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فريق العمل

عمر هشام الشهابي

بحريني من املحرق. يعمل مديراً عاماً ملركز 
الخليج لسياسات التّنمية، وعضو مجلس 

األمناء فيه. ُمحارض يف جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا بالكويت. حصل عىل الدكتوراة  

يف االقتصاد من جامعة اكسفورد، وعمل يف 
البنك وصندوق النقد الدوليني، ورشكة مكنزي 

 University College االستشارية، ومحارضاً يف
Oxford. صدر له مؤخرا كتاب »اقتالع الجذور: 

املشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاين يف 
دول مجلس التعاون«. عمل محّرراً ومنّسقاً عاّماً 

لهذا االصدار. باإلمكان التواصل معه يف تويرت 
@omaralshehabi عىل

 

أحمد عبداهلل عسبول 

محلل ابحاث يف مركز الخليج لسياسات 
التنمية، حاصل عىل بكالوريوس يف اإلقتصاد 

من  الجامعة األهلية يف البحرين وعضو جمعية 
اإلقتصاديني البحرينية. عمل كباحث يف القسم 
اإلقتصادي يف هذا االصدار. باإلمكان التواصل 

معه عرب 
 Ahmed.asbool82@gmail.com

@aasbool وعرب تويرت

محمود نجيب المحمود 

محلل أبحاث يف مركز الخليج لسياسات التنمية. 
حاصل عىل ماجستري يف العالقات الدولية من 
الجامعة األمريكية يف واشنطن و بكالوريوس 

يف األدب األنجليزي و الدراسات األمريكية من 
جامعة البحرين، و حائز عىل منحة فولربايت. 

عمل يف هذا اإلصدار كمحرر للقسمني السيايس 
واألمني وعىل ملفي الشقاق املجتمعي 

واملستجدات السياسية يف البحرين. باألمكان 
@almahmood181 التواصل معه عرب تويرت

 
دالل سوارالذهب

محللة ابحاث يف مركز الخليج لسياسات 
التنمية, حاصلة عىل املاجستري يف ادارة الصحة 

و السالمة و البيئة من جامعة ساوث ويلز 
)University of South Wales( يف بريطانيا 

عام 2009. عملت كمحرر مساعد يف هذا 
اإلصدار. باإلمكان التواصل معها عرب الربيد 

اإللكرتوين:
 dalal.wadeisa@gmail.com

 

نورة محمد الحسن  

محلل أبحاث يف مركز الخليج لسياسات التنمية. 
حصلت عىل املاجستري يف االقتصاد من جامعة 
الكويت. عملت يف مؤسسة البرتول الكويتية و 
 AlWatan اإلدارة املركزية لإلحصاء و جريدة

Daily السابقة. عملت يف هذا اإلصدار كمحرر 
للقسمني االقتصادي والسكاين وعىل ملفي 

تشابك املال والسلطة والتطورات اإلقتصادية 
يف الكويت.  باإلمكان التواصل معها عرب الربيد 

alhasan.noorah@gmail.com :اإللكرتوين

احمد العوفي

طالب دراسات عليا يف الجامعة األمريكية 
بواشنطن, حاصل عىل شهادة الباكالوريوس 

يف علم اإلجتامع من جامعة امللك عبد العزيز 
بجدة. عمل عىل ملف العالقات الخليجية 
املرصية يف القسم االمني من هذا االصدار. 

asofi.m@gmail. باإلمكان التواصل معه عرب
@ahmedalowfi وعرب تويرت com

mailto:Ahmed.asbool82@gmail.com
mailto:dalal.wadeisa@gmail.com
mailto:alhasan.noorah@gmail.com
mailto:asofi.m@gmail.com
mailto:asofi.m@gmail.com
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احمد عباس علي
 

مصمم جرافييك يف جامعة الخليج للعلوم و 
التكنولوجيا، الكويت. حاصل عىل بكالوريوس 

يف الوسائط املتعدده من جامعة الخليج للعلوم 
و التكنولوجيا و دبلوم يف علوم املحاسبه. ساهم 

و شارك بالعديد من الحمالت الدعائيه من 
ابرزها مٔومتر Connect NYP لتواصل اصحاب 
املشاريع املتوسطه و الصغريه يف الكويت. عمل 

عىل تصميم البحث و تنسيقه. للتواصل معه 
@AhmedAAMohammed :عرب تويرت

جاسم خالد السعدون

باحث اقتصادي و مؤسس مجموعة الشال 
يف الكويت. حاصل عىل ماجستري يف االقتصاد 

القيايس من جامعة كولورادو )بولدر(. له 
العديد من البحوث والدراسات االقتصادية، مبا 
فيها كتايب “مناخ األزمة وأزمة املناخ” و”رسالة 
اىل عاقل” باالشرتاك مع عيل خليفة الكواري. 

عمل عىل الخامتة يف هذا اإلصدار.

خلود ابراهيم   

تأيت خلود من القطاع املرصيف، حيث عملت يف 
مجال األستثامر املرصيف لعدة سنوات. محارضة 

يف االقتصاد واالستثامر. حصلت عىل شهادة 
املحلل املايل املعتمد من من قبل معهد املحللني 

املاليني يف الواليات املتحدة األمريكية.  عملت 
عىل ملف القطاع املرصيف يف القسم االقتصادي 

من هذا اإلصدار.

خليل يعقوب بوهزاع 

صحفي من البحرين مهتم بالشؤون العاملية 
والنقابية وقضايا العاملة املهاجرة، حاصل 

عىل درجة البكالوريوس يف القانون، والدبلوم 
املشارك يف املحاسبة من جامعة البحرين، تنقل 

يف العمل بني القطاع الخاص والعام، وعمل 
صحفياً ومراسالً يف عدد من الصحف البحرينية 

والعربية. له مساهامت وكتابات متنوعة يف 
الشأن العاميل والنقايب والسيايس والشبايب، 

 Labour( ويكتب بشكل غري منتظم يف مدونته
Times(. باإلمكان التواصل معه يف تويرت عىل

@khalil_bohazza 

 

سعد هشام الشهابي

طالب دكتوراه من البحرين  يف كلية كنجز 
جامعة لندن. يتمحور بحث الدكتوراه حول 

تطور العالقة بني الحكومة و التجار يف الكويت 
من مرحلة ما قبل االستقالل اىل الغزو العراقي 
يف سنة 1990 . حصل عىل شهادة املاجستري 

من كلية بريكبك جامعة لندن يف االعامل 
الدولية و ايضا عىل شهادة البكالوريوس من 

كلية جولدسميث جامعة لندن يف السياسة و 
االقتصاد.  عمل عىل جزء التطورات السياسية يف 

الكويت يف هذا االصدار. 

سعيد بن محمد الصقري 

عضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية 
العامنية. كام انه محارض غري متفرغ يف الجامعة 

العربية املفتوحة - فرع عامن. حصل عىل 
الدكتوراه يف االقتصاد يف العام 2010م من 

مركز الدراسات االقتصادية االسرتاتيجية بجامعة 
فكتوريا باسرتاليا وعىل املاجستري يف العلوم 

واالقتصاد املايل من جامعة بوسطن بالواليات 
املتحدة االمريكية يف سبتمرب 2000م.

عمل محارضا يف كلية الدراسات املرصفية 
واملالية ومركز الدراسات الدولية يف سلطنة 

عامن ، وله عدة دراسات منشورة يف العالقة 
بني املوارد الطبيعية والتنمية وساهم بالعديد 
من األوراق يف كثري من الندوات واملؤسسات 
الدولية مثل مركز دراسات الخليج يف جامعة 

كامربيدج. عمل عىل الجزء االقتصادي املتعلق 
بعامن يف هذا االصدار.
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سمية علي الجزيري 

باحثة من البحرين ومحللة اقتصادية 
ومالية للقطاع املرصيف يف دول مجلس 
التعاون. حائزة عىل جائزة الشيفنينغ 

)Chevening( للمنح الدراسية من اململكة 
املتحدة لتحضري شهادة املاجستري. حصلت 
عىل شهادة املاجستري يف اإلقتصاد السيايس 

 Sussex( العاملي من جامعة ساسيكس
University( يف بريطانيا العام 2011 

وشهادة الباكالوريوس يف اإلقتصاد والعلوم 
 McGill( السياسية من جامعة ميجيل

University( يف العام. عملت عىل جزء 
التطورات اإلقتصادية يف البحرين يف هذا 

االصدار. ميكنكم التواصل معها يف تويرت عىل: 
@SumayaAJ

علي الصفار 

كاتب وباحث اقتصادي. حصل عىل 
البكالريوس يف تخصيص املحاسبة واإلقتصاد 
 Pennsylvania من جامعة والية بنسلفانيا

State University. موظف يف خط إدارة 
املواد يف رشكة أرامكو البرتولية. شارك يف 
كتاب “يف معنى العروبة” بورقة بعنوان 

“التنمية املستقلة عربياً”. عمل عىل جزء 
التطورات اإلقتصادية يف السعودية يف هذا 

اإلصدار.

علياء كامل الصالح

Gulf Researcher  مدير تنفيذي برشكة
لخدمات البحث. حاصلة عىل درجة 

املاجستري من جامعة ووريك يف بريطانيا، 
وعملت يف رشكة شل للنفط والغاز و رشكة 
يس آر إي العاملية لالستشارات. لديها خربة 

واسعة يف مجال األبحاث واالستشارات 
االدارية يف منطقة الخليج والرشق األوسط 
حيث عملت مع كربيات الرشكات الخاصة 
واملؤسسات الحكومية يف قطاعات النفط 

والغاز والتعليم والتكنولوجيا والتنمية 
االقتصادية.عملت عىل ملف قطاع النفط 

والغاز يف القسم اإلقتصادي من هذا اإلصدار.

فاطمة الهاشمي

حاصلة عىل بكالوريوس يف االقتصاد 
والدراسات الدولية من الجامعة األمريكية 

يف واشنطن. عملت من خالل دراستها 
كباحثة مساعدة يف العديد من مراكز ابحاث 

يف واشنطن منها معهد بروكينجز و معهد 
الرشق األوسط ومركز ستمسون. تتمركز 

اهتامماتها حول قضايا التنمية االقتصادية 
والعالقات الدولية يف العامل العريب واالسالمي. 

عملت عىل جزء التطورات السياسية 
يف اإلمارات يف القسم السيايس من هذا 

االصدار. باإلمكان التواصل معها عرب تويرت 
@falhashe

محمد بن مستهيل الشحري

كاتب وناشط ثقايف وحقوقي. يعد الطروحة 
الدكتوراة يف جامعة تونس. عمل عىل الجزء 

السيايس املتعلق بسلطنة عامن. باإلمكان 
للتواصل معه عرب

mohmed_shahri@yahoo.com و 
@alshahri_mohmedعربتويرت

مرزوق النصف 

باحث اقتصادي يف رشكة الشال لالستشارات 
يف الكويت، حاصل عىل ماجستري االقتصاد 

من جامعة ماساتشوستس األمريكية. 
عمل عىل ملف  الرؤى االقتصادية يف 

القسم اإلقتصادي من هذا االصدار. الربيد 
m.alnusf@gmail.com :اإللكرتوين

mailto:mohmed_shahri@yahoo.com
mailto:m.alnusf@gmail.com


7

ناصر بن غيث 

باحث يف التكتالت االقتصادية الدولية ومحارض 
سابق يف جامعة السوربون – أبوظبي , حصل 

 University of عىل شهادة الدكتوراة من
 WTO:الربيطانية. صدر له كتاب  Essex

 DECISION-MAKING PROCESSES:
 MULTILATERALISM VERSUS

REGOINALISM
ميكن التواصل مع الكاتب  عن طريق اإلميل  
admin@binghaith.net أو عن طريق تويرت

n_binghait@ .عمل عىل جزء التطورات 
اإلقتصادية يف اإلمارات يف هذا اإلصدار.

 

هبة يوسف القاعوري

قائدة فريق قسم تطبيقات الحاسوب يف 
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حاصلة 

عىل بكالوريوس يف نظم املعلومات والحوسبة 
من الجامعة العربية املفتوحة يف الكويت عام 
2007، عملت كمخرجة الكرتونية لإلصدار. 

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

هاشم عبداهلل الرفاعي

بكالوريوس قسم اإلعالم جامعة عبدامللك 
عبدالعزيز 2009، ومقبل حاليا عىل دراسة 

املاجستري يف علم االجتامع. مهتم باإلصالح 
الثقايف واملعريف وقضايا الشأن العام. باإلمكان 

التواصل معه عربhashem@utexas.edu عمل 
عىل جزء التطورات السياسية يف السعودية يف 

هذا اإلصدار.

 وفيق قانصوه  

 حاصل عىل بكالوريوس يف إدارة األعامل من 
جامعة ساوث بانك يف لندن. عمل صحافياً 

ومدير تحرير يف عدد من الصحف العربية، من 
بينها “الحياة” اللندنية، و”األخبار” اللبنانية. 

عمل عىل التحرير اللغوي وإعادة الصياغة 
يف هذا االصدار. ميكن التواصل معه عرب 

wkanso@al-akhbar.com

مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه 

هو دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية والدول األعضاء فيه، وذلك يف إطار الهوية العربية - 

اإلسالمية الجامعة لشعوب املنطقة. يختص املركز برصد ودراسة 

اوجه الخلل املزمنة يف دول املجلس التعاون، واملتمثلة يف الخلل 

السكاين و الخلل االقتصادي و الخلل السيايس و الخلل األمني، 

بهدف املساهمة يف تحقيق تطلعات شعوب املنطقة املتمثلة يف 

الدميقراطية والوحدة والتنمية . وبإمكانكم التعرف عىل املزيد حول 

املركز عرب موقعه: 

www.gulfpolicies.com

twitter: @gulfpolicies

مجلس األمناء

علي خليفة الكواري 

باحث من قطر يف شؤون االقتصاد والدميقراطية، وله العديد من 

املؤلفات والدراسات فيها. حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد من 

جامعة درهام. رئيس مجلس امناء مركز الخليج لسياسات التنمية. 

آخر اعامله هي تحرير وتنسيق  كتاب »الشعب يريد االصالح يف 

قطر... ايضا« و«السياسات العامة والحاجة لإلصالح يف دول مجلس 

التعاون«.
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وزير كويتي سابق يف وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، وقبلها يف 

وزارة االوقاف والشؤون االسالمية. حاصل عىل شهادة الدكتوراة يف 

العلوم السياسية من جامعة اكسرت. 
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1. مقدمة: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة

يركز هذا اإلصدار عىل رصد وتحليل أوجه الخلل املزمنة يف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نلخصها يف الخلل السيايس، 

والخلل اإلقتصادي، والخلل األمني، والخلل السكاين. ومبا أن النسخة األوىل من هذا اإلصدار الدوري ركزت عىل تعريف أوجه الخلل 

املزمنة األربعة1، فإننا نركز يف هذه النسخة الثانية عىل تفصيل حاالت معينة من أوجه الخلل املزمنة. وقد إخرتنا أن يكون محور 

هذا اإلصدار موضوعني رئيسيني ومرتابطني، وهام حالة الشقاق املجتمعي يف دول الخليج كظاهرة من الخلل السيايس، باإلضافة إىل 

ترابط  املال والسلطة كإحدى إنعكاسات الخلل اإلقتصادي.

واملتتبع لشأن املنطقة يالحظ تصاعد وترية هاتني الظاهرتني بوضوح. فبات  بارزاً تهديد شبح الشقاق املجتمعي لنسيج دول 

املجلس، الناتج عن تزايد حدة اإلنقسامات السياسية بناء عىل الطائفة أو اإلثنية أو  القبيلة، أو غريها من الهويات الفرعية، 

حتى أصبح خطر اإلحتقان األهيل واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول املنطقة. يف مقابل هذا الشقاق املجتمعي، فإن سمة بارزة يف 

اقتصاديات دول املجلس هي ترابط املال والسلطة، وتركز الرثوات الخاصة والنفوذ السيايس يف فئة صغرية من األفراد. وهكذا بات 

الشقاق والتصادم عىل املستوى السيايس-املجتمعي، يقابله تشابك ومتركز يف النفوذ والسلطة عىل املستوى السيايس-اإلقتصادي. 

وقلام تم رصد  وتحليل هاتني الظاهرتني عىل مستوى دول الخليج، ولذلك إخرتنا جعلهام محور الحديث يف هذا اإلصدار.

وال يعني الرتكيز عىل هذين املحورين إهاملنا لبقية أوجه الخلل املزمنة يف املنطقة، فكام كان الحال يف اإلصدار السابق، يتوزّع هذا 

العمل عىل أربعة أقسام رئيسية، يُركّز كلٌّ منها عىل واحٍد من أوجه الخلل املزمنة والتطورات املتعلّقة به، وخالل الفرتة الزّمنيّة 

التي يعني بها االصدار يف عامي 2013 و2014. فنفرد ملفات معمقة يف كلٍّ من األجزاء األربعة تتطرُّق إىل حالٍة معينة من 

الخلل محّل الّدراسة، والرتكيز عىل تحليله بشكل منهجي. فنخصص ملّفاً ملناقشة القوانني املتعلقة بحرية تنظيم املجتمع املدين يف 

قسم الخلل السيايس، باإلضافة إىل ملف لتحليل الطائفية كنموذج ألحد حاالت الشقاق املجتمعي. ونفرد أجزاء منفصلة ملناقشة 

التطورات السياسية يف كل دولة من دول املجلس عىل مدى عامي 2013 و2014، مولني تركيزاً خاصاً ألوجه الشقاق املجتمعي يف 

كل دولة، زائداً مناقشة أهم التطورات السياسية املحلية يف الفرتة الزمنية املحددة.

أما قسم الخلل اإلقتصادي، فباإلضافة اىل امللف املعني بتحليل الرتابط بني املال الخاص والسلطة السياسية، فإننا نفرد ثالثة 

ملفات أخرى ملناقشة الرؤى اإلقتصادية والتنموية لدول املجلس، والقطاع املرصيف، وقطاع النفط والغاز. وكام جرت العادة، فإننا 

1 للمزيد من التفاصيل، راجع النسخة األوىل من هذا اإلصدار: عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، )بريوت: منتدى املعارف، 2014(.
>https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475&Itemid=455< 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475&Itemid=455
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نخصص قسامً ملناقشة التطورات اإلقتصادية يف كل دولة عىل مدى عامي 2013 و2014، حيث يدور محور الحديث حول أهم 

املستجدات فيها، باإلضافة إىل تحليل أوجه تشابك املال والسلطة يف كل من هذه الدول. 

يتطرق قسم الخلل األمني إىل عالقة دول ومواطني الخليج مع األطراف السياسية الرئيسية يف جمهورية مرص الشقيقة، مولني 

العالقة مع جامعة اإلخوان املسلمني إهتامما خاصأ. وأخرياً وليس آخراً، يدور محول الحديث يف قسم الخلل السكاين عىل تحليل 

ظاهرة "الكفالة"  التي تنظم العالقة ما بني الدولة واملوطنني والوافدين يف دول املجلس، هذا باإلضافة إىل تحليلنا لإلحصائيات 

الرسمية واملستجدات املتعلقة بالخلل السكاين  خالل عامي 2013 و2014.

وعمق أوجه الخلل املزمنة يف الخليج وتجّذرها، ومصرييّة املتغرّيات املرتتبة منها؛ تفرُض علينا فتح النقاش حولها بشكل علمي 

ومنهجي. ونظراً لحّدة وتضارب اآلراء والخواطر حول هذه املواضيع الحيوية، فإنّنا نلتمس من القارئ رحابة الصدر ومقاربة ما 

يطرح يف هذا اإلصدار من باب الجدلية العلمية، ومن هذا املنطلق نرّحُب بأيّة مشاركاٍت أو تعليقات حول محتوى هذا االصدار. 

فمن الطبيعي أّن عمالً كهذا سيُصيب البعض، ويجانب الصواب يف البعض اآلخر.  وقد حاولنا يف طرحنا االلتزام مبنهج املهنيّة 

العلمية، والّنابع - أساساً - من حسٍّ وطنّي هّمُه األّول هو أهل الخليج. ويف الوقت ذاته، فال ميكننا إدعاء الحياد الكيل واملوضوعية 

الشاملة، فإنّه مقدر ألّي طْرح أن يأيت من وجهة نظٍر معيّنة، والتي نأمُل هنا أنّها تعكس هموَم أهل الخليج الطّامحة إىل بناء 

مجتمع قوامه دولة الوحدة والّدميقراطيّة والتّنمية.

وكام كان الحال يف اإلصدار األول، فإن هذا العمل يرتكز يف إعداده عىل مساهامت أكرث من عرشين باحثاً ومختصاً من دول 

الخليج، انطالقاً من مبدأ أن "أهل مّكة أدرى بشعابها"، وأّن أهل املنطقة هم املعنيّون - يف نهاية املطاف - بتبعات ما يحصل لها، 

حيث تجمعهم وحدة األرض واملصري. وواجب عيل أن أشكر كّل الذين ساهموا يف إنجاز هذا العمل، مقّدراً  جهودهم ودورهم يف 

استكامل أعمدته. وأمتنى أن يُحّقق الفائدة واملتعة لك القارئ العزيز، كام كان لنا يف إعداده.

عمر هشام الشهايب

املحرر واملنسق العام
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2 . الخلل السياسي

2.1 مقدمة: الخلل السياسي في ظل الشقاق المجتمعي وتقنين المجتمع 
المدني

يتسم الخلل السيايس يف دول مجلس التعاون بالعالقة غري املتكافئة بني السلطة السياسية واملجتمع، حيث تنفرد العوائل الحاكمة 

بالتحكم يف املوارد الطبيعية وُصنع القرار السيايس، ليغيب، عىل هذا األساس، مبدأ املواطنة الكاملة القامئة عىل تساوي الحقوق 

والواجبات بني جميع املواطنني. بل تُطالب السلطة السياسية بقبوِل غري مرشوط بهذا العقد اإلجتامعي )أو ما يُسمى بالوالء(، 

مبقابل الحصول عىل إمتيازات حرصية للمواطن، أي حصة من ريع النفط.2

يركز قسم الخلل السيايس من هذا اإلصدار عىل موضوع الشقاق املجتمعي، والذي نعرفه كاالنقسامات الفئوية مثل اإلنتامءات 

املذهبية واملناطقية واإلثنية وغريها، بإعتباره )أي الشقاق املجتمعي( إحدى العقبات التي قد تعرقل أي جهود ترمي إىل إصالح 

الخلل السيايس يف دول مجلس التعاون. اوال، لقد قمنا بإعداد ملًفا معمًقا يركز عىل تحليل هذا املوضوع. ثانيًا، قمنا بالتطرق اىل 

الرتكيبة اإلجتامعية و وصف وتحليل حاالت الشقاق البارزة يف أقسام املستجّدات السياسية يف كل دولة، ذلك إلعطاء نبذة عن شكل 

التوترات الفئوية القامئة يف دول املجلس، إن وجدت، مع مراعاة خصوصية كل حالة. ففي البحرين، عىل سبيل املثال، نجد أن حالة 

الشقاق املجتمعي تتمحور بشكل أسايس حول اإلنقسام املذهبي الذي أصبح سمة بارزة يف األزمة السياسية القامئة يف البالد. أما يف 

الكويت، وعىل الرغم من وجود توترات طائفية، يربز إنقسام آخر مبني عىل "الحرض" يف مقابل "البدو". وعىل هذا املنوال تختلف 

حاالت الشقاق يف حدتها وطبيعتها من بلد إىل آخر، مع تواجد سامت التشابه فيام بينها أيضا.

وقد ركّزنا عىل الحالة الطائفية يف امللف املعمق كأحد مناذج الشقاق املجتمعي حيث تناولنا الجدلية القامئة بني التعصب الفئوي 

من جهة ومبدأ املواطنة الكاملة من جهة أخرى، والذي ميثل الحجر األساس إلصالح الخلل السيايس. وقد إخرتنا أن نركز جهودنا عىل 

 )random sample( التعرف عىل وجهة نظر مواطني دول املجلس حول الحالة الطائفية عن طريق إستطالع للرأي لعيّنة عشوائية

ملواطني السعودية والبحرين والكويت وعامن. يهدف هذا اإلستطالع لرصد ردود املشاركني حول املسائل اإلقليمية واملحلية البارزة 

يف املنطقة ومن ثم تحليل إجابات العينة مع األخذ بعني اإلعتبار اإلنتامءات السائدة، مبا فيها اإلنتامء الوطني واملذهبي والسيايس. 

2  املصدر نفسه.
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وتشري النتائج إىل أن هناك ترابطًا بني الهوية الطائفية واآلراء السياسية، األمر الذي يدعو إىل إعارة اإلنتباه لحاالت الشقاق 

املجتمعي يف دول املجلس وتداركها يف سبيل تكريس الهوية الوطنية بني املواطنني بناًءا عىل املواطنة الكاملة للجميع.

أما بالنسبة للملف املعمق اآلخر يف القسم السيايس، فريكز عىل تحليل املجتمع املدين والقوانني التي تؤطر طبيعته ونشاطاته يف 

دول مجلس التعاون. لقد كرث الحديث مؤخرًا عن املجتمع املدين كأحد دعائم املجتمع الرئيسية التي قد متثل مختلف الفئات يف 

املجتمع وتساهم يف مبدأ حل النزاعات سلميا، والتعايش بني هذه الفئات، إضافة إىل لعبه دور القوة املقابلة للدولة التسلطية. 

ولكن كل هذه اإلمكانيات ترتكز عىل وجود مساحة كافية من الحرية واإلستقاللية ملنظامت املجتمع املدين. لذا تناولنا الفضاء 

القانوين التي تسبح فيه منظامت املجتمع املدين يف كل من دول املجلس، و مساحة الحيز الذي يسمح بنشوء هذه املنظامت 

وقيامها بنشاطاتها بشكل  مستقل عن السلطة السياسية.
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2.2 حرية التجمع في الخليج... وفقًا لما ينّظمه القانون

يستعرض هذا القسم الترشيعات املنظّمة لحق تأسيس مؤسسات املجتمع املدين، كجمعيات النفع العام أو الجمعيات األهلية، 

بحسب ما تتنوع الترشيعات الخليجية يف تسميتها، من دون التوسع يف تناول حرية التجمع بالنسبة إىل التنظيامت السياسية أو 

النقابات، كونهام موضوعني سبق أن نوقشا يف اإلصدار السابق. وتأيت أهمية مناقشة املجتمع املدين يف دول مجلس التعاون من 

كونه ذلك الفضاء من املؤسسات غري الربحية، وغري الحكومية، والتطوعية الواقعة يف وسط املجتمع، أي بني السلطة والشعب. يعترب 

مجال املجتمع املدين واسع إىل درجة أنه يشمل مختلف القطاعات الحقوقية واملطلبية، مبا فيها النقابات والجمعيات التعاونية 

والهيئات الخريية واألندية الثقافية والرياضية.

ويرى الكثري من الباحثني3 يف مجال علم اإلجتامع أن طبيعة املجتمع املدين تستلزم إخراج التنظيامت السياسية من دائرته، كونها 

تسعى إىل الوصول إىل الحكم يف ظل األنظمة الدميقراطية القامئة عىل التداول السلمي للسلطة، وهي بذلك تحل محل الحزب 

القديم لتامرس دور الحزب الحاكم، وبالتايل تنتفي عنها صفة "املدنية". ويثري إستثناء التجمعات السياسية من نطاق املجتمع املدين 

تساؤالت حول طبيعة التجمعات السياسية، إن وجدت، يف الخليج العريب، حيث األنظمة السياسية قامئة عىل الوراثة، وال تعرتف، يف 

أغلبها، باإلنتخابات الحرة والدميقراطية حتى عىل مستوى العمل البلدي.4

وتعود بدايات عمل املجتمع املدين يف الخليج إىل العرشينيات من القرن املايض. وقد كانت بدايات خجولًة، ويغلب عليها الطابع 

الثقايف والخريي، مثل الجمعية الخريية العربية التي تأسست يف الكويت عام 1913، والنادي األديب الذي تأسس يف البحرين عام 

1919، ويف الكويت عام 1922.

والبحث يف املجتمع املدين يف دول الخليج العريب، يُحتم علينا الغوص يف القوانني والترشيعات التي تُنظم عمله للوقوف عىل 

املساحة التي ينشط فيها، وذلك باإلحتكام إىل ما تنص عليه املعايري الدولية يف هذا اإلطار، وأهمها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. فاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف شطري املادة العرشين منه ينص عىل أنه 

"لكل شخص حق يف حرية اإلشرتاك يف اإلجتامعات والجمعيات السلمية"، و"ال يجوز إرغام أحد عىل اإلنتامء إىل جمعية ما."

فيام تأيت نصوص العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية موضحة ملا جاء يف املادة اآلنفة الذكر، حيث تنص املادة 21 منه 

عىل: "يكون الحق يف التجمع السلمي معرتفًا به. وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبًقا 

3  للمزيد أنظر: عدنان القريش و آخرون، الـمـجـتـمـع الـمـدنـي يف دول مـجـلـس الـتـعـاون، مـفـاهـيـمـه و مـؤسـسـاتـه و أدواره الـمـنـتـظـرة، سلسلة الدراسات اإلجتامعية والعاميل رقم 43، 2006.
4  لن تتم مناقشة العمل السيايس والنقايب يف هذا اإلصدار، كونهام موضوعني سبق أن متت مناقشتهام يف اإلصدار السابق.
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للقانون وتشكل تدابري رضورية، يف مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة 

العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم". وتضيف املادة 22 أنه:

لكل فرد حق يف حرية تكوين الجمعيات مع آخرين )...( واإلنضامم إليها من أجل حامية مصالحه،. 1

ال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، يف مجتمع . 2

دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية 

حقوق اآلخرين وحرياتهم. وال تحول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الرشطة لقيود قانونية عىل 

مامرسة هذا الحق."

ومام هو جدير بالتنبيه إليه، قبل الرشوع يف النظر يف وضعية القوانني املتعلقة باملجتمع املدين يف الخليج، هو أن التفاوت يف الحجم 

"الكّمي" لكل دولة من دول املجلس يف هذا القسم ليس نتاج قوة الحراك يف تأسيس الجمعيات أو أفضلية املجتمع املدين يف هذه 

الدولة عن تلك الدولة، بل يعود األمر إىل وفرة املصادر وسهولة الوصول إليها. فعىل سبيل املثال، ال توجد الترشيعات املنظمة 

لتأسيس الجمعيات حتى عىل مواقع الوزارات املعنية بالقانون.

اإلمارات العربية المتحدة

يُقر الدستور اإلمارايت يف املادة 33 منه بحرية اإلجتامع وتكوين الجمعيات، إال إنه يُحيل تنظيم هذا الحق إىل القانون. وبالنظر يف 

القانون، يتضح أنه يتضّمن تقييًدا لعمل الجمعيات، ومنح الجهات اإلدارية سلطات واسعة ميكن معها إفراغ هذا الحق من محتواه، 

ال سيام يف مجتمع ُصّنف يف السنوات الـ 15 املاضية بأنه مجتمع غري حر من قبل بعض املؤسسات الدولية.5

وقد صدر يف اإلمارات قانونان لتنظيم عمل مؤسسات املجتمع املدين، األول عام 1974، والثاين عام 2008 ال يزال ساريًا لغاية 

كتابة هذه السطور يف منتصف 2014. ومبوجب هذا القانون،6 فإن عدد املؤسسني يجب أال يقل عن عرشين شخًصا يحملون 

الجنسية اإلماراتية، وممن بلغوا الثامنة عرشة. وقد أجاز القانون أن يقل عدد املؤسسني إىل خمسة أشخاص، رشط موافقة الوزير 

املختص. لكنه مل يبنّي املعايري التي يستند الوزير إليها للموافقة عىل تقليص العدد، األمر الذي مينحه سلطة مطلقة يف التقدير.

وتُصدر الجهة اإلدارية املختصة بتسجيل الجمعيات، خالل ستني يوًما من تاريخ تقديم الطلب، قراًرا باملوافقة أو رفض إشهار 

الجمعية، أو بالطلب من املؤسسني إدخال "ما تراه مناسبًا من التعديالت يف النظام األسايس للجمعية، أو بإحالة الطلب إىل جهات 

إلختصاص األخرى".7 ويبدو غريبًا النص يف القانون عىل إحالة طلب التأسيس إىل جهات أخرى من دون تسميتها، األمر الذي يبخس 

املؤسسني حقهم يف متابعة الجهة التي تتوىل دراسة طلب التأسيس.
5  2014 Freedom in the World, Freedom House http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.Uz8lOfl_vX6 

>http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx< 6  قانون إتحادي رقم 2 يف شأن الجمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام
7  املادة 7 من املصدر نفسه.

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world%23.Uz8lOfl_vX6
http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx
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وينظّم القانون إجراءات التظلم من قرار رفض التسجيل عىل مرحلتني، األوىل بتظلم إداري خالل 180 يوًما من تسلم قرار الرفض 

رصاحة أو ضمًنا، والثانية بالطعن يف القرار أمام القضاء. لكن القانون مل يحّدد املحكمة التي يلجأ إليها املؤسسون للطعن يف القرار.

ويحظر القانون عىل الجمعيات الخروج عن األغراض التي تأسست من أجلها وتم تحديدها يف النظام األسايس، كام يحظر عليها 

وعىل أعضائها التدخل يف السياسة أو يف األمور التي متس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة املنازعات الطائفية أو العنرصية أو 

الدينية.8

وال يسمح للجمعيات باملشاركة يف مؤمترات خارجية أو اإلنضامم إىل منظامت أو إتحادات خارجية من دون موافقة الجهة اإلدارية 

املختصة، كام ليس يف إستطاعتها دعوة شخصيات من خارج اإلمارات للمشاركة يف ندواتها إال بعد أخذ املوافقة من الوزارة املرشفة 

عىل عمل الجمعيات. ومتارس الوزارة دور الرقابة عىل الجمعيات لجهة األمور اإلدارية واملالية، ال سيام ما إذا كانت الجمعية ملتزمة 

بنظامها األسايس أم ال.

وال يجوز للجمعيات جمع التربعات إال برتخيص مسبق من الوزارة، كام ال يجوز لها - من دون ترخيص - قبول هبات أو وصايا 

أو إعانات أو جمع تربعات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة. إال أن القانون أعفى هذه املنظامت من أي رسوم أو رضائب 

مقررة لصالح الدولة، مبا فيها تكاليف الكهرباء واملاء إذا كانت الحكومة هي املزود لها.

ويجيز القانون للوزير املختص حل الجمعية إداريًا إذا ما خالفت بنود القانون، وذلك بعد تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة 

وعضوية أحد كبار موظفيها وممثل عن وزارة العدل وعضوين من أعضاء الجمعيات ذات النفع العام من غري أعضاء الجمعية محل 

النظر يف حلها وتصفيتها يختارهام الوزير. ويحق لخمسة من أعضاء الجمعية الطعن يف قرار الحل أمام القضاء. وكانت السلطات 

اإلماراتية قد حلت جمعيتني خالل عام 9،2011 هام جمعية املعلمني وجمعية الحقوقيني، وتم إعتقال عدد من الناشطني بتهم 

اإلنتامء إىل تنظيامت محظورة لها إرتباطات بالخارج.

إذاً ليس باألمر املستغرب أن املجتمع املدين يف اإلمارات مهمش وال يعمل إال يف إطار توجهات السلطة، فضاًل عن تقييد املوافقة 

عىل تأسيس الجمعيات، األمر الذي يشري إىل محدودية نشاط هذه املؤسسات. كام تكشف اإلحصائيات الرسمية بأن أغلب 

الجمعيات تنشط يف مجاالت الثقافة والرتاث واملسارح.10 ورغم ذلك، تؤكّد وزيرة الشؤون االجتامعية بأن عدد الجمعيات األهلية يف 

تصاعد، إذ بلغ عددها 145 عام 11.2013
8  املادة 16 من املصدر نفسه.

>http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15268< .9  "اإلمارات العربية املتحدة: حل مجلس املديرين املنتخب لجمعية املعلمني،" منظمة فرونت الين
>http://www.msa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/Org_Index.pdf< 10  دليل الجمعيات ذات النفع العام

>http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-03-02-1.554036< .2013 11   "'الشؤون': ارتفاع عدد الجمعيات ذات النفع العام إىل 145،" اإلمارات اليوم، 2 مارس

http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/15268
http://www.msa.gov.ae/SiteCollectionDocuments/Org_Index.pdf
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-03-02-1.554036
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مملكة البحرين

صدر أول قانون لتنظيم عمل مؤسسات املجتمع املدين يف 24 فرباير 1959 تحت مسّمى قانون الرتخيص للجمعيات والنوادي يف 

البحرين،12 متضمًنا 15 مادة يف جلّها أوامر ونواٍه. وُمنحت الحكومة مبوجب ذلك القانون سلطات واسعة يف املوافقة عىل تأسيس 

الجمعيات واألندية وحلّها مبوجب قرارات إدارية ال تخضع لرقابة القضاء.

وكان الترصيح بإنشاء الجمعية، أو النادي، خاضًعا لسلطة مطلقة للجهات اإلدارية، وال ُمعقب عىل قرارات رفض إنشاء الجمعية أو 

النادي من قبل القضاء. وال يتيح القانون أية إجراءات إدارية للتظلّم، كام جاءت صياغة مواده مطلقة من دون ضبط للمفاهيم. 

ومثال ذلك املادة 11 التي نصت يف فقرتيها )د، هـ( عىل جواز حل الجمعية إذا تم تسيري عملها "عىل غري نظام أو بطريقة تتناىف 

واملصلحة العامة"، أو إدارة النادي "بنية غري حسنة أو إستعاملها عادة لغرض من األغراض الغري مرشوعة."

ومام هو معلوم بأن هذا القانون جاء بعد سنوات قليلة من إعتقال قيادات هيئة اإلتحاد الوطني ونفيها،13 األمر الذي قد يفرس 

التشدد يف إجراءات تأسيس األندية والجمعيات وإطالق يد السلطة اإلدارية يف مراقبة هذه املؤسسات.

والجدير بالذكر، يف إطار هذا القانون، أنه إستثنى من نطاق أحكامه الجمعيات والنوادي التي يكون ثالثة أرباع أعضائها أو أكرث 

من األشخاص غري الخاضعني لسلطة البحرين14، أي األجانب، وهي مسألة غري مستغربة يف ظل تحكم ما يسمى باملستشار أو املقيم 

السيايس الربيطاين مبفاصل البالد آنذاك، األمر الذي منح األجانب حرية تشكيل مؤسساتهم وتنظيمها من دون أن يكونوا خاضعني 

للترشيعات الوطنية.

واستمر العمل بذلك القانون حتى عام 1989، عندما تم إصدار املرسوم بقانون رقم )21( لسنة 1989 يف شأن قانون الجمعيات 

واألندية اإلجتامعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات الخاصة،15 والذي تُعد أحكامه 

نافذة لغاية منتصف عام 2014 وقت كتابة هذه السطور.16

وجاء إصدار القانون أعاله بعد عقدين تقريبًا من صدور أول دستور لدولة البحرين آنذاك، والذي نص يف مادته 27 عىل "حرية 

تكون الجمعيات والنقابات عىل أسس وطنية وألهداف مرشوعة وبوسائل سلمية مكفولة )...( وال يجوز إجبار أحد عىل اإلنضامم 

>http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=781#.Uzwl8fl_vX4< 1959 12   قانون تعديل قانون ترخيص الجمعيات والنوادي يف البحرين ، الجريدة الرسمية رقم 297، 24 فرباير
13   تعد هيئة اإلتحاد الوطني قائدة أحد أبرز الحركات املطلبية يف تاريخ البحرين، وإستطاعت أن توحد صفوف طائفتي السنة والشيعة يف كيان واحد دعا إىل مشاركة حقيقية يف إدارة البالد. وأطلق عدًدا من اإلرضابات العامة 

التي شلت حركة البحرين آنذاك، وتشكلت الهيئة القيادية من شخصيات وطنية من كال الطائفتني، وإستمرت من عام 1954 ولغاية عام 1956 حيث تم إعتقال قادة الحركة ونفي بعضهم إىل جزيرة سانت هيالنه، فيام 
قبع آخرون يف معتقل جزيرة ِجَدة الشهري يف البحرين.

14   املادة 3 الفقرة ب من قانون الرتخيص للجمعيات والنوادي يف البحرين 1959
http://www.< 1882 15   مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات واألندية اإلجتامعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات الخاضعة، الجريدة الرسمية رقم

>legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041
16  أدخلت عىل هذا القانون ثالثة تعديالت يف االعوام 2002، 2009 و2010.

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=781%23.Uzwl8fl_vX4
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4041
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إىل أي جمعية أو نقابة أو اإلستمرار فيها". وقد جاء دستور 2002 بذات رقم املادة بنص أضاف رشطني هام "وفًقا للرشوط 

واألوضاع التي يبينها القانون، وبرشط عدم املساس بأسس الدين والنظام العام."17

وينظم القانون الجديد عمل جميع ما يقع يف الفضاء "الجمعوي"، كام يُطلق عليه يف املغرب العريب، فأحكامه تنطبق عىل 

الجمعيات والنوادي الثقافية واإلجتامعية، الهيئات الخاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة، واملؤسسات الخاصة التي يعرف 

املرسوم بقانون يف مادته الثانية بأنها كل "مال مخصص ملدة غري معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو خريية أو علمية أو فنية أو 

ألي عمل آخر من أعامل الرب والرعاية اإلجتامعية أو النفع العام دون قصد إىل ربح مادي سواء كان العمل يف داخل البحرين أو 

خارجها".18 وتثبت الشخصية اإلعتبارية للجمعية من تاريخ نرش تسجيلها يف الجريدة الرسمية، إال أن هذا النرش ال يتم إال بعد 

تنفيذ خطوات طويلة نسبيًا.

فمن حيث املبدأ متنع املادة الثالثة من القانون تأسيس أي جمعية مخالفـــة للنظام العام أو لآلداب أو لسبب أو غرض غري 

مرشوع، أو أن يكون الغـرض منها املساس بسالمة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها اإلجتامعي. ويحظر أن تتضمن برامج 

الجمعيات ما ميس أسس العقيدة اإلسالمية أو وحدة الشعب أو ما يثري الفرقة أو الطائفية.

ومن املالحظ يف صياغة هذه املادة بأنها جاءت واسعة إىل درجة غياب أي ضابط، مام جعل تفسري ما هي املخالفات للنظام العام 

واآلداب أو األسباب غري املرشوعة أو املساس بالنظام اإلجتامعي، حكرًا عىل تقدير السلطة اإلدارية، ومن خلفها القضاء، وهو أمر 

مُيّكن السلطات اإلدارية من التعسف بتفسري النص، ال سيام يف مجتمع تصنفه الكثري من املؤسسات عىل مدى السنوات الخمس 

املاضية عىل أنه غري حر.19

>http://www.ppb.gov.bh/assets/BhcConstitution2002.pdf< 2002 17  دستور مملكة البحرين لعام
18  سيتم الرتكيز يف هذا القسم عىل الجمعيات والنوادي الثقافية واإلجتامعية، وبالتايل لن يتم التطرق إىل الهيئات العاملة يف مجال الشباب والرياضة إال بالقدر الذي ال يخل ببنية الدراسة.

>Freedom in the World, Freedom House>http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.Uz8lOfl_vX6 2014 :19  أنظر كمثال

http://www.ppb.gov.bh/assets/BhcConstitution2002.pdf
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world%23.Uz8lOfl_vX6
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وتحظر املادة 18 من القانون عىل الجمعيات اإلشتغال بالسياسة. إال إنه تم التغايض عن هذا الرشط حينام سمحت الحكومة عام 

2003 بتأسيس جمعيات سياسية مبوجب هذا القانون، وقبل صدور قانون الجمعيات السياسية.

ويوجب القانون، لتأسيس الجمعية، أال يقل عد املؤسسني عن عرشة أشخاص، رشيطة أال يكون من بينهم من حكم عليه يف "جرمية 

مخلّة بالرشف أو األمانة إال إذا رُد إليه إعتباره"،20 وهذا الحكم ينسحب أيًضا عىل من ينتمي إىل عضوية الجمعية الحًقا، كام ال مينع 

القانون غري البحرينيني من تأسيس الجمعيات أو اإلنضامم لها، فيام مل يحدد سًنا معينة للمؤسسني، إال إنه يُفرتض أن يكون قد بلغ 

املؤسسون سن 18 عاًما وهو سن بلوغ األهلية الكاملة.

ومبوجب التعديل الذي أدخل عىل القانون عام 2010، من خالل مرسوم بقانون، يحظر القانون الجمع بني عضوية أكرث من 

جمعية، حتى وإن اختلفت يف نشاطها، إال مبوافقة الوزير املختص.21 وقد القى هذا التعديل معارضة شديدة من قبل مجلس 

الشورى، حيث اعترب املوافقة عليه "وصمة عار"،22 فيام وافق عليه مجلس النواب.23

وللسلطة اإلدارية حق رفض تسجيل الجـمعية إذا كان "املجتمع يف غري حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو جمعيات أخرى تسد 

حاجة املجتمع يف ميدان النشاط املطلوب أو إذا كان إنشاؤها ال يتفق مع أمن الدولة أو مصلحتها أو لعدم صالحية مقر الجمعية 

أو مكان مامرسة نشاطها من الناحية الصحية أو اإلجتامعية أو تكون الجمعية قد أنشئت بقصد إحياء جمعية أخرى سبق حلها".24

وقد كفل القانون حق املؤسسني يف إعرتاضهم عىل قرار رفض التسجيل من ناحيتني، األوىل عرب تظلم إداري يرفع إىل الجهة التي 

رفضت التسجيل رفًضا رصيًحا بالرد كتابيًا عىل املؤسسني خالل ستني يوًما، أو رفض التسجيل ضمنيًا، أي إمتناع الجهة املختصة عن 

الرد يف املدة اآلنفة الذكر.

ويف حال أرصت الجهة اإلدارية عىل موقفها، جاز للمؤسسني الطعن يف القرار أمام املحكمة املدنية الكربى خالل ستني يوًما. 

