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 المقدمة

خطوات على درب عدت والسٌما فً السنوات االخٌرة  الخلٌج العربً شهدت دولقد ل      

، وذلك على الرغم من تباٌن طبٌعة وحجم تلك الخطوات من دولة واالقتصادي اإلصالح السٌاسً

 نتٌجة ،دولهذه السٌاسٌة فً اقتصادٌة وتبلورت فكرة ضرورة إجراء إصالحات  إلى أخرى.

تصاعدت أصوات تمثل د والخارجً. فق الداخلً صعٌدٌنتضافر جملة من المستجدات على ال

 ،وتوسٌع مساحة الرأي والتعبٌر ،المجتمعات الخلٌجٌة تٌاراٍت سٌاسٌة وفكرٌة تدعو إلى دمقرطة

اإلعالم، وتجدٌد الخطاب الدٌنً، وإصالح وضع المرأة الخلٌجٌة،  وتغٌٌر مناهج التعلٌم، وانفتاح

 دورٌة، وتفعٌل المؤسسات األهلٌة، مع توجٌه انتقادات حادة للتقالٌد االجتماعٌة وإجراء انتخابات

كما هو  ،صاحب هذه التطورات وصول قادة سٌاسٌٌن جدد إلى دفة الحكمقد و .والدٌنٌة المحافظة

جٌة الحال فً كل من قطر والبحرٌن. وإلى جانب العوامل الداخلٌة، ظهرت فً األفق عوامل خار

فً الوالٌات المتحدة  ٕٔٓٓتزاٌد زخمها، خصوصاً فً أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر

ل وتراكم حوافز إضافٌة جعلت من اإلصالح السٌاسً االمرٌكٌة ، كان من أهم إفرازاتها تشكُّ

 ضرورة ملحة.
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 .هذه الدولاالصالح السٌاسً فً  فً التعاون الخلٌجً النظر فً دور مجلس بحثال حاول هذهٌو   

التحفٌز  فً ةالخارجٌ الداخلٌة و ملواالع ربدو علقسللة تتاأل مجموعة من طرحوذلك من خالل 

قادر المجلس هل ؟  هذا المجلس فً مسألة االصالح السٌاسًمحاوالت ؟ االصالح السٌاسًعلى 

امكانٌات ، هل هذا المجلس فٌه ؟االصالح السٌاسًفً قضاٌا  بوضعه الحالً على تقدٌم شًء جدٌد

ماهو موقف المجلس من  التطوٌر السٌاسً، أم أن الغاٌة هو الحفاظ على الوضع السٌاسً القالم؟

فً دول المجلس؟  لحقوق االنسان هل توجد هناك انتهاكاتوحقوق االنسان  مسألة  الدٌمقراطٌة

 إن اإلجابة عن هذه األسللة؟.اصالح اقتصادي وجود وهل االصالح السٌاسً ٌفرض ضرورة 

هذا المجلس نجح أو فشل فً القٌام للباحث أن ٌقول إن  وبشكل علمً قد تحدد إلى أي مدى ٌمكن

النقاط بحث ال اناول هذتٌوعلٌه سوف  .فً البلدان المؤسسة له بدور فً عملٌة االصالح السٌاسً

 التالٌة:

 .اإلصالح السٌاسً الدافعةالعوامل الداخلٌة والخارجٌة   : المبحث األول

 .الدٌمقراطٌة لتحوالتاالمشاركة السٌاسٌة وومجلس التعاون الخلٌجً  :الثاني المبحث

  .حقوق االنسانقضاٌا و  مجلس التعاون الخلٌجً :المبحث الثلث

 .فً عملٌة االصالح السٌاسً مجلس التعاون الخلٌجًتقٌٌم دور :المبحث الرابع

 اإلصالح السياسي: الدافعةـ العوامل الداخلية والخارجية  لوألأالمبحث 

منظمة سٌاسٌة اقتصادٌة تتكون من ست دول هً: كما هو معروف  ،مجلس التعاون الخلٌجً    

اإلمارات، والبحرٌن، والسعودٌة، وعمان، وقطر، والكوٌت، ترتبط شعوبها بتقالٌد تراثٌة وتارٌخٌة 

على وثٌقة إعالن قٌام مشتركة ونسٌج اجتماعً متداخل، وأنظمة سٌاسٌة متشابهة. وقد تم التوقٌع 

 . (ٔ)89ٔٔفبراٌر/شباط  ٗفً قمة وزراء خارجٌة الدول الست فً الرٌاض فً  هذه المنظمة

من أهم ومنذ تأسٌس المجلس كانت القضاٌا السٌاسٌة ومن بٌنها قضاٌا االصالح السٌاسً،    

وقد اعترف المسؤلون فً المجلس بهذه المجلس بسبب ضغط األحداث،  القضاٌا التً واجهة

فً العدد 891ٔالحقٌقة، وقد كتب )عبد هللا بشارة ( االمٌن العام للمجلس التعاون الخلٌجً عام 

السادس من مجلة التعاون، مؤكداً وجود مطالب إصالح تغلق دونها األبواب، وقال" هناك طرقات 

فً القوانٌن، والمواقف، وااللتزامات، وفً  على أبواب هادلة تقلٌدٌة ....تأتً بنداء عن التغٌٌر

هو –المؤسسات، وأهمها فً الفلسفات والمنطلقات" . واضاف أن " التحدي الذي ٌواجه دول الخلٌج 

 .(2)قدرتها من عدمها على التجاوب مع هذه الطرقات" 
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التعاون مجلس دول الالعوامل الداخلٌة والخارجٌة دفعت  وٌمكننا القول بوجود مجموعة من   

  الخلٌجً الى محاولة السٌر بموجات التغٌٌر واالصالح السٌاسً، وهً كاالتً:

لعل أهم هذه العوامل تتمثل بظهور االنفتاح اإلعالمً الخلٌجً، واإلعالم   :الداخلية العوامل -1 

أصبح هناك فضالٌة لكل دول خلٌجٌة، عالوًة على انتشار الصالونات  الفضالً اإلخباري؛ حٌث

الخلٌجٌة، وانتشار ظاهرة الجامعات الخاصة األجنبٌة، والتً تحمل بٌن جنباتها  قافٌة فً المدنالث

    (3).الخلٌج ثقافٌة وتعلٌمٌة متعددة ومتنوعًة عّما هو سالد بالنسبة لنظرٌتها الحكومٌة فً دول أبعاًدا

أعداد األكادٌمٌٌن  اٌدكما أن إحدى الظواهر المتصاعدة الداخلٌة على المستوى الخلٌجً هً تز    

والمعنٌة بشلون منطقة الخلٌج،  اإلصالحٌٌن، وهو ما ٌقابله تزاٌد عدد المراكز العلمٌة المتخصصة

ظبً"، ومركز دراسات الخلٌج والجزٌرة  أبو كمركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة بـ"

والدولٌة فً الرٌاض والمنامة، وغٌرها من االستراتٌجٌة  العربٌة بجامعة الكوٌت، ومركز الدراسات

مجلس التعاون الخلٌجً. فضالً عن الدورٌات التً ُتْعَنى بشلون  المراكز المماثلة فً بقٌة دول

أَ  ٌَّ ًٌّا مشترًكا بٌن النخب الفكرٌة والعلمٌة من أبناء هذه المنطقة الخلٌج، مما َه ا فكر ًٌّ  . (4)مناًخا خلٌج

المتغٌراُت  األسباب المحورٌة التً أدت إلى بروز الحاجة الى اإلصالح،عالوة على ذلك فإن أحد   

العوامل التً أدت إلى  التً طرأت على بنٌة الدولة الوطنٌة الخلٌجٌة؛ حٌث تضافرت مجموعة من

النفط، وحرب الخلٌج الثانٌة والثالثة،  تراجع دور الدولة الرٌعٌة فً الخلٌج، منها التقلب فً أسعار

بالنخب الحاكمة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً إلى  نفاق على األمن والدفاع، مما حداوزٌادة اإل

والتً تقوم على تأمٌن الحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة  ،"تبنً "مرحلة ما بعد دولة الرفاه

وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فً التنمٌة، وإتاحة الفرص للمشاركة فً  للمواطن الخلٌجً،

  .(5) القرارتخاذ و السلطة

التفاعالت الخارجٌة التً تركت تداعٌاتها وانعكاساتها على  من أهم وأبرز  :العوامل الخارجية -ٕ

