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 مقدمة                                     

تعد دراسة المنظمات االقليمية كمحاولة لتنظيم العالقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية      

ات الذي تحدث بين الدول االعضاء وعدم عن جهود هذه المنظمات لفض المنازعوالبحث 

استقرار هذه الدول ، فأن المنظمات االقليمية تدعوا الى بناء تنظيم دولي على اساس اقليمي 

وايجاد مجالس اقليمية ومنظمات تقوم على توازن القوى السائد ، قبل قيام الحرب العالمية الثانية 

وبذلك فأن ظهور هذه المنظمات جاء لغرض فض  ، فأن هذا االمر يهدد االمن والسلم الدوليين ،

واالمن الدوليين ، ان التطور الذي حصل في المنظمات االقليمية  النزاعات والحفاظ على السلم 

وتسيطر داخل المنظمة وتسوية العالقات بين  أعضائهااستطاعت ان تحل المشاكل بين دول 

وسائل والطرق السلمية الدبلوماسية المنظمات االقليمية فأن هذه المنظمات تأخذ ال أعضاء

فأن مجلس التعاون الخليجي يمثل كمنظمة  األعضاءوالسياسية لحل النزاع والخالف بين دول 

اقليمية تقوم بحل النزاعات بين دول اعضائها ، وقد تم تقسيم البحث الى ثالث مباحث االول 

ولية اما المبحث الثالث مجلس مفهوم المنظمات االقليمية والثاني مفهوم النزاعات الد يتضمن

 التعاون الخليجي كمنظمة اقليمية .
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 -أواًل :

 أهمية البحث :

مدى الفاعلية بالنسبة لدول تتمثل هذه االهمية الدور الذي تلعبه المنظمات االقليمية في      

رابطة وجود ائها ، اي ة تقوم على رابطة متجانسة بين اعضاء الن المنظمات االقليمياالعض

ي فهي اقرب الى العقيدة وبالتالو الدين و اء وقد تكون هذه الرابطة اللغة موحدة بين الدول االعض

اء واكثر تلبية ألحتياجاتهم من المنظمات العالمية ، فهي اكثر فاعلية في مشاكل الدول االعض

بالتعاون لدول ة ، فقد تقوم التعامل مع هذه المشاكل ، فهي أشبه بالمرافق العامة داخل الدول

بعملية حفظ السلم واالمن داخل هذه الدول اء كمنظمة اقليمية داخل هذه الدول ، وتقوم االعض

 وكذلك تقوم بعملية تحقيق المصالح واالهداف المشتركة لتلك الدول .

 اشكالية البحث :

مل من خالل الواقع او القراءات المعمقة تبين هناك وجود مشكلة او غموض في دور وع     

 ات والنزاعاتصراعالمنظمات بمدة قيام الحرب العالمية الثانية وكانت تلك الدول تعاني من ال

وان عصبة االمم فشلت في فض الصراعات والنزاعات فأن نشوء هذه المنظمات االقليمية لغرض 

اء ، فما هو الهدف الذي تسعى المنظمات االقليمية النزاعات والصراعات بين دول االعضفض 

ه وما هو الدور الذي تقوم به وما هي طبيعة العالقة بين المنظمات االقليمية واالمم المتحدة الي

زاعات او الخالفات داخل دول وما هي الطرق السلمية او الوسائل المستخدمة لحل هذه الن

 اء ، وما هو الدور الذي تقوم به المنظمات االقليمية في حل النزاعات الداخلية والدولية ،االعض

وهل لهذه المنظمات عالقة في االمن الجماعي ، فأن قيام هذه المنظمات لتعالج العديد من هذه 

 اء .االعضالمشاكل الذي تعاني منها دول 
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 هدف البحث :

البحث نظرًا ألرتباط البحث العلمي بالحياة العامة المحلية والدولية ونظرًا ألرتباط والتفاعل      

سية واالقتصادية للدولة فأن هذا البحث يسعى الى تقديم دراسة مختصرة بالحياة االجتماعية والسيا

تسعى بالقيام توفير الحماية  تمثل رؤية الباحث في منطلقات تؤهل المنظمات االقليمية ان

ائها من اي اعتداء خارجي ، وكذلك توفير ها كدولة او مجموعة دول وتحمي اعضائألعض

ائها والحفاظ على امن المنطقة واستقرارها وابعادها عن ضتعاون الجماعي واالختياري بين اعال

الصراعات الدولية وكذلك تسعى الى دفع جلة التقدم العلمي التقني في مجاالت الصناعية 

والزراعية والثروات المائية والحيوانية وكذلك تقوم بأنشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشروعات 

 ت لها دورًا بارزًا في تحقيق هذه االهداف .مشتركة ، فأن المنظمات االقليمية كان

 فرضية البحث :

يعتمد البحث فرضية مفادها ))هل توجد عالقة بين المنظمات االقليمية واالمم المتحدة ((      

وهل ))تكون هذه العالقة رسمية او غير رسمية(( او إما تكون هذه العالقة على اساس مصالح 

 هناك عالقة طردية بين المنظمات االقليمية واالمم المتحدة .مشتركة او غير مشتركة ، فأن 

 منهجية البحث :

يحتاج كل بحث علمي الى مجموعة من المناهج قد تكون رئيسة او مكملة تساعد على فهم      

وموضوعي عبر طبيعة الموضوع الذي يدخل في وتحليل المشكلة المدار البحث بشكل علمي 

طروحة على المنهج ميمية ، فقد اعتمد الباحث في دراسة المشكلة الاطار دراسة المنظمات االقل

الوصفي والتاريخي فأن االسلوب العلمي الذي يقوم بوصف المنظمات االقليمية ودورها في حل 
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مام هذه ها عبر التاريخ وتسلسل دورها وانضالنزاعات وتاريخ نشوء هذه المنظمات وتطور 

 المنظمات .

 ابعاد البحث وحدوده -

 تمت معالجة الموضوع  في اطار :

 مكانية : تمثلت في دراسة )مجلس التعاون الخليجي( كمنظمة اقليمية الحدود ال

زمانية : تعود حدود البحث الى نشأة المنظمة ومتابعة تطور مسارها عن طريق الفهم الحدود ال

 مات االقليمية .الذي ظهرت قبله العدد من المنظ 2018التي عقدتها وصوال الى العام الحالي 

 البحث  يةهيكل-

ان االلمام بمختلف جوانب الموضوع توجب على الباحث تقسيم البحث الى ثالث مباحث فأن 

المبحث االول ينقسم الى ثالث مطالب الطلب االول مفهوم المنظمات االقليمية و نشؤها 

واهدافها اما  وتطورها وتعريفها اما المطلب الثاني خصائص المنظمات واقسامها وعناصرها

المطلب الثالث عالقة المنظمات االقليمية باالمم المتحدة والبحث الثاني كذلك ينقسم الى ثالث 

الطرق السلمية لتسوية النزاعات مطالب المطلب االول مفهوم النزاع الدولي اما المطلب الثاني 

ليمية في حل النزاعات الدولية عن طريق المنظمات االقليمية اما الثالث فهو دور المنظمات االق

الداخلية والدولية اما المبحث الثالث فيقوم بدراسة مجلس التعاون الخليجي ويقسم الى ثالث 

مطالب االول النشوء واالسباب والعوامل التي جعلت لقيام مجلس التعاون الخليجي اما المطلب 

م السياسي التي تحكم الثاني تأسيس المجلس واالهداف اما المطلب الثالث دول االعضاء والنظا

 فيه تلك الدول .
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 المبحث االول

 المنظمات االقليمية

 االطار النظري لدراسة المنظمات االقليمية : -

يعد هذا االطار دراسة واقع المنظمات االقليمية ومفهومها وتطورها ومعنى المنظمات في      

اراء المفكريين وما هي العالقة القانون الدولي من خالل طرح افكار بعض فقهاء القانون وبعض 

بين هذه المنظمات واالمم المتحدة فأن هذه الدراسة التاخذ معيار واحد بل العديد من االختالف 

في وجهات النظر فمنهم من يحددها بأنها رقعة جغرافية معينة ومنهم من اعتبرها شخصية 

لدول االعضاء وتناول في المطلب قانونية لها ارادة ذاتية فهي منظمات هدفها االمن والسلم بين ا

االول مفهومها وتطورها وتعريفها اما المطلب الثاني خصائص واالهداف اما المطلب الثالث 

 عالقة المنظمات االقليمية باالمم المتحدة .

 المطلب االول

 مفهوم المنظمات االقليمية وتطورها وتعريفها

ار واحد كما سبق االشارة اليه لكن يوجد هناك يعد هذا المفهوم من المناهج التي الياخذ معي     

هيئة دائمية تتمتع بأرادة ذاتية وبالشخصية القانونية  يقصد بهااتفاق على ان المنظمات االقليمية )

ارية وجغرافية وسياسية ومذهبية ضالدولية وتنشأ من اتفاق مجموعة دول تربط بينهما روابط ح

 1ياري بينهما في اي مجال ( كوسيلة من وسائل التعاون الدولي االخت

                                                           
متاح على الرابط ،  12ص 200ط  ، ايمن عبد الوهاب ، المنظمات االقليمية موسوعة الشباب 1
(12/12/2017 .)http://acpss.ahram.org.egtahram  

http://acpss.ahram.org.egtahram/
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ر يركز على موضوع السيادة المنظمات االقليمية للدول االعضاء خوفي المقابل هناك مفهوم ا

من خالل تعريفها ) انها كل شخص قانوني دولي يخلق عن طريق اتفاقية دولية جماعية اطرافها 

ينقص من سيادتها على دول بمجتمعها مقومات التضامن االجتماعي ولهم معالم مشتركة وال 

 1الرغم من انظامها الى هذا التجمع (

فهناك اتجاهات اخرى تبرز اهمية هذا المفهوم وفي هذا االطار وهناك عدة معايير واتجاهات 

التي طرحها معظم الباحثين والمفكرين في العالقات الدولية واصحاب التيار االقليمي ونذكر 

 منها:

االتجاه هو الرئيس والغالب حيث يرى وجود شرطين ال غنا عنها االتجاه االول يكون هذا      

هما التجاور الجغرافي واالنتماء الى منطقة موحدة ولذا اصحاب هذا االتجاه اطلقوا مسمى 

