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  شكر وتقدیر
  

سبغ ، الحمدهللا على ما أبشیراً و  هادیاً , سلمصلى اهللا علیه و  بعث فینا محمداً هللا الذي  الحمد

فلك , القدرة على إتمام هذا الجهد المتواضعالمعرفة و فمنحني العلم و  ,علینا من نعمائه ظاهره وباطنة

  .الحمد یارب كما ینبغي لجالل وجهك وعظیم سلطانك

اضل الدكتور محمد جمیل دیر ومشرفي الفیم التقدیر ألستاذي القعظتقدم بجزیل الشكر و أ

رشاد ,شرافه على هذه الرسالةالشیخلي إل منحني من علمه ووقته طوال و  ,وما بذله معي من جهد وإ

  .األحترامو الشكر فله مني كل التقدیر و  ,فترة إعداد هذه الرسالة حتى نهایتها

عضاء الهیئة التدریسیة أ رامالك العرفان لكافة األساتذةویسرني كذلك أن اتقدم بعظیم الشكر و 

وأقدم خالص , في جامعة الشرق األوسط واإلداریین والعاملین فیها على حسن و طیب المعاملة

الكرام أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه  ةشكري وتقدیري لألساتذ

  .   ع أو المساندةكما وأشكر كل من ساهم في إنجاز هذا الجهد سواء بالتشجی, الرسالة

لى و كما  جامعة الشرق األوسط ممثلة برئیسها و نوابه  إدارةأتقدم بخالص الشكر والتقدیرإ

  .على جهودهم في رعایة طلبة الجامعة, األفاضل
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  داءـــاإله
  

  قدم هذا الجهد المتواضع أ
  

  ...إلى سندي ومعلمي والذي شجعني على طلب العلم دوماً 
  والدي

  ....بالدعاء لي و تشجیعي دائماً إلى من لم تتوقف 
  والدتي

لى ...إلى روح من ساندني منذ صغري    امرأة أعظموإ
  جدي وجدتي 
  ..إلى نبض قلبي 

  خواني أخواتي و أ
  ...رفیقات دربي ,والوفاء والمحبةإلى من جمعتنا المسرات 

  صدیقاتي 
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  الملخص باللغة العربیة

  تحاد األوروبيدراسة في طبیعة العالقة بین اال 

  )2012- 1993(العربي ومجلس التعاون لدول الخلیج 

  رشا مزهر صبار الجنابي: إعداد

  محمد جمیل الشیخلي: إشراف الدكتور

  

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة العالقة بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون 

لدول الخلیج العربي من حیث حجم المكانة االستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي في الساحة الدولیة 

  .وأنها تشكل محطة صراع الشعوب الدولیة للتنافس في الحصول على الثروة النفطیة

وتسعى الدراسة إلى إظهار مسار توجه دول مجلس التعاون الخلیجي في التنوع في إقامة 

  .العالقات الدولیة وتحدیدًا بعد انهیار نظام القطبیة الثنائیة

تحاد في جذور العالقات الدولیة بین اال تالدراسة من مشكلتها والتي بحثهذه تأتي أهمیة  

ثار إیجابیة في معالجة بعض القضایا آولما لها من , األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي

  .بتعاد عن مفهوم نظام أحادي القطبیة وتحویله إلى نظام متعدد األقطابالدولیة من ضمنها اال

أن قوة العالقات في مختلف مجاالتها بین كل من : تنطلق هذه الدراسة من فرضیة مفادها

ستقرار سیاسي في منطقة امجلس التعاون لدول الخلیج العربي واالتحاد األوروبي یؤدي إلى إحداث 

ولقد اعتمدت الدراسة في اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة على المنهج الوصفي . الشرق األوسط
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ما شكل التعاون : لإلجابة على أسئلة الدراسة من بینها ,التحلیلي باإلضافه إلى المنهج التاریخي

  بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي؟

  :وخلصت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أهمها

جهه لمنطقة الخلیج هو ضمان استمرار تدفق  و إن الهدف األساسي لالتحاد األوروبي في ت

نفطیة والطاقة مقابل ضخ وتوفیر الصناعات األوروبیة إلى دول االحتیاجات من اإلمدادات ال

  .مجلس التعاون الخلیجي

على مجلس التعاون الخلیجي أن یتفهم : وكذلك قدمت الدراسة عدد من التوصیات من بینها

  .المغزى الحقیقي للدور األوروبي ویتصرف ویتعامل ككتلة بإرادة موحدة كما االتحاد األوروبي
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Abstract 
Study in the nature of the relationship between the European 

Union and the Cooperation Council for States of the Arabian Gulf 

(1993-2012) 
Submitted by:Rasha Mezher 

Supervisor: 

Dr.Mohammed Jamil Al Shaykhali 
 

This study aims to identify the nature of the relationship between the European 

Union and The Cooperation Council for states of the Arabian Gulf in terms of the 

strategic size of the Arabian Gulf region in the international arena where it stands for as 

a struggle area for international parts that competes to have access to Oil wealth. 

The study also seeks to show the path that the GCC countries take to have 

diversity in the international relations, specifically after the collapse of the bipolar 

system. 

The importance of this study comes of its problem, which looked at the roots of 

international relations between the European Union and the Cooperation Council for the 

States of the Arabian Gulf, and because of its positive effects in the treatment of some 

international issues, including the move away from the concept of a unipolar system to 

either a multipolar system. 

The study has launched and started from an assumption stating that the strength of the 

relationship between each of the Cooperation Council of for states of the Arabian Gulf 

and the European Union leads to create a political stability in the Middle East. 

The study used the descriptive and the analytical approach. The study answers the 

following questions: what is the form of the cooperation between the European Union 

and the Cooperation Council for the states of the Arabian Gulf. 

The study found a number of conclusions, including: The main reason back the interest 

of the European Union in having cooperation with GCC countries is to ensure a 

continued flow of oil and energy supplies versus providing European industries the 

GCC countries. 

The most important recommendation submitted by the study is: The Gulf Cooperation 
Council should understand the real significance of the European Union and at the other 

hand the Gulf Council should act as a united bloc as the European Union.     
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 الفصل األول

  المقـدمــة
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  الفصل األول

  المقـدمــة
  

  :دـتمهی

عمیقة في  تحوالت وانهیار االتحاد السوفیتي عن 1991لقـد أسفرت حرب الخلیج الثانیة عام 

كنظریة الدیمقراطیة شبكة العالقات الدولیة وأصبحت تقوم على مجموعـة من النظریات اللیبرالیة 

  . المتعاظمـة لالقتصاد، واالعتماد المتبـادل، وخلق التكتالت االقتصادیة وحقوق اإلنسان والعولمة

یـة كمجموعات من النظم ومنـذ ذلك الحین تكاملت الجماعـة األوروبیة مع المنظومة العرب

مع إبقاء العالقات ) مجلس تعـاون الخلیج، االتحاد المغربـي، المشرق العربي(اإلقلیمیة الفرعیة تضم 

األوروبي تجاه المنطقة، وتحقیق  العربیة، وطبقًا لمحددات السیاسة العامة لالتحادالثنائیة مع الدول 

قامة ن   . ظام شرق أوسطي یضم الدول العربیة ودول الجوارتسویة سلمیة للنزاع العربي اإلسرائیلي وإ

إن العالقة بین المنظمتین اإلقلیمیتین كمـا في حالة االتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول 

الخلیج العربي ال یمكن عزلها عن تأثیر البیئة الدولیة وتدخالتها، وخاصة الوالیات المتحدة التي 

الضـرر بها إذا ما شعرت أن هذه العالقة قد تلحق  1991ام تسیطر على قمة النظام الدولي بعد ع

دُّه مصالحها القومیة وهـذا ما جسدته مواقـف  ُ واشنطن من الحوار أو أنها تتم على حساب ما تع

في المجالین النفطي والعسكري، ومحاوالتها االستناد في السیطـرة على  العربي األوروبي وتفصیله

قامة القواعد في منطقة الخلیج بعد عام  مصادر النفط وصفقـات التسلح ، وبعـد الحرب 1991وإ

  .2003على العراق عام 
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على مستوى العالقـات بین مجلس التعاون والمجموعة  لقد أثرت التطورات اإلقلیمیة والدولیـة

، 1990للكویت عام  ، ثم غزو العراق1980العراقیة اإلیرانیة عام األوروبیة منذ اندالع الحـرب 

بمخاطـر اإلرهاب القادم من  زادت من الشعور الغربي التي المتحدةالوالیات في  2001وأحداث 

المنطقة ومـا یمكن أن یحمله من تهدیدات على الخلیج مما دفع باالتحاد األوروبي إلى مزید من 

  . االهتمام بتوثیق عالقاته مع دول الخلیج العربیة

بالبعدین النفطي واالقتصادي على التعـاون كمنظمة إقلیمیة سباب متصلة لقد عملت أوروبا، أل

انطالقًا من أهمیتها كأكبر األسواق العربیـة استهالكًا للسلع , مع مجلس التعاون لدول الخلیج العربي

بین هذه الدراسة أن نناقشه كصیغة للتعاون  والمنتجات األوروبیة، وهو ما سنحاول فيواألسلحة 

   .ت اإلقلیمیة في عالمنا المعاصرالمنظما

إن اإلرادة السیاسیة لتعزیز التعاون بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخلیجي تبدو 

وال شك في أن تعزیز هذا . حاضرة لدى الجانبین، وتستند إلى االعتراف بالمصالح المشتركة

اء لتحقیق االستقرار في الشرق األوسط، وحل األزمات  التعاون سیساهم في تسهیل التبادل البنّ

عادة التوجه نحو نظام عالمي متعدد األقطاب   .وإ

  

  :مشكلة الدراسة

هتمامات فیما بینها واالتكمن مشكلة الدراسة في  تشابك العالقات الدولیة بإختالف المصالح 

وهذا یتطلب تفعیل السیاسة الخارجیة لكال التنظیمین لتحقیق  .التي بموجبها یتم تحدید األولویات

ویسعى األتحاد األوروبي لمعالجة بعض القضایا الدولیة مثل االرهاب الدولي ونزع التسلح , أهدافها

شاعة الدیمقراطیة وكذلك ینطبق األمر على  مجلس التعاون لدول الخلیج العربي   .الدولي وإ
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  :ةـدراسـة الـأسئل

  ل التعاون بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي؟ما شك -1

ما المرتكزات التي تقوم علیها العالقات بین األتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج  -2

  ؟العربي

ما التحدیات  التي تواجه كل من األتحاد األوروبي و مجلس التعاون في مجال العالقات  -3

  ؟الدولیة

  

  :ةـدراسـداف الــهأ

تأتي هذه الدراسة لتركز على العالقة بین األتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج 

  .2012حتى العام  1993 العربیة خالل الفترة الممتدة من

  :وتهدف الدراسة إلى تحقیق

  .العربيالتعرف على شكل التعاون بین األتحاد األوروبي و مجلس التعاون لدول الخلیج  -1

دراسة المرتكزات التي تقوم علیها العالقات بین األتحاد األوروبي و مجلس التعاون لدول  -2

  .الخلیج العربي

  .التحدیات التي تواجه األتحاد األوروبي ومجلس التعاون في مجال العالقات الدولیة بیان -3

  

  :ةــدراسـة الــأهمی

تحاد في جذور العالقات الدولیة بین اال ثبحثهمیة الدراسة من مشكلتها والتي تأتي أ

ثار إیجابیة في معالجة بعض القضایا آولما لها من , األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي
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بتعاد عن مفهوم نظام أحادي القطبیة وتحویله إلى نظام متعدد األقطاب ومن الدولیة من ضمنها اال

  :ن یستفید منهاأخالل هذه الدراسة نتوخى 

  .باحثون في مجال العلوم السیاسة -1

الباحثون في مجال العالقات الدولیة و تحدیدا األتحاد األوروبي كوزن دولي مؤثر على الساحة  -2

  .السیاسیة و األقتصادیة الدولیة

  .رفد المكتبة العربیة بهذه الدراسة -3

    

   :ةــدراسـة الـفرضی 

  :تقوم الدراسة على فرضیة رئیسیة مفادها

قوة العالقات في مختلف مجاالتها بین كل من مجلس التعاون لدول الخلیج العربي  أن"

  ."ستقرار سیاسي في منطقة الشرق األوسطاتحاد األوروبي یؤدي إلى إحداث واال

  

   :ةــدراسـدود الــح

عمدت هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على مسار العالقات بین مجلس التعاون لدول الخلیج 

  :اآلتیةتحاد األوروبي وذلك ضمن الحدود واالالعربیة 

  .تحاد األوروبيمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة واال :الحدود المكانیة

  .2012 – 1993 :الحدود الزمانیة
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     :ةــدراسـات الــمصطلح

تفاقیة اعلى  دولة، تأسس بناًء  27هو منظمة دولیة للدول األوروبیة یضم  :تحاد األوروبياال 

، ولكن العدید من أفكاره موجودة منذ 1992 الموقعة عام معاهدة ماسترختسم امعروفة ب

  .ات القرن الماضيیخمسین

هو منظمة إقلیمیة مكونه من ست دول أعضاء تطل  :مجلس التعاون لدول الخلیج العربي

هو . والكویت ،وقطر ،مانوسلطنة ُع  ،والسعودیة ،والبحرین ،اإلماراتهي  الخلیج العربيعلى 

 ،والكویت ،المملكة العربیة السعودیة: والتنسیق بین دول الخلیج الستة وهي منظمة إقلیمیة للتعاون

نشئ هذا المجلس في مایو عام أوقد , مانوسلطنة ُع  ،والبحرین ،وقطر ،واإلمارات العربیة المتحدة

 دوریاً  وقادة دول المجلس یعقدون اجتماعاً  ,مانة المجلس العامة في مدینة الریاضأوتقع , 1981

خر في شهر آ تشاوریاً  بین دول المجلس في شهر دیسمبر من كل عام و یعقدون اجتماعاً  بالتناوب

كما أن له لجان متعددة منها اللجنة األقتصادیة والصحیة وغیرها ویتشاور , مایو من كل عام

 ,عبد الكافي( .األعضاء لتنسیق سیاساتهم الخارجیة من خالل مجلس وزراء الخارجیة الخلیجیین

2005(  

  

   :ريـــار النظــــاإلط

الظواهر الدولیة بشكل موضوعي  إن الدراسة العلمیة للعالقات الدولیة تنطوي على دراسة

لقاء الضوء على األسباب والعوامل المحددة إنها . لتطورها والعمل على تطویر نظریة منها وشامل وإ

ه مونتسكیو، أي إیجاد روابط بالمعنى الذي ذهب إلی" قوانین" أو" ثوابت"أو " انتظام"تعني ایجاد 

  )2004, توفیق( .األشیاء ضروریة تشتق من طبیعة
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في وقت لم تكن  ولفترة طویلة استخدم مصطلح الدولیة لالشارة إلى العالقات بین الدول فقط، 

قاصرة لجوهر العالقات الدولیة  وال شك انها نظرة. العالقات الدولیة تعني سوى العالقات بین الدول

  .بین كیانات عدیدة ومختلفة الطبیعة یعكس الیوم ساحة واسعة ومتشابكة من التفاعالتالذي 

بالمالحظة والتحلیل والتنظیر من أجل  علم یهتم"یعرف جون بورتون العالقات الدولیة بأنها 

فراد بدراسة طبیعة وادارة والتأثیر على العالقات بین األ انها تهتم"، ویعرفها رینولدز "التفسیر والتنبؤ

تنافس خاص ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبیعة التفاعالت  والجماعات العاملة في میدان

دراسة التفاعالت بین أنواع "، ویعرفها ماكیالند بأنها "المؤثرة في هذا التفاعل بینهم والعوامل المتغیرة

ا  ."تفاعالتمن الكیانات االجتماعیة بما في ذلك دراسة الظروف المالئمة المحیطة بال معینة أمّ

العالقات الدولیة بأنها  كوینسي رایت، فیقدم تعریفًا واسعًا للعالقات الدولیة، وینبع من نظرته إلى

سواء كانت عالقات رسمیة أم غیر  عالقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العالقات الدولیة"

  ".رسمیة

مل على كل االتصاالت بین یش"الدولیة  ما فیریدرك هارتمان فیرى بأن مصطلح العالقاتأ

كل "، ویعرفها مارسیل میرل بأنها "الحدود الوطنیة الدول وكل حركات الشعوب والسلع واألفكار عبر

تتطلع نحو عبورها، هي تدفقات یمكن وصفها بالعالقات  التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى

هذه الدول ولكن أیضًا على بالطبع على العالقات بین حكومات  الدولیة، وتشمل هذه التدفقات

والمجموعات العامة أو الخاصة، التي تقع على جانبي الحدود، كما تشمل  العالقات بین األفراد

أیضًا  الدبلوماسیة، المفاوضات، الحرب، ولكنها تشتمل: األنشطة التقلیدیة للحكومات على جمیع

ریاضیة، ثقافیة و  جیة، سكانیة،اقتصادیة، ایدیولو : وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبیعة أخرى

  .سیاحیة
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العالقات السلمیة والحربیة بین الدول "تضم  ویرى دانیال كوالرد بأن دراسة العالقات الدولیة

 الوطنیة ومجموع المبادالت والنشاطات التي تعبر الحدود ودور المنظمات الدولیة وتأثیر القوى

  )2004, توفیق( .الوطنیة

الدولیة یتفق حوله جمیع الباحثین  وجود تعریف شامل وجامع للعالقاتوعلى الرغم من عدم 

أن العالقات الدولیة ظاهرة واسعة من  والمختصین، فإن االطالع على هذه التعاریف یوضح لنا

الوطنیة، إذ استخدم معظم المختصین عبارات مطلقة  المبادالت المتداخلة التي تجري عبر الحدود

اجتماعیة بالنسبة لماكیالند، وجماعات عامة وخاصة بالنسبة لكل من  اناتوشاملة لتعریفها مثل كی

  .ورینولدز كوینسي رایت ومیرل

نما تشتمل على العالقات غیر الرسمیة  وهي ال تشتمل على العالقات الرسمیة بین الدول، وإ

وطلب العلم  الروابط بین الدول، وحركة السیاحة فالتجارة والمال هي أشیاء تساهم في تطویر. أیضاً 

العالقات الثقافیة والفنیة عبر مختلف وسائل اإلعالم عملت  خارج البالد وهجرات الشعوب وتطویر

  .العالقات الدولیة هي األخرى على تطویر

بین الحكومات وتعد جزءًا مهمًا  الرسمي تتفوق النشاطات الخاصة أو حتى تتجاوز التعامل

المعیشة قد ازدادت بزیادة السلع والخدمات  مستویاتمن نتاج الحضارة الحدیثة، فضًال عن أن 

كما أسهم التقّدم في العلوم والتكنولوجیا المدعوم . فیها والتي یلعب النشاط التجاري الخارجي دوراً 

 العلماء وزیادة كثافة نشاط االتصاالت الدولیة في تطویر العالقات بین بواسطة تبادل المعرفة بین

  .الدول

نقصد العالقات بین الدول ألنها هي التي  العالقات الدولیة، فإننا غالبًا ماوحینما نتحدث عن 

ن حكوماتها لها سلطة تنظیم األعمال والتجارة والسفر  تصنع القرارات المؤثرة على الحرب والسالم وإ

األفكار السیاسیة والقضاء والجنسیة واالتصاالت والقوات المسلحة  واستغالل الثروات واستخدام
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األخرى المتعلقة بالشؤون الدولیة، ولكن العالقات الدولیة هي انعكاس لعدد غفیر  سة األموروممار 

مواطن  فحینما یسافر. االتصاالت بین األفراد ونشاطات المنظمات الدولیة والمؤسسات الثقافیة من

حینما والصراعات، و  دولة إلى خارج حدود بالده، أو حینما تتعلق النشاطات بین الدول بالصادرات

ویشمل ذلك . تصبح قائمة تسعى دولة ما لتطویر تجارتها مع دولة أخرى، فإن العالقات الدولیة

: حینما ترسل وكالة دولیة إنسانیة مثل أیضًا إرسال الدول لبعثاتها الدینیة للعمل في دول أخرى، أو

  )2004, توفیق( .إلى بلد یعاني من كوارث منظمة الصلیب األحمر أو الهالل األحمر مساعدات

نما تشمل الكیانات األخرى مثل وهكذا فالعالقات الدولیة ال تشمل : العالقات بین الدول فقط وإ

وغیر الحكومیة، واالتصاالت، والنقل، والتجارة والمال، والزراعة  المنظمات الدولیة الحكومیة،

لعالقات االجتماعیة الدولیة، والفلسفة، والثقافة مما قد أرسى العدید من ا والعمل، والصحة، والعلوم

والدول . إلضفاء نشاط واسع على العالقات بین الدول" الدولیة"على ظهور مصطلح  وساعد ذلك

 بلغ حجم سكانها، سواء كان صغیرًا مبعثرًا في قرى أو كبیرًا یصل تعداده إلى عشرات مهما

قیام عالقات  فال یمكن أن تؤثر. المالیین، لن تقیم عالقات دولیة إذا ما انعدم االتصال فیما بینها

بتاتًا في قیام العالقات  دولیة إال بعد ظهور االتصاالت بین الدول، والعزلة طبقًا لذلك ال تسهم

  .الدولیة

للحصول على معرفة عامة حول سلوك الجماعات  إن هدف العالقات الدولیة هو السعي

  . القضایا السیاسیةاألحداث أو  السیاسیة وسلوك األفراد والمساعدة على فهم

والتنظیر في دراسة وتفسیر األحداث في  وبما أن العالقات الدولیة تهتم بالمالحظة والتحلیل

اع القرار ربما یصبحون في موقف یقدرون من خالله تحدید  العالقات بین الدول، فإّن الساسة وُصنّ

ل المشكالت الدولیة أهدافهم الوطنیة وبما یؤدي إلى ح السیاسات التي یمكن أن تحقق بثقة

  .والسالم بین الدول وتحقیق نتائج أفضل لالستقرار والمساهمة في تطویر العالقات
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نظرًا لما یعتقده البعض بأن الدول  لذا یظل تحقیق السالم الهدف األسمى للعالقات الدولیة

فراد في المبادئ األخالقیة التي تدفع األ تسعى لكي تتصرف في عالقاتها الخارجیة طبقًا لنفس

مصلحة مشتركة وشاملة تقوم على أساس إقامة السالم  التصرف، فإن ذلك یجعلها تقتنع بأن لها

  .دولیة بواسطة مؤسسات

التي تساهم في معرفة ماذا ترید  إن العالقات الدولیة تساعدنا في الكشف عن أفضل السبل

  .في التصرف هذه الطریقة ولماذا سلكت, ولماذا انتظمت في مجموعات خاصة, الشعوب

لقد تأثرت أوروبا في توجهاتها نحو التكامل بالظروف الموضوعیة التي خلقتها الحرب 

العالمیة الثانیة، واتسمت حركاتها باالستیعاب الكامل للمعطیات القائمة داخل أوروبا، بما في ذلك 

 ,الصوالحه( .والحروباآلثار المدمـرة للحرب فاعتمـدت أسلوب الحوار والتعاون بدیًال للصراعات 

1994: 154( 

وأثرها على وتحسینًا لمكانة المجموعـة األوروبیة في النظام الدولي ومواجهة السیاسة السوفیتیة 

دول أوروبا على توحید صفوفها وتكاملها في وجه أي غزو  أوروبا بعد الحرب الثانیة، وعملت

سوفیتي لغرب أوروبا، ذلك التكامل الذي من شأنه أن یبدّد الشكوك من اندالع حروب جدیدة في 

  .القارة

إن رحلة التوحید للجماعة األوروبیة قد سارت بطریقة هادئة ومتدرجة منذ اتفاقیة الفحـم 

التي ركزت  1957عـام  إنشاء الجماعـة االقتصادیة األوروبیةتتطور بوأخذت  1951والصلب عام 

 :2004 ,حامد(. وزراعیة مشتركة التجارة، وخلق سوق مشتركة، وسیاسة تجاریةعلى إزالة القیـود على 

101(  

لتوحید العملة ، ومعاهدة أمستردام 1992وتابعـت هذه الخطوات بتوقیع معادة ماسترخت عام 

الشرقیة لیصبح سكان االتحاد انضمت لالتحاد عشر دول من أوروبا  2004، وفي عام 1997عام 
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ملیون، وازدادت مساحة االتحاد بدخول هذه الدول التي كانت ضمن المحیط االستراتیجي  450

  .لروسیا

ن االتحاد واحدة من أكبر التكتالت االقتصادیـة اإلقلیمیة بعد تكتل نافتا  وكمنظمة إقلیمیة، یكوّ

NAFTA  نَّ الدوافع الداخلیة باإلضافة إلى البیئـة اإلقلیمیة التي الذي یضم دول أمریكا الشمالیة، وإ

  . ان الحـرب الباردة أو فیما بعـدها قد دفعت باتجاه هذا التكتـل اإلقلیمي األوروبيسادت إبّ 

