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جستارگشایی
شوراي همكاري خليجفارس ،در زیرسيستم خليجفارس بهعنوان پيشرفتهترین نمونه همگرایي و
منطقهگرایي در منطقه خاورميانه و شمال آفریقا مطررح اسرت .مظحترات سياسري ،اقتصرادي،
امنيتي و دفاعي ،ضررورت ایجراد سرازوكار درونمنطقرهاي را برراي دولرتهراي عربري حاشريه
خليجفارس بهاستثناي عراق ایجاد كرد .اگرچه تا سال  1981با وجرود ترظشهراي مرداوم ایرن
سازوكار فراهم نشد ،اما بهتدریج تداوم شرایط باعث شد كه ایرن دولرتهرا ایجراد یرك سرازمان
منطقه اي و حركت بهسوي همگرایي و منطقهگرایري را برراي مقابلره برا چرالشهراي سياسري،
امنيتي ،اقتصادي در دستور كار قرار دهند و به دنبال آن سياستهاي منطقرهاي را هماهنرگ و
اهداف مشترک را دنبال كنند .البته باید توجه داشت كه سازمان منطقهاي ابزاري براي تسرهيل
مذاكره مستقيم ميان دولتها است ،اما صرف شكلگيري و رشد اینگونه آنها به معنراي تحقرق
منطقهگرایي نيست و نوع توافق و كيفيت آنها است كره سرطه همگرایري را مشری

مريكنرد

(مستقيمي و قوامملكي .)124 :1378 ،آیا این مسئله در مورد شوراي همكاري خليجفارس نيرز
كه تحليلگران آن را بهعنوان پيشرفتهترین نمونه منطقرهگرایري در خاورميانره و شرمال آفریقرا
ميدانند ،صدق ميكند؟ با علم به اینكه منطقهگرایي در بسرتر یرك سرامانه منطقرهاي رشرد و
توسعه ميیابد ،امكانات و چالشهاي شكلگيري یك سامانه منطقهاي در قالب شوراي همكاري
خليجفارس چيست؟ شاخ هاي الگوي سامانه منطقهاي به تفكيك ترا چره حرد برا ایرن شرورا
تطبيق دارد؟ پاسخ به این پرسشهرا مسرتلزم طررح ایرن فرضريه اسرت كره شروراي همكراري
خليجفارس ،به لحاظ جغرافيایي و الزامات ژئوپليتيكي كه مهمترین متغير در سرامانه منطقرهاي
ميباشد ،از توانمندي الزم برخوردار است .از بُعد سياسي و مشابهت نتام سياسري تروان برالقوه
باالیي براي ایجاد سامانه منطقهاي دارد؛ هرچند در شاخ

دموكراتيزاسيون ضرعي مريباشرد.

متغير امنيتي سامانه منطقهاي در شورا اهميت زیادي دارد و شرورا در حرال تشركيل مجموعره
امنيتي است .در بُعد اقتصادي نيز شورا توانسته برخي شاخ ها مانند مشابهتهراي اقتصرادي،
سرمایهگذاري مشترک و درآمد سرانه را حل كند ،اما در حوزه تجارت منطقرهاي و اقتصرادهاي
مكمل با تردید روبهرو است؛ بنابراین ميتوان گفت كه شوراي همكاري خليجفارس با چرالشهرا
و محدودیتهاي درون منطقهاي (متغيرهاي درون سامانهاي) زیادي مواجره نيسرت و موفقيرت
همگرایي و منطقهگرایي در بستر سامانه منطقهاي شورا امكانپذیر است.
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 .1بررسی پیشینه پژوهش
بحث سرامانه منطقرهاي شروراي همكراري خلريجفرارس در چرارچوب مطالعرات «همگرایري و
منطقهگرایي« قابلطرح است .در پژوهشهراي خرارجي ،مطالعرات بسريار زیرادي حرول محرور
همگرایي و منطقهگرایي اقتصادي در شوراي همكاري خليجفارس صورت گرفته است .از جملره
این پژوهشها ميتوان به مقاله نيل پاتریك 1با عنوان «شوراي همكاري خليجفرارس :همگرایري
دولتهاي خليجفارس یا مدیریت همكاري» ،مقاله ریچارد شيدیا2و همكاران ،با عنوان «در حرال
همگرایي ،نه همگرا شده؛ فرصتي براي همگرایي اقتصادي در شوراي همكراري خلريجفرارس» و
مقاله فِرد اچ السون 3با موضوع «دگرگوني در مدیریت اقتصراد منطقرهاي در شروراي همكراري
خليجفارس» و غيره اشاره كرد .در مطالعرات داخلري ،هرچنرد بره لحراظ نترري حرول سرامانه
منطقهاي كار شده است ،اما به جرأت ميتوان گفت كه چه در حوزه مطالعات منطقرهاي و چره
در حوزه اقتصاد سياسي بينالملل و اقتصاد بينالملل ،پرژوهش مسرتقل وسري و مهمري حرول
محررور همگرایرري و منطقررهگرایرري در شرروراي همكرراري خلرريجفررارس انجررامنشررده اسررت .ایررن
حاشيهگرایي نه متنگرایي در حوزه پژوهشهاي داخلي مرتبط برا موضروع ،یكري از مهرمتررین
نق ها و كاستيهاي نتام آموزشي -پژوهشي ما در حوزههاي میتل مطالعاتي ،برهویرژه علروم
سياسي است .جدا از پژوهشهاي داخلي (كه پژوهش مستقلي وجود ندارد) ،تمام پرژوهشهراي
خارجي ،به لحاظ محتروایي و سراختار تحليلري و تبيينري عمردت ها جنبره فراینردي همگرایري و
منطقهگرایي شوراي همكاري خليجفارس را موردبررسري قررار دادهانرد و هري یرك بره سرامانه
منطقهاي آنكه در واق  ،همگرایي و منطقرهگرایري در چرارچوب آن بسرط و گسرترش خواهرد
یافت ،توجهي نداشتهاند .بهطور قط یكي از مهمترین ایرادات این مطالعات است كه خأل بسريار
زیادي را در این پژوهشها حاكم كرده است.
بناب راین ،در این پژوهش براي سنجش و عملكررد ميرزان موفقيرت ایرن سرازمان در مسرير
همگرایي و منطقهگرایي ،با روش تبييني -مقایسهاي درصدد هستيم كه امكانات و چرالشهراي
شكلگيري یك سامانه منطقهاي در قالرب شروراي همكراري خلريجفرارس را بررسري و امكران
شكلگيري سامانه منطقهاي را در این سازمان منطقهاي موردسنجش قرار دهيم .در این راسرتا
متغيرهاي سياسي ،امنيتي ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگري و جغرافيرایي سرامانه منطقرهاي بره
تفكيك در مورد شوراي همكاري خليجفارس مورد بررسي تطبيقي قرار ميگيرند.

1. Neil Partrick
2. Richard Shediac
3. Fred H. Lawson
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 .2سامانه منطقهای
منطقه سرزمين چند كشور و یا شمار محردودي از دولرتهراي همجروار اسرت كره بره لحراظ
جغرافيایي و روابط ژئوپليتيكي و ميزاني از وابستگي متقابل با هم پيوند و مناف مشترک دارنرد
و در آن راستا به همكاري و تعامل سرازمانیافتره در زمينرههراي میتلر سياسري ،اقتصرادي،
امنيتي و فرهنگي براي حركت به سمت همگرایري مبرادرت مريورزنرد .منطقرهگرایري فراینرد
فعليتبیشيدن توان بالقوه منطقه در جهت همگرایي یا فراینرد همگرونسرازي در زمينرههراي
میتل است كه بيشترین همكاري و هماهنگي بين دولتهرا در درون یرك منطقره را برهطرور
رس رمي و نهررادي برره دنبررال داشررته اسررت ) .(Lombaerde, 2009: 8برردینسرران ی رك طرررح
منطقهگرایي در بستر یك سامانه منطقهاي بسط و گسترش ميیابرد (مسرتقيمي و قروامملكري،
.)126 :1378
سامانه منطقهاي معرف سازوكارهاي تعامظت درونمنطقهاي و روند تأثير متغيرهاي داخلري
و محيطي بر روند منطقهگرایي است .از دید ارنستهاس بنيانگذار نتریه همگرایري منطقرهاي،
سامانه منطقه اي متضمن تعامظت خاص در یك مكان خاص اسرت كره ترا حرد زیرادي برر اثرر
دروندادهاي سامانهاي (شبكههاي جهاني روابط بينالملل) توضيه داده ميشوند؛ بنابراین سامانه
منطقهاي ،تدابيري براي توضيه وابستگي متقابرل ميران پيونردها و عظیرق منطقرهاي و جهران
گستردهتري هستند كه آنها را تحتفشار قرار ميدهند (مسرتقيمي ،قروامملكري-127 :1388 ،
 .)126مواد  53 ،52و  54منشور سازمان ملل متحد نيز بر سامانه منطقرهاي صرحه گذاشرته و
كشورها را به ایجاد سامانه منطقهاي با هدف ایجاد صله و امنيت ترغيب كرده است

