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عن املنتدى

املحور األول :استجابة دول الخليج العربية لجائحة فريوس كورونا املستجد
(كوفيد :)19-السياسات والتداعيات
سجلت منطقة الخليج أول إصابة بفريوس كورونا املستجد يف  29كانون الثاين /يناير  ،2020إذ أعلنت وزارة الصحة

ول إصابة بكوفيد ،19-لعائلة مكونة من أربعة
ووقاية املجتمع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عن تسجيل أ ّ

أشخاص قادمة من مدينة ووهان .ويف  16آذار /مارس  ،2020أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل أول حالة وفاة

ما .وبحلول نهاية آذار /مارس  ،2021بلغ
بكوفيد 19-يف منطقة الخليج العربية ،ملواطنة بحرينية تبلغ من العمر  65عا ً
عدد اإلصابات املسجلة يف دول الخليج العربية نحو  1,583,806إصابة ،ما يعادل  3.17يف املئة من إجاميل عدد سكان

هذه الدول ،يف حني بلغت حاالت الوفاة فيها بسبب الوباء نحو  12030حالة ،ما نسبته  1يف املئة من إجاميل عدد
اإلصابات املسجلة يف دول الخليج .وهي ثلث نسبة الوفيات من بني املصابني بالوباء عىل املستوى العاملي تقري ًبا.
ٍ
ة صارم ً
إجراءات وقائي ً
ة
وعىل غرار العديد من بلدان العامل ،اتخذت دول الخليج العربية منذ مطلع آذار /مارس 2020

ملكافحة تفيش الوباء ،من بينها إلغاء العديد من الفعاليات ،والح ّد من تنقّل األفراد القادمني من البلدان التي تأثرت

بحدة بالوباء ،وإغالق املرافق التجارية والتعليمية واملناطق السياحية والدينية؛ مبا يف ذلك املتنزهات واملقاهي
واملطاعم واملطارات واملوانئ واملعابر الربيّة ،إضافة إىل فرض إجراءات منع التجول كل ًيا أو جزئ ًيا ،وعزل بعض
املدن واملناطق السكنية والصناعية ،وتقنني ساعات العمل يف القطاعني العام والخاص ،واإلعالن عن إجراءات خاصة

للفحص والتعقيم والعزل ،واتخاذ حزم وتدابري مالية ضخمة لتحفيز اقتصاداتها.

بعد أسابيع عىل هذه اإلجراءات ،تلقّت بلدان الخليج العربية التي متثل إيرادات الطاقة نحو  40يف املئة من ناتجها
اإلجاميل املحيل ،ونحو  80يف املئة من اإليرادات الحكومية ،صدمة كبرية عندما انهارت أسعار النفط بسبب الشلل

الذي أصاب االقتصاد العاملي نتيجة اإلجراءات التي اتخذتها العديد من دول العامل الحتواء تفيش الجائحة ،ومتثلت

بإغالق القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية وتعطل حركة النقل والسفر وشبكات اإلمدادات اللوجستية حول العامل.
وقد انخفض سعر خام برنت من  62دوال ًرا للربميل يف بداية عام  ،2020ليصل إىل  21دوال ًرا يف نيسان /أبريل من العام

ن بطء االستجابة العاملية يف
نفسه .ورغم ارتفاع أسعار النفط إىل حدود  65دوال ًرا للربميل يف آذار /مارس  ،2021فإ ّ

عا البعض إىل
التعامل مع الجائحة والتنافس الدويل عىل اللقاحات ،بدلً من التعاون والتنسيق املشرتك ملواجهتها ،دف َ

توقّع حصول انخفاض جديد يف األسعار بسبب بطء التعايف االقتصادي العاملي .وما يزيد الوضع سو ًءا هو تزامن تراجع
إيرادات صناعة النفط يف دول الخليج العربية ،مع انكامش إيرادات النشاط غري النفطي داخل هذه البلدان وخارجها،

بسبب تعطل القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية .وقد أشار تقرير البنك الدويل الصادر مطلع نيسان /أبريل 2021
إىل انكامش منو الناتج املحيل اإلجاميل لدول الخليج العربية بنسبة  7.7يف املئة عام .2020

وقد دفعت هذه الظروف حكومات بلدان الخليج العربية إىل اتخاذ إجراءات اقتصادية فورية للحد من تأثري أزمتَي
كوفيد 19-وانهيار أسعار النفط .ففي اململكة العربية السعودية ،فرضت الحكومة إجراءات تقشفية غري مسبوقة

بغرض خفض اإلنفاق ،فألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأساملية لعدد من الجهات الحكومية ،وخفضت
االعتامدات املالية لعدد من املبادرات واملشاريع الكربى للعام املايل  ،2020وقلصت املزايا املالية املدفوعة

للموظفني واملقاولني ،ورفعت بعض الرسوم الرضيبية .ويف اإلمارات ،اتخذت الحكومة االتحادية والحكومات
املحلية يف اإلمارات السبع ،إجراءات لخفض إنفاقها االستثامري ،وتقليص النفقات اإلدارية بنسبة  20يف املئة،

وأوقفت التعيينات الجديدة ،وعلّقت العمل يف العديد من املشاريع القامئة ،وألغت مشاريع جديدة .ودعا أمري دولة
قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،إىل رضورة تنفيذ إصالحات جذرية ملواجهة تقلبات أسعار النفط تشمل تقليص
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اإلنفاق العام .ويف الكويت ،اتخذت الحكومة إجراءات لتقليص اإلنفاق عىل املرشوعات التنموية بنحو  2.3مليار

عا تنمويًا ،وأعلنت عن تخفيض نحو  20يف املئة من موازنة الوزارات
دوالر أمرييك ،وأعادت جدولة نحو  54مرشو ً
والهيئات ،وأعادت النظر يف مشرتيات الحكومة وترشيدها .ويف سلطنة عامن ،أق ّرت الحكومة جملة من التخفيضات
عىل موازنات الوزارات والوحدات الحكومية ،وذهبت يف اتجاه االقرتاض الخارجي لتغطية العجوزات الناتجة من

ضعف اإليرادات .ويف البحرين ،اتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات القاسية ،من بينها خفض اإلنفاق الحكومي
واملصاريف التشغيلية للوزارات الحكومية بنحو  30يف املئة.

إىل جانب هذه اإلجراءات االقتصادية ،اتخذت حكومات بلدان الخليج العربية إجراءات وقائية صحية صارمة ملكافحة

تفيش جائحة كوفيد19-؛ عرب تعزيز كفاءة األنظمة الصحية ،وفرض إجراءات وقائية صحية كلّام ظهرت مؤرشات تفيد

بارتفاع املنحنى الوبايئ لإلصابات ،وتطبيق إجراءات الفحص والعزل والحجر الصحي للمصابني ،وتطبيق إجراءات

التعقب الصحي بإلزام املواطنني واملقيمني بتحميل تطبيقات عرب الهواتف الذكية من أجل تعقب حركة األشخاص
ومتابعة املخالطني .عالوة عىل ذلك ،وبعد نحو عام عىل تفيش الجائحة ،أعلنت حكومات دول الخليج العربية عن

بدء واحدة من أرسع وأوسع عمليات توزيع اللقاح املضاد لكوفيد 19-عىل مواطنيها واملقيمني فيها ،وتع ّد اإلمارات
والبحرين وقطر من الدول األعىل يف معدالت توزيع اللقاح عىل سكانها عىل مستوى العامل.

املحور الثاين :املصالحة الخليجية :آفاقها وانعكاساتها عىل عالقات دول الخليج
اإلقليمية والدولية
عقدت يف  5كانون الثاين /يناير  ،2021يف مدينة العال ،شامل غرب
أنهت القمة الخليجية الحادية واألربعون التي ُ

ن األزمة التي بدأت
ويًا وبحريًّا عىل قطر ،استمر ثالث سنوات ونصف السنة .وكان الفتًا أ ّ
السعودية ،حصا ًرا بريًّا وج ّ
مع وصول الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،إىل الحكم مطلع عام  ،2017انتهت برحيله عن البيت األبيض بعد خسارته

انتخابات ترشين الثاين /نوفمرب .2020

ويف حني يجري التأكيد عىل أن بيان "قمة العال" ،الذي وقّعه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،إضافة إىل
مرص ،يع ّد طيًّا لصفحة األزمة الخليجية ،تعمل مختلف األطراف عىل إزالة اآلثار السياسية واالقتصادية واالجتامعية

لألزمة يف دول الخليج العربية ومجتمعاتها .لكن االهتامم األكرب ينرصف نحو فهم تأثري املصالحة وانعكاساتها عىل

السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون ومواقفها من مختلف القضايا اإلقليمية والدولية .فالخالف يف املواقف

رئيسا من أسباب األزمة الخليجية ،مبا يف ذلك الخالف حول املواقف من
من القضايا اإلقليمية والدولية كان سب ًبا
ً

ثورات الربيع العريب وقضايا الحركات اإلسالمية والقضية الفلسطينية والعالقات مع الدول اإلقليمية غري العربية

فضل عن التنافس يف
ً
(إيران وتركيا وإرسائيل) واملواقف من األزمات العربية يف اليمن وليبيا وسورية ،وغريها،

منطقة القرن األفريقي ورشق املتوسط والبحر األحمر ،وغريها.

ن منطقة الخليج وإن ظلت تستأثر باهتامم الواليات املتحدة األمريكية ،عىل األقل من
وأوضحت أزمة حصار قطر ،أيضً ا ،أ ّ

باب عدم السامح ملنافسني بالسيطرة عليها ،أو التحكم يف مواردها النفطية وخطوط اإلمداد ،فإن مستوى االلتزام
األمرييك بأمنها خارج حدود الرصاع مع القوى الكربى يتناقص .وتع ّد ردة الفعل األمريكية الباردة عىل تع ّرض منشآت

النفط السعودية يف بقيق وخريص ،لهجامت ،يف أيلول /سبتمرب  ،2019وأدت إىل تعطيل نصف اإلنتاج السعودي

و ٍ
الت جذريةً.
ً
من النفط،
دليل عىل أ ّ
ن اعتبارات واشنطن يف املنطقة والتزاماتها تشهد تح ّ
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ومبقدار ما تسعى الواليات املتحدة يف عهد إدارة الرئيس ،جو بايدن ،إىل خفض مستوى التوتر السعودي-اإليراين
من خالل محاوالتها وقف الحرب يف اليمن ،وسعيها إلحياء االتفاق النووي مع إيران؛ وذلك حتى تتفرغ ملواجهة
التحدي الذي متثله الصني ،فإن تناقص االهتامم األمرييك باملنطقة ،ورفض التدخل فيها ما مل تتعرض املصالح
االسرتاتيجية األمريكية لخطر داهم ،سوف يؤديان إىل تأجيج التنافس بني القوى اإلقليمية الرئيسة فيها ،وهي
إيران وتركيا وإرسائيل والسعودية .أما من خارج اإلقليم ،فسوف تسعى روسيا والصني والهند ،التي ازداد اهتاممها
مبنطقة الخليج وغرب آسيا يف العقد األخري ،إليجاد موطئ قدم لها يف املنطقة خاصة أن الدولتني األخريتني باتتا
ريا عىل مصادر الطاقة فيها.
تعتمدان اعتامدًا كب ً

ع من االعتامدية املتبادلة التي ميكن اختصارها
قامت عالقة الواليات املتحدة بدول منطقة الخليج ،تاريخيًا ،عىل نو ٍ
ة بـ "معادلة األمن مقابل النفط" .لكن هذه املعادلة تع ّرضت لتغريات جوهرية ،ليس ،فحسب ،لجهة أن الواليات
عاد ً
املتحدة ،التي كانت تقود قاطرة النمو يف العامل طوال فرتة الحرب الباردة وكانت أكرب مستورد لنفط املنطقة،
أصبحت بفضل تقنية إنتاج النفط والغاز الصخري أكرب منتج للطاقة يف العامل ،بل إن مصالح دول الخليج هي األخرى
تعرضت لتغيريات جذرية .فام عاد الكثري من نفطها يُبحر غربًا ،بل صار أكرث إنتاج دول مجلس التعاون من النفط والغاز
(نحو  90يف املئة) يذهب إىل رشق آسيا واألسواق الناشئة التي باتت اآلن تقود قاطرة النمو يف العامل .التغيري يف
تغي يف نظرة دول الخليج إىل الواليات املتحدة باعتبارها مصد ًرا
جا واستهالكًا ،مل يواكبه
خريطة الطاقة الدولية ،إنتا ً
ّ
ن مصالحها االقتصادية الكربى غدت مع آسيا .وانعكس هذا
للحامية؛ إذ بقيت هذه الدول تعتمد عليها أمنيًا ،يف حني أ ّ
التغيري الجيو  -اقتصادي عىل طبيعة العالقة التي تربط واشنطن مبنطقة الخليج بوضوح يف سياسة إدارة الرئيس
السابق دونالد ترامب تجاه األزمة الخليجية؛ إذ ما كان ممك ًنا أن تسمح الواليات املتحدة بوقوع مثل هذه األزمة بني
فضل عن القيام بدو ٍر يف تأجيجها يف البداية عىل األقل ،لو كانت
ً
دول الخليج وتعريض استقرار املنطقة لخطر كبري،
مصالحها فيها ما زالت تعتمد عىل الصيغة القدمية املرتبطة بحاجتها إىل الطاقة ،وما يتطلبه ذلك من تأمني خطوط
إمدادها واستقرار الدول املنتجة لها.
من هذا الباب ،ميثل التغيري يف مكانة الواليات املتحدة الدولية واهتامماتها الخارجية تحديًا ينبغي التعامل معه يف