 وقد كان النموذج األوروبي في التكامل حاضرًا في أذهان بقیة دول المناطق اإلقلیمیة

لالستفادة من تجربته في هذه المناطق ومنها دول الخلیج العربي إلى أن حانـت الفرصة لذلك عام 

بعد اندالع الحرب العراقیة اإلیرانیة والتي خلقت االحساس بالخطر لدى هذه الدول فسارعت  1981

  .من إقامة مجلس تعاون بینها

  

 :ةــابقـات الســدراسـال

 :ةــربیــات العــدراسـال  -  أ

: یلولأ 11 االوروبیة بعد العالقات العربیة" :بعنوان، )2005(العالن، رفعت، دراسة  -1

  ."فاقالواقع واآل

والطروحات الضروریة حول عالقة العرب  من التساؤالت المهمة أجابت الدراسة على الكثیر

وقد تم تناول العدید من القضایا ذات األهمیة فیما یتعلق بالعالقات العربیة  وروبا،أو 

ورومتوسطیة وروبي كالشراكة األاأل فقد ركزت على مشاریع التعاون العربي, األوروبیة

وسط الكبیر على العالقة بین األ میركیة كمشروع الشرقثر المشاریع األأومستقبلها، و 

  .الطرفین
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 ."االتحاد األوروبي ودوره في النظام العالمي الجدید" :بعنوان، )2009(، دراسة الجمیلي  -2

نقسامات، وفي وقت بدأت الدول تتفكك وتنقسم یشهد العالم مزیدًا من التفتت واالفي وقت 

تحاد األوروبي كقوة دولیة فاعلة تتزاید أهمیتها یومًا بعد یوم، إلى دویالت ضعیفة، یظهر اال

نقسام، ندماج بدًال من االتحاد واالوعلیه، إلقاء الدراسة الضوء بدایة على أهمیة عملیة اال

  .تحاد إذا ما توفرت له السبل المؤدیة لذلكلبحث في إمكانیات نجاح هذا االوثانیًا ا

وروبي على توحید تكمن إشكالیة هذه الرسالة في البحث عن مدى قدرة دول اإلتحاد اال

قتصادي في مواجهة الوالیات سیاساتها الخارجیة وبالتالي لعب دور سیاسي مكمل لدورها اال

وحد في مجال العالقات الدولیة بعد ثل النظام المسیطر األكونها تم المتحدة األمیركیة،

انتهاء االتحاد السوفیتي ومقدرتها على تجاوز التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تهدد بقاء 

  .تحاد األوروبيستمرار االاو 

ما هي األسس : وفي محاولة الدراسة لمعالجة هذه اإلشكالیات  برزت  تساؤالت عدة أهمها

تحاد األوروبي في النظام العالمي الجدید؟ تحاد األوروبي؟ ما هو دور االعلیها االالتي قام 

ما هي مواقف دول  تحاد األوروبي والوالیات المتحدة األمیركیة؟ما نوع العالقة بین اال

حتالل فلسطین والعراق؟ ما اتحاد األوروبي من القضایا الساخنة في العالم وعلى رأسها اال

ما هي أبرز  د األوروبي تجاه الدول األوروبیة واآلسیویة المنافسة؟تحاهي سیاسة اال

تحاد في ظل الظروف الحالیة، هل لدى اال تحاد األوروبي؟التحدیات التي تواجه مسیرة اال

ستنادها للمنهج او قامت الدراسة من خالل  مكانیة لتبوؤ مركز قطبي منافس؟ااألوروبي 

الت لمعرفة الدور االتحاد األوروبي في النظام الدولي التحلیلي في اإلجابة عن هذه التساؤ 

  .الجدید
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ات المتحدة في أعقاب السیاسة الخارجیة للوالی" :بعنوان، )2009(, دراسة كامیرون -3

هیمن عالمي أم شرطي متردد؟   "الحرب الباردة مُ

تقدم الدراسة تقییما ألداء السیاسة الخارجیة األمریكیة في عهد الرئیس األسبق بل كلینتون، 

وتبحث الدراسة  كذلك في األسالیب التي . بوش. والرئیسین جورج بوش وابنه جورج دبلیو

م التغیرات الثوریة التي انتهجتها الوالیات المتحدة األ مریكیة عقب الحرب البادرة، ثم یقیّ

األمریكیة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر  شهدتها السیاسة الخارجیة واألمنیة

، وتتطرق إلى االتجاهات غیر الواقعیة التي سادت الفترة الرئاسیة األولى من عهد 2001

في سیاسته الخارجیة في فترته الرئاسیة بوش، ویشیر إلى التغیرات الممكنة . جورج دبلیو

  .الثانیة

واصر التعاون بین دول المجلس واالتحاد أتعزیز  " :بعنوان، )2009(، دراسة كوخ وبور -4

  ."روبي على صعید التعلیم العاليو األ 

الجسر حول الدبلوماسیة العامة لتعزیز التواصل بین دول المجلس "في إطار مشروع 

تقدم الدراسة مقترحات عملیة ملموسة حول سبل توسیع آفاق التعاون " واالتحاد األوروبي

مبتكرة أمام بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون في قطاع التعلیم العالي مع طرح أفكار 

المسؤولین وصناع القرار من الجانب األوروبي والخلیجي وتسلیط الضوء على برامج 

  .وآلیات جدید للتعاون إلى جانب بحث أفضل السبل لتطبیق جوانب اإلصالح

  :ةــات األجنبیــدراسـال   - ب

یطالیا ودول " :بعنوان، )2008(، دراسة كوخ -1 تعزیز التعاون بین االتحاد األوروبي وإ

  ."األبعاد السیاسیة واالقتصادیة والطاقة: المجلس
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ركزت الدراسة على ثالثة محاور رئیسة وهي تعزیز العالقات األوروبیة الخلیجیة في ظل 

وأمن صیاغة نظام األمن اإلقلیمي في منطقة الخلیج  ,آلیات العولمة والمستجدات اإلقلیمیة

  .األوروبیة الطاقة

نه یسلط الضوء على الفرص الجیدة التي تلوح في األفق لتنفیذ جدول األعمال الطموح أكما 

الذي یصبو إلى توطید العالقات الحالیة بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون، كما یتناول 

حتیاطي النفط بالرصد والتحلیل جملة من المجاالت مثل تعزیز أواصر التعاون في تطویر ا

االستراتیجي، وتحسین أنظمة التعلیم في دول المجلس من خالل االستعانة بالتجارب 

األوروبیة، وسبل اإلفادة من االستثمارات الخلیجیة والخبرة األوروبیة في تطویر النظم 

  .االقتصادیة في دول البحر المتوسط المجاورة

یة السعودیة ودول مجلس التعاون المملكة العرب" :بعنوان ،)2009(, دراسة الدریبي -2

مكانیات عالقة غیر متكافئة: واالتحاد األوروبي   ".حدود وإ

هدفت الدراسة إلى تقدیم دراسة شاملة حول إمكانیة إقامة عالقة بین المملكة العربیة 

ونظرًا إلى . السعودیة في إطار مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وبین االتحاد األوروبي

لمشتركة بینهما، فإن من المستغرب فعًال أن أشكال التعاون بینهما لم ترق إلى المصالح ا

فلیس هناك حتى اآلن إال القلیل من االهتمام األكادیمي الذي یركز . مستوى هذه المصالح

یحاول هذا الكتاب أن یتناول . على العالقة بین المملكة العربیة السعودیة واالتحاد األوروبي

العقبات التي تعترض سبل االرتقاء بهذه العالقة وكذلك العوامل الخارجیة  بالرصد والتحلیل

التي تؤثر علیها مثل الوالیات المتحدة األمریكیة واعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 

  .والحرب على اإلرهاب
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تتوزع الدراسة على محاور أساسیة وتتناول أهم القضایا التي تؤثر في هذه العالقة الناشئة 

وباإلضافة إلى ذلك فقد تمت . لدینامیات األمنیة وقضیة حقوق اإلنسان واالقتصادمثل ا

السعودیة التي تشمل  -  دراسة وتحلیل مجاالت مهمة أخرى مثل دینامیة العالقة األوروبیة

وبالرغم من أن العالقة مزدهرة على الصعید . األمن واالقتصاد السیاسي والثقافة السیاسیة

لم تتطور بنفس القدر على المستوى المؤسسي األمر الذي یمنعها من إال أنها . التجاري

االرتقاء لتصبح شراكة استراتیجیة، ویمكن أن یعزى ذلك لعدة عوامل رئیسیة منها 

االختالف الحضاري بین االتحاد األوروبي وبین المملكة العربیة السعودیة والدور الذي 

  .تلعبه الوالیات المتحدة

  

   :الدراسة عن الدراسات السابقةما یمیز هذه 

إن ما یمیز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة التي تطرقت إلى العالقات السیاسیة بین 

أما هذه , تحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة من حیث التبادل الدبلوماسياال

هتمامات فیما تطابق المصالح واالنها ستركز على الجوانب المتطابقة لكال التنظیمین من إالدراسة ف

یتعلق بمعالجة بعض القضایا الدولیة المطروحة التي من شأنها االبتعاد عن نظام أحادي القطبیة 

  .دراسة تحلیلیة منهجیة تبین ذلك, وجعله نظام متعدد األقطاب
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   :ةــدراسـة الـمنهجی

تحاد وشكل العالقات بین االستخدام المنهج التأریخي لبیان تطور اتسعى الدراسة إلى 

ومن ثم نستغین بالنمهج الوصفي التحلیلي لبیان , األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

 .ستقرار منطقة الشرق األوسطاأثر العالقات على مستقبل و 
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  الفصل الثاني
  اإلطار التنظیمي لالتحاد األوروبي

  ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي
  

  :مقــدمــة

  :تعریف المنظمة الدولیة

للمنظمة الدولیة، فإن ثمة قواسم مشتركة رئیسة فیما  ءبالرغم من تباین التعریفات بین الفقها

، وبالشخصیة "دائمة تتمتع باإلرادة الذاتیةهیئة دولیة "، ویمكن تعریف المنظمة الدولیة بأنها ابینه

القانونیة الدولیة المستقلة تنشأ باتفاق مجموعة من الدول، لمباشرة االختصاصات التي یتضمنها 

  :ومن هذا التعریف نستخلص العناصر الرئیسیة للمنظمة وهي. االتفاق المنشئ للمنظمة

حیث طبیعة تكوینها ومن حیث تتجلى أو تظهر هذه الصفة للمنظمة من  :الصفة الدولیة -1

الدولیة كقاعدة عامة ال تنشأ إال بمقتضى اتفاق بین دول طبقًا لما تقرره  ةعضویتها، فالمنظم

قواعد القانون الدولي، وربما كان هذا هو السبب الذي دفع البعض إلطالق تسمیة المنظمات 

الحكومیة أو الخاصة التي  الدولیة الحكومیة على هذه المنظمات تمییزًا لها عن المنظمات غیر

تنشأ عن طریق اتفاقات تعقد بین جماعات أو هیئات خاصة تنتمي لجنسیات مختلفة مثل 

منظمة الصلیب األحمر أو منظمة الطیران المدني الدولي التي تضم شركات لیست بالضرورة 

 )11:2007,السید. (شركات حكومیة

ات الطابع الفني أن تقبل في عضویتها كذلك الحال فقد تتطلب طبیعة المنظمات الدولیة ذ

. هیئات من غیر الدول، كما هو الحال في اتحاد البرید العالمي ومنظمة األرصاد الجویة

وتجدر اإلشارة إلى أن النشاطات الدولیة التي تضطلع بها المنظمات غیر الحكومیة أو 
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ع من التعاون بینها وبین الخاصة والتي تخضع لألنظمة الداخلیة لدولة أو دول معینة، بوجود نو 

الحكومیة، وقد نظم میثاق األمم المتحدة في المادة الحادیة والسبعین هذا التعاون، إذ  تالمنظما

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن یجري الترتیبات للتشاور مع الهیئات غیر "تنص على أنه 

  )12: 2007, السید( ". الحكومیة التي تعنى بالمسائل في اختصاصه

فالمنظمات الدولیة ال تنشأ إال بمقتضى اتفاقات دولیة تعقد بین ممثلي حكومات الدول، والدول 

كقاعدة عامة هي أعضاء المنظمات الدولیة، ومن هنا وجد الفرق بینها وبین المنظمات الدولیة 

 27غیر الحكومیة، إلى هذا الفرق أشار قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي الصادر في 

حیث جاء فیه أن كل منظمة ال تنشأ عن طریق اتفاقات بین  الحكومات،  1950لعام شباط 

غیر الحكومیة،  تتعد منظمة دولیة غیر حكومیة، ولكن هذا ال یمنع من قیام بعض المنظما

ومن االعتراف لها بشخصیة محددة في القانون الدولي بما في ذلك حق إبرام المعاهدات 

  )27: 1976, سرحان. (مات الدولیةالدولیة مع الدول أو المنظ

الهدف من إنشاء المنظمة الدولیة هو مباشرة اختصاصات معینة،  :الدیمومة أو االستمرار  -2

وهذه االختصاصات تتصف بالدوام، وترتیبًا على ذلك یجب أن تكون الهیئات التي تضطلع بها 

لدول األعضاء بقصد من ذلك، أن المنظمة تقوم من أجل تحقیق التنسیق في سیاسة ا. دائمة

منع ما قد ینشب بینها من خالفات وهذا االختصاص العام الذي یهدف إلى حفظ السلم واألمن 

الدولیین هو اختصاص دائم، وعلیة فالعبرة في توافر عنصر الدیمومة واالستمرار، هو في بقاء 

  .هاالمنظمة الدولي قائمة على المصالح المشتركة التي أنشأت ككیان مستقل لتحقیق

وأن االستمرار یمیز المنظمات الدولیة عن المؤتمرات الدولیة التي تنعقد في تواریخ وأماكن 

. تملیها الظروف لهدف محدد ثم تنفض فور تحقیق هذا الهدف بالتوصل إلى اتفاق أو عدمه

في حین أن أجهزة المنظمات الدولیة تجتمع في تاریخ ومكان ثابتین، على آیة حال فالمقصود 
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رار المنظمة هو أن یكون لها أجهزة في حالة تسمح لها أن تباشر االختصاصات المنوطة باستم

بها بصورة منتظمة، ذلك الن الغرض یحب أن تكون األجهزة التي تضطلع بتحقیق تلك 

المصالح ذات وجود مستمر ودائم، وأن دوام المنظمة واستمرارها هو الذي یؤكد استقاللها عن 

  .یبلور إرادتها الذاتیةالدول األعضاء فیها و 

یجب أن تتمتع المنظمة الدولیة بإرادة مستقلة عن إرادة الدول األعضاء،  :اإلرادة المستقلة -3

وهذه اإلرادة تظهر فیما یصدر عن . لتتمیز شخصیتها عن شخصیة الدول األعضاء فیها

ن القول حتى یمك ةالمنظمة من قرارات، ولیس من الضروري أن یكون قرار المنظمة باألغلبی

بأنه یعبر عن إرادة ذاتیة ومستقلة للمنظمة، إذ أن إرادة الدول األعضاء حتى یمكن القول بأنه 

ن أسهمت أو اشتركت  یعبر عن إرادة ذاتیة ومستقلة للمنظمة، إذ أن إرادة الدول األعضاء وإ

لى المنظمة في تكوین إرادة جدیدة، إال أن هذه اإلرداة الجدیدة تعتبر مستقلة ومتمیزة وتنسب إ

نفسها، وعلیة فإن اإلرداة هي التي تظهر في صورة قرار ینسب للمنظمة یلتزم به جمیع 

ویجدر التنویه بأن إرادة المنظمة ال تكون صحیحة إال . األعضاء سواء وافقوا علیه أم لم یوافقوا

في حدود إذا اتبعت في إظهارها القواعد الواردة في االتفاق الذي أنشاها ومارستها المنظمة 

وكذلك فان أثار تصرفات المنظمة الدولیة . االختصاصات التي تنص علیها هذا االتفاق

  .تنصرف عن المنظمة نفسها باعتبارها شخصیًا ودولیًا مستقًال على الدول األعضاء فیها

من المسلم به أن وجود المنظمة الدولیة ال بد أن یستند بالضرورة إلى اتفاق  :الصفة االتفاقیة -4

ئها ویخرجها إلى حیز الوجود، وهذا االتفاق یحدد أهداف المنظمة واختصاصاتها وأجهزتها، ینش

الدولیة إنما تنشأ باالتفاق الحر للدول  ةوأطراف هذا االتفاق هي الدول ذات السیادة، فالمنظم

األعضاء فیها وذلك بموجب وثیقة هي في حقیقتها معاهدة دولیة یخضع لما تخضع له 

  .ظل القانون الدولي المعاهدات في
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وفي هذا الصدد یتمیز نشوء المنظمة الدولیة عن نشوء الدولة، فالدولة تنشأ فور توافر عناصر 

الشعب واإلقلیم والسیادة، دون أن یتوقف ذلك على موافقة الدول األخرى، في حین أن : ثالثة

ا الكیان الجدید، أال وهو نشوء المنظمة الدولیة یستلزم االتفاق بین الدول المعنیة على إنشاء هذ

المنظمة الدولیة التي هي كائن أوجدته الدول بالشكل والخصائص والسلطات التي اتفقت علیها 

  )14: 2007,السید. (إرادات الدول

یتناول الفصل الثاني اإلطار التنظیمي لألتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج 

ویتناول  .ول األول النشأة والتكوین لألتحاد األوروبيحیث تم تقسیمه إلى مبحثین تنا, العربیة

  .المبحث الثاني النشأة والتكوین لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
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  .النشأة والتكوین لالتحاد األوروبي: المبحث األول
  

الوحدة األوروبیة هي أوًال وقبل كل شيء مشروع فكري تبلور في أذهان مفكرین وحكماء 

قبل أن یتحول إلى مشروع سیاسي تسهم في , وفقهاء ورجال قانون ومصلحین اجتماعیینوفالسفة 

بنائه على أرض الواقع مؤسسات تحظى بدعم رؤساء الدول والحكومات وقطاع كبیر من النخب 

ولم یظهر هذا المشروع فجأة أو . السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة في مختلف الدول األوروبیة

نما تبلور تدریجیًا وعبر قرون , نص متكامل وقابل للتطبیق على أرض الواقعیخرج في صورة  وإ

كما تباینت مضامینها وما انطوت علیه من , من خالل رؤى فكریة تباینت دوافعها وأهدافها, طویلة

غیر أن هذه . آلیات لحل المشاكل والعقبات والمعضالت التي تعترض طریق الوحدة األوروبیة

لوقت نفسه مخزونًا فكریًا هائًال نهل منه رجال الحكم والسیاسة بما یتناسب مع الرؤى شكلت في ا

كل مرحلة بدت فیها الظروف العالمیة واإلقلیمیة والمحلیة ناضجة لنقل حلم الوحدة االوروبیة 

  .تدریجیًا إلى عالم الواقع

ة القرن الثالث وقد كان الدافع وراء فكرة الوحدة األوروبیة وعندما ظهرت ألول مرة في نهای

كان الهدف من وراء طرح هذه . كان دینیًا بحتًا في البدایة, عشر وبدایة القرن الرابع عشر المیالدي

حیث بدت , "الكافر"في مواجهة الشرق " المؤمن"الفكرة أوًال وقبل كل شيء تقویة الغرب المسیحي 

ة الرباط الجامع الوحید بین شعوب بمثاب, الملتفة حول التعالیم المسیحسة حینذاك, العقیدة الدینیة

, وظل هذا الدافع الدیني یشكل. تنتمي إلى أصول عرقیة وتاریخیة وثقافیة شدیدة االختالف والتباین

إلى أن , أحد أهم الدوافع الرئیسیة المحركة لفكرة الوحدة األوروبیة, وحتى نهایة القرن الثامن عشر

ترتبط بالمصالح المادیة والمعنویة أو باالفكار , ىبدأت تنافسه وتحل محله تدریجیًا دوافع أخر 

والعقائد واألیدیولوجیات السیاسة وخصوصًا مع تنامي قوة التیار العلماني في أوروبا واستقرار 
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دع ما لقیصر لقیصر و ما "العالقة بین الدین والدولة على أساس الفصل الكامل بینهما وفقًا لمبدأ 

  ".هللا هللا

ات الفكریة التي طرحت لتحقیق الوحدة األوروبیة ظلت لقرون طویلة غیر أن كافة المشروع

مجرد رؤى طوباویة غیر قابلة للترجمة على , واألیدیولوجیة, وبصرف لنظر عن منابعها الفكریة

فلم تكن هذه المشروعات قادرة على طرح حلول مقنعة للتغلب على التباین الكبیر في . أرض الواقع

وهو التباین الذي خلق بیئة من التنافس , لقومیة بین الدول األوروبیةالمصالح وفي الطموحات ا

  ). 92- 91: 2004, نافعة(وتسبب في اندالع أزمات وحروب كثیرة ومدمرة , والصراع الحاد

انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بهزیمة ألمانیا والیابان واستسالمهما، وانتصار دول الحلفاء  عقب

ذ كانت الدول المشاركة في الحرب وقتئٍذ تعاني من تخلف إبا الغربیة، و التي تضم معظم دول أور 

ولذا جاءت فكرة إنشاء السوق األوربیة المشتركة ومن ثم . یةتاقتصادي وخصوصًا في البنى التح

بي بما یخدم مصالح الدول المشاركة كإجراء أولي وفوري إلعادة بناء ما دمر خالل و االتحاد األور 

  . و أثارهافترة  الحرب ومح

وأثرها على وتحسینًا لمكانة المجموعـة األوروبیة في النظام الدولي ومواجهة السیاسة السوفیتیة 

دول أوروبا على توحید صفوفها وتكاملها في وجه أي غزو  أوروبا بعد الحرب الثانیة، وعملت

روب جدیدة في سوفیتي لغرب أوروبا، ذلك التكامل الذي من شأنه أن یبدّد الشكوك من اندالع ح

  )15: 1992 ,الشنواني(القارة 

إن رحلة التوحید للجماعة األوروبیة قد سارت بطریقة هادئة ومتدرجة منذ اتفاقیة الفحـم 

م التي ركزت 1957عـام  تتطور بإنشاء الجماعـة االقتصادیة األوروبیةوأخذت  1951والصلب عام 

  .وزراعیة مشتركة وسیاسة تجاریة التجارة، وخلق سوق مشتركة،على إزالة القیـود على 
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لتوحید العملة ، ومعاهدة أمستردام 1992وتابعـت هذه الخطوات بتوقیع معادة ماسترخت عام 

الشرقیة لیصبح سكان االتحاد دول من أوروبا شر انضمت لالتحاد ع 2004، وفي عام 1997عام 

ملیون، وازدادت مساحة االتحاد بدخول هذه الدول التي كانت ضمن المحیط االستراتیجي  450

  . لروسیا

ن االتحاد واحدة من أكبر التكتالت االقتصادیـة اإلقلیمیة بعد تكتل نافتا  وكمنظمة إقلیمیة، یكوّ

NAFTA نَّ الدوا الداخلیة باإلضافة إلى البیئـة اإلقلیمیة التي فع الذي یضم دول أمریكا الشمالیة، وإ

  . سادت إبان الحـرب الباردة أو فیما بعـدها قد دفعت باتجاه هذا التكتـل اإلقلیمي األوروبي

الدول مسیرة إقامة االتحاد ودسترته باعتراض بعض  وبعد وضع الدستور لالتحاد، اصطدمت

لمرحلـة الحقة  لنظر في عملیة الدستور الموحد ألوروباإعادة اوهولندا، وهـو ما یستدعي  ،مثل فرنسا

  .ریثما یتم االتفاق بین دول االتحاد على صیغة بدیلة

الحالي كاٍف منذ عقد الخمسینیات، حتى مطلع القرن  ولقد تمكن األوروبیون على مدى زمني

مجلس الوزراء (والتنفیذیـة ) البرلمان األوروبي(التشریعیـة  من إكمال بناء مؤسساتهم ذات الوظائف

مجال التكامل االقتصادي والتقدم بخطى ثابتة في ) العـدل األوروبیة محكمة(والقضائیة ) األوروبي

سیمـا  ومن تشكیل سیاسة خارجیة موحدة إلى حٍد مـا إزاء القضایا اإلقلیمیة ال القانونيوالسیاسي و

  ) 13: 2009,صوالحة( .ون الخلیجيمنظمة مجلس التعا

وقد كان النموذج األوروبي في التكامل حاضر في أذهان بقیة دول المناطق اإلقلیمیة لالستفادة 

بعد  1981من تجربتة في هذه المناطق ومنها دول الخلیج العربي إلى أن حانت الفرصة لذلك عام 

بالخطر لدى هذه الدول فسارعت إلقامة  اإلیرانیة والتي خلقت اإلحساس - اندالع الحرب العراقیة 

  ).14: 2009, المصالحة. (مجلس التعاون بینها
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شكل  إلىأقرب  ,ه التنظیمي وبنیته المؤسسیةلمن حیث هیك ,األوروبي یبدو إن االتحاد

