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فريق العمل
تضافرت	جهود	اكرث	من	عرشين	خشص	من	خمتلف	دول	
جملس	التعاون	إلجناز	هذا	التقرير،	وفميا	ييل	نستعرض	
نبذة	قصرية	لملشاركني،	وقد	فضل	بعض	املسامهني	عدم	

ذكر	امساهئم	حفاظا	عىل	خصوصيهتم.	

المحرر والمنسق العام:

عمر هشام الشهابي 

حبريين	من	احملرق.	يعمل	مكدير	مركز	اخلليج	لسياسات	
حصل	 بالكويت.	 اخلليج	 جامعة	 يف	 وحمارض	 التمنية،	
اكسفورد،	 جامعة	 من	 االقتصاد	 يف	 	 الدكتوراة	 عىل	
ومعل	يف	البنك	وصندوق	النقد	الدوليني،	ورشكة	مكزني	
	University College يف	 وحمارضًا	 االستشارية،	
اجلذور:  ”اقتالع	 كتاب	 مؤخرا	 له	 صدر	 	.Oxford
املشاريع	العقارية	وتفامق	اخللل	الساكين	يف	دول	جملس	
وعىل	 للتقرير	 العام	 واملنسق	 اكحملرر	 معل	 التعاون.“ 
واألمين	 واالقتصادي	 الساكين	 باخللل	 املتعلقة	 األجزاء	
عىل:  تويرت	 يف	 معه	 التواصل	 باالماكن	 والسيايس.	

@omaralshehabi

احمد عباس علي

مممص	جرافييك	يف	جامعة	اخلليج	للعلوم	و	التكنولوجيا،	
املتعدده	 الوسائط	 باكلوريوس	يف	 الكويت.	حاصل	عىل	
من	جامعة	اخلليج	للعلوم	و	التكنولوجيا	و	دبلوم	يف	علوم	
احملاسبه.	سامه	و	شارك	بالعديد	من	امحلالت	الدعائيه	
املشاريع	 احصاب	 لتواصل	 كونيكت	 مؤمتر	 ابرزها	 من	
تصممي	 عىل	 معل	 الكويت.	 يف	 الصغريه	 و	 املتوسطه	

البحث	و	تنسيقه.
للتواصل	معه	عرب	تويرت:

@AhmedAAMohammed

جاسم راشد الشامسي 

العامة	 املالية	 متخصص	يف	 االمارات	 من	 وباحث	 اكتب	
سابق	 مساعد	 وزارة	 ووكيل	 االحتادية	 املزيانية	 ,مدير	
بوازرة	املالية	يف	االمارات,حاصل	عىل	باكلوريوس	إدارة	
اإلمارايت	 التفاويض	 الفريق	 يف	 سابق	 امعال,وعضو	
أمرياك	 مع	 والتجارة	 االستمثار	 جوانب	 بشأن	 واخلليج	
السيايس	 اجلزئني	 عىل	 معل	 	 األورويب.	 واالحتاد	

واالقتصادي	املتعلقني	باإلمارات	يف	هذا	االصدار.

جميـل السيد كاظـم العلـوي

للتكنولوجيا،	 لوتن	 بلكية	 املياكنيكـية	 اهلندسـة	 درس	
اململكة	املتحدة	رئيـس	جمـلس	اإلدارة	والعضـو	املنتـدب	
لرشكة	جيد	لالستشارات،	البحرين.	رئيس	مركز	الرتويـج	
التجـاري،	البحرين.	عضوا	يف	منمظات	ومؤسسات	مهنية	
يف	جماالت	الكهرباء	واملياه	واالدارة	مكا	سامه	وشارك	
والعاملية.	 االقلميية	 والندوات	 املؤمترات	 من	 العديد	 يف	
العاملي	لملياه،	 التنفيذي	لملجلس	 املدير	 مناصب	سابقة: 
فرنسـا.	معل	بإدارة	الكهرباء	مث	مدير	لإلدارة،	البحرين.	
والكهرباء	 األشغال	 وزارة	 واملاء	 للكهرباء	 الوزارة	 وكيل	
واملاء،	البحرين.	معل	عىل	ملف	املياه	يف	هذا	االصدار.

أحمد عبداهلل عسبول 

حملل	احباث	يف	مركز	اخلليج	لسياسات	التمنية،	حاصل	
عىل	باكلوريوس	يف	اإلقتصاد	من		اجلامعة	األهلية	يف	
البحرين	وعضو	مجعية	اإلقتصاديني	البحرينية.	معل	عىل	
اجلزء	االقتصادي	يف	هذا	االصدار.	باإلماكن	التواصل	

معه	عرب	
	Ahmed.asbool82@gmail.com

@aasbool	تويرت	وعرب

إلهام فخرو

املعهد	 مع	 كباحثة	 السابق	 يف	 معلت	 حبرينية.	 حمامية	
اللجنة		 مع	 وكباحثة	 	، اإلسرتاتيجية	 للدراسات	 الدويل	
عىل	 حاصلة	 	. احلقائق	 لتقيص	 املستقلة	 البحرينيية	
هشادة	املاجستري	يف	القانون	من	جامعة	هارفارد	وهشادة	
الباكلوريوس	من	جامعة	لندن.	نرشت	عدة	مقاالت	حتليلية	
يف	مطبوعات	دولية	تتعلق	بالتغريات	القانونية	والسياسية	

يف	دول	جملس	التعاون.		
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خليل يعقوب بوهزاع 

والنقابية	 العاملية	 بالشؤون	 مهمت	 البحرين	 من	 حصيف	
وقضايا	العاملة	املهاجرة،	حاصل	عىل	درجة	الباكلوريوس	
يف	القانون،	والدبلوم	املشارك	يف	احملاسبة	من	جامعة	
والعام،	 اخلاص	 القطاع	 بني	 العمل	 يف	 تنقل	 البحرين،	
ومعل	حصفيًا	ومراسلًا	يف	عدد	من	الصحف	البحرينية	
الشأن	 يف	 متنوعة	 وكتابات	 مسامهات	 له	 والعربية.	
بشلك	 ويكتب	 والشبايب،	 والسيايس	 والنقايب	 العاميل	
باإلماكن	 	.(Labour Times) مدونته	 يف	 منتظم	 غري	

@khalil_bohazza	عىل	تويرت	يف	معه	التواصل

دالل واد عيسى سوار الذهب

حمللة	احباث	من	السودان	والسعودية	يف	مركز	اخلليج	
ادارة	 يف	 املاجستري	 عىل	 حاصلة	 التمنية،	 لسياسات	
	the)	جالمورجان	جامعة	من	البيئة	و	السالمة	و	الصحة
University of South Wales) يف	بريطانيا	عام	2009.	
باإلماكن	 االصدار.	 هذا	 يف	 مساعدة	 مكحررة	 معلت	

التواصل	معها	عرب	الربيد	اإللكرتوين:
	dalal.wadeisa@gmail.com

سعد هشام الشهابي

طالب	دكتوراه	من	البحرين		يف	لكية	كنجز	جامعة	لندن.	
يمتحور	حبث	الدكتوراه	حول	تطور	العالقة	بني	احلكومة	و	
التجار	يف	الكويت	من	مرحلة	ما	قبل	االستقالل	اىل	الغزو	
العرايق	يف	سنة	1990	.	حصل	عىل	هشادة	املاجستري	
من	لكية	بريكبك	جامعة	لندن	يف	االمعال	الدولية	و	ايضا	
جامعة	 جولدمسيث	 لكية	 من	 الباكلوريوس	 هشادة	 عىل	
اجلزء	 عىل	 معل	 	 االقتصاد.	 و	 السياسة	 يف	 لندن	

السيايس	املتعلق	بالكويت	يف	هذا	االصدار.		

سعيد بن محمد بن أحمد الصقري

 

مكا	 العامنية.	 االقتصادية	 امجلعية	 إدارة	 عضو	جملس	
انه	حمارض	غري	متفرغ	يف	اجلامعة	العربية	املفتوحة	- 
فرع	معان.	حصل	عىل	الدكتوراه	يف	االقتصاد	يف	العام	
االسرتاتيجية	 االقتصادية	 الدراسات	 مركز	 من	 2010م	
العلوم	 يف	 املاجستري	 وعىل	 باسرتاليا	 فكتوريا	 جبامعة	
املتحدة	 بالواليات	 بوسطن	 جامعة	 من	 املايل	 واالقتصاد	

االمريكية	يف	سبمترب	2000م.

واملالية	 املرصفية	 الدراسات	 لكية	 يف	 حمارضا	 معل	
عدة	 وله	 	، معان	 سلطنة	 يف	 الدولية	 الدراسات	 ومركز	
الطبيعية	 املوارد	 بني	 العالقة	 يف	 منشورة	 دراسات	
والتمنية	وسامه	بالعديد	من	األوراق	يف	كثري	من	الندوات	
واملؤسسات	الدولية	مثل	مركز	دراسات	اخلليج	يف	جامعة	
اكمربيدج.	معل	عىل	اجلزء	االقتصادي	املتعلق	بعامن	يف	

هذا	االصدار.

سلمى محسن وحيدي 

من	 والدويل	 الدستوري	 القانون	 جمال	 يف	 باحثة	 	 	
البحرين.	حصلت	عىل	املاجستري	يف	القانون	الدويل	من	
الدولية	من	 السياسة	 جامعة	جورجتاون	واملاجستري	يف	
اجلامعة	األمريكية	بواشنطن،	ومعلت	يف	جملس	التمنية	
االستشارية	 الفاييت	 البحرين	ومحموعة	 االقتصادية	يف	
ومؤسسة	اكرنييغ	للسالم	الدويل	ومركز	وودرو	ويلسون	
الدويل	للباحثني	يف	الواليات	املتحدة.		معلت	عىل	ملف	
الدساتري	يف	هذا	االصدار.	باإلماكن	التواصل	معها	يف	

 @salmasays	عىل	تويرت

سمية علي الجزيري 

للقطاع	 ومالية	 اقتصادية	 وحمللة	 البحرين	 من	 باحثة	
جائزة	 عىل	 حائزة	 التعاون.	 جملس	 دول	 يف	 املرصيف	
اململكة	 من	 الدراسية	 لملنح	  (Chevening) الشيفنينغ	
املتحدة	لتحضري	هشادة	املاجستري.	حصلت	عىل	هشادة	
جامعة	 من	 العاملي	 السيايس	 اإلقتصاد	 يف	 املاجستري	
العام	 بريطانيا	 يف	  (Sussex University) ساسيكس	
والعلوم	 اإلقتصاد	 يف	 البااكلوريوس	 وهشادة	 	2011
 (McGill University) ميجيل	 جامعة	 من	 السياسية	
صادرات	 يف	 الفوارق	 ملف	 عىل	 معلت	 العام.	 يف	
بالبحرين	 املتعلق	 االقتصادي	 واجلزء	 النفط	 وايرادات	
يف	هذا	االصدار.	ميكنمك	التواصل	معها	يف	تويرت	عىل: 

@SumayaAJ
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عبدالرحمن حركاتي – السعودية

	باحث	من	السعودية	يف	الشؤون	السياسية	يف	اخلليج،	
امللك	 جامعة	 من	 السياسية	 العلوم	 هشادة	 عىل	 حصل	
سعود	يف	الرياض،	وحيرض	االن	رسالة	املاجستري	يف	
الواليات	املتحدة	األمريكية.	معل	عىل	اجلزئيني	السيايس	
باإلماكن	 التقرير.	 من	 بالسعودية	 املتعلقني	 واالقتصادي	
وعرب	 	harakatia@gmail.com عرب	 معه	 التواصل	

 @aharakati	تويرت

لولوة راشد الخاطر – قطر 
العامة	مكديرة	 تعمل	حاليا	يف	جمال	حتليل	السياسات	
السياسات.	 لتحليل	 قطر	 راند	 معهد	 مشاريع	حبثية	يف	
	Imperial جامعة	 من	 املاجستري	 درجة	 عىل	 حاصلة	
رسالة	 عىل	 حاليا	 وتعكف	 	College London
ماجستري	أخرى	يف	جمال	حتليل	السياسات	العامة	يف	
التحاقها	باملجال	البحيث	يف	قطاع	 اإلسالم.	معلت	قبل	
املتعلق	 االقتصادي	 اجلزء	 عىل	 معلت	 والبرتول.	 الغاز	
عىل	 معها	 التواصل	 باإلماكن	 االصدار.	 هذا	 يف	 بقطر	

اإلمييل:
	Lolwah.alkhater@gmail.com	

 محمد هالل الخليفي -قطر

هالل	اخللييف	-قطر
حاصل	عىل	ليسانس	آداب		فلسفة	واجمتاع	من	جامعة	
الرتبوي	يف	 والتوجيه	 التدريس	 سلك	 .معل	يف	 الكويت	
احمللية	 الصحافة	 يف	 يكتب	 	. والتعلمي	 الرتبية	 وزارة	
يف	 بقطر	 املتعلق	 السيايس	 اجلزء	 عىل	 معل	 قطر.	 يف	
mohd_hilal@  : التواصل	 عنوان	 االصدار.	 هذا	

hotmail.com

مراد الحايكي 

الوطين	 العمل	 مجعية	 يف	 سابق	 مركزية	 هيئة	 عضو	
نرشة	 حترير	 هيئة	 وعضو	 وعد،	 الدميقرايط	
السيايس	يف	مملكة	 الشأن	 وناشط	يف	 "الدميقرايط"،	
البحرين.	مقمي	حاليا	يف	دولة	قطر	حيث	يعمل.	معل	عىل	
االصدار.	 هذا	 يف	 بالبحرين	 املتعلق	 السيايس	 اجلزء	
ولديه	  @muradalhaiki تويرت	 موقع	 عىل	 حسابه	

مدونة	إلكرتونية	عنواهنا	
http://myvision-bahraini.blogspot.com

مرزوق النصف 

يف	 لالستشارات	 الشال	 رشكة	 يف	 اقتصادي	 باحث	
جامعة	 من	 االقتصاد	 ماجستري	 عىل	 حاصل	 الكويت،	
االقتصادي	 ماساتشوستس	األمريكية.	معل	عىل	اجلزء	

املتعلق	بالكويت	يف	هذا	االصدار.	الربيد	اإللكرتوين:  
m.alnusf@gmail.com

منى سالم جعبوب

اكتبة	وباحثة	ومدونة	من	معان.	حاصلة	عىل	ماجستري	يف	
الدراسات	الرتبوية	من	معهد	البحوث	والدراسات	العربية	
الثقايف	 النشاط	 قسم	 كرئيسة	 حاليا	 تعمل	 بالقاهرة.	
للثقافة	والعلوم	بصاللة.	 مبركز	السلطان	قابوس	العايل	
هلا	العديد	من	االصدارات	االاكدميية	والروائية،	مبا	فهيا	
كتاب" قيادة	املجمتع	حنو	التغيري	: التجربة	الرتبوية	لثورة	
و	رواية	"وادي	اجلن".	معلت	عىل	 ظفار	بسلطنة	معان" 

اجلزء	السيايس	املتعلق	بعامن	يف	هذا	االصدار.

http://myvision-bahraini.blogspot.com
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نادر المتروك

جامعة	 خّرجي	 البحرين،	 من	 حصايف	 وحمّرر	 اكتب	
البحرين	لّكية	اآلداب،	حاصل	عىل	دبلوم	عال	يف	الرتبية،	
معل	 االجمتايع.	 اإلعالم	 جمال	 يف	 ماجستري	 وطالب	
(البحرين)  و"الوقت"  "الوسط"  اكتبًا	ومعّدًا	يف	حصيفة	
وحصيفة	"األخبار" الّلبنانّية.	خمتص	يف	حبث	اإلشاكالت	
الفكرّية	وقضايا	التدّين	املعارصة،	وأهسم	يف	إجناز	مجلة	
االجمتاعّية	 بالظواهر	 املتعقلة	 والّدراسات	 األحباث	 من	

اجلديدة.		معل	حمّررًا	لغوّيًا	وفنّيًا	هلذا	االصدار.	

نورة محمد الحسن  

املاجستري	 عىل	 حصلت	 الكويت.	 من	 اقتصادية	 باحثة	
مؤسسة	 يف	 معلت	 الكويت.	 جامعة	 من	 االقتصاد	 يف	
جريدة	 و	 لإلحصاء	 املركزية	 اإلدارة	 و	 الكويتية	 البرتول	
اجلزء	 عىل	 معلت	 السابقة.	 	AlWatan Daily

االقتصادي	يف	هذا	االصدار.	
	باإلماكن	التواصل	معها	عرب	الربيد	اإللكرتوين: 

alhasan.noorah@gmail.com

هبة يوسف القاعوري

قائدة	فريق	قسم	تطبيقات	احلاسوب	يف	جامعة	اخلليج	
نظم	 يف	 باكلوريوس	 عىل	 حاصلة	 والتكنولوجيا،	 للعلوم	
يف	 املفتوحة	 العربية	 اجلامعة	 من	 واحلوسبة	 املعلومات	
الكويت	عام	2007،	معلت	مكخرجة	الكرتونية	لإلصدار.	

التايل:  الربيد	 عرب	 معها	 التواصل	 باإلماكن	
Kaouri.H@gust.edu.kw

مركز الخليج لسياسات التنمية:

دراسات	 مركز	 هو	 التمنية	 لسياسات	 اخلليج	 مركز	
وأداء	 ومؤسسات	 سياسات	 دراسة	 هو	 غرضه	 مستقل،	
جملس	التعاون	لدول	اخلليج	العربية	والدول	األعضاء	فيه،	
وذلك	يف	إطار	اهلوية	العربية	- اإلسالمية	اجلامعة	لشعوب	
املنطقة.	خيتص	املركز	برصد	ودراسة	اوجه	اخللل	املزمنة	
يف	دول	املجلس	التعاون،	واملمتثلة	يف	اخللل	الساكين	و	
األمين،	 اخللل	 و	 السيايس	 اخللل	 و	 االقتصادي	 اخللل	
هبدف	املسامهة	يف	حتقيق	تطلعات	شعوب	املنطقة	املمتثلة	

يف	الدميقراطية	والوحدة	والتمنية.

	وبإماكنمك	التعرف	عىل	املزيد	حول	املركز	عرب	موقعه:
	www.gulfpolicies.com
				twitter: @gulfpolicies

مجلس األمناء

علي خليفة الكواري

والدميقراطية،	 االقتصاد	 شؤون	 يف	 قطر	 من	 باحث	
عىل	 حاصل	 فهيا.	 والدراسات	 املؤلفات	 من	 العديد	 وله	
الدكتوراه	يف	االقتصاد	من	جامعة	درهام.	رئيس	جملس	
امعاله	يه	 آخر	 التمنية.	 لسياسات	 اخلليج	 مركز	 امناء	
حترير	وتنسيق		كتاب	"الشعب	يريد	االصالح	يف	قطر...	
و"السياسات	العامة	واحلاجة	لإلصالح	يف	دول	 ايضا" 

جملس	التعاون".

علي فهد الزميع 

وزير	كوييت	سابق	يف	وزارة	التخطيط	والتمنية	اإلدارية،	
االسالمية.	حاصل	 والشؤون	 االوقاف	 وزارة	 وقبلها	يف	
من	جامعة	 السياسية	 العلوم	 الدكتوراة	يف	 عىل	هشادة	

اكسرت.	

جاسم السعدون

باحث	اقتصادي	و	مؤسس	مجموعة	الشال	يف	الكويت.	
حاصل	عىل	ماجستري	يف	االقتصاد	القيايس	من	جامعة	
والدراسات	 البحوث	 من	 العديد	 له	 (بولدر).	 كولورادو	
املناخ“  ”مناخ	األزمة	وأزمة	 االقتصادية،	مبا	فهيا	كتايب	
و“رسالة	اىل	عاقل“ باالشرتاك	مع	عيل	خليفة	الكواري.

فهد علي الزميع:

استاذ	مساعد	يف	القانون		ونائب	الرئيس	للشؤون	االدارية	
واملالية	يف	جامعة	اخلليج	للعلوم	والتكنولوجيا	بالكويت.	
سواس	 جامعة	 من	 القانون	 يف	 الدكتوراة	 عىل	 حاصل	
وسمتنسرت	 جامعة	 يف	 القانون	 يف	 مكحارض	 ومعل	 	،
يف	 القانونية	 االجازة	 عىل	 حاصل	 الكويت.	 وجامعة	
الكويت	ومعل	سابقا	يف	مكتب	لكفورد	شانس	لملحاماة.		

عمر هشام الشهابي 

الّتمنية،	 لسياسات	 اخلليج	 ملركز	 عامًا	 مديرًا	 يعمل	
ارض	يف	جامعة	اخلليج	للعلوم	والتكنولوجيا	بالكويت. وحمحُ
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تقديم: من الخليج عن الخليج وإلى الخليج

	أساسًا	بالتطّورات	عىل	األرايض	احمليطة	باجلانب	الغريب	من	ضفافه.	لكن	ما	قد	ميزي	هذا	 	يف	عروق	هذا	االصدار،	فهو	معينٌّ 					يرسي	اخلليجحُ

اطهبم	مه	أهل	اخلليج.	 تب	لكّيًا	بأقالم	من	اخلليج،	ومصّب	اهمتامه	ومجهوره	األساس	الذين	خيحُ االصدار	عن	غريه	من	الكتابات	عن	املنطقة؛	هو	أنه	كحُ

	برميل	النفط	- الذي	 					كيف	يحُقارن	املخزون	االسرتاتيجي	لملياه	يف	البحرين	- الذي	ال	يتعّدى	يومًا	واحدًا	- مع	بايق	دول	املنطقة؟	وملاذا	فاَق	سعرحُ

حتتاجه	اإلمارات	ملوازنِة	مزيانيهتا	- 85	دوالر؟	ما	يه	تبعات	نسبة	املواطنني	املتدّنية	باملقارنة	مع	األجانب	يف	قطر	واليت	ال	تبلغ	نسبة	%15؟	ومك	

عدد	القّوات	العسكرّية	األجنبّية	اليت	تتخذ	من	قواعد	يف	دوهلا	مقّرًا	هلا؟	وما	آخر	تطّورات	ملف	الّسناء	الّسياسيني	يف	املنطقة؟	

	هذا	االصدار	وحفواه،	حيث	نحُرّكز	فيه	عىل	رْصد	وحتليل	التطّورات	والتغرّيات	اجلارية	يف	أقطار	جملس	 					اإلجابة	عىل	هذه	األسئلة	يه	هدفحُ

التعاون	لدول	اخلليج	العربّية،	عىل	مدى	األعوام	2011	2013-م،	وتقيميها	من	منظور	متطّلبات	بناء	الّدولة	احلديثة،	ووفق	الّطبيعة	العامة	هلذه	

األقطار.

ّثل	أوجه	اخللل	املزمنة	 	يف	لّك	أقطار	املجلس،	وبال	استثناء،	ويه	تتسّبب	يف	إعاقة	بناء	الّدولة	احلديثة	فهيا.	ومتحُ زمنة	تتواجدحُ 					مّثة	أوجه	خلٍل	محُ

	وقفة	جادة	ورصحية	من	قبل	املهمتني	بأمور	املنطقة،	بغرض	مقاربهتا	وحتليلها	ومعاجلهتا	 هذه؛	حاالٍت	فريدة	جديدة	من	نوعها	عاملّيًا،	وهو	ما	يتطّلبحُ

يف	أرسع	وقٍت	ممكن	.عىل	سبيل	املثال،	فإّنه	ال	توجد	دوٌل	أخرى	يف	العامل	يحُشلّك	الوافدون	فهيا	أكرث	من	%80	من	مجموع	الّساكن.	وال	ميكن	

	الّنفط	أكرث	من	%80	من	مزيانّية	لّك	دول	املجلس،	وبعد	أكرث	من	ثالثني	عامًا	من	احلديث	عن	تنويع	 	عندما	تحُشلّك	إيراداتحُ إاّل	أن	يحُساورنا	القلقحُ

	عن	الوضع	الّسيايس	يف	املنطقة	عندما	يمّت	حبس	عدٍد	متناٍم	من	املواطنني	بسبب	تغريدة	عىل	موقع	تويرت.	هذه	 مصادر	الّدخل.	ولنا	ان	نتساءلحُ

	هذه	املنطقة،	تقف	وراء	االختيارات	البحثّية	هلذا	االصدار	وتركزيه	عىل	معاجلة	أوجه	اخللل	املزمنة	فهيا،	وذلك	يف	 	الفارقة	اليت	تطبعحُ العالماتحُ

سياق	الكْشف	عن	التطّورات	واملتغرّيات	يف	دول	املنطقة،	وعىل	مدى	العامني	املاضيني.

		

اخللل	الّساكين،	اخللل	االقتصادي،	اخللل	 					من	املفيد	تلخيص	أوجه	اخللل	املزمنة	األربعة	اليت	تطىغ	عىل	دول	املنطقة	يف	أربعة،	ويه: 

الّسيايس،	واخللل	األمين.	إّن	اسمترارّية	وجتّذر	أوجه	اخللل	هذه	يعترب	أمرًا	مفروغًا	منه،	ويعّد	من	ثوابت	دول	املجلس	عىل	مدى	العقود	األربعة	

	 املاضية،	ولكن	ذلك	ال	يعين	أّن	األوضاع	يف	دول	املجلس		متحجرة	يف	ركوٍد	هامد،	بل	إّن	التطّورات	والتغرّيات	اجلارية	يف	هذه	األوجه؛	تتحّركحُ

ثل	اخلصلة	العامة	اليت	تربط	أجزاء	 تسارع.	وهذه	اجلدلية،	بني	الثابت	واملحُتحّول1	يف	أوجه	اخللل	املزمنة،	وكيفية	قراءهتا	وتفكيكها،	ميحُ يف	تتابع	محُ

العمل	املختلفة.

دراساٌت	معلت	 حسب	عملنا،	إىل	اآلن	-  					لقد	مّت	طرح	وتلخيص	اخلطوط	العريضة	هلذه	األوجه	يف	دراساٍت	متفّرقة	سابقة2،	لكن	ال	توجد	- 

	إليه	هذا	االصدار.	 	الذي	هيدفحُ عىل	رصد	التغرّيات	والّتطّورات	يف	هذه	األوجه	عىل	حنٍو	دورّي	ومهنيج	مدعوم	باألرقام	واإلحصائيات.	وهو	األمرحُ

1			مكا	هو	واحض،	نقتبس	امس	هذا	االصدار	من	معل	الشاعر	ادونيس	بنفس	األمس،	مع	االختالف	يف	مفهويم	الثابت	واملتحول	املستعملني.
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:2012-08-07-12-23-47&catid=157:2012- :اإللكرتوين	املوقع	مثلًا	انظر		2

01-03-19-52-43&Itemid=265

 حيث نُرّكز فيه على رْصد وتحليل التطّورات والتغّيرات الجارية في أقطار مجلس التعاون 

لدول الخليج العربّية 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:2012-08-07-12-23-47&catid=157:2012-01-03-19-52-43&Itemid=265
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1128:2012-08-07-12-23-47&catid=157:2012-01-03-19-52-43&Itemid=265
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	من	أبناء	املنطقة،	ولكن	ال	زالت	هناك	إشاكالت	تتعّلق	مباهية	هذا	التغيري	 	هيلع	الكثريحُ 	مطلبًا	ملّحًا	ورضوريًا،	وال	خيتلفحُ 				لقد	أصبح	التغيريحُ

وكيفيته،	حيث	تعلو	هنا	الضبابّية	والغموض،	وتحُطرح	تساؤالٌت	كبرية	حباجٍة	إىل	إجاباٍت	وافية.	ولعّل	من	أمه	أسباب	ضبابية	الّرؤية	يف	هذا	املجال،	

	هذا	االصدار	 هو	حّش	الّدراسات	املختصة	واملعاجلات	املهنجّية	اليت	تواِكب	آخر	التطّورات	واألحداث	يف	دول	املنطقة،	وهو	النقص	الذي	حياولحُ

سّده.	

			

،	وعىل	مستوى	دول	املجلس	معومًا.	 	عىل	تبيان	التطّورات	اخلاصة	بأوجه	اخللل	املذكورة	وحتلهيا،	وذلك	عىل	مستوى	الّدول	منفردةحُ ّكز	العملحُ 		سريحُ

	هبا	خاصًة،	 وهندف		من	املهنجّية	املرّكبة	عّدة	أمور.	مفن	املهم	أولًا	دراسة	ما	حيدث	يف	لّك	قطر	عىل	حدة،	وفهم	معطياته	وخصوصياته	اليت	ينطبعحُ

مّت	إجراء	تخشيص	 إاّل	أنه	من	الرّضوري	أيضًا	إدراك	أن	التحّديات	اليت	تفرضها	أوجه	اخللل	مزتامنٌة	ومتشاهبٌة	يف	لّك	أقطار	املجلس،	وهو	ما	حيحُ

ومعاجلة	مشرتكٍة	هلذه	التطورات	يف	مجمل	أقطاره.

	مهنا	عىل	واحٍد	من	أوجه	اخللل	املزمنة	والتطورات	املتعّلقة	فيه،	وخالل	الفرتة	الّزمنّية	 					يتوّزع	هذا	االصدار	عىل	أربعة	أجزاٍء	رئيسية،	يحُرّكز	لكٌّ

	إىل	حالٍة	معينة	من	اخللل	حمّل	الّدراسة،	 	من	األجزاء	األربعة،	تتطّرقحُ ّصص	ملفات	معّمقة	يف	لكٍّ اليت	يعين	هبا	االصدار	ويه	العامني	املاضيني.	نحُ

ّصص	ملّفًا	ملناقشة	الّدساتري	يف	دول	جملس	التعاون	عند	تناول	اجلزء	املتعّلق	باخللل	الّسيايس،	 والرتكزي	عىل	حتليله	بعمق.	عىل	سبيل	املثال،	نحُ

ّصص	ملفًا	ملوضوع	القّوات	العسكرّية	األجنبّية	عند	مناقشة	اخللل	األمين،	باإلضافة	إىل	 باإلضافة	إىل	قسم	معمق	حول	العمل	الّنقايب.	مكا	نحُ

	يتعّلق	باألمن	املايئ	يف	املنطقة.	أّما	يف	اجلزء	اخلاص	للخلل	االقتصادي،	فنحُخّصص	قمسًا	ملناقشة	إيرادات	الّنفط	واتفاقاهتا.	وأخريًا،	وليس	 ملفٍّ

ّصص	قمسًا	ملناقشة	املشاريع	العقارّية	وتبعاهتا	يف	جزء	اخللل	الساكين.	سيكون	ذلك	مضافًا	إىل	مناقشة	أمّه	الّتطّورات	يف	العامني	 آخرًا،	نحُ

املاضيني	عىل	مستوى	لّك	دولة،	ويف	إطار	أوجه	اخللل	املزمنة	حمّل	الّرصد	والّتحليل،	مولني	اهمتامنا	ملا	هو	ثابٌت،	يف	مقابل	املحُتحّول.	ونطرح	يف	

ما	آخر	تطّورات	االحتجاجات	الّسياسّية	يف	البحرين؟	وهل	هناك	أّي	تطّوٍر	عىل	مستوى	قطر	عند	حتليل	 هذا	الّسياق	األسئلة	ذات	الّصلة،	مثلًا: 

اخللل	االقتصادي	فهيا،	وهل	انفض	مستوى	اعمتادّية	املزيانّية	الّسعودية	عىل	العائدات	الّنفطّية؟	هكذا..

االستنتاجات 

فًا	يف	حّق	أقسام	هذا	العمل	املختلفة،	والتطّورات	املتفّرقة	اليت	مّت	تفكيكها	فهيا؛	إاّل	ّأنه	إذا	اّضطررنا،	 					وعىل	الّرمغ	من	أّنه	سيكون	محُ

فبإماكننا	أن	نبنّي	بعض	من	مالحمه	يف	االستنتاجات	الّتالية:

	هو	تواصل	االستئثار	بالّسلطة	يف	مقابل	غياب	الّدميقراطّية،	واملحُتحّول	هو	بروز	حتّراكت	واحتجاجاٌت	عىل	مستوى	لّك	 اخللل الّسيايس:	الّثابتحُ

دول	املجلس،	مل	يحُْشد	هلا	مثيل،	ولعقوٍد	مضت.	ووصل	هذا	احلراك،	باإلضافة	إىل	الكويت	والبحرين	ذات	الباع	الّسيايس	املعارض	الطويل؛	إىل	

	مفتوحًا	 ان،	وهناك	بوادر	لربوز	حتّراكت	حّت	يف	اإلمارات	وقطر.	لكن	يبىق	الّسؤالحُ دوٍل	تحُعترب	فهيا	ظاهرة	حديثة	نسبيًا،	مبا	فهيا	الّسعودية	ومعحُ

حول	طبيعة	وجمرى	هذه	التحّراكت	عىل	املدى	القصري	واملتوسط،	وإذا	اكنت	ستأخذ	مىحن	وطنّيًا	تمنوّيًا،	أم	ستدخل	يف	رصاعاٍت	فوئّية	جانبّية،	

خاصًة	يف	ظّل	بروز	بوادر	احتقان	طائيف	ومناطيق	حاد	يف	بعض	اقطار	املنطقة.	

  لقد أصبح التغييُر مطلبًا ملّحًا وضروريا... و لكن ال زالت هناك إشكاالت تتعّلق بماهية هذا 

التغيير وكيفيته 
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	هو	دور	اخلليج	باعتباره	املصدر	الّرئيس	للّنفط	العاملي،	يف	مقابل	تواصل	االعمتاد	عىل	الّريع	من	الّنفط	الّناضب	 اخللل االقتصادي:	الّثابتحُ

واسمترار	كونه		العصب	الرئيس	لالقتصاد	داخلّيًا.	أّما	املحُتحّول	فهو	بروز	ضغوطات	اقتصادّية	داخلّية،	وصعوبات	مزتايدة	يف	الّتصدي	إلهيا،	عىل	

الّرمغ	من	تواصل	ارتفاع	أسعار	النفط،		ويف	هذا	املجال	تربز	تساؤالت	حول	سبب	تواجد	فروقات	تعّدت	750	مليار	دوالر	أمرييك	يف	تقديرات	

صادرات	النفط	الفعلية	يف	مقابل	العوائد	العامة	من	النفط	املعلنة	رمسّيًا	عىل	مدى	آخر	عرش	سنوات	من	الّطفرة	الّنفطّية.	

	هو	تواصل	االعمتاد	عىل	الوافدين	بوصفهم	العنرص	اإلنتايج	الّرئيس	يف	املجمتع،	حت	بلغت	أعدادمه	ما	يحُقارب	نصف	 اخللل الّساكين:	الّثابتحُ

ساكن	املنطقة	(%48) ألّول	مّرة	يف	تارخيها.	هذا	يف	مقابل	تواصل	تديّن	حقوقهم	االقتصادّية	واإلنسانّية	والّسياسّية.	أّما	املحُتحّول،	فهو	تبلور	دور	

اقتصادي	مهم	للوافدين	من	حيث	كوهنم	مصدرًا	للّطلب،	وقوًة	رشائّية	رئيسية	يف	املنطقة،	خاصة	يف	الّسوق	العقاري،	يف	مقابل	دورمه	الّسابق	

الّتقليدي،	عنرصًا	إنتاجّيًا	ومصدرًا	لأليدي	العاملة	فقط،	مّما	يفامق	من	االعمتادّية	عىل	الوافدين	يف	االقتصاد	احمليل.

الغربّية	للحامية	 الّدول	 املقابل		عىل	 	هو	تواصل	جعز	دول	اخلليج	عىل	تأمني	محايهتا	العسكرية	بنفهسا،		متلكة	يف	 الّثابتحُ اخللل األمين:	

العسكرّية	واألمنّية،	حيث	يتواجد	أكرث	من	50	ألف	عنرص	أجنيب	يف	املنطقة.	هذا	يف	مقابل	املحُتحّول،	ويه	االنتفاضات	واملتغرّيات	اإلقلميّية،	من	

إيران	رشقًا	إىل	مرص	غربًا،	و	بروز	بوادر	شعبية	يف	الغرب	ملراجعة	جحم	ونوعّية	الدمع	والتواجد	العسكري	يف	املنطقة،	يف	مقابل	تنايم	خطاب	

الوحدة،	واخلطر	األمين،	داخل	دهالزي	دول	املجلس.	

	املجال	حلراٍك	غري	مسبوق	عىل	املستوى	الّشعيب،	 ِرج	احلارَض	واملستقبَل	من	طْور	املألوف	واملرسوم	له.	فهي	تفتححُ 					هذه	الّتغرّيات	املتسارعة،	تحُ

	املجال	لفرٍص	وخماطر	يف	اآلن	نفسه،	 	األنمظة	خارج	املحُخّطط	له،	وما	اعتادت	عىل	الّتعامل	معه.	وهذه	التغرّيات	اجلديدة	املجهولة؛	تفتححُ بيمنا	تضعحُ

	عىل	كيفّية	تعامل	األطراف	املختلفة	مع	الّثابت	واملحُتحول	فميا	حوهلا.	 وستعمتدحُ

					اعمتد	اجناز	حمتوى	هذا	االصدار،	أساسًا،	عىل	سواعد	خمتّصة	من	اخلليج،	وذلك	انطالقًا	من	اإلميان	بأّن	”أهل	مّكة	أدرى	بشعاهبا“،	

وأّن	شعوب	املنطقة	يه	املعنّية	- يف	هناية	املطاف	- مبا	حيصل	اليوم،	وما	سيحصل	يف	املستقبل	لملنطقة،	حيث	جيمعها	وحدة	األرض	واملصري.	

وبناءًا	عىل	ذلك،	اكن	من	املهّم	إعداد	فريق	معل	متاكمل،	جيمع	بني	املعرفة	القحُطرية	والتخّصصّية	يف	املجاالت	املتفرقة	اليت	يتطّرق	إلهيا	هذا	

االصدار.	وقد	تّطّلب	هذا	العمل	جهد	أكرث	من	عرشين	باحثًا	من	اخلليج	لكتابة	أجزائه	املتفّرقة،	مجعوا	فميا	بيهنم	اخلربة	واملعرفة	يف	مواضيعهم	

بل	مواجههتا.	واكن	من	الرّضوري،	 	وطين	رفيع،	معيّن	هبموم	املنطقة	وحتّدياهتا	وسحُ املتخّصصة،	إال	أّن	األمه	من	ذلك	لّكه	هو	مسامههتم	حبسٍّ

عىل	أغلب	ما	 	أشاكلًا	خمتلفة	من	”اهلمينة“  والّطبييع،	أن	حنرَص	عىل	استقاللّية	العمل	من	أية	أطراٍف	رمسّية	أو	خارجّية،	واليت	أصبحت	متلكحُ

يحُكتب	ويحُقال	عن	املنطقة	يف	عرصنا	احلارض.

	العامني	املاضيني؛	 	وحتمّت	الزّناهة	العملّية	االعرتاف	بأّن	معق	أوجه	اخللل	املزمنة	يف	اخلليج	وجتّذرها،	والتناقضات	املحُتسارعة	اليت	وّلدهتا	تطّوراتحُ

وضعتنا	يف	مأزٍق	عيمل	وأخاليق	ووطين،	وذلك	جلهة	كيفّية	طرح	هذه	املتغرّيات	وحتليلها،	نظرًا	حلّدة	وتناقض	اآلراء	واملشاعر	حوهلا،	خاصًة	وأّن	

	 	املجلس؛	تفرضحُ 	من	املمنوعات	يف	املايض	القريب.	إاّل	أن	مصريّية	املتغرّيات	اليت	متّر	هبا	دولحُ الكثري	من	املواضيع	املطروحة	للّنقاش	اكنت	تحُعتربحُ

	حول	حتّديات	املنطقة. علينا	عدم	جتاهلها،	بل	الّتعامل	معها	مبارشًة،	آملني	فتح	الباب	لنقاٍش	ثريٍّ

			

  تّطّلب هذا العمل جهد أكثر من عشرين باحثًا من الخليج لكتابة أجزائه المتفّرقة 
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	يف	بعضه،	 	بأّية	مشاراكٍت	أو	تعليقات	حول	حمتوى	هذا	االصدار.	مفاّم	ال	شّك	فيه؛	أّن	معلًا	من	هذا	الّنوع	سيحُصيبحُ 		ومن	هذا	املنطلق؛	فإّننا	نرّحبحُ

	وطيّن	مّههحُ	األّول	هو	 من	حسٍّ أساسًا	-  وسيحُخىطء	يف	البعض	اآلخر.		وقد	حاولنا	يف	هذا	العمل	االلزتاَم	باملهنّية	العملية	يف	طرحنا،	والّنابع	– 

	يف	 	من	وجهة	نظٍر	معّينة،	واليت	نأملحُ قدٌَّر	له	أن	يتشلّكَ أهل	اخلليج.	ويف	الوقت	نفسه،	فإّننا	ال	نّديع	احلياد	واملوضوعية	الاكملة،	فإّن	أّي	طْرح	محُ

هذا	العمل	أهّنا	عكست	مهوَم	أهل	اخلليج	الّطاحمني	إىل	بناء	دولٍة	قوامها	الوحدة	والّدميقراطّية	والّتمنية.

					وال	يسعين	يف	هذا	الّتقدمي	إال	أن	أشكر	لّك	الذين	سامهوا	يف	إجناز	هذا	العمل،	مقّدرًا	لّك	جهودمه	ودورمه	يف	استمكال	حمتوياته	ومواّده	

ّقق	قدرًا	من	الفائدة	واملتعة	للقارئ	العزيز،	مكا	أردناه	من	هذا	اجلهد	البحيث. األساسّية،	ممتّنيًا	أن	حيحُ

عمر هشام الشهابي
الُمحّرر والُمنّسق العام
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1 مقّدمة: أوجه الخلل المزمنة في دول مجلس الّتعاون

	أساسًا	برصد	وحتليل	الّتطّورات	يف	أوجه	اخللل	املزمنة	يف	دول	جملس	التعاون،	وتبعاهتا	عىل	دول	املنطقة	وشعوهبا.	وقبل	 					هذا	البحث	معينٌّ

البدء	يف	هذا	السيع،	نرى	من	املفيد	أن	نحُقّدم	تعريفًا	عامًا	ألمه	هذه	األوجه،	حيث	ميكن	إجيازها	يف	أربعة	أوجه	رئيسية3:

األول: الخلل اإلنتاجي - االقتصادي
					ويمتثل	اخللل	اإلنتايج	يف	االعمتاد	املحُطلق،	واملحُزتايد،	عىل	ريع	صادرات	الرّثوة	الطبيعّية	املعرَّضة	للنضوب،	ويه	الّنفط	اخلام	(الزيت	والغاز	

الطبييع).	ومن	املعروف	أّن	مصدر	خمتلف	أنواع	الّدخل	الرئيسية	يف	دول	املنطقة	هو	الريع	الّنفيط،	والناجت	من	ارتفاع	سعر	النفط	عرشات	املرات	

باملقارنة	مع	تاكليف	إنتاجه،	وهو	خلٌل	يتجىّل	يف	تركيب	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	وسائر	احلسابات	القومّية	األخرى،	ألن	مصدر	هذه	املداخيل	

هو	ريع	تصدير	ثروة	طبيعية	”ناضبة“،	وليس	إنتاجية	األفراد	واملؤسسات،	مكا	هو	احلال	يف	االقتصاد	اإلنتايج.	وليك	نحُدرك	مدى	هذا	اخللل	

اإلنتايج؛	علينا	أن	نتصّور	ما	ميكن	أن	حيصل	مجليع	مصادر	الّدخل	يف	املنطقة	فميا	لو	مّت	استبعاد	عائدات	تصدير	الّنفط	ألّي	سبٍب	من	األسباب.

نفردة	عىل	تبيّن	سياسة	نفطّية	وطنّية	تضع	مبوجهبا	صادرات	النفط	العتبارات	 درة	لّك	من	دول	املنطقة	محُ ورمبا	عدم	قحُ 					ونتيجة	لعدم	رغبة	- 

الّتمنية	- فقد	مّتت	تلبيهتا	للطلب	العاملي	عىل	الّنفط	بشلٍك	تلقايئ،	دون	أدىن	اعتبار	للقدرة	االستيعابّية	أو	الّطبيعة	الّناضبة	للرّثوة	الّنفطّية.	وبذلك	

تزايد	االعمتاد	عىل	ريع	النفط	منذ	عقود،	وأصبح	هذا	الّريع	هو	املصدر	إليرادات	املوازنة	العامة،	ومزيان	املدفوعات،	واالستمثارات	العامة،	وسائر	

احلسابات	القومّية	األخرى.

					وقد	صاحب	هذا	اخللل	اإلنتايج	املسمتر،	خلٌط	بني	املال	العام	واملال	اخلاص،	وغياب	الّشفافية	جتاهه،	وذلك	إىل	درجة	اعتبار	املوازنة	العامة	

نع	عىل	املواطنني	يف	بعض	دول	املنطقة،	وهو	األمر	الذي	أّدى	إىل	الكثري	من	الترّسب،	واهلدر،	وسوء	تصيص	عائدات	 واإلحتيايط	العام	رّسًا	ميحُ

النفط	يف	االسهتالك	اجلاري،	بدل	توجهيها	لالستمثار،	مكا	أّدى	هذ	اخللل	إىل	تلحُّف	سياسات	إعادة	تدويرها	داخلّيًا	وخارجّيًا.	وباستثناء	

	دول	املنطقة	حساباٍت	ختامّيٍة	لملوازنة	العامة،	حبيث	تتضّمن	مجيع	أوجه	الّدخل،	والّنفقات	 الكويت	- وحتديدًا	مع	صدور	دستور	1962م	- ال	تنرشحُ

دققة	لالحتيايط	العام،	مكا	إهّنا	ال	تنرش	تقارير	ديوان	احملاسبة،	يف	حال	وحُجدت	أصلًا.	ويف	هذا	الصّدد،	يحُبنّي	هذا	البحث	 العامة،	وال	حسابات	محُ

أن	هناك	ما	يزيد	عىل	750	مليار	دوالر	امرييك	من	الفروقات	يف	تقديرات	عوائد	صادرات	النفط	والغاز	الفعلّية،	يف	مقابل	العوائد	العامة	املحُعلنة	

رمسّيًا	عىل	مدى	العقد	املنرصم،	واليت	حتتاج	إىل	تفسري،	وتبيان	سبب	هذه	الفروقات	العالية.	

	تنويع	الّدخل	بالفشل	الّذريع،	وتراجعت	فهيا	حرمة	املال	 نيت	فهيا	سياساتحُ 					من	هنا	اكتسبت	دول	املنطقة،	وبامتياز،	صفة	الّدولة	الّريعّية،	ومحُ

	عائدات	الرثوة	النفطّية،	وذلك	عىل	حساب	استمثارها	لصاحل	اجليل	الراهن	واألجيال	القادمة،	وأصبحت	هذه	الّدول	– يف	 العام،	وتخّض	اسهتالكحُ

زمن. احملّصلة	- تحُعاين	من	خلل	إنتايج/ اقتصادي	محُ

3		عيل	خليفة	الكّواري،	أبعاد	الّسياسة	أألمريكّية	وحتّدياهتا: حالة	دول	جملس	التعاون،	(نقلًا	عن	مقال	نحُرش	يف	موقع	"مركز	اخلليج	لسياسيات	الّتمنية"،	وهو	يف	األصل	مداخلة	
ّدمت	يف	ندوة	جملة	"املجمتع" يف	الكويت, حول	الّسياسات	الّدولّية	وانعاكساهتا	عىل	دول	جملس	التعاون	بتارخي	8/3/2010م). قحُ

	

   ويتمثل الخلل اإلنتاجي في االعتماد الُمطلق، والُمتزايد، على ريع صادرات الّثروة الطبيعّية المعرَّضة 

للنضوب، وهي الّنفط الخام  
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الثاني: الخلل الّسكاني المتفاقم
كننا	تعريف	اخللل	الّساكين	عىل	أّن	دول	املنطقة	تتأّسس	عىل	جممتع	يحُشلك	فيه	وافدون	غري	مواطنني	نسبًة	عاليًة	من	ساكن	وقدرات	 					ميحُ

املجمتع	االقتصادّية	والثقافّية	واالجمتاعية،	لفرتٍة	ممتّدة	ومّتصلٍة	من	الزمن4.	مما	ال	شك	فيه	ان	الوافدين	لعبوا	دورا	تمنويا	رئيسا		يف	بناء	وهنضة	

جممتعات	دول	جملس	التعاون،	وليس	هذا	موضوع	النقاش.	فيف	كثري	من	املجمتعات	يف	تارخي	البرشية	تواجد	فهيا	الوافدين	بصورة		مكثفة،	لكن	

التطور	يف	اغلب	هذه	املجمتعات	عىل	امتداد	الزمن	اكن	يعين		اما	عودة	الوافدين	اىل	ديارمه	بعد	انقضاء	املهمة	والفرتة	معينة	اليت	قدموا	من	

اجلها،	وبذلك	تتقلص	نسبة	الوافدين،	او	ان	يمت	دجم	الوافدين	عىل	مر	الوقت	يف	املجمتع	فيصبحوا	جزءا	مكونا	منه	و	مواطنني	رشاكء	فيه	مجتعهم	

وحدة	االرض	واملصري.	اما	حاليا	فال	هذا	وال	ذاك	هو	احلاصل	يف	دول	جملس	التعاون،	حيث	تزتايد	اعداد	الوافدين	مع	مرور	الزمن،	واماكنية	

اندماجهم	تبدو	شبه	معدومة	ال	من	ناحية	القدرة	الفعلية	او	ارادة	شعوب	املنطقة.	وهذا	ينذر	بأن	الرتكيبة	الساكنية	احلالية	يف	دول	املجلس	غري	

	ساّكن	دول	جملس	التعاون	من	عرشة	 مستدامة	عىل	املدى	البعيد،	وهنا	ممكن	اخللل.	وبسبب	إمهال	إصالح	اخللل	الساكين	وجتاهله؛	ارتفع	عددحُ

ماليني	يف	العام	1975م،	إىل	40مليونا	يف	العام	2010م،	وبذلك	ارتفعت	نسبة	الوافدين	يف	إمجايل	ساكن	دول	جملس	التعاون	إىل	48	يف	املئة	

يف	عام	2011م	مقارنًة	مبا	يقرتب	من	22	يف	املئة	يف	العام	1975م.	مكا	تّدنت	نسبة	مسامهة	املواطنني	يف	قّوة	العمل	إىل	33	يف	املئة	مقارنة	بـ	

61	يف	املئة	يف	العام	1975.

					هذا	بالنسبة	إلمجايل	الّساكن	وقوة	العمل	املجمتعة	لملنطقة،	أما	الدول	الّصغرية	مهنا؛	فقد	تّدنت	- يف	دولة	قطر	واإلمارات	عىل	سبيل	املثال	

-  نسبة	املواطنني	من	مجموع	الساكن	إىل	اقل	من	15	يف	املئة،	وتراجعت	نسبة	مسامهة	املواطنني	يف	إمجايل	قوة	العمل	إىل	6	يف	املئة	فقط،	

وذلك	يف	العام	2010م.	ويحُذكر	أن	اخللل	الّساكين	يف	دول	املنطقة	برز	كظاهرٍة	عامة	منذ	الطفرة	النفطّية	األوىل	يف	العام	1973م،	مما	يحُبنّي	ارتباطه	

اجليل	باخللل	اإلنتايج/ االقتصادي	الذي	مّت	رسده	سابقا.

					ويحُبنّي	هذا	البحث	أّنه	يف	العقد	املنرصم،	برزت	ظاهرة	سياسات	املشاريع	العقارية	الّضخمة	املحُوّجهة	بشلٍك	رئييس	إىل	املشرتي	الّدويل،	وذلك	

	من	هذه	الدول؛	اجّتهت	سياسات	ورؤى	مّتخذي	القرار	حنو	دمع	هذه	املشاريع	 يف	أربع	من	دول	املجلس: (اإلمارات،	البحرين،	معان،	وقطر).	يف	لكٍّ

لب	واقع	املنطقة	وتطّلعاهتا.	وهبذا،	تغرّيت	رؤية	مّتخذي	القرار	ومعاملهتم	لظاهرة	تدّفق	الوافدين	إىل	املنطقة،	وذلك	من	 علًنا،	ومّت	وضعها	يف	صحُ

الّنظر	إلهيا	بوصفها	ظاهرة	َعرضّية	البّد	مهنا،	هدفها	سّد	متطّلبات	اإلنتاج	يف	املنطقة،	إىل	تبين	استقطاب	الوافدين،	ليكون	ذلك	هدفًا	أساسّيًا	

ينبيغ	تجشيعه	والّتحفزي	هيلع	بغرض	زيادة	الّطلب	االقتصادي	هيلع	يف	دول	املجلس.	وتحُبنّي	األرقام	أّن	هناك	نية	لبناء	ما	ال	يقّل	عن	1.3	مليون	وحدة	

سكنّية،	تسع	الستيعاب	4.3	مليون	قاطن،	وهو	ما	يتعّدى	ساكن	هذه	الّدول	االربع	جممتعّة.

املشاريع	العقارّية	وتفامق	اخللل	الّساكين	يف	جملس	الّتعاون	لدول	اخلليج	العربّية"،	(بريوت،	مركز	دراسات	الوحدة	العربّية،	 معر	هشام	الّشايب،	"اقتالع	اجلذور:  4		انظر: 
2013م)

   مجتمع يُشكل فيه وافدون غير مواطنين نسبًة عاليًة من سكان وقدرات المجتمع االقتصاديّة 

والثقافّية واالجتماعية، لفترٍة ممتّدة ومّتصلٍة من الزمن  
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الثالث: الخلل األمني واإلتّكالّية على الغير
					يمتثل	جوهراخللل	األمين	يف	عدم	مقدرة	دول	املجلس	عىل	الّدفاع	عن	نفهسا	وتأمني		االكتفاء	الذايت	من	امحلاية	العسكرية،	وذلك	ألسباٍب		

يف	الّتحالف	مع	دول	عمظى،	وإعطاهئا	تهسيالت	 	من	دول	املنطقة	منفردًة.	وهو	األمر	الذي	جعَل	لكا	مهنا	جتد	”أمهنا“  تتعّلق	بصغر	وضعف	لكٌّ

عسكرّية	من	أجل	محاية	نفهسا.	وال	ينبيغ	الّنظر	إىل	عالقة	دول	املنطقة	مع	الّدول	الكربى	عىل	أهنا	عالقة	صدامّية	حبتة،	أو	عىل	أهنا	عالقة	تبعّية	

خالصة.	ولكن	الّصحيح	هو	الّنظر	إلهيا	بوصفها	عالقة	مصاحل	مشرتكة،	تشد	أحيانًا	قدرًا	من	التقاطع،	وأحيانًا	أخرى	متّر	بظروٍف	متنافرة.	

ومما	ال	شك	فيه	ان	دول	املجلس	تواجه	حتديات	وهتديدات	جوهرية	يف	اقلمي	مضطرب	امنيا،	مكا	اكن	احلال	مع	غزو	العراق	للكويت	يف	1990	

واحتالل	ايران	املتواصل	للجزر	االماراتية،	اال	ان	جوهر	اخللل	يمكن	يف	اسباب	عدم	قدرة	دول	املجلس	يف	التصدي	ألية	هتديدات	ألمهنا	بنفهسا.	

والرتباط	هذا	اخللل	بالبنّية	االقتصادّية	والّسياسّية	يف	دول	املنطقة؛	فإن	يف	ذلك	ما	يحُعقد	املشالك	املرتبطة	بتلك	البحُىن،	ويضيف	إلهيا	بحُعدًا	آخر	

يحُضاعف	صعوبات	احلّل	والّتجاوز.	وتحُبنّي	اإلحصائّيات،	أّنه	يف	عام	2012	تواجد	حوايل	30	ألٍف	من	القّوات	العسكرّية	األجنبّية	يف	دول	جملس	

التعاون،	باإلضافة	اىل	20	الف	عنرص	آخر	من	البحرية	األمريكية	اليت	جتوب	حبار	اخلليج.	

				ال	ينبيغ	فهم	التواجد	العسكري	األمرييك	عىل	أنه	جمرد	مسألة	تتعّلق	بتوفري“مظّلة	أمنّية“،	والقيام	بدور	امحلاية	التقليدي.	هذه	الوظائف	

مهمة،	وال	شّك،	ولكهنا	من	وجهة	نظر	الغرب	ليست	أمه	من	تأمني	منابع	النفط	واإلرشاف	عىل	”املوقع	اإلسرتاتيجي“،	من	أجل	استخدام	زيت	وغاز	

املنطقة	ورقة	يف	يد	الدول	احلامية	يف	عالقاهتا	التجارية	واالسرتاتيجية	بالدول	املعمتدة	عىل	اسهتالك	نفط	املنطقة.	وهذا	يعين،	أّنه	يف	حال	انتفت	

فسوف	تنتيف	األوىل،	ولن	يكون	مثة	حافز	قوّي	للتواجد	العسكري،	عىل	األقل	هبذه	الكثافة	املعروفة	 الوظيفة	األخرية	(بسبب	نضوب	النفط،	مثلًا) 

أو	غريه	من	االوصاف	الدارجة؛	 الّنفوذ	العسكري	اخلاريج،	سواء	وصفناه	وظيفّيًا	بتعبري	”املظلة	األمنّية“  اليوم.	من	ناحية	أخرى،	ال	يقترص	

فقط	عىل	مصاحل	متأتية	من	تأمني	الرثوة	النفطية،	ويف	املقام	األول.	بقدر	من	التفّحص،	ال	ميكننا	التغايض	عن	الّدور	الكبري	الذي	تلعبه	الصفقات	

والّنظم	 الّسالح	الضخمة،	وعقود	رشاكت	األمن	واألجهزة	 املّتحدة	وحلفاؤها	عىل	معظم	مشرتيات	 الواليات	 ”حتصل	 العسكرية،	حيث	 األمنية/ 

للقواعد	العسكرية.6	يبدو	واحضًا	للعيان	أّن	هذه	الوضعّية	غري	املتوازنة	من	 األمنّية“5.	فضلًا	عن	التلكفة	اهلائلة	اليت	تتكّبدها	البلدان	”املضيفة“ 

النفوذ	العسكري	واألمين	املبارش؛	تحُشلّك	خطرًا	عىل	سيادة	دول	املنطقة	وبنحٍو	جوهرّي.	

	

					ومّثة	بعد	آخر	للخلل	األمين	خيّص	وضع	املنطقة	األمين	احلرج	يف	جانب	املقّومات	احلياتّية	احلديثة،	واليت	متّثل	أمه	املوارد	األساسّية،	ويه	

تعمتد	 أساسًا	–  املاء،	والغذاء،	والطاقة،	والبيئة	الطبيعية.		حيث	تعترب	دول	املنطقة	من	أفقر	دول	العامل	من	ناحية	الرثوة	املائّية	والغذائّية،	ويه	– 

بشلٍك	لّكي	عىل	ثروٍة	ناضبٍة	يف	توفري	احتياجاهتا	من	الطاقة	والكهرباء.	يف	املقابل،	فإّن	اسهتالك	املنطقة	لملياه	والغذاء	والكهرباء	يحُعترب	األعىل	

	يف	املوارد؛	يحُنذر	خبلطٍة	متفّجرٍة	قد	تضع	املنطقة	يف	وضع	حرج،	ويف	زمٍن	قد	ال	يكون	بعيدًا. ّ عاملّيًا.	هذه	الرّتكيبة	املكّونة	من	اسهتالٍك	مفرط،	وحشحُ

5		عيل	خليفة	الكّواري،	املصدر	نفسه
6		املصدر	نفسه.

   في عدم مقدرة دول المجلس على الّدفاع عن نفسها وتأمين  االكتفاء الذاتي من الحماية 

العسكرية، وذلك ألسباٍب  تتعّلق بصغر وضعف كلٌّ من دول المنطقة منفردًة  
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الّرابع: الخلل الّسياسي
مك	دميقراطّية،	وعدم	مراعاة	مبدأ	املواطنة	الاكملة	 	الّتطرق	إىل	اخللل	الّسيايس،	ويمتّثل	هذا	اخللل	يف	غياب	نحُظم	ححُ 					أخريًا،	وليس	آخرًا،	جيبحُ

املتساوية،	وضعف	املحُشاركة	الّسياسّية	الّشعبّية	الفّعالة	يف	حتديد	اخليارات	واتاذ	القرارات	العامة	يف	أغلب	دول	املنطقة،	وهو	األمر	الذي	أّدى	

إىل	اسمترار	اخللل	يف	عالقة	الّسلطة	باملجمتع،	والذي	نتَج	عنه	وجود	”سلطة	أكرث	من	مطلقة،	وجممتع	أقل	من	عاجز“،	بتعبري	الّزميل	محّم	

غباش.

					تقوم	رؤيتنا	يف	هذا	العمل	عىل	أساس	فهٍم	حتلييّل	يؤّكد	القول	بأّنه	من	اخلطأ	الّنظر	إىل	لّك	من	أوجه	اخللل	عىل	أهّنا	قضيٌة	مستقلة،	أو	

ّلل	 	يف	هذا	االصدار	إىل	رضورة	أّن	حنحُ اعتبار	هذا	املجموع	من	اخللل	عىل	أّنه	جمّرد	مجموعٍة	من	املشالك	املشّتتة	وغري	املرتابطة	جوهريًا.	نذهبحُ

تضافرة	العنارص.	كذلك،	من	اخلطأ	معاملة	أوجه	اخللل	املزمنة	وكأهّنا	ظواهر	جامدة،	 أوجه	اخللل	مجيعًا،	ويف	وحدٍة	عضوّية	ممتاسكة	األبعاد،	محُ

يستحيل	أن	يطرأ	علهيا	الّتغيري،	جفدلية	الّتارخي	ال	تتحّرك	يف	خطوٍط	مستقمية	مرسومة	مسبقًا،	بل	إّن	تفامق	أوجه	اخللل	املحُزمنة،	والّتناقضات	اليت	

تحُولِّدها؛	جتعل	من	الّصعب،	بل	من	املستحيل،	التنبؤ	بّدقٍة	بلّك	ما	قد	حيصل	من	توابعها.	وعىل	نفس	القدر	من	األمهية؛	هو	كيفية	تعامل	األطراف	

ذات	املصلحة	مع	هذه	التغرّيات.	فعندما	ترج	الّتبعات	عن	املألوف،	جتد	األطراف	املختلفة	نفهسا	عىل	احملّك،	وخارج	نطاق	ما	اعتادت	عىل	

ّلل	ما	هو	ثابت	يف	أوجه	اخللل	املزمنة	 التعامل	معه،	أاكنت	األنمظة	احملّلية،	أم	فائت	الّشعب	املختلفة،	أم	القوى	الّدولّية.	هلذا	نرى	من	املهم	أن	حنحُ

عىل	مستوى	املنطقة،	وما	هو	متحّول	فهيا	عىل	مدى	الّسنوات	املاضية	والقادمة.	انطالقًا	من	هذه	الّرؤية	اجلامعة؛	نحُقدِّم	هذا	العمل	من	اخلليج	عن	

اخلليج	واىل	اخلليج،	عىل	أمل	تشكيل	وجهة	نظٍر	نقدّية،	مبا	يؤّسس	لرؤى	تطويرّية	تحُهِسم	يف	تأسيس	نظرٍة	شاملة	يف	املستقبل.

  غياب نُظم ُحكم ديمقراطّية، وعدم مراعاة مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية، 
وضعف الُمشاركة الّسياسّية الّشعبّية الفّعالة  
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2 الخلل الّسياسي

2.1  مقدمة: في توصيف الخلل وتداعيات االنتفاضات العربّية

عالقة	حامك	برعية،	وليست	 يف	جوهرها	-  					ميكننا7	تخشيص	العالقة	الّسياسّية	بني	الّسلطة	واملجمتع	يف	أقطار	جملس	التعاون	عىل	أهنا	- 

	احلامكة	– يف	الغالب	- لنفهسا	يف	إطار	عالقهتا	مع	 عالقة	مواطنني	متساوين،	وذلك	من	حيث	املبدأ.	يحُضاف	إىل	ذلك،	الّنظرة	اليت	تكّوهنا	األرسحُ

املجمتع	واألرض،	ويه	”نظرة	إرث	وحّق	خاص	يف	املال	العام،	ويف	األرايض،	وتويل	الّسلطة	الّتنفيذية،	ال	سميا	املراكز	احلامكة	أو	ما	يحُمسى	

بوزارات	الّسيادة.	هذا	إضافة	إىل	املاكنة	الربوتوكولّية	واالجمتاعّية،	والنفوذ	عىل	املستوى	الّرمسي،	ويف	القطاع	اخلاص“8.	وذلك	ال	ينيف	تواجد	

بعض	الفروقات	بني	دول	املجلس،	خاصة	يف	حالة	الكويت،	واليت	تتواجد	فهيا	بعض	مبادئ	املواطنة	والدميقراطية	عرب	دستور	عقدي	وجملس	

نيايب	فاعل.	ويف	أي	تعايط	مع	احلالة	السياسية	يف	اقطار	املجلس	سيكون	من	املهم	تبيان	هذا	الفروقات	بيهنا،	دون	التغافل	عن	المسات	املشرتكة	

اليت	مجتعها.

كننا	حرْص	العوامل	الّسياسّية	هلا	يف	قيام	أنمظة	احلمك	الفردي	الوراثّية،	واليت	تمتزّي	باليد	املطلقة	يف	احلمك	الّداخيل	 					يف	تفسري	هذه	احلال،	ميحُ

يف	معظم	دول	املنطقة،	ومّت	ذلك	– عىل	األقل	– منذ	مطلع	القرن	العرشين،	واسمتّر	هذا	الّتوالد	الّسيايس	يف	أغلب	املراحل	الّتارخيّية	هلذه	الفرتة	

	من	”تراٍث	 من	خالل	االستناد	عىل	ما	ترّسَ قد	تعلو	أو	ْتفحُت	–  خاصًة	هبا	–  الّزمنّية.	أّما	ثقافّيًا،	فقد	أحُتيح	هلذه	الّنظم	أن	تحُؤّسس	”رشعّية“ 

تقليدّي	يف	املحُلك	العريب	العضوض،	الذي	يقوم	عىل	أساس	الغلبة	القرسّية،	واعتبار	الّنفوذ	مصدرًا	جللب	املال،	واجلاه	مفيد	له	عىل	حد	تعبري	ابن	

خلدون“9.	وقد	تكّرست	هذه	الغلبة	القرسّية	يف	احلمك	- يف	مظهرها	احلديث	- نتيجًة	لربوز	ثالثة	متغرّيات	تارخيّية	رئيسية	يف	املنطقة10،	ويه:

معاهدات	محاية	وصداقة	مع	قوى	أجنبّية	ذات	نفوٍذ	عاملي،	ووجود	عسكرّي	يف	املنطقة،	ومصاحل	اقتصادّية	واسرتاتيجية	مخضة	فهيا.. 1

ّب	ريع	امتيازات	الّنفط،	وعائدات	احلكومات	من	صادراته،	منذ	بداية	عرص	النفط،	يف	أيدي	احلاّكم	الذين	اّتبعوا	سياسات	إعادة	الّتوزيع	. 2 صحُ

للرّثوة	والّنفوذ	مبا	يحُؤّدي	إىل	ترسيخ	سلطهتم	الفردّية	املطلقة	يف	الّداخل.

تدّفق	اهلجرة	بني	بلدان	املنطقة	وجرياهنا	يف	البداية،	مث	من	خارجها	بشلٍك	كبري،	منذ	مطلع	الّسبعينات،	األمر	الذي	أّدى	إىل	تراجع	الّدور	. 3

اإلنتايج	لملواطنني،	وبالتايل	إىل	تقزمي	فاعلّيهتم	سياسّيًا	واجمتاعّيًا.

يف	هذا	 					قد	يكون	هذا	لكه	معروفًا	للجميع،	وقد	مّت	الّتطرق	إليه	بأشاكل	متفاوتة	يف	دراساٍت	وكتاباٍت	سابقة،	لكن	أمهية	اخللل	الّسيايس	– 

الّسياق- عادت	إىل	الواجهة	يف	خضم	تداعيات	االنتفاضات	العربية	اليت	أطاحت	حباّكم	يف	تونس	ومرص	وليبيا،	وقد	وصلت	موجات	االحتجاجات	

إىل	أغلب	دول	جملس	التعاون.	وهذا	يحُعيط	دافعًا	قوّيًا	إلعادة	تقيمي	الوضع	الّسيايس	يف	هذه	الّدول،	والّتأّمل	يف	وترية	الّتطورات	داخل	لّك	دولٍة	

محد	الّريس،	"مقّدمة حول أوجه اخللل املزمنة وسبل عالجها: يف أقطار جملس التعاون لدول اخلليج العربية"،		من	 7		هذه	املقّدمة	مقتبسة،	أساسًا،	من	ورقة: 
https://www.gulfpolicies.com :اإللكرتوين	املوقع	الّتمنية،	لدراسات	اخلليج	مركز	إصدارات

8		الكّواري،	2004م،	ص1
9		نفس	املصدر.

10		نفس	املصدر،	ص	1-2

  لكن أهمية الخلل الّسياسي... عادت إلى الواجهة في خضم تداعيات االنتفاضات 
العربية 

https://www.gulfpolicies.com
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عىل	حدة،	باإلضافة	إىل	حتليل	أوجه	التقاطع	والتشابه	بني	دول	املجلس	جممتعًة.	ولقد	اخرتنا	يف	هذا	اجلزء	الرّتكزي	عىل	ملفني	رئيسيني	هلام	

تبعات	رئيسّية	عىل	اهليلك	الّسيايس	يف	لّك	دول	املنطقة،	ويه:

دساتري دول املجلس. –

 دور النقابات يف لّك أقطار املجلس. –

	من	هذا	الّطرح	أن	نرصَد	 	دول	املجلس،	وعىل	حدة،	ونأملحُ لّخصًا	ألمه	الّتطّورات	الّسياسّية	اجلارية	يف	لكِّ 				إضافة	إىل	هذين	امللفني؛	نحُقّدم	محُ

من	بني	هذه	امللفات	املعمقة؛	أمه	جوانب	احلياة	الّسياسّية	يف	دول	املجلس	جممتعة	(الّدساتري،	الّنقابات،	احلقوق	املدنّية)،	ونقف	عىل	احلرااكت	

الّسياسّية	اليت	تشدها	دول	املنطقة،	وما	تفرزه	من	متغرّياٍت	هلا	انعاكهسا	عىل	احلياة	الّسياسّية	العامة،	وبالّتايل	تحمس	بالكشف	عن	مواطن	

اخللل	الّسيايس	الذي	تلتيق	فيه	دول	جملس	الّتعاون.	

					ويف	هذه	اجلزء	األخري	املعين	بالتطّورات؛	نسّلط	الّضوء،	باألخص،	عىل	كيفية	تعايط	األطراف	املختلفة	مع	هذه	املتغرّيات	الّسياسّية،	خصوصًا	

	تفاعل	األطراف	املتخامصة	واملتحالفة	 متخذي	القرار،	والقوى	الدولية،	وفائت	الّشعب	املختلفة.	فالتطورات	الّسياسّية	يه	يف	هناية	األمر؛	نتاجحُ

املتفرقة،	وتربز	أمهية	هذا	التفاعل	بني	األطراف،	خصوصًا،	يف	املفاصل	التارخيّية	غري	املتوّقعة	واملتسارعة	من	األحداث،	حيث	يعمل	األطراف	

خارج	إطار	املألوف،	وتربز	إماكنّية	الهّتّور	وعدم	وضوح	الرؤية	يف	الّتقديرات	ورّدات	الفعل.	

					وليس	خباٍف	عىل	أحد،	أّنه	إذا	ما	نظرنا	إمجاال	للّصورة	املرتمسة	لنا	من	التطّورات	عىل	مدى	السنتني	املاضيتني،	فأبرز	حدث	بال	منازع؛	هو	

االحتجاجات	واملطالبات	الّسياسّية	يف	خضم	االنتفاضات	العربّية	اليت	برزت	بشلك	علين	يف	لّك	دول	املجلس	بال	استثناء،	وإن	اكنت	بدرجات	

متفاوتة.	واكن	هذا	احلراك	عىل	أشّده	يف	البحرين،	ولكن	الّتحّراكت	يف	الكويت	ومعان	وصلت	أيضا	إىل	مراحل	غري	مسبوقة،	وحت	يف	السعودية	

واإلمارات	بدأت	تظهر	بوادر	حراك	معارض	ذو	كتلة	عددية	حرجة،	بل	إن	هناك	بوادر	حراك،	وإْن	اكنت	جخولة،	رشعت	بالظهور	يف	قطر	أيضا،	

مكا	نبّينه	يف	األقسام	التالية.	

					ومتزّي	هذا	احلراك	اسرتاتيجيا؛	باالعمتاد	الكبري	عىل	براجم	التواصل	االجمتايع،	خاصة	تويرت	وفيسبوك،	حيث	مّت	إعالن	أكرث	من	مسرية	

مسرياٍت	 الشارع	يف	 إىل	 الزنول	 هو	 احلراك	 هذا	 مزّي	 ما	 أكرث	 يكون	 قد	 نسبيا؛	 واإلمارات	 قطر	 حالة	 عدا	 وفميا	 الرباجم.	 هذه	 عىل	 ومجّتع	

واحتجاجات،	خاصة	من	قبل	الشباب،	وهو	ما	اكن	غائبًا	عن	الساحة	(فميا	عدا	البحرين) ملّدٍة	طويلة.	مكا	متزّي	هذا	احلراك	عامة	مبحسة	اخلطاب	

احلقويق	الليربايل	هيلع،	مرّكزا	بشلٍك	مكثف	عىل	خطاب	حقوق	االنسان،	خاصة	يف	اإلمارات	والبحرين	والسعودية	ومعان،	هذا	باالضافة	إىل	

تواصل	دور	اخلطاب	اإلساليم	(بشقيه	السين	والشييع) يف	لعب	دور	اسايس،	وإْن	اكن	قد	خّف	بريقه،	وامزتج	يف	كثرٍي	من	األحيان	مع	اخلطاب	

احلقويق.	ولعب	التواصل	مع	املنمظات	غري	احلكومية	الغربية	دورًا	حمورّيًا		يف	دمع	هذه	االحتجاجات	وتوفري	التغطية	اإلعالمية	الغربية	للتطّورات	

يف	اخلليج،	واليت	برزت	بشلك	مكثف	وبصورة	غري	معهودة	سابقا،	خاصة	يف	اإلمارات	والبحرين.

					يف	املقابل،	فلقد	تفاوتت	رّدة	فعل	السلطة،	فاكنت	مزجيا	من	احلوافز	املادية	واحلل	األمين،	أما	اإلصالح	السيايس	اجلذري	فمل	يمت	التطرق	إليه	

إال	يف	حاالت	نادرة	جدا.	القامس	املشرتك	بني	لك	دول	اخلليج	اكن	إعالن	مزايا	وعطايا	مادية	جديدة	لملواطنني،	ويه	اسرتاتيجية	تقليدية	للتعامل	

ّعلت	هذه	اإلسرتاتيجية	يف	 مع	أية	اضطرابات	شعبية	حممتلة،	أاكنت	عن	طريق	رفع	الرواتب	أو	املنح	أو	توفري	أمعال	جديدة	يف	القطاع	العام،	وفحُ

لك	دول	املجلس	بال	استثناء.	

		

  تفاوتت رّدة فعل السلطة، فكانت مزيجا من الحوافز المادية والحل األمني 
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			باإلضافة	اىل	ذلك،	فلقد	لعبت	إسرتاتيجية	القوة	األمنية	دورا	حموريا	أيضا،		وإن	تفاوتت	حدهتا	بني	دول	املجلس.	فرنى	أهنا	اكنت	أشد	وطأة	يف	

اإلمارات	والبحرين	والسعودية،	وقد	تكون	البحرين	يه	من	تصّدر	استعامهلا،	بيمنا	اكنت	األخف	يف	قطر	ذات	احلراك	السيايس	املتدين	نسبيا.	

أما	بالنسبة	إىل	اإلصالح	السيايس		اجلدري،		فمل	تأخذ	هذه	االسرتاتيجية	حزيا	كبريا	يف	أي	من	الدول،	فميا	عدا	معان	بعد	إجراءات	السلطان	

البحرين	أجرت	تعديالت	 الدول	األخرى.	وعىل	الرمغ	من	أن	 أّدت	إىل	تغيريات	وزارية	ودستورية	تعّدت	تلك	يف	أي	من	 2011	واليت	 يف	عام	

دستورية	أيضا،	إال	أهنا	إمجاال	مّت	رفضها	من	قبل	املعارضة	واهتامها	بأهنا	شلكية	وبال	أي	مغزى،	عىل	عكس	احلال	يف	معان.	ويرى	بعض	

املراقبون	أن	هناك	بوادر	حركة	متسارعة	من	التغريات	السياسية	أيضا	يف	السعودية،	مبا	فهيا	دخول	املرأة	إىل	جملس	الشورى	واالنفتاح	النسيب	

اإلعاليم،	إال	أن	طبيعة	هذا	اإلصالحات	ال	تزال	موضع	شكوك	حول	مدى	نطاقها	وجديهتا.		اما	يف	الكويت،	فقد	ادت	الضغوطات	السياسية	اىل	

تغيري	يف	رئيس	جملس	الوزراء	وحل	املجلس	النيايب	اكرث	من	مرة،	ولكن	ال	زالت	تبعات	هذه	اهلزات	السياسية	من	الناحية	الدستورية	والقانونية	

غري	واحضة.	

تفكيك رؤية الحراك ومطالبه
					ومكا	تثار	التساؤالت	حول	ردة	الفعل	الرمسية،	فيربز	أيضا	أمهية	تفكيك	رؤية	ومطالب	احلراك.	وإمجاال،	ال	توجد	صورة	متبلورة	لرؤية	

ومطاب	واحضة	من	قبل	قادة	هذا	احلراك،	بل	إنه	يف	كثري	من	األحيان	يحُرّدد	بأن	احلراك	يمتزّي	بأنه	بدون	أية	قيادة	مركزية.	ويرى	البعض	بأن	هذه	

الالمركزية	قوة	وممكن	جناح	احلراك	يف	استيعاب	وتفادي	الرضبات	األمنية	اليت	اكنت	تطيح	باألحزاب	يف	املنمظة	سابقا،	بيمنا	يرى	اآلخرون	أن	

ّدد	بتشتت	احلراك	أو	اختطافه	من	قوى	انهتازية.	فيف	كثري	من	األحيان	تبىق	املطالب	والرؤى	السياسية	مهبمة	 غياب	القيادة	واملطالب	الواحضة	هيحُ

هلذه	التحراكت،	وتمتحور	يف	األساس	حول	رفض	الوضع	احلايل	والرتكزي	عىل	اجلانب	احلقويق	املدين	البحت	برفض	السن	والتعذيب	والتأكيد	

عىل	حق	حرية	الرأي	والتجمع	اخل.	ويف	احلاالت	اليت	يتواجد	تبلور	ملطالب	سياسية	حمددة،	مكا	هو	احلال	يف	البحرين،	فيتبني	أن	هناك	انقسامًا	

حاّدا	يف	رؤية	و	مطالب	املعارضة،	مكا	هو	احلال	بني	من	يطالب	جبمهورية	ومن	يطالب	مبملكة	دستورية.	

					وقد	يكون	أحد	الظواهر	املقلقة	اليت	بدت	تطّل	بشلك	جدي	يف	دول	املجلس	هو	شبح	االنقسام	بناءًا	عىل	املذهب	واإلثنية	واملناطقية.	فلقد	لوحظ	

إال	أنه	أصبح	واقعا	مملوسا	يف	 وإْن	اكن	يف	كثري	من	األحيان	تدمعه	وتغذيه	بعض	األجهزة	الرمسية	-  تنايم	هذا	االنقسام	واخلطاب،	والذي	– 

و“البدو“  املجمتع	له	دوافعه	الذاتية.	فيف	البحرين	أصبح	االنقسام	بناء	عىل	املذهب	أمرا	واقعا	ال	ميكن	اناكره،	أما	يف	الكويت	مفسألة	”احلرض“ 

قد	اخذت	درجة	جديدة	من	احلدية،	وتربز	هذه	املسألة	بأشاكل	متفاوتة	بني	أغلب	دول	املجلس.	

					وتبىق	طريقة	تعايط	األطراف	املختفلة،	مبا	فهيا	األنمظة	احلامكة،	وفائت	الشعب،	وقادة	املعارضة،	باإلضافة	إىل	التطورات	اإلقلميية	والدولية،	

يه	ما	سيقرر	طريقة	تفاعل	هذه	العوامل	عىل	أرض	الواقع،	ومعا	إذا	ااكن	احلراك	سيؤدي	إىل	تغريات	سياسية	محيدة	بناء	عىل	مبدأ	الدميقراطية	

واملواطنة،	أم	أن	األمور	ستأخذ	مىحن	أكرث	احتقانا	امنيا	وطائفيا	واثنيا	ومناطقيا.

  أحد الظواهر المقلقة التي بدت تطّل بشكل جدي في دول المجلس هو شبح 
االنقسام بناءًا على المذهب واإلثنية والمناطقية. 
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2.2 ملف: دساتير دول مجلس التعاون

مقدمة:  بين الّدولة الّراعية والّدولة الّديمقراطّية

هو	املوّجه	املعياري	ملقاربة	اخللل	الّسيايس،	ويف	هذا	الّصدد	من	املمكن	االعمتاد	عىل	مفهوٍم	اجرايئ	للّدميقراطّية،	 					إّن	مفهوم	”الّدميقراطّية“ 

	عىل	ما	ميكن	اعتباره	احلّد	األدىن	من		مقومات		نظام	احلمك	الدميقرايط	العامة	واملشرتكة	عرب	القارات	واحلضارات	يف	مرحلة	االنتقال	 يرتكزحُ

للدميقراطية	،	ويقوم		عىل	املبادئ	الستة	التالية11.

	مبدأ	الّشعب	مصدر	السلطات،	نّصًا	وروحًا،	وعىل	أرض	الواقع.

مبدأ	املواطنة	الاكملة،	املتساوية،	والفاعلة،	واعتبار	املواطنة	- وال	يشء	غريها	- مصدر	احلقوق،	ومناط	الواجبات،	ودون	متيزي. –

لزم	للّك	مواطن،	سواء	أاكن	حامكًا	أم	حمكومًا. – مبدأ	الّتعاقد	املجمتيع	املتجّدد	الذي	يمّت	جتسيده	يف	دستوٍر	دميقرايّط	محُ

قيام	األحزاب،	ومؤّسسات	املجمتع	املدين،	وعىل	قاعدِة	املواطنة،	وممارسة	الّدميقراطّية	داخلها،	وفميا	بيهنا. –

س	عىل	أّنه	ال	سيادة	لفرٍد	أو	أقّلية	عىل	الّشعب. – االحتاكم	إىل	رشعّية	دستور	دميقرايط،	يحُؤسَّ

إقرار	مبدأ	املواطنة	باعتبارها	مصدر	احلقوق	ومناط	الواجبات،	عىل	أن	يسود	حمك	القانون،	وليس	جمرد	احلمك	بالقانون،	وعدم	امجلع	 –

	من	الّسلطات	الّتنفيذّية	أو	الّترشيعّية	أو	القضائّية	يف	يد	خشص	أو	مؤّسسة	واحدة،	ومضان	احلقوق	واحلّرّيات	العامة	دستوريًا	 بني	أيٍّ

وقانونيًا	وقضائيًا،	مع	تداول	الّسلطتني	الّتنفيذّية	والّترشيعية	سملّيًا،	ووفق	آلّية	انتخابات	حّرة	ونزهية	وفّعالة،	وحتت	إرشاٍف	قضايّئ	اكمل	

ستقل،	وبوجود	شفافّيٍة	حتّد	من	الفساد	واإلفساد	والّتضليل	واستغالل	الّنفوذ	العام	يف	العملّية	االنتخابّية. ومحُ

	لنا	 					إّن	نظرًة	مقارنة	بني	طبيعة	أنمظة	احلمك	املعارصة	يف	اخلليج،	من	جهٍة،	ومقّومات	احلمك	الّدميقرايط	املذكورة	هنا،	من	جهٍة	أخرى؛	تكشفحُ

مٍك	دميقراطّية.	إّن	احلامك	يف	هذه	األنمظة	إّما	 إىل	نظم	ححُ سواء	من	ناحية	الّنص	الّدستوري	أم	من	ناحية	املبدأ	-  أّن	أكرث	هذه	األنمظة	مل	تنتقل	- 

تحايلًا	عىل	املواد	الّدستورية	أو	مواد	الّنظام	األسايس	القامئ	يف	بعض	هذه	الّدول،	وخباصٍة	املواد	 أن	يكون	منفردًا	بالّسلطة	املطلقة	رصاحًة،	أو	محُ

هض	هذا	املبدأ	الّدميقرايط	اجلوهري. قدِّمًا	علهيا	مواد	دستورّية	أخرى	”جتحُ اليت	تنّص	بأّن	”الّشعب	مصدر	السلطات“،	ومحُ

جندها	عوضًا	عن	االلتفاف	حول	املواد	اليت	تضمن	تطبيق	سلطٍة	 عدَّل	عىل	أرضية	دستور	عقدي	-  عقدي	أو	محُ 					والّدول	اليت	تمتّتع	بدستور	- 

فعلية	للشعب؛	تّتجه	حنو	توفري	املؤّسسات	الّشلكّية	للّدميقراطّية،	من	جمالس	نواب،	وجمالس	بلدّية	وغريها،	دون	رفدها	مبضمون	دميقرايط	فعيل.	

نصاعة	يف	هناية	املقام	إلرادة	احلمك. ْنَدس	بنحٍو	تبدو	إّما	غري	مؤثرة،	أو	محُ فالّسلطة	الّترشيعية،	مثلًا،	هتحُ

				ومن	هذا	املنطلق،	فلقد	أولينا	اهمتامنا	يف	هذا	االصدار	الدوري	األّول	عىل	تخشيص	الّدساتري	ونصوصها	يف	لّك	دول	املجلس،	باعتبار	أّن	

ذلك	هو	املرتكز	األّول	يف	حتليل	اخللل	الّسيايس	يف	املنطقة.	

11		الكّواري،	املصدر	نفسه،	(2007)،	ص	2-4

  إّن مفهوم “الّديمقراطّية” هو الموّجه المعياري لمقاربة الخلل الّسياسي  
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دساتير دول مجلس التعاون

	القواعَد	األساسّية	اليت	تحُنّظم	معَل	الّسلطات	الثالث:  	شلك	نظام	احلمك،	ويضعحُ ّددحُ 	هو	القانون	األعىل	املحُنّظم	للّدولة،	فهو	الذي	حيحُ 					الّدستورحُ

ّثل	األساس	واملرجعّية	 	احلّرّيات	العامة	وحقوق	املواطن،	وهو	ميحُ ّددحُ الّتنفيذّية	والّترشّيعّية	والقضائّية،	وحدود	صالحّياهتا	والعالقة	بيهنا،	مكا	حيحُ

العليا	للّك	قوانني	الّدولة.

رق	إلصدار	الّدساتري،	مفهنا	ما	يحُصدره	احلامك	بإرادته	املنفردة،	ويحُطلق	هيلع	دستور	املنحة،	ومهنا	ما	يصدر	بناًء	عىل	توافق	 					وهناك	عّدة	طحُ

	يف	وضع	الدستور	عن	طريق	مجعيٍة	تأسيسّية	منتخبة،	مث	يحُصادق	هيلع	احلامك،	ويحُطلَق	هيلع	الّدستور	 إرادة	احلامك	والشعب،	فيشرتك	الشعبحُ

	بشلٍك	دميقرايط	اكمل،	أي	من	خالل	جملس	منتخب،	واستفتاٍء	للشعب،	ودون	احلاجة	إىل	موافقة	احلامك. العقدي.	ومن	هذه	الّدساتري	ما	يصدرحُ

	يف	مدى	تفصيلها،	وأخذها	مببدأ	املشاركة	الشعبّية	 	لّك	دول	جملس	الّتعاون	دساتري	أو	أنمظة	حمك	أساسّية	مكتوبة،	وإْن	اكنت	تتفاوتحُ 					ومتتلكحُ

يف	الّسلطة،	وتطبيقها	ملبدأ	الفصل	بني	الّسلطات،	ومدى	محايهتا	للحّرّيات	واحلقوق.	وأغلهبا	يف	الوقت	احلارض	-  فميا	عدا	دستور	الكويت	- مّت	

إصداره	بأسلوب	املنحة12.

الّدساتير وشرعّية الحاكم

	 	دول	جملس	التعاون،	وأنمظهتا	األساسّية،	إىل	تعزيز	رشعّية	األرس	احلامكة	برشعّيٍة	مؤّسسّية	دستورّية.	وتؤكدحُ 						وبشلٍك	عام،	تسىع	دساتريحُ

هذه	الّدساتري	عىل	هوية	دول	جملس	التعاون	العربّية	واإلسالمّية،	وتحُقّدم	عّدة	صياغاٍت	لدور	الرّشيعة	اإلسالمّية	يف	معلّية	الّترشيع.	عىل	سبيل	

الّنظام	 ينّص	 للّترشيع)،	بيمنا	 (مصدر	رئيس	 الرّشيعة	اإلسالمّية	يه	 أّن	 الكويت	والبحرين	واإلمارات	وقطر	عىل	 	دساتري	لّك	من	 املثال،	تنصُّ

	 	الّنظام	األساس	فهيا	بالنصِّ األساس	لسلطنة	معان	عىل	أن	الرّشيعة	اإلسالمّية	يه	أساس	الّترشيع.	أّما	يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية،	فينفردحُ

عىل	أن	دستور	اململكة	هو	كتاب	اهلل	وسّنة	رسوله.

تتباين	يف	صالحّياهتا	 وتنّص	عىل	تشكيل	جمالس	 للحمك،	 الّشورى	بوصفه	ركزية	 مبدأ	 التعاون	عىل	 وتؤّكد	اكفة	دساتري	دول	جملس	 	 	 	 	 	

	عىل	تشكيل	جملس	 	الّدستورحُ 	من	الكويت	وقطر؛	ينصُّ الّترشيعّية	والّرقابّية،	ودرجة	املشاركة	الّشعبّية	يف	تشكيلها	أو	انتخاب	أعضاهئا.	فيف	لكٍّ

ترشييع	يضّم	أغلبّية	منتخبة،	وله	صالحّية	الّرقابة	عىل	أداء	الوزراء.	أّما	دستور	البحرين،	فيأخذ	بنظام	املجلسني،	أحدمها	منتخب،	واآلخر	معنّي،	

	اإلمارات	العربّية	املّتحدة	ملجلٍس	استشارّي	نصف	 	دستورحُ 	بالّرقابة.	ويحُؤّسسحُ 	املنتخبحُ ويتساويان	يف	الّصالحّية	الّترشيعّية،	بيمنا	خيتّص	املجلسحُ

نتخب،	واآلخر	معنّي،	وميلاكن	صالحّياٍت	ترشيعّية	ورقابّية	 	األساس	فهيا	عىل	تشكيل	جملسني،	أحدمها	محُ منتخب.	ويف	سلطنة	معان،	ينّص	الّنظامحُ

	صالحّياته	عىل	إبداء	الّرأي	واملشورة. 	عىل	تشكيل	جملس	معنّي،	تقترصحُ حمدودة.	أّما	الّنظام	األساس	لململكة	العربّية	الّسعودّية،	فينصُّ

	الّسلطات،	مكا	تؤّكد	عىل	 	لّك	من	الكويت	والبحرين	وقطر	عىل	أن	نظام	احلمك	يف	هذه	الّدول	دميقرايط،	وأّن	الّشعب	هو	مصدرحُ 					وتؤّكد	دساتريحُ

سلطة	الّترشيع	وحماسبة	 جزئّيًا	-  الفصل	بني	الّسلطات	الّتنفيذّية	والّترشيعّية	والقضائّية،	وعىل	استقالل	القضاء،	وتحُعيط	لملجالس	املنتخبة	– 

مبدأ	الفصل	 إىل	حدٍّ	كبري	-  ّصنه	من	املساءلة،	مما	يحُغّيب	-  الوزراء،	إال	أهّنا	أيضًا	تحُعيط	للحامك	سلطاٍت	تنفيذّية	وترشيعّية	ورقابّية	واسعة،	وحتحُ

بني	الّسلطات	وسيادة	الّشعب	الاكملة.	
http://arabsfordemocracy.org/uploads/  :(2011) للدميقراطية	 العربّية	 امجلاعة	 التعاون"،	 جملس	 لدول	 املنشود	 الدميقرايط	 "الدستور	 السيد،	 حسن	 راجع:  	 	12
% D 8 % A 3 % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 2 % 2 0 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 8 % B 4 % D 8 % B 1 % 2 0 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D

9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1/H_Eslayed_Const_GCC.pdf

  تسعى دساتيُر دول مجلس التعاون، وأنظمتها األساسّية، إلى تعزيز شرعّية 
األسر الحاكمة بشرعّيٍة مؤّسسّية دستوريّة. 

http://arabsfordemocracy.org/uploads/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1/H_Eslayed_Const_GCC.pdf
http://arabsfordemocracy.org/uploads/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1/H_Eslayed_Const_GCC.pdf
http://arabsfordemocracy.org/uploads/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1/H_Eslayed_Const_GCC.pdf
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تضّم	العديَد	من	املواد	 خبالف	الّنظام	األسايس	الّسعودي	-  						ويف	جمال	محاية	احلقوق	واحلّريات؛	فإّن	اكفة	دساتري	دول	جملس	التعاون	- 

اليت	تتعّلق	بضامن	احلّرّيات	العامة،	وحقوق	املواطنني،	إال	أّن	صياغة	هذه	املواد	تحُقّيد	الكثري	من	الّنصوص	اليت	محتي	احلقوق	واحلريات	بأحاكم	

الّدستورّية	من	 املواد	 وتحُفرغ	هذه	 تحُقّيد	ممارسة	هذه	احلقوق	واحلّرّيات،	 عّدة	 قوانني	 إلصدار	  - معلّيًا	  – املجال	 أفسح	 القانون	وضوابطه،	مما	

مضموهنا	الّدميقرايط.

	دول	جملس	التعاون،	بصفٍة	عامة،	عىل	عدٍد	من	احلقوق	االجمتاعّية،	مثل	حّق	الّتعلمي،	والعمل،	واملحُلكّية،	وواجب	الّدولة	يف	 					مكا	تنّص	دساتريحُ

ّثل	 توفري	اخلدمات	االجمتاعّية	بأنواعها،	مثل	الّتعلمي	األسايس	املجاين،	والّرعاية	الّصحّية،	والعمل،	والّسكن،	والّضامن	االجمتايع	وغريها،	ومتحُ

هذه	احلقوق	الّدستورّية	الّركزية	األساسّية	اليت	مّت	بناًء	علهيا	إصدار	العديد	من	قوانني	الّرعاية	االجمتاعّية،	والّضامن	االجمتايع	يف	هذه	الّدول.

ال	يعين	بالرّضورة	أّن	الّنظام	الّسيايس	هو	نظاٌم	دستوري	 حبّد	ذاته	-  					وأخريًا،	من	املهّم	الّتذكري	بأّن	وجود	دستور	أو	وثيقة	دستورّية	- 

تقّيد	 ومدى	 الدميقرايط،	 الّدستور	 وضوابط	 وآليات	ومضانات	 ومؤسسات	 ملبادئ	 الفعيل	 الّتطبيق	 مدى	 	عىل	 يعمتدحُ ذلك	 إّن	 حيث	 دميقرايط،	

مؤّسسات	الّدولة	مبواّده،	وقدرته	عىل	محاية	حقوق	املواطنني	واحلّريات	العامة،	وضبط	ممارسات	الّسلطة،	والقوى	الّسياسّية	يف	إطاٍر	قانوين	

ومؤّسيس	فاعل.

المالمح العامة في دول مجلس الّتعاون

					وفميا	ييل،	عرٌض	موجز	لملالحم	العاّمة	للّدساتري	والّنظم	األساسّية	يف	دول	جملس	الّتعاون،	مع	الّتنويه	إىل	أنه	مّت	الرّتكزي	هنا	عىل	ما	تنّص	

هيلع	الّدساتري،	بغض	النظر	عن	مدى	تطبيق	هذه	املبادئ	عىل	أرض	الواقع،	فلهذا	قّصة	أخرى.

الكويت

					يف	يوم	11	نومفرب	2012م،	احتفلت	دولةحُ	الكويت	مبرور	مخسني	عامًا	عىل	إصدار	دستورها،	وسط	احتجاجاٍت	شعبّيٍة	وأزمة	سياسّية	معيقة.	

وبرمغ	األزمة	الّسياسّية	القامئة؛	فإّن	الّتجربة	الّدستورّية	يف	دولة	الكويت	تحُعّد	األعرق	يف	منطقة	اخلليج	العريب،	واألكرث	تقّدمًا	من	حيث	إتاحة	

	دولة	الكويت	عام	1962م،	وبدأ	العمل	 املجال	لملشاركة	الّشعبّية	يف	الّترشيع	والّرقابة	مقارنًة	بغريها	من	دول	جملس	التعاون.	لقد	صدر	دستورحُ

به	رمسّيًا	عام	1963م،	حيث	أحُّسس	ألّول	جملٍس	نيايّب	منتخب	يف	منطقة	دول	اخلليج	العربّية13.

					وقد	أحُصدَر	دستور	الكويت	بأسلوب	”العقد“،	أي	أنه	اكن	نتاج	توافٍق	بني	إرادة	احلامك،	وبني	اإلرادة	الّشعبّية	املمتّثلة	يف	األعضاء	املنتخبني	

يف	املجلس	التأّسييس.14	فيف	عام	1961م	أصدر	أمري	الكويت	آنذاك	الشيخ	عبداهلل	السامل	الصباح	دستورًا	انتقالّيًا	مّت	مبوجبه	انتخاب	جملس	

كّون	من	31	عضوًا،	مهنم	عرشون	عضوًا	منتخبًا،	وأحد	عرش	وزيراحُ	عّيهنم	األمري.	وبدأ	املجلس	الّتأسييس	أمعاله	يف	نفس	العام،	مكا	 تأسييس	محُ

فعت	جلنة	الّصياغة	مرشوع	الّدستور	لملجلس	الّتأسييس،	الذي	 مّت	تشكيل	جلنة	للّصياغة	باالستعانة	بعدٍد	من	أبرز	اخلرباء	الّدستوريني	العرب،	ورحُ
	بتارخي	11	نومفرب	1962م.15 ناقش	تفاصيله	باستفاضٍة،	مث	أقّره،	وصادَق	هيلع	األمريحُ

	دستور	يف	تارخي	الكويت	عام	1921،	تاله	دستور	1938،	مث	الّنظام	األسايس	املؤّقت	لعام	1961. 13		يحُعّد	دستور	1963	رابع	دستور	يف	تارخي	الكويت،	حيث	صدر	أّولحُ
http://www.kna. الكويت:  دولة	 دستور	  - الربملانية	 واملسرية	 الّدستوري	 "احلمك	 الثاين:  الفصل	 	،2011 يونيو	 الكويت"،	 دولة	 الدميقراطية	يف	 احلياة	 "مسرية	 راجع:  	 	14

kw/clt/run.asp?id=1710
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1568 :الكوييت	األمة	جملس	موقع	التأسييس"،	املجلس	راجع: "حمارض		15

  فإّن الّتجربة الّدستوريّة في دولة الكويت تُعّد األعرق في منطقة الخليج العربي،
 واألكثر تقّدمًا 

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1710
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1710
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1568
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	الكويت	طبيعة	نظام	احلمك	يف	الكويت،	حيث	حياول	أن	ميزج	بني	نظام	اإلمارة	الورايث	وبني	الّنظام	الّدميقرايط	الذي	تكون	فيه	 	دستورحُ 					ويحُبنّيحُ

	فهيا	اإلمارة	يف	ذرّية	الّشيخ	مبارك	الّصباح،	وأّن	نظام	احلمك	يف	الكويت	هو	 ْرصحُ الّسيادة	للّشعب.	فهو	ينّص	عىل	أن	الكويت	إمارة	وراثّية،	حتحُ

	عىل	مبدأ	الفصل	بني	الّسلطات	الثالث: التنفيذّية،	والّترشيعّية	والقضائية،	مع	 دميقرايّط،	الّسيادة	فيه	لألّمة	”مصدر	الّسلطات	مجيعًا“،	مكا	ينصُّ
تعاوهنا،	ووفقًا	ألحاكم	الّدستور.16

	 ّصنه	من	املساءلة	املبارشة،		فهو	رئيسحُ 					وبالنظر	إىل	املواد	الالحقة،	جند	أن	الّدستور	يحُعيط	األمري	صالحّيات	تنفيذّية	وترشيعّية	ورقابّية،	وحيحُ

الّدولة،	والقائد	األعىل	للقّوات	املحُسّلحة،	وميارس	الّسلطة	التنفيذّية	بواسطة	وزرائه،	وله	وحده	سلطة	تعيني	رئيس	الوزراء،	وإعفاؤه	من	منصبه.	كذلك،	

	أعىل	سلطة	رقابّية،	فرئيس	احلكومة	وأعضاؤها	مساءلون،	بالّتضامن،	عن	سياسة	احلكومة	أمام	األمري	فقط،	ولّك	وزير	مساءٌل	أمام	 	األمريحُ ميتلكحُ

	األحاكم	القضائّية	بامس	األمري.	كذلك،	لألمري	أن	حيّل	جملس	األّمة	مبرسوم	مسّبب،	عىل	أن	جتري	انتخابات	 األمري	عن	أمعال	وزارته،	وتصدرحُ

ملجلٍس	جديٍد	خالل	هشرين	من	احلّل،	وإاّل	اسرتّد	املجلس	املحُنحّل	اكمل	سلطاته	الّدستورّية.	وال	جيوز	حّل	املجلس	أكرث	من	مّرة	لنفس	الّسبب17.

صادقة	األمري.	 	عىل	تويّل	األمري	الّسلطة	الّترشيعّية	باملشاركة	مع	جملس	األمة،	فال	يصدر	أّي	قانون	دون	موافقة	املجلس،	ومحُ 					وينّص	الّدستورحُ

	األمرَي	سلطة	إصدار	 ولألمري	حّق	اقرتاح	القوانني،	أو	االعرتاض	علهيا،	أو	املصادقة	علهيا	وإصدارها	بعد	موافقة	املجلس.	مكا	يحُعيط	الّدستورحُ

مراسمي	هلا	قّوة	القانون	بني	أدوار	االنعقاد،	أو	يف	فرتة	احلّل	يف	حاالت	الرّضورة،	عىل	أن	تحُعرض	هذه	املراسمي	عىل	جملس	األمة	فور	انعقاده،	

ويمّت	إلغاؤها	بأثر	رجيع	إْن	مل	يوافق	علهيا	املجلس.	وميكن	القول	بأن	السلطة	الترشيعية	الهنائية	يه	بيد	جملس	االمة،	فيف	حالة	رفض	االمري	

لترشيع	ما،	فإنه	حيق	للربملان	اصدار	القانون	الذي	مت	رفضه	يف	حال	توافر	أغلبية	معينة	يف	جملس	االمة.	ويضّم	جملس	األمة	مخسني	عضوًا	

منتخبًا،	باإلضافة	إىل	الوزراء	املعينني	حبمك	مناصهبم.	وللّك	عضو	باملجلس	حّق	اقرتاح	القوانني	أو	االعرتاض	علهيا.	مكا	لملجلس	حّق	الّرقابة	

عىل	املوازنة	العامة،	مبا	يف	ذلك	اإليرادات	العامة،	واملرصوفات،	وااللزتامات	املالّية	للحكومة	بأنواعها،	ودون	استثناء18.

					ووفقًا	للّدستور،	فإّنه	عىل	احلكومة	- بعد	تشكيلها	- تقدمي	برناجم	معلها	ملجلّس	األمة	من	أجل	مناقشته،	إال	أّنه	ال	يحُشرتط	أّي	تصويٍت	بالثقة،	

	ذلك	عىل	مساءلة	الوزراء	بصفٍة	منفردٍة،	ولّك	عن	أمعال	وزارته.	ولملجلس	صالحّية	استجواب	 بل	يأخذ	الّدستور	بنظام	الّرقابة	الالحقة،	وحيرصحُ

ّددة	يف	الّدستور.	مكا	لملجلس	أن	يحُقّرر	عدم	الّتعاون	مع	رئيس	الوزراء،	إال	أّنه	ال	حيّق	له	طرح	 وطرح	الثقة	بالوزراء،	وفقًا	للّضوابط	اإلجرائّية	احملحُ

	لتقدير	األمري،	فإّما	أن	يحُعزل	رئيس	الوزراء،	أو	 فَع	األمرحُ 	باألغلبّية	عدم	إماكن	الّتعاون	مع	رئيس	الوزراء،	رحُ الثقة	به	أو	عزله.	ويف	حال	قّرر	املجلسحُ

	معزتلًا	من	منصبه،	 ّل	املجلس.	ويف	حال	احلّل،	وانتخاب	جملس	جديد	يحُصّوت	بذات	األغلبّية	عىل	عدم	الّتعاون	مع	رئيس	الوزراء؛	احُعترب	األخريحُ حيحُ

ويمّت	تشكيل	وزارة	جديدة19.		

					ورمغ	أّن	الّدستور	ينّص	عىل	املساواة	بني	املواطنني؛	فإّن	حّق	الّتصويت	والرّتحّش	النتخابات	جملس	األمة	اكن	مقترصًا	عىل	الرجال	فقط،	

ومبقتىض	قانون	االنتخابات،	إىل	أن	مّت	تعديله	عام	2005م		مببادرٍة	من	األمري،	ليحمس	لملرأة	مببارشة	حقوقها	الّسياسّية20.

	دولة	الكويت	عىل	استقالل	القضاء،	ومينع	تدّخل	لّك	من	الّسلطة	الّتنفيذّية	أو	الّترشيعّية	يف	أمعاله،	ويرتك	للقوانني	مهّمة	 					مكا	ينّص	دستورحُ

وضع	الّضامنات	اليت	تكفل	حتقيق	هذه	االستقاللّية،	وبيان	أحاكم	القضاة	وأحوال	عدم	قابليهتم	للعزل،	وتنظمي	احملامك،	وإجراءات	سري	العدالة.	

القوانني	 والفصل	يف	دستورّية	 الّدستورّية،	 الّنصوص	 بتفسري	 1973م		مّت	إصدار	مرسوم	بتشكيل	احملمكة	الّدستورّية	اليت	تتّص	 ويف	عام	

			http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=4	،50	،6	،4	املواد	1962،	لعام	الكويت"،	دولة	راجع: "دستور			16
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=4	107	،67	،58 –	51	املواد	نفسه،	راجع: املصدر		17
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واملراسمي	بقوانني	واللواحئ،	وبالفصل	يف	الّطعون	اخلاصة	بانتخاب	أعضاء	جملس	األمة،	أو	بصحة	عضويته21.

	الكويت	عىل	املساواة	بني	امجليع	أمام	القانون	يف	احلقوق	والواجبات	العامة،	وحيظر	 	دستورحُ 				ومن	حيث	محاية	احلقوق	واحلريات	العامة؛	يؤّكدحُ

	احلّرية	الخّشصّية.	مكا	حيظر	الّتعذيب،	واملعاملة	احلاطة	بالكرامة،	أو	القبض	عىل	أّي	 المتيزي	بسبب	اجلنس	أو	األصل	أو	الّلغة	أو	الّدين،	ويكفلحُ

ظر	توقيع	العقوبة	إال	حبمك	قانون،	وبعد	حمامكٍة	عادلة.	وينّص	الّدستور	عىل	محاية	حّرية	 خشٍص	أو	تفتيشه	أو	تقييد	حّريته	إال	حبمك	القانون،	وحيحُ

االعتقاد	بشلٍك	مطلق،	وعىل	حرية	ممارسة	الّشعائر،	مع	رضورة	تقّيدها	بعادات	املجمتع	والنظام	واآلداب	العامة.	مكا	ينّص	عىل	مضان	حّرية	

الّرأي	والبحث	العيمل	والتعبري	والصحافة	والطباعة	والنرش،	ورّسية	املراسالت،	وتشكيل	امجلعّيات	والّنقابات	عىل	أسٍس	وطنّية	وسملّية،	وعىل	

حّرّية	االجمتاعات	العامة	واملواكب	والتجّمعات.	إال	أّن	الّدستور	رهن	ممارسة	هذه	احلّرّيات	بأحاكم	وضوابط	القانون22.

					ويحُشرتط	لتعديل	الّدستور	موافقة	ثليث	أعضاء	جملس	األمة	ومصادقة	األمري،	مكا	حيظر	الّدستور	تنقيح	األحاكم	اخلاصة	بالّنظام	األمريي	

للكويت،	ومببادئ	احلّرّية	واملساواة،	إال	يف	حال	توفري	املزيد	من	مضانات	احلّرية	واملساواة23.

البحرين

	دستور	يف	البحرين	عام	1973م	بعد	نْيلها	االستقالل،	حيث	أعّده	جملٌس	تأسييّس	مّض	اثنني	وأربعني	عضوًا،	من	بيهنم	اثنان	 					صدر	أّولحُ

وعرشون	عضوًا	منتخبًا	شلّكوا	األغلبّية.	مّت	إقرار	الّدستور	واملصادقة	هيلع	من	قبل	أمري	البحرين	آنذاك	الّشيخ	عيىس	بن	سملان	آل	خليفة.	

	حول	قانون	أمن	الّدولة،	ومّت	تعطيل	أحاكم	الّدستور	املتعّلقة	بالّسلطة	 ولكن	يف	عام	1974م	قام	األمريحُ	حبّل	املجلس	الوطين	بعد	أن	تفامَق	اخلالفحُ

	مرسومًا	بتأجيل	انتخابات	املجلس	الوطين،	عىل	أن	يتوىّل	األمريحُ	وجملس	الوزراء	الّسلطة	الّترشيعّية24.	 الّترشيعّية	والّرقابة،	مكا	أصدر	األمريحُ

عّطلة	يف	البحرين	حت	عام	2001م	مع	طرح	ميثاق	العمل	الوطين،	وموافقة	شعب	البحرين	هيلع	بنسبة	وصلت	98.4%	 وظّلت	احلياة	النيابّية	محُ

ّثلون	عن	 والذي	شارك	ممحُ يف	استفتاء	عام،	ويف	العام	الّتايل	مّت	إصدار	دستور	مملكة	البحرين	املحُعّدل.	وخبالف	الّدستور	العقدي	لعام	1973م	- 

	بتشكيلها	عام	2001م	مبوجب	 عّينة،	قام	امللكحُ الّشعب	يف	إعداده	وإصداره	بالّتوافق	مع	األمري	الّسابق	- فقد	أعّدت	مرشوَع	الّدستور	املحُعّدل	جلنٌة	محُ

	 مرسوم	مليك،	وأقّرت	هذه	الّلجنة	الّدستور	املحُعّدل	يف	غياب	اآللّيات	الّتوافقّية،	وغياب	أّي	متثيل	لملعارضة	يف	هذه	العملّية،	مث	صادق	هيلع	امللكحُ

وأصدره	يف14	فرباير	2002م25.	

					ومبوجب	املادة	األوىل	من	دستور	عام	2002م؛	فإّن	نظام	احلمك	يف	البحرين	هو	مليك	دستوري	ورايث،	مكا	تنّص	نفس	املادة	عىل	كونه	نظامًا	

دميقراطّيًا	السيادة	فيه	للّشعب	مصدر	السلطات	مجيعًا	وفقًا	ألحاكم	الّدستور.	وأعطت	املادة	حّق	مبارشة	احلقوق	الّسياسّية	لاكفة	املواطنني	رجاال	

ونساًء،	بعد	أن	اكن	حّق	الرتشيح	واالنتخاب	يقترص	عىل	املواطنني	من	الذكور،	حيث	إّن	دستور	1973م	مل	ينّص	عىل	حقوق	املرأة	الّسياسّية،	

واكتىف	يف	ماّدته	األوىل	إىل	حّق	املواطنني	يف	املشاركة	يف	الّشؤون	العامة	والمّتتع	باحلقوق	الّسياسّية،	بدءًا	حبّق	االنتخاب،	وفقًا	ألحاكم	الّدستور	

والقانون،	مّما	أتاح	للحكومة	إصدار	قانون	االنتخاب	لعام	1973م،	والذي	حرص	املشاركة	الّسياسّية	يف	املواطنني	من	الّذكور.	وخبالف	دستور	

	http://law.kuniv.edu.kw/mashael/law%20(22).doc	،"الدستورية	احملمكة	1973بإنشاء	لسنة	14	رمق	راجع:  "قانون		21
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php?option=com_content&view=article&id=765:2012-02-06-15-44-27&catid=147:2011-04-09-07-47-31
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النواب)،	واآلخر	 (جملس	 	عىل	أن	املجلس	الوطين	يتكّون	من	جملسني،	أحدمها	منتخب	 2002م		بنظام	املجلسني،	فينصُّ 1973؛	يأخذ	دستور	

يحُعّينه	امللك	مبوجب	مرسوم	(جملس	الشورى)،	ويتشاراكن	يف	الّصالحّية	الّترشيعّية.

					وينص	دستور2002م	عىل	الفصل	بني	الّسلطات	الّتنفيذية	والّترشيعية	والقضائية،	ولكنه	من	ناحيٍة	أخرى	يحُعيط	صالحيات	تنفيذّية	وترشيعّية	

	 الّسلطة	الترشيعية	يتواّلها	امللك	واملجلس	الوطين	وفقا	للّدستور،	ويتوىل	امللكحُ عىل	أن“  ّصنه	من	املساءلة.	وتنّص	املادة	(3)  واسعة	لمللك،	وحيحُ

	القضائية“.	ولمللك	أن	يحُبارش	سلطاته	بصورٍة	مبارشة	أو	عن	طريق	وزرائه،	 الّسلطة	الّتنفيذّية	مع	جملس	الوزراء	والوزراء،	وبامسه	تصدر	األحاكمحُ

	رئيس	جملس	الوزراء	ويحُعفيه	من	منصبه	بأمٍر	مليك،	مكا	يحُعنّي	الوزراء	ويحُعفهيم	من	مناصهبم	مبرسوم	مليك،	ويحُعني	أعضاء	جملس	 ويحُعنّي	امللكحُ

الشورى	ويحُعفهيم	بأمر	مليك،	وله	حّق	اقرتاح	القوانني	واالعرتاض	علهيا	أو	املوافقة	علهيا	وإصدارها	حبسب	اإلجراءات	اليت	ينّص	علهيا	الدستور.	

أن	يحُصدر	مراسمي	بقوانني	يف	فرتة	عدم	انعقاد	املجلس	الوطين	(مراسمي	الرّضورة)،	إذا	حدث	ما	يحُوجب	  (38) املادة	 			وحيّق	لمللك	مبوجب	 	 	

اإلرساع	يف	اتاذ	الّتدابري	ال	حتمتل	الّتاخري،	عىل	أن	تحُعرض	هذه	القوانني	عىل	املجلس	بعد	انعقاده،	لملوافقة	علهيا	أو	عدمه	– دون	الّنص	عىل	

	امللَك	مبوجب	املادة	(43) صالحّية	استفتاء	الّشعب	يف	القوانني	 صالحّية	تعديلها	- وتعترب	الغية	يف	حال	عدم	موافقته	علهيا.	مكا	يحُعيط	الّدستورحُ

لزمة،	ونافذة	من	 والقضايا	اهلامة	اليت	تّتصل	مبصاحل	البالد،	ويحُعترب	موضوع	االستفتاء	موافقًا	هيلع	إذا	أقّرته	أغلبّية	مْن	صّوتوا،	وتحُعترب	نتاجئه	محُ

تارخي	إعالهنا	دون	الّنص	عىل	الّرجوع	لملجلس	الوطين26.	

					يتكّون	املجلس	الوطين	من	لّك	من	جملس	النّواب	املنتخب	وجملس	الّشورى	املحُعنّي.	ويضّم	لّك	جملس	أربعني	عضوًا،	ويشرتاكن	يف	صالحّية	

	الوطين	 	النّواب	بصالحّية	الرقابة.	وال	يصدر	قانون	إال	إذا	أقّره	لكا	املجلسني	وصادق	هيلع	امللك.	وخيتّص	املجلسحُ 	جملسحُ الّترشيع،	بيمنا	ينفردحُ

كذلك	بإقرار	املوازنة	العامة،	ومراجعة	احلساب	اخلتايم،	مع	استثناء	موازنة	الّديوان	املليك	اليت	تصدر	مبرسوم	مليّك	خاص.	

تعديالت دستوريّة بعد 14  فبراير

	حزمة	تعديالت	دستورّية	 					بعد	االحتجاجات	اليت	اندلعت	يف	البحرين	بدًء	من	14	فرباير	2011م،	واألزمة	الّسياسّية	اليت	تلهتا؛	أصدر	امللكحُ

2011م		 الذي	أجري	يف	يوليو	 التوافق	الوطين	 املحُشاركني	يف	حوار	 التوافق	علهيا	من	قبل	 مّت	 أّن	 2012م،	بعد	 3	مايو	 التنفيذ	يف	 دخلت	حزّي	

	من	جمليس	النواب	والشورى.		 وأقّرها	لكٌّ

ّثلة	حاليًا	يف	املجلس	الّترشييع،	مكا	أّن	كربى	امجلعّيات	– مجعّية	الوفاق	الوطين	اإلسالمّية	– اكنت	قد	انحسبت	 					ويحُذكر	أّن	املعارضة	غري	ممحُ

من	اجلولة	الّثانية	من	احلوار،	اعرتاضًا	عىل	آلّيات	إدارة	احلوارة	ومتثيل	القوى	الّسياسّية،	مكا	عرّبت	قوى	املعارضة	الّسياسّية،	بشلٍك	عام،	

عن	اعرتاضها	عىل	غياب	أّية	صفة	متثيلية	شعبّية	رشعّية	ميكن	أن	يحُؤّسس	علهيا	احلّق	يف	تقرير	طبيعة	الّتعديالت	الّدستورّية،	مكا	وحُصفت	هذه	

يف	مجملها.27	وتحُعىن	هذه	الّتعديالت	بالّدرجة	األوىل	بالعالقة	بني	الّسلطتني	الّتنفيذّية	والّترشيعية،	وإجراءات	 الّتعديالت	بالّسطحّية	و“الّشلكية“ 

استجواب	الوزراء،	وإقرار	القوانني	واآللّيات	والفرتات	الّزمنّية	املحُتعّلقة	بذلك،	مع	اإلبقاء	عىل	أسس	معل	نظام	املجلسني،	وعىل	صالحّيات	امللك	

ورئيس	جملس	الوزراء28.

					ولعّل	من	بني	أمّه	الّتعديالت؛	إضفاء	صفة	الغلبة	ملجلس	النواب	يف	جمال	الترشيع،	حيث	تنّص	الّنخسة	املحُعّدلة	من	املادة	(102) عىل	أن	يتوىّل	

رئيس	جملس	النواب	رائسة	اجمتاع	املجلس	الوطين،	(وعند	غيابه،	يتوىّل	ذلك	رئيس	جملس	الشورى،	مّث	الّنائب	األّول	لرئيس	جملس	النّواب،	مث	

26		راجع: "دستور	مملكة	البحرين"،	لعام	2002	وتعديالته،	املواد	35-33،	و41
http://alwefaq.net/index.php?show=news&action=article&id=5748	،2011	يوليو	19	الوطين"،	التوافق	حوار	من	هنائًيا	تنحسب	راجع: "الوفاق		27

28		راجع: "دستور	مملكة	البحرين"،	لعام	2002	وتعديالته.
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يف	غري	احلاالت	اليت	يتطّلب	فهيا	الدستور	أغلبية	 عىل	أنه	–  الّنائب	األّول	لرئيس	جملس	الشورى)،	فميا	تنّص	الّنخسة	املحُعّدلة	من	املادة	(103) 

خاصة	– تصدر	قرارات		املجلس	الوطين	بأغلبية	أصوات	احلارضين،	وعند	تساوي	األصوات	يحُرّج	اجلانب	الذي	منه	الرئيس.

		

					بناء	عىل	التعديالت	املذكورة؛	مّت	تعديل	املادة	رمق	(46) اليت	تنّص	عىل	وجوب	تقدمي	رئيس	جملس	الوزراء	برناجم	احلكومة	ملجلس	النواب	

خالل	ثالثني	يومًا	من	أداهئا	الميني	الّدستورّية،	حيث	أضاف	الّتعديل	صالحّية	الّرقابة	املحُسبقة	عىل	برناجم	احلكومة،	فبات	يتوّجب	إقرار	الربناجم	

احلكويم	من	قبل	املجلس،	أو	إقراره	بعد	التعديل	إْن	مّت	رفضه	بعد	تقدميه	أّول	مّرة.	ويف	حال	رفض	جملس	النّواب	الربناجم	احلكويم	املحُعّدل	

	استقالة	الوزارة.	ويف	حال	مل	يقر	املجلس	برناجم	الوزارة	اجلديدة؛	اكن	لمللك	أن	حيّل	املجلس	أو	يقبل	استقالة	 بأغلبّية	ثليث	أعضائه؛	قبَل	امللكحُ

الوزارة	ويحُعنّي	وزارة	جديدة29.

					مكا	أضافت	الّتعديالت	رشوًطًا	لعضوّية	جمليس	النواب	والشورى،	أمّهها	أن	تكون	قد	مّرت	فرتة	عرش	سنوات	عىل	حصول	العضو	عىل	

	جنسّية	إحدى	دول	جملس	الّتعاون،	برشط	أن	تكون	جنسّيته	البحرينّية	بصفٍة	 اجلنسّية	البحرينّية،	وأال	حيمل	جنسّية	أخرى،	مع	استثناء	مْن	حيملحُ

	أن	يمّت	 	أّن	الّتعيني	جيبحُ 	بصالحّيته	يف	تعيني	أعضاء	جملس	الشورى	مبوجب	املادة	(52)،	إال	أّن	الّنخسة	املحُعّدلة	تضيفحُ أصلّية.	وحيتفظ	امللكحُ

ّدد	بأمٍر	مليك30. وفقًا	لإلجراءات	والّضوابط	والّطريقة	اليت	حتحُ

	

	عن	أمعال	وزارته،	حيث	بإماكن	املجلس	استجواهبم	وطرح	 	صالحّية	جملس	الّنواب	الّرقابّية	عىل	مساءلة	الوزراء	بصفٍة	منفردٍة،	لكٌّ 					وحترصحُ

ّددة	يف	الّدستور.	وليس	ملجلس	الّنواب	أن	يحُساِئل	أو	يطرح	الثقة	عن	رئيس	جملس	الوزراء،	لكن	بإماكنه	 الثقة	هبم	وفًقا	للّضوابط	اإلجرائّية	احملحُ

الّتصويت	عىل	عدم	إماكنّية	الّتعاون	مع	رئيس	الوزراء،	وحبسب	الّتعديالت	الّدستورّية	لعام	2012م؛	فإّنه	ملجلس	الّنواب	وحده	اتاذ	قرار	عدم	

	املجلس	قراره	لمللك	ليبّت	فيه؛	فإّما	أن	يعيف	رئيس	جملس	الوزراء	ويحُعنّي	وزارة	جديدة	أو	حيّل	 الّتعاون	مع	رئيس	الوزراء	بأغلبّية	الّثلثني،	ويرفعحُ

جملس	الّنواب.	كذلك،	فإّن	ملجلس	الّنواب	احلّق	يف	إبداء	رغباٍت	مكتوبٍة	للحكومة	يف	املسائل	العامة،	وعىل	احلكومة	مبوجب	الّتعديالت	الّدستورّية	

أن	ترّد	كتابّيأ	خالل	ستة	أهشر،	وإْن	تعّذر	األخذ	هبذه	الّرغبات	فعلهيا	أن	تبنّي	أسباب	ذلك.	مكا	بات	لملجلس	طْرح	املواضيع	العامة	لملناقشة	

توجيه	األسئلة	االستيضاحّية	للوزراء	 مبوجب	الّتعديالت	الّدستورّية-   واستيضاح	سياسة	احلكومة	يف	شأهنا.	مكا	حيّق	ملجلس	الّنواب	وحده	- 

بشأن	األمور	الّداخلة	يف	اختصاصهم31.

لتجزي	لرئيس	الوزراء	إلقاء	بيان	أمام	جملس	النواب	أو	جملس	 					ومّتت	إضافة	بعض	الّتعديالت	اإلجرائّية	للّدستور،	فمّت	تعديل	املادة	(88) 

الشورى	أو	إحدى	جلاهنام	عن	أّي	موضوع	داخل	يف	اختصاصه،	أو	تفويض	أحد	الوزراء	يف	ذلك،	حبيث	يحُناقش	املجلس	أو	الّلجنة	املعنّية	البيان	

ويحُبدي	مالحظاته	بشأهنا،	لكن	دون	أن	يكون	هلا	صفة	إلزامّية.	

					ومبوجب	املادة	(36) من	الّدستور،	حيّق	لمللك	إعالن	األحاكم	العرفّية،	أو	حالة	الّسالمة	الوطنّية،	لفرتٍة	ال	تتجاوز	الثالثة	أهشر	مبوجب	مرسوم،	وال	

يشرتط	موافقة	املجلس	الترشييع	إال	يف	حال	متديد	هذه	املّدة.	وحبسب	الّتعديالت	الّدستورّية	لعام	2012م؛	فإّنه	عىل	امللك	أن	يتشاور	مع	رئييس	لّك	

من	جملس	الّنواب	والّشورى	قبل	حّل	املجلس،	إال	أّن	الّتعديالت	ال	تحُعيط	رأهيم	صفة	اإللزام،	مكا	تنّص	الّتعديالت	عىل	أن	يكون	مرسوم	احلّل	مسبّبًا،	

	مبحامكة	املدنيني	أمام	حمامك	عسكرّية	يف	حال	إعالن	األحاكم	العرفّية32. 	الّدستورحُ وأنه	ال	جيوز	حّل	املجلس	لذات	األسباب	مّرة	أخرى.	ويحمسحُ

		املصدر	نفسه. 	29

		املصدر	نفسه. 	30

		املصدر	نفسه. 	31

		املصدر	نفسه. 	32
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	الّدستور	عىل	استقاللّية	القضاء،	ومينع	الّتدّخل	يف	سرْي	العدالة،	ويرتك	للقانون	مهمة	تنظمي	الّسلطة	القضائّية.	مكا	ينّص	عىل	إنشاء	 					وينصُّ

حممكٍة	دستورّية	تتّص	مبراقبة	دستورّية	القوانني	والّلواحئ33.

	عىل	مبدأ	صيانة	احلقوق	واحلّرّيات	العامة،	وينّص	عىل	املساواة	بني	املواطنني	أمام	القانون،	وحظر	المّتيزي	بسبب	اجلنس	أو	 					ويؤّكد	الّدستورحُ

األصل	أو	الّلغة	أو	الّدين	أو	العقيدة،	وينّص	عىل	محاية	احلّرّية	الخّشصّية،	وحّق	امللكّية،	ويضمن	حّق	احملامكة	العادلة،	وحيظر	الّتعذيب	املادي	أو	

املعنوي،	أو	اإلغراء،	أو	لملعاملة	احلاّطة	بالكرامة،	ويحُبطل	االعرتافات	الّصادرة	حتت	الّتعذيب.	مكا	ينّص	الّدستور	عىل	حّرية	الّضمري،	وعىل	محاية	

ور	العبادة	وممارسة	الّشعائر	الّدينّية	مبا	يتوافق	مع	العادات	املرعية	يف	البلد.	ويكفل	الّدستور	حّرية	الّرأي	والّتعبري	والّصحافة	والّنرش،	وحّرية	 دحُ

املراسالت،	وحّرية	تكوين	امجلعّيات	والّنقابات	عىل	أسٍس	وطنّية	سملّية	وألهداف	مرشوعة،	وعىل	إباحة	االجمتاعات	واملواكب	العامة،	ولكنه	يحُقّيد	

ّددها	القانون،	مما	أفسح	املجال	إلصدار	قوانني	وضعت	قيودًا	إجرائّية	ورقابّية	عىل	ممارسة	 ممارسة	هذه	احلقوق	بالرّشوط	واألوضاع	اليت	حيحُ

هذه	احلقوق،	مبا	يف	ذلك	قانون	الّصحافة	والّطباعة	والّنرش،	وقانون	االجمتاعات	العامة	واملسريات	والتجّمعات،	وقانون	امجلعّيات	الّسياسّية34.	

					ويحُشرتط	لتعديل	أّي	حمك	من	أحاكم	الّدستور	أن	تمّت	املوافقة	عىل	الّتعديل	بأغلبية	ثليث	األعضاء	الذين	يتأّلف	مهنم	لّك	من	جملس	الّشورى	

	عىل	الّتعديل.	 	من	املجلسني	عىل	مبدأ	أو	نّص	الّتعديل،	وأن	يحُصاِدق	امللكحُ وجملس	الّنواب،	أو	املجلس	الوطين	بأغلبّية	الّثلثني	إذا	مل	يوافق	أيٍّ

ويستثين	الّدستور	من	إماكنية	الّتعديل	األحاكم	املتعلقة	بدين	الّدولة	ومرجعّية	الرّشيعة،	والّنظام	املليك،	ومبدأ	احلمك	الورايث،	وكذلك	نظام	املجلسني	

ومبادئ	احلّرّية	واملساواة	املحُقّررة	يف	الّدستور.

قطر

	إصدار	الّدستور	القطري	اجلديد	(دستور	قطر	الدامئ	لعام	2004) مببادرٍة	من	أمري	قطر	الّشيخ	محد	بن	خليفة	آل	ثاين	عام	1999م	 					جاء	قرارحُ

ليحّل	حمّل	النظام	االسايس	املعدل	املؤقت	لعام1972م،	وشلّك	أمري	قطر	جلنًة	إلعداد	الّدستور،	وعنّي	أعضاءها	اكفًة،	وبعد	ثالث	سنوات	رفعت	

رح	مرشوع	الّدستور	لالستفتاء	العام،	حيث	اكن	مجليع	املواطنني	رجااًل	ونساًء	مّمن	 اللجنةحُ	مرشوَع	الّدستور	إىل	األمري.	ويف	28		أبريل2003م	طحُ

بلغوا	سّن	الّثامنة	عرشة	حّق	الّتصويت	يف	االستفتاء	بالبطاقة	الخشصية.	وقد	تضمن	التصويت	اصوات	املجنسني	الذين	حرمهم	قانون	اجلنسية	

ذو	الصفة	الدستورية	الصادر	الحقا	من	عام	2005	من	حق	ممارسة	احلقوق	السياسية.	وبلغت	نسبة	املوافقني	عىل	مرشوع	الّدستور96.6	باملائة	

ألًفا	حسب	ما	أعلنت	وزارة	الداخلية	اليت	أرشفت	عىل	االستفتاء،	وأصدَر	األمريحُ	مرشوع	 بلَغ	عددمه	حوايل	71	 الّناخبني	الذين	 من	مجموع	

الّدستور	يف	8		يونيو	2004م.

					ينّص	الّدستور	القطري	عىل	أن	الّشعب	مصدر	الّسلطات،	وعىل	الفصل	بني	الّسلطات	الّتنفيذّية	والّترشيعّية	والقضائّية،	مع	تعاوهنا.	ويف	

	سلطاٍت	واسعة	لألمري،	فهو	رئيس	الّسلطة	التنفيذية،	وقائد	القّوات	املسّلحة،	وميتلك	صالحّيات	رمْس	الّسياسة	العليا	للّدولة،	 	الّدستورحُ املقابل،	مينححُ

ويعيط	 الشورى.	 الّرجوع	إىل	جملس	 دون	 املواطنني	 واستفتاء	 اخلارجّية،	 واالتفاقّيات	 املعاهدات	 وإبرام	 وإصدارها،	 القوانني	 واملصادقة	عىل	

33		املصدر	نفسه.
	1973 لعام	 	18 (رمق	 والتجمعات"،	 واملسريات	 العامة	 االجمتاعات	 و"قانون	 	،(2002 لعام	 	47 (رمق	 والنرش"،	 والطباعة	 الصحافة	 "قانون	 أيضًا:  	 راجع	 نفسه.	 املصدر	 	 	34

وتعديالته)،	و"قانون	امجلعيات	السياسية"،	(رمق	26	لعام	2005) املتوفرة	عىل	الصفحة	اإللكرتونية	هليئة	الترشيع	واإلفتاء	القانوين	البحرينّية: 
http://www.legalaffairs.gov.bh

  شّكل أمير قطر لجنًة إلعداد الّدستور، وعّين أعضاءها كافًة  

http://www.legalaffairs.gov.bh
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	عند	الرّضورة	القصوى	ومبا	يتفق	مع	املصلحة	العليا.	 ّددة	يحُقّدرها	األمريحُ 	األمرَي	حّق	إيقاف	العمل	بأّي	قانون	يقّره	جملس	الّشورى	ملّدٍة	حمحُ الدستورحُ

ع	من	سلطات	 إضافة	إىل	ذلك،	حيّق	لألمري	أن	يتوىّل	أّي	اختصاصاٍت	أخرى	مبوجب	الّدستور	أو	القانون،	مّما	يفسح	املجال	إلصدار	قوانني	تحُوسِّ

عن	الّسياسة	العامة	للّدولة،	 والوزراء	متضامنني	-  	أعىل	سلطة	رقابّية،	حيث	ميتلك	وحده	حّق	مساءلة	رئيس	الوزراء	-  األمري.	كذلك	ميتلك	األمريحُ

	 ال	جيوزحُ ّددها	القانون	لفرتٍة	”حمدودة“  إضافة	إىل	حماسبة	لّك	وزير	عن	أمعال	وزارته،	وله	أن	يحُعلن	األحاكم	العرفّية	يف	حدود	الّضوابط	اليت	حيحُ

سّبب،	عىل	أن	يمّت	الّدعوة	النتخاباٍت	جديدٍة	خالل	ستة	أهشر،	 متديدها	إال	مبوافقِة	جملس	الّشورى.	وجيوز	لألمري	حّل	جملس	الّشورى	مبرسوم	محُ

وال	جيوز	حّل	املجلس	لذات	األسباب	مّرة	أخرى35	.