(Alizadeh

).et al, 2010: 2
بر این مبنا ميتوان متغيرهایي را براي بررسي شكلگيري سامانه منطقهاي در یرك منطقره
مشی

ارائه داد .هتن 4در مقاله خود با عنوان «منطقهگرایي جدیرد ،امنيرت و توسرعه« بيران

ميكند كه پيدایش سامانه منطقهاي ميتواند ارادي باشد و بر پایه قصد قبلي دولتمردان شركل
گيرد ،ولي در بيشتر موارد غيرعمدي و ناشي از شرایط بينالمللي است .از دیرد او ،متغيررهراي
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و بهویژه امنيتي در تحقق یرك سرامانه منطقرهاي مرؤثر
است و بر همين اساس بر سامانههاي منطقهاي مبتني بر جغرافيا ،سامانه منطقرهاي مبتنري برر
سامانه اجتماعي كه در آن به همیواني فرهنگري -اجتمراعي سراكن در یرك حروزه جغرافيرایي
پهناور اشاره دارد و سامانه منطقهاي مبتني بر تعراون ،همبسرتگي و همكراري ميراندولتري در
حوزههاي گوناگون فرهنگي ،سياسي و اقتصادي ميپردازد ).(Alizadeh et al, 2010: 3
4. Hetten
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بدینسان عواملي كه در شكلگيري سامانه منطقهاي تأثير دارند ،زماني كره در پيوسرتار برا
هم قرار ميگيرند ،فرایند یا وضعيتي را شكل ميدهند كه «همگرایري» نرام دارد .همگرایري در
بستر سامانه منطقهاي بسته به شرایط حاكم بر سرامانه منطقرهاي (پيوسرتار یرا عردم پيوسرتار
عوامل و متغيرهاي سامانه) ميتواند به منطقهگرایي مبردل شرود .ایرن شررایط را مريتروان در
رویكرد كانتوري و اشرپيگل در مرورد همگرایري و منطقرهگرایري بهترر درک كررد .كرانتوري و
اشپيگل ،همگرایي را یك «وضعيت» ميپندارند و معتقردنرد كره ایرن وضرعيت و ویژگريهراي
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،قومي ،نژادي ،فرهنگي ،زباني و جغرافيرایي كشرورهاي همجروار و
نوع و ميزان روابط آنها موجد همگرایي است؛ بنرابراین نروع وضرعيت كشرورها حررف اول را در
همگرایي ميزند (اخوانكاظمي .)1 :1391 ،از نتر كانتوري و اشپيگل این وضعيت ،نترام تابعره
منطقهاي (سامانه منطقهاي) را شكل ميدهرد كره متشركل از «یرك یرا چنرد كشرور همجروار
تعاملگرا با یكدیگر است كه پيوندهاي مشترک قومي ،زباني ،فرهنگري ،اجتمراعي و ترارییي برا
یكدیگر دارند و گاه احساس همانندي و هویت آنها با اقدامات و طرز تلقي كشورهایي كه خرار
از این نتام تابعه هستند ،تشدید ميشود»( .سي زاده)302 :1389 ،
این نتریه ،همگرایي منطقهاي را معلول عواملي چون عامل اجتماعي (ميرزان ترأثير تشرابه
ابعاد اجتماعي واحدها بر همبستگي یا عدم همبستگي آنهرا) ،عامرل سياسري (ترأثير نروع نترام
سياسي و تشابه و تجانس كشورها بر همگرایي آنها) ،عامل اقتصادي (تأثير ميزان و نوع توليرد و
توزیر منرراب و رخررایر كشررورهررا در همگرایرري واحرردها) ،عامررل سررازماني (مؤثربررودن ميررزان
سازمانیافتگي كشورها و نوع مشاركت آنها در سازمانهاي بينالمللي و منطقهاي بر همبسرتگي
و عدم همبستگي) (اخوانكاظمي ،)3 :1391 ،عامل جغرافيرایي (نقرش مجراورت جغرافيرایي و
ميزان تشابه از حيث عوامل فيزیكي و غيرفيزیكي بر همگرایي واحدها) دانسته ،اما همانند هرتن
ضمن اینكه سامانه منطقهاي را سامانهاي تبعي از سرامانه جهراني مريداننرد ،از عامرل جغرافيرا
بهعنوان مهمترین متغير پيدایش سامانه منطقهاي یاد ميكنند (مستقيمي ،قروامملكري:1388 ،
 .)127در چارچوب همگرایي در بستر سامانه منطقهاي ،آنچه این رویكرد را در مقایسه با سرایر
نتریهها همچون كاركردگرایي ،نوكاركردگرایي و غيره متفاوت ميسازد ،این است كه كانتوري و
اشپيگل ،منطقه همگراشده را شامل سه بیش مركزي (سامانه منطقرهاي) ،حاشريهاي (سرامانه
پيرامون) و مداخلهگر (سامانه مداخلهگر) ميداننرد (سري زاده .)303 :1389 ،در اینجرا ضرمن
معرفي متغيرها و تشریه آنها ،الگویي از سامانه منطقهاي متشركل از سرامانه اقتصرادي ،سرامانه
امنيتي ،سامانه سياسي ،سامانه اجتماعي -فرهنگي ،سامانه مداخلهگر فرازیسرتبرومي و سرامانه
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پيرامون -زیستبومي ارائه و در چرارچوب آن بره بررسري امكرانسرنجي شركلگيرري سرامانه
منطقهاي در شوراي همكاري خليجفارس اقدام خواهيم كرد.

 .3متغیرهای سامانه منطقهای
 .1-3متغیر جغرافیا

سامانه جغرافیایی منطقهای

نزدیكي مرزهاي جغرافيایي ،مهمترین و رایجترین عامل پيدایش یرك سرامانه منطقرهاي اسرت،
ولي نباید موضوع را در همين اندازه خظصه كرد .وجود یك عامل جغرافيرایي كره پدیردآورنرده
مناف مشترک یا متضاد براي گروهي از كشورها اسرت مريتوانرد زمينرهسراز پيردایش سرامانه
منطقهاي باشد .دریاي مدیترانه براي كشورهاي ساحلي آن ،یرك سرامانه مدیترانرهاي را شركل
داده است و خليجفارس همين نقش را براي كشورهاي ساحلي آن برازي مريكنرد (مسرتقيمي،
قوام ملكي .)127 :1388 :در چارچوب متغير جغرافيا ،تهدیدهاي محيطي نيز ميتوانند بهعنوان
عاملي مهم و تأثيرگذار در شكلگيري سامانه منطقهاي باشند .عليزاده و پيشگاهيفرد بره ایرن
نتيجه رسيدهاند كه از ميان تمامي متغيرهاي تأثيرگذار بر سامانه منطقهاي« ،متغير جغرافيا« با
تأثيرگذاري  42/2درصردي در ایجراد سرازمانهراي منطقرهاي ،بيشرترین ترأثير را برر سرامانه
منطقهاي داشته است .از بين  45سازمان منطقهاي ،عامل جغرافيا دليل شكلگيري  19سازمان
منطقهاي بوده ،در  11سازمان منطقهاي ( 24/4درصد) عامل جغرافيایي همراه برا سرایر عوامرل
مؤثر واق شده و فقط در  15سازمان منطقرهاي موجرود ( 33/4درصرد) عوامرل غيررجغرافيرایي
بهعنوان عامل شكلگيري مطرح شده است .این برآورد ،تأثيرگذاري متغيرر جغرافيرا برر سرامانه
منطقهاي را بهوضوح بيان ميكند ).(Alizadeh et al, 2010: 543
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 .2-3متغیر سیاسی

سامانه سیاسی منطقهای

یكي دیگر از متغيرهاي تأثيرگذار بر شكلگيري سامانه منطقهاي ،متغير سياسي اسرت .در ایرن
چارچوب ،همگرایي بهمعناي همگرایي در سياستها است .بهعبارت دیگرر ،همگرایري برهعنروان
نوعي هماهنگي عملكردي از سوي گروهي از كشورها مطرح است كه در سياستهاي داخلري و
خرارجي خرود راهبررد و هردفي مشرترک را دنبرال مريكننرد ).(Alizadeh et al, 2010: 547
هماهنگي كشورها در سياست خارجي و عدم اختظف در اتیار سياستهاي هماهنگ مريتوانرد
تأثير زیادي در همگرایي بيشتر واحردها در سرامانه منطقرهاي و فراینرد همگرایري اقتصرادي و
منطقهگرایي داشته باشد.
عظوهبر این ،مشابهتها و تفاوتهاي متغيرهاي سياسي نيرز مريتواننرد عراملي مهرم برراي
شكلگيري یا عدم شكلگيري سامانه منطقرهاي باشرند .ایرن متغيررهرا عبارتنرد از :نروع نترام
سياسي حاكم بر واحدها (تشابه یا عدم تشابه) ،تكثرگرایي و غيره .بهعبرارتدیگرر ،سراختارهاي
سياسي و حكومتي واحدهاي یك منطقه جغرافيایي ،ميتواند به نيروي جاربه یا دافعه دولتهرا
از هم مبدل شود .برخي از كشورها كره داراي سراختار سياسري مشرابه از حيرث شراخ هراي
سياسي هستند ،در مقایسه با كشورهایي كه به لحاظ ساختارهاي سياسي متفاوت از یكدیگرنرد،
شرایط بهتري براي همگرایي دارند (مستقيمي و قوام ملكري .)127 :1388 ،هرچره نترامهراي
سياسي یك منطقه دموكراتيكتر باشند ،زمينه براي همبستگي بيشتر خواهد شد.
 .3-3متغیرهای امنیتی