منظمة دولیة حكومیة تقوم  أيومن المعروف أن . شكل الدولة إلىالمنظمة الدولیة الحكومیة منه 

تحاد األوروبي ال یمثل استثناؤء عن هذه واال .تیاري الحر بین الدول األعضاءخعلى التعاون اال

بالقدر المتاح من اإلرادة المشتركة للدول  ألن وجوده واستمراره وتطوره كان على الدوام رهناً , القاعدة

  .األعضاء

 إلىري الحر بین عدد من الدول هو الوصول ختیالكن حین یكون الهدف من التعاون اال

شكال الوحدة أبتحقیق شكل ما من  ,نهایة المطاف تسمح في ,التكامل واالندماجمن درجة 

یصبح من الضروري أن تتنازل الدول المعنیة عن قدر متزاید من سیادتها لصالح  ,السیاسیة

 ,بل مخولة من الناحیة العملیة أیضا, ةخیرة تبدو كأنها مطالبهذه األ یجعلوهو ما  ,المنظمة الولیدة

من جانب هذه  إلیهامحل الدول األعضاء للقیام بالوظائف المتزایدة التي توكل  بأن تحل تدریجیاً 

صنع القرار في أي منظمة تكاملیة  وآلیاتتعكسها البنیة المؤسسیة  أنوتلك حقیقة یفترض  .الدول

 علیهوروبي من خالل ما سنلقي ة االتحاد األوهو ما یتجلى بوضوح تام في حال ,أو اندماجیة

  )189: 2004 ,نافعة( .وروبيالضوء من خالل التعریف بالهیكل التنظیمي لالتحاد األ

  

  :الهیكل التنظیمي لالتحاد األوروبي

  : المجلس األوروبي -1

یعد المجلس األوروبي السلطة العلیا في الجماعة األوروبیة بحكم أنه یضم رؤساء الدول 

الذین یجتمعون ثالث مرات سنویًا في عاصمة الدولة العضو , والحكومات للدول االعضاء

حیث یوجد المقر الرئیسي للجماعة , أو في بروكسل, التي تشغل رئاسة مجلس الوزراء

  ).63-62: 1986, سعید(األوروبیة 
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ر أن یتخذ فیالحظ أنه یند, أما فیما یتعلق بأسلوب عمل المجلس وطریقة صنع القرارات فیه

أو یشرع قوانین واجبة التطبیق والنفاذ , أو یصدر توجیهات, المجلس األوروبي قرارات ملزمة

نما یكتفي في الغالب ببلورة توجهات وسیاسات وبرامج عامة, الفوري صدار بیانات أو , وإ وإ

ولذلك ال توجد حاجة إلى إجراء تصویت ألن ما یصدر عنه عادة ما , نداءات أو توصیات

وبهذا المعنى یمكن القول بأن المجلس األوروبي . ن محصلة لعملیة تفاوضیة مستمرةیكو 

إلى مرجعیة مؤسسیة علیا تحال إلیها كافة المشكالت التي یستعصي حلها على , عملیاً , تحول

وعادة ما یبنجح المجلس من خالل عملیة تفاوض مدروسة ومنتظمة في . المؤسسات األخرى

ثم یعید الكرة إلى ملعب , س ومناهج لمعالجة تلك المشكالتالعثور على مفاتیح وأس

قبل أن تعود إلى , المؤسسات األخرى لتستكمل دورها في بحث ودراسة الجوانب واألبعاد الفنیة

وبهذه الطریقة تمكن المجلس االوروبي بالفعل من . المجلس من جدید لیقرها بشكل نهائي

وتغلب على العدید , یق الوحدة االقتصادیة والنقدیةتذلیل العدید من العقبات التي اعترضت طر 

الطلب : مثال(من األزمات التي ثارت بسبب مطالب خاصة ببعض الدول األعضاء 

أو لتحدید الشروط , )البریطاني المتكرر بإعادة التفاوض حول أسس توزیع أعباء المیزانیة

ألزمات المتعلقة بالعضویة أو ا: مثال(وتهیئة األوضاع الالزمة لمتابعة المسیرة األوروبیة 

: 2004, نافعة). (باستراتیجیة التعامل مع األوضاع المترتبة على انهیار االتحاد السوفیتي

193(  

  

 :المفوضیة -2

إحدى المؤسسات الرئیسیة في  (The European Commission)" المفوضیة األوروبیة"تعتبر 

غیر أن هذه المؤسسة شهدت تطورًا كبیرًا عبر المسیرة الطویلة . عملیة صنع القرار األوروبي
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أطلق على " الجماعة األوروبیة للفحم والصلب"ففي زمن . لعملیة التكامل واالندماج األوروبي

لرئیسي لعملیة صنع القرار ، وأرید لها أن تكون المركز ا"السلطة العلیا"هذه المؤسسة اسم 

وعصبه الحساس، وأن تدار بواسطة فنیین كبار یتمتعون بدرجة كبیرة من االستقالل عن 

على المؤسسة  (Commission)" المفوضیة"أما معاهدة روما، فقد أطلقت اسم . الحكومات

وعند ". ریةالجماعة األوروبیة للطاقة الذ"، وفي "الجماعة االقتصادیة األوروبیة"المناظرة في 

بما یتناسب " المفوضیة"اندماج الجماعات األوروبیة الثالث، أعیدت صیاغة أهداف ووظائف 

مع ما مرت به حركة التكامل األوروبي من تحوالت، وخاصة بعد تنامي دور السیاسیین على 

ومع ذلك، یمكن القول دون تجاوز إن هذه المؤسسة ال تزال تشكل . حساب البیروقراطیین

الرئیسي لعملیة صنع القرار في االتحاد األوروبي، وتمارس دورًا یشبه إلى حد كبیر " خالمطب"

ومع ذلك، ونظرًا الختالف طبیعة النظام السیاسي . دور الحكومة في النظم السیاسیة الداخلیة

ال یقتصر على الدور التنفیذي التقلیدي " المفوضیة"لالتحاد األوروبي، فإن الدور الذي تلعبه 

تلعبه الحكومات في النظم السیاسیة الداخلیة، إذ تمارس المفوضیة في االتحاد األوروبي  الذي

  :وظائف وصالحیات ذات أبعاد متعددة، تشمل

فالمفوضیة هي المخطط والمبادر بإعداد كافة المقترحات الالزمة للمحافظة  :التشریع -أ

ها باستمرار، وذلك من على قوة الدفع في حركة التكامل األوروبي والعمل على تطویر 

منطلق أنها الجهة المسؤولة في المقام األول عن كل ما هو مطلوب إلنجاح العملیة 

  .ولذلك تبدأ الدورة التشریعیة عادة، وكقاعدة عامة، من المفوضیة. التكاملیة

فالمفوضیة هي الجهة المسؤولة عن تنفیذ ما یشرع من قوانین أو یصدر من  :التنفیذ - ب

لك من منطلق أنها أحد األجنحة الرئیسیة للسلطة التنفیذیة في االتحاد، ومن ثم قرارات، وذ

صحیح أن معاهدة روما لم تمیّز بین . فهي مسؤولة عن إدارة العملیة التكاملیة برمتها
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، مما یجعل المقارنة بین المفوضیة (Reglement)وبین القاعدة القانونیة  (Loi)القانون 

ال أن بوسع المفوضیة أن تتخذ دائمًا كل ما هو ضروري والحكومة مسألة صعبة، إ

رشادات خراجها في صورة لوائح وتوجیهات وإ وقد . ومطلوب لترجمة القرارات المعتمدة وإ

منحت كافة المعاهدات والقوانین المعمول بها حالیًا المفوضیة سلطات وصالحیات 

  .واضحة وصریحة لتنفیذ القواعد واللوائح المقررة

فالموضیة هي الحارس والضامن لتنفیذ أحكام المعاهدات، ومن ثم  :عة والرقابةالمتاب -ج

فهي مسؤولة عن وفاء حكومات الدول األعضاء بما تعهدت به، والتأكد من ذلك، وعن 

حالة المخالفات، سواء من  التزام الهیئات والشركات األوروبیة بالقوانین واللوائح المقررة، وإ

ولها . ب الهیئات والشركات واألفراد، إلى المحكمة األوروبیةجانب الحكومات أو من جان

. أیضًا ان تقترح فرض عقوبات على هذه الجهات لحملها على احترام وتنفیذ التزاماتها

ولذلك، یمكن القول دون مبالغة إن المفوضیة هي نواة الحكومة األوروبیة، إن لم تكن قد 

  .(Lasok & Lasok, 2001: 235)أصبحت حكومة أوروبیة بالفعل 

ففیما عدا األمور المتعلقة بالسیاسة الخارجیة واألمن، وبعض األمور األخرى  :التمثیل - د

المحدودة، تعتبر المفوضیة هي الجهة التي تمثل االتحاد األوروبي وتتحدث باسمه، وتقود 

 وقد أكد مشروع الدستور على هذه الوظائف. المفاوضات االقتصادیة والتجاریة الدولیة

  : )2004نافعة، ( .جمیعاً 

 :انـــمــرلــالب -3

حرصت حركة الوحدة األوروبیة منذ بدایة انطالقها على أن تتضمن مؤسسات التكامل 

ر عن إرادة الشعوب األوروبیة وتجسد استمرار دعم وتأیید هذه  األوروبي هیئة تمثیلیة تعبّ

ورغم خلو خطة شومان، التي . الشعوب لفكرة الوحدة وتضمن مشاركتها في عملیة صنع القرار
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ة األوروبیة للفحم والصلب، من أي ذكر للبرلمان ضمن اإلطار أطلقت مشروع الجماع

المؤسسي المقترح للجماعة، إال أن المفاوضات التمهیدیة سرعان ما أكدت إدراك اآلباء 

المؤسسین ألهمیة البعد الدیمقراطي وحرصهم على أن یتضمن الهیكل التنظیمي لمؤسسات 

  .ر تقوم بوظیفة تشریعیة ورقابیة حقیقیةالتكامل هیئة تمثیلیة منتخبة باالقتراع المباش

فعلى رغم نجاح الحركة . غیر أن الطریق أمام تحقیق هذا الطموح كان طویًال وملیئًا بالصعاب

في تضمین معاهدة باریس المنشئة للجماعة األوروبیة للفحم والصلب نصًا یسمح بوجود 

لم تكن برلمانًا " الجمعیة"ه ضمن مؤسسات الجماعة األوروبیة، إال أن هذ" جمعیة برلمانیة"

حقیقیًا منتخبًا باالقتراع المباشر، ولم تكن لها صالحیات تذكر، ومن ثم فقد كان من الصعب 

ولذلك، فقد تعیّن على حركة الوحدة األوروبیة أن تناضل بشكل . تصویرها كسلطة تشریع فعلیة

إلى " یة البرلمانیةالجمع"متواصل على مدى أكثر من ربع قرن قبل أن تتمكن من تحویل 

ن علیها أن تناضل على مدى ربع قرن آخر " برلمان أوروبي" منتخب باالقتراع المباشر، ثم تعیّ

  .قبل أن تتمكن من تزوید هذا البرلمان بصالحیات تشریعیة ورقابیة حقیقیة
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  .النشأة والتكوین لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة: المبحث الثاني
  

تاریخ األمة العربیة یتبین له بوضوح عمق الروابط التي جمعت هذه األمة إن المطلع على 

، وكلما تحققت هذه الوحدة في زمن معین دفعت  في كیان وحدوي متماسك یشتد أحیانًا، ویفتر حینًا

باألمة نحو إنجاز حضاري مثمر وقدرة فعالة على مواجهة التحدیات المختلفة، وحین یمر بها زمن 

ینشط المخلصون من أبنائها في بذل جهود للعودة بها إلى الوحدة والتماسك، ذلك  الفرقة والشتات

 .أنها أمة تمتلك من عوامل الوحدة الحقیقیة ما یجعل من فرقتها نشازًا في التاریخ والواقع اإلنساني

وضمن هذا المفهوم العام، یأتي إنشاء مجلس التعاون كمحاولة للسیر نحو تحقیق نوع من الوحدة 

ولقد سبق إنشاء المجلس كمنظمة سیاسیة تكوین . مرحلیة في سبیل الوحدة العربیة الشاملةال

منظمات أو مجالس أو هیئات خلیجیة متخصصة تعمل على تحقیق الوحدة بمفهومها الفني 

إن الوحدة . الخاص، كمنظمة وزراء الصحة، ومنظمة وزراء العمل ومنظمة وزراء التربیة وغیرها

باألمر الغریب على منطقة الخلیج ذلك أنه عندما تكونت الدولة اإلسالمیة، كانت ومحاولتها لیس 

تشمل منطقة الجزیرة العربیة بكاملها، وظل هذا هو الوضع الطبیعي للمنطقة وشعوبها، مما صهرها 

في بوتقة وحدویة متكاملة تجمعها عوامل الدین واللغة والتاریخ ومواجهة التحدیات وتسهم جهودها 

وحین مرت بها فترات من التجزئة واالنقسام كان من  .جازات الحضارة العربیة واإلسالمیةفي إن

الواضح إنها حاالت استثنائیة، ال تلبث أن تتبدد وتزول لیعود الوضع الطبیعي إلى مواجهة التحدي 

  )5: 1994 ,البحارنة( .والبروز مدعومًا بعوامل الوحدة المتعددة وخاصة عامل اإلسالم

وذلك لعدة  نقطة تحول في الخریطة السیاسیة للخلیج والجزیرة العربیة 1971عام یعتبر 

منها القرار البریطاني باالنسحاب من الكایانات السیاسة في شرق الجزیرة , معطیات سیاسیة هامة

 فبالنسبة للعرب .ودولیاً  عربیاً  اهتماماً مما خلق , مانوُع  ,واألمارات ,وقطر ,البحرین: وهي ,العربیة
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علیها  وال بد من المحافظة ,مة العربیةمن األ السیاسة جزءاً  الكیاناتهتمامهم راجع لكون تلك ان إف

 یرجعن اهتمامهم إف خاصة العالم الرأسمالي المسیحي الغربيو  ما دولیاً أ .جنبيأي تدخل أمن 

مطلب أساسي ن استقرار األوضاع فیها أو , هم مصادر الطاقة التي یحتاجونهاأباعتبار المنطقة من 

  )302: 1999 ,العیدروس( .للعالم الرأسمالي المسیحي الغربي

دأت الجهود المكثفة بالتفكیر في إنشاء مجلس التعاون مع مؤتمر القمة العربي الحادي عشر ب

حیث أطلع الشیخ أحمد الجابر الصباح  ,1980ردنیة عمان في نوفمبر الذي عقد في العاصمة األ

اء الخلیجیین على التصور الكویتي الستراتیجیة خلیجیة مشتركة للتعاون أمیر دولة الكویت الزعم

  )63: 1983 ,رجب( .في مجاالت مختلفة

بین الدول العربیة الخلیجیة الستة،  1981مارس عام  25نشأ مجلس التعاون الخلیجي في 

بحرین وسلطنة وهي المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة ودولة الكویت ومملكة ال

مان ودولة القطر، هدف الدول األعضاء في المجلس لزیادة حجم التبادل التجاري فیما بینها ُع 

  . تحاد جمركي بین الدول الخلیجیةاوالوصول إلى 

ضافة إلى التعاون السیاسي والعسكري الذي حقق نجاحًا في معظم أهدافه وخصوصًا في باإل

  )9: 2009, علومات الریاضممركز ال( .واالقتصادیةالمجاالت السیاسیة والعسكریة 

إقلیمیة تتكون  هو منظمةو بمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،  وقد سمي المجلس الحقاً 

من ستة دول عربیة تطل على الخلیج العربي، وتجسیدًا لما بین الدول األعضاء من عالقات 

التراث واالنتماء والعقیدة والمصالح خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، أساسـها وحدة 

 المشتركة، واقتناعًا بأن التنسیق والتعاون والتكامل فیما بینها یخدم األهداف السامیة لألمة العربیة،

ومن هذا المنطلق فإن تنسیق المواقف بین الـدول األعضاء تجاه مختلف القضایا یشكل ركنًا هامًا 

  .قیق هذه األهدافمن أركان التعاون بین دول المجلس لتح
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وقد أسهم التجانس بین دول المجلس في تمكین مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه 

القضایا السیاسـیة، وسیاسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة، 

سیلة لفض واحترام سـیادة كل دولة على أراضیها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي و 

المنازعات، األمر الذي أعطى مجلس التعاون قدرًا كبیرًا من المصداقیة، كمنظمة دولیة فاعلة في 

هذه المنطقة الحیویة للعالم بأسره، ولم یكن القرار ولید اللحظة، بل تجسیدًا مؤسسیًا لواقع تاریخي 

ذات االنتماء القبلي تستقي  واجتماعي وثقافي، وهو أن البنیة الثقافیة االجتماعیة في دول الخلیج

  ).الغزو والعصبیة والمروءة(من رافد واحد في األساس هو البداوة بخصائصها الثالث 

حیث تتمیز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدینیة والثقافیة، والتمازج األسري بین 

یة المنبسطة عبر مواطنیها، كل هذه العوامل تؤدي الى  التقارب والتوحد ساندته المنطقة الجغراف

الف السنیین، ویسرت آالبیئة الصحراویة التي یشترك فیها وینتمي الیها سكان هذه المنطقة منذ 

 ,واللغة ,والقیم ,االتصال والتواصل بینهم وخلقت ترابطًا بین سكان هذه المنطقة وتجانسًا في العادات

لتفاعالت تاریخیة وروابط سكانیة متاصلة  ن وجود مثل هذا المجلس لیس فقط استمراراُ إ والدین، و 

لمتطلبات الحاضر وتحدیات التنمیة واألمن بین هذه الدول خاصة والدول العربیة  عملیاً  بل هو رداً 

بناء المنطقة كنوع من أنشاء هذا المجلس یعتبر استجابة لتطلعات إن إضافة الى ذلك فباإل, عامة

-http://www.gcc-sg.org/index895b.html?action=Sec) .نواع الوحدة بین الشعوب العربیةأ

Show&ID=3)  
 

   :أهداف مجلس التعاون

لقد  .لى تحقیقهاإلیمیة أهداف یسعى إقسواء اتخذ شكل منظمة دولیة أو  ,لكل تجمع دولي

: 1997 ,القرني( .في خطوطها العریضة دافها أهساسي لمجلس التعاون على نص النظام األ

44(.  
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 عضاء في جمیع المیادین وصوالً التنسیق والتكامل والترابط بین الدول األ وتتمثل في تحقیق

وجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف أوتعمیق وتوثیق الروابط والصالت و . لى وحدتهاإ

ساسي لمجلس من النظام األ) 4( المادة( .نظمة المتماثلة في مختلف المیادینالمجاالت ووضع األ

  )لیج العربیةالتعاون لدول الخ

ق المجلس والذي وافق علیه ان النظام األساسي لمجلس التعاون الخلیجي الذي یمثل میثإ

حدد الجوانب المختلفة لمجلس التعاون من حیث األهداف  1981یار أ/مایومن مؤتمر القمة األول 

كیفیة  ,جهزةمهام هذه األ ,أجهزته الرئیسیة ,عالقتة بالمنظمات العربیة ,سلوب الحركةأ ,العضویة

  .تعدیل النظام األساسي وكیفیة تسویة المنازعات بین الدول األعضاء في مجلس التعاون

  :اآلتیةساسي هي من النظام األ) 4( هداف مجلس التعاون المعلنة كما حددتها المادةأن إ

  .وحدتهالى إ عضاء في جمیع المیادین وصوالً تحقیق التنسیق والتكامل والترابط بین الدول األ -1

 .وجه التعاون القائمة بین شعوبها في مختلف المجاالتأتعمیق وتوثیق الروابط والصالت و  -2

الشؤون , ةینظمة متماثلة في مختلف المیادین بما في ذلك الشؤون االقتصادیة والمالأوضع  -3

 ,ةالشؤون االجتماعیة والصحی ,والشؤون التعلیمیة والثقافیة, والمواصالت ,والجمارك ,التجاریة

 .داریةوالسیاسیة والشؤون التشریعیة واإلة عالمیالشؤون اإل

لثروات المائیة او  التقني في مجاالت الصناعة والتعدین والزراعةو وضع عملیة التقدم العلمي  -4

قامة مشاریع مشتركة وتشجیع تعاون القطاع الخاص إ نشاء مراكز بحوث علمیة و إ والحیوانیة و 

  )41: 1995 ,لشریدةا( .بما یعود بالخیر على شعوبها

   :الهیكل التنظیمي لمجلس التعاون

هیئة تسویة  هعلى وتتبعالمجلس األ :اآلتیةجهزة الرئیسة یتكون مجلس التعاون من األ

الحاجة من  یهنشاء ما تقتضإجهزة ولكل من هذه األ .مانة العامةواأل ,والمجلس الوزاري, المنازعات
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لیها بممارسة االختصاص إشؤون مجلس التعاون وعهد الخصوص وتتولى على وجه  .جهزة فرعیةأ

 )6( المادة( .عضاءرادات الدول األإرادة ذاتیة مستقلة عن إحكامة حتى تكون له أومسؤولیة تنفیذ 

  ).من النظام االساسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

   :علىالمجلس األ -1

 ساسي في الموادوضح النظام األأوقد . على السلطة العلیا لمجلس التعاونیعتبر المجلس األ

  .ت على قراراتهیعلى ودورات انعقادة واحتصاصاته وكیفیة التصو تشكیل المجلس األ )9,8,7(

   :علىتشكیل المجلس األ

وتكون رئاسة دوریة حسب الترتیب , على من رؤساء دول مجلس التعاونیتشكل المجلس األ

على هو السلطة المشرفة على والمجلس األ) 46: 1997 ,القرني( سماء الدولألالهجائي 

 جهزتها وفروعهاأن یراجع شكل وعمل المنظمة وكل أخرى لمجلس التعاون وله جهزة األاأل

  )101- 100: 1983 ,رجب(

  : المجلس الوزاري -2

وقد وضح . التعاونیعتبر المجلس الوزاري الجهاز التنفیذي وثاني الهیئات العامة في مجلس 

حكام القانونیة للمجلس من ساسي لمجلس التعاون والنظام الداخلي للمجلس الوزاري األالنظام األ

  .راراتهقحیث التكوین وتمثیل الدول ودورات االنعقاد واالختصاص وكیفیة التصویت على 

  :تشكیل المجلس الوزاري

و من ینوب عنهم من الوزراء أ عضاءیتشكل المجلس الوزاري من وزراء خارجیة الدول األ

ن النظام أویعني ذلك . شهر حسب الترتیب الهجائي للدولأوتكون رئاسته دوریة لمدة ستة 

عضاء في حضور وزراء خارجیة عطى حریة التصرف للدول األأساسي لمجلس التعاون األ
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ت نابة غیرهم من الوزراء طبقا لظروف وموضوعاإ إوالمجلس الوزاري  اجتماعاتدولها 

  .الدراسة

ویجوز له عقد دورات استثنائیة بناء على , شهرأیعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مره كل ثالثة 

 ویقرر اللمجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالیة ،خرآیید عضو أعضاء وتي من األأدعوة 

  ).ساسي لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیةمن النظام األ) 11(المادة (

  :العامةمانة األ -3

داریة المركزیة الثابتة ها الهیئة اإلأنمانة العامة للمنظمة الدولیة بصفة عامة في یتمثل دور األ

ن عملها یتطلب االستقرار ویقع على عاتق إدارتها المختلفة مهمة جمع الوثائق أو , للمنظمة

یعة عمل كهذا وطب, عمال المؤتمرات واللجان واإلشراف على تنفیذ القراراتأوالبیانات وتحضیر 

عضاء المنظمة الدولیة التي أدارتها وتناول اجتماعاتها في عواصم الدول إیتعذر معه انتقال 

  .عضاءیمكنها التحرك و االجتماع في مختلف الدول األ

مناء مساعین یعینهم المجلس الوزاري أمین عام و أمانة العامة في مجلس التعاون من تتكون األ

مین العام یضا األأوما تستدعیه الحاجة من الموظفین الذین یعینهم , مین العامبترشیح من األ

عدا الموظفین الذین یعین بعضهم  ,عضاءالعامة من مواطني الدول األ األمانةوكل من في 

  )120: 1983 ,رجب(. بموافقة المجلس الوزاري ,عضاءألمن غیر مواطني ا

مقر مجلس التعاون مدینة الریاض ن یكون أساسي لمجلس التعاون على وقد نص النظام األ 

العاملة  األجهزةن باقي أإال , مانة العامة مقرها الریاضن األإبالمملكة العربیة السعودیة ولذلك ف

بمجلس التعاون وهي المجلس األعلى والمجلس الوزاري وهیئة تسویة المنازعات واللجان المختلفة 

ساسي لمجلس من النظام األ )2(ة الماد( لها أن تجتمع في غیر دولة المقر حسب ظروف عملها

  ).التعاون لدول الخلیج العربیة
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  الفصل الثالث