، والتً قدمت مبرراٍت للنخب الخلٌجٌة 88ٔٔتحرٌر الكوٌت عام  الداخل الخلٌجً ككل، حرب

ًَ قدًما فً والتغٌٌر، كما انعكست أًٌضا باإلٌجاب على طرٌق المطالبة باإلصالح  الجدٌدة حتى َتْمِض

  .(6)الخلٌجٌة الداعٌة إلى اإلصالح والتغٌٌر النخب المثقفة

النظام الدولً، والتً شهدت إعطاء أهمٌة أكبر لقضاٌا  إضافًة إلى التحوٌالت الجارٌة فً   

رة المعلومات اإلنسان، والمجتمع المدنً، وتمكٌن المرأة، وثو الدٌمقراطٌة، والتعددٌة، وحقوق

كذلك فإّن تلك الثورة   .فً إٌصال القٌم الدٌمقراطٌة إلى دول الخلٌج واالتصاالت، والتً أسهمت
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 :المتعددة والمتنوعة قد ساهمْت فً نقل تقارٌر منظمات المجتمع المدنً العالمٌة، مثل بوساللها

إلجراء  ٌة، مما دفعهامنظمة العفو الدولٌة، ومنظمات حقوق اإلنسان؛ إلحراج الحكومات الخلٌج

 .(7) بعض اإلصالحات السٌاسٌة لتحسٌن صورتها الخارجٌة أمام الرأي العام العالمً

لَْت حافًزا لإلصالحٌٌن الجدد فً دول مجلسٕٔٓٓسبتمر  ٔٔكما أن هجمات    التعاون  م قد َمثَّ

بوادرها فً  الخلٌجً لنقل أفكارهم ورؤاهم ُتَجاه قضاٌا اإلصالح فً الخلٌج، والتً ظهرت

 .(8) الدٌوانٌات الخاصة، ومنتدٌات اإلنترنت، والمقاالت الصحفٌة

وهذه العوامل الداخلٌة والخارجٌة انعكست بالتأكٌد على القٌادات السٌاسٌة فً دول الخلٌجٌة وبالتالً 

 على أعمال المجلس ، مما دفعه الى جعل االصالحات السٌاسٌة من بٌن أولوٌاته. 

 :والمشاركة السياسية والتحوالت الديمقراطيةمجلس التعاون الخليجي  ـ ثانيالمبحث ال

، أنما هو فً الحقٌقة موقف  المشاركة السٌاسٌة والدٌمقراطٌةإن موقف مجلس التعاون من قضاٌا   

بعض دول المجلس الدول المكونة له من هذه القضاٌا، ولو تتبعنا مواقف هذه الدول سوف نالحظ أن 

كانت قد شهدت قبل قٌام مجلس التعاون مشاركة جزلٌة تمثلت بقٌام أول  تالكويوعلى رأسها 

، وبالرغم من ثراء النسبً لهذه التجربة بالمعطٌات الدٌمقراطٌة إال انها  8ٕٙٔمجلس نٌابً عام 

انتكست على طرٌق الممارسات النٌابٌة، بٌن عامً  هنا( المجال لتوضٌحه)لسبب أو الخر 

نتكاسة الى فشل هذه التجربة البرلمانٌة تحت ضغط االزمات الداخلٌة وادت هذه اال 89ٙٔو81ٙٔ

 والخارجٌة.

اعلنت السلطات الكوٌتٌة، اٌمانها بضرورة التمسك بالمشاركة الشعبٌة ، 88ٓٔوقبل ازمة عام    

واكد جابر االحمد عزم النظام توسٌع قاعدة الشورى فً الحٌاة النٌابٌة الى جانب تدعٌم المشاركة 

 .(9)ٌة غٌر أن احتاللها من قبل العراق أدى الى فشل التجربة الشعب

قد حركت من جانب أخر ركود الحٌاة السٌاسٌٌة فً دول  88ٓٔوكانت أزمة الخلٌج عام     

المجلس واثارت عدد من التساؤالت حول سٌاساتها، وقد شهدت الكوٌت أكثر هذه التطورات عنفاً 

واصراراً بعد أن تعالت صٌحات المطالبة بمزٌد من المشاركة الشعبٌة، خاصة من قبل المعارضة 

ة، التً نجحت فً انتزاع تعهد من الحكومة قبل انتهاء االزمة بعودة الحٌاة البرلمانٌة المنظم

، وذلك فً المؤتمر الشعبً الذي عقدته فً جدة فً كانون الثانً 8ٕٙٔواالستناد الى دستور 

. وبعد انتهاء االزمة تشددت السلطات الكوٌتٌة فً االستجابة للمطالبات المتزاٌدة بالمشاركة 88ٓٔ

لشعبٌة وأرجأت تنفٌذ وعودها بهذا الشأن بحجة ضخامة المخاطر التً ٌتعرض لها النظام بعد ا
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االزمة، وبادرت باعالن االحكام العرفٌة، مما دفع المعارضة  إلى طرح نفسها كأتالف وطنً ٌضم 

، سبعة تجمعات سٌاسٌة كوٌتٌة تضم 1991واجتمعت فً الرابع من أٌار  .(10)تٌارات مختلفة 

وإلغاء هذه األوضاع  ،ٌٌن ولٌبرالٌٌن ومستقلٌن دعت الى المطالبة باالصالحات السٌاسٌةاسالم

فالمنبر  ،، وتفاوتت اتجاهات هذه الجماعات بٌن متشدد ومتهادن1991والعودة إلى دستور 

الشرعية الدٌمقراطً الذي تولى قٌادة الجناح المتشدد بقٌادة عبد هللا النٌباري تحت شعار )

بتوسٌع مجال المشاركة وإلغاء االحكام العرفٌة للبالد، أما  ( طالباآلن إلنقاذ البالدالدستورية 

الجناح المهادن الذي قادته الحركة الدستورٌة اإلسالمٌة )بقٌادة أسماعٌل الشطً( إقترحت إنشاء 

ه دائرة للعمل المشترك تضم أعضاء ممثلً أتجاهات المعارضة كافة، وتوسٌع دائرة التعاون بٌن هذ

 (11) التجمعات.

عدددا  مدن التسدا الت حدول النٌدة الحقٌقٌدة فدً دعدم  ،فقدد أثدارت أةمدة الجلدٌ  النظام السععود أما   

مسٌرة المشاركة السٌاسٌة ونشدطت قدوم مجتلفدة كدل منهدا لهدا برنامجهدا الجدان وأن كدان ٌجمعهدا 

القددوم السٌاسددٌة وظلددت مطالددب مجتلدد   االتفدداع علددى نقددد الطرٌقددة التددً تدددار بهددا شدد ون الددبالد.

ووضع دستور عصدري للدبالد وإجدراء  ،السعودٌة فً الداجل والجارج تدعو إلى ضرورة اإلصالح

والبددأ بمرحلدة جدٌددة مدن اإلصدالح السٌاسدً  ،انتجابات عامة لبرلمان حقٌقً ذي صالحٌات واسعة

لددك واسددتمرت الحكومددة السددعودٌة تواجدده ضددغوط المطالددب الشددعبٌة، بددل تحولددت ت ،االقتصدداديو

المطالب ومع مرور الوقت من مجرد مطالب تددعو إلدى اإلصدالح والتغٌٌدر إلدى مطالدب تددعو إلدى 

وضع جدول ةمنً لذلك اإلصالح السٌاسً واالقتصادي، وضدرورة السدعً إلدى تنفٌدذ الوعدود التدً 

. مما دفدع الحكومدة السدعودٌة الدى أنشداء مدا ٌسدمى بمجلد  شدورم طالما قطعتها الحكومة السعودٌة

. غٌر أن تلك االصالحات لم تكن كافٌة للقوم المناوئة  (12)1991ظام االسا  فً تشرٌن الثانً والن

 للنظام.