سامانه امنیتی منطقهای

اگر امنيت را بر پایه نترر ليرپمن ،در میراطرهنبرودن مبراني حيراتي یرك ملرت ماننرد تهدیرد
سرزميني ،ارزشهاي فرهنگي -اجتماعي ،ساختار سياسي ،مناب طبيعي و جز آن تعری كنريم،
تهدید این مباني از سوي یك یا دو قدرت در یك منطقه ،زمينره قطرببنردي در آن منطقره را
فراهم ميكند .محمد ایوب شرط تحقق امنيت منطقهاي را توفيق تقریبي كشرورها در مردیریت
كارساز بحرانهاي منطقهاي ميداند .از دید او ،اگرچه از ميانبرداشتن اختظفهرا و دشرمنيهرا
در دستهبنديها ،یكسره امكانپذیر نيست ،ولي دولتهاي یك منطقره بایرد بتواننرد برا حسرن
تدبير تنشها را كاهش دهند (مستقيمي ،قوام ملكي .)128 :1388 ،البته ایوب بين تهدیدها در
سامانه امنيت منطقهاي در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي غربي تفراوت قائرل اسرت .وي در
كتاب امنيت منطقهاي در جهان سوم معتقد است كه تهدید امنيتي در سامانه منطقرهاي غررب
معطوف به گروههاي میال خارجي است و از درون مورد تهدید قرار نميگيرد ،در حالي كه در
كشورهاي جهان سوم ،همه كنشها و فعاليتهاي مهم و غيرمهم گرروههرا و نيروهراي میرال ،
ضدامنيتي است ).(Alizadeh et al, 2010: 547
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 .4-3متغیرهای اقتصادی

سامانه اقتصادی منطقهای

در چارچوب سامانه اقتصادي ،متغيرهایي همچون ميزان و چشمانداز مناب طبيعي ،شباهتهاي
نتام هاي اقتصادي ،مناف مشترک یا متضاد اقتصادي واحدها ،نيازهاي اقتصادي مشترک ،تقارن
یا عدم تقارن اقتصادي از حيث شاخ هرایي ماننرد رشرد اقتصرادي ،درآمرد سررانه برهعنروان
متغيرهاي زمينهاي و متغيرهایي چون تنوع اقتصادي ،مكملبودن یا غيرمكملبرودن اقتصرادها،
تجارت درونمنطقهاي و سرمایهگذاري داخلري درونمنطقرهاي برهعنروان متغيرهراي فراینردي
تكميلي در شكلگيري یا عدم شكلگيري سامانه منطقهاي مؤثرند .در ایرن سرامانه ،متغيرهراي
زمينه ،نقش آمادهسازي و متغيرهاي فرایندي ،نقش تكميلي را ایفا ميكنند.
در توضيه متغيرها باید گفت ،رشد اقتصادي متغيري است كه توان اقتصادي واحدهاي یك
منطقه را مشی

كرده و ميزان همگوني و نراهمگوني (تقرارن و یرا عردم تقرارن) اقتصرادهراي

منطقه را در جهان از حيث ثروتمند یا فقيربودن نشان ميدهد .ميزان درآمد سرانه باال در همره
واحدها و شكاف سرانه درآمدي پایين بين واحدها زمينه پيشرفت همگرایي را فراهم ميكند .در
یك منطقه ،هرچه نتامهاي اقتصادي با هم شباهت بيشرتري داشرته باشرند ،ميرزان همكراري
افزایش پيدا ميكند و در نتيجه تأثيرات مثبرت برر سرامانه منطقرهاي آشركار مريشرود .تنروع
اقتصادي بيانگر یك فرایند وسي اجتماعي است كه یك كشور را از اتكا به یك منبر درآمردي
خار كرده و آن را به جامعهاي با مناب

درآمدي متنروع تبردیل مريكنرد )(Hvidt, 2013: 4-5

تنوع اقتصادي ميتوانرد آسريبپرذیري دولرتهرا را كراهش و عملكررد واقعري آنهرا را افرزایش
دهد ) .(Shediac et al, 2008: 2مكمل یا غيرمكملبرودن یرا رقيرببرودن اقتصرادهاي منطقره
ميتواند تأثير زیادي بر شكلگيري سامانه منطقهاي داشرته باشرد .هرچره دولرتهراي منطقره
بتوانند نيازهاي متقابل یكدیگر را بيشتر تأمين كنند ،ميزان همكاري و همگرایي منطقهاي آنهرا
در بستر سامانه منطقهاي افزایش پيدا ميكند .هرچه ميزان تجارت درونمنطقهاي افزایش یابد،
ميزان همگرایي و وابستگي متقابل بيشتر ميشود.
 .5-3متغیرهای اجتماعی– فرهنگی

سامانه اجتماعی– فرهنگی منطقهای

اگر بين هنجارها و ارزشهاي واحدهاي منطقه وجه اشترک وجود داشرته باشرد ،زمينره برراي
شكلگيري یك اجماع و هویت مشترک درون سامانه بيشتر خواهد شد و بررعكس هرچره برين
ارزشها و هنجارهاي واحدها تعارض وجود داشته باشد ،زمينه براي تعارضرات هرویتي افرزایش
پيدا ميكند .پس پيوندها و مشابهتهاي تارییي (تاریخ مشترک) ،زباني ،دیني و مرذهبي ترأثير
بسيار مهمي بر شكلگيري یك هویت مشترک درونسامانهاي

دارد5.

5. Trans-Regional Ecosystems

شماره هفتاد و هفتم  /سال بيست و چهار  /زمستان 225 1394
 .6-3سامانه نظام مداخلهگر فررازیسرت بروم منطقرهای (قردر هرای فرامنطقرهای
تأثیرگذار بر فرایند تعامال سامانه منطقهای)
قدرتهاي خارجي ،بهویژه ابرقدرتها كه منافعشران بره حروزه جغرافيرایي و مرزهراي مليشران
محدود نميشود ،بر پایه مظحتات امنيتي و اقتصرادي خرود در پيردایش ،تیریرب ،تقویرت یرا
تضعي سامانههاي منطقهاي مؤثرند .ایاالتمتحرده برهعنروان ابرقردرتي كره تقریبراه در تمرامي
مناطق جهان قادر به پيگيري مناف خود است ،اتحادیه اروپا ،چين و روسيه ،نمونههایي از نتام
مداخلهگر در عرصه بينالمللي به شمار ميروند (مستقيمي ،قوامملكي.)128 :1388 ،
 .7-3سامانه نظام مداخلهگر زیست بومی -پیرامونی
زیستبوم منطقهاي( )1را ميتوان چنين تعری كرد :منطقهاي جغرافيایي كه ميتواند متشكل از
واحرردهایي متجررانس و نامتجررانس برره لحرراظ عوامررل مشررابه فيزیكرري (الزامررات ژئرروپليتيكي،
استراتژیكي ،ژئواستراتژیكي) و عوامل مشابه غيرفيزیكي (سياسي ،فرهنگي -اجتماعي ،اقتصادي
و سياسي) باشد .اگر زیستبوم بهعنوان یك سامانه منطقهاي براي تمامي واحردها تلقري شرود،
هسته و بیش مركزي شكل ميگيررد كره واحردها مريتواننرد در درون آن بره همكراريهراي
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي -فرهنگي پرداخته و در راستاي آن حتي یرك پرروژه همگرایري و
منطقهگرایي قدرتمند را شكل دهند ،امرا اگرر بیشري از واحردها بره دليرل تمرایزات سياسري،
اجتماعي -فرهنگي ،اقتصادي از بیش دیگر از واحدها كه داراي اشتراكات زیاد ميباشرند ،جردا
شوند ،زیرسامانهاي در درون سامانه منطقهاي كرل شركل مريگيررد كره بره دليرل تشرابهات و
اشتراكات عمدتاه در قالب یك نهاد یا سازمان منطقهاي به كانون و هسته مجزا مبدل ميشرود و
در نتيجه بهطور خودكار دیگر واحدهاي فاقرد تشرابه و اشرتراک برا آنهرا ،بيررون از زیررسرامانه
بهعنوان نتام پيراموني تلقي ميشوند .در این زمان تمام كنشها و واكنشهاي نترام پيرامروني
در این زیستبوم منطقهاي ميتواند بر سامانه منطقهاي این واحدها تأثير گذارد تا جایي كه بره
دليل همين كنشها و واكنشهاي نتام پيراموني است كه سامانه مركزي از آن برهعنروان نترام
مداخلهگر زیستبومي -پيراموني یراد مريكنرد؛ ماننرد نقرش ایرران و عرراق در خلريجفرارس و
حساسيت دولتهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس بهتمامي كرنشهرا و واكرنشهراي ایرن
دولتها بهویژه ایران.