  األهمیة االستراتیجیة لمنطقة الخلیج العربي

  :ةــدمـمق

بعد اكتشاف ,حیویةمن المتفق عله أن منطقة الخلیج العربي تعد من أهم مناطق العالم 

حتى ,الذي تطور أستخدامه لیحل محل الفحم كمصدر أساسي للطاقة,النفط بها بكمیات تجاریة

وتطلعت الدول الصناعیة الكبرى إلى لعب دور .أصبح النفط یمثل عصبا للحیة الغربیة بكل جوانبها

ار التعاون وص,أخرى لتحل محلها المهیمن على منطقة الخلیجووكلما ضعفت هیمنة دولة بزغت

وما ,بین هذه الدول هو الضامن الستمرار ضخ نفط الخلیج في شرایین مرافقها الصناعیةتفاق واال

یترتب على ذلك من بروز عامل القوزة العسكریة و األقتصادیة لضمان تحقیق الحد األقصى من 

األقلیمي او سواء على المستوى ,أو إخافة و ردع من یحاول تغییر هذه األوضاع,األستغالل للنفط

بل إن دور الدول الكبرى في شؤون منطقة الخلیج أصبح اكثر فاعلیة و أوضح .الدولي

  )2002,21:رمزي.(لضمان الهیمنة على النفط واستمرار ضخه,خطرا

 في وواسعة كبیرة أهمیة اكتسبت الخلیجي التعاون مجلس ودول العربي الخلیج منطقة إن أي

 متمیزة وعسكریة واقتصادیة وأمنیة وجیوبولتیكیة استراتیجیة قیمة تحمل كونها العالمیة االستراتیجیات

  )2009:32،الخیري. (الدولیة التوازنات في األساسیة الركائز إحدى منها جعلت

 جغرافیة أما, كیلو متر مربع 250,000یمتد بمساحة تقدر ب ,الخلیج العربي بحر شبه مغلق

ال  وعرض متر كیلو 800 متر، وبطول كیلو 250000 بـ یمتد فإنه عام وبشكل العربي الخلیج

ال  المحدودة بعض األماكن وفي متر 100و 30 بین یتراوح وعمقه متر، كیلو 470 یتجاوز
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یلعب بعضها ,جزیرة 130وتنتشر في الخلیج الجزر التي یقدر عددها ب متر، 200 عمقه یتجاوز

  )2005:281,الحاج.(دورا مهما بفعل الموقع األستراتیجي

 مربع كیلو متر الملیون ونصف ملیونین نحو فتبلغ الخلیجي التعاون مجلس دول مساحة أما

وتحدیدًا  نسمة ملیون 31نحو  المجلس دول سكان عدد ویبلغ مربع، كیلومتر 2469793أي 

 دوالر بلیون 3135نحو  فیبلغ مجتمعةً  الدول لهذه اإلجمالي بالناتج یتعلق وفیما ،30751000

 أكبر من تعد مجتمعةً  الخلیجي التعاون مجلس فدول ،2002 عام إحصاءاتبحسب  سنویاً 

  )2009:32الخیري،. (سكاناً  واقلها غنى وأكثره العربیة المساحات

اهمیة منطقة الخلیج العربي و مستقبله ,ارنولد ولسن, حدد الخبیر البرطاني,1928منذ عام 

مجاال حیویا للجیولوجي ,حتى یومنا هذا ,لن یقدم لم یقدم و,أي ذراع بحري: "التاریخي بالعبارة التالیة

ولرجل الدولة و للمتخصص في الشؤون , لرجل األعمال,للمؤرخ كما للجغرافي,كما لالثاري

  )2005:281,الحاج".(كما قدمته میاه الخلیج,االستراتیجیة

ومكوناتها وتحول خصائصة البیئیة الجغرافیة ,ن أهمیة الطبیعة األستراتیجیة لمنطقة الخلیجإ

أدیا الى تحول الخلیج الى عامل محوري في السیاسات ,إلى عنصر جوهري في العالقات الدولیة

  )2005:282,الحاج.(دول األتحاد األوروبي و للوالیات المتحدة األمریكیةالخارجیة ل

 وما العربي الخلیج منطقة في یتركز العالم النفط المعروف في احتیاطي من% 60 إن إذ

 ال سیما باألولویة تحظى المهمة والتي من األمور المنطقة هذه إلى یكون الوصول فبذلك حولها،

الطلب  عن مواجهة العالم من األخرى المناطق في اإلنتاج عندما یعجز ستزداد األهمیة هذه ان

  )2009:33،الخیري. (الكبیرة والمتزایدة األهمیة األولیة ذات المادة هذه على المتزاید باستمرار
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  :وسیتناول الفصل الثالث المبحثین التالیین

  .تأریخ التواجد األوروبي في منطقة الخلیج العربي :المبحث األول

  .الرؤیة األوروبیة للنظام الدولي الجدید :المبحث الثاني
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  .تأریخ التواجد األوروبي في منطقة الخلیج العربي: المبحث األول

األوروبي في منطقة الخلیج ، حیث بدأ البرتغالیون الدخول أولى مراحل التدخل  1498شهد عام 

إلى بعض المناطق الخلیجیة في ذلك التاریخ الذي تزامن مع نجاح فاسكو دي جاما في عبور رأس 

وحتى ذلك الوقت كان العرب ، وبمساعدة االسیویین واألفارقة ، یبسطون كامل . الرجاء الصالح 

في الخلیج وبحر العرب، وكانت منطقة الخلیج تشكل نقطة  سیطرتهم على كل األنشطة التجاریة

  )2004:2,ستیفنز.(االرتكاز بالنسبة للتجارة الدولیة التي تتم عبر الطرق البریة والبحریة 

هو تاریخ بدایة انحطاط العربي وبروز النفوذ التجاري لكل من البرتغال  1498وكانت عام 

دخول األساطیل البحریة البرتغالیة إلى میاه الخلیج أصبح ومنذ لحظة . وهولندا وفرنسا وبریطانیا 

ذلك الطریق محل أطماع القوى األوروبیة الكبرى، وذلك نظرًا لموقعه االستراتیجي كملتقى مهم 

وخالل القرون األربعة التي تلت ذلك التاریخ تحولت منطقة . بالنسبة لطرق الجاریة مع الهند 

لشطرنج العالمیة التي تتبارى حولها القوى االقتصادیة والسیاسیة الخلیج إلى قطعة مهمة في رقعة ا

الممثلة في بعض دول القارة االوروبیة إضافة إلى اإلمبراطوریة العثمانیة التي برزت كقوة سیاسیة 

وتزاید اهتمام االوروبیین وخصوصًا البرتغالیین في منطقة . وعسكریة في مطلع القرن السادس عشر

  )2004:2,ستیفنز.(بحت كل من بغداد والبصرة جزءًا من اإلمبراطوریة العثمانیة الخلیج بعد ان اص

  

 وشملت العربي، الخلیج في األوروبیة للدول جدیدة مرحلة انطلقت عشر السابع القرن أوائل وفي

 وكانت العربي، الخلیج شعب على سلبیاً  انعكست التي واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة المجاالت

 تكن لم ولكن المرحلة، تلك في ظهرت التي االستعماریة االمبراطوریة أوائل من الهولندیةاالمبراطوریة 

 إطار في عشر السابع القرن بدایات مع بدأ قد نكلیزاإل بین التعاون كان إذ المیدان في وحدها هولندا
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خراج طرد التعاون هذا وراء من هادفین الشرقیة الهند شركات  العربي الخلیج منطقة من البرتغالیین وإ

  )2009:34,خیريال. (البرتغالي النفوذ على وقضت البرتغال ضد مشتركة معارك فخاضتا

فازداد صراع األطراف ,نظرا لتزاید أهمیة المنطقة أقتصادیا بوصفها تشكل طریقا الى الهند

التي انتهت بتغلب االنجلیز ,العثمانیةالدولیة التي تنافست مع برطانیا في المنطقة كفرنسا و الدولة 

   )2013:600,عقراويو  الكواز.(في ابعاد االساطیل الفرنسیة و العثمانیة

ع حدثان مهمان بالتزامن مع بدایة حكم أسرة ل فترة منتصف القرن الثامن عشر وقخال
وتمثل الحدث األول في . البوسعید في عمان ، وكان لهذین الحدثین اثرهما الدائم على دول الخلیج 

االنتصارات التي حققها قوات روبرت لورد كالیف والتي اذنت ببدایة عهد السیطرة البریطانیة على 
فساد المجال اما عملیة االحتالل البریطاني الكامل لشبه الشرقي من الهند ، وإ –الساحل الشمالي 

وكنتیجة للتطورات السیاسیة التي شهدتها الهند في القرن التاسع عشر برزت شركة . القاره الهندیة 
واصبح طریق البحر المفتوح هو الطریق الذي دخلت به . شرق الهند كواحد من اهم القوى التجاریة 

  )2004:4,ستیفنز.(تلك الشركة الى المنطقة

وكان للحركة التي . اما الحدیث الثاني فتمثل في بروز الحركة الوهابیة في الجزیرة العربیة
االولى هي إحیاء التعالیم الدینیة : سمیت باسم زعیمها محمد بن عبد الوهاب ركیزتان اساسیتان 

على التحالف مع ال سعود اما الثانیة فكانت ذات جوانب سیاسیة وتقوم . القائمة على وحدانیة اهللا 
واثبتت االیام مدى تمسك . الذین كانوا یحكمون منطقة الدرعیة في نجد وسط الجزیرة العربیة 

وكان توسع المد الوهابي في نهایة القرن الثامن عشر هو العنصر . الحركة الوهابیة بهذین المبأین
  .االكثر تأثیرًا في العراق وساحة الخلیج

رة البریطانیة في المنطقة الخلیج وبروز الحركة الوهابیة ،االطار ونتج عن عنصري السیط
العام الذي تشكلت على اساسه منطقة الخلیج ، وبرزت بسبب هذین العنصرین الكثیر من االحداث 

  )5-2004:4,ستیفنز.(التي كان لها تأثیرها  في التطورات شهدتها دول الخلیج ، التي نعیشها الیوم
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 إلى طریقها لها بالنسبة تشكل كونها للمنطقة األبعاد والمتعددة الكبیرة األهمیة تأدرك بریطانیا إن أي

صراع  معه ازداد والذي العربي الخلیج في النفط اكتشاف مع االقتصادیة أهمیتها ازدادت ثم ، الهند

 تمكنت بریطانیا إن إال العثمانیة، والدولة كفرنسا المنطقة في بریطانیا مع تنافست التي الدولیةاألطراف 

بعاد والغلبة التفوق تحقیق من   )2009:34،الخیري( .والفرنسیة العثمانیة األساطیل وإ

مصدر الدخل الرئیسي  كان صید اللؤلؤ هو الحرفة الرئیسیة في المنطقة ، وكان یشكل

عشر لكن الحروب البحریة المتواصلة التي اندلعت في نهایة القرن الثامن . م السكان بالنسبة لمعظ

ویصف البریطانیون المعاصرون تلك الحرب . وبدایة التاسع عشر هددت انشطة اولئك السكان

وفي الواقع فإن التمییز بین . البحریة بالقرصنة ، وهو وصف رفضه المؤرخون العرب المعاصرون 

وجهة النظرة البریطانیة ، حیث كانت الحروب التي بحریة والقرصنة تأثیر بشكل كبیر بالحرب ال

یشارك فیها مؤیدون لبریطانیا بالحروب البحریة ، بینما تطلق على الحروب التي یشنها المناوئون 

  )2004:5,ستیفنز(.لها اسم القرصنة

وخالل القرن الثامن عشر تعززت سلطة القواسمة وتحالفوا مع الوهابیین الذین بدأوا یمدون 

قام البریطانیون بأول  1809في عام  .نفوذهم في المناطق الساحلیة الشرقیة للجزیرة العربیة 

محاولة لهم لوقف المد الوهابي ، حیث شنوا هجومًا على مقر القواسمة في راس الخیمة واحتلوه 

وفي إطار سعیهم الى االنتقام من .لفترة مؤقتة تعرضت خاللها معظم أساطیل القواسمة للتدمیر

وأبو ظبي وبي  البریطانیین تحالف القواسمة مع شیوخ أم القوین وعجمان

  )2004:5,ستیفنز.(والبحرین

وبعد بروز إشارات على وصول النفوذ العثماني إلى البحر أبرمت بریطانیا اتفاقیة مع شیخ 

البحرین الذي تعهد بعدم الدخول في أي مفاوضات أو مباحثات قبل الحصول على الموافقة 
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جدیدًا مع إمارات الساحل المتصالح وقعت بریطانیا اتفاقًا  1892وفي عام . الحكومة البریطانیة 

التزمت بموجبه االخیرة بعدم الخول في اي تفاوضات او القیام ببیع او تأجیر أي جزء من اراضیها 

  )2004:7,ستیفنز.(إلى قوة أخرى غیر بریطانیة

 بریطاني توسع بین ما وتشابكت ازدادت قد كانت العربي الخلیج في االستعماریة السیاساتف

  )2009:34,الخیري( .أمریكي ثم ومن بلجیكي ودور ألماني واهتمام فرنسي وتنافس روسي وتدخل

 التي األجنبیة الدول قوة على القضاء من عشر الثامن القرن نهایات ومنذ بریطانیا تمكنت إذ

 العربي الخلیج في السیاسي ونفوذها قوتها – بریطانیا أي - فثبتت العربي الخلیج إلى للوصول سعت

 أبرمتها التي والسیاسیة البحریة االتفاقیات هي التثبیت هذا في استخدمتها التي والوسیلة سلوبهاأ وكان

 فكانت االقتصادي الجانب في االتفاقیات عن فضالً  .يالعرب الخلیج منطقة – 1923 حكام مع

 عن البریطانیة للحكومة مسقط وسلطان اإلمارات حكام فیها تنازل والتي 1902 مابین اتفاقیات

 ومصائد والتلغراف البرید وخدمات ،أراضیهم من النفط استخراج على السیادة ممارسة وحقوق امتیازات

  )2009:35,الخیري.(وغیرها اللؤلؤ

عشرین  تعززت و ازدادت اهمیة المنطقة االستراتیجیة و االقتصادیة مع مع بدایات القرن ال

فبدات ,الى السعي إلیجاد موطئ قدم لها فیها التي دفعت بالغرب ,تزاید عملیات التنقیب على النفط

و عدت إقامة ایة قاعدة بحریة أو موانئ محصنة ,برطانیا في تحكیم و تشدید قبضتهابكل الطرق 

الكواز (.منقبل ایة قوة تمثل تهدیدا لمصالحها ویجب مقاومتة بكل وسیلة,في الخلیج العربي

  )2013:600,وعقراوي

برطانیا مع حكام المنطقة و بذلك وقعت منطقة  التي عقدتهامعولة بذلك على االتفاقیات 

تحت النفوذ االوروبي حتى نهایة الحرب العالمیة ,الخلیج العربي باستثناء المملكة العربیة السعودیة
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حینما صرحت  1968ینایر16بحیث استمر التواجد البرطاني في منطقة الخلیج العربي حتى ,الثانیة

نتیجة ما  1971الحكومة البرطانیة بانسحابها عسكریا من المنطقة في مده اقصاها حتى نهایة 

و  واجهته من مشاكل اقتصادیة التي تراكمت مع انحسارها عقب بروز حركات التحرر العربیة

وظهور دعوات و حركات تحرریة تنادي بالتحرر من السیطرة ,استقالل معضم الدول العربیة

  )2013:600,الكواز و عقراوي.(البرطانیة في سلطنة عمان

 االستراتیجیة سواء العربي الخلیج منطقة أهمیة وازدادت تعززت العشرین القرن بدایات مع انه أي 

 الفراغ ملء في جدیدة مرحلة بدأت وهنا.افیه النفط ظهور وتوقعات بدایات مع سیما ال االقتصادیة أو

  )2009:35,الخیري. (األمریكیة المتحدة الوالیات مألته والذي البریطاني االنسحاب عن الناتج

و , لم یكن االنسحاب البرطاني من منطقة الخلیج تركا ألوضاع الخلیج العربي بشكل مطلق

انما سبق ذلك تنسیق و ترتیب وجهات النظر ألوضاع الخلیج و بشكل مشترك مابین دول الخلیج 

 70):2004,عبداهللا(اتفاقیة صداقة بین برطانیا و دول الخلیج العربيالعربي و برطانیا من خالل 

إذن فقد كانت بریطانیا تقصد من االنسحاب كخطوة تحافظ من خاللها وبشكل إرادي على المصالح 

 التفكیروهذا یعني ویوضح . االقتصادیة واالستراتیجیة البریطانیة في منطقة الخلیج العربي

 منطقة في مصالحها ضمان ضرورة خالل من شيء كل قبل بریطانیا لمصالح غلبالم البریطاني

عد عن ولو حتى العربي الخلیج ُ  .الخلیجیة الدول مع وتعاونیة ایجابیة لعالقات تركها خالل من وذلك ب

 جدید مفهوم بلورة ضرورة إلى تنبهت العسكري االنسحاب هذا وبعد العربي الخلیج دول أن أي

 لدوله، جماعي نأم كمنظمة الخلیجي التعاون مجلس تأسیس في تجسد والذي العربي الخلیج ألمن

 الممرات وتأمین حمایة جانب إلى كدول أمنها هو العربي الخلیج منأ أن ترى الدول هذه فأضحت

 ضمان نأ فترى االقتصادیة، الممرات تلك أهمیة عن فضالً  النفط لنقل الحیوي الشریان تعد التي المائیة

 الجماعة مع باالشتراك یكون كمنظمة العربي الخلیجي واالتحاد التعاون جانب إلى وحمایته أمنها



45 
 

 
 

 األجنبي النفوذ عن المنطقة إبعاد أي أجنبي نفوذ أو تدخل بشكل لیس ولكن العربي الخلیج ودول الدولیة

  )36-2009:35,خیريال. (الحیاد سیاسة وتبني

 البریطاني، االنسحاب بعد األمریكي التواجد تحدیداو  العربي الخلیج في األجنبي التواجد أستمر  

نت ومجاالت أشكاالً  لها واتخذت العربي الخلیج دول مع أوروبیة تعاونیة عالقات هناك وبقیت  ضمَ

 مصالح واألوروبیة العربیة الخلیجیة النظر وجهة من یخدم الذي تواجدها استمرار

  )2007:396,الجاسور(.نالطرفی

وبدأت العالقات بین المجموعة األوروبیة وز بین دول مستقلة ذات سیادة من الجانب 

فالنمو االقتصادي الصناعي للدول األاوروبیة قد أدى الى تزاید حاجة ,الخلیجي تسیر بشكل ثنائي

الذي تزامن مع ارتفاع ,للطاقة السیما بعد ان استعادت اوروبا مركزها الصناعي الدولياألوروبیین 

مما دفع الغرب الى  1980واندالع الحرب العراقیة االیرانیة في عام ,1973عار النفط منذ عام اس

  .والمحافظة على الوضع القائم فیها,تزاید اهتمامهم بهذه المنطقة

 القرن من التسعینیات سنوات بعد سیما وال الخلیجي التعاون مجلس مع األوروبي السلوك إن 

 - األوروبي السلوك - أي علیه غلبت إذ المنطقة في األوروبیة واألهداف المصالح یعكس العشرین

 توسیع نحو والسعي المتواصلة الدبلوماسیة االتصاالت عبر تتضح والتيالنزاعیة  غیر التعاونیة الصفة

  ).36: 2009الخیري،( وعسكري منیاً أو  وثقافیاً  واقتصادیاً  سیاسیاً  التعاونیة العالقات

یرى االتحاد االوروبي ان هذا فرصة له بأن یلعب دورا متمیزا و مهما في منطقة الخلیج العربي 

و باالضافه لدورة الكبیر و بوصفه احد كبار الشركاء التجاریین لدول مجلس التعاون الخلیجي 

ا في ملبیا بذلك المصالح و االهداف األوروبیة في المنطقة و محقق,الواضح في أمن الخلیج العربي

الوقت نفسه مصالح مجلس التعاون الخلیجي من خالل عالقاته و تعامله مع االتحاد 

  )2006:604,العجمي.(األوروبي
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  :وقد عدت اوروبا بان منطقة الخلیجالعربي بوجه خاص تحكمها مرتكزات عدة منها

  .التقریب الثقافي بین الحضارتین العربیة و األوروبیة-

  .اقتصادیة متبادلة بین الجانبیناقامة عالقات  تعاون -

وضمان استقرار النفط و األسواق في منطقة الخلیج ,ضمان استقرار أمن الخلیجالعربي_

  )601-2013:600,الكواز و عقراوي.(العربي

أي ان دول االتحاد األوروبي رسمت و صاغت أهدافها و مصالحها مع دول مجلس التعاون 

السیما بعد أن أخذت دول ,تعزز مكانتها و دورها في المنطقةوالتي تسعى الى تحقیقها ل, الخلیجي

مجلس التعاون تتحرك على الصعید األوروبي كمجموعة اقلیمیة القامة عالقات أوثق مع 

   )2013:601,الكواز و عقراوي(.األوروبیین في الجانب االقتصادي و السیاسي و األمني
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  .الدولي الجدیدالرؤیة األوروبیة للنظام : المبحث الثاني
  

كان لألحداث التي شهدتها البیئة الدولیة في العقد األخیر من القرن العشرین دور بارز في 

التأثیر على مكانة االتحاد األوروبي في الساحة الدولیة، فقبل هذا التاریخ كان األوروبیون منكفئین 

یل ألي دور عالمي مستقل عن لبناء بیتهم الداخلي أي تحقیق الوحدة األوروبیة، ولم یكن لهم الم

الوالیات المتحدة، ولكن بزوال االتحاد السوفیتي بدأت تحوالت مهمة تظهر على مكانة االتحاد 

وانضمام العدید من الدول األوروبیة  1992األوروبي ال سیما بعد إعالن معاهدة ماسترخت عام 

فاعل ومؤثر في السیاسة الدولیة  لالتحاد من أجل استثمار عناصر القوة التي یمتلكها للخروج بدور

فیه شيء من االستقالل عن الوالیات المتحدة، وللوقوف على مكانة االتحاد األوروبي في السیاسة 

ف مورجن الدولیة، وال بد من تاریخ المكانة الدولیة وما هي األسس التي استندت علیها،  فقد عرّ

على الدول األخرى بالقوة التي تمتلكها بصورة سعي أحد الدول للتأثیر (ساو المكانة الدولیة بأنها 

  )213: 2013كردي، . ()فعلیة أو بالقوة التي تعتقد أو ترید من اآلخرین أن یعتقدوا أنها تمتلكها

الذي یمنحه المجتمع الدولي لدولة من الهیبة واالحترام (كما عرفها روبرت دكانتو هي 

  )71: 1998كانتور، . ()الدول

والیوم ال یزال حلم أوروبا العظمى یراود الكثیر من القادة األوروبیین ولكن بشكل أكثر 

 فيتحدیًا وهذا ما یجعله في مواجهة مباشرة مع الهیمنة األمریكیة، فعلى أوروبا أن یكون لها موقف 

ر إنه من غی: "كما أكد ذلك الرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك بقولهبعض القرارات الدولیة 

المعقول أو المقبول أن یظن البعض أن اإلدارة والقرار سیكونان من نصیب الوالیات المتحدة وعلى 

: كما أكد الرئیس شیراك أن یكون لالتحاد األوروبي دور مستقبلي بقوله". أوروبا فقط أن تدفع الثمن

  )63: 2002الالوندي، ". (لم یعد مقبوًال أن تخطئ أوروبا فیما یتعلق بمستقبلها"
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وبما أن قادة أوروبا یتطلعون إلى قرن جدید هو القرن الحادي والعشرین یتفاءل فیه نحو 

الوحدة على الصعید األوروبي وأوروبا على الصعید العالمي بهدف تعزیز مكانة االتحاد األوروبي 

وهذا یتطلب تحقیق التوافق واالنسجام بین الدول  وتأثیره السیاسي الدولي في المرحلة المقبلة

األعضاء عن طریق وجود سیاسة خارجیة أوروبیة مشتركة تجاه القضایا الدولیة المهمة وال یمكن 

التأكید على : عن طریق توسیع االتحاد األوروبي، والثاني: تحقیق ذلك إال عبر محورین؛ األول

  )65: 2002الالوندي، ( .الوحدتین السیاسیة واالقتصادیة ألوروبا

إن أوروبا منذ منتصف القرن العشرین تسعى إلى إیجاد موقع لها بین الدول الكبرى، في 

نت مشروع الوحدة األوروبیة الذي كان ذا معنى اقتصادي لیتحول خطوة خطوة إلى  سبیل ذلك تبنّ

دولة  27ون من والیوم یسعى االتحاد األوروبي الذي یتكمشروع اقتصادي سیاسي أمني متكامل، 

إلى إحداث توازن له بین القوى الدولیة الكبرى بما یتناسب مع قوته االقتصادیة في محاولة منه 

والمؤثرة في السیاسة الدولیة في لالرتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة لتكون إحدى القوى الفاعلة 

  )215: 2013كردي، . (القرن الحادي والعشرین

األوروبي یمضي قدمًا باتجاه ظهوره قطبًا دولیًا مؤثرًا، فهو یملك وبناًء علیه فإن االتحاد 