السلطة المطلقة تتركز بٌد السلطان قابوس بن سعٌد ولذلك فقد نهج  فقد كانت سلطنة عماناما فً    

ولم  ،اسلوب التحول االختٌاري أي ان التحول نحو االصالح السٌاسً جاء من قمة النظام االسٌاسً

تسبقه ضغوط شعبٌة مطالبة بذلك وربما اراد النظام تحصٌن نفسه من ظهور مثل تلك المطالبات 

السلطان قابوس سلك النهج التدرٌجً فً التحول نحو المزٌد من االنفتاح  ، كذلك فان (ٖٔ)الشعبٌة 

الذي جاء بدٌالً للمجلس  88ٔٔالسٌاسً . فقد قام السلطان قابوس بتأسٌس مجلس شورى معٌن عام 

عند صدور النظام االساسً  88ٙٔ. ثم تبع ذلك فً عام  89ٔٔاالستشاري السابق الذي انشأه عام 
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وتم ادخال تطور مهم على نظم االنتخابات تمثل ، ٌه قٌام مجلس شورى منتخبذي حدد فللدولة ال

 ٕٓٓٓوقد مثلت انتخابات عام ، 881ٔفً مشاركة المرأة فً االنتخابات فً الدورة الثانٌة عام 

نقلة جدٌدة ، حٌث كانت أول انتخابات للمجلس بالكامل مما ادى الى اختفاء الدور الحكومً فً 

% من اجمالً القاعدة االنتخابٌة بعد ان ٖٓفقد زادت نسبة المشاركة النسالٌة الى التعٌٌن ، وكذلك 

% فً االنتخابات التً سبقتها ، ومن الجدٌر باالشارة هنا ان مجلس الشورى العمانً ٘ٔكّن ٌمثلن 

هو االول والوحٌد من بٌن المجالس الموجودة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً الذي ٌوجد فٌه تمثٌل 

مرأة ، ومع ان هناك تقدماً نسبٌاً ملحوظاً فً اتجاه االنفتاح السٌاسً اال انه ٌالحظ ان التجربة لل

 السٌاسٌة فً عمان تسٌر بحذر شدٌد فً ذلك االتجاه .

خطتتوات نحتتو مزٌتتد متتن المشتتاركة الشتتعبٌة خاصتتة بعتتد ازمتتة  البحرررين ورطررروخطتتت كتتل متتن     

ات التارٌخ العرٌق فً مواجهتة النظتام بتالعودة التى العمتل فقد طالبت المعارضة البحرٌنٌة ذ ،الخلٌج

ولعل بوادر االنفتتاح السٌاستً فتً  .81٘ٔوعودة المجلس الوطنً الذي تم حله فً  ،81٘ٔبدستور

مثلتت فرصتة للعتودة التى  ٕٔٓٓالبحرٌن التً بدأت باالستفتاء على مٌثاق العمل الوطنً فً شتباط 

اءت نتٌجتة المطالبتات المتكتررة واالضتطرابات المصتاحبة ، والتتً جت 81ٖٔدستور البحرٌن لعتام 

للحركة الشعبٌة المطالبة باعادة العمل بالدستور اضافة الى التغٌٌر الداخلً فتً الحكتم داختل االسترة 

كمة والمتمثل بتولً االمٌر الشاب ) حمد بن عٌستى لل خلٌفتة ( للحكتم فتً البحترٌن والخطتوات االح

حٌتث انته وفتً ضتوء  ،الملتك الجدٌتد نحتو الدٌمقراطٌتة والمشتاركة السٌاستٌةاالنفتاحٌة التتً اتختذها 

التى ملكٌتة دستتورٌة  ٕٕٓٓشباط  ٗٔمٌثاق العمل الوطنً اعلنت البحرٌن انها تحولت اعتباراً من 

وبتتذلك تكتتون المجتتالس البلدٌتتة فتتً محافظتتات  ٕٕٓٓمتتاٌس  8وقتتد اجرٌتتت االنتخابتتات البلدٌتتة فتتً 

بعتد صتدور  ٕٕٓٓتشترٌن االول  ٕٗقرر اجراء االنتخابات البرلمانٌة ٌتوم البحرٌن اكتملت . كما ت

 1ٕاالمتتر الملكتتً بحتتل مجلتتس الشتتورى المعتتٌن  ممهتتدا  الستتبٌل  امتتام اول انتخابتتات برلمانٌتتة منتتذ 

 . (ٗٔ)عاماً 

عددا  من المطالب االصالحٌة، وأن اتسمت بالتواضع بالمقارنة  القطر وبالمثل واجه النظام     

من دول المجل  ، وقد بادر النظام باالستجابة لها فقام بتجدٌد المجل  االستشاري ،  وغٌرها

وبعد قٌام الشٌخ حمد بن خلٌفة ولً .(15)واجراء بعض التعدٌالت الوةارٌة لتهدئة هذه المطالب 

العهد باقصاء والده عن الحكم وتنصٌب نفسه امٌرا للبالد فٌما عرف بـ ) ثورة القصر ( فً عام 

، رفع االمٌر الجدٌد بعد تولٌه الحكم شعار االصالح السٌاسً واالقتصادي وقام بعدد من  (ٙٔ)88٘ٔ
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فقام بالغاء وزارة  ،االجراءات فً سبٌل الوصول الى حرٌة التعبٌر وخاصة فً وسالل االعالم

اضافة الى قبوله استضافة قناة الجزٌرة  ،ورفع الرقابة على الصحف ووسالل االعالم ،االعالم

وتحولت قطر فً السنوات  ،الفضالٌة على االراضً القطرٌة التً تمثل انفتاحا اعالمٌا وسٌاسٌا

االخٌرة الى مرلة للنخبة العربٌة بكل فصاللها ونزاعاتها عبر وسالل اعالمها اللٌبرالٌة ومنتدٌاتها 

 . (1ٔ)لمزٌد من الوعً السٌاسً والتقدمًومؤتمراتها الهادفة الى اعطاء المجتمع ا

وقد سعت قطر فً ظل العهد الجدٌد الى انتهاج النهج التدرٌجً فً الدٌمقراطٌة حٌث صدر     

عن الشٌخ حمد بن خلٌفة ٌقضً باجراء اول انتخابات بلدٌة فً قطر  881ٔقرار فً كانون االول 

محدد وسط احتفاء اعالمً ودولً كبٌرٌن وقد اجرٌت هذه االنتخابات فً موعدها ال 888ٔفً لذار 

وعلى الرغم من التفاؤل بتلك الخطوة كان كبٌرا اال ان تلك االنتخابات لم تسفر عن المراد منها 

حٌث اتضح وجود مشكالت كثٌرة ومتراكمة بٌن المجلس ووزارة البلدٌات كما ان خطوة ادماج 

ٌجابٌة المامولة على طرٌق مشاركة المراة المراة فً التجربة االنتخابٌة لم تحقق االنعكاسات اال

 . (9ٔ)القطرٌة 

وقد تزامن مع هذا االمر االتجاه القطري المعلن نحو المزٌد من االنفتاح السٌاسً من خالل     

وعلى هذا االساس فقد  ،انشاء مجلس تشرٌعً منتخب ٌحدد فٌه نظام الحكم على اساس دستوري

عضوا ٌناط بهم  ٕٖرارا بتكوٌن لجنة دستورٌة تتكون من ق 888ٔاصدر االمٌر فً تشرٌن االول 

اعداد مشروع الدستور الدالم لقطر خالل مدة التتجاوز ثالث سنوات وقد تم اعداد مشروع الدستور 

مادة فً خمسة ابواب رلٌسٌة وهً ) الدولة واسس  ٓ٘ٔالدالم من قبل هذه اللجنة الذي ٌتكون من 

حكم ( ) الحقوق والواجبات العامة( ) تنظٌم السلطات ( ) االحكام الحكم ( ) المقومات االساسٌة لل

الختامٌة ( ومن ابرز سماته انه ٌفصل بٌن السلطات الثالث وٌنص على ان المواطنٌن متساوون فً 

الحقوق والواجبات ، وان الحرٌات الشخصٌة مكفولة فً الدستور وكذلك حرٌة تكوٌن الجمعٌات ) 

حكام القانون . وقد تم االعالن عن الدستور الجدٌد فً االول من لٌار من دون االحزاب ( وفقا ال

م ٖٕٓٓوذلك بعد اقراره فً استفتاء شعبً جرى فً نهاٌة شهر نٌسان واالول من لٌار  ٖٕٓٓعام 

(ٔ8) . 

فقدد اتسدمت تجربتهدا بقددر مدن الجصوصدٌة بدٌن دول المجلد  فقدد حرصدت مجتلد   االماراتأما   

ولددذلك لددم تتبلددور فٌهددا قنددوات  ،االتجاهددات السٌاسددٌة فٌهددا علددى المحافظددة علددى التجربددة االتحادٌددة

معارضة حقٌقٌة ،كما حجدب تعددد الدوالءات المحلٌدة تكدون حركدات سٌاسدٌة علدى النحدو السدائد فدً 
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اٌجاد دستور دائدم للدبالد، وتوسدٌع الصدالحٌات التشدرٌعٌة على لب الشعبٌة وقتصرت المطا الكوٌت.