 .4الگوی تحلیلی -نظری سامانههای منطقهای (شورای همکاری
خلیجفارس)
برحسب این متغيرها ،الگویي شكل ميگيرد (شكل  1و نگاره  )1كه در چارچوب آن به بررسري
امكانسنجي سامانه منطقهاي شوراي همكاري خليجفارس اقدام خواهد شد.
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یافتههای پژوهش
 .5ارزیابی متغیرهای مؤثر بر سامانه منطقهای در چارچوب شورای
همکاری خلیجفارس
 .1-5ارزیابی سامانه جغرافیایی
شوراي همكاري خليجفرارس ازجملره سرازمانهراي منطقرهاي اسرت كره تحرت ترأثير عوامرل
جغرافيایي ،تهدیدهاي محيط جغرافيایي و سایر عوامل جغرافيایي شكل گرفته اسرت .در قيراس
با سازمانهاي منطقهاي مانند اكو ،اتحادیه اروپرا ،آسرهآن ،شروراي همكراري را مريتروان یرك
«محدوده جغرافيایي» خواند كه در آن یك گروهبندي منطقهاي واقعري و طبيعري تمرام شرش
كشور عضو شورا دربرميگيرد .این كشورها اساساه از نتر جغرافيایي به زیسرتبروم خلريجفرارس
تعلق دارند .بهعبارت كاملتر ،این كشورها به لحاظ محريط فيزیكري داراي محريط یكپارچره برا
ویژگيهاي

جغرافيایي و راهبردي مشابه ميباشند.

شوراي همكاري خليجفارس پيشرفتهاي قابلمظحتهاي در همگرایي بیشهاي زیرربنرایي
همچون حوزههاي حملونقل (جادهاي ،هوایي ،دریایي ،ریلي و زميني) و ارتباطات داشته اسرت
)« .(World bank, 2010:15مجاورت جغرافيایي» در همگرایري شرورا در حروزه بررق برا طررح
«اتصال برق شورا» از كویت تا عمان طي سه مرحلره مجرزا ترأثير بسريار زیرادي داشرته اسرت.
همچنين شرایطي را به وجود آورده كه اعضاي شروراي همكراري خلريجفرارس بتواننرد شربكه
سراسري گاز طبيعي را (از قطر به امارات متحده عربي سپس بحررین و كویرت) در جهرت رفر
نيازهاي متقابل در حوزه انرژي گاز طرحریزي كنند .این شبكه ،خط لوله  360كيلومتر طرول و
با سرمایهگذاري مشترک  10ميليارد دالري انجام مريگيررد ) .(ECA, 2010:11عرظوهبرر ایرن،
شوراي همكاري خليجفارس ،به دنبال ایجاد شبكه سراسري راهآهن به طول  2117كيلومتر و با
هزینه بالغبر  25ميليارد دالر است ) .(Shediac et al, 2011: 17-18این شربكه راهآهرن ،از مررز
عراق-كویت در شمال تا بندر سظله عمان در جنوب امتداد ميیابد و از آنجا به بزرگترین خرط
راهآهن در عربستان سعودي متصل ميشود .در این ميان با گذرگاهي ،قطر و بحررین را نيرز بره
شبكه راهآهن متصل ميكند ) .(Lawson, 2012: 15-16بر این اساس ميتوان گفت كه «سامانه
جغرافيا» تأثير مثبتي بر سامانه منطقهاي شورا داشته است.
 .2-5ارزیابی سامانه سیاسی
دولتهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس داراي نتام سياسي سنتي اقتدارگررا هسرتند .ایرن
دولتها بهعنوان پادشاهي یا شيخنشينهاي فاقد جامعه مدني در بلندمردت مطررح مريباشرند.
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بيثباتي سياسي و ناامني یكي از ویژگيهاي برارز ایرن دولرتهرا اسرت .مشرروعيت كشرورهاي
شوراي همكراري خلريجفرارس برهشردت در ابهرام قررار دارد؛ از ابتردا آنهرا از اسرظم ،سرنت و
قبيلهگرایي بهعنوان نمادهاي مشروعيت خود استفاده ميكردند ) .(Abdulla, 2010: 13-14پس
از كش نفت و استقرظل هر یك از خراندانها و ایجراد دولتري مستقل ،كسب مشروعيت جلروه
دو وجهي به خود گرفت؛ یكي همانند گذشته با ابتناي بر نمادهاي سنتي (بسط محيط فرهنگي
قبيلهاي ،اسظم و سنتگرایي) و دیگري مشروعيتیابي از طریق ابزارهاي مردرن (دولرت رانتري
نفتي یعني رفاه ،آسایش و امنيت در نتيجه توزی عواید نفتي در برابرر واگرذاري اقتردار و عردم
مشاركت و فعاليت سياسي و در نهایت كسب مشروعيت در یك نتام سياسي با فرهنگ سياسي
تبعي) صورت ميگيرد ) .(Peterson, 2012: 67-69در این شرایط این رژیمها ،از دو ابرزار برراي
كسب مشروعيت استفاده ميكنند؛ یكي اینكه با بازتوزی منراب نفتري و افرزایش رفراه در برين
مردم ،رضایت آنهرا را جلب ميكنند یا اینكه در شرایط بحراني با توسل بهزور اقدام به سركروب
میرالفان كررده ترا بدینصورت مشروعيت ازدسترفتره را جبرران نماینرد

(Ulrichsen, 2011:

).126
از این راه ،هر یك از دولتهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس ،بهشدت در فعاليرتهراي
جامعه مردني دخالرت مريكننرد ) .(Peterson, 2012: 12البتره شردت و حردت ایرن كرنش و
واكنشها بين آنها یكسان نيست .عمان ،قطر ،عربستان سعودي و امارات متحرده عربري ،ایجراد
سازمانهاي مستقل شهروندي را ممنوع اعظم كردهاند و جامعره مردني فقرط شرامل دیوانيرات،
مؤسسات خيریه نيمهرسمي اسظمي ،نهادهاي تحقيقي شبهرسرمي مريشرود ،امرا در بحررین و
كویررت جامعرره مرردني سررطحي و ظرراهري وجررود دارد .در ایررن كشررورها جامعرره مرردني شررامل
انجمنهاي اسظمي ،سازمانهاي غيردولتي ،كلرو هرا و گروهراي حرامي و طرفردار دموكراسري
ميشود ) .)Marshay, 2005: 15بر همين مبنا ،اصظحات سياسي و اقتصادي نيز در بين شوراي
همكاري هنوز «گُنگ ،غيریكنواخت و ایستا« است .این شرایط مبين این حقيقت اسرت كره ترا
زماني كه رفاه ،امنيت و ثبات تضمينشده باشد ،زمينرههرا برراي اصرظحات سياسري بره وجرود
نیواهد آمد .براي مثال تا زماني كه  86درصد از مردم امارات متحده عربي ارعران دارنرد كره از
زندگي خود رضایت كامل داشته و نگراه خروشبينانرهاي بره آینرده دارنرد ،زمينره برراي بيران
خواستهاي اصظحي فراهم نیواهد شد )(Abdulla, 2010: 18-21؛ بنابراین ،باید گفرت كره در
شوراي همكاري خليجفارس همیواني از حيث مباني ارزشي نتام سياسي (مشابهت نترامهراي
سياسي) ،در پيوستار با سایر متغيرها ،باعث همبستگي نسبي سامانه منطقهاي شرده اسرت ،امرا
كيفيررت متغيرهرراي تررأثيرگررذار از حيررث دموكراتيزاسرريون و تحرروالت سياسرري منبعررث از آن
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(ناآراميهاي داخلي ،كودتاهاي احتمالي و غيره در هر یك از اعضا) ،ميتواند بر سرامانه سياسري
و در نهایت سامانه منطقهاي تأثير منفي گذارد و آن را شكننده سازد.