القابلیة لیصبح فاعًال سیاسیًا دولیًا وباالعتماد على قدراته االقتصادیة وتوظیف القوى العسكریة 

بصورة مستقلة في عالم یسیر باتجاه نحو التعددیة مما سیساعد االتحاد األوروبي إلى أداء دورًا 

، ال  سیما في المناطق التي ما یزال یملك نفوذًا سیاسیًا فیها، فمصلحة االتحاد األوروبي متمیزًا

، فالنظام الدولي متعدد تكمن في عالم متعدد األقطاب ولیس نظام دولي تهیمن علیه قوة واحدة

األقطاب یضمن للقوى الكبرى ومنها االتحاد األوروبي المشاركة في صنع القرار الدولي ویمكنها من 

  )215: 2013كردي، . (اء دورًا مهمًا في الساحة الدولیة بما یتناسب مع مقومات قوتهاأد
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من مفهوم الجماعة األوروبیة إلى مفهوم الوحدة االقتصادیة في ساهم التحول في أوروبا 

إسباغ ثقل ملحوظ على دور دول االتحاد األوروبي على الصعیدین اإلقلیمي والدولي، بحیث جعلها 

سیاسیة وبقدر من االستقاللیة عن سیاسة الوالیات المتحدة األمریكیة التي نشرت وزارة  تتمتع بقوة

، أوضحت من خالله أن االستراتیجیة األمریكیة بعد انتهاء الحرب 1992تقریرًا مفصًال عن الدفاع 

الباردة تقوم على أساس منع ظهور أي منافس جدید للوالیات المتحدة بعد انهیار االتحاد السوفیتي 

الذي شكل دومًا قوة منافسة للسیاسة األمریكیة، واإلبقاء على الوضع الذي نتج منه انهیار 

كما اعتبر . المنظومة االشتراكیة على الساحة الدولیة كما هو، بحیث یضمن ألمریكا مكانة ممیزة

األوروبیة هي عالقة غیر متكافئة تمارس من خاللها الوالیات  –التقریر أن العالقة األمریكیة 

  )79: 2005الحاج، . (المتحدة األمریكیة قدرًا من الهیمنة على الدول األوروبیة

أوروبا كفاعل أساسي على الساحة الدولیة یرجع إلى منتصف الثمانینیات من  إن بروز

القرن العشرین بعد إعالن خطة إنشاء سوق أوروبي، حیث بدأ تنفیذ مراحلها مع توقیع اتفاقیة 

التي تعهدت بموجبها الدول الموقعة على العمل لتحقیق المزید من التكامل  1992ماسترخت عام 

  .اقتصادي –في ظل اتحاد سیاسي نها واالندماج فیما بی

دراك دول االتحاد األوروبي أهمیة عنصر  وهذا الهدف یعكس طبیعة الواقع األوروبي وإ

  .القوة االقتصادیة واالندماج السیاسي في مواجهة الوالیات المتحدة األمریكیة

طالق عملتها الموحدة الیورو  لقد تمكنت الدول األوروبیة من الوفاء بمعاییر ماسترخت وإ

وبالتالي، دفع هذا . ، لتشكیل نقطة تحول جدیدة على صعید األسواق الدولیة1999في بدایة العام 

التحول في الواقع األوروبي إلى امتالك أوروبا مقومات اقتصادیة تمكنها من مواجهة الوالیات 

  )80: 2005الحاج، . (المتحدة األمریكیة، وتجعلها تتمتع بنفوذ دولي ال یمكن تجاهله
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هذا ما دفع بدول االتحاد األوروبي إلى تفعیل دولها على الصعید الدولي من أجل إثبات 

وجودها ونفوذها الدولیین، إضافة إلى وضعها سیاسة جدیدة تهدف إلى إعادة االنتشار األوروبي 

  )80: 2005الحاج، . (في المناطق الدولیة بعد تراجعها خالل الحرب الباردة

أوروبي خفي في مناطق عدیدة من العالم،  - إلى قیام تنافس أمریكي هذا ما أدى أیضًا 

  .ومن ضمنها المنطقة العربیة وتحدیدًا منطقة الخلیج العربي موضوع البحث

 الخلیجي، التعاون مجلس دول مع لعالقاتها أوروبا تطویر في االستمرار السعي جانب إلى

 وتحقیق الوجود إلثبات وفرصة دور اعالنتز  بل للحصول األوروبیة من المساعي الرغم وعلى

 وذلك المساعي تلك وتعوق تحد التي والعقبات المعوقات بالعدید من تصطدم إنها إال المصالح،

 األو  –الخلیجي التقارب من األمریكیة ارتفاع الحساسیة من تخوف أو قلق هنا یبرز إذ المسار،

 الحاضر الوقت وحتى 1980 البندقیة لعام إعالن ومنذ األمریكي االلتزام الى استناداً  وذلك روبي

 بذلك وارتباطاً  للقضایا العربیة األوروبي الدعم رفض على القائم كیسنجر هنري بموقف والمتمثل

 وال نفوذ أمریكیة منطقة العربي الخلیج منطقة إن األمریكیة المتحدة الوالیات ترى نفسه اإلطار وفي

  )2009:48,خیريال( .منها تقترب أن دولیة قوة ألیة تسمح

 العربي، الخلیج دول األمریكیة في العسكریة القواعد انتشار خالل من النفوذ ذلك ویتجسد

 إلى االستراتیجیة استناداً  وذلك الخلیجي التعاون مجلس دول مع األمریكیة العالقات وعمق

دولة  ألیة السماح وعدم ونفطه العربي الخلیج أمن على السیطرة في الرغبة على القائمة األمریكیة

 في بالتدخل غیرها أو إیران أو الصین أو االتحادیة روسیا أو األوروبي االتحاد یكون كأن أخرى

 إن .أمام الدور األوروبي األساس هو األمریكي المعوق إن أي نفطه، والسیما الخلیج العربي شؤون

 قادر غیر یجعله بشكل األوروبي االتحاد إمكانات على تحدید األمریكیة تعمل المتحدة الوالیات
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 أو األطلسي شمال حلف إطار في سواء بینهما الشراكة الظاهرة القائمة برغم حتى منافستها على

  )2009:48,الخیري( .األوروبیة –األمریكیة  والتعامل التعاون مجاالت من غیرها

التي تعرضت لها منطقة الخلیج بعد الحرب الباردة الى تباین ة  لقد أدت التحوالت األقلیمیة

فرنسا (حیث سعت بعض الدول األوروبیة,تنافس بین السیاسات االوروبیة و األمریكیة تجاه المنطقة

األمر الذي دفع الى التساؤل حول ,سكسونیة_لرفض سیطرة الشركات النفطیة االنكلو) و ألمانیا

بلعب دور خاص ,المحافظة على مصالحها الذاتیةتحاد األوروبي في إطار مدى امكانیة قیام دول اال

و مستقل نسبیا عن السیاسة األمریكیة في منطقة الخلیج العربي و الشرق 

  )286-2005:285,الحاج(.األوسط

تحاول أن تظهر , ومن خالل سیاستها األمنیة و األقتصادیة, إن دول االتحاد األوروبي

و أن تضع سیاسة خارجیة تعكس رؤیتها الخاصة للمشكالت ,التوازنات الدولیةكقوة مؤثرة في 

تتمیز من رؤیة الوالیات المتحدة األمریكیة للمشاكل ,اإلقلیمیة و الدولیة

  )286-2005:285,الحاج(.نفسها

 كبیر بشكل یؤثر األمریكیة المتحدة الوالیات وضع أن یرى األوروبي االتحاد أن أي

 الضامن دور تلعب األمریكیة المتحدة الوالیات أي أن. الحصول على النفظ إمكانیة في وواضح

 فعلیه الخلیجي، التعاون مجلس دول عن الخارجي النفط الحصول على الدفاع میدان في األساسي

 نشاطات من والحد تحجیم على تعمل التي التكتیكات األمریكیة إزاء األوروبي القلق للعیان یظهر

  )2009:48,الخیري(.الخلیجي التعاون مجلس في الدولیة القوى أو الحلفاء من أي

 الخلیجي التعاون مجلس دول مع األوروبي الدور أو األداء بوجه تقف التي فالمعوقات إذن

 في النفطیة االستكشافات أن على أساساً  تتركز فإنها فیها المؤثرة والعوامل امتداداتها كانت مهما

 المواد الحصول وراء سعیاً  واالستعماریة الدولیة والتنافسات التوترات من زادت العربي الخلیج منطقة
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 المنطقة جعل مما الصناعات تلك لتصریف أسواق إیجاد ثم ومن صناعاتها الستمراریة األولیة

 الخلیج كأمن المنطقة في المشكالت من الكثیر ظهور إلى أدت وخالفات وتنافس صراع ساحة

 المتشابكة الدولیة المصالح تتنازعها التي االستراتیجیة وثرواته السیاسیة أنظمته واستقرار العربي

  )2009:49,خیريال( .واألمریكیة األوروبیة وال سیما والمتنازعة

 والتي الكبرى الدولیة القوى بین التنافس تصعد التي العوامل أحد یمثل العربي فالخلیج إذن   

 مع تعامله في إلیه ویطمح یریده الذي للدور األوروبي االتحاد تأدیة أمام معرقالت ذاتها هي تشكل

  .الخلیجي التعاون مجلس دول

 أن علیها أن أي األمریكیة، المتحدة الوالیات مع لمصالحها أوروبا ترك یعني ذلك ال أن إال

  .الذات إثبات في رغبتها وبین األمریكیة المتحدة الوالیات مع مصالحها بین ما عالقاتها في توازن
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  الفصل الرابع

  العالقات الخلیجیة األوروبیة
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  الفصل الرابع

  العالقات الخلیجیة األوروبیة
  

  :مقــدمــة

تطور العالقات بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخلیجي كان في البدایة ببطء إن 

المهمة هناك بالطبع تاریخ طویل من العالقات . وركز بشكل رئیسي على أساس العالقات الثنائیة

ن هذه العالقات تمتد إلى ما یقرب من قرنین من إوفي الواقع ف .ودول الخلیج بین الدول األوروبیة،

في العقود األخیرة،  معظم . الزمان، والتي هي جزء ال یتجزأ من تاریخ تكوین الدولة في المنطقة

كیة وفي الوقت ذاته عتمادها على المظلة األمنیة األمیر اوجدت توازن من خالل أالدول الخلیجیة 

ن إولكن على المستوى الجماعي ف. مع االتفاقات الثنائیة في المجال األمني مع الدول األوروبیة

  . العالقات تعد أكثر حداثة

ن دول مجلس التعاون الخلیجي نفسها، قد تواجدت ألكثر من عقدین من إبطبیعة الحال ف

وعلى الجانب . ال منذ ذلك الحینإمع دول الخلیج  ةن العالقات لم تكن ممكنإالزمن فقط، لذلك ف

لم تكن لدیه في ذلك الحین مؤشرات تذكر في اتباع  نهج عالمي تجاه المنطقة والدول  وروبي األ

،  ةوروبي اتجاه المنطقومع تشكل دول مجلس التعاون الخلیجي، تغیر هذا النهج األ .المكونة لها

ن االتحاد األوروبي قد  افتتح إ 2004یكن حتى أواخر عام  وفي الواقع، لم. رغم بطئه في البدایة

  .له مع سفیر معتمد لدى دول مجلس التعاون الخلیجي الست ةمفوضی

من الحوار العربي األوروبي، الذي كان قد  ومن المسلم به أن دول الخلیج العربي كانت جزءاً 

، بل قبل ذلك، فلم یتحقق 1989ولكن انهار الحوار الذي بحلول عام . 1974في عام  أطلق رسمیاً 
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بین الجانبین حول  ةالحوار دائما من تصورات متعارض ىفقد عان: سوى القلیل قبل انهیار الحوار

 و االتجاه في الحوارأ ةأن تكون الغای للجانب العربي فقد كان متمنیاً  ةبالنسب الغرض من الحوار،

وعلى الرغم . على الجانب االقتصادي والتقنيما الجانب األوروبي  ركز أفي المقام األول،  سیاسیاً 

ن هذا كان المحور الرئیسي الستمرار إن دول الخلیج دول منتجه للنفط فأن حقیقة إمن هذا ف

  .الجانب األوروبي في تحسین واستمرار العالقات مع الجانب الخلیجي

التعاون عدیدة للعالقات القائمة بین دول االتحاد األوروبي ودول مجلس  هناك أوجه  

غیر أن العالقات بین . وقد اكتسبت هذه العالقة أبعادًا متعددة خالل السنوات الماضیة. الخلیجي

الطرفین بدأت ترتاد آفاقًا جدیدة خارج إطار العالقة االقتصادیة التقلیدیة لتشمل مجموعة من 

  .والسیاسیة الموضوعات األمنیة

 مجلس دول مع ومصالحها أهدافها وصاغت رسمت قد األوروبي االتحاد دول كانت لما

 یتوزع أن الضروري فمن المنطقة، في ودورها مكانتها لتعزز تحقیقها إلى تسعى والتي الخلیجي التعاون

 تلك تحقیق من االقتراب على تساعد عدة تعاونیة مجاالت على واألهداف المصالح تلك تحقیق

  .والمصالح األهداف

  :الخلیجیة األوروبیة، من خالل المبحثین التالیینیتناول الفصل الرابع العالقات 

  .العالقات االقتصادیة :المبحث األول

  .العالقات األمنیة والسیاسیة :المبحث الثاني
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  .العالقات االقتصادیة: المبحث األول
  

في السوق األوروبیة المشتركة الحقا سمیت باألتحاد األوروبي تم توقیع أتفاقیة التعاون مع 

التي جعلت بلدان  1973عاما من الصدمة النفطیة الشهیرة عام 15وذلك بعد ,1988یونیو  15

  )1995:119,خضر.(الخلیج تتصدر الساحة الدولیة

ومن األسباب التي أخرت عملیة التفاوض بین األتحاد األوربي ومجلس التعاون لجول الخلیج 

و بذلك فأن العالقات الخلیجیة  1981العربي هي الوالدة المتأخرة لمجلس التعاون الخلیجي عام 

 التوصل إلى معارضة امریكیة ضد  هناك أضافة الى ذلك فقد كانت .تعد عالقات حدیثة األوروبیة

أحد  "المحمیة األمریكیة"تعتبر بمثابة ةتتم بین السوق األوروبیة المشتركة ومنطق اقتصادیةاتفاقیة

  .أسباب هذ التأخر

مواقف متضادة و متباینه قد ظهرت داخل السوق األاوروبیة ناك ههذا باألضافة الى أن 

و البلدان المعارضه لها ) الیونان,فرنسا(بین البلدان المؤیدة لمثل هذه األتفاقیة ,المشتركة نفسها

لذا .فكان أن ادى موقف هؤالء المعارضین إلى جرجرة المفاوضات و أستطالة امدها).انجلتر,ألمانیا(

أن توقع إتفاقیات ثنائیة بین السوق األاوروبیة المشتركة و ,الدنمارك و إیرلنداك,أقترحت بعض البلدان

لكن األتفاقیة الوحیدة التي من .بعض بلدان الخلیج على غرار االتفاقیات المقعة مع بلدان المغرب 

هو ,هذا النوع إنما وقعت مع بلد من بلدان شبه الجزیرة لیس عضوا في مجلس التعاون الخلیجي

  )1995:119خضر،(.الیمن

 عام األوروبیة ومنذ الدول كانت الطرفین بین الرسمیة االتفاقیة إلى الوصول وقبل ولكن

البتروكمیاویة  الخلیجي التعاون مجلس دول صادرات على عالیة مركیةج تعریفة فرضت قد 1983

 الطرفین بین الثنائي التعامل إن المشتركة، أي األوروبیة السوق دول إلى منها السعودیة ال سیما
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 والثمانینیات السبعینیات أثناء في أي األوروبي -العربي  الحوار إطار في الحین في ذلك یقوم كان

 والمعونات التنمیة عملیات تمول كانت الغنیة الخلیجیة الدول إن فضًال عن العشرین القرن من

 والسوق العشرین القرن من الثمانینیات في السعودیة جانبها خفضت ومن الفقیرة، للدول األوروبیة

 للتبادالت خاص إطار إلى التوصل إلى تهدف إطار مباحثات في یدخال أن المشتركة األوروبیة

 التعاون عملیة لمتابعة المجلس في خاصة وأنشأت لجنة مركیةجال التعریفات یضمن بینهما التجاریة

  )39-2009:38, الخیري. (الطرفین بین الثنائي

األوروبیة المشتركة و مجلس التعاون لجول الخلیج العربي  أن یخوضا قررت السوق 

وذلك من اجل توفیر , مباحثات تستهدف وضع إطار مخصوص جدید یتناول تبادالتهما التجاریة

وتأمین شروط أفضل تضمن تموین السوق االوروبیة المشتركة ,المزید من األستقرار لكال الطرفین

ممثلو السوق األوروبیة المشتركة و مجلس التعاون لدول , 1985رس ما2 ,1أجتمع بتاریخ .بالنفط

الخلیج العربي في البحرین و خاضو سلسلة من النقاشات التمهیدیة خلصو بنتیجتها الى ضرورة 

  )1995:141,خضر(.عقد اتفاق إجمالي لدفع التعاون التجاري و األقتصادي قدما إلى األمام

 الكبیر بالدور الخلیجي التعاون مجلس ممثلو واعترف والمناقشات المباحثات واستمرت

 ووصفهما. وسیاسي اقتصادي استقرار كعامل المشتركة األوروبیة السوق به الذي تقوم والمهم

 أخرى قناة یعد بینهما التعاون أن على الطرفان اتفق أن فكان العالقات الدولیة في للتوازن  عنصراً 

 السیاسیة األهمیة على وركزا الحوار، كما محل یحل وال األوروبيالعربي  الحوار قنوات من إضافیة

  .مستقبال وتعزیزها تحسین عالقاتهما تم ما إذا سیجنیانها التي واالقتصادیة

 یخدم تجاریاً  شامل اتفاق إلى للتوصل جدیدة مرحلة مناقشاتهما إدخال على اتفقا وقد

تبادًال  وینشئ الطرفین مصالح والطاقة التجاریة التبادالت یتناول للتطویر وقابال واسعاً  واقتصادیاً 

  )2009:39،الخیري. (الفني واإلعداد التقانة وتحویل واالستثمارات الصناعي والتعاون
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 الشؤون ومسؤول األوروبي المفوض ومن خالل المشتركة األوروبیة السوق تمكنت وقد

 ومجلس المشتركة األوروبیة بین السوق الثنائیة االتفاقیة توقیع إلى التوصل من األوروبیة الخارجیة

 على االتفاق على األول أساسیین، انصب شرطین تضمنت وقد ،1988 عام في الخلیجي التعاون

 الثاني الشرط وتناول المستقبل، في الجانبین بین حرة اقتصادیة منطقة إنشاء مالمح وصیاغة وضع

 مستوى وزراء على مشترك مجلس تأسیس أساسها على یتم اتفاقًا للتشاور والشراكة السیاسیة

 وضع المجلس دول منحت االتفاقیة أن عن فضالً  بینهما، المتعلقة المشاكل لمناقشة الخارجیة

  )2009:39،خیريال( .بالرعایة الدولة األولى

- 1986و المباحثات  الخلیجیة اأوروبیة التي أستمرت طیلة المدة  ركزت المفاوضات

األقتصادیة و السیاسیة التي سیجنیها الطرفین اذا ما تحسنت عالقاتهما على األهمیة 1987

حیث تم االتفاق على إدخال مناقشاتهما مرحلة جدیدة للتوصل إلى اتفاق شامل یخدم  ,المستقبیلة

مصالح الطرفین و ینشئ تبادال تجاریا و أقتصادیا واسعا و قابال للتطویر یتضمن كل من التبادالت 

  )1995:141,خضر.(األعداد الفني و األستثمارات,التعاون الصناعي,قةالطا,التجاریة

وقع وفدا السوق االوروبیة المشتركة و مجلس التعاون باالحرف , 1988مارس  24في 

  )1995:143,خضر.(األولى على أتفاقیة التعاون

بین وهي تعزیز العالقات المؤسسیة , وكان هناك ثالثة أهداف رئیسیة وراء تلك األتفاقیة

و توسیع العالقات األقتصادیة و الفنیة و تطویر و تنمیة بلدان مجلس التعاون الخلیجي , الكیانین

  ) 2004:35,ستیفنز.(بالشكل الذي یمكنها من اإلسهام في تأمین و ضمان سالم و استقرار المنطقة

االتفاقیة  فقننت وركزتها التعاون الخلیجي مجلس دول مع األوروبیة العالقات االتفاقیة هذهعمقت 

 بین السیاسیة المجاالت في المستمر حتى للتشاور إطاراً  وضعت و بینهما التجاري التبادل عملیة

  )2009:39،الخیري. (بینهما الحرة التجارة منطقة إقامة مشروع وأرست الطرفین، خارجیة وزراء
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ونصت األتفاقیة كذلك على أن یتم تطویر العالقات التجاریة عبر مفاوضات تنتهي بتوقیع 

حیث جعل ,وضع االتحاد االوروبي بعض القیود حول االتفاقیة 1991وفي عام ,اتفاق تجارة حرة

من مسألة إنشاء اتحاد جمركي لدول مجلس التعاون الخلیجي شرطا أساسیا لدخول دول المجلس 

ولم تسهم كثیرا في تطویر , وفي الحقیقة فشلت االتفاقیة في الوفاء بوعودها.للتجارة الحرةفي اتفاقیة 

  )36-2004:35,ستیفنز( .االوروبي -و تعزیز التعاون الخلیجي

على الرغم من الفوارق الرئیسیة بین اقتصادات بلدان االتحاد االوروبي و دول مجلس 

انو یرون أن اتفاقیة التجارة الحرة یمكن ان تكون لها التعاون الخلیجي فإن كثیرا من المراقبین ك

أكبر مستورد من دول حیث تعتبر دول مجلس التعاون الخلیجي هي سادس , فوائد مشتركة للجانبین

  )2004:36,ستیفنز( .االتحاد االوروبي

بلغت صادرات االتحاد الى دول مجلس التعاون الخلیجي ضعف ما  2001وفي عام 

ویعود السبب في ذلك إلى طبیعة التنوع .ملیار یورو29وبلغت قیمة الصادرات نحو , استوردته منها

  )2004:36,ستیفنز.(التجاري لدول االتحاد االوروبي

 مع واالستثماري والنفطي االقتصادي التعاون عالقات أهمیة یدرك األوروبي فاالتحاد إذن

 من أو العالمي االحتیاطي حیث من سواء كبیرة نفطیة لثروة المالكة الخلیجي مجلس التعاون دول

 احتیاجاتها خمس على یزید بما األوروبي االتحاد دول تزود والتي العالمي، الخام عن اإلنتاج حیث

 ما تبلغ والتي األوروبي االتحاد دول في الخلیجیة االستثمارات فضًال أهمیة هذا الخام، النفط من

. العالم في الخلیجي التعاون دول مجلس اسثتمارات إجمالي من %40 یقرب

  )239-2005:238الحاج،(

 715بـ  المقدرة احتیاجاتها السنویة من %59 العربي الخلیج من األوروبیة الدول تستورد إذ

  )2009:40,الخیري . (العربي الخلیج من طن ملیون 407 منها طن ملیون
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 األوروبیة الدول تبعیة استمرار هي مستقبالً  وثوقاً  األكثر إن االحتماالت یتضح ذلك من

. تدریجیاً  تزداد التي الخلیجي التعاون دول مجلس نفط وال سیما العربي النفط تجاه

  )1995:203خضر،(

 على حتى التفوق في 1995 عام في تحدیداً  فرنسا نجحت األسلحة بیع مجال وفي

 التعاون مجلس دول فیها بما النامیة للدول األسلحة بیع میدان في األمریكیة الوالیات المتحدة

 االتحاد فعد االستثمار حقل في أما .تقریباً  ملیار دوالر 4.11 بقیمة أبرمت صفقات إذ الخلیجي

 المتحدة الوالیات بعد المجلس دول في األجانب اكبر المستثمرین ثانيمجتمعة بدوله األوروبي

 تتركز إنها كما متنوعة صناعیة میادین في – االستثمارات األوروبیة أي – تتوزع والتي األمریكیة

الحاج، . (والسندات واألسهم كالودائع مالیة مجموعة أوراق شكل على تتركز الخلیجیة السوق في

2005 :116(  

 قوي فائض مع األوروبي تصدیر لالتحاد سوق أكبر خامس الخلیجي التعاون مجلسیعد 

 لمجلس األساسي السوق التصدیري األوروبي االتحاد یعد وبالمقابل ، التجاري المیزان في وثابت

 یساوي ما االتحاد األوروبي صَدر فقد 2002 عام في الیابان بعد الثاني والمجهز الخلیجي التعاون

 یورو، بلیون 2.18 یعادل ما استورد بینما الخلیجي، التعاون مجلس دول إلى یورو بلیون 8.35

ل وقد  بلیون 6.12 یعادل ما أي الخلیجي التعاون مجلس دول من االستیرادات ثلثي الخام النفط مَث

 األوروبي االتحاد دول قبل من تصدیرها تم التي األساسیة المنتجات بقیة أما ،2002 عام یورو

 المتحركة الحدیدیة والسكك التولید مصانع مثل الكبیرة المكائن فهي الخلیجي التعاون إلى مجلس

  )2009:41,الخیري.(المیكانیكیة واألدوات الكهربائیة المكائن ومواد والطائرات

 واالتحاد منفردة الخلیجي التعاون مجلس دول بین التجاریة التبادالت حجم على وكمثال

 المجلس دول أكبر بوصفها السعودیة العربیة المملكة بین التجاري التبادل حجم إن األوروبي نرى
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 المملكة من وبضائع سلعاً  األوروبي االتحاد استورد إذ دوالر ملیار 27 بـ قد قدر األوروبي واالتحاد

 ما وهو % 9.20 بـ تقدر والتي یورو ملیار 4.17 بـ 2006 تقاریر عام وبحسب السعودیة العربیة

 لعام االوروبي االتحاد دول من السعودیة حجم االستیرادات أما .ودعمه تحسینه إلى أیضاً  تسعى

 بنسبة بزیادة أي یورو 5.23 العربیة السعودیة المملكة إلى الواردات حجم وصل فقد  2006

  )2009:41،الخیري. (األوروبي االتحاد لصالح 6.52%

ي أول شریك تجاري ضمن مجلس التعاون الخلیجعد تأما دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

% 91بأكثر من  2013األوروبي حیث ارتفعت حركة التبادل التجاري بین الجانبین خالل لالتحاد 

، األمر الذي )ملیار یورو 32.8(ملیار درهم  155.2، عندما بلغت 2007على عام الذروة في 

یشیر إلى عدم تأثر التجارة الخارجیة اإلماراتیة مع دول االتحاد األوروبي، باألزمة المالیة العالمیة 

  .2011و بتباطؤ معدالت النمو في دول االتحاد منذ عام أ

) http://www.alittihad.ae/details.php?id=44170&y=2014(  

وتشیر اإلحصائیات الرسمیة إلى أن االتحاد األوروبي هو الشریك التجاري األول لمجلس 

شّكلت صادرات ملیار یورو  132نحو  2012التعاون إذ تجاوز حجم التبادل التجاري في عام 

ملیار  28ملیارًا أي بفائض تجاري لصالح االتحاد األوروبي بلغت  80االتحاد األوروبي منها نحو 

  .یورو

وهذا الرقم أعلنه الدكتور عبد اللطیف الزیاني األمین العام لمجلس التعاون خالل إحدى 

رك في الدورة الثالثة الخلیجي األوروبي المشتالفعالیات المشتركة التي نظمها المجلس الوزاري 

  .2013والعشرون في المنامة في یونیو 

وفق تصریحات الممثلة العلیا للشؤون الخارجیة  2013ملیار یورو عام  145وارتفع إلى 

  )2004:1,الجاسم(.والسیاسات األمنیة في االتحاد األوروبي كاثرین آشتن في نفس المناسبة
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 المستمرة الزیادة ومع .الطرفین بین المتبادل الثنائي االعتماد عمق على یدل هذا كل إن

 تجارة اتفاق لتوقیع السعي إطار في ویتعزز یتجدد األوروبي والتركیز االهتمام فإن أسعار النفط في

 الحرة التجارة اتفاقیة ترتبط أن هو األول ذلك، حول أساسیین مقترحین تقدیم الطرفین، وتم بین حرة

 ،2010 عام في إنشاؤها المزمع المتوسطیة األوروبیة الحرة التجارةبمنطقة  األوروبیة الخلیجیة

 الى بینهما، التجاریة المعوقات تعلق الطرفین بین حرة مستقلة تجارة اتفاق بتوقیع مقترح والثاني

  )2009:42،لخیريا. (والغاز الطاقة حقل في ال سیما االستثماري التعاون جانب

بین  الحرة التجارة منطقة لضرورة إقامة الداعیة األوروبیة والضغوط المقترحات تلك عن نتج

 موضوع في فعلیة خطوة المجلس دول خطت أن الخلیجي التعاون ومجلس األوروبي االتحاد

  )2005:240الحاج،( .بینها فیما الجمركیة التدریجي للتعریفة التوحید

 بین للتعریفة الجمركیة التدریجي التوحید موضوع في والفعلي التدریجي التطور أن بمعنى

لى جاء الخلیجي التعاون مجلس دول  منطقة خطة بنیة من الناشئة للضغوط محصلة ما حد وإ

  )2009:43،الخیري. (الخلیجي التعاون ومجلس األوروبي االتحاد بین الحرة التجارة

 لمجلس یولیها االتحاد األوروبي التي االستراتیجیة األهمیة على یدل األوروبي الموقف هذا

بین  مركیة الموحدةجال التعرفة تحقیق باتجاه ودفعه الحیوي الجغرافي ولمجاله الخلیجي التعاون

من  االولى الجولة بدأت وعلیه الكتلتین، بین الحرة التجارة اتفاقیة لتوقیع منطلقاً  لتكون أعضائه

 إلى الخلیجیة الصادرات وتحریر التجاریة المنطقة إلقامة المجلس دول مع المفاوضات األوروبیة

 والتي 2000 نیسان 11 في زمنیة مراحل على مركیةالج والقیود من الرسوم الدول األوروبیة

 واألسماك الصادرات الزراعیة المكررة، النفطیة المنتجات األلمنیوم، على البتروكیمیائیات، اشتملت

 الضرائب تخفیض بضرورة األوروبي االتحاد الخلیجي التعاون مجلس أقنعت دول جانبها ومن

  )240-2005:239الحاج،( .البتروكیمیائیات من منتوجاتها على %14 بنسبة
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على برنامج عمل مشترك  2010وقد اتفق االتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخلیجي العام 

حتى  2010، ینفذ خالل الفترة الممتدة من العام 1998لتطبیق اتفاقیة التعاون الصادرة في العام 

 واشتمل البرنامج على الئحة مفصلة من مجاالت التعاون المختلفة بدءًا من التجارة، 2013العام 

والطاقة فمرورًا بالثقافة والتفاهم المتبادل، وصوًال إلى التعلیم العالي والبحث العلمي، إال أنه یصعب 

تطبیقها كما كانت الحالة سابقًا، لذلك لم یساهم برنامج العمل المشترك في إحیاء التعاون بین 

فمن الضروري .یداالتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخلیجي وال في إعادة توجیهه في مسار جد

تقلیص عدد المجاالت هذه إلعادة رسم العالقة بین المنطقتین وذلك بغیة تفادي تعددًا في مجاالت 

  )2014:3كولومبو وكومیتري،( .الجانبینالتعاون یضعف العالقة بین 

 1988على الرغم من مضي ما یفوق العشرین عامًا على توقیع اتفاقیة التعاون في العام 

تتابع جوالت المباحثات واالجتماعات، وأتت األزمة المالیة واالقتصادیة العالمیة لتزید  باإلضافة إلى

إعادة البحث في العالقة االستراتیجیة بین االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون من ضرورة 

دت الحالة . الخلیجي من خالل معالجة غیاب اإلرادة السیاسیة في حل بعض المسائل العالقة وقد وّل

هذه على مر السنین باإلضافة إلى ذلك سوء ظن وغیاب ثقة إلى حد ما خاصة فیما یتعلق ب نوایا 

على إقامة حوار صادق مع مجلس التعاون الخلیجي ال یخضع لشروط االتحاد األوروبي وقدرته 

 )2014:3كولومبو وكومیتري،. (مسبقة بغیة تعزیز التعاون المتبادل

عقد بین الجانبین الحوار  ُ االقتصادي بشكل دوري، كان آخره الحوار االقتصادي الرابع الذي ی

، الذي جمع خبراء ومختصین من الجانبین لمناقشة المواضیع 2013مارس  19ُعقد في بروكسل 

باإلضافة إلى عقد لقاءات دوریة بین محافظي مؤسسات النقد والبنوك . ذات االهتمام المشترك

 2012 االتحاد األوروبي، حیث عقد اللقاء الثالث في ینایر المركزیة بدول المجلس ونظرائهم من

  .في أبو ظبي
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كما تعقد بشكل دوري ورشة عمل مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب، حیث عقدت ورشة 

وعقدت لجنة التعاون المشترك بین مجلس التعاون . في بولندا 2011العمل السابعة في نوفمبر 

في األمانة العامة لمجلس  2014لخامس والعشرین في إبریل واالتحاد األوروبي اجتماعها ا

التعاون، حیث ناقش االجتماع التطورات في مجلس التعاون واالتحاد األوروبي، وكذلك سیر العمل 

في مجاالت التعاون ضمن اتفاقیة التعاون المشترك بین مجلس التعاون واالتحاد األوروبي 

كما . ك األنشطة القائمة كالعالقات التجاریة وتسهیل التجارةوالمجاالت األخرى للتعاون، بما في ذل

  :یتم التنسیق حالیًا لعقد ما یلي

 .بمقر األمانة العامة 2014الحوار االقتصادي الخامس في مایو  -

ندوة مشتركة بین مجلس التعاون واالتحاد األوروبي في مجال األمن الغذائي وصحة  -

 .، بمقر األمانة العامة2014ت الحیة، خالل شهر یونیو الحیوان، واستیراد األغذیة والحیوانا

موقع األمانة العامة لمجلس . (، في بروكسل2014حوار الطیران المدني، خالل شهر یونیو  -

 )التعاون لدول الخلیج العربیة

أما أحداث ما سمي بالربیع العربي األكثر حداثة فقد سطرت ضعف نفوذ االتحاد األوروبي 

ویظهر عدم . ونقص األدوات في مجال التعاون الخاص بالسیاسات الخارجیةفي منطقة الخلیج 

إشراك االتحاد األوروبي مجلس التعاون الخلیجي في مبادرته التي استهدفت منطقة البحر األبیض 

المتوسط والشرق األوسط قلة تبصر من جهة االتحاد األوروبي فیما یخص مجلس التعاون 

واالقتصادیة  ,واالجتماعیة ,والسیاسیة ,تؤدي التطورات اإلقلیمیةویكمن الخطر في أن . الخلیجي

كولومبو وكومیتري، . (الجدیدة إلى تضاؤل الوجود والتأثیر األوروبیین في منطقة الخلیج العربي

2014 :3(  
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 في الوفّع  واضح بشكل تؤثر والجیواقتصادیة االقتصادیة العناصر بأن تبین تقدم ما كل من

 من الخلیجي التعاون مجلس لدول الحیوي المجال یشكله لما األوروبیة – الخلیجیة تحدید العالقات

 وضعت والتي الكبرى الصناعیة الدول تطور استمراریة على تعمل اقتصادیة استثنائیة أهمیة

 .التجاریة والفرص والمائیة النفطیة الثروات على السیطرة خاللها من تحكم محددة استراتیجیة

  )2009:44,الخیري (

 التي الخلیجي التعاون مجلس دول مع عالقاتها باستمراریة وتطویر األوروبیة الدول یلزم وهذا

 فبذلك المتقدمة، األوروبیة والصناعة إلى التكنولوجیا بحاجة جانبها ومن نفسه الوقت في ستكون

  )2009:44,الخیري(.متبادلة تعاونیة اقتصادیة عالقة مسار الطرفان یرسم
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  .العالقات األمنیة والسیاسیة: الثانيلمبحث ا

ترتكز العالقات الخلیجیة األوروبیة على الحوار السیاسي حیث یعد المحور الرئیسي في 

سمحت بإجراء مفاوضات بشأن اتخاذ مواقف   1988فبالرغم من أن اتفاقیة التعاون ,هذه العالقات

اكدا في صدر األتفاقیة على وجود اال ان الطرفان الخلیجي و األوروبي كان قد ,سیاسیة مشتركة

ارادة سیاسیة إلقامة هیكل جدید للحوار الفاعل و توسیع قاعدة التعاون بین المنطقتین من خالل 

اذ حاءت اللقاءات و المنتدیات فرصة ,عقد اجتماعات سنویة للمجلس المشترك على مستوى الوزراء

و تقریب وجهات النظر على الصعید  سانحه لمناقشة القضایا السیاسیة ذات االهتمام المشترك

   )baabood,2005:157(.السیاسي بین الطرفین
  

 بمنطقة واألمني السیاسي االهتمام عن األوروبي االقتصادي االهتمام وال ینفصل ال یبتعد

 العربي الخلیج ألمن األوروبیة الرؤیة كون الخلیجي التعاون مجلس دول العربي وتحدیدًا مع الخلیج

 السیاسیة، نظمه أمن یكون أن قبل نفطه منأ هو شيء وقبل كل بدایة أن أمن الخلیج من تنطلق

 جدیدة أمنیة وترتیبات تصورات ووضع اتخاذ إجراءات ضرورة – الرؤیة األوروبیة تلك – ترى فعلیه

 .األمنیة تلك الصیاغات وضع في ممیز بدور األوروبي االتحاد خاللها من یضطلع

  )2009:44،الخیري(

یالحظ أن هناك عنصرین , من خالل  مراقبة تطور السیاسات االوروبیة في منطقة الخلیج

األول أقتصادي یتعلق ,أساسیین یدفعان اوروبا الى االهتمام باألمن المالحي في الخلیج العربي

و الثاني مالحي ,باعتماد أوروبا شبه الكامل على نفط الخلیج الذي یتم نقله بواسطة حامالت النفط

و .دقیقة19أي بمعدل ناقلة كل ,ناقلة نفط50حیث یمر یومیا من مضیق هرمز أكثر من ,فني و
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هذا ما یؤكد األهمیة الجیو اقتصادیة الكبرى و الجیو سیاسیة و األمنیة للخلیج العربي في حیاة 

   )2005:284,الحاج(.الدول الصناعیة

السیاسات األوروبیة لوضع انصبت ,أمام هذه األهمیة الجیوستراتیجیة لمنطقة الخلیج

استراتیجیة موحدة تضمن تحقیق هدف مركزي یتمثل بضمان تدفق النفط من اتلخلیج نحو 

وتأمین المصالح األوروبیة في الخلیج عبر العمل على منع اي تهدید یوقف إمدادات ,أوروبا

أو من خالل , سواء من خالل إغالق مضیق هرمز في حالة اندالع صراع عسكري,النفط

واستخدام النفط كسالح اقتصادي لتجحقیق أهداف سیاسیةزلذلك أدركت دول األتحاد ,لمقاطعةا

نضرا لضعف ,األوروبي خطورة عدم األستقرار في الخلیج العربي على مصالحعا الحیویة فیه

إلى جانب بنیتها المجتمعیة الهشة الناتجة من ,ذاتیة الدفاعیة للبلدان العربیة الخلیجیةالقدرات ال

  )2005:284,الحاج(.تنوع و التعقید االجتماعي و القبليال

 دورها إبراز من االتجاه هذا في دورها توسیع إلى وتسعى تحاول األوروبیة فالدول إذن

 المیادین في الخلیجي التعاون مجلس لدول التكنولوجي والدعم الخبرات ونشاطها الملموس كتقدیمها

دارة المؤسسات األمنیة  لهذه الذاتیة الدفاعیة القوة تحسین بهدف والشركات والبنوك والدفاعیة وإ

. ثانیة جهة من هرمز مضیق على البحریة والسیطرة المالحة  وحمایة جهة من الدول

  )2009:44،الخیري(

لذا بذلت ,إن اندالع أي صراع في الخلیج العربي ستكون له آثار خطرة في التوازن الدولي    

على الخلیج إلى صراع الدول األوروبیة جهودا خاصة و متواصلة لوضع قواعد تمنع تحول التنافس 

في إطار دعم الترتیبات األمنیة للوالیات ,حیث قامت دول األتحاد االوروبي,دولي واسع النطاق

بوضع استراتیجیة لمساندة سیاسة واشنطن في حمایة منابع النفط ,المتحدة األمریكیة في الخلیج

وتوفیر , األطلسيترتكز على توفیر الحمایة لخطوط المواصالت البحریة المارة عبر جنوب 
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للقوات العسكریة األمریكةووالعمل على تعزیز الوجود العسكري و االمني مستلزمات دعم لوجستي 

  )2009:285,الحاج.(الفرنسي في المحیط الهندي_البرطاني 

 یصب خلیجي – حوار أوروبي األوروبیة لتأسیس الدول ذهبت نفسه االتجاه وفي وسیاسیاً 

 اإلصالح السیاسي ومبادراتها في الخارجیة لعالقاتها األوروبیة دولال ترتجیه الذي المسار في

 .الخاصة بها والقومیة الوطنیة الخصائص مع ینسجم وبما الخلیجیة السیاسیة لألنظمة

  )2009:44،الخیري(

إذ ركزت ,غلبت القضایا السیاسیة على البیبانات الختامیة للمجلس المشترك بعد كل جلسة   

أما بالنسبة إلى المسائل التي عجز فیها الطرفان عن ,تلك البیانات على القضایا اإلقلیمیة و الدولیة

فغالبا ما ,1989التوصل إلى أتفاق حول التفاصیل النهائیةومثل مفاوضات التجارة الحرة في عام 

ومع إن البیانات الختامیة تدعو الى ضرورة ,عوال على الحوار السیاسي لتخطي مثل هذه العقبات

اإلسراع بمفاوضات التجارة الحرة وتطبیق اتفاقیة التعاون إال أن الحوار السیاسي لم یستطع التغلب 

ة القضایا ذات األهتمام ناقشت األجتماعات الوزاری.على العقبة المتعلقة بمفاوضات التجارة الحرة

و أهمیة جعلها , مثل عملیة السالم في الشرق الوسط,المشترك على الساحة اإلقلیمیة و الدولیة

و بصورة عامة تدعو البیانات الختامیة ,"اإلرهاب"و مخاطر ,خالیة من أسلحة الدمار الشامل

   )45: 2004,ني و شوماخرلوشیا.(التي تواجه المنطقة المشتركة الى تسویة النزاعات و الصراعات

دعمت دول مجلس التعاون مبادرة االتحاد األوروبي لتوسیع الشراكة  2004وفي عام 

السیاسیة بین المنظمتین لألستفاده من لعب دور في تحقیق التوازن اإلقلیمي في ظل الهیمنة 

تراه دول  ب ماساألمریكیة لیس فقط عسكریا بل وسیاسیا السیما بعد الحرب على العراق وذلك ح

  )2013:615,الكواز و عقراوي(.االتحاد االوروبي
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الخلیجي الثامن عشر الذي انعقد في  –االجتماع الوزاري المشترك األوروبي  ءوأثنا

، عمد الطرفان إلى مراجعة عدد من القضایا  2008ینایر  26العاصمةالبلجیكیة بروكسل في 

اإلقلیمیة والدولیة ذات االهتمام المشترك ، مثل عملیة السالم في الشرق األوسط والبرنامج النووي 

رهاب والحد من انتشار األسلحة النوویة ، وأكد البیان اإلیراني واألوضاع في العراق وقضایا األ

ق بین الدول االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون فیما فاتالختامي وجود مساحة كبیرة من األ

  )2013:615,الكواز و عقراوي(.یتعلق بالمسائل اإلقلیمیة 

افادت وكالة أنباء البحرین التي عقدت في مقر بعثة التعاون , 2012سبتمبر 26في و 

تحاد الخلیجي في نیویورك جلسة مباحثات بین دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة واال

ترأسها عن جانب مجلس التعاون الخلیجي األمیر عبد العزیز بن عبداهللا بن عبدالعزیز , االوروبي

وبحضور كل من الشیخ خالد بن أحمد بن , أل سعود نائب وزیر الخارجیة المملكة العربیة السعودیة

ي األمین العام والدكتور عبداللطیف بن راشد الزیان, محمد أل خلیفة وزیر خارجیة مملكة البحرین

بینما ترأس جانب االتحاد االوروبي السیدة كاثرین أشتون , لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

وجرى خالل االجتماع استعراض , الممثلة السامیة للشؤون الخارجیة واألمن باالتحاد االوروبي

والجهود الرامیة إلى  مجاالت تطویر عالفات التعاون القائمة بین دول المجلس واالتحاد االوروبي

الكواز (.فضًال عن إلى القضایا اإلقلیمیة والدولیة ذات االهتمام المشترك, دعمها وتعزیزها

  )2013:617,وعقراوي

وفي ,شكلت األهمیة االستراتیجیة للسیاسة األمنیة األوروبیة في المنطقة العربیة بشكل عام

حیث ساهمت ,لعامة لحلف شمال األطلسينقطة تحول مهمة في االستراتیجیة ا,الخلیج بشكل خاص

استراتیجیة ) اتوالن(السیاسة األمنیة األوروبیة في المنطقة في اعتماد حلف شمال األطلسي 
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وقد تضمنت هذه االستراتیجیة كما أعلنها .في قمة واشنطن1999 أبریل 24أقرها بتاریخ ,جدیدة

من حلف دفاعي إلى جهاز عسكري له وتغییر دوره  السكرتیر العام للحلف انذاك,خافییر سوالنا

مما یعني امتداد مهمة .صالحیات التدخل العسكري في النزاعات األقلیمیة داخل حدوده و خارجها

وشمال وشرق ووسط , لتشمل الشرق األوسط و الخلیج العربي,الحلف إلى ما وراء حدود أوروبا

وتتعلق ,األوسط و الخلیج العربي والمخاطر التي تعتبر مهددة ألمن الناتو في منطقة الشرق,آسیا

األمر الذي قد یؤدي إلى إعاقة تدفق النفط , في طبیعة الحال بحدوث تهدیدات لمصادر البترول

إضافة إلى تهدیدات أمن الممرات المائیة االستراتیجیة في ,من هذه المنطقة إلى أوروبا

  )2005:287,الحاج(.المنطقة

 دول بأمن یتعلق فیما سواء العربي الخلیج في األمني للجانب األوروبیة الرؤى مالحظة ومن

 واحتوائها تعاملها في أو العراق على الحرب من األوروبي الموقف أو الخلیجي مجلس التعاون

 التعاون مجلس دول في فقط یتحدد البحث موضوع إن من الرغم على –اإلیراني  النووي للملف

 فیها ترى والتي والسیاسیة الدبلوماسیة الجهود على األوروبي المستمر التأكید نجد  –الخلیجي

 الموقف إن بمعنى ,والتهدید القوة من الدولي بدال للوضع واالیجابیة المناسبة الدعائم أوروبا

 نجاح نسبة وبأیة األزمة لحل استخدام القوة من بدالً  المفاوضات عبر األزمات إدارة في األوروبي

 المنطقة في للوضع األمني استقرار عامل الخلیجي التعاون مجلس دول ترى وكما یشكل كان

 التعاون مجلس دول أي – فقابلت ومباشر خاص بشكل المجلس دول على ینعكس انه السیما

  )2009:45,خیريال. (الخلیجي والقبول بالدعم األوروبیة الخطوات تلك جانبها من  –الخلیجي

 لمشاریع بطرحها واألمن السالم فرص لتوسیع الخاصة تلك الجهود تترجم أوروبا فنجد

 السلم إلى المفضي البناء الحوار خالل من مشكالت المنطقة تسویة إلى خاللها من ترمي وأفكار
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 والبحر األوسط كالشرق األخرى العربیة الفضاءات جانب إلى العربي الخلیج في والتعاون واألمن

  )2009:45,الخیري(.تحدیداً  الخلیجي التعاون مجلس ودول ، عامة المتوسط

 حول بینهما اختالفات وجود عدم یعني ال األوروبي الخلیجي واالتفاق التعاون هذا أن إال   

  نیسان 29 في واألوروبي الخلیجي الطرفین بین األخیر السنوي ففي االجتماع السیاسیة، القضایا

 السیاسي والتعاون األوسط الشرق وال سیما القضایا من عدد اختالفهما حول الطرفان أعلن2009

 البحریة القرصنة وأعمال اإلیراني النووي الملف مثل األخرى القضایا وبعض اإلرهاب ومكافحة

  )2013:615,الكواز و عقراوي( .الصومالیة الشواطئ قبالة

لى  أساسه على تتحدد حیویاً  مجاالً  تشكل العربي الخلیج منطقة فكون تقدم ما جانب وإ

 فهنا عام، بشكل الدولیة العالقات ومستقبل بل والعشرین، الحادي القرن التقدیرات في من الكثیر

 األمن ضمان في األوروبي االتحاد دول تشارك أن ضرورة - النظر األوروبیة وجهة ومن  -تظهر

 من أوروبیة مصلحة تحقیق ضمان سیتبعه الذي المنطقة في أمن دورها لضمان العربي الخلیج في

 األمریكیة المتحدة الوالیات جانب إلى بل لیس وحدها ولكن األوروبي االتحاد دول ذلك، فقامت

 العالقات من واسعة شبكة على العربي تعتمد للخلیج العسكریة الحمایة لتأمین دقیقة خطط لوضع

 المنافذ وتحدیداً  العربیة بقیة المناطق في األخرى والقواعد العربي الخلیج في العسكریة القواعد بین

فریقیا المحیط وحتى المتوسط والبحر كالبحر األحمر االستراتیجیة بیةالعر   الحمایة لغرض الهندي وإ

  .الكاملة

 بین ونتیجة التنافس تحدیداً  وألمانیا وفرنسا الغربیة أوروبا اتحاد أن هنا بالمالحظة والجدیر

 المتحدة للوالیات تابع وغیر مستقل بشكل الظهور وحاولوا أرادوا ومصالحها األوروبیة الدول

  )46-2009:45,الخیري( .األطلسي شمال حلف جانب إلى بل األطلسي شمال وحلف األمریكیة
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 العربي الخلیج في باألمن المرتبطة أمنها مصالح األوروبي االتحاد دول تحمي أن جلأ فمن         

 األوروبي االتحاد تبنى فعلیه العربي، الخلیج في االقتصادیة المناطق عن المشترك الدفاع مفهوم برز

 األول المشروع اتخذ وقد األوروبي األمن مصالح حمایة هو والهدف المنطقة دول لمساعدة مشروعین

 الخلیج من سنویاً  تتجه نفط ناقلة 665 هرمز بمضیق خاصة دولیة معاهدة تنظیم تناولسیاسیًا  شكالً 

 بحریة قوة إنشاء تناول عسكریاً  شكالً  اتخذ والثاني المتحدة، األمم قبل من بها عترفی أوروبا إلى العربي

مین البحریة األلغامبإزالة  خاصة عربیة  ومن تحاول إذن األوروبیة فالدول البحریة، المالحة سالمة لتًا

 ضمان إلى للوصول سالم منطقة أي محایدة إقلیمیة منطقة تنظیم إلى الوصول المشروعین هذین خالل

  )2009:46,الخیري. (المنطقة في األمن

 األمنیة الترتیبات في ممیز بدور لالضطالع حثیث بشكل سعت األوروبي االتحاد فدول

 بذلك فتكون .الخلیجي التعاون مجلس خالل من ذلك إلى وتلج عام بشكل العربي  الخلیج في والعسكریة

 في لها ممیز بدور القیام وضمان جهة من الخاصة مصالحها -  األوروبیة الدول أي - حققت قد

 ,ثانیة جهة من العربي الخلیج منأ ضمان في العربي الخلیجي التعاون مجلس دول مع عالقاتها

  )2009:46,الخیري(.ثالثة جهة من دولیة ككتلة ممیز بدور والظهور

السلمیة ال یمكن ان یعوض الوجود العسكري األمریكي في منطقة ة االتحاد ونظرًا إلى طبیع

ومع ذلك یحاول االتحاد االوربي صیاغة , الخلیج المضطربة ومنطقة الشرق األوسط بصورة عامة

بوضع إسترتیجیة  2003سیاسة خارجیة أمنیة تبلورت مالمحها بعد الغزو األمریكي للعراق عام 

تحسین مستوى التعاون والتنسیق بین األنشطة العسكریة عبر  أمنیة أوروبیة من خالل مساعیه في

تم اإلتفاق على مبادرة بین دول مجلس التعاون واالتحاد  2004ففي یونیو , إنشاء وحات التنظیم

في مؤتمر القمة الدي عقد في إسطنبول بتقدیم حلف الناتو تعاون مع دول مجلس , االوروبي

وقد كانت تلك , ‘"اإلرهاب"ا تحقیق أمن الحدود ومكافحة مجال من ضمنه12التعاون الخلیجي في 



73 
 

 
 

إال أنه سرعان ما تم كبح جماح نطاق المبادرة وذللك من لدن الدول , المبادرة من جانب بریطانیا

التي كانت تصر عل ان یحتفظ حلف الناتو بحوار متوسط , الجنوبیة من االتحاد االوروبي

  )2013:620,قراويالكواز و ع.(تفضیلي

إال أنه مكنت الناتو , الرغم من أن مبادرة إسطنبول جاءت خارج إطار االتحاد االوربيوب

إذ توصلت , من توسیع حدود تعاونه ما وراء منطقة البحر المتوسط كي یشمل دول مجلس التعاون

تلك المبادرة للتعاون إلى التزامات تقتضي تطویر اإلدارة األمنیة في الخلیج العربي والتي تتضمن 

 معلى الرغم من أن ذلك ل, األمنیةتعاون في جمال إصالح الدفاع واإلشراف المدني  على القوات ال

وقد وقعت بالفعل كل من دولة الكویت .یكن بموافقة رسمیة من قبل جمیع األطراف السیاسیة

والبحرین وقطر واالمارات المتحدة إتفاقیات مع الناتو بینما فضلت المملكة العربیة السعودیة 

فبعد مفاوضات أجریت بین الجانب , وسلطنة عمان عدم اإلنضمام إلى مبادرة إسطنبول للتعاون

یجي والجانب االوروبي بشأن شراء أسلحة دوریة على غرار التي عقدت بین فرنسا وكل من الخل

إلى  أعلنت الحكومة الفرنسیة خالل زیارة الرئیس الفرنسي ساركوزي, قطر واألمارات المتحدة

جندي من ) 500(أن فرنسا تعتزم إنشاء قاعدة عسكریة دائمة قومها , 2008ینایر 15المنطقة في 

وهذا ما حصل بالفعل في عام , وتجهیزات عسكریة وجویة وبحریة وبریة, مارات المتحدةدولة اإل

كما وقع الطرفان في العام نفسة برتوكول تعاون لتطویر القدرات النوویة في دولة اإلمارات  2009

  )2013:620,الكواز و عقراوي(.المتحدة

تحاد االوروبي في ضمان فوجهة النظر االوربیة تجد أنه من الضوروة أن تشارك دول اال

األمن في الخلیج العربي لضمان دورها في أمن المنطقة الذي سیتبعه ضمان تحقیق مصلحة 

بوضع خطط دقیقة مع الوالیات المتحدة لتأمین الحمایة العسكریة في الخلیج العربي , اوروبیة
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د أوروبیا الغربیة وفرنسا ومن الجدیر بالمالحظة ان إتحا, والقواعد األخرى في بقیة المناطق العربیة

حاولوا الظهور بشكل مستقل و , األوروبیة ومصالحها وألمانیا تحدیدًا ونتیجة التناقض بین الدول

حیث تعد فرنسا و ألمانیا من أكثر الدول أهتمام ,غیر تابع للوالیات المتحدة األمریكیة وحلف الناتو

یة و عسكریة مع دول مجلس التعاون و تفاعال مع أمن الخلیج من خالل بنائهما عالقات أمن

   )621-2013:620,الكواز و عقراوي(.الخلیجي
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  الفصل الخامس

  الخاتمة، واالستنتاجات، والتوصیات
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  الفصل الخامس
    

  الخــاتـمــة
  

نت الدراسة طبیعة العالقة بین االتحاد األوروبي ومجلس التعاون لدول الخلیج العربیة،  بیّ

عن جذور االهتمام األوروبي في الوصول والدخول إلى المنطقة بشكل مستمر من خالل الكشف 

ومتواصل، إال أن السیاسات األوروبیة تجاه المنطقة وآلیاتها قد تغیرت، ففي المراحل السابقة كان 

االهتمام منصبًا على تحقیق النفوذ االستعماري األوروبي والهیمنة واستخدام القوة، وما یتبعه من 

یاسة واقتصادیة وعسكریة، أما االهتمام األوروبي الیوم في المنطقة وتحدیدًا مع دول سیطرة س

قامة عالقات قائمة على الجوانب السلمیة  مجلس التعاون الخلیجي، فقد تركز على هدف الوصول وإ

التعاونیة السیاسیة واالقتصادیة وفي المجاالت كافة، بغیة تحقیق أكبر عدد من األهداف مع دول 

  .س التعاون الخلیجيمجل

إن االتحاد األوروبي یمثل قوة دولیة لها وزن في : وقد تحققت الدراسة من صحة الفرضیة

التفاعالت الدولیة، وال سیما في المناطق التي تشكل مفصًال استراتیجیًا مهمًا في العالقات الدولیة 

الدراسة المنهج الوصفي ولغرض تحلیل األدوار لكال الطرفین استخدمت . كمنطقة الخلیج العربي

التحلیلي لتحلیل الدور األوروبي الجدید في ظل نظام القطبیة األحادیة التي تسعى الوالیات المتحدة 

وتوصلت الدراسة إلى عدد كبیر من االستنتاجات من أهمها؛ . األمریكیة للهیمنة على النظام الدولي

الخلیج العربي هو ضمان تدفق النفط  أن الهدف الرئیسي من توجه االتحاد األوروبي إلى منطقة

  .إلى األسواق األوروبیة وبأسعار منخفضة
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وخلصت الدراسة، أن مستقبل العالقات الدولیة سیشهد تنافسًا دولیًا كبیرًا حول منطقة 

عد أحد المتنافسین القویین. الخلیج العربي ُ وخصوصًا بعد أن انضمت إلیه دول , واالتحاد األوروبي ی

ة اآلسیویةعدیدة من الق   .ارّ
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  :االستنتاجات

 األوروبي واالتحاد الخلیجي التعاون مجلس بین العالقات مسار وتحلیل بحث خالل من

 :اآلتیة االستنتاجات إلى البحث توصل التعاون ذلك وحدود مجاالت

 بحكم و ذلك ,حدیث قدیم اهتمام هو المنطقة إلى والدخول الوصول في األوروبي االهتمام إن - 1

الخلیج العلربي المتمثلة بمجلس التعاون لدول  لمنطقة االستراتیجیة األهمیة وتزاید استمرار

 .الخلیج العربي

 ركز التعاون الخلیجي مجلس دول مع وتحدیداً  المنطقة في الحدیث األوروبي االهتمام إن  - 2

 التعاون مجلس معتشمل مختلف مجاالت التعاون تعاونیة و  سلمیة عالقات إقامة على

 .روبیة و الخلیجیة على حدا سواءواألهداف األو  المصالح قیتحقل الخلیجي

 في فاعلیة و تأثیراً  أكثر دورها یكون ألن تسعى فاعلة دولیة قوةیمثل األتحاد األوروبي  - 3

 مهمتعتبر مناطق لها ثقلها األستراتیجي ال التي المناطق في تحدیدا الجدیدة الدولیة التفاعالت

 لدول الخلیج العربي التعاون مجلس ودول العربي الخلیج الدولیة كمنطقة العالقات في

 هو الخلیجي التعاون مجلس عالقته مع في األوروبي لالتحاد األساسي الهدف من الواضح أن  - 4

 الصناعات وتوفیر ضخ مقابل والطاقة النفطیة اإلمدادات من االحتیاجات تدفق استمرار ضمان

 .الخلیجي التعاون مجلس دول األوروبیة إلى

یقابل الدور األوروبي في منطقة الخلیج من خالل عالقتة مع مجلس التعاون منافسة دولیة  - 5

كبیرة و تحدیدا من الوالیات المتحدة التي تسعى الى التفرد في السیطرة على منابع النفط في 

 .الخلیج العربي
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خلق درجة من التنمیة األقتصادیة أن تزاید االستثمارات األوروبیة و حجم التجارة بین الطرفین  - 6

 .دفع العالقات السیاسیة و األقتصادیة باتجاه إیجابي بین المنظمتین مما أدى الى

 األوروبي للدور ةالحقیقیاألهداف و المصالح  الخلیجي التعاون مجلسیجب أن یتفهم  - 7

 االتحادهو الحال بالنسبة كما موحدة واحدة بإرادة جماعة أو ككتلة ویتعامل ویتصرف

 .األوروبي

 في متقدمة وآفاق مستویات إلى عالقاتهما بمسار لدفع واألوروبي الخلیجي الطرفان یسعى - 8

 یفضي مؤسسي إطار إلى بها والوصول واألمنیة واالستثماریة واالقتصادیة السیاسیة المجاالت

 .فاعل أوروبي – خلیجي حوار أو إلى شراكة

أداة للحفاظ على السلم و األمن الدولیین كونها تؤكد على أن الشراكة األوروبیة الخلیجیة تعد  - 9

  .لألستقرار السیاسي و االمني في العالم الحوار و التعاون كوسیلة
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  :التوصیات

  :توصلت الدراسة إلى عدد كبیر من التوصیات من بینها

ككتلة أن یتفهم مجلس التعاون الخلیجي المغزى للدور األوروبي ویتصرف ویتعامل ویتحدث  - 1

 .أو جماعة بإرادة واحدة كما االتحاد األوروبي

ضرورة أن یسعى الطرفان الخلیجي واألوروبي لرفع مسار عالقاتهما إلى مستویات وآفاق  - 2

 .متقدمة في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة

یتطلب من دول مجلس التعاون الخلیجي توحید سیاساتهم الداخلیة لضمان نجاح عالقاتهم  - 3

 .تحاد األوروبيمع دول اال

األمریكي في الحفاظ على أمن واستقرار  - الخلیجي  -ضرورة التنسیق الثالثي األوروبي  - 4

 .المنطقة

 .ضرورة أن یدرك الطرفان الخلیجي واألوروبي الحاجة المتبادلة أحدهما لآلخر - 5

یجب على دول مجلس التعاون الخلیجي أن تضع المصلحة العلیا من ضمن أولویاتها من  - 6

 .لتنوع في إقامة العالقات الدولیةخالل ا

یتطلب من االتحاد األوروبي تفعیل دوره في السیاسة الدولیة وأن یجّسد وزنه من خالل  - 7

 .مناقشته القضایا الدولیة

أن یسعى الطرفان الخلیجي واألوروبي دیمومة استمرار العمل باالتفاقیات األمنیة الموقعة  - 8

 .بین الجانبین

الطرفین حول مسألة أمن واستقرار المنطقة وخصوصًا بعد تنامي  إیجاد أرضیة مشتركة بین - 9

 .الخطر اإلیراني
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ر على الساحة الدولیة وال  -10 على االتحاد األوروبي أن یعالج القضایا الدولیة بوصفه قطب مؤّث

 .یسمح ألمریكا أن تسیطر على القرار الدولي
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 المـــالحـــق

  )1(الملحق 

  لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة النظام األساسي
  

 االمارات العربیة المتحدةدولة 

 دولة البحرین

 المملكة العربیة السعودیة

 سلطنة عمان 

 دولة قطــــر

 دولة الكویت

 منها لما یربط بینها من عالقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها دراكاً إ

تحقیق  بة فيورغ یمانا بالمصیر المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بین شعوبهاوإ  سالمیةالعقیدة اإل

فیما بینها  بأن التنسیق والتعاون والتكامل واقتناعاً  التنسیق والتكامل والترابط بینها في جمیع المیادین

المجاالت  لما بدأته من جهود في مختلف نما یخدم األهداف السامیة لألمة العربیة واستكماالً إ

مع  وتمشیاً  لى وحدة دولهاإ والً وص الحیویة التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل

لى ما إوتوجیها لجهودها  میثاق جامعة الدول العربیة الداعي الى تحقیق تقارب أوثق وروابط أقوى 

  :سالمیة وافقت فیما بینها على ما یلـيفیه دعم وخدمة القضایا العربیة واإل

  :لمادة األولىا

ویشار  مجلس التعاون لدول الخلیج العربیةنشاء المجلس ینشأ بمقتضى هذا النظام مجلس یسمى إ

  .فیما بعد بمجلس التعاون إلیه



89 
 

 
 

  :المادة الثانیة

  .یكون مقر مجلس التعاون بمدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة المقـر

  :المادة الثالثة

یعقد المجلس اجتماعاته بدولة المقر وله أن یجتمع في أي من الدول  اجتماعات مجلس التعاون

  .عضاءاأل

  :المادة الرابعة

تحقیق التنسیق والتكامل والترابط بین : تتمثل أهداف مجلس التعاون األساسیة فیما یلي: األهـداف

 لى وحدتها تعمیق وتوثیق الروابط والصالت وأوجهإ الدول األعضاء في جمیع المیادین وصوالً 

في  متماثلة في مختلف المیادین بماالتعاون القائمة بین شعوبها في مختلف المجاالت وضع أنظمة 

  :ذلك الشؤون اآلتیة

, الشؤون التعلیمیة والثقافیة, الشؤون التجاریة والجمارك والمواصالت, الشؤون االقتصادیة والمالیة

دفع عجلة , داریةالشؤون التشریعیة واإل, عالمیة والسیاحیةالشؤون اإل, الشؤون االجتماعیة والصحیة

نشاء إ و  ,والتقني في مجاالت الصناعـة والتعدین والزراعـة والثروات المائیــة والحیوانیةالتقدم العلمي 

بما یعود بالخیر  وتشـــجیع تعاون القطاع الخاص ,واقامة مشــاریع مشــتركة ,مراكز بحوث علمیة

  .على شعوبها

  :المادة الخامسة

 تي اشتركت في اجتماع وزراءیتكون مجلس التعاون من الدول الست ال: عضویة مجلس التعاون

  .4/2/1981الخارجیة في الریاض بتاریخ 

  :المادة السادسة

  :جهزة الرئیسیة التالیةیتكون مجلس التعاون من األ: جهزة مجلس التعاونأ
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على وتتبعه هیئة تسویة المنازعات المجلس الوزاري األمانة العامة ولكل من هذه المجلس األ

  .لحاجة من أجهزة فرعیةنشـاء ما تقتضیه اإجهزة األ

  :المادة السابعة

المجلس األعلى هو السلطة العلیا لمجلس التعاون ویتكون من رؤساء الدول  المجلس األعلى

األعضاء وتكون رئاسته دوریة حسب الترتیب الهجائي ألسماء الدول یجتمع المجلس في دورة 

 األعضاء وتأیید عضو آخر مــن يعادیة كل سنة ویجوز عقد دورات استثنائیة بناء على دعوة أ

 ذا حضرإ یعتبر انعقاد المجلس صحیحاً  یعقد المجلس األعلى دوراته في بلدان الدول األعضاء 

  .ثلثا الدول األعضاء

  :المادة الثامنة

 یقوم المجلس األعلى بالعمل على تحقیق أهداف مجلس التعاون: اختصاصات المجلس األعلى

التعاون  ایا التي تهم الدول األعضاء وضع السیاسة العلیا لمجلسالنظر في القض خاصة فیما یلي

المشتركة  والخطوط األساسیة التي یسیر علیها النظر في التوصیات والتقاریر والدراسات والمشاریع

التي كلف  العتمادها النظر في التقاریر والدراسات التي تعرض علیه من المجلس الوزاري تمهیداً 

نظام هیئة  قرارإدها اعتماد أسس التعامل مع الدول األخرى والمنظمات الدولیة عداإاألمین العام ب

قرار إ تعیین األمین العام تعدیل النظام األساسي لمجلس التعاون تسویة المنازعات وتسمیة أعضائها

  .نظامه الداخلي التصدیق على میزانیة األمانة العامة

  :المادة التاسعة

  كون لكل عضو من أعضاء المجلس األعلى صوت واحد التصویت في المجلس األعلى ی

جماع الدول األعضاء الحاضرة المشتركة إتصدر قرارات المجلس األعلى في المسائل الموضوعیة ب

  .غلبیةجرائیة باألفي التصویت وتصدر قراراته في المسائل اإل
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  :المادة العاشرة

وتتبع المجلس " ئة تسویة المنازعاتهی"هیئة تسویة المنازعات یكون لمجلس التعاون هیئة تسمى 

  على یتولى المجلس األعلى تشكیل الهیئة في كل حالة على حدة بحسب طبیعة الخالف األ

أو  طار المجلس الوزاريإساسي ولم تتم تسویتة في ذا نشأ خالف حول تفسیر أو تطبیق النظام األإ

 المنازعات ترفع الهیئة تقریرها متضمناً لى هیئة تسویة إحالته إفللمجلس األعلى . المجلس األعلى

  .لى المجلس األعلى التخاذ ما یراه مناسباً إتوصیاتها أو فتواها بحسب الحال 

  :المادة الحادیة عشرة

المجلس الوزاري یتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجیة الدول األعضاء أو من ینوب عنهم من 

 اسة الدورة العادیة األخیرة للمجلس األعلى وعندالوزراء وتكون رئاسته للدوله التي تولت رئ

یعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثالثة  لى عاالقتضاء للدولة التالیة في رئاسة المجلس األ

یقرر  أشهر ویجوز له عقد دورات استثنائیة بناء على دعوة أى من األعضاء وتأیید عضو آخر 

ذا حضر ثلثا الدول إالیة یعتبر انعقاد المجلس صحیحًا المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته الت

  .األعضاء

  :المادة الثانیة عشرة

اختصاصات المجلس الوزاري اقتراح السیاسات ووضع التوصیات والدراسات والمشاریع التي تهدف 

ن بشـــأنها م عضــاء في مختلف المجاالت واتخاذ ما یلزمى تطویر التعاون والتنسیق بین الدول األإل

قــرارات أو توصیات العمل على تشجیع وتطویر وتنسییق األنشطة القائمة بین الدول األعضاء في 

یرفعها بتوصیة  لى المجلس الوزاري الذيإمختلف المجاالت وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن 

 لرسم التوصیات للوزراء المختصین على التخاذ القرار المناسب بشأنها تقدیملى المجلس األإ

تشجیع أوجه التعاون والتنسیق بین ارات مجلس التعاون موضع التنفیذ السیاسات الكفیلة بوضع قر 
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األنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطویر التعاون القائم بین غرف تجارة وصناعة الدول األعضاء 

من أوجه التعاون  يحالة أإوتشجیع انتقال األیدي العاملة من مواطني الدول األعضاء فیما بینها 

لى لجنة أو اكثر فنیة أو متخصصة للدراسة وتقدیم األقتراحات المناسبة بشأنه النظر في إالمختلفة 

قرار إلى المجلس األعلى إالتوصیات المناسبة بشأنها  االقتراحات المتعلقة بتعدیل هذا النظام ورفع

من األمین العام یعین المجلس الوزاري  نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي لألمانة العامة بترشیح

األمناء المساعدین لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید اعتماد التقاریر الدوریة وكذلك األنظمة واللوائح 

داریة والمالیة المقترحة من األمین العام وكذلك التوصیة للمجلس الداخلیة المتعلقة بالشؤون اإل

عداد جدول إ ة العامة التهیئة الجتماعات المجلس األعلى و األعلى بالتصدیق على میزانیة األمان

  .لیه من المجلس األعلىإأعماله النظر فیما یحال 

  :المادة الثالثة عشرة

  التصویت في المجلس الوزاري یكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد 

عضاء الحاضرة المشتركة جماع الدول األإتصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعیة ب

  .جرائیة والتوصیات باألغلبیةفي التوصیات وتصدر قراراته في المسائل اإل

  :المادة الرابعة عشرة

 تتكون األمانة العامة من أمین عام یعاونه أمناء مساعدون وما تستدعیه الحاجة من األمانة العامة

سنوات  مجلس التعاون لمدة ثالثیعین المجلس األعلى األمین العام من مواطني دول  موظفین

یعین األمین العام موظفي األمانة  قابلة للتجدید مرة واحدة یرشح األمین العام األمناء المساعدین 

  ال بموافقة المجلس الوزاري إمن بین مواطني الدول األعضاء وال یجوز له االستثناء 

وحسن سیر العمل في مختلف  مباشرة عن أعمال األمانة العامة والً ؤ یكون األمین العام مس

  .قطاعاتها ویمثل مجلس التعاون لدى الغیر وذلك في حدود الصالحیات المخولة له
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  :المادة الخامسة عشرة

عداد الدراسات الخاصة بالتعاون إمانة العامة المهام التالیة تتولى األ: اختصاصات األمانة العامة

عداد التقاریر الدوریة عن إ ترك لدول مجلس التعاونوالتنسیق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المش

والمجلس الوزاري من قبل  متابعة تنفیذ قرارات وتوصیات المجلس األعلى أعمال مجلس التعاون

عداد إأو المجلس الوزاري  عداد التقاریر والدراسات التي یطلبها المجلس األعلىإ الدول األعضاء 

عداد إولیاته ؤ وتزاید مس التي تتمشى مع نمو مجلس التعاونداریة والمالیة مشروعات اللوائح اإل

عداد جدول أعمال المجلس إ و  المیزانیات والحسابات الختامیة لمجلس التعاون التحضیر لالجتماعات

الدعوة لعقد دورة استثنائیة  الوزاري ومشروعات القرارات االقتراح على رئیس المجلس الوزاري

من المجلس األعلى أو  لیهاإخرى تسند ألى ذلك أیة مهام إة ذا دعت الحاجإللمجلس الوزاري 

  .المجلس الوزاري

  :المادة السادسة عشرة

یمارس األمین العام واألمناء المساعدون وكافة موظفي األمانة العامة مهام وظائفهم باستقالل تام 

أثناء  تصرف یتنافى وواجبات وظائفهم وأال یفضوا بأسرار أعمالهم سواء يوعلیهم أن یمتنعوا عن أ

  .الخدمة أو بعدها

  :المادة السابعة عشرة

قلیم كل دولة من الدول األعضاء باألهلیة إاالمتیاز والحصانات یتمتع مجلس التعاون وأجهزته في 

یتمتع ممثلو الدول  القانونیة وباالمتیازات والحصانات التي یتطلبها تحقیق أغراضه والقیام بوظائفه 

 عضاء في المجلس وموظفوه باالمتیازات والحصانات التي تحددها اتفاقیة تعقد لهذا الغرض بیناأل

لى أن یتم وضع ونفاذ إالمجلس ودولة المقر باتفاقیة خاصة الدول األعضاء كما تنظم العالقة بین 
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من هذه المادة یتمتع ممثلو الدول أعضاء مجلس التعاون  2لیهما في الفقرة إاالتفاقیتین المشار 

  .وموظفوه باالمتیازات والحصانات الدبلوماسیة الثابته للهیئات المماثلة

  :المادة الثامنة عشرة

  .نیة تسـاهم فیها الدول األعضاء بنسـب متسـاویةیكون لألمانة العامة میزا

  :المادة التاسعة عشرة

 نفاذ النظام األساسي یدخل هذا النظام حیز التنفیذ من تاریخ التوقیع علیه من قبل رؤساء الدول

لیها في دیباجة هذا النظام تودع النسخة األصلیة من هذا النظام لدى وزارة خارجیة إالست المشار 

یداع تقوم بتسلیم صورة طبق األصل منه لكل دولة من الدول إعربیة السعودیة كجهة المملكة ال

  .األعضاء لحین قیام األمانة العامة التي تصبح مودعا لدیها

  :المادة العشرون

ألي دولة عضو طلب تعدیل هذا النظام یقدم طلب التعدیل لألمین العام  تعدیل النظام األساسي

األقل  المجلس الوزاري بأربعة أشهر على األعضاء وذلك قبل عرضه علىالذي یتولى احالته للدول 

  .جماعذا أقره المجلس األعلى باإلإیصبح التعدیل نافذ المفعول 

  :المادة الحادیة والعشرون

  .بداء تحفظ على أحكام هذا النظامإیجوز  ال حكام ختامیةأ

  :المادة الثانیة والعشرون

بقرار  وتسجیل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربیة واألمم المتحدةیداع إتقوم االمانة العامة ب

  .من المجلس الوزاري

 1401رجب  21بتاریخ  مارات العربیة المتحدةاإل - تم التوقیع على هذا النظام في مدینة أبوظبي

  .میالدیة 1981آیار  25الموافق  ,هجریة
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  )2(الملحق 

  نص اتفاقیة التعاون بین األتحاد األوروبي و مجلس التعاون لدول الخلیج العربي 

Cooperation Agreement between the European Economic Community, of the 
one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of 
Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar 
and the State of Kuwait) of the other part - Joint Declarations - Declaration by the 
European Economic Community - Exchange of Letters  

 
 
Official Journal L 054 , 25/02/1989 P. 0003 - 0015 
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 14 P. 0212  
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 14 P. 0212 

 
COOPERATION AGREEMENT between the European Economic Community, 

of the one part, and the countries parties to the Charter of the Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf (the State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, 
the Kingdom of Saudi Arabia, the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of 
Kuwait) of the other part 

PREAMBLE 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, hereinafter referred to 

as 'the Community',of the one part, and 
THE GOVERNMENTS OF THE COUNTRIES PARTIES TO THE CHARTER 

OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (the 
State of the United Arab Emirates, the State of Bahrain, the Kingdom of Saudi Arabia, 
the Sultanate of Oman, the State of Qatar and the State of Kuwait), hereinafter referred 
to as 'the GCC Countries'of the other part, 

HAVING REGARD to the traditional bonds of friendship between the Member 
States of the Gulf Cooperation Council (GCC) and the Member States of Community, 

RECOGNIZING that the establishment of contractual relations between the 
community and the GCC Countries will help to promote overall cooperation between 
equal partners on mutually advantageous terms in all spheres between the two regions 
and further their economic development, taking into consideration the differences in 
levels of development of the parties, 

CONFIRMING their political will to establish a new structure for a 
comprehensive dialogue between the Community and the GCC Countries in order to 
broaden and consolidate cooperation between the two regions, 

EMPHASIZING the fundamental importance attached by the parties to 
consolidating and strengthening regional integration, a key factor in the development of 
the GCC Countries and the stability of the Gulf region, 
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EMPHASIZING the parties' determination to cooperate with a view to improving 
the world economic and energy situation, 

REAFFIRMING that cooperation between the Community and the GCC 
Countries is complementary to the Euro-Arab dialogue and not a substitute for it, 

REAFFIRMING their attachment to the principles of the United Nations Charter, 

RECOGNIZING the positive role of the GCC for the preservation of peace, 
security and stability of the Gulf region, 

RESOLVED to provide a sounder basis for cooperation in conformity with 
international obligations, 

HAVE DECIDED to conclude this Agreement and to this end have designated as 
their plenipotentiaries: 

FOR THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES: 
Mr Hans-Dietrich GENSCHER 

Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany, 
President-in-Office of the Council of the European Communities, 

Mr Claude CHEYSSON 
Member of the Commission of the European Communities, 

FOR THE GOVERNMENTS OF COUNTRIES PARTIES TO THE CHARTER 
OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF: 

HRH Prince Saud AL-FAISAL 
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, President-in-Office 

of the Ministerial 
Council of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 

H. E. ABDULLAH YAKOOB BISHARA 
Secretary General of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 

WHO, having exchanged their full powers, found in good and due form, 
HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

General objectives 
Article 1 

1. The Contracting Parties hereby agree that the main objectives of this 
Cooperation Agreement are as follows: 

(a) to strengthen relations between the European Economic Community, on the 
one hand, and the GCC countries, on the other, by placing them in an institutional and 
contractual framework; 

(b) to broaden and consolidate their economic and technical cooperation relations 
and also cooperation in energy, industry, trade and services, agriculture, fisheries, 
investment, science, technology and environment, on mutually advantageous terms, 
taking into account the differences in levels of development of the Parties; 
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(c) to help strengthen the process of economic development and diversification of 
the GCC countries and so reinforce the role of the GCC in contributing to peace and 
stability in the region. 

2. Cooperation in particular fields will be governed by the provisions hereafter. 
Econmic cooperation 

Article 2 
In the light of their mutual interests and in accordance with their long-term 

economic objectives, the Contracting Parties undertake to establish within the limits of 
their competence, the broadest possible economic cooperation from which no field shall 
be excluded in advance. 

Article 3 

1. In the economic and technical fields, the Contracting Parties shall strive to 
encourage and facilitate, inter alia: 

- the efforts made by the GCC countries to develope their productive sectors and 
the economic infrastructure in order to diversify the structure of their economies, taking 
into account the mutual interest of the Parties, 

- market surveys and trade promotion by both parties on their respective markets 
and on other markets, 

- the transfer and development of technology, in particular through joint ventures 
between undertakings and institutions in the two regions (research, production, goods 
and services), and to this end, andin the framework of their respective legislation, 
appropriate arrangements between undertakings and institutions within the Community 
and those of the GCC countries, with a view to protecting patents, trademarks and other 
intellectual property rights, 
- the promotion of cooperation on a long-term basis between undertakings of the two 
Parties in order to establish more stable and balanced links between the respective 
economies, 

- the promotion of cooperation in the fields of standards and measurements, 
- the exchange of available information on short and medium-term prospects and 
forecasts for production, consumption and trade, 
- training. 

2. The specific aspects of cooperation will be dealt with by the provisions hereafter. 
Article 4 

In the field of agriculture, agri-industry and fisheries, the Contracting Parties shall 
strive to encourage and facilitate, inter alia: 

- the stepping-up of exchanges of information on developments in agricultural 
production and onshort and medium-term forecasts of production, consumption and 
trade on world markets, 

- the promotion of contacts between enterprises, research institutions and other 
agencies in order to stimulate joint projects in agriculture, agri-industry and fisheries. 

Article 5 



98 
 

 
 

In the industrial field, the Contracting Parties shall strive to encourage and 
facilitate, inter alia: 

- the GCC countries' efforts to develop their industrial production and diversify 
and expand their economic base, taking into account the mutual interest of the 
Contracting Parties, 

- the organization of contacts and meetings between industrial policy makers, 
promoters and undertakings in order to encourage the establishment of new relations in 
the industrial sector in conformity with the objectives of the Agreement, 

- the promotion of joint industrial ventures. 

Article 6 
In the field of energy, the Contracting Parties shall strive to encourage and 

facilitate, inter alia: 
- cooperation in the two regions by energy undertakings of the Community and 

the GCC countries, 
- joint analyses of trade between the two regions in crude oil, gas and petroleum 

products and its industrial aspects with a view to considering ways and means of 
improving their trade exchanges, 

- exchanges of views and information on matters relating to energy in general and 
respective energy policies, without prejudice to the parties' international obligations, 

- training, 
- studies, notably on new and renewable sources of energy. 

Article 7 
In the field of investments, the Contracting Parties shall strive to take steps for the 

mutual promotion and protection of investments, in particular through the extension by 
the Member States of the Community and the GCC countries of investment promotion 
and protection agreements with a view to improving reciprocal investment conditions. 

Article 8 

In the fields of science and technology, the Community and the GCC countries 
shall strive to encourage and facilitate, inter alia: 

- cooperation in scientific and technological research and development in the two 
regions, 

- the transfer and adaptation of technology, notably through research activities and 
appropriate arrangements between economic operators of the two regions, 

- the links between the scientific communities in the GCC countries and the 
Community, 

- access to data banks concerning patents. 
Article 9 

The Contracting Parties shall exchange information on developments in their 
respective policies on protecting the environment and the protection and development of 
wildlife. They shall encourage cooperation in these fields. 
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Article 10 

1. The Joint Council referred to in Article 12 shall periodically define the general 
guidelines of cooperation for the purpose of attaining the aims set out in this 
Agreement. 

2. The Joint Council shall be responsible for seeking ways and means of 
establishing cooperation in the areas defined by the Agreement. 

Trade 

Article 11 
1. In the field of trade, the objective of this Agreement is to promote the 

development and diversification of the reciprocal commercial exchanges between the 
Contracting Parties to the highest possible level, inter alia by studying ways and means 
of overcoming trade barriers for the access of each Contracting Party's products to the 
other Contracting Party's market. 

2. The Contracting Parties shall enter into discussions concerning the negotiation 
of an agreement aimed at the expansion of trade in accordance with the provisions of 
the Joint Declaration annexed hereto. 

3. Pending the conclusion of the trade agreement referred to in paragraph 2, the 
Contracting Parties accord each other most-favoured-nation treatment. 

General and final provisions 

Article 12 
1. A Joint Council for GCC/Community cooperation, hereafter referred to as the 

'Joint Council', is hereby established which shall have the power, for the purpose of 
attaining the objectives set out in the Agreement, to take decisions in the cases provided 
for in the Agreement. 

The decisions taken shall be binding on the Contracting Parties, which shall take 
such measures as are required to implement them. 

2. The Joint Council may also formulate any resolutions, recommendations or 
opinions which it considers desirable for the attainment of the common objectives and 
the smooth functioning of the Agreement. 

3. The Joint Council shall adopt its own rules of procedure. 
Article 13 

1. The Joint Council shall be composed of representatives of the Community, on 
the one hand, and of representatives of the GCC countries, on the other. 

2. Members of the Joint Council may be represented as laid down in its rules of 
procedure. 

3. The Joint Council shall act by mutual agreement between the Community, on 
the one hand, and the GCC countries, on the other. 

Article 14 
1. The office of President of the Joint Council shall be held alternately by the 

Community and the GCC countries in accordance with the conditions to be laid down in 
the rules of procedure. 
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2. Meetings of the Joint Council shall be called once a year by the President. 

The Joint Council shall hold whatever additional meetings may be necessary, at 
the request of the Community or the GCC countries, as laid down in its rules of 
procedure. 

Article 15 

1. The Joint Council shall be assisted in the performance of its duties by a Joint 
Cooperation Committee. 

It may decide to set up any other committee that can assist it in carrying out its 
duties. 

2. The Joint Council shall determine the composition and duties of such 
committees and how they shall function. 

Article 16 
1. The Contracting Parties shall take all appropriate measures required to fulfil 

their obligations under this Agreement. They shall see to it that the objectives of this 
Agreement are attained. 

2. If either Contracting Party considers that the other Contracting Party has failed 
to fulfil an obligation under this Agreement, it may take appropriate measures. Before 
so doing, it shall supply the Joint Council with all relevant information required for a 
thorough examination of the situation with a view to seeking a solution acceptable to the 
Contracting Parties. 

In the selection of measures, priority must be given to those which least disturb 
the functioning of this Agreement. These measures shall be notified to the Joint 
Council, which shall hold consultations on them if another Contracting Party so 
requests. 

Article 17 

Where, in the course of the exchanges of information provided for in this 
Agreement, problems arise, or seem likely to arise, in the general functioning of the 
Agreement or in the trade field, consultations may take place between the Parties, in the 
Joint Council, with a view to avoiding market disturbances in so far as possible. 

Article 18 
Each Contracting Party may request the other Party to provide all relevant 

information on an agreement which has a direct and specific impact on the functioning 
of the Agreement. In such cases, appropriate consultation shall be held within the Joint 
Council at the request of the other Party so that the interests of the Contracting Parties 
may be taken into consideration. 

Article 19 
In the fields covered by this Agreement and without prejudice to its provisions: 

- the arrangements applied by the GCC countries in respect of the Community 
shall not give rise to any discrimination between its Member States, their nationals, or 
their companies or firms, 
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- the arrangements applied by the Community in respect of the GCC countries 
shall not give rise to any discrimination between them, their nationals, or their 
companies or firms. 

Article 20 
1. Without prejudice to the relevant provisions of the Treaties establishing the 

European Communities, this Agreement and any action taken thereunder shall in no 
way affect the power of the Member States of the Communities to undertake bilateral 
activities with the GCC countries in the field of economic cooperation or to conclude, 
where appropriate, new economic cooperation agreements with those countries. 

2. Without prejudice to the provisions of the GCC Charter and any other 
agreements on GCC integration, this Agreement and any action taken thereunder shall 
in no way affect the powers of the GCC countries to undertake bilateral activities with 
the Member States of the Community in the field of economic cooperation or to 
conclude, where appropriate, new cooperation agreements with those Member States. 

3. Subject to the provisions of Article 11, this Agreement and any action taken 
thereunder shall in no way affect the power of the GCC countries to undertake bilateral 
activities with other Arab League Nations in the field of economic cooperation or to 
conclude, where appropriate, new economic cooperation agreements with these 
countries. 

Article 21 
1. Any dispute which may arise between the Contracting Parties concerning the 

interpretation of this Agreement may be placed before the Joint Council. 
2. If the Joint Council fails to settle the dispute at its next meeting, either Party 

may notify the other of the appointment of an arbitrator; the other Party must then 
appoint a second arbitrator within two months. For the purposes of the application of 
this procedure, the Community shall be deemed to be one Party to the dispute, as shall 
the GCC countries. 

The Joint Council shall appoint a third arbitrator. 
The decisions of the arbitrators must be taken by majority vote. 

Each party to the dispute must take the measures required for the implementation 
of the arbitrators' decision. 

Article 22 
The Declarations and Exchanges of Letters annexed hereto shall form an integral 

part of this Agreement. 
Article 23 

This Agreement is concluded for an unlimited period.Each Contracting Party may 
denounce this Agreement by notifying the other Contracting Party. This Agreement 
shall cease to apply six months after the date of such notification. 

Article 24 

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty 
establishing the European Economic Community is applied and under the conditions 
laid down in that Treaty and, on the other hand, to the territories of the GCC countries. 
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Article 25 

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, French, 
German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Arabic languages, each of these texts 
being equally authentic. 

Article 26 

This Agreement will be approved by the Contracting Parties in accordance with 
their own procedures. 

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month 
following notification that the procedures referred to in the first subparagraph have been 
completed. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios firmantes, debidamente habilitados para 
este fin, han firmado el presente acuerdo. 

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, som er behørigt 
befuldmægtigede hertil, underskrevet denne aftale. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten unterzeichneten 
Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben. 

Åéò ðßóôùóéí ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé, äåüíôùò 
åîïõóéïäïôçìÝíïé ðñïò ôïýôï, õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. 

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto, have signed this Agreement. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont 
signé le présent accord. 

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a tale fine, hanno 
firmato il presente accordo. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolachtigden, naar behoren daartoe 
gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend. 

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente habilitados 
para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente acordo. 

>REFERENCE TO A FILM> 

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos ochenta y ocho, 
correspondiente al primero des mes Thil QUDAH de mil cuatrocientos ocho de la 
Héjira. 

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og otteogfirs, 
svarende til den forste i måneden Thil QUDAH fjorten hundrede og otte HEGIRE. 

Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhzndertachtundachtzig, 
der dem Ersten des Monats Thil QUDAH eintausendvierhundertacht HEGIRE 
entspricht. 

¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äåêáðÝíôå Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá ïãäüíôá ïêôþ ðïõ 
áíôéóôïé÷åß óôçí ðñþôç ôïõ ìçíüò Thil QUDAH ÷ßëéá ôåôñáêüóéá ïêôþ HEGIRE. 
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Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine 
hundred and eighty-eight, which corresponds to the first day of the month of Thil 
QUDAH, HEGIRA, one thousand four hundred and eight. 

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, correspondant 
au premier du mois Thil QUDAH mil quatre cent huit de l'hégire. 

Fatto a Lussembourgo, il quindici guigno millenovecentottantotto, corrispondente 
al primo del mese Thil QUDAH millequattrocento e otto HEGIRE. 

Gedaan te Luxemburg de vijftiende juni negentienhonderd achtentachtig welke 
datum overeenkomt met de eerste van de maand Thil QUDAH duizend vierhonderd 
acht van de hidzjra. 

Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e oitenta e oito, 
correspondente ao primeiro dia do mês Thil QUDAH mil quatrocentos e oito HEVIRE. 

>REFERENCE TO A FILM> 

Por el Consejo de las Comunidades Europeas 
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber 

Für den Rat der Europäishcen Gemeinschaften 
Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí 

For the Council of the European Communities 
Pour le Conseil des Communautés européennes 

Per il Consiglio delle Comunità europee 
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen 

Pelo Conselho das Comunidades Europeias 
>REFERENCE TO A FILM> 

Por los Gobiernos de los países parte de la Carta del Consejo de Cooperación para 
los Estados árabes del Golfo 

For regeringerne for deltagerlandene i Charteret for Samarbejdsrådet for De 
Arabiske Golfstater 

Für die Regierungen der Vertragsparteien der Charta des Kooperationsrates der 
Arabischen Golfstaaten 

Ãéá ôéò êõâåñíÞóåéò ôùí ×ùñþí Ìåñþí ôïõ Êáôáóôáôéêïý ×Üñôç ôïõ Óõìâïõëßïõ 
Óõíåñãáóßáò ôùí Áñáâéêþí Êñáôþí ôïõ Êüëðïõ 

For the Governments of the countries parties to the Charter of the Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf 

Pour les gouvernements des pays parties à la charte du Conseil de coopération 
pour les États arabes du Golfe 

Per i governi dei paesi membri del consiglio di cooperazione degli Stati arabi del 
Golfo 

Voor de Regeringen van de landen die partij zijn bij het Handvest van de Raad 
voor Samenwerking van de Arabische Golfstaten 
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Pelos Governos dos países que são partes na Carta do Conselho de Cooperação 
dos Estados Árabes do Golfo 

>REFERENCE TO A FILM> 

Joint Declaration concerning Article 7 
The Contracting Parties welcome the work and the progress achieved within the 

Euro-Arab Dialogue towards the elaboration of the Convention between the Member 
States of the European Communities and the Member States of the Arab League for the 
Reciprocal Promotion and Protection of Investments. 

They express the wish to see this work rapidly finished so that such Convention 
can soon enter into force. 

Both sides welcome the fact that the Member States of the European Community 
and the Member States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf shall, 
pending the conclusion of the EAD Convention concerning the reciprocal promotion 
and protection of investments, use their best endeavours to apply in their mutual 
investment policies the orientations upheld during the negotiations of that Convention. 

Joint Declaration concerning Article 11 (2) 
1. The Contracting Parties agree that the objective of the agreement referred to in 

Article 11 (2) 
The European Economic Community hereby declares that nothing in paragraph 4 

of the Joint Declaration concerning Article 11 (2), annexed to the Cooperation 
Agreement, shall prevent the Community from taking any measures in conformity 

with GATT and in particular from taking any measures concerning the advantages 
accorded under the provisions of the generalized system of preferences. 

Exchange of Letters concerning Article 11 (3)A. Letter from the Community 
Sir, 

According to Article 11 (3) of the Cooperation Agreement, the Contracting Parties 
accord each other most-favoured-nation treatment. Since the Agreement does not 
specify the nature of such treatment, it is necessary to define the same as follows: 

1.The most-favoured-nation treatment accorded by the Contracting Parties shall 
be given with regard to imported and exported goods in all matters relating to: 

-customs duties and charges of all kinds, including the procedures collecting such 
duties and charges, 

-regulations concerning customs clearance, transit, warehousing or transhipment, 

-direct or indirect taxes and other internal charges, 
-regulations concerning payments, including the allocation of foreign currency 

and the transfer of such payments, 
-regulations affecting the sale, purchase transport, distribution and use of goods on 

the internal market. 
As far as the Community is concerned, imports into Spain and Portugal shall be 

subject to the provisions of 12 June 1985 Act of Accession of those countries to the 
Community. 
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2.Paragraph 1 shall not apply to: 

(a)advantages granted with the object of establishing a customs union or a free-
trade area or as required by such a customs union or free-trade area, 

(b)advantages granted to certain countries in conformity with the General 
Agreement on Tariffs and Trade, 

(c)advantages granted to neighbouring countries to facilitate frontier-zone traffic, 
(d)advantages which the GCC countries grant to certain countries as laid down by 

the Protocol on trade negotiations between developing countries done at Geneva on 8 
December 1971. 

3.These provisions shall apply without prejudice to the rights and obligations with 
exist under the General Agreement on Tariffs and Trade. 

I would be grateful if you would acknowledge receipt of this letter and confirm 
the agreement of your Governments with its contents. 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 
On behalf of the Council the European Communities 

B. Letter from the GCC countries 
Sir, 

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date concerning 
Article 11 (3) of the Cooperation Agreement which reads as follows: 

'According to Article 11 (3) of the Coperation Agreement, the Contracting Parties 
accord each other most-favoured-nation treatment. Since the Agreement does not 
specify the nature of such treatment, it is necessary to define the same as follows: 

1.The most-favoured-nation treatment accorded by the Contracting Parties shall 
be given with regard to imported and exported goods in all matters relating to: 

-customs duties and charges of all kinds, including the procedures for collecting 
such duties and charges, 

-regulations concerning customs clearance, transit, warehousing or transhipment, 

-direct or indirect taxes and other internal charges, 
-regulations concerning payments, including the allocation of foreign currency 

and the transfer of such payments, 
-regulations affecting the sale, purchase, transport, distribution and use of goods 

on the internal market. 
As far as the Community is concerned, imports into Spain and Portugal shall be 

subject to the provisions of 12 June 1985 Act of Accession of those countries to the 
Community. 

2.Paragraph 1 shall not apply to: 
(a)advantages granted with the object of establishing a customs union or a free-

trade area or as required by such a customs union or free-trade area, 
(b)advantages granted to certain countries in conformity with the General 

Agreement on Tariffs and Trade, 
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(c)advantages granted to neighbouring countries to facilitate frontier-zone traffic, 

(d)advantages which the GCC countries grant to certain countries as laid down by 
the Protocol on trade negotiations between developing countries done at Geneva on 8 
December 1971. 

3.These provisions shall apply without prejudice to the rights and obligations 
which exist under the General Agreement on Tariffs and Trade.' 

I have the honour to inform you that the Governments of the GCC countries are in 
agreement with the contents of your letter. 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 

On behalf of the Governments of the GCC countries 
Exchange of Letters concerning Article 19 

Sir, 
I have the honour to inform you of the following declaration by the Governments 

of the GCC countries on Article 19 of the Cooperation Agreement: 
'The GCC Countries hereby declare that, in applying Article 19 of the Agreement, 

their undertakings do not require them to repeal laws and regulations in force in so far 
as they remain necessary for the protection of their essential security interests. The GCC 
countries will ensure that such laws and regulations are applied in such a way as to 
ensure compliance with Article 16 of the Agreement.' 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 
On behalf of the Governments of the GCC countries 

Sir, 
In your letter of today's date you communicate to me a declaration by your 

Governments onArticle 19 of the Cooperation Agreement. 
I have the honour to inform you of the following declaration by the European 

Economic Community on Article 19 of the Agreement: 
'1.The European Economic Community notes the declaration by the GCC 

countries. 
2.The European Economic Community expects the principles set out in the 

Agreement, including those in Article 19 of the Agreement, to be put into full 
application. 

The European Economic Community considers, in particular, that the application 
of the principle of non-discrimination should ensure the correct and smooth application 
of the Agreement.' 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 

On behalf of the Council of the European Communities 

  


