمػػػس األعمػػػى
 .04/12/2007العرتي ، الدوح ، 

  ، التياف الختػامو لمػدورة الثانيػ  عشػر لممجمػس األعمػى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ
 .25/12/1991الكويت، 

  ، التيػػػػاف الختػػػػامو لمػػػػدورة الثانيػػػػ  لممجمػػػػس األعمػػػػى لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػػو العرتيػػػػ
 .11/11/1981الرياض، 

  التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة الثانيػػػ  والعشػػػريف لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .31/12/2001العرتي ، المنام ، 

  ، التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة الثالثػػػيف لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػ
 .15/12/2009الكويت، 

  األعمػى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ، التياف الختامو لمدورة الحادي  عشر لممجمس
 .25/12/1990الدوح ، 
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  لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو  الحاديػػػ  والثالثػػػيفالتيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة
 .07/12/2010العرتي ، أتو ظتو، 

  التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة الحاديػػػ  والعشػػػريف لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .31/12/2000عرتي ، المنام ، ال
  ، التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة الخامرػػػ  لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػ

 .29/11/1984الكويت، 
  ، التياف الختامو لمػدورة الراتعػ  عشػر لممجمػس األعمػى لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ

 .22/12/1993الرياض، 
 رػػػاتع  والعشػػػريف لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة ال

 .09/12/2006العرتي ، الرياض، 
  ، التيػػػاف الختػػػامو لمػػػدورة الرادرػػػ  لممجمػػػس األعمػػػى لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػ

 .06/11/1985مرقط، 
 عرتيػػػػ ، التيػػػاف الختػػػػامو لمػػػػدورة العاشػػػػرة لممجمػػػػس األعمػػػػى لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػػو ال

 .21/12/1989مرقط، 
  ، التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة األولػػػى لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػ

 .01/09/1981الطائؼ، 
  لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ  عشػػػر تعػػػد المائػػػ  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة التارػػػع

 .14/06/2011الخميجو العرتي ، جدة، 
 التارػػػع  والترػػػعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة

 .03/06/2006العرتي ، الرياض، 
  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة التارػػػع  والرػػػتعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو

 .02/06/2001العرتي ، جدة، 
  التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثالثػػػ  والثمػػػانيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس

 .08/06/2002العرتي ، جدة، 
  التيػػػػاف الصػػػػحلو لمػػػػدورة الثالثػػػػ  والرػػػػتيف لممجمػػػػس الػػػػوزاري لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػػو

 .31/05/2007العرتي ، الرياض، 
 لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ  تعػػد المائػػ  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثالثػػ  والعشػػريف

 .05/06/2012دة، الخميجو العرتي ، ج
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  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثامنػػ  تعػػد المائػػ  لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .02/09/2008العرتي ، جدة، 

  ، التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثامنػػػ  لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػ
 .24/08/1983الطائؼ، 

 ترػػػعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثامنػػػ  وال
 .01/03/2006العرتي ، الرياض، 

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثامنػػػ  والخمرػػػيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .17/03/1996العرتي ، الرياض، 

  ؿ الخميجػػػو التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثامنػػػ  والرػػػتعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدو
 .17/03/2001العرتي ، الرياض، 

  التيػػػػاف الصػػػػحلو لمػػػػدورة الثانيػػػػ  عشػػػػر تعػػػػد المائػػػػ  لممجمػػػػس الػػػػوزاري لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ
 .01/09/2009الخميجو العرتي ، جدة، 

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثانيػػػ  والترػػػعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .13/09/2004العرتي ، جدة، 

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثانيػػػ  والثمػػػانيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .11/03/2002العرتي ، الرياض، 

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الثانيػػػ  والخمرػػػيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .17/09/1994العرتي ، الرياض، 

 لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ  تعػػد المائػػ  فالتيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الثانيػػ  والعشػػري
 .04/03/2012الخميجو العرتي ، الرياض، 

  ،التياف الصحلو لمدورة الثمانيف لممجمس الوزاري لمجمس التعاوف لدوؿ الخميجو العرتي ، جػدة
08/09/2001. 

  لػػػدوؿ التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الحاديػػػ  عشػػػر تعػػػد المائػػػ  لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف
 .08/06/2009الخميجو العرتي ، الرياض، 

  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الحاديػػ  والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .05/06/1994العرتي ، الطائؼ، 

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الخامرػػػ  الرػػػتعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .03/06/2000العرتي ، جدة، 
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  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الخامرػػ  والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .11/06/1995العرتي ، الرياض، 

  ، التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الخمرػػيف لممجمػػس الػػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو العرتيػػػ
 .03/04/1994الرياض، 

  زاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الراتعػػػ  الرػػػتعيف لممجمػػػس الػػػو
 .08/04/2000العرتي ، جدة، 

  لممجمػػػػس الػػػػوزاري لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ    عشػػػػر تعػػػػد المائػػػػ راتعػػػػالالتيػػػػاف الصػػػػحلو لمػػػػدورة
 .09/03/2010الخميجو العرتي ، الرياض، 

  ، التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػػدورة الراتعػػػ  لممجمػػػس الػػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػػ
 .13/07/1982ائؼ، الط

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الراتعػػػ  والثمػػػانيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .03/09/2002العرتي ، جدة، 

  التيػػػاف الصػػػػحلو لمػػػػدورة الراتعػػػػ  والرػػػػتيف لممجمػػػػس الػػػػوزاري لمجمػػػػس التعػػػػاوف لػػػػدوؿ الخميجػػػػو
 .13/03/2005العرتي ، الرياض، 

 اتع  تعػػد المائػػ  لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرػػ
 .09/06/2008العرتي ، جدة، 

  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الرػػػاتع  والثمػػػانيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو
 .16/06/2003العرتي ، جدة، 

 لػػػدوؿ الخميجػػػو  التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الرػػػاتع  والرػػػتيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف
 .28/06/1998العرتي ، الرياض، 

   األرتعػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو و التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادرػػ
 .05/04/1993العرتي ، الرياض، 

  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادرػػ  تعػػد المائػػ  لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .01/03/2008العرتي ، الرياض، 

  لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ  الرادرػػػ  عشػػػر تعػػػد المائػػػ التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة
 .06/09/2010الخميجو العرتي ، جدة، 

  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادرػػ  والثمػػانيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .03/03/2003العرتي ، الدوح ، 
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 رػػ  والخمرػػيف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الراد
 .19/09/1995العرتي ، الرياض، 

  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة الرادرػػ  والعشػػريف لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .16/03/1988العرتي ، الرياض، 

 لخميجػػػو العرتيػػػ ، التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الرػػػتعيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ ا
 .15/03/1999الرياض، 

  ، التيػػػاف الصػػػحلو لمػػػدورة الرػػػتيف لممجمػػػس الػػػوزاري لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخميجػػػو العرتيػػػ
 .08/08/1996الرياض، 

  التيػػاف الصػػحلو لمػػدورة العاشػػرة تعػػد المائػػ  لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو
 .01/03/2009العرتي ، الرياض، 

 لممجمػػس الػػوزاري لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخميجػػو  تعػػد المائػػ  حلو لمػػدورة العشػػريفالتيػػاف الصػػ
 .11/09/2011العرتي ، جدة، 

  ،التياف الصحلو لمػدورة المائػ  لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ، جػدة
05/09/2006. 