،	سواء	 كّون	من	مخس	وأربعني	عضوًا،	مهنم	ثالثون	منتخبون	ومخسة	عرش	يحُعّيهنم	األمريحُ 	قطر	عىل	تشكيل	جملس	شورى	محُ 					وينّص	دستورحُ

	الّشورى	اجلديد	مبسوئلّية	الّترشيع،	وإقرار	املوازنة	 من	بني	الوزراء	أو	غريمه،	ليحّل	حمّل	املجلس	املحُعنّي	مبوجب	الّدستور	املحُؤقت.	وخيتّص	جملسحُ

وزارته.	مكا	 	عن	معل	 ومساءلهتم،	لكٌّ الوزراء	 ومراقبة	معل	 	،((17 (املادة	 واهلبات	 واملساعدات	 األمري	 ّصصات	 استثناء	خمحُ (مع	 للّدولة	 العامة	

لملجلس	املحُنتخب	أن	يطرح	الّثقة	بأّي	وزير	بأغلبّية	الّثلثني	بعد	استجوابه،	إال	أّنه	ال	ميلك	صالحّية	الّرقابة	عىل	أداء	جملس	الوزراء	أو	رئيس	جملس	

الوزراء.	وخبالف	الكويت	والبحرين،	ال	يعيط	الّدستور	القطري	املجلس	أّي	صالحّيات	متّكنه	من	اتاذ	قراٍر	بشأن	إماكنّية	الّتعاون	مع	رئيس	

طلق	يف	يد	األمري36. الوزراء	من	عدمها،	وبالّتايل	فإّن	سلطة	تغيري	احلكومة	ترتّكز	بشلٍك	محُ

					وينّص	الّدستور	عىل	املساواة	وحظر	المّتيزي	بسبب	اجلنس،	أو	األصل،	أو	الّلغة،	أو	الّدين.	ويكفل	احلّرّية	الخّشصّية	وضوابط	احملامكة	

العادلة	وحيظر	الّتعذيب	واملعاملة	احلاّطة	بالكرامة	وإبعاد	املواطنني.	مكا	ينّص	عىل	حّرية	الّرأي	والّتعبري	والبحث	العيمل	والّصحافة	والّطباعة	

والّنرش،	وحّرية	العبادة،	وحّرية	الّتجمع	وتكوين	امجلعّيات	وخماطبة	الّسلطات	العامة،	وحّق	الرّتشيح	واالنتخاب،	إال	أنه	أيضًا	جيعل	ممارسة	هذه	

احلقوق	رْهن	أحاكم	القانون	وضوابطه37.	

سن	سرْي	العمل	يف	احملامك.	واجلدير	بالّذكر،	أّن	قانون	 	عىل	ححُ 					وينّص	الّدستور	عىل	استقالل	القضاء،	ويحُشلّك	جملسًا	أعىل	للقضاء،	يحُرشفحُ

احملمكة	الّدستورّية	اكن	قد	صدر	عام	2008م،	وأعىط	احملمكة	صالحّية	الفصل	يف	املنازعات	الّدستورّية	وتفسري	نصوص	القوانني38.	

واليت	تنّص	عىل	أّن	”يليغ	الّنظام	األسايس	املحُؤّقت	املحُعّدل	املعمول	به	يف	الّدولة	والّصادر	 	قطر	بصياغٍة	مادته	األخرية	(150)  	دستورحُ 				وينفردحُ

يف	19/4/1972م،	وتبىق	سارية	األحاكم	اخلاصة	مبجلس	الّشورى	احلايل	إىل	أن	يمّت	انتخاب	جملس	الّشورى	اجلديد“39.	واكن	أثر	هذه	املادة	

أهنا	أتاحت	إرجاء	تفعيل	فصل	الّسلطة	الّترشيعّية	إىل	الوقت	الذي	تحُقّرر	فيه	الّسلطة	الّتنفيذّية	إجراء	انتخاباٍت	ملجلس	الّشورى،	دون	حتديد	فرتٍة	

زمنّيٍة	قصوى	يمّت	خالهلا	إجراء	انتخابات،	مع	ما	يرتتب	عن	ذلك	من	إصدار	الّسلطة	الّتنفيذّية	- وبصورٍة	منفردة	- أمه	القوانني	اليت	تحُعىن	بتنظمي	

ّدد	قواعد	الّتقايض	وإجراءات	بتنظمي	االنتخابات	وتوزيع	الّدوائر	االنتخابّية،	وخاصة	أّن	الّدستور	ال	يحُلزم	 ممارسة	احلقوق	واحلّرّيات	العامة،	وحتحُ

الّسلطة	الّتنفيذّية	بعْرض	هذه	القوانني	عىل	املجلس	الّترشييع	بعد	انتخابه.	

ويحُذكر	أن	قطر	مّددت	ملجلس	الّشورى	املحُعنّي	لثالث	سنوات	إضافية	بدًءا	من	عام	2010م،	ومن	مث	أعلن	أمري	قطر	يف	نومفرب2011م؛	أنه	سيمّت	

إجراء	أّول	انتخابات	ترشيعية	حبلول	منتصف	عام	2013م.	مع	ذلك،	فإّنه	مل	يصدر	حت	اآلن	قانون	االنتخاب	لملجلس	الترشييع	يف	قطر،	رمغ	

أّن	جملس	الّشورى	املحُعنّي	اكن	قد	أقّر،	باإلمجاع،	قانوًنا	لالنتخابات،	يقيض	مبنح	حّق	االنتخاب	والرتشيح	لملواطنني	القطرين	”بصفة	أصلية“،	

مّمن	يبلغون	سّن	الثامنة	عرشة	مفا	فوق،	مع	عدم	الّنص	بشلٍك	رصحي	عىل	مشاركة	املرأة	من	عدمها.

	http://www.diwan.gov.qa/arabic/Qatar/constitution.htm	68 –	59	املواد	2004،	لعام	قطر"،	دولة	راجع: "دستور		35
36		املصدر	نفسه،	املواد	76	– 116
37		املصدر	نفسه،	املواد		34	– 58

38		املصدر	نفسه،	املواد		129	- 140
39		املصدر	نفسه،	املادة	150
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صادقة	األمري،	وال	ميكن	طلب	تعديل	األحاكم	اخلاصة	حبمك	الّدولة	ووراثته	 					ويحُشرتط	لتعديل	الّدستور	موافقة	جملس	الّشورى	بأغلبية	الّثلثني	ومحُ

أو	األحاكم	املتعلقة	باحلقوق	واحلّرّيات،	إال	لغرض	منح	املزيد	مهنا.40	

اإلمارات العربّية المّتحدة

قّرر	املجلس	األعىل	 	 1996م	 1972م،	ويف	عام	 املحُؤقت	عام	 الّدستوَر	االحّتادي	 املتحدة	 العربّية	 لدولة	اإلمارات	 		أصدَر	املجلس	االحتادي	 	 	 	

حتويل	الّدستور	املحُؤقت	إىل	دستوٍر	دامئ،	فأصدره	بإرادٍة	منفردٍة	دون	أّي	تغيري	جوهري	يذكر.	ولملجلس	األعىل	وحده	حّق	تعديل	الّدستور	بأغلبية	

أعضائه.

	من	الكويت	والبحرين	وقطر	بأنه	ال	يفصل	بني	الّسلطات	الّتنفيذّية	والّترشيعّية	والقضائّية،	 	دولة	اإلمارات	عن	دساتري	لكٍّ 					وخيتلف	دستورحُ

	بشلك	أساٍس	عىل	الفصل	بني	سلطات	املستوى	االحّتادي	ومستوى	اإلمارات	املحُختلفة،	فيحُبنّي	 ويكتيف	بالّنّص	عىل	استقالل	القضاء.	ويحُرّكز	الّدستورحُ

	يف	املهام	الّتنفيذّية	 	مخس	هّيائت	احتادّيٍة	أساسّية	تتشاركحُ صالحّيات	الّسلطة	االحّتادّية	ويرتك	لّك	ما	عداها	يف	يد	سلطات	لّك	إمارة.	ويحُؤّسسحُ

والّترشيعّية	والقضائّية	بدرجاٍت	متفاوتة:

املجلس األعىل لالحتاد:	ويضمُّ	حاّكم	اإلمارات	الّسبع،	وهو	أعىل	سلطة	يف	اإلمارات	ورأس	الّسلطة	الّتنفيذّية	االحتادّية،	ويتوىّل	رمْس	 –

	صالحّية	الّترشيع	فله	أن	يصدر	القوانني	بعد	استشارة	املجلس	الوطين،	مكا	له	صالحّية	حّل	 	املجلسحُ الّسياسات	العامة	االحّتادّية.	وميتلكحُ
املجلس	الوطين،	وله	اكفة	الّصالحّيات	الّرقابّية	عىل	معل	جملس	الوزراء	االحّتادي.41

	األعىل	لالحّتاد	من	بني	أعضائه	لواليٍة	مّدهتا	مخس	سنوات،	وجيوز	إعادة	انتخاهبام.	 –  رئيس االحّتاد ونائبه:	وينتخهبام	املجلسحُ

ولرئيس	االحّتاد	اختصاصات	تنفيذّية	واسعة،	فهو	يرتّأس	املجلس	األعىل	االحّتادي	ويحُعنّي	رئيس	جملس	الوزراء،	ويعفيه	بعد	موافقة	

يحُعنّي	الوزراء	ويحُعفهيم	بناء	عىل	اقرتاح	رئيس	جملس	الوزراء،	ويحُرشف	عىل	تنفيذ	القوانني	والقرارات	االحّتادّية،	 املجلس	األعىل،	مكا	

ّول	له	مبقتىض	 ّوهلا	له	املجلس	األعىل	االحّتادي،	أو	تحُ ارس	أّي	صالحّياٍت	أخرى	خيحُ وله	سلطة	العفو	وتفيف	العقوبات،	مكا	له	أن	ميحُ

الّدستور	أو	القوانني	االحّتادّية42.	

ّثل	اهليئة	الّتنفيذّية	لالحتاد،	ويعمل	حتت	إرشاف	ورقابة	رئيس	االحّتاد	واملجلس	األعىل،	مكا	له	صالحّية	اقرتاح	 جملس الوزراء االحّتادي:	وميحُ

القوانني	االحّتادّية43.

ّدد	لّك	إمارة	طريقة	اختيار	ممثلهيا.	 وّزعني	عىل	اإلمارات	املختلفة،	وينّص	الّدستور	عىل	أن	حتحُ املجلس الوطين لالحتاد:	ويضّم	أربعني	عضوًا	محُ

ّدد	 وقد	مّت	انتخاب	نصف	أعضاء	املجلس	الوطين	ألّول	مّرٍة	يف	تارخي	اإلمارات	عام	2006م	من	قبل	هيائت	ناخبة	تضم	عددًا	من	املواطنني،	حيحُ

أعضاءها	حاّكم	اإلمارات	املختلفة.	ويذكر	أن	عدد	أعضاء	اهليائت	الناخبة	قد	مّت	مضاعفته	عام	2011	حيث	يبلغ	عدد	الّناخبني	اليوم	12	ألًفا	

40		املصدر	نفسه،	املواد		144	- 146
http://www.uaecabinet.ae/Arabic/UAEGovernment/Pages/ 	.50  – 	46 املواد	 	،1996 لعام	 املتحدة"،	 العربية	 اإلمارات	 دولة	 "دستور	 راجع:  	 	41

constitution_1_4.aspx
42		املصدر	نفسه،	املواد	51-54
43		املصدر	نفسه،	املواد	55-67

  ال يفصل بين الّسلطات الّتنفيذيّة والّتشريعّية والقضائّية، ويكتفي بالّنّص على 
استقالل القضاء. 
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أبوظيب	2400	ناخب،	وعدد	مقاعدها	يف	املجلس	مثانية،	ومثلها	ديب،	والشارقة	1800	ناخب	وهلا	ستة	مقاعد،	ومثلها	 موّزعني	عىل	النحو	التايل: 

رأس	اخلمية.	أما	مجعان	وأم	القيوين	والفجرية	فللّك	مهنا	1200	ناخب،	وأربعة	أعضاء	يف	املجلس	للّك	إمارة.

	الوطين	مبناقشة	القوانني	االحّتادّية	اليت	تحُْعرض	هيلع	من	قبل	جملس	الوزراء،	مبا	يف	ذلك	مشاريع	القوانني	املالّية،	وله	أن	 						وخيتّص	املجلسحُ

يحُوافق	علهيا	أو	يحُعّدهلا	أو	يرفضها.	إال	أّن	دوره	يف	هذا	الشأن	هو	استشاري	فقط،	وغري	ملزم.	وليس	لملجلس	صالحّيات	رقابّية44.

ليا،	وحمامك	ابتدائّية،	ويفصل	بني	اختصاصاهتا45. القضاء االحّتادي:		وينّص	الّدستور	عىل	استقالله	مكا	يحُشلّك	حممّكة	احّتادّية	عحُ

	احلقوق	واحلّرّيات	العامة	عىل	املساواة	أمام	القانون،	وعدم	المّتيزي	بني	املواطنني	بسبب	األصل	أو	املوطن	أو	العقيدة	الّدينّية	أو	 					وينص	بابحُ

املركز	االجمتايع،	إال	أنه	ال	يأيت	عىل	ذكر	المتيزي	بسبب	اجلنس.		مكا	حيظر	الّتعذيب	واملعاملة	احلاّطة	بالكرامة،	وينّص	عىل	مضان	حّق	احملامكة	

مثل	 العادلة،	وحّرية	الّتنقل،	وحّرية	الّرأي	والّتعبري	واملراسالت	والقيام	بشعائر	الّدين،	وحّرية	االجمتاع	وتكوين	امجلعّيات	والّتقايض،	إاّل	أنه	– 

ّددها	القانون46.	 بقّية	دساتري	اخلليج	- جيعل	ممارسة	هذه	احلقوق	مرهونًا	بالّضوابط	اليت	حيحُ

عمان

ان	آخر	دولٍة	يف	اخلليج	تتبىّن	نظامًا	أساسّيًا،	حيث	أصدر	السلطان	قابوس	بن	سعيد	مرسومًا	بالّنظام	األسايس	لسلطنة	معان	 				اكنت	سلطنة	معحُ

يف	6	نومفرب	1996م		ومببادرٍة	منفردة،	وال	ميكن	مبوجب	الّنظام	األسايس	إجراء	أّي	تعديل	هيلع	إال	مبرسوٍم	يصدره	الّسلطان47.			

	األسايس	عىل	تشكيل	 					وال	ينّص	الّنظام	األسايس	عىل	الفصل	بني	الّسلطات،	بل	يكتيف	بالنّص	عىل	استقاللّية	القضاء.	مكا	ينّص	الّنظامحُ
”جملس	معان“ والذي	يضّم	جملس	شورى	منتخب،	وجملس	دّولة	معنّي.48

طاع،	 س،	وأمره	محُ 					ويحُعيط	الّنظام	األسايس	صالحّياٍت	شبه	مطلقة	للّسلطان،	فهو	رئيس	الّدولة	وقائد	القّوات	املسّلحة،	وذاته	مصونة	ال	متحُ

وله	صالحّية	رائسة	جملس	الوزراء،	أو	تعيني	رئيس	جملس	الوزراء	وإعفائه	من	منصبه،	وتعيني	نّواب	رئيس	جملس	الوزراء	والوزراء	وإعفاهئم،	

وإصدار	القوانني	والّتصديق	علهيا،	وتوقيع	املعاهدات	واالتفاقّيات	الّدولّية	وإصدارها،	وتعيني	كبار	القضاة	وإعفاهئم،	وإصدار	العفو	أو	تفيف	

العقوبة49.

	مرسومًا	بتعديل	بعض	أحاكم	الّنظام	األسايس،	وإعطاء	بعض	الّصالحّيات	الّترشيعّية	والّرقابة	ملجلس	 					ويف	11	أكتوبر2011م؛	أصدَر	الّسلطانحُ

من	الّنظام	األسايس،	واليت	 معان،	وذلك	بعد	االحتجاجات	اليت	هشدهتا	الّسلطنة	خالل	عام	2011م.	واكن	أبرز	الّتعديالت	هو	تعديل	املادة	(6) 

ّدد	طريقة	اختيار	سلطان	جديد	بعد	شغور	املنصب.	تنّص	املادة	املحُعّدلة	عىل	أن	يقوم	جملس	العائلة	احلامكة	باختيار	سلطان	للبالد	خالل	ثالثة	 حتحُ

أيام	من	شغور	منصب	الّسلطان،	وإْن	مل	يمت	ذلك،	يقوم	جملس	الّدفاع	حبضور	رئييس	جملس	الّدولة	والّشورى،	وحبضور	رئيس	احملمكة	العليا	

وأْقدم	اثنني	من	نّوابه	بتثبيت	الخّشص	الوارد	امسه	يف	وصّية	الّسلطان،	واكن	جملس	الّدفاع	وحده	يف	الّسابق	خيتّص	بتثبيت	مْن	ورَد	امسه	يف	

الوصّية50.
44		املصدر	نفسه،	املواد	68-93

45		املصدر	نفسه،	املواد	94-109
46		املصدر	نفسه،	املواد	25	- 44

http://mola.gov.om/legals/alnethan_alasasi_leldawlah/leg.pdf	،81	املادة	معان"،	لسلطنة	األسايس	راجع: "الّنظام		47
48		املصدر	نفسه،	املواد	58	– 61
49		املصدر	نفسه،	املواد	41	– 54

http://www.mola.gov.om/maraseem/948/99-2011.pdf	،"الدولة	يف	األسايس	النظام	أحاكم	بعض	بتعديل	99/2011	راجع: "مرسوم		50

  ويُعطي الّنظام األساسي صالحّياٍت شبه مطلقة للّسلطان  

http://mola.gov.om/legals/alnethan_alasasi_leldawlah/leg.pdf
http://www.mola.gov.om/maraseem/948/99-2011.pdf
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األحاكم	املتعّلقة	بعضوّية	جمليس	الّدولة		والّشورى،	مبا	يف	ذلك	إجراءات	وضوابط	تعيني	أعضاء	جملس	 ّدد	تعديالت	املادة(58)   					مكا	حتحُ

	الّتأسييس	 ّدد	الّنظامحُ الّدولة،	وترحّش	وانتخاب	أعضاء	جملس	الشورى،	وفرتات	انعقاد	املجلسني،	وآليات	عقد	اجمتاعاهتام	وتصويهتام.	وال	حيحُ

عدد	أعضاء	املجلسني،	إال	أّن	الّتعديالت		تنّص	عىل	أال	يتجاوز	عدد	أعضاء	جملس	الّدولة		املحُعنّي	عدد	أعضاء	جملس	الّشورى	املحُنتخب.	ويضّم	

جملس	الّشورى	مبوجب	الّتعديالت	عضوًا	واحدًا	عن	لّك	واليٍة	ال	يتجاوز	ساّكهنا	الثالثني	ألًفًا	يف	تارخي	فتح	باب	الرّتشيح	وعضوين	مت	جتاوز	

	ساّكن	الوالية	هذا	احلّد	يف	ذات	التارخي51.	ويحُذكر	أّن	جملس	الّشورى	احلايل	يضّم	أربعا	ومثانني	عضوًا،	بيمنا	يضّم	جملس	الّدولة	ثالثًا	 عددحُ

ومثانني	عضوًا.

كذلك	إعطاء	جملس	معان	بغرفتيه	صالحّيات	ترشيعّية،	بعد	أن	اكن	مؤّسسة	استشارّية	ال	تحُقّدم	سوى	مرئّيات	 					مشلت	تعديالت	املادة(58)  

إلقرارها	أو	تعديلها	مث	 ال	مشاريع	القوانني	اليت	تعّدها	احلكومة	إىل	جملس	معان	(الشورى	والّدولة)  لزمة.	فيتعنّي	اآلن	أن	حتحُ وتوصّيات	غري	محُ

رفعها	مبارشة	إىل	الّسلطان	إلصدارها،	ويف	حال	إجراء	تعديالت	من	قبل	املجلس	عىل	مرشوع	القانون؛	فللسلطان	أن	يرّده	إىل	املجلس	إلعادة	

	األسايس	مصري	القانون	يف	حال	عدم	الّتوافق	بني	املجلس	والّسلطان	عىل	 	الّنظامحُ ّددحُ الّنظر	يف	تلك	الّتعديالت	مث	رفعه	ثانية	إىل	الّسلطان.	وال	حيحُ

الّتعديالت.	مكا	أن	صالحّية	إقرار	القوانني	تستثين	مشاريع	االتفاقّيات	الّدولّية،	فيكتيف	الّنظام	األسايس	بالمّساح	بإحالة	مشاريع	االتفاقّيات	

الّتعديالت،	أن	يصدر	 الوزراء.	وللسلطان،	مبوجب	 الّشورى	إلبداء	مرئّياته	بشأهنا	وعرضها	عىل	جملس	 االقتصادّية	واالجمتاعّية	إىل	جملس	

ّدد	إلزامّية	 مراسمي	سلطانّية	هلا	قّوة	القانون	فميا	بني	أدوار	االنعقاد	وخالل	فرتة	حّل	جملس	الشورى	وتّوقف	جلسات	جملس	الّدولة،	دون	أن	حيحُ

إقرارها	أو	الّتصديق	علهيا	من	قبل	املجلسني	بعد	انعقادمها52.

					كذلك	منحت	تعديالت	املادة	(58) جملس	معان	بغرفتيه	حّق	اقرتاح	مشاريع	القوانني،	وإحالهتا	للحكومة	لدراسهتا	وإعادهتا	لملجلس	إلقرارها	

ال	مرشوعات	خطط	الّتمنية	واملزيانّية	الّسنوّية	للّدولة	ملجلس	الّشورى	مث	جملس	الّدولة	ملناقشهتا	 أو	تعديلها	وإصدارها.	مكا	نّصت	عىل	أن	حتحُ

لزمة	للحكومة،	وتكتيف	الّتعديالت	بإلزام	جملس	الوزراء	أن	خيطر	املجلسني	مبا	مل	يأخذ	 وتقدمي	الّتوصّيات	بشأهنا.	إاّل	أّن	هذه	الّتوصّيات	ليست	محُ

به	من	توصياهتام	يف	هذا	الّشأن	مع	بيان	األسباب.

(وزراء	اخلدمات	 الوزراء	 أن	يستجوب	بعض	 اآلن	 بإماكنه	 بات	 رقابّية	حمدودة،	حيث	 الّشورى	صالحّيات	 الّتعديالت	جملس	 			مكا	منحت	 	 	

يف	األمور	املتعّلقة	بتجاوز	صالحّياهتم	باملخالفة	للقانون،	ومناقشة	ذلك	ورفع	نتيجة	ما	يتوّصل	إليه	يف	هذا	الّشأن	إىل	الّسلطان.	مكا	عىل	 فقط) 

وزراء	اخلدمات	تقدمي	تقارير	سنوّية	عن	مراحل	تنفيذ	املشاريع	اخلاصة	بوزاراهتم،	ولملجلس	دعوة	أّي	مهنم	لتقدمي	بياٍن	عن	األمور	الّداخلة	يف	

اختصاصه	ومناقشته	فهيا53.

					ويضّم	الّنظام	األسايس	مواّد	تنّص	عىل	محاية	احلقوق	واحلّرّيات	العامة،	مثل	احلّرّية	الخّشصّية	وحّرّية	الّرأي	والّتعبري	وحّرية	الّصحافة	

والّطباعة	والّنرش	واالجمتاع،	وحّرية	تكوين	امجلعّيات	عىل	أسٍس	وطنّية	وسملّية،	يف	حدود	الّضوابط	اليت	يبّيهنا	القانون54.

51		راجع: املصدر	الّسابق.

52		راجع: املصدر	الّسابق.

53		راجع: املصدر	الّسابق.
54		راجع	: "النظام	األسايس	لسلطنة	معان"،	املواد	15	– 40
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المملكة العربّية الّسعوديّة

	فهد	بن	عبد	العزيز	آل	سعود	الّنظام	األسايس	للحمك	يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية	عام	1992م.	وقد	صاغت	مسّودة	الّنظام	 					أصدر	امللكحُ

األسايس	جلنة	مّت	تشكيلها	بأمٍر	مليك،	مث	صدَر	الّنظام	بأمٍر	مليك.	ويمّت	تعديل	الّنظام	األسايس	بأمر	مليك	أيضًا.	وباملقارنة	مع	دساتري	بايق	

	عىل	عدٍد	من	املبادئ	العامة	واخلطوط	العريضة	اليت	تغيط	 دول	جملس	الّتعاون،	فإّن	الّنظام	األسايس	الّسعودي	هو	األقل	تفصيلًا،	حيث	يقترصحُ

شلّك	الّدولة	ونظام	احلمك	فهيا	وهّويهتا،	ومقّومات	املجمتع	الّسعودي،	واحلقوق	والواجبات	العامة،	واملبادئ	االقتصادّية	والّشوئن	املالّية،	وأجهزة	

	الّنظام	األسايس	لململكة	العربّية	الّسعودّية	مسات	الّدستور	شلكّيًا،	إال	أّن	ماّدته	األوىل	تنيف	عنه	صفة	 الّرقابة	ومسوئلياهتا	بشلك	عام.	وحيملحُ

الّدستورّية،	حيث	تنّص	عىل	أّن	دستور	اململكة	هو	القرآن	والّسنة55.

					وحبسب	الّنظام	األسايس،	فإّن	اململكة	العربّية	الّسعودّية	تتخذ	من	القرآن	والّسنة	مصدرًا	لألحاكم	والّترشيع	وتنظمي	الّدولة،	مكا	تسمتّد	

رشعّيهتا	وسيادهتا	من	مرجعّية	اإلسالم،	بدلًا	من	الرّشعّية	الّشعبّية	اليت	تتجىّل	عادة	يف	الّنصوص	الّدستورّية	اليت	جتعل	من	الّشعب	مصدرًا	

ّدد	الّنظام	األسايس	أنواع	الّسلطات	يف	الّنظام	الّسعودي،	ويه	الّسلطة	القضائّية	والّسلطة	التنفيذّية	والّسلطة	الّتنظميّية.	وال	يوجد	 للّسلطات.	وحيحُ

سلطة	ترشيعّية،	إذ	أّن	الّنظام	ينّص	عىل	أّن	الّترشيع	إهلي	مصدره	الكتاب	والّسنة.	مكا	ينّص	عىل	استقالل	القضاء	عن	أّي	سلطٍة	أخرى	غري	

سلطة	الرّشيعة	اإلسالمّية56.

					وخبالف	دساتري	بايق	دول	جملس	الّتعاون	مل	يكتف	الّنظام	األسايس	الّسعودي	بذكر	مرجعّية	الرّشيعة	اإلسالمّية	يف	سياق	الّترشيع،	بل	

نّص	يف	ماّدته	الّسابعة	عىل	أن	الكتب	والّسنة	مها	احلامكان	عىل	الّنظام	األسايس	واكفة	األنمظة	األخرى.	كذلك	حتتوى	مجيع	املواد	اليت	تصّف	
هيلكّية	مؤّسسات	الّدولة	ومبادئ	احلمك	عىل	مصطلحات	تحُسبغ	علهيا	صفة	الرّشعية	اإلسالمّية.57

				وينّص	الّنظام	األسايس	عىل	أن	نظام	احلمك	يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية	هو	نظام	مليك	ورايث،	وأن	امللك	هو	رئيس	احلكومة،	ويبايعه	املواطنون	

عىل	كتاب	اهلل	وسّنة	رسوله	وعىل	المّسع	والّطاعة،	وأّن	احلمك	يسمتّد	سّلطته	من	كتاب	اهلل	وسّنة	رسوله،	ويقوم	عىل	أساس	العدل	والّشورى	

واملساواة	وفق	الرّشيعة	اإلسالمّية58.

					ولمللك	مبوجب	الّنظام	األسايس	صالحّيات	مطلقة،	فهو	رئيس	جملس	الوزراء،	ويحُعنّي	ويحُعيف	الوزراء	بأمر	مليك،	ويرمس	الّسياسات	العامة،	

ويضع	األنمظة	والّلواحئ	ويربم	املعاهدات	ويصدرها،	ويعنّي	القضاة	ويحُعفهيم،	وينّفذ	أحاكم	القضاء،	وهو	قائد	القّوات	العسكرّية59.

الذي	أحُصدر	عام	 					وينّص	الّنظام	األسايس	عىل	تشكيل	جملس	للّشورى60.	ويحُنظم	معل	جملس	الّشورى	نظام	منفصل(نظام	جملس	الشورى) 

1992	مث	مّت	تعديله	عام	2003م،	ومبوجبه	يمّت	تشكيل	املجلس	من	150	عضوًا،	ويحُعّينون	بأمر	مليك.	ولملجلس	أن	يحُبدي	رأيه	يف	الّسياسات	العامة	

http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/ 	،1 املادة	 السعودية"،	 العربية	 اململكة	 يف	 للحمك	 األسايس	 "النظام	 راجع:  	 	55
/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+One

56		راجع: املصدر	نفسه،	املواد	44	– 46
57	راجع: املصدر	نفسه: املادة		7

58		راجع: املصدر	نفسه،	املادة	5-8
59		راجع: املصدر	نفسه،	املادة	5	و55	- 66

60		راجع: املصدر	نفسه،	املادة	68

  الّنظام األساسي الّسعودي هو األقل تفصياًل، حيث يقتصُر على عدٍد من المبادئ 
العامة والخطوط العريضة  
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	اخلطط	العاّمة	واألنمظة	والّلواحئ	واالتفاقّيات	واملعاهدات	والّتقارير	الّسنوّية	احلكومّية،	ويحُبدي	الّرأي	بشأهنا	بصفٍة	استشارّية.	 للّدولة،	ويناقشحُ

وليس	لملجلس	صالحّيات	رقابّية،	فالوزراء	مساءلون	أمام	امللك	وحده.

	أمرين	ملكيني	يف	11	يناير	2013م	نّص	أّوهلام	عىل	 	عىل	الّرجال	حت	عام	2013م،	حيث	أصدَر	امللكحُ 			واكنت	عضوية	جملس	الّشورى	تقترصحُ

تعديل	لّك	من	املادة	الّثالثة	من	نظام	الّشورى،	لتحُحدِّد	نسبة	متثيل	املرأة	مبا	ال	يقّل	عن	%20	من	أعضاء	املجلس	البالغ	عددمه	150	عضوًا	خبالف	

الرئيس،	واملادة	الّثانية	والعرشين	لتنّص	عىل	مراعاة	مشاركة	املرأة	يف	الّلجان،	والتأكيد	عىل	الزتام	املرأة	العضو	بضوابط	الرّشيعة	اإلسالمّية	

يف	عضوّيهتا.

	

				أّما	األمر	املليك	الّثاين	فقد	نّص	عىل	تعيني	أعضاء	جملس	الّشورى،	ومّض	ثالثني	امرأة	لعضويته61.	

					ويضمن	الّنظام	األسايس	الّسعودي	حّق	األمن،	وحّرية	الّتنقل،	وحرمة	املسكن،	ورّسّية	املراسالت،	وحّق	الّتعلمي	والعمل،	وامللكية.	إال	أنه	- 

ال	حيتوي	عىل	أّي	مضاناٍت	بشأن	حّرية	االعتقاد،	أو	ممارسة	الّشعائر	الّدينّية،	أو	حّرية	الّتعبري	أو	 وخبالف	بايق	دساتري	دول	جملس	الّتعاون	- 

املساواة	بني	املواطنني.	مكا	ال	يذكر	حّرية	العمل	الّسيايس	أو	تشكيل	الّنقابات	أو	امجلعّيات	الّسياسّية	أو	التعبري	عن	الّرأي	الّسيايس،	بأّي	شلك	

من	األشاكل.	مكا	أنه	ال	حيتوي	عىل	أّي	مضاناٍت	بشأن	منع	الّتعذيب	أو	سوء	املعاملة62.

	

http://www.mofa.gov.sa/m/ar/info/Pages/viewarticle.aspx?pageurl=/ 29/2/1434هـ،	 بتارخي	 	45  / أ	 رمق	 	 رمق	 املليك	 األمر	 راجع	 	 	61
ServicesAndInformation/news/statements/Pages/ArticleID201311118937344.aspx

43http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/  - 	23 املواد	 السعودية"،	 العربية	 اململكة	 يف	 للحمك	 األسايس	 "النظام	 راجع:  	62
/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+One

http://www.mofa.gov.sa/m/ar/info/Pages/viewarticle.aspx?pageurl=/ServicesAndInformation/news/statements/Pages/ArticleID201311118937344.aspx
http://www.mofa.gov.sa/m/ar/info/Pages/viewarticle.aspx?pageurl=/ServicesAndInformation/news/statements/Pages/ArticleID201311118937344.aspx
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+One/
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+One/
http://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraArabic/internet/Laws+and+Regulations/The+Basic+Law+Of+Government/Chapter+One/
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2.3 ملف: دور الّتنظيمات الّنقابّية في المجتمع المدني في دول مجلس التعاون

	احلديث	عن	دور	املجمتع	املدين	يف	الّدول	العربّية	يف	الوقت	احلايل،	ال	سميا	يف	خضّم	االنتفاضات	العربّية،	إال	أن	هناك	حّشًا	يف	 					كرثحُ

الدراسات	املعّمقة	اليت	تبحث	يف	املقصود	من	املجمتع	املدين	عىل	مستوى	الّسياق	العريب.	

					يحُعّرف	عزيم	بشارة	املجمتع	املدين	عىل	أنه	”جممتع	يحُعيد	إنتاج	ذاته	مكجمتع	من	األفراد	األحرار	القادرين	عىل	الّتعاقد	خارج	إطار	الّدولة،	

ّوهلا	من	الرّضائب“63.	وهنا،	ال	يعين	الرّتكزي	عىل	استقاللّية	 والقادر	عىل	إعادة	إنتاج	ذاته	خارج	الّدولة،	ويف	عالقة	استقالل	نسيب	معها،	وميحُ

املجمتع	املدين	عن	إطار	الدولة	بأّنه	مستقّل	عن	نظام	اإلنتاج	الّسائد.	فاالقتصاد	الّرييع،	عىل	سبيل	املثال،	يلعب	دورًا	مملوسًا	يف	احلؤول	دون	

قيام	جممتع	مدين،	وفق	الّتعريف	املذكور	أعاله،	وذلك	من	حيث	إّنه	يحُكّرس	العمتاد	املواطنني	عىل	مكرمات	الّدولة	ورعايهتا،	ويحُكّرس	- بالّتايل	- لعدم	

استقاللّية	املجمتع	عن	الّدولة.	لكن،	ال	خالف	عىل	أن	الّنقابات	العاملّية	تحُشلّك	جزءًا	أساسّيًا	من	أّي	جممتٍع	مدين.	

				يف	هذا	امللف،	حناول	تسليط	الّضوء	عىل	احلّرّيات	والّتجّمعات	الّنقابّية	يف	دول	جملس	التعاون.	

الحّرية النقابّية والّديمقراطّية

					احلّرّية	الّنقابّية	والّدميقراطّية	مفهومان	مرتابطان،	ولكامها	يحُعّد	أساسًا	أو	مؤرّشًا	عىل	اآلخر،	وجودًا	أو	عدمًا.	فبقدر	اّتساع	مساحة	احلّريات	

ارسة	 	مساحة	ممارسة	الّدميقراطّية	يف	إطارها	العام،	والعكس	حصيح،	إذ	أن	وجود	الّنظام	الّدميقرايط	يحُعّد	مسألة	أساسّية	يف	ممحُ الّنقابّية؛	تّتسعحُ

احلقوق	الّنقابّية	حبّرّية64.

	من	 نيت	العديدحُ 	مبدأ	احلّرّية	الّنقابّية	ركزية	هامة	يف	جمال	الّتنظمي	الّنقايب،	وهو	جْحر	الّزاوية	يف	القانون	النقايب65،	وهلذا	فقد	عحُ 					ويحُشلّكحُ

االتفاقّيات	الّدولّية	املعنّية	حبقوق	االنسان،	وكذلك	االتفاقّيات	الّصادرة	عن	منمظة	العمل	الّدولّية؛	هبذا	املبدأ	عنايًة	كبرية،	وذلك	إىل	حدٍّ	اعتربت	

املنمّظة	احرتاَم	احلقوق	الّنقابّية	ال	يقّل	أمهّيًة	عن	احرتام		حقوق	اإلنسان	األساسّية66.

					إّن	حقوق	العاّمل	يف	حّرية	الّتنظمي،	وتشكيل	الّنقابات	واالنضامم	إلهيا،	واحلّرية	يف	الّتفاوض	امجلايع؛	من	احلقوٌق	الّثابتة،	مبوجب	القانون	

	حبّق	لّك	خشص	”يف	تكوين	الّنقابات	واالنضامم	إلهيا	عىل	قصد	تعزيز	مصاحله	 الّدويل	حلقوق	اإلنسان.	فاإلعالن	العاملي	حلقوق	اإلنسان	يعرتفحُ

الّدويل	 العهد	 الّدويل	اخلاص	باحلقوق	املدنّية	والّسياسّية،	ويف	 العهد	 االقتصادّية	واالجمتاعّية	ومحايهتا“.	ويرد	هذا	احلّق	بتفصيٍل	أكرب	يف	

القانون	الّدويل	حلقوق	اإلنسان،	 إىل	جانب	اإلعالن	الّدويل	-  اخلاص	باحلقوق	االقتصادّية	واالجمتاعّية	والثقافّية،	حيث	يحُشلك	هذان	العهدان	- 

واللذين	يحُشلّكان	مصدرين	مرجعيني	ومرشدين،	يعكسان	املامرسات	الّدولّية	الّسائدة	حاليًا67.

					وتناول	قضّية	الّتنظمي	الّنقابّية،	واحلّرّيات	الّنقابّية	يف	دول	جملس	الّتعاون،	البد	وأن	تمّت	يف	سياق	مدى	توافقها	أو	تعارضها	مع	معايري	العمل	

الّدولّية	املعنية	حبّق	الّتنظمي،	وحّق	املحُفاوضة	امجلاعّية،	وحّق	اإلرضاب.	وهذه	احلقوق	مجيعها،	تحُشلّك	أمه	اتفاقّيات	منمظة	العمل	الّدولية	رمق	(87) 

املحُتعّلقة	حبّق	الّتنظمي	واملفاوضة	امجلاعّية،	بشلٍك	خاص،	واالتفاقّيات	 اخلاصة	باحلّرّية	الّنقابّية	ومحاية	حّق	الّتنظمي	الّنقايب،	واالتفاقّية	رمق	(98) 

63		عزيم	بشارة،	"املجمتع	املدين: دراسة	نقدّية"،	(املركز	العريب	لألحباث	ودراسة	الّسياسات،	2007)،	ص	73			
64		منمظة	العمل	الّدولّية،	"احلّريات	الّنقابّية"،	ص	27.

65		صالح	محم	دياب،	"الوسيط	يف	رشح	أحاكم	قانون	العمل	والتأمينات	االجمتاعية	يف	البحرين"،	ص345
66		"تقرير	جلنة	احلريات	النقابية" 279،	القضية	1584	الفقرة	462	و"التقرير" 281	القضية	1552	الفقرة	324

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae0307arweb.pdf	،2007م	مارس	االمارات"،	يف	العمل	قانون	مرشوع	حول	ووتش	رايتس	"هيومن	تقرير		67

  الحّريّة الّنقابّية والّديمقراطّية مفهومان مترابطان، وكالهما يُعّد أساسًا أو مؤّشرًا 
على اآلخر  

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae0307arweb.pdf
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املحُشلكة	إلعالن	املبادئ	واحلقوق	األساسّية	يف	العمل	بشلك	عام،	وهو	إعالن	ملزٌم	للّدول	مبجرد	انتساهبا	ملنمظة	العمل	الّدولّية68.

					من	حيث	حّرية	الّتنظمي؛	يتوّجب	أن	يكون	للعاّمل	- ودون	أّي	متيزي	- احلّق	يف	تكوين	منمظاٍت	خيتاروهنا،	ودون	ترخيص	سابق.	وكذلك	احلّق	يف	

االنضامم	إىل	هذه	املنمّظات	لتعزيز	مصاحلهم	والّدفاع	عهنا،	برشط	التقّيد	بلواحئ	هذه	املنمظات.	مكا	ملنمظاهتم	حّرية	تكوين	احتادات،	واحتادات	

عامة،	أو	االنضامم	إلهيا،	سواء	عىل	املستوى	احمليّل	أو	الّدويل69.

	مصطلح	العامل،	يف	هذا	اإلطار،	إىل	مجيع	املوّظفني	والعاّمل	يف	القطاعني	العام	واخلاص.	ويحُستثىن	من	هذا	الّشول،	فإّن	القّوات	 					وينرصفحُ

املسّلحة	والرّشطة	جيب	أن	تتوافر	آلية	لتنظمي	هذا	احلّق	مضن	القوانني	احملّلية.	

					ويدخل	يف	إطار	مبدأ	حّرية	الّتنظمي	أيضًا	أن	يكون	ملنمّظات	العاّمل	احلّق	يف	وْضع	دساتريها	ونحُمظها	الّداخلية	اليت	حتمك	معلها،	وكذلك	آلّيات	

عّقب	علهيا	من	أّية	سلطٍة	إدارّية. انتخاب	ممّثلهيا	وهيائهتا	القيادّية،	وكيفّية	إدارة	نشاطاهتا	وبراجمها،	دون	محُ

ّدد	بعض	اإلجراءات	فميا	يتعّلق	مبا	جيب	أن	 وإْن	اكن	هلا	أن	حتحُ 					ويف	هذا	الشأن،	تذهب	جلنة	احلّريات	الّنقابّية	إىل	أّن	الّسلطات	الوطنّية	- 

إاّل	أّن	تلك	االشرتاطات	جيب	أن	تكون	شلكّية	الّطابع،	وأاّل	تضع	تلك	الّدساتري	واألنمظة	 يتضّمنه	دستور	املنمظة	الّنقابّية	أو	نظامها	الداخيل	- 

إىل	رشط	املوافقة	املحُسبقة	من	قبل	الّسلطات	العامة70.

					أّما	فميا	يتعّلق	حبّق	الّتنظمي	واملفاوضة	امجلاعّية،	واليت	تتحّدد	معايريها	يف	اتفاقية	منمظة	العمل	الّدولّية	رمق	(98)؛	فيمّت	التأكيد	عىل	وجوب	

متّتع	العاّمل	حباميٍة	اكفيٍة	من	لّك	معل	ينطوي	عىل	متيزي	يف	جمال	االستخدام	بسبب	انمتاهئم	النقايب،	سواء	من	حيث	جْعل	استخدام	العامل	

مرشوطًا	بـانضاممه	إىل	نقابة،	أو	تّليه	عن	عضوّيهتا،	أو	ترسحيه	بناءًا	عىل	ذات	الّسبب.

النقابات في الخليج
	إىل	تنظمياٍت	نقابّية	فاعلة	قادرة	عىل	أن	تلعَب	دورًا	حمورّيًا	يف	احلوار	االجمتايع،	وأن	تكون	عنرصًا	 					ومن	املعلوم	أّن	أغلب	دول	اخلليج	تفتقرحُ

فاعلًا	ومتفاعلًا	بني	أطراف	العمل	األخرى،	أو	أن	تكون	قادرة	عىل	املوازنة	بني	رغبة	الّطبقة	الّتجارّية	يف	زيادة	أرباحهم	عىل	حساب	احلقوق	العاملّية	

والنقابّية.

					وتعود	أسباب	الّضعف	يف	احلركة	الّنقابّية	والعاملّية	يف	املنطقة	إىل	عّدة	عوامل،	أمّهها	طبيعة	الّنظم	الّسياسّية	احلامكة	يف	املنطقة.	والعامل	

الثاين	يمتّثل	غلبة	العاملة	املهاجرة	عىل	القوى	العاملة،	حيث	باتت	نسبة	العاملة	املواطنة	يف	بعض	الّدول	يف	اخلليج	- من	إمجايل	القوة	العاملة	- ال	

تتجاوز	%20		وأغلهبا	ترتّكز	يف	القطاع	العام71.	أما	العامل	الّثالث	فيعود	إىل	اقتصار	تأسيس	النقابات،	يف	العديد	من	دول	اخلليج،	عىل	القطاع	

اخلاص	دون	القطاع	احلكويم،	عملًا	أّن	القطاع	األخري	ميتاز	بالكثافة	العاّملية	الوطنّية.

					وبشلك	عام،	تحُعّد	احلّريات	الّنقابّية	يف	دول	اخلليج	شبه	معدومة،	رمغ	تنظميها	قانونّيًا	يف	بعض	الّدول،	مكا	أّن	حّق	تأسيهسا	حمصوٌر	يف	

قّيد	بالكثري	من	االشرتاطات	واالجراءات	اليت	تحُفِقد	االرضاب	معناه. غالب	الّدول	بالعاملة	املواطنة،	دون	العاملة	املهاجرة.	أما	حّق	االرضاب؛	فهو	محُ

لعام	 لعام	1948،	االتفاقية	اخلاصة	حبق	التنظمي	واملفاوضات	امجلاعية	رمق	/98/  68		االتفاقيات	اليت	تحُشلّك	إعالن	املبادئ	يه	االتفاقية	اخلاصة	باحلريات	النقابية	رمق	/87/ 
لعام	1957،	اتفاقية	احلد	األدىن	الستخدام	 لعام	1930،	اتفاقية	إلغاء	العمل	اجلبـري	رمق	/105/  1949،	اتفاقية	القضاء	عىل	مجيع	أشاكل	العمل	اجلربي	أو	القرسي	رمق	/29/ 
 /111/ اتفاقية	القضاء	عىل	المتيزي	باالستخدام	واملهنة	جبميع	أشاكله	رمق	 لعام	1999،	  /182/ اتفاقية	حظر	أسوأ	أشاكل	معل	األطفال	رمق	 لعام	1973،	  /138/ األطفال	رمق	

لعام	1958،	اتفاقية	املساواة	باألجور	رمق	/100/ لعام	1951.
69		منمظة	العمل	الّدولّية،	"دليل	معايري	العمل	الدولية"،	ص	17

70		املصدر	نفسه،	ص	106
http://www.emaratalyoum.com/business/  :املوقع	اليوم"،	"اإلمارات	مقميون- حصيفة	يف2010	بالدولة	العاملة	القوى	من	٪	85	71

local/2011-04-28-1.386224

   أغلب دول الخليج تفتقُر إلى تنظيماٍت نقابّية فاعلة قادرة على أن تلعَب دورًا 
محوريًّا في الحوار االجتماعي 

http://www.emaratalyoum.com/business/
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اإلمارات العربّية المتحدة:
					ينّص	دستور	دولة	اإلمارات	العربّية	املتحدة،	الّصادر	يف	العام	1971م،	عىل	صيانة	املجمتع	حلقوق	العامل،	وذلك	يف	ضوء	الّترشيعات	العاّملّية	

العاملية	املتطورة،	وحرية	تكوين	امجلعيات72.	إاّل	أّن	هذه	التوّجهات	ال	يوجد	هلا	صدى	يف	قانون	العمل	الّصادر	يف	العام	1980،	أو	قانون	املوارد	

	من	نصوصهام	أية	مواد	تحُنّظم	 البرشّية	يف	احلكومة	االحتادّية	الّصادر	مبوجب	املرسوم	بقانون	رمق	11	لسنة	2008،	فلكهيام	ال	حيتويان	يف	أيٍّ

العمل	الّنقايب،	أو	املفاوضة	امجلاعّية.

				وبنحٍو	إمجايل؛	ليس	هناك	جمال	يف	قانون	العمل	ملامرسة	األنشطة	النقابّية،	فهو	ال	يحمس	بتأسيس	الّنقابات	العاملّية،	وال	يحُنّظم	إجراءات	

ّدد	يف	القانون،	ولوزير	العمل	القدرة	عىل	التدّخل	إلهناء	أّي	إرضاب،	 عرتف	به	بشلٍك	حمحُ املفاوضة	امجلاعّية،	مكا	أّن	احلّق	يف	اإلرضاب	غري	محُ

وإجبار	العاّمل	عىل	العودة	للعمل.	وال	يحُحمس	للعاملني	يف	القطاع	العام	وحّراس	األمن	والعامل	املهاجرين	من	ممارسة	حّق	اإلرضاب،	وميكن	منع	

العامل	املهاجرين	الذين	يشاركون	يف	اإلرضاب	من	العمل	يف	اإلمارات	ملّدة	عام،	مكا	ميكن	أن	تتعّرض	تصارحي	معلهم	لإللغاء،	ومن	مث	تسفريمه	

خارج	البالد73.

				وال	خيتلف	األمر	مع	مسودة	قانون	العمل	اجلديد	اليت	نرشهتا	وزارة	العمل	يف	2007،	حيث	تعّرضت	إىل	الكثري	من	االنتقادات،	لكوهنا	

الّدولية	اخلاصة	حبقوق	 املعايري	 ”مقرّص	كثريًاعن	 بأّنه	 (هيومن	رايتس	ووتش)  الّنقابّية.	فقد	وصفته	 أّي	من	احلقوق	واحلّريات	 ال	حتتوي	عىل	

العامل“،	ودعت	إىل	إعادة	النظر	يف	هذا	القانون	محلاية	حّق	العاّمل	يف	الّتنظمي	والّتفاوض	امجلايع	واإلرضاب،	وكذلك	جلعله	يشل	املجموعات	

املستبعدة،	مثل	العاّمل	املزنليني74.	

عىل	أنه	”إذا	ترك	ثالثة	عىل	األقل	من	املوظفني	العامني	معلهم	أو	 				واجلدير	بالذكر	هنا،	أّن	قانون	العقوبات	اإلمارايت	ينّص	يف	املادة	(231) 

امتنعوا	معدًا	عن	تأدية	واجٍب	من	واجبات	وظيفهتم	متفقني	عىل	ذلك	أو	مبتغني	منه	حتقيق	غرض	غري	مرشوع؛	عوقب	لّك	مهنم	باحلبس	مّدة	ال	

تتجاوز	سنة.	وتكون	العقوبة	احلبس	إذا	اكن	الرتك	أو	االمتناع	من	شأنه	أن	جيعل	حياة	الناس	أو	حّصهتم	أو	أمهنم	يف	خطر	أو	اكن	من	شأنه	أن	

ّطل	مصلحة	عامة	أخرى	أو	اكن	اجلاين	حمّرضًا“. حيدث	اضطرابًا	أو	فتنة	بني	الناس،	أو	إذا	عحُ

	مساحًة	كبرية	لتأويل	النّص	بيد	الّسلطة	 ترتكحُ 				وبرمغ	أّن	هذا	النّص	يقترص	أمر	تطبيقه	عىل	املوظفني	العامني،	إاّل	أّن	صياغته	”الفضفاضة“ 

الّتنفيذّية،	وبالّتايل	قد	يفتح	املجال	للّتعّسف	يف	استخدام	هذا	النّص.

	بتأسيس	مجعّيات	ذات	طابٍع	 					ال	يوجد	قانون	يحُنّظم	معل	الّنقابات	املهنّية،	إاّل	أّن	قانون	امجلعّيات	واملؤّسسات	األهلّية	ذات	الّنفع	العام	يحمسحُ

مهين،	إال	أهنا	- ووفقًا	الشرتاطات	القانون	- ال	تعدوا	كوهنا	أندية	اجمتاعّية	ثقافّية،	ال	متت	إىل	العمل	النقايب	بصلة75.

					وقد	تعّرضت	لّك	من	مجعّية	احملامني	واملعملني	إىل	إجراءاٍت	من	الّسلطة	التنفيذية	يف	العام	2011،	حيث	مّت	حّل	جملس	إدارة	امجلعّيتني	

بقراراٍت	وزارّية،	وذلك	بسبب	الّتوقيع	عىل	بياٍن	يحُطالب	بتحقيق	الّدميقراطّية76.

					وفميا	يتعّلق	بأوضاع	العاملة	املهاجرة،	واليت	يف	غالهبا	تأيت	من	رشق	وجنوب	آسيا،	فإّن	اإلمارات	تحُعترب	من	الّدول	اليت	تحُصّنف	بوصفها	جمالًا	

تسود	فيه	ممارسة	العمل	اجلربي	واالجتار	بالبرش،	وذلك	رمغ	اجلهود	احلكومّية	”اجلادة“ يف	القضاء	عىل	هذه	اجلرامئ	حبّق	العاملة	املهاجرة77.

	
72		راجع:"دستور	دولة	اإلمارات	العربّية	املّتحدة"،	املادة	(20) و(33)

Annual Survey of violations of trade union rights 2012 – ITUC- http://survey.ituc-csi.org/United-Arab-Emirates. 	 	73
html?edition=336#tabs-3

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae0307arweb.pdf		،"العمل	قانون	مرشوع	عىل	وتوصيات	"مالحظات	ووتش،	رايتس	هيومن		74
http://www.msa.gov.ae/MSA/AR/Documents/Law1.pdfالقانون	(2) من	املادة	راجع		75

Annual Survey of violations of trade union rights 2012 – ITUC- http://survey.ituc-csi.org/United-Arab-Emirates. 	76
html?edition=336#tabs-3

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192368.htm "بالبرش	االجتار	حول	األمريكية	اخلارجية	وزارة	راجع: "تقرير	التفصيل،	من	لملزيد		 	77

   ليس هناك مجال في قانون العمل لممارسة األنشطة النقابّية، فهو ال 
يسمح بتأسيس الّنقابات العمالّية 

http://survey.ituc-csi.org/United-Arab-Emirates.html?edition=336#tabs-3
http://survey.ituc-csi.org/United-Arab-Emirates.html?edition=336#tabs-3
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae0307arweb.pdf
http://www.msa.gov.ae/MSA/AR/Documents/Law1.pdf
http://survey.ituc-csi.org/United-Arab-Emirates.html?edition=336#tabs-3
http://survey.ituc-csi.org/United-Arab-Emirates.html?edition=336#tabs-3
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2012/192368.htm
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قطر:
					ال	يشري	الّدستور	القطري	الّدامئ	إىل	حّق	تشكيل	الّنقابات	بشلٍك	رصحي،	إال	أّنه	نّص	عىل	جواز	تشكيل	امجلعّيات	املهنّية،	فميا	أحال	تنظمي	

العالقة	بني	العامل	وأرباب	العمل	إىل	القانون78.

				هذا	الّتجاهل	يف	الّنّص	عن	حّق	تأسيس	الّنقابات؛	وجَد	صداه	بوضوٍح	أكرث	يف	قانون	العمل	القطري،	والذي	حرص	الّتنظميات	العاملّية	بالّلجان	

العاّملّية	والّلجان	العامة	وصولًا	إىل	االحتاد	العام	لعامل	قطر،	فضلًا	عن	حرْص	العضوّية	يف	تلك	املنمظات	عىل	املواطنني	فقط.

					ومن	الّناحية	العملّية،	يحُعّد	تأسيس	نقابة	أو	جلنة	معالّية،	مكا	يحُعّرفها	القانون،	مسألة	يف	غايِة	الّصعوبة	بسبب	االشرتاطات	املحُعّقدة	اليت	

جلنة	إال	يف	املنشآت	 أّية	جلنة	مّعالّية	يف	قطر.	فال	ميكن	تأسيس	نقابة/  حّت	اليوم	-  ينّص	علهيا	الفصل	الثاين	عرش	من	القانون،	إذ	ال	توجد	- 

اليت	ال	يقّل	فهيا	عدد	العامل	القطريني	عن	مائة	عامل،	عملًا	بأّن	لكا	من	املوّظفني	والعاملني	يف	الوزارات	واألجهزة	احلكومّية	األخرى،	واهليائت	

واملؤّسسات	العامة،	والرّشاكت	اليت	تحُؤّسهسا	أو	تحُشارك	يف	تأسيهسا	قطر	للبرتول	أو	اليت	تسامه	فهيا،	والعاملني	يف	الرشاكت	القامئة	عىل	تنفيذ	

اتفاقيات	االستكشاف	واملشاركة	يف	اإلنتاج	واتفاقيات	وأقتسام	اإلنتاج	واتفاقيات	املشاريع	املشرتكة	يف	جمال	العمليات	البرتولّية	والّصناعات	

البرتوكمياوية،	وكذلك	الذين	تنظم	شؤون	توظيفهم	قوانني	خاصة،	مجيعهم	غري	مشولني	بأحاكم	القانون.

					وبالّنظر	إىل	حمدودّية	مسامهة	العامل	القطري	يف	القطاع	اخلاص،	واليت	ترتكز	أغلهبا	يف	الرّشاكت	البرتولّية	أو	املتعاقدة	معها؛	فإنه	قد	

	معلّيًا	تأسيس	نقابة	أو	جلنة	مّعالّية. يستحيلحُ

وبشلٍك	رصحي	عىل	عدم	جواز	تكوين	أكرث	من	جلنة	واحدة	يف	املنشأة،	أو	 					وال	يعرتف	قانون	العمل	بالتعّددّية	الّنقابّية،	إذ	نّصت	املادة	(116) 

أكرث	من	احتاد	معايل،	مكا	تتعارض	املادة	ذاهتا	مع	مبدأ	احلّرّية	يف	تشكيل	الّنقابة	وحّرية	تسيريها،	وذلك	عرب	منح	الوزير	سلطة	وْضع	الرّشوط	

واإلجراءات	اخلاصة	بتكوين	الّتنظميات	العاّملّية	والعضوّية	فهيا	ونظام	معلها.

					وجيزي	القانون	للوزير	حّل	املنمظة	النقابّية	إذا	ما	خالفت	احملظورات	املنصوص	علهيا	يف	القانون،	واليت		صيغت	عرب	مصطلحات	واسعة	

ّكن	الّسلطة	الّتنفيذّية	من	تفسريها	مكا	تراها	مناسبة،	مكا	ال	يحُنّظم	القانون	إجراءات	الّتظمّل	من	حّل	املنمظة	النقابية	بقرار	وزاري. املعىن،	قد	متحُ

عّقدة،	إذ	يشرتط	القانون	موافقة	ثالثة	أرباع	الّلجنة	العامة	لعامل	املهنة	أو	الّصناعة	عىل	 قّيد	بإجراءاٍت	طويلة	ومحُ 					وحّق	اإلرضاب	يف	قطر	محُ

االرضاب،	وليس	الّلجنة	يف	املنشأة،	إذا	ما	تعّذر	احلّل	الودي،	ومن	مث		منح	صاحب	العمل	مهلة	ال	تقّل	عن	أسبوعني	قبل	الرّشوع	يف	اإلرضاب.	

ويف	لّك	األحوال،	جيب	أن	توافق	الوزارة	عىل	تنظمي	اإلرضاب	بعد	الّتنسيق	مع	وزارة	الّداخلّية	فميا	يتعّلق	بزمان	وماكن	اإلرضاب.

الكهرباء	واملاء،	واملواينء	واملطارات	 البرتول	والغاز	والّصناعات	املرتبطة	هبام،	مثل	 	اإلرضاب	يف	املرافق	احليوّية،	ويه	 القانونحُ 				وحيظر	 	

دق	عىل	حياة	جزٍء	من	الّساكن	 	وجود	خطر	واحض	وحمحُ الفًا	ملعايري	العمل	الّدولّية	اليت	تفرتضحُ واملواصالت،	واملستشفيات،	ويحُعّد	هذا	احلظر	خمحُ

أو	مجيعهم	أو	سالمهتم	الخّشصّية	وحصهتم	إذا	ما	نحُّظم	إرضاٌب	يف	هذا	القطاع	أو	ذاك.

					ورمغ	أّن	القانون	يحُنّظم	املفاوضة	امجلاعّية،	إال	أهّنا	يف	إطار	غياب	احلّرّيات	الّنقابّية	ال	ميكن	أن	تحُنتج	آثارًا	ذات	فائدة	عىل	أوضاع	العامل.

					وسبق	أن	رّصح	وكيل	وزارة	العمل	بقرب	صدور	القرارات	الوزارّية	املحُنمّظة	للعمل	الّنقايب،	وعن	بدء	تأسيس	نقابة	معالّية،	إال	أّن	هذا	الّترصحي	

مل	جيد	له	موقعًا	للّتطبيق	لغاية	االنهتاء	من	إعداد	هذا	العمل79.

					ال	يوجد	يف	قطر	قانوٌن	للّنقابات	املهنّية،	ومّثة	مساٍع	لتأسيس	مجعّية	لملعملني،	إال	أن	وزارة	الشؤون	االجمتاعّية	مل	تعط	ترصحيًا	هلذه	امجلعية	

حت	كتابة	هذا	البحث.

http://www.gcc-legal.com/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2631&country=3	الدستور	(45) من	(30) واملادة	املادة	راجع		78
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1601&artid=187204	"العرب" القطرية	جريدة		79

   يُعّد تأسيس نقابة أو لجنة عمالّية... مسألة في غايِة الّصعوبة بسبب 
االشتراطات الُمعّقدة 

http://www.gcc-legal.com/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawID=2631&country=3
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1601&artid=187204
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				وتتعّرض	قطر	حاليًا	إىل	محالت	ضغط	كبرية	من	قبل	املنمظات	العاّملّية	الّدولّية	نتيجة	لملشاريع	الكبرية	اليت	تعمل	عىل	إنشاهئا	الستضافة	

كأس	العامل	يف	2002م.	وقد	تقّدم	مؤخرًا	لّك	من	االحتاد	الّدويل	للّنقابات،	ومقره	بروكسل،	واالحتاد	الّدويل	للبناء	واألخشاب،	ومقره	سويرسا؛	

بشكوى	ضّد	حكومة	قطر	لدى	منمظة	العمل	الّدولّية	بهتمة	تفّش	ظاهرة	العمل	اجلربي.

السعودية:
					خيلو	النظام	األسايس	يف	الّسعودية،	ومن	خلفه	قانون	العمل،	عن	أية	إشارة	إىل	احلّق	يف	تأسيس	الّنقابات	العاّملّية.	ويتواصل	هذا	الوضع	

يف	احلقوق	العاملّية	والّنقابية،	حت	بعد	صدور	قرار	من	جملس	الوزراء	يف	العام	2002م	والذي	أقّر	تشكيل	جلان	مّعالّية.

عرتف	به. 				ويحُعاقب	بالفصل	أو	الّسن	لّك	مْن	يؤّسس	نقابة،	ويف	حال	العاّمل	املهاجرين	يمّت	تسفريمه80،	مكا	أّن	حّق	اإلرضاب	غري	محُ

					ومبوجب	قرار	جملس	الوزراء؛	جيوز	تشكيل	جلان	مّعالية	يف	املنشآت	اليت	يبلغ	عدد	موظفهيا	100عامل	سعودي	أو	أكرث،	وذلك	بعد	اعمتاد	

رص	عضوية	اللجنة	العاملية	يف	املواطنني	 وزير	العمل	قرار	اللجنة	وتمسية	أعضاهئا،	وال	جيوز	تأسيس	أكرث	من	جلنة	يف	املنشأة	الواحدة.	وحتحُ

الّسعوديني	فقط.

				وال	تمتّتع	هذه	الّنقابات	بصالحّيات	واسعة	يف	املفاوضة	امجلاعّية	واحلوار	االجمتايع،	ويقترص	دورها	عىل	اقرتاح	توصّيات	بشأن	ظروف	

العمل	ومعايري	الّصحة	والّسالمة	واإلنتاجّية.	

بنسخ	من	حمارض	 الوزارة	 العاّملّية،	فضلًا	عن	موافاة	 الّلجنة	 انتداب	أخشاص	حلضور	اجمتاعات	 الرّشكة	 وإدارة	 العمل	 لوزير	 		وحيّق	 	 	 	

زي	للوزير	حّل	الّلجنة	العاّملّية	دون	تبيان	آلّية	للتّظمل	من	قرار	احلّل. اجمتاعاهتا،	مكا	جيحُ

				وأصدر	وزير	العمل	يف	أواخر	العام	2010م81	قرارًا		ينّص	عىل	تشكيل	الّلجنة	العامة	لّلجان	العاّملّية	يف	الّسعودية،	واليت	ستكون	مبثابة	احتاد	

معايل	جيمع	يف	عضويته	17	جلنة	معالية82،	ويه	املكّونة	فقط	يف	اململكة	لغاية	صدور	هذا	البحث،	مكا	حّدد	القرار	أمساء	أعضاهئا	ورئيهسا.

				وال	يوجد	قانون	للنقابات	املهنية،	إال	أن	مجعيات	لملهندسني	ولألطباء	موجودة،	ومتارس	أنشطهتا	بوصفها	أندية	اجمتاعّية.

الكويت:
من	 					تحُعّد	الكويت	أّول	دولة	يف	اخلليج	تحُرّشع	العمل	النقايب	مبوجب	قانون	العمل	الصادر	يف	العام	1964م،	والذي	استند	عىل	املادة	(43) 

دستورها،	واليت	نّصت	عىل	”حّرية	تكوين	امجلعّيات	والّنقابات	عىل	أسس	وطنّية	وبوسائل	سلمية	مكفولة	وفقًا	للرّشوط	واألوضاع	اليت	يبيهنا	

القانون،	وال	جيوز	إجبار	أحد	عىل	االنضامم	إىل	أي	مجعية	أو	نقابة“.

					وقد	أصدرت	الكويت	يف	العام	2010،	قانون	جديد	للعمل	حّل	حمّل	القانون	القدمي.	ونّظم	هذا	القانون	يف	بابه	اخلامس	تأسيس	الّنقابات	

العاّملّية	ومنمظات	أحصاب	األمعال.

					وحرية	تأسيس	الّنقابات	مكفولة	وينمظها	القانون.	وجتزي	املادة	98من	قانون	العمل	للعاملني	يف	القطاعني	احلكويم	والنفيط	من	تأسيس	

نقاباهتم	أسوة	بنظراهئم	يف	القطاع	اخلاص	يف	تأسيس	نقاباهتم،	وهو	ما	يحُعّد	خروجًا	عىل	ما	هو	سائد	يف	دول	جملس	التعاون،	حيث	حرْص	حّق	

تأسيس	النقابات	بعامل	وموظيف	القطاع	اخلاص.	

ّدد	القانون	حّدًا	أدىن	من	العاّمل	لتأسيس	الّنقابة،	إال	أنه	اشرتط	الكتساب	الّنقابة	الّصفة	القانونّية	موافقة	وزير	الشؤون	االجمتاعّية،	 					وال	حيحُ

Annual Survey of violations of trade union rights 2012 – ITUC- http://survey.ituc-csi.org/Saudi-Arabia.html?edition=336		80
http://snwc.org.sa/uploaded/1329304341.pdf	العاملية	للجان	الوطنية	اللجنة	تشكيل	قرار		81

http://snwc.org.sa/content.php?page_id=57	العاملية	للجان	الوطنية	اللجنة	موقع		82

  تُعّد الكويت أّول دولة في الخليج تُشّرع العمل النقابي بموجب قانون العمل  

   يخلو النظام األساسي في الّسعودية، ومن خلفه قانون العمل، عن أية إشارة 
إلى الحّق في تأسيس الّنقابات العّمالّية. 

http://survey.ituc-csi.org/Saudi-Arabia.html?edition=336
http://snwc.org.sa/uploaded/1329304341.pdf
http://snwc.org.sa/content.php?page_id=57
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والعمل	مبوجب	قرار	يصدره	يف	هذا	الشأن.

					والّتعّددّية	الّنقابية	مبوجب	القانون	مكفولة	عىل	مستوى	تأسيس	الّنقابات،	إذ	ال	يوجد	نّص	مينع	الّتعّددّية	الّنقابية	يف	إطار	املنشأة	أو	املهنة	

الواحدة،	إال	أن	ذات	القانون	مينع	يف	املادة	(106) الّتعددّية	الّنقابية	عىل	مستوى	االحتادات	العاّملية	العامة.

					ويف	اختالف	عن	قانون	العمل	القدمي،	ال	يشري	القانون	اجلديد	إىل	أحقية	العاّمل	املهاجرين	باالنضامم	للنقابات83،	مكا	أنه	ال	حيتوي	عىل	

محاية	قانونّية	للّنقابيني	من	المتيزي	أو	الفصل	بسبب	ممارسهتم	لنشاطهم	النقايب.

					ويتيح	القانون	حّرية	نسبّية	لملنمظة	الّنقابّية	من	وضع	نظامها	األسايس	وتسيري	أمعاهلا،	ال	جيوز	حّل	الّنقابة	أو	االحتاد	الّنقايب	إال	مبوجب	

حمك	قضايئ	بناًء	عىل	طلٍب	يحُقّدم	من	الوزارة	املختّصة.

نّظم	يف	القانون،	رمغ	تعّهد	احلكومة	الكويتّية	بتنظميه	يف	قانون	العمل	اجلديد،	إال	أن	العام	2012	هشد	موجة	 	ممارسة	اإلرضاب	غري	محُ 					وحقُّ

اخلاّصة	باحلّرّية	 من	اإلرضابات	العاّملّية	دعت	هلا	الّنقابات،	حيث	استندت	الّنقابات	عىل	مصادقة	الكويت	التفاقّية	منمظة	العمل	الّدولّية	(87) 

الّنقابّية	ومحاية	حّق	الّتنظمي،	ملامرسة	حّق	اإلرضاب.

				وللّنقابات	العاّملية	يف	الكويت	بعض	الصالحّيات	يف	املفاوضة	امجلاعّية،	إال	أن	إجراءاهتا	طويلة	نسبّيًا،	مكا	هلا	حّرية	االنضامم	لملنمظات	

العربّية	والّدولّية	رشيطة	إخطار	الوزارة	بذلك.	وحّق	الّتفّرغ	الّنقايب	منصوص	هيلع	قانونًا،	إال	أنه	موقوف	عىل	موافقة	رّب	العمل.

				ال	يوجد	تنظمي	قانوين	للنقابات	املهنّية،	ويحُنظم	املهنّيون	أنفهسم	يف	إطار	قانون	رمق	24	لسنة	1962	يف	شأن	األندية	ومجعّيات	النفع	العام.

البحرين:
					تحُعّد	البحرين	ثاين	دولة	يف	اخلليج،	بعد	الكويت،	تحُرشعن	العمل	النقايب،	برمغ	سنوات	الّنضال	الطويلة	اليت	خاضهتا	احلركة	الّنقابّية	البحرينّية	

من	أجل	تأسيس	الّنقابات	واالحتادات	العاّملّية،	ويه	أّول	دولة	يف	اخلليج	تحُفرد	قانونًا	خاص	للّنقابات	العاّملّية84.

					وقبل	صدور	قانون	النقابات	العاملية	يف	العام	2002؛	اكن	العمل	النقايب	مؤّطر	يف	جلان	مّعالّية	مضن	منشآت	ورشاكت	القطاع	اخلاص،	وال	

تمتتع	باحلّرية	يف	الّتنظمي	أو	املفاوضة	امجلاعية،	إذ	أصدرت	احلكومة	يف	العام	1979	مراسمي	بتشكيل	الّلجان	االستشارّية،	مث	الّلجنة	العاملية	

الّدامئة،	واتبعهتا	مبراسمي	عن	الّلجان	العاّملية	املشرتكة،	ومن	مّث	الّلجنة	العامة	لعاّمل	البحرين	العام	1983م85.

العاّملّية،	وتمتّتع	 النقابات	 2002	بشأن	 لسنة	 الّنقابات	العاملية	يف	البحرين	مكفولة	وفق	املرسوم	بقانون	رمق	(33)  				إمجالًا،	حّرية	تأسيس	

املنمّظات	الّنقابية	العاّملّية	بالخّشصّية	االعتبارّية	املستقلة	ابتداءًا	من	تارخي	ايداع	أوراق	تكويهنا	لدى	الوزارة.

زي	القانون	 ظر	تأسيس	احتادات	مّعالية	عامة،	رمغ	وجود	االحتاد	العام	لنقابات	معال	البحرين،	واالحتاد	احلّر	لنقابات	معال	البحرين،	وجيحُ 					وحيحُ

للّك	نقابتني	أو	أكرث	من	النقابات	العاملية	املتشاهبة	أن	تنشئ	فميا	بيهنا	احتادًا	نقابّيًا،	ويحُقصد	هبا	االحتادات	القطاعّية،	بيمنا	يكفل	القانون	التعّددّية	
زي	تأسيس	أكرث	من	نقابة	يف	املنشأة	الواحدة.86 الّنقابّية	يف	إطار	الّنقابات	العاّملّية،	حيث	جيحُ

				ومل	ميزّي	املحُرّشع	البحريين	بني	املواطن	وغري	املواطن	يف	حّرية	االنضامم	وتأسيس	املنمّظات	العاّملّية،	إال	أن	البحرين	حتظر	تأسيس	النقابات	

83		تنص	املادة	(72) من	قانون	العمل	الكوييت	1964	عىل: "ال	جيوز	للعامل		أن	ينضم		إىل	نقابة		إال	ا	إال	بلغ	من	العمر	مثانية	عرش	عاما	واكن	حسن	السرية	والسلوك	بشادة	
معمتدة	من	اجلهة	املختصة.	وجيوز	للعامل	غري	الكويتيني		إذا	توفر	فهيم	هذان	الرشطان	جبانب	حصوهلم	عىل	بطاقة	معل		أن	ينضموا		إىل	النقابة	دون		أن	يكون	هلم	احلق	يف		
أن	ينتخبوا		أحدمه	ليك	ميثلهم	ويبدي	وجهة	نظرمه	لدى	جملس		إدارة	النقابة،	وحيظر	عىل	العامل	غري	الكوييت	االنتساب		إىل	النقابة		إال		إذا	مىض	عىل	وجوده	بالكويت	مدة	

مخس	سنوات	متتاليات	من	تارخي	صدور	هذا	القانون.	وال	جيوز	ألي	عامل		أن	ينضم	ألكرث	من	نقابة	واحدة".
84		لملزيد	من	تارخي	احلركة	العاملية	يف	البحرين،	راجع: عبد	اهلل	مطيويع،	"صفحات	من	تارخي	احلركة	العاملية	البحرينية"،	و: عبد	املنعم	الشرياوي،	"أوراق	معالية".

http://www.alwasatnews.com/602/news/read/387047/1.html  :اإللكرتوين	املوقع	البحرين"،	يف	العاملية	احلركة	"تارخي	"الوسط" البحرينّية،	جريدة		85
86		لملزيد: انظر	مرسوم	بقانون	رمق	(35) لسنة	2011	بتعديل	بعض	أحاكم	قانون	النقابات	العاملية،	وقراءة	يف	املرسوم	بقانون	بشأن	تعديل	قانون	النقابات	العاملية	يف	املوقع	

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=296197 :الّتايل

  أّول دولة في الخليج تُفرد قانونًا خاص للّنقابات العّمالّية 

http://www.alwasatnews.com/602/news/read/387047/1.html
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لسنة	2003	الّصادر	عن	ديوان	اخلدمة	املدنّية	يف	10	فرباير2003	،	رمغ	تأسيس	سّت	نقابات	 يف	القطاع	احلكويم	مبوجب	التعممي	رمق	(1) 

يف	لّك	من	وزارة	الّصحة،	الكهرباء،	اإلساكن،	واألشغال،	وإدارة	الربيد،	ووزارة	الّداخلية،	وبشلك	سابٍق	عىل	صدور	الّتعممي.	

				واملنمظة	الّنقابّية	حّرة	يف	تشكيل	أجهزهتا	الّداخلّية	ووضع	نظامها	األسايس،	مكا	ال	ميكن	حّلها	إال	من	خالل	مجعّيهتا	العمومّية	أو	بناًء	عىل	

حمك	قضايئ.

				وللّنقابات،	حبسب	القانون،	حّق	املحُفاوضة	امجلاعّية،	إال	أن	هذا	احلّق	غالبًا	ما	يمّت	جتاهله	من	قبل	املؤّسسات	والرّشاكت	الكربى.

قّيد	بإجراءاٍت	ورشوط	كثرية،	تحُفرِّغ	هذا	احلّق	من	حمتواه،	وذلك	من	قبيل	طلب	موافقة	أغلبّية	 نمّظا	قانونا	- إال	أّنه	محُ 				وحّق	اإلرضاب	- وإْن	اكن	محُ

أعضاء	امجلعّية	العمومّية	غري	العادّية	للّنقابة،	مكا	منح	القانون	جملس	الوزراء	حّق	حتديد	القطاعات	اليت	ال	جيوز	اإلرضاب	فهيا.

نقل	 وسائل	 من	مضهنا	 قطاعًا،	 	12 اإلرضاب	يف	 مبوجبه	 حظر	 الذي	 	،2006 لسنة	  (62) رمق	 القرار	 الوزراء	 رئيس	جملس	 أصدر	 وقد	 	 	 	 	

األخشاص،	والبضائع،	واملخابز87.	وتعّرض	هذا	احلظر	إىل	انتقاٍد	حاٍد	من	قبل	جلنة	احلّريات	الّنقابّية	يف	منمظة	العمل	الّدولّية88.

من	قانون	العقوبات	البحريين	إىل	أبعد	من	ذلك،	حيمنا	عاقبت	باحلبس	ملّدٍة	ال	تتجاوز	سنة	إذا	ترك	ثالثة	عىل	األقل	من	 				وذهبت	املادة	(293) 

املوظفني	العموميني	معلهم،	ولو	يف	صورة	استقالة،	أو	امتنعوا	معدا	عن	تأدية	واجٍب	من	واجبات	وظيفهتم.

					ال	يوجد	تنظمي	قانوين	للّنقابات	املهنّية،	ويحُنّظم	املهنّيون	أنفهسم	يف	إطار	قانون	امجلعّيات	واألندية	االجمتاعّية	والثـقافية	واهليائت	اخلاصة	

	يف	العام	1989م.	وقد	تعّرضت	لّك	من	مجعية	األطباء،	ومجعية	املعملني	إىل	 العاملة	يف	ميدان	الّشباب	والّرياضة	واملؤّسسات	اخلاصة،	والّصادرحُ

حّل	جملس	اإلدارة	يف	غضون	العامني	املاضيني.	

	14 يف	 انطلق	 الذي	 الّسيايس	 احلراك	 خلفية	 عىل	 وذلك	 والّنقابّية،	 العاملّية	 احلركة	 مع	 	2011 العام	 يف	 البحرينّية	 احلكومة	 وتواجهت	 	 	 	 	

فرباير2011م.

				يف	إطار	تلك	املواجهة؛	تعّرض	آالف	العاّمل،	وعرشات	النقابيني	للفصل،	ومازال	عدد	قليل	مهنم	مفصولًا	من	معله	لغاية	اآلن.	وقّدر	االحتاد	
العام	لنقابات	معال	البحرين	امجايل	عدد	املفصولني	واملوقوفني	بـ	(4000) مفصول.89

					وقد	رفع	االحتاد	العام	لنقابات	معال	البحرين	مبعية	12	احتادًا	ومنمظة	معالية؛	شكوى	عىل	حكومة	البحرين	لدى	منمظة	العمل	الّدولّية	النهتاكها	

االتفاقية	رمق	(111) بشأن	المتيزي	يف	االستخدام	واملهنة	واليت	صادقت	علهيا	البحرين.

عمان:
				سلطنة	معان	يه	ثالث	دولة	يف	اخلليج،	بعد	الكويت	والبحرين،	تتأّسس	فهيا	الّنقابات	العاّملّية.	ويحمس	النظام	األسايس	للّسلطنة	بتأسيس	

امجلعّيات،	إال	إنه	مل	يأت	عىل	ذكر	الّنقابات	بنّص	رصحي.

					ويحُنّظم	قانون	العمل	العامين	معل	النقابات	العاّملّية	يف	الباب	الّتاسع	منه،	حيث	اقترص	الباب	عىل	ذكر	أربع	مواد	تنظميّية	عامة،	ومعها	تكون	

احلّرية	الّنقابية	يف	أوسع	أبواهبا،	إال	أنه	مّت	تقنني	تلك	احلرية	يف	القرارات	الوزارّية	اليت	صدرت	بناًء	عىل	القانون.

قّيد	مبوافقة	وزير	القوى	العاملة	عىل	التأسيس،	وينرصف	األمر	ذاته	إىل	 				وتشكيل	الّنقابات	العاّملّية	منظٌم	ترشيعّيًا	يف	السلطنة،	إال	أنه	محُ

ان. االحتادات	القطاعية،	واالحتاد	العام	لعاّمل	معحُ

http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=RCAB6206	اإلرضاب	هبا	احملظور	احليوية	املنشآت	حتديد	بشأن	2006	(62) لسنة	رمق	قرار		87
(ILO Report No 356, March 2010- Case No 2552 (Bahrain		88

Annual Survey of violations of trade union rights 2012 – ITUC-  http://survey.ituc-csi.org/Bahrain.html?edition=336#tabs-5		89

تشكيل الّنقابات العّمالّية منظٌم تشريعّيًا في السلطنة، إال أنه   
ُمقّيد بموافقة وزير القوى العاملة 

http://www.legalaffairs.gov.bh/viewhtm.aspx?ID=RCAB6206
http://survey.ituc-csi.org/Bahrain.html?edition=336#tabs-5
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طّبق	من	عّدة	أوجه،	فال	جيوز	تشكيل	أكرث	من	نقابة	يف	املنشأة	الواحدة،	مكا	أّن	القرار	الوزاري	رمق	(570/2012)  				ومبدأ	الّتعّددّية	الّنقابّية	غري	محُ

ان. حرَص	االحتاد	العام	باالحتاد	العام	لعاّمل	معحُ

تاحة	مجليع	العاّمل	يف	القطاع	اخلاص،	مواطنني	ومهاجرين،	إال	أنه	مّت	استثناء	 				وحّرية	تأسيس	أو	االنضامم	للنقابة	أو	االنحساب	مهنا؛	محُ

املهاجرين	من	تويّل	املناصب	يف	اهليائت	القيادّية	يف	املنمظات	الّنقابّية،	مكا	حيظر	القانون	المتيزي	ضد	الّنقابيني.

				وال	تمتتع	املنمظات	النقابّية	باحلّرية	املطلقة	يف	صياغة	نظامها	األسايس	وتسيري	معلها،	وال	تمتكن	املنمظة	من	مبارشة	مهامها	إال	بعد	القيام	

بإجراءاٍت	لدى	الوزارة	املعنّية.

الفاٌت	منصوٌص	علهيا	يف	القانون،	ويحُعترب	قراره	باتًا،	حيث	 زي	القانون	للوزير	املعين	حّل	املنمظات	الّنقابّية	بقراٍر	إداري	إذا	ما	احُرتكبت	خمحُ 					وجيحُ

ال	يحُنظم	القانون	إجراءات	الّتظمّل	من	قرار	احلّل.

طّولة	يف	املفاوضة،	قبل	اتاذ	قرار	 اّتباع	إجراءاٍت	محُ أّن	األخري	يستلزم	 					وحّق	املفاوضة	امجلاعّية،	وإقرار	اإلرضاب،	مكفوٌل	قانونًا،	إال	

ظر	اإلرضاب	يف	بعض	القطاعات	املوصوفة	باحليوّية.	 اإلرضاب،	مكا	حيحُ
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2.4 التطورات السياسية في دولة اإلمارات

الحراك الّسياسي في اإلمارات في 2011 - 2012
					بإماكننا	العودة	إىل	عام	2006	عىل	األقل	لتتّبع	بدايات	املطالب	احلديثة	لبعض	الناشطني	واحلقوقيني	باإلصالحات	املدنّية	والّسياسّية،	ويعترب	

ؤّسس	منمظة	حقوق	 غالبيهتم	من	ذوي	التوّجه	اإلساليم	والّليربايل.	اكن	من	بيهنم	الناشط	حسن	الديق،	صاحب	مدّونة	حقوق	أهل	اإلمارات،	ومحُ

ن	بعد	ذلك	بهتمة	أخالقّية	يف	عام	200990،وقد	ارتفعت	بعض	األصوات	تهتم	الّسلطات	 الشعب	اإلماراتية،	غري	املعرتف	هبا	رمسّيا.	وقد	سحُ

بتلفيق	الهتمة	أمنيا	وملآرب	سياسّية.	وقد	ظهرت	يف	نفس	الفرتة	حتراكٌت	لناشطني	حقوقيني	وحمامني	بارزين،	أمثال	الدكتور	محم	املنصوري،	

زّي	هذا	احلراك،	هو	طابعه	احملدود	والخّشيص،	فمل	يكن	حراٌك	منظٌم،	مكا	أّنه	مل	يحُتح	له	أن	يحُّولد	تعاطفًا	شعبّيًا	 والدكتور	محم	الركن.	وأكرث	ما	ميحُ

أفقّيًا.	ولكن	تبىق	تلك	طبيعة	البدايات.

					مع	تفّجر	االنتفاضات	العربّية	يف	عام	2011،	وصلت	آثار	االحتجاجات	إىل	اإلمارات،	حيث	وّقعت	مجموعٌة	من	الّنخب	الوطنّية،	ومن	خمتلف	

الّتيارات	الفكرّية،	عىل	عريضٍة	مرفوعة	إىل	رئيس	الّدولة،	تحُطالب	بإصالحاٍت	وتعديالت	دستورّية	ذات	صلة	باملجلس	الوطين	االحتادي“الربملان“،	

ومبا	يكفل	له	الّصالحّيات	الّترشيعية	والّرقابّية	الاكملة،	وجعله	منتخبًا	من	قبل	املواطنني	اكفة،	وعن	طريق	االقرتاع	العام.	وقد	وّقع	عىل	العريضة	

133	خشصية	إماراتّية	بتارخي	3	مارس	201191.

النظام الّسياسي
ّثل	 						يحُذكر	أّن	الّنظام	الّسيايس	لدولة	اإلمارات	يتأّلف	من	مجموعٍة	من	املؤّسسات	االحّتادّية،	يقع	يف	مقدمهتا	املجلس	األعىل	لالحتاد،	والذي	ميحُ

اّكم	اإلمارات	الّسبع, ويتوىل	املجلس	األعىل	لالحتاد	رمْس	الّسياسة	العاّمة	للّدولة،	وانتخاب	رئيس	االحّتاد	 الّسلطة	العليا	يف	الّدولة،	ويتشلّك	من	ححُ

ونائبه،	واملصادقة	عىل	القوانني	االحّتادية،	وغريها	من	املهام.	وينتخب	املجلس	األعىل	لالحتاد	من	بني	أعضائه	رئيَس	االحتاد	ونائبه،	وقد	تعارف	

أن	يكون	رئيس	اإلحتاد	من	إمارة	أبوظيب،	صاحبة	الّنفوذ	األوسع	واألغىن	واألكرب	مساحة	يف	االحتاد.	ويأيت	بعد	ذلك،	جملس	الوزراء	الذي	يحُعّد	

مبثابة	الّسلطة	الّتنفيذية	يف	الّدولة،	وخيتّص	بترصيف	مجيع	الّشؤون	الّتنفيذّية	الّداخلية	واخلارجّية،	ومتابعة	تنفيذ	الّسياسة	العامة	للّدولة	يف	

الّداخل	واخلارج, واملتعارف	هيلع	أن	يكون	الّرئيس	حامك	إمارة	ديب،	أو	مْن	يلكفه.	

	1- قمسة	عىل	النحو	التايل	يف	املادة		45:  ّثل	املجلس	الوطين	االحّتادي		الّسلطة	الّرابعة	حسب	الّدستور،	فالّسلطات	يف	اإلمارات	محُ 					وميحُ

املجلس	األعىل	لإلحتاد،	-2	رئيس	االحتاد	ونائبه،	-3	جملس	وزراء	االحتاد،	-4	املجلس	الوطين	االحتادي،	-5	القضاء	االحتادي.	وعىل	الرمغ	من	

أن	املجلس	الوطين	يفرتض	أن	يلعب	دور	الّسلطة	الّترشيعّية،	إال	أن	صالحّياته	الّدستورّية	جتعله	فعليا	هيئة	استشارية	للّسلطة	التنفيذية	من	دون	

أي	صالحّيات	ترشيعّية	أو	رقابية	حقيقية.	ويتشلك	املجلس	من	أربعني	عضوًا	بواقع	8	مقاعد	للّك	من	أبوظيب	وديب	،	و6	مقاعد	للّك	من	الشارقة	

ورأس	اخلمية	،	و4	مقاعد	للّك	من	مجعان	وأم	القيوين	والفجرية،	وقبل	انتخابات	عام	2006،	اكن	مجيع	أعضاء	املجلس	يمّت	تعييمن	بشلٍك	مبارش	

2006يمّت	انتخاب	نصف	أعضاء	املجلس	من	قبل	هيائت	انتخابية	يمت	ترحش	أعضاءها	من	قبل	حاّكم		 السبع.	ومنذ	عام	 من	قبل	حاكم	اإلمارات	

اإلمارات،	بيمنا	يمّت	تعيني	الّنصف	اآلخر	مبارشة،	وقد	مّت	اعمتاد	هذه	اآللية	وتطبيقها	عام	2006،	أي	منذ	بداية	تطبيق	املرحلة	األوىل	من	برناجم	

ألف	ناخب	مرحشني	من	حاكم	 المتكني	الّسيايس		لرئيس	الدولة،	وتلهتا	املرحلة	الثانية	بزيادة	اهليئة	االنتخابية،	لتصل	إىل	ما	يزيد	عىل	(129) 

2011.	ومنذ	نشأة	االحتاد	اكنت	انتخابات	رائسة	املجلس	الوطين	جتري	يف	اقرتاع	رسي،	 لسنة	  (2) الدولة	رمق	 رئيس	 لقرار	 وفقًا	 االمارات،	

ودون	تدّخل	الّسلطة،	مما	يفتح	املجال	النتخاب	األكفأ،	لكن	يف	الّسنوات	االخريه	ظهرت	بعض	التوقعات	بأن	نفوذ	الّسلطة	التنفيذية	بدأ	يؤثر	عىل	

حّرية	تصويت	األعضاء	املعينني	يف	انتخاب	الرؤساء.

http://ar.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3518:2009-03-11-08-03-36&catid=122:ak-com-emi&Itemid=35	90
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=647:2012-01-15-19-14-		91

03&catid=158:2012-01-03-19-52-52&Itemid=266
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مّسى	الّدستور،	من	مؤقت	إىل	دامئ	عام	199692..	 					هذا	وقد	مّت	إجراء	ستة	تعديالت	شلكّية	عىل	الدستور	منذ	توقيعه،	وأحدها	خيّص	تغيري	محُ

ومؤخرًا،	يرى	البعض،	وبعد	وفاة	املحُؤّسس	الشيخ	زايد	- األب	الرويح	لالحتاد	- برزت	ظاهرة	ترّهل	يف	أدوار	االحتاد،	باستثناء	اجلوانب	األمنية،	

وذلك	مقابل	توّسع	نفوذ	سلطات	بعض	احلكومات	احملّلية،	وخاصة	يف	النوايح	العاّملية	وامجلارك	والّتعلمي	والّصحة	واخلارجّية	والقضاء	وغريها.	

يشري	هذا	الرأي	إىل	بروز	دوائر	وجمالس	حمّلّية	موازية	للوزارات	االحّتادّية،	وتليغ	– إىل	حّد	ما	- دورها	بشلٍك	مملوس	يف	تلك	املجاالت،	حيث	

تضطلع	بالقيام	بالّدور	املنوط	بتلك	الوزارات	بشلك	لكي	تقريبًا.	لقد	أوجدت	اإلمارات	الكربى،	مثل	أبوظيب	وديب،	دوائر	تتّص	بالّتعلمي	والّصحة	

	من	 واالقتصاد،	وغريها	من	املجاالت،	مثل	جملس	أبوظيب	للتعلمي،	وهيئة	املعرفة	والتمنية	البرشّية	يف	ديب،	ودوائر	التمنية	االقتصادّية	يف	لكٍّ

أبوظيب	وديب.	مكا	برزت	ظاهرة	نظام	القضاء	احمليل	بعد	أن	قامت	أبوظيب	بإنشاء	دائرة	القضاء	التابع	لإلمارة	يف	93.2006	

ردة فعل الّسلطة على مطالبات اإلصالح السياسي
					يف	خطواٍت	مشاهبة	ملا	قامت	به	بايق	احلكومات	يف	دول	جملس	التعاون؛	اعمتدت	دولة	اإلمارات	عىل	إجراء	تغيرياٍت	ماّديٍة،	تتمّلس	من	وراهئا	

اهمتامات	عاّمة	الشعب،	من	إساكن	ورواتب	وماكفآت	مملوسة	وغري	مملوسة،	ومّت	تنفيذ	هذه	اإلجراءات	عرب	خّض	مليارات	من	الّدرامه	يف	املزيانّية.	

حيث	قامت	احلكومة	بزيادة	الّرواتب	يف	القطاع	احلكويم	بنسب	تصل	اىل	%94،100	ومت	تسديد	بعض	الّديون	يف	خضم	زيارات	ميدانّية	من	

بعض	املسوئلني	ألبناء	الشعب،	وخاصة	يف	املناطق	النائية	والقبلية،	ويف	ظّل	محلة	إعالمّية	رمسّية	لدمع	تلك	اخلطوات	والثناء	علهيا.	

	عىل	مطالبات	العريضة	اليت	صدرت	يف	مارس	 					ويف	مقابل	تلك	العطايات	واملنح،	انهتجت	الّسلطات	أسلوبًا	خمتلفًا	مع	الّناشطني،	وممْن	أرصَّ

	،2011 أبريل	 	8 من	 بدءا	 مواطنني	 اعتقال	مخسة	 مّت	 بعدها	 والعاملة،	 باخليانة	 الّناشطني	 هّتمًة	 محُ 2011،	حيث	ظهرت	محالٍت	إعالمّية	رمسّية	

بعضهم	مل	يكن	من	املوّقعني	عىل	العريضة،	ومهنم	مْن	اكن	له	دور	فاعل،	ومن	املوقعني	عىل	العريضة،	مثل	الناشط	احلقويق	البارز	أمحد	منصور،	

واألاكدميي	نارص	بن	غيث.	واسمتر	احتجاز	هؤالء	امخلسة	فرتة	تقارب	المثانية	أهشر،	فاكنت	بذلك	البداية	احلقيقّية	للحراك	الّشبايب،	والذي	

انطلق	عرب	مواقع	الّتواصل	االجمتايع،	مثل	فيس	بوك	وتويرت،	بغرض	الّدفاع	عن	املعتقلني.	وانهتت	قضيهتم	باإلدانة	بأحاكم	ترتاوح	بني	سنتني	

إىل	ثالث	سنوات	يف	نومفرب	2011،	قبل	أن	يصدر	حبّقهم	عفو	رائيس،	ويحُفرج	عهنم	يف	اليوم	الّتايل	للحمك95.

الّتيار	 وبنحو	أساس	-  التيار	”الّليربايل“؛	اكن	يقود	امحللة	ضّد	اعتقال	املواطنني	امخلسة	–  					باإلضافة	إىل	مجموعٍة	ممْن	يحُصّنفون	عىل	

اإلساليم	يف	اإلمارات،	ممّثلًا	يف	أبناء	دعوة	اإلصالح	اإلسالمّية،	والقريبة	فكرّيًا	من	مجاعة	اإلخوان	املسملني،	وهو	ما	كشف	حقيقة	وجودها	

عىل	األرض،	ويف	مواقع	الّتواصل	االجمتايع،	وقدرهتم	عىل	التأثري	إلكرتونّيًا	عىل	جزٍء	من	شباب	الّدولة،	وذلك	بالّرمغ	من	جتفيف	منابع	وجودمه،	

عرب	إلغاء	حماضهنم	ومؤّسساهتم.

					وقد	مّت	الّتصدي	للّتيار	اإلساليم	عرب	حسب	جنسية	سبعة	من	قيادييه	يف	ديمسرب	2011،	ومن	مّث	اعتقاهلم	دون	حمامكة	أو	إذن	نيابة	عامة	

أو	حتويل	للقضاء.	أّدى	ذلك	إىل	مزيٍد	من	احلراك	الّشبايب	عىل	مواقع	التواصل	االجمتايع،	هبدف	نقل	وجهة	نظر	احلراك،	والتوعية	فميا	خيّص	

ظروف	اعتقال	الناشطني.

					ويف	سياق	مّتصل	باالعتقاالت،	أعلن	الّنائب	العام	اإلمارايت	عن	اكتشاف	خلّية	منمظة	رّسّية	تسىع	لقلب	نظام	احلمك		مطلع	عام	201296،	

	معتقيل	اإلمارات	حت	هناية	عام	2012	إىل	73	معتقال	مواطنًا،	مجيعهم	من	دعوة	 وعىل	إثرها	مّت	توسيع	مساحة	االعتقاالت،	حيث	ارتفع	عددحُ

اإلصالح	اإلسالمية،	أو	من	املؤّيدين	هلا.	ومن	أبرز	املعتقلني	الدكتور	سلطان	القامسي،	ابن	مع	حامك	رأس	اخلمية،	والدكتور	محم	الركن	أستاذ	

احلقوق	والناشط	يف	جمال	حقوق	اإلنسان.	وترى	السلطات	يف	اإلمارات	أن	هناك	مؤامرة	منمظة	من	قبل	مجاعات	إسالمية	قريبة	من	اإلخوان	

املسملني	حملاولة	قلب	نظام	احلمك	يف	الدولة،	وأنه	مت	استعامل	االحتجاجات	العربية	وقوانني	حقوق	االنسان	كذريعة	وغطاء	هلذه	التحراكت.

					ويزمع	الّناشطون	يف	دولة	اإلمارات	بأّن	املرادف	لتلك	االعتقاالت		اكن	عددًا	من	اخلطوات	احلكومّية	لتطويق	اية	آثار	سلبية	لتلك	االعتقاالت	
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عىل	الشعب،97		وتحُثار	يف	هذا	الّصدد،	اهتامات	بأنه	مّت	التعاون	مع	بعض	املشاخي	وطالب	العمل	الرّشيع	للتشري	باملهتمني	والدفاع	عن	سلوك	

الدولة.	وقد	برزت	العديد	من	املواقع	اليت	تقود	محالت	ضد	النشطاء	و	مطاليب	اإلصالح98،	حبيث	تتبىّن	املوقف	احلكويم	الّرمسي،	وتسامه	يف	

نرش	مقاالت	و	تقارير	ضّد	الّنشطاء	احلقوقيني	و	الّسياسيني99.	وقد	أدت	بعض	ترصحيات	قائد	رشطة	ديب	املناوئة	حلركة	اإلخوان	املسملني	إىل	

توتر	العالقات	بني	مرص	واإلمارات،	مّما	أدى	إىل	استدعاء	سفري	اإلمارات	يف	مرص100.						

	املؤّسسات	والتجّمعات	الرّسية	اليت	تدمع	احلراك	داخل	اإلمارات،	وقد	يكون	أبرز	مثال	عىل	ذلك	هو	حزب	األمة،	 ويف	نفس	الّسياق،	ظهرت	بعضحُ

املرجعّية	اإلسالمّية101.	مكا	ظهرت	 البيان	 1/8/2012	مطالبًا	بإصالحات	سياسّية	واقتصادّية	واجمتاعّية،	ويغلب	عىل	 بيانًا	يف	 والذي	أصدر	

حتّراكت	يف	اخلارج	تدمع	احلراك	يف	الّداخل،	مثل	مركز	اإلمارات	للّدراسات	واإلعالم،	الذي	يأخذ	العامصة	الربيطانية	لندن102	مقّرًا	له،	باإلضافة	

إىل	مركز	اإلمارات	حلقوق	اإلنسان	املمتركز	يف	لندن	أيضا103،	وال	يحُعرف	مْن	مه	مؤّسسو	أو	ممّولو	هذه	التحراكت	حت	كتابة	هذا	البحث،	ولكن	

يحُشاع	بأهنم	من	ذوي	التوّجهات	الّليربالّية	واإلسالمّية.

إغالق	 عن	 االعالن	 فمّت	 باإلمارات،	 عالقة	 	 هلا	 اليت	 األجنبية	 الّدراسات	 مراكز	 إىل	 الّسياسية	 التبعات	 ووصلت	 	 	 	 	 	

الدميوقرايط	 املعهد	 وإغالق	 	،2011104 يونيو	 يف	  - سعودّيًا	 واملحُمّول	  - ديب	 يف	 	GRC للدراسات	 اخلليج	 مركز	 فرع	

	RAND) كوربويشن	 راند	 و	  (Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)) وكرناد	 	،(NDI) 	الوطين	

فرباير	 2012م106.مؤّخرًا،	يف	 أغسطس	 بديب	يف	 زايد	 اإلعالم	يف	جامعة	 أستاذ	 دايف	 مات	 .	مكا	مّت	إهناء	عقد	وإبعاد	   (105Corporation 	

تتعّلق	 ورقة	 إلغاء	 بعد	 بالّشارقة،	 األمريكّية	 اجلامعة	 	يف	 	London School of Economics بلندن	 االقتصاد	 2013،	مّت	إلغاء	مؤمتر	ملدرسة	

عن	البحرين،	واكن	من	املزمع	تقدميها	يف	املؤمتر،	ولكن	مل	يحُحمس	ملحُقّدم	الورقة	من	دخول	اإلمارات107.	

					واملعروف	أّن	دولة	اإلمارات	ال	تحمس	بإنشاء	األحزاب	الّسياسّية،	هذا	بالرمغ	من	أن	الّدستور	مل	يتطّرق	إىل	قانون	تشكيل	األحزاب	الّسياسّية.	

زي	أو	مينع	 ولكن	من	الناحية	العرفّية	والفعلّية	يحُعّد	تشكيل	األحزاب	قانونًا	غري	مرغوب	فيه،	وحتظر	سلطات	اإلمارات	إنشاءها،	وال	يوجد	قانون	جيحُ

معل	األحزاب	الّسياسّية،	ويحمس	فقط	بإنشاء	مجعّيات	الّنفع	العام	غري	الّسياسّية.	

				وقد	صدر	أّول	قانون	احتادي	بشأن	مجعيات	النفع	العام	والنقابات	عام	1974،	والذي	مّت	الغاؤه	واستبداله	بالقانون	االحتادي	اجلديد	رمق	

أو	 طبيعيني	 من	أخشاٍص	 تؤلف	 تنظمٍي	 ذات	 ”لك	مجاعة	 العام،108	 الّنفع	 2	لعام	2008.	ويف	تطبيق	أحاكم	هذا	القانون؛	يحُقصد	بامجلعّية	ذات	

اعتباريني..	بقصد	حتقيق	نشاط	اجمتايع	أو	ديين	أوثقايف	أو	تربوي	أو	فين	أو	تقدمي	خدمات	إنسانية	أو	حتقيق	غرض	من	أغراض	الرب	أو	غري	

ذلك	من	الرعاية	سواء	اكن	ذلك	عــن	طريق	املعاونة	املادية	أو	املعنوية	أو	اخلربة	الفنية،	وتسىع	يف	مجيع	أنشطهتا	إىل	املشاركة	يف	تلك	األمعال	

للصاحل	العام	وحده	دون	احلصول	عىل	رحب	مادي.“ 

سبق	من	الوزارة.	مكا	ال	جيوز	هلا	أن	تنتسب	أو	تشرتك	 					وحيظر	القانون	عىل	امجلعية	أن	تشرتك	فـي	أّية	مؤمترات	أو	اجمتاعات،	إاّل	برتخيص	محُ

أو	تنضّم	إىل	أية	مجعّية	أو	هيئة	مقّرها	خارج	دولة	اإلمارات،	إال	بعد	موافقة	وزارة	الشوئن	االجمتاعية	ووزارة	الّداخلية،	مكا	حيظر	علهيا	التدّخل	

يف	الّسياسة	وأمور	أمن	الّدولة(املادة	16	من	القانون	االحتادي	رمق	2	لعام	2008	بشأن	امجلعيات	ذات	النفع	العام).	
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					وقد	هشدت	ساحة	العمل	االجمتايع،	بعد	صدور	القانون،	حركة	متسارعة	باجتاه	تأسيس	امجلعّيات	مضن	فائت	متنوعة،	مثل	امجلعّيات	

النسائية،	امجلعيات	الّدينية،	مجعيات	الفنون	الّشعبّية،	مجعيات	اجلاليات	وامجلعيات	اإلنسانية،	ومجعيات	اخلدمات	العامة.	فيف	اّلسنة	األوىل	

من	صدور	القانون	تأسست	10	مجعيات،	مهنا	4	مجعيات	نسائية،	و4	مجعيات	للجاليات	العربية	والوافدة،	ومجعية	دينّية	وأخرى	للفنون	الشعبية.	

ويتجاوز	عددها	عام	2012؛	106مجعية	بعد	أن	اضيفت	إلهيا	مجعيات	ثقافّية	وخريّية	ومهنّية.	وتقول	الّسلطات	بأّن	امجلاعات	اإلسالمّية	املناوئة	

ّقق	لنفهسا	االمتداد	والمّنو. للّنظام	”اتذت	هذه	امجلعّيات	مالذًا	هلا“ من	أجل	أن	حتحُ

الّتوجه	اإلساليم،	أو	ما	يحُمسى	اإلسالم	الّسيايس،	مثل	مجعية	اإلصالح،	والتوجيه	 					ومع	بداية	العام	1994م،	مّت	إغالق	امجلعّيات	ذات	

االجمتايع.	وبرزت	اهتامات	تشري	إىل	أن	منمظات	املجمتع	املدين	يف	اإلمارات	بدأت	تشد	تراجعًا	نتيجة	حضور	الّسلطة	األمنّية،	وتدّخلها	يف	

معلها،	وإصدار	قرارات	وتعلميات	مكتوبة	أو	شفوية،	تحُشّدد	عىل	أمهية	احلصول	عىل	املوافقات	األمنّية	املسبقة	ذات	العالقة	بالتوظيف،	وإقامة	

ارَضين. الرباجم	واألنشطة	والندوات	واستضافة	احملحُ

ويف	خضم	أحداث	االنتفاضات	العربّية	يف	عام	2011؛	قامت	بعض	امجلعّيات	املهنّية	بإصدار	بيانات	مؤّيدة	لتوسيع	هامش	احلّريات	 	

يف	اّلّدولة،	واكن	رّد	األخرية	حّل	جمالس	إدارات	هذه	امجلعّيات،	واستبداهلا	بأعضاء	موالني	للّسلطة،	مثل	مجعية	احلقوقيني	ومجعية	املعملني	يف	

مايو	عام2011م109.

برزت	ظاهرة	 مكا	هو	احلال	يف	دول	اخلليج	األخرى	-  					وعىل	الرمغ	من	جناح	اإلجراءات	األمنية	يف	تقليص	انتشار	احلراك	العلين،	إال	أنه	- 

ومهية	 أمساء	 وحتت	 االجمتايع،	 التواصل	 مواقع	 يف	 اليويم	 للحراك	 املتابعني	 الّشباب	 أعداد	 تصاعد	 إىل	 يحُشري	 والذي	 الاكمن“،	 ”احلراك	

ومستعارة	خشيًة	من	املالحقات	األمنية،	وهو	ما	أّدى	إىل	ارتفاع	درجة	الغليان	الّشبايب	نسبيا،	وتزايد	نربة	االنتقاد	للّسلطة،	واليت	مشلت	أحيانًا	

بعض	الّشيوخ	وأولياء	العهود	البارزين،	ويه	حّدٌة	مل	تكن	موجودة	قبل	امحللة	األمنية	عىل	الناشطني.	

 
ردود الفعل الّدولية: 

					يرى	الكثري	من	احلقوقيني	بأّن	الوضع	احلقويق	يف	اإلمارات	يشد	تراجعًا،	وبالرمغ	من	تواجد	مجعية	حقوقية	رمسية	مثل	مجعية	اإلمارات	

حلقوق	االنسان؛	فإهنا	تعّرضت	إىل	كثري	من	االنتقاد	من	جانب	الناشطني،	وذلك	بسبب	دورها	املؤّيد	للسلطة،	حبسب	زمعهم،	وعدم	قيامها	بدور	

إجيايب	يف	منع	االنهتااكت	اليت	يتعّرض	هلا	الناشطون	واملعتقلون.	يف	هذا	الّصدد،	يشري	املنتقدون	بأنه	مل	يصدر	بيان	واحد	من	امجلعية	يدين	

اعتقال	النشطاء	امخلسة	عام2011،	بالرمغ	من	االنتقادات	الّدولّية	الواسعة	اليت	صدرت	من	املنمظات	الّدولية،	مثل	هيومن	رايتس	ووتش	ومنمظة	

العفو	الدولية،	وكذلك	األمم	املتحدة.	مكا	يزمع	النقاد	بأن	هذه	امجلعية	معلت	عىل	الّدفاع	عن	املوقف	الّرمسي	اإلمارايت	يف	قضية	معتقيل	مجعية	

وارد	يف	 ذلك	غري	 وأن	 للتعذيب،	 توجد	شهبة	 وأنه	ال	 ”حسب	األصول“،	 يحُعاَملون	 املهتمني	 بأن	 فيه	 تؤكد	 بيانًا	 وذلك	عندما	أصدرت	 اإلصالح،	

األساس،	مكا	أنه	توفر	هلم	”وجبات	من	فنادق	مخس	جنوم110“ .	هذا	رمغ	االهتامات	حبصول	تعذيب	وسوء	املعاملة	حبّق	املعتقلني.	

					هذا	وقد	أشارت	عّدة	منمظات	حقوقّية	عربّية	وعاملّية	إىل	االحتقان	احلاصل	يف	اإلمارات،	األمر	الذي	جعل	بعض	املنمظات	الّدولّية	- مبا	فهيا	

تاطب	رئيس	الدولة	بشأن	قضايا	االعتقاالت	وانهتاك	حقوق	اإلنسان	يف	اإلمارات،	وذلك	يف	نومفرب	2012.	 منمظة	هيومن	رايتيس	ووتش	- 

111وأعقب	ذلك	إصدار	20	منمظة	حقوقّية	عربّية،	عام	2012،	بيانًا	يحُدين	تلك	االعتقاالت،	وأصدر	الربملان	األورويب	بيانًا	قاسيًا	يف	حّق	الّسلطات	

اإلماراتّية،	وطالب	باإلفراج	الفوري	عن	املعتقلني،	وتشكيل	جلان	حتقيق	يف	تلك	االنهتااكت،	وهو	ما	شلّك	صدمة	لسلطة	اإلمارات112.
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قضايا االنتهاكات والتعذيب واتفاقية مناهضة الّتعذيب الّدولّية:
	الّدولة	املرسوم	االحتادي	رمق	73	لسنة	2012	بشأن	انضامم	الّدولة	إىل	اتفاقية	مناهضة	التعذيب	وغريه	من	رضوب	املعاملة	أو	 					أصدر	رئيسحُ

العقوبة	القاسية	أو	الال	إنسانية	أو	املحُهينة	لعام	1984،	حيث	وافقت	اإلمارات	عىل	االنضامم	إىل	املعاهدة،	ولكهنا	أبدت	يف	هذا	الّسياق	اإلعالن	

التايل	:“تؤكد	دولة	اإلمارات	عىل	أّن	العقوبات	القانونّية	املحُطّبقة	مبوجب	القانون	الوطين	أو	األمل	أو	املعاناة	الناشئة	أو	املحُالزمة	هلذه	العقوبات	أو	

من	االتفاقّية،	أو	مضن	املعاملة	أو	العقوبة	القاسية	أو	الال	 الذي	يكون	نتيجة	عرضّية	له؛	ال	تدخل	مضن	مفهوم	الّتعذيب	املحُعرَّف	يف	املادة	(1) 

إنسانية	أو	املحُهينة	الواردة	يف	االتفاقية“.	مكا	تحُبدي	دولة	اإلمارات	حتّفظني	عىل	االتفاقّية،	أولًا	أن	الّدولة،	ووفقا	للفقرة	1	من	املادة	28	من	االتفاقّية،	

	باختصاص	جلنة	مناهضة	التعذيب	املحُشار	إلهيا	يف	االتفاقية	الواردة	يف	املادة	20.	وثانيًا	إّن	الّدولة،	وبناءًا	عىل	الفقرة	2	 تحُعلن	بأهّنا	ال	تعرتفحُ

من	املادة	30	من	االتفاقية؛	ال	تلزتم	حبمك	هذه	الفقرة	ومادهّتا	واملتعلقة	بالتحكمي113.	

					عىل	خالف	ذلك،	زمع	عدٌد	من	هشود	العيان،	ومن	أهايل	املعتقلني،	من	خالل	مواقع	الّتواصل	االجمتايع؛	عن	حاالٍت	من	أشاكل	الّتعذيب	

	الّشود	إىل	تراجع	حّصة	بعض	املعتقلني،	وإبقاهئم	يف	زنازن	باردة	جّدا،	 اجلسدي	والّنفيس	الذي	تعّرَض	له	معتقلو	اإلمارات.	وأشار	بعضحُ

وربط	أعيهنم	عند	التحقيق،	وعدم	قدرة	بعضهم	عىل	املش	نتيجة	الظروف	احمليطة	هبم, واالنفاض	احلاّد	يف	أوزان	البعض،	واإلضاءة	الّشديدة	

للكّشافات،	وعدم	المّساح	ألهالهيم	بزيارهتم،	وعدم	المّساح	بالّتحدث	مع	حمامهيم114.	

						إضافة	إىل	ذلك،	فقد	مّت	تسيل	بعض	احلاالت	فميا	يتعّلق	بالوافدين،	ومن	ذلك	قضية	املواطن	الّسوري	عبد	اإلله	اجلدعاين،	املحُفرج	عنه	

مؤّخرًا،	ومواطنه	مصوعب	خليل	العبد،	واملعتقل	منذ	عام	2011،	واملواطن	األمرييك	نايج	محدان.	حيث	ذكر	مجيعم	بأهّنم	تعّرضوا	إىل	أشاكل	

عديدة	من	التعذيب115،	وقد	أّيدت	ذلك	تقارير	منمظات	حقوق	اإلنسان.

اختطاف	املعتقلني	من	األماكن	العامة،	ومن	املطارات،	واقتحام	منازهلم	واالستيالء	عىل	 						كذلك،	فإّن	هناك	مزامع	بشأن	حاالت	أخرى،	مثل: 

الهّتديد	 توجيه	 يف	 مدين،	 وبلباس	 األفراد،	 بعض	 واستخدام	 أهالهيم.	 وحسابات	 حسابهتم	 ومجتيد	 الّنّقالة،	 وهواتفهم	 الخّشصّية	 حواسهبم	

للّناشطني،	والهّتّجم	اجلّسدي	والّنفيس،	وحماولة	اخلطف	حتت	هتديد	الّسالح	للناشطني	خارج	الدولة،	اك	حدث	مع	أحد	الناشطني	يف	مرص،	

وكذلك	إصدار	قوامئ	منع	الّسفر،	دون	صدور	قرار	من	الّنائب	العام،	وترحيل	عدٍد	من	الناشطني	”البدون“ من	اإلمارات116.

قانون  مكافحة جرائم تقنّية المعلومات:
					أصدر	رئيس	دولة	اإلمارات	الشيخ	خليفة	بن	زايد	ال	هنيان	يف	12	نومفرب	2012	مرسوما	بقانون	احتادي	رمق	5	لعام	2012	بشأن	ماكحفة	

	احلّرّية	لبعض	املعلومات	املتداولة	عىل	 اجلرامئ	اإللكرتونية	يف	اإلمارات	العربّية	املتحدة.			ويف	حني	أّن	القانون	تضّمن	بعض	املواد	اليت	تكفلحُ

مواقع	اإلنرتنت،	مثل	احلسابات	املرصفّية	وبطاقات	اإلئمتان،اال	ان		املرسوم	ليق	بعض	االنتقادات	لكونه	”فضفاضا“،	وبنحٍو	ميكن	أن	يحُعيط	

أرضّية	قانونّية	حملامكة	األخشاص	الذين	يستخدمون	شبكة	اإلنرتنت	بغرض	انتقاد	كبار	املسؤولني،	واملطالبة	باإلصالحات	الّسياسية،	أو	العمل	
عىل	تنظمي	مظاهراٍت	غري	مرّخصة.117

ألّي	خشص	يستخدم	تكنولوجيا	املعلومات	بقصد	 					وتقّر	املادة	29	بالسن	والغرامة	(تصل	إىل	1	مليون	درمه)،	(272.000	دوالر	أمرييك) 

الخّسرية	أو	اإلرضار	بمسعة	وماكنة	مركز	الدولة،	أو	أّية	مؤّسساهتا،	مبا	يف	ذلك	الرئيس	أو	نائب	الرئيس،	وحاّكم	اإلمارات،	وأولياء	العهد	أو	

نواهبم،	وعمل	الدولة،	والّسالمة	الوطنية،	وشعار	الّدولة	والنشيد	الوطين،	أو	رموزه.	

http://www.alkhaleej.ae/portal/1711a278-2e10-443a-8c0b-0add8d2ec543.aspx		113
http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/14		114

115	املصدر	السابق	و	لقاء	تلفزيوين	مع	املعتقل	السابق	اجلدعان	: 
http://www.youtube.com/watch?v=tZHCk9OSTrs

http://www.washingtontimes.com/news/2012/jul/16/rights-group- و	 	http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/03-0 و	 	http://www.echr.org.uk/?p=513 	116
/uae-deports-online-activist

http://www.anhri.net/?p=63026		117

http://www.alkhaleej.ae/portal/1711a278-2e10-443a-8c0b-0add8d2ec543.aspx
http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/14
http://www.youtube.com/watch?v=tZHCk9OSTrs
http://www.washingtontimes.com/news/2012/jul/16/rights-group-uae-deports-online-activist
http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/03-0
http://www.echr.org.uk/?p=513
http://www.washingtontimes.com/news/2012/jul/16/rights-group-uae-deports-online-activist
http://www.anhri.net/?p=63026
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					أما	املادة	30	فتقّرر	عقوبًة	تصل	إىل	السن	مدى	احلياة	ألي	خشص	يستخدم	هذه	الوسائل	للّدعوة	إىل	إسقاط	أو	تغيري،	أو	االستيالء	عىل	

نظام	احلمك	يف	الدولة،	أو	عرقلة	أحاكم	الدستور	أو	القانون	القامئ،	أو	معارضة	املبادئ	األساسية	اليت	يستند	إلهيا	نظام	احلمك.	وتطبق	هذه	
ّرض	أو	يحُقّدم	التهسيالت	هلذه	األفعال.	118 العقوبة	ضّد	أي	خشص	حيحُ

الفساد والشفافية
عّدالت	الّشفافّية	والفساد	بزناهة،	ولكن	خالل	الّسنوات	األخرية	اهمّتت	الّدولة	بكْشف	 			ال	توجد	يف	اإلمارت	جهٌة	مستقلة	لّكيًا	ميكن	أن		تنرَش	محُ

عدٍد	من	املسوئلني	املحُهّتمني	بالفساد	املايل	واإلداري،	وقيادات	أخرى	يف	القطاع	شبه	احلكويم،	ومّت	تقدمي	عدٍد	مهنم	إىل	احملامكات.	

اَرس	بطرٍق	خمتلفة،	مهنا	الفساد	املحُبارش،	من	قبيل	تليّق	الّرشاوي،	وقد	تصاعد	معّدل	هذه	 					ومكا	يف	بايق	الدول	فإّن	الفساد	يف	اإلمارات	ميحُ

الّظاهرة	يف	الّسنوات	األخريه،	ومّت	رصد	عدٍد	من	موّظيف	الّدولة،	وخاصة	يف	شوئن	العمل،	واهلجرة	واجلوازات،	واألمن،	والّدوائر	االقتصادّية،	

والبلديات.	ومن	مظاهر	الفساد،	استغالل	املنصب	والّنفوذ	عرب	العقود	اخلاصة	مع	مؤّسساٍت	حكومّيٍة،	وخباصٍة	يف	قطاعات	اإلساكن	والرّشطة	

والقّوات	املسّلحة،	وعقود	املحُشرتّيات	والتوريد	وغريها.	وهناك	تزاوٌج	غري	رشيع	بني	املال	واملنصب	احلكويم،	وهو	ما	عّطل	كثريًا	من	القرارات	

احلكومّية	والقوانني	إزاء	حماربة	الفساد،	واحتاكر	اخلدمات.	119		

					وحبسب	منمظة	الّشفافّية	الّدولّية	اليت	تقيس	تصّورات	الّساكن	حول	انتشار	الفساد؛	فإّن	أقّل	الّدول	العربّية	من	ناحية	انتشار	الفساد،	يه	لّك	

من		قطر	واإلمارات	ومعان،	إاّل	أّن	تلك	الّدول	الزالت	بعيدًة	عن	املراكز	العرش	األوىل	عاملّيًا.	وباإلحالة	إىل	تقرير	املنمظة	لعام	2011،	فقد	احتّلت	

اإلمارات	املركز	رمق	28	عاملّيا،	وبتقدير	6.8	درجة	من	أصل	10	درجات،	متفّوقًة	يف	ذلك	عىل	مجيع	الّدول	العربّية،	ماعدا	دولة	قطر.	وحسب	

التقرير	األخري	لملنمظة،	للعام		2012م،	أحرزت	اإلمارات	تقّدمًا	بدرجة	واحدة،120	األمر	الذي	جعلها	تتقّدم	إىل	املرتبة	رمق	27	دولّيًا،	بالرشاكة	

مع	دولة	قطر.	ويبدو	أّن	التحّسن	حتّقق	عىل	خلفّية	تعزيز	استخدام	اخلدمات	اإللكرتونّية	يف	املعامالت	الّرمسّية،	ويه	الّظاهرة	اليت	تسامه	يف	

تقليص	الّنفوذ	الخّشيص	يف	املامرسات	العامة.	

					الفساد	يف	اإلمارات	يتضّمن	شّقني: االحّتادي	واحمليّل.	وتتضاءل	صور	الفساد	ومعّدالته	يف	الّشّق	االحّتادي،	وذلك	بسبب	ارتفاع	معّدل	آلّيات	

املراقبة	واحملاسبة.	بيمنا	تزداد	حّدته	يف	احلكومات	احملّلّية	نظرًا	لغياب	أو	ضعف	دور	املؤّسسات	الّترشيعّية	والّرقابّية،	وكذلك	غياب	مشاركة	

منمّظات	املجمتع	املدين،	وفقدان	املؤّسسات	املستقلة	اليت	تحُعىن	بتقارير	الّشفافية	والفساد.	ونتيجة	الكتشاف	حاالٍت	عديدٍة	من	الفساد	مؤّخرًا؛	

طط	بعض	احلكومات	احملّلّية،	ولكهنا	يف	احلقيقة	إجراءات	مؤقتة،	وتغّض	الّطرف	عن	 ظاهرة	كْشف	الفساد	مضن	خحُ ولفرتٍة	حمدودة	-  برزت	- 

عن	قضايا	فساد	كربى	يحُهتم	هبا	مسوئلون	بارزون	يف	الّدولة.	وما	يتناقله	بعض	املستمثرين	ورجال	األمعال	من	قضايا	فساد؛	تحُشري	إىل	وجود	

معلّيات	فساد	واحتيال	غري	موثقة،وخاصة	يف	قطاعات	البنوك	والّدوائر	العاملّية	واالقتصادّية	واألمنّية،	حيث	ذكر	قائد	عام	رشطة	ديب	بداية	عام	

2010	أن	”سلسلة	الّتحقيقات	يف	قضايا	الفساد	وصلت	إىل	احللقة	األخرية،	وتشل	مسؤولني	كبارًا	يف	ديب،	مطالبًا	احلكومة	بإزالة	لّك	ما	

وقال	يف	مؤمتر	حصايف،	بأّن	فريق	التحقيق	وحتصيل	األموال	استجوب	حنو	63	مهتاًم	 يعوق	مساءلهتم،	واستدعاءمه	لدى	اجلهات	املختّصة.“ 

يف	قضايا	فساد“121	،	إال	أّن	املوضوع	مل	يأخذ	طريقه	للقضاء،	ومل	يحُقّدم	ذلك	العدد	- الذي	رّصح	به	قائد	عام	رشطة	ديب	- إىل	احملامكة.

					ويبىق	ما	يحُعرف	ب	”الفساد	الكبري“،	وهو	املتعّلق	بالّنفوذ	الّسيايس	املمزوج	باالقتصادي،	وخاصة	فميا	خيّص	بأموال	النفط	وصفقات	السالح	

	إىل	املعلومات	وجهات	احملاسبة	املحُستقّلة،	واليت	بإماكهنا	أداء	دور	الّرقابة	الفعلّية،	وحال	اإلمارات	 واألرايض؛	يبىق	هذا	الفساد	ضبابّيًا،	ويفتقرحُ
يف	ذلك	حكال	بايق	دول	املجلس.	122

http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/28		118
http://www.alittihad.ae/details.	و	http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2012-04-03-1.1623706		119

http://www.emaratalyoum.com/local-	وhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=61596&y=2012	و	php?id=35174&y=2008
section/other/2011-01-20-1.344561

http://issuu.com/transparencyinternational/docs/ti_cpi2011_report_print/1		120
http://www.emaratalyoum.com/local-section/2010-01-11-1.47002		121

122		انظر	مثلًا		القسم	3.2	املتعلق	بالعوائد	النفطية	يف		هذا	التقرير

http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/28
http://www.alittihad.ae/details.php?id=35174&y=2008
http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2012-04-03-1.1623706
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-01-20-1.344561
http://www.alittihad.ae/details.php?id=61596&y=2012
http://www.alittihad.ae/details.php?id=35174&y=2008
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2011-01-20-1.344561
http://issuu.com/transparencyinternational/docs/ti_cpi2011_report_print/1
http://www.emaratalyoum.com/local-section/2010-01-11-1.47002
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2.5 التطورات السياسية في مملكة البحرين

					استقبل	البحرينّيون	العام	2012	بنفس	احلال	الذي	وّدعوا	فيه	العام	الذي	سبقه،	حيث	ال	زالت	اململكة	الصغرية	تعيش	مأزق	انقسام	سيايس	

	األمن	 حاد.		فيف	اليوم	األول	من	السنة	سقط	مواطن	يبلغ	من	العمر	15	سنة	جّراء	اصابة	يف	عنقه	بطلقة	مسيل	الدموع،	والذي	تستخدمه	قّواتحُ

قّدم	رئيس	جملس	الشورى	عيل	صاحل	الصاحل	خطاب	استقالته	من	رائسة	 وعىل	صعيد	آخر	-  من	أجل	تفريق	احملتجني.123	ويف	ذات	اليوم	- 

الّلجنة	الوطنّية	املعنّية	بتوصيات	الّلجنة	البحرينّية	املستقلة	لتقيص	احلقائق،	بعد	أن	واجهت	محلة	”تشري“ واهتامات	من	قبل	بعض	كّتاب	األمعدة	

وخطباء	املساجد	تحُشّكك	يف	نزاهته	املالّية124،	وبعدها	بيومني	َعِدل	الصاحل	عن	استقالته.

					هذا،	فقد	هشدت	الّساحةحُ	البحرينّية	العديد	من	األحداث	الّسياسّية	املرتبطة	حبراك	الّرابع	عرش	من	فرباير،	وما	نتج	بعده	من	تداعّياٍت	سياسية	

	من	املنمظات	الّدولّية،	 وحقوقية	وصدر	بشأهنا	تقرير	الّلجنة	البحرينّية	املستقلة	لتقيّص	احلقائق،	واملعروف	بتقرير	”بسيوين“،	وتطرقت	إلهيا	العديدحُ

واليت	أظهرت	اهمتامًا	غري	مسبوق	بالشأن	البحريين.

	حزمًة	من	التغيريات	والقوانني	استنادًا	عىل	ما	مّت	االتفاق	هيلع	يف	”احلوار	الوطين“،	والذي	انحسبت	 					وعىل	الّصعيد	الّترشييع،	قّدم	الّنظامحُ

ربى	امجلعّيات	املعارضة	يف	البحرين.	 منه	مجعّية	الوفاق	الوطين	اإلسالمّية،	كحُ

						ميدانّيًا،	تواصَل	سقوط	قتىل	وجرىح	من	الّشارع	املحُعارض	عىل	أيدي	القّوات	األمنّية،	وواصلت	اعتقال	بعض	املواطنني	الذين	يحُشاركون	يف	

املعارضة.	 الّتجّمعات	واملسريات	املحُعارضة،	وخصوصًا	تلك	اليت	ال	تنمّظها	امجلعّيات	امخلس	املعارضة،	وتنطلق	من	خالل	املجموعات	”الّثورّية“ 

املعارض،	مبا	فهيا	العبوات	احلارقة	”املولوتوف“،	وقْطع	الّطرق	عرب	 يف	املقابل،	لوحظ	تصعيدا	ملحوظا	يف	األدوات	اليت	يستعملها	”الشارع“ 

اإلطارات	احملرتقة.	وقد	أعلنت	احلكومةحُ	عن	مقتل	رجيل	أمن	من	غري	البحرينيني	خالل	االشتبااكت	مع	املتظاهرين	يف	عام		2012	وعن	تفجريات	

راح	حضيهتا	مدنيان	من	الوافدين	عىل	األقل.	

الوضع الحقوقي 
قدت	 					اعمتَد	جملس	حقوق	اإلنسان	تقرير	احلكومة	البحرينّية	مضن	جلسته	اخلاصة	باملراجعة	الّدورّية	الشاملة	مللف	البحرين	احلقويق،	واليت	عحُ

موافقة	الّسلطات	 برائسة	وزير	خارجية	البحرين	الشيخ	خالد	بن	أمحد	آل	خليفة	-  	الّرمسي	-  يف	جنيف	يف	19	سبمترب	2012،	حيث	أعلَن	الوفدحُ

البحرينّية	عىل	تنفيذ	145	توصية،	وبشلك	لكي،	و13	بشلك	جزيئ،	من	أصل	176	توصية125.

					وشلّك	هذا	احلدث	معركًة	حقوقّية	إعالمّية	مهّمة	من	جانيب	احلكومة	واملعارضة،	حيث	أوىل	الّطرفان	أمهية	كبرية	لالجمتاع،	وهو	ما	انعكس	

عىل	مستوى	احلشد	اإلعاليم	والّشعيب	الذي	وّجه	للحدث،	وجرى	يف	هذا	الّسياق	استخدام	توصيف	”معركة	جنيف“.	

	األمنّية	 	واملناوشاتحُ 					ورمغ	وعود	احلكومة	البحرينّية	بتحسني	وضعها	احلقويق،	إال	أن	االهتامات	باالنهتااكت	مل	تّتوقف.	حيث	خّلفت	األحداثحُ

	379 واعتقال	 مزنلًا،	 	1323 ومدامهة	 1866	خشصًا،	 اعتقال	 املحُعارضة،	 الوفاق	 إحصائّيات	مجعية	 وحسب	 2012م،	 العام	 يف	 اليت	حصلت	

طفلًا،	و700	مفصول،	وعرشات	القتىل،	وحصار	املناطق،	ومائت	احملامكات	الّسياسّية.	126	وتشكك	احلكومة	يف	حصة	هذه	األرقام	بناء	عىل	

ان	املعارضة	تسىع	اىل	هتويل	االنهتااكت.	

					أّما	أعداد	اجلرىح،	مفن	الّصعب	حرْصمه،	وأيضًا	نوع	اإلصابات،	وذلك	لتواصل	املزامع	بأّن	األطباء	واملحُسعفيني	اضطروا	لعالج	الكثري	من	

حاالت	اجلرىح	يف	البيوت	وبشلٍك	خيف،	خشيًة	من	االعتقاالت	اليت	قد	حتصل	من	املستشفيات،	حسب	نظرمه.

	البحرينّية	عددًا	من	الّنشطاء	احلقوقيني،	واكن	أبرزها	اعتقال	نبيل	رجب،	رئيس	مركز	البحرين	 					وقد	طالت	محلة	االعتقاالت	اليت	نّفذهتا	الّسلطاتحُ

http://www.alwasatnews.com/3403/news/read/618945/1.html :اإللكرتوين	املوقع	"الوسط" البحرينية،	حصيفة		123
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=36801&de=1 :اإللكرتوين	املوقع	حصيفة"األيام" البحرينية،		124

http://www.bna.bh/portal/news/525291	الّرمسّية	البحرين	أنباء	واكلة		125
126		األرقام	واملعلومات	مأخوذة	من	قبل	املركز	اإلعاليم	مجليعة	الوفاق	املعارضة

http://www.alwasatnews.com/3403/news/read/618945/1.html
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=36801&de=1
http://www.bna.bh/portal/news/525291
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حلقوق	اإلنسان	وعضو	املجلس	االستشاري	لقسم	الرشق	األوسط	ومشال	إفريقيا	ملنمطة	هيومن	رايتس	ووتش،	بهتمة	الّتجمهر	والّدعوة	للتظاهرات	

واملشاركة	فهيا،	وإهانة	وزارة	الّداخلّية	وسّب	أهايل	مدينة	احملرق،	ومّت	احلمك	عىل	نبيل	رجب	بالسن	ملدة	3	سنوات،	وخّفضت	احملمكة	الكربى	

	34 الّداخلية	وسّب	أهايل	مدينة	احملرق127.وتقول	منمّظات	حقوقّية	أن	 الثالثة	احلمك	إىل	سنتني،	ومّتت	تربأته	من	هتمة	إهانة	وزارة	 اجلنائية	

خشصا	قد	قتلوا	يف	عام	2012	جّراء	االحتجاجات.	ووفقا	لألرقام	الّصادرة	عن	مركز	البحرين	حلقوق	اإلنسان128،	فهناك	ما	ال	يقّل	عن	20	حالة	

وفاة،	يقول	املركز	انه	اكن	سبهبا	استخدام	الغازات	املسيلة	للدموع،	واليت	تطلقها	قوات	األمن	يف	املناطق	الّسكنية	لتفريق	االحتجاجات	الّسيايس.	

عامًا)  أما	الوفيات	األخرى،	فهي	ناجتة	عن	استخدام	القوة	من	قبل	قوات	األمن.	عىل	سبيل	املثال،	يف	25	يناير	2012،	تويف	محم	يعقوب	18) 

بعد	أن	صدمته	مركبة	تابعة	لقوات	األمن129،		ويف	17		أغسطس	قتل	حسام	احلداد	(16	عاما) برصاص	الشوزن	الذي	أطلق	هيلع	من	قبل	قوات	

األمن.	ويف	10	نومفرب	2012	تويف	عيل	ريض	(16	عاما) بعد	ان	صدمته	سيارة	بعد	مطاردة	من	قبل	قوات	األمن	عىل	طريق	مزدمح.	يف	املقابل،	

تل	ما	ال	يقّل	عن	اثنني	من	رجال	الرشطة	يف	إنفجار	عبوة	ناسفة	يف	آواخر	هشر	نومفرب	يف	قرية	العكر130	. قحُ

وعىل	الرمغ	من	عودة	معظم	املفصولني	واملوقوفني	من	العمل	إىل	مناصهبم	الّسابقة؛	اال	انه	الزالت	تمكن	بعض	احلاالت	من	موّظيف	القطاعني	

اخلاص	والعام؛	الذين	مل	يعودوا	إىل	أمعاهلم	عند	هناية	2012،		بعد	أن	مّت	فصلهم	بسبب	األحداث	الّسياسّية	اليت	مّعت	البالد	يف	الرابع	عرش	
من	فرباير	2011	.131

						ويرى	مؤيدو	احلكومة	أن	التعامل	األمين	الرمسي	احلايل؛	مرشوع	يف	ظّل	وضع		أمين	محُضطرب،	ومع	مزامع	بوجود	حماوالٍت	مسّلحة	لقلب	

نظام	احلمك.		مكا	وأّن	التعامل	األمين	منذ	صدور	تقرير	جلنة	تقيص	احلقائق؛	اّتسم	بالّليونة	حسب	رأهيم،132	لكن	املعارضة	تلجأ		إىل	هتويل	

االنهتااكت	للحصول	عىل	التغطية	اإلعالمية.	

محاكمة “األطباء” و “الرموز”
					يف	الرابع	من	سبمترب	املايض	أّيدت	حممكة	االستئناف	العليا	األحاكم	الّصادرة	يف	القضية	املعروفة	ب“الرموز“133،	واليت	تضم	21	ناشطًا	

وقد	قام	املهّتمون	بالطعن	يف	األحاكم	أمام	حممكة	المّتيزي،	واليت	 سياسّيًا	بارزًا،	مهنم	عبداهلادي	اخلواجة،	إبراهمي	رشيف،	وحسن	مشميع.“ 

قضت	حمكا	هنائيا	بإدانة	املهتمني،	و	ترتاوح	فرتة	احلمك	ما	بني	مخس	سنوات	إىل	الّسن	املؤبد.	134	أّما	فميا	يتعلق	بقضية	”الاكدر	الطيب“؛	

فقد	أصدرت	حممكة	االستئناف	العليا	يف	يونيو	املايض،	حمكها	بقضية	ال	20	اكدرًا	طبّيًا،	حيث	قضت	برباءة	9	من	األطباء،	وأصدرت	أحاكم	

بالّسن	بني	هشر	ومخس	سنوات	حبّق	بايق	املهّتمني،	وذلك	بالرمغ	من	إسقاط	احملمكة	لهتمة	احتالل	مجمع	السملانية	الطيب،	وحيازة	أسلحة	

نارّية135.		وامجاال،	وعىل	رمغ	تضارب	املعلومات	الواردة،	إال	أنه	ال	زال	هناك	عرشات	الّسناء	الّسياسيني	يف	البحرين.

					ويف	أكتوبر	املايض،	بّرأت	احملمكة	الكربى	اجلنائية	األوىل	الرّشطية	املحُهّتَمة	بتعذيب	الّصحفية	نزهية	سعيد136.	ويف	30	ديمسرب	2012م	

حبّق	رشطيي	جهاز	األمن	الوطين	املهتمني	يف	قضية	تعذيب	املواطن	عبدالكرمي	 أصدرت	احملمكة	الكربى	اجلنائية	األوىل	حمكًا	بصفة	”مذنب“ 

خفراوي	حت	املوت	وحمكت	هيلع	بالسن	سبع	سنوات؛	إال	أّن	احملمكة	تعّرضت	إىل	انتقادات	من	قبل	بعض	اطراف	املعارضة	لكوهنا	اقترصت	

عىل	إصدار	حمك	رآه	البعض	بأنه	ال	يتساوى	مع	مستوى	اجلرمية137.		مكا	ال	تزال	بعض	احملامك	املحُهتم	فهيا	رجال	أمن؛	مل	تصدر	أحاكمها	
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/08/120816_rajab_jailed_bahrain.shtml	العربية	يس	يب	اليب	موقع		127

www.bchr.net		128
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/2012119135820106372.html		129

http://www.reuters.com/article/2012/10/19/us-bahrain-bombing-idUSBRE89I0M820121019		130
http://www.alwasatnews.com/3405/news/read/619344/1.html :اإللكرتوين	املوقع	"الوسط"،	حصيفة	املدنية،	اخلدمة	ديوان	رئيس	ترصحي		131

http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=58164		132
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=93942&de=1 :اإللكرتوين	املوقع	"األيام" البحرينية،	حصيفة		133

http://news.yahoo.com/bahrains-top-court-upholds-sentences-against-uprising-leaders-065958625.html		134
http://www.al-akhbar.com/node/95507 :اإللكرتوين	املوقع	"األخبار" اللبنانية،	حصيفة		135

http://www.alwasatnews.com/3704/news/read/711778/1.html		اإللكرتوين	املوقع	"الوسط" البحرينّية،	حصيفة		136
http://www.alwefaq.org/index.php?show=news&action=article&id=7304 :اإللكرتوين	املوقع	الوفاق،	مجعية		137

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/08/120816_rajab_jailed_bahrain.shtml
www.bchr.net
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/2012119135820106372.html
http://www.reuters.com/article/2012/10/19/us-bahrain-bombing-idUSBRE89I0M820121019
http://www.alwasatnews.com/3405/news/read/619344/1.html
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=58164
http://www.alayam.com/newsdetails.aspx?id=93942&de=1
http://news.yahoo.com/bahrains-top-court-upholds-sentences-against-uprising-leaders-065958625.html
http://www.al-akhbar.com/node/95507
http://www.alwasatnews.com/3704/news/read/711778/1.html
http://www.alwefaq.org/index.php?show=news&action=article&id=7304
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بقضايا	الّتعذيب	والقتل	اليت	تسّببت	هبا	األجهزة	األمنية	لعدد	من	املواطنني،	وقد	ولدت	هذه		احملامك	اهتامات	من	قبل	املعارضة	بعدم	جدية	الّنظام	

يف	حماسبة	املتوّرطني	بتعذيب	وقتل	مواطنني	حبرينيني.	يف	املقابل،	ترى	حكومة	البحرين		أّن	تواصل	هذه	احملامك	و	إدانة	بعض	املتوّرطني	فهيا؛	

يحُبنّي	جّدية	الّنظام	القضايئ	يف	الّتطرق			إىل	قضية	التعذيب.

					هذا،	وال	تزال	بعض	الّتقارير	احلقوقّية	املختلفة	تتحّدث	عن	وجود	حاالت	اعتقال	خارج	إطار	القانون،	وتعذيب	ملعتقلني	ومواطنني،	وقد	تناولت	

ّزل	بالرّضب	والبصق	والشمت138.	 مواقع	التواصل	االجمتايع	بعض	مقاطع	الفيديو	املحُصّورة،	واليت	تبنّي	تعّدي	رجال	أمن	عىل	مواطنني	عحُ

إسقاط الجنسية 
بإسقاط	اجلنسّية	البحرينّية	عن	31	مواطنًا	حبرينّيًا،	بيهنم	نائبان	سابقان،	وعدد	من	 ممثلًة	بوزارة	الّداخلية	-  	البحرينّية	-  					قامت	الّسلطاتحُ

رجال	الّدين	الّشيعة،	ومعارضني	ونشطاء	سياسيني	وحماٍم.	وقالت	وزارة	الداخلية	يف	بياهنا	الّصادر	يف	تارخي	7	نومفرب،	بأنه	”استنادا	إىل	نص	

زي	إسقاط	اجلنسّية	مّعن	يمتّتع	هبا	إذا	تسّبب	يف	اإلرضار	بأمن	الّدولة؛	فقد	مّت	إسقاط	 البند	(ج) من	املادة	رمق	(10) من	قانون	اجلنسية	واليت	جتحُ

اجلنسّية	البحرينية	عهنم“،	وتمّت	حمامكة	الذين	احُسقطت	عهنم	اجلنسّية،	أو	توجيه	أّي	هتم	هلم	باإلرضار	بأمن	الدولة139.	

	املنمظة	الّصادر	يف	هذا	 					يف	مارس	املايض،	صّنفت	منمظة	”مراسلون	بال	حدود“ مملكة	البحرين	مضن	الّدول	املحُعادية	لإلنرتنت،	وذكر	تقريرحُ
الشأن	بأّن	البحرين	تحُقّدم	مثالًا	عىل	محلة	مقع	ناحجة.140

وذلك	بعد	تعّرضه	للتعذيب	 يف	إشارة	إىل	املدّون	زكريا	العشريي-  				ولفتت	املنمظة	يف	تقريرها،	بأّن	أحد	املدّونني	اإللكرتونيني	قد	فقد	حياته	– 

والرضب	حت	القتل	أثناء	احتجازه	يف	فرتة	الّسالمة	الوطنية	من	العام	2011.

					وقد	حمكت	احملمكة	الصغرى	اجلنائية	الّرابعة	يف	ديمسرب	2012م؛	حببس	حبريين	ملدة	4	أهشر	بهتمة	إهانة	ملك	البحرين	عرب	موقع	التواصل	

االجمتايع	”تويرت“،	وهذه	يه	القضية	اخلامسة	بعد	احلمك	يف	وقٍت	سابق	يف	أربع	قضايا	ملهتمني،	وبالهتم	نفهسا،	وقضت	احملمكة	حببس	اثنني	
مهنم	ملدة	4	أهشر،	وحبس	الثالث	هشرا	واحدا،	والرابع	6	أهشر.141

					مكا	قامت	الّسلطات	البحرينّية	برتحيل	عدٍد	من	املراسلني	واإلعالميني	األجانب	خارج	األرايض	البحرينّية،	ومنع	عدٍد	أخر	من	الّصحفيني	

الزيارات	من	قبل	 البحرين	القت	ارتفاعا	يف	االهمتام	وعدد	 البحرين	من	أجل	تغطية	األحداث.	يذكر	أن	 الّدخول	إىل	 الّتلفزيونّية	من	 والقنوات	

املنمظات	واجلهات	اإلعالمية	الدولية،	ومسح	لعدد	كبري	مهنم	من	دخول	ارايض	البحرين،	اال	انه	مت	منع	بعضهم	من	الدخول	بني	حني	وآخر.	

من	املنمظات	الّدولّية		يف	أمور	البحرين،	وأّن	البحرين	أصبحت	 وزمع	بعض	املناوئني	لملعارضة	بأّن	هناك	اهمتاما	وتدّخال	غري	مسبوق	و“مريب“ 

،	بشلك	غري	اعتيادي،	من	قبل	هذه	املنمّظات	حتت	ذريعة	حقوق	اإلنسان،	وذلك	كأداِة	ضغٍط	لملطالب	الّسياسّية	لملعارضة	ولبسط	النفوذ	 تحُسهتَدفحُ
الغريب	عىل	املسار	السيايس	يف	اخلليج.142

		

المسيرات والتجمعات.. الحظر والحّق
					يف	13	أكتوبر	2012،	حظرت	وزارة	الّداخلّية	املسريات	والتجمعات.	وقد	أشار	الشيخ	راشد	آل	خليفة	وزير	الّداخلية	بأّن	ما	وصفه	بتكرار	

	البحرين	محد	بن	عيىس	آل	خليفة	احلظر،	 اإلساءة	ملفهوم	حّرية	الرأي	والتعبري؛	اكن	الّسبب	وراء	هذا	احلظر.	ويف	13	ديمسرب	2012؛	رفع	ملكحُ

	دستوري	مجليع	املواطنني.	 قائال	بأنه	يعترب	الّتظاهر	وحّرية	الّرأي	والّتعبري	حقٌّ

http://www.youtube.com/watch?v=jYVIdgv6esM	اليوتيوب	موقع	عىل	املنشور	الفيديو		138
http://alayam.com/newsdetails.aspx?id=108855 :اإللكرتوين	"األيام" البحرينية،املوقع	حصيفة		139

http://www.alwasatnews.com/3475/news/read/642814/1.htm		140
http://www.alwasatnews.com/3749/news/read/722589/1.html		141
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قّيدة	للحّريات،	وخالل	املراجعة	الّدورّية	الّشاملة	مللف	البحرين	احلقويق	 					مكا	اّتذت	احلكومة	خطواٍت	إللغاء	عدد	من	القوانني	اليت	اكنت	تحُعترب	محُ

يف	هشر	مايو؛	أعلن	وفد	البحرين	أن	احلكومة	أجرت	عّدة	تعديالت	عىل	قانوين	العقوبات	واإلجراءات	اجلنائية.	حيث	أصدرت	احلكومة	مراسمي	

وجاء	 العقوبات،	 قانون	 168من	 املادة	 يف	 الواردة	 الاكذبة“  األخبار	 ”نرش	 جترمي	 حمك	 بتعديل	 	 و53/2012	 	،52/2012 	،51/2012 	،50/2012

دث	رضرًا	باألمن	الوطين،	أو	بالّنظام	العام،	أو	بالّصحة	العامة.	مكا	مّت	تعديل	املادة	169،	واليت	 الّتعديل	ليشل	األخبار	اليت	من	املمكن	أن	حتحُ

ّرم	نرش	الوثائق	املزّورة،	واليت	مّت	تعديلها	لتحديد	نوع	الوثائق	املحُجّرمة،	ونّص	عىل	أن	تشل	حمّررات	أو	أوراقًا	أو	صورًا	مصنعة	أو	مزورة	 جتحُ

أو	منسوبة	كذبًا	إىل	الغري؛	إذا	اكن	من	شأهنا	اضطراب	الّسمل	العام	أو	اإلرضار	باملصاحل	العامة	أو	بالثقة	املالية	للّدولة.	مكا	مّتت	إضافة	املادة	

69	واليت	تؤكد	عىل	أنه	جيب	أال	توضع	قيود	عىل	ممارسة	احلّق	يف	حّرية	الّتعبري	غري	تلك	اليت	تقتضهيا	الرّضورة	يف	جممتع	دميقرايط143.	

					من	جانٍب	آخر،	فإّن	أقسامًا	أخرى	من	قانون	العقوبات	واليت	تحُقّيد	حّق	الّتظاهر	وحرية	التعبري؛	ال	تزال	سارية،	وذلك	من	قبيل	املادتني	163	و	

ّرمان	إنشاء	منمظات	بدون	ترخيص،	ومن	شأهنام	المّساح	بانهتاك	احلّق	يف	حّرية	تكوين	الّتجمعات.	واملادة	165	جتعل	أّي	خشص	 164	اللتني	جتحُ

ّرم	انتقاد	نظام	احلمك	بأّي	شلك	من	أشاكل	 رضة	للعقوبة.	هذه	املادة	جتحُ حّرض	بإحدى	الطرق	العالنية	عىل	كراهية	نظام	احلمك	أو	االزدراء	به؛	عحُ

ّرمان	 التعبري،	وميكن	استخدامها	حلبس	األخشاص	ملجّرد	انتقاد	األنمظة	امللكية،	أو	غريها	من	االنمظة.	كذلك،	فإّن	املادة	166	واملادة	167	جتحُ

لّك	مْن	دىع	إىل	استقالة	أمري	أو	وزير	من	خالل	العنف	أو	الرتهيب،	أو	أية	وسيلة	أخرى	غري	مرشوعة.	واإلشاكلية	يف	هاتني	املادتني	بأهّنا	ميكن	

أن	تحُستخدما	لتجرمي	ممارساٍت	مرشوعة	،	مثل	املشاركة	يف	مجّتعات	سملية	غري	مرّصحة	تدعو	إىل	تنازل	امللك،	واستقالة	رئيس	جملس	الوزراء،	

أو	وزراء	آخرين.	

تصعيد في الوضع األمني 
يف	عدٍد	من	املناطق	املختلفة	يف	اململكة،	مكا	 					أعلنت	وزارة	الّداخلّية	عن	القبض	عىل	عدٍد	من	األخشاص	املهّتمني	بشّن	”أمعال	إرهابّية“  

كشفت	الّداخلّية،	يف	أكرث	من	مناسبة،	عن	مدامههتا	لعدة	مباٍن	احتوت	عىل	مواد	متّفجرة	وقنابل	حمّلية	الّصنع.		مكا	أعلنت	وزارة	الداخلية	عن	

مقتل	رشيط	غري	حبريين	جّراء	الّصدامات	مع	احملتجني	يف	أكتوبر	2012	،	باإلضافة	إىل	رشيط	غري	حبريين	آخر	يف	يف	14	فرباير	2013	

يف	الذكرى	السنوية	الثالثة	إلندالع	االحتجاجات.

					ويف	هذا	النطاق،		أعلنت	وزارة	الداخلية	يف	16	فرباير	2013	عن	الكشف	عن	خمطط	خللية	اكنت	هتدف		إىل	تأسيس	تنظمي	عسكري	حتت	

امس	”جيش	اإلمام“ حسب	ترصحيات	الوزارة،	ومت	اعتقال	4		أخشاص	يف	سياق	القضية.	واهتمت	وزارة	الداخلية		إيران	مبساندة	هذا	التنظمي،	

حيث	قالت	وزارة	الداخلية		أن	التقنية	الفنية	املستخدمة	يف	صنع	املتفجرات	تحُبنّي	جحم	الّدور	اإليراين.	144	واكنت	وزارة	الداخلية	قد	أعلنت	سابقا	
- يف	5	نومفرب	2012	- عن	تفجريات	اسهتدفت	العامصة	املنامة،		ذهب		حضيهتا	اثنان	من	الوافدين.145

عرب	استخدامهم	لسالح	الشوزن	والغازات	املسيلة	للدموع.			مكا	 				وقد	واصل	رجال	األمن	تصّدهيم	لملسريات	والّتجمعات	”غري	املرخصة“ 

تعرضت	حمالت	جواد	– رجل	أمعال	شييع- املنترشة	يف	اململكة؛	إىل	أكرث	من	60	إعتداء	من	قبل	ملمّثني،	وقد	أظهرت	تسيالت	الفيديو	التابعة	

شاركة	رجال	أمن	بلباهسم	العسكري	يف	بعض	االعتداءات146.	 لملحل،	محُ

الجمعّيات الّسياسّية: حراك المعارضة
					يف	أكتوبر	من	العام	2011م؛	أصدرت	املعارضة	البحرينية،	املمّثلة	يف	امجلعيات	الّسياسية	امخلس	(الوفاق	الوطين	اإلسالمية،	التجمع	القويم	

وثيقة	املنامة،	واليت	جاءت	مبثابة	رؤية	سياسّية	 (وعد)،	التجمع	الوطين	الدميقرايط،	اإلخاء	الوطين)   الّدميقرايط،	العمل	الوطين	الدميقرايط	

للجمعيات	بشأن	حّل	الوضع	البحريين147.
page 27, http://www.amnesty.org/sites/impact.amnesty.org/files/PUBLIC/AI-Bahrain-report-mde110622012.pdf		143
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http://www.youtube.com/watch?v=97Uxkl4fHoU		146
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					وطرحت	مجعّيات	املعارضة	امخلس،	من	خالل	هذه	الوثيقة،	مطالهبا	الّسياسّية	األساسّية،	ومهنا	املطالبة	حبكومة	منتخبة	”متثل	اإلرادة	

الشعبية“،	ونظام	انتخايب	عادل	يتضّمن	دوائر	انتخابّية	عادلة	حتّقق	املساواة	بني	املواطنني،	وسلطة	ترشيعّية	تتكّون	من	غرفة	واحدة	منتخبة،	وتنفرد	

باكمل	الّصالحيات	الّترشيعّية	والّرقابّية	واملالّية	والّسياسّية،	واستقالل	مايل	وإداري	وفين	ومهين	للّسلطة	القضائّية،	وإرشاك	اكفة	مكّونات	املجمتع	

يف	تشكيل	األجهزة	األمنّية	والعسكرّية	املختلفة.

					وترى	هذه	امجلعيات،	بأّن	إجراء	هذه	اإلصالحات	تقتيض	إجياد	صيغٍة	دستورّية	جديدة،	جيب	أن	حتظى	باملوافقة	من	األغلبّية	الّشعبّية	عرب	

مجعّية	تأسيسّية،	أو	عرب	استفتاء	شعيب	عام.	وباملقابل،	مل	يبدر	من	حكومة	البحرين	أيّة	ردة	فعل	حول	الوثيقة.

				من	جههتا،	واصلت	امجلعّيات	الّسياسّية	امخلس	حراكها،	من	خالل	تنظمي	املسريات	واالعتصامات،	وعقد	املؤمترات	الّصحفّية،	باإلضافة	إىل	

إرسال	وفود	خارجّية	متّثلها	ملناقشة	وجهة	نظر	املعارضة	يف	العديد	من	الّدول	العربّية	واألوروبّية.

املطلب	 				وقد	رّكزت	أغلب	املسريات	واالعتصامات	امجلاهريّية	عىل	مطلب	الّتغيري	السيايس،	وتراوحت	اهلتافات	بني	املطالبة	بإصالح	النظام	– 

العلين	مجلعيات	املعارضة	املعرتف	هبا	رمسّيًا	- واملطالبة	بإسقاط	النظام،	وهو	املطلب	الّسائد	بني	أوساط	املعارضة	غري	الّرمسّية.	ومّضت	بعض	

تلك	املسريات	عرشات	اآلالف	من	املواطنني،	واكن	أبرزها	املسرية	اليت	أحُطلق	علهيا	مسرية	”9	مارس“.	

					يف	املقابل،	تواصل	احلراك	املعارض	غري	املحُصّنف	رمسّيًا	عىل	امجلعّيات	الّسياسّية	املحُعرتف	هبا،	والذي	غالًبا	ما	يأخذ	طابع	املظاهرات	

واملواجهات	بني	الشباب	احمّلتجني	وقّوات	األمن	يف	أوساط	القرى،	باإلضافة	اىل	وسط	مدينة	املنامة	بعض	األحيان.	وغالبا	ما	يمت	تفريق	هذه	

املظاهرات	من	قبل	رجال	األمن.	

					وعىل	الّرمغ	من	أن	احلراك	املعارض	غري	املحُصّنف	عىل	امجلعيات	املعرتف	هبا	رمسّيًا؛	يتسم	يف	كثري	من	األحيان	بالعمل	خارج	األطر	

املؤسساتية	وعىل	تكتياكت	”الشارع“،	إال	أن	هناك	مجموعات	متعاطفة	مع	هذا	االجتاه	قد	بلورت	رؤيهتا،	وإن	اكنت	تفتقد	إىل	الوضوح	والتفصيل.	

بقيام	مجهورية	يف	 تطالب	 واليت	 البحرين	اإلسالمية،	 أحرار	 الوفاء	االساليم	وحركة	 وتيار	 ”حق“  املحُكّون	من	حركة	 ائتالف	امجلهورية	 مفهنا	

البحرين.	وظهر	خالل	األحداث	األخرية	ائتالف	14	عرش	فرباير	الذي	يحُطالب	بإسقاط	النظام	واستبداله	جبمهورية،	وال	يحُعرف	حت	اآلن	من	مه	
قادة	هذا	االئتالف،	اال	أن	ديباجة	”وثيقة	اللؤلؤة“ اليت	اطلقها	االئتالف	توىح	بأن	من	كتهبا	مييل	اىل	التيارات	السياسية	االسالمية.148

يف	الشارع،	والّدعوات	اليت	أطلقهتا	احلكومة	ووسائل	اإلعالم	مطالبني	فهيا	مجعّيات	املعارضة	بإدانة	”العنف“؛	أصدرت	 					ومع	تزايد	”العنف“ 

امجلعّيات	السياسية	املعارضة		يف	7	نومفرب	2012	إعالنًا	أعلنت	فيه	عدم	انهتاجها	أّي	من	أساليب	العنف،	معربًة	عن	إدانهتا	للعنف،	وأطلقت	
عىل	ذلك	اإلعالن	”وثيقة	الالعنف“.149

غري	اكفية،	وأن	األمه	قرهنا	بنبذ	 					أّما	الّرد	احلكويم	فاكن	فاترًا،	وعرّب	وزير	العدل	والشؤون	اإلسالمّية	عن	املوقف	بأن	”وثيقة	الالعنف“ 

اإلرهاب،	حبسب	لكامه.

تجّمع الوحدة الوطنية والجمعّيات الّسياسية المناؤئة للمعارضة 
				يف	العام	2012م،	واصلت	الّتيارات	املعروفة	مبناوأهتا	حلراك	14	فرباير	؛	بالتثبت	عىل	مواقفها	من	العام	الذي	سبقه،	حيث	رفضت	أغلب	هذه	

التيارات	فكرة	احلوار	مع	قوى	املعارضة،	ودفعت	حنو	تشديد	احلّل	األميّن،	و	إنزال	العقوبات	عىل	رموز	ومعتقيل	املعارضة.	وينظر	جانٌب	كبري	

من	هذه	التيارات	إىل	أن	املشلكة	األساسّية	يف	البالد	يه	االنفالت	األمين،	وترايخ	الّسلطات	يف	التعامل	مع	احملتجني	واملعارضة،	واجتناهبا	
احلزم	معهم.	150

لد	بوصفه	حرااًك	موازيًا	يف	فرباير	2011	ومّض	يف	صفوفه	قيادات	الّتيارات	الّسلفية	واإلخوان	 الذي	وحُ 						وأطلق	مجتع	الوحدة	الوطنية	- 
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http://www.alwasatnews.com/3715/news/read/714249/1.html		149

http://www.alayam.com/mobile/newsdetails.aspx?id=9200		150

http://www.14febrayer.com/?type=c_art&atid=523
http://www.alwasatnews.com/3715/news/read/714249/1.html
http://www.alayam.com/mobile/newsdetails.aspx?id=9200


52

إقامة	  ” تتلّخص	يف	 واليت	 للبحرين،	 رؤيتة	  – للحمك	 موالية	 أو	 سّنّية	 أهنا	 عىل	 تحُصّنف	 اليت	 والخّشصيات	 الّدين	 رجال	 من	 وبعض	 املسملني	

ساءلة	وحمدودة	املدة،	وبرملان	اكمل	 محُ ثل		اإلرادة	الشعبية،	(تكون)  دولة	مدنّية	دميقراطّية	حديثة	تقوم	عىل		مبدأ	املواطنة	املتساوية،	وحكومة	متحُ

ي	ب	”وثيقة	 ّ ّقق	العدل	بني	املتنازعني“.151	و	أطلقت		مجعيتا	األصالة	واملنرب	االسالميتني	ما	مسحُ الصالحيات،	وقضاء	مستقل	يضمن	احلقوق	وحيحُ

الفاحت“،	واليت	تحُقّدم	رؤيتهيام	الّسياسية	للبحرين.152	وعىل	الرمغ	من	تشابه	رؤى	هذه	امجلعيات	- نظرّيًا	- مع	امجلعيات	الرمسية	املعارضة،		إال			

أّن	جفوة	الثقة	بني	األطراف	منعت	أّي	حترٍك	مشرتك	بيهنا.

						وظهرت	عدة	تقارير	تتحّدث	عن	بروز	بعض	الرّصاعات	الّداخلّية	يف	مجتع	الوحدة	الوطنية	واليت	أّدت	إىل	انشقاقات	بني	أعضائه.	153					مكا	

برزت	داخل	الّتجمع	فائٌت	شبابّية	تحُطالب	مبعاجلة	قضايا	الفساد	احلكويم،	ورسعان	ما	اّدعت	تلك	املجاميع	الشبابية	بتعرضها	لرتهيب	وتشري	

من	قبل	خشصياٍت	حمسوبة	عىل	اجلانب	األمين	للحكومة،	وهو	ما	أّدى	إىل	ظهور	اشاعات	هبروب	أحد	قيادات	التجمع	الشابة	هو	وعائلته	إىل	
اململكة	املتحدة،	وطلب	الّلجوء	الّسيايس	فهيا،	حبسب	ما	أعلنت	بعض	املصادر	اإلعالمّية.		154

اللقاء الوطني البحريني
رف	ب“الّلقاء	الوطين	البحريين“،	وهو	تكّتل	يضّم	مجموعة	من	الخّشصّيات	البحرينّية	الّساعية	إلخراج	 					مع	بدايات	عام	2012م؛	تشلّك	ما	عحُ

البلد	من	األزمة	الّسياسّية،	اعمتادًا	عىل	دمع	اعادة	طرح	بشلك	مستقالملبادرة	اليت	تقدم	هبا	ويل	العهد	يف	أوج	األزمة	السياسية	يف	مارس	

2011.	ويضّم	هذا	التكتل	بعض	الخّشصّيات	املعروفة،	ومهنا	الدكتور	عيل	خفرو	وزير	الرتبية	األسبق،	والنواب	السابقني	جامس	مراد	وعيل	ربيعة.

					ويف	بياٍن	صدر	مهنا	يف	مايو	2012،	أكدت	جلنة	التنسيق	واملتابعة	يف	»اللقاء	الوطين	البحريين«،	أهنا	عقدت	فرق	العمل	والّلجان	الفرعية	

أكرث	من	10	اجمتاعات،	وأجنزت	عددًا	من	اللقاءات	واملشاورات	مع	امجلعّيات	الّسياسّية	املعنية	يف	البحرين،	من	أجل	دعوهتا	إىل	حوار	وطين	

شامل	خيرج	الوطن	من	أزمته	الراهنة.

					وذكرت	اللجنة	أهنا	قامت	باستطالع	وجهات	نظر	امجلعّيات	الّسياسية،	وتناول	االستطالع	أربع	مسائل	حمّددة،	بصيغة	التساؤالت	التالية: 

هل	تقبلون	اللقاء	واحلوار	مع	امجلعّيات	الّسياسّية	األخرى؟	هل	تقّرون	جدول	أمعال	اليوم	األول	الذي	يتأّسس	عىل	مبادئ	مبادرة	ويل	العهد؟	يف	

حال	مت	االتفاق	عىل	مطالب	مشرتكة،	هل	أنمت	عىل	استعداد	لالتصال	بالقيادة	الّسياسّية	وتقدمي	هذه	املطالب	بشلٍك	مجايع؟	هل	تقبلون	حضور	

أعضاء	من	اللقاء	الوطين	البحريين	معمك	يف	احلوار	كرشيك	يف	اللقاءات	القادمة؟

					وقد	خلصت	نتاجئ	اتصاالت	جلنة	التنسيق	واملتابعة	بعد		مداوالهتا	مع	امجلعيات	الّسياسية	املعنية،	مبا	ييل: وافقت	بعض	امجلعيات	الّسياسية	

عىل	مبادرة	اللقاء	الوطين،	وقبلت	بالنقاط	واحملاور	املطروحة،	وأبدت	مواقفها	اإلجيابية،	وأرسلت	موافقهتا	اخلطية	بذلك،	وامجلعيات	يه: (الوفاق،	

وعد،	الوحدوي،	اإلخاء	الوطين،	التجمع	الوطين	الدميقرايط).	وقد	أبدت	مجعية	املنرب	الدميقرايط	التقديم	موقفًا	إجيابيًا	وقّدمت	موافقهتا	الّشفهية	

فقد	أعربت	عن	موافقهتا	ومباركهتا	للجهود	املبذولة،	وتأييدها	للحوار	من	حيث	املبدأ،	 بشلك	واحض	وشّفاف.	أما	مجعية	العمل	اإلساليم	(أمل) 

لزم،	بسبب	وجود	قياداهتا	الرئيسّية	يف	املعتقل.	وكذلك	أبدت	مجعية	الوسط	العريب	اإلساليم	قدرًا	من	التفهم	 ولكهنا	اعتذرت	عن	تقدمي	رّد	كتايب	محُ

واإلجيابية	ملبادرة	اللقاء	الوطين،	واتذت	موقفًا	مرنًا	قابل	لألخذ	والعطاء.

					وحبسب	الّلجنة،	فقد	أبدت	بعض	امجلعّيات	الّسياسية	األخرى،	واليت	مّت	التواصل	والتباحث	معها،	مواقَف	رافضة	ملبدأ	اللقاء	واحلوار،	

مجتع	الوحدة	الوطنية،	مجعية	املنرب	الوطين	اإلساليم،	مجعية	العدالة	الوطنية،	مجعية	األصالة	االسالمية،	وأفادت	اللجنة	أنه	 وامجلعيات	يه: 

ويف	بداية	االتصاالت	مع	تلك	امجلعيات	األربع	املذكورة	اتمست	مواقفها	بعدم	املرونة،	وأشاروا	إىل	أهنم	غري	مستعدين	لالجمتاع	مع	املعارضة،	

http://altajam3.org/portal/arabic/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D		151
9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%B9
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مكا	طرحوا	رشوطًا	مسبقة	قبل	املشاركة	يف	أي	حوار،	ومتثلت	هذه	الرشوط	يف	وقف	وإدانة	العنف	واالحتجاجات	يف	الشارع	من	قبل	قيادات	

املعارضة،	مكا	اشرتطت	بعض	هذه	امجلعيات	أن	تكون	احلكومة	طرفًا	يف	أي	حوار	منذ	البداية،	يف	حني	اشرتطت	مجعية	العدالة	الوطنية	- 

باإلضافة	إىل	ما	سبق	- تقدمي	اعتذار	من	قبل	املعارضة155.

	

التحركات الحكومية: دعوات الحوار
					يف	أحدث	ظهور	له	متحّدثا	عن	األزمة	الّسياسّية	يف	البحرين،		دعا	ويل	عهد	البحرين	إىل	احلوار،	وذلك	أثناء	لكمة	ألقاها	يف	افتتاح	أمعال	

منتدى	حوار	املنامة	الثامن	والذي	أقمي	يف	ديمسرب	.156		2012	

					ورسعان	ما	رّحبت	قوى	املعارضة	بدعوة	ويل	العهد	للحوار،	إال	أن	الّرد	احلكويم	اكن	رسيعًا	عىل	لسان	السيدة	مسرية	رجب	وزيرة	الدولة	

املعارضة	أساءت	للّدعوة،	  ” لشؤون	اإلعالم،	واملتحّدثة	بامس	احلكومة	البحرينية،	وذلك	يف	ترصحي	هلا	لصحيفة	الرشق	األوسط،	قالت	يف	بأّن: 

واستغلهتا	بشلك	مغرض،	وسّوقهتا	إعالميا	بشلك	مغلوط،	عرب	القول	إن	ويل	العهد	يرىع	حوارا	بني	املعارضة	واحلكومة	البحرينية	وهذا	غري	

حصيح“.	

					وإزاء	ذلك،	أصدر	ديوان	ويل	العهد		بيانًا	قال	فيه	بأن	”أي	حوار	مستقبيل	سيكون	بني	ممثيل	مكونات	املجمتع	البحريين	اكفة“،	نافيا	عن	

نفسه	القيام	بأي	دور	يف	إجياد	حوار	بني	املعارضة	واحلكومة	عىل	أرض	الواقع157.	

					من	جانبه،	عقد	وزير	العدل	والشؤون	اإلسالمّية		يف	حكومة	البحرين	عّدة	لقاءات	مجعته	مع	قيادات	امجلعّيات	الّسياسّية	املعارضة	هبدف	

–حسب	الترصحيات	الّرمسية- إعداد	أرضية	مشرتكة	للحوار،	إال	أن	قوى	املعارضة	اكنت	قد	رصحت	يف	أكرث	من	مناسبة	بأن	ما	حدث	ال	يعدوا	

كونه	لقاءات	عادية	ال	ترىق	ملستوى	احلوار.	

شاركيه	امجلعّيات	املعارضة	املعرتف	هبا	 بدأ	حواٌر	رمسّي	مشل	بني	محُ وحتت	إشاعات	عن	ضغوط	دولّية	-  					ولكن،	يف	10	فرباير	2013	- 

الّتيار	الّسين	 وامجلعيات	املحُصّنفة	عىل	 ذات	التوّجه	اليساري	العرويب	-   ذات	التوّجه	اإلساليم	الّشييع،	و“وعد“  وأكربها	”الوفاق“  رمسّيا	- 

واملوايل،	مثل	مجتع	الوحدة	الوطنّية،	واألصالة،	واملنرب.	مكا	يشارك	يف	احلوار	وزير	العدل	الشيخ	خالد	بن	عيل	اخلليفة	ممّثلًا	عن	احلكومة.	ومنذ	

بدايته،	تعّرض	احلوار	إىل	تصادمات	وعرثات	أثارت	التساؤالت	حول	جدواه	ومستقبله،	مبا	يف	ذلك	االصطدام	حول	عدد	وتركيبة	املشاركني	فيه،	

وآليات	احلوار	وأجندته،	ومّعا	إذا	احلمك	هو	طرف	رمسي	يف	احلوار	أم	ال.	ويرى	املتشامئون	بأن	ال	جدوى	من	احلوار،	نظرًا	لعدم	اقتناع	أغلب	

املشاركني	فيه	جبّديته،	ومشاركهتم	فيه	انطالقًا	من	رغبة	اسرتضاء	الّضغوط	الّدولّية.	بيمنا	يرى	املتفائلون	بأن	احلوارات	طاملا	تبدأ	هبذه	الشالكة،	

وحتت	هذه	الظروف،	ولكهنا	تتطّور	مع	مرور	الزمن158.	

http://www.alwasatnews.com/3536/news/read/662620/1.html		155
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التعديالت الدستورية
	البحرين	تعديالٍت	عىل	دستور	2002م.	وهذه	التعديالت	اليت	صّوت	علهيا	يف	وقٍت	سابق	جملسا	النواب	عبارة	 					يف	مايو	2012،	أقّر	ملكحُ

عن	عرشين	تعديال159	،	وأبرزها:

حيّق	ملجلس	النواب	املنتخب	وحده،	اآلن،	الّتصويت	عىل	عدم	إماكن	الّتعاون	مع	رئيس	الوزراء،	ورفع	األمر	إىل	امللك	الذي	سيكون	اجلهة	 –

الهنائّية	اليت	تبّت	يف	إقالة	رئيس	الوزراء،	أو	المّساح	له	باالحتفاظ	مبنصبه.				وتقول	املادة	املعّدلة	هبذا	الشأن	بأّنه	إذا	أقّر	جملس	النواب،	

بأغلبية	ثليث	أعضائه،	عدم	إماكن	الّتعاون	مع	رئيس	جملس	الوزراء،	يحُرفع	األمر	إىل	امللك	للبّت	فيه	بإعفاء	رئيس	جملس	الوزراء	وتعيني	

وزارة	جديدة،	أو	حبّل	جملس	النواب.

يتّعني	عىل	امللك	اآلن	التشاور	مع	رئيس	جملس	النواب	املنتخب	ورئيس	جملس	الشورى	املعني	قبل	أن	حيّل	الربملان.	والتعديل	يف	هذا	الباب	 –

بأن	لمللك	أن	حيّل	جملس	النواب	مبرسوم	يتضّمن	أسباب	احلّل	بعد	أخذ	رأي	رؤساء	جمليس	النواب	والشورى	واحملمكة	الدستورية،	

وال	جيوز	حّل	املجلس	لذات	األسباب	مرة	أخرى.	وقبل	التعديالت	األخرية،	اكن	حّل	جملس	النواب	من	صالحيات	امللك	باالتفاق	مع	رئيس	

احلكومة.

التقدم	بطلب	لعرض	موضوع	 – النواب	املنتخب،	ومن	ذلك	أن	يف	وسع	مخسة	أعضاء	 التعديالت	صالحيات	رقابية	أوسع	ملجلس	 تتيح	

عام	عىل	املناقشة	الستيضاح	سياسة	احلكومة	بشأنه.	مكا	أن	للّك	عضو	من	أعضاء	جملس	النواب	توجيه	أسئلة	مكتوبة	إىل	الوزراء	

الستيضاح	مسائل	تدخل	مضن	اختصاصهم.

تزكية	عضو	جملس	النواب	من	قبل	عدٍد	ال	يقّل	عن	مخسني	مواطنا	مسلني	يف	لواحئ	انتخاب	الدائرة	اليت	يرحش	نفسه	فهيا	برشط	أن	 –

يكون	حاصال	عىل	هشادة	الباكلوريوس	أو	الليسانس	من	إحدى	اجلامعات	املعرتف	هبا	أو	ما	يعادهلا.

يف	ما	يتعلق	بالرتحش	لعضوية	جمليس	النواب	والشورى،	يحُشرتط	ميض	مخس	سنوات	عىل	اكتساب	اجلنسية	البحرينية	بالنسبة	إىل	أي	 –

مرتحش	فضال	عن	عدم	محله	جلنسية	أي	دولة	أخرى	من	خارج	دول	جملس	التعاون	.

حيق	مخلسة	عرش	عضوا	من	جملس	النواب	أو	جملس	الشورى	التقدم	بطلب	اقرتاح	لتعديل	الدستور،	بيمنا	حيق	ألعضاء	املجلسني	حق	 –

اقرتاح	القوانني.

يعني	أعضاء	جملس	الشورى	(أربعون	عضوا) بأمر	مليك	وفقا	إلجراءات	وضوابط	وطريقة	حتدد	أيضا	بأمر	مليك. –

يف	حال	شغر	مقعد	أحد	النواب	قبل	هناية	مدته	النيابية	ألي	سبب	من	األسباب	يقع	تعويضه	مبن	حصل	عىل	أكرب	عدد	من	األصوات	بعده،	 –

ويف	حال	مل	يتيرس	ذلك،	ينتخب	نائب	آخر	خالل	هشرين.

أن	تمت	املوافقة	عىل	التعديل	بأغلبية	ثليث	األعضاء	الذين	يتألف	مهنم	لك	من	جملس	 – يحُشرتط	لتعديل	أي	حمك	من	أحاكم	الدستور(املعدل) 

الشورى	وجملس	النواب.	مكا	يشرتط	يف	هذا	الباب	أن	جيزي	امللك	التعديل.

						وقد	رّصحت	الّسلطات	البحرينّية	بأّن	هذه	التعديالت	من	شأهنا	أن	تحُعّزز	صالحّيات	الربملان،	لكن	املعارضة	اليت	تطالب	حبكومٍة	منتخبة	من	

النواب	ال	عن	طريق	التعيني،	وحبذف	جملس	الشورى؛	اعتربت	تلك	التعديالت	شلكّية.
http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=348422&date=03052012	159
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تعويض الضحايا
اليت	 قتيال	سقطوا	يف	االحتجاجات	 	17 مليون	دوالر	ألرس	 	2.6 بقمية	 تعويضات	 بأهنا	ستدفع	 البحرين	 أعلنت	حكومة	 	2012 يونيو	 		يف	 	 	 	

هشدهتا	البحرين	خالل	العام	املايض.	وحسب	البيان	احلكويم	الّصادر	عن	مسؤول	يف	وزارة	العدل؛	فإّن	دفع	التعويضات	بدأ	تنفيذا	لتوصيات	

اللجنة	البحرينية	املستقلة	للتحقيق،	موحّضا	أن	جحم	التعويض	بلغ	153	ألف	دوالر	للفرد،	غري	أنه	مل	يحُقّدم	أّي	تفاصيل	معن	سيحصل	عىل	هذه	

التعويضات.

الفساد
					تواصل	بروز	قضايا	الفساد	عىل	الّساحة	البحرينية	يف	عام	2012م،	مكا	هو	احلال	يف	األعوام	الّسابقة،	حيث	رصد	تقرير	الّرقابة	املالّية	

للعامني	2012-2011،	والذي	يتبع	رمسّيًا	قّبة	الّديوان	املليك؛	العديَد	من	املخالفات	والتجاوزات	اإلدارّية	واملالّية	اليت	قامت	هبا	الوزارات	واجلهات	

احلكومّية	املختلفة.	وإىل	اليوم،	مل	يمت	حماسبة	أي	مسؤول	حكويم	عىل	تلك	املخالفات	والتجاوزات.	باإلضافة	اىل	ذلك،	يرى	الكثري	من	املتابعني	

بأّن	أغلب	قضايا	الفساد	الّرئيسّية	ال	يمّت	التطّرق	إلهيا	يف	الّتقرير،	كون	ديوان	الرقابة	املالية	يقع	حتت	مظّلة	الّديوان	املليك،	مما	يحُفقده	االستقاللّية.	

الذي	مل	يمت	حّله	إىل	اليوم،	والذي	يتضّمن	األرايض	املردومة،	واملزمع	أنه	 ويشري	هؤالء		إىل	ما	يحُعرف	”مبلف	أرايض	ومتلاكت	الّدولة	املهنوبة“ 

أستويل	علهيا	من	قبل	كبار	املتنفذين	يف	الّدولة.	وخبالف	ذلك،	فقد	أعلنت	املحُعارضة	عن	حتويل	العديد	من	العقارات	واألمالك	العامة	إىل	ملكيٍة	

رحت	عىل	الّساحة	الّسياسّية. خاصة،	واسمتّر	ذلك	حت	يف	عام	2012.		وفميا	ييل	بعض	العناوين	اخلاصة	بالتجاوزات	وقضايا	الفساد	اليت	طحُ

تقرير ديوان الرقابة المالية 
تقارير	 بإصدار	 الديوان	 قام	 مكا	 	،2012  – 	2011 للعامني	 تقريره	 	2012 أكتوبر	 هناية	هشر	 واإلدارية	يف	 املالية	 الرقابة	 ديوان	 أصدر	 	 	 	 	 	

مبالحظاته	عن	نتاجئ	أمعال	الرقابة	النظامية	عىل	الوزارات	واجلهات	احلكومية	متضّمنة	متابعة	تقارير	الرقابة	اليت	صدرت	يف	السنوات	الثالث	
املاضية	من	2008	إىل	160.2010

قضية فساد “ألبا”  161
					حمكت	حممكة	االستئناف	العليا	يف	14	يناير	2012	بعدم	جواز	نظر	استئناف	املحُدانني	فميا	يعرف	بقضية	فساد	”ألبا	– ألكوا“ وذلك	لشوهلم	

بعفو	مليك.	واكنت	احملمكة	الكربى	اجلنائية	قد	حمكت	عىل	املهتمني	الّثالثة	بالّسن	مّدة	7	سنوات،	وأمرت	بتغرمي	لّك	مهنم	مبلغ	نصف	مليون	

دينار،	ومصادرة	مجيع	األموال	والعقارات	املحُتحّفظ	علهيا.

					وتتحّصل	وقائع	القضية	يف	انه	متّكن	املهتامن	األول	والثاين	خالل	تلك	الفرتات	السابقة	عىل	أبريل	2004،	من	تليق	مبلغًا	قدره17.5		مليون	

منتجاهتا	من	مادة	األملنيوم	كعموالت	عىل	مبيعات	منتجات	الرشكة،	ومت	 دوالر	من	عدد	من	الرشاكت	األجنبية،	واليت	تشرتي	من	رشكة	»ألبا« 

حتويلها	إىل	رشاكهتام	خارج	البالد	يف	الفرتة	السابقة	عىل	أبريل	2004.

لتسوية	قضية	 					ويف	أكتوبر	2012	أعلنت	رشكة	ألكوا	األمريكية،	عن	موافقهتا	دفع	85	مليون	دوالر	نقدًا	إىل	رشكة	أملنيوم	البحرين(ألبا) 

االبزتاز	واالحتيال	اليت	رفعهتا	ألبا	منذ	مطلع	العام	2008،	ولكن	من	دون	اإلقرار	باهتامات	الفساد	املرفوعة	يف	احملمكة.	وذلك	بعد	معركة	قضائية	

اسمترت	أكرث	من	أربع	سنوات	يف	حممكة	مدنّية	يف	بيتسربغ	بوالية	بنسلفانيا	األمريكية.

					وحبسب	اتفاق	الّتسوية	بني	الطرفني	مضن	رشوط	صفقٍة	مل	تحُعلن	تفاصيلها،	فإّن	االتفاق	يتضمن	أيضًا	جتديد	العالقة	بني	الرشكتني،	وأن	تبدأ	

رشكة	ألبا	باسترياد	مادة	»األلومينا« من	رشكة	ألكوا،	عىل	أن	حتصل	ألبا	عىل	حسومات	وامتيازات	تصل	قميهتا	إىل	حنو	350	مليون	دوالر	أو	

أكرث،	ما	يعين	أن	الرشكتني	سرتحبان	من	هذا	االتفاق	عىل	املدى	البعيد.	وميثل	هذا	االتفاق	هناية	لاكبوس	رشكة	ألكوا	بدأ	يف	مطلع	العام	2008،	
http://www.alwasatnews.com/pdf/index.php?issue=3708&cat=rqp	160
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دعوى	ضد	رشكة	ألكوا	زمعت	أن	الرشكة	األمريكية	خططت	عىل	مدى	15	عامًا	وبالتنسيق	مع	 وذلك	عندما	سلت	رشكة	أملنيوم	البحرين	(ألبا) 

مهتمني	بالفساد	يف	البحرين	لتأمني	عقود	من	خالل	دف	رشا	وتصعيد	السعر	عىل	رشكة	ألبا.

	الّدعوى	املرفوعة	إىل	أن	املّدىع	علهيم	قاموا	بدفع	مبالغ	بصفٍة	غري	قانونية	ملسوئلني	يف	البحرين.	وبناًء	عىل	طلب	وزارة	العدل	األمريكية،	 					وتشريحُ

مّت	التحفظ	عىل	القضية	لنحو	أربع	سنوات	إلتاحة	الفرصة	ملواصلة	التحقيقات	حتت	قانون	ممارسات	الفساد	األجنبّية.	

					من	جانهبا	أعلنت	قوى	املعارضة	عىل	أهنا	تفكر	جديا	يف	رفع	دعوى	قضائية	حول	قضية	فساد(ألبا	– ألكوا)،	ودعت	املعارضة	اجلهات	النيابة	

العامة	بفتح	حتقيق	شفاف	يف	القضية،	ورضورة	تقدمي	املرتشني	يف	هذه	القضية	لملحامكة،	حيث	قالت	املعارضة	أن	الصفقة	اليت	عقدت	بني	ألبا	

وألكوا	رسية	وجيب	عىل	مسوئيل	ألبا	كشف	تفاصيلها	للرأي	العام	البحريين،	وإال	سيعتربها	املواطنون	صفقة	مشبوهة.

أرض مساحتها 21 كيلومترًا تتحول إلى أمالك خاصة162 
لكية	تحُثبت	حتويل	مجموعة	من	العقارات	إىل	أمالك	خاصة،	بعد	 					يف	فرباير	2012	كشف	القيادي	جبمعية	الوفاق،	عبداجلليل	خليل،	عن	وثائق	محُ

لاًك	للدولة،	من	بيهنا	عقار	يف	قرية	قاليل	تبلغ	مساحته	21	كيلو	مرتًا	مربعًا،	مؤّكدًا	أن	هذا	العقار	يكيف	لبناء	حنو	70	ألف	وحدة	سكنّية. أن	اكنت	محُ

					وأوحض	خليل	أن	الوثائق	تحُثبت	حتويل	عقارات	يف	مناطق(القدم،	كرانة،	البسيتني	إضافة	إىل	قاليل)،	مفيدًا	أن	يف	القدم	مت	حتويل	4	عقارات	

إىل	إحدى	الرشاكت	العقارية	اخلاصة،	ويف	كرانة	مت	حتويل	3	عقارات	مساحهتا	اإلمجالية	تقدر	بـ	9	لكيومرتات.

					ويحُذكر	أن	قضية	األمالك	املهنوبة	أخذت	حزّيًا	واسعا	وسط	الرأي	العام	البحريين	عىل	مدى	الّسنوات	املاضية،	خاصة	يف	خضم	تقرير	جملس	

النواب	الذي	أوحض	أن	هناك	أراض	حبجم	65	مك	مربع،	وتساوي	أكرثمن	أربعني	مليار	دوالر	أمرييك؛	قد	مّت	الّتعّدي	علهيا،	وحتويلها	من	أراض	

عامة	إىل	أمالك	خاصة.

االنقسام الطائفي: الخطر المحدق
						وقد	يكون	التطور	األكرث	مدعاة	للقلق،	عىل	مدى	السنتني	املاضيتني،	يف	البحرين	هو	اإلنشطار	الذي	طرأ	عىل	املجمتع،	واملبين	أساسًا	عىل	

االنمتاء	الطائيف.	مّما	ال	شك	فيه	أّن	هذا	االحتقان	الطائيف،	وعالقته	بالوضع	السيايس؛	تتداخل	فيه	أسباٌب	متعّددة	ومرّكبة،	مبا	فيه	تغذية	بعض	

اجلهات	الّرمسية	له،	وطبيعة	تركيبة	املجمتع	يف	البحرين،	وتارخيها	السيايس	املعارص،	والسياسات	االقتصادية،	وبروز	دور	الّتيارات	اإلسالمّية	

الّسياسّية،	والعوامل	اإلقلميّية	والعاملّية	يف	إذاكئه،	وغريها.	وفهم	هذا	االحتقان	الطائيف	حيتاج	إىل	جهد	مضين،	من	أجل	دراسته	بشلك	مهنيج	

وعيمل،	وهذا	ليس	هو	هدف	هذا	العمل.	

	

				ولكن	أي	قراءة	حالية	لملشد	يف	البحرين	ليس	بإماكهنا	أن	تتغاىض	عن	البعد	الطائيف،	والذي	يمتثل	يف	أن	هناك	تباينًا	يف	الّرؤى	والّتحراكت	

الّسياسّية	الّشعبّية،	وباإلماكن	قياهسا	بشلٍك	كبري	بناءًا	عىل	االنمتاء	املذهيب.	ومن	هذا	املنطلق،	من	املحُتاح	تصنيف	أغلب	التيار	”الشييع“ بأنه	من	

يتخذ	موقفًا	مناواًئ	هلذا	احلراك،	وأن	هناك	رشخًا	وجفوة	ثقة	كبرية	بني	التيارين.	 مؤّيدي	حراك	14	فرباير	املعارض،	وأن		أغلب	التيار	”السين“ 

ويف	مقابل	الّسلطة	الّرمسية،	فإّن	هذا	االنقسام	يف	املجمتع	بناءًا	عىل	الطائفة؛	جيعل	إماكنّية	أي	حراك	سيايس	جامع	بني	الطرفني	ذا	احمتالّية	

متدّنية	يف	املستقبل	القريب،	عىل	عكس	ما	اكن	الوضع	يف	املايض	احلديث.	وهذا	ال	يليغ	حضور	بعض	التيارات	اليت	ال	تنبين	عىل	أساس	

الطائفة،	إال	أن	تأثريها	احلايل	حمدود	إمجالًا.		بل	إن	مّثة	سيناريو	ال	ميكن	تغافله	لكّيًا،	وهو	أْن	يتصاعد	هذا	االحتقان	الطائيف،	وترتفع	حّدة	

نربته	وتداعياته	يف	املستقبل	القريب	واملتوسط.	وقد	يكون	هذا	الّشبح	الطائيف	هو	التطّور	الّنويع	األكرث	مدعاة	للخوف	يف	البحرين،	والذي	قد	

يكون	مبثابة	ناقوس	خطر	ملا	قد	حيصل	يف	بايق	دول	املنطقة،	إن	مل	تتطرق	احلرااكت	واملطالب	الّسياسّية	إىل	البعد	الطائيف	والفوئي	يف	املجمتع،	

وتواجهه	بشلك	جّدي	وفّعال	عرب	بناء	تكتل	تارخيي	جامع	يمتكن	من	أن	حيتضن	األطراف	الشعبية	املتفرقة		حتت	رؤية	وطنية	هنضوية.	

162		ترصحي	لصحيفة	الوسط	البحرينية	بتارخي	12	فرباير	2012
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2.6 التطورات السياسية في المملكة العربية السعودية

نظرة عامة على هيكلة المؤسسات داخل الدولة، والتطورات فيها

أوال: مجلس الوزراء
					مىض	عىل	تأسيس	اململكة	العربية	السعودية	ما	يقرب	أكرث	من	مثانني	عامًا،	ويعترب	الّنظام	الّسيايس	فهيا	نظاما	ملكّيًا	مطلقًا،	مل	مير	بأّي	

تغريات	جوهرية	منذ	إقرار	النظام	السيايس	للحمك	الذي	صدر	يف	عام	1992،	والذي	جاء	فيه	أن	النظام	يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية	نظام	مليك	

ورايث،	مكا	نّص	عىل	أّن	امللك	يعّد	مرجعا	للّك	الّسلطات،	ورئيسا	للوزراء163.

					يعترب	جملس	الوزراء	هو	أعىل	جهاز	يف	اململكة	العربية	السعودية،	إذ	جتمتع	فيه	الّصالحّيات	الّترشيعّية	والّتنفيذّية	يف	الّدولة.	مكا	يعترب	أعىل	

منصب	سيايس	ميكن	أن	يصل	إليه	أي	مواطن	يف	الّدولة	من	غري	العائلة	احلامكة؛	يه	مرتبة	وزير.	أنشئ	املجلس	يف	عهد	امللك	عبدالعزيز	يف	

عام	1953م،	لكنه	مل	يرتأسه	بسبب	وفاته164.

	بنفسه	رائسة	جملس	الوزراء،	وهو	الذي	يحُعنّي	الوزراء	بأمر	مليك	ويتابع	أمعاهلم	ويعزهلم،	مكا	يتوىل	ويل	العهد	منصب	نائب	 					يتوىل	امللكحُ

رئيس	الوزراء.	واحُستحدثت	يف	عهد	امللك	فيصل	وظيفة	النائب	الثاين	لرئيس	املجلس،	وأصبحت	بعد	ذلك	عرفًا	سياسّيًا.	يتكّون	امللجس	احلايل	

من	23	حقيبة	وزارّية،	إضافة	إىل	منصب	رئيس	الوزراء،	وسبعة	وزراء	دولة،	مكا	يحُعّد	وزير	اإلعالم	هو	املتحّدث	الّرمسي	بامس	املجلس	وما	يتعلق	

يلها	إلهيا	رئيس	جملس	الوزراء،	وحتضري	 بأحداثه165.	ولملجلس	عدة	شعب،	من	أمهها	شعبة	هيئة	اخلرباء،	واليت	تقوم	ببحث	املعامالت	اليت	حيحُ

مرشوعات	األنمظة،	وإعداد	الّدراسات	الالزمة	هلا،	إضافة	إىل	مراجعة	األنمظة	الّسارية	واقرتاح	تعديلها،	ودراسة	االتفاقّيات	واملعامالت،	مكا	يحُناط	

إلهيا	وضع	الصيغ	املناسبة	لبعض	األوامر	الّسامية	واملراسمي	امللكّية،	وقرارات	جملس	الوزراء.

	عن	غريها	من	جمالس	الوزراء	يف	دول	جملس	التعاون	أو	الدول	العربية	بعدة	أمور: فاملجلس	بالرمغ	 					إن	حالة	جملس	الوزراء	السعودي	تنفردحُ

من	صالحيته	يف	سّن	القوانني	واألنمظة؛	إال	أنه	ال	يستطيع	رمس	السياسات،	وإمنا	تبىق	هذه	الصالحية	مرتبطة	بامللك	نفسه166،	والوزراء	ليسوا	

	تقدمي	استقاله	مجاعّية،	وذلك	ألّن	منصب	رئيس	الوزراء	مرتبط	بامللك،	إال	أن	الوزير	يستطيع	أن	يقّدم	استقالته	 معنيني	بذلك.	مكا	ال	يستطيع	املجلسحُ

منفردا.

				ويذكر	الدكتور	محم	صنيتان	يف	دراسته	حول	النخب	السعودية	أن	النخبة	الوزارية	تتسم	بمساٍت	معّينة	من	حيث	تعييهنم	أو	ممارسهتم	

ألمعاهلم،	إذ	يذكر	أن	القاعدة	األوىل	يف	تعيني	الوزراء	يه	الوالء	والثقة،	وليس	للكفاءة،	دون	إغفال	أخذ	االعتبار	للتعلمي	وحسن	األداء،	إذ	أن	الوزراء	

بسبب	الضعف	يف	 املعينني	من	عهد	امللك	خالد	إىل	اليوم	مؤهلون	تأهيال	عملّيًا	عاليًا	نسبّيًا.	إضافة	إىل	أن	الوزارات	لدهيا	“فراغ	مؤسسايت”  

“التقنني	اإلداري”،	إذ	دامئا	ما	تعمتد	عىل	تعاممي	صادرة	قدميًا،	وأحيانا	تعمتد	عىل	التوجهيات	امللكية	املبارشة.	

163		عبداحملسن	اهلالل،	"احلاجة	إىل	اإلصالح	يف	اململكة	العربية	السعودية"،	منتدى	المتنية	- اللقاء	السنوي	الثالث	والثالثون،	الدوحة	2011م
164		محم	بن	صنيتان،	"النخب	السعودية: دراسة	يف	التحوالت	واإلخفاقات"،	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،( بريوت،	ط2	– 2005)،	ص	59.

165		املصدر	نفسه،	ص	60
166		املصدر	نفسه،	ص	175



58

ألعضاء	املجلس،	فقد	يكون	يف	املجلس	الواحد	ويف	الدورة	الواحدة	 					ومن	أمّه	المسات	اليت	يذكرها	الدكتور	صنيتان	يه	“المسة	العائلية” 

أخوان	أو	أبناء	معومه167.	وبالنظر	إىل	التشكيالت	الوزارّية	لملجلس	منذ	عام	1951م؛	جند	أن	عدد	األخشاص	الذين	مّت	توزيرمه	مه	قرابة	115	

وزيرا،	وتشري	الّدراسة	أيضًا	إىل	أن	30	٪	من	الوزراء	الّسعوديني	قد	اسمتروا	يف	عضوية	املجلس	ما	بني	10	سنوات	إىل	47	سنة.

الذي	يحُقمّي	أداء	حكومات	العامل؛	جند	أنه	يحُصنف	الّسعودية	عىل	أهنا	من	أقّل	احلكومات	جودة	 						ويف	تقرير	صدر	عن	مؤسسة	“بولييت	- 4” 

بدرجة	(سالب	10) ويه	أقل	درجة	يف	مزيان	أداء	احلكومات	حبسب	املؤسسة	- منذ	عام	1946م	إىل	عام	2010	م168.	

ثانيا: مجلس الشورى
					يحُعترب	جملس	الشورى	املؤّسسة	الّثانية	اليت	تحُشارك	يف	العملّية	الّترشيعّية	يف	الّسعودية،	فبحسب	املادة	السابعة	عرش169	اليت	مّت	تغيريها	

ال	إىل	جملس	الوزراء،	فإذا	اتفقت	 بأمر	مليك	يف	عام	2003	م،	واليت	تنّص	عىل	أن	قرارات	جملس	الشورى	تحُرفع	إىل	امللك،	فيحُقرر	مهنا	ما	حيحُ

وجهات	نظر	املجلسني؛	تحُرفع	إىل	امللك	لملوافقة	علهيا،	أما	إذا	اختلف	جملس	الوزراء	حول	القرار،	فيمت	إعادته	لملجلس	ليبدي	ما	يراه	مناسبًا،	

ومن	مث	يرفع	لمللك	إلقراره.	أما	سابقًا،	فاكن	جملس	الوزراء	يحُبدي	وجهة	نظره	حول	القرار	بعد	أن	يصله	من	جملس	الشورى	دون	أن	يحُعيده	إليه،	

ومع	أن	هذا	التعديل	يحُعيط	شلكا	من	أشاكل	مداولة	القرار،	إال	أنه	ال	جيعل	صالحية	الترشيع	لملجلس،	بل	ما	زال	مسمترا	ملا	اكن	هيلع	من	دوره	

الشوري	لألنمظة	يف	اململكة،	وذلك	بسبب	أن	امللك	هو	املرجع	للّك	السلطات،	وإليه	تعود	مجيع	الصالحيات.	أضف	إىل	ذلك؛	فإّن	املجلس	بصفته	

وصالحّيته	احلالّية	يعمل	بشلك	مزدوج	مع	شعبة	اخلرباء	يف	جملس	الوزراء.

	

					بالرمغ	من	أّن	الّتعيينات	يف	جملس	الشورى	يراىع	فهيا	تنّوع	الّتخصصات	العملّية،	والتوزيع	املناطيق	واجلغرايف170؛	إال	أننا	إذا	نظرنا	إىل	

أمه	املؤرّشات	يف	املجالس	الّنيابّية	أو	املجالس	الّترشيعية؛	فإننا	جند	أن	املجلس	ال	تنطبق	هيلع	الكثري	من	تلك	املؤرشات،	فاملجلس	أولًا	يمت	تعيني	

أعضائه،	وال	يحُنتخبون	من	قبل	الشعب،	وآلية	التعيني	غالبًا	ال	يمّت	من	خالهلا	معلّية	تداول	املناصب،	إذ	جند	أن	بعض	أعضاء	املجلس	متواجدون	

لعّدة	دورات	متتالية.	باإلضافة	اىل	ذلك؛	فإّن	املجلس	خال	من	وجود	األحزاب	الّسياسّية	171اليت	توّفر	فرصًا	للتنافس	فميا	بيهنا172.	

					أّما	من	حيث	املساءلة	واالستجوابات	اليت	عادة	ما	تتص	هبا	املجالس،	فإّننا	جند	أن	جملس	الشورى	أعىط	بعض	تلك	الصالحيات،	مثل	

استجواب	الوزراء،	وتقدمي	املقرتحات	ملجلس	الوزراء،	إال	أن	املجلس	ال	يستطيع	أن	مينح	أو	يحسب	الثقة	من	أحد	الوزراء،	ألن	ذلك	من	صالحّيات	

امللك.	

					وإذا	نظرنا	إىل	وظيفة	املداولة،	أو	املناقشة	اليت	تمّت	يف	املجلس،	فإّن	املراقب	قد	يبدو	له	من	خالل	القضايا	والقوانني	اليت	نوقشت	يف	املجلس،	

مثل	قضايا	املرأة،	وإجراء	االنتخابات	البلدّية،	وتكوين	هيئة	حقوق	اإلنسان	أو	مناقشة	قوانني	لملجمتع	املدين؛		بأّن	هذا	إشارة	لتطّور	سيايس،	لكن	

هناك	مْن	يعرتض	أن	هذه	التغيريات	يه		أشبه	“بالتغيريات	الّديكورية”،	إذ	أهنا	جمّرد	قضايا	قد	ال	جتد	طريقها	لإلقرار	أو	املوافقة173.

					وعىل	الرمغ	من	أّن	جملس	الشورى	قد	هشد	تغيريات	عّدة،	مبا	فهيا	قرارات	تعديل	نظامه	األخرية،	وإتاحة	الفرصه	له	بإقرتاح	تعديالت	بعد	

مناقشة	املرشوع	يف	جملس	الوزراء،	أو	إقرار	دخول	املرأة	للربملان	مكا	جاء	يف	خطاب	امللك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	يف	عام	2011،	ومناقشة	بعض	

القوانني	السابق	ذكرها؛	إال	أن	مستوى	فاعلية	وصالحيات	املجلس	الّترشيعّية	والّرقابية	ال	زالت	أدىن	مما	يتواجد	يف	الّدول	املجاورة،	مثل	الكويت.	
167		املصدر	نفسه،	ص	62

	Monty G.	Marshall and Keith Jaggers, Polity IV Project Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2010, Societal-Systems Research		168
Inc.	and Colorado State University, http://www.systemicpeace.org

169	نظام	جملس	الشورى	الصادر	برمق	أ/91	بتارخي	1412/٨/2٧	هـ.
170		محم	بن	صنيتان،	املصدر	نفسه،	ص	90-93

171		ال	يوجد	يف	اململكة	العربية	السعودية	نظام	يحمس	بوجود	األحزاب	السياسية،	يحمس	هلا	بالرتحش	يف	االنتخابات	أو	العمل	عىل	أرض	الواقع	حُيف	أي	نشاط	سيايس،	ولك	
من	حياول	إنشاء	أي	حزب	سيايس	فإنه	يعرض	نفسه	لالعتقال	والتحقيق	واحملامكة.

172		يوسف	خليفة	اليوسف،	"جملس	التعاون	يف	مثلث	الوراثة	والنفط	والقوى	األجنبية"،	مركز	دراسات	الوحدة	العربّية	(ط	1	2011م)،	ص	87-88
173		املصدر	نفسه،	ص	95

http://www.systemicpeace.org
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ثالثا: مؤسسات المجتمع المدني:
					مّت	إنشاء	وزارة	العمل	والّشؤون	االجمتاعّية	يف	عام	1960،	ويه	الوزارة	املعنّية	بالعمل	املدين	والّتطويع	واخلريي	يف	الّسعودّية،	ومنذ	أن	

ي	بنظام	امجلعّيات	واملؤّسسات	االجمتاعّية	يف	عام	1964م،	والذي	هدف	إىل	تنظمي	اجلهود	الّتطوعّية	 ّ أحُنشئت	الوزارة	معلت	عىل	إصدار	نظاٍم	مسحُ

وأمعال	الرّب	واخلري،	ومن	مّث	صدرت	عّدة	تنظمياٍت	ولواحئ	خاصة	بتأسيس	امجلعّيات	اخلريّية	واألهلّية.	

	فيه،	إذ	اكنت	أّول	أربع	مجعّيات	أحُنشئت	يه	مجعّيات	نسائّية،	واسمتّر	 					ومنذ	بداية	العمل	األهيل	يف	الّسعودية	اكنت	املرأة	تحُشلّك	عنرصًا	مهاّمً

العمل	عىل	هذا	النظام	حت	صدرت	الحئة	امجلعّيات	واملؤّسسات	اخلريّية	يف	عام	1990م،	وهو	الّنظام	الذي	ما	زال	معمولًا	به	حّت	اليوم.

كيف تنشأ الجمعّيات؟
					اكنت	مجيع	األنمظة	والّلواحئ	اليت	صدرت	منذ	تأسيس	وزارة	العمل	والشؤون	اجلمتاعية	(واليت	تغرّي	امسها	فميا	بعد	إىل	وزراة	الشؤون	

الّنوع	من	امجلعّيات	يف	املنمظات	 الّرمغ	من	أمهية	هذا	 الّتطويع	اخلريي،	وعىل	 االجمتاعّية)،	تدور	حول	تأسيس	امجلعّيات	اخلريّية،	والعمل	

املدنّية	واألهلّية	يف	الّدولة؛	إاّل	أن	األنواع	األخرى	من	املجمتع	املدين	– مثل	امجلعّيات	املهنّية،	والّنقابات	العاّملّية،	واالحتادات	الطالبّية،	وامجلعّيات	

املستقلة	اليت	تعىن	بشأن	حفظ	احلّريات	وحقوق	اإلنسان	- ال	يوجد	هلا	تواجد	مدين	فاعل،	وال	يوجد	نظام	يحُنّظم	معلّية	تأسيهسا	ومعلها.	

					املنمظات	املوجودة	حاليًا	نشأت	بإحدى	طريقتني: 

منمّظات	ومجعّيات	نشأت	مبوجب	أنمظة	خاصة	هبا.	عىل	سبيل	املثال،	مّت	تأسيس	هيئة	الّصحفيني	الّسعوديني	مبوجب	 – الطريقة	األوىل: 

من	 ذلك	 وغري	 القانونيني174،	 احملاسبني	 نظام	 مبوجب	 نشأت	 القانونيني	 لملحاسبني	 الّسعودية	 واهليئة	 الّصحفية،	 املؤّسسات	 نظام	

امجلعّيات	العملّية	اليت	أنشئت	داخل	املؤّسسات	الّتعملية،	مثل	اجلامعات،	بناًء	عىل	نظام	جملس	التعلمي	العايل	واجلامعات.

الطريقة	الثانية: يه	املنمظات	اليت	نشأت	مبوجب	املوافقة	الّسامية	أو	األوامر	امللكّية.	إذ	يأمر	أو	يوافق	امللك	عىل	إنشاء	مجيعة	تحُعىط	هلا	 –

صفة	االستقاللية،	مثل	امجلعّية	الوطنّية	حلقوق	اإلنسان،	اليت	وافق	عىل	إنشاهئا	والبدء	بأمعاهلا	امللك	فهد	بن	عبدالعزيز	بتارخي	9	مارس	

2004م،	ويه	تحُعىن	بالّدفاع	عن	حقوق	اإلنسان،	مواطنًا	اكن	أم	مقميًا.	ولقد	أصدرت	امجلعّية،	حبسب	ما	ورد	يف	موقعها،	مثانية	تقارير	
تتحّدث	حول	وضع	اإلنسان	يف	الّسعودّية،	والزتام	اململكة	باالتفاقّيات	ووثائق	حقوق	اإلنسان	اليت	وّقعهتا	إقلميّيًا	وعاملّيًا،	إضافة	إىل	أن	

امجلعية	معلت	عىل	مرشوع	لتعزيز	ثقافة	حقوق	اإلنسان	الّسعودي،	من	خالل	سلسلة	إصدارات	عنونهتا	بـ	“اعرف	حقوقك”.	أما	من	حيث	

	عىل	زيارة	املؤّسسات	احلكومّية،	ومناقشهتا	يف	القضايا	احلقوقّية	اليت	ترد	إلهيا،	مكا	زارت	 الّرقابة	عىل	حقوق	اإلنسان؛	فامجلعية	تعملحُ

امجلعّية	الّسون	الّسعودّية،	ومهنا	سون	املباحث	الّسعودية175.	وحبسب	تقرير	امجلعية	الصادر	عام	2012	فإن	عدد	القضايا	اليت	

وردت	إىل	امجلعية	منذ	إنشاهئا	30367	قضية،	تتنّوع	من	قضايا	إدارّية	وسناء،	ومّعالّية،	وعنف	أرسي،	وأحوال	خشصّية،	وعنف	

ضّد	األطفال،	وقضائية.	مهنا	4783	قضية	اكنت	يف	عام	2010م،	و	4692	قضية	يف	عام	2011م.	

					مكا	أنشأت	الّدولة	مركز	امللك	عبدالعزيز	للحوار	الوطين،	مبوجب	أمر	مليك	بتارخي	23	يوليو	2003م،	والذي	هيدف	إىل	توفري	البيئة	املالمئة	

الّدامعة	لتعزيز	مفهوم	احلوار،	وحتقيق	املصاحلة	الوطنّية	وإقامة	العالقات	اجليدة	بني	فائت	املجمتع	مبختلف	توجهاهتم.	وأقام	املركز	منذ	إنشائه	

تسعة	لقاءات	وطنّية،	ناقشت	عددًا	من	املوضوعات	فميا	يتعلق	بالوحدة	الوطنّية،	واملرأة،	وقضايا	الّشباب،	والّتعلمي،	وحنن	واآلخر،	وجماالت	العمل	

الواقع	وسبل	التطوير).	إضافة	إىل	ذلك،	 والتوظيف.	واكن	آخر	هذه	احلوارات	يف	مدينة	حائل	مشال	اململكة	يف	22	فرباير	2012	حول	(اإلعالم: 

174		محم	عبداهلل	الهسيل،	"التنظمي	القانوين	املرتقب	للجمعيات	واهليائت	املهنية: مطالب	برسعة	إقرار	مرشوع	نظام	“امجليعات	واملؤسسات	األهلية” لتحديد	اإلطار	القانوين	
للجمعيات	املهنية"،	جريدة	الرياض	عدد: 15٧٨9،	بتارخي	16	سبمترب	2011م

http://nshr.org.sa :للجمعية	األسايس	النظام	اإلنسان،	حلقوق	الوطنية	امجليعة	موقع		175
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	منشوراٍت	حول	ثقافة	احلوار	وما	يتعلق	مبوضوعاته176.	وبالرمغ	من	أمهية	القضايا	اليت	يطحها	املركز،	وكرثة	اجلدل	حوهلا؛	 فإّن	املركز	يحُصدرحُ

إاّل	أن	هناك	مْن	يرى	بّأنه	اعتاد	يف	ختام	لّك	لقاء	عىل	رفع	الشكر	والعرفان	إىل	امللك،	ومن	مّث	يمّت	أرشفة	ما	مّت	النقاش	حوله،	دون	أن	يكون	هناك	

أثر	واحض	عىل	أرض	الواقع	ملجريات	احلوار	وتوصياته.	أّما	ماذا	حّقق	احلوار،	فيحُعّلق	أحد	املراقبني،	بأّن	ما	جيري	بعيد	”لّك	البحُعد	عن	مقتضيات	
املرحلة	يف	املنطقة،	لبحُعدها	عن	املرشوع	اإلصاليح،	واالتفاق	عىل	املشرتاكت	الوطنّية	واالقتصادّية	والّسياسّية	والّتمنوّية”.		177

قانون جديد لم يُقّر
					يف	ظّل	هذا	الوضع	القامئ	لملجمتع	املدين؛	وافق	جملس	الّشورى	عام	2008م	عىل	نظام	امجلعّيات	واملؤّسسات	األهلّية	يف	السعودية،	بعد	

مناقشاٍت	اسمتّرت	مدة	عام	ونصف178،	إال	أن	جملس	الوزراء	مل	يحُبِد	أّية	وجهة	نظر	حت	اآلن	حول	املوافقة	عىل	القرار	من	عدمها.	ومع	أّن	صدور	

الّنظام	قد	تأخر	قرابة	امخلس	سنوات؛	إال	أن	عضو	جملس	الشورى،	الدكتور	عبدالرمحن	العناد،	ذكر	يف	ترصحي	لصحيفة	الرّشق	الّسعودّية؛	بأن	

مرشوع	النظام	سيحُقّر	قريبًا،	مرّبرًا	ذلك	بأّن	وزارة	الّشؤون	االجمتاعّية	مل	تصدر	تراخيص	جديدة	ملنمظات	أهلّية،	وذلك	لقرب	صدور	الّنظام	الذي	

يحُعيط	صالحّية	إصدار	الرتاخيص	إىل	اهليئة	الوطنّية	للجمعّيات	واملؤّسسات	األهلية	اليت	ستنشأ	مبوجب	النظام	نفسه179.

النظام،	مفهنم	من	اكن	 					ومنذ	إعالن	جملس	الشورى	موافقته	عىل	املرشوع،	بدأ	الكثري	من	احملّللني	الّسياسيني	وكّتاب	الّصحف	حتليل	

مستبرّشًا	مبستقبل	العمل	املدين	دون	استثناء	أّي	جمال	من	جماالت	األنشطة،	ومهنم	مْن	رأى	أّن	الّنظام	مل	يحُضف	جديدًا	عىل	الوضع	احلايل،	

بسبب	أّن	النظام	مل	يحُعط	منمظات	املجمتع	املدين	استقاللية	كبرية،	بل	أنه	ربط	مجيع	املؤّسسات	هبيئة	تحُمّسى	اهليئة	الوطنية	للجمعّيات	واملؤّسسات	

الّرقابّية	 الّصالحّيات	 بالكثري	من	 العمل	األهيل،	لكهنا	تمتّتع	 بأمر	مليك،	وهتدف	اهليئة	إىل	تنظمي	 امللك	 يحُمّسيه	 الوزراء،	 األهلّية،	يرأهسا	أحد	

أنه	من	حقها	االعرتاض	عىل	قرارات	جمالس	إدارة	 واإلرشافّية،	من	حيث	إن	عىل	لّك	مجعّية	أن	تزّودها	بأّي	حمرض	اجمتاع	للجمعّية،	مكا	

ّدد	النظام	 امجلعّيات،	إضافة	إىل	حّق	إلغاء	نتاجئ	انتخابات	جمالس	اإلدارة،	وقبل	ذلك	لّكه؛	ال	ميكن	ألّي	مجعية	أن	تنشأ	دون	موافقة	اهليئة،	ومل	حيحُ

مدة	زمنّية	تلزتم	فهيا	اهليئة	لملوافقة180.	

					لقد	مّتت	املوافقة	عىل	هذا	الّنظام	يف	جملس	الشورى،	ومل	يصدر	إىل	اليوم	أّي	ترصحي	رمسي	من	جملس	الوزراء	لإلشارة	إىل	املوافقة	من	

“أن	تصدر	الدولة	دستورًا	يحُقّن	 حبسب	رأي	أستاذ	العلوم	السياسية	األستاذ	الدكتور	مرتوك	الفاحل	-  عدمها	هيلع،	إال	أن	هذا	األمر	يتطّلب	- 

العالقة	بني	الّسلطة	واملجمتع،	ويعىن	بفصل	السلطات،	وإخضاع	احلكومة	وسياساهتا	للّرقابة	واحملاسبة	من	خالل	جملس	منتخب،	إضافة	إىل	

إصدار	مدّونة	للحقوق	واحلّريات	األساسّية	والعامة،	ويف	ظّل	أنه	ال	يوجد	دستور	حقييق؛	فإنه	يبىق	الّتشديد	عىل	أنه	ال	جيوز	أن	يرد	يف	النظام	
ما	يتعارض	مع	احلقوق	واحلّريات	اليت	الزتمت	فهيا	احلكومة	الّسعودّية	وصادقت	علهيا”.	181

			وبالرمغ	من	أن	إنشاء	امجلعّيات	املدنّية	أو	األهلّية	يف	الّسعودية،	ومنذ	قيام	الّدولة،	ال	يزال	مرتبطًا	باملؤّسسات	الّرمسّية	للّدولة،	أو	مبوافقة	امللك	

	أّن	هناك	عددًا	من	املنمظات،	خصوصًا	اليت	ترتبط	حبقل	احلقوق	الّسياسّية	واملدنّية،	تعمل	عىل	أرض	الواقع	دون	صفٍة	رمسّية،	 عىل	إنشاهئا؛	جندحُ

وقد	بدأت	معلها	بناًء	عىل	إخطار	الّدولة	ببداية	نشاطها.	

http://www.kacnd.org :السامية	املوافقة	الوطين،	للحوار	عبدالعزيز	امللك	مركز	موقع		176
177		محم	بن	صنيتان،	"انعاكس	التحراكت	من	أجل	الدميقراطية	عىل	الشارع	السعودي"،	ورقة	مقدمة	ملنتدى	التمنية: معامل	النظام	الدميقرايط	املنشود	يف	دول	جملس	التعاون،	

ديب،	بتارخي	9	يونيو	2011م
178		جنيب	اخلنزيي،	"قراءة	يف	مرشوع	نظام	امجلعيات	األهلية	يف	السعودية"،	صيحفة	الوقت	(املتوّقفة	عن	الّصدور) عدد: ٧03،	بتارخي	24	يناير	200٨م

179		زيك	أبو	مسعود،	"نظام	امجلعيات	األهلية	واحلريات	املدنية"،	حصيفة	الرشق،	بتارخي	30	أغسطس	2012م
180		صاحل	اخلثالن،	"قراءة	أولية	ملرشوع	نظام	امجلعيات	واملؤسسات	األهلية"،	حصيفة	اجلزيرة	العدد	122٧3،	بتارخي	4	مايو	2006م.

181		املصدر	نفسه.

http://www.kacnd.org
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					ومن	أمثلة	هذه	امجلعيات: 

زيادة	شاكوى	وانهتااكت	. 1 حسب	بيان	تأسيهسا	-  	مجعية	احلقوق	املدنّية	والّسياسية	يف	الّسعودية،	اليت	أنشئت	عام	2009	بسبب	- 

حقوق	اإلنسان	يف	اآلونة	األخرية	يف	السعودية،	من	اعتقاالٍت	وتعذيب	داخل	السون	وغريها،	مكا	أّن	امجلعية	ترى	أّن	مجيع	املنمظات	

اليت	هتمّت	مبوضوع	حقوق	اإلنسان؛	ترّكز	عىل	قضايا	االعتقال	واملراقبة	القضائّية	والتعذيب،	وتغفل	احلقوق	الّسياسّية	واملدنّية	العامة،	

مثل	وجود	الربملان،	وفصل	الّسلطات،	واستقالل	القضاء،	إضافة	إىل	وجود	مجعّيات	أهلّية	وأحزاب	سياسّية	يف	الّدولة182.

العدالة	. 2 “العمل	عىل	حتقيق	احرتام	حقوق	اإلنسان	وتعزيز	قمي	 2011م	بغرض	 العدالة	وحقوق	اإلنسان،	والذي	أنشئ	يف	عام	 	مركز	

فض	تسيله،	وإصدار	 واحلّرية	واملساواة	من	خالل	براجم	الّتوعية	العامة،	والّدفاع	عن	حضايا	اإلنهتااكت”.	ويف	حني	أن	املركز	اكن	قد	رحُ

ترخيص	له	للعمل	من	قبل	وزارة	الشؤون	االجمتاعية؛	إال	أنه	بدأ	نشاطه	وأمعاله	فعلّيًا،	وأصدر	عددًا	من	التقارير	حول	قضايا	حقوق	

اإلنسان	يف	الّسعودية،	وذلك	بعد	أن	تقّدم	بدعوى	قضائّية	ضد	الوزارة	يف	احملمكة	اإلدارّية،	والزالت	احملامكة	مسمترة،	ومل	يصدر	حمك	

قضايئ	حول	قرار	اإللغاء	الذي	أصدرته	الوزارة183.

					وخالصة	القول،	إن	املجمتع	املدين	يف	السعودية	ما	زال	جممتعًا	ذا	فاعلية	متدنّية،	إذا	ما	قورن	ببايق	دول	جملس	التعاون،	ومن	املالَحظ	أن	

الكثري	من	الّنشطاء	ال	زال	يعمل	بشلك	فردي،	وليس	مجاعّيًا،	وذلك	يعود	لعدم	وجود	ما	يضمن	حّق	الّتعبري،	وحق	التجّمع184.	ولكن	شوهد	مؤخرا	

وجوٌد	متنام	ملبادرات	شبابّية	بدأت	تظهر	عىل	مواقع	التواصل	االجمتايع،	وبالطبع	ال	ميكن	نكران	أثر	االنتفاضات	العربّية	عىل	هذه	املبادرات.

االحتجاجات والعرائض والتطورات منذ 2011
					منذ	بداية	نشأة	الّدولة	الّسعودية؛	ومطالب	اإلصالح	واملطالب	الّشعبية	اكنت	حارضة	يف	اخلطاب	الشعيب،	وبلّك	تّياراته	وأطيافه.	إذ	اكن	

اخلطاب	اإلصاليح	يف	السعودية	متنوَع	األيدولوجيات،	ومتأثرا	بالتغرّيات	اإلقلميّية	والّدولّية،	ومنذ	إنشاء	الّدولة	وتوسيعها،	إىل	مرحلة	اكتشاف	

النفط،	ومن	مث	قرارات	االستعانة	بالقّوات	األجنبّية	يف	حترير	الكويت،	وإىل	أن	تطّور	اخلطاب	املطالب	باإلصالح،	ليبدأ	املطالبة	مبلكّية	دستورّية،	

ونظام	مدين	حديث،	وذلك	بعد	أحداث	احلادي	عرش	من	سبمترب،	واسمتر	هذا	اخلطاب	إىل	يومنا	هذا،	حيث	نشد	تغرّيا	إقلميّيًا	واسعًا	مع	ما	

يحُمّسى	بالّربيع	العريب،	أو	الثورات	العربّية.

				ويرى	ناقدون	بأّن	احلكومة	الّسعودية	مل	تكن	مبادرة	دومًا	لإلصالح	الّسيايس،	وأن	هذا	القضية	عادًة	ما	اكنت	تحُستخَدم	ورقًة	سياسَية	لكْسب	

الّشعب،	أو	حماولة	هتدئته.	ومن	األمثلة	التارخيّية	عىل	ذلك،	أّن	امللك	سعود	استخدم	هذه	الورقة	ألجل	كسب	تعاطف	الّشعب	يف	إطار	نزاعه	مع	

امللك	فيصل185.	يف	املقابل،	يرى	املتابعون	بأن	رْدع	املطالبني	باإلصالح،	وووضعم	يف	السون	وحمامكهتم،	مثاٌل	للّردع	ورْصف	الّناس	عن	جتديد	
تلك	املطالب186،	مكا	حصل	أيضًا	يف	خالف		“ امللك	فيصل	مع	املنادين	باإلصالح	”.187

http://www.acpra-rights.org :امجلعية	موقع	السعودية،	يف	والسياسية	املدنية	احلقوق	مجلعية	التأسييس	البيان			182
http://www.adalacenter.net :اإلنسان	وحقوق	العدالة	مركز	موقع		183

http://jawazdiblomasy.wordpress.com :دبلومايس	جواز	مدونة	املثقفني"،	وضياع	النظام	املدين: غياب	"املجمتع	السنويس،	رهف		184
185		عبداحملسن	اهلالل،	"احلاجة	إىل	اإلصالح	يف	اململكة	العربية	السعودية"،	منتدى	المتنية	- اللقاء	السنوي	الثالث	والثالثون،	الدوحة	2011م

186		املصدر	نفسه.

187		املصدر	نفسه.

http://www.acpra-rights.org
http://www.adalacenter.net
http://jawazdiblomasy.wordpress.com
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المطالب والمنطلقات
					لقد	تنّوعت	أيديولوجيا	ومنطلقات	االحتجاجات	واملطالب	اإلصالحّية	يف	الّسعودية،	إذ	اكنت	بعض	املطالب	تنطلق	من	دافع	ديين	حمافظ،	ومن	

ذلك	اعرتاض	”اإلخوان“ - الّتيار	الّديين	احملافظ	بزعامة	فيصل	الدويش،	وسلطان	بن	جباد	- حني	أرادوا	التوّسع	يف	مّض	أراض	جديدة	مع	امللك	

عبدالعزيز،	األمر	الذي	يتعارض	مع	اتفاقيات	امللك	الّدولّية،	فاكن	اعمتادمه	عىل	الفتاوى	اليت	صدرت	أثناء	تأسيس	الّدولة	الّسعودّية	الثانية	“حول	

التعامل	مع	املرشكني	والسفر	إلهيم”،	مّما	أّدى	إىل	بروز	رصاع	بني	اجلانبني،	حاول	امللك	عبدالعزيز	إهناءه	عن	طريق	احلوار	معهم،	إال	أّن	األمر	

مل	ينتِه	إاّل	عرب	خيار	”احلرب“،	واليت	اكن	من	أهشرها	معركة	السبلة188.		

					وهناك	من	االحتجاجات	ما	ظهر	بطابٍع	يساري	مّعايل،	بسبب	إنشاء	الرّشكة	الّسعودية	األمريكية	آنذاك	(أرامكو)،	إذ	اكن	األمريكّيون	يتعاملون	

مع	العاّمل	الّسعوديني	بشلٍك	عنرصي،	ودون	احرتام	حقوقهم،	األمر	الذي	أّدى	إىل	ظهور	نقاباٍت	مّعالية	وإرضابات	عن	العمل،	هتدف	إىل	مناهضة	

اهلمينة	الغربّية	عىل	املنطقة	العربّية.	وال	شك	أّن	ذلك	اكن	منساًم	مع	حراكت	الّتحّرر	يف	العامل	العريب،	وظهور	جنم	مجال	عبدالنارص	يف	مرص،	

ومسامهته	يف	حركة	عدم	االحنياز،	ومن	مّث	انضاممه	إىل	املعسكر	الّسوفيييت189.

					أما	عىل	صعيد	املطالب	املنادية	بالّتحّول	إىل	دولة	مؤّسسات	حديثة،	وتمنية	سياسّية	تحُتيح	املشاركة	الّشعبية؛	فقد	بدأت	منذ	قرار	االستعانة	

يت	 ّ بالقّوات	األجنبّية،	حني	مّت	غزو	الكويت	من	قبل	النظام	العرايق	السابق	بقيادة	صدام	حسني،	إذ	اكنت	أول	عريضة	مدنّية	مّت	تقدميها	يه	ما	مسحُ

ّدمت	عام	1990م	حني	اجمتع	وزير	الّداخلية	مبجموعٍة	من	الخّشصيات	العامة	لرشح	قرار	االستعانة	بالقّوات	األجنبّية.	 بالعريضة	املدنّية،	واليت	قحُ

ومّتت	املطالبة	بتنظمي	الفتوى	والقضاء،	وإعادة	العمل	باملجالس	البلدّية،	ومضان	احلّرّية	اإلعالمّية،	مكا	طالبوا	بإنشاء	نظام	أسايس	للحمك،	وجملس	

ي	 ّ الّدينّية،	ومسحُ البيان	بتوّجهاته	 القّوات	األجنبّية،	واتسم	هذا	 للشورى،	ونظام	لملقاطعات190.	ويف	عام	1991م	ظهر	بياٌن	آخر	استنكر	وجود	

الدول	اليت	 الّدبلوماسّية	مع	 “وقطع	العالقات	 400	خشص،	طالبوا	باستقالل	العملاء،	ومبجلس	للشورى،	 “مبذكرة	الّنصيحة”،	ووّقع	هيلع	حنو	

حتارب	الّدعاة	إىل	اهلل”،	إضافة	إىل	مراجعة	األنمظة	اليت	تالف	الرّشع،	ومن	أمهها	أنمظة	البنوك191.	

				بعد	ذلك،	انتقلت	املطالب	اإلصالحّية	إىل	مستوى	غري	مسبوق.	بعد	أحداث	احلادي	عرش	من	سبمترب،	ارتفع	سقف	احلّرّية	يف	اململكة،	ونظرا	

لكوهنا	أصبحت	حمّط	أنظار	العامل،	ويف	ظّل	استخدام	اإلنرتنت	وتكنولوجيا	املعلومات؛	فقد	بدأت	املطالب	تنادي	بانتخاب	أعضاء	جملس	الشورى	

واملناطق،	وبدولة	املؤّسسات	الّدستورّية،	واستقالل	القضاء،	والعدالة	يف	اخلطط	االقتصادّية،	وانصاف	املرأة.	يف	هذا	اإلطار،	صدر	بيان	“رؤية	

الفاحل،	 الدكتور	مرتوك	 الدكتور	عبداهلل	احلامد،	واألستاذ	 املوّقعني	هيلع	األستاذ	 أبرز	 2003م،	واكن	من	 يناير	 يف	 الوطن	ومستقبله”  حلارض	

والاكتب	والشاعر	عيل	الدميين.	ويف	ديمسرب	2003م	ظهر	بيان	امللكّية	الّدستورّية	الذي	أعّده	الدكتور	عبداهلل	احلامد،	وأثار	هذا	البيان	القيادة	

الّسعودّية،	حفاولت	منع	صدوره،	وذلك	بسبب	لغته	الّدينية،	واستخدامه	مفرداٍت	اكنت	الّدولة	تستخدمها،	وتحُفرّسها	من	خالل	عملاهئا	الّرمسيني.	

ونتيجة	ذلك،	مّت	اعتقال	موقيع	البيان،	ومن	مّث	منعهم	من	الّسفر،	مكا	مّت	حظر	أّية	إصدارات	مستقبلّية.	إال	أن	هذا	القرار	مل	يحجن	يف	إخضاع	

يف	فرباير	2004م،	وبيان	نداء	إلطالق	الدكتور	مرتوك	الفاحل	يف	يونيو	2008م.	192لقد	احُعتربت	 الّناشطني،	فظهر	بيان	“معًا	عىل	طريق	اإلصالح” 

هذه	البيانات	تتوجيًا	ملرحلة	انفتاح	وارتفاع	سقف	املطالب	اإلصالحّية،	مما	أتاح	للكثريين	الّتعبري	عن	مطالهبم	اإلصالحّية	باكفة	توّجهاهتم،	مكا	

انعكس	ذلك	بدرجة	متفاوتة	عىل	حرية	الّصحافة	يف	الّسعودية،	فأصبحت	الّصحف	الّرمسّية	تناقش	موضوعات	معينة،	من	قبيل	املجمتع	املدين،	

وانتخابات	جملس	الشورى،	وحتليالت	نقدية	لبعض	األنمظة	القامئة	حاليًا.

188		سلطان	العامر،	"هل	اكنت	حادثة	جهميان	حلظة	مفصلية	يف	تارخي	اململكة"،	مدونة	مفازة: http://www.sultan-alamer.com	،	بتارخي	19	مايو	2012م
189		املصدر	نفسه.

190		عبد	احملسن	اهلالل،	مصدر	سابق.
191		املصدر	نفسه.
192		املصدر	نفسه.

http://www.sultan-alamer.com
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االحتجاجات في الّسعوديّة
					يف	ديمسرب	2010	انطلقت	رشارة	االنتفاضات	العربية	يف	تونس،	وتلهتا	مرص	والمين	وليبا	وسوريا،	ومل	تكن	موجة	االحتجاجات	لمتر	دون	

أن	يكون	هلا	أثر	عىل	دول	املنطقة	يف	اخلليج	العريب،	وباألخص	اململكة	العربية	السعودية،	إذ	هشدت	اململكة	حتّراّك	سياسّيا،	وبأشاكل	متعددة	

خالل	العام	2011	و	2012.	حيث	صدرت	ما	يقرب	سبعة	بيانات	تطالب	باإلصالح،	واندلعت	احتجاجات	يف	عدة	مناطق	يف	السعودية	( املنطقة	

الرشقية،	والرياض،	ومنطقة	القصمي،	ويف	جامعة	امللك	خالد	يف	أهبا)،	إضافة	إىل	مجموعٍة	من	اإلرضابات	عن	العمل	يف	عدٍد	من	الرشاكت	

الكربى	يف	السعودية	رّدًا	عىل	سياسات	مفة	أصدرهتا	تلك	الرّشاكت.	

					وفميا	ييل	تتّبع	ألثر	االنتفاضات	العربّية	يف	اململكة	الّسعودّية.

أوال: البيانات التي صدرت خالل العامين 2011 و 2012:

صدور	بيان	“حنو	دولة	احلقوق	واملؤسسات”،	واكن	أّول	بيان	سعودي	يصل	تعداد	املوّقعني	هيلع	إىل	أكرث	من	10	آالف	مؤّيد،	ويحُعّلل	ذلك	. 1

	طالب	 مبشاركة	خشصيات	دينّية	بارزة،	مثل	الدكتور	سملان	العودة.	لقد	اتفق	البيان	مع	كثرٍي	من	املطالب	الّسياسّية	اليت	سبقته،	فالبيانحُ

بأن	يكون	جملس	الشورى	منتخبًا	باكمل	أعضائه،	وأن	تكون	له	الّصالحّية	الاكملة	يف	سّن	القوانني	والّرقابة	عىل	اجلهات	الّتنفيذّية،	مبا	

يف	ذلك	الّرقابة	عىل	املزيانّية	واملوافقة	علهيا،	إضافة	إىل	فصل	رائسة	الوزراء	عن	امللك،	ويف	هذا	اتفاق	مع	مطلب	امللكّية	الّدستورية،	مكا	

طالب	البيان	بإصالح	القضاء	واستقالله،	وحماربة	الفساد	املايل،	وحّل	مشلكات	البطالة،	وجّشع	البيان	عىل	إنشاء	مؤّسساٍت	لملجمتع	

املدين	والّنقابات،	إضافة	إىل	إطالق	احلّريات،	وفتح	باب	املشاركة	العامة،	وإبداء	الّرأي،	مبا	يف	ذلك	تعديل	األنمظة	اليت	حتّد	من	ذلك193.	

وعىل	الّرمغ	من	أّن	البيان	جاء	مبطالب	ميكن	وصفها	بأهنا	مطالب	ليربالّية	سياسّية؛	إال	أن	الدكتور	توفيق	السيف	يرى	أن	البيان	يحُعرّب	عن	

تيار	ديين	حميّل،	وذلك	لتأييد	رشحيٍة	دينّية	كبرية،	وعىل	رأهسم	سملان	العودة.	لذلك	يعترب	السيف	البيان	بداية	ملرحلٍة	جديدة،	واصفًا	

األمر	بأنه	انفاكك	عن	تراث	الّسلفية	التقليدّية	ومسارها	الّتارخيي،	وخطاهبا	الّسيايس	واالجمتايع194.

طالب	123	مثقفًا	وناشطًا	بالتحّول	إىل	مملكٍة	دستورّية	سعودّية،	يف	ظّل	الظروف	اليت	متّر	باملنطقة،	واعتربوا	أن	البيان	هو	امتداد	لبيان	. 2

يحُلزم	الّدولة	بالتحّول	إىل	ملكّية	دستورّية،	 “رؤية	حلارض	الوطن	ومستقبله”،	حيث	طالبوا	بتطوير	الّنظام	الّسيايس	من	خالل	أمر	مليك	

إضافة	إىل	إقرار	مبدأ	الالمركزّية	اإلدارّية،	وتويل	إدارات	املناطق	الّصالحّيات	الاكملة	إلقامة	حمك	حميل	فّعال	ومتفاعٍل	مع	املواطنني	يف	

ّرم	المتيزي	بني	املواطنني،	وحّل	مشلكة	الفقر	والفساد،	واإلفراج	عن	الّسناء	الّسياسيني،	وتقدمي	 مناطقهم،	إضافة	إىل	إصدار	قانون	حيحُ

هتم.	وذكر	أستاذ	االجمتاع	السيايس	 مْن	ثبت	ارتاكهبم	جلرامئ	جنائّيٍة	إىل	احملامكات،	مع	تأمني	الّضامنات	القضائّية	الرّضورّية	للّك	محُ

الدكتور	خالد	الدخيل	- وهو	أحد	املوّقعني	عىل	البيان	- “أن	هذه	املطالب	ليست	موّجهة	ضّد	احلمك،	بل	يه	من	أجل	أن	نتضامن	مع	أولئك	
يف	داخل	احلمك	- وعىل	رأهسم	امللك- من	الذين	يدعون	إىل	اإلصالح“.195

وصل	مجموع	األحاكم	حبقهم	إىل	. 3 بعدها،	صدرت	أحاكٌم	قضائّية	حبّق	معتقلني	سياسيني،	احُصطلح	عىل	تمسيهتم	ب“إصالحيي	جدة” 

228	سنة	سن،	إضافة	إىل	منعهم	من	السفر	ملدٍة	متاثلت	مع	أحاكم	سهنم،	ومحتيل	بعضهم	غرامات	مالّية	مخضة.	وبعد	ذلك	بأيام،	

اّتذت	وزراة	الّداخلية	تدابريا	امنية	يف	منطقة	القطيف،	ذهب	حضّيته	أربعة	من	أبناء	املنطقة،	وعدد	من	اجلرىح،	حيث	دخلت	املنطقة	يف	

سلسلٍة	من	الّتظاهرات	واالحتجاجات	املحُطالبة	حبّل	موضوع	سناء	الرأي.	ونتيجة	لذلك،	أصدَر	64	ناشطًا	سياسّيًا	بيانًا	إعتربوا	فيه	

http://www.facebook.com/dawlaty :بوك	الفيس	عىل	البيان	موقع	املؤسسات"،	احلقوق	دولة	"حنو	بيان		193
http://www.almqaal.com :"املقال" اإللكرتوين	موقع	املؤسسات”"،	احلقوق	دولة	“حنو	بيان	عىل	"عام	السيف،	توفيق		194

http://www.aljazeera.net/news/pages/5e546727-87c6-441c-b177- 	،2011 فرباير	 	2٧ بتارخي	 بالسعودية"،	 دستورية	 مبلكية	 "مطالب	 نت،	 اجلزيرة	 	 	195
7d442d4294e8

http://www.facebook.com/dawlaty
http://www.almqaal.com
http://www.aljazeera.net/news/pages/5e546727-87c6-441c-b177-7d442d4294e8
http://www.aljazeera.net/news/pages/5e546727-87c6-441c-b177-7d442d4294e8
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	إىل	معايري	العدالة،	وطالب	بإطالق	رساحهم،	مكا	أدان	البيان	استخدام	الّسالح	بلّك	 أن	احملامكة	اليت	تعّرض	هلا	اإلصالحّيون؛	تفتقرحُ

أشاكله،	ومن	أّي	طرف	اكن،	وإجياد	جلنٍة	عدلّية	لتقيّص	احلقائق،	وحتديد	األخشاص	واجلهات	املتوّرطة	يف	معلّيات	القتل،	إضافة	إىل	حّل	

أزمة	المتيزي	الطائيف	واملناطيق	والقبيل	يف	املنطقة،	ومضان	حّق	الّتعبري	والتظاهر،	وحق	االجمتاع	للّتشاور	يف	قضايا	الّشأن	العام196.

	الذي	دفَع	بكثرٍي	من	الكّتاب	الّصحفيني	يف	الّصحف	 	عىل	تضامٍن	شعيب	ووطين،	األمرحُ 				وهلذا	البيان	أمهّية	بالغة،	فهو	من	أّول	البيانات	اليت	تدلُّ

تبت	ضّده	قرابة	40	مقالًا،	أحُهتم	املوّقعون	بالكذب،	واخلروج	عىل	ويّل	األمر،	وزعزعة	 	املقاالت	اليت	كحُ الّرمسّية	إىل	مواجهة	البيان،	ووصل	عددحُ

األمن	واالستقرار،	والّتشكيك	يف	الّربط	بني	قضيتني،	معتربين	عدم	وجود	رابط	بيهنم.	ومن	اجلدير	بالذكر،	أن	املوّقعني	اكنوا	يمتزّيون	بالتنّوع	

نع	من	الّسفر	 األيديولويج	والفكري	واملذهيب،	وقد	مّت	اهتامهم	بتشكيل	حتالٍف	سيايس197.	إال	أن	محم	سعيد	طيب،	وهو	أحد	املوقعني،	والذي	محُ

”هل	املطالبة	بتطبيق	نظام	اإلجراءات	اجلزائّية	ونظام	املرافعات	أو	إصدار	عفو	عن	معتقيل	قضّية	جّدة	هو	اعرتاض	 بعد	إصدار	البيان،	تساءل: 

عىل	أحاكم	القضاء	وانقالب؟	لقد	طالب	البيان	خبصوص	أحداث	القطيف	بلجنة	عدلية	لتقيص	احلقائق	تشلّكها	احلكومةحُ	حبمك	واليهتا،	هل	هذه	

مطالبة	بتدّخل	دويل؟“ وقوبل	هذا	التساؤل	أيضا	بالهتّجم	واالهتام198.	

ي	بـ	“رسالة	. 4 ّ 	إضافة	إىل	هذه	البيانات؛	فقد	صدرت	بياناٌت	أخرى	مل	ترج	يف	مطالهبا	مّعا	قّدمته	املطالب	املذكورة،	فقد	صدر	بياٌن	مسحُ

شباب	23	فرباير	إىل	امللك”،	واكنت	مطالبه	متواضعة،	ورّكز	يف	معظم	بنوده	عىل	احلوار	وتطبيق	نتاجئ	احلوار	الوطين.	وهناك	بيان	آخر	

نون	ب	 ي	بـ	“إعالن	وطين	لإلصالح”.	وبياٌن	أحُرسل	إىل	نائب	أمري	املنطقة	الرشقية	عحُ ّ اكن	مماثال	لبيان	دولة	احلقوق	واملؤسسات	ومسحُ

“خطاب	وفد	شباب	القطيف”؛	رّكز	يف	معظم	بنوده	عىل	احلّرّية	الّدينّية	واعمتاد	املذهب	الشييع،	والمّساح	ببناء	املساجد	واحلسينّيات	يف	

أماكن	تواجد	الشيعة.	ومجيع	بنود	البيان	اكنت	متعّلقة	باملذهب	الّشييع199.	

ثانيا: االضرابات والمظاهرات في السعودية خالل عامي 2011 و 2012م، وردة فعل الحكومة: 
	ألسباٍب	أمنّية	وسياسّية،	والبطالة،	وحّرية	التعبري،	 					تتعّدد	موضوعات	ومنطلقات	االحتجاج	والتظاهر	يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية،	فاالعتقالحُ

والفساد.	مجيعها	اكنت	مواضيع	الحتجاجاٍت	هشدها	الّسعودّية	يف	اآلونة	األخرية،	ويف	مناطق	خمتلفة	يف	املنطقة	الرّشقّية،	ومنطقة	الرياض،	

والقصمي،	إضافة	إىل	منطقة	عسري.	هذا	التعّدد	يف	التظاهرات،	خالل	العامني	املاضيني،	ال	ميكن	أن	يحُقاَرب	مبعزل	عن	االحتجاجات	اليت	هشدهتا	

املنطقة	العربّية،	السميا	يف	ظّل	تكّهنات	بوجود	أكرث	من		30	ألف	معتقل،	ومعمظهم	أحُعتقل	بسبب	أحداث	العنف	اليت	مّرت	هبا	السعودية	خالل	

العرشين	سنة	املاضية،	إضافة	إىل	سناء	رأي	سياسيني.	

					قد	يكون	أمه	حدث	يف	تارخي	االحتجاجات،	خالل	العامني	املنرصمني،	هو	يوم	احلادي	عرش	من	هشر	مارس	2011م،	إذ	بدأت	مع	صفحة	

جمهولة	املصدر،	ومل	يحُعرف	حّت	اليوم	مؤّسس	الصفحة.	ومن	املعروف	أن	االحتجاجات	يف	الشارع	السعودي	مل	تكن	 عىل	موقع	فيس	بوك	- 

مظهرًا	متعارفًا	هيلع	يف	معظم	مناطق	اململكة،	حيث	مل	يسبق	للّشعب	- عىل	األقل	يف	العرشين	سنة	املاضية	- أن	تظاهر	مبطالب	سياسية	مبارشة.	

ما	عدا	الشاب	خالد	اجلهين	الذي	ظهر	يف	تقرير	خاص	بقناة	اليب	يب	 ورّدًا	عىل	هذه	املطالبة،	وبالرمغ	من	عدم	نزول	مجاعات	إىل	الشارع	- 

http://menber-alionline.info/ 2012م:  ديمسرب	 	5 بتارخي	 واإلبداع"،	 احلوار	 "منرب	 موقع	 املؤسفة"،	 القطيف	 وأحداث	 جبدة،	 اإلصالحيني	 حمامكة	 حول	 "بيان	 	 	196
news.php?action=view&id=9681

http://www.almqaal.com :املقال	موقع	الصحف،	كّتاب	القطيف” وجهوم	وأحداث	جدة	إصالحيي	“بيان	حول	"تقرير	العطية،	مرتىض		197
198		املصدر	نفسه.

http://malnemer.blogspot.com :المنر	محم	مدونة		199

http://menber-alionline.info/news.php?action=view&id=9681
http://www.almqaal.com
http://malnemer.blogspot.com
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ّددت	الّرقابة	يف	كثري	من	 يس	- 200مّت	استمثار	هذا	اليوم	بزنول	قّوة	وزارة	الداخلية	يف	ذلك	اليوم،	ومّت	حصار	الكثري	من	األماكن	والشوارع،	وشحُ

املناطق201.

قامت	 معتقلني	 بإطالق	 لملطالبة	 2012م	 2011م،	واسمتّرت	حت	هناية	 منذ	هشر	فرباير	 االحتجاحات	 الرّشقّية	عددًا	من	 املنطقة	 		وهشدت	 	 	

	األمنّية	الّسعودّية	باعتقاهلم	نتيجة	لـ	“عقدمه	صلوات	مجاعّية	واحتفاهلم	مبناسبات	دينّية	خاصة	بالطائفة	الّشيعّية،	وحديهثم	عن	القيود	 الّسلطاتحُ

املفروضة	عىل	بناء	مساجد	الّشيعة	ومدارهسم	الّدينّية”202،	مكا	طالبت	املظاهرات	خبروج	سناء	الرأي،	واملعتقلني	السياسيني	الذين	اعتقلوا	

نتيجة	ملشاركهتم	يف	املظاهرات	واالحتجاجات.	لكن	كثريًا	ممْن	احُعتقل	هلذا	السبب؛	مت	إطالق	رساحهم،	إال	أنه	ال	يزل	البعض	مهنم	رهن	االعتقال.

					وقتل	12	من	املتظاهرين	يف	عام	2012	عىل	أيدي	قّوات	األمن	يف	املنطقة	الرشقية،	ومل	ترصد	أّية	حالة	وفاة	يف	أجزاء	أخرى	من	البالد.	

تل	عىل	أيدي	قّوات	األمن،	باإلضافة	إىل	اثنني	من	أبناء	معومته	اللذان	 تضّمنت	الوفيات	”خالد	اللبد“،	الذي	يبلغ	من	العمر	26	سنة،	والذي	قحُ

تل	خارج	مزنله	يف	العوامية.	اكن	خالد	مضن	قامئة	من	ثالثة	وعرشين	مطلوبًا	من	قبل	وزارة	الداخلية،	بهتمة	 يبلغان	من	العمر	ستة	عرش	عامًا،	وقحُ

توّرطهم	يف	”أمعال	شغب“ يف	املنطقة	الرشقية203.

					مكا	هشدت	منطقة	الّرياض،	والقصمي،	مظاهرات	واعتصامات	قام	هبا	ذوو	املعتقلني	الّسياسيني(الذين	مت	القبض	علهيم	بسبب	اهتامهم	جبرامئ	

عنف)،	واكن	أمّهها	التظاهرة	اليت	انطلقت	من	أمام	وزارة	الّداخلّية	يوم	20	مارس	2011،	حيث	خرج	أهايل	املعتقلني	منادين	بإطالق	رساح	ذويهيم	

من	املعتقلني	يف	السون	السعودية،	وعىل	إثر	تلك	التظاهرة	احُعتقل	مجموعة	من	أهايل	املعتقلني	مدة	24	ساعة،	إضافة	العتقال	الناشط	احلقويق	

الدكتور	مبارك	آل	زعري،	وأفرج	عنه	بعد	قرابة	9	أهشر	من	اعتقاله.	مكا	احُعتقل	يف	اليوم	الّتايل	الناشط	احلقويق	محم	البجادي.	ويف	هشر	أبريل	

2012	صدر	حّبقه	حمك	بالسن	مدة	أربع	سنوات،	وذلك	بعد	إدانته	بالتواصل	مع	جهاٍت	أجنبّية،	إال	أن	مجيعة	احلقوق	املدنّية	والّسياسّية	يف	

السعودية204	- وهو	أحد	مؤسيس	امجلعية	- ومنمظة	العفو	الدولية	أصدرتا	بيانًا	توحّض	فيه	أن	البجادي	يحُعترب	من	سناء	الّرأي،	وأّن	سنه	يحُعّد	

اسهتدافا	له	بسبب	نشاطه	يف	حقوق	اإلنسان،	مطالبني	بإطالق	رساحه	فورًا205.

هشدته	السعودية	فقط،	إذ	هشد	احلراك	املدين	تطّورًا	جديدًا	نسبّيًا،	وذلك	من	خالل	 					مل	تكن	االحتجاجات	والتظاهرات	يه	أبرز	“حراك” 

معلّيات	اإلرضاب	عن	العمل	يف	بعض	كربى	الرّشاكت	واملؤّسسات	احلكومّية،	األمر	الذي	أعاد	إىل	األذهان	حادثة	إرضاب	موظيف	رشكة	أرامكو،	

ظر	مبوجبه	عىل	املوظفني	أن	يرتكوا	العمل	أو	يتوقفوا	عنه	إذا	اكن	ذلك	بني	ثالثة	أخشاص	أو	 واليت	بسبهبا	صدَر	مرسوٌم	مليك	عام	1956م	حيحُ

أكرث،	ويحُعاقب	بالسن	مّدة	ال	تقّل	عن	سنة	مْن	يحُقدم	عىل	ذلك.	فيف	يوم	12	مارس	2011م	بدأ	موظفوا	مركز	االتصاالت	يف	رشكة	االتصاالت	

السعودية	إرضابا	ملّدة	يومني	عن	العمل،	بسبب	حرمان	ثالثة	أرباع	موظيف	الرشكة	من	املاكفأة	الّسنوّية،	وخرج	موظفو	الرشكة	رافضني	مواصلة	

العمل،	واعتصموا	أمام	املركز.	ونظرًا	الستمثار	املرضبني	عن	العمل	مواقع	التواصل	االجمتايع؛	فقد	امتّد	االعتصام	ليحُقام	يف	مدينة	الرياض،	

وجدة،	والدمام،	والقصمي،	وأهبا206.	مكا	نحُّظم	اعتصاٌم	آخر	قام	به	بعض	املامرسني	الّصحيني	يف	مستشىف	التخصيص،	بعد	صدور	قرار	بتجميد	

أجورمه	عند	مستواها	احلايل،	إال	أّن	االعتصام	انهتى	بعد	ساعتني	نتيجة	االتفاق	عىل	تقدمي	عريضة	شكوى	إىل	ويل	العهد،	ويه	الطريقة	الّتقليدّية	
http://www.youtube.com/watch?v=MDiKYmeoTOc :يس	يب	اليب	قناة	عىل	بحُّث	تقرير	يف	خالد	ظهر		200

201		املصدر	نفسه.
http://www. 202		منمظة	العفو	الدولية،	"تظاهرة	سعودية	تسلط	الضوء	عىل	سنة	من	انعدام	التحقيق	بشأن	قتىل	االحتجاجات"،	موقع	املنمظة،	بتارخي	9	نومفرب	2012م	: 

amnesty.org/ar/news/saudi-demonstration-highlights-year-failure-investigate-protest-deaths-2012-11-08
http://gulfnews.com/1.1124839	203

محّتل	السلطات	السعودية	املسوئلية	اكملة	عن	تردي	احلالة	الصحية	للناشط	احلقويق	محم	بن	صاحل	 204		بيان	منمظة	حسم،	"مجعية	احلقوق	املدنية	والسياسية	(حسم) 
http://www.acprahr.net/news.php?action=view&id=165&spell=0&highlight=%C7%E1%C8%CC%C7%CF%ED :امجلعية	موقع	البجادي"،

http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must- :املنمظة	موقع	السملية،	االحتجاجات	وأد	حماوالت	توقف	أن	اململكة	عىل	الدولية،	العفو	منمظة	205
halt-attempts-stifle-peaceful-protest-2012-10-16

http://www.almqaal.com :املقال	موقع	2011م: اإلرضاب"،	يف	سعودي	حراك	"أمه	القويفيل،	إميان		206

http://www.youtube.com/watch?v=MDiKYmeoTOc
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-demonstration-highlights-year-failure-investigate-protest-deaths-2012-11-08
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-demonstration-highlights-year-failure-investigate-protest-deaths-2012-11-08
http://gulfnews.com/1.1124839
http://www.acprahr.net/news.php?action=view&id=165&spell=0&highlight=%C7%E1%C8%CC%C7%CF
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must-halt-attempts-stifle-peaceful-protest-2012-10-16
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia-must-halt-attempts-stifle-peaceful-protest-2012-10-16
http://www.almqaal.com
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	من	مطالب	ليست	سياسّية	مبارشة،	 زّي	اإلرضابات	العاّملية	هو	أهّنا	تنطلقحُ اليت	عادًة	ما	تمّت	لالعرتاض	عيل	أي	سياسّية	معّينة.	207إّن	أمّه	ما	ميحُ

وإمنا	ترتبط	مبصلحة	املواطنني،	سواء	اكنت	اقتصادّية	أم	اجمتاعّية.	

الوعي السياسي في السعودية، واإلعالم الجديد

					مل	ينتج	احلراك	السابق	منفصلًا	عن	األسباب	املوضوعّية	اليت	اكن	هلا	دور	يف	زيادة	فاعلّية	االحتجاج	واالعرتاض.	ومن	ذلك	دخول	اإلنرتنت	

يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية،	والذي	شلّك	عاملًا	أساسّيًا	يف	نقل	املعلومات	والّتعبري	عهنا،	مكا	اكن	عاملًا	مؤّثرًا	يف	تشكيل	الويع	الّسيايس	لدى	

رشحية	واسعة	من	الّشعب	الّسعودي،	والّشباب	مهنم	عىل	وجٍه	خاص.	

					لقد	هشدت	املنتديات	وشباكت	احملادثة	اإللكرتونية	أوىل	احملادثات	الفكرّية	والّسياسّية	يف	الّسعودية،	ووجدت	فهيا	اكفة	تيارات	املجمتع	

الفكرّية	والّسياسّية	منربا	حّرًا	هلا،	خصوصًا	مع	افتقار	الوسط	اإلعاليم	الّرمسي	يف	السعودية	حلّرية	الّتعبري	وبأشاكهلا	اكفة،	ولكهنا	مل	تكن	

تلو	بطبيعة	احلال	من	رقابة	املؤّسسات	احلكومّية.	اسمتّرت	هذه	الفرتة	حت	بداية	مرحلة	املدّونات،	واليت	برَز	فهيا	كثرٌي	من	الّشباب	الّسعوديني،	

وبتعّدد	اهمتاماهتم	من	حيث	حقوق	اإلنسان،	ورصد	األخبار،	إضافة	إىل	بعض	املدّونات	اليت	اكن	هلا	طابع	الّصفحات	الخّشصية	واهمّتت	بتدوين	

األفاكر	وانتقاد	الّسياسات.	إال	أن	هذه	التجربة	مل	تدم	طويال،	حيث	ظهرت	شباكت	التواصل	االجمتايع،	أو	ما	يحُعرف	باإلعالم	اجلديد،	مثل	فيس	

بوك،	وتويرت،	ويوتيوب.

زّي	دخول	مواقع	اإلعالم	اجلديد	هو	أهنا	اكنت	ساحة	مفتوحة	لرشحيٍة	أكرب	من	الّشباب	الّسعودي،	وذلك	ألسباب	هلا	عالقة	ببساطة	 					ما	ميحُ

األسلوب	املستخدم	يف	التعبري	داخلها،	خبالف	املنتديات	واملدّونات	اليت	تفرض،	أحيانًا	كثري،	عىل	املدّون	اتاذ	شلك	معنّي	يف	الّصياغة	وتريتب	

األفاكر،	ومبنطٍق	معني،	ليك	جتد	استجابة	مملوسة	لدى	القارئ	واملتابع.	هذه	البساطة	أّدت	بالتايل	إىل	زيادٍة	يف	التفاعل،	والتجاوب	الرّسيع	

يف	نقل	األخبار	وإبداء	اآلراء،	وبألوان	خمتلفة	من	األساليب،	فبعضها	اكن	يأخذ	شلكًا	جاّدًا	ومنطقّيًا،	وبعضها	اكن	يستمثر	األسلوب	الّساخر	

واملضحك،	مع	توظيف	الفت	للوسوم	أو	ما	يعرف	باهلاشتاق.	واكنت	مواضيع	الفساد	واإلصالح	الّسيايس،	وحقوق	اإلنسان،	والتطّوع..	يه	من	

أكرث	املوضوعات	اليت	لقيت	حرااًك	واسعًا	عىل	تلك	املواقع،	إضافة	إىل	أهنا	خلقت	شبكة	تواصل	اجمتاعّية	حقيقّية	بني	الفاعلني	والناشطني	يف	

الّساحة	الّسعودية،	ما	أّدى	إىل	تشكيل	محالت	إلكرتونّية	تّص	قضايا	متّس	مصلحة	املواطن	وعالقته	بالنظام	الّسيايس208،	مثل	محلة	التضامن	

ن	بسبب	نقده،	عىل	 مع	سني	الرأي	محم	البجادي،	واملطالبة	باإلفراج	عنه،	وأيضا	محلة	تضامنّية	مع	الّسني	الشيخ	يوسف	األمحد	الذي	سحُ

فيديو	محمول	يف	موقوع	اليوتيوب،	لسياسة	االعتقال	يف	السعودية،	وانتقاده	لوزارة	الّداخلّية.

					وال	ميكن	دراسة	الويع	الّسيايس	يف	السعودية	من	حيث	تطّور	التكنولوجيا	ونقل	املعلومات؛	دون	أخذ	االعتبار	الّظروف	احمليطة	اليت	مّرت	

فيه،	تدّل	عىل	امتالكه	 هبا	املنطقة،	إذ	أحدثت	االنتفاضات	العربّية	وعيًا	سياسّيًا	يف	عقل	الشاب	السعودي،	فأظهرت	إبداعات	شبابية	“اكمنة” 

إبداعًا	يف	الّتنظري	الّسيايس،	عىل	الرمغ	من	النظرة	السائدة	بأّن	امجلهور	السعودي	يتخذ	موقف	مْن	يحُراقب،	أو	“من	يبدأ	ليكون	هو	العارش،	وليس	

األول”.		وبرمغ	ذلك،	هناك	كتلة	شبابية	بدأت	تظهر	بشلك	بارز	يف	مواقع	التواصل	االجمتايع،	تشعر	بأمهّية	وجودمه	بوصفهم	حمّركني	للعملّية	

الّسياسّية.	بل	إن	هذه	الكتلة	اكنت	حمّفزًا	أساسّيًا	لدخول	رموز	اإلصالح	السيايس،	مبختلف	تياراته،	إىل	عامل	اإلعالم	اجلديد،	والعمل	عىل	كسب	

رشاحئ	كبرية	من	املتابعني	هلذا	الوسط،	من	أجل	تبيّن	أفاكرمه	وحماولة	ممارسة	الضغط	عىل	احلكومة	من	خالهلا.	

رّد فعل الحكومة

207		املصدر	نفسه.
http://www.almqaal.com :املقال	موقع	السعودية"،	يف	واإلصالح	"تويرت	اخلضريي،	وليد		208

http://www.almqaal.com
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					مل	تكن	ردود	فعل	احلكومة	عىل	تلك	االحتجاجات	والعرائض	ذات	طابع	واحد،	بل	تعّددت	ردود	األفعال	من	خالل	أشاكهلا	وطبيعهتا	وقّوهتا209.	

لقد	اجتهت	احلكومة	التاذ	إجراءاٍت	أمنّية	يف	مواجهة	معلّيات	التظاهر	أو	االحتجاج.	لقد	اعتقلت	خالد	اجلهين	الذي	تظاهر	يف	يوم	11	مارس	

أمام	أعني	الصحافة،	مكا	نمظت	محالت	اعتقال	عىل	إثر	املظاهرات	اليت	انطلقت	يف	املنطقة	الرّشقّية،	واعتقلت	منذ	بداية	االحتجاجات	يف	هشر	

فرباير	2011م؛	800	خشص،	مّت	اإلفراج	عن	معظهم،	وما	زال	155	معتقال	حّت	اآلن،	وبيهنم	22	طفال	رهن	االعتقال،	مكا	احُتذت	تدابري	أمنّية	

أكرث	ضّد	االحتجاجات	اليت	خرجت	لملطالبة	حبّل	قضية	املعتقليني	الّسياسيني،	فاكنت	تحُطّوق	املحُظاهرات،	ويحُعتقل	أكرث	مْن	شارك	فهيا	من	رجال	

ربمه	عىل	االعتذار	وكتابة	التعّهدات.	وعادة	ما	تمت	هذه	احملامكات	للرجال	دون	النساء،	إذ	 ونساء	وأطفال،	ومن	مث	تقوم	الّسلطات	مبحامكهتم،	وجتحُ

لت	أول	حمامكة	للنساء،	ومّت	احلمك	علهين	 ّ اكنت	احلكومة	سابقا	تكتيف	بإحضار	ويل	أمر	املرأة	إلخراجها،	ولكن	يف	يوم	8	من	يناير	2013	سحُ

بالسن	ملدة	مخس	أيام،	وطلب	مهنم	القايض	االعتذار	عن	تظاهرهن،	فرفضوا	تقدمي	االعتذار.

					أّما	عن	رّد	فعل	احلكومة	الذي	ترافقت	مع	بدايات	االنتفاضات	العربّية؛	فاكنت	يف	معمظها	إجراءات	وتدابري	اقتصادّية،	أو	ما	ميكن	تمسيهتا	

باملكرمات	امللكّية،	إذ	أعلن	امللك	عبداهلل	عن	مجموعة	أوامر	مالّية،	وصلت	يف	مجموعها	إىل	37	مليار	دوالر،	اشمتلت	عىل	زيادة	٪15	يف	رواتب	

موّظيف	الّدولة،	ومساعدة	الضامن	االجمتايع،	ومتويل	الّتعلمي،	وخلق	فرص	معل.	مكا	خرج	امللك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	بعد	أيام	من	يوم	11	مارس	

2011	ليشكر	الشعب	الذي	أظهر	الوحدة	الوطنّية،	والوالء	يف	مواجهة	“دعاة	الفتنة”،	ومن	مث	أعلن	عن	رصف	مبالغ	مالّية	مكنح	جديدة	للشعب،	

ومت	كذلك	إطالق	برناجم	حافز	إلعانة	العاطلني	عن	العمل،	وحتسني	الّرعاية	الّصحّية،	وزيادة	القرض	اإلساكين	من	300	ألف	ريال	إىل	500	ألف	

فت	هلم	من	قبل	الّدولة.	إضافة	إىل	ذلك،	احُستحدثت	60	ألف	وظيفة	أمنّية	يف	القطاع	 ريال،	مكا	أصدر	أوامر	بإعفاءات	املواطنني	عن	قروض	رصحُ

األمين	للباحثني	عن	معل،	وشّدَد	عىل	ماكنة	القرارات	الّصادرة	عن	هيئة	كبار	العملاء،	وفرض	حظر	عىل	إهانة	املفيت	العام	لململكة،	ويه	إشارة	

ّصصت	أيضًا	مبالغ	مخضة،	وصلت	قرابة	319	مليون	دوالر،	لرصفها	عىل	 رآها	البعض	لتوظيف	العامل	الّديين	ملنع	االحتجاجات	واملظاهرات.	وخحُ

هيئة	األمر	باملعروف	والهني	عن	املنكر،	وترممي	املساجد،	والرائسة	العامة	لألحباث	الّدينّية	واإلفتاء،	ودمع	مجعيات	حتفيظ	القرآن،	ومكتب	الدعوة	

واإلرشاد	يف	وزارة	الشؤون	االجمتاعية،	إضافة	إىل	إنشاء	مجّمع	للفقه.

				ومنذ	هشر	يونيو	2012م؛	تقّدمت	هيئة	الّتحقيق	واإلّدعاء	العام	برفع	دعوى	ضّد	بعض	نشطاء	حقوق	اإلنسان،	ومه	الدكتور	عبداهلل	احلامد	

هلا،		 رّخص	 محُ غري	 بإنشاء	مجعّيٍة	 فهيا	 تهّتمهم	 (حسم)،	 والّسياسّية	 املدنّية	 احلقوق	 املؤّسسني	مجلعية	 أحد	 ومها	 القحطاين،	 والدكتور	محم	

ّدد	تارخي	16	من	يناير	2013	 والّتحريض	عىل	اإلخالل	بالّنظام	العام.	واسمتّرت	احملامكة	ليصل	مجموع	جلساهتا	10	جلسات،	وبعد	ذلك	ححُ

َح	حبضور	اإلعالم	والصحفيني	ونشطاء	حقوق	 ِ موعدًا	للّنطق	باحلمك.	ومن	الالفت	أن	هذه	احملامكة	اختلفت	عن	غريها	من	احملامكات،	إذ	مسحُ

	من	استخدام	هواتفهم	النّقالة	داخل	احملامكة،	مكا	أوقف	حصفّيان	أثناء	سرْي	احملامكة،	لكن	مل	يمت	احتجازمه	 نع	احلضورحُ اإلنسان،	ولكن	محُ

طويال.	

http://www.almqaal.com :املقال	موقع	العرب،	وربيع	السعودية	الظفريي،	عيل		209

http://www.almqaal.com
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تطّورات في الملف الّسياسي الحقوقي
	من	مضن	أبرز	املعتقلني	ميكن	اإلشارة	إىل	سلميان	الرشودي،	وهو	ناشط	آخر	يف	مجعية	احلقوق	املدنّية	والّسياسّية	يف	السعودية،	ومّتت	اعادة	

اعتقاله	ملدة	15	سنة	قضاها	يف	السن	لهتٍم	من	بيهنا	الّتعاون	مع	منمّظات	خارجّية،	والعمل	عىل	إسقاط	النظام.	وفاضل	املناسف،	أحد	األعضاء	

و“اإلخالل	 امك	أمام	حممكة	جنائّية	متخّصصة	بهتمة	”حسب	الوالء	للحامك“  املحُؤّسسني	ملركز	العدالة	حلقوق	اإلنسان	يف	املنطقة	الرشقية،	وهو	حيحُ

بالنظام	العام	عن	طريق	املشاركة	يف	املسريات“.	واكن	رهن	االحتجاز	منذ	2	أكتوبر	2011،	واعتقلته	قوات	األمن	بعد	أن	حاول	التفاوض	مع	

رشطة	املنطقة	الرشقية	(القطيف) بشأن	اعتقال	اثنني	من	كبار	الّسن	يحُلحق	أبناءمه	أمنّيًا	بهتمة	مشاركهتم	يف	املظاهرات.	وهناك	محزة	اكشغاري،	

والاكتب	املعروف	تريك	امحلد،	ومها	مسونان	بسبب	انتقادات	مّت	توجهيها	مجلاعاٍت	دينّية	وبهتمة	اخلروج	عىل	الّرأي	الّديين	الّسائد.

إال	ان	هناك	آالف	الّسناء	الّسياسيني	يف	اململكة	العربّية	الّسعودية.	وتّديع	مجعية	احلقوق	املدنّية	 وعىل	الّرمغ	من	عدم	توفر	معلوماٍت	دقيقة, 

21030000.	وقد	أعلنت	وزارة	 عددمه	 بلغ	 التعسيف	 االحتجاز	 قيد	 الذين	خيضعون	 األخشاص	 عدد	 بأّن	 السعودية؛	 يف	 ”حسم“  والّسياسّية	

الّداخلّية	يف	أكتوبر	2012	بأنه	ليس	هناك	أّي	سني	سيايس	يف	اململكة،	وأّن	مجيع	احملتجزين	مشتبه	هبم	يف	جرامئ	متصلة	باإلرهاب211.

	

دّون	للعقوبات،	مما	يؤّدي	إىل	خضوع	اجلنايات	إىل	تأويل	القايض	وفهمه	لنصوص	الرّشيعة	 					ليس	لدى	اململكة	العربّية	الّسعودّية	قانون	جنايئ	محُ

اإلسالمية.و	اململكة	العربية	السعودية	يه	واحدة	من	ثالثة	بلدان	يف	مجيع	أحناء	العامل	ممن	ال	تزال	تستخدم	عقوبة	اإلعدام	عىل	اجلرامئ	اليت	

املتظاهرين	واملعارضني	 امك	 السعودية	حتحُ العربية	 اململكة	 2011.	والتزال	 الداخلية	حبظراملظاهرات	منذ	عام	 يرتكهبا	األطفال.	وقد	قامت	وزارة	

املعارضني	بهتم	 إلهيا	حملامكة	 الّلجوء	 املشتبه	فهيم،	وقد	تصاعد	 اإلرهابيني	 2008	حملامكة	 أنشئت	يف	 واليت	 يف	حمامك	جنائية	استثنائية،	

سياسّية212.

،	دون	توّقف،	ويبدو	أّن	احلكومة	 					إّن	املستقبل	الّسيايس	واحلقويق	يف	الّسعودية؛	ال	يبدو	واحضًا،	لكن	جعلة	الّتغيري	يف	املنطقة	ما	زالت	تسريحُ

الّسعودية	- مثلها	مثل	بايق	حكومات	اخلليج	- تواجه	خيارين.	فإّما	أن	تتار	الّتعجيل	باإلصالح،	وإقرار	حمك	دستوري،	وتعزيز	استقالل	القضاء،	

ومضان	حقوق	املواطنة،	من	حّق	حّرية	التعبري	وحّق	الّتجّمع	وإنشاء	املنمظات	وامجلعّيات	املدنّية	واألهلّية.	وإّما	أن	تتجه	حنو	اخليار	األمين	يف	

تعاطهيا	مع	املطالب.	وإذا	اكن	املايض	القريب	نرباسًا	لملستقبل،	فإنه		ال	يحُستبعد	أن	يكون	هناك	مزجيا	من	استخدام	هاتني	اإلسرتاتيجيتني.

https://www.youtube.com/watch?v=urILE3ttfYs		210
http://www.reuters.com/article/2011/08/25/us-saudi-detainees-idUSTRE77O34O20110825	211

http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/saudi-arabia		212

https://www.youtube.com/watch?v=urILE3ttfYs
http://www.reuters.com/article/2011/08/25/us-saudi-detainees-idUSTRE77O34O20110825
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/saudi-arabia
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2.7 التطورات السياسية في سلطنة ُعمان

مقدمة: مظاهر الخلل السياسي

يرى	البعض	بأن	سلطنة	معان	من	أوائل	دول	املنطقة	اليت	عاشت	جتربًة	دميقراطّية	”إسالمّية“،	من	خالل	إقامة	دولٍة	تقوم	عىل	أساس	االنتخاب،	

	اإلبايض،	وهو	املذهب	الذي	استطاع	أن	يقمي	دولة	يف	معان.	و“ميكننا	القول	بأن	األباضية	أّول	حزب	مجهوري	 واليت	عىل	أساهسا	يقوم	املذهبحُ

يف	اإلسالم،	حيث	مل	يقَروا	مببدأ	احلمك	الذي	يكون	حمصورًا	يف	آل	البيت،	أو	حكرا	عىل	قريش،	بل	اكنوا	يرون	أن	قرار	اختيار	احلامك	يعود	

إىل	اختيار	الّشعب	من	حيث	االفضلية“213.	

ان/ الّدولة	قبل	 					ورمغ	هذا	اإلرث	احلضاري،	والّتجربة	اليت	حتاول	أن	تحُقاِرب	الّدميقراطّيات	احلديثة؛	إاّل	أّن	هناك	خلال	سياسّيا	واحضًا	يف	معحُ

ان	احلديثة	املوّحدة،	بعد	ما	هشدته	معان	تفّكك	سيايس،	وقيام	دول	داخل	الّدولة،	مثل	دولة	اإلمامة،	 سنة	197م،	واليت	تحُعترب	بداية	قيام	دولة	معحُ

مضافًا	هلا	المتّردات	الثورّية	والقبلّية،	واليت	أضعفت	الّدولة،	وبالتايل	أوجدت	ضعفًا	يف	الّسلطة	الّسياسّية،	والقرار	الّسيايس	للّدولة	املركزّية	

القامئة	يف	مسقط،	واملمتّثلة	يف	الّسلطان.	وصل	هذا	الضعف	إىل	درجٍة	اكنت	فهيا	الّدولة	تفتقد	املؤّسسات،	وبال	جيش	تقريبا.	ويف	سنة	1970م،	

اكنت	بداية	تكّون	دولة	معان	احلديثة،	أو	ما	يحُطلق	هيلع	رمسّيًا: بداية	الهّنضة.

						ويرى	البعض	بأّن	”الّتطّورات	اإلدارّية	يف	حكومة	الّسلطنة	قد	حدثت	بعد	احلركة	االنقالبّية	اليت	قادها	(...) قابوس	ضّد	والده	السلطان	سعيد	

بن	تميور..	والسلطان	قابوس	مل	يدخر	وسعًا	يف	اإلرساع	يف	إجناز	خمتلف	املشاريع	العمرانّية	واالقتصادّية	يف	البالد.	وبالرمغ	من	أّن	السلطان	

مل	يتخّلص	بعد	لكّيًا	من	املركزية	يف	اجلهاز	اإلداري،	إال	أنه	حّقق	إجنازات	ال	تحُنكر	يف	حقل	الّترشيع“214.

ان	حالّيا	يمكن	يف	ظاهرتني: 					وميكننا	أن	نقول	بأّن	مظاهر	اخللل	الّسيايس	يف	سلطنة	معحُ

ضعف	املجمتع	املدين. –

ضعف	املؤّسسات	الّرمسّية	الرّشيكة	للّدولة	يف	صناعة	القرار	(جملس	الشورى	املنتخب،	وجملس	الّدولة	املحُعني). –

ضعف المجتمع المدني في عمان:
				إّن	مفهوم	املجمتع	املدين	هو،	يف	األساس،	نتاٌج	لملشاريع	الّدميقراطّية،	أي	هو	ناجت	عن	األنمظة	الّدميقراطية،	وليس	الّنظام	الدميقرايط	هو	

	باملشاركة	الّشعبّية،	وحبّق	 نتيجة	لملجمتع	املدين.	ولذلك،	ال	ميكن	أن	نقول	أّن	هناك	جممتعًا	مدنّيًا	فّعاال،	إال	يف	ظّل	و	جود	نظاٍم	دميقرايط	يحُؤمنحُ

الّشعب	يف	صناعة	القرار،	عىل	أن	يحُرتمج	ذلك	إىل	نصوص	قانونّية	ودستور	ضامن.	ولكن،	حّت	يف	ظّل	ما	يكفله	الّنظام	األسايس	للّدولة	- وهو	

شبيه	مبا	يحُعرف	بالدستور	- جند	أّن	املجمتع	العامين	ال	يرتمج	تلك	الّنصوص،	ليحُحوهلا	إىل	واقع	مملوس.

للدولة	تنّص	عىل	”حّرية	تكوين	امجلعّيات	عىل	أسٍس	وطنّية،	وألهداف	مرشوعة	 الّنظام	األسايس	 من	 					عىل	سبيل	املثال،	فإّن	املادة	(32) 

ان	ال	توجد	 بوسائل	سملّية،	و	مبا	ال	يتعارض	مع	الّنظام	األسايس	للّدولة،	وفقا	للرشوط	واألوضاع	اليت	يبّيهنا	القانون“،	ومع	ذلك،	فيف	سلطنة	معحُ

أّية	مجعّية	فكرّية	أو	مجعّية	ذات	اجتاهات	سياسّية،	ولك	امجلعّيات	فهيا	يه	مهنّية	وخريّية،	و	تاكد	تكون	حمصورة	يف	العامصة	مسقط.	ويعزي	

الكثري	من	املثقفني	العامنيون	215ذلك	إىل	العراقيل	القانونّية	تقف	عائقا	أمام	تفعيل	احلّق	الّدستوري،	حيث	مل	تكفل	الّنصوص	احلّق	متامًا،	وبشلك	

يمّت	تطويعه	ليمت	االلتفاف	من	خالله	عىل	احلّق	الدستوري.	فقد	”حّدد	قانون	 حسب	رأي	الكثريين	-  رصحي،	وإمنا	أرجعته	إىل	القانون	الذي	- 

امجلعّيات	األهلية	مجموعة	من	األنشطة	احملظورة	عىل	امجلعيات	يف	املادة	(5)،	حيث	حظرت	تلك	املادة	االشتغال	بالّسياسة،	أو	تكوين	األحزاب	
213		مىن	سامل	سعيد	جعبوب،	" قيادة	املجمتع	حنو	التغيري: التجربة	الرتبوية	لثورة	ظفار		- 1992-1969م"،	(بريوت،	مركز	داسات	الوحدة	العربية،	2010م)،	ص	105

214			حسني	محم	البحارنة،	" دول	اخلليج	العريب	احلديثة: عالقاهتا	الدولية	وتطور	األوضاع	السياسية	والقانونية	والدستورية	فهيا".	(بريوت: رشكة	التمنية	والتطوير،	بروديكو،	
كتلة	مؤسسات	احلياة،	1973)،		ص	144-145.

215		استطالع	الباحثة	لرأي	عدد	من	املثقفني	العامنيني	املشاركني	يف	احلراك	السيايس	و	الثقايف	يف	معان.
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أو	التدّخل	يف	األمور	الّدينّية	أو	القبلية،	مع	تأكيدها	بعدم	جواز	ممارسة	أي	نشاط	خارج	ما	حّدده	نظامها	الداخيل،	وكذلك	حظر	علهيا	االشرتاك	

واالنضامم	إىل	مجعّيات	أو	هيائت	أو	ناٍد	مقّره	خارج	البالد،	إال	مبوافقة	الوزير.	ومن	احملظورات	أيضًا	إقامة	أي	مهرجان	أو	حمارضات	عامة،	

	أّن	املوافقات	يمّت	تداوهلا	يف	 إال	برتخيص	من	الوزارة،	وينحسب	هذا	احلظر	فميا	يتعلق	باستقبال	وفود	أو	إرسال	وفود.	والواقع	العميل	يؤّكدحُ

اجمتاعات	جملس	الوزراء“216.

					ولكن	البعض	يرى	يف	هذا	الّرأي	هروبًا	من	اإلقرار	حبقيقة	ضعف	روح	املجمتع	املدين	لدى	الرّشحية	العمظى	من	الّشعب	العامين،	فقبل	

االحتجاجات	الّشبابّية	مل	يتقّدم	املثقفون	واملهمتون	بالّشأن	الّسيايس	من	املواطنني	العامنيني؛	بطلٍب	لتشكيل	مجعّية	ذات	اجتاهات	سياسّية،	ومل	

يّسلوا	مطالباٍت	حقيقّية	النزتاع	حّق	تشكيل	مجعياٍت	ذات	اجتاهاٍت	سياسّية.	وحت	بعد	االحتجاجات،	مل	يحُّسل	سوى	طلب	يتمي	للجمعّية	الوطنّية	

من	أجل	اإلصالح	والتغيري،	واليت	دعا	إىل	تشكيلها	املثقفون	املعتصمون	أمام	جملس	الشورى	يف	مسقط	إّبان	االحتجاجات	يف	عام	2011م،	

نح	املوافقة	عىل	إهشارها	من	جانب	الّسلطات	الّرمسّية؛	فإّن	 ويزتمعهم	يف	ذلك	الناشط	السيايس	سعيد	بن	سلطان	اهلامشي.	ويف	حني	مل	متحُ

الالفت	أّنه	مل	يحُرصد	توّجه	الّشباب	والناشطني	املطالبني	هبا؛	إىل	مزيٍد	من	الّضغط،	ومل	يتفاعل	معهم	املجمتع	مبؤسساته	وأفراده،	وذلك	عىل	الّنحو	

	للخروج	من	الّصورة	العشوائّية	يف	املطالبة	وتنظمي	االحتجاجات،	إىل	وقٍع	أكرث	حترّضًا	من	 الذي	يحُفرتض	أن	يكون	هيلع	أّي	جممتع	مدين	يحمطحُ

خالل	املؤّسسات.

					ويف	حتليل	هذه	الّسلبّية،	يرى	البعض	أّن	الّسبب	يمكن	يف	املوروث	الذي	مّت	الّتخطيط	له	عقب	انهتاء	اهلمينة	الربيطانّية	عىل	معان،	والذي	انهتى	

امين،	فارتبط	 	عىل	أساس	شبكٍة	من	املصاحل	املتداخلة	لنسيج	األفراد	املؤّثرين	يف	املجمتع	العحُ إىل	إّضعاف	املجمتع	من	خالل	تكوين	دولٍة	تقومحُ

ف	املجمتع	 	املال	بالّسياسة	وشيوخ	القبائل	بالوجاهة	والعطايا،	وأصبح	املجمتع	بشلٍك	عام	ممتحورًا	حول	خشص	الّسلطان.	ومن	هنا	ضعحُ رجالحُ

فت	فّعاليته	و	لعقوٍد	من	الّزمن،	السميا	يف	ظّل	الوفرة	املالّية	اليت	تسّببت،	وبنحٍو	سليّب،	يف	غياب	مفهوم	”املواطن“ داخل	املجمتع. العامين،	وضعحُ

	

المجتمع الُعماني والتركيبة الّسكانّية:
امن،	فقد	انفتحت	عىل	شعوب	القارة	اهلندّية	واإلفريقّية،	يف	الوقت	الذي	انعزلت	فيه	عن	حميطها	العريب	بفعل	املذهب	األبايض،	 				بسبب	الّتارخي	البحري	لعحُ

اَربًا	من	ِقبل	املذاهب	األخرى. والذي	اكن	حمحُ

امين	ال	يحُعاين	من	مشلكة	الّتجنيس	يف	تارخيه	احلديث،	إالّ	أّن	تركيبته	الّتارخيّية	جعلته	ينقسم	إىل	دوائر	متداخلة،	 					ويف	جعالٍة	رسيعٍة،	فإّن	املجمتع	العحُ

	املذهب،	فينقمسون	 وغري	مندجمة.	مفن	حيث	األصول،	فإّنه	ينقسم	إىل: مواطنني	عرب،	مواطنني	من	أصٍل	هندي،	ومواطنني	من	أصٍل	إفرييق.	أّما	من	حيثحُ

نة،	وأقلية	شيعّية	مؤثرة.	ومن	حيث	الرّتكيبة	القبلّية،	فإّن	التقسمي	السائد	يقسم	األخشاس	إىل	ذوي	أصول	قبائلّية،	وبيارسة،	ضعف،	و	 إىل: أباضّية،	سحُ

ممن	ينظر	الهيم	اهنم	منحدرين	من	خلفية	الرق	واخلدمة	املزنلية.	مناطقّيًا،	ينقسم	املجمتع	العحُامين	إىل: داخل،	ساحل،	مشال،	وجنوب.

تصاحلة	يف	الوقت	احلايل،	إالّ	أّن	متايز	املجمتع،	ويف	ظّل	غياب	املجمتع	املدين	- أي	غياب	املؤّسسات	اليت	ميكن	 					هذه	اإلثنّيات	مجيعًا،	وإْن	اكنت	محُ

،	لدى	كثرٍي	من	أفراد	 امين	قد	يكون	مهّياًئ	للفنت	والرّصاعات	الّداخلّية.	ومن	هنا	ينشأ	اخلوفحُ أن	يذوب	وينتظم	من	خالهلا	امجليع	- تحُنبئ	بأّن	املجمتع	العحُ

	سلطة	احلكومة،	وتضعف	قّوة	املجمتع.	 اهبة	الّدولة،	ومنه	أيضًا	تزدادحُ املجمتع،	من	اإلقدام	عىل	جمحُ

امين	ما	يحُشبه	الّلويب	املحُعّقد	من	أحصاب	الّنفوذ	داخل	هذه	اإلثينات	املختلفة،	فأصيبت	مؤّسسات	الّدولة	بداء	 				ومن	نتاجئ	ذلك،	نشأ	يف	املجمتع	العحُ

امين،	وبدأت	تتكّون	بوادر	للخّسط	الّشعيب	 الفساد	املايل	واإلداري.	ومنذ	المّثانينات	بدأت	اهلّوة	تزداد	شيائ	فشياًئ	بني	األغنياء	والفقراء	يف	املجمتع	العحُ

عىل	أحصاب	الّنفوذ،	وعىل	الّدولة.	

					ويف	عام	2005م،	أصبح	هناك	حديث	يروج	عىل	العلن	يف	أوساط	املثقفني	والعامة،	بشأن	القضايا	اليت	ترتبط	باملجمتع	املدين	وإشاكالته،	فقد	

أدرك	املثقفون	خطر	غياب	مؤّسسات	املجمتع	املدين،	وضعف	الّنصوص	الضامنة	للحّرّيات	يف	الّنظام	األسايس	للّدولة.	مكا	أصبحت	البطالة	واملشلكات	

االجمتاعّية،	والغالء،	وعدم	توّفر	فرص	الّتعلمي	اجلاميع	من	األزمات	اليت	تؤّرق	الّناس،	وخاصة	فئة	الّشباب.
http:// 	،2013 مارس,(  	6 االسرتداد	 تارخي	 الثاين).	 اجلزء	 ان"،	 معحُ سلطنة	 يف	 املدين	 املجمتع	 مؤسسات	 لعمل	 والترشييع	 الدستوري	 "اإلطار	 املعمري،	 معار	 	 	216
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حراك المثقفين في 2011م
					اكن	من	أبرز	احلراك	بني	املثقفني؛	فكرة	الّدستور	الّتعاقدي	اليت	تقّدم	هبا	محم	اليحيايئ217		لألوساط	الثقافّية،	واليت	نالت	مساحة	واسعة	

من	الّنقاشات،	وتبلورت	بناًء	علهيا	أفاكٌر	خمتلفة،	انطلقت	مهنا	صياغة	الّرسالة	اليت	مّت	رفعها	إىل	الّسلطان	يف	3يوليو	2010م،	و	مّما	جاء	فهيا: 

قّومات	الدَّولة	احلديثة،	وهو	ضامن	مهم	ألمهنا	واستقرارها	 	الدستور	التعاقدي	هو	أحد	أمه	محُ 					”جاللة	السلطان،	ال	خيىف	عىل	جاللتمك	أنَّ

وِم	َأماَم	احلامِك،	إىل	اتاذ	هذه	اخلطوة	اهلامة	واحلامسة	يف	تارخي	ومسرية	بالدنا؛	 وازدهارها.	ومن	هذا	املحُنطلق	ندعو	جاللتمك،	بشفافيَِّة	احمَلكحُ

هحُ	الرشاكة	والتعاقد	بني	الشعب	وبني	السلطان	وعىل	مبدأ	املصلحة	املشرتكة،	 وذلك		بتأسيس	جملٍس	وطين	مهّمته	صياغة	دستور	للبالد	(...)،	قوامحُ

	املشاركة	يف	إدارة	شؤون	البالد	 لطات،	وأنَّ 	الشعب	مصدر	السُّ ثلحُ وثوابت	تمتثل	يف	أن	احلامك	ميثل	القوِّة	الرَّمزية	والرُّوحيَّة	للبالد،	متامًا	مكا	ميحُ

لطات،	واستقالل	 	مفاهمي	املحُواطنة	والعدالة	واملحُساواة،	والفصل	بني	السُّ رَّة	ونزهية،	وأنَّ َساٍت	ترشيعية	وِنيابيَّة	وبواسطة	انتخابات	ححُ ؤسَّ مكفولة	عرب	محُ

يمل؛	يه	 ع	السِّ ريَّة	التنظمي	والتجمُّ ريَّة	الصحافة،	وححُ ريَّات	التعبري	مبختلف	أشاكهلا،	وححُ ة	والعامة،	وححُ ريَّات	اخلاصَّ القضاء	التام،	ومضان	احلحُ

حقوق	املواطنني	وواجباهتم	جتاه	 	–بالتوازي-  قوق	اإلنسانية	اليت	يكفلها	الدستور	التعاقدي	الاكفل	لرشعية	احلامك،	متامًا	مكا	يكفلحُ الِقمَي	واحلحُ

بعضهم	البعض“.		

					مكا	تّقدم	املثقفون	مبقرتح	لتشيلك	جملس	وطين	لصياغة	الدستور.

					ومّثة	خطوة	رائدة	أخرى	يف	هذا	املجال،	حيث	اجمتع	عدد	من	املثقفني	العامنيني	يف	2011م،	ومع	عدد	من	الّشباب،	يف	املسرية	اخلرضاء	

امين.	وقد	محلوا	معهم	عريضة	استملها	مهنم	وزير	ديوان	البالط	 الثانية،	واليت	جابت	يّح	الوزارة	مبسقط،	واستقطبت	مجموعة	من	الّشباب	العحُ

	حزمة	من	املطالب	اإلصالحّية.	و	الالفت	أهّنا	احُسهتّلت	باملطالب	الّسياسّية.	وجاء	فهيا:  الّسلطاين،	محتلحُ

أوال: مطالب	يف	احلقوق	املدنّية	والّسياسّية:

تعديل	صالحّيات	جملس	الّشورى؛	ليحُسامه	يف	صنع	القرارات،	وتفعيل	األنمظة	الّرقابية	وضبط	اجلودة. –

ويحُعرّبون	عن	 – املجمتع،	 ّثلون	 انتخاب	أعضاء	مؤّهلني	عملّيًا	ومعلّيا؛	ميحُ يحُساعد	عىل	مضان	 الشورى،	مبا	 الرتحّش	ملجلس	 قوانني	 تعديل	

تطّلعاته.

ّددة	لّك	مخس	سنوات؛	مهّمته	تنفيذ	خطة	مخسّية	حمّددة،	 – تعيني	جاللتمك	رئيسا	ملجلس	الوزراء،	؛	تقومون	جاللتمك	بتعيينه	لفرتٍة	حمحُ

	لكَّ	مخس	سنوات	وفق	ما	 ّددون	جاللتمك	مدى	جناح	رئيس	املجلس	املعنيَّ اسب	من	قبل	جملس	الّشورى	يف	هناية	فرتته،	حيث	حتحُ وحيحُ

تروَنه	جاللتمك.

محاية	املال	العام	من	خالل	تفعيل	دور	جهاز	الّرقابة	املالّية	لّلدولة،	يف	مراقبة	املرصوفات	وحماسبة	األطراف	املحُسيئة	لألمانة،	وحماسبة	 –

امنية. 	املفسدين	مهام	اكنت	مناصهبم.	ووضع	توجيه	جاللتمك	الّسايم	موضع	الّدفع	والّتنفيذ	والتأكيد	والتذكري	هيلع	من	قبل	وسائل	اإلعالم	العحُ
القضاء	عىل	احملسوبّية	والوساطات	يف	الّتعيينات	الوظيفّية،	ومعاقبة	لّك	مسؤول	ييسء	لوظيفته	يف	تعطيل	وكبت	الكفاءات،	ووضع	آليات	

	ما	من	شأنه	أن	خيّل	مبقياس	العدالة	الذي	وضعمتوه	جاللتمك	منذ	بداية	هنضتمك	املحُباركة. رادعة	ملاكحفة	احملسوبّية	والوساطة،	ولكُّ

تعزيز	استقاللّية	القضاء؛	بإنشاء	حممكة	دستورّية	مستقلة،	وأن	يقوم	جملس	القضاء	األعىل	بتعيني	القضاة،	بدلًا	من	أن	يكون	قرارا	 –

وزاريًا	يتخذه	الوزير.

217		مقّدم	براجم	يف	قناة	"احلّرة" الفضائّية.
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فصل	اإلّدعاء	العام	عن	الّسلطة	الّتنفيذّية	ومنحه	االستقاللّية	الاكملة	يف	القيام	مبهام	معله. –

تعديل	قانون	املطبوعات	والنرش	يف	أقرب	فرصة؛	مبا	يضمن	حّق	حّرية	الّتعبري؛	وأال	تكون	لوزارة	اإلعالم	أية	والية	عىل	الفكر	والّتعبري	 –

عن	الرأي،	وأن	يحُناط	للقضاء	الفصل	يف	هذه	القضايا،	عند	حدوث	خالٍف	بني	الوزارة	وبني	املستفيدين	من	خدماهِتا	أو	طاليب	ترصحيات	

املطبوعات	أو	وسائل	اإلعالم.

التأكيد	عىل	احلّق	يف	إنشاء	نقابات	ومجعّيات	مهنّية،	وتهسيل	إجراءات	إهشارها.“ –

				هذا	باإلضافة	إىل	بعض	املطالب	األخرى	ذات	الطابع	االقتصادي	واالجمتايع،	مثل	مساعدة	الباحثني	عن	العمل،	وفتح	البنوك	اإلسالمّية.	

					ومّت	يف	وسائل	اإلعالم	احلكومّية	اإلعالن	بأّن	الّسلطان	قد	تسمّل	عريضة	املسرية	اخلرضاء	الثانية.	ولكن،	وعىل	املستوى	الّشعيب،	ظّل	حراك	

رف	بالّربيع	العريب. 	الّشعيب	بالزتامن	مع	ما	عحُ املثقفني	حمدوَد	الّتأثري،	وشبه	جمهول	بالنسبة	للغالبية	العمظى	من	العامنيني،	إىل	أن	انطلق	احلراكحُ

االحتجاجات الّشبابية في 2011م:
					عندما	أعلن	معر	سلميان	عن	تحّن	الرئيس	حسين	مبارك	عن	احلمك،	وتويّل	املجلس	العسكري	زمام	األمور	يف	مرص	لتسيري	أمور	البالد؛	خرج	

إىل	الشوارع	يف	مشد	احتفايل	عارم،	يحُشبه	املشاهد	اليت	ينطلق	هبا	الّشباب	 عىل	أقل	تقدير	يف	حمافظة	ظفار-  امنيني	–  عدٌد	من	الشباب	العحُ

عقب	لّك	مباراة	لكرة	القدم.	األمر	الذي	اكن	يعين	إجعاب	الّشباب	بانتصار	الّثورة	املرصّية،	وانهبارمه	بالنتاجئ	اليت	وصلت	إلهيا	يف	حينه.	اكن	

امنية	الحقًا.	 من	املؤّكد	أّن	هذا	اإلجعاب	له	دالالت	وتبعات	ستشدها	الّساحة	العحُ

احُستحُلهم	 التارخي	املذكور	 التغيريات.	وليس	مستبعدًا	أن	 يحُنادي	بعدٍد	من	 أّول	اعتصام	شبايب	 25	من	فرباير؛	هشدت	حمافظة	ظفار	 					فيف	

	18 يف	 الثانية	 اخلرضاء	 واملسرية	 2011م،	 يناير	 	 	17 يف	 األوىل	 اخلرضاء	 املسرية	 هناك	 اكنت	 ذلك،	 قبل	 ولكن	 املرصي.	 بـ25/يناير	 تمّينًا	

فرباير2011م.	إاّل	أّن	احلدث	األبرز	يف	هذا	اإلطار	هو	االحتجاجات	الّشبابية	يف	منطقة	حصار،	واليت	أعطت	زمخًا	للّك	التحّراكت	الّشبابّية	يف	

خمتلف	مناطق	السلطنة.	

					بعد	”حنو	أسبوعني	من	االحتجاجات	اليت	أطاحت	الرئيس	املرصي	حسين	مبارك	يف	فرباير	شباط2011،	اندلعت	احتجاجات	يف	بلدة	حصار	

ان.	يف	27	فرباير،	2011،	مجّتع	عّدة	مائت	من	املتظاهرين	لملطالبة	بتحسني	األجور،	و	توفري	املزيد	من	فرص	العمل،	وقد	 الصناعية	بشال	معحُ

تل	أحد	املتظاهرين	يف	27/فرباير	عندما	أطلقت	قّوات	األمن	الّرصاص	املطايط	عىل	املتظاهرين.	ومن	مث،	توّسع	نطاق	االحتجاجات	يف	حصار	 قحُ

خالل		األيام	الّتالية،	مبا	يف	ذلك	حرق	بعض	الّسيارات	واحملالت	الّتجارّية،	وانترشت	االحتجاجات	وصولًا	إىل	العامصة	مسقط.	ورمغ	أن	معظم	

املتظاهرين	أعلنوا	أن	دوافع	املظاهرات	تعود	إىل	عوامل	اقتصادية،	وخاصة	عدم	وجود	وظائف	الئقة،	أعلن	البعض	بأهّنم	يريدون	صالحّيات	أوسع	

ملجلس	الشورى،	وإعطاءه	صفة	اهليئة	الّترشيعّية	عىل	غرار	املجمتعات	الغربّية.	ومع	ذلك،	فإّن	عددًا	قليال	- حت	بعد	وفاة	أحد	املتظاهرين	- اكنت	

	بصحبة	صور	الّسلطان	 تطالب	بتحّن	الّسلطان	قابوس.	لكن	هذا	املشد	اكن	حمدودًا،	حيث	اكنت	ملصقات	املطالب	وعرائض	املتظاهرين	تحُرفعحُ

قابوس.	اسمتّرت	االحتجاجات	يف	حصار	ومسقط	ويف	معظم	أحناء	الّسلطنة	خالل	مارس	2011،	مبا	يف	ذلك	إنشاء	خممّي	يف	ساحة	حصار	

وحبلول	هناية	مارس	2011،	يبدو	أّن	السلطان	قابوس	توىّل	هتدئة	الكثري	من	االضطرابات	من	خالل	سلسلٍة	من	 دوار	الكرة	األرضّية	-  الرئيس	– 
التدابري.	فيف	29	مارس	2011	بعث	قّوات	األمن	ملسح	احملتجني	من	عىل	مجيع	األماكن	يف	حصار“..	218

					ويف	األّول	من	أبريل،	أّكد	الكثري	من	الناشطني	وقوع	قتيل	آخر	يف	حصار	عىل	يد	قّوات	األمن،	ومل	يمت	تأكيد	ذلك	رمسّيًا،	حيث	إن	القتيل	
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امنّية،	مكا	مل	يصدر	أّي	بيان	ينيف	حصة	ما	يحُشاع	 	به	الّسلطات	العحُ األّول	مّت	االعالن	عنه	يف	وسائل	اإلعالم	احلكومّية،	أما	القتيل	الثاين	فمل	تعرتفحُ

امنيني	إىل	الشوارع	يف	خمتلف	 ”بدءًا	من	فرباير/شباط	خرج	آالف	العحُ حول	مقتل	أحد	احملتّجني.	ويف	تقرير	ملنمظة	هيومن	رايتس		وتش	جاء: 

املدن	لملطالبة	بالوظائف،	ولملطالبة	بإنھاء	الفساد	وفصل	مسؤولني	كبار	من	املحُتصّور	أّنھم	فاسدين.	ورمغ	أّن	الرشطة	وقّوات	األمن	حمست	يف	

البداية	بالّتظاھرات	الّسملّية	بشلك	عام،	فقد	جلأت	يف	27	فرباير/شباط	إىل	استخدام	الغاز	املسيل	للدموع	والّرصاص	املطايط	والذخرية	احلية	

ضد	آالف	املتظاھرين	الذين	ھامجوا	مركزًا	للرشطة	وأحرقوه،	يف	بلدة	حصار	الساحلية.	وأدت	املصادمات	إىل	سقوط	عرشات	املصابني،	وقتلت	

الرشطة	بالرصاص	املتظاھر	عبد	هلل	الغماليس.	ويف	1	أبريل/نيسان	أطلقت	قوات	من	الرشطة	واجليش	الغاز	املسيل	للدموع	والرصاص	املطايط	

تل	خليفة	العلوي،	22	عامًا،	برصاصة	مطاطية		أصابته	يف	وجھه219“.. عىل	متظاھرين	ألقوا	احلجارة.	و	قحُ

					ويف	1	أبريل	أيضًا،	أرسل	السلطان	قابوس	مبعوثه	اخلاص،	وهو	وزير	العدل،	إىل	معتصمي	صاللة	لينقل	مطالهبم	إىل	السلطان،	ويحُبلغهم	ثناء	

”جاللته	ال	حيبذ	االعتصامات“،	ولكن	املعتصمني	 جاللته	عىل	اعتصامهم	الّسيمل،	ممّلحًا	برغبة	السلطان	يف	إهناء	االعتصام،	مستخدما	عبارة: 

أرّصوا	عىل	البقاء	يف	االعتصام.

مَكة،	مل	تتحّرك	تلك	املظاهرة.	 ْ 					انطلقت	الّدعوات	لقيام	مظاهرات	حاشدة	يف	حصار	يف	8	أبريل،	ولكن	بسبب	القبضة	األمنّية	النامعة،	ولكن	احملحُ

ويف	نفس	اليوم،	مّت	اختطاف	الناشطني	سعيد	اهلامشي	وبامسة	الّراحجي	من	قبل	ملمّثني،	ورضهبام	ورمهيام	يف	الصحراء.	وقد	أكد	سعيد	

أمام	جملس	الشورى؛	بأّن	مْن	اختطفوه	اكنوا	يرتدون	أحذية	عسكرّية،	 مكا	يحُمّسهيا	املعتصمون	-  اهلامشي	يف	هشادته	يف	ساحة	الّشعب	- 

ويتلّقون	أوامر	من	قيادهتم	عرب	اهلاتف،	ووّجه	االهتام	إىل	اجلهات	األمنّية	يف	الّدولة.	ومل	يحُسفر	الّتحقيق	الذي	قامت	به	الرّشطة	عن	معرفة	الفاعل.	

وقد	أصيب	الناشطان	بإصاباٍت	بليغة.	

	من	حيث	 	سيطرته	عىل	مواقع	االعتصامات	يف	حصار	ومسقط	وبقية	صور	وظفار،	واكنت	األعداد	يف	عامصة	حمافظة	ظفار	تزدادحُ 					فرض	األمنحُ

االنضامم	لملعتصمني،	وانتقل	عدٌد	من	احملتّجني	من	مناطق	الّسلطنة	األخرى	- اليت	أحُهنيت	االعتصامات	فهيا	بالقوة	- إىل	مدينة	صاللة	مبحافظة	

ان.	اسمتّر	ذلك	إىل	أن	قّررت	احلكومة	يف	12	مايو	فّض	االعتصامات،	ونزول	 ظفار،	وأصبحت	صاللة	حاضنة	لالحتجاجات	واالعتصامات	يف	معحُ

اجليش	إىل	شوارع	حمافظة	ظفار،	والتوّجه	حنو	مقر	االعتصامات	أمام	مكتب	وزير	الّدولة	وحمافظ	ظفار.	وقد	استفاد	اجليش	من	جتربته	يف	

أحد	اجلنود	وإطالق	 حصار،	فزنل	املجّندون	إىل	الّشوارع	دون		سالح،	ومل	يكن	حيملون	معهم	سوى	العيص،	وذلك	فميا	يبدو	خوفًا	من	”هتّور“ 

الّرصاص،	مما	قد	يحُسفر	عن	قتىل،	وقد	مّت	اعتقال	عدٍد	من	املعتصمني،	ونقلهم	إىل	مسقط	عرب	مطار	سالح	اجلو،	واكن	مّمن	نحُقل	إىل	مسقط	ومن	

”أبو	عبداحلكمي	عامر	حاردان	،	ونارص	سكرون	و	أمحد	خبيت	تبوك	وعيل	املهري	وسعيد	املهري	وخبيت	املهري	وعامر	 مث	إىل		سن	مسائل: 

العامري	وفهمي	املعشين	وسامل	املعشين“.	

					ويف	نفس	اليوم	احتشد	آالف	املواطنني	حول	اجليش	يف	مقّر	االعتصام،	وأرّص	عدٌد	من	الّشباب	عىل	إعادة	االعتصام،	فمّت	اعتقال	مائت	

يحُقارب	األلف،	مث	أطلق	رساح	لّك	مْن	وّقع	تعّهدًا	بعدم	املشاركة	يف	 ّدر	العدد	يف	البداية	مبا	 الّشباب،	وإيداعهم	يف	سن	آرزات	بصاللة.	وقحُ

التجّمعات	واالعتصامات،	فميا	رفض	عدٌد	يحُقّدر	حبوايل	350	التوقيع	عىل	أّي	تعّهد.	وقد	هشد	سن	آرزات	اضطرابات	واحتجاجات	من	قبل	

السناء،	واكدت	أن	تتحّول	املنطقة	احمليطة	بالسن	إىل	ساحة	اعتصام	جديدة	من	قبل	املواطنني.	وخالل	تلك	الفرتة،	تعّرض	اجليش	إىل	رْشٍق	

لت	عدٌد	من	اإلصابات	يف	صفوف	أفراد	اجليش	والّشباب	الّصغار. ّ باحلجارة	من	قبل	املراهقني	و	األطفال	ليال،	وسحُ

	معكرسا	يف	ساحة	االعتصام	17	يوما.	ويف	20	مايو	قطع	اجليش	الطريق	املؤدي	إىل	سن	أرزات	بعد	ِعمل	اجلهات	األمنّية	بأن	 					وظّل	اجليشحُ

آالفًا	من	الّشباب	قّرروا	اقتحام	سن	أرزات،	وفّك	أرس	350	سينا	ممن	رفضوا	توقيع	التعّهدات،	رمغ	الوساطات	اليت	مّتت	بني	اجلهات	األمنّية	

واليت	أعلن	فهيا	أنه	سيمّت	اإلفراج	عن	 احلكومة	والشباب-  	الفرق	الوطنّية،	حيث	إّن	األخرية	حمّط	ثقة	من	الطرفني	-  والّشباب،	واليت	توّلهتا	قّواتحُ

اكفة	املعتقلني	يف	سن	أرزات.	ويف	22	مايو	اكن	مجيع	معتقيل	سن	أرزات	قد	أطلق	رساحهم	دون	توجيه	أّية	هتم	هلم.	ويف	5/يونيو	مّت	إطالق	
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رساح	فهمي	املعشين	بسبب	ظروفه	الّصحّية،	ويف	4/يوليو	مّت	اإلفراج	عن	بقية	املعتقلني	من	اعتصام	صاللة.	وهدأت	االعتصامات،	رمغ	أّن	روح	

االحتجاجات	اكنت	ال	تزال	مشتعلة	يف	نفوس	الشباب،	وذلك	يعود	إىل	عدٍد	من	الّتدابري	اليت	قام	هبا	السلطان	قابوس	لتحسني	الوضع	االقتصادي	

واالجمتايع	لملجمتع،	وحماربة	الفساد	املايل	واإلداري،	وكذلك	القيام	باإلصالحات	الّدستورّية.

تدابير وإصالحات بتوجيهات من السلطان قابوس
					وّجه	السلطان	قابوس	أوامره	وتوجهياته	للحكومة	بنقل	مجيع	رسائل	الّشباب	- مكا	يه	- له	خشصّيًا،	وعندما	حدثت	أحداث	حصار،	وسقط	

	الّشباب،	ونقل	مطالهبم	بشفافّية	للسلطان.	وقد	نقل	الوزير	السابق	تلك	املطالب،	وترّسبت	 قتيل	فهيا،	أمَر	وزير	ديوانه	بالتوّجه	فورًا	حيث	جيمتعحُ

تبت	خبط	اليد،	وعلهيا	توقيع	وزير	الديوان	السابق	السيد/عيل	بن	محود	محلت	40	مطلبًا	من	الّشباب	إىل	السلطان	 ورقة	غري	مؤكدة	رمسّيًا؛	كحُ

	بأعضاء	جملس	الشورى	املنتخب،	واسمتع	مهنم	إىل	رشٍح	واٍف	مّعا	حيدث،	ووعدمه	بأنه	سيحُنصف	الّشعب،	وسيقف	إىل	 قابوس،	واجمتع	األخريحُ

صّف	الّشباب،	ولن	يرتاجع	أبدًا	عن	ذلك.	مث	توالت	القرارات:

أعيد	تشكيل	جملس	الوزراء،	وأعيف	الوزراء	الذين	طالب	الشباب	بإقالهتم	من	مهامهم،	ومن	بيهنم	أمه	وزيرين	يف	احلكومة،	وزير	ديوان	 –

البالط	السلطاين،	ورئيس	جملس	اخلدمة	املدنّية،	وكذلك	معايل	الفريق	أول	رئيس	املكتب	السلطاين.

وّجه	الّسلطان	األوامر	بأن	تحُشلّك	احلكومة	من	وزراء	خمتارين	من	قبل	الّشعب،	أي	من	أعضاء	جملس	الشورى. –

أقيل	املفتش	العام	للرشطة	وامجلارك،	وحصل	اإلّدعاء	العام	عىل	استقالليته	التامة. –

مّت	العفو	الّشامل	عن	مجيع	املعتقلني	من	الشباب	عىل	إثر	األحداث	االحتجاجّية	األخرية. –

ان	سلطات	ترشيعّية	ورقابّية. – أمر	السلطان	بتعديل	الّنظام	األسايس	للدولة	- الّدستور- حبيث	يحُعىط	جملس	معحُ

أمر	الّسلطان	باستقاللّية	هيئة	الّرقابة	املالّية	واإلدارّية،	ومهنا	سلطات	تساعدها	عىل	تنفيذ	مهامها	الّرقابّية. –

طالب	الّشباب	ب27	ألف	وظيفة،	فوّجه	السلطان	األوامر	لتشغيل	50	ألف	مواطن	ومواطنة،	ومن	مّث	وصل	العدد	يف	القطاعني	العام	(املدين	 –
واخلاص	إىل	سبعني	ألف،	بل	أصدر	توجهياته	بأن	تتوّجه	حافالت	اجليش	إىل	أماكن	االعتصام،	وتقوم	بنقل	لّك	مْن	يرغب	 والعسكري) 

يف	االنتساب	للقّوات	املحُسّلحة،	ويمّت	تدريهبم،	ومّضهم	للجيش،	وبذلك	استوعبت	األجهزة	األمنّية	ما	يقارب	من	30	ألف	شاب.

أمر	الّسلطان	بزيادة	االستيعاب،	بل	ومضاعفته،	يف	مؤّسسات	الّتعلمي	العايل،	ووّجه	لدراسة	إنشاء	جامعة	حكومّية	جديدة. –

أمر	الّسلطان	بعالوة	غالء	معيشة	للّك	موّظيف	الّدولة،	ورفع	احلّد	األدىن	لألجور	يف	القطاعني	العام	و	اخلاص. –

أمر	الّسلطان	مبضاعفة	رواتب	أرس	الّضامن	االجمتايع	بنسبة	%100	وكذلك	زيادة	رواتب	التقاعد	بنسب	تبدأ	من	50%. –

يرّسة	لذوي	الّدخل	احملدود. – أصدر	أوامره	بدمع	أرس	الضامن	االجمتايع	مبنٍح	إساكنّية	ال	تسرتد،	وقروض	محُ

إقامة	استمثارات	حكومّية	يف	جمال	الرثوة	المّسكّية	مبائة	مليون	ريال	معاين. –

صادرة	حّرية	الفكر. – 	أكد	الّسلطان	يف	خطابه	أمام	جملس	معان	عىل	الزتامه	واحلكومة	بعدم	محُ
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أكد	الّسلطان	أيضًا	عىل	رضورة	مراجعة	العملّية	الّتعلميّية	بالّسلطنة،	وإقامة	اإلصالحات	الالزمة. –

أصدر	أوامره	وتوجهياته	بإعادة	تقسمي	مناطق	الّسلطنة	إىل	حمافظات،	والعمل	عىل	وضع	القوانني	اليت	حتّد	من	اإلدارة	املركزّية. –

أصدر	أوامره	و	توجهياته	بإنشاء	املجالس	البلدّية. –

	مقرتحاهتا	مبارشًة	إليه،	وتتبع	إدارّيًا	جملس	الّدولة،	و	أال	يزيد	معر	منتسيب	 – أصدر	أومره	و	توجهياته	بإنشاء	جلنة	شبابّية	عليا	تنقلحُ

الّلجنة	عن	40	عاما.

ان	 				وبفعل	هذه	احلزمة	اإلصالحات	سيطر	اهلدوء	عىل	الّناس،	وزدادت	شعبّية	الّسلطان.	ومن	أبرز	ما	محلته	تلك	اإلصالحات	هو	منح	جملس	معحُ

احلّق	الّرقايب	والّترشييع،	مكا	أّن	باب	الرتحّش	ملجلس	الشورى	أحُعيد	فتحه،	حفملت	االنتخابات	إىل	املجلس	ثالثة	من	أبرز	املعتصمني،	ومه	”د/

طالب	املعمري،	وسامل	املعشين،	وسامل	العويف“.	

أبرز أحداث 2012م
					هشدت	بداية	عام	2012	هدوءًا	نسبّيًا	يف	سلطنة	معان،	واكن	الكثريون	يعتقدون	بأّن	أحداث	2011	وّلت	بال	رجعة،	وأن	الّسلطنة	عادت	إىل	

العام	1970م،	حيث	امتازت	بالّسكينة	واهلدوء.	ولكن	ما	لبث	أن	اندلعت	عدد	من	اإلرضابات	العاّملّية،	واكن	أكرثها	تأثريًا	احتجاجات	مّعال	حقل	

فهود	النفيط،	وما	حصبه	من	تداعيات.	ورمغ	الّتكمّت	اإلعاليم	واألمين	عىل	اإلرضاب	املفتوح،	فقد	مّت	يف	31/5/2012م	اعتقال		حبيبة	اهلنايئ	

ويعقوب	اخلرويص	وإمساعيل	املقبايل	عىل	إثر	حماولهتم	تغطية	ما	حيدث	يف	حقل	فهود.	وقد	أّدى	هذا	االعتقال	إىل	توليد	حراٍك	يف	األوساط	

دد	حبس	املقبايل.	وأعقب	 الّثقافّية،	واملطالبة	باإلفراج	عهنم.	ومّت	اإلفراج	عن	اهلنايئ	واخلرويص	يف	4/6/2012م	بضامن	حمّل	اقاماهتم،	فميا	محُ

البدراوي	يف	 وخلفان	 م،	 	6/2011  /4 األغريي	يف	 إمساعيل	 اعتقل	 الّسياق	 هذا	 الّتحريضّية،	ويف	 الكتابات	 بهتم	 االعتقاالت	 من	 ذلك	سلسلة	

6/6/2011م.

المجتمع العماني و”قضية االعابة”
امنيني،	ومل	يكن	جيرؤ	أحٌد	عىل	 ّل	العحُ 						طوال	فرتة	االحتجاجات	اليت	هشدهتا	سلطنة	معان،	اكنت	خشصية	الّسلطان	حمّط	اهمتام	واحرتام	جحُ

ّجهت	إىل	مجموعٍة	من	الّشباب	هتمة	”إهانة	الّذات	الّسلطانّية“،	ومّت	نرش	خرب	 القدح	يف	ذات	الّسلطان،	إىل	أن	ظهرت	قضية	”اإلعابة“،	حيث	وحُ

	ما	كتبه	الّشباب	 احملامكات،	وانترشت	الّشائعات	حول	القضية،	وبدأت	ترسي	األحاديث	واألقوال	اليت	تقدح	يف	خشص	الّسلطان،	وحبّدٍة	تفوقحُ

”أصدرت	حممكة	مسقط	االبتدائّية	أمس	أحاكمها	يف	قضايا	الكتابات	 عىل	هذا	الّنحو:  العامنية“   ”	 املعتقلون	أنفهسم.	وقد	نقلت	اخلرَب	جريدةحُ

املحُسيئة	والتحريضّية	حبّق	ستة	مهّتمني	أدينوا	جبرامئ	اإلعابة	وخمالفة	قانون	تقنّية	املعلومات“.

					”وقد	قضت	احملمكة	بالّسن	ملّدة	سنة،	مع	دفع	غرامة	مالية	قدرها	ألف	ريال	معاين،	حبّق	لّك	من	املهّتمني: محم	بن	خاطر	بن	راشد	البادي	

من	مواليد	والية	حصار	عام	1991م،	طالب	بلّكية	احلقوق	يف	جامعة	السلطان	قابوس،	ومحم	بن	زايد	بن	مرهون	احلبيس	من	مواليد	مسقط	عام	

1986	م،	ويعمل	يف	جامعة	السلطان	قابوس،	وعبداهلل	بن	سامل	بن	محد	السيايب	من	مواليد	والية	هبال	لعام	1988م،	ويعمل	يف	وزارة	القوى	

العاملة،	وطالب	بن	عيل	بن	هالل	العربي	من	مواليد	والية	امحلراء	عام	1985م،	ويعمل	جبامعة	السلطان	قابوس،	وعبداهلل	بن	محم	بن	نارص	

العرميي	من	مواليد	والية	صور	عام	1980م،	ومىن	بنت	هسيل	بن	سعيد	حاردان	من	مواليد	والية	ضلكوت	عام	1988م،	طالبة	بلكية	اهلندسة	

جبامعة	ظفار220“
220		واكلة	االنباء	العامنية،	السن	لــ	12	مهتام	بأحداث	شغب	وتعطيل	املرور	وجرامئ	اإلعابة،	جريدة	"معان"،	2012م.
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قضية التجمهر:
قضّية	الّتجمهر،	فيف	11	يونيو	2012،	خرج	مجموعة	من	املتضامنني	مع	معتقيل	اإلعابة	يف	ذات	السلطان،	لملطالبة	 					تلت	”قضية	اإلعابة“ 

باإلفراج	عهنم،	أو	المّساح	هلم	بالتواصل	مع	أهالهيم،	ومقابلة	احملامني،	ومعرفة	ماكن	اعتقاهلم.	قامت	الّسلطات	األمنّية	باعتقال	26	فردا،	ومّت	

مكا	من	احملمكة	االبتدائّية،	أصدره	القايض	يوسف	الفلييت،	الذي	 ححُ اطالق	رساح	15	فردا،	واالبقاء	عىل	11	مهنم.	والحقًا،	صدر	حبق	الــ(11) 

توىّل	احلمك	عىل	املهتمني	بعد	أن	تىحّن	القايض	األول،	وتنحية	القايض	الثاين،	وذلك	دون	إطالع	القايض	يوسف	الفلييت	عىل	اكفة	إجراءات	

احملامكات	اليت	حدثت	قبل	توّليه،	مكا	اتضح	الحقًا	من	خالل	حممكة	االسئناف،	ودون	حت	االسمتاع	لشادات	الشود،	واكتىف	مبا	قّدمه	اإلّدعاء	

العام	من	بيانات.	وحمك	يوم	8/8/2012	باحلبس	ملدة	سنة	بهتمة	التجمهر	بغرض	اإلخالل	بنظام	األمن	العام،	والشغب	وعرقلة	حركة	السري،	قبل	

ّفف	لــ6	أهشر	عرب	االستئناف،	بعد	أن	مّت	إلغاء	هتمة	عرقلة	السري.	 أن	خيحُ

معتقال،	 ال15	 الّتعّهد	عىل	 ملاذا	عرضت	 العام:  اإلّدعاء	 ئل	 سحُ باحلمك،	 الّنطق	 وقبل	جلسة	 21/11/2012م،	 يوم	 استئناف	 آخر	جلسة	 	يف	 	 	 	 	

وأفرجت	عهنم،	ومل	تعرضه	عىل	الــ11	اآلخرين؟	فأجاب:“ ألّننا	كّنا	نعرف	أّننا	حت	لو	عرضنا	علهيم	لن	يوّقعوا“221.

					وقد	نحُرشت	أمساؤمه	يف	الّصحف	ووسائل	اإلعالم،	وصورمه	مع	بعض	املعلومات	الخّشصّية	عهنم،	وجاء	نّص	اخلرب	يف	جريدة	”معان“ 

أغسطس	2012م	أحاكمها	يف	قضّية	الّتجمهر	حبّق	 ”أصدرت	حممكة	مسقط	االبتدائّية	يف	8/  نقلًا	عن	واكلة	األنباء	العامنّية	عىل	الّنحو	الّتايل: 

(11) أحد	عرش	مهّتاًم	أحُدينوا	جبرامئ	الّتجّمهر	بقصد	إحداث	شغب	وتعطيل	حركة	املرور...	تاليًا	تفاصيل	األحاكم...	مكا	أصدرت	حمكة	مسقط	

االبتدائية	بتارخي	8	اغسطس	لعام	2012	حمكها	يف	قضية	الكتابات	املسيئة	والتحريضية	حبق	املهتم	اسامة	بن	محد	بن	خلفان	آل	تويه	،	الذي	

ادين	جبرامئ	االعابة	وخمالفة	قانون	تقنية	املعلومات	..	تاليا	تفاصيل	احلمك.

مك	هيلع	بالسن	ملّدة	سنة،	 أسامة	بن	محد	بن	خلفان	آل	تويه،	من	مواليد	والية	مطرح	لعام1992	طالب	باللكية	التقنية	العليا	باخلوير،	وححُ االمس	: 
مع	دفع	غرامة	مالّية	قدرها	ألف	ريال	معاين،	بهتميت	اإلعابة	وخمالفة	قانون	تقنية	املعلومات“ (.222

تداعيات قضية التجمهر واإلعابة: 
”تلقت	امجلعّية	ببالغ	األسف	 				اكن	من	أوىل	تداعيات	قضية	اإلعابة	هو	البيان	الذي	أصدرته	مجعّية	الكّتاب	واألدباء	العامنيني	والذي	جاء	فيه: 

نبأ	احلمك	القضايئ	بإدانة	عدٍد	من	أعضاهئا	بهتميت	التجمهر	بقصد	إحداث	شغب	وتعطيل	حركة	املرور،	ومه: الاكتب	والباحث	سعيد	بن	سلطان	

ان	عام	2009،	والاكتب	والّناقد	نارص	صاحل،	الفائز	جبائزة	سعاد	الصباح	العربّية	يف	 اهلامشي	احلائز	عىل	جائزة	اإلجناز	الّثقايف	البارز	يف	معحُ

النقد،	والاكتبة	واحملامية	بمسة	مبارك	سعيد،	والاكتبة	واإلعالمية	بامسة	الراحجي	وغريمه..	وإذا	اكنت	امجلعّية	ال	توّد	الّتعليق	عىل	أحاكم	القضاء	

ما	دامت	درجات	الّتقايض	مازالت	قامئة،	إاّل	أنه	ال	يسعها	أن	تقف	موقف	الصامت	من	االنهتااكت	اجلسمية	اليت	ارتكبهتا	وترتكهبا	اجلهات	

ان	ونبهتا	الواعية،	وعّدة	مستقبلها	الزاهر	(..) هذه	االنهتااكت	اليت	تتعارض	بشلٍك	صارخ	 امنّية	حبّق	كّتاب	ميّثلون	طليعة	شباب	معحُ الضبطّية	العحُ

امنّية	املعمول	هبا	يف	الّدولة،	ويف	مقّدمهتا	الّنظام	األسايس	للّدولة،	الذي	يحُعّد	مبثابة	دستور	للبالد،	ناهيك	عن	تعارضها	مع	القوانني	 مع	القوانني	العحُ

الّدولّية	اليت	وّقعت	علهيا	الّسلطنة	مبوجب	اتفاقيات	ومعاهدات	دولّية.“ 

					مث	رسد	البيان	هذه	االنهتااكت،	مبا	فيه	تغيري	القضاة	بشلك	مسمتر،	واالحتجاز	التعسيف	ألهشر	من	دون	معرفة	الهتمة.

	حول	قضية	اإلعابة	بني	مْن	يعتقد	أن	األحاكم	اكنت	 امنّية،	يف	حني	انقسم	املجمتعحُ 					وقد	القت	قضية	التجمهر	تعاطفًا	شعبّيًا	يف	األوساط	العحُ

	إىل	املطالبة	بأحاكم	أشّد	قساوة. قاسية،	و	بني	مْن	يذهب	إىل	أهّنم	”يستحّقون	ذلك“،		بل	ذهب	البعضحُ

221		املرصد	العامين	حلقوق	االنسان،	.	http://www.facebook.com/MHROMN?ref=stream.	تارخي	االسرتداد	7	مارس, 2013	
امنّية،	مصدر	سابق. 222		واكلة	األنباء	العحُ

http://www.facebook.com/MHROMN?ref=stream
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	املحُنّددة	باحلمك	عرب	الّشبكة	اإللكرتونّية،	خبصوص	قضّية	التجمهر،	مكا	قامت	عدٌد	من	مجعّيات	حقوق	اإلنسان	بإدانة	 – توالت	الكتاباتحُ

ان	مع	حّرية	الّتعبري.	ومثال	ذلك،	الّترصحي	الذي	صّدرته	هيومن	هيومن	رايتس	ووتش	ومركز	القاهرة	لدراسات	 تعامل	حكومة	سلطنة	معحُ

امنّية	علهيا	إسقاط	القضايا	املرفوعة	ضّد	تسعة	من	نشطاء	اإلنرتنت،	ومتظاهر	واحد،	أدينوا	 ”إّن	احلكومة	العحُ حقوق	اإلنسان،	وجاء	فيه: 

امنّية. جنائيًا،	ال	لشء	إال	ملامرسة	حّقهم	يف	حّرية	الّتعبري،	والقضايا	منظورة	اآلن	أمام	حممكة	االستئناف	العحُ

					قال	ندمي	حوري،	نائب	مدير	قسم	الرشق	األوسط	يف	هيومن	رايتس	ووتش: ”

”قبل	أكرث	من	عام	أعلن	السلطان	عن	سلسلة	من	اإلصالحات	اليت	تسهتدف	تجشيع	الدميقراطية	وإهناء	الفساد	يف	السلطنة.	وها	يه	حكومته	

اآلن	تعاقب	الناس	عىل	مطالبته	بالوفاء	بالوعود“223.

	ومن	تداعيات	هذه	القضية	أيضا	دخول	املحُدانيني	فهيا	اإلرضاب	املفتوح	احتجاجًا	عىل	تأّخر	نظر	احملمكة	العليا،	وقد	أصدر	املركز	 –

”يحُعرب	املركز	الّدويل	لدمع	احلقوق	واحلريات	عن	استيائه	البالغ	وعن	قلقة	بسبب	ارتفاع	 الّدويل	لدمع	احلقوق	واحلّريات	بيانًا	جاء	فيه: 

عدد	الّنشطاء	املحُرضبني	عن	الطعام	داخل	سن	مسائل	بسلطنة	معان	إلىل	23،	ودخول	النشطاء	سعيد	اهلامشي	وعبداهلل	العرميي	وبدر	

اجلابري	مرحلة	حرجة،	فميا	تتدهور	احلالة	الّصحّية	لبايق	النشطاء	العامنيني	تباعا“.

					وقد		”قامت	احملمكة	العليا	اليوم	4	مارس/آذار	2013	بالنقض	واإلحالة	يف	بعض	الطعون	املحُقّدمة	هلا	من	معتقيل	قضية	الّرأي	”التجمهر“،	

للجنة	 تغيري	 مع	 القضية،	 للّنظر	يف	 ّددا	 االستئناف	جمحُ القضية	حملمكة	 بإعادة	 وتأمر	 املهتمني	 تدين	 اليت	 التجمهر	 أحاكم	 بإلغاء	 حيث	قضت	

	من: املختار	احلاريث	وبدر	الراشدي. االستئناف	عن	الّلجنة	الّسابقة	اليت	اكن	يرأهسا	محم	األخزيم	وبعضوية	لكٍّ

					ويرتّتب	عىل	هذا	النقض	اإلفراج	عن	املعتقلني	الذين	مّتت	املوافقة	عىل	الطعون	املحُقّدمة	مهنم.	وقد	قبلت	احملمكة	طعون	لك	من: بامسة	الراحجي،	

بدر	اجلابري،	وبمسة	الكيويم،	سعيد	اهلامشي،	عبداهلل	الغيالين،	محمود	اجلامودي،	خمتار	اهلنايئ	نارص	الغيالين.	ورفضت	طعون	لّك	من: 

القامسي	مبارشة	 (لغري	ذي	صفة).	وهيلع	فقد	بارش	لّكا	من	احملامني	خليفة	اهلنايئ	وقيس	 الروايح	 الفزاري،	محمود	 النوفيل،	محم	 خالد	
إجراءات	االستئناف	الالزمة	هلذا	األمر،	وإخراج	مولّكهيم	الذين	متت	املوافقة	عىل	طلباهتم“.224

	أهايل	املهتمة	يف	قضية	اإلعابة،	مىن	هسيل	حاردان،	تنفيذ	احلمك	القضايئ،	ورفضت	قبيلهتا	تسلميها	لرجال	 - ومن	تداعيات	هذه	القضية،	رْفضحُ

مل	يمت	تسملهيا،	مكا	مل	 6/3/2013م،	وحّت	تارخي	كتابة	هذه	السطور(11/3/2013)  األربعاء	 يوم	 القضايئ	يف	 تنفيذ	احلمك	 الذي	حاولوا	 األمن	

تقم	قوات	األمن	مبدامهة	املزنل	خوفًا	من	حدوث	مواجهات	بني	رجال	االمن	و	قبيلة	حاردان.

					ويف	آخر	التطّورات	يف	القضية،	أعلن	الّسلطان	قابوس	يف	22	مارس	العفو	واإلفراج	عن	لّك	املهتمني	يف	قضية	اإلعابة،	ومّت	حتليل	هذا	املوقف	

من	قبل	بعض	املراقبني	عىل	أنه	مباردة	لهتدئة	األوضاع،	يف	ظّل	خسونة	األجواء	الّسياسّية	العامة.	وعىل	الّرمغ	من	التغطية	اإلعالمية	املتدنية	نسبّيًا	

الحداث	معان،	يف	حال	مقارنهتا	جبرياهنا	يف	البحرين	والكويت	واإلمارات؛	إاّل	أّن	عام	2013	ينيبء	بتواصل	االحتقان	الّسيايس	وتطّوراته	يف	

معان،	مكا	هو	احلال	يف	جاراهتا	من	دول	جملس	التعاون.	

223		هيومن	رايتس	ووتش،	"مقاقبة	إعابة	الذات	السطانية	جزء	من	محلة	مقع	أوسع"،	يوليو	2012.	
224		املرصد	العامين	حلقوق	اإلنسان،	http://www.facebook.com/MHROMN?ref=stream.	تارخي	االسرتداد	7	مارس, 2013

http://www.facebook.com/MHROMN?ref=stream
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2.8 التطّورات الّسياسّية في دولة قطر
						

				تحُعترب	قطر	اليوم	العبًا	مؤّثرًا	برز	بريقه	مؤّخرًا	عىل		الّساحة	اإلقلميّية	والّدولّية،	وخاصة	يف	أحداث	االنتفاضات	العربّية،	واليت	تحُعّد	الّدوحة	طرفًا	

	األصوات	املحُطالبة	بإصالحات	 ّكز	عىل	التطّورات	الّسياسّية	احملّلّية	يف	قطر،	واليت	خرج	مهنا	بعضحُ جّدّيًا	فهيا.	إال	أن	هذا	اجلزء	من	البحث	سريحُ

شاراًك	وصانعًا	للقرار	يف	بلده. سياسّية،	جتعل	املواطن	القطري	محُ

					يرى	البعض	بأن	الّرفاهية	اليت	يعيشا	املواطن	القطري،	يف	ظّل	نظام	احلمك	احلايل،	عائقًا	حيول	دون	تشكيل	حراٍك	شعيب	عىل	خمتلف	

املجاالت،	وقد	اكنت	الّزيادة	اليت	مشلت	رواتب	املواطنني	يف	سبمترب	2011		تحُعزز	هذه	الّرفاهّية،	حيث	إن	رواتب	املوّظفني	املدنيني	العاملني	يف	
القطاع	العام	مّتت	زيادهتا	بنسبة	%60	والعسكريني	بنسبة	225.120%

					ولكن	ما	جاء	بعد	قرار	رفع	معاشات	املواطنني	قد	يعترب	أكرب	تطّور	سيايس	رمسي	عىل	املستوى	احمليل226،	وهو	إعالن	أمري	قطر	يف	نومفرب	

إجراء	انتخابات	ملجلس	الشورى	يف	النصف	الثاين	من	عام	2013.	إال	 2011	- أثناء	افتتاح	الّدورة	األربعني	املنعقدة	ملجلس	الشورى	املعنّي	- 

يدمع	ذلك	الوعد227.	وذلك	بالرمغ	من	أن	الّصحافة	القطرّية	غّطت،	وأليام	 أنه	حت	كتابة	هذا	البحث،	مل	تبدأ	الّدولة	يف	القيام	بأّي	إجراء	”علين“ 

متواصلة،	خرَب	موافقة	جملس	الوزراء	عىل	مرشوع	مرسوم	بتحديد	الّدوائر	االنتخابّية	ملجلس	الشورى	يف	منتصف	2012،	ولكن	حت	اآلن	مل	

يّطلع	أي	خشص	عىل	القانون	املذكور،	وتكرث	الّتكّهنات	حول	ماهية	هذه	االنتخابات،	وما	إذا	اكنت	ستحُفتح	لالقرتاع	العام،	أم	أهنا	ستقترص	فقط	

عنّي	من	املواطنني،	عىل	غرار	احلال	يف	اإلمارات.		ومل	يمت	رصد	أية	ردود	فعل	حمّلّية	قوية	تحُذكر	حول	هذا	اإلعالن،	والذي	يبدو	أنه	 عىل	جزٍء	محُ

أحدث	جّضة	خارج	قطر	أكرث	من	داخلها.	هذا	ويحُذكر	أن	قطر	قد	نمّظت	اربعة	انتخابات	لملجلس	البلدي	منذ	عام	1999،	وآخرها	اكن	عام	2011.

بوادر المجتمع المدني
تواجه	حماوالت	انشاء	جمتع	مدين	فاعل	يف	قطر	صعوبات	بالغة،	يف	ظّل	قانون	امجلعّيات	احلايل،	والذي	يحُعيق	حماوالت	إنشاء	مجعّيات	سياسّية	

ومهنّية	ونقابية.	

	وباالماكن	اإلشارة	يف	هذا	الصدد	اىل	حماولة	عدد	من	املعمّلني	تأسيس	”مجعية	املعمّلني	القطرّية“،	وجاءمه	الّرّد	بالرفض	من	قبل	إدارة	الشوئن	

االجمتاعّية،	ألن	”مهنة	الّتعلمي	غري	منمظة	بقانون“228،	ويحُعترب	الّرّد،	حبّد	ذاته،	تطّورًا،	ألن	العديد	من	املحُتقّدمني	لتأسيس	مثل	هذه	امجلعات؛	ال	

لزمة	بالّرد. يأتهيم	أّي	رد،	ووفقا	للقانون،	فاإلدارة	ليست	محُ

					وان	اكنت	تلك	املعّوقات	املادّية	واإلدارية	والقانونّية	اليت	يواجهها	مْن	حياول	تأسيس	أّي	نوع	من	امجلعّيات؛	قد	حالت	دون	تأسيس	مؤسسات	

جممتع	مدين،	اال	اهنا	مل	تمتكن	من	تغييب	الويع	السيايس	يف	املجمتع.	وقد	جيد	مْن	يبحث	عن	هذا	الويع	يف	الّتجّمعات	األهلّية	ومواقع	الّتواصل	

االجمتايع؛	مؤرشاٍت	هلذا	احلراك	غري	املحُنّظم.

على شبكة االنترنت
ّعدة،	وحُضعت	فهيا	مؤسساٌت	حكومّية	وغري	حكومّية	حتت	الضغط229،	وهذا	ما	حدث	مع	 				أسفرت	مواقع	التواصل	االجمتايع	عن	”محالت“ 

محلة	مقاطعة	رشكة	االتصاالت	”كيوتل“،	واليت	انهتت	باجمتاع	مع	ممثلني	من	الّشباب	املحُنمّظني	للحملة	واألخذ	بآراهئم.	ومحلة	مقاطعة	مطامع	يف	

مرشوع	اللؤلؤة،	حّت	توّقفت	تلك	عن	بيع	امخلور	وحلم	اخلزنير	يف	مطامعها230.	وتسمتّر	محلة	مقاطعة	اخلطوط	اجلوّية	القطرّية	بقيادة	الاكتبة	

http://www.qnaol.net/qnaar/local_news/politics1/pages/hhtamimdec183106092011.aspx	225
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مرمي	آل	سعد،	واليت	تحُطالب	”بتغيري	إسرتاتيجية	»القطرية« ورفع	امخلور	مهنا	وإعادهتا	حلظريهتا	اإلسالمّية.231“ 

هذا	احلراك	احملافظ	منع	الاكتبة	الّسعودية	بدرية	البرش	من	إلقاء	حمارضة	اكنت	متوّقعة	هلا	يف	مايو	2012	يف	 					واكن	أحد	أبرز	”جناحات“ 

جامعة	قطر	بدعوٍة	من	لكية	اآلداب	والعلوم،	قسم	اّللغة	اإلجنلزيية.	حيث	علت	األصوات	من	داخل	اجلامعة	وخارجها،	لملطالبة	بإلغاء	احملارضة	

بسبب	ما	جاء	يف	أحد	نصوص	الاكتبة	– تبعًا	ملا	جاء	عىل	لسان	أحد	الخشصيات	- والذي	اعتربه	البعض	تطاولًا	عىل	” الّذات	اإلهلّية“232.

					مكا	ظهرت	بعض	األنشطة	الّشبابّية	يف	قطر	ذات	االهمتام	بالّشؤون	الّسياسّية،	عىل	الرمغ	من	عدم	تطّرقه	الكثري	مهنا	بشلٍك	مبارش	إىل	

الوضع	الّسيايس	احمليّل،	حيث	اكنت	تتحّدث،	يف	األغلب،	بشلك	هامش	عىل	الّداخل.	ومن	أمثلة	ذلك	هذه	التحّراكت،	مجموعة		”شباب	قطر	

ضّد	التطبيع“،	واليت	حتاول	أن	تحُوقف	معلية	الّتطبيع	املزتايد	يف	قطر	مع	العدو	الصهيوين،	والّضغط	عىل	املؤّسسات	احلكومّية	ملحُقاطعته	وحسب	

وبالتعاون	من	األندية	الّطالبّية	”اسبوع	الفصل	 ولسنتني	عىل	التوايل	-  االستمثارات	وفرض	العقوبات	عىل	العدو233.	ونمّظت	هذه	املجموعة	- 

العامل234.	 املدن	حول	 2012	و2013،	ويه	فّعالية	تحُعقد	بالزّتامن	يف	عدد	من	 مارس	 الدوحة	يف	 القطرية	 العامصة	 يف	 العنرصي	اإلرسائييل“ 

ومن	اجلدير	بالّذكر،	بأّن	هذه	املجموعة	احُستلهمت	من	جتربٍة	سابقة	ملثقفني	قطريني	حاولوا	إنشاء	”امجلعية	القطرية	ملساندة	احلقوق	الفلسطينية“ 

235ولكهنا،	وكبقية	امجلعّيات،	ووجهت	بالّرفض	من	قبل	إدارة	الشوئن	االجمتاعية	بوزارة	شوئن	اخلدمة	واإلساكن.

املواقع	 الّدولة	يف	جحب	عدٍد	من	 الكثري	اسمترار	 لدى	 التواصل	االجمتايع،	مل	يكن	مستغربًا	 القامئ	عىل	مواقع	 الّنشاط	 			ويف	ظّل	هذا	 	 	

اإللكرتونّية،	واملطالبة	بتوفرٍي	معلومات	عن	مستخديم	مواقع	التواصل	االجمتايع	من	قبل	احلكومة	القطرّية،	مكا	فعلوا	مع	موقع	تويرت.

على أرض الواقع
	من	مْن	يرغب	يف	تنظمي	مسرية	أو	اجمتاٍع	 الصادر	سنة	2004	يتطلبحُ  (18) القانون	رمق	 أّن	 إال	 الّتجمع،	 القطري	عىل	حّق	 الّدستور	 ينّص	 	 	 	 	

”يحُشارك	أو	يحُتوّقع	أن	يحُشارك	فيه	أكرث	من	عرشين	خشصًا	ملناقشة	موضوع	عام،	ويعقد	يف	ماكن	خاص	أو	عام“؛	أن	حيصل	عىل	ترخيٍص	من	

ّدد،	واذا	مل	يحُستمل	رّد	قبل	املوعد	بثالثة	أيام،	يحُعترب	ذلك	مبثابة	رفض236. قّدم	قبل	املوعد	احملحُ مدير	عام	األمن	بوزارة	الّداخلية“،	وأن	يكون	الّطلب	محُ

					ولكن،	وبرمغ	هذه	القيود،	تحُقام	مجّتعات	أهلية	هتمت	بالّشؤون	الّسياسّية.	فيف	أبريل	2012،	أصدَر	مجموعة	من	املواطنني	املهمتني	بالشأن	العام	

رحت	ومّت	مناقشهتا	يف	جملس	الدكتور	 كتاب	”الشعب	يريد	اإلصالح	يف	قطر..	أيضا“،	الذي	يحُوّثق	يف	فصوله	األحد	عرش	أوراقًا	ومواضيع	طحُ

يحُعرف	ب“لقاء	اإلثنني“.	وعّرف	 2012،	فميا	 6	فرباير	 2011	إىل	 14	مارس	 عىل	مدى	عام،	من	 الكتاب-  ّرر	 منسق	وحمحُ  – الكواري	 عيل	خليفة	

الدكتور	الكواري	يف	مقدمة	الكتاب	القامئني	عىل	هذا	الكتاب	بأنه	ميكن	تمسيهتم	ب“قطريون	من	أجل	اإلصالح“.	وهناك	جمالس	أخرى	تحُنّظم	يف	

الدوحة،	مثل	جملس	آل	إبراهمي،	ومقعد	الدرويش	(نسايئ)،	وجملس	شبايب	آخر	عىل	شلك	مؤمتر	للّتعرف	عىل	املبادرات	الّشبابّية	سنويًا237.

					أّما	خبصوص	الّتجّمع	الذي	يأيت	عىل	شلك	املسريات،	والوقفات	املهمتة	بالشؤون	الّداخلّية؛	فهي	قليلة.	وآخرها	صدرت	من	قبل	أهل	األسري	

القطري	املعتقل	يف	السون	األمريكية،	عيل	صاحل	حكلة	املري.	واكن	من	املحُتوّقع	أن	تكون	الوقفة	املحُرّخصة	أمام	الّسفارة	األمريكّية	يف	هشر	مارس	

2013	تضامنًا	مع	األسري،	والذي	يعيش	وضعًا	غري	إنساين	يف	معتقله	يف	الواليات	املتحدة	األمريكّية؛	إال	أنه	- وقبل	املوعد	بأسبوع	- تفاجأ	لّك	

مْن	اكن	ينوي	املشاركة	يف	الوقفة	االحتجاجّية،	بظهور	أهل	املعتقل	يف	مؤمتر	حصيف	مطالبني	املحُتعاطفني	مع	القضية	بعدم	الّتوجه	إىل	الّسفارة،	

وأحُعترب	اإللغاء	قد	مّت	بناًء	عىل	طلٍب	من	املعتقل	نفسه.	واكن	املحُرّبر	وراء	ذلك،	هو	حتّسن	ظروف	معاملته	يف	الفرتة	األخرية،	ومّت	المّساح	له	باحلصول	

عىل	العالج	الطيب	الذي	حيتاجه238.
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				واذا	اكنت	حّرية	الّتجمع	والعمل	امجلايع	يعتربان	مقومني	مهمني	إلجناح	الّتجربة	االنتخابّية	اليت	تنوي	أن	توضها	دولة	قطر	يف	النصف	

الثاين	من	2013م،	فإّن	حّرية	الّتعبري	وحّرية	الّصحافة	والنرش	ال	يقاّلن	أمهية	عن	تلك	احلقوق.	لذلك،	نستعرض	يف	القسم	التايل	الّتطّور	احلاصل	

يف	قطر	يف	جمال	حّرية	التعبري	وحرية	الّصحافة،	هذا	البلد	الذي	ميلك	قناة	”منرب	مْن	ال	منرب	له“.

					يف	نومفرب	2012	حمكت	حممكة	أمن	الدولة	القطرية	عىل	الشاعر	القطري	محم	بن	راشد	العيمج	املعروف	ب“ابن	الذيب“ بالّسن	املؤبد239،	

بعد	أن	مّت	اعتقاله	يف	العام	2011	بهتمة	”التطاول	عىل	رموز	الّدولة	والتحريض	عىل	اإلطاحة	بنظام	احلمك“.	ومثل	هذه	االهتامات	واالعتقاالت	

ليست	األوىل	من	نوعها،	فيف	2010	مّت	اعتقال	احلقويق	سلطان	اخللييف،	وسامل	الكواري،	وعبداهلل	اخلوار،	والذين	مّت	اإلفراج	عهنم	الحقًا،	دون	

حمامكة240.	ومازال	يقبع	يف	السن	فواز	العطية،	املتحّدث	الّسابق	بامس	وزارة	اخلارجّية	القطرية،	والذي	ال	توجد	أّية	معلومات	عن	حبسه241.

					مكا	ظهرت	إشاعة،	وخباصٍة	يف	أوساط	وسائل	اإلعالم	الغربية،	بأن	سبب	سن	”ابن	الذيب“ هو		نرشه	لقصيدة	اليامسني،	واليت	وّجه	فهيا	

”لكنا	تونس	بوجه	النخبة	القمعّية“.	مكا	تضّمنت	القصيدة	إشادة	بالّثورة	الّتونسّية،	 انتقادات	شديدة	للحكومات	يف	خمتلف	أحناء	اخلليج،	قائلًا: 

وانتفاضات	الشعوب	يف	كثري	من	الّدول،	فميا	بات	يحُعرف	بـ“الربيع	العريب“.	إاّل	أن	الكثري	من	املراقبني	احملّليني	يعتربون	أّن	الّسبب	احلقييق	وراء	

السن،	هو	اهلجاء	واإلساءة	الخّشصّية	إىل	أمري	البالد	يف	قصائده،	وليس	تمليحاته	إىل	االنتفاضات	العربّية.	

					وقال	حمايم	”ابن	الذيب“،	وزير	العدل	السابق	السيد	جنيب	النعيمي	يف	ترصحي	له	بعد	احلمك: ”املؤبد	البن	الذيب	إخفاق	للعدالة،	وسنطعن	

يف	احلمك“242.

					هذا	وقد	انتقدت	العديد	من	املنمّظات	احلقوقّية	احلمك	الّصادر	عىل	”ابن	الذيب“،	واكنت	منمظة	هيومن	رايتس	وواتش	قد	أثارت	قضية	”ابن	

الذيب“ يف	أكرث	من	مناسبة،	وذلك	عرب	رسالة	رمسّية	بعثت	هبا	إىل	املّديع	العام	القطري،	طالبته	فهيا	بـ“احرتام	حّرية	الّتعبري	وعدم	مالحقة	الناس	

بسبب	آراهئم“،	غري	أّن	املنمظة	مل	تتلق	ردًا	رمسيًا	عىل	رسالهتا،	ما	دفعها	إىل	إصدار	بيان	رمسي	حول	القضية.	ومؤخرًا	مت	االستئناف	يف	ضية	

”ابن	الذيب“،	ومّت	تقليل	احلمك	من	املؤّبد	إىل	15	سنة243.

نع	من	الّتداول،	بالّرمغ	من	تنّوع	املواضيع	اليت	تطّرق	 					أّما	من	ناحية	حّرية	الّنرش،	فإّن	كتابًا	مثل	”الشعب	يريد	االصالح	يف	قطر...	أيضًا“؛	محُ

إلهيا	الكتاب،	وأمّهيهتا	اململوسة،	وارتباطها	حبياة	لّك	مواطن	قطري،	وهو	ما	أثار	جّضة	عىل	مواقع	التواصل	االجمتايع.	وبسبب	عدم	وجود	

حصافة	أو	وسائل	إعالم	حمّلية	مستقلة	وحّرة؛	فإّنه	مل	يمّت	التطّرق	إىل	الكتاب	املذكور،	وبأّي	شلٍك	من	األشاكل.	وبرمغ	هذه	الّظروف	اخلانقة،	فإّن	

الكتاب	نفذت	طبعته	األوىل،	وهو	اآلن	يف	طور	صدور	نخسته	الّثانية.	

				واحلقيقة	أّن	منع	الكتب	يف	قطر	ليس	األّول	من	نوعه،	فكتاب	الاكتبة	القطرية	نورة	آل	سعد	”العريضة“،	والذي	حيتوي	عىل	رسٍد	روايئ	يحُوّثق	

تب	يف	قطر	فقط،	بل	أيضًا	 نع	الكحُ نع	سنوّيًا	يف	معرض	الكتاب.	وال	متحُ أحداثًا	تارخيّية	يف	قطر،	مثل	أحداث	أبريل	1963،	وعريضة	1991؛	ميحُ

يواجه	كّتاب	األمعدة	دامئًا	قرار	منع	مقاالهتم،	مّما	يضّطرمه	لنرش	كتاباهتم	عىل	مواقع	التواصل	االجمتايع،	أو	يف	حصف	الّدول	املحُجاورة.

					وبناًء	عىل	ما	سبق،	فإننا	نستطيع	أن	نستنتج	بأّن	الدخل	االقتصادي	العايل	نسبيا	ليس	العامل	الوحيد	الذي	يسّد	احلراك	الّسيايس	الّشعيب،	

فمكا	هو	احلال	يف	أغلب	بقية	دول	املجلس؛	فإّن	حّرية	الّتعبري	يف	قطر	تواجه	قيودا	كثري،	باإلضافة	إىل	انعدام	توّفر	مؤسسات	املجمتع	املدين،	

وعدم	توفر	مجعّيات	ونقابات	سياسّية	ومهنّية.	ولّك	ذلك	يحُعيق	نشوء	أّي	تطّوٍر	سيايس،	والوصول	إىل	الّدميقراطّية	املنشودة.

					لكن	بودار	التحّراكت	يف	قطر،	عىل	الّرمغ	من	ندرهتا	وتفاوهتا،	تويمء	بأّن	الّثابت	من	”سلطة	أكرث	من	مطلقة،	وجممتع	أقّل	من	عاجز“؛	قد	

يشد	حتّوالت	غري	متوّقعة،	حّت	يف	املجمتع	القطري.
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2.9 التطّورات الّسياسّية في دولة الكويت

					طفت	عىل	الّساحة	الّسياسّية	الكويتّية	سنة	2011	و2012م	عّدة	قضايا	شائكة،	أّثرت	سلبًا	عىل	العالقة	بني	الّسلطتني	التنفيذّية	والّترشيعّية.	

وقد	ال	ميثل	هذا	تطّورًا	فريدًا	يف	الساحة	الكويتية،	اليت	اعتادت	عىل	التجاذب	الّرمسي	الّسيايس	الساخن،	إال	أنه	مما	ال	شك	أن	حتّوال	نوعّيًا	

إىل	الّشارع،	وخاصة	الشباب،	بطرق	وإعداد	غري	مسبوقة	عىل	مدى	العقود	األخرية.	ومن	املتوقع	أن	يسمتر	االحتقان	 شلّكه	نزول	”املعارضة“ 

والتصعيد	السيايس	عىل	مدى	2013م.

بشلٍك	 الّنواب	 بعض	 بشأن	تخّض	حسابات	 اّداعاءت	 مثريًا	حوى	عىل	 تقريرًا	 القبس	 2011م،	نرشت	حصيفة	 عام	 أغسطس	 		يف	هشر	 	 	 	

رف	الحقًا	بفضيحة	اإليداعات	املليونّية.	الصحيفة	بّينت	أن	نائبًا	قد	حصل	عىل	17	مليون	دينار	كوييت،	وآخر	عىل	8	 ريب	وغري	طبييع،	فميا	عحُ محُ

ماليني244.						

	بتحويالٍت	مالّية	مّتت	خارج	األطر	القانونّية	عن	 	الّسابق	مسمل	الرباك	بالكشف	عن	مستنداٍت	تتعّلقحُ 					وعىل	غرار	فضيحة	اإليداعات،	هّدد	النائبحُ

الكويتّية	قدمت	بدورها	أربعة	روايات	 طريق	وزارة	اخلارجّية،	مما	حدا	بالوزير	الشيخ	محم	صباح	السامل	إىل	تقدمي	استقالته.	حصيفة	”الراي“ 

حول	استقالة	الوزير،	إحداها	تشري	إىل	عدم	رضاه	عىل	الّتعايط	احلكويم	مع	هذا	امللف245.

					األزمات	مل	تقف	عند	هذا	احلّد،	فقد	واجهت	احلكومة	سيلًا	من	االستجوابات	املحُقّدمة	إىل	رئيس	الوزراء	السابق	الشيخ	نارص	احملمد،	وقد	

حسب	ما	جاء	يف	منطوق	احلمك246	.	نّواب	كتلة	املقاطعة	قّرروا	 قضت	احملمكة	الّدستورّية	حيهنا	بإسقاطها	مجيعًا،	ملا	فهيا	من	”عظمي	اخلطر“ 

االنحساب	من	اجللسة	املحُخّصصة	ملناقشة	االستجواب	املحُقّدم	من	النائبني	أمحد	السعدون	وعبدالرمحن	العنجري	لرئيس	الوزراء،	وبذلك	أسقطوا	

اقرتاح	كتلة	العمل	الوطين	بندب	نائبني	إىل	البنك	املركزي	ملتابعة	سري	التحقيق	يف	قضية	اإليداعات	املليونّية247	.

اقتحام مجلس األمة
					جمريات	األمور	أخذت	مىحن	آخر	عندما	مّت	اقتحام	مبىن	جملس	األمة	يف	تارخي	16	نومفرب.	إىل	جانب	املتظاهرين؛	فقد	شارك	نّواٌب	أيضًا	

يف	معلية	اقتحام	قاعة	عبداهلل	السامل	الصباح248	.	األمري	الشيخ	صباح	األمحد	أعرب،	يف	اجمتاع	استثنايئ	ملجلس	الوزراء،	عن	استيائه	مّما	

حصل،	وقد	أصدر	أوامره	لوزارة	الّداخلّية	واحلرس	الوطين	باتاذ	الّتدابري	الالزمة	اليت	”حتفظ	االمن“249	.

استقالة الحكومة
					واصل	النّواب	جهومهم	عىل	احلكومة،	حيث	أعلن	الدكتور	حسن	جوهر	عن	نّيته	تقدمي	استجوابني	لوزير	الّداخلية	ووزير	الّنفط.	وحتت	وطأة	

هذه	الضغوط،	قّدمت	احلكومة	استقالهتا	إىل	االمري	يف	أواخر	هشر	نومفرب.	احلكومة	أشارت	يف	كتاب	االستقالة	إىل	تفّرغ	النواب	لملساجالت	

واملشاحنات،	وتسيل	املواقف	الّسياسّية250.		يف	أقّل	من	أسبوع،	أصدر	األمري	أمرًا	أمريّيًا	بتعيني	الشيخ	جابر	املبارك	امحلد	رئيسًا	ملجلس	

الوزراء.	واجلدير	بالذكر،	أن	الشيخ	جابر	ال	ينيمت	إىل	أي			من	فريع	اجلابر	والسامل	اللذين	تناوبا	عىل	احلمك.							
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حّل مجلس األمة
					وأخريًا،	انهتيت	حياة	جملس	أّمة	2009،	عندما	أصدر	األمري	مرسومًا	حبّل	املجلس.	املرسوم	أثار	جّضة	يف	األوساط	القانونّية،	فقد	أشار	

اخلبري	الّدستوري	الدكتور	محم	املقاطع	إىل	أن	مرسوم	احلّل	غري	دستوري،	لكون	احلكومة	يه	اليت	اّتذت	قرار	احلّل.	املقاطع	رأى	أنه	من	

األنسب	أن	تؤّدي	احلكومة	الميني	الّدستورّية	أمام	األمري،	ومن	مث	ترفع	كتاب	االستقالة	مرة	أخرى.	اخلبري	الّدستوري	الدكتور	محم	الفييل	نّوه	إىل	

أن	احملامك	اإلدارية	و	الّدستورّية	ال	تستطيع	الّنظر	يف	مرسوم	احلّل،	ألنه	يحُعترب	من	القرارات	الفردّية	اليت	مل	يحُنظر	هلا	املحُرّشع	.	إىل	جانب	الفقهاء	

الدستوريني،	فإّن	نّوابًا،	مثل	الدكتورة	أسيل	العويض	والدكتور	مجعان	احلربش؛	نّوهوا	إىل	أمهية	سّد	الّثغرات	املوجودة	يف	املرسوم	احلايل	.	

					احلكومة	عىل	اجلانب	اآلخر؛	قّررت	املحُيض	قدمًا	يف	العملّية	االنتخابّية،	وأصدرت	مرسومًا	بدعوات	الّناخبني	إىل	صناديق	االقرتاع	يف	تارخي	

	اليت	شابت	املرسوم	سوف	تطّل	برأهسا	مّرة	أخرى	يف	املجلس	القادم،	لتؤّدي	إىل	إبطاله	أيضًا،	يف	سابقٍة	يف	الّتارخي	الّسيايس	 2	فرباير.	العيوبحُ

الكوييت.

انتخابات 2012م
	من	املظاهر	”املثرية	للجدل“،	واليت	أصبحت	مسًة	من	 				اسهتّل	الكويتيون	عام	2012	بالّتحضري	النتخابات	جملس	األمة	اجلديد،	واليت	مل	تلحُ

مسات	االنتخابات	الربملانّية	الكويتّية.	فعىل	الّرمغ	من	جترميها	قانونّيًا،	إال	أن	الّسلطات	احلكومّية	رصدت	حاالٍت	لقيام	البعض	بتنظمي	انتخاباٍت	

فرعّية.	فيف	هشر	يناير،	مّتت	إحالة	فرعّية	قبيلة	الرشايدة	إىل	الّنيابة	العامة،	وقد	فاز	فهيا	النّواب	الّسابقون	محم	اهلطالين	وسعد	اخلنفور	وأسامة	

املناور،	باإلضافة	إىل	محم	املسيلمي.	إىل	جانب	ذلك،	هشدت	تلك	االنتخابات	بعض	األحداث،	مثل	حرق	مقّر	الّنائب	الّسابق	محم	اجلوهيل،	بعد	

أن	قام	بالتلفظ	بألفاظ	اكنت	مهينة	جتاه	قبيلة	مطري.	املشد	نفسه	تكّرر	قبل	موعد	االقرتاع	بيوم	اكمل،	حيمنا	مّت	االعتداء	عىل	مبىن	قناة	”الوطن“ 

يف	منطقة	العارضية،	عىل	خلفّية	مقابلة	تلفزيونية	مجعت	بني	النائبني	الّسابقني	فيصل	املسمل	ونبيل	الفضل	.

					نسبة	املشاركة	يف	االنتخابات	اكنت	عالية،	حسب	بعض	اإلحصاءات	اليت	قّدرهتا	ب	٪61،	واليت	تحُعترب	أعىل	مقارنًة	بانتخاباٍت	سابقة،	مثل	

251يف	حتليلها	أشارت	إىل	أن	ناخيب	الّدوائر	الّرابعة	واخلامسة،	 جملس	2009،	واليت	حظيت	بنسبة	مشاركة	تحُقّدر	٪58	مثلًا.	حصيفة	”القبس“  

مسمل	الرباك	ومحم	هايف	 املحُجّرمة	قانونّيًا،	وهؤالء	مه:  الفرعّية	 القبيل؛	أوصلوا	نوابًا	رفضوا	املشاركة	يف	االنتخابات	 الّثقل	 والّلتان	متّثالن	

املطريي	وعبيد	الومسي	ومبارك	الوعالن	وعيل	الدقبايس	وشعيب	املويزري،	والدائرة	اخلامسة: فالح	الصواغ	وخالد	الطاحوس.					

خاسرون وفائزون
					من	املمكن	أن	يحُقال	عن	املجلس	بأنه	ذو	صبغٍة	إسالمّية،	نظرًا	لكون	ممثيل	الكتل	الّدينّية	املختلفة	مه	األغلبّية،	مقارنة	بالّتيارات	األخرى.	أّما	

أبرز	اخلارسين،	فهم	نّواب	الّتيار	الوطين،	حيث	غاب	عن	هذا	املجلس	النائبان	صاحل	املال	وأسيل	العويض.	املرأة	أيضًا	غابت	عن	هذا	املجلس،	

حيث	حّلت	الدكتورة	معصومة	املبارك	يف	املركز	ال	11	يف	الدائرة	األوىل،	بفارق	ال	يتعّدى	امخلسني	صوتًا	عن	النائب	عبداهلل	الطرجيي.	إىل	

جانب	املرأة،	مل	حيالف	احلظ	بعض	النّواب	الذين	لدهيم	باع	طويل	يف	العمل	الّسيايس	يف	الوصول	إىل	قاعة	عبداهلل	السامل،	مثل	الدكتور	حسن	

جوهر،	والذي	حّل	يف	املركز	ال	16	يف	الّدائرة	األوىل،	والّنائب	السابق	عبداهلل	الرويم،	الذي	حصل	عىل	املركز	ال	14	يف	نفس	الدائرة.

					جملس	فرباير	هشد،	وألول	مّرة	منذ	عام	1981م؛	خروج	الّنائب	الّسابق	خلف	دميثري	العزني	من	السباق	الّنيايب.	النائب	دميثري	استطاع،	ملّدة	

ثالثني	عامًا،	وحت	يف	انتخابات	املجلس	الوطين	الذي	شلّك	قبيل	الغزو؛	أن	حيافظ	عىل	مقعده	الّترشييع.	إىل	جانبه،	فقد	خرس	النائب	الّسابق	

أمحد	نصار	الرشيعان	االنتخابات	يف	الّدائرة	الّرابعة.	الرشيعان	اكن	عضوًا	يف	جمليس	1992	و	1999،	واكن	من	الذين	هشدت	ديوانياهتم	

أحداث	ما	يحُعرف	ب	”دواوين	االثنني“.
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دد،	يف	الّدائرة	األوىل	بلغت	نسبة	التغيري	ال	%30	بدخول	النّواب	أسامة	الشاهني،	وعادل	 					هشد	هذا	املجلس	دخول	العديد	من	النّواب	اجلحُ

الدخمي	وعبداهلل	الطرجيي	إىل	املجلس.	أّما	يف	الّدائرة	الّثانية،	فاكنت	النسبة	أقل	بواقع	ال	%20	بدخول	لّك	من	النائبني	رياض	العدساين	ومحد	

فيصل	اليحىي،	ومحم	الّدالل،	ونبيل	الفضل،	ومحم	اجلوهيل	وشايع	 املطر.	أّما	يف	الدائرة	الثالثة	فالتغيري	طال	%60	من	املمثلني	بفوز	لّك	من: 

الّنائبان	عبيد	الومسي	وأسامة	املناور	ألول	مرة	قّبة	الربملان.	 الّرابعة،	اكنت	نسبة	التغيري	%20	وقد	دخل	 الّدائرة	 الشايع	ومعار	العيمج.	يف	

	من	الّدكتور	خالد	خشري،	ونايف	املرداس،	وبدر	الداهوم،	وأمحد	بن	مطيع	العازيم. وأخريًا،	يف	الّدائرة	اخلامسة،	الّتغيري	طاَل	أربعة	نّواب	بفوز	لكٍّ

ّثلون	فئة	الّشباب	الذين	ينمتون،	أو	اكنت	لدهيم	عالقات	قوّية	ببعض	الّتيارات	الّدينّية،	مثل	فيصل	 دد	ميحُ 					من	املالحظ	أّن	بعض	النّواب	اجلحُ

اليحىي	ومحم	الدالل	وأسامة	املناور	وأسامة	الشاهني،	واألخري	ينيمت	إىل	عائلة	سياسّية،	فعّمه	سلميان	ماجد	الشاهني	اكن	وزيرًا	للّدولة	للّشؤون	

اخلارجّية،	ومّعه	أيضا	إبراهمي	الّشاهني	اكن	وزيرًا	للّدولة	لشؤون	البلدّية	يف	احلكومة	اليت	مّت	تشكيلها	إّبان	التّحرير	من	الغزو	العرايق252.	

البرلمان والمشهد الّسياسي
					ما	إْن	وضعت	املعركة	االنتخابّية	أوزارها؛	حّت	بدت	تتوحّض	معامل	املشد	الّسيايس.	هشد	جملس	فرباير	2012	عودة	النائب	أمحد	السعدون	

إىل	كريس	رائسة	املجلس،	بعد	غياٍب	دام	ألكرث	من	12	سنة،	وقد	مّت	أيضًا	انتخاب	خالد	الّسلطان	نائبا	لرئيس	جملس	األمة.	وقد	شارك	يف	

	أعضاء	احلكومة	بإعطاء	 الّتصويت	عىل	انتخابات	الّرائسة	65	عضوًا،	بيهنم	الوزراء،	وقد	فّضل	رئيس	الوزراء	عدم	التصويت،	بيمنا	قام	بعضحُ

أصواهتم	للّرئيس	السعدون،	بيهنم	وزير	اإلساكن	شعيب	املويزري.	الّتيار	الوطين	اكن	له	أيضًا	- عىل	الرمغ	من	ضآلة	متثيله	يف	املجلس	ـ	نصيب	

من	المّتثيل	يف	رائسة	الّلجان،	فمّت	انتخاب	مرزوق	الغامن	رئيسًا	للجنة	الّشؤون	املالّية	واالقتصادّية،	ومّتت	تزكية		النائب	محم	الصقر	لرائسة	

جلنة	الّشؤون	اخلارجّية	.

	عىل	أّن	املجلس	املحُقبل	سوف	يتصادم	مبّكرًا	مع	احلكومة.	مفا	أن	صدر	األمر	األمريي	بتعيني	الشيخ	جابر	املبارك	 						عّدة	مؤرشات	اكنت	تدلُّ

بيمنا	 	،15 9	مقاعد	وزارّية،	من	أصل	 الوزارة،	ومهنا	حصوهلا	عىل	 املحُعارضة	عن	رشوطها	لدخول	 الكتل	األربع	 أعلنت	 للوزراء؛	حت	 رئيسا	

أشارت	يف	تقريرها	بأّنه	من	احملمتل	أن	يقوم	الرئيس	بتشكيل	حكومة	تكنوقراط.	 اكن	عرض	الّرئيس	4	مناصب	وزارّية	فقط.	حصيفة	”القبس“ 

دد	ومه:  أمحد	الرجيب،	ونايف	احلجرف،	وعيل	العبيدي،	والشيخ	محم	العبداهلل	املبارك،	وهاين	 الّتشكيل	الوزاري	اجلديد		مّض	مثانية	وزراء	جحُ

حسني،	وأنس	الصاحل،	وعبدالعزيز	اإلبراهمي،	وشعيب	املويزري	اكن	الوزير	احمللل.		

					بعض	النّواب،	مثل	وليد	الطبطبايئ،	أبدوا	اعرتاضهم	عىل	الّتشكيل	اجلديد،	وأشار	إىل	أّن	بعض	الوزراء	اكنوا	سببًا	من	أسباب	التأزمي	يف	

املرحلة	الّسابقة.	أّما	النائب	مبارك	الوعالن؛	فرّصح	بأّن	بعض	الوزراء	حيملون	”نفسا	عنرصّيا	بغيضا“ عىل	حّد	وصفه.

.

الّتشريعات والقوانين
					عىل	الّرمغ	من	وجود	بعض	مؤرشات	الّتوتر	يف	بداية	الفصل	الّترشييع،	إاّل	أّن	املجلس	خالل	حياته	القصرية؛	استطاع	أن	يقوم	ببعض	

اإلجنازات	القانونّية.	فقد	أقّرت	الّلجنة	الّترشيعّية	إلغاء	املادة	15	من	قانون	اجلزاء	اليت	تتّص	بأمن	الّدولة،	حيث	نّصت	عىل	إنزال	عقوبة	احلبس	

ملدة	3	سنوات	ملْن	يحُذيع	أخبارًا	باخلارج	أو	إشاعات	اكذبة	حول	األوضاع	الّداخلّية253.	املجلس	أيضًا	أقّر	مبوافقة	41	عضوًا،	بيهنم	وزراء،	تقليص	

مّدة	احلبس	االحتيايط	إىل	48	ساعة	يف	املخافر،	وعرشة	أّيام	يف	الّنيابة	العامة.
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					وقد	متزّي	هذا	الفصل	الّترشييع	القصري	بكرثة	الّتعديالت	الّدستورّية	املحُقّدمة	من	قبل	النّواب،	ومن	أبرزها	تعديل	املواد	اليت	تحُعىن	بدور	الّدين	

يف	الترشيع.	النائب	بدر	الداهوم	أعلن	عن	نّية	كتلته	تقدمي	طلب	لتعديل	املادة	الّثانية	من	الّدستور.	أّما	النائب	محم	هايف،	فقد	أثار	موضوع	

أسملة	القوانني	عن	طريق	املادة	79	من	الّدستور،	حبيث	يمّت	إصدار	القوانني	بعد	إقرارها	من	جملس	األمة،	ومصادقة	األمري	علهيا،	وعىل	أن	تكون	

متوافقة	مع	أحاكم	الرّشيعة	اإلسالمّية.	وقد	رفض	األمري	تعديل	هذه	املادة254.	فيصل	اليحىي	تقّدم	أيضًا	بتعديالٍت	دستورّية،	مهنا	إلغاء	عضوّية	

الوزراء	املعينني،	وزيادة	أعضاء	جملس	األمة	إىل	75	عضوا.	مكا	نّصت	تعديالته	عىل	وجوب	حصول	الوزراء	عىل	ثقة	املجلس،	وإلغاء	القيود	عىل	

عدد	الوزراء	.

					من	الّترشيعات	اليت	أقّرها	الّنّواب	يف	هذا	الفصل	الّترشييع	القصري؛	هو	إضافة	مواد	إىل	قانون	اجلزاء	تتعّلق	باملسيئني	إىل	الّذات	اإلهلّية،	

والّطعن	يف	الّرسول	وزوجاته.	وقضت	الّتعديالت	عىل	إنزال	عقوباٍت	حبّق	املحُهّتم	تصل	إىل	اإلعدام.	وقد	قام	األمري	أيضًا	برّد	قانون	اإلعدام	لملسيئ		

إىل	الذات	اإلهلّية255.

					الّنائب	محم	الصقر	تقّدم	أيضًا	حبزمة	تعديالٍت	متّس	قوانني	مهّمة	يف	الّدولة،	مهنا	قانون	حمامكة	الوزراء.	الصقر	اقرتح	إعطاء	الّناخبني	

احلّق	يف	الّطعن	يف	قرارات	حفظ		القضايا256.	الّنائب	الّصقر	أعاد	مّرة	أخرى	إحياء	فكرة	جعل	الكويت	دائرة	انتخابّية	واحدة	حيث	من		املحُؤّمل	

أن	تزول	مع	هذا	الّنظام	بعض	اآلفات	اليت	تحُعاين	مهنا	الّساحة	الّسياسّية،	مثل	تفّش	الواسطة	واحملسوبّية.

						عىل	نقيض	املطالبات	الّدستورّية	اليت	مّت	تقدميها	إىل	املجلس،	مل	يقم	بتقدمي	أي	مرشوعات	تمنوّية	أو	اقتصادّية	مهّمة.	عىل	العكس،	فمل	

يشذ	املجلس	عن	املجالس	الّسابقة	يف	املطالبة	باملزيد	من	املزايا	واحلقوق	املالّية	لملواطنني،	ليحُكّرس	بذلك	مبدأ	االعمتاد	الاكمل	عىل	الّدولة.	فيف	

بداية	دور	االنعقاد،	رفض	املجلس	خطة	الّتمنية	الّسنوّية	املحُقّدمة	من	قبل	احلكومة،	حيث	وحُصفت	بأهّنا	”قص	ولصق“،	ومليئة	بالعبارات	اإلنشائّية	

الفضفاضة.	احملّلل	االقتصادي	محم	البغيل،	أشار	إىل		بعض	األمور	الطريفة	يف	املزيانّية،	مثل	مبلغ	ال	27	مليون	دينار	لدمع	األعالف،	مقابل	

مسمل	الرباك	ومحم	اخلليفة	وخالد	الطاحوس	وعيل	 عرشة	ماليني	دينار	فقط	مزيانية	البتعاث	موظيف	الّدولة	.	يف	اجلانب	اآلخر،	تقّدم	الّنّواب: 

ّسل	يف	اهليئة	العامة	لملعلومات	املدنّية.	مقرتح	النواب	نّص	 الدقبايس؛	باقرتاح	بقانون	بإسقاط	فوائد	القروض،	ورصف	ألف	دينار	للّك	كوييت	محُ

عىل	أن	يمّت	الحّسب	من	االحتيايط	العام	للّدولة	لمتويل	لكفة	هذا	االقرتاح	.	

					احمللل	البغيل	أشار	يف	تقريره	إىل	أن	مفهوم	التمنية	يف	الكويت	أصبح	حمصورًا	فقط	يف	بناء	املدن	اجلديدة	واملشاريع	العمالقة،	مقارنة	

عّدل	الرّصف	عىل	القطاع	التعليمي	يف	الكويت	وصل	إىل	٪8	من	املوازنة	العامة،	وهو	أعىل	مقارنة	مبا	هو	وجود	يف	بعض	 بالتعلمي.	املفارقة،	أّن	محُ

الّدول	املتقدمة257،	ولكن	عىل	اجلانب	اآلخر؛	فإّن	خمرجات	الّتعلمي	الزالت	ال	تواكب	احتياجات	سوق	العمل.	

	انتقاداٍت	أيضًا	بأنه	مل	يحُهسم	يف	تقدمي	حلول	جذرية	لألزمة	الّتعلميّية	يف	الكويت،	ومل	يأت	جبديد.	املجلس	تقّدم	مبرشوع	جامعة	 					واجه	املجلسحُ

جابر	الذي	رفضه	األمري،	حيث	إّن	القانون	اكن	حمّل	رفض	من	قبل	اهليئة	األاكدميّية	يف	جامعة	الكويت	واهليئة	العامة	للّتعلمي	الّتطبييق	والّتدريب.	

من	أحد	أسباب	عدم	قبول	القانون	هو	عدم	توافر	أية	حلول	ملشلكة	قبول	الطلبة	يف	اجلامعات	.

	

					أّما	أكرب	تغرّي	يف	هذا	املجلس،	ويف	املجال	االقتصادي،	فهو	تعديل	قانون	املناقصات،	ليتضّمن	المّساح	للرّشاكت	العاملّية	بالّدخول	املبارش	يف	

املناقصات،	ودون	احلاجة	إىل	وجود	رشيٍك	حميّل.	التعديالت	أيضًا	نّصت	عىل	إنشاء	جهاز	لملناقصات	ليحّل	ماكن	جلنة	املناقصات.	وقد	أقّرت	

احلكومة	القانون	يف	املداولة	األوىل،	عىل	أن	تحُقّدم	تعديالهتا	يف	املداولة	الّثانية258	.
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أداء النواب 
					لقد	هشد	هذا	الفصل	الّترشييع	بروز	اختالفاٍت	واحضة	بني	نّواب	األغلبّية	واألقلية.	فيف	قضية	بالغ	اقتحام	مبىن	جملس	األمة؛	قّرر	مكتب	

املجلس	يف	هشر	مارس	أن	يحُعّدل	البالغ	املحُقّدم،	حبيث	مّت	تغيري	الواقعة	من	حدٍث	جنايئ	إىل	سيايس،	يف	حماولٍة	إلبعاد	هتمة	تعطيل	مرفق	عام	

عن	الذين	شاركوا	يف	االقتحام.	الّرئيس	السعدون	أعىط	موافقته	عىل	الّتعديل،	باإلضافة	إىل	الّنواب	عبداهلل	الربغش	وفيصل	اليحىي،	فميا	رفض	

النائب	مرزوق	الغامن.	أّما	النائب	وليد	الطبطايئ	فإّنه	مل	يشارك	يف	النقاش،	كونه	أحد	املهتمني	.	التغيري	يف	تكييف	القضية	أثار	بعض	ردود	الفعل	

الّسلبّية	لدى	بعض	النواب،	حيث	قّرر	النائب	عيل	الراشد	التقدُّم	ببالغ	إىل	الّنائب	ضّد	الّرئيس	السعدون259.

االقتحام،	وكرس	 					املنرب	الّدميوقرايط	الكوييت	أصدر	بيانًا	رفض	فيه	تعديل	البالغ،	وقد	أشار	البيان	إىل	أّن	هذا	التطّور	هيدف	إىل	”رشعنة“ 

القانون.

						إىل	جانب	تعديل	البالغ،	رأت	األقلية	نفهسا	يف	مواجهٍة	مع	كتلة	األغلبية	يف	قضايا	مثل	قرار	وزير	اإلساكن	شعيب	املويزري	بفصل	مدير	

بنك	التسليف	واإلّدخار	صالح	املضف.	الّنائب	محم	الّصقر	أشار	إىل	أّن	هذا	يحُعترب	مبثابة	تصفية	سياسّية،	أّما	الّنائب	أمحد	الري	فاعترب	القرار	

فيه	جتاوز	للقانون.	األقلية	يف	خالفاهتا	مع	األكرثية	كسبت	يف	بعض	املواقف	مساندة	نواب	احلركة	الّدستورّية	اإلسالمّية	(حدس).	فيف	قرار	

فصل	املضف	ارتأى	النائب	محم	الدالل	أن	يقوم	الوزير	املويزري	برفع	كتاٍب	إىل	جملس	الوزراء	يطلب	فيه	إقالة	املضف،	كون	أّن	مرسوم	تعيينه	

الزال	ساريًا	.

حيث	لوحظ	وجود	اختالفات	يف	وجهات	النظر،	ليس	بني	املجموعتني	فقط	(األغلبية	 					كذلك	اكن	احلال	يف	بعض	االستجوابات	املحُقّدمة	للوزراء, 

واألقلية) وإمّنا	بني	أعضاء	كتلة	األغلبية،	وسيمت	الّتطرق	إىل	ذلك	املوضوع	يف	القسم	الّتايل	املحُخصص	لالستجوابات260.

					هشد	هذا	املجلس	احندارا	يف	لغة	اخلطاب،	وذلك	عندما	اهّتم	الّنائب	الّسابق	محم	اجلوهيل	بالبصق	يف	وجه	النائب	الّسابق	محد	املطر،	

ومّت	طرده	من	املجلس

االستجوابات وأداء الوزراء 
					بعد	أقل	من	أسبوع	من	افتتاح	دور	االنعقاد،	أعلن	النائب	الدكتور	عبيد	الومسي	عن	نيته	الستجواب	رئيس	الوزراء	الشيخ	جابر	املبارك.	

الكويت	 املحُنمّظة	حلقوق	عدميي	اجلنسّية،	او	مكا	مه	معروفون	يف	 الّدولّية	 القوانني	 القانون،	وخمالفة	 أبرز	احملاور	اكنت	االنتقائّية	يف	تطبيق	

هلة	للعمل	عىل	حماور	 بالبدون.	النواب	أعلنوا	عن	حتّفظهم	عىل	رسعة	تقدمي	االستجواب،	وحجنوا	يف	إقناع	الومسي	بالرتّيث،	وإعطاء	احلكومة	محُ

االستجواب.	عىل	عكس	استجواب	الومسي،	فقد	مّتت	مناقشة	االستجواب	املحُقّدم	ضّد	الرئيس	من	النائب	صاحل	عاشور.	الشيخ	جابر	املبارك،	

ويف	سابقٍة،	قّرر	صعود	املنّصة،	وتفنيد	حماور	االستجواب	يف	جلسٍة	علنّية،	مما	مّت	قراءته	بوصفه	حدثًا	أّدى	إىل	تقوية	موقف	احلكومة	مؤقتا261.

وخالل	هشر	أبريل،	بدت	بوادر	أزمة	حكومّية	نيابّية	تلوح	يف	األفق،	وذلك	بعد	أن	اتفقت	األغلبية	الربملانّية	عىل	رحيل	نائب	 					يف	أقل	من	هشر, 

رئيس	الوزراء	ووزير	املالية	من	احلكومة.	فمّت	تقدمي	استجوابني،	األّول	من	النواب	مسمل	الرباك	وعبدالرمحن	العنجري	وخالد	الطاحوس،	واآلخر	من	

الدكتور	عبيد	الومسي.	األغلبية	أرّصت	عىل	مّض	االستجوابني،	واحلكومة	اعتربت	تلك	اخلطوة	غري	دستورّية262	.			الوزير	الشايل	قّدم	استقالته	

يف	هناية	املطاف،	بعد	أن	نوقش	االستجواب	يف	أواخر	هشر	مايو.	ترّصفات	كتلة	األغلبية	أّدت	إىل	امتعاض	بعض	النواب،	مثل	محم	الصقر،	

الذي	أشار	إىل	أن	”املجلس	خمتطف	من	بعض	النواب	الذين	ال	ميلكون	احلصافة	الّسياسّية“.	والنائب	صاحل	املال	نّوه	إىل	أّن	ممارسات	بعض	

النّواب	يف	استجواب	الشايل	اكدت	أن	تتسّبب	يف	ضياع	البلد.
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					وزير	الشؤون	االجمتاعّية	والعمل،	أمحد	الرجيب،	مل	يسمل	هو	اآلخر	من	هسام	انتقادات	الّنّواب.	الّنائب	مبارك	الصييف	قّدم	استجوابًا	للوزير،	

تضّمن	3	حماور،	من	بيهنا	عدم	صالحّية	الوزير	بسبب	حمك	عىل	الرّشاحئ	االجمتاعّية	املحُمثلة	يف	الربملان،	وسوء	اإلدارة	يف	الوزارة،	ومشالك	

أخرى	تتعّلق	بقطاع	العمل	التعاوين.	مكا	هو	احلال	يف	استجواب	الشايل	الذي	الىق	حتّفظات	من	قبل	بعض	الكتل	الّسياسّية،	مثل	احلركة	

العبداهلل	ومجال	الشاب	وسامل	االذينة	وأنس	الصاحل	وعبدالعزيز	 الوزير	الرجيب	وستة	وزراء	بيهنم	الشيخ	محم	 الّدستورّية	والّسلف263.	

اإلبراهمي	وهاين	حسني	ونايف	احلجرف؛	قّدموا	استقاالهتم	إىل	رئيس	الوزراء	يف	هشر	يونيو.	كتلة	األغلبّية	متّسكت	مبطالهبا	باحلصول	عىل	ست	

إىل	تسع	مقاعد	وزارّية	يف	حال	مّت	قبول	استقالة	احلكومة.

اتهامات ضّد الحكومة
ّجهت	بعض	االهتامات	مفادها	بأّن	أداء	بعض	الوزراء	مل	يكن	مرضّيًا	يف	هذا	الفصل	الّترشييع	القصري،	فاهّتموا	بأهّنم	قد	سامهوا	يف	تعزيز	 					وحُ

نرشت	يف	هشر	يوليو،	 بعض	املفاهمي	اخلاطئة	اليت	تسىع	احلكومة	يف	بياناهتا	إىل	القضاء	علهيا	مثل	الواسطة	واحملسوبّية.	جريدة	”اجلريدة“ 

بعد	فرتة	قصرية	من	إبطال	هذا	املجلس،	تقريرًا	عن	الّتجاوزات	يف	جلنة	العالج	يف	اخلارج.	حفسب	التقرير،	فإّن	حاالت	العالج	هشدت	ارتفاعًا	

مهولًا	من	مثانني	حالة	إىل	الف	ومئتني	يف	الّشر.	”اجلريدة“ اّدعت	أن	الوزير	تدّخل	بشلٍك	خشيص	يف	معل	تلك	الّلجنة،	مّما	دفع	بعض	األطباء	

إىل	تقدمي	استقاالهتم	احتجاجًا	عىل	تلك	التدّخالت.	تلكفة	إرسال	املرىض	قد	وصلت	إىل	ثالثني	مليون	دينار،	يف	وقٍت	مّت	رفض	إرسال	بعض	

قائلًا	بأّنه	مّت	 املرىض	ذوي	احلاالت	إىل	العالج	يف	اخلارج	حبّجة	وجود	العالج	يف	املستشفّيات	احلكومّية.	الوزير	رّد	عىل	اّدعاءات	”اجلريدة“ 

إرسال	895	حالة	فقط،	بيمنا	”اجلريدة“ متّسكت	بأقواهلا،	مبّينة	بأّنه	مّتت	املوافقة	عىل	إرسال	أكرث	مخسة	آالف	حالة،	مّت	رصد	املبالغ	الالزمة	هلا.

					يف	سابقٍة	جديدة	تحُضاف	إىل	الّسوابق	اليت	هشدها	املجلس؛	أصدر	األمري	الشيخ	صباح	األمحد	يف	18/6	مرسومًا	أمريّيًا	محل	رمق	149	بتأجيل	

ّدئ	الّنفوس،	وليحُشيع	جّوًا	من	الّتعاون	بني	الّسلطتني.	يف	تعليقه	عىل	 جلسات	جملس	األمة	ملّدة	هشر	اكمل.	املرسوم	حسب	بيان	جملس	الوزراء	أىت	لهيحُ

املرسوم،	أشار	اخلبري	الّدستوري	الّدكتور	محّم	الفييل	إىل	أّن	القانون	أجاز	لألمري	استعامل	هذا	احلّق	مّرة	واحدة	يف	لّك	دور	انعقاد.	وبعد	بضعة	أّيام،	

حمكت	احملمكة	الّدستورّية	ببطالن	هذا	املجلس،	وبعدم	حّصة	عضوّية	مجيع	أعضائه،	نظرًا	للعيوب	اليت	وحُجدت	يف	مرسوم	حّل	املجلس	الّسابق264.

	

مرحلة ما بعد إبطال المجلس وتحصين قانون االنتخابات 
طالب	إلسقاط	جملس	2009.	كتلة	العمل	الوطين	أعلنت	 عارض	ومحُ 	األفعال	بني	مؤّيد	ومحُ 	احملمكة	الّدستورّية؛	حت	توالت	ردودحُ 				ما	إْن	صدَر	حمكحُ

عن	احرتامها	الاكمل	حلمك	الّدستورّية.	أّما	النائب	مجعان	احلربش	فأعلن	عن	عدم	ترّشفه	يف	البقاء	يف	جملس	2009.	وزير	اإلعالم،	الشيح	

محم	العبداهلل،	رّصح	بأّن	أسباب	حّل	املجلس	الّسابق	الزالت	قامئة،	وهو	ما	يعين	أّن	مسألة	حّل	املجلس	يه	مسألة	وقت،	ريمثا	تنهتي	وزارة	

العدل	وإدارة	الفتوى	والترشيع	من	إعداد	تصّوراهتا	للخروج	من	هذه	األزمة	الّدستورّية.	يف	تلك	األثناء،	اكن	هاجس	بعض	الّساسة	هو	صدور	

قرار	حكويم	متفّرد	بتعديل	الّدوائر،	دون	الّرجوع	إىل	جملس	األمة.	

	الّسعدون	رئيَس	 					يف	أوائل	هشر	يوليو،	صدَر	أمر	أمريي	بقبول	استقالة	احلكومة،	وتلكيفها	بترصيف	العاجل	من	األمور.	وقد	مّحل	الّرئيسحُ

نفرد	يف	نظام	الّدوائر	االنتخابّية.	الّسعدون	رأى	أّن	موقف	احلكومة	من	الّدوائر	االنتخابّية	اكن	سلبّيًا،	وأنه	 جملس	الوزراء	مسؤولّية	أّي	تغيري	محُ

رتقب	يف	نظام	الّدوائر	االنتخابّية.	هشدت	الّساحة	الّسياسّية	املزيد	من	اخلالفات	 ليس	من	املستغرب	إطالق	الّترصحيات	اليت	تحُمّل	إىل	تعديٍل	محُ

بعد	أن	اقرتح	الّرئيس	جامس	اخلرايف	إحالة	موضوع	تعديل	الّدوائر	االنتخابّية	إىل	احملمكة	الّدستورّية.	اخلرايف	شّدَد	عىل	أن	مراسمي	الرّضورة	

يه	من	اختصاص	األمري،	مفجلس	81	مثلًا	احُنتخَب	مبرسوم	رضورة،	وبعض	الّنواب	الذين	يحُعارضون	اآلن	تعديل	القانون	هبذه	الطريقة؛	قد	شاركوا	

يف	ذلك	املجلس265.	بعض	القوى	الّسياسّية،	مثل	كتلة	العمل	الّشعيب	واحلركة	الّدستورّية	اإلسالمّية،	أعلنت	يف	أواخر	هشر	يوليو	مقاطعهتا	ألّية	

نفرد. انتخابات	يف	حال	مّت	تعديل	الّدوائر	االنتخابّية	بشلٍك	محُ
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					احلكومة	قّررت	إحالة	قانون	االنتخابات	إىل	احملمكة	الّدستورّية،	مّما	أثار	ردود	فعٍل	سلبّية	من	قبل	بعض	الّنّواب.	فقد	أعلن	الّنائب	محد	املطر	

بأّن	احلركة	الّدستورّية	اإلسالمية	الزالت	ملزتمة	مبوقفها	من	عدم	املوافقة	عىل	تعديل	الّنظام	االنتخايب.	أّما	الّنائب	مسمل	الرّباك266		فتوّقع	أن	

للحكومة	لتعديل	القانون،	مبا	يتناسب	مع	هواها.	النائب	 عىل	حّد	قوله	-  احملمكة	سوف	حتمك	ببطالن	القانون	احلايل،	مّما	سيحُعيط	الفرصة	- 

مرزوق	الغامن،	أثار	مسألة	مهّمة،	ويه	مشولّية	الّطعن،	حيث	حّذر	احلكومة	من	تقدمي	طعن	جزيئ	عىل	القانون.	ولقد	أّيده	يف	ذلك	خالد	اخلالد،	

األمني	العام	للّتحالف	الوطين،	الذي	رأى	أّن	الّطعن	اجلزيئ	سوف	يحُعيد	األمور	إىل	املرّبع	األول	.	احلكومة	حمست	اجلدل،	وقّدمت	طعنًا	شاملًا	أمام	

احملمكة	الّدستورّية.	احلكومة	ذكرت	يف	حصيفة	الطعن	بأّن	هناك	تفاوتًا	يف	توزيع	األصوات	بني	الّدوائر	االنتخابّية.	وأبرزت	احلكومة	يف	الطعن	

بعَض	ما	رأته	من	سلبّياٍت	يف	القانون	احلايل،	حسب	وجهة	نظرها،	مثل	تفّش	الّطرح	الطائيف	والقبيل،	وحرمان	بعض	الرّشاحئ	من	المتثيل	.	ويف	

واملمتثل	 	كتلة	األغلبية	اكنوا	منقمسني	حول	أسلوب	الّتعايط	مع	املجلس	الّسابق،	ففريٌق	مهنم	-  تلك	الفرتة،	فشل	جملس	األمة	يف	االنعقاد.	نّوابحُ

أّيدوا	عدم	االستقالة،	خوفًا	من	إطالة	حياة	املجلس	بسبب	مناقشة	االستقاالت.	أّما	نّواب	كتلة	الّتمنية،	ففّضلوا	 يف	نّواب	كتلة	العمل	الشعيب	- 

االستقالة	من	باب	تسيل	موقٍف	تارخيي	.

الّشارع العام
					الّتوتر	الّسيايس	مل	يكن	حمصورًا	فقط	داخل	أروقة	الربملان،	فقد	انتقل	أيضًا	إىل	الّشارع	العام	عن	طريق	عقد	الّندوات	والّتجّمعات.	منذ	بداية	

أعلنت	عن	إقامة	أّول	ندوة	مجاهريّية	 هشر	أغسطس،	أعلنت	األغلبّية	عن	نّيهتا	العودة	إىل	سياسة	الّندوات	امجلاهريّية	قريبًا.267	حركة	”هنج“ 

بتارخي	27/ 8	.	وقد	حرَض	هذا	الّتجمع	عدد	من	الّنواب،	ومّت	رفع	مخس	مطالب،	ويه: 1/ رفض	اسمترار	املجلس	احلايل	2/ رفض	تفّرد	احلكومة	

بنظام	 انتخابّية	واحدة	 دائرة	  /5 إصالح	سيايس	شامل	  /4 نظام	برملاين	متاكمل	يشل	وجود	حكومة	منتخبة	  /3 الّنظام	االنتخايب	 يف	تعديل	

المّتثيل	الّنسيب	.		يف	هشر	سبمترب،	مّت	اإلعالن	عن	تشكيل	جهبٍة	محلاية	الّدستور،	واليت	تبّنت	عّدة	أهداف،	مهنا	رفض	احقام	القضاء	يف	

و“الّتحالف“ أعلنا	عدم	انضاممهام	إىل	اجلهبة،	وأّكدوا	يف	بياٍن	مشرتك؛	أّن	 اخلالفات	الّسياسّية،	ومواجهة	الفساد	ترشيعّيًا	وقانونّيا	.	”املنرب“ 

	من	أجلها	جهبة	ما،	 َ هناك	بعض	القضايا	اليت	قد	مّت	تبّنهيا	من	قبل	مجّتع	”هنج“،	وهناك	قضايا	أخرى	ليست	دستورّية،	وال	ترىق	إىل	أن	تحُشلكَّ

مثل	املطالبة	حبّل	املجلس	احلايل	.	يف	ذلك	الشر	أيضًا،	مّتت	إقامة	فّعالية	”حوارات	التغيري“،	حيث	أمجع	احلارضون	عىل	أمّهية	حّل	املجلس	

احلايل،	وإقامة	انتخابات	حسب	أحاكم	املرسوم	احلايل،	ومن	دون	تعديله.	من	املطالب	املستقبلّية	اليت	اتفق	علهيا	احلارضين؛	يه	المّساح	لألفراد	

بالّطعن	أمام	احملمكة	الّدستورّية.

					يف	24/9،	أسدلت	احملمكة	الّدستورّية	الّستاَر	عىل	الّطعن	احلكويم،	وذلك	حني	اتذت	قراًر	برفضه،	وحيهنا	أعلن	وزير	اإلعالم،	الشيخ	محم	

العبداهلل،	عن	قيام	احلكومة	باّتاذ	اخلطوات	الاّلزمة	لتنفيذ	احلمك268	.	واكن	من	احملمتل	أن	يمّت	إصدار	مرسوم	حّل	جملس	األمة	قبل	أو	بعد	عيد	

األحضى	املبارك.	يف	أوائل	هشر	أكتوبر،	رفع	جملس	الوزراء	إىل	األمري	مرسوم	حّل	جملس	األمة	.	عىل	الّرمغ	من	هذه	التطّورات،	إاّل	أن	خماوف	

الّتعديل	املحُنفرد	لنظام	االنتخابات؛	ال	زالت	عالقة	يف	الّساحة	الّسياسّية.	الغالبّية	أعلنت	عن	رفضها	ألّية	حماولة	حكومّية	لتعديل	نظام	الّتصويت, 

فقد	وّقعوا	عىل	”وثيقة	األمة“،	واليت	رفضت	تعديل	الّنظام	االنتخايب	عن	طريق	مرسوم	الرّضورة.	يف	تلك	األثناء،	التىق	عدٌد	من	نواب	جملس	

وقد	 اهلارون.	 وعبدالوهاب	 العصيمي	 ومشاري	 الرويم	 وعبداهلل	 الصقر	 العنجري	ومحم	 ومشاري	 1999	مع	األمري،	ومه	عبداهلل	النيباري	

شّدد	النيباري	عىل	أّن	أّي	تعديل	لقانون	االنتخابات	جيب	أن	يمّت	حتت	قّبة	الربملان269.	دعواٌت	مماثلة	لإلبقاء	عىل	نظام	االنتخابات	احلايل	أطلقها	

ّنبًا	البالد	املزيد	من	املشالك،	عىل	حسب	تعبريه. ناشدًا	األمري	اإلبقاء	عىل	الّنظام	احلايل،	جمحُ محود	الرويم،	رئيس	مجعّية	اإلصالح	االجمتايع،	محُ

قدت	يف	ديوان	الّنائبني	الّسابقني	محم	اخلليفة	وسامل	المنالن.	متزّيت	هذه	 				هشر	أكتوبر	هشد	العديد	من	الّندوات	الّسياسّية،	ومهنا	اليت	عحُ
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الّندوات	بالّطرح	احلاد،	والذي	أّدى	إىل	إحالة	بعض	املشاركني	فهيا	إىل	الّنيابة	العامة	بهتٍم	تتعّلق	بأمن	الّدولة	واملساس	بذات	األمري،	وحماولة	

االنقضاض	عىل	صالحّيات	األمري،	والّتحريض	والعصيان،	وعىل	مواجهة	رجال	األمن.	حّدة	الّطرح	خرجت	عن	املألوف	يف	الّندوة	الّشرية: ”كىف	

قدت	يف	16	أكتوبر،	حيث	ألىق	الّنائب	مسمل	الرباك	لكمته	الّشرية	اليت	خاطب	فهيا	األمرَي	مبارشة.	يف	تلك	الّندوة	أيضًا،	اّدىع	 عبثا“،	واليت	عحُ

الّنائب	الرّباك	أّن	الّرئيس	جامس	اخلرايف	والّنائب	الّسابق	محّم	الّصقر	سعوا	إلقناع	القيادات	العليا	بتغيري	الّنظام	االنتخايب	عن	طريق	تقليص	

ذّكرًا	إّياه	مبواقفه	الّسابقة	جتاه	قضية	تعديل	الّنظام	االنتخايب	. فّندًا	اّدعاءاته،	ومحُ األصوات.	الّنائب	الّصقر	رّد	عىل	الرّباك	محُ

مرسوم ضرورة
					أعلن	األمري	يف	خطابه	بتارخي	19	أكتوبر	عن	إصدار	مرسوم	رضورة	بتعديل	الّنظام	االنتخايب.	الّتعديالت	قضت	عىل	تقليص	األصوات	من	4	إىل	

يس	و	 صوٍت	واحد	فقط.	األمري	يف	خطابه	أشار	إىل	احندار	مشني	يف	أخالقّيات	العمل،	وجفور	يف	اخلصومة.	الكويت،	مكا	جاء	يف	خطاب	األمري،	متحُ

تحُصبح	عىل	أزماٍت	جديدة.	الّشيخ	صباح	ذكر	يف	خطابه	بأّنه،	ومن	بعد	3	جتارب	مع	نظام	االنتخاب،	أصبح	من	الرّضوري	تعديل	القانون،	بسبب	تفّش	

العصبّيات	واالصطفاف	القبيل	والّطائيف.	الّدكتور	محم	الفييل	أوحض	أّن	املرسوم	صدَر	حسب	أحاكم	71	من	الّدستور	الكوييت،	واليت	أجازت	لألمري	

إصدار	مراسمي	رضورة	يف	فرتة	غياب	جملس	األمة.	الفييل	استطرد	بالقول	أّن	احملمكة	الّدستورّية	تستطيع	أن	تنظر	يف	هذا	املرسوم	يف	حال	لو	تقّدم	

ضاد	له	. أحد	بطعن	سالمة	تقييد	الّناخبني	أو	نتاجئ	االنتخابات, ويحُعترب	هذا	املرسوم	الغيًا	إذا	صدر	حمٌك	من	احملمكة	الّدستورّية	أو	صدر	مرسوٌم	محُ

عارض	للّتعديالت	 ؤّيد	ومحُ 				هشدت	الكويت	بعد	صدور	املرسوم	ارتفاعًا	يف	وترية	الّنشاط	واحلراك	الّسيايس،	فقد	توالت	ردود	األفعال	ما	بني	محُ

األخرية.	فيف	جملس	الوزراء،	قّدم	وزير	الّتجارة	والّصناعة	أنس	الصاحل	استقالته	من	منصبه	احتجاجًا	عىل	املرسوم،	ولكن	األمري	رفض	قبوهلا	يف	

بيل	 رف	ب	”دواوين	اإلثنني“،	واليت	شاعت	قحُ هشر	نومفرب.	األجواء	يف	الكويت	اكنت	شبهية،	من	جهٍة	ما،	باألجواء	اليت	اكنت	سائدة	يف	فرتة	ما	عحُ

الغزو	العرايق.	فبعد	أن	صدَر	املرسوم،	مّت	عقد	العديد	من	الّندوات	بغرض	إقناع	الّرأي	العام	مبوقف	مقاطعة	االنتخابات.	مّت	خالل	هذه	الفّعاليات	طرح	

عّدة	وجهات	نظر	ملساندة	قرار	املقاطعة،	وقد	تنّوعت	ما	بني	رشح	الّتبعات	الّسياسّية	ملرسوم	الرّضورة،	واستعراض	وجهات	النظر	القانونّية	والّدستورّية	

حول	هذه	املرسوم.	النائب	صاحل	املال	اكن	من	بني	الّنواب	الّسابقني	الذين	سّوقوا	لملقاطعة	من	منطلق	قانوين	ودستوري.	النائب	املال	أشار	يف	ندوة	

”املدجل“ اليت	انعقدت	يف	أواخر	الّشر	بأنه،	وبعد	استشارة	الفقهاء	الدستوريني	أمثال	الدكتور	الفييل	والدكتور	املقاطع	والدكتور	خليفة	امحليده،	

مّت	اإلمجاع	عىل	أّنه	ال	توجد	أية	رضورة	إلصدار	مرسوم	رضورة	لتعديل	قانون	االنتخابات،	وذلك	بعد	أن	مّت	حتصينه	من	قبل	احملمكة	الّدستورّية.	

مك	صدر	من	احملمكة	الّدستورّية	يف	سنة	1982	بشأن	املراسمي	اليت	صدرت	يف	فرتة	غياب	احلياة	الربملانية.	 النائب	املال	يف	تلك	الندوة	أشار	إىل	ححُ

احملمكة	رأت	أّن	تلك	املراسمي	ال	تنطبق	علهيا	صفة	الرّضورة،	وهيلع	فإّنه	من	غري	املقبول	- حسب	وصف	املال	- أن	يحُقال	بأّن	الّرموز	الّسياسّية	قبلت	

يف	ذلك	الوقت	املشاركة	يف	جملٍس	مّت	انتخابه	مبرسوم	رضورة.	النائب	املال	اكن	من	بني	الّنواب	الّسابقني	الذين	تقّدموا	بطعن	أمام	احملمكة	الّدستورّية	

يف	مرسوم	الرضورة.	

