
 

 مجلة البحث العلمي في اآلداب
 )مجلة علمية محكمة(

(ISSN2356-8321) (Print) 

(ISSN2356-833X) (Online) 

https://jssa.journals.ekb.eg/     
 

 

1212اكتوبر          الجزء الثامن       12العدد                      (العلوم اإلنسانية واالجتماعية) مجلة البحث العلمي في اآلداب  83 

 عالقة مجلس التعاون الخليجي بالجامعة العربية ودورهما تجاه القضايا العربية

 مرزوق معاشي رأنو

 مصر –القاهرة  -جامعة عين شمس  -کلية البنات  -قسم التاريخ

anwer1122@yahoo.com 

 

 أ.د/ خلف عبد العظيم الميري                        أ.د/ جمال شرة

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر                أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر            

 كلية البنات جامعة عين شمس          ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس األعلي للثقافة                   

 كلية التربية جامعة عين شمس                                                                  

 

 

 

 :  ستخلصالم

 

مجلااا التواا لخ اليليجااعة ا مواا  الااةل  الويجياا ة اليلااير الويجااعة ماا  ميا  ال ماا   :المفت حياا الكلماا   

 الويجي ة قيارا  ا مو  الةل  الويجي . 

 

 

 :اليئيس  البحث إشك لي 

  ج ه لدلرهم  الويجي  ج لج مو  اليليجع التو لخ مجلا عالق  حو  اليئيسي  البحث إشك لي   ةلر    

 مو    ل و لن  مب شية المجلا نشأ  جوة البوض جوضهم  مع متوةدة عالق   جيز  حيث الويجي  ال ض ي 

 .الويجي  األم  قض ي  ليةم 

 :المتبع المنهر

 الذي الوصفع لالمنهر التحليلع، المنهر استيةام أحي ن  البحث  طلب كم  الت رييع، المنهر على االعتم د 

 .لاست يائه  الظواهي لصف على ي وم

 :البحث أهةاف

 ال ض ي   ج ه لدلرهم  الويجي  ج لج مو  اليليجع التو لخ مجلا لوالق  المهم الةلر على الضوء إل  ء  -أ

 .الويجي 

 .اليليجع التو لخ مجلا مع الويجي  الج مو  عالق   ألهم لصفي  ج ياءة ال ي م -ب

 :الةراس  خط 

 :ثم  مهية: إلى الةراس   ن سم

 .اليليجع التو لخ مجلا نشأة: ألال  

 .اليليجع التو لخ مجلا قي م من الويجي  الةل  ا مو  موقف: ث ني  

 .اليليجع التو لخ لمجلا الويجي  الةل  ا مو  دلر فيه  جيز التع األزم  : ث لث  

 .الي  م : خ مس  

 

 71/6/0202   ريخ است ب   البحث:

 71/1/0202   ريخ قبو  النشي:

https://jssa.journals.ekb.eg/
mailto:anwer1122@yahoo.com
mailto:anwer1122@yahoo.com


 أنور مو شى ميزق                 الويجي عالق  مجلا التو لخ اليليجع ج لج مو  الويجي  لدلرهم   ج ه ال ض ي  
 

 83 1212اكتوبر          الجزء الثامن       12العدد                      (العلوم اإلنسانية واالجتماعية) مجلة البحث العلمي في اآلداب 

 لم ةم ا

، ل ساال م الحكوماا   الو نياا  م  ليااة 7117عاا م منااذ أخ انسااحبي جييط نياا  ماان منط اا  اليلااير الويجااع فااع 

الحكاام، جااةأ  ميحلاا  سي سااي  اةيااةة ا ساامي ج لهااةلء، لالومااط علااى إنواا ت المنط اا  لرخ ئهاا ، ل سااييي 

ثيلا هاا  الو نياا  ل اا لن موا نيهاا  لإقاايار األماان ل و يااة االساات يار ل أكيااة السااي دة الو نياا ، لإجااياز 

 إلسالمع.شي ي  هذه الةل  لانتم ئه  الويجع لا

يمثِّط مجلاا التوا لخ اليليجاع مجموعا  دل  متج نسا  سي ساي  ل  ريييا  لاقت ا دي ، ل اي ب       

جموقٍع اغيافع لحةلٍد مشتيك ، لذا   ج رب متش جه ، لمنط   اليلير الويجع  مت ز جأهمي  اساتيا يجي  

ٍ  كثيية، من هن  جايز  أهميا  كبيية من خال  موقوه  لثيلا ه  الطبيوي ، األمي الذي لضوه  أم م  حةي 

لاود منظوما  ام عيا  موحاةة  واااه هاذه التحاةي   لاألخطا ر ل حا فم علاى الم ا لن المشاتيك  لاةل  

المجلااا، لهااع السااوودي ، لالكويااي، لاإلماا را ، لقطااي لالبحاايين، لعماا خ، لالتااع ا ف ااي علااى إنشاا ء 

لجهاود فاع ك فا  المجا ال  لهاو مجلاا مجلا موحة يهاةف لتح ياا التوا لخ لالتنسايا لالتنميا  ل ك ماط ا

 (. 781م، ص 0221التو لخ لةل  اليلير الويجع )ه  كيم سن، 

لجاا لي م ماان التشاا جه فااع  بيواا  النظاا م السي سااع لمجلااا التواا لخ اليليجااع ماان الن حياا  االقت اا دي        

ة  ج ه ال ضا ي   الكباي  التاع  واااه لاالاتم عي ، فمن ال وب االعتم د على سي س  لاحةة أل موقف موحَّ

المنط   لالةل  الويجي ، إال أخ هذا التك مط لالتو لخ المشتيك يوطع ث ال  سي سي  لاقت ا دي  لاةل  اليلاير 

 الويجع. 

أم  ا مو  الةل  الويجي  فهع اليحم الذي خيج منه مجلا التو لخ اليليجع، لالتع  أسسي فع عا م        

اإلقليميااا  ل نتماااع إليهااا  ك فااا  الاااةل  الويجيااا ، لم رساااي  ( لهاااع مااان أهااام المنظمااا   الةلليااا 7111)

ا للتض من الويجع، ح لفه  التوفيا فع أزما ٍ  عاةة  اخت  ص  ه  على مة  ع ود  ويل  ك ني خالله  رمز 

لق مي جحله ، إال أنه  عجز  فع أخ  كوخ أداة  ف عل   فع حط كثيٍي من المن زع   السي سي  أل فع التنسيا 

م ييي ، كما  أنها  لام  انجن النجا أ الماأمو  فاع  ح ياا التك ماط الويجاع اقت ا ديًّ   لسي سايًّ   فع ال ض ي  ال

 (.778م، ص 0276)م يلف، 

: نشأة مجلا التو لخ اليليجع:  ألال 

ساابا إنشاا ء المجلااا عااةة منظماا   لهي اا   خليجياا  متي  اا  كمنظماا  لزراء ال ااح  لمنظماا         

ل ييهاا ، لك نااي  هااةف فااع مجملهاا  إلااى  ح يااا الوحااةة جمفهومهاا   لزراء الومااط لمنظماا  لزراء التيجياا 

الفنع المتي ص، إال أخ  موأ دل  اليلير ك خ أكبي من هذه الهي    الفيعي ، فوملي علاى  كاوين ناوٍ  

ا لث  فا   لاحاةة، علاى أخ  من الوحةة يتج لب مع ر با   شاووب اليلاير التاع  اي  فاع نفساه  شاوب   لاحاة 

 (.6م، ص 7111وازي   لالست اللي  لالسي دة، لكط دلل  على حةة )البح رن ،  كوخ هذه الوحةة م

أمياي دللا   – ايأ الشايخ )اا جي األحماة ال اب أ( 7116ما يو  76فع زي ر ه لةللا  اإلما را  فاع        

جوة لف ة الشيخ )صب أ الس لم ال ب أ(، لك خ ص حب  7111ديسمبي  17الكويي الس جا.  ولى الحكم فع 

ةيث عان موضاو   ايأ الحا -فكية إنش ء مجلا التوا لخ اليليجاع لكا خ حيناذاك لليًّ ا  للوهاة فاع الكوياي

لحةة اليلير، ل مي من قش  الموضو  مع المس ولين فع اإلم را  لصةر جي خ مشتيك ياةعو إلاى  شاكيط 

لجن  لزاري  مشتيك  ييأسه  لزييا خ راي  الةللتين ليجتمع مي ين كط ع م على األقط، لعلاى أثاي ذلا  

كوين  نظيم خليجع موحة يا دي نشطي اهود المس ولين فع دل  اليلير لخ ص  الكويي فع الةعوة إلى  
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م، 7181إلى  ح ياا  وا لخ أقاو  فاع المجا ال  السي ساي  لاالقت ا دي  لالتيجويا  لاإلعالميا )المغوص، 

ا جين المس ولين فع الةل  الموني  من أاط التف هم لالوصو  إلاى ال ايغ  11ص  (. لظطَّ اال     مستمي 

( قاا م للااع عهااة الكويااي الشاايخ )سااوة الوبااة   7118الم بولاا  لتح يااا الفكااية، لجحلااو  ساابتمبي عاا م )

