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تاریخ دریافت1391/9/3:
تاریخ پذیرش1391/12/11:
چکیده
خروج بریتانیا از منطقه خلیجفارس در اواخر دهه ،0691با استقالل سیاسی و اقتصادی شیخنشینهای عربی حوزه
خلیجفارس همراه بود .ظهور این بازیگران جدید در عرصه نظام منطقهای خلیجفارس ،معادالت ساختاری منطقه را در ابعاد
مختلف تحت شعاع قرار داد .دولتهای عربی حوزه خلیجفارس تحت تأثیر دیالکتیک اندرکنش عوامل سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی و امنیتی در سطوح داخلی ،منطقهای و بینالمللی هرچه بیشتر در ایجاد یک سازوکار درون منطقهای
ترغیب شدند .در نهایت ،این دولتها در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر وفاق ،شورای همکاری خلیجفارس را تشکیل دادند.
این مقاله ،با تبیین نظری و فرانظری مبانی همگرای منطقهای و با اتکا به روشهای مختلف تحلیلی(توصیفی ،تحلیلی،
تبیینی -علّی ،فرایندی ،ساختاری ،کارگزاری) ،میکوشد به این سؤ ال پاسخ دهد که فرایند همکاریها و همگرایی
منطقهای پس از شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس ،با چه تحوالت مهمی روبهرو بوده است؟ در این راستا ،فرض
مهم این نوشتار ،این است که اولویتهای شورای همکاری خلیجفارس پس از شکلگیری تغییر پیدا کرده و اعضا با
نهادسازی بسترمند ،ضمن مدیریت همکاریها ،مقدمات الزم را برای تعمیق همگرایی اقتصادی در سطح فراملی در
بخش های مختلف فراهم کرده و با افزایش وابستگی متقابل بین یکدیگر ،شورا را به یک پروژه همگرایی مهم درجهت
منطقهگرایی اقتصادی مبدل کردهاند .یافتههای پژوهش نیز با بررسی فرایند مدیریت همکاریها درجهت تعمیق همگرایی
اقتصادی در چارچوب مدل تحلیلی پژوهش ،این فرض را تأیید میکند.
واژههای کلیدی :شورای همکاری خلیجفارس ،چندجانبهگرایی ،تعامالت فراملی ،همگرایی اقتصادی ،وابستگی متقابل
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 .1مقدمه

بدون تردید ،منطقه خاورمیانه یکی از مهمترین ،حساسترین و پیچیدهترین مناطق جهان
بهشمار میرود .آنچه این منطقه را در تمامی ابعاد و حوزهها برجسته ساخته ،ویژگیهای
منحصر بهفرد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی ،جغرافیایی و ژئوپلتیک آن است.
امروزه این عوامل در پیوستار با هم و در فضایی دیالکتیک ،اندرکنشی و بهشکلی
سیستماتیک ،ساختار منطقه را بهلحاظ ژئوپلتیک ،ژئواکونومیک و غیره متحول کرده؛ تا
جایی که در چارچوب ساختار شبکهای نوین این منطقه ،میتوان از انواع گرههای
ژئوپلتیک سخن گفت که در این میان ،مهمترین آنها« ،خلیجفارس» است.
این گره یا زیستبوم منطقهای ،پس از جنگ جهانی دوم و خروج بریتانیا ،با
تحوالت زیادی روبهرو شد که مهمترین آنها را میتوان استقالل سیاسی و اقتصادی شیخ
نشینهای عربی حوزه خلیجفارس دانست؛ که این خود بهمعنای ظهور بازیگران جدید در
عرصه نظام منطقهای خلیجفارس بود .این شرایط معادالت ساختاری منطقه را تحت تأثیر
دیالکتیک اندرکنش مؤلفههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و امنیتی و قدرت در
ارتباط با سایر بازیگران منطقه بهنوعی تحتالشعاع قرارداد؛ بهطوری که افزایش
همکاریهای این دولتها در این فضای اندرکنشی ،در نهایت ،به شکلگیری سازمانی با
عنوان «شورای همکاری خلیجفارس» در نظام منطقهای خلیجفارس منجر شد.
پس از شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس ،مسألهای که به جرأت میتوان
گفت ،هیچگاه از سوی محققان و پژوهشگران(البته بیشتر داخلی) توجه نشده است،
همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس بود .بههمین دلیل و به دنبال خلط امر
هستی شناختی با امر تجربی و قضاوت در چارچوب مشاهدات تجربی ،اظهارنظرهای
غیرواقعبینانهای را در محافل علمی درخصوص همگرایی اقتصادی و پیشرفت آن درجهت
منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس ایجاد کرده است .این درحالی است
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که بهنظر میرسد اولویتهای شورای همکاری خلیجفارس از شکلگیری تغییر کرده و
اعضا با نهادسازی بسترمند؛ ضمن مدیریت همکاریها ،مقدمات الزم را برای تعمیق
همگرایی اقتصادی بهعنوان یک فرایند و وضعیت با اثر سرایتی در سطح فراملی در
بخشهای مختلف فراهم کرده و با افزایش وابستگی متقابل بین اعضای یک پروژه
همگرایی مهم در جهت منطقهگرایی اقتصادی مبدل شده است.
بنابراین ،این جستار در نگاه به فرایند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری
خلیجفارس با رویکردی انتقادی ،نگاه سیستماتیک نظری و رویکردی تلفیقی از بعد
روشی(و با تکیه بر روشهای مختلف فرایندی ،علّی ،بدیلسازی ،دگرگونی ،ساختاری و
کارگزاری ،مقایسهای ،تاریخی ،تحلیلی -توصیفی و تبیینی) میکوشد با ارائه چشماندازی
جامع از فرایند همگرایی اقتصادی ،تا حدودی از ابهامات و همچنین ،خألهای پژوهشی
موجود( بهویژه در پژوهشهای داخلی) در حوزه مطالعات روابط بینالملل ،منطقهگرایی و
سایر حوزههای نوعاً دخیل(مانند اقتصاد بینالملل با نگاه ویژه به مطالعات سازمانهای پولی
و مالی بینالمللی و ادغام منطقهای) بکاهد.
در این راستا ،مقاله حاضر ابتدا با تبیین بنیادهای مفهومی پژوهش و همچنین ،مبانی
نظری و فرانظری همگرایی منطقهای ،به طرح الگوی مفهومی پژوهش خواهد پرداخت .در
گام بعدی ،ضمن واکاوی علل و فرایند شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس ،تحول در
اولویتهای این سازمان را در بستر نهادی تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت ،در چارچوب
الگوی پژوهش ،فرایند مدیریت همکاریها درجهت همگرایی اقتصادی را تبیین و بررسی
کند.
 .2شبکه مفهومی پژوهش