  ف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ، التياف الصحلو لمدورة المائ  واثنيف لممجمس الػوزاري لمجمػس التعػاو
 .05/03/2007الرياض، 

  ، التياف الصػحلو لمػدورة مائػ  وأرتعػ  لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ
 .01/09/2007جدة، 

  ، التياف الصػحلو لمػدورة مائػ  وأرتعػ  لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ
 .01/09/2007جدة، 

  الصػحلو لمػدورة مائػ  وثالثػ  لممجمػس الػوزاري لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخميجػو العرتيػ ، التياف
 .07/07/2007جدة، 

  ،25/05/1981ديتاج  النظاـ األرارو لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي ، أتو ظتو. 
  ـ1982المتادرة العرتي  لمرالـ  –متادرة الممؾ لهد تف عتد العزيز 
 28/3/2002قّم  جامع  الدوؿ العرتي  الراتع  عشر لو تيروت ، ممحؽ التياف الختامو ل 
 ـ.7/2/2012، 5841يدة، العدد النص الحرلو الكامؿ إلعالف الدوح ، صحيل  الحياة الجد 
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 الررسايل الع مية .2

 ( ،1988اؿ رػػعود، نػػواؼ): درارػػ  قانونيػػ  ريارػػي  لػػو التنظػػيـ  ،مجمــس التعــاون الخميجــي
 .الدولو االقميمو، ررال  ماجرتير، جامع  القادرة

 ( ،2012أتػػػو رػػػعدة، محمػػػد :) السياســـة اإليرانيـــة تجـــاه دركـــات الم اومـــة اإلســـالمية فـــي
 ، ررال  ماجرتير، جامع  األزدر، غزة.فمسطين

 ( ،2006اتػو طػه، عػالء): جامعػ  األزدػػر، ،طينيةعالقـة المتغيـرات الدوليـة بال ضـية الفمسـ 
 ررال  ماجرتير.  

 ( ،2002آؿ عػػوير، عمػػو :) أثــر التدــوالت الدوليــة واالقميميــة عمــى مجمــس التعــاون لــدول
 .، ررال  ماجرتير غير منشورة، جامع  القادرة، القادرةالخميج العربية

 ( ،2007تػػػػردـ، عتػػػػد اهلل :) ــــة ــــر الفمســــطينية واشــــكالية " الييكمي ــــة التدري إصــــالح منظم
 ، ررال  ماجرتير غير منشورة، جامع  النجاح الوطني ، ناتمس.البرنامج"و 
 ( ،2008ثاتػػت، ديػػثـ :) 1993التدــوالت االســتراتيجية فــي الفكــر السياســي الفمســطيني-

 ، القدس.، ررال  ماجرتير، جامع  القدس أتو ديس2000
 ( ،2005الحػػاج، عمػػى :) بعــد الدــرب سياســات دول االتدــاد األوربــي فــي المنط ــة العربيــة

 (، مركز درارات الوحدة العرتي ، تيروت. 51، رمرم  اطروحات الدكتوراس)الباردة
 ( ،2012حويػػػؿ، جمػػػاؿ :) ررػػػػال   ،2002معركـــة جنــــين .. التشـــكيل واالســــطورة نيســـان

 .، جامع  تيرزيت، راـ اهللماجرتير
 ( ،2010الدجنو، حراـ :)التشريعية االنتخابات اإلسالمية دماس في الم اومة دركة فوز 

، ررػػػال  ماجرػػػتير، جامعػػػ  الفمســـطيني السياســـي النظـــام عمـــى وأثـــرهم 2006 الفمســـطينية
 .األزدر، غزة

 ( ،2004الػػراوي، كمػػاؿ :) الســعودية وأمــن الخمــيج العربــي فــي ظــل الوضــع الــدولي الجديــد
، اطروحػػػػ  دكتػػػػوراس، المعهػػػػد العػػػػالو لمدرارػػػػات الريارػػػػي  والدوليػػػػ ، الجامعػػػػ  1990-2000

 المرتنصري ، تغداد.
 ( ،2008رػػالم ، يارػػر :)ررػػال   ،ية وأثرىــا فــي الضــفة الغربيــةســرائيمالسياســة المائيــة اإل

 .ماجرتير، جامع  النجاح الوطني ، ناتمس
 استراتيجي لتدويل مجمس التعاون لدول الخمـيج العربيـة  تصور(: 2013) ،الشمري، مطير

 ، الرياض.ي  لمعمـو االمني ، ررال  ماجرتير، جامع  نايؼ العرتالى اتداد
 ( ،2011الشػػمري، عتػػد المحرػػف :)مجمــس التعــاون لــدول الخمــيج العربيــة وتدــدي الودــدة ،

 جامع  الشرؽ األورط، عّماف.
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 ( ،2012الشمري، منصور :) رؤية استراتيجية لمعالقات بين دول مجمس التعـاون الخميجـي
يران  األمني ، الرياض.، ررال  ماجرتير، جامع  نايؼ العرتي  لمعمـو وا 

 ( ،2008الصمادي، حمزة :) تجربة م.ت.ف السياسية من الم اومة المسـمدة إلـى التسـوية
 .جامع  النجاح الوطني ، ناتمس، ررال  ماجرتير، (2006-1964السممية )

 أثــر التدــوالت الدوليــة االقميميــة عمــى مجمــس  (:2002) عمػػو، ،آؿ عػػوير ،رػػعيد ،صػػميخ
 القادرة.جامع  القادرة،  ،، ررال  ماجرتير1999-1990التعاون الخميجية 

 ( ،ــة اإلمــارات العربيــة المتدــدة واثــره  :2010)الطنيجػػو، عتػػداهلل الموقــع الجيوسياســي لدول
 .ررال  ماجرتير، جامع  الشرؽ االورط، عّماف  عمى السياسة الخارجية

 ( ،2004عتػػػد اهلل، عمػػػى :) ـــة و ـــي ظـــل المتغيـــرات االقميمي ـــي ف ـــن الخمـــيج العرب الدوليـــة أم
، اطروح  دكتوراس غير منشورة، المعهد العػالو لمدرارػات الريارػ  والدوليػ ، م1968-1991

 الجامع  المرتنصري ، تغداد.
 ( ،2012العتيتو، عتد اهلل :) األزمة األمريكية اإليرانية وانعكاساتيا عمى أمن الخميج العربي

 .جامع  الشرؽ األورط، عّماف ،ررال  ماجرتير .. دولة الكويت دراسة دالة
 ( ،2006العجمػػو، ظػػالر :) أمــن الخمــيج العربــي وتطــوره واشــكالياتو مــن منظــور العالقــات

(، مركػز درارػات الوحػدة العرتيػ ، تيػروت 56، رمرم  أطروحػات الػدكتوراس )اإلقميمية والدولية
 لتناف.