أميي دلل  الكويي الياجع عشي، لهو االجن األكبي ألميي الكوياي الحا دي عشاي الشايخ )عباة    -ال ب أ(

جزي راٍ  لكط من السوودي  لالبحايين لقطاي لاإلما را  لعما خ، داعي ا  ال يا ذ خطاواٍ   -الس لم ال ب أ(

شتيك نحو لحةة دل  اليلير الويجع، لكا خ يو اب كاط زيا رة جيا خر مشاتيكر ياةعو إيج جيٍ  لتح يا  نظيم م

 (.1م، ص 7111إلى  ح يا هذه الي ب  على أرض الواقع)البح رن ، 

لفااع أثناا ء انو اا د ماا  مي ال ماا  الويجياا  الح دياا  عشااي فااع الو صاام  األردنياا  )عماا خ( فااع نااوفمبي        

يخ )ا جي األحمة ال ب أ( جزعم ء دل  اليلير الويجع لشيأ لهام (، ااتمع أميي دلل  الكويي الش7182)

(. لمع 770م، ص 0220  ور دلل  )الكويي( إليج د  نظيم مشتيك للتو لخ فيم  جين دل  اليلير)عبية،

( ااتماع زعما ء كاطن مان المملكا  الويجيا  7187انو  د م  مي )ال م  اإلسالمع( فع )الطا ئف( فاع ينا يي )

  عم خ لدلل  اإلم را  الويجي  المتحةة لدللا  قطاي لدللا  البحايين لدللا  الكوياي فاع السوودي  لسلطن

قمٍ  خليجيٍ  خ ص  جهم، ل ةاللوا  ح ياا  نظايم  وا لنع يجموهام، لكا خ أما مهم مشا ريع حاو  الموضاو  

ثام م ةم   من السوودي  لالكويي لُعم خ، ل ن قشاوا حولها  لاستويضاوا الجواناب الميتلفا  لكاط مشايل ، 

م، 0271أحيلي إلى لجنٍ  من لزراء خ رايا  الاةل  الساي للوصاو  جها  إلاى صايغ  موحةة)عباة ال ا در، 

 (.01ص 

( ااتمااع لزراء خ راياا  الااةل  السااي فااع )اليياا ض( ل ةارسااوا 7187لفااع الياجااع ماان فبيايااي )       

ير لزراء الي رايا  الموضو ، لصةر جي خر مشتيكر ا ف وا فيه علاى إنشا ء مجلاا التوا لخ اليليجاع، لقا

(، علاى أخ يساب ه ااتم عا خ لليباياء جتا ريخ: 7187ما ر  ) 8ع ة ااتم   آخي لهم فع )مسا  ( جتا ريخ 

(، فع كطن من )اليي ض( ل)مس  ( لوضع نظا م متك ماط لما  ا فاا 7187م ر  ) 1( ل7187فبيايي ) 01

 (.71م، ص 7111عليه جشأخ إنش ء مجلا التو لخ اليليجع)البح رن ، 

لفور صةلر هذا البي خ، ق مي لزرا  الي رايا  فاع الاةل  الساي األعضا ء، جافجالء سافياء الاةل         

ا  الويجي  لإيض أ  بيو  المجلا لدلره فع التو لخ اليليجع، لار ب  ه ج لتوا لخ الويجاع الشا مط، ل نفياذ 

التنظايم الجةياة، لااتماع لم  ا فا عليه ااتموي لجن  من اليباياء الساتكم   لضاع اإل ا ر الفناع ألاهازة 

الوزراء فع شاهي ما ر  مان نفاا الوا م فاع مةينا  )مسا  ( لمن قشا  مشايل  النظا م األس ساع للمجلاا، 

لالنظ م الةاخلع لكطن من المجلا األعلى لالمجلا الوزاري لاألم ن  الو م  لهي   حسم المن زع  ، لفع: 

لوضااع اللمساا   األخيااية علااى األنظماا   ماا يو ع ااة ااتماا   لااوزراء الي راياا  فااع مةيناا  )مساا  ( 01

م يو للتمهية لو ة ااتم   اليؤسا ء للضاع  01األس سي ، ثم ع ة ااتم   لهم فع إم رة )أجو ظبع( جت ريخ: 

 (.07، ص 7111اةل  أعم لهم)السيا نع، 

لحضاي م يو جةأ االاتم   األل  لليؤس ء لالملوك فع إم رة )أجاو ظباع( فاع ال ما  األللاى،  01فع         

االاتم   أمين ع م ا مو  الةل  الويجيا ، لأماين عا م منظما  الما  مي اإلساالمع، ل ام فاع هاذا االاتما   

إنشاا ء مجلااا التواا لخ اليليجااع، ل اام إقاايار  نظيمااه األس سااع لإنشاا ء األم ناا  الو ماا  للمجلااا لم يهاا  

يتع، أماين عا م مجلاا سي ساع كاو -)اليي ض(، ل سامي  أل  أماين عا م لاه لهاو )عباة   يو اوب جشا رة(

 (. 72م،  ص 7111) البح رن ، -7111حتع ع م  7187التو لخ لةل  اليلير الويجع فع الفتية من ع م 
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( جوضوي  ساي دل  هاع: 7187لمن هن  يمكن ال و  إخ مجلا التو لخ اليليجع أنشعء فع م يو )        

ملياوخ  11،1السوودي  لاإلم را  لالبحيين لعم خ لقطي لالكويي، ليبلا  عاةد ساك نه اإلاما لع نحاو: )

و لمع)األم نا  مان االحتيا  ع ال %11( مليا ر جيمياط نفا ة أي ما  يوا د  122نسم ( ليتحكم فع حوالع )

(. ل متل  دلله احتي  ي ٍ  ه ئل   من الغا ز الطبيواع 1م، ص 0271الو م  لةل  مجلا التو لخ اليليجع، 

ماان إاماا لع االحتياا  ع  %01 ييليااوخ( متااي مكوااب. ليمثِّااط هااذا نحااو  10( جنحااو )0271قُااةِّر  فااع )

(  ييلياوخ دلالر، 7660( حاوالع )0271الو لمع، لجلغي قيم  التب د  التج ري لةل  المجلا خال  عا م )

( مليا ر دلالر، فيما  اعتبااي 171( مليا ر دلالر، للارد اه جلغاي )107لجلغاي مجماط صا درا  المجلاا )

مجلا التو لخ اليليجع راجع أكبي م ةِّر للو لم جوة ال ين لالوالي   المتحةة لألم ني ، كم  اعتبي خا ما 

الو لم، لع شي أكبي مستورد فع الوا لم، لثا نع عشاي أكباي أهم اقت  د من حيث حجم التب د  التج ري مع 

 (.00، ص 7111اقت  دي   الو لم)السيا نع، 

 ك خ الهةف من إنش ء مجلا التو لخ اليليجع م  يلع:

 الوقوف فع لاه أي خطٍي يوااه المجلا من قبط إيياخ. -7

 للتنسيا مع أعض ء المجلا إزاء الحيب الوياقي  اإليياني . -0

 ي  المنط   من  ةاعي   الحيب.حم  -1

 الووامط اإليج جي  التع س عة  على  أسيا مجلا التو لخ اليليجع هع: -

 . التش جه:7

ا فع المالمن الو م  لاةل  المجلاا، فطبيويًّ ا  هنا ك اغيافيا   ض ريساي  ل بو يافيا   هن ك  ش جه كبيي اةًّ 

 جه  ليجموها  ديانر لاحاةر للغا ر لاحاةةر ل ايا ر لاحةة لمتش جه ، لسي سيًّ   هنا ك أنظما  حكام متم ثلا  لمتشا

 اا رييعر حضاا رير عييااار لاحااة، لاقت اا ديًّ  ، مااوارد متشاا جه  للاحااةة، فجميااع دل  المجلااا  وتمااة فااع 

دخوله  ال وميا  علاى الثايلة النفطيا  التاع أكسابته  ج إلضا ف  إلاى موقوها  االساتيا يجع، لضاو   اقت ا ديًّ   

ا   تواه إليه األنظ ر، لمن قبط ك خ يجموه  البحي لال ية لالتج رة، لالن ط البحيي، فك خ الم ضاع امتاةاد 

ا للمست بط.  للح ضي، لاسي 

 . الظيلف السي سي :0

 وتبي الةل  السي حةيث  االست ال ، لذا  اذلر حض ري  عمي  ، لكان دل  اليلاير لايا جفمك نها  إقليميًّ ا  

كيرة جوة رحيط جييط ني   عن المنط  ، لمم  زاد فاع عاةم ال مود أم م التهةيةا  المستمية لاأل م   المت

ا  مان النظا م الاذي  االست يار ج لمنط  ، أخ اال ح د السوفيتع أرسط قوا ه الحتال  أفغ نسات خ، لفايض نوع 

 (.781، ص 0221م)ه  كيم سن، 7111يتفا لأيةيولوايته فع ألاخي ع م 

خي  للمنط  ، خوف   على م ا لحه ، لعا د  فكاية لفع الوقي ذا ه ظهي  جوادر عودة الةل  الكبي  األ