وتُطبق األحكام نفسها عىل أي تعديل يف نظام الجمعية. ويحق للجهة اإلدارية اإلطالع عىل محارض ومكاتبات الجمعية وميزانياتها 

وحساباتها البنكية عن طريق موظفني تنتدبهم لهذا الشأن، إضافة إىل والية ديوان الرقابة املالية يف التدقيق عىل حسابات 

الجمعيات. وسعيًا إىل املزيد من إحكام السيطرة عىل مؤسسات املجتمع املدين، ال يحق للجمعيات اإلنتساب أو اإلنضامم إىل أي 

منظمة أو إتحاد مقره خارج البحرين إال بإذن مسبق من الجهة اإلدارية.
20  املادة 4 من قانون الجمعيات الصادر عام 1989.

21  مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات واألندية اإلجتامعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات الخاصة الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 
>http://tinyurl.com/pe5scjr< 1989

>http://www.alwasatnews.com/4098/news/read/832011/1.html< .2013 22  "شوريون يشنون هجوماً عىل "مرسوم" منع الجمع بني عضوية أكرث من جمعية،" صحيفة الوسط، 26 نوفمرب
>http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/199168< .2013 23  "الشورى مخالفاً  النواب: رفض "منع ازدواجية عضوية الجمعيات األهلية مع األندية"،" صحيفة األيام،26 نوفمرب

>http://tinyurl.com/k6unxsn< 21/1989 24  املادة 11 من قانون الجمعيات واألندية االجتامعية والثـقافية والهيئات الخاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات الخاصة

http://tinyurl.com/pe5scjr
http://www.alwasatnews.com/4098/news/read/832011/1.html
http://www.alayam.com/News/alayam/Parliament/199168
http://tinyurl.com/k6unxsn
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ومينع القانون عىل الجمعيات قبول أي أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، أو إرسال أموال إىل أشخاص أو منظامت يف الخارج، 

أو جمع تربعات يف دور العبادة أو األماكن العامة إال بإذن من الجهة اإلدارية املختصة. وإشرتطت وزارة التنمية اإلجتامعية لعملية 

جمع التربعات قراًرا وزاريًا،25 تضّمن العديد من املواد التي تُقيّد حصول مؤسسات املجتمع املدين عىل التربعات والهبات. 

وجدير بالذكر أن وزارة التنمية، رغم التضييق عىل موضوع جمع التربعات والهبات، أطلقت عام 2005 صندوقًا هو األول من 

نوعه يف دول مجلس التعاون تحت عنوان صندوق العمل اإلجتامعي األهيل، يقوم عىل تقديم منح مالية ملؤسسات املجتمع املدين 

بناًء عىل املشاريع التي تتقدم بها.26 وال يزال هذا الربنامج قامًئا.

ومن جملة املواد الفضفاضة يف مدلوالتها تلك التي منحت الوزير املختص صالحية تعيني مجلس إدارة مؤقت للجمعية يف حال 

إرتكابها "من املخالفات ما يستوجب هذا اإلجراء ومل ير الوزير حلها"،27 إضافة إىل "حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء 

مجلس اإلدارة القديم عن وقوع املخالفات التي دعت إىل تعيني مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس 

اإلدارة الجديد ملدة أقصاها ثالث سنوات". وقد إستخدمت وزارة التنمية سلطتها يف تعيني مجالس إدارة مؤقتة تجاه العديد من 

الجمعيات،28 كجمعية األطباء البحرينية، وجمعية املحامني وغريهام.29

عالوة عىل ذلك، يُجيز القانون للجهة اإلدارية حل الجمعية إجباريًا أو إغالقها ملدة ال تزيد عىل 45 يوًما إذا ما خالفت جملة من 

الرشوط التي أوردتها، وأكرثها عمومية "إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو إذا خالفت النظام العام أو اآلداب."

يتنوع املجتمع املدين يف البحرين من حيث نشاطه، ال سيام بعد عام 2002 وبدء حالة من اإلنفراج األمني والسيايس يف البالد، 

حيث تشكلت العديد من الجمعيات العاملة يف املجال الحقوقي والشبايب والسيايس أو يف ما يتعلق باملرأة، األمر الذي إنعكس عىل 

زيادة أعداد الجمعيات،30 منها ما كان فاعاًل حقيقيًا يف املجتمع، ومنها من كان واجهًة للقوى السياسية التي بدأت يف تنظيم نفسها. 

31.)GONGO( ومارست الدولة النهج ذاته بدعم تأسيس بعض مؤسسات املجتمع املدين أو ما يُطلق عليه

وقد بدا هذا النهج أكرث إنكشافًاً بصدور تقرير املستشار لدى الحكومة صالح البندر، حيث أوضح يف تقريره شبكة الدعم التي 

تقدمها أطراف يف الحكم ملؤسسات ُشكلت بهدف منافسة الجمعيات التي كانت، وال تزال، تعمل عىل األرض بشكل أقرب إىل 

املهنية من غريها.32

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.< 25  قرار رقم 65 لسنة 2012 بشأن نظام الرتخيص بجمع املال للجمعيات واألندية االجتامعية والثقافية الخاضعة إلرشاف وزارة التنمية االجتامعية
>aspx?id=8290#.Uz7B4qiSyhE

>http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/NGO-financial-support.pdf< 26  برنامج املنح املالية للمنظامت األهلية مبملكة البحرين 2010 - 2006 خمس سنوات مضيئة، وزارة التنمية اإلجتامعية
 >http://tinyurl.com/k6unxsn<1989 / 21 27  املادة 50 من قانون الجمعيات واألندية االجتامعيةوالثـقافية و الهيئات الخاصة العاملة يف ميدان الشباب والرياضة واملؤسسات الخاصة

>http://www.alwasatnews.com/3844/news/read/752912/1.html< .2013 28  "'التنمية' حلَّت جمعيتني ونادياً و8 مجالس إدارات جمعيات خالل شهرين،" صحيفة الوسط، 17 مارس
>http://www.alwasatnews.com/3592/news/read/686371/1.html< .2012 29  " 4جمعيات مهنية يتقاذفها املصري املجهول واالنقسامات الطائفية والقضاء،" صحيفة الوسط، 8 يوليو

>http://www.social.gov.bh/ngos/ngos_directory< :30  يفوق عدد الجمعيات املؤسسة يف إطار القانون 300 جمعية أغلبها تأسس بعد عام 2005. انظر دليل الجمعيات عىل موقع وزارة التنمية اإلجتامعية
31  يشري مصطلحGONGO إىل "Government Organized Non-Governmental Organization"، أي املنظامت غري الحكومية املنظَّمة حكومياً. انظر: عادل مرزوق، "قانونا "املزاحمة" و"االختباء" يف جمعيات الغونغو 

>http://www.alwasatnews.com/1460/news/read/648990/1.html< .2006 البحرينية،" صحيفة الوسط، 5 سبتمرب
>www.bahrainrights.org/ar/node/175< 32  انظر: تقرير البندر: خطط التغيري الدميوغرايف وآليات اإلقصاء

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=8290%23.Uz7B4qiSyhE
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=8290%23.Uz7B4qiSyhE
http://www.social.gov.bh/sites/default/files/img/files/NGO-financial-support.pdf
http://tinyurl.com/k6unxsn
http://www.alwasatnews.com/3844/news/read/752912/1.html
http://www.alwasatnews.com/3592/news/read/686371/1.html
http://www.social.gov.bh/ngos/ngos_directory
http://www.alwasatnews.com/1460/news/read/648990/1.html
www.bahrainrights.org/ar/node/175
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وقد سعت الحكومة يف منتصف عام 2013 إىل إصدار قانون جديد للجمعيات األهلية، وصفته وزيرة التنمية اإلجتامعية باملتطور، 

إال أنه قوبل بالرفض من قبل العديد من مؤسسات املجتمع املدين، ودفع بعضها إىل تأسيس تكتل باسم "املجموعة البيضاء" 

للمطالبة بقانون عرصي ومتقدم للجمعيات.33

وقد اعتربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مسودة القانون تعرّض حرية تكوين الجمعيات إىل تهديد أكرب يرجع جزئيًا إىل 

مرشوع قانون أشد تقييًدا حتى من قانون الجمعيات الحايل )رقم 21/1989(، الذي تستغله السلطات يف التدخل والتقييد 

ومحاولة الهيمنة عىل أنشطة املنظامت املدنية.34

المملكة العربية السعودية

يخلو النظام األسايس يف السعودية من أي إشارة إىل حق تأسيس الجمعيات والنقابات. ورغم ذلك، أصدر مجلس الوزراء عام 

1990 قراًرا ينظم عمل "الجمعـيات واملـؤسسات الخـريية". ومن خالل التسمية التي أطلقت عىل الالئحة التي تنظم عمل 

مؤسسات املجتمع املدين، قد يتبادر إىل الذهن بأن تأسيس الجمعيات محصور يف اإلطار الخريي، إال إنه من خالل األهداف التي 

جاءت بها الالئحة للجمعيات الخريية، نرى بأن نشاطها ميتد إىل أبعد من ذلك، حيث تعدد املادة 2 من الالئحة أهداف ونشاط 

الجمعية الخريية بأنها "تقديم الخدمات اإلجِتامعية – نقًدا أو عيًنا – والخدمات التعليمية أو الثقافية أو الصحية، مام له عالقة 

بالخدمات اإلنسانية". ورغم ذلك، يُعد حرص النشاطات التي تقوم بها الجمعيات مبوجب القانون تقييًدا لحرية املؤسسني يف تحديد 

نشاط الجمعية. وتُحدد الالئحة حًدا أدىن من املؤسسني للجمعية بواقع عرشين سعوديًا، ممن بلغوا سن الثامنة عرشة، ما يعني 

عدم جواز أن يكون من بني املؤسسني من ال ينتمي إىل الجنسية السعودية.

إال أن ما قد يعد غريبًا يف الالئحة هو إشرتاط تقديم طلب التأسيس بعد موافقة وزارة الشؤون اإلجتامعية عىل إنشائها، وهذا ما 

تذهب إليه املادة بقولها "تُنشأ الجمعية الخريية إذا تقدم بطلب تأسيِسها عرشون شخًصا )...( وذلك بعد موافقة وزارة العمل 

والشؤون اإلجِتامعية عىل إنشائها". فمن املعروف أن طلب التأسيس يُقّدم ثم يُعرض عىل الجهة املختصة بإصدار الرتاخيص أو 

املوافقات. ويف الحالة السعودية، يعني ذلك وجود إجراءات تسبق تقديم الطلب الرسمي، لكن الالئحة مل تحددها ومل تحدد 

إجراءات التظلم اإلداري والقضايئ يف حال رفض تلك الجهة تأسيس الجمعية قبل التقدم بالطلب الرسمي.

 >http://www.akhbar-alkhaleej.com/12734/article/5682.html<.2013 33  "مجموعة من الجمعيات تطالب بتعديل القانون الجديد للجمعيات األهلية،" صحيفة أخبار الخليج، 2 فرباير
>http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/20< .34  "قانون الجمعيات الجديد يقنن القمع، منظمة هيومن رايتس ووتش

http://http://www.akhbar-alkhaleej.com/12734/article/5682.html
http://www.hrw.org/ar/news/2013/06/20
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وما يؤكد هذا اإلستغراب خلو الالئحة من أية إجراءات لسري طلب التأسيس، وال آللية التظلم يف حال رفض الجهة املختصة الطلب، 

ما مينح السلطات اإلدارية سلطة ُمطلقة يف املوافقة أو رفض تأسيس جمعيًة ما.

وكحال باقي القوانني يف املنطقة، تورد الالئحة حكاًم عاًما واسًعا وغري محدد النطاق، ال ميكن مبوجبه تأسيس الجمعية يف حال 

"تضمن الِنظام األسايس للجمعية أحكاًما تتعارض مع هذه الالئحة أو األنِظمة األُخرى، أو تُخالِف الِنظام العام أو تتناىف مع اآلداب 

العامة للُمجتمع"،35 كام تضيف حكاًم تقييديًا إضافيًا يف ما يتعلق بحرية الجمعية يف تأسيس فروع لها يف باقي مناطق اململكة، إذ 

تشرتط موافقة الوزارة مسبًقا.

وتتدخل السلطات اإلدارية حتى يف املرشحني لعضوية مجلس إدارة الجمعية. إذ توجب الالئحة أن تسلم أسامء املرشحني للوزارة 

املختصة قبل تسعني يوًما من تاريخ اإلنتخاب، ولها أن تتحفظ عىل أي منهم خالل الفرتة املمتدة من تاريخ تسليم األسامء إىل 

ما قبل ثالثني يوًما من موعد اإلنتخاب.36 كام أن الجمعية ملزمة برضورة إبالغ الوزارة بصورة من محرض اجِتامع كُل جلسة ِمن 

جلسات مجلِس اإلدارة، وما اتُِخذ فيه من قرارات ِخالل عرشة أيام من تاريخ صدورِها. وللوزارة حق اإلعرِتاض عىل تلك القرارات 

ِخالل عرشين يوًما من تاريخ إبالِغها.37 وللجهة اإلدارية املعنية إنتداب من تراه من موظفيها لحضور أعامل الجمعية العمومية، 

عىل أن يسبق ذلك تسليمها جميع الوثائق التي ستعرض عىل أعامل الجمعية العمومية.38 ويجوز للوزير، مبوجب املادة التاسعة 

من الالئحة، أنَّ يُعنينِّ مجلِس إدارة مؤقتًا للجمعية يف الحاالت التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافها، من دون أن تحدد ماهية 

املصلحة تلك.

ويف ما يتعلق بحل الجمعية، فرغم تنظيم الالئحة إجراءات حلّها مبوجب قرار من الجمعية العمومية للجمعية، إال أنه يجوز للوزير 

د أعضائها عن عرشين شخًصا، أو إذا خرجت عن أهداِفها، أو إرتكبت ُمخالفة جسيمة  املختص حل الجمعية بقرار منه، إذا قل عدَّ

دة لها، أو إذا  لِنظاِمها األسايس، أو إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالِتزاماتِها املالية، أو إذا ترصفت يف أموالِها يف غري األوجه املُحدَّ

خالفت الِنظام العام، أو اآلداب العامة، أو التقاليد املرعية يف اململكة، أو إذا أخلت باألحكام املُبينة يف هذه الالئحة.39

وتختتم الالئحة بجملة من األحكام التقييدية يف املادة 17، إذ تنص عىل أحقية الجهة اإلدارية يف اإلطالع ومراقبة كافة أنشطة 

الجمعية اإلدارية واملالية، وحق الوزير املختص يف وقف أي قرار تصدره الهيئات القامئة عىل شؤون الجمعية، إذا اعتربه مخالًفا 

لالئحة أو للنظام األسايس. ومتنح الحكومة "معونة" للجمعيات املؤسسة وفًقا ألحكام هذه الالئحة، إال أن قيوًدا أخرى عىل عملية 
>http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=180&versionid=195< 35  املادة 1 من الئحة الجمعيات واملؤسسات الخريية

36  املادة 8 الفقرة 3 من املصدر السابق.

37  املادة 8 الفقرة 4 من املصدر السابق.

38  املادة 7 الفقرة 3 من املصدر السابق.
39  املادة 15 من املصدر السابق.

http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&systemid=180&versionid=195
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جمع التربعات والترصف يف األموال تفرضها الالئحة نفسها. ويغلب عىل نشاط 591 جمعية يف السعودية الجانب الرعوي والخريي، 

عدا نزر يسري من الجمعيات املُصنفة يف إطار الجمعيات املهنية.40

ويف عام 2008، أقر مجلس الشورى السعودي مرشوع نظام جديد للجمعيات تحت اسم "نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية،" 

ال يزال يف أروقة مجلس الوزراء ومل يتم إصداره. ورغم أن هذا املرشوع متطور قلياًل عن سابقه، إال أن أصواتا سعودية طالبت بعدم 

إقراره بالصورة التي هي عليه اآلن، داعية إىل سد الثغرات التي متنح "الهيئة الوطنية للجمعيات واملؤسسات األهلية"، التي سترشف 

عىل عمل الجمعيات بعد إقرار النظام، صالحيات واسعة.41

عمان

نظمت املادة 33 من النظام األسايس لسلطنة عامن حق تأسيس الجمعيات، إال أنها اشرتطت أن يكون تأسيسها عىل "أسس وطـنية 

وألهداف مرشوعة وبـوسائل سلمية ومبا ال يتعـارض مع نصوص وأهـداف النظـام األسايس"، ووفًقا لإلجراءات التي يبينها القانون.42

ويحظر النظام األسايس إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا "معاديًا لنظام املجتمع أو رسيًـا أو ذا طابع عسكـري"، وهي فقرة متيز بها 

الدستور العامين عن باقي الترشيعات يف دول الخليج. والجدير باملالحظة أن عامن هي الدولة الخليجية الوحيدة التي نصت يف 

الدستور عىل عدم جواز تشكيل جمعيات "ذات طابع عسكري"، وقد يكون مرّد ذلك النزاع املسلح الذي دار بني الحكومة وبني 

قوى سياسية يف مطلع السبعينيات.

ويف تاريخ السلطنة، صدر قانونان لتنظيم عمل املجتمع املدين، األول عام 1972، والثاين، وهو الساري املفعول حاليًا، عام 43.2000 

وينطلق القانون يف املادة الرابعة بتحديد مجاالت عمل الجمعيات يف خمسة مجاالت هي رعاية األيتام، رعاية الطفولة واألمومة، 

الخدمات النسائية، رعاية املسنني ورعاية "املعوقني" والفئات الخاصة. ومنح القانون الوزير املختص صالحية إضافة مجاالت أخرى 

رشيطة موافقة مجلس الوزراء. ومينع القانون الجمعية من أن تنشط يف أكرث من مجال.

وبذلك يكون القانون قد قيّد حق تأسيس الجمعيات وفًقا ملا تراه السلطة اإلدارية من نشاطات يجب أن تعمل فيها تلك 

املؤسسات، وهو حق مطلق كام ورد يف نص القانون. كام يحظر عىل الجمعيات "اإلشتغال بالسياسة أو تكوين األحزاب أو التدخل 

يف األمور الدينية، وعليها أن تنأى عن التكتالت القبلية والفئوية."

>http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6M< 40  انظر: باب الجمعيات الخريية يف موقع وزارة الشؤون اإلجتامعية
41  انظر الدكتور مرتوك الفالح، "ال مجتمع مدين )أهيل( فاعل مستقل بدون حقوق وحريات وضامنات دستورية.. قراءة نقدية يف مرشوع نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية يف السعودية"

>http://abujoori.files.wordpress.com/2008/01/dr-faleh-on-civil-society.doc<     
>http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx< 42  مرسوم سـلطاين رقــم 96/101 بإصدار النظام األسايس للدولة

>http://www.fiu.gov.om/files/Arabic/qm/qm.pdf< :43  قانون الجمعيات األهلية

http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=6M
http://abujoori.files.wordpress.com/2008/01/dr-faleh-on-civil-society.doc
http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
http://www.fiu.gov.om/files/Arabic/qm/qm.pdf


26

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

2

وتتسع قامئة املحظورات، كام توردها املادة الخامسة، لتشمل عدم مامرسة أي نشاط غري تلك الواردة يف النظام األسايس للجمعية، 

وعدم اإلنتساب أو اإلشرتاك يف هيئة خارج السلطة، أو إيفاد أو استقبال وفود من الخارج إال مبوافقة الوزير، كام ال يجوز لها إقامة 

الحفالت العامة أو املهرجانات أو املحارضات إال بعد الحصول عىل ترخيص. وبطبيعة الحال ال يجوز لها تحويل أموال إال عن طريق 

هيئة رسمية هي الهيئة العامنية لألعامل الخريية.

وقد أجاز القانون، مبوجب تعديل عام 2001، ملجلس الوزراء، بعد عرض الوزير املختص، املوافقة عىل تأسيس جمعية من دون 

أن تنطبق عليها الرشوط املذكورة. والقانون العامين ال مييز بني املواطن واملقيم، إذ يُجيز لكليهام تأسيس الجمعيات، رشط بلوغ 

سن الثامنة عرشة، من خالل طلب تأسيس يقدمه أربعون شخًصا، مرفًقا بالعديد من املتطلبات، لعل أهمها شهادة من "الجهات 

املختصة" بعدم اإلعرتاض عىل أي من املؤسسني. وكلمة "الجهات املختصة" يف عمومها غري واضحة املعامل وال تحدد ماهية الجهة 

التي تُطلب منها الشهادة، علامً بأن القانون القديم قد نص بشكل واضح عىل أن تلك الشهادة تصدر من قبل وزارة الداخلية.

ويعترب هذا الرشط، إضافة إىل املتطلبات األخرى، عائًقا إضافيًا عىل تأسيس الجمعيات، كام يرُتك للجهة اإلدارية املسؤولة عن إصدار 

شهادة عدم املامنعة عىل املؤسسني، ولنفرتض أنها وزارة الداخلية يف هذه الحالة، حرية التقرير مبدى صالحية أو عدم صالحية هذا 

املؤسس أو ذاك، من دون أن يحدد القانون آلية واضحة للتظلم من هذا الرفض يف حال حصوله.

وتضيف املادة 11 من القانون عىل صالحية السلطة اإلدارية يف تقييد حق التأسيس، حينام منحتها حق رفض تأسيس الجمعية 

يف حال "عدم حاجة املجتمع لخدماتها، أو لوجود جمعية أخرى تسد حاجة املجتمع، أو لتعارض تأسيسها مع أمن الدولة أو 

مصلحتها"، ومل تكتف بذلك، بل أضافت "أو ألية أسباب أخرى تقدرها الوزارة."

وهذه املادة تنسف القانون من أساساته. فإطالق يد الجهة اإلدارية بهذه الصورة يُعترب إلغاًء لحق املؤسسني يف تأسيس الجمعيات 

التي تلبي احتياجاتهم. فمؤسسات املجتمع املدين تنشأ لتعرب عن إحتياجات املؤسسني التي يقدرونها هم ال الجهة اإلدارية، خصوًصا 

أن التظلم من قرارات الرفض ال يُنظر من جهة مستقلة، كالقضاء عىل سبيل املثال، بل من قبل الوزير نفسه الذي أصدر قرار رفض 

التأسيس، وال ُمعقب عىل رأيه، إذ يُعد قراره يف الرّد عىل التظلم نهائيًا.

وبهدف "ضبط" عمل الجمعيات، تنتدب الوزارة املعنية موظفني لهم صفة الضبط القضايئ يف مراقبة أعامل الجمعية واإلطالع عىل 

دفاترها وحساباتها ومحارضها بهدف "التحقق من اإللتزام بالنظام األسايس والقوانني."
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وحتى الحقوق التي منحها القانون للجمعية العمومية بحل الجمعية أو دمجها، فإنها ال تكون سارية املفعول إال بقرار من الوزير 

املختص. كام تُلزم الجمعية بإرسال نسخة من محارض الجمعيات العمومية ومجالس اإلدارة إىل الوزارة، ولألخرية أن تنتدب من تراه 

لحضور إجتامع مجلس اإلدارة ملناقشة موضوع ترى الوزارة "مصلحة" يف مناقشته مع مجلس اإلدارة.

ويجوز للوزير أن يعنّي مجلس إدارة مؤقتًا للجمعية ملدة ال تزيد عىل سنتني إذا قام املجلس مبخالفات من دون أن يعّدلها بعد 

توجيه إنذار إليه، أو إذا مل ينعقد ملدة عامني من دون سبب توافق عليه الوزارة، أو إذا أصبح عدد أعضائه غري كاف إلنعقاده. كام 

يحق له دمج جمعية أو أكرث إذا ما رأى بأن الدمج "كفيل بتحقيق الجمعيات األغراض التي أنشئت من أجلها"، من دون أن يوفر 

ضامنات ألعضاء الجمعيات متكنهم من الطعن يف القرار.

وكحال بقية القوانني يف دول املجلس، يحق للوزير أن يحل الجمعية إذا رأى أنها "إرتكبت مخالفات جسيمة للقانون أو خالفت 

النظام العام واآلداب". ويحظر القانون عىل من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس إدارة الجمعية عن املخالفات التي أدت إىل 

صدور قرار إداري بحلها، من الرتشح لعضوية أي جمعية أخرى ملدة 5 سنوات.

قطر

تُقر املادة 45 من الدستور الدائم لدولة قطر بـ "حرية تكوين الجمعيات"، إال أنها اشرتطت مامرسة هذا الحق وفًقا للرشوط 

واألوضاع التي يبينها القانون. وقد صدر أول قانون لتنظيم مؤسسات املجتمع املدين يف قطر عام 1974، وتاله قانون عام 44،2004 

وكالهام فّرغا حق تأسيس الجمعيات الوارد يف الدستور من محتواه، ووضعا قيوًدا ال تقل عن تلك املوجودة يف قوانني بقية دول 

الخليج العريب.

فمن حيث املبدأ، يشرتط القانون لتأسيس الجمعية أن يتقدم ما ال يقل عن عرشين قطريًا بطلب التأسيس إىل السلطة اإلدارية، 

رشيطة أن يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عرشة، مع رسم يقدر بألف ريال قطري للجمعية الخريية، وخمسني ألًفا لتأسيس الجمعية 

املهنية، مع عرشة آالف ريال سنوياً لتجديد الرتخيص. ويجوز إستثناء رشط جنسية املؤسسني وعددهم بقرار من مجلس الوزراء 

"عند الرضورة، وفًقا ملقتضيات املصلحة العامة، وبناًء عىل اقرتاح الوزير". ومن رشوط تأسيس الجمعيات أن يقدم املؤسسون ما 

يثبت بأن لديهم عقًدا ملقر للجمعية أو إقراًرا بأنهم سيوفرون مقرًا لها يف حال تأسيسها.

>http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/g.aspx< 44  قانون رقم )12( لسنة 2004 بشأن الجمعيات واملؤسسات الخاصة، والقوانني املعدلة له

http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/g.aspx
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ويعترب عدم رد الوزارة عىل طلب التأسيس خالل ثالثني يوًما مبثابة رفض ضمني للطلب، كام يحق للوزارة أن تطلب إدخال "ما 

تراه" من تعديالت عىل النظام األسايس. وال ينظم القانون إجراءات التظلم يف وجه رفض الوزارة إال بالتظلم اإلداري، أي لدى الجهة 

املُصدرة لقرار الرفض، وهي الوزارة. ويرفع الوزير التظلم إىل مجلس الوزراء خالل ثالثني يوًما، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيًا، 

وال يجوز الطعن فيه أمام القضاء. ويجوز للجهة اإلدارية تعطيل إجتامع الجمعية العمومية إذا ما رأت ذلك، من دون أن يوضح 

القانون األسباب الواضحة لطلب التأجيل.

ويحق للجمعية، من أجل تنمية مواردها، إستثامر الفوائض املالية لديها، كام يجوز لها جمع التربعات بعد موافقة الجهة اإلدارية. 

كذلك يحق ملجلس الوزراء، بناء عىل إقرتاح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرًضا، وإعفاؤها من أي رضائب أو رسوم ملعاونتها 

عىل تحقيق أغراضها. ومل ينظم القانون إجراءات ورشوط رصف اإلعانة والقروض. وهو مينع الجمعيات من اإلنضامم إىل أي جهة 

خارجية أو املشاركة معها من دون موافقة الوزير املختص. وينطبق الحكم ذاته عىل إرسال األموال خارج قطر.

وللوزير حق حل الجمعية إداريًا، من دون حق اللجوء إىل القضاء للتظلم من القرار، إذا ما قّل عدد أعضائها عن عرشين عضًوا، 

أو إذا خالفت أحكام القانون أو نظامها األسايس، أو اشتغلت باألمور السياسية، كام يجوز له، بداًل من حل الجمعية، وقف مجلس 

إدارتها عن العمل وتعيني مجلس إدارة مؤقت ملدة ال تتجاوز سنة.

ويغلب النشاط الخريي والدعوي الديني عىل الجمعيات األهلية يف قطر، إضافة إىل عدد من الجمعيات املهنية التي ال يتجاوز 

عددها الخمس.45 وتشري دراسة مسحيّة أعدها معهد البحوث اإلجتامعية واإلقتصادية املسحيّة يف جامعة قطر، إىل أن نسبة كبرية 

من مؤسسات املجتمع املدين تصنف نفسها عىل أنها جمعيات خدمية،46 وبالتايل فهي بعيدة عن الجانب التنموي والحقوقي وباقي 

األنشطة التي يضطلع بها املجتمع املدين. 

>http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/PrivateAssInst.aspx< 45  الجمعيات واملؤسسات الخاصة املشهرة حسب نوع النشاط واألهداف
>http://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2013/12/Civil-Society-Report.pdf< 2013 46  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، مسح منظامت املجتمع املدين يف دولة قطر

http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/PrivateAssInst.aspx
http://www.nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2013/12/Civil-Society-Report.pdf
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الكويت

أكد دستور دولة الكويت يف املادة 43 منه عىل حق تكوين الجمعيات، وإشرتط يف تأسيسها أن تكون عىل "أسس وطنية وبوسائل 

سلمية مكفولة وفًقا للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون".47 ومن الالفت، يف التجربة الكويتية، أن قانون تنظيم املجتمع املدين 

صدر قبل صدور الدستور بثالثة شهور، ونوقش من قبل املجلس التأسييس كام تُشري إىل ذلك ديباجته.48

وصدور القانون ال يعني عدم وجود جمعيات قامئة قبل ذلك، بل عىل العكس متاًما. فالقانون، يف مواده األخرية، طالب الجمعيات 

القامئة بتعديل أوضاعها وفًقا ملواده، وإال اعتربت ُمنحلة. ويبدأ القانون بتحديد نشاطات الجمعيات األهلية أو جمعيات النفع 

العام، كام يسميها، وحرصها يف تلك التي تهدف إىل نشاط إجتامعي أو ثقايف أو ديني أو ريايض.

ولكل عرشة كويتيني، ممن بلغوا سن الحادية والعرشين، تقديم طلب بتأسيس جمعية. ويُفهم من ذلك منع األجانب من تأسيس 

الجمعيات إذ حرصها املرّشع يف املواطنني فقط، ولكن ميكنهم اإلنضامم كأعضاء منتسبني من دون أن يكون لهم حق املناقشة 

يف الجمعية العمومية أو الرتشح ملجلس اإلدارة. كام يالحظ أن تحديد سن املؤسسني بـ21 عاًما قد ميثّل عقبة أمام املؤسسني، ال 

سيام يف ظل إتسام املجتمع الكويتي بالفتوة، أي غلبة الشباب عىل مكّوناته، وبالتايل إعاقة طاقات شبابية عن اإلنخراط يف العمل 

اإلجتامعي حتى سن متأخرة نسبيًا.

ويوجب القانون إستيفاء بعض اإلجراءات الشكلية يف تأسيس الجمعيات كرضورة وجود النظام األسايس الذي يتضّمن أهداف 

الجمعية وكيفية إدارتها وأجهزتها، وتقديم الطلب إىل الوزارة املعنية، مصحوبة بشهادة من وزارة الداخلية تبني فيها عدم إعرتاضها 

عىل أي من املؤسسني.

ومينع القانون الجمعيات من السعي إىل تحقيق أي غرض غري مرشوع، أو مناف لآلداب، أو ال يدخل يف األغراض املنصوص عليها يف 

النظام األسايس لكل منها. كام يحظر عليها التدخل يف السياسة أو املنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنرصية.

ومينح القانون الجهة اإلدارية وقتًا طوياًل يصل إىل 90 يوًما للنظر يف طلب تأسيس الجمعية. ويعترب فوات هذا املوعد رفًضا ضمنيًا 

لتأسيسها. ويجوز للمؤسسني الطعن يف القرار الوزاري أمام مجلس الوزراء الذي يعد قراره نهائيًا وباتًا ال يجوز الطعن فيه أمام 

القضاء.

>http://kna.kw/clt/run.asp?id=6#sthash.D1RosQzV.dpbs< 1962 47  دستور دولة الكويت لسنة
48  صدر دستور الكويت يف 11 نوفمرب 1962، بينام صدر قانون األندية وجمعيات النفع العام يف 6 أغسطس 1962م.

http://kna.kw/clt/run.asp?id=6%23sthash.D1RosQzV.dpbs
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ويف ما يتعلق بجمع التربعات، أجاز القانون للجمعية جمعها بعد ترصيح من الوزارة املختصة، عىل أال يتجاوز ذلك ترصيًحا واحًدا 

يف كل عام. إال أن القانون ينّص أيًضا عىل رضورة تخصيص إعانة للجمعيات من ميزانية الوزارة املختصة، وفق رشوط أوضحتها 

املادة 25 من القانون.49

ويجوز حل الجمعية بقرار إداري. ولكن املرشع الكويتي خرج عن كل قوانني دول املجلس، حينام أحال هذا الحق إىل مجلس 

الوزراء وليس للوزير املختص. إال أن ذلك ال ينفي السلطة املطلقة للجهة اإلدارية بحل الجمعية إذا ما رأت أنها "خالفت أحكام 

القانون أو النظام األسايس أو قامت بأعامل تخرج عن أهدافها )...( إذا اقتضت دواعي املصلحة العامة أو األمن العام ذلك."

ومن جملة الصالحيات املطلقة للوزارة، حق الوزير يف حّل مجلس إدارة الجمعية وتعيني مجلس إدارة مؤقت ملدة "محددة قابلة 

للتجديد". ومل يحدد القانون تلك املدة، ما يجعل األمر يف يد الوزارة املعنية.

خالصة

تصف مؤسسة فريدم هاوس، وهي مؤسسة معنية بنسبة الحريات يف دول العامل وتدعمها ماديًا حكومة الواليات املتحدة 

األمريكية، جميع دول الخليج العريب، بإستثناء الكويت، بأنها مجتمعات غري حرة، حيث تنعدم فيها، عىل حسب تعبري املؤسسة، 

أسس الدميقراطية التي عىل أساسها يعترب العهد الدويل لحقوق اإلنسان أي قيود واردة عىل حق التجمع "مقبولة".50

49  تنص املادة عىل "يجوز لوزارة الشئون اإلجتامعية والعمل أن تساهم يف متويل الجمعيات واألندية بالرشوط التي تضعها اللجنة املختصة بالوزارة عىل أن يكون من بني أسس منح اإلعانات الحكومية: -1 قيام الجمعية 
أو النادي مبزاولة نشاط يسد فراًغا يف وجوه الرعايا اإلجتامعية أو الثقافية للنهوض باملجتمع. -2 نشاط الجمعية يف تحقيق أهدافها وزيادة عدد األعضاء فيها وتسديدهم إلشرتاكاتهم. -3 إذا أقدمت عىل تنفيذ مرشوع 

إجتامعي مبتكر يخدم األهداف اإلجتامعية يف الكويت. -4 خدمة املجتمع املحيل من النواحي اإلجتامعية أو الثقافية أو الرياضية أو الدينية. -5 التقارير الدورية التي تعدها وزارة الشئون اإلجتامعية والعمل عن نشاط 
النادي أو الجمعية.

50  املادة 21 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية التي تؤكد عىل أن "الحق يف التجمع السلمي معرتف به. وال يجوز أن يوضع من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبًقا للقانون وتشكل تدابري 
رضورية، يف مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم". واملادة 22 التي تنص عىل أنه "2. ال يجوز أن يوضع 
من القيود عىل مامرسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابري رضورية، يف مجتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حامية 

حقوق اآلخرين وحرياتهم...".
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جدول 2.1: مؤرش الحرية يف دول الخليج العريب لألعوام الثالثة املاضية وفًقا لفريدوم هاوس

وبالنظر إىل القيود الواردة يف الترشيعات الخليجية حول حق التجمع بالنسبة إىل مؤسسات املجتمع املدين، يبدو واضًحا إنعدام 

الحق يف التجمع، أو تقييده يف إطار ترغب السلطة بأن يلعب هذا القطاع أدواره يف املجتمع من ضمنه.

وعىل هذا األساس ميكن إستخالص جملة من النقاط نوردها يف اآليت:

رغم النص يف أغلب دساتري دول الخليج العريب عىل أحقية تأسيس الجمعيات وحق التجمع، إال أنها جميعها أحالت تنظيم . 1

هذا الحق إىل قانون قيّد هذا الحق وأفرغه من محتواه. علاًم أن سلطة إصدار الترشيعات يف أغلب دول الخليج، عدا 

الكويت، ال تتم من خالل مجالس نيابية منتخبة انتخابًا حرًا ومبارًشا، وال يحق للمعنيني الطعن مبارشة يف القوانني الصادرة 

عن السلطات التنفيذية أمام املحاكم يف دستورية تلك القوانني التي تنقض حًقا كرّسه الدستور.

توجب املعايري الدولية يف تأسيس منظامت املجتمع املدين إبالغ السلطات اإلدارية بتأسيس الجمعيات من منطلق "العلم . 2

والخرب"، وليس من منطلق املوافقة عىل التأسيس، انطالقًا من أن حق التجمع حق طبيعي ال ميكن تقييده إال يف نطاق 

محدود. أما الترشيعات الخليجية، فجميعها تؤكد عىل رضورة أخذ املوافقة املسبقة، وترتافق هذه املوافقة مع تعقيدات 

يف إجراءات التأسيس فضاًل عن الرشوط العامة والواسعة املعاين التي ال ميكن معها ضبط قصد املرشع، األمر الذي يجعل 

من سلطات اإلدارة واسعة، فضاًل عن عدم جواز الطعن يف القرار اإلداري برفض تسجيل الجمعية، عدا البحرين واإلمارات، 

وتكتفي بالتظلم اإلداري الذي يكون قراره نهائيًا.
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إقتصار حق تأسيس الجمعيات، يف بعض قوانني دول املجلس، عىل املواطنني دون األجانب، وهي مسألة يرى كثريون أنها . 3

تتناقض مع املواثيق الدولية التي تؤكد عىل أحقية كل إنسان يف التجمع والتعبري عن مصالحه. كام تشرتط بعض القوانني 

)الكويت وعامن( حصول املؤسسني عىل شهادة عدم مامنعة من وزارات الداخلية.

تدخل السلطات اإلدارية يف عمل الجمعيات كبري وواضح، إىل درجة أن بعض القوانني نّص عىل أحقية ممثيل الجهات اإلدارية . 4

يف حضور إجتامعات مجلس إدارة الجمعية وإمكانية نقض القرارات الصادرة عنه من قبل الوزير املختص إذا ما رأى أن تلك 

القرارات تتناقض والنظام األسايس للجمعية أو القانون.

تحرص بعض القوانني، يف عامن والسعودية عىل سبيل املثال، نطاق عمل الجمعيات يف نشاطات محددة، ويتعدى هذا الحرص . 5

إىل إمكانية قيام الوزير املختص بدمج جمعيتني أو أكرث يرى نشاطها متشابًها، من دون قرار بذلك من الجمعيات العمومية 

للجمعيات.

تصل سلطة اإلدارة إىل حل الجمعيات إداريًا بناًء عىل أسباب غري محددة، خصوًصا النص عىل "مخالفة اآلداب العام والنظام . 6

العام". فرغم نص العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل جواز تقييد حق التجمع وفًقا لتلك الظروف، إال أنه إشرتط 

أن تكون املجتمعات التي تقيد ذلك الحق مجتمعات دميقراطية.

درجت كل الترشيعات الخليجية عىل تجريم اإلنضامم إىل إتحادات أو جهات "دولية/ أجنبية"، إال بعد موافقة السلطات . 7

اإلدارية، وينسحب هذا الحكم عىل قضية التربعات.

األصل يف الترشيعات التي تنظم الحقوق والحريات العامة أال تفرض عقوبات جزائية، واإلتجاهات الحديثة، كام تراها . 8

منظمة العفو الدولية،51 أن يرُتك تحديد أركان الجرمية إىل قانون العقوبات. إال أن املالحظ أن قوانني دول الخليج تأخذ مببدأ 

اإلزدواجية يف التجريم، حيث تتضمن أحكاًما جزائية يجرمها القانون العام، كام تنص بدورها عىل جرائم إضافية. 

تنفرد قطر، دون باقي دول مجلس الخليج، بتحديد رسم لتسجيل الجمعيات، وهو ألف ريال قطري يف حال الجمعية الخريية . 9

وخمسون ألًفا يف حال الجمعيات املهنية. ويعد هذا الرسم عاليًا بالنظر إىل اإلمكانات املادية ألغلب مؤسسات املجتمع املدين 

التي تقوم عىل جهود شخصية وذاتيه، ال سيام يف ظل تقييد حق جمع األموال أو التربعات.

تنترش ظاهرة مؤسسات املجتمع املدين "الحكومية"، والتي تسمى بالـ GONGO، والتي توسعت وترية تأسيسها خالل . 10

السنوات الثالث املاضية.

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.< .51  "حق تأسيس الجمعيات والتجمع السلمي يف الترشيعات العربية،" منظمة العفو الدولية
>aspx?media=print

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?media=print
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue17/righttofreedomofassociationarablegislation.aspx?media=print
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2.3 الشقاق المجتمعي في دول المجلس: الطائفية نموذًجا

قد يكون من أبرز مالمح مرحلة ما بعد عام 2011، يف العامل العريب، إحتدام حالة الشقاق املجتمعي، والذي ينبني عىل اإلنتامء 

املذهبي أو القبيل أو اإلثني أو غريها من اإلنقسامات. ويكاد املشهد السيايس أن يُعفينا عن ذكر أمثلة عىل هذه اإلنشقاقات، يف 

وقت تعّج العناوين اإلخبارية بإشارات لهذه الطائفة أو تلك القبيلة. بل يعجز املرء عن إحصاء أو محاولة تقدير حجم الكلفة 

البرشية التي تتكبّدها املجتمعات العربية يف الوقت الراهن جرّاء هذه الرصاعات األهلية. ويكفي أن تقسيم دول عديدة عىل أسس 

طائفية وإثنية، كالعراق وسوريا واليمن، بات من اإلحتامالت الواردة، ناهيك عن إنقسام السودان الذي جرى بالفعل. ولن يكون 

مستغربًا أن نشهد ظهور نزعات مامثلة يف دول أخرى مبجرد تزعزع األمن فيها.

ومن جهة أخرى، علّقت كثري من القوى املحتّجة واملنادية بالتغيري آمالها عىل املواطنة املتساوية واملشاركة السياسية كمفتاح لحّل 

مشكالت مجتمعاتها. فكيف لنا أن نفهم التناقض بني هذه األهداف التي أزهقت يف سبيلها أرواح عديدة، وواقع إنقسام بعض 

املجتمعات العربية عىل نفسها؟ أال تصطدم فكرة الدولة املدنية، التي ينادي بها كثري من القوى السياسية العربية، إسالمية كانت 

أم مدنية، والتي تقوم أساًسا عىل املساواة السياسية بني جميع املواطنني يف الحقوق والواجبات، مع ما نشهده من رصاع فئوي عىل 

الدولة ومصادرها؟ وكيف لنا أن نفرّس حاالت الشقاق املجتمعي يف سياق مراهنة جموع غفرية عىل إحداث تغيري عىل غرار ما قام 

به أشقاؤهم وشقيقاتهم يف مرص وتونس يف 2011؟ أي محاولة لإلجابة عن هذه األسئلة ال بد أن تعري اإلنتباه إىل حالة الشقاق 

املجتمعي بإعتبارها عقبة كبرية يف وجه املحاوالت اإلصالحية يف بلدان عدة.

قد ال تكون حّدة الشقاق املجتمعي يف دول مجلس التعاون بلغت الدرجة التي وصلت إليها يف دول أخرى يف العامل العريب. لكن 

شبح بروز هذه الظاهرة يف مجتمعات دول املجلس يدعو إىل دراسة هذه الظاهرة بشكِل عاجل لفهمها بشكل  أفضل والتصدي 

لها. وال شك يف أن الشقاق املجتمعي ال يقترص عىل الشقاق الطائفي فقط، فهناك توترات بني جامعات من مواطني دول املجلس 

مبنية عىل اإلنتامء القبيل واإلثني واملناطقي والجنس والطبقة، و إن تفاوتت حّدة بعض اإلنقسامات من بلد إىل آخر، مام يؤكد 

أهمية اإلنتباه إىل خصوصية كل منها ووضع رصاعاتها الداخلية يف سياقها التاريخي واملكاين. لذلك، ال نّدعي بأن الشقاق الطائفي 

يفوق حاالت الشقاق األخرى حّدة أو أهمية، فالحقيقة هي أن هناك تفاوتًا كبريًا بني خطورة كل حالة من حاالت الشقاق، كام 

ستبنّي نتائج اإلستطالع الذي أجريناه ملواطني أربع من دول املجلس )اململكة العربية السعودية والبحرين وعامن والكويت(.
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طرحنا منوذج الطائفية عىل عدد من املشاركني من هذه الدول لتقديم ملحة عن آرائهم حول مدى عمق اإلنقسام الطائفي وتباين 

حّدته بني دولة وأخرى حسب الظروف املحلية لكل منها، آملني أن نقّدم إستنتاجات أولية حول ماهية هذه الظاهرة وسبل 

التصدي لها. ولكن، قبل الدخول يف نتائج اإلستطالع، سنتطرّق أواًل إىل أهمية دراسة حالة الشقاق الطائفي يف دول املجلس، ومن ثم 

سنستعرض منهجية هذه الدراسة بالتفصيل. وأخريًا، سنستهّل النتائج بتقديم بعض التعريفات السائدة ملفهوم الطائفية، ووضعها يف 

السياق النظري الخاص بدول املجلس، بهدف تزويد القارئ بأدوات تحليلية قد تساعده عىل اإلستفادة من نتائج اإلستطالع بشكل  

أكرب.