 م2009-2008غـزة  عمـى لمدـرب يةسـرائيماإل الصدافة تغطية (:2012) احمػد،، عدواف، 
 جامع  األزدر، ررال  ماجرتير.

 ( ، 2011المطيري، ونػح :) مـن منط ـة الخمـيجأدور مجمس التعاون الخميجي في دفـظ ،
 .جامع  الشرؽ األورط، عّماف ،ررال  ماجرتير

 ( ،2005مػػالح، الرػػيد): ررػػال  تــأثير االزمــة الداخميــة عمــى السياســة الخارجيــة الجزائريــة ،
 .ين ، الجزائرطجامع  قرن ،ماجرتير

 ( ،2010المهري، عتد العزيػز :) ثرىـا عمـى أالتدوالت السياسـية فـي النظـام الـدولي الجديـد و
، ررػػػال  (2010-1990مـــن دول مجمـــس التعـــاون الخميجـــي واســـت رارىا خـــالل الفتـــرة ) أ

 ماجرتير، جامع  الشرؽ االورط، عّماف.
 ضـية الفمسـطينية مـا بـين موقف مجمـس التعـاون الخميجـي مـن ال، (2012)، نجـ، عتداهلل 

ــو2012 -م1981عــامي  ــات الرســمية الصــادرة عن ررػػال  ماجرػػتير،  ،م مــن خــالل البيان
 غزة. ،الجامع  االرالمي 
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 ( ،2011دميػػؿ، محمػػد :) العالقــات االيرانيــة مــع دول مجمــس التعــاون الخميجــي فــي ضــوء
جامعػػػ  الشػػػرؽ األورػػػط،  ررػػػال  ماجرػػػتير،، (2011-2003)االدـــتالل االمريكـــي لمعـــراق 

 عّماف.
 

 الدرارسات .3

 البرنـــامج النـــووي اإليرانـــي والصـــراع عمـــى  (:2015تػػػراديـ، عمػػػرو، عتػػػد المجيػػػد، آمػػػاؿ، )إ
 ، المركز الديموقراطو العرتو لمدرارات الرياري  واالقتصادي ، القادرة.الشرق األوسط

 قـــراءة فـــي مـــا بعـــد الدـــرب عمـــى غـــزة:  (:2014، )مهنػػػد ، مصػػػطلى ،أتػػػو رػػػيؼ، عػػػاطؼ
 .ي ررائيم، المركز اللمرطينو لمدرارات اإليةسرائيمالتصورات اإل

 ( ،2009االرالـ، ملكرة:) درارػ  أثر البرنامج النووي اإليراني عمى منط ة الخميج العربـي ،
 .27/09/2009صادرة عف موقة ملكرة االرالـ، 

 ( ،2007التحيصػػػػو، حرػػػػف، رػػػػعد، وائػػػػؿ:) لفمســــطينية التطــــورات األمنيــــة فــــي الســــمطة ا
 مركز الزيتوني  لمدرارات، تيروت. ، 2006-2007

  ،الكويت إلـى غـزو العـراق  دراسـة  وأمن الخميج من غز (: 2003)الترتكو، نصرة عتد اهلل
 دار اللنيم  لمنشر، القادرة. ( 2002-1981لألداء األمني لمجمس التعاون الخميجي )

 ية عمـى سـرائيمواإلجـراءات اإل لممستوطناتاألىمية االستراتيجية  (:2003) ،خميػؿ ،التلكجو
 .، مركز درارات الشرؽ األورط، عمافاألرض

 ( ،2007جميؿ، ديؿ:) مركػز إمكانات التكامل الن دي بين دول مجمس التعـاون الخميجيـة ،
 أتو ظتو.االرتراتيجي ،  االمارات لمدرارات والتحوث

 ( ،2012حرػيف، اشػػتياؽ، الشػوتكو، تػػالؿ:)  :و دراســة فــي األيــديولوجيادمــاس فــي الدكــم 
 ، مركز الزيتون  لمدرارات والنشر، تيروت2012-2006ة السياس

 ( ،1980الحورانو، ليصػؿ:)  درارػ  لممواثيػؽ 1974-1964الفكـر السياسـي الفمسـطيني ،
 اللمرطيني ، مركز أتحاث منظم  التحرير اللمرطيني ، تيروت.

 ثـره فـي أفي االراضي المدتمة و  اإلسرائيمي االستيطان ااستراتيجي (:1999) ،، رارػـوخماير
ـــة فـــي فمســـطين درارػػػات مؤررػػػ  الدرارػػػات اللمرػػػطيني ، مجمػػػ  ، التخطـــيط ال طـــري والتنمي

 ، تيروت.10، مجمد 37العدد لمرطيني ، 
 ( ،2012دوعػػر، غرػػاف):  االعتــداء عمـــى  –المســـتوطنون الصــياينة فـــي الضــفة الغربيـــة

 .تيروت ،لمدرارات واالرتشارات، مركز الزيتون  االرض واالنسان
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 ــة المدتمــة و  ةاســتراتيجي  (:2013، )لػػواز ،نػػوفذ ــي االراضــي العربي ثــره فــي أاالســتيطان ف
 العراؽ. جامع  الموصؿ، ، التخطيط ال طري والتنمية في فمسطين

 ( ،2015رػػاروليـ، جانيػػت، وآخػػروف:)  ــرارات األمــم المتدــدة بشــأن فمســطين .. والصــراع ق
 ، مؤرر  الدرارات اللمرطيني ، تيروتيسرائيمالعربي اإل

 ( 2009الركراف، محمد، وآخروف :) دجم واتجاىات اليجرة الداخميـة بـين المنـاطق اإلداريـة
 ، درار  محكم  منشورة، جامع  الممؾ رعود، الرياض.بالمممكة العربية السعودية

 ( ،2011رميماف، رماء :)انشـائو .. رؤيـة  مجمس التعـاون الخميجـي بعـد ثالثـة ع ـود مـن
 ، تيروت.64، مجم  شؤوف خميجي ، العدد مست بمية

 ( ،1979الشػػػعيتو، عيرػػػى:)  ـــذاتي والتطـــور المؤسســـاتي ـــوعي ال الكيانيـــة الفمســـطينية: ال
 ، تيروت.، مركز األتحاث، منظم  التحرير اللمرطيني 1947-1977