الفياء السي سع للظهور مية  أخي ، ل بلور  ج لم  جط فكية عةم لاود فياء سي سع فع المنط ا ، لالتاع 

 وتبي مفهوم الفياء السي سع ليا له أي مي كز، لإخ مس للي  الحف ظ على م  لن دل  المنط  ، ل ييه  

ي  دل  المنط ا ، للايا ألي دللا  الحاا فاع الحاةيث عان الاةف   عان هاذه هع فع الةرا  األللى، مسا لل

الم  لن، أل حم يته  لحم ي  دل  المنط   مان أي  ازٍل خا راع، إذ إخ  لا  الحجار ميفوضا ، لأخ دل  
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المنط   ق درة علاى  م ساكه  لصاي ن  األمان لاالسات يار، لال  يياة أي لااود أل  اةخط أانباع مهما  كا خ 

 (.788، ص 0221ه  كيم سن، شكله لمبيرا ه)

فع هذا ال ةد لم   بط الةل  الساي إال فكاية التك ماط مان أااط المح فظا  علاى أمان المنط ا  لاسات ياره ، 

لدلخ أي سنٍة لدعم أانبعن مهم  ك خ م ةره، لفع الفتية ذا ه  ظهي مفهوم  أمين خطو   ةفا النف  مان 

 ة حم ي  مضيا هيمز.الةل  المنتج  إلى الةل  المستهلك ، لظهي  فكي

لهااع: دللاا  البحاايين لدللاا  قطااي  7112لكاا خ نتيجاا  إلخفاا ق  سااع إماا را  خليجياا  فااع اال حاا د عاا م 

لاإلم را  السبو  التع  مثِّط أعض ء دلل  اإلم را  الويجي  المتحةة ) أجوظبع )الو صم (، دجع، الش رق ، 

تج رب السي سي  لاالقت  دي  لالةستوري  التع عجم خ، أم ال يوين، رأ  الييم ، لالفجيية (، إلى ا نب ال

ميَّ  علاى المساتو  الويجاع، أخ جايز  ال ن عا  جاأخ الكيا خ الواحاة ال اوي أفضاط لأمثاط لأقاو  لادعاى 

لالحتيام لاالعتب ر دلليًّ   من الكي ن   المفتت ، مم  ألصط الوعع السي سع إلى ميحلٍ  مكَّنته مان اساتيو ب 

يياة مان ال  عاةة إلاى ال ما ، لهاذا يوناع أخ المنط ا  اساتف د  مان  ج رجها  السا ج  ، هذه ال ن ع ، فل ياي التأ

لح للي أخ  بةأ من حياث انتهاى ارخايلخ)لزارة اإلعاالم لةللا  البحايين، مجلاا التوا لخ لاةل  اليلاير 

 (.70، ص7112الويجي ، 

ا علاى  7182بي( عا م اإلييانيا  فاع أيلاو  )سابتم -إض ف   إلى ذل ، شكَّط اناةال  الحايب الوياقيا   أخطا ر 

ا، لشكَّط استميار  المنط   لاوط المنط   مسيح   لتةخال  الةل  التع ال  ضمي للمنط  ، لال ألجن ئه  خيي 

ا ل هةيةا  للسالم ألاة  ع مال  إيج جيًّ   ل ي م مجلا التو لخ اليليجع.  الحيب أخط ر 

 . الظيلف السي سي  المس عةة:1

ي م المجلا التو لخ اليليجع، لال   ط أهمي  عن الووامط السا ج   كما  يلاع )لزارة هن ك عوامط أدَّ  إلى ق

 (: 781، ص7112اإلعالم لةلل  البحيين، مجلا التو لخ لةل  اليلير الويجي ، 

 أ. هجية الموا ن اليليجع  لب   للولم.

 ب. ا     هذه الةل  ج لو لم الغيجع، ل م زج الفكي الويجع ج لفكي الغيجع.

الن ل  التع شهة ه  المنط  ، من ميحل  البحاي لال اية، إلاى ميحلا  الانف  لالتفكياي فاع ميحلا  ما  جواة  ج.

 النف .

إخ قي م التوليم النظ مع فع دل  المجلا الذي جةأ مع جةاي  ال يخ الحا دي لالوشايين، كا خ لاه أثاي جا ل ، إذ 

ألفك ر الو ني ، لأسهم الت اةم اله ئاط فاع لسا ئط لفي هذا النو  من التوليم البي   المن سب  لبلورة كثيي من ا

اال     للس ئط اإلعالم الميتلف ، إسه م   ف عال  فع نضر الفكي السي سع )لزارة اإلعالم لةلل  البحيين، 

 (.711، ص7112مجلا التو لخ لةل  اليلير الويجي ، 

كثيااٍي ماان األمااور، هااع الااةع ئم  إخ عمااا الوالقاا   لالتطلواا   السي سااي  لالنظااية المساات بلي  لالتم ثااط فااع

ال وي  ل ي م مثط هذا التنظيم الجةية، مم  س عة على نجا أ فكاية الوماط الجما عع الاذي يح اا للاةل  الساي 

)دلل  اإلم را  الويجيا  المتحاةة لدللا  البحايين لالمملكا  الويجيا  الساوودي  لسالطن  عما خ لدللا  قطاي 

ا قويًّ   مسات  ، يا ثي فاع إ ا ر التنظايم الم تايأ، الاذي ساب ي إلياه جواض لدلل  الكويي( كي ن   لاحة  ال  فا عال 

الةل ، لإخ ك خ الط جع االقت  دي يغلب علاى جواض  نظيم  ها ، سي سايًّ   هنا ك مثا   قا ئم فاع المنط ا  أال 

لهو انةم ج سبع إم را  عيجي  خليجي  فع دلل  لاحةة هع دلل  اإلما را  الويجيا  المتحاةة لمان ميث قها  
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هذا التنظيم )مجلا التو لخ اليليجع(، لاقت  ديًّ   هنا ك الساوق األلرلجيا  المشاتيك  التاع  ضام  استوحع

ثال  عشية دلل  ألرلجي   يجي ، لهن ك منظم  دل  انوب آسي  )األسي خ( التع  ضم خماا دل    لِّاف 

 (. 786، ص7112 ،  جمو   اقت  ديًّ  )لزارة اإلعالم لةلل  البحيين، مجلا التو لخ لةل  اليلير الويجي

لاااةيي ج لااذكي أخ الااةل  السااي اليليجياا  هااع أعضاا ء فااع الكثيااي ماان المنظماا   اإلقليمياا  لالةلليااا ، 

لالتي  ي  ك لج مو  الويجي  لمنظم  ها ، لاألمام المتحاةة لمنظم  ها ، لاأللجيا ، لاأللجيا  لال ان ديا 

نحيا ز فهاع  جموها  م ا لن مشاتيك  الويجي  الةللي ، لمنظم  الما  مي اإلساالمع، لمنظما  دل  عاةم اال

سواء ك ني: سي سي  أل ث  في  أل اقت  دي ، لذا انطل ي الفكية لة  هذه الةل ، للم  كن من فياء، جاط أنها  

 متل  األسا ال وي ، لالةع ئم المتين ، فتل  الفكية انطل ي من ال  عةة إلى ال م ، لال ي دا  ج ركته ، ألنها  

ي ، لمطلاب  ماوأ الت اي جاه ال  عاةة ماع ال ما ، لليساي مفيلضا  كما  مايَّ ج ألما  ن جو  من اإلرادة الشوب

الويجياا  ماان  جاا ربة مييااية، لانطالق اا  ماان ذلاا  كلااه،  مااي اال  اا ال  لعلااى المسااتوي   ك فاا  جااين دل  

ط إلى صيغٍ  ق نونيٍ  أدَّ  إلاى  أسايا مجلاا التوا لخ اليليجاع)لزارة اإلعاالم  المجلا، إلى أخ  م التوص 

 (.786، ص7112لةلل  البحيين، مجلا التو لخ لةل  اليلير الويجي ، 

لجسبب  يوف الةل  اليليجي  من انت  ر إيياخ فاع الحايب،  جماع رؤسا ء دل  اليلاير فاع إما رة        

، ليولنوا عان قيا م مجلاا التوا لخ اليليجاع الاذي ضامَّ )الساوودي ، الكوياي، 7187م يو  01أجو ظبع يوم 

ن، عم خ، اإلم را  الويجي  المتحةة(.  لجهذا ني  أخ نشأة مجلا التو لخ اليليجع ك ني فاع قطي، البحيي

 (.17، ص 7111الوياقي  ل يوف   من  بو  ه )اليميحع،  -األس   م  حب  للحيب اإليياني  

 ث ني  : موقف ا مو  الةل  الويجي  من قي م مجلا التو لخ اليليجع:

لويجياا  السااية الشاا ذلع ال ليبااع جمجلااا التواا لخ اليليجااع، الااذي قااير لزراء أشاا د األمااين الواا م للج مواا  ا

)كونا ، 7187خ راي  دل  اليلير الويجي  إق مته خال  ااتم ع  هم التع ع ة  فع مةين  اليي ض فع عا م 