ظل تصاعد التهديدات األمنية ،سواء من دول أو كيانات من غري الدولة ،لدول الخليج العربية ،ويؤكد حاجة املنطقة
إىل بناء نظام أمن جامعي إقليمي ،يتحقق فيه األمن لجميع دولها ،ويدرأ عنها مخاطر الرصاعات والتدخالت األجنبية،
ويضع آليات لحل الخالفات والنزاعات بينها بالطرائق السلمية ،عىل غرار منظمة األمن والتعاون يف أوروبا .والسؤال:
هل نجمت عن املصالحة الثقة املتبادلة الالزمة لتصور أمن خليجي مشرتك ،أم أنتجت األزمة األخرية أزمة ثقة أيضً ا
إضافة إىل ما كان سابقًا من خالفات؟
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جدول األعامل

اليوم األول

السبت 27 ،ترشين الثاين /نوفمرب 2021
9:30-9:00

التسجيل (املدرج الرئيس)

9:45-9:30

االفتتاح

(املدرج الرئيس)

املصالحة الخليجية :قراءة يف الخلفيات والتحديات املحتملة ()1
رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين
11:45-9:45

ماجد الرتيك :املصالحة الخليجية والتحديات املحتملة ملسار التقارب الخليجي
عبد الله الشايجي :أسباب عدم اكتامل املصالحة الخليجية وتداعياتها

ماجد األنصاري :النظام اإلقليمي يف منطقة الخليج العريب يف عرص ما بعد األزمة الخليجية
عبد الله الغيالين :املصالحة الخليجية :قراءة يف آفاق األمن اإلقليمي

12:00-11:45

اسرتاحة قهوة
استجابة دول الخليج العربية لجائحة
كوفيد( 19-املدرج )2

الرضبة املزدوجة :كوفيد 19-وانهيار
أسعار النفط
رئيس الجلسة :الجوهرة يوسف العبيدان
13:30-12:00

نايف نزال الشمري :استجابة دول مجلس
التعاون لجائحة كوفيد 19-وتداعياتها االقتصادية
أحمد عارف :العدالة االجتامعية إبان جائحة
كوفيد :19-دراسة مقارنة بني أمناط استجابة
السياسات الصحية واالقتصادية  -االجتامعية
طارق بن حسن :دول مجلس التعاون عقب
كوفيد :19-نحو اقتصادات (معرفة) ما بعد النفط

14:30-13:30

آفاق املصالحة الخليجية وانعكاساتها
اإلقليمية والدولية (املدرج الرئيس)

املصالحة الخليجية :قراءة يف
الخلفيات والتحديات املحتملة ()2
رئيس الجلسة :عبد الله باعبود
محمد غانم الرميحي :آفاق التحالفات
اإلقليمية والدولية بعد املصالحة الخليجية
ظافر العجمي :دبلوماسية "حب الخشوم"
الخليجية :مصالحة كاملة أم هدنة مؤقتة؟
خالد الجابر :املصالحة الخليجية والتنافس
الدويل يف منطقة الخليج

اسرتاحة غداء
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استجابة دول الخليج العربية لجائحة
كوفيد( 19-املدرج )2

استجابة الكويت لجائحة كوفيد19-
وتداعياتها
16:00-14:30

رئيس الجلسة :يعقوب الكندري
فهد يوسف الفضالة ومحمد باطويح:
السياسة العامة للكويت ملعالجة تداعيات
جائحة كوفيد19-
ملك الرشيد :الوافدون يف الكويت
يف ظل جائحة كوفيد :19-بني ادعاءات
عنرصية واستحقاقات قانونية

16:15-16:00

آفاق املصالحة الخليجية وانعكاساتها
اإلقليمية والدولية (املدرج الرئيس)

املصالحة الخليجية والعالقات
مع إيران
رئيس الجلسة :فيصل أبو صليب
محمد املسفر :سياسة إيران اإلقليمية
بعد املصالحة الخليجية وتغري اإلدارة
يف طهران
محجوب الزويري :إيران ودول الخليج العربية:
أين تتجه العالقات بعد اتفاق العال؟
روبرت ماسون :املحادثات
السعودية  -اإليرانية :هل تسري األزمات
يف طريق التهدئة يف الرشق األوسط؟

اسرتاحة قهوة
محارضة عامة (املدرج الرئيس)

17:15-16:15

رئيس الجلسة :خالد راشد الخاطر
ب .غاي بيرتز :استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجائحة كوفيد:19-
اإلجراءات والدروس املستفادة

 -زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة (.)GMT +3
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اليوم الثاين

األحد 28 ،ترشين الثاين /نوفمرب 2021

10:30-9:00

استجابة دول الخليج العربية لجائحة
كوفيد( 19-املدرج )2

آفاق املصالحة الخليجية وانعكاساتها
اإلقليمية والدولية (املدرج الرئيس)

عامن لجائحة
استجابة سلطنة ُ
كوفيد 19-وتداعياتها

تداعيات املصالحة الخليجية
عىل العالقات مع مرص والتنافس
يف القرن األفريقي

رئيس الجلسة :يوسف بن حمد البلويش
عامن لجائحة
أرشف مرشف :استجابة سلطنة ُ
كوفيد :19-السياسات والتداعيات
مبارك بن خميس الحمداين :االستجابة
لألزمات يف سياق مضطرب :كوفيد19-
عامنية
بوصفه واقعة اجتامعية ُ

10:45-10:30

12:15-10:45

رئيس الجلسة :حيدر سعيد
حسن نافعة :مرص واملصالحة الخليجية:
اآلفاق واالنعكاسات
حسن الحاج عيل :أثر املصالحة الخليجية
يف ديناميات التنافس يف القرن األفريقي

اسرتاحة قهوة

استجابة العراق واليمن لجائحة
كوفيد 19-وتداعياتها

تداعيات املصالحة الخليجية
عىل العالقات مع العراق واليمن

رئيس الجلسة :صادق العامري

رئيس الجلسة :عبد العزيز الحر

حسن لطيف كاظم :العراق وأزمة كوفيد:19-
اضطراب يف السياسة وقصور يف االستجابة

إبراهيم جالل :املصالحة الخليجية :آفاقها
وانعكاساتها عىل الرصاع يف اليمن

صالح املقطري :كوفيد :19-االستجابة والتداعيات
االقتصادية عىل اليمن يف ظل الحرب

فراس إلياس :املصالحة الخليجية
وانعكاساتها عىل العالقات مع العراق

13:15-12:15

اسرتاحة غداء
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14:45-13:15

استجابة دول الخليج العربية لجائحة
كوفيد( 19-املدرج )2

آفاق املصالحة الخليجية وانعكاساتها
اإلقليمية والدولية (املدرج الرئيس)

استجابة قطاع التعليم لجائحة
كوفيد 19-وتداعياتها

تداعيات املصالحة الخليجية
عىل عالقات دول مجلس التعاون
يف إقليمها

رئيس الجلسة :مريم الخاطر

رئيس الجلسة :عبد العزيز آل إسحاق

عهود البلويش :القطاع التعليمي يف دول
الخليج العربية يف ظل كوفيد :19-االستجابة
والتخطيط املستقبيل

بولنت آراس :تركيا ودول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية يف أعقاب قمة العال

خولة مرتضوي :دور قطاع التعليم يف دولة
قطر يف االستجابة لتحدّيات جائحة كوفيد:19-
جا
جامعة قطر أمنوذ ً

 -زمن الجلسات وفق توقيت الدوحة (.)GMT +3
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عامد قدورة :تقييم سياسة الهند إزاء األزمة
الخليجية وما بعدها
محمد الرشقاوي :فرص تعزيز املصالحة
الخليجية يف حقبة ما بعد االنسحاب األمرييك
من أفغانستان

املشاركون
امللخـصــات

إبراهيم جالل
باحث غري مقيم يف برنامج شؤون الخليج واليمن التابع ملعهد الرشق األوسط ( ،)MEIوباحث يف مركز السياسة
اليمنية .عمل باحثًا زائ ًرا يف قسم الدراسات األمنية وعلم الجرمية بجامعة ماكواري يف أسرتاليا ،وباحثًا يف برنامج
مؤسسا يف مركز أبحاث التقطري األمني .ترتكز اهتامماته البحثية يف اسرتاتيجية الواليات
وا
ً
إيراسموس ،وعض ً
املتحدة ملكافحة اإلرهاب يف اليمن ،وسياسات التحالف العريب ،والصعود الهجني للتمرد الحويث ،وأمن الخليج،
وإيران ،والبنية األمنية املتطورة يف الرشق األوسط .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات
العاملية املحكّمة ،منها:
"The Yemen War: Addressing Seven Misconceptions," MidEast Policy Brief, 1, Oslo: PRIO, 2020.

املصالحة الخليجية :آفاقها وانعكاساتها عىل الرصاع يف اليمن
تستكشف هذه الورقة آفاق التقارب بني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد قمة العال ،وانعكاساته عىل
تحاج الورقة بأنه عىل الرغم من أن قمة العال أنهت الصدع داخل
مسارات الرصاع والسالم يف الجمهورية اليمنية.
ّ
دول مجلس التعاون واملعروف باسم "حصار قطر" ،فإن الدوافع الداخلية لألزمة ال تزال بعيدة عن املعالجة ،ومن
م من غري املرجح أن تنهي املنافسة داخل دول املجلس .فقد استمرت التداعيات عىل اليمن .وعىل مدار العقد
ث ّ
املايض ،أظهرت دول املجلس ،وال سيام اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر ،إشارات
واضحة عىل االختالف يف أهداف سياستها الخارجية يف اليمن .من خالل دراسة السياسات الخارجية للدول الثالث
تجاه اليمن حول ثالثة أحداث رئيسة :الربيع العريب ،والتدخل العسكري للتحالف العريب ،والحصار املفروض عىل قطر،
يصبح من الواضح أن قمة العال تعني لألطراف األساسيني أكرث بكثري من اليمن ،ومن املرجح جدًا أن تكون تداعياته يف
اليمن ثانوية وغري مبارشة وطويلة األجل.
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أحمد عارف
باحث يف السياسات العامة مبعهد الدوحة الدويل لألرسة ،العضو يف مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
املجتمع .عمل سابقًا يف املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان بالقاهرة .ترتكز اهتامماته البحثية
وخصوصا دراسات الخليج .نرش له العديد من الدراسات واألوراق
يف تحليل السياسات العامة يف املنطقة العربية،
ً
السياسية والتقارير يف مجالت علمية محكّمة ،آخرها:
"Austerity for the Poor and Prosperity for the Rich: With Fragile Social Protection Systems in the Arab World,

People have Constructed their Own Resilience Mechanisms for Survival," Fair Observer, University of Bath (2021).

العدالـة االجتامعيـة إبـان جائحة كوفيـد :19-دراسـة مقارنة بني أمناط اسـتجابة

السياسـات الصحية واالقتصاديـة  -االجتامعية

ترصد الورقة اختالف استجابة السياسات يف بقعتني من العامل العريب ،وهام املرشق العريب والخليج العريب،
حيث تباينت أوجه االستجابة إىل ح ٍّد بعيد .برز يف املرشق العريب إيالء االستجابة االقتصادية لدعم الرشكات الكربى
وأصحاب األعامل مع عدم ضخ املوارد ذاتها للصناعات الصغرية واملتوسطة وهم الخارس األكرب من الجائحة ،ومع
عدم وجود تغريات يف سياسات الحامية االجتامعية التي ظلت فيها أمناط االستجابة شبه غائبة ،رغم أن الفقراء
حا،
والفئات الضعيفة هم األوىل بالدعم يف هذه األزمات .وظلت الطبقية ذاتها حارضة يف االستجابة األش ّد إلحا ً
وهي استجابة السياسات الصحية .فقد ظلت فرص التعايف ذات الجودة حك ًرا عىل من ميلك ،وكذلك اللقاحات التي
أصبحت باألخص يف بدايتها استحقاقًا مرتبطًا بالطبقة االجتامعية ،مع عدم تركيز الجهود إلحياء قطاع الصحة العريض
عا ،والذي يوفر مالذًا لتعايف الفقراء .يف الخليج العريب ،مل يكن التباين ذاته قامئًا فيام يتعلق
والهش رسي ً
دعم صح ًيا ذا جودة للجميع ،وتسارعت
عامة
بصفة
الخليج
دول
وفرت
إذ
الصحي؛
القطاع
يف
السياسات
باستجابة
ً
يف تقديم اللقاحات وتوفريها بال مقابل للجميع ،بل متادت بعض دول الخليج يف إجبار بعض الفئات عىل اللقاح حتى
تتمكن من العمل .وكانت استجابة السياسات املتعلقة بالدعم االقتصادي بها قدر كبري من الشمولية حتى ال يتم
استبعاد الصناعات الصغرية واملتوسطة .ولكن ات ُّخذت حزمة من إجراءات التقشف االقتصادي التي قوضت فلسفة
العدالة االجتامعية يف أمناط االستجابة يف الخليج؛ إذ وجهت هذه اإلجراءات عىل نح ٍ
و كبري إىل العاملة الوافدة من
حيث تقليص األعداد أو الرواتب واالمتيازات.
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أرشف مرشف
رئيس كريس بحثي غرفة تجارة وصناعة عامن للدراسات االقتصادية بجامعة السلطان قابوس ،يف سلطنة عامن.
عمل سابقًا أستاذًا مشاركًا يف جامعة كنجز كوليج لندن باململكة املتحدة .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة
يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها:

Economic Diversification in the Gulf Region, 2 volumes (Palgrave Macmillan, 2018).

