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املقدمة

يتناول منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية يف دورته الخامسة ،التحوالت االجتامعية يف دول الخليج العربية وإشكالية
رئيسا
عا
عا
و َل يف محور القضايا الداخلية ،كام يناقش العالقات الخليجية  -األمريكية موضو ً
الهوية والقيم موضو ً
رئيسا أ َّ
ً
ً
ثانيًا يف محور العالقات الدولية.

أول :إشكالية الهوية والتحوالت االجتامعية يف دول الخليج العربية
ً
شهدت منطقة الخليج العربية يف القرن العرشين عمليات تحديث للبنى السياسية واالجتامعية واالقتصادية ،قادتها الدولة
ما ما حدث يف بلدان املرشق العريب يف "حقبة ما بعد االستعامر" ،وإن مل تشهد
املستقلة حديثًا .وهو أمر يناظر متا ً
بلدان الخليج تجربة استعامرية كاملة ،مثل بلدان املرشق ،بقدر ما شهدت اتفاقيات حامية مع القوى االستعامرية ،حررتها
عىل نحو نسبي من سيطرة اإلمرباطورية العثامنية ،من دون أن تفرض عليها منطًا معي ًنا من التطور .فقد تجنبت بريطانيا،
التي فرضت حاميتها عىل السواحل الرشقية لشبه الجزيرة العربية ،العمل عىل تفكيك البنى التقليدية القامئة؛ بل حاولت
م السلطة وجوهرها يف منطقة الخليج العربية.
ضامن استمراريتها ،وال سيام بنية القبيلة التي شكلت ناظ َ
مهم بانتقاله إىل نظام الدولة التي حاولت ،عرب السياسات
تحول
ً
ومنذ الثورة النفطية عام  ،1973شهد النظام القبيل
ً
التعليمية واإلعالمية واالقتصادية ،تشكيل "هوية وطنية" ،وبناءها بنا ًء واعيًا ومقصودًا ،من خالل حزمة ديناميات ورسديات
مواطن هذه الدولة الخليجية أو تلك ومتيِّزه.
تفرز ُ

غري أن الهوية الوطنية للدولة الخليجية كانت تتضافر مع حزمة من الهويات التي تشكِّل النسيج املعقد لهويات املنطقة.
فمن جهة ،هناك الهوية العربية التي هي انتامء تفرضه الثقافة واللغة ،واالختيار السيايس أيضً ا .وقد شهدت بلدان
الخليج موجات عدة من انخراط أبنائها يف القضايا العربية الكربى .ومن جهة أخرى ،هناك الهوية اإلسالمية التي ِ
م
تس ُ
بعض الخطابات الخليجية عىل تحديدها بعينها ،بوصفها هوية
جميع مجتمعات الخليج .ومنها تتفرع هويات مذهبية ،تج ُرؤ
ُ
بلد من بلدان الخليج أو آخر.
ولكن ،هناك  -عىل نحو أوىل وأهم  -الهوية الخليجية التي أُعيد تشكيلها بعد انخراط هذه البلدان يف رابطة خليجية واحدة،
وحديث عن تقارب ثقايف وحضاري واقتصادي ،وال سيام فيام يتعلق باملوارد الطبيعية.
ويف الحقيقة ،مل تكن الهوية الوطنية تصطف يف إطار تكاميل مع هذه الهويات ،بل كان األمر يأخذ  -أحيانًا  -شكل منافسة
ن صغر بلدان الخليج كان دامئًا يوحي برضورة
بني الهوية الوطنية لبلدان الخليج ،والهويات العابرة للوطنية،
وخصوصا أ ّ
ً
التمسك بالهويات فوق الوطنية واالنخراط يف أطرها.
شهدت بلدان املرشق العريب كاف ً
ة مثل هذا التنافس بني الهوية الوطنية والهوية القومية العربية تحديدًا .ولكن ،يبدو
األمر يف بلدان الخليج أكرث تعقيدًا ،وإن مل يتخذ شكل تنافس معلن ورصيح عىل نحو ما جرى يف بعض بلدان املرشق.
ومن جهة أخرى ،تتقاطع الهوية الوطنية مع الهويات التقليدية (أو الوشائجية  ،)Primordialوال سيام الهويات القرابية
(القبَلية) التي بدت يف بعض اللحظات من تاريخ بلدان الخليج مبنزلة تح ٍّد للهوية الوطنية .وباختصار ،كانت الهوية الوطنية
ولت بعد عملية االستقالل
ونت يف حقبة ما قبل النفط من ناحية ،وبنى اجتامعية تعقدت وتح ّ
الجامعة أمام والءات اجتامعية تك ّ
واكتشاف النفط والتنمية االقتصادية من ناحية ثانية.
إضاف ً
ة إىل ذلك ،كان النظام السيايس االجتامعي يف بلدان الخليج يك ّرس الهويات الوشائجية
ويأسسها ،يف الوقت
ُ
مق فيه خطاب املواطنة والهوية الوطنية ويركّز الحديث عن الحالة القُطرية لكل دولة من دول الخليج .ولعل
نفسه الذي يع ّ
ريا عن استمرارية البنى القدمية يف املجتمعات الخليجية ،وعن متازج بني العنارص التقليدية والحداثية
يف هذا األمر تعب ً
يف بنية املجتمع والدولة يف الخليج عىل نحو غري مسبوق.
ويف الحقيقة ،كلام شهدت بلدان الخليج أزمات أو اهتزازات ،جرت إعادة النظر يف تركيبة هذه الهويات والعالقة بينها.
مثل) ،السؤال عن عالقة الهوية
ً
وعىل سبيل املثال ،أعادت األزمة الخليجية األخرية (عام  ،)2017يف بعض بلدان الخليج (قطر
القبلية بالهوية الوطنية ،وأن الوطني ينبغي أن يكون أعىل وأوىل من القبَيل .كام ازداد تأكيد التميز من اململكة العربية
السعودية التي تحارص قطر.
إشكال ذا طابع نظري ،عىل ماهية هذه الهوية .فهل هي
ً
وعىل املستوى املعريف واملنهجي ،تطرح الهوية الخليجية
هوية ثقافية (تقوم عىل مشرتكات قيمية ،وتاريخية ،واجتامعية)؟ أم أنها هوية سياسية ،سواء كان ذلك يف تعريفها
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وتحديدها (من جهة أنها قامت عىل بعض االعتبارات السياسية ،ومن جهة تشابه أنظمة الحكم  ...إلخ) ،أو يف الحاجة إليها
وتوظيفها؟
ُ
إشكال ثقافًيا أم سياس ًيا ،فإن الهوية واختياراتها وتحديداتها كانت تجد لنفسها
ً
إشكال الهوية
وبغض النظر عام إذا كان
ِّ
تعبريات ثقافية (باملعنى األنرثوبولوجي) ،تتعلق بطرق العيش (العادات والتقاليد ،وامللبس ،واملأكل  ...إلخ) ،والتعبريات
الرمزية ،مبعنى أن تأكيد الهوية الوطنية ،أو الهوية الخليجية ،أو تضمني الهوية العربية أو اإلسالمية ،كان يجد كلُّه تعبريات
متمفصل ،عىل نحو جوهري ،عن
ً
م ،يصبح جزء أسايس من التحوالت االجتامعية والقيم املجتمعية
ثقافية عامة .ومن ث َّ
مسألة الهوية واختياراتها.
ظلت الهوية الوطنية التي حرصت الدولة الخليجية عىل بنائها ،باعتبارها أحد مظاهر السيادة واالستقالل ،تواجه بني الحني
مثل ،إضاف ً
ة إىل تحديات وافدة ترتبط ببنية
ً
واآلخر تحديات ذات منشأ أصيل؛ من قبيل "األهل" و"العشرية" ،و"القبيلة"
الدولة الريعية واقتصاداتها السياسية .فقد أدى ظهور صناعة النفط ،وسيطرة الدولة عليه ،يف إطار ما يُع َرف بـ "الدولة
الريعية" ،إىل تركز ثروات هائلة يف دول الخليج العربية ،مع قلة دميوغرافية ،ما أدَّى إىل عدة نتائج ذات تأثري كبري يف
البنية االجتامعية ،من بينها استعانة هذه الدولة بعاملة أجنبية كثرية العدد؛ بحيث أصبح املواطنون أبناء البلد يشكِّلون
أقلي ً
ة بإزاء العاملة األجنبية ( 90-88يف املئة يف اإلمارات وقطر ،و 70يف املئة يف الكويت) ،وما قاد إليه هذا األمر من
تفاعالت وتأثريات بالغة األهمية بشأن الهوية الوطنية لهذه الدول واملجتمعات .وأصبحت الهوية الوطنية تعني ،ضمن
ما تعينه ،متيز املواطنني من الوافدين ،والتشديد عىل امتيازات املواطنني .ومنها أيضً ا نشوء أمناط حياة استهالكية يف
م تخييلها بأدوات معارصة
ظل مستوى معيشة سابقة ،تجري محاوالت ال تتوقف للتوفيق بينها وبني تقاليد وعادات يت ُّ
متسك بها الدولة غال ًبا.
كام متثل عوامل أخرى ،مثل انتشار املدارس والجامعات األجنبية ،تحديًا من نوع آخر للهوية الوطنية التي تسعى الدول
رصا مركزيًا يف بناء هوية هذه املجتمعات وثقافتها
الخليجية لتكريسها وتعزيزها ،وتشهد اللغة العربية التي متثل عن ً
َ
ريا.
كب
ا
م
اهتام
وتعليمها
العربية
ة
اللغ
الوطنية تحديًا حقيق ًيا ،نتيجة وجود أنظمة تعليمية أجنبية ال تعري
ً
ً

ثانيًا :العالقات الخليجية بالواليات املتحدة األمريكية
جذب خاص للواليات املتحدة األمريكية.
شكَّل اكتشاف النفط يف منطقة الخليج العربية ،منذ بداية القرن العرشين ،عنرص
ٍ
ويف أعقاب الحرب العاملية الثانية ارتفعت أهمية النفط ،ومثلت استضاف ُ
َ
امللك
ة فرانكلني روزفلت ،رئيس الواليات املتحدة،
السعودي ،عبد العزيز آل سعود ،عىل منت البارجة األمريكية "كوينيس" ،يف شباط /فرباير  ،1945أول محطات العالقات
الخليجية – األمريكية ،بحيث ربط االجتامع صيغة العالقة بني الطرفني عىل أساس النفط مقابل الحامية.
ومل تكن سياسة الواليات املتحدة ،منذ منتصف القرن العرشين ،يف منطقة الخليج منفصلة عن سياستها يف منطقة
الرشق األوسط بأكمله .فطوال فرتة الحرب الباردة ،سعت لتأكيد مصالحها من خالل متكني دول املنطقة من مقاومة التغلغل
السوفيايت يف الخليج والرشق األوسط .وطوال أكرث من ثالثة عقود ،متكنت الواليات املتحدة من االستمرار يف الحصول
موقف عريب يف ترشين األول /أكتوبر  1973متثَّل بفرض
عىل النفط العريب عىل الرغم من دعمها إلرسائيل ،إىل أن برز
ٌ
الدول العربية املصدرة للنفط حظ ًرا نفطيًا عىل الواليات املتحدة والغرب؛ إلجبار إرسائيل عىل االنسحاب من األرايض العربية
املحتلة عام .1967
طويل .فرسعان ما عادت هذه
ً
ن توتر العالقات بني دول الخليج والواليات املتحدة ،نتيجة صدمة النفط عام  ،1973مل يدُم
لك ّ
ن العالقات األمريكية -الخليجية ازدادت توثقًا بعد اندالع الثورة اإلسالمية يف إيران عام
العالقات إىل سريتها األوىل ،بل إ ّ
 ،1979فاستمرت واشنطن يف ضامن أمن دول الخليج العربية التي ظلت بدورها تؤدي دور الضامن إلمدادات الطاقة بالنسبة
إىل الواليات املتحدة ،وتجاوزت العالقات بني الطرفني أكرث التحديات التي واجهتها بعد انتهاء الحرب الباردة.
مثَّلت أحداث  11سبتمرب  2001وتنامي عداء الغرب لإلسالم ودول الرشق األوسط أكرب التحديات التي واجهت العالقات
دول خليجية ،عىل رأسها السعودية ،املسؤولية عن تلك األحداث.
ً
الخليجية  -األمريكية ،خاصة يف ضوء تحميل جهات أمريكية
وعاد الرتويج لفكرة رصاع الحضارات وظهور أفكار الرصاع مع اإلسالم عىل أنه مصد ٌر لإلرهاب .يف األثناء ،برزت رغبة أمريكية
لتغيري أنظمة الحكم يف الرشق األوسط ،وبرزت ،أيضً ا ،أصوات تنادي بالتخيل عن املقاربة التقليدية يف العالقة األمريكية
بدول الخليج العربية ،واالعتامد عىل نفط روسيا وبحر قزوين ،عوضً ا عن نفط الخليج.
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ٍ
تحديات كبرية يف األمن واالستقرار اإلقليميني،
فرض غزو العراق والسياسات األمريكية يف املنطقة عىل دول الخليج العربية،
جم عن إسقاط النظام العراقي والسيطرة عىل
إذ سعت إيران لالستفادة من تفكيك الدولة العراقية وتعبئة الفراغ الذي ن َ
مقاليد الحكم يف العراق؛ وذلك عرب القوى السياسية العراقية الحليفة لها.
ن فرص ً
ة إلعادة تشكيل املشهد اإلقليمي .ويف
ة فريد ً
عىل أرض الواقع ،أعطى الغزو األمرييك للعراق ،عام  ،2003إيرا َ
ما عىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تبحث عن مقاربة غري تقليدية يف عالقتها بواشنطن،
املقابل ،كان لزا ً
ترتكز عىل قضايا التعاون العسكري واألمن الجامعي والدفاع اإلقليمي .لكن هذه الدول ،التي اعتمدت عسكريًا عىل الواليات
املتحدة ،مل تنجح يف وضع سياسة موحدة ،أو خطط مشرتكة ،لدمج أنظمة الدفاع من أجل التصدي للمعضلة األمنية التي
تواجهها ،عىل الرغم من اإلجامع الذي تحقق بني الطرفني فيام يخص قضايا األمن الجامعي.
لهذا ،ال ميكن فهم قضايا األمن الجامعي لدول مجلس التعاون من ناحية إنشاء قوة عسكرية دفاعية مشرتكة ،إذ عزز اختالف
ع معدالت التسلح وصفقات
دول الخليج العربية  -نظ ًرا إىل غياب موقف إسرتاتيجي واضح حول مستقبل هذه القوة  -رف َ
األسلحة التي تحصل عليها هذه الدول من الواليات املتحدة عىل وجه الخصوص .وتشري اإلحصاءات إىل أن اململكة العربية
السعودية احتلت املرتبة الثانية والعرشين من بني أكرث الدول استريادًا لألسلحة يف العامل خالل الفرتة  ،2010-2006وذلك
م ،استمرت دول مجلس التعاون يف سياستها التي بدأت منذ الثامنينيات
بدلً من صياغة إطار عمل موحد لهذه القوة .ومن ث ّ
تغي أولويات
من
الرغم
عىل
النفط،
مقابل
يف
لألسلحة
ا
رئيس
ًا
د
مور
بوصفها
من خالل االعتامد عسكريًا عىل الواليات املتحدة
ً
ّ
الواليات املتحدة من حيث عالقتها بدول الخليج.
ومع انطالق الثورات العربية يف نهاية عام  ،2010وبعد مرور نحو عامني عىل إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما للبيت
األبيض ،تباينت توجهات دول الخليج العربية تجاه التغيري الذي قاده الشارع العريب يف سعيه لنيل الحرية والكرامة .فقد
وقفت السعودية ودول خليجية ضد التغيري يف مرص .ويف البحرين ،تدخلت السعودية يف مطلع عام  ،2011لقمع االنتفاضة
الرياض واشنطن بأنها تخلَّت عن حلفائها التقليديني يف املنطقة ،مثل الرئيس املرصي
الشعبية يف هذا البلد .واتهمت
ُ
ة من سياستها الخارجية التي متيزت
محمد حسني مبارك .يف املقابل ،تعاملت دولة قطر مع الثورات العربية ،مستفيد ً
بها منذ أوائل التسعينيات؛ أي من خالل دبلوماسية تسوية النزاعات الحساسة ،وبروزها دول ً
ة يف مجال تصدير الغاز
ة رائد ً
فضل عن استضافتها ملنشآت عسكرية أمريكية.
ً
ضخم من الغاز الطبيعي،
وخصوصا أنها متتلك احتياطيًا
الطبيعي امل ُسال،
ً
ً
ويف الوقت الذي كانت فيه قطر ،منذ عام  ،2011تؤدي أكرث أدوارها املحورية يف املنطقة من خالل دعمها للقوى الثورية،
قبلت واشنطن بهذه القوى الجديدة "غري التقليدية" ،وسعت لصياغة عالقات بهذه القوى.
ن الثورة السورية  -خاص ً
ة  -ضاعفت حدة الخالفات بني
ولنئ زادت الثورات العربية من درجة الخالفات الخليجية  -األمريكية ،فإ ّ
الطرفني يف ضوء تردد موقف اإلدارة األمريكية حيال نظام الرئيس السوري بشار األسد .وعىل الرغم من استمرار الواليات
املتحدة يف بيع أسلحة لدول الخليج بعرشات مليارات الدوالرات ،وإبقاء نحو  35ألف عنرص من القوات األمريكية يف املنطقة؛
بهدف طأمنتها وتعزيز مكانتها عىل ردع إيران ،فقد توترت العالقات الخليجية  -األمريكية نتيجة توقيع االتفاق النووي
اإليراين يف متوز /يوليو .2015
رئيسا للواليات املتحدة األمريكية ،إذ نشأ تحالف بني كل من الرياض
تغيت مع انتخاب دونالد ترامب
ن األمور ما لبثت أن
لك َّ
ً
ّ
رشا دفع إىل
وأبوظبي مع الرئيس األمرييك .وشكَّل وصول ترامب إىل قمة الرياض ،التي ُ
عقدت يف أيار /مايو  ،2017مؤ ً
كل من السعودية
األزمة الخليجية التي بدأت بهجمة إعالمية بعد مرور يومني فقط عىل اختتام القمة .وقد تبع ذلك إعالن ّ
واإلمارات والبحرين ومرص ،صباح  5حزيران /يونيو  ،2017قطع عالقاتها الدبلوماسية والقنصلية بدولة قطر وفرض عقوبات
ٍ
خالف مكبوت مع قطر ،وتصفية
حا أن وصول ترامب إىل البيت األبيض شجع السعودية واإلمارات عىل تفجري
أخرى .ويبدو واض ً
حسابات قدمية معها ،وقد تصاعدت حدَّة ذلك مع تضارب املوقف األمرييك حيال األزمة الخليجية.
تجاريًا ،تتفاوت دول الخليج العربية يف مستوى استثامراتها مع واشنطن ،وتشري البيانات الواردة من وزارة الخزانة األمريكية
إىل أن السندات الخليجية يف الواليات املتحدة وصلت حتى كانون األول /ديسمرب  2017إىل  263.6مليار دوالر ،وقد تصدرت
السعودية دول الخليج يف هذا الشأن ،باعتبارها أكرب الدول املستثمرة يف األذون والسندات األمريكية بنحو  147.4مليار
دوالر يف نهاية عام  ،2017بينام حلَّت اإلمارات يف املرتبة الثانية بنحو  57.7مليار دوالر يف الفرتة نفسها ،والكويت يف
عامن بنحو  20مليار دوالر ،وقطر بنحو  1.19مليار دوالر ،يف حني تذيلت البحرين
املرتبة الثالثة بنحو  36.8مليار دوالر ،ثم ُ
قامئة الرتتيب بنحو  662مليون دوالر فقط.
ن انخفاض أسعار النفط وما متثله ثورة النفط الصخري من ٍ
تحد ملكانة دول الخليج العربية يف العالقة
وما يسرتعي االنتباه أ ّ
بواشنطن (وذلك بتحول الواليات املتحدة إىل أكرب منتج للطاقة األحفورية يف العامل يف األعوام القريبة املقبلة ،وتراجع
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ريا يف التبادل التجاري والعالقات االقتصادية بني دول الخليج
ريا كب ً
أهمية الخليج لدى واشنطن يف هذا الشأن) ،مل يؤثر تأث ً
ن الرئيس إلمدادات الطاقة للواليات املتحدة .وبعبارة أخرى ،فإن
العربية والواليات املتحدة ،فقد ظلَّت دول الخليج الضام َ
التباين الدائم يف العالقات بينها وبني الواليات املتحدة طيلة العقود املاضية ،وتراجع أهمية الخليج ،وتنامي اإلشكاليات
البينية الخليجية ،مل يفرض عىل الطرفني إعطاء مزيد من االهتامم لشكل جديد من العالقة ،بل متّت املحافظة عىل املقاربة
التقليدية التي تقوم عىل تأمني مصادر الطاقة لواشنطن وحصول دول الخليج عىل األمن.
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جدول األعامل

اليوم األول :السبت  1كانون األول /ديسمرب 2018
املبنى الثقايف
(املدرج الرئيس)
9:00 - 8:30

التسجيل

9:15 - 9:00

افتتاح املؤمتر

10:00 - 9:15

محارضة عامة
غاري سيك :أمريكا :القوة املهيمنة املرتددة

10:30 - 10:00

12:00 - 10:30

اسرتاحة قهوة
جلسة التحوالت االجتامعية يف الخليج
(املدرج )2

جلسة العالقات الخليجية  -األمريكية
(قاعة االجتامعات)

الجلسة األوىل

الجلسة األوىل

قضايا الهوية يف دول الخليج العربية
وتحدياتها ()1

أسس العالقات الخليجية – األمريكية
ومحدداتها

رئيس الجلسة :هند املفتاح

رئيس الجلسة :غانم النجار

محمد غانم الرميحي :النسيج االجتامعي يف
دول الخليج العربية :واقعه وتحدياته
كلثم عيل الغانم :الهويات املتعددة يف دول
الخليج العربية :من القبيلة إىل الدولة الوطنية
كورتني فريري :التحوالت االجتامعية يف بلدان
الخليج ومشكلة الهوية والقيم :دراسة دور
القبائل يف القرن الحادي والعرشين

دانيال سريوير وروري كوملان :العوامل
الرئيسة يف العالقات األمريكية  -الخليجية
وتحدياتها
مروان بشارة :عالقات دول الخليج العربية
بالواليات املتحدة األمريكية :البحث عن برادايم
روس هاريسون :التوازن الجديد للقوة يف
منطقة الخليج العربية ودور الواليات املتحدة
األمريكية

اسرتاحة قهوة

12:30 - 12:00
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الجلسة الثانية

قضايا الهوية يف دول الخليج العربية
وتحدياتها ()2
14:00 - 12:30

واقع العالقات الخليجية األمريكية وتحدياتها
رئيس الجلسة :عبد الرضا أسريي

رئيس الجلسة :أمينة الحجري
أنتوين كوردسامن :األمناط الجديدة للعالقات
الخليجية  -األمريكية وأزمات الرشق األوسط
يعقوب الكندري :الهوية يف املجتمع الكويتي
بني الفئوية واملواطنة
عبد الله الشايجي :أزمة غياب الثقة يف
العالقات الخليجية  -األمريكية يف ضوء التحديات
مريم الحامدي :الهوية القطرية يف متحف
اإلقليمية
قطر الوطني بني املايض والحارض
محمد املنشاوي :مخاطر شخصنة العالقات
مبارك بن خميس الحمداين :القبيلة بني
السعودية – األمريكية
التفكيك السيايس وإعادة التموضع االجتامعي
يف املجتمع العامين

15:30 - 14:00

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة

التنمية وصناعة التحوالت االجتامعية يف دول
الخليج العربية

17:00 - 15:30

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

قضايا األمن والتحديات اإلقليمية
رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين

رئيس الجلسة :عهود البلويش
روري ميلر :العالقات األمنية بني الواليات
املتحدة ودول الخليج :رؤية إقليمية متجددة
مهران كمرافا :من فضاءات مدينية إىل مدن
يف عرص متقلّب
عاملية :تقييم التمدن املفرط يف الخليج
ظافر العجمي :ثقة دول الخليج العربية بالقدرة
عيل عبد الرؤوف وهديل عيل :املدينة
األمريكية عىل خلق التوازن اإلقليمي
الخليجية املعارصة من الفضاء الخاص إىل العام
دانية ظافر :قبل اكتشاف النفط وبعده :عائالت محجوب الزويري :العامل اإليراين يف العالقات
الخليجية – األمريكية
التجار والتنمية املؤسسية يف دول الخليج
العربية
قاسم شعبان :التحول اللغوي يف دول الخليج
العربية وتأثريه يف الهوية املحلية واإلقليمية
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اليوم الثاين :األحد  2كانون األول /ديسمرب 2018