 رؤيــة اســالميةالد ــائق االربعــون فــي ال ضــية الفمســطينية  :(2003)، صػػالل ، محرػػف ، 
 ، تيروت.مركز الزيتون  لمدرارات واالرتشارات

 ــاة ال ــدس والم دســات تدــت االدــتالل اإل (:2011)، صػػالل ، محرػػف مركػػز ، يســرائيممعان
 .تيروت ،الزيتون  لمدرارات واالرتشارات

 ( ،2012صػػالل، محرػػف:) خمفياتيــا التاريخيــة وتطوراتيــا المعاصــرة: ال ضــية الفمســطينية ،
 .تيروت يتون  لمدرارات واالرتشارات،مركز الز 

 ــول ســرائيمدــل الصــراع الفمســطيني اإل :(2010)، عاشػػور، عمػػر ــاىيم والدم ي تعــارض المف
 .، مركز التخطيط اللمرطينو، غزةالبديمة

 ــة والســناريوىات  (:2015) ،خالػػد ،عتػػد القػػادر ــاون الخميجــي: التدــديات الراىن مســيرة التع
مركز  ،االقتصادي تيف دوؿ مجمس التعاوف: االنجازات والعقتاتالتعاوف والتكامؿ ، المدتممة

 .الجزيرة لمدرارات
 ( ،2011عتد الكػريـ، عتػد اهلل :) .. مجمـس التعـاون الخميجـي بعـد ثالثـة ع ـود مـن انشـائو

 ، تيروت.64، مجم  شؤوف خميجي ، العدد رؤية مست بمية
 ( ،2002عتيد، نػايؼ :)من التعاون إلـى التكامـل  - مجمس التعاون لدول الخميج العربية ،

 ، تيروت.2مركز درارات الوحدة العرتي ، ط
 م ترتيبـات أمنـي أأمن الخميج وتدالفات مـا بـين الدـرب  نظـام  (:1991)، عموي، مصطلى

، تحث مقدـ الػى النػدوة " مصػر وامػف الخمػي  تعػد الحػرب، مركػز التحػوث منية غير مرتبطةأ
 القادرة. ،والدرارات الرياري  تجامع  القادرة
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 ( ،1978القطب، ارحاؽ، الرميحو، محمد:)  منط ـة الخمـيج .. التدضر في الـوطن العربـي
  .القادرة، ،  درار  صادرة عف معهد التحوث والدرارات العرتي العربي جغرافيا وتاريخيا

 ( ،2001كمػػاؿ، محمػػد، نهػػرا، لػػؤاد:)  صــنع ال ــرار فــي االتدــاد األوربــي والعالقــات العربيــة
 .، مركز درارات الوحدة العرتي ، تيروتاألوربية

 ( ،1996الكيالنػػػو ، ديػػػثـ:)  مفيـــوم االمـــن ال ـــومي العربـــي دراســـة فـــي جانبـــو السياســـي
 .، مركز الدرارات العرتو، القادرةوالعسكري

 ( ،2005المددوف، عتػدالجميؿ:) معهػد الدرارػات الدتمومارػي أمن الخميج بعد درب العراق ،، 
 ، تونس. رمرم  درارات ارتراتيجي

 ( ،2004مررػػػػى، مصػػػػطلى:)  األىميــــة النســــبية لخصوصــــية مجمــــس التعــــاون الخميجــــي
 .، مركز االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي ، أتو ظتوومتطمبات التكامل

 ( ،2008مركز الزيتون  لمدرارات واالرتشػارات:)  الثـروة المائيـة فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع
 تيروت.، يةسرائيمواالنتياكات اإلغزة بين الداجة الفمسطينية 

 ( ،2012مركز الزيتون  لمدرارات واالرتشارات:)  ت رير دول الموقف االوروبي من مبادرات
 .، تيروت2012-1947التسوية السممية 

 ( ،2010مطػػػر، محمػػػد:)  اصـــالح النظـــام السياســـي الفمســـطيني بـــين المطالـــب الداخميـــة
 .، تيروتالعرتي  مركز درارات الوحدة، والضغوطات الخارجية

 ،أمن الخميج وتدديات الصراع الدولي: دراسة لمسياسـات الدوليـة  (:1984ارماعيؿ، ) مقمد
 .، شرك  الرتيعاف لمنشر والتوزية، الكويتفي الخميج منذ السبعينيات

 ( ،1986مقمد، ارماعيؿ):  دبموماسية مجمس التعاون الخميجية في مراجعـة تدـديات األمـن
 ، أتو ظتو.، مركز االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي دراسة دالة والتعاون  أبو ظبي

 الالجئـون الفمسـطينيون جـوىر الصـراع وع ـدة التسـوية مـن مدريــد  (:2003) ،موعػد، حمػد
 .دمشؽ ،مركز درارات الغد العرتو، إلى خارطة الطريق

  نتـائج فـي وسياسـية إدصـائية قـراءة (:2006، )األورػط الشػرؽ درارػات مركػزموقػة 
 .عّماف ،2006يناير  25الثانية  الفمسطينية التشريعية االنتخابات

 ( ،2011الناتمرػػو، محمػػد:)  ـــة  -م ومــات االمــن االجتمــاعي فــي المجتمــع الخميجــي رؤيــ
 ، المركز العرتو لمدرارات المرتقتمي . است رائيـــة تكاممية

 ( ،2005النادو، ديػثـ :) دار عمى منط ة الشـرق األوسـطالسياسة النووية الدولية وأثرىا ،
 العموـ األكاديمي ، عّماف.
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 ( ،1977النتػػػراوي، لتحيػػػػ ، مهنػػػػا، محمػػػػد:)  الخمــــيج دراســــة فــــي تــــاريق العالقــــات الدوليــــة
 .اإلركندري  ،، منشأة المعارؼواإلقميمية

 ( ،2014نعناع، عتد القػادر:) مرػتقتؿ اآلليات اإلماراتية في معالجة قضية الجزر المدتمـة ،
 لندف. ؽ لمدرارات والتحوث،الشر 

 ،تكـوين النخبـة السياسـية منـذ نشـوء الدركـة الوطنيـة الفمسـطينية  (:2002جميػؿ، ) دػالؿ
 .راـ اهلل2، الديمقراطي ، ط لدرار  اللمرطيني  ، المؤرر إلى ما بعد قيام السمطة الوطنية

 ،اللمرػطيني  ، المؤررػ أوسـمو بعـد الفمسـطيني السياسـي النظـام (:2006جميػؿ، ) دػالؿ 
 .راـ اهلل، 2الديمقراطي ، ط لدرار 

 
 

 الكتب العربية .4
 ( ،2010أتو رمناف، محرػف :) 2006دمـاس فـي الدكـم اآلثـار السياسـية والمجتمعيـة-