استجابة سلطنة عُامن لجائحة كوفيد :19-السياسات والتداعيات
تتناول هذه الورقة رشح وتحليل أهم السياسات التي اتخذتها حكومة سلطنة عامن ملواجهه تداعيات انتشار جائحة
كوفيد ،19-منذ ظهورها يف السلطنة يف  24شباط /فرباير  . 2020تبدأ الورقة باستعراض وتقييم ملوقف الحكومة
من املخاطر الصحية والبرشية واالقتصادية التي تنجم عن مثل هذه األنواع من األوبئة ،ورسعة تعيني اللجنة العليا
تحليل ألهم اإلجراءات االحرتازية ومدى فاعليتها يف املساعدة عىل الحد
ً
م تقدم
ملتابعة تداعيات هذه الجائحة .ث ّ
من انتشار الفريوس وتقليل الخسائر االقتصادية ،واملالية ،واالجتامعية ،والبرشية .يجري تقديم ذلك يف اإلطار
النظري ومفاهيم اقتصاديات الصحة التي توضح أثر فريوس (كوفيد )19-يف املجتمعات والتحوالت يف األنظمة
االقتصادية واالجتامعية .وتستخدم الورقة املنهج الوصفي والتحلييل يف رشح الظاهرة مع االستعانة بأدوات البحث
الكمي والكيفي يف جمع البيانات األولية وتحليلها ،من خالل مسح استقصايئ ومقابالت مع املسؤولني بالوزارات
واألجهزة الحكومية املعنية ،وتطبيق الدراسة عىل الرشكات العامنية التي تأثرت بالجائحة .وتعتمد الورقة استخدام
الربمجيات اإلحصائية  SPSSيف التحليل الكمي وبرامجية  NVivoيف التحليل الكيفي للمقابالت .ويركز الجزء التطبيقي
عىل تحليل أثر السياسات املالية يف الوضع املايل والنقدي للسلطنة؛ نتيجة انخفاض الطلب عىل النفط ،وتدين
إيراداته عىل املوازنة العامة للدولة ،وما ميكن أن تحققه خطة االستدامة املالية ) (2024-2020يف معالجة تداعيات
تقييم ألثر سياسيات الصحة العامة والحزم املالية التحفيزية املختلفة التي قدمتها
الجائحة .وتقدم الورقة أيضً ا
ً
الحكومة يف قدرة الرشكات عىل مواصلة نشاطاتها االقتصادية .ويتم هذا من خالل تحليل العينات املسحية عىل
الرشكات لقياس تأثري هذه اإلجراءات يف قدراتها املالية والتشغيلية والبرشية .تختم الورقة تحليالتها بتلخيص ألهم
النتائج التي توصلت إليها وما ميكن أن تقدمه من مقرتحات لصانع القرار.
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ب .غاي بيرت
أستاذ كريس موريس فولك للقضايا الحكومية يف جامعة بيتسربغ يف الواليات املتحدة األمريكية .ويشغل منصب
رئيس تحرير دورية " ،"The International Review of Public Policyله العديد من الكتب والدراسات وأوراق السياسات
املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية املحكّمة ،آخرها:

The SAGE Handbook of Public Administration (SAGE Publications Ltd, 2012); Democratic Backsliding and
Public Administration: How Populists in Government Transform State Bureaucracies (Cambridge University

Press, 2021); Administrative Traditions: Understanding the Roots of Contemporary Administrative Behavior

(Oxford University Press, 2021).

اسـتجابة دول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة لجائحة كوفيـد :19-اإلجراءات
والدروس املسـتفادة

مثّلت جائحة كوفيد 19-تحديات كربى لجميع البلدان ،والحال نفسه مع دول مجلس التعاون .كان لهذه األخرية بعض
املزايا املهمة وكذلك النقائص عند التعامل مع الجائحة .فهذه البلدان غنية نسب ًيا ،لكن الكثري من هذه الرثوة يعتمد
ريا خالل الجائحة؛ بسبب انحسار حركة النقل العاملية التي كانت
عىل عائدات الغاز والنفط التي انخفضت أسعارهام كث ً
يف حينه ت ُعترب تهديدًا بانتشار العدوى .تناقش الورقة كيفية استجابة دول مجلس التعاون للجائحة ،مع اإلشارة
إىل أوجه الشبه واالختالف بني هذه الدول .وتقارن أيضً ا استجابة هذه البلدان باستجابة دول أخرى يف العامل ،سواء
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أو يف أجزاء أخرى من العامل .ومع أن هذه البلدان متكنت من تحقيق
حا عن جوانب أخرى إلدارة تفيش
مستويات عالية من توزيع اللقاحات واالستثامر فيها ،فإن السؤال يبقى مطرو ً
الجائحة من املهم تحسينها يف حال وجود موجات جديدة من الوباء أو تفيش أوبئة أخرى .ويركز القسم األخري
من الورقة عىل الدروس املستفادة من التجربة .إن تفيش هذه الجائحة حدث فريد من نوعه ،لكن من املتوقع أن
تكون هناك أوبئة أخرى؛ نحن فقط ال نعرف متى؟ وماذا؟ هل ستكون الحكومات يف هذه الدول أكرث استعدادًا للوباء
القادم؟ إذا كان األمر كذلك ،فام الذي يجب أن تفكر فيه عندما تخطط لربامجها الصحية العامة املستقبلية ،حتى مع
استمرار انتشار الوباء الحايل يف معظم أنحاء العامل؟
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بولنت آراس
خبري أول يف القياس واستطالعات الرأي ،وأستاذ زائر للعالقات الدولية بجامعة قطر .عمل سابقًا أستاذًا للعالقات
الدولية يف معهد السياسات الخارجية  ،SAISوجامعة جونز هوبكنز ،ومستشا ًرا للعديد من املنظامت الدولية مثل
أكسفورد أناليتيكا ،وهيومن رايتس ووتش ،واملركز الدويل لدراسات البحر األسود .له العديد من الكتب والدراسات
املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية املحكّمة ،من بينها:

Palestinian - Israeli Peace Process and Turkey (Novascience, 1998); New Geopolitics of Eurasia and Turkey's
Position (Frank cass, 2002); Turkey and the Greater Middle East (TASAM, 2004); Oil and Geopolitics in the

Caspian Sea Region (Praeger, 1999).

تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف أعقاب قمة العال
تستكشف هذه الورقة تداعيات املصالحة الخليجية عىل السياسة الخارجية الرتكية تجاه املنطقة .وتناقش التفاعالت
بطريقتني ،من تركيا إىل املنطقة والعكس ،يف هذا الوضع الدينامييك ،والذي من املرجح أن يعيد هيكلة أمناط
ما كان ينظر إليه
التنافس اإلقليمي بدلً من جعلها تختفي.
تحاج هذه الورقة بأن إنهاء الخالف الدبلومايس عمو ً
ّ
عىل أنه عرض حسن نية إلدارة الرئيس األمرييك ،جو بايدن ،املقبلة ومؤرش عىل استعداد السعودية ملواجهة
التهديدات املشرتكة  -أي إيران  -بطريقة تعاونية .ويف ضوء ذلك ،تطرح الورقة بأن هذه الخطوة جاءت عقب عدد
من املبادرات السعودية إلعادة تشكيل صورة ويل العهد السعودي ،محمد بن سلامن بصفته رشيكًا أكرث مالءمة
للمصالح األمريكية ،مبا يف ذلك مرشوع األمري الخاص لبناء مدينة "صديقة للبيئة" .ومع ذلك ،فقد تالشت ديناميكيات
ما قبل األزمة إىل حد كبري ،وقد ال يضمن تحديد التهديد اإليراين وحدة الخليج اليوم .ومن دون تسوية أكرث توافقية
للنزاع ،والتي ستجلب يف النهاية كل األطراف إىل حل مستدام ،ميكن لثالثة عوامل إعادة فتح الخالف مع قطر .نتيجة
لذلك ،تشري الورقة إىل أن إعالن قمة العال يجب أن يُقرأ بوصفه خطوة أوىل غري مكتملة نحو املصالحة الخليجية؛ إذ
تستلزم استعادة االستقرار واألمن اتخاذ خطوات أوسع مثل الحوار البناء ،ليس فقط مع تركيا وإيران ولكن أيضً ا مع
األطراف األخرى مثل الصني وروسيا واالتحاد األورويب.
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حسن الحاج عيل
أستاذ يف قسم العلوم السياسية جامعة الخرطوم يف السودان ،عمل سابقًا عميدًا لكلية الدراسات االقتصادية
واالجتامعية ،ومدي ًرا لألكادميية العليا للدراسات االسرتاتيجية واألمنية .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف
عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،من بينها" :القدرة عىل االستدالل :إسهامات التحليل التتبعي يف بحوث
ولة :الهوية واالنتامء السيايس للشباب السوداين" ،يف
دراسات الحالة" ،سياسات عربية ()2019؛ و"التصدعات املتح ّ
كتاب الشباب واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية (املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2019 ،

أثر املصالحة الخليجية يف ديناميات التنافس يف منطقة القرن األفريقي
كان للمصالحة الخليجية تأثري يف ديناميات القرن األفريقي ،وما عزز هذا التأثري التغيريات التي طرأت عىل السياسة
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية .فقد أعربت اإلدارة عن رغبتها
األمريكية تجاه املنطقة العربية بعد انتخاب جو بايدن
ً
يف إنهاء عدد من أزمات املنطقة ومن بينها الحرب يف اليمن ،والوضع يف ليبيا ،وانسحابها من أفغانستان.
ترمي الورقة إىل دراسة تأثري املصالحة الخليجية يف التنافس الذي كان قامئًا بني دول الخليج حول منطقة القرن
األفريقي .وترى أنه عىل الرغم من التقليل من التوجه الكثيف نحو هذه املنطقة ،بصفة عامة ،فإن تأثريات املصالحة
الخليجية يف منطقة القرن األفريقي تتباين عىل مستوى القضايا وعىل مستوى الدول .فعىل مستوى القضايا،
انحرس االهتامم بالقضايا العسكرية والسعي إلقامة مرافق عسكرية خليجية يف املنطقة ،بينام استقر االهتامم
بالقضايا السياسية واالقتصادية .فعىل سبيل املثال قللت دولة اإلمارات العربية املتحدة من وجودها العسكري يف
وع اإلريرتي ،ومل تبارش بناء قاعدة عزمت عىل إقامتها يف
املنطقة ،فانسحبت من قواعد أقامتها يف ميناء مص ّ
مسية
طائرات
باستخدام
بدعمها
إثيوبيا
يف
أحمد
آيب
حكومة
مدينة بربرة يف شامل الصومال .لكنها اتهمت بدعم
ّ
يف قتالها ضد التيغراي .ورصفت اململكة العربية السعودية النظر عن إقامة مرفق عسكري يف جيبويت .ويف كل
من السودان والصومال ،كان للمصالحة الخليجية تأثري مهم يف عالقة القوى السياسية بدول الخليج.
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حسن لطيف كاظم
أستاذ التنمية االقتصادية يف كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة الكوفة ،يشغل منصب مدير مركز الرافدين للحوار
يف العراق .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها:
"التداعيات االقتصادية واالجتامعية لجائحة كورونا يف العراق" ،تحليل سياسات ،املركز العريب ألبحاث ودراسة
السياسات ()2020؛ وكتاب العراق :تاريخ اقتصادي (بغداد :بيت الحكمة)2021 ،؛ وكذلك:
""Circular Economy Initiatives through Energy Accounting and Sustainable Energy Performance,

International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences (2020).

العراق وأزمة كوفيد :19-اضطراب يف السياسة وقصور االستجابة
ن
تباينت اآلثار االقتصادية واملالية لجائحة كوفيد 19-بحسب إجراءات وسياسات مواجهتها يف كل دولة .وباملثل فإ ّ
قنوات التأثري قد اختلفت بحسب طبيعة االقتصاد وهشاشته .تركز الورقة عىل االقتصاد العراقي الذي تأثر مبك ًرا
ريا منذ األيام األوىل النتشار
بتفيش الجائحة بسبب االعتامدية املفرطة عىل قطاع النفط وإيراداته ،التي تأثرت كث ً
الجائحة ،وبات يعاين حزمة مركبة من املشكالت منها :العجز املايل املتنامي ،وتراجع نسبة النمو االقتصادي،
والبطالة املرتفعة ،وزيادة نسبة الفقر ،والكساد "الوبايئ" .إزاء هذه األوضاع ،كان ينبغي اعتامد سياسة توسعية
بانضباط مايل؛ أي أن تتجه النفقات إىل االستثامر وأن تنحرص النفقات التشغيلية يف إطار اإلنفاق التشغييل املتعلق
بتأمني الرواتب وتقديم الخدمات األساسية بجودة مناسبة .تناقش الورقة ضعف الحكومة يف مواجهة ما تفرضه
هذه األزمات من تحديات خطرية وتداعيات ذلك عىل االقتصاد العراقي ،التي أثقلت كاهل املواطن بأعباء جديدة
وأصبح يتحمل ما يفوق طاقته ،يف وقت تزايدت تبعات الكساد الوبايئ مع تزايد احتامالت تفاقمه يف ظل عدم
اتباع سياسة مناسبة وواعية بالتحديات .لقد هددت األزمة املركبة املكاسب التنموية التي تحققت خالل العقدين
السابقني ،وتراجع بعضها إىل املستويات التي كان عليها عشية التغيري السيايس عام  ،2003وبحسب الخربة
العراقية فإنه من الصعوبة استعادة هذه املكاسب.
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حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية ،والرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة
القاهرة .عمل أستاذًا زائ ًرا يف العديد من الجامعات وحارض يف عدد من املعاهد والجامعات ،منها جامعة كارولينا
الشاملية ،وجامعة كولومبيا ،وجامعة مرييالند ،يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأكادميية نارص العسكرية ،والجامعة
األمريكية يف القاهرة .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة،
منها :االتحاد األورويب والدروس املستفادة عربيًا (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)2004 ،؛ مرص والرصاع
العريب  -اإلرسائييل :من الرصاع املحتوم إىل التسوية املستحيلة (بريوت :مركز دراسات الواحدة العربية.)1984 ،