					األمري	أعلن	يف	أواخر	هشر	نومفرب،	ويف	لقاٍء	مجعه	مع	مجموعة	من	األاكدمييني،	بأّنه	سوف	يقبل	حبمك	احملمكة	الّدستورّية	اذا	طعنت	بدستورّية	

مرسوم	الرضورة.
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شبكات التواصل االجتماعي 
					لقد	اكن	لوسائل	التواصل	االجمتايع	دوٌر	مهم	يف	إحياء	اّلنقاش،	وتشكيل	الّرأي	العام	يف	تلك	الفرتة.	مفن	خالل	حساب	يف	شبكة	التواصل	

رفت	”بكرامة	وطن“،	وليست	هذه	املّرة	األوىل	اليت	لعبت	فهيا	هذه	الوسائل	دورًا	 االجمتايع	”تويرت“،	مّت	تنظمي	سلسلة	من	املسريات	الّشرية	اليت	عحُ

مهاّمً.	فيف	عام		2005	قام	عدٌد	من	الّشباب	الكوييت،	وعن	طريق	مدّونهتم،	بتنظمي	محلة	لملطالبة	بتعديل	نظام	الّدوائر	االنتخابّية،	عرفت	ب	”نبهيا	5“.	

و	توالت	بعدها	املبادرات	الّشبابّية،	مثل	”ارحل	...	نستحّق	األفضل“،	واليت	طالبت	بإقالة	رئيس	الوزراء	الّسابق.

	الّسياسّية	بصياغة	مواقفها	جتاه	املشاركة	يف	االنتخابات	املحُقبلة.	املنرب	الّدميوقرايط	أعلن	مقاطته	لالنتخابات،	 					يف	تلك	الفرتة	أيضًا،	بدأت	الكتلحُ

ع.	يف	أواخر	هشر	أكتوبر،	أعلن	 	حتّفظاته	عىل	البيان	الّسابق	الذي	وحُصَف	باملحُترسِّ ولكن	رسعان	ما	طفت	اخلالفات	بني	أعضائه،	حيث	أبدى	البعضحُ

اثنان	من	أعضاء	املنرب	ترحّشهم	لالنتخابات،	ومه	أمحد	العبيد	وأمحد	املنيس	الذي	أعلن	يف	الوقت	ذاته	انشقاقه	عن	املنرب270.		الّتحالف	الوطين	

الّدميوقرايط	اكن	أيضًا	من	بني	الّتيارات	الّسياسّية	اليت	أعلنت	مقاطعهتا	لالنتخابات	املحُقبلة.

				ميدانّيًا،	قامت	الّنيابة	العامة	بإصدار	قرار	حبجز	النواب	الّسابقني	الداهوم	والصواغ	والطاحوس	بهتمة	اإلساءة	إىل	األمري،	ولكهنم	بدورمه	

أنكروا	هذه	الهّتمة.	وقد	مّت	نقلهم	الحقًا	إىل	الّسن	املركزي	وإخالء	سبيلهم	فميا	بعد.	إىل	جانب	الّندوات	الّسياسّية،	مت	تنظمي	املسريات	اليت	هشدت	

صادمات	بني	رجال	األمن	واملشاركني،	مثملا	حدث	يف	مسرية		”كرامة	وطن	1“،	اليت	مّت	تنظميها	بتارخي	21	أكتوبر.	يف	تلك	املسرية،	مّت	اعتقال	 محُ

بعض	الخّشصّيات	الّشبابّية،	مثل	أنور	الفكر		وعبداهلل	الرسام	وأمحد	رشيد	البدر	واألخوين	خالد	وراشد	الفضالة	وفهد	القبندي	وعباس	الشعيب.	

يف	أوائل	هشر	نومفرب،	وبالّتحديد	يف	4/11،	مّت	تنظمي	مسرية	”كرامة	وطن	2“،	وهشدت	أيضًا	مصادمات	بني	قّوات	األمن	واملشاركني	يف	املسرية.	

يف	أواخر	هشر	نومفرب	أعطت	احلكومة	ترخيصًا	لتنظمي	”مسرية	كرامة	وطن	3“.

	املشاركني	الّتجهزي	لملشاركة	يف	االنتخابات	املحُقبلة،	فأعلنت	الّدكتورة	معصومة	املبارك	والنائب	الّسابق	فيصل	الدويسان	 					عىل	صعيد	آخر،	بدأ	فريقحُ

مشاركهتم	يف	االنتخابات	املحُقبلة.	يف	تطّوٍر	الفت،	أصدرت	جلنة	االنتخابات	قرارًا	بشطب	37	مرحّشًا	سابقًا،	بيهنم	عدد	من	النواب	الّسابقني،	مثل	خالد	

العدوة	ومحم	اجلوهيل	وعصام	الدبوس	ونبيل	الفضل	وصاحل	عاشور	وعسكر	العزني	ومبارك	اخلرينج	وسعدون	محاد	ويوسف	الزلزلة	وعبدامحليد	

نح	حصافة	حمفوظة.	نّواب	األغلبية	اكن	لدهيم	 دشيت	وخلف	دميثري	وخالد	الّشليمي.	النائب	صاحل	عاشور	رّصح	بأّن	شطبه	أىت	عىل	خلفّية	قضايا	جحُ

رأي	يف	الّشطب،	حيث	رّصح	الّنائب	الّسابق	بدر	الّداهوم	بأن	هناك	انتقامًا	حكومّيًا.	أّما	الّنائب	الّسابق	محد	املطر،	فقد	طالب	بوضع	معايري	واحضة	

يف	تنظمي	معلّية	شطب	املحُرحّشني	.	يف	أواخر	هشر	نومفرب،	وقبيل	إجراء	االنتخابات،	قضت	حممكة	أول	درجة؛	بإعادة	عرشين	ناخبًا	إىل	كشوف	

االنتخابات،	من	بيهنم	بعض	الّنّواب	الّسابقني،	مثل	خلف	دميثري	وعصام	الدبوس	وصاحل	عاشور	ونبيل	الفضل	وسعدون	محاد	وعبدامحليد	دشيت	

ومحم	اجلوهيل	

االنتخابات البرلمانّية
				االنتخابات	الربملانّية	جرت	يف	2/ 12.	وقد	أعلنت	احلكومة	عن	نسبة	مشاركة	وصلت	إىل	٪39	ويه	تحُعترب	ضئيلة	إذا	ما	قورنت	باالنتخابات	

الّسابقة.	صدر	أمٌر	أمريي	بتعيني	الّشيخ	جابر	املبارك	رئيسأ	ملجلس	الوزراء.	الّتشكيل	احلكويم	اجلديد	تضّمن	عّدة	وجوه	جديدة،	مثل	الدكتور	محم	

ّلل.	ولقد	مّت	استحداث	وزارة	جديدة،	ويه	وزارة	 اهلييف	وزيرًا	للصحة،	أّما	وزارة	الشؤون	االجمتاعية	فقد	أحُسندت	إىل	ذكرى	الّرشيدي	الوزير	احملحُ

الّدولة	لشؤون	الّشباب،	واليت	تواّلها	الشيخ	سملان	امحلود،	باإلضافة	إىل	منصبه	وزيرًا	لإلعالم271	.	النائب	صاحل	اعترب	إنشاء	وزارة	متخّصصة	

للّشباب	”مهزلة	ترشيعّية	”،	عىل	حّد	وصفه،	كون	أّن	القانون	وضع	امللف	الّريايض	حتت	إرشاف	وزارة	الّشؤون	االجمتاعّية	والعمل	.	انتخب	أعضاء	

جملس	األمة	عيل	الراشد	رئيسًا	هلم،	أّما	نيابة	الّرائسة؛	فقد	فاز	فهيا	النائب	الّسابق	مبارك	اخلرينج.	املجلس	اجلديد	مل	يشذ	عن	املجالس	الّسابقة،	

حيث	اسهتّل	أمعاله	مبناقشة	بعض	القضايا	الّشعبّية،	مثل	إسقاط	القروض،	وزيادة	املحُخّصصات	املالّية	املمنوحة	لملواطنني،	مثل	عالوة	األبناء.
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مغّردون في الّسجون
					خالل	العامني	2011و2012،	مّت	توجيه	25	هتمة	يف	قضايا	تتعّلق	بتغريدات	عرب	شبكة	التواصل	االجمتايع	تويرت272،	والغالب	فهيا	هتٌم	متعلقة	

باملساس	بالذات	األمريّية،	ويه	هتٌم	تستند	عىل	املادة	25	من	قانون	أمن	الّدولة	الداخيل	من	قانون	اجلزاء	الكوييت.	هذا	باإلضافة	إىل	هتم	أمن	دولة	

أخرى،	مهنا	إذاعة	أخبار	اكذبة،	والتحريض	عىل	قلب	نظام	احلمك،	وهتم	أخرى	هلا	صلة	باإلساءة	إىل	األديان.	وقد	بّرأ	القضاء	الكوييت	مغردين	مهتمني	

يف	قضية	معروفة	بامس	”هاشتاغ	بطارية“273،	ومه	مخسة	مهتمون	باإلساءة	للذات	األمريية،	بيمنا	صدرت	أحاكم	ضّد	مغّردين	آخرين	بالسن	سنتني	

مك	عىل	املغرد	محد	النيق	بالسن	10سنوات	عىل	خلفية	تغريدات	احُهّتم	 عىل	خلفية	نفس	الهتم،	ومها	”عياد	احلريب	وراشد	العزني“274.	مكا	ححُ

فهيا	بإشاعة	أخبار	اكذبة،	واإلرضار	باملصاحل	القومّية	للبالد،	والّدعوة	هلدم	الّنظم	األساسّية	يف	البالد275.	هذا	ويحُذكر	أن	هناك	اهتامات	بأّن	النيق	

قد	تعّرض	حملاولة	قتل	أثناء	احتجازه	يف	عنرب	أمن	الدولة	يف	السن	املركزي،	وذلك	فور	أن	نقل	إليه	من	السن	العمويم	اثناء	فرتة	التحقيق.	مكا	

وحمك	عىل	اورنس	الرشيدي	باحلبس	10	سنوات	عىل	خلفية	فيديوات	نرشت	له	يف	اليوتيوب،	احُهّتم	عىل	أساهسا	بالّتحريض	عىل	قلب	نظام	احلمك،	

ونرش	إشاعات	اكذبة	والتطاول	عىل	مسند	اإلمارة276.	وحمك	عىل	نارص	األنصاري	بالسن	5	سنوات	بهتم	اإلساءة	للذات	األمريّية	عرب	تويرت.	مكا	

وحمك	عىل	عدد	من	املغردين	واملدونني	بهتم	اإلساءة	لألديان.

فّض التظاهرات
						ميدانّيًا،	مّت	تنظمي	مسريات	متفّرقة	يف	عّدة	مناطق	يف	الكويتعىل	مدى	العامني	املاضيني،						تّللهتا	اصطدامات	مع	قوى	األمن،	ومّت	استخدام	

املولوتوف	من	قبل	البعض،	مكا	حدث	يف	مسرية	الّصباحية	يف	تارخي	7	ديمسرب	2012277	.

	مكا	خرجت	عّدة	تظاهرات	تمتحور	حول	قضية(البدون) غري	حمّددي	اجلنسية	ومطالباهتم	حبّقهم	يف	اجلنسية،	وكذلك	قضايا	املعارضة	الّسياسية	

اليت	بدأت	بقضية	اإليداعات،	واليت	حّل	جملس	األمة	عىل	إثرها،	وتلهتا	تظاهرات	ضّد	مرسوم	الّصوت	الواحد.	وبيمنا	اكن	التعامل	احلكويم	مع	

تظاهرات	البدون،	يف	أغلب	االحيان،	مغّلفًا	بالبحُعد	األمين	واّتسم	باستعامل	القوة	يف	فّض	تظاهراهتم؛	إال	ان	التعامل	مع	تظاهرات	قضية	اإليداعات،	

ح	لملتظاهرين	بالتظاهر	بشلك	سيمل	يف	ساحة	اإلرادة،	فميا	عدا	استعامل	القوة	يف	التظاهرة	اليت	 يف	الغالب،	اكن	هاداًئ	وبنحٍو	نسيب،	حيث	مسحُ

أحُقميت	يف	ساحة	اإلرادة	واليت	تالها	اقتحام	جملس	األمة.	ومع	حتّول	االحتجاجات	إىل	شلك	املسريات؛	تغرّي	التّعامل	احلكويم	ومّت	استعامل	القوة،	

مكا	برز	يف	مسرييت	كرامة	1و2.وعدد	من	التجمعات	يف	املناطق	الّسكنية،	واليت	اشمتلت	عىل	استعامل	القنابل	الّصوتية	والدخانية	ومسيل	الدموع.	

لت	عدد	من	احلاالت	اليت	أصيب	فهيا	أخشاص	نتيجة	استعامل	القوة	يف	فّض	التظاهرات278.. ّ وقد	سحُ

مك	بالرباءة	لصاحل	أفراد	من	القّوات	اخلاصة	والذين	تقّدم	الدكتور	عبيد	الومسي	بالّشكوى	ضّدمه،	بهتمة	تعّرضه	للرضب	 					وجدير	بالّذكر	أنه	قد	ححُ

املربح	يف	أحداث	ديوان	”احلربش“.

					ويتجاوز	عدد	القضايا	املتعّلقة	حبّق	التجّمع	الّسيمل	- واليت	حتوي	هتاًم	مثل	املشاركة	يف	مجّتع	غري	مرّخص،	والتحريض	عىل	التظاهر	– تتجاوز	

200	قضية،	وتتوّزع	بشلٍك	عام	إىل	تظاهرات	املعارضة	الّسياسّية،	وتظاهرات	غري	حمّددي	اجلنسية.	ويحُذكر	بأن	قانون	التجّمعات	الكوييت	مينع	غري	

ّددي	اجلنسّية	من	مجيع	الهّتم	املحُسندة	إلهيم	يف	أحد	القضايا،	 الكويتيني	من	حّقهم	يف	الّتظاهر	وتنظمي	الّتجمعات	الّسملّية.	وقد	مّتت	تربئة	غري	حمحُ

بيمنا	تتنظر	بقية	القضايا	حمك	احملمكة	الّدستورّية	يف	مدى	دستورّية	قانون	التجّمعات.	أّما	بالّنسبة	لقضايا	الّتجّمعات	املحُتّعلقة	باملعارضة	الكويتّية؛	

فهي	ال	تزال	قيد	القضاء.	ومن	اجلدير	باإلشارة	هنا،	أن	عددًا	من	هذه	القضايا	مّت	تكييف	هتمها	عىل	أهنا	”مجتع	بقصد	ارتاكب	جرمية“،	ويه	هتمة	

مرتبطة	بقانون	اجلزاء،	وليست	متصلة	بقانون	التجّمعات.
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تعّلقة	باملشاركة	يف	تظاهرة،	واالعتداء	عىل	رجل	أمن،	ويه	 مك	عىل	الناشط	البدون	عبداحلكمي	الفضيل	بالّسن	سنتني	عىل	خلفية	هتم	محُ 					وقد	ححُ

مك	علهيام	غيابيًا	بالسن	سنتني،	ولكن	مّتت	تربئة	عبدالنارص	من	الهتم	يف	جلسة	معارضة	احلمك.	وقد	 ّجهت	له	ولشقيقه	عبدالنارص،	حيث	ححُ هتٌم	وحُ

أعلن	عبداحلكمي	إرضابه	عن	الطعام	منذ	صدور	احلمك،	إاّل	أنه	اضطّر	إليقافة	اإلرضاب	لفرتٍة	من	الّزمن،	مث	عاد	وأرضب	جمّددًا	عن	الطعام.	وقد	

ددت	له	جلسة	االستئناف	يف	مارس	2013	وأفرج	عنه	الحقًا279. ححُ

					وقد	مّت	توجيه	عدٍد	من	هتم	اإلساءة	للذات	األمريية	مجللٍة	من	اّلسياسيني،	ومهنم: مسمل	الرباك،	بعد	”خطاب	لن	نحمس	لك“.	وخالد	الطاحوس،	وبدر	

مك	علهيم	فهيا	بالسن	3سنوات.	وبّرأت	احملمكة	أسامة	املناور	من	هتمة	اإلساءة	للذات	 الداهوم،	وفالح	الصواغ“(قضية	ديوان	المنالن)،	والذي	ححُ

األمريية	يف	يناير	2013.	وال	تزال	قضية	عبيد	الومسي	واملساس	بالذات	األمريية	”قضية	ديوان	احلربش“ منظورة	يف	القضاء.	مكا	ومّت	توجيه	عدٍد	

من	هتم	املشاركة	يف	تظاهرات	غري	مرخصة،	والّتحريض	عىل	الّتظاهر	لعدٍد	من	السياسيني.	ويف	صيف	2012	صدر	مرسوم	أمريي	بتجرمي	خطاب	

الكراهية،	إال	أن	جملس	االمة	احلايل	مل	ينظر	يف	املرسوم	بعد،	مكا	مل	تصدر	أية	تفاصيل	عن	مواده.

عّدلة	من	اتفاق	األمن	 يف	اجمتاعه	الثالث	والثالثني	عىل	نخسة	محُ  (GCC)		التعاون	جملس	لدول	األعىل	املجلس	اعمتد	األمين،	السياق	ويف					

امجلايع	الذي	أعلن	عنه	يف	1994.	مت	مجتيد	االتفاقية	األمنّية	لسنوات	عديدة	بسبب	حتّفظات	الكويت	حول	ما	تعتربه	انهتااكت	للّدستور	والّسيادة	

اإلقلميية	واحلّريات	األساسية.	بعد	إقراراالتفاقية	من	قبل	الكويت،	ويف	ظّل	تعليق	جملس	االمة	هلا،	غّرد	رئيس	الربملان	أمحد	السعدون	عرب	موقع	

Twitter		بأّن	املعاهدة	اكنت	مرفوضة	ألن	بعض	بنوده	تتعارض	مع	الدستور	الكوييت،	واملبادئ	األساسّية	حلّرية	الّتعبري،	وحقوق	اإلنسان،	وكرامة	

كر	فهيا	المّساح	لدول	 االنسان280.	عىل	الّرمغ	من	أن	االتفاقية	مل	تحُنرش،	إال	أن	بعض	املواقع	رّسبت	بعض	حمتوياته،	مبا	يف	ذلك	املادة	الثانية،	واليت	ذحُ

جملس	التعاون	باتاذ	إجراءات	”لوقف	مواطنهيا	أو	املقميني	عن	التدّخل	يف	الشؤون	الداخلية	للدول	املجاورة“.	إال	أن	ذلك	أثار	املخاوف	يف	استخدام	

املعاهدة	من	قبل	الّسلطات	لقمع	املعارضة.	وخالل	مؤمتر	حصيف،	أجاب	وزير	اخلارجية	البحريين	الشيخ	خالد	بن	أمحد	آل	خليفة	عىل	األسئلة	اليت	

أثريت	حول	طبيعة	االتفاقية؛	بالقول	إن	القادة	اكنوا	يف	انتظار	التصديق	عىل	الوثيقة	قبل	اإلعالن	عهنا281.	

2013: انفراج األزمة ام تصاعدها؟

					وتشري	التوّقعات	إىل	أن	عام	2013	سوف	يكون	عامًا	آخر	ساخنًا	يف	الّساحة	الّسياسّية	الكويتّية.	فاألجندة	حافلة	بأحداث	عديدة،	أمّهها	إصدار	

أحاكم	حبّق	املهّتمني	يف	قضايا	تّص	أمن	الّدولة،	وأيضًا	إصدار	خبصوص	الطعون	املحُقّدمة	ضّد	مرسوم	الّصوت	الواحد.

وتعاين	املعارضة	من	بوادر	انقسام	بني	بعض	اطرافها	بناء	عىل	آليات	احلراك	املتبعة	وحامكية	القانون،	فهناك	قسم	من	املعارضة	يرى	عدم	 		

الطعن	يف	رشعية	ونزاهة	القضاء	حت	وان	مل	تتفق	املعارضة	مع	احاكمه،	خصوصا	يف	االحاكم	املتعلقة	مبراسمي	الرضورة	و	االساءة	للذات	األمريية،	

بيمنا	يرى	قسم	آخر	رضورة	التصدي	ألي	استغالل	غري	رشيع	لملؤسسات	القضائية	من	وجهة	نظرمه.282	مكا	يعقد	املشد	السيايس	املعارض	
ظهور	بوادر	بعض	التوترات	بناء	عىل	اعتبارات	الطائفة.283

والّسؤال	الّرئييس	هل	بإماكن	الكويت	اخلروج	من	دّوامة	األحداث	الّسياسّية	املتشّعبة	واملتكّررة،	بدون	وجود	وجهة	واحضة	املعامل،	واليت	 	

ذات	القصص	الّلولبّية	املسمتّرة،	بدون	معرفة	هنايهتا	أو	الغرض	الّرئيس	مهنا،	ووضع	برناجم	بناء	دولة	 يحُشهّبها	البعض	ب“املسلسالت	املكسيكّية“ 

دميقرايط،	تمنوي،	واحض،	جيتهّثا	من	حالة	االحتقان	الّسيايس	املحُتكّررة،	ويحُعيدها	إىل	موقعها	الّتارخيي	كقدوة	سياسّية	وتمنوّية	لبايق	دول	املنطقة.	

	من	تكرار	احللقة	املفرغة	 					يتفاءل	البعض	بإماكنّية	حصول	تغيري	جوهري،	ويشري	إىل	احلراك	يف	الشارع	كدافع	رئييس	لذلك،	بيمنا	يتشاءم	البعضحُ

سياسّيًا،	وبروز	شبح	االنقسام	القبيل-احلرضي	والطائيف	بشلٍك	أكرث	تأثريا.	ومكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	املجلس،	تبىق	رّدة	فعل	السلطة	يف	خضم	

هذه	املتغريات	غري	املسبوقة،	واليت	مل	تعتد	الّتعامل	معها؛	حمط	أنظار	امجليع.

http://www.anhri.net/?p=68435		279
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=politics&id=628082&lim=&lang=en&tblpost=2012_12		280

http://mideast-times.com/news.php?edition=178&section=1&newsid=677&offset=0		ايضا	انظر			281
http://www.alminbarkw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-lr-&catid=1:latest-news&Itemid=34		282

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:2012-11-13-06-37-		283
13&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364

http://www.anhri.net/?p=68435
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?m=politics&id=628082&lim=&lang=en&tblpost=2012_12
http://mideast-times.com/news.php?edition=178&section=1&newsid=677&offset=0
http://www.alminbarkw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=55:-lr-&catid=1:latest-news&Itemid=34
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:2012-11-13-06-37-13&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1202:2012-11-13-06-37-13&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364


92

3. الخلل االقتصادي

3.1 مقدمة: االنتاج النفطي ما بين االسواق العالمية واالنفاق المحلي 

					تعترب	دول	جملس	الّتعاون،	إمجالًا،	من	الّدول	ذات	الّدخل	العايل	نسبّيًا،	حيث	تقع	لّك	دول	اخلليج	مضن	الّدول	األربعني	األكرث	دخلًا	يف	العامل:

 تعتبر من األعلى في دول العالمالقوة الشرائية للفرد في دول مجلس التعاون 

 IMFصندوق النقد الدولي : المصدر
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 القوة الشرائية للفرد: 3.1رسم بياني 
 2012، بالدوالر االمريكي

	الّدخل	يف	بعض	هذه	الّدول	إىل	أربعة	أضعاف	الّدول	 						لكن	هذا	ال	يعين	عدم	وجود	تفاوٍت	يف	مستوى	الّدخل	بني	أعضاء	املجلس،	حيث	يصلحُ
األخرى:

 الناتج المحلي الفردي باألسعار الجارية  في بعض دول المجلس يوازي اربع اضعاف بعض الدول األخرى

 IMFصندوق النقد الدولي : المصدر
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 لجاريةباألسعار ا فرديالمحلي الالناتج : 3.2رسم بياني 
 2011 ،االمريكيبالدوالر 
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					ليس	خباٍف	عىل	أحد	أّن	هذا	الّتفاوت	يف	الّدخل	يعمتد	أساسًا	عىل	إنتاج	الّنفط	نسبًة	إىل	عدد	الّساكن،	يف	لّك	دولة	من	الّدول،	إذ	مازال	

	اململكة	العربّية	الّسعودّية	أكرب	اقتصاد	يف	املجلس،	وبال	منازع،	وذلك	بالّنظر	 الّنفط	يحُشلّك	الّركن	األسايس	للّك	دول	املجلس،	وبال	استثناء.	وحتتلُّ

إىل	مّكية	الّنفط	اليت	تحُصدُّره،	وبسبب	ثقلها	الّساكين،	مث	تتبعها	اإلمارات	العربّية	املّتحدة،	ولنفس	األسباب:

   منازعتعتبر السعودية اكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون بال 

 IMFصندوق النقد الدولي : المصدر
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 المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية الناتج : 3.3رسم بياني 
   2010 ،مليار دوالر امريكي

	الّرمسي	يف	دول	اخلليج	العربّية	عىل	 ستدام	عىل	املدى	البعيد؛	فقد	رّكز	اخلطابحُ 					ومبا	أّن	الّنفط	ثروة	ناضبة،	وال	يحُشلّك	زاوية	اقتصاد	إنتايج	محُ

أمهية	”تنويع	مصادر	الّدخل“،	بعيدًا	عن	اّلنفط،	وألكرث	من	أربعِة	عقود.	ولكن،	ومع	دخول	عام	2013م؛	ال	زال	الّنفط	يحُشلّك	العمود	الفقري	للّك	

اقتصادّيات	دول	جملس	الّتعاون.	لذلك،	فإّن	مقاربة	اخللل	االقتصادي	البّد	وأن	تكون	مبنّية	عىل	حتليل	أوجه	التعايط	مع	إنتاج	الّنفط	وتصديره،	

وأساليب	الّتعامل	مع	ريعه	وعائداته،	وهذا	هو	حمور	احلديث	يف	امللف	الّرئيس	يف	هذا	القسم	من	البحث.	

طغيان الخلل االنتاجي
،	بشلك	شبه	لّكي،	عىل	تقّلبات	أسعار	 	هو	طغيان	مسات	االقتصاد	النفيط	عىل	لّك	دول	املجلس،	حيث	ال	زالت	مزيانّيات	الّدول	تعمتدحُ 					الّثابتحُ

الّنفط	يف	األسواق	العاملّية،	يف	مقابل	حتمّك	الّدولة	يف	موارد	النفط	وانفاقها	حمّليًا،	باإلضافة	إىل	سيطرة	طبقة	نبوّية	من	املستمثرين	عىل	الفرص	

االقتصادّية	الّرئيسّية،	واملنبثقة	من	تدوير	ريع	النفط	يف	القطاع	اخلاص.	وقد	يكون	الّرمق	األشّد	جذبًا	لألنظار	يف	هذا	القسم؛	هو	أّن	الفارق	بني	

العوائد	النفطّية	العامة	املحُعلنة،	يف	مقابل	تقديرات	صادرات	الّنفط	والغاز	الفعلّية؛	تتعّدى	772	مليار	دوالر	عىل	مّر	العقد	األخري،	وهذا	الّتضارب	

يف	إيرادات	املورد	الّرئيس	 	للّتساؤل	حول	سبب	هذه	الفوارق	”الفلكّية“  الكبري	يف	األرقام	املحُعلنة،	والّضبابّية	اليت	تكتنف	اإليرادات	الفعلّية؛	يبعثحُ

و“القلب	الّنابض“ القتصاد	دول	جملس	الّتعاون.

عّمقة	عىل	لّك	دولٍة،	وعىل	انفراد؛	فيتبنّي	لنا	إمجالًا،	وعىل	رمغ	تواجد	بعض	الفروقات	يف	التفاصيل؛	أّن	الّتضارب	يف	 					أّما	إذا	أخذنا	رؤية	محُ

الّرؤى	املرسومة	- يف	مقابل	تطّورات	األحداث	فعلّيًا	- تتشابه	يف	لّك	دول	املجلس،	وبدرجٍة	عالية.	وباإلماكن	تلخيص	لّك	رؤى	املنطقة	االقتصادّية	

   ال زال الّنفط يُشّكل العمود الفقري لكّل اقتصاديّات دول مجلس الّتعاون. 
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املرسومة	يف	هدٍف	عام،	وهو	أن	يحُرصف	الّدخل	من	الّنفط	يف	تمنّية	قطاعات	اقتصادّية	أخرى،	أملًا	بأن	تؤّدي	إىل	تنويع	مصادر	الّدخل	واالنتقال	

تدرجيّيًا	إىل	اقتصاٍد	ال	يعمتد	عىل	الرّثوة	الّنفطّية.	ولكن،	ال	يوجد	حالّيًا	ما	يحُبرّش	بأّن	هذا	سيحدث	عىل	املستوى	القريب	أو	املتوسط،	بل	يبدو	أّن	

العكس	هو	الصحيح.	حيث	زادت	االعمتادّية	عىل	الّنفط،	وارتفع	سعر	الربميل	املطلوب	ملعادلة	املزيانّية	يف	لّك	دول	املجلس.	

إنفاق إيرادت الّنفط
					ومكا	تبنّي	جتارب	أغلب	الّدول	النفطّية	وتارخيها	االقتصادي؛	فإنه	من	الّنادر	- إْن	مل	يكن	من	املستحيل	- تقليل	االعمتادّية	عىل	الّنفط	عن	طريق	

زيادة	الّنفقات	املرتّتبة	من	إيرادات	الّنفط.	بل	إّن	الّدولة	الّنفطّية	الوحيدة	اليت	استطاعت،	فعلّيًا،	تقليل	االعمتاد	عىل	الّنفط،	ويه	الرّنوجي؛	حجنت	

يف	ذلك	عن	طريق	إسرتاتيجّية	معاكسة	متامًا،	حيث	اعمتدت	فْصل	القطاع	الّنفيط	عن	بايق	االقتصاد،	ومنع	إنفاق	إيرادات	الّنفط	عىل	املرصوفات	

اجلارية،	بل	وصّبهتا	أساسًا	يف	استمثارات	سيادّية،	وبعيدة	املدى،	ومضن	صناديق	أجيال	قادمة،	وهو	النقيض	لّكّيًا	مع	اإلسرتاتيجّيات	املّتبعة	

طلق	عىل	إنفاق	إيرادات	الّنفط	لتحريك	اقتصاداهتا.	 	بشلٍك	شبه	محُ يف	لّك	دول	املجلس،	واليت	تعمتدحُ

عىل	مستوى	املجلس.	فالنفط	 					والّتبعات	املرتامكة	عىل	مدى	العقود	املاضية	جّراء	االعمتادّية	عىل	عوائد	النفط؛	قد	تحُشلّك	ما	هو	”املتحّول“ 

	أساسًا	ملتطّلبات	وتقلبات	الّطلب	يف	الّسوق	العاملّية،	وليس	باإلماكن	االعمتاد	هيلع		بوصفه	موردًا	رئيسّيًا	لملنطقة،	وإىل	 ثروة	ناضبة،	وخيضعحُ

أبد	اآلبدين.	ولقد	بدأت	تظهر	بوادر	هذه	األزمة	يف	بعض	الّدول	الّصغرية،	خاصة	يف	البحرين،	حيث	بدأت	مرصوفات	الّدولة	تتعّدى	دخلها،	وبدأ	

صدِّرة	لرأس	املال.	وال	يوجد	يف	األفق	ما	يحُبرّش	بتغيري	يف	هذه	 يفة	يف	دولٍة	نفطّية	من	املفرتض	أن	تكون	محُ 	بوتريٍة	تحُعترب	خمحُ الّدْين	العام	يتصاعدحُ

	 املعادلة.	وال	تنحرص	هذه	الظاهرة	عىل	البحرين	فقط،	عىل	الّرمغ	من	حّدهتا	يف	هذه	اجلزيرة	الّصغرية،	بل	إّن	نسب	الّدْين	واإلنفاق	بدأت	تصلحُ

إىل	نسٍب	عالية	حّت	يف	اإلمارات	وقطر،	والّلتان	تعتربان	عىل	قدٍر	أعىل	من	الرّثاء	الّنسيب.	وهذه	الّتطورات	االقتصادّية	املحُتسارعة	تدعو	إىل	توجيه	

الّنظر	إىل	ماهّية	الّتفاعل	بني	الوضع	االقتصادي	مع	الوضع	الّسيايس،	والذي	سيحُحّدد	الّتطورات	يف	لّك	دول	املنطقة،	وليس	البحرين	فقط،	عىل	

مدى	الّسنوات	القادمة.	
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  إّن نسب الّدْين واإلنفاق بدأت تصُل إلى نسٍب عالية حّتى في اإلمارات وقطر  
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3.2 ملف: عوائد الّنفط وإنفاقتها

مر	االفرتايض	للّنفط	يف	 	إىل	أّن	العحُ 	تشريحُ 					ال	زالت	منطقة	اخلليج	تحُشلّك	القلب	الّنابض	للعامل	عىل	مستوى	إنتاج	الّنفط	وخمزونه،	والّتقديراتحُ

نازع،	مّما	 اخلليج	يكيف	لعّدة	عقود	إضافّية	من	الّزمن.	ليس	هذا	فقط،	بل	إّن	تلكفة	استخراج	الّنفط	يف	اخلليج	ال	زالت	يه	األقّل	يف	العامل،	وبال	محُ

يعد	بتواصل	اخلليج	يف	لعب	دور	حموري	يف	األسواق	الّنفطّية	عىل	املستوى	القريب،	واملتوسط:
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 السعودية العراق اإلمارات

 هي األقل عالميا في دول الخليج تكاليف إنتاج النفط 

 رويترز :المصدر
 http://www.reuters.com/article/2009/07/28/oil-cost-factbox-idUSLS12407420090728 

 نتاج برميل نفط إلالتكلفة : 3.7رسم بياني 
 2009دوالر امريكي، 

 ال زال العمر االفتراضي للنفط في أغلب دول المجلس يمتد لعقود من الزمن

 شركة النفط البريطانية  :المصدر
 ال يشمل حقل أبوسعفة*

 العمر االفتراضي للنفط: 3.8رسم بياني 
 2012بالسنوات، 
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 اإلمارات *البحرين السعودية عمان قطر الكويت

					هذا	ما	قد	يقود	البعض	إىل	اعتبار	دول	اخلليج	ال	تزال	بعيدًة	عن	خماطر	وتبعات	نضوب		الّنفط،	لكن	هذا	املنطق	يف	التفكري	يسوده	قدٌر	من	

الهتّور	والعبث	مبستقبل	املنطقة.	فعىل	الّرمغ	من	أّن	احتياطات	الّنفط	ماتزال	يه	األعىل	عاملّيًا،	إال	أّن	الّضغوطات	االقتصادّية	قد	تظهر	يف	دول	

اخلليج	قبل	نضوب	النفط	بعقود،	وبعضها	قد	بانت	مالحمه	فعلًا	حّت	يف	عرصنا	احلايل.

كننا	وصف	الّنظام	االقتصادي	الّسائد	يف	املنطقة	عىل	أنه	نظام	”مبيّن	عىل	حمورّية	النفط	وعوائده	يف	االقتصاد	العاملي	عىل	املستوى	 					ميحُ

	 اخلاريج،	بيمنا	عىل	املستوى	الداخيل؛	فيمتركز	االقتصاد	حول	مبدأ	الّدولة	الّريعّية،	حيث	تتحمك	الّدولة	يف	موارد	النفط	وإنفاقها،	بيمنا	تسيطرحُ

)284.	هذا	مع	التنويه	إىل	أّنه	ما	من	عائق،	مبدئّيًا،	حيول	دون	 طبقة	نبوّية	من	املستمثرين	عىل	الفرص	االقتصادّية	الرئيسية	املنبثقة	من	النفط“ 

اندماج	”الّطبقة	الّنخبوّية	من	املستمثرين“ مع	”الطبقة	احلامكة“؛	بل	إّن	هذا	هو	الّسائد	يف	دول	املنطقة.
284		الّشايب،	مصدر	سابق،	ص	5
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الجذر الموضوعي للخل االقتصادي
					يرتبط	إنتاج	الّنفط	يف	املقام	األول	باالعتبارات	اخلارجّية	(الّسوق	العاملّية)،	وهذا	هو	مبثابة	اجلذر	املوضويع	للخلل	االقتصادي،	حيث	يقترص	

أو	معليات	ترقيع	للعجز(يف	أزمنة	الرتاجع)،	وهذا	يف	 الّتعايط	الّداخيل	مع	اإلنتاج	والّتوزيع،	إّما	يف	معليات	ترصيف	للوفرة(يف	أزمنة	الطفرة) 

الواقع	ليس	سوى	ردود	أفعال	آلثار	التقّلبات	اخلارجّية.	
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 اجمالي االيرادات العامة لدول المجلس
 (بالمليارات)

 *برميل النفط  سعر

 العوائد العامة تتغير بشكل مطلق مع تقلبات سعر النفط

 www.statista.com الدولي،صندوق النقد : المصدر
Crude Oil, simple average of three spot prices; Dated Brent, West Texas Intermediate, and the Dubai Fateh.* 

 التغير في سعر برميل النفط واجمالي االيرادات العامة: 3.11رسم بياني 
 دوالر امريكي

	بشلٍك	مطلق	عىل	التغرّيات	يف	أسعار	الّنفط	العاملّية،	بل	أيضا	بأن	هناك	تغرياٍت	 					ما	يتبنّي	لنا	ليس	فقط	أّن	العوائد	العامة	لدول	اخلليج	تعمتدحُ

من	ناحية	الّطلب	العاملي	للّنفط،	قد	تكون	حرجة	يف	تبعاهتا.	فيف	املايض	غري	البعيد،	اكنت	الواليات	املّتحدة	وأوروبا	يه	املشرتي	الّرئيس	لنفط	

املنطقة،	أّما	اآلن	فقد	أصبحت	دول	آسيا	يه	املسهتلك	الّرئيس	لنفط	املنطقة.	ولكن	هذه	التطّورات	ال	تغرّي	من	حقيقة	أّن	نفط	املنطقة،	ونظرا	لرخص	

إنتاجه،	ال	زال	هو	املصدر	الرئيس	يف	الطاقة	يف	العامل.	وهلذه	األمور	تبعاٌت	أمنّية،	وعىل	العالقات	الّدولية،	وسوف	تمّت	مناقشهتا	يف	القسم	

األمين	من	هذا	العمل.
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الجذر الّذاتي للخلل االقتصادي
					غري	أّن	هذا	ال	يعين	التقليل	من	دور	اجلذر	الّذايت	للخلل،	أي	بنية	األنمظة	الّداخلية	نفهسا،	واليت	تحمس	بالزتام	هذه	الّسياسات	الّتبعّية	مهنجًا	

	احلامكة	يف	 	إيرادات	الّنفط	إىل	خزينة	الّدولة،	حيث	تتحمّك	الّنخبحُ يف	حتديد	أمناط	اإلنتاج	والتوزيع	للرثوة	النفطّية.	فعىل	املستوى	الّداخيل؛	تذهبحُ

طريقة	توزيعها.	وتعمتد	مزيانّية	الّدولة	بشلك	رئييس	عىل	عوائد	الّنفط.	وهذا	عكس	ما	هو	سائد	يف	الّدول	الّصناعّية،	واليت	عادًة	ما	تعمتد	عىل	

ّصلة	من	دخل	الرّشاكت	اخلاصة،	ودخل	األفراد،	موردًا	رئيسًا	ملزيانياهتا	العامة. الرّضائب	احملحُ

 دول الخليج تعتمد بشكل متزايد وشبه مطلق على عوائد النفط في ميزانياتها

 صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر
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 االيرادات العامة: 3.12رسم بياني 
2011 
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 الغاز و النفط المالي القطاع الحكومي القطاع
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 يعتمد بشكل أساسي على النفط باألسعار الثابتة الناتج المحليال زال 

 البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر
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 الناتج المحلي باألسعار الثابتة: 3.13رسم بياني 
2011 
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 الغاز و النفط المالي القطاع الحكومي القطاع أخرى
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 البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر
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 الناتج المحلي باألسعار الجارية: 3.14رسم بياني 
2011 

					ومكا	أّن	هناك	خللًا	يف	تركيبة	العائدات	العامة،	فإّن	اخللل	أيضًا	يتجّذر	يف	تركيبة	إنفاق	هذه	العائدات	العامة.	حيث	إّن	جزء	كبري	من	اإلنفاق	

طّبق		يف	الرنوجي،	الّدولة	األكرث	تقّدمًا	من	حيث	الّتعامل	مع	إيرادات	الّنفط،	 الّنفيط	يتوّجه	إىل	االنفاقات	اجلارية	والعسكرّية.	وهذا	عكس	ما	هو	محُ

حيث	تذهب	أغلب	عوائد	الّنفط	بشلك	أسايس	إىل	اإلنفاق	الّرأمسايل	والصناديق	الّسيادّية.	

 نحو التسليح و النفقات الجاريةكبير إنفاق الدولة يتجه بشكل 

 )%(تركيبة االنفاق 

 البنك الدولي، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر
 ال توجد تفاصيل عن اإلنفاق العسكري* 
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18.42% 8.26% 9.67% 8.05% 16.42% 3.05% 

 نسبة النمو في إجمالي اإلنفاق

 في بعض دول مجلس التعاون علىهي اال جاريالنمو في اإلنفاق ال ةنسب

 البنك الدولي، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر
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 عمان الكويت البحرين السعودية اإلمارات قطر

 عسكري
 رأسمالي

 جاري

 النمو السنوي في االنفاق العام: 3.16رسم بياني 
2010-2011 ،% 

هذا	االنفاق	املزتايد	بدأ	يشلك	عبائ	مزيانيات	دول	اخلليج،	حيث	ان	سعر	برميل	النفط	املطلوب	ملعادلة	املزيانية	بدأ	يصل	اىل	نسب	عالية	 	

جدا،	حيث	تىط	حاجز	املئة	دوالر	امرييك	يف	بعض	هذه	الدول،	خصوصا	يف	البحرين.

4442

77
71

119

84

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

 اإلمارات البحرين السعودية عمان قطر الكويت

 دوالر في بعض دول المجلس 100سعر البرميل المطلوب لمعادلة الميزانية تخطى 

  IMF:المصدر

 سعر برميل النفط المطلوب لمعادلة الميزانية: 3.17رسم بياني 
 2013دوالر امريكي، 

					مشلكة	أخرى	بدأت	ترتّبص	بدول	اخلليج،	وهو	اسهتالكها	جزءًا	كبريًا	من	نفطها	حملّيًا،	بدلًا	من	تصديره،	وتتعّدى	هذه	النسبة	%25	من	

اإلنتاج	يف	بعض	دول	املجلس.	
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 بشكل ملحوظ خلل السنوات العشر األخيرةفي دول مجلس التعاون ارتفع االستهالك المحلي للنفط 

 شركة النفط البريطانية، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر

 اليومي للنفط اإلستهالك: 3.18رسم بياني 
 معدل الزيادة السنوية لف برميلا
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 *البحرين السعودية عمان الكويت المجموع

 يستحوذ االستهالك المحلي على نسبة كبيرة من انتاج النفط

 اإلنتاج المحلي للنفط
 االستهالك المحلي للنفط

 نسبة االستهالك المحلي للنفط مقابل اإلنتاج

 ال يشمل انتاج حقل أبو سعفة*
 شركة النفط البريطانية، البنوك المركزية لدول مجلس التعاون: المصدر

 االستهالك المحلي من النفط: 3.19رسم بياني 
 2011الف برميل، 

	إىل	حوايل	 وال	خيىف	أّن	أسعار	احملروقات	يف	اخلليج	يه	من	األقل	عاملّيًا،	وهذا	الدمع	subsidies	يحُلّكف	خزائن	الّدولة	مبالغ	طائلة،	تصلحُ

%10	من	إمجايل	الّناجت	احمليّل.
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 سعر البنزين : 3.20رسم بياني 
 2010، لتر/الر أمريكيوبالد
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 2011في عام على دعم المحروقات و المشتقات النفطية  نسبة كبيرة من الناتج المحليدول الخليج تنفق 

 International Energy Agency :المصدر
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 دوالرال ملياراتكمية الدعم ب

 الناتج المحلي  اجمالي لدعم منانسبة : 3.23رسم بياني 
% ،2011   

تشّكل الغطاء المالي الّنفطي وغياب الّرقابة والّشفافّية
بسبب	االرهتان	إىل	مزاج	الّسوق	العاملّية	ال	إىل	الّتخطيط	الوطين	الوايع	-  					تحُوّفر	العائدات	الّنفطّية	اهلائلة،	والفجائية	يف	كثري	من	األحيان	- 

غطاًء	ماليًا	يحُتيح	للحكومات	أن	تحُوّظف	العائدات	يف	مصلحة	سياساٍت	اسهتالكّية	أو	آنّية	حبتة،	ترضب	صفحًا	باستخدام	تلك	العائدات	ملصلحة	

ّقق	هلا	االستقرار	وإماكنّيات	العيش	الكرمي	عندما	يقع	احملتوم	وتضطر	االقتصادات	إىل	االعمتاد	عىل	 سياسات	تمنوية	تسعف	املنطقة،	وحتحُ

مصادر	دخل	قويم	غري	النفط.	أِضف	إىل	ذلك،	ازدياد	الّنفقات	الرّسّية	واجلارية	يف	املزيانّيات	العامة	عىل	حساب	الّنفقات	العلنّية	واالستمثارّية	

الفوائض	الفجائية	حسب	التقلبات	العشوائّية	لسوق	الّنفط).	هذه	النفقات،	بدورها،	متثل	 (بسبب	االضطرار	إىل	”ترقيع“ العجوزات	أو	”ترصيف“ 

رشطًا	ماديًا،	باملعىن	احَلريف،	السترشاء	الفساد	واحملسوبّية	يف	األجهزة	احلكومّية	والعديد	من	قطاعات	الّدولة،	يف	ظّل	غياب	الّرقابة	الفاعلة	

احلاجة	هلذه	النفقات	السائبة	للّتعايط	مع	تقّلبات	الّسوق،	حسب	الّسياسات	االقتصادية	الّراهنة،	 وهذا	هو	األسوأ	–  عىل	املال	العام،	ويف	ظّل	– 

فـ“املال	السايب	يعمل	الرسقة“،	مكا	درج	املثل.	

معّقدة	يف	طبيعهتا،	ومتشّعبة	يف	آثارها.	فالّتبعات	املرتّتبة	عىل	توّفر	هذا	الّنوع	من	الغطاء	املايل	النفيط؛	ال	ميكن	 					مشلكة	”الغطاء	املايل“ 

الّنظر	إلهيا	دون	األخذ	يف	االعتبار	الفساد	املوجود	أصلًا	يف	العديد	من	مفاصل	الّدولة	يف	اخلليج،	يف	حني	أن	هذا	الفساد	نفسه	يتغّذى	عىل	

فيض	الغطاء	املايل،	ويرتعرع	يف	كنفه.	ومن	ناحيٍة	أخرى،	فإّن	حماولة	مقاربة	اخللل	املمتّثل	يف	كيفّية	توّفر	الغطاء	املايل	وأساليب	استعامله؛	

	بعوائق	معرفّية،	يه	نفهسا	وليدة	املامرسات	اخلاطئة	النامجة	عن	الّسياسات	اليت	تحمس	بتخّض	الغطاء	املايل	النفيط	هبذا	الشلك،	ويه	 تصطدمحُ

ممارساٌت	غايهتا	الّتعتمي	عىل	مسألة	الغطاء	املايل	واملستفيدين	منه،	بغرض	اسمترار	احلال	عىل	ما	هو	هيلع،	واسمترار	املستفيدين	باالستفادة	منه.	

هذا	ناهيك	عن	كْون	الغطاء	املايل	نفسه	هو	نتيجة	للّسياسات	املؤّدية	إىل	غياب	الّسيطرة	الوطنّية	عىل	القطاع	الّنفيط،	وغياب	قاعدة	اقتصادّية	بديلة.
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التباين في قيمة صادرات النفط والغاز الطبيعي في مقابل ما يدخل العائدات العامة
					”ليست	عائدت	الّدولة	من	الّنفط	يف	بعض	بلدان	املنطقة	يه	نفهسا	عائدات	املزيانّيات	العامة	من	النفط.		فيف	بعض	هذه	البلدان،	خيتلط	املال	

العام	باملال	اخلاص،	مّما	يعين	أّن	هذه	املزيانّيات	ال	تتلىق	لّك	ما	جيب	أن	يدخلها	من	إيرادات	الّنفط	.285“ 

					هبذه	امجللة؛	اسهتّل	عيل	خليفة	الكواري	حتليله	للفوارق	الكبرية	بني	األرقام	املحُعلنة	للعوائد	العامة	من	النفط	والغاز،	يف	مقابل	قمية	صادرات	

”من	املؤسف	أن	الّدارس	 هذه	الّدول	من	الّنفط	والغاز	يف	غضون	الطفرة	الّنفطّية	الثالثة.	ومكا	يعقب	د.	الكواري	يف	نفس	الدراسة	املحُشار	إلهيا: 

الّشفافية؛	هذا	قبل	أن	يدخل	إىل	صلب	املزيانّيات	العامة	نفهسا،	 عندما	يريد	أن	يتحّقق	من	ذلك؛	يدخل	غابة	تتدىن	فهيا	الرؤية	وتنعدم	فهيا	

وحياول	أن	يتحّقق	من	مصادر	إيراداهتا	من	النفط	والغاز	املسال	بشلك	خاص،	وأوجه	تصيص	النفقات	العامة؛		حيث	جيد	هنا	أيضًا	صعوبة	

يف	الوصول	إىل	احلسابات	اخلتامية	لملزيانّيات	العامة،	أو	إىل	تقارير	دواوين	احملاسبة،	فذلك	يف	بعض	بلدان	املنطقة؛	رّس	من	أرسار	الّدولة،	

ال	حيّق	لملواطنني	اإلطالع	هيلع“.

الّتنفيذّية	 	احلكومة	احلسابات	اخلتامّية	لملزيانّية	العامة،	ويقوم	ديوان	احملاسبة	املستقل	عن	الّسلطة	 					وإذا	استثنينا	الكويت،	حيث	تنرشحُ

مستقلة	عن	الّسلطة	الّتنفيذّية.	مكا	إننا	 حيث	وجدت	يف	بلدان	املنطقة	-  والتابع	ملجلس	األمة	بتدقيقها؛	فإّننا	ال	جند	دواوين	احملاسبة	العامة	- 

ان	مؤخرا،	ورمبا	فقط	املزيانية	اإلحتادية	يف	اإلمارات؛	ال	تحُتيح	اإلّطالع	عىل	احلسابات	اخلتامّية	 جند	أغلب	بلدان	املنطقة،	فميا	عدا	البحرين	ومعحُ

لملزيانّيات	العامة.	بل	إّننا	جند	أّن	بعض	هذه	البلدان	ال	يحُعلن	تفاصيل	املزيانّية	العامة	الّتقديرّية،	وال	يحمس،	حت	ملجالس	الّشورى	فهيا،	أن	تّطلع	

جد. عىل	املزيانّيات	الّتقديرية	باكملها.	ودْع	عنك	اإلطالع	عىل	احلسابات	اخلتامّية	لملزيانيات	العامة،	أو	تقرير	ديوان	احملاسبة،	حيث	وحُ

				ونقوم	يف	هذا	القسم	باستعامل	نفس	املهنجّية	اليت	اّتبعها	الدكتور	عيل	الكواري	لنوحّض	الفروقات	يف	قمية	صادرات	النفط،	يف	مقابل	ما	

يدخل	العائدات	العامة	يف	مزيانيات	الدول	حت	عام	2011.	فيبني	اجلدول	التايل	قمية	صادرات	النفط	والغاز	الطبييع	املسال	يف	دول	جملس	

هو	 	 	IIF تقديرات	 اىل	 عودتنا	 وسبب	 	،(Institute of International Finance (IIF تقديرات	 حسب	 	2002-2011 األعوام	 بني	 التعاون	

الغموض	وصعوبة	معرفة	جحم	الّصادرات	العامة	احلقيقية	من	الزيت	والغاز	الطبييع	املنتج	سنويًا،	مّما	جعلنا	نعمتد	عىل	إحصاءات	املعهد	الدويل	

لملالّية	العامة		.

					وتحُبنّي	هذه	األرقام	أن	تقديرات	قمية	الّصادرات	يف	عام	2011	وصلت	إىل	ما	يزيد	عىل		709	مليار	دوالر	للّك	دول	املجلس،	وهو	رمق	قيايس	

تارخيّيًا،	ويحُتوقع	هلا	أن	تسمتر	يف	االرتفاع	يف	عام	2012م،	لتصل	إىل	حوايل	762	مليار	دوالر.	

285		عيل	الكواري،	"الطفرة	النفطية	الثالثة	وانعاكسات	االزمة	املالية	العاملية: حالة	اقطار	جملس	التعأون	لدول	اخلليج	العربية"،	(بريوت،	مركز	دراسات	الوحدة	العربية،	2009)،	
ص	80.

  ليست عائدت الّدولة من الّنفط في بعض بلدان المنطقة هي نفسها عائدات 
الميزانّيات العامة من النفط 
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جدول 3.1: تقدير صادرات الغاز والنفط  يف عام 2012 )بليون دوالر امرييك(

الصادرات في 2012 الدولة
140.3 اإلمارات
15.9 البحرين

351.4 المملكة العربية السعودية
37.2 عمان

113.2 قطر
104.1 الكويت
762.2 المجموع

3.1 
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جدول 3.2: تقدير صادرات الغاز والنفط   2011-2002  )بليون دوالر امرييك(

المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الدولة
688.4 130.7 85.8 68.2 102.9 84.4 70.1 55.1 38.4 29.6 23.2 اإلمارات
92.3 16.3 11.5 8.9 13.8 10.8 9.0 7.8 5.6 4.7 3.9 البحرين

1797.4 324.5 215.2 163.3 281.0 206.4 188.5 161.8 110.9 82.1 63.7 المملكة العربية السعودية
187.2 34.6 25.2 18.1 28.7 18.7 17.5 15.7 10.8 9.3 8.6 عمان
414.4 108.3 65.9 43.8 63.3 40.7 31.2 22.9 16.3 12.1 9.9 قطر
506.0 94.9 61.8 48.9 82.6 59.0 53.2 44.1 27.8 19.6 14.1 الكويت

3685.7 709.3 465.4 351.2 572.3 420.0 369.5 307.4 209.8 157.4 123.4 المجموع

3.2 
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					يف	املقابل،	يحُبنّي	اجلدول	التايل	املبالغ	اليت	مّت	توريدها	فعلّيًا	إىل	املزيانّيات	العامة	من	إيرادات	بلدان	املنطقة	من	النفط،	واليت	مّت	أخذها	مبارشة	

من	األرقام	الّرمسية	املحُعلنة	من	البنوك	املركزّية	للّك	دولة	(أو	وزارة	املالّية	يف	حالة	الكويت)،	ويف	حال	تعّذر	وجود	هذه	األرقام	الّرمسية،	نأخذ	

بتقديرات	IIF		وصندوق	النقد	الدويل	لملزيانّيات	الّرمسّية.	

جدول 3.3: عائدات الغاز والنفط  املعلنة رمسيا  2011-2002  )بليون دوالر امرييك(

المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الدولة
534.7 98.8 63.8 47.4 98.2 63.2 59.0 41.9 27.0 20.5 15.0 اإلمارات
39.0 6.5 4.9 3.7 6.0 4.3 3.7 3.3 2.5 2.2 1.8 البحرين

1472.2 275.8 178.7 115.8 262.2 149.9 161.2 134.5 88.0 61.6 44.3 المملكة العربية السعودية
126.8 28.5 16.8 13.7 15.8 11.8 10.1 9.4 8.3 6.3 6.0 عمان
181.2 42.1 26.6 22.7 22.0 19.4 15.2 12.7 10.0 5.4 5.0 قطر
513.1 95.2 68.8 57.2 68.0 61.1 50.0 44.7 28.2 21.0 19.0 الكويت

2867.0 546.9 359.6 260.7 472.2 309.8 299.3 246.5 163.9 117.0 91.1 المجموع

3.3 

.IIF Country Reports 2012	.التعاون	جملس	دول	يف	املالية	ووزارات	املركزية	املصدر: البنوك



107 اخلليج 2013 : الثابت واملتحول

					نظرّيًا،	إذا	ما	أردنا	مقارنة	دقيقة	بني	إمجايل	العائدات	العامة	من	الّنفط		والغاز	يف	لّك	بلٍد،	يف	مقابل	مّكية	الّصادرات	من	الّنفط	والغاز؛	علينا	

أولًا	إضافة	عائدات	املزيانّيات	العامة	من	الّنفط	والغاز	الّطيييع	املحُسهتلك	حمّليًا	إىل	رمق	الّصادرات.	وثانيًا،	علينا	اخلصم	من	رمق	الّصادرات	

جدت،	من	أرباح	النفط	والغاز.	وبعد	هذه	الّتعديالت	نكون	قد	وصلنا	إىل	تقدير	 تاكليف	إنتاج	النفط	والغاز	ونصيب	رشاكت	الّنفط	األجنبّية،	حيث	وحُ

جحم	العائدات	العامة	من	الّنفط	من	أرقام	الّصادرات.	

					أسوًة	بالكواري؛	لن	نغامر	يف	القيام	هبذه	الّتعديالت	يف	هذا	القسم،	وسنكتيف	فقط	حبساب	الفرق	بني	عائدات	صادرات	النفط	والغاز	يف	

اجلدول	الثاين،	والعائدات	املحُعلنة	رمسّيًا	يف	املزيانّيات	العامة	يف	اجلدول	الثالث.	واذا	وضعنا	يف	عني	االعتبار	أن	اسهتالك	بلدان	املنطقة	حمليًا	من	

الغاز	والنفط	كبرٌي	(يصل	إىل	%20	يف	السعودية	و	%14	يف	اإلمارات	عام	2007)؛	فإّنه	من	املتوّقع	أن	تقّل	قمية	الّصادرات	عن	قمية	العائدات	

العامة	من	النفط	والغاز	يف	لّك	بلد.	لكن	ما	نالحظه	هو	العكس،	حيث	تفوق	قمية	الّصادرات	ما	يمّت	اإلعالن	عنه	يف	املزيانّيات	العامة	يف	لّك	دول	

املجلس،	فميا	عدى	الكويت،	ويّتضح	لنا	أّن	هناك	فروقاٍت	كبرية	بني	االثنني،	واليت	جيب	التحّقق	من	أسباهبا.

جدول 3.4: الفرق بني الصادرات وعائدات الغاز والنفط  املعلنة رمسيا  2011-2002  )بليون دوالر امرييك(

المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الدولة
22% 24% 26% 30% 5% 25% 16% 24% 30% 31% 35% اإلمارات
18% 15% 17% 29% 7% 27% 14% 17% 21% 25% 30% المملكة العربية السعودية
32% 17% 33% 24% 45% 37% 42% 40% 23% 32% 30% عمان
56% 61% 60% 48% 65% 52% 51% 44% 39% 55% 50% قطر
-1% 0% -11% -17% 18% -4% 6% -1% -1% -7% -35% الكويت

26% 26% 27% 32% 16% 30% 20% 22% 24% 30% 33%
المجموع )فيما عدا الكويت 

والبحرين(

3.4 

جدول 3.5: الفرق بني الصادرات وعائدات الغاز والنفط  املعلنة رمسيا  2011-2002  )النسبة املوئية(

المجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 الدولة
153.7 31.9 22.0 20.8 4.7 21.2 11.1 13.2 11.4 9.1 8.2 اإلمارات
325.2 48.7 36.5 47.5 18.8 56.5 27.3 27.3 22.9 20.5 19.4 المملكة العربية السعودية
60.4 6.0 8.4 4.3 12.9 6.9 7.4 6.3 2.5 3.0 2.6 عمان

233.2 66.2 39.3 21.1 41.3 21.3 16.0 10.2 6.3 6.7 4.9 قطر
-7.1 -0.3 -7.0 -8.3 14.6 -2.1 3.2 -0.6 -0.4 -1.4 -4.9 الكويت

772.5 152.8 106.2 93.6 77.7 105.8 61.8 57.0 43.2 39.3 35.1
المجموع )فيما عدا الكويت 

والبحرين(

3.5 

					وميكننا	أن	نالحظ	من	حالة	الكويت،	اليت	تتوّفر	فهيا	حسابات	ختامية	لملزيانّية	العامة،	ويدققها	ديوان	احملاسبة	التابع	ملجلس	اإلمة؛	أن	ما	

	قمية	الّصادرات،	ويعود	هذا	الفرق	منطقّيًا	إىل	إضافة	نصيب	املزيانّية	العامة	من	قمية	االسهتالك	احمليل	من	 يمّت	توريده	إىل	املزيانية	العامة	يفوقحُ

النفط	والغاز	إىل	نصيب	املزيانّية	العامة	من	الّصادرات.	

					وعىل	عكس	الكويت،	بدلًا	من	أن	تكون	عائدات	املزيانّيات	العامة	من	النفط	أكرب	من	قمية	الّصادرات؛	جند	يف	لّك	البلدان	األخرى	أّن	قمية	

	يحُشري	إىل	أّن	هناك	مبالغ	كبرية	من	عائدات	النفط	والغاز	مل	تدخل	املزيانّيات	العامة،	بل	ال	يمت	 الّصادرات	يه	األكرب،	وبنسبٍة	عالية.	وهذا	الفرقحُ

حساهبا،	لسبٍب	او	آلخر.	

  هناك مبالغ كبيرة من عائدات النفط والغاز لم تدخل الميزانّيات العامة، بل ال يتم 
حسابها، لسبٍب او آلخر 
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غموض أبو سعفة
					يشوب	الغموض	حالة	البحرين	بسبب	تواجد	حقل	أبو	سعفة	املشرتك	مع	الّسعودية،	وال	يحُعمل	نوعّية	االتفاقّية	الّرمسّية	املحُربمة	بني	الّدولتني	

اليت	تذهب	إىل	أياد	 حول	هذا	احلقل	الذي	يحُشلّك	األغلبية	الّساحقة	من	إيرادات	البحرين	الّنفطّية،	ومّعا	إذا	ما	اكنت	إمجايل	عائدات	أبوسعفة	- 

	إىل	أطراف	خاصة.	باإلضافة	إىل	ذلك؛	فان	أرقام	صادرات	البحرين	تشل	 درجة	يف	املزيانّية	اخلتامّية	للّدولة	أم	أن	جزءًا	مهنا	يذهبحُ حبرينّية	- محُ

املحُنتجات	الّنفطّية	من	اّلنفط	املستورد	(خاصة	ما	يمّت	تكريره	من	نفط	الّسعودية	يف	املصفاة	الرئيسّية)،	مّما	يحُعّقد	معلّية	املقارنة	بني	الّصادرات	

وإيرادات	الّدولة.	

					وإذا	ما	استثنينا	أرقام	البحرين	لألسباب	اليت	مّت	ذكرها	سابقًا،	باإلضافة	إىل	حسابات	الكويت،	مبا	أن	األرقام	املحُعلنة		لإليرادات	أعىل	من	

قمية	الّصادرات	إمجاال؛	فسوف	يتبنّي	أّنه	فميا	بني	الّدول	املحُتبّقية	األخرى	تفوق	تقديرات	صادرات	هذه	الدول	من	النفط	والغاز	ما	مّت	إدراجه	رمسّيًا	

يف	إيراداهتا	احلكومّية	الّرمسية،	ومبا	يزيد	عىل	772	مليار	دوالر	بني	عايم	2002	و	2011،	أي	ما	يحُوازي	أكرث	من	ربع	دخل	صادرات	الّنفط	

والغاز	يف	هذه	الّدول.	ويف	عام	2011م	فقط	تعّدى	الفارق	بني	الّرمقني	أكرث	من	152	مليار	دوالر.	وهذه	املبالغ	الفلكّية	تبعث	عىل	التساؤل	عن	

سبب	هذه	الفوارق	يف	األرقام	املحُدرجة.	

					لذلك،	البّد	من	إعادة	تقدير	عائدات	الّنفط	من	خالل	تقدير	قمية	إنتاج	الّنفط	والغاز،	وتقدير	ما	جيب	أن	يدخل	سنوّيًا	مهنا	إىل	املزيانّيات	العامة	

يف	لّك	بلد،	ويف	لّك	عام،	وذلك	ليك	يمّت	الّتحّقق	من	وجود	ترّسٍب	لملال	العام	من	عدمه،	ومن	مّث	الوصول	إىل	نصيب	املزيانّيات	من	عائدات	الّنفط،	

جد.			وعىل	الباحثني	اجلاّدين	واجب	إظهار	حقيقة	العائدات	العامة	من	النفط	والغاز	املسال،	وأوجه	تصيصها،	مكا	يه	 وجحم	الّترّسب	إْن	وحُ

احلال	بالنسبة	للكويت،	وذلك	من	أجل	أن	يكون	للّشفافية	املعىن	املقصود	مهنا،	وهذا	هو	هدفنا	من		خالل	هذا	االصدار	الدوري،	وما	يتبعه،	حيث	

نحمط	إىل	مواصلة	رْصد	التطّورات	يف	لّك	دولة	من	ناحية	إيرادات	وصادرات	النفط	والغاز،	املحُعلنة	والفعلّية.	ويقع	املسؤولّية	الرئيسّية	لتبيان	هذه	

الفوارق،	وما	يحُفرّس	هذا	الّتضارب	يف	أرقام	املورد	الرئيس	لملنطقة؛	عىل	حكومات	دوهلا	وأجهزهتا	الّرمسّية.	

	

   تفوق تقديرات صادرات هذه الدول من النفط والغاز ما تّم إدراجه رسمّيًا في إيراداتها 
الحكومّية الّرسمية، وبما يزيد على 772 مليار دوالر بين عامي 2002 و 2011 
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3.3 التطورات االقتصادية في دولة اإلمارات

				هشدْت	دولة	اإلمارات	خالل	الفرتة	من	2005	وحت	2008م		مّنوًا	اقتصادّيًا	استثنائيا،	أّدى	إىل	إقبال	رجال	األمعال	عىل	االستمثار	يف	

املنتجات	العقارّية	اليت	يحُعاد	بيعها.	وتفّننت	اإلمارات،	وخاصة	إمارة	ديب،	يف	فّن	البناء	من	حيث	التصممي	واهلندسة	والفخامة،	وأصبحت	المّنوذج	

املايل	األول	لملنطقة،	واستقطبت	مستمثري	العامل،	الذي	خّوهلا	أن	تحُصبح	مركزًا	حيوّيًا	لملؤمترات	واملهرجانات	والفّعاليات	العامليَّة.		

				وقد	اكن	حيلو	للبعض	القول	بأّن	اإلمارات	حتّولت	إىل	رشكة	مخضة	تحُخّسر	مجيع	القوانني	لدمع	المّنو	العقاري	والّتجاري،	فارتفعت	معّدالت	

االستمثار	إىل	مستوياٍت	فاقت	التوّقعات،	وأفحست	املجال	لبعض	احلكومات	احملّلّية	لسّن	قوانني	جتزي	لملستمثر	األجنيب	المتّلك	احلّر	يف	قطاع	

الكبرية،	وتوّلدت	عالقةحُ	مثالّية	بني	املستمثر	واحلكومة	بشلك	عام،	مكا	جّشع	ذلك	بعض	احلكومات	 العقارات،	وحّرية	االستمثار	يف	املشاريع	

احملّلية	- عرب	رشاكهتا	اخلاصة	- إىل	مزامحة	القطاع	اخلاص	يف	جين	أرباح	قطايع	العقار	واخلدمات.

				وإزاء	هذا	المّنو	واالزدهار	العاصف	والرّسيع	وغري	احلذر	أحيانّا؛	وما	خمّتض	عنه	من	أزمٍة	مالّية	عاملّية	بدأت	يف	عام	2008؛	تقّلص	هذا	

املّد	بشلك	كبري	نتيجة	ارتباط	سوق	اإلمارات،	وإمارة	ديب	خاصة،	بالّسوق	العاملي	عامّة،	والّسوق	العقاري	عىل	وجه	اخلصوص.	والذي	أّدى	إىل	

تعّرض	عدٍد	من	الرّشاكت	اخلاصة	واحلكومّية	إىل	شبح	اإلفالس	نتيجة	القروض	املحُرتّتبة	عىل	االستمثارات	املفرطة	يف	القطاع	العقاري.	ولوال	

عوائد	الّنفط	املرتفعة؛	لاكن	الوضع	أسوأ	مّما	يحُتصوَّر.	ويف	بعض	الّتقديرات	مل	تقل	ديون	األزمة	يف	اإلمارات	عن	130	مليار	دوالر286.	ولقد	شغلْت	

”فإن	األزمة	املفاجئة	لديون	حكومة	ديب	 األمريكية:  هذه	األزمةحُ	هاِجس	الكثري	من	املستمثرين،	وزادت	خماوفهم،	وطبقا	ل	”وول	سرتيت	جورنال“ 

أثارْت	خماوف	املستمثرين،	وأضفت	أجواء	من	القلق	عىل	األسواق	املالية	لعاملية؛	حيث	أصبحت	مثقلة	بديون	تحُقّدر	بعرشات	املليارات	من	الّدوالرات،	

أنفقهتا	الرشاكت	يف	بناء	املشاريع	العقارية	الضخمة“.287	وإذا	ما	افرتضنا	175	ألف	مواطن	يف	ديب288،	فهذا	يعين	أن	130	مليار	دوالر	من	

الّديون	تعين	معدل	دين	خاريج	يزيد		عىل742	الف	دوالر	أمرييك	للّك	مواطن،	وهو	رمق	خميٌف	جدا.		

					ويف	هذا	الّصدد،	رأى	بعض	اخلرباء	االقتصاديني	أّن	اإلمارات،	وخاصة	ديب،	أرسفت	يف	مشاريع	عقارّية	كربى،	واقرتضت	بعض	رشاكهتا	

احلكومّية	قروضًا	أكرب	من	طاقهتا؛	عىل	أمل	أن	تقوم	هذه	الرّشاكت	ببيع	املمتلاكت	واملنتجات	العقارّية	لتسديد	الّديون،	وال	سميا	يف	ظّل	اإلقبال	

الّشديد	عىل	العقارات	وتوّقعاهتم	بتواصل	ارتفاع	أسعارها.		

					وخروجًا	من	هذه	األزمة؛	قامت	احلكومة	االحّتادية،	وحكومة	أبوظيب	احملّلية،	بتحّمل	عبئ	تلك	الّديون	عرب	تقدمي	حزم	من	اإلنعاش	املايل،	تحُقّدر	

بأكرث	من	10	مليار	دوالر	أمرييك289	لتدارك	الوضع	املايل	لملصارف	واملؤّسسات	احلكومّية،	ومحايهتا	من	اإلفالس	نتيجة	القروض	الّضخمة.	

مكا	مّت	اإلعالن	عن	إعادة	جدولة	ديون	بعض	الرّشاكت	واملصارف	احلكومية	وإعادة	هيلكهتا.	

تعافيه	 ظاهرّيًا	عىل	األقل	-   					وبالّرمغ	من	ذلك،	ويف	ظّل	ارتفاع	أسعار	النفط	اخلام	خالل	األعوام	2010	– 2012؛	يحُواصل	الّناجت	احمليل	– 

لعام	2012م،	وذلك	وفقًا	لصندوق	الّنقد	الدويل290.	 من	حالة	الّركود	االقتصادي	العاملي،	حيث	من	املتوّقع	أن	يشد	مّنوًا	حقيقّيًا	بنسبة	4	%  

واحتّلت	اإلمارات	املركز	الّثاين	بعد	الّسعودية	من	حيث	استقطاهبا	لالستمثار	األجنيب	املبارش	يف	دول	اخلليج،	وّسلت	الّتجارة	األجنبّية	غري	

الّنفطّية	يف	ديب	وحدها	رمقا	قياسيًا	بلغ	605	مليار	درمه	إمارايت	خالل	الّنصف	األّول	من	عام	2012م،	بزيادة	%12		عن	الفرتة	نفهسا	من	

الّسنة	املاضية291.	

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-01-20/news/27584777_1_dubai-world-dubai-government-freeze-on-debt-repayments	286
http://online.wsj.com/article/SB125936720204567249.html		287

288		تشري	االحصائيات	الرمسية	من	املركز	الوطين	لالحصاء	اىل	ان	عدد	مواطين	ديب	بلغ	168	الف	مواطن	يف	منتصف	عام	2010:
http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D

9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202006%20-%202010.pdf
www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aVpp9XKBOWV0		289

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012		290
http://www.alwasatnews.com/3716/news/read/714499/1.html		291

   تعني معدل دين خارجي يزيد  على742 الف دوالر أمريكي لكّل مواطن  

http://articles.economictimes.indiatimes.com/2010-01-20/news/27584777_1_dubai-world-dubai-government-freeze-on-debt-repayments
http://online.wsj.com/article/SB125936720204567249.html
http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202006%20-%202010.pdf
http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%202006%20-%202010.pdf
www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aVpp9XKBOWV0
http://www.alwasatnews.com/3716/news/read/714499/1.html
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					وما	انفكت	دولة	اإلمارات	تواصل	تسّلقها	بناءًا	عىل	املؤرّشات	املعمتدة	يف	الّتصنيفات	العاملّية،	فوفقًا	لتقرير	التنافسية	العاملّية	الّصادر	مؤخرًا	

الّسنة	املاضية.	 العامل،	متقّدمة	ثالثة	درجات	عن	 144	دولة	حول	 24	من	أصل	 املرتبة	 2012،	احتلت	اإلمارات	 العاملي	 عن	منتدى	االقتصادي	

وصّنف	تقريرالتمنية	البرشية	2011	الّصادر	عن	األمم	املتحدة؛	اإلمارات	يف	فئة	الّدول	ذات	التمنية	البرشّية	املرتفعة	جدًا،	وجاءت	يف	املرتبة	30	

ملؤرش	التمنية	البرشية	العاملي.	ولتحافظ	عىل	الّرمق	األول	عربيًا	للّسنة	الّثانية	عىل	التوايل.	وبلغ	معدل	الرفاه	أو	الرضا	العام	عن	احلياة	وفق	التقرير	

يف	اإلمارات	7.1	درجات،	ويعّد	من	أعىل	املعّدالت	العاملّية.

					ولكن	هذه	املؤرشات	ال	تتطرق	إىل	العوامل	اهليلكّية	يف	البنّية	االقتصادّية	يف	دولة	االمارات،	واليت	باإلضافة	إىل	الديون	املرتفعة	وأزمة	العقار	

اليت	ال	تزال	تعاين	مهنا	ديب؛	تواصل	كغريها	من	دول	اخلليج	يف	االعمتادّية	املفرطة	عىل	ثروة	النفط	الناضبة،	واالقتصاد	االسهتاليك	الطفييل	

الذي	منى	حوله.	وفميا	ييل	نقّدم	أمه	مالحم	اقتصاد	اإلمارات،	عىل	أمل	الوصول	إىل	فهم	أفضل	ألمّه	العوامل	والتطّورات	فيه	عىل	مدى	الّسنوات	

القليلة	املاضية.	

تركيبة االقتصاد والناتج المحلي في اإلمارات 
						وفق	أرقام	املركز	الوطين	لإلحصاء،	شلّك	الّنفط	اخلام	والغاز	الطبييع	%30	من	إمجايل	الّناجت	احمليّل	يف	اإلمارات،	وتبعها	قطاع	قطاعات	

امجللة	والتجزئة	وخدمات	اإلصالح	(%13) والتشييد	والبناء	(%11) والعقارات	وخدمات	األمعال	(10%).		

 الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
 الصناعات التحويلية 1%

9% 
 الكهرباء والغازوالماء

2% 

 التشييد والبناء
11% 

 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح
13% 

 المطاعم والفنادق
2% 

 النقل والتخزين واإلتصاالت
 العقارات وخدمات األعمال 9%

10% 

 الخدمات اإلجتماعية والشخصية
2% 

 قطاع المشروعات المالية
7% 

 قطاع الخدمات الحكومية
4% 

 النفط الخام و الغاز الطبيعي
30% 

 توزيع القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي االماراتي: 3.24رسم بياني 
% ،2011 

المركز الوطني لالحصاء :المصدر  

 يعتمد الناتج المحلي في االمارات على النفط الخام و الغاز الطبيعي

					وبذلك	بلغت	مسامهة	القطاعات	غري	الّنفطية	يف	الناجت	احمليل	اإلمجايل	باألسعار	احلقيقّية؛	ما	نسبته	%70	يف	عام	2011م،	بيمنا	ال	زال	

بعدها	 ومن	  (40%) اإلماراتية	 الصادرات	 أمه	 النفطية	يه	 املنتجات	 وتبىق	 جدا.	 مرتفعة	 نسبة	 ويه	 النفيط،	 القطاع	 من	 يأيت	  (30%) البايق	

الّسلع	املحُعاد	تصديرها	(38%).	
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 صادرات نفطية
40% 

 صادرات أخرى
22% 

 المعاد تصديره
38% 

 تركيبة الصادرات اإلماراتية: 3.25رسم بياني 
 % ,2011 

مصرف االمارات العربية المتحدة المركزي :المصدر  

الصادرات االماراتية يعتبر النفط من اهم  

					ونظرا	للتساؤالت	املطروحة	حول	البيانات	احلكومّية،	وتباين	إحصاءات	املراكز	االحصائّية	يف	اإلمارات	ما	بني	احملّلية	واالحّتادية؛	تبىق	بيانات	

منمظيت	صندوق	الّنقد	الدويل	والبنك	الّدويل؛	أقرب	إىل	الّدقة،	وهيلع	فقد	توّقع	صندوق	الّنقد	الّدويل	يف	أحدث	تقرير	له	بعنوان	”مستجدات	آفاق	

االقتصاد	اإلقليمي	يف	منطقة	الرشق	األوسط	وآسيا	الوسىط“؛	أن	يرتفع	إمجايل	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	لإلمارات	إىل	386.4	مليار	دوالر	يف	

عام	2012م،	مقابل	360.1	مليار	دوالر	يف	عام	2011م،	وتوّقع	أن	يصل	إىل	394.5	مليار	دوالر	يف	عام	2013م292.	

2012،	بعد	أن	اكن		 2013.	من		%3.5	يف	 الّناجت	احمليل	غري	النفيط	منوًا	بواقع	%3.8	يف	عام	 ّقق	إمجايل	 					مكا	توّقع	الّصندوق	أن	حيحُ

بواقع	 سنويًا	 منوًا	 اإلمارات	 لدولة	 احلقييق	 اإلمجايل	 احمليّل	 الّناجت	 إمجايل	 ّقق	 حيحُ أن	 التقرير	 وتوّقع	 	.2010 يف	 %2.7	يف	2011،		و2.1%	

%2.3	يف	2012،	ليحُعاود	ارتفاعه	إىل	%3.8	يف	2013.

					وحول	منو	إمجايل	الّناجت	احمليل	الّنفيط	توّقع	الّتقرير	أن	يبلغ	%1.0	يف	2013،	دون	إشارة	إىل	العام	2012.	وقال	الّصندوق	إّن	رصيد	

مببلغ	 	،2012 يف	 	10.3% إىل	 ارتفاعه	 ويحُتوقع	 دوالر،	 مليار	 	33.3 مببلغ	 	،2011 يف	 احمليل	 الناجت	 إمجايل	 من	 	9.2% بلغ	 اجلاري	 احلساب	

40.0	مليار	دوالر،	و%10.4	يف	2013،	إىل	40.9	مليار	دوالر.	

292		صندوق	النقد	الدويل،	تقرير	آفاق	االقتصاد	اإلقليمي: منطقة	الرشق	األوسط	و	آسيا	الوسىط	،	نومفرب	2012.
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القطاع النفطي
				إّن	أّية	مقاربة	لالقتصاد	اإلمارايت	البّد	وأن	تبدأ	من	القلب	النابض	لالقتصاد،	أي	الّنفط.	هشدت	الّصناعة	الّنفطّية	عام	2012	يف	اإلمارات	

االنهتاء	من	تنفيذ	عدٍد	من	املشاريع	اهلامة،	وبدء	تنفيذ	مشاريع	جديدة	أو	استمكال	عدد	كبري	من	املشاريع	اليت	ترفع	من	القدرة	اإلنتاجّية	للّدولة،	

وإجناز	أّول	مرشوع	باملنطقة	خيّول	اإلمارات	تصدير	1.5	مليون	برميل	نفط	يومّيًا،	عرب	حبر	العرب،	دون	املرور	مبضيق	هرمز293.

					وتشري	الّتقارير	أن	الّطاقة	اإلنتاجّية	لإلمارات	من	النفط	تحُقّدر	يف	عام	2012م	بنحو	2.6	مليون	برميل	يومّيًا،	متوّقعًا	ارتفاعها	إىل	2.8	مليون	

برميل،	وهناك	توّجه	بأّن	يقفز	إنتاج	الّنفط	إىل	3	ماليني	برميل	يومّيًا،	وفق	بيانات	وزارة	الطاقة294.	

				وّسلت	صناعة	الّنفط	اإلماراتّية،	يف	يوليو	املايض،	أحد	أمه	وأكرب	إجنازاهتا	واليت	متثلت	بتصدير	أّول	حشنة	نفط	من	احلقول	الربّية	إلمارة	

أبوظيب	من	ميناء	الفجرية	بعد	االنهتاء	من	تنفيذ	أنبوب	النفط	املمتد	بني	حبشان	يف	املنطقة	الغربية	بإمارة	أبوظيب	والفجرية	بطول	370	كيلومرتا،	

وبذلك	يمت	جتاوز	مضيق	هرمز.	

					مكا	مشلت	املشاريع	البدء	يف	توسيع	الّطاقة	الّتكريرّية،	وإجناز	الكثري	من	املشاريع	اهلامة	املرتبطة	بتنفيذ	مرشوع	الغاز	املتاكمل،	والذي	يحُعّزز	

من	قدرة		اإلمارات	عىل	توفري	مّكّيات	مخضة	من	الغاز	لتلبية	الّطلب	املحُتنايم	عىل	الطاقة	اّلنظيفة	يف	الّسوق	احمليّل،	واستخدامها	مبحّطات	توليد	

الّطاقة	الكهربائّية	وحمّطات	الّتحلية،	إضافة	إىل	استخدامات	توليد	الّطاقة	للّصناعات	الوطنّية	املحُتنامية.

لت	يف	األهشر	األربعة	األوىل	من	سنة	2012م؛	بلغت	114	دوالرا	للربميل،	مّما	يعد	برفع	اإليرادات	 ّ 					وذكرت	الّتقارير	أّن	أسعار	الّنفط	اليت	سحُ

ّدرت	عائدات	الّنفط	يف	اإلمارات	سنة	2011م	حنو	31	باملئة	من	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل.	وكغريها	من	دول	اخلليج،	تبىق	عائدات	 الّنفطّية.	هذا،	وقحُ

اإلمارات	العامة	رهينة	الّتقّلبات	يف	أسعار	األسواق	العاملّية	للنفط،	واليت	ال	تلعب	املنمّظات	احملّلية،	مبا	فهيا	”أوبك“،	دورًا	مؤثرًا	فيه	.

					وأّكدت	الّتقارير	بأنه	إىل	جانب	إنشاء	خط	األنابيب	حبشان/ الفجرية	لتصدير	الّنفط	اخلام	من	أبوظيب	إىل	العامل	اخلاريج	دون	املرور	مبضيق	

هرمز؛	سيمّت	يف	الفجرية،	الواقعة	عىل	حبر	العرب،	إنشاء	حمّطة	للزتّود	بالغاز	الّطبييع	املسال	من	الّسوق	العاملّية،	وذلك	لتوفري	احتياجات	اإلمارات	

املتنامية	من	الغاز،	واليت	تحُقّدر	بنحو	15	% سنويا295	.

					وقالت	مصادر	صناعة	الغاز	يف	اإلمارت	بأّن	أبوظيب	تحُطّور	حاليًا	مشاريع	غاز	مخضة،	من	أبرزها	احلصن	غاز	بالتعاون	بني	أدنوك	ورشكة	

”أوكسسدنتال“ األمريكية	إلنتاج	الغاز	الطبييع	من	حقل	شاه	مبعدل	500	مليون	قدم	مكعبة	يومّيًا،	إضافة	إىل	مّكّيات	من	سوائل	الغاز296	.

من	احتياجات	البالد	من	الطاقة	من	 إلنتاج	7	%  طط	للّتوّسع	يف	استخدام	الّطاقة	الّنظيفة،	تشل	خططًا	لرشكة	”مصدر“  					مكا	مّت	وضع	خحُ

خالل	تنفيذ	مشاريع	معالقة	للطاقة	الّشسّية،	إضافة	إىل	بناء	حمّطات	إلنتاج	الّطاقة	النووية	.

الّدولّية	”ايبيك“،	اململوكة	حلكومة	أبوظيب،	تنفيذ	مرشوع	خط	األنابيب	باستمثارات	بلغت	حوايل	ثالثة	 					وتوّلت	رشكة	االستمثارات	البرتولّية	

مليارات	دوالر،	وتقوم	بتشغيله	رشكة	برتول	أبوظيب	للعملّيات	البرتولية	الربية	”أدكو“،	والتابعة	ألدنوك	.	

					وأشارت	الّتقارير	إىل	أّن	رشكة	االستمثارات	البرتولية	الدولية“ايبيك“ اململوكة	حلكومة	أبوظيب،	تعزتم	بناء	مصفاة	بتلكفة	ثالثة	مليارات	دوالر	

يف	الفجرية	بطاقة	200	ألف	برميل	يومّيًا،	ومن	املقّرر	االنهتاء	مهنا	منتصف	297.2016	

ستدام	من	2.8	مليون	برميل	إىل	3.5	ماليني	برميل	 حالّيًا	عىل	تطوير	حقوهلا	الّنفطّية	لرفع	طاقهتا	اإلنتاجّية	بشلٍك	محُ 					وتعكف	رشكة	”أدنوك“ 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/29078/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D	293
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يومّيا	حبلول	2017،		باستمثارات	تتجاوز	260	مليار	درمه.	ويشل	الّتطوير	حتديث	املنشآت	الّنفطّية	حبقوهلا	الربّية	والبحرّية،	ممتثلة	يف	رشاكت	

”أدكو“ و“أدما“ و“زادكو“ املسؤولة	عن	أكرث	من	90	% من	إنتاج	النفط	والغاز.

				أّما	مرشوع	ضغط	الغاز	يف	حبشان	فتعتربه	ذا	أمهية	إسرتاتيجّية،	حيث	إنه	سيضمن	اسمترارّية	تدّفق	إمدادات	الغاز	إىل	قطاع	الطاقة،	

لملعاجلة	الهنائّية.	ووصلت	املرحلة	األوىل	إىل	 وتشل	املرحلة	األوىل	منه	إنشاء	ثالث	حمّطات	متشاهبة	لضغط	الغاز،	وحتويله	إىل	”جاسكو“ 

أمعال	الّتدشني،	ومن	املقّرر	أن	تدخل	مرافق	ضغط	الغاز	اخلدمة	قريبًا.	أّما	املرحلة	الّثانية	من	املرشوع	فسرتفع	مّكيات	الغاز	املستدامة	إىل	2.1	

مليار	قدم	مكعبة	يومّيًا	عن	طريق	تركيب	احملطة	الّرابعة	لضغط	الغاز،	وحسب	ترصحيات	بعض	املسوئلني؛	من	املتوقع	ترسية	العقد	خالل	الفصل	

األول	من	عام	2013	عىل	أن	يكمتل	املرشوع	خالل	الفصل	الثالث	من	عام	2015.

لزيادة	إنتاج	الّنفط	100	ألف	برميل	يومّيا	يف	2016،	 					وذكرت	املصادر،	أّن	هناك	مرشوعات	لتطوير	وزيادة	اإلنتاج	من	حقل	”زامك	السفيل“ 

الذي	يتضّمن	أمعال	احلفر	عىل	جزيرتني	صناعيتني	جيرى	 عىل	تطوير	حقول	جديدة،	مهنا	سطح	”الرازبوت“  فميا	تعمل	رشكة	”أدما	العاملة“ 

حاليًا	تشييدمها.	مكا	جيري	العمل	إلقامة	منشآت	عىل	جزيرة	زركوه	ملعاجلة	وتزين	وحشن	100	ألف	برميل	يومّيا	من	خام	سطح	الرازبوت298.		

					هذا،	وقّدر	صندوق	الّنقد	الدويل	إمجايل	عائدات	اإلمارات	من	صادرات	النفط	والغاز	ومنتجات	البرتول	بنحو	667	مليار	دوالر	خالل	الفرتة	

من	عام	2012	حت	عام	2017،	واكنت	تقديرات	سابقة	ألوبك	أشارت	إىل	أن	االحتياطيات	اإلماراتية	من	النفط	تبلغ	97.8	مليار	دوالر	برميل.	

وال	توجد	بيانات	حكومّية	دقيقة	ميكن	الّرجوع	إلهيا	بشأن	احلجم	احلقييق	لعائدات	النفط	لعام	2012	واملبالغ	احملوله	مهنا	للصناديق	الّسيادّية	

االستمثارّية.	ولكن	مّما	سبق	رسده،	فيبدو	أّنه	من	اآلمن	القول	بأن	اعمتادّية	االقتصاد	اإلمارايت	عىل	القطاع	النفيط	لن	تتقّلص	يف	املستقبل	

القريب	إىل	املتوسط،	بل	إهّنا	تّتجه	حنو	اإلزدياد	بشلٍك	متوّسع.	

الصناديق	 بلغ	إمجايل	أصول	 العربّية	من	حيث	أصول	صناديقها	االستمثارّية،	حيث	 الّدول	 اإلمارات	قامئة	 الّصدد،	تصّدرت	 		ويف	هذا	 	 	 	

االستمثارية	اإلماراتية	811.7	مليار	دوالر	طبقًا	لتقديرات	معهد	صناديق	الرثوة	الّسيادّية299،	وتضّم	لكا	من	جهاز	أبوظيب	لالستمثار	ومؤسسة	

االستمثار	بديب،	ورشكة	االستمثارات	البرتولية	الدولية“إيبيك“،	ورشكة	مبادلة	للتمنية،	وجهاز	رأس	اخلمية	لالستمثار.	وتصّدر	جهاز	أبوظيب	

لالستمثار	قامئة	صناديق	الرثوة	الّسيادّية	العربّية	مع	هناية	العام	2011م،	وهو	ثالث	أكرب	صندوق	سيادي	يف	العامل	بعد	الّصندوق	الّسيادي	

تريليون	دوالر.	 	5.1 والبالغة	 العاملّية	 الّسيادّية	 الّصناديق	 %12.8	من	جحم	 تحُشلك	 مليار	دوالر	 	627 بقمية	 والرّنوجي،	حيث	مّض	أصولًا	 للّصني	

الّصناديق	 هذه	 مؤّكدة	حول	أجحام	 توجد	مصادر	 وال	 الّسيادّية،	 استمثارات	صناديقها	 تحُفصح	رمسّيًا	عن	جحم	 ال	 اإلمارات	 دولة	 أّن	 ويحُذكر	

الّسيادّية،	مّما	جيعل	معلّية	حتليل	وتدقيق	هذه	األرقام،	بأّي	نوع	من	الّشفافية	أو	الّدقة،	معلية	شبه	مستحيلة.

البطالة

عّدل	البطالة	بني	املواطنني	اإلماراتيني	٪20.8،	مقابل	٪3.2	لغري	املواطنني،	يف	وقٍت	بلغ	فيه	املحُعّدل	بني	املواطنات	٪28.7	مقابل	17.5٪	 					بلغ	محُ

البطالة	 تديّن	مستوى	 من	 الّرمغ	 	٪300.4.6	وعىل	 بنسبة	 (مواطنون	ومقميون)  الّدولة	 العام	يف	 البطالة	 عّدل	 محُ يحُقّدر	 فميا	 الّذكور،	 املواطنني	 بني	

عّدل	البطالة	بني	املواطنني	إىل	الّربع	يف	دولة	من	املفرتض	أن	يكون	هناك	فائضا	يف	األمعال؛	يحُشري	إىل	تواجد	خلل	 اإلمجايل،	إاّل	أّن	اقرتاب	محُ

بنيوي	يف	تركيبة	سوق	العاّمل	والّساكن.		

عّدل	املشتغلني	خالل	عام	2011	بلغ	62.9٪	 					وأظهر	الكتاب	اإلحصايئ	الّسنوي	لعام	2011م،	والّصادر	عن	املركز	الوطين	لإلحصاء،	أّن	محُ
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عّدل	املشتغلني	بني	املواطنني	ليبلغ	25.5٪،	 عىل	مستوى	الّدولة،	فميا	ارتفع	بني	الذكور	إىل	٪77.8،	وانفض	بني	اإلناث	ليبلغ	٪28.4،	وتدىن	محُ

عّدل	املشتغلني	بني	املواطنني	الذكور	مقابل	املواطنات	بيق	مرتفعًا،	إذ	يبلغ	٪36.7	بالنسبة	لملواطنني	الذكور،	مقابل	13.9٪	 لكن	مع	ذلك،	فإّن	محُ

بالنسبة	لملواطنات	اإلناث.

عّدل	املشتغلني	من	غري	املواطنني	ليصل	إىل	٪70.6،	ووصل	املحُعّدل	عند	الذكور	من	غري	املواطنني	إىل	٪83.7،	فميا	وصل	بني	اإلناث	 					وارتفع	محُ

غري	املواطنات	إىل	34.1٪.

	فرصًا	وفرية	ميكن	أن	تستوعب	بطالة	املواطنني،	 					ومّما	يثري	خرباء	قضايا	البطالة	يف	اإلمارات؛	أّن	سوق	العمل	احلكويم	أو	اخلاص	يشدحُ

لكن	ما	يعوق	ذلك	وفق	اخلرباء	االقتصاديني؛	عّدة	أسباب،	أوهلا	العاملة	املواطنة	اليت	ال	تحُقبل	عىل	لّك	أنواع	الوظائف،	بل	تحُرّكز	عىل	العمل	يف	

اجلهات	احلكومّية،	أو	األمعال	اإلدارّية،	باإلضافة	اىل	أّن	القطاع	اخلاص	ال	يحُقّدم	املزايا	واحلوافز	املالّية	اليت	يحُقّدمها	القطاع	احلكويم،	حاله	حكال	

الوضع	يف	بايق	دول	جملس	التعاون.	

					ويف	هذا	املجال،	فقد	معدت	اهليائت	املتخّصصة	احلكومّية	إىل	عقد	وتنظمي	العديد	من	معارض	الّتوظيف	اليت	هتدف	بالّدرجة	األوىل	إىل	

خفض	معّدالت	البطالة	بني	املواطنني،	ورفع	نسبة	التوطني	يف	القطاع	اخلاص،	إىل	جانب	براجم	وزارة	العمل	اليت	هتدف	إىل	استقطاب	املواطنني	

عرب	برناجم	املنشآت	الّصغرية	واملتوسطة،	وبرناجم	امحلاية	من	التعّطل،	وبرناجم	تطوير	اخلدمات	املحُقّدمة	لملتعاملني،	وبرناجم	تطوير	التفتيش،	

وبرناجم	تطوير	معل	واكالت	التوظيف	اخلاصة،	وبرناجم	املرصد	اخلليجي	ملعلومات	سوق	العمل،	وبرناجم	إدارة	دورة	العمل	التعاقدي.	لكن	يرى	

الكثري	بأّن	هذه	الرباجم	واملعارض	تبىق	نفقات	ال	تتبعها	خطط	وبراجم	معلّية	حيوّية	جاذبة،	وال	تتطّرق	إىل	جوهر	اخللل	يف	سوق	العمل.	وتشري	

البيانات	الصادره	يف	عام	2012	أن	نسبة	التوطني	يف	القطاع	احلكويم	االحتادي	ال	يتعّدى		٪53	،	واجلدير	بالذكر	أن	نسبة	التوطني	يف	القطاع	

اخلاص	ال	يتعّدى	يف	أعىل	معّدالهتا	نسبة1.5%.	

الميزانية العامة للّدولة
اإليرادات العامة ومصادرها

ورسوم	 ”أبوظيب	وديب“،	 تقّدمها	احلكومات	احمللية	 اليت	 العامة	 املسامهات	 أمّهها	 عّدة	مصادر،	 من	 االحّتادية	 العامة	 اإليرادات	 تتكّون	 	 	 	 	 	

اخلدمات	اليت	تحُقّدمها	اجلهات	االحّتادية،	وعوائد	أرباح	استمثارات	احلكومة	االحّتادية.	وتسىع	احلكومة	االحّتادية	لتمنية	تلك	املوارد	عرب	العديد	

من	اخلطوات،	ولنا	هنا	أن	نرسدها	بإهساب: حتديث	هيلك	رسوم	اخلدمات	يف	احلكومة	االحتادية،	وتطوير	نظام	حتصيل	اإليرادات	اإللكرتونية	أو	

ما	يمسى	الدرمه	اإللكرتوين،	ودراسة	تطوير	رسوم	حّق	االمتياز	االحّتادي	اليت	حتصل	من	الرشاكت	احملتكرة	للخدمات	مثل	رشكيت	االتصاالت	

و“دو“،	واستحداث	أسس	ومعايري	فرض	أو	تعديل	الرسوم	أو	اإلعفاء	يف	احلكومة	االحّتادية،	وإصدار	الّترشيعات	املتعّلقة	باإليرادات	العامة	للّدولة	

والرّضائب	االنتقائية،	وتطوير	رضائب	احّتادية	انتقائّية	حتصل	عىل	بعض	املنتجات	الضارة	بالّصحة	العامة،	ووضع	ضوابط	جديدة	يف	شأن	

مسامهة	احلكومة	االحّتادّية	اليت	ال	حتصل	من	رسوم	وعوائد	مشرتكة	مع	احلكومات	احمللية.	واجلدير	بالذكر	أن	االمارات	مازالت	يف	مرحلة	

دراسة	وترّدد	يف	تطبيق	الرّضائب	املبارشة	أو	غري	املبارشة	يف	الّدولة،	وتوّجهات	احلكومة	اإلحتادية	تشري	إىل	عدم	رغبهتا	يف	فرض	رضائب	

يف	الوقت	الراهن،	مع	العمل	أن	ما	يمّت	فرضه	من	رسوم	عالية	عىل	اخلدمات	يف	القطاعات	املختلفة	مقارنة	مع	دول	جملس	التعاون	يحُعّد	شلكًا	من	

أشاكل	الرضيبة،	وإْن	اكن	يمّت	إقراره	بصيغة	رسوم.	واقتصادّيًا،	يعترب		استخدام	مبدأ	الرضيبة	أكرث	شفافية	وإنصافًا	مما	هو	هيلع	نظام	الّرسوم،	

وإّن	التحول	التدرجيي	من	مبدأ	فرض	الرسوم	إىل	مبدأ	الرضيبة	يحُعّد	شلكًا	من	أشلك	اإلصالح	االقتصادي،	وهو	يفيد،	ال	يرض.	ولكن	مكا	هو	

احلال	يف	بايق	دول	اخلليج؛	تبىق	رضيبة	الّدخل	عقدة	ذهنّية	ترتّدد	لّك	دول	اخلليج	يف	تطبيقها.	
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					ويبلغ	إمجايل	اإليرادات	الّنقدّية	للحكومة	االحّتادية،	وفقا	ملزيانية	2012م،	حنو	4	.41	مليار	درمه301،	ويه	موّزعة	وفقا	ملصادرها	عىل	النحو	

العوائد	املتنّوعة،	ويه	عبارة	عن	أرباح	االستمثارات	وعوائد	املرصف	املركزي	ورسوم	 أوال:رسوم	اخلدمات	اليت	تقّدمها	الوزارات،	ثانيًا:  التايل: 

حّق	االمتياز	االحّتادي	وإيرادات	أخرى،	وثالثًا	مسامهات	احلكومة	احمللية	”أبوظيب	وديب“.	مع	العمل	أّن	إيرادات	احلكومة	االحّتادّية	ال	ترتبط	

ّددًا	من	بعض	احلكومات	احمللّية،	وليس	من	نطاق	صالحياهتا	متابعة	 مبارشة	بأسعار	الّنفط	العاملي،	ذلك	أن	احلكومة	االحّتادية	تتلىق	دمعًا	حمحُ

تذبذب	أسعار	النفط	اخلام،	وهو	دور	مقصور	عىل		احلكومات	احمللّية.	

أوجه نفقات الميزانية االتحادية 2012 
ّدرت	إيرادات	 ّدرت	مرصوفات	املزيانّية	العامة	لالحّتاد	عن	الّسنة	املالية	2012	مببلغ	41.8	مليار	درمه	مقابل	41		مليار	درمه	لعام	2011،	وقحُ 				قحُ

ّدرالعجز	لعام	2012	مببلغ	 املزيانّية	العامة	لإلحتاد	عن	الّسنة	املالّية	2012	مببلغ	41.4	مليارا	درمه	.	مقابل	40.6	مليار	درمه	لعام	2011،	وقحُ

400	مليون	درمه	مقابل	جعز	مماثل		لعام	2012م.		

					ووفقًا	لقانون	املزيانّية،	فإّن	إمجايل	مرصوفات	الّشؤون	احلكومّية	تبلغ	17.5	مليار	درمه	مهنا	6.1	ملياردرمه	لوزارة	الدفاع.	و6.8	مليار	

درمه	لوزارة	الداخلية.	

					وتبلغ	مرصوفات	البنّية	الّتحتّية	واملوارد	االقتصادّية	1.6	مليار	درمه،	مهنا168.3		مليون	درمه	ملرصوفات	وزارة	االقتصاد	و724.6	مليون	

درمه		لوزارة	األشغال	العامة	و287.1	مليون	درمه	لوزارة	البيئة	واملياه.

					وتبلغ	امجايل	مرصوفات	التمنية	االجمتاعية	15.7	مليار	درمه		مهنا	4.7	مليار	درمه	لوزارة	الرتبية	والتعلمي،	و	1.3	مليار	درمه	جلامعة	

االمارات.	و3.0	مليار	درمه		وزارة	الصحة.	و459.4	مليون	درمه	وزارة	العمل.	و2.6	مليار	وزارة	الشؤون	االجمتاعية.	و	410.3	مليون	درمه	

اهليئة	العامة	للشؤون	اإلسالمية	واألوقاف.

					وتبلغ	إمجايل	األصول	املالّية	واالستمثارات	املالّية	2.0	مليار	درمه.	وفميا	يتعّلق	بإيرادات	املزيانّية	فقد	بلغت	مسامهة	إمارة	أبوظيب	14.3	

مليار	درمه.	ومسامهة	إمارة	ديب	1.5	مليار	درمه.	وبلغت	إيرادات	الوزارات	25.3	مليار	درمه.	

				وهيلع،	فلقد	استحوذ	قطاع	اخلدمات	االجمتاعّية	عىل	٪47	من	إمجايل	املزيانّية	االحّتادية	للعام	2012	مببلغ	قدره	19.7	مليار	درمه،	ويضّم	

هذا	القطاع	الّتعلمي	العام	والتعلمي	العايل	والصحة	والعمل	والشؤون	االجمتاعية	والشؤون	اإلسالمية	والثقافة	والشباب	وتمنية	املجمتع،	وبرناجم	

الشيخ	زايد	لإلساكن،	إضافة	إىل	املنافع	االجمتاعّية	األخرى.

					واستحوذ	قطاع	الّتعلمي	عىل	%20	من	إمجايل	املزيانّية	مببلغ	8.2	مليار	درمه.	فميا	استحوذ	قطاع	الّشؤون	احلكومّية	الذي	يضّم	الّدفاع	

والّداخلّية	والعدالة	والّشؤون	اخلارجّية	وإدارات	احّتادية	أخرى	عىل	٪42	من	إمجايل	املزيانّية	االحّتادّية	مببلغ	17	مليارًا	و500	مليون	درمه.

					واستحوذت	نفقات	البنية	الّتحتّية	عىل	%4	من	امجايل	املزيانّية	مببلغ	قدره	1.6	مليار	درمه.	الستمكال	مرشوعات	مباين	الوزارات	والّطرق	

والّصيانة.	

					مكا	استحوذ	قطاع	الكهرباء	واملاء	عىل	%12	من	إمجايل	املزيانّية	مببلغ	قدره	5	مليارات	درمه.	الستمكال	توّسعات	الّشبكة	الكهربائّية	ومواكبة	

زيادة	الّطلب	املسمتر	عىل	خـدمات	املاء	والكـهرباء	يف	بعض	اإلمارات.

					واجلدير	بالذكر	هو	أن	املزيانّية	االحّتادّية	ال	تتضّمن	إيرادات	النفط،	وال	أرباح	الرّشاكت	اخلاصة	التابعة	للحكومة	االحّتادّية	واحلكومات	
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احمللّية،	وال	الصناديق	الّسيادّية	الّتابعة	للحكومات	احمللّية،	وال	يشل	اإلنفاق	األموال	اليت	تستخدم	يف	دمع	املزيانّيات	العمومّية	للهيائت	احلكومّية	

ّقق	خسائر،	وال	تشل	هذه	األرقام	أيضًا	اإليرادات	الكبرية	اليت	حتققها	األهسم	اإلماراتّية	من	األصول	األجنبّية	اململوكة	 ذات	الّصلة	اليت	حتحُ

للقطاع	العام.

					مكا	وأّن	نفقات	اخلدمات	يف	مزيانية	احلكومة	االحّتادية	مثل	الّشوئن	االجمتاعّية	والتعلمي	والصحة	واجلامعات	والرشطة	والدفاع	ليست	دقيقة.،	

فهي	ال	تشل	نفقات	أخرى	مخضة	تنفقها	احلكومات	احمللّية،		وتتجاوز	أحيانًا		نفقات	احلكومة	االحّتادية.	مكا	ال	تشل	املزيانّية	االحتادّية	إيرادات	

الّنفط	اخلام،	ويعّد	من	األرسار	غري	املرصح	هبا	للتداول	أو	النرش	للجمهور	أو	حت	لدى	املجالس	الّترشيعّية.	

					وبقراءٍة	رسيعة	ملرشوع	املزيانية	العامة	لالحتاد	2012،	يّتضح	أن	احلكومة	حجنت	من	جانٍب	يف	حتقيق	التوازن	بني	اسمترار	اإلنفاق	الّتمنوي	

مبعّدالٍت	مرتفعة،	ومن	جانٍب	آخر	اسمتّرت	يف	الّسيطرة	عىل	العجز	إىل	أقىص	حّد	ممكن	عند	مستوّيات	مقاربة	ملرشوع	مزيانّية	عام	2011	بواقع	

حنو	400	مليون	درمه.	وهو	ميّثل	أقل	من	%1	من	إمجايل	الّنفقات	التقديرّية	مبرشوع	املزيانّية	االحّتادية	لعام2012.		

	املزيانّية	االحّتادية	عرب	احلكومات	احمللّية،	وخاصة	أبوظيب	وديب	 					ال	ميكن	تقدير	إمجايل	نفقات	اإلمارات	مبعزل	عن	نقفاٍت	مخضة	تفوقحُ

االحّتادّية	 بالذكر،	تسىع	احلكومة	 مليار	درمه302.	واجلدير	 	32.3 2012	مببلغ	 لعام	 ّدرت	مزيانّية	حكومة	ديب	وحدها	 قحُ والشارقة،	ومثال	ذلك	

للّتنسيق	مع	احلكومات	احمللية	للعمل	عىل	نرش	بيانات	املزيانّية	املجمعة	للجمهور،	مما	تعكس	الّصورة	احلقيقّية	حلجم	اإلنفاق	يف	دولة	اإلمارات،	

2011	مببلغ	 لعام	 الدويل	املزيانية	املجمعة	لإلمارات	 النقد	 ولكن	املرشوع	يواجه	بعض	الصعوبات	من	احلكومات	احمللية.	هذا	وقّدر	صندوق	

401.5	مليار	درمه،	وإيرادات	قدرها	440.1	مليار	درمه،	بفائض	قدره	38.6	مليار	درمه.		وجتدر	اإلشارة	إىل	أن	البيانات	املالّية	الّرمسّية	يف	

اإلمارات؛	تحُقّلل	من	القّوة	احلقيقّية	للمّتويالت	العامة،	حيث	أن	جزءًا	من	عائدات	النفط	يف	أبوظيب	ال	يمّت	إدراجها	كإيرادات	حالية،	وإمنا	يمّت	حتويله	

مبارشة	إىل	صناديق	الرثوة	الّسيادّية.

صّدر	للّنفط	يف	العامل،	حّققت	فائضًا	مالّيًا	باملزيانية	املجمعة	قدره	38.6	مليار	درمه303،	وبنسبة	 					مكا	أرشنا،	فإّن	اإلمارات	ثالث	أكرب	بلد	محُ

%2.9	من	الناجت	احمليل	اإلمجايل	يف	2011،	حيث	دفع	اإليراد	املرتفع	للنفط	اخلام	إىل	زيادة	اإلنفاق	احلكويم،	حسب	ما	أظهره	مؤّخرًا	تقرير	

صندوق	النقد	الّدويل	وبيانات	احلكومة304.		ورمغ	ذلك،	فإّن	الفائض	املجّمع	لعام	2011	اكن	جزءا	بسيطًا	من	الفوائض	اليت	حّققت	قبل	األزمة	

املالية	األخرية،	والذي	بلغ	متوسطه	167	مليار	درمه	سنوّيًا	يف	الفرتة	من	2006	وحت	عام	2008وفق	بيانات	صندوق	النقد	الدويل.	

				وأظهرت	بيانات	صندوق	النقد	الدويل	أن	اإلنفاق	احلكويم	املجّمع	يف	اإلمارات	ثاين	أكرب	اقتصاد	عريب	ارتفع	مبا	يزيد	عن	%19		ليصل	

إىل	أعىل	مستوى	عىل	اإلطالق	عند	401.5	مليار	درمه	يف	2011،		ويزياده	قدرها	%56	عن	مستوى	اإلنفاق	لعام	2008.	وارتفعت	اإليرادات	

املجّمعة	41	يف	املائة	إىل	440.1	مليار	درمه،	مسلة	أعىل	مستوى	يف	3	سنوات،	حيث	شلّك	دخل	النفط	والغاز	ما	يزيد	عن	82	يف	املائة	مهنا،	

حسب	تقرير	الصندوق	الذي	نرشه	بعد	الّتشاور	مع	احلكومة.	ونتيجة	لذلك،	ارتفع	جحم	اإلنفاق	العام	وبلغ	نصيب	الفرد	من	الدخل	القويم	48200	

ع	 ّ دوالر،	ويعترب	من	أعىل	املعّدالت	يف	العامل.	وتوقع	حمّللون	يف	استطالعات	لرويرتز	يف	مارس	2012	أن	تمتّكن	اإلمارات	من	حتقيق	فائض	مجمحُ

يف	املزيانية	بنسبة	5.9	% من	الناجت	احمليل	اإلمجايل	يف	2012305.	

	احلكومة	عىل	وضع	الّتصّور	العام	آللّية	إدارة	مكتب	الّدين	العام	املرتقب،	وحبسب	 					وانتظارًا	إلعمتاد	قانون	الدين	العام	يف	اإلمارات،	تعكفحُ

مصادر	وزارة	املالّية؛	فإّن	جحم	الدين	العام	املرتتب	عىل	احلكومة	االحتادية	ضئيل	يف	الوقت	الّراهن،	وال	يحُشلّك	أزمة	مالّية،	باملقارنة	مع	الّناجت	
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   فتبقى مسألة الّديون المترتبة، خاصة على الشركات شبه الحكومية في دبي، 
مصدر قلق 
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احمليل	اإلمجايل	للّدولة،	ومل	يمت	ذلك	عرب	وزارة	املالّية	مبارشة،	ولكن	عرب	بعض	املؤّسسات	اخلاصة	املسامهة	فهيا	للحكومة	اإلحتادية.	وجتدر	

اإلشارة	إىل	أّن	االلزتامات	املرتّتبة	عىل	احلكومات	احمللّية	ال	تندرج	مضن	الّدين	العام	احملسوب	عىل	احلكومة	االحّتادّية،	فللّك	إمارٍة	سياسهتا	

واستقاللّيهتا	يف	هذا	الّشأن.

					هذا	واجلدير	بالذكر	أّن	صندوق	النقد	الدويل	قّدر	إمجايل	الّدين	اخلاريج	عىل	اإلمارات	47.2	مليار	دوالر	يف	2010،	و41.0	مليار	دوالر	

يف	2011،	ويتوقع	بلوغه	39.0	مليارًا	يف	2012،	و39.5	مليارًا	يف	2013.	ولكن	يحُقّدر	بعض	اخلرباء	االقتصاديني	جحم	الديون	مبا	هو	أكرب	من	

ذلك	بكثري،	حيث	يمّت	تقدير	ديون	حكومة	ديب	أو	الرّشاكت	املرتبطة	هبا	بأكرث	من	100	مليار	دوالر،	فضلًا	عىل	أّن	حكومة	ديب	رّصحت	أن	ديوهنا	

بلغت	80	مليار	دوالر.	وال	تتوّفر	إحصاءات	دقيقة	حملّية	مستقّلة	ميكن	الّرجوع	إلهيا	يف	هذا	الّسياق.	ومن	هذا	املنطلق،	فتبىق	مسألة	الّديون	

املرتتبة،	خاصة	عىل	الرشاكت	شبه	احلكومية	يف	ديب،	مصدر	قلق،	نظرًا	للتكّهنات	حول	جحمها	اهلائل،	وغياب	الّشفافية	حوهلا..				

حجم الّتحويالت للخارج وتوّجهاتها
					وصل	جحم	حتويالت	الوافدين	خارج	الّدولة	بهناية	2012	إىل	12.9	مليار	دوالر،	مقابل	11.2	مليار	دوالر	يف	هناية	2011	بمنو	نسبته	15	

%.	يف	حني	وصل	إمجايل	جحم	الّتحويالت	خارج	دول	جملس	التعاون	اخلليجي	يف	العام	املايض	إىل	83.0	مليار	دوالر	بمنو	نسبته	12.6%	

نسبة	منو	 أّن	 إىل	 يشري	 ما	 وهو	 املركزي.	 املرصف	 عن	 بيانات	حديثة	صادرة	 وذلك	حبسب	 	،2011 العام	 دوالر	يف	 مليار	 	74.0 مع	 باملقارنة	

الّتحويالت	خارج	اإلمارات	فاقت	نسبة	منو	الّتحويالت	خارج	دول	جملس	التعاون306.	وتشري	التقارير	إىل	أّن	اهلند	حتتّل	املرتبة	األوىل	يف	جحم	

الّسبب	 %،	وأرجع	 	15 2012،	بمنو	نسبته	 العام	 30	مليار	دوالر	يف	 التعاون،	حبجم	حتويالت	وصل	إىل	 الواردة	من	دول	جملس	 الّتحويالت	

الّرئييس	يف	ذلك	إىل	فقدان	الروبية	اهلندية	18	% من	قميهتا	العام	املايض.

 تداعيات االنتفاضات العربّية على اقتصاد االمارات
	اخلرباء	االقتصاديني	بأّن	اإلمارات	استفادت	اقتصاديا	من	االنتفاضات	العربية،	بعد	أن	توّجهت	العديد	من	الرشاكت	املقمية	يف	 				يعتقد	بعضحُ

دول	الّربيع	العريب	للبحث	عن	مالذ	آمن	الستمثاراهتا،	واكنت	اإلمارات	عىل	رأس	هذه	الوجهات	اليت	استفادت	من	تقاطر	تلك	الرشاكت	عىل	

أراضهيا.	ويرى	هؤالء	اخلرباء	أن	االنتفاضات	العربية	اكن	هلا	تأثري	إجيايب	عىل	اقتصاد	اإلمارات،	مّما	أدى	إىل	انتعاش	ملحوظ	يف	عّدة	قطاعات،	

اكن	مهنا	القطاع	املرصيف،	عرب	تنايم	الودائع،	نتيجة	الرتفاع	الّتحويالت،	والقطاع	العقاري	الذي	هشد	حتّسنًا	عقب	الثورات	العربية307.

				وتواترت	األخبار	حول	حتويل	عدد	من	رجال	أمعال	ينمتون	لدول	الثورات	العربّية	استمثاراهتم	إىل	اإلمارات،	واليت	تحُقّدر	مبليارات	من	الدوالرات،	

باعتبارها	مناخًا	أكرث	أمنا	وجذبا	لالستمثار،	وما	تمتتع	به	من	استقرار	سيايس	وأمين	وتوّجهات	سياسة	اإلمارات	غري	املؤّيدة	لالنتفاضات	

العربّية،	مع	العمل	أن	املرصف	املركزي	اإلمارايت	نىف	استقبال	أية	تدفقات	نقدّية	من	تلك	الّدول.		

					ويرى	احملّللون	أنه	عىل	الّرمغ	من	صعوبة	تتّبع	هذه	األموال	يف	ظّل	الّنيف	الّرمسي،	إال	أن	بصامهتا	واحضة،	سواء	يف	حركة	الّنشاط	الّتجاري	

والّسيايح،	أم	اإلقبال	عىل	رشاء	العقارات	وارتفاعها	يف	بعض	اإلمارات.	بالرمغ	من	إجحام	أو	حتّفظ	املصارف	احمللّية	مؤخرًا	يف	معليات	

المّتويل	واإلقراض	العقاري.	

http://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-01-06-1.1797822		306
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اإلماراتية	بتارخي	1	إبريل	2012م،	ويف	إشارة	إىل	تقرير	املجلس	العاملي	للّسياحة	والّسفر	الذي	توّقع	أن	يصل	 				وذكرت	حصيفة	”البيان“ 

إمجايل	االستمثارات	الّسياحّية	يف	دولة	اإلمارات	بهناية	عام	2012		إىل	85.4	مليار	درمه،	مقابل	76.5	مليار	درمه	بهناية	عام		2011،	بزيادة	

تصل	إىل	حوايل	9	مليارات	درمه	عن	العام	املايض308.	

				هذا	وقد	بلغ	إمجايل	ترّصفات	الوحدات	الّسكنية	يف	ديب،	خالل	الربع	األول	من	عام	2012م،	3805	إجراء،	وبلغت	قميهتا	4.57	مليار	درمه،	

حمققة	منوًا	بنسبة	%7.5	مقارنة	بالربع	األول	من	2011،	وفقًا	لدائرة	أرايض	ديب.

					وتشري	اإلحصاءات	أن	ديب	هشدت	منّوًا	إمجالّيًا	يف	إجراءات	معلّيات	البيع	للوحدات	الّسكنّية	خالل	الّربع	األول	من	العام	2012	لنحو	3261	

اجراء	بمنو	نسبته	%50			مقارنة	بـ2167	إجراء	للفرتة	نفهسا	من	عام	2011،	فميا	بلغت	قمية	البيع	للوحدات	الّسكنّية	حنو	3.82	مليارات	درمه	

بمنو	نسبته	%39.7	مقارنة	بـ2.76	مليار	درمه	للربع	األول	من	2011م309	.

					وهشدت	قروض	بنك	اإلمارات	ديب	الوطين	يف	هناية	الّربع	األول	من	2012	استقرارًا	كبريًا	مقارنة	مبستويات	هناية	عام	2011م،	حيث	بلغت	

204.1	مليار	درمه.	ووصلت	ودائع	العمالء	إىل	208.5	مليارات	درمه،	بزيادة	قدرها	%8	عن	جحم	ودائع	العمالء	هناية	2011310.	

					وأظهرت	بيانات	أكرب	البنوك	الوطنّية	مالءة	بنك	أبوظيب	الوطين	أرباحا	صافية	بلغت	1.04	مليار	درمه	خالل	الربع	األول	من	عام	2012	،مقابل	

927	مليون	درمه	للربع	األول	من	عام	2011	بمنو	بلغ	%12		مقارنة	بالربع	األول	من	العام	املايض،	وبمنو	بلغ	%44	مقارنة	بالربع	األخري	من	

2011.	وكشف	بنك	أبوظيب	التجاري	أن	صايف	األرباح	بلغ	802	مليون	درمه	بزيادة	قدرها	%38	عن	الربع	األول	من	عام	2011311	.

التطورات في التشريعات
					عقب	األزمة	املالّية	العاملّية	العاصفة،	عكفت	اإلمارات	عىل	مراجعة	عّدة	مرشوعات	مالّية	واقتصادّية،	والعمل	عىل	ضبط	الّسوق	احمليل	واّتاذ	

خطوات	معلّية	رسيعة	إلنعاش	االقتصاد	احمليل.	بدأت	الّدولة	بضّخ	سيولة	نقدّية	لملصارف،	وخطوات	عديدة	أخرى	لدمع	الرّشاكت	احلكومّية	

املتعرّثة،	وانضافت	إلهيا	حزمة	أخرى	من	املرشوعات	والقوانني،	وليس	من	مانع	أن	نرسدها	بشلك	رسيع	هنا	عىل	سبيل	املثال	ال	احلرص: 

					فقد	مّتت	دراسة	قانون	املعلومات	االئمتانية،	والذي	هيدف	إىل	احلّد	من	املخاطر	االئمتانّية	اليت	تواجهها	املصارف	واملؤسسات	املالّية	واخلدمّية	

العاملة	يف	دولة	اإلمارات.	وقانون	املنافسة	الذي	صدر	يف	عام	2012	الذي	هتدف	احلكومة	من	خالله	إىل	محاية	وتعزيز	املنافسة،	عالوة	عىل	

القانون	 االنطالق	حبامية	 إعادة	 إجرائّية	متّكهنا	من	 املتعرثة	أوضاعا	 للرّشاكت	 الذي	يضمن	 اإلفالس	 وقانون	 املامرسات	االحتاكرّية،	 ماكحفة	

الذي	مينحها	مهلة	مناسبة	لتوفيق	أوضاعها	بعيدًا	عن	املالحقات	القضائّية،	ومرشوع	قانون	الدين	العام	يسىع	املحُرّشع	من	خالله	إىل	التنسيق	

مع	احلكومات	احمللّية	وحرص	وضبط	سوق	الدين	العام	الّداخيل	واخلاريج،	وحتديد	إطاره	ورشوطه،	ومرشوع	قانون	االستمثار	األجنيب	الذي	

أحضى	يف	مراحله	األخرية،	ومبوجبه	ستحمس	اإلمارات	لملستمثر	األجنيب	بالمتّلك	الاكمل	وفق	أسٍس	ورشوط	حمّددة،	ومرشوع	قانون	الرضائب	

والذي	مّت	اخضاعه	لمّك	هائل	من	الّدراسات	واخلربات،	وأصبحت	الصورة	واحضة	بشأنه،	لكن	يبىق	الّشق	الّسيايس	الذي	مل	يعمتد	تارخي	إقراره	

بعد،	ومرشوع	قانون	التمنية	الصناعّية	اجلديدة،	ومرشوع	قانون	املشاريع	الصغرية	واملتوسطة	الذي	هيدف	إىل	تنظمي	وتطوير	قطاع	ريادة	األمعال	

يف	الّدولة	ودمع	املشاريع	واملنشآت	الصغرية	واملتوسطة	لملواطنني،	وتعزيز	دورمه	يف	دخول	القطاع	اخلاص،	ومرشوع	قانون	الرشاكت	اجلديد،	

والذي	يضمن	عدم	حتديد	حّد	أدىن	لرأمسال	الرشكة	ذات	املسؤولّية	احملدودة،	وتويل	جملس	الوزراء	بأن	يصدر	قرارًا	بزيادة	حصة	الرشيك	

األجنيب	عىل	%49	من	رأمسال	الرشكة	يف	بعض	األنشطة	التجارية.		
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					وتشري	هذه	االجراءات	أّن	الّدولة،	معومًا،	ماضية	يف	طريق	االنفتاح	عىل	االستمثار	األجنيب	والقطاع	اخلاص،	وأن	النظرة	بدأت	تسود	بأن	

األزمة	املالّية	اليت	عصف	يف	2009	و2010	أحضت	رسابا	مؤقتا	ما	لبث	وأن	اختىف،	وما	انفكت	أن	عادت	اإلمارات	إىل	المنو	وتصدُّر	عناوين	

األخبار	االقتصادّية.	وقد	تكون	هذه	أّول	أجراس	اخلطر،	حيث	مل	تدر	مناقشة	جّدية،	واعرتافات	رمسّية	حول	أسباب	واخفاقات	األزمة	املالّية	يف	

اإلمارات،	عىل	الرمغ	ن	من	كرب	جحمها	وتداعياهتا.	ولكن	الديون	العالية	عىل	الرشاكت	شبه	احلكومّية	(بالذات	يف	ديب)،	خاصة	وأن	الكثري	

من	هذه	الديون	متلكها	أطراف	خارجّية،	وال	يحُعرف	مداها	احلقييق،	باإلضافة	إىل	األسعار	العالية	نسبّيًا	املطلوبة	لربميل	النفط	ملعادلة	املزيانية	

(84	دوالر	امرييك	للربميل	وفق	إحصائيات	صندوق	النقد	الدويل)،	لّك	ذلك	يبىق	شبحًا	دامئًا	يحُذّكر	بأّن	المّنو	املحُّطرد	يف	اإلمارات	بحُيَن	أساسًا	

عىل	اسهتالك	ثروة	ناضبة،	ورصف	إيراداهتا	عىل	مشاريع	ال	زالت	هيئة	احملّلفني	معلقة	حول	قميهتا	التمنوّية،	خاصة	فميا	يتعّلق	بقضية	اخللل	

الساكين	املتفامق	الذي	يرتتب	من	الكثري	من	هذه	املشاريع	العقارية	واخلدماتية،	والذي	سنناقشه	بإهساب	يف	اجلزء	املتعلق	باخللل	الساكين.

	

  لم تدر مناقشة جّدية، واعترافات رسمّية حول أسباب واخفاقات 
األزمة المالّية في اإلمارات 
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3.4 التطورات االقتصادية في مملكة البحرين

				تعّرض	االقتصاد	البحريين	إىل	عّدة	هّزات	يف	الثالثة	األعوام	األخرية،	بدءًا	باألزمة	االقتصادّية	العاملّية	اليت	عصفت	بالقطاع	املايل،	وانهتاء	

باألزمة	الّسياسّية	اليت	تعيشا	اململكة	الصغرية	منذ	اندالع	احلركة	االحتجاجية	يف	فرباير	2011.	وعىل	الرمغ	من	أّن	معّدل	المّنو	االقتصادي	يف	

اململكة	قد	هشد	تراجعًا	ملحوظًا،	إال	أنه	إمجالًا	مل	يتعّرض	االقتصاد	ألية	اهنيارات	اكرثّية	بعد،	حيث	إّن	ارتفاع	أسعار	الّنفط	العاملّية	قد	حّد	من	

مضاعفات	األزمة	املالّية	وتداعياهتا	عىل	عائدات	الّدولة.	ولكن	المّنو	املحُّطرد	يف	اإلنفاق	والّدين	العام،	يف	مقابل	االعمتادّية	شبه	املطلقة	عىل	إيرادات	

الّنفط؛	تحُنذر	بتضاعف	املخاطر	االقتصادية	واملالية	يف	األعوام	املقبلة.	وفميا	ييل	سنستعرض	أمه	املؤرشات	االقتصادّية	لململكة.

الناتج المحلي الحقيقي
					يحُقّسم	إمجايل	الّناجت	احمليل	لململكة،	مكا	بقية	دول	اخلليج،	إىل	الناجت	احمليّل	العائد	اىل	اهليدروكربونات	(أي	النفط	والغاز	وما	يتصل	

األرقام	 الناجت	احمليل	اجلاري	حسب	 تقارب	٪70	من	إمجايل	 يحُشلّك	األخري	نسبة	 لغري	اهليدروكربونات،	حيث	 العائد	 والّناجت	احمليل	 هبام) 

أكرب	نسبة	من	عائدات	الناجت	احمليل	 املسلة	للعام	2011.	وتشلك	القطاعات	غري	املرصفية	(الصناعة،	النقل	واإلتصاالت،	التجارة،	العقارات) 

لغري	اهليدروكربونات	(ما	يقارب	٪75)،	بيمنا		يشلك	القطاع	املرصيف	٪19		من	عائدات	الناجت	احمليل	لغري	اهليدروكربونات.	
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الناتج المحلي االجمالي في البحرين باالسعار  تركيبة: 3.26رسم بياني 
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 المركزي البحريني للبنك 2011التقرير االقتصادي لعام : المصدر

النمو االقتصادي في العامين 2011 و 2012
				اكن	لألزمة	الّسياسّية	األثر	األكرب	يف	العام	2011	عىل	المّنو	االقتصادي،	حيث	هشدت	اململكة	تعطلًا	حذرًا	يف	احلياة	االقتصادية،	إاّل	أن	

العام	2012	هشد	تعافيًا	نسبّيًا،	حيث	أبدى	االقتصاد	البحريين	شياًئ	من	التحّسن،	حسب	التقرير	السنوي	األخري	ملجلس	التمنية	االقتصادي	يف	

اململكة،	والذي	توّقع	يف	تقريره	األخري	أن	يحُسل	االقتصاد	منوًا	بنسبة	٪3.9	يف	العام	2012	نظرًا	لمنو	القطاعات	املالّية	والّصناعّية	وغريها	من	

القطاعات	غري	النفطية،	واليت	بدورها	سلت	ارتفاعًا	بنسبة	٪7.2	خالل	التسعة	األهشر	األوىل	من	العام	2012.	بيد	أن	قطاع	النفط	والغاز	هشد	

  تعّرض االقتصاد البحريني إلى عّدة هّزات في الثالثة األعوام األخيرة 
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تراجعًا	بنسبة	٪5.9	يف	الفرتة	ذاهتا،	نتيجة	خلل	تقين	يف	إنتاج	النفط	من	مصفاة	ابو	سعفة،	واليت	تسامه	يف	ما	يعادل	٪80	من	إمجايل	إيرادات	

قق	العام	2013	 الّنفط	للبحرين.	وقد	قّلل	التقرير	من	اآلثار	النامجة	عن	حركة	االحتجاجات	يف	اململكة،	متوقعًا	أن	تتواصل	وترية	المّنو،	وأن	حيحُ

منوًا	بنسبة	%6.	وجاء	هذا	التوّقع	مغايرًا	لترصحيات	رئيس	البنك	املركزي	البحريين،	والذي	اكن	متحفظًا	يف	توقعاته	يف	نسبة	منو	االقتصاد،	

واليت	تعادل	%4	يف	العام	2013	مقارنة	بنسبة	المنو	املتوقعة	%3.9	للعام	2012.	

عدل	الناجت	احمليل	القويم	باألسعار	الثابتة	5.2	بليون	دينار	حبريين،	أي	منوًا	نسبته	 					واجلدير	بالذكر	هو	أن	االقتصاد	البحريين	ّسل	محُ

3122011	وبيانات	البنك	املركزي	للربع	 للعام	 لململكة	 املركزي	 البنك	 بيانات	 2010	حسب	 ٪4.5	يف	 منو	 بنسبة	 مقارنة	 	2011 ٪2.2	يف	العام	

األول	من	العام	2012	.	وقد	هشدت	قطاعات	الّسياحة	والّصناعة،	باإلضافة	إىل	القطاع	املرصيف،	تراجعًا		كبريًا	أّدى	إىل	هذا	التديّن	يف	الّناجت	

احمليل	القويم	احلقييق،	وذلك	إثر	احلالة	الّسياسّية	واألمنّية	اليت	هشدهتا	اململكة،	مّما	أسفر	عن	حسب	عدٍد	كبري	من	االستمثارات	خارج	اململكة.	

مكا	وتراجع	مؤرش	أسعار	املسهتلكني	بنسبة	٪1.6	يف	العام	2011،	مما	يدّل	عىل	تراجع	العملّية	الّتجارّية.	وقد	بلغت	نسبة	منو	الناجت	احمليل	

لقطاع	اهليدروكربونات	نتيجة	ارتفاع	أسعار	النفط		4.7	٪	عىل	عكس	الرتاجع	الذي	هشده	الناجت	احمليل	لغري	اهليدروكربونات،	والذي	تراجع	

من	٪4.8	يف	العام	2010	اىل	٪2	اىل	2011	نظرًا	لتـأثر	القطاع	الّسيايح	واملايل	بشلٍك	كبري،	إثر	األزمة	االقتصادّية	والّسياسّية	اليت	عصفت	

باململكة	(حسب	بيانات	البنك	املركزي	للعام		2011).

جدول 3.6: الناجت احمليل القويم حسب األسعار الثابتة يف 2011-2008

					
نسبة 
نمو  ال

السنوي 
)2011(

نمو  نسبة ال
السنوي 
)2010(

2011 2010 2009 2008 ثابتة )مليون  قومي حسب األسعار ال ناتج المحلي ال ال
دينار(

3% 2% 632 611 600 605 قطاع النفط والغاز
2% 5% 4582 4489 4280 4129 القطاعات األخرى
3% 6% 3681 3590 3393 3456 القطاعات الغير مالية
4% 11% 871 836 751 758 قطاع الصناعة
11% 6% 509 459 431 386 قطاع النقل و اإلتصاالت
1% 6% 355 351 332 370 قطاع التجارة
-5% 2% 413 436 426 467 قطاع العقارات واألنشطة التجارية
3% 4% 1289 1256 1205 1259 القطاع المالي والمصرفي
6% 3% 791 748 725 689 القطاع الحكومي
2% 5% 5214 5100 4881 4735 ناتج المحلي إجمالي ال

3.6 

	املصدر: تقرير	البنك	املركزي	– املؤرشات	اإلقتصادية	العدد	35	(اصدار	مارس	2012)

					أّما	بالنسبة	إلهسام	القطاعات	املختلفة	يف	منو	الناجت	احمليل	احلقييق؛	فلقد	هشدت	معظم	القطاعات	تراجعًا	ملحوظًا،	خصوصًا	يف	قطاعات	

الّصناعة،	التجارة،	االستمثارات	العقارية	والتجارية،	والبنوك	والرشاكت	املالية	والّسياحة.	فقد	تراجعت	نسبة	مسامهة	القطاع	الصنايع	إىل	30٪	

يف	العام	2011	مقارنة	بنسبة	تعادل	٪39	يف	العام	2010،	مكا	وازدادت	نسبة	مسامهة	القطاع	املايل	واملرصيف	اىل	٪29	بعد	أن	بلغت	نسبة	

أّما	 املركزي	احمليل.	 البنك	 الرمسية	من	 البيانات	 حسب	  (2010) السابق	 العام	 الناجت	احمليل	احلقييق	٪23	يف	 مسامههتا	يف	إمجايل	منو	

فقد	أهسمت	يف	منّو	الّناجت	احمليّل	احلقييق	بنسبة		٪18يف	عام	2011	مقارنة	5٪		 بالنسبة	لقطاع	اهليدروكربونات	(النفط	والغاز	ومشتقاهتا) 

312		عملًا	بأن	بينات	البنك	املركزي	للربع	الثاين	من	العام	2012	– يونيو	2012	تتلف	متامًا	عن	البيانات	السابقة	للسنوات	السابقة	مما	يتيح	جمالًا	للشك	يف	مدى	دقة	البيانات	
ومصداقية	البنك	املركزي	يف	معلوماته،	ذلك	ألنه	مل	توفر	أية	أسباب	الختالف	األرقام.
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يف	العام	2010.	ويأيت	هذا	االزدياد	يف	نسبة	مسامهة	هذا	القطاع	نتيجة	ازدياد	نسيب	يف	إنتاجّية	قطاع	النفط	والغاز،	واالرتفاع	الذي	هشدته	

أسعار	النفط	يف	يف	عام،	حيث	بلغت	111	دوالر	للربميل	الواحد	مقارنة	بسعر	الربميل،	حسب	أسعار	برنت	والذي	بلغ	ما	يقارب	80	دوالر	يف	

العام	2010.	