 (.726، ص7111

 وماط مان  للصف فع حةيٍث مع لك ل  أنب ء اليلير هذه اليطاوة جأنها  إيج جيا  نحاو  ح ياا األهاةاف التاع

أاله  الج مو  الويجيا ، التاع  تمثاط فاع  ومياا ألاصاي التوا لخ جاين الاةل  الويجيا  فاع امياع المجا ال ، 

لأعيب عن ار ي حه من أخ هذا التنظيم الجةية المزمع إنش ؤه جين دل  اليلاير، يتفاا ماع مشا ريع  طاويي 

 (. 726، ص7111الج مو  الويجي )كون ، 

دل  اليلير يهةف إلى زي دة  وثيا اليلاج  جين هذه الةل ، لهاو ما  يتفاا  لألضن أخ مجلا التو لخ جين

مع م   نص عليه الم دة الت سو  من ميث ق الج مو  من أخ: "للةل  اليا ب  فع  و لخ ألثا لرلاجا  أقاو  

 (.726، ص7111أخ  و ة جينه  من اال ف قي   م  نش ء لتح يا هذه األ ياض")كون ، 

الج مو  الويجيا  ل يا م مجلاا التوا لخ اليليجاع، كا خ هنا ك  أيياة ل شاجيع عيجاع اياة، لإض ف   إلى  أيية 

لإدراك من األش  ء جأخ قي م هذا المجلا يأ ع فاع نطا ق ميثا ق الج موا  الويجيا ، ل اةعيم   للوماط الويجاع 

جاين الاةل   المشتيك، لأعيجي الةل  الويجي  األخي  "عن أمله  جأخ يكوخ المجلا مث ال  للتو لخ الويجاع

 (.708، ص 7111الش ي   ذا  ال ف  المشتيك  ااتم عيًّ   لاغيافيًّ  ")كون ، 

  بيو  التو لخ الويجع داخط كطن من المجلا لالج مو : -
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يتألف ميث ق ا مو  الةل  الويجي  من عشيين م دة  تولا جأ ياض الج مو  لأاهز ه ، لالوالق   فيم      

من الش لخ، ليت ف الميث ق ج لشمولي  لالتنو  الواسع فع  حةية مج ال   جين الةل  األعض ء ل يي ذل 

الومط الويجع المشتيك، ليفتن الب ب أم م الةل  اليا ب  فيم  جينه  فع  و لٍخ ألثا لرلاج  أقو  مم  نص 

 عليه الميث ق، أخ  و ة جينه  من اال ف ق   م   ش ء لتح يا هذه األ ياض.

الةل  الويجي  خال  مسيي ه  الطويل ، من جن ء أساٍا للوماط الويجاع المشاتيك قا م لقة  مكني ا مو        

عليهاا  مجلااا التواا لخ اليليجااع ل ااور فيهاا ،  تمثااط هااذه األسااا فااع كاام كبيااٍي ماان المواثيااا لاال ف قياا   

لج ياي لال يارا ، للكن ر م شموليته  لا سا عه ، لام ياتم االلتازام جها  فاع التنفياذ الوملاع ج ل اةر الكا فع، 

 مح لته  ض يل  لفع أضيا الحةلد، م  رن   جم  ح  ته  ج رب ا ح دي  أخي  مثط اال ح د األلرلجع. 

لقة استيةمي ا مو  الةل  الويجي  فع مم رس  ه  الوملي ، ميتلف األلف ظ فع التوبياي عان التوا لخ         

لوةية من المةاخط فع مج   التب د  لاإلنتا ج الويجع من  نسيٍا إلى  ك مٍط إلى لحةٍة لانةم ج، ل بنَّي فيه  ا

ل ييهماا ، كماا  أصااةر  عااةد ا ضاايم   ماان ال اايارا  لاال ف قياا   المشااتيك ، ماان أهمهاا  )مو هااةة الااةف   

(، لقاة اساتهةفي 7111(، ل)ا ف قي  الوحةة االقت  دي( فاع: )7112المشتيك لالتو لخ االقت  دي( فع )

ماوا  لالبضا ئع لحييا  الوماط لالتن اط لالتملا ، لقايار إنشا ء  ح يا حيي  انت    األشي ص لرؤل  األ

(، ل)اساتيا يجي  7161(، ل)ميث ق الوحةة الث  في  الويجيا ( فاع: )7161)السوق الويجي  المشتيك ( فع: )

(، ل)ميثاا ق الوماط االقت ا دي ال اومع المشاتيك( فااع: 7182الوماط االقت ا دي الويجاع المشاتيك( فاع: )

(، )لاال ف قيا  الموحاةة 7187 يسيي ل نمي  التب د  التج ري جين الةل  الويجي ( فاع: ) (، ل)ا ف قي 7182)

(، ل)منط   التج رة الحاية الويجيا  الكباي ( فاع 7187الستثم ر رؤل  األموا  فع الةل  الويجي ( فع: )

 (.062-011م ، ص 0272( )الفتاللي، 7111)

لمشاتيك  لالمنظما   لالهي ا   الفيعيا  داخاط الج موا  لعلى الي م من كط هذه اال ف قيا   لالمو هاةا  ا

ل  النه ئي  لكط م  ح  ته، ال  تن سب جكط الم  ييا مع الكم اله ئط مان هاذه الم سسا    الويجي ، ففخ المح ِّ

لالمنظم   لمع التطلو   لارم   التع ك ني مو اودة علياه مناذ عاةة ع اود مان األعما   الميةانيا ، فواقاع 

لدي  أداء م سس   لأاهزة الومط الويجع المشتيك داخط إ  ر الج مو  الويجيا  لعجزها  الح   يبين محة

عن جلوء األهةاف الموضوع  له  لخضوعه  للوواماط السي ساي  لالتوازنا   المحليا  لح اي دلرها  فاع 

لجم عيا  أضيا حةلد التنسيا لالوس   ، مم  أدَّ  فع النه ي  إلاى عاةم التازام الاةل  الويجيا  ج ال ف قيا   ا

التااع أقااي  فااع ميتلااف المياا دين، لأضااوف ماان لزخ الومااط الويجااع المشااتيك داخااط الج مواا ، لقلااط ماان 

 (.781م، 0220 أثييه داخليًّ   لخ رايًّ  )  ييي التنمي  اإلنس ني  الويجي ، 

ن أم  التو لخ الويجع فع إ  ر مجلا التو لخ اليليجعة فهو أعم لأشامط جكثياي، جحكام التجا نا ال اوي جاي

دل  اليلير، لالذي قة ي ط لحة التط جا فع مج ال  كثيية، حيث اا ء  اليطاوة اليليجيا  نحاو التوا لخ 

المشتيك جهةف  مهية الطييا نحو ا ح د ش مط جين هاذه الاةل  الساي، ليتجلاى لنا  الفا رق جاين اإل ا رين 

 حين نتويف على أهةاف مجلا التو لخ اليليجع فع الن    الت لي : 

التنمي  لالتك مط لالتياج  لال ال  جين الاةل  األعضا ء فاع امياع الميا دين لصاوال  إلاى  ح يا  -7

 لحة ه .

  وميا ل وثيا اليلاج  لال ال  لألاه التو لخ ال  ئم  جين شووجه  فع ميتلف المج ال . -0
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رياا  لضاع أنظما  متم ثلا  فاع ميتلاف الميا دين، جما  فاع ذلا  الشا وخ االقت ا دي  لالم ليا  لالتج  -1

 لالجم رك لالمواصال  لالش وخ التوليمي  لالث  في  لاالاتم عي  لال حي  لاإلعالمي  لالسي حي .

دفع عجل  الت ةم الولمع لالت نع فع مج ال  ال ن ع  لالتواةين لالزراعا  لإنشا ء مياكاز جحاو   -1

 علمي  مشتيك .

 اا دي لالتجاا ري يساايي فااع اال جاا ه لهاا  قااة أصاابحي الموا ةناا  اليليجياا  ح ي اا   لاقواا ، لالتك مااط االقت

ال ااحين، لسي ساا   الااةمر لاالقتااياب عبااي أنظمااٍ  لسي ساا ٍ   وليميااٍ  ل يجويااٍ  محكماا ، اولااي شااووب 

اليلير  فكِّي ل تو مط ج ورٍة سلس ، لسي س   دل  اليلير الي راي  أخذ   ت  رب ج اورٍة ملموساٍ  للام 

  ح د لج وة.يوة أم مه  إال أخ  يطو اليطوة الت لي  نحو اال

أم  التياج  جين موا نع دل  اليلير، ف ة أصبن ح ي   يومي ، فسنويًّ   ثم  نحو عشيين مليون   يتن لاوخ جاين 

 (.61م، ص 0270دل  مجلا التو لخ للسي ح  أل الومط أل الزي را )الشميي، 

 مووق   التو لخ الويجع داخط الج مو  الويجي : -

تع  سود الوالق   جين الةل  الويجي  ل ويقط موة  التوا لخ المشاتيك فيما  هن ك عةدر من المووق   ال      

 جينه ، لهذه المووق    ك د  يتفع جين دل  مجلا التو لخ اليليجع، ليمكن سيده  على النحو ار ع:

التأثيي السلبع لليالف   السي سي  جين الةل  الويجي  لالتوازن   المحلي  على أداء أاهازة الج موا   -

ويجي ، ألخ أاهزة الج مو  هع فع النه يا  انوكا   لما  ياةلر جاين الاةل  الويجاع مان خالفا ٍ  لعالقا ٍ  ال

 جيني .