مرص واملصالحة الخليجية :اآلفاق واالنعكاسات
تستكشف الورقة آفاق املصالحة الخليجية وانعكاساتها عىل عالقة مرص بدول الخليج العريب ،سواء عىل املستوى
الثنايئ ،أي عىل مستوى العالقة مع كل من األطراف املشاركة يف أزمة حصار قطر ومقاطعتها ،أو عىل املستوى
الجامعي ،أي عىل مستوى العالقة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،باعتباره اإلطار املؤسيس الجامع بني
وا يف هذه املنظومة اإلقليمية الفرعية ،كان يفرتض أن تنأى بنفسها بعيدًا عن
الدول األعضاء .وألن مرص ليست عض ً
أزمة يعتربها البعض أزمة خليجية خالصة؛ أي أزمة تهم مجلس التعاون يف املقام األول ،ومن ثم ينبغي أن تعالج
يف إطاره .غري أن دخول مرص طرفًا يف هذه األزمة ،مبشاركتها يف قرار مقاطعة قطر وحصارها ،أضفى عليها أبعادًا
جيوسياسية جديدة وأثار تكهنات عديدة حول أسبابه الحقيقية وتداعياته املحتملة .عىل صعيد آخر ،يالحظ أن التحرك
املنفرد للمملكة العربية السعودية لقيادة الجهود الرامية إىل املصالحة بني أطراف األزمة  -وهي الجهود التي
أدت إىل الدفع إىل إنهاء املقاطعة والحصار املفروضني عىل دولة قطر  -وتردد مرص يف السري يف ركاب هذه
الجهود يف البداية ،أثارا يف الوقت نفسه تحليالت وتكهنات عديدة بشأن مركز الثقل الحقيقي يف النظام اإلقليمي
م بشأن التأثري املحتمل للمصالحة الخليجية يف خريطة وموازين القوى يف
العريب يف املرحلة الراهنة ،ومن ث ّ
النظامني اإلقليميني العريب والخليجي .يف ضوء ما تقدم ،تقسم الورقة إىل خمسة محاور رئيسة :يركز األول عىل
أسباب دخول مرص طرفًا يف أزمة قطر ،ويلقي الثاين الضوء عىل كيفية إدارة هذه األزمة ،ويحلل الثالث موقف مرص
من املبادرة السعودية للمصالحة ،ويتناول الرابع التأثريات املحتملة لهذه املصالحة يف عالقة مرص بدول مجلس
التعاون ،ويسترشف األخرية انعكاسات املصالحة املحتملة عىل أداء النظام اإلقليمي العريب وفاعليته.
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خالد الجابر
مدير مركز الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف واشنطن العاصمة .عمل سابقًا يف مركز الرشق للدراسات والبحوث
ورئيسا لتحرير صحيفة "البننسوال" اليومية الصادرة باإلنكليزية .باحث يف الدراسات العربية والخليجية ،تركز أبحاثه عىل
ً
العلوم السياسية والدبلوماسية العامة واالتصاالت الدولية والعالقات الدولية .نرش أعاملً علمية يف العديد من
الكتب األكادميية واملجالت املتخصصة ،مبا يف ذلك "موسوعة الصحافة العاملية" ،و"سيج" ،و"الجريدة الرسمية".

املصالحة الخليجية والتنافس الدويل يف منطقة الخليج
مع انتهاء األزمة الخليجية ( ،)2021-2017عرف املشهد السيايس يف منطقة الرشق األوسط مسا ًرا مغاي ًرا بعودة
العالقات بني الدول التي شهدت خالفات سياسية حادة يف السنوات العرش األخرية .وقد حمل وصول الرئيس األمرييك
جا مختلفًا عن اإلدارة السابقة يف توجيه سياسة البيت
الجديد ،جو بايدن ،الذي ينتمي إىل الحزب الدميقراطي ،نه ً
األبيض تجاه قضايا املنطقة؛ ما جعل النسق السيايس الذي طبع عقلية وطريقة تعامل قيادات املنطقة مع القضايا
م ،فرض ذلك مراجعات وتسويات وتفاهامت ومامرسات جديدة ملواجهة
ريا .ومن ث ّ
الداخلية والخارجية يتغري كث ً
التحديات التي طرأت عىل األوضاع اإلقليمية والدولية .يف ضوء ذلك ،تجادل الورقة بأن منطقة الخليج عادت لتفرض
مجموعة من التساؤالت مرة أخرى عن مدى االعتامد عىل الواليات املتحدة األمريكية يف توفري الحامية الدفاعية،
وال سيام مع تراجع األهمية االسرتاتيجية للمنطقة؛ نتيجة زيادة إنتاج الطاقة ،والتنوع يف سوق الطاقة العاملية.
وقد كان لقرار الرئيس األمرييك باالنسحاب من أفغانستان عواقب وخيمة عىل صدقية الواليات املتحدة ،نظ ًرا إىل
احتاملية عودة مواجهة الجامعات والتنظيامت املصنفة إرهابية .وقد فتح هذا االنسحاب املجال للسؤال عن مدى
مقت االنطباع
عمق التزامه بالبقاء يف الرشق األوسط ويف الخليج بالتحديد .وترى الورقة أن األوضاع املستجدة ع ّ
لدى دول الخليج بأن رهانها عىل الواليات املتحدة يف حامية أمنها مل يعد مجديًا ،وبأن االلتزام األمرييك باملنطقة
عا دراماتيكيًا ،وأن اإلقدام عىل تحالفات وترتيبات إقليمية ،بالنسبة إىل بعض دول املنطقة ،عىل غرار
يشهد تراج ً
ٍ
"االتفاقيات اإلبراهيمية" ،يهدف إىل تعويض تداعيات الرتاجع واالنحسار من الرشق األوسط عىل نحو تدريجي.
وتجادل الورقة أيضً ا بأن االنسحاب األمرييك قد يغري موازين القوى يف الرشق األوسط ،وال سيام مع عودة بروز
خصم قويًا ونشطًا للواليات املتحدة؛ ما قد يدفع دول الخليج إىل
منافسا اسرتاتيجيًا ،وفرض الصني نفسها
روسيا
ً
ً
البحث عن معادلة سياسية واقتصادية وأمنية جديدة ملواجهة التحديات املقبلة.
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خولة مرتضوي
رئيس قسم اإلعالم والنرش يف جامعة قطر .تنشط يف املجال اإلعالمي بدولة قطر ،عملت يف جريديت "الرشق"،
و"الوطن" القطرتني ،وقناة "الريان" ،وأسست مع مجموعة من الناشطني املجلس العريب لإلعالم االجتامعي ،ومركز
الوطن للتدريب اإلعالمي .شاركت يف العديد من املؤمترات بجامعة حمد بن خليفة ،وجامعة قطر ،واملركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات .حصلت عىل الدكتوراه يف الحضارة اإلسالمية من كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية
بجامعة ماليزيا.

دور قطـاع التعليـم يف دولة قطر يف االسـتجابة لتحديـات جائحة كوفيد:19-

أمنوذجا
جامعة قطـر
ً

تفكك هذه الورقة وتناقش دور قطاع التعليم يف دولة قطر يف االستجابة لتحديات جائحة كوفيد 19-مع الرتكيز عىل
جامعة قطر ،حيثُ تتمثّل مشكلة البحث يف التع ّرف إىل طبيعة العالقة بني الجامعة وجمهورها الداخيل والخارجي
يف أثناء الجائحة ،ومدى متكّنها من تعزيز مناعة نظامها التعليمي والبحثي واإلداري استنادًا إىل ما فرضته الجائحة
غيت منحى تلك العمليات جذريًا .عالوة عىل ذلك ،تركز الورقة عىل البعد اإلعالمي
من تحديات متعاقبة وقيود ّ
االتصايل ،الذي يُعنى به دور اتصال األزمات وأهميته يف تقييم ورسم املشهد الوبايئ وعالقته مبناشط الجامعة
وأهدافها ،وكذلك البعد الثاين وهو البعد الخدمي املتمثّل مبدى استفادة جمهور الجامعة الداخيل (طلبة وأعضاء
هيئة تدريس وإداريني) وجمهورها الخارجي (الرأي العام املحيل الذي تتجه إليه الجامعة يف أدوراها املجتمعية
التوعوية والتثقيفية والتوجيهية) من نتائج االسرتاتيجيات والتكنيكات التي كانت ترسمها جامعة قطر لالستجابة
كل ما
تحاج هذه الورقة بأن تفيش الجائحة وصعوبة السيطرة عليها ،رغم ّ
لتحديات الجائحة ومتطلباتها املتغرية.
ّ
تبذله الدول واملنظامت الصح ّية عرب إمكانياتها املتاحة املتقدمة منها واملتواضعة ،كشف أهمية دور اتّصال األزمات
يف قطاع التعليم ،بوصفه السبيل األبرز أمام املؤسسات واملنظامت الحكومية والخاصة لحامية الحياة البرشية
وصيانتها ،والتغلب عىل تداعيات هذا الوباء العاملي ،ومحاولة تقليل التهديدات واملخاطر التي تنشأ يف أثناء
األزمة وبعدها.
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روبرت ماسون
زميل غري مقيم يف معهد دول الخليج العربية يف واشنطن ،وزميل يف مرشوع الطائفية والوكالء وإزالة الطائفية
يف جامعة النكسرت ،عمل سابقًا أستاذًا مشاركًا ومدي ًرا ملركز دراسات الرشق األوسط يف جامعة النكسرت والجامعة
األمريكية يف القاهرة .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العربية املحكّمة ،آخرها:

New Perspectives on Middle East Politics: Economy, Society and International Relations (Cairo: AUC Press,
2021); "Strategic Depth Through Enclaves: Iran, Syria and Hezbollah," Middle East Policy (September 2021).

املحادثـات السـعودية  -اإليرانيـة :هـل تسير األزمـات يف طريـق التهدئـة
يف الرشق األوسط؟

أعادت اململكة العربية السعودية والبحرين واإلمارات العربية املتحدة العالقات الدبلوماسية مع قطر ،وقد جرى
اإلعالن عن ذلك خالل قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف مدينة العال يف  5كانون الثاين /يناير  ،2020وتال
ذلك إعادة العالقات بني مرص وقطر .جرى تنفيذ هذه الخطوة ،بقيادة السعودية ،بصفة ملحوظة بعد انتخاب الرئيس
األمرييك ،جو بايدن ،يف محاولة لدرء الضغوط السياسية األمريكية املتوقعة .علقت إدارة بايدن منذ ذلك الحني
مبيعات األسلحة إىل السعودية ،وعادت إىل الحوار مع إيران بشأن خطة العمل الشاملة املشرتكة ( ،)JCPOAواختارت
عدم املشاركة يف "الحروب األبدية" يف الرشق األوسط الكبري .يف ضوء ذلك ،تناقش الورقة ما تثريه االجتامعات
التي عقدت بني اإلمارات وإيران ،تالها اجتامعات شارك فيها مسؤولون من السعودية واألردن ومرص وإيران ،ويف
نيسان /أبريل االجتامعات بني السعودية وإيران ،مع الرتكيز عىل احتاملية خفض التصعيد يف منطقة الخليج وخارجها.
ومع ذلك ،ترى الورقة أنه يف خضم املنافسات الخليجية املستمرة واالضطرابات اإلقليمية والكراهية الراسخة بني
الواليات املتحدة وإيران والتقلبات يف الدبلوماسية األمريكية ،يبدو أن احتاملية تحقيق وقف التصعيد يف الخليج
والرشق األوسط األوسع ضئيلة .تستخدم الورقة إطا ًرا تحليل ًيا يركز عىل االفرتاضات الواقعية املعقدة ،مثل تركيز
السلطة ،واتخاذ القرار ،وأمن النظام ،والتوازن الشامل عرب البيئات املحلية واإلقليمية والدولية ،لفهم طبيعة هذه
املحادثات وآفاقها.
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صالح ياسني املقطري
أستاذ االقتصاد والتمويل املشارك ،ورئيس قسم االقتصاد واملالية يف جامعة صنعاء .له العديد من الكتب والدراسات
املنشورة يف عدد من الدوريات العربية املحكّمة ،حول موضوعات الفدرالية املالية ،واالقتصاد السيايس للريع،
والتحليل املايل ،وجائحة كورونا ،آخرها دراسة "اليمن :تداعيات جائحة كورونا يف زمن الحرب" ،مجلة ِحكامة (.)2020
حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد والتمويل من جامعة باريس ( 1بانتيون-السوربون).

كوفيد :19-االستجابة والتداعيات االقتصادية عىل اليمن يف ظل الحرب
يف بداية انتشار املوجة الثانية لجائحة كوفيد 19-عىل مستوى العامل ،كان الوباء يف مرحلة انحساره يف موجته
األوىل يف اليمن ،وعادت الجائحة يف املوجة الثانية يف شباط /فرباير  ،2021والثالثة يف آب /أغسطس 2021
بالتزامن مع املوجتني الثالثة والرابعة عامل ًيا .واختلفت درجة االستجابة والسياسات التي اتخذتها السلطتان القامئتان
يف املوجات الثالث؛ فعىل الرغم من أن حكومتي "الرشعية" و"اإلنقاذ" اتخذتا ،تقريبًا ،اإلجراءات والتدابري نفسها
يف املوجة األوىل ،فإن استجابتهام اختلفت يف املوجتني الثانية والثالثة .فالحكومة الرشعية اتخذت إجراءات
أقل يف املوجة الثانية ومل تقم بأي إجراء يف املوجة الثالثة باستنثناء توزيع اللقاحات .ويف املقابل تجاهلت
ما أثناء املوجتني ،بل رفضت تلقي اللقاحات من املنظامت الدولية .وإن كانت هناك تأثريات
حكومة اإلنقاذ األمر متا ً
للجائحة يف االقتصاد اليمني نتيجة اإلجراءات والتدابري التي قامت بها السلطات يف الجائحة يف موجتها األوىل،
فإن تأثري الجائحة يف موجتيها الثانية والثالثة يف حكم العدم مقارنة بتداعيات املوجة األوىل ،ومقارنة بتأثريات
الحرب .تستعرض الورقة انتشار الفريوس يف موجتيه الثانية والثالثة ومقارنتهام باألوىل ،واإلجراءات االحرتازية التي
اتخذت تجاهها ،ومن ثم تداعياتها االقتصادية ،وتخلص إىل أن اليمن يحتاج إىل تسوية سياسية تعيده إىل مساره
عا.
الدميقراطي وتزيل آثار الجائحة والحرب م ً
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طارق بن حسن
أستاذ مساعد للسياسات والتخطيط والتطوير يف قسم الشؤون الدولية كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر.
عمل سابقًا أستاذًا للجغرافيا يف كلية العلوم اإلنسانية يف الجامعة نفسها ،ويف جامعة كيبيك يف مونرتيال يف
كندا ،ويف جامعة بورغوندي يف فرنسا .له العديد من الكتب والدراسات وأوراق السياسات املنشورة يف عدد من
الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها:
"The Entrepreneurship Ecosystem in the ICT Sector in Qatar: Local Advantages and Constraints," Journal of

Small Business and Enterprise Development (2020).

دول مجلس التعاون عقب كوفيد :19-نحو اقتصادات (معرفة) ما بعد النفط
قبل تفيش جائحة كوفيد 19-كانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالفعل يف فرتة تحول اقتصادي؛ إذ
تسعى خططها ورؤاها التنموية لتحويل اقتصاداتها بعيدًا عن االعتامد عىل النفط والغاز ،ونحو اقتصادات ما بعد
النفط القامئة عىل املعرفة املتقدمة مع أسس متينة ومستدامة .تدرك دول مجلس التعاون أن هذا التحول
رضوري ،ليس فقط بسبب االنخفاض الكبري األخري يف أسعار النفط يف أعقاب انهيار أسعار النفط عام  ،2014ولكن
أيضً ا من حقيقة أن "عرص النفط" يقرتب من نهايته .بنا ًء عىل ذلك ،تناقش الورقة الجهود التي قامت بها دول املجلس
املتضافرة للنهوض بحالة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتعليم واالبتكار وريادة األعامل يف تعزيز قدرتها
التنافسية الدولية نحو اقتصادات املعرفة قبل تفيش الجائحة ،وهو ما أكده التقدم املحرز يف التصنيفات التي
نرشتها منظامت دولية متنوعة .كام تناقش الكيفية التي أجربت بها الجائحة وانخفاض أسعار النفط الحكومات يف
املنطقة عىل تكثيف جهود التنويع االقتصادي للتحول نحو اقتصاد املعرفة .يف هذا الصدد ،أظهرت منطقة مجلس
التعاون كلّها مرونة رقمية كبرية .فبفضل استقرارها السيايس ،ومصداتها املالية الكبرية ،وتصنيفها االئتامين
املستقر ،تتمتع هذه البلدان بقاعدة قوية للتنمية املستدامة املستقبلية لالنتقال إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة.
تهدف الورقة إىل تقديم خصائص االقتصاد القائم عىل املعرفة ،والكيفية التي أظهر بها الوباء مدى أهمية تعبئة
ركائز االقتصاد القائم عىل املعرفة .كام تعرض كيفية تعزيز الوباء جهود التنويع يف منطقة دول املجلس ،وتقدم
ريا بعض توصيات اإلصالحات الهيكلية.
أخ ً
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ظافر العجمي
املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة الخليج ،وعقيد ركن متقاعد (القوة الجوية الكويتية) .له العديد من الكتب
والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العربية املحكّمة ،آخرها :أمن الخليج العريب :تطوره وإشكالياته من
منظور العالقات اإلقليمية والدولية () 2011؛ تاريخ الجيش الكويتي ( 2004و) 2011؛ جيش الكويت يف عرص مبارك
الصباح  .(2000) 1915-1896حاصل عىل الدكتوراه يف أمن الخليج العريب.

دبلوماسية "حب الخشوم" الخليجية :مصالحة كاملة أم هدنة مؤقتة؟
تناقش الورقة ما شهدته السنوات األخرية يف الخليج العريب من محاوالت دبلوماسية لحل أزمات املنطقة ال تتواءم
مع الظروف اإلقليمية املتغرية ،التي يستعمل فيها الالعبون أساليب غري تقليدية يف إدارة التفاعالت والرصاعات
الدولية والنزاعات اإلقليمية ،حتى صار من العسري عىل الدبلوماسية الحديثة مواجهة هذه املتغريات .يف ضوء
ذلك ،برزت دبلوماسية "حب الخشوم" ،بوصفها دبلوماسية تقليدية تربز النظام األبوي يف منطقة الخليج ،وهي
دبلوماسية ال يُعت ّد فيها بااللتزام الحريف مبا جاء يف االتفاقيات من نصوص بقدر ما يعتد فيها مبا تعتمر به النفوس
ن اعتذار أو التامس رضا،
من ثقة وتسامح ،وهي دبلوماسية تتصف بالعاطفية؛ إذ يكفي أن تقبّل أنف خليجي آخر عربو َ
تحاج الورقة بأن هذه الدبلوماسية ،وإن ساهمت يف إيجاد
فريدك كإنسان عريب نبيل بالتقدير ملا قمت به .بناء عليه،
ّ
إهامل إليجاد حلول جذرية ودامئة لألزمات.
ً
حلول مؤقتة ألزمات منطقة الخليج العربية ،فإنها تحمل بني طياتها
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عبد الله الشايجي
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الكويت .شغل سابقًا منصب رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الكويت.
له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العربية املحكّمة ،آخرها كتاب أزمات مجلس التعاون
لدول الخليج العربية :الجذور  -األسباب  -الوساطات  -وسيناريوهات املستقبل (( )2018-2011بريوت :الدار العربية
للعلوم نارشون .)2018 ،حاصل عىل الدكتوراه يف فلسفة العلوم السياسية من جامعة تكساس يف أوسنت.

أسباب عدم اكتامل املصالحة الخليجية وتداعياتها
مثّلت األزمة الخليجية التي عصفت بكيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،يف الخامس من حزيران /يونيو ،2017
ة عربية ،ورضب ً
والتي تزامنت مع الذكرى الخمسني لنكسة العرب يف حرب حزيران /يونيو  ،1967انتكاس ً
ة موجعة
يف صميمم العمل العريب املشرتك؛ فقد أنذرت بانضامم أنجح تجمع عريب إقليمي إىل بقية التجمعات العربية
اإلقليمية الفاشلة .تنطلق هذه الورقة من القول بأن االنتكاسة الخليجية كانت لحظة فارقة يف العمل الخليجي
املشرتك ،زعزعت كيان املجلس باصطفاف أربع دول  -ثالث منها من األعضاء املؤسسني ملجلس التعاون؛ اململكة
العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة ،والبحرين ،إضافة إىل مرص  -ضد دولة قطر الصغرية ،بفرض حصار
بحري وبري وجوي ومقاطعة كاملة؛ ما أسس ملرحلة جديدة من رصاع القوى واإلرادات واملشاريع شملت ثلثي دول
املجلس .ويف هذا السياق ،وقفت الكويت وسلطنة عامن عىل الحياد ،وأدّتا دور الوسيط يف األزمة ضمن مفاهيم
ونظريات حل النزاعات ودبلوماسية الوساطة لرأب الصدع .تناقش الورقة األسباب التي قادت إىل تفجر هذه األزمة،
وتعرث الوساطة الكويتية واألمريكية ،وغياب الطرح العقالين يف التعامل معها ،عالوة عىل تأثري انحياز الواليات
املتحدة ممثلة بإدارة الرئيس السابق ،دونالد ترامب ،وشل السياسة الخارجية األمريكية .وتناقش أيضً ا أسباب تغري
وتحاج بأن املصالحة
املوقف األمرييك ،ونجاح الوساطة الكويتية بعد هزمية ترامب يف انتخابات الرئاسة األمريكية.
ّ
الخليجية ال تزال تواجه تحديات عدة ،ميكن أن تكون لها تداعيات عىل العمل الخليجي املشرتك واألمن الخليجي
للتعامل مع التهديدات والتحديات املتداخلة ،التي تربز أهميتها يف ضوء تراجع الحضور األمرييك يف املنطقة
العربية ،وضعف الثقة بتوفري الواليات املتحدة الحامية لبلدان املنطقة ،والخشية من تكرار تجربة الرئيس األمرييك
األسبق ،باراك أوباما ،يف التعامل مع إيران ملنعها من التحول إىل دولة نووية.
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عبد الله الغيالين
أكادميي وباحث يف الشؤون االسرتاتيجية .تشمل اهتامماته قضايا الفكر السيايس اإلسالمي ،والسياسة الخارجية
األمريكية ،والشؤون االسرتاتيجية الخليجية .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العربية
املحكّمة ،آخرها دراسة بعنوان" :األمن اإلقليمي الخليجي :تحرير املفهوم وبناء القدرات" .يعلّق بانتظام يف العديد
من الفضائيات العربية عىل التطورات يف منطقة الخليج العربية .حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية من
جامعة درم يف اململكة املتحدة.

املصالحة الخليجية :قراءة يف آفاق األمن اإلقليمي
تناقش الورقة حيثيات املصالحة الخليجية التي متثّل اإلنجاز األبرز لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي
عقدت يف مدينة العال باململكة العربية السعودية .فبهذا اإلنجاز تكون هذه القمة قد تفردت بحدث هو األول من
ُ
ما من الخصومة
نوعه عىل املستوى اإلقليمي .ذلك أن املصالحة الخليجية هذه املرة جاءت لتطوي ملفًا متور ً
الحادة التي امتدت ثالث سنوات ونصف السنة (حزيران /يونيو  - 2017كانون /ديسمرب  ،)2020والتي مل تكن كسابقاتها
من الخصومات البينية التي شهدتها منظومة التعاون ،بل كانت استثنائية بأبعادها ومضامينها وأدواتها .فلم تشهد
عا بالحدة ذاتها والعمق ذاته الذي أفرزته أزمة حصار قطر .ومل تجنح دول الخليج
العالقات الخليجية  -الخليجية تصد ً
يف إدارة خصوماتها البينية إىل تلك األدوات التي أدارت بها دول الحصار أزمتها مع قطر ،كام مل يصب الرأي العام
الخليجي من قبل بتلك الدرجة البالغة االنحدار من االستقطاب واالنقسام .وتركز الورقة عىل اإلجابة عن األسئلة
اآلتية :هل تعيد املصالحة الخليجية ذلك القدر من التامسك الدبلومايس إزاء األزمات اإلقليمية؟ وهل توفر مناخًا
تتخلق فيه تصورات مفاهيمية مشرتكة لألمن اإلقليمي؟ وهل تجنح منظومة التعاون  -بعد حالة التصدع تلك  -إىل
تجميع عنارص القوة لديها لتتشكل منها مظلة أمنية راسخة؟ وكيف ستنعكس املصالحة عىل مقاربات دول الخليج
تحاج الورقة بأن تداعيات األزمة الخليجية مل تقترص عىل الرشوخ الداخلية السياسية
لألزمات والعالقات اإلقليمية؟
ّ
م تعريفات جديدة ملفاهيم األمن
واالقتصادية واالجتامعية فحسب ،بل تعدت إىل املستوى اإلقليمي وأفرزت من ث ّ
الجامعي؛ فطفقت دول الخليج العريب تعيد متوضعها الجيوسرتاتيجي إزاء األزمات والعالقات اإلقليمية والدولية.
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عامد قـدورة
باحث ومدير قسم التحرير يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية
ودراسات الرشق األوسط .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات املحكّمة ،آخرها" :األهمية
الجيوبولتيكية للخليج يف اسرتاتيجية الهند" ،سياسات عربية ()2020؛ وكتاب السياسة الخارجية الرتكية :االتجاهات،
التحالفات املرنة ،سياسة القوة (املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2021 ،؛ وكذلك:

The Rise of the GCC States and Turkey: Convergent and Divergent Regional Agendas (Cambridge Scholars
Publishing, 2021).