كمدا عكسدت  ،(11) والرقابٌة للمجل  الوطنً، واتباع اسلوب االنتجابات المباشرة فً اجتٌار اعضائه

الصحافة اراء بعض النجب السٌاسٌة المطالبة باحددا  تحدول جدذري فدً مسدٌرة االتحداد مدن جدالل 

ائدم للدبالد، واسدتكمال بنداء الم سسدات االتحادٌدة، ووضدع حدد لحالدة التفكدك وضع دستور حددٌ  ود

 القائمة والسٌاسات المتناقضة لالمارات االعضاء فً االتحاد ولسٌاسة اغراع البالد بالعمالة االجنبٌة

(11) . 

بالنظم وفي الواقع ان ىذه االجراءات التي قامت بيا الحكومات الخميجية كانت تستيدف االنتقال    
الخميجية من المرحمة القبمية الى بناء الدولة بشكل تدريجي واستيعاب النخب المتعممة ضمن أجيزة 

 الدولة ومؤسساتيا .
وعند البحث عن االسباب التي دفعت الحكومات الخميجية الى تقديم الوعود باجراء االصالحات    

 نجد ذلك يرجع إلىت من القرن الماضي السياسية والمزيد من االنفتاح السياسي في عقد التسعينيا
 ,التي دفعت باتجاه اثارة مسألة المشاركة السياسية 0990 – 0991تأثير احداث الخميج في عامي 

واجبرت االنظمة السياسية في  ,واظيرتيا عمى السطح من جديد بين القوى السياسية واالجتماعية
  (22)دستورية وتقديم الوعود باجراء المزيد منياالخميج العربي عمى القيام باالصالحات السياسية وال

حيث تم لمس ذلك عمى مستوى االعالم والصحافة وحرية التعبير كمتنفس اريد منو ادارة االزمة   
بحيث ال تؤدي الى التفجر او التعقيد , ولكن ما تم التوصل اليو كان شكميًا في واقع الحال ولم تشيد 

 . التي تنعش االمال بالمزيد من االنفتاح والمشاركة السياسيةالمنطقة تمك التحوالت المطموبة 
 حقوق اإلنسان:رضايا مجلس التعاون الخليجي و -المبحث الثالث

قضٌة حقوق اإلنسان بدول مجلس التعاون الخلٌجً، حالها حال حقوق اإلنسان فً أغلب الدول     

العربٌة ، فهذه الدول ال تنظر بعٌن الرضا لكل النشاطات الخاصة بقضاٌا حقوق اإلنسان وتعدها 

جاوز ومناهضة لألمن الوطنً، وبما انه هنالك الكثٌر من الت ،نشاطات معادٌة ألنظمتها السٌاسٌة

فهً ترفض قٌام منظمات للدفاع عن حقوق  لذا على حقوق اإلنسان فً دول مجلس التعاون الخلٌجً

اإلنسان خوفاً من افتضاح حاالت انتهاك حقوق اإلنسان فً هذه الدول لدى أوساط الرأي العام 

 . (ٖٕ)الغربً

هود الدولٌة األساسٌة كذلك فأنها تتردد فً التوقٌع والتصدٌق أو االنضمام إلى المواثٌق والع   

لحقوق اإلنسان، فمن المعروف أن أكثر المؤشرات التً تدلل على عمق التزام الدول بحقوق 
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 ،8ٙٙٔكالعهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة عام  ،اإلنسان هو التوقٌع على المعاهدات الدولٌة

القضاء على التمٌٌز ضد المرلة  واتفاقٌة  ،8ٙٙٔوالعهد الدولً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة عام 

 وغٌرها من االتفاقٌات.  818ٔعام 

دول مجلس التعاون قد قامت بالتوقٌع على العدٌد من هذه االتفاقٌات وال سٌما تلك المتعلقة  إن   

بمناهضة التمٌٌز بكل إشكاله، واتفاقٌة حقوق الطفل، واتفاقٌة القضاء على العمل بالسخرة والعمل 

شرٌة حٌث اإلجباري، بٌد أن هذه المجموعة من الدول التً تتمتع بمستوٌات مرتفعة من التنمٌة الب

 -تصنف ضمن مجموعة الدول ذات التنمٌة البشرٌة العالٌة ما زالت ترفض التوقٌع والمصادقة 

المواثٌق الدولٌة التً اعتمدها المجتمع الدولً لحماٌة حقوق  أهمعلى بعض  -باستثناء دولة الكوٌت 

والقضاء على  ،واالجتماعٌة ،واالقتصادٌة ،والمدنٌة ،كالعهدٌن الدولٌٌن للحقوق السٌاسٌة اإلنسان

والقضاء على  ،واتفاقٌة المساواة فً األجر ،واتفاقٌة تكوٌن الجمعٌات والنقابات ،التمٌٌز ضد المرأة

شهدت ارتفاعاً كبٌراً فً  كانت قد . ورغم أن فترة التسعٌنٌات من القرن العشرٌنالتمٌز فً المهنة

لحرٌات السٌاسٌة والمدنٌة ، حٌث ارتفع عدد عدد الدول التً وقعت على العهد الدولً الخاص با

ٌّر موقفها  دولة. ٓ٘ٔ دولة إلى 8ٓة على هذا العهد من قعالموالدول  أال أن دول المجلس لم تغ

الرافض للتصدٌق على أهم المعاهدات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان ، وما زالت هذه الدول حالها 

ة على هذه المعاهدات األمر الذي ٌضعف موقعها قصاددولة أخرى مترددة فً التوقٌع والم ٖٓحال 

 .(ٕٗ)القانونً واألخالقً فً مجال حقوق اإلنسان

األنظمة السٌاسٌة لدول الخلٌج تتمسك دالما ً برفض التوقٌع على هذه  إنومن الجدٌر بالمالحظة   

كانت هذه األنظمة االتفاقٌات والمعاهدات مبررة ً ذلك بأنها تتعارض مع الشرٌعة اإلسالمٌة،  ولما 

بعضها تعتبر دستورها القرلن الكرٌم ، فهً تنطلق  أنبل  ،تدعً بأنها تتمسك بالشرٌعة اإلسالمٌة

والتً ترى فٌها مخالفة لنصوص الشرٌعة وخاصة ً  ،من هذا المنطلق فً رفضها لتلك المعاهدات

 .  (25) فً قضٌة المرلة والعقوبات فً اإلسالم

وٌمكن اإلطالع على أوضاع حقوق اإلنسان فً دول المجلس من خالل تقارٌر منظمة العفو     

تقارٌر هذه المنظمة تعد من أكثر التقارٌر موضوعٌة واعتداالً وتعتمد أساساً على  إنالدولٌة ، حٌث 

ورصد  ،وتعمل المنظمة من اجل احترام حقوق اإلنسان . دولة ٓٗٔالعمل التطوعً فً أكثر من 

وٌشٌر تقرٌر منظمة العفو الدولٌة  .الت االنتهاكات واالعتداءات الحكومٌة على حرٌات األفرادحا

بما فً ذلك  ،اتساع نطاق انتهاكات حقوق اإلنسان فً بعض دول مجلس التعاون إلى ٕٕٓٓلعام 
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فراد حاالت اعتقال وتقٌٌد للحرٌات المدنٌة والسٌاسٌة فً المجتمع . فقد تم توقٌف عدد كبٌر من األ

وربما تم تسلٌم  ،م فً جمٌع دول مجلس التعاونٕٔٓٓأٌلول / سبتمبر  ٔٔوذلك بعد أحداث 

 بعضهم للسلطات األمرٌكٌة .