 .1-2همکاری و همگرایی  -اقتصادی در زیستبوم منطقهای :باید میان همکاری و همگرایی

 / 251فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی شماره 03بهار 2031

هم بهلحاظ کیفی و هم بهلحاظ کمی تفاوت قائل شد .همکاری به فعالیتهایی اطالق
میشود که با هدف کاهش تبعیض ،تفاوت و تفکیکپذیری انجام میگیرد .این درحالی
است که همگرایی دربرگیرنده اقداماتی است که در نتیجه آن ،برخی اشکال تبعیض و تفرق
متوقف میگردد؛ برای مثال ،سیاستهای مربوط به توافقنامههای تجاری بینالمللی عرصه
را برای همکاری بینالمللی فراهم کرده؛ درحالیکه همگرایی اقتصادی موانع تجاری را از
بین میبرد( .)Serhal, 2111: 31-31جوزف فرانکل بر این اعتقاد است که همگرایی هم
بهعنوان«فرایند » همگرایی و هم به «فرجام» این فرایند اطالق میگردد .فلیپ ژاکوب
«همگرایی» را هم بهعنوان وضعیت نهایی و هم بهعنوان فرایند تلقی میکند( فتوحی:1389 ،
.)3

در زیستبوم منطقهای ،همکاری را میتوان بهعنوان فرایندی بیانتها تلقی کرد که
به موجب آن ،یک دولت یا دولتها در درون ناحیهای ژئوپلتیک با هدف تأمین منافع
چندجانبه و حل و فصل مشکالت در زمینههای مختلف فعالیت میکنند ،و همگرایی را
فرایندی عمیق تعریف کرد که بهموجب آن ،واحدهای مستقل در درون یک کل ادغام
میگردند) .(Lombaerde, 2119 :8در این زیستبوم ،از یک سو همگرایی اقتصادی
بهعنوان یک فرایند ،به کاهش موانع و محدودیتهای مبادالت و انتقال کاال ،سرمایه و کار
میان کشورها ،هماهنگ سازی قوانین و مقررات ،پذیرفتن هنجارها و استاندارهای مشترک
و همچنین ،متحد کردن سیاستهای اقتصادی و ایجاد نهادهای فراملی چون :منطقه تجارت
آزاد ،بازار مشترک ،اتحادیه پولی و اتحادیه اقتصادی و سیاسی اشاره دارد
(  ،(Mirus, Rylska, 2111و از سوی دیگر ،به مثابه یک وضعیت ،موجود نبودن اشکال
گوناگون تبعیض در میان کشورها را نشان میدهد(.)Serhal, 2111 :31-31
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 .3رویکردی بسترمند به مبانی نظری و فرانظری همگرایی منطقهای
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 .1-3نظریه سازهانگاری :سازهانگاری بهعنوان رویکردی فرانظری ،همگرایی یا نبود
همگرایی میان کشورها را با تأکید بر هویتها ،عوامل هنجار -ارزشی ،رویهها و ساختار
معنایی رایج تبیین میکند) .(Dehboneh,2111:102در این راستا ،سازهانگاران معتقدند که
همگرایی از طریق «رویهها و شناخت مشترک» میان بازیگران شکل میگیرد .از نظر آنها
عوامل ژئوپلتیک ،تاریخی و هنجارها با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه و جهتگیری
واحدهای موجود در یک زیستبوم میتواند زمینه را برای همگرایی و عدمهمگرایی
واحدها فراهم کند) .)Mohamma Nia,2111:282 Dehboneh,2111:102-103سازهانگاران
از بعد امنیت نیز کنشها و واکنشهای واحدها را برخاسته از همین مؤلفهها میدانند؛ نه
متأثر از ساختار شبه عینی قدرت .بهلحاظ هویتی ،هرچه احساس یگانگی بین دولتها
بیشتر باشد ،آنها بیشتر به سمت رویههای امنیتیجمعی اشتیاق نشان میدهند و در نتیجه،
همکاری میان آنها تقویت میشود و برعکس ،هرچه از هم احساس دوری بیشتری داشته
باشند ،روابطشان مبتنی بر خودمحوری بیشتر خواهد بود(مشیرزاده.)333:1391 ،

.2-3کارکردگرایی و نوکارکردگرایی :کارکردگرایی با نام «دیوید میترانی» در پیوند است.
به نظر میترانی ،سرمنشاء تعارضات میان دولتها ،وجود شکافهای سیاسی است و
نمیتوان این شکافها را با توافق حقوقی حل کرد؛ بلکه حل آنها به اقتضای پیچیدگی
نظامهای حکومتی و استلزامات سطح بینالمللی ،نیازمند همکاری فنشناسان ،و نه نخبگان
سیاسی است .نظریه میترانی متضمن نوعی اصل «انشعاب» است که طبق آن ،توسعه
همکاری در یک حوزه فنی بهظهور رفتاری مشابه در سایر حوزههای فنی منجر میشود.
همکاری کارکردی در یک بخش ،باعث میشود که ضرورت همکاری کارکردی در بخشی
دیگر احساس شود(دوئرتی و دیگران 110-111:1381 ،و مشیرزاده.)11:1391 ،
برخی از مفروضههای کارکردگرایی ،بنیاد تقریر نظریه جدیدی شد که با عنوان
«نوکارکردگرایی» از آن یاد میشود و بیشتر در پیوند با نام ارنست هاس است(مشیرزاده،
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 .)11:1391بحث محوری نوگارکردگرایی این است که هنگامی که همگرایی آغاز شد،
همگرایی بخشی رفتهرفته به سایر حوزههای عمومی که سطح باالی وابستگی متقابل وجود
داشته باشد و یا بهصورت بالقوه از این موقعیت برخوردار باشند ،تسری مییابد .بعید است
که بتوان در مقابل گسترش و پخش همگرایی مقاومت کرد .فرایند گسترش و پخش امکان
دارد بهصورت نیمه خودکار و یا غیرخودکار باشد(قوام.)11:1389 ،

جوزف نای بهعنوان یکی از نظریهپردازان برجسته نوکارکردگرایی ،هفت سازوکار
فرایندی در نظریههای کارکردگرا و نوکارکردگرا چون :تسری افقی – عمودی ،افزایش
مبادالت ،ائتالف و پیوندهای ارادی ،جامعهپذیری نخبگان ،تشکیل گروهبندیهای منطقهای،
جذبههای هویتساز و ایدئولوژیک و بازشدن حلقه نخبگان بهمنظور جذب بازیگران
جدید را بازسازی کرده و سپس براساس جرح و تعدیل این سازوکارهای فرایندی ،نظریه
امکان همگرایی خود را بیان میکند .وی در بحث تسری افقی – عمودی بیان داشت که
احتمال دارد نافرجامیها ،آشفتگیهای ناشی از همبستگی کارکردی بازیگران را به بازنگری
در وظایف مشترک خود وادار سازد .وی بیان میکند که در این بازنگری «تجربه ممکن
است منفی باشد» .اگر تجربه منفی باشد ،احتمال دارد به جای تسری [مثبت] عمودی و
افقی به جلو ،حرکت معکوس تسری آغاز گردد(سیف زاده.)311-311:1391،