تقييم سياسة الهند إزاء األزمة الخليجية وما بعدها
تعتمد الهند إزاء دول الخليج العربية سياس ً
ة أثناء ظهور خالفات بني هذه الدول ،مثل األزمة الخليجية يف
ة حذر ً
الفرتة  .2021-2017وتنطلق من اعتبارات عديدة :أولها ،مبدأ عدم االنحياز؛ فرغم تركيز حكومة ناريندرا مودي عىل
الدبلوماسية الفعالة واالنخراط النشط يف الخارج ،عادت إىل مبدأ عدم االنحياز يف التعامل مع األزمة ،فاعتربت النزا َع
شأنًا داخليًا ،ودعت لحل الخالفات بالحوار .ومل تقم الهند بأي وساطة عرب خطوات ملموسة لحل النزاع ،وال بالسعي
الدبلومايس والزيارات املتكررة أثناء تصعيده .ثانيها ،العالقة الخاصة بدول الخليج؛ نظ ًرا إىل عمق الرتابط التاريخي،
والقرب الجغرايف ،واملصالح االقتصادية بوصف هذه الدول أهم رشيك تجاري للهند ،ومأوى أكرب جالية هندية يف
الخارج .لقد أدت عالقاتها الوثيقة باملنطقة إىل التع ّرف إليها ،عىل مستويي التعاون والخالفات ،وإدراك أن فرتات
التوتر عابرة .وأدى تشابك املصالح إىل إعطائها األولوية ،نظ ًرا إىل حاجة اقتصاد الهند الصاعد إىل االستثامرات
وموارد الطاقة .كام أدى توزّع أفراد الجالية الهندية يف هذه الدول إىل أن تكون سياستها حذرة ،للحفاظ عىل
مصالحهم االجتامعية واالقتصادية ،بوصفهم مصد ًرا لنحو نصف التحويالت املالية .ثالثها ،مواقف القوى األخرى؛
فألن موقفي منافسيْها الصني وباكستان ظال محايدين ،فقد شجعها ذلك عىل عدم القيام بدور نشط أيضً ا .كام
ة مام تقوم به
شجع دو ُر الواليات املتحدة األسايس ،وبخاصة عرب دعم وساطة الكويت ،الهن َد عىل الحياد ،مستفيد ً
واشنطن ومن نفوذها يف تأمني طرق نقل الطاقة .ومع ذلك ،قامت الهند بدور نشط بتزويد قطر بالحاجات الرضورية
واملنتجات الغذائية أثناء األزمة .تناقش الورقة تحوالت سياسة الهند بني عدم االنحياز واالنخراط النشط والدبلوماسية
الفعالة يف الخارج ،وتدرس سياستها إزاء األزمة الخليجية وما بعدها ،والعوامل املؤثرة فيها.
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عهود البلويش
عامنية يف جامعة السلطان
أكادميية وباحثة ُ
عامنية .تشغل منصب رئيس قسم البحوث والدراسات مبركز الدراسات ال ُ
قابوس .نرش لها العديد من الدراسات والتقارير يف مجالت علمية محكّمة عن قضايا املرأة يف منطقة الخليج العربية،
والتعليم .حاصلة عىل الدكتوراه يف اللسانيات التطبيقية من جامعة وارويك يف الواليات املتحدة األمريكية.

القطـاع التعليمـي يف دول الخليـج العربيـة يف ظـل كوفيـد :19-االسـتجابة
والتخطيـط املسـتقبيل

نجحت جائحة كوفيد 19-يف توجيه أنظار املسؤولني يف مختلف دول العامل إىل الوضع الداخيل لبلدانهم ،فتأثري
الجائحة امتد ليشمل مناحي الحياة يف القطاعات الصحية واالقتصادية والتعليمية واالجتامعية كافة .ولكونها تجربة
جديدة عىل كل الصعد ،فقد تفاوتت رسعة االستجابة لها ونوعها يف محاولة من الحكومات ملواجهة التحديات
وموازنة التداعيات السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،وغريها .وبصفة خاصة ،فإن تأثريات الجائحة يف دول الخليج
أساسا عىل النفط كانت أكرب؛ بسبب تزامنها مع انهيار أسعار النفط العاملية عىل
العربية ،التي تعتمد اقتصاداتها
ً
نح ٍ
و غري معهود .تركز الورقة عىل القطاع التعليمي يف دول الخليج العربية يف ظل الجائحة ،من خالل مقارنة
استجابة هذه الدول فيام بينها ،ومناقشة أبرز التحديات التي واجهتها يف هذا القطاع خالل األزمة ،وكذلك دراسة
الفرص التي خلقتها لتطوير التعليم واالستفادة من التقنيات الحديثة يف إعادة هيكلة التعليم وأدواته واألدوار التي
وتحاج هذه الورقة بأن قطاع التعليم كان له دور قيادي يف خط الدفاع
يضطلع بها الرشكاء يف العملية التعليمية.
ّ
رئيسا يف العمل
األول يف مواجهة األزمة الحالية عىل األصعدة األرسية واملهنية واملجتمعية كافة ،وأدى دو ًرا
ً
من أجل احتواء تداعيات الجائحة يف دول الخليج العربية.
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فراس إلياس
باحث عراقي .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية املحكّمة ،من بينها :كتاب
مركزية العراق يف العقل اإلسرتاتيجي اإليراين (املعهد الدويل للدراسات اإليرانية)2018 ،؛ و"تحليل السياسة
الخارجية اإليرانية يف مرحلة ما بعد الثورة اإلسالمية وفق نظرية أم القرى" ،مركز أنقرة لدراسة األزمات والسياسات
عقدة إيران الحرجة يف أفغانستان" ،معهد واشنطن لسياسات الرشق األدىن
()2021؛ و"صعود حركة طالبان و ُ
(ترشين األول /أكتوبر .)2021

املصالحة الخليجية وانعكاساتها عىل العالقات مع العراق
تنطلق الورقة من افرتاض مفاده أن واقع األزمة الخليجية أنتج بيئة اسرتاتيجية معقدة ،تداخل فيها املحيل
ريا يف
باإلقليمي والدويل ،وهو واقع أعاد بدوره تشكيل سياسة املحاور والتوازنات اإلقليمية ،وأحدث خرقًا كب ً
منظومة األمن الخليجي ،وجعل ضبط إيقاع السياسة الخليجية وفق معطى املصلحة الخليجية البينية يف غاية
الصعوبة .يف ضوء ذلك ،تناقش الورقة مكانة العراق ،بوصفه من الدول التي حظيت مبوقع مهم يف هذه األزمة،
مهم يف متكني املصالحة الخليجية ،واستثامر
وقد حرص عىل اعتامد سياسة متوازنة حيالها ،ومن ثم أدى دو ًرا
ً
نتائجها عراق ًيا .وهذا بدوره أثار إشكالية مهمة تركز عليها هذه الورقة :كيف سيتمكن العراق من الحفاظ عىل مسار
زخم اسرتاتيجيًا ميكن من خالله إعادة توجيه االهتامم الخليجي املوحد
املصالحة الخليجية التي تحققت ،وإعطائها
ً
وتحاج الورقة بأن توجه العراق تجاه األزمة
حيال العراق ،باالتجاه الذي يدعم واقعه االقتصادي والطاقوي واألمني؟
ّ
حا يف سلوكياته ،التي برزت مؤخ ًرا يف االنفتاح عىل جميع دول الخليج
الخليجية واملصالحة الخليجية بعدها يبدو واض ً
العربية .يف ضوء ذلك ،يبقى مستقبل املصالحة الخليجية وأفقها وانعكاساتها عىل العالقة مع العراق مثار تساؤل
رئيس بالنسبة إىل العراق وعالقاته اإلقليمية ،وهو الذي يواجه اليوم العديد من التحديات االسرتاتيجية املعقدة.
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فهد يوسف الفضالة
رئيسا لقسم الرتبية بالجامعة العربية املفتوحة
مستشار باملعهد العريب للتخطيط يف الكويت ،عمل سابقًا
ً
بدولة الكويت .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها:
السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت  -قراءة يف الخطاب السيايس لألمري الراحل صاحب السمو الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح (مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية)2021 ،؛ املوارد البرشية واالقتصاد املعريف  -دور ريادي
لتعزيز املواهب واستثامرها (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.)2021 ،

السياسة العامة للكويت ملعالجة تداعيات جائحة كوفيد19-
تناقش الورقة السياسة العامة لدولة الكويت يف معالجة تداعيات أزمة جائحة كوفيد ،19-مع الرتكيز عىل الخطابات
السياسية لدوائر صنع القرار العليا يف التعامل مع األزمة ،والسياسة العامة التي اتخذتها دولة الكويت للتخطيط
واملواجهة ،واإلجراءات التنفيذية للوزارات والجهات الحكومية ملعالجة التداعيات االقتصادية ،ومساهامت القوى
وتحاج الورقة بأن دولة الكويت عملت عىل تنفيذ سياسة عامة ،وفقًا السرتاتيجية
الفاعلة لتخفيف حدة الجائحة.
ّ
مرنة تستفيد من العديد من االسرتاتيجيات الحديثة يف التعامل مع هذه األزمة ،وتنسيق واضح بني مختلف الوزارات
واإلدارات والهيئات الحكومية .وقد ساهمت الخطابات السياسية لدوائر صنع القرار العليا يف التخفيف من حدة
األزمة ،واتخذت دولة الكويت العديد من اإلجراءات التنفيذية الفعالة للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة ،وذلك من
خالل التعاون والتنسيق والتناغم بني الجهود الحكومية واملبادرات املجتمعية للقوى الفاعلة يف املجتمع.
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ماجد األنصاري
رئيس أكادميية قطر الدولية للدراسات األمنية ،وهو نائب رئيس مجلس إدارة املركز القطري للصحافة ،وعضو مجلس
أمناء مركز الدراسات االسرتاتيجية التابع للقوات املسلحة القطرية .عمل سابقًا أستاذًا لعلم االجتامع السيايس يف
جامعة قطر ،وترأّس قسم السياسات يف معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية .حصل عىل الدكتوراه
التغي االجتامعي من جامعة مانشسرت ،وكتب أطروحة تخ ّرج بعنوان "أقلية من املواطنني :آثار القيم
واملاجستري يف
ّ
الدينية واالجتامعية والسياسية عىل الثقة يف املغرتبني يف قطر".

النظـام اإلقليمـي يف منطقـة الخليـج العـريب يف عصر مـا بعـد األزمـة
ا لخليجيـة

أدى استمرار التحديات اإلقليمية العميقة يف الرشق األوسط إىل رفع املخاوف السياسية واألمنية إىل مستوى
جديد داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف السنوات األخرية .وتصادمت ثالث وجهات نظر متضاربة حول طريقة
التعامل مع القضايا اإلقليمية العاملية؛ ما أدى إىل عواقب مدمرة للمنطقة .تسبب االنقسام يف الساحة السياسة
العربية يف ظهور محاوالت لفرض الوحدة العربية التي فشلت يف نهاية املطاف؛ ما ولّد مزيدًا من االنقسام
وزعزعة استقرار النظام اإلقليمي .تحدد الورقة خلفية أزمة الخليج لعام  2017يف السياق األوسع للربيع العريب،
وتحلل املحاوالت الالحقة للوساطة ،ودور الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة ،والتطورات السياسية يف الكويت
وعامن ،ومامرسات التطبيع مع إرسائيل ،وحل أزمة الخليج من خالل دراسة األدوار السياسية ملختلف الجهات الفاعلة.
ور صانعي السياسات
وتستخدم الورقة املقدمات التحليلية للجغرافيا السياسية النقدية ،لفهم كيفية تشكيل تص ّ
وفهمهم للمنطقة وخياراتهم السياسية وتفضيالتهم للحليف والعدو.
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ماجد الرتيك
رئيس مركز اإلعالم والدراسات العربية الروسية يف الرياض ،وعضو يف مجلس إدارة املركز الوطني ألبحاث الشباب،
وعضو األمانة العامة الدامئة ملؤمتر زعامء أتباع األديان بكازخستان ،والجمعية السعودية لالتصال واإلعالم .له العديد
من الكتابات املنشورة يف مجالت علمية محكّمة عن العالقات السعودية  -السوفياتية .حاصل عىل الدكتوراه يف
العلوم السياسية من جامعة موسكو عام  ،2004والدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة آملاتا يف كازختسان
عام .2002

املصالحة الخليجية والتحديات املحتملة ملسار التقارب الخليجي
تناقش هذه الورقة التحديات املحتملة للمصالحة الخليجية ،فمنذ وقوع األزمة الخليجية يف حزيران /يونيو 2017
تشكلت مجموعة من التحالفات خارج سياق املنظومة الخليجية ،سواء عىل املستوى الخليجي فيام يتعلق بالعالقات
البينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،أو عىل مستوى العالقة مع الالعبني اإلقليميني ،وال سيام إيران
وتركيا وإرسائيل .وتشري الورقة إىل أن هذه االلتقاءات سواء عىل املستوى الخليجي أو الخليجي مع اإلقليمي
قد تؤثر يف أمن منطقة الخليج واستقرارها؛ مبا يلزم معه مناقشة املرحلة التي تيل املصالحة الخليجية ،وما قد
يتبعها من تحديات ،ملحاولة تقديم تصور عميل للتعامل معها .لفهم ذلك ،تركز الورقة عىل اتجاهات املصالحة
الخليجية ومساراتها ،والتحالفات اإلقليمية الجديدة التي برزت يف فرتة األزمة الخليجية ،والتحديات السياسية
وخصوصا انتشار القواعد
الجديدة املحتملة ،وال سيام التطبيع مع إرسائيل ،والتحديات األمنية والعسكرية املحتملة،
ً
العسكرية اإلقليمية يف الخليج.
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مبارك بن خميس الحمداين
عامين .ترتكز اهتامماته البحثية عىل دراسة املوضوعات املتعلقة بقضايا
باحث اجتامعي مبجلس الشورى ال ُ
عامن وعالقتها بالفلسفة السياسية واملكونات االجتامعية
سلطنة
يف
الدميقراطية والتحول الدميقراطي
ُ
التقليدية ،إضاف ً
ة إىل االشتغال البحثي عرب عدة منشورات بقضايا علم االجتامع االفرتايض .له العديد من الكتب
والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها" :التحول الدميوغرايف والسياسات
عامن  ،"2020استرشاف
عامن :قراءة يف سيناريوهات اإلسقاطات السكانية يف رؤية ُ
االجتامعية يف سلطنة ُ
للدراسات املستقبلية (.)2020

االستجابة لألزمات يف سياق مضطرب :كوفيد 19-بوصفه واقعة اجتامعية ُعامنية
تجسد جائحة كوفيد ،19-نتيجة ما أفرزته من تداعيات عىل املجتمعات اإلنسانية ،فرص ً
ة لفهم طبيعة الحيل التي
ولدتها املجتمعات من أنساقها الثقافية واالجتامعية للتعامل مع الجائحة .وال نقصد بذلك حدود االلتزام والضبط أو
مفارقة تلك الحدود ،بقدر ما نتقىص الحيل الرمزية وأدوات املجتمع الناشئة ،يف سبيل تحقيق التكيف االجتامعي
عامن يف
مع حالة الاليقني الذي فرضته الجائحة .يف ضوء ذلك ،تركز الورقة عىل فهم تفيش الجائحة يف سلطنة ُ
سياق ثقايف واجتامعي مضطرب تحوزه تحوالت سياسية وسياساتية مهمة عىل مستوى الحكم .وهي تحوالت
متزامنة مع أوضاع اقتصادية ومعيشية مؤرقة تعيشها البالد؛ نتيجة تباطؤ التحول نحو التنويع االقتصادي ،وتراجع
أسعار النفط ،وشح فرص العمل ،وتزايد معدالت البطالة ،وضعف االنتاجية العمومية ،وتدهور أوضاع العاملني يف
قطاعات االنتاج املختلفة .فكانت بذلك الجائحة عبئًا مضافًا إىل حالة الاليقني االجتامعي الذي يعيشه الفاعلون
االجتامعيون يف البالد .ويف هذا الصدد ،فإن االستفهام الذي تتوجه إليه هذه الورقة :كيف تكيف الفاعلون يف
عامن مع التداعيات املختلفة التي أفرزتها الجائحة؟ ونبتغي من التناول املعريف لهذا التكيف الولوج إىل تناول
ُ
عامن وأثره يف االستجابة
بعدين مهمني :أولً  ،ما مدى انتشار وباء املعلومات والشائعات مبوازاة الجائحة يف ُ
املنظومية الرسمية للجائحة؟ ثانيًا ،ما مدى مراعاة منظومة التواصل الرسمي يف إدارة الجائحة لطبيعة السياق
الثقايف واالجتامعي يف تصميمها وتوجهها إىل الفاعلني االجتامعيني؟
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محجوب الزويري
مدير مركز دراسات الخليج يف جامعة قطر ،عمل سابقًا يف مركز الدراسات اإليرانية يف جامعة درم .له العديد من
الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها" :العالقات األمريكية  -اإليرانية
يف ظل إدارة دونالد ترامب :التفاعالت والتبعات" ،سياسات عربية ()2021؛ وكذلك:

Contemporary Qatar Examining State and Society (Springer, 2021); The 2017 Gulf Crisis An Interdisciplinary

Approach (Springer, 2021); "The Arabs and Iranians What Went Wrong? And Why?" Sociology of Islam (2020).

إيران ودول الخليج العربية :أين تتجه العالقات بعد اتفاق العال؟
شكّل اتفاق العال بني دول الخليج ،يف كانون الثاين /يناير  ،2020نهاية لألزمة الخليجية والحصار عىل قطر .فقد بدأت
العالقات بالعودة التدريجية بني قطر واإلمارات العربية املتحدة والبحرين واململكة العربية السعودية .ولقي االتفاق
ترحي ًبا دول ًيا واقليم ًيا ،وال سيام من تركيا وإيران .لقد تفاعلت إيران مع تفاصيل األزمة الخليجية منذ لحظاتها األوىل
وأدت دو ًرا بالتخفيف من أثار الحصار الذي فُرض عىل قطر عرب فتح مجالها الجوي للخطوط الجوية القطرية .يف ضوء
ذلك ،تسعى هذه الدراسة لدراسة وتقييم املوقف اإليراين وتفاعالته مع اتفاق العال ،وال سيام أن هذا االتفاق جاء
يف لحظة إقليمية انتقالية مهمة؛ إذ بدأت إدارة أمريكية جديدة برئاسة جو بايدن ،كام أن إيران كانت تستعد النتخابات
رئاسية جديدة .وقد استمرت التفاعالت اإلقليمية غري البعيدة عن إيران مثل االنسحاب األمرييك من أفغانستان وتويل
حركة طالبان مقاليد األمور يف البالد ،وإعادة التموضع األمرييك يف العراق ،والحوار السعودي  -اإليراين .وتركز
الدراسة عىل هذه التفاعالت وغريها التي حرضت فيها إيران ودول الخليج أو بعضها ،لرتصد املوقف اإليراين ومدى
تأثره ولو مؤقتًا باتفاق العال.
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محمد الرشقاوي
أستاذ تسوية الرصاعات الدولية يف جامعة جورج ميسن يف واشنطن ،وعضو لجنة الخرباء التابعة لألمم املتحدة
رسديات وتحليل الرصاعات،
ً
يف نيويورك يف مجال آليات االنتقال السيايس .يعمل أيضً ا
زميل يف املركز األمرييك لل ّ
وا يف اللجنة األكادميية االستشارية للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات  -فرع واشنطن .ومن أحدث
وعض ً
منشوراته البحثية فصل بعنوان:
"Resolving Great Power Conflicts in the Post-Pandemic Era," in Richard E. Rubenstein, Solon Simmons (eds.),

Conflict Resolution after the Pandemic: Building Peace, Pursuing Justice (London: Routledge, 2021).

فـرص تعزيـز املصالحـة الخليجيـة يف حقبـة مـا بعـد االنسـحاب األميريك

من أفغانستان

يف إطار سعيها لتفكيك العالقات الخليجية  -األمريكية ،قبل األزمة الخليجية وأثناءها وبعدها ،تفرتض الورقة بأن مثة
مفارقة دائرية استكملت  180درجة يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة إزاء الدول الخليجية بني أوائل حزيران /يونيو 2017
عندما حاول الرئيس السابق دونالد ترامب ربط اسم قطر بـ "دعم اإلرهاب وزعزعة استقرار املنطقة" ،ومنتصف
ترشين الثاين /نوفمرب  2021عندما اختارت حكومة الرئيس جو بايدن وضع رعاية املصالح األمريكية يف أفغانستان
يف عهدة السفارة القطرية يف كابل .يف ضوء ذلك ،تقارن الورقة تطور الرشاكة األمريكية  -القطرية إبان اإلدارة
األمريكية السابقة مع اإلدارة األمريكية الحالية .كام تناقش موقف الرئيس بايدن املنزعج من السعودية بسبب
توافقها مع روسيا بعد رفع اإلنتاج اليومي اىل  400000برميل نفط يوميًا ،ما زاد من قلق البيت األبيض بشأن زيادة
التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط إىل أعىل مستوى لها خالل السنوات السبع املاضية .ويف الوقت ذاته ،تناقش
الورقة ماهية األصوات الصاعدة يف واشنطن ،والساعية إلعادة النظر يف العالقات مع اإلمارات وإجراء تقييم نقدي
ريا ،تقدم الورقة رؤية استرشافية لتغري كثبان الرمل االسرتاتيجية بني دول الخليج الست،
لحلفائها يف الخليج .وأخ ً
عا لتغري أرصدة كل منها يف السياسة الدولية ويف تقديرات
وحاجتها إىل إعادة التموضع ضمن مصالحة شاملة تب ً
واشنطن وبقية العواصم الغربية.
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محمد املسفر
أستاذ متقاعد من جامعة قطر .عمل سابقًا يف السلك الدبلومايس بدولة قطر .له العديد من الكتب والدراسات
املنشورة يف عدد من الدوريات العربية املحكّمة ،آخرها :كتاب املنظامت الدولية :التاريخ ،السياسة ،االقتصاد،
القانون ،اإلدارة (دار نرش جامعة قطر)2021 ،؛ العالقات الخليجية  -الخليجية :معضلة الفراغ االسرتاتيجي والتجزئة
(( )2018-1971مركز الجزيرة للدراسات .)2018 ،وهو مساهم دائم يف الصحافة القطرية والعربية.

سياسة إيران اإلقليمية بعد املصالحة الخليجية وتغري اإلدارة يف طهران
تهدف هذه الورقة إىل تحليل السياسة اإليرانية اإلقليمية يف ظل اإلدارة اإليرانية الجديدة التي يتوقع أن تويل
النهج اإلقليمي األولوية .وتسعى الورقة لرصد التدافع اإلقليمي املحتمل بني إيران ودول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية يف عدد من امللفات املشرتكة خالل الفرتة املقبلة ،وال سيام يف ضوء املصالحة الخليجية .ففي
 5آب /أغسطس  ،2021دخل قرص الرئاسة (باستور) يف طهران ،الرئيس اإليراين الجديد إبراهيم رئييس املنتمي إىل
التيار املحافظ ،خلفًا للرئيس حسن روحاين املنتمي إىل الجناح اإلصالحي .ويُع ّد رئييس الرئيس الثامن لجمهورية
إيران اإلسالمية منذ عام  .1979ولفهم طبيعة السياسة اإليرانية بعد املصالحة الخليجية ،تركز الورقة عىل الظروف
التي جاءت فيها هذه اإلدارة الجديدة؛ إذ تواجه إيران أزمتني يف عالقاتها الخارجية :تتعلق األوىل بالتوترات واألزمات
يف العالقات مع دول الجوار اإلقليمي ،أما الثانية فتتصل بعالقاتها الدولية مع الغرب ،وبخاصة الواليات املتحدة
األمريكية .وتتنازع مدرستان السياس َ
ة الخارجية اإليرانية :األوىل هي املدرسة اإلقليمية ،التي يرى أتباعها أن
حل القضايا مع دول الجوار واملنافسني اإلقليميني
املستوى اإلقليمي هو نقطة انطالق للسياسة الخارجية؛ ألن ّ
يعزز موقع إيران يف التعامل مع الدول الغربية ،وأن البوابة اإلقليمية هي النافذة األمثل ملعالجة الخالفات الخارجية
وهي األمل يف زيادة مصادر قوة إيران إزاء القوى الكربى .ويعترب رئييس من أتباع هذه املدرسة .أما املدرسة
حل املشكالت مع القوى الغربية ،وبخاصة الواليات املتحدة؛ ألن ذلك
حل مشكالت إيران تبدأ من ّ
الثانية ،فرتى أن ّ
ن تحت عقوبات قاسية فرضتها الواليات
ينعكس إيجابيًا عىل عالقاتها اإلقليمية بالرضورة .أما دوليًا ،فإن إيران تأ ّ
فضل عن سياساتها املتحدية للغرب إقليم ًيا
ً
أساسا،
املتحدة وحلفاؤها ،بسبب تطوير برنامجها النووي والصاروخي
ً
ودوليًا؛ ما فاقم أزمتها االقتصادية واالجتامعية والصحية.
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محمد باطويح
ريا اقتصاديًا يف غرفة تجارة وصناعة الكويت،
خبري أول يف املعهد العريب للتخطيط بدولة الكويت ،عمل سابقًا خب ً
وأستاذ االقتصاد يف جامعة حرضموت باليمن .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات
مدخل للتنويع االقتصادي :حالة دول مجلس
ً
العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها" :االستثامر يف اقتصاد املعرفة
التعاون الخليجي" ،مجلة التنمية والسياسة االقتصادية ()2021؛ "أولويات التقارب االقتصادي بني دول مجلس التعاون
الخليجي" مجلة األندلس للبحوث (.)2021

السياسة العامة للكويت ملعالجة تداعيات جائحة كوفيد19-
تناقش هذه الورقة السياسة العامة لدولة الكويت يف معالجة تداعيات أزمة جائحة كوفيد ،19-مع الرتكيز عىل
الخطابات السياسية لدوائر صنع القرار العليا يف التعامل مع األزمة ،والسياسة العامة التي اتخذتها دولة الكويت
للتخطيط واملواجهة ،واإلجراءات التنفيذية للوزارات والجهات الحكومية ملعالجة التداعيات االقتصادية ،ومساهامت
وتحاج الورقة بأن دولة الكويت عملت عىل تنفيذ سياسة عامة ،وفقًا السرتاتيجية
القوى الفاعلة لتخفيف حدة الجائحة.
ّ
مرنة تستفيد من العديد من االسرتاتيجيات الحديثة يف التعامل مع هذه األزمة ،وتنسيق واضح بني مختلف الوزارات
واإلدارات والهيئات الحكومية .وقد ساهمت الخطابات السياسية لدوائر صنع القرار العليا يف التخفيف من حدة
األزمة ،واتخذت دولة الكويت العديد من اإلجراءات التنفيذية الفعالة للتخفيف من حدة تداعيات الجائحة ،وذلك من
خالل التعاون والتنسيق والتناغم بني الجهود الحكومية واملبادرات املجتمعية للقوى الفاعلة يف املجتمع.
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محمد غانم الرميحي
أستاذ علم االجتامع السيايس يف قسم االجتامع والخدمة االجتامعية بجامعة الكويت ،شغل العديد من املناصب
يف الجامعة نفسها ،آخرها مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ( .)2017-2016عمل أيضً ا مستشا ًرا لسلسلة
كتب "عامل املعرفة" الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة يف الكويت .ترأّس تحرير مجلة "العريب" سابقًا ،وعدد
من الصحف اليومية كـجريدة "صوت الكويت" وجريدة "أوان" .حصل عىل جوائز ثقافية عديدة .له العديد من الكتب
والدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العربية املحكّمة عن دراسات مجتمعات الخليج والثقافة العربية،
باللغتني العربية واإلنكليزية.