المنظمات شبه االقليمية على تلك المنظمات التي يتوافر فيها الشرطان السابقان ولكن نظم في 

لجغرافية اما االتجاه الثاني فينطلق من معيار شروط العضوية عضويتها ايضا دوال غير المنطقة ا

 وية فيها مفتوحة لكل الدولى تلك المنظمات التي ال تكون العضبحيث يقصر صفة االقليمية عل

مت دول مناطق مختلفة مثل حركة عدم االنحياز اما االتجاه حتى ان يحددها هذا االتجاه فقد ض

حيث يغرق بين ها موقع بالنسبة للدول من الناحية الجغرافية الثالث يحددها ان هذه المناطق ل

دول مناطق القلب والدول الهاشمية على الرغم الصعوبة التي توجد فيها وخاصة تلك المناطق 

التي تفتقر التعريف العلمي مثل منطقة الشرق االوسط ودخول بعض الدول وخروجها وفقا 

                                                           
 211ص ،  منشورات الحقوقية،  2013ط االولى ،  ، بغداد، المنظمات الدولية ، هادي نعيم المالكي  1
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اطق تمتلك الخصائص ه الصعوبات عندما توجد منالسباب سياسية واستراتيجية لكن تتراجع هذ

 1ارية والتاريخية ما يجعلها تتميز عن غيرها من المناطق مثل المناطق العربية .الحض

فهناك مجموعة من العناصر يجب ان تتوافر في اي منظمة اقليمية حددها اصحاب المنظمات 

 االقليمية وهي :

 .ارتكاز المنظمة االقليمية الى معاهدات جماعية اطرافها دول  -1

 .تتمتع المنظمات االقليمية باالدارة الذاتية وشخصية وقانونية ودولية  -2

 .2ان يكون لها صفة االستمرارية  -3

لقد استنتج الباحث ان تعدد االراء واالتجاهات والمعايير لتحديد صفة هذه المنظمات           

افها من جانب اما الجانب االخر فهو الحركة الخاصة بالمنظمات فتعد هذه المنظمات احدى واهد

قيق مات المجتمع الدولي المعاصر تسعى الى تحقيق السلم واالمن الدوليين وكذلك لتحسال

 ائها .المصالح المشتركة بين دول اعض

الفقهاء الى تيارين مؤيدين عالم وقد تقسم لقد انتشرت هذه المنظمات في مختلف انحاء ال

 ين لوجود هذه المنظمات ومعارض

 فأن التيار المعارض يقول :

                                                           
 12ص، مصدر سابق ، ايمن عبدالوهاب  1
، جامعة الموصل ، منشورات دار الكتب والوثائق  ، بغداد ،  الوسيط التنظيم دولي، خليل اسماعيل الحديثي  2
 .35ص ، 1991، 1ط
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ان قيام هذه المنظمات يمثل خطرا يهدد العالم باالنقسام والتكتل ويؤدي كذلك الى تفتيت المجتمع 

ددا الدولي وقيام الحرب بينهما على الدول ان ترى ان قيام تلك المنظمات االقليمية يعد عمال مه

 لها وموجه ضدها وهو كان سببا في قيام الحرب العالمية االولى والثانية .

 اما التيار المؤيد يقول :

يمكن  فأن هذا االتجاه او التيار من الفقهاء يرون بان قيام هذه المنظمات امر ضروري النه ال

تقوية العالقات بين انكار دور الروابط االقليمية الخاصة المغلقة باالصل او اللغة او الدين في 

الدول االعضاء ذات المصالح المشتركة وزيادة التضامن بين مجموعة دول االعضاء المشتركة 

 1في المنظمات االقليمية . 

واعتبروها وسيلة للتخفيف  الى االعتراف بأن اهمية المنظمات االقليمية ئوافأن اغلب الفقهاء لج

الية والفنية على ما تملك الدول من مهام ودور فعال المنظمات العالمية من ناحيتين الممن مهام 

  2منته عصبة االمم .تي توجد بين تلك الدول وهذا ما تضفي حل النزاعات ال

ع المنظمات االقليمية للقواعد العامة التي يقررها القانون الدولي بشأن المنظمات االقليمية تخض

المنظمة واختصاصها او فروعها او عالقتها والمنضمات الدولية عموما سواء تختلف ذلك بقيام 

 3بالمنظمات الدولية او بالتنظيم الدولي لهذه المنظمات .

ها دورًا فاعاًل في سياسة دول ها منظمات االقليمية ليكون لس)فأن هذه المنظمات الدولية اس

نظمات ائها وكذلك افتقار الدول وتنمية روح التعاون بين الدول اعظائها حيث ان هذه الماعض

                                                           
 17ص، مصدر سابق ، ايمن عبدالوهاب  1
 22ص، المصدر نفسه  2
 304ص، منشورات الحقوقية ،  2013 ، ط االولى ، جامعة بغداد، المنظمات الدولية ، هادي نعيم المالكي  3
. 
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مشتركة حيث  تكون ضمن اطار محدود لها حدود وموقع جغرافي ولها روابط معينة ولهم مصالح

ائها مثل جامعة الدول العربية ، هه تلك النزاعات من خالل جميع اعضان هذه المنظمات تواج

مجلس التعاون الخليجي ، وكذلك االتحاد االفريقي حيث هذه المنظمات لها عالقة بالمنظمات 

 1ولية(. الد

ح مات تكون منظمات هدفها تحقيق الوحدة ورو ظفأن وجهة نظر الباحث تكون على ان هذه المن

اء ليمية بحل النزاعات بين دول االعضاء وتقوم المنظمات االقالتعاون والتنمية بين دول االعض

دور بطرق سلمية وتحقيق االمن والسالم بين هذه الدول عن طريق وجود منظمات اقليمية ولها 

 فاعل على التقارب الجغرافي بين دول لها حدودها فهي تدرس الرقعة الجغرافية لمنطقة معينة .

 نشوء وتطور المنظمات االقليمية

لقد جاءت منشأة المنظمات االقليمية في اطار محاوالت لتنظيم العالقات الدولية بعد الحرب 

تستطيع ان تحد من خطورة عدم االستقرار دولية العالمية الثانية ، والبحث عن اشكال وتنظيمات 

، وقد احاطت هذه النشأة الكثير من المخاوف والشكوك في قدرة هذه المنظمات على تحقيق 

هدفها الرئيسي ، بحيث يمكن الحديث عن تيارين رئيسين هما االول يدعوا الى بناء تنظيم دولي 

اطر ، وايجاد مجالس اقليمية تقوم قائم على اساس دولي وليس اقليمي ، ويستند في ذلك الى مخ

على ميزان القوى الذي كانت سائدة قبل قيام الحرب العالمية الثانية ، االمر الذي يهدد السلم 

 2واالمن الدوليين والثاني يدعوا الى تبني فكرة االقليمية .

                                                           
 213هادي نعيم المالكي ، مصدر سابق ، ص 1
  13ايمن عبد الوهاب ، مصدر سابق ، ص 2
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كو )فأن كان النجاح لفكرة اصحاب التيار االول في فرض ارائهم في مؤتمر الذي عقد في موس

التنظيم ، ألن اصحاب التيار االقليمي مالبثوا ان يحصلوا على االعتراف بحق اقامة  1943عام 

م ، وان كانت اعترافها مشروطًا ، وقد ظلت حالة التنافس  1944االقليمي في الخريف عام 

 منتمم المتحدة ، الى حد كبير اذا تضسائدة بين هذين التيارين الى ان تم حسمها في ميثاق اال

تأكيد على اهمية دور المنظمات في حفظ االمن وحل النزاعات بالوسائل السلمية ، وان كانت 

من المالحظ ان مجلس االمن قد احتفظ بنفسه بحق النظر في اي نزاع يهدد االمن والسلم ، 

 1(وبغض النظر عن قيام المنظمات االقليمية بالنظر على هذا النزاع ام ال

ائها حيث ان تستطيع ان تحل مشاكل بين دول اعض العالقات االقليميةحيث ان تطور هذه 

العالقات اء ، فأن على هذه المنظمات يكون تطوير من نظمات االقليمية اساسها دول االعضالم

اء المنظمة وتسوية العالقات بين اعض اء ألنها سوف تسيطر على داخلبين الدول االعض

 2المنظمات االقليمية .

 تعريف المنظمات االقليمية 

يوجد هناك اختالف بين الفقهاء والمفكرين على تعاريف المنظمات االقليمية على انها      

قليمية ) هي منظمات تعرف حسب فريق من الفقهاء منهم من يذهب الى ان المنظمات اال

روابط عقيدية ارية معينة وتدين ماعي بين الدول تنسب الى خلفية حضامن االجتاعتبارها التض

واحدة وتاريخ مشترك ومصالح واهداف مشتركة ومصير واحد ويتحدد هذا المعيار على وجود 

هناك منظمات اقليمية على هذا االساس ومنهم من يعرف المنظمات االقليمية التي توافر اسلحة 

رورية السياسية مشتركة بين مجموعة من الدول كفيلة بتحقيق الحد االدنى لنشوء المعوقات الض
                                                           

 15، صايمن عبد الوهاب ، مصدر سابق  1
 17المصدر نفسه ، ص 2
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لقيام تنظيم دولي االقليمي فهناك وجهات نظر مختلفة حيث ظهر فريق من الفقهاء القانون 

الدولي قاموا بوضع تعريف محدود وشامل حيث عرفو المنظمات االقليمية بأنها )هي كل شخص 

امن افها دول تجمع بينهما معوقات التضذو نشأة قانونية عن طريق اتفاقية جماعية اطر قانوني 

االجتماعي والجوار الجغرافي بغية تحقيق اهداف مشتركة للدول االعضاء ولها تجمع شنيقي 

طالع بالمهام ضالذي يتمتع بارادة ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها من خالل اجهزة دائمة من اال

 1المنوط بها .

ة ذاتية بالشخصية وهناك فريق اخر يعرف المنظمات االقليمية على انها ) هيئة دائمية تتمتع باراد

القانونية الدولية ( وهناك من يعرفها بانها تشتمل رقعة الجغرافية على اعتبارها تنظيم تشمل دوال 

تقع في منطقة جغرافية معينة ولكل منطقة همومها الخاصة بها ومشكالتها الناشئة بسبب الجوار 

  2الجغرافي .