فقد اتخذت  ،الخطوات اإلصالحٌة التً اتخذت فً البحرٌن إلىلكن التقرٌر ٌنظر بارتٌاح    

لاللتزام بالحرٌات وحقوق م ٕٔٓٓ، كما ٌصفها التقرٌر خالل عام جادة البحرٌن خطوات إصالحٌة

اإلنسان ، فقد تم إصدار عفو عام عن جمٌع السجناء السٌاسٌٌن ، وتم إلغاء قانون الطوارئ وسمح 

ولكن  .وأعطٌت الجنسٌة لحوالً سبعة اآلف من الـ)بدون( ،للمبعدٌن بالعودة بدون شروط مسبقة

 أكثرل الوطنً الذي شارك فٌه كانت الخطوة األهم فً ذلك هو إجراء استفتاء حر حول مٌثاق العم

 % الذي اقر مبدأ قٌام برلمان منتخب ذي صالحٌات تشرٌعٌة. 89من 

إما فٌما ٌتعلق بالسعودٌة فان التقرٌر ٌشٌر إلى وجود حاالت اعتقال كثٌرة إال انه ال توجد أرقام    

وٌشٌر  .والتوقٌف لمدة طوٌلة بدون محاكمة ،دقٌقة عن عدد المتعقلٌن الذٌن ٌتعرضون للتعذٌب

بحوالً  اإلعداموقد نفذت أحكام  ،ةالتنفٌذٌالقضاء فً السعودٌة ٌنفذ تعلٌمات السلطة  إن إلىالتقرٌر 

وان هذه المحاكمات السٌاسٌة تتم فً محاكم مغلقة. وفٌما ٌتعلق بالحقوق المدٌنة فان  ،شخصاً  18

والتجمع  ،نة مصادرة فً السعودٌة والجمعٌات ممنوعةالحقوق المدٌ أن إلىالتقرٌر ٌشٌر 

، ولكن رغم الحالة القاتمة لحقوق  المرأةوالمظاهرات غٌر مسموح بها ، فضالً عن تقٌٌد حرٌة 

 اإلصالحاتمجموعة من  إدخالعن نٌتها  أعلنتالسلطات السعودٌة  أن أالفً السعودٌة  اإلنسان

 .  (ٕٙ)ناإلنساالتشرٌعٌة التً لها عالقة بحقوق 

حالة  1ٓو ،معتقالً سٌاسٌاً  ٓٗوجود  إلىفٌشٌر التقرٌر  األخرىدول المجلس  إلىبالنسبة  أما   

، وقد صدر الحكم على خمسة 88ٔٔالغزو العراقً عام  بأحداثاختفاء فً الكوٌت لها عالقة 

 ٔٔ أحداثبعد  أشخاصكما تم اعتقال عدة  ،وتم تنفٌذ الحكم فً ثالث حاالت ،باإلعدام أشخاص

 وقد تعرضوا للتعذٌب والمعاملة القاسٌة . ٕٔٓٓ/ سبتمبر  أٌلول

على اثنٌن لخرٌن ، وقد  باإلعدامشخصاً وصدر حكم  ٘ٔفً  اإلعداموفً عمان فقد تم تنفٌذ حكم    

إصالحات قضالٌة بما فً ذلك صدور تشرٌعات لها عالقة  ٕٕٓٓشهدت عمان خالل عام 

شخصاً ، كما صدر فً  ٕٓفان التقرٌر ٌذكر انه تم إصدار حكم بحق بالحرٌات المدنٌة. وفً قطر 

وفً األمارات صدر حكمان  . ت والنشر ٌحتوي على عقوبات صارمةقطر قانون للمطبوعا

باإلعدام خالل العام المذكور، وتم توقٌف عدد غٌر محدد من المواطنٌن من الذٌن لهم عالقة بتنظٌم 
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من  الكتابة فً  األماراتبجامعة  أساتذةد من الكتاب من بٌنهم كما استمر قرار منع عد ،القاعدة

 . (1ٕ)الصحف المحلٌة

المنطقة العربٌة بما فٌها دول مجلس  أن إلى ٕٕٓٓوٌخلص تقرٌر منظمة العفو الدولٌة لعام    

. وان الحملة  اإلنسانالمناطق فً العالم تعانً من انتهاكات خطٌرة لحقوق  أكثرالتعاون هً من 

فً هذه الدول . حٌث سارعت معظم  اإلنسانعمقت مأزق حقوق  اإلرهابالدولٌة لمكافحة 

التً تنتهك الحقوق  وإجراءاتهاتشدٌد تشرٌعاتها  إلىالحكومات العربٌة والخلٌجٌة منها بشكل خاص 

 . (9ٕ)على سٌادة القانون األمنغلبت اعتبارات  أنالسٌاسٌة والحرٌات العامة بعد 

فً دول مجلس التعاون هو تقرٌر وزارة  اإلنسانانتقادا ً لواقع حقوق  األكثرومن التقارٌر   

( لدول مجلس التعاون  ٕ٘ٓٓالسنوي والذي وجه انتقادات فً هذا العام  )  األمرٌكٌةالخارجٌة 

جه التقرٌر دول الخلٌج توا أن إلىالتقرٌر  أشاروذلك فً مسالة االتـّجار بالبشر فً هذه الدول ، فقد 

دول خلٌجٌة  أربع، وقد حدد التقرٌر لخاصة لمكافحة االتــّجار بالبشرتدهورا ً وضعفا ً فً جهودها ا

 .التً لم تبذل جهودا ً ملحوظة لمعالجة هذه المشكلة  واألمارات ،وقطر ،والسعودٌة ،هً الكوٌت

االستغالل  أودول الخلٌج تستغل البشر من النساء لغرض الخدمة المنزلٌة  أن إلىالتقرٌر  وأضاف

وكذلك وجه التقرٌر  .الصبٌان فٌتم استخدامهم فً ركوب الجمال وفً سباقات الهجن إماالجنسً ، 

تزال   هذه الدول ال أنالسٌاسٌة حٌث  اإلنسانانتقادا ً للدول الخلٌجٌة فً مجال حقوق وحرٌات 

ووضعها التقرٌر ضمن قالمة الدول المصنفة  ،القٌود على الحرٌات السٌاسٌة تضع الكثٌر من

 .(8ٕ) بالضعٌفة

دول مجلس التعاون الخلٌجً الزالت  إن إلىم  ٕ٘ٓٓفٌما ٌشٌر تقرٌر منظمة العفو الدولٌة لعام    

 ،ةتمارس عملٌات االعتقال والمالحقة للكثٌر من الناشطٌن وخاصة فً المملكة العربٌة السعودٌ

، وكذلك منع  اإلرهابٌسمى بالحرب على  ما إطارحٌث انه تم احتجاز الكثٌر منهم فٌها وذلك فً 

 . (ٕ)المرلة حقوقها السٌاسٌة أعطاءالتجمع والمظاهرات وعدم 

هذه الدول ،  أن إلىفً دول مجلس نخلص  اإلنسانومن خالل هذا االستعراض الموجز لحقوق    

ال قٌمة  أن، حٌث  اإلنسانمثلها مثل باقً دول العالم الثالث ، تعانً من انتهاكات خطٌرة لحقوق 

السٌاسٌة فٌها التً هً  األنظمةمن خالل السلطة والثروة ، كما وان  أالفً هذه الدول  لإلنسان

حقٌقٌة فً مجال  دة وضغوط دولٌة جا أليتتعرض  موالٌة للوالٌات المتحدة والدول الغربٌة ال

وبالتالً  . األمرٌكٌة، كالتً تتعرض لها الدول المعارضة للسٌاسات والهٌمنة  اإلنسانانتهاك حقوق 
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ٌمكننا القول من خالل هذه الواقع لحقوق اإلنسان فً الدول الخلٌجٌة أن المجلس التعاون الخلٌجً لم 

 ٌساهم بشكل اٌجابً فً تدعٌم حقوق اإلنسان الخلٌجً.

 االصالح السياسي: مجال تقييم دور مجلس التعاون الخليجي في ـــمبحث الرابع ال

فً ظل  -بالرغم من أن عملٌة اإلصالح السٌاسً التً شهدتها دول الخلٌج خالل العقد األخٌر  

وجود مجلس التعاون كانت قد وضعت النظم السٌاسٌة لهذه المنطقة على أعتاب مرحلة التحدٌث، 

العملٌة بقً حصادها فً نهاٌة  وبالرغم من تفاوت ما تم تحقٌقه من حالة إلى أخرى.. أال أن هذه

فً تلك المنطقة، على األقل  حقٌقةالمطاف محدودا، وال ٌمكن المراهنة علٌه لخلق نظم دٌمقراطٌة 

والمتمثل بحفظ أمن الخلٌج  إلى أن الهاجس األمنً األساسفً المدى القرٌب . وذلك راجع بالدرجة 

م هذا المجلس لذا فأن الجهود كانت قد كان السبب الرلٌسً وراء قٌا من االعتداءات الخارجٌة،

 .(30)، هذا من جهةاألخرى جوانبعلى حساب ال جانبتحقٌق هذا ال حولبالدرجة األساس  تتمحور

ة سٌرومن جهة ثانٌة أنه على الرغم من أن دٌباجة النظام االساسً المجلس تؤكد على استكمال م

الوحدة بٌن شعوبها فأن المسألة تكاد تقف التعاون بٌن أقطار المجلس بهدف الوصول الى االندماج و

واللجان، ولٌس هناك للٌة من البداٌة لتحقٌق التدرج فً الوصول الى االندماج أو  عند حد المجلس

الوحدة ، وبالتالً كان المجلس لٌس أكثر من مجلس ولجان وزارٌة تسندها أمانة عامة ، ولٌس هناك 

ن الطبٌعً أن ٌكون المجلس لقاء للقٌادات فً قمة ولهذا فإنه م .مشاركة على المستوى الشعبً

سنوٌة ولجان وزارٌة مهما تعددت لقاءاتها فً لقاءات رسمٌة تتناول قضاٌا تهم القٌادات بالدرجة 

 األولى .

ٌرى مارٌنا أوتاواى " أن عملٌة اإلصالح السٌاسً فً الخلٌج العربً فً  وفً هذا اإلطار    

لعالقات بٌن الشعوب مرحلة مبكرة ،وعندما نتكلم عن اإلصالح السٌاسً فنحن نتحدث عن تغٌٌر ا

إذا كانت هذه العالقات فً حاجة إلى التغٌٌر ؟ فإذا كانت اإلجابة نعم فنحن فً  ٌماوف ،والحكومات

ح هذه العالقات السٌاسٌة والتً تستدعى إصالحاً سٌاسٌاً من أجل تصحٌح وتعدٌل حاجة إلى إصال

أو بٌن الشعوب وحكامهم . وإذا نظرنا إلى  ،وابتكار للٌات جدٌدة فً العالقات بٌن الحكام وشعوبهم

دول الخلٌج وإلى العالقة بٌن الشعوب والحكام ، هل هى عالقة من طرف واحد وتبعٌة من الشعوب 

الذي ٌؤثر فً العالقة ؟ وهل الشعوب وافقت على هذه العالقة بمحض إرادتها ؟ أسللة غاٌة ؟  من 

 . (31) فً األهمٌة "

صاء انًضهظ بًؤعغاث شبّ يخكايهت , ٔنى حخٕلف ْزِ انًؤعغاث ػٍ أداء فضالً عن ذلك      

ٔ عٛاعٙ أٔ أػًانٓا , نكٍ انظٛغت االعخشػائٛت انخٙ لاو ػهٛٓا انًضهظ بٍٛ حٕصّ الخظاد٘ أ

ػغكش٘, أدٖ إنٗ غٛاب األْذاف انًشخشكت يًا ػطم اٜنٛت انمادسة ػهٗ حغمٛك انطًٕعاث . ٔٚشٖ 
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انبؼغ أٌ انًضهظ كاٌ لذ حٕفش نّ انبُاء انًؤعغٙ نكٍ غاب انذٔس انًؤعغٙ فٙ انؼًم , ألٌ انذٔل 

 األػؼاء نى حؼؾ انًضهظ دٔساً أكبش يٍ خالل انخُاصل ػٍ صضء يٍ عٛادحٓا.

كًا ػاَٗ انضٓاص انًضهظ لظٕساً فُٛاً فٙ لذسحّ ػهٗ أٌ ٚطشط ُٔٚفز بشكم يٕػٕػٙ ٔيُٓٙ      

ٚخى انخٕطم إنٗ  لشاساث انمًت ٔانبشايش انًشخشكت ٔأْذاف انًضهظ . بم أٌ انبشايش انًشخشكت ال

 احفاق بشأَٓا إال بؼذ صٓذ يؼٍ ٔحفأع ؽٕٚم نغٛاب انشآ٘ انًخخض انغذٚذ فٙ أعشع ٔلج
(32)

   . 

موحد قابل خلٌجً )علً الكواري ( أنه من الضروري وجود نواة لكٌان سٌاسً الدكتوروٌوضح     

ومثل  ،وٌمتلك من الوسالل واالدوات لالزمة لتنفٌذ استراتٌجٌة التنمٌة والتكامل ،للتكامل واالندماج

عقداً سٌاسٌاً وٌجب أن ٌمثل  ،هذا الكٌان البد من أن ٌتنازل له االقطار عن جزء من سٌادتها

 .(ٖٖ)وتنظٌمٌاً ال مكان فٌه للسٌادة المطلقة ألي من األقطار المنظمة الٌه 

)تركً الحمد( أن المؤسسات السٌاسٌة الخلٌجٌة المشتركة فً مجلس التعاون كلها على  رىوٌ   

مستوى النخب أو القمة خالٌة تماماً من أٌة مؤسسات على مستوى القاعدة ، أي مواطنً أقطار 

مجلس ، أي أنها خالٌة من المؤسسات التمثٌلٌة على مستوى القاعدة وهذا ٌخلق فجوة كبٌرة مما ال

ٌعٌق تطور الوعً الوحدوي فً ما بٌنها وٌقف حجر عثر فً سبٌل تشاركها ثقافٌاً وحتى مصلحٌاً 

 .(ٖٗ)مما ٌجعل النزعة القطرٌة تنمو 

الخلٌجً ٌهدف الى الحفاظ على االوضاع وٌعتقد الكثٌر من ابناء المنطقة أن مجلس التعاون    

وعند استطالع اراء النخبة فً دول مجلس القالمة كما هً وانه لٌس تجمعاً لشعوب المنطقة. 

التعاون الخلٌجٌة حول اهم المعوقات التعاون الخلٌجً نجد انها تتمثل بــ: غٌاب المشاركة السٌاسٌة 

ة ، والروح القطرٌة والعشالرٌة، ونقص القوى فً صنع القرارات السٌاسٌة ، والنزاعات الحدودٌ

العاملة المدربة تدرٌباً حسناً ، واالعتماد المفرط على االسواق االجنبٌة ، واالعتماد على سلعة 

 .(35)واحدة هً النفط ....

تركٌز العمل من أجل تكوٌن كتلة سٌاسٌة  إلىفً حاجة دول هذه المنطقة تقدم ٌتبٌن أن  ماعلى و    

المتدرجة لتصل فً النهاٌة إلى إتحاد فدرالً بٌن أقطارها  االتحاداتفً شكل أنواع من  واقتصادٌة

وفقاً لما جاء فً النظام األساسً لمجلس التعاون، فإقامة إتحاد فدرالً بٌن دول المنطقة تتنازل فٌه 

ة التنمٌة.  وأن عن جزء من سٌادتها فً مجال الدفاع، والسٌاسٌة الخارجٌة، وسٌاس ابتداءالدول 

، ونظام قضالً إتحادي ٌكرس حكم القانون، ال ٌمكن أن ٌتم  اتحادٌةإقامة سلطة تشرٌعٌة وتنفٌذٌة 
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إال بإجراء تغٌٌرات هٌكلٌة فً داخل األقطار األعضاء، وفً مؤسسات المجلس نفسه، فكلما سعت 

من بناء مؤسسات دٌمقراطٌة فً داخلها، أصبح باإلمكان التنازل عن  لالقتراباألقطار األعضاء 

السٌادة الوطنٌة لمصلحة السٌادة المشتركة، وكلما أعطٌت مؤسسات المجلس صالحٌات قانونٌة 

وإدارٌة تعلو على المؤسسات الوطنٌة ، كما هو الحال مثال بالنسبة لإلتحاد األوربً، أصبح 

ى أسس دالمة ال تتأثر فً األهواء، والمصالح اآلنٌة، فضال عن ذلك ، باإلمكان بناء تلك الكتلة عل

قومً،  إقلٌمًفإن تجسٌد كٌان إتحادي سوف ٌسمح بفرص حقٌقٌة للتنمٌة، وٌفتح أفاقا لتحقٌق أمن 

وهذان المكسبان هما السبٌل لتحقٌق بنود اإلصالح األخرى إال وهً عالج البطالة، وتأسٌس شبكة 

حق التعلٌم والعالج، وإصالح الخلل السكانً، والخلل اإلنتاجً واألمنً إلى  أمان ضدها ، وضمان

 . جانب تصحٌح العالقة بٌن الحاكم والمحكوم ، وتعزٌز مطلب الدٌمقراطٌة ، وحقوق اإلنسان

، وإلى حد كبٌر أٌضان قٌام هذه الكتلة الوحدوٌة لن ٌخلق توازنا إقلٌمٌا فقط، وإنما سٌقلص إ   

أمنٌة ثنالٌة، كما  واتفاقٌاتالً الخطر على الوجود األجنبً المتمثل فً شكل معاهدات الح االعتماد

 التصاقتقلل من حجم اإلنفاق العسكري، وفً بناء مزٌد من الشفافٌة اإلدارٌة والمالٌة، وأخٌراً ٌقوي 

حركة البلدان العربٌة فً الخلٌج لمحٌطها العربً القومً، وهذا لن ٌأتً إال عندما تكون هناك 

لإلصالح فاعلة، وعاقلة على أرض الواقع، تكسب إلى جانبها رأٌاً عاماً إقلٌمٌاً ودولٌاً، أهلٌا 

، بعد أن أمتزج فً عالم الٌوم الداخل مع الخارج، وأصبح الخارج فاعالً ربما اإلمكانورسمٌاً بقدر 

اإلصالح من الداخل أكثر أحٌاناً من الداخل فً أوضاع  مثل أوضاع هذه المنطقة، وال بد لحركة 

من أن تقدم نفسها، وتؤكد مصداقٌتها، وتراعً المصالح المشروعة للشعوب والدول فً إطار 

 المصالح الوطنٌة، وثواب مجتمعاتها. 