 .3-3نظریه وابستگی متقابل :این نظریه در طرز فکر بینالمللگرایانه یا انترناسیونالیستی ریشه
دارد که بر مبنای آن امور دنیا بهطور عینی در جهت جهانی شدن است .این جریان در روند
سیاسی به شکل همکاری میان دولتها منعکس میشود(مشیرزاده .)18-10:1391 ،این نظریه
ضمن تأکید بر تجارت آزاد و برداشتن موانع تجارت بهعنوان ابزاری برای ایجاد منفعت
مشترک و بهدنبال آن ،کاهش منازعه میان دولتها و کاهش نقش قدرت نظامی ،بر توسعه
چندجانبهگرایی ،تجارت و همکاری اقتصادی بین دولتها (برچیل و دیگران-99:1391 ،
 ،)113حساسیت تعامالت اقتصادی میان دولتها نسبت به تحوالت اقتصاد ملی( مشیرزاده،
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 )19-11:1391و پیوند مستقیم و مثبت منافع دولتها  -در بحث مبادالت تجاری -تولیدی
(حجم ،جریان و تأ ثیرات آن بر اقتصاد ملی) ،مبادالت نیروی کار و انتقال سرمایه،
سرمایهگذاریهای خارجی و سیاستهای تعرفه گمرکی( هماهنگییا عدم هماهنگی)
(سیف زاده )331:1389 ،تأکید دارد.
 .4مدل همگرایی اقتصادی

در چارچوب شبکه معنایی و نظری پژوهش ،الگوی مفهومی شکل خواهد گرفت که بهطور
کلی ،به لحاظ نظری سیر یک پروژه همگرایی درجهت منطقهگرایی اقتصادی را به شکلی
ساده نشان میدهد و ضمن تأکید بر همکاری بهعنوان فرایندی بیانتها ،همگرایی را بهعنوان
یک فرایند و وضعیت درنظر میگیرد.
 .1-4فرایند اولیه همگرایی :در این فرایند ،همکاریها بهشکلی باثبات و پایدار در
چارچوبی نهادی ،زمینه را برای تقویت همگرایی فراهم میکند .در این مرحله ،با توجه به
اهداف تعریف شده بازیگران ،نهادسازی بسترمند معیار و مالک قرار خواهد گرفت .این
نوع نهادسازی به شکلی بسترمند بوده و همکاری بین اعضا را افزایش میدهد .قرار گرفتن
تدریجی این قاعده در فضایی دیالکتیک با فرایندی بیپایان از کنشها ،بهتدریج ضمن باال
بردن انسجام نهادی ،زمینه را برای تعمیق همکاریها فراهم میکند.
در این فرایند ،معموالً اقداماتی همچون :ایجاد کمیتهای تخصصی ،کارگزاریهای
منطقهای ،امضای موافقتنامههای ویژه چندجانبه ،و فعالیتهای اقتصادی -تجاری و فنی و
غیره از سوی واحدها صورت میپذیرد که این خود با افزایش تعامالت و همکاریهای
فراملی ،زمینه را برای تعمیق همکاریها درجهت همگرایی فراهم مینماید .در این مرحله،
همگرایی ماهیت بخشی داشته و ممکن است با مزایا و امتیازاتی برای واحدها همراه باشد؛
اما درواقع ،انگیزه بازیگران برای تداوم همکاریها بر پایه اصل سود و زیان ناشی از
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همگرایی بخشی تغییر پیدا میکند .اگر بازیگران تشخیص دهند که همگرایی در یک بخش
با مزایا و امتیازاتی برابر برای همه اعضا همراه بوده است ،انگیزه برای تداوم همکاریها
بهتدریج در سایر بخشها افزایش مییابد .به موازات افزایش پلکانی حوزههای همکاری
بین واحدها ،مدیریت همکاریها در چارچوبی پیچیده از انواع روابط ضرورت پیدا میکند.
 .2-4فرایند تکمیلی همگرایی :نهادسازی بسترمند ،افزایش سطح انسجام نهادی ،گسترش
همکاریها و کوشش برای مقابله با چالشهای پیشرو بهتدریج ضرورت مدیریت
همکاریها به شکلی سازمان یافته و گسترده را برای پیشرفت در سطوح باالتر و تعمیق
تدریجی همگرایی اجتنابناپذیر میسازد .مدیریت همکاریها در چارچوب پیچیدهای از
انواع روابط ،زمینه را برای تعمیق همگرایی فراهم میکند که سنجش میزان پیشرفت آنها با
توجه به مقیاس و سنجه ،ضمن آشکارسازی چالشها ،محظورات و مقدورات پروژه برای
نیل به سوی ادغام منطقهای را مشخص مینماید.
مدیریت گسترده همکاریها ،ضمن تقویت همگرایی( بخشی) ،فرایند همگرایی را
به سمت فرایند تکمیلی سوق میدهد .به عبارت دقیقتر ،در این مرحله گرایش بازیگران و
واحدها برای نقشآفرینی در سطح فراملی تقویت شده ،با ایجاد پیچیدگی و درهم تنیدگی
تدریجی به شکلی خودکار و نیمه خودکار ،مرحله جدیدی از همگرایی را به وجود
میآورد که طی آن حوزههای همکاری بین واحدها افزایش( فرایند پخش همگرایی) و با
تعمیق همگرایی ،هرچه بیشتر آنها را به سوی وابستگی متقابل سوق میدهد .با دقت در
این فرض ،مشخص میگردد که همگرایی بخشی که در فرایند اولیه شکل گرفته ،بهتدریج
با سرایت به سایر بخشها در فرایند تکمیلی ،زمینه را برای ادغام منطقهای فراهم میکند.
در فرایند تکمیلی ،فعالیتها در چارچوب فرایندهایی چون :اتحادیه گمرکی ،بازار
مشترک ،همگرایی در حوزههای زیربنایی و اتحادیه پولی ،شکلی پیچیده به خود گرفته،
کیفیت روابط اقتصادی بین اعضا ،امکان سنجش میزان پیشرفت و تعمیق همگرایی در
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جهت نیل به اداغام منطقهای را فراهم میکند .این مهم با تعیین مقیاس(هدف و میزان
پیشرفت) و دادن امتیازاتی به این مقیاسها در محیط ادراکی عملیاتی مشخص میگردد
(نک :شکلهای  1 ،2و.)1
 .5علل و فرایند شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس(بستر/کنش)
 .1-5علل شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس (بستر)
الف) بسترهای فیزیکی( جغرافیا و ساختار ژئوپلتیک):

شورای همکاری خیلج فارس ،از جمله

سازمانهای منطقهای است که تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و ساختار ژئوپلتیک مشابه
شکل گرفته است .این کشورها اساساً از نظر جغرافیایی متمایل به گروه ژئوپلتیک
خلیجفارس هستند .آنها بهلحاظ محیط فیزیکی ،دارای محیطی یکپارچه با ویژگیهای
جغرافیایی و استراتژیک مشابه هستند.
ب) بسترهای غیرفیزیکی :از یک سو ،شورای همکاری خلیجفارس ازحیث اجتماعی -فرهنگی
وجه اشتراک داشته؛ بدین معنا که بخشی از جهان عرب با فرهنگ ،دین ،مذذهب و پیشذینه
تاریخی مشترک هسذتند) ،)Naithani, 2111: 98-99و ایذن خذود در شذکلگیذری «هذویتی
مشترک» بین آنها نقش بسیار بارزی داشته است( (Dehboneh,2111:110و از سذوی دیگذر،
اعضای ایذن سذازمان از بعذد اقتصذادی و سیاسی(سذاختاری -هنجذاری) دارای تشذابهاتی
هستند که این وجوه تشابه بهعنوان محرکی بین اعضا برای نیل بذه سذوی اهذداف مشذترک
عمل میکند). (Serhal, 2111:31