 المطلب الثاني

 اهداف المنظمات االقليمية

 بما يأتي :يحها يمية بمجموعة من االهداف يمكن توضالمنظمات االقل حيث تميزت

 من اولويات اهدافها هو العمل على حفظ السلم واالمن الدوليين  -1

 تميز بصفة االقليمية لهذه المنصة اي يكون لها اقليم دولي . -2

                                                           
 . 95م ص 1988حازم محمد مثلم المنظمات دولية اقليمية القاهرة مكتبة االدب سنة  1
            23الطبعة االولى ص 21ة والقارية منشورات الجلبي الحقوقية ج ر يخليل حسين موسوعة المنظمات االقليم 2

ISBN:978-614-401-237-6-- 
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في تعداد االراء  روف واالسباب التي تنشأ منها المنظمات االقليمية لعبت دورا كبيراان الظ -3

 المحدودة لصفة المنظمة .

تستطيع توفير الحماية العضائها كدولة او مجموعة دول وتحمي اعضائها من اي اعتداء  -4

 خارجي .

ائها والحفاظ على امن تعاون الجماعي واالختياري بين اعضتقوم هذه المنظمات بتوفير ال -5

 لية .المنطقة واستقرارها وابعادها عن الصراعات الدو 

هم روابط واهداف مشتركة وان تهدف المنظمات االقليمية الى هناك دول جماعية تجمع -6

 مام لهذه الدول في المنظمات يجب ان يكون معترف به قانونيا .االنض

ي في مجاالت الصناعة والزراعة والحيوانية وانشاء مراكز ندفع عجلة التقدم العلمي والتق -7

ت مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود الخير على بحوث علمية واقامة مشروعا

 .1شعوبها 

 عناصر المنظمات االقليمية

 -تقوم المنظمات االقليمية على مجموعة من العناصر المتالزمة وهي ما يأتي:

عنصر التنظيم : وهو يبنى على شروط الدوام واالرادة الذاتية حيث والغرض من انشاء  -أواًل :

ومستمرة ، وهو ما يلزم وجود دائم مستمر يؤكد هو تحقيق مصالح مشتركة  قليميةالمنظمات اال

باختصاص واستقاللها عن ارادة اعضائها هذا عن طريق االعتراف لها  قليميةوجود المنظمة اال

وكذلك عندما ينص ، تظهر وتؤكد وجود هذه االرادة الذاتية بصورة في المسائل االرادية والمالية 

                                                           
 . 12ايمن عبدالوهاب مصدر سابق ص 1
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على قاعدة االغلبية لصدور قرارات المنظمة وتضعف هذه االارادة عندما يستلزم الميثاق الميثاق 

 موافقة جميع االعضاء باالغلبية لصدور جميع وبعض قرارات المنظمة .

العنصر الدولي : هو أن تكون عضوية هذه المنظمة قاصرة على حكومات الدول وهو  -ثانيًا :

 ير الحكومية مثل هيئة الصليب االحمر .ما يميزها عن المنظمات الدولية غ

االهداف المشتركة وتعد هذه االهداف هي االغراض المشتركة التي انشئت المنظمة من  -ثالثًا :

أجل تحقيقها اشباع رغبات الدول المكونة لهذه المنظمة وهذه االهداف قد تكون سياسية أو 

نظمة بين هذه االهداف ومع المالحظ انه اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أمنية ، وتجمع الم

 يمكن ان يقوم البرلمان بتمثيل المنظمة الدولية الحكومية وذلك بداًل من السلطة التنفيذية .

االرادة الذاتية : تتمتع هذه المنظمة باالرادة الذاتية ، لتعرف آثار تصرفاتها القانونية الى  -رابعًا :

ضاء وكذلك متى تتمكن المنظمة الدولية من أن يكون لها  وليس الى الدول االعمنظمة الدولية 

 . 1بنيان تنظيمي خاص به أو ميزانية ، وموظفين دوليين

 :وجود روابط موحدة  -خامسًا :

بحيث تكون العضوية في المنظمات االقليمية محدودة بموجب ضوابط أو معايير معينة وفقًا لما 

المعايير ، الموقع الجغرافي ، أو وحدة الدين  ورد بميثاق انشائها ، ومن هذه الضوابط أو

واالنتماء االيديلوجي المشترك ، فإن مصطلح المنظمات االقليمية هنا ال يقتصر على وحدة 

 . 2دائما يعني وحدة اللغة والدين والجنس أو القوميةاالقاليم 

                                                           
-13، ص 2000،  1سين ، المنظمات الدولية ، منشأ المعارف االسكندرية .، القاهرة طمصطفى سالمة ح 1

15 
 491، ص 1979،’ عبدالواحد محمد النار ، التنظيم الدولي : القاهرة ، عالم الكتب ، طبعة االولى  2
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لها عناصر فإن كل ما يتخلص من عناصر المنظمات االقليمية هي توضح بأن هذه المنظمات 

معترف بها قانونيا من قبل الدول المجاورة حيث ان كل منظمة ان يكون لها هدف مشترك وكذلك 

توجد بينهما روابط معينة حيث ان هذه المنظمة تتميز باالرادة الذاتية ولها مكانة مميزة ذات صلة 

 . 1مرتبطة بالمفهوم االقليمية لكل دولة تنتمي الى المنظمات االقليمية

دة أو رابطة مواحدة استنتج الباحث ان من عناصر المنظمات االقليمية هو عنصر الوحلقد 

امن االجتماعي وأهداف مشتركة ولها موقع حضاري عريق له خصائص تهدف الى التض

الوحدة االقليمية هي التي تميز المنظمات االقليمية عن غيرها وضوابط موحدة فإن عنصر 

فان يتحقق السالم بين ن واللغة هي أساس المنظمات االقليمية وكذلك فان عنصر الوحدة في الدي

اء عن طريق عنصر التكافل االجتماعي اي التضامن االجتماعي والتعاون الدول االعض

 اء هذه المنظمات.ختياري بين اعضاال

 اقسام المنظمات االقليمية

الضروري ان تعدد االراء حيث يستند هذا التقسيم الى طبيعة الدور التي تقوم به المنظمات فمن 

واالدوار التي تقوم على اساسها المنظمات لذا يظل الهدف الرئيسي هو تصنيف المنظمات 

 2يأتي :  االقليمية الى ما

المنظمات السياسية العامة : الهدف الرئيسي من هذه المنظمات هو العمل الجماعي من  -1

المشترك في المحيط الدولي الى جانب حل خالل االطار المؤسسي االقليمي وتقديم الدعم للعمل 

اريا ودينيا مثل جغرافيا وحضالنزاعات والخالفات بين اعضائها الذين ينتمون الى هذه المنظمة 

                                                           
،  35، ص2012-2011( ، 126ايمان احمد عالم ، التنظيم الدولي واالقليمي : كلية الحقوق ، الطبعة ) 1

  .www.com.PDFcreated with pdf a clairy protrlal rersioh:www.pdfمتاح على الرابط : 
 9ايمن عبدالوهاب مصدر سابق ص 2

http://www.com.pdf/
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منطقة االتحاد االفريقي او الجامعة الدول العربية او مجلس التعاون الخليجي التي يستند الى 

 ركيزة العامل القومي .

ن : وتهدف هذه المنظمات الى التركيز على احد محاور التعاو  المنظمات ذات الوظيفة -2

ائها ان تنتهج لنفسها السياسات االقتصادية مثل الجامعة كالبعد االقتصادي ويشترط في اعض

 االوربية في مرحلة ما قبل االتحاد االوربي .

من المنظمات ذات االتجاه االمني العسكري : يقتصر دورها المنظمات على مبدأ اال -3

اء الدول ويشترط في هذه المنظمة ا هو توفير الحماية الالزمة لالعضالجماعي حيث يكون هدفه

 تماثل االتجاه السياسية مثل منظمة حلف وارشو ومنظمة حلف االطلس الشمالي .

 

 المطلب الثالث

 عالقة المنظمات االقليمية باالمم المتحدة

عد الهدف االساسي من نشوء المنظمات االقليمية هو تعاون الدول التي تجمع بينهما رابطة ي     

مشتركة بهدف تحقيق اكبر قدر من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتحقيق اكبر قدر 

وان هذه المنظمات متى كانت مالئمة من حيث اهدافها ومبادئها مع ضد اي عدوان خارجي 

القدر الفعال فان هذه العالقة بادئ منظمة االمم المتحدة وان يكون نشاطها االقليمي باهداف وم

 ج مما يأتي :تنض

يربط ميثاق بين االمم المتحدة و المنظمات االقليمية وتمثل صورة هذا التعاون بين االمم  -1

)ان يبذل  والتي تنص على 52/2المتحدة و المنظمات االقليمية على النحو الذي تجده المادة 
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اعضاء االمم المتحدة الداخلون في مثل هذه المنظمات او الذين تتألف منهم تلك الوكاالت كل 

جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق المنظمات االقليمية وبواسطة هذه 

 الوكاالت وذلك عن طريق على مجلس االمن(

يتساووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق اذا رأى يدعو مجلس االمن االطراف النزاع الى ان  -2

 1الضرورة ذلك . 

لقد استنتج الباحث على اطراف النزاع اللجوء الى المنظمات االقليمية عند حدوث اي نزاع من 

شأن استمراره تعريض السلم واالمن الدوليين للخطر ان النزاع والموقف المعروض على المنظمة 

ض السلم واالمن الدوليين الى خطر ام ال وحق اي دولة ان تنبه مجلس االقليمية فان تقريره يعر 

 االمن ايضا الى ذلك .