ل ة حةَّ من ف علي  اال ف قي   التع ع ة  داخاط الج موا  الويجيا ، مجموعا ُ عواماطة أهمها  انشاغ    -

ن الناا ام عاان  باا ين التيكيباا  الحكوماا   الويجياا  ج ل ضاا ي  الةاخلياا  لضااغو ه ، لأحي ن اا   ضاا رب الم اا ل

االاتم عي  لالنظم السي سي  لم  لن مياكز ال و  من أحزاب لأفاياد لسي سايين، لخياي مثا ٍ  علاى ذلا  

 نموذج الوحةة جين م ي لسوري  فع الح ب  الن صيي ، الذي سيع خ م  انه ر فع  ضوخ سنوا  قليل . 

الااةل  الويجياا  لاام يح ااا أهةافااه المياااوة  لعلااى المسااتو  االقت اا دي فاافخ التباا د  التجاا ري جااين -

لتم ثط الط ق   اإلنت اي  لالت ةييي  التع حةد  من فيص التبا د ، إضا ف   لوواماط الحم يا  التاع سا د  

فع الستيني   لالسبويني  ، لميلر الوالق   الويجي  البيني  جمياحط من التو ي أثَّاي  علاى حيكا  األياةي 

خ االستثم ر لعةم التك مط فاع السي سا   االقت ا دي  لاالاتم عيا  لف اةاخ الو مل  لاالستثم ر لضوف من 

االست يار االقت  دي فع كثيٍي من الةل  الويجي ، لذل  كلاه خالف ا  لاةل  مجلاا التوا لخ اليليجع)  يياي 

 (.701-702م، ص 0220التنمي  اإلنس ني  الويجي ، 

 ي : موقف مجلا التو لخ اليليجع من ا مو  الةل  الويج -

يي  جوض الةارسين أخ نشأة مجلا التو لخ لةل  اليلير الويجي ، ا ء  لتزية من ضاوف الج موا         

الويجياا ، جوااة أخ كاا خ هااذا الضااوف نفسااه ساابب   ماان أسااب ب  أساايا المجلااا لموااهاا  الت ااة  لالتشاايذم 

 (. 062-011م ، ص 0272الويجع)الفتاللي،

تو لخ عن التواه الويجع الو م، حيث إخ المجلا ازءر من المفهوم لج لم  جط أيض   ال يمكن عز  مجلا ال

ا  لما   الويجع الواسع، لمان هنا   بايز ح ي ا   اأثيي المجلاا فاع ال ايارا  الويجيا  الجم عيا ، لنتيجا  أيض 

ُعيف عن المجلا من ال ةرة على مو لج  المواضيع المطيلح  على الس حتين الويجي  لالةللي ، كط هاذه 
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مو   أعطي المجلا مزي   فييةة، لقةرة  ايةة  علاى التاأثيي، ل باوء مك نا  ميموقا  ي خاذ لها  الظيلف مجت

 (.020، ص 0221االعتب ر فع كثيٍي من األمور)ه  كيم سن، 

كم  أدَّ  ضوف الج مو  لكثية اليالف   جين أعض ئه  إلى  زاية المط لب ج إلصالأ ل وةيط الميثا ق       

إلقليمي  لالةللي  المتس رع ، لهذا يي  مجلا التو لخ أنه أصبن مان الضايلري ليتج لب مع المتغييا  ا

إع دة النظي فع ميث ق ا مو  الةل  الويجي ، ليستوعب المتغييا  التاع حاةثية لمان أهام التواةيال  التاع 

 (:021، ص 0221اقتيحه  المجلا)ه  كيم سن، 

ي رايا  لالاةف   األعضا ء فاع الج موا  إنش ء مجلا عيجع للةف   المشتيك يتشكط مان لزراء ال -7

ا دائم   للج مو .  الويجي ، جحيث يكوخ اه ز 

لضع  ةاجيي  ف يلي  محةدة لموااه  الوةلاخ أل التهةية جه،  تن سب مع م   ضامنته ماواد الف اط  -0

 الس جع من ميث ق األمم المتحةة من ع وج ٍ  مةرا  لمي كبع أي عةلاخ أل  هةية.

ال  درة من مجلا الج مو  ج أل لبي ، ل كوخ ملزم  لألعض ء ك ف ، علاى  ايار اوط ال يارا   -1

 (.707م، ص 0276م   أخذ جه األ لبي  الس ح   من المنظم   الةللي )م يلف، 

 ث لث  : أزم   جيز فيه  دلر ا مو  الةل  الويجي  لمجلا التو لخ اليليجع: 

هن ك نم ذج ميتلف  من األزم   التع دار  رح ه  فع قلب األم  الويجي ، جيز خاللها  موقاف كاط           

 من ا مو  الةل  الويجي  لمجلا التو لخ لمنه :

 ال طيي: -النزا  السوودي  -

شايين،  متة اذلر هذا النزا  إلى مط لب  آ  سوود جبوض المط لب اإلقليمي  من قطي منذ مطلع ال ايخ الو

ا مان إقلايم األحسا ء الاذي ُضام إلاى السالط  الساوودي  فاع عا م  لاعتب ر هذه األازاء التع  ط لب جها  اازء 

، إال أخ التأيية البييط نع ل طي، اوط آ  سوود يوتيفوخ جحاةلد قطاي، جياة أناه ماع  فجاي الانف  فاع 7171

ا التن يب عن النف  فيها  دلخ قطي،  ي  السوودي  أخ قطي ليا له  أي حا فع منن أي شيك   أانبي  ح

، حاين لقَّواي 7161إرادة السوودي ، إال أخ التأيية البييط نع ل طي، اوط المشكل   توار  قليال  حتاى عا م 

الةللت خ ا ف ق   ي ضع جتيسيم الحةلد جينهم ، ثم  ن زلي قطي للساوودي  عان شاييٍ  مان حاةلده  )النفيساع، 

 (.16، ص 7181

الساوودي ، حياث ادَّعاي قطاي أخ قاوة  عساكيي    -الموقف على الحةلد ال طييا   انفجي 7110لفع سبتمبي 

سوودي   ه امي ميكز اليفو  ال طيي الحةلدي مي ين على التوالع، لقتط اثنين من انوده لإخالؤه من 

الب قين، لنفي السوودي  ذل  لق لي إخ الحا د  كا خ مجايد  با د  إ االق للنا ر جاين ال ب ئاط فاع األراضاع 

، لق  وي ااتم ع   مجلا التو لخ «در  الجزيية»سوودي ،  يي أخ قطي ق مي جسحب قوا ه  من قوة ال

، لجوة لس    م ي، ع د  قطي إلى مجلا التو لخ، للكن لم يحط النازا  نه ئيًّ ا  لإنما  حاة  7110ع م 

  هةئ  م قت  له على األكثي.

م نع: -النزا  اليمنع -  الور

إلاى ا ناب قيا م جواض « عما خ»عساكييًّ   ضاة « ظفا ر»ثاوار  -لحاةة اليمنياينقباط  –دعم اليمن الجناوجع 

المن لش   الوسكيي  جين الطيفين، لجوة الوحةة اليمني  دخلي المف لض   الوم ني  اليمنيا  ميحلا  اةياةة، 

يا  ، لألحاا جهاذه اال ف ق7110ل م التوصط إلى ا ف قي  لتيسيم الحةلد جين البلةين فع  شيين األل  أكتوجي 
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ملح  خة األل : ينظم ح وق اليعاع ليتضامن السام أ لليعا ة لال ب ئاط ج لتن اط داخاط حاةلد الاةللتين لف  ا  

 لمواسم هطو  األمط ر. لالث نع: ينظم سلط   الحةلد لمن فذ الوبور لإاياءا  الجم رك لالتأشييا .