پ) بسترهای امنیتی :شورای همکاری خلیجفارس؛ از جمله سازمانهای منطقهای است که بر
پایه درک مشترکی از امنیت در گره ژئوپلتیک خلیجفارس شکل گرفته است .این سازمان
زیرمنطقهای با وابستگی متقابل امنیتی میان دولتهای عضو شکل گرفته است
) (Sevill,2111:13و دارای منافع امنیتی مشترک است) .(Kufuor,2111:1در ایجاد درک
امنیتی مشترک بین اعضا در زمان و بعد شکلگیری عواملی دخالت داشته که مهمترین آنها
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عبارتند از -1 :خروج بریتانیا در اوایل دهه  1901و چالشهای امنیتی ناشی از آن ،چون:
ملتسازی و ترس از برهم خوردن توازن قوای منطقه) -2 (Abdulla, 2111: 10-19
تحوالت سیاسی و اقتصادی دهه  1981چون :وقوع انقالب اسالمی و جنگ ایران و عراق،
حمله شوروی به افغانستان ،افزایش وابستگی به نفت ،رقابت

ابرقدرتها)،)Serhal, 2111 :31

روی کارآمدن دولت مارکسیستی -لنینیستی در اتیوپی).) Alasfoor, 2110 :11

بنابراین ،باید تصریح کرد که این عوامل در پیوستار با هم در فضایی دیالکتیک و
اندرکنشی ،محرک دولتهای عربی خلیجفارس برای ایجاد شورای همکاری خلیجفارس
شد.
 .2-5فرایند شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس(کنش) :تحتتأثیر مالحظات ذکر شده،
تحرکات برای شکل گیری شورا بهتدریج باال گرفت .تحرکات اولیه برای ایجذاد چذارچوب
همکاری برای دولتهای عرب خلیجفارس( اعضای کنونی شورای همکاری خلیجفذارس )
به دهه  1911برمی گردد که ناکام ماند .با آگاهی از خروج بابرنامه بریتانیذا از خلذیج فذارس،
فعالیتهای سراسیمهای درخصوص امکان ایجذاد یذک سذازمان منطقذهای در خلذیجفذارس
وجود داشت .در این راستا ،در سال 1901وزرای خارجه عربی حوزه خلیجفارس؛ بهعذالوه
ایران و عراق به دعوت عمذان در مسذقط ،در راسذتای سیاسذت امنیتذی و دفذاعی مشذترک
مالقات کردند که عمالً نتیجهای بهدنبال نداشت.
اما ایده اصلی شکلگیری یک سازمان منطقهای [به نام شورای همکاری
خلیجفارس] به هفدهمین کنفرانس اعراب از  21ژانویه تا  20نوامبر1981در امان پایتخت
اردن با حضور دولتهای عرب خلیجفارس برمیگردد( .)Popescu, 2111 :28در این
اجالس ،شیخ جابر آل احمد با دیگر دولتهای عرب خلیجفارس مالقات کرد و تفکر
ایجاد سازمانی بین کشورهای عربی حوزه خلیجفارس را ارائه داد(.)Alasfoor, 2110:31

سپس با اجالس وزرای خارجی شش کشور عرب خلیجفارس ،در  1فوریه  1981در
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ریاض ،کویت بر ایجاد شورای همکاری دولتهای عرب خلیجفارس که بتواند چارچوبی
را برای همکاری ،هماهنگی و همگرایی در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و امور مالی فراهم کند ،تأکید کرد .بنابراین ،در این اجالس ،ایجاد یک سازمان بینالمللی
منطقهای میان آنها با توافق اعضا رسمیت یافت .در مالقات دیگر در مسقط از  9تا11
مارس  1981و در نهایت  21می  1981در ابوظبی( ،)Alasfoor, 2110, :31با انتخاب
دبیرکل ساختار نهادی شورا را مشخص کردند( .)Lawson, 2112:1در نهایت ،همه
کنشهای نخبگان سیاسی دول عربی حوزه خلیجفارس ،در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر
وفاق ،در راستای مقابله با چالشهای سیاسی ،اقتصادی ،امنیتی ،اجتماعی -فرهنگی ،به
شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس  ،متشکل از شش عضو( عربستان ،قطر ،بحرین،
کویت ،عمان و امارات متحده عربی) در  21می سال  1981منجر شد.
 .6شورای همکاری خلیجفارس :ظهور همکاریهای فراملی در پرتو تعامالت کنشگران
ملی

 .1-6سند ،اهداف و ساختار نهادی :بالفاصله پس از شکلگیری شورا ،اعضا درجهت تدوین
سند سازمانی شورای همکاری خلیجفارس؛ یعنی منشور وارد عمل شدند و درنهایت ،این
سند متشکل از یک مقدمه و  22ماده آماده شد و بهطور رسمی در  21می  1981رسماً به
تصویب اعضا رسید .در چارچوب منشور سازمان ،ماده  1به اهداف شورای همکاری
خلیجفارس اشاره داشته که طی آن اعضا نیز اهداف سازمان را هماهنگی ،همکاری،
همگرایی و روابط داخلی عملی بین اعضا در تمام زمینهها ،تعمیق و تقویت روابط ،پیوندها
و توسعه همکاریهای عمومی میان مردم در حوزههای مختلف ،تنظیم قوانین و مقررات
مشابه و یکسان در زمینههای گوناگون و غیره بیان میدارند( .)Popescu, 2111 : 28-29در
این ماده ،به امنیت در میان اهداف اساسی همکاری میان اعضای شورا همکاری
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خلیجفارس ،اشارهای نشده است( .)Alasfoor, 2110 : 13این امر بهطورکلی میتواند بیانگر
این واقعیت باشد که پس از شکلگیری شورای همکاری خلیجفارس ،جهتگیریهای
اعضا تغییر کرده و همکاریها بین آنها بیشتر در جهت همگرایی اقتصادی مدیریت شده
است(.)Lawson, 2112 :1
ماده  1منشور نیز به ساختار سازمانی -نهادی شورای همکاری خلیجفارس توجه
دارد .بر این اساس ،اصلی ترین ارکان آن عبارت است از :شورای عالی ،شورای وزیران،
دبیرخانه و کارگزاریهای ویژه منطقهای( .)World Bank, 2111 : 13در این چارچوب،
شورای عالی ،عالیترین رکن و بخش اصلی تصمیمگیری است .این شورا شامل رؤسای
دولتهای عضو بوده که دوبار در سال) )Sturm et al, 2111: 2 & 21برای تعیین جهت
سیاستها و انتخاب دبیرکل ،اجالس برگزار میکنند( .)World Bank, 2111 : 13شورای
وزیران متشکل از وزیران امور خارجه و دیگر وزرایی است که از سوی دولتهای عضو
منصوب شدهاند .این شورا ضمن ارائه توصیه و پیشنهاد در همه زمینهها ،با اتفاق آراء برای
موضوعهای مهم و اکثریت آراء برای موضوعهای پروسهای رأیگیری میکند .تعدادی
کمیته در سطح وزیران وجود دارد که مهمترین آنها ،کمیته همگرایی اقتصادی؛ یعنی کمیته
همکاری اقتصادی و مالی متشکل از وزرای مالی و اقتصادی دولتهای عضو است
) .(Sturm et al, 2111 :21دبیرخانه نیز بخش اجرایی و اداری شورای همکاری خلیجفارس
است که دبیرکل آن ( )World Bank, 2111 :1به پیشنهاد شورای وزیران توسط شورای
عالی برای دوره سه ساله تجدیدشدنی منصوب میشود ( )Alasfoor, 2110:11و بهطور
مستقل ،در راستای منافع مشترک دولتهای عضو فعالیت میکند(Sturm et al, 2111 :21; .