جدول 3.7: مسامهة القطاعات يف الناجت احمليل القويم

2011 2010 2009 ناتج  قطاعات في نمو ال النسبة المئيوية السهام ال
ثابتة قومي حسب األسعار ال المحلي ال

18% 5% -3% قطاع النفط والغاز
82% 95% 103% القطاعات األخرى
80% 90% -43% القطاعات الغير مالية
30% 39% -5% قطاع الصناعة
44% 12% 31% قطاع النقل و اإلتصاالت
4% 9% -26% قطاع التجارة

-20% 4% -28% قطاع العقارات واألنشطة التجارية
29% 23% -37% القطاع المالي والمصرفي
38% 11% 24% القطاع الحكومي
2% 5% 3% ناتج المحلي نسبة نمو إجمالي ال

3.7 

				وعىل	الرمغ	من	أّن	البنك	املركزي	واجلهات	الّرمسّية	مل	تنرش	البيانات	املحُفّصلة	لعام	2012	بعد،	إاّل	أن	جملس	الّتمنية	االقتصادي،	ويف	

تقريره	األخري	لشر	فرباير	من	العام	احلايل،	أشار	إىل	أّن	المّنو	االقتصادي	يف	البحرين	هشد	تطورًا	ملحوظًا	يف	الّتسعة	األهشر	األوىل	من	

العام	2012م،	حيث	بلغت	نسبة	منو	معدل	إمجايل	الناجت	احمليل	القويم	حسب	األسعار	الثابتة	%4.4	خالل	التسعة	األهشر	األوىل	من	العام	

الثالث	من	 أّن	نسبة	المنو	تراجعت	من	%5.9	يف	الربع	األول	من	العام	2012	اىل	%4.3	يف	الربع	الثاين	و%3.1	يف	الربع	 2012،	بالرمغ	من	

ّرك	األساس	لالقتصاد	يف	 احملحُ العام	2012.	وقد	اكنت	للقطاعات	الصناعية	واالسهتالكّية	واملالّية	(القطاعات	األخرى	عدا	قطاع	النفط	والغاز) 

العام	2012	عىل	عكس	العام	2011،	حيث	اكن	قطاع	النفط	والغاز	احملرك	األساس	لمنو	الناجت	احمليل	القويم	بعد	أن	تأثرت	القطاعات	األخرى	

بشلك	كبري	نتيجة	تدهور	األوضاع	الّسياسّية	واألمنّية.	وقد	تراجع	الّناجت	احمليّل	لقطاع	النفط	والغاز	إثر	خلل	تقين	يف	مصفاة	ابو	سعفة،	واليت	

تشلك	حقل	النفط	األساس	لململكة.	وهشد	هذا	القطاع	تراجعًا	بنسبة	%5.9	يف	العام	2012	مقارنة	بنسبة	منو	بلغت	%3.4	يف	العام	2011.	

أما	القطاعات	األخرى،	فبلغت	نسبة	منّوها	%7.2	يف	األهشر	الّتسعة	األوىل	من	العام	2012	مقارنة	بنسبة	منو	بلغت	%2.1	يف	العام	2011.
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 ايرادات النفط والغاز الطبيعي
88% 

 ايرادات أخرى
12% 

 مصادر إيرادات الحكومة البحرينية: 3.27رسم بياني 
% ,2011 

 وزارة المالية: المصدر

 النفط و الغاز الطبيعي هي اهم يرادات الحكومة البحرينيةعوائد 

					وحبسب	جملس	التمنية	االقتصادي،	فقد	جاء	هذا	التحّسن	يف	االقتصاد	عىل	إثر	حتّسن	أداء	القطاع	الّسيايح،	وازدياد	اإلقبال	عىل	الفنادق	

والّسياحة	بشلك	عام.	مكا	واكن	لدورة	خليجي	21	يف	البحرين	دورًا	كبريًا	يف	إقبال	عدد	غري	مسبوق	من	الزائرين	من	اخلليج	يف	فرتٍة	قصرية.	

القطاعات	 الّسيايح.	مكا	وهشدت	 القطاع	 الثامن	دورًا	يف	حتّسن	 املنامة	 1،	ومؤمتر	حوار	 للفورموال	 مكا	واكن	لعودة	سباق	اجلائزة	الكربى	

للقطاع	املايل	دورًا	هاما	يف	دمع	منو	 الّناجت	احمليل	اإلمجايل.	مكا	واكن	 التجزئة	والعمران	نشاطًا	إجيابيًا	أهسم	يف	منو	 الصناعّية	وقطاع	

من	جهة	متويل	املشاريع	التجارية	والرشاكت	التجارية	الصغرية	واملتوسطة	من	 القطاعات	األخرى،	نظرًا	لزيادة	القروض	املالّية	(لقطاع	التجزئة) 

جهة	أخرى.	

تداعيات األزمة الّسياسّية على االقتصاد المحلي
				ذكر	تقرير	الّلجنة	املشرتكة313	املحُعّد	من	قبل	جمليس	الّنواب	والشورى،	وغرفة	جتارة	وصناعة	البحرين	يف	يناير	2012	أّن	”خسائر	االقتصاد	

البحريين	الفورّية	للّناجت	احمليّل	اإلمجايل	البحريين	جّراء	األحداث	الّسياسّية	وفقًا	لدراسة	أجرهتا	غرفة	جتارة	وصناعة	البحرين	بلغت	أكرث	من	

أيام	االحتجاجات	يف	 اإلنتاج	خالل	أشد	 نظرًا	النفاض	 الثابتة)  الناجت	احمليل	حسب	األسعار	 200	مليون	دوالر	(ما	يعادل	%4	من	إمجايل	

2011م314،	 العام	 600	مليون	دوالر	يف	 القطاع	السيايح	ما	يعادل	 ّدرت	خسائر	 قحُ أنه	 التقرير	أيضًا	 2012-2011.	وجاء	يف	 مارس	  – فرباير	

ويحُعّد	ذلك	تراجعًا	يف	إيرادات	القطاع	السيايح	بنسبة	٪80.	ومن	أمه	العوامل	اليت	أّدت	إىل	اخلسائر	اليت	تكّبدها	القطاع	السيايح؛	إلغاء	سباق	

جائزة	البحرين	الكربى	للفورموال	1،	حيث	قّدر	جملس	التمنية	االقتصادية	اآلثار	اإلجيابية	بنحو	-150	200	مليون	دوالر،	والذي	جيتذب	40	ألف	

ميد“  MEEDلرجال	األمعال	الذي	اكن	من	املتوّقع	أن	حيرضه	عدٌد	 زائر	سنوّيًا.	هذا	باإلضافة	إىل	إلغاء	لّك	من	مهرجان	ربيع	الثقافة	ومؤمتر“ 

كبري	من	كبار	رجال	األمعال	واملستمثرين	من	خمتلف	دول	العامل،	ومؤمتر	”سيسكو“  CISCOوهو	من	أمه	املؤمترات	يف	جمال	تقنية	املعلومات.		

http://www.alwasatnews.com/3419/news/read/622306/1.html		313
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12352/article/2481.html		314

   خسائر االقتصاد البحريني الفوريّة ... جّراء األحداث الّسياسّية ... بلغت أكثر من 200 مليون 
دوالر و ُقّدرت خسائر القطاع السياحي ما يعادل 600 مليون دوالر في العام 2011م 

http://www.alwasatnews.com/3419/news/read/622306/1.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12352/article/2481.html
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مكا	وتعّرض	القطاع	العقاري	خلسائر	كبرية	نتيجة	الّركود	الذي	تعّرض	له،	ونتيجة	إلغاء	أو	إيقاف	مشاريع	كبرية	من	أمهها	مرشوع	السوق	

العربية315	بلكفة	تصل	اىل	250	مليون	دوالر	.

					أّما	بالنسبة	للقطاع	املايل	والّسوق	املالّية؛	فقد	هشدت	بورصة	البحرين	ضعفًا	ملحوظا	يف	الّتداول،	حيث	أشارت	الدراسة	إىل	تأثر	أهسم	

الرشاكت	املندرجة	حتت	مظلة	األمعال	بتدين	مستويات	األمعال	بنسبة	تفوق	٪50	معا	اكن	سائدًا	قبل	اندالع	األزمة	يف	البحرين.	مكا	وهشد	

مؤرش	البحرين	تراجعٌا	يف	هناية	العام	2011	بلغت	نسبته	٪20.15	من	قميته.	أما	بالنسبة	للقطاع	املرصيف،	وبالرمغ	من	اخلسائر	اليت	هشدهتا	

البنوك	يف	البحرين	يف	العام	2011،	إال	أنه	اكن	لالحتجاجات	أثر	كبري	عىل	تدّفقات	رأس	املال	إىل	اخلارج	بوترية	مزتايدة	أهسمت	بشلك	كبري	

يف	انفاٍض	يف	االحتياط	املايل	يف	البنك	املركزي.	وقد	أصدر	البنك	املركزي	يف	العام	2012	سندات	حكومية	بقمية	1.5	مليار	دوالر،	أي	ما	

يعادل	564	مليون	دينار	حبريين316.	ويف	حني	اكن	إصدار	هذه	الّسندات	حيظى	بإقبال	كبري	يف	الّطلب،	إال	أنه	يحُشلك	عباًئ	عىل	احلكومة	اليت	

عّدل	له	يف	منتصف	العام	2012.	أما	أمه	الصادرات،	مثل	صادرات	 تعاين	أساسًا	من	جعز	يف	املزيانية،	وتفامق	يف	الدين	العام	الذي	بلغ	أعىل	محُ

األملنيوم،	فاكنت	األقل	تأثرٌا	من	األحداث	الّسياسّية	واألمنّية،	حيث	إن	إنتاج	األملنيوم،	والذي	يحُعّد	من	أمه	الصناعات	والصادرات	يف	البحرين	بعد	

النفط	املكرر	،	مل	يشد	أي	توّقف،	بالرمغ	من	شبه	العصيان	املدين	الذي	هشدته	البحرين	يف	الشرين	األوليني	من	التظاهرات	واالحتجاجات.	

					مكا	وتكبدت	البحرين	خسائر	أخرى	من	الّصعب	قياهسا	أو	حتديد	رمق	له،	إال	أن	عرض	بعض	التطّورات	النامجة	تفيد	يف	تقيمي	جحم	هذه	

اخلسائر.	ومن	أمه	اخلسائر	تأّثر	مسعة	البحرين	بوصفها	مركزا	مالّيًا	ومستقّرًا.	ووفقا	ملجلس	التمنية	االقتصادية،	فهناك	20	رشكة	جديدة	

استمثرت	يف	البحرين	يف	عام	2011،	عىل	الرمغ	من	أنه	مل	يذكر	عدد	الرشاكت	والبنوك	األجنبية	اليت	انحسبت	أو	انتقلت	إىل	الّدول	املجاورة،	

اىل	 معلياهتا	 مراكز	 البنوك	 بعض	 نقلت	 و	 مكا	 إعالمية317.	 مصادر	 حسب	 وذلك	 الفرنيس،	  (Credit Agricole) بنك	 مضهنا	 من	 واليت	

اخلارج	نظرًا	لعدم	استقرار	األوضاع	يف	اململكة	مما	أثر	بشلك	كبري	عىل	مسعة	البحرين	مكركز	مايل	إقليمي	يستقطب	العديد	من	البنوك	العاملّية	

لدرجة	تصنيف	البحرين	االئمتاين	يف	ذلك	بشلك	كبري،	حيث	خفضت	واكلة	موديز	 موديز“  والرشاكت	املالّية	العاملّية.	وقد	أهسم	خفض	واكلة	” 

التصنيف	االئمتاين	للبحرين	درجة	واحدة	مع	نظرة	مستقبلّية	سلبّية318،	مستندة	إىل	اسمترار	الّتوتر	الّسيايس	يف	البالد	يف	العام	2011.	مكا	

وأبقت	واكلة	موديز	عىل	تصنيفها	السليب	للبحرين	مؤخرًا،	معّللة	ذلك	بعدم	استقرار	األوضاع	األمنّية،	واليت	أّثرت	سلبًا	عىل	وجود	بيئة	حّصّية	

القروض،	 %8	من	إمجايل	 تحُشلّك	معدل	 املتعرّثة،	واليت	 القروض	 ارتفاع	 الكربى.	باإلضافة	إىل	اسمترار	 للبنوك	 الّتشغيلّية	 السمترار	األمعال	

نتيجة	ضعف	القطاع	العقاري	والوضع	الّسيايس	الذي	أثر	عىل	معليات	اإلقرتاض	وأداء	مستحقات		القروض.	وقد	استنفرت	اجلهات	احلكومية	

	وآمنًا،	باإلضافة	إىل	استعادة	 ووّجهت	طاقاهتا،	ومن	مضهنا	معل	جملس	التمنية	االقتصادي،	الستعادة	مسعة	البالد	باعتبارها	مركزًا	مالّيًا	مهاّمً

الثقة	يف	السوق	املالية	البحرينّية،	ولكنه	من	غري	املعلوم	إن	اكن	هذا	االستنفار	سيحّقق	الّنجاح	املنشود.

اململوكة	من	القطاع	 					وقد	يكون	أكرب	اخلارسين	يف	خضم	احتجاجات	2011	يه	رشاكت	الطريان،	حيث	أعلنت	رشكة	طريان	البحرين	- 

مؤّخرًا	افالهسا،	والرّشوع	يف	تصفيهتا،	مكا	وأعلنت	رشكة	طريان	اخلليج	عن	ترسحيها	لعدٍد	كبري	من	املوظفني،	فميا	يعادل	15%	 اخلاص	- 

من	عدد	موظيف	الرشكة	وإغالق	أربع	وجهات	يف	إطار	استمكاهلا	خلطة	إعادة	هيلكة	الرّشكة،	واليت	بدأهتا	يف	العام	2012،	ويه	العملية	الثالثة	

من	نوعها	خالل	بضع	سنوات.	وتأيت	هذه	اخلطوة	تعويضًا	لرتامك	اخلسائر	عىل	الرشكة،	وخصوصًا	بعيد	بدء	االحتجاجات	يف	العام	2011.	

البحرينية	 	 الّسلطاتحُ 2012	عىل	خلفّية	االحتجاجات،	بعدما	اهّتمت	 العام	 إيران	والعراق	حت	أواخر	 الّرحالت	اجلوية	إىل	 وقد	عّلقت	البحرين	

http://www.alwasatnews.com/3103/news/read/530718/1.html		315
http://www.alwasatnews.com/3666/news/read/702941/1.html		316

http://www.bloomberg.com/news/2011-08-17/credit-agricole-said-to-move-gulf-headquarters-out-of-bahrain.html		317
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6873BF08-DFB9-4688-829B-B14CD8192D34.html		318

  وقد يكون أكبر الخاسرين في خضم احتجاجات 2011 هي شركات الطيران 

http://www.alwasatnews.com/3103/news/read/530718/1.html
http://www.alwasatnews.com/3666/news/read/702941/1.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-08-17/credit-agricole-said-to-move-gulf-headquarters-out-of-bahrain.html
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6873BF08-DFB9-4688-829B-B14CD8192D34.html
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لكّاً	من	طهران	وبغداد	بدمع	االحتجاجات.	ومل	تف	رشكة	طريان	اخلليج	أن	تعليق	الرحالت	إىل	هذه	الوجهات،	واليت	تعترب	من	أكرث	احملطات	

رحبّية،	واليت	تحُشلك	الّربع	من	حمطات	الطريان	للرشكة؛	تسّبب	بتكّبد	الرشكة	خسائر	باهظة،	حسب	ترصحيات	رئيهسا	التنفيذي	املجايل.	ويف	

هذا	السياق،	أفاد	وزير	شؤون	جملس	الوزراء،	مكال	بن	أمحد،	خبصوص	اخلطة	األساسّية	لطريان	اخلليج،	واليت	مّت	إقرارها	يف	هناية	2009م،	

مع	هناية	2012م؛	بأّن	االحداث	اليت	مّرت	مبملكة	البحرين	أثرت	سلبًا	 واليت	هتدف	إىل	الوصول	بالرشكة	إىل	نقطة	التعادل	(إهناء	اخلسائر) 

يف	أداء	الرشكة	ويف	الزتامها	باخلطة.	وقد	أعلن	سامر	املجايل	الرئيس	التنفيذي	لطريان	اخلليج	أّن	جحم	اخلسائر	اليت	تكّبدهتا	الرشكة	بسبب	

األحداث	الّسياسّية	اليت	هشدهتا	اململكة؛	بلغ	أكرث	من	250	ألف	جحز	متوقع	خالل	الفرتة	من	14	فرباير	إىل	أول	مايو	من	العام	2011،	مبّينًا	أّن	

مؤرّشات	احلجز	واملبيعات	يف	الرشكة	انفضت	خالل	الفرتة	نفهسا	بنسب	ترتاوح	بني	%25	و%30.	وقدرت	اسمترارية	خسائر	طريان	اخلليج	

بقمية	تعادل	200	مليون	دينار	حسب	إفادة	وزير	املواصالت	البحريين	لّلجنة	املالّية	واالقتصادية	بالربملان	البحريين.	ومن	الرضوري	التنويه	إىل	

أن	غياب	الشفافية	املالّية	لعرض	الّنتاجئ	املالية	للرشكة؛	يعّد	من	الّسلبيات	الكربى	للرشكة،	ولذا	يصعب	عىل	احملّللني	تقيمي	وضع	الرشكة	الفعيل.

 العجز في الميزانية والدين العام قبل األزمة وبعدها
					من	املتوّقع	أن	يبلغ	العجز	املايل	للعامني	2013	و2014	ما	يعادل	660	مليون	دينار	و750	مليون	دينار	عىل	التوايل،	أي	ما	بني	٪6	و6.6٪	

من	الّناجت	احمليّل	يف	هذين	العامني.	ويحُتوّقع	أن	يبلغ	العجز	املايل	للّسنة	املنرصمة	2012	ما	يعادل	727	مليون	دينار	حبريين.	بيمنا	بلغ	العجز	

دينار	 بليون	 	1.1 يعادل	 والذي	 املعمتدة،	 املزيانّية	 توقعًا	يف	 محُ مقارنة	مبا	اكن	 دينار	حبريين319	 مليون	 	31 	2011 	 العام	 الفعيل	يف	 احلكويم	

ارتفاع	معّدل	 الدويل،	يف	 النقد	 للربميل	حسب	إحصائيات	صندوق	 110	دوالر	 بلغت	معدل	 النفط،	واليت	 ارتفاع	أسعار	 حبريين.	وقد	سامه	

الّنفط	الذي	حتتاجه	البحرين	ملعادلة	 أّما	سعر	 2011	أي	ارتفٌاع	سنوي	نسبته	33.85٪.	 العام	 2.5	مليار	دينار	يف	 النفط،	حيث	بلغت	 عائدات	

املزيانّية،	فيتعّدى	املعدل	العاملي	لسعر	الربميل	الواحد،	والذي	يحُقّدر	مبا	يقارب	115	دوالرًا	للربميل	الواحد.	وقد	اكن	اعمتاد	املزيانّية	مبينٌّ	عىل	

	90 أساس	 عىل	 و2014	 	2013 مزيانيت	 اعمتدت	 فقد	 اإلنفاق،	 مستوى	 الرتفاع	 ونظرًا	 و2010.	 	2011 العامني	 يف	 80	دوالر	للربميل	الواحد	

دوالر	للربميل320،	مما	يقّلص	من	جحم	الفائض	للحساب	اجلاري	للّدولة،	والذي	تحُشلّك	صادرات	النفط	اجلزء	األكرب	مهنا،	إذ	تنتج	حنو67	ألف	

برميل	من	النفط	اخلام	يوميًا	من	أراضهيا،	يف	حني	يحُقّدر	أهنا	تتسمّل	حنو	158	ألف	برميل	من	النفط	اخلام	من	حقل	أبوسعفة	البحريين	املشرتك	

مع	اململكة	العربية	السعودية	(ولكن	ال	يعرف	بالتحديد	األرقام	الفعلّية	ونوعية	االتفاقية	مع	السعودية).	مكا	تستورد	البحرين	حنو	200	ألف	برميل	

من	النفط	اخلام	السعودي	لتصفيته،	وإعادة	بيعه	يف	األسواق	الّدولّية	حسب	بيانات	جملس	التمنية	اإلقتصادية	يف	البحرين.	مبا	أنه	من	املتوقع	

أن	يرتاجع	إنتاج	البحرين	للنفط	يف	العقدين	القادمني،	مكا	هو	املتوقع	من	تراجع	اإلنتاج	العاملي	للنفط	اخلام	(برنت)؛	فإّن	االجتاه	التصاعدي	يف	

جحم	اإلنفاق	العام	للّدولة	من	شأنه	أن	يحُقّلص	الفائض	بشلك	أكرب.	مكا	وأن	الّسعر	الذي	يليب	حاجة	البحرين	ملعادلة	املزيانية	سريتفع	إىل	معدل	ما	

بني	122	و126	دوالرًا	للربميل	الواحد	يف	السنتني	2013	و2014	مما	سيحُفامق	جحم	العجز	العام	يف	املزيانية	للّدولة،	خصوصًا	يف	ظّل	الغموض	

الذي	يلّف	تقّلبات	أسعار	الّنفط	العاملّية	يف	الّسنوات	املقبلة.	ويأيت	اعمتاد	عائدات	البحرين	عىل	عائدات	النفط	بنسبة	٪88	من	اإليرادات	العامة،	

ْرضة	للتقّلص	أو	زيادة	يف	العجز،	نظرًا	ألّي	تأثر	عىل	أسعار	النفط	والطلب	العاملي. مما	جيعل	مزيانّية	الّدولة	عحُ

http://www.mof.gov.bh/topiclist.asp?ctype=faccount&id=1050		319
http://www.reuters.com/article/2012/11/07/bahrain-budget-idUSL5E8M78QE20121107		320

   وأن الّسعر الذي يلبي حاجة البحرين لمعادلة الميزانية سيرتفع إلى معدل ما 
بين 122 و126 دوالرًا للبرميل الواحد في السنتين 2013 و2014 

http://www.mof.gov.bh/topiclist.asp?ctype=faccount&id=1050
http://www.reuters.com/article/2012/11/07/bahrain-budget-idUSL5E8M78QE20121107
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معدل سعر النفط العالمي ل عوام 
 200  -2012

النفط المطلو  لمعادلة  ميزانية دو  مجل  التعاو  سعر:  3.2رسم بياني 
  دوالر امريكي2013

دوالر امري ي 120 2013برمي  النفط المطلو  لمعادلة ميزانية  يتو ع ا  يفو  سعر

وبيانات	احلساب	اخلتايم	لوزارة	املالية	البحرينية	 املؤرشات	اإلقتصادية	العدد	35	(اصدار	مارس	2012)   تقرير	البنك	املركزي	–  		املصدر: 

للعام	2011
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جدول 3.8: املزيانية العامة يف احلرين

2014e 2013e 2012e 2011 2010 2009 2008 الميزانية العامة )مليون دينار بحريني(

2790 2790 2348 2822 2176 1708 2678 العائدات
2058 2479 1852 1418 2281 عائدات النفط والغاز
252 343 324 290 396 عائدات القطاعات األخرى

3540 3450 3075 2853 2635 2082 2060 اإلنفاق
3000 3000 2375 2412 1868 1692 1552 اإلنفاق الجاري
500 500 700 441 767 390 508 اإلنفاق على المشاريع التطويرية

 -  -  - -31 -460 -446 547 فائض العجز/ال
-750 -660 -727 -331 -773 -726 372 تدوير فائض بعد ال العجز/ال

-7% -6% -7% -3% -9% -10% 5%
نسبة العجز/الفائض بعد التدوير من الدخل القومي 

المحلي حسب األسعار الجارية
3770 3770 3940 3170 2441 1348 705 الدين العام

3.8 

املصدر: تقرير	البنك	املركزي	– املؤرشات	اإلقتصادية	العدد	35	(اصدار	مارس	2012)  وبيانات	احلساب	اخلتايم	لوزارة	املالية	البحرينية	للعام	

2011	ووكتالة	األنباء	البحرينية	بنا

						مالحظة: األرقام	لألعوام	2014-2012		تقديرية	حسب	املصادر	املختلفة	املذكورة	أعاله

الّدين العام
					ارتفع	الّدين	العام	بشلك	مسمتر،	وبوترية	رسيعة،	منذ	اندالع	رشارة	األزمة	املالّية	العاملّية	يف	الواليات	املتحدة	األمريكية	يف	سبمترب	2008؛	

إذ	اكن	الدين	العام	حلكومة	البحرين	يف	2008	يبلغ	705	ماليني	دينار،	فميا	قفز	يف	2009	إىل	1.34	مليار	دينار	يف	شلك	أدوات	الدين	احمللّية	

والقروض	اخلارجّية	والّسندات	الّدولّية،	وتضاعف	إىل	2.44	مليار	دينار	يف	2010،		أي	ما	يعادل	٪28.3	من	الناجت	احمليل	اإلمجايل،	وقفز	

إىل	3.16	مليار	دينار	يف	2011م،	ووصل	ذروته	يف	هشر	أغسطس	2012	عند	3.94	مليارات	دينار	أي	ما	يحُعادل	تقريبًا	٪40	من	الناجت	احمليل	

املتوقع	للعام	2012	حسب	األسعار	اجلارية.	وتعّد	هذه	الّنسبة	األعىل	يف	اخلليج،	حيث	ارتفعت	نسبة	الدين	العام	اىل	الناجت	احمليل	من	٪14	يف	

العام	2008	اىل	٪40	يف	العام	2012.	وبالرمغ	من	أن	جحم	الدين	العام	للبحرين	يعد	متدنّيًا	مقارنة	مبستوى	الدين	العام	للّدول	عىل	الّصعيد	

	بشلك	شبه	مطلق	عىل	ثروة	ناضبة	ويه	النفط،	 العاملي،	إال	أن	منوه	جاء	بوترية	متسارعة	وتصاعدية	وبشلك	ملحوظ،	وال	زالت	اإليرادات	تعمتدحُ

صّدرة	لرأس	املال،	ال	أن	تكون	دائنة.	ومن	الالفت	أن	البحرين	يه	الّدولة	 وهو	ما	يحُنذر	خبطر	حمدق	وخطري	يف	دولة	نفطيٍة	من	املفروض	أن	تكون	محُ

الوحيدة	يف	املنطقة	اليت	متتلك	ديونًا	مرتامكة	هبذا	احلجم.	

					ويأيت	هذا	المنو	يف	الدين	العام	نتيجة	تزايد	اإلنفاق	العام	للّدولة،	وبشلك	كبري،	يف	القطاع	اخلدمايت،	ودمع	املواد	االسهتالكّية،	نظرٌا	إلرتفاع	

أسعار	املواد	الغذائية	العاملّية.	ويندرج	هذا	اإلنفاق	والدمع،	باإلضافة	إىل	الرصف	عىل	مشاريع	سكنّية،	من	مضن	سياسة	مّتبعة	يق	دول	اخلليج	

تضمن	استقرارٌا	اجمتاعّيٌا	وسياسّيٌا.	ويف	الوقت	الذي	يليّب	نظام	الدمع	احلايل	جزءٌا	يسريٌا	من	احتياجات	املواطنني،	إال	أنه	ال	ميكن	محّتله	يف	

شلكه	احلايل	يف	ظّل	الطلب	املزتايد	عىل	الوقود	والغذاء	نتيجًة	للمّنو	االقتصادي.	مكا	وترّكز	معظم	االنفاق	احلكويم	يف	موازنة	العامني	2011	

  ارتفعت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي من ٪14 في العام 2008 الى 40٪ 
في العام 2012. 
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عىل	البنّية	الّتحتّية	االجمتاعّية	وزيادة	الّدمع.	ومن	املشاريع	األساسّية	مرشوع	 دوالر)  مليار	 	16.4 (حنو	 تقريبًا	 دينار	 مليار	 	6 والبالغ	 و2012	

بقمية	550	مليون	دوالر	لبناء	مساكن321،	وذلك	لكون	السكن	من	املشالك	األساسية	اليت	يعاين	من	عدم	وفرهتا	املواطن	البحريين؛	إذ	إن	الطلب	

225131	يف	 2020،	وإىل	 العام	 173069	وحدة	يف	 2010	إىل	 العام	 124065	وحدة	يف	 يحُتوّقع	أن	يرتفع	من	 عىل	املساكن	من	قبل	املواطنني	

إّبان	 	2011 العام	 2660	دوالرًا	للك	عائلة	حبرينية	يف	مطلع	 التمنية	االقتصادّية.	مكا	ومّت	رصف	 لتقرير	صدر	عن	جملس	 2030،	وفقًا	 العام	

االحتجاجات	العربية	الذي	طالت	رياحه	االبحرين،	يف	حماولٍة	الستباق	االّضطرابات	الّسياسّية.	وسوف	تسمتّر	احلكومة	يف	توجيه	املال	العام	حنو	

األرس	البحرينية	يف	حماولة	إلمخاد	االحتجاجات	الّسياسّية،	وأي	إصالح	لنظام	الدمع	من	غري	املحُرّج	أن	مييض	برسعة،	نظرا	ملدى	حساسّية	

هذه	القضية	سياسّيٌا.

ّصص	ما	يعادل	1.5	مليار	دوالر	كإمجايل	الدمع	املايل	للعامني	2013	و2014	من	 					ويبىق	نظام	الّدمع	املايل	يف	وتريٍة	تصاعدّية،	حيث	خحُ

إمجايل	الدمع	العام،	والذي	من	املفرتض	أن	يبلغ	ما	فوق	3	مليار	دينار	حبريين،	حسب	بيان	للوكيل	املساعد	لوزارة	املالية	بشأن	مزيانية	العامني	

2013	و2014م،	واليت	نرشت	نّص	بيانه	واكالت	األنباء	البحرينّية.	ويحُشلّك	هذا	املستوى	من	الدمع	٪40	من	إمجايل	اإلنفاق	العام	أيضًا؛	نسبًة	

عاليًة،	مقارنة	بالّدول	األخرى.

					ولذلك،	فإّن	توّجه	الّدولة	حنو	االستمثار	وتوظيف	رشاكت	التنقيب	عن	النفط	والغاز،	وتطوير	املنشآت	احلالّية؛	يحُعّد	من	اخلطوات	احلكومّية	

الّدولة	ال	زالت	تعمتد	بشلك	كبرٍي	عىل	 الّدولة	من	انفاض	اإلنتاج،	ألن	موازنة	 تأثر	مزيانّية	 للّدولة،	وللحّد	من	 لتأمني	مصادر	دخل	 الّرئيسّية	

بإصدار	سندات	التمنية	بقمية	1.5	 تحُشلّك	ما	يقارب	٪88	من	اإليرادات	املالّية.	مكا	وقامت	احلكومة	يف	العام		2012	-  النفط،	واليت	 عائدات	

مليار	دوالر	أمرييك322.	ويحُضاف	إىل	هذه	السندات،	فهناك	”املارشال	اخلليجي“،	والذي	من	املحُتوّقع	أن	تتلّقاه	البحرين،	والذي	يحُقّدر	بقمية	10	

مليارات	دوالر	أمرييك	عىل	مدى	العرش	سنوات	املقبلة،	حيث	سيمّت	الدفع	بشلك	دفعات،	عىل	حسب	قمية	املشاريع	التمنوية	املقامة.	وحسب	ما	

صدر	يف	اإلعالم،	فستقدم	اململكة	العربية	السعودية	اجلزء	األول	بقمية	448	مليون	دوالر	من	حّصة	الّدمع	اليت	ستقدمها	الّسعودية	للبحرين،	

ّصص	اجلزء	األول	من	الّدمع	الّسعودي	لدمع	املشاريع	الّسكنّية	اإلمنائية.	مكا	 واليت	تحُعادل	2.5	مليار	دوالر	من	الربناجم.	ومن	املفرتض	أن	خيحُ

وأعلنت	البحرين	عن	استعدادها	لطرح	ثالثة	مبادرات	استمثارّية	واسعة	النطاق	لمتويل	املشاريع	التالية،	ويه: 1) 4.8	مليار	دوالر	أمرييك	توّجه	

1،2	مليار	دوالر	توّجه	إىل	”رشكة	اخلليج	 ألبا،	و	3)  2.2	مليار	دوالر	توّجه	إىل	رشكة	البحرين	لألملنيوم،	 إىل	رشكة	النفط	الوطنّية	بابكو.	2) 

للصناعات	البرتوكمييائية“ واليت	يه	يف	صدد	توسيع	قطاعها	الّصنايع	وتنويع	مصادر	الّدخل.

http://www.alayam.com/artdetails.aspx?id=3960		321
http://www.cbb.gov.bh/page.php?p=successful_launch_of_the_bahrain_international_10-year_usd_bond_issue		322

http://www.alayam.com/artdetails.aspx?id=3960
http://www.cbb.gov.bh/page.php?p=successful_launch_of_the_bahrain_international_10-year_usd_bond_issue
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اساس الصادرات البحرينية  يشكل النفط  

سوق العمل 
				قد	تكون	تداعيات	األزمة	عىل	سوق	العمل	يه	أكرث	ما	يحُؤّرق	البحرينيون	عىل	املستوى	القريب،	خاصة	يف	ظّل	حالة	الّركود	الّنسيب	الذي	يسود	

عّدل	البطالة	املحُعلن	رمسّيًا	بني	 القطاع	املايل،	وعدم	مقدرة	القطاع	العام	عىل	امتصاص	أعداد	إضافّية	من	املواطنني	الباحثني	عن	العمل.	وال	يزال	محُ

البحرينيني	يقع	حتت	%5،	مما	يعين	أن	البطالة	مل	تصل	بعد	إىل	معدالت	عالية	جّدًا	يف	خضم	األزمة	املالية.	واكن	لألزمة	الّسياسّية	األثر	املبارش	

يف	إيقاف	أو	فصل	اآلالف	من	وظائفهم	يف	عام	2011،	حيث	قّدر	االحتاد	العام	لنقابات	معال	البحرين	عدد	املفصولني	بـ4000	مفصول،	إال	أّن	
الغالبية	الّساحقة	مهنم	قد	مّت	إعادهتم	إىل	امعاهلم	يف	غضون	عام	2012.

				ومكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	املجلس،	يحُشلّك	الوافدون	غالبية	سوق	العمل	(%77	يف	عام	2011) يف	البحرين،	ويمتركزون	أساسًا	يف	القطاع	

والقطاع	املزنيل	(%14).	يف	املقابل،	وعىل	عكس	بايق	دول	املجلس،	يفوق	عدد	البحرينيني	يف	القطاع	 اخلاص	(%62	من	إمجايل	سوق	العمل) 

رشاكؤمه	يف	الوطن	الذين	يعملون	يف	القطاع	العام	(%8)،	إال	أّن	هذه	األرقام	قد	تكون	مضّللة،	خاصة	 اخلاص	(%15	من	إمجايل	سوق	العمل) 

وأّن	الكثري	من	الرّشاكت	اليت	متتلك	احلكومات	غالبية	األهسم	فهيا	(مثل	”ألبا“ و“أرسي“) تحُصّنف	رمسّيًا	مضن	القطاع	اخلاص.	
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الوافدون في القطاع الخاص اغلبية سوق العمل في البحرين يشكل  

الملخص: أزمة سياسية واقتصادية محدقة
					يف	الوقت	الذي	هشدت	البحرين	منوًا	ملحوظًا	يف	جحم	اإلنفاق	بلغ	٪8	يف	العام	2012	عىل	أساس	سنوي،	من	املحُتوّقع	أن	يرتفع	إىل	٪12	يف	

العام	احلايل؛	إال	أّن	منّو	الّناجت	احمليل	حسب	األسعار	اجلارية	هشد	منوًا	هامشيًا	يف	العام	2012.	ومكا	أّنه	من	املتوقع	أن	يحُهسم	اإلنفاق	يف	منّو	

الّناجت	احمليل	بشلٍك	أكرب،	إاّل	أّن	معظم	املشاريع	اليت	تتبّناها	الّدولة	ومتّوهلا؛	يه	بإرشاف	وإدارة	رشاكت	خارجّية	أو	خرباء	أجانب،	مّما	حيّد	من	أثر	

عّدل	اإلنفاق	احلكويم	هو	يف	معمظه	نفقات	جارية،	مّما	جيعله	 هذه	االستمثارات	احلكومّية،	وفاعلية	الرّصف	يف	منّو	الّناجت	احمليل.	إضافة	إىل	أّن	محُ

من	الّصعب	احلّد	من	جحم	اإلنفاق	بشلٍك	كبري،	بالرمغ	من	تعّهد	احلكومة	بزيادة	الّدمع	للّسلع،	وزيادة	الرّصف	عىل	الّسكن	واملدارس	واملستشفيات،	

عالوة	عىل	الّزيادات	يف	الرواتب	يف	خضم	االحتجاجات	السياسية	يف	الدولة.	ويأيت	هذا	الرّصف	اجلاري	بآثار	سلبّية	عىل	اإلنفاق	عىل	املشاريع	

اإلستمثارية،	مكا	أرشنا	يف	الفقرات	السابقة.	وقد	تراجع	جحم	اإلنفاق	عىل	املشاريع	اإلستمثارية	يف	مزيانية	العامني	2013	و2014	مبا	يعادل	

٪77	من	جحم	اإلنفاق	عىل	املشاريع	اإلستمثارية	يف	العام	2012،	مّما	يحُشري	إىل	أّن	المّنو	االقتصادي	يف	البحرين	سيكون	مرتبطًا،	بشلك	أسايس،	

بالّتقّلبات	يف	سعر	الّنفط	العاملي	يف	هاتني	الّسنتني.	
					أّما	بالّنسبة	إىل	الرؤى	التمنوّية	البعيدة	املدى،	وحماولة	تنويع	مصادر	الّدخل	بعيدًا	عن	النفط؛	فيبدو	أّن	هذا	اللكام	قد	مّت	تأجيله	إىل	أن	يمّت	حل	

”املشلكة	الّسياسّية“.	ويبدو	أّن	رؤية	2030	االقتصادّية	برعاية	جملس	التمنية	االقتصادية	واملدعومة	من	قبل	ويل	العهد؛	قد	خف	بريقها،	وال	يوجد	

يف	الوقت	احلارض	يف	الّساحة	البحرينّية	املشغولة	باألحداث	الّسياسّية؛	حديٌث	يحُذكر	عن	تنويع	مصادر	الّدخل	أو	رؤية	2030،	بل	إّن	االعمتادّية	

عىل	عوائد	النفط	زادت	بشلك	ملحوظ.	وال	تبدو	الّرؤية	املستقبلّية	لالقتصاد	البحريين	ممطئنة	عىل	املستوى	القصري،	أو	املتوسط	أو	الطويل،	يف	ظّل	

االحتقان	الّسيايس،	وزيادة	اإلنفاق،	والّديون	املرتّتبة،	وعدم	وجود	أّية	بوادر	للّتنويع	بعيدًا	عن	النفط.	وستبىق	البحرين	حمّط	أنظار	بقّية	دول	جملس	

التعاون،	كوهنا	أّول	دوهلا	اليت	بدأت	تلوح	فهيا	بوادر	أزمة	اقتصادية	حقيقّية،	نظرًا	لزتايد	االنفاق	فوق	اإليرادات	احملصلة	من	النفط	الناضب،	وتزامن	

هذه	املشلكة	االقتصادّية	مع	مشالك	سياسّية	حاّدة،	مما	ينذر	خبلطٍة	متفجرة،	ال	يحُعرف	مداها	ومسارها	عىل	املستوى	القصري	واملتوسط	والبعيد.	وقد	

ال	يكون	بعيدًا	وصف	بعض	املراقبني	للبحرين	بالّدولة	اليت	قد	تكون	يف	طريقها	إىل	الفشل	failing state	من	الّناحية	االقتصادّية،	وذلك	يف	حال	

اسمتّر	املنوال	االقتصادي	والّسيايس	عىل	ما	هو	هيلع	اآلن،	ولفرتٍة	ممتدة	من	الّزمن.	

  وال تبدو الّرؤية المستقبلّية... مطمئنة على المستوى القصير، أو المتوسط أو 
الطويل، في ظّل االحتقان الّسياسي، وزيادة اإلنفاق، والّديون المترتّبة 
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3.5 التطورات االقتصادية في المملكة العربية السعودية

تركيبة االقتصاد السعودي
						يتكّون	االقتصاد	الّسعودي،	حبسب	ما	تحُظهره	اإلحصاءات	الّرمسّية،	إىل	عّدة	قطاعات،	أمّهها	قطاع	الّنفط	والقطاع	العام،	ومن	مث	القطاع	

	حبجم	العوائد	املالّية	من	معلّية	تصدير	الّنفط.	فيف	آخر	مزيانّية	أعلنت	 اخلاص،	إال	أّن	مجيع	تلك	القطاعات	ومنّوها	وتصاعد	استمثاراهتا	يرتبطحُ

بلغ	الّناجت	احمليل	2727400	مليون	ريال	باألسعار	اجلارية،	 واليت	تعّد	أخضم	مزيانية	عىل	اإلطالق	يف	تارخي	الّسعودّية	-  مطلع	عام	2013م	- 

تظهر	عوائد	النفط	عىل	أهنا	تحُشلك	٪46.8	من	الناجت	احمليل،	ومتثل	القطاعات	غري	الّنفطية	(القطاع	العام	واخلاص) البقية	منه.	أّما	إذا	مّت	احتساب	

الّناجت	احمليل	باألسعار	الّثابتة،	فتتدىّن	نسبة	مسامهة	قطاع	النفط	إىل	%19.	لكن،	وبالّرمغ	من	أّن	تلك	اإلحصاءات	تعّد	رمسّية،	إال	أن	ذلك	خييف	

حقيقة	أن	يبىق	ان	املشلك	الرئييس	للناجت	احمليل	هو	النفط،	الذي	يعترب	املورد	األساس	الذي	تقوم	هيلع	احلكومة،	ويحُشلّك	أمه	مصدر	إلنفاقاهتا	

بنسبة	تقارب	٪93.	بالتايل	فإنه	حني	يمت	اإلشارة	يف	الناجت	احمليل	إىل	تعّدد	القطاعات؛	فإن	ذلك	خييف	حقيقة	أن	املورد	األساس	للّدولة	هو	النفط،	

وعن	طريقه	متّول	مجيع	املرافق	العامة،	والّصناعة،	والّنقل،	إضافة	إىل	قطاع	إنتاج	الكهرباء	واملياه،	وما	يتعّلق	هبا.	
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 النقد العربي السعودي مؤسسة: المصدر

 يعتمد الناتج المحلي السعودي على النفط و المنتجات النفطية

					أما	عن	القطاع	اخلاص،	فمكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	املجلس؛	فقد	يبدو	يف	الظاهر	أّن	القطاع	اخلاص	يف	الّسعودية	له	صفة	استقاللّية	عن	

القطاع	احلكويم	أو	الّنفيط،	خصوصًا	إذا	الحظنا	أّن	اإلحصاءات	الّرمسّية	تحُظهر	أّنه	يحُشلّك	%34.6	من	الّناجت	احمليل323،	لكنه	يف	جزء	كبري	

منه	جزٌء	ال	ينفّك	عهنا،	ووجوده	مرتبط	بالّدولة	وباسمترارّية	اسهتالك	النفط،	ومن	أمه	الّدامعني	له	هو	القطاع	احلكويم،	إذ	أنشأت	احلكومة	العديَد	

من	الّصناديق	االستمثارّية	لدمع	مشاريع	القطاع	اخلاص،	سواء	أاكنت	مشاريع	صناعّية	أم	مشاريع	متوسطة	وصغرية.	وبالرمغ	أّن	مجيع	تلك	

	أستاذ	االقتصاد	الدكتور	عبدالعزيز	الّدخيل	عىل	أّن	“نسبة	 النفقات	للقطاع	اخلاص؛	فإّن	إيراداته	ال	تحُشلّك	جزءًا	كبريًا	من	الّناجت	احمليّل.	ويؤكدحُ

القطاع	اخلاص	- من	الناجت	احمليل	– متدنّية،	وأقّل	بكثرٍي	مّما	تحُظهره	اإلحصاءات	احلكومّية“324.

323		املصدر	نفسه.

324		املصدر	نفسه.
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 النفط والمنتجات النفطية
87% 

 المنتجات ال يماوية
4% 

 منتجات البالستيك
4% 

 صادرات أخرى
3% 

 السلع المعاد تصديرها
2% 

 تركيبة الصادرات السعودية: 3.34رسم بياني 
%،2011 

 النقد العربي السعودي مؤسسة: المصدر

و المنتجات النفطية هي اهم الصادرات السعودية النفط  

					هذا	االعمتاد	واالسهتالك	الّدامئ	للنفط،	والذي	يرتاوح	إنتاجه	(خصوصا	خالل	الّسنوات	األخرية) ما	بني	9	إىل	12	مليون	برميل	يومّيًا،	والذي	

بدوره	يؤّدي	إىل	زيادة	أو	تقّلص	اإلنفاق	احلكويم،	إضافة	إىل	عنرص	االزدياد	الّساكين	واحلاجة	املزتايدة	إىل	تأمني	الطاقة	واملياه	واحملافظة	عىل	

األمن؛	لّك	ذلك	بدأ	يحُشلّك	خطورة	عىل	الّتمنية	االقتصادّية	للّسعودّية.	فإضافة	إىل	أّن	هذا	املورد	(النفط) املسهتلك	بازدياد؛	هو	باألساس	متناقص،	

ويحُقّدر	معره	ما	بني	سبعني		إىل	مثانني	عامًا،	وهذا	املدى	الّزمين	قصرٌي	جّدًا	يف	معر	الّدول	والّشعوب،	وسينخفض	إنتاجه	- حبسب	رشكة	أرامكو	

الّسعودية	- منذ	عام	2028م	مبقدار	3	مليون	برميل	يومّيًا،	ليصل	إىل	7	مليون	برميل	يوميا325؛	سيعكس	االسمترار	يف	اسهتالكه؛	خفض	اإلنتاج	

لألسواق	العاملّية،	مّما	سيحُسّبب	يف	رضر	لالقتصاد،	وبالتايل	تقّلص	يف	اإلنفاق	احلكويم.

 اإليرادات النفطية
 3% 

 إيرادات أخرى
7% 

 مصادر إيرادات الحكومة السعودية : 3.35رسم بياني 
% ,2011 

 النقد العربي السعودي مؤسسة: المصدر

في السعوديةعمود االيرادات العامة النفطية هي  االيرادات  

					ولقد	حّذر	صندوق	الّنقد	الّدويل	يف	أحد	تقاريره	الّصادرة	مؤّخرًا؛	من	أّن	هذا	االرتفاع	الخّض	يف	االنفاق	احلكويم	الذي	تشده	الّسعودية	

يف	الّسنوات	األخرية؛	جتاوز	املستوى	الذي	يضمن	حقوق	األجيال	من	الرّثوة	الّنفطّية326.	وذكر	تقريٌر	آخر	لصندق	اّلنقد	الّدويل	صدر	يف	29	

325			غاليدا	الن	وبول	ستيفزن،	"حرق	النفط	لتربيد	األجواء: أزمة	الطاقة	املسمترة	يف	اململكة	العربية	السعودية"،	CHATHAM HOUS	،	ديمسرب	2012م.
326		اجلزيرة	نت،	"النقد: السعودية	تنفق	أكرث	مما	ينبيغ"،	الثالثاء	٢٠١٢/٨/٧م

  هذا االرتفاع الّضخم في االنفاق الحكومي الذي تشهده الّسعودية في 
الّسنوات األخيرة؛ تجاوز المستوى الذي يضمن حقوق األجيال من الّثروة الّنفطّية 
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أكتوبر	2012م	تعليقًا	عىل	املزيانّيات	الّضخمة	والفوائض	املالية	اليت	تعلن	عهنا	احلكومة	سنة	بعد	أخرى	منذ	عام	2004م	بشلك	مزتايد،	أن	

تلك	الفوائض	املالّية	ستبدأ	باالنفاض	منذ	عام	2013م	إىل	أن	يصل	إىل	العجز	يف	عام	2017م	إذ	مل	تدرك	الدولة	خطر	االنفاق	احلكويم327.	

	بعكس	تلك	التقارير	والّتحذيرات،	فاسهتالك	املوارد	النفطّية	من	أجل	زيادة	اإلنفاق،	أو	خضوعه	للّسياسات	 لكن	األمر	ما	زال	يف	الّسعودّية	يسريحُ

اخلارجّية	والّدولّية	اليت	عادة	ما	يمّت	االستجابة	هلا	وتلبية	متطلباهتا،	هو	األساس	الذي	يقوم	هيلع	اإلقتصاد.	بل	إّننا	إذا	نظرنا	يف	ماذا	يمت	اإلنفاق	

احلكويم،	فنجد	أنه	باإلضافة	أن	غالبّية	االنفاق	يتجه	حنو	االنفاقات	اجلارية؛	فإنّنا	أيضًا	سنجد	أّن	جزءا	كبريا	من	االنفاق	الرأمسايل	يذهب	إىل	

مرشوعاٍت	معمظها	يف	اإلمسنت	واحلديد	واملعدات	واألرايض،	فيف	عام	2012م	احتّلت	الّسعودّية	املركز	األول	يف	العامل	العريب	يف	اإلنفاق	عىل	
مشاريع	البناء	بإنفاٍق	قارَب	20	مليار	دوالر،	وبلغت	مبيعات	اإلمسنت	52.7	مليون	طن	عام	2012م	يف	مقابل	46.9	مليون	طن	عام	2011م.328

 المصروفات الجارية
67% 

 المصروفات الرأسمالية
33% 

 أوجه إنفاق الحكومة السعودية في السنة المالية: 3.36رسم بياني 
% ,2011 

 النقد العربي السعودي مؤسسة: المصدر

المصروفات الجارية ثلثي االنفاق العام تشكل  

					ويهّتم	الّنقاد	بأّن	املشلكة	االقتصادّية	يف	الّسعودية	ال	تتوقف	يف	االسهتالك	واالعمتاد	عىل	مورد	ناضٍب	بطبيعته،	بل	إهّنا	متتّد	لتصل	إىل	

الّتخطيط	اإلسرتاتيجي	واخلطط	اليت	تعلن	عهنا	الّدولة،	وإدارة	املوارد	املالّية،	إضافة	خلطوط	الّتواصل	بني	الوزارات	واألجهزة	اليت	تتص	بقضايا	

االقتصاد	والطاقة.	فبالرمغ	من	إعالن	الّدولة	يف	لّك	مخس	سنوات	عن	اخلّطة	التمنوّية	امخلسّية،	إال	أّن	هناك	اهتامات	أّن	تلك	اخلطط	افتقدت	فعلّيًا	

عند	تطبيقها	لوجود	أحد	أمه	عنارص	الّتمنّية،	وهو	ما	يحُعرف	بالّتمنّية	املحُستدامة،	فاألموال	واالستمثارات	والفوائض	اليت	حتفظها	الّدولة	وتّدخرها	

تحُستخدم	مت	ما	رأى	صانع	القرار	متويل	مرشوع	من	خالهلا،	أو	لزم	األمر	إىل	إنشاء	مرشوع	طارئ،	أو	واجهت	الّدولة	جعزًا	يف	املزيانّية	إذا	

انفضت	املواد	البرتولّية.	

					مكا	أّن	الّطريقة	اليت	تقرأ	املؤّسسات	الّرمسّية	من	خالهلا	املوارد	املالّية	للّدولة،	تتلف	يف	الواقع	عن	ما	يمّت	عرضه	وإعالنه،	كأن	يحُمّسى	

اسهتالك	الرّثوة	البرتولّية	إنتاجًا،	وبالتايل	فإّن	العمَل	عىل	إدراج	األرقام	اليت	تعرض	اسهتالك	الّنفط	والغاز	يه	يف	احلقيقة	“تضخمي	غري	حقييق	

سب	مضن	الّناجت	احمليّل	للّدولة،	ويه	 حلجم	االقتصاد	السعودي”،	أضف	إىل	ذلك	أن	املشاريع	احلكومّية	اليت	يحُعلَن	عهنا	مببالغ	مخضة	حتحُ

	القول	أّن	أرقام	الّناجت	احمليّل	يه	أرقام	“مبالغ	فهيا”،	فتلك	 مشاريع	ميكن	أن	تحُنجز	بأقّل	بكثري	من	األرقام	املحُعلن	عهنا،	وبالّتايل	فإّننا	نستطيعحُ

األرقام	واملشاريع	يمّت	إدخاهلا	مبرصوفاهتا	وحساباهتا	مضن	حسابات	الّناجت	احمليل329.

327		عبدالعزيز	الدخيل،	مصدر	سابق.
http://www.menafn.com :	املالية	للخدمات	افريقيا	ومشال	األوسط	الرشق	شبكة		328

329		عبدالعزيز	الدخيل،	"حقيقة	الناجت	احمليل	اإلمجايل	لململكة	العربية	السعودية"،	حصيفة	"الرشق"،	تارخي	7	مايو	2012

http://www.menafn.com
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الفساد والّشفافّية
					ومكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	اخلليج	(فميا	عدا	الكويت	نسبّيًا)،	فإّنه	حتت	ظروف	نظام	سيايس	مليك	ومركزي	تعود	فيه	الّسلطات	ورمْس	

الّسياسات	إىل	سلطٍة	واحدٍة	تتعّدد	وظائفها	من	الّترشيع	وإقرار	القوانني	واملزيانيات،	إىل	مراجعهتا	ومراقبهتا	من	خالل	تقارير	تحُرفع	من	ِقبل	

اجلهاز	الّتنفيذي	يف	الّدولة،	دون	وجود	سلطٍة	رقابة	نابعة	من	الّشعب،	إضافة	إىل	اعمتاٍد	عىل	الّنفط	وعدم	وجود	شفافّية	يف	طريقة	توزيعه	أو	

	من	احلكومة	والرّشاكت	العاملة	يف	حقل	الّنفط؛	مفن	الطبييع	أن	تكون	الّسعودّية	- حبسب	تقرير	منمظة	الشفافية	الدولية	لعام	 االتفاقّيات	بني	لكٍّ

2011	- يف	الرتتيب	57	بني	دول	العامل،	لكن	وبالّرمغ	من	إنشاء	هيئة	ماكحفة	الفساد	واعرتاف	احلكومة	الّسعودّية،	من	خالل	بيان	مليك،	بوجود	

الفساد	بعد	أن	وقعت	“اكرثة	جدة”؛	تراجعت	نتيجة	التقرير	يف	عام	2012	لتصبح	الّسعودية	يف	الرتتيب	66	عاملّيًا.

					ويحُرّج	املراقبون	بأّن	العامل	األمه	يف	تعريف	وتوضيح	صورة	الفساد	يف	الّسعودية؛	هو	شلك	الّنظام	اإلداري	يف	الّدولة،	واملمتّثل	يف	مركزّية	

كن	أن	 صنع	القرار،	وآلّية	اإلنفاق	احلكويم	املتبعة	يف	املزيانّيات	واملشاريع	اليت	يحُعلن	أو	يحُوىص	بتنفيذها،	واليت	عادًة	ما	تصّب	يف	مصلحة	ما	ميحُ

نمّسهيم	املتنفذين	أو	املستفيدين	من	تلك	األموال	والقرارات،	ويرى	الّنقاد	بأّنه	حت	وإْن	مّتت	حمامكهتم	أو	إبعادمه	عن	مناصهبم؛	فإنه	ال	يحُستبعد	
أن	ينتفع	ويستفيد	البديل	من	ذلك،	نتيجًة	للّتعقيد	وانعدام	الّرقابة	يف	الّنظام	اإلداري	الّسعودي.	330

					تتضح	مشلكة	الّتعقيد	يف	صنع	القرار	يف	الّسعودية	يف	اآللّية	املّتبعة	إلصداره.	فدولة	ذات	مساحة	واسعة	مثل	السعودية،	تنقسم	إىل	13	

	يف	املناطق	البعيدة	عن	املركز،	 	مقّومات	لّك	منطقة	عن	األخرى	حبسب	ابتعادها	عن	املركز،	فنجد	أن	أشاكل	التمنية	والتحرّض	تقلُّ منطقة،	تتلفحُ

خصوصًا	تلك	اليت	تقع	يف	األطراف،	نتيجًة	الختالف	ترتيب	املشاريع	وأولويهتا،	مّما	زاد	معلية	اهلجرة	واالنتقال	من	األطراف	إىل	املركز،	لتظهر	

	لّك	منطقة،	دوره	 لنا	مشلكة	أخرى	تتعلق	بالكثافة	الّساكنّية،	وارتفاع	أسعار	العقار.	أضف	إىل	ذلك،	أّن	جمالس	املناطق،	واليت	يرأهسا	أمريحُ

ينحرص	فقط	يف	رفع	االحتياجات	واملطالب	إىل	املركز	أو	الفرع	الرئييس	للوزارة،	والذي	من	حقه	ترتيب	أولويات	املشاريع	يف	الّدولة	واتاذ	قرار	

	عامل	الّرقابة	عىل	جودة	التنفيذ	أو	املرصوفات،	لتظهر	عيوب	املشاريع	 تنفيذها	ومرصوفاهتا	املالّية،	لكن	إذا	مّت	ذلك	وقّررت	مزيانية	املرشوع؛	يغيبحُ

بعد	إهناهئا	بفرتاٍت	قصرية	جّدًا،	من	غرق	مدن	أو	سقوط	جسور.	وهذا	ما	حصل	خالل	األعوام	املاضية،	إذ	أحدثت	مّكية	عادية	أو	متوسطة	من	

األمطار	أرضارًا	وكوارث	وخرابات	نتَج	عهنا	وفّيات	ومفقودون	يف	جّدة	وتبوك	وبعض	املدن	والقرى	الّصغرية331.

					تلك	الكوارث	دفعت	الّدولة	إىل	االعرتاف	حبقيقة	وجود	الفساد	املايل	واإلداري	فهيا،	وذلك	أيضًا	ما	دفع	امللك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	إىل	

2011م.	هذا	االعرتاف	من	 الفساد	عام	 الوطنَية	ملاكحفة	 بإنشاء	اهليئة	 الفساد،	فأمَر	 ملاكحفة	 (1428هـ)  2007م	 أحُصدر	يف	عام	 استدعاء	قرار	

احلكومة،	وإْن	اكن	متأّخرًا،	إال	أّنه	خرج	مّعا	اعتاده	املواطنون	من	ردود	أفعال	الّدولة،	حيث	“الّتكمّت	وعدم	اإلفصاح”،	فاكنت	احلكومة	تعمل	عىل	

إظهار	أهّنا	مسيطرة	عىل	األمور	إذا	ظهر	خلٌل	معنّي،	وذلك	من	خالل	إنشاء	جلان	حتقيق	تحُدار	من	قبل	مْن	مه	مهّتمون	يف	نفس	الوقت	مبسؤوليهتم	

عن	ذلك	اخللل،	مثل	أمري	املنطقة	أو	بعض	املسؤولني	يف	اإلدارات	احلكومّية،	وبالتايل	كثريا	ما	ال	يحُمسع	لتلك	الّلجان	صدى	أو	أّية	قرارات	فاعلة،	

وهناك	مْن	يهّتمها	بأّن	غرضها	هو	امتصاص	الغضب	الّشعيب	ال	غري.

					وهلذا،	فقد	تاكثرت	االهّتامات	بأّن	إّنشاء	هيئة	ماكحفة	للفساد	لن	يحُغرّي	من	الواقع	شياًئ،	وأهنا	مل	تستطع	مواجهة	الفاعل	احلقييق	يف	قضايا	

http://www.sultan-alamer.com :الاكتب	مدونة	هلا"،	حلول	وإجياد	جدة	اكرثة	أسباب	حتديد	والدميقراطية: حماولة	"الالمركزية	العامر،	سلطان		330
331		املصدر	نفسه.

  بأّن العامل األهم في تعريف وتوضيح صورة الفساد في الّسعودية؛ هو شكل 
الّنظام اإلداري في الّدولة  

http://www.sultan-alamer.com


135 اخلليج 2013 : الثابت واملتحول

الفساد،	مثل	املتنّفذين	من	األرسة	احلامكة،	وبعض	الّنخبة	املشاركني	يف	صناعة	القرار،	والذين	امتّد	نفوذمه	ليشل	العديد	من	الوزارات	واهليائت	

واملصاحل	احلكومّية،	إضافة	إىل	أّن	اهليئة	ال	تستطيع	منع	توارث	املناصب،	واليت	أصبح	بعضها	حكرًا	عىل	بعض	العوائل،	ويتواّلها	مْن	يثبحُت	والءه	

وطاعته،	قبل	كفاءته	وجدارته.	ويرى	البعض	أّن	لّك	ما	تستطيع	أن	تقّدمه	اهليئة	هو	حماسبة	بعض	املوظفني	يف	املناصب	الّدنيا،	ومواجهة	قضايا	

فساد	صغرية،	إضافة	إىل	أهنا	ال	متلك	جوانب	معلّية	يف	الّرقابة،	فلّك	ما	تعمل	هيلع	هو	خماطبة	الوزارات	واإلدارات	العامة	حول	آثار	الفساد،	

ومطالبهتم	بالعمل	عىل	ماكحفة	الفساد،	ومجيع	تلك	املخاطبات	منشورة	عىل	موقعهم	الّرمسي332.

	بعد	اكرثة	جّدة؛	أّن	رسقة	املوارد	املالّية	يف	الّدولة	يأخذ	عّدة	مراحل،	 	نشطاء	اإلصالح	الّسيايس	يف	الّسعودية	عرب	بيان	نحُرِشَ 					ويشري	بعضحُ

تبدأ	من	عوائد	الّنفط	اليت	وصفوها	بأهّنا	ال	تدخل	مضن	املزيانّية	العامة،	بل	تذهب	مبارشة	إىل	جيوب	بعض	املستفيدين،	ويدخل	يف	ذلك	بعض	

حساب	 بعد	 فتكون	 الّثانية	 املرحلة	 أّما	 اإلسرتاتيجّية.	 واخلدمات	 الّسلع	 بعض	 وتصدير	 استرياد	 احتاكر	 إىل	 إضافة	 “اإلعفاءات	الرّضيبّية”،	

أو	اإلّدخار،	فيف	ظّل	عدم	وجود	جهة	رقابة	شعبّية	عىل	تلك	األموال	ومرصوفاهتا؛	جيعل	 املزيانّية،	وإعالن	ما	يحُمّسى	“باالحتيايط	اإلسرتاتيجي” 

التساؤل	مطروحًا	عن	حساب	ذلك	اإلّدخار،	ويف	ماذا	يمّت	رصفه	أو	ما	هو	جحمه.	أما	املرحلة	الثالثة،	فتتبنّي	من	خالل	املشاريع	ذات	األموال	

الضخمة،	من	مليارات	الرياالت،	اليت	تحُرصف	عىل	إنشاء	املطارات	والّسكك	احلديدّية.	أما	املرحلة	الرابعة	فتمتثل	يف	احتاكر	بعض	املشاريع	

الرّضورّية،	مثل	بيع	األرايض	ومشاريع	املياه	والرّصف	اليحص.	ويحُطالب	الّنشطاء	يف	هذا	البيان	بإبرام	صيغة	جديدة	للعقد	االجمتايع	بني	الدولة	

والشعب،	يمّت	فيه	“التوّصل	آللية	لتوزيع	الّدخل	بني	األرسة	احلامكة	والشعب،	وتحُقّن	يف	مدخول	األمراء	عىل	أن	يرفعوا	أيدهيم	عن	املناصب	اليت	

يتوارثوهنا...	ويحُرتك	للشعب	حّق	الترصف	يف	املزيانّيات	احلكومّية	اليت	رحُصدت	خلدمته	ولتمنية	الوطن“333.

					وعند	احلديث	عن	الفساد	واملطالب	اإلصالحّية،	جيب	الّتطّرق	إىل	قطاع	الّدفاع،	إذ	أثار	وجود	القوات	األجنبّية	يف	اخلليج	لدى	املطالبني	

باإلصالح	السيايس	وماكحفة	الفساد؛	تساؤلًا	حول	احلاجة	إىل	تلك	القّوات	األجنبّية	واالتفاقّيات	القامئة	معها،	إذا	ما	اكن	هناك	أصلًا	مليارات	

واليت	تحُدفع	مقابل	صفقات	الّسالح.	ويشري	تقرير	صادر	حول	الفساد	يف	قطاع	الّدفاع	عن	منمظة	الّشفافية	الّدولّية	إىل	 الّدوالرات	(املحُعلن	عهنا) 

أّن	بيانات	مرصوفات	الّدفاع	من	املعلومات	ال	يحُحمس	لملواطنني	يف	الّسعودية	باإلطالع	علهيا،	والّرمق	الذي	تنرشه	مؤسسة	الّنقد	العريب	الّسعودي	

فّصل،	مكا	ال	يمت	بيان	ما	يمّت	مقايضته	من	الّنفط	مقابل	الّسالح،	وبالتايل	يستحيل	 حول	مرصوفات	الّدفاع	(181991	مليون	ريال334) رمق	غري	محُ

قياس	نسبة	النفقات	احلكومّية	عىل	قطاع	الّدفاع	بالسعودية.

ساعد	لتفّش	الفساد،	فبالرمغ	من	أّن	الّصحافة	هناك	قد	أخذت،	خالل	 					وهناك	مْن	يرى	بأّن	ضعف	دور	الّصحافة	يف	الّسعودّية	هو	عامل	محُ

الّسنوات	األخرية،	مستويات	أعىل	يف	جمال	حّرية	الّتعبري؛	إاّل	أهّنا	مل	ترق	لملستوى	املأمول	يف	نقاش	قضايا	اإلصالح	والفساد،	مفا	زالت	

الصحف	تتبع	مزاج	صانع	القرار	الّسيايس.	وتبىق	الّصفة	العامة	للّصحافة	يه	إلقاء	املالمة	عىل	املواطنني	وسلوكهم،	مكا	هو	احلال	مع	مْن	انتقد	

حضايا	اكرثة	جدة،	ومّحلهم	تبعات	الاكرثة،	دون	أن	يحُشري	إىل	مْن	مسح	بإقامة	األرايض	يف	“بطون	األودية”.	ويف	املقابل،	ومكا	أوحضنا	سابقًا	

يف	اجلزء	الّسيايس؛	ال	يستطيع	الّناشط	أو	الفاعل	الّسيايس	أن	يتحّرك	يف	فضاء	حّر	سوى	عن	طريق	مواقع	الّتواصل	االجمتايع،	أو	ما	يحُعرف	

ستبعدًا	من	التحقيق	واملساءلة	فميا	يذكره	أو	يحُرّصح	به،	مكا	أّن	إنعدام	وجود	جممتع	مدين	 “باإلعالم	اجلديد”.	وبرمغ	ذلك	أيضًا،	فإّنه	ال	يكون	محُ

فاعل،	ويحُساعد	يف	ممارسة	الّضغط	الّسيايس	ضّد	معلّيات	الفساد،	ويحُضيف	رقابة	شعبّية	عىل	املشاريع	اليت	تقرها	احلكومة.	

http://www.nazaha.gov.sa		332
333		خطاب	من	مجعية	"حسم"،	بعد	حادثة	غرق	جدة،	مجعية	احلقوق	املدنية	والسياسية	يف	السعودية.

334		إحصاءات	وزارة	املالية	لعام	2011

  بيانات مصروفات الّدفاع من المعلومات ال يُسمح للمواطنين في الّسعودية 
باإلطالع عليها 
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سوق العمل الّسعودي
					دراسة	سوق	العمل	يف	الّسعودية	ال	ميكن	أن	تكون	مكمتلة	دون	الّنظر	إىل	الّسياق	الّتارخيي	الذي	نتج	عنه	الّسوق	الّسعودي	احلايل،	من	حيث	

ارتبطت	قّوته	وخمرجاته	ونوع	 يف	الّسعودية	بشلك	خاص	-  نوع	اليد	العاملة،	وإنتاجّيهتا،	والّتداعيات	الوطنّية	واإلقلميّية	علهيا.	فسوق	العمل	- 

العاملة	الوطنّية	واألجنبّية	فيه؛	بإيرادات	الّنفط	واسمترارّية	استخراجه.

					تشري	إحصاءات	سوق	العمل	الّسعودي	إىل	أن	العاملة	الوطنّية	يف	الّسعودية	اكنت	قليلة	منذ	سبعينيات	القرن	املايض،	ففتحت	احلكومة	

الّسعودية	باب	استقدام	العاملة	األجنبية	بشلٍك	كبري،	وبالّتايل	أصبح	عدد	الّسعوديني	العاملني	يف	عام	1975م	هو	71	٪،	وانفضت	هذه	الّنسبة	

لتصل	إىل	٪40	يف	عام		1985م،	أّما	يف	عام	1990م	فقد	أصبحت	النسبة	قرابة	٪33	لكهّنا	بعد	صعود	الّنفط،	بعد	األلفية	اجلديدة،	زادت	نسبة	

اليد	العاملة	الوطنّية	لتصل	إىل	40	٪	يف	عام	2008م.		335	

					إّن	هذه	الّنسب	اإلمجالّية	تعكس	واقعًا	خمتلفًا	عن	حقيقة	العمل	يف	الّسعودّية،	والّسبب	هو	أّن	معظم	األيدي	الوطنّية	العاملة	تّتجه	للعمل	يف	

القطاع	العام،	لذلك	جند	أن	نسبة	العاملني	الّسعوديني	فيه	تصل	إىل	٪92	حبسب	اإلحصاءات	الّرمسية	عام	2010م.	ومّما	يدفعها	إىل	ذلك	عادًة	

هو	ارتفاع	الّرواتب،	وقّلة	ساعات	العمل،	واألمان	الوظييف.	يف	املقابل،	ال	جند	ذلك	االرتفاع	يف	القطاع	اخلاص،	فالعاملون	الّسعوديون	ال	يتجاوز	

عددمه	725	ألف،	أي	ما	يقارب	10.4	٪	من	إمجايل	القوى	العاملة	يف	القطاع	اخلاص336،	وذلك	يعود	إىل	أن	لكفة	العامل	الوافد	أقل	بكثري	من	

املواطنني،	فبعض	الّتقارير	اإلحصائّية	الّصادرة	يف	حصٍف	سعودّية	تشري	إىل	أن	رشاكت	القطاع	اخلاص	توّظف	وظيفة	واحدة	للّسعوديني،	مقابل	

ّكن	رّب	العمل	من	استغالل	العامل	الوافد	يف	زيادة	ساعات	 ميحُ 13	وظيفة	للعامل	غري	الّسعودي،	مكا	أن	نظام	رّب	العمل	(أو	ما	يحُعرف	بالكفيل) 

العمل	له،	وعدم	المّساح	له	بالسفر،	وتحُقّيد	كثريًا	من	مصاحله	اليت	ترتبط	مبوافقة	رّب	معله،	وهنا	إشارة	إىل	أن	الّدولة	أو	احلكومة	“املرّشعة	

لألنمظة” تتحّمل	جزءًا	كبريًا	من	املسؤولّية	يف	رفع	مستوى	حقوق	العامل	الوافد،	وإصالح	نظام	رّب	العمل	أو	الكفيل.

أّن	“عدد	العاطلني	عن	العمل	بلغ	 الّسعودية،	ذاكرًا	 البطالة	يف	 					ومن	ناحيٍة	أخرى،	يؤّكد	ذلك	ما	أعلنه	وزير	العمل	السعودي	حول	أرقام	

(وهو	برناجم	وطين	للباحثني	عن	معل)؛	أظهرت	 مليوين	خشص...	85	٪	مهنم	من	النساء”.	هذه	النسبة	اليت	أعلنت	لملتقدمني	لربناجم	”حافز“ 

واقعًا	صاِدمًا	عن	ما	اكنت	تحُظهره	اإلحصاءات	الّرمسّية.	فهذا	العدد	هو	ضعف	العدد	الذي	بحُنيت	هيلع	خّطة	الّتمنية	امخلسّية	الّتاسعة	(1010م	- 

35	سنة،	  - 	20 بني	 ما	 العمرية	 بالفئة	 العمرّية،	فهو	حمصوٌر	 الفائت	 ال	يشل	مجيع	 ”حافز“  2014م).	إضافة	إىل	ذلك،	فإّن	املتقّدمني	لربناجم	

سب	مضن	املتقّدمني	عىل	الربناجم.	ويحُضاف	إلهيم،	عدد	الّطالب	الّدارسني	يف	جلامعات	الّسعودية،	 وهذا	يعين	أن	مْن	جتاوز	هذا	العمر	فإّنه	مل	حيحُ

وعددمه	يقارب	900	ألف	طالب	وطالبة،	وأكرث	من	110	آالف	طالب	مبتعث	خارج	الّسعودية،	ومعظم	هؤالء	متوّقع	دخوهلم	سوق	العمل	احلكويم	

أو	اخلاص	خالل	امخلس	سنوات	القادمة،	مّما	يعين	أّننا	حباجٍة	إىل	حنو	1.5	مليون	وظيفة337.

الوظائف	يف	القطاع	اخلاص.	ال	هيم	يف	النظام	ما	الذي	تشلّكه	 					وبناءًا	عىل	ذلك،	طرحت	الّدولة	الّسعودّية	مرشوعًا	يسىع	إىل	”سعودة“ 

إال	أّنه	مل	ينطلق	 بالرمغ	من	أّنه	سىع	حلّل	املشلكة	-  الوظيفة	من	رشوط	ومطالب،	من	مرّتب	أو	مرتبهتا	يف	الّسمل	الوظييف،	لكن	هذا	املرشوع	- 

أوهلام	أنه	زاد	من	هْدر	املال،	 من	حّل	أسباب	املشلكة	األساسّية،	ومل	يعرّب	عن	اآلمال	والمطوحات.	وهناك	اهتامات	بأّن	املرشوع	وّلد	مشلكتني: 

وثانهيا	أّن	الرشاكت	أصبح	لّك	مّهها	أن	تمكل	نصاهبا	من	املوّظفني	الّسعوديني،	من	أجل	أال	يمّت	تطبيق	عقوبات	اقتصادية	أو	اجرائّية	علهيا338.
335		سلطان	العامر،	"العامل	املغيب	يف	حل	مشلكة	البطالة"،	حصيفة	"احلياة"،	بتارخي	25	ديمسرب	2012

336		فادي	العجايج،	"تقرير	حصييف	حول	نسب	البطالة	يف	السعودية"،	حصيفة	"الرياض"،	عدد	١٦١٦٧،	بتارخي	٢٨	سبمترب	٢٠١٢
337		املصدر	نفسه.

338		عبدالعزيز	الدخيل،	"نظام	السعودة	واإلرصار	عىل	اخلطأ"،	صيحفة	"الرشق"،	بتارخي	٣	ديمسرب	٢٠١٢

  شركات القطاع الخاص توّظف وظيفة واحدة للّسعوديين، مقابل 13 وظيفة 
للعامل غير الّسعودي 
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التنمية والقطاع العقاري
	أيضًا	عىل	قضايا	الّسكن	والعقار،	مكا	ترتبط	هذه	القضايا	ارتباطًا	مبارشًا،	وبأثر	 					إّن	قضية	الّتمنية	اليت	تشغل	املواطن	الّسعودي،	تنعكسحُ

رسيع،	مع	أّي	تغرّي	اقتصادي،	خصوصًا	إذا	اكن	مرتبطا	بالتغرّي	يف	دخل	الفرد	الّسعودي،	مثل	زيادة	الّرواتب	أو	املكرمات	امللكّية،	إذ	أّن	هناك	

اهتاماٍت	بأّنه	رسعان	ما	يسىع	جّتار	العقار	إىل	رفع	األسعار،	دون	وجود	أّية	محاية	لملسهتلك	أو	املحُترّضر	من	ذلك،	وال	يقف	هذا	األثر	عىل	

يف	الّسوق	السعودّية؛	سّبب	جفوة	كبرية	بني	أسعار	األرايض،	وقدرة	املواطن	 مستوى	األسعار	فقط،	فالفساد	حول	العقار	(األرايض	واملساكن) 

عىل	المتّلك،	ويحُقابل	ذلك	جحم	األرايض	البيضاء	املوجودة	داخل	املدن.	ومثال	ذلك	ما	تشلّكه	األرايض	البيضاء	داخل	مدينة	الرياض،	إذ	بلغت	

يف	املنطقة	الرشقّية،	 نسبهتا	قرابة	٪77	من	األرايض،	ومبساحٍة	إمجالّية	تصل	إىل	4150	كيلومرت	مربع،	وتحُشلّك	٪60	من	“الكتلة	العمرانية” 

وال	يوجد	أّي	رسوم	مالّية	أو	غرامات	عىل	تلك	األرايض،	مّما	يحُساعد	الّتجار	عىل	ربط	أمواهلم	بأصول	ثابتة،	مثل	األرايض	والعمل	عىل	تأجيل	

بيعها	ألطول	فرتة	ممكنة339.

				إّن	حاجة	املساكن	يف	السعودية	يف	تزايٍد	مسمتر،	فبحسب	وزير	اإلساكن	الّسعودي	فإّن	االحتياج	السكين	يصل	إىل	قرابة	1.1	مليون	

وحدة	سكنّية،	إضافة	إىل	أّن	املساكن	املوجودة	حالّيًا	واليت	يبلغ	عددها	3	ماليني	مسكن	مشغول	بعضها،	“غري	الئق	وليست	منازل	340” وتشري	

التقديرات	إىل	أّن	أقل	من	نصف	ساّكن	الّسعودية	ميتلكون	سكنا	خاصا	هبم،	وذلك	بسبب	انفاض	الدّخل	لدى	أولئك	املواطنني341.	أما	غري	

الّسعوديني،	مفجموع	مساكهنم	يصل	إىل	1.6	مليون	مسكن،	وحسب	نظام	المتّلك	لغري	السعوديني؛	فإنه	جيوز	هلم	أن	ميتلكوا	سكنًا	خاصًا	برشط	

موافقة	وزارة	الًداخلية	عىل	ذلك،	ويحُستثىن	من	ذلك	املناطق	داخل	حدود	مدينيت	مكة	املكرمة	واملدينة	املنّورة342.	

					لذلك،	تسىع	الّسعودية	جلعل	حّل	مشلكة	القطاع	العقاري	ذات	أولوية	لدهيا،	استجابًة	حلاجة	رشحيٍة	كبرية	من	املواطنني،	ويف	هذا	السياق	ذكر	

وزير	اإلساكن	أّن	احلكومة	الّسعودّية	تسىع	حاليًا	إىل	بناء	500	آلف	وحدة	سكنّية،	وأّن	املشاريع	ماضية	بنسبة	٪100	لكنه	أشار	إىل	احمتال	حصول	

تعرّث	يف	بعض	تلك	املشاريع.	مكا	صادق	جملس	الوزارء	عىل	نظام	الرهن	العقاري	هبدف	توسيع	قدرة	املواطنني	عىل	امتالك	املساكن،	والذي	أزال	

التخّوف	لدى	بعض	مؤّسسات	المّتويل	اليت	اكنت	تفرض	معايري	متحّفظة	عىل	املدين،	إضافة	إىل	أنه	سيحُسامه	يف	تسيل	العقار،	واحلّد	من	إّدعاءات	

المتّلك	املتعّددة	لعقار	واحد،	لكن	هذا	الّنظام	ال	يحُتوّقع	له	أن	يشد	استجابة	فورّية،	بسبب	احلاجة	الختبار	النظام	من	قبل	مؤّسسات	اإلقراض،	مكا	أّن	

الدائنني	(مؤسسات	المّتويل	والبنوك) حباجٍة	إىل	معرفة	قدرهتم	عىل	اسرتداد	متويالهتم	من	خالل	بيع	العقار	املرهون.	

339		مجموعة	من	احملللني	االقتصاديني،	"فساد	عقاري	متعمد	لرفع	أسعار	السوق"،	حصيفة" اليوم"،	بتارخي	١٤	يناير	٢٠١١
340		تقرير	حصيف،	برناجم	الثامنة،	العربية	نت،	بتارخي	٧	يناير	٢٠١٣م

341		تقرير	حصيف	حول: "قانون	الرهن	العقاري"،	حصيفة	الرياض،	العدد: ١٦٠٨٢،	بتارخي	٥	يوليو	٢٠١٢
342		تقرير	حصيف،	برناجم	الثامنة،	مصدر	سابق

  وتشير التقديرات إلى أّن أقل من نصف سّكان الّسعودية يمتلكون سكنا خاصا بهم 
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خاتمة: تجذر الخلل االنتاجي
					يستحوذ	القطاع	الّسعودي	عىل	ماكنة	وأمّهية	فريدة	بني	دول	جملس	التعاون،	نظرًا	لكونه	االقتصاد	األكرب	جحاًم	وعددًا	من		ناحية	الّساكن	

والقوى	العاملة.	إاّل	أن	أمه	املشالك	االقتصادّية	تتشابه	يف	اململكة	مع	بايق	دول	املجلس،	عىل	الرمغ	من	تفاوت	شلكها	وحّدهتا.	فمكا	هو	احلال	

	البطالة	واخللل	يف	سوق	العمل	بوصفه	هاجسًا	رئيسًا	بدأ	يطّل	برأسه	اآلن،	باإلضافة	إىل	الفساد	املسترشي،	واألزمة	 ان	والبحرين؛	تربزحُ يف	معحُ

اإلساكنّية،	واليت	قد	تكون	أكرث	حّدة	من	نظرياهتا	من	دول	املجلس.	لكن	تبىق	االعمتادّية	شبه	املطلقة	عىل	التقّلبات	يف	سوق	الّنفط	العاملي	مكصدر	

رئيس	لإليرادات	العامة،	يف	مقابل	تزايد	اإلنفاقات	احلكومّية	املعمتدة،	وبشلك	مطلق،	عىل	اإليرادات	النفطّية؛	يحُبيق	هذا	اخللل	اإلنتايج	هو	الّتحدي	

الرئيس	يف	اململكة.	وعىل	الرمغ	من	منّو	بعض	الّصناعات	يف	اململكة،	وبشلك	أكرث	إلفاتًا	للًنظر	من	بايق	دول	اخلليج،	إاّل	أّن	هذه	التحراكت	تبىق	

جخولة،	و“قزمة“،	عند	مقارنة	ذلك	حبجم	االعمتادّية	عىل	الّنفط	واخللل	اإلنتايج،	وال	يوجد	يف	األفق	ما	يحُبرّش	بتغرّي	هذه	املعادلة،	بل	إّن	الّزيادات	

املؤّخرة	يف	اإلنفاق	احلكويم	تحُنذر	بتجّذر	هذا	اخللل،	وزيادة	اإلدمان	عىل	الّريع	الّنفيط،	حاهلا	حكال	بايق	دول	املجلس.	

	

  تبرزُ البطالة والخلل في سوق العمل بوصفه هاجسًا رئيسًا بدأ يطّل برأسه اآلن، 
باإلضافة إلى الفساد المستشري، واألزمة اإلسكانّية 



139 اخلليج 2013 : الثابت واملتحول

3.6 التطورات االقتصادية في سلطنة ُعمان

التركيبة العامة لالقتصاد

					لقد	اكن	السمترار	ارتفاع	سعر	الّنفط	يف	األسواق	العاملّية	خالل	العام	2011م	أثر	متفاوٌت	عىل	األداء	اللّكي	لالقتصاد	يف	الّسلطنة.	فقد	

ريال	معاين،	 مليون	 	12120.7 ليبلغ	 2000م)،	 للعام	 الّثابتة	 (باألسعار	 	2011 العام	 %0.3	يف	 قدره	 الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	منّوًا	حقيقّيًا	 حّقق	

ّقق	الناجت	احمليّل	اإلمجايل	منّوًا	حقيقّيًا	قدره	 مقارنة	بمنو	بلغ	%5.6	يف	العام	2010م	بقمية	12085.5	مليون	ريال	معاين،	ومن	املتوّقع	أن	حيحُ

%5	يف	العام	2012م	وذلك	بفضل	اسمترار	الّزيادة	يف	القمية	املحُضافة	لألنشطة	الّنفطّية	خالل	2012.

  طاع النفط
28% 

  طاع الزراعة واالسماك
2% 

  طاع الصناعة
21% 

  طاع الخدمات
4 % 

توزيع القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي العماني: 3.37رسم بياني   
% ,2011  

 2012االحصائي السنوي  الكتا : المصدر

 الخدمات يعتمد الناتج المحلي في عمان على قطاع

					بالنظر	إىل	األرقام	(املثبتة	للعام	2000م)،	بلغت	مسامهة	قطاع	اخلدمات	يف	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	%49	يف	العام	2011م،	ومن	املتوّقع	أن	

2012م	 العام	 %29	يف	 القطاع	 ّقق	 املتوّقع	أن	حيحُ 2011م،	ومن	 العام	 %28	يف	 الّنفط	 2012م،	بيمنا	بلغت	مسامهة	قطاع	 العام	 %45	يف	 تكون	

.	وبلغت	األمّهية	النسبّية	لقطاع	األنشطة	الّصناعّية	%21	يف	العام	2011م،	ومن	املتحمتل	أن	ترتفع	مسامهة	القطاع	اىل	%25	يف	2012م343.	

وبلغت	مساهة	قطاع	الزراعة	واألمساك	%2	يف	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	يف	2011م،	ومن	احملسوب	أن	تكون	مسامهة	القطاع	%1	أيضا	يف	

العام	2012م.

					وبالرمغ	من	زيادة	األمّهية	الّنسبّية	لقطاع	اخلدمات	يف	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل،	فإّن	القطاع	يعمتد	بشلٍك	مبارش	وبشلك	غري	مبارش	عىل	

%27	اىل	 النسبّية	يف	قطاع	اخلدمات	بني	 الّناجت	احمليّل	اإلمجايل،	وبلغت	أمّهيهتا	 %9	من	 بلغت	 النفط.	مفسامهة	اخلدمات	احلكومّية	 قطاع	

بارش	عىل	املوارد	الّنفطّية.	مكا	تراوحت	مسامهة	جتارة	امجللة	والتجزئة	 2012م.	واخلدمات	احلكومّية	تعمتد	بشلٍك	محُ %30	يف	الفرتة	2007	– 

ضافة	تحُذكر،	وتعمتد	بشلك	 والنقل	واالتصاالت	يف	القطاع	بني	%27	و	%39	لنفس	الفرتة،	وهذه	تعترب	من	الّنفقات	االسهتالكّية،	وليس	هلا	قمية	محُ

غري	مبارش	عىل	اإليرادات	الّنفطّية.	وبالرمغ	من	زيادة	األمهية	الّنسبّية	لقطاع	األنشطة	الّصناعّية	إىل	%21	يف	الناجت	احمليل	اإلمجايل	يف	العام	

من	 ال	 احلارض،	 الوقت	 الّنفط	يف	 أن	حيّل	حمّل	 عىل	 قادرًا	 ليس	 الصنايع	 القطاع	 فإّن	  – 2012م	 %25	يف	 ّقق	 ومن	املتوّقع	أن	حتحُ 2011م	- 

343		قطاع	األنشطة	الصناعية	يشل	قطاع	اإلنشاءات،	والذي	سامه	بنسبة	بلغت	%10	يف	الناجت	احمليل	اإلمجايل	يف	العام	2011م

  القطاع الصناعي ليس قادرًا على أن يحّل محّل الّنفط في الوقت الحاضر 
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حيث	قيادة	المّنو	االقتصادي،	وال	من	حيث	الّتصدير،	أو	أن	يحُشلّك	مصدر	دخل	أسايس	للخزينة	العامة.	مفسامهة	قطاع	الّصناعة	الّتحويلّية	يف	

الّناجت	احمليل	اإلمجايل	بلغت	%10	فقط،	وتساوي	الّنسبة	اليت	حّققها	قطاع	البناء	والتشييد	يف	2011م.	وأّما	بالّنسبة	لصناعة	املنتجات	الّنفطّية	

وصناعة	املنتجات	واملواد	الكمييائّية،	فإهنا	ترتبط	بقطاع	النفط	بشلٍك	كبري.

الميزانية العامة للدولة
					حّققت	اإليرادات	العامة	مبلغ	وقدره	12491	مليون	ريال	معاين	يف	2011م،	وبزيادة	%58	عن	العام	2010م،	والّسبب	الرئييس	هلذه	الّزيادة	

الكبرية	يف	اإليرادات	العامة	هو	ارتفاع	إيرادات	الّنفط	بنسبة	%77	مقارنة	بعام	2010م.	مكا	زاد	إمجايل	االنفاق	العام	للّدولة	بنسبة	%35	ليبلغ	

10738	مليون	ريال	معاين	مقارنة	بإنفاق	العام	2010م	والبالغ	7965	مليون	ريال	معاين.	وبالّنظر	إىل	اإليرادات	والّنفقات	اللكّية؛	حّققت	املالّية	

العامة	فائضًا	مالّيًا	قدره	1753	مليون	ريال	معاين.	ومن	املتوقع	أن	يزيد	اإلنفاق	احلكويم	يف	العام	2012م	حبوايل	%13	عن	العام	2011م،	

ّقق	املالّية	العامة	فائضًا	يحُعادل	%8	من	إمجايل	الّناجت	احمليل	اإلمجايل	نظرًا		لرسعة	منّو	اإليرادات	الّنفطّية. وأن	حتحُ

 اإليرادات النفطية
77% 

 إيرادات الغاز
10% 

 اإليرادات الغير نفطية
13% 

 مصادر إيرادات الحكومة العمانية : 3.38رسم بياني 
% ,2011 
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هي من اهم انفاقات الحكومة العمانيةوالدفاع الخدمات العامة  االستثمارية المصروفات  
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تزيد	 أن	 املحُقدَّر	 ومن	 %87	من	دخل	احلكومة،	 ،	وشلّكت	 2011م	 العام	 ريال	معاين	يف	 مليون	 	10837.8 والغاز	 الّنفطية	 اإليرادات	 بلغت	 	 	 	 	 	

%88	من	دخل	احلكومة.	ورمبا	تشري	األرقام	إىل	زيادة	اعمتاد	املال	العام	عىل	 تحُشلّك	 2012م	وأن	 %20	يف	العام	 الّنفطّية	حبوايل	 اإليرادات	

الواردات	احلكومّية.	 2011م	من	إمجايل	 العام	 %87	يف	 2007م	اىل	 العام	 %76	يف	 الّنفطية	من	 الواردات	 فزادت	مسامهة	 الّنفطية،	 الواردات	

وهذه	الزيادة	تعكس	ارتفاع	األمّهية	الّنسبّية	للّدخل	من	النفط،	بسبب	ارتفاع	أسعار	الّنفط	من	ناحية،	ومن	ناحية	أخرى	إىل	عدم	وجود	مصادر	

دخل	بديلة	للّنفط	تساوي	أو	توازي	الّدخل	املتأيّت	من	بيع	الّنفط.

قطاع النفط والغاز
ان	حوايل	889	ألف	برميل	يومّيًا	من	الّنفط	اخلام	يف	عام	2011م،	أي	حوايل	324	مليون	برميل	يف	 					بلغ	متوسط	اإلنتاج	اليويم	للنفط	يف	معحُ

	oil enhancedاملحُعّزز تقنّية	االستخالص	 2012م،	وذلك	بفضل	 برميل	يف	 ألف	 	915 اليويم	إىل	 اإلنتاج	 املتوّقع	أن	يصل	متوسط	 العام،	ومن	

الّسنوي	حبوايل	 اإلنتاج	 زيادة	 من	 املعزز	 االستخالص	 تقنية	 وباستخدام	 للنفط،	 املحُنتجة	 الرّشاكت	 استطاعت	 	.(3.9 جدول	 (انظر	 	 	recovery

%24	عىل	مدى	الّسنوات	األربعة	املاضية	من	مستوى	714	الف	برميل	يف	اليوم	يف	2007.	وهناك	بعض	االكتشافات	الواعدة	يف	جنوب	الغبار	

ومنطقة	اخلوير	يف	منطقة	الوسىط،	ولكن	اليزال	اإلحتيايط	الّنفيط	يحُقّدر	حبوايل	5.5	بليون	برميل.

	

يزيد	 أن	 املحُقدَّر	 ومن	 2011م،	 العام	 يف	  (million standard cubic MNSCF feet) مكعب	 قدم	 مليون	 	1212107 الغاز	 إنتاج	 وبلغ	 	 	 	 	 	

واملعادن	يف	 النفط	 وزارة	 من	 كبري	 مسوئٌل	 ورّصح	 	.MNSFC مكعب	 قدم	 مليون	 	1248470 اإلنتاج	 ليبلغ	 العام2012	 %3	يف	 اإلنتاج	حبوايل	

الّصحافة	احمللّية	عن	نّية	احلكومة	االستمثار	يف	التنقيب	وتطوير	احلقول	القامئة	حبوايل	110	مليار	دوالر	أمرييك	عىل	مدى	الّسنوات	العرش	

القادمة	يف	قطاع	الّنفط	والغاز،	مهنا	60	إىل	70	مليار	ستحُستمثر	يف	قطاع	الغاز	وحده،	وذلك		يف	إطار	خّطٍة	إسرتاتيجّية	للحفاظ	عىل	إنتاج	

واستدامة	الّنفط	والغاز	عىل	املدى	الّطويل.

جدول 3.9: متوسط انتاج النفط ومتوسط سعره، 2007 - 2012 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 انتاج  وسعر النفط
915 * 885 865 813 757 710 متوسط االنتاج اليومي )الف برميل(
334 * 323 316 297 277 259 االنتاج السنوي )مليون برميل(
113 * 103 77 57 101 65 متوسط سعر برميل النفط

43,120 * 37230 31460 37480 40820 26164 النفط المكرر )الف برميل(
1248470 * 1212107 1176803 1097661 1069630 1070737 الغاز )مليون مكعب(

3.9 

املصدر: كتاب	االحصاء	السنوي	للعام	2012م		وتقرير	مالحم	االقتصاد	العامين

: * تقدير

  فزادت مساهمة الواردات الّنفطية من ٪76 في العام 2007م الى ٪87 في العام 
2011م من إجمالي الواردات الحكومّية 
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الّتجارة الخارجّية
2012م	 العام	 %22	يف	 ترتفع	 أن	 املتوقع	 ومن	 ريال	معاين،	 مليون	 	9236 لتبلغ	 2011م	 العام	 %20	يف	 الّسلعية	 الواردات	 قمية	 ارتفعت	 	 	 	 	 	

والّصادر	يف	يونيو	2012م	بأّن	سبب	االرتفاع	هو	زيادة	قمية	الّسلع	 لتبلغ		11243	مليون	ريال	معاين.	ويشري	تقرير	”مالحم	االقتصاد	العامين“ 

االسهتالكّية	بنحو	%43	وزيادة	قمية	الّسلع	الّرأمسالية	بنسبة	42%.

الّرئييس	 ،	والّسبب	 2012م	 %25	يف	 املحُقدَّر	أن	تزيد	 18107	مليون	ريال	معاين،	ومن	 لتبلغ	 2011م	 %29	يف	 الّصادرات	 		وارتفعت	قمية	 	 	 	

يف	ارتفاع	قمية	الّصادرات	هو	زيادة	اإليرادت	الّنفطّية	بنسبة	25%.

 النفط الخام
5 % 

 النفط المصفى
4% 

 الغاز الطبيعي المسا 
8% 

 صادرات أخرى
17% 

 المعاد تصديره
12% 

 تركيبة الصادرات العمانية: 3.40رسم بياني 
% ,2011 

 2012االحصائي السنوي  الكتا : المصدر 2012االحصائي السنوي  الكتا : المصدر

 النفط الخام هو اساس الصادرات العمانية

	2774 2011م،	لتصل	إىل	 %26	يف	 امين	إىل	زيادة	جحم	حتويالت	أجور	العاملة	بنسبة	 العحُ البنك	املركزي	 يحُنرشها	 					وتشري	األرقام	اليت	

مليون	ريال	معاين.	وهذه	الزيادة	جاءت	نتيجًة	طبيعًية	للّزيادة	الكبرية	يف	عدد	العاملني	األجانب	خاصة	يف	القطاع	اخلاص.	وبلغ	صايف	العجز	

يف	مزيان	اخلدمات	وحساب	الّدخل	والّتحويالت	اجلارية	نسبة	%21	من	إمجايل	الّناجت	احمليل	اإلمجايل	باألسعار	اجلارية	يف	2011م،	ليصل	

إىل	5894	مليون	ريال	معاين.	

  زيادة حجم تحويالت أجور العمالة بنسبة ٪26 في 2011م 
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سوق العمل
					بالّرمغ	من	المّنو	االقتصادي	العايل	ظاهرّيًا،	فإّن	معّدالت	البطالة	بني	املواطنني	ال	تزال	مرتفعة	نسبّيًا/ واهلاجس	األكرب	الذي	يحُواجه	احلكومة	

عىل	املدى	القصري،	وعىل	الّرمغ	من	عدم	توّفر	بيانات	دقيقة،	إاّل	أّن		نسبة	الباحثني	عن	معل	تحُقّدر	حبوايل	%25.	وعىل	الّرمغ	من	ازدياد	معّدالت	

العامنيني	العاملني	يف	القطاع	اخلاص،		إاّل	أنه	ال	يزال	القطاع	احلكويم	يلعب	دورًا	أساسّيًا	يف	توظيف	الباحثني	عن	العمل	من	املواطنني،	وتشري	

األرقام	املنشورة	إىل	أّن		أكرث	من		%47	من	العامنيني	العاملني	يعملون	يف	القطاع	احلكويم.	ومكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	املجلس؛	يحُسيطر	

من	 و86%	 الوظائف	 %77	من	إمجايل	 الوافدون	عىل	 يستحوذ	 القطاع	اخلاص،	حيث	 الّسلطنة	وخاصة	يف	 األمعال	يف	 أغلبية	 الوافدون	عىل	

الوظائف	يف	القطاع	اخلاص.		والوظائف	املحُتاحة	يف	القطاع	اخلاص	يه	وظائف	غري	ماهرة،	أو	شبه	ماهرة،	وظروف	العمل	فهيا	صعبة	وأجورها	

متدنّية،	وبالتايل	ال	يحُقبل	علهيا	املواطنون.

					وإمجالًا،	بلغ	عدد	العاملني	يف	القطاع	احلكويم	184440عامل	وعاملة	يف	العام	2011م	،	%86	مهنم	معاين،	وبلغ	عدد	العاملني	يف	القطاع	

اخلاص	1289031	عامل	وعاملة	يف	العام	2011م	،	%14	مهنم	معاين.

 عماني في القطاع الح ومي
11% 

 غير عماني في القطاع الح ومي
2% 

 عماني في القطاع الخاص
12% 

 غير عماني في القطاع الخاص
75% 

تركيبة سوق العمل العماني: 3.41رسم بياني   
% ,2011  

 2012االحصائي السنوي  الكتا : المصدر

اغلبية سوق العمل القطاع الخاص في يشكل الوافدون   

ملخص: محاوالت لحلحلة سوق العمل وتنويع مصادر الدخل
امين	نوعني	أساسيني	من	الّتحدّيات،	حتّد	قصري	املدى،	وحتّد	بعيد	املدى،	ويه	هنا	تتشابه	كثريًا	يف	 					بنحٍو	إمجايل،	يحُواجه	االقتصاد	العحُ

احلال	مع	بايق	دول	املجلس،	وإْن	لوحظت	فهيا	بعض	الفروقات.	بالّنسبة	للّتحدي	قصري	املدى؛	فهناك	حتّدي	الباحثني	عن	معل	من	ناحية،	وحتّدي	

امنيني	باكمل	احلوافز	الرّضورّية	جلذب	املواطنني	خارج	القطاع	 االعمتاد	عىل	العاملة	الوافدة	من	ناحيٍة	اخرى،	واحلاجة	إىل	توليد	فرص	معل	للعحُ

احلكويم	املتخّض،	وذي	اإلنتاجّية	املتدّنية.

					أّما	التحدي	الدامئ	واملحُزمن،	أو	حتدي	بعيد	املدى،	فهو	حتّدي	تنويع	مصادر	الّدخل،	وتقليل	االعمتاد	عىل	الّنفط	الناضب،	واالنتقال	باالقتصاد	

إىل	مرحلة	ما	بعد	النفط،	وهو	جوهر	اخللل	اإلنتايج- االقتصادي.	

					وملعاجلة	حتّدي	الباحثني	عن	معل؛	قامت	احلكومة	بعّدة	إجراءات،	مهنا	دعوة	الّسلطان	يف	خطابه	الّسنوي	أمام	جملس	معان	يف	نومفرب	

واّتاذ	خطوات	  (... طالب	بالعمل	(  ...	”فإن	القطاع	اخلاص	محُ 2012م	القطاَع	اخلاص	لتوفري	فرص	معل	لملواطنني،	وبأجور	جمزية	حيث	قال: 
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معلّية	مدروسة	وناجعة	يف	هذا	الشأن،	بزيادة	إهساماته	يف	الّتمنية	االجمتاعية،	ومشاركة	احلكومة	هبّمٍة	وعزم	يف	تنفيذ	سياساهتا...“.		مكا	قامت	

وزارة	القوى	العاملة،	وتنفيذًا	لألوامر،	برفع	احلّد	األدىن	لألجر	الّشري	للعاملني	العامنيني	يف	القطاع	اخلاص	إىل	325	ريال	معاين	هشرّيًا،	

وسيمّت	تنفيذ	القرار	يف	يوليو	2013م	،	وأعلنت	وزارة	القوى	العاملة	عن	وجود	عدٍد	كبريمن	الوظائف	الّشاغرة	يف	القطاع	اخلاص،	حوايل	20	

الف	وظيفة،	مكا	جاء	يف	الّصحافة	احمللية،	وأعلنت	الّدولة	عن	توفري	عدد	آخر	من	الوظائف	يف	القطاع	العام،	وقد	بلغ	عدد	الوظائف	احلكومّية	

اليت	مّت	اإلعالن	عهنا	يف	2011م	وعام	2012م	100	ألف	وظيفة،	وزادت	وزارة	التعلمي	العايل	فرص	االلتحاق	بالّتعلمي	العايل،	مكا	قامت	الّدولة	

بتقدمي	إعانات	مالّية	للباحثني	عن	معل.	

					لكن،	من	غري	املعلوم	إْن	اكنت	هذه	اإلسرتاتيجية	ستصل	إىل	هدفها،	بل	إّن	التجارب	السابقة	ذات	نفس	التوجه؛	تحُنذر	بإماكنية	عدم	جناحها،	

خاصة	يف	ظّل	تواصل	عدم	االلتفاف	إىل	جوهر	اخللل	االقتصادي-اإلنتايج،	وهو	االعمتادّية	عىل	الغاز	والنفط،	بل	مكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	

املجلس؛	يبدو	إّن	نسبة	االعمتادّية	عىل	هذا	املورد	قد	زادت	بشلك	مّطرد	عىل	مدى	الّسنوات	العرش	املاضية.	والّسؤال،	مكا	هو	يف	بايق	دول	

املجلس،	هل	ستحجن	الّسلطنة	يف	مواجهة	هذه	االعمتادّية	املزتايدة،	وشبه	املطلقة،	عىل	مورد	ناضب؟	حاليًا،	ال	يبدو	أّن	هناك	حلولًا	واحضة	

ومرسومة	يف	األفق	القريب	ملجاهبة	هذا	الّتحدي	الفعيل.

  أّما التحدي الدائم والُمزمن...فهو تحّدي تنويع مصادر الّدخل، وتقليل االعتماد 
على الّنفط الناضب،  
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3.7 التطورات االقتصادية في دولة قطر

نظرة عامة على االقتصاد: الغاز هو األساس344
صدِّر	 					ليس	خاٍف	عىل	أحد،	التغرّيات	اهلائلة	اليت	طرأت	عىل	االقتصاد	القطري	خالل	العقد	األّول	من	األلفية	الثالثة،	حني	أصبحت		قطر	أكرب	محُ

للغاز	الطبييع	املحُسال	يف	العامل.	وقد	يكون	اقتصاد	قطر	هو	األكرث	جذبا	لألنظار	بني	دول	اخلليج،	حبسب	األرقام	املحُعلنة	اليت	مّت	تسيلها	يف	منّو	

	Doubleالرمقني	ذا	االقتصادي	المّنو	 االقتصاد.	مدفوعًا	باالرتفاع	يف	أسعار	النفط	والغاز	مع	بداية	األلفية	الثالثة؛	بدأ	االقتصاد	القطري	يشدحُ

الّطفرة	 مع	 املايض	 العرص	 سبعينات	 يف	 سابقًا	 الباقية	 اخلليج	 دول	 هبا	 مّرت	 اليت	 المنو	 مرحلة	 بنفس	 لمتّر	 	، 	Digit Economic Growth

الّنفطية	األوىل.	فلقد	بلغ	المنو	احلقييق	يف	عام	2006	حوايل345	%26،	إاّل	أّن	هذا	المنو	ذو	الرمقني	بدأ	يف	االنفاض	تدرجيّيًا	إىل	أن	وصل	

الناجت	 بلغ	 حيث	 ب6.3%،	 يحُقّدر	 منّوًا	 احمليل	 اإلمجايل	 الناجت	 فقد	هشد	 	2012 عام	 يف	 وأّما	 	،2011 عام	 	13.0% مث	 	2010 عام	 	16.7% إىل	

احمليل	احلقييق	341	مليار	ريال	قطري	لتكون	هذه	يه	املّرة	األوىل	اليت	تعود	فهيا	معّدالت	المّنو	إىل	الرمق	الواحد	بعد	عدد	من	السنوات346.	

وهذا	االنفاض	اكن	متوّقعًا	حبسب	اخلّطة	امخلسّية	للّتمنية	2016-2011،	واليت	ذكرت	أّن	معّدالت	المّنو	سترتاوح	ما	بني	%7.1	و347	5.1%،	

عّدل	مسامهة	القطاع	النفيط	يف	المنو348	.	ويبني	اجلدول	اآليت	349الناجت	اإلمجايل	احمليل	ما	 وأعادت	اخلطة	هذا	االنفاض	إىل	انفاض	محُ

بني	2012-2010	وما	رافقه	من	معّدالت	تخّض.	وحبسب	األرقام،	فإّن	معدالت	الّتخض	العالية	اليت	هشدها	املسهتلك	يف	قطر	لعدة	سنوات؛	قد	
هبطت	بشلك	ملحوظ	يف	الّسنتني	األخريتني،	فزنلت	من	%15	عام	2008	اىل	5-% يف	2009	و	2-% يف	350.2010

جدول 3.10: امه مالحم االقتصاد القطري 2010-2012

18.7 -2.4 16.7 2010
30 1.9 13 2011

29.6 1.9 6.3 2012

معدل التضخم التضخم السنويالسنة ميزان الحساب الجاري كنسبة إلى الناتج المحليمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

3.10 

	The Report Qatar 2012, Oxford Business Group :عن	مأخوذة	القسم	هذا	يف	الواردة	املعلومات		344
Qatar Economic Statistics at Glance	من	مستقاة	القسم	هذا	يف	الواردة	املعلومات	معظم		345

http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2012/Qatar%20Economic%20Statistics%20at%20Glance.pdf
Window on Economic Statistics in Qatar 2013		346

http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2013/Windows%202nd%20of%20Qatar%202013.pdf
واالسمترارية	 للدميومة	 يفتقد	 إنه	 لالقتصاد،	حيث	 يحُعد	عالمة	حصة	 ال	 الرمقني	 ذا	 المنو	 أن	 قطر	 دولة	 االقتصادي	ألمري	 املستشار	 اإلبراهمي	 إبراهمي	 لطاملا	رصح	 	 	347

Sustainability	السميا	أنه	مرتبط	بتقلبات	أسعار	الطاقة،		ويبدو	أن	توّجه	احلكومة	معوما	للحّد	من	هذا	النوع	من	المنوهو	انعاكس	لوجهة	النظر	هذه.
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1465&artid=163943		348

19,12,2011	جريدة	العرب
Window on Economic Statistics in Qatar 2013		349

http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2013/Windows%202nd%20of%20Qatar%202013.pdf
http://www.indexmundi.com/qatar/inflation_rate_%28consumer_prices%29.html	2013		30مارس	بتارخي	املوقع	زيارة		350

http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2012/Qatar%20Economic%20Statistics%20at%20Glance.pdf
http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2013/Windows%202nd%20of%20Qatar%202013.pdf
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1465&artid=163943
http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2013/Windows%202nd%20of%20Qatar%202013.pdf
http://www.indexmundi.com/qatar/inflation_rate_%28consumer_prices%29.html
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 توزيع القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي القطري : 3.42رسم بياني 
% ,2012   

مصرف قطر المركزي :المصدر  

النفط والغاز اكبر قطاع في الناتج المحلي القطري يشكل  

					من	ناحية	تركيبة	الناجت	احمليل،	فقد	بلغ	احلجم	النسيب	لقطاع	الّتعدين	واستغالل	احملاجر	حنو	%43	من	الّناجت	احمليل	اإلمجايل	القطري	

اإلنشاء	 وقطاع	 والعقارات	 التأمني	 املايل،	 القطاع	 يزال	 فال	 الّنفطية	 غري	 للقطاعات	 بالنسبة	 أّما	 	.2011 عام	 	45% بنحو	 مقارنة	 	،2012 عام	

	،2011 2012،	مقارنة	بنسبة	مماثلة	عام	 القطري	عام	 الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	 %33	من	 الّصدارة،	حيث	مّثلوا	حنو	 واخلدمات	احلكومّية؛	يف	

حيث	إّن	احلجم	املحُطلق	للقطاع	ارتفع	بنحو	%9.7،	أي	مبعدل	مقارب	الرتفاع	جحم	الناجت	احمليل	اإلمجايل	عام	2012م.	يأيت	بعد	ذلك	قطاع	

الّصناعات	الّتحويلية،	والذي	مّثل	حنو	%9	من	الناجت	احمليل	اإلمجايل	عام	2012،	مقارنة	بنسبة	مماثلة	عام	2011،	بيمنا	ال	يزال	قطاع	النقل	

واالتصاالت	يف	املركز	الّسادس	من	حيث	احلجم	بني	القطاعات	غري	الّنفطّية،	وذلك	بنحو	%6	من	الناجت	احمليل	اإلمجايل	عام	2012،	مقارنة	

بنسبة	مماثلة	عام	2011.

					ومكا	هو	معلوم،		فإّن	هذه	التغرّيات	االقتصادّية	مدفوعة	أساسًا	بقطاع	الغاز	والنفط	يف	قطر.	حفسب	حصيفة	Oil & Gas Journal	فإّن	

مّكية	اإلحتيايط	املحُثّبتة	من	الغاز	الطبييع؛	تحُقّدر	حبوايل	15.2	بليون	برميل،	مكا	بلغت	صادرات	دولة	قطر	يف	عام	2009	حوايل	800ألف	برميل	

	37% الطبييع	 الغاز	 مّثل	 بيمنا	 الّصادرات،	 من	إمجايل	 	46% الّنفطّية	 الصادرات	 بلغ	جحم	 	2012 و	يف	 	 	Crude Oilاخلام النفط	 	 من	 يومّيًا	

من	إمجايل	الّصادرات.	وتحُقّدر	احتياطات	قطر	من	الغاز	الطبييع	حبوايل	%14	من	اإلحتيايط	العاملي،	وهو	ما	يضعها	يف	املرتبة	الثالثة	عاملّيا	بعد	

%10	من	 يحُشلّك	حوايل	 الغاز	الطبييع	غري	املرتبطةNon-associated		يف	العامل	،حيث	 روسيا	وإيران.	ويحُعترب	حقل	الّشال	هو	أكرب	حقول	

	.LNG	املسال	الطبييع	الغاز	من	الّسنة	يف	مرتي	طن	مليون	77	إنتاجيهتا	ببلوغ	2010	عام	قطر	حكومة	احتفلت	وقد	العامل.	إحتيايط
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الغاز الطبيعي على الصادرات القطرية  يسيطر  

سامِه	يف	الّسوق	العاملّية	للطاقة؛	 					وهذا	التغرّي	يف	استغالل	قطر	ملا	لدهيا	من	غاز	طبييع	جعلها	يف	العرش	سنوات	األخرية	تنتقل	من	جمّرد	محُ

الطاقة	 هذه	 أّن	 بالذكر	 وجدير	 	.2011 عام	 مكعب	سنويا	يف	 قدم	 تريليون	 	3.75 ب	 ّدرت	 قحُ إنتاجّية	 بطاقٍة	 	LNG املسال	 للغاز	 صدِّر	 محُ أكرب	 إىل	

ّرك	األسايس	للمّنو	االقتصادي	يف	 اإلنتاجّية	قد	تضاعفت	ثالث	مرات	بني	عايم	2001	و	3512009	.	وتحُعّد	صناعة	الغاز	املسال	LNG	يه	احملحُ

	Upstream Production القطرّية.	مكا	تعمتد	صادرات	دولة	قطر	بشلك	أسايس	عىل	املصادر	اهليدروكربونية	 الّصادرات	 اليوم،	وأكرب	 قطر	

أو	الصناعات	الّتحوّيلّية	املعمتدة	علهياDownstream Production.	ويلخص	اجلدول	اآليت352	الصادرات	القطرية	يف	عام	2010:

جدول 3.11: الصادرات القطرية يف عام 2011

				ويحُبني	اجلدول	اآليت	نسبة	مسامهة	القطاع	التعديين/اهليدروكربوين	إىل	القطاع	غري	التعديين/غري	اهليدروكربوين	يف	الناجت	اإلمجايل	احمليل:

الحصة السنوية )%( صادرات في عام 2010 )مليار لاير قطري( قيمة ال السلعة
32 85.2 الغاز الطبيعي 
28 73.6 النفط الخام
16 42.8 المكثفات
5 12.5 البروبان
4 9.2 النفتا 
3 8.1 البوتان
2 5.7 كيروسين
2 5.1 بوليايثيلين
1 3.1 يوريا
1 2.2 قضبان الحديد
1 1.2 األلومنيوم
6 16.3 اخرى

100 265.0 المجموع

3.11 

The Report Qatar 2012, Oxford Business Group :عن	مأخوذة	الواردة	املعلومات		351
Qatar Economic Statistics at Glance

Qatar Economic Statistics at Glance		352
	http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2012/Qatar%20Economic%20Statistics%20at%20Glance.pdf

http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2012/Qatar%20Economic%20Statistics%20at%20Glance.pdf
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جدول 3.12: نسبة القطاعات التعدينية يف الناجت احمليل القطري   2011-2006 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 القطاعات
45 44 40 43 45 46 القطاع التعديني
55 56 60 57 55 54 القطاعات األخرى*

3.12 

	The Report Qatar 2012, Oxford Business Group :املصدر

.GTL	سوائل	إىل	الغاز	حتويل	مثل		Downstream Industries	اهليدروكربيونية	املصادر	عىل	تعمتد	اليت	التحويلية	الصناعات	تشل *

الميزانّية العامة
					تشري	بيانات	احلساب	اخلتايم	حلكومة	قطر	للّسنة	املالّية	2012/2011	إىل	ارتفاع	يف	إيرادت	احلكومة	وكذلك	مرصوفاهتا،	إال	أن	اإليرادات	

لتبلغ	حنو	 	16% بلغت	حنو	 أقل	 بنسبٍة	 املرصوفات	 ارتفعت	 بيمنا	 قطري،	 ريال	 مليار	 	220 لنحو	 لتصل	 	،41% بلغت	حنو	 أكرب	 بنسبٍة	 ارتفعت	

لعام	 الناجت	احمليّل	اإلمجايل	اإلمسي	 %8.6	من	 54	مليار	ريال	قطري،	أي	حنو	 بلغ	حنو	 166	مليار	ريال	قطري،	ما	يعين	أّن	فائض	املزيانّية	

2011،	بارتفاع	كبري	بنحو	4	أضعاف	عن	الفائض	يف	السنة	املالية	2011/2010.	ويف	تفاصيل	اإليرادات،	فقد	جاءت	أغلهبا	من	الّنفط	والغاز	

البايق،	 أّما	 	.58% النفطية	املطلق	بنحو	 بارتفاع	يف	جحم	اإليرادات	 الّسابقة،	 املالّية	 %62	يف	السنة	 %69،	مقارنة	بنحو	 الطبييع	وذلك	بنسبة	

فقد	جاءت	من	استمثارات	احلكومة	ومصادر	أخرى.	وال	توّفر	البيانات	تفاصيل	دقيقة	عن	هذه	اإليرادات	ونوعّيهتا،	مما	يحُثري	الّتساؤل	حول	مدى	

دّقهتا	وشفافّيهتا.	

					أما	تفاصيل	املرصوفات،	فاكن	الّنصيب	األكرب	مهنا	لصاحل	بند	نفقات	أخرى	جارية،	والذي	يشل	اإلنفاق	االجمتايع	ودمع	الّسلع،	حيث	

بيمنا	 	،19% بنحو	 وبارتفاع	مطلق	 الّسابقة،	 املالّية	 للسنة	 	38% بنحو	 2012/2011،	مقارنة	 املالية	 للسنة	 %39	من	املرصوفات	 حصل	عىل	حنو	

حّل	ثانيًا	بند	النفقات	الّرأمسالّية	بنحو	%30	من	املرصوفات،	مقارنة	بنسبة	مماثلة	للّسنة	املالّية	2011/2010،	بارتفاع	مطلق	بنحو	13%.

إمجايل	 من	 	70% مثل	حنو	 	2012/2011 	 املالّية	 للسنة	 اجلاري	 اإلنفاق	 فإّن	 االقتصادي،	 املستوى	 عىل	 املزيانّية	 حيث	حتليل	مرصوفات	 من	

اإلنفاق	احلكويم،	مقارنة	بنسبة	مماثلة	للسنة	املالية	السابقة،	وبارتفاع	مطلق	يف	جحم	اإلنفاق	اجلاري	بنحو	%18،	أما	اإلنفاق	الرأمسايل	قفد	

مثل	حنو	%30	من	إمجايل	اإلنفاق	احلكويم	للسنة	املالية	2012/2011،	مقارنة	بنسبة	مماثلة	للسنة	املالية	السابقة،	وبارتفاع	مطلق	بنحو	13%.

					ورمغ	اإليرادات	اهليدروكربونية	العالية،	إال	أّن	هناك	قلقًا	مزتايدًا	من	نسبة	الدين	العالية	نسبّيًا	لدى	قطر،	واليت	بلغت	%35	من	إمجايل	الّناجت	

احمليّل	يف	عام	2012	حبسب	إحصائّيات	صندوق	الّنقد	الّدويل353،	ويه	أعىل	نسبة	يف	اخلليج	بعد	البحرين.	وتعترب	نسبة	الديون	اخلارجية	

مصدر	قلق	يف	قطر،	واكنت	قد	بلغت	%40		من	إمجايل	الدين	العام	يف	2011.	وتشري	بعض	الّتقارير	إىل	أن	إمجايل	الّديون	اخلارجّية	القطرّية	

وصلت	إىل	68	بليون	دوالر	أمرييك	يف	عام	2012،	وإذا	ما	قّدرنا	أّن	مواطين	قطر	حوايل	225	ألف	مواطن354،	فهذا	يعين	تواجد	دين	خاريج	

مبعّدل	أكرث	من	302	الف	دوالر	أمرييك	للّك	مواطن	قطري،	مّما	يحُثري	القلق	فعلًا	من	الّتداعيات	يف	حال	انفاض	أسعار	الغاز	بشلك	مفاجئ.	355	

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012		353
354		ال	توجد	إحصاءات	رمسّية	حول	عدد	مواطين	قطر،	والذي	يعترب	رّسًا	من	أرسار	الّدولة.	لملزيد	انظر	قسم	اخللل	الساكين

http://www.arabianmoney.net/islamic-finance/2012/07/06/qatars-68bn-foreign-debt-leaves-its-banks-in-a-similar-		355
/position-to-dubai-before-the-2008-crisis

  تواجد دين خارجي بمعّدل أكثر من 302 الف دوالر أمريكي لكّل مواطن قطري 

http://www.arabianmoney.net/islamic-finance/2012/07/06/qatars-68bn-foreign-debt-leaves-its-banks-in-a-similar-position-to-dubai-before-the-2008-crisis
http://www.arabianmoney.net/islamic-finance/2012/07/06/qatars-68bn-foreign-debt-leaves-its-banks-in-a-similar-position-to-dubai-before-the-2008-crisis
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مصادر ايرادات الحكومة القطرية : 3.44رسم بياني   
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خطط التنمية ومحاوالت تنويع مصادر الدخل356
علن	من	قبل	احلكومة	لتنويع	االقتصاد،	مكا	تذكر	خطط	التمنية	الّصادرة	عن	األمانة	العامة	 				ومكا	هو	احلال	يف	بايق	دول	اخلليج؛	فهناك	توّجه	محُ

للّتخطيط	والتمنية،	ومهنا	إسرتاتيجية	التمنية	الوطنّية	2016-2011.	حيث	تذكر	هذه	اخلطة	بوضوح	أن	ما	نراه	من	فوائض	يف	املزيانّية	احلكومية	

يتحّول	إىل	جعز	يبلغ	%17	يف	حال	أخرجنا	دخل	الطاقة	اهليدروكربوينة	من	املحُعادلة.	وهو	الّدخل	الذي	يحُعادل	%50	من	الناجت	اإلمجايل	احمليل	

GDP	وأكرث	من	%70	من	دخل	احلكومة.	ويحُبنّي	اجلدول	السابق	أّن	مسامهة	القطاع	التعديين		يف	الناجت	احمليل	انفضت	عام	2009	لتعود	

ّرك	األسايس	لالقتصاد	القطري	هو	التغرّي	يف	أسعار	الطاقة	 وترتفع	عايم	2010	و	2011	تزامنًا	مع	ارتفاع	أسعار	الطاقة،	مما	يكشف	أّن	احملحُ

والمكيات	املحُصّدرة	مهنا،	وبال	منازع.	

					وحبسب	تقديرات	صندوق	الّنقد	الّدويل،	فإّنه	من	املتوّقع	منو	القطاع	غري	اهليدروكربوين	بنسبة	%10	حت	عام	2016.	مكا	أّن	التحضريات	

اخلدمّية	 واملرافق	 والّتعلمي	 والّصحة	 والبناء	 التشييد	 قطاع	 مثل	 القطاعات،	 من	 عدٍد	 تحُسامه	يف	منو	 أن	 يحُتوّقع	 	2022 العامل	 كأس	 الستضافة	

والّرياضّية357.	ومكا	هو	معلن	يف	خطة	التمنية	2016-2011؛	فإن	قطر	سزتيد	من	نسبة	استمثاراهتا	يف	املشاريع	األخرى	يف	مقابل	استمثاراهتا	

The Report Qatar 2012, Oxford Business Group :عن	مأخوذة	القسم	هذا	يف	الواردة	املعلومات		356
357		لك	هذه	املشاريع	تعين	زيادة	يف	نسبة	القوى	العاملة،	مّما	يعين	زيادة	الطلب	عىل	القطاعات	اخلدمّية	والّتعلمي.
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تحُبنّي	أّن	هذا	القطاع	هو	الذي	يحُشلّك	الّنسبة	األكرب	من	 يف	جمال	الطاقة،	سعيًا	إىل	أن	يحُهسم	ذلك	يف	تنويع	االقتصاد،	إاّل	أّن	لّك	املؤرشات	

الّصادرات،	مكا	أّنه	يحُشلّك	عىل	األقل	%70	من	دخل	احلكومة.	ومكا	هو	معلوم،	فإّن	دمع		لّك	هذه	املشاريع	سيظّل	معمتدًا	بشلك	أسايس	عىل	

مردود	الغاز	والبرتول.		

باب	 تداوله	يف	 يمّت	 الفرضّيات	ال	تتلف	كثريًا	مّعا	 لتنويع	مصادر	دخل	احلكومة؛	فهذه	 املطروحة	يف	حماولة	 ناحية	اخليارات	 أّما	من	 	 	 	 	 	

”االحمتالّيات“ يف	بايق	دول	اخلليج.	ففرض	الرّضائب	يحُعّد	واحدًا	من	اخليارات	املتاحة358	وإن	مل	تحُبِد	حكومة	دولة	قطر	أية	بادرة	واحضة	يف	هذا	

االجتاه.	ومنذ	عام	2010	بدأت	احلكومة	بفرض	رضيبة	جتارية	موّحدة	Flat Rate	بنسبة	%10	عىل	الرّشاكت،	وقد	اكنت	الرّضيبة	الّتجارّية	قبل	

	.Business-Friendly	اخلاريج	املستمثر	صاحل	يف	جاءت	املحُوّحدة	الرّضيبة	هذه	أّن	أّي	املواطنني.	غري	من	املمتّلكني	عىل	وتزيد	تصاعدّية،	ذلك

ولكن	احلكومة	ال	تفرض	رضيبة	القمية	املضافة	VAT	حت	اآلن،	واليت	توّقعت	بعض	التقارير	أال	تقل	عن	%7-5	يف	حال	تطبيقها.

					ويف	حماولة	لتشيّف	تركيبة	االقتصاد	القطري،	نستعرض	فميا	ييل	أمه	القطاعات	االقتصادّية	غري	اهليدروكربونية	يف	قطر.	

قطاع البنوك والمال
					تزامنًا	مع	الّتصاعد	املحُّطرد	يف	إيرادات	الطاقة؛	هشد	القطاع	املرصيف	منّوًا	كبريًا	يف	أصوله،	واليت	منت	مبقدار	%22.1	عام	2011	مكا	

	عاملًا	يف	قطر،	ويحُعترب	بنك	قطر	الوطين	أكربها	عىل	اإلطالق	من	 يذكر	البنك	املركزي.	وعىل	الرمغ	من	صغر	قاعدة	العمالء،	إاّل	أّن	هناك	16	بناكحُ

حيث	استحواذه	عىل	%45.5	من	األصول	البنكّية	يف	الّسوق	القطرية	لعام	2011.	وقد	منت	معلّيات	اإلقراض	لقطايع	العقارات	والبناء،	والذي	

يحُشلك	القطاع	التجاري	األكرب	من	ناحية	القروض،	حيث	زاد	اإلقراض	للقطاع	العقاري	من	2.9	بليون	دوالر	يف	2006	إىل	21.4	بليون	دوالر	يف	

أبريل	2012.	وأما	إقراض	قطاع	البناء	فقد	زاد	من	1.5	بليون	دوالر	يف	2006	إىل	4.4	بليون	دوالر	يف	نفس	الفرتة.	

					ومن	أمه	التوّجهات	البارزة	يف	الّسياسات	البنكّية	واملالّية،	هو	االجتاه	إىل	ما	يحُعرف	بالّنظام	املايل	اإلساليم،	وقد	بدا	ذلك	جّلّيًا	يف	قرار	البنك	

املركزي	بإغالق	النوافذ	اإلسالمّية	يف	البنوك	التقليدّية،	وحرْص	املعامالت	املالّية	اخلاضعة	للرّشيعة	يف	البنوك	اإلسالمّية،	مما	يبدو	أنه	يصّب	يف	

بنك	قطر	اإلساليم،	والبنك	الّدويل	اإلساليم،	ومرصف	الريان،	وبنك	بروة.	 صاحل	تمنية	البنوك	اإلسالمّية	الناشطة	يف	الّسوق	القطرية،	ويه: 

ويحُعّد	بنك	قطر	اإلساليم	أكربمه	من	حيث	حّصة	األرباح.	هذا	باإلضافة	إىل	التوّسع	يف	إصدار	الّصكوك	اإلسالمّية،	ونرش	املبادرات	املختلفة	عىل	

املستوى	املايل	واألاكدميي،	مثل	مؤمتر	الّدوحة	لملال	اإلساليم،	والذي	هشد	العام	2012	نخسته	الثالثة359،	أو	تأسيس	أّول	مركز	متخّصص	

للّتدريب	واالستشارات	املالّية	اإلسالمّية،	وهو	بيت	املشورة360.			

					واملّتتبع	لألمور،	يحُالحظ	تشابه	توّجهات	بعض	دول	اخلليج،	مبا	فهيا	البحرين	وديب	والكويت،	إىل	حماولة	االستحواذ	عىل	الّسوق	املرصيف	

يف	املنطقة،	وأن	تحُصبح	مركزًا	مالّيًا	Financial Centre،	مّما	يبعث	للتساؤل	حول	سبب	تشابه	اإلسرتاتيجّيات	واملنافسة	فميا	بني	دول	ومدن	

مّكلة	لبعضها	البعض.	وتتكّرر	هذه	الظاهرة	يف	القطاع	الّسيايح	والعقاري	واألملنيوم	وغريها. اقتصادية	من	املفرتض	أن	تكون	محُ

http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/181518-qatar-weighs-value-added-tax-proposal.html		2013	مارس	30	بتارخي	املوقع	زيارة		358
http://ifcdoha.com/ifc/more.aspx?ID=36&type=3&name=no	2013		30مارس	بتارخي	املوقع	زيارة		359

http://www.b-mashura.com/cmsPage.aspx?pID=4  :املشورة	بيت	موقع	زيارة	ميكن	املعلومات	من	ملزيد		360

http://www.thepeninsulaqatar.com/qatar/181518-qatar-weighs-value-added-tax-proposal.html
http://ifcdoha.com/ifc/more.aspx?ID=36&type=3&name=no
http://www.b-mashura.com/cmsPage.aspx?pID=4
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جدول 3.13: االصول املرصفية يف البنوك القطرية يف عايم 2011 و2012

يناير 2012 يناير 2011 بنوك ال
671.6 599.1 بنوك جميع ال
638.2 560.9 قطرية بنوك ال ال
475.9 426.9 تقليدية ال
158.8 130.1 االسالمية
3.6 4.0 المتخصصة

33.4 38.2 بنوك االجنبية ال
6.8 8.0 العربية

26.5 30.2 غير عربية

األصول المصرفية )مليار لاير قطري(

3.13 

املصدر: البنك	املركزي	القطري

					من	ناحيٍة	أخرى،	فال	زال	جهاز	قطر	لالستمثار،	والذي	تأّسس	عام	2005م،	يحُّسل	استحواذات	وصفقات	رشاء	جديدة	يف	أحناء	خمتلفة	

من	العامل.	وقد	تأّسس	هذا	اجلهاز	حتت	اهلدف	املعلن	عن	استمثار	فوائض	الّنفط	والغاز	وتنويع	قاعدة	الّدخل.	ويسود	اجلهاز،	مثل	غريه	من	

الّصناديق	الّسيادية	يف	املنطقة،	الكثري	من	الغموض	وعدم	الّشفافية،	حيث	يحُعترب	رّسًا	من	أرسار	الّدولة.		ورمغ	صعوبة	احلصول	عىل	أية	معلومات	

		Sovereign Wealth Fund Institute	الّسيادّية	الرثوة	صندوق	معهد	أن	إاّل	أصول؛	من	ميلكه	وما	اجلهاز،	هذا	استمثارات	جحم	عن	دقيقة

قّدر	أصول	جهاز	قطر	لالستمثار	ب	85	بليون	دوالر.	ومن	استحواذات	اجلهاز	يف	الفرتة	األخرية	حمالت	هارودز	الّشرية	يف	لندن،	ونادي	سان	

	.Iberdrola	آيبدروال	اإلسباين	الطاقة	ومعالق	بارلكزي،	بنك	من	نسبة	إىل	باإلضافة	فرنسا،	يف	جريمان

قطاع السياحة361  
الّتوّسع	 					تشري	اإلحصائيات	إىل	أّن	قطاع	الفنادق	واملطامع	منا	مبعدل	%7.2	عام	2011	مقارنة	بعام	2010.	إال	أّن	جزءًا	كبريًا	من	هذا	

(حوايل	%95) جاء	استجابة	لملؤمترات	ولقاءات	العمل	اليت	تستضيفها	دولة	قطر،	يف	حني	أّن	اهليئة	العامة	للّسياحة	تسىع	لزيادة	نسبة	الّسياح	

الذين	يأتون	لملتعة	وقضاء	اإلجازة	بنسبة	%30.	ولتحقيق	خطط	هيئة	السياحة؛	فإن	الّسعة	االستيعابية	الّسكنية	البّد	أن	تصل	إىل	29000	غرفة	

فندقية	وشقة،	مما	يستوجب	استمثارات	تحُقّدر	ب	17	بليون	دوالر	لتطوير	البنّية	الّتحتية	للّسياحة.	ومن	اجلدير	بالذكر	أن	مرشوع	لؤلؤة	قطر362	

هو	املرشوع	الذي	يؤمل	أن	يكون	نقلة	نوعّية	يف	هذا	املجال،	إذ	ميتّد	املرشوع	عىل	ساحل	اخلليج	مبساحة	تحُقّدر	ب35	كيلومرت،	ويضّم	مساكن	

ومطامع	ومتاجر	تمتزّي	بالفخامة.	ومن	املتوّقع	أن	ميّثل	مرشوع	مدينة	الوسيل363	نقلة	أخرى	مقاربة	ملرشوع	لؤلؤة	قطر،	إال	أّن	تبعات	املرشوعني	

عىل	اخللل	الساكين	املتفامق	يف	قطر،	يف	مقابل	إماكنّية	انهتاهئام	إىل	مشاريع	فيلة	بيضاء	فاشلة؛	يحُثري	بعض	التساؤالت	حول	اجلدوى	الّتمنوّية	

هلذه	املشاريع،	واليت	يتناوهلا	هذا	العمل	يف	اجلزء	املتعلق	باخللل	الّساكين.	