اا  فااع  يي اا   سااوي  الناازا  الحااةلدي، حيااث م نموذا  ك نااي لساايل  المف لضاا    للوااط هااذه اال ف قياا    ااةِّ

الةجلوم سي  جين الطيفين، هع الوسيل  المب شية لاألس سي ، ل مي  ساوي  النازا ، حياث  اوافي  ماع هاذه 

الوسيل  إرادة الطيفين فع التوصط إلاى حلاو ، لشاوور كاطن منهما  جواةم الغابن مان ااياء هاذا الحاط الاذي 

 (.120م، ص 7111 ضمنته اال ف قي )السيا نع، 

 السوودي: -  اليمنع النزا -

 حااي حماا يتهم، لعينااوا « عساايي»إقلاايم « آ  سااوود»عنااةم  لضااع  7106يمتااة اااذلر الناازا  إلااى عاا م 

موظفين   جوين لهم فيه، ف ير اليمن السيطية علاى إقلايم ايازاخ، لا فاا الج نبا خ م قت ا  علاى هاذا الوضاع 

ااها  ثام التوقياع علاى ا ف قيا  الطا ئف، ، لجوة هذه المو7111حتى انفجي  الموااه  المسلح  جينهم  ع م 

لن ي مو هةة الط ئف على لقف الحيب جاين الاةللتين، لاسات ال  كاط منهما ، كما  ق ماي جتوياين الحاةلد 

ا ، لفااع عا م   جاةد  الموااهاا  المسالح  جاين الطاايفين  7110جينهما ، لحاةد  ماةة ساايي نه  جوشايين ع م 

يو  لالشايلرة اليمنياين، ثام اصاطلن الطيفا خ علاى  جةياة لاستولي السوودي  فع أثن ءه  على إقليمع الود

 مةة ع ةين آخيين. 7111الومط ج  ف قي  

من خال  لجن  لليبياء، ل م التوصط  7110لمع  وحية شطيي اليمن، است نفي مف لض   الطيفين ع م 

ماع  7111الموقوا  « الطا ئف»إلاى ما  عايف جماذكية مكا  التاع أكاة  احتايام ا ف قيا   7111فع فبياياي 

 شكيط لجن  عسكيي  مشتيك  لمناع أي موااها   عساكيي  جاين الاةللتين، للجنا  أخاي  لزاريا  لتطاويي 

لقع الطيف خ ا ف قي  للتو لخ  7116التو لخ السوودي اليمنع على ال وة االقت  دي  لالتج ري ، لفع ع م 

ا األمنااع، لعلااى الااي م ماان كااط هااذه اال ف قياا   فاافخ الوضااع علااى الحااةلد جااين ال بلااةين  يااي مساات ي نظااي 

ل ياه  هع اال ف قيا  المحوريا ، فاع « الط ئف»الختالف اإلرادا ة ف لسوودي   تمس  أس س   جتنفيذ ا ف قي  

حااين ي ااي الاايمن علااى  نفيااذ اميااع اال ف قياا  ة حتااى يكااوخ ذلاا   مهيااة ا النضاام مه إلااى دل  مجلااا 

 (. 81م ، ص 0220التو لخ)هال ، 

 م(:7188-7182اإليياني  ) الحيب الوياقي        -

م، حيث جةأ  7182اإليياني  على إثي التو يا  التع نشبي جين البلةين ع م  -جةأ  الحيب الوياقي         

االشااتب ك   الحةلدياا  المت طواا  جااين البلااةين، ثاام ا همااي حكوماا  جغااةاد إيااياخ ج  ااف البلااةا  الحةلدياا  

   للحيب، فولى إثي ذل  ق م اليئيا الوياقع )صاةام حساين( ، موتبية  ذل  جةاي7182أيلو   1الوياقي  فع 

ا مان  7111سبتمبي جفلغ ء ا ف قي  الجزائي ع م  71فع  ماع إياياخ، لاعتبا ر ميا ه شا  الوايب ك ملا ، اازء 

المي ه اإلقليمي  الوياقي ، لاشتة  حةة االشتب ك   الحةلدي  لت بن حيج   ش مل   جين البلةين جوة قي م ال وا  

، لل ااة سااب ه   اا ريخ  ويااط ماان النزاعاا   7182ساابتمبي  00اقياا  ج اتياا أ األراضااع اإلييانياا  فااع الوي

( جفلهاا م األ لبياا  الشاايوي  7111الحةلدياا ، لكاا خ دافااع الحاايب، اليااوف ماان أخ   ااوم الثااورة اإلييانياا  )

لاير الويجاع، لأماط ج لوياق لل ي م جتميد، إض ف   إلى ر ب  الوياق فع استبةا  إياياخ ك اوة مهيمنا  فاع الي

الوياق ج الستف دة من الفوضى التع خلفته  الثورة فع إيياخ، فه ام دلخ س جا إنذار رسمع، لكنه لم يح ا 

سو    ةٍم محةلٍد إلى داخط إيياخ ل م صاةَّه ساييو  ، لاساتو د  إياياخ كاط األراضاع التاع ف اة ه  جحلاو  

م، ص 0226لسانوا  الساي الم بلا . )جياةاء، ، لأصبحي إيياخ الطيف المه ام علاى ماة  ا7180يونيو 

10-771.) 
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، ر ام دعاوا  مجلاا األمان لوقاف 7188أ ساطا  02استمي  األعم   الوةائيا  جاين البلاةين إلاى       

، الااذي قةبَلةااهُ الطيفاا خ، فااع نه ياا  الحاايب، 118إ ااالق الناا ر، لانتهااي الحاايب ج اايار مجلااا األماان رقاام 

ال وا  المسلح  اإليياني  من األراضع الوياقع لالواودة إلاى ما  قباط  استغيق األمي عةة أس جيع النسح ب

. )جياةاء، 0221، لآخي أسي  الحايب  ام  با دلهم فاع عا م 7111الحيب التع حةد ه  ا ف قي  الجزائي ع م 

 (.702م، ص 0226

واياق، ا جه موقف ا مو  الاةل  الويجيا  فاع هاذه الحايب إلاى دعام ل أيياة الطايف الويجاع لهاو ال        

( لجم  أخ أحة  يفاع 788م ، ص 7111ل وايه اإلدان  ال ييح  للطيف  يي الويجع )إيياخ(.)   لع، 

النزا  هو دلل   يي عيجي ، ففخ كط م  ي ةر عن مجلا الج مو  مان قايارا  لمبا درا  سالمي  لتساوي  

اقت  ر دلر الج مو  على النزا ، ال يتمتع جأي صف  إلزامي  لذل  الطيف األانبع، األمي الذي ي دي إلى 

 نسيا ل نظيم المواقف المشتيك  للةل  الويجي  من النازا  جهاةف  ح ياا أكباي قاةر مان الاةعم لالتضا من 

 (. 720م ، ص 7181للطيف الويجع)مياد، 

أم  دل  اليلاير ف اة رأ  أخ األعما   الوةائيا  التاع   اوم جها  إياياخ مواها  ضاةه ، لاذل  ألضاحي        

كويي أخ الحيب خطاي عليها  جسابب ما  لمسات ه مان خطاورة الثاورة اإلييانيا  عليه )رساو ، السوودي  لال

ا ، لاذل  ف اة 11م، ص 7117 (، كم  أخ دل  اليلير اعتبي  أخ الوياق إذا س طي ففنها  ستسا   هاع أيض 

أخ  لقفي إلى ا نب الوياق فع الحيب، أم  ج لنسب  ل طي لاإلم را  ف ة ح للتا  علاى ال اوية الةجلوم ساع

 (.11-17م، ص 0271 كون  حل   لصط جين الوياق لإيياخ)كم  ، 

 الغزل الوياقع للكويي:       -

ك ني أزم   زل الكويي من أصوب المياحط التع ميَّ جه  النظ م اإلقليمع الويجع، ألنه  شكَّلي مأزق         

ا أم مه  طلب منه الميلن  لالكف ءة لالمويف  فع  طور األحةا  ف ع المنط   الويجي ، لكيفيا  التو ماط كبيي 

 (. 11، ص 7111موه  للييلج من هذه األزم  لالح فم على األمن ال ومع الويجع )المش  ، 

ذري  عن المياحاط السا ج  ، كاوخ األزما  هاع عيجيا  فاع األسا  ،  ضاي        هذه الميحل   بةل ميتلف  اة

اإلييانيا (،  –يالف حيب اليلير األللاى )الوياقيا  ج ألمن ال ومع الويجع لالم  لن الويجي  المشتيك ، ج

 (. 62، ص 7111لالتع لقفي موظم الةل  الويجي  لخ ص  دل  اليلير مع الوياق ضة إيياخ)المش  ، 

اا  لشاايخ   فااع منظوماا         ا ج لغ  ك نااي  ااةاعي   الغاازل الوياقااع للكويااي  يااي مساابوق ، ف ااة أحااةثي أثااي 

 (. 71م، ص 0221الن س م  يي مسبوق جين الةل  الويجي )أحمة، التو لخ الويجع المشتيك، لأد  

للكن جُذلي اهود عيجي  مكثف  الحتواء األزما  مان قباط الج موا  الويجيا  لإيجا د حاطن سالمع لها  فاع       

إ  ٍر عيجع، لذل  منذ اللحظ   األللاى لوقاو  الغازل، ف اة أخاذ  هاذه الجهاود الويجيا  ا جا هين، األل : 

الةجلوم سااي  الويجياا  الجم عياا ، التااع جااذلي فااع إ اا ر ا مواا  الااةل  الويجياا  سااواء ماان خااال   مثَّااط فااع 

ااتم ع   مجلا الج مو  على مستو  لزراء الي راي ، أل من خاال  االاتما   الطا رل لل ما  الويجيا ، 

تااع ق مااي جهاا  دل  أماا  الثاا نع: فتمثَّااط فااع ا ياا ذ المباا درا  الةجلوم سااي  الفيدياا  أل الثن ئياا  أل المحااةلدة ال

 (.770، ص 7117عيجي  لاحةة أل أكثي)اليشيةي، 

أم  دلر مجلا التو لخ اليليجع فع حيب الكويي فك خ فع   ي  األهمي ة ف ة جةا أخ دل  اليلير منذ       