) .Popescu ,2111:29شورای همکاری خلیجفارس عالوه بر این ،دارای کارگزاریهای
ویژهای بوده که متصدی طراحی و اجرای استاندارهای فنی ،میانجیگری تجاری -بازرگانی
و ثبت امتیازنامهها هستند).)World Bank, 2111 :1
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بنابراین ،میتوان گفت پویایی سیستم اقتصاد جهانی ،ضررورت کاهش
آسیبپذیریهای موجود برای نیل به مطلوبیت مورد انتظار در اقتصاد ملی و جهانی،
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اولویتبندیها(فردگرایانۀ) اعضا در مدار شورای همکاری
خلیجفارس را تغییر داده؛ بهطوری که در دیالکتیک اندرکنش سیاست ،امنیت ،اقتصاد و
فرهنگ  -اجتماع در مدار شورای همکاری خلیجفارس اقتصاد متغیر تعیینکننده و جریان
غالب ،مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مقوم مدار و جریان غالب برآن بوده و امنیت نیز
جریانی مجزا و دائمی مبدل شده که در سطوح مختلف(داخلی و بینالمللی) از جریان
غالب تأثیر پذیرفته ،بر آن نیز تأثیر میگذارد .در نتیجه ،باید اذعان کرد شورای همکاری
خلیجفارس پس از شکلگیری با اصالح و بازنگری در استراتژیها و جهتگیریها،
درجهت مدیریت همکاریها برای نیل به همگرایی اقتصادی ،نهادسازی کرده است.
 .7فرایند همگرایی اقتصادی در پرتو تعامالت فراملی کنشگران

از مدیریت همکاری تا تعمیق همگرایی اقتصادی :در این مجال ،در راستای پیبردن به
این مهم که چگونه شورای همکاری خلیجفارس ،همکاریهای درون سازمانی را در
چارچوب نهادی درجهت تعمیق همکاریها و نیل به همگرایی مدیریت کرده ،فرایند و
وضعیت همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس را در چارچوب الگوی تحلیل
پژوهش در دو مرحله مقدماتی و تکمیلی بررسی خواهیم کرد.
 .1-7فرایند مقدماتی -اولیه همگرایی اقتصادی :نهادسازی بسترمند و مدیریت همکاریها
 .1-1-7وضعیت همگرایی در چارچوب موافقتنامه یکپارچگی

اقتصادی :موافقتنامه یکپارچگی

اقتصادی بین دولتهای عضو ،دو هفته پس از امضای منشور شورای همکاری خلیجفارس
[تکمیل فرایند همگرایی نهادی] ) ،(Makhawi, 1991 :31در دومین نشست خود در تاریخ
 11نوامبر 1981در ریاض امضا شد .این موافقتنامه ،برنامهای را برای فعالیت مشترک
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اقتصادی و

1

مراحل همکاری و همگرایی اقتصادی مشخص کرد و درواقع ،هسته

برنامهها(  (OIC:111و ستون فقرات شورای همکاری خلیجفارس در راستای پیگیری
سیاست همگرایی اقتصادی بود).)Alasfoor, 2110: 11
موافقتنامه مزبور ،در چهارچوب اصول و مواد مشخصه ،بهمنزله شروع فرایند
همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس ،با هدف یکپارچهسازی نظام تعرفهها،
از بین بردن تبعیض بین دولتهای عضو درخصوص مقررات حاکم بر جریان سرمایه و
کار در سراسر مرزهای مشترک ،هماهنگ سازی سیاستها درخصوص همه بخشهای
صنعت نفت ،هماهنگ سازی و همگون سازی برنامههای توسعه صنعت ،یکپارچگی
سرمایهگذاری با هدف دستیابی به یک سیاست سرمایهگذاری مشترک( (Lawson, 2112 :

 ،1وحدت و همگرایی قوانین ،مقررات و راهبردها در زمینههای اقتصادی ،مالی و تجاری،
پیوندهای زیرساختی بین دولتهای عضو؛ بهویژه در حوزه ارتباطات ،برق و گاز ،دستیابی
به همگرایی اقتصادی میان دولتهای عضو با گامهای تدریجی ابتدا با منطقه تجارت آزاد،
اتحادیه گمرکی ،بازار مشترک ،و پایان آن با اتحادیه پولی و اقتصادی و ایجاد نهادهای
مشترک شکل گرفت )  ،(OIC: 111و تا سال 2111؛ یعنی زمان انعقاد موافقتنامه اقتصادی
 2111پایدار ماند.
 .2-1-7منطقه تجارت آزاد و موافقتنامههای تجارت آزاد شورای همکاری خلیجفارس

پس از امضای موافقتنامه یکپارچگیاقتصادی  1981بهعنوان ستون فقرات و هسته فرایند
همگرایی اقتصادی ،نخستین گام عملی مهم با هدف حرکت به سوی همگرایی اقتصادی و
مالی با ایجاد «منطقه تجارت آزاد» برداشته شد( .(Serhal, 2111 : 31منطقه تجارت آزاد در
شورای همکاری خلیجفارس در سال  1983بهعنوان نخستین مرحله از فرایند همگرایی با
این رویکرد که تعرفههای کاال بین دولتهای عضو کامالً حذف شود ،شکل گرفت .در این
فرایند ،اول اینکه قوانین مبدأ دولتهای عضو را موظف میکرد که تولید کاالهایی را درنظر
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بگیرند که با معافیت گمرکی صادر میشود .دوم ،مقرر شد کاالهایی از امتیاز معافیت
گمرکی بهرهمند خواهند شد که گواهی مبداء معتبر با تأیید رسمی کارگزاران دولتی ارائه
دهند .سوم ،تصریح شد که تولیدات مبدأ باید تولیدات ملی باشد و در آن ارزش افزوده

1

تولیدات(البته ،نباید کمتر از 11درصد ارزش نهایی تولید در آخرین مرحله از تولید باشد) و
همچنین ،سهم شهروندان دولتهای عضو از مالکیت تولید نیز( درواقع ،نباید کمتر از 11
درصد باشد) درنظر گرفته شود) .2(Rettab, 2110:18-19
از بعد فرامنطقهای و بینالمللی نیز ،شورای همکاری خلیجفارس بهدنبال ایجاد منطقه
تجارت آزاد فرامنطقهای و امضای موافقتنامههای تجارت آزاد بهصورت دوجانبه و
چندجانبه با مناطق مختلف است .مذاکرات برای ایجاد منطقه تجارت آزاد بین شورای
همکاری خلیجفارس و اتحادیه اروپا و آسیا ،از مهمترین مذاکرات چندجانبه تجاری شورا
محسوب میشود( (Song, 2111 :91-91: See: Sturm et al, 2118 :18

1. Certificate of origin
2. Value added
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وضعیت موافقتنامههای تجاری شورای همکاری خلیجفارس
کشور