فأن هذه العالقة التي حددها ميثاق االمم المتحدة للمنظمات هي ال يمكن ان ترسم بأنها عالقة  -

اعتراف بمشروعية قيام واهمية دور الميثاق من جهة وعالقة توجيهه واعتراف من جهة اخرى ، 

فأن ميثاق ، فأن استعانة وتعاون ورقابة في ادارة مجمل العالقات الدولية من جهة اخرى كذلك

االمم المتحدة كذلك يحدد العالقة باالمور الذي تتعلق باالعتراف بمشروعية المنظمات االقليمية 

 ام بممارسة االختصاصات السنوية السلمية للمنازعات بين اطرافها بأجراءات الردع التي قد

 . 2يتصف بها مجلس االمن وال تمارسها تلك المنظمات اال بأذن منه

                                                           
 26ص،  2008 " ،غير منشورة، رسالة ماجستير "عمان  ، قانون دولي العام، مشمل مطلق العدلة العنزي  1
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م ، وحاول ممثلو الدول العربية ودول 1945لقد ناقش مؤتمر سان فرانسيسكو هذا الموضوع عام 

امريكا الالتينية تظمين الفصل الثامن من الميثاق نصًا صريحًا يعترف بوجود كل من المنظمة 

الدول العربية بوصفها منظمتين اقليميتين بالمعنى الوارد ذكره في  الدولة االمريكية والجامعة

ية لصالح غير ان هذه الضغوط مارستها الواليات المتحدة االمريك، المشروع لكنهم فشلوا في ذلك 

بالقائم منها وما سيقوم في المستقبل ، رغم ان اخفق من الميثاق اعترافًا المنظمات االقليمية ويتض

لى مفهوم االقليمية وباءت بالفشل جهودهم مثل مصر الداعية في المؤتمر الى هذا االتفاق ع

 تظمين الميثاق تعريفًا محددًا للمنظمات االقليمية كان قد اقترحه على المؤتمرين.

( معبرًا عن هذه النتيجة بقول : ))ليس في هذا 52( من المادة )1وهكذا جاء نص الفقرة )

يمات و وكاالت اقليمية تعالج من االمور المتعلقة بحفظ السلم الميثاق ما يحول دون قيام تنظ

واالمن الدوليين اما يكون العمل االقليمي صالحًا او مناسبًا فيها مادامت هذه المنظمات او 

 1الوكاالت االقليمية متالئمة مع مقاصد االمم المتحدة ومبادئها .((

 

 فأن تفسير هذه العالقة تكون مفيدة بشرطين هما :

 االول هو ان تعالج امورًا تتعلق بحفظ السلم واالمن الدوليين متى كانت صالحة .

الثاني هو ان تكون مجمل نشاطاتها متالئمة مع مقاصد االمم المتحدة ومبادئها وهذه االمور 

 تكون مناسبة او ال .

 

                                                           
 .305، منشورات الحقوقية ، ص 2013هادي نعيم المالكي : المنظمات الدولية ، جامعة بغداد ، ط االولى ،  1
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 المبحث الثاني

 لنظري لدراسة النزاعات الدوليةاالطار ا

ر يعتمد اساسًا على تطبيق ولية وطرق تسويتها في الوقت الحاضلدان اطار دراسة النزاعات ا

قواعد القانون الدولي المنبثقة من التشريعات الدولية واالعراف والمعاهدات الدولية في دراسة حل 

النزاعات و الخالفات لتلك الدول حيث تقوم بدراستها من الناحية السياسية والقانونية وطرق 

 التسوية السياسية والدبلوماسية . تسويتها عن طريق اتباع

 

 المطلب االول

 مفهوم النزاعات الدولية

لقد جرى الفقه والتعامل الدولي على التمييز بين نوعين من المنازعات الدولية )المنازعات 

( والمنازعات محكمة دولية اي محكمة التحكيم او محكمة Conflirts - Jurifiquesالقانونية 

لقواعد القانون الدولي ، والنوع الثاني ال يصلح ألن تنظر فيه محكمة دولية العدل ، تقظي طبقًا 

 1ويمكن الرجوع بشأنه الى طرائق التسوية االخرى من الوساطة والتوفيق .

                                                           
،  2012القانون الدولي العام : بغداد ، مجمع المكتبة البغدادية ، المتنبي ، ط االولى ، سنة عصام العطية ،  1
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فيقصد بالنزاع الدولي هو الخالف الذي ينشأ بين دولتين او اكثر ، على المصالح االقتصادية 

جود تعارض في مصالحهما السياسية واالقتصادية والسياسية او حادث معين ، او سبب و 

 1والعسكرية ، وتتباين حججها القانونية .

وهناك معيار التفرقة بين هذين النوعين من المنازعات فقد اختلف الفقهاء حول هذه التفرقة 

 وذهبوا في ذلك الى ثالث مذاهب :

تطبيق من الممكن تسويتها بالمذهب االول : ترى في المنازعات القانونية هي التي يكون  -1

حة والمعترف بها وذلك يكون النزاع سياسيًا اذا كان من غير الممكن قواعد القانون الدولي الواض

 تسويته على اساس القانون الموجود .

المذهب الثاني : يرى ان المنازعات القانونية هي قليلة االهمية التي تتصل بمسائل ثانوية   -2

مصالح الدول العليا ، اما النزاع السياسي فهو يمس مصالح الدولة العليا او صغيرة ال تمس 

 )مثل مصالح الوطنية الحيوية او االقتصادية(.

المذهب الثالث : يرى ان المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومة فيها على تطبيق او  -3

يث ان المنازعات السياسية تغيير قانون قائم دون ان يطالب احد االطراف في تعديل القانون ح

التشيكوسلوفاكي سنة يطالب احد اطرافها في تعديل القانون القائم مثال ذلك النزاع االلماني 

1939.2 

روري تسويته بالطرق السلمية وقد ورد النص اعاله ان عندما ينشب نزاع دولي يكون من الضو 

بشأن التسوية  1907هاي سنة هذه الطرق وتنظيمها في المواثيق الدولية الكبرى كأتفاقية ال

                                                           
 302المصدر نفسه ، ص 1
 . 12، ص 2011رة للرحلة الثالثة ، سنة نون العام : بابل ، مشاهدة المحاضطيبة جواد حمد المختار ، القا 2
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 1925وميثاق لوركانو سنة  1919السلمية للمنازعات الدولية وعهد عصبة االمم المتحدة سنة 

ت في ميثاقها على الزام دول ، اما منظمة االمم المتحدة فأكد 1928وميثاق التحكيم العام 

 1من الدوليين للخطر .اء على حل منازعاتهم بالوسائل السلمية حتى ال يعرض السلم واالاالعض

 هناك توصيات الصادرة في شأن حل النزاعات حاًل سلميًا يمكن ان تنقسم الى صور ثالثة وهي:

اواًل : التوصية التي تصدر عن المجلس دون تحديد طريقة معينة من طرق حل المنازعات بحيث 

تكون هناك حرية في اختيار حل المنازعات التي تتناسب مع االطراف المعنية ، وهناك توصية 

بينهم من منازعات بالصورة السلمية وتظهر هذه الصورة  ألطراف المجلس لتسوية ما بمثابة دعوة

 (.2فق 33لتسوية في )المادة من ا

( االحكام الخاصة 3من )المادة ن طريقة معينة لحل النزاع وقد تتضمثانيًا :  التوصية التي تتض

 بهذه الصورة .

من شروطًا في حل النزاعات والواقع من يضع شروط حل النزاع ثالثًا : التوصية التي تتض

مجلس نوعًا من االختصاص شبه ال بنصب من نفسه حكمًا بين اطراف النزاع اذ يمارس

  2ائي.قض

لقد استنتج الباحث توضيح طريقة حل المنازعات وفق مواد قانونية دستورية واحكام شرعية 

معقودة بين مجموعة من الدول فأن على المجلس ان يقوم بتنفيذ تلك المهمة الذي يمارسها فأن 

 ية او اي حكم قضائي شرعي .اي خالف او نزاع بين الطرفين يحل بطريقة قانونية او سياس

                                                           
 15المصدر نفسه ، ص 1
 1000م ، عدد النسخ 2017قات الدولية : بغداد ، دار ومكتبة عدنان ، ط االولى ، سعد حقي توفيق ، العال 2

 . 577، ص
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 المطلب الثاني

 الطرق السلمية لتسوية النزاعات الدولية

 يمكن تصنيف مختلف طرق التسوية السلمية للمنازعات الدولية الى : -

 بلوماسية الطرق الد -1

 الطرق السياسية  -2

 ائية الطرق التسوية القض -3

 التحكيم الدولي  -4

 هذه الطرق .سوف نتناولها في اربعة فروع لدراسة 

 الفرع االول

 الطرق الدبلوماسية

 اتاوال : المفاوض

ات ال تقوم عادة اال بوجود مشكلة مهام الطرق الدبلوماسية والمفاوض ات في صلبتأتي المفاوض

بين دولتين او اكثر ومحاولتهما من خالل وفودهما للتباحث بينهما اي بأدالء كل طرق برأيه ازاء 

المشكلة امال في ان يتنازل كل طرق قليال عن موقفه دون االضرار بمصالحة بهدف تحقيق 

  1االلتقاء والتوافق وبالتالي حلها . 

                                                           
 .475م ص1992 –ه 1412فاضل زكي محمد الدبلوماسية في عالم التغير : بغداد دار الحكمة للطباعة ،  1
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اوضات على اتصال مباشر بين دولتين المتنازعتين بغية تسوية النزاع القائم وكذلك تقوم هذه المف

ات بين وزراء خارجية الدول المتنازعة ريق اتفاق مباشر حيث تجرى المفاوضبينهما عن ط

ات في مهمة وكذلك تجرى المفاوضين او من يوكلون اليهم القيام بتلك اليوممثليها الدبلوماس

ة دولية تمتاز في الواقع بالمرونة والكتمان ولذلك فهي تصلح لتسوية المؤتمرات الدولية ومنظم

 1زعات .اانواع المن

 ثانيا : المساعي الحميدة 

لقد تعددت وجهات النظر واالختالف حول تعريف المساعي الحميدة فمنهم من يعرف مصطلح 

ي هو السير الى المساعي الحميدة قانونيا وهذا المصطلح ال يخرج عن المعنى اللغوي وان السع

اهلل وقال تعالى )يا ايها الذين امنوا تؤدي للصالة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر اهلل وذروا البيع 

غاء مرضاته معنى السعي والسير الى اهلل وابت ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون( يفهم من هذه االية

 2ذلك يتحقق بالسعي الى الصالة.