 لقٍي مبكٍي من انفج ر الك رث ، لم يكن لةيه  كبيي ث ا  فاع فو ليا  الج موا  الويجيا  الك فيا ، لهاذا فضالي أال

 وصة الب ب أم م الجهود الةللي ، لهذا أصةر لزراء خ راي  دل  مجلا التو لخ اليليجع جي ن   أكاةلا فياه 
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مفهااومهم للف ااية الس دساا  ماان قاايار مجلااا الج مواا  الويجياا  الطاا رل الااذي ياايفض التااةخط األانبااع فااع 

لمتحاةة لمجلاا األمان التا جع الش وخ الويجي ، جأخ ذل  ال يستبوة اإلاياءا  الةلليا  الجم عيا  فاع األمام ا

له ، لأخ االلتزام جميث ق األمام المتحاةة لالج موا  الويجيا  يجواط مان األمام المتحاةة الهي ا  الةلليا  المونيا  

ق نون   جحفم األمن لالسلم فع الو لم، لأخ قيارا  األمم المتحةة لإاياءا ها  ال  ناةرج  حاي موناى التاةخط 

 (.110م، ص 7111جه  فع ميث ق ا مو  الةل  الويجي  )اليميحع،  األانبع ألنه من وص على االلتزام

 

ا 7187شكَّط مجلا التو لخ لةل  اليلاير الويجاع مناذ نشاأ ه عا م )         ( لحتاى الوقاي الح ضاي، إ ا ر 

قويًّ   للتو لخ لالتك مط جين دل  اليلير، حيث استط عي هذه الةل   ح يا الوةية مان اإلنجا زا  فاع سابيط 

 ل  التو لخ فيم  جينه  فع الوةية من المج ال  سي سي  لاقت  دي  لعسكيي ، إال أخ هذه اإلنجا زا   وزيز ح

ال زالي ال  لبع  موح   الشووب اليليجي  فع الوصو  إلى درا  ع لي  من التو لخ لالتك مط لاالنةم ج 

 ليليجع. فيم  جينه ، لذل   ح ي    للهةف األس سع الذي ق م من أاله مجلا التو لخ ا

ا فاع  إخ االحتال  الوياقع للكويي يأ ع مي لف    م م   للمب دل األس سي  التع التزم جه  الوياق ج افته عضاو 

، لالواقاع أخ هاذا ال او  يجاة 7181فبياياي  76الذي لقوي ا ف قيته المنش   فاع « مجلا التو لخ الويجع»

ألحك م ميث ق الج مو  الويجي ، لإنم  يجة سنةه  سنةه ليا ف   فع ح ي   أخ المجلا المذكور قة أنشئ  ب   

أيض   فع كوخ أخ أحة أهةاف هذا المجلا يتمثط جحسب نص الم دة الث ني  مان اال ف قيا  فاع لااوب الوماط 

من أااط  وزياز الوماط الويجاع المشاتيك، ل طاوييه علاى نحاو يا دي إلاى دعام الوالقا   فيما  جاين الاةل  

(، لمفا د ذلا  71، رقام «لمجلاا التوا لخ الويجاع» ني  من اال ف قي  المنشا   الويجي  )الم د ين األللى لالث

كله أخ الوياق ج حتالله لةلل  الكويي لإعالخ ضمه  إلى أراضيه، لفاع ضاوء االن سا م الحا د فاع ال اف 

الويجع الذي نجم عن هذا االحتال ، يكوخ قاة خا لف التزام  اه  ب  ا  ال ف قيا  مجلاا التوا لخ الويجاع التاع 

اولي من مبةأ التو لخ لالتض من جين الةل  الويجي  أحة المب دل األس سي  التع ق م عليه  هذا المجلا، جط 

 لالمحيك األس سع إلنش ئه.

ا، ففخ م  ق م جه الوياق  ج ه دلل  الكويي منذ الث نع من أ سطا  يُوة أيض   خيلا   صييح    7112لأخيي 

لماا  ا ف ااي عليااه الااةللت خ جموَاااب ا ف قياا  الحااةلد الوياقياا   علااى مباا دل لأسااا مجلااا التواا لخ اليليجااع

:  وتاايف »، لالتااع نااصَّ فيهاا  صااياح   علااى ماا  يلااع: 7161أكتااوجي  1الكويتياا  الموقواا  جينهماا  فااع  ألال 

الجمهوري  الوياقي  ج ست ال  دلل  الكويي لسي د ه  الت ما  جحاةلده  المبينا  جكتا ب رئايا لزراء الواياق 

، ث ني اا :  ومااط 72/8/7110، لالااذي لافااا عليااه حاا كم الكويااي جكت جااه الماا رخ فااع 07/1/7110جتاا ريخ 

الحكومتاا خ علااى  و يااة الوالقاا   األخوياا  جااين البلااةين الشاا ي ين يحااةلهم  فااع ذلاا  الوااااب ال ااومع، 

لالم  لن المشتيك ، لالتطلع إلاى لحاةة عيجيا  شا مل ، ث لث ا :  وماط الحكومتا خ علاى إق ما   وا لخ ث ا فع 

ا  باا د   ل جاا ري لاقت اا دي جااين البلااةين، لعلااى  باا د  المولوماا   الفنياا  جينهماا ، ل ح ي  اا  لااذل ، يااتم فااور 

نص ا ف قي  الحةلد الوياقي  الكويتي  المو ودة عا م «) التمثيط الةجلوم سع جين البلةين على مستو  السفياء

 (.761 -766، ص ص 7161

هن ك الوةية من الةلافع لالمحفازا  التاع  اةفع ج  جا ه  طاويي التوا لخ جاين دل  اليلاير لي اط إلاى         

درا  اال ح د، لمن أهمه  ع مط التوازخ االستيا يجع فع المنط   لح ا  الاةل  اليليجيا  إلاى جنا ء كيا ٍخ 

ي  علاى المساتو  اإلقليماع، ليساهم موحٍة لقوي يمتل  ال ةرة على التو مط مع متغييا  البي ا  االساتيا يج

فع  ح يا نوٍ  من التوازخ السي ساع لالوساكيي لاالقت ا دي ماع ال او  الف علا  فاع المنط ا  مثاط إياياخ 

 (.721م، ص 7181ل يكي  لإسيائيط)مياد، 
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مم  سبا ا ضن لن  عالق  مجلا التو لخ اليليجع ج لج مو  الويجي  لدلرهم   جا ه ال ضا ي  الويجيا  حياث 

  عالق   متوةدة مع جوضهم  الابوض جواة نشاأ  المجلاا مب شاية ل و لنا  موا   ليةما  قضا ي  األما  جيز

الويجي . لكيف اهتمي دل  المجلا ج لتو لخ االقت  دي لالسي سع المثمي مع ج ي  دل  الج مو  الويجيا ، 

 لتوميا ألاصي التو لخ مع الةل  الويجي .

 الي  م  لنت ئر البحث:

فع خت م البحث  م الييلج ج ستنت ا   منط ي  لم  س د فع  ل  الميحل  الحس س  من  ا ريخ الاو ن         

 الويجع ج ف  ع م  لاليلير الويجع ج ف  خ ص :

ف ة  م التو لخ الويجع فع إ  ر مجلا التوا لخ اليليجاعة فهاو أعام لأشامط جكثياي، جحكام التجا نا          

لالذي قة ي اط لحاة التطا جا فاع مجا ال  كثياية، حياث اا ء  اليطاوة اليليجيا  ال وي جين دل  اليلير، 

 نحو التو لخ المشتيك جهةف  مهية الطييا نحو ا ح د ش مط جين هذه الةل  السي.

كماا  دخااط مجلااا التواا لخ اليليجااع فااع خااوض  ماا ر جوااض األزماا   الويجياا  الويجياا  أل الويجياا         

ه التوفياا فااع جوضاه  ارخااي ، كما  جُااذلي اهاود مكثفاا  الحتاواء  لاا  الف رساي  نجاان فاع جوضااه  للام ي ااب

األزم   من قبط مجلا التو لخ اليليجع لالج موا  الويجيا  لالوماط علاى إيجا د حاطن سالمع لها  فاع إ ا ٍر 

 عيجع.

( لحتاى الوقاي 7187كم  يمكن ال و  أخ مجلا التو لخ شكَّط لةل  اليلير الويجع منذ نشأ ه ع م )        

ا قويًّ ا  للتوا لخ لالتك ماط جاين دل  اليلاير، حياث اساتط عي هاذه الاةل   ح ياا الوةياة مان ا لح ضي، إ ا ر 

اإلنج زا  فع سبيط  وزيز ح ل  التو لخ فيم  جينه  فع الوةية من المجا ال  سي ساي  لاقت ا دي  لعساكيي ، 

  إلااى درااا  ع لياا  ماان إال أخ هااذه اإلنجاا زا  ال زالااي ال  لبااع  موحاا   الشااووب اليليجياا  فااع الوصااو

التو لخ لالتك مط لاالنةم ج فيم  جينها ، لذلا   ح ي  ا  للهاةف األس ساع الاذي قا م مان أالاه مجلاا التوا لخ 

 اليليجع
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 ق ئم  الم  در لالميااع

: الوث ئا لال يارا  لالت  ريي:  ألال 

لتوا لخ لمحا  إح ا ئي "، م(، "دل  مجلاا ا0271األم ن  الو م  لةل  مجلاا التوا لخ اليليجاع) -7

 ميكز المولوم  ، اليي ض،.

م(، الف ط الث من، التو لخ الويجع، جين مر األمم المتحاةة 0220  ييي التنمي  اإلنس ني  الويجي ") -0

 اإلنم ئع، عم خ، األردخ.

 (، مجلا التو لخ لةل  اليلير الويجي ، البحيين. 7112لزارة اإلعالم لةلل  البحيين) -1

 ( الكويي.7111الوث ئا لاألجح   جوك ل  األنب ء الكويتي  )كون () إدارة -1

، فااع: ميكااز البحااو  «لمجلااا التواا لخ الويجااع»الماا د ين األللااى لالث نياا  ماان اال ف قياا  المنشاا    -1

 .71لالةراس   السي سي  )ا مو  ال  هية(، سلسل  جحو  سي سي ، رقم 

، 720، مجلا  السي سا  الةلليا ، الواةد 7161مو اودة عا م نص ا ف قي  الحاةلد الوياقيا  الكويتيا  ال -6

 .761 -766، ص ص 7112أكتوجي 

 ث ني  : الميااع الويجي  لالمويج : 

ا ، ال ا هية، م اي، دار األفا ق  –م (، ا مو  الةل  الويجي  0221أحمة، أحمة) -1 حةيث الساتين ع م 

 الويجي .

، جغااةاد، 7811-7611اإلييانيا  جاين سانتع - (،  حةياة الحااةلد الوياقيا7181أساود، فاالأ شا كي) -8

 الوياق، أم ن  الةراس   لالبحو .

م (، قضي  الحةلد فع اليلير الويجع، ال  هية، م اي، ميكاز الةراسا   7181األشوط، عبة   ) -1

 االستيا يجي  ج ألهيام.

الويجاع لدلره اليائاة م (، مجلا التو لخ اليليجع لةل  اليلير 7111البح رن  ، حسين  حسين ) -72

 فع  ح يا الوحةة اليليجي "، اليي ض، السوودي ، األم ن  الو م  لمجلا التو لخ.

إياياخ أساب ب لأجوا د النازا ، ال ا هية، م اي، مطا جع الهي ا   -م (، الواياق7117رسو ، ف ضط) -77

 الو م  لالستوالم  .

بحث عان الساالم لال ايا  ال 7118-7118م (، مذكيا  محمود ري ض 7181ري ض، محمود) -70

 فع الشيق األلس ، جييل ، لبن خ، الم سس  الويجي  للةراس   لالنشي.

م (، األم  لالةلل  لاالنةم ج فاع الاو ن الويجاع، جيايل ، لبنا خ، 7181سالم ،  س خ لآخيلخ) -71

 ميكز دراس   الوحةة الويجي .

لتحاااةي   الياهنااا  لالساااين ريوه   م (، مسااايية التوااا لخ اليليجاااع، ا0271عباااة ال ااا در، خ لاااة ) -71

 المحتمل ، اليي ض، السوودي ، ميكز الجزيية للةراس  .
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م (، مو لم التغييي فع دل  اليلاير الويجاع، ال ا هية، م اي، موهاة البحاو  7110الو  د، صالأ) -71

 لالةراس   الويجي .

ليا ، ال ا هية، م اي، م(، الج مو  الويجي  ل ساوي  المن زعا   الويجيا  المح7111  لع، جطي ) -76

 موهة البحو  لالةراس   الويجي .

م( ، مب دل المنظم   الةلليا  الو لميا  لاإلقليميا ، عما خ، األردخ، 0272الفتاللي، سهيط حسين) -71

 دار الث  ف  للنشي لالتوزيع.

 م(، انفج ر اليلير المغبوخ لكلم  للت ريخ، ال  هية، م ي، مكتب  مةجولع.0271كم  ، أحمة) -78

م(، حاايب اليلااير لانوك ساا  ه  علااى األماان ال ااومع الويجااع،  جغااةاد، 7181مااياد، خليااط الياا  ) -71

 الوياق، دار الحيي .

م(، أمن اليلير جواة الحايب البا ردة، جيايل ، لبنا خ، دار النها ر 7111ميهوخ ، عبة الجليط زية) -02

 للنشي.

حاةيث لالمو صاي، الكوياي، منشاورا  م (، دراس   فاع التا ريخ ال7181المغوص ، جةر الةين ) -07

 ذا  السالسط.

م (، الاانظم السي سااي  الويجياا ، قضاا ي  االسااتميار 0220هااال ، علااع الااةين لعبااة الياا لا، نيفااين) -00

 لالتغييي، جييل ، لبن خ، ميكز دراس   الوحةة الويجي .

رسام الحاةلد  م(، حةلد الجزيية الويجيا  ق ا  الاةلر البييطا نع فاع0271للينكسوخ، اوخ.  ) -01

 عبي ال حياء،  يام : مجةي عبة الكيين، ال  هية، م ي، مكتب  مةجولع.

 ث لث  : الةلري   لالمجال  لالنةلا  الولمي : 

اإليياني ، دراس    رييي  سي سي ، مجلا  ميكاز  -م(، الحةلد الوياقي  0226جيةاء ، أحمة محمود) -01

 د، الج مو  المستن يي .المستن يي  للةراس   الويجي  لالةللي ، جغةا

م (، الج مواا  الويجياا  لأزماا  اليلااير، مجلاا  الولااوم االاتم عياا ، الوااةد 7117اليشاايةي، أحمااة) -01

 األل /الث نع.

م (، ردلد الفوط الويجي  على  ازل لحايب  حيياي الكوياي، ضامن ناةلة 7111اليميحع، محمة) -06

وق ئع لردلد الفوط، التةاعي  "، صةر  عان عا لم الم ةم  ، ال –جحثي  جونواخ: "الغزل الوياقع للكويي 

 المويف ، المجلا الو نع للث  ف  لالفنوخ لارداب، الكويي، عةد م ر .

م (،  يسيم الحاةلد الوياقيا  الكويتيا  جواة أزما  اليلاير، ال ا هية، مجلا  7111السيا نع ، خ لة ) -01

 .777، الوةد 01السي سي  الةللي ، السن  

م ( ، اذلر األزم  جاين الواياق لالكوياي، مجلا  السي سا  الةلليا ، الواةد 7112خ لة )السيا نع،  -08

720.، 

اليليجيا ، دراسا  فاع األصاو  اإلساتيا يجي ،  -م(، الوالق  الم ايي 7111ميهوخ، عبة الجليط) -01

 .01مجل  ش لخ األلس . الوةد 
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ن ال اااومع، مجلااا  الولاااوم م( أثاااي حااايب اليلاااير علاااى مفهاااوم األمااا7111المشااا  ، عباااة المااانوم) -12

 االاتم عي . الوةد الث لث.

 راجو  : اليس ئط الج موي : 

، رسااا ل  م اساااتيي  ياااي 7118-7118م(، الوالقااا   الوياقيااا  اليليجيااا  7182ا سااام، محماااة) -17

 منشورة، كلي  ال  نوخ لالسي س  ، ا مو  جغةاد، الوياق.

لااةل  اليلااير الويجياا  ل حااةي الوحااةة"، م (، مجلااا التواا لخ 0270الشااميي، عبةالمحساان الفااع) -10

 رس ل  م استيي منشورة، كلي  ارداب لالولوم، ا مو  الشيق األلس ، الوياق.

م(، المتغييا  اإلقليمي  لالةللي  ل أثييه  على مجلا التو لخ لةل  اليلير 0276م يلف، محمة) -11

 .الويجي ، رس ل  دكتوراه، كلي  الح وق، ا مو  الجزائي، الجزائي
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Abstract 

The main research problem: 

The main research problem revolves around the relationship of the Gulf 

Cooperation Council with the Arab League and their role towards Arab issues, 

as several relationships with each other emerged immediately after the Council 

was established and cooperated together to serve the causes of the Arab nation.. 

Approach: 

Dependence on the historical method, as research sometimes required the use of 

an analytical and critical approach, as well as a descriptive approach that is 

based on describing and extrapolating phenomena. 

Research aims: 

A- Shedding light on the important role of the Gulf Cooperation Council 

relationship with the Arab League and their role towards Arab issues. 

B- A descriptive reading of the most important Arab League relations with the 

Gulf Cooperation Council. 

D- To come up with logical conclusions about what prevailed in that sensitive 

stage in the history of the Arab world in general and the Arab Gulf in particular. 

Study plan: 

The study is divided into: 

First: The emergence of the Gulf Cooperation Council. 

Second - The position of the Arab League on the establishment of the Gulf 

Cooperation Council. 

Third: The crises in which the role of the League of Arab States and the Gulf 

Cooperation Council has emerged. 

Fifth: Conclusion. 
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GCC; League of Arab States; The Arabian Gulf; Arab summit conferences; 

Arab League decisions. 
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