عضویت
سازمان تجارت

ایاالت متحده آمریکا

جهانی
عربستان

2111

قطر

1991

عمان

2111

بحرین

1991

کویت

1991

امارات

1991

مذاکرات

مذاکرات چند جانبه تجاری در

دو جانبه با دیگر

مقیاس جامع

کشورها
موافقتنامه چهارچوب
تجاری سرمایهگذاری در

اتحادیه اروپا :امضای موافقتنامه
همکاری اقتصادی در سال :1988

-

شروع مذاکرات رسمی برای ایجاد

سال 2113امضا شد

منطقه تجاری آزاد از سال 1991که تا
به امروز ادامه دارد

موافقتنامه چهارچوب
تجاری سرمایهگذاری در

مذاکرات

سال  2111امضا شد و

چند جانبه

آ سه آن – فرایند امکانسنجی تکمیل

مذاکرات برای موافقتنامه

تجاری با

شده و پیشرفت دسته جمعی برای

تجارت آزاد ادامه دارد

سنگاپور

ایجاد منطقه تجارت آزاد ادامه دارد

موافقتنامه تجارت آزاد در
سال  2111امضا شد

همه اعضای شورای همکاری
-

خلیجفارس عضو منطقه تجارت آزاد
کافتا هستند

موافقتنامه تجارت آزاد در

مذاکرات

همه اعضا در حال مذاکرات تجاری

سال  2111امضا و در سال

چند جانبه

با مرکوسور هستند

 2111اجرایی شد

تجاری با
سنگاپور

مذاکرات چند جانبه شورای همکاری

موافقتنامه چهارچوب

مذاکرات چند

خلیجفارس به چین استرالیا ،ژاپن،

تجاری سرمایهگذاری در

جانبه تجاری با

ترکیه ،نیوزلند و هند در حال

سال  2111امضا شد

سنگاپور

اجراست

موافقتنامه چهارچوب

مذاکرات

تجاری سرمایهگذاری در

دو جانبه تجاری

سال  2111امضا شد و

با سنگاپور

مذاکرات برای موافقتنامه
تجارت آزاد ادامه دارد

))Source:World Band.2212

 .2-7فرایند تکمیلی همگرایی اقتصادی :از مدیریت همکاریها تا تعمیق همگرایی
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 .1-2-7موافقتنامه اقتصادی  :2001در چارچوب موافقتنامه یکپارچگی اقتصادی ،پیشرفت
زیادی در فرایند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس حاصل نشد و تنها
منطقه تجارت آزاد در سال  1983شکل گرفت و اجرایی شد؛ اما در اواخر دهه 1991
شورای همکاری خلیجفارس وارد مرحله جدیدی از فرایند همگرایی اقتصادی شد .در
واقع ،امضای موافقتنامه اقتصادی در سال  2111در مسقط بهعنوان جایگزینی برای
موافقتنامه یکپارچگی اقتصادی ،فرایند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری
خلیجفارس را سرعت بخشید .این سند اقتصادی ،اهداف بلندپروازانهای را برای مراحل
بعدی همگرایی اقتصادی مطرح کرد( (Sturm et al, 2111 :21که اهم آنها عبارتند از:
برقراری روابط اقتصادی بینالمللی میان دولتهای عضو و دیگر کشورها و گروهبندیهای
اقتصادی ،سازمانهای منطقهای و بینالمللی ،ایجاد اتحادیه گمرکی ،همکاری فنی ،ایجاد
بازار مشترک ،بهبود سرمایهگذاری بین دولتهای عضو و غیره) .(OIC: 111

در این راستا ،در سال  2111شورای عالی اقدام به تدوین یک برنامه زمانی برای
پیگیری و سرعت بخشیدن به فرایند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس
کرد که در آن بر اجرای اتحادیه گمرکی در سال  ،2113تدوین رهنمودهای اجرایی مانند
ضوابط و معیارهای همگرایی برای اتحادیه پولی ،تکمیل بازار مشترک در سال  ،2110و
درنهایت ،پذیرش یک پول واحد در سال  2111تأکید شد(.(Sturm, 2111 :20

 .2-2-7اتحادیه گمرکی :پس از نخستین گام برای همگرایی اقتصادی در شورای همکاری
خلیجفارس؛ یعنی ایجاد منطقه تجارت آزاد ،دومین گام مهم عملی در چارچوب اهداف و
برنامههای «موافقتنامه اقتصادی  ،» 2111با کوشش برای ایجاد اتحادیه گمرکی در شورای
همکاری خلیجفارس در  2113آغاز شد .اتحادیه گمرکی ،پیشرفتهترین مرحله همگرایی
اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس بوده که میکوشد با حذف تعرفههای داخلی و ایجاد
محدودیت در تجارت خارجی مشترک ،تعرفههای خارجی و سیستمهای تجارت ملی و
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داخلی را هماهنگ سازد .این امر ،بیانگر سطح تقویت هماهنگی نهادی درجهت همگرایی
است .این اتحادیه بر پایه اصولی چون :تعرفه خارجی مشترک با نرخ گمرکی  1درصد بر
همه کاالهای وارداتی خارجی ،یکسانسازی گمرکات داخلی ،تحرک آزاد کاال بدون
محدودیتهای گمرکی و غیرگمرکی مبتنی است و در این راستا ،بهدنبال دستیابی به اهدافی
از قبیل کمینه ساختن دشواریها ،موانع و محدودیتها برای تحرک کاالهای ملی و
خارجی ،افزایش تجارت درون منطقهای ،بهینهساختن بهرهبرداری از منابع موجود با تسهیل
تجارت درون منطقهای و غیره است.
در این راستا ،تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که شورای همکاری خلیجفارس-1 :
در مورد حذف تعرفهها در سامانه اقتصادی خود نسبتاً ضعیف عمل کرده که این امر عمدتاً
ناشی از ناهمگونی اعضای شورای همکاری خلیجفارس در حذف تعرفهها بهطور یکسان
است؛ اما این بهمنزله پیشرفت نکردن نیست؛ بلکه نشاندهنده این واقعیت است که
پیشرفتها نسبی و تدریجی است -2 .نسبت به یکسانسازی و هماهنگسازی رویههای
گمرکی ضعیف عمل کرده ،و هم اکنون ،پیشرفتهای کمی در این راستا در شورای
همکاری خلیجفارس میتوان مشاهده کرد که پیشبینی میشود با برنامهریزیهای صورت
گرفته ،اختالفات در رویههای گمرکی کاهش یابد و موضوعها و مسائل مربوط به رویهها و
قوانین گمرکی حل و فصل گردد -3 .در تحرک آزاد ،تجارت و دادوستد برای اتباع
پیشرفت خوبی داشته و انتظار میرود در این شرایط ،تقویت و به نقطه نهایی نزدیک شود.
 -1تحرک آزاد افراد و کار ،ایجاد رژیم تحرک آزاد را تسهیل کرده و با وجود محدودیتها
و موانع ،پیشرفت خوبی در راستای پیگیری این هدف مهم داشته است و تمایالت نیز
پیشرفت بیشتر در این حوزه در آینده نزدیک را نوید میدهد).(Babar, 2111: 1-11
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 .3-2-7همگرایی زیرساختی :ایجاد زیرساختهای مشترک یکی از حوزه های همگرایی در
شورای همکاری خلیجفارس است که پیشرفت زیادی به همراه پروژههای چندملیتی بزرگ
در شماری از بخشها ایجاد کرده است) .(Shediac et al ,2111: 10-18همگرایی
زیرساختی در شورای همکاری خلیجفارس حوزههایی چون :برق منطقهای ،فناوری
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اطالعات -ارتباطات ،حمل و نقل(هوایی ،دریایی ،زمینی و ریلی) و انرژی نفت و گاز را
دربرمیگیرد.
در مورد صنعت برق منطقهای باید گفت که با افزایش قیمت جهانی نفت و تولیدات
نفت و گاز ،ثروت اعضای شورای همکاری خلیجفارس نیز افزایش یافت و افزایش ثروت
با افزایش رشد جمعیت و افزایش نیاز به تقاضای برق همراه بود .در راستای افزایش
تقاضای برق و در واکنش به این چالش ،کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس
تصمیم به آزاد ساختن بازارهای برق خود کردند)  .(ECA, 2111: 1در این راستا ،پروژهای
را با عنوان «پروژه اتصال برق شورای همکاری خلیجفارس» برای توسعه و برنامهریزی در
زمینه همگرایی منطقهای در شبکه برق آغاز کردند( .(Sparrow et al, 2112: 1پروژه
یادشده ،ابتدا در سال  1981با امضای موافقتنامه اتصال شبکه برق داخلی شورای
همکاری خلیجفارس به طور رسمی آغاز به کار کرد .پس از مطالعات امکان سنجی اولیه و
ثانویه در سال  1981و  ،1992در سال  2111بهطور جدی( )ECA, 2111 :11با هدف
اتصال شبکه برق در دولتهای عضو ،کاهش تولید ذخایر بدون از بین بردن قابلیت
اطمینان ذخایر و غیره( (Sparrow et al, 2112: 1در سه مرحله یا فاز پیگیری شد .در نتیجه
این فعالیتها ،فاز اول از سال  2111تا  2119تکمیل شد ،و فرایند اجرا و تکمیل فاز دوم
و سوم اتصال برق هم اکنون ادامه دارد).(Kotiuga:3-1
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این پروژه بزرگ فنی در شورای همکاری خلیجفارس،کمک زیادی به گسترش
روابط سیاسی و اقتصادی میان دولتهای عضو در حوزههای دیگر کرد و همکاریها در
بخشهای دیگر چون :حمل و نقل و ارتباطات را نیز افزایش داد .در بخش نفت و گاز،
پروژه خط لوله گاز شورای همکاری خلیجفارس ،گاز طبیعی را از قطر به امارات متحده
عربی ،بحرین و کویت صادر خواهد کرد .این خط لوله  311کیلومتر طول دارد و با هزینه
 11میلیارد دالری اجرایی میشود)  .(ECA, 2111 :1-11همچنین ،در حوزه حمل و نقل،
اقدامات بحرین و قطر  -برای راه اندازی جاده و خط راه آهن سریع السیر با هزینهای بالغ
بر  1میلیارد دالر ،بحرین و عربستان سعودی -برای توسعه و گسترش جاده شاه فهد ،عمان
و امارات متحده عربی -برای ایجاد یک اتوبان بزرگ بین دو کشور ،و کوشش همه اعضا
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برای احداث 2110 -کیلومتر شبکه خط راه آهن با هزینهای بالغ بر  21میلیارد دالر شایان
توجه است (نک :شکل  .)1بهطورکلی ،این اقدامات با اعالم میزبانی قطر برای جام جهانی
فوتبال در سال  2122تشدید  (Shediac et al ,2111:10-21و در نتیجه ،زمینه را برای
تقویت بیشتر همگرایی فراهم نموده است.