لماذا الحديث عن الشقاق المجتمعي؟

هناك أسباب عدة قد تدفع البعض إىل تجّنب الحديث يف هذا املوضوع الشائك والحّساس. فقد يخىش البعض، عىل سبيل املثال، 

من إضفاء رشعية أكادميية عىل هذه اإلنقسامات ومن ترسيخها يف أذهان القراء، وبالتايل املساهمة يف تعميق املشكلة. وقد يذهب 

رأي مامثل إىل أن نقاًشا كهذا يعّد مبثابة فضح إلنقسامات شعوبنا، مام يجعلنا أكرث عرضة لتدخالت خارجية، األمر الذي طاملا عانت 

منه شعوب املنطقة. ورمبا يعرتض آخرون عىل ُمسلاّمت هذه الدراسة بإعتبار أن حالة الشقاق املجتمعي ليست بالسوء الذي 

تصّوره وسائل اإلعالم.

ولكن هل يف تجّنب مناقشة ما يهّدد مجتمعاتنا ما هو نافع لها وإلستقرارها؟ شبّه الباحث اإلجتامعي نادر كاظم، عندما أقدم عىل 

تربير حاجته إىل طرح املوضوع نفسه يف السياق البحريني، املجتمع املبُتىل بالطائفية باملريض الذي يحتاج إىل تشخيص طبي ملرضه 

حرًصا عىل صحته وسالمته.52 إضافة إىل ذلك، علينا اإلشارة إىل أن أمراض مجتمعاتنا هي موضوع بحث ونقاش لعديد من املنظامت 

الغربية املهتمة بشؤون دول مجلس التعاون، والتي تصدر تقريرًا تلو اآلخر يف هذا الشأن، حيث يتم التطرق إىل الظاهرة من 

منطلق مصالح الدول الغربية، و عىل رأسها الواليات املتحدة، باعتبار االنقسامات اإلجتامعية هذه قد متثّل تهديًدا لها تارة وسندا 

تارة أخرى.53 وتتضاعف الحاجة إىل البحث يف قضية إنقسام شعوب املنطقة عند إستيعابنا أن مصالح الدول الغربية، كغريها، ال 

تتطابق بالرضورة مع مصالح شعوب املنطقة.54

52  انظر املقدمة يف نادر كاظم، طبائع اإلستمالك: قراءة يف أمراض الحالة البحرينية )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش والتوزيع، 2007(.
 Geneive Abdo, The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Shi’a-Sunni Divide, The Brookings :53  ألمثلة عىل تقارير تخاطب االدارة االمريكية يف الشان الطائفي، انظر

 ;>Institution, April 2013 >http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/04/sunni%20shia%20abdo/sunni%20shia%20abdo
 Barah Mikail, Sectarianism after the Arab spring: an exaggerated spectre, FRIDE, June 2012       

;>http://www.fride.org/publication/1033/sectarianism-after-the-arab-spring:-an-exaggerated-spectre<      
 .Human Rights First, Plan B for Bahrain: What the United States Government Should Do Next, November 2013      

>http://www.humanrightsfirst.org/uploads/pdfs/HRF-Plan-B-Bahrain-rep.pdf<     
54  وكمثال صارخ عىل هذا التضارب، راجع الفيلم الوثائقي لجريدة الغارديان الربيطانية الذي رفع الستار عن السياسة األمريكية إلستغالل الشقاق الطائفي يف العراق للتغلب عىل ردة الفعل العنيفة التي فاجأت قوات اإلحتالل 

>James Steele: America's mystery man in Iraq >http://www.youtube.com/watch?v=_ca1HsC6MH0 :يف 2003. أنظر
Nir Rosen, Aftermath: Following the Bloodshed of America’s Wars in the Muslim World New York: Nation Books, 2010       

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/04/sunni%20shia%20abdo/sunni%20shia%20abdo
http://www.fride.org/publication/1033/sectarianism-after-the-arab-spring:-an-exaggerated-spectre
http://www.humanrightsfirst.org/uploads/pdfs/HRF-Plan-B-Bahrain-rep.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=_ca1HsC6MH0
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أليس حريًا بنا، إذن، أن نبحث يف مشكالتنا من أجل مصالح شعوب دول املجلس بداًل من تسليم القضية إىل جهات خارجية 

تخاطب مصالح حكوماتها؟ من وجهة نظر أكادميية بحتة، الجواب ال بد أن يأيت باإليجاب، فالعلوم اإلجتامعية تهتم بكل الظواهر 

اإلجتامعية ويف مقدمتها، يف الفرتة الراهنة، سؤال الهوية. لكن مسؤولية الكاتب، هنا، أكرث من أكادميية، وهذا يتطلب منا تبيان 

أهداف هذه الورقة ومنهجيتها.

األهداف والمنهجية

تهدف هذه الورقة إىل طرح مسألة الشقاق املجتمعي عىل طاولة الحوار ليتسّنى لشعوب املنطقة تدارك األزمات الناتجة عن 

هذا الشقاق بإعتباره عقبة أمام تحقيق املواطنة الكاملة ومرشوع إكامل بناء الدولة الحديثة. وكام أرشنا سابًقا، سنناقش الطائفية 

بالتحديد يف أربع دول، هي اململكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعامن، آملني أن نثري نقاًشا بّناًء حول هذه الظاهرة 

وكيفية التصدي لها من قبل املواطنني، أكانوا من املثقفني أو الناشطني أو الحقوقيني أو ُصناع القرار أو عامة الشعب.

بالنسبة إىل منهجية الورقة، فإنها تنقسم إىل قسمني رئيسيني، يُعنى األول بتقديم تعريف للطائفية عرب إستخدام أدوات نظرية 

تهيئ القارئ لتحليل نتائج اإلستطالع التي سنستعرضها يف القسم الثاين. ويف ما يخص اإلستطالع، فقد قمنا بطرح مجموعة من 

األسئلة عىل عيّنة عشوائية)random sample( من مستخدمي اإلنرتنت حول عدة محاور، تتمركز حول القضايا اإلقليمية واملحلية 

)أي داخل كل بلد عىل حدى(، إضافة إىل تجربة املشاركني الشخصية مع الطائفية. وقمنا بتقسيم العيّنة إىل رشيحتني رئيسيتني، بناًء 

عىل جنسية املشارك وطائفته، حتى نتعرف إىل تطلعات املشاركني وآرائهم حول عدة قضايا مهمة تواجه املنطقة، مبا فيها الشقاق 

الطائفي.

وهنا علينا أن ننّوه بأن العينة ليست بالرضورة متناسبة متاًما مع التوزيع الدميغرايف أو الرتكيبة اإلجتامعية يف الدول املعنية. بل إن 

هناك إعتبارات جندرية وطبقية وإثنية ومناطقية وغريها يجب مراعاتها عند إجراء دراسة كمية. ولكن الطريق نحو دراسة كهذه 

محفوف بالعقبات، من أهمها غياب املعلومات السكانية األساسية التي عادة ما تقوم عليها دراسات كهذه، مام يعني أننا ال نعرف 

الحجم السكاين لإلثنيات أو الطوائف املختلفة بشكل دقيق و علمي، بعيًدا عاّم هو متداول شعبيًا وإعالميًا. النتيجة، إذن، هي 

إستحالة القيام بدراسة كمية متكاملة ومتناسبة مع الواقع الدميغرايف. إضافة إىل ذلك، ليس الهدف من الدراسة إجراء إستطالع 

)poll( يعكس النسبة الدقيقة لتوجهات مواطني الدولة يف مثة فرتة زمنية، بل الهدف هو إجراء مسح لعينة ذات حجم وتركيبة 

متنوعة ووافية، و التي بإمكانها أن تعكس أهم املجموعات واآلراء املوجودة يف البلد، وتسمح بتحليل آراء هذه العينة وتطلعاتها. 

وهنا علينا أن نشّدد عىل أن النتائج تعكس آراء هذه العينة فقط.
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ويف املقابل، راعينا نسب وأحجام الفئات املختلفة يف كل بلد بحسب ما هو متداول بصفة غري رسمية. أما من الجانب التحلييل، 

فقد ركّزنا عىل النتائج التي أبرزت تباينات حاّدة أو حاالت توافق شبه تامة، نظرًا إىل أن هذه النتائج هي األكرث نفاًذا للبصرية يف 

التحليل. وقد إخرتنا الدول األربع )السعودية والبحرين وعامن والكويت( نظرًا إىل توافر عيّنة مناسبة من حيث الحجم. فعدد 

املشاركني يف كل دولة هو 902 و268 و292 و127 عىل التوايل حيث كان مجموع املشاركني 1589 شخًصا. وتم نرش هذا 

اإلستطالع عرب موقعنا اإللكرتوين www.gulfpolicies.com يف الفرتة ما بني نوفمرب 2013 و يناير 2014.

الطائفية كظاهرة إجتماعية

يف األساس، تتميّز كل طائفة دينية باألسس الفقهية الخاصة بها. ومن البديهي أن نعترب تعّدد الطوائف متاًما كتعّدد الثقافات، 

أي كميزة من مميزات املجتمعات البرشية املتنوعة بطبيعتها. وقد نضيف أن اإلنتامء للطائفة ميثّل محدًدا ثقافيًا واحًدا من بني 

محّددات ِعدة كاللغة واإلنتامء القومي والعالقات اإلجتامعية العائلية والطبقة اإلجتامعية واإلنتامء املناطقي الخ، مام يجعل 

لإلنتامء إىل الطائفة خصوصية قُطرية ومناطقية وطبقية، تالزًما مع محددات الهوية األخرى لدى الفرد والجامعة. ولذلك من 

الصعب تعميم عبارات عن "السنة" أو "الشيعة" أو غريهم، من دون التطرق إىل إعتبارات ثقافية أخرى قد تكون أكرث عرضة 

للتسييس من اإلنتامء للطائفة. فهناك مناذج ال تعّد من تفّوق إنتامءات أخرى عىل اإلنتامء الطائفي كاملحدد الثقايف األهم. وقد 

طرح توفيق السيف مناذج كهذه:

لو مل يكن لدينا مذاهب لظهرت النزاعات نفسها ولكن تحت عناوين بديلة. كمثال عىل ذلك، فإن األكراد العراقيني 

)السنة( حلفاء للشيعة العرب وليس للسنة العرب، كام أن الجامعات السلفية املتطرفة يف الجزائر تقاتل الجزائريني السنة 

وليس الشيعة. ويف السودان تحالف مقاتلو دارفور املسلمون مع الجنوبيني املسيحيني أو الوثنيني ضد املسلمني الحاكمني 

يف الخرطوم. واتخذت باكستان وكثري من الدول اإلسالمية موقًفا مؤيًدا أو متغاضيًا عن اإلجتياح األطليس )املسيحي( 

ألفغانستان ضد طالبان )املسلمة(...55

يف الدرجة األوىل، إذن، ما يعنينا هنا ليس اإلنتامء للطائفة باملعنى الديني/ الفقهي بحد ذاته، ولكن تسييس هذا اإلنتامء. والداللة 

األبرز عىل تسييس اإلنتامء الطائفي هو تطابق املوقف السيايس مع هذا اإلنتامء، فعندها نستطيع القول لإلنسان يف مجتمع يعاين 

من تسييس الطائفة: "قل يل طائفتك وسأقول لك موقفك السيايس". ولكن ملاذا تسيّيس الطائفة يف بعض األحيان دون غريها؟ ما 

هي رشوط ظهور حاالت تسييس الطائفة؟ قّدم توفيق السيف ثالثة تعريفات مفيدة وموجزة للطائفية املجتمعية )وهو ما مييزها 

عن طائفية الدولة التي سنتطرق إليها الحًقا(:56

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2011-07-20-21-< .2008 55  توفيق السيف، املسألة الطائفية: بحثاً عن تفسري خارج الصندوق املذهبي، 14 يونيو
>29-45&catid=145:2011-04-09-07-47-04

56  املصدر نفسه.

http://www.gulfpolicies.com
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2011-07-20-21-29-45&catid=145:2011-04-09-07-47-04
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:2011-07-20-21-29-45&catid=145:2011-04-09-07-47-04
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خالف ديني بحت تقوم عليه أطراف دينية بدعوة الناس إىل معتقداتهم الدينية عن طريق الهجوم عىل معتقدات "اآلخر".. 1

خالف إجتامعي ناتج عن تزاحم ما بني "دائريت مصالح متاميزتني"، أي عند محاولة طرف ما إخرتاق دائرة املجال اإلجتامعي . 2

الخاص بطائفة أخرى بالتبشري املذهبي، فتثري عندها ردة فعل دفاعية.

إعتقاد جامعة بتواجد مظلومية خاصة بها ناتجة عن غياب العدالة اإلجتامعية كتكافؤ الفرص الحياتية واملساواة السياسية . 3

توزيع موارد املجتمع يف شكل عادل. وعادة ما تائت ردة الفعل عىل هيئة مترد جمعي "هادئ" أو "نشط" يف ظل غياب 

اآلليات الدميقراطية لتفريغ بعض من هذه املظامل، ورمبا ترجمتها إىل إجراءات تصحيحية يف حال نجاحها دميقراطيًا.57

النموذج األول من الطائفية يقوم عىل إدعاءات كل طرف بأحقيته "للحق" باملعنى الديني، ال الدنيوي. ولكن هذا األمر ال يعنينا 

بشكل مبارش كام أرشنا سابًقا. فال تخلو الثقافات البرشية، ورمبا عىل رأسها الهويات الوطنية والذكريات والقصص املرتبطة بها، من 

إدعاءات مشابهة لترُبز أفضلية أعضاء جامعة عىل غريها. الخطر الحقيقي يكمن حني تذهب الجامعة إىل ترجمة أحقية جامعتها، 

حسب تصورها، إىل إقصاء طائفة أخرى وحرمانها من الوطن وموارده. بتعبري آخر، عىل الرغم من أن اإلقصاء الطائفي يقوم عىل 

تربيرات دينية ـ طائفية، أي بالرضورة األخذ بالشكل األول من الطائفية )والتي تقوم عىل إختالفات فقهية بحتة(. إال أن املكونات 

األخرى، كالتزاحم أو الحرمان النسبي، هي وحدها كفيلة بتضخيم الخالف الفقهي بشكل فادح. األسئلة التي يجب أن تطرح، إذن، 

هي مدى اقرتاب حالة الشقاق املجتمعي من فرضية "تزاحم دائريت مصالح متاميزتني"، أو حرمان مثة جامعة نسبيا )بالنسبة إىل 

الجامعات األخرى( من موارد املجتمع املادية و امللموسة، كتوزيع ثروة البالد، و املوارد املعنوية، كالحصول عىل اإلحرتام و الكرامة 

من ِقبل الدولة و املجتمع.

دور الدولة على الصعيد اإلقليمي

ال شك أن للدولة دوًرا مركزيًا يف التعاطي مع املسألة الطائفية، خاصة يف مجتمعاتنا حيث تتمتع بنفوذ خارق وسقف رفيع لحرية 

اإلنفراد يف الترصف. ولكن مدى إعتامد الدولة عىل حاالت الشقاق املجتمعي كالطائفية )ولو ضمنيًا( يعتمد عىل أيديولوجيا صّناع 

القرار، إضافة إىل الظروف السياسية املحيطة بهم. كان املشهد السيايس اإلقليمي يف منتصف القرن العرشين منقساًم بني املعسكر 

السعودي املتحالف مع الغرب من جهة، واملعسكر املرصي املتحالف مع االتحاد السوفييتي تحت قيادة جامل عبدالنارص. غاب 

اإلنتامء الطائفي من حسابات األطراف املشاركة يف الرصاع اإلقليمي آنذاك، فمثّل الطرف األول اإلسالم ألسباب ليس أقلها أن 

السعودية تعترب نفسها حامية للحرمني الرشيفني، فيام حمل الجانب املرصي راية القومية العربية واإلشرتاكية. أما يف الدول التي 

طالها نفوذ مرص دون السعودية، كالعراق، فكان الرصاع علامنيًا ـ علامنيًا، مام أبرز اإلختالف األيديولوجي بني القومية والشيوعية 

اللتني نشط تحت راياتهام الكثري من أعضاء الطوائف املختلفة.58

57  املصدر نفسه.
58  Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: a Study of Iraq’s Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba’thists, and Free 

Officers)Beirut: Saqi, 2004(.
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يكاد املشهد السيايس اإلقليمي يختلف اختالفًا تاًما اليوم، حيث إنتقلت بؤرة الرصاع من السعودية - مرص إىل السعودية ـ إيران. 

إذ يجمع الطرفان األخريان عىل محورية الهوية اإلسالمية، مام أبرز الطائفة التي ميثلها كل طرف كتعبري ثقايف لتفسري تضارب 

مصالحهام. وقد إحتّد الرصاع بني هذين الطرفني بعدما أخلّت الواليات املتحدة األمريكية، بعد هجامت الحادي عرش من سبتمرب 

2011، بتوازن القوى يف املنطقة عرب خلق فراغ سيايس يف العراق، ليتنافس الطرفان عىل مسار هذا البلد وتحالفاته، يف وقت كانت 

قواه املحلية تتصارع عىل الدولة ومواردها. ومع إندالع الحرب األهلية، شهد العراق تضافرًا رسديًا بني الرصاع الداخيل عىل الدولة 

والرصاع اإلقليمي، فتوجه بعض من كل طائفة إىل "حاميها اإلقليمي" مع إنهيار الدولة املركزية وإندالع الفوىض. هكذا، تم تثبيت 

رسديات الدول املتصارعة إقليميًا يف العراق، وأصبح منوذج العراق ميثل هاجًسا للدول التي تشبهه من ناحية الرتكيبة اإلجتامعية 

والسياسية مثل سوريا والبحرين.

تقول النظرية السائدة يف مجال العالقات الدولية إن الدول تترصف بعقالنية حيال مصالحها، وتسارع إىل ملء الفراغات السياسية 

خوفًا من أن تسبقها الدول املنافسة إىل ذلك59. )فمع تزعزع اإلستقرار األمني يف املنطقة جرّاء تداعيات الغزو األمرييك للعراق، بات 

األخري ساحة من ساحات الرصاع اإلقليمي الذي يتبع منطق لعبة صفرية النتائج، حيث يعني تقّدم فريق معني، بالرضورة، تراجًعا 

للفريق اآلخر.( وبحسب هذه النظرية، للدول املتنفذة سبل مختلفة لبسط الهيمنة، منها اإلكراه/القرس و اإلحتواء واالستئجار من 

جهة )"القوة الخشنة"، أو إسرتاتيجية "العصا والجزرة"(، واإلقناع واإلستقطاب )أي القوة الناعمة( من جهة أخرى. ويقول صاحب 

هذه النظرية إن الطريقة املثىل لضامن إستمرارية النفوذ ال تعتمد عىل إسرتاتيجية العصا والجزرة فقط، بل عىل إكتساب تعاطف 

وتضامن، أي عىل إقناع الالعبني السياسيني برضورة خدمة مصالح الدولة60. ويف سياق الرصاع اإلقليمي يف منطقة الرشق األوسط 

اليوم، ميثل اإلنتامء الطائفي شكاًل من أشكال القوة الناعمة، حيث يرعى الطرف السعودي املصالح الُسنية يف املنطقة ضد الطرف 

اإليراين الراعي للشيعة، بحسب الرسد الطائفي.61 ولكن علينا اإلشارة إىل أن القوة الناعمة ال تستدعي بالرضورة تغريض الثقافة 

لخدمة أهداف سياسية بشكل متعّمد وواع، بل رمبا ال يشارك صّناع القرار يف صياغة الرسدية الطائفية، إال أنهم قد يستفيدون من 

وجودها ألنها تختزل هموم و مشاكل عامة الناس يف مؤامرات “الطائفة االخرى” من جهة، وتخدم مصالح الدولة من جهة أخرى. 

.)Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics )New York: Public Affairs, 2004 :59  املدرسة املشار إليها هنا هي "الواقعية السياسية". للمزيد حول مفهوم القوة الناعمة انظر
60  يُذكرأبان مسؤوال سعوديا، حسب تقرير رسمي مرسب من قبل ويكيليكس، قال لنظريه األمرييك بان الوسائل اإلعالمية السعودية كقنوات MBC هي أكرث نجاحا و فاعلية من القنوات األمريكية "الربوباغاندا" أو املغرضة 

 US“ :سياسيا كالقناة الحرة )املدعومة أمريكيا( لجذب الشباب السعودي للثقافة الغربية و بالتايل لخدمة املصالح األمريكية يف املنطقة. من منظور نظري، كان املسؤول السعودي يناقش عن القوة الناعمة األمريكية. أنظر
embassy cables: Desperate Housewives and Letterman more effective than US propaganda,“ The Guardian, 7 December 2010. >http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-

>documents/206346
.Salafi ‘smart power’ of Saudi Arabia,“ Press TV, 6 January 2014“:61  كمثال عىل استخدام مفهوم القوة الناعمة يف سياق الرصاع اإلقليمي، انظر

>http://www.presstv.com/detail/2014/01/06/343951/salafi-smart-power-of-saudi-arabia<     
>Iran's state TV tries 'soft power' to win hearts and minds,“ The Guardian, 22 November 2013. >http://www.theguardian.com/world/2013/nov/22/iran-state-tv-versus”:أيًضا انظر     

http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/206346
http://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/206346
http://www.presstv.com/detail/2014/01/06/343951/salafi-smart-power-of-saudi-arabia
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/22/iran-state-tv-versus
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دور الدولة على الصعيد المحلي

تعترب دول مجلس التعاون دواًل ريعية بإمتياز، إذ أنها تعتمد أساًسا عىل توزيع ريع النفط لترصيف أمورها، وبالتايل تنظيم 

وصيانة العالقات اإلجتامعية السائدة. تقول نظرية الدولة الريعية إن توزيع الُحكام لريع النفط، أي عرب تقديم مختلف الخدمات 

والتسهيالت، إضافة إىل التوظيف الحكومي غري املرتبط بإنتاجية املوظف، وعدم إقتطاع رضائب من املواطنني، يؤّدي بالتايل إىل 

قبول املواطنني بإستبعادهم عن عملية ُصنع القرار وتحديد مسار مجتمعاتهم62. وقد تم تعديل نظرية الدولة الريعية لجمودها 

وعدم متكنها من تفسري حاالت التغيري املستمر، ناهيك عن حاالت عدم الرضا التي تنتُج منها حركات إحتجاجية يف بعض األحيان. 

فجاءت التعديالت لتطرح فكرة أن توزيع ريع النفط كمكرمة أبوية لعامة الناس قد تولّد حالة من اإلستياء لدى البعض، خاصة 

لدى الجامعات التي مل تندمج داخل منظومة الدولة وإقتصادها الريعي بشكل عادل ومتكافئ.63 وتنشط هنا الجامعات التي يرى 

أعضاؤها أنهم مواطنون من "درجة ثانية"، أو أنهم محرومون نسبيًا من توزيع الريع بشكل  أكرث عداًل، فيام يذهب آخرون إىل 

املطالبة مبراجعة العقد اإلجتامعي الريعي وفتح املجال للمشاركة السياسية.

أما عن كيفية تنظيم الدولة للعالقات اإلجتامعية، فهي عادة ما تقوم عىل إدماج أو إحتواء الجامعات املختلفة )ومنها الطوائف( 

من خالل كيانات إجتامعية ُسميت بالتضامنيات، وهي عبارة عن جامعات قامئة عىل أساس التضامن اإلجتامعي بني أفراد 

الجامعة group solidarity(( لعدة أسباب، وتشمل ما أسامه ابن خلدون بالعصبية. ويصنف خلدون النقيب التضامنيات غري 

الرسمية )أي غري تلك التابعة للعوائل الحاكمة( يف مجتمعات شبه الجزيرة العربية عىل النحو التايل: املؤسسة القبلية واملؤسسة 

الطائفية واملؤسسة الدينية والطبقات الوسطى والتجار والعامل )املَُمثلني يف نقاباتهم، إن وجدت(.64 ويذهب نزيه أيويب يف تحليله 

للتضامنيات بأن بعضها مييل إىل التقارب والتعاون مع الدولة عىل أساس إلتقاء املصالح، كالقبائل املتحالفة مع الدولة والتي قد 

تشّكل الحجر األساس للبنية العسكرية أو الحرس الوطني يف بعض الدول، فيام متيل تضامنيات أخرى إىل عدم اإلنسجام مع الدولة 

ومصالحها، وبذلك يصبح أعضاؤها عرضة للقرس واإلخضاع.65

قد يفرس هذا اإلطار النظري التعبريات املختلفة لحاالت عدم الرضا أو اإلستياء، إن وجدت، يف ظل إنعدام أو محدودية املشاركة 

السياسية، فنجد أن بعًضا من هذه التضامنيات مييل إىل أخذ موقف معارض للدولة بشكل  شبه تلقايئ، وبالتايل مييل إىل الدفع 

ملراجعة املنظومة اإلجتامعية القامئة برّمتها، يف حني أن التضامنيات "املندمجة"، أو القريبة من السلطة السياسية، تعرّب عن استيائها 

62  Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, ”The Rentier State in the Arab World,“ in G. Luciani, The Arab State )London: Routledge, 1990(.
63  Gwenn Orkuhlik, ”Rentier Wealth, Unruly Law, and the Rise of Opposition: The Political Economy of Oil States,“ Comparative Politics, Vol. 31, no. 3 )1998(, 295-315.

64  خلدون النقيب، املجتمع و الدولة يف الخليج و الجزيرة العربية )من منظور مختلف( )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987(، ص 149.
65  Nazih Ayubi, Overstating the Arab State: Politics and Society in the Middle East )London: I. B. Tauris, 1996(, 33-34.
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داخل سياق املنظومة، كاملطالبة بحصة أكرب من ريع النفط كبديل لإلصالح السيايس. و بإمكاننا رصد إمتداد ملنطق "القوة الناعمة" 

بني التضامنيات املندمجة، فالتضامنيات املندمجة داخل األجهزة واملؤسسات الحيوية ملتزمة برشعية املنظومة اإلجتامعية عن 

قناعة، وليس عن طريق القرس، بخالف التضامنيات التي تعترب نفسها مهّمشة نسبيًا. وبإمكاننا أيًضا أن نالحظ وجه شبه آخر 

ملا يجري من رصاع عىل الصعيد اإلقليمي ــ األ وهو منطق لعبة صفرية النتائج ــ أي أن مكاسب فريق تعني بالرضورة خسارة 

لفريق آخر ــ كام توحي لنا الحالة التنافسية القامئة بني الطوائف يف بعض املجاالت، حني يُفتح املجال للمنافسة عرب اإلنتخابات أو 

التوظيف أو حتى ما يُسمى بالفضاء العام، عىل سبيل املثال.66

وال شك يف أن أي محاولة لتطبيق هذه األطروحات النظرية عىل دول مجلس التعاون وتعديلها ملالءمة خصوصية كل دولة تتطلّب 

دراسة معّمقة لكل حالة عىل حدى، والرتكيز عىل مفاصل اإللتقاء بني الرصاع اإلقليمي من جهة ورصاع التضامنيات من جهة 

أخرى، إضافة إىل مدى تطابق الرسديات عىل هذين املستويني. ويف ما ييل نصّب تركيزنا عىل محاولة أولية لرصد بعض مالمح حالة 

اإلنقسام الطائفي يف دول مجلس التعاون عرب رسد نتائج إستطالع لعيّنة من أربع دول تستشّف آراءهم حول الحالة الطائفية يف 

دول مجلس التعاون.

66  للمزيد عن الرصاع حول الفضاء العام، أنظر: نادر كاظم، طبائع اإلستمالك: قراءة يف أمراض الحالة البحرينية.
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نتائج اإلستطالع

يبنّي الجدول التايل نسب اإلنتامء إىل الطوائف املختلفة بني املشاركني يف اإلستطالع من الدول األربع:67

رسم بياين 2.1: تقسيم عينة الدراسة حسب اإلنتامء املذهبي %

لنتعرف أواًل إىل عيّنتنا من ناحية إنتامءاتها. يبنّي الرسم البياين التايل نسب املنتمني إىل الطوائف السنية والشيعية واألباضية يف 

الدول األربع.68 عىل الرغم من إختالفات العيّنة، والتي سنناقشها بالتفصيل الحًقا، إال أن هناك ركائز أساسية يتفق عليها املشاركون، 

بغّض النظر عن إنتامءاتهم الُقطرية والطائفية. فقد وجدت نتائج اإلستطالع بأن هناك شبه إجامع عىل محورية الهويتني العربية 

واإلسالمية، بإعتبارهام األهم بني الهويات التي عرضناها عليهم، كالهوية املبنية عىل اإلثنية/العرقية والطبقية واملناطقية والُقطرية. 

وقد أتت يف املركز الثالث الهوية الُقطرية أو الوطنية. و قد تفاجيء هذه النتيجة بعض املراقبني بحكم اإلنقسامات الكثرية التي 

تعاين منها املجتمعات العربية، وهو األمر الذي دفع بالبعض إىل القول إن مرشوع القومية العربية قد فشل، نتيجة غياب وعي 

قومي حقيقي. ولكن تشبث املشاركني بهذه الهويات، يوحي بأن القاعدة الثقافية ملشاريع وطنية وقومية ال زالت رصينة إىل حد ما.

ويف إمكاننا أيًضا النظر إىل إهتاممات العيّنة وأولوياتها للتعرف إىل أهمية مسألة الشقاق املجتمعي بالنسبة للمشاركني، مقارنة 

باملشاكل االخرى التي تواجه مجتمعاتهم. وكام تُبني الرسوم البيانية التالية، هناك حالة إجامع تام بني مختلف فئات العيّنة عىل 
67  وتتوزع العينة عىل إنتامءات أخرى ما بني الجنسني واملدن والقرى املختلفة والطبقات اإلجتامعية باإلضافة إىل تنوع اإلنتامءات السياسية. للنظر يف هذه التقسيامت األخرى، يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين لتحميل بيانات 

العينة كاملة.
68  لقد إخرتنا الرتكيز عىل هذه الطوائف الثالث نظرًا إىل أحجامها الكبرية يف الدول األربع. أشارت بعض الردود إىل إنتامءات أخرى منها "مختلط" و"آخر"، إال أن هذه الفئات صغرية نسبيًا.
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أن الشقاق املجتمعي ليس القضية األهم بني القضايا التي طرحناها69، فقد برزت مسألة الفساد كأكرب مصدر للقلق لديهم. أما 

بالنسبة إىل الشقاق املجتمعي، فتختلف اإلجابة بشكل  كبري من فئة إىل أخرى، إذ أنها ثاين أهم مسألة بالنسبة إىل املشاركني السّنة 

البحرينيني والشيعة السعوديني والكويتيني. ويف املقابل، ياُلحظ بأن الشقاق املجتمعي يُعترب رابع أهم مسألة بالنسبة إىل املشاركني 

البحرينيني الشيعة والسعوديني السنة، يف حني وضع املشاركون الكويتيون السّنة مسألة الشقاق يف املرتبة الثالثة بني بقية القضايا 

املطروحة. أما بالنسبة إىل املشاركني العامنيني، فتقل أهمية الشقاق بالنسبة إليهم يف املتوسط، إذ أنها يف املرتبة الرابعة بالنسبة إىل 

الشيعة واألباضيني، ويف املرتبة السابعة األخرية بالنسبة إىل السنة.

وقد برزت قضايا أخرى بني املشاركني، خاصة مسألة الخلل اإلقتصادي الذي عرّفناه للمشاركني بإعتامد دولهم عىل ريع النفط 

كمصدر أسايس للدخل. فتبوأت هذه املسألة املرتبة الثانية لدى املشاركني الكويتيني والسعوديني السنة والعامنيني بكافة فئاتهم، 

واملرتبة الثالثة لدى املشاركني البحرينيني السنة والكويتيني الشيعة. من ناحية أخرى، تُعترب محدودية املشاركة السياسية مسألة 

ذات أهمية كبرية نسبيًا للمشاركني، فهي الثانية لدى البحرينيني الشيعة والثالثة لدى املشاركني السعوديني، سنة وشيعة.

رسم بياين 2.2: ترتيب الهويات لدى املشاركني السعوديني حسب األهمية )تدل األرقام األقل قيمة عىل أهمية أعىل(

69  يف هذا السؤال طلبنا من املشاركني أن يُرتبوا عدًدا من القضايا حيث مثل الرتتيب رقم )1( األهمية األعىل والرتتيب رقم )7( األهمية األقل. إلستعراض نتائج هذا السؤال بشكل واضح، قمنا بأخذ قيمة املتوسط من إجابات 
كل فئة، مام يعني داللة القيمة األقل عىل األهمية األكرب بالنسبة للفئة املعنية، والعكس صحيح حيث تدل قيمة املتوسط األكرب عىل االهمية األقل.
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رسم بياين 2.3: ترتيب الهويات لدى املُشاركني البحرينيني حسب األهمية )تدل األرقام األقل قيمة عىل أهمية أعىل(

رسم بياين 2.4: ترتيب الهويات لدى املشاركني الكويتيني حسب األهمية )تدل األرقام األقل قيمة عىل أهمية أعىل(
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رسم بياين 2.5: ترتيب الهويات لدى املشاركني العامنيني حسب األهمية )تدل األرقام األقل قيمة عىل أهمية أعىل(

رسم بياين 2.6: ترتيب القضايا املحلية لدى املشاركني السعوديني حسب األهمية )تدل األرقام األصغر عىل األهمية األعىل(

رسم بياين 2.7: ترتيب القضايا املحلية لدى املشاركني البحرينيني حسب األهمية )تدل األرقام األصغر عىل األهمية األعىل(
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رسم بياين 2.8: ترتيب القضايا املحلية لدى املشاركني الكويتيني حسب األهمية )تدل األرقام األصغر عىل األهمية األعىل(

رسم بياين 2.9: ترتيب القضايا املحلية لدى املشاركني العامنيني حسب األهمية )تدل األرقام األصغر عىل األهمية األعىل(
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القضايا اإلقليمية

يتفق املشاركون بغالبية ساحقة عىل أن العالقة بني الطوائف يف الوطن العريب قد ساءت منذ مطلع األلفية الثالثة )أنظر الرسم 

البياين 2.10(. وهذا متوقع نظرًا إىل نشوب حروب وحركات إحتجاج كان من شأنها أن تقسم الرأي العام العريب عىل أساس اإلنتامء 

الطائفي. و لكن العيّنة تنقسم حول األطراف التي تساندها يف هذه األحداث، مام يوحي بأن هناك عصبية مبنية عىل الطائفة 

وعابرة للحدود الُقطرية. وإلختبار مدى صحة هذا التشخيص، والتعرف عىل أمناط إنقسام العيّنة، إخرتنا قضيتني شائكتني عادة ما 

تُصوران عىل أنهام رصاع ذو بعد طائفي، هام حركة اإلحتجاجات يف البحرين والحرب األهلية يف سوريا.

الحظ أوجه الشبه بني هاتني الحالتني: أواًل، ينقسم املشهد السيايس داخل هذه الدول بشكل  رئييس عىل أساس اإلنتامء للطائفة. 

فمن املعروف أن الشيعة البحرينيني والسّنة السوريني يشكالن أغلبية داخل صفوف املعارضة السياسية يف دولهام. ثانيًا، يف السياق 

اإلقليمي، متثل هاتان القضيتان جزًءا من "الحرب الباردة"، إن صح التعبري، بني املحور اإليراين واملحور السعودي اللذين يدعامن 

نقييض الطرف يف البحرين وسوريا.70 بتعبري آخر، يتوافر يف القضيتني السورية والبحرينية التضافر بني رسدية الرصاع اإلقليمي 

واملحيل، ويعزز كل منهام اآلخر.

رسم بياين 2.10: تقيّيم العينة للعالقة ما بني الطوائف يف الوطن العريب مقارنة مبا كانت عليه يف سنة 2000 )%(

من ناحية، لن يُفاجأ القارئ عندما يجد أن هناك مؤرشات واضحة، يف الرسوم البيانية التالية، عىل تطابق اإلنتامء للطائفة واملوقف 

السيايس يف عيّنتنا، وبالتحديد نعني األغلبية من املشاركني السنة الذين قالوا إنهم يساندون املعارضة يف سوريا، يف حني أن املشاركني 

الشيعة يساندون املتظاهرين يف البحرين. وتؤكد هذه النتائج بأن هناك اصطفافًا طائفيًا حيال القضايا اإلقليمية، ميكن االفرتاض 

بأنه نتيجة الرصاع اإلقليمي الذي يقوم باإلستقطاب الطائفي.

70  للتوضيح، يأخذ الدعم السعودي طابًعا عسكريًا و إقتصاديًا يف حالتي الحكومة البحرينية وأطراف من املعارضة السورية، يف حني أن الدعم اإليراين مشابه يف حالة الحكومة السورية، ولكنه يقترص عىل الدعم اإلعالمي يف حالة 
البحرين. فكام إستنتج تقرير ما يُعرف بـ"تقرير البسيوين" لتقيص الحقائق، والذي إنطلق عىل خلفية مبادرة من عاهل البالد، ال توجد هناك أية أدلة عىل تدخالت إيرانية عىل الساحة البحرينية. ولكن من جهة أخرى، تقوم 

إيران بدعم املعارضة البحرينية عىل الساحة الدبلوماسية الدولية وعىل املستوى اإلعالمي.
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ولكن اإلنقسام ليس بالحّدة التي قد يتصورها البعض. فنادرا ما نجد أغلبية من املشاركني عىل طريف النقيض يف أي من الدول 

األربع. بل عىل عكس الرسد السائد )ورمبا املبسط(، وجدنا أن املشاركني السنة، مبا يف ذلك املشاركون السنة البحرينيون، إختاروا أن 

يختلفوا مع الطرفني املتنازعني يف البحرين بداًل من مساندتهم للحكومة هناك. ووجدنا نتيجة مامثلة يف موقف املشاركني الشيعة 

من القضية السورية التي مل تتبع، هي أيًضا، املنطق الطائفي إىل حده األبعد. وكام يبنّي الرسم البياين يف األسفل، قالت هذه الفئة 

من العيّنة إنها تختلف مع الطرفني املتصارعني يف سوريا. وقد نفرّس هذه النتيجة بأنه يف حني أن هناك تضامًنا طائفيًا عابرًا للحدود 

الُقطرية، إال أن حالة التضامن هذه تقترص عىل املستوى الشعبي إىل حد كبري، فيتضامن املشاركون الشيعة مع املعارضة البحرينية 

وليس مع الحكومة السورية، ومن جهة أخرى يتضامن املشاركون السنة مع املعارضة السورية وليس مع الحكومة البحرينية.

رسم بياين 2.11: آراء العينة من الدول األربع حول الحرب األهلية السورية )%(
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رسم بياين 2.12: آراء العينة حول حركة اإلحتجاجات يف البحرين %
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يربز اإلنقسام النسبي، مرة أخرى، لدى معاينة آراء املشاركني حول أثر سياسات الدول اإلقليمية عىل العالقة بني الطوائف. فاعترب 

املشاركون السنة أن لحكومة إيران الوقع األسوأ عىل اإلطالق عىل العالقة بني الطوائف يف املنطقة، فيام وجه املشاركون الشيعة 

التهمة ذاتها إىل السعودية. ولكن، يف الوقت ذاته، ليس هناك توافق واضح بني أعضاء الطوائف عىل دعم الطرف الراعي اإلقليمي 

ملصالحهم، حسب الرسد الطائفي للرصاع اإلقليمي. بل عىل العكس، فقد ذهب قسم غري صغري من املشاركني السنة والشيعة إىل 

توجيه اإلتهام نفسه إىل "الراعي اإلقليمي." مام قد يعني بأن املشاركني السنة والشيعة يشعرون بالتهديد من السياسات اإليرانية 

والسعودية )بالرتتيب(، ولكن مل تدفع هذه املخاوف املشاركني يف هذه الدراسة إىل أحضان الطرف النقيض الذي يُفرتض به أن 

يلعب دور "الراعي" و"الحامي". وكام هي الحال مع الرؤية النقدية للمشاركني السنة البحرينيني لحكومة بالدهم، نجد هنا أن 

املشاركني السعوديني السنة كانوا أيًضا ناقدين لسياسات بالدهم. ومن ناحية أخرى، يتفق املشاركون جميًعا يف نظرتهم السلبية إىل 

السياسات الخارجية األمريكية التي ساهمت يف إندالع عدة حروب يف املنطقة.

رسم بياين 2.13: دور السياسات الخارجية للدول املتنفذة عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني السعوديني )%(

رسم بياين 2.14: دور السياسات الخارجية للدول املتنفذة عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني البحرينيني )%(
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رسم بياين 2.15: دور السياسات الخارجية للدول املتنفذة عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني الكويتيني )%(

رسم بياين 2.16: دور السياسات الخارجية للدول املتنفذة عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني العامنيني )%(

كام تطرّقنا يف القسم النظري، يرتبط الرسد الطائفي مبصالح الدول اإلقليمية املتصارعة. ويربز هنا دور اإلعالميني يف القنوات 

الفضائية اإلخبارية الواسعة اإلنتشار، إذ أن لديهم قدرة مميزة عىل تأطري القضايا اإلقليمية داخل سياقات ثقافية، مبا فيها الرسد 

الطائفي. لذا، فقد إخرتنا قناتني إخباريتني مملوكتني سعوديًا )قناة العربية( وإيرانيًا )قناة العامل(. وكام هي الحال يف تقييم العينة 

لدور الدول اإلقليمية، إتسمت ردود املشاركني السّنة بالسلبية تجاه الطرف اإليراين يف شكله اإلعالمي، أي قناة العامل،71 يف حني قالت 

أغلبية ساحقة من املشاركني الشيعة إن دور قناة العربية سلبي. ومن الالفت أن الردود عىل القنوات الفضائية مشابهة إىل حد كبري 

لردود العيّنة عىل دور الدول اإلقليمية، مام يوحي بأن املشاركني، بشكل عام، يدركون الصلة التي تربط هاتني القناتني، ووجهات 

نظر مالكيها بشكل جيد. ومن املثري لإلهتامم هنا أن املشاركني السنة، أيًضا، قالوا إن لدور قناة العربية تبعات سلبية، متاًما كام أشار 

املشاركون الشيعة بأغلبيتهم )عدا عامن( إىل سلبية دور قناة العامل.
71  نص السؤال هو "كيف تقيم أثر القنوات الفضائية التالية عىل العالقة ما بني الطوائف؟" و تنقسم فئة "غريه" إىل اجاباتني وهام "ال أعرف" و"مل تؤثر" )عىل العالقة ما بني الطوائف(. يف حالة إجابة املشاركني السنة عىل سؤالنا 

حول دور قناة العامل، متيل فئة "غريه" الكبرية نسبيا إىل مكّون "ال أعرف" – هذا عدا السنة يف البحرين حيث تطغى اإلجابة "سلبي"، و رمبا يعود هذا لتغطية قناة العامل لألزمة السياسية يف البحرين و دعمها اإلعالمي 
للمعارضة.
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رسم بياين 2.17: اثر القنوات الفضائية عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني الكويتيني )%(

رسم بياين  2.18: اثر القنوات الفضائية عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني السعوديني )%(

رسم بياين 2.19: اثر القنوات الفضائية عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني البحرينيني )%(
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رسم بياين 2.20: اثر القنوات الفضائية عىل العالقة ما بني الطوائف حسب تقييم املشاركني العامنيني )%(

وقد عرضنا عىل املشاركني خياًرا ثالثًا هو القنوات الرسمية يف دولهم )كقناة البحرين الفضائيةBTV بالنسبة للبحرينيني، مثاًل( 

للتعرف عىل مدى تسييس الطائفة رسميًا )من وجهة نظر العيًنة(. وقد وجدنا تبايًنا واسًعا بني كل حالة.72 إذ يتسم أداء القنوات 

الرسمية العامنية باإليجابية أو الحيادية تجاه املسألة الطائفية، من وجهة نظر املشاركني العامنيني. وترى غالبية املشاركني الكويتيني 

أن ليس للقنوات الرسمية الكويتية تأثري عىل العالقة بني الطوائف، كام هي الحال يف إجابات املشاركني السعوديني السّنة حول 

قنوات بلدهم. ولكن هذه القاعدة – أي حيادية القنوات الرسمية من منظور العيّنة – ال تنطبق عىل حالة البحرين، حيث يتفق 

املشاركون البحرينيون عىل سلبية دور قنواتهم الرسمية )وإن تباينت النسب بني أعضاء الطائفتني(، إضافة إىل وجهة نظر املشاركني 

السعوديني الشيعة التي إتسمت أيًضا بالسلبية النسبية.

ويوحي التباين الواضح بني الردود حول أداء القنوات الفضائية الرسمية بإختالف السياسات الرسمية للدول األربع. وإذا كان هذا 

التشخيص صحيًحا، فال بد أن الجانب اإلعالمي لكل دولة يعرّب عن حالة مجتمعية - أو سياسة حكومية، عىل أقل تقدير- يف كل من 

الدول األربع. لننتقص هذه النقطة، إذن، برصد ما جاءنا من ردود حول الشأن الداخيل يف هذه الدول.

72  تربز فئة "غريه" هنا بوضوح يف جميع الحاالت، بدرجات متفاوتة، عدا حالة البحرين. ومن بني املكونني لفئة "غريه" – أي "ال أعرف" و"مل تؤثر" – قالت األغلبية ممن أجاب بـ"غريه" إن قنوات دولهم الرسمية مل تؤثر عىل 
العالقة ما بني الطوائف.
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الجانب الداخلي

يجمع املشاركون عموًما عىل أن أوضاع مجتمعاتهم ومجتمعات دول املنطقة، مبا فيها دول املجلس، بعيدة عن تجاوز اإلنقسام 

الطائفي وتبعاته السلبية. وأكد املشاركون هذا اإلستنتاج يف سؤال آخر طرحنا فيه تقييم العالقة بني الطوائف منذ عام 2000، 

عىل املستوى اإلقليمي والخليجي واملحيل. إذ قالت جميع الرشائح من الدول األربع إن العالقة بأغلبية ترتاوح بني %65 و90%، 

إن العالقة ساءت عىل املستوى اإلقليمي والخليجي. محليًا، توافق املشاركون عىل نظرتهم السلبية، أي أن التوتر الطائفي يف بالدهم 

آخذ يف التفاقم. إال أن حالة عامن تشّذ عن هذه القاعدة بشكل  ملحوظ، فالعالقة بني الطوائف تحّسنت لدى البعض، ومل تتغري 

لدى آخرين من املشاركني العامنيني مبختلف إنتامءاتهم الطائفية.

