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 عام:
 

التحدیات األمنیة التي شكلھا غزو  تتجاوزأنھا حیث ، لدول الخلیج العربيبالنسبة حدث مؤلم ھي كورونا یروس افجائحة إن 
دول الخلیج وتُعتبر األمریكیة.  سبتمبر في الوالیات المتحدةأیلول /  11واألحداث التي أعقبت ھجمات  2003العراق عام 

 ؛تعتمد على األسواق العالمیة لتحقیق االزدھار وشرعیة نظامھا األساسيالتي اقتصادات تصدیر دول ذات جمیعھا بأنھا العربي 
النسبة ب تحدیات كبیرةشكل سیُ یروس كورونا) اأي خلل كبیر في االقتصاد العالمي (مثل الركود العالمي الناجم عن فحیث أن 

 لھا. 
 

عیفة نسبیاً ضبأنھا مؤسسات الدولة في معظم دول الخلیج وتُعتبر . فایروس كوروناردود الحكومة على ثیره تُ التحدي الثاني ن وإ
یع جمفإن ، في أزمة من ھذا النوعو. لتعامل مع القضایا االجتماعیة والصحیة بھذا الحجمعلى اوغیر معتادة ومركزیة للغایة 

بمثابة طرة السیوتُعتبر . لكن النماذج المركزیة للحكم مھیأة للسیطرة على السیناریو إلى أقصى حدو، تحدیاتتواجھ الحكومات 
. ت والشفافیةبتقاسم المعلومااألمر تعلق ی، ولكنھا تأتي بنتائج عكسیة عندما العامةبة لحاالت الطوارئ الصحیة فائدة عند االستجا

مستثمرین من قبل ال -طط تحدیثھا االقتصادي جمیعھا على االستثمار الداخلي التي تعتمد خُ  -یتم تقییم دول الخلیج العربي و
 .المحتملین من أجل الفعالیة والصدق الحكومیین

 
 خاص:

 
 .فایروس كورونالاالستجابة شكل الخلیج العربي مجموعة من الخصائص الفریدة التي یمكن أن تُ تمتلك دول 

 
 یعیش العدید منھم في مجمعات سكنیة مكتظةالذي ، تمعات كبیرة من العمال المغتربینمجفیھا  الدول إن تلك ، المغتربون: أوالً 

ً طوع -عملھا عدا لى أي موارد أخرى ع الحصولالتي ال تستطیع  -المجموعات  تلكمن غیر المحتمل أن تمتثل . وبالسكان  ا
 .لوصول إلى العدید من أشكال المساعدة العامةالذي یُمكنّھا من األنھا تفتقر إلى الوضع وذلك قیود على العمل أو الحركة  ةمع أیّ 

 
ً العابری ور (مثل فسھا كمحاور عبالتي بنت نالدول في و. الدولیین دول الخلیج عدد كبیر من السكان العابرینلدى إن ، ن: ثانیا

ألن العدید من المطارات اإلقلیمیة  نظراً . ویع أنحاء العالمممن جھؤالء العابرون ھم رجال أعمال أو مسافرون فإن ، دبي وقطر)
ثم من و، فإن العدد الشامل للتفاعالت المحتملة لألفراد الذین یتجمعون قطة عبور رئیسیة للحجاج الدینیینتعمل كوجھة أو ن

 .یتفرقون مرتفع
 

في ھذه المنطقة ھو تفشي العدوى داخل مدینة قم اإلیرانیة فایروس كورونا المحرك اإلقلیمي النتشار إن التقسیم الطائفي: 
ز الدراسات الدینیة مركتُعتبر بأنھا قم مدینة ألن  نظراً تلك. والتفشي  بؤرةللسلطات اإلیرانیة على الكفؤة واالستجابة األولیة غیر 

ً ف، في إیران عند عودتھم  هیروس ونشراأكبر لإلصابة بالف یواجھون حالیاً خطراً سافر الشیعة من المنطقة إلى ھناك، وھم ما ی غالبا
 مصدر أولي للعدوى فيبأنھم السعودیة والبحرین الشیعة العائدین من إیران المملكة العربیة حددت كل من . وقد إلى بالدھم

، كانت منطقة القطیف ذات األغلبیة الشیعیة في المملكة العربیة السعودیة ھي األولى التي تم عزلھا داخل في الواقع. وبلدانھم
 وبدالً من. نة داخل المنطقةعیّ ألي مجموعة مُ  أخذ موقع التفشي داخل إیران كإشارة خطأأن یتم في الخطأ وسیتمثل . المملكة

 .ض المنطقة للتھدیداتعرّ ، فإن طبیعة التفاعل اإلقلیمي والسفر اإلقلیمي ھي التي تُ ذلك
 

بشكل فیھا یة مریكاألقوات ال، وتتواجد لیج العربي منشآت عسكریة أمریكیةالوجود العسكري األمریكي: تستضیف جمیع دول الخ
طقة أكثر ألمریكیة في المن، فقد تصبح السیاسات المحیطة بوجود القوات االتعامل مع ھذا الوباء بشكل فعالإذا لم یتم ومستمر. 
شأن تمركز القوات األمریكیة بسبب السیاسات الداخلیة أو المخاوف بمسألة في والتفكیر عید األنظمة اإلقلیمیة النظر قد تُ تعقیداً. و



أزمة  أّدتما التفكیر في نشر القوات في المنطقة إذا األمریكیة من المحتمل أن تعید حكومة الوالیات المتحدة . والصحة العامة
 األمریكیة.قوات الالمخاطر التي تواجھھا إلى زیادة الصحة العامة المستمرة 

 
 التوصیات:

 
ً : اتّ زیادة شفافیة الحكومة ، ولسوء الحظ .األخبار الجیدة ویقمع األخبار السیئةواضح بشكل وبرز یُ  بعت األنظمة الخلیجیة نموذجا

ة معلومات الحكومیالمواطنون في الیثق إذا لم . وبإجراءات الصحة العامة إلى دینامیكیة تضرّ ذلك مرور الوقت، فقد أدى مع و
والتي تكون في ، بسھولة إلى حالة من الذعرووھذا یؤدي . ، فسوف یبحثون عن مصادر أخرى للمعلوماتفي وقت األزمات

كما ستساعد الشفافیة المعززة في طمأنة المستثمرین المحتملین . معظم الحاالت أسوأ من األزمة التي توقعت حالة من الذعر
خفض قیمة استثماراتھم وستكون بمثابة عامل استقرار للعملیات یؤدي إلى س الحكومي التعتیمالذین یشعرون بالقلق من أن 

 .االقتصادیة األخرى
 

ً كان الدلطالما : زیادة التعاون اإلقلیمي في تتبع األمراض وعالجھا ویُعتبر  .في أوقات األزمات افع للتكامل اإلقلیمي أقوى دائما
مكن للدول تبادل الخبرات والممارسات والدروس المستفادة یُ . وتستدعي تعزیز التعاونالتي ھلیة األزمة األمثال على ذلك بأنھ 

 وتُعتبر .ستستفید جمیع الدول اإلقلیمیة من مشاركة بیاناتھا فیما یتعلق بالتجارب المشتركةو. لتكافؤلواالھتمامات في منتدى 
ثقة مكن الحكومات من تطویر التُ سالتي ، وفي جمیع أنحاء المنطقة مفیدةبأنھا تطویر نظام إبالغ موحد للعدوى والمراضة مسألة 

 .ساعد على إرساء الثقة الالزمة لتنشیط أنماط التجارة الدولیةتس اكما أنھ. في المعلومات العامة
 

ً في حین أ: وضع معاییر مشتركة الستئناف السفر والتجارة لتجارة لى اع تتنافس ن دول المنطقة مترابطة إلى حد ما، فھي أیضا
علن عن یُ  كون أول منتالقاع" لنحو التسابق ھناك خطر "ف، مشتركة الستئناف التجارة العادیةبدون وضع معاییر . وواالستثمار
 .اإلبالغ عن المرض ویخاطر بإرساء األساس لعودة المرضالتقصیر في حفز یُ بدوره ھذا . ویروس واستئناف التجارةاھزیمة الف

 .ھذا التھدید تساعد المعاییر المشتركة على التقلیل منوف سو