 .3-5ارزیابی سامانه امنیتی
شوراي همكاري خليجفارس بر پایه درک مشتركي از امنيت شكلگرفته است .این شورا از زمان
شكلگيري ،در قبال چالشهراي امنيتري در محريط منطقرهاي بريثبراتي ماننرد خلريجفرارس،
سياستهاي هماهنگي را اتیار كرده است؛ بنرابراین برهعنروان یرك سرازمان زیررمنطقرهاي برا
وابستگي متقابل امنيتي ميان دولتهاي عضو شكل گرفته اسرت ) .(Sevilla, 2011: 53از سرال
1950تا  ،1970آنچه منجر به درک مشترک امنيتي و در نهایت همكاري امنيتي مريشرد ،هرم
ناشي از امنيت در زیستبوم داخلي و هم خارجي و منطقرهاي برود .از بعرد داخلري  150سرال
تسلط و حاكميت بریتانيا بر این شيخنشينها ،مسائل سياسي -اجتماعي زیادي را رقم زده برود.
بریتانيا مرزهاي ساختگي را ایجاد كرد ،از تغييرات جلوگيري مريكررد و اسراس نترم قبيلرهاي
موجود را حفظ ميكرد .بسياري از این دشواريهاي سياسي -اجتماعي كه بریتانيا ایجراد كررده
بود تا قرن  20ادامه یافت .با خرو ناگهاني بریتانيا ،خأل قدرتي بهوجود آمرد كره در نتيجره آن
كشورهاي حاشيه خليجفارس از یكسو با چالش امنيت ملي از حيث ملتسازي روبرهرو شردند
) (Abdulla, 2010: 67-69و از سوي دیگر در زیستبوم منطقهاي احساس خطر و ناامني كردند.
در این زمان ،امنيت داخلي با امنيت منطقهاي پيوستار شد ،اما امنيت از بعد داخلي بر امنيت از
بعد منطقهاي ميچربيد .به این دليل كه تا قبل از وقروع انقرظب اسرظمي ایرران ،تروازن قرواي
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منطقهاي در چارچوب دكترین دوستوني نيكسون كه ایران و عربستان پایههاي آن بودند ،برقرار
شد و چون امنيت منطقهاي تا حدودي برقرار بود ،همكاريهاي امنيتي این دولتها كمترر ،امرا
درک مشترک امنيتي در بين اعضا كامظه مشهود بود.
در طول سالهاي  1970تا  ،1990تحوالتي در منطقه رخ داد كه در نتيجره ایرن تحروالت،
همكاري امنيتي آنها تشدید شد .با وقوع انقرظب اسرظمي ،از یركسرو تروازن قرواي منطقرهاي
فروپاشيد و امنيت منطقهاي دولتها به خطر افتاد و از سوي دیگر دولتها تحرت ترأثير الگروي
صدور انقظب اسظمي قرار گرفتند و چون این الگو از بعد داخلي وضر موجرود رژیرمهرا ،یعنري
محافتهكاري سياسي -اجتماعي آنها را با چرالش روبرهرو سراخت ،احسراس عردم امنيرت برين
دولت ها را افزایش داد .برا رويكارآمردن دولرت ماركسيسرتي -لنينيسرتي در اتيروپي و حملره
شوروي به افغانستان ،دولتهاي عرب خليجفارس از سه جهت بره لحراظ ایردئولوژیك محاصرره
شدند (از غرب و شرق ایدئولوژي كمونيستي و در محدوده جغرافيایي منطقه ایدئولوژي اسظمي
و سوسياليسم بعثيسم عراق) .ایرن شررایط ،برهویرژه از جهرت زیسرتبروم منطقرهاي (كرنش و
واكنش هاي عراق و ایران) احساس ناامني را تشدید و نياز به همكاريهاي امنيتي در چرارچوب
یك مجموعه یكپارچه را باال برد .بدین وص  ،نگاه برونگررا بره امنيرت برراي برقرراري امنيرت
داخلي و منطقهاي افزایش یافت .در این راسرتا ،دولرتهرا بره قردرتهراي فرامنطقرهاي (نترام
مداخلهگر فرازیستبوم -منطقه اي) روي آورده و به بستن قراردادهراي امنيتري برا قردرتهراي
بزرگ ،حتي به قيمت از بينرفتن مشروعيت داخلي و افرزایش جنربشهراي میرال  ،مبرادرت
ورزیدند ) .(Lawson, 2009: 7این اقدام ،آنها را در برابر قدرتهاي نتام پيرامون در زیسرتبروم
منطقهاي ،بهویژه ایران قرار داد (بنگرید به شكل .)2
تحوالت سالهاي  1990تاكنون نيز منجر به ایجاد درک مشرتركي از امنيرت برين اعضراي
شورا شده است .ازجمله این تحوالت ميتوان به جنگ عراق-كویت و تبعرات امنيتري آن ،فشرار
ایاالتمتحده امریكا براي اصظحات سياسي و پيگيري فرایند دموكراتيزاسيون ترا قبرل از هرزاره
سوم ميظدي و قرن  21اشاره كرد ) .(Abdulla, 2010: 67-69در قررن  21چرالشهراي جدیرد
شامل مواردي چون تروریسم ،فرقهگرایري سرني -شريعه و برازخيزي موضروع هسرتهاي ایرران
ميشود .در واكنش به این تهدیدها ،اعضراي شروراي همكراري خلريجفرارس موضروعاتي چرون
مجموعه امنيتي و دفاع منطقهاي را مطرح كردند .با وجود اینكه شورا به دليرل اخرتظف منراف
هر یك از دولتهاي عضو ،نتوانسته سياست یكپارچه یا چارچوبي مشترک در برخورد برا ظهرور
تهدیدات امنيتي توسعه دهد ،اما توانسته سطه باالیي از اجماع درخصوص امنيرت منطقرهاي را
از خود به منصه ظهور و بروز برساند ) .(Kostiner, 2009: 8-9این مسئله را ميتوان بهوضوح در
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اختظفات اخير آنها مشاهده كرد .در جریان این تحوالت عربستان ،امارات و بحرین سفراي خود
را از دوحه فراخواندند و قطر را به حمایت گروههاي اسظمگرا و در رأس آنها اخوانالمسرلمين و
آسيبزدن به امنيت داخلي خود متهم كردند ،اما در نشست فوقالعاده سران شروراي همكراري
خليجفارس در ریاض با امضاي توافقنامهاي با بازگرداندن سفراي خود به قطر و برگزاري نشست
سران عرب در دوحه موافقت بهعمل آمد .طبق این توافقنامه قطر متعهد شد از مداخله در امرور
دیگر كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس و سایر كشورهاي عربي امتنراع كنرد .ترظش شرورا
براي اجماعسازي امنيتي بين اعضا را نيز ميتروان در اجرظس شرورا در ریراض در سرال 2011
مشاهده كرد .در این اجظس بيانيه اي مطرح شد كه در آن بر تظش براي ایجاد یرك «مجموعره
یكپارچه» براي مقابله با چالشهاي امنيتي پيش روي دولرتهراي عربري حاشريه خلريجفرارس
تأكيد شده است ) .(Cordesman, 2012: iiدر نهایت باید ارعان كرد این دولتها تعهد و الترزام
به وابستگي متقابل امنيتي داشته و تمایل دارند كه بر اساس این تعهرد و الترزام عمرل كررده و
حتي در آیندهاي نهچندان دور به دنبال این هستند كره برراي مقابلره برا تهدیردات خرارجي و
برقراري امنيت خارجي ،اتحاد غيررسمي را به اتحاد رسمي امنيتي {نه اتحادیه} مبردل سرازند
).(Pollack, 2012: 3-4
شكل  )2نقش سامانه امنيتي در شكلگيري شوراي همكاري خليجفارس
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 .4-5ارزیابی سامانه اقتصادی
مطابق نتر برخي از نتریهپردازان (كاركردگرایان و نوكاركردگرایان) مبتني بر تجربيات مناطقي
چون اتحادیه اروپا ،بر اساس اصل «شراخهزنري یرا انشرعاب» ،توسرعه همكراري در یرك حروزه
ميتواند به ظهور رفتار مشابهي در سایر حروزههرا منجرر شرود .برهعبرارتدیگرر ،نروعي منطرق
گسترشیابي وجود دارد كره برر اسراس آن موفقيرت همكراري و همگرایري در یرك حروزه بره
«تسري« همكاري به حوزههاي دیگر كمك ميكند .البتره ایرن نتریرات ،برر مبنراي تجربيرات
عملي ،بيشتر بر امكان تسري همكاريها از حروزه اقتصرادي بره سرایر حروزههرا تأكيرد دارنرد.
برهعبررارتدیگررر ،حروزه اقتصررادي در سياسررتهرراي منطقرهاي داراي اهميررت راهبررردي اسررت
(مستقيمي و قوام ملكي .)134 :1388 ،بنابراین ،با توجه بره اینكره یكري از مهرمتررین اهرداف
شوراي همكاري ،همكاريهاي اقتصادي است؛ ارزیابي امكانپذیري موفقيت همكاريها در حوزه
اقتصادي ميتواند مهمترین گام براي امكانسنجي شكلگيرري سرامانه منطقرهاي در چرارچوب
شورا بهحساب آید.
 .5-5بخشهای سامانه اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس

 .1-5-5بخش اول -شاخصهای  -Aمتغیرهای زمینهای سامانه اقتصادی شرورای همکراری
خلیجفارس)

 .1-1-5-5مشابهت نظامهای اقتصادی -مشابهت> عدم مشابهت .براي منطقهگرایي اقتصادي
مؤثر ،نياز مبرم به نتامهاي اقتصادي مشابه وجود دارد (مستقيمي ،قروام ملكري.)134 :1388 ،
نتامهاي اقتصادي تمامي اعضاي شوراي همكاري خليجفارس مشرابه هرم هسرتند .آنهرا داراي
نتام اقتصادي آزاد و سرمایهداري هستند .مشابهت نتامهاي اقتصادي این دولرتهرا شررایط را
براي تصميمگيري براي همگرایي اقتصادي تسهيل ميكننرد؛ زیررا آنهرا داراي نترام اقتصرادي
یكسان با قوانين و مقررات مشابه هستند .اگر هر یرك داراي نترام اقتصرادي میتلر همچرون
سوسياليستي ،میتلط و سرمایهداري و اقتصاد آزاد بودند ،همیواني از بين ميرفت و در نتيجره
واكنش نتامها به فرایند همگرایي اقتصادي متفاوت

ميشد)2(.

 .2-1-5-5منابع طبیعی– میزان و توزیع<وضعیت یا چشمانداز .از حيث توزی مناب طبيعري
و رخایر نفت و گاز در اقتصاد شوراي همكاري خليجفارس تفاوت قابرلمظحترهاي وجرود دارد.
عربستان سعودي بيش از نيمي از تمامي رخایر نفتي خليجفارس را در برميگيرد .این در حرالي
است كه مناب نفتي در دیگر كشورهاي عضو شوراي همكاري خلريجفرارس برهطرور چشرمگير
پایين است .بحرین با محدودیت مناب طبيعي روبهرو است .قطر باوجود منراب نفتري برهنسربت
كم ،بعد از ایران و روسيه بيشترین رخایر گاز طبيعي را دارد .بررسي ميزان تأثير رخایر نفرت و
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گاز بر حسب درآمد سرانه بهوضوح اختظفات را نشان ميدهد .رخایر نفتري برحسرب سررانه در
بحرین و عمان بهنسبت كم است؛ بنابراین ،تفاوتها از حيث برخورداري از مناب طبيعي (نفت و
گاز) در محيط جغرافيایي شورا محرز است ( .)Sturm, 2005: 11-15برحسب این شرایط ،توزی
نامتناسب مناب طبيعي در كوتاهمدت شاید بهنوعي بتوانرد یكري از عوامرل واگرایري برين اعضرا
باشد ،اما این محدودیت در چشمانداز آینده كشورهرا ،آنهرا را برهطورقطر مجبرور بره اقردامات
اصظحي در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي خواهد كرد .بنابراین ،محدودیت منراب
از این حيث كه كشورها را مجبور به حركت بره سرمت اقتصراد دانرشبنيران و تنروع اقتصرادي
ميكند ،بهعنوان یك متغير زمينهاي در این برهه زماني بيش از آنكه تأثيرات منفي برر سرامانه
اقتصادي داشته باشد ،تأثيرات مثبت خواهد داشت.
 .3-1-5-5تقارن اقتصادی یا عدم تقارن اقتصادی برحسب شاخصهرای رشرد اقتصرادی و
درآمد سرانه)

 .4-1-5-5رشد اقتصادی در مقایسه با جهان و خاورمیانه .در این منطقره ،شروراي همكراري
خليجفارس با نرخ رشد متوسط  4/6درصدي ،بهعنوان یكي از مناطق بهسرعت در حال رشد در
اقتصاد جهاني مطرح است كه این ميزان از متوسط رشد اقتصرادي كرل خاورميانره نيرز بيشرتر
است ) .(QNB, 2012: 13این ميزان رشد اقتصادي شوراي همكاري خليجفارس در سطه جهان
و منطقه بيشتر متأثر از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز است.
 .5-1-5-5تقارن یا عدم تقارن در شاخص رشد اقتصادی .ميزان رشرد اقتصرادي اعضراي
شوراي همكاري خليجفارس سالهاي اخير همگونشرده اسرت .قطرر در برين اعضراي شروراي
همكاري خليجفارس هميشه باالترین ميزان رشد اقتصرادي را داشرته و عربسرتان نيرز بريش از
نيمي از توليد ناخال

داخلي شوراي همكاري خلريجفرارس را بره خرود اختصراص داده اسرت.

اختظف باالترین و پایينترین ميزان رشد اقتصادي در سالهراي  2006ترا  2011برهترتيرب در
سال  2006و  2007بين قطر و عربسرتان 2009 ،2008 ،و  2010برين قطرر و كویرت2011 ،
قطر و بحرین ميباشد .مهم این است كه كشورها ،توان كمكردن فاصله رشد اقتصادي را دارنرد.
براي مثال ،بحرین در سال  2006تا  2007بهترتيب با رشد اقتصرادي  6/7و  8/1درصرد ،رشرد
اقتصادي بيشتري نسبت به عربسرتان برا رشرد اقتصرادي  3/2و  3/4درصرد داشرته اسرت ،امرا
بهیكباره عربستان در سال  2008این فاصله را جبران كرده و بره  8/4درصرد ،یعنري بيشرتر از
بحرین با  6/2درصد رسانده است .عمان و قطر نمونه دیگرر مريباشرند .رشرد اقتصرادي 13 /2
درصدي عمان با رخایر اندک نفت و گاز در سال  2008و رشد اقتصرادي  13درصردي قطرر در
سال  2011باوجود رخایر عتيم گازي ،نشان ميدهد كه عمان بهراحتي مريتوانرد اخرتظف در
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سطه رشد اقتصادي را جبران كند (بنگرید به نگاره  .)3این وضعيت براي سایر كشرورهرا حتري
كویت نيز صادق است .بنابراین ،توانایي هریك از كشورها در كمكردن فاصله رشد اقتصادي و به
دنبال آن افزایش ميزان درآمد سرانه بهمعناي همگوني نسبي در توان اقتصادي است.
نگاره شماره ( -)3شاخص رشد اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس از سال  2006تا ( 2014درصد)
كشور /سال 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
عربستان

2.3

3.8 5.8 8.5 7.4 1.8 8.4 3.4

قطر

9.9

5.2 6.1 6.2 13 16.7 12 17.7 8.4

4

4.7 4.9 3.4 2.1 4.7 3.2 6.3 8.1

بحرین

6.7

امارات

9.4

4.4 5.2 1.3 -4.8 5.3 7.6

4

3.9

كویت

6.3

6.2 6.3 -2.4 -7.1 2.5 4.7

8

3.6

عمان

6

5

3.4

4.5 5.6 3.3 13.2 7

5

)Source: Meed Database IMF,World Bank, Deloitte Corporate Finance Limited Database Economic
(Intelligence Unit

 .6-1-5-5میزان درآمد سرانه-باال > پایین .با نگاهي به درآمد سرانه اعضاي شوراي همكراري
خليجفارس ميتوان به ثروتمنردبودن ایرن كشرورها در اقتصراد جهراني پريبررد .درآمرد سررانه
كشورهاي عرب حوزه خليجفارس ،حتي قبل از شكلگيري شوراي همكاري خليجفارس در سال
 1975باال بوده است و متوسط آن رقم تقریبي  11833دالر را نشان ميدهد كه این رقم تحرت
تأثير نوسانات قيمت نفت در سال  2007به متوسط  28519دالر رسريد ) .(www.IMF.orgبرا
تداوم این شرایط ،متوسط درآمد سرانه در شروراي همكراري خلريجفرارس در سرال  2008بره
 43129دالر رسريده و در نهایرت در سرال  2011بره سررانه  45879افرزایش یافرت

(MEED

)Statistics, 2013؛ بنابراین ،آنچه تا به این سال ( )2011براساس دسرتهبنردي و تعریر بانرك
جهاني از كشورها با توجه به درآمد سرانه داخلي بر ما آشكار ميشود این است كه همه كشورها
با درآمد سرانه بيش از  10656دالر و متوسط سرانه درآمدي  45789دالر در زمرره كشرورهاي
با درآمد سرانه باال قرار ميگيرند ،البته این ميزان درآمد سرانه ضمن ثبرات ترا سرال  2014برا
شيب كم و تا رقم متوسط  47هزار دالر افزایش یافت ) .(MEED Statistics, 2014ایرن ميرزان
درآمد سرانه ،همه اعضاي شوراي همكاري خليجفارس را در زمره اقتصادهراي ثروتمنرد جهران
قرار داده است.
 .7-1-5-5شکاف درآمدی سرانه – باال <پایین .از حيث شكاف درآمد سرانه ميتوان گفت
كه شكاف درآمد سرانه بين اعضاي شوراي همكاري خليجفارس برا درنترگررفتن درآمرد سررانه
باال ،كمتر از شكاف درآمد سرانه در طرحهاي همگرایي و منطقهگرایي چون اتحادیه اروپا ،اكو و
آسهآن است .مایكل استورم و نيكوالس زیگفریرد از پژوهشرگران بانرك مركرزي اروپرا ،شركاف
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درآمدي شورا را كمتر از شكاف درآمدي منطقه یورو ميدانند ).(Sturm&Siegfried, 2005: 44
شينجي تاكشي نيز شكاف درآمدي شوراي همكاري خليجفارس را كمتر از آسهآن بيان ميكنرد
) .(Takagi, 2012:19همچنين با تحليلي كه بهرام مسرتقيمي برر وضرعيت درآمردي اكرو دارد،
ميتوان بهصراحت گفت كه شكاف درآمدي در شوراي همكاري خليجفارس نيز بسريار كمترر از
اكو است (مستقيمي ،قوام ملكي.)136 :1388 ،
 .2-5-5بخش دوم -شاخصهای  – Bمتغیرهای فرایندی -تکمیلی سامانه اقتصادی شرورای
همکاری خلیجفارس

 .1-2-5-5تنوع و گوناگونی اقتصادی – باال < پایین .نفت بیرش عمردهاي از توليرد ناخرال
داخلي و صادرات شوراي همكاري خليجفارس را به خود اختصاص ميدهرد و بیرش غيررنفتري
هم چون خدمات ،صنعت و كشاورزي و غيره هنوز نتوانستهاند در اقتصاد این كشورها به جایگراه
مناسبي دست یابند .تمركز صادرات بر كاالهاي نفتي و بزرگبودن بیش دولتي و كوچكبرودن
بیش خصوصي ،باعث هدایت بیش عمرده اي از درآمردها بره بیرش دولتري شرده اسرت .ایرن
وضعيت تحت تأثير بيثباتي در قيمت نفت و گاز ،منجر به كاهش و بيثبراتي درآمردها شرده و
بهشدت اقتصاد داخلي را تحت تأثير قرار ميدهد .در این شرایط ،اگر نسبت سهم كاالهاي نفتي
و كاالهاي غيرنفتي در توليد ناخال

داخلي و صادرات ،ميزان وابستگي دولت به عواید ناشري از

تعداد معدودي از كاالهاي صادراتي مانند نفت و گاز ،ميرزان ثبرات و بريثبراتي توليرد ناخرال
داخلي ،رشد واقعي اقتصاد و درآمدها تحت تأثير بيثبراتي در قيمرت نفرت و ميرزان دخالرت و
فعاليت بیش خصوصي را بهعنوان معيارهاي سرنجش «تنروع اقتصرادي« در سرامانه اقتصرادي
شوراي همكاري خليجفارس قرار دهيم ،متوجه خواهيم شد كه شورا هنوز داراي تنوع اقتصرادي
پایين و در واق در «مراحل اوليه» تنوع اقتصرادي قررار دارد .بردینسران شركلگيرري سرامانه
اقتصادي در شوراي همكاري به شدت وابسته به این متغير «نتاممند و نتامبیش» است.
 .2-2-5-5اقتصاد مکمل < اقتصاد رقیب .ایجاد مكمل اقتصادي بره معنراي اصرظحات در
ساختار اقتصادي و اجازهدادن به بیش خصوصي براي نقشآفریني در چشمانداز اقتصادي ملري
است .همچنين مستلرزم تعرردیل در سياسرتهرا و قرروانين دولرت اسرت تررا برردینسران بررا
آزادكردن بیشهاي هردف اقتصرادي ،انگيرزهها براي جلب سرمایهگذاري خارجي ایجراد شرود
) .(Shediac et al, 2011: 14صاحبنتران بر این باورند كه كشورهاي درحالتوسرعه معمرواله بره
جاي آنكه اقتصادهاي مكمل داشته باشند ،اقتصادهاي رقيب دارنرد .ایرن امرر بره واگرایري آنهرا
ميانجامد (مستقيمي و قوامملكي .)135 :1388 ،اقتصاد كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس
نيز بهجاي آنكه مكمل یكدیگر باشند ،در بسياري از حوزهها رقيب یكدیگر محسوب مريشروند؛
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زیرا تمامي كشورهاي حوزه خليجفارس از مناب نفتي و گرازي برخروردار هسرتند .از ایرنرو ،در
بازارهاي نفت و گاز رقيب یكدیگر محسوب مريشروند و از تنروع اقتصرادي الزم برراي تكميرل
نيازهاي یكدیگر برخوردار نيستند.
 .3-2-5-5تجار درونمنطقهای -باال < پایین .یكي از مهمترین معيارها برراي سرنجش
موفقيت در سازمانهاي منطقهاي ،كميت و كيفيت تجرارت درونمنطقرهاي اسرت؛ زیررا معيرار
مناسبي براي بررسي ميزان همبستگي اقتصادي كشورهاي منطقه بهحساب ميآید (مسرتقيمي
و قوامملكي .)137 :1388 ،باوجود ای نكه شوراي همكاري سياست تجارت آزاد را بهشدت ميران
دولتهاي عضو و (با جهان) دنبال ميكند ،اما جریان تجارت دوجانبره ميران دولرتهراي عضرو
بسيار پایين است .ایرن بيرانگر الگوهراي متفراوت تجراري هریرك از اعضراي شروراي همكراري
خليجفارس در جهت همگرایي است .بحرین و عمران در برين دیگرر اعضراي شروراي همكراري
خليجفارس الگوي متفاوتي از تجارت خارجي را نشان ميدهند كره ناشري از تنروع اقتصرادي و
وابستگي كمتر به صادرات نفت است .در دیگر اعضرا نررخ پرایين همگرایري تجراري منطقرهاي
نشئتگرفته از وابستگي زیاد این كشرورها بره واردات كاالهراي سررمایهاي و مصررفي خرار از
منطقه ،به دليل محدودشدن مناب داخلي و رخایر منطقهاي است ).(Nechi, 2010: 163
در شوراي همكاري خليجفارس ،ميانگين ارزش اسمي تجارت درونمنطقهاي بين سالهراي
 2004تا  ،2008هر سال حدود  30درصرد در مقایسره برا  6درصرد  2000ترا  2003افرزایش
داشته است ) .(World Bank, 2010: 17با این وجود ،سرهم تجرارت غيرنفتري برين سرالهراي
 2004تا  25 ،2008درصد ساالنه افزایش یافته است .در حقيقت ،سهم تجارت درونري شروراي
همكاري خليجفارس در تجارت غيرنفتي در مقایسه با اتحادیه اروپا و آسرهآن برهترتيرب برا 57
درصد و  23درصد كل تجارت درونمنطقهاي ) ،(Shediac et al: 16بهطرور نسربي در بريش از
 10درصد نامتغير باقيمانده است ) .(World Bank, 2010: 17مقایسه شوراي همكاري فارس با
بلوکهاي تجاري مانند آسهآن ،اتحادیه اروپا و نفتا بيانگر ضع مكمليرت و رژیرمهراي تجرارت
آزاد و در نتيجه پایينبودن مبادالت تجاري درونمنطقهاي این دولتها است.
 .6-5سرمایهگذاریهای درونمنطقهای
سرمایهگذاري درونمنطقه اي در شوراي همكاري خليجفارس به نسبت قبل افزایش بيسابقهاي
را نشان مريدهرد .در دهرههراي قبرل ،جریران سررمایهگرذاري خرارجي در شروراي همكراري
خليجفارس پایين بود ،بهطوري كه بين سالهاي  1990تا  2003تنها  3/6ميليارد دالر برود یرا
براي مثال ،تنها  2درصد از مجموعه خروجي سرمایهگذاري خرارجي  125ميليرارد دالري برود.
بااینوجود ،پس از او گيري قيمت نفت كه از سرال  2003شرروع شرد ،مقردار سررمایهگرذاري
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خارجي بهطور قابلمظحتهاي ،بهویژه در بیش ارتباطات افرزایش یافرت .كنسرسريوم اتصراالت
امارات متحده عربي  3/25ميليارد دالر سرمایهگذاري كرده و دومين مجوز موبایل را از عربستان
در سال  2004دریافت كرد .در سال  ،2007شركت ارتباطرات تلكرام  ،50از شرركت ارتباطرات
وطنيا (دومين اپراتور بزرگ موبایل كویرت) مجروز سررمایهگرذاري بره ارزش  3/5ميليرارد دالر
كسب كرد .شركت زاین كویت با ثبت سرمایهگذاري  6/1ميليارد دالري بیشي از بازار ارتباطات
عربستان را در دست گرفت .شركت عربستان  900ميليون دالر در سال  2007و  230ميليرون
دالر در سال  2009به ترتيب در بیشهراي ارتباطراتي كویرت و بحررین سررمایهگرذاري كررد
).(Shediac et al, 2011:14-16
 .7-5ارزیابی سامانه اجتماعی– فرهنگی
شوراي همكاري خليجفارس بیشي از جهران عررب اسرت كره داراي فرهنرگ ،دیرن ،مرذهب و
پيشينه تارییي مشترک است ) )Naithani, 2010: 98-99كه در شكلگيري «هویتي مشرترک»
ترأثير بسرريار مهمرري دارد ) .(Dehboneh, 2011: 157ایررن كشررورها همچنررين داراي سرراختار
اجتمراعي مشتررک هستنرد .خاندانهایي چون آل خليفه در بحرررین ،آل صبرراح در كررویت،
آل سعود در عربستان بيش از  200سال (Shaikh, 2011: 6) ،و خاندانهاي آل نهيان در امارات
متحده عربي و آلثاني در قطر نيز بيش از  100سال است كره در منطقره خلريجفرارس حضرور
دارند ،اما حاكميت این خاندانها بهتدریج از اوایل قرن بيستم شكل گرفت و در نهایرت پرس از
خرو بریتانيا و استقظل سياسي این خاندانها ،حاكميت بهنوعي جنبره قرانوني پيردا كررد .بره
لحاظ وابستگي قبيلهاي ،خاندانهاي با سابقه آل صباح ،آل سرعود و آل خليفره داراي هویرت و
وابستگي قبيلهاي مشتركي هستند ،اما خاندانهاي حاكم بر عمان ،امارات متحده عربري و قطرر
داراي وابستگي قبيلهاي متفاوت ميباشند (بنگرید به نگاره  .)5فضاي قبيلهگرایي و سنتگرایري
كشورهاي حاشيه خليجفارس تا دهه  1970ادامه داشت .از سال  1973به بعد ،اهميرت فضراي
قبيلهاي در عرصه سياسي بهشردت كراهش یافرت ) .(Peterson, 2012: 4برا توجره بره فراینرد
هویتسازي و ملتسازي ،ساختار اجتماعي قبيلهگرایي بهتدریج رنرگباختره و توسرعه سراختار
اجتماعي مبتني بر مونارشي مورد توجه دولتهاي تازه اسرتقظلیافتره قررار گرفرت

.(Khouri,

) 2010: 5این ساختار سياسي– اجتماعي منبعث از دیالكتيرك مسرتعمراتي برود كره بره صرور
گوناگون ،كشورهاي منطقه را تحتالشعاع قرار داده بود ) .(Serhal, 2010: 61پس ميتوان گفت
كه به فرض ثابتبودن سایر عوامل ،این دولتها دسرتكرم در سرطوح اقتصرادي و اجتمراعي از
تاریخ و تجربه تارییي مشتركي برخوردارند ) .)L.Lee et al, 2010: 7از بعرد هنجاری ،سراختار
سياسي پادشاهي ،موروثي و رژیمهاي قبيلهاي مبتنري برر محافترهكراري در شروراي همكراري
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بهعنوان «هنجارهاي مشترک» مطرح است .ایرن هنجارهراي مشرترک اعضراي شرورا را هرچره
بيشتر به هم نزدیك و بهعنوان نيروي همگرایي بين اعضا عمرل مريكنرد

(Dehboneh, 2011:
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نگاره شماره ( -)4خاندانهای حاکم بر دولتهای شورای همکاری خلیجفارس و وابستگیهای قبیلهای (با اضافا )
دولت

عمان

كویت

بحرین

عربستان

امارت متحده عربي

قطر

خاندان حاكم

آل بو سعيد

آل صباح

آل خليفه

آل سعود

آل نهيان

آل ثاني

وابستگي قبيلهاي

آل بوﷲآلسعيد

عَنزه

عنزه

عنزه

بني یاس

بني تميم

شروع حاكميت

1744

1754

1783

1792

1855

1878

مدت حكومت

269

259

230

221

158

135

)(Source: Al asfoor: 189

فرجام
منطقهگرایي در خاورميانه ،بهویژه در خليجفارس با تردید جردي مواجره اسرت .ایرن منطقره از
لحاظ مناب درآمدي یكي از برجستهتررین منراطق جهران اسرت ،امرا از نترر منطقرهگرایري از
عقبماندهترین مناطق جهان محسوب ميشود .این نوشتار بر آن بود كه طرح منطقهگرایي را با
ارزیابي دقيق سامانه منطقهگرایي در شوراي همكاري خليجفارس به بحث بگذارد .بهطرور كلري،
تحليل و تحقيق روي یك طرح منطقهگرایي بدون ارزیابي دقيق سامانه منطقهاي آن به نتيجره
قابل قبولي نیواهد رسيد .شوراي همكاري خليجفارس نيز بهعنوان یكي از مهمترین طررحهراي
منطقهگرایي اقتصادي ،همگرایي منطقهاي خود را در بستر سامانه منطقرهاي بسرط و گسرترش
داده است .در این مقاله با روش تطبيقي و قياسي در چارچوب یك مدل تحليلري برراي تمرامي
سامانههاي منطقهاي ،شوراي همكاري خليجفارس بررسي شد .بدینسان سامانه منطقرهاي ایرن
شورا متشكل از سامانه جغرافيایي ،سامانه سياسي ،سامانه امنيتري ،سرامانه اقتصرادي و سرامانه
اجتماعي-فرهنگي است كه موفقيت یا عدم موفقيت همگرایي آن مورد بررسي قرار گرفت .ایرن
بررسي نشان داد كه شوراي همكاري خليجفارس ،به لحاظ جغرافيایي ،مكملهاي جغرافيرایي و
عوامل مشابه فيزیكي (الزامات ژئوپليتيكي ،استراتژیكي ،مجاورت جغرافيایي) شاخ هراي یرك
سامانه منطقهاي را ارائه ميدهرد .از نترر فرهنگري -اجتمراعي (ماننرد اشرتراک در هنجارهرا و
ارزشها و تجارب تارییي مشترک ،ساختار اجتماعي مشابه مبتني بر قبيلهگرایي و سنتگرایي،
هویت مذهبي و زباني مشترک ،حوزه تمدني مشترک) نيز در چارچوب یرك سرامانه منطقرهاي
قرار ميگيرد .در شاخ هاي اقتصرادي ،هرچنرد شرورا توانسرته اسرت برخري را نتيرر تقرارن
اقتصادي در بسياري از شاخ ها چون رشد اقتصادي و درآمرد سررانه و شركاف پرایين درآمرد
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سرانه ،به منصه ظهور رساند ،اما هنوز در برخي شاخ ها ماننرد تجرارت درونمنطقرهاي برراي
تبدیلشدن به سامانه منطقهاي با تردید روبهرو است .سرانجام در شاخ

امنيتي (درک امنيتي

مشترک با وجود اختظفات مقطعي و تظش براي اجماع سازي امنيتري بيشرتر و نبرود تفراوت و
تعارض در مباني ارزشي نتامهاي سياسي و همبستگي نسبي از بعد سياسي) ،توان بالقوه باالیي
براي ایجاد سامانه منطقهاي دارند.
در مجموع ،اگرچه چالشهایي از بعد اقتصادي (چون ضع الگروي تنروع اقتصرادي ،ایجراد
مكملهاي اقتصادي ،حجم پایين تجارت درونمنطقهاي) و سياسي (فقدان دموكراتيزاسيون) در
شوراي همكاري خليجفارس وجود دارد اما این چالشها در بلندمدت با سياستهاي پيشبينري
شده (بهویژه از حيث اقتصادي كه از اهميت قابرلمظحترهاي نيرز در منطقرهگرایري اقتصرادي
برخوردار است) قابلحل ميباشند .در نتيجه ،ميتوان گفت كه شوراي همكاري خليجفرارس برا
چالشها و محدودیتهاي درونمنطقهاي (متغيرهاي درونسرامانهاي) زیرادي مواجره نيسرت و
موفقيت همگرایي و منطقهگرایي در بستر سامانه منطقهاي آن امكانپذیر است.
پینوشتها:
( ) 1در این پژوهش هدف بر این بوده كه متغيرهاي درونمنطقهاي یا سامانه طرح منطقهگرایي مورد بررسي قرار گيرد و به
همين دليل ،اگرچه بهصورت غيرمستقيم سامانهها و نتامهاي مداخلهگر فرامنطقهاي و منطقهاي بررسي شدهاند ،اما از
بررسي مستقيم این متغيرها به اقتضاي پژوهش صرفنتر شده است.
( )2طبق جدیدترین گزارش ( ،)2014پيشبيني رخایر گازي توسط شركت  ،BPایران رتبه نیست و روسيه دومين كشور و
بعد از این دو نيز قطر سومين رتبه را از حيث رخایر گازي دارد.
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