The Report Qatar 2012, Oxford Business Group :عن	مأخوذة	الواردة	املعلومات	معظم		361
http://www.thepearlqatar.com/main.aspx	قطر	لؤلؤة	مرشوع	موقع	زيارة	ميكن	املعلومات	من	ملزيد		362

http://www.lusail.com/Arabic/the_vision/Pages/The-city-today.aspx	الوسيل	مدينة	مرشوع	زيارة	ميكن	العلومات	من	ملزيد		363

  معهد صندوق الثروة الّسياديّة Sovereign Wealth Fund Institute  قّدر أصول 
جهاز قطر لالستثمار ب 85 بليون دوالر 

http://www.thepearlqatar.com/main.aspx
http://www.lusail.com/Arabic/the_vision/Pages/The-city-today.aspx
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مشاريع البنية الّتحتّية والنقل
					تستمثر	قطر	حالّيًا	مليارات	الّدوالرات	لتطوير	بنيهتا	الّتحتّية،	ويحُلخص	اجلدول	التايل	بعض	أمه	هذه	املشاريع364:

جدول 3.14: امه مشاريع البنية التحتية حتت اإلنشاء يف قطر
تاريخ االنتهاء المجال التكلفة )مليار دوالر( المشاريع

2025 25 300 كم مترو الدوحة ، والسكك الحديدية الخفيفة، وخطوط الشحن وعالية السرعة، ومحطات للركاب نظام قطر الوطني لسكك الحديد
2015 10 التعامل مع 50  مليون مسافر. من المتوقع انتهاء المرحلة االولى في عام 2011 للتعامل مع 24 مليون مسافر. مطار الدوحة الدولي الجديد
2027 ميناء بسعة 6 مليون 20 قدم وحدة معادلة. 7 ميناء الدوحة الجديد
على مساحة 750,000 متر مربع، تشييد 226 مبنى الحتواء 28,000 ساكن، بما فيها حدائق، مدارس، و فنادق تحتوي على حوالي 700 غرفة2017 5.5 دوحة الند
2015 جسر من قطر الى البحرين )الطرق والسكك الحديدية( 4 جسر قطر - البحرين
2014 معبر طوله12 كم واألعمال المرتبطة به 1 معبر خليج الدوحة

3.14 

					ومن	املتوّقع	أن	يحُفتتح	خالل	هذه	الفرتة	من	هشر	أبريل	2013	مطار	الّدوحة	اجلديد	بعد	أن	تغرّي	امسه	إىل	مطار	محد	الّدويل.	وتحُعترب	هذه	يه	

املرحلة	األوىل	من	املرشوع	الذي	يحُتوقع	أن	تبلغ	طاقته	االستيعابّية	50	مليون	مسافر.	وجدير	بالذكر	أّن	كثريًا	من	التقديرات	الواردة	يف	اجلدول	

حول	تاكليف	املشاريع	يه	توقّعات	أّولّية،	قد	ال	تعكس	الّتاكليف	احلقيقّية	عىل	أرض	الواقع.	ولنأخد	املطار	اجلديد	مثالًا	ال	حرصًا،	فاجلدول	

املوجود	أعاله	والصادر	بتارخي	أكتوبر	2011	يذكر	أن	تلكفة	املطار	تحُقّدر	ب	10	مليار	دوالر365،	يف	حني	أّن	الّصحف	احملّلية	أعلنت	يف	نفس	

الفرتة	تقريبًا	أن	التلكفة	بلغت	15	مليار	دوالر.	366واحلقيقة	أّن	حالة	مطار	محد	الدويل	حالة	تستحّق	الّتوقف	عندها،	من	حيث	تكرار	تغرّي	املزيانية،	

وتكرار	تأجيل	االنهتاء	من	املرشوع،	عامًا	بعد	عام367.	ويف	سياق	احلديث	عن	الغموض	ومشاريع	الّنقل	اجلوي؛	فإّن	اخلطوط	القطرية	تظّل	واحدة	

من	أبرز	املؤّسسات	القطرّية	العابرة	للقارات،	إّن	حّص	التعبري،	واليت	استطاعت	املنافسة	عاملّيًا،	إال	أّن	مزيانية	هذه	الرشكة	وأرباحها	وخسائرها	

تظّل	من	األرسار	غري	املحُتاحة	لملحّللني	واملراقبني	االقتصاديني.	

					أّما	عىل	مستوى	التحضريات	الستضافة	كأس	العامل	2022،	مفن	املتوّقع	أن	تحُلّكف	استمثارات	البنّية	الّتحتّية	حوايل		55	بليون	دوالر،	يف	حني	

قد	تبلغ	الّتلكفة	اللكية	احلقيقّية	الستضافة	كأس	العامل	ما	بني	100-65	بليون	دوالر،	مكا	يتوّقع	بعض	احملللني368.	ويتساءل	البعض	عن	جدوى	

يف	دولٍة	ال	يتعّدى	عدد	مواطنهيا	 500-250	الف	دوالر	أمرييك	للّك	مواطن)  (ما	يعادل	 المّك	اهلائل	من	األموال	عىل	حدث	ريايض	 رصف	هذا	

250	الف	نمسة،	إال	أّن	هناك	الكثريين	الذين	يتطّلعون	بلهفٍة	إىل	استضافة	حدٍث	ريايض	”سيضع	قطر	عىل	اخلارطة	العاملية“ عىل	حّد	تعبريمه.

االقتصاد المعرفي والبحث العلمي
	بشلٍك	مبارش	أو	غري	مبارش	عىل	إعادة	تدوير	اإليرادات	الّنفطّية،	ويه	بذلك	تحُعترب	 					من	املعروف	أّن	القطاعات	اليت	مّت	رسدها	سابقًا	تعمتدحُ

قطاعات	طفيلّية	ال	تقّلل	بل	قد	تزيد	من	االعمتادّية	عىل	اإليرادات	الّنفطية.	لكن	رمبا	ال	جيد	املحُتابع	لكمة	ترتّدد	عىل	لسان	املسؤولني	يف	دولة	قطر،	

وكذلك	يف	الّتقارير	والّصحف،	مثملا	ترتدد	لكمة	”االقتصاد	املعريف“،	وهو	اخليار	الذي	أّكدت	هيلع	رؤية	قطر	2030	من	خالل	التأكيد	عىل	أن	

اسمترارّية	الّتمنية	ال	ميكن	أن	تعمتد	عىل	مصادر	ناضبة،	وأنه	البد	من	الهتيؤ	ملرحلة	ما	بعد	النفط	والغاز.	ومكا	ترى	الّرؤية؛	فإّن	رأس	املال	البرشي	

هو	العمود	الفقري	ألي	اقتصاد	معريف،	وتمنيته	تحُعترب	واحدة	من	أراكن	أربعة	تقوم	علهيا	رؤية	قطر	2030.	
http://www.qatarinvestmentfund.com/fileadmin/uploads/qif/Documents/Presentations/QIF%20presentation%20		2013	30مارس		بتارخي	املوقع	زيارة		364

October%202011.pdf
365		التقرير	الصادر	عن	Oxford Group		ذكر	أن	التلكفة	تقدر	ب11بليون	دوالر

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1395&artid=154087		2013	30مارس		بتارخي	املوقع	زيارة		366
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view :التمنية	لدراسات	اخلليج	مركز	يف	واملنشور	اخللييف	هالل	محم	مقال	إىل	الرجوع	نرجو		367

=article&id=1132%3A2012-08-12-12-59-50&catid=147%3A2011-04-09-07-47-31&Itemid=384
http://www.qatarinvestmentfund.com/fileadmin/uploads/qif/Documents/Presentations/		2013		30مارس	بتارخي	املوقع	زيارة		368

QIF%20presentation%20October%202011.pdf

  تبلغ الّتكلفة الكلية الحقيقّية الستضافة كأس العالم... ما يعادل 500-250 الف 
دوالر أمريكي لكّل مواطن 

http://www.qatarinvestmentfund.com/fileadmin/uploads/qif/Documents/Presentations/QIF%20presentation%20October%202011.pdf
http://www.qatarinvestmentfund.com/fileadmin/uploads/qif/Documents/Presentations/QIF%20presentation%20October%202011.pdf
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1395&artid=154087
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1132%3A2012-08-12-12-59-50&catid=147%3A2011-04-09-07-47-31&Itemid=384
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1132%3A2012-08-12-12-59-50&catid=147%3A2011-04-09-07-47-31&Itemid=384
http://www.qatarinvestmentfund.com/fileadmin/uploads/qif/Documents/Presentations/QIF%20presentation%20October%202011.pdf
http://www.qatarinvestmentfund.com/fileadmin/uploads/qif/Documents/Presentations/QIF%20presentation%20October%202011.pdf
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					وقد	انعكس	هذا	االجتاه	عىل	الّتعلمي	األسايس	واجلاميع،	ال	سميا	مع	تأسيس	املدينة	الّتعلميية	القامئة	عىل	مساحة	14	كيلومرت	مربع	واليت	

شلّكة	12%	 تضّم	8	فروع	ألهشر	اجلامعات	األمريكّية	والربيطانّية	والفرنسّية.	وقد		قفزت	مزيانية	الّتعلمي	عام	2012	لتصبح	5.2	بليون	دوالر،	محُ

من	املزيانية	العامة	للدولة.	

ّرك	األسايس	ليس	للتعلمي	اجلاميع	حفسب؛	بل	للبحث	العيمل	كذلك.	من	مضن	 					وتعترب	مؤسسة	قطر	للرتبية	والعلوم	وتمنية	املجمتع	احملحُ

مبادرات	املؤسسة	صندوق	قطر	لدمع	البحث	العيمل،	وقد	أنفق	هذا	الصندوق	منذ	تأسيسه	عام	2006	حوايل	500	مليون	دوالر369.	أّما	واحة	قطر	

	Entrepreneurs املبادرات	 للرّشاكت	وأحصاب	 300	مليون	دوالر،	وهيدف	إىل	توفري	مساحة	حّرة	 يحُقّدر	ب	 والتكنولوجيا	فهو	مرشوع	 للعلوم	

لتحويل	أفاكرمه	وحبوثهم	إىل	مرشوعات	جتارّية،	فميا	يشبه	فكرة	Silicon Valley		يف	الواليات	املتحدة.	ومن	مضن	املتواجدين	يف	هذه	الواحة	

رشكة	ميكروسوفت	وسيسكو	وتوتال	ويج	إي.	

الذي	يضّم	حتته	عددًا	من	املعاهد	يف	البحوث	احليوية	وجماالت	البيئة	والطاقة	واحلوسبة.	أما	 للبحوث)  قطر	 	 (معهدحُ قطر	 مؤسسَة	 يتبع	 كذلك	

تحُوّفر	اخلدمات	الطّبية	 مستشىف	ومركز	سدرة	للعلوم	الطبية	والبحوث؛	فاملحُخّطط	له	أن	يكون	من	أمه	املراكز	الطّبية	البحثّية	يف	املنطقة،	واليت	

لملجمتع	من	خالل	املستشىف	الذي	تضّمه.	من	املتوقع	افتتاح	سدرة	بهناية	2013	ليضم	مبدئّيًا	2500	موظف370.		

				إال	أنه	وحت	اليوم؛	مل	تصدر	عن	هذه	املبادرة	مرشوعات	أو	منتجات	ميكن	أن	تنافس	جتارّيًا.	مكا	وتحُثار	التساؤالت	حول	جدوى	وفاعلية	هذه	

املشاريع	يف	ظّل	املبالغ	اهلائلة	اليت	تحُرصف	علهيا،	يف	مقابل	األعداد	القليلة	نسبّيًا	من	الطلبة	والباحثني	واملوّظفني	القطريني	أو	حّت	العرب	الذين	

يعملون	أو	يدرسون	يف	هذه	املؤّسسات	واجلامعات.	مفن	بني	مثان	جامعات	متواجدة	يف	املدينة	يف	عام	2011،	مل	تتواجد	سوى	لّكية	واحدة	

غري	أجنبية،	واليت	تحُقّدم	برناجم	ماجستري	واحد		مسايئ	فقط	يف	الّدراسات	اإلسالمّية.	ولّك	هذه	اجلامعات،	جبانب	اعمتاد	الّلغة	االجنلزيية	لغًة	

رئيسية	للتدريس؛	تعترب	مستقّلة	لّكيًا	عن	الّدولة	ومعايريها،	فهي	تضع	قوانيهنا	ومشاريعها	وموظفهيا	من	دون	أي	حاجة	إلدماج	الطلبة	أو	العامل	

احملليني،	بيمنا	حتصل	يف	املقابل	عىل	دمع	هائل	من	الّدولة.	واملردود	عىل	القطريني	من	هذه	اجلامعات	نسبة	إىل	األموال	املنفقة؛	يه	حمّط	تساؤل	

كبري.	فيف	العام	األاكدميي	2008-2007،	اكن	عدد	الطلبة	املّسلني	يف	جامعات	املدينة	التعلميية	1124	طالبا	فقط،	٪51	مهنم	من	القطريني371.

خاتمة: التقلبات في االقتصاد النفطي
						إمجاال،	بإماكننا	تصنيف	القطاعات	اليت	سبق	ذكرها	حتت	القطاعات	الطفيلّية	املعمتدة	أساسا	عىل	تدوير	إيرادات	النفط،	حاهلا	حال	بايق	

دول	جملس	التعاون.	ولّك	هذه	القطاعات	هشدت	منّوًا	مّطردًا	بالزّتامن	مع	المّنو	املحُّطرد	يف	قطاع	الطاقة.	بالتايل،	قد	يكون	أدّق	وصف	لالقتصاد	

	بالطبع	عىل	لّك	 القطري	هو	التقّلبات	أو	التغرّيات	االقتصادية،	مدفوعًا	بالتقّلبات	أو	التغرّيات	يف	الّسوق	العاملي	للطاقة،	وهذا	الوصف	ينطبقحُ

دول	اخلليج،	ولكنه	قد	يكون	أكرث	وضوحًا	يف	قطر،	حيث	تبنّي	األقسام	السابقة	اعمتاد	االقتصاد	بشلٍك	شبه	لكي	إّما	عىل	قطاع	الطاقة	أو	عىل	

ّصلة	من	هذا	القطاع. اإلنفاقات	احملحُ

مَس	يف	بايق	دول	 					واملّتتبع	يحُالحظ	أّن	الّرؤى	واإلسرتاتيجّيات	املرسومة	يف	قطر،	عىل	رمغ	بعض	الفروقات	يف	التفاصيل،	يه	تتشابه	مع	ما	رحُ

اخلليج	عىل	مدى	الّسنوات	العرش	املاضية.	وتتلّخص	هذه	الّرؤى	يف	األمل	بأن	يحُرصف	الّدخل	اهليدروكربوين	يف	تمنية	قطاعات	أخرى	تؤّدي	يف	

الهّناية	إىل	تنويع	مصادر	الّدخل،	واالنتقال	إىل	اقتصاد	ال	يعمتد	عىل	الرّثوة	النفطّية	تدرجيّيًا.	ولكن،	ال	يوجد	حاليًا	ما	يحُبرّش	بأن	قطر	ستحُثتىن	

مّما	هو	احلال	يف	بايق	دول	اخلليج،	وأهّنا	ستحجن	يف	تنويع	مصادر	دخلها	بعيدًا	عن	النفط.	فمكا	تشري	التجارب	يف	بايق	الدول	النفطية،	فإنه	
369		أثار	نرش	هذا	املبلغ	الخض	الكثري	من	األسئلة	بني	أوساط	املجمتع	احمليل	عن	مدى	جدوى	مثل	هذا	اإلنفاق،	وهل	يعود	ذلك	بالنفع	حقيقة	عىل	املجمتع.

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1849&artid=224002	2013	مارس	30	بتارخي	املوقع	زيارة		370
371		محم	دفع	اهلل،	"ثالث	مدارس	أجنبية	جديدة..	ومصاريف	الدراسة	خمفضة	عرشون	باملائة"،	جريدة	الوطن،	16	نومفرب	2008

  قد يكون أدّق وصف لالقتصاد القطري هو التقّلبات أو التغّيرات االقتصادية، 
مدفوعًا بالتقّلبات أو التغّيرات في الّسوق العالمي للطاقة 

http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1849&artid=224002
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نادرًا	- إْن	مل	يكن	من	املستحيل	- تقليل	االعمتادّية	عىل	الّنفط	عن	طريق	زيادة	الّنفقات	املرتتبة	من	إيرادات	الّنفط.	وميكن	اإلحالة	جمّددًا	إىل	املثال	

الوحيد	الّناج،	ويه	الرّنوجي،	حيث	فصلت	القطاع	الّنفيط	عن	بايق	االقتصاد،	وفصل	إيرادات	الّنفط	عن	الّنفقات	اجلارية،	وصهّبا	أساسا	يف	

اسمثارات	سيادّية	وصناديق	أجيال	واستمثارات	بعيدة	املدى،	وهو	عكس	ما	حيصل	يف	قطر	أو	بايق	دول	املجلس.	

  طري في القطاع الح ومي
5% 

 غير  طري في القطاع الح ومي
7% 

  طري في القطاع الخاص
1% 

 غير  طري في القطاع الخاص
77% 

 غير  طري في القطاع المنزلي
10% 

 تركيبة سوق العمل القطري: 3.46رسم بياني 
 %,2011   

مصرف قطر المركزي :المصدر  

الساحقة من سوق العمل في قطر يشكل الوافدون الغالبية  

					وقد	تكون	الّتغرّيات	االجمتاعّية	املحُصاحبة	للتغرّيات	االقتصادّية،	خاصة	عىل	املستوى	الّدميغرايف،	خرَي	دليل	عىل	تعّمق	اخللل	االقتصادي	

ّطردة،	مدفوعة	بشلك	أسايس	 ّطرد.	فمكا	اكنت	التغريات	االقتصادية	معيقة،	فقد	هشدت	دولة	قطر	تغرّيات	دميغرافية	محُ يف	قطر	وتضّخمه	بشلك	محُ

بالتغرّيات	االقتصادية	واخلطط	”التمنوية“.	ويشري	املسح	الّساكين	األخري،	واملنشور	من	قبل	جهاز	قطر	لإلحصاء،	أّن	عدد	الساكن	يف	قطر	يف	

%75	من	عدد	 الذكور	حوايل	 ويحُشلك	 	.2001 عام	 الّساكن	يف	 يقارب	ضعف	عدد	 ما	 وهو	 مليون	خشص،	 	1.8 بلغ	 	2011 30	ديمسرب	 تارخي	

الساكن.	مكا	يشلك	الوافدون	حوايل	%94.2	من	القوى	العاملة	يف	قطر،	وسيحُناقش	قسم	اخللل	الساكين	من	هذا	العمل	هذه	الّظاهرة	بتفصيل	

أكرث.	
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3.8 التطورات االقتصادية في دولة الكويت

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ونسب نموه

					متثل	بيانات	العام	2011	آخر	البيانات	االقتصادّية	الّرمسية	املتوّفرة،	وقد	بلغ	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	الكوييت	اإلمسي	عام	2011		حنو	44.4	

	،2000 لعام	 املثبتة	 باألسعار	 دينار	كوييت	 مليار	 	19.3 الناجت	احمليل	اإلمجايل	حنو	 بلغ	 بيمنا	 	،29.2% بنحو	 دينار	كوييت،	بمنو	امسي	 مليار	

كتقدير	أويل،	حيث	حّقق	منّوًا	حقيقّيًا	بنحو	%6.3	عام	2011،	وذلك	باملقارنة	مع	انمكاش	حقييق	بنحو	%2.4-	عام	3722010،	مّما	يحُشري	لتعايف	

االقتصاد	الكوييت	نسبّيًا	من	تداعّيات	األزمة	االقتصادّية	العاملّية،	عملًا	بأّن	نسب	المّنو	احلقييق	هذه	تتلف	بنسب	معتربة	عن	نسب	المنو	احلقييق	

املعمتدة	قبل	ديمسرب	2012،	حيث	مّتت	مراجعة	طريقة	احتساب	األسعار	املثبتة	من	قبل	اجلهة	احلكومّية	املختصة،	ونتج	عن	ذلك	تفيض	معترب	

لتقديرات	الناجت	احمليل	اإلمجايل	احلقييق	ابتداءًا	من	عام	2006،	واكن	أكرب	تفيض	يف	الّتقديرات	من	نصيب	العام	2010	حيث	انفض	منو	

الناجت	احمليل	اإلمجايل	احلقييق	من	حنو	%11.4	إىل	حنو		%2.4-،	أي	انفاض	بنحو	13.8	نقطة	موئّية.	وتثري	هذه	املفارقة	يف	األرقام،	مكا	

هو	احلال	يف	بايق	دول	املجلس،	تساؤالٍت	حول	مدى	حصة	هذه	االحصائّيات	وإماكنّية	االعمتادّية	والّثقة	فهيا	بشلٍك	كبري.	

القطاعات الرئيسة في الناتج المحلي اإلجمالي

					بلغ	احلجم	الّنسيب	للقطاع	الّنفيط	حنو	%41.6	من	الناجت	احمليّل	اإلمجايل	الكوييت	عام	2011،	مقارنة	بنحو	%38.7	عام	2010،	وارتفع	

احلجم	املطلق	للقطاع	النفيط	بنحو	%14.2	عام	3732011،	ويرجع	االرتفاع	غالبًا	إىل	ارتفاع	متوّسط	سعر	برميل	النفط	الكوييت	من	حنو	76.3	

	2.31 من	حنو	 النفيط	 اإلنتاج	 زيادة	 وكذلك	 	،38.4% بنحو	 بارتفاع	 أي	 	،2011 عام	 أمرييك	 دوالر	 	105.6 إىل	حنو	 	2010 عام	 أمرييك	 دوالر	

مليون	برميل	يوميا	إىل	حنو	2.66	مليون	برميل	يوميا،	أي	بارتفاع	بنحو	15.1%.	

					أّما	بالّنسبة	للقطاعات	غري	الّنفطّية؛	فال	يزال	قطاع	خدمات	املجمتع	واخلدمات	االجمتاعّية	والخشصّية	يف	الّصدارة،	حيث	مّثل	حنو	21.7%	

من	الّناجت	احمليّل	اإلمجايل	الكوييت	عام	2011،	مقارنة	بنسبٍة	مماثلة	عام	2010،	حيث	إّن	احلجم	املطلق	للقطاع	ارتفع	بنحو	%6.4،	أي	مبعدل	

قارب	الرتفاع	جحم	الناجت	احمليّل	اإلمجايل	عام	2011،	يأيت	بعد	ذلك	قطاع	اخلدمات	املالّية	والعقارات	وخدمات	املال،	والذي	مّثل	حنو	15.6%	 محُ

السمترار	 إشارة	 يف	 	،-7.2% بنحو	 باحلجم	 مطلق	 وبانفاض	 	،2010 عام	 	17.9% بنحو	 مقارنة	 	،2011 عام	 اإلمجايل	 احمليّل	 الّناجت	 من	

تداعيات	األزمة	االقتصادّية	العاملّية	عىل	القطاع،	ويعترب	قطاع	النقل	والتخزين	واملواصالت	ثالث	أكرب	قطاع	غري	نفيط،	حيث	مثل	حنو	13.2%	

2011،	بيمنا	ال	 %2.2	عام	 2010،	وبارتفاع	طفيف	يف	احلجم	املطلق	بنحو	 %13.7	عام	 2011،	مقارنة	بنحو	 الناجت	احمليّل	اإلمجايل	عام	 من	

يزال	قطاع	الّصناعات	الّتحويلّية	يف	املركز	الّرابع	من	حيث	احلجم	بني	القطاعات	غري	الّنفطّية،	وذلك	بنحو	%6.5	من	الناجت	احمليّل	اإلمجايل	عام	

2011،	مقارنة	بنحو	%7.2	عام	2010،	وبانفاض	يف	جحمه	املطلق	بنحو374	2.8%-.

خالل	السنوات	من	2006	إىل	2011"،	ص21،28،		 372		اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	تقرير	"التقديرات	املعدلة	واألولية	للحسابات	القومية	(باألسعار	الثابتة) 
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23	.2012	ديمسرب

373		تقرير	"التقديرات	املعدلة	واألولية	للحسابات	القومية	(باألسعار	الثابتة) خالل	السنوات	من	2006	إىل	2011"،	ص19،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	ديمسرب	
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23	.2012

خالل	السنوات	من	2006	إىل	2011"،	ص21،19،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	 374		تقرير	"التقديرات	املعدلة	واألولية	للحسابات	القومية	(باألسعار	الثابتة) 
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23	.2012	ديمسرب

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23
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 النفط والمنتجات النفطية
42% 

 الصناعات التحويلية
6% 

 النق  والتخزي  والمواصالت
13% 

الخدمات المالية والعقارات 
 وخدمات األعما 

16% 

خدمات المجتمع والخدمات 
 االجتماعية والشخصية

22% 

  طاعات أخرى
1% 

 االدارة المركزية لالحصاء :المصدر

 يعتمد الناتج المحلي الكويتي على النفط بشكل أساسي

 الناتج المحلي االجمالي في الكويت تركيبة: 3.47رسم بياني 
% ،2011 

					تحُشري	هذه	الّتقسمية	القطاعية	للّناجت	احمليل	اإلمجايل	الزدياد	همينة	الّنفط	عىل	االقتصاد،	مكا	تشري	إىل	اسمترار	همينة	القطاعات	اخلدمّية،	

بارش	بالّدخل	من	النفط،	بيمنا	ال	 ومهنا	اخلّدمية	غري	املنتجة،	مثل	المّتويل	والعقار	والتخزين	واملواصالت،	واليت	يه	نشاطات	مرتبطة	بشلك	غري	محُ

يزال	قطاع	الّصناعات	الّتحويلية	متواضَع	احلجم،	وقطاع	الزراعة	ياكد	ال	يحُذكر	(حنو	%0.3	من	الناجت	احمليل	اإلمجايل	عام	2011)،	مما	يعين	

اسمترار	االختالالت	اهليلكّية	يف	االقتصاد	الكوييت،	واسمترار	حساسيته	جتاه	تقّلبات	أسعار	الّنفط،	يف	إشارٍة	إىل	فشل	اخلطط	احلكومّية	حت	
اآلن	يف	تنويع	مصادر	الّدخل	جذرّيا	يف	االقتصاد.375

التجارة الخارجّية
					بلغ	املزيان	الّتجاري	لسنة	2011	21.4	مليار	دينار	كوييت،	حيث	حّقق	منّوًا	بنحو	87٪	وهو	بقدر	أكرث	من	ثالثة	أضعاف	المّنو	الذي	حّققه	

املزيان	الّتجاري	يف	سنة	2010	(24376٪)،	وذلك	بسبب	ارتفاع	متوسط	سعر	برميل	النفط	الكوييت،	باإلضافة	إىل	نزول	متوّسط	سعرمعلة	الّدوالر	

وحقق	 اإلمجايل،	 من	 	٪95 تحُشلّك	 الّنفطّية	 الّصادرات	 حيث	 دينار،	 مليار	 	28.3 	2011 الّصادرات	يف	 بلغ	مجموع	 وقد	 	377.2011 للّدينار	يف	

	٪7 2010	إىل	 14٪	يف	 المنو	من	 فقد	انفض	نسبة	 الورادات،	 أما	 	.(٪20) 	2010 أكرث	من	ضعفني	منو	صادرات	سنة	 أي	 	٪58 بنحو	 منّوًا	

يف	3782011،	حيث	وصل	جحم	الواردات	6.9	مليار	دينار.	بلغت	نسبة	الصادرات	غري	النفطية	21٪	من	الواردات	يف	2011،	مّما	يحُشلّك	جعزًا	

يف	املزيان	الّتجاري	لوال	اإليرادات	الّنفطّية.	واكنت	من	أمه	الّسلع	املصدرة	يه	البرتوكمياويت،	األمسدة،	وخردة	معادن	أخرى	مثل	األلومونيوم		

يف	2011	حيث	هذه	املعدالت	متّثل	عائقًا	 واحلديد.	وبالنسبة	لملواد	املحُعاد	تصديرها؛	فقد	قّلت	نسبة	االنفاض	من	-39٪	يف	2010	إىل	٪7- 

خلطة	الّتمنية	يف	حتويل	الكويت	إىل	مركز	مايل	وجتاري.	مكا	مثلت	الصني	الشعبية	18٪	من	نسبة	الواردات	يف	2011	حيث	تلهيا	الواليات	

املتحدة	األمريكية	13٪	واليابان	٪3798.
375		تقرير	"التقديرات	املعدلة	واألولية	للحسابات	القومية	(باألسعار	الثابتة) خالل	السنوات	من	2006	إىل	2011"،	ص19،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23	.2012	ديمسرب
376		تقرير	"النرشة	السنوية	إلحصاءات	التجارة	اخلارجية	٢٠١١"،	جدول	رمق	١،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	ديمسرب	٢٠١٢.

377		جدول	٢٣،	النرشة	اإلحصائية	الفصلية،	بنك	الكويت	املركزي،	سبمترب	٢٠١٢.
378		تقرير	"النرشة	السنوية	إلحصاءات	التجارة	اخلارجية	٢٠١١"،	جدول	رمق	٢،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	ديمسرب	٢٠١٢.
379		تقرير	"النرشة	السنوية	إلحصاءات	التجارة	اخلارجية	٢٠١١"،	جدول	رمق	٨،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	ديمسرب	٢٠١٢.

  تُشير هذه الّتقسيمة... الزدياد هيمنة الّنفط على االقتصاد، كما تشير إلى 
استمرار هيمنة القطاعات الخدمّية 

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=23
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االدارة المركزية لالحصاء :المصدر  

 النفط االغلبية الساحقة من الصادرات الكويتية يشكل

 الكويت منتركيبة الصادرات : 3.48رسم بياني 

االستثمارات الخارجية
					بلغ	االستمثار	املبارش	يف	اخلارج	لسنة	2011	2.4	مليار	دينار380،	حيث	حقق	نسبة	منو	بنحو	66٪		وميثل	0.5٪	من	االستمثارات	اخلارجّية	

يف	العامل	و5٪	من	الناجت	احمليل	لسنة	3812011.	بيمنا	وصل	جحم	االستمثار	األجنيب	يف	الكويت	لسنة	2011	إىل	110	مليون	دينار،	حيث	زاد	

ّثل	0.2٪	من	الناجت	احمليل،	وهو	رقمي	زهيد	مقارنة	ببايق	دول	املجلس.	وتشري	األرقام	إىل	ضعف	وضع	دولة	الكويت	 بنسبة	21٪	من	2010	وميحُ

االستمثاري	وإماكنّياهتا	يف	استمثار	إيراداهتا	الّنفطّية	يف	مشاريع	حقيقية	داخل	الكويت	وخارجها،	باإلضافة	إىل	بطء	تطّور	القطاع	املايل،	مّما	

يؤثر	عىل	تنفيذ	نظرة	خطة	الّتمنية	يف	حتويل	الكويت	إىل	مركز	مايل	وجتاري.	

القطاع النفطي
					أفاد	الّتقرير	الّسنوي	ملؤّسسة	البرتول	الكويتّية	بأّن	متوسط	إنتاج	النفط	اخلام	وصل	3.261	مليون	برميل	يف	اليوم	للّسنة	املالية	2011/2010،	

حيث	حّقق	نسبة	منو	بنحو	7٪	،	بيمنا	قّلت	نسبة	إنتاج	الغاز	الطبييع	بنحو	4٪	حيث	بلغ	جحم	اإلنتاج	إىل	116	مليون	قدم	مربع	يف	اليوم	نتيجة	

إلغالق	بعض	املرافق	املخّصصة	إلنتاج	الغاز	الطبييع382.	وقد	بلغ	عدد	آبار	الّنفط	اجلديدة	اليت	حفرت	يف	2011	إىل	418	برئ،	مما	ميثل	٪64	

زيادة	عن	املتوقع	حيث	سريتفع	إنتاج	الغاز	الطبييع	إىل	مليار	قدم	مربع	حبلول	عام	2017.	ومن	املتوقع	أّن	هذه	اخلطط	املستقبلّية،	املبنية	يف	

األساس	عىل	تغرّي	الطلب	عىل	نوعية	مصادر	الطاقة	وارتفاع	معّدل	الطلب	عىل	الغاز	الطبييع	يف	الدول	الغربية383	يف	مقابل	ارتفاع	الطلب	عىل	

النفط	اخلام	يف	الصني	و	دول	رشق	آسيا	األخرى384.	و	قد	ارتفع	اسهتالك	النفط	احمليل	من	436	ألف	برميل	يف	اليوم	لسنة	2010	إىل	438	

ألف	برميل	يف	اليوم	لسنة	2011،	حيث	يلهتم	االسهتالك	احمليل	15٪	من	االنتاج	احمليل	و	0.5٪	من	اسهتالك	النفط	يف	العامل،	بيمنا	ارتفع	

380		تقرير	"املجموعة	اإلحصائية	السنوية	٢٠١١"،	جدول	رمق	١٤٠،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	ديمسرب	٢٠١٢
http://unctadstat.unctad.org/ 	.٢٠١٣ مارس	 التمنية،	 و	 للتجارة	 املتحدة	 األمم	 مؤمتر	 بيانات	 قاعدة	 املبارش،	 األجنيب	 و	 اخلارج	 يف	 املبارش	 االستمثار	 	 	 	381

ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en
382		التقرير	السنوي	٢٠١٠/٢٠١١" مؤسسة	البرتول	الكويتية،	مارس	٢٠١٣.

http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231	.٢٠١٢	يب،	يب	رشكة	العاملي،	تقريرالطاقة	إحصائيات	الطبييع،	الغاز	اسهتالك		383
&contentId=7075259

http://omrpublic.iea.org/omrarchive/12dec12dem.pdf	.٢٠١٢	ديمسرب	للطاقة،	الدولية	الواكلة	النفط،	سوق	تقرير			384

  حيث يلتهم االستهالك المحلي 15٪ من االنتاج المحلي و 0.5٪ من استهالك النفط 
في العالم 

http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231&contentId=7075259
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231&contentId=7075259
http://omrpublic.iea.org/omrarchive/12dec12dem.pdf
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اسهتالك	الغاز	الطبييع	يف	الكويت	بنسبة	11،5٪	يف	2011،	حيث	وصل	االسهتالك	اىل	16.2	مليار	مرت	مربع	مّما	يحُشلك	0.5٪	من	االسهتالك	

العاملي،	واّضطر	إىل	استرياد	25٪	زيادة	عن	إنتاجها	احمليل،	وهو	مؤرّش	ال	يبعث	عىل	المطأنينة	يف	دولٍة	من	املفرتض	أن	تكون	غنّية	يف	الّطاقة.	
385

					وأشار	احلساب	اخلتايم	للّدولة	إىل	أّن	اإليرادات	الّنفطية	بلغت	28.6	مليار	دينار	للّسنة	املالّية	2012/،2011	حيث	حققت	نسبة	منو	بنحو	

اإليرادات	 إمجايل	 من	 	٪94.5 الّنفطية	 اإليرادات	 وشلكت	 الربميل.	 سعر	 متوسط	 الرتفاع	 نتيجة	 	2011/2010 املالية	 الّسنة	 إيرادات	 من	 	٪43

احلكومّية386.	مكا	وصلت	مكية	االحتيايط	النفيط	اخلام	101.5	مليار	برميل	لسنة	2011،	حيث	ميثل	6.1٪	من	نسبة	احتيايط	النفط	يف	العامل،	

بيمنا	بلغ	جحم	احتيايط	الغاز	الطبييع	1800	مليار	مرت	مربع	لسنة	2011	مما	ميثل	0.9٪	من	نسبة	احتيايط	الغاز	يف	العامل387.وتشري	بيانات	

النرشة	السنوية	للتجارة	اخلارجية	بأن	جحم	الصادرات	النفطية	وصلت	26.9	مليار	دينار	لسنة	2011	حيث	حقق	نسبة	منو	بنحو	62٪	من	2010	

نتيجة	الرتفاع	األسعار	العاملية	لربميل	النفط.	وارتفعت	نسبة	الصادرات	النفطية	من	مجموع	الصادرات	من	92٪	يف	2010	إىل	95٪	يف	2011	

و	ذلك	نتيجة	النفاض	جحم	املعاد	تصديره	من	املزيان	التجاري388.

إيرادات الدولة ونفقاتها
أّن	 2012/2011	إىل	ارتفاع	يف	إيرادات	احلكومة	وكذلك	مرصوفاهتا،	إال	 املالّية	 للّسنة	 بيانات	احلساب	اخلتايم	حلكومة	الكويت	 					تشري	

اإليرادات	ارتفعت	بنسبة	أكرب	بلغت	حنو	%40.6،	لتصل	لنحو	30.2	مليار	دينار	كوييت،	بيمنا	ارتفعت	املرصوفات	بنسبٍة	أقل	بلغت	حنو	4.8%	

الناجت	احمليل	 من	 	29.8% أي	حنو	 كوييت،	 دينار	 مليار	 	13.2 بلغ	حنو	 املزيانية	 فائض	 أّن	 يعين	 مّما	 كوييت،	 دينار	 مليار	 	17 لتبلغ	حنو	 فقط	

اإلمجايل	االمسي	لعام	2011،	بارتفاع	كبري	بنحو	1.5	ضعفا	عن	الفائض	يف	السنة	املالية	2011/2010،	ويرجع	االرتفاع	غالبا	الرتفاع	متوسط	

سعر	برميل	النفط	الكوييت	من	حنو	76.3	دوالر	أمرييك	عام	2010	إىل	حنو	105.6	دوالر	أمرييك	عام	2011،	أي	بارتفاع	بنحو	%38.4،	وكذلك	

زيادة	اإلنتاج	النفيط	من	حنو	2.31	مليون	برميل	يوميا	إىل	حنو	2.66	مليون	برميل	يوميا،	أي	بارتفاع	بنحو	15.1%389.

					ويف	تفاصيل	اإليرادات	العامة،	فقد	جاءت	أغلهبا	من	النفط،	وذلك	بنسبة	%94.5،	مقارنة	بنحو	%92.8	يف	السنة	املالية	السابقة،	بارتفاع	

الكوييت	ومستويات	 النفط	 ارتفاع	أسعار	 الذكر،	أي	 للعاملني	سابيق	 الغالب	 %43.2،	وذلك	عائد	يف	 بنحو	 املطلق	 النفطية	 اإليرادات	 يف	جحم	

إنتاجه،	بيمنا	جاءت	الـ	%5.5	الباقية	من	اإليرادات	من	عدة	مصادر،	أمهها	اإليرادات	والرسوم	املتنوعة	بنحو	%2.5،	وبارتفاع	بنحو	%13	عن	

السنة	املالية	2011/2010.

					أما	تفاصيل	املرصوفات	فاكن	النصيب	األكرب	مهنا	لصاحل	بند	املرصوفات	املختلفة	واملدفوعات	التحويلية،	والذي	يشل	اإلنفاق	االجمتايع	

وبارتفاع	 السابقة،	 املالية	 للنسة	 	50.3% بنحو	 مقارنة	 	،2012/2011 املالية	 للسنة	 املرصوفات	 من	 	49.1% السلع،	حيث	حصل	عىل	حنو	 ودمع	

مطلق	 بارتفاع	 	،2011/2010 املالية	 للنسة	 	21.1% بنحو	 مقارنة	 املرصوفات،	 من	 	24.1% بنحو	 املرّتبات	 بند	 ثانيّا	 حّل	 بيمنا	 	،2.2% بنحو	 مطلق	

بنحو	%19.9،	ولعل	ذلك	يأيت	كنتيجة	الستجابة	احلكومة	ملوجة	اإلرضابات	التيت	قام	هبا	عاملو	الدولة	عام	2011	لملطالبة	بزيادة	األجور.

					من	حيث	حتليل	مرصوفات	املزيانّية	عىل	املستوى	االقتصادي؛	فإّن	اإلنفاق	اجلاري	للسنة	املالّية	2012/2011	مثل	حنو	%49.4	من	إمجايل	

اإلنفاق	احلكويم،	مقارنة	مع	حصة	%46.8	للسنة	املالية	السابقة،	وبارتفاع	مطلق	يف	جحم	اإلنفاق	اجلاري	بنحو	%10.5،	أما	اإلنفاق	الرأمسايل	

http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=904	.٢٠١٢	يب،	يب	رشكة	العاملي،	تقريرالطاقة	إحصائيات	الطبييع،	والغاز	النفط	اسهتالك		385
1231&contentId=7075259

386		جدول	حرف	(أ)،	احلساب	اخلتايم	لإلدارة	املالية	للدولة	٢٠١١/٢٠١٢،	مارس	٢٠١٣.
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231	.٢٠١٢	يب،	يب	رشكة	العاملي،	تقريرالطاقة	إحصائيات	الطبييع،	الغاز	اسهتالك		387

&contentId=7075259
388		تقرير	"النرشة	السنوية	إلحصاءات	التجارة	اخلارجية	٢٠١١"،	جدول	رمق	٢،	اإلدارة	املركزية	لإلحصاء	يف	دولة	الكويت،	ديمسرب	٢٠١٢.	

Annual Statistical Bulletin 2012." OPEC.	p.	30, 82 http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012."	389
pdf

  وفي تفاصيل اإليرادات العامة، فقد جاءت أغلبها من النفط، وذلك بنسبة 94.5٪ 

http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231&contentId=7075259
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231&contentId=7075259
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231&contentId=7075259
http://www.bp.com/extendedsectiongenericarticle.do?categoryId=9041231&contentId=7075259
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2012.pdf
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مطلق	 وبانفاض	 السابقة،	 املالية	 للسنة	 	11.3% بنحو	 مقارنة	 	،2012/2011 املالية	 للسنة	 احلكويم	 اإلنفاق	 من	إمجايل	 	10.6% مثل	حنو	 قفد	

بنحو	%2.3-،	يف	إشارة	التساع	حصة	اإلنفاق	اجلاري،	والذي	يشل	رواتب	موظيف	احلكومة	ودمع	السلع	من	املزيانية	العامة390.

					يف	الّتحليل	العام،	يبدو	احلدث	األبرز	يف	السنة	املالية	2012/2011	زيادة	أجور	العاملني	يف	الّدولة،	عملًا	بأّن	االرتفاع	العام	يف	املرصوفات	

ظّل	منخفضًا،	عىل	األقل	باملقارنة	مع	االرتفاع	الكبري	يف	اإليرادات،	ما	مسح	مبرامكة	الفوائض	للسنة	الثالثة	عرش	عىل	الّتوايل.

 اإليرادات النفطية
 5% 

 اإليرادات والرسوم المتنوعة
2% 

 إيرادات الخدمات
2% 

 أخرى
1% 

  على النفط بشكل مطلقإيرادات الحكومة الكويتية تعتمد

 ايرادات الحكومة في الكويت :3.49رسم بياني 
%, 2011 -2012 

المالية وزارة: المصدر  
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 تشكل المرتبات والمدفوعات التحويلية اغلب االنفاقات العامة في الكويت

  مصروفات الحكومة في الكويت :3.50رسم بياني 
% ,2011 -2012  

المالية وزارة: المصدر  

حتليل	 (ج)  حرف	 وجدول	 املزيانية	 وفائض	 املرصوفات	  - اإليرادات	 حتليل	 (أ)  حرف	 جدول	 	،2012/2011 املالية	 السنة	 عن	 للدولة	 املالية	 لإلدارة	 اخلتايم	 احلساب	 	 	390
http://www.mof.gov.kw/FinancialData/PeriodRvwReport/PDF/ 	.2012 الكويت،	 دولة	 يف	 املالية	 وزارة	 االقتصادي،	 املستوى	 عىل	 واملرصوفات	 اإليرادات	

FinalAccountPDF/Total2011-2012.pdf

http://www.mof.gov.kw/FinancialData/PeriodRvwReport/PDF/FinalAccountPDF/Total2011-2012.pdf
http://www.mof.gov.kw/FinancialData/PeriodRvwReport/PDF/FinalAccountPDF/Total2011-2012.pdf
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سوق العمل
					بلغ	جحم	قّوة	العمل	يف	الكويت	2.310927	مليون	عامال	يف	هناية	يونيو	2012،	ومن	حيث	اجلنسّية	فإّن	قوة	العمل	الكويتّية	متثل	394.596	

غري	 العمل	 قوة	 تبلغ	 بيمنا	 الكويتية،	 العمل	 قوة	 	46.2% الكويتيات	حنو	 النساء	 متثل	 الكويت،	 العمل	يف	 قوة	 من	 	17.1% أي	حنو	 عامل،	 ألف	

العمل	 قوة	 من	 	25.6% الكويتيات	حنو	 غري	 النساء	 ومتثل	 الكويت،	 العمل	يف	 قوة	 من	 	82.9% أي	حنو	 عامل،	 مليون	 	1.916331 الكويتية	حنو	

غري	الكويتية،	وتشري	هذه	البيانات	السمترار	اخللل	يف	سوق	العمل	لصاحل	قوة	العمل	غري	الكويتّية.

					أّما	من	حيث	الّتوزيع	عىل	القطاع	احلكويم	والقطاع	اخلاص،	فإّن	حنو	%18.4	من	إمجايل	قوة	العمل	موظفة	يف	القطاع	احلكويم،	بيمنا	حنو	79.6%	

من	إمجايل	قوة	العمل	موظفة	يف	جهات	غري	حكومّية،	وبالنظر	لتوزيع	قوة	العمل	الكويتية	عىل	القطاعني	احلكويم	واخلاص؛	فإّن	الّصورة	تتلف،	حيث	

ف	حنو	%76.1	من	قّوة	العمل	الكويتّية	يف	القطاع	احلكويم،	بعدد	300.594	عامال	كويتيا،	وقوة	العمل	الكويتية	متثل	حنو	%70.6	من	إمجايل	قوة	العمل	 تحُوظَّ

يف	ذلك	القطاع،	مقابل	حنو	%29.4	من	قوة	العمل	غري	الكويتية	موظفة	يف	القطاع	احلكويم،	وتنعكس	الصورة	عند	تناول	توزيع	قوة	العمل	حسب	اجلنسية	

يف	القطاع	اخلاص،	حيث	يبلغ	العاملون	غري	الكويتيني	يف	القطاع	اخلاص	1.758316	مليون	عامال،	أي	حنو	%95.6	من	موظيف	القطاع	اخلاص،	وتشري	

هذه	البينات	إىل	اسمترار	تركز	قوة	العمل	الكويتية	يف	القطاع	احلكويم،	مقابل	تركز	أشد	لقوة	العمل	غري	الكويتية	يف	القطاع	اخلاص.

					وأشارت	بيانات	مزيان	املدفوعات	بأّن	جحم	حتويالت	العاملني	للخارج	وصل	3.5	مليار	دينار	لسنة	2011،	حيث	حقق	نسبة	منو	بنحو	٪5.6	

عن	السنة	املالية	الّسابقة،	وبلغت	نسبة	الّتحويالت	اىل	اخلارج	18٪	من	احلساب	اجلاري	للسنة	املالية	2010/2011.	

					وبالنسبة	للبطالة،	فإهّنا	ال	تزال	يف	حدود	املعقول،	حيث	تبلغ	نسبة	البطالة	حنو	%2.0	قياسًا	عىل	إمجايل	قّوة	العمل،	ويه	نسبة	متدّنية،	وترتفع	

بني	الكويتيني	لتبلغ	حنو	%3.2	أو	12766	عاطال،	ويه	نسبة	ال	تزال	متدنية،	عملًا	بأّن	النسبة	من	حيث	اجلنس	ترتفع	عند	النساء	الكويتيات	لنحو	

%3.8،	حيث	ميثلن	حنو	%54.2	من	قوة	العمل	الكويتية	العاطلة	عن	العمل،	وتنخفض	البطالة	بني	األجانب	إىل	حنو	%1.7	قياسا	عىل	قوة	العمل	غري	

ال	متّثل	مشلكة	جّدّية	يف	االقتصاد،	عملًا	بأّن	البطالة	املقّنعة	قد	 عىل	األقل	الّسافرة	مهنا	-  الكويتّية،	وتشري	بيانات	البطالة	هذه	إىل	أّن	البطالة	- 

تكون	مشلكة	أكرث	جّدية،	إال	أّن	البيانات	الّرمسّية	املتوافرة	حوهلا	حشيحة،	إْن	مل	تكن	معدومة،	مّما	يصّعب	تناول	املشلكة	باألرقام	الدقيقة391.

  ويتي في القطاع الح ومي
13% 

  ويتي في القطاع الخاص
4% 

 غير  ويتي في القطاع الخاص
 غير  ويتي في القطاع الح ومي 76%

7% 

 اغلبية العاملين في القطاع الحكوميالوافدون يشكل 

 تركيبة سوق العمل في الكويت: 3.51رسم بياني 
% ,2012 

الهيئة العامة للمعلومات المدنية: المصدر  

391		إحصاءات	القوى	العاملة،	اجلداول	14	و15	و16،	نرشة	الساكن	والقوى	العاملة،	النرشات	الدورية،	اهليئة	العامة	لملعلومات	املدنية	يف	دولة	الكويت،	30-6-2012.

  بلغت نسبة الّتحويالت الى الخارج 18٪ من الحساب الجاري للسنة المالية 2010/2011 

  بينما تبلغ قوة العمل غير الكويتية... نحو ٪82.9 من قوة العمل في الكويت 
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التطورات االقتصادية الرئيسة عام 2012
					ال	تزال	بعض	قطاعات	االقتصاد	الكوييت	تعاين	تداعّيات	األزمة	االقتصادّية	العاملّية	املسمترة	منذ	عام	2008م،	وحتديدًا؛	فإّن	قطايع	المّتويل	

والعقار	ال	يزاالن	يف	ظروف	ركود،	حيث	انمكش	القطاعان	بنحو%7.2	عام	2011،	وال	يزال	املتداولون	يف	سوق	الكويت	لألوراق	املالية	متوّجسني	

خيفة	من	ضعف	مالءة	العديد	من	الرشاكت	املدرجة،	واسمترار	وجود	بعض	الرشاكت	اخلارسة،	وهو	احلال	الذي	يؤّثر	سلبًا	عىل	الثقة	بالّسوق	

املالّية،	وبالتايل	عىل	السيولة	والّتداول،	وقد	سعت	الّدولة	للتدّخل	عرب	هيئة	االستمثار	الكويتية	- وامللكفة	أصال	باستمثار	فوائض	الّدولة	- إلنعاش	

سوق	األوراق	املالّية،	وقد	أنشأت	اهليئة	فعلًا	عقب	عام	2008	احملفظة	الوطنية	لألهسم	بقمية	1.5	مليار	دينار	كوييت	لالستمثار	يف	سوق	األوراق	

املالّية	احمللّية	عىل	أساس	فرص	الّرحبّية،	وما	مّت	إنفاقه	حت	اآلن	من	احملفظة	حبدود	450	مليون	دينار	كوييت	فقط392،	مما	يحُشري	الحمتال	

اسمترار	الّدولة	يف	الّتدّخل	يف	سوق	األوراق	املالية	احمليل،	عىل	األقل	حت	يمّت	استنفاد	املبلغ	املرصود	لملحفظة،	أو	انتعاش	الّسوق	بشلك	

يحُريض	املتداولني.

ومن	مث	االستمثاري	(الّشقق)،	فمل	يتعاف	متامًا	حت	اآلن	من	أزمة	عام	2008،	 					أما	القطاع	العقاري،	وخصوصا	العقار	الّتجاري	(املاكتب) 

مفثلًا	ووفقا	الحتاد	العقاريني؛	فإّن	العامصة	الكويت	تضّم	حنو	%85	من	مساحة	املاكتب	يف	الّدولة،	وحنو	%45	من	ماكتب	العامصة	شاغرة،	

ويه	نسبة	مرتفعة393،	وبعض	أسباب	هذه	املشلكة	دخول	مساحات	عقارّية	كبرية	للّسوق	مؤخرًا	بعد	انهتاء	أمعال	البناء،	واليت	اّتسعت	أصلًا	

يف	ظّل	حرب	العراق	عام	2003،	واليت	اكن	متوّقعًا	أن	جتعل	من	الكويت	مّمّرًا	استمثارّيًا	أساسّيًا	إلعادة	إمعار	العراق،	مع	ما	يعنيه	ذلك	من	

زيادة	الطلب	عىل	العقار،	إال	أّن	ذلك	مل	حيدث	بسبب	عدم	استقرار	األوضاع	الّسياسّية	يف	العراق،	باإلضافة	إىل	حّدة	األزمة	االقتصادّية	العاملّية	

	العقار	دفع	بالّدولة،	مّرة	أخرى،	وعرب	هيئة	االستمثار	الكويتية	 اليت	جّففت	السيولة	يف	كثري	من	الرّشاكت	العاملّية.	والركود	الذي	وقع	فيه	سوقحُ

إىل	إنشاء	احملفظة	الوطنية	العقارية	عام	2010	وبرأمسال	مليار	دينار	كوييت	إلنعاش	سوق	العقار	احمليل،	وال	يزال	من	املحُبّكر	حتديد	أثر	هذه	

احملفظة	عىل	سوق	العقار	احمليل،	بسبب	عدم	اّتضاح	أوجه	رصف	مبالغ	احملفظة.

					ومن	ناحية	الّترشيعات،	فقد	مّت	إصدار	قانون	الرّشاكت	الّتجارّية	اجلديدة	رمق	25	لسنة	2012	بتارخي	26	نومفرب	2012	ليحّل	حمّل	القانون	

القدمي	رمق	15	لسنة	1960،	أي	ما	قبل	استقالل	دولة	الكويت،	فميا	يحُعترب	من	أمّه	الّتغيريات	الّترشيعّية	يف	القوانني	الّتجارية	يف	الكويت،	ومن	

مسات	القانون	اجلديد	تنظميه	ألنواع	جديدة	من	الرّشاكت،	مثل	رشاكت	الخّشص	الواحد	والرشاكت	غري	اهلادفة	للّرحب	والرشاكت	اإلسالمّية	

وتنظمي	العالقة	بني	امللكية	واإلدارة،	إىل	جانب	قضايا	أخرى394.

					ومّثلت	قضية	الداو	كمياكل	أحد	أبرز	التطّورات	يف	جمال	الصّفقات	يف	االقتصاد	الكوييت،	حيث	اكن	من	املقّرر	إبرام	صفقة	استمثار	مشرتك	

ورشكة	داو	كميياكل	األمريكية	عام	2008،	بقمية	إمجالية	تصل	 يف	صناعة	البالستيك	بني	رشكة	صناعة	الكمياويات	البرتولّية	(كويتية	حكومّية) 

لنحو	17.4	مليار	دوالر	أمرييك،	إال	أّن	اجلانب	الكوييت	انحسب	من	الصفقة	بعد	ضغوط	برملانّية	بسبب	شهبات	فساد،	ما	دفع	رشكة	داو	كميياكل	

مّك	الّدويل	عام	2012	باستحقاقه	فعال	لصاحل	الرشكة،	وبقمية	2.16	مليار	دوالر	أمرييك،	 لملطالبة	باستحقاق	الرّشط	اجلزايئ،	والذي	أقّر	احملحُ

للّشارع	الكوييت،	وال	يزال	املوقف	الكوييت	من	دفع	 الّناجت	احمليل	اإلمجايل	االمسي	للكويت،	وهو	ما	مّثل	صدمة	 أي	حنو	%1.3	قياسًا	عىل	

الغرامة	غامضًا،	مع	وجود	إشارات	دولّية	إىل	أنه	ال	مناص	من	دفع	الغرامة،	وأّن	التأخري	قد	يزيد	الغرامة	إىل	حنو	2.48	مليار	دوالر	أمرييك	
حت	اآلن.	395

					ويف	إطار	اإلنفاق	احلكويم	غري	املخطط	له؛	تسمتّر	قضية	إسقاط	قروض	املواطنني	أو	فوائد	قروضهم،	ويه	قضية	تحُثار	برملانّيًا	منذ	سنوات،	

http://www.alanba.com.kw/ar/ 	2013 يناير	 	27 	،13225 العدد	 الكويتية،	 األنباء	 حصيفة	 البورصة"،	 يف	 استمثاراهتا	 يف	 مسمترة	 االستمثار	 "هيئة	 السعد:  	 	392
economy-news/356622/27-01-2013

http://www.alqabas.com.kw/node/730584	2013	يناير	14	14233،	العدد	الكويتية،	القبس	حصيفة	للرشاكت"،	األبراج	الك 393		"إغراءات	جادة	من	محُ
394		ملحق	حصيفة	"الكويت	اليوم" الرمسية،	العدد	1107،	29	نومفرب	2012

	Dow Chemical Wins $2,2bn in Kuwait Damages.” Financial Times.	24 May 2012, and “Dow to Get $2.48 Billion for”		395
Failed Kuwait Joint Venture.” Bloomberg, 3 March 2013

  مّثلت قضية الداو كيمكال أحد أبرز التطّورات في مجال الصّفقات في االقتصاد الكويتي 

http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/356622/27-01-2013
http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/356622/27-01-2013
http://www.alqabas.com.kw/node/730584
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	هنايئ	هلا	عام	2012،	عملًا	بأّن	تاكليفها	ترتواح	بني	مائت	املاليني	إىل	بضعة	مليارات	دينار	كوييت. ومل	يمت	االتفاق	حول	حلٍّ

					وأخريًا،	ال	تزال	خطة	التمنية	طور	التنفيذ	نظرّيًا،	ويه	اخلطة	امخلسية	للسنوات	2014-2010	وقميهتا	حنو	125	مليار	دوالر	أمرييك،	ويه	

األوىل	منذ	عام	1986،	وتشل	مشاريع	مخضة	يف	الّصحة	واملواصالت	واإلنشاءات	وغريها،	وتشل	أهدافًا	إسرتاتيجّية	من	املفرتض	حتقيقها	

حبلول	عام	2035،	مع	توقعات	بعدم	قدرة	احلكومة	عىل	تنفيذ	مجيع	مشاريع	اخلطة،	بسبب	ضعف	كفاءة	اإلدارة	العليا	يف	احلكومة396.

خاتمة: اكثر دول الخليج اعتمادية على النفط
					تمتزّي	الكويت	عن	بايق	دول	املجلس	ببعض	املؤّسسات	اليت	تحُعيط	إطارًا	هيلكّيًا	أكرث	تنظميًا	القتصادها،	مبا	فهيا	تواجد	حساب	ختايم	مدّقق	

من	قبل	جملس	النواب	ملزيانية	الّدولة،	باإلضافة	إىل	تأسيس	صندوق	أجيال	عريق	نسبّيًا	يعمل	عىل	توفري	جزٍء،	ولو	اكن	يسريًا،	من	إيرادات	النفط	

بشلك	أكرث	مأسسة	وشفافّية	مّما	هو	احلال	يف	بايق	دول	املجلس.	يف	املقابل،	تواجه	الكويت	حتّديات	تتشابه	مع	بايق	أشقاهئا	من	دول	املجلس،	

ولكهنا	قد	تكون	أكرث	حّدة	فهيا.	وعىل	رأس	هذه	املشالك	يه	االعمتادّية	شبه	املطلقة	عىل	الرثوة	الّنفطية	الناضبة،	واليت	تشلك	أكرث	من	95%	

من	إيرادات	الّدولة،	وتحُعترب	يه	الّنسبة	األعىل	بني	لّك	دول	املجلس.	وال	يوجد	حاليًا	ما	يحُبرّش	بتغري	هذه	املعادلة،	بل	إّن	التطّورات	األخرية،	ومهنا	

إقرار	جملس	النواب	لقانون	تعويض	القروض	يف	عام	2013،	تشري	بأّن	هذه	االعمتادّية	آخذة	يف	االزدياد.	ولذلك،	فعىل	الرمغ	من	الفائض	املايل	

الّنسيب	وتقّدمها	عىل	بايق	دول	املجلس	يف	جمال	االستمثار	البعيد	املدى	جلزء	من	اإليرادات	النفطية؛	تبىق	الكويت	أكرث	دولة	يف	اخلليج	تعمتد	

بشلك	مبارش	عىل	اإليرادات	الّنفطّية،	مّما	جيعل	اخللل	اإلنتايج-االقتصادي	هاجسًا	مستفحال،	وقد	يكون	هو	الّتحدي	األكرب	الذي	يواجه	الكويت	

وأخواهتا	يف	املجلس	عىل	املدى	املتوسط	والبعيد.

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1585	.2010	يونيو	الكوييت.	األمة	جملس	الكويت،" ،	لدولة	القادمة	التمنية	"خطط	العيمج،	حمسن	أمساء	396

  تبقى الكويت أكثر دولة في الخليج تعتمد بشكل مباشر على اإليرادات الّنفطّية 

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1585
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4. الخلل األمني

4.1 مقدمة: األمن االستراتيجي ما بين العالقات الخارجية واالكتفاء الذاتي

	متعّددة.	وتتعّدد	مفاهمي	األمن	بقدر	تنّوع	الكيانات	اليت	نناقش	أمهنا،	وبقدر	تعّدد	نوعّية	األمن	الذي	حنن	 					مفهوم	األمن	واسٌع،	وله	تعاريفحُ

يف	نطاق	احلديث	عنه.	مفن	املمكن	الّنظر	إىل	األمن	الخّشيص،	أو	األمن	القويم	للّدولة،	أو	أمن	املنطقة،	وبإماكننا	الّنظر	إىل	األمن	العسكري،	أو	

االقتصادي،	أو	االجمتايع،	أو	حت	البييئ.	

					تركزينا	يف	هذا	البحث	سيكون	عىل	األمن	القويم،	آخذين	أقطار	جملس	الّتعاون	لدول	اخلليج	العربّية		يف	نطاق	العامل	العريب	األوسع،	باعتباره	

الكيان	الذي	حنن	معنّيون	بأمنه.	نشأ	مفهوم	األمن	بشلك	موّسع	يف	خضّم	احلرب	العاملّية	الّثانية،	واكن	يف	األساس	مبيّن	عىل	مبدأ	األمن	الّدفايع	

للّدولة،	يف	مواجهة	الهّتديدات	اخلارجّية،	خاصة	فميا	يتعلق	باحلروب	واالحتالل397.	تطّور	املفهوم	ليشل	أمن	الّدولة	من	ناحية	االقتصاد،	املوارد	

وّسعًا	حبيث	يكون	معنّيًا	بغياب	الهّتديدات	للقمي	املحُكتسبة،	يف	أّي	كيان	 الطبيعّية،	الّطاقة،	وحت	األمن	البييئ398،	وهبذا	أخذ	مفهوم	األمن	إطارًا	محُ

عنّي،	وأّيًا	تكن	هذه	القمي. محُ

				سريكز	هذا	الفصل	اخلاص	باخللل	األمين؛	عىل	ملّفني	أمنيني	رئيسيني	يف	دول	جملس	التعاون،	ومها	ملف	األمن	الّدفايع	العسكري،	وملف	

األمن	املايئ.	ويأيت	الرّتكزي	عىل	هذين	امللّفني	ملا	هلام	من	أمّهية	حيوّية	يف	مسألة	بناء	الّدولة،	مفن	دوهنام	ال	ميكننا	أن	نعترب	أّن	املنطقة	تتوّفر	

فهيام	مقّومات	األمن	األساسّية.	

األمن العسكري
	هو	تواصل	عدم	مقدرة	دول	املجلس	عىل	تأمني	محايهتا	العسكرية	منفردة،	واسمترار	إتاكلّيهتا	،	شبه	 					من	ناحية	األمن	العسكري،	فالثابتحُ

املطلقة،	عىل	القوى	الغربّية،	والواليات	املتحدة	عىل	وجه	اخلصوص،	وذلك	بغرض	توفري	األمن	اخلاريج	هلا.	تبنّي	اإلحصائّيات	تواجد	ما	يزيد	عىل	

29,500	من	العنارص	العسكرّية	الغربّية	يف	دول	املجلس،	أغلهبا	أمريكّية،	وتتواجد	يف	لّك	دول	املجلس	بال	استثناء.	هذا	باالضافة	اىل	حوايل	

22	ألف	عنرص	امرييك	آخر	عىل	منت	حامالت	الطائرات	واملراكب	البحرية	األخرى	اليت	تعوم	يف	حبار	اخلليج،	ليكون	املجموع	50	ألف	عنرص	

اجنيب.	هذا	بالّرمغ	من	أّن	دول	املجلس	ترصف	مبالغ	طائلة	عىل	القطاع	العسكري،	ومبعّدالت	تعترب	يه	األعىل	يف	العامل،	حيث	يزيد	ما	يحُرصف	

عسكّريًا	يف	دول	املجلس	عىل	ما	ترصفه	إرسائيل	واململكة	املّتحدة	جممتعتني.	وهذه	األرقام	ال	تشل	ما	يحُرصف	عىل	صفقات	األسلحة،	واليت	

تحُقدَّر	بعرشات	باليني	الّدوالرات	سنوّيًا.	واليت	سنرسد	بعضها	أدناه،	ويه	يف	الغالب	ال	يمّت	اإلعالن	عن	مّكياهتا	احلقيقّية	حمّليًا.

						لكن	هذه	اإلّتاكلّية	متّر	مبرحلة	مراجعة	وإعادة	نظر،	من	ِقبل	الغرب	عىل	األقل،	وإْن	اكنت	هذه	املراجعة	يف	املراحل	األوىل.	وتزداد	أمهية	

هذه	املراجعة	يف	خضم	املتغرّيات	يف	دول	اجلوار.	فعىل	الّرمغ	من	أّن	التوتر	املزتايد	يف	العالقة	بني	دول	اخلليج	وإيران؛	يه	ما	يستحوذ	عىل	

اجلزء	الرئيس	من	التغطية	اإلعالمّية	العاملّية؛	إاّل	أن	العالقات	مع	العراق	ستلعب	دورًا	حمورّيًا	يف	التطّورات	عىل	الّساحة	يف	املستقبل	القريب،	

397		انظر	مثلًا	كتابات	"والرت	ليمبان" حول	املوضوع.
	National Security" as an Ambiguous Symbol.	 Arnold Wolfers.	 Political Science Quarterly, Vol.	 67, No.	 4.	 (Dec.," انظر:  لملزيد،	 	 	398

1952), pp.	481-502

  تبّين اإلحصائّيات تواجد ما يزيد على 29,500 من العناصر العسكريّة 
الغربّية في دول المجلس 
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خاصًة	وأنه	يحُتوّقع	أن	تزيد	صادرات	النفط	العراقّية	بشلك	مّطرد	عىل	مدى	الّسنوات	القادمة،	لتبدأ	منافسة	صادرات	الّسعودّية399.	وال	يحُعرف	

بعد	ما	يه	طبيعية	العالقة	بني	دول	جملس	التعاون،	ومرص	حتت	حمك	اإلخوان	املسملني،	واليت	هشدت	احتقانًا	متصاعدًا	يف	حالة	اإلمارات	

بالّذات.	والتطّورات	املتسارعة	يف	سوريا،	تضع	عالقة	دول	املجلس	معها	حتت	املجهر	أيضًا،	خاصة	يف	سياق	الّدمع	القطري	القوي	لبعض	أطراف	

املعارضة	الّسورّية.	مكا	ال	ميكن	اغفال	احلسابات	املتعّلقة	بالتغريات	يف	المين؛	الّدولة	ذات	الثقل	الّساكين	الكبري	يف	شبه	اجلزيرة	العربّية.	ويف	لّك	

هذه	التحليالت،	سيكون	من	الّسذاجة	معاملة	دول	جملس	التعاون	بوصفها	وحدة	ممتاسكة،	من	دون	أي	اختالف	يف	اإلسرتاتيجيات	بني	أعضائه.	

	خارج	نطاق	هذا	العمل،	يف	 					حتتاج	هذه	املتغرّيت،	عىل	املستوى	اإلقليمي،	إىل	دراساٍت	متعّمقة	عىل	أيدي	متخصصني،	وبالتايل	فهي	تقعحُ

نخسته	احلالية،	وتبىق	احلاجة	املاسة	للتطّرق	إلهيا	بشلك	مهنيج	يف	الّدراسات	القادمة.	وحنرص	تركزينا	من	منطلق	األمن	اخلاريج	يف	هذه	

لب	هذا	اخللل	األمين،	أال	وهو	عدم	قدرة	دول	املجلس	عىل	االعمتاد	عىل	انفهسا	لتوفري	امحلاية	العسكرية		واإلتاكلية	 الّنخسة،	مفا	نراه	هو	صحُ

شبه	املطلقة	عىل	القوى	الغربية	لتأمني	هذه	امحلاية.

األمن المائي
					عىل	الّصعيد	املايئ،	وهو	حمور	ثان	يف	هذا	العمل،	قد	تبدو	دول	اخلليج	للوهلة	األوىل	بعيدة	عن	املخاطر	احملدقة	يف	املدى	القريب	واملتوسط.	

إال	أّنه،	مكا	يبنّي	هذا	العمل،	تعترب	دول	اخلليج	من	أكرث	الّدول	اسهتالاًك	ملعدالت	املياه،	وهذا	االسهتالك	يف	ازدياد	مّطرد.	يف	املقابل،	فإّن	دول	

اخلليج	تعترب	من	أفقر	منطاق	العامل	من	ناحية	توّفر	مصادر	املياه	العذبة،	وتعمتد	بشلٍك	كبري	عىل	املياه	احملاّلة	الغالية	التلكفة	يف	اإلنتاج	نسبّيًا.	

بل	إّنه	يف	بعض	دول	املجلس،	البحرين	مثلًا،	ال	يتعّدى	املخزون	اإلسرتاتيجي	يومًا	واحدًا،	مما	يحُنذر	باكرثة	مائّية	يف	حال	أية	أزمة	قد	تؤّثر	عىل	

اإلنتاج	املايئ	يف	البالد.	وتزداد	أمهية	األمن	املايئ	يف	ضوء	معطيات	اخللل	الّساكين	املتفامق،	وخاصة	املدن	العقارّية	العمالقة	اجلديدة	املزمع	

بناؤها،	واليت	تثري	التساؤل	عن	جدوى	هذه	املدن	يف	منطقٍة	لطاملا	اكنت	البيئة	املائّية	والغذائّية	فهيا	هّشة.	وهذا	الوضع	املايئ	احلرج،	يلفت	الّنظر	

إىل	أمهية	حتليل	الوضع	األمين	يف	املوارد	األساسّية	األخرى	للحياة،	مثل	الطاقة	والغذاء،	واليت	نتطّلع	إىل	التطّرق	إلهيا	يف	االصدارات	الدورية	

املقبلة.

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/03/iraq-increase-oil-output.html		399

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/03/iraq-increase-oil-output.html
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4.2 ملف: األمن العسكري واالتكالية على  الغرب

الخلل األمني بين النظام االقتصادي والّنظام الّسياسي
						

					يمتثل	جوهراخللل	األمين	يف	عدم	مقدرة	دول	املجلس	عىل	الّدفاع	عن	نفهسا	وتأمني	محايهتا	عسكرّيًا،	وهو	األمر	الذي	جعَل	لكا	مهنا	جتد	

”أمهنا“ يف	الّتحالف	مع	دول	عمظى،	وإعطاهئا	تهسيالت	عسكرّية	من	أجل	محاية	نفهسا.	وال	ينبيغ	الّنظر	إىل	عالقة	دول	املنطقة	مع	الّدول	الكربى	

عىل	أهنا	عالقة	صدامّية	حبتة،	أو	عىل	أهنا	عالقة	تبعّية	خالصة.	ولكن	الّصحيح	هو	الّنظر	إلهيا	بوصفها	عالقة	مصاحل	مشرتكة،	تشد	أحيانًا	

قدرًا	من	التقاطع،	وأحيانًا	أخرى	متّر	بظروٍف	متنافرة.	

ومما	ال	شك	فيه	ان	دول	املجلس	تواجه	حتديات	وهتديدات	جوهرية	يف	اقلمي	مضطرب	امنيا،	مكا	اكن	احلال	مع	غزو	العراق	للكويت	يف	1990	

واحتالل	ايران	املتواصل	للجزر	االماراتية،	اال	ان	جوهر	اخللل	يمكن	يف	اسباب	عدم	قدرة	دول	املجلس	يف	التصدي	ألية	هتديدات	ألمهنا	بنفهسا.	

والرتباط	هذا	اخللل	بالبنّية	االقتصادّية	والّسياسّية	يف	دول	املنطقة؛	فإن	يف	ذلك	ما	يحُعقد	املشالك	املرتبطة	بتلك	البحُىن،	ويضيف	إلهيا	بحُعدًا	آخر	

يحُضاعف	صعوبات	احلّل	والّتجاوز.	

					لقد	انتقلت	أنمظة	احلمك	يف	املنطقة،	تارخيّيًا،	بني	عالقات	محاية	وصداقة	مع	رشيكني	رئيسيني: بريطانيا	أولًا،	مث	الواليات	املتحدة.	واكن	هلذا	

االنتقال	رشطه	يف	تغرّي	الالعب	الرئييس	عىل	الّساحة	الّدولّية،	من	بريطانيا	إىل	الواليات	املتحدة.	وقد	الحت	عالمات	هذا	االنتقال	بحُعيد	احلرب	

العاملّية	الّثانية،	حيث	وجدت	بريطانيا	نفهسا	مهنكة	متامًا،	ومل	متلك	من	األمر	إال	أن	تراقب	نفوذها	وهو	يتقّلص	عاملّيًا.	إال	أن	هذا	االنتقال	مل	يكن	

للّسلطة	عىل	نطاق	عاملي،	فقد	ارتبط	هذا	االنتقال	بعوامل	إنتاجّية	وتغرّيات	يف	تقسمي	العمل	 مسألة	سياسّية	رصفة،	وكأنه	معلية	”تداول	سيمل“ 

العاملي،	ومهنا	الّلجوء	إىل	االعمتاد	عىل	الّنفط	والغاز	الطبييع	بوصفهام	مصدرًا	أساسّيًا	للطاقة،	بدلًا	من	الفحم400.

باستثناء	االحّتاد	  - قّوًة	عاملّية	كربى	 للّطاقة،	وصعود	الواليات	املتحدة	 إليه	باعتباره	مصدرًا	رئيسّيًا	 الّنفط	والّنظر	 الّتحّول	إىل	 					من	بداية	

تدفع	 اليت	اكنت	 العاملّية	 الّسوق	 والتغرّيات	يف	 الربيطانّية،	 الّسيطرة	 من	همينة	 املنطقة	 واملجمتعات	يف	 احلامكة	 األنمظة	 وحتّرر	  - الّسوفيييت	

باالقتصاد	الّنفيط	حنو	طفرة	الّسبعينات401؛	بدأنا	نرى	الرّشوط	املوضوعّية	اليت	انهتت	بتداخل	املنظومة	األمنّية	األمريكّية	مع	أمن	دول	اخلليج.		

والزهيد	نسبيًا،	نظرًا	إىل	 				ومع	ازدياد	أمّهية	الّنفط،	اّتذت	الواليات	املّتحدة	عددًا	من	اخلطوات	املبارشة	لتأمني	هذا	املصدر	اهلائل	للطاقة	– 

باإلضافة	إىل	 سياسات	إنتاج	النفط	املذكورة	يف	القسم	االقتصادي،	واليت	تعمتد	عىل	الطلب	العاملي	يف	املقام	األول،	وليس	املصلحة	الوطنّية	– 

موقع	دول	اخلليج	اجلغرايف	اإلسرتاتيجي.	وقد	تّوجت	هذه	اخلطوات	بالوجود	العسكري	املبارش	يف	املنطقة	بعد	حرب	اخلليج	األوىل.	وتتواجد	

.Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States (New York: Palgrave Macmillan, 2011).	pp.	35-36		400
401		املصدر	نفسه	ص	46

  يتمثل جوهرالخلل األمني في عدم مقدرة دول المجلس على الّدفاع عن نفسها 
وتأمين حمايتها عسكريًّا 

  هذه االرقام الهائلة توازي تواجد الجيش االمريكي في ألمانيا... 
وتتعدى تواجده في اليابان 
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اليوم	القّوات	العسكرّية	يف	لّك	دول	املجلس	بال	استثناء،	ووصلت	أعدادها	اىل	حوايل	30ألف	جندي	يف	عام	2012م.	هذا	باالضافة	اىل	حوايل	

22	الف	عنرص	آخر	من	البحرية	االمريكية	اليت	تتواجد	يف	حامالت	الطائرات	والسفن	احلربية	األخرى	اليت	تنترش	يف	مياه	اخلليج،402	مما	يقدر	

عدد	القوات	االجنبية	يف	دول	املجلس	او	مياهها	االقلميية	باكرث	من	50	الف	عنرص،	األغلبية	الساحقة	من	الواليات	املتحدة	األمريكية.	هذه	االرقام	

اهلائلة	توازي	تواجد	اجليش	االمرييك	يف	أملانيا	(حوايل	50	الف)  وتتعدى	تواجده	يف	اليابان	(حوايل	35	الف).403	ويذكر	ان	اجليش	االمرييك	

يتواجد	يف	هاتني	الدولتني	منذ	هزميهتام	يف	احلرب	العاملية	الثانية.	
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لتواجد	القواعد	 الّسالح	الّضخمة	وعقود	رشاكت	األمن	واألجهزة	والنُّظم	األمنّية“404.	ناهيك	عن	الّتلكفة	اهلائلة	اليت	تتكّبدها	البلدان	”املضيفة“ 
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  IISS: The Military Balance 2012:المصدر
 األسلحةال يشمل صفقات *

http://www.washingtontimes.com/news/2012/jan/24/us-military-persian-gulf-necessary-welcome- force/?page=all		402
http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MILITARY/history/hst1012.pdf		403

404		عيل	الكواري،	"خماطر	الّسياسة	األمريكية	وحتديات	مواجههتا: حالة	دول	جملس	التعاون" (2010)،	ص3.	من:
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/ameracia_and_gulf.pdf

405		املصدر	نفسه.

http://www.washingtontimes.com/news/2012/jan/24/us-military-persian-gulf-necessary-welcome- force/?page=all
http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MILITARY/history/hst1012.pdf
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/ameracia_and_gulf.pdf
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 يتعدى االنفاق في دول الخليج على القطاع العسكري انفاق  بريطانيا وإسرائيل مجتمعتين 
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عّدل	اإلنفاق	العسكري	يحُعترب	األعىل	عاملّيًا	يف	دول	اخلليج	– حيث	يفوق	مجموع	اإلنفاق	العسكري	ما	ترصفه	 				وعىل	الّرمغ	من	أن	محُ 	

إرسائيل	واململكة	املتحدة	جممتعتني	- ويف	حني	أّن	عدد	عنارص	القّوات	العسكرّية	يف	دول	املجلس	يحُعترب	عاليًا	نسبّيًا؛	إال	أّن	من	املعلوم	أن	الّتوظيف	

	يف	األساس	العتباراٍت	سياسّية	واقتصادّية،	وذلك	المتصاص	جزٍء	من	العاملة	الوطنّية	يف	سوق	 يف	القطاع	العسكري	يف	دول	املجلس	خيضعحُ

العمل	يف	بعض	دول	املنطقة.	ولقد	بدأت	تحُطرح	الّتساؤالت	اجلّدّية	حول	دور	وقدرة		وجاهزّية	اجليوش	احملّلية،	خاصة	يف	فرتة	غزو	العراق	للكويت	

يف	1990م.

  يفوق مجموع اإلنفاق العسكري ما تصرفه إسرائيل والمملكة المتحدة مجتمعتين 
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 2012في عام الف  420القوات الوطنية في دول مجلس التعاون تعدت اعداد 

 عدد و نوع القوات الوطنية: 4.5رسم بياني 
 2012باآلالف، 

  IISS: The Military Balance 2012:المصدر

  الوطني الحرس
 البحرية القوات

 البرية القوات
 الجوية القوات

  الجوي الدفاع قوات
 الصناعية األمن قوات

 االحتياطية القوات
  عسكرية شبه قوات

Royal Household  

مراجعات
					لكن،	يبدو	أّن	اإلتاكلّية	العسكرّية	لدول	اخلليج	عىل	الغرب،	متّر	اآلن	ببوادر	إعادة	نظر،	من	ِقبل	الغرب	عىل	األقل،	وإْن	اكنت	هذه	املراجعة	

املتحدة	 الواليات	 يف	 	 	National Intelligence Council الوطين	 االستخبارات	 جملس	 أصدر	 2012م،	 ديسمبر	 فيف	 األوىل.	 املراحل	 يف	

عوامل	بديلة“،	وهو	التقرير	اخلامس	من	نوعه	يف	السلسلة،	والذي	يحُعىن	مبحاولة	وضع	إطار	 تقريره	الرئيس	بعنوان	”االجتاهات	العاملية	2030: 

عام	السترشاف	أمه	معامل	مستقبل	العامل	من	منظور	مصاحل	الواليات	املتحدة	األمريكية	القومية406.	توّقع	التقرير	أن	تتناقص	تدرجيّيًا	همينة	

إىل	عامل	”متعّدد	األقطاب“،	تكون	فيه	الواليات	املتحدة	”األوىل	بني	متساويني“.	 الواليات	املتحدة	عىل	العامل،	واالنتقال	من	عامل	”أحادي	القطب“ 

لكن	قد	يكون	املؤرّش	األمه	يف	هذا	التقرير،	من	وجهة	دول	جملس	التعاون،	هو	الّتوقع	بأن	تعود	الواليات	املتحدة	لتكون	أكرب	منتج	للغاز	الطبييع	

يف	العامل،	وأن	إحتياطهيا	ارتفع	من	30	عامًا	إىل	100	عامًا	نتيجة	للتكنولوجيا	اجلديدة،	مكا	يحُتوّقع	أن	يرتفع	إنتاجها	من	الّنفط	بشلٍك	ملحوظ	

صدِّر	له. بالتقّدم	التكنولويج،	وأن	تنتقل	من	كوهنا	مستورد	نفط	إىل	محُ

قد	يكون	اجلزم	بأية	تغيري	جذري	يف	املرتبة	االسرتاجيية	النفطية	لدول	اخلليج	عىل	املستوى	القريب	او	املتوسط	سابق	ألوانه	حاليا،	لكن	مما	ال	شك	

فيه	إن	اي	تغيري	من	هذا	النوع	سيكون	له	انعاكساته	عىل	العالقة	بني	الواليات	املتحدة	واقطار	دول	جملس	التعاون،	خاصة	وأّن	السبب	الرئييس	

لتواجد	الواليات	املتحدة	العسكري	يف	املنطقة	هو	موقعها،	حيث	املنبع	الرئييس	للطاقة	يف	العامل.	واجلدير	بالذكر	يف	هذا	الّنطاق،	هو	أن	صادرات	

اليابان	 إىل	 يتوّجه	  (55%) أغلهبا	 إن	 بل	 النفطّية،	 إمجايل	صادراهتا	 من	 	11% تتعّدى	 تعد	 مل	 املتحدة،	 الواليات	 إىل	 اخلليج	 من	 والغاز	 النفط	

والّصني	واهلند.	ويبدو	أن	بوادر	إعادة	ترتيٍب	للوجود	العسكري	يف	املنطقة	قد	بدأت	فعلًا	بالظهور،	وإن	اكنت	ال	زالت	بعيدة	املطاف،	وآخرها	اكن	

توقيف	ناقلة	الطائرات	USS Harry Truman	من	القيام	مبهامها	الّدورّية	يف	مياه	اخلليج،	نظرًا	للصعوبات	اليت	تواجهها	املزيانّية	األمريكّية،	

مّما	قّلص	تواجد	حامالت	الطائرات	األمريكية	يف	مياه	اخلليج	من	اثنتني	إىل	واحدة407.	ولقد	ظهرت	أيضًا	مؤخرًا	أصوات	مؤثرة	تحُطالب	بتخفيض	

حضور	القوات	األمريكية	يف	اخلليج،	أو	حت	إلغاهئا	لّكيًا.	مثلًا،	طالب	أميل	نلة،	األاكدميي	املتخصص	يف	اخلليج	واملدير	السابق	لربناجم	

التحليل	اإلسرتاتيجي	لإلسالم	الّسيايس	يف	هيئة	االستخبارات	األمريكّية	CIA	،	طالب	بانحساب	األسطول	اخلامس	األمرييك	من	البحرين،	نظرًا	

لألوضاع	السياسّية	يف	البالد408.

http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf		406
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/9905111/US-carrier-in-front-line-of-Obamas-battle-with-			407

Congress-over-85-billion-sequester-cuts-with-more-to-follow.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/540243ac-8d35-11e1-8b49-00144feab49a.html#axzz2P2y9UFcv		408

http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/9905111/US-carrier-in-front-line-of-Obamas-battle-with-Congress-over-85-billion-sequester-cuts-with-more-to-follow.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-politics/9905111/US-carrier-in-front-line-of-Obamas-battle-with-Congress-over-85-billion-sequester-cuts-with-more-to-follow.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/540243ac-8d35-11e1-8b49-00144feab49a.html#axzz2P2y9UFcv
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					وعىل	الرمغ	من	أنه	ال	يتوقع	ان	جيري	اي	تغيري	جذري	يف	العالقة	الوطيدة	بني	انمظة	دول	املجلس	والواليات	املتحدة	يف	املدى	القريب،	اال	

انه	من	املتوّقع	أن	هذه	التطّورات	ستكون	مصدر	قلق	لألنمظة	احلامكة	يف	اخلليج،	واليت	اعمتدت	عىل	مدى	العقود	املاضية	عىل	الغطاء	األمرييك	

باعتباره	موّفر	امحلاية	الرئيس	هلا.	ولكن،	قد	يكون	أبرز	ما	تدّل	هيلع	هذه	التغريات،	هو	أّن	أمن	اخلليج	اخلاريج	والعسكري	ليس	يف	يدها،	

فهي	تعمتد	يف	األساس	عىل	ما	يقّرره	الغرب،	خاصة	الواليات	املتحدة	األمريكية.	وهذه	األخرية	بالطبع	ترىع	مصاحلها	القومية	أساسًا	يف	أية	

حسابات	أو	حتّراكت	من	هذه	الناحية.	وإذا	اكن	حاّكم	املنطقة	يحُعانون	من	عدم	سيطرهتم	عىل	قدرهتم	من	الناحية	العسكرية،	فالوضع	يزداد	حرجًا	

عىل	مستوى	الشعوب،	واليت	عامًة	تفتقد	إىل	أبسط	املعلومات	حول	املزيانية	العسكرية	أو	صفقات	األسلحة،	فضلًا	عن	املستجدات	حول	القرارات	

اإلسرتاتيجية	العسكرية،	واليت	تحُعترب	رسًا	من	أرسار	الدولة	الكربى،	اليت	ال	حيّق	لغري	متخدذي	القرار	املشاركة	فهيا	أو	اإلطالع	علهيا.	وبذلك	

علينا،	مكا	هو	احلال	مع	بايق	الشعب،	االعمتاد	عىل	اإلشاعات	املتناقلة،	وما	يمّت	كتابته	خارجّيًا،	حت	يمت	مجع	أبسط	املعلومات	عن	الوضع	

العسكري	يف	اخلليج.	وفميا	ييل،	نرسد	أمه	البيانات	العسكرية	للّك	دولة،	وطبيعة	عالقهتا	مع	القوى	العمظى	الغربّية،	وبالطبع	فإّن	املصادر	تأيت	

من	مصادر	غربّية	باألساس.	

البحرين409
تاريخ التواجد األجنبي

				يعود	الّتواجد	األمين	الغريب	يف	البحرين	إىل	منتصف	القرن	التاسع	عرش	مع	االستعامر	الربيطاين.	أّما	يف	القرن	العرشين؛	فقد	قّررت		اململكة	

املتحدة	يف	1967م	نقل	قاعدهتا	البحرّية	الّرئيسّية	يف	املنطقة	من	عدن	إىل	البحرين.	لكن	يف	عام	1968	410أعلنت	اململكة	املتحدة	بأهّنا	سوف	

تحُغلق	قواعدها	املحُتواجدة	عىل	امتداد	رشق	قناة	السويس	مع	حلول	عام	1971.

				وقد	مّت	مأل	الفراغ	األمين	األجنيب	الذي	خّلفه	رحيل	البحرّية	الربيطانية؛	بالّتواجد	األمرييك.	فيف	عام	1971	وبعد	إعالن	استقالل	البحرين	

من	اململكة	املّتحدة؛	وّقعت	حكومة	البحرين	مع	الواليات	املتحدة	األمريكّية	اتفاقّية	أمنّية،	حمست	بتأجري	املرافق	البحرّية	والعسكرّية	عىل	القّوات	

	البحرّية	األمريكّية	منطقة	 األمريكّية.	ومن	اجلدير	بالذكر	أّن	الّتواجد	العسكري	األمرييك	يعود411	إىل	أربعينات	القرن	املايض،	حيث	دخلت	قّواتحُ

اخلليج	خالل	احلرب	العاملّية	الّثانية،	ومتركزت	يف	البحرين،	وأصبحت	البحرين	وحّت	اليوم	مقّرًا	لألسطول	البحري	اخلامس	للواليات	املّتحدة	

األمريكّية.								

عدد القواعد والقوات األجنبية
					تحُعّد	البحرين	مقّرًا	لألسطول	اخلامس	للّسالح	البحري	األمرييك،	ويحُقّدر	عدد	األسطول	حبوايل	1,894.	كذلك،	يتواجد	يف	البحرين		حوايل	

اجلزيرة“،	 ”درع	 لقّوات	 ينمتون	 1,000عنرص	 البحرين	حوايل	 حاليًا	يف	 يتواجد	 ذلك،	 إىل	 100	فرد	ينمتون	للبحرّية	امللكّية	الربيطانّية.	إضافة	

واليت	دخلت	البحرين	بعد	اندالع	احتجاجات	فرباير	ومارس2011م.	وتحُشلّك	القوات	املتواجدة	يف	البحرين	ما	ال	يزيد	عن	412٪10	من	إمجايل	

	International Institute	for	Strategic	Studies, آخر:  مرجع	 ذكر	 حال	 يف	 إال	 الّتايل،	 املرجع	 من	 منفردًة	 الّدول	 أقسام	 يف	 اإلحصائّيات	 اقتباس	 مّت	 	 	409
(TheMilitary Balance	2012 (London:	Routledge, 2012

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14541322		410
http://abcnews.go.com/International/story?id=81402&page=1		411

http://www.bna.bh/portal/news/450939?date=2011-05-12		412

  أمن الخليج الخارجي والعسكري ليس في يدها، فهي تعتمد في األساس على 
ما يقّرره الغرب 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14541322
http://abcnews.go.com/International/story?id=81402&page=1
http://www.bna.bh/portal/news/450939?date=2011-05-12
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قوات	درع	اجلزيرة،	وذلك	حسب	ترصحيات	قائد	قوات	الّدرع	مطلق	األزميع.

عدد القوات الوطنية
					يضّم	جيش	البحرين	حوايل	6000	جندي.	وحيتوي	سالح	البحرّية	عىل	700	خشص،	بيمنا	سالح	اجلوية	يضّم	1,500	جندي.			وعىل	

	عىل	قّوات	خارجّية،	أو	القّوات	الغربّية،	وذلك	يف	حال	التعّرض	 دّربة،	إاّل	أن	صغر	جحمها	جيعلها	تعمتدحُ الّرمغ	من	أّن	القّوات	الوطنّية	يف	البحرين	محُ

ألّي	جهوم	خاريج	أو	يف	مواجهة	الهّتديدات	العسكرّية	اخلارجّية.

المصروفات على الدفاع  
					وصلت	مزيانّية	الّدفاع	يف	البحرين	يف	عام	2012		مبلغًا	قدره	358	مليون	دينار	حبريين.	أّما	يف	العامني	2010	و2011	فقد	اكنت	املزيانّية	

مبليغ	283	و330	مليون	دينار	حبريين	عىل	التوايل.	وللعمل،	فإّن	هذه	املبالغ	ال	تضّم	صفقات	رشاء	األسلحة.

العسكرّية	 املبيعات	 برناجم	 طريق	 عن	 وذلك	 أمرييك،	 دوالر	 مليون	 	91 بقمية	 أمريكّية	 أسلحة	 املوافقة	عىل	رشاء	 413مّتت	 	2010 عام	 	يف	 	 	 	

اخلارجّية.	باإلضافة	إىل	ذلك،	فإّن	هناك	العديد	من	مبيعات	األسلحة	األمريكية	إىل	البحرين،	واليت	تشل	مروحّيات	بالكهاوك،	وصوارخي	مضادة	

لملدّرعات،	وأسلحة	أخرى	اكنت	حتت	برناجم	”حوار	األمن	اخلليجي“،	والذي	بدأ	يف	2006م،	والّتابع	لوزارة	اخلارجّية	األمريكّية	هبدف	احتواء	

إيران	ومواجههتا.		

التطورات األمنّية العسكريّة الرئيسّية
					أثارت	أخبار	صفقة	أسلحة	بني	البحرين	والواليات	املّتحدة	األمريكية	بعد	احتجاجات	عام	2011م؛	الكثري	من	اجلدل	داخل	البحرين	وخارجها،	

حيث	اعترب	الّنشطاء	أّن	مثل	هذه	الصفقة	ال	تأخذ	بعني	االعتبار	الّتجاوزات	األمنّية	اليت	ارتكبهتا	قّوات	أمن	البحرين	خالل	تعاملها	مع	املتظاهرين.	

إىل	تأجيل	الّصفقة،	 اليت	اكنت	تبلغ	قميهتا	53	مليون	دوالر	أمرييك	-  وقد	أّدت	معارضة	بعض	أعضاء	الكونغرس	األمرييك	لّصفقة	األسلحة	- 

حلني	صدور	تقرير	الّلجنة	املستقلة	لتقيّص	احلقائق.	ولكن،	متّكنت	حكومة	البحرين	من	إمتام	مبيعات	أمنّية	من	الواليات	املّتحدة	األمريكية،	ومببلغ	

قدره	1	مليون	دوالر،	وذلك	عىل	الّرمغ	من	الّشكوك	اليت	أحاطت	مدى	جّدّية	احلكومة	البحرينّية	فميا	يتعّلق	باإلصالح	األمين.		

األجانب،	 األمن	 باملزيد	من	خرباء	 استعانهتا414	 أيضًا	واحضًا	من	خالل	 األجنبّية	اكن	 القّوات	واخلربات	 البحرين	عىل	 اعمتاد	حكومة	 	 	 	 	 	

وخصوصًا	بعد	صدور	تقرير	الّلجنة	املستقلة	لتقيّص	احلقائق.	فقد	عّينت	وزارة	الّداخلية	لدهيا	رئيس	رشطة	سابق	من	الواليات	املتحدة،	ويدىع	

	املعلن	من	تعيني	خبريي	األمن	اكن	لضامن	إّتباع	قّوات	 جون	تميوين،	ومساعد	مفّوض	رشطة	سابق	يف	السكوتالنديارد،	وهو	جون	ياتز.	الغرضحُ

األمن	البحرينّية	لملعايري	الّدولّية	يف	حفظ	األمن	الداخيل.	إاّل	أّن	منمظات	حقوق	اإلنسان	احملّلية	والّدولّية	أثارت	شكواًك	يف	فعالية	دور	اخلرباء	

األجانب،	نظرًا	السمترار	بعض	املامرسات	ااألمنية	يف	الّتعايط	مع	االحتجاجات	املسمتّرة	يف	البحرين.		

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/95-1013.pdf		413
http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/16/john-timoney-police-chief-bahrain-protests		414
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سلطنة عمان
تاريخ التواجد األجنبي

ان	من	أّول	الّدول	اليت	عقدت	اّتفاقية	أمنّية	مع	الواليات	املّتحدة	األمريكّية	.	فيف	 					بعد	الّثورة	اإليرانّية	اليت	أطاحت	حبمك	الّشاه،	اكنت	سلطنة	معحُ

امنية.	مّت	 تارخي	21	أبريل	4151980،	وقعت	الّسلطنة	مع	الواليات	املّتحدة	اتفاقية	حمست	فهيا	للقّوات	األمريكّية	باستخدام	املرافق	العسكرّية	العحُ

جتديد	هذه	االتفاقّية	أربع	مّرات،	وآخرها	يف	2010م.	وقد	لعبت	هذه	املرافق	العسكرّية	دورًا	مهاّمً	يف	العملّيات	األمريكّية	العسكرّية	يف	املنطقة،	

مكا	اكن	احلال	يف	حرب	أفغانستان.	لكن	من	املالحظ	أّن	الّتواجد	العسكري	األمرييك	يف	معان	هشد	تقّلصًا	ملحوظًا	خالل	العقد	األخري.		

	Congressional Research	األمرييك	الكونغرس	أحباث	ملركز	تقرير	حفسب ان	قواعد	عسكرّية	وتسهييالت	لواشنطن	.“  					وتوّفر	سلطنة	معحُ

الصادر	يف	أمرياك	عام	2005م؛	توجد	يف	سلطنة	معان	 Service	مت	حتديثه	يف	28/6/2005م،	وحسب	كتاب	ولمي	أرِكن		”األمساء	املشفرة“  

منذ	ما	قبل	11	سبمترب	مخس	قواعد	أمريكّية	تّتبع	مبارشة	للقيادة	الوسىط	األمريكّية،	مكا	توجد	اتفاقات	تعيط	أمرياك	حّق	استخدام	24	مرفقًا	

ان	اليوم،	مكا	اكن	احلال	وقت	حرب	أفغانستان،	بل	يوجد	تواجد	رمزي،	وخمازن	 انّيًا.	وال	توجد	قّوات	عسكرّية	أمريكّية	كبرية	يف	معحُ عسكريًا	معحُ

مخضة	لألسلحة	والعتاد	والّذخائر	األمريكّية.

ان	79		باملئة	من	تلكفة	الوجود	العسكري	األمرييك	عىل	أرضها،	وبعد	11	سبمترب؛	مّت	جتديد	االتفاق	الذي	 					ويف	عام	2001	مثلًا،	مّولت	معحُ

ريت	(اليت	ال	يوجد	هلا	ذكر	عىل	اخلريطة	العربّية،	مع	أن	 يحُتيح	ألمرياك	حّق	استخدام	املرافق	واحلقول	اجلوّية	يف	السيب،	وجزيرة	املصرية،	ومثحُ

كّثف	اليوم،	مع	أن	قاعدة	 مواقع	اإلنرتنت	األمريكية	تذكرها	تكرارًا(،	ويه	ثالث	قواعد	جوّية	جاهزة	لالستعامل،	مع	أهنا	ال	تحُستعمل	مجيعًا	بشلٍك	محُ

السيب	اجلوّية	أصبحت	حمورًا	للّرحالت	الرّسّية	إىل	يعقوب	أباد	ومشيس	بندري	يف	باكستان،	وإىل	باغرام	وقندهار	يف	أفغانستان.	

ريت	إلطالق	طائرات	B-1	القاصفة،	مكا	استخِدمت	قاعدة	السيب	إلطالق	طائرات	براديتور	بال	طيار،	خالل	 					وقد	سبق	استخدام	قاعدة	مثحُ

حرب	أفغانستان.

ان	منطلقًا	رئيسيًا	 					أّما	القّوات	اخلاصة	األمريكّية،	ومهنا	القوات	اخلاصة	”السوداء“،	واليت	توض	”احلرب	عىل	اإلرهاب“،	فقد	أصبحت	معحُ

هلا.	وتحُستخدم	البحرّية	األمريكّية	مرفأ	مسقط	للّرسو	والزتّود	بالوقود.	ويمت	تشغيل	طائرات	الّتجّسس	من	قاعدة	املصرية	اجلوّية.	وتحُعترب	جزيرة	

العزن،	واملصرية،	وكسب،	مجيعًا،	حمّطات	مراقبة	أمريكّية،	حسب	مراجع	خمتلفة.

					وقد	وقعت	سلطنة	معان	اتفاقّية	تحمس	ألمرياك	باستخدام	أراضهيا	ومرافقها	العسكرّية	للعملّيات	األمريكّية	يف	املنطقة	منذ	12/4/1980م،	

ان	أمنيًا	بشلك	أكرب	مع	أمرياك	منذ	11	سبمترب،	وقد	قامت	بإجراءات	 مما	أتاح	استخدامها	منطلقًا	للعملّيات	ضد	العراق	وأفغانستان.	وتتعاون	معحُ

ان	قاعدة	أساسّية	هلا	فميا	يحُمّسى	”منطقة	 عديدة	لضبط	”متويل	اإلرهاب“،	مكا	أن	”القيادة	املشرتكة	للعمليات	اخلاصة“،	واليس	أي	إيه،	تعترب	معحُ

الرشق	األوسط“.

					وقد	مّت	جتديد	االتفاق	املذكور	أعاله	عام	1985،	مث	عام1990،	مث	عام2000م،	ملّدة	عرش	سنوات	أخرى،	أي	حت	العام	2010م.	لكن	هذه	

املّرة،	طالبت	الّسلطنة	بأن	تقوم	أمرياك	بدفع	تاكليف	جتديد	املرافق	العسكرّية	املشرتكة،	ومهنا	قاعدة	عسكرية	رابعة	يف	املسننة،	مشال	غرب	مسقط،	

وقد	بلغت	التاكليف	120	مليون	دوالر،	ومّت	تفعيل	القاعدة	اجلوّية	الرابعة	مؤخرًا.
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21534.pdf			415
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ترشين	الثاين	 ان	أساسًا	بعالقاٍت	عسكرّية	وأمنية	ممتزّية	مع	بريطانيا،	واليت	بارشت	يف	السلطنة	يف	نومفرب/  					وبالطبع،	تمتتع	سلطنة	معحُ

بقيام	 أيضًا	 امنية-الربيطانية416	 العحُ العسكرّية	 العالقات	 وتمتثل	 1990م.	 عام	 العراق	 	 حرب	 منذ	 حدودها	 خارج	 2001	بأكرب	مترين	عسكري	

امنّية.		 القّوات	املحُسّلحة	الربيطانّية	بإعارة	عسكريني	للقّوات	املحُسّلحة	العحُ

					ولعّل	العالقات	امحلمية	بربيطانيا	ساعدت	الّسلطنة	عىل	وضع	بعض	املسافات	بيهنا	وبني	أمرياك،	حيث	حافظت	الّسلطنة	عىل	عالقاهتا	مع	

العراق،	وهو	حال	اسمتّر	ويه	تحُرسل	قّوات	مضن	إطار	التحالف	الثالثيين	ضده،	مكا	أهنا	انتقدت	علنًا	حرب	العراق	عام	2003م.

					ولعامن	ثالث	أكرب	قوة	عسكرّية	يف	منطقة	اخلليج	العريب،	يبلغ	تعدادها	43	ألف	جندي	نظايم،	واكنت	هذه	القّوة،	ولفرتة	طويلة،	حتت	قيادة	

امنية	اليت	ما	برحوا	يلعبون	دورًا	أساسّيًا	يف	قيادهتا. ضّباط	بريطانيني.	ويحُفرتض	أن	هؤالء	أصبحوا	جمّرد	مستشارين	اآلن،	فميا	عدا	البحرّية	العحُ

جدول 4.1: براجم املساعدات االمريكية اىل معان )باملليون دوالر امرييك(

FY2013 FY2012 FY2011 FY2010 FY2009 FY2008 FY2007 FY2006 FY2005 FY2004 FY2003
2.05 1.622 1.622 1.525 1.45 1.43 1.11 1.14 1.14 0.83 0.75 IMET

8 8 13 8.85 7 4.712 13.49 13.86 19.84 24.85 80 FMF
1 1.5 1.5 1.655 0.95 1.593 1.28 0.4 0.554 0.4 NADR

0.948 1206

4.1 

	مالحظة: IMET	هو	التعلمي	والتدريب	العسكري	الدويل،	FMF	هو	المتويل	العسكري	اخلاريج؛	NADR	هو

منع	انتشار	األسلحة	النووية،	وماكحفة	اإلرهاب	وإزالة	األلغام	والرباجم	ذات	الصلة،	وتشل	ATA	(ماكحفة	اإلرهاب	املساعدة)؛EXBS	(مراقبة	الصادرات	وأمن	احلدود	

FY2011	أرقام	التحرمي).	برناجم	(اإلرهاب	TIPو	صلة)،	ذات	

تعكس	خمصصات	الهنائية	من	قبل	وزارة	اخلارجية.

املصدر: 

Kenneth Katzman.	Oman: Reform, Security, and U.S.	Policy.	New York: Congressional Research Service.	August 30, 2012
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عدد القواعد والقوات األجنبية 
				يتواجد	حاليًا	يف	سلطنة	معان	حوايل	2000من	القّوات	األجنبّية.

عدد القوات الوطنية
امنية	عىل	4,200	خشص.	بيمنا	يضّم	سالح	 					يضّم	اجليش	الّسلطاين	العحُامين	حوايل	25,000	جندي.	وحيتوي	سالح	البحرّية	الّسلطانية	العحُ

اجلو	السلطاين	العامين	5,000،	ويضّم	احلرس	السلطاين	العامين	6,400	خشص.

المصروفات على الّدفاع
					وصلت	مزيانّية	الّدفاع	يف	سلطنة	معان		لعام	2011	مبلغا	وقدره	1.65	بليون	ريال	معاين.	أما	يف	عام	2010	فقد	اكنت	مزيانية	السلطنة	

1.62	بليون	ريال	معاين.

					من	ناحية	صفقات	األسلحة،	تحُعترب	الواليات	املتحدة	األمريكية	املستفيد	األّول	من	وجود	القواعد	العسكرّية	يف	اخلليج،	واملستفيد	الرئييس	

أبلغت	الكونغرس	يف	4	 من	صفقات	األسلحة	يف	معان.	وقد	جاء	يف	تقرير	مرفوع	إىل	الكونغرس	”واكلة	التعاون	األمين	الدفايع	(البنتاغون) 

أغسطس		2010م،	من	احمتال	البيع	لسلطنة	معان	أكرث	من	18	من	F-16s	إضافية،	وما	يرتبط	هبا	من	املعدات	والّدمع.	وميكن	أن	تصل	قمية	

البيع	إىل	3.5	مليار	دوالر	ملصلحة	الصانع	الرئييس،	لوكهيد	مارتن،	والذي	قال	يف	مايو	أيار	2011م؛	أهّنا	تأمل	يف	احلصول	عىل	عقد	من	سلطنة	

معان	يف	وقٍت	قريب.	ويف	نومفرب	2010م،	أبلغت	الواكلة	الكونغرس	من	احمتال	بيع	ما	يصل	76	مليون	دوالر	من	املعدات	والتدريب	املضادة	

صوارخي	 	،AVENGER النار	 وحدات	 لعامن	 بيع	 احمتال	 من	 الكونغرس	 الواكلة	 أبلغت	 2011م،	 أكتوبر	 	19 ويف	 2009م.	 	 يف	 	C-130J

417(AMRAAMs)	املدى	متوسطة	وصوارخي	ستينغر،

					وإمجالًا	تشري	البيانات	بأّن	سلطنة	معان	عقدت	مع	الواليات	املتحدة	األمريكّية	صفقاٍت	أمنّية	مخضة	خالل	العقدين	املاضيني.	يف	عام	2001	

ابتاعت	السلطنة	12	طائرة	اف	16	باإلضافة	إىل	عدٍد	من	األسلحة	بقمية	بلغت	825	مليون	دوالر.	مّت	إمتام	هذه	الّصفقة	يف	عام	2006.	ابتاعت	

سلطنة	معان	أيضًا	يف	عام	2006	نظامًا	أمريكّيًا	مضادًا	للّدبابات	بقمية	بلغت	48	مليون	دوالر.	يف	العامني	2010	و	2011	مّت	تبليغ	الكونغرس	

ان	يف	إماكنّية	 األمرييك	خبصوص	صفقات	أسلحة	حممتلة	مع	سلطنة	معان	تتجاوز	قميهتا	4	بليون	دوالر.		ويف	عام	2012	حبثت	سلطنة	معحُ

توقيع	صفقة	أمريكّية	قميهتا	86	مليون	دوالر	لتحديث	أسطول	طائرات	اف	16	الّتابع	للّسلطنة.		
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االمارات العربية المتحدة
تطورات التواجد األجنبي

					يف	عام	2009،	مت	افتتاح	أول	قاعدة	عسكرّية	فرنسّية418	دامئة	يف	اخلليج	يف	دولة	اإلمارات.		تضّم	القاعدة	حوايل	800	من	القّوات	الفرنسّية،	

وحتتوي	عىل	قاعدٍة	حبرّية،	وقاعدة	عسكرّية،	باإلضافة	إىل	مركز	للّتدريب.		

					باإلضافة	إىل	القاعدة	الفرنسّية،	فإّن	اإلمارات	العربّية	املّتحدة	قد	حمست	للقّوات	املسّلحة	اجلوّية	الفرنسّية	واألمريكية	باستخدام	املرافق	

العسكرّية	يف	قاعدة	الظفرة	اجلوّية.		

عدد القواعد والقوات األجنبّية
						تحُعّد	اإلمارات	العربّية	املتحدة	مقّرًا	للقّوات	األجنبّية،	مهنا	اسرتاليا	(313)،	فرنسا	(800)،	جنوب	كوريا	(140) والواليات	املتحدة	االمريكية	(140).

عدد القوات الوطنية
					يضّم	جيش	اإلمارات	العربّية	املّتحدة	حوايل	44,000	جندي.	وحيتوي	سالح	البحرّية	عىل	2,500	خشص،	بيمنا	سالح	اجلوية	يضّم	4500.

					يف	العقد	األخري،	قام	اجليش	اإلمارايت	باملشاركة	يف	عدٍد	من	املهاّمت	العسكرّية	جكزء	من	حتالفات	دولّية419.	اكنت	أبرز	مشاراكت	اجليش	

يف	ليبيا	من	خالل	توظيف	طائرات	حربّية	حتت	قيادة	الناتو،	باإلضافة	إىل	مشاركة	اإلمارات	يف	أفغانستان،	ويه	الّدولة	العربّية	الوحيدة	اليت	

تقوم	- منذ	أكرث	من	عرشة	أعوام	- بعملّيات	عسكرّية	متاكملة	يف	املنطقة.				

المصروفات على الدفاع
					وصلت	مزيانّية	الّدفاع	يف	اإلمارات	العربّية	املتحدة	لعام	2011	مبلغًا	وقدره	34.2	بليون	درمه	إمارايت.	أّما	مزيانّية	الّدفاع	لعام	2010	فقد	

اكنت	حوايل	31.8	بليون	درمه	إمارايت،	ولّك	هذه	األرقام	ال	تضّم	صفقات	األسلحة.	

					بلغت	مرصوفات	اإلمارات	العربية	املتحدة420	عىل	صفقات	األسلحة	مع	الواليات	املتحدة	األمريكية	ما	بني	األعوام	2007	و2010	ما	يتجاوز	

ال10	بليون	دوالر	أمرييك،	وبذلك	تصبح	اإلمارات	العربية	املتحدة	ثاين	دولة،	بعد	اململكة	العربّية	الّسعودّية،	حتوز	عىل	أسلحٍة	أمريكّية	من	خالل	

برناجم	الّصفقات	العسكرّية	األجنبّية.	قامت	اإلمارات	أيضًا	بطلب	أنمظة	صوارخي،	ودفاع	جوي	متقّدمة	من	الواليات	املتحدة	األمريكّية.	وبذلك	

أصبحت	اإلمارات	الّدولة	األوىل	اليت	تطلب	حيازة	نظام	ثاد	من	الواليات	املتحدة	األمريكّية	عاملّيًا.		بلغت	قمية	هذه	الطلبية	من	أنمظة	ثاد	حوايل	

3.5	بليون	دوالر	أمرييك.	مكا	أّن	اإلمارات	قامت	برشاء	أنمظة	باتريوت	املضادة	للصوارخي	بقمية	بلغت	9	بليون	دوالر	أمرييك	يف	عام	2007.		

					يف	نومفرب	من	عام	2012،	مّت	اإلعالن	عن	تعاون	عسكري421	ما	بني	اإلمارات	العربّية	املّتحدة	واململكة	املّتحدة.		ومن	احملمتل	أن	يشل	هذا	

التعاون	حيازة	حوايل	60	طائرة	تايفون422	باإلضافة	إىل	توسيع	الّتواجد	العسكري	الربيطاين	يف	اإلمارات.							

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8067600.stm		418
http://www.uae-embassy.org/uae-us-relations/security_2012		419

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf		420
http://www.defencemanagement.com/news_story.asp?id=21368		421

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/161810		422

  بلغت صفقات األسلحة مع الواليات المتحدة األمريكية ما بين األعوام 2007 و 
2010 ما يتجاوز ال10 بليون دوالر أمريكي 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8067600.stm
http://www.uae-embassy.org/uae-us-relations/security_2012
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf
http://www.defencemanagement.com/news_story.asp?id=21368
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/161810
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التطورات األمنية الرئيسة
					يف	عام	2011	،	قامت	اإلمارات	العربّية	املّتحدة	بالّتعاقد	مع	رشكة	بالكواتر	األمريكّية	للخدمات	األمنّية	الستقدام	قّوات	مسّلحة	أجنبّية	من	

جنوب	أفريقيا	وكولومبيا.423		مّت	استقدام	حوايل	800	فرد	بغرض	القيام	بعملّيات	عسكرّية	داخلّية	وخارجّية،	ومحاية	املرافق	اإلسرتاتيجّية	يف	

الّدولة،	ولكن	مت	اثارة	خماوف	بأنه	قد	يمت	استعامهلم	ملواجهة	أّي	توتر	مدين	داخيل.	بلغت	قمية	هذا	العقد	مع	رشكة	بالكواتر	حوايل	529	مليون	

دوالر	أمرييك.	بعد	ترسيب	أخبار	هذا	الّتعاقد	املثري	للجدل؛	قامت	وزارة	اخلارجّية	األمريكّية	باإلعالن	عن	الّتحقيق	فميا	إذا	اكن	هذا	العقد	مع	

اإلمارات	خيالف	القوانني	األمريكّية	أم	ال.	

					مكا	تعاقدت	اإلمارات	مؤّخرًا	مع	عدٍد	من	الرّشاكت	األجنبّية	األمنّية.	إحدى	هذه	الرّشاكت	يه	رشكة	أمريكّية	تدىع	ريفليكس	ريسبونسيس424	

من	أجل	تقدمي	خدماٍت	تشغيلّية	وتطيطّية	وتدريبّية	للجيش	اإلمارايت.	باإلضافة	إىل	ذلك	قامت	رشكة	نقطة	املعرفة	التابعة	ملجموعة	اإلمارات	

املتقّدمة	لإلستمثارات	بالّتعاقد	مع	لوكهيد	مارتني425	ويه	رشكة	أمريكية	للفضاء	والّدفاع	واألمن	ونظم	التكنولوجيا	املتقدمة	من	أجل	تقدمي	خدمات	

تدريبّية	أمنّية	لملواطنني	اإلماراتيني	يف	قطاع	الّدفاع.				

مصانع األسلحة
					أعلنت	اإلمارات	العربّية	املّتحدة	يف	أغسطس	2010	عن	قرارها	إلنشاء	أّول	مصنع	لتصنيع	الّذخرية426	يف	الّدولة	بالّتعاون	مع	رشكة	عاملّية.	

سيقوم	هذا	املصنع	بالّتخّصص	يف	الّذخرية	من	العيار	الّصغري.	هذا	املرشوع	يتبع	لرشكة	توازن	القابضة427،	املتّخّصصة	يف	حتسني	قوى	

اإلمارات	العربّية	املّتحدة	الّصناعّية،	ومن	مضهنا	الّتصنيع	العسكري.	وقد	مّت	الّتعاقد	مع	القّوات	املسلحة	اإلماراتّية	من	أجل	توفري	الّذخرية	هلا.		

					مكا	تتواجد	يف	رأس	اخلمية	رشكة	ماهندرا428	لتصنيع	الّسيارات	املحُصّفحة	اليت	يمّت	استخدامها	ألغراض	عسكرّية	وأمنّية	متعّددة.		

http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&_r=0		423
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf		424

http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2011/february/KnowledgePointLMCPartnership.html		425
http://www.emirates247.com/news/emirates/abu-dhabi-sets-up-first-ammunition-factory-2010-08-28-1.284689		426

http://www.tawazun.ae/en/our-subsidiaries/military-and-sporting-weapons.aspx		427
http://www.mahindraarmored.com/index.html		428

http://www.nytimes.com/2011/05/15/world/middleeast/15prince.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf
http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2011/february/KnowledgePointLMCPartnership.html
http://www.emirates247.com/news/emirates/abu-dhabi-sets-up-first-ammunition-factory-2010-08-28-1.284689
http://www.tawazun.ae/en/our-subsidiaries/military-and-sporting-weapons.aspx
http://www.mahindraarmored.com/index.html
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المملكة العربية السعودية
تاريخ التواجد األجنبي

					يف	األربعينيات	من	القرن	املايض	تعاونت	الواليات	املّتحدة	األمريكّية	عسكرّيًا	مع	اململكة	العربّية	الّسعودية429،	حيث	مّت	بدء	إنشاء	مطار	

عسكري	أمرييك	يف	الظهران.	مكا	توّطدت	العالقات	العسكرّية	بني	الّدولتني	منذ	تلك	الفرتة،	وتطّور	التعاون	الثنايئ	العسكري	بيهنام.	خالل	الغزو	

وخالل	 استعانت	اململكة	العربّية	الّسعودّية	بالقّوات	العسكرّية	األمريكّية،	واستضافهتا	خالل	معركة	”عاصفة	الصحراء“   (1990-1991) العرايق	

فرتة	الّتسعينيات.	أثار	هذا	الّتواجد	األمرييك	امتعاض	املعارضة	يف	الّسعودية	ومجاعات	سلفّية،	مثل	تنظمي	القاعدة.			

عدد القواعد والقوات األجنبية
					تحُعّد	اململكة	العربّية	الّسعودّية	مقّرًا	للقيادة	املركزّية	للواليات	املّتحدة	األمريكّية.	ويتواجد	حوايل	435	عنرص	أمرييك	عىل	أراضهيا،	ويحُعترب	

هذا	العدد	قليل	نسبّيًا	مقارنة	بذروة	التواجد	العسكري	الغريب	خالل	غزو	العراق	للكوبت.	

عدد القوات الوطنية
13,500	خشص،	بيمنا	سالح	اجلوّية	يضم	 البحرية	عىل	 75,000	جندي.	وحيتوي	سالح	 الّسعودية	حوايل	 العربّية	 اململكة	 		يضّم	جيش	 	 	 	

20,000،	وسالح	الّدفاع	اجلوي	16,000،	وقوات	األمن	الّصنايع	9,000.	

المصروفات على الدفاع
ّدرت	مزيانّية	الّدفاع	يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية		لعام	2011	مببلغ	وقدره	173بليون	ريال	سعودي.	أّما	مزيانّية	ومرصوفات	الّدفاع	لعام	 					قحُ

2010	فاكنت	170	بليون	ريال	سعودي،	وال	تضّم	هذه	األرقام	قمية	صفقات	األسلحة.		

					يف	ديمسرب	4302011،	وافقت	اململكة	العربّية	الّسعودّية	عىل	صفقة	أسلحة	مع	الواليات	املّتحدة	األمريكّية	تتضّمن	طائرات	اف15-	متقدمة	

بقمية	29	بليون	دوالر	أمرييك.	ويف	مارس	4312012	مّت	االتفاق	مع	رشكة	بوينغ	األمريكية	لتوفري	84	طائرة	اف15-	بقمية	تصل	11	بليون	دوالر	

أمرييك.	مكا	مّت	إحراز	الّتقّدم	يف	صفقات	أسلحة	أخرى	مثل	حيازة	24	طائرة	أبايش	من	الواليات	املتحدة	بقمية	2.7	بليون	دوالر	أمرييك.		مكا	

أنه	من	اجلدير	بالذكر	أّن	اإلدارة	األمريكّية	قامت	بتخصيص	مبلغ	يف	مزيانية	2013	من	أجل	اململكة	العربية	السعودية،	وذلك	مضن	برناجم	الّتعلمي	

والّتدريب	العسكري	الّدويل.		

					باإلضافة	إىل	ذلك،	وّقعت	اململكة	العربّية	الّسعودّية	يف	مايو	2012	صفقة	بقمية	3	بليون	دوالر	أمرييك	مع	اململكة	املتحدة432	حليازة	طائرات	

حربّية	تدريبّية،	واكنت	هذه	الصفقة	متعلقة	بإتفاقية	مّت	توقيعها	يف	عام	2007	لرشاء	72	طائرة	تايفون	حربّية.		

http://fpc.state.gov/documents/organization/145596.pdf		429
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pdf		430

431		املصدر	نفسه.
/http://www.foxnews.com/world/2012/07/30/us-arms-deals-in-works-with-uneasy-gulf-allies		432

http://fpc.state.gov/documents/organization/145596.pdf
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33533.pd
http://www.foxnews.com/world/2012/07/30/us-arms-deals-in-works-with-uneasy-gulf-allies
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مصانع األسلحة
				يف	عام	1950،	صدر	مرسوم	مليك	خبصوص	إنشاء	املؤسسة	العامة	للّصناعات	احلربّية433	هبدف	حتقيق	االكتفاء	الّذايت	للقطاع	العسكري	

يف	اململكة	العربّية	الّسعودّية.	يقع	مقّر	هذه	املؤّسسة	يف	حمافظة	اخلرج	بالرياض.	من	أحد	املصانع	التابعة	لملؤسسة	مصنع	املدرعات	واملعدات	

الثقيلة434	املتخّصص	بتصنيع	الّسيارات	املحُدّرعة،	ويقع	هذا	املصنع	يف	الّدمام.				

					يف	مارس	2012،	كشفت	مستندات	رّسية	سويدّية435	عن	صفقة	ما	بني	اململكة	العربية	السعودية	والسويد	خبصوص	مساعدة	السعودية	

إلنشاء	مصنع	صوارخي	مضادة	للدبابات.	أظهرت	الوثائق	بأّن	اململكة	العربّية	الّسعودية	قد	تعاونت	مع	الواكلة	الّدفاعّية	السويدية	للبحوث	منذ	عام	

2005م،	واكنت	عىل	وشك	إنشاء	مرشوع	سميون	لتصنيع	األسلحة.	أثارت	أنباء	هذه	الصفقة	جّضة	يف	السويد،	وتصاعدت	االنتقادات	ضّد	وزير	

الّدفاع	الّسويدي	بشأن	تيّط	الواكلة	الدفاعية	صالحياهتا	من	خالل	تعاملها	العسكري	مع	الّسعودية.		أّدت	هذه	الّتطورات	إىل	استقالة	وزير	

الّدفاع	السويدي436	بعد	الّضغوطات	اليت	واجهها.		

/http://www.miconline.gov.sa		433
http://www.avf.com.sa/index-ar.html		434

http://www.aljazeera.com/news/europe/2012/03/20123718144905918.html		435
http://www.reuters.com/article/2012/03/29/us-sweden-saudi-idUSBRE82S0AS20120329		436

  كشفت مستندات سّرية عن صفقة ما بين المملكة العربية السعودية والسويد 
بخصوص مساعدة السعودية إلنشاء مصنع صواريخ 

http://www.miconline.gov.sa
http://www.avf.com.sa/index-ar.html
http://www.aljazeera.com/news/europe/2012/03/20123718144905918.html
http://www.reuters.com/article/2012/03/29/us-sweden-saudi-idUSBRE82S0AS20120329
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دولة الكويت
تاريخ التواجد األجنبي

قوات	الّتحالف“،	بقيادة	الواليات	املّتحدة	األمريكّية،	توّطدت	العالقات	الكويتّية	األمريكّية	األمنّية437،	 					بعد	حترير	الكويت	يف	1991	عىل	يد“ 

ومت	توقيع	اتفاقية	أمنّية	يف	19سيبمترب	1991	ملّدة	عرش	سنوات.		هذه	االتفاقية	حمست	للّتعاون	األمرييك	- الكوييت	يف	جمال	الّتدريب	والتعامل	

مع	األزمات،	وصفقات	األسلحة	األمريكّية،	واستخدام	القّوات	األمريكّية	لملرافق	العسكرّية	الكويتّية.	مّت	جتديد	هذا	العقد	يف	سبمترب	2001،	ولكن	

يف	عام	2011	مل	يمت	اإلعالن	عن	الّتجديد،	إال	أّنه	من	املتوّقع	أن	المتديد	السابق	يتجاوز	فرتة	العرش	سنوات.	من	اجلدير	بالذكر،	أّن	الكويت	قد	

و“عاصفة	الصحراء“،	باإلضافة	إىل	معلّيات	احتواء	 قامت	بدفع	مبالغ	كبرية	للواليات	املتحدة	األمريكّية	لتغطية	تلكفة	معركيت	”درع	الصحراء“ 

الهّتديد	العرايق	يف	الّتسعينيات	(حوايل	17بليون	دوالر	أمرييك).

					قامت	الكويت	أيضًا	باستضافة	معظم	القوات	األمريكّية	خالل	حرب		العراق438	يف	2003م،	وحمست	الكويت	للواليات	املّتحدة	األمريكّية	

باستخدام	قواعدها	اجلوّية	ومطارها	الّدويل.	مكا	أهّنا	ساعدت	الّتحالف	مالّيًا	مببلغ	وقدره	266	مليون	دوالر	أمرييك.	هذه	املشاركة	أّدت	إىل	منح	

الكويت	مرتبة	”حليف	أسايس	ليس	من	الناتو“ للواليات	املتحدة	األمريكية	يف	عام	2004م.	

					بعد	انحساب	القّوات	األمريكّية	من	العراق	مع	هناية	عام	2011م؛	اكن	هناك	نقاش	بشأن	زيادة	عدد	القّوات	يف	الكويت،	لكن	نائب	مستشار	

األمن	القويم	األمرييك	أشار	بأّنه	ليس	هناك	خمطط	لزيادة	عدد	القّوات	يف	الكويت.	منذ	عام	2011	مت	تقليص	عدد	القّوات	األمريكّية	يف	الكويت	

من	حوايل	25	ألف	إىل	حوايل	14ألف.

	

عدد القواعد والقوات األجنبّية
					تحُعّد	الكويت	مقّرًا	للقيادة	املركزّية	االمريكية،	حيث	حتتوي	عىل	13,500	عنرص.	يتواجد	يف	الكويت	كذلك	عدد	قليل	من	العنارص	الذين	ينمتون	

جليش	امللكية	الربيطانّية.

عدد القوات الوطنية
				يضّم	جيش	الكويت	حوايل	11,000	جندي.	وحيتوي	سالح	البحرية	عىل	2000	خشص،	بيمنا	يضم	سالح	اجلوية		2,500	عنرص.

المصروفات على الدفاع
					وصلت	مزيانّية	الّدفاع	يف	الكويت	لعام	2011	مبلغًا	وقدره	1.13	بليون	دينار	كوييت.	أّما	يف	العام	2010	فقد	وصلت	املزيانّية	مبلغ	1.34	

بليون	دينار	كوييت،		وال	تضّم	هذه	األرقام	صفقات	األسلحة.

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21513.pdf		437
http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21513.pdf		438
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				تدفع	الكويت،	مكا	ذكر	مسبقًا،	مبالغ	ملساعدة	القوات	األمريكية	مالّيًا.	تشري	مستندات	الّدفاع	األمريكّية439	بأّن	الكويت	تدفع	حوايل	210	مليون	

دوالر	أمرييك	لّك	عام	لتخفيف	العبء	املايل	عىل	اجليش	األمرييك.		هذه	التلكفة	قد	تزيد	يف	عام	2012	نظرًا	حلاجة	الواليات	املّتحدة	األمريكّية	

لتخزين	األسلحة	واملعّدات	اليت	مّت	حسهبا	من	العراق	مع	حسب	القوات	يف	عام	2011م.		

					باإلضافة	إىل	ذلك،	قامت	الكويت	يف	عام	2010	باملوافقة	عىل	رشاء	أسلحة	أمريكّية	بلغت	قميهتا	حوايل	1.6	بليون	دوالر	أمرييك.	هذه	الّصفقة	

اكنت	من	أجل	حتقيق	أهداف	برناجم	”احلوار	األمين	اخلليجي“ الحتواء	إيران.	مّضت	هذه	الّصفقة	نظام	باتريوت	املتقدم.	ويف	عام	2012م،	أعلن	

البنتاغون	عن	خطة	لبيع	60	نظام	باتريوت	للكويت	بقمية	تبلغ	4.2	بليون	دوالر	أمرييك.		

				باإلضافة	إىل	صفقة	األسلحة	األمريكية،	مّت	تناقل	أنباء	صفقة	أسلحة	فرنسية	يف	عام	2010	مّما	أثار	نقاش	حاد	يف	جملس	األمة	الكوييت.	

بلغت	قمية	الّصفقة	الفرنسّية	باليني	الّدوالرات	األمريكّية،	وقد	هّدد	أعضاء	جملس	األمة	اإلسالميني	حيهنا؛	بأهّنم	سوف	يستجوبون	املسؤولني	عن	

هدر	املال	العام	عىل	صفقات	األسلحة.

التطورات األمنية الرئيسية
					بعد	أن	انضّمت	الكويت	ملبادرة	الّتعاون	الرّتكّية	يف	عام	2004م؛	مّت	يف	عام	2011	مناقشة	احمتال	افتتاح	مركز	للناتو	يف	الكويت،	لكن	حّت	

هذا	اليوم؛	مل	يمت	افتتاح	هذا	املركز.		

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21513.pdf		439
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دولة قطر
تاريخ التواجد األجنبي

					يف	عام	1992م؛	وّقعت	قطر	مع	الواليات	املّتحدة	األمريكّية	اتفاقية	أمنّية440	لتقوية	الّتعاون	ما	بني	الّدولتني	يف	الشؤون	العسكرّية،	وقد	اسمتّر	

هذا	الّتعاون	إىل	اليوم.

				يف	عام	2002م،	وقبيل	االحتالل	العسكري	للواليات	املّتحدة	األمريكّية	وقّوات	الّتحالف	يف	العراق؛	أعلن	إدارة	الّرئيس	األمرييك	بوش	بأن	مقر	

القيادة	املركزية	للواليات	املتحدة	األمريكية441	سيمّت	نقله	إىل	قاعدة	جوّية	بالعامصة	الّدوحة.

					هذا	وال	تزال	عدد	من	قوات	القيادة	املركزية	متواجدة	يف	الّدوحة.		

عدد القواعد والقوات األجنبية
					تعترب	قطر	مقّرًا	للقيادة	املركزّية	للواليات	املّتحدة	االمريكية،	ويحُقدر	عدد	العنارص	الدامئة	حبوايل	678.	مكا	ويتواجد	حاليًا	يف	دولة	قطر	عدد	

صغري	من	القوات	اجلوّية	لململكة	الربيطانّية.

عدد القوات الوطنية
					يضّم	اجليش	القطري	حوايل	8,500	جندي.	وحيتوي	السالح	البحري	القطري	عىل	1,800	خشص.	بيمنا	يضّم	الّسالح	اجلوي	عىل	1,500		خشص.

				هذا،	فقد	شاركت	القوات	القطرية	يف	1991	مع	قوات	الّتحالف	خالل	احلرب	يف	مواجهة	القّوات	العراقية	يف	منطقة	اخلفيج	بالّسعودية.	

باإلضافة	إىل	ذلك،	شاركت	القّوات	القطرّية	بطائرات	حربّية	وطائرات	للّنقل	ملساعدة	معلية	الناتو	العسكرية	يف	ليبيا.

المصروفات على الدفاع
					وصلت	مزيانية	الّدفاع	يف	دولة	قطر	لعام	2011	مبلغًا	وقدره	12.6	بليون	ريال	قطري.	أّما	يف	عام	2010	فقد	اكنت	مزيانية	الّدولة	11.4	

بليون	ريال	قطري،	وال	تشل	هذه	األرقام	قمية	صفقات	األسلحة.

					يف	عام	2012م،	مّت	اإلعالن	يف	جريدة	دير	شبيغيل	األملانّية442	عن	رغبة	وزارة	الّدفاع	القطرّية	يف	حيازة	حوايل	200	دبابة	من	أملانيا،	مببلغ	

علنة	أخرى	عن	تطّورات	هذه	الّصفقة.	أما	خبصوص	صفقات	األسلحة	األمريكّية؛	فيف	عام	2012	اكنت	 وقدره	2	بليون	يورو،	وال	توجد	تفاصيل	محُ

وزارة	الّدفاع	األمريكّية	بانتظار	ترخيص	لصفقة	عسكرّية	بقمية	6.6	بليون	دوالر	أمرييك443	لقطر.	هذه	الّصفقة	تضّمنت	حتديث	طائرات	األبايش	

والبالكهاوك	والسهياوك	وحيازة	6	طائرات	أخرى.		

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL31718.pdf		440
http://www.foxnews.com/story/0,2933,62680,00.html		441

/http://rt.com/news/qatar-deal-german-tanks-402		442
/http://www.foxnews.com/world/2012/07/30/us-arms-deals-in-works-with-uneasy-gulf-allies		443

  تعتبر قطر مقّرًا للقيادة المركزيّة للواليات المّتحدة االمريكية، ويُقدر عدد العناصر 
الدائمة بحوالي 678 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL31718.pdf
http://www.foxnews.com/story/0,2933,62680,00.html
http://rt.com/news/qatar-deal-german-tanks-402
http://www.foxnews.com/world/2012/07/30/us-arms-deals-in-works-with-uneasy-gulf-allies


181 اخلليج 2013 : الثابت واملتحول

4.3 ملف: األمن المائي في دول مجلس الّتعاون العربّية

					تعترب	املياه	العذبة	قضية	مصرَيية	عاملًيًا،	باعتبار	أن	املياه	يه	املكون	الرئييس	للحياة	قبل	أن		تكون	موردًا	حيوَيًا	وإسرتاتيجَيًا.	فباإلضافة	

إىل	مركزية	املياه	للخلق	واسمترارية	احلياة؛	تعترب	املياه	ركزية	أساسية	يف	اكفة	جماالت	الَتمنية	الشاملة.	وعادت	قضية	توَفر	املياه	لتحُسَبب	هاجسًا	

متصاعدا	عاملًيا،	نتيجة	الطفرة	الساكنَية	اليت	حدثت	خالل	القرن	املايض،	وما	واكبه	من	زيادة	مطردة	يف	االسهتالك،	وزيادة	األنشطة	احلياتية	

والزراعية	أو	الصناعية،	عالوة	عىل	مؤرشات	التلوث	املصاحبة	هلا.	ويف	ظل	حمدودية	املوارد	عىل	مستوى	العامل،	أصبح	حَش	املياه	قضية	عاملية،	

ومصدر	قلق	مزتايد	حول	تبعاته	املصريية	عىل	مستوى	تطور	تارخي	اإلنسان	املستقبيل.

					وبنظرٍة	فاحصة	إىل	خريطة	منطقة	دول	املجلس؛	جند	أهَنا	من	أكرث	الّدول	تأثرا	بقضية	ندرة	وحمدودية	املياه،	وزيادة	الّطلب	علهيا،	خاصة	وأن	

طبيعة	املنطقة	تتسم	بصفٍة	عامة	مبناخ	حصراوي	جاف،	ال	يوّفر	إال	القليل	نسبيًا	من	املياه	العذبة،	إذا	ما	قورنت	مبناطق	العامل	األخرى،	وتحُصّنف	

بأهنا	من	أفقر	دول	العامل	مائيًا.	لذلك	تعمل	هذه	الّدول،	ومنذ	وقت	طويل،	عىل	تقليل	الفجوة	بني	ما	هو	متاح	من	موارد	مائية	حمدودة	أساسًا،	

وتتناقص	مع	مّر	الزمن،	وما	هو	مطلوب	للوفاء	باالحتياجات	املزتايدة،	نتيجة	للزيادة	الساكنية،	وزيادة	الطلب	عىل	الغذاء،	واسهتالك	الفرد	لملياه.

					ويف	ظل	الّندرة	الّنسبية	لملوارد	املتاحة،	وحمدودية	الّتساقط	املطري،	واالستزناف	اجلائر	لملياه	اجلوفية،	وتدهور	نوعّيهتا؛	فإّن	املشلكة	تتفامق	

يومًا	بعد	يوم،	مّما	تتأثر	معه	األحوال	االقتصادّية	واالجمتاعّية،	ما	مل	تحُتخذ	احللول	املناسبة	للّتصدي	هلذه	املشلكة	املائّية	املحُلّحة.

إدارة المياه وحمايتها
					وتتفامق	هذه	املشلكة	اذا	ما	اخذنا	يف	االعتبار	ضعف	أجهزة	إدارة	املياه	ومحايهتا،	وقلة	االعمتادات	املالّية	الاّلزمة	لتمنّية	املوارد	املائّية،	والبحث	

عن	موارد	مائّية	اقتصادّية	جديدة،	عالوة	عىل	عدم	احرتام	القوانني	والّترشيعات	اخلاصة	باملياه،	وضعف	الويع	اخلاص	بقضايا	املياه	ومشالكها.	

هذا	باإلضافة	إىل	تدهور	نوعّية	املياه	اجلوفية	نتيجة	لالستزناف	املزتايد	لتلبية	األنشطة	الزراعية	والساكنية	والصناعية.	وميكننا	إضافة	حتّدياٍت	

أخرى	تمتّثل	يف	وضع	خطط	وسياسات	وبراجم	ديناميكية	آمنة	تضمن	حتسني	وتطوير	وبناء	قدرات	املؤّسسات	العامة	واخلاصة	يف	طرق	إدارهتا	

لملصادر	املائية،	وتدبري	مصادر	متجّددة	لضامن	التمنية	املستدامة	لألجيال	القادمة،	مع	مضان	احلّد	األدىن	لملحافظة	عىل	البيئة.

					هشاشة	الوضع	املايئ	يف	دول	اخلليج	قضّية	مصريية	بل	وجودية،	ولطاملا	عانت	املنطقة	تارخيّيًا	من	اجلفاف	والقحط	يف	الفرتات	اليت	

سبقت	العرص	النفيط،	لذلك	من	املهم	وضع	امللف	املايئ	يف	مقدمة	األولويات	والّتحديات	اليت	تواجه	املنطقة.	هناك	حاجة	فعلية	التاد	خطواٍت	

ّقق	التمنية	املحُستدامة،	ويبعد	شبح	حّش	املياه	عن	املنطقة	بشلك	هنايئ.	وهلذا،	فإّن	توفري	االحتياجات	املائية	 إجيابية	لتمنية	املوارد	املائية،	مبا	حيحُ

لاكفة	األغراض	احلالية	واملستقبلية	يعمتد	يف	املقام	األول	عىل	دقة	تقيمي	وحتديد	اإلماكنيات	املائية	التقليدية	وغري	التقليدية،	مثل	إعادة	استخدام	

الرصف	الزرايع	واليحص،	وحتلية	مياه	البحر،	ومحاية	املوارد	املائية	من	اهلدر	والتلوث	يف	إطار	تبين	سياسات	وطنية	وإقلميية	مالمئة،	وتفعيل	

ودمع	القدرات	املؤسسية	املسوئلة	عن	إدارة	املياه	وتطبيق	الترشيعات	املناسبة	عىل	أساس	بييئ	سلمي.	وتشلك	هذه	القضية	املصريية	جوهر	ما	

هو	مقدم	يف	هذا	امللف،	حيث	حناول	تقدمي	صورة	أولية	حول	الوضع	املايئ	يف	دول	اخلليج،	لطرح	هذا	املوضوع	احليوي	بني	الرأي	العام	وإثارة	

النقاش	حوله.	

  هشاشة الوضع المائي في دول الخليج قضّية مصيرية بل وجودية 
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المصادر المائية في دول المجلس
أ- مصادر المياه السطحية:

- األمطار:
					يرتاوح	معدل	اهلطول	املطري	ما	بني	100-1	ممل	سنويا،	وتعترب	املصدر	الرئييس	للتغذية	الطبيعية	للعديد	من	األحواض	املائية	اجلوفية	باملنطقة،	

ومن	هذه	املؤرشات	يتضح	أن	حوايل	%85	من	مساحهتا	شديدة	اجلفاف	وال	تصلح	للزراعة	املطرية.

					وعىل	اجلانب	اآلخر،	فإّن	معدالت	التبّخر	ترتاوح	ما	بني	1000ممل	سنويًا	عىل	الرشيط	الساحيل	وحواىل	3000	ممل	سنويًا	يف	املناطق	

الصحراوّية.

-األودية الموسمية:
					تنترش	يف	أحناء	دول	املجلس	شباكت	من	األودية	املومسية	متباينة	يف	كثافهتا	تبعًا	للطبوغرافية	ونوع	الرتبة	والبيئة	اليت	تسود،	ومكية	هطول	

املطر	السنوي.	جتري	مياه	هذه	األودية	عادة	لفرتاٍت	حمدودة	سنويًا،	ترتاوح	من	بضع	ساعات	إىل	عّدة	أيام	أو	أهشر،	ويف	بعض	املناطق	شديدة	

اجلفاف	تفيض	مّرة	لّك	عّدة	سنوات.

ب- مصادر المياه الجوفية:
				وتقدر	املياه	املتاحة	حاليًا	يف	املنطقة	حبوايل	35	مليار	مرت	مكعب	سنويًا،	بيمنا	املخزون	اجلويف	من	هذه	املياه	يفوق	7700	مليار	مرت	مكعب،	

إال	أّن	املتجّدد	منه	حوايل	42	مليار	مرت	مكعب.	تتلف	نوعية	املياه	اجلوفية	من	حوض	إىل	آخر،	مكا	أّن	معظم	املياه	اجلوفية	توجد	يف	املنطقة	

الوسىط،	ويعود	تكويهنا	إىل	عصور	قدمية.	وال	زالت	املعلومات	غري	مكمتلة	حول	حالة	هذه	املياه	اجلوفية،	مما	حيمّت	وضع	براجم	لتمنية	األحواض	

كن	االعمتاد	عىل	هذه	املياه	عند	احلاجة	بناء	عىل	احمتاالت	اهلطول	املمكنة،	مّما	يستديع	 اجلوفّية	وتغذيهتا	من	األمطار	بطرق	خمتلفة	حت	ميحُ

إجراء	التسيالت	الدقيقة	هلا	ومتابعهتا	وتقوميها.

					ومن	أمه	خزانات	املياه	اجلوفية	املوجودة	يف	املنطقة؛	أحواض	املنطقة	الرشقية،	وحوض	امحلاد،	والرياض،	والربع	اخلايل.	يقدر	إمجايل	الطاقة	

التخزينية	هلا	حبوايل	500	مليار	مرت	مكعب.

جـ - المصادر المائية الغير تقليدية:
					يف	إطار	البحث	عن	مصادر	مائية	جديدة؛	فإّن	دول	اخلليج	تحُعترب	من	أكرب	مناطق	العامل	إنتاجًا	لملياه	غري	التقليدية،	إما	بواسطة	معاجلة	مياه	

البحر،	أو	بواسطة	تنقية	مياه	الرصف	اليحص	وإعادة	استخدام	مياه	اإلنتاج	الزرايع.	وعىل	الرمغ	من	أن	تمنية	هذه	املصادر	املائية	غري	التقليدية	

تحُلّكف	مبالغ	باهظه	مبقارنهتا	باملوارد	املائية	التقليدية؛	إال	أنه	سيكون	هلا	شأن	يحُعمتد	هيلع	يف	املستقبل	بسبب	تزايد	الطلب	عىل	املياه	عىل	مّر	

الزمن،	نظرًا	لحّش	املصادر	األخرى	لملياه.	
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الكتاب اإلحصائي للمياه في دول مجلس  -(ادرة االحصاء –مركز المعلومات)االمانة العامة , مجلس التعاون لدول الخليج العربية: المصدر 
 2010االصدار الثاني ، : التعاون لدول الخليج العربية 

 تأتي غالبية مياه الخليج من تحلية مياه البحر

18%

52% 
15% 

15% 

 مجموع دول المجلس

 المياه الجوفية
 التحلية مياه  

 السدود مياه
 الصحي الصرف مياه 

 مصادر المياه العذبة المنتجة في الخليج: 4.6رسم بياني 
% ،2010 

					وتمتثل	االستخدامات	الرئيسية	لملوارد	املائية	الناجتة	عن	حتلية	مياه	البحر	يف	األغراض	املزنلية	والزراعية	بشلك	رئييس،	خاصة	يف	املناطق	

اليت	تحُعاين	من	ندرة	يف	املياه	من	حيث	النوعية	والمكية.	وتستخدم	هذه	التقنية	حيث	تتوافر	هلا	الطاقة	ويصل	إنتاجها	إىل	معدالٍت	تصل	إىل	أكرث	

من	2.5	مليار	مرت	مكعب	يف	الّسنة.

					أّما	استخدامات	مياه	الرّصف	اليحّص	والّصنايع	والّزرايع	بعد	املعاجلة	الالزمة	طبقًا	لملعايري	الدولية؛	فتمتثل	بشلك	رئييس	يف	أغراض	

الّري،	وميكن	اعتبارها	مصدرًا	مهاًم	ملياه	الري،	مكا	ميكن	االستفادة	مهنا	لتغذية	األحواض	اجلوفّية.

االحتياجات واالستهالكات المائية:
					تاكد	تكون	نسبة	املوارد	املائية	املتجّددة	يف	دول	اخلليج	معدومة،	مّما	جيعل	نصيب	الفرد	السنوي	من	املياه	(الفقر	املايئ	1000	مرت	مكعب	

للفرد	يف	العام)؛	من	أكرث	املستويات	تدّنيًا	يف	العامل.
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 اسرائيل* الكويت مصر قطر عمان

84,495 

 المملكة *النرويج االردن
 *المتحدة

 السعودية البحرين العراق  االمارات  لبنان

 دول مجلس التعاون من ندرة حاده في توفرالمياه العذبةتعاني 

 توفر المياه العذبة : 4.7رسم بياني 
 2010، سنة/فرد/مترمكعب

 والمنتدى العربي للبيئة والتنمية  البنك الدولي: المصدر
 2009إحصاءات * 

  تكاد تكون نسبة الموارد المائية المتجّددة في دول الخليج معدومة 
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					وإذا	اكن	عدد	الساكن	قد	تضاعف	بشلك	مطرد	يف	األعوام	الثالثني	املاضية،	وهو	قابل	ألن	يتضاعف	مّرة	ثانية	خالل	السنوات	الثالثني	املقبلة،	

فضلًا	عن	زيادة	نسبة	منو	املدن	اليت	تضّم		االغلبية	الساحقة	من	ساكن	املنطقة	وتفتقر	يف	نفس	الوقت	نسبة	كبرية	إىل	املياه	املأمونة	متطلبات	

الرصف	اليحص	األساسية	(مكا	هو	احلال	يف	جدة)؛	مفن	املتوقع	أن	تتفامق	املشلكة	بشلك	تصاعدي	عىل	مدى	الّسنوات	القادمة	.
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 العراق  سوريا  لبنان مصر

 2025 العذبة المياه توفر
 2015 العذبة المياه توفر

 المنتدى العربي للبيئة و التنمية: المصدر

 يتوقع ان تزداد حدة ندرة المياه في المستقبل القريب والمتوسط

 توفر المياه العذبة : 4.8رسم بياني 
 سنة/فرد/مترمكعب

					يف	مقابل	حّش	املوارد	املائية	املتجددة	وتناقصها،	جند	أّن	معّدالت	اسهتالك	املياه	يف	اخلليج	تحُعترب	األعىل	عاملّيًا.	الكويت،	مثلًا،	تسهتلك	أكرث	

من	مرتني	معدل	اسهتالك	الفرد	لملياه	يف	بريطانيا.
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 السنةالفرد للمياه في معدل استهالك : 4.9رسم بياني 
 السنة/فرد/متر مكعب

 AQUASTAT: المصدر

 تعتبر دول الخليج من أعلى الدول في العالم استهالكا للمياه

					ومتثل	االستخدامات	املزنلية	املسهتلك	األسايس	لملياه	يف	اخلليج،	ويلهيا	االستخدام	الصنايع	والتجاري.
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 السنوية من المياه العذبة المسحوبات تركيبة استعمال : 4.10رسم بياني 
% ،2011 

 تستعمل اغلب المياه للقطاع المنزلي والزراعي

 المنزلي القطاع
 الزراعي القطاع

 الصناعي القطاع

					ويتوقع	ان	تسمتر	معدالت	االسهتالك	يف	االرتفاع	بشلك	مضطرد	عىل	مدى	السنوات	القادمة	نظرا	ملعدل	الزيادة	الساكنية	العالية	والتوسع	

العمراين.
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 دبي السعودية قطر

 استهالك المياه : 4.11جدول 
 2012 2020 مليون جالون إمبراطوري

 Economist Intelligence Unite: The GCC in 2020: Resources for the Future: المصدر
 

 يتوقع ان يزداد استهالك المياه في دول المجلس بشكل مضطرد

 معدل الزيادة السنوية

					يتضح	لنا	معق	املشلكة	عند	النظر	إىل	تلكفة	إنتاج	املياه	يف	دول	املجلس	يف	مقابل	سعر	البيع	لملسهتلكني.	فتعترب	أسعار	اسهتالك	املياه	

يف	دول	جملس	التعاون،	عىل	رمغ	ندرهتا،	وتلكفة	إنتاجها	العالية؛	من	أرخص	األسعار	االسهتالكية	يف	العامل،	مّما	يفامق	من	قضية	اإلرساف	يف	

االسهتالك	وعدم	دفع	القمية	احلقيقة	لملياه	يف	دول	تعاين	من	هشاشة	يف	املياه.		
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 تعتبر اسعار المياه للمستهلك في دول المجلس التعاون متدنية نسبيا  في مقابل تكلفتها العالية

   *المياهوتكاليف  اسعار: 4.12رسم بياني 
 مترمكعب/ بالدوالر االمريكي 

 »قدماو الطريق للمضي , التحديات التي تواجه إمدادات المياه وإدارة الموارد المائية: تقرير عن تقييم قطاع المياه في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية" -البنك الدولي : المصدر 
 .في قطر وابوظبي، تم استعمال الرسوم المستحقة على غير المواطنين. رسوم المياهالفئة األدنى من تم استخدام ا*

 المياه انتاج تكاليف
 )المنزلية( للمستهلك المياه رسوم

					يف	املقابل،	ونظرًا	ألن	أغلبية	املياه	املنتجة	تأيت	عن	طريق	حتلية	مياه	البحر	واملياه	املعاجلة،	واليت	تعترب	من	أكرث	الطرق	تلكفة	وأكرثها	

استزنافا	للطاقة.	

					ولقد	أّدى	هذا	االسهتالك	املفرط	إىل	استغالل	األحواض	اجلوفية	مبعدالٍت	تفوق	التغذية	السنوية،	ويتسّبب	ذلك	يف	انفاض	مستويات	املياه	

اجلوفية	وتدهور	نوعيهتا،	وقد	يصل	األمر	إىل	تداخل	مياه	البحر	املاحلة	واختالطها	باملياه	اجلوفية،	خاصة	يف	حالة	األحواض	املائية	القريبة	من	

السواحل.	وأكرث	الدول	استغاللًا	لألحواض	اجلوفّية	يف	السعودّية	والبحرين	واإلمارات	وقطر.	وغين	عن	القول	ّأن	استغالل	األحواض	اجلوفية	

مبعدالت	تفوق	التغذية	السنوية	ليس	مستدامًا	عىل	املدى	البعيد،	مّما	يتطلب	وضع	ترشيعات	عاجلة	محلاية	هذه	األحواض	ووضع	خطط	حمددة	

لزيادة	تغذيهتا	السنوّية	من	األمطار.	

					ومن	جهٍة	أخرى،	تعاين	أنمظة	املياه	يف	املدن	من	عدم	الكفاءة،	إذ	يفوق	اهلدر	نسبة	%30	من	املياه	املحُخّصصة	ألغراض	الرشب	واالستخدام	

املزنيل،	بسّبب	تدين	مستويات	الّصيانة	والتخّلف	التكنولويج	وضعف	اإلدارة	الفنية	واملالّية.	وهذا	اهلدر	غري	مقبول	بسبب	التاكليف	العالية	هلذه	

املياه	احملالة،	مقارنة	باللكفة	الزهيدة	خلفض	اهلدر،	مكا	يقلل	اللكفة	الرأمسالية	والتشغيلية	أيضًا.

					ومازال	الفاقد	املايئ	يف	قطاع	الزراعة،	رمغ	حمدوديهتا،	كبرية	نتيجة	استخدام	طرق	الري	التقليدية،	وتزيد	نسبة	الفاقد	عن	%80	وكثريًا	

إىل	متّلح	الرتبة	وارتفاع	مستوى	املاء	األريض،	مّما	تؤثر	عىل	اإلنتاجية	الزراعية	 إىل	جانب	الضغط	عىل	املورد	املايئ-   ما	يؤدي	هذا	الفاقد	- 

احملدودة.

					إن	مفهوم	تعظمي	إنتاجية	وحدة	املياه	أصبح	اجتاها	أساسيًا	وعامًا	لدى	العامل،	سواء	من	لديه	فائض	مهنا	أو	من	يعاين	نقصًا.	ويتطّور	هذا	

املفهوم	مع	الزمن	بتطّور	التكنولوجيا	وتقّدم	الّصناعة	والتمنية	بشت	صورها.	ويف	عاملنا	اجلديد،	هناك	رضورة	لتبيّن	النظرة	التاكملّية	ملفهوم	

إنتاجية	وحدة	املياه،	آخذين	يف	االعتبار	املؤثرات	االقتصادّية	واالجمتاعّية	والّسياسّية.
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ضعف المخزون اإلستراتيجي للمياه

					وقد	يكون	من	أكرب	التحّديات	اليت	تواجه	دول	املجلس؛	يه	ضعف	املخزون	اإلسرتاتيجي	لملياه	يف	بعض	دول	املجلس،	ويه	القدرة	االستيعابية	

للدولة	من	مكية	املياه	لالستعامل	الفوري.	فيف	اإلمارات،	مثال،	واليت	تعترب	الّدولة	األكرث	تطّورًا	يف	املنطقة	يف	هذا	املجال؛	يصل	خمزون	املياه	

اإلسرتاتيجي	إىل	حوايل	الّشر،	بيمنا	ال	يتعدى	املخزون	اإلسرتاتيجي	احلايل	للبحرين	يومًا	واحدًا،	مّما	يعين	احلاجة	إىل	إعادة	تعبئة	املخزون	

يومّيًا	لتفادي	نفاذه،	مّما	يثري	أسئلة	أساسّية	حول	جاهزّية	الّدولة	ألية	كوارث	أو	حاالت	طارئة	حممتلة	ال	قدر	اهلل.	وقد	ذاق	البحرينيون	جزءًا	من	

رف	بيوم	االثنني	األسود،	حني	انقطعت	الكهرباء	ليوم	اكمل	يف	ذروة	حرارة	الّصيف،	مّما	 هذا	السيناريو	األسود	يف	عام	أغسطس	2004م	فميا	عحُ

أّدى	إىل	توّقف	حمّطات	حتلية	املياه،	وبهناية	اليوم	اكن	املخزون	املايئ	يف	الّدولة	قد	وصل	إىل	درجة	النفاذ.

 في بعض دول المجلس ال يتعدى المخزون االستراتيجي للمياه يوما واحدا 

 مصادر متعددة: المصدر
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التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في دول المجلس:

					باإلضافة	إىل	التحّديات	املادّية	اليت	مّت	ذكرها	سابقًا؛	تواجه	دول	املجلس	حتدياٍت	تنظميّية	يف	إدارة	املوارد	املائية،	واليت	يه	يف	األساس	

ناجتة	عن	سوء	إدارة	باإلماكن	تطويرها	وتفادهيا،	وهذا	ما	نسّلط	الضوء	علهيا	يف	هذا	القسم	من	البحث.

1- التحديات الداخلية :

أ - تعدد المؤسسات المسئولة عن المياه وضعف دورها في أحكام الرقابة: 
					نظرًا	ألن	املياه	متثل	العنرص	احليوي	والركزية	األساسية	للتمنية	املستدامة،	مّما	حدا	بدول	املجلس	إىل	التوّسع	يف	إنشاء	اهليائت	واملؤّسسات	

املسوئلة	عن	املياه.	هذا	األمر	أّدى	إىل	تعّدد	املؤّسسات	وتداخل	مسوئلياهتا،	عالوة	عىل	عدم	التنسيق	فميا	بيهنا،	مما	انعكس	بالّسلب	عىل	أداهئا	

يف	معاجلة	قضايا	املياه.	وبإماكننا	األخذ،	مثلًا،	إنشاء	وزارات	مياه	يف	أغلب	الدول،	باإلضافة	إىل	هيائت	عامة	لإلرشاف	عىل	املياه.	هذا	باإلضافة	

إىل	تويل	القطاع	العسكري	أحيانًا	مسؤولية	إنشاء	حمطات	حتلية	املياه	يف	بعض	الدول.	وجند	يف	العديد	من	دول	املجلس	أن	مسوئلية	املياه	

موّزعة	عىل	عدة	مؤّسسات	خمتلفة،	وتحُدار	مبعزل	عن	بعضها	البعض،	مفثال	املياه	اجلوفية	ومياه	الزراعة	ومعاجلة	مياه	الرصف	اليحص	والتحلية	

والشباكت؛	كثريًا	ما	تحُدار	من	قبل	أجهزة	خمتلفة.

	ومراكز	 					مكا	تفتقر	معظم	املؤّسسات	املائّية	إىل	مقّومات	البحث	والّدراسة	اإلقلميّية،	مكا	تعاين	أنشطة	البحث	العيمل	اليت	تتواّلها	اجلامعاتحُ

البحوث	باملنطقة؛	من	ضعف	مقّومات	التجشيع،	وقّلة	الّدمع	من	اجلهات	املختّصة.	

ب - ضعف القدرات المهرية البشرية ونقص الكوادر الفنية المؤهلة:
					وعىل	الرمغ	من	زيادة	أعداد	اخلرجيني	من	اجلامعات	واملتدربني،	إال	أنه	ما	زال	هناك	قصور	يف	املهارات	الفنّية،	والكوادر	املدّربة،	مع	غياب	

الّتنسيق،	وغياب	قواعد	البيانات	املشرتكة،	واالكتفاء	بالبحوث	الفردّية	أو	الّنظرّية.	و	تتواجد	حاليًا	براجم	دراسّية	عليا	متخّصصة	يف	املياه	يف	

دول	اخلليج،	ولكن	بشلٍك	حمدود	جّدًا.

	

جـ - محدودية الوعي الجماهيري والمشاركة في صنع القرار:
					من	املظاهر	الواحضة؛	انتشار	األمية	يف	جمال	استخدامات	املياه،	وتديّن	مستويات	الويع،	وخاصة	بني	القطاع	األكرب	من	املستفيدين	من	

املياه	(قطاع	الّزراعة	والقطاع	الّسكين).

					لذلك	اكن	لتنظمي	الّتوعية	االجمتاعّية	أمهية	كبرية	يف	جمال	العمل	عىل	تغطية	املعلومات	اليت	هتم	مستخديم	املياه،	وذلك	مبناشدة	امجلاهري	

عن	طريق	محالت	توعية	وبراجم	تعلميية	ومبادرات	مماثلة	من	شأهنا	أن	تلعب	دورًا	مهاّمً	يف	تغيري	السلوك	البرشي	املتعلق	بكيفية	احلفاظ	عىل	

املياه	واستخدامها	بكفاءة	عالية.	وآليات	الّتوعية	يف	مجملها	غري	ملكفة،	ولذلك	فالبد	أن	تكون	ذات	أولوّية	متقّدمة	لتحقيق	فاعليهتا.

د- زيادة معدالت النمو السكاني وازدياد الفجوة بين إمدادات المياه والطلب عليها:
					تتأثر	االحتياجات	املائّية	بالزيادة	الّساكنّية	وباألحوال	االجمتاعية	االقتصادية	للساكن.	ومن	املتوقع	يف	املستقبل	أن	ترتفع	االحتياجات	املائّية	

نظرًا	للزيادة	الّساكنّية.	وتعترب	املنطقة	من	أكرث	املناطق	يف	العامل،	حيث	يحُقّدر	معّدل	المّنو	الّساكين	يف	املنطقة.	واحلالة	االجمتاعّية	واالقتصادية	
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للّساكن	هلا	تأثري	عىل	االحتياجات	املائّية،	فاستعامالت	املياه	لساكن	املدن	مثلًا	تزيد	عىل	مثيلهتا	لساكن	املناطق	األخرى.

					ويرتبط	أّي	خمطط	قويم	لتحقيق	األمن	الغذايئ،	ارتباطا	وثيقًا	بإسرتاتيجية	األمن	املايئ،	وما	يتطّلبه	ذلك	من	توفري	املزيد	من	املياه،	آخذًا	يف	

االعتبار	المّنو	الّساكين،	وخطط	الّتمنية	االقتصادّية	واالجمتاعّية	بلّك	فاعليهتا.

				وهنا	تنشأ	أسئلة	حقيقّية	حول	مدى	استدامة	وفاعلية	خطط	املنطقة	يف	التواصل	من	أجل	بناء	مشاريع	عقارّية	مخضة،	ومدن	جديدة،	والتواصل	

يف	منو	ساكين	مّطرد،	يف	خضم	املوارد	الطبيعية	الّشيحة،	وخاصة	يف	املياه.	

هـ - محدودية المعلومات عن الموارد المائية:
					إّن	املشلكة	األساسّية	اليت	تعاين	مهنا	دول	املجلس	يه	عدم	وجود	معلومات	اكفية،	واملعرفة	غري	الوافية	للّك	من	املوارد	املائية	الطبيعية	

القمي	 املتغرّيات،	ومن	الرّضوري	معرفة	 املائية	عدٌد	من	 املوارد	 أنه	حيمك	جتّدد	 املائّية	احلالية	واملستقبلية.	مكا	 واحملمتلة،	وكذلك	االحتياجات	

املتوّسطة	هلذه	املوارد،	وحتديد	توزيعها	وفرتاهتا،	وما	إذا	اكنت	دامئة	أو	مؤقتة،	والتوزيع	الزماين	واملاكين.

					لذلك	اكن	البد	من	تكثيف	اجلهود	لتجميع	املعلومات	املائّية	األساسّية	وتبويهبا	وتنظميها	وتبادهلا	لتحقيق	الفائدة	للجميع،	وإماكن	مواجهة	

أي	جعز	قد	حيدث،	مكا	ميكن	أيضًا	مواجهة	األخطار	احملمتلة،	عالوة	عىل	ذلك	ميكن	الّتعاون	فميا	بيهنم	يف	جتهزي	خطة	مشرتكة	بعيدة	املدى	

لملوارد	املائية	واستخدامها.

	الّدول	من	استخدام	احلاسب	اآليل	يف	تزين	ومعل	براجم	وأنمظة	معلوماتّية	لملوارد	املائّية،	مكا	ميكن	إنشاء	شباكت	 					وقد	استفادت	بعضحُ

املعلومات	 نظم	وحتليل	 وتقنية	 بحُعد،	 االستشعار	عن	 نظم	 تطبيق	 واملناخية،	عالوة	عىل	 العوامل	اجلوية	 وكذلك	 البعض،	 ببعضها	 وربطها	 رصد	

وذلك	هبدف	معل	قاعدة	معلوماتية	لملوارد	املائّية	واألحوال	اجلوية	واملناخية	واالستخدامات	املائية	وخالفه،	وجيب	العمل	عىل	  (GIS)	اجلغرافية

تعممي	هذه	التقنيات	يف	مجيع	دول	املنطقة،	وكذلك	الّدول	املشاركة	يف	املوارد	املائية.

و- تعدد وقصور السياسات المائية وغياب عنصر التكامل والشمولية:
					جيب	أن	تقوم	هذه	الّسياسات	عىل	أساس	واقيع	ملصادر	املياه	املتاحة،	وتقيمي	دقيق	للوضع	املايئ	واالحتياجات	احلالّية	واملستقبلّية،	مع	األخذ	

بالّتقنّيات	ملواكبة	التقّدم	الرّسيع	يف	العلوم	والتكنولوجيا	والبحوث	التطبيقية،	واالستفادة	من	الّدروس	واخلربة	السابقة،	وإدراك	الويع	البييئ،	

والّتعامل	مع	املياه	بسياسٍة	أكرث	ديناميكية	من	خالل	بعض	االختيارات	والبدائل	املختلفة،	طبقًا	لملوقف	السائد	وطبيعة	املاكن	والزمان.

					ويمتثل	ذلك	يف	وضع	سياسة	شاملة	لدول	املجلس،	حبيث	يمت	الّتعامل	مع	الّدول	بوصفها	منطقة	مرتابطة	واحدة،	جيمعها	مصري	مايئ	مشرتك	

بالنسبة	لملياه،	لتحقيق	معلية	التوزان	املايئ	وتقليص	الفجوة	بني	املوارد	واالحتياجات،	يف	ظّل	زيادة	الّطلب	عىل	املياه.

					وخالصة	القول،	أنه	يوجد	قصور	يف	الرباجم	احلالية	لتمنية	املوارد	املائّية،	خاصة	يف	املناطق	اليت	تعاين	نقصًا	أو	جعزًا	يف	املياه،	وكذلك	

الرباجم	التمكيلية	األخرى	الستخدامات	املياه	غري	التقليدية	ومرشوعات	الرصف	اليحص،	عالوة	عىل	الغياب	اخلطري	لسياسات	شاملة	إلدارة	

املياه	بصورة	شاملة	ومتاكملة	ومملوسة	وواقعية.	وكذلك	غياب	اإلسرتاتيجيات	واخلطط	الطويلة	املدى،	مما	ينعكس	عىل	بقاء	قضايا	املياه	يف	دول	

املجلس	باعتبارها	قضايا	حامسة	وحقيقية	وحتتاج	إىل	كثري	من	اجلهود	ملواجههتا.

ز- تدهور نوعية المياه وتلوثها:
					إّن	البيئة	املائّية	يف	دول	املجلس	حّساسة	وهّشة،	فاستمثار	املوارد	يف	الّتطور	الصنايع،	وضغوط	املدنّية،	وقلة	اإلملام	باآلثار	الّسلبية	النامجة	

عن	إدخال	التكنولوجيا؛	هلا	آثارها	املعّقدة	واملسّببة	لتدهور	نوعية	املوارد	املائّية،	وتأثريها	بالّسلب	عىل	الّصحة	العامة	واإلنتاجية	والبيئية.
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				وتزداد	املشلكة	تعقيدًا	لعدم	توفر	معلومات	أو	بيانات	شاملة	عن	نوعية	املياه	يف	دول	املجلس،	فضلًا	عن	أن	قضية	محاية	املوارد	املائية	من	

التدّهور	مل	حتظ	بالعناية	الالزمة،	مّما	يتسّبب	عنه	ندرة	مائية	مستقبلًا.

ترّسب	مياه	الرّصف	اليحّص	غري	املعاجل،	أو	الرّصف	 					وترجع	أسباب	تلوث	املياه	العذبة	الّسطحية	مهنا	واألرضّية؛	إىل	أسباٍب	كثرية،	مهنا: 

الّزرايع	املحُلّوث	باملبيدات	واملخّصبات،	أو	الرّصف	الّصنايع،	أو	إلقاء	املخّلفات	يف	املجاري	املائية،	هذا	باإلضافة	إىل	معليات	ردم	البحر	املّطردة	

يف	بعض	دول	املجلس،	مّما	يؤّدي	إىل	رضر	أحواض	املياه	اجلوفّية	القريبة	من	البحر	بسبب	تكسري	الطبقات	الّصخرّية	العازلة	لملياه	اجلوفية،	

وهو	ما	يؤّدي	إىل	اختالط	املياه	اجلوفية	باملاحلة	وارتفاع	نسبة	ملوحهتا.	

					جتدر	اإلشارة	هنا	إىل	أن	الّتاكليف	االقتصادّية	والّصحّية	الّنامجة	عن	التلوث	رمبا	تكون	باهظة	جدًا،	وبدون	مواجهة	حازمة	ومؤثرة،	فإّن	هذه	

ضاعفة	لتصحيح	هذه	املشالك. املشالك	ستتفامق	وتزداد	برسعة	إىل	الدرجة	اليت	حتتاج	إىل	تاكليف	محُ

				وهذا	يتطلب	مساندة	قوية	عن	طريق	إجراء	التحاليل	الالزمة،	ومعل	براجم	املتابعة،	وإدخال	نوعية	املياه	مكحّدد	مهم	عند	معل	الّسياسات	املائية،	

خالل	جتهزي	المناذج	الرياضية	احلديثة	ونظم	القرار،	ودراسة	تقيمي	املخاطر	أو	الكوارث.

ي- الّتصحر:
					تبلغ	مساحة	دول	املجلس	حوايل	14	مليون	مك	مربع،	ومتّثل	األرايض	املزنرعة	حوايل	%3.4.	ويغلب	عىل	معظم	املساحة	الّنطاق	الّصحراوي	

اجلاف،	أو	شبه	الّصحراوي،	شبه	اجلاف.

البيئة	 ّدد	املجمتع	يف	اخلليج؛	رضورة	معاملة	خاصة	إلدارة	 واقتصادّية	واجمتاعّية	هتحُ بيئية	 الّتّصحر،	بوصفها	مشلكة	 وتتطلب	ماكحفة	 	 	 	 	 	

والتخطيط	وضبط	االستخدام،	وصيانة	الغطاء	الجشري،	وضبط	ترشيد	استخدامات	املياه.

خاتمة: الرؤية المستقبلية لمواجهة التحديات المائية
					مّما	ال	شّك	فيه؛	فإن	الّتحديات	املائّية	متّثل	هاجسًا	حقيقّيًا	لدول	املجلس،	خاصة	يف	ظّل	طبيعهتا	الّصحراوّية	القاسية،	وندرة	املوارد	املتجّددة،	

واالسهتالك	املفرط.	وهذا	حيمّت	جْعل	مسألة	املياه	يف	أّول	اهمتامات	دول	املجلس	جممتعة.	وقد	يكون	ركزية	أّية	خطة	ملواجهة	هذا	الّتحدي؛	هو	

ّدد	املنطقة	كلّك،	والعمل	بشلك	مجايع	كوحدة	مرتابطة،	ووضع	رؤية	واحضة	وشاملة	مستقبلية	لكيفية	 الّنظر	إىل	املسألة	باعتبارها	حتّد	مشرتاًك	هيحُ

معاجلة	األمر	عىل	مستوى	املجلس	كلّك،	بدلًا	من	اعمتاد	خطٍط	فوئّية	عىل	مستوى	لّك	دولة.	

	األسايس	ألية	حلول	جذرّية	ملشلكة	املياه،	وهذه	اخلطة	حاليًا	غري	 					قد	تكون	هذه	اخلّطة	املشرتكة	وتطبيقها	عىل	أرض	الواقع؛	يه	املنطلقحُ

الّصعب	حتقيق	هذا	 وإذا	اكن	من	 بأية	خطط	مائية	عىل	مستوى	املجلس؟)  (هل	قام	املجلس	 متواجدة	عىل	مستوى	املجلس،	دعك	عن	تفعيلها	

التاكمل	اآلن	العتبارات	متعددة؛	فإّن	ذلك	ال	مينع	من	وجود	هدف	إسرتاتيجي	واحض	لتحقيق	التاكمل	بني	جملس	التعاون	ملواجهة	هذه	القضايا،	

مع	األخذ	يف	االعتبار	أن	املفهوم	األسايس	لملياه؛	هو	وسيلة	للّتعاون	والرتابط	اإلقليمي	أو	الّدويل،	وبالّتفامه	املتبادل	لطبيعة	املشلكات	والقضايا	

ذات	العالقة	باملياه.

					ويف	حال	تواجدت	هذه	النية	بالعمل	اجلّدي	امجلايع،	فباإلماكن	يف	ظّل	هذا	اإلطار؛	اقرتاح	الكثري	من	االقرتاحات	العملّية	واإلدارّية	حملاولة	

مواجهة	خطٍر	بدأ	يطّل	بوجهه	عىل	دول	املجلس.	ونطرح	هنا	بعض	االقرتاحات	عىل	سبيل	املثال	من	أجل	إثارة	النقاش	حوهلا

  مّما ال شّك فيه؛ فإن الّتحديات المائّية تمّثل هاجسًا حقيقّيًا لدول المجلس، خاصة 
في ظّل طبيعتها الّصحراويّة القاسية، وندرة الموارد المتجّددة، واالستهالك المفرط 
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يجب أن يشمل المنظور العام للرؤية المائية للمنطقة الجوانب األساسية اآلتية: 

حتديث	اخلطط	اإلسرتاتيجية	املائية	الوطنية،	وإعداد	املخّططات	املائّية	العامة	أو	الرئيسية،	شاملة	اخلطط	متوسطة	وبعيدة	األجل،	والتأكيد	 –

عىل	إتباع	مهنج	متاكمل	يف	تمنية	املوارد	املائية	ومحايهتا	وتنظميها.	وحتوي	هذه	اخلطط	بدائل	تأخذ	يف	االعتبار	منح	إدارة	الطلب	عىل	

املياه	أولوية	عليا	وآثار	املسببات	اليت	تؤدي	إىل	تدهور	نوعية	ومكية	املياه.	

تدعمي	أحصاب	املؤّسسات	املسوئلة	عن	دراسة	وتطيط	وتمنية	موارد	املياه	بكفاءات	متخصصة	يف	املجاالت	املتعلقة	بالنوايح	البيئية	 –

واالقتصادية	واالجمتاعية،	وذلك	حّت	تتاكمل	عنارص	الّدراسة	ألي	مرشوع،	وحتقيقًا	ألهدافه	املرجّوة.

إرشاك	أحصاب	املصلحة	واملستفيدين	عىل	مجيع	املستويات	يف	حتديد	األهداف	ودمع	األولويات،	وتبيّن	سياسات	الالمركزية	يف	إدارة	 –

املوارد	املائية.

تجشيع	مشاركة	دور	املنمظات	غري	احلكومّية	يف	جمال	توطني	تقنيات	وصناعة	وحدات	التحلية	والرّصف	اليحص	ومكوناهتا،	وأمعال	 –

الصيانة	والتشغيل،	ويف	إطار	من	املراقبة	والتقيمي.

تقيمي	اآلثار	البيئية	ملرشوعات	اجمتاعية	واقتصادية	ملختلف	األساليب	والتقنيات	املستخدمة	يف	حتسني	أساليب	محاية	املوارد	املائية	يف	 –

الدول.

التعاون	بني	دول	اخلليج	يف	جماالت	حبوث	املياه	وخصوصًا	فميا	يتعلق	بتمنية	وحسن	استغالل	املوارد	املائية	من	مصادرها	الطبيعية	 –

(السطحية	واجلوفية) ومصادرها	غري	التقليدية	(معاجلة	املياه	العادمة	وحتلية	املياه	املاحلة)

تطويع	التكنولوجيا	احلديثة	واإلجنازات	احلادثة	يف	ثورة	االتصاالت	واملعلومات	والربط	بني	املؤسسات	املسوئلة	عن	املياه. –

العمل	للتوصل	إىل	رؤية	بني	دول	اخليج	جتاه	بعض	القضايا	املائّية	اهلامة	واملطروحة	عىل	الساحة	العاملية،	مثل	تسعري	املياه	االفرتاضية	 –

حتديث	نقومي	املوارد	املائية	السطحية	واجلوفية	وأمهية	توثيقها	بغرض	تمنية	مصادر	مائية	جديدة	وذلك	نظرًا	لتضارب	األرقام	والتقديرات	 –

بالنسبة	لملوارد	املائية	باملنطقة	واختالفها	من	دراسة	ألخرى،	وال	شك	أن	أساس	وضع	اية	خمططات	لالستفادة	باملوارد	احلقيقية	يعمتد	

يف	املقام	األول	عىل		دقة	البيانات	اليت	تفتقر	إلهيا	املنطقة،	وما	زالت	اجلهود	القامئة	تفتقر	إىل	تقيمي	شامل	لملوقف	املايئ.

تطوير	استخدام	املوارد	املائية	يف	املجال	الزرايع	وبصفة	خاصة	تطوير	نظم	اإلدارة	والتحمك	يف	ظاهرة	ارتفاع	املياه	األرضية	يف	املناطق	 –

الزراعية	وتدهور	اخلصوبة	وتقيمي	آثار	امللوثات	عىل	نوعية	املياه	اجلوفية	والسطحية	وكذا	تقومي	الفواقد	املائية	الناجتة	عن	إستخدام	طرق	

الري	التقليدية	من	خالل	تطوير	الري	احلقيل	وأيضًا	تقومي	وتشغيل	املنشآت	املائية.

التوّسع	يف	االستخدام	املشرتك	لملياه	الّسطحّية	واجلوفية	مع	مراعاة	حدود	الحسب	اآلمن	واالقتصادي،	واحلّد	من	الّضخ	من	املياه	 –

اجلوفية	حبيث	يؤدي	ذلك	إىل	ترّدي	نوعية	املياه	ومتلحها،	ووسائل	وسبل	حصاد	األمطار	والشن	الصنايع	للخزانات	اجلوفية،	خاصة	

تلك	غري	املتجّددة	مهنا،	وذلك	عن	طريق	سدود	اإلعاقة	وأحواض	الرتسيب	أو	عن	طريق	آبار	احلقن	الرأسية.
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توجيه	جزء	مناسب	من	االستمثارات	الوطنية	ملجاالت	تمنية	املوارد	املائية	وإدارهتا	وصيانهتا	ومحياهتا	يف	إطار	وخطط	السياسة	الوطنية. –

استحداث	صندوق	مشرتك	لألمن	املايئ	مهمته	متويل	وإعداد	وتنفيذ	خمططات	األمن	املايئ	للخليج،	وركنًا	أساسيًا	من	أراكن	األمن	القويم	 –

لدول	اخلليج.

تفعيل	الترشيعات	واللواحئ	والقوانني	اخلاصة	باحلفاظ	عىل	نوعية	املياه	من	التدهور	نتيجة	لرصف	املخلفات	من	مياه	الرصف	اليحص	 –

والصنايع	والزرايع	عىل	املجاري	املائية،	واحلّد	من	مصادر	التلّوث	لالستخدام	املفرط	لألمسدة	واملبيدات	ومنعها	إن	أمكن،	واالهمتام	

مبعاجلة	هذه	املخلفات	إلماكن	إعادة	استخدام	املياه.
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5. الخلل الّسكاني

5.1 مقدمة: الخلل الّسكاني بين الّنظام االقتصادي والّنظام الّسياسي

كننا	تعريف	اخللل	الّساكين	عىل	أّن	دول	املنطقة	تتأّسس	عىل	جممتع	يحُشلك	فيه	وافدون	غري	مواطنني	نسبًة	عاليًة	من	ساكن	وقدرات	 										ميحُ

املجمتع	االقتصادّية	والثقافّية	واالجمتاعية،	لفرتٍة	ممتّدة	ومّتصلٍة	من	الزمن	.	مما	ال	شك	فيه	ان	الوافدين	لعبوا	دورا	تمنويا	رئيسا		يف	بناء	وهنضة	

جممتعات	دول	جملس	التعاون،	وليس	هذا	موضوع	النقاش.	فيف	كثري	من	املجمتعات	يف	تارخي	البرشية	تواجد	فهيا	الوافدين	بصورة		مكثفة،	لكن	

التطور	يف	اغلب	هذه	املجمتعات	عىل	امتداد	الزمن	اكن	يعين		اما	عودة	الوافدين	اىل	ديارمه	بعد	انقضاء	املهمة	والفرتة	معينة	اليت	قدموا	من	

اجلها،	وبذلك	تتقلص	نسبة	الوافدين،	او	ان	يمت	دجم	الوافدين	عىل	مر	الوقت	يف	املجمتع	فيصبحوا	جزءا	مكونا	منه	و	مواطنني	رشاكء	فيه	مجتعهم	

وحدة	االرض	واملصري.	اما	حاليا	فال	هذا	وال	ذاك	هو	احلاصل	يف	دول	جملس	التعاون،	حيث	تزتايد	اعداد	الوافدين	مع	مرور	الزمن،	واماكنية	

اندماجهم	تبدو	شبه	معدومة	ال	من	ناحية	القدرة	الفعلية	او	ارادة	شعوب	املنطقة،	بل	نرى	جتذر	انقسام	املجمتع	قانونيا	واقتصاديا	واجمتاعيا	بني	

مواطنني	ووافدين.	وهذا	الوضع	ينذر	بأن	الرتكيبة	الساكنية	احلالية	يف	دول	املجلس	غري	مستدامة	عىل	املدى	البعيد،	وهنا	ممكن	اخللل.

انطلقت	املشلكة	الّساكنية	يف	األساس	مع	بداية	الصناعة	الّنفطية	يف	اخلليج،	وجتّذرت	بشلك	معّمق،	وأصبحت	واقعًا	يف	املجمتع	مع	 	

الطفرة	النفطية	يف	سبعينات	القرن	املايض،	واليت	اكنت	مبثابة	األساس	املادي	للرتكيبة	الساكنية	اليت	نراها	اليوم	يف	دول	اخلليج.	وقد	أتت	

التغرّيات	املصاحبة	للرتكيبة	الساكنية	يف	خضم	معلية	تفعيل	هذا	النظام،	ومن	مث	إعادة	إنتاجه	لنفسه444.

					إّن	نظام	اإلنتاج	االقتصادي	اعمتد	عىل	هتميش	دور	املواطنني	إنتاجيًا	”حت	أصبحوا	ال	ميثلوا	أكرث	من	نصف	القوى	العاملة	يف	أي	من	دول	

املجلس،	وقد	اكن	هذا	يف	الواقع	النتيجة	املرتّتبة	عىل	توجيه	القوى	العاملة	حنو	خدمة	الّنظام	االقتصادي	الّرييع	واملستفيدين	منه	داخليًا	وخارجيًا.	

أّما	املواطنون	أنفهسم،	فقد	مّت	حماولة	رشاء	رضامه	عرب	إعطاهئم	نوع	من	املزيات	احلرصية	اليت	توّفرها	هلم	الّدولة	الّريعية،	من	خدمات	إساكنية	

وحصية	وتعلميية.	وبطبيعة	احلال،	ال	تشل	بعض	هذه	اخلدمات	القوى	العاملة	الوافدة،	اليت	أخذت	تتوافد	عىل	املنطقة	بزتايد	مّطرد.	فهؤالء	قد	

مّت	منعهم	من	بعض	تلك	املزيات	لتهسيل	استغالهلم	”وللحّد	من	نفوذمه	يف	القطاع	العاّميل	والّسيايس،	فمّت	فعلّيًا	حظر	إماكنية	التوطن	والتشكيل	

العاميل	وامتالك	رؤوس	األموال	عىل	غري	املواطنني“445.	مّما	أّدى	إىل	تاكثر	حاالت	االضطهاد	واملعاملة	الّدونّية	اليت	يتعّرض	هلا	الكثري	من	العاملة	

الوافدة.	وإلعتبارات	اقتصادية	وسياسية	مشاهبة،	تدنت	نسبة	العرب	من	بني	الوافدين	عىل	مر	الزمن،	والذين	اكنوا	يشلكون	اغلبية	الوافدين	فميا	

قبل	الطفرة	النفطية،	اما	اليوم	فال	يشلكون	اكرث	من	الربع.

					لتحليل	اخللل	الساكين	بصورٍة	ترنو	إىل	جوهره،	البّد	من	ربطه	بنيوّيًا	بنظام	اإلنتاج	االقتصادي	السائد،	وعدم	الّتعايط	مع	اخللل	عىل	أنه	

	الّسيايس	يف	تعميق	اخللل. مشلكة	سياسّية	حبتة،	ويف	نفس	الوقت	من	غري	الّتغايض	عن	الّدور	الّرئييس	الذي	يلعبه	النظامحُ

444		معر	هشام	الّشايب،	"اقتالع	اجلذور: املشاريع	العقارّية	وتفامق	اخللل	الّساكين	يف	جملس	الّتعاون	لدول	اخلليج	العربّية"،	(بريوت،	مركز	دراسات	الوحدة	العربّية،	2013م)
445		املصدر	نفسه،	ص	6

  لتحليل الخلل السكاني البّد من ربطه بنيويًّا بنظام اإلنتاج االقتصادي السائد 
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االقتصاد الّريعي والخلل السكاني
					إن	الرتاكز	االقتصاد	عىل	ريع	النفط	اليد	الطوىل	يف	إنتاج	اخللل	الساكين	عرب	تغيري	الرتكيبة	االجمتاعّية	بصورٍة	جذرية	وجفائية	نسبيًا.		

وحسب	مقومات	نظام	اإلنتاج	نفسه،	فقد	”اكن	ملن	يتحمّك	يف	إيرادات	الصناعة	النفطية	ورؤوس	األموال	املنبثقة	مهنا؛	القوة	والنفوذ	الرئيسيني	

باخللل	الّساكين.	 وقد	جند	هنا	املدخل	الّسلمي	لفهم	عالقة	الّنظام	الّسيايس(من	ناحية	سياسّية	حبتة)  يف	تشكيل	جمريات	املجمتع	االساسية.“ 

وقد	اّتضح	أّن	إيرادات	الّنفط	اهلائلة	اليت	أخذت	تضخ	يف	اخلزائن	احلكومية؛	قد	أدت	إىل	استقالل	احلكومات	عن	املواطنني	يف	اتاذ	القرارات	

السياسية	واالجمتاعية،	واستعامل	اإليرادات	لتغيري	الرتكيبة	االجمتاعّية	والّساكنية	خلدمة	رؤوس	األموال	املستفيدة	من	ريع	النفط،	وهكذا،	يف	

مع	 دوامٍة	من	ترامك	رؤوس	األموال	أّدت	إىل	تخض	هائل	يف	جهاز	الّدولة،	مل	حيظ	منه	املواطن	إال	بالفتات	الاكيف	لرشاء	رضاه	السيايس.	فـ“ 

تدفق	إيرادات	النفط،	واليت	حبلول	عام	1973	ذهبت	يف	املقام	األول	إىل	خزينة	الدولة؛	تقلصت	اعمتادية	االنمظة	احلامكة	لملوارد	االقتصادية	عىل	

التجار	أو	عىل	املواطنني،	وفعليا	رفع	االعمتاد	االقتصادي	عىل	الساكن	احملليني	من	ناحية	متخذي	القرار	وأصبحت	قوة	رؤوس	األموال	يف	يدمه“.	

					وهناك	أيضا	عوامل	سياسية	حبتة	أّدت	إىل	تفامق	اخللل	يف	بعض	دول	املجلس،	وأضافت	إليه	بعدًا	جديدًا	ال	يرتبط	مبدئيًا	مبسألة	العرض	

والطلب	عىل	األيدي	العاملة.	اللكام	هنا	عن	مسألة	التجنيس	الّسيايس	مكا	جندها،	مثلًا،	يف	البحرين.	إال	أن	هذه	العوامل	الّسياسية	البحتة،	عىل	

الرمغ	من	خطورهتا	الكربى	عىل	السمل	األهيل؛	ال	تحُشلك	األساس	يف	اخللل	الّساكين.	مفن	الواحض	أنه	حت	لو	مّت	حل	مشلكة	التجنيس	السيايس،	

ستظل	النسبة	الكربى	من	القوى	العاملة	يف	املنطقة	من	غري	املواطنني،	أي	أن	اخللل	الساكين	سيظل	هو	هو.

					عىل	الرمغ	من	أن	اخللل	الساكين	وجد	رشط	وجوده	يف	االقتصاد	الرييع	النفيط،	إال	أنه	ال	ينبيغ	حرصه	يف	جانب	السياسات	االقتصادية	

حلكومات	املنطقة.		فلملواطنني	أنفهسم	دور	يف	رفد	هذا	اخللل	بسبب	متتعهم	بالرفاه	النفيط.	فقد	أّدت	موجات	استقدام	العاملة	الوافدة	إىل	

مشاركة	املواطنني	أنفهسم،	حتت	رعاية	الّدولة	الريعية،	يف	االستفادة	من	هذه	العاملة	الرخيصة.	وبدأت	بذلك	عادات	توظيف	األيدي	العاملة	غري	

الوطنية	يف	قطاع	األمعال	الصغرية	واملتوسطة،	وكذلك	يف	قطاع	اخلدمة	املزنلية؛	بزتايد	مطرد	وملحوظ	منذ	السبعينات.	ومع	استفادة	فائت	واسعة	

من	مواطين	املنطقة	من	الوضع	الساكين	القامئ،	أصبحت	التغيريات	الّساكنية	ال	تصّب	فقط	يف	مصلحة	احلكومات	والعائالت	التجارية	الكربى	

حفسب،	بل	أيضًا،	ولو	بشلك	نسيب،	يف	مصلحة	فائت	واسعة	من	املواطنني	أنفهسم446.		

					واليوم،	وخاصة	مع	بداية	الطفرة	النفطية	الثالثة	مطلع	القرن	احلايل،	اجتهت	رؤوس	األموال	حنو	املشاريع	العقارية	يف	دول	اخلليج	نفهسا.	

فاملنطقة	تشد	توّسعًا	ال	مثيل	له	يف	القطاع	العقاري،	والذي	جند	له	منوذجًا	واحضًا	يف	ديب،	اليت	أثبتت	”أن	التوّسع	العمراين	غري	املرتبط	

حباجة	الساكن	...) ) هو	مصدٌر	ينافس	النفط	وبيع	األرايض	يف	وسط	البحر،	قادر	عىل	جلب	موارد	مالية	من	خالل	ربط	رشاء	العقارات	باإلقامات	

الّدامئة،	برصف	النظر	عن	اعتبارات	اهلوّية	الوطنّية	وتفامق	اخللل	الّساكين	املزمن.

					ومن	التبعات	الساكنية	األخرى	للسياسات	االقتصادية،	جند	اعمتاد	حكومات	املنطقة	بشلك	مزتايد	عىل	الرشاكت	االستشارية	واملعاهد	

األجنبية،	اليت	تنظر	إىل	البلدان	وكأهنا	مرشوعات	جتارية،“وليس	دوال	وطنية	علهيا	واجب	بناء	الدولة	وتأهيل	املواطن	وتفعيل	دور	املجمتع	وحتقيق	

المتاسك	االجمتايع	من	خالل	معلية	تمنية	وطنية	مستدامة	ذات	بعد	إنساين،	معلية	تمنية	تكون	لصاحل	أهل	املنطقة	بأجياهلم	املتعاقبة،	ويكون	دور	

املواطنني	هو	الدور	الرئييس	يف	قيادهتا	وحتديد	خياراهتا“447.	

446		راجع	املصدر	نفسه: ص	21-34	
	http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/artical_gcc_population.pdf  :انظر	املواطن" (2008).	حقوق	عىل	اعتداء	الّساكين	"اخللل	الكّواري،		447

http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/artical_gcc_population.pdf
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التطورات الرئيسية في الخلل السكاني
كننا	إدراك	جحم	اخللل	الّساكين	عند	النظر	إىل	نسبة	الّساكن	غري	املواطنني	يف	بعض	دول	املنطقة،	واليت	جتاوزت	85%،		 					بشلك	عام،	ميحُ

األغلبية	الساحقة	مهنم	من	األيدي	العاملة.	وإذا	ما	تفّحصنا	بعض	احلاالت	بشلك	خاص،	اّتضح	لنا	هول	املشلكة	بوضوٍح	أكرب.	فيف	حالة	اإلمارات،	

عىل	سبيل	املثال،	جند	أن	عدد	الساكن	قد	تخّض	بأكرث	من	الضعف	يف	غضون5	سنوات	2002-	و2007م	- وبلغ	مثانية	ماليني	نمسة،	انفضت	

فهيا	نسبة	املواطنني	إىل	أقل	من	%10،	وانفض	إمجايل	قوة	العمل	اليت	ميثلوهنا	إىل	أقل	من%50.	أما	يف	قطر،	فقد	تضاعف	عدد	الساكن	

إىل16%	 عام2004	 من29%	 قطر	 يف	 املواطنني	 نسبة	 تدّنت	 فقد	 وهكذا،	 عام2008م.	 مليون	 إىل1.5	 	2004 عام	 نمسة	 ألف	 	700 حوايل	 من	

يوم28/2/2008م	 احمللية	 الصحف	 نرشت	 فقد	 البحرين،	 حالة	 أما	 إىل7%.	 من15%	 العمل	 قوة	 يف	 مسامههتم	 نسبة	 معها	 وتدنت	 عام2008،	

إحصائيات	رمسية	مفادها	أن	عدد	ساكن	البحرين	قد	زاد	من742	ألف	نمسة	عام2006	إىل1.05	مليون	عام2007،	أي	أنه	زاد	بنسبة%42	يف	

عام	واحد.	وقد	تضاعف	عدد	الوافدين	يف	هذا	العام	من283	ألف	إىل517	ألف،	وبذلك	تدنت	نسبة	املواطنني	يف	إمجايل	الساكن	من	الثلثني	إىل	

النصف.	أما	من	ناحية	إهسام	املواطنني	يف	قوة	العمل	فقد	تدّنت	مسامهة	البحرينيني	من	حوايل%35	عام2006	إىل%15	فقط	عام2007م448.	
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448		املصدر	نفسه.
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					وحبسب	أحدث	اإلحصائّيات	الّرمسّية	عند	إصدار	هذا	العمل،	وصل	عدد	ساكن	دول	جملس	التعاون	يف	عام2011	إىل	أكرث	من46.5	مليون	

مرة	 ألّول	 واألجانب	 املواطنني	 عدد	 تقريبًا	 توازى	 وهبذا	 أجانب449،	 مهنم	 مليون)  	22.1) 	48% و	 مواطنون،	 مليون)  	24.3) مهنم	 نمسة،52%	

يف	تارخي	املجلس.	ويتوقع	أّن	يتعّدى	عدد	األجانب	عدد	املواطنني	يف	غضون	امخلس	سنوات	القادمة	عىل	أبعد	تقدير.	هذا،	فميا	يحُشلك	األجانب	

األغلبية	املطلقة	يف	أربعة	من	دول	املجلس	حاليًا،	ويه: اإلمارات،	والبحرين،	وقطر،	والكويت.
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 **االمارات *البحرين السعودية *عمان قطر الكويت اإلجمالي

 2011وصلت نسبة الوافدين الى نصف سكان دول المجلس في عام 

 دول مجلس التعاوناجهزة االحصاء الرسمية في : المصدر
 2011احصاء * 

 2010احصاء ** 

 التعاونمجلس دول سكان  في اجمالينسبة الوافدين : 5.3رسم بياني 
% ،2011 

جدول 5.1: تعداد الساكن يف دول جملس التعاون 

النمو السنوي للوافدين النمو السنوي للمواطنين اجمالي النمو السنوي نسبة المواطنين العدد االجمالي سنة اإلحصاء الدولة 
1% 2% 1% 11% 8.3 2010 اإلمارات
-7% 2% -3% 49% 1.2 2011 البحرين
4% 2% 3% 68% 28.4 2012 السعودية

- - - 61% 3.3 2011 عمان
- - 8% 13% 1.7 2012 قطر*

4% 2% 3% 32% 3.7 2012 الكويت
- - - 52% 46.5 - المجموع

5.1 

*قطر	ال	تنرش	احصاائت	رمسية	حول	عدد	املواطنني.	مت	تقديرمه	املواطنني	بعدد	225	الف.	

املصدر:  اجهزة	االحصاائت	الرمسية	يف	لك	من	دول	املجلس.	

	

449		حسابات	املؤلف	من	اجهزة	االحصاء	الرمسية	يف	لك	من	دول	املجلس.

  وصل عدد سكان دول مجلس التعاون في عام2011 إلى أكثر من46.5 مليون 
نسمة ٪48 منهم أجانب  
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				أّما	بالنسبة	إىل	سوق	العمل،	فقد	وصل	إمجايل	عدد	القوى	العاملة	يف	دول	جملس	التعاون	إىل	ما	يفوق	18.6	مليون	فرد	يف	عام	2011م،	

الّدول	 العمل	يف	لّك	دول	املجلس	بال	استثناء،	مبا	فهيا	 %69	مهنم	من	الوافدين	و%31	مهنم	من	املواطنني،	وميّثل	الوافدون	األغلبية	يف	سوق	

األكرب	جحام	نسبّيا،	مثل	معان	%77	يف	عام	2011،	والسعودية	%55	يف	عام	2012م.
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 **االمارات *البحرين السعودية *عمان قطر *الكويت اإلجمالي

 يشكل الوافدون األغلبية في سوق العمل في كل دول المجلس

 دول مجلس التعاوناجهزة االحصاء الرسمية في : المصدر
 2011احصاء * 

 2005احصاء ** 

 التعاونمجلس دول سوق العمل في  في اجمالينسبة الوافدين : 5.4رسم بياني 
% ،2011 

جدول 5.2: تعداد سوق العمل يف دول جملس التعاون 

النمو السنوي للوافدين النمو السنوي للمواطنين اجمالي النمو السنوي نسبة المواطنين العدد االجمالي سنة اإلحصاء الدولة
- - - 8% 2.6 2005 اإلمارات

4% 0% 3% 23% 0.6 2011 البحرين
2% 2% 2% 45% 10.8 2012 السعودية

- - - 23% 1.5 2011 عمان
5% 11% 6% 6% 1.3 2012 قطر
0% 6% 1% 17% 2.1 2011 الكويت

- - - 31% 18.9 - المجموع

5.2 

املصدر:  اجهزة	االحصاائت	الرمسية	يف	لك	من	دول	املجلس.	

  وصل إجمالي عدد القوى العاملة في دول مجلس التعاون إلى ما يفوق 18.6 
مليون فرد في عام 2011م، ٪69 منهم من الوافدين 
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					ويمترّكز	املواطنون	يف	سوق	العمل	يف	القطاع	احلكويم	بشلك	أسايس،	بيمنا	يمترّكز	الوافدون	يف	القطاع	اخلاص	يف	لّك	دول	املجلس.	
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 حسابات المؤلف من: المصدر
Martin Baldwin-Edwards, <<Labour Immigration and Labour Markets in the GCC Countries: National Patterns and Trends,>> 

Kuwait Programme on Development, Governance and Globalization in the Gulf States, London School of Economics, no. 15 
(March 2011). 

 

 تركيبة سوق العمل في دول مجلس التعاون: 5.5رسم بياني 
% ،2010 

					واذا	ما	قورنت	بأعداد	الّسنة	اليت	سبقهتا،	فقد	تواصل	إمجايل	أعداد	الوافدين	يف	الّساكن	يف	الزيادة	بنسٍب	سنوّية	أعىل	من	نسب	املواطنني	

فميا	عدا	يف	اإلمارات	والبحرين،	بل	إّن	أعداد	الوافدين	يف	إمجايل	الساكن؛	سلت	تراجعًا	ملحوظًا	يف	البحرين	حسب	األرقام	الّرمسّية	(تراجع	

	 بنسبة	%7.2)،	إال	أّن	تواصل	منو	أعداد	الوافدين	يف	اإلحصاءات	الّرمسّية	لسوق	العمل	يف	نفس	الدولة،	وبنسب	أعىل	من	املواطنني؛	يضع	شاّكً

حول	حصة	هذه	االرقام.		واجلدير	بالذكر	أن	هناك	مغوضًا	وشاّك	كبرًيا	يمّل	األرقام	الّرمسّية	املحُعلنة	يف	دول	جملس	التعاون،	ومن	املتوقع	أن	األرقام	

الّرمّسية	تقلل	من	األرقام	الفعلية	للوافدين.

						قطر،	عىل	سبيل	املثال،	ال	تنرش	أرقامًا	رمسّية	حول	عدد	مواطنهيا،	والذي	يحُعترب	رّسًا	من	أرسار	الّدولة،	إال	أنه	يحُتوقع	أهنم	ال	يتعّدون	300	

ألفا	حكّد	أقىص	من	عدد	ساكن	بلغ	أكرث	من	1.8	مليون	عام	2012م.	اإلمارات	أيضًا	ال	تنرش	بشلك	دوري	أرقامًا	رمسية	حلجم	سوق	العمل	

عّمقة	عىل	مستوى	بعض	اإلمارات	منفردة(،	حيث	يعود	آخر	إحصاء	رمسي	حلجم	 عىل	مستوى	االحتاد	(عىل	الرمغ	من	تواجد	إحصائّيات	دورّية	محُ

القوى	العاملة	يف	االحتاد	اىل	عام	2005م،	ومّما	هو	مؤكد؛	فإن	الّرمق	الرمسي	لعام2005	م	ال	يعرّب	عن	واقع	احلال	يف2012م.	يف	املقابل،	فهناك	

تضارٌب	كبري	يف	األرقام	الّرمسية	لعدد	ساكن	اإلمارات،	حيث	أعلن	املركز	الوطين	لإلحصاء	أّن	عدد	ساكن	اإلمارات	يف	آخر	نرشة	له	هو	8.2	

مليون	يف	عام2010م،	بيمنا	أعلنت	غرفة	جتارة	وصناعة	أبوظيب	يف	أرقامها	الّرمسّية	لعام	2011م	أّن	عدد	ساكن	اإلمارات	اكن	7.2	مليون،	ومل	

يحُعرف	ما	هو	سبب	هذا	الّتضارب	الكبري	يف	األرقام.		

					وليست	أوضاع	اإلحصائّيات	أفضل	حالًا	بكثري	يف	بايق	الدول،	نظرًا	لتجّذر	ظاهرة	العاملة	السائبة،	وبسبب	اعتبار	الكثري	من	الّدول	عدد	

ساكهنا	جزءًا	من	األرسار	القومّية	اليت	ال	جيب	الفصح	عهنا.
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5.2 ملف: المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني

					مع	بدء	األلفية	اجلديدة؛	ظهرت	حزمة	من	القوانني	يف	دول	جملس	التعاون	تحُّعرب	عن	سياسة	عقارّية	وساكنّية	فريدة	من	نوعها	عىل	املستوى	

العاملي.	أعلنت	البحرين	عن	المّساح	لألجانب	بمتّلك	العقار	يف	مناطق	معينة	باململكة	عام	2001م.	تبعهتا	ديب	رسيعًا	عىل	نفس	املنوال	يف	2002م،	

ان	يف	عايم	2004	و2006	عىل	التوايل.	يف	لّك	هذه	الّدول،	مّت	ربط	رشاء	العقار	باحلصول	عىل	إقامات	طويلة	املدى	 مث	أىت	الّدور	عىل	قطر	ومعحُ

من	قبل	املشرتين	األجانب.		السعودية	والكويت	متايال	بني	االندفاع	والرّتّدد،	ولكن	مع	اإلعالن	عن	كون	مدينة	امللك	عبد	اهلل	االقتصادّية	أّول	منطقة	

يف	السعودية	يحُحمس	فهيا	لألجانب	بالمتّلك	احلّر؛	بقيت	الكويت	يه	الّدولة	الوحيدة	اليت	مل	تدخل	مغار	املشاريع	العقارّية	املحُوّجهة	أساسًا	إىل	غري	

أبناء	املنطقة.

العقار الّدولي
ثل	ظاهرة	العقار	الّدويل	نقلة	نوعّية	وجوهرّية	يف	سياسات	دول	جملس	التعاون	حول	اخللل	الساكين.	حت	ظهور	األلفية	اجلديدة،	اكن	 					متحُ

اخللل	الساكين	ناجتًا	بشلك	رئييس	عن	تدّفق	العاملة	الوافدة	إىل	املنطقة.		اكنت	نظرة	مّتخذي	القرار	واملستمثرين	لألعداد	املزتايدة	للوافدين	

يف	املنطقة	مبنية	عىل	أنه	”أمر	ال	بد	منه“  لتفعيل	المّنو	االقتصادي	يف	املنطقة،	مبا	أن	قوة	العمل	احمللية	غري	مستساغة	أو	غري	قادرة	عىل	تلبية	

احتياجات	رؤوس	األموال	املتسارعة	يف	املنطقة.	أما	مع	ظهور	األلفية	الثالثة،	وتبلور	الّسياسة	العقارّية	اجلديدة؛	فقد	حتّولت	رؤية	مّتخذي	القرار	

إىل	اخللل	الساكين	يف	املنطقة	من	عنرص	إنتايج	يتطّلب	تنظميه	وتقنينه،	إىل	مصدر	طلب	ليس	عىل	الّدول	استيعابه	فقط،	بل	هو	فرصة	اقتصادّية	

عىل	الّدول	اجتذابه		وتصممي	سياساهتا	ورؤاها	حوله.	وهبذا	تبلورت	عىل	أرض	الواقع	مشاريع	عقارية	مخضة	تعرّب	عن	رؤية	اقتصادية	جديدة،	

هدفها	استقطاب	مشرتي	العقار	األجنيب	وجعله	رشياًك	أساسيًا	يف	اقتصاديات	وجممتعات	دول	جملس	التعاون.

					مل	تكتف	دول	اخلليج	العربية	بإعطاء	احلّق	بمتلك	العقار	لألجانب	فقط،	بل	جزء	أسايس	من	هذه	الصفقة	اكن	ربط	متّلك	العقار	باحلصول	عىل	

إقامات	طويلة	املدى	للفرد	وعائلته	برصف	النظر	عن	ظروف	معلهم	وحاجة	الّدولة	إلهيم.		فإذا	اكنت	املشاريع	العقارّية	ذات	المتّلك	احلّر	قد	أصبحت	

جزءا	رئيسّيًا	من	توّجهات	دول	املنطقة،	فاكن	ال	بد	من	توفري	لّك	ما	أمكن	من	تهسيالت	ومتطلبات	إلجناح	هذا	املرشوع.	ومن	أمه	هذه	املتطلبات	

للعقار.	اإلمارات	أعلنت	عن	توفري	 إقامة	طويلة	املدى	مرتبطة	بمتّلكه	 باإلقامة،	واليت	تحمس	لملشرتي	باحلصول	عىل	تأشرية	 العقار	 اكن	ربط	

تأشريات	قوامها	ثالث	سنوات	متجّددة	ملمتّليك	الوحدات	العقارّية،	أّما	البحرين	وقطر	ومعان؛	فوّفرت	تأشريات	مّدهتا	مخس	سنوات	تتجّدد	مع	

مواصلة	امتالك	العقار.	وهبذا،	أصبحت	إماكنّية		االستقرار	يف	املنطقة	عىل	املدى	البعيد	يه	احلافز	األسايس	لبيع	ورشاء	هذه	املشاريع	العقاّرية.
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جدول 5.3: الوحدات العقارية الدولية اليت اإلعالن عن أنشاؤها حبلول سنة 2020 )باآلالف(

عدد المواطنين قدرة اإلستيعابية ال عدد الوحدات الدولة
892 3,544 1,104 اإلمارات

- 759 180 أبوظبي
- 2,070 690 دبي
- 83 28 عجمان
- 548 183 أم القيوين
- 84 28 رأس الخيمة

538 180 60 البحرين
1,967 282 94 عمان
220 324 67 قطر

3,617 4,330 1,329 المجموع

5.3 

مالحظات: يف	حالة	عدم	توفر	اإلحصائيات،	مت	افرتاض	3	قاطن	للك	وحدة	سكنية	يف	احلسابات.

املصدر:  الشايب،	”اقتالع	اجلذور“

					اكن	اهلدف	الرئييس	من	هذه	القوانني؛	هو	إعطاء	دفعة	قوّية	لمنو	غري	مسبوق	يف	القطاع	العقاري،	ومل	يرتّدد	السوق	العقاري	يف	توجيه	

نشاطاته	يف	هذا	االجتاه.	فقد	شلّكت	قوانني	المّساح	لألجانب	بمتّلك	العقار	وربطها	باإلقامات	يف	املنطقة؛	بداية	اندفاع	غري	مسبوق		حنو	بناء	

مشاريع	إساكنّية	اكن	هدفها	الرئييس	إغراء	الفرد	األجنيب	لرشاء	العقار	وتوجيه	أنظاره	حنو	املنطقة.	فيف	املجموع،	وبني	هذه	األربع	دول،	تشري	

الّتقديرات	املتحّفظة	أنه	مّت	اإلعالن	عن	الّنية	لبناء	ما	ال	يقل	عن	1.3	مليون	وحدة	سكنّية	ذات	المتّلك	احلّر	أو	اإلجيار	الّطويل	املدى،	مما	يسع	

الستيعاب	ما	ال	يقّل	عن	4.3	مليون	قاطن	فهيا.	

					وجيب	الّتنويه	بأّن	طريقة	احتساب	هذه	األرقام	مّتت	بطريقٍة	متحّفظة	جّدًا،	حيث	إهّنا	مل	تشل	لّك	املشاريع	اليت	مّت	اإلعالن	عهنا،	إذن	ما	مت	

اعالن	نية	بنائه	من	وحدات	سكنية	هبدف	بيعها	عىل	غري	مواطين	املنطقة،	يعد	جبلب	ساكن	يّتعدون	يف	عددمه	مجموع	مواطين	هذه	الّدول	مكا	يف		

عام	2008،	والذي	مل	يتعّد3.6	مليون	نمسة.

				أعلنت	الّسعودية	عن	نّيهتا	دخول	الّسباق	العقاري	عرب	الّترصحي	بأّن	مدينة	امللك	عبد	اهلل	الّصناعّية	ستكون	أّول	منطقة	يحُحمس	فهيا	لألجانب	

هل	ستحذو	اململكة	حذو	شقيقاهتا	من	دول	املنطقة،	وتربط	رشاء	العقار	باألحقّية	للحصول	عىل	 بالمتّلك	احلر.	والّسؤال	الذي	يطرح	نفسه	هو: 

إقامات	طويلة	املدى	يف	اململكة؟	الّصورة	حول	هذا	املوضوع	مل	تكمتل	بعد،	خاصة	وأنه	يبدو	أن	مبدأ	المتّلك	احلّر	قد	مّت	قبوله	فعلّيًا،	ومل	يتبّق	إال	

سّن	القوانني	الّرمسّية	لتقنني	العملّية.		

					وهيلع،	فإّن	هذه	املشاريع	العقارّية	ليست	حملًا،	أو	مستقبلًا	بعيدًا	مل	يتشلّك	بعد،	بل	يه	واقٌع	قد	مّت	تأسيس	الكثري	منه	عىل	مدى	العرش	سنني	

املاضية،	ومل	تتبّق	حالّيًا	إال	الكويت	اليت	قاومت	إغراء	الّدخول	يف	مغار	املشاريع	العقارّية	املحُوّجهة	إىل	املشرتي	من	خارج	املنطقة.

  ما تم اعالن نية بنائه من وحدات سكنية بهدف بيعها على غير مواطني المنطقة، 
يعد بجلب سكان يّتعدون في عددهم مجموع مواطني هذه الّدول 
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سياسات وطاقات المنطقة تنصب في خدمة المشاريع العقارية

					ال	شّك	أّن	القطاع	العقاري	لعب	دورًا	حمورّيًا	يف	اقتصادّيات	دول	جملس	التعاون،	وذلك	عىل	حنٍو	شلّك	- يف	بعٍض	من	دوهلا			-ثاين	أكرب	

قطاع	بعد	الّنفط،	خاصة	يف	تلك	الّدول	اليت	حمست	بالرّشاء	الّدويل	للعقار.		وقد	بلغ	منّو	اإليرادات	الّسنوي	الرتامكي	يف	القطاع	يف	لّك	دول	

املجلس	أكرث	من	%73	سنويا	بني	أعوام	2002-2008،	ليكون	المّنو	اللّكي	يف	هذه	الفرتة	ما	يزيد	عىل	550%450.	

					ترّكزت	أغلب	هذه	املشاريع	يف	املشاريع	العقارّية	العمالقة،	واليت	اكنت	يف	الّدول	األربع	موّجهة	يف	األساس	حنو	املشرتي	األجنيب.	وصلت	

قمية	هذه	املشاريع	العقارّية	الّضخمة	املحُعلنة	إىل	ما	يحُساوي	1.2	تريليون	دوالر	من	إمجايل	قمية	املشاريع	املحُعلنة	يف	دول	اخلليج	العربية	عام	

2007م،	واليت	شلّكت	يف	ما	بيهنا	%57	من	إمجايل	قمية	املشاريع	يف	املنطقة	2.1	تريليون	دوالر.

لب	 طط	جلعلها	يف	صحُ 					هذا	التوّسع	العقاري	يأيت	مضن	خطٍط	مدروسة	جلعله	يف	قلب	الّرؤى	والّسياسات	العامة	لملنطقة،	فمّت	جتييش	املوارد	واخلحُ

براجمها،	حيث	سيطرت	عىل	أمه	خمّططني	وحُضعا	عىل	صعيد	الّدول	لرمس	مسارها	االقتصادي	واجلغرايف	املستقبيل،	ومها	الّرؤى	االقتصادّية	

هلذه	الّدول،	والّتخطيط	اهليلكي	ملدهنا.		تناولت	الّرؤى	االقتصادّية	ما	هتدف	إليه	هذه	الّدول	عىل	مدى	الّسنوات	القادمة	عىل	الّصعيد	االقتصادي	

واالجمتايع،	فتطّرقت	إىل	رسد	أهداف	املنطقة	وتطّلعاهتا	عىل	مدى	العقود	القادمة،	مكا	بّينت	اإلسرتاتيجّيات	االقتصادّية	اليت	ستتبّناها	يف	هذه	

الفرتة.	أما	املحُخّططات	اهليلكّية؛	فإّن	تركزيها	اكن	عىل	سّن	تشكيلة	هذه	املدن	عىل	أرض	الواقع	عن	طريق	حتديد	وتطيط	مالحمها	العمرانّية.

				مل	يكن	هلذه	املخططات	واملشاريع	العقارّية	أن	تكمتل	من	دون	توفري	البنية	الّتحتّية	الاّلزمة	جلعلها	حقيقة.	فأكرب	عرشة	مشاريع	يف	دول	اخلليج	

من	النوع	العقاري	الخّض،	وتحُقّدر	قميهتا	حبوايل	393	بليون	دوالر	أمرييك451.	وهذه	املشاريع	حتتاج	إىل	بنيٍة	 من	ناحية	القمية	لّكها	-  حاليًا	- 

حتتّيٍة	موازية،	فالزيادة	املتوقعة	يف	الّساكن	واملشاريع	العقارّية؛	أّدت	بدول	املنطقة	إىل	اإلعالن	عن	زيادة	الرّصف	عىل	مشاريع	الطاقة	ب	134	

ّدر	حبوايل	40	بليون	دوالر	أمرييك.	ومن	املتوّقع	أن	يزيد	الطلب	عىل	الكهرباء	مبعدل	 بليون	دوالر،	أّما	ما	سيحُرصف	عىل	خدمات	املياه	واملجاري	فقحُ

سواء	 احلاليني،	 املنطقة	 ساّكن	 حاجة	 لسّد	 ليس	 بالتأكيد	 هو	 الرّصف	 وهذا	 	،453 2015م452	 عام	 سنويا	حت	 	8% %10	وعىل	املياه	احملالة	

أاكنوا	مواطنني	أم	وافدين.

	Shereef Ellaboudy, 'The Global Financial Crisis: Economic Impact on GCC Countries and Implications', International 	 	450
.(Research Journal of Finance and Economics, 41 (2010

Supplement: The MEED Projects Top 100', MEED.	 <http://www.meed.com/supplements/2010/the-GCCs-top-100-' 	 	451
projects/the-meed-projects-top-100/3007933.article>, accessed 26 July 2011

Construction Oppurtunities in the Gulf Cooperation Council (GCC)', EDc, 23 August 2007.	 <http://www.edc.ca/english/' 	 	452
docs/events_GCCPresentation_e.pps>, accessed 1 July 2011

Babu Das Augustine, 'Massive project spending planned in Gulf region', Gulf News, 28 September 2009.	 <http://www. 	 	453
thefreelibrary.com/Massive+project+spending+planned+in+Gulf+region-a0208555764>, accessed 1 July 2011

http://www.meed.com/supplements/2010/the-GCCs-top-100-projects/the-meed-projects-top-100/3007933.article
http://www.meed.com/supplements/2010/the-GCCs-top-100-projects/the-meed-projects-top-100/3007933.article
http://www.edc.ca/english/docs/events_GCCPresentation_e.pps
http://www.edc.ca/english/docs/events_GCCPresentation_e.pps
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جدول 5.4: أكرب عرش مشاريع معلنة يف دول جملس التعاون يف عام  2010

القيمة )بليون دوالر( القطاع الدولة المشروع
93 العقار السعودية مدينة الملك عبدهللا االقتصادية
77 العقار الكويت مدينة الحرير
40 العقار االمارات ضاحية العاصمة
37 العقار االمارات جزيرة ريم
37 العقار االمارات جزيرة ياس
30 العقار االمارات Business Bay
27 العقار السعودية مدينة جيزان االقتصادية
27 العقار االمارات جزيرة سعديات
25 العقار السعودية مدينة المملكة
22 العقار االمارات مدينة مصدر

5.4 

املصدر:

Supplement: The MEED Projects Top 100’, MEED.	 <http://www.meed.com/supplements/2010/the-GCCs-top-100-projects/’

.the-meed-projects-top-100/3007933.article>, accessed 26 July 2011

دد،	 وّجهة	الستقبال	هذه	املشاريع	العقارّية	وساكهنا	اجلحُ 					حّدة	التغرّيات	ال	تقف	عند	البنية	الّتحتّية	حفسب،	بل	إن	أغلب	طاقات	املنطقة	محُ

ويشل	ذلك	الطاقات	الّثقافّية	العملّية	واإلدارّية،	حت	وصل	األمر	إىل	تغيري	الّلغة	الفعلية	األوىل	يف	املنطقة.	فيف	لّك	هذه	الّدول	األربع(رمبا	فميا	

عدا	معان)،	أصبحت	اللغة	الّرئيسّية	لألمعال	والّتعلمي	واإلدارة	يه	اإلجنلزيية.	ويف	اإلمارات،	حيث	ال	تتعّدى	نسبة	العرب	كلك	%28	مبا	فهيم	

املواطنون،	وحيث	وصل	عدد	الوافدين	من	دولة	اهلند	وحدها	إىل	%42.5	454؛	أصبحت	الّلغة	العربّية	تأيت	يف	املرتبة	الّثالثة	أو	أدىن	من	بني	الّلغات	

املستخدمة.	فأغلب	اجلامعات	واملواد	املدرجة	فهيا؛	أصبحت	تحُدّرس	اآلن	بالّلغة	اإلجنلزيية،	والّلغة	الّسائدة	إلدارة	األمعال	يه	الّلغة	اإلجنلزيّية،	وال	

دليل	أكرب	من	كتابة	أغلب	الرؤى	االقتصادية	هلذه	الّدول	باإلجنلزيية.

األزمة االقتصاديّة والقطاع العقاري
					خمي	شبح	األزمة	املالية	عىل	دول	اخلليج	ابتداء	من	2009،	وترّكزت	األزمة	االقتصادّية	بشلك	رئييس	يف	القطاع	العقاري	والّسوق	االستمثاري	

املرتبط	هبا.	وصلت	قمية	املشاريع	املحُلغاة	أو	املتوّقفة	يف	دول	جملس	التعاون	كلّك	إىل	682بليون	دوالر،	وهبطت	قمية	املشاريع	اإلمجالية	من	2.6	

ترليون	دوالر	يف	أوج	الّطفرة	يف	مارس	2009	إىل	1.9	تريليون	دوالر	يف	بداية	عام	2010م،	حيث	اكن	نصيب	األسد	من	املشاريع	امللغاة	أو	

%80	من	إمجايل	قمية	املشاريع	املتوقفة.	أغلب	املشاريع	امللغاة	اكنت	يف	اإلمارات	العربّية	 العقاري،	والذي	جتاوزت	نسبته	 القطاع	 املتوقفة	يف	

إىل	447	بليون	دوالر	أمرييك،	واكنت	نسبة	املشاريع	العقارية	اليت	مّت	إلغاؤها	 املتحدة،	حيث	وصلت	قمية	املشاريع	امللغاة	(مبا	فهيا	العقارية) 

من	 	 	15% من	 أكرث	 امللغاة	 املشاريع	 نسبة	 الثانية،	حيث	شلّكت	 املرتبة	 أتت	يف	 البحرين	 الدولة.	 %40	من	إمجايل	قمية	املشاريع	العقارية	يف	

إمجايل	املشاريع	بقمية	14.8	بليون	دوالر،	واكنت	النسبة	مماثلة	يف	قطر	بقمية	38.9	بليون	دوالر	لملشاريع	املتوقفة	أو	امللغاة455.

					إذا	نظرنا	إىل	أعداد	املشاريع	املحُلغاة	أو	املتوقف؛	يتبنّي	أّنه	مّت	إيقاف	566	مرشوع	من	أصل	1938	مرشوع	عقاري	يف	اإلمارات،	أّما	يف	

الّسعودية	فمّت	توقيف	106	مرشوع	من	أصل	548.	يف	البحرين	اكن	عدد	املشاريع	املتوقفة	54من	إمجايل	202	مرشوع،	ويف	الكويت	اكن	عدد	

http://www.alarabiya.net/>	.2008	فرباير	24	العربية،	الوافدين"،	بأعداد	مقارنة	البالد	بتارخي	هلم	نسبة	ادىن	يسلون	"اإلماراتيون		454
articles/2008/02/24/46070.html>،	متت	زيارة	املوقع	يف	1	يوليو2011

Ed James, 'The MEED view of the GCC construction market', Arabian World Construction Summit, 24 May 2010.	 <http:// 	 	455
www.slideshare.net/meeddubai1/the-meed-view-of-the-GCC-construction-market-2010/>, accessed 27 July 2011

http://www.meed.com/supplements/2010/the-GCCs-top-100-projects/the-meed-projects-top-100/3007933.article
http://www.meed.com/supplements/2010/the-GCCs-top-100-projects/the-meed-projects-top-100/3007933.article
http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/24/46070.html
http://www.slideshare.net/meeddubai1/the-meed-view-of-the-GCC-construction-market-2010/
http://www.slideshare.net/meeddubai1/the-meed-view-of-the-GCC-construction-market-2010/
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املشاريع	املتوقفة	18	من108	مرشوع.		النسبة	اكنت	أقّل	يف	معان	وقطر،	حيث	توقفت	مثانية	مشاريع	من	أصل	103	يف	معان،	وسبعة	من	

أصل131	يف	قطر456.

هبا	 	األزمة	املالّية	تساؤالٍت	حول	االسمترارّية	واجلدوى	االقتصادّية	هلذه	املشاريع	العقارّية	الّضخمة،	ومّعا	إذا	اكنت	مرحلة	”اهلوس“  					وتثريحُ

قد	انهتت،	أو	أهّنا	ستعود	حاملا	تتالىش	غيوم	األزمة	املالّية.	وتتلف	وضعية	األقطار	املختلفة	يف	دول	جملس	التعاون.	يف	ديب	وقطر،	مثال،	يبدو	

أّن	املشاريع	يف	تواصل،	وأّن	الّركود	االقتصادي	قد	مّت	جتاوزه،	حيث	عادت	الكثري	من	املشاريع	املتوّقفة	إىل	الّسوق	مّرة	أخرى.	يف	املقابل،	ال	

لب	رؤى	وخطط	لّك	أقطار	 عّطلة.	يف	لّك	األحوال،	ما	هو	مؤّكد	هو	أّن	هذه	املشاريع	العقارّية	ال	زالت	يف	صحُ زالت	الكثري	من	املشاريع	يف	البحرين	محُ

املنطقة،	وال	يبدو	أنه	متّت	مراجعٌة	جّديٌة	لفوائد	وتبعات	هذه	املشاريع	من	الّناحية	الّتمنوّية	عىل	املستوى	الّرمسي،	بل	إّن	ما	يحُعّطل	العودة	إلهيا	حاليًا	

ليست	الّتبعات	االجمتاعّية	والّساكنّية	احملمتلة	مهنا،	بل	الّصعوبات	االقتصادّية	واالستمثارّية	احلالّية.		

آخر تطورات سوق دبي العقاري
					مل	تزل	الّطفرة	العقارّية	يف	مرحلة	املضاربات	حّت	وقت	حلول	األزمة	املالية	يف	2009،	وهلذا،	فإّن	الّطفرة	العقارّية-   يف	الّدرجة	األساسّية	

- مل	يكن	تركزيها	عىل	املحُستخدم	أو	املشرتي	الهّنايئ،	بل	اكن	عىل	املستمثرين	الذين	اشرتوا	الوحدات	بامجللة	عىل	أمل	أن	يحُعيدوا	بيعها.	أغلب	

هؤالء	املضاربني	اكنوا	من	أبناء	املنطقة	نفهسا،	وهلذا	فإّن	الّصورة	مل	تّتضح	لكّيًا	بعد	حول	تشكيلة	املشرتين	الهّنائيني	للعقار	من	األجانب.	لكن	

بإماكننا	رمس	صورٍة	أولّية	خلصائص	هؤالء	املشرتين	عرب	اإلحصائيات	املتوفرة	يف	ديب؛	الّسوق	العقارّية	األكرث	تقّدمًا	واألكرب	من	حيث	أعداد	

الوحدات	اليت	مّت	إجنازها	وبيعها.		

يأيت	 بيمنا	 يتعدون28%،	 ال	 التعاون)  جملس	 دول	 مواطين	 فهيم	 (مبا	 العرب	 املشرتين	 عدد	 إمجايل	 أّن	 إىل	 	2006 إحصائيات	 تشري	 	 	 	 	 	

	،% الفئة	الكربى	لملشرتين	األجانب	مه	من	اجلنسية	اهلندية24	 البايق%72	من	دول	خارج	العامل	العريب457.	من	ناحية	القمية	املدفوعة،	فإن	

تلهيا	اململكة	املتحدة	(%21)،	ومن	مث	باكستان	وإيران	(%12) و%10	عىل	التوايل458.

					هذه	التوليفة	من	املشرتين	يبدو	أهّنا	تتكّرر	بشلٍك	دوري،	حيث	تصّدر	مواطنو	دولة	اهلند	قامئة	إمجايل	اإلنفاق	عىل	العقار	يف	ديب	عام	2011،	

مستمثرين2.1	بليون	درمه،	أو	ما	يحُشلك%16	من	إمجايل	االستمثار	األجنيب	يف	قطاع	العقار	الذي	دخل	اإلمارة	من	اخلارج،	والذي	وصل	يف	

2011	إىل13.13	بليون	درمه	امارايت459.

					يف	النصف	األّول	من	2012،	ارتفع	إمجايل	االستمثار	األجنيب	يف	العقار	ليصل	إىل	22.1	بليون	درمه	إمارايت،	حيث	مّت	رشاء	12.875	

وحدة	سكنّية.	اهلنود	ترّبعوا	عىل	صدارة	القامئة	مّرة	أخرى	برشاء	2.153	وحدة	سكنّية	تساوي	3.751	بليون	درمه،	مث	تبعهم	الباكستانيوين	

برشاء	1841	وحدة	تساوي	1.713	بليون	درمه،	مث	الربيطانيون	مع	1564	وحدة	تساوي	2.528	بليون	درمه.

Elsa Baxter, 'UAE real estate hardest hit in region by global crisis', Arabian Business, 16 September 2009.	 <http://www. 	 	456
arabianbusiness.com/uae-real-estate-hardest-hit-in-region-by-global-crisis-12722.html> accessed 27 July 2011

Futurebrand's Gulf Real Estate Study', (FutureBrand, 2006).	p.12'		457
Futurebrand's Annual Gulf Real Estate Study', (FutureBrand, 2009).	p.70'		458

http://www.indianexpress.com/news/indians-top-dubai-property-buyers-list/932501		459

  بل إّن ما يُعّطل العودة إليها حاليًا ليست الّتبعات االجتماعّية والّسكانّية المحتملة 
منها، بل الّصعوبات االقتصاديّة واالستثماريّة الحالّية 

  في النصف األّول من 2012، ارتفع إجمالي االستثمار األجنبي في العقار ليصل 
إلى 22.1 بليون درهم إماراتي، حيث تّم شراء 12875 وحدة سكنّية. 

http://www.arabianbusiness.com/uae-real-estate-hardest-hit-in-region-by-global-crisis-12722.html
http://www.arabianbusiness.com/uae-real-estate-hardest-hit-in-region-by-global-crisis-12722.html
ttp://www.indianexpress.com/news/indians-top-dubai-property-buyers-list/932501
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جدول 5.5: االستمثارات االجنبية يف القطاع العقاري يف ديب يف النصف األول من عام 2012

قيمة )مليون درهم اماراتي( ال صفقات عدد ال الجنسية
3,752 2,153 الهند
1,714 1,814 باكستان
2,530 1,564 بريطانيا
1,516 1,057 ايران
1,439 694 روسيا
1,060 416 السعودية
695 415 الواليات المتحدة
754 329 كندا
460 268 االردن

8,234 4,165 غيرها
22,153 12,875 المجموع

5.5 

املصدر:

Dubai Land Department.	http://www.dubailand.gov.ae/EngNewsDetail.aspx?newsId=135

				وإْن	دّلت	هذه	األرقام	عىل	يشء؛	فإمّنا	تدّل	عىل	أّن	العافية	قد	رجعت	إىل	سوق	ديب	العقارّية،	وأّن	الّتدوال	فهيا	يحُوازي	عرشات	اآلالف	من	

الوحدات	الّسكنية	الّدولّية	يف	لّك	سنة.	هذا،	وقد	وصل	إمجايل	عدد	الوحدات	العقارّية	ذات	طابع	المتّلك	الّدويل	اليت	اكمتل	بناؤها	يف	ديب	بهناية	

عام	2012م	إىل	345.5	ألف	وحدة	سكنّية،	ويحُتوّقع	أن	يرتفع	هذا	العدد	إىل	380	ألف	وحدة	سكنّية	بهناية	عام	2013	مع	االنهتاء	من	املشاريع	

العقارّية	اجلديدة460.	

					وسيكون	من	املهم	متابعة	ورصد	التطّورات	والتغرّيات	العقارّية	الّسنوية	يف	لّك	من	األقطار	اليت	دخلت	يف	مغار	الّسوق	العقارّية	الّدولّية	يف	

اخلليج،	هبدف	خلق	فهٍم	أكرب	ملعطيات	الّسوق	العقارّية	وعالقته	باخللل	الّساكين،	وهذا	الّرصد	الّدوري	سيكون	المّطوح	والّتحدي	الذي	سيحُواجه	

الّنسخ	املحُقبلة	من	هذا	االصدار	الدوري.

Dubai Real Estate Market Overview  - Q4 2012’, (Jones Lang LaSalle, 2012).	p.12’			460

http://www.dubailand.gov.ae/EngNewsDetail.aspx?newsId=135
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6. خاتمة: نحو بناء دولٍة قوامها الّديمقراطّية والّتنمية والوحدة

					رّكز	هذا	العمل	عىل	تبيان	أوجه	اخللل	املحُزمنة	الّرئيسّية	يف	جملس	الّتعاون	لدول	اخلليج	العربّية،	واليت	رأينا	تلخيصها	يف	اوجه	اخللل: 

الّسيايس	واالقتصادي	واألمين	والّساكين.	ووّجهنا	طاقاتنا	إىل	رْصد	وحتليل	الّتطّورات	يف	أوجه	اخللل	املحُزمنة	عىل	مدى	عايم	2011	و2012م،	

مْدعومًا	باإلحصائّيات	واملراجع	واألرقام.	وارتأينا،	يف	هذا	الّسياق،	العمل	مضن	رؤية	الّثابت	واملحُتحّول،	حيث	بنّي	هذا	العمل	أّن	أوجه	اخللل	املحُزمنة	

مكا	هو	 	ما	يحُبرّش	باصالحها	يف	املدى	القريب	عىل	األقل،	بل	إّن	تفامق	بعض	أوجه	هذه	اخللل	-  ال	زالت	مسًة	ثابتًة	بني	دول	املجلس،	وال	يوجدحُ

احلال	يف	اخللل	اإلنتايج-االقتصادي	واخللل	الساكين	- يبدو	بأّنه	هو	المّسة	الّطاغية.	

	أوجه	اخللل	املحُزمنة	عىل	مدى	العقود	املاضية؛	بوادَر	حتّوالٍت	معيقة،	قد	ال	تكون	بعيدة	يف	أفقها.	فعىل	مستوى	 					يف	املقابل،	أفرزت	ترامكاتحُ

	تغيرٍي	يف	لّك	دول	املجلس،	وبال	استثناء،	تفاوتت	يف	جحمها	بني	نقاشات	دورّية	يف	 اخللل	السيايس؛	ظهرت	عىل	مدى	العامني	املاضيني	مطالباتحُ

الّدواوين،	وصولًا	إىل	نزول	عرشات	اآلالف	إىل	الّشوارع،	مكا	تفاوتت	يف	مطالهبا	بني	اإلصالح	الّدستوري،	وصولًا	إىل	اسقاط	الّنظام،	وتفاوتت	

يف	أساليهبا		بني	املسريات	الّسملّية،	إىل	استعامل	الزجاجات	احلارقة	واالنفجارات.	وإمجالًا،	يحُعترب	جحم	ونوعّية	وأساليب	هذه	التحراكت	تطّورًا	

نوعّيًا	غري	مسبوق	عىل	مّر	العقود	الّثالثة	املاضية	يف	دول	املجلس،	فاكن	هلا	أن	تتّصدر	احلديث	العام،	وعناوين	األخبار	عىل	مدى	الّسنتني	

األخريتني.

العطايا الماديّة والحل األمنّي
					عىل	املستوى	احلكويم؛	متزّيت	ردّة	الفعل	مبزجٍي	من	زيادة	العطايا	املادّية،	وإْحاكم	االجراءات	األمنّية.	أّما	اإلصالح	الّسيايس	اجلذري؛	فيبدو	

ان	نسبّيًا	يف	عام	2011م.	يف	املقابل،	إذا	انتقلنا	بناظرينا	إىل	الّتيارات	الّسياسّية	 	من	األنمظة،	فميا	عدا	معحُ ّبذ	لدى	أيٍّ أّنه	مل	يكن	اخليار	احملحُ

الّنشطة؛	مفا	مزّي	رّدة	فعلها	هو	معارضة	األنمظة	احلامكة،	وطريقة	تعاملها	مع	األوضاع،	يف	مقابل	عدم	وضوح	مطالهبا	حتديدًا.	مع	مالحظة	

ّل	تركزيه	عىل	مبادئ	حقوق	اإلنسان،	دون	الّتطرق	إىل	جوهر	املطالبات	 	جحُ أّن	الفكَر	احلقويق	الّليربايل	قد	بدأ	يحُسيطر	عىل	طْرحها،	والذي	يصبُّ

	احتفان	إثين	وطائيف	ومناطيق	يف	كثرٍي	من	قطر	من	أقطار	املنطقة،	خاصة	يف	البحرين	والكويت	 الّسياسّية	وطبيعهتا.	وقد	بدأت	تلوح	بداياتحُ

عتادة	وغري	 والسعودية.	إذن،	يبدو	أّن	المّسة	الّطاغية	عىل	حتّراكت	األنمظة	والّتّيارات	الّسياسّية	معًا	هو	”رّدة	الفعل“،	والّتأقمل	يف	بيئٍة	غري	محُ

تفّرقة	من	الغليان.	وهذا	اخلروج	عن	املألوف	 ا	الّرئيسة	هو	دخول	”الّشارع“،	ويف	درجاٍت	محُ مستقرة،	ومل	تكن	مضن	اخلّطة	وال	احلسبان؛	مسهتحُ

	املجال	لتطّوراٍت	غري	حمسوبة،	وغري	متوّقعة،	قد	تكون	بادرة	خرٍي،	أو	قد	تأخذ	مىحًن	غري	محيد،	مثل	االحتقان	الّطائيف.	 يفتححُ

	من	دول	املجلس،	بل	املتوّقع	هو	أن	 	حاليًا	أية	بوادر	تشري	إىل	أّن	الوضع	الّسيايس	متوّجٌه	حنو	الهّتدئة،	أو	احللحلة	الرّسيعة	يف	أيٍّ 				وال	توجدحُ

تتواصل	هذه	املطالب	والتحّراكت،	بشلٍك	أو	بآخر،	عىل	املدى	القصري	عىل	األقل	يف	لك	دول	املجلس	قاطبًة،	وسيبىق	الّتحّدي	هو	مدى	إماكنّية	أن	

هور.	 	إيصاهلا	بشلٍك	واحض	ومعيّل	إىل	امجلحُ تحُبلور	هذه	الّتحّراكت	الّسياسّية	مطالَب	واحضًة،	وذات	هنٍج	دميقرايط	تمنوي،	تستطيعحُ

  على المستوى الحكومي؛ تمّيزت ردّة الفعل بمزيٍج من زيادة العطايا الماديّة، 
وإْحكام االجراءات األمنّية 
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					وعىل	الرمغ	من	افتقاده	لنفس	احلزّي	والّزمخ	اإلعاليم؛	إاّل	أن	أمهية	اخللل	اإلنتايج- االقتصادي	بالّتأكيد	ال	تقّل	أمهية	عن	اخللل	الّسيايس،	

بل	هناك	الكثري	من	اخلرباء	مْن	يرى	بأّنه		قد	يكون	الّتحّدي	املحُزمن	واألكرب	الذي	يحُواجه	املنطقة.	فال	زالت	دول	املنطقة	تعمتد	عىل	بيع	ثروٍة	نفطّيٍة	

ّرك	الّرئييس	لإلنفاق	واالقتصاد	احمليل.			وعىل	 ّصل	من	النفط؛	احملحُ ناضبة	يف	الّسوق	العاملّية،	واليت	تمتزّي	باألسعار	املحُتقّلبة.	ويحُشلّك	الّريع	احملحُ

الرمغ	من	تاكثر	الّنقاش	والّرؤى	واإلسرتاتيجّيات	عىل	مدى	العقد	املايض	حول	تنويع	مصادر	الدخل،	واالبتعاد	عن	االقتصاد	املحُعمتد	عىل	النفط؛	

إاّل	أّن	الّتضارب	يف	الّرؤى	املرسومة	،	يف	مقابل	تطّورات	األحداث	الفعلّية؛	يه	 ورمغ	تواجد	بعض	الفروقات	يف	الّتفاصيل	-  يتبنّي	لنا	إمجالًا	-  

إنفاق	العائدات	الّنفطّية	يف	تمنية	 مسٌة	متشاهبة	يف	لّك	دول	املجلس.	وبشلٍك	عام،	باإلماكن	تلخيص	أهداف	الّرؤى	االقتصادّية	املرسومة		يف: 

قطاعات	اقتصادّية	غري	نفطّية،	أمال	بأْن	يؤّدي	هذا	اإلنفاق	إىل	تنويع	مصادر	الّدخل،	واالنتقال	تدرجيّيًا	إىل	اقتصاٍد	ال	يعمتد	عىل	الرّثوة	الّنفطّية.	

ولكن	ال	يوجد	حاليًا	ما	يحُبرّش	بأّن	هذا	سيحدث	عىل	املستوى	القريب	أو	املتوسط	،	بل	يبدو	أّن	العكس	هو	الّصحيح،	حيث	زادت	االعمتادّية	عىل	

الّنفط	يف	اإليرادات	العامة،	وارتفع	سعر	الربميل	املطلوب	ملعادلة	املزيانيّات	يف	لّك	دول	املجلس.	

					ومكا	تحُبنّي	جتارب	وتارخي	أغلب	الّدول	الّنفطّية؛	فإنه	من	الّنادر،	إْن	مل	يكن	من	املستحيل،	تقليل	االعمتادّية	عىل	الّنفط	عن	طريق	زيادة	الّنفقات	

املحُرتّتبة	من	إيرادات	الّنفط.	بل	إّن	الّدولة	الّنفطية	الوحيدة	اليت	استطاعت	فعليًا	تقليل	االعمتاد	عىل	النفط،	أال	ويه	الرنوجي،	حجنت	يف	ذلك	عن	

طريق	إسرتاتيجّية	خمتلفة	متامًا،	حيث	اعمتدت	منذ	انتاج	النفط	فهيا	عىل	فصَل	القطاع	الّنفيط	عن	بايق	االقتصاد،	ومْنع	إنفاق	إيرادات	الّنفط	

	متامًا	 عىل	املرصوفات	اجلارية،	يف	مقابل	توجهيها،	بنحٍو	أساس،	إىل	استمثارات	سيادّية	وبعيدة	املدى	وصناديق	أجيال	قادمة،	وهو	النقيضحُ

	بشلٍك	شبه	لّكي	عىل	إنفاق	إيرادات	الّنفط	لتحريك	اقتصاداهتا.	 لإلسرتاتيجّيات	املحُّتبعة	يف	لّك	دول	املجلس،	واليت	تعمتدحُ

االعتماديّة الّنفطّية: االقتصاد الّريعي
	 	شبح	مصاعب	اقتصادّية	معيقة،	قد	ال	تكون	بعيدة	عن	املنطقة،	تمتركزحُ 					وقد	يكون	املتحّول	الرئييس	عىل	مستوى	اخللل	االقتصادي؛	هو	بروزحُ

أساسًا	يف	عدم	قدرة	إيرادات	الّنفط	املتقّلبة	عىل	تلبية	االتفاقات	املتفامقة	يف	بعض	دول	املجلس،	خاصة	ذات	املوارد	الّنفطّية	املتواضعة	نسبّيًا.	وقد	

	أزمة	اقتصادّية	معيقة،	متّثلت	يف	تفامق	الّدْين	العام	إىل	نسبة	%40	من	إمجايل	 	بوادرحُ يكون	أفضل	مثال	عىل	ذلك	هو	البحرين،	حيث	بدأت	تلوححُ

الّناجت	احمليل،	وتواصل	العجز	الّسنوي	العايل	يف	املزيانّية،	نظرًا	لملرصوفات	اجلارية	املزتايدة	وعدم	إماكنّية	إيرادات	النفط	من	تلبيهتا.	ومّما	

يحُفامق	من	هذه	األزمة،	هو	جتّذر	االعمتادّية	عىل	النفط،	بوصفه	العنرص	الرئيس	يف	إيرادات	املزيانّية	العامة،	حت	بلغ	سعر	الربميل	املطلوب	ملعادلة	

املزيانية	أكرث	من	100	دوالر.	وتزتامن	بوادر	هذه	األزمة	االقتصادّية	مع	ذروة	األزمة	الّسياسّية	احلادة	اليت	تشدها	البلد	منذ	فرباير	2011م،	

وستكون	جدلّية	التحّوالت	الّسياسّية	واالقتصادّية	يف	البحرين؛	حمّط	أنظار	بايق	دول	املنطقة.	

				عىل	الّرمغ	من	اختالف	حدة	الوضع	يف	بايق	دول	املجلس	عند	مقارنهتا	بالبحرين،	فهذا	ال	يعين	اختفاء	بوادر	األزمة	االقتصادّية	لّكّيًا	عهنا.	

قلق	جّدًا،	خاصة	يف	ديب	وقطر	(وتشري	الّتقديرات	 	بشلٍك	محُ فيف	أغىن	الّدول	الّنفطّية،	وخصوصًا	يف	قطر	واإلمارات؛	بدأت	الّديون	اخلارجّية	ترتامكحُ

املتحّفظة	بأّن	حّصة	لّك	مواطن	من	الّدين	اخلاريج	قد	يزيد	عىل	742	ألف	دوالر	أمرييك	و302	ألف	دوالر	أمرييك	يف	ديب	وقطر	عىل	الّتوايل)،	

صدِّرة	لرأس	املال.	وقد	وصل	 قلق	يف	دوٍل	من	املحُفرتض	أن	تكون	محُ ووصل	إمجايل	الّدْين	العام	إىل	أكرث	من	%30	من	الّناجت	احمليّل،	وهذا	رمٌق	محُ

  زادت االعتماديّة على الّنفط في اإليرادات العامة، وارتفع سعر البرميل المطلوب 
لمعادلة الميزانياّت في كّل دول المجلس 
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	أّن	الوضع	قد	ال	يحُعترب	اكرثّيًا	عىل	 	الربميل	املحُتّطلب	ملوازنة	املزيانّية	يف	اإلمارات	إىل	85	دوالر	أمرييك،	وهو	رمٌق	عاٍل	نسبّيًا.	ويف	حني	جندحُ سعرحُ

املدى	القصري؛	إاّل	أّن	هذه	الوضعّية	ال	ميكن	هلا	أن	تسمتر	عىل	ما	هو	هيلع	عىل	املدى	البعيد،	خصوصًا	يف	ظّل	تفامق	اخللل	اإلنتايج	يف	دول	

	 ّصل	من	بيع	الّنفط	يف	أسواق	خارجّية	ما	انفّكت	أسعارها	تتقّلب،	فتتقلب	معها	اقتصادياتحُ املنطقة،	واملحُمتّثل	يف	تواصل	االعمتادّية	عىل	الّريع	احملحُ

املنطقة،	صعودًا	وهبوطًا.	ويف	هذا	الّسياق،	تبنّي	احلسابات	بأّن	هناك	فوارق	بني	إيرادات	الّصادرات	الفعلّية	واإليرادات	املحُعلنة	رمسّيًا	من	الغاز	

	إىل	تفسري،	خصوصًا	يف	ظّل	 والّنفط	تتعّدى	750	مليار	دوالر	عىل	مدى	الفرتة	من	2002	اىل	2011،	و	هذه	الفوارق	الفلكّية	يف	األرقام	حتتاجحُ

انتشار	الغطاء	املايل	الّنفيط	وانعدام	الّشفافّية	والّرقابة	هيلع.	

الخريطة الجيوسياسّية: الهّزات الوجوديّة
متاسك،	حيث	ال	يحُحمس	بفصلهام	وحتليلهام	عىل	حدة.	فانعدام	 					وليس	خباٍف	بأّن	اخلللنَي	الّسيايس	واالقتصادي	مرتبطان	بشلٍك	عضوي	محُ

	 الّشفافّية	والّرقابة،	والّتحمّك	بالرّثوة	الّنفطّية؛	جزٌء	ال	يتجّزأ	من	معلية	احتاكر	الّسلطة.	بل	إّن	أمهية	حتليل	أوجه	اخللل	بطريقٍة	”تاكفلّية“؛	تظهرحُ

	فْهم	هذا	 جلّيًا	عند	الّتطّرق	إىل	اخللل	األمين	واإلّتاكلّية	عىل	قوى	أجنبّية	غربية	لتأمني	امحلاية	الدفاعّية	والعسكرّية	لدول	املنطقة،	حيث	إّنه	يْصعبحُ

الّتواجد	العسكري	- والذي	وصل	يف	2011	إىل	حوايل	30	ألف	عنرص	أجنيب	- من	دون	الّتطّرق	إىل	الّنظام	الّسيايس	واالقتصادي	املحُهمين.	

د	الّثورات	العربّية،	ووصول	الّتغيري	إىل	مرص	 	املنطقة	يف	عني	العاصفة،	خاصًة	يف	ظّل	تصاعحُ 	احلديثة	عىل	الّصعيد	األمين؛	تضعحُ 					والّتحّوالتحُ

	 والمين،	باإلضافة	إىل	الوضع	املحُتأّزم	يف	سوريا،	وارتفاع	نربة	اخلالف	الّسيايس	بني	أقطاب	أنمظة	اخلليج	وإيران،	والتوّقعات	بأن	يدخَل	العراقحُ

	اخلريطة	اجليوسياسية	لملنطقة	عىل	صفيحٍة	 بقّوٍة	إىل	ساحة	املحُنتجني	الّرئيسيني	للّنفط	عىل	مدى	الّسنوات	القليلة	القادمة.	لّك	هذه	الّتطّورات	جتعلحُ

قوية،	وال	هرب	من	حقيقة	أّن	اخلليج	يمتركز	يف	عني	هذه	العاصفة.	وأكرث	ما	قد	يبعث	القلق	يف	هذا	 عرَّضة	ساخنة	هلّزات	”وجودّية“  تحّركة	محُ محُ

االجتاه،	هو	أّن	القرار	الهّنايئ	املحُتعّلق	بالوضع	األمين	يف	اخلليج؛	ليس	يف	يد	حاّكمه	وال	شعوبه،	بل	يحُْرمَس	عىل	بحُعد	آالف	الكيلومرتات،	مّما	يضع	

مبدأ	الّسيادة	الفعلّية	لملنطقة	حتت	املجهر.

	الّساكين	قد	يكون	العنرص	املجهول،	واملغفول	عنه	يف	املجمتع،	عىل	مدى	العقد	املايض،	فاألرقام	تحُبنّي	تفامق	اخللل	الّساكين	بشلٍك	 					اخلللحُ

2011	إىل	%48	من	إمجايل	الّساكن،	حسب	اإلحصاءات	الّرمسّية،	 الوافدين	يف	 الّثالثة	،	حت	وصلت	نسبة	 الّنفطّية	 الّطفرة	 هائل	يف	خضم	

	عىل	أّن	الوافدين	قد	أصبحوا،	أو	سيصبحون	عىل	مدى	الّسنوات	القادمة،	 واليت	عادة	ما	تحُقّلل	من	أعداد	الوافدين.	وهذه	الّنسبة	الّصاِدمة	تدلُّ

األغلبية	من	ساّكن	املجلس،	وألّول	مّرة	يف	تارخيه.	وعىل	الرمغ	من	بدء	بعض	الدول،	خصوصًا	الّسعودّية،	تنفيذ	حماوالٍت	وخطواٍت	جّدّية	لتغيري	

هذه	املعادلة،	إال	أّن	هناك	تساؤالٍت	جذرّية	حول	املهنجّية	املحُّتبعة،	ومدى	فاعلّيهتا	وإنسانّيهتا.	أّما	يف	بايق	الدول،	فيف	الوقت	الذي	ميكن	أن	نرصَد	

اخلطاَب	الَرمسي	الذي	يعرتف	باملشلكة؛	إال	أّن	اخللل	الّساكين	يبدو	آخذًا	يف	الّتفامق،	بل	إّن	أربع	من	دول	املجلس	(اإلمارات،	والبحرين،	ومعان،	

أخذت	يف	تطبيق	إسرتاتيجّيات	تفامق	اخللل	الّساكين	بشلٍك	رصحي،	بل	إّن	اخللل	الّساكين	حتّوَل	يف	إسرتاتيجّياهتا	إىل	مصدِر	طلٍب	 وقطر) 

اقتصادي،	يكون	عىل	الّدول	استقطابه،	ورمْس	رؤاها	حوله،	وتخسري	مواردها	له.	لقد	تبّنت	هذه	الدول	بناء	مشاريع	عقارّية،	ومدن	جديدة	مخّضة	

	هذه	املشاريع	جبلب	أكرث	من	4.3	مليون	قاطن	يف	هذه	الوحدات،	وهو	عدٌد	 وّجهة	يف	األساس	الستقطاب	املستمثر	األجنيب	وتوطينه	فهيا،	وتِعدحُ محُ

إْن	مّت	متكينه	فإّنه	يتعّدى	عدد	املواطنني	يف	هذه	الدول	جممتعًة.	

  تبّين الحسابات بأّن هناك فوارق بين إيرادات الّصادرات الفعلّية واإليرادات الُمعلنة 
رسمّيًا من الغاز والّنفط تتعّدى 750 مليار دوالر على مدى الفترة من 2002 الى 2011 

  الّتحّوالُت الحديثة على الّصعيد األمني؛ تضُع المنطقة في عين العاصفة، خاصًة 
في ظّل تصاُعد الّثورات العربّية 
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ملفات نموذجّية
					يستعىص	عىل	أّي	معل	حبيث	أن	يتطّرق	إىل	لّك	امللّفات	الشائكة،	والّزوايا	املتفّرقة	ذات	األمهية	احليوّية	يف	أوجه	اخللل	املزمنة	يف	املنطقة.	

	لنا	بالّتعّمق	يف	حتليلها	وتبعاهتا،	حيث	رّكزنا	يف	جزء	اخللل	السيايس	عىل	 وهلذا،	فقد	اخرتنا	يف	هذا	العمل	الرتكزَي	عىل	قضايا	حمّددة،	تحمسحُ

بل	 ملف	الّدساتري	يف	دول	املجلس،	والقوانني	الّنقابية،	وتطّورات	حقوق	اإلنسان.	أّما	يف	اخللل	االقتصادي؛	فمّت	تكريس	جزٍء	للعوائد	الّنفطية،	وسحُ

رصفها،	يف	مقابل	الرّتكزي	عىل	املشاريع	واملحُدن	العقارّية	الّضخمة	يف	اجلزء	اخلالص	باخللل	الّساكين.	وأخريا	وليس	آخرا،	رّكز	جزء	اخللل	

األمين	عىل	القّوات	العسكرّية	األجنبّية	املتواجدة	يف	املنطقة،	والوضع	األمين	املايئ	احلِرج	فهيا.	هذا	باإلضافة	إىل		رْصد	أمه	التطّورات	يف	لّك	

دولة	يف	املجلس	عىل	مستوى	لّك	وجه	من	أوجه	اخللل	املزمنة.	

	من	القضايا	الّشائكة	اليت	مل	يتطّرق	إلهيا	هذا	العمل	بشلٍك	مفصل.	فإْن	اكن	هذا	العمل	قد	رّكز	عىل	البنية	الّدستورّية	 				لكن،	تبىق	الكثريحُ

لألنمظة	احلامكة؛	فال	زال	من	املهم	الّتطّرق	إىل	حالة	الّتيارات	الّسياسّية	الّناشطة	يف	املنطقة،	وحتليل	رؤاها	وحتّراكهتا	ومطالهبا،	خاصة	فميا	

بل	مواجهة	أوجه	اخللل	املزمنة	األربعة.	وال	ميكن	اإلناكر	بأّن	شبح	االحتقان	والّتقسمي	الطائيف	واملناطيق	أصبح	خطرًا	 يتعّلق	بنظرهتا	حول	سحُ

رئيسّيًا،	وبدأ	يلوح	برأسه	يف	املنطقة،	مّما	يدفع	باحلاجة	إىل	الّتحليل	والّرصد	واملتابعة	الّدورّية	حت	نصل	إىل	فهٍم	أفضل	حول	طبيعة	وتكوين	

بل	مواجههتا.	 هذه	الظاهرة	وسحُ

	األمر	ينطبق	عىل	مستوى	اخللل	اإلنتايج-االقتصادي،	فقامئة	امللفات	اليت	ينقصها		الّتحليل	املهنيج	املحُعّمق	طويلة	جدًا،	مبا	فهيا	 					نفسحُ

تخشيص	ونقد	الّرؤى	الّتمنوّية	يف	لّك	من	دول	املجلس،	ونظام	الّتعلمي	عىل	مراحله	املحُتفّرقة،	وطبيعة	الّنظام	املرصيف،	ومعلية	اخلصخصة	وانفتاح	

الّسوق	اليت	طغت	عىل	املنطقة	يف	الّسنوات	العرش	األخرية،	وغريها	العديد	من	املواضيع	االقتصادّية	احليوّية	اليت	حتتاج	إىل	مْن	يدرهسا	بطريقٍة	

مهنجّية.	أّما	عىل	املستوى	األمين،	فتتعّدد	القضايا	الّشائكة،	من	وضعّية	الطاقة	يف	املنطقة،	إىل	حالة	االكتفاء	الّذايت	من	تصنيع	األسلحة	فهيا.	

لّحة،	مبا	فهيا	سوق	العمل،	وحتليل	نظام	الكفالة.	ويبنّي	هذا	الّنقص	الّشديد	يف	الّتحليل	املستقل	واملهنيج؛	 وتربز	يف	اخللل	الّساكين	عّدة	قضايا	محُ

كّثفة	ودورّية	لتتّبع	هذه	املواضيع	اجلوهرّية،	واليت	هلا	تبعات	جذرّية	عىل	مستقبل	دول	املنطقة	كلّك.	 احلاجة	املاسة	إىل	جهوٍد	محُ

بوادر المعالجة
	عن	القول	أّن	اهلدف	الهّنايئ	من	هذا	 					رّكز	هذا	االصدار	عىل	تقدمي	رْصٍد	وحتليل	أّويل	ملالحم	أوجه	اخللل	املزمنة	يف	دول	املنطقة،	وغينٌّ

	هذا	االصدار	الدوري	يف	 ستدامة	ألوجه	اخللل	املزمنة.	ويحمطحُ 	إىل	حلوٍل	واقعّية	وفّعالة	ومحُ الّرصد،	عىل	الّرمغ	من	صعوبة	هذا	اهلدف،	هو	الوصولحُ

أن	يكون	خطوة	أولّية	يف	هذا	االجتاه،	عن	طريق	الّتخشيص	املحُعّمق	والّدوري	والعيمل	ملاكمن	املشلكة.	وهذه	املهنجّية	بنفهسا؛	تحُعيط	بوادر	كيفّية	

معاجلة	املشالك	يف	دول	جملس	التعاون،	مفا	بينه	هذا	العمل	هو	ان:

همٌّ	ليك	يحُساعد	يف	توضيح	املشلكة	ومقاربهتا	بشلٍك	. 1 زمنة	جيب	الّتصدي	هلا،	وهذا	الّتقسمي	بنفسه	محُ هناك	عىل	األقل	أربعة	أوجه	خلٍل	محُ

يسري،	ولكن	غين	يف	نظرته.

	من	أوجه	اخللل	املزمنة؛	عىل	أهنا	قضية	مستقّلة،	وإىل	مجموعها	عىل	أهنا	جمّرد	مجموعة	من	املشالك	املشّتتة	. 2 من	اخلطأ	الّنظر	إىل	لكٍّ

تقاطعة	األبعاد،	ومتضافرة	 متاسكة،	محُ ّلل	أوجه	اخللل	مجيعًا	يف	إطار	وحدٍة	عضوّية	محُ وغري	املرتابطة	جوهرّيًا.	بل	إّنه	جيب	علينا	أن	حنحُ

العنارص.

إّن	املفتاح	ملعاجلة	أوجه	اخللل	املزمنة	البّد	وأن	يمكن	أولًا	يف	مواجهة	اخللل	الّسيايس،	وباألخص	يف	املشاركة	الفاعلة	لملواطنني،	ومه	. 3

األخشاص	املعنّيون	أساسًا	مبا	سيحصل	يف	املنطقة،	يف	رمْس	وصنع	واّتاذ	القرار.	
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بناء الّدولة الديمقراطّية: الّرؤية البديلة
	إىل	استبدال	أوجه	اخللل	 ما	يه	الّرؤية	البديلة	للواقع	احلايل	يف	دول	املجلس،	وما	يه	األهداف	اليت	نحمطحُ 	اجلوهري:  	الّسؤالحُ 					وهنا	يربزحُ

	ملواطنهيا	حقوق	وواجبات	املواطنة،	وتوّفر	هلم	أسس	األمن	والّتمنية	املحُستدامة.	 املزمنة	هبا؟	اجلواب	البدهيي	قد	يكون	يف	بناء	دولٍة	دميقراطّية،	تكفلحُ

					ومن	باب	الّطرح	األّويل؛	من	املمكن	تلخيص	مقّومات	هذه	الّدولة	يف	ثالثة	عنارص	رئيسية: الدميقراطية	واملواطنة،	الّتمنية	املستدامة،	والوحدة.	

					فالّدميقراطّية	املواطنة	يه	احلّل	والّنقيض	للخلل	السيايس،	واملفتاح	إىل	حّل	بايق	أوجه	اخللل	املزمنة	عن	طريق	محّتل	املواطنني	مسؤولية	

رمْس	مصريمه	بأنفهسم.	أّما	الّتمنية	املحُستدامة،	فهي	الّسبيل	للّتغلب	عىل	اخللل	االقتصادي	وتداعياته؛	من	خلٍل	ساكين،	وخلل	أمين	يف	تذبذب	

	الوحيد	ملعاجلة	اإلتاكلّية	العسكرّية	واألمنّية	عىل	اخلارج،	وذلك	من	جانب	دويالٍت	 أمه	موارد	احلياة	من	ماء	وغذاء	وطاقة.	وأما	الوحدة	فهي	اخليارحُ

صغرية،	ليس	هلا	ال	حول	وال	قوة	يف	تقرير	مصريها	حاليًا.	

يهبا،	مفا	هو	مفهوم	الّدميقراطّية	واملواطنة	حتديدًا،	وما	يه	اآللّية	لتطبيقها	يف	لّك	من	دول	 	تساؤالٍت	أكرث	مّما	جيحُ 					لكن	هذا	الّطرح	يستبطنحُ

زتايد	عىل	ريع	الّنفط؟	وهل	الوحدة	خياٌر	مرغوٌب	 املجلس	ذات	الرّتامك	الّتارخيي	املختلف؟	وما	هو	الّسبيل	إىل	الّتمنية	املحُستدامة	يف	ظّل	إدماٍن	محُ

من	شعوب	املنطقة،	وكيف	سيمّت	تطبيقه	يف	غضون	اخلالفات	احلالّية؟	

					ليست	هذه	اخلامتة	املاكن	املناسب	لإلجابة	عىل	هذه	االسئلة،	واليت	حتتاج	إىل	دراسٍة	مستفيضٍة	قد	تكون	مادًة	لعمل	آخر	يف	هذه	الّسلسلة	

	الطريق	إلخراجها	من	أوجه	اخللل	اليت	 من	األمعال	الّدورّية.	لكن،	مّما	ال	شك	فيه	أن	املنطقة	حباجٍة	ملّحٍة	إىل	مهنج	ورؤيٍة	جديدٍة	وشاملة،	ترمسحُ

خرَي	خطوة	وبداية	يف	هذا	الطريق.	مؤّخرًا،	قام	الكيان	الصهيوين	بكتابة	”ارسائيل	2020“461،	 تعيشا.	وقد	تكون	املراقبة	والفهم	من	”أعدائنا“ 

ويه	خطة	تفصيلّية	السترشاف	مستقبل	إرسائيل،	وضعها	250	خبريًا	إرسائيلّيا	من	خمتلف	املؤّسسات	الّرمسّية	واألاكدميّية	يف	داخل	إرسائيل	

واجلاليات	الهيودّية	يف	العامل،	وهدف	اخلطة	هو	الّتقابل	ما	بني	مواردها	وأصوهلا	االقتصادّية،	وموضعها	اجلغرايف،	وأهدافها	الوطنّية.

تبت	بسواعد	وطنّية	من	إرسائيل	يف	األساس،	 زّي	هذه	اخلطة	عن	ما	قامت	به	أغلب	دول	املنطقة	من	رؤى	اقتصادّية؛	هو	أّن	هذه	اخلطة	كحُ 					وما	ميحُ

أن	يقوم	أجانب		من	غري	مواطين	الّدولة	برمس	الّرؤّية	الوطنّية	لدول	اخلليج،	 ومل	تعمتد	عىل	خرباء	أجانب	لكتابهتا.	وإّنه	من	”املضحك	املبيك“ 

وأن	يمّت	الّدفع	إلهيم	خسّيًا	يف	سبيل	ذلك	أيضًا.	املزية	الّثانية	يف	إرسائيل	تمتّثل	يف	املشاركة	الواسعة	من	خرباَء	مّثلوا	االهمتامات	اإلرسائيلّية	

املتفّرقة	اكفة،	ومّت	نرشها	للعلن،	عىل	عكس	الّرؤى	يف	دولنا،	واليت	عادًة	ما	تبىق	رّسّية،	وال	يمّت	الّنرش	مهنا	إىل	املأل	إاّل	املانشيتات	اإلعالمّية	

	إىل	الّتفصيل.	 اليت	تفتقرحُ

					ولن	يبدأ	هذا	العمل	من	عدم	إْن	مّت	تطبيقه	يف	اخلليج،	فسيكون	من	املهّم	استشفاء	الِعرب	من	الّتجارب	الّسابقة.	ومّثة	إسرتاتيجّية	سابقة	

املالحم	العامة	إلسرتاتيجّية	الّتمنية	يف	إطار	احتاد	أقطار	جملس	 ت	مبهنٍج	مماثل،	ومحتل	عنوان	”حنو	إسرتاتيجية	بديلة	للّتمنية	الّشاملة:  رمسحُ

التعاون	وتاكملها	مع	بقية	األقطار	العربّية“.	فقد	طلبت	األمانة	العامة	ملجلس	الّتعاون	يف	ندوٍة	عقدهتا	يف	الّشارقة	العام	1983،	من	املشاركني	يف	

	فيه	خطط	التمنية	يف	إطار	تاكمل	الّدول	األعضاء.	ويف	أواخر	العام	1983	أقّرت	الّندوة	الّثانية	يف	البحرين	 الّندوة	إجياَد	إطار	إسرتاتيجي	تعملحُ
http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=558&h=1	461

  بناء دولٍة ديمقراطّية، تكفُل لمواطنيها حقوق وواجبات المواطنة، وتوّفر لهم 
أسس األمن والّتنمية الُمستدامة 

  قام الكيان الصهيوني بكتابة “اسرائيل 2020”، وهي خطة تفصيلّية الستشراف 
مستقبل إسرائيل 

http://www.caus.org.lb/Home/publication_popup.php?ID=558&h=1
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	العمل	بعنوان	»مرشوع	املالحم	العامة	إلسرتاتيجية	الّتمنية	والّتاكمل«.	مكا	نحُرّش	الّنص	يف	املجلة	الّدورّية	 بعد	املناقشة؛	الوثيقَة	اليت	قّدمها	فريقحُ

الّصادرة	عن	املجلس	”لتعاون“،	وقّدمت	األمانة	العامة		بدورها, هذا	املرشوع	إىل	اجمتاع	وزراء	الّتخطيط	يف	املجلس	يف	مطلع	العام	1984, حيث	

مّت	رفضه،	وبذلك	أحُسدَل	الّستار	عىل	ذلك	اجلهد	األهيل- الّرمسي	املحُشرتك،	والذي	مع	األسف	مل	تكن	وراؤه	مجاعة	أهلّية	تدعو	له،	وتطالب	به	بعد	

إزاحته	من	الّتداول	الّرمسي	.

ِضع	هذا	املرشوع	- أو	غريه	من	مشاريع	اإلصالح	والوحدة	والّتمنية	- مْوضع	الّتنفيذ،	ملّا	وجدنا	دولنا	تسري	يف	مسار	»منط	تمنية	 					رمّبا	لو	وحُ

	اليوم	فهيا،	 تتفامقحُ من	خلل	ساكين	وخلل	اقتصادي	وخلل	أمين	وخلل	يف	العالقة	بني	احلامك	واحملكوم-  الّضياع«،	حيث	أوجه	اخللل	املزمنة	- 

دقة	هبا.	 عن	مساٍر	يؤّدي	إىل	وحدة	املنطقة	من	أجل	مواجهة	املخاطر	احملحُ بعد	ثالثة	عقود	-  وتفرض	عىل	أهلها	املحُترّضرين	البحَث	من	جديٍد		- 

وقد	يكون	من	املهم	وْضع	إسرتاتيجّيٍة	مماثلة	عىل	مدى	السنوات	القادمة	الستشفاء	ما	يه	املتغرّيات	واملتطّلبات	اليت	تواجهها	املنطقة	عىل	مدى	

السنوات	القادمة،	وكيفّية	مواجههتا،	يف	سبيل	إعادة	بناء	الّدولة	عىل	أسٍس	سلمية،	عىل	أن	تتوافر	اآللّيات	اليت	تضمن	تفعيلها	بشلٍك	سلمي.

				و	أملنا	هو	أن	يكون	جهدنا	هذا	وغريه	من	اجلهود؛	قادرة	عىل	العمل	من	أجل	اإلصالح	اجلذري،	وصوال	إىل	الوحدة،	وبدء	معلّية	الّتمنية	

املحُنتظرة.	

  العمل من أجل اإلصالح الجذري، وصوال إلى الوحدة، وبدء عملّية الّتنمية 
الُمنتظرة. 
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