 .واالتصاؿ، القدس لاعالـ، قراءة نقدي ، مركز القدس 2007
 ( ،2008أتو زايدة، حاتـ:) غزة.المرتقتؿ، مركز أتحاث االن الب عمى الديموقراطية ، 
 ( 2001االزعر، محمد): مصر. ،مركز االعالـ العرتو، ال دس بين االنتفاضة والتفاوض 
 ( ،1983األشعؿ، عتد اهلل:) مكتتػ  االطار ال ـانوني والسياسـي لمجمـس التعـاون الخميجـي ،

 الممؾ عتد العزيز، الرياض.
 ( ،1993األعظمو، وليد:)  موسـى  وايـران دـول جـزر ابـوالنزاع بين دولة االمارات العربيـة

 .، دار الحكم ، لندف1971 – 1764وطنب الكبرى والصغرى في الوثائق البريطانية 
 ،في الرائد ودوره العربي لدول الخميج الخميجي التعاون مجمس (:1994) التحارن ، حريف 

 .الرياض ،٣ ط ،التعاوف مجمس لو العام  األمان  ،الخميجية الوددة تد يق
  ،األمة العربية ومشاريع التفتيت: أمـن الخمـيج الغربـي والعولمـة (:1998ناظـ، )الجارور ،

 .األدمي  لمنشر والتوزية، عّماف
 ( ،2009الحجري، رالـ:) العالقة بين دول مجمس التعاون الخميجـي والجميوريـة التركيـة ،

  ، الرياض.االمان  العام  لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي 
 ( ،2012حرػػيف، توقػػارة:)  السياســة الخارجيــة دراســة فــي عناصــر التشــخيص واالتجاىــات

 .، دار دوم ، الجزائرالنظرية لمتدميل
 ،مؤررػػ  الكويػػت لمتقػػدـ  مورػػوع  العمػػـو الريارػػي ، (:1994) رتيػػة، محمػػد، مقمػػد، ارػػماعيؿ

 .العممو، الكويت
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 ، غزةاألرقـ،  دار ،3ج ،وال يادة الشراكة :دماس الصعب  الطريق (:2009) يورؼ، رزق. 
 ( ،2007رعد، وائؿ:) ورقػ  تحثيػ  لػو كتػاب: قػراءات نقديػ  تجربة دماس في فك الدصار ،

 ـ، مركز الزيتون  لمدرارات واالرتشػارات،2007-ـ2006لو تجرت  حرك  حماس وحكومتها 
 .تيروت

 ( ،2004الرماف، نتيؿ:) 2، د.ط، طامريكا وخفايا درب الخميج من كارتر الى بوش.  
  ،الوجود العسكري األجنبي في الخميج واقع وخيارات دعوة إلى أمن  (:2004)رويد، يارػيف

 .، مركز درارات الوحدة العرتي ، تيروتعربي إيالمي في الخميج
 ( ،1995الريد حريف، عدناف:) عصر التسـوية: كامـب ديفيـد وأبعادىـا االقميميـة والدوليـة ،

 .دار النقاش لمطتاع  والنشر والتوزية، تيوت
 ( ،2010الشػػمرانو، حمػػػداف :) السياســـات المشـــتركة لـــدول مجمـــس التعـــاون لـــدول الخمـــيج

 ، مكتت  الممؾ لهد، الرياض.العربية
 ( ،1986صػػادؽ، محمػػد :) ــة فــي دول مجمــس التعــاون ــاق  -التنمي دروس الســبعينات واف

 .، عالـ المعرل ، الكويتالمست بل
 ( ،2010صادؽ، محمد:) دار العموـ والنشر، القادرةميزانمجمس التعاون الخميجي في ال ،. 
 ــى قضــية الالجئــين الفمســطينيين :(2014) ،صػػالل، محرػػف دار النلػػائس لمنشػػر ، مــدخل ال

 .افعمّ  ،والتوزية
 ( ،2002صػاي ، يزيػد:) الفمسـطينية  الوطنيـة الدركـة :الدولـة عـن والبدـث المسـمح الكفـاح

 ، مؤرر  الدرارات اللمرطيني ، تيروت. 1949-1993
  ،دار الشػروؽ لمنشػر والتوزيػة، الدولة الدديثة والبدث عـن اليويـة (:1999محمد، )طالب ،

 عّماف. 
 ( ،1998الظػػػػادري، حمػػػػدي )مكتتػػػػ  النهنػػػػ  المممكــــة العربيــــة الســــعودية تــــاريق وواقــــع ،

 .المصري ، القادرة
 ( ،2008العيدروس، محمد:) دار الكتاب الحديث، القادرةدراسات في الخميج العربي ،. 
 مكتت  العتيكاف، الرياض.مجمس التعاون الخميجي أمام التدديات(: 2002، عمو، )القرنو ، 
 ( ،1984مراد، محمػد:)  صراع ال وى في المديط الينـدي والخمـيج العربـي جـذوره التاريخيـة

 ، دمشؽ.، دار دمشؽ لمطتاع  والنشربعادهأو 
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 ( ،1998المراكتػػػػو، الرػػػػيد :) ــــس التعــــاون الخميجــــي .. الفجــــوة ــــين امكاناتيــــا دول مجم ب
، مكتتػػ  مػػدتولو، االقتصــادية وقــدراتيا السياســية .. وأثــر ذلــك عمــى األمــن ال ــومي العربــي

 القادرة.
 ( ،2002مهنػػػػا، محمػػػػد:) ــــين الدداثــــة والمعاصــــرة ــــوم السياســــة ب ، منشػػػػأة المعػػػػارؼ، العم

 .اإلركندري 
 ( ،1986ديكؿ، محمد:) تيروت.7ط ،، مطتع  تيروتتأمان الثمانينيا ، 
 
 

 المترجمة الكتب .5
 ( ،2003تػػراوف، ناثػػاف:) ترجمػػ  المركػػز اللمرػػطينو مســودة دســتور دولــة فمســطين الثالثــة ،

  لمتحوث الرياري  والمرحي ، راـ اهلل.
 ( ،2007تشػػػوتيف، شػػػادراـ :)ترجمػػػ : ترػػػاـ شػػػيحا، الػػػدار العرتيػػػ  طمودـــات إيـــران النوويـــة ،

 لمعموـ ناشروف، القادرة.
 ( ،1989شػػوارتزكوؼ، نورمػػاف:) بيــان ال يــادة المركزيــة االمريكيــة دــول الشــرق االوســط 

 معروض اماـ الكونغرس االمريكو. – 20/4/1989تتاريخ 
  ،معهػد درارػات األمػف مـع دول مجمـس التعـاون إسـرائيلتطبيـع عالقـات غورانركو، يونيؿ ،

 .19/10/2009تجامع  تؿ اتيب 
 ( ،2002دػػػػاس، ريتشػػػػارد، واورػػػػميلاف، ميجػػػػاف :)ــــات  العســــل والخــــل فــــي الدــــوافز والع وب