آفاق التحالفات اإلقليمية والدولية بعد املصالحة الخليجية
تناقش هذه الورقة تغري متوضع منطقة الخليج العربية يف السياسة الدولية ،مع الرتكيز عىل أولويات الدول الكربى
تجاه دول املنطقة ،وال سيام السياسية واألمنية والعسكرية واالقتصادية ،وأثر ذلك يف تشكل تحالفات إقليمية
ودولية جديدة .وتناقش الرصاع الدويل بني األقطاب الكربى ،وال سيام التنافس األمرييك  -الصيني  -الرويس ،ومكانة
دول الخليج يف اسرتاتيجيات هذه الدول يف املستقبل ،مع الرتكيز عىل تراجع مكانة النفط بالنسبة إىل هذه الدول،
وتراجع املكانة االسرتاتيجية للمنطقة بعد التطور التقني ،والتكلفة الكبرية يف االنخراط العسكري واألمني يف
املنطقة ،يف مقابل تراجع الفوائد املرجوة من التورط يف رصاعات املنطقة .وتناقش الورقة أيضً ا موقع دول الخليج
العربية يف سياق الهيمنة اإليرانية يف أربع دول عربية ،هي اليمن والعراق وسورية ولبنان ،وأثر ذلك يف أمن
منطقة الخليج ،وكذلك الخسائر املحتملة الستمرار الرصاعات البينية يف منطقة الخليج العربية يف ضوء التنافس
ريا تناقش الوضع الداخيل للدولة الخليجية وتأثري تأخر اإلصالح السيايس
اإلقليمي والدويل عىل املنطقة .وأخ ً
واالقتصادي واالجتامعي يف الوضع االسرتاتيجي لدول الخليج العربية يف اإلقليم .
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ملك الرشيد
أستاذ مشارك يف العمل االجتامعي بجامعة الكويت ،وهي حاليًا أستاذ زائر يف جامعة رتجرز بوالية نيوجرييس
وحدت الدراسات الخليجية األوروبية،
َ
األمريكية  .2022-2021عملت سابقًا يف املجلس األعىل لشؤون األرسة ،ورئيس
والخليجية األمريكية .لها العديد من الدراسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية املحكّمة ،آخرها:
""Resilience-based Intervention for Youth: An Initial Investigation of School Social Work Program in Kuwait,

International Social Work (2021).

الوافـدون يف الكويـت يف ظـل جائحـة كوفيـد :19-بين ادعـاءات عنرصيـة
واسـتحقاقات قانونيـة

جلت إصابات بفريوس (كوفيد )19-يف منطقة الخليج العريب ،التي وصلها من
كانت الكويت من أوائل الدول التي س ّ
إيران؛ ما اضطر الحكومة الكويتية إىل اتخاذ إجراءات كبرية عاجلة ملكافحة انتشار الفريوس واحتوائه .وشملت هذه
مثل إغالق الحدود ،ووقف الرحالت ،وإغالق أماكن التجمعات ،من بينها املدارس وأماكن العمل والعبادة
ً
اإلجراءات
واملراكز التجارية ،وفرض حظر تجوال بني جزيئ وشامل ،وعزل بعض املناطق التي أطلق عليها اسم "بؤر ساخنة
وسيت أيضً ا رحالت إلجالء نحو ثالثني ألف كويتي من العالقني يف
للعدوى" نظ ًرا إىل ارتفاع نسبة إصابة ساكنيها.
ّ
الخارج ،وهي أكرب عملية إجالء يف تاريخ البالد .ومن ضمن املشكالت والتحديات العديدة ،التي نتجت من إجراءات
مواجهة الجائحة أو عىل األصح تفاقمت بسببها وطفت عىل السطح ،مشكالت التعامل مع العاملة الوافدة يف فرتة
تفيش الجائحة .يف ضوء ذلك ،تناقش الورقة مستوى الرضا عن إجراءات الدولة يف التعامل مع قضايا العاملة
الوافدة خالل الجائحة ،ومستوى ثقة العاملني بإجراءات الحكومة يف التعامل مع قضايا العاملة الوافدة ،والتعامل
مع الحمالت اإلعالمية التي انترشت سواء عرب وسائل التواصل االجتامعي أو القنوات اإلخبارية .وتحاول الورقة تفكيك
استجابة الكويت لتفيش الجائحة ،من خالل فحص ودراسة قضية التعامل مع العاملة الوافدة.
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نايف نزال الشمري
أستاذ مشارك يف قسم االقتصاد يف كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت .شغل سابقًا منصب العميد املساعد
يف كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت ،وعمل أستاذًا زائ ًرا يف كلية باريس للشؤون الدولية  -جامعة ساينس بو-
باريس ،فرنسا .له العديد من الكتب والدراسات وأوراق السياسات املنشورة يف عدد من الدوريات العاملية والعربية
املحكّمة ،آخرها" :صناديق الرثوة السيادية لدول الخليج العربية بني االستدامة والتحديات املستمرة" ،مجلة ِحكامة
()2021؛ وكذلك:
"The Spillover Effect of Government Spending on Banking Performance in Kuwait," Journal of the Gulf and

Arabian Peninsula Studies (2020).

استجابة دول مجلس التعاون لجائحة كوفيد 19-وتداعياتها االقتصادية
كان لآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-أبعاد مختلفة عىل اقتصادات العامل ،وال سيام دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .فقد توقفت النشاطات االجتامعية واالقتصادية ،وفقد العديد من العاملة وظائفهم ،وأغلقت الحدود،
وشلّت الصناعات ،وتوقفت الحركة التجارية .ترتب عىل كل ذلك انكامش حاد يف الناتج املحيل اإلجاميل للعديد من
اقتصادات العامل ،من بينها اقتصادات دول مجلس التعاون .يف املقابل ،قامت العديد من الدول ،منها دول مجلس،
بتقديم الحزم املالية لتخفيف تبعات تلك اآلثار السلبية عىل اقتصاداتها .فتباين حجم الدعم املايل إلعادة نشاط
القطاعات االقتصادية من دولة إىل أخرى بالعامل ،كام تباين ذلك بالنسبة إىل دول املجلس .تُعنى الورقة بتحليل
اآلثار السلبية لتفيش الجائحة يف اقتصادات دول املجلس يف ضوء الرضبة املزدوجة التي تعرضت لها؛ بتفيش
الجائحة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العاملية إىل معدل غري معهود منذ بدء االعتامد عىل النفط يف االقتصاد
العاملي .وتهدف من ثم إىل تقييم قدرة تلك الدول عىل تخفيف وطأة هذه اآلثار السلبية ،وتسليط الضوء عىل
التحديات املستقبلية املتعلقة بالتغري التي أحدثته تلك اآلثار السلبية عىل االقتصاد العاملي وانعكاساته عىل دول
املجلس ،وتختم الورقة بتقديم بعض التوصيات والدروس املستفادة يف هذا الشأن.
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رؤساء الجلسات
الجوهرة يوسف العبيدان
سكرتري ثانٍ يف وزارة الخارجية القطرية .عملت سابقًا يف إدارة عدد من املنظامت الدولية .تركز يف اهتامماتها البحثية

عىل السياسة الخارجية اإليرانية ،ومفهوم الدول الصغرية .حاصلة عىل ماجستري يف دراسات الخليج ،من كلية اآلداب
والعلوم ،يف جامعة قطر .صدر لها العديد من األوراق العلمية يف مجالت علمية محكمة باللغتني العربية واإلنكليزية،

من بينها بحث مشرتك بعنوان:

"The Second Succession in the Islamic Republic of Iran: Change or Continuity?" Journal of Balkan and Near

Eastern Studies (2021).

حيدر سعيد
رئيس قسم األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير دورية «سياسات عربية» التي يصدرها
املركز .حاصل عىل الدكتوراه يف اللسانيات ،من الجامعة املستنرصية يف بغداد ( .)2001يكتب يف الفكر والنقد

والسياسة .أسهم يف تأليف التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق لسنتي  2009و .2014صدر له عن املركز

العريب كتاب «الشيعة العرب :الهوية واملواطنة» ( /2019تحرير) ،وكان قد صدر له «سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة
الدولة الوطنية يف العراق» ( ،)2009و»األدب ومتثيل العامل» ( .)2002وكتب ثالثة فصول يف الكتاب الذي أصدره املركز
العريب عن داعش ،بعنوان «تنظيم الدولة املكنى داعش» ( .)2018ويف  ،2008كان قد أسهم مع فريق بحثي يف إنجاز

كتاب عن «وضع العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية».

خالد راشد الخاطر
زميل باحثًا مبركز االقتصاد الكيل ومعهد الفكر االقتصادي
ً
باحث يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السيايس .يعمل

وا
املستجد بجامعة كامربيدج الربيطانية .عمل سابقًا مدي ًرا إلدارة البحوث والسياسة النقدية مبرصف قطر املركزي ،وعض ً

لجنتي السياسة النقدية واالستثامر باملرصف ،وشغل منصب مدير إدارة األبحاث والسياسة النقدية يف جامعة
يف
َ
جورجتاون يف قطر .صدرت له أبحاث عديدة آخرها دراسة بعنوان "تحديات انهيار أسعار النفط واسرتاتيجيات التنويع
االقتصادي يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ،يف كتاب التنويع االقتصادي يف دول الخليج العربية الصادر
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام . 2019

سحيم آل ثاين
باحث ،غري مقيم ،باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .له دراسات منشورة يف دوريات محكّمة .حاصل عىل
املاجستري يف العلوم السياسية يف تخصص العالقات الدولية من جامعة رويال هولواي يف لندن.

صادق العامري
رئيس تحرير جريدة الرشق القطرية .توىل العديد من املناصب يف مجال الصحافة واإلعالم ،كان آخرها نائبًا لرئيس تحرير

جريدة الراية القطرية .حاصل عىل بكالوريوس الصحافة واإلعالم من جامعة األزهر يف مرص.
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عبد الله باعبود
عامين .عمل سابقًا مدي ًرا ملركز دراسات الخليج يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر ،ومدي ًرا
باحث وأكادميي ُ
ملركز الخليج لألبحاث يف جامعة كامربيدج .حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد السيايس الدويل من جامعة كامربيدج
يف بريطانيا ،واملاجستري يف إدارة األعامل ،واملاجستري يف العالقات الدولية.

عبد العزيز الحر
مدير املعهد الدبلومايس بوزارة الخارجية القطرية .شغل سابقًا منصب املدير التنفيذي ألكادميية قطر للامل واألعامل .عمل
مدي ًرا ملركز الجزيرة للتدريب اإلعالمي ،ومدي ًرا ملكتب التطوير املؤسيس .شغل وظيفة مدير املركز العريب للتدريب الرتبوي

لدول مجلس التعاون ( .)2007-2003حاصل عىل الدكتوراه يف الرتبية من جامعة درم يف اململكة املتحدة عام .1996

عبد العزيز آل إسحاق
إعالمي قطري ،مقدم برنامج "لكم القرار" الذي تنتجه مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع .شغل العديد
جا ومقدم برامج يف قناة "الجزيرة" ،ومدي ًرا ملكتب وزير
من املناصب وتنقل بني املؤسسات اإلعالمية ،وعمل منت ً

ورئيسا لقسم اإلعالم والحقوق
الثقافة القطري ،ومدي ًرا ملكتب األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون،
ً

باللجنة املنظمة ملهرجان قطر البحري .يكتب مقاالت صحفية دورية يف جريديت "الوطن" و"الراية" القطريتني.

فيصل أبو صليب
أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم االجتامعية يف جامعة الكويت ،مدير مركز دراسات الخليج
والجزيرة العربية يف الجامعة نفسها .حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت يف
اململكة املتحدة عام  .2009شغل سابقًا منصب رئيس وحدة الدراسات األمريكية يف كلية العلوم االجتامعية يف
جامعة الكويت .له دراسات وكتب يف السياسة األمريكية الخارجية تجاه منطقة الخليج.

مريم الخاطر
متخصصة إعالمية يف موضوع تأثري اإلعالم الجديد يف النزاعات والتحوالت السياسية يف منطقة الخليج .شغلت
ّ

سابقًا منصب نائب املدير العام ملركز الدوحة لحرية اإلعالم .وهي أيضً ا كاتبة ومستشارة إعالمية وعضو يف اللجنة

الوطنية لتحالف الحضارات .كانت سابقًا عضو مجلس إدارة شبكة الجزيرة الفضائية ومجلس إدارة قناة الجزيرة لألطفال
وعضو اللجنة الدامئة لالنتخابات .حاصلة عىل درجة املاجستري يف اإلعالم من الجامعة األمريكية  -واشنطن دي .يس.
متخصصة يف قضايا اإلعالم والعالقات الدولية ،وكاتبة عمود صحفي أسبوعي عنوانه "مداد القلم" يف الجريدة
ّ

القطرية اليومية "الرشق" ،وغريها .نالت جائزة املرأة املثالية يف الصحافة القطرية لعام .1996
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يعقوب الكندري

أستاذ يف قسم االجتامع واألنرثوبولوجيا بجامعة الكويت ،ورئيس تحرير مجلة "حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية".
توىل مناصب عدة؛ إذ عمل عميدًا لكلية العلوم االجتامعية بجامعة الكويت ،ومدي ًرا ملركز دراسات الخليج والجزيرة
العربية ،ورئيس تحرير "مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية" .حاصل عىل الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا من جامعة
أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية.

يوسف بن حمد البلويش

خبري اقتصادي ،يعمل يف البنك املركزي العامين ومكتب "رؤية عامن  ."2040نرش العديد من الدراسات واألوراق
البحثية والفصول يف كتب مختلفة ،منها كتاب االقتصاد العامين العوملة ورياح التغيري؛ واشرتك يف تحرير كتاب
التنويع االقتصادي يف منطقة الخليج :القطاع الخاص كقاطرة للنمو والتنمية املستدامة؛ وكتاب التنويع االقتصادي
يف منطقة الخليج :مقارنات دولية .حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد السيايس من كنجز كولج يف جامعة لندن،
حيث د ّرس هناك ماديت االقتصاد السيايس والتجارة الدولية.
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