رسم بياين 2.21: تقيّيم العينة من الدول األربع للعالقة ما بني الطوائف يف بلدهم مقارنة مبا كانت عليه يف سنة 2000 )%(

ومبا أن رشيحة واسعة تتفق عىل سوء العالقة بني الطوائف يف بالدها )عدا عامن(، فام هي إذن العوامل املحلية التي تساهم يف 

التأزيم الطائفي؟ عند تقييم املشاركني لعدد من املؤسسات املحلية، تبنّي بأن هناك حالة من عدم الرضا تجاه دور املؤسسات 

الدينية والنظام التعليمي حيال الوضع الطائفي. ولكن هذا التقييم يرتبط بإنتامءات املشاركني إىل حِد ما. ففي كل من الدول 

األربع، نجد أن نسبة اإلجابات السلبية تزيد لدى سؤالنا للمشاركني عن املؤسسات الدينية التابعة للطائفة "األخرى" )كمثال، عند 

سؤال املشاركني السنة عن املؤسسات الدينية الشيعية، والعكس صحيح أيًضا(. ولكن، يف الوقت ذاته، نجد أن اإلنتقادات قد طالت 

املؤسسات التي قد ينتمي إليها املشارك، خاصة يف حالة املشاركني السنة يف الدول األربع واألباضيني يف عامن. أما ردود املشاركني 

الشيعة فكانت متحفظة نسبيًا، حيث عادة ما ينقسم هؤالء بني مؤيد وناقد للمؤسسة الدينية الشيعية يف بلدهم، بخالف املشاركني 

السنة األكرث نقًدا "ذاتيًا"، إن صح التعبري )عدا حالة عامن(. وقد يصعب علينا الخروج بتفسري قاطع لتوزيع الردود بهذا الشكل. 

ولكن، بخالف ما قد تصّوره بعض وسائل اإلعالم من وجود فئات متجانسة داخليًا ومتضادة يف ما بينها تحت عنوان "السنة" 

و"الشيعة"، فإن الحقيقة أنه توجد داخل الطرفني تيارات مختلفة يقوم بعضها بنقد ذاته متاًما كام ينقد غريه.
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أما بالنسبة إىل املؤسسات األخرى، فقد أجمع املشاركون عىل سلبية دور وسائل اإلعالم. ولكن ال ميكننا قراءة هذه النتيجة مبعزل 

عن موقف املشاركني من وسائل اإلعالم هذه، فكام تطرقنا يف األعىل، ما ميثّله اإلعالم املحيل للمشارك البحريني ونظريه العامين، 

عىل سبيل املثال، يختلف بدرجة كبرية. من ناحية أخرى، يشتيك املشاركون الشيعة – عدا العامنيني منهم – من أنظمة التعليم يف 

بلدانهم. وكام هي الحال يف ردود املشاركني عىل األسئلة املتعلقة باإلعالم والرصاعات اإلقليمية وغريها من القضايا التي طرحناها يف 

األعىل، نجد هنا أن غالبية املشاركني السنة )وإىل حد ما املشاركني األباضيني من عامن( يتفقون مع املشاركني الشيعة يف تشخيصهم 

السلبي، هذه املرة حيال دور األنظمة التعليمية، وإن كانت أعداد الناقدين من هذه الفئة أقل نسبيًا.

رسم بياين 2.22: تقيّيم املشاركني السعوديني للمؤسسات الدينية يف بلدهم من ناحية أثرها عىل العالقة ما بني الطوائف )%(

رسم بياين 2.23: تقيّيم املشاركني البحرينيني للمؤسسات الدينية يف بلدهم من ناحية أثرها عىل العالقة ما بني الطوائف )%(
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رسم بياين 2.24: تقيّيم املشاركني الكويتيني للمؤسسات الدينية يف بلدهم من ناحية أثرها عىل العالقة ما بني الطوائف )%(

رسم بياين 2.25: تقيّيم املشاركني العامنيني للمؤسسات الدينية يف بلدهم من ناحية أثرها عىل العالقة ما بني الطوائف )%(

رسم بياين 2.26: تقيّيم املشاركني السعوديني لنظام التعليم يف بلدهم و وسائل اإلعالم بشكِل عام من ناحية أثرهم عىل العالقة ما بني الطوائف )%(



55

2

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

رسم بياين 2.27: تقيّيم املشاركني البحرينيني لنظام التعليم يف بلدهم و وسائل اإلعالم بشكِل عام من ناحية أثرهم عىل العالقة ما بني الطوائف )%(

رسم بياين 2.28: تقيّيم املشاركني الكويتيني لنظام التعليم يف بلدهم و وسائل اإلعالم بشكِل عام من ناحية أثرهم عىل العالقة ما بني الطوائف )%(

رسم بياين 2.29: تقيّيم املشاركني العامنيني لنظام التعليم يف بلدهم و وسائل اإلعالم بشكِل عام من ناحية أثرهم عىل العالقة ما بني الطوائف )%(
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وقد سألنا املشاركني أيًضا عن مدى إتفاقهم مع العبارة التالية: "أرى أن الهوية الثقافية الرسمية للدولة )املمثلة يف برامج التلفزيون 

واملتاحف وكتب املدرسة الخ...( تعكس هويتي". ويعنى هذا السؤال مبدى إندماج الدولة، بشخصيتها الثقافية، مع مختلف 

مكونات املجتمع. وقد تفاوتت ردود املشاركني السنة والشيعة واألباضيني. فاألغلبية من املشاركني السنة من عامن والكويت 

والبحرين تعتقد بأن هوية الدولة تعكس هويتها، يف حني قال املشاركون الشيعة، وبغالبية ساحقة يف حالة البحرينيني والسعوديني 

منهم، بأن هوياتهم غري ممثلة.

سؤال آخر طرح عىل املشاركني حول مسألة التمييز الطائفي، وهو: "هل تعتقد أن التمييز الطائفي قد أثر عىل فرصك لتحقيق أهم 

أهدافك يف الحياة؟". وتربز هنا ردود البحرينيني والسعوديني باألخص، حيث رد املشاركون الشيعة بأغلبية ساحقة باإليجاب. ويتفق 

املشاركون الشيعة يف الكويت مع العبارة أيًضا، ولكن بدرجة أقل. أما الحالة العامنية فقد كانت شاذة عن القاعدة بإمتياز. فعىل 

الرغم من حالة اإلغرتاب التي يكاد أن يشكو منها املشاركون الشيعة يف باقي الدول، وعىل الرغم من إنقسام العامنيني حول قضايا 

عديدة، بالتوازي مع الرصاع اإلقليمي، إال أن الغالبية الساحقة هنا قالت إنها ال تشعر بتأثري طائفي عىل تحقيق األهداف الحياتية. 

و تؤكّد هذه النتيجة عىل اإلنتباه للعوامل اإلجتامعية املحيطة بكل فئة بدالَ من إضفاء تعميامت عليهم بشكل عام و قاطع.

رسم بياين 2.30: مدى إتفاق العينة من الدول األربع مع عبارة “أرى إن الهوية الثقافية الرسمية للدولة )املمثلة يف برامج 

التلفزيون الرسمي و املتاحف و كتب املدرسة، الخ...( تعكس هويتي” )%(



57

2

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

رسم بياين 2.31: مدى إتفاق العينة من الدول األربع مع عبارة: “لقد أثّر التمييز الطائفي عىل فريص لتحقيق اهم أهدايف يف الحياة” )%(

عالقة الطائفية بالتيارات السياسية السائدة

ركّزنا حتى اآلن عىل إبراز اآلراء املتعلقة باإلنتامء املذهبي. لكن نتائج اإلستطالع تبني أن لالنتامء الُقطري دوًرا مهاًم أيًضا، حيث 

تزيد حّدة اإلختالفات بني أعضاء الطوائف املختلفة من املشاركني يف بعض الدول، يف حني تكاد تنعدم يف حاالت أخرى. وعىل وجه 

الخصوص، وجدنا أن العالقة بني الطوائف يف البحرين والسعودية يشوبها التوتر )حسب آراء املشاركني(، بينام تعاين الكويت من 

اإلنقسامات نفسها، ولكن بدرجة أقّل نسبيًا. إال أن نتائج املشاركني العامنيني جاءت لتربهن عىل أهمية السياق املحيل مرة أخرى. 

فعىل الرغم من حّدة التوترات الطائفية يف دول املجلس والعامل العريب، بحسب ما أجمع عليه املشاركون، إال أن املشاركني العامنيني 

ال يشكون من توترات طائفية يف بلدهم. عىل سبيل املثال )أنظر الرسم البياين 2.21(.

وكام تطرقنا يف األعىل، تقول رشيحة واسعة من العينة إن اإلنتامء للطائفة ليس املحّدد الثقايف األهم بالنسبة إليها. هل يقترص 

التخندق الطائفي، إذن، عىل من يؤمن بأهمية هذا اإلنتامء؟ يعيدنا هذا السؤال إىل نقاشنا حول طبيعة الطائفية: إما أن الطائفية 

ظاهرة ناتجة عن وعي وفَكر سيايس منترش بني أفراد وجامعات، مام يجعلها منهًجا واعيًا لتسييس اإلنتامء الطائفي وتكريس اإلميان 

بأهمية هذا اإلنتامء )متاًما كام يفعل القوميون مع اإلنتامء القومي واملاركسيون مع اإلنتامء الطبقي مثاًل(، أو أن الطائفية هي من 

أعراض إنقسامات كامنة ومتجذرة يف بنية املجتمع نفسه، مام قد يعني أنها تتجاوز وعي الفرد والجامعة وإدراكهام، وقد تؤثر حتى 

عىل من يعرّف نفسه بأنه ال يعري للطائفية أهمية كبرية يف آرائه وتطلعاته السياسية.
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ولعل اإلختبار األمثل لهاتني الفرضيتني هو تحليل العيّنة عىل أساس اإلنتامءات السياسية، سواء كانت مبنية عىل الطائفة أم ال. فمن 

جهة، يؤمن املنتمون إىل تيارات اإلسالم السيايس بأن للمعتقدات الدينية أهمية سياسية، أو مبعنى آخر، يقوم اإلسالميون، عامة، 

بتسييس اإلنتامء الديني. بل أكرث من هذا، تقوم تحّزبات اإلسالم السيايس باإلنتامء )العلني أو الضمني( لطائفة ما، لتصبح هذه 

التحّزبات هي الجهات الرئيسية التي تعطي تعبريًا، يف املشهد السيايس، لإلنتامءات املبنية عىل الطائفة، كجامعة اإلخوان املسلمني 

وجامعات السلفية يف الشق السني، أو جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية يف البحرين والتحالف اإلسالمي الوطني يف الكويت يف 

الشق الشيعي.

ومن جهة أخرى، تشرتك التيارات الليربالية واليسارية والقومية - التي تختلف إختالفًا جوهريًا فيام بينها - يف رفضها لتسييس 

اإلنتامء الطائفي أو حتى الديني، من ناحية املبدأ. فامذا إذا أضفنا إىل تحليلنا للعيّنة، القائم عىل أساس اإلنتامء املبني عىل الطائفة 

يف كل بلد، تقسياًم سياسيًا بني من قال إنه ينتمي إىل فكر اإلسالم السيايس، أو أحد التيارات "املدنية" )أي الليربالية أو اليسارية أو 

القومية(، إن صح التعبري؟73

رسم بياين 2.32: نسب املنتمني إىل التيارات السياسية اإلسالمية و املدنية )أي اليسارية و القومية و الليربالية( من العينة )%(

73  مل يشمل هذا التحليل املشاركني العامنيني بسبب عدم بروز اإلختالفات الطائفية يف ما بينهم مقارنة بالبقية.
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رسم بياين 2.33: مدى أهمية الهوية املذهبية بالنسبة للمشاركني املنتمني للتيارات السياسية اإلسالمية و املدنية )%(

كام يبنّي الرسم البياين 74،2.3 عيّنتنا متوازنة بعض اليشء بني اإلسالميني واملدنيني. ولتقيّص مدى تأثري اإلنتامء السيايس بني هذين 

الطرفني )أي اإلسالم السيايس والتيارات املدنية(، سنتطرق إىل األسئلة التي أبرزت إختالفات مبنية عىل الطائفة، خصوًصا حول 

املواقف السياسية من الحرب األهلية يف سوريا وحول حركة اإلحتجاجات يف البحرين. وسنتطرق أيًضا إىل آراء عيّنتنا حيال 

املؤسسات الدينية يف بلدان املستطلَعني للغرض نفسه.

عند تحليل آراء املشاركني عىل أساس التقسيم القائم عىل اإلنتامء السيايس واإلنتامء إىل الطائفة يف آن واحد، وجدنا أنه يزداد 

إحتامل معارضة املشارك املدين، سنيًا كان أم شيعيًا، للطرفني املتحاربني يف سوريا من قوات نظامية ومتمردين. أما اإلسالميون، فنجد 

أنهم اكرث إرتباطًا باملوقف السيايس الخاص بطائفتهم، إن صّح التعبري. فاملشاركون اإلسالميون السنة )جميعهم، أي البحرينيون 

والسعوديون والكويتيون( هم أكرث دعاًم للمتمردين يف سوريا، أما املشاركون اإلسالميون الشيعة )من الدول الثالث أيًضا( فهم أكرث 

دعاًم لنظام األسد من نظرائهم املدنيني الشيعة.

ويتكرر هذا النمط عند تحليل مواقف املشاركني من حركة اإلحتجاجات يف البحرين. كام رأينا يف القسم األعىل، يساند املشاركون 

الشيعة بشكل  عام املحتجني يف البحرين، يف حني ينقسم املشاركون السنة بني داعم للحكومة البحرينية ومعارض للطرفني 

املتنازعني. ويقّل دعم املشاركني السنة لحكومة البحرين لصالح املعارضة عند املدنيني مقارنة باإلسالميني، كام يزيد إحتامل معارضة 

املشاركني الشيعة نسبيًا عند املدنيني أيًضا. ولكن من املالحظ أن اإلختالفات بني املشاركني الشيعة املدنيني واإلسالميني صغرية نسبيًا 

مقارنة بتلك التي بني املشاركني السنة.

74  مالحظة: إختار بعض املشاركني أكرث من إجابة واحدة )كمثال: هناك من إختار "إسالمي سني" و"قومي" مًعا(، ولذلك قد يفوق مجموع اإلجابات لدى الرشيحة الواحدة النسبة املئوية الكاملة )%100(. اما بالنسبة ألعداد 
هذه العينة فهي تتألف من األرقام التالية: إسالميون سعوديون )418(، مدنيون سعوديون )330(، إسالميون كويتيون )41(، مدنيون كويتيون )55(، إسالميون بحرينيون )115(، مدنيون بحرينيون )128(.
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رسم بياين 2.34: املوقف من حرب سوريا للمشاركني املنتمني للتيارات السياسية اإلسالمية و املدنية )%(

رسم بياين 2.35: املوقف من حركة االحتجاجات يف للمشاركني املنتمني للتيارات السياسية اإلسالمية و املدنية )%(
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رسم بياين 2.36: املوقف من املؤسسات الدينية السنية بالنسبة للمشاركني املنتمني للتيارات السياسية اإلسالمية و املدنية )%(

رسم بياين 2.37: املوقف من املؤسسات الدينية الشيعية بالنسبة للمشاركني املنتمني للتيارات السياسية اإلسالمية و املدنية )%(

لنأخذ آراء املشاركني حول دور املؤسسات الدينية يف بلدانهم لتقيّص اإلختالفات الطائفية بشكل  مختلف. فمن املعقول التكهن بأن 

املنتمني إىل التيارات املدنية هم من الناقدين ملؤسسات طائفتهم، وأن اإلنتامء إىل الطائفة ليس عىل درجة من األهمية لهم. ولكن، 

هل هناك أي تحيزات ضد مؤسسات الطائفة "األخرى"؟ ببساطة، اإلجابة عىل هذا السؤال هو: نعم. اإلستثناء الواضح يف هذه 

القاعدة هم املشاركون السّنة الكويتيون والسعوديون من املنتمني إىل التيارات املدنية، فهم ناقدون، بأغلبية ساحقة، للمؤسسات 

الدينية التابعة للطائفتني. أما املشاركون البحرينيون السنة من املدنيني، فعىل الرغم من نظرتهم السلبية إىل املؤسسات الدينية 

السنية، إال أنهم ينظرون إىل املؤسسات الشيعية بسلبية اكرث نسبيًا. يف حني أن املشاركون الشيعة، يف الدول الثالث، إتفقوا عىل 
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أن املؤسسات السنية تلعب دوًرا سلبيًا، ولكن يربز اإلختالف بني املدنيني واإلسالميني يف نظرتهم إىل املؤسسات الشيعية. وكام هي 

الحال مع املشاركني اإلسالميني السنة، ينظر املشاركون اإلسالميون الشيعة إىل مؤسساتهم الدينية بإيجابية نسبية. ولعل املفاجأة، 

هنا، هي يف ردود املشاركني املدنيني الشيعة، إذ أن رأيهم يف املؤسسات الدينية الشيعية كان إيجابيًا، مقارنة برأي نظرائهم املدنيني 

السنة يف املؤسسات الدينية السنية، والذي إتسم بالسلبية إىل حد بعيد.

الخالصة، إذن، هي أن اإلنتامءات السياسية يجب أال تُهمل، إذ أن لها أثرًا نسبيًا عىل آراء املشاركني. فعندما يُعرّف املشارك نفسه 

كمنتٍم ألحد التيارات املدنية، فإن هذا يزيد من إحتامل إبتعاده النسبي عن الرأي السائد بني أعضاء طائفته. ولكن النمط األكرث 

بروزًا يف هذا القسم من النتائج هو التشابه الكبري بني ردود أعضاء الطائفة الواحدة، أكانوا مدنيني أم إسالميني. وبهذا، تتقارب آراء 

اإلسالميني واملدنيني الشيعة يف مقابل تقارب آراء اإلسالميني واملدنيني السنة )وإن كانت نسبة التقارب أقل يف املجموعة الثانية(، 

مام قد يوحي بأن لإلنتامءات الطائفية دوًرا هاًما حتى وسط املنتمني إىل التيارات غري الدينية.

تدّل هذه النتائج عىل أنه، عىل الرغم من دور قوى اإلسالم السيايس يف تسييس اإلنتامء الطائفي وحشد جامهريها سياسيًا عىل 

هذا األساس يف بعض الحاالت، إال أن اإلسالم السيايس ليس املسؤول الوحيد عن إنقسام عيّنتنا عىل أساس طائفي، وإمنا هناك ركائز 

مجتمعية أخرى، كبنية املنظومة املجتمعية نفسها، التي تعيد إنتاج التخندق الطائفي بني رشيحة واسعة، لتشمل املنتمني إىل 

مختلف التيارات السياسية، مبا فيها تلك التي ال تعرف نفسها بناء عىل الهوية الدينية. وقد تدّل النتائج عىل أن الطائفية قد تلعب 

دوًرا، حتى وإن غاب وعي وإدراك املتأثرين بها.
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الخاتمة: الشقاق المجتمعي وتناقضاته

ال بد أن النتائج التي توّصلنا إليها قد تركت القارئ حائرًا بني التفاؤل والتشاؤم بهذه النتائج، إذ جاء بعضها مقلًقا حيث تستقطب 

األطراف السياسية املتصارعة، إقليميًا ومحليًا، عواطف ووالءات املشاركني تجاه الطائفة. ولكن، يف الوقت ذاته، جاءت بعض النتائج 

مطمئنًة بأن األرضية الوطنية ال تزال رصينة، رمبا بشكل كاٍف للّم شتات األطراف املختلفة تحت مظلة ثقافية واحدة وعنوان الوطن 

الواحد. ولعلنا نجد أفضل تعبري عن هذا التناقض يف آخر سؤالني سنعرضهام للقارئ، األول حول ما إذا كان املشاركون يتفقون مع 

عبارة "مصالح أعضاء جميع الطوائف متشابهة إىل حد بعيد"، والثاين نّصه: "يتشارك أعضاء الطوائف األخرى مع دول إقليمية أكرث 

من باقي أبناء بلدهم".

 من ناحية، أجمعت جميع فئات العيّنة عىل تشابه مصالح طوائفها مع الطوائف األخرى، مام قد يعكس قدًرا من الوعي الوطني 

يف مناذجنا األربعة. ومن ناحية أخرى، إتفقت العينة )عدا املشاركني الشيعة من عامن( مع العبارة الثانية التي تربط الطوائف 

األخرى مع دول إقليمية بداًل من الوطن، مام يناقض إجابة العيّنة عىل السؤال األول عىل ما يبدو. ماذا يعني أن يعترب املشارك أن 

أعضاء الطوائف األخرى يشاركونه يف املصالح نفسها - أي اإلقرار بوجود مصلحة وطنية مشرتكة - وأن يتهم، يف الوقت ذاته، الطائفة 

"األخرى" مبشاركة دول إقليمية يف املصالح؟

رسم بياين 2.38: مدى إتفاق العينة من الدول األربع مع عبارة “مصالح الطوائف متشابهة إىل حد بعيد” )%(
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رسم بياين 2.39: مدى إتفاق العينة من الدول األربع مع عبارة “ترتبط مصالح أعضاء الطوائف األخرى مع دول إقليمية اكرث من 

باقي أبناء بلدهم” )%(

يصعب تقديم تفسري حازم لهذا التناقض الواضح. ولكن لعل من دالالته التناقض الكامن بني منطق بناء الوطن، الذي يتطلّب 

إعرتافًا رصيًحا بأحقية جميع املواطنني فيه، ومنطق الرصاع الطائفي من جهة أخرى عرب الكيانات اإلجتامعية والسياسية 

)"التضامنية"( املتنافسة فيام بينها حسب منطق لعبة صفرية النتائج. فعىل الرغم من أنه يستحيل عىل الفئة أن تطابق هوية 

املجتمع التعددي مع هويتها الخاصة أو إحتكار موارده لنفسها، إال أن إستحالة هذه الغاية ال متنع "التضامنيات"، كام أسميناها، 

من النزوع يف إتجاه تحقيقها يف بعض الحاالت. وبذلك، فقد تنبع هذه املواقف املتناقضة من إعتقاد املشارك بوحدة مصري أبناء 

الوطن نظريًا، إال أنه يف الوقت ذاته يشّكك يف مدى إلتزام أعضاء الطائفة "األخرى" بواجباتهم الوطنية يف ظل اإلستقطاب الطائفي 

إقليميًا ومحليا.

كشفت لنا النتائج أن هناك الكثري مام يجمع املواطنني املشاركني، كقلقهم املشرتك من الفساد، عىل سبيل املثال، بل وحتى كيفية 

تعريفهم ألنفسهم كعرب ومسلمني فوق كل إعتبار. ومع ذلك يبدو أن الفروقات الطائفية تلعب دوًرا مهاًم أيًضا. ومن ناحية 

أخرى، تشري النتائج إىل تفاوت ظاهرة الطائفية من سياق إجتامعي إىل آخر، حيث تدفع ظروف معيّنة، عىل ما يبدو، إىل تسييس 

الطائفة يف بعض السياقات أكرث من غريها. فردود املشاركني من الدول األربع تشري إىل احتدام التوتر بني الطوائف يف البحرين 

والسعودية بشكل خاص، فيام العالقة بني الطوائف تبدو أقل توترًا يف عامن. وأثبتت الطائفية قدرتها عىل إخرتاق مختلف 

الجامعات السياسية، فوجدنا أن للتيارات السياسية املدنية العابرة للطوائف والرافضة لتسييسها نظرياً، تأثريًا واضحاً ولكن محدوًدا 

يف الحد من تفيش هذه الظاهرة بني املواطنني.
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يدعو كل هذا إىل إجراء دراسات إضافية للبحث يف العوامل التي تدفع إىل تسييس طائفة ما، يف بعض السياقات، أكرث من غريها، 

كاملظامل الفئوية وأزمات الثقة. ولعل العامل األهم هو دور الدولة يف تحفيز هذه النعرات الطائفية أو إخامدها. فالدولة معنية هنا 

بالدرجة األوىل، نظرًا إىل مدى إخرتاقها للمجتمع عرب آليات توزيع الريع وشبكات املحسوبية، وهذا ما دفع بعض املحللني الناقدين 

إىل إتهام الدولة بإتباع سياسات "التشطري العمودي" إلدارة كل طائفة عىل حدة يف البحرين، عىل سبيل املثال.75 وإضافة إىل دراسة 

دور سياسات الدولة، تستدعي الحالة الطائفية أيًضا النظر يف مدى وعي الالعبني السياسيني بالحساسيات الطائفية من حولهم 

ومدى تأثريهم عليها )إيجابًا أم سلبًا(.

وقد هدفت هذه الدراسة إىل وضع موضوع الشقاق املجتمعي عىل طاولة النقاش ملواطني دول املجلس، مبختلف فئاتهم، عن 

طريق محاولة رصد وتشخيص منوذج منه – أي منوذج الطائفية – من وجهة نظر عينة عشوائية )random sample(، لتعطينا 

ملحة عن حجم هذا املرض اإلجتامعي وطبيعته ومدى تغلغله يف مجتمعاتنا. وبالطبع، ليس هذا املجهود إال خطوة أولية يف سبيل 

معالجة اإلحتقان الطائفي. فال شك يف أن آفاق هذا املوضوع واسعة، خصوًصا يف ظل خطورة إحتدام خطر اإلنقسام الداخيل، إضافة 

إىل كون حاالت الشقاق املجتمعي عقبة كبرية يف الطريق إىل بناء دولة املواطنة املتساوية وتحقيق املشاركة السياسية الفاعلة.

75  عبدالهادي خلف، بناء الدولة يف البحرين: املهمة غري املنجزة، ترجمة عبدالنبي العكري )بريوت: لبنان، 2004(.
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 2.4 التطورات السياسية في اإلمارات العربية المتحدة

واصلت اإلمارات العربية املتحدة، عىل غرار شقيقتيها السعودية وقطر، نهج السياسة الخارجية النشطة منذ إندالع اإلنتفاضات 

العربية. وقد تُعزى زيادة نشاط الدولة، عىل هذا الصعيد، إىل األسباب نفسها التي حّفزت السعودية وقطر، أال وهي إحتواء آثار 

اإلحتجاجات يف أنحاء الوطن العريب، أو دفعها يف إتجاه يحمي مصالح هذه الدول خارجيًا وداخليًا. ونظرًا إىل عزل الرئيس املرصي 

السابق محمد مريس من الحكم يف مرص، إختارت اإلمارات أن تلعب دوًرا فاعاًل لقطع الطريق عىل تنظيامت اإلخوان، سواء داخل 

اإلمارات، كام تقول السلطات عند إعتقالها لبعض املواطنني، أو خارجها.

كام تحاول اإلمارات اإلستفادة من إزدهار إقتصادها لتوسعة نفوذها عرب مشاريع خريية وتجارية وعسكرية متعددة، إضافة إىل مد 

الجسور الدبلوماسية مع ايران وأوروبا بشكل  خاص. وتوحي هذه الجهود بنزعة إىل إستقاللية يف صنع القرار اإلمارايت داخل إطار 

املنظومة الخليجية. ولكن األولويات األمنية تُحتّم، عىل ما يبدو، التعاون والتنسيق مع السعودية يف مواجهة التهديدات املشرتكة، 

من وجهة نظر صانع القرار.

داخليًا، مضت الدولة قدًما يف مأسسة الهوية الوطنية عرب مبادرات حكومية عدة، منها التجنيد اإلجباري وتدريس مناهج حول 

املواطنة يف املدارس، وبوضع رسدية رسمية لتاريخ اإلمارات وثقافتها. كام تواصلت املحاكامت السياسية للمتهمني باإلنضامم إىل 

تيارات وجمعيات قريبة من اإلخوان املسلمني بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.

اإلمارات واإلخوان المسلمون

شاركت اإلمارات شقيقتها السعودية يف معارضتها لوصول مرشح رئايس من تنظيم اإلخوان املسلمني إىل السلطة يف مرص، كام تبني 

ترصيحات املسؤولني اإلماراتيني لإلعالم أثناء حكم الرئيس السابق. فعىل سبيل املثال، وّجه وزير الخارجية اإلمارايت الشيخ عبدالله 

بن زايد إتهاًما رصيًحا إىل اإلخوان يف مرص، عندما قال يف أكتوبر 2012: "إنهم ال يحرتمون السيادة الوطنية ويعملون عىل إخرتاق 

هيبة الدول وقوانينها"، يف إشارة إىل صلتهم مع تيار اإلخوان داخل اإلمارات، حسب اإلتهامات الرسمية اإلماراتية.76

ومل تكتف اإلمارات مبوقفها املعادي لجامعة اإلخوان املسلمني يف الداخل والخارج، وإمنا دعت الدول الخليجية إىل تكوين إتحاد 

خليجي ضد الجامعة "ملنعها من التآمر وتقويض حكومات الخليج". وميكن تلّمس بوادر هذا التعاون الخليجي بني اإلمارات 

>http://tinyurl.com/k88vemr< 2013 76  "قضية اليوم يكتبها: أحمد الربى .. خلية اإلخوان اإلماراتية!،" صحيفة األهرام، 29 مارس

http://tinyurl.com/k88vemr
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واململكة العربية السعودية، خصوًصا يف األحداث التي تلت 30 يونيو يف مرص وعزل الرئيس مريس. كام قام وكالء وزارات الداخلية 

الخليجيون بإعداد خطة إستباقية لحرص أسامء الوافدين املنتمني إىل جامعة اإلخوان متهيًدا إلبعادهم عن دول املجلس.77

 

وذكرت مصادر أمنية أن املجتمعني أوصوا "بحرص أسامء أعضاء الجامعة املقيمني يف دول الخليج العربية، واملراكز والوظائف التي 

يعملون بها سواء يف القطاعني الحكومي أو الخاص، إضافة إىل رصد عالقاتهم بقيادات إخوانية خليجية"، الفتة إىل أن األجهزة األمنية 

املعنية "رفعت تقارير إىل قياداتها حول خطورة هؤالء وإمكانية لجوء بعضهم إىل إفتعال مشكالت وأزمات تهدف إىل منارصة 

اإلخوان خصوًصا يف ظل األحداث التي تشهدها مرص". وأوضحت أن اإلجتامع قّرر أيًضا "وضع آليات رقابية تتيح تتبع كل ما يتصل 

بإقامات اإلخوان أو معامالتهم املالية والتجارية، ومواجهة عمليات غسل األموال والتحويالت التي تتم لصالح الجامعة"، مشرية إىل 

"تشكيل لجنة تضم خرباء أمنيني وإقتصاديني للتوصل لآلليات املناسبة للتصدي إلستثامرات الجامعة".78

ويف خطوة يبدو أنها موجهة نحو إحتواء الطرح اإلسالمي وتقنينه، نظّمت أبوظبي، يف مارس 2014، منتدى "تعزيز السلم يف 

املجتمعات املسلمة" لتشكيل "جبهة إسالمية من العلامء واملفكرين املعتدلني ملواجهة التطرف والتاميش مع التقدم". وشارك يف 

املؤمتر الذي إستمر يومني اكرث من 250 عاملًا ومفكرًا إسالميًا وصفوا بـ "املعتدلني"، يتقدمهم شيخ األزهر أحمد الطيب والعالمة 

عبدالله بن بيه الذي يرأس اللجنة العلمية للمنتدى. وأكد وزير الخارجية اإلمارايت الشيخ عبدالله بن زايد، الذي إفتتح املؤمتر، 

أن هذا التجمع الكبري من علامء املسلمني "ميثل محاولة أوىل عىل املستوى العاملي لرسم خارطة طريق نحو األمام للمجتمعات 

اإلسالمية من أجل العيش بسالم وتناغم وحسب املبادئ اإلسالمية الجوهرية التي تتناغم مع املفاهيم العاملية".79 

المحاكمات السياسية

إرتفع عدد معتقيل اإلمارات حتى نهاية عام 2013 إىل 125 معتقاًل، بينهم 83 مواطًنا، و31 مرصيًا، وفلسطينيًا وسوريًا وأمريكيًا 

وقطريًا واحدا، معظمهم بتهمة اإلنتامء أو التأييد لتنظيم اإلصالح القريب من اإلخوان املسلمني، والتي ترى الدولة أنه يتآمر لقلب 

نظام الحكم.80 يف مارس بدأت سلسلة محاكامت يف قضية 94 معتقاًل سياسيًا بتهم تتعلق بالسعي إىل قلب نظام الحكم. وخالل 

فرتة املحاكمة، عقدت محكمة أمن الدولة 14 جلسة ملحاكمة املتهمني، سمح بحضورها فقط لوسائل اإلعالم الحكومية. ويف الثاين 

من يوليو 2013، ظهر رئيس محكمة أمن الدولة عىل قناة حكومية ليقرأ الحكم الصادر عىل املتهمني، ونّص عىل السجن بني سبع 

سنوات و15 عاماً يف حق 69 منهم، وتربئة 25 متهاًم مبن فيه جميع النساء وعددهن 13. وُحكم عىل خمسة متهمني بالسجن 

سبع سنوات، وعىل 51 متهاًم بالحبس عرش سنوات. وحوكم مثانية متهمني غيابيًا بالسجن 15عاًماً.81

>http://tinyurl.com/o426cqo< .2014 77  "اإلخوان يف الخليج.. بني الحصار واإلحتضان،" صحيفة مرص العربية اإللكرتونية، 21 يناير
78  املصدر نفسه

 >http://www.alquds.co.uk/?p=141473< .2014 79  "اإلمارات تريد تشكيل جبهة للعلامء املسلمني املعتدلني ضد التطرف،" صحيفة القدس العريب، 9 مارس
>http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=2873#.Uu0lX339Uig.twitter< .2014 80  "اإلمارات 2013: خلف األبراج املرتفعة ..إنتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان،" مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم، 7 يناير

81  املصدر نفسه

http://tinyurl.com/o426cqo
http://www.alquds.co.uk/?p=141473
http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=2873%23.Uu0lX339Uig.twitter
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وقد أثارت هذه األحكام إدانات من الربملان األورويب والربملان األملاين، ومنظامت دولية كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية 

وغريهام، نظرًا إىل طبيعتها السياسية وإفتقارها إىل اإلجراءات القضائية السليمة حسب رأيهم، وهو ما رأت فيه الجهات الرسمية 

اإلماراتية تدخاًل يف أمور الدولة الداخلية. وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2014، فإن الدليل الرئييس الذي إستخدم 

عىل وجود نية لقلب نظام الحكم هو إعرتاف أحد املدعى عليهم، أحمد السويدي، ، الذي أنكر خالل املحاكمة كل اإلتهامات.82

أما عن العرب، فيحاكم 20 مرصيًا بينهم 6 فاّرون ، إضافة إىل 10 إماراتيني آخرين بتهم تتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع 

لتنظيم اإلخوان املسلمني يف اإلمارات، والتسرت عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم يف بلده األم مرص. وبحسب ما نقلته 

الصحافة الرسمية عن مصادر، فإن اإلماراتيني العرشة هم ناشطون قضت السلطات بسجنهم يف الثاين من يوليو املايض لعرش 

سنوات. وقد إعرتض املعتقلون عىل إجراءات املحاكمة وسط إتهامات مبنعهم من اإلطالع عىل أوراق القضية ولقاء محاميهم. 

واعتُقل املواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، الذي يشغل منصب مدير الخدمات الطبية يف رشكة قطر للبرتول، أثناء مروره 

مبطار ديب يف 26 فرباير، بدعوى ورود إسمه ضمن لوائح املطلوبني يف دولة اإلمارات. وأصدرت محكمة أمن الدولة، يف 3 مارس 

2014، حكاًم بحبسه سبع سنوات إلقدامه عىل التعاون مع جمعية اإلصالح املحظورة. وأكدت املحكمة أن الحكم نهايئ وغري قابل 

لإلستئناف.83 وقد رأى البعض يف إعتقاله تتويًجا لحرب إعالمية شنتها دولة اإلمارات ضد قطر بسبب دعم األخرية لتنظيم اإلخوان 

املسلمني يف املنطقة.84

وقضية الجيدة مشابهة لقضية صالح اليافعي، وهو مواطن بحريني إعتُقل يف مطار ديب يف 26 أبريل 2013، وبقي قيد اإلعتقال 

ملدة 7 أسابيع يف مكان مجهول من دون توجيه أية تهمة إليه، قبل اإلفراج عنه يف 15 يونيو بعد تدّخل حكومة البحرين.85

وُحكم عىل أمرييك بالسجن عاًما وتغرميه ماليًا بسبب مقطع عىل يوتيوب اعتربته الدولة "تهديًدا أمنيًا"، وتدور فكرته حول تأليف 

مجموعة تشبه العصابة تعطي تدريبات لحامية الناس يف شوارع ديب مستخدمني أحذيتهم كأسلحة. وقد أطلقت السلطات رساحه 

يف 10 يناير2014، بعد أن قىض تسعة أشهر يف السجن.86

وأعلنت منظمة حقوق اإلنسان العاملية هيومن رايتس ووتش أنها تلقت يف يوليو 22 شهادة مكتوبة من بعض األشخاص الخاضعني 

للمحاكمة، أكدوا جميًعا، باستثناء ستة منهم، أن املسؤولني عرّضوهم لدرجات حرارة عالية واستجوبوهم وهم معصويب األعني. وقال 

>http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122035?page=2< 2014 82  تقرير هيومن رايتس ووتش حول اإلمارات لسنة
>http://www.elsahefa.com/world/9730< .2014 83  "الحكم عىل املعتقل القطري محمود الجيدة بالسجن 7 سنوات بتهمة التعاون مع جمعية اإلصالح املحظورة يف اإلمارات،" صحيفة الصحيفة، 3 مارس

>http://www.noonpost.net/content/1486< .2013 84  "القطري عبد الرحمن الجيدة يتحدث عن إختطافه يف اإلمارات،" صحيفة نون بوست اإللكرتونية، 1 سبتمرب
 >http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130628_qatari_uae_prison_beaten.shtml< .2013 85  "طبيب قطري "يتعرض للرضب" يف سجن إمارايت،" موقع البي يب يس، 29 يونيو

>http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=2873#.Uu0lX339Uig.twitter< .2014 86  "اإلمارات 2013: خلف األبراج املرتفعة ..إنتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان،" مركز اإلمارات للدراسات واالعالم، 7 يناير

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122035?page=2
http://www.elsahefa.com/world/9730
http://www.noonpost.net/content/1486
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130628_qatari_uae_prison_beaten.shtml
http://www.emasc-uae.com/details.aspx?id=2873%23.Uu0lX339Uig.twitter
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إثنان منهم إن املحققني هددوهام بالصعق بالكهرباء.87 وأعلنت عائلة الدكتور محمود الجيدة أنه "تعرض للرضب" و"احتجز يف 

الحبس اإلنفرادي".88 ويذكر أن نجل الجيدة األكرب، عبدالرحمن الجيدة، إتهم األمن اإلمارايت برضبه وإختطافه أثناء حضوره جلسة 

املحاكمة األوىل لوالده. 89

السياسة الخارجية: توجهات إلى إستقاللية صنع القرار اإلماراتي

كان أحد أكرث األحداث إثارة للجدل عام 2013 مقتل ضابط إمارايت وإثنني من رجال األمن البحريني يف إنفجار يف قرية الديه.90 

وقد أثار الحادث موجة إستنكار وشجب عىل الصعيد الرسمي والشعبي يف اإلمارات والبحرين، فيام إتهمت بعض أطراف املعارضة 

البحرينية اإلمارات بالتدخل يف الشأن املحيل البحريني. يُذكر أن اإلمارات والسعودية أرسلتا قوات إىل البحرين يف فرتة الطوارئ )أو 

ما يُسمى بفرتة "السالمة الوطنية"( يف 2011 كجزء من قوات "درع الجزيرة" لـ "حامية املنشآت الحيوية ضد أي تدخل خارجي"، 

بحسب ترصيحات وزير الخارجية البحريني.91

ولكن عىل الرغم من توافق سياسة اإلمارات مع السعودية حيال أزمة البحرين، إال أنها ال تزال تتمتع بعالقات طيبة مع الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية، عىل عكس شقيقتيها البحرين والسعودية. ففي حني يبدو أن السعودية تحث حلفاءها الغربيني عىل التصدي 

إليران بشتى السبل، وحتى عسكريًا، كام بيّنت ترسيبات ويكيليكس92 مؤخرًا، إتخذت اإلمارات موقًفا معاكًسا متاًما، فزار وزير 

الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد طهران للقاء الرئيس اإليراين حسن روحاين، وشّدد الطرفان عىل املصالح املشرتكة بني البلدين.93 

وكانت اإلمارات، أيًضا، من أول الدول العربية التي رحبت باإلتفاق الذي توصلت إليهم الواليات املتحدة مع إيران حول الربنامج 

النووي.94 بل ذهب رئيس وزراء اإلمارات الشيخ محمد بن راشد إىل أبعد من ذلك يف ترصيحاته للصحافة الغربية، فقال إن "إيران 

جارتنا وال نريد أي مشاكل معها. إرفعوا العقوبات وسينتفع الجميع". وأضاف أن ايران صادقة يف سلمية برنامجها النووي.95 لكن 

، عىل ما يبدو، إىل توتر مع السعودية، مام يوحي بأن مللف اإلخوان مرتبة أعىل يف قامئة  هذه السياسة اإلماراتية تجاه إيران مل تؤدنِّ

األولويات املشرتكة لدى البلدين يف الوقت الراهن.

دوليًا، عملت اإلمارات عىل مّد جسور إىل أوروبا عن طريق تعيينها سفريًا لدى اإلتحاد األورويب، وفتح أول مقر لبعثة عربية يف مقر 

منظمة حلف شامل األطليس )الناتو(.96 ومن جهة أخرى، مضت يف التعاقد مع دول أوروبية يف مجال التسلح، حيث تقوم الحكومة 
>http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122035< 2014 87  تقرير هيومن رايتس ووتش حول اإلمارات لسنة

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130628_qatari_uae_prison_beaten.shtml< .2013 88  "طبيب قطري "يتعرض للرضب" يف سجن إمارايت،" موقع البي يب يس، 29 يونيو
>http://www.noonpost.net/content/1486< .2014 89  "القطري عبد الرحمن الجيدة يتحدث عن اختطافه يف اإلمارات،" موقع نون بوست اإللكرتوين، 9 يناير

>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/03/bahrain-blast< .2014 90  "البحرين.. مقتل 3 رشطيني أحدهم ضابط إمارايت يف إنفجار باملنامة،" موقع قناة يس أن أن، 3 مارس
>http://www.alwasatnews.com/4230/news/read/873567/1.html< .2013 سيف بن زايد يتفقد القوة اإلماراتية املشاركة بقوات ”أمواج الخليج" يف البحرين،" صحيفة الوسط، 7 أبريل"      

91  "وزير الخارجية البحريني: قوات درع الجزيرة لحامية املنشآت الحيوية ضد أي تهديد خارجي،" صحيفة الرشق األوسط، 23 فرباير 2011. 
>http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=613833&issueno=11803#.Uzy9DqiSxe<  

92  ”"Cut off head of snake" Saudis told U.S. on Iran,“ Reuters, 29 November 2010. 
       >http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-iran-saudis-idUSTRE6AS02B20101129<

>http://www.alarab.co.uk/?id=9507< .2013 93  "روحاين يستقبل عبدالله بن زايد،" صحيفة العرب، 29 نوفمرب
>http://tinyurl.com/n7qnlbj< .2013 94  "دول عربية ترحب باإلتفاق النووي وأخرى تلتزم الصمت،" موقع قناة امليادين، 25 نوفمرب

>http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2014/jan/13/351068< .2014 95  "محمد بن راشد: إيران صادقة بربنامجها النووي ويجب رفع العقوبات عنها،" موقع بزنز العربية، 13 يناير
96  Awad Mustafa, ”UAE boosts diplomatic presence in Europe,“ The National, 6 October 2013. >http://www.thenational.ae/uae/government/uae-boosts-diplomatic-presence-in-europe< 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122035
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130628_qatari_uae_prison_beaten.shtml
http://www.noonpost.net/content/1486
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/03/bahrain-blast
http://www.alwasatnews.com/4230/news/read/873567/1.html
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=613833&issueno=11803%23.Uzy9DqiSxe
http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-iran-saudis-idUSTRE6AS02B20101129
http://www.alarab.co.uk/?id=9507
http://tinyurl.com/n7qnlbj
http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2014/jan/13/351068
http://www.thenational.ae/uae/government/uae-boosts-diplomatic-presence-in-europe
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برعاية برنامج تصنيع أسلحة محلية الصنع97 تأمل ببيعها يف السوق األوروبية بشكل  أكرب بعدما تعاقدت رشكة "توازن" اإلماراتية 

مع رشكات بريطانية وأوروبية لتزويدها بقطع للمعدات العسكرية.98 كام تعاقدت اإلمارات مع فرنسا لرشاء قمرين إصطناعيني 

للتجسس، إال أن هذه الصفقة تعرّثت عندما تبني أن القمرين يحتويان عىل قطع أمريكية الصنع، مام يعرّض الصفقة لضوابط 

أمريكية متنع بيع معدات عسكرية حساسة كهذه. لذا طلبت اإلمارات من الطرف الفرنيس إسترياد قطع غريها من روسيا والصني.99 

كام كشف الشيخ محمد بن راشد عن مرشوع إلطالق قمر إصطناعي إمارايت الُصنع سنة 100.2017

وأخريًا، تصّدرت اإلمارات قامئة دول منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )OECD( لعام 2013 للدول املانحة للمساعدات 

التنموية، بعد أن تبوأت املركز التاسع عرش يف القامئة نفسها عام 2012. وبذلك زادت املساعدات اإلماراتية بنسبة 375% 

يف غضون سنة واحدة فقط. وتفيد التقارير بأن 4.9 مليار دوالر )من مجموع املساعدات البالغة 5.2 مليار( ذهبت إىل دعم 

الحكومة املرصية الجديدة بعد عزل الرئيس اإلخواين محمد مريس.101 من جهتها إعتربت وسائل اإلعالم اإلماراتية يف محصلة هذا 

التقرير أن اإلمارات باتت "العاصمة اإلنسانية األوىل عاملياً"102 يف الجهود الرامية إىل محو الفقر يف العامل الثالث103. 

قوانين وأنظمة اإلعالم

حلّت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة الـ 118 يف مؤرش حرية الصحافة الصادر عن مؤسسة مراسلون بال حدود104، وجاءت 

ضمن فئة "غري حرة" يف تصنيف "فريدم هاوس" املدعومة من قبل الحكومة األمريكية، وذلك بسبب قوانني الصحافة التقييدية 

والرقابة الذاتية النافذة وسياسة تعطيل اإلنرتنت، بحسب تعبري هذه املؤسسات. 

يكفل دستور اإلمارات العربية املتحدة حرية التعبري، وتنص املادة 30 عىل أن "حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابة، وسائر 

وسائل التعبري، مكفولة يف حدود القانون".105 ويتضمن قانونا العقوبات واإلعالم العديد من "القيود القانونية" عىل الصحافة 

وأشكال التعبري، كام يكفل الدستور "الحرية الشخصية" و"حرية" األنشطة املختلفة التي تشمل حرية العبادة الدينية وحرية الحركة 

و"تكوين جمعيات".106 ولكن يبدو أن هناك تفاوتًا كبرًيا بني مواد الدستور وتطبيقها عىل أرض الواقع. ويبدو أن هناك تناقًضا يف 

سقف الحرية للصحافة املحلية يف اإلمارات مع الحريات النسبية التي تتمتع بها مؤسسات األخبار الدولية التي تعمل يف البالد مثل 

ي أن أن ورويرتز ومجلة وول سرتيت والعربية.107
97  Haseeb Haider, ”Abu Dhabi’s ambitious military industrial complex in the spotlight,“ Khaleej Times, 14 February 2013. >http://tinyurl.com/lbjdkvf<
98  Awad Mustafa, ”Deal to help UAE sell arms in Europe,“ The National, 9 July 2013. >http://www.thenational.ae/news/uae-news/deal-to-help-uae-sell-arms-in-europe<
99  Awad Mustafa and Pierre Tran, ”French-UAE Intel Satellite Deal in Doubt,“ Defense News, 5 January 2014. 
 >http://www.defensenews.com/article/20140105/DEFREG04/301050006/French-UAE-Intel-Satellite-Deal-Doubt<

>http://archive.arabic.cnn.com/2013/scitech/12/30/sheikh_mohammed_twitter.khalifa.sat< .2013 100  "اإلمارات تطلق أول قمر صناعي محيل الصنع يف 2017،" موقع قناة اليس أن أن، 30 يناير
101  Mary Sophia, ”UAE Named World’s Largest Foreign Aid Donor In 2013,“ Gulf Business, 9 April 2014. 
 >http://gulfbusiness.com/2014/04/uae-named-worlds-largest-foreign-aid-donor-2013/#.U0TWX6iSxe8<

>http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/660d692e-c418-44af-ab62-a4b1ed7bdaa4< .2014 102  "العاصمة اإلنسانية األوىل عاملياً،" صحيفة الخليج، 9 أبريل
103  Mary Sophia, ”UAE Named World’s Largest Foreign Aid Donar in 2013m,“ Gulf Business, 9 April 2014. 
 >http://gulfbusiness.com/2014/04/uae-named-worlds-largest-foreign-aid-donor-2013/#.U3bw1YGSxe8<
104  ”United Arab Emirates: Tracking ”cyber-criminals“,“ Reporters without Borders, 11 March 2014. 
 >http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/11/united-arab-emirates-tracking-cyber-criminal<

>http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=2&LawID=2766< 1971 105  دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة
>http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_ar_0.pdf< 106  مات ج. دايف، قوانني وأنظمة اإلعالم يف دول مجلس التعاون الخليجي تحليل و توصيفات، مركز الدوحة لحرية اإلعالم

107  املصدر نفسه. 

http://tinyurl.com/lbjdkvf
http://www.thenational.ae/news/uae-news/deal-to-help-uae-sell-arms-in-europe
http://www.defensenews.com/article/20140105/DEFREG04/301050006/French-UAE-Intel-Satellite-Deal-Doubt
http://archive.arabic.cnn.com/2013/scitech/12/30/sheikh_mohammed_twitter.khalifa.sat
http://gulfbusiness.com/2014/04/uae-named-worlds-largest-foreign-aid-donor-2013/%23.U0TWX6iSxe8
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/660d692e-c418-44af-ab62-a4b1ed7bdaa4
http://gulfbusiness.com/2014/04/uae-named-worlds-largest-foreign-aid-donor-2013/%23.U3bw1YGSxe8
http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/11/united-arab-emirates-tracking-cyber-criminal
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country=2&LawID=2766
http://www.dc4mf.org/sites/default/files/gcc_media_law_ar_0.pdf
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السياسات الداخلية: بلورة الشخصية الوطنية اإلماراتية

إتخذت السلطات يف 2013 عدًدا من القرارات من شأنها، بحسب رؤيتها، بلورة الشخصية الوطنية اإلماراتية يف سبيل تعزيز حس 

اإلنتامء الوطني. وهي تركز عىل الروابط الثقافية املشرتكة بني املواطنني اإلماراتيني مع بعضهم البعض ولتمييّز املواطن اإلمارايت 

عن جريانه من جهة أخرى، كام هي طبيعة الحال عند بروز الهويات الوطنية أيًا كانت. وقد يكون ما مييّز عملية إنتاج و بلورة 

الشخصية الوطنية يف اإلمارات )كام هي الحال يف باقي دول املجلس( هو مركزية رسم هذه السياسات.

ويشري موقع وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع إىل مرشوع الهوية الوطنية بإعتباره "هدفًا رئيًسا إلسرتاتيجيتها وخططها الحالية 

واملستقبلية، ملا تعنيه الهوية الوطنية من كونها قضية إنتامء ووالء".108 ويف صفحة متصلة عىل املوقع اإللكرتوين، تعّدد الوزارة 

مواصفات "املواطن املثايل" كـ "التدين بشكل معقول واإللتزام باملواعيد وإتقان العربية" وغريه، أما ما مييز املواطن اإلمارايت، بحسب 

الوزارة، فيشمل "الوالء والفخر بالبالد وقيادتها" و"اإلفتخار بالزي الوطني وعلم الدولة ونشيدها الوطني وموروثها ومنجزاتها"، 

إضافة إىل صفات أخرى تتشابه إىل حد كبري مع صفات "املواطن املثايل".109 

كام إنصّب إهتامم صّناع القرار لصقل الهوية الوطنية عىل تقديم مواد تعليمية يف املدارس لألطفال من سن الخامسة،110 وتنظيم 

منتديات حول املوضوع، ودعوة كبار املتنفذين واألكادمييني وغريهم111 إضافة إىل تحديد أنواع محددة من املأكوالت والشخصيات 

التاريخية )كالبحار أحمد بن ماجد( والرقصات الشعبية )فن العازي( كجزء من الرتاث اإلمارايت. وقد أثارت هذه األخرية ردود فعل 

غاضبة يف بعض األوساط الُعامنية عىل اإلنرتنت بدعوى أحقية ُعامن بهذا الرتاث.112 وأخرًيا، أقدمت اإلمارات عىل خطوة هامة 

تتمثّل يف التجنيد اإلجباري للشباب بهدف تعزيز الهوية الوطنية، عىل حد تعبري اإلعالم اإلمارايت.113

>http://www.mcycd.gov.ae/ar/OurInitiatives/Pages/NationalIdentity.aspx< 108  موقع وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع
>http://www.mcycd.gov.ae/ar/NationalIdentity/Pages/Identity6.aspx< 109  موقع وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع

110  Asfan Ahmed, ”National identity to be taught in from the age of 5,“ The National, 24 May 2012. 
 >http://www.thenational.ae/news/uae-news/education/national-identity-to-be-taught-from-age-of-5<

>http://www.datamatixgroup.com/conference/2030_profile.aspx< 2030 111  موقع مؤمتر هوية و ثقافة شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام
http://www.youtube.com/< :112  شاهد هذا املقطع يف موقع يوتيوت، عىل سبيل املثال، و الذي يتضمن مشاهد من التلفزيون الرسمي العامين و هو سيتعرض ذات الرتاث عىل انه عامين األصل

>watch?v=mZSkJJ31FkQ
113  ”Compulsory military service for all male Emiratis will strengthen national identity: UAE papers,“ Zawya, 21 January 2014. 
 >http://www.zawya.com/story/Compulsory_military_service_for_all_male_Emiratis_will__strengthen_national_identity_UAE_papers-WAM20140121060020129<

http://www.mcycd.gov.ae/ar/OurInitiatives/Pages/NationalIdentity.aspx
http://www.mcycd.gov.ae/ar/NationalIdentity/Pages/Identity6.aspx
http://www.thenational.ae/news/uae-news/education/national-identity-to-be-taught-from-age-of-5
http://www.datamatixgroup.com/conference/2030_profile.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=mZSkJJ31FkQ
http://www.youtube.com/watch?v=mZSkJJ31FkQ
http://www.zawya.com/story/Compulsory_military_service_for_all_male_Emiratis_will__strengthen_national_identity_UAE_papers-WAM20140121060020129
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اإلهتمام بالشباب في التعيينات الرسمية

كام كان تركيز اإلصدار السابق من هذه السلسلة، فقد إعتمدت دولة اإلمارات، منذ إندالع اإلحتجاجات العربية يف 2011، عىل 

الحوافز املادية من إسكان ورواتب و مكافآت مادية و معنوية. وتّم تنفيذ هذه اإلجراءات عرب ضّخ املليارات من الّدراهم يف ميزانيّة 

الدولة، إضافة إىل اإلجراءات األمنية التي تم الرتكيز عليها مسبًقا. وقد لوحظ يف عام 2013 إهتامم اإلمارات بالكوادر الشابة 

بشكل خاص، فأعلنت الحكومة يف 12 مارس 2013 عن تغيري بسيط يف تشكيل مجلس الوزراء كان له طابع شبايب، حيث نُّصبت 

وجوه شابة يف املجلس. فتقلّد الشيخ نهيان بن مبارك الذي كان وزير التعليم العايل والبحث العلمي وزارة الثقافة والشباب وتنمية 

املجتمع التي أُضيفت إليها بعض الصالحيات الجديدة، وتوىّل سهيل املزروعي، رغم صغر سنه، وزارة الطاقة. كام تضّمن التشكيل 

ضم مهام وزارة التجارة الخارجية إىل وزارة االقتصاد، وإنشاء وزارة باسم "وزارة التنمية والتعاون الدويل"، وتعيني الشيخة لبنى بنت 

خالد القاسمي وزيرة لها.114

وكشف املدير التنفيذي لقطاع التعليم العايل يف مجلس أبو ظبي للتعليم، الدكتور عارف الحامدي، عن مبادرات ومرشوعات 

إسرتاتيجية تنفذ بني أعوام 2017-2013، للتغلب عىل التحديات التي تواجه التعليم العايل يف اإلمارة، بينها إنشاء هيئة لتمويل 

البحث العلمي، وربط التعليم بسوق العمل من خالل مؤسسات مختصة، وتوجيه بعثات خارجية للشباب، وكل ذلك لخفض 

معدالت البطالة بني الشباب.

وأكد وزير العمل صقر الغبّاش أن البالد تدرس تدابري ومحفزات لتشجيع توظيف املواطنني يف القطاع الخاص الذي يقترص تقريبًا 

عىل الوافدين، والذي يعتربه اإلماراتيون غري مغر، وذلك بهدف تأمني وظائف ملئات اآلالف من الداخلني الجدد إىل سوق العمل يف 

السنوات املقبلة. وأشار الوزير صقر غباش إىل توّجه لجعل العطلة األسبوعية يف القطاع الخاص يومني بداًل من يوم واحد، والبحث 

يف إمكان إعتامد الحكومة سياسة دعم لرواتب املواطنني املوظفني يف القطاع الخاص لتقرتب من املستويات املرتفعة يف القطاع 

العام، عىل غرار سياسة دعم العاملة املتبعة يف الكويت.115

ووقّعت مؤسسة اإلمارات لتنمية الشباب إتفاقية رشاكة مع صندوق أبوظبي للتنمية، وهو صندوق إستثامر أسسته إمارة أبوظبي 

سنة 1971، وساهم يف متويل املشاريع التنموية من خالل منح ورشاكات وقروض عدة يف أنحاء الوطن العريب وخارجه. وتهدف 

اإلتفاقية إىل متكني الشباب اإلمارايت من خالل رفع وتطوير كفاءاتهم وتوجيههم نحو املشاركة يف تحقيق التنمية الوطنية. ويرتكّز 

نشاط الصندوق الرئييس خارج دولة اإلمارات، وباألخص يف الدول النامية. إال أن الصندوق أبدى اهتامًما كبريًا بدعم القطاع 

114  Congressional Research Service, ”The United Arab Emirates: Issues for U.S. Policy,“ 24 February 2014. >http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf<
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=today\19qpt947.htm&arc=data\2013\02\02-< .2013 115  "اإلمارات تريد توظيف مواطنيها يف القطاع الخاص،" صحيفة القدس العريب، 19 فرباير

>19\19qpt947.htm

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=today\19qpt947.htm&arc=data\2013\02\02-19\19qpt947.htm
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=today\19qpt947.htm&arc=data\2013\02\02-19\19qpt947.htm
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التعليمي وتنمية الشباب محليًا أيضا.116 ورمبا ميثّل هذا اإلهتامم محاولة إلحتواء الشباب يف املجتمع املحيل، خصوًصا يف ضوء 

الدور البارز الذي لعبه الشباب يف اإلحتجاجات العربية، ، إضافة إىل التصدي ألي محاولة للجامعات اإلسالمية إلستقطاب الشباب، 

خصوًصا يف ظل تركيزها التاريخي عىل إستقطاب الطالب والناشئة والتأثري عىل مؤسسات التعليم وإدارة املناهج. 

العمال الوافدون

شارك آالف العامل اآلسيويني العاملني يف اإلمارات، يف مايو 2013، يف إرضاب عن العمل ملدة أسبوع ضد رشكة "أرابتك"، وهي 

أكرب رشكة ألعامل التشييد والبناء يف ديب، مطالبني بتحسني ظروف عملهم. وأفاد بيان للرشكة أن جهودها "أمثرت، بالتعاون مع كل 

من وزارة العمل والقيادة العامة لرشطة أبوظبي والقيادة العامة لرشطة ديب والسلطات املعنية، عن حل مسألة اإلرضاب العاميل 

غري املربر، بشكل ودي". وأكد البيان انه "سيتم التعامل مع املسيئني وفق أحكام القانون". لكن الرشكة مل توضح ما إذا كان العامل 

الذين بدأوا اإلرضاب السبت يف مواقع بناء يف ديب وأبوظبي حّققوا تحسيًنا لظروف عملهم. ويذكر أن اإلمارات تحظراإلرضابات، 

حيث ال وجود للنقابات، كام ال تفرض السلطات أي حد أدىن لألجور.117

وتواصلت اإلنتقادات لإلمارات من املؤسسات العاملية املعنية بالعاملة الوافدة. فنقلت تقارير صادرة عن اإلتحاد الدويل لنقابات 

العامل، وهيومن رايتس ووتش، شعوًرا بخيبة األمل بعد املراجعة السنوية الثانية لظروف العمل يف جزيرة السعديات يف أبوظبي، 

حيث يتم بناء متحف "لوفر" جديد يعترب األكرب يف العامل. وأوضح التقرير أن معظم العامل ال يزالون يدفعون رسوم إستقدام لتأمني 

وظائفهم، يف خرق لقوانني العمل، وتُحتجز أجور بعضهم وجوازات سفرهم ملدة تصل إىل ستة أشهر. وقالت مصادر إماراتية إن 

الجهات التي تتقاىض رسوًما عىل إستقدام العامل تخالف القانون الذي يحرّم أيًضا إحتجاز جواز سفر العامل.118

وأشارت مراجعة مستقلة من قبل برايس ووترهاوس كوبرز، وهي واحدة من أكرب رشكات الخدمات املهنية يف العامل، إىل أن رشكات 

البناء الرئيسية ومقاوليها من الباطن تخالف قوانني العمل، التي يفرتض أن تحمي حقوق العاّمل وصحتهم وسالمتهم.119 وطبًقا ملا 

أوردته تحقيقات هذه املنظامت يف تقاريرها فإن العديد من العامل يعيشون ويعملون يف ظروف غري آمنة وغري صحية. وأشارت 

برايس ووترهاوس كوبرز إىل أن بعض العامل يفتقرون إىل املالبس الواقية، والبعض اآلخر يشكون من عدم توفر مياه للرشب أو 

حتى دورات مياه صحية. ولفتت إىل تحسن محدود يف ظروف العمل منذ املراجعة األخرية بني متوز/يوليو وأيلول/سبتمرب من هذا 

>http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-02-27-1.2070238< .2013 116  "مؤسسة الشباب وصندوق أبوظبي للتنمية يتعاونان لتطوير الكوادر الوطنية،" صحيفة البيان، 27 فرباير
>http://www.akhbar-alkhaleej.com/12846/article/26010.html< .2013 117  "إنهاء إرضاب لعامل البناء يف اإلمارات للمطالبة بتحسني املعيشة،" صحيفة أخبار الخليج، 25 مايو

>http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122035?page=2< .2014 118  تقرير هيومن رايتس ووتش حول اإلمارات لسنة
119  ”Campaigners criticise UAE for failing to tackle exploitation of migrant workers,“ The Guardian, 22 December 2013. 
 >http://www.theguardian.com/world/2013/dec/22/uae-migrant-workers-exploitation-emirate-criticised<

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-02-27-1.2070238
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12846/article/26010.html
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/122035?page=2
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/22/uae-migrant-workers-exploitation-emirate-criticised
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العام.120 يذكر أن األجانب ميثلون أكرث من %88 يف املائة من سكان اإلمارات طبًقا لإلحصاءات الحكومية لعام 2011، والكثريون 

منهم عامل وافدون من متدين الدخل من جنوب آسيا. 

وشّككت أبوظبي يف دقة هذه التقارير، مؤكدة أنها تفتقر إىل املوضوعية، كام كلفت رشكة التطوير واإلستثامر السياحية رشكات 

متخصصة بالتحقيق يف ظروف العاملة لدى الرشكات التي لها تعاقدات من الباطن. وقال عيل الحامدي، نائب مدير رشكة تطوير 

السياحة واإلستثامر يف أبوظبي: "نحن ندرس اآلن كيفية تطبيق أفضل التوصيات الواردة من جميع األطراف املشاركة يف مشاريع 

البناء الجارية يف السعديات".121

تجدر اإلشارة إىل أن وزارة العمل اإلماراتية فرضت عقوبات عىل كل رشكة تتأخر يف رصف رواتب عاملها، وألزمت الرشكات بتحويل 

هذه الرواتب إىل املصارف. كام أوقفت العمل يف فرتة الظهرية لتجنيب العامل حرارة الشمس التي تقارب أحيانًا الـ 50 درجة 

مئوية.122

120  املصدر نفسه 
 >http://www.eremnews.com/?id=20370< .2013 121  "أبوظبي تشكك يف دقة تقارير عن تجاوزات يتعرض لها العامل الوافدون،" موقع إرم االخباري، 24 ديسمرب

122  املصدر نفسه

http://www.eremnews.com/?id=20370
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2.5 التطورات السياسية في مملكة البحرين

ال يزال املشهد السيايس يف البحرين هو األكرث إضطرابًا يف دول مجلس التعاون عىل جميع األصعدة. فقد بقيت املظاهر األمنية 

تسيطر عىل مختلف مناطق البحرين، وينترش رجال األمن تحسبًا إلحتجاجات جديدة قد تنطلق من املدن والقرى. ولكن عىل 

الرغم من اإلنتشار األمني الكثيف وحالة الطوارئ غري الرسمية وشبه الدامئة، شهدت البحرين عاًما حافاًل باإلحتجاجات واملناوشات 

األمنية التي أودت بحياة عدد من املواطنني ورجال األمن، ناهيك عن الجرحى واملعتقلني. وحاولت أطراف مختلفة، كعادتها، 

اإلستفادة من ظروف محلية وإقليمية، كذكرى موعد إنطالق اإلحتجاجات يف 2011 وحملة "مترد" يف مرص. إال أن هذه املحاوالت 

فشلت يف ترجيح الكّفة لصالح أي من األطراف السياسية، حيث يتواصل الجمود السيايس املُطّعم باملناوشات امليدانية. ومن جهة 

أخرى، تزايدت وترية ظاهرة التفجريات التي أودت بحياة عدد من رجال األمن.

عىل الصعيد السيايس، نظّمت حكومة البحرين حواًرا سياسيًا ليستكمل ما سبقه من حوار يف 2011. وكان نصيب هذا الحوار 

الوصول إىل الطريق املسدود نفسه. وال تزال العائلة الحاكمة غري ممثلة يف هذا الحوار بشكل رسمي، مام يُصّور األزمة السياسية 

وكأنها تقترصعىل إختالفات بني التيارات السياسية يف البحرين فيام تربز السلطة نفسها كَحكم محايد بني هذه التيارات، وكجهة غري 

معنية باألمر بشكل مبارش. ومع إستمرار الجمود السيايس وإعتامد السلطة الحل األمني وغياب أي مؤرش لنجاح محاوالت مختلف 

األطراف للتوصل إىل حل سيايس، من املرجح استمرار هّوة الخالف الطائفي ملالزمة للمواقف السياسية حيال األزمة.

اإلحتجاجات المستمّرة وردة فعل أجهزة األمن

بات تاريخ 14 فرباير من كل عام يُنذر مبوجة إحتجاجات جديدة يف البحرين، حيث تهدف املعارضة )املرخصة كالجمعيات 

السياسية، وغري املرخصة كتنظيم إئتالف شباب 14 فرباير( إىل إعادة إحياء أجواء اإلحتجاجات والدفع قدًما بأهدافها السياسية، 

عىل الرغم من عدم إستطاعة أي طرف حسم األزمة السياسية لصالحه. وكام كانت الحال يف ذكرى 14 فرباير 2012، أثارت 

اإلحتجاجات يف 2013 ردة فعل أمنية عرب مداهامت لقرى عدة وحمالت إعتقاالت ومناوشات عنيفة بني رجال األمن وبعض 

املحتجني. ورافقت موعد ذكرى اإلحتجاجات دعوة إىل العصيان املدين إنقسمت حولها املعارضة، فمن جهة نادى إئتالف شباب 14 

فرباير باإلرضاب العام يوم 13 فرباير، يف حني إكتفت جمعية الوفاق بدعوة خجولة إىل العصيان عىل شكل اإلمتناع عن التسوق 

وتأدية أي معامالت حكومية.123

>http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/12/bahrain.protests< .2013 123  "البحرين: إنقسام املعارضة حول دعوة لـ"عصيان مدين"، يس أن أن، 13 فرباير

http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/12/bahrain.protests
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ويف يوم الذكرى، أودت اإلحتجاجات بحياة مواطن دون الثامنة عرشة يف قرية الديه، جراء إصابته بالرصاص اإلنشطاري، بحسب 

رواية جمعية الوفاق املعارضة.124 ومل متر سوى أيام قليلة عىل هذه الحادثة، حتى أعلنت الجمعية عن مقتل محتِج آخر نتيجة 

إطالق عبوة غاز مسيل للدموع تجاه رأسه من مسافة قريبة. ورسعان ما نفت السلطات مسؤولية رجال األمن عن وفاة الشاب، 

وأكدت أن كل ما تم إثباته هو أنه رضب بآلة حادة عىل رأسه.125 ومن جهته، كشف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل 

خليفة، يف 17 فرباير، عن ضبط ما أسامه "خلية إرهابية" مكونة من مثانية مواطنني شيعة تدربوا عىل إستخدام العنف يف إيران 

والعراق ولبنان، حسب قوله. وأضاف أن إحتجاجات الذكرى الثالثة أدت إىل حالتي وفاة و75 إصابة يف صفوف رجال األمن.126

وعاد التوتر األمني ليسود البحرين يف موعد سباق الفورموال واحد، يف أبريل 2013، فشهدت القرى املحيطة باملنامة كالسنابس 

والديه وجدحفص إحتجاجات بشكل  شبه لييل. لكن اإلنتشار األمني الكثيف حال دون ترّسب أي من هذه اإلحتجاجات خارج 

إطار القرى، ومل تنجح يف الوصول إىل محيط حلبة السباق. وإنتهت اإلحتجاجات بإعتقال ما ال يقل عن 13 مواطًنا.127

وإحتلّت البحرين صدارة عناوين وسائل اإلعالم العاملية مجدًدا بعد أن دعا ناشطون معارضون، عىل وسائل التواصل االجتامعي، 

إىل موجة إحتجاجات جديدة تحت اسم "مترد البحرين"، تيّمًنا بحركة "مترد" املرصية التي إنتهت بتدخل الجيش املرصي إلطاحة 

الرئيس السابق محمد مريس من سدة الحكم. وكانت هذه الخطوة شبيهة بتلك التي أطلقت موجة اإلحتجاجات يف 2011، عندما 

مثلت التجربة املرصية الرشارة التي أشعلت الشارع يف البحرين، كام كانت الحال يف بقية الدول العربية. إال أن "مترد البحرين" 

صادف هذه املرة يوم 14 أغسطس، ذكرى إنسحاب القوات الربيطانية من جزر البحرين وإستقاللها كدولة عام 128.1971

لكن هذه النداءات مل تؤدنِّ إىل عودة اإلحتجاجات إىل مستواها املعهود عام 2011، وقد يعود ذلك إىل كثافة اإلنتشار األمني يف 

مختلف أنحاء البحرين، وخصوًصا القرى الشيعية التي تعّودت عىل وجود أمني دائم عىل أطرافها منذ إندالع األزمة. وقد لوحظ 

تكثيف هذا اإلنتشار إضافة إىل ترشيد محكم لحركة السري من خالل نقاط تفتيش عند مداخل القرى.129

إختتم البحرينيون السنة بتحدٍّ أخري بني الحكومة واملعارضة، إذ دعت كل من حركة حق والوفاء وإئتالف شباب 14 فرباير، التي 

تتشارك يف رفضها التعامل مع الحكومة وتنادي بنظام جمهوري، إىل التظاهر يف العيد الوطني الرسمي للبحرين الذي يصادف عيد 

الجلوس يف 16 ديسمرب تحت عنوان "يوم الشهداء". يف حني إبتعدت الجمعيات املعارضة املرخصة عن التحّدي املبارش للسلطة 

>http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/14/bahrain.teen.killed< .2013 124  "مقتل متظاهر مبسرية يف الذكرى الثانية إلحتجاجات البحرين،" يس أن أن، 14 فرباير
>http://www.aljazeera.net/news/pages/61a2b665-ce58-4d0b-ae42-62ffb7f48992< .2013 125  "معارضة البحرين: وفاة متظاهر برصاص األمن،" موقع قناة الجزيرة، 22 فرباير

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/02/130217_bahrain_terrorism_cell.shtml< .2013 126  "البحرين تعلن ضبط "خلية ارهابية" من 8 عنارص،" يب يب يس العربية، 17 فرباير
127  Alexander Dziodosz, ”Bahrain stages F1 race amid protests, heavy security,“ Reuters, 1 April 2013. >http://www.reuters.com/article/2013/04/21/us-bahrain-grandprix-

idUSBRE93K03D20130421<
128  تعود رمزية إعتبار هذا اليوم كعيد وطني لبعض املعارضني، وعىل رأسهم، يف هذه الحالة، منظمو حملة "مترد البحرين"، تحِد لقيادة البالد التي تحتفل رسمياً بالعيد الوطني يف يوم الجلوس يف 16 ديسمرب.

129  ”Bahrain cages in villages with barbed wire ahead of rally,“ Al Akhbar English, 13 August 2013. >http://english.al-akhbar.com/node/16710<

http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/14/bahrain.teen.killed
http://www.aljazeera.net/news/pages/61a2b665-ce58-4d0b-ae42-62ffb7f48992
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/02/130217_bahrain_terrorism_cell.shtml
http://www.reuters.com/article/2013/04/21/us-bahrain-grandprix-idUSBRE93K03D20130421
http://www.reuters.com/article/2013/04/21/us-bahrain-grandprix-idUSBRE93K03D20130421
http://english.al-akhbar.com/node/16710
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بإطالق نداء مواِز يف ذكرى مرور 1000 يوم عىل إندالع إحتجاجات 14 فرباير، وهو ما يوحي مبصادفة الفعاليات مع إحتفاالت 

الجهات الرسمية بداًل من تحديها.130 وهكذا عرّب هذا اليوم عن اإلنفصام الحاد التي تشهده الساحة السياسية يف البحرين. ففي 

حني عّجت املناطق املعروفة مبناهضتها لقوى املعارضة باألجواء االحتفالية، تصاعدت أدخنة اإلطارات املحرتقة وروائح الغاز املسيّل 

للدموع يف أنحاء أخرى من جزيرة البحرين.

ظاهرة التفجيرات 

شهدت البحرين أحداث تفجريات بشكِل متزايد عام 2013. وعادة ما تُنسب هذه األحداث إىل املنطقة التي وقعت فيها، 

كتفجريي العكر والرفاع، وقد خلف بعضها قتىل وجرحى يف صفوف الرشطة واملحتجني، وإنتهت بسلسلة من اإلعتقاالت 

واملحاكامت الجنائية.

وشهدت قرية العكر، عىل سبيل املثال، حادثًا من هذا النوع يف شهر أبريل 2013 قبيل موعد إنطالق سباق الفورموال واحد 

بأسابيع، عندما إنفجرت عبوة أنبوبية محلية الصنع، بحسب ترصيح لوزارة الداخلية، يف عدد من رجال األمن، وأصيب ثالثة منهم 

بجروح بليغة. وتكررت هذه األحداث مع إقرتاب موعد "مترد البحرين" يف منتصف أغسطس، وخلّف بعضها ضحايا يف صفوف 

رجال األمن.131 ولكن هذه األحداث أخذت منعطًفا طائفيًا خطرًيا عندما إنفجرت سيارة ملغومة أمام مسجد ُسني يف الرفاع مل تسفر 

عن أي أرضار برشية. وإستنكرت الجمعيات املعارضة هذه الحادثة وأرصت عىل دعمها ألساليب اإلحتجاج السلمية، إال أن السلطة 

إتهمت املعارضة، وعىل رأسها جمعية الوفاق، بالضلوع يف دعم "اإلرهاب".132 

وعىل املنوال نفسه، وقع انفجار يف قرية الديه يف مارس 2014 أودى بحياة ثالثة رجال أمن بينهم ضابط إمارايت، مام أعطى 

األمر أهمية إعالمية، فتوالت التنديدات الرسمية من عدة حكومات، إضافة إىل مختلف األطراف السياسية يف البحرين، مبا فيها 

املعارضة.133 ولهذه الحادثة أهمية خاصة بإعتبارها املرة األوىل التي تقر الحكومة البحرينية مبشاركة ميدانية لرجال أمن من 

دول خليجية مجاورة يف التصدي للتظاهرات. ويُذكر أن اإلمارات أرسلت رجال أمن إىل البحرين يف 2011 كجزء من قوات "درع 

الجزيرة" بداعي "حامية املنشآت الحيوية ضد أي تدخل خارجي".134 وعىل خلفية هذا الحدث، ضّمت السلطات ثالث جامعات إىل 

>http://alwefaq.net/cms/2013/12/12/24878< .2013 130  "املعارضة البحرينية تدشن حزمة فعاليات مبناسبة مرور أكرث من 1000 يوم عىل الثورة البحرينية،" موقع جمعية الوفاق الوطني االسالمية، 12 ديسمرب
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130721_bahrain_arrests.< .2013 131  "القبض عىل ثالثة يف البحرين بعد تفجري سيارة مفخخة قرب الديوان املليك،" موقع قناة البي يب يس، 21 يوليو

>shtml
>http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=7771< .2013 132  "قوى املعارضة تدين تفجري الرفاع وتنبذ كافة أشكال العنف،" موقع جمعية العمل الوطني الدميقراطي، 17 يوليو

http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=slpcX8k2u7333379BCcfJ2glN< .2013 أيضا انظر: "الداخلية: تشكيك الوفاق بتفجري الرفاع غطاء سيايس لإلهاب،" صحيفة الوطن، 19 يوليو       
>LQ933339933339

>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/03/bahrain-blast< .2014 133  "البحرين.. مقتل 3 رشطيني أحدهم ضابط إمارايت يف إنفجار باملنامة،" موقع يس ان ان، 3 مارس
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&artic< .2011 134  سوسن أبوحسني، "وزير الخارجية البحريني: قوات درع الجزيرة لحامية املنشآت الحيوية ضد أي تهديد خارجي،" صحيفة الرشق األوسط، 23 فرباير

>le=613833&issueno=11803#.Uzy9DqiSxe

http://alwefaq.net/cms/2013/12/12/24878
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130721_bahrain_arrests.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130721_bahrain_arrests.shtml
http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=7771
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=slpcX8k2u7333379BCcfJ2glNLQ933339933339
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=slpcX8k2u7333379BCcfJ2glNLQ933339933339
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/03/bahrain-blast
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=613833&issueno=11803%23.Uzy9DqiSxe
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=613833&issueno=11803%23.Uzy9DqiSxe
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الئحة "اإلرهاب"، وهي إئتالف شباب14 فرباير ومجموعتان أخريان مجهولتان تحت اسم "رسايا األشرت" و"رسايا املقاومة".135

الجدل حول الوضع الحقوقي ومكافحة اإلرهاب

بدت مظاهر التشّنج السيايس واضحة مع إنطالق عام 2013، حيث رفضت محكمة اإلستئناف تخفيف األحكام املوجهة إىل رموز 

املعارضة كحسن مشيمع وعبدالوهاب حسني وإبراهيم رشيف.136 وكاد أن ينضم قيادي آخر إىل مجموعة "الرموز" عندما إعتقلت 

السلطات املساعد السيايس ألمني عام جمعية الوفاق خليل املرزوق يف شهر سبتمرب بعدما وّجه تحية إىل تنظيم إئتالف شباب 

14 فرباير، الذي تصّنفه السلطات كتنظيم إرهايب، وهو ما قد يُعترب تصعيًدا خطابيًا.137 ولكن بعد مرور أكرث من شهر عىل إعتقال 

املرزوق بتهمة التحريض عىل العنف، أطلقت السلطات رساحه مع ضامن مكان إقامته ومنعه من السفر.138 ومع حلول نهاية 

السنة، استُدعي أمني عام جمعية الوفاق عيل سلامن إىل النيابة العامة بداعي التحقيق معه حول خطابه األخري، وأُطلق رساحه مع 

منعه من السفر.139 

ال شك يف أن من الصعب التوصل إىل حصيلة ملجمل اإلعتقاالت يف 2013 نظرًا إىل إضطراب الوضع األمني يف البحرين طوال السنة 

تقريبًا. وقد بدأت جمعية الوفاق بنرش رسوم بيانية غري رسمية تبنّي عدد اإلعتقاالت وظروفها حسب احصائياتها. وإذا جمعنا أرقام 

الجمعية بني شهري أبريل وأكتوبر، وهي األشهر التي أُعلن فيها عدد اإلعتقاالت، سنجد أن حصيلتها، بحسب جمعية الوفاق، تصل 

إىل 1212 شخًصا )مع العلم أنه تم اإلفراج عن البعض.(140 كام تتهم الجمعية السلطات بإعتقال ما ال يقل عن 450 شخًصا دون 

الثامنة عرشة وإساءة معاملتهم منذ اندالع األزمة السياسية، من بينهم حوايل 100 اعتقلوا عام 141.2013 

أما من ناحية املحاكامت، فقد تم النظر يف 95 قضية حوكم فيها 651 شخًصا يف 2013، وصدرت أحكام تراوحت بني بضعة اشهر 

و25 سنة.142 ومن التُهم املوجهة إىل هؤالء التجمهر )التهمة األكرث شيوًعا، بحسب هذا املصدر( وإهانة امللك وإحراق اإلطارات 

ووضع قنابل وهمية يف الشوارع العامة )إلرباك رجال األمن(، إضافة إىل تُهم تتعلق باإلرهاب. وعىل الجانب الرسمي، يُنظر إىل 

هذه اإلعتقاالت واملحاكامت كرضورة ملكافحة اإلرهاب. وكمثال عىل ذلك، بثت قناة البحرين التلفزيونية تقريرًا إتهم عدًدا من 

األشخاص بالضلوع يف مؤامرات لقلب نظام الحكم عن طريق تكوين جامعات إرهابية، بحسب التقرير، ذات صلة مع معارضني 

ناشطني يف لندن وإيران والعراق ولبنان.143 
135  ”Bahrain puts groups on terror list after bomb kills policemen,“ Reuters, 4 February 2014. >http://www.reuters.com/article/2014/03/04/us-bahrain-unrest-

idUSBREA231FC20140304<
136  ”Bahrain upholds activists’ life sentences,“ The Guardian, 7 January 2013. >http://www.theguardian.com/world/2013/jan/07/bahrain-upholds-activists-life-sentences<

>http://manamavoice.com/news-print_news-15220-0.html< .2013 137  "محامي ينفي شائعة حبس خليل املرزوق 45 يوماً... ويؤكد: اآلن بدأ التحقيق معه يف النيابة العامة،" صوت املنامة، 17 سبتمرب
>http://www.alwasatnews.com/4066/news/read/822122/1.html< .2013138  عيل طريف، "اإلفراج عن املرزوق وإستمرار محاكمته،" صحيفة الوسط، 25 أكتوبر

139  ”Bahrain opposition bloc Al Wefaq leader Ali Salman questioned,“ Gulf News, 29 December 2013. 
 >http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-opposition-bloc-al-wefaq-leader-ali-salman-questioned-1.1271705<

>http://tinyurl.com/jw3xgza<:2013 140  صفحات متفرقة من موقع اإللكرتوين لجمعية الوفاق الوطني اإلسالمية: احصائيات شهر يونيو
 >http://alwefaq.net/cms/2013/09/05/22570<:ايًضا انظر >http://alwefaq.net/cms/2013/08/05/21908< :احصائيات شهر اغسطس        

>http://alwefaq.net/cms/2013/12/09/24817< :احصائيات شهر اكتوبر        
 >http://alwefaq.net/cms/2013/09/04/22556<.2013 141  "املوسوي: عدد األطفال املعتقلني اليقل عن 450 وانتهاكات موسعة ينتهجها النظام ضد األطفال،" موقع جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، 4 سبتمرب

142  ”The verdicts issued since 1 January – 31 December 2013,“ Bahrain Youth Society for Human Rights. >http://byshr.org/wp-content/BYSHR-2013.pdf<
143  مقطع عىل موقع يوتيوب: >http://www.youtube.com/watch?v=D_WBKYBXlY0#t=52<. من جهتها إشتكت جامعات حقوقية محلية ذات طابع معارض هذا التقرير والتغطية الرسمية بشكل عام بسبب نرش 

هذه الجهات الرسمية أسامء وصور من تصفهم باملتهمني.

http://www.reuters.com/article/2014/03/04/us-bahrain-unrest-idUSBREA231FC20140304
http://www.reuters.com/article/2014/03/04/us-bahrain-unrest-idUSBREA231FC20140304
http://www.theguardian.com/world/2013/jan/07/bahrain-upholds-activists-life-sentences
http://manamavoice.com/news-print_news-15220-0.html
http://www.alwasatnews.com/4066/news/read/822122/1.html
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-opposition-bloc-al-wefaq-leader-ali-salman-questioned-1.1271705
http://tinyurl.com/jw3xgza
http://alwefaq.net/cms/2013/09/05/22570
http://alwefaq.net/cms/2013/08/05/21908
http://alwefaq.net/cms/2013/12/09/24817
http://alwefaq.net/cms/2013/09/04/22556
http://byshr.org/wp-content/BYSHR-2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=D_WBKYBXlY0%23t=52
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وتضّمن التقرير أيًضا إتهامات موّجهة إىل عضو جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان ناجي فتيل بالتآمر مع جهات خارجية 

لإلطاحة بالحكومة. فيام إّدعت جمعية شباب البحرين تعرض فتيل للتعذيب الشديد. وكّرر فتيل نفسه هذا اإلتهام عندما نزع 

مالبسه يف املحكمة ليعرض عىل القايض آثار التعذيب، حسب الجمعية، قبل أن يُحكم عليه بالسجن 15 سنة.144 

ويف ما يتعلق بقضايا التعبري، تم القبض عىل عدد من مستخدمي موقع التواصل االجتامعي "تويرت" بحّجة إهانتهم للملك.145 وال 

تزال الجمعيات الحقوقية تشكو من مالحقة الحكومة ملوثّقي إنتهاكات رجال األمن من عامة املواطنني146 ومن ناشطني يف جمعيات 

حقوق اإلنسان كرئيس جمعية شباب البحرين لحقوق اإلنسان محمد املسقطي.147وقد يكون "فيديو الصفعة" أحد أشهر الحوادث 

املوثّقة مرئيًا يف البحرين. وهو يصّور مواطًنا يحمل إبنه الصغري بني يديه، ومل يكن يحمل بطاقة هويته الرسمية التي طلب منه 

رجل األمن إبرازها. وبعد نقاش وجيز بني الرجلني صفع رجل األمن املواطن، طالبًا منه اإلنرصاف فوًرا.148

وقد تناقلت مواقع التواصل اإلجتامعي ووسائل اإلعالم الغربية هذا الفيديو بشكل  واسع. وجاء رد السلطات عىل لسان وزير 

الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي إستنكر ترصف رجل األمن وتعهد مبحاسبة كل من تجاوز صالحياته. كام شّجع 

الوزير املواطنني عىل اإلبالغ عن أي أحداث مشابهة فور وقوعها.149 وأُحيلت قضية "الصفعة" بعد ذلك إىل املحاكم العسكرية، 

وُحكم عىل رجل األمن بالسجن شهرين مع النفاذ وُغرّم 50 ديناًرا إضافة إىل إرجاء ترقيته ملدة سنة. لكن القضية إنتهت يف محكمة 

اإلستئناف التي قضت برباءة الرشطي مع نهاية السنة.150

وعىل صعيد قضايئ آخر، قررت محكمة اإلستئناف حّل جمعية "أمل"، املمثلة للتيار الشريازي امتداًدا من الجبهة اإلسالمية لتحرير 

البحرين، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد الجمعية إلرتكابها "مخالفات جسيمة".151 وإنتقدت جمعيات املعارضة 

هذه الخطوة قائلة إن الحكم "جائر وكيدي"، وطالبت السلطات بإطالق رساح كوادر الجمعية بإعتبارهم سجناء رأي.152 وإتخذت 

املحكمة اإلدارية إجراء مامثاًل بحّل املجلس اإلسالمي العلاميئ، وهي جمعية إجتامعية مكّونة من رجال دين شيعة، بحّجة مامرسة 

املجلس العمل السيايس. وذهبت وزارة العدل أبعد من ذلك بإتهامها املجلس بالتحريض عىل العنف.153
144  ”Urgent Appeal: New evidence emphasize torture of prominent activist Naji Fateel,“ Bahrain Youth Society for Human rights, 11 July 2013. >http://byshr.org/?p=1447<; ”Bahrain 

Prominent Activist Naji Fateel Removes His Clothes for the Judge to see the Torture Marks,“ Bahrain Youth Society for Human Rights, 3 July 2013. >http://byshr.org/?p=1434<
145  ”Bahrain: The Authorities Celebrate the World Day against Cyber-censorship by Arresting 6 Twitter Users,“ Bahrain Youth Society for Human Rights, 12 March 2013. 
 >http://byshr.org/?p=1324<
146  متثّل قضية املواطن أحمد العرب احد الحاالت املتكررة التي اُتهمت الحكومة فيها باالعتقال التعسفي والتعذيب من ِقبل عائلة املوقوف ومنظامت حقوقية دولية. انظر: "رجل محتجز مبعزل عن العامل الخارجي يواجه 

>http://tinyurl.com/l3ecg7p< .2014 خطر التعرض للتعذيب،" منظمة العفو الدولية، 4 فرباير
147  ”Letter of Allegation concerning the detention of journalist Mohammed Hassan, photographer Hussain Hubail and cameraman Qassim Zain Aldeen )Bahrain(,“
 Bahrain Youth Society for Human Rights, 15 December 2013. 
 >http://byshr.org/wp-content/20131215_letter_of_allegation_hassan_hubail_zain_aldeen_final_all_signatories-1.pdf<

>http://www.youtube.com/watch?v=zI_L1rAn4Bw< :148  مقطع عىل موقع يوتيوب
149  ”HE minister condemns policemen’s actions in online videos,“ Bahrain Ministry of Interior, 25 November 2012. >http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.

aspx?type=1&articleId=16038<
150  "البحرين: سجن رجل أمن بعد صفعه ملواطن،" موقع يس أن أن، 18 يوليو http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/6/18/Bahrain.police< .2012/< ، "جناحي: تربئة رشطي من صفع مواطن يف "عايل"،" 

>http://www.alwasatnews.com/4133/news/read/842989/1.html< .2013 صحيفة الوسط، 31 ديسمرب
>http://www.alwasatnews.com/3874/news/read/764593/1.html< .2013 151  عيل طريف، "'اإلستئناف' تؤيد حل جمعية "أمل"،" صحيفة الوسط، 16 أبريل

152  املصدر نفسه.
>http://www.alwasatnews.com/4164/news/read/852549/1.html< .2014 153  "العدل": املجلس العلاميئ حرَّض عىل العنف،" صحيفة الوسط، 31 يناير

http://byshr.org/?p=1447
http://byshr.org/?p=1434
http://byshr.org/?p=1324
http://tinyurl.com/l3ecg7p
http://byshr.org/wp-content/20131215_letter_of_allegation_hassan_hubail_zain_aldeen_final_all_signatories-1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=zI_L1rAn4Bw
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16038
http://www.policemc.gov.bh/en/news_details.aspx?type=1&articleId=16038
http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/6/18/Bahrain.police/
http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/6/18/Bahrain.police/
http://www.alwasatnews.com/4133/news/read/842989/1.html
http://www.alwasatnews.com/3874/news/read/764593/1.html
http://www.alwasatnews.com/4164/news/read/852549/1.html


80

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

2

ويف مقابل تحشيد املعارضة لجامهريها للمشاركة يف حملة "مترد البحرين"، قامت السلطات بتصعيد مواز عىل املستوى الترشيعي. 