10:30 - 9:00

جلسة التحوالت االجتامعية يف الخليج
(املدرج )2

جلسة العالقات الخليجية  -األمريكية
(قاعة االجتامعات)

الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة

الهوية الخليجية املشرتكة :الواقع،
والتحديات ،واآلفاق

العالقات الخليجية – األمريكية والتحوالت
اإلقليمية والدولية

رئيس الجلسة :عبد العزيز آل إسحاق

رئيس الجلسة :عبد العزيز الحر

شفيق الغربا :العالقات الخليجية  -األمريكية
العنود آل خليفة :مستقبل الهوية الخليجية يف
وتحوالتها يف عهد الرئيس األمرييك
ظل الخالفات السياسية بني دول الخليج العربية
دونالد ترامب
نسيب بَتل أوغلو :تشكيل الهوية والتأثري فيها:
عبد الله باعبود :التحول يف العالقات
املحددات الدولية لتشكّل الهوية يف دول
السعودية  -األمريكية يف ظل املتغريات
الخليج العربية
اإلقليمية
آمال هاممي :الهوية الخليجية مقابل الهوية
أسامة أبو ارشيد :املوقف األمرييك من األزمة
األوروبية :دراسة مقارنة يف بناء الهوية
الخليجية :الخلفيات واآلفاق
اسرتاحة قهوة

11:00 - 10:30

الجلسة الخامسة

12:30 - 11:00

الجلسة الخامسة

أثر حصار قطر يف الهوية الخليجية

العالقات االقتصادية الخليجية – األمريكية

رئيس الجلسة :ماجد األنصاري

رئيس الجلسة :فهد الفضالة

منرية الرميحي :اآلثار االجتامعية ألزمة حصار
قطر يف الهوية الخليجية
مريم بنت محمد الكواري :استخدام الشيالت
يف األزمة الخليجية وأثرها يف بلورة شخصية
قطر الوطنية
محمد هاشم الهاشمي :الهوية الخليجية
املشرتكة وحصار قطر :آثار األزمة وتداعياتها

يوسف بن حمد البلويش :مستقبل النفط
الصخري وتداعياته عىل العالقات الخليجية –
األمريكية
ناجي أيب عاد :تصدير الغاز الطبيعي املسال
األمرييك وتأثريه يف صناعة الغاز الطبيعي يف
الخليج
رابح زغوين :بني الرثوة والقوة :االقتصاد
السيايس لسياسة الطاقة األمريكية يف منطقة
الخليج العربية

اسرتاحة غداء

14:00 - 12:30
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الجلسة السادسة

15:30 - 14:00

الجلسة السادسة

أثر التعليم يف بناء الهوية الخليجية
املشرتكة

العالقات العامنية – األمريكية:
جذورها وتاريخها

رئيس الجلسة :محمد املسفر

رئيس الجلسة :عبد الله الغيالين

حسن جوهر :سامت الهوية الخليجية املشرتكة سعاد بيت فاضل :التوجهات السياسية األمريكية
تجاه عامن خالل القرنني التاسع عرش والعرشين
وحدودها
الغالية املغريية ورنا الضويانية :العالقات
سيف املعمري وزينب الغريبي :الرتبية يف
االقتصادية العامنية – األمريكية يف عهد
دول الخليج العربية وتأثريها يف تشكيل هوية
السلطان سعيد بن تيمور 1970-1932
خليجية مشرتكة
بهية العذوبية :الوجود العسكري األمرييك
مزنة العازمي :مؤسسات التعليم العايل يف
يف عامن يف الفرتة  1972-1942وأثره يف
دول الخليج العربية ودورها يف بناء الهوية
االستقرار العسكري ملنطقة الخليج
الخليجية املشرتكة
املدرج الرئيس

ندوة حوارية

19:30 - 18:00

إشكالية الهوية والقيم يف دول الخليج العربية
إدارة الحوار :عيل السند
محمد غانم الرميحي ،ماجد األنصاري ،رشيفة اليحيائية ،محمد مطر
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املشاركون
امللخـصــات

غاري سيك
Gary Sick

Senior Research Scholar at the School of International
and Public Affairs, Columbia University. He served on the
National Security Council under Presidents Ford, Carter,
and Reagan. Executive Director of Gulf/2000 Project,
an international online research project on political,
economic and security developments in the Persian Gulf.
He has authored two books and numerous articles on US
Gulf policy and earned a Ph.D. from Columbia University
in 1973.

باحث أول يف كلية الشؤون الدولية والعامة يف جامعة
 عمل،2000  مرشوع/ مدير تنفيذي ملرشوع الخليج.كولومبيا
.يف مجلس األمن القومي يف ظل رئاسة فورد وكارتر وريغان
صدر له كتابان ومقاالت عديدة عن سياسة الواليات املتحدة
 حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة كولومبيا.يف الخليج
.1973 عام

 القوة املهيمنة املرتددة:أمريكا
 يف دول،فعل
ً
،تُعد الواليات املتحدة األمريكية قوة مهيمنة
م
ٌ  إال أن تاريخ ارتباطها باملنطقة موسو،الخليج العربية اليوم
 أما التحول يف سياسة.بالنفور والريبة والسياسات املتقلّبة
 فقد طرأ يف خضم،الواليات املتحدة تجاه دول الخليج العربية
 وال، العراقية- الركود الطويل األمد الذي طال الحرب اإليرانية
 فباتت بعض.سيام بعد كارثة مبيعات األسلحة الرسية إىل إيران
 التي كانت متانع تنامي الوجود، مثل الكويت،الدول العربية
 تطالب بالحامية األمريكية،العسكري األمرييك يف املنطقة
.لناقالتها النفطية

America: The Hesitant Hegemon
Although the United States is correctly regarded as
a hegemonic power in the Gulf today, its history of
engagement in the region is marked by reluctance,
uncertainty and policy reversals. The initial shift in US
policy came in the midst of the prolonged stalemate of the
Iran-Iraq war and particularly after the debacle of secret
arms sales to Iran. Arab states such as Kuwait, which had
previously resisted the growth of US military presence in
the area, were now requesting American defense of their
shipping. The US entry into the region was accelerated
by the Iraqi invasion of Kuwait and the US creation of an
unprecedented coalition that successfully defeated the
Iraqi forces. That very large contingent of US forces and its
considerable supporting infrastructure made possible the
twin invasions of Afghanistan and Iraq and the subsequent
war against terrorist elements throughout the region. The
United States today has an immense military footprint
in the Persian Gulf and is widely regarded as the regional
hegemon. However, there are signs that the United States
is tiring of this role and may gradually revert back to its
earlier, more modest level of engagement. If so, there
are other outside powers, specifically China, that may be
poised to take advantage of any change.

تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف تسارع وترية دخول
الواليات املتحدة إىل منطقة الخليج العربية بعد الغزو العراقي
 وتشكيل الواليات املتحدة ائتالفًا غري مسبوق نجح يف،للكويت
 مبا تتمتع- هزمية القوات العراقية؛ ما مكّن القوات األمريكية
ن
ّ  من غزو أفغانستان والعراق وش- به من بنية تحتية داعمة
.الحرب الالحقة ضد العنارص اإلرهابية يف جميع أنحاء املنطقة
تستنتج أن الواليات املتحدة اليوم تنعم بحضور عسكري
هائل يف دول الخليج العربية وتعد عىل نطاق واسع القوة
 تفيد بعض اإلشارات أن، ومع ذلك.املهيمنة يف املنطقة
 وأنها قد تعود،الواليات املتحدة بدأت تتعب من هذا الدور
عا يف
ً بالتدريج إىل مستوى انخراطها السابق األكرث تواض
، فستستع ّد قوى خارجية أخرى،حا
ً  وإذا كان األمر صحي.املنطقة
. لتستفيد من أي تغيري يحدث،بخاصة الصني
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محمد غانم الرميحي
Mohamed Ghanem Alrumaihi

Director of the Center for Gulf and Arabian Peninsula
Studies at Kuwait University and Professor of Political
Sociology there. He is a supervisor of postgraduate studies
in sociology and consultant for the Alam al-Maarifa
book series published by the Kuwaiti National Council
for Culture. He has written a number of books on Gulf
societies and Arab culture.

The Social Fabric in the Gulf Countries and
Subsequent Challenges
While Gulf societies are located in one of the most
studied geographical regions, they are among the least
well understood. This epistemological fact is known to
those who have lived there and studied the enormous
and unprecedented development of these societies.
This deficit in understanding may be the result of a lack
of correct, impartial methodology to understand these
societies and their development and in the analytical
tools used by many researchers to interpret phenomena in
these societies having been derived from other societies.
This author suggests that Gulf studies that have dealt
with political, economic, and social transformations are
inaccurate because they are filled with preconceptions.
Therefore, the importance of this study stems from the
recognition that the social and value transformations
and the question of identity in these societies requires
research and investigation from a critical perspective.
To address these contradictions, this paper attempts to
examine the socioeconomic transformations in the Gulf
Arab countries by following events, as well as by reading
these transformations from a critical and forward looking
perspective. The results show that these societies have
developed in the shadow of a social fabric rooted in the
desert and the sea, with trade based on pearl diving and
fishing and the tides bringing in migration from the North
and South to these coastal areas.

،مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يف جامعة الكويت
 ومرشف الدراسات العليا،وأستاذ االجتامع السيايس فيها
" ومستشار سلسلة كتب "عامل املعرفة،يف علم االجتامع
الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف
 له عدة مؤلفات متعلقة بدراسات مجتمعات الخليج.الكويت
.والثقافة العربية

:النسيج االجتامعي يف دول الخليج العربية
واقعه وتحدياته
ترى هذه الدراسة أن مجتمعات الخليج من أكرث األقاليم
 ويف الوقت نفسه،الجغرافية التي تناولتها دراسات عدة
 تلك حقيقة إبستيمولوجية.فهم عىل نطاق واسع
من أقلها
ً
يعرفها بعض من عاش التطور الهائل وغري املسبوق لهذه
جا
ً  رمبا يكون هذا القصور يف الفهم نات.املجتمعات أو د َرسه
 لفهم، وغري املتحيز،من قصور يف استخدام املنهج الصحيح
هذه املجتمعات وتطورها؛ فاألدوات التحليلية التي استخدمت
 والتي استخدمها،يف تفسري الظواهر يف هذه املجتمعات
. تم استنباطها من مجتمعات أخرى،كثري من الباحثني
 التي عالجت التحوالت،تذهب الدراسة إىل أن دراسات الخليج
 مل تكن دقيقة؛ ألنها تبقى،السياسية واالقتصادية واالجتامعية
 لذلك تبحث هذه الدراسة يف،مشحونة باألحكام املسبقة
 وسؤال الهوية يف هذه،التحوالت االجتامعية والقيمية أهمية
حا للدراسة واالستقصاء من منظور
ً  يبقى مطرو،املجتمعات
 تحاول الدراسة النظر يف، وملعالجة هذه التناقضات.نقدي
التحوالت االقتصادية – االجتامعية التي حدثت ملجتمعات دول
فضل عن قراءة هذه
ً
، من منظور تتبع املسار،الخليج العربية
.التحوالت من منظور نقدي واسترشايف
ترى الدراسة أن مجتمعات دول الخليج العربية تشكلت وتكونت
يف ظالل نسيج اجتامعي صحراوي؛ فلها من العالقات
 كام أنها تشكلت يف ظالل البحر؛.االجتامعية ما تفرضه الصحراء
ريا من أبنائها ركبوا البحر للتجارة والغوص للبحث
ً أي إن عددًا كب
 وتضيف أن هذه العوامل راوحت بني.عن اللؤلؤ أو صيد األسامك
املد والجزر يف دفع مجموعات من مناطق الشح إىل مناطق
)الوفرة؛ فأصبحت مجتمعات الخليج الساحلية (مجتمعات هجرة
.تداخل فيها أبناء الشامل والجنوب
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Kaltham Al-Ghanim

Professor of Sociology in the Social Sciences Department,
College of Arts and Sciences, Qatar University.She was
Director of the Center for Humanities & Social Sciences
(CHSS), Qatar University from September 2014 until
April 2018. She has numerous publications including
"The Relation Between Spaces and Cultural Change:
Supermalls and Cultural Change in Qatari Society,"
published by Scientific Culture in 2017.

أستاذة يف علم االجتامع بقسم العلوم االجتامعية يف كلية
 مديرة مركز العلوم اإلنسانية.اآلداب والعلوم بجامعة قطر
/ نيسان2014  سبتمرب/واالجتامعية يف جامعة قطر (أيلول
: منها، لديها الكثري من املؤلَّفات.)2018 أبريل
"The Relation between Spaces and Cultural change:
Supermalls and Cultural Change in Qatari Society," Scientific
Culture (2017).

 من:الهويات املتعددة يف دول الخليج العربية
القبيلة إىل الدولة الوطنية

Pluralistic Identities in the Gulf States from the
Tribe to the Nation State
This study raises a number of questions over the ability of
the Arab Gulf populations to achieve harmony between
their religious and historical heritage, a long-standing issue
that is re-emerging in light of the current fundamental
challenges facing the Gulf domestically and abroad. The
paper goes on to examine the current reality experienced
by Gulf citizens, under the auspices of states that lack
real mechanisms to achieve and promote the values
of citizenship. It examines the structural formation
represented by the existence of tribes to which the
population of the Arab Gulf states belong. The paper
argues that these challenges, which are at the core of
identity formation in the Arab Gulf States, have created
contradictions at the level of belonging and also at the level
of action and behavior. It poses the following questions:
Are these contradictions preventing the formation of a
dominant/public identity? And are the obstacles facing
the emergence of national identity and state identity
contributing to the survival of tribal identity as a pattern
and a temporal link to a primitive structure that prevents
structures more accommodating to the stimuli for
renaissance and modernization from succeeding?
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تبحث هذه الدراسة يف مدى قدرة شعوب دول الخليج العربية
عىل تحقيق االنسجام ما بني املسألة التاريخية املتمثلة
ببعدها الديني وإرثها التاريخي؛ الذي يحاول إعادة الظهور
من جديد يف ضوء التحديات الجوهرية الراهنة التي تواجه
 وبني الواقع الراهن الذي يعيشه املواطن،دول الخليج العربية
 وتركز عىل الرتكيبة البنيوية.الخليجي يف دول الخليج العربية
املتمثلة يف وجود القبيلة التي ينتمي إليها سكان دول
، عىل نحو دوري،الخليج العربية؛ التي تعيد إنتاج نفسها
 ولعل،ة من العالقات االجتامعية
ً بوسائل متعددة مستفيد
.أهمها زواج األقارب وقيم النسب والساللة
تجادل هذه الدراسة بأن هذه التحديات التي تدخل يف صلب
 فرضت تناقضات عىل،تكوين الهوية يف دول الخليج العريب
 وعىل مستوى الفعل والسلوك أيضً ا؛ بسبب،مستوى االنتامء
.املتطلبات املتناقضة لكل منها
 هل ت ُعد هذه التناقضات:تطرح الدراسة أسئلة مهمة منها
التي تربز يف تكوين الهوية للمواطن يف دول الخليج العريب
 عامة؟ وهل تساهم/رصا سلبيًا مينع تكوين هوية غالبة
ً عن
املعوقات التي تواجه بروز هوية األمة وهوية الدولة يف
بقاء هوية القبيلة؛ كنمط ومتصل زمني لبنية بدائية تجهض
تشكل بنيات أكرث استيعابًا ملتطلبات النهضة والتحديث؟

كورتني فريري
Courtney Freer

Research Officer at the Middle East Centre at the
London School of Economics and Political Science (LSE).
She received her DPhil in Politics from the University of
Oxford in 2015, her thesis revising rentier state theory
by examining the role of Muslim Brotherhood groups
in the Gulf. These findings were published by Oxford
University Press in 2018 as Rentier Islamism: The Influence
of the Muslim Brotherhood in Gulf Monarchies.

مسؤولة األبحاث يف مركز الرشق األوسط يف كلية لندن
 حصلت عىل شهادة الدكتوراه.لالقتصاد والعلوم السياسية
 بصدد.2015 يف علم السياسة من جامعة أكسفورد يف عام
مراجعة أطروحتها املتعلقة بنظرية الدولة الريعية من خالل
 نرشت كتابًا.دراسة دور جامعة اإلخوان املسلمني يف الخليج
: بعنوان2018 صدر عن جامعة أكسفورد عام
Rentier Islamism: The Influence of the Muslim Brotherhood
in Gulf Monarchies.

Social Transformations in the Gulf Countries:
Examining the Role of Tribes in the 21st Century
The small states of the Arabian Peninsula have often been
subject to Egyptian diplomat Tahir Bashir’s quip that they
are little more than "tribes with flags." Despite frequent
mention of "tribalism" or the social and political capital
of tribes within the Arab world, however, the means by
which tribal identities influence state policies and have
been sustained against processes of economic, political,
and social modernization are rarely spelled out. The
link between the social and political spheres in the Gulf
means that tribal identities, which are important in social
relations, are often transposed onto political preferences.
This paper examines the evolution of the notion of tribe
under state authority, both British and independent, since
the oil era, in the smaller Gulf states of Kuwait, Qatar, and
the United Arab Emirates which the author calls superrentiers. The research thus seeks to unpack the relationship
between rentierism and tribalism, and, by extension, the
connection between the modern welfare state, which has
taken over the material responsibilities once shouldered
by tribes, and tribes themselves. To that end, the study
traces this relationship over time to see how both tribe
and state have evolved, and how loyalties to each inform
a uniquely Khaleeji identity.

التحوالت االجتامعية يف بلدان الخليج ومشكلة
 دراسة دور القبائل يف القرن:الهوية والقيم
الحادي والعرشين
 يف كثري من،كانت الدول الصغرية يف شبه الجزيرة العربية
 عرضة لتندّر الدبلومايس املرصي طاهر بشري؛ إذ كان،األحيان
 وعىل الرغم."يعلن ساخ ًرا أنها ليست أكرث من "قبائل لها أعالم
 أو رأس املال االجتامعي،"من اإلشارة املتك ّررة إىل "القبلية
م
ّ  فإنه ناد ًرا ما ت،والسيايس للقبائل داخل العامل العريب
توضيح الوسائل التي تؤثر من خاللها الهويات القبلية يف
 والتي من خاللها تع ّززت هذه القبلية إزاء،سياسات الدولة
.عمليات التحديث االقتصادي والسيايس واالجتامعي
ترى هذه الدراسة أن الرابط القائم بني املجالني االجتامعي
 يشري إىل أن الهويات،والسيايس يف دول الخليج العربية
 غالبًا ما تتحول، وهي مهمة يف العالقات االجتامعية،القبلية
 تبحث هذه الدراسة، ويف ضوء ذلك.إىل تفضيالت سياسية
يف تطور مفهوم القبيلة يف دول الخليج العربية يف ظل
 يف أثناء الحكم الربيطاين، منذ عهد النفط،سلطة الدولة
 واإلمارات، وقطر، يف دول الخليج الصغرية (الكويت،واالستقالل
 وتسعى هذه.العربية املتحدة) التي تعترب دولً ريعية بامتياز
 ومنها،الدراسة إىل تفكيك العالقة بني الريعية والقبلية
العالقة بني دولة الرفاه الحديثة التي اضطلعت مبسؤوليات
. والعالقة بني القبائل نفسها،ملها القبائل
ّ مادية كانت تتح
 يجري تتبع هذه العالقة ضمن السياق،ومن أجل هذه الغاية
 وكيف تولّد والءات،الزمني لرؤية كيفية تطور القبيلة والدولة
.كل منهام هوية خليجية فريدة

18

دانيال سريوير
Daniel Serwer

Director of the Conflict Management and American
Foreign Policy Programs at the Johns Hopkins School
of Advanced International Studies. He was previously
a Vice President of the United State Institute of Peace
and a Minister-Counselor at the U.S. State Department.
He obtained his PhD from Princeton University, and he
is the author of Righting the Balance: How You Can Help
Protect America (2013).

مدير برنامج إدارة الرصاع والسياسة الخارجية األمريكية يف
كلية الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة جونز هوبكنز
 منصب نائب رئيس معهد الواليات، يف السابق،وأ
ّ  تب.األمريكية
 ومنصب وزير مستشار يف وزارة الخارجية،املتحدة للسالم
. حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة برينستون.األمريكية
:من مؤلفاته
Righting the Balance: How You Can Help Protect America
(2013).

The Key Factors of US - Gulf Relations and Longterm Challenges.
Energy supply has long been one of the key factors in
US-Gulf relations, along with nuclear nonproliferation,
terrorism, and support for regional allies. These other
factors have risen in salience to the United States recently:
preventing Iran from obtaining nuclear weapons, defeating
ISIS, Al Qaeda and other extremists, and enabling Israel
and Arab allies to defend themselves from conventional
and unconventional Iranian power projection. Thus the
Gulf remains important to the US, but the reasons have
shifted in the decades since the dramatic oil supply crises
of the 1970s. The Gulf should no longer assume the US,
which is becoming a competitor in both the oil and natural
gas markets, will be prepared to carry the full burden of
protecting Gulf supplies, especially as they are now being
shipped primarily to Asia. Instead, Gulf oil suppliers should
be carrying more of the burden themselves and seeking
to engage their Asian customers in the enterprise, as well
as gaining from the US advanced recovery and alternative
energy technologies.

 الخليجية- العوامل الرئيسة يف العالقات األمريكية
وتحدياتها
مثّلت إمدادات الطاقة أحد العوامل الرئيسة يف العالقات التي
،تربط بني الواليات املتحدة األمريكية ودول الخليج العربية
 ودعم، واإلرهاب،إىل جانب عدم انتشار األسلحة النووية
 وقد برزت يف اآلونة األخرية عوامل أخرى.الحلفاء اإلقليميني
مهمة بالنسبة إىل الواليات املتحدة متمثّلة يف منع إيران من
 وهزمية داعش وتنظيم القاعدة،الحصول عىل أسلحة نووية
 ومتكني إرسائيل والحلفاء العرب من،وغريهام من املتطرفني
الدفاع عن أنفسهم ضد املشاريع اإليرانية التقليدية وغري
.التقليدية
،تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف هذه األسباب مجتمعة
ً إضافة إىل بحث أهمية بقاء دول الخليج العربية مهم
ة للواليات
 وإن تغريت األسباب يف العقود التي تلت،املتحدة األمريكية
 وترى الدراسة أنه مل.أزمات إمدادات النفط يف السبعينيات
يعد ينبغي لدول الخليج أن تفرتض أن الواليات املتحدة التي
منافسا لها يف أسواق النفط والغاز الطبيعي ستكون
أصبحت
ً
،مستعدة لتحمل أعباء حامية اإلمدادات الخليجية بأكملها
.خاصة أن هذه اإلمدادات باتت تُشحن بصورة أساسية إىل آسيا
وتويص الدراسة بأنه يجب عىل مو ّردي النفط يف دول الخليج
 بدلً من الركائز التقليدية يف العالقة بني الواليات املتحدةمل املزيد من العبء بأنفسهم
ّ  تح- ودول الخليج العربية
 إىل،والسعي إىل إرشاك عمالئهم اآلسيويني يف هذا األمر
جانب حصولهم من الواليات املتحدة عىل التقانات املتقدمة
.يف مجاالت االستخراج والطاقة البديلة
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باحث مقيم يف معهد الرشق األوسط .تتمحور اهتامماته
البحثية حول دراسات السالم واالنتقال الدميقراطي والتعاون
اإلقليمي .حصل عىل شهادة البكالوريوس من جامعة لورنس
متخصص يف الدراسات العاملية.
األمريكية.
ّ

العوامل الرئيسة يف العالقات األمريكية  -الخليجية
وتحدياتها
مثّلت إمدادات الطاقة أحد العوامل الرئيسة يف العالقات التي
تربط بني الواليات املتحدة األمريكية ودول الخليج العربية،
إىل جانب عدم انتشار األسلحة النووية ،واإلرهاب ،ودعم
الحلفاء اإلقليميني .وقد برزت يف اآلونة األخرية عوامل أخرى
مهمة بالنسبة إىل الواليات املتحدة متمثّلة يف منع إيران من
الحصول عىل أسلحة نووية ،وهزمية داعش وتنظيم القاعدة
وغريهام من املتطرفني ،ومتكني إرسائيل والحلفاء العرب من
الدفاع عن أنفسهم ضد املشاريع اإليرانية التقليدية وغري
التقليدية.
تسعى هذه الدراسة إىل البحث يف هذه األسباب مجتمعة،
إضافة إىل بحث أهمية بقاء دول الخليج العربية مهم ً
ة للواليات
املتحدة األمريكية ،وإن تغريت األسباب يف العقود التي تلت
أزمات إمدادات النفط يف السبعينيات .وترى الدراسة أنه مل
يعد ينبغي لدول الخليج أن تفرتض أن الواليات املتحدة التي
منافسا لها يف أسواق النفط والغاز الطبيعي ستكون
أصبحت
ً
مستعدة لتحمل أعباء حامية اإلمدادات الخليجية بأكملها،
خاصة أن هذه اإلمدادات باتت تُشحن بصورة أساسية إىل آسيا.
وتويص الدراسة بأنه يجب عىل مو ّردي النفط يف دول الخليج
 بدلً من الركائز التقليدية يف العالقة بني الواليات املتحدةمل املزيد من العبء بأنفسهم
ودول الخليج العربية  -تح ّ
والسعي إىل إرشاك عمالئهم اآلسيويني يف هذا األمر ،إىل
جانب حصولهم من الواليات املتحدة عىل التقانات املتقدمة
يف مجاالت االستخراج والطاقة البديلة.

Intern at the Middle East Institute, where he works
as a research assistant to Dr. Daniel Serwer. Coleman
focuses on peace studies, democratization, and regional
cooperation. He received his Bachelor’s degree from
Lawrence University where he majored in Global Studies.

The Key Factors of US - Gulf Relations and Longterm Challenges.
Energy supply has long been one of the key factors in
US-Gulf relations, along with nuclear nonproliferation,
terrorism, and support for regional allies. These other
factors have risen in salience to the United States recently:
preventing Iran from obtaining nuclear weapons, defeating
ISIS, Al Qaeda and other extremists, and enabling Israel
and Arab allies to defend themselves from conventional
and unconventional Iranian power projection. Thus the
Gulf remains important to the US, but the reasons have
shifted in the decades since the dramatic oil supply crises
of the 1970s. The Gulf should no longer assume the US,
which is becoming a competitor in both the oil and natural
gas markets, will be prepared to carry the full burden of
protecting Gulf supplies, especially as they are now being
shipped primarily to Asia. Instead, Gulf oil suppliers should
be carrying more of the burden themselves and seeking
to engage their Asian customers in the enterprise, as well
as gaining from the US advanced recovery and alternative
energy technologies.
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Gulf States-US Relations: In Search of a Paradigm
The Gulf States have for decades relied heavily on the
United States for their security and wellbeing. To that end,
they have invested greatly in their bilateral relationships
with the US, decidedly more than any other country in
the ‘Greater Middle East’ or indeed in the developing
world aside from Israel. In return, the US has shaped its
regional strategy at least since the height of the Cold War
in the mid-1970s around its dual relationships with the
Gulf and Israel. Despite various ups and downs and the
end of the Cold War, these relations have endured and
indeed strengthened over the past four decades. This begs
the question: Which side has had a greater influence on
shaping the relationship and its outcomes? Academics
and stakeholders are split. Many argue that the United
States, the world’s foremost superpower, has been able
to dominate the relationships and even shape the foreign
policy of its junior partners in accordance with its doctrines.
Others have argued that in fact this was all too often a "the
tail wagging the dog" dynamic, where the junior partners
were able to sway US policy to their advantage, at times
contrary to US strategic interests. Even more so today, as
certain Gulf Countries are multiplying their political and
financial investments in lobbying US decision makers and
are coordinating their efforts with Israeli lobbying groups
for maximum effect. All of which poses a second important
question: Are these relations shaped by politics (lobbying
etc.) or strategy (regional role)?
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 عمل سابقًا أستاذًا للعالقات الدولية يف الجامعة.كاتب وباحث
مقيم يف كلية الدراسات العليا
 وباحثًا،األمريكية يف باريس
ً
 نُرشت له كتب كثرية يف.يف العلوم االجتامعية يف فرنسا
.حقل السياسة العاملية

عالقات دول الخليج العربية بالواليات املتحدة
 البحث عن برادايم:األمريكية
 عىل الواليات، وبشدّة،اعتمدت دول الخليج عقودًا طويلة
 ولتحقيق هذه.املتحدة األمريكية من أجل أمنها ورفاهها
 استثمرت تلك الدول بشكل كبري يف عالقاتها الثنائية،الغاية
 وبالتأكيد أكرث من أي بلد آخر يف "الرشق،بالواليات املتحدة
 يف.األوسط الكبري" أو يف العامل النامي باستثناء إرسائيل
 قامت إسرتاتيجية الواليات املتحدة اإلقليمية التي،املقابل
 يف منتصف السبعينيات عىل،صاغتها إبان ذروة الحرب الباردة
. عىل عالقاتها الثنائية بالخليج وإرسائيل،األقل
ترى هذه الدراسة أن العالقات بقيت ثابتة وتع ّززت خالل العقود
 عىل الرغم من التقلبات والصعوبات املختلفة،األربعة املاضية
 أي:ونهاية الحرب الباردة؛ ما يؤدي إىل طرح السؤال التايل
طرف كان له أكرب تأثري يف تشكيل العالقة ونتائجها؟ ينقسم
 يزعم.الباحثون واألطراف الفاعلة املعنية بشأن املوضوع
، القوة العظمى يف العامل،كثريون أن الواليات املتحدة
 بل إنها هي التي صاغت،متكنت من السيطرة عىل العالقات
 يف.السياسات الخارجية لرشكائها الصغار وفقًا لعقائدها
معكوسا
حني رأى آخرون أن الواقع كان يف أغلبية األحيان
ً
 إذ كان الرشكاء الصغار قادرين عىل التأثري يف سياسات،ما
ً متا
الواليات املتحدة ملصلحتهم التي قد تتعارض أحيانًا واملصالح
.اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة
ترى هذه الدراسة أن العالقة الخليجية – األمريكية تبدو
 إذ تضاعف بعض دول الخليج استثامراتها،حا
ً اليوم أكرث وضو
وتنسق
،األمريكيني
القرار
صناع
عىل
للضغط
واملالية
السياسية
ّ
جهودها مع جامعات الضغط اإلرسائيلية لتحقيق أقىص تأثري؛
، هل السياسات (مامرسة الضغط:مهم
سؤال ثانيًا
ً
ما يطرح
ً
وغريها) هي التي تصوغ هذه العالقات أم اإلسرتاتيجيات
(الدور اإلقليمي)؟

روس هاريسون
Ross Harrison

Senior Fellow (non-resident) at the Middle East Institute,
and faculty member at the Walsh School of Foreign Service
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Thinking in 3D: A Guide for National Security, Foreign policy
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 وعضو هيئة التدريس،باحث يف معهد الرشق األوسط
 كان يف.يف كلية الخدمة الخارجية يف جامعة جورجتاون
 أستاذًا يف مامرسة الشؤون الدولية2013-2007 الفرتة
 شغل عضو هيئة التدريس يف قسم.يف جامعة جورجتاون
 حيث يدرس مقررات،العلوم السياسية يف جامعة بيتسربغ
.عن السياسات يف الرشق األوسط

A New Balance of Power in the Gulf Region? U.S.
Role and Response

 والرشق،أثناء التفكري بشأن مستقبل دول الخليج العريب
 من املهم إجراء تقييم مناسب لحالة توزّع،األوسط الكبري
 فهل هناك توازن جديد للقوى؟ وهل.النفوذ يف املنطقة
يجب علينا قبول ذلك عىل أنه الحل األمثل لالستقرار يف الرشق
األوسط؟

In thinking about the future of the Arab Gulf states, and
the broader Middle East, it is important to properly assess
the state of power distribution in the region. Is there
a new balance of power, and should we accept this as
optimal for stability in the Middle East? This paper will
argue that a traditional, realist-based, balance of power
concept is outdated given the realities of the Middle
East today. There are several reasons for this. First, the
nature of the competition between the major regional
powers, namely Saudi Arabia, Turkey and Iran, is not direct
confrontation but rather through proxy engagement in
the states ravaged by civil war (Syria, Yemen and Iraq).
Second, since the greatest danger to the region posed
by this competition between the regional powers in
the civil war zones is unintended escalation, collective
security and regional stability should be the end-game,
not a balance of power. Even if there were a real balance
of power, this wouldn’t protect the region from the risk of
further destabilization of the regional political order. Third,
a balance of power in the traditional sense is unrealistic
given that there is already quantitative and qualitative
conventional military superiority on the part of the GCC
countries when compared to Iran. Any balancing that
takes place is likely to be by Iran, which has options of
strengthening its relationships with regional militias
and Russia, an undesirable state-of-affairs for the GCC
countries, the region, and the United States.

التوازن الجديد للقوة يف منطقة الخليج العربية
ودور الواليات املتحدة األمريكية

تناقش هذه الدراسة أن مفهوم توازن القوى التقليدي
 بسبب الحقائق،القائم عىل النزعة الواقعية قد عفا عليه الزمن
 ويعود ذلك إىل أسباب.السائدة يف الرشق األوسط اليوم
 أي، ال ميلك التنافس بني القوى اإلقليمية الرئيسة،أول
ً .عدة
 طابع املواجهة،اململكة العربية السعودية وتركيا وإيران
 بل يحدث من خالل املشاركة بالوكالة يف الدول التي،املبارشة
 مبا أن، ثانيًا.) والعراق، واليمن،مزقتها الحروب األهلية (سورية
 الناجم عن هذه املنافسة،الخطر األكرب الذي يتهدّد املنطقة
 يتمثل بحدوث،بني القوى اإلقليمية يف مناطق الحرب األهلية
 فإن حصيلة اللعبة النهائية يجب أن تكون،تصعيد غري مقصود
 فحتى لو كان هناك. ال توازن القوى،األمن الجامعي واالستقرار
 فإن هذا لن يحمي املنطقة من خطر،توازن حقيقي للقوة
.املزيد من عدم االستقرار يف النظام السيايس اإلقليمي
 إن توازن القوى باملعنى التقليدي غري واقعي؛ نظ ًرا،ثالثًا
وق عسكري تقليدي كمي ونوعي فعيل لدول
ّ إىل وجود تف
 مقارنة بقدرات إيران،مجلس التعاون لدول الخليج العربية
.العسكرية
تستنتج الدراسة أنه من املرجح موازنة هذا التفوق من طرف
إيران التي لديها خيارات لتعزيز عالقاتها بامليليشيات اإلقليمية
 عىل نحو قد يولّد حالة غري مرغوب فيها بالنسبة إىل،وروسيا
. والواليات املتحدة،دول مجلس التعاون واملنطقة
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أستاذ يف قسم االجتامع واألنرثوبولوجيا بجامعة الكويت،
ورئيس تحرير مجلة "حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية" .حاصل
عىل شهادة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا من جامعة أوهايو
يف الواليات املتحدة األمريكية .توىل مناصب عدة ،إذ عمل
عميدًا لكلية العلوم االجتامعية بجامعة الكويت ،ومدي ًرا ملركز
دراسات الخليج والجزيرة العربية ،ورئيس تحرير لـ "مجلة دراسات
الخليج والجزيرة العربية".

الهوية يف املجتمع الكويتي بني الفئوية
واملواطنة
تنشأ أهمية هذه الدراسة من خطورة ظهور هويات فرعية
فئوية ،وتأثريها يف استقرار املجتمع ،وهي تهدف إىل
الوقوف عىل تحديد الهوية الوطنية يف مقابل وجود هويات
مختلفة داخل املجتمع الكويتي ،وكذلك مستوى هذه الهوية
داخل املجتمع من خالل دراسة ميدانية .تعترب الدراسة وصفية
تحليلية ،تعتمد عىل عينة بحثية يبلغ حجمها  ،3437موزعة
عىل رشائح مجتمعية مختلفة داخل املجتمع .يشمل أفراد
العينة املحافظات الست كافة مبناطقها املختلفة واملوزعة
جغرافيًا .ويعترب االستبيان األداة الرئيسة للدراسة ،ويحتوي
عىل مجموعة من املتغريات الدميوغرافية واالجتامعية ،إضاف ًة
إىل االعتامد عىل ثالثة مقاييس رئيسة لتحقيق غرض الدراسة
وأهدافها؛ تتمثل يف الهوية الوطنية ،واالنتامء ،واملواطنة.
اعتمد الباحث عىل برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية
 SPSSلتحديد املؤرشات الكمية التي تحدد الهوية الفردية
الذاتية ،يف مقابل الهوية الوطنية املجتمعية لدى أفراد
العينة .كام اعتمد عىل الناحية امليدانية للكشف عن هذه
العالقات والفروق بني متغريات الدراسة وتحديد الهويات
الفئوية يف مقابل الهوية الوطنية .وتستند الدراسة إىل
ثالثة مؤرشات رئيسة لقياس املواطنة والهوية الوطنية يف
املجتمع الكويتي؛ هي تحديد الهوية الوطنية بأبعادها األربعة
ألفراد العينة ،والفروق بني الجنسني يف تحديد درجة الهوية
الوطنية ،والفروق يف املعدل بني تحديد الهوية الذاتية
وتحديد درجة الهوية الوطنية ،وقيم االنتامء واملواطنة
السياسية.

Professor of Sociology and Anthropology at Kuwait
University and Editor-in-Chief of Annals of Arts and Social
Sciences, he holds a PhD in Anthropology from the State
University of Ohio, USA. He served as Dean of the College
of Social Sciences, Kuwait University, Director of the
Center for Gulf and Arabian Peninsula Studies, Editorin-Chief of the Journal of the Center for Gulf and Arabian
Studies, Assistant Dean of the Graduate School, and acting
Head of the Department of Sociology and Social Work.

Identity in Kuwaiti Society: between Factionalism
and Citizenship
Recognizing the danger of the emergence of factional subidentities and their impact on the societal stability and the
challenges posed to national identity and citizenship, this
field study aims to classify national identity in comparison
to other identities prevalent in Kuwaiti society. The
methodology is based on a research sample of 3,437 people
distributed among different sections of society. The sample
covers all six governorates and their different geographic
regions. The main tool is a questionnaire which contains a
set of demographic and social variables and relies on three
main measures to achieve the purpose and objectives of
the study: national identity, belonging, and citizenship.
The study concludes by determining the degree of national
identity in three dimensions — the significance of gender
differences for determining the degree of national identity
of the sample; average differences between determining
self-identity; degree of national identity according to the
values
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Assistant Professor of Modern and Contemporary History,
Qatar University, she was awarded the National Education
Excellence Award from the Ministry of Education and
Higher Education in 2015. She is a specialist interested in
the political history of museums, cultural studies, identity,
and heritage. Al-Hammadi has published many studies
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of research projects at Qatar University including one
on ‘Identity, Culture, and Globalization’.

Qatari Identity at the Qatar National Museum
between Past and Present
The new Qatar National Museum is expected to open in
April 2019. This paper explores how national identity is
displayed in the new museum, which is currently causing
controversy among specialists and curators who find
themselves torn between a desire to display a unified
identity for Qatar and wanting to exhibit the cultural
diversity of identity within Qatari society. The research
problem lies in the extent to which it is possible to rely on
framing Qatari identity within the framework of a single
identity. The study is divided into three sections. The first
discusses the concept of identity and its significance;
the second examines Qatari identity from a historical
perspective; and the third discusses and analyzes the
identity portrayed at the Qatar National Museum. The study
concludes that Qatar’s various historical characteristics are
highly relevant to its present, as illustrated by the popular
Qatari reaction to the blockade, whereby Qatari society
came together as a single entity in response to external
threats. This revealed that denial of the historical factors
making up the current Qatari identity is not necessary to
demonstrate the unity and cohesion of society.

تشغل وظيفة أستاذ التاريخ املساعد الحديث واملعارص بجامعة
 أحرزت جائزة التميز العلمي الوطنية التي نظمتها وزارة.قطر
 متخصصة يف مجال التاريخ.2015 التعليم والتعليم العايل عام
.السيايس للمتاحف والدراسات الثقافية والهوية والرتاث
لديها العديد من الدراسات املنشورة يف مجال الهوية
.واملتاحف والثقافة والرتاث القطري واستخداماتها السياسية

الهوية القطرية يف متحف قطر الوطني بني
املايض والحارض
تناقش هذه الدراسة عرض الهوية الوطنية يف متحف قطر
 وتركز.2019  أبريل/الوطني الجديد املتوقع افتتاحه يف نيسان
 وهو حاليًا مثار،عىل مناقشة بناء العرض املتحفي للهوية
ٍ جد
ل بني املتخصصني والقامئني عىل أعامل املتحف الجديد؛ ما
بني الرغبة يف عرض هوية موحدة لقطر وعرض التنوع الثقايف
 وتكمن إشكالية الدراسة يف.للهوية داخل املجتمع القطري
مدى قابلية االعتامد عىل تأطري الهوية القطرية يف إطار
.الهوية ذات الصفة الواحدة فقط
تهدف الدراسة إىل التعمق يف مراجعة العوامل التاريخية
التي خلقت الهوية القطرية؛ لهذا تذهب الباحثة إىل أن أي
، عىل أنها كيان واحد متجانس،محاولة لتقديم الهوية القطرية
ً  إضاف،ستكون محاولة عرض وتقديم للهوية غري دقيقة
ة
إىل أن التنوع الثقايف للمجتمع القطري يستحق التفصيل
 وتستنتج الدراسة أن العوامل والظروف.بدل من التعتيم
ً
 كام،التاريخية املختلفة لقطر ذات صلة وثيقة جدًا بحارضها
يتضح ذلك من ردة فعل الشعب القطري عىل الحصار؛ حيث
اجتمع املجتمع القطري بأكمله كيانًا واحدًا للرد عىل التهديدات
 كاشفًا بذلك أن إنكار العوامل التاريخية املكونة،الخارجية
للهوية القطرية الحالية ليس رضوريًا إلظهار وحدة املجتمع
 إنه إذا كان التاريخ املعقد للهوية، وميكن القول.وترابطه
 فإن هذا،القطرية هو املوضوع الرئيس لعرض املتحف الوطني
العرض سيعطي تاريخ قطر الرثي وثقافته وتنوعه وتجانسه
.وهويته وتراثه قيمة كبرية
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باحث اجتامعي مبجلس الشورى العامين .حاصل عىل ماجستري
علم االجتامع السيايس يف دراسة الهوية وعالقاتها بالتحوالت
السياسية .تركز اهتامماته البحثية عىل املوضوعات املتعلقة
بقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي يف سلطنة عامن،
وعالقتها بالفلسفة السياسية واملكونات االجتامعية التقليدية،
إضافة إىل اشتغاله البحثي عرب عدة مؤلَّفات بقضايا علم االجتامع
االفرتايض.

القبيلة بني التفكيك السيايس وإعادة التموضع
االجتامعي يف املجتمع العامين
إن سياق األهمية املعرفية الذي تنطلق منه هذه الدراسة هو
أن ظاهرة القبيلة يف عامن عىل الرغم من تجذرها التاريخي،
وفاعل مجتمع ًيا إسرتاتيج ًيا حتى
ً
فاعل سياس ًيا بنيويًا
ً
وحضورها
وقت قريب من عمر الدولة ،فإنها مل تخضع يف الوقت الراهن
عىل نحو موسع لتحليل موقعها ومتوضعها يف املفاهيم
السوسيو سياسية املعارصة؛ مبعنى البحث يف عالئقها
الرمزية والجوهرية بالفكر االجتامعي السائد واآلليات التي
يؤثر من خاللها هذا السياق يف فكرة الدولة ومامرساتها.
تطرح هذه الدراسة أسئلة تبحث يف فكرة "التضامن االجتامعي"
الذي تحققه القبيلة ألفرادها ،أو "السلطة" التي متنحها ،أو
أنظمة "الحامية االجتامعية" التي توفرها لألفراد املنتسبني
إليها ،وكيفية تأثري ذلك يف العمليات السياسية الحيوية يف
الدولة واملجتمع ،وتثبيطه حضور الدولة املدنية بتشكالتها
ورهاناتها الفعلية .وترى الدراسة أن القبيلة شكلت مكونًا
رئيسا من مكونات املجتمع العامين ،أهّلها
اجتامعيًا وسياسيًا
ً
لتكون أحد امليكانيزمات األساسية للتاريخ السيايس لعامن.
ومع بداية املقاربة السياسية للدولة الحديثة يف عامن ،1970
استطاعت السلطنة ،من خالل تضافر مجموعة عوامل سياسية
َ
االنتقال
واقتصادية واجتامعية دعمتها اإلرادة السياسية،
إىل مرحلة تنموية جديدة تختلف يف فلسفتها السياسية
عن املراحل السابقة ،من حيث بنى الحكم وأسس النظام
السيايس واتجاهاته .وتفرتض الدراسة أن القبيلة يف عامن
ما زالت تعيد إنتاج ذاتها ومتوضعها االجتامعي يف السلطنة
بآليات مختلفة ،ويتمثّل أحد أهم أشكال هذا التموضع يف
حضورها أفقًا سياس ًيا واجتامع ًيا .تعالج هذه الدراسة ميدان ًيا
ة من تطبيق أداة االستبيان باملقابلة
ظاهرة القبيلة ،مستفيد ً
عىل "رأي الخرباء".

Social researcher at the Omani Shura Council, he holds
an MA in Political Sociology for a study on identity and its
relation to political transformation. His research interests
focus on issues related to democracy and democratic
transformation in Oman and its relation to political
philosophy and the traditional components of society.
He has also published in several places on issues of the
virtual community.

Tribalism between Political Disintegration and
Social Repositioning in Omani Society
The phenomenon of the tribe in Oman, despite its historical
roots and its presence as a strategic social actor within
the political structure, has not seen sufficient analysis.
Research is necessary on its symbolic and fundamental
relationships with prevailing social thought and into the
mechanisms through which this context affects the idea
and practices of the State. This paper presents a series
"of questions that explore the idea of "social solidarity
achieved by the tribe for its members, the "power" it grants
them, or the "social protection" systems it provides to its
members. How does this affect its own structures and
actual challenges? This paper deals with the phenomenon
of the tribe using fieldwork, and benefits from setting
survey results against "expert opinion". The main results
find that the state has been able to reduce the tribal
influence on vital processes and neutralize tribal affiliation.
The horizon of the social justice system established by the
Basic Law of the state is to some extent evident through
public policies and public services provided by the State.
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The New Patterns of Gulf-US Relations and the
Crises in the Middle East
US and Gulf relations are based on more than self-interest,
but common self-interest is always a key (or the key)
factor in shaping an alliance and strategic relationship.
The key common self-interests that drives US and Arab
Gulf relations are security – the need to deal with Iran,
fight extremism, and secure the flow of petroleum exports
out of the Gulf and Arabian Peninsula to meet the needs
of the global economy and to provide the key source of
income for the Gulf states. This explains why the key
aspects of United States relations with its Arab security
partners in the Gulf – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia, and the UAE – remain close. The US and its Arab
strategic partners are driven by common concerns over
Iran’s expanding influence and military threats, by the
threat of extremist violence, and by the need to secure the
stable flow of petroleum to meet world demand. At the
same time, the US and its Gulf strategic partners do face
serious challenges in areas where they currently lack both
common goals and coordinated action. These challenges
include domestic political change in the United States,
divisions between the Arab states, the impact of regional
conflicts and instability, and the growing role of outside
powers. In the case of the United States, America’s domestic
politics are deeply divided, and its leadership is unusually
volatile. The US response to sudden shifts in the conflicts
and crises in the Gulf region are often hurried and lack a
clear set of strategic goals.

 يفCSIS باحث أول يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية
 يعمل. وهو املدير املشارك لربنامج الرشق األوسط،واشنطن
 وأستاذ دراسات األمن، األمريكيةABC محلل عسكريًا يف محطة
ً
 يدير برنامج تقييم أوضاع الرشق.القومي يف جامعة جورجتاون
 يف، أصدر.األوسط يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية
، عدة كتب عن الدروس العسكرية لحرب الخليج،الفرتة األخرية
. اإلرسائييل وعملية السالم- والتوازن العسكري العريب

 األمريكية وأزمات- األمناط الجديدة للعالقات الخليجية
الرشق األوسط
 الخليجية عىل ما يتجاوز املصلحة- تقوم العالقات األمريكية
 وإن كانت املصلحة الذاتية املشرتكة هي العامل،الذاتية
 وتتعلّق.ما لتشكيل التحالفات والعالقات اإلسرتاتيجية
ً الرئيس دو
جهة للعالقات التي
املو
األساسية
املشرتكة
الذاتية
املصالح
ِّ
،تربط بني الطرفني باألمن والحاجة إىل التعامل مع إيران
 وتأمني تدفق صادرات النفط لتلبية احتياجات،ومحاربة التطرف
 وتوفري املصدر الرئيس للدخل بالنسبة إىل،االقتصاد العاملي
.دول الخليج
تفس هذه الدراسة أسباب استمرار الروابط الوثيقة يف
ّ
الجوانب الرئيسة املختلفة لعالقات الواليات املتحدة برشكائها
األمنيني العرب يف الخليج؛ إذ تتح ّرك الواليات املتحدة هي
ورشكاؤها اإلسرتاتيجيون العرب بسبب املخاوف املشرتكة من
،تنامي النفوذ اإليراين والتهديدات العسكرية الناجمة عنه
 والحاجة إىل ضامن استقرار تدفق،وتهديدات العنف املتطرف
 ترى، ويف الوقت نفسه.النفط من أجل تلبية الطلب العاملي
ن الواليات املتحدة ورشكاءها اإلسرتاتيجيني الخليجيني
ّ الدراسة أ
ِ يواجهون تحديات
خطرة يف املجاالت التي يفتقرون فيها
 وتشمل هذه.حال ًيا إىل األهداف املشرتكة والعمل املنسق
،التحديات التغيري السيايس الداخيل يف الواليات املتحدة
 وتأثري النزاعات اإلقليمية،واالنقسامات بني الدول العربية
 ففي. والدور املتنامي للقوى الخارجية،وعدم االستقرار
 تعاين السياسة الداخلية األمريكية،حالة الواليات املتحدة
 وغالبًا. وقيادتها متقلبة عىل نحو غري عادي،ما حادًا
ً انقسا
ما تكون استجابة الواليات املتحدة للتحوالت املفاجئة يف
 وتفتقر إىل،رسعة
ّ الرصاعات واألزمات يف منطقة الخليج مت
.وضوح يف تحديد عدد من األهداف اإلسرتاتيجية

26

عبد الله الشايجي
Abdullah AlShayji

Professor of International Relations at the University of
Kuwait and Visiting Professor of Political Science at George
Washington University, US. He was previously Head of
the Political Science Department at Kuwait University. He
holds a PhD in the Philosophy of Political Science from
the University of Texas, Austin.

The Crisis of Trust in Gulf-US Relations in Light of
Regional Challenges
This study believes that Gulf-US relations have not
preserved a true balance during recent decades. The US
has not provided a security umbrella to the Gulf as it does
for Japan and South Korea. Rather, it has depended on a
relationship of mutual assistance and partnership between
one powerful and influential partner and a series of junior
partners with limited influence over its decisions, which do
not necessarily overlap with their own interests and goals.
This study considers the security dilemma that has been
faced by the Gulf states, particularly in the presence of
major regional players that constitute a direct threat to
Gulf security. This threat was represented first by the Shah
in Iran, then by the Saddam Hussein regime in Iraq, then
by the neoconservatives under Bush, and finally Trump
and his position on the Gulf Crisis.
The study concludes that the policies and role of the US
in the Gulf has deepened this security dilemma and the
strategic vacuum filled by Iran at the expense of the safety
and security of its Gulf allies. It also contends that the
relations between the powerful US ally and the states of
the GCC, currently experiencing one of the most dangerous
crises of its forty decades of existence, are feeding anxiety
about subjection to US policy without the ability to
influence its decisions.

 وأستاذ العلوم،أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الكويت
.السياسية الزائر يف جامعة جورج واشنطن بالواليات املتحدة
شغل سابقًا منصب رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة
 حصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة العلوم.الكويت
.السياسية من جامعة تكساس يف أوسنت

أزمة غياب الثقة يف العالقات الخليجية – األمريكية
يف ضوء التحديات اإلقليمية
ترى هذه الدراسة أن العالقات الخليجية – األمريكية مل تحافظ
 فلم.عىل توازن حقيقي بني الطرفني طيلة العقود املاضية
توفر الواليات املتحدة األمريكية املظلة األمنية لدول الخليج
 بل اعتمدت، كام تفعل مع اليابان وكوريا الجنوبية،العربية
عىل عالقة "التخادم" و"الرشاكة" بني رشيك وحليف قوي
 ورشكاء محدودي القدرات والتأثري يف قرارات الحليف،ومتنفذ
 والقرارات التي ال تتقاطع بالرضورة مع،القوي ومواقفه
.مصالحه وأهدافه
تبحث هذه الدراسة يف املعضلة األمنية التي تواجهها دول
 خاصة يف ظل وجود العبني إقليميني كبار،الخليج العربية
 وذلك بسبب التهديدات،رشا لألمن الخليجي
ً يشكلون تهديدًا مبا
 ثم نظام صدام حسني،التي أطلقها نظام الشاه يف إيران
 ومن ثم التهديد الذي أطلقه املحافظون الجدد،يف العراق
وصول إىل إدارة الرئيس
ً
،يف إدارة الرئيس جورج بوش االبن
.األمرييك دونالد ترامب وموقفه من األزمة الخليجية
تستنتج الدراسة أن سياسات الواليات املتحدة ودورها يف
مقت
ّ  مثلام ع،مقت املعضلة األمنية
ّ منطقة الخليج العربية ع
الفراغ اإلسرتاتيجي الذي مألته إيران عىل حساب أمن الحلفاء
 كام تستنتج أن العالقات بني دول،الخليجيني واستقرارهم
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي مي ّر بواحدة من
 وبني حليف قوي،أخطر أزماته خالل العقود األربعة منذ قيامه
 أم ٌر بات يزيد من مستوى القلق؛ بسبب التبعية واالرتهان،وكبري
 من دون القدرة عىل التأثري يف قراراته،لقرارات الحليف القوي
.ومواقفه وسياساته
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 حاصل عىل شهادة املاجستري يف تخصص،باحث وكاتب صحايف
.العالقات الدولية من جامعة أكرون بالواليات املتحدة األمريكية
 نرش.2014 صدر له كتاب بعنوان "أمريكا والثورة املرصية" عام
 إحداهام،له املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات دراستني
"عالقات مرص وواشنطن بني الثابت والتغيري" واألخرى "واشنطن
."والعقيدة العسكرية للجيش املرصي

The Risk of Personalizing US-Saudi Relations

تكتيس هذه الدراسة أهميتها مام تشهده العالقات السعودية
 دونالد،– األمريكية من تطورات منذ وصول الرئيس األمرييك
 وصعود محمد بن، إىل سدة الحكم يف البيت األبيض،ترامب
 يف جانب،سلامن إىل والية العهد السعودي؛ ما انتقل بها
 من كونها عالقات إسرتاتيجية خاصة إىل عالقات خاصة شبه،كبري
 تتخطى، وهو ما قد ينتج منه تبعات شديدة الخطورة،شخصية
 واستقرار،توازنات الداخل السعودي واستقراره من ناحية
.مصالح واشنطن يف الرشق األوسط وتغريها من ناحية أخرى

The importance of this study stems from the developments
seen in Saudi-American relations since Donald Trump’s
election, an event followed by Mohammed bin Salman
becoming Saudi Crown Prince. This shifted a large part
of the relationship from being a strategic one to private,
semi-personal relations, which risk resulting in dangerous
consequences that transcend the balances and stability
of the Saudi interior on the one hand and lead to changes
in Washington’s stable interests in the Middle East on
the other. The study is divided into four themes. The first
examines the historical framework for the establishment
of Saudi-American relations, their resilience in the face of
shocks and crises, and the institutionalization of bilateral
relations. The second focuses on the competition of Saudi
lobbying in Washington. The third examines the prospects
for a second establishment of US-Saudi relations and the
efforts to personalize them. The study concludes with
the theme of continuity, change, and the two countries’
future relations, maintaining that personalization of
Saudi-American relations and uncertainty has added a
new ingredient. Today’s relations are subject to a test that
neither the reckless policies of Bin Salman nor Trump’s
statements may pass (written pre-Khashoggi crisis).

مخاطر شخصنة العالقات السعودية – األمريكية

تهدف الدراسة إىل البحث يف طبيعة عالقات التحالف بني
 باستمرارية1945  والتي أُسس لها عام،الرياض وواشنطن
 عىل الرغم مام تعرضت له من أزمات كربى كانت،وثبات
 وتبحث الدراسة اإلطار التاريخي لتأسيس.كفيلة بإنهائها
 والصمود يف وجه، األمريكية- العالقات السعودية
 واللوبيات، ومؤسسية العالقات الثنائية،الهزات واألزمات
 وآفاق التأسيس الثاين للعالقات،السعودية يف واشنطن
 واالستمرارية، وجهود شخصنة العالقات، األمريكية- السعودية
.والتغيري ومستقبل عالقات الدولتني
،وتستنتج الدراسة أن شخصنة العالقات السعودية – األمريكية
رصا
ً  بات عن،وعدم اليقني والشك يف مستقبل عالقات الدولتني
 وتخضع العالقات اليوم.جديدًا يف معادلة هذه العالقات
 وال ترصيحات ترامب،الختبار قد ال يقدر تهور سياسات بن سلامن
.)عىل اجتيازه (كل ذلك قبل أزمة الصحايف جامل خاشقجي
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From Urban Spaces to Global Cities: Assessing the
New Port Cities of the Gulf
What, if anything, do the newly rising cities of the
southern Gulf signify? This paper assesses the impact
of three of the fastest growing cities in the Gulf – Doha,
Abu Dhabi, and Dubai – at the national, regional, and
global levels. At the national level, the cities constitute
comparatively successful urban spaces that appeal to
citizens and expatriate workers from around the world.
At the regional level, attempts by each of the cities to
emerge as regional hubs have had somewhat uneven
success and have depended on their leaders’ attention
to specific areas of development. All three cities have
become air transportation centers, and Dubai’s success in
logistics and tourism is matched by Doha and Abu Dhabi’s
successes in becoming university and museum hubs. At
the global level, only Dubai has succeeded in becoming
a key node in global networks of finance, commerce,
services, telecommunications, logistics, and transport,
with the aspirations of the two others to become global
cities undermined by their continued reliance on oil and
gas revenues. On balance, while the new port cities of
the Gulf are comparatively successful national urban
spaces, their success at the regional and global levels is
far from certain.

أستاذ ومدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية يف جامعة
 حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة.جورجتاون بقطر
: ومن أحدث كتبه، ذو خربات ومؤلَّفات عديدة.كامربيدج
"Inside the Arab State, Troubled Waters: Insecurity in the
Persian Gulf" (2018).

 تقييم التمدن:من فضاءات مدينية إىل مدن عاملية
املفرط يف الخليج
 ما الذي: هو،تنطلق هذه الدراسة من سؤال بحثي عام
تعنيه املدن الناشئة حديثًا يف دول الخليج العربية؟ وتبحث
 هي من أرسع املدن،يف تأثري ثالث مدن يف منطقة الخليج
 وديب) عىل املستويات الوطنية، وأبوظبي،وا (الدوحة
ً من
.واإلقليمية والعاملية
، عىل املستوى الوطني،ترى الدراسة أن هذه املدن تشكل
فضاءات مدينية ناجحة نسبيًا تستقطب املواطنني والعامل
 فقد سعت كل مدينة من هذه املدن.من جميع أنحاء العامل
 إىل أن تكون بارزة بصفتها،الثالث عىل املستوى اإلقليمي
 وقد اعتمد ذلك. فتفاوتت نسبة نجاح كل منها،مرك ًزا إقليم ًيا
.النجاح عىل اهتامم قادتها مبجاالت محدّدة من التنمية
 ويقابل نجاح ديب يف مجال،فأصبحت مراكز للنقل الجوي
اللوجستيات والسياحة نجاح الدوحة وأبوظبي يف التحول
.إىل مراكز للجامعات واملتاحف
كام ترى الدراسة أن هذه املدن نجحت عىل املستوى
 نجحت ديب يف أن تصبح،العاملي؛ وعىل سبيل املثال
نقطة تقاطع رئيسة يف الشبكات العاملية للتمويل والتجارة
 يف حني تبدّدت،والخدمات واالتصاالت واللوجستيات والنقل
طموحات الدوحة وأبوظبي املتمثّلة بأن تصبحا من املدن
.العاملية العتامدهام املستمر عىل عائدات النفط والغاز
 تستنتج الدراسة أن مدن الخليج العربية ت ُعد،وعىل العموم
 إال أن،فضاءات مدينية ناجحة نسبيًا عىل املستوى الوطني
.نجاحها عىل املستويني اإلقليمي والعاملي غري مؤكد
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The Contemporary Gulf City from Private to
Public Space
This study explores and analyzes the major transformations
occurring in contemporary Gulf cities over the last decade
(2008-2018). It holds that the events of the last decade,
especially the repercussions of the last year, which
crystallized into an unprecedented blockade between
states that share religious, ethnic and social features,
have caused a clear rupture in the coherence of the
traditional proposition of Gulf identity. For decades this
identity was based on a set of constants and variables, but
nonetheless held together in an interwoven web of Gulf
identities. The study suggests that while Gulf cities have
tried to shift from a resource economy (oil and gas) to a
knowledge economy as the inevitable prelude to a new
era, they are still suffering from social loyalties formed in
the pre-oil era that only increased with unprecedented
incomes and economic prosperity. Their permanent
continuation was intensively marketed, in particular to
further maintain the balance between national and tribal
identity. It also observes the formal contradictions in the
expression of a vague national identity: Arab, Gulf, Islamic,
or global. This has crystallized a complex and puzzling
relationship between people and place in the multiethnic,
multinational, and multi-confessional societies of the Gulf
states which are filled with temporary residents who do
not fully belong.

.معامري ومصمم عمراين ومخطط وناقد وأستاذ جامعي
يشغل منصب منسق لبناء القدرات والبحث والتدريب يف إدارة
 أستاذ زائر يف جامعة حمد.التخطيط العمراين بدولة قطر
 ورئيس وحدة العمران املستدام يف مجلس قطر،بن خليفة
، تشمل اهتامماته البحثية مدن الخليج املعارصة.لألبنية الخرضاء
 وعمران ما بعد،والفراغات العامة يف مدن الربيع العريب
. نُرشت له دراسات بحثية ومقاالت وتقارير فنية.البرتول

املدينة الخليجية املعارصة من الفضاء الخاص إىل
العام
ٍ تهدف الدراسة إىل استكشاف وتحلي
ل للتحوالت الرئيسة الحادثة
 الذي مل،يف املدن الخليجية املعارصة يف العقد األخري
يشهد منطًا غري مسبوق من التنمية وخاصة العمرانية الحرضية
 بل قدم أيضً ا حزمة متناقضة من التحوالت االجتامعية،فحسب
والتساؤالت الوجودية واإلشكاليات املحفزة عن حارض الهوية
 وترى الدراسة أن مشاهد.الوطنية للدولة الخليجية ومستقبلها
 وخاصة تداعيات العام املايض التي تبلورت يف،العقد األخري
حصار غري مسبوق بني دول تشرتك يف انتامئها اإلثني والديني
 خلّفت متزقًا جليًا يف متاسك الطرح التقليدي،واالجتامعي
للهوية الخليجية التي ارتكزت طوال عقود عىل مجموعة من
عا يف إطار النسيج
ً  ولكنها متاسكت جمي،الثوابت واملتغريات
.املعقد لهويات السياق الخليجي
تذهب الدراسة إىل أنه يف الوقت الذي حاولت فيه املدن
الخليجية التحول من اقتصاد املوارد (البرتول والغاز) إىل اقتصاد
 فإنها ما زالت تعاين،مدخل حتميًا لعرص جديد
ً
 بصفته،املعرفة
 وتعاظمت بعد،والءات اجتامعية تكونت يف عرص ما قبل النفط
 ورصدت الدراسة التناقضات يف.ازدهار اقتصادي غري مسبوق
التعبري عن هوية وطنية غامضة املالمح؛ عربية أم خليجية أم
 والتي بلورت عالقة معقدة ومحرية بني،إسالمية أم عاملية
اإلنسان واملكان يف مجتمعات الدول الخليجية املتعددة األعراق
هم مؤقتون
ُ  ف،والجنسيات واملذاهب؛ ألنه متخم بسكان ال ينتمون
 وتجادل الدراسة بأن هذا املشهد الغامض املالمح.ومغادرون
،تداخل مع محدودية التصورات املستقبلية لحالة املدن الخليجية
 فإن غموض التوجه والرصاع، لذا.وخاصة يف عرص ما بعد الكربون
بني هويات متعددة وارتباط عقيدي وتطلعات تتجاوز القدرة
 تجعل تحليل مستقبل مدن، كلها عوامل،السكانية والجغرافية
.الخليج واسترشاف مالمحه أولوية بحثية ومعرفية
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 حاصلة عىل.محارضة مساعدة بجامعة جورجتاون بواشنطن
شهادة املاجستري يف دراسات الرشق األوسط من الجامعة
 تعمل مساعدة بحثية ملدير مركز التفاهم اإلسالمي.نفسها
 وعضو الفريق البحثي، املسيحي يف جامعة جورجتاون. مع تركيز خاص عىل حالة العراق،لتقييم الهجرة البرشية
نرشت مجموعة دراسات بحثية تناولت قضايا الخوف من اإلسالم
.والتصور الذهني واإلعالمي للمسلم املعارص

The Contemporary Gulf City from Private to
Public Space

ٍ تهدف الدراسة إىل استكشاف وتحلي
ل للتحوالت الرئيسة الحادثة
 الذي مل،يف املدن الخليجية املعارصة يف العقد األخري
يشهد منطًا غري مسبوق من التنمية وخاصة العمرانية الحرضية
 بل قدم أيضً ا حزمة متناقضة من التحوالت االجتامعية،فحسب
والتساؤالت الوجودية واإلشكاليات املحفزة عن حارض الهوية
 وترى الدراسة أن مشاهد.الوطنية للدولة الخليجية ومستقبلها
 وخاصة تداعيات العام املايض التي تبلورت يف،العقد األخري
حصار غري مسبوق بني دول تشرتك يف انتامئها اإلثني والديني
 خلّفت متزقًا جليًا يف متاسك الطرح التقليدي،واالجتامعي
للهوية الخليجية التي ارتكزت طوال عقود عىل مجموعة من
عا يف إطار النسيج
ً  ولكنها متاسكت جمي،الثوابت واملتغريات
.املعقد لهويات السياق الخليجي

املدينة الخليجية املعارصة من الفضاء الخاص إىل
العام

This study explores and analyzes the major transformations
occurring in contemporary Gulf cities over the last decade
(2008-2018). It holds that the events of the last decade,
especially the repercussions of the last year, which
crystallized into an unprecedented blockade between
states that share religious, ethnic and social features, have
caused a clear rupture in the coherence of the traditional
proposition of Gulf identity. For decades this identity was
based on a set of constants and variables, but nonetheless
held together in an interwoven web of Gulf identities. The
study suggests that while Gulf cities have tried to shift from
a resource economy (oil and gas) to a knowledge economy
as the inevitable prelude to a new era, they are still
suffering from social loyalties formed in the pre-oil era that
only increased with unprecedented incomes and economic
prosperity. Their permanent continuation was intensively
marketed, in particular to further maintain the balance
between national and tribal identity. It also observes
the formal contradictions in the expression of a vague
national identity: Arab, Gulf, Islamic, or global. This has
crystallized a complex and puzzling relationship between
people and place in the multiethnic, multinational, and
multi-confessional societies of the Gulf states which are
filled with temporary residents who do not fully belong

تذهب الدراسة إىل أنه يف الوقت الذي حاولت فيه املدن
الخليجية التحول من اقتصاد املوارد (البرتول والغاز) إىل اقتصاد
 فإنها ما زالت تعاين،مدخل حتم ًيا لعرص جديد
ً
 بصفته،املعرفة
 وتعاظمت بعد،والءات اجتامعية تكونت يف عرص ما قبل النفط
 ورصدت الدراسة التناقضات يف.ازدهار اقتصادي غري مسبوق
التعبري عن هوية وطنية غامضة املالمح؛ عربية أم خليجية أم
 والتي بلورت عالقة معقدة ومحرية بني،إسالمية أم عاملية
اإلنسان واملكان يف مجتمعات الدول الخليجية املتعددة
،األعراق والجنسيات واملذاهب؛ ألنه متخم بسكان ال ينتمون
 وتجادل الدراسة بأن هذا املشهد.هم مؤقتون ومغادرون
ُ ف
الغامض املالمح تداخل مع محدودية التصورات املستقبلية
، لذا. وخاصة يف عرص ما بعد الكربون،لحالة املدن الخليجية
فإن غموض التوجه والرصاع بني هويات متعددة وارتباط عقيدي
، كلها عوامل،وتطلعات تتجاوز القدرة السكانية والجغرافية
تجعل تحليل مستقبل مدن الخليج واسترشاف مالمحه أولوية
.بحثية ومعرفية
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 تعمل.باحثة يف االقتصاد السيايس يف دول الخليج العربية
 عملت.مديرة تنفيذية يف منتدى الخليج الدويل يف واشنطن
 مع الرتكيز عىل منطقة،سابقًا يف جامعة الدفاع الوطني
 وعملت باحثة اقتصادية يف مركز هافر،الرشق األوسط
، نرشت العديد من األبحاث والدراسات.Haver Analytics للتحليل
:وساهمت يف تحرير كتاب بعنوان
The Arms Trade, Military Services and the Security Market
in the Gulf States: Trends and Implications.

Pre and Post Oil Discovery: Gulf Merchant
Families & Institutional Development
Given the make-up of Gulf society and the significance
of tribal and familial dynamics within it, a thorough
understanding of state-business relations cannot be
fully understood without attention to the role of the
sociopolitical forces shaping institutional development.
This examination will highlight the differences in both
the private sectors’ development pathways and political
trajectories shaped by the merchant families of Qatar,
Kuwait, and Bahrain by drawing on the pre-oil era.
Through a historical-institutional examination, this paper
argues that the pearl trading era prior to the discovery
of oil set an important precedent for the development
trajectories of institutions in the Gulf for two reasons.
First, the relationships of the merchants and state routed
the pathway of private sector development through
institutional development. Second, the period of the pearl
crash is the best indicator in Gulf history to mirror how
a crash would look for an economy that remains highly
dependent on wealth from a single natural resource.
In evaluating these three cases three main variables
emerged that influenced institutional development. One
striking factor is the diversification of trade due to each
nation’s geostrategic location in the pre-oil era. The second
element influencing the differing levels of institutional
development is the varying degrees of British involvement
in each respective nation’s domestic politics. The third
element is the interplay between revenue extraction
apparatuses and main players of revenue production.

 عائالت التجار والتنمية:قبل اكتشاف النفط وبعده
املؤسسية يف دول الخليج العربية
ال ميكن فهم العالقات بني الدولة واألعامل التجارية يف دول
الخليج من دون فهم شامل لدور القوى االجتامعية والسياسية
 وذلك يعود إىل تركيبة،يف بلورة التنمية املؤسسية فيها
.املجتمع الخليجي وأهمية الديناميات القبلية والعائلية فيه
تسلط هذه الدراسة الضوء عىل االختالفات يف مسارات التنمية
 واملسارات السياسية التي وضعتها العائالت،للقطاعات الخاصة
 من خالل االعتامد عىل،التجارية يف قطر والكويت والبحرين
 وأثر هذه االختالفات يف الهوية بالنسبة،عرص ما قبل النفط
.إىل دول الخليج العربية
، مؤسسية- تعتمد هذه الدراسة عىل أبحاث ودراسات تاريخية
 قد شكّل سابقة،لتبي أن عرص تجارة اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط
ّ
،مهمة ملسارات تطور املؤسسات يف الخليج لسببني؛ أولهام
أن العالقات بني التجار والدولة هي التي قادت مسار تنمية
 وثانيهام أن فرتة،القطاع الخاص من خالل التطوير املؤسيس
انتكاس تجارة اللؤلؤ تشكل أفضل مؤرش يف تاريخ الخليج؛ إذ
ن االنهيار االقتصادي سيؤدي إىل البحث عن اقتصاد ال
ّ تبي أ
ّ
.يزال يعتمد إىل حد بعيد عىل ثروة من مورد طبيعي واحد
وتستنتج الدراسة أنه ظهرت ثالثة عوامل رئيسة أثرت يف
 وقد انعكست بدورها عىل الهوية يف،التنمية املؤسسية
 يكمن أحد العوامل الالفتة يف تنويع.دول الخليج العربية
التجارة بسبب املوقع الجغرايف اإلسرتاتيجي لكل دولة يف
 أما العامل الثاين الذي يؤثر يف.الفرتة التي سبقت النفط
 فهو درجات،املستويات املختلفة من التنمية املؤسسية
متفاوتة من املشاركة الربيطانية يف السياسات الداخلية
 فيتمثل يف التفاعل بني أجهزة، وأما العامل الثالث.لكل دولة
استخراج اإليرادات واألطراف الفاعلة الرئيسة يف عملية إنتاج
.اإليرادات
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Linguistic Transformation in the Arabian Gulf and
its Impact on Local and Regional Identity
This study investigates the linguistic transformations
taking place in the Arabian Gulf region, especially in
Qatar. These include the shrinking domains in which
Modern Standard Arabic is used, the unprecedented
strong attachment to local dialects as symbols of national
identity, the rise of English as a lingua franca among
the diverse expatriate communities, the recognition of
the importance of preserving the indigenous minority
languages and cultures, and the development of a Gulf
pidgin Arabic. The study will explore and examine the
role in the transformation processes of sociolinguistic
factors such as educational reform, the siege of Qatar by
some Gulf Cooperation Council states and the linguistic
diversity of expatriate communities, Arabs and non-Arabs.
This complex sociolinguistic situation has developed
gradually after the discovery of oil and gas in the region
and the ambitious human and material development
plans and actions that have transformed simple tribal
societies into sophisticated urban communities. The
transformation has created issues related to the individual
and collective identities rooted in Islam, Arab ethnicity,
and Gulf regionalism. Recent events have led the various
Arab communities in the Gulf states to question all their
previous assumptions and to move in the direction of
narrow ethnocentric identities.

أستاذ اللغويات التطبيقية يف قسم اللغة اإلنكليزية بالجامعة
، تشمل خربته املهنية التدريس الجامعي.األمريكية يف بريوت
 كام،وتدريب املعلمني يف اللغة اإلنكليزية بصفتها لغة ثانية
. وتطوير املناهج الدراسية،تشمل تصميم الربنامج وتقييمه
، والسياسات،تشمل اهتامماته البحثية التخطيط اللغوي
، والتقييم، والتعدد اللغوي والتحفيز،والحيوية اإلثنية اللغوية
.والتعلم التعاوين يف تدريس اللغة اإلنكليزية

التحول اللغوي يف دول الخليج العربية وتأثريه يف
الهوية املحلية واإلقليمية
تبحث هذه الدراسة يف التحوالت اللغوية التي تحدث يف
 ويشمل ذلك تقلص، خاصة يف قطر،منطقة الخليج العريب
 والتعلق،مجاالت استخدام اللغة العربية الفصحى الحديثة
القوي غري املسبوق باللهجات املحلية بوصفها رموزًا للهوية
 وصعود اللغة اإلنكليزية بصفتها لغة مشرتكة بني،الوطنية
 واالعرتاف بأهمية،وعة
ّ املجتمعات املحلية املغرتبة املتن
،الحفاظ عىل لغات األقليات من السكان األصليني وثقافاتهم
 وتستكشف الدراسة الدور.وتطوير لغة عربية خليجية مبسطة
العوامل االجتامعية اللغوية؛
ُ
الذي تؤديه يف عمليات التحول
 وحصار قطر من طرف بعض دول مجلس،مثل اإلصالح الرتبوي
 والتنوع اللغوي للمجتمعات،التعاون لدول الخليج العربية
. عربًا وغري عرب،املغرتبة
ترى هذه الدراسة أن هذا الوضع االجتامعي اللغوي املعقد
نشأ وتطور بالتدريج بعد اكتشاف دول الخليج العربية للنفط
 والرشوع يف خطط التنمية البرشية،والغاز يف املنطقة
واملادية بإجراءاتها املوسومة بالطموح التي حولت
.ورة
ّ املجتمعات القبلية البسيطة إىل مجتمعات حرضية متط
وتستنتج أن هذا الوضع االجتامعي ولّد هذا التحول يف قضايا
تتعلق بالهويات الفردية والجمعية التي متتد جذورها إىل
 يضاف. والنزعة اإلقليمية الخليجية، واإلثنية العربية،اإلسالم
ن األحداث األخرية والخالفات بني دول الخليج العربية
ّ إىل ذلك أ
دفعت املجتمعات العربية يف دول الخليج إىل التشكيك
 واالنتقال يف اتجاه الهويات،يف جميع االفرتاضات السابقة
.الضيقة
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، يد ّرس.أستاذ دراسات الحكومة يف جامعة جورجتاون بقطر
ويجري أبحاث ًا عن الدول الصغرية واألمن اإلقليمي ونظريات
 شارك يف تحرير. مؤلف ومحرر لعدة كتب.التدخل الخارجي
سلسلة الكتب التي أصدرتها مطبعة جامعة كامربيدج عن
،االستخبارات واألمن القومي يف أفريقيا والرشق األوسط
:أحدثها
Desert Kingdoms to Global Powers: The Rise of the Arab
Gulf (Yale: UP, 2016).

US-Gulf Strategic and Security Relations in an Era
of Uncertainty
Since the ill-fated invasion and occupation of Kuwait by
Saddam Hussein’s Iraq in 1990, the strategic doctrines
of all the Arab Gulf States and GCC members have been
shaped by a belief that the consolidation of security and
defense on the regional level is best served by deep and
wide-ranging bilateral relations with the United States
(US), the dominant international security actor since the
end of the Cold War. This embrace of US protection as a
key pillar of security and defense has also led them all to
neglect, to varying degrees, the building of an autonomous
regional security capability and the development of
extensive security relations with external actors other
than the US. In recent years, during the presidency of Barak
Obama and since the accession of Donald J. Trump to the
US presidency, uncertainty over the regional balance of
power has destabilized the most stable part of the Arab
world as local actors now search for new ways to deal with
the vacuum they face. This paper examines the implications
of this unprecedented regional reality for US-Gulf strategic
and security relations in the context of the diverging views
of Washington and its local partners over approaches to
regional security governance. In particular, the study looks
at the role of the GCC as an actor in peace and security.

:العالقات األمنية بني الواليات املتحدة ودول الخليج
رؤية إقليمية متجددة يف عرص متقلّب
 تشكلت،1990 منذ احتالل عراق صدام حسني الكويت عام
العقائد اإلسرتاتيجية لجميع دول الخليج العريب وأعضاء مجلس
 انطالقًا من إميانٍ بأن أفضل عامل،التعاون لدول الخليج العربية
لتعزيز األمن والدفاع عىل املستوى اإلقليمي يكمن يف إنشاء
عالقات ثنائية عميقة وواسعة النطاق مع الواليات املتحدة
األمريكية؛ باعتبارها الطرف الفاعل عىل الصعيد األمني الدويل
.املهيمن منذ نهاية الحرب الباردة
ترى هذه الدراسة أن هذا االرمتاء يف أحضان الواليات املتحدة
 أدى إىل،بصفتها ركيزة أساسية من ركائز األمن والدفاع
 عملية بناء قدرة أمنية-  بدرجات متفاوتة- إهامل هذه الدول
 وتطوير عالقات أمنية واسعة بجهات خارجية،إقليمية مستقلة
 وترى أنه خالل فرتة رئاسة باراك.أخرى غري الواليات املتحدة
 ومع وصول دونالد ترامب إىل الرئاسة،2016-2009 أوباما
 أدى التشكيك يف توازن القوى اإلقليمي إىل،األمريكية
.زعزعة استقرار الجزء األكرث استقرا ًرا يف العامل العريب
تبحث هذه الدراسة يف ما يحمله هذا الواقع اإلقليمي غري
املسبوق من تأثريات يف العالقات اإلسرتاتيجية واألمنية بني
الواليات املتحدة والخليج يف سياق اآلراء املتباينة لواشنطن
 وعىل،ورشكائها املحليني بشأن أساليب إدارة األمن اإلقليمي
فاعل يف
ً
وجه الخصوص دور مجلس التعاون باعتباره طرفًا
.مجال السالم واألمن
َ

34

ظافر العجمي
Dhafer Al Ajmi

املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة الخليج ،وعقيد ركن متقاعد
(القوة الجوية الكويتية) .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف
أمن الخليج العريب .له العديد من املؤلفات أهمها "أمن الخليج
العريب :تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية
والدولية" ،و"تاريخ الجيش الكويتي" ( 2004و ،)2011و"جيش
الكويت يف عرص مبارك الصباح" (.)2000

ثقة دول الخليج العربية بالقدرة األمريكية عىل خلق
التوازن اإلقليمي
تعاين دول الخليج العربية شعو ًر دامئًا بقابلية الغزو ،وهذه
مشاعر أججتها الواليات املتحدة األمريكية .وقد ارتفعت وترية
هذه املشاعر يف اآلونة األخرية؛ وذلك بسبب االستدارة
اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة بعيدًا عن دول الخليج العربية.
وتكمن أهمية هذه الدراسة يف تناولها قدرة دول الخليج
العربية عىل تحقيق التوازن اإلسرتاتيجي مع إيران ،وال سيام
أن العديد من الدول نجحت ،وهي أكرث انكشافًا إسرتاتيجيًا من
الخليجيني ،يف وقف االنسياق لحالة التقهقر والشعور بالغزو،
كام حققت التوازن اإلسرتاتيجي مع منافسيها.
تهدف الدراسة إىل تحليل االرتباط األمني الخليجي بالواليات
املتحدة منذ بداية القرن العرشين الذي يعترب قرنًا أمريك ًيا
بامتياز ،ترددت يف ثناياه قصة املبادئ األمريكية التي شكلت
دول الخليج العربية جز ًءا منها ،وذلك وصولً إىل فرتة الرئيس
األمرييك املنتهية واليته ،باراك أوباما ،الذي فشل يف قيادة
عربة التاريخ األمرييك يف الخليج ،وال سيام أن ثقة الخليجيني
بالقدرة األمريكية ،يف عرصه ،بخصوص تحقيق أمن الخليج
العريب قد تهاوت .وتسلط الدراسة الضوء يف قسميها األول
والثاين عىل اإلسرتاتيجية األمريكية لخلق التوازن اإلقليمي
حتى نهاية فرتة الرئيس األمرييك السابق ،باراك أوباما .وتبحث
يف قسمها الثالث الثقة الخليجية بالواليات املتحدة منذ
وصول الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،إىل البيت األبيض،
وبلورة اإلدارة األمريكية لرؤية سياسية مستقبلية متيل إىل
اإلسرتاتيجية التقليدية مع دول الخليج العريب .وتجادل الدراسة
بأن إسرتاتيجية أوباما أنهت املرحلة املرتددة يف السياسة
األمريكية تجاه الخليج العريب ،ولهذا فهي تخطط لعودة
التحالف الخليجي  -األمرييك ملواجهة التهديدات اإليرانية.

Executive Director of Gulf Watch Group and retired colonel
(Kuwait Air Force), he holds a PhD in Arabian Gulf security.
He has authored many books, including "The Security of
the Arabian Gulf: Development and Problems from the
Perspective of Regional and International Relations", "The
History of the Kuwaiti Army" (2004, 2nd edn. 2011) and
"The Kuwaiti Army in the era of Mubarak Al-Sabah" (2000).

The Confidence of the Gulf Countries in the US
Capacity to Create Regional Balance
The Arab Gulf states suffer from a permanent sense of
unease from the threat of invasion, and that sense has
been exacerbated by America’s strategic pivot away
from the Gulf States in recent years. This study assesses
the ability of the Arab Gulf states to achieve strategic
balance with Iran, particularly given that many countries,
which are more strategically exposed than the Gulf, have
succeeded in halting the drift towards decline, curtailed
fears of invasion, and achieved strategic balance with their
rivals. The study starts by examining Gulf security ties with
the United States from the beginning of the 20th century
until the period of former US President Barack Obama,
who failed to take charge of the course of American
history in the Gulf and under whom confidence in US
ability to achieve security in the Arabian Gulf plummeted.
In its first and second sections, the study highlights the
US strategy to create regional balance until the end of
former US President Barack Obama’s term in office. In its
third section, the study examines Gulf confidence in the
United States since Donald Trump became president and
the US administration’s construction of a future political
vision that leans towards the traditional strategy with
the Arab Gulf states.
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The Iranian Role in Gulf-US Relations
Iran has once again proved critical in Gulf-US relations
over the past few years. This is due to many issues,
primarily the 2015 Iranian nuclear agreement; the US
withdrawal from the agreement and its imposition of
sanctions on Iran in 2018; and the Iranian role in Yemen.
This study discusses the role of Iran in the timeline of
Gulf-US relations, especially under the administration
of US President Donald Trump. It explores the impact of
these relations on developments regarding Iran, especially
the economic and political aspects. The author attempts
to explore the nature of Iran’s behavior towards the Gulf
States in order to better understand the Iranian factor in
the relationship between the Gulf States and the United
States. This is particularly salient considering the strain
on Iranian-Gulf relations since the international quartet
and the United States signed the nuclear agreement with
Iran. Finally, the paper presents examples of the Iranian
narrative, which underwent a significant transformation
during the period before and after the nuclear agreement,
and assesses the impact of US President Donald Trump’s
policy, his freezing of the nuclear deal with Iran, and the
economic sanctions imposed by the US administration
to pressure Iran.

 وأستاذ تاريخ الرشق األوسط املعارص،مدير مركز دراسات الخليج
 توىل رئاسة قسم العلوم اإلنسانية.املشارك يف جامعة قطر
 عمل أستاذًا يف برنامج.) يف الجامعة نفسها2016-2011(
الدراسات اإلسالمية ومركز الدراسات اإلسرتاتيجية بالجامعة
 ثم مدي ًرا ملركز،زميل باحثًا
ً
 كام عمل.)2009-2007( األردنية
الدراسات اإليرانية يف معهد الدراسات اإلسالمية والرشق
.)2006-2003( أوسطية بجامعة درم يف اململكة املتحدة

العامل اإليراين يف العالقات الخليجية – األمريكية
 األمريكية مرة أخرى- حرضت إيران يف مشهد العالقات الخليجية
 وارتبط هذا الحضور مبلفات.خالل السنوات القليلة املاضية
 ثم،2015 عديدة عىل رأسها االتفاق النووي اإليراين عام
 والعقوبات األمريكية2018 االنسحاب األمرييك من االتفاق عام
. ويضاف إىل ذلك الدور اإليراين يف اليمن،تجاه إيران
تناقش الدراسة دور العامل اإليراين بشأن التأثري يف مسار
 وال سيام يف ظل إدارة،تطور العالقات الخليجية األمريكية
 كام تناقش تأثري تلك العالقات.الرئيس األمرييك دونالد ترامب
 وال سيام الجانب االقتصادي،يف تطورات امللف اإليراين
 وتسعى إىل البحث يف طبيعة السلوك اإليراين.والسيايس
 لتحليل الدور اإليراين وتأثريه يف،مع دول الخليج العربية
 وال سيام أن،العالقة بني دول الخليج العربية والواليات املتحدة
 الخليجية شهدت توت ًرا منذ توقيع الرباعية- العالقات اإليرانية
َ
 وتركز.االتفاق النووي مع إيران
الدولية والواليات املتحدة
الدراسة عىل األدوات التي تبنتها إيران يف التأثري يف تطور
.العالقات بني دول الخليج العربية والواليات املتحدة
ً تقدم هذه الدراسة أمثل
ة من الرواية اإليرانية التي شهدت
 كام تقدم،تحولً خالل فرتة ما قبل االتفاق النووي وما بعدها
 وتجميده االتفاق، ترامب،تأثري سياسة الرئيس األمرييك
النووي مع إيران والعقوبات االقتصادية التي اتخذتها اإلدارة
.األمريكية؛ بهدف الضغط عىل إيران
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.طالبة دكتوراه يف برنامج الدراسات الخليجية بجامعة قطر
تهتم عىل نحو خاص بتطوير االقتصاد املعريف يف الخليج
 كتبت عن القضايا.العريب والقضايا املعارصة يف املنطقة
. وعن آثارها يف املجتمع،السياسية واالقتصادية يف املنطقة
.عملت مدة عرش سنوات يف وزارة االقتصاد والتجارة القطرية

The Future of Gulf Relations in light of Political
Differences between GCC Countries

 منذ تأسيسه عام،أصبح مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 إذ باتت دوله، املحرك الرئيس للهوية الخليجية املشرتكة،1981
 هذه، وقد ساهمت.أكرث التجليات امللموسة للهوية اإلقليمية
 يف بلورة الشخصية، عىل نحو حاسم،املؤسسة الدولية
.الخليجية يف مجال العالقات الدولية

Since its establishment in 1981, the Gulf Cooperation
Council (GCC) has become a key driver of common Gulf
identity and has decisively contributed to the creation
of a Gulf personality in international relations. Today,
however, the GCC stands before major challenges, the most
important of these being the political differences among
its member states and the lack of a unified political vision
for the region’s future – differences that have also become
increasingly evident after the Arab Spring. In this context,
this paper attempts to examine the concept of Gulf identity,
study the factors that prompted the countries to foster this
identity during certain periods, identify the factors that
affected the identity on its journey, and define its future.
Furthermore, the paper poses a number of questions
around issues such as the impact of national identity
promotion programs on common Gulf identity. Does Gulf or
national identity come first? And which is more important?
Moreover, do political crises and differences among GCC
countries, and the absence of a common foreign policy
have implications for the Gulf identity?

مستقبل الهوية الخليجية يف ظل الخالفات
السياسية بني دول الخليج العربية

تسعى هذه الدراسة إىل الرتكيز عىل دراسة الهوية الخليجية
 قد تكون أهمها الخالفات،التي تواجه اليوم تحديات رئيسة
 وغياب رؤية سياسية موحدة،السياسية بني الدول األعضاء
 وترى أن هذه الخالفات أخذت تتّضح بصورة.ملستقبل املنطقة
 وتهدف إىل النظر. عىل مر السنني بعد الربيع العريب،متنامية
 والعوامل التي دفعت الدول،يف مفهوم الهوية الخليجية
 وتحديد العوامل،إىل تعزيز هذه الهوية خالل فرتة معينة
. وتحديد مستقبلها،ورها
ّ التي أثرت يف هذه الهوية خالل تط
كام تسعى إىل طرح عدد من األسئلة بشأن قضايا مثل تأثري
:برامج تعزيز الهوية الوطنية يف الهوية الخليجية املشرتكة
أول؛ الهوية الخليجية أم الهوية الوطنية؟
ً فام الذي يأيت
وأي الهويتني أهم؟ وهل لألزمات السياسية والخالفات بني
ّ
دول مجلس التعاون وغياب سياسة خارجية مشرتكة آثار يف
الهوية الخليجية؟
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Shaping and Influencing Identity: International
Determinants of the Identity Formation in the
Arab Gulf States
This paper focuses on the international determinants
of building regional and national identities in the
GCC countries. The core argument of this study is that
international factors are consistently one of the most
important dynamics shaping identity in the Arab
Gulf region given its unique location in global energy
markets and strategic importance. The categories for the
international determinants in analysis include but are not
limited to the pan-Arab movement, the Iranian Revolution,
oil economy and intra-GCC disputes. Pan-Arabism, panIslamism, the Iraqi invasion of Kuwait, international
labour flow and intra-GCC disputes all left a mark on the
construction of identities in the Gulf region. Despite the
gap in the literature on the role of international factors
in determining national identities, this paper concludes
that such factors are quite influential in giving direction
to identity formations in the Gulf region.

.طالبة دكتوراه يف جامعة الرشق األوسط التقنية بأنقرة
 لديها العديد.)2016-2014( مساعدة باحث يف جامعة قطر
من املؤلَّفات واألوراق البحثية التي تناولت موضوع العالقات
بني الواليات املتحدة ودول الخليج يف سياق الرشق األوسط
 بجامعة كامربيدجGRM  شاركت يف مؤمتر أبحاث الخليج.الجديد
.2018 عام

 املحددات الدولية:تشكيل الهوية والتأثري فيها
لتشكّل الهوية يف دول الخليج العربية
تركز هذه الدراسة عىل املحددات الدولية لبناء الهويات
اإلقليمية والوطنية يف بلدان مجلس التعاون لدول الخليج
 وتكمن الحجة األساسية يف أن العوامل الدولية واحدة.العربية
من أهم ديناميات تشكيل الهوية يف منطقة الخليج العريب؛
نظ ًرا إىل موقعها الفريد يف أسواق الطاقة العاملية وما
.تتمتع به من أهمية إسرتاتيجية
إن املحددات الدولية التي تعتمد عليها هذه الدراسة يف
 هي الحركة القومية،التحليل؛ عىل سبيل املثال ال الحرص
 والنزاعات داخل، واالقتصاد النفطي، والثورة اإليرانية،العربية
 وترى الدراسة أن الحركتني العروبية.دول مجلس التعاون
، وتدفق العاملة الدويل، والغزو العراقي للكويت،واإلسالمية
 تركت آثارها يف مسألة،والنزاعات داخل دول مجلس التعاون
 عىل الرغم من نقص األدبيات.بناء الهويات مبنطقة الخليج
 تخلص،عن دور العوامل الدولية يف تحديد الهويات الوطنية
ريا يف توجيه
ً ريا كب
ً الدراسة إىل أن هذه العوامل تؤثر تأث
.تشكّالت الهوية يف منطقة الخليج
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The Gulf identity vs. the European Identity:
a Comparative Study of Identity Construction
This study uses motivated identity construction theory
to question the identity construction motives behind
the European Union and the Gulf Cooperation Council.
Initially oriented to study individual behaviors, this paper
begins from the understanding that state acts reflect a
group or individual’s choices and decisions. It attempts
to apply an analysis of these motives to state attitude
towards constructing or adopting an identity. Accordingly,
it assumes that the motives that drive the state identity
construction processes are not the same psychological
motives that compel individuals to join a social group.
From this perspective identity construction is a state
political act submitted to the common motives of the state
acts. In this work, two groups of motives are considered.
The push factors cover a set of political and economic
factors, whereas the pull factors involve cultural legacy
and geostrategic contest.

طالبة دكتوراه تُع ّد رسالة مزدوجة اإلرشاف بني جامعة سوسة
.بتونس وجامعة هامبورغ األملانية يف مجال القانون واالقتصاد
شغلت وظيفة مساعد تدريس وبحث يف جامعة سوسة بتونس
 كام،يف اختصاص القانون الدويل العام والقانون االقتصادي
شغلت وظيفة مختص قانوين يف مجال العدالة االنتقالية
 تعمل حاليًا مساعدة مشاريع.لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة
.لدى مؤسسة فريدريش إيربت األملانية

 دراسة:الهوية الخليجية مقابل الهوية األوروبية
مقارنة يف بناء الهوية
تعتمد هذه الدراسة نظرية بناء الهوية املحفّز لدراسة الدوافع
الكامنة وراء بناء الهوية يف االتحاد األورويب ومجلس التعاون
 إذ إنها سريورة دمجت يف ثناياها العديد،لدول الخليج العربية
 يف،من الرسديات املختلفة واملتضاربة يف االتحاد األورويب
.حني مل تتمكّن من طمس الحدود بني الهويات يف الخليج
 ومن، تنزع هذه النظرية إىل دراسة سلوكيات األفراد،ًبداية
م تنطلق الدراسة من فهمٍ مفاده أن أفعال الدولة تعكس
ّ ث
 يف سعيها إىل تطبيق،خيارات الجامعات أو األفراد وقراراتهم
تحليل الدوافع عىل موقف الدولة تجاه مسألة بناء هوية
 تنطلق الباحثة من فرضية، وبنا ًء عليه.محدّدة أو اعتامدها
 ال تشمل،أن الدوافع التي تح ّرك عملية بلورة هوية الدولة
الحوافز النفسية ذاتها التي تحثّ األفراد عىل االنضامم إىل
 فبناء الهوية هو فعل سيايس للدولة.جامعة اجتامعية معينة
.يحيل عىل الدوافع املشرتكة ألفعال الدولة
تناولت الدراسة مجموعتني من الدوافع؛ تشمل األوىل عوامل
،الضغط وهي مجموعة من العوامل السياسية واالقتصادية
 والرصاع،بينام تشمل الثانية عوامل الجذب؛ كالرتاث الثقايف
.الجيوسرتاتيجي
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US-Gulf Relations and Their Transformations
during the Trump Presidency
The election of Donald Trump in 2016 marks the advent
of a new phase in US-Gulf relations. Since becoming
president, Trump has pressured the Gulf states to accept
US decisions, snubbing the advice of American sovereign
and political institutions that have a broader knowledge of
Gulf and Arab relations with the United States. This paper
argues that Washington adopted a policy of pressure on
the Gulf states towards issues such as Iran, oil prices, arms
contracts, and the war in Yemen. Trump’s administration
put a strain on relations between the Gulf states, resulting
in the Qatar blockade crisis of June 2017. Consequently, the
Trump administration transferred the US embassy from
Tel Aviv to Jerusalem and unilaterally revoked the nuclear
agreement with Iran in May 2018. He stepped up the war
on terror, disregarding human rights and peaceful Islamist
currents such as the Muslim Brotherhood. Conversely,
this contributed to several conflicts coming to a head,
most recently the assassination of Saudi journalist Jamal
Khashoggi at the Saudi consulate in Istanbul. The study
concludes that Gulf Arab states such as Kuwait, Qatar and
Oman have made attempts to alleviate the US intervention
and the US midterms have predicted a change in the
balance of power in the United States. These factors will
affect President Trump’s aggressive policy towards issues
such as the Yemen war and the blockade on Qatar.

 عمل سابقًا باحثًا.أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت
زائ ًرا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات خالل الفرتة
-2017  وأستاذًا زائ ًرا يف جامعة قطر خالل الفرتة،2017-2016
 وآخرها كتاب بعنوان، له العديد من املؤلفات والدراسات.2018
"النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت" الصادر عن
.)2018( املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام

العالقات الخليجية – األمريكية وتحوالتها يف عهد
الرئيس األمرييك دونالد ترامب
،تنطلق الورقة من فرضية مفادها أن انتخاب الرئيس األمرييك
 ميثل بداية مرحلة جديدة يف العالقات2016  عام،دونالد ترامب
 بدأ الضغط املبارش، فمنذ انتخاب ترامب. األمريكية- الخليجية
عىل دول الخليج العربية للقبول بقرارات أمريكية من دون أدىن
التفات إىل آراء مؤسسات سيادية وسياسية أمريكية متتلك
.معرفة أشمل بالعالقات الخليجية والعربية بالواليات املتحدة
ترى الورقة أن الواليات املتحدة بدأت يف عهد الرئيس ترامب
بانتهاج سياسة الضغط عىل دول الخليج العربية تجاه ملفات
 والحرب، وعقود األسلحة، وأسعار النفط، إيران:محددة مثل
 وقد شجعت هذه امللفات إدارة ترامب عىل توتري.يف اليمن
 ما أنتج أزمة حصار قطر يف،العالقات بني دول الخليج نفسها
 قامت إدارة ترامب بنقل، يف ضوء ما ورد.2017  يونيو/حزيران
 متجاوزة القرارات،السفارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس
 وألغت االتفاق النووي مع إيران من،1967 الدولية منذ عام
 ورفعت لواء محاربة اإلرهاب من،2018  مايو/جانب واحد يف أيار
دون أدىن اهتامم بحقوق اإلنسان وبوضع التيارات اإلسالمية
 أسهم، يف املقابل.السلمية مثل جامعة اإلخوان املسلمني
 ولعل آخرها اغتيال الصحايف،ذلك يف انفجار رصاعات عدة
 يف القنصلية السعودية يف، جامل خاشقجي،السعودي
.إسطنبول
 األمريكية شهدت- تستتنج الدراسة أن العالقات الخليجية
 من عدد من دول الخليج العربية مثل الكويت،محاوالت عدة
. من أجل التخفيف من حدة التدخل األمرييك،عامن
ُ وقطر و
وترافقت هذه املحاوالت مع ظهور نتائج االنتخابات النصفية
األمريكية التي تنبئ بتغري موازين القوى يف الواليات
 إىل جانب التغيريات يف البيئة،املتحدة؛ فنتائج االنتخابات
 ستؤثر يف السياسة االندفاعية للرئيس،الدولية واإلقليمية
 من أهمها حرب اليمن وحصار،ترامب تجاه جملة من القضايا
.قطر
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باحث وأكادميي عامين .عمل سابقًا مدي ًرا ملركز دراسات الخليج
يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر ،ومدي ًرا ملركز الخليج
لألبحاث يف جامعة كامربيدج .حاصل عىل شهادة املاجستري
يف إدارة األعامل ،واملاجستري يف العالقات الدولية ،وعىل
شهادة الدكتوراه يف االقتصاد السيايس الدويل من جامعة
كامربيدج يف بريطانيا.

التحول يف العالقات السعودية  -األمريكية يف ظل
املتغريات اإلقليمية
تناقش هذه الدراسة التحوالت الجديدة التي مت ّر بها العالقات
السعودية – األمريكية يف ظل اإلدارة األمريكية الحالية ،مع
الرتكيز عىل املتغريات اإلقليمية والدولية ،منذ عهد الرئيس
وصول إىل عهد الرئيس
ً
األمرييك السابق ،باراك أوباما،
األمرييك الحايل ،دونالد ترامب.
ترى الدراسة أن العالقات السعودية  -األمريكية تشهد يف
الوقت الراهن العديد من التحوالت .وتالحظ أن هذه العالقة
التاريخية مرت بالعديد من مراحل التوتر ،يف إثر تغري الخريطة
السياسية بعد الربيع العريب ،ودخول قوى جديدة ومعسكرات
متضادة ،وبروز فاعلني جدد من ميليشيات مسلحة وتنظيامت
إرهابية غري حكومية ،وانبثاق تحالفات جديدة عىل املستويني
اإلقليمي والدويل .وتجادل الدراسة بأن العالقات السعودية
 األمريكية مل تكن يف أفضل حاالتها يف عهد أوباما؛ وذلكبسبب الخالف حول االتفاق النووي اإليراين ،وإقرار قانون
"جاستا" ،وامللفات :السوري ،والعراقي ،واليمني .كام تجادل
بأن هذه التغريات حفزت قيام ترامب باختيار اململكة العربية
السعودية يف أول زيارة خارجية له ،يف  20و 21أيار /مايو
 ،2017وقد اعتُربت زيارة تاريخية مخالفة لتقاليد من سبقه من
م توقيع عدة اتفاقيات
رؤساء الواليات املتحدة .ويف إثرها ،ت ّ
بصفقات غري مسبوقة تصل قيمتها إىل مئات املليارات؛ شملت
مجاالت عدة؛ منها النفط والغاز والتسلح .لكن األزمة الخليجية،
ومن ثم اغتيال الصحايف السعودي جامل خاشقجي ،فتحت
املجال يف اآلونة األخرية لتوتر متصاعد يف العالقات بني إدارة
ترامب وبعض دول الخليج.

Director of the Gulf Studies Center at Qatar University’s
College of Arts and Sciences. Baabood completed MA
degrees in Business Administration and International
Relations in the UK, before also completing a PhD in
Political Economy in Britain.

US-Saudi Relations and Regional Changes
–The study discusses the new transformations in Saudi
American relations under the current US administration,
with a focus on regional and international changes since
the Obama presidency, noting the strained relations under
his administration. The current US president however
chose Saudi Arabia for his first overseas visit on May 20-21,
2017 – a visit deemed historic and in contrast to the usual
tradition of previous presidents of the United States. In its
wake came agreements for unprecedented deals worth
hundreds of billions, encompassing various fields including
oil, gas, and weapons. The Gulf Crisis and then the murder
of Saudi journalist Jamal Khashoggi, however, have recently
led to growing tension in relations between the Trump
administration and some Gulf countries.
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أسامة أبو ارشيد
Osama Abu Irshaid

باحث غري مقيم باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يف واشنطن .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
السياسية والفلسفة من جامعة لوفربا يف بريطانيا .نرش
العديد من الدراسات باللغتني العربية واإلنكليزية ،وشارك
يف تأليف كتابني باللغة العربية عن حركة حامس واملعاهدة
األردنية – اإلرسائيلية.

املوقف األمرييك من األزمة الخليجية:
الخلفيات واآلفاق
تسعى هذه الدراسة إىل رشح االرتباك الذي عانته إدارة
الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،مع إعالن السعودية واإلمارات
والبحرين ،إضاف ً
ة إىل مرص ،فرض حصار يف حزيران /يونيو ،2017
عىل دولة قطر بذريعة دعمها لإلرهاب .وتوضح االنقسام
الحاد الذي ساد يف مؤسسات اإلدارة؛ ففي حني أيد البيت
األبيض الحصار مع بدء األزمة ،عارضته كل من وزاريت الخارجية
والدفاع األمريكيتني .غري أن موقف البيت األبيض ،وموقف
ترامب شخص ًيا ،بدآ مييالن إىل معارضة الحصار متأثرين بضغوط
م بسبب اجتامع القمة الذي جمع
وزاريت الخارجية والدفاع ،ث ّ
ترامب بسمو أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين يف أيلول/
سبتمرب  2017يف نيويورك عىل هامش اجتامعات الجمعية
العامة لألمم املتحدة.
يغي
تحاول هذه الدراسة البحث يف األسباب التي جعلت ترامب
ّ
مقاربته وموقفه من أزمة الخليج ،كام أنها تحاول تلمس آفاق
الدور األمرييك لحلحلة خيوط األزمة الخليجية .وتذهب إىل
أن القمة الثانية ،بني الرئيس األمرييك دونالد ترامب والشيخ
متيم ،سبقها تدشني للحوار اإلسرتاتيجي األمرييك  -القطري
أواخر كانون الثاين /يناير  ،2018يف واشنطن ،برعاية وزي َري
الخارجية والدفاع من البلدين .ورغم أن ذاك الحوار كان األول من
م االتفاق عىل تحويله إىل منتدى
نوعه بني الطرفني ،فقد ت َّ
حوار إسرتاتيجي سنوي بينهام.
كام تبحث الدراسة يف الحيثيات التي استطاعت من خاللها
قطر بنجاح كرس جهود دول الحصار الساعية لعزلها عن الواليات
املتحدة األمريكية وتوتري عالقاتها بها ،بل ترى أن ترامب نفسه
تدخل مرا ًرا ،ضاغطًا ،عىل عواصم دول الحصار للتوصل إىل حل
سيايس مع قطر.

Non-resident researcher at the ACRPS in Washington.
He holds a PhD in Political Science and Philosophy from
Loughborough University, Britain. He has published many
studies in both Arabic and English, and co-authored two
books in Arabic on Hamas and the Jordanian-Israeli treaty.

The US Position on the Gulf Crisis:
Background, Reasons and Prospects
This paper seeks to explain the confusion experienced
by President Donald Trump’s Administration when Saudi
Arabia, the UAE, Bahrain and Egypt announced, in June
2017, their blockade on Qatar, under the pretext that
it was supporting terrorism. This author explores the
stark divisions between different institutions within
the administration. While the White House backed the
blockade at the start of the crisis, the US Departments of
State and Defense opposed it. Influenced and pressured
by these departments, the position of the White House,
and of Trump personally, began to tilt towards opposing
the embargo. The September 2017 summit between Trump
and Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani in New York on
the sidelines of the UN General Assembly also pushed
in that direction. Trump met with al-Thani again at the
White House in April 2018, where they discussed military
cooperation between the two countries, the development
of joint economic relations, and the fight against terrorism.
This study examines the reasons prompting Trump to
change his approach to and position on the Gulf crisis. It
also examines the rationale enabling Qatar to successfully
circumvent the efforts of the blockading states to isolate
it from the United States, and to put a strain on their
bilateral relations.
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منرية الرميحي
Munira Al-Rumaihi

أستاذة علم االجتامع بقسم العلوم االجتامعية يف جامعة
قطر .لها العديد من املؤلَّفات ،آخرها "النمو الحرضي للمدينة
جا" الذي صدر عن
يف مجتمعات الخليج :مدينة الدوحة منوذ ً
دار املعرفة الجامعية يف اإلسكندرية ،عام  .2014شاركت يف
العديد من الورش التدريبية واملؤمترات العلمية حول قضايا
الفكر اإلسالمي والتنشئة االجتامعية للطفل ،ومعوقات عمل
املرأة القطرية يف اإلعالم .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه
يف اآلداب ،ضمن تخصص النظرية االجتامعية ،من جامعة عني
شمس مبرص عام .2007

اآلثار االجتامعية ألزمة حصار قطر يف الهوية الخليجية
اعترب الخليجيون مجلس التعاون لدول الخليج العربية مظلة
خليجية لتوثيق الروابط والصالت بني أفراد شعوبه الذين
تربطهم أوارص القرابة والدم والنسب والجوار والتاريخ
املشرتك والدين واللغة ،باعتباره وسيلة ألوجه التعاون يف
مختلف املجاالت ،وتحقيق حرية االنتقال بني دول املجلس،
ومنفذًا لتحقيق الوحدة السياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية.
تذهب هذه الدراسة إىل أن األهداف املرجوة من دول مجلس
التعاون تحطمت بالنسبة إىل الخليجيني يف  5حزيران /يونيو 2017؛
حيث فُرض الحصار الجائر غري املسبوق عىل دولة قطر وشعبها ب ًرا
وا من شقيقاتها (اململكة العربية السعودية ،واإلمارات
وبح ًرا وج ً
العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،إضافة إىل جمهورية مرص
العربية) .ترى هذه الدراسة أن الحملة املغرضة وجرمية القرصنة
التي تعرضت لها وكالة األنباء القطرية "قنا" متّت ألهداف سياسية
مب ّيته؛ إذ حملت تحريضً ا انتهكت فيه القيم واألخالق كافة ،إضافة
إىل انتهاكها ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تتمحور أهداف الدراسة حول سؤالني :ما أثر أزمة الحصار يف
الجانب االجتامعي ويف بنية األرسة القطرية والخليجية؟ وما
مستقبل؟
ً
مدى تأثري الحصار يف الهوية الوطنية والخليجية
ولإلجابة عن هذين السؤالني ،اعتمدت الباحثة املنهج التحلييل
النقدي ،من خالل اختيار عينة طبقية نسبية من مقاالت كتاب
قطريني محليني رصدوا من خالل مقاالتهم الواقع االجتامعي
القطري والخليجي يف فرتة الحصار ،من  5حزيران /يونيو
 2017إىل  5حزيران /يونيو  ،2018باستخدام أسلوب تحليل
املضمون؛ وذلك لتقديم تحليل نقدي يربز آثار الحصار يف بنية
األرسة القطرية والهوية الخليجية ،بهدف الوصول إىل تصور
استرشايف لتقديم حلول لتاليف ما استحدثته أزمة الحصار يف
بنية األرسة الخليجية بصفة عامة.

Sociology Professor at Qatar University. She has published
several works, most recently a 2014 study on Urban
development in Gulf Societies using Doha as a case study.
She has participated in many workshops and academic
conferences on varied topics such as Islamic thought, child
socialization and constraints on Qatari Women working
in the media. She obtained her PhD in literature from Ain
Shams University specializing in social theory in 2007.

Social Impact of the Blockade on Qatari Identity
Gulf Arabs viewed the GCC, which was established in late
May 1981, as an umbrella to strengthen ties between the
peoples of the Gulf, who are linked by bonds of kinship,
genealogy, proximity, shared history, religion, and
language. It was also a mechanism for cooperation in
various fields, for bringing about freedom of movement
between the GCC states, and a step toward political,
economic, social, and cultural unification. This study
suggests that the hoped-for objectives of the GCC countries
were shattered on June 5, 2017 with the imposition of an
unprecedented and unjust land, sea, and air blockade on
the State of Qatar and its people by its sister Gulf states
)(Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Bahrain
together with Egypt. This study holds that the campaign
of incitement and the criminal piracy suffered by the Qatar
News Agency (QNA) was undertaken for blatant political
purposes. It maintains that the demands of the blockading
states violate the Arab Charter for Human Rights, the GCC
Declaration on Human Rights, the GCC Security Treaty, and
other agreements and charters. The paper attempts to
answer the following questions: What is the social impact
of the blockade? What are its effects on the structure of the
Qatari and Gulf family? And what impact will the blockade
?have on national and Gulf identity in future
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مريم بنت محمد الكواري
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طالبة دكتوراه يف معهد الدراسات العربية واإلسالمية بجامعة
إكسرت .حاصلة عىل شهادة املاجستري يف دراسات الرشق
األوسط بجامعة  SOASللدراسات الرشقية واألفريقية بلندن.
شغلت وظيفة مساعد تدريس بقسم الشؤون الدولية يف
جامعة قطر .لها العديد من اإلسهامات األكادميية ،إضاف ً
ة
إىل األعامل التطوعية والخدمة املجتمعية ،من خالل تأسيس
عدد من املبادرات الشبابية والتطوعية يف قطر.

استخدام الشيالت يف األزمة الخليجية وأثرها يف
بلورة شخصية قطر الوطنية
تكمن أهمية هذه الدراسة يف فهم الدور الذي يؤديه الفن،
وتحديدًا الشعر واألغنية ،يف التحوالت السياسية ،ويف إعادة
إنتاج الهويات يف منطقة الخليج العريب .وتهدف إىل تحليل
استخدام الشعر املحيل واألغاين الشعبية أو ما يسمى
"الشيالت" ،وهو من الرتاث الشعري النبطي ،يف األزمة
الخليجية وبيان أثر ذلك يف بناء الهوية الوطنية .وتتناول
الدراسة مفهوم الهوية وعالقة املوسيقى بتكوين الهويات
السياسية ،ودور التطور التكنولوجي يف خلق الهويات
املختلفة وتصعيدها يف املنطقة ،وفتح املجال أمام عمليات
تطور الهويات عىل املستوى الفردي والجامعي يف آن
واحد .كام تتناول دور الشيالت واألغاين يف تكوين هوية قطر
الوطنية يف أثناء األزمة الخليجية.
توصلت الدراسة إىل أنه ال ميكن االستهانة بالدور الذي أدّته
الشيالت واألغاين يف تصعيد األزمة الخليجية؛ فهي تعترب
حا ذا حدين .فمن جهة استعملتها دول الحصار وسيلة
سال ً
تهدف إىل إضعاف معنويات الشعب القطري وتحطيمها،
وإشعاره بالضعف والهزمية تحت الحصار .ومن جهة أخرى،
تعترب أيضً ا وسيلة دفاع لجأ إليها القطريون من خالل رفع
املعنويات ،وتعزيز الوحدة الوطنية ،واستثارة العصبية الوطنية
والقومية يف مواجهة الغزو الخارجي .ويف اإلطار العام،
فإن استعامل الشيالت واألغاين يف خلق الوعي القومي
والوطني لدى القطريني مل يخرج عن املألوف؛ من ناحية
اضطالع املوسيقى واألغنية بهذه األدوار يف الحركات التحررية
والثورية ،ويف عمليات بناء الهويات أيضً ا.

PhD student at the Institute of Arabic and Islamic Studies,
University of Exeter. She holds an MA in Middle Eastern
studies from SOAS, London. Al-Kuwari has worked as a
teaching assistant in the Department of International
Affairs at Qatar University, and has made many academic
contributions in addition to volunteering and community
service through the establishment of a number of youth
and volunteer initiatives in Qatar.

The Use of Shela Poetry in the Gulf Crisis and its
Impact on the Qatari National Character
This study examines the role played by art, specifically
poetry and song, in political transformations and
reproduction of identities in the Arabian Gulf region.
Specifically, this paper explores the use of local poetry and
folk songs – the shelat, which are part of the Nabatean
poetic tradition – on the Gulf crisis and their impact on
building national identity. The findings demonstrate that
the role played by shelat and songs in the escalation of the
Gulf crisis cannot be underestimated. This is considered a
double-edged sword. On the one hand they were used by
the blockading countries as a means to weaken and destroy
the morale of the Qatari people. On the other hand, they
also served as a means of defense adopted by Qataris to
raise morale, strengthen national unity, and rouse patriotic
and nationalist solidarity in the face of external threat. In
the general context, the use of shelat and songs in creating
nationalist and patriotic awareness among Qataris was
not out of the ordinary, given that music and song played
these roles in liberation and revolutionary movements
and in the processes of identity building.
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طالب دكتوراه بجامعة برونيل ،وباحث يف التمكني الشبايب
وبناء القدرات الوطنية ،وعضو يف املعهد املليك للشؤون
الدولية يف لندن ،ومعهد الرشق األوسط يف واشنطن.
حصل عىل شهادة املاجستري يف دراسات التنمية من كلية
الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة لندن .عمل عدة
سنوات مستشا ًرا للشؤون الحكومية والعامة يف القطاعني
النفطي والحكومي ،وهو مؤسس لعدد من املبادرات الشبابية
واملجتمعية.

الهوية الخليجية املشرتكة وحصار قطر:
آثار األزمة وتداعياتها
تهدف هذه الدراسة إىل مناقشة إشكالية الهوية الخليجية
املوحدة ،والتحقيق يف أسباب فشل هذا املرشوع ونتائج
مروره عرب طريق مأزوم إبان الربيع العريب ،وصولً إىل األزمة
الخليجية التي تجاوزت فيها حدة خالفات "البيت الواحد" كل
الحدود واألعراف املقبولة يف العالقات الدولية؛ وذلك عىل
الرغم من سيل النقاشات التي تخىش عىل الهوية الخليجية
املوحدة من هذه األزمة.
تجادل الدراسة بأنه ال ميكن تحميل هذه األزمة وما شاكلها
من األزمات السابقة مسؤولية إضعاف الهوية الخليجية
املوحدة؛ حيث إن ما تشهده املنطقة من أزمات متكررة ما
هو إال نتاج حتمي للمرشوع الذي عاىن منذ بدايته غياب الرؤية
اإلسرتاتيجية املتكاملة وآليات التطبيق الالزمة ،كام أنه وقع
أحيانًا يف أوحال الشعبوية والرنجسية والفلسفة العبثية عىل
مستوى بعض القيادات السياسية .وتسلط الدراسة الضوء
عىل األزمة الخليجية من جانب اجتامعي ،وتبني أن الرشخ
السيايس يف منظومة مجلس التعاون ما هو إال انعكاس
غطّي باملصالح األمنية القصرية األمد تارةً،
لرشخ اجتامعي ُ
وباملصالح االقتصادية ذات الطبيعة الريعية واملتقلبة تارة
أخرى؛ وذلك عىل حساب آمال شعوب منطقة الخليج العريب
وطموحها.
تستنتج الدراسة أن انفراط عقد مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،عقب األزمة الخليجية ،لن يقدّم أو يؤخّر من النواحي
السياسية واالقتصادية وال حتى اإلدارية؛ وذلك ألن التكامل عىل
أصل .ولعل األزمات املتتالية
ً
عد مل يكن قامئًا
الص ُ
أي من هذه ُ
عا برضورة بناء صيغة وآليات تعاونية مستحدثة عىل
كونت اقتنا ً
ركام مجلس التعاون الذي عاىن حالة الخواء املؤسسايت،
وطغيان األهداف اآلنية ،والدوران يف دائرة الرمزية ،يف بناء
املرشوع اإلقليمي ،من دون تحفيز حقيقي ألي تعاون جامعي
عىل مستوى الدول والشعوب.

PhD student at Brunel University and a researcher on
youth empowerment and national capacity building. He
is a member of the Royal Institute of International Affairs
in London and the Middle East Institute in Washington. He
holds an MA in Development Studies from SOAS, London
and a BA in International Affairs from Qatar University.
Al-Hashemi has also worked for a number of years as a
consultant on government and public affairs in the oil
and government sectors, as well as founding a number
of youth and community initiatives.

The Shared Gulf Identity and the Crisis: Impact
and Repercussions
This paper discusses the issue of a unified Gulf identity and
examines the reasons for the failure of this project and the
difficulties it experienced during the Arab Spring and up
until the Gulf crisis. It argues that this crisis and previous
ones cannot be blamed for weakening the unified Gulf
identity, since the recurrent crises in the region are the
inevitable result of the project of a unified identity. From
the outset, this project has suffered from the absence of an
integrated strategic vision and necessary implementation
mechanisms, and has, at times, been prey to the populism,
narcissism and absurdism of some political leaders. The
author aims to shed light on the social aspect of the Gulf
crisis and shows that the political divide in the GCC system
is only a reflection of a social divide which is covered up
at times by short-term security interests and at others by
economic interests of a rentier and volatile nature. The
paper concludes that the breakup of the GCC following the
Gulf crisis will neither be hastened nor delayed in political,
economic, or even administrative terms, because no such
integration at any of those levels previously existed.

45

يوسف بن حمد البلويش
Yousuf Hamad Al Balushi

Omani researcher who holds a PhD in Political Economy
from Kings College, London and previously a consultant
on foreign direct investment statistics with the IMF. He
has published many studies, research papers and chapters
in various books, and authored "The Omani Economy:
Globalization and the Winds of Change". He co-edited the
volumes "Economic Diversification in the Gulf Region: The
Private Sector as an Engine for Growth and Sustainable
Development", and "Economic Diversification in the Gulf:
International Comparisons".

 حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد.باحث عامين
 عمل مستشا ًرا.السيايس من كنجز كولج يف جامعة لندن
لصندوق النقد الدويل لشؤون إحصاءات االستثامر األجنبي
 نرش العديد من الدراسات البحثية والفصول يف كتب.املبارش
،" أصدر كتاب "االقتصاد العامين العوملة ورياح التغيري.مختلفة
وشارك يف تحرير كتابني أحدهام عن التنويع االقتصادي يف
.دول الخليج العربية

The Future of Shale Oil and its Implications for USGulf Relations

يف إطار التغريات الهيكلية التي يشهدها العرض والطلب
 والتي من املؤكد أنه سيكون لها آثار،عىل النفط يف العامل
بعيدة املدى يف الدول املنتجة واملصدرة للنفط واملعتمدة
ما عىل هذه الدول التكيف
ً  يصبح لزا،أساسا عىل إيرادات النفط
ً
 تتمحور هذه الدراسة حول األسئلة الرئيسة.مع الواقع الجديد
 ما واقع العرض والطلب عىل النفط ومستقبله؟ وما:التالية
تداعياته عىل العالقة بالواليات املتحدة األمريكية؟ وما آليات
التكيف مع آثاره االقتصادية يف الخليج العريب؟

What is the reality and future for oil supply and demand?
What are the implications of this for relations with the
United States. And what are the mechanisms to adapt to
its economic impact on the Arabian Gulf? These are the key
questions addressed in this study. It is a salient attempt
to shed light on one of the most important variables in
the future oil equation; the transformation of the United
States into an oil and gas producer and exporter. The
paper also aims to shed light on the implications of this
on relations with the Arab Gulf states from an economic
perspective. The three-part study examines the changes
to supply and demand on the global oil and gas market;
the impact of changes to the oil and gas market on
relations with the Arab Gulf states; and the importance
of enhancing economic diversification in the Arab Gulf
states, especially when dealing with oil revenues. The
paper aims to clarify the importance of the transition of
regional economies to a new development model based
on production and the enhancement of local added value
achieved by the petroleum sectors. It also aims to make
clear the necessity of adopting long-term fiscal policies
that recognize the nature of the coming transformations
in the global oil market.

مستقبل النفط الصخري وتداعياته عىل العالقات
الخليجية – األمريكية

تستمد هذه الدراسة أهميتها من محاولة تسليط الضوء عىل
أحد أهم املتغريات يف معادلة مستقبل النفط؛ املتمثّل يف
.تحول الواليات املتحدة إىل دولة منتجة ومصدرة للنفط والغاز
وتهدف إىل تسليط الضوء عىل تداعيات ذلك عىل العالقات
 وإىل توضيح أهمية،بدول الخليج العربية من منظور اقتصادي
 قوامه،انتقال اقتصادات املنطقة إىل منوذج جديد للتنمية
اإلنتاج وتعزيز القيمة املضافة املحلية املتحققة من القطاعات
 كام تهدف إىل توضيح رضورة اتباع سياسات مالية،النفطية
بعيدة املدى تدرك طبيعة التحوالت املقبلة يف سوق النفط
.العاملية
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، اللبنانيةPetroleb ما لعمليات رشكة برتوليب
ً عمل مدي ًرا عا
 مستشار إسرتاتيجي سابق يف.يف مجال التنقيب عن النفط
، ومجلس إدارتهاQP األبحاث واإلعالم يف رشكة قطر للبرتول
ويف مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
 كام توىل سابقًا منصب كبري مستشاري الرئيس،القطري
 حاصل عىل شهادة.QPI التنفيذي لرشكة قطر للبرتول الدولية
.الدكتوراه يف اقتصاديات الطاقة من جامعة غرينوبل الفرنسية

Export of US LNG & Impacts on the Gulf Natural
Gas Industry

تصدير الغاز الطبيعي املسال األمرييك وتأثريه يف
صناعة الغاز الطبيعي يف الخليج

There is no doubt that the shale gas revolution in the
US, which started in the middle of the last decade, has
remodeled the whole global gas scene, by transforming
the American market from a growing gas importer to a
major exporter. The Gulf gas exporters, Qatar especially,
have not only lost the huge US market but have seen the
American liquefied gas (LNG) eating away at their global
market shares. Another important effect of US LNG on
the international market is the current oversupply in
the global market which has been pushing prices down
in major gas markets, and consequently decreased the
revenue stream expected by Gulf exporters. This paper
discusses the developments expected to come with the
planned exploitation of shale gas in different regions in
the world (China, North Africa, Canada, etc.) in addition
to the new wave of LNG liquefaction plants around the
globe, encouraged by the decreasing costs of the entire
gas liquefaction chain, the discovery of new, large reserves
in various areas, and the growing appetite of consumers
to import gas in its liquefied form, both for security and
diversification reasons.

ليس هناك من شك يف أن ثورة الغاز الصخري يف الواليات
املتحدة األمريكية التي بدأت يف أواسط العقد املايض قد
 وذلك بعد أن،أعادت بالكامل تشكيل املشهد العاملي للغاز
تحولت السوق األمريكية من مستورد كبري للغاز إىل مصدِّر
، بخاصة قطر،رئيس له؛ إذ مل تخرس دول الخليج املصدّرة للغاز
 بل شهدت أيضً ا اقتطاع الغاز،السوق األمريكية الضخمة فحسب
.الطبيعي املسال األمرييك من حصصها يف السوق العاملية
ترى هذه الدراسة أن التداعيات املهمة األخرى لتدفق الغاز
 والذي ولّد،الطبيعي املسال األمرييك يف السوق الدولية
 أدى إىل انخفاض،فائضً ا يف العرض يف السوق العاملية
 وتناقص اإليرادات التي،األسعار يف أسواق الغاز الرئيسة
.كان يتوقعها املصدّرون الخليجيون
ورات املتوقّعة الناجمة عن
ّ تتناول هذه الدراسة التط
االستغالل املزمع للغاز الصخري يف مناطق مختلفة من
،) وغريها من املناطق،العامل (الصني وشامل أفريقيا وكندا
إضافة إىل املوجة الجديدة من تعزيز بناء محطات تسييل
الغاز الطبيعي املسال يف جميع أنحاء العامل؛ بسبب انخفاض
 واكتشاف احتياطيات،تكاليف السلسلة الكاملة لتسييل الغاز
 وتنامي شهية،جديدة وضخمة للغاز يف مناطق مختلفة
املستهلكني السترياد الغاز يف شكله املسال ألسباب تتعلق
.باألمن أو بتنويع مصادر الطاقة
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أستاذ محارض يف العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة 8
ماي  1945قاملة بالجزائر .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العالقات
م
الدولية والدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة باتنة بالجزائر .مهت ّ
بتحليل السياسة الخارجية من الناحيتني النظرية والتطبيقية ،صدرت
له مقاالت يف عدّة مجالت عربية ،وله مشاركات بحثية يف مؤمترات
علمية داخل الجزائر وخارجها.

بني الرثوة والقوة :االقتصاد السيايس لسياسة
الطاقة األمريكية يف منطقة الخليج العربية
تكمن أهمية هذه الدراسة يف معالجتها موضوع الرثوة والقوة
لسياسة الطاقة األمريكية يف منطقة الخليج العربية وفق مقاربة
االقتصاد السيايس الدويل ،الذي يفرتض عالقة التأثري املتبادل بني
السوق والسياسة الخارجية؛ ذلك أن االقتصاد السيايس الدويل
لكل منها فهمه الخاص
يقدم لنا مقاربتني تحليليتني رئيستنيّ ،
لطبيعة العالقة بني االقتصاد والسياسة ،وفلسفته يف تفضيالت
القوة والرثوة :الليربالية االقتصادية ،والواقعية االقتصادية
"املاركنتيلية".
تهدف هذه الدراسة ،عرب تتبع مسار سياسة الطاقة األمريكية
يف منطقة الخليج العربية ،إىل استقراء عوامل تقرير مصالح
أمن الطاقة األمرييك بني ثنائية األهداف االقتصادية واألهداف
السياسية ،أو أهداف خلق الرثوة وتعظيم القوة ،وعوامل
الرتجيح األمريكية إلحداها عىل حساب األخرى أو الدمج بينهام.
أساسا إىل تقدير مالمح مستقبل التوجه األمرييك حيال
وتهدف
ً
املنطقة ،يف ضوء تفعيل اإلسرتاتيجية األمريكية لالستقالل
الطاقوي.
وتجادل الدراسة بأنه ال ميكن تجاهل التأثري الحاسم للطاقة وخاصة
النفط يف تحقيق التنمية االقتصادية ورفاهية األمم .ومن الواضح
أن ذلك كان أحد العوامل الرئيسة ملا وصف باإلدمان األمرييك
لنفط منطقة الخليج العربية ،بصفتها أهم منطقة يف العامل من
حيث إنتاج النفط والغاز وكذا من االحتياطات العاملية املؤكدة .لكن
املنطقة بوجودها ضمن جغرافية الرشق األوسط تظل موط ًنا دامئًا
لعدم االستقرار السيايس الذي من شأنه أن يؤثر يف إمدادات
النفط الخليجية للواليات املتحدة ،عىل نحو يشكل تهديدًا دامئًا
عا ،وهذا ما يعد بالتأكيد
ألمن الطاقة األمرييك وأمنها القومي تبا ً
مهم بقدر تأثري أهمية العامل االقتصادي يف تأمني العرض،
عاملً
ً
ومن ثم يستدعي الوجود األمرييك يف املنطقة ،ما دامت موط ًنا
ملنافسني قد يلحقون الرضر باملزايا اإلسرتاتيجية واالقتصادية التي
تحتكرها الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة.

Lecturer in Political Science and International Relations
at the 8 May 1945 University of Guelma, Algeria. He was
awarded his PhD in International Relations and Strategic
Studies from the University of Batna, Algeria in 2015. He
is interested in the theory and practice of foreign policy
analysis and has published articles in Arab journals and
made research contributions at academic conferences
inside and outside of Algeria.

Between Wealth and Strength: The Political
Economy of US Energy Policy in the Arabian Gulf
Region
Examining the issue of wealth and power for American
energy policy in the Arab Gulf region, this study uses
the approach of international political economy, which
assumes a relationship of mutual influence between
the market and foreign policy. By tracking the course of
American energy policy in the Arabian Gulf region, the
paper aims to deduce factors determining US energy
security interests situated in the tension between
economic and political objectives– or the goals of wealth
creation and maximization of power – and factors of
American self-interest at the expense of others, or the
combination of both. The main objective of the study
is to assess the future of the US orientation toward the
region in light of the activation of the US strategy for
energy independence. The study is divided into five axes:
the political economy of energy security; from security of
supply to national security; the mechanisms of the search
;for wealth; the American addiction to the Arab Gulf oil
and whether the Gulf region is becoming less important.
Final conclusions are made about American energy policy
in the Gulf region from a mercantilist perspective: wealth
in the service of power.

48

حسن جوهر
Hasan Joher

Associate Professor and Head of the Political Science
Department, Kuwait University. He was awarded his PhD
in Political Science from the University of Florida in 1989.
He has held several positions, most notably Member
of the Kuwaiti National Assembly, 1996-2012. He has
authored many academic and research publications on
Gulf security, political Islam, and energy affairs.

 وأستاذ مشارك يف قسم،رئيس قسم العلوم السياسية
 حاصل عىل شهادة.العلوم السياسية بجامعة الكويت
الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة والية فلوريدا
 أهمها عضو مجلس األمة، شغل العديد من املناصب،1989
 له العديد من املؤلَّفات.2012-1996 يف الكويت خالل الفرتة
البحثية واألكادميية يف أمن الخليج واإلسالم السيايس
.وشؤون الطاقة

Characteristics and Limits of Shared Gulf Identity

سامت الهوية الخليجية املشرتكة وحدودها

This study examines the factors necessary to enhance
the status, internal cohesion, and regional integration of
the Arab Gulf states. In this context, the paper explores
the problems facing the Gulf identity, especially given
expanding globalization and the steps required to form
a unifying transnational identity between the Gulf
States. It seeks to discover the components necessary
for the transition from a national identity to a regional
identity with clear legal, political and cultural features
and defined aims connected to this new affiliation. The
paper also investigates the obstacles to a Gulf identity
since the creation of the Gulf Cooperation Council
(GCC) and considers the issue of drawing consistent and
sustainable future features of Gulf identity that reflect
the political reality of each Gulf country individually. The
study is divided into four sections: national identity and
transnational identity; national and regional Gulf identity;
Gulf identity between aspirations and problems; and
imbalances in the unified Gulf identity. It concludes that
the Gulf has been slow to foster clear regional identity
or to add value to the existing national identities. The
faults are in the national identities themselves, which
are supposed to be the groundwork for the new collective
identity. It is important to rebuild the national Gulf identity
on the principle of citizenship and translate it into practice.
The paper recommends that any regional integration
success at the institutional and cultural level requires
greater balance in foreign policy and economic affairs
and coherent harmonized policies to bridge differences
on strategic issues.

تبحث هذه الدراسة يف مقومات تعزيز مكانة دول الخليج
 ولهذا تتناول. وتكاملها اإلقليمي، ومتاسكها الداخيل،العربية
 وال سيام،بالدرس اإلشكاليات التي تواجه الهوية الخليجية
 تهدف الدراسة إىل البحث يف.مع تنامي ظاهرة العوملة
الهوية الخليجية؛ من أجل تشكيل هوية جامعة وعابرة للحدود
 كام تهدف إىل تشخيص مقومات االنتقال.بني دول الخليج
من الهوية الوطنية إىل هوية إقليمية واضحة املعامل يف
.أبعادها القانونية والسياسية والثقافية
تحاول الدراسة النظر يف مسألة رسم معامل مستقبلية
 تحايك الواقع،متجانسة ومستدامة للهوية الخليجية
 ووفق مؤرشات،السيايس لكل دولة خليجية عىل حدة
العالقات البينية واملؤسسية يف ظل تأثريات املحيط الخارجي
 واستنتجت الدراسة أن املسرية.ببعديه اإلقليمي والدويل
الخليجية بطيئة يف بلورة هوية إقليمية واضحة املعامل
 وأن،أو تشكيل قيمة مضافة إىل الهويات الوطنية القامئة
 والتي،مكامن الخلل هي يف الهويات الوطنية نفسها
يفرتض أن تكون مبنزلة األرضية املمهدة بصفتها نواة للهوية
 وأن مثة أهمية إلعادة بناء الهويات الخليجية،الجامعة الجديدة
.الوطنية عىل مبدأ املواطنة ومتطلباتها وآليات ترجمتها عمليًا
ولهذا تويص بأن أي نجاح للتكامل اإلقليمي عىل املستوى
املؤسيس والثقايف يتطلب املزيد من التوازن يف السياسة
الخارجية والشؤون االقتصادية واالنسجام يف السياسات
.املشرتكة لرأب الخالف بشأن القضايا اإلسرتاتيجية
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Education in Gulf Countries and its Impact on
Forming a Shared Gulf Identity
The data provided in this study may benefit educational
decision-makers in rethinking how to include national
identity in the social studies curricula in the Gulf States.
The results obtained will show the extent to which
educational discourse corresponds with political discourse
when it comes to Gulf citizenship. The study reveals the
dimensions of national identity included in social studies
textbooks in Kuwait, Oman, and Saudi Arabia and, using
a comparative approach, demonstrates the status of Gulf
identity in comparison with national, Arab, and Islamic
identity. Divided into three sections, the first deals with the
theoretical framing of the concept of identity and the effect
education has on it. The second discusses the research
problem and its importance and objectives by shedding
light on common Gulf identity. The third presents analysis,
a conceptual framework and the research methodology
on the impact of education on common Gulf identity.
The results reveal that national identity in the textbooks
was more closely linked to common settled life (39.3%),
followed by shared culture (31.7%) while shared history
was the least important factor (29%). Gulf identity received
little mention (7.2%) in comparison with national identity
(48.3%) or Islamic identity (35.1%), while Arab identity
stood at 9.4%. This reflects the gap between the political
discourse that calls for unity and citizenship of the Gulf
and the educational discourse that enshrines and enhances
national independence.

 جامعة السلطان قابوس يف، كلية الرتبية،أستاذ مشارك
 حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف فلسفة.سلطنة عامن
 نُرش له العديد من الكتب يف الرتبية.الرتبية بجامعة غالسكو
 إضافة إىل بحوث يف الدوريات،واملناهج وعالقتها باملواطنة
 ومقاالت يف الصحف واملجالت العامنية،العربية واألجنبية
 عمل مع عدة مؤسسات دولية؛ من بينها مركز.والعربية
 والهيئة اللبنانية، ومؤسسة أديان، واليونسكو،كارنيجي
.للعلوم الرتبوية

الرتبية يف دول الخليج العربية وتأثريها يف تشكيل
هوية خليجية مشرتكة
 والتي،تستمد هذه الدراسة أهميتها من البيانات التي تقدمها
رمبا يستفيد منها متخذو القرار الرتبوي يف إعادة التفكري يف
كيفية تضمني الهوية الوطنية يف مناهج الدراسة االجتامعية
 كام أن النتائج سوف تظهر مدى توافق الخطاب.بدول الخليج
التعليمي مع الخطاب السيايس يف ما يتعلق باملواطنة
.الخليجية
تكشف الدراسة عن أبعاد الهوية الوطنية املضمنة يف كتب
الدراسات االجتامعية يف دولة الكويت وسلطنة عامن واململكة
العربية السعودية؛ وذلك باعتامد منهج مقارن لتوضيح مكانة
ً  مقارن،الهوية الخليجية
، والهوية العربية،ة بالهوية الوطنية
وتبي النتائج أن الهوية الوطنية يف الكتب
.والهوية اإلسالمية
ّ
 وقد،)%39.3( املدرسية كانت أش ّد ارتباطًا بالحارض املشرتك
 بينام حظي املايض،)%31.7( جاءت بعده الثقافة املشرتكة
َ  ومل تح،)%29( املشرتك بأقل نسبة من االهتامم
ظ الهوية
) إذا ما قورنت بالهوية%7.2( الخليجية بنسبة تضمني كبرية
) بينام حصلت%35.1(  أو الهوية اإلسالمية،)%48.3( الوطنية
)؛ ما يعكس الفجوة بني الخطاب%9.4( الهوية العربية عىل
السيايس الذي ينادي بالوحدة واملواطنة الخليجية والخطاب
.التعليمي الذي يكرس االستقاللية الوطنية ويعززها
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 تدير.خبرية تربوية لدى وزارة الرتبية والتعليم العامنية
حاليًا دار نرش عامنية أنتجت عرشات الكتب يف فروع املعرفة
 حاصلة عىل شهادة املاجستري يف الرتبية من.املختلفة
ً  عملت باحث.جامعة غالسكو بإسكتلندا
ة ضمن فرق بحثية يف
 وقصص، نُرش لها عدة كتب علمية.مشاريع بحثية ممولة محلية
. إضافة إىل أبحاث علمية باللغتني العربية واإلنكليزية،لألطفال

الرتبية يف دول الخليج العربية وتأثريها يف تشكيل
هوية خليجية مشرتكة

Education in Gulf Countries and its Impact on
Forming a Shared Gulf Identity

 والتي،تستمد هذه الدراسة أهميتها من البيانات التي تقدمها
رمبا يستفيد منها متخذو القرار الرتبوي يف إعادة التفكري يف
كيفية تضمني الهوية الوطنية يف مناهج الدراسة االجتامعية
 كام أن النتائج سوف تظهر مدى توافق الخطاب.بدول الخليج
التعليمي مع الخطاب السيايس يف ما يتعلق باملواطنة
.الخليجية

The data provided in this study may benefit educational
decision-makers in rethinking how to include national
identity in the social studies curricula in the Gulf States.
The results obtained will show the extent to which
educational discourse corresponds with political discourse
when it comes to Gulf citizenship. The study reveals the
dimensions of national identity included in social studies
textbooks in Kuwait, Oman, and Saudi Arabia and, using
a comparative approach, demonstrates the status of Gulf
identity in comparison with national, Arab, and Islamic
identity. Divided into three sections, the first deals with the
theoretical framing of the concept of identity and the effect
education has on it. The second discusses the research
problem and its importance and objectives by shedding
light on common Gulf identity. The third presents analysis,
a conceptual framework and the research methodology
on the impact of education on common Gulf identity.
The results reveal that national identity in the textbooks
was more closely linked to common settled life (39.3%),
followed by shared culture (31.7%) while shared history
was the least important factor (29%). Gulf identity received
little mention (7.2%) in comparison with national identity
(48.3%) or Islamic identity (35.1%), while Arab identity
stood at 9.4%. This reflects the gap between the political
discourse that calls for unity and citizenship of the Gulf
and the educational discourse that enshrines and enhances
national independence.

تكشف الدراسة عن أبعاد الهوية الوطنية املضمنة يف كتب
الدراسات االجتامعية يف دولة الكويت وسلطنة عامن واململكة
العربية السعودية؛ وذلك باعتامد منهج مقارن لتوضيح مكانة
ً  مقارن،الهوية الخليجية
، والهوية العربية،ة بالهوية الوطنية
وتبي النتائج أن الهوية الوطنية يف الكتب
.والهوية اإلسالمية
ّ
 وقد،)%39.3( املدرسية كانت أش ّد ارتباطًا بالحارض املشرتك
 بينام حظي املايض،)%31.7( جاءت بعده الثقافة املشرتكة
َ  ومل تح،)%29( املشرتك بأقل نسبة من االهتامم
ظ الهوية
) إذا ما قورنت بالهوية%7.2( الخليجية بنسبة تضمني كبرية
) بينام حصلت%35.1(  أو الهوية اإلسالمية،)%48.3( الوطنية
)؛ ما يعكس الفجوة بني الخطاب%9.4( الهوية العربية عىل
السيايس الذي ينادي بالوحدة واملواطنة الخليجية والخطاب
.التعليمي الذي يكرس االستقاللية الوطنية ويعززها
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عضو هيئة تدريس بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي يف كلية
 حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف.الرتبية بجامعة الكويت
 لها.فلسفة الرتبية يف اإلدارة الرتبوية من الجامعة األردنية
 آخرها "شهادة التزام مديري،العديد من البحوث املنشورة
مدارس التعليم العام يف دولة الكويت بأخالقيات العمل
،"اإلداري وأثره عىل مستوى رضا املعلمني عن بيئة العمل
.يف "مجلة العلوم الرتبوية" بجامعة القاهرة

Higher Education Institutions in the Arab Gulf
Countries and their Role in Building a Shared Gulf
Identity

تسعى الدراسة إىل تع ّرف دور املؤسسات التعليمية يف بناء
الهوية الوطنية الخليجية وتعزيزها من خالل تع ّرف أهمية دور
 ودور النشاطات الطالبية، ودور أعضاء هيئة التدريس،املناهج
 تنبع قيمة هذه الدراسة من أهمية.يف تعزيز الهوية الخليجية
دور املؤسسات التعليمية يف دول مجلس التعاون لدول
.الخليج العربية يف بناء الهوية الوطنية الخليجية وتعزيزها
 وقد تكونت،ة لهذه الدراسة
ً واستخدمت الباحثة االستبانة أدا
 وعضو هيئة، فقرة موزعة عىل ثالثة أبعاد (املنهج15 من
 وطبقت عىل عينة عشوائية،) والنشاطات الطالبية،التدريس
. طالبًا ثانويًا وجامعيًا483 قوامها

This study examines the role of educational institutions
in building and strengthening Gulf national identity by
determining the importance of the role of curricula, the
role of teaching staff, and that of student activities in
fostering Gulf identity. This study proposes that educational
institutions, whether schools or in higher education, are
the main nurturer of young people, and, after the family,
they have a prominent role in building and developing
individual values at the different stages of education.
Using a questionnaire consisting of 15 sections and applied
to a random sample of 483 high school and university
students the main results of the study were as follows:
(1) respondents considered educational institutions –
both public and higher education – to play a moderately
important role in building Gulf national identity; and (2)
there were no statistically significant differences according
to gender or type of educational institution between the
respondents’ perceptions toward the role of educational
institutions in building Gulf national identity.

مؤسسات التعليم العايل يف دول الخليج العربية
ودورها يف بناء الهوية الخليجية املشرتكة

تذهب الدراسة إىل أن املؤسسات التعليمية ت ُع ّد الحاضن
 سواء كانت مؤسسات التعليم العام،األكرب لفئة الشباب
 بعد- ن لها دو ًرا بارزًا
ّ  وإىل أ،أم مؤسسات التعليم العايل
 يف بناء قيم الفرد وتنميتها عىل مختلف مراحله- األرسة
 وتوصلت.العمرية التي يقضيها يف التعليم بهذه املؤسسات
ن تصورات أفراد
ّ  إ: من أهمها ما ييل،الدراسة إىل نتائج عدة
العينة لدور املؤسسات التعليمية يف بناء الهوية الوطنية
 كانت، سواء بالتعليم العام أو بالتعليم العايل،الخليجية
 كام توصلت إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة.بدرجة متوسطة
إحصائية بني املتوسطات الحسابية لتصورات عينة الدراسة لدور
املؤسسات التعليمية يف بناء الهوية الوطنية الخليجية يف
 ونوع املؤسسة، بحسب متغري الجنس،ظل التحديات السياسية
.التعليمية
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. بجامعة السلطان قابوس، متخصصة يف التاريخ،طالبة دكتوراه
 أهمها بحثان مشرتكان؛،لها العديد من املشاركات البحثية
أحدهام بعنوان "العالقات التجارية لعامن وأثرها يف النشاط
 يف مؤمتر "تراث عامن البحري" عام،")م1856-1832( املالحي
 واآلخر بعنوان "العالقات االقتصادية بني عامن والهند،2018
."منذ منتصف القرن الثامن عرش حتى مطلع القرن العرشين

US Political Attitudes towards Oman during the
19th and 20th Centuries

تهدف هذه الدراسة إىل بيان األهمية التاريخية للعالقات
 واستعراض الدور الذي أدته عامن منذ، األمريكية- العامنية
،عهد سعيد بن سلطان وانتهاء بحكم السلطان سعيد بن تيمور
،وتنافس الدول األجنبية يف إقامة عالقات تجارية معها
ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية التي متكنت من
الحصول عىل امتيازات عدّة من خالل عقدها معاهدات مع
عامن؛ وذلك من خالل البحث يف واقع العالقات السياسية
 والتوصل إىل أثر عقد االتفاقيات،بني عامن والواليات املتحدة
 وتطور العالقات،بينهام يف عالقاتهام االقتصادية والسياسية
 عىل الرغم من حدوث بعض االضطرابات فيها خالل،بني البلدين
.بعض الفرتات

The study examines the historical importance of OmaniUS relations and provides a review of the role played by
Oman from the era of Sayyed Said bin Sultan up to the
reign of Sultan Said bin Taimur. This involved competition
between foreign countries to establish trade relations with
Oman, foremost among them the United States, which
was able to obtain many concessions through treaties
with Oman. The paper is divided into three main sections.
The first deals with Oman’s commercial relations with
the United States (1806-1856); the second examines the
development of political relations between Oman and the
United States (1856-1932); and the third deals with USOmani relations during the reign of Sultan Said bin Taimur
(1932-1970). The study reaches a number of conclusions
that explain the role of Said Bin Sultan in strengthening
Omani-American relations, despite the existence of
commercial relations between the two countries dating
back to before his reign and the intention of the United
States to establish commercial relations with Oman in the
first place. Although these relations were shaken at times,
they stabilized and developed in the subsequent period.

التوجهات السياسية األمريكية تجاه عامن خالل
القرنني التاسع عرش والعرشين

وتوصلت الدراسة إىل عدد من االستنتاجات توضح دور السلطان
، األمريكية- سعيد بن تيمور يف تقوية العالقات العامنية
عىل الرغم من وجود عالقات تجارية بني البلدين تعود إىل
 وتوجه الواليات املتحدة إىل إقامة،فرتات سابقه لفرتة حكمه
 وقد أخذت هذه،عالقات تجارية مع عامن يف املقام األول
 عىل الرغم من،العالقات يف التطور يف الفرتات الالحقة
.فرتات االنقطاع التي شابتها
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Omani - American Economic Relations under the
Reign of Sultan Said bin Taimur, 1932-1970
The economic relationship between the US and Oman
began with American merchant ships sailing to Omani
ports in Muscat or in East Africa (Zanzibar was under Omani
sway in the eighteenth century). This study focuses on the
reign of Sultan Said bin Taimur (1932-1970) to show the
extent of the developments in the relationship, especially
after the discovery of oil on Omani territory. Divided
into four sections, the first deals with Omani-American
relations during the period 1790-1932; the second with
American-Omani relations during the reign of Said bin
Taimur (1932-1970); the third with trade exchange between
the two countries; and the fourth with Anglo-American
competition. It concludes that economic cooperation
between the United States and Oman began in the 18th
century and further consolidated in the 19th century with
the signing of the first commercial treaties between the
two parties in 1833. The study also makes clear that oil was
an important factor in the economic relationship during
the reign of Sultan Said bin Taimur, deepening economic
and trade relations between the United States and Oman,
which possessed significant oil fields that drew global
attention.

 حاصلة.أخصائية بحوث ودراسات يف شؤون البالط السلطاين
عىل شهادة املاجستري يف التاريخ من جامعة السلطان
 آخرها "مقتطفات من معامل، لها العديد من البحوث.قابوس
السياسة الداخلية والخارجية لرجل الحكمة والسالم" الذي
 و"العامرة والزخرفة،2018 نُرش يف مجلة "قلعة التاريخ" عام
اإلسالمية العامنية يف زنجبار" الذي نُرش يف مجلة "جامعة
.2017 الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية" عام

العالقات االقتصادية العامنية – األمريكية يف عهد
1970-1932 السلطان سعيد بن تيمور
تهدف هذه الدراسة إىل بحث األوضاع االقتصادية بني عامن
 خالل فرتة حكم السلطان سعيد،والواليات املتحدة األمريكية
 من خالل عرض نبذة تاريخية عن أهم االتفاقيات،بن تيمور
 وتوضيح،التجارية التي مهدت لنشوء هذه العالقة بني الطرفني
 كام تسعى إىل إبراز قضية.السلع التجارية املتبادلة بينهام
النفط وما خلفته من التنافس الذي نشأ بني الواليات املتحدة
 مع الرتكيز عىل النزاع النفطي يف واحة الربميي،وبريطانيا
.وتأثريه يف العالقة بني عامن والواليات املتحدة
تأيت هذه الدراسة لتوضح عمق هذه العالقة التي ما زالت
 وذلك عىل الرغم من تغري أشكالها؛ فقد بدأت العالقة،مستمرة
االقتصادية برحالت السفن التجارية األمريكية التي وصلت إىل
 سواء يف مسقط أو يف رشق أفريقيا حيث،موانئ عامن
زنجبار التي كانت ضمن االمتداد العامين يف القرن الثامن
 وتستنتج الدراسة أن التعاون االقتصادي بني.عرش امليالدي
،الواليات املتحدة وعامن بدأ منذ القرن الثامن عرش امليالدي
وأنه اتضح يف القرن التاسع عرش امليالدي مع توقيع أوىل
 وأن النفط كان،1833 املعاهدات التجارية بني الطرفني عام
مهم يف دعم العالقة االقتصادية يف عهد السلطان
مال
ً
ً عا
.سعيد بن تيمور
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Omani - American Economic Relations under the
Reign of Sultan Said bin Taimur, 1932-1970
The economic relationship between the US and Oman
began with American merchant ships sailing to Omani
ports in Muscat or in East Africa (Zanzibar was under Omani
sway in the eighteenth century). This study focuses on the
reign of Sultan Said bin Taimur (1932-1970) to show the
extent of the developments in the relationship, especially
after the discovery of oil on Omani territory. Divided
into four sections, the first deals with Omani-American
relations during the period 1790-1932; the second with
American-Omani relations during the reign of Said bin
Taimur (1932-1970); the third with trade exchange between
the two countries; and the fourth with Anglo-American
competition. It concludes that economic cooperation
between the United States and Oman began in the 18th
century and further consolidated in the 19th century with
the signing of the first commercial treaties between the
two parties in 1833. The study also makes clear that oil was
an important factor in the economic relationship during
the reign of Sultan Said bin Taimur, deepening economic
and trade relations between the United States and Oman,
which possessed significant oil fields that drew global
attention.

 حاصلة عىل.عليا يف عامن
ُ تعمل موظفة بالكلية التقنية ال
.شهادة املاجستري يف التاريخ من جامعة السلطان قابوس
صدر لها كتاب بعنوان "جامل عبد النارص والحركات السياسية يف
 وبحث بعنوان "الدور السيايس لرشكة الهند الرشقية،"عامن
 ضمن،"م2017 م) ديسمرب1823-1783( الربيطانية يف عامن
أعامل املؤمتر الدويل السادس "هيئة الوثائق واملحفوظات
."الوطنية بسلطنة عامن

العالقات االقتصادية العامنية – األمريكية يف عهد
1970-1932 السلطان سعيد بن تيمور
تهدف هذه الدراسة إىل بحث األوضاع االقتصادية بني عامن
 خالل فرتة حكم السلطان سعيد،والواليات املتحدة األمريكية
 من خالل عرض نبذة تاريخية عن أهم االتفاقيات،بن تيمور
 وتوضيح،التجارية التي مهدت لنشوء هذه العالقة بني الطرفني
 كام تسعى إىل إبراز قضية.السلع التجارية املتبادلة بينهام
النفط وما خلفته من التنافس الذي نشأ بني الواليات املتحدة
 مع الرتكيز عىل النزاع النفطي يف واحة الربميي،وبريطانيا
.وتأثريه يف العالقة بني عامن والواليات املتحدة
تأيت هذه الدراسة لتوضح عمق هذه العالقة التي ما زالت
 وذلك عىل الرغم من تغري أشكالها؛ فقد بدأت العالقة،مستمرة
االقتصادية برحالت السفن التجارية األمريكية التي وصلت إىل
 سواء يف مسقط أو يف رشق أفريقيا حيث،موانئ عامن
زنجبار التي كانت ضمن االمتداد العامين يف القرن الثامن
 وتستنتج الدراسة أن التعاون االقتصادي بني.عرش امليالدي
،الواليات املتحدة وعامن بدأ منذ القرن الثامن عرش امليالدي
وأنه اتضح يف القرن التاسع عرش امليالدي مع توقيع أوىل
 وأن النفط كان،1833 املعاهدات التجارية بني الطرفني عام
مهم يف دعم العالقة االقتصادية يف عهد السلطان
مال
ً
ً عا
.سعيد بن تيمور
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The US Military Presence in Oman between 19421972 and its Impact on the Military Stability of the
Gulf Region
Whereas most previous research has dealt with military
relations in the interwar period, this study focuses on the
period from 1942 onwards, when the Sultanate of Oman
and Muscat provided facilities to US military aircraft at a
number of airports and airfields during the Second World
War, until 1980 when an agreement was made allowing
access to Omani facilities. The study aims to trace the
nature of the military facilities provided by the Sultanate
of Oman and Muscat to the United States from 1942 to
1980 and evaluate the impact of Omani-American military
relations on the strategic situation of Oman and the Arab
Gulf states. The study consists of three parts. The first deals
with the harbingers of growth of Omani–US relations
and their development until 1932; the second deals with
Omani–US military relations during the reign of Sultan
Said bin Taimur; and the third deals with the American
military presence in Oman from 1970 to 1980 and its
impact on the countries of the Arabian Gulf region. The
study reveals the nature of the military facilities provided
by the Omani government for military aircraft from the
mid-20th century until the early 1980s. It also explains the
effect of the US military presence in Oman on the strategic
position of Oman and the Gulf states.

مرشفة تاريخ يف املديرية العامة للرتبية والتعليم يف
 طالبة دكتوراه يف تخصص تاريخ عامن العسكري.سلطنة عامن
 صدر لها كتاب "التاريخ.الحديث يف جامعة السلطان قابوس
السيايس والحضاري ملنطقة القابل يف الفرتة من عام
، لها العديد من املشاركات."م1954 /هـ1373-م1856 /هـ1273
 تحوالت العالقة مع قوة:آخرها يف مؤمتر "العرب والهند
ناشئة ومستقبلها" الذي عقده املركز العريب لألبحاث ودراسة
.2018 السياسات عام

الوجود العسكري األمرييك يف عامن يف الفرتة
 وأثره يف االستقرار العسكري ملنطقة1972-1942
الخليج
تكتيس هذه الدراسة أهمية من كونها تتناول فرتة تاريخية
 األمريكية؛ ذلك- مهمة يف تاريخ العالقات العسكرية العامنية
أن أغلبية الدراسات السابقة تناولت فرتة العالقات العسكرية
 بينام سرتكز،يف ما بني الحربني العامليتني األوىل والثانية
 عندما قدمت1942 هذه الدراسة عىل الفرتة املمتدة من عام
سلطنة مسقط وعامن تسهيالت عسكرية للطريان العسكري
األمرييك يف عدد من املطارات واملهابط الجوية العامنية
 عندما عقدت1980  وصولً إىل عام،خالل الحرب العاملية الثانية
.اتفاقية الوصول إىل املرافق العامنية
تهدف الدراسة إىل تتبع طبيعة التسهيالت العسكرية التي
قدمتها سلطنة مسقط وعامن إىل الواليات املتحدة األمريكية
 وتقييم مدى تأثري العالقات العسكرية،1980-1942 يف الفرتة
 األمريكية يف الوضع اإلسرتاتيجي لعامن ودول- العامنية
 وكشفت الدراسة عن طبيعة التسهيالت.الخليج العربية
العسكرية التي قدمتها الحكومة العامنية للطريان العسكري
.األمرييك منذ منتصف القرن العرشين حتى بدايات الثامنينيات
ووضحت تأثري الوجود العسكري األمرييك يف عامن يف الوضع
.اإلسرتاتيجي لعامن ودول الخليج العريب
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ندوة حوارية

Mohamed Ghanem Alrumaihi

محمد غانم الرميحي

Director of the Center for Gulf and Arabian Peninsula
Studies at Kuwait University and Professor of Political
Sociology there. He is a supervisor of postgraduate studies
in sociology and consultant for the Alam al-Maarifa
book series published by the Kuwaiti National Council
for Culture. He has written a number of books on Gulf
societies and Arab culture.

،مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يف جامعة الكويت
 ومرشف الدراسات العليا،وأستاذ االجتامع السيايس فيها
" ومستشار سلسلة كتب "عامل املعرفة،يف علم االجتامع
الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يف
 له عدة مؤلفات متعلقة بدراسات مجتمعات الخليج.الكويت
.والثقافة العربية

Majed Al-Ansari

ماجد األنصاري

Professor of Political Sociology and Researcher in the
Social and Economic Survey Research Institute (SESRI)
at Qatar University. His research interests include social
capital and civil society.

أستاذ علم االجتامع السيايس وباحث يف معهد البحوث
 ترتكز.االجتامعية واالقتصادية املسحية يف جامعة قطر
مجال الرثوة االجتامعية واملجتمع
َ
اهتامماته البحثية يف
 ويعمل مع عدد من املؤسسات الخريية بصفة،املدين
.استشارية

Sharifa Al-Yahyai

رشيفة اليحيائية

Lecturer and Researcher specialized in Women Studies
at the Faculty of Arts and Social Sciences, Sultan Qaboos
University, Oman. Formerly Oman’s Minister for Social
Development (2004-2011).

 ومحارضة يف كلية اآلداب،باحثة متخصصة يف دراسات املرأة
 شغلت سابقًا.والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس
-2004( منصب وزيرة التنمية االجتامعية يف سلطنة عامن
.)2011
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Mohamed Matar

محمد مطر

PhD student in the Gulf Policy Program at the University
of Exeter, United Kingdom, he holds the post of CEO at
Gulf House for Studies and Publishing. He obtained his
MA in International Relations from Exeter University
and has participated in many international conferences.

طالب دكتوراه يف برنامج سياسات الخليج يف جامعة إكسرت
 ويشغل منصب الرئيس التنفيذي للبيت.يف اململكة املتحدة
 حاصل عىل املاجستري يف تخصص.الخليجي للدراسات والنرش
 له العديد من املشاركات.العالقات الدولية من جامعة إكسرت
.يف مؤمترات دولية

Hend Al-Muftah

هند املفتاح

Associate Professor and Vice-President for Administrative
and Financial Affairs at the Doha Institute for Graduate
Studies. She has published many research papers in the
area of human development in international journals,
a book in English entitled Human Capital Formation
in Qatar and another in Arabic, entitled "Concerns in
Administration," and has also contributed chapters to
several books in English.

 ونائبة رئيس الشؤون اإلدارية واملالية يف،أستاذة مشاركة
 لها عدة بحوث منشورة يف.معهد الدوحة للدراسات العليا
.مجاالت التنمية البرشية يف مجالت كثرية عىل نطاق دويل
صدر لها كتاب باللغة اإلنكليزية بعنوان "تكوين رأس املال
 وكتاب باللغة العربية بعنوان "هموم،"البرشي يف قطر
 شاركت يف تأليف عدة فصول يف كتب صدرت."يف اإلدارة
.باللغة اإلنكليزية

Ghanim Al-Najjar

غانم النجار

Professor of political science at Kuwait University,
founder of the Center for Strategic and Future Studies
at the same university, and a member of the Board of
Directors of the Arab Center for Research and Policy
Studies. He has been a visiting professor at a number
of universities, lectured in many foreign and Arab
universities, and is an international expert in many
international organizations. He has many publications
in the fields of human rights and political science.

 ومؤسس،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت
مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية يف الجامعة
 وعضو مجلس إدارة املركز العريب لألبحاث ودراسة،نفسها
 وحارض يف، أستاذ زائر يف عدد من الجامعات.السياسات
 وخبري دويل لدى،العديد من الجامعات األجنبية والعربية
 له مؤلفات عديدة يف.العديد من املنظامت العاملية
.مجايل حقوق اإلنسان والعلوم السياسية
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Amina Al Hajri

أمينة الحجري

Deputy Director General of the Islamic Educational,
Scientific and Cultural Organization (ISESCO) and director
of the Educational Research Center of the Ministry of
Higher Education in Oman. She holds a PhD in Educational
Statistics from the University of Plymouth, UK. She worked
at the Omani Ministry of Education (19962003-) and has
received many awards and certificates in her career, and
has been a member of several NGOs and academic bodies.

تشغل وظيفة املدير العام املساعد للمنظمة اإلسالمية
 ومدير مركز البحث،)للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو
 حاصلة عىل الدكتوراه.العلمي التابع لوزارة التعليم العايل
.يف اإلحصاء الرتبوي من جامعة بليموث يف اململكة املتحدة
.)2003-1996( عملت يف وزارة الرتبية والتعليم العامنية
نالت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية يف مسريتها
وا يف العديد من الجمعيات األهلية
ً  وانتسبت عض،العملية
.والهيئات العلمية

Abed Al Rida Asiri

عبد الرضا أسريي

Kuwaiti researcher and a professor of political science at
Kuwait University. He received his doctorate in political
science and international relations from the University of
California, Riverside. He lectured in the Political Science
Program at the University of the United Arab Emirates
and Kuwait University. Asiri has served as political advisor
to the National Assembly in Kuwait. He has won several
awards and has published numerous works in both Arabic
and English.

 يعمل أستاذًا للعلوم السياسية يف جامعة،باحث كويتي
 حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية.الكويت
 حارض.والعالقات الدولية من جامعة كاليفورنيا يف ريفرسايد
يف برنامج العلوم السياسية بجامعة اإلمارات العربية املتحدة
 عمل مستشا ًرا سياس ًيا ملجلس األمة يف.وجامعة الكويت
 وله العديد من البحوث املنشورة، نال عددًا من الجوائز.الكويت
.باللغتني العربية واإلنكليزية

Ohood al Bulushi

عهود البلويش

Omani academic who also chairs the Department of
Research and Studies at the Center for Omani Studies—
Sultan Qaboos University. She earned a PhD in Applied
Linguistics from the University of Warwick in the United
Kingdom. Her research work is widely published.

 تشغل منصب رئيس قسم البحوث.أكادميية وباحثة عامنية
والدراسات مبركز الدراسات العامنية يف جامعة السلطان
 حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف اللسانيات.قابوس
 لها عدد من املؤلَّفات.التطبيقية من جامعة وارويك بربيطانيا
.واملشاركات البحثية
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Suhaim Al Thani

سحيم آل ثاين

Former Researcher at the Arab Center for Research and
Policy Studies. He has published a number of studies in
academic journals and holds an MA in Political Science
specializing in International Relations from Royal
Holloway College, London.

 له.باحث سابق يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
 حاصل عىل املاجستري.دراسات منشورة يف دوريات محكمة
يف العلوم السياسية يف تخصص العالقات الدولية من جامعة
.رويال هولواي يف لندن

Abdulaziz al Ishaq

عبد العزيز آل إسحاق

A Qatari TV personality who presents the show "You Have
The Decision" for the Qatar Foundation for Education,
Science and Community Development. He worked in
several positions at many institutions including as a
producer and TV presenter for Al Jazeera, as director of
the office of the Qatari Minister of Culture and Director
of the Office of the Secretary General of the National
Council for Culture and Arts and as head of the Media
and Law Department of the Qatar Maritime Festival. He
writes for the Qatari newspapers Al-Watan and Al-Raya
and for the magazine Al-Saqr.

 مقدم برنامج "لكم القرار" الذي تنتجه،إعالمي قطري
 شغل العديد.مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
جا
ً  وعمل منت،من املناصب وتنقل بني العديد من املؤسسات
 ومدي ًرا ملكتب وزير الثقافة،"ومقدّم برامج يف قناة "الجزيرة
 ومدي ًرا ملكتب األمني العام للمجلس الوطني للثقافة،القطري
ورئيسا لقسم اإلعالم والحقوق باللجنة املنظمة
،والفنون
ً
جريدت
َ
 يكتب مقاالت صحفية دورية يف.ملهرجان قطر البحري
." ومجلة "الصقر،"الوطن" و"الراية" القطريتني

Abdul Aziz al-Hurr

عبد العزيز الحر

Director of the Diplomatic Institute - Ministry of Foreign
Affairs of Qatar. Previously, he was the Executive Director
of the Qatar Academy of Finance and Business. He also
served as Director of Al Jazeera Media Training Center
and Director of the Institutional Development Office.
Prior to that, he was Director of the Arab Center for
Educational Training in the GCC (2003-2007). He holds
a PhD in Education from the University of Durham in the
United Kingdom (1996).

 شغل.مدير املعهد الدبلومايس بوزارة الخارجية القطرية
.سابقًا منصب املدير التنفيذي ألكادميية قطر للامل واألعامل
 ومدي ًرا ملكتب،عمل مدي ًرا ملركز الجزيرة للتدريب اإلعالمي
 شغل وظيفة مدير للمركز العريب للتدريب.التطوير املؤسيس
 حاصل عىل.)2007-2003( الرتبوي لدول مجلس التعاون
شهادة الدكتوراه يف الرتبية من جامعة درم يف اململكة
.)1996( املتحدة
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Majed Al-Ansari

ماجد األنصاري

Professor of Political Sociology and Researcher in the
Social and Economic Survey Research Institute (SESRI)
at Qatar University. His research interests include social
capital and civil society.

أستاذ علم االجتامع السيايس وباحث يف معهد البحوث
 ترتكز.االجتامعية واالقتصادية املسحية يف جامعة قطر
مجال الرثوة االجتامعية واملجتمع
َ
اهتامماته البحثية يف
 ويعمل مع عدد من املؤسسات الخريية بصفة،املدين
.استشارية

Fahad Al Fadala

فهد الفضالة

Technical Consultant at the Arab Planning Institute
in Kuwait. He was a faculty member and head of the
Education Department at the Open University of Kuwait
and the faculties of the Public Authority for Applied
Education and Training and a member of the Social
Transformation Management Program at UNESCO.
He holds a PhD in Education from Cairo University and
was awarded the State Prize for Encouragement in the
Humanities and Social Sciences.

مستشار يف الجهاز الفني باملعهد العريب للتخطيط يف
ورئيسا لقسم
،وا يف هيئة التدريس
ً
ً  عمل عض.دولة الكويت
الرتبية يف الجامعة املفتوحة بدولة الكويت وكليات الهيئة
وا يف برنامج إدارة
ً  وعض،العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
 حاصل عىل شهادة الدكتوراه.التحوالت االجتامعية باليونسكو
 نال جائزة الدولة التشجيعية.يف الرتبية من جامعة القاهرة
.يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية

Mohammed Al-Misfer

محمد املسفر

Political science professor at Qatar University. He has
published several books and studies in the fields of
political science and Arab nationalism. A permanent
contributor to the Qatari and Arab press, he holds a
doctorate in political science from New York University.

 له عدة كتب وبحوث.أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر
.يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية
 حاصل عىل.مساهم دائم يف الصحافة القطرية والعربية
.شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك
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Abdullah Al Ghilani

عبد الله الغيالين

Academic and researcher in strategic affairs. He
is interested in issues of Islamic political thought,
American foreign policy, and strategic Gulf affairs. He
has participated in a number of intellectual and political
conferences and seminars in the region and abroad and
has a number of researches and articles on Gulf and
Arab affairs. Al Ghilani received his PhD in International
Relations from the University of Durham in Britain.

 مهتم بقضايا الفكر.أكادميي وباحث يف الشؤون االسرتاتيجية
 والشؤون، والسياسة الخارجية األمريكية،السيايس اإلسالمي
 شارك يف عدد من املؤمترات والندوات.االسرتاتيجية الخليجية
الفكرية والسياسية يف املنطقة وخارجها وله عدد من البحوث
 حصل عىل شهادة.واملقاالت يف الشأن الخليجي والعريب
.الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة درهام يف بريطانيا

Ali Al Sanad

عيل السند

Assistant Professor at the Department of Islamic Studies
at the Faculty of Basic Education at Qatar University. His
PhD thesis, submitted at Cairo University, presented a
comparative study on the varying approaches of the
Muatazalites and Ibn Taymiyya towards the "promotion
of virtue". Al Sanad is a regular media commentator,
and presents the political talk show "The Arab Gulf" on
Al-Araby Television Network.

أستاذ مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الرتبية
 حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة.األساسية
 عن أطروحة بعنوان "قضية األمر،اإلسالمية من جامعة القاهرة
باملعروف والنهي عن املنكر بني املعتزلة وابن تيمية (دراسة
. له عديد األبحاث املنشورة يف مجالت علمية محكمة.")مقارنة
، ومقدِّم لعدة برامج يف الفضائيات العربية،صحايف وإعالمي
.وهو حال ًيا مقدم برنامج "خليج العرب" يف التلفزيون العريب
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