 

 اتمةالخ

السٌاسً مازال  اإلصالحالتعاون الدول الخلٌجٌة فً  من خالل ما تقدم ٌتبٌن لنا أن دور مجلس   

على الرغم من التحوالت الملحوظة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً اتجاه  ،دون الحد المطلوب

تلك التحوالت ما زالت تعانً فً اغلبها  أن أالاالنفتاح السٌاسً الداخلً وبناء المؤسسات التشرٌعٌة 

جذرٌة طالت المفاهٌم  إجراءاتمن التردد والحذر، ولعل باستثناء ما تم مؤخراً فً البحرٌن من 



 هجلة جاهعة االنبار للعلوم االنسانية

 3122 ثانيالعذد ال

 

 دور هجلس التعاوى الخليجي في عولية اإلصالح السياسي 

  د.طعوه  هحوذ يوسف                        م.هادي هشعاى ربيع

ما  األخرىالتجربة الكوٌتٌة فان التحوالت فً دول الخلٌج  إلى باإلضافةلنظام الحكم ،  ةاألساسٌ

 المؤسسٌة وفصل السلطات . إلىمزٌد من التحرك واالنفتاح وصوالً  إلىزالت بحاجة 

، المجلسالسٌاسٌة أهم التحدٌات الداخلٌة التً تقف عالقاً أمام انطالق فاعلٌة  اإلصالحاتوتمثل     

على دوله التحرك بصورة جادة نحو توسٌع دالرة المشاركة فً صنع القرار  إلزاما أصبحلذا 

وتوظٌفها  ،اإلنسان، ومراعاة حقوق التراضً والتوافق إلىوتكرٌس الشرعٌة المستندة  ،السٌاسً

  لضمان بقاء المجلس على الساحة السٌاسٌة ومضاعفة فاعلٌته. 

ي ٌواجه أصحاب السلطة فً دول هذه المنطقة هو تهدٌد وكما هو ثابت وٌقٌن إن التهدٌد الذ  

 االحتماءسٌاسة دفاع ذاتٌة باألساس عن طرٌق  اعتمادخارجً بالدرجة األولى، وهذا ٌتطلب منهم 

بالقوى الوطنٌة الفاعلة لتحقٌق المنعة، وحماٌة الذات، وذلك بتجسٌر الفجوة مع تلك القوى، 

الجمٌع للوقوف بوجه تلك التهدٌدات والتغٌٌرات التً والتوصل معهم إلى قواسم مشتركة تحمً 

تفرض من الخارج، والتً قد ال تتناسب مع طبٌعة وثقافة مجتمعات دول المجلس، وإن تصبح 

المعتقدات والثقافة هً اإلطار العام الحاكم لحركة اإلصالح المنشود، بحٌث ال ٌحدث تخط لهذا 

ثقافة التغٌٌر بقدر ما ٌعنً تطوٌع الثقافة السالدة بحٌث  الترتٌب المهم، وهذا ال ٌعنً التحجر قبالة

تصبح أكثر موالمة لما هو مطلوب إحداثه فً سبٌل اإلصالح، ألنه لم تفلح أمة تركت ثوابتها 

 وثقافتها فً إصالح أحوالها وتحدٌثها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث: هوامش

                                                           
1

د. ظافش يغًذ انؼضًٙ, أيٍ انخهٛش انؼشبٙ حطٕسِ ٔ إشكانٛاحّ يٍ يُظٕس انؼاللاث اإللهًٛٛت  - 

 .456-448, ص 2006ٔانذٔنٛت , بٛشٔث, يشكض دساعاث انٕعذة انؼشبٛت, 
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2

د.ػهٙ خهٛفت انكٕاس٘, يخطهباث حغمٛك أصُذة إطالط صزس٘ يٍ انذاخم فٙ دٔل يضهظ انخؼأٌ,  - 

(, 321يضهت انًغخمبم انؼشبٙ, بٛشٔث , يشكض دساعاث انٕعذة انؼشبٛت , انغُت انزاَٛت ػشش, انؼذد)

 .56, ص 2005
3

: نحو ر ٌة مستقبلٌة لتعةٌة المساعً د.علً جلٌفة الكواري، الجلٌ  العربً والدٌمقراطٌة- 
 .91- 91،  ن1111بٌروت، مركة دراسات الوحدة العربٌة،  الدٌمقراطٌة،

4
ابخغاو عٓٛم انكخبٙ, انخغٕالث انذًٚمشاؽٛت فٙ يُطمت دٔل يضهظ انخؼأٌ انخهٛضٙ , يضهت  - 

 .119-218, ص2000( , حًٕص , 257( , انؼذد )23انًغخمبم انؼشبٙ , انغُت )
5
 . 221-220, ص نفس المصدر - 
6

, انماْشة , يشكض دساعاث انغٛاعٛت ٔاإلعخشاحٛضٛت بًؤعغت 1996انخمشٚش االعخشاحٛضٙ انؼشبٙ  - 

 .2, ص1997األْشاو , 
7

-ٔالء ػهٙ انبغٛش٘, انخغٕل انذًٚمشاؽٙ فٙ دٔل يضهظ انخؼأٌ انخهٛضٙ فٙ انخغؼُٛٛاث - 

( ,كإٌَ 2األعباب ٔانخذاػٛاث, يضهت انًغخمبم, بغذاد,يشكض انًغخمبم نهذساعاث ٔانبغٕد, انؼذد)

 .8-6, ص 2006انزاَٙ 
8

خغشٚش, يضهت انغٛاعت انذٔنٛت, د. فالط انًذٚشط, انخضًؼاث انغٛاعٛت انكٕٚخٛت فٙ يشعهت يا بؼذ ان - 

 .92-90,ص 1993(,15(, انؼذد)20انغُت )

ْددذٖ يٛددخكظ, يضهددظ انخؼددأٌ ٔيددا بؼددذ األصيددت, انٕالددغ, ٔانخغددذٚاث, ٔاألفدداق, يضهددت انًغددخمبم  - 9

 .101, ص 1993( , شباؽ , 168( , انؼذد )15انؼشبٙ , انغُت )
10
 .234ابخغاو عٓٛم انكخبٙ, يظذس عبك ركشِ, ص - 

 .102ْذٖ يٛخكظ, يظذس عبك ركشِ, ص-11

 َفظ انًشصغ انغابك. - 12

 . 227ابخغاو عٓٛم انكخبٙ , يظذس عبك ركشِ , ص-13

انًٕنٗ, انُظاو انغٛاعٙ انبغشُٚٙ دساعت فٙ انخطٕساث ٔانًؤعغاث انغٛاعٛت  عؼذ يغغٍ يطش -14

,  ص  2002, سعانت ياصغخٛش , كهٛت انؼهٕو انغٛاعٛت , صايؼت بغذاد ,  1990انًؼاطشة يُز ػاو 

36  . 
15
 .103ْذٖ يٛخكظ , يظذس عبك ركشِ, ص - 
16

  .   225ابخغاو عٓٛم انكخبٙ , يظذس عبك ركشِ , ص -
17

فخغٙ انؼفٛفٙ , انذًٚمشاؽٛت ٔانهبشانٛت فٙ انًًاسعت انغٛاعٛت نذٔنت لطش , يضهت انًغخمبم انؼشبٙ  -