شکل :1خط راه آهن سراسری شورای همکاری
خلیجفارس

منبع :محلق الخاص حول التکامل المالی و االقتصادی خلیجی
 -صادر عن وزاره مالیه(دیسمبر)1122،
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 .4-2-7اتحادیه پولی شورای همکاری خلیجفارس :اولین حرکت برای اتحادیه پولی در
سالهای 1901تا  1908به وسیله بحرین ،کویت ،امارات متحده عربی و قطر صورت
گرفت که با شکست مواجه شد .پس از شکلگیری شورا با ایجاد کمیته کارگزاران پولی و
رؤسای بانک مرکزی و کمیته همکاری مالی و اقتصادی در چارچوب موافقتنامه
یکپارچگی اقتصادی ،مقدمات الزم برای شکلگیری اتحادیه پولی فراهم گردید؛ اما عزم
جدی اعضا برای پیگیری این سیاست را باید در اجالس مسقط در دسامبر  2111دانست
) (Antoniadesi, 2111 : 2-23که درآن اعضا به ایجاد وحدت پولی با یک بانک مرکزی
برای هماهنگ سازی سیاستهای مالی [پولی] رأی دادند و در نتیجه این شرایط ،عرصه
مهمی برای حرکت به سمت همگرایی سیاسی و اقتصادی در شورای همکاری خلیجفارس
شکل گرفت).(Shediac et al, 2111 :8

در ادامه این فرایند ،شورای عالی در دسامبر  2111در دبی معیارها و ضوابطی را
برای همگرایی و یکپارچی مالی و پولی در شورای همکاری خلیجفارس تصویب کرد که
در واقع ،همان معیار و ضوابط پیمان ماستریخت مطرح شد؛ یعنی اعضا شاخصهایی چون
نرخ ارز ،نرخ تورم و نرخ بهره را بهعنوان معیار همگرایی پولی و شاخصهایی مانند نسبت
کسری سالیانه مالی حکومت بر تولید ناخالص داخلی و نسبت قرضه عمومی(بدهی دولت)
بر تولید ناخالص داخلی را بهعنوان معیار همگرایی مالی درنظر گیرند (Drastichova, 2119

).:11- 13
فرایند همگرایی پولی و مالی

در بحث نرخ ارز بهعنوان معیار همگرایی پولی باید گفت در دو دهه گذشته ،نرخ ارز در
شورای همکاری خلیجفارس سطح باالیی از ثبات را تجربه کرده است که عمدتاً نتیجه
سیاستهای ارزی یکسان هریک از اعضای شورای همکاری خلیجفارس در قبال دالر
آمریکاست .سیاستهای مشابه اعضای شورای همکاری خلیجفارس نسبت به یک ارز
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خارجی ،نه تنها نوسانهای تغییر در ارزش پول را محدود کرده؛ بلکه نقش بسزایی در
همگرایی نرخ بهره و تورم داشته؛ بهطوری که آمارها نشان میدهد از یک سو تحت تأثیر
این شاخص در  11سال اخیر ،سطح تورم کمتر و اختالف بین باالترین نرخ تورم و
پایینترین آن به کمترین حد رسیده است
)reports

& (www.MEED.org,2113:Statistics

و از سوی دیگر ،سطح برابری در نرخ بهره را بهوجود آورده است

( .(Sturm et al ,2111:31-31بنابراین ،با در نظر گرفتن این شرایط و با توجه به کسری مالی
(بودجه ) کمتر از 3درصد از تولید ناخالص داخلی و بدهیهای عمومی (بدهی دولت)
کمتر از  11درصد تولید ناخالص داخلی بخش مالی شورای همکاری خلیجفارس ،میتوان
گفت که این شورا از نظر پولی و مالی سطح نسبتاً باالیی از همگرایی را تجربه می-
کند).(Shediace et al , 2111:9

