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Here we examine the orientations of Qatari citizens toward the Gulf Cooperation 
Council (GCC) as revealed in a pan-GCC survey conducted in 2016.  We assess 
general attitudes toward the Council as an institution, toward recent GCC 
regional initiatives and interventions, and toward the larger ongoing process of 
Gulf regional integration.  We also compare Qataris’ views to those of other GCC 
citizens, and investigate the individual-level determinants of citizen attitudes in 
a multivariate model.  Overall, the results show that Qataris are very positively 
oriented toward the GCC and toward the idea of regional integration—more 
so than other Gulf nationals surveyed.  Yet, unexpectedly perhaps, support for 
the GCC is highest among younger, less educated, less affluent, more religious, 
and more politically efficacious citizens, posing interesting questions about 
the individual motivations of support for the Council and for closer integration 
among the Arab Gulf states.

With uncertainty and even unrest in many 
parts of the Arab world, the nations of the 
Gulf Cooperation Council (GCC) stand 
out as a region of order and stability.  The 
region is not without challenges, however, 
and the GCC is designed to play an 
important role in confronting these 
challenges.  

Against this background, it is important 
to ask what the citizens of member 
states know and think about the GCC. 
To help answer this question, SESRI is 
conducting surveys across the region.  
These surveys, which ask questions both 
about the Council and its work and about 
relations among member states, have 
thus far been carried out in Qatar, Kuwait, 
and Oman.  Surveys in Saudi Arabia and 
Bahrain will be completed in the coming 
months.  

Support for the GCC in Qatar
As shown in Figure 1, the vast majority 
of Qataris, fully 89%, have either a very 
positive or a somewhat positive view of 

the GCC.  Only 2% have a very negative 
view.  An even higher proportion, 94%, 
feels a personal connection to the GCC.  
Most of these men and women, 71% of 
all Qatari citizens, say they not only have 
a sense of belonging but actually have a 
“strong” sense of belonging to the GCC.  
Again, only 2% say they have no sense of 
belonging.

The same pattern is reflected in 
judgments about the accomplishments of 
the GCC. Three-quarters of Qataris agree 
that “what the GCC has accomplished 
to date is satisfactory and meets the 
ambitions and expectations of Gulf 
citizens.” Although a slightly higher 
proportion somewhat agrees than fully 
agrees with this idea, only 9% fully 
disagree.

At the same time that Figure 1 makes 
clear that Qatari judgments about the 
GCC are very favorable, it also shows 
that these judgments are not shared to 
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the same extent in Kuwait and Oman, the 
two other countries in which the SESRI 
surveys have thus far been conducted.  
With respect both to overall views of 
the GCC and to judgments about the 
Council’s accomplishments, opinions 
are least favorable in Kuwait, with Oman 
occupying a middle position.  With 
respect to personal connections and a 
sense of belonging, the distribution of 
views is similar in Oman and Kuwait but 
less favorable than in Qatar. 

But this does not mean that Omani 
and Kuwait attitudes toward the GCC 
are negative.  On the contrary, 82% 
of Omanis and 67% of Kuwaitis have 
a positive overall assessment of the 
GCC; and 77% of Omanis and 76% 
of Kuwaitis feel a personal connection 
to the Council. It is only in Kuwait that 
positive judgments about the Council’s 
accomplishments are expressed by less 
than half of those surveyed. Only 47% of 
Kuwaitis give high marks to the GCC on 
this dimension.

Policy
What Kind of GCC
Gulf citizens not only have positive views 
of the GCC, they also favor a Council 
that is closely integrated and activist 
in its foreign policy.  These views are 
particularly pronounced in Qatar. As 
shown in Figure 2, a very large majority 
of Qataris favor both a GCC currency 
union and wholesale political union, and 
most also want the GCC to intervene in 
regional crises. These views are held, 
respectively, by 89%, 88%, and 92% of 
the Qataris interviewed. Further, on all 
three issues, as Figure 2 indicates, Qatari 
respondents are more likely to express 
“strong” support than only moderate 
support. Very few Qataris strongly 
oppose, or even somewhat oppose, a 
currency union, a political union, or GCC 
intervention in external conflicts.

Although less pronounced than in 
Qatar, the pattern is similar in Kuwait.  
Substantial majorities favor a currency 
union, a political union, and external 
intervention. To an extent, these are the 
views of Omanis as well, although the 
Omani population is more evenly divided 

9  out of 10 
Qataris have 
an overall 
positive view 
of the GCC
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Qatari  citizens 
are more 

supportive 
of GCC 

integration and 
intervention 

than Kuwaitis 
or Omanis

on all three issues.  In Oman, 43% either 
somewhat oppose or strongly oppose a 
currency union, 45% either somewhat 
oppose or strongly oppose a political 
union, and 45% either somewhat or 
strongly oppose GCC intervention in 
regional crises.  

Despite these differing tendencies across 
the three GCC countries surveyed to 
date, and despite a greater division of 
opinion within Oman and, to some extent, 
Kuwait, the broad overall conclusion to 
be drawn from the surveys is that most 
Gulf citizens want a Council that is vibrant 
and plays an important role in regional 
affairs.

Drivers of Support among Qataris
Although Qatari views are, overall, heavily 
skewed in a positive direction, there is 
nonetheless a distinction to be noted 
between those whose views are very 
favorable and those whose views are 
only somewhat favorable. As shown in 
Figure 1, there is also a small proportion 
of Qatari nationals whose views are either 
somewhat or very negative. Figure 3 
identifies some of the factors that help to 
account for this attitudinal variation.  

The graph in Figure 3 is based on a 
multivariate regression model in which 
the outcome variable is an index 
constructed by combining responses 
to the three assessments about the 
GCC reported in Figure 1. Independent 
variables are a series of demographic 
attributes and political predispositions 
that are here standardized to enable more 
direct comparison of effects.  Figure 3 
displays, graphically, the effect of these 
possible drivers on the composite index 
measuring overall orientations toward the 
GCC.

As seen in Figure 3, Qatari men and 
women do not have differing views 
about the GCC. The distributions given 
in Figure 1 characterize both sexes. By 
contrast, both education and income 
are associated with views toward the 
GCC.  More specifically, and perhaps 
surprisingly, both lower levels of 
education and lower levels of income 
are associated with more favorable 
assessments of the GCC and its 
accomplishments.  

Age and religiosity also have some effect 
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Policy Summary

It remains to be seen whether the member states of the Gulf Cooperation Council 
will form a more tightly knit and integrated union in the years ahead, or whether 
the GCC itself will become more actively involved in regional crises.  Movement 
in this direction is not entirely absent at present, of course.  But should such 
movement accelerate, the survey findings examined here suggest that this is 
likely to find support among significant majorities of the citizens of the countries 
included in the study mainly, Qatar, Oman, and Kuwait.

on judgments about the GCC, although 
in neither case is the effect as strong as 
that of education and income.  There is 
some tendency, albeit a modest one, 
for more favorable judgments about the 
GCC and its accomplishments to be 
inversely related to age and positively 
related to religiosity.  Very positive views, 
in order words, are at least somewhat 
more likely among younger Qataris and 
more religious Qataris.

Figure 3 also shows the effect on views 
of two political orientations: political 
interest and political efficacy. Political 
efficacy is measured by a survey item 
that asks respondents how much 
influence they feel they have in getting 
the state to address issues that are 
important to them.  

There is only a weak association 
between political interest and attitudes 

toward the GCC. To the extent that there 
is at least a weak relationship, it is in a 
direction that differs from what might 
have been expected: views of the GCC 
are slightly more favorable among Qataris 
with lowest levels of interest in politics.

By contrast, there is a very strong and 
positive relationship between political 
efficacy and favorable judgments about 
the GCC.  Qataris who believe they have 
more influence in getting the state to 
address issues they care about — those 
who are high in political efficacy — are 
much more likely than Qataris who 
believe they do not have much influence 
to hold favorable views about the GCC, 
to feel a strong personal connection to 
the union, and to express satisfaction 
with the Council’s accomplishments.
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FIGURE 3
Determinants of support for the GCC among Qatari citizens

Support for the 
GCC among 
Qataris is highest 
among younger, 
less educated, 
poorer, more 
religious, and 
more politically 
efficacious 
citizens
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ملخص سياسة
آراء مواطني قطر ودول الخليج

 حول مجلس التعاون الخليجي

»مارك تيسلر« و »جاستن غينغلر«

تنعم دول مجلس التعاون الخليجي باألمن 
واالستقرار وسط حالة من الضبابية واالضطرابات 

تشهدها أجزاء واسعة من العالم العربي. وبالطبع 
ال تخلو المنطقة من التحديات؛ إال أن مجلس التعاون 

الخليجي يمكنه القيام بدور هام في التعاطي مع 

مثل هذه التحديات ومواجهتها. 

من هنا؛ كان من الضروري استطالع آراء مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي بشأن دور المجلس وما 
لديهم من معلومات عنه في هذا السياق؛ ُيجري 

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية، 
مجموعة من المسوح في أنحاء المنطقة؛ يطرح من 

خاللها أسئلة حول المجلس ودوره والعالقات بين 
الدول األعضاء. وقد أجريت هذه المسوح إلى اآلن في 
قطر والكويت وسلطنة عمان، على أن ُتستكمل في 

المملكة العربية السعودية والبحرين في غضون 
األشهر المقبلة.

 
دعم مجلس التعاون الخليجي في قطر

أظهرت النتائج أن لدى الغالبية العظمى من 
القطريين، وتحديدًا 89% منهم، نظرة »إيجابية 

جدًا« أو »إيجابية إلى حد ما« تجاه مجلس التعاون 

الخليجي )الشكل رقم 1(، بينما ال تزيد نسبة أصحاب 
النظرة »السلبية جدًا« عن  2% ، بينما أعرب 94% من 

المستطلعة آراؤهم في قطر عن شعورهم بارتباط 
شخصي بالمجلس، ويصف 71% من القطريين، 

نساًء ورجااًل، ارتباطهم بمجلس التعاون الخليجي 
''باالنتماء القوي''، عوضًا عن مجرد انتماء، في حين 

يرى 2 % فقط أنهم ال يشعرون بأي انتماء نحوه.

يتجّلى النمط ذاته في اآلراء حول إنجازات مجلس 
التعاون الخليجي، حيث أكد ثالثة أرباع المستطلعة 

آراؤهم من القطريين بأن: »ما حققه المجلس 
من إنجازات إلى اآلن يعد ُمرضيًا، ويلّبي طموحات 

وتطلعات المواطن الخليجي«. وعلى الرغم من أن 
نسبة من »يتفقون إلى حد ما« مع هذا الطرح أعلى 

بقليل ممن »يتفقون معه تمامًا«، إال أن  9% فقط 
يختلفون مع ذلك كليًا.    

يوّضح الشكل رقم 1 أن مجلس التعاون الخليجي 
بمبادراته يحظى بدعم وتأييد القطريين الذين جاءت 

آراؤهم إيجابية للغاية، كما ُيبّين الشكل في الوقت 
ذاته أن اآلراء ليست بهذه الدرجة من اإليجابية في 

كل من الكويت وسلطنة عمان، اللتين أنجز فيهما 
معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية 

نستعرض هنا توّجهات مواطني قطر حول مجلس التعاون الخليجي كما أظهرها 
استبيان أجري في دول المجلس في العام 2016. ونقّيم التوجهات العامة نحو 

المجلس كمؤسسة، والمبادرات وإجراءات التدّخل اإلقليمية األخيرة للمجلس، وكذلك 
الجهود المتواصلة للتكامل اإلقليمي الخليجي. نقارن أيضًا بين آراء القطريين وآراء 
نظرائهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي األخرى، ونستطلع المحددات على 

المستوى الفردي لتوّجهات المواطن في نموذج متعدد المتغيرات. وأظهرت النتائج، 
بوجه عام، أن لدى القطريين نظرة إيجابية للغاية تجاه مجلس التعاون الخليجي وفكرة 

التكامل اإلقليمي، أكثر من مواطني دول المجلس األخرى المستطلعة آراؤهم. لكن 
ربما على غير المتوقع، نجد أن الدعم لمجلس التعاون الخليجي كان األعلى نسبة في 

أوساط المواطنين في فئات الشباب، واألقل تعليمًا، واألقل دخاًل، واألكثر تدينًا، واألكثر 
فاعلية سياسيًا، األمر الذي يطرح أسئلة هامة حول محّفزات األفراد لدعم المجلس 

والتكامل الوثيق بين دول الخليج العربي.

قياس الدعم الشعبي للمجلس ومبادراته



استطالعاته إلى جانب قطر. وظهرت نتائج اآلراء 
العامة حول مجلس التعاون الخليجي وإنجازاته، 

أقل إيجابية في الكويت، في حين جاءت نتائج 
االستبيان في سلطنة عمان في مرتبة متوسطة. 

أما فيما يتعلق باالرتباط الشخصي والشعور باالنتماء 
للمجلس؛ فقد تشابهت اآلراء في سلطنة عمان 

والكويت، إال أنها أقل إيجابية مقارنة بالمستطلعة 
آراؤهم في دولة قطر.

وال يعني ذلك أن اآلراء تجاه مجلس التعاون الخليجي 
في كل من عمان والكويت جاءت سلبية؛ بل على 

العكس تمامًا، حيث تبّنى 82% من العمانيين
 و 67%  من الكويتيين موقفًا إيجابيًا بشكل عام 

من مجلس التعاون الخليجي. وأعرب 77%  من 
العمانيين   و 76%  من الكويتيين عن ارتباط شخصي 

بالمجلس. وتمثل الكويت االستثناء الوحيد الذي 
جاءت فيه االنطباعات اإليجابية تجاه إنجازات 

المجلس دون نصف المستطلعة آراؤهم، حيث لم 
يمنح مجلس التعاون الخليجي درجات مرتفعة في 

هذا الجانب سوى 47%  من الكويتيين.

الشكل المنشود لمجلس التعاون 
الخليجي 

ال تتوّقف تطلعات المواطن الخليجي من مجلس 
التعاون الخليجي عند نظرته اإليجابية تجاه 

المجلس؛ بل تتجاوز ذلك إلى التوق لمجلس يجّسد 
التكامل والتعاون الوثيق، إلى جانب فعاليته على 

صعيد السياسة الخارجية. وظهرت هذه اآلراء جلية 
خاصة في قطر؛ فكما يوضح الشكل رقم 2؛ 

تفضل الغالبية العظمى من القطريين المستطلعة 
آراؤهم إقامة اتحاد نقدي واتحاد سياسي كامل 

بين الدول األعضاء في المجلس، كما يرى أغلبهم أن 
على المجلس التعامل مع األزمات اإلقليمية، وجاءت 
نتائج استبيان آراء القطريين حول هذه القضايا الثالثة  
89%  و 88%  و  92%  على التوالي. وعالوة على ذلك؛ 

يميل المشاركون إلى التعبير عن دعمهم »القوي« 
وليس »المعتدل« تجاه هذه القضايا الثالثة )كما 

يبين الشكل 2(. بينما يعارض عدد قليل جدًا من 
القطريين سواء »بشدة« أو »إلى حدٍّ ما« االتحاد النقدي 

أو السياسي أو تدخل مجلس التعاون الخليجي في 
الصراعات الخارجية.

ويظهر التوّجه ذاته في دولة الكويت، وإن كان 
بدرجة أقل مما عليه الحال في قطر؛ حيث تؤيد 

للسياسات
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9 من بين كل 
10 قطريين 

لديهم نظرة 
إيجابية عامة 
تجاه مجلس 

التعاون 
الخليجي.

الشكل 1:



األغلبية إقامة اتحاد نقدي وسياسي والتعامل مع 
الصراعات الخارجية. كما يتبنى العمانيون إلى حد 

ما وجهة النظر ذاتها، وإن كان الشعب العماني 
منقسم أكثر بشأن هذه المسائل الثالثة. ففي عمان؛ 
يعارض 43% من المستطلعة آراؤهم توحيد العملة، 

و 45% منهم يعارضون االتحاد السياسي، كما 
يعارض 45% تعامل المجلس مع الصراعات الخارجية، 

سواء معارضة شديدة أو إلى حد ما. 

وعلى الرغم من تفاوت اآلراء في البلدان الخليجية 
الثالثة التي أجري فيها االستبيان إلى اآلن، ورغم 

االنقسام الواضح في اآلراء المستطلعة في سلطنة 
عمان، وإلى حد ما في الكويت؛ إال أن النتيجة العامة 

لهذا المسح تشير إلى أن غالبية المواطنين الخليجيين 
يتطّلعون إلى مجلس نشط وفاعل، ويلعب دورًا هامًا 

في الشؤون االقليمية.

 محركات دعم القطريين لمجلس التعاون 
الخليجي

بالرغم من ميل مجمل آراء القطريين بقوة نحو االتجاه 
اإليجابي؛ إال هناك فرق واضح بين أصحاب اآلراء »اإليجابية 
للغاية« وأصحاب اآلراء »اإليجابية إلى حد ما«، وكما يظهر 

في الشكل رقم 1 ؛ تتبنى نسبة قليلة من القطريين 

»آراءًا سلبية إلى حد ما« أو »سلبية للغاية«. ويقدم الشكل 
رقم 3 بعض العوامل التي تساعد في تفسير هذا 

التباين في المواقف.

يستند الرسم البياني في الشكل رقم 3 على تحليل 
تراجع متعدد المتغيرات، حيث المتغير التابع عبارة عن 

مؤشر نشأ من خالل جمع ردود األفعال على التقييمات 
الثالثة الخاصة بمجلس التعاون الخليجي الواردة في 

الشكل رقم 1. وتمثل المتغيرات المستقلة سلسلة من 
الخواص الديموغرافية والنزعات السياسية جمعت تحت 

معيار موحد لتسهيل إجراء مقارنة مباشرة بين آثارها. 
ويعرض الشكل رقم 3، من خالل شكل بياني، آثار هذه 
المحركات المحتملة على المؤشر المركب الذي يقيس 

التوجهات العامة نحو التعاون الخليجي.
ال تختلف اآلراء بين القطريين والقطريات تجاه مجلس 

التعاون الخليجي، كما يظهر في الشكل رقم 3، 
حيث تمثل التوزيعات الواردة في الشكل رقم 1 نتائج 

آراء كال الجنسين. ونلحظ من خالل المقارنة، ارتباط كل 
من درجة التعليم ومستوى الدخل بطبيعة اآلراء تجاه 

المجلس تحديدًا، وربما على عكس التوقعات ارتباط 
المستوى المنخفض في التعليم والدخل باآلراء األكثر 

إيجابية تجاه المجلس وإنجازاته.
وفي السياق ذاته، يؤثر السن ودرجة التدين على اآلراء 

للسياسات

3

القطريون 
أكثر دعمًا 

للتكامل بين 
دول مجلس 

التعاون 
الخليجي 

مقارنة 
بالكويتيين 
والعمانيين 

واألكثر تأييدًا 
لتدخل 

المجلس 
في األزمات 

اإلقليمية

الشكل 2 :



للسياسات
تجاه مجلس التعاون الخليجي، وإن لم يكن تأثيرهما 

بقوة تأثير كل من التعليم ومستوى الدخل. وهناك 
بعض الميل، وإن كان متواضعًا، إلبداء آراء أكثر إيجابية 
نحو مجلس التعاون الخليجي وإنجازاته، ويرتبط ذلك 

بعالقة عكسية مع السن وطردية مع مستوى التدين؛ 
حيث أبدى كل من الشباب األصغر سنًا والفئة األكثر 

تدينًا من القطريين المستطلعة آراؤهم وجهات نظر 
إيجابية جدًا، أو على األقل إيجابية نوعًا ما.

كما يوضح الشكل رقم 3 أيًضا تأثر اآلراء في ضوء 
توجهين سياسيين هما االهتمام بالسياسة والفاعلية 

السياسية. ويجري قياس الفاعلية السياسية في أحد 
بنود المسح عبر طرح سؤال على المشاركين حول  

شعورهم عن مدى تأثرهم في دفع الدولة للتعاطي 
مع القضايا ذات األهمية بالنسبة لهم.

وتشير النتائج إلى العالقة غير القويه بين االهتمام 
بالسياسة وآراء المشاركين تجاه مجلس التعاون 

الخليجي، ومع وجود عالقة ضعيفه بين اإلهتمام 

يبقى أن نراقب ما إذا كانت الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستمضي قدمًا نحو تشكيل 
اتحاد أكثر تماسكًا وتعاونًا وتكاماًل في السنوات المقبلة، وهل سيتدخل المجلس بفاعلية أكثر في 

األزمات االقليمية. وبطبيعة الحال، فالتحرك في هذا االتجاه ليس غائبًا تمامًا في الوقت الحاضر. ولكن 
في حال تسريع وتيرة مثل هذا التحرك؛ فإن استبيان معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية المسحية 
يشير إلى أن هذا األمر سيحظى بدعم األغلبية العظمى من مواطني الدول التي شملتها الدراسة كل 

من قطر وعمان والكويت.

ملخص السياسة

بالسياسة و التوجهات نحو المجلس ٌفإن أتجاه العالقة 
غير متوقع إلى حدًا ما، حيث أن اآلراء حول مجلس 
التعاون الخليجي أكثر إيجابية بشكل طفيف في 

أوساط القطريين األقل اهتمامًا بالشأن السياسي.

على النقيض من ذلك؛ توجد عالقة قوية وإيجابية 
للغاية بين الفاعلية السياسية والمواقف اإليجابية تجاه 
مجلس التعاون الخليجي، فالقطريون الذين يعتقدون 
أن لديهم تأثير أكبر في دفع الدولة نحو التعاطي مع 

القضايا الهامة بالنسبة لهم، وهم األكثر فاعلية 
سياسيًا، من المرجح أنهم أكثر شعورًا باالرتباط 

الشخصي القوي باإلتحاد الخليجي والتعبير عن 
رضاهم باالنجازات التي يحققها المجلس، مقارنة 

بأولئك الذين يعتقدون بأن ال تأثير لديهم يدفعهم 
لتبّني رؤى حول مجلس التعاون الخليجي.
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 يتركز دعم 
مجلس 
التعاون 

الخليجي عند 
القطريين 

في أوساط 
فئة الشباب 

واألقل تعليمًا 
واألدنى دخاًل 
واألكثر تدينًا 

واألكثر فاعلية 
سياسياً

الشكل 3 :
محددات )عوامل(  دعم مجلس التعاون الخليجي في أوساط المواطنين القطريين