 .، ترجم : ارماعيؿ عتد الحكيـ، مركز األدراـ، القادرةوالسياسات الخارجية
 ( ،1982دمايوف، الهو:) جاب ششتـ، نشر قومس،  طهراف.خميج فارس ومسائل ان ، 
 

 المجالت والدوريات .6

 مجمػػػ  الريارػػػ  مبـــادرة بريجينيـــف الخميجيـــة والصـــراع الـــدولي (:1981دريػػػس، محمػػػد، )إ ،
 ، القادرة. 64الدولي ، العدد 

  ،ال ـدس فـي قضـايا الدـل  –استد اق الدولة وقضـايا الدـل النيـائي  (:2012)تارود، نعػيـ
 غزة. ،2عدد ،20، مجم  الجامع  االرالمي  لمتحوث االنراني ، مجمد النيائي

 ( ،1985تشػػػارة، عتػػػد اهلل): ـــي ال ، مجمػػػ  عربـــيمجمـــس التعـــاون وشـــرعية التعـــاون االقميم
 األمان  العام  لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي ، الرياض. التعاوف،

 ( ،2012حتيب، اتراديـ:) مجمػ  الجامعػ  اإلرػالمي مست بل اتفـاق المصـالدة الفمسـطينية ، 
 ، غزة.2، عدد20لمتحوث، مجمد 
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 ( ،1999حرػيف، غػػازي:) مجمػػ  المنظــور الجيواســتراتيجي االوروبــي تجــاه الخمــيج العربــي ،
 .مركز درارات الوحدة العرتي ، تيروت ،244المرتقتؿ العرتو، العدد

 ي واليـولـوكـوســـت عمــى الشــعب الفمســطينيســرائيمالجيـــش اإل (:2002) غػػازي، ،حرػػيف ،
 ، دمشؽ.منشورات اتحاد الكتاب العرب، 16 العددمجم  اللكر الريارو، 

 واالتدـــاد االوروبـــي مســـار العالقـــات مجمـــس التعـــاون الخميجـــي  (:2010نػػػوار، ) ،الخيػػػري
 ، تغداد.مجم  درارات دولي  ،40، العدد وددود مجاالت التعاون

 103مجمػ  مختػارات ايرانيػ ، العػدد  ،مداولة فك األزمة النوويـة (:2009، )لوزي، درويش ،
 مركز األدراـ، القادرة.

 ( ،1988الرميحو، محمػد:) 9التعػاوف، العػدد ، مجمػ  مجمس التعاون: ت ييم تجربـة عربيـة، 
  األمان  العام  لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي ، الرياض.

 ،وددود المصالح طموح .. الخميج وأمن المتددة الواليات (:2006، )صلوت محمد الزيات 
 أتو ظتو.، 16العدد  الخمي ، حوؿ آراء مجم  ،ال وة

 ( ،1991س، ش:) مػ  شػؤوف لمرػطيني ، مج ،الدورة العشرون لممجمـس الـوطني الفمسـطيني
 ، تيروت.224-223العدد 

 ( ،2011رالم ، معتػز:) مجمػ  الصعود : التمدد االقميمي لدور مجمـس التعـاون الخميجـي ،
 ، القادرة.46، المجمد 185الريار  الدولي ، العدد 

 ( ،2010رػػميماف، لهػػد، وآخػػروف:) ــوطني الفمســطيني ــاق ال ــة الوف ، المركػػز اللمرػػطينو وثي 
، دار التقػػػػػدـ العرتػػػػػو لمصػػػػػحال  22والمعمومػػػػػات، رمرػػػػػم  الطريػػػػػؽ إلػػػػػى االرػػػػػتقالؿ لمتوثيػػػػػؽ 

 والطتاع  والنشر، تيروت.
 مجمػػػ  مركػػػز  ،يةإســـرائيموجيـــات نظـــر  –عمميـــة الســـور الـــواقي  (:2002)خالػػػد،  ،شػػػعتاف

 غزة. ،6-5التخطيط اللمرطينو، العدد 
 ( ،راء حػوؿ الخمػي  العػدد آ  ، مجمػاالعالم الخميجـي ميـام ومسـئوليات، 2004)صالل، نتيػؿ

 اتو ظتو.، 37، ص 3
  العػػدد العــدوان عمــى غــزة  فصــمية د ــوق االنســان الفمســطيني (:2013) مجيػػد، ،صػػوالح ،

 ، غزة.، صادرة عف الهيئ  المرتقم  لحقوؽ االنراف47
 ،مجم  الريار  الدولي ، العػدد الدرب وقضايا األمن في الخميج(: 1981) عتد اللتاح، نتيؿ ،

 القادرة.، 93



143 
 

 ( ،2004عتد الكريـ، قيس، وآخروف:) رمرػم  الطريػؽ إلػى في النظام السياسي الفمسطيني ،
 ، دار التقدـ العرتو لمصحال  والطتاع  والنشر، تيروت. 12االرتقالؿ 

 ( ،2004عتد المؤمف، محمػد:) مجمػ  مختػارات ايرانيػ ،  ،ايران ورسم خريطة جديدة لممنط ة
 ، مركز األدراـ، القادرة.42العدد 

 ( ،2006عتػػد الهػػادي، مهػػا:)  ــات التشــريعية ، مجمػػ  2006النظــام السياســي بعــد االنتخاب
 ، عّماف.35-34عدد درارات شرؽ أورطي ، 

 ، ــداءات اإل (:2009) عػػدواف، أكػػـر ــت دــانون خــالل انتفاضــة ســرائيماالعت ــدة بي ــى بم ية عم
مجم  رمرػم  الدرارػات االنرػاني ، العػدد الثػانو، الجامعػ   ،2006-2000 اركةالمب قصىاأل

 ، غزة.اإلرالمي 
 ( ،2008العطيػػ ، عتػػد الػػرحمف:) مجمػػ  التعػػاوف، مجمــس التعــاون وظــاىرة التكامــل الــدولي ،

 األمان  العام  لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي ، الرياض.، 31العدد
 ( ،1962غػػػالو، تطػػػرس :)المجمػػػ  المصػػػري  لمعمػػػـو السياســـات الخارجيـــة لمـــدول الكبـــرى ،

 ، القادرة.18الرياري ، العدد 
 ( ،2007غياظػػ ، عمػػاد:) ــين تغميــب المصــالح وتغييــب المصــمدة ، مجمػػ  اتفــاق مكــة مــا ب

 ، راـ اهلل.، جامع  تيرزيت2ريارات، العدد 
 ( ،2011لرحػػػاوي، لػػػؤاد:) مجمػػػ  واالردن دوافـــع مجمـــس التعـــاون الخميجـــي لضـــم المغـــرب ،

 القادرة.، 46، المجمد 185الريار  الدولي ، العدد 
 مجمػػػ  الدرارػػػات اللمرػػػطيني ، العػػػدد مـــا بعـــد العـــدوان عمـــى غـــزة  (:2014) نتيػػػؿ، ،قرػػيس ،

 تيروت.، 100
 ( ،2006الكيالو، عتد الحميػد:) ية ديال فـوز دمـاس فـي االنتخابـات سرائيمردود األفعال اإل

 .عّماف ،34العدد  شرؽ أورطي ، ، مجم  دراراتالتشريعية
 ( ،2010لطيػػػؼ، طػػػادر:) الريارػػػ  ، مجمػػػ  مســـت بل دمـــاس فـــي ضـــوء المواقـــف الدوليـــة

 ، القادرة.17الدولي ، العدد 
 ( ،1999محمػػػد، عتػػػد اهلل :)جمػػػ  ، مالسياســـة الخارجيـــة اإليرانيـــة: تدميـــل لصـــناعة ال ـــرار

 ، القادرة.138الريار  الدولي ، العدد 
 ( ،1988مررو، مصػطلى):  موقـف ميثـاق جامعـة الـدول العربيـة مـن التجمعـات االقميميـة

األمانػػ  العامػػ  لمجمػػس التعػػاوف ، 12العػػدد  ، مجمػػ  التعػػاوف،الفرعيــة ودالــة مجمــس التعــاون
 لدوؿ الخمي  العرتي ، الرياض.



144 
 

 ( ، ــة (:2011المشػػهدانو، أكػػـر ــانوني لــدول المجمــس التعــاون الخميجي ، مســيرة التكامــل ال 
 القادرة.مجم  التشرية والقناء، العدد الثالث، 

  ،ــاريق الدــديث والمعاصــر (:1984)المغػػوص، تػػدر الػػديف ــي الت ، منشػػورات ذات دراســات ف
 .الرالرؿ، الكويت

 ( ،1986مقمػػػد، ارػػػماعيؿ): األتعػػػاد الصـــراع األمريكـــي الســـوفيتي دـــول الشـــرق األوســـط ،
 .الكويت ،منشورات ذات الرالرؿ، االقميمي  والدولي 

 ( ،2009المنصور، عتد العزيز):  أمن الخميج العربي بعد االدتالل األمريكي لمعراق: دراسة
، مجمػػ  جامعػػ  دمشػػؽ لمعمػػـو االقتصػػادي  والقانونيػػ ، المجمػػد فــي صــراع الــرؤى والمشــروعات

 دمشؽ.، العدد االوؿ، 25
 ( ،1991المػػوالو، عتػػد الحميػػد:) طــار التعا ــة وا  ــاون الخميجي ــس التع ــل الخميجــي فــي مجم م

 األمان  العام  لمجمس التعاوف الخميجو، الرياض. ،27العدد  ، مجم  التعاوف،التسعينات
 
 

 المترجمة والدوريات المجالت .7
 ،ترجمػ : د. حرػف أوربـا وبمـدان الخمـيج العربيـة الشـركاء األباعـد (:1995) تشارة، خنػر ،

 ات الوحدة العرتي ، تيروت.قتيرو، مركز درار ـعتد الكري
 ( ،2010صػػاي ، يزيػػد:) رػػات ، مركػػز كػػرواف لدراثــالث ســنوات مــن دكــم دمــاس فــي غــزة

 تيروت. ،53رمرم  ترجمات الزيتون   الشرؽ األورط، جامع  ترانديز،
 ( ،2003لرنرػػػوف، رػػػميل:) ركػػػػز ، ترجمػػػ : عطػػػا عتػػػد الودػػػاب، مفمســـطين والفمســـطينيون

 درارات الوحدة العرتي ، تيروت.
 ترجمػػػ  مركػػػز مـــن الخمـــيج: المنافســـة التجاريـــةأوبامـــا و أ (:1998) ،دػػػوليس، روز مػػػاري ،

 .االمارات لمدرارات والتحوث االرتراتيجي ، اتو ظتو
 
 
 

 المقاالت .8

  ،مالدظات ميمة دول نظرية األمـن لـدول مجمـس التعـاون الخميجـيالجتوري، عتدالوداب ،
 .10/05/2011المعهد العرتو لمتحوث والدرارات االرتراتيجي ، 

  ،صػحيل  الورػط التحرينيػ ، العػدد قوات درع الجزيرة ودورىـا فـي أمـن الخمـيج محمد،جالؿ ،
3166 ،09/05/2011. 



145 
 

  ،13/02/2006، الجزيرة نت، فوز دماس وأثرىا عمى المعادلة اإلقميميةحداد، رامو. 
 3/10/2004، الجزيرة نت، العسكرية إسرائيلالسور الواقي ... خيارات الياس،  ،حنا. 
 ،18/11/2013، لمرطيف اوف اليف، في ذكرى دجارة السجيل ،حراـ الدجنو. 
  ،06/08/2013، شتك  المرراؿ، 1990الغزو العراقي لمكويت عام رعد الديف، أرماء. 
  ،10/02/2007، موقة دنيا الوطف، مقاؿ، اتفاق مكة واقع وتددياتصالو، خالد. 
  ،06/03/2016لألتحاث، ، مركز الخمي  تركيا والخيار الخميجيصقر، عتد العزيز. 
 نشػػر عمػػى حمقػػات لػػو جريػػدة الشػػرؽ األورػػط فرســان تدــت رايــة النبــي، فالظػػوادري، أيمػػ  ،

  .2001خالؿ شهر نولمتر وديرمتر 
  ،مجمػ  آراء يسـرائيماإل -مجمس التعاون الخميجي وتسوية الصراع الفمسـطينيعتيد، نايؼ ،

 .04/07/2014حوؿ الخمي ، مقاؿ، 
  ،صػػػحيل  الحقػػػائؽ، نظـــرة فـــي الخطـــاب االعالمـــي الفمســـطيني (:2006)العطاونػػػ ، أحمػػػد ،

13/7/2006 . 
  ،01/02/2006، المرمـ نت، فوز دماس من وجية النظر التركيةعودة، طه . 
  ،31/05/2007مقاؿ  ،، الجزيرة نتأسباب االقتتال الفمسطينيقارـ، عتد الرتار. 
  ،ــــات الخميجيــــة متػػػػروؾ، شػػػػريؼ ــــةندــــو ترســــيق العالق ، مجمػػػػ  آراء حػػػػوؿ الخمػػػػي ، التركي

04/07/2014. 
  ،وكالػػػ  لمرػػػطيف اليػػػوـ، مســـت بل الدولـــة الفمســـطينية فـــي ظـــل دـــل  الـــدولتينمنػػاع، معػػػيف ،

16/03/2009. 
  ،القػػدس اوف 12/12/2012 ،"الــدور المصــري أثنــاء دــرب "دجــارة الســجيلميرلػػت عػػوؼ ،

  اليف.
  ، االمريكيــة.. العالقــات واالزمــة وأفــاق المســت بلايــران و الواليــات المتدــدة دػػادي، ررػػمي ،

22/08/2015 . 
  مجمػ  آراء ، مدـددات السياسـات الخارجيـة لـدول مجمـس التعـاون الخميجـي  عػدناف ،دياجن

 .13/08/2014حوؿ الخمي ، مقاؿ،
  ،3/10/2004، الجزيرة نت، السور الواقي .. التداعيات السياسية واألمنيةيارر الزعاترة. 

 
 
 

 



146 
 

 التقارير .9
 ية لد ـوق االنسـان واثرىـا عمـى سـرائيمت رير دول االنتياكات اإل  (:2007) عائش ، ،أحمد

، الهيئ  اللمرطيني  المرتقم  لحقوؽ المواطف، رمرم  تقػارير أداء السمطة الوطنية الفمسطينية
 ، غزة.50خاص  

  ، موقػػة يســرائيمأىــم المصــطمدات السياســية المرتبطــة بالصــراع العربــي اإلاشػػتيوي، تثينػػ ،
 .10/04/2014رار  تورت، 

 ( ،2014األمانػػػػ  العامػػػػ  لػػػػدوؿ مجمػػػػس التعػػػػاوف الخميجػػػػو:)  ــــس التعــــاون لمدــــة دول مجم
 ، مركز المعمومات، الرياض.إدصائية

 ( ،2009األمانػػ  العامػػ  لمجمػػس التعػػاوف الخميجػػو:)  مجمــس التعــاون لــدول الخمــيج العربيــة
 .مركز المعمومات، الرياض، في ع ده الثالث التكامل والوددة

 ( ، 2002االمان  العام  لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي  العرتي:)  مجمس التعاون لدول الخميج
 .، قطاع شؤوف المعمومات، الرياضالعربية عشرون عاما من االنجازات

  2015المســيرة واالنجــاز  (:2015، )االمانػػ  العامػػ  لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػي  العرتيػػ ،
 ، الرياض.9، ط،شؤوف المعموماتقطاع 

  ،31/10/2011، الدرب عمى قطاع غزة: الرصاص المصبوبجريدة الكرمؿ. 
 ( ،2008صػػالل، محرػػف، رػػعد، وائػػؿ:)  مركػػز الزيتونػػ  2006الوثــائق الفمســطينية لســنة ،

 .لمدرارات واالرتشارات، تيروت
  ،شكال في القيمو، شداد ، موقة الجزيػرة نػت، التفاوضالمياه الفمسطينية.. أزمة في الواقع وا 

3/10/2004. 
 2005-2000  المجــازر الصــييونية فــي فمســطين مــن المجنػػ  العرتيػػ  لحقػػوؽ االنرػػاف ،

11/1/2009. 
 التقريػػػػر االرػػػػتراتيجو اللمرػػػػطينو لرػػػػن  (: 2008) ،الزيتونػػػػ  لمدرارػػػػات واالرتشػػػػارات مركػػػػز

  .تيروت الممخص التنليذي،..  2007
 رسـمية يةإسـرائيم سياسـة :االغتيـال جـرائم (:2008) النرػاف،المركػز اللمرػطينو لحقػوؽ ا 

 غزة.، معمنة
  ،28/8/2014، الدرب عمى غزة في ارقامالمركز اللمرطينو لاعالـ. 
 ،راـ اهلل.، أربع سنوات عمى االنتفاضة الفمسطينية (:2004) مؤرر  الحؽ 

 
 



147 
 

 المواقع االلكترونية والصحفأخيراا: 

  ـ24/04/2007 ،جريدة الوطف، الرعودي 
  ، الــذكرى السادســة لدــرب الرصــاص المصــبوب عمــى غــزة  وجراديــا شػػتك  اإلعػػالـ العرتيػػ

 .7/12/2014، تتسع
  ،27/4/2006صحيل  الحياة . 
  ،األميــر ســعود الفيصــل واألميــر م ــرن يبدثــان مــع وفــد دمــاس تطــورات صػػحيل  الريػػاض

 .12/03/2006، ال ضية الفمسطينية
  ، 17/11/2006، 13380العدد صحيل  القدس المقدري. 
 ( ، 1981موقػػػة األمانػػػ  العامػػػ  لمجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخمػػػي  العرتيػػػ :) النظـــام األساســـي

 . 25/05/1981، أتو ظتو، مجمس التعاونل
  ،ــــة مدــــاوالتموقػػػػة وطػػػػف ــــة إماراتي ــــاط دثيث ــــي ال طــــري الســــعودي التدــــالف إلدب ، الترك

29/06/2015 ،http://www.watanserb.com 
 ،ـ.5/1/2007 وكال  رويترز لألنتاء 
  ،لالنتفاضـة الثانيـة وسـط تدـذيرات  15الفمسطينيون يديـون الـذكرى الــوكال  لمرطيف اليوـ

  .28/09/2015، ب يام ثورة ثالثة
  ،14/11/2013 ،دجارة السجيل أرقام وادصاءاتوكال  وطف لألنتاء.  
  ،1996ىبة النفق ، 2011وكال  ولا ،http://www.wafainfo.ps   
 
 

 األجنبيةمراجع الثانياا / 
1. Studies 

 
 Abi-Aad, Naji, (2006), Natural Gas in the Arab World, Paper presented for 

the 8th Arab Energy Conference, Amman. 

 Nayef, Ali, (1988): UAE stance forward Iraq-I ran war, M.A Thesis, 

Belgrade University, Serbia. 

 Frankel, Josef, (1963): The Making of Foreign Policy, Oxford University 

Press.  

 
2. Books 

 
 Fukuyama, Francis, (1989): The End of History and the last man, free press, 

New York. 

 Khomeninid, Eahrori, (1989): Iran and Threats Gulf security, Hong Kong, 

Macmillan. 

http://www.watanserb.com/
http://www.wafainfo.ps2/


148 
 

 kissinger, Henry,(1969), domestic politics and foreign policy, international 

politics and foreign policy, the free press, new York. 

 Kostiner, Josef,(1998): The United states and the Gulf states: Alliance in 

need , Middle East Review of International Affairs (MARIA) .Vol.2 . 

 Kuniholm, Bruce, (1984): The Persian gulf and united states policy: A Guide 

to Issues and reverences, Claremont,califrnia. 

 Perry, William, (1995): Gulf security and US policy, Middle East policy. 
 Record, Jeffery, (1989): the rapid Development force and us military 

Intervention in the Persian Gulf, Washington DC, corporate press, Cambridge 

Mass, Institute for foreign policy Analysis, Poston 

 Sankhonor, Anneo, and other, (1992): The American Heritage dictionary of 

English language, third Editin. Houghton Mifflin company, new York. 

  

3. Magazines 
 
 Rose, David, The Gaza Bombshell. VANITY FAIR magazine, April 2008, 

http://www.Vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804 

 

 

 

 
 

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804