فطلبت الحكومة البحرينية من مجلس النواب، الذي ينفرد به املناوئون للمعارضة بشكل  كبري بعد إنسحاب كتلة الوفاق يف 

2011، مترير حزمة من اإلجراءات لردع ما تسميه باإلرهاب. ومن أهم ما جاء يف توصيات هذه الجلسة اإلستثنائية:

إسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي الجرائم اإلرهابية واملحرضني عليها •

تشديد العقوبات املفروضة عىل جميع جرائم" العنف و اإلرهاب" وتجفيف كافة مصادرها •

منع اإلعتصامات واملسريات والتجمهر يف العاصمة املنامة •

التلويح بإعادة فرض حالة الطوارئ )أي "حالة السالمة الوطنية"( •

تنبيه سفراء الدول األجنبية بعدم التدخل يف الشأن املحيل •

تفعيل وتشديد اإلجراءات القانونية ضد كل من ييسء إستخدام وسائل التواصل اإلجتامعي •

• 
عدم شمول املتورطني يف أعامل "إرهابية" بأي عفو مليك.154

وأشاد ملك البالد بهذه التوصيات ووعد بتنفيذها بأرسع ما ميكن.155 واتخذ إجراءات أخرى قبيل إنطالق "مترد البحرين"، فأصدر 

مرسوماً بتوسيع صالحيات املجلس األعىل للقوات املسلحة لتشمل مكافحة اإلرهاب، بحسب ما جاء يف البيان.156 وإمتدت الحملة 

األمنية املسبقة لتشمل اإلنرتنت أيًضا، فرّصح وزير الدولة لشؤون اإلتصاالت الشيخ فواز بن محمد آل خليفة بنية الحكومة وضع 

ضوابط عىل برامج اإلتصال الصويت )VOIP( مثل سكايب وفايرب.157 

جدل حول الغازات المسيلة الدموع

ال يزال الجدل قامئًا حول كيفية إستخدام رجال األمن للغازات املسيلة للدموع، بعد أكرث من سنة عىل صدور تقرير اللجنة 

البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق )"تقرير البسيوين"( الذي سّجل مالحظات حول إختناق أكرث من مواطن جرّاء إستنشاق هذه 

الغازات.158 وقد تكررت اإلتهامات أيًضا يف 2013 لألسباب نفسها، بحسب مصادر معارضة، إضافة إىل تقارير ملنظامت دولية 

لحقوق اإلنسان )كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة أطباء ألجل حقوق اإلنسان(. وإنتقدت هذه املنظامت 

ما أسمته باإلستخدام املفرط للغاز من قبل رجال األمن.159 وقد زعمت منظمة أطباء ألجل حقوق اإلنسان تسجيل 39 حالة وفاة، 
>http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=738116&issueno=12662#.UtKx1ZFjhcR< .2013 154  "نص توصيات الربملان البحريني،" صحيفة الرشق األوسط، 29 يوليو

http://www.bna.bh/< .2013 155  "عاهل البالد املفدى يوجه للعمل عىل وضع توصيات املجلس الوطني موضع التنفيذ بالرسعة املمكنة من خالل القنوات الدستورية والقانونية املتوفرة،" وكالة أنباء البحرين، 28 يوليو
>portal/news/573191

http://www.alwasatnews.com/3976/news/< 2013 ع صالحيات مجلس الدفاع األعىل... ومينحه سلطة إقرار اإلسرتاتيجيات وبرامج تطوير األمن الوطني،" صحيفة الوسط، 27 يونيو 156  "أمر مليك يوسنِّ
>read/796146/1.html

>http://www.bna.bh/portal/news/567206< 2013 وتطبيقاتها،" وكالة أنباء البحرين، 25 يونيو VOIP 157  "وزير الدولة لشؤون اإلتصاالت: ندرس وضع ضوابط إلستخدام تقنية الصوت عرب اإلنرتنت
>http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf< 328-329 158  تقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق، ص

 Bahrain Country Report 2013, Human Rights Watch >http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/bahrain<; Bahrain Annual Report 2013, Amnesty International  159
>>http://www.amnesty.org/en/region/bahrain/report-2013

http://alwefaq.< 20/4/2013 ،لتقرير الوفاق عن إستخدام املسيل للدموع أنظر: "البحرين: النظام يستخدم الغاز املسيل للدموع كذخرية حية ويوظفها للتصفية الجسدية للمواطنني"، موقع الوفاق الوطني اإلسالمية       
 >net/cms/2013/04/20/18949

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=738116&issueno=12662%23.UtKx1ZFjhcR
http://www.bna.bh/portal/news/573191
http://www.bna.bh/portal/news/573191
http://www.alwasatnews.com/3976/news/read/796146/1.html
http://www.alwasatnews.com/3976/news/read/796146/1.html
http://www.bna.bh/portal/news/567206
http://www.bici.org.bh/BICIreportAR.pdf
http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/bahrain
http://www.amnesty.org/en/region/bahrain/report-2013
http://alwefaq.net/cms/2013/04/20/18949
http://alwefaq.net/cms/2013/04/20/18949
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الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

بني مارس 2011 ومارس 2013، قالت إنها نتجت عن اإلستخدام املفرط للغاز املسيل للدموع.160 ومن جهتها، رّدت السلطات 

البحرينية عىل إتهامات املعارضة وبعض ذوي الضحايا بأن حاالت الوفاة طبيعية وناتجة عن أمراض مختلفة، كحالة وفاة الطفل 

قاسم حبيب )8 سنوات( الذي أكد تقرير الطبيب الرشعي لدى املحكمة الجنائية أن الوفاة خالية من الشبهات، وأنها ناتجة عن 

"اإللتهاب الرئوي الشديد، وهي حالة مرضية، وعدم جدوى جهود األطباء يف مداركته بالعالج".161

حوار التوافق الوطني: الطريق المسدود

نظمت حكومة البحرين حواًرا ليستكمل ما سبقه من حوار عام 2011. لكن متثيل املشاركني إختلف هذه املرة، إذ ُدعيت أربعة 

أطراف لتمثل الحكومة )3 وزراء( واملعارضة )8 ممثلني من تيارات سياسية وجمعيات مختلفة( واملناوئون للمعارضة )8 ممثلني 

من تيارات سياسية وجمعيات مختلفة( واملجلس الوطني )8 نواب وشوريون(.162 وقد إشتكت املعارضة من صيغة الحوار ألنها مل 

تشتمل عىل متثيل مبارش للملك، كام كان الحال عند دعوة ويل العهد األوىل إىل الحوار يف مارس 2011. ولكن رد الحكومة جاء 

باإلرصار عىل الحوار من دون رشوط مسبقة.163 كام شّككت املعارضة، من نواٍح أخرى من الحوار، كرتكيبته حيث يتشارك جميع 

املشاركني اآلخرين يف موقفهم السلبي من مطالب املعارضة )وهم 19 يف مقابل 8 مشاركني معارضني(.164 

بدأت الحكومة تنظيم جلسات الحوار يف شهر فرباير، عندما دخلت البالد يف وضع أمني متوتر نظرًا إىل مصادفة الشهر ذكرى 

إحتجاجات 2011. وُعقدت خالل سنة 2013 ثالثون جلسة تم اإلتفاق فيها عىل خطوط عريضة تحت عنوان "الثوابت واملبادئ 

والقيم":

مرجعية ميثاق العمل الوطني وإحرتام الدستور. •

اإلصالح السيايس من خالل الوسائل الدستورية.  •

التمسك بالدولة املدنيّة )دولة املؤسسات والقانون( ومبدأ املحاسبة. •

إحرتام جميع األديان واملذاهب. •

إحرتام حكم القانون. •

املساواة بني املواطنني أمام القانون يف الحقوق والواجبات دون أي متييز. •

160  Tear-Gas Related Deaths in Bahrain, Physicians for Human Rights 
 >http://physiciansforhumanrights.org/issues/persecution-of-health-workers/bahrain/bahrain-tear-gas-deaths.html<

>http://www.alwasatnews.com/3796/news/read/733709/1.html< .2013 161  "األمن يُفرق مسرية متجهة إىل املنامة بعد تشييع الطفل قاسم حبيب،" صحيفة الوسط، 28 يناير
>http://www.nd.bh/ar/index.php/dialogue/about< 162  "نبذة عن حوار التوافق الوطني،" موقع حوار التوافق الوطني

>http://tinyurl.com/ngullc7< 163  "وزير العدل: الحكومة جزء من الحوار والجميع يتطلع للحوار غري املرشوط،" موقع حوار التوافق الوطني
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=732270&issueno=12616#.< .2013 164  "البحرين: املعارضة تنسحب من قاعة حوار التوافق الوطني،" صحيفة الرشق األوسط، 13 يونيو

>U0EQWKiSxe9
http://tinyurl.com/< .2013 للتعرف عىل رد الحكومة عىل إنتقادات املعارضة أنظر: "خالل الجلسة الثامنة عرشة لحوار التوافق الوطني عدم توافق حول نقطة "التمثيل"،" موقع حوار التوافق الوطني، 22 مايو       

>q8yo2kh

http://physiciansforhumanrights.org/issues/persecution-of-health-workers/bahrain/bahrain-tear-gas-deaths.html
http://www.alwasatnews.com/3796/news/read/733709/1.html
http://www.nd.bh/ar/index.php/dialogue/about
http://tinyurl.com/ngullc7
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=732270&issueno=12616%23.U0EQWKiSxe9
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=732270&issueno=12616%23.U0EQWKiSxe9
http://tinyurl.com/q8yo2kh
http://tinyurl.com/q8yo2kh
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إحرتام جميع مكونات املجتمع. •

مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره، وظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية. •

رفض أّي تدخل خارجي يف القضايا الوطنية. •

التأكيد عىل التعددية السياسية ورفض مبدأ املحاصصة السياسية التي تقوم عىل أساس الطائفة أو الجنس أو األصل أو اللغة  •

أو الدين أو العقيدة.

إحرتام مبادئ حقوق اإلنسان املعرتف بها يف مملكة البحرين. •

نظام الحكم يف مملكة البحرين دميوقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً. •

العدل أساس الحكم وضامن للحقوق والحريات. •

دعم وكفالة حقوق املرأة البحرينية يف املنظومة الترشيعية ويف كافة املجاالت. •

إنتهى الحوار عام 2013 من دون الخروج بنتائج ملموسة. بل عىل العكس من ذلك، بدأت املشاركة يف هذا الحوار بالتعرث يف شهر 

سبتمرب مع تعليق املعارضة مشاركتها إحتجاًجا عىل إعتقال املساعد السيايس ألمني عام جمعية الوفاق خليل املرزوق.165 وجاء رد 

فعل الحكومة بإعطاء املعارضة مهلة للرجوع إىل طاولة الحوار. لكن املعارضة رفضت هذا الطلب وإستمرت يف مقاطعتها.166

وبعد إطالق رساح القيادي املعارض، طرحت قوى املعارضة مبادرة "إلنقاذ الحوار" دعت فيها إىل تهيئة "البيئة السياسية التصالحية 

عرب اإلفراج عن جميع سجناء الرأي، ووقف التصعيد األمني والتحريض اإلعالمي املمنهج ضد قوى املعارضة، ووقف املحاكامت 

السياسية".167 ورّدت الحكومة عىل الدعوة بالرفض قائلة إن املبادرة ال تحمل جديًدا، وأرصت عىل أن يدور الحوار من دون رشوط 

مسبقة من املعارضة.168 ومن جهتهم، أدىل املناوئون للمعارضة بإنتقادات شبيهة لتلك التي صدرت من الحكومة، فاتهم رئيس 

تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف املحمود قوى املعارضة بتكرار رشوطها السابقة وتعطيل الحوار.169 ومع إستمرار مقاطعة 

املعارضة للحوار، إنتهت القوى املناوئة للمعارضة، تحت مظلة "إئتالف الفاتح"، بتعليق مشاركتها بسبب عدم رغبة الحكومة "يف 

الدخول يف مواضيع جدول األعامل وما ميكن أن ينتجه ذلك من جلسات ليست ذات قيمة وغري مجدية".170 

>http://www.alwasatnews.com/4030/news/read/811473/1.html< .2013 165  "املعارضة تُعلق مشاركتها بـ ”الحوار"... و"اآلخرون" يؤكدون إستمرار مشاوراتهم الثالثية،" صحيفة الوسط، 19 سبتمرب
>http://www.alwasatnews.com/4103/news/read/833666/1.html< .2013 166  "املعارضة: عودتنا ال تحددها "ُمهلة السلطة" بل تغيري مامرساتها،" صحيفة الوسط، 1 ديسمرب

>http://www.alwasatnews.com/4105/news/read/834305/1.html< .2013 167  "املعارضة تُطلق مبادرة إلنقاذ ”الحوار"،" صحيفة الوسط، 3 ديسمرب
>http://www.aljazeera.net/news/pages/d4eb1221-ddca-4922-9986-f83ef1027eeb< .2013 168  "معارضة البحرين تعرض مبادرة والحكومة تنتقدها،" موقع قناة الجزيرة، 3 ديسمرب

http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_< .2013 169  "عبداللطيف املحمود يرفض مبادرة املعارضة الجديدة... ويعتربها "تكراًرا لرشوط سابقة"،" صوت املنامة، 2 ديسمرب
>read&id=16639

>http://www.alayam.com/News/alayam/First/210413< .2014 170  "”الفاتح" يعلق مشاركته يف جلسات الحوار،" صحيفة األيام، 9 يناير

http://www.alwasatnews.com/4030/news/read/811473/1.html
http://www.alwasatnews.com/4103/news/read/833666/1.html
http://www.alwasatnews.com/4105/news/read/834305/1.html
http://www.aljazeera.net/news/pages/d4eb1221-ddca-4922-9986-f83ef1027eeb
http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=16639
http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=16639
http://www.alayam.com/News/alayam/First/210413
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ومع مطلع عام 2014، إلتقى ويل العهد ونائب رئيس الوزراء الشيخ سلامن بن حمد ممثيل جمعيات املعارضة يف محاولة إلنعاش 

الحوار.171 وتفاءلت قوى املعارضة بظهور ويل العهد يف الساحة السياسية مرة أخرى بعد غيابه عن طاولة الحوار منذ مارس 2011، 

إال ان آمالها بالتوصل إىل تسوية سياسية تبّددت مع إختفاء ويل العهد من األضواء مرة أخرى.

العالقة مع الواليات المتحدة كجبهة نزاع بين الحكومة والمعارضة

تتمتع حكومة البحرين بعالقة ودودة مع الواليات املتحدة تاريخياً، حيث تستضيف البحرين األسطول األمرييك الخامس، فيام 

تعترب الواليات املتحدة البحرين حليفاً اسرتاتيجياً، و هي صفة تقترص عىل حلفاءها األقرباء كمرص و باكستان و إرسائيل و الكويت 

و اليابان. إال ان هذه العالقة قد توترت يف 2013، خاصة بعد قيام السفري األمرييك بلقاء عدة أطرافا سياسية يف البحرين مبا فيها 

ممثيل جمعيات املعارضة. وتوحي التغطية اإلعالمية املحلية بعدم إرتياح بعض الجهات الرسمية ملواقف إدارة باراك أوباما من 

األزمة يف البحرين والتشكيك يف نواياها بشكل عام، إذ وّجهت األقالم واملنابر املناوئة للمعارضة إتهامات بوجود تنسيق رسي بني 

الواليات املتحدة وإيران عىل حساب مصالح حكومات دول مجلس التعاون 172.

وقد إتخذت الحكومة البحرينية عدة قرارات حيال هذا الشأن، كقرار منع أي لقاء بني ممثيل الجمعيات السياسية والدبلوماسيني 

األجانب من دون ترصيح من وزارة الخارجية، وهو ما يوحي بأن مثة اختالفًا يف وجهات النظر بني الحكومة البحرينية وحليفها 

األمرييك يف كيفية التعاطي مع األزمة السياسية القامئة. وجاءت الترصيحات الرسمية لتعرب بوضوح عن التوتر يف العالقة بني البلدين، 

حيث وصفت املتحدثة الرسمية بإسم الحكومة سمرية رجب القانون الجديد بأنه إجراء "لوقف تدخالت السفري األمرييك يف الشؤون 

املحلية".173من جهتها عربّت الحكومة األمريكية عن قلقها الشديد مام إعتربته تضييًقا عىل دبلوماسييها، يف حني إعتربت الوفاق 

القانون الجديد فرًضا لوصاية الحكومة عىل جمعيات املعارضة.174 ورّد السفري املعني بالقول إنه يلتقي بجميع األطراف املرخصة يف 

البحرين مبا فيها قوى املعارضة، وإن بالده ملتزمة بالدفاع عن أمن البحرين.175

وقد برزت عالمات التوتر علًنا عندما أعرب الرئيس األمرييك باراك أوباما، يف خطاب ألقاه يف الجمعية العامة لألمم املتحدة، عن 

قلقه من إزدياد حدة التوتر الطائفي يف بعض الدول العربية، خاًصا بالذكر العراق وسوريا والبحرين. وعىل خلفية هذا الخطاب، 

إستدعت الحكومة البحرينية السفري األمرييك للتعبري عن عدم إرتياحها للخطاب وطلبت توضيًحا رسميًا.176

>http://www.aljazeera.net/news/pages/6e95e5c4-7e93-4977-912e-de1d4aba74d0< .2014 171  "ويل عهد البحرين يلتقي باملعارضة إلعادة الحوار،" موقع قناة الجزيرة، 16 يناير
>http://www.akhbar-alkhaleej.com/13029/article/58178.html< .2013 172  السيد زهرة، "صفحة يف ملف التآمر عىل البحرين: خفايا وأبعاد التواطؤ األمرييك مع إيران،" صحيفة أخبار الخليج، 24 نوفمرب

>http://www.alwasatnews.com/3893/news/read/769712/1.html< .2013 173  "سمرية رجب: مجلس الوزراء وافق عىل إتخاذ إجراءات لوقف تدخالت السفري األمرييك يف الشأن املحيل،" صحيفة الوسط، 5 مايو
>http://manamavoice.com/news-news_read-15045-0.html< .2013 174  "واشنطن "قلقة للغاية" حيال تضييق الحكومة البحرينية عىل الدبلوماسيني،" صوت املنامة، 7 سبتمرب

>http://www.alayam.com/News/alayam/First/193630< .2013 175  "السفري األمرييك لـ "األيام"،" صحيفة األيام، 3 نوفمرب
>http://www.alwasatnews.com/4038/news/read/814027/1.html< .2013 176  "حكومة البحرين تطلب من السفري األمرييك إستيضاحاٍت بشأن خطاب أوباما،" صحيفة الوسط، 27 سبتمرب

http://www.aljazeera.net/news/pages/6e95e5c4-7e93-4977-912e-de1d4aba74d0
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13029/article/58178.htm
http://www.alwasatnews.com/3893/news/read/769712/1.html
http://manamavoice.com/news-news_read-15045-0.html
http://www.alayam.com/News/alayam/First/193630
http://www.alwasatnews.com/4038/news/read/814027/1.html
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و اتخذت إدارة أوباما خطوات لطأمنة حليفها البحريني، كان أحدها عرب كلمة ألقاها وزير الدفاع األمرييك تشاك هيجل يف "حوار 

املنامة" الذي ينظّمه املعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية بشكِل سنوي، حيث قال هيجل ان الواليات املتحدة ملتزمة بالحد من 

قدرات ايران النووية أن أي ترتيبات مع الطرف اإليراين لن تأيت عىل حساب الحلفاء.177 وأرسلت واشنطن إشارات مطمئنة أخرى إىل 

القيادة يف البحرين يف الشهر نفسه، عندما أعلن قيادي عسكري أمرييك أنه سيتم توسيع الوجود العسكري يف البحرين.178ويذكر 

أن هذا الخرب أُعلن يف وقت طالبت فيه جمعيات حقوقية الواليات املتحدة بإستخدام الوجود العسكري )أي التهديد بتغيري مكان 

متركز األسطول الخامس( كورقة ضغط عىل الحكومة البحرينية إلتخاذ خطوات إصالحية.179

يف املقابل، كررت وزارة الخارجية األمريكية يف تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان، ما جاء يف تقارير منظامت حقوق اإلنسان 

من انتقادات مامرسات حكومة البحرين كإتهامها بإعتقال وقتل املواطنني بشكل تعسفي وتعذيبهم وإهانة معتقداتهم الدينية 

)الشيعية( يف املعتقل، إضافة إىل إعتامد سياسات تقوم عىل التمييز الطائفي.180 وأبرزت هذه اإلتهامات إنقسامات املجتمع 

البحريني مرة أخرى. فمن جهة، رحبت جمعية الوفاق بالتقرير بإعتباره "توصيًفا واقعيًا لطبيعة الوضع املأزوم واملتصدع يف 

البحرين"، يف حني إعترب بيان ملجلس النواب، الذي ينفرد به املناوئون للمعارضة بشكل  شبه تام بعد إنسحاب املعارضة منه، أن 

التقرير "يفتقد ألبسط قواعد الدقة واملصداقية".181

تعيينات إدارية

ُعنّي ويل العهد الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة يف 2013 نائبًا لعم أبيه رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلامن آل خليفة.182 وقد 

رحبت املعارضة بهذا التعيني ورأى البعض فيه خطوة قد تصب يف صالح اإلصالح السيايس والخروج من األزمة بشكل مرٍض لجمهور 

املعارضة.183 وتزاحمت التكهنات والتأويالت السياسية حول معنى هذا القرار وأهميته، وما إذا كان مقدمة لتويّل ويل العهد مناصب 

حكومية أعىل، مبا فيها تغيريات محتملة يف رئاسة الوزراء. وعىل الرغم من أنها بقيت كلها تكهنات غري مدعومة بالحقائق، جاءت 

مذكرات وزير الدفاع األمرييك السابق روبرت غيتس، بعنوان "الواجب: مذكرات وزير إبان الحرب"، لتعيد إحياء الشائعات حول 

مستقبل دور ويل العهد. غيتس، الذي زار البحرين يف ذروة اإلحتجاجات عام 2011 والتقى مبلك البالد ملناقشة األزمة السياسية، 

قال يف كتابه إن امللك كان مستعًدا إلستبدال رئيس الوزراء الحايل بإبنه، إال أن جناًحا يف القيادة البحرينية رفض تقديم أية تنازالت 

للمعارضة.184
177  ”Remarks by Secretary Hagel at the Manama Dialogue from Manama, Bahrain,“ U.S. Department of Defense, 7 December 2013. 
 >http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5336<
178  ”US Navy Chief Admiral Greenert Confirms Expanded Footprint in Bahrain,“ Yahoo news )Bahrain News Agency(, 3 December 2013. <http://www.bna.bh/portal/en/news/590772>
179  ”Plan B for Bahrain What the United States Government Should Do Next,“ Human Rights First, November 2013 >http://www.humanrightsfirst.org/uploads/pdfs/HRF-Plan-B-

Bahrain-rep.pdf<
180  2013 Human Rights Reports: Bahrain, Embassy of the United States in Manama, Bahrain >http://bahrain.usembassy.gov/policy/human-rights-report.html<

 >http://alwefaq.net/cms/2014/03/01/27435<.2014 181 "الوفاق: تقرير الخارجية األمريكية وصف بدقة الواقع السيايس املأزوم يف البحرين،" موقع جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، 1 مايو
>http://www.bna.bh/portal/news/606479< .2014 النواب يرفض جملة وتفصيال ما جاء يف التقرير الدوري للخارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان يف البحرين،" وكالة أنباء البحرين، 4 مارس"      

182 "سمو رئيس الوزراء .. تعيني ويل العهد نائب القائد األعىل نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء جاء تأكيًدا عىل وحدة القرار تاريًخا ومنهاًجا وحارًضا يف منظومة العمل الوطني،" وكالة أنباء البحرين، 14 مارس 2013. 
>http://bna.bh/portal/news/551374<  

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/03/130312_bahrain_prince_< .2013 183  "تعيني ويل عهد البحرين نائبًا لرئيس الوزراء "يشيع األمل" يف أوساط املعارضة،" موقع البي يب يس، 12 مارس
>nomination.shtml

>http://www.alhurra.com/content/gates-new-book-and-the-gulf-region/242311.html< .2014 184  "غيتس: ملك البحرين كان إيجابيًا بشأن إيجاد دور جديد لرئيس الوزراء،" موقع قناة الحرة، 6 أبريل

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5336
http://www.bna.bh/portal/en/news/590772
http://www.humanrightsfirst.org/uploads/pdfs/HRF-Plan-B-Bahrain-rep.pdf
http://www.humanrightsfirst.org/uploads/pdfs/HRF-Plan-B-Bahrain-rep.pdf
http://bahrain.usembassy.gov/policy/human-rights-report.html
http://alwefaq.net/cms/2014/03/01/27435
http://www.bna.bh/portal/news/606479
http://bna.bh/portal/news/551374
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/03/130312_bahrain_prince_nomination.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/03/130312_bahrain_prince_nomination.shtml
http://www.alhurra.com/content/gates-new-book-and-the-gulf-region/242311.html
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اإلنقسام اإلثني والطائفي في البحرين

هناك إشارات عديدة عىل أنه تتخلل األزمة السياسية التي متر بها البحرين صبغة طائفية ال ميكن نكرانها، لعل من أبرزها تطابق 

املوقف السيايس مع اإلنتامء املذهبي لرشائح واسعة من البحرينيني يف الفرتة الراهنة. إال ان االنقسامات املجتمعية يف البحرين ال 

تقترص عىل تسيّيس اإلنتامء املذهبي فحسب، فقد شهدت البحرين، و خاصة يف فرتات انحرست فيها التوترات الطائفية، تسيّيس 

للهويات اإلثنية املتعددة أيضا. لذا، فحري بنا ان نتطرق إىل هذين الشكلني من حالة الشقاق مًعا عند رصدنا لحالة الشقاق 

املجتمعي يف البحرين و كيفية تظافرهام عىل مر تاريخها الحديث.

تشكل املجموعات اإلثنية التالية الغالبية من مواطني البحرين وهي: البحارنة( شيعة عرب، وهم من قاطني الساحل الرشقي لشبه 

الجزيرة إضافة إىل جزيرة البحرين)، والهولة )السنة "املتحولون"، تاريخيًا، إىل السواحل الرشقية من الخليج(، والقبليون )سنة من 

شبه الجزيرة العربية كالعائلة الحاكمة وغريهم(، والعجم )شيعة من أصول فارسية(. ومتثل سنة 1923 والسنوات القليلة التي 

سبقتها إحدى نقاط إنطالق الحركات املطلبية بناء عىل الطائفة يف تاريخ البحرين الحديث، حني رُفعت مظامل الفالحني البحارنة إىل 

املقيم الربيطاين تشكو سوء املعاملة من قبل أصحاب املزارع )أي األعيان من العائلة الحاكمة( وتردي األوضاع املعيشية. إال أن هذه 

الحركة قوبلت مبعارضة حاكم البحرين آنذاك واألعيان "القبليني" من تجار اللؤلؤ الذين رأوا فيها تدخاًل بريطانيًا يف أمور البالد، كام 

ترضروا من التغيريات اإلدارية التي فرضها الربيطانيون يف تلك الفرتة، مبا فيها عزل حاكم البحرين الشيخ عيىس بن عيل وإستبداله 

بإبنه حمد.185 

ومتثل فرتة الخمسينيات نقطة تحّول يف الوعي السيايس يف البحرين إثر صعود املّد القومي العريب يف أنحاء الوطن العريب. فمن 

جهة، وفّر هذا املّد األرضية املشرتكة لإللتقاء بني أبناء املذهبني ومختلف اإلثنيات العربية تحت راية الهوية "األم"، أي الهوية 

العربية. ومن أبرز ما جّسد اإلنتقال من الوعي الطائفي واإلثني إىل الوعي القومي حادثة قتل يف محرم سنة 1953 أسفرت عن 

اشتباكات عنيفة يف الشوارع. لكن بعض الشخصيات القومية ما لبثت أن تداركت فتنة طائفية بني السنة والشيعة، لتعيد توجيه 

الشارع من اإلصطدام الطائفي إىل جبهة موحدة ومتوازنة طائفيًا ُسّميت "هيئة اإلتحاد الوطني"، لتدفع حكومة الشيخ سلامن 

بن حمد آل خليفة إىل تبّني اإلصالح السيايس واإلستقالل من قبضة املستشار الربيطاين آنذاك.186 ولكن، من جهة أخرى، سبَّبَت 

حالة الوئام بني البحرينيني العرب عىل أساس اإلنتامء القومي حالة نفور بني بعض العجم الشيعة الذين إتهموا بعض قياديي هيئة 

اإلتحاد بإنتهاج خطاب عدايئ ضدهم، فيام رأى بعض من يف الهيئة أن الكثري من أعيان العجم الشيعة كانوا يساندون الحكومة 

بشكل فاعل.187

185  Mahdi Abdulla Al-Tajir, Bahrain, 1920-1945: Britain, the Shaikh, and the Administration )London and New York: Crom Helm, 1987(.
186  Fuad Khuri, The Tribe and state in Bahrain: The Transformation of Social and Political Authority in an Arab state )Beirut: Arab Development Institute, 1980(

187  نادر كاظم، طبائع اإلستمالك: قراءة يف الحالة املرضية البحرينية.
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إنحرس دور التقسيامت اإلثنية والطائفية مع صعود الحركات املاركسية والقومية يف الستينيات والسبعينيات، خصوًصا يف مدينتي 

املحرق واملنامة حيث إنترشت هذه التيارات. وخري دليل عىل ذلك التجربة الربملانية األوىل، حني رّشح البحرينيون شيعة يف دوائر 

ذات أغلبية سنية والعكس، يف ظل إنحسار نفوذ القيادات التقليدية، دينية كانت أم قبلية، والتي كان متركزها أقوى يف القرى 

ومناطق جنوب البحرين. إال أن التقسيم الطائفي عاد إىل الربوز مرة أخرى بعدما أحكم اإلسالميون السيطرة عىل السلطة يف 

إيران بعد ثورة 1979، وصعود نفوذ السعودية أيديولوجيًا يف املنطقة ونشوب حرب أفغانستان يف 1980. وعىل أثر اإلستقطاب 

الطائفي، ينقسم البحرينيون يف الفرتة الراهنة بني تيارات إسالمية مبنية عىل اإلنتامء املذهبي يف املقام األول. فمن جهة، يتمثّل 

السّنة، إىل حد بعيد، بسلفيي جمعية األصالة واإلخوان املسلمني يف جمعية املنرب اإلسالمي، وبتكتالت جديدة ظهرت منذ 2011 

كتجمع الوحدة الوطنية وإئتالف شباب الفاتح، إضافة إىل مجموعة من "املستقلني" يف الربملان ممن ال ينتمون إىل تيارات اإلسالم 

السيايس. وتشرتك كل هذه األطراف يف اإلنتامء املذهبي واملوقف السيايس املناوئ للمعارضة. ومن جهة أخرى، تحظى جمعية 

الوفاق الوطني اإلسالمية، وهي اكرب جمعية سياسية يف البحرين وأكرثها تنظياًم وأوسعها نفوًذا، بدعم رشيحة واسعة من جمهور 

املعارضة واإلسالميني الشيعة يف البحرين، إضافة إىل تيارات أخرى إسالمية شيعية كالشريازيني وتيار الوفاء اإلسالمي.

ما الذي يفرس تناقض مسار التيارات السنية والشيعية وتضاؤل فرص وجود نقطة إلتقاء بينها عىل أرضية وطنية مشرتكة؟ لنتناول 

خطابني، واحًدا لكل من الطرفني، كوسيلة للتطرق إىل هذا السؤال بإيجاز. بدأ رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف املحمود، 

مطلع 2014، خطابًا حول التطورات يف العراق، وهو يقف أمام راية تقول "ال للتدخالت الخارجية"، بالعبارة التالية: "العراق 

والبحرين واقع واحد".188 تدّل هذه العبارة سطحيًا عىل وحدة مصري أبناء املذهب الواحد، ولكن ماذا تعني هذه العبارة لجهمور 

املحمود يف الفرتة الراهنة يف البحرين؟ لعل الداللة األهم، هنا، هو الخوف من تكرار سيناريو العراق يف البحرين، حيث نال 

"الغالة من الشيعة"، بحسب وصفه، من السنة العراقيني، مبساعدة غربية. هكذا، يشري هذا الرسد إىل أن البحرين يف طريقها إىل 

التحول إىل عراق آخر إذا ما تصدى السنة لحراك املعارضة. ومن هذا املنطلق، يتوّجس هذا التيار السيايس من أي ترصيح أمرييك 

ناقد للحكومة البحرينية، ومن هنا ينبع عداؤه للسفري األمرييك الذي تتهمه الحكومة بالتدخل لصالح املعارضة.189 وهكذا يعيش 

املناوئون للمعارضة حالة ريبة وعدم ثقة يف التنظيامت اإلسالمية الشيعية من جهة، ويخشون من خطر تدخالت خارجية قد تقلب 

املوازين الطائفية يف أية لحظة من جهة أخرى.

يف املقابل، ألقى أمني عام جمعية الوفاق عيل سلامن خطابًا يف الفرتة نفسها – أواخر 2013 – تطرق فيه إىل محصلة أحداث ذلك 

العام.190 إقليميًا، بدا سلامن متفائالً مبا إعتربه تعاطًفا دوليًا مع قضية املعارضة يف البحرين عىل املستويات الحقوقية واإلعالمية، 

وقال إن هناك تقدًما يف الضغط الدويل عىل حكومة البحرين، وال سيام الضغط األمرييك. من جهة أخرى أشاد سلامن باإلتفاق 
>http://www.youtube.com/watch?v=D2fhKRAQynY< :188 مقطع من موقع يوتيوب

>http://www.alwasatnews.com/3934/news/read/785107/1.html< .2013 189  "املحمود يطلق حملة التوقيع عىل عريضة ضد السفري األمرييك،" صحيفة الوسط، 15 يونيو
190  مقطع من موقع يوتيوب: >http://www.youtube.com/watch?v=N-B0dwUMJl4<. وقد استدعي عيل سلامن من قبل السلطات نتيجة ما جاء يف هذا الخطاب )أنظر قسم "الوضع الحقوقي" من هذا التقرير(.

http://www.youtube.com/watch?v=D2fhKRAQynY
http://www.alwasatnews.com/3934/news/read/785107/1.html
http://www.youtube.com/watch?v=N-B0dwUMJl4
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األمرييك – اإليراين، مشريًا إىل أنه قد يرتك إنعكاسات عىل ملفات كثرية يف املنطقة، منها أزمة البحرين لتوفّر "أرضية للحل السيايس 

العادل". محليًا، شىك سلامن من اإلنتهاكات املستمرة يف حق املجتمع عموًما، والشيعة خصوًصا، وقال إن ظلم الشعب مل ينقطع 

منذ دخول العائلة الحاكمة البحرين سنة 1783. وعرّب عن مظامل خاصة بالبحرينيني الشيعة متهاًم الحكومة مبحاولة إخفاء الوجود 

الشيعي يف البحرين، مستشهًدا بعدم الحصول عىل تراخيص لبناء مساجد شيعية يف شوارع عامة مقابل بروز الجوامع السّنية عليها. 

من الواضح والبديهي أن قراءة املحمود وسلامن للواقع اإلقليمي واملحيل مختلفتان كل اإلختالف، فنربة األول تحذيرية من خطر 

تدخل خارجي يُراد منه النيل من السنة، يف حني يتسم خطاب الثاين بتفاؤل حذر ودعوة إىل الصرب واإلرصار، إضافة إىل الرتحيب 

بالخطوات األمريكية كسبيل للخالص األقل كلفة. ومن البديهي أيًضا ان املناوئني للمعارضة ال ثقة لديهم بدعوة املعارضة لإلنتقال 

إىل الحياة الدميقراطية، وال شك يف أن جزًءا من أزمة الثقة هذه نابع من الخوف من تكرار سيناريو العراق حيث اختلّت موازين 

القوى السياسية داخل املجتمع العراقي، وفشلت صناديق اإلقرتاع يف التعاطي مع الخالفات السياسية والعنف الذي خلفه الغزو.

 ميكن اإلستنتاج من الخطابني أن للطرفني أولويات مختلفة متاًما، وأنهام غري قادرين عىل مخاطبة الشعب بجميع مذاهبه أو 

إيصال قضاياهم الخاصة لبعضهم البعض، ناهيك عن إقناع "الطرف اآلخر" بها. وتفاقم هذا األمر قلّة قنوات اإلتصال والتفاوض بني 

األطراف املختلفة )كمؤسسات حكومية أو مدنية محايدة، عىل سبيل املثال( لحل نزاعات كهذه بشكل سلمي. وقد يعّقد املسألة أن 

البحرين باتت مقّسمة جغرافيًا أيًضا، بشكل  كبري، عىل أساس طائفي، إذ أن املحرق واملنامة، املدينتني اللتني كانتا الحاضنتني األقوى 

للتيارات غري املبنية عىل املذهب واللتني ضّمتا خليطًا من املذاهب واإلثنيات، شهدتا إنحساًرا يف نسبة املواطنني بشكل  متسارع 

نظرًا إىل تنامي الهجرة إىل الضواحي. لذلك، يبدو من الصعب أن يجد البحرينيون األرضية املشرتكة، كام فعل آباؤهم يف خمسينيات 

القرن املايض. ولكن عىل الرغم من عمق املأزق الطائفي وإنحسار ثقة كل طرف بنظريه، بات رأب الصدع الطائفي رشطًا أساسيًا 

للخروج من األزمة السياسية ليتمكن البحرينيون، أخريًا، من تقديم رؤية سياسية تتعاطى مع هموم وتطلعات كافة املواطنني.
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2.6 التطورات السياسية في المملكة العربية السعودية

مل يخلو تاريخ العربية السعودية من أصوات تطالب باإلصالح، وإن كانت هذه األصوات عادة ما تخفق يف تحقيق أهدافها. الجديد 

يف 2013 تغطية بعض محاكامت اإلصالحيني والحقوقيني يف وسائل إعالم محلية، وهذا ما يعترب حدثًا يف املشهد اإلصالحي، عىل 

الرغم من أن التغطية متت بلغة قد يرى فيها البعض إنحيازًا إىل الجانب الرسمي، يف وقت ساهمت شبكات التواصل اإلجتامعي يف 

نقل أخبار عن وقائع تلك املحاكامت وإحداثياتها بشكل  متنام.

وعىل صعيد آخر، تكاثرت التساؤالت حول مستقبل توريث الحكم يف العائلة الحاكمة، خاصة بعد تعيني األمري مقرن بن عبدالعزيز 

نائبًا ثانيًا للملك عبدالله، وإعادة توزيع األدوار القيادية يف الدولة، ما رأى فيه البعض متهيًدا إلمساك الجيل الثالث من أحفاد امللك 

عبدالعزيز بزمام السلطة. ومن الطبيعي أن تكرث التكهنات واألقاويل، يف ظل غياب الشفافية التامة يف آلية تعيني املناصب العليا 

وتوزيعها.

و برز يف الشأن العام إحتجا ًجا ملحوظًا عىل الفساد اإلداري واملايل ومطالبات بتحسني األحوال املعيشية. كام شهد عام 2013 

دخول املرأة السعودية مجلس الشورى وحصولها عىل 30 مقع ًدا للمرة األوىل، حيث تم السامح لها بالرتشح يف الدورة املقبلة 

لإلنتخابات البلدية.

 

تعيين األمير مقرن نائًبا ثانًيا لرئيس مجلس الوزراء:

يعترب تعيني األمري مقرن بن عبدالعزيز نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء191 من أهم القرارات امللكية يف 2013، بعدما بقي هذا 

املنصب شاغرًا إثر وفاة األمري نايف عندما كان األمري سلطان وليًا للعهد. مل يرِض هذا التعيني األمري طالل بن عبدالعزيز، عضو 

مجلس البيعة، حيث اكّد عرب حسابه يف تويرت  عىل أهمية إتباع القوانني التي تسّنها الدولة حتى تثبت مصداقيتها أمام شعبها 

والعامل. وطالب بالرجوع إىل نظام الرتاتبية العمرية يف إختيار األمراء للمناصب السيادية يف اململكة.192 وهذا النوع من الترصيحات 

ليس األول لألمري طالل بن عبدالعزيز، إذ كان له موقف أكرث تصعيًدا لدى تعيني األمري نايف وليًا للعهد، وقدم عىل إثره إستقالته 

من مجلس البيعة. يذكر أن األمري مقرن هو األصغر بني أبناء امللك عبدالعزيز، مام يعني ان قرار تعيينه تجاوز عدد من كبار أبناء 

امللك عبدالعزيز، كاألمراء طالل وتريك وأحمد وممدوح. وتتسم مسألة توريث الحكم بيشء من الغموض ، مام يستدعي دوًرا لهيئة 

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1074031< 191  "أمر مليك بتعيني سمو األمري مقرن بن عبدالعزيز نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء،" وكالة األنباء السعودية
 >http://www.twitlonger.com/show/kt8rik< 192  انظر للنص الكامل من موقع تويرت

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1074031
http://www.twitlonger.com/show/kt8rik
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البيعة التي يفرتض أن تبت يف األمر، خصوصاً أن امللك تجاوز التسعني من عمره ويف ظل ما يرتّدد عن أن الوضع الصحي لويل العهد 

الحايل األمري سلامن.193

تعيينات األمراء

أصدرت عدة قرارات تعيني ملناصب عليا يف 2013، فُعنّي ابن ويل العهد األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز أمريًا ملنطقة املدينة 

املنورة194 واألمري سعود بن نايف أمرًيا للمنطقة الرشقية،195 وهو األخ األكرب لوزير الداخلية األمري محمد بن نايف، وُعنّي ابن ويل 

العهد األمري محمد بن سلامن رئيًسا لديوان ويل العهد196 و خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمرًيا ملنطقة الرياض، وابن امللك عبدالله، 

األمري تريك، نائبًا له.197

و لكن مل متر فرتة طويلة حتى جرت عدة تغيريات عىل هذه التعيينات، حيث اصدر امللك عبدالله يف شهري أبريل و مايو 2014 

مراسيم تعيني نجله األمري تريك يف محل األمري خالد بن بندر، و اخذ األخري منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يشغله ابن ويل 

العهد الراحل األمري سلامن بن سلطان. كام تم تعيني األمري محمد بن سلامن كرئيس ديوان ويل العهد، و إعفاء األمري عبد العزيز بن 

فهد كوزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.198 كذلك صدر قرار بتحويل رئاسة الحرس الوطني إىل وزارة بإسم وزارة الحرس الوطني، 

وُعنّي األمري متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيرًا لها199. وُعنّي األمري خالد الفيصل وزيرًا للتعليم، وابن امللك األمري مشعل بن 

عبدالله أمريًا ملنطقة مكة املكرمة. 200

وتزامن تسلّم أبناء األمري سلامن مناصب قيادية مع تعيينه وليًا للعهد، وتحويل رئاسة الحرس إىل وزارة، هذا باإلضافة إىل إبعاد 

أبناء ويل العهد الراحل األمري سلطان من املناصب السيادية منذ وفاته، حيث تم إعفاء األمري بندر كرئيس االستخبارات العامة،201 

و األمري خالد كوزير الدفاع والطريان،202 هذا باإلضافة إىل إعفاء األمري سلامن كنائب أول لوزير الدفاع كام ذكرنا يف األعىل. وبذلك، 

باتت هناك ثالث وزارات عسكرية، عىل رأس إثنان منها أحفاد امللك عبدالعزيز من ذوي النفوذ داخل األرسة الحاكمة، إذ أن وزارة 

الداخلية يف يد األمري محمد بن نايف، ووزارة الحرس بقيادة األمري متعب بن عبدالله، أما وزارة الدفاع فال زال يقودها األمري سلامن 

King Abdullah appoints a second in line to the throne,“ The Economist, 5 April 2014. >http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21600180-king-abdullah-appoints-“  193
>second-line-throne-next-after-next

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1068459< 194  قرار تعيني األمري فيصل بن سلامن أمرياً ملنطقة املدينة املنورة
195  املصدر نفسه.

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1083395< 196  قرار تعيني األمري محمد بن سلامن رئيًسا للديوان
 >http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1068459< 197  قرار تعيني األمري فيصل بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود أمرياً ملنطقة املدينة املنورة

>http://tinyurl.com/nros74h< .2014 198  "السعودية: تعيني خالد بن بندر نائبا لوزير الدفاع،" سكاي نيوز العربية، 14 مايو
http://www.spa.gov.sa/pda/< .2013 199  "قرار بتحويل رئاسة الحرس الوطني إىل وزارة وتعيني صاحب السمو املليك األمري متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني،" وكالة األنباء السعودية، 27 مايو

>details.php?id=1114424
 >http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1181390< .2013 200  "قرار بإعقاء األمري سلامن بن سلطان من منصبه،" وكالة األنباء السعودية، 22 ديسمرب

201  املصدر نفسه.
>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1100736< .2013 202  "قرار تعيني الألمري فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير الدفاع،" وكالة األنباء السعودية، 20 أبريل

http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21600180-king-abdullah-appoints-second-line-throne-next-after-next
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21600180-king-abdullah-appoints-second-line-throne-next-after-next
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1068459
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1083395
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1068459
http://tinyurl.com/nros74h
http://www.spa.gov.sa/pda/details.php?id=1114424
http://www.spa.gov.sa/pda/details.php?id=1114424
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1181390
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1100736
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بن عبدالعزيز، و لكن الوزارة لن تنتقل إىل ابنه األمري سلامن، حيث حل محله األمري خالد بن بندر. ومن البديهي أن تثري هذه 

التعيينات تكهنات حول آلية تعيني األمراء من أحفاد امللك عبدالعزيز وأثرها يف تثبيت بعض األطراف يف قيادة اململكة يف املستقبل.

محاكمات مؤسسي وأعضاء جمعية حسم

لعل الحدث األبرز يف ملف املحاكامت السياسية يف عام 2013 هو محاكمة مؤسيس جمعية حسم. وقد تأُسست الجمعية عام 

2009 بقيادة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور محمد القحطاين وعدد من املطالبني بتغيريات سياسية أمثال محمد البجادي 

وفوزان الحريب،203 وقد دعت الجمعية إىل إدخال بعض اإلصالحات عىل نظام الحكم، أهمها املطالبة بامللكية الدستورية وتحقيق 

رشوط البيعة،204 وصوالً إىل املطالبة، يف مارس 2013، بعزل وزير الداخلية من منصبه،205 وباإلفراج عن املعتقلني واملوقوفني أمنيًا، 

وبإستقالل القضاء. وأخريًا دعت حسم، يف اليوم الوطني، األرسة الحاكمة إىل الحوار مع ممثلني للشعب يف مؤمتر وطني حول 

املستقبل السيايس للبالد.206

حوكمت جمعية حسم قضائيًا، وقرر قايض املحكمة الجزئية حلّها ومصادرة أموالها ووقف نشاطاتها لعدم حصولها عىل ترخيص. 

وحكم عىل الدكتور عبد الله الحامد بالسجن ست سنوات وتعزيره بخمس سنوات إضافية، وبسجن الدكتور محمد القحطاين عرش 

سنوات بناء عىل املادة السادسة من نظام الجرائم املعلوماتية. ومنع اإلثنان من السفر بعد إنتهاء محكوميتهام، مبدة مساوية 

لسنوات سجنهام.207 

 وكان يف اإلمكان تتبع املستجدات حول محاكامت حسم من خالل ما نقله بعض من حرضوا املحاكامت عرب شبكات التواصل. ولكن 

الالفت كان نقل صحف محلية للخرب، وإن كان بلغة أقرب إىل تبّني الرأي الحكومي، ما يعني أن قضية حسم يف طور التحول إىل 

رأي عام. فعىل سبيل املثال، نقل أشهر املواقع اإلخبارية املحلية )سبق( إحداثيات جلسة النطق بالحكم،208 وقد تجاوز عدد قُراء 

الخرب النصف مليون، وهو رقم كبري بالنسبة إىل خرب يف صحيفة إلكرتونية محلية209.

 >http://www.acprahr.org/news.php?action=view&id=1<203  نص البيان التأسييس لجمعية حسم
 >http://acprahr.org/news.php?action=view&id=177<"204  بيان جمعية حسم "للبيعة الرشعية رشوط فلنطالب بها أيها الشعب الكريم

 >http://www.acprahr.org/news_view_223.html<"205  نص بيان جمعية حسم، "عزل وزير الداخلية ومحاسبته عالمة عىل عودة الحكم إىل رشط البيعة الرشعية عىل الكتاب والسنة: والية األمة
http://www.acprahr.org/news_< "206  نص بيان جمعية حسم، "يف يوم الوطن: حسم تذكر بضامئر الوطن املعتقلني وتدعو األرسة الحاكمة للحوار مع ممثلني للشعب يف مؤمتر وطني حول املستقبل السيايس للبالد

 >view_250.html
http://www.acprahr.org/< ”207  بيان جمعية حسم حول الحكم الصادر "عن وقائع الجلسة الحادية عرش )جلسة النطق بالحكم( للمحاكمة السياسية للمطالبني برشوط البيعة الرشعية )سلطة األمة( وحقوق اإلنسان

 >news_view_224.html
>http://www.anhri.net/?p=72520< 2013 ايًضا انظر:"السعودية: حل جمعية حقوقية سعودية و السجن إلثنني من مؤسسيها،" شبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 11 مارس        

 >http://sabq.org/onyfde< 2013 208  السجن 10 سنوات للقحطاين و 11 للحامد يف قضية "جمعية حسم،" صحيفة سبق، 9 مارس
 >http://www.acprahr.org/news_view_266.html<"209  نص بيان جمعية حسم "بيان متابعة آلخر مستجدات أعضاء حسم من تحقيقات ومحاكامت وأوضاع معتقليها

http://www.acprahr.org/news.php?action=view&id=1
http://acprahr.org/news.php?action=view&id=177
http://www.acprahr.org/news_view_223.html
http://www.acprahr.org/news_view_250.html
http://www.acprahr.org/news_view_250.html
http://www.acprahr.org/news_view_224.html
http://www.acprahr.org/news_view_224.html
http://www.anhri.net/?p=72520
http://sabq.org/onyfde
http://www.acprahr.org/news_view_266.html
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محاكمة الحقوقيين

شهد عام 2013 عدة محاكامت لحقوقيني، أهمها محاكمة وليد سامي أبو الخري، رئيس مرصد حقوق اإلنسان يف مدينة جدة. 

فُمنع بداية من السفر يف 22 يناير 2013، وذلك إثر مغادرته السعودية إىل السويد إلستالم جائزة أولف بامله، وهي "جائزة مُتنح 

سنويًا لألشخاص الذين قدموا أعاماًل يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان".210 وكان هذا املنع الثاين بعد منعه من السفر إىل الواليات 

املتحدة يف 211.2012

إعتُقل أبو الخري يف مركز رشطة الرشفية يف مدينة جدة، يف 2 أكتوبر 2013 بناء عىل طلب الحاكم اإلداري ملنطقة مكة األمري خالد 

الفيصل212 قبل أن يطلق رساحه بكفالة. وُوّجهت إليه تهم إهانة السلطة القضائية، وإتهام القضاة بالفساد، وتشويه سمعة اململكة 

عن طريق إعطاء معلومات مضللة إىل منظامت حقوق اإلنسان األجنبية. ويف 13 أكتوبر 2013، صدر يف حقه حكم بالسجن ثالثة 

أشهر. وجاءت القضية الثانية يف 24 سبتمرب 2013 حني إستدعته سلطات البحث الجنايئ إىل جلسة استامع يف املحكمة الجزائية 

املتخصصة يف الرياض يف 6 أكتوبر 2013، وهي محكمة إستثنائية متخصصة يف قضايا اإلرهاب وأمن الدولة، وال يزال حتى كتابة 

هذه السطور يجهل طبيعة التهم املنسوبة إليه213.

كذلك حوكم مخلف دهام الشمري عىل خلفية عمله كناشط يف حقوق اإلنسان، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات ومنع من 

مغادرة البالد ملدة 10 سنوات، ومن الكتابة يف الصحافة ومواقع اإلنرتنت ومن الظهور عىل كافة وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية 

واملكتوبة214. ويف 19 يوليو 2013، ُمنعت الصحفية إميان القحطاين من السفر عىل خلفية تغطيتها ملحاكامت جمعية حسم .215

ملف الموقوفين

دّشنت وزارة الداخلية، يف مارس عام 2013، موقع حكومي لتسهيل التواصل ما بني املوقوفني و ذويهم216، يف خطوة هي األوىل من 

نوعها، حيث تم اإلعالن عن عدد املوقوفني وهو 217.2,700 و لكن هذا الرقم كان محل تشكيك لدى البعض من املراقبني واملهتمني 

مبلف املوقوفني، فقد رصح الدكتور محمد القحطاين رئيس جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية يف مقابلة تلفزيونية يف 

أغسطس 2011 أن عدد املوقوفني يتجاوز 30 ألًفا.218

http://www.anhri.< 2013 210  "السعودية: الشبكة العربية تدين حرمان السلطات السعودية املحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخري من حقه يف التنقل والسفر،" الشبكة العربية لحقوق اإلنسان، 23 يناير
 >net/?p=68768

http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabian-human-rights-lawyer-banned-< 2013 211  "مدافع سعودي عن حقوق اإَلنسان منع من السفر إىل الواليات املتحدة،" منظمة العفو الدولية، 27 مارس
>travelling-us-2012-03-27

>http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4731-2013-10-04-15-36-08< 2013 212  "قضايا بالجملة ومضايقات للحقوقي البارز وليد أبو الخري،" منظمة الكرامة، 31 اكتوبر
>http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4818-2014-04-28-10-20-42< 2013 213  "إعتقال تعسفي وتعذيب للحقوقي البارز وليد أبو الخري،" منظمة الكرامة، 23 ابريل

214  "إستمرار مالحقة املدافع عن حقوق اإلنسان مخلف الشمري قضائيًا بسبب نشاطه الحقوقي و املركز يتضامن معه،" الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 2 يونيو 2013 
 >http://www.anhri.net/?p=78811<  

215  ”Saudi rights activist Iman al-Qahtani given travel ban,“ BBC, 19 July 2013 >http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23380086<
 >https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/guest/inmate-list< 216  قامئة املوقوفني يف سجون املباحث

>http://www.al-madina.com/node/443611<  2013 217  "الرتيك لـ املدينة: يحق للموقوفني التواصل مع وزير الداخلية عرب "نافذة تواصل"، جريدة املدينة،" صحيفة املدينة، 1 مارس
 >http://www.youtube.com/watch?v=jwicRTus3nE<2011 218  مقابلة الدكتور محمد القحطاين، قناة املحور، 30 أغسطس

http://www.anhri.net/?p=68768
http://www.anhri.net/?p=68768
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabian-human-rights-lawyer-banned-travelling-us-2012-03-27
http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabian-human-rights-lawyer-banned-travelling-us-2012-03-27
http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4731-2013-10-04-15-36-08
http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4818-2014-04-28-10-20-42
http://www.anhri.net/?p=78811
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-23380086
https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/guest/inmate-list
http://www.al-madina.com/node/443611
http://www.youtube.com/watch?v=jwicRTus3nE
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وقد سمحت وزارة الداخلية للصحايف عبدالعزيز القاسم بكتابة مقاالت عن جوالته يف السجون. لكن ما كتبه عن زيارته لسجن 

ذهبان الكائن عىل حدود مدينة جدة، أغضب البعض من املهتمني بهذا امللف، إذ تحّدث عن "صاالت إستقبال فاخرة، وغرف 

خلوات للمساجني، شبيهة بغرف فنادق الخمس نجوم، بشكل أذهلني، ولكأنني يف مركز تعليمي فاره" عىل حد تعبريه. وقد طالب 

الدكتور محمد القنيبط، العضو السابق يف مجلس الشورى، صحيفة الوطن يف لقاء تلفزيوين بعدم نرش هذه املقاالت، ألن فيها 

إساءة ألهايل املعتقلني، ودعا وزير الداخلية إىل إغالق هذا امللف وإعتباره جزًءا من املايض.219 كذلك إستضاف اإلعالمي داوود 

الرشيان يف برنامج الثامنة ثالثة من املوقوفني بتهمة اإلرهاب، يف لقاءات أثارت ردود فعل بني مؤيد للموقوفني، ومعارض لهم.220

وسّجل املشهد السعودي، يف 2013، مسريات إحتجاج ألهايل املوقوفني، كيوم املعتقلني221. وقد قام هؤالء بخطوة نوعية حيث 

كتبوا خطابًا بعنوان "خطاب مفتوح للملك عبدالله"، شمل 16 نقطة يف مقدمها املطالبة بإقالة وزير الداخلية، وتشكيل لجنة عليا 

لتقيص الحقائق حول اإلنتهاكات والتعذيب، وفصل سجون املباحث عن وزارة الداخلية، وغريها من املطالب اإلصالحية. ووصل عدد 

املوقعني عىل البيان إىل 2,300222. 

يُذكر أن وزارة الداخلية تطلق رساح عدد من املوقوفني، بني فرتة وأخرى، بعد مرورهم بربنامج املناصحة التابع للوزارة. لكن هناك 

عدًدا كبريًا منهم مل توجه إليهم إتهامات رسمية بعد، أو ال يزالون رهن التحقيق، وهذا ما يوضحه موقع تواصل.223

خطاب سلمان العودة

حملت السنة املاضية عدًدا من الخطابات والبيانات الداعية إىل اإلصالح، أهمها "الخطاب املفتوح" للشيخ سلامن العودة، الذي 

نرشه عرب حسابه عىل تويرت224 . ومام جاء يف الخطاب، تحت عنوان "السجون"، أن "السجون تعمل بال إسرتاتيجية ويجب البت يف 

إصالحها والعفو عن املظلومني وإطالق رساحهم حااًل ووقف التعديات التي يقوم بها أعضاء السجون يف حق املساجني". وأضاف 

أن الوضع الحايل للسجون ال يوافق عليه العديد من أفراد األرسة الحاكمة. وحّذر من عواقب تجاهل هذه القضية، حيث قال: "مع 

تصاعد الغضب تفقد الرموز الرشعية والسياسة واإلجتامعية قيمتها، وتصبح القيادة بيد الشارع". وجّدد الدعوة إىل اإلصالح مشريًا 

إىل أن البلد لن يكون قادًرا عىل مواجهة تحديات املستقبل طاملا تحكم إدارته "عالقات شخصية" بداًل من مؤسسات الدولة225 ورأى 

بأن من املمكن تحويل األزمة إىل فرصة للتصحيح، وإختتم العودة خطابه بالحديث عن مواجهة التحديات وقنوات التواصل مع 

املسؤولني، والخوف من الفوىض، داعيًا إىل إصدار قرارات حكيمة قبل أي رشارة عنف.

حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة
>http://www.youtube.com/watch?v=3Dj0pUqYdAU< :219  حديث الجمعة مع الدكتور محمد القنيبط

>http://tinyurl.com/nqtmm8w< 220  مقطع من لقاء داوود الرشيان مع املوقوف وليد السناين
 >http://www.anhri.net/?p=79969<.2013 221  "نجاح يوم املعتقلني الثالث،" الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 10 يونيو

 >http://5etab.wordpress.com< :222  خطاب مفتوح من أهايل املعتقلني
 >https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/guest/inmate-list< 223  قامئة املوقوفني يف سجون املباحث

>http://tinyurl.com/c7dbmkz< "224  سلامن العودة "خطاب مفتوح
225  املصدر نفسه.

http://www.youtube.com/watch?v=3Dj0pUqYdAU
http://tinyurl.com/nqtmm8w
http://www.anhri.net/?p=79969
http://5etab.wordpress.com
https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/guest/inmate-list
http://tinyurl.com/c7dbmkz
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أطلقت الجوازات ووزارة العمل، يف 2013، حملة »تصحيح« ألوضاع العاملة ملواجهة ظاهرة العاملة املوجودة يف سوق العمل 

بشكل  غري قانوين. وقبل نهاية املدة املمنوحة، مّدد امللك عبدالله للحملة بسبب العدد الكبري من العاملني الذين طالتهم. وقد 

رُّحل عدد كبري من العامل، من بينهم، عىل سبيل املثال، أكرث من 100 ألف ميني بحسب مدير عام التخطيط واملعلومات يف وزارة 

شؤون املغرتبني ورئيس لجنة املغرتبني مبيناء الطوال الربي الدويل،226 فيام تشري مصادر أخرى إىل أن عدد املرحلني قبل انتهاء املدة 

تجاوز الـ 200 ألف227. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية رّحلت ما يربو عىل 12 ألف صومايل منذ 

األول من يناير 2014، بينهم مئات السيدات واألطفال.228 كام أعلن نائب وزير الخارجية اإلندونييس أن بالده سرتّحل نحو 18 

ألف عامل آخر ممن إنتهت تأشرياتهم يف السعودية229. وسارت الحملة يف سباق بني املخالفني الراغبني يف تصحيح أوضاعهم والبقاء 

يف السعودية للعمل، وآخرين يرغبون يف املغادرة بواسطة جهات الرتحيل السعودية.

وال يزال الوقت مبكرًا لتقيص النتائج النهائية للحملة، إال أنه ٌسّجلت أحداثاً رأى البعض أنها من تداعيات هذه الحملة. فقد لوحظ 

إرتفاع سعر املعّقبني واملخلّصني لإلجراءات، وتضاعف البدل الذي يطلبه املعّقب إلنهاء إجراءات الفرد الواحد من 500 ريال، إىل 

2,000 ريال.230 كام رافقت حملة إشتباكات يف مدينة الرياض، تحديداً حيث تقطن الجالية األثيوبية يف حي منفوحة، حيث جرت 

إشتباكات مع القوات األمنية مؤدية إىل وفاة اثنني من العامل األثيوبيني وإصابة 70 231 و ُسّجلت إحتجاجات يف مدينة جدة، 

حيث تجّمع عامل إندونيسيون أمام سفارة بالدهم ويف حي الرشفية232 وال يبدو أنه كان هناك برنامج فعيل لتاليف مثل هذه األزمة 

منذ البدء. إذ فجأة، ومن دون أي مقدمات، بدأت عملية التفتيش يف املدارس األهلية وأماكن العمل، ثم الرتحيل مبارشة. هذا 

عىل الرغم من صدور القرار املليك بتمديد مهلة تصحيح األوضاع ألربعة أشهر حتى نهاية 2012 للسامح بفرصة لتعديل أوضاع 

للمخالفني.

>http://rdfanpress.com/news_details.php?sid=8470< .2014 226  “أكرث من 300 ألف عدد املرحلني من املغرتبني اليمنيني من السعودية يف 2013،” ردفان برس، 2 يناير
>http://tinyurl.com/nn3lfhs< .2013 227  “الجوازات: ترحيل أكرث من 200 ألف مخالف،” موقع قناة العربية، 19 مارس

>http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/19/12< .2014 228  “السعودية طردت 12 ألف صومايل،” هيومن رايتس ووتش، 19 فرباير
>http://www.aleqt.com/2013/10/23/article_794710.html< .2013 229  “ترحيل 18 ألف عامل اندونييس،” صحيفة اإلقتصادية، 23 اكتوبر

>http://www.alriyadh.com/862559< .2013 230  “‘معقبون‘ يبتزون الكفالء إلنهاء إجراءات تصحيح العاملة،” صحيفة الرياض، 27 اغسطس
>http://sabq.org/0mIfde< .2013 231  “”سبق” ترصد بالصور ترحيل اإلثيوبيني من منفوحة إىل مركز اإليواء،” صحيفة سبق اإللكرتونية، 10 نوفمرب

>http://www.youtube.com/watch?v=FqDCKcenKig< :232  مقطع مصور للمظاهرة عىل موقع يوتيوب

http://rdfanpress.com/news_details.php?sid=8470
http://tinyurl.com/nn3lfhs
http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/19/12
http://www.aleqt.com/2013/10/23/article_794710.html
http://www.alriyadh.com/862559
http://sabq.org/0mIfde
http://www.youtube.com/watch?v=FqDCKcenKig
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وضع المرأة في السعودية

خالل عام 2013، حدثت تغرّيات عدة يف وضع املرأة يف السعودية، أبرزها تعيني 30 سيدة يف مجلس الشورى بقرار مليك نص عىل 

»أالّ يقل متثيل املرأة فيه عن %20.« ويأيت هذا القرار كخطوة رسمية لدعم املرأة ومحاولة إدخالها يف مؤسسات الدولة. 233كام 

صدر قرار من مجلس الوزراء ينص عىل أنه »يجب عىل من أكمل سن الخامسة عرشة من املواطنني السعوديني أن يحصل عىل 

بطاقة شخصية هوية وطنية خاصة به ، ويكون ذلك إختياريًا ملن هم بني العارشة والخامسة عرشة بعد موافقة ويل أمره، وتستخرج 

البطاقة من واقع قيود السجل املدين املركزي.

كام أُلزمت املرأة السعودية بالحصول عىل بطاقة هوية وطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خالل مدة ال تتجاوز 7 سنوات، بعدها 

تكون بطاقة الهوية الوطنية هي الوسيلة الوحيدة إلثبات هويتها. وهذا القرار سينعكس بشكل كبري عىل املرأة يف التعامالت 

واملعامالت مع الدوائر الحكومية. فقد كان من املعتاد سابًقا، يف بعض القضايا كاملحاكم ومكاتب العدل التابعة لوزارة العدل، أن 

تأيت املرأة بإثنني من األقارب كمعرّفني لها. لذلك، يعترب هذا القرار مبثابة تجاوز لهذه اإلجراءات.234

ويف تطور آخر، سّجل عام 2013 السامح للنساء مبزاولة مهنة املحاماة، وباتت أروى الجحديل أول سعودية تحصل عىل ترصيح 

التدريب ملامرسة املهنة،235 كام حصلت أربع محاميات أخريات عىل تصاريح مبزاولة املهنة، بعد إستيفاء الرشوط.236 ويعترب دخول 

املرأة هذا املضامر تحواًل نوعيًا للمحاماة يف السعودية، ففي كثري من القضايا ذات البعد األرسي يسهل أكرث عىل النساء التعاطي 

والتواصل مع املحاميات.

كذلك أصدر مجلس الوزراء قانونًا يجرّم العنف األرسي. علاًم أن اإلحصائيات حول الظاهرة غري كافية بسبب الظروف اإلجتامعية 

التي تحول دون وصول املرأة املتظلمة إىل الجهات املختصة، وعدم وجود أنظمة فعالة للتواصل معها.ن وسبق أن رصحت الدكتورة 

مها املنيف املدير التنفيذي لربنامج األمان األرسي الوطني، رئيسة فريق حامية الطفل، أن الخط الساخن لتقديم اإلستشارات حالياً 

يستقبل بني 600 و800 مكاملة شهريًا، بعضها استفسار عن الخط وبعضها جاد ويطرح حاالت مختلفة237 و تم رصد 1,709 حالة 

عنف يف عام 2013، حسب األرقام الرسمية التابعة لوحدة الحامية من العنف و اإليذاء يف وزارة الصحة، و تكشف هذه األرقام 

ان املرأة هي األكرث تعرًضا للعنف يف األرسة متبوعة باألطفال. كام كشفت هذه الجهة الرسمية أيضا بأن 75% تقريبًا من حاالت 

العنف ُوصفت بالعنف جنيس.238
>http://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=1067500&notreport=1< 233  أمران ملكيان بتعديل مواد يف مجلس الشورى

>http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140303/Con20140303681324.htm< 2014 234  “اعتامد البطاقة الشخصية إلثبات هوية النساء دون معرفني،” صحيفة عكاظ، 3 مارس
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12552&article=724104#.< 2013 235  “السعودية تتجه نحو السامح للنساء مبامرسة مهنة املحاماة ،” صحيفة الرشق األوسط، 10 ابريل

>U3VbfoGSxe9
>http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=162630&CategoryID=5< 2013 236  “محاميات يتسلمن أوىل “الرخص”.. األحد،” صحيفة الوطن االلكرتونية، 2 اكتوبر

 >http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID=524< 237  “لدينا خط ساخن لتقديم اإلستشارات بشأن العنف األرسي ونتلقى 600 - 800 مكاملة شهريًا،” صحيفة الياممة
>http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140406/Con20140406689633.htm< .2014 238 “الصحة ترصد 1709 حاالت عنف أعالها يف الرشقية،” صحيفة عكاظ، 6 ابريل

http://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=1067500&notreport=1
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140303/Con20140303681324.htm
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12552&article=724104#.U3VbfoGSxe9
http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&issueno=12552&article=724104#.U3VbfoGSxe9
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=162630&CategoryID=5
http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID=524
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140406/Con20140406689633.htm
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من جهتها رّحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بتجريم العنف األرسي، إال أنها عربت عن قلقها من نواقصه، إذ أن 

»القانون ال يعرض تفصياًل آليات إنقاذ محددة لضامن التحقيقات الرسيعة يف مزاعم اإلساءات أو ملقاضاة من يرتكبون هذه 

اإلساءات«239.وأخرًيا، بعد جدل مطول، سمحت وزارة الرتّبية والتّعليم مبامرسة الّرياضة يف مدارس البنات، وأقرّتها يف املدارس األهليّة 

فقط. ووّجهت تعمياًم إىل جميع إدارات الرّتبية والتّعليم يف السعودية يقيض بإعتامد جملة من الّضوابط والرّشوط.240

القضايا العامة: حملة »#الراتب_مايكفي_الحاجة« على تويتر

أطلق مغردون عىل تويرت هذا العنوان كنوع من اإلحتجاج عىل الرواتب والظروف املعيشية ومشكالت السكن. وقد يكون هذا 

»الهاشتاق« األكرث تفاعاًل بني السعوديني، إذ عىل غري العادة خرج »الهاشتاق« خارج فضاء تويرت، وجرى تناقله يف الصحف والربامج 

املتلفزة،241 وتحّول إىل قضية رأي عام، وُسّجلت أكرث من 17 مليون تغريدة يف »#الراتب_ ما يكفي_ الحاجة«،242 إضافة إىل تناول 

العديد من كتّاب الرأي يف الصحف املحلية للقضية . كام تناول العديد من املحللني اإلقتصاديني، بني مؤيد ومعارض، مسألة زيادة 

الرواتب، واملطالبة بضبط سوق العمل ودعم السلع األساسية243. وجاء الرد الرسمي عىل لسان أمني عام مجلس الوزراء عرب صحيفة 

»الوطن«، فاعترب أن الهاشتاق »هو حسد من مجهولني ال يعجبهم أن السعودية تنعم باألمن واإلطمئنان«. وأضاف: »هناك أناس 

يرسمون ألشياء بعيدة املدى وقاموا بوضع الراتب يف الواجهة، كون اململكة تعيش يف أمن وسالم وإطمئنان وإزدهار، عىل عكس 

الكثري من الشعوب العربية الدامية«244.

وكانت هناك »هاشتاقات« أخرى عىل تويرت تتعلق باملطالب والقضايا املعيشية واإلجتامعية واإلقتصادية، حتى بات موقع التواصل 

اإلجتامعي هذا أحد الوسائل التي ميكن أن نستشف من خاللها نوع القضايا الواقعة حاليًا ضمن إهتاممات املواطن السعودي، 

ومنها قضية املساكن واألرايض السكنية ودعم املنتجات والسلع األساسية ومراقبة إرتفاع األسعار.

األمطار والسيول

بعد تعرض مدينة جدة، قبل سنوات، لفيضانات سيول أودت بحياة العديد من السكان،245أصبحت األمطار مصدر هلع حقيقي 

يف ظّل تذبذب االستعدادات ملواجهة السيول، ووضعية بعض البنية التحتية غري القادرة عىل الصمود بشكل مطَمنئ246. ويف عام 

 >http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/03-0<.2013 239  “السعودية – قانون جديد يجرّم العنف األرسي،” هيومن رايتس ووتش، 3 سبتمرب
>http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID=524<2013 240  “لدينا خط ساخن لتقديم االستشارات بشأن العنف األرسي ونتلقي 600 - 800 مكاملة شهرياً،” صحيفة الياممة، 28 ديسمرب

 >http://www.youtube.com/watch?v=9Wi_CW0CpQ4< :أيضا تم تغطية املوضوع عىل قناة سكاي نيوز : >http://www.youtube.com/watch?v=cIkzRA-Iqp4< 241  تقرير قناة الجزيرة عن املوضوع
>http://www.aleqt.com/2013/07/26/article_773277.html< 2013 242  “أكرث من 17 مليون تغريدة يف ”الراتب ما يكفي الحاجة”،” صحيفة اإلقتصادية، 26 يوليو

>http://tinyurl.com/pwx9sem< :243  لإلطالع عىل مقاالت موقع العربية حول هذا املوضوع انظر
>http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=154663&CategoryID=5< .2013 244  “أمني مجلس الوزراء لـ الوطن :”هاشتاق الراتب”.. واجهة لـ”الفتنة”، صحيفة الوطن،” 29 يوليو

 >http://www.alriyadh.com/479691<.2013 245  “شهداء “غرق جدة” إىل 116 شخصاً،” صحيفة الرياض، 7 ديسمرب
>http://tinyurl.com/nymc7xy< 2013 246  “السيول تجرف قواعد جرس يف الرياض وتتسبب بانهياره،” موقع قناة العربية، 20 نوفمرب

http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/03
http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID=524
http://www.youtube.com/watch?v=9Wi_CW0CpQ4
http://www.youtube.com/watch?v=cIkzRA-Iqp4
http://www.aleqt.com/2013/07/26/article_773277.html
http://tinyurl.com/pwx9sem
http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=154663&CategoryID=5
http://www.alriyadh.com/479691
http://tinyurl.com/nymc7xy
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2013، تعرضت العاصمة الرياض وعدد من املدن ملوجة من السيول أودت بحياة 11 مواطًنا قىض سبعة منهم يف الرياض247. كام 

ُعلّقت الدراسة يف منطقتي الرياض والرشقية.

وأُعلنت يف 2013 أوىل نتائج محاكامت املتهمني املتسببني يف كارثة سيول جدة، فأصدرت املحكمة 17 حكاًم بسجن املتهمني يف 

كارثة سيول جدة بلغ مجموُعها 133 عاًما، وبتغرميهم أكرث من 14 مليون ريال، منها الحكم عىل املتهم األول بالسجن 7 سنوات 

ومليون ريال غرامة، واملتهم الثاين )قاض( بـ5 سنوات سجًنا ومليون ريال غرامة، والثالث )رجل أعامل( بالسجن 5 سنوات ومليون 

ريال غرامة، وأدانت املتهم الرابع )رجل أعامل( بالسجن عاًما واحًدا وعرشة آالف ريال غرامة، واملتهم الخامس بالسجن ثالثة أعوام 

و200 ألف ريال غرامة248. ومل تعلن األسامء املتورطة يف هذه الكارثة، إمنا اكتفي بالرتميز لها. وجاءت املحاكامت بعد أن أمر امللك 

عبدالله بلجنة تقيص حقائق حول هذا القضية. وُسلّمت نتائج التحقيقات بعد فرتة من الزمن.249

الشقاق المجتمعي ما بين القبلي والحضري

تتميز اململكة العربية السعودية بتنوع سكاين مناطقي يف أرجائها الواسعة. يف البدء كانت القبائل تتمركز يف مناطق مرجعية لها من 

حيث املنشأ والتكوين التاريخي والثقايف. وبعد إكتشاف النفط، قل هذا التمركز كثرياً، وصار البحث عن الرزق والوظيفة املناسبة 

يف أي مكان من أرجاء السعودية الواسعة هو دافع السعودي إىل اإلستقرار يف أي منطقة، وقد مييض فيها بقية حياته، من دون أن 

يعود إىل مناطق اآلباء واألجداد إال يف املناسبات العامة كاألعياد واإلجازات الرسمية.

ال يوجد يف السعودية رصاع قبيل طاٍف عىل السطح بإستمرار، لكن هناك ترصيحات تخرج بني حني وآخر تدل عىل وجود بعض 

التباينات وعىل حالة من الشقاق املجتمعي. فعىل سبيل املثال، تحدث قبل فرتة الدكتور طارق الحبيب يف برنامج عىل قناة الرسالة 

عن إنتامء أهايل املناطق الجنوبية والشاملية للدول املجاورة أكرث من إنتامئهم لدولة الوسطى،250 وقد أحدث هذا الترصيح ضجة 

لدى الرأي العام، وتكاثرت ردود األفعال حوله، ما أّدى إىل إعتذاره وتوضيحه.251

توجد يف املجتمع السعودي ثنائيات »حضريي وقبييل« و«البدو والحرض« وما يعرف محليًا بـ »)110/220(« بناء عىل النسب، 

وكلها إشارات يعرفها املجتمع إىل اإلنتامءات القبلية. وقد يصدم املواطن بهذه التقسيامت يف الحياة اليومية، لكنها ظاهرة وبينة يف 

قضايا الزواج، عىل سبيل املثال، حيث يرفض البعض تزويج أبنائهم إىل من يختلفون عنهم. ويف بعض الحاالت، يتم الزواج وبعد فرتة 
>http://tinyurl.com/mmnu39l< 2013 247  “إرتفاع عدد ضحايا سيول السعودية،” سكاي نيوز العربية، 21 نوفمرب

>http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131228/Con20131228665152.htm< 2013 248  “السجن 133 عاًما و14 مليون ريال غرامة ملتهمني يف كارثة سيول جدة،” صحيفة عكاظ،28 ديسمرب
>http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/06/102274.html< 2011 249  “العاهل السعودي يتسلم تقرير لجنة تقيص الحقائق حول سيول جدة،” موقع قناة العربية، 6 مارس

>https://www.youtube.com/watch?v=g9GDhszjUUI< 250  مقطع من اليوتيوب لحديث طارق الحبيب
 >http://www.youtube.com/watch?v=oCIxqxLTop0< 251  مقابلة إعتذر من خاللها ألهل الشامل والجنوب

http://tinyurl.com/mmnu39l
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131228/Con20131228665152.htm
http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/06/102274.html
https://www.youtube.com/watch?v=g9GDhszjUUI
http://www.youtube.com/watch?v=oCIxqxLTop0
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ترفع دعوى طلب طالق لعدم تكافؤ النسب من قبل أحد أطراف األرسة وذوي القرابة. وإحدى الدالالت يف هذه الناحية هي قضايا 

عدم تكافؤ النسب، حيث رفعت 16 قضية من هذا النوع أمام املحاكم السعودية يف 252.2013 

عىل مستوى آخر، هناك من يالمس هذه الثنائية من خالل الحديث عن التنمية والعدالة يف توزيع اإلهتامم باملناطق لجهة دعمها 

تخطيطيًا وتنموياً من قبل الدولة، يف إشارة إىل أن بعض املناطق مل تنل حظها من اإلهتامم، يف مقابل مناطق أخرى نالت حقها من 

العناية واإلهتامم يف ضخ امليزانيات واملشاريع عىل أرضها أكرث من غريها. وهذا الطرح يتداوله بعض الكتاب واملثقفني. فعىل سبيل 

املثال يقول محمد صنيتان »القبيلة يف بالدنا تعاين من التهميش«253. وتبقى محاولة مالمسة الشقاق املجتمعي من خالل التنمية 

أسلوبًا واضًحا يف املقارنات بني بعض املناطق.

الشقاق الطائفي

يف السعودية أكرثية سنية، وأقلية شيعية يف بعض مدن ومحافظات املنطقة الرشقية، كام يوجد يف نجران شيعية إسامعيليون. 

وبرزت يف السنوات املاضية بوادر زيادة يف التوتر السني - الشيعي، خصوصا مع وجود فاعلني يف املشهد الديني والسيايس تتوفر 

لهم منابر وشاشات فضائية يطلقون عربها تحريضاتهم كمعسكرين محرتبني. 254 وقد ظهرت يف السنوات املاضية عدة قنوات، 

شيعية وسنية، يتخصص كل منها يف مهاجمة املعتقد اآلخر بناء عىل اإلنتامء املذهبي.255

وقد تكون القطيف، ذات األغلبية الشيعية، الحالة األبرز للشقاق املبني عىل الهوية الطائفية. حيث تعيش بعض فئات املنطقة 

الدينية والسياسية حالة رصاع مع السلطة الحاكمة يف السعودية. وتتهم هذه األطراف السلطات بالتضييق عىل الشيعة يف مامرسة 

شعائرهم الدينية256. ويف عام 2011، تأثرت القطيف بالتغريات عىل الساحة العربية، وخاصة دخول قوات عسكرية سعودية إىل 

البحرين، مام أدى إىل إحتجاجات يف القطيف.257

>http://www.youtube.com/watch?v=gX9h_vPixYA< :252  مقطع من الخرب عىل قناة العربية
>http://sabq.org/5oWede< ،3/3/2011 ،ايًضا انظر: “قضية التفريق بني “زوجي املدينة”: 150 من أقارب الزوجة باركوا للنكاح،” صحيفة سبق األلكرتونية       

>http://tinyurl.com/nltjq39< :هذا و تم مناقشة القضية يف برنامج الثامنة       
>http://sabq.org/SXsfde< 2012 253  “بن صنيتان: القبيلة ليست “فزاعة” إلخافة املجتمع منها وتشويه دورها،” سبق، 21 ديسمرب

        لإلستزادة انظر كتاب محمد صنيتان، السعودية: السيايس والقبيلة، )بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2008(
254  للمزيد حول قضية الشيعة يف السعودية، أنظر: بدر االبراهيم محمد صادق، الحراك الشيعي يف السعودية: تسييس املذهب ومذهبة السياسة، )بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2013( 

>http://www.youtube.com/watch?v=n_NKgXGcxX8< :”255  للمزيد حول التحريض املذهبي عىل القنوات الفضائية العربية، انظر وثائقي البي يب يس “اثري الكراهية
 >http://www.hrw.org/ar/reports/2009/09/03-0< 256  “الحرمان من الكرامة،” تقرير هيومن رايتس ووتش

>http://qatifobsrever.files.wordpress.com/2013/03/toby-matthiesen.pdf< ”2011-2012 257  تويب ماتسني، “‘الربيع السعودي‘؟ الحركة اإلحتجاجية الشيعية يف املنطقة الرشقية

http://www.youtube.com/watch?v=gX9h_vPixYA
http://sabq.org/5oWede
http://tinyurl.com/nltjq39
http://sabq.org/SXsfde
http://www.youtube.com/watch?v=n_NKgXGcxX8
http://www.hrw.org/ar/reports/2009/09/03
http://qatifobsrever.files.wordpress.com/2013/03/toby-matthiesen.pdf
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2.7 التطورات السياسية في سلطنة ُعمان

دخلت عامن عام 2013 مع العديد من القضايا السياسية التي مل تجد طريقها إىل الحل. ففي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبري 

والتجمع، كانت القضية األكرث شغاًل للرأي العام هي تلك املعروفة يف ُعامن بقضية اإلعابة والتجمهر.

كذلك انتقلت جذوة اإلرضابات – وخاصة يف مجال رشكات النفط وقطاع التعليم – من عام 2012 إىل 2013. كام برزت إىل 

السطح قضايا فساد مل تكن مطروحة للرأي العام قبل 2011، أو كام يوّد البعض تسميته بـ »الربيع الُعامين«. وقد تفاعل معها 

الرأي العام عرب وسائل التواصل اإلجتامعي كاملنتديات والفيس بوك والتويرت. ويف املوضوع ذاته، إنضمت السلطنة إىل إتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد. أما بالنسبة إىل الترشيعات، فباستثناء قانون املعامالت املدنية، مل يشهد عام 2013 أي إصالحات 

يف القانون األسايس للدولة. وميكن أن يوصف املرسوم السلطاين الخاص بتوحيد الرواتب كواحد من أهم املراسيم التي تفاعل معها 

الُعامنيون إيجابيًا.

وسّجل عام 2013 أول حالة تحقيق وسجن ألحد أعضاء مجلس الشورى نتيجة وقوفه مع مطالب بعض املحتجني يف الوالية التي 

رشحته لعضوية مجلس الشورى يف الدورة السابعة )2015 - 2011(. كام شهد هذا العام أول حكم قضايئ عىل كاتب بعد نرشه 

كتابًا »ظفار: يوميات25 فرباير«. 

وكان 2013 عام السياسة العامنية الخارجية. إذ رعت سلطنة عامن مفاوضات رسية بني الواليات املتحدة والجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية، كام أعلنت السلطنة، عىل لسان وزير خارجيتها يوسف بن علوي بن عبدالله، رفضها إلقامة إتحاد دول مجلس التعاون، 

مهّدًدا بإنسحاب مسقط من املجلس يف حال قيام اإلتحاد.
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التطورات في الهيكلية المؤسسية السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية

يعترب قانون املعامالت، أو القانون املدين، هرم القانون الخاص. وتكمن أهميته يف تنظيم حياة األفراد والعالقات واملعامالت الخاصة 

بينهم. وقد صدر هذا القانون باملرسوم السلطاين رقم 29/ 2013 258 الذي يُعد الحدث األهم يف القوانني الصادرة عام 2013 

بسبب تنظيمه للعديد من املجاالت املتعلقة باملعامالت اليومية واملعامالت التجارية وأحكام امللكية وتفصيل العقود، لتشجيع 

اإلستثامر يف السلطنة وجذب املستثمرين العرب واألجانب. وتضّمن القانون )1086( مادة يف أربعة كتب، أولها حول اإللتزامات 

والحقوق الشخصية، والثاين حول العقود املسامة، والثالث حول الحقوق العينية، والرابع عن التأمينات العينية. كام صدر مرسوم 

سلطاين آخر )رقم 58/ 2013( حول إنتخابات أعضاء مجلس الشورى العامين. وال تختلف مضامني هذا القانون عن الالئحة 

التنظيمية إلنتخابات مجلس الشورى التي كانت تصدرها وزارة الداخلية، مام يعني تحكم السلطة التنفيذية يف اإلرشاف عىل 

إجراءات الرتشح وسري اإلنتخابات. وتضمنت املادة )34( من املرسوم السلطاين رقم 58/ 2013 أنه من رشوط املرّشح إىل عضوية 

مجلس الشورى »أال يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية أو يف جرمية مخلة بالرشف أو األمانة ولو رُّد إليه اعتباره«259، 

مام يعني إستبعاد العديد من الوجوه الناشطة ممن أُدينوا بتهم التجمهر أو اإلعابة.

دوليًا، إنضمت سلطنة عامن إىل إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )UNCAC(، مبوجب املرسوم السلطاين رقم 64/ 2013، 

مع تحفظ السلطنة عىل الفقرة )2( من املادة رقم )66( من اإلتفاقية، والتي تنص عىل اآليت: »يعرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو 

أكرث من الدول األطراف بشأن تفسري هذه اإلتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فرتة زمنية معقولة، 

عىل التحكيم بناء عىل طلب إحدى تلك الدول األطراف، وإذا مل تتمكن تلك الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب 

التحكيم، من اإلتفاق عىل تنظيم التحكيم، جاز ألي من تلك الدول األطراف أن تحيل النزاع إىل محكمة العدل الدولية بطلب يقدم 

وفًقا للنظام األسايس للمحكمة«260. ومل ترّبر السلطنة سبب تحفظها عىل الفقرة السابقة. 

وتعد إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد )UNCAC( األكرث شمواًل وقّوة يف مكافحة الفساد عىل نطاق عاملي، وهي تلزم الدول 

األطراف فيها بتنفيذ مجموعة واسعة ومفصلة من تدابري مكافحة الفساد. وقد صادقت عىل اإلتفاقية 165 دولة حتى يناير 

 .2013

>http://omanlegal.org/law/omanlegal/omanlegal-1301.pdf< .2013 258  “مرسوم سلطاين رقم 29/ 2013 بإصدار قانون املعامالت املدنية،” موقع الجريدة الرسمية اإللكرتوين، 6 مايو
>http://www.omaninfcattach.com/print/2/10249< 259  مرسوم بتعديل بعض أحكام النظام األسايس للدولة

>http://www.shabiba.com/News/Article-28150.aspx< 2014 260  “السلطنة تتحفظ عىل فقرة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،” صحيفة الشبيبة، 19 يناير

http://omanlegal.org/law/omanlegal/omanlegal-1301.pdf
http://www.omaninfcattach.com/print/2/10249
http://www.shabiba.com/News/Article-28150.aspx
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التركيبة المجتمعية والحالة الطائفية في سلطنة عمان

يتشّكل النسيج اإلجتامعي الُعامين من أصول عربية تشكل األغلبية، ومزيج من أصول أفريقية وهندية وفارسية. إذ فرض املوقع 

الجغرايف املتمثل يف البحار املفتوحة والتواصل مع اآلخر، والتاريخ السيايس للدولة الُعامنية، أن تكون موطًنا للعديد من العرقيات 

التي إرتبطت مع عامن بعالقات تجارية وسياسية. فقد هيمنت الدولة العامنية عىل السواحل األفريقية، وتحديًدا يف زنجبار يف 

القرن الثامن عرش امليالدي، كام فرضت وجودها عىل منطقة جوادر الباكستانية، إضافة إىل وجود العنرص العجمي يف عامن نظرًا 

إىل قرب السواحل العامنية من الرب الفاريس ووصول الحمالت العسكرية من بالد فارس إىل أراضيها التي خضعت يف بعض فرتات 

التاريخ لحكم الفرس. وبعد إنشاء رشكة الهند الرشقية، اعتمدت الرشكة تّجاًرا لها يف مسقط معظمهم من طائفة البانيان الهندية.

يف ُعامن العديد من املذاهب اإلسالمية كالُسنة واألباضية والشيعة. ويرتبط أبناء هذه الجامعات مع بعضهم البعض بعالقات 

إجتامعية ومصاهرة. ويعود ذلك، عىل ما يبدو، إىل وقوف الدولة عىل مسافة واحدة من كل املذاهب. وقد وصلت عصا السلطة 

إىل مختلف املذاهب يف أكرث من مناسبة، فُسجن 18 فرًدا من الشيعة الشريازية261 يف ديسمرب 1987 لفرتات تراوحت بني سنتني 

ومثاين سنني بتهمة التخابر مع جهات خارجية لقلب نظام الحكم، و126 عضًوا من جامعة اإلخوان املسلمني عام 1994 صدرت يف 

حقهم أحكام تراوحت بني سنتني والسجن املؤبد للمدنيني، واإلعدام للعسكريني262. وقد عفا عنهم السلطان قابوس عام 1995. ويف 

عام 2005، اعتقل 30 شخًصا تقريبًا بتهمة إنشاء تنظيم أبايض رسي لإلطاحة بالنظام السيايس وإستبداله بحكم اإلمامة. وقد ُحكم 

عىل 6 من هؤالء بالسجن 20 عاًما، وعىل 12 متهاًم بالسجن 10 سنني،263 وعىل متهم واحد بالسجن سنة. وقد صدر عفو سلطاين 

عن املحكومني بعد أشهر من سجنهم.

ال توجد حتى اآلن إحصاءات منشورة عن نسبة معتنقي املذاهب اإلسالمية يف السلطنة، أو عن أعداد الهندوس الذين حصلوا عىل 

الجنسية العامنية ومتكنوا من إقامة معبد لهم يف مدينة مسقط القدمية، وبالتحديد يف حلة الزعفرانية. أضف إىل ذلك أن وزارة 

األوقاف والشؤون الدينية تعترب من الوزارات السيادية، وال يُستجوب وزيرها أمام أعضاء مجلس الشورى.