اما گرچه همگرایی پولی و مالی از شروط الزم برای نیل به اتحادیه پولی بهعنوان
واقعگرایانهترین فرایند همگرایی اقتصادی و وحدت سیاسی است؛ اما شرط کافی نیست و
عوامل دیگری چون :نگرشها و تعهدات سیاسی ،مسائل فنی و نهادی ،تنوع اقتصادی و
غیره از بعد داخلی و شوک های نامتقارن هم از بعد داخلی و هم از بعد بینالمللی در
موفقیت یا نبودِ موفقیت در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر زیادی دارد(Al khater , 2112:1-

).11

در نهایت ،وضعیت اتحادیه پولی در شورای همکاری خلیجفارس براساس الگوی
پژوهش (نک :شکل )1بیانگر گامهای اولیه و درحال پیشرفت اعضای شورای همکاری
خلیجفارس برای همگرایی پولی و رسیدن به یک واحد پولی مشترک است.
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نتیجهگیری

این مقاله ،با رویکرد انتقادی بر این هدف اساسی استوار بوده که با تحلیل و تبیین فرایند
مدیریت همکاریها درجهت همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس،
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تحوالت همگرایی اقتصادی آن شورا از ابتدا تا به امروز را در قالب مدل تبیینی-
سیستماتیک با تکیه بر روشهای مختلف تحلیلی ارزیابی کند و چشماندازی از همگرایی
اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس در هزاره سوم میالدی را ارائه دهد .در این راستا،
یافتههای پژوهش ،حاکی از این است که اولویتهای شورای همکاری خلیجفارس پس از
شکلگیری تغییر پیدا کرده؛ بهطوری که در دیالکتیک اندرکنش سیاست ،امنیت ،اقتصاد و
فرهنگ  -اجتماع در مدار شورای همکاری خلیجفارس اقتصاد متغیر تعیینکننده و جریان
غالب ،مسائل فرهنگی -اجتماعی ،سیاسی مقوم مدار و جریان غالب برآن بوده و امنیت نیز
جریانی مجزا و دائمی مبدل شده که در سطوح مختلف (داخلی و بینالمللی) به شکل
مثبت از جریان غالب تأثیر پذیرفته (تأثیرگذاری مؤلفههای اقتصادی بر ایجاد صلح و
امنیت) و به شکل منفی (مناقشات امنیتی و تأثیرات آن بر فرایند همگرایی) و مثبت (درک
مشترک امنیتی اعضا و تأثیر آن در تقویت همگرایی) نیز بر آن جریان تأثیر میگذارد و
بدینسان ،در چهارچوب سامانه منطقهای تحوالت همگرایی و بهتبع آن ،منطقهگرایی
اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس را تحت شعاع قرار میدهد.
تغییر اولویتها با تعیینکنندگی اقتصاد ،فرایند همکاری را بهعنوان فرایندی بیانتها
در جهت نهادسازی بسترمند سوق داد .در این راستا ،شورای همکاری خلیجفارس به ایجاد
کمیتههای تخصصی مانند کمیته صادرات ،کمیته همگرایی اقتصادی ،کارگزاریهای ویژه
منطقه در سطح فراملی اقدام کرده و همین امر ،انگیزه بازیگران برای تقویت همگرایی
اقتصادی را افزایش داد .این فعل و انفعاالت بهشکلی سیستماتیک (همکاریهای
سازمانیافته) شرایط را برای ظهور فرایند اولیه همگرایی اقتصادی فراهم نموده که در آن،
شورای همکاری خلیجفارس به انعقاد موافقتنامه یکپارچگی اقتصادی و همچنین ،ایجاد
منطقه آزاد تجاری اقدام کرده که در نتیجه آن ،چندجانبهگرایی بین اعضا با همگرایی بخشی
تقویت میگردد.
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افزایش سطح انسجام نهادی با نهادسازی بسترمند ،کوشش اعضا برای رفع چالشهای
پیشرو و تقویت انگیزه اعضا برای حرکت درجهت اهداف مشترک تعیین شده در فرایند
نهادی ،ضرورت مدیریت همکاریها در فرایند همگرایی را فراهم ساخت که این مهم ،در
موافقتنامه سال  2111وجهه عملی به خود گرفت .این موافقتنامه بهعنوان جایگزین
موافقتنامه اولیه ،همگرایی اقتصادی را در فرایند نهایی یا تکمیلی قرار داد؛ زیرا بر پیگیری
سریع اهدافی ،چون :ایجاد اتحادیه گمرکی ،همگرایی زیرساختی ،اتحادیه پولی و غیره
مطرح ساخت .در راستای پیگیری این اهداف ،در چهارچوب الگو ،تجزیه و تحلیل بهطور
کلی نشان میدهد که شورای همکاری خلیجفارس در این فرایند ،علیرغم وجود برخی
چالشها ،عملکرد نسبتاً خوبی داشته است .در این مرحله ،همگرایی بخشی بهتدریج به
سایر حوزههای همکاری سرایت کرده(همگرایی در حوزه برق ،به همگرایی در سایر
حوزههای زیرساختی چون :حمل و نقل ،انرژی ،نفت و گاز و صنعت هوانوردی) و همین
امر ضمن تعمیق همگرایی ،زمینه را برای افزایش وابستگی متقابل بین اعضا فراهم ساخته
است.
با وجود این ،نمیتوان گفت که این شرایط بدون هیچ تحولی تداوم خواهد یافت؛
زیرا تحوالت منطقهگرایی اقتصادی شورای همکاری خلیجفارس در بستر سامانه منطقهای
در دورههای زمانی مختلف( چنانکه در باال بیان شد) تحت تأثیر متغیرهای چالشی
(اختالفات سیاسی داخلی بر سر موضوعهای مختلف ،مناقشات امنیتی و مسائل اقتصادی
مورد اختالف) ممکن است دچار تحول بهشکل رگرسیون و بازخیزی منطقهگرایی گردد.
آخرین رگرسیون منطقهگرایی شورای همکاری خلیجفارس از اختالفات اخیر عربستان
سعودی و سایر دولتهای عربی عضو با قطر بر سر موضوعهای مختلف در سطح سامانه
داخلی(روابط با اخوان المسلمین ،موجودیت شبکه الجزیره و  ،) ...سامانه پیرامونی(روابط
قطر با ایران) با نقشآفرینی سامانه مداخله گر(آمریکا) نشأت گرفته است که با توجه به
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اهداف این مقاله و نیز گستردگی ابعاد تحلیلی این تحوالت و تأثیرگذاری آن بر
منطقهگرایی اقتصادی ،بحث تفصیلی در این خصوص را به پژوهشهای بعدی موکول
خواهیم کرد(.)1
پینوشت

 -1برای مطالعه مباحث تکمیلی تحوالت منطقهگرایی اقتصادی در بستر سامانه منطقهای
شورای همکاری خلیج فارس با رویکرد آیندهپژوهی نک :رضا اکبریان و محسن شکری،
«جهانیشدن اقتصاد و منطقهگرایی اقتصادی درحوزه شورای همکاری خلیج فارس»
فصلنامه سیاست جهانی ،)2( 1 ،تابستان  .91در این مقاله ،بهتفصیل تأثیرگذاری مناقشات
سیاسی ،اختالفات امنیتی ،اقتصادی و غیره بر تحوالت منطقهگرایی اقتصادی تا سال 2111
تبیین شده است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
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