االصطالح الوضعي فيقصد بها العمل الودي الذي يقوم به دولة ثالثة اما المساعي الحميدة في 

تربطها بالدول اطراف النزاع عالقة صداقة لتحقيق من حدة النزاع والتوتر بينهما وخلق جو يمكن 

الحميدة تطبق عندما  اطراف النزاع من استئناف وتهيئة المناخ الى بيئتهما والتفاهم والمساعي

ندما ينسب نزاع دولي ويسفر عنه سحب السفراء وقطع العالقات الدولية ات او عتفشل المفاوض

والدبلوماسية وعجز اطرافه عن حله ففي الحالتين يتحرك طرف ثالث من تلقاء نفسه او يطلب 

لحق على تسوية النزاعات من الطرفين المنازعين او احدهما العرض مساعيه الحميدة وا

                                                           
 . 303ص ، مصدر سابق، عصام العطية  1
، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،  السلمية لتسوية النزاع الدوليعبدالحميد العوض القطبي محمد ، الوسائل  2

 128ص 2016 ،السودان جامعة الشنري كلية الدراسات العليا 
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دة بمجرد موافقة بالدخول ور القائم بالمساعي الحميات اذا كانت توقعت وينهي دبالمفاوض

 1ات وعلى معادتها .بالمفاوض

ان المساعي الحميدة تحقق حدة المنازعات والدفع باالطراف الى التفاوض او مساعدتهم على 

ات وذلك دون ان تقدم لهم حل قف المفاوضاو العودة اليه في حالة انقطاع او تو التفاوض 

 2النزاع.

 ثالثا : التحقيق الدولي 

 1907يعود الفضل في انشاء التحقيق وايجاده الى المبادرة الروسية بمناسبة اتفاقية ال هاي عام 

( التي تنص على ان النزاع طابع دولي 9التي تعطينا تعريفا مرفقا للتحقيق في مادتها التاسعة )

الفات في تقدير وقائع يمكن التي ال يمس شرف وال مصالحها ذات اهمية والتي تكون نتاج خ

للقوى المصادقة ان تحكم من الضرورة على االطراف التي لم تتواصل الى اتفاق عن طريق 

الوسائل الدبلوماسية ويعرف التحقيق بأنه )هو مجموعة من االعمال والتي بواستطها تجتهد 

طا وثيقا ويكون يح وقائع تكون من اصل النزاع او مرتبطة به ارتباضمؤسسة دولية على وضع تو 

التحقيق ثنائيا اذا كان مقررا من قبل الدول االطراف في النزاع ويكون جماعيا اذا كان مقررا من 

 3قبل مؤسسة دولية(.

 

 

                                                           
 129ص ، مصدر سابق عبدالحميد العوض القطبي محمد 1
 132المصدر نفسه ص 2
ية الحقوق والعلوم بسكاك مختار حل النزاعات الدولية على ضوء القانون الدولي ، رسالة ماجستير ، كل 3

 65،ص2012،  2011السياسية ، الجزائر السنة 
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 رابعا : الوساطة 

تعد الوساطة في الوقت الحاضر من اجمع وسائل حل النزاعات بالطرق السلمية واستند نطاقها 

ليطال الدعوى الجزائية فظال عن الدعوى المدنية واالحوال الشخصية على الرغم من اختالف 

عني الرضائية في الدعوى الجزائية ان الوساطة في القانون الجنائي تاالمر في القانون الجنائي 

ا المصطلح يثير تساؤالت تدور حول دور االطراف )رضائية االرادات( وتعارضه مع وهذ

المصلحة العامة او مبدأ الشرعية هل يجوز لالطراف المعنية في الدعوى الجزائية تعطيل مبدأ 

الشرعية او اهدار المصلحة العامة التي تتحقق في السير في الدعوى الجزائية وايقاع الجزاء 

 1الجنائي .

 مسًا : التوفيقخا

ان مقارنة وسائل التسوية السلمية بوسائل اخرى فإن التوفيق وسيلة حديثة العهد ، اذ أنه لم يتم 

، ولم تدخل حيز التنفيذ في  1907، وعام 1899النص عليها في اتفاقيتي الهاي السلمية لعام 

من المعاهدات الدولية ، عندما بدأت االشارة اليه من طرف العديد 1919القانون الدولي اال عام 

، التي وضعت هذه الوسيلة مجموعة  1925/اكتوبر/16، وأهمها معاهدة لوكارنو المبرمة بتاريخ 

تقومك به لجنة تتمتع بثقة أطراف النزاع وتكون معينة القواعد ، فإن تعريف التوفيق هو إجراء 

                                                           
محمد علي عبدالرضا عضلوك دراسة مقارنة لحل النزاعات بالطرق السلمية في التشريع العراقي : مجلة رسالة  1

الحصول عليه من  190ص 2015( السنة 2الحقوقية بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه غير منشورة العدد )
 م .4:3الساعة  2018\1\10شبكة الدولية )النشر(وقت الزيارة خالل ال
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سطة تقرير تقترح به اللجنة من قبلهم ، ويتضمن تقديم اقتراحات من اجل تسوية النزاع القائم بوا

 .1حلول معينة للنزاع ، دون أن يكون لهذا التقرير صفة االلزام بالنسبة لالطراف 

فاالطراف المتنازعة الحرية المغلقة في قبول االقتراحات التي تقدمها اللجنة التوفيق أو تعديلها أو 

التي قامت لجنة االمم المتحدة نذكر لجنة التوفيق رفضها ، من االمثلة القليلة للجان التوفيق 

 .19482الصادر عن الجمعية العامة سنة  194بتعينها لفلسطين ، وذلك بموجب القرار رقم 

 الفرع الثاني

 التسوية السياسية

، ثم  1939واستمرت حتى عام  1919انشئت هذه الطريقة بمقتضى عهد عصبة االمم عام 

، وسنلقي في هذا الفصل نضرة على  1945اعيدت العمل مع ميثاق االمم المتحدة في عام 

التسوية السياسية في عهد عصبة االمم ، وفي ميثاق االمم المتحدة ، ثم عن طريق المنظمات 

 3االقليمية .

 حيث وجدت هناك طريقتين لتسوية السياسة وهي : 

 الطريقة االولى :

-15االمم في المواد )تسوية المنازعات الدولية في عهد عصبة االمم : لقد نص عهد عصبة 

( على الدول 12فرضت المادة )( على ضرورة تسوية جميع المنازعات بالطرق السلمية و 12

 اء اختيار احدى الطريقتين التاليتين :االعض
                                                           

بو جالل سمية ، التحكيم في النزاعات الدولية : جامعة منتوري كلية الحقوق والعلوم السياسية ، الجزائر ،  1
 15، ص2012رسالة ماجستير ، غير منشورة ، سنة 

 16المصدر نفسه ، ص 2
  309عصام العطية ، مصدر سابق ، ص 3
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اما عرض منازعاتهم على التحكيم او القضاء الدولي اي على محكمة العدل الدولية الدائمة ، اما 

عمل عند ذلك كوسيط محاواًل حمل الطرفين على التفاهم او عرضها على مجلس العصبة الذي ي

الوصول الى التسوية واعداد تقرير يعرض على التصويت فأذا نال االجتماع ، بأستثناء اصوات 

الدول المتنازعة اكتسب صفة القانون واصبح ملزمًا للدول المتنازعة ، اما اذا حصل على 

 1وتصبح الحرب ممكنة من الناحية القانونية .االغلبية فال يكتب واصبح صفة الزامية ، 

لقد تبنى ميثاق االمم الطريقة الثانية : تسوية المنازعات الدولية وفق ميثاق االمم المتحدة : 

تسوية السلمية ، ( فأن المبدأ القاضي بوجوب اللجوء الى احدى وسائل ال33المتحدة في المادة )

ة لعهد عصبة االمم ، ولها حرية االختيار ووسيلة اء كما هو الحال بالنسبوترك للدول االعض

 2الحل المناسب من مفاوضات ووساطة وتحقيق والتوفيق وتحكيم وتسوية قضائية .

 :الطريقة الثانية 

 تسوية المنازعات الدولية عن طريق المنظمات االقليمية :

تكوينها واجهزتها ان المنظمات االقليمية ال تختلف عن المنظمات الدولية من حيث الشكل في 

 3وتقتصر على تناولها دورًا في التسوية السلمية من خالل مواثيقها وذلك تفاديًا للتكرار .

لقد اشار ميثاق االمم المتحدة باللجوء الى المنظمات االقليمية لتسوية المنازعات الدولية فقررت 

السلم واالمن الدولي  ( منه على ) اطراف اي نزاع من شأن استمراره ان يعرض حفظ33المادة )

للخطر ان يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطريق ...الخ وان يلجؤوا الى الوكاالت والتنظيمات 

                                                           
  3011، ص عصام العطية ، مصدر سابق 1
 309المصدر نفسه ، ص 2
، موقع  177عبد الحميد العوض القطيني محمد : الوسائل السلمية لتسوية النزاع الدولي ، مصدر سابق ، ص 3

 عصرًا. 3:15الساعة  19/2/2018شبكة الدولية )النت( وقت الزيارة 
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االقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها كما اكد هذا الميثاق على وجوب 

س االمن وقد نصت المادة قبل عرض اي نزاع نهائيًا على مجلاللجوء الى التنظيمات االقليمية 

( على ان يبذل اعطاء االمم المتحدة الداخلون في مثل هذه التنظيمات او الذين تتألف منهم 52)

تلك الوكاالت كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات 

 1االقليمية او بواسطة هذه الوكاالت وذلك قبل عرضها على مجلس االمن.

اء فيها بالطرق مات االقليمية تقوم بين دول االعضان تسوية المنازعات الدولية عن طريق المنظ

السلمية مثاًل على ذلك جامعة الدول العربية واالتحاد االفريقي الذي تنص على ال يجوز االلتجاء 

 الى القوة لفض المنازعات بين دولتين او اكثر من دول الجامعة .

 الفرع الثالث

 م الدوليالتحكي

كان التحكيم الدولي قد عرف منذ القدم كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية وان تعريفه يعتبر حديثًا 

متبنيًا ، ولقد عرف التحكيم الدولي بعدة تعريفات من بينها ، التحكيم هو النظر في نزاع بمعرفة 

النزاع ، وهناك  شخص او هيئة تلجأ اليها ، المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في

من يعرف بأنه وسيلة لحسم نزاع بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي بواسطة 

حكم صادر من محكم او مجموعة محكمين يختارون من قبل الدول المتنازعة ، اال ان اغلبية 

ودة عام ( من اتفاقية الهاي المعق37فقهاء القانون الدولي يأخذون بالتعريف الوارد في المادة )

، الخاصة بالتسوية المنازعات الدولية ، التي عرفت التحكيم بما يلي " ان موضوع  1907

التحكيم هو تسوية المنازعات الدولية بين الدول بواسطة قضاة من اختيارهم على اساس احترام 

                                                           
 311عصام العصية ، مصدر سابق ، ص 1
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دولي في القانون ، ويتعهد االطراف بتنفيذ الحكم بحسن نية ، وهذا التعريف ثبتته لجنة القانون ال

حيث عرف التحكيم بأنه وسيلة لفض المنازعات الدولية  1953تقريرها المنشور في اغسطس 

 1على اساس القانون ونتيجة لقبول اختياري من الدول .

 الفرع الرابع

 التسوية القضائية )القضاء الدولي(

الدولي بواسطة القضاء الدولي هو وسيلة لحسم نزاع بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون 

حكم قانوني صادر عن هيئة واتمته نظم قضاة مستقلين جرى اختيارهم مسبقًا . ان المبدأ 

االساسي الذي يسود لتسوية القضائية هو المبدأ ذاته الذي يسود التسوية التحكيمية وهو ان 

تسوية التقاضي في الشؤون الدولية منوط بأرادة الدول بحيث تعتبر موافقتها شرطًا مسبقًا ل

 2النزاعات عن طريق القضاء الدولي "

وقد تم احداث نوعان من المحاكم الدولية الدائمية على اثر انتهاء كل من الحربين العالميتين هما 

وتواجد ايضًا  1945ومحكمة العدل الدولية عام  1920محكمة العدل الدولية الدائمية عام 

 3محاكم ذات الطابع االقليمي او المحدود.

 

 
                                                           

محمد درباش ، العالقة بين محكمة العدل الدولية ومجلس االمن لتسوية المنازعات وحفظ السلم  مفتاح عمر 1
جامعة الخرطوم كلية القانون ، اطروحة دكتوراه ، غير منشورة ،  رسالة دكتوراه غير منشورة ،واالمن : السودان ،

 . 7، ص 2006
مهورية الجزائرية ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم السياسية زياني كلثوم ، االتحاد االفريقي وتسوية النزاعات : الج 2

 . 97، ص 2012،  2011واالعالم ، ماجستير تخصيص دبلوماسي ، 
 . 98المصدر نفسه ، ص 3
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 المطلب الثالث

 ي حل النزاعات الدولية الداخليةدور المنظمات االقليمية ف

تها عن طريق التدخل الدولي في داخل المنظمات حيث تقوم المنظمات االقليمية في حل نزاعا

االقليمية او من خاللها او عن طريق تدابير االمن الجماعي حيث ينقسم الى فرعين رئيسين 

 هما:

 الفرع االول :
 خل الدولي المشروع وصوره في الشؤون الداخليةالتد

يفسر مفهوم التدخل الدولي الى مجموعة من الخالفات والتباين وجهات النظر شأنه شأن      

بقية المفاهيم االجتماعية فقد عرفه الفقيه الفرنسي شارل روسو التدخل بأنه عبارة عن قيام دولة 

الداخلية والخارجية لدولة اخرى ، بغرض إجبارها على بتصرف بمقتضاه تدخل الدول في الشؤون 

تنفيذ او عدم تنفيذ عمل ما ، وان الدولة المتدخلة تتصرف في هذه الحالة كسلطة ، تحاول فرض 

 1ارادتها بممارسة الضغط بمختلف االشكال كالضغط السياسي واالقتصادي والنفسي والعسكري .

من اشخاص القانون الدولي الى وسائل االكراه فأن التدخل الدولي هو لجوء شخص او اكثر 

السياسية واالقتصادية او العسكرية ضد احدى الدول ألتباع يمليه عليها في شأن من شؤونها 

الخاصة . وفي ضوء هذا التعريف يلزم توافر ثالث عناصر محددة في التدخل الدولي وهم توافر 

في اكتساب حقوق والتحمل بألتزامات الشخصية القانونية لطرفي التدخل اي صالحية الشخص 

ظل قانون معين والثاني الركن المادي اي يقصد بها تدخل الدولة بطريقة القهر لتفرض ارادتها او 

                                                           
م ، سلسلة 2014احمد محمد ظاهر ، دور المنظمات االقليمية دراسة نموذجية : الكويت ، مكتبة الوطنية ،  1

 . 19، ص 37االصدار 
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من استخدام القوة اما الثالث دولة كافة صور التدخل التي ال تتضممارسة الضغط وتستخدم ال

التي تتمتع بها الدولة دون مشاركة من  ةدمحل التدخل )الحقوق السيادية للدول( هو مظاهر السيا

االشخاص االخرين للقانون الدولي الذي يثار التميز بين التدخل في الشؤون الداخلية والتدخل في 

 1الشؤون الخارجية فيذهب الفقهاء ان هذا التدخل ال يحدث اال في الشؤون الداخلية .

 الفرع الثاني

 يالقليمية وتدابير االمن الجماعالمنظمات ا

جال حل ما ينشأ من طلق من حرية المنظمات االقليمية في مناذا كان ميثاق االمم المتحدة قد ا

ائها بالطرق السلمية فانه قيد من سلطتها في مجال اعمال القمع فلم يقر لها نزاعات بين اعض

رافه ويتبع ذن او تعويض من مجلس االمن وتحت رقابته واشالحق في استخدام القوة دون ا

االمن اسلوبين القرار السلم واالمن في العالم او اعدائها الى نصابهما : االسلوب االول  مجلس

هو محاولة تسوية االزمات والنزاعات الدولية بالطرق السلمية )الفصل السادس من الميثاق( اما 

 2االسلوب الثاني هو تطبيق اليه االمن الجماعي )الفصل السابع من الميثاق(

اص بين مجلس االمن و المنظمات االقليمية لم تمنع المنظمات االقليمية من ان توزيع االختص

سعي بعض هذه المنظمات الى النظام االقليمي لالمن الجماعي من خالل االتجاه نحو تعزيز 

فعل االتحاد االفريقي بانشاء مجلس السلم  كيان لتفعيل نظامها لالمن الجماعي على ماانشاء 

االزمات االقليمية  قليمية تتمتع بقدرات مهمة لمواجهةان المنظمات اال واالمن فان صفوة القول

                                                           
 . 22، ص ، مصدر سابق محمد ظاهر احمد 1
 65ص المصدر نفسه ، 2
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تبذله من جهود  يتوفر عليه من اليان قانونية ووسائل عسكرية وامنية وما وذلك من خالل ما

 1اعادة االعمار في مرحلة ما بعد النزاع ايضا .

يتعين على دول االعضاء  فان نظام االمن الجماعي هو مجموعة المبادئ والقواعد العامة التي

في االمم المتحدة االلتزام جها والتي يشكل احترامها والعمل على هديها وااللتزام بتنفيذها اهم 

وسيلة من وسائل وقاية المجتمع الدولي في االخطار التي تهدد سالمته وامنه لكنها ترفض عليه 

اء على تسوية الدول االعضائل للتدخل والمساعدة في الوقت نفسه ان تحدد االليات والوس

 2تتحول هذه النزاعات الى مواجهات مسلحة . الخالفات واالزمات التي قد تندلع بينهما وان ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .66ص ، مصدر سابق ،احمد محمد ظاهر 1
رواد غالب سليفة ادارة االزمات الدولية في ضل نظام االمن الجماعي : منشورات الجلبي الحقوقية كتاب شامل  2
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 المبحث الثالث

 مجلس التعاون الخليجي

 وية مصالحها والتقاء ارادتها منذيهدف الى تق لقد رغبت دول الخليج العربي في توحد كل ما

 1976اعالن استقاللها من االستعمار البريطاني فقد بدأ الشيخ جابر االحمد في ايار عام 

بالدعوة الى انشاء وحدة خليجية الهدف من تحقيق التعاون في جميع المجاالت السياسية 

واالقتصادية والتربوية واالعالمية وايجاد نوع من الوحدة واالعتماد القائم على اساس سلمي 

ت الخطوات التنفيذية االولى لفكرة انشاء مجلس التعاون أوب دول الخليج لقد بدلمصلحة شع

لدول الخليج العربي في مؤتمر القمة وان قيام المجلس على اساس مشاركة دول الست ووقعوا 

على وثيقة اعالن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي حيث اشارة البيان ان انشاء مجلس 

مجتمعة كلها ادت الى نشوء وقيام مجلس التعاون واسباب التعاون جاء مع االهداف القومية 

 الخليجي.

 المطلب االول

 اوال : نشأة المجلس

وليرة لحظته اذ دفعت الى حيز  1981لم يكن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عام 

الوجود الظروف االقليمية والدولية والتي قمت احداتها في اواخر السبعينيات في القرن الماضي 

ستوجبت من حكومات الدول الخليجية اتخاذ خطوات عاجلة ومدروسة في اطار عمل ا ما وهو

جماعي قابل للتطبيق النه يحقق الرغبة المتجذرة في نفوس ابناء هذه المنظمة وينظم التعاون 
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السابق بينها وفي الوقت نفسه يحقق مما بينها من التهديدات والتحديات المشتركة ويحفظ االمن 

  1ر في هذه المنظمة الحيوية للعالم اجمع .واالستقرا

انعكاسا  1981فكرة اقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في ايار عام حيث جاءت 

للعالقات الخاصة السمات المشتركة لدول الخليج العربي وتشابه انظمتها وتماثل تكوينها السياسي 

اءها تستهدف تحقيق اكبر قدر من بين اعضواالجتماعي والسكاني وتقاربها الثقافي والحضاري ل

للوصول الى تحقيق التكامل االقتصادي حينما صدر امير دولة الكويت جابر االحمد صباح 

مناقشة هذا الموضوع مع دولتين الكويت واالمارات تجتمع مرتين في السنة وعلى اثر هذه الجهود 

ت السياسية واالقتصادية واالعالمية مسؤولين القامة تنظيم اقليمي وتحقيق التعاون في المجاال

 .2 1978في عام 

اجتمع كل زعماء دول الست  1981بالطائف في الرياض عام لقد عقد مؤتمر القمة االسالمية 

بقمة خليجية قاموا بالتداول حول تنظيم التعاون وكان هناك ثالث مقترحات لكل من السعودية 

اس الجانب االمني بينما مقترح الكويت ركز والكويت وعمان فالسعودية وعمان ذكروا على اس

وتم انشاء  1981\5\25على الجانب االقتصادي حيث قاموا بالتوقيع على النظام السياسي في 

يكون مقرها الرياض وتسمية اول امين عام هو  1981ايار  25مجلس التعاون الخليجي في 

ين شبه بلدان عربية تشمل عبداهلل يعقوب بشارة فقد يعرف بانه تحالف سياسي واقتصادي ب

                                                           
 ، رسالة ماجستير غير منشورة ،مجلس التعاون الخليجي العربي وتحدي الوحدة ، عبد المحسن الفي الشمري  1

 .41ص 2012،  2011كلية االدب والعلوم ، جامعة الشرق االوسط ، الكويت 
ية االدارة واالقتصاد ، قدمت ايمان عبدالكاظم جبار . العملة الخليجي الموحدة القرض والتديات ، كربالء ، كل 2

 2018\2\28متاح على الرابط وقت الزيارة  72071، ص 2009حلة الثالثة قسم المحاسبة رات على المر محاض
http://www.docudesk.com 
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المملكة العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطة عمان حيث تم تأسيس مجلس الخليجي في 

 1. 1981الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 

 ثانيا : االسباب والظروف التي مهدت لقيام مجلس التعاون الخليجي 

لعديد من التجمعات االقليمية والعربية وان هذه ئة الى انشاء ار لقد ادت االحداث واالزمات الطا

وان اهم اسباب اجتماع تخلق سياسة ثابتة بل مجرد ردود افعال  االزمات كما هو معروف ال

على قيام مجلس التعاون الخليجي هي مجرد ظروف سياسية فكانت الثورة بين ايران والعراق وهي 

لجانب المظلم من قدرهم بعد طروح حرب طاحنة وهي اول اصطدام حقيقي الهل الخليج با

 2كة.شابتعود الى اسباب عميقة ومين لكن واقع قيام التعاون في صيغة المجلس تيطانيالبر 

كما توجد ظروف اخرى اقليمية والدولية دافعة لتأسيس مجلس التعاون الخليجي بعد حدود 

الموافق الرسمية وتخليل البيئة االقليمية والدولية لتعرف على دورها في قيام مجلس التعاون 

الخليجي هناك بعض االعتبارات االقليمية والمحلية الذي تتمثل في الضعف الخليجي هناك 

لعربية حيث يرجع تأسيسها للحاجة الى االمن الجماعي االقليمي اما االعتبارات بعض الدول ا

الدولية والظروف فهي تتمثل في المجال االقتصادي الذي يهم العالقات الدولية والعالمية والتي 

السيادة النفطية في شركات ودول االستهالك الكبرى الى المنتجين في ضوء تبحث عن انتقال 

                                                           
 73 ، مصدر سابق ،  ايمان عبدالكاظم جبار 1
، اطروحة الدكتوراه ظافر محمد العجمي امن الخليج العربي  واشكالياته من منظور العالقات االقليمية والدولية  2

 456ص 2561ع ، مركز دراسة الوحدة العربية ، الكويت منشورة ،غير 
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ادي الجديد الذي يسعى الى تركيب العالقات بين الشمال والجنوب ويحاول ان النظام االقتص

 1يجعلها متكاملة بدال من بقائها معتمدة على احد الجهات دون غيرها .

 ثالثًا : العوامل التي عجلت لقيام مجلس التعاون الخليجي :

العربي التي تمثلت بما لقد لعبت هذه العوامل دورًا رئيسًا لقيام مجلس التعاون لدول الخليجي 

 2يأتي:

العوامل الداخلية : ان المشاركة في القيم ، والتشابه في االنظمة السياسية واالقتصادية ،  -1

والتجانس الديني والثقافي ، والترابط االسري واالجتماعي ، واالقتصادي ، على مستوى القاعدة 

ه الدول التعاون مواجهة اي مخاطر الشعبية ، ولها ترابط لمصالحها االقتصادية يفرض على هذ

 محتملة وكذلك اهمية ، االستراتيجية لدول المجلس .

العوامل الخارجية : لعبت العوامل الخارجية دورًا اساسيًا في قيام مجلس التعاون فأن عدد من  -2

سسي مجلس التعاون ومثلت دورًا في تصورات مؤ  الخطأ العوامل الخارجية اسهمت في تشريع

 الخليج العربي ورسم برامجه .لدول 

 رابعًا : مواجهة التحديات االمنية الداخلية واالقليمية :

الخليج العربي كلها منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي ، الى تهديدات متزايدة تعرضت دول 

يين في امنها واستقرارها محليًا واقليميًا وعالميًا ، وتواجهه دول المجلس في الوقت الراهن تحد

خطيرين ، يمثل االول في السيادة النزعة القطرية على السياسة الخارجية لدول المجلس التي 
                                                           

عمر حسن مجلس التعاون الخليجي وتأسية وراعية : مكة المكرمة الخليج العربي مجلة الشرق االوسط ،  1
                             2018\3\8وقت الزيارة       .<studies-aljazeera.net>gccpathمتاح على الرابط   2015

، رسالة ماجستير ، غير بوستول سعيد ، واقع للتكامل االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي  2
 37، ص 2009ورقلة ، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية ،  –جامعة قاصدي مرباح منشورة ، 
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تعاطي مع تطورات الخارجية بناًء على رؤية مصالحها الوطنية وان تتعارض هذه المصالح مع 

 المصالح الجماعية االخرى ، اما التحدي الثاني فهو يمثل بحرص الواليات المتحدة االمريكية ،

ودورها الفاعل اساسي على تفكيك المنظومة االقليمية في دول الخليج والتعامل مع دول المجلس 

 1بشكل منفرد .

 المطلب الثاني

 تأسيس مجلس التعاون الخليجي

، وحدد  1981تم االعالن عن اقامة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرابع من شباط 

عقد في العاصمة السعودية الرياض وضم وزراء خارجية البيان الذي صدر عن المؤتمر الذي 

االهداف العامة للمجلس وتم إقرار صيغة مجلس التعاون الخليجي في  –الدول الخليجية الست 

، اذ  1981ايار  25مؤتمر القمة الخليجي في ابو ظبي بدولة االمارات العربية المتحدة في 

، واقرار النظام االساسي للمجلس والنظام اعلنت رسميًا عن قيام مجلس التعاون الخليجي 

، تتناول نشاطات مجلس التعاون الخليجي وضع االنظمة المشتركة في المجاالت الداخلي 

االقتصادية والمالية والتعليمية والثقافية واالجتماعية والتشريعية والصحة والمواصالت الى جانب 

 2ارة والكمارك .االمور ذات العالقة الجنسية واالعالم والنقل والتج

كان الغرض من تأسيسه هو هدف رئيسي وهو تحقيق الوحدة بين اعضائه على اساس تحقيق 

اهداف مشتركة المتماثلة بالهويات السياسية والثقافية ، التي تضرب بجذورها في المعتقدات 

                                                           
 6عبد المحسن الفي الشمري ، مصدر سابق ، ص 1
، ، رسالة ماجستير ، غير لروسية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي فرح هشام عمر عبد الرحمن ، السياسة ا 2

 . 36-35، ص 2015بغداد ، جامعة المستنصرية ، سنة  منشورة،
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الخليجي االسالمية على اساس ان تتم رئاسة المجلس بالتناوب ، حيث تم تأسيس مجلس التعاون 

 1في الرياض ، فأن هذا المجلس هو عبارة عن تحالف ساسي واقتصادي بين ستة دول عربية .

 ثانيًا : اهداف المجلس التعاون الخليجي :

يحدد بوضوح  1981ان الميثاق المنشىء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام  -

ورات ، االقليمية والعالمية خالل العشرين الهيكل التنظيمي للمجلس فأنه استطاع التفاعل مع التط

عام الماضية وانشاء اليات التفعيل اداء عمل المجلس سواء على الصعيد القضايا الداخلية وعلى 

صعيد عالقته مع الخارج ، وفي هذا الصدد يمكن رصد تطورين مهمين اولهما هو انشاء منظمة 

ول الخليج العربي ، وثانيهما هو القمة استشارية للمجلس االعلى لمجلس التعاون الخليجي لد

التشاورية النصف السنوية ، ويجدد النظام االساسي اهداف المجلس التعاون الخليجي االساسية 

  2ما يأتي: 

تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول االعضاء وتعميق الروابط والصالت واوجه  -1

 ا وصواًل الى وحدتها .التعاون في جميع المجاالت القائمة بين شعوبه

وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين منها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتجارية  -2

 والعلمية والصحية والثقافية .... الخ .

                                                           
اسماء سعد الدين ، قناة المرسال : برنامج حوار حول تأسيس مجلس التعاون الخليجي ، الحصول عليه بتاريخ  1
  https://www.almrsal.comمتاح على الرابط :  8/3/2018
، الحصول  23، ص 2015محمد ابن هويدن ، مستقبل مجلس التعاون الخليجي : الكويت ، منتدى التنمية ،  2

  otmail.combinhuwiadin@hمتاح على الرابط :  4/3/2018عليه بتاريخ 

https://www.almrsal.com/
mailto:binhuwiadin@hotmail.com
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دفع عملية التقدم العلمي والثقافي في مجاالت الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية  -3

مراكز البحوث العلمية واقامة مشاريع مشتركة ، وتشجيع تعاون القطاع والحيوانية ، وانشاء 

 1الخاص مع القطاع العام بما يعود الخير على شعوبها .

لقد استنتج الباحث ان هذه االهداف هي توفر السلم واالمن الدوليين على ضرورة التعاون 

 الخليجي يهدف الى روح التعاون بين دول االعضاء .

 المطلب الثالث

 اء لمجلس التعاون الخليجيدول االعض

 اء في مجلس التعاون الخليجي ست دول وهي كاآلتي :يبلغ عدد دول االعض

كم ، وعملتها الرسمية هي لاير 110437قطر : وعاصمتها مدينة الدوحة ، وتبلغ مساحتها  -

معدل نسمة وفيها نسبة التعليم متوسطة والثقافية  2،155،446قطري ، ويبلغ عدد سكانها 

يتراوح بين المتوسط والجيد ومشاركة المرأة في االعمال ولها حق مشروع ويكون دورها االهم 

واالساس في الدولة ، اما االمارات العربية المتحدة وعاصمتها مدينة ابو ظبي وتبلغ مساحتها 

 8،264،070كم ، وعملتها الرسمية هي درهم اماراتي ، ويبلغ عدد سكانها حوالي  83،600

مة وان نسبة التعليم متوسطة ومستوى المعيشة فيها يتراوح بين المتوسط والجيد . اما البحرين نس

كم وعملتها الرسمية هي دينار البحريني ، 765وعاصمتها مدينة المنامة ، وتبلغ مساحة اراضيها 

 نسمة . اما الكويت : وعاصمتها مدينة الكويت وتبلغ مساحتها 1،234،517عدد السكان ويبلغ 

نسمة اما  487،935كم وعملتها الرسمية هي الدينار الكويتي ، ويبلغ عدد سكانها  17،818

                                                           
 24، ص ، مصدر سابق محمد ابن هويدن 1
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كم وعملتها 2،250،000المملكة العربية السعودية وعاصمتها مدينة الرياض وتبلغ مساحتها 

نسمة اما سلطنة عمان  291،136،977الرسمية هي اللاير السعودي ويبلغ عدد سكانها 

كم وعملتها الرسمية هي لاير عماني سكانها 309،501ط ، وتبلغ مساحتها وعاصمتها مدينة مسق

 1نسمة. 2،773،479

 : ذي يحكم دول الخليج العربيالنظام السياسي ال

ان النظم السياسي التي تحكم دول المجلس هي " نظم وراثية " تركز السلطة والثروة في يد  -

الجهد والكفاءة ، وهذا يعني ان الدول الست فيها اسرة واحدة ، على اساس الوراثة ألعلى اساس 

مواطنة موحدة يتساوى في ظلها جميع ابناء المجتمع ، وانما فيها المواطنة من الدرجة االولى 

زدواجية ألبناء االسر الحاكمة ، وهناك مواطنة من الدرجة الثانية لبقية ابناء المجتمع ، وهذه اال

هذه الدول التي تنص على الحكم ، وهو حكر على هذه االسر في المواطنة تقننها مواد ودساتير 

، كما تنص هذه الدساتير على امتيازات مالية تتخصص لالسرة بدون غيرها من ابناء المجتمع 

كما ان هذا النظام ال يمكن اعتباره نظامًا قبليًا اذ انه تفقد التوازن والمدافعة والتكافؤ التي يتصف 

 دول الخليج النظام الذي يحكمها نظام وراثي اي انظمة الحكم وراثية بها النظام القبلي . فأن

تتشابه في سماتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، فمثاًل يكون نظام الحكم في الكويت كانت 

هناك مطالبات باالصالح منذ اواخر الثالثينيات من القرن الماضي ، واكتبها الحقًا تغييرات 

                                                           
 14اسماء سعد ، مصدر سابق ، ص 1

الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي ترجع الى زمن بعيد فقد اسس ال صباح السلطة في االنظمة السياسية * 
اقام ال ثاني  1730، وفي عام  1725، وحكم المملكة العربية السعودية ال سعود عام  1613الكويت عام 

ارة ابو ظبي ، وقد انهار حكم ال نهيان ام 1741حكمهم في قطر ، وتسلمت ساللة البو سعيد السلطة في عمان 
، وامارة دبي حكما شيوخ ال مكتوم ، فأن دول مجلس التعاون الخليحي عالم متغير . وكذلك ينظر :  1760

رضوان محمد فازان : مجلس التعاون : العوامل المحلية واالقليمية ودورها في تسوية النزاعات ، دار الكتاب 
  41، ص 201الحديث ، القاهرة ، 
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ناصري ومخاوف دولية من هذا على النفوذ والمصالح الغربية في المنطقة اقليمية كالمد ال

الذي  1962هذه االمور مجتمعة ، لما رأى دستور الكويت لعام ومطالبة العراق بالكويت ، ولوال 

 يجعل الشعب الكويتي مصدرًا للسلطات .

حي اعيان البالد تكتل اصال 1938اما في دبي في االمارات العربية المتحدة كان هناك في عام 

والمشاركة في موارد االمارات وتحقيق وكان هناك من يهدف الى ترشيد القرارات االدارية 

استغالليه القضاء وتقليل تأثير المنتدب البريطاني في حاكم االمارات انذاك الشيخ سعيد بن 

ت رقابة بالمئة من االيرادات تح 85مكتوم وقد طالبت هذه الفئة االصالحية الحاكم بوضع 

مجتمعة توجهها الى مشروعات اجتماعية وتنموية واالمر الذي دفع المقيم البريطاني الى اعتبار 

هذه الحركة تيارًا ديمقراطيًا يطالب بوضع السلطة في يد المواطنين وقد رأى فيها خطورة تزيد 

 61على الخطورة الناتجة من نقل السلطة من حاكم الى اخر .

مظاهرات مؤيدة للوحدة المقترحة بين مصر وسورية وتبعها  1963 اما قطر فقد شهدت عام

تشكيل ما عرف بالجبهة الوطنية المتحدة التي دعت الى االضطراب وكان بين مطالبها تقليص 

امتيازات االسرة الحاكمة وزيادة الخدمات االجتماعية وتقليل العمالة االجنبية في القطاع النفطي 

 وايجاد مجلس بلدي منتخب .

ة النظام ابتداء من تمرد فيصل الدرويش قائد مجموعة اما في السعودية لم تتوقف المعارض

منهما العائلة الحاكمة بالشعبية للغرب بالتعاون مع االنكليز واالنحراف عن  1927االخوان عام 

 \تشرين الثاني  20التعليم االسالم مرورا باحتالل حهيمان العتبي ومؤيديه للحرم الملكي يوم 

                                                           
يوسف خليفة اليوسف ، دول مجلس التعاون الخليجي ومثلت الوراثة والنفط والقوى االجنبية : االمارات ،  61

، متاح على الرابط :  211جامعة االمارات العربية ، مجلة المستقبل العربي ، ص
Subhanah@emirates.net.ae  

mailto:Subhanah@emirates.net.ae
mailto:Subhanah@emirates.net.ae
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خالل موسم الحج متهمين الحكومة السعودية بالتحالف مع االمريكين  1979نوفمبر من عام 

واالعتداء عليهم باالمن والشلل والفساد الى مذكرات النصح واالرشاد التي تقدمت بها النخب 

وبجزرة االحتواء احيانا اخرى . اما اخر السعودية بأطيافها التي قوبلت بعصا االعتقاالت احيانا 

ورة لرفض هذا النظام فهي ظهور تنظيم القاعدة الذي يرفض وجود االمريكي في المنطقة ص

 خاصة في جزيرة الدب .

كثيرة منها المظاهرات ومنها  ة في الخمسينات واخذت حورااما في البحرين فقد بدأت المعارض

طرابات وكانت المطالب متركزة على قضايا االصالح السياسي ورفض الحماية االض

 طانية ورفض كل من الدروان التالفي على مصر وحلف بغداد .يبر ال

اما في عمان فقد كانت ثورة اطفال التي اندلعت في منتصف الستينات وادت الى انقالب 

بالتعاون مع شاه ايران وهي اقوى تغير  1975السلطان قابوس على ابيه ثم اخمدت عام 

 62عن الرفض للنظام الوراثي هناك .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 12ص ، مصدر سابق، اليوسف يوسف خليفة  62
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 مةالخات

من خالل هذه الدراسة وخاصة تلك المتعلقة وفي الخاتمة تعرضت لمجمل النتائج المتوصل اليها 

اء عن طريق ي مجال حل النزاعات بين دول االعضبمختلف النقاط التي رأيتها ذات اهمية ف

التسوية بالوسائل السلمية لحل النزاعات بين هذه الدول وكذلك على ضوء قواعد القانون الدولي 

 استنتجه الباحث. لحل المنازعات وهذا ما
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 ن الكريم القرآ
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،  1988د.حازم محمد مثلم ، المنظمات دولية واقليمية : القاهرة ، مكتبة االدب ، سنة  -1

 .95ص
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44 
 

 .301، ص 2012ط االولى سنة 
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 .15ص 2012الجزائر ، رسالة ماجستير ، سنة 
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45 
 

ياسية ر ، كلية الحقوق والعلوم السزياني كلثوم ، االتحاد االفريقي وتسوية النزاعات : الجزائ -15
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اش ، العالقات بين محكمة العدل الدولية ومجلس االمن لتسوية مفتاح عمر حمد درب -19

 .7ص 2006المنازعات وحفظ السلم واالمن : السودان ، جامعة الخرطوم ، سنة 

،  2008مشعل مطلق العدلة العنزي ، قانون دولي العام : عمان ، رسالة ماجستير ، سنة  -20

 .26ص

 

 ثالثا: المقاالت والصحف او المجاالت

، ماء سعد الدين ، قناة المرسال : برنامج حوار حول تأسيس مجلس التعاون الخليجي اس -22

 متاح على قناة المرسال .

https:\\www.almrsal.com. 
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ايمان عبدالكاظم جبار ، العملة الخليجية الموحدة القرض والتحديات : كربالء كلية االدترة  -23

.  72-71، ص 2009الثالثة ، قسم المحاسبة واالقتصاد ، قدمت محاظرات على المرحلة 

 مقالة.

احمد محمد ظاهر ، دور المنظمات االقليمية ودراسة نموذجية :الكويت ، مكتبة الوطنية ،  -24

 .19، ص 37، سلسلة اصدار ع 2014

عمر حسن ، مجلس التعاون الخليجي وتأسيسه ودواعيه : مكة المكرمة ، الخليج العربي ،  -25

 .2015الوسط ، مجلة الشرق ا

،  2015محمد ابن هويدن ، مستقبل مجلس التعاون الخليجي : الكويت ، منتدى التنمية  -26

 .23ص

يوسف خليفة اليوسف ، دول مجلس التعاون الخليجي ومثلت الوراثة والنفط والقوى االجنبية  -27

 .11: االمارات ، جامعة االمارات العربية ، مجلة المستقبل العربي ، ص

 ا : المواقع االلكترونية رابع

 ايمن عبد الوهاب موسوعة الشباب  -28
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