   .59., ص2003( , كإٌَ االٔل , 298( , انؼذد )25, انغُت )

, انشاسلت  , داس انخهٛش نهظغافت ٔانطباػت  2001 – 2000انخمشٚش االعخشاحٛضٙ انخهٛضٙ ,  -18

 . 223, ص2001ٔانُشش, 

  . 56فخغٙ ػفٛفٙ , يظذس عبك ركشِ  , ص-19
20

 .227ابخغاو عٓٛم انكخبٙ, يظذس عبك ركشِ, ص -
21

بٛشٔث , يشكض دساعاث هللا , آنٛاث انخغٛٛش انذًٚمشاؽٙ فٙ انٕؽٍ انؼشبٙ ,  د. رُاء فؤاد ػبذ -

 .187, ص1997انٕعذة انؼشبٛت , 

  . 189, صَفظ انًظذس -22

ػاطى يغًذ ػًشاٌ , انخغذٚذ ٔاالعخمشاس انغٛاعٙ فٙ دٔل يضهظ انخؼدأٌ انخهٛضدٙ فدٙ ظدم  -23

 . 225ص  , 2000انغمبت انُفطٛت , اؽشٔعت دكخٕساِ كهٛت انؼهٕو انغٛاعٛت ,  صايؼت بغذاد , 
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د. ػبذ انخانك ػبذ هللا ,انبؼذ انغٛاعٙ نهخًُٛت انبششٚت: عانت دٔل يضهظ انخؼأٌ انخهٛضٙ,  -42

 .  103ص, 2003(, َٛغاٌ 290انؼذد )بٛشٔث, يشكض دساعاث انٕعذة انؼشبٛت, انًغخمبم انؼشبٙ, 
25
 .113, صركشِ يظذس عبك ,. ػبذ انخانك ػبذ هللا  - 

 .  10, نُذٌ , انًُظًت ,  ص 2002او يُظًت انؼفٕ انذٔنٛت , حمشٚش ػ  -26

 .11يظذس عبك ركشِ, ص , 2002يُظًت انؼفٕ انذٔنٛت , حمشٚش ػاو  -27

 .12َفظ انًظذس, ص -28

 ( , االَخشَٛج 2005نؼاو ) اإلَغاٌحمشٚش ٔصاسة انخاسصٛت االيشٚكٛت عٕل عمٕق  -29
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 .466د. ظافش يغًذ انؼضًٙ , يظذس عبك ركشِ, ص  - 
31
 .19أالء ػهٙ انبغٛش٘, يظذس عبك ركشِ, ص  - 
32
 . 461د. ظافش يغًذ انؼضًٙ , يظذس عبك ركشِ, ص  - 

ؼايت إلعخشاحٛضٛت انخًُٛت فٙ د.ػهٙ انكٕاس٘, َغٕ إعخشاحٛضٛت بذٚهت نهخًُٛت انشايهت : ياليظ ان -33

إؽاس احغاد ألطاس يضهظ انخؼأٌ ٔحكايهٓا يغ بمٛت األلطاس انؼشبٛت, بٛشٔث, يشكض دساعاث انٕعذة 

 .118, ص 1985انؼشبٛت, 
34
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, 1997(, َٛغاٌ/ابشٚم 218انٕعذة انؼشبٛت, انغُت انخاعؼت ػشش, انؼذد) انؼشبٙ, بٛشٔث , يشكض 

 .18-17ص
35
 .108َفظ انًظذس ,ص  - 

 

 

 

 المصادر

 الكتب : -1

علً خلٌفة الكواري، الخلٌج العربً والدٌمقراطٌة ، نحو رؤٌة مستقبلٌة لتعزٌز المساعً د.ـ 

 .ٕٕٓٓأغسطس الدٌمقراطٌة، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، 
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التنمٌة  إلستراتٌجٌةبدٌلة للتنمٌة الشاملة : مالمح العامة  إستراتٌجٌةعلً  خلٌفة الكواري، نحو د.ـ 

العربٌة، بٌروت، مركز دراسات  األقطارفً إطار اتحاد أقطار مجلس التعاون وتكاملها مع بقٌة 

 .89٘ٔالوحدة العربٌة، 

بٌروت ، مركز ٌمقراطً فً الوطن العربً ، بٌروت، هللا ، للٌات التغٌٌر الد ثناء فؤاد عبدـ 

 .881ٔدراسات الوحدة العربٌة ، 

ـ د. ظافر محمد العجمً، أمن الخلٌج العربً تطوره و إشكالٌاته من منظور العالقات اإلقلٌمٌة  

 .ٕٙٓٓوالدولٌة ، بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، 

 طاريح:إلـ الرسائل وا2

المولى، النظام السٌاسً البحرٌنً دراسة فً التطورات والمؤسسات السٌاسٌة  سعد محسن مطر ــ

 . ٕٕٓٓ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة العلوم السٌاسٌة ، جامعة بغداد ،  88ٓٔالمعاصرة منذ عام 

ــ عاصم محمد عمران ، التحدٌث واالستقرار السٌاسً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً ظل 

 .ٕٓٓٓحة دكتوراه كلٌة العلوم السٌاسٌة ،  جامعة بغداد ، الحقبة النفطٌة ، أطرو

 الدوريات والمجالت:-3

ـ ابتسام سهٌل الكتبً ، التحوالت الدٌمقراطٌة فً منطقة دول مجلس التعاون الخلٌجً ، مجلة 

 . ٕٓٓٓ( ، تموز ، 1ٕ٘( ، العدد )ٖٕالمستقبل العربً ، السنة )

لخلٌجً : توجه نحو االندماج أم االنفراط ، مجلة المستقبل ــ أسامة عبد الرحمن ، مجلس التعاون ا

 .881ٔ، السنة التاسعة عشر، نٌسان/ابرٌل 9ٕٔالعربً، بٌروت ، مركز الوحدة العربٌة، العدد 

ـ عبد الخالق عبد هللا ،البعد السٌاسً للتنمٌة البشرٌة: حالة دول مجلس التعاون الخلٌجً، المستقبل 

 ٖٕٓٓ(، نٌسان 8ٕٓاسات الوحدة العربٌة، العدد )العربً، بٌروت، مركز در

علً خلٌفة الكواري، متطلبات تحقٌق أجندة إصالح جذري من الداخل فً دول مجلس التعاون، د.ـ 

، السنة الثانٌة عشر ، ٕٖٔمجلة المستقبل العربً، بٌروت ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، العدد 

ٕٓٓ٘. 

فتحً العفٌفً ، الدٌمقراطٌة واللبرالٌة فً الممارسة السٌاسٌة لدولة قطر ، مجلة المستقبل العربً ـ 

 . ٖٕٓٓ،  األول( ، كانون 89ٕ( ، العدد )ٕ٘، السنة )
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ـ د. فالح المدٌرس ، التجمعات السٌاسٌة الكوٌتٌة فً مرحلة ما بعد التحرٌر ، مجلة السٌاسة الدولٌة 

 88ٖٔ( ، ٘ٔ)( ، العددٕٓ، السنة )

األسباب -ـ والء علً البحٌري، التحول الدٌمقراطً فً دول مجلس التعاون الخلٌجً فً التسعٌنٌات

( ،كانون الثانً ٕوالتداعٌات، مجلة المستقبل، بغداد،مركز المستقبل للدراسات والبحوث، العدد)

ٕٓٓٙ. 

األفاق، مجلة المستقبل العربً ـ هدى مٌتكس، مجلس التعاون وما بعد األزمة، الواقع، والتحدٌات، و

 .88ٖٔ( ، شباط ، 9ٙٔ( ، العدد )٘ٔ، السنة )

 مصادر أخرى:-4

 أحمد منٌسً،  االنفتاح السٌاسً فً الخلٌج.. بٌن المحفزات والمعوقات، موقع إسالم أون الٌن. -

عة ، الشارقة  ، دار الخلٌج للصحافة والطبا ٕٔٓٓ – ٕٓٓٓالتقرٌر االستراتٌجً الخلٌجً ،  ـ

 .ٕٔٓٓوالنشر، 

، القاهرة ، مركز دراسات السٌاسٌة واإلستراتٌجٌة بمؤسسة 88ٙٔالتقرٌر االستراتٌجً العربً  -

 . 881ٔاألهرام ، 

 ( ، االنترنٌت ٕ٘ٓٓلعام ) اإلنسانتقرٌر وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة حول حقوق  -
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 تقرٌر منظمة العفو الدولٌة.-

 


