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مقدمة
يتناول منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية يف دورته السادسة ،التي تُعقد يف الفرتة  8-7كانون
رئيسا أول يف محور
عا
األول /ديسمرب " ،2019صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية" موضو ً
ً
رئيسا ثان ًيا يف محور
عا
القضايا الداخلية ،ويناقش "أمن الخليج العريب يف بيئة متغرية" موضو ً
ً
العالقات الدولية.
املحور األول :صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية
ارتبطت املؤسسات العامة يف دول الخليج العربية ،شأنها شأن بقية دول املنطقة العربية والعامل،
بنشأة الدولة وتطور أدوارها السياسية واالقتصادية واالجتامعية .بيد أن السياسات العامة يف دول
الخليج العربية خضعت ،سواء يف تفسريها أو يف عملية صياغتها ،ألنظمة الدولة الريعية التي
ظهرت وتنامى دورها نتيجة الرتاكم الكبري للرثوة النفطية ،وجرى تسخريها لتعزيز السيطرة عىل
املجتمع .وعىل الرغم من أهمية هذه املقاربات التي ركزت عىل مفهوم الدولة الريعية لرشح
عملية صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية ،فإنها غ َّيبت يف أحيان كثرية دور القوى
االجتامعية وتأثريها يف السياسات الحكومية ،وأغفلت الدور الذي يؤديه الفاعلون غري الرسميني؛
ما .كام قلَّلت من أهمية التوازنات القبلية والعائلية
مثل التجار ،ورجال األعامل ،والقطاع الخاص عمو ً
ودور املجالس التمثيلية يف عملية صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية .وال يجوز هنا
مثل) ودورها يف عمليات إعادة الهيكلة
ً
أيضً ا إغفال دور الرشكات االستشارية األجنبية (مكنزي
و"اإلصالحات" املؤسسية التي يشهدها القطاع العام يف مختلف دول الخليج العربية.
من البديهي القول إن السياسات العامة ال ت ُصنع يف فراغ مؤسيس ،وهو املعنى الذي يتبادر
إىل الذهن عندما يتحدث البعض عن غياب دو ٍر فعيل للمؤسسات العامة يف دول الخليج العربية.
ة كبرية يف دول الخليج العربية منذ مطلع سبعينيات القرن
وقد شهدت املؤسسات العامة قفز ً
العرشين بسبب عوامل عديدة أهمها ،منها الطفرة النفطية األوىل التي شهدتها منطقة الخليج
العربية بعد حرب ترشين األول /أكتوبر 1973؛ إذ ارتفع متوسط سعر برميل النفط من  2.3دوال ًرا عام
 1972إىل نحو  10.7دوالرات عام  ،1974ومنها أيضً ا ارتفاع مستوى التعليم وانتشاره يف دول منطقة
الخليج العريب ،إضاف ً
ة إىل دخول العاملة املاهرة التي ساهمت يف بناء الدولة الخليجية الحديثة،
وال سيام العاملة العربية ،التي شكلت من  70إىل  75يف املئة من حجم القوى العاملة األجنبية يف
دول الخليج العربية يف ذلك الوقت.
ومنذ مطلع الثامنينيات ازداد اهتامم صناع السياسات العامة يف دول الخليج العربية ببناء منوذج
تنموي يسهم يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية يف الداخل ،ويدمج اقتصادات دول
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الخليج باالقتصادات العاملية خارج ًيا .وقد سمح دخول عائدات مالية ضخمة ،وال سيام بعد الطفرة
النفطية الثانية التي جاءت عقب الثورة اإليرانية عام  ،1979وارتفاع سعر برميل النفط من  12.7دوال ًرا
عام  1978إىل نحو  28.6دوال ًرا عام  ،1980بتنامي اهتامم دول الخليج العربية بتطوير البنى التحتية
واملؤسسات التعليمية والصحية واملرصفية والتجارية واالستثامرية .وارتبط هذا االهتامم بتوجه
الدولة نحو االستثامر بصورة واسعة يف تطوير القطاع العام ،والتحرر من قيود البنى التقليدية يف
املجتمع لترسيع عملية التحديث والتنمية وبناء الدولة.
يف الحصيلة ،اهتمت السياسات العامة يف دول الخليج العربية خالل املرحلة األوىل من بناء الدولة
بتحقيق التنمية وبناء املؤسسات يف اتجاهني؛ فاالتجاه األول يختص ببناء أجهزة بسط السيادة
والنظام مثل الجيش ،وقوى األمن الداخيل ،ونظام الخدمة املدنية ،والسلطة القضائية ،ومجالس
الشورى ،أما االتجاه الثاين فقد عملت دول الخليج عربه عىل دمج املجموعات غري الرسمية  -الفاعلة
يف املجال العام االجتامعي للدولة ،وأعطتها مكانة رئيسة يف الحفاظ عىل النظام السيايس
واملؤسيس الحديث ،وشملت هذه الفئة نخبة التجار ورجال الصناعة واألثرياء ومالك األرايض الذين
مهم من الوظائف العامة.
أصبحوا يشغلون حي ًزا
ً
ومع بداية التسعينيات ،وانتصار الرأساملية ،وبروز نزعة دولية يف اتجاه الخصخصة ،اتجهت دول
الخليج العربية إىل تعظيم اعتامدها عىل القطاع الخاص .وتزايد الضغط يف هذا االتجاه مع صعود
"إجامع واشنطن" الداعي إىل تحرير قطاع التجارة وخصخصة مؤسسات الدولة وتنويع مصادر الدخل.
بنا ًء عليه ،برزت دعوات يف دول الخليج العربية نحو رضورة تخفيف التدخل الحكومي ،والتوجه نحو
الخصخصة؛ بطريقة تساعد اقتصاداتها عىل متويل إنفاقها من نشاطات اقتصادية وتجارية متنوعة،
مع محاولة التخفيف من سلبيات هذا التوجه.
يف اإلمارات العربية املتحدة ،عىل سبيل املثال ،اهتمت الحكومة االتحادية بالحد من تأثري سياسة
الخصخصة يف اإلمارات األقل ثرا ًء؛ بحيث يتم توفري الخدمات االجتامعية لجميع املواطنني ،وتحقيق أمنهم
الوظيفي بالتوازي .لهذا ،اهتمت الحكومة يف مناقشة عملية الخصخصة بأخذ ثالثة أبعاد يف االعتبار،
هي :حجم القطاع العام وتأثره بحرية السوق العاملي ،وحجم النسبة املخصصة مللكية الدولة مقابل
رشكات القطاع الخاص ،والطريقة (أو اآللية) الواجب اتباعها يف نقل القطاع العام إىل الرشكات الخاصة.
ويف قطر ،اهتمت الحكومة عىل نحو محدود بتوسيع عملية الخصخصة .ورأت ،يف حينه ،أن
مصالح فئات املجتمع العاملة
السياسات العامة ال بد أن تأخذ يف االعتبار ،يف حال تطبيق الخصخصة،
َ
يف مؤسسات الدولة.
ويف اململكة العربية السعودية ،بدأ االهتامم الحكومي بتفعيل دور القطاع الخاص عىل نحو
واسع يف فرتة التسعينيات ،واشتمل ذلك عىل تعديالت مهمة يف الهياكل اإلدارية الحكومية
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عبت
والترشيعات والقوانني .ففي مؤمتر رجال األعامل ،الذي ُ
عقد يف مدينة جدة عام ّ ،1989
الحكومة عن توجهها إىل خصخصة الرشكات اململوكة للدولة؛ يف خطوة أطلقت عليها اسم "خطة
التنمية من أجل تفعيل الخصخصة".
وخالل الفرتة  ،2014-2004راكمت دول الخليج العربية مداخيل كبرية يف رأس املال ،إذ ارتفعت أسعار
النفط العاملية مع الطفرة النفطية الثالثة ،وسجلت أسعار النفط ارتفاعات متتالية بصورة أكرب من
الطفرتني األوىل والثانية؛ فقد ارتفع متوسط سعر الربميل من نحو  25دوال ًرا عام  ،2002ليصل إىل
 65دوال ًرا عام  ،2006وليتجاوز سعره يف منتصف عام  2008عتبة  140دوال ًرا ،قبل أن يرتاجع عام 2014
إىل أدىن معدل له منذ سنوات بنحو  27دوال ًرا للربميل الواحد.
وخالل الطفرة النفطية الثالثة ،اهتم صناع السياسات العامة يف دول الخليج العربية بتعظيم الفائدة
من تراكم رأس املال ،وبدأت دول الخليج العربية تتجه نحو االهتامم بإصدار خطط وإسرتاتيجيات
للتنمية تتامىش مع الخطط والسياسات الدولية من جهة ،واالهتامم باالستثامرات االقتصادية
ريا
الخارجية وتوسيع الصناديق السيادية للدولة من جهة ثانية .إىل جانب ذلك ،أولت الدولة اهتام ً
ما كب ً
باالستثامر والتوسع يف قطاعات أخرى؛ مثل اإلعالم والتعليم والصحة والبحث العلمي .وشهدت دول
ما بالخطط التنموية البعيدة املدى؛ فقد قدمت قطر ،يف متوز /يوليو ،2008
الخليج العربية اهتام ً
خطتها بعنوان "رؤية قطر الوطنية  "2030بهدف تحويل قطر إىل دولة متقدمة قادرة عىل تحقيق
جيل بعد جيل .وكذا فعلت البحرين من خالل
ً
التنمية املستدامة ،وعىل تأمني العيش الكريم لشعبها
"رؤيتنا :رؤية مملكة البحرين االقتصادية حتى عام  ،"2030وأبوظبي عرب "الرؤية االقتصادية 2030
إلمارة أبوظبي" ،والسعودية التي أصدرت رؤيتها التنموية لعام  ،2030وهي رؤية اشتملت عىل
مجموعة من األهداف اإلسرتاتيجية وااللتزامـات الخاصــة املشرتكة لكل من القطــاع العـام والخاص
وغري الربحي .وأصدرت الكويت عام  ،2010رؤيتها بعنوان "رؤية الدولة :الكويت  ،"2035وهدفت من
عامن قد سبقت جميع
خاللها إىل تحويل الكويت إىل مركز مايل وتجاري عاملي .وكانت سلطنة ُ
الدول الخليجية بإعالنها خطتها التنموية لعام .2020
يف سياق متصل ،اهتم صناع السياسات العامة بدول الخليج العربية بإنشاء وتوسيع الصناديق السيادية
عىل غرار دول عديدة يف العامل .وحتى عام  ،2000مل يكن لدى دول الخليج سوى خمسة صناديق
سيادية ،هي :مؤسسة النقد العريب السعودي ،وجهاز أبوظبي لالستثامر ،ورشكة االستثامرات
البرتولية الدولية يف أبوظبي ،والهيئة العامة لالستثامر يف الكويت ،وصندوق االحتياطي العام
عامن .ومنذ ذلك الوقت ،تضاعف عدد الصناديق السيادية الخليجية بإنشاء نحو عرشة صناديق
يف ُ
فضل عن توسيع الصناديق القامئة.
ً
إضافية يف قطر وأبوظبي وديب والبحرين والسعودية،
ومبقدار ما أسهمت السياسات العامة يف دول الخليج العربية يف تحقيق منو اقتصادي وتنموي
وانفتاح اجتامعي وثقايف ،فرضت هذه السياسات جمل ً
ة من التحديات واملشكالت؛ أبرزها أن عملية
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صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية ،عىل اختالف قطاعاتها املالية واالقتصادية
واالجتامعية ،يشوبها الكثري من الغموض؛ فمن غري الواضح كيف تُصنع السياسات العامة وكيف تتغري،
ق َّرر منها .إضافة إىل ذلك ،تتعرض هذه السياسات إىل تشوهات عميقة؛ نتيجة غياب
وما الذي يُ َ
املساءلة والشفافية وحكم القانون والفصل بني السلطات وجدية ومهنية جهاز الدولة اإلداري.
وناد ًرا ما تخضع هذه السياسات لعملية مشاركة يف الصياغة وتقييم دقيق وموضوعي لتكلفتها
وآثارها االقتصادية واالجتامعية ،ومدى قدرتها عىل تحقيق العدالة يف توزيع الرثوة .كام أنه
تول أهمية مؤسسية لرتاكم الخربات؛ نتيج ً
ة لعدم وضوح عملية إقرار السياسات العامة ،وتغيري
َ
ال
مثل.
ً
املستشارين والرشكات االستشارية ،مع قدوم وزير جديد
ما حقيقيًا يف تطوير قطاعات
لهذه األسباب جاءت النتائج متفاوتةً؛ ففي حني حققت هذه الدول تقد ً
الخدمات والصحة والتعليم والبنية التحتية ،فشل بعضها يف تحقيق التنمية املتوازنة واملستدامة،
ومل تشمل الفوائد جميع رشائح املجتمع عىل نحو متسا ٍ
و أيضً ا .كام فشلت هذه الدول بدرجات
متفاوتة يف تنويع اقتصاداتها ،ويف تحقيق ركائز التنمية املستدامة ،واعتمدت سياسات آنية
قصرية األمد يف معالجة املشكالت االقتصادية واالجتامعية البنيوية وتعاملت بطرق شكالنية مع
مقومات بناء مجتمع املعرفة واالقتصاد املعريف ،وأخفقت يف تلبية متطلبات التكتل والتكامل
االقتصادي.
وملواجهة هذه التحديات ،تعالت يف اآلونة األخرية دعوات لتنفيذ إصالحات عميقة؛ بالنظر إىل أن
صنع سياسات عامة رشيدة ال ميكن أن يتم مبعزل عن إصالحات سياسية عميقة ترشك أكرب عدد ممكن
من فئات املجتمع وقواه يف صنعها ،والتعاون يف تنفيذها ،واالستفادة من عوائدها.
ريا ،تطرح أزمة حصار قطر سؤالً جوهريًا حول إمكانية استمرار الحديث عن أهمية تنسيق السياسات
أخ ً
العامة الخليجية وصولً إىل التكامل ،أو بناء منظومة إقليمية تعمل عىل وضع مواثيق ومعايري
ملزمة ال تساعد يف حوكمة املؤسسات يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية فقط ،بل ميكن لها
أن متتد أيضً ا إىل مجال محاربة الفساد والشفافية والرقابة عرب وضع معايري خليجية ملتابعة تنفيذ
وتقييم السياسات العامة يف قطاعات محددة.
ت ُعد السياسات العامة إحدى األدوات التي يعتمد عليها النظام السيايس يف الدولة بهدف السعي
إليجاد حلول للقضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية؛ عىل نحو يتامىش مع رغبات املجتمع
وتطلعاته ،فالسياسات العامة لصيقة مبسألة دور الدولة وتدخلها يف الشأن العام .وتتطلب
مراحل صنع السياسات (وضع األجندة ،وتصميم السياسة ،واتخاذ القرار ،وتنفيذ السياسة ،وتقويم
ري مجموعة من الرشوط السياسية ،واملؤهالت املؤسساتية ،والقدرات الفنية،
السياسة  ...إلخ) توف َ
والجهود التواصلية؛ من أجل تحقيق الفائدة القصوى للمجتمعات الخليجية.
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املحور الثاين :أمن الخليج العريب يف بيئة متغرية
تتزايد التهديدات واملخاطر التي تواجهها دول الخليج العربية عىل مختلف الصعد .فمن ناحية،
ريا منذ عام  ،2014تؤثر يف املالية العامة ومعدالت
ما زالت أسعار النفط ،التي شهدت انخفاضً ا كب ً
النمو االقتصادي لدول الخليج العربية ،مع استمرار ضعف النمو يف القطاعات غري النفطية .ويأيت
ريا ملوقع دول املجلس
ذلك يف سياق تنامي دور الغاز والنفط الحجري ،وهو ما بات ميثل تحديًا كب ً
املنتج األكرب للغاز والنفط يف العامل .إضافة إىل ذلك ،أدت األزمة الخليجية
بوصفها ،مجتمعةً،
َ
والرشخ الذي تسببت فيه إىل تراجع االستثامرات بني دول الخليج العربية ،وتوجه كل دولة إىل صياغة
عالقاتها التجارية الدولية عىل نحو منفرد.
ويف حني يزداد الشعور بأثر الضغوط االقتصادية واملالية التي تواجهها دول الخليج ،تفرض حالة
عدم االستقرار يف املنطقة ،وتراجع الثقة بالسياسات األمريكية ،وزيادة التوتر بني إيران والواليات
املتحدة بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي اإليراين ،أعباء إضافية عىل دول مجلس التعاون،
خاص ً
مجال األمن والدفاع .ويشري أحدث تقرير ملعهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم حول
َ
ة يف
مبيعات األسلحة يف العامل ،إىل أن واردات األسلحة لدول الرشق األوسط ارتفعت بنسبة  86يف
املئة يف الفرتة  .2016-2007أما يف عام  2017وحده ،فقد ارتفع اإلنفاق العسكري يف الرشق
األوسط بنسبة  6.2يف املئة.
وعىل الرغم من انخفاض أسعار النفط وتقلبها خالل السنوات الخمس املاضية ،فقد واصلت دول
خصوصا يف ضوء استمرار األزمة الخليجية التي أصابت مفهوم
الخليج العربية طلبها لألسلحة؛
ً
األمن الجامعي الخليجي يف مقتل ،وغريت تصوراتها للتهديدات التي تواجهها .وتتصدر السعودية
واإلمارات واردات األسلحة يف منطقة الرشق األوسط؛ فقد ارتفع اإلنفاق العسكري للسعودية بنسبة
 9.2يف املئة عام  ،2017وبإنفاق  69.4مليار دوالر ،لتصبح السعودية ثالث َ
ة أعىل إنفاق عسكري يف
العامل ،أما اإلمارات فقد أشار آخر تقدير متاح إلنفاقها العسكري إىل أن ميزانيتها الدفاعية تبلغ 24.4
مليار دوالر أمرييك .وتشري التقديرات الصادرة مؤخ ًرا إىل أن اإلمارات تحتل املستوى الرابع عامليًا
يف معدل استرياد األسلحة؛ فقد بلغت حصتها عام  2017نحو  4.4يف املئة من إجاميل الحصة
العاملية لرشاء األسلحة.
أما بالنسبة إىل قطر ،فقد ارتفعت وارداتها من األسلحة مبعدل  245يف املئة مقارنة بعام ،2011
ومتثل الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة النسب األكرب لواردات األسلحة
القطرية .كام توجد أربع دول خليجية من بني البلدان العرشة ذات العبء العسكري األعىل يف الرشق
عامن ( 12يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل) ،والسعودية ( 10يف املئة من الناتج
األوسطُ :
املحيل اإلجاميل) ،والكويت ( 5.8يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل) ،والبحرين ( 4.1يف املئة
من الناتج املحيل اإلجاميل).
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وإىل جانب غياب الثقة بالسياسات األمريكية وعدم استقرارها يف عهد إدارة دونالد ترامب ،تشهد
عا للدور الرويس .وإىل جانب حضورها الكثيف يف األزمة السورية ،تسعى
املنطقة العربية توس ً
موسكو لتعميق عالقاتها السياسية والعسكرية واالقتصادية بدول الخليج العربية والتوسط بني
َ
طرف االنقسام الفلسطيني ،كام تحاول أداء دور يف عملية السالم املتوقفة بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني .وتشهد املنطقة أيضً ا صعودًا يف أدوار القوى اإلقليمية غري العربية ،مثل تركيا
وإيران وإرسائيل ،إذ تحاول بعض الدول الخليجية تطبيع العالقات معها بحجة مواجهة إيران وتحجيم
عا يف دور االتحاد األورويب الذي بات مشغولً بصعود
دور تركيا .ويف املقابل ،تشهد املنطقة تراج ً
اليمني الشعبوي يف أنحاء القارة ،ومخاوف انتقال عدوى خروج بريطانيا إىل أعضاء آخرين.
ت ُعد االضطرابات املتزايدة يف منطقة الرشق األوسط ،مبا فيها منطقة الخليج العريب ،أحد تجليات
وى جديدة فيه،
حالة عدم االستقرار التي مير بها النظام الدويل يف سياق صعود أقطاب وق ً
وهو أم ٌر يلقى بظالله عىل منطقة الخليج .ويأيت ذلك يف وقت تزداد فيه دول املنطقة العربية
هشاشةً ،وتصعد أدوار الفاعلني من غري الدولة (ميليشيات ،ومنظامت متطرفة) .كام تشهد املنطقة
أيضً ا تزايدًا يف حدة االستقطاب بني الدول وداخل الدول عىل السواء ،مع عودة االحتجاجات إىل أكرث
من بلد عريب؛ ما يتطلب من دول الخليج العربية تحديد تصوراتها وإسرتاتيجيتها وسياساتها تجاه
هذه التطورات.
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جدول األعامل

اليوم األول :السبت  7كانون األول /ديسمرب 2019
املبنى الثقايف
(املدرج الرئيس)
9:00 - 8:00

التسجيل

9:15 - 9:00

افتتاح املؤمتر

10:00 - 09:15

11:30 - 10:00

محارضة عامة

عبدالعزيز بن نارص آل خليفة :دور بنك قطر للتنمية يف تحقيق أهداف سياسات التنمية
الوطنية يف دولة قطر
صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية
(املدرج )2

أمن الخليج العريب يف بيئة متغرية
(قاعة االجتامعات)

الجلسة األوىل
سياسات التنويع االقتصادي والعمل
يف دول الخليج العربية

الجلسة األوىل
دول الخليج العربية واملعضلة األمنية

رئيس الجلسة :خالد شمس العبد القادر

خالد راشد الخاطر :فشل سياسات التكامل
وضت السياسة
االقتصادي الخليجي :كيف ق ّ
االقتصاد يف دول مجلس التعاون؟
محمد رضوان ترمانيني :إشكاليات السياسات
العامة :سياسات العمل يف قطر
أحمد عارف :اإلدماج واالستبعاد االجتامعي
يف سياسات العمل بدول الخليج العربية:
حالة قطر والسعودية

12:00 - 11:30

رئيس الجلسة :غانم النجار

كاظم هاشم نعمة :العالقات الثالثية يف
الخليج العريب :التحديات والتهديدات األمنية
عبد الله الشايجي :مأزق العالقات الخليجية -
األمريكية واملعضلة األمنية يف الخليج
عبد الله الغيالين :أمن منطقة الخليج
العربية :املأزق واملخرج
كريستيان أولريكسن :األمناط املتغرية يف
األمن الداخيل والخارجي لدول الخليج

اسرتاحة قهوة
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الجلسة الثانية
املجتمع املدين وصنع السياسات
العامة يف الكويت

الجلسة الثانية
استجابة دول الخليج العربية للمخاطر
األمنية

يعقوب الكندري :دور مؤسسات املجتمع
املدين يف عملية صنع السياسات العامة
يف الكويت

ظافر العجمي :أمن الخليج :الدور املفقود
للقوة البحرية الخليجية

رئيس الجلسة :عبد العزيز الحر

13:30 - 12:00

ملك الرشيد :املجتمع املدين وأثره يف
صنع السياسات العامة يف قضايا حقوق
املرأة يف دولة الكويت
رشيفة عبد الله العدواين :دور املرأة
يف صنع السياسات العامة يف دول الخليج
العربية :حالة الكويت
14:30 - 13:30

تايلر باركر :كيف تتفاعل عامن والكويت مع
الرصاع السعودي  -اإليراين؟
عامن تجاه إيران
نوف الدورسي :سياسة ُ
ودورها يف مواجهة التحديات اإلقليمية

اسرتاحة غداء

الجلسة الثالثة
سياسات الطاقة والتغري املناخي
يف دول الخليج العربية

الجلسة الثالثة
التوتر األمرييك  -اإليراين وانعكاساته
عىل أمن الخليج العريب

رشيد البزيم :سياسات الح ّد من التغريات
املناخية يف دول الخليج العربية

مهران كامرافا :إيران والواليات املتحدة
األمريكية :ال حرب وال سلم

الورنت المربت وكريستينا داليساندرو :تحديات
تغري املناخ والسياسات العامة الحرضية يف
منطقة الخليج

محجوب الزويري :األزمة األمريكية – اإليرانية
وانعكاساتها عىل منطقة الخليج العربية

رئيس الجلسة :هند املفتاح

16:00 - 14:30

رئيس الجلسة :راشد حمد النعيمي

آمال ينون :السياسة املائية يف دول الخليج
العربية :تحدي الجغرافيا الطبيعية ورهان
االستدامة
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رئيس الجلسة :ماجد األنصاري

عيل فتح الله نجاد :إيران والواليات املتحدة:
اختبار االسرتاتيجية اإليرانية بعد االنسحاب من
االتفاق النووي

اليوم الثاين :األحد  8كانون األول /ديسمرب 2019
صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية
(املدرج )2

أمن الخليج العريب يف بيئة متغرية
(قاعة االجتامعات)

الجلسة الرابعة
سياسات التعليم والتعليم العايل
واللغة يف دول الخليج العربية

الجلسة الرابعة
أمن الطاقة يف الخليج العريب:
التهديدات واآلفاق

عيل وطفة :سياسات التعليم العايل يف
دول الخليج العربية :إشكاليات وتحديات
مستقبلية

داميلوال إس .أوالوي :التهديدات األمنية يف
قطاع الطاقة :التحديات والفرص االسرتاتيجية
لدول الخليج

سيف املعمري وجليلة البلويش وهالل
الساملي :السياسات الرتبوية يف عامن
يف ضوء رؤية عامن  :2040السيناريوهات
والتحديات

العنود آل خليفة :أمن الطاقة واملشاريع
النووية لدول مجلس التعاون الخليجي

رئيس الجلسة :فهد الفضالة

10:30 - 9:00

عبد الله التويب وأحمد الفواعري:
املواطنة يف سياسات التعليم واسرتاتيجياته
يف دول مجلس التعاون

رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين

نيكوالي كوزانوف :الحوار الرويس  -السعودي
ومستقبل أوبك

إميان مصطفوي وهديل الخطيب:
السياسات اللغوية وصياغة الهوية الوطنية
يف قطر :دراسة سوسيولسانية
اسرتاحة قهوة

11:00 - 10:30

الجلسة الخامسة
تحديات صنع السياسات العامة يف
دول الخليج العربية ()1

الجلسة الخامسة
أمن الخليج العريب يف ضوء النزاعات
اإلقليمية

أحمد بدران :صنع السياسات العامة وتنفيذها
يف دول الخليج العربية من منظور الشبكات

محمد املسفر :مجلس التعاون لدول الخليج
العربية :الدور املفقود

ريم األنصاري :حوكمة عملية صنع القرار يف
دول الخليج العربية

لقاء ميك :املتغريات السياسية يف العراق
وأثرها يف األمن الجامعي يف دول الخليج
العربية

رئيس الجلسة :حسن السيد

12:30 - 11:00

يوسف بن حمد البلويش :صنع السياسات العامة
عامن
يف دول الخليج العربية :حالة سلطنة ُ
هالل الحبيس :دور املجالس التمثيلية
يف دول الخليج العربية يف صنع السياسات
العامة :دراسة مقارنة
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رئيس الجلسة :عبد الله باعبود

عيل الذهب :التحالف العريب يف اليمن
وأمن منطقة الخليج العربية

اسرتاحة غداء

13:30 - 12:30

الجلسة السادسة
تحديات صنع السياسات العامة يف
دول الخليج العربية ()2

الجلسة السادسة
أمن الخليج العريب من منظور
إقليمي ودويل

إليني بوليمينوبولو :سياسات التعامل مع
قضايا حقوق اإلنسان يف دول الخليج العربية

محمد املنشاوي :الكونغرس ودول الخليج
العربية :خلفيات العالقة ومحدداتها

خولة مرتضوي :دور استطالعات الرأي العام
يف صنع السياسات العامة يف دول الخليج
العربية :حالة قطر

إلياس بانتكاس :غياب دور مجلس األمن يف
تعزيز األمن اإلقليمي يف الخليج

رئيس الجلسة :أمينة الحجري

15:00 - 13:30

سجى الطرمان :اإلصالح السيايس يف
اململكة العربية السعودية وأثره يف صنع
السياسة العامة
نبيل حسني :تقييم أثر السياسات العامة
الحكومية يف خلق "قوة عمل كفؤة
وملتزمة" وفق رؤية قطر 2030
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رئيس الجلسة :شفيق الغربا

عامد قدورة :تركيا والخليج :تأثري التصورات
املتبادلة يف طبيعة العالقات الراهنة
بتول دوجان :تقييم مبادرات تركيا العسكرية
والسياسية يف منطقة الخليج :حالتا الكويت
وقطر

املشاركون
امللخـصــات

أحمد الفواعري
أستاذ السياسات العامة املساعد يف قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر .حاصل عىل الدكتوراه يف
السياسات العامة من جامعة إكسرت باململكة املتحدة .عمل سابقًا أستاذًا مساعدًا للسياسات العامة
يف قسم العلوم السياسية بالجامعة نفسها .تركز اهتامماته البحثية عىل السياسات العامة.

املواطنة يف سياسات التعليم واسرتاتيجياته يف دول مجلس التعاون
تسلط هذه الورقة الضوء عىل املواطنة يف سياسات التعليم يف دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،مع الرتكيز عىل الحقوق والواجبات .كام تهتم بالبحث يف الدور الذي تؤديه سياسات
واسرتاتيجيات دول مجلس التعاون يف تعزيز الرتبية الوطنية ،وقيم املواطنة ،وتفعيل دور
مؤسسات املجتمع املدين .تركز الورقة عىل التحديات املعارصة التي تواجه صناع السياسات العامة
بدول مجلس التعاون من أجل تعزيز قيم املواطنة .وتكتيس الورقة أهمية لكونها تأيت يف سياق
تحوالت تشهدها املجتمعات الخليجية ،وال سيام عىل الصعيد السيايس واالقتصادي واالجتامعي
فضل عن التحوالت التي مت ّر بها املنطقة العربية والتي فرضت قيم املواطنة بوصفها
ً
والثقايف،
ركيزة يف صنع وتطوير السياسات العامة يف قطاع التعليم .كام تكتيس أهمية لرتكيزها عىل فئة
الشباب يف دول مجلس التعاون ،التي ت ُع ّد فئة مهمة ،ولها تأثري يف نرش ثقافة املجتمع وقيمه بني
املجتمعات األخرى .كام تسعى الورقة لتقديم توصياتها لصناع السياسات العامة يف دول مجلس
التعاون ،لجعل قيم املواطنة ركيزة أساسية يف تطوير املنظومة التعليمية يف دول املجلس،
فضل عن
ً
وكذلك غرس مفاهيم املواطنة الفاعلة لدى الطلبة الجامعيني وأعضاء هيئة التدريس،
إعادة النظر يف املناهج ،والربامج الدراسية ،وبيئة التعليم ،والنشاطات الالمنهجية ،وبرامج التنمية
املهنية.
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أحمد بدران
أستاذ السياسات العامة املساعد يف قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر .حاصل عىل الدكتوراه يف
السياسات العامة من جامعة إكسرت باململكة املتحدة .عمل سابقًا أستاذًا مساعدًا للسياسات العامة
يف قسم العلوم السياسية بالجامعة نفسها .تركز اهتامماته البحثية عىل السياسات العامة ،نرش
له مؤخ ًرا دراسةRevisiting Independence of Regulatory Agencies: Thoughts and Reflections" :
.)2017( from Egypt's telecoms sector," Public Policy and Administration, no. 32

صنع السياسات العامة وتنفيذها يف دول الخليج العربية من منظور الشبكات
شهدت مؤخ ًرا عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة تغيريات جذرية يف مختلف البلدان وداخل
القطاعات كافة ،ومن بني هذه البلدان دول الخليج العربية .فالنموذج التقليدي القائم عىل النظر
إىل الحكومة ومؤسساتها ،بوصفها الفاعل الرئيس أو املهيمن عىل عملية صنع وتنفيذ السياسات
العامة ،قد تم استبداله بآخر يؤكد الطابع التشاريك .يف ضوء هذه التغريات ،أصبح السؤال :كيف
ميكن للحكومات التعامل مع الواقع الجديد لصنع وتنفيذ السياسات العامة؟ يف هذا اإلطار ،تحاول
مدخل يربز الدور الجديد لألطراف
ً
الورقة تسليط الضوء عىل منوذج شبكات صنع السياسات ،بوصفه
غري الحكومية .وتذهب الورقة إىل أنه عىل الرغم من التحوالت التي شهدتها ساحة صنع وتنفيذ
السياسات العامة مؤخ ًرا ،ومع األخذ يف االعتبار الدور املتنامي للفاعلني غري الحكوميني يف
منظومة صنع وتنفيذ السياسات العامة ،فإن هذا ال يعني بأي حال تراجع الدور الحكومي أو فقدان
الجهات الحكومية السيطرة الكاملة عىل عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة يف دول الخليج
جل الصالحيات لصنع السياسات العامة .وتخلص الورقة
العربية؛ فالجهات الحكومية ما زالت متتلك ّ
إىل أن ما حدث يف حقيقة األمر هو تغري يف طبيعة الدور الذي تؤديه املؤسسات الحكومية ،من
كونها املصمم واملنفذ األوحد أو الرئيس يف مجال السياسات العامة يف ظل النموذج التقليدي،
لتصبح طرفًا ضمن مجموعة من األطراف الفاعلة يف صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية.
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أحمد عارف
باحث يف السياسات العامة مبعهد الدوحة الدويل لألرسة ،العضو يف مؤسسة قطر للرتبية
والعلوم وتنمية املجتمع .عمل سابقًا يف املكتب اإلقليمي لصندوق األمم املتحدة للسكان
بالقاهرة .تركز اهتامماته البحثية عىل تحليل السياسات العامة يف املنطقة العربية مع الرتكيز
عىل دراسات الخليج .نرش له العديد من الدراسات واألوراق السياسية والتقارير يف مجال الرعاية
االجتامعية وسياسات العمل بدول الخليج العربية ،واالقتصاد السيايس للمساعدات الدولية.

اإلدماج واالستبعاد االجتامعي يف سياسات العمل بدول الخليج العربية :حالة

قطر والسعودية

رضا يف
عا
لطاملا كانت سياسات العمل يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضو ً
ً
رئيسا حا ً
النقاش األكادميي والسيايس .ويرجع ذلك إىل حقيقة أن هيكل سوق العمل يف الخليج متميز
من حيث الخلل الدميوغرايف الهائل بني املواطنني والوافدين نتيجة للهجرة املؤقتة املكثفة،
والتي تنظم مبوجب نظام الكفالة (الرعاية) ،ما يجعل هذه املنطقة مرك ًزا فريدًا لتحليل السياسات.
يذهب الباحث يف هذه الورقة إىل أنه عىل مدى السنوات الخمس املاضية شهدت سياسات
العمل يف دول مجلس التعاون العديد من التحوالت مدفوعة بالعديد من التحديات عىل مستوى
االقتصاد الكيل .بدأت منتصف عام  2014مع أزمة انخفاض أسعار النفط عامليًا ،والتأثري يف اقتصاد
دول الخليج املعتمد عىل قطاع الهيدروكربون .وتضاعفت مع بروز تحديات سياسية وأمنية بسبب
الحرب املستمرة يف اليمن وحصار قطر .ويجادل بأن هذه التحديات ،إضافة إىل تحديات هيكلية ثابتة
ومتصلة بعدم التوازن الدميوغرايف ومنوذج الدولة الريعية ،ساهمت يف تعظيم حدوث تحوالت
جذرية يف السياسات االجتامعية عام ً
ة وسياسات العمل ،وعىل نحو خاص الخليج .تسعى الورقة
إىل كشف أمناط االندماج واالستبعاد االجتامعي التي تستهدف العامل الوافدين بسبب التغيريات
الجذرية يف سياسات العمل .كام تسعى لتقديم رؤية نقدية لتحديات وضع السياسات يف الخليج
وصول إىل كشف تحوالت سياسة
ً
من منظور املستوى الكيل ،يليها تحليل املستوى املتوسط
العمل وأسباب االختالفات يف استجابات صناع السياسة نحو الشمول أو االستبعاد.
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إلياس بانتكاس
أستاذ القانون الدويل والتحكيم يف جامعة حمد بن خليفة بقطر ،وزميل بحث يف معهد الدراسات
القانونية املتقدمة التابع لكلية الدراسات املتقدمة بجامعة لندن .عمل سابقًا أستاذًا للقانون يف
ّم ومستشا ًرا دول ًيا يف مجال النزاعات
جامعة برونيل يف لندن خالل الفرتة  ،2018-2006وعمل محك ً
التجارية الدولية للعديد من الحكومات واملؤسسات الدولية من بينها برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
واملجلس األورويب .رشحه عام  2011برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للمشاركة يف كتابة دستور
جنوب السودان.

غياب دور مجلس األمن يف تعزيز األمن اإلقليمي يف الخليج
يف منطقة الخليج العربية ،أصبح مجلس األمن التابع لألمم املتحدة السلطة املهيمنة عىل السلم
واألمن فيها ،وال سيام منذ مطلع تسعينيات القرن املنرصم .منذ اندالع أزمة حصار قطر منتصف
عام  2017وضعت قطر اسرتاتيجية ملواجهة الحصار من شقني؛ فمن ناحية وضعت اسرتاتيجية
عمل دبلومايس يقوم عىل لقاءات مكثفة مع العديد من الدول ،ومن ناحية أخرى استفادت قطر
من القوانني الدولية وآليات العمل املعمول بها يف مؤسسات األمم املتحدة القضائية منها
ما راسخًا بسيادة القانون والحكم السليم .يف هذا
والسياسية .بهذه الطريقة ،أظهرت قطر التزا ً
السياق ،تجادل الورقة بأن هذه االسرتاتيجية ميكن أن تذهب خطوة أبعد ،من خالل إرشاك مجلس
األمن مبارشة يف عملية مواجهة حصار قطر .عىل الرغم من أن مجلس األمن يرى أن مسألة الحصار
هي عبارة عن مناوشات سياسية ال يوجد فيها ضحايا ملحوظون ،فإن املستقبل القريب قد يكشف
بأن قطر تتبع طرقًا غري مبارشة من أجل إرشاك مجلس األمن يف حفظ األمن الدويل يف منطقة
الخليج العربية .كام ترى الورقة أنه ميكن تحقيق ذلك عن طريق وضع قضية حصار قطر عىل جدول
أعامل املجلس ،بوصفها واحدة من القضايا املركزية التي تهدد أمن منطقة الخليج العربية ،مثل
الحروب يف سورية واليمن.
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إليني بوليمينوبولو
أستاذة القانون والسياسة العامة يف جامعة حمد بن خليفة يف قطر .تعمل أستاذة زائرة يف
جامعة غرونوبل بفرنسا .تركز اهتامماتها البحثية عىل قضايا حقوق اإلنسان ،وال سيام الحقوق
الثقافية وحرية الرأي والتعبري مع الرتكيز عىل الدمج بني الدين والهوية والقانون .عملت سابقًا
محامية متخصصة يف قضايا حقوق اإلنسان للعديد من املؤسسات الحكومية وغري الحكومية من
بينها املجلس اليوناين لالجئني.

سياسات التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان يف دول الخليج العربية
تبحث هذه الورقة يف حال حقوق اإلنسان يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وطرق
تطبيق حقوق اإلنسان عىل مستوى السياسة .كام تناقش مفهوم حقوق اإلنسان ،وتحدد التزامات
فضل عن األسباب التي تفرس
ً
حقوق اإلنسان التي تعهدت بها (أو مل تقم بها) دول الخليج العربية،
ما يف هذه البلدان .كام تبحث الورقة يف السبل التي ميكن بها
سجل حقوق اإلنسان املتدين عمو ً
تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان يف دول مجلس التعاون ،من خالل إدخال تغيريات ترشيعية وتعزيز
التحوالت السياسية يف قطاعات األعامل والثقافة والتعليم ،مبا يف ذلك تلك الدول التي يكون
سجل حقوق اإلنسان فيها منخفضً ا عىل نحو خاص أو متدهو ًرا .تركز هذه الورقة عىل حالة دولة
قطر ،وال سيام بعد التحسن التدريجي لها يف املجاالت السياسية الرئيسة ،خاص ً
ة بعد منحها تنظيم
كأس العامل يف عام  2010والتصديق عىل صكوك حقوق اإلنسان الرئيسة ،وإدخال إصالحات اإلقامة
والتعديالت يف قوانني العمل .كام تحدد الورقة املجاالت التي يلزم بذل جهود إضافية فيها لتحسني
اإلطار الحايل من خالل التصديق عىل معاهدات حقوق اإلنسان أو معاهدات منظمة العمل الدولية
وتتوافق مع معايري حقوق اإلنسان الحالية ،عىل سبيل املثال سحب التحفظات عىل صكوك حقوق
اإلنسان ،وخاصة تلك املتعلقة بالتمييز ضد املرأة .وتخلص الورقة إىل أنه من أجل تحقيق منو
اقتصادي مستدام وتعاون مفيد مع الدول األخرى عىل املستوى العاملي ،فإن من مصلحة تلك
الدول وأجيالها املقبلة أن تبدأ يف أخذ حقوق اإلنسان عىل محمل الجد.
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آمال ينون
أستاذة االقتصاد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري بجامعة محمد الصديق
بن يحيى – جيجل يف الجزائر .حاصلة عىل الدكتوراه يف االقتصاد الدويل والتنمية املستدامة من
جامعة سطيف  .1نُرش لها العديد من الدراسات يف مجال السياسة املائية واآلثار البيئية لتحلية مياه
البحر من بينها" :تحلية مياه البحر يف العربية السعودية :العوائد املحققة والتكاليف املحتملة خالل
الفرتة ( ،")2014-2000يف مجلة "بحوث اقتصادية عربية" ،العدد .)2015( 71

السياسة املائية يف دول الخليج العربية:

تحدي الجغرافيا الطبيعية ورهان االستدامة
ارتفع االهتامم باملوارد املائية يف دول الخليج العربية ،وتعاظم يف العقود األخرية بسبب تعاظم
أساسا بتطور الهيكل االقتصادي واالجتامعي
التغريات التي مست هذه االقتصادات ،والتي ارتبطت
ً
والسيايس لهذه الدول وازدياد الحاجة إىل املياه ملختلف االستخدامات املنزلية والزراعية
والصناعية .يف هذا السياق ،تطرح هذه الورقة السؤال التايل :هل متكّن السياسة املائية املعتمدة
يف دول الخليج العربية منذ بداية األلفية الثالثة من تحقيق استدامة املوارد املائية وتجاوز عقبة
الجغرافيا الطبيعية؟ وتجادل الورقة بأن السياسة املائية املعتمدة يف دول الخليج العربية ،وال
سيام املستعملة من أجل زيادة اإلمدادات املائية بالرتكيز عىل تحلية مياه البحر ،مل تكن ناجعة ،بل
ملت هذه الدول تكاليف مالية باهظة جدًا .لذلك يف ضوء ما ورد ،تويص الباحثة برضورة تطبيق
ح ّ
الحوكمة املائية يف سياسات املياه بدول الخليج العربية ،وتعزيز التعليم املايئ وتطوير مرتكزاته
يف املؤسسات التعليمية يف املعاهد والجامعات يف دول الخليج العربية ،ومحاولة ردم الفجوة
القامئة بني تكلفة إنتاج املياه ،وال سيام املياه املحالة ،وسعر بيعها وإيصالها إىل مواطني دول
الخليج العربية ،والعمل عىل توحيد العمل البحثي يف مجال صناعة التحلية يف دول الخليج العربية،
وتوسيع دائرة التعاون بني الجهات الوطنية واملؤسسات الرسمية املعنية باملياه والجهات الدولية
املختصة ،وتطوير أنظمة الرصد واملتابعة لنوعية املياه والتغري املناخي يف دول الخليج العربية،
وتوحيد املؤرشات املائية لتعزيز فرص التعاون املايئ.
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إميان مصطفوي
أستاذة اللسانيات يف قسم األدب اإلنكليزي واللسانيات بجامعة قطر ،شغلت سابقًا منصب عميد
كلية اآلداب والعلوم يف الجامعة نفسها خالل الفرتة  .2016-2011عملت أستاذًا زائ ًرا يف كلية مبربوك
ومركز الدراسات اإلسالمية يف جامعة كامربيدج يف بريطانيا .نرش لها العديد من األبحاث والدراسات
يف مجالت علمية محكّمة آخرهاImageability, Familiarity, and Age of Acquisition Ratings for" :
165 Arabic Abstract Nouns, 56 Abstract Verbs, and 109 Adjectives," The Open Psychology
.)2019( Journal

السياسات اللغوية وصياغة الهوية الوطنية يف قطر :دراسة سوسيولسانية
تسعى دولة قطر لتحقيق التنوع االقتصادي وأيضً ا النمو يف القطاعات غري النفطية حيث يجري
العمل عىل تحويل اقتصاد الدولة إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة .شكلت هذه الكلامت املقتبسة
من "رؤية قطر  "2030تاريخ قطر الحديث ،وأفضت إىل جملة من اإلصالحات والتحوالت البنيوية يف
األنظمة االقتصادية والتعليمية واالجتامعية يف الدولة خالل العقدين املاضيني .ولعل قرار اعتامد
اللغة اإلنكليزية لغة للتعليم يف املؤسسات الرتبوية الحكومية عام  2002كان من أبرز هذه التحوالت.
لهذا تهدف هذه الورقة إىل تقديم بحث سوسيولساين ،يُفيض إىل فحص وتحليل ارتباط السياسات
اللغوية يف التعليم ،والذي شهدته املؤسسات الرتبوية الحكومية يف قطر ،مبساع ٍحكومية
إلعادة صياغة الهوية الوطنية ،لتالئم أطروحات االنفتاح الثقايف والتميز اإلقليمي وبناء اقتصاد
معريف .كام تهدف إىل تسليط الضوء عىل دور اللغة يف التعليم وبناء الهوية الوطنية .وتستعني
يف سبيل ذلك بنتائج مسح الهوية الوطنية الذي أجراه معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية يف
جامعة قطر .وتقدم الورقة إطا ًرا نظريًا يسعى لفهم التحوالت اللغوية يف قطر ،ورصد عالقتها
بإعادة صياغة الهوية الوطنية يف ضوء مفهوم فكريت التامثل والتاميز إضاف ً
ة إىل فكرة التباعد،
ومفهوم تشكيل وعي جمعي جديد من خالل التعليم ،ومفهوم صناعة "املواطنة املرنة" .كام تدعو
الورقة إىل رضورة أن يستند التخطيط اللغوي لسياسات التعليم إىل دراسات مستفيضة وإجراءات
منضبطة ،منبثقة من علوم السياسات والتخطيط اللغوي وأدواتها ،وذلك تحقيقًا لألهداف التنموية
املرجوة.
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بتول دوجان
طالبة دكتوراه يف دراسات الخليج يف الربنامج املشرتك بني مركز دراسات الخليج يف جامعة قطر
ومدرسة الحكم والشؤون الدولية يف جامعة درم يف اململكة املتحدة .حصلت عىل املاجستري
من جامعة قطر عن أطروحة بعنوان "دور األمن يف السياسة الخارجية القطرية" عام  .2017تركز
اهتامماتها البحثية عىل مجال األمن ،ونرش لها مؤخ ًرا دراسةRe-Approaching Food Security of" :
.)2018( Qatar: Challenges and Possibilities," Center of Middle Eastern Studies

تقييم مبادرات تركيا العسكرية والسياسية يف منطقة الخليج :حالة الكويت
وقطر

تهدف هذه الورقة إىل تقديم فهم موضوعي للسياسة الخارجية واالسرتاتيجية العسكرية الرتكية
يف منطقة الخليج العربية ،مع الرتكيز عىل نح ٍ
و خاص عىل إقامة العالقات العسكرية مع قطر
والكويت مؤخ ًرا من خالل عدسات النظرية الواقعية .وترى الورقة أن انخراط تركيا يف منطقة الخليج
ول إىل مزيج من العالقات العسكرية والسياسية ،واملدفوعة بحوافز من العالقات ذات
العربية تح ّ
التوجه االقتصادي التي تعود باملنفعة عىل تركيا ودورها السيايس واالسرتاتيجي يف منطقة
الخليج العربية .لفهم هذه املعادلة ،تحاول الورقة معالجة الكيفية التي تسعى بها تركيا إلقامة
وتعزيز عالقاتها العسكرية مع قطر والكويت ،والتي تستحق نظرة شاملة عىل األزمات األمنية يف
أساسا إىل الوصول إىل تحليل معمق لآلثار املحتملة لهذه
منطقة الخليج العربية .وتهدف الورقة
ً
االشتباكات العسكرية يف كل من أمن منطقة الخليج العربية من جهة ،ويف دور تركيا يف الرشق
األوسط من جهة ثانية .يف هذا الصدد ،تبحث الورقة تحديدًا يف جملة من التغيريات السياسية
والعسكرية التي واكبت املنطقة العربية منذ اندالع الثورات العربية عام  2011مع الرتكيز الشديد
عىل التحالفات السياسية والعسكرية بني الطرفني املدروسني .من خالل التعامل مع هذه الظاهرة
املبحوثة يف منطقة الخليج العربية ،تحاول الورقة سد الفجوة املوجودة يف األدبيات األكادميية
عن العالقات العسكرية بني تركيا ودول الخليج العربية ،مع فهم أسباب التعاون العسكري ودوافعه
ونتائجه ومآالته.
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تايلر باركر
طالب دكتوراه يف العالقات الدولية يف كلية بوسطن بوالية ماساتشوستس األمريكية .حصل عىل
املاجستري يف تخصص الدراسات اإلسالمية والرشق األدىن من جامعة واشنطن يف سانت لويس.
ومحلل يف مركز تحليالت دول الخليج يف واشنطن ،وهو مركز متخصص يف الدراسات
ً
يعمل باحثًا
األمنية واالسرتاتيجية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .تركز اهتامماته البحثية عىل مجاالت
الدبلوماسية ،والحوكمة ،واألمن يف منطقة الخليج العربية واليمن.

كيف تتفاعل عامن والكويت مع الرصاع السعودي  -اإليراين؟
أدى سعي اململكة العربية السعودية لفرض الهيمنة عىل دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية إىل دفع البحرين واإلمارات العربية املتحدة وقطر إىل تحقيق التوازن االسرتاتيجي
وط ،وذلك باعتامد
يف سياساتها .بدلً من ذلك ،اختارت سلطنة ُ
عامن والكويت اتباع سياسة التح ّ
اسرتاتيجية جيوسياسية تتفاعل فيها كلتا الدولتني مع اململكة العربية السعودية عىل نحو
انتقايئ مع مواجهتها بالتدابري العسكرية والسياسية واالقتصادية .تستند هذه الورقة إىل فهم
سياسة التحوط ،بوصفها سياسة تساعد الدول يف إظهار التكتيكات املناهضة للدول التي تفرض
عليها الهيمنة ،مع الرتكيز عىل سياسة سلطنة عامن والكويت .وتحاول الورقة كشف تحليل "زيادة
العائدات" ،ثم تحاول تقييم تكتيكات "مواجهة املخاطر" الخاصة بعالقات األمن الخارجية واملبادرات
الدبلوماسية اإلقليمية والسياسات االقتصادية املستقلة بني عامن والكويت من جهة والسعودية
ريا نظريًا ومفاهيميًا لسياسة التحوط .ثم
من جهة أخرى .ويف هذا السياق ،تقدم الورقة تأط ً
تعمد إىل تحليل مجموعة من املتغريات املستقلة لتكتيكات "زيادة العائدات" و"مواجهة املخاطر"
عامن والرتكيبة السكانية
يف سياسة سلطنة عامن والكويت .ويصف القسم الثالث منها جغرافيا ُ
والقيادة ،ويحلل أساليب تعظيم العوائد واملخاطر التي تسهل اسرتاتيجيتها للتحوط من اململكة
العربية السعودية .أما القسم الرابع فيتناول الكويت بالوصف والتحليل نفسيهام .ويف الختام،
تقدم الورقة مجموعة من النتائج العملية التي توصلت إليها ،والتي تفرتض أنه من غري املرجح أن
تقوض اسرتاتيجية سلطنة عامن والكويت.
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جليلة البلويش
عامن .عملت سابقًا يف سلك
طالبة دكتوراه يف كلية الرتبية بجامعة السلطان قابوس يف سلطنة ُ
التعليم بوزارة الرتبية والتعليم .تركز اهتامماتها البحثية عىل دراسات الرتبية والتعليم ،ونرش لها
عامن :دراسة
مؤخ ًرا دراسة بعنوان "مهارات االقتصاد املعريف يف التعليم املدريس بسلطنة ُ
علمية بأسلوب دلفي" يف "مجلة الدراسات الرتبوية والنفسية" وهي دورية محكّمة متخصصة،
عامن وتركيا.
تصدر عن جامعة السلطان قابوس .شاركت يف العديد من املؤمترات يف ُ

السياسات الرتبوية يف عامن يف ضوء رؤية عامن  :2040السيناريوهات والتحديات
ال يزال التعليم قضية مفتوحة للنقاش يف سلطنة عامن ،وذلك عىل الرغم من التطورات التي شهدها
قطاع التعليم بشقيه املدريس والعايل خالل العقود الخمسة املاضية .لذا تركز هذه الورقة عىل
عامن  2040التي تسعى إىل إحداث
السياسات الرتبوية ،وال سيام السياسات الرتبوية يف ظل رؤية ُ
تحول يف مختلف القطاعات مبا فيها قطاع التعليم .وتهدف الورقة إىل تفسري سياسات التعليم
وصول إىل استنتاج بعض السيناريوهات
ً
من حيث واقعها ،ومرجعيتها ،والعوامل املؤثرة فيها،
املحتملة لهذه السياسات يف ظل تنامي خطاب التحول الحكومي نحو االقتصاد املعريف وتلبية
متطلبات الثورة الصناعية الرابعة .وتكشفت عن وجود فجوة بني الخطاب واملامرسة يف السياسات
الرتبوية يف سلطنة عامن .وهذه الفجوة تقود إىل مضاعفة القلق حول الجودة وتلبية متطلبات
التنمية أيضً ا ،ورمبا ت ُعقِّد مسألة التحول إىل اقتصاد املعرفة وتلبية متطلبات الثورة الصناعية .كام
تكشف الورقة عن إشكالية مرتبطة بعدم وجود توزيع واضح للسلطة ،يتمثل يف عدم وجود مرجعية
عامنية
واضحة لهذه السياسات وتطبيقها وتقوميها .يف ضوء ذلك ،تبدو السياسات التعليمية ال ُ
يف حاجة إىل مراجعة الداخل من أجل تع ّرف جوانب الضعف والقوة بداخلها ،وهو ما يساعد عىل بناء
سياسة تدرك جوانب التعقيدات املختلفة ،السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي تؤثر
يف التعليم يف البلد؛ ما يقود إىل بناء سياسات أفضل ملرحلة مختلفة بها تحديات كثرية ميكن أن
يكون التعليم الجيد أهم حلولها.
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خالد راشد الخاطر
زميل مبركز االقتصاد الكيل ومعهد
ً
باحث يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السيايس ،يعمل باحثًا
الفكر االقتصادي املستجد بجامعة كمربدج الربيطانية .عمل سابقًا مدي ًرا إلدارة البحوث والسياسة
وا يف لجنتَي السياسة النقدية واالستثامر باملرصف ،وشغل
النقدية مبرصف قطر املركزي ،وعض ً
منصب مدير إلدارة األبحاث والسياسة النقدية يف جامعة جورجتاون يف قطر .صدرت له أبحاث عديدة
آخرها دراسة بعنوان "تحديات انهيار أسعار النفط وإسرتاتيجيات التنويع االقتصادي يف دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية" ،يف كتاب "التنويع االقتصادي يف دول الخليج العربية" الصادر عن
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام .2019

فشل سياسات التكامل االقتصادي الخليجي:

قوضت السياسة االقتصاد يف دول مجلس التعاون؟
كيف ّ
يُع ّد التكامل االقتصادي واحدًا من األهداف الرئيسة التي قام من أجلها مجلس التعاون لدول الخليج
العربية عام  .1981فقد تب ّنى املجلس منذ تأسيسه االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول مجلس
التعاون عام 1981؛ بهدف تعزيز التعاون االقتصادي بني دول الخليج العريب ،وتحرير حركة األفراد
والسلع والبضائع ،وتحقيق التكامل االقتصادي يف أسواق دول الخليج العربية للوصول إىل وحدة
تجارية وجمركية تتوج بوحدة نقدية لجميع دول املجلس .ويف مسعى منها إىل تطوير بنود االتفاقية
ملواكبة التطورات االقتصادية ،قامت دول مجلس التعاون عام  2001بإدخال بعض البنود لتعزيز إنشاء
اتحاد جمريك وسوق خليجية مشرتكة واتحاد نقدي من أجل تأكيد أهداف االتفاقية لتعزيز التعاون
والتكامل االقتصادي بني دول املجلس .ولكن ،وطوال أكرث من ثالثة عقود ،واجهت دول الخليج العربية
العديد من التحديات التي عطلت مسرية التعاون االقتصادي .وهذا يف ح ّد ذاته يعترب قيمة إضافية
لهذه الدراسة ،حيث تسعى إىل كشف التحديات التي واجهتها دول مجلس التعاون ،وكشف التبعات
االقتصادية والسياسية عىل دول املجلس ،إضاف ً
ة إىل كشف التبعات التي خلقتها أزمة حصار قطر
يف حزيران /يونيو  2017عىل مسرية التكامل االقتصادي.

28

خولة مرتضوي
طالبة دكتوراه يف الحضارة اإلسالمية بكلية العلوم االجتامعية واإلنسانية بجامعة ماليزيا للتكنولوجيا.
حاصلة عىل املاجستري يف تخصص مقارنة األديان من كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن
خليفة عام  .2018تنشط يف املجال اإلعالمي بدولة قطر ،عملت يف جريدة "الرشق" القطرية،
وجريدة "الوطن" القطرية ،وقناة "الريان" ،وأسست مع مجموعة من الناشطني املجلس العريب
لإلعالم االجتامعي ،ومركز الوطن للتدريب اإلعالمي .شاركت يف العديد من املؤمترات بجامعة حمد
بن خليفة ،وجامعة قطر.

دور استطالعات الرأي العام يف صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية:
حالة قطر

ن استطالعات الرأي العام ت ُعترب واحدة من األدوات التي يستخدمها املخططون االسرتاتيجيون
إ َّ
ع
وصانعو السياسات والقرارات؛ بهدف التع ُّرف إىل اتجاهات الرأي العام حول مسألة أو موضو ٍ
بعينه ،واالستفادة منها يف عملية صنع السياسات العامة وإنجاحها .لذا تحاول هذه الورقة البحث
يف دور استطالعات الرأي العام يف صنع السياسات العامة يف دولة قطر ،حيث تتمثّل مشكلة
البحث يف التع ّرف إىل طبيعة العالقة الكامنة بني الدولة واملجتمع ،ومدى دمقرطة عملية صنع
السياسات يف قطر استنادًا إىل عنايتها بنتائج استطالعات الرأي العام التي متثّل صوت الشعب من
مواطنني ومقيمني .تستمد هذه الورقة أهميتها من األبعاد املختلفة التي يثريها موضوع البحث
الجديد يف مضمونه وطرحه؛ فهناك البعد اإلعالمي االتصايل ،وت ُعنى به استطالعات الرأي العام
وأهميتها يف رسم املشهد السيايس للدولة ،ومثة البعد الثاين وهو البعد السيايس املتمثّل
مبدى استفادة صناع القرار واملخططني االسرتاتيجيني يف الدولة من نتائج استطالعات الرأي العام
يف رسم السياسات العامة .وتويص الورقة صناع السياسات يف قطر باالهتامم بنتائج وتوصيات
مراكز استطالعات الرأي العام ،ونقلها من دورها يف مرحلة وصف وتحليل اتجاهات الرأي العام
إىل مرحلة اإلسهام الحقيقي يف رسم وصنع السياسات العامة ،كام تويص برضورة تطوير أجهزة
جمع وتحليل وتصنيف البيانات واملعلومات وجهات التخطيط والجودة يف مختلف مؤسسات الدولة،
والتنسيق بني السياسات العامة يف مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والعمل عىل تكاملها.
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داميلوال إس .أوالوي
أستاذ مشارك يف القانون والسياسة العامة بكلية القانون يف جامعة حمد بن خليفة ،وهو أيضً ا
زميل مستشار ومدير ملركز النفط ،والغاز ،والطاقة ،والبيئة والتنمية املستدامة يف جامعة أيف
بابالوال يف نيجرييا .عمل سابقًا أستاذًا زائ ًرا يف كلية الحقوق بجامعة كولومبيا ،وجامعة الصني
للعلوم السياسية والقانون ،ومركز دراسات الطاقة يف جامعة أكسفورد .نرش له العديد من
املقاالت والفصول والكتب ،آخرها كتابThe Human Rights-Based Approach to Carbon Finance :
. )(Cambridge: Cambridge University Press, 2016

التهديدات األمنية يف قطاع الطاقة :التحديات والفرص االسرتاتيجية لدول
الخليج

تبحث هذه الورقة يف إدارة التهديدات األمنية التي تواجه منطقة الخليج العربية يف قطاع الطاقة،
مع الرتكيز عىل التحديات والفرص االسرتاتيجية التي تواجه صناعة الطاقة العاملية .وترى أن األزمة
الخليجية التي اندلعت منذ منتصف عام  ،2017وانخفاض أسعار النفط منتصف عام  ،2014وتضاؤل دور
منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) يف العامل ،وصعود الواليات املتحدة كمنتج مهيمن للطاقة،
وزيادة االنتقال العاملي إىل الوقود املنخفض الكربون والوقود البديل ،وتطور تقنيات اإلنتاج
املوفرة للطاقة ،كلها محطات ساهمت يف خلق تحديات عاجلة ومعقدة لنمو واستدامة صناعات
الطاقة يف دول الخليج العربية .كام ترى الورقة أن انتقال الطاقة العاملي إىل دول من غري دول
الخليج العربية قد يؤدي إىل تحوالت جذرية يف قطاعات الطاقة؛ األمر الذي قد يساهم يف التأثري
يف اقتصاد دول الخليج .تقدم الورقة ملحة مركزية عن التحديات القانونية واالجتامعية واالقتصادية
والتكنولوجية والبيئية والجغرافية الجديدة والناشئة التي تواجه قطاعات الطاقة يف دول الخليج
العربية .ثم تحلل وتقدم جملة من االستجابات والربامج االسرتاتيجية القصرية األجل والطويلة األجل
إلدارة التهديدات األمنية الجيوسياسية والوطنية املتزايدة يف قطاع الطاقة العاملي .وتجادل
برضورة تفعيل دول الخليج العربية لقدرتها عىل إدارة التهديدات األمنية اإلقليمية التي تواجهها
فضل عن توليد مجموعة من الفرص االسرتاتيجية لتعظيم املنافع والفوائد
ً
يف قطاع الطاقة ،هذا
التي تعود عىل دول الخليج العربية.
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رشيد البزيم
أستاذ باحث يف جامعة ابن زهر يف أغادير باملغرب .عمل سابقًا أستاذًا للقانون العام يف كلية
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية يف جامعة الحسن األول .نرشت له دراسات عدة يف
مجال الطاقة بدول الخليج العربية ،آخرها دراسة "دول الخليج وتحديات التحوالت يف مجال الطاقة"،
يف دورية "سياسات عربية" ( ،)2019ودراسة "استرشاف مستقبل االنتقال الطاقي يف العامل
العريب :دراسة حالة النموذج املغريب" يف كتاب "استرشاف للدراسات املستقبلية" العدد .)2018( 3

سياسات الحد من التغريات املناخية يف دول الخليج العربية
ت ُع ّد صياغة املساهامت املحددة وطن ًيا فرصة لدول الخليج العربية لتعزيز التآزر بني العمل املناخي
واألولويات اإلمنائية األخرى .تبحث الورقة يف مساهامت دول الخليج العربية ومدى تكاملها
وتداخلها مع خططها التنموية البعيدة املدى ،وارتباط االلتزامات املناخية بجهود الح ِّد من التغريات
املناخية .كام تبحث يف قدرة دول الخليج العربية عىل توظيف التنويع االقتصادي ،لالنتقال إىل
اقتصادات خليجية منخفضة الكربون ،وقليلة االعتامد عىل الطاقات األحفورية .ترى الورقة أن
القطاعات التي تم إدراجها بصفتها أولويات مناخية يف مساهامت الدول الست تبقى محدودة،
مقارن ً
ة مبا تتضمنه الخطط الوطنية البعيدة املدى من خطوط عريضة ،مع تسجيل غياب االهتامم
بأهداف التنمية املستدامة ،وحقوق اإلنسان .وهو ما قد ميثل فرصة ضائعة لتامسك السياسات
وتحسني صورة هذه الدول عىل الصعيد الدويل .تشري نتائج الورقة إىل رضورة أن تستفيد دول الخليج
أكرث من إدماج سياساتها التنموية الوطنية يف عملية الحد من التغريات املناخية؛ وهذا من شأنه
أن يؤدي إىل تخطيط تنفيذ وتقييم برامج أكرث فاعلية ،متسمة مبرونة اجتامعية واقتصادية وبيئية.
م ،من قدرتها عىل الوفاء بالتزاماتها
وهو ما سيعزز مساهامت الدول الخليجية ،التي ستزيد ،من ث ّ
وتحقيق طموحاتها مبرور الوقت .استنتجت الورقة أيضً ا أن السياسات القطاعية التي اختارت دول
الخليج إبرازها يف مساهامتها املحددة وطنيًا ،ال تشكل إال مجموعة فرعية ضيقة إىل ٍ
حد ما من
رؤاها التنموية.
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ريم األنصاري
مديرة الدراسات والبحوث يف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يف دولة قطر .حصلت عىل
الدكتوراه يف القانون من جامعة جور جتاون بواشنطن بالواليات املتحدة .عملت سابقًا أستاذة
للقانون يف جامعة قطر ،وباحثة يف الحوكمة ومكافحة الفساد باملقر الرئيس للبنك الدويل.
شاركت يف العديد من املؤمترات البحثية يف قطر والواليات املتحدة ،ونُرش لها العديد من األبحاث
والدراسات يف مجالت علمية محكّمة يف السياسات العامة والقانون.

حوكمة عملية صنع القرار يف دول الخليج العربية
تسلط الورقة الضوء عىل آليات صنع القرار يف دول الخليج العربية .إذ ترى أن مركزية صنع السياسات
العامة ،وغياب مشاركة أصحاب املصالح املختلفة ،وتداخل اإلرادات واملصالح جميعها ييش
برضورة البحث يف اآلليات التي تعتمدها دول الخليج العربية يف صنع سياساتها العامة .كام ترى
ما .تتناول الورقة
أن اإلجراءات والقواعد التي تلتزم الحكومات بتطبيقها قلام نجد تجاهها قبولً تا ً
يف أقسام رئيسة بالدرس ،مراحل بلورة السياسات املقررة واملعايري املتبعة يف عملية صنع
القرار يف القسم األول ،ثم االنتقال إىل مرحلة تقييم املعايري املتبعة يف عملية صنع القرار يف
وصول إىل ما نسميه النقطة الحاسمة التي تعني الفرق بني السياسات وتطبيقها
ً
القسم الثاين،
عىل أرض الواقع يف القسم الثالث ،يليه القسم الرابع الذي يتطرق إىل أسباب تعطيل عمليات
ريا تقدم الورقة عددًا من التوصيات للمساعدة يف خلق بيئة عادلة من بينها تعزيز
صنع القرار ،وأخ ً
مفهوم الرقابة ،وخلق آلية معتمدة ملتابعة صنع وتطبيق وتنفيذ السياسات ،وعزل عملية صنع
السياسات عن األطراف من ذوي املصالح ،واالحتكام إىل مبدأي الشفافية والتعاون بني السلطة
والشعب ،والنظر يف مسألة إرساء آليات املراقبة بني أجهزة ومؤسسات الدولة ،واستثامر موارد
الدولة املالية يف خلق قنوات نقل للمعلومات ومخازن رقمية تسهل العملية من الناحية التقنية
مبا يضمن إدارة املعلومات واالحتفاظ بها من دون الحاجة إىل ترصيفها يف حال تكدسها.
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سجى الطرمان
مساعدة تدريس يف كلية الحقوق واإلدارة العامة بجامعة بريزيت يف فلسطني .حاصلة عىل
املاجستري يف السياسات العامة من معهد الدوحة للدراسات العليا .عملت سابقًا باحثة يف مرصد
السياسات االجتامعية واالقتصادية يف رام الله .تركز اهتامماتها البحثية عىل قضايا السياسات
العامة ،وخاصة يف اإلصالح والعدالة االجتامعية وإعادة اإلعامر.

اإلصالح السيايس يف اململكة العربية السعودية وأثره يف صنع السياسة العامة
خُصصت الورقة للحديث عن صنع السياسة العامة يف اململكة العربية السعودية ،بالرتكيز عىل
اإلصالحات السياسية التي سعت لخلق قنوات لتفعيل املشاركة املجتمعية ممثلة يف :مجلس
ريا الحوارات الوطنية .أضفى القانون األسايس الطابع املؤسيس
الشورى ،واالنتخابات املحلية ،وأخ ً
متثيل
ً
عا قانونيًا ،تم تجسيدها يف اإلصالحات ،ما يعكس
عىل مامرسات معينة للسلطة ،بإعطائها طاب ً
واقع ًيا للمجتمع السعودي ،مبا مينحه إمكانية متثيل معينة .ويف سياق اإلصالحات واألولويات
التدريجية للمملكة ،ميكن للمرء أن يحاجج بأن االنتخابات تشكل نقلة نوعية يف املشاركة املجتمعية،
ملموسا يف عملية صنع السياسة العامة .أما عن الحوار الوطني فعىل الرغم
ولكنها مل تعكس دو ًرا
ً
من حساسية املوضوعات التي يتطرق إليها ،فإن املسألة املتعلقة باختيار املشاركني يف الحوار
بصورة فوقية ،وانتقائية ،سلبت املؤسسة فاعليتها ،وحرمتها من أي ديناميكية مؤسسية .عىل
الرغم من اإلصالحات السالفة الذكر ،فإن صعود ويل العهد السعودي محمد بن سلامن شكّل انتكاسة
ملحاوالت اإلصالح السيايس واالجتامعي واالقتصادي نحو مزيد من املشاركة املجتمعية يف اتخاذ
القرار؛ حيث تم تركيز أذرع السلطة وزيادة السيطرة شبه الكاملة عىل اململكة يف شؤونها الداخلية
والخارجية ،وتجىل ذلك من خالل التعديالت الوزارية التي أدت إىل رفع شأن عدد من املوالني لويل
العهد وحرصها يف حلفائه ،وتركيز سلطتي مجلس الشؤون السياسية واألمنية ومجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية بيد محمد بن سلامن ،الذي يرأسهام.
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سيف املعمري
أستاذ مشارك يف كلية الرتبية ،جامعة السلطان قابوس يف سلطنة عامن .حاصل عىل الدكتوراه يف
فلسفة الرتبية بجامعة غالسكو .نُرش له العديد من الكتب يف الرتبية واملناهج وعالقتها باملواطنة،
إضافة إىل بحوث يف الدوريات العربية واألجنبية ،ومقاالت يف الصحف واملجالت العامنية والعربية.
عمل مع عدة مؤسسات دولية ،من بينها مركز كارنيغي ،واليونسكو ،ومؤسسة أديان ،والهيئة
اللبنانية للعلوم الرتبوية.

السياسات الرتبوية يف عامن يف ضوء رؤية عامن  :2040السيناريوهات
والتحديات

ال يزال التعليم قضية مفتوحة للنقاش يف سلطنة عامن ،وذلك عىل الرغم من التطورات التي شهدها
قطاع التعليم بشقيه املدريس والعايل خالل العقود الخمسة املاضية .لذا تركز هذه الورقة عىل
عامن  2040التي تسعى إىل إحداث
السياسات الرتبوية ،وال سيام السياسات الرتبوية يف ظل رؤية ُ
تحول يف مختلف القطاعات مبا فيها قطاع التعليم .وتهدف الورقة إىل تفسري سياسات التعليم
وصول إىل استنتاج بعض السيناريوهات
ً
من حيث واقعها ،ومرجعيتها ،والعوامل املؤثرة فيها،
املحتملة لهذه السياسات يف ظل تنامي خطاب التحول الحكومي نحو االقتصاد املعريف وتلبية
متطلبات الثورة الصناعية الرابعة .وتكشفت عن وجود فجوة بني الخطاب واملامرسة يف السياسات
الرتبوية يف سلطنة عامن .وهذه الفجوة تقود إىل مضاعفة القلق حول الجودة وتلبية متطلبات
التنمية أيضً ا ،ورمبا ت ُعقِّد مسألة التحول إىل اقتصاد املعرفة وتلبية متطلبات الثورة الصناعية .كام
تكشف الورقة عن إشكالية مرتبطة بعدم وجود توزيع واضح للسلطة ،يتمثل يف عدم وجود مرجعية
عامنية
واضحة لهذه السياسات وتطبيقها وتقوميها .يف ضوء ذلك ،تبدو السياسات التعليمية ال ُ
يف حاجة إىل مراجعة الداخل من أجل تع ّرف جوانب الضعف والقوة بداخلها ،وهو ما يساعد عىل بناء
سياسة تدرك جوانب التعقيدات املختلفة ،السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي تؤثر
يف التعليم يف البلد؛ ما يقود إىل بناء سياسات أفضل ملرحلة مختلفة بها تحديات كثرية ميكن أن
يكون التعليم الجيد أهم حلولها.
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رشيفة عبد الله العدواين
أستاذة يف كلية العلوم السياسية يف الجامعة األمريكية يف الكويت ،وتشغل أيضً ا منصب مديرة
مركز دراسات الخليج يف الجامعة نفسها .حصلت عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة
كاليفورنيا يف ديفيس عام  .2016تركز اهتامماتها البحثية عىل السياسات االقتصادية واالجتامعية
والتغريات الحكومية يف دول الخليج العربية .تساهم بانتظام يف املنشورات الصادرة عن مركز
البحوث والدراسات الكويتية.

دور املرأة يف صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية :حالة الكويت
تبحث الورقة يف الدور الذي تؤديه املرأة يف عملية صنع السياسات العامة يف دول الخليج
العربية مع الرتكيز عىل الكويت .أنشأت الكويت رسميًا جمعية شباب الكويت ،التي تم اإلعالن عن
فتح باب عضويتها يف منتصف أيار /مايو  .2019وفيها ستة وثالثون شابًا من الذكور واإلناث ،وهم
مسؤولون عن تقديم توصيات ومقرتحات حول السياسة العامة عىل املستوى الوطني .وإذ تبحث
الورقة يف الدور الذي تؤديه جمعية الشباب الكويتية ،فمن املهم اإلشارة إىل أنها األوىل من
متثيل متساويًا بني الجنسني.
ً
نوعها يف دول الخليج العربية ،كام أنه من املهم اإلشارة إىل أن مثة
يف املقابل ،فشلت العديد من املؤسسات يف الكويت يف دمج التمثيل املتساوي بني الرجال
والنساء يف املؤسسات العامة .لذلك ،ويف هذه الورقة التي تعتمد عىل مقابالت رسمية مع
ناشطي جمعية شباب الكويت ،تركز الباحثة عىل دور الجمعية وال سيام اإلناث يف صنع السياسة
العامة .كام تبحث يف الفرص الحالية للخريجات الجامعيات يف عملية صنع السياسة العامة ،والفرص
املتاحة من أجل جرس الفجوة يف العاملة بني عاملة اإلناث يف القطاع العام وعاملة الذكور ،مع
الرتكيز عىل املناصب القيادية يف القطاع العام ،ودور املرأة الكويتية يف عملية صنع السياسات
العامة يف ضوء رؤية الكويت  ،2035والبحث يف إمكانية بناء عدد من التجمعات الشبابية يف دول
الخليج األخرى.
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ظافر العجمي
املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة الخليج ،وعقيد ركن متقاعد (القوة الجوية الكويتية) .حاصل
عىل الدكتوراه يف أمن الخليج العريب .له العديد من املؤلفات أهمها "أمن الخليج العريب :تطوره
وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية" ( ،)2011و"تاريخ الجيش الكويتي" ( 2004و،)2011
و"جيش الكويت يف عرص مبارك الصباح .)2000( "1915-1896

أمن الخليج :الدور املفقود للقوة البحرية الخليجية
يف مطلع األلفية الجديدة ،رصح بعض مراقبي النشاطات البحرية أننا نشهد "ثورة يف الشؤون
البحرية" بل حقبة جديدة "ملا بعد البحرية" ،ال مكان فيها للتعاون بني أساطيل بحرية كام حصل إبان
الحرب العاملية الثانية أو تعاون بني بحرية دول حلف شامل األطليس "الناتو" ضد البحرية السوفياتية
كام حصل إبان الحرب الباردة .لذا ترى الورقة أن الدول البحرية عملت عىل إعادة تحديد مركز ثقل
عملياتها ،وعملت عىل تحديد برامج بناء سفنها عىل نحو يساهم يف تعظيم أهمية القوة البحرية
لحفظ األمن .تجادل الورقة بأن نظرية "حقبة ما بعد البحرية" املصحوبة بازدهار يف تجارة الدول
الصناعية يف العامل ،ساهمت يف تعظيم أهمية القوة البحرية .وحينام نتحدث عن القوة البحرية
نعني القوة العسكرية املسؤولة عن حفظ أمن املياه اإلقليمية ،من دون أن يعني ذلك فقط
األسطول البحري .كام تذهب الورقة إىل أن العامل ،منذ بداية التوتر بني إيران والواليات املتحدة
األمريكية بعد انسحاب الرئيس األمرييك دونالد ترامب من االتفاق النووي الذي أبرم عام ،2015
تنبَّه مجددًا إىل أهمية القوة البحرية يف فرض األمن يف منطقة الخليج العربية .وتسأل الورقة
عن الكيفية التي ينبغي لدول الخليج العربية قيادة أمنها البحري بها ،بعيدًا عن سطوة البحرية
األمريكية التي تهيمن عىل مياه العامل مبا فيها مياه منطقة الخليج العربية.
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عبد الله التويب
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة الرشقية بسلطنة عامن .حصل عىل الدكتوراه يف
الفلسفة ،تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم ،من جامعة وريك باململكة املتحدة عام .2002
ما لكليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم
عمل سابقًا أستاذًا مشاركًا يف جامعة نزوى ،ومدي ًرا عا ً
وىل مناصب أكادميية عدة يف كليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العايل .له
العايل ،كام ت ّ
اهتاممات بحثية يف مجال تطوير برامج ومقررات الرتبية وإعداد معلمي العلوم وطرق التدريس
الفعالة والرتبية البيئية.

املواطنة يف سياسات التعليم واسرتاتيجياته يف دول مجلس التعاون
تسلط هذه الورقة الضوء عىل املواطنة يف سياسات التعليم يف دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،مع الرتكيز عىل الحقوق والواجبات .كام تهتم بالبحث يف الدور الذي تؤديه سياسات
واسرتاتيجيات دول مجلس التعاون يف تعزيز الرتبية الوطنية ،وقيم املواطنة ،وتفعيل دور
مؤسسات املجتمع املدين .تركز الورقة عىل التحديات املعارصة التي تواجه صناع السياسات العامة
بدول مجلس التعاون من أجل تعزيز قيم املواطنة .وتكتيس الورقة أهمية لكونها تأيت يف سياق
تحوالت تشهدها املجتمعات الخليجية ،وال سيام عىل الصعيد السيايس واالقتصادي واالجتامعي
فضل عن التحوالت التي مت ّر بها املنطقة العربية والتي فرضت قيم املواطنة بوصفها
ً
والثقايف،
ركيزة يف صنع وتطوير السياسات العامة يف قطاع التعليم .كام تكتيس أهمية لرتكيزها عىل فئة
الشباب يف دول مجلس التعاون ،التي ت ُع ّد فئة مهمة ،ولها تأثري يف نرش ثقافة املجتمع وقيمه بني
املجتمعات األخرى .كام تسعى الورقة لتقديم توصياتها لصناع السياسات العامة يف دول مجلس
التعاون ،لجعل قيم املواطنة ركيزة أساسية يف تطوير املنظومة التعليمية يف دول املجلس،
فضل عن
ً
وكذلك غرس مفاهيم املواطنة الفاعلة لدى الطلبة الجامعيني وأعضاء هيئة التدريس،
إعادة النظر يف املناهج ،والربامج الدراسية ،وبيئة التعليم ،والنشاطات الالمنهجية ،وبرامج التنمية
املهنية.
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عبد الله الشايجي
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الكويت ،وأستاذ العلوم السياسية الزائر يف جامعة جورج
واشنطن بالواليات املتحدة .حصل عىل الدكتوراه يف فلسفة العلوم السياسية من جامعة تكساس
يف أوسنت .شغل سابقًا منصب رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الكويت .صدر له مؤخ ًرا كتاب
بعنوان "أزمات مجلس التعاون لدول الخليج العربية :الجذور  -األسباب  -الوساطات  -وسيناريوهات
املستقبل (.)2018( ")2018-2011

مأزق العالقات الخليجية  -األمريكية واملعضلة األمنية يف الخليج
ترصد الورقة ظاهرة مقلقة يف العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها يف النظام
العاملي .وتناقش خلفيات املواجهة والتصعيد األمرييك  -اإليراين عىل أمن منطقة الخليج دول
الخليج العربية واستقرارها .كام تناقش الخيارات والتوقعات ملآالت املواجهة والتصعيد بني إيران
والواليات املتحدة وانعكاساتها عىل أمن منطقة الخليج العربية ،وال سيام أن األزمة الخليجية وصلت
عامها الثالث من دون حل يلوح يف األفق .وترى الورقة أن املعضلة األمنية التي تواجهها دول
الخليج العربية بدأت مع وصول الرئيس األمرييك باراك أوباما واستمرت وتفاقمت يف عهد الرئيس
األمرييك دونالد ترامب .وتجادل الورقة بأن معضلة األمن يف منطقة الخليج العربية ارتفعت وتريتها
يف ظل غياب ثقة دول الخليج العربية بالحليف األمرييك بسبب مواقفه وسياساته التي بدأت منذ
عهد أوباما وتطورت يف عهد ترامب .كام توضح أن السياسة األمريكية تجاه منطقة الخليج تقوم
عىل مامرسة "أقىس أنواع الضغط" ،بهدف تغيري سلوك إيران وإجبارها عىل توقيع اتفاق نووي
جديد .وتستنتج الورقة أن سياسات الواليات املتحدة يف منطقة الخليج العربية ساهمت يف تأزيم
املعضلة األمنية ،مثلام ساهمت يف تعميق الفراغ االسرتاتيجي الذي مألته إيران عىل حساب
الحلفاء الخليجيني واستقرارهم ،كام تستنتج أن العالقات بني دول الخليج العربية والواليات املتحدة
متر مبرحلة خطرة.
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عبد الله الغيالين
عامين يف الشؤون االسرتاتيجية ملنطقة الخليج العربية .حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات
باحث ُ
الدولية من جامعة درم يف اململكة املتحدة .شارك يف العديد من امللتقيات واملؤمترات الدولية
يف منطقة الخليج العربية وخارجها .تركز اهتامماته البحثية عىل قضايا الفكر السيايس ،والسياسة
الخارجية األمريكية ،والشؤون االسرتاتيجية لدول الخليج العربية.

أمن منطقة الخليج العربية :املأزق واملخرج
انفردت الدول الخليجية منذ نشأتها املتأخرة بجملة من الخصائص الجيوسياسية التي ميزتها من
مثيالتها يف املحيط اإلقليمي .شهدت املنطقة تاريخ ًيا قيام كيانات سياسية عريقة يف عامن
والحجاز ونجد ،وقد امتد بعض تلك الكيانات إىل خارج الجغرافيا العربية ،وتحولت إىل قوى إقليمية،
كام يف الحالة العامنية التي سيطرت عىل أجزاء واسعة من سواحل الرشق األفريقي .تعالج الورقة
أول :التحول يف معادالت الرصاع الدويل
األمن يف منطقة الخليج العربية من ثالثة مداخل رئيسةً :
وموازين القوى التي أفرزتها الحرب العاملية الثانية وما أعقب ذلك من اصطفافات جيوسرتاتيجية
جعلت إقليم الخليج منطقة نفوذ أمرييك .وثانيًا :طبيعة هياكل السلطة وما نجم عنها من توزيع مصادر
القوة؛ فقد انتقلت الدولة الخليجية إىل مصاف "الدولة الحديثة" من دون التفات إىل فلسفة العرص
السياسية التي تقوم عىل املواطنة .وثالثًا :الظاهرة الريعية التي ولدتها موارد النفط ونقلت دول
الخليج من حالة "البؤس الصحراوي" إىل الحداثة الخدمية .تجادل الورقة بأن الظواهر الثالث أسهمت
يف بلورة املعضلة األمنية لهذه الدول ،سياسيًا عززت هذه الظواهر رشعية الحكم من خالل الوراثة،
واقتصاديًا اتكأت الدولة عىل مداخيل النفط التي مثلت املصدر الرئيس للموارد املالية ،وأخفقت يف
املقابل يف استحداث مصادر أخرى الستثامر التدفقات النقدية التي جلبتها املوارد النفطية؛ األمر
لب املعضلة األمنية.
الذي ترك دول الخليج أمام ظاهرة الدولة الريعية التي تشكل يف حالتنا ّ
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عيل الذهب
باحث متخصص يف الشؤون العسكرية واالسرتاتيجية ،مع الرتكيز عىل األمن يف دول الخليج العربية.
حاصل عىل الدكتوراه يف االسرتاتيجية العسكرية واألمنية مبنطقة غرب املحيط الهندي وخليج
عدن ،من معهد الدراسات العليا البحرية باألكادميية البحرية ،باإلسكندرية .شارك يف العديد من
املؤمترات يف اليمن ومرص وقطر.

التحالف العريب يف اليمن وأمن منطقة الخليج العربية
تقرتب الحرب اليمنية من ختام عامها الخامس ،وال أفق لنهايتها ،عسكريًا أو دبلوماس ًيا ،يف ظل توقف
العمليات العسكرية التي يقودها التحالف العريب ،بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات
العربية املتحدة ،يف الساحل الغريب عىل البحر األحمر ،بفعل مساعي مبعوث األمني العام لألمم
املتحدة إىل اليمن ،مارتن غريفثت ،وتوقف هذه املساعي ،ويف ظل تصاعد العمليات الرشسة يف
مناطق الحدود مع السعودية ،مبحافظتي صعدة وحجة .يف السياق ذاته ،ال يزال الحوثيون يثبتون
أنهم أقدر عىل تغيري معطيات الحرب ،وخلط أوراقها ،استثام ًرا إلخفاقات التحالف ،واعتامدًا عىل
الدعم اإليراين املتنوع ،ودعم بقية حلفائهم اإلقليميني ،وقد دل عىل ذلك املئات من هجامت
املسية ،عىل املنشآت االسرتاتيجية السعودية ،يف العاصمة
الصواريخ الباليستية ،والطائرات
ّ
الرياض ،واملنطقة الرشقية ،وخلف خطوط القوات السعودية يف املدن الحدودية الجنوبية .تبحث
هذه الورقة يف ثالثة أسئلة رئيسة :أين تقف قوات كل طرف من أطراف الرصاع (مناطق العمليات
العسكرية ،ومناطق النفوذ)؟ وما أبعاد ومالمح تحول التحالف من داعم لعودة السلطة الرشعية،
إىل منافس لها؟ وما السيناريوهات املتوقعة للخروج من األزمة وإنهاء الحرب؟ تجادل الورقة بأنه
عىل صعيد العالقة بني التحالف والسلطة الرشعية ،بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ،فمن
الواضح أنها يف توتر مستمر ،وال سيام العالقة بني السلطة الرشعية واإلمارات العربية املتحدة،
التي دعمت قيام املجلس االنتقايل الجنويب (االنفصايل) ،وعززته بتشكيالت مسلحة تنترش يف
معظم املحافظات الجنوبية.
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عيل فتح الله نجاد
زميل باحث يف مركز بروكنجز الدوحة .عمل سابقًا باحثًا مساعدًا يف برنامج دراسات الخليج بجامعة
قطر التابع ملركز دراسات الخليج ،وباحثًا ملرحلة ما بعد الدكتوراه يف كلية كينيدي بجامعة هارفارد
وتحديدًا عىل مرشوع مرتبط بإيران .تركز اهتامماته البحثية عىل السياسة اإليرانية وأمن منطقة
الخليج ،وسيصدر له قري ًبا كتاب بعنوانIran in an Emerging New World Order: From Ahmadinejad :
).to Rouhani (Palgrave Macmillan

إيران والواليات املتحدة :اختبار االسرتاتيجية اإليرانية بعد االنسحاب من
االتفاق النووي

إن انسحاب إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف أيار /مايو  2018من جانب واحد من االتفاق
النووي اإليراين يبرش بسياسة "أقىص ضغط" تجاه إيران مع إعادة فرضها عىل نحو فعال للعقوبات
التي تتجاوز الحدود اإلقليمية ،واألهم من ذلك استهداف النظام املايل اإليراين وصادرات النفط.
لهذا ترى هذه الورقة أن العقوبات األمريكية عىل صادرات النفط اإليراين ،والتي تفاقمت بسبب
اإلعفاءات النفطية لكبار املستوردين اإليرانيني ،فرضت عىل إيران اتباع اسرتاتيجية مزدوجة أكرث
استباقية (ت ُسمى رسميًا "املقاومة القصوى") ،معتمدة عىل العنارص الهجومية مع االحتفاظ
ببعض العنارص الدفاعية منها .وتطرح الورقة مجموعة من اإلجراءات الهجومية من بينها التخفيض
التدريجي اللتزامات انسحاب إيران ،بهدف الضغط عىل أوروبا للوفاء بوعودها الخاصة لتجنب عودة
"األزمة النووية" ،وإعادة إرساء النفوذ اإليراين للمساومة الذي متتعت به قبل بدء عملية التفاوض
بشأن خطة العمل املشرتكة التي عرضت عىل املجتمع الدويل .وكذلك تطرح مجموعة من اإلجراءات
الدفاعية للتأكيد عىل التزام إيران األسايس باالتفاق النووي .تكشف الورقة بأسلوب تحلييل عن
هذه االسرتاتيجيات والتطورات ،مع إبراز املخاطر وتحقيق اسرتاتيجية إيران ،مع اإلشارة إىل التكاليف
الباهظة للحرب عىل إيران ،مبا يف ذلك تدويل الرصاع من خالل إظهار تقلبات أمن الطاقة يف الخليج.
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عيل وطفة
أستاذ علم االجتامع الرتبوي يف قسم علم االجتامع والخدمة االجتامعية بجامعة الكويت .عمل سابقًا
أستاذًا لعلم االجتامع الرتبوي بجامعة دمشق يف سورية .حصل عىل العديد من الجوائز آخرها جائزة
حميد بن راشد للعلوم االجتامعية عام  .2014صدر له أبحاث وكتب عدة يف الرتبية والتعليم ،آخرها
كتاب "إشكاليات العربية وقضايا التعريب يف جامعة الكويت :آراء عينة من طالب جامعة الكويت"،
الصادر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية (.)2014

سياسات التعليم العايل يف دول الخليج العربية:
إشكاليات وتحديات مستقبلية

فرضت التغيريات التكنولوجية املتسارعة الناتجة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نفسها عىل
صنع السياسات العامة .يف قطاع التعليم والتعليم العايل ،تتدفق املعلومات بفضل التسارع
التكنولوجي؛ ما يعني تزويد الطالب بالبيانات واملعلومات بطريقة أرسع .لذلك ،فإن التطورات التي
صنعها التسارع التكنولوجي يف مجال الحياة االجتامعية والعلمية تقتيض إعادة النظر عىل نحو
جذري يف األنظمة الرتبوية والتعليمية .ترى هذه الورقة أن الثورة التكنولوجية يف التعليم ،والتي
فرضها التسارع التكنولوجي ،أجربت صناع السياسات العامة عىل إجراء تغيري جوهري يف برامجها
ووظائفها واسرتاتيجياتها .ولذلك تبحث الورقة يف مجموعة من األسئلة :كيف ميكن للجامعات
العربية والخليجية تحديدًا أن تواجه هذه التحديات الكربى؟ وكيف ميكن لصناع السياسات أن يواجهوا
التطورات يف قطاع التعليم؟ وما االسرتاتيجيات الجديدة واملناهج املتجددة التي ميكن أن توظفها
يف مواجهة هذا امل ّد األسطوري للتغيري التكنولوجي واالجتامعي املقبل؟ تركز الورقة عىل تحليل
مضمون السياسات وتفكيكها والكشف عن مضامينها .وبعبارة أخرى ميكن القول إن الورقة تستجيب
لطبيعة املنهج النقدي التفكييك ومساراته التحليلية ،وهو يعني العمل النقدي عىل املوضوع
من أجل الكشف عن املعطيات ،ومواطن الضعف يف بنية الجامعات املدروسة ووظيفتها العلمية
واالجتامعية .تنتمي هذه الورقة إىل البحوث النوعية التي تعتمد عىل تحليل النصوص وتفكيك
مضامينها ،ضمن توجهات بحثية افرتاضية ،تعتمد عىل منهجية البحث الوصفي بصورة عامة ،وعىل
معطيات املنهج التحلييل النقدي بصورة خاصة.
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عامد قدورة
باحث ومدير قسم التحرير يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .نُرش له أربعة كتب ،منها
"تركيا :اسرتاتيجية طموحة وسياسة مقيدة :مقاربة جيوبولتيكية" ()2015؛ و"مستقبل السياسات
محكّمة منها" :السلفية يف
الدولية تجاه الرشق األوسط" ( .)1996كام نُرشت له اثنتا عرشة دراسة ُ
تركيا :تحديات االنتشار يف مجتمع متصوف" ()2017؛ و"التنافس اإلقليمي الجيو-طائفي عىل الخليج"
( ،2018باإلنكليزية) .حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة سكاريا الرتكية.

تركيا والخليج :مدى تأثري التصورات املتبادلة يف طبيعة العالقات الراهنة
تطورت عالقات تركيا مع دول الخليج العربية بصورة كبرية ومتسارعة خالل حقبة حزب العدالة والتنمية.
ومع أن العالقات االسرتاتيجية تعززت مع بعض هذه الدول خالل السنوات القليلة املاضية مثل قطر
عا ،عىل الصعيد السيايس عىل األقل ،مع دول أخرى مثل اململكة
والكويت ،فإنها شهدت تراج ً
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين .ويؤثر توافق أو اختالف التصورات
حول القضايا الراهنة يف املنطقة العربية يف هذه العالقات جوهريًا .بالنسبة إىل تركيا ،ترى
مهم يف تصور الخليج كمصلحة اسرتاتيجية؛ أولهام
الورقة أن مثة عاملني رئيسني يؤديان دو ًرا
ً
مفهوم "العمق االسرتاتيجي" ،حيث ينظر حزب العدالة والتنمية إىل الخليج عىل أنه امتداد للفضاء
التاريخي والجغرايف لرتكيا وإحدى املناطق التي ميكن أن ت ُظهر تركيا فيها دورها .وثانيهام،
االقتصاد ،وهو عامل أسايس يف تصور حزب العدالة والتنمية ملنطقة الخليج التي تعترب فرصة
ة صاعدة .ومن
واعدة للنمو االقتصادي الرتيك .أما دول الخليج العربية ،فرتى تركيا بوصفها قو ً
الناحية الجيوسياسية ،لدى دول الخليج مشاعر مزدوجة تجاه تركيا؛ إذ مثة رغبة يف االستفادة من
مثل ،ولكن مثة خشية لدى بعض تلك الدول من نفوذ
ً
هذه القوة اإلقليمية يف موازنة نفوذ إيران
أنقرة املتزايد وأجندتها اإلقليمية املنافسة .أما اقتصاديًا ،فنظ ًرا إىل أن هدف التنويع االقتصادي
يعد مركزيًا يف سياسات دول الخليج ،فإنها ترى تركيا بوصفها من القوى الصاعدة حديثًا وأحد أرسع
وفضل عن ذلك ،تتناول الورقة بعض االختالفات يف تصورات دول
ً
وا اقتصاديًا يف العامل.
البلدان من ً
الخليج لرتكيا.
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العنود آل خليفة
طالبة دكتوراه يف برنامج الدراسات الخليجية بجامعة قطر .تهتم عىل نحو خاص بتطوير االقتصاد
املعريف يف الخليج العريب والقضايا املعارصة يف املنطقة .كتبت عن القضايا السياسية
واالقتصادية يف املنطقة ،وعن آثارها يف املجتمع .عملت مدة عرش سنوات يف وزارة االقتصاد
والتجارة القطرية.

أمن الطاقة واملشاريع النووية لدول مجلس التعاون الخليجي
يف الخليج العريب ،ت ُع ّد الطاقة هي القضية الرئيسة يف أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .مع تقلب أسعار النفط وتنامي احتياجات الطاقة املتزايدة باستمرار ،والتوتر يف البيئة
السياسية واالقتصادية ،فإن أمن الطاقة أمر حيوي لدول مجلس التعاون .لذلك ترى الورقة رضورة أن
تبذل بلدان الخليج العربية جهودًا أكرب لضامن أمن الطاقة ،من خالل تنويعها بعيدًا عن اعتامدها عىل
النفط والغاز ،والسعي لتحقيق تنمية مستدامة تعالج املتطلبات البيئية وتزيد من معدالت النمو
االقتصادي .تطرح الورقة عددًا من األسئلة :ما الحاجة االسرتاتيجية والدافع لدول مجلس التعاون إىل
تطوير برامج سلمية للطاقة النووية؟ إىل أي حد يؤثر الربنامج النووي اإليراين وتهديداته األمنية
املحتملة يف سياسة دول الخليج تجاه املشاريع النووية السلمية؟ ما تحديات مثل هذه الربامج؟
وما تدابري السالمة النووية التي تطبقها دول مجلس التعاون لربنامج نووي سلمي؟ تشكل هذه
األسئلة مجتمعة السؤال الشامل :هل ستعزز برامج الطاقة النووية السلمية أمن الطاقة يف دول
أساسا ،وموقف دول مجلس التعاون
مجلس التعاون؟ تعالج الورقة أربعة محاور رئيسة :أمن الطاقة
ً
واتجاهها نحو املشاريع النووية السلمية ،ومخاطر املشاريع النووية.
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كاظم هاشم نعمة
أستاذ االسرتاتيجية والعلوم السياسية ،ورئيس تحرير مجلة "دراسات دولية" .حصل عىل املاجستري
والدكتوراه من جامعة ويلز بكلية السياسة الدولية واالسرتاتيجية يف أبريستوث .شغل منصب
رئيس مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد ،والدراسات االسرتاتيجية يف جامعة البكر ،والدراسات
اإلقليمية يف ليبيا .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف العالقات الدولية .صدر له مؤخ ًرا
كتاب بعنوان "الخليج العريب ومعضلة األمن واملثلث االسرتاتيجي الجديد" (.)2019

العالقات الثالثية يف الخليج العريب :التحديات والتهديدات األمنية
تعود جذور ظاهرة العالقات الثالثية يف السياسة العربية والرشق أوسطية إىل فرتة ما بعد الحرب
العاملية الثانية .فقد كانت حركة القومية العربية والواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت متثل عالقات
ثالثية يف قضايا التحرر واالستقاللية كام متثلت يف حركة عدم االنحياز .ومنذ ستينيات القرن املنرصم،
بزغت ظاهرة العالقات الثالثية يف الخليج العريب عىل افرتاض أمني جيوسرتاتيجي أكرث مام هو
عىل أساس أيديولوجي .ومنذ ذلك الحني بات األمن الخليجي يقوم عىل هذه الفرضية ،وفحواها إما
قوة عظمى ترعى األمن كقوة مهيمنة ،وإما هيكل أمن يتكون من قوة عظمى وضلعني إقليميني
هام إيران والسعودية .تبحث هذه الورقة يف طبيعة وشكل وتحديات العالقات الثالثية يف منطقة
الخليج العربية ،وال سيام أن ديناميكية املثلثات سوف تفيض إىل تعقيد أمن منطقة الخليج العربية؛
ما يعني تعقيد خروج هذه الدول من معضلة األمن املركبة التي تواجهها .ترى الورقة أن سياسة
جا ،التي تعتمد عىل ديناميكية املثلثات ،بوصفها
دول الخليج العربية اإلقليمية من األقاليم األكرث نض ً
ركيزة عملت من خاللها عىل إدامة الهيمنة األمريكية .كام ترى الورقة أن دينامكية املثلثات أعطت
فرصا اسرتاتيجية وسياسية واقتصادية ،الخرتاق جدار السياسة العربية.
إرسائيل
ً
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كريستيان أولريكسن
زميل باحث يف معهد بيكر للسياسة العامة يف جامعة رايس يف الواليات املتحدة األمريكية ،وزميل
باحث يف املعهد املليك للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) يف لندن .تركز اهتامماته البحثية عىل
قضايا االقتصاد السيايس ،واألمن ،والعالقات الدولية يف منطقة الخليج العربية .صدر له  5كتب عن
منطقة الخليج العربية ،آخرهاQatar and the Gulf Crisis: A Study of Resilience (London: C Hurst :
)& Co Publishers Ltd, 2019

األمناط املتغرية يف األمن الداخيل والخارجي لدول الخليج
تبحث هذه الورقة يف الكيفية التي ساهمت بها االختالفات البينية يف منطقة الخليج ،خالل العقد
غيت أمناط األمن الداخيل والخارجي .طوال ثالثة
املايض ،يف إعادة تشكيل تصورات التهديد بطرق ّ
عقود بعد تشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام  ،1981شاركت دوله الست مبا يكفي من
تصور تهديد إقليمي مشرتك لضامن عملها ككتلة ،واستمرت يف نوبات دورية من الخالف الداخيل.
منذ عام  ،2011تقاطع الضغط األوسع الذي شهدته ثورات الربيع العريب مع بروز دول مجلس
مهم يف السياسة اإلقليمية .تطرح الورقة عاملني من العوامل الحاسمة التي
التعاون مشاركًا
ً
ما .أحدهام جغرايف وهو حقيقة أن دول مجلس
حددت التوازن يف السياسة الخليجية لنحو ثالثني عا ً
التعاون تتكون من دولة واحدة كبرية هي اململكة العربية السعودية وخمس واليات أصغر بكثري.
والثاين هو حقيقة أن دول مجلس التعاون يف معظم وجودها ميكن أن تعيش مع عجز أعضائها
عن االتفاق عىل مواقف مشرتكة بشأن القضايا الرئيسة يف مجاالت مثل األمن الداخيل والشؤون
اإلقليمية .تنتهي الورقة بتقديم تحليل كيف بدّدت التطورات منذ عام  2013التصور الشائع للتهديد
الخارجي ،حيث ترى عواصم الخليج اآلن بعضها بعضً ا تهديدات محددة .كام تنتهي الورقة إىل تقديم
الكيفية التي تطورت بها الحلول العملية ملواجهة تحديات الوضع اإلقليمي املتغري ،من خالل تقييم
كيف ستؤثر التطورات يف النهج اإلقليمية لألمن الداخيل والخارجي.
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كريستينا داليساندرو
باحثة يف مركز الحوكمة يف جامعة أوتوا يف كندا ،وباحثة يف مركز األبحاث بجامعة باريس 1
السوربون بفرنسا .تركز اهتامماتها البحثية عىل التخطيط الحرضي ،واإلدارة ،واملوارد الطبيعية،
وبناء قدرات املؤسسات العمومية ،والقيادة .عملت خبرية دولية يف مجال صنع السياسات العامة
مع البنك األفريقي للتنمية ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،واللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم
املتحدة ،والوكالة الفرنسية لألبحاث ،ومدرسة باريس للشؤون الدولية.

تحديات تغري املناخ والسياسات العامة الحرضية يف منطقة الخليج
من املتوقع أن يؤثر التغري املناخي العاملي وارتفاع مستوى سطح البحر مبارشة يف املستويات
املعيشية للماليني من سكان املدن الساحلية يف الوطن العريب يف العقود املقبلة .ركزت األدبيات
أساسا عىل قضايا زيادة درجة الحرارة وندرة
املتعلقة مبخاطر تغري املناخ يف املنطقة العربية
ً
املياه؛ حيث إن الظاهرتني أثرتا مبارشة يف السكان .لذا تسلط الورقة الضوء عىل الكيفية التي تؤثر
بها مسألة ارتفاع مستوى سطح البحر يف التغري املناخي يف دول الخليج العربية .ترى الورقة
أنه اعتامدًا عىل السلوك الجامعي للمجتمع الدويل يف انتهاكات البيئة املستمرة ،فإن ظاهرة
رئيسا للمخاطر أو حتى تهديدًا وجوديًا ملنطقة الخليج العريب ،حيث
التغري املناخي ستشكل مصد ًرا
ً
يعيش معظم السكان عىل بعد  100كم من البحر أو مياه الخليج .لهذا تسلط الضوء عىل الصعوبات
التاريخية للتخطيط الحرضي يف منطقة الخليج العربية ،وهي منطقة تتميز بقوة بدورات "الطفرة
والكساد" لتقلبات أسعار الطاقة ،واألزمات الجيوسياسية والنمو السكاين القوي .كام تدعو الورقة
صناع السياسات العامة إىل توقع ارتفاع مستوى سطح البحر خالل السنوات املقبلة ،ولذلك عليهم
البدء يف وضع اسرتاتيجية للتكيف االستباقي من خالل التخطيط الحرضي ،وذلك لتجاوز التغيريات
املقبلة .وتخلص الورقة إىل أنه ينبغي بالفعل اعتبار تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر من
التحديات األمنية الوطنية ،التي يجب معالجتها معالجة صحيحة ،من دون أي تأخري إضايف.
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الورنت المربت
أستاذ السياسة العامة يف كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية يف معهد الدوحة للدراسات
العليا .حصل عىل الدكتوراه من كلية الجغرافيا والبيئة بجامعة أكسفورد .شغل سابقًا منصب كبري
محليل السياسات مبعهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية بجامعة قطر ،كام سبق أن
وممثل
ً
وا يف املجلس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ التابعة لألمم املتحدة،
كان عض ً
ملجتمع البحوث يف مفاوضات األمم املتحدة بشأن املناخ.
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من املتوقع أن يؤثر التغري املناخي العاملي وارتفاع مستوى سطح البحر مبارشة يف املستويات
املعيشية للماليني من سكان املدن الساحلية يف الوطن العريب يف العقود املقبلة .ركزت األدبيات
أساسا عىل قضايا زيادة درجة الحرارة وندرة
املتعلقة مبخاطر تغري املناخ يف املنطقة العربية
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بها مسألة ارتفاع مستوى سطح البحر يف التغري املناخي يف دول الخليج العربية .ترى الورقة
أنه اعتامدًا عىل السلوك الجامعي للمجتمع الدويل يف انتهاكات البيئة املستمرة ،فإن ظاهرة
رئيسا للمخاطر أو حتى تهديدًا وجوديًا ملنطقة الخليج العريب ،حيث
التغري املناخي ستشكل مصد ًرا
ً
يعيش معظم السكان عىل بعد  100كم من البحر أو مياه الخليج .لهذا تسلط الضوء عىل الصعوبات
التاريخية للتخطيط الحرضي يف منطقة الخليج العربية ،وهي منطقة تتميز بقوة بدورات "الطفرة
والكساد" لتقلبات أسعار الطاقة ،واألزمات الجيوسياسية والنمو السكاين القوي .كام تدعو الورقة
صناع السياسات العامة إىل توقع ارتفاع مستوى سطح البحر خالل السنوات املقبلة ،ولذلك عليهم
البدء يف وضع اسرتاتيجية للتكيف االستباقي من خالل التخطيط الحرضي ،وذلك لتجاوز التغيريات
املقبلة .وتخلص الورقة إىل أنه ينبغي بالفعل اعتبار تغري املناخ وارتفاع مستوى سطح البحر من
التحديات األمنية الوطنية ،التي يجب معالجتها معالجة صحيحة ،من دون أي تأخري إضايف.
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لقاء ميك
باحث أول يف مركز الجزيرة للدراسات .حاصل عىل شهادة املاجستري يف اإلعالم من جامعة بغداد.
عمل سابقًا أستاذًا يف اإلعالم والدعاية من جامعة بغداد يف العراق وأستاذًا زائ ًرا يف جامعات يف
عي الدعاية والرتويج والحرب النفسية.
اليمن وقطر والبحرين .يتمحور اهتاممه البحثي عىل موضو َ

املتغريات السياسية يف العراق وأثرها يف األمن الجامعي يف الخليج العربية
تبحث هذه الورقة يف تأثري املتغريات السياسية يف العراق يف أمن منطقة الخليج العربية .وتستند
إىل املنهج التاريخي الذي يساعدنا يف بحث عالقات التأثري املتبادل بني العراق وجواره من دول
الخليج العربية ،وال سيام منذ مطلع سبعينيات القرن املايض .وترى الورقة أن التواصل الجغرايف
أسهم يف إحداث تأثريات متباينة ،وال سيام منذ فرتة العهد املليك يف العراق ،مرو ًرا ببداية العهد
وصول إىل الثورة اإلسالمية يف إيران؛ األمر الذي دفع الطرفني إىل التعاون
ً
الجمهوري عام ،1958
خالل حرب الثامين سنوات بني العراق وإيران .وتشري الورقة إىل أن التعاون الخليجي  -العراقي خالل
رشا عىل طبيعة الدور العراقي يف موازين القوى يف املرشق العريب ،وهو ما
الحرب كان مؤ ً
فهمته دول مجلس التعاون حينام وضعت ثقلها خلفه يف مواجهة إيران .لكن هذا التجانس والتقارب
انهار فجأة بعد الحرب بقليل ،ثم تحول إىل خصومة مدمرة عقب الغزو العراقي للكويت يف آب/
أغسطس  ،1990وهو ما استفادت منه إيران يف التقارب مع دول الخليج .كام تذهب الورقة إىل
أن دول الخليج ،يف تسعينيات القرن املايض ،مل تعمل عىل بناء اسرتاتيجية أمنية توفر لها قوة
ردع يف مقابل قويت الجوار (العراق ،وإيران) ،وبدلً من ذلك ،اجتهدت لتشديد الحصار عىل العراق،
بدل من ذلك االستمرار يف االعتامد عىل الحامية األمريكية التي
وتدعيم العالقة مع إيران ،وفضلت ً
ظهرت مبارشة بعد الغزو األمرييك للعراق عام .2003
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محجوب الزويري
مدير مركز دراسات الخليج ،وأستاذ تاريخ الرشق األوسط املعارص املشارك يف جامعة قطر .توىل
رئاسة قسم العلوم اإلنسانية ( )2016-2011يف الجامعة نفسها .عمل أستاذًا يف برنامج الدراسات
زميل باحثًا ،ثم مدي ًرا
ً
اإلسالمية ومركز الدراسات االسرتاتيجية بالجامعة األردنية ( .)2009-2007كام عمل
ملركز الدراسات اإليرانية يف معهد الدراسات اإلسالمية والرشق أوسطية بجامعة درم يف اململكة
املتحدة ( .)2006-2003له العديد من البحوث والكتب املنشورة عن إيران ومنطقة الخليج العربية.

األزمة األمريكية – اإليرانية وانعكاساتها عىل منطقة الخليج العربية
مل تغب منطقة الخليج العربية وال الالعبون الخليجيون عن تفاصيل ومجريات العالقات األمريكية -
اإليرانية منذ الحرب العاملية الثانية .ومع تغري طبيعة حضور منطقة الخليج العربية يف تلك التفاصيل
واملجريات ،فإن من املهم القول إن الجغرافيا السياسية للمنطقة وطبيعة التنافس الدويل الذي
مل يغب هو أيضً ا عنها أديا دو ًرا بارزًا يف تغيري الديناميات املتعلقة بتلك العالقات .ترى الورقة
أنه يف حني متيزت العالقات األمريكية  -اإليرانية باملتانة التي وصلت إىل حد التحالف طوال العهد
املليك ،وتحديدًا من عام  1941وحتى الثورة اإلسالمية يف عام  ،1979فإن تلك العالقات انتقلت
إىل النقيض حيث الخصومة والعداء وحالة املواجهة .وتقدم الورقة محاولة لفهم عميق لألزمة
األمريكية  -اإليرانية يف أحدث فصولها عرب تحليل السلوك السيايس والخطاب اإلعالمي ،واملقصود
هنا منذ تويل الرئيس األمرييك دونالد ترامب الرئاسة .تستند الورقة إىل فرضية مفادها أن األزمة
يف العالقات بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران تشكلت وأخذت هذا اللون العدايئ الشديد بسبب
حضور العبني خليجيني ،هام اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ،اللتان اعتربتا
مهم لتقوية عالقاتهام ،وتشكيل جبهة قوية بحضور
رسا
ً
التوافق مع ترامب عىل عداء إيران ج ً
هد لتغيريه .ترصد الورقة بالتحليل فصول
إرسائيل إلضعاف النظام السيايس يف إيران خطو ً
ة مت ّ
تشكيل هذا التحالف ،وكذلك التأييد الذي وجدته الخطوات األمريكية من البلدين الخليجيني.
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محمد رضوان ترمانيني
باحث وخبري اقتصادي دويل .عمل سابقًا باحثًا اقتصاديًا يف العديد من الدول ،من بينها الكويت
واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية .كام شغل عضوية مجالس إدارة يف العديد
من الرشكات الدولية يف مرص واملغرب وسورية والبحرين ،وشغل أيضً ا عضوية مجالس وهيئات
اقتصادية دولية يف اململكة املتحدة وتركيا .له العديد من األبحاث املنشورة يف مجال االقتصاد.

إشكاليات السياسات العامة :سياسات العمل يف قطر
بدأ االهتامم بصناعة السياسات العامة يف دول الخليج العربية منذ سبعينيات القرن املايض .وازداد
هذا االهتامم يف مطلع الثامنينيات بد ًءا مبا يختص بسياسات بناء أجهزة بسط السيادة والنظام.
وانتقل بعدها إىل سياسات توفري الخدمات االجتامعية لجميع املواطنني ،وتحقيق أمنهم الوظيفي
وهو دور الدولة الريعية .ثم اهتم صناع السياسات العامة يف دول الخليج العربية بإنشاء الصناديق
ن صناعة السياسات نفسها شابَها الكثري
السيادية وتوسيعها عىل غرار دول عديدة يف العامل .إال أ ّ
ق َّرر منها فتدخل
حا كيف ت ُصنع السياسات العامة ،وكيف تتغري ،وما الذي يُ َ
من الغموض؛ فلم يكن واض ً
واألصح عبارة
حيز التنفيذ .فشل بعض السياسات يف تحقيق ركائز ما يسمى بالتنمية املستدامة،
ّ
التنمية املتوازنة؛ وفشلت هذه الدول بدرجات متفاوتة يف تنويع اقتصاداتها ،وأرجع العديد من
املراقبني هذا الفشل إىل غياب الشفافية وإحكام املساءلة وتداخل السلطات ،األمر الذي أدى إىل
تشوهات عميقة يف تلك السياسات .ت ُع ّد السياسات العامة إحدى األدوات التي يعتمد عليها النظام
ن
السيايس يف الدولة بهدف السعي إىل تحقيق التنمية السياسية واالقتصادية واالجتامعية .إال أ ّ
ن صناعتها مل تواجه التحديات الحقيقية والواقعية،
السبب الرئيس لفشل تلك السياسات يتمثل بأ ّ
فتطرح هذه الدراسة األسئلة التالية :كيف تصنع السياسات العامة يف دولة قطر؟ ومن هم الفاعلون
الرسميون يف صنع السياسة العامة؟ وما األطر الترشيعية التي تحدد صنع السياسة العامة يف
قطر وتضبطه؟
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محمد املسفر
أستاذ متقاعد من جامعة قطر .حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك
الحكومية عام  .1984عمل سابقًا يف السلك الدبلومايس بدولة قطر .له عدة كتب وبحوث يف مجاالت
العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .صدر له مؤخ ًرا كتاب بعنوان "العالقات الخليجية  -الخليجية:
معضلة الفراغ االسرتاتيجي والتجزئة ( )2018( ")2018-1971عن مركز الجزيرة للدراسات .وهو مساهم
دائم يف الصحافة القطرية والعربية.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية :الدور املفقود
جاءت فكرة تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام  1981نتيجة لظروف إقليمية ودولية
عامل مؤث ًرا يف اإلرساع بقيام تنظيم يجمع دول الخليج العربية،
ً
وعربية .كانت الظروف اإلقليمية
وال سيام قيام الثورة اإليرانية يف طهران يف عام  ،1979ودخول االتحاد السوفيايت أفغانستان،
واندالع الحرب العراقية  -اإليرانية يف عام  ،1980واجتياح إرسائيل لجنوب لبنان ،واضطراب األوضاع
السياسية واألمنية يف جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية .كل هذه األحداث دفعت برسعة نحو
جل يف هذا التأسيس وجعل منه أم ًرا ممك ًنا هو تشابه دول مجلس
تأسيس مجلس التعاون .ومام ع ّ
أساسا عىل النفط والغاز .ترى الورقة أن مجلس التعاون،
التعاون يف بنيتها االقتصادية القامئة
ً
ما ،مل يقم بالدور املطلوب منه ملواجهة التحديات التي تواجهها
الذي م ّر عىل تأسيسه نحو  38عا ً
دول الخليج العربية ،وال سيام أن الظروف التي أدت إىل تأسيس املجلس هي الظروف ذاتها بل
اشتدت أكرث مام كان الحال عليه عند النشأة؛ فالعراق الذي كان يشكل البوابة الرشقية للدفاع عن
الخليج العريب أصبح تحت النفوذ اإليراين  -األمرييك ،وأصبحت الثورة يف إيران أشد صالبة بعد تنامي
تدخلها يف شؤون املنطقة العربية ،وتوسع دائرة أطامع بعض دول مجلس التعاون يف حروب يف
وصول
ً
اليمن وليبيا ،وتنامي محاوالت التدخل يف الشؤون الداخلية يف مرص والسودان وتونس،
إىل األزمة الخليجية التي بدأت يف منتصف عام  ،2017والتي أدت إىل انشقاق مجلس التعاون إىل
محورين ،اإلمارات والسعودية والبحرين ضد قطر ،وعامن والكويت أخذتا جانب رفض الحصار عىل قطر.
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محمد املنشاوي
باحث وكاتب صحايف ،ويعمل مدي ًرا لرشكة واشنطن آناليتيكا لالستشارات السياسية .صدر له كتاب
بعنوان "أمريكا والثورة املرصية" ( .)2014نرش له دراسة "العالقات السعودية  -األمريكية وتحوالتها
بني املخاطر واالحتامالت" يف دورية "سياسات عربية" ،العدد  .)2019( 40حاصل عىل شهادة
املاجستري يف تخصص العالقات الدولية من جامعة أكرون بالواليات املتحدة األمريكية.

الكونغرس ودول الخليج العربية :خلفيات العالقة ومحدداتها
مع وصول الرئيس دونالد ترامب إىل الحكم يف كانون الثاين /يناير  ،2017دفعت عدة تطورات
بالكونغرس ليك يكون له دور متزايد يف صنع السياسة الخارجية األمريكية بصفة عامة .وإضافة إىل
عدم متتع ترامب بأي خربات يف مجال السياسة الخارجية ،دفعت قراراته باالنسحاب من عدة التزامات
دولية مثل اتفاقية باريس للمناخ ،واتفاقية التجارة الحرة مع دول املحيط الهادي ،واالتفاق النووي
مع إيران ،إضافة إىل تهديداته املتكررة لحلف شامل األطليس ،إىل دق أجراس إنذار الكونغرس
مبجلسيه ،النواب والشيوخ .تهدف هذه الورقة إىل البحث يف كيفية تعامل الدول الخليجية من
جانبها مع مؤسسة الكونغرس خالل عهد ترامب ،وهل اختلفت أساليبها عام عهدته يف اإلدارات
السابقة الجمهورية منها والدميقراطية .وتركز عىل ثالث دول خليجية هي اململكة العربية
السعودية ودولة قطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة .وترى الورقة بأن الخليج العريب وقضاياه
مل يكونا بعيدين عن دائرة الخالف بني الكونغرس وإدارة ترامب .فقد دفعت قضايا مثل حصار قطر،
إضافة إىل قضايا تتعلق باستمرار الدعم األمرييك لحرب التحالف العريب يف اليمن ،وقضية مقتل
ريا قضية نقل
الكاتب الصحايف جامل خاشقجي ،وقضايا املعتقلني السياسيني يف السعودية ،وأخ ً
التكنولوجيا النووية إىل اململكة السعودية ،الكونغرس إىل الضغط ليؤدي دو ًرا أكرب خالل سنوات
حكم ترامب الثالث األوىل .وأصبحت عملية صنع السياسة الخارجية تجاه الخليج مبنزلة لعبة شد وجذب
بني البيت األبيض ومجليس الكونغرس.
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ملك الرشيد
أستاذة مشاركة يف العمل االجتامعي يف كلية العلوم االجتامعية بجامعة الكويت .حاصلة عىل
دكتوراه يف فلسفة العمل االجتامعي من جامعة دنفر ،كولورادو بالواليات املتحدة األمريكية عام
وا يف املجلس األعىل لشؤون األرسة خالل الفرتة  ،2019-2016وعضو مجلس
 .2004عملت سابقًا عض ً
إدارة املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب خالل الفرتة  ،2019-2016وعضو مجلس الجامعات
الخاصة خالل الفرتة  .2018-2015نرش لها العديد من األبحاث يف قضايا السياسات العامة والعمل
االجتامعي واملرأة.

املجتمع املدين وأثره يف صنع السياسات العامة يف قضايا حقوق املرأة
يف دولة الكويت

يعترب صنع السياسات من املهامت األساسية ألي دولة ،إال أن هذه العملية ال تأيت من فراغ وال ميكن
أن تتم بصورة عشوائية .فعملية صنع السياسات العامة هي عملية ذات طابع دينامييك وهي نتاج
تفاعل أطراف عديدة حكومية وغري حكومية ،وما يتضمنه ذلك من مشاورات واتصاالت وضغوط .ويعترب
املجتمع املدين من جمعيات ومنظامت ونقابات وتجمعات ومبادرات ذا دور أسايس يف عملية صنع
السياسة .وعليه ،تبحث هذه الورقة يف طبيعة العالقة بني الدولة ومنظامت املجتمع املدين يف
جا .وتجادل الورقة بأن قضايا
الكويت ،وتحديدًا يف قضية خلق سياسات لحامية املرأة من العنف منوذ ً
حقوق املرأة وجهود مساواتها بالرجل ،يف إطار من قيم العدالة والتكافؤ والرؤية املستقبلية
للبالد ،ليست بالجديدة عىل دولة الكويت .فبينام كانت دول املنطقة تخطو أوىل خطواتها نحو بناء
مفهوم الدولة ،كانت الكويت قد رسمت لنفسها مسا ًرا اتفق عليه الحاكم واملحكوم ،عامده اإلميان
بأن الدولة ال ت ُبنى وال ترتقي إال بشعوبها ،وأن هذا الشعب هو مركز تطور وتنمية البالد وهدفها يف
عا .وعىل الرغم من ذلك ،فإنه ال ميكننا إنكار وجود العديد من املعيقات والتحديات االجتامعية
آن م ً
واالقتصادية والثقافية والترشيعية التي ما زالت تساهم يف تحجيم دور املرأة الكويتية يف الحياة
العامة وتقيد حريتها ،بل تعرضها ألشكال مختلفة من اإلساءات والعنف املبني عىل التمييز القائم
عىل النوع مام يجعلها ضحية لالستغالل.
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مهران كامرافا
أستاذ ومدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية يف جامعة جورجتاون بقطر .حاصل عىل شهادة
الدكتوراه من جامعة كامربيدج .له العديد من الدراسات والبحوث املنشورة عن منطقة الخليج ،ومن
أحدث كتبهInside the Arab State, Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (New York: :
.)Cornell University Press, 2018

إيران والواليات املتحدة األمريكية :ال حرب وال سلم
وصلت التوترات بني إيران والواليات املتحدة األمريكية إىل مستويات غري مسبوقة ،خاصة بعد انسحاب
وجت هذه التوترات بإسقاط طائرة تجسس
إدارة ترامب من جانب واحد من االتفاق النووي لعام  .2015ت ّ
أمريكية من دون طيار من جانب إيران يف حزيران /يونيو  .2019كانت مخاطر الحرب بني الجانبني كبرية،
مدعومة بخطاب صارم من واشنطن وطهران ،وأيضً ا عن طريق التحركات االستفزازية والعصبية .ومع
ذلك ،عىل الرغم من خطر الحرب الوشيك بني الواليات املتحدة وإيران ،فإن الورقة ترى أنه من غري
ما عسكريًا عىل الطرف اآلخر ويشن حربًا مفتوحة .عىل
املرجح أن يشن أي من الطرفني عمدًا هجو ً
وجه الخصوص ،من غري املحتمل أن ترتجم الواليات املتحدة ،التي اتخذت موقفًا عدائيًا وعدوانيًا
بشكل خاص تجاه إيران خالل إدارة ترامب ،عمدًا تلك العملية العسكرية إىل عمل عسكري ضد عدوها
القديم .تجادل الورقة بأن السبب يف ذلك يعود إىل إدراك الطرفني العواقب الكارثية التي تنطوي
عليها ،والتي من شأنها أن تقوض فقط مصالح الجانب الذي بدأ األعامل العدائية .ترى الورقة ،يف
املستقبل املنظور ،أن النزاع بني الجانبني سيبقى متقلبًا عىل نحو خطري .ولكن هذا التقلب سيظل
قيد الفحص من خالل رضورة الحفاظ عىل الفائدة .بدافع من املصلحة الذاتية ،سوف يواصل الجانبان
الرصاع ،بينام ،يف الوقت نفسه ،سوف يسعى كل جانب للحفاظ عىل إدارته نسب ًيا .باستثناء اندالع
حرب عرضية ،فإن خط السياسة الذي دعا إليه املرشد األعىل اإليراين ،عيل خامنئي ،وهو "ال سالم
حا بني البلدين.
وال حرب" ،هو الخيار االفرتايض األكرث ترجي ً
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نبيل حسني
باحث فلسطيني يعمل يف قسم التحرير يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ترتكز
اهتامماته البحثية يف االقتصاد السيايس يف مسائل الدميقراطية ومحدداتها وعالقتها مبتغريات
مختلفة ،وكذلك أنظمة الحكم ،واملؤسسات وتطورها وأثرها يف االقتصاد .حاصل عىل ماجستري
اقتصاديات التنمية تخصص تعاون دويل من معهد الدوحة للدراسات العليا.

تقييم أثر السياسات العامة الحكومية يف خلق «قوة عمل كفؤة وملتزمة»
وفق رؤية قطر 2030

تنطلق الدراسة من افرتاض رؤية قطر الوطنية  2030أن القطاع الهيدروكربوين قطاع غري متجدد
وآيل إىل النفاد ،وعليه ينبغي تخفيض نسبة مشاركته يف الناتج املحيل اإلجاميل مقابل زيادة
مشاركة القطاع غري الهيدروكربوين ،ويأيت ذلك ضمن خطط التنويع االقتصادي الشاملة التي تهدف
إىل تأسيس بنى تحتية جيدة توفر مناخًا مالمئًا لالستثامر يحفز إنشاء مشاريع صغرية أو متوسطة
جهني لعملية
بهدف تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة املواطنني القطريني فيه ليكونوا مو ّ
التنمية االقتصادية وأنواع التنمية األخرى يف إطار مفهوم التنمية املستدامة .والختبار مدى سري
تنفيذ ذلك الهدف املتمثل بزيادة معدل ريادة األعامل يف قطر ،نوظّف هنا «املقاربة املؤسسية»
لتتبع تأثري تغري تقييم السياسات العامة باعتبارها متغريات مستقلة ،يف تغري معدل ريادة األعامل
عا ،ونستخدم بيانات مرصد ريادة األعامل العاملي ( )GEMالتي ترصد رشوط اإلطار
باعتباره
متغريا تاب ً
ً
الريادي من خالل تقييم الخرباء السنوي لسياسات الدول االثنتي عرش ذات العالقة بريادة األعامل،
وما مدى تأثري التغري فيها يف معدل ريادة األعامل يف املراحل املبكرة ( ،)TEA rateوذلك ضمن
صورة بانورامية ترصد رشوط اإلطار الريادي يف اقتصادات مختلفة ومقارنتها باالقتصاد القطري خالل
رئيسا يف خطة التنويع
تبي النتائج أن القطاع الهيدروكربوين ما زال ميثل تحديًا
الفرتة .2018-2008
ً
ّ
االقتصادي ،إذ انخفض التمويل املخصص للرياديني بعد أزمة انخفاض أسعار النفط  ،2014إضافة إىل
أن القيم واملواقف االجتامعية والثقافية والتصورات الذاتية للرياديني يف قطر مل تؤثر يف زيادة
معدالت الريادة ،وهام السياستان الوحيدتان اللتان أثرتا يف زيادة معدالت الريادة يف االقتصادات
املرتفعة الدخل املقاربة لقطر.
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نوف الدورسي
طالبة دكتوراه يف تخصص الحكم بجامعة إسكس يف اململكة املتحدة .عملت سابقًا مساعدة بحث
وتدريس يف كلية الشؤون الدولية بربنامج السياسة العامة يف جامعة قطر .كام عملت سابقًا
يف دائرة تحليل السياسات يف مؤسسة صلتك .نرش لها العديد من الدراسات آخرها"Between :
the Supreme Leader and the President: Understanding Wilayat al Faqih (Iranian) System of
Governance". World Journal of Social Science Research, 2019; "Tribe and Tribal Ideology in
Arabian Gulf States Foreign Policy Making: A Case Study of Qatar Crisis". ORSAM Research
.Centre. Turkey. 2019

سياسة ُعامن تجاه إيران ودورها يف مواجهة التحديات اإلقليمية
عامن تضطلع بدور كبري يف منطقة الخليج العربية .هذا الدور ال ميكن أن تؤديه
من املمتع جدًا رؤية ُ
اململكة العربية السعودية ،وهي دولة أكرب يف الحجم والسياسة .فالرس وراء دور عامن يف
منطقة الخليج ال يكمن يف الواليات املتحدة وال بريطانيا ،بل يف إيران .ترى الورقة أن سلطنة عامن
ما .ومع ذلك ،فعامن عضو يف
لها سياسة فريدة ،إذ ترسم عالقة جيدة مع إيران ومع املنطقة عمو ً
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنشئ بعد الثورة اإليرانية عام  ،1979وأثناء الحرب العراقية
اإليرانية  .1988-1980وأحد األسباب الرسمية إلنشاء مجلس التعاون هو ردع "التهديد اإليراين" .وتزعم
الورقة أن هذا الهدف هو ما يرغب جميع أعضاء مجلس التعاون يف تحقيقه من أجل استقرار دولهم
عامن لديها وجهة نظر أخرى ترفض فكرة وجود إيران بوصفها تهديدًا.
واملنطقة .ومع ذلك ،يبدو أن ُ
ما عند تحليل تاريخ عامن أو خطاب السياسة الخارجية الحايل تجاه إيران .من املفيد أن
هذا واضح متا ً
نوضح أن عامن تصف إيران يف الغالب بوصفها صديقًا وجا ًرا .وهذا يتناقض مع حقيقة أن عامن هي
وا .يف هذه الورقة نركز عىل الدور املهم لخطاب السياسة الخارجية
عضو يف تحالف يرى إيران عد ً
م ،نطرح األسئلة البحثية التالية :هل تؤثر
العامنية تجاه إيران وعالقتها بدول مجلس التعاون .ومن ث ّ
السياسة الخارجية العامنية املستقلة تجاه إيران يف دول الخليج ،واألهم من ذلك البيت الخليجي؟
هل تتعارض السياسة الخارجية العامنية املستقلة والفريدة مع سياسة دول الخليج األخرى؟ إىل أي
مهم الستقرار املنطقة؟
حد يكون النظام االجتامعي السيايس العامين اإليراين
ً
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نيكوالي كوزانوف
باحث مشارك يف الجغرافيا السياسية للطاقة يف مركز دراسات الخليج بجامعة قطر .حاصل عىل
الدكتوراه يف األمن االقتصادي للرشق األوسط من جامعة والية سانت بطرسربغ يف عام .2010
عا حول سياسة روسيا يف الرشق األوسط لحساب معهد تشاتام هاوس .يركز بحثه عىل
يرأس مرشو ً
الجغرافيا السياسية للطاقة الخليجية واالقتصاد اإليراين والوجود الرويس يف الرشق األوسط.

الحوار الرويس  -السعودي ومستقبل أوبك
يف شباط /فرباير  ،2019أبلغت وسائل اإلعالم الدولية عن الجهود السعودية والروسية إلنشاء هيكل
جديد لتنظيم سوق النفط .من املتوقع تشكيل هذه املؤسسة عىل أساس اتفاقية فيينا لعام
 2016وهي صفقة بني أوبك و 10دول من خارج أوبك (تسمى أوبك  )+للحد املؤقت من إنتاجها من
النفط من أجل تحقيق االستقرار يف سوق النفط وضامن منو أسعار النفط .منذ عام  ،2016مددت
هذه االتفاقية عدة مرات ومتكنت جزئ ًيا من تحقيق أهدافها .ومع ذلك ،فقد أظهرت تجربة العامني
املاضيني بوضوح أنه من أجل التأثري يف وضع سوق النفط ال تكفي التدابري املؤقتة .تجادل هذه
الورقة بأنه مثة حاجة إىل بنية تشبه املنتدى تكون قادرة عىل مراقبة الوضع يف سوق النفط،
وعند الرضورة قادرة عىل اتخاذ خطوات عملية لتنظيم حجم إنتاج النفط من جانب أعضائها لضامن
التوازن بني العرض والطلب .كام تجادل بوجوب تطبيق كلمة "تحالف أو رشاكة" بحذر شديد عىل الحوار
الرويس  -السعودي يف "أوبك  ،"+فموسكو تعتمد اعتامدًا أكرب عىل التأثري النفيس للصفقة يف
أسعار النفط بدلً من التأثري العميل لتخفيض أعضاء "أوبك  "+يف اإلنتاج .وهذا بدوره ما يجعل األمر
حسم لالمتثال ملتطلبات االتفاقية.
أقل
ً
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هديل الخطيب
أستاذة يف كلية الرتبية يف جامعة قطر .عملت سابقًا باحثة ملرحلة ما بعد الدكتوراه يف جامعة
هومبولدت يف برلني خالل الفرتة  ،2018-2017وعملت باحثة زائرة يف جامعة جورجتاون يف مركز
الدراسات الدولية واإلقليمية .نرش لها العديد من األبحاث يف السياسات اللغوية ،آخرها دراسة
يف مؤلَّف مشرتك"Does Qatar Need a Declared Language Policy? A Virtual Ethnography :
Perspective," in: Qatar: Political, Economic and Social Issues (New York: Nova Science
).Publishers, 2018

السياسات اللغوية وصياغة الهوية الوطنية يف قطر :دراسة سوسيولسانية
تسعى دولة قطر لتحقيق التنوع االقتصادي وأيضً ا النمو يف القطاعات غري النفطية حيث يجري
العمل عىل تحويل اقتصاد الدولة إىل اقتصاد قائم عىل املعرفة .شكلت هذه الكلامت املقتبسة
من "رؤية قطر  "2030تاريخ قطر الحديث ،وأفضت إىل جملة من اإلصالحات والتحوالت البنيوية يف
األنظمة االقتصادية والتعليمية واالجتامعية يف الدولة خالل العقدين املاضيني .ولعل قرار اعتامد
اللغة اإلنكليزية لغة للتعليم يف املؤسسات الرتبوية الحكومية عام  2002كان من أبرز هذه التحوالت.
لهذا تهدف هذه الورقة إىل تقديم بحث سوسيولساين ،يُفيض إىل فحص وتحليل ارتباط السياسات
اللغوية يف التعليم ،والذي شهدته املؤسسات الرتبوية الحكومية يف قطر ،مبساع ٍحكومية
إلعادة صياغة الهوية الوطنية ،لتالئم أطروحات االنفتاح الثقايف والتميز اإلقليمي وبناء اقتصاد
معريف .كام تهدف إىل تسليط الضوء عىل دور اللغة يف التعليم وبناء الهوية الوطنية .وتستعني
يف سبيل ذلك بنتائج مسح الهوية الوطنية الذي أجراه معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية يف
جامعة قطر .وتقدم الورقة إطا ًرا نظريًا يسعى لفهم التحوالت اللغوية يف قطر ،ورصد عالقتها
بإعادة صياغة الهوية الوطنية يف ضوء مفهوم فكريت التامثل والتاميز إضاف ً
ة إىل فكرة التباعد،
ومفهوم تشكيل وعي جمعي جديد من خالل التعليم ،ومفهوم صناعة "املواطنة املرنة" .كام تدعو
الورقة إىل رضورة أن يستند التخطيط اللغوي لسياسات التعليم إىل دراسات مستفيضة وإجراءات
منضبطة ،منبثقة من علوم السياسات والتخطيط اللغوي وأدواتها ،وذلك تحقيقًا لألهداف التنموية
املرجوة.
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هالل الحبيس
عامين .حاصل عىل الدكتوراه يف علم االجتامع السيايس من
باحث دراسات مبجلس الشورى ال ُ
الجامعة اللبنانية عن أطروحة بعنوان "التحوالت الدستورية يف سلطنة عامن وانعكاساتها االجتامعية
عامن.
والسياسية" ( .)2019عمل سابقًا مدي ًرا للتخطيط والتطوير بوزارة التنمية االجتامعية بسلطنة ُ
نرشت له دراسة عن االنتخابات الربملانية يف دول الخليج العربية ،مجلة "رشفات" ،العدد ( 7نيسان/
أبريل  ،)2019وهي مجلة محكّمة ت ُعنى بالشأن الربملاين.

دور املجالس التمثيلية يف دول الخليج العربية يف صنع السياسات العامة:
دراسة مقارنة

للمجالس التمثيلية دور أسايس يف تطبيق املامرسة الدميقراطية الفعلية؛ حيث تقوم بوظائف
أساسية محددة يف نظم الحكم الدميقراطي .فمن خالل املجالس التمثيلية املنتخبة ،ميكن
الشعوب مامرسة سلطتها الرقابية عىل الحكومات الوطنية ،وكذلك فرض األجندات الشعبية ومطالب
الرأي العام عىل أولويات العمل الحكومي .وميكن الشعب من خالل ممثليه يف الربملان مامرسة
دور الرقابة عىل أداء السلطة التنفيذية ،ومناقشة ميزانية الدولة والتصديق عليها .تبحث هذه
الورقة يف املجالس التمثيلية يف منطقة الخليج العربية ،حيث شهدت دول مجلس التعاون لدول
ون
الخليج العربية تطو ًرا يف بنية النظام السيايس من خالل تبنيها للمجالس التمثيلية ضمن املك ّ
املؤسيس للدولة .ومع ذلك ترى الورقة أن هذه املجالس تختلف تسمياتها ،إال أنها تشرتك يف
صفة التمثيل الشعبي ،كذلك تتشابه إىل ٍ
حد ما يف الدور الذي تؤديه وفقًا الختصاصاتها .ويف
هذه الورقة محاولة لتقديم صورة مقارنة لصالحيات تلك املجالس ومدى ارتباط ذلك بالدستور كونه
ّم للسلطات العامة للدول ،وبنا ًء عليه يتم تحديد األدوار والسلطات العامة التي تكفل للمجالس
منظ ً
الربملانية صالحياتها مبوجبه .ومن خالل تحليل نظم العمل الداخلية لتلك املجالس ،نستطلع واقع
أدائها الفعيل ،لنكشف عن أدوارها الحقيقية يف رسم وتوجيه السياسات العامة لتلك الدول مبوجب
الوظيفة الترشيعية والرقابية للربملانات .كذلك تستعرض الورقة دور تلك املجالس يف رسم وتوجيه
السياسات العامة ،انطالقًا من حضورها الفعيل يف العمل التنموي من خالل أدائها الترشيعي،
والعمل الرقايب عىل السلطات التنفيذية ،واملشاركة يف إعداد ومراجعة الخطط التنموية ،وإقرار
املوازنات املالية ،وما يرتتب عىل ذلك من متابعة ومراقبة لتنفيذ العمل بالخطط واملوازنات.
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هالل الساملي
طالب دكتوراه يف تخصص إدارة األعامل يف اململكة املتحدة .حصل عىل املاجستري يف إدارة
املوارد البرشية من جامعة درم باململكة املتحدة .تركز اهتامماته البحثية عىل السياسة العامة
واإلدارة العامة ،حرر كتابCorporate Social Responsibility Best Practices in Oman and the :
).World (Independent Thought, 2018

السياسات الرتبوية يف عامن يف ضوء رؤية عامن  :2040السيناريوهات والتحديات
ال يزال التعليم قضية مفتوحة للنقاش يف سلطنة عامن ،وذلك عىل الرغم من التطورات التي شهدها
قطاع التعليم بشقيه املدريس والعايل خالل العقود الخمسة املاضية .لذا تركز هذه الورقة عىل
عامن  2040التي تسعى إىل إحداث
السياسات الرتبوية ،وال سيام السياسات الرتبوية يف ظل رؤية ُ
تحول يف مختلف القطاعات مبا فيها قطاع التعليم .وتهدف الورقة إىل تفسري سياسات التعليم
وصول إىل استنتاج بعض السيناريوهات
ً
من حيث واقعها ،ومرجعيتها ،والعوامل املؤثرة فيها،
املحتملة لهذه السياسات يف ظل تنامي خطاب التحول الحكومي نحو االقتصاد املعريف وتلبية
متطلبات الثورة الصناعية الرابعة .وتكشفت عن وجود فجوة بني الخطاب واملامرسة يف السياسات
الرتبوية يف سلطنة عامن .وهذه الفجوة تقود إىل مضاعفة القلق حول الجودة وتلبية متطلبات
التنمية أيضً ا ،ورمبا ت ُعقِّد مسألة التحول إىل اقتصاد املعرفة وتلبية متطلبات الثورة الصناعية .كام
تكشف الورقة عن إشكالية مرتبطة بعدم وجود توزيع واضح للسلطة ،يتمثل يف عدم وجود مرجعية
عامنية
واضحة لهذه السياسات وتطبيقها وتقوميها .يف ضوء ذلك ،تبدو السياسات التعليمية ال ُ
يف حاجة إىل مراجعة الداخل من أجل تع ّرف جوانب الضعف والقوة بداخلها ،وهو ما يساعد عىل بناء
سياسة تدرك جوانب التعقيدات املختلفة ،السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التي تؤثر
يف التعليم يف البلد؛ ما يقود إىل بناء سياسات أفضل ملرحلة مختلفة بها تحديات كثرية ميكن أن
يكون التعليم الجيد أهم حلولها.
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يعقوب الكندري
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 "مجلة دراسات الخليج والجزيرة
العربية".

دور مؤسسات املجتمع املدين يف عملية صنع السياسات العامة يف الكويت
مهم يف عملية التنمية االجتامعية ورسم السياسات
تؤدي مؤسسات املجتمع املدين دو ًرا
ً
ورئيسا يف صنع القرار ،وتسهم عىل نحو
ريا بالغًا
ً
العامة يف دول العامل األول .فهي تؤثر تأث ً
مبارش يف رسم السياسات االجتامعية العامة يف هذه املجتمعات .عىل الرغم من هذا الدور الذي
قد ال يراه البعض محققًا للطموح واملأمول ،فإن هناك مؤرشات مهمة تجعل من مؤسسات املجتمع
ريا يف تحقيق القدر املناسب من رسم السياسات العامة والسعي نحو
املدين تسهم إسها ً
ما كب ً
تحقيق قدر مناسب من دورها وهدفها املجتمعي .تهدف هذه الورقة إىل تناول دور مؤسسات
املجتمع املدين يف الكويت وإسهامها يف صنع السياسات العامة والوقوف عىل دورها التنموي
تحديدًا من خالل عرض لهذا الدور .وتسعى للوقوف عىل مدى إسهام مؤسسات املجتمع املدين
يف الشؤون املتعلقة بالقضايا االجتامعية تحديدًا ورسم السياسات العامة فيها ،وكذلك الوقوف
عىل أبرز مقومات املجتمع املدين يف الكويت ،والوقوف أيضً ا عىل أبرز التحديات التي تواجه
هذه املؤسسات .وتقدم الورقة عرضً ا تحليليًا لواقع ودور مؤسسات املجتمع املدين يف الكويت،
من خالل عرض تعريف عام للمفاهيم الخاصة باملجتمع املدين ،ودورها التنموي ،والوقوف عىل
مؤسسات املجتمع املدين وهيكلها يف املجتمع املحيل ،ومن ثم الوقوف عىل أبرز اإلنجازات
التنموية وصنع السياسات يف املجال االجتامعي تحديدًا من خالل الوقوف عىل دورها يف القضايا
االجتامعية ،ومن ثم اإلشارة إىل أبرز مقومات املجتمع املدين يف املجتمع املحيل ،وأبرز التحديات
التي تواجه هذا املجتمع من أجل تحقيق دوره التنموي.
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يوسف بن حمد البلويش
باحث عامين ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد السيايس من كينغز كوليج يف جامعة
لندن .عمل مستشا ًرا لصندوق النقد الدويل لشؤون إحصاءات االستثامر األجنبي املبارش .نرش العديد
عامن
من الدراسات البحثية والفصول يف كتب مختلفة ،آخرها دراسة "تحديات 'الرؤية املستقبلية ُ -
 '2020وآفاقها :قراءة تحليلية" ( )2019يف مؤلَّف مشرتك عن التنويع االقتصادي يف دول الخليج
العربية من إصدارات املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .شارك يف تحرير كتابني أحدهام عن
التنويع االقتصادي يف دول الخليج العربية.

صنع السياسات العامة يف دول الخليج العربية :حالة سلطنة ُعامن
متتلك دول الخليج كل املقومات واملوارد واملمكنات الرضورية لالنطالق إىل آفاق أرحب من التنمية،
إال أن ما ينقصها كغريها من الدول النامية هو مزيج السياسات العامة الرضورية لتحقيق النمو
املستدام والتعامل مع التحديات املحلية الهيكلية .وعليه ،تتناول الورقة موضوع صياغة وتنفيذ
السياسات العامة يف دول الخليج ،مع الرتكيز عىل حالة سلطنة عامن .تنقسم الورقة إىل ثالثة
أقسام رئيسة ،يتناول القسم األول منها بإيجاز اإلطار النظري ،حيث إن موضوع صناعة السياسات
العامة من املواضيع الفلسفية املتشابكة غري متطرق إليه عىل نحو مناسب ،يف حني يبحث
القسم الثاين يف تطور الفكر التخطيطي وصناعة السياسات العامة يف سلطنة عامن بد ًءا من
الخطة الخمسية األوىل ورؤية عامن  2020وصولً إىل الخطة الخمسية العارشة ورؤية عامن .2040
أما القسم الثالث ،ف ُيعنى بواقع وآفاق صنع السياسات يف سلطنة عامن ومدى نجاح السياسات
العامة يف إدارة دورة النشاطات التجارية واالقتصادية يف األمد القصري واملتوسط والطويل .ترى
هذه الورقة أنه من املهم فهم السياق األوسع ملوضوع صنع السياسات العامة يف دول الخليج
العربية ،وال سيام بسبب التدخالت والتشابكات بني املتغريات الكلية ،حيث لكل مجتمع خليجي تركيبته
وخصوصيته املكونة لوصفة السياسات العامة الخاصة مبرحلة النمو التي مير بها .هذا يعني أن
دراسة السياسات العامة يف دول الخليج العربية تستوجب فهم واستيعاب الروابط والتشابكات
(التقاطعات) التي تحكم العالقة بني املتغريات :من يؤثر ومن يتأثر ،قبل الرشوع يف تحليل صنع
السياسات العامة ووضع حلول لالختالالت الواضحة التي يرزح تحت وطأتها االقتصاد املحيل والتي
متس جميع عوامل اإلنتاج.
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املتحدث الرئيس
عبد العزيز بن نارص آل خليفة
الرئيـس التنفيـذي لبنك قطر للتنمية ،ويتوىل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة إعالن ،وعضو
مجلس إدارة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ،ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر لألعامل ومركز بداية
لريادة األعامل والتطوير املهني ،وعضو مجلس إدارة مؤسسة إنجاز قطر ،وعضو اللجنة الفنية لتحفيز
ومشاركة القطاع الخاص يف مرشوعات التنمية االقتصادية ،وعضو اللجنة االستشارية السرتاتيجية
قطر  ،2022-2017وعضو املنتدى العاملي للمستثمرين املالئكة ،WBAFوعضو املجلس االستشاري
لكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر .ذو خربة متتد أكرث من  15سنة يف مجال التنمية ،ومعرفة وفهم
دقيق لعامل الرشكات الصغرى واملتوسطة ،وقطاع ريادة األعامل والقطاع الخاص .ساهم يف إطالق
عدد من املبادرات الرائدة ،منها برنامج «الضمني» لضامن القروض الصغرية واملتوسطة ،ووكالة
قطر لتنمية الصادرات «تصدير» ،وبرنامج متويل السكن للمواطنني القطريني ،ومعرض املشرتيات
والتعاقدات الحكومية «مشرتيات» ،إضافة إىل املسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة».

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

حسن عبد الرحيم السيد
ٍ
قاض يف محكمة قطر الدولية .نال جائزة الدولة التشجيعية
أستاذ القانون العام يف جامعة قطر.
يف مجال القانون .لديه عديد املؤلفات القانونية والبحوث املنشورة يف مجالت علمية محكّمة.
حصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة إيست أنجليا يف اململكة املتحدة (عام .)2003
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خالد شمس العبد القادر
عميد كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر .شغل سابقًا منصب رئيس قسم املالية واالقتصاد بكلية
اإلدارة واالقتصاد بجامعة قطر حتى عام  .2003ترتكز اهتامماته البحثية يف مجاالت عدة ،منها إدارة
املخاطر ،وإدارة البنوك ،واألسهم ،والتضخم ،وسوق العمل الخليجية .عمل مستشا ًرا يف مؤسسات
مختلفة يف قطر ،من بينها بورصة قطر ،ومرصف قطر املركزي ،ومرصف الريان .حصل عىل شهادة
الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة ويلز بانجور بربيطانيا (عام .)2003

راشد حمد النعيمي
قائد مركز الدراسات االسرتاتيجية التابع للقوات املسلحة القطرية .تقلد سابقًا العديد من املناصب،
منها مدير مكتب قائد القوات الجوية ،ضابط ارتباط مبجلس التعاون الخليجي عام  .2009صدر له
العديد من األبحاث والدراسات عن قضايا أمن دول الخليج العربية ،وساهم كمتحدث يف العديد من
املؤمترات الدولية .حاصل عىل الدكتوراه يف تخصص العالقات الدولية.

سحيم آل ثاين
باحث سابق يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .له دراسات منشورة يف دوريات محكّمة.
حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية ِ
ضمن تخصص العالقات الدولية من جامعة
رويال هولواي يف لندن.

شفيق الغربا
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت .عمل سابقًا أستاذًا زائ ًرا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ( ،)2017-2016وأستاذًا زائ ًرا يف جامعة قطر ( .)2018-2017أسهم يف تأسيس الجامعة
األمريكية يف الكويت .وشغل مناصب عدة محلية وإقليمية ودولية .له العديد من املؤلفات والدراسات،
آخرها كتاب بعنوان “النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت” الصادر عن املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،وكتاب “الثورات العربية وأعداؤها” الصادر عن دار رياض الريس للكتب والنرش.

عبد العزيز الحر
مدير املعهد الدبلومايس بوزارة الخارجية القطرية .شغل سابقًا منصب املدير التنفيذي ألكادميية
قطر للامل واألعامل .عمل مدي ًرا ملركز الجزيرة للتدريب اإلعالمي ،ومدي ًرا ملكتب التطوير املؤسيس.
شغل وظيفة مدير للمركز العريب للتدريب الرتبوي لدول مجلس التعاون ( .)2007-2003حاصل عىل
شهادة الدكتوراه يف الرتبية من جامعة درم يف اململكة املتحدة (عام .)1996
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عبد الله باعبود
عامين .عمل سابقًا مدي ًرا ملركز دراسات الخليج يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة
باحث وأكادميي ُ
قطر ،ومدي ًرا ملركز الخليج لألبحاث يف جامعة كامربيدج .تحصل عىل املاجستري يف إدارة األعامل،
واملاجستري يف العالقات الدولية ،والدكتوراه يف االقتصاد السيايس الدويل من جامعة كامربيدج
يف بريطانيا.

غانم النجار
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت ،ومؤسس مركز الدراسات االسرتاتيجية واملستقبلية
يف الجامعة نفسها ،وعضو مجلس إدارة املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل أستاذًا
زائ ًرا يف عدد من الجامعات ،وحارض يف العديد من الجامعات األجنبية والعربية .خبري دويل لدى
العديد من املنظامت العلمية ،وله مؤلفات عديدة يف مجال حقوق اإلنسان والعلوم السياسية.

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

ماجد األنصاري
أستاذ علم االجتامع السيايس وباحث يف معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية يف
مجال الرثوة االجتامعية واملجتمع املدين .يعمل مع
َ
جامعة قطر .ترتكز اهتامماته البحثية عىل
عدد من املؤسسات الخريية بصفة استشارية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من مركز كايث مارش
بجامعة مانشسرت يف موضوع “تأثري القيم الدينية واالجتامعية والسياسية عىل التناغم االجتامعي
يف قطر”.

هند املفتاح
تشغل وظيفة نائب الرئيس للشؤون اإلدارية واملالية ووظيفة أستاذ مشارك يف معهد الدوحة
للدراسات العليا ،كام أنها عضو يف مجلس الشورى القطري .شغلت سابقًا وظيفة أستاذ مساعد
ومشارك يف جامعة قطر ،ومدير املوارد البرشية ومستشار رئيس الجامعة نفسها .عملت مستشا ًرا
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لوزير التجارة (عام  ،)2010ومدي ًرا للموارد البرشية يف رشكة الريل (عام  ،)2012ومدي ًرا تنفيذيًا للمركز
القطري للطفولة ( .)2014-2012لها العديد من األبحاث والدراسات املنشورة ،آخرها بحث بعنوان “هل
نجحت املرأة القطرية يف ريادة األعامل؟” يف كتاب “التنويع االقتصادي يف دول الخليج العربية”
الصادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات (عام .)2019
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دورية محكمة يف مجايل "اإلدارة العامة"
و"السياسات العامة" تصدر قريبًا عن املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومعهد
الدوحة للدراسات العليا.
وتدعو هيئ ُ
ة التحرير املعنيات واملعنيني،
ممن يكتبون يف هذا الحقل ،ويرغبون يف
نرش بحوثهم ومساهامتهم البحثية ،إىل
مراسلتها عىل الربيد اإللكرتوين اآليت:
hikama@dohainstitute.org

دورية املنتقى
أول دورية يف العلوم االجتامعية واإلنسانية
تصدر باللغة اإلنجليزية عن املركز العريب.

متاحة عىل