وإضافة إىل التنوع العرقي، يف ُعامن، أيًضا، تنوع ثقايف لغوي يتمثّل يف وجود العديد من اللغات لعربية القدمية مثل الشحرية 

واملهرية والحرسوسية واللهجة البطحرية واللهجة الهبيوتية يف وسط وجنوب ُعامن. وهذه لغات منطوقة، لكنها ال تكتب، ويقول 

عنها املؤرخ العراقي جواد عيل )-1907 1987(: »نجد يف العربية الجنوبية قبائل تتكلم لهجات غريبة عن عربيتنا مثل اللغة 

261  سعيد سلطان الهاشمي، عامن اإلنسان والسلطة: قراءة ممهدة لفهم املشهد السيايس العامين املعارص )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013(، ص 140.
262  املصدر نفسه ، ص 144.

263  املصدر نفسه، ص147.
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املهرية واللغة الشحرية.«264 كام توجد لغة أخرى يف شامل ُعامن، وتحديًدا يف محافظة مسندم، تسّمى الكمزارية، إضافة إىل لغات 

أخرى غري عربية دخلت إىل ُعامن مع أهلها مثل اللغة السواحيلية )زنجبار( واللغة البلوشية واللغة اللواتية القريبة من لغة أهل 

السند، وكذلك اللغة العجمية التي تعترب إحدى اللغات الفارسية. مع ذلك، ليس هناك إعرتاف رسمي بهذه اللغات عىل الرغم من 

أهميتها الثقافية واللغوية وخطر إنقراضها.

وسجل عام 2013 أول مبادرة من قبل الدولة لإلهتامم بالرتاث غري املادي. فقد ناقشت لجنة اإلعالم والثقافة يف مجلس الشورى، 

يف شهر أبريل 2013، موضوع الرتاث والحفاظ عىل استمرارية تنوع اللغات و الثقافات يف ُعامن، وإستضافت العديد من املهتمني 

والباحثني يف هذه اللغات لوضع تصور للحفاظ عليها ورفعه إىل مجلس الوزراء265.

عودة المعارض عبد العزيز القاضي

يف 22 أكتوبر 2013، نرشت جريدة »الزمن« العامنية خربًا عن عودة املعارض السيايس عبد العزيز القايض266 إىل السلطنة بعد 

إقامة امتّدت أكرث من أربعة عقود يف مدينة عدن اليمنية. والقايض هو األمني العام للجبهة الشعبية الدميقراطية العامنية، التي 

تعترب الحلقة األخرية من سلسلة جبهات التحرر اليسارية يف عامن. وقد توقفت الجبهة، بعد مؤمترها عام 1992، عن إصدار أية 

مطبوعات أو القيام بأي نشاط سيايس داخيل وخارجي، مبا ميكن معه القول إن الجبهة إنتهت، من دون إعالن ذلك267. وقد ُسمح 

للقايض بالدخول واإلقامة يف السلطنة، وإسرتّد بعض أفراد عائلته الجنسية العامنية مبوجب املرسوم السلطاين رقم 46 / 268.2013

اإلحتجاجات والعرائض

شهد عام 2013 العديد من الوقفات اإلحتجاجية، تراوحت بني أعداد قليلة إقترصت عىل مواطنني مترضرين من حادثة معينة، كام 

هي الحال يف دار األوبرا السلطانية، وبني إرضابات يف قطاعات مهنية، مثل إرضاب املوظفني اإلداريني يف مطار مسقط من 19 إىل 

31 مايو للمطالبة بتحسني أوضاعهم اإلقتصادية والوظيفية. وقد تم فصل 13 موظًّفا بسبب اإلرضاب.

و عىل خلفية هذه األحداث أصدرت وزارة القوى العاملة قراًرا مينع اإلرضاب أو الدعوة إليه »يف املنشآت التي تقدم خدمات عامة 

أو أساسية للجمهور أو يف املنشآت النفطية واملصايف البرتولية واملوانئ واملطارات«، ويف حال إعالن إرضاب يف هذه املؤسسات، 

264  جواد عيل، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم )بغداد: جامعة بغداد، 1993(، ص 185.
>http://tinyurl.com/k9lckzu< 265  اجتامع لجنـة اإلعـالم والثقافـة مبجلس الشورى

>http://tinyurl.com/nc6kc6j< .2012 266  “‘حامية املستهلك‘ تتابع املعرض اإلستهاليك بصحار،” جريدة الزمن، 2 اكتوبر
267  سعيد سلطان الهاشمي، عامن اإلنسان والسلطة، ص 72.

>http://albaladoman.com/?p=14529< 2013 268  “أوامر سلطانية برد الجنسية العامنية لعدد من املواطنني،” صحيفة البلد، 28 اكتوبر

http://tinyurl.com/k9lckzu
http://tinyurl.com/nc6kc6j
http://albaladoman.com/?p=14529
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أعطى القرار صاحب العمل الحق يف إتخاذ اإلجراءات القانونية ضد العامل املرضبني. ويف حال نشوب نزاع عاميل، تُرفع مطالب 

العامل، حسب القرار الوزاري، إىل لجنة مكّونة من ممثل لغرفة تجارة وصناعة ُعامن واإلتحاد العام للعمل إضافة إىل ممثل من 

أطراف النزاع.269

كام نفذ عدد من موظفي املحاكم يف السلطنة إرضابًا يف األول من مايو للمطالبة بتحسني رواتبهم ووضعهم الوظيفي. كذلك 

شهدت السلطنة إحتجاجات أهلية كام حدث يف والية لوى، وتحديًدا يف غضفان، حيث إحتج األهايل عىل املصانع التي تنبعث منها 

الغازات. هذا إىل جانب إحتجاجات مهنية كإرضاب املعلمني، وهي سابقة تسجل للمرة األوىل يف قطاع التعليم، إضافة إىل إرضاب 

عامل النفط.

إحتجاج دار األوبرا

تجمعت أعداد من املتظاهرين يوم الجمعة، 8 مارس 2013، أمام دار األوبرا السلطانية يف مسقط إحتجاًجا عىل حادثة قراءة 

سورة الفاتحة من قبل فرقة جاز أمريكية يف أحد العروض. وقد إعتقلت السلطات األمنية املتظاهرين وإقتادتهم إىل الحجز، فيام 

قّدمت الدار إعتذاًرا رسميًا عقب الحادثة. وكان مفتي عام السلطنة الشيخ أحمد بن الخلييل قد رصح بعد الحادثة قائاًل »لقد 

أكدت لكل الناس وكافة املسؤولني أهمية قدسية القرآن وصونه من أشكال الرتهات واللهو،« وأعرب عن تفاؤله بقراءة سورة 

الفاتحة رغم عدم رضاه عن »املكان والوضع الذي متت فيه التالوة.«270

إحتجاج أهالي غضفان

نظم أهايل بلدة غضفان يف والية لوى وقفة إحتجاجية ضد املنطقة الصناعية القريبة من ميناء صحار الصناعي، يف 22 أغسطس 

2013. وشارك يف اإلعتصام عضو مجلس الشورى الدكتور طالب املعمري، وعضو املجلس البلدي صقر البلويش، اللذان ينّفذان 

حكاًم قضائيًا بالسجن ثالث سنوات بتهمة التجمهر بقصد اإلخالل بالنظام العام وتعطيل حركة املرور. وتتلخص القضية يف وقفة 

إحتجاجية نظمها األهايل املتأثرون بإنبعاث الغازات الناجمة عن املنشآت الصناعية. وكان أهايل املنطقة قد طالبوا يف إعتصامات 

سابقة لهم، وعرب دعوات أهلية توجهوا بها إىل املسؤولني، بإقالة ومحاسبة من تسبب يف ما أسموه التلوث البيئي، إضافة إىل معالجة 

جميع املرىض املترضرين من تلوث امليناء، وإصدار بطاقات تأمني صحي لجميع أهايل الوالية، كام وعدت الحكومة سابًقا، إضافة إىل 

املطالبة بتوفري وظائف الئقة، وتعديل رواتب العاملني يف الرشكات من أبناء الوالية وحل قضية النقل واإلجالء مبا يريض أهايل الوالية 

مع بقاء األرايض ألصحابها.271
>http://albaladoman.com/?p=15702< 2014 269  “قرار وزاري بـ”تشكيل لجنة” لبحث املطالب العاملية،” صحيفة البلد اإللكرتونية ، 5 يناير

>http://albaladoman.com/?p=9308< 2013 270  “السلطات تفض إعتصام “األوبرا” وتعتقل املتظاهرين،” موقع صحيفة البلد اإللكرتونية ، 9 مارس
>http://albaladoman.com/?p=13476< 2013 271  “مكافحة الشغب تفرق وقفة إحتجاجية يف لوى،” صحيفة البلد اإللكرتونية، 23 اغسطس

http://albaladoman.com/?p=15702
http://albaladoman.com/?p=9308
http://albaladoman.com/?p=13476
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وبعد مرور سنة ومثانية أشهر عىل تلك الوعود، مل يُنّفذ منها يشء، مام دفع أهايل غضفان إىل وقفة إحتجاجية يف 22 أغسطس 

2013، فرّقتها قوات مكافحة الشغب. وبعد مرور 48 ساعة، إُعتقل الدكتور طالب املعمري عضو مجلس الشورى عن والية لوى 

يف الدورة الحالية )2011 - 2015( يف منزل شقيقه، كام إُعتقل صقر البلويش عضو املجلس البلدي، عىل الرغم من أن املعمري 

يتمتع بالحصانة التي كفلها له النظام األسايس التي تنص عىل أنه »ال يجوز يف غري حالة الجرم املشهود إتخاذ أي إجراءات جزائية 

ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى، أثناء دور اإلنعقاد السنوي إال بإذن سابق من املجلس املختص. ويصدر اإلذن من 

رئيس هذا املجلس يف غري دورة اإلنعقاد.«272

ومل يصدر عن مجلس الشورى أي بيان أو ترصيح يفيد برفع الحصانة عن الدكتور املعمري. وبحسب الشبكة العربية ملعلومات 

حقوق اإلنسان، فقد صدر حكم قضايئ من محكمة اإلستئناف بسجنه أربع سنوات، ثالث منها بتهمة النيل من مكانة الدولة، وسنة 

بتهمة التجمهر وقطع الطريق. كام حكمت املحكمة عىل البلويش وعدد من املتظاهرين بالسجن ملدة عام بتهمة التجمهر.273

يف نهاية شهر أكتوبر 2013، صدر املرسوم السلطاين رقم 52/2013 بتقرير صفة املنفعة العامة ملرشوع بناء وحدات سكنية 

يف والية لوى، قضت املادة األوىل منه بإعتبار املرشوع – املحدد يف املذكرة والرسم التخطيطي اإلجاميل – من مرشوعات املنفعة 

العامة. وحسبام ورد يف املذكرة املرافقة للمرسوم السلطاين، فإن مرشوع بناء الوحدات السكنية، يسهم يف إستحداث مخطط سكني 

بديل لنقل املنازل املجاورة مليناء صحار الصناعي، وبناء الوحدات السكنية البديلة.274

إضراب المعلمين

نفذ عدد من املعلمني واملعلامت يف السلطنة، يف األول من أكتوبر، إرضابًا عن العمل يف 743 مدرسة من أصل 1047 مدرسة يف 

مختلف املراحل التعليمية عىل مستوى السلطنة مطالبني بزيادة الرواتب ورفع مستوى املباين املدرسية وإضافة مرافق تعليمية، 

وفصل مدارس الذكور عن اإلناث، وتحديث الحافالت املدرسية، وإصدار قانون التعليم وفصله عن قانون الخدمة املدنية، وإنشاء 

نقابة أو مجلس أو جمعية للمعلمني يتم إختيار أعضائها ورئيسها من املعلمني يف مدارس السلطنة عن طريق اإلنتخاب 275. 

تجاهلت الجهات الرسمية إرضاب املعلمني خشية فتح باب اإلعتصامات من جديد، وحاولت إمتصاص الزخم اإلعالمي لإلرضاب يف 

مواقع التواصل اإلجتامعي، مع التلويح بقطع الرواتب عن املرضبني والتحقيق مع املؤثرين فيهم.

مل تشارك كل مدارس السلطنة يف اإلرضاب، بسبب عدم وجود نقابة للمعلمني أو جمعية أو مجالس عىل مستوى املناطق، إذ يحظر 

عىل العامل املنضوين تحت قانون الخدمة املدنية تكوين النقابات املسموح بها للعامل يف القطاع الخاص، كام أن قانون الجمعيات 

األهلية الصادر باملرسوم السلطاين رقم 14/ 2000 يحظر عىل الجمعيات القيام بأي أنشطة سياسية.
>http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov6.asp?cat=gov&subcat=gv3< 272  املوقع اإللكرتوين ملجلس الشورى

>http://tinyurl.com/o2spcat< 2013 273  “ُعامن: محكمة مسقط تسجن عضو مجلس الشورى املعمري، وتدين ستة متظاهرين بينهم عضو مجلس بلدي،” شبكة رسل الحرية، 16 ديسمرب
>http://www.omannews.gov.om/ona/newsDetails_inc.jsp?newsID=179451< 274  مرسوم سلطاين رقم ) 52 / 2013 ( بتقرير صفة املنفعة العامة ملرشوع بناء وحدات سكنية بوالية لوى

275  “إرضاب املعلمني العامنيني 2013م،” صحيفة الفلق اإللكرتونية >http://alfalq.com/?p=5889<. أنظر أيًضا “إرضاب املعلمني يعطل الدراسة يف عامن،” صحيفة البيان اإلماراتية، 2 اكتوبر 2013.
>http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-10-02-1.1971087<       

http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov6.asp?cat=gov&subcat=gv3
http://tinyurl.com/o2spcat
http://www.omannews.gov.om/ona/newsDetails_inc.jsp?newsID=179451
http://alfalq.com/?p=5889
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-10-02-1.1971087
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وقد سبق للمعلمني يف السلطنة تنفيذ إعتصامات عدة للمطالبة بتحسني التعليم وزيادة الرواتب، كان آخرها إعتصام املعلمني يف 

املديرية العامة للرتبية والتعليم يف جنوب الباطنة يف والية السويق يف 10 أكتوبر 2011، الذي مل يدم أكرث من ساعات. إذ تعرض 

املشاركون يف اإلرضاب للرضب وإستخدام الغاز املسيل للدموع، واقتيد البعض منهم إىل السجن. ومل يحقق هذا اإلعتصام األول 

نتائج ملموسة وقتها، لكنه كان مقدمة لإلرضاب الذي نفذ يف أكتوبر 2013.

إضراب عمال النفط

طالب عامل رشكة »آرديسيز« للتنقيب عن النفط إدارة الرشكة بتوحيد نوعية الطعام بني العاملني واإلدارة العليا. لكن إدارة الرشكة 

مل تستجب ملطالب العامل الذين أرضبوا عن الطعام مع اإلستمرار يف العمل يومي 8 و9 ديسمرب 2013. ومع إستمرار الوضع 

من دون حلحلة، تحّول اإلرضاب عن الطعام إىل إرضاب عن العمل. وبتاريخ 25 ديسمرب، أصدرت الرشكة إخطاًرا جامعيًا للعاملني 

تنذرهم فيه بوقف اإلرضاب. ويف اليوم التايل، أنهت الرشكة خدمات 233 عاماًل من العاملني يف املناوبة، ثم فصلت 109 عاّمل يف 

اليوم التايل.276 وبلغ عدد العامل املفصولني من العمل 342 عامالً. وبعد مفاوضات بني إدارة الرشكة واإلتحاد العام لسلطنة عامن 

ووزارة القوى العاملة، ووزارة النفط والغاز، جاءت التسوية بإلزام كال الطرفني باإللتزام بقانون العمل العامين والقرارات الوزارية، 

وبدأت الرشكة بتنفيذ اإلتفاقية املربمة بينها وبني العامل بتوحيد نوعية الطعام بني جميع العاملني يف الرشكة، وإزالة كل مظاهر 

التفرقة يف ذلك بحسب ترصيحات نبهان البطايش نائب رئيس اإلتحاد العام لعامل سلطنة عامن. وتم بذلك تنفيذ مطلب العامل 

الذين نفذوا اإلرضاب.277

قضية اإلعابة والتجمهر

شهدت السلطنة العديد من القضايا واألحداث التي وسمت عام 2013، وأولها قضية اإلعابة والتجمهر املنقولة من عام 2012 

الذي شهد النصف الثاين منه حملة إعتقاالت وتحقيقات مع العديد من النشطاء واملدونني يف وسائل التواصل اإلجتامعي. وبسبب 

عدم معرفة مصري بعض املعتقلني واملدونني، دعا بعض النشطاء إىل وقفة إحتجاجية أمام القسم الخاص يف القيادة العامة لرشطة 

عامن السلطانية أيام 9 و10 و11يونيو، وهو التاريخ الذي ألقت فيه رشطة عامن السلطانية القبض عىل 25 متظاهرًا ومتظاهرة، 

وأفرجت عن 14 منهم يف ما بعد، يف حني أبقت عىل 11 متظاهرًا وصفهم بيان اإلدعاء العام بأبرز املسيئني واملحرضني.278

>http://alroya.info/ar/alroya-newspaper/ecnomic-local/82862—qq< 2013 276  “عامل “آرديسيز” املفصولون يطالبون املسؤولني بالحفاظ عىل حقوقهم،” جريدة الرؤية، 30 ديسمرب
>http://albaladoman.com/?p=15738< 2013 277  “إعادة جميع العامل “املفصولني” إىل عملهم برشكة “آرديسيز”،” صحيفة البلد اإللكرتونية، 8 يناير

>http://www.omannews.gov.om/ona/newsMore.jsp<2012 278  انظر بيان اإلدعاء العام رقم 18/ 2012 الصادر يف تاريخ 13 يونيو

http://alroya.info/ar/alroya-newspaper/ecnomic-local/82862
http://albaladoman.com/?p=15738
http://www.omannews.gov.om/ona/newsMore.jsp
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وقد حكم عىل هؤالء بالسجن، ونفذوا الحكم ما عدا محكومني أحدهام يف لبنان واألخرى امرأة رفضت قبيلتها تسليمها. وقد صدر 

عفو سلطاين بتاريخ 21 مارس 2013، شمل املسجونني يف قضيتي اإلعابة والتجمهر وممن صدر يف حقهم حكم غيايب.

وكان بعض السجناء يف هذه القضية نّفذوا إرضابًا عن الطعام يف 9 فرباير 2013 وانتهى بعد أسبوع، إحتجاًجا عىل أوضاعهم 

يف السجن، وعىل قرار محكمة اإلستئناف تأييد حكم السجن عىل 8 مدّونني آخرين. ونتج عن اإلرضاب إدخال الكاتب والناشط 

الحقوقي سعيد الهاشمي إىل الزنزانة اإلنفرادية، ومن ثم إىل املستشفى إثر تدهور حالته الصحية.

ومل تتوقف حمالت إستدعاء النشطاء السياسيني والحقوقيني، بل توسعت، فاستدعي الناشط الحقوقي سعيد جداد املعروف بـ »أيب 

عامد« إىل القسم الخاص بقيادة رشطة عامن السلطانية يف مسقط، بتاريخ 14 يناير، للتحقيق معه بتهمة »إثارة الفنت املذهبية 

والتحريض عىل املظاهرات واإلعتصامات وإثارة القالقل والنيل من سمعة الدولة واملساس بسمعة قوات األمن وتشويه سمعة 

موظفني يف الدولة«279. ومتنع الدولة كل ما يؤدي إىل الفرقة أو الفتنة أو املساس بالوحدة الوطنية كام نصت عليه املادة )12( من 

القانون األسايس.280

ويروي العديد من نشطاء حقوق اإلنسان عن إتهام املحققني لهم بتهم مل يرتكبوه بهدف التأثري عىل معنوياتهم للتوقف عن الكتابة 

وكسب الرأي العام، فيُحتجزون بتهم ويُحاكمون يف املحاكم بتهم أخرى.281 كام استجوب كل من الطبيب صالح العزري282 الذي 

بقي هن التحقيق خمسة أيام، واملهندس سلطان السعدي وبقي رهن التحقيق 23 يوًما283 واستدعي إىل التحقيق أيًضا خلفان 

البدواوي أكرث من مرة، كام اعتقل ذئاب بن سباع العامري.284 واستدعي إىل التحقيق أيًضا محمد الفزاري حاتم املاليك والدبلومايس 

السابق حسن البشام.285 وأشار تقرير أعده مركز الخليج لحقوق اإلنسان إىل تعرض بعض الواردة أسامؤهم أعاله للتعذيب.286

http://gc4hr.org/news/view/324<< 2013 279  “اإلفراج عن مدافع حقوق اإلنسان البارز سعيد جداد،” مركز الخليج لحقوق اإلنسان، 21 يناير
>http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3< 280  القانون األسايس للدولة

http://legal-agenda.com/article.php?id=257&lang=ar#.< 2013 كأداة لتوجيه القضاء،” املفكرة القانونية، 30 يناير power point281  “املفكرة القانونية تحاور ناشطًا عامنيًا محكوًما عليه بـ “إعابة السلطان”: الـ
>UwRTTtrTHrc

 >http://albaladoman.com/?p=10736< 2014 282  “السلطات تفرج عن طبيب قىض 5 أيام يف التحقيق،” صحيفة البلد اإللكرتونية، 19 ابريل
>http://albaladoman.com/?p=13446< 2013 283  “السلطات تفرج عن املدون سلطان السعدي،” صحيفة البلد اإللكرتونية، 21 اغسطس

>http://www.elwatandz.com/watanarabi/8651.html< 2013 284  “ذياب العامري مغرّد عامين تعتقله السلطات األمنية كـإرهايب،” صحيفة البلد اإللكرتونية، 20 مايو
>http://www.elwatandz.com/watanarabi/9285.html< 2013 285  “دبلومايس عامين سابق يف أيد أمينة،” صحيفة الوطن اإللكرتونية، 25 يوليو

>http://gc4hr.org/report/view/21< 2014 286  التعذيب يف عامن، موقع مركز الخليج لحقوق اإلنسان ،29 يناير

http://gc4hr.org/news/view/324
http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3
http://legal-agenda.com/article.php?id=257&lang=ar#.UwRTTtrTHrc
http://legal-agenda.com/article.php?id=257&lang=ar#.UwRTTtrTHrc
http://albaladoman.com/?p=10736
http://albaladoman.com/?p=13446
http://www.elwatandz.com/watanarabi/8651.html
http://www.elwatandz.com/watanarabi/9285.html
http://gc4hr.org/report/view/21
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رفض السلطنة اإلنضمام إلى إتحاد دول مجلس التعاون:

رصح السيد يوسف بن علوي، الوزير املسؤول عن الشؤون الخارجية العامنية، يف حوار املنامة، يف ديسمرب 2013، بأن عامن 

لن تشارك يف اإلتحاد الخليجي، وهو املرشوع الذي تبنته اململكة العربية السعودية منذ عام 2011، مام أثار ردود فعل محلية 

وإقليمية. ويشري النقاش حول هذه املسألة يف مواقع التواصل اإلجتامعي والربامج الحوارية عىل القنوات الفضائية إىل أّن مثة توافًقا 

بني الرأي العام العامين وتوجه قيادته السياسية، مام يوحي بقناعة الكثري من املواطنني الُعامنيني بهذا املوقف للسياسة الخارجية 

للسلطنة.287

قضية الرأي والتعبير

سجلت ُعامن تراجًعا كبريًا يف حرية الصحافة ويف حرية الرأي والتعبري. فقد ذكر تقرير منظمة »مراسلون بال حدود« الصادر يف 

2013 »أن السلطنة منيت بأكرب خسارة لدولة عربية يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ حيث تراجعت بنسبة 24 درجة 

مقارنة مع السنة املاضية محتلة بذلك املرتبة 141.«288 وعزا التقرير أسباب الرتاجع إىل مالحقة السلطات العامنية لحوايل 50 

مدونًا بتهمة إعابة الذات السلطانية، ومخالفة قانون تقنية املعلومات خالل عام 2012. وقد نرشت بعض وسائل اإلعالم املرئية 

واملقروءة صور املتهمني بلباس السجن، وذكرت أسامءهم كاملة مع عناوينهم وتواريخ ميالدهم وأماكن عملهم. وهو يتعارض مع 

املادة 22 من القانون األسايس للدولة التي تقول إن »املتهم بريء حتى تثبت إدانته يف محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضامنات 

الرضورية ملامرسة حق الدفاع وفًقا للقانون، ويحظر إيذاء املتهم جسامنيًا أو معنويا.«289

محاكمة كاتب

قُِدم الكاتب مسلم بن مسعود املعشني إىل املحاكمة اإلبتدائية يف صاللة، يف نهاية شهر مايو 2013، بتهمة توزيع مطبوعات من 

دون ترخيص من الجهة املختصة، ونرش مطبوع من »شأنه التحريض عىل البغضاء وبث روح الشقاق بني أفراد املجتمع« حسب 

منطوق الحكم الصادر يف حق الكاتب يف محكمة صاللة اإلبتدائية بتاريخ 29 مايو 2013. وحكمت املحكمة عىل املعشني 

»بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة مالية 500 ريال عامين« بتهمة التوزيع والتحريض، وعن التهمة الثانية »بالسجن 6 أشهر وغرامة 

500 ريال، ودمج العقوبتني بحقه وينفذ منها األشد... وتقديم كفالة قدرها 500 ريال ومصادرة املطبوعات.«

>http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2048695#top< 287  كمثال إلستفتاء غري رسمي أو علمي أنظر: إستفتاء يف منتدى سبلة عامن اإللكرتوين
 >http://anarchitext.files.wordpress.com/2013/05/classement_2013_intro_ar_final.pdf< 288  “التصنيف العاملي 2013: خيبات أمل وإستقرار بعد الربيع،” مراسلون بال حدود

>http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3< 289  النظام األسايس للدولة، موقع وزارة اإلعالم العامنية اإللكرتوين

http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2048695#top
http://anarchitext.files.wordpress.com/2013/05/classement_2013_intro_ar_final.pdf
http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat=gov&subcat=gv3
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وقد نرش الكاتب كتابًا بعنوان »ظفار: يوميات 25 فرباير« تناول فيه أحداث إعتصام نُّفذ يف محافظة صاللة عام 2011. وقد طلب 

الكاتب اإلذن من السلطات العامنية لنرش الكتاب يف السلطنة، إال أن وزارة اإلعالم أحالت املوضوع إىل اإلدعاء العام، الذي حقق 

معه حول الكتاب، حتى إنتهت القضية يف املحاكم.290

رفع دعوى ضد صحيفة

رفعت وزارة اإلعالم، بتاريخ 5 سبتمرب 2013، دعوى قضائية ضد جريدة »The Week« األسبوعية الصادرة باللغة اإلنجليزية يف 

عددها )546( بتاريخ 29 أغسطس 2013، وعىل رئيس تحريرها، بعد نرش الصحيفة مقااًل بعنوان »الغرباء« يتحدث عن وضعية 

املثليني جنسيًا يف ُعامن. وبحسب بيان نقلته وكالة األنباء العامنية عن وزارة اإلعالم بأنها »ال تسمح باملساس بثوابت املجتمع 

وقيمه ومبادئه أو اإلساءة إليه يف دينه وأخالقه أو النيل من كرامة أبنائه أو اإلرضار بالنظام العام واآلداب العامة عرب نرش ما 

يتعارض مع األنظمة والقوانني.«291 أثار املقال )الذي مل تنرش هوية كاتبه( ردود فعل مستهجنة من قبل الرأي العام يف السلطنة، 

واضطرت الصحيفة إىل نرش إعتذار للشعب العامين، أكّدت فيه أنه »مل تكن لدينا نية، بقصد أو دون قصد، يف التسبب يف أي أذى 

أو جرح ملشاعر الناس يف مقال األسبوع املايض، ونأسف أسًفا عميًقا وصادقًا عىل نرش ذلك املقال، ونقدم إعتذارنا علًنا للقراء الذين 

نحرتم رأيهم.«292

التعذيب في ُعمان

نرش مركز الخليج لحقوق اإلنسان تقريرًا بعنوان »التعذيب يف عامن«، أعدته املحامية اإلنجليزية ميالين جينجل، وحررته ليزا 

هينغنز، وترجمته إىل اللغة العربية ريهام أبو عطية. وقد قابلت جينجل، يف أكتوبر 2013 يف مسقط، العديد من النشطاء 

الحقوقيني الذين تعرضوا لإلعتقال والتحقيق والسجن، ومنهم الناشط خلفان البدواوي، واإلعالمية باسمة الراجحي، والناشط 

إسامعيل املقبايل، والناشط محمد الفزاري، واملحامية بسمة الكيومي، والدكتور صالح العزري، والناشط سعيد جداد. وقد تحّدث 

هؤالء عام تعرضوا له أثناء اإلعتقال واإلستجواب وعن ظروف السجن. وقد تضمن التقرير توصيات إىل السلطات العامنية من 

وجهة نظر املنظمة حيال اإلصالحات املطلوبة حول حقوق االنسان، ، مبا فيها اإلفراج عن السجناء املحتجزين بشكل  تعسفي 

وإسقاط التهم املوجهة بحقهم، والتحقيق يف مزاعم التعذيب، والحصول عىل محاكامت عادلة.293

http://www.icsrf.org/index.php?option=com_< 2013 290  “مسلم بن مسعود املشعني واملركز يناشد جاللة السلطان قابوس بن سعيد بالعفو عنه،” املركز الدويل لدعم الحقوق والحريات، 30 مايو
>content&view=article&id=289:2013-05-30-11-04-09&catid=53:amman&Itemid=146

 >http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2R5K20130905< 2013 291  “الحكومة العامنية متنع صدور صحيفة أسبوعية نرشت تقريرًا عن املثليني،” وكالة رويرتز، 5 سبتمرب
>http://www.elaph.com/Web/news/2013/9/834370.html< .2013 292  “سلطنة عامن تالحق قضائيًا صحافيني نرشا موضوًعا عن املثلية،” صحيفة إيالف اإللكرتونية، 5 سبتمرب

>http://gc4hr.org/report/view/21< 2014 293  التعذيب يف عامن، موقع مركز الخليج لحقوق اإلنسان ،29 يناير

http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289:2013-05-30-11-04-09&catid=53:amman&Itemid=146
http://www.icsrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289:2013-05-30-11-04-09&catid=53:amman&Itemid=146
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B2R5K20130905
http://www.elaph.com/Web/news/2013/9/834370.html
http://gc4hr.org/report/view/21
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الفساد والشفافية

قام جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة، يف 2 مارس 2011، أي بعد أيام من اإلعتصامات يف عدد من املناطق يف عامن، مبنح 

صالحيات رقابية أكرث، وبفتح ملفات فساد تتعلق ببعض املسؤولني يف مؤسسات حكومية وخاصة، حيث تتشابك املصالح بني 

الطرفني، خصوًصا يف مجال العقود كقضية التعاقد مع الرشكات الوهمية من الخارج والتي تعود ملكيتها ملسؤولني عامنيني. وتدل 

هذه الخطوة إىل إنجاز حّققه الحراك الشعبي يف عامن حيث أخرج ملف الفساد العامنيني إىل الشارع عام 2011294. وتم تقديم 

عدد من املسؤولني الحكوميني، ومنهم وكيل وزارة اإلسكان السابق وأمني عام اللجنة العليا لتخطيط املدن، إىل املحاكم بتهمة إساءة 

األمانة وإستغالل الوظيفة، وانتهى األمر بسجن املتهمني لفرتات تراوحت بني عام وثالثة أعوام، إضافة إىل تغرميهم ونزع األرايض 

بالقوة الجربية.295

من ناحية أخرى، أصدرت املحكمة اإلبتدائية حكاًم بحق مثانية مسؤولني بتهمة تلقي رشاوى من كربى رشكات قطاع النفط والغاز. 

وتصل األحكام يف هذه القضية، إضافة إىل قضايا فساد أخرى، إىل السجن 15 سنة. وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 

2012 قد وضع السلطنة يف املرتبة الـ 61 من حيث إنتشار الفساد.

  >http://tinyurl.com/mgx44h3< 2011 294  “مطالُب بإصالحات أكرب بُعامن،” موقع قناة الجزيرة، 15 مارس
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/16/oman-kailed-officials< 2014 295  “عامن: سجن مسؤولني سابقني بالدولة بتهم فساد،” موقع يس أن أن، 16 فرباير

http://tinyurl.com/mgx44h3
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/16/oman
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2.8 التطّورات السياسية في قطر

كان متوقعاً أن يكون 2013 عاًما مهاًم عىل مستوى الحياة السياسية يف قطر. إذ كان مقّرًرا أن يشهد أول إنتخابات ترشيعية يف 

هذه الدولة، بحسب وعد قطعه أمري البالد الشيخ حمد بن خليفة قبل عامني. إال أن هذه اإلنتخابات أُّجلت أمداً غري معلوم بعد 

التمديد ملجلس الشورى املعنّي ثالث سنوات جديدة. غري أن هذا العام شهد حدثًا آخر، كان له النصيب األبرز من اإلهتامم الشعبي 

والدويل، متثل يف تسلّم الشيخ متيم بن حمد إدارة البالد بعد إنتقال طوعي للسلطة إليه من والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين. 

باستثناء ذلك، مل يبارح الوضع السيايس العام الهدوء الذي اتسم به، مقارنة ببقية دول الجوار، وبقيت األصوات املطالبة بالتغيري 

السيايس بعيدة عن التأثري الفّعال يف املحيط الشعبي.

ولكن، ولكون قطر العبًا مؤثرًا يف األحداث السياسية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، خصوًصا بعد إندالع اإلنتفاضات العربية، 

يصعب فصل الواقع السيايس يف هذه الدولة عاّم يدور يف محيطها العريب، ويصبح لزاماً النظر يف تأثريات األحداث السياسية 

الصاخبة إقليميًا عىل املزاج الشعبي العام، وإنعكاساتها عىل العالقات اإلجتامعية. لذا سيدور هذا الجزء من البحث حول هذين 

املحورين الرئيسيني املتمثلني يف إنتقال السلطة وتأثري األحداث اإلقليمية عىل الداخل القطري. وستسلّط الورقة الضوء عىل آخر 

مبادرات املجتمع املدين يف قطر، إضافة إىل الخالف بني دول مجلس التعاون حول كيفية التعاطي مع املتغرّيات اإلقليمية.

إنتقال السلطة

لعل أبرز األحداث السياسية يف دولة قطر، يف العام املنرصم، هو اإلنتقال السلس والطوعي للسلطة، يف شهر يونيو، من األمري األب 

حمد بن خليفة آل ثاين إىل نجله وويل عهده الشيخ متيم. وعىل الرغم من تكهنات سبقت عملية إنتقال السلطة والدالالت الواضحة 

عليها بعد تسليم الشيخ متيم العديد من مفاتيح الوضع الداخيل296 ، إال أن هذه العملية شّكلت مفاجأة يف قطر، ويف منطقة 

الخليج بشكل عام، ملا متثله من خروج عن املألوف. وقد تعددت التحليالت السياسية حول أسباب التغيري، فمنها من ربطها مبحاولة 

إلعادة توجيه السياسة الخارجية القطرية مبا يتامهى مع حالة جديدة تدفع إليها القوى العظمى بعد فشل إسقاط نظام األسد يف 

سوريا وتداعي مرشوع اإلخوان يف مرص. فيام أشارت تحليالت أخرى إىل محاولة تقويض بعض القوى السياسية داخل الدولة ملنع 

صدام محتمل مع ويل العهد أو األمري الجديد يف املستقبل. وبعيًدا عن كل هذه التكهنات والتحليالت، ومدى قربها أو بعدها عن 

الحقيقة، تبقى هذه العملية اإلنتقالية خطوة غري مسبوقة يف منطقة إعتاد أبناؤها فتح أعينهم عىل أمراء وملوك ال يتغرّيون إىل أن 

توافيهم املنية.
>www.elwatannews.com/news/details/180672< 2013 296  “رصاع الرجل الثاين وويل العهد يف قطر،” صحيفة الوطن اإللكرتونية، 13 مايو

www.elwatannews.com/news/details
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رسم الخطاب األول لألمري الجديد املعامل الرئيسية للمرحلة املقبلة. وهو أكّد فيه أن »التحديات واملهام لن تتغري بتغري القيادة«.297 

وكان األبرز يف الخطاب تركيزه عىل الشؤون الداخلية والتأكيد عىل إستكامل مسرية التنمية اإلقتصادية والبرشية والنأي عن اإلغراق 

يف حال الثورات العربية، تحديًدا يف سوريا التي كانت لقطر فيها أياد ومساهامت واضحة، مل تقترص عىل الدور اإلعالمي لقناة 

»الجزيرة«، بل تعدته إىل تقديم العون السيايس والعسكري لفصائل املعارضة. وعىل الرغم من تأكيد الخطاب عىل إلتزام قطر 

»بواجباتها تجاه التضامن والتعاون العريب« وإنحيازها »إىل قضايا الشعوب العربية وتطلعاتها للعيش بحرية وكرامة بعيًدا عن 

الفساد واإلستبداد«، إال أنه مل يأت عىل ذكر اإلنتفاضات العربية كاًل عىل حدة، وما إذا كان هناك أي تغيري يف املوقف القطري منها. 

عىل العكس من ذلك، أكد الشيخ متيم يف خطابه األول أن قطر ليست »حزبًا سياسيًا«، وال تحسب »عىل تيار ضد آخر«، بل تحرتم 

»جميع التيارات السياسية املخلصة واملؤثرة والفاعلة يف املنطقة«، يف ما بدا حينها إشارة إىل تراجع من نوع ما حيال دعم حكومة 

اإلخوان املسلمني يف مرص مع إقرتاب موعد 30 يونيو، التاريخ الذي وضعته التيارات املرصية املعارضة حينها للتظاهر ضد حكم 

اإلخوان. كام حملت كلمة األمري الجديد رسائل واضحة حول نبذ الطائفية التي رافق إسترشاؤها الثورات العربية، فأكدت أن قطر 

تحرتم »التنوع يف املذاهب«، وترفض »تقسيم املجتمعات العربية عىل أساس طائفي ومذهبي«. كل ذلك، عّزز اإلعتقاد بأن اإلنتقال 

السيايس للسلطة يف قطر قد يؤرش إىل دور مغاير للسياسة القطرية الخارجية لتعود إىل لعب دور الوسيط السيايس، كام كانت 

الحال قبل إندالع الثورات العربية مطلع عام 2011.  

داخليًا، ركّزت كلمة األمري الجديد عىل إستمرار وترية النمو اإلقتصادي، مع التأكيد عىل أهمية »النتائج واملخرجات« والرصامة 

يف تنفيذ املشاريع القامئة واملستقبلية، ومحاربة الفساد كأولويات للحكومة الجديدة. وكان األبرز يف الكلمة تحايش الحديث عن 

الحقوق السياسية للشعب القطري، ومنها اإلعالن عن موعد محدد إلجراء اإلنتخابات الربملانية كام نص عليه الدستور القطري. 

وبعد وعد قطعه األمري األب نهاية عام 2011 بإجراء اإلنتخابات يف النصف الثاين من عام 2013298، وإعالن مجلس الوزراء 

القطري، منتصف عام 2012، عن التوجه إىل إتخاذ اإلجراءات الالزمة إلستصدار قانون اإلنتخابات الذي مل ير النور بعد299. وكان 

األمري األب الشيخ حمد بن خليفة قد أصدر قراًرا أمرييًا، قبيل تسليم السلطة إىل إبنه، بالتمديد ملجلس الشورى املعني لثالث 

سنوات جديدة، ما يعني، ضمًنا، تأجيل إنتخابات املجلس الترشيعي إىل أمد غري معلوم، ومن دون توضيح أسباب هذا التأجيل.300

297  النص الكامل لكلمة الشيخ متيم بن حمد ال ثاين، موقع قناة الجزيرة، 26 يونيو 2013 
>www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/5cd5a412-d720-43e9-a477-c11fcd0eafb8<       

http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/11/1/qatar.shoura/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_< 2011 298  “أمري قطر يقرر إنتخابات مجلس الشورى يف 2013،” موقع قناة البي يب يس، 1 يناير
>medium=buzz

>http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1637&artid=192715< 2012 299  “اجراءات الستصدار مرشوع قانون إنتخاب الشورى،” صحيفة العرب، 7 يونيو
>www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=4930&language=ar< 300  نص قرار أمريي رقم )70( لسنة 2013 مبد مدة مجلس الشورى

www.aljazeera.net/mob
http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/11/1/qatar.shoura/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=buzz
http://arabic.cnn.com/2011/middle_east/11/1/qatar.shoura/index.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=buzz
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1637&artid=192715
www.almeezan.qa/LawPage.aspx


111

2

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

التشكيل الوزاري الجديد

أعيد تشكيل مجلس الوزراء القطري بعيد الخطاب، وكان األبرز فيه غياب الشيخ حمد بن جاسم بن جرب بعد قضائه سبع سنوات 

يف رئاسته و22 سنة عىل رأس وزارة الخارجية. وكُلّف بخالفته الشيخ عبدالله بن نارص، وزير الشؤون الداخلية يف الحكومة السابقة 

املعروف بتغيرياته اإلصالحية يف الهيكلية اإلدارية يف وزارة الداخلية يف السنوات األخرية، ما عزز اإلعتقاد بوجود رغبة يف إحداث 

تغيريات واسعة عىل مستوى الهيكلية اإلدارية يف الحكومة من خالل هذا التغيري، والرتكيز عىل الشؤون الداخلية كام تقدم. كام كان 

واضًحا يف التشكيل الجديد وجود نسبة عالية من الوجوه الشابة وتقلّص عدد الحقائب الوزارية التي يرأسها أبناء األرسة الحاكمة. 

فإىل جانب حقيبة الداخلية التي بقيت مع رئيس مجلس الوزراء، مل يتضمن التشكيل الجديد سوى وزيرين من األرسة الحاكمة 

أسندت إليهام وزارتا »البلدية والتخطيط العمراين« و«اإلقتصاد والتجارة«. ويالحظ أيًضا إرتفاع نسبة حملة الشهادات العليا بني 

الوزراء الجدد. فمن بني 20 وزارة، أسندت 8 حقائب إىل وزراء من حملة الدكتوراه يف مجاالتهم. لذا ميكن وصف التشكيل الوزاري 

الجديد بأنه تكنوقراطي، يف الشكل عىل أقل تقدير.

عالقة قطر مع محيطها اإلقليمي

مع دخول اإلنتفاضات العربية مرحلة حرجة يف النصف األول من العام املنرصم، بعد الحديث عن هجوم كياموي عىل منطقة 

الغوطة السورية، وظهور بوادر تدخل عسكري دويل يف سوريا، والدخول املعلن لقوات حزب الله إىل جانب النظام السوري يف 

مواجهة املعارضة، وتحديًدا يف مدينة القصري، تنامت اإلصطفافات الطائفية يف املنطقة، وانعكست سلبًا عىل العالقات بني مكّونات 

املجتمعات يف الخليج، فتعززت اللهجة الطائفية ومتاهت مع التوجهات السياسية العامة. ومل تكن قطر يف مأمن من ذلك، خصوًصا 

مع األدوار السياسية املهمة التي كانت تلعبها يف البؤر الساخنة. إال أن الرتكيبة اإلجتامعية للمجتمع القطري، وتحديًدا وجود نسبة 

شيعية ضئيلة جًدا وغري مؤثرة، ويف الوقت نفسه مندمجة بشكل كبري يف محيطها السني، حال دون إستفحال اإلصطفاف الطائفي 

وخروجه إىل العلن، فظلت املشاحنات الطائفية محصورة بوسائل التواصل اإلجتامعي. ولكن عموًما مل يكن هناك أي رصد يذكر، 

عىل املستوى الرسمي أو اإلعالمي، ألي حاالت للتمييز الطائفي عىل املستوى الحكومي أو عىل مستوى مامرسة الشعائر الدينية 

لألقلية الشيعية يف البلد.

أما عىل صعيد التطورات السياسية يف مرص، بعد 30 يونيو، فقد كان من تداعياتها توتري العالقات مع دولة اإلمارات العربية 

املتحدة التي تقف عىل طرف نقيض من املوقف القطري حيال األوضاع يف مرص بعد 30 يونيو. ومل تقترص التوترات عىل العالقات 
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الرسمية بني البلدين، بل إمتدت إىل العالقات الشعبية، وأفرزت موجات من الرتاشق اإلعالمي املتبادل بني الجانبني عىل صفحات 

اإلعالم الرسمي ويف مواقع التواصل اإلجتامعي، خصوًصا بعد إعتقال السلطات اإلماراتية الدكتور محمود الجيدة يف فرباير، أثناء 

عبوره من مطار ديب قادماً إىل الدوحة من إحدى الدول اآلسيوية، وتنامي أخبار عن تعرضه للتعذيب أثناء إعتقاله بعد إتهام 

السلطات اإلماراتية له باإلرتباط بجامعات إسالمية متهمة بالتخطيط إلسقاط نظام الحكم يف اإلمارات.301

ويف بداية مارس 2013، أعلنت اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين، بشكل  مفاجئ، سحب سفرائها 

من دولة قطر. وأصدرت الدول الثالث بيانًا مشرتكًا قالت فيه إنها بذلت »جهوًدا كبرية« لحث قطر عىل تبّني »مسار نهج يكفل 

السري ضمن إطار سياسة موحدة لدول املجلس تقوم عىل األسس الواردة يف النظام األسايس ملجلس التعاون ويف اإلتفاقيات املوقعة 

بينها مبا يف ذلك اإلتفاقية األمنية، واإللتزام باملبادئ التي تكفل عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي من دول املجلس بشكل مبارش 

أو غري مبارش، وعدم دعم كل من يعمل عىل تهديد أمن وإستقرار دول املجلس من منظامت أو أفراد سواء عن طريق العمل 

األمني املبارش أو عن طريق محاولة التأثري السيايس وعدم دعم اإلعالم املعادي«.

وأضافت الدول الثالث أنها أقدمت عىل هذه الخطوة »بعد مