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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ )) َولَْوََل فَْضُل َّللاه

ْت طَائِفَةٌ ِمْنهُْم أَْن يُِضلُّوَك َوَما  لَهَمه

ونََك ِمْن  يُِضلُّوَن إَِله أَْنفَُسهُْم ۖ َوَما يَُضرُّ

ُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب  َشْيٍء ۚ َوأَْنَزَل َّللاه

َواْلِحْكَمةَ َوَعلهَمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم ۚ 

ِ َعلَْيَك َعِظيًما  ((َوَكاَن فَْضُل َّللاه
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 االهـــــــــــداء
 ن برها وطاعتها، وأجزل الثواب لمن رعاهاالرحمإلى من أوجب 

 ...ماألأعلى َّللا قدرها ومكانتها، إلى  من عشرتها، إلىوأحسن 

 

إلى من رباني منذ عهد الصغر، وجعل َّللا عقوقه إحدى الكبر، إلى 

األب أصبته بعد اإلله، لمن أنا ومالي له، إلى  من أدين له بكل نجاح

 العزيز ...

 

لهم  روحفي الضراء كما في السراء، إلى من  نالإلى من كانوا عونا 

 األحبّاء ... ناإخوتإلى  ،فداء

 

وفي حق صلتهم، إلى نوأرجو أن  افوصلون َّللا بصلتهمإلى من أمر 

 كل األهل واألصدقاء ... ، إلىماألإخوة لم تلدهم 

 

 هدي هذا العمل المتواضعاإلى كل هؤَلء ... 
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 وتقديــر شكــر


والمرسلينالخلقأشرفعلىوالسالموالصالةالعالمين،ربهللالحمد 

وصحبهالطاهرينالطيبينآلهوعلىوسلمعليههللاصلىمحمدنبينا

.أجمعين

(هللا)وجلعز الباريالمنعمإلىبهتقدماوآخرهالشكرأول

كللناويّسرالعظيمة،اإللهيةبرعايتهأحاطناالذيوتعالى،سبحانه

.النجاحنحوطريقشقفيوالقوةالصبروألهمناعسير،

أستاذتناإلىاالمتنانوعظيموالتقديرالشكربخالصتوجهوا

رعايةحسنمنأبدأتهلما (ايالف نوفل)ةاألستاذةالقديرةالفاضل احمد

ونصائحتوجيهاتمنليه تقدمومامخلصة،علميةوروحصدرورحابة

.والعافيةبالخيرلهافدعائي...ومستمرةقّيمةومالحظاتسديدة

والتقدوا بالشكر السياسيةيتقدم العلوم قسم واساتذة رئاسة الى لمار

قدموهلناطيلةفترةسنواتالدراسة.

مني وعرفاناً تقديرا كليةوايضا السياسيةالىعمادة القانونوالعلوم

ونصائحهبتوجيهاتهعلينابخلتلموكذلكصعوباتمنواجهناه مالتذليل

.البحثهذادراستناوإتمامفيلناعوناكانتالتيالقيمة

،أزرنامنشد منكلإلىوامتنانومحبةشكركلمةمنبدالوأخيراً

حتىهدفناتحقيقفيواإلصرارالقدرةوأعطاناعملنافيساندنامنوكل

خيرهللاجزاهمأسمائهم،ذكرفاتناوممنواحدة،تشجيعبكلمةكانلو

.الجزاء
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 المقدمة

هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي السعودية 

كما يعد كل من العراق باعتبار دولة  البحرين.واالمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان ومملكة 

لدول مجلس التعاون  االستراتيجييمثل االمتداد  )الذيعربية مطلة على الخليج العربي واليمن 

دوال مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق  الخليجي(

 واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

العربية  باألماراتباالجتماع المنعقد في أبو ظبي  1981أيار / –/ مايو  25تأسس المجلس في 

جابر األحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان ال نهيان من أصحاب فكرة المتحدة وكان كل من 

ويتحذ المجلس  العطية،يتولى رئاسة األمانة العامة للمجلس حاليا عبد الرحمن بن حمد  انشائه.

 له.من الرياض مقرا 

حدد النظام األساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين 

ووضع  شعوبها،وتوثيق الروابط بين  وحدتها،دول األعضاء في جميع الميادين وصوال الى ال

 والمواصالت،والتجارية والجمارك  والمالية،أنظمة متماثلة في مختلف الميادين االقتصادية 

 والتشريعية،والثقافية واالجتماعية والصحية واإلعالمية والسياحية  التعليميةوفي الشؤون 

 .واإلدارية

 أهمية البحث 

 يمكن تحديد أهمية البحث بالنقاط التالية:

يقدم للباحثين والسياسيين معلومات تتعلق بمسار تطور العالقات بين دول  ألنههذا البحث مهم -1

 مجلس التعاون الخليجي وبيان إمكانية الوصول بهذه العالقة الى حالة اتحاد بين هذه الدول.

دم للمكتبة العربية معلومات عن دور العوامل المساعدة التي يق ألنههذا البحث هام أيضا -2

واليات تنفيذ  استراتيجياتوكذلك  االتحاد،تلعب دورا كبيرا في دفع دول الخليج العربي باتجاه 

هذا االتحاد من اجل الخروج بتوصيات واقعية مقبولة تسهم في تعزيز فكرة بناء االتحاد 

 الخليجي.

 فرضية البحث

لبحث من فرضية أساسية مفادها ان مجلس التعاون الخليجي كلما كانت متطورة ينطلق هذا ا

تكامال واندماجا لتصل الى نموذج االتحاد  أكثروبصيغة اتحادية متقدمة فيما بينها تكون 

 الفيدرالي.
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 مشكلة البحث 

لدول الخليج العربي يمثل  تأطيراتكمن مشكلة البحث في مدى إمكانية اتحاد خليجي عربي يمثل 

أي بمعنى البحث عن صيغة اتحادية اقرب الى  وعسكرية،قوى اقتصادية وسياسية واجتماعية 

لتجمع بين هذه الدول وخصوصا في المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية  الفيدرالية،

 التالية:تساؤالت استنادا في هذه اإلشكالية يحاول الحث اإلجابة عن مجموعة ال واالجتماعية،

 ماهي التجارية الوحدوية التي شهدتها التجربة التكاملية الخليجية؟-1

 العربي؟ما مالمح االتحاد المحتمل ونوع االتحاد المالئم بين دول الخليج -2

 

 اهداف البحث

التعرف على الحالة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجارب الوحدوية التي -1

 تها.شهد

 بينها.تحديد اهم مالمح االتحاد المحتمل من دول الخليج العربية وتحديد نوع االتحاد المالئم -2

 بينها.ابراز اهم العوامل التي تدفع دول الخليج العربية الى البحث عن االتحاد فيما -3

 

 هيكلية البحث

التأسيس الخليجي البحث عدة مباحث ينقسم المبحث األول وهو مجلس التعاون  تتضمن هيكلية

وحتى  1981المرحلة األولى منذ تأسيسه عام المطلب األول الى مطلبان يتضمن والمسيرة 

والمرحلة الثانية منذ احداث الحادي عشر من أيلول وحتى ، 1991حرب الخليج األولى عام 

 الخليجي. امااالن اما المرحلة الثالثة فتضمنت التطورات النقدية في دول مجلس التعاون 

 .المطلب الثاني فيتضمن التطورات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي

اما في المبحث الثاني وهي نقاط االلتقاء واالختالف نحو بناء االتحاد الخليجي ويوجد فيه 

مطلبان فتناولت في المطلب األول نقاط االلتقاء نحو تحقيق االتحاد الخليجي والمطلب الثاني 

النظريات المفسرة وهو االختالفات التي تواجه بناء االتحاد الخليجي وأخيرا المبحث الثالث 

 تأسيس مجلس التعاون الخليجي.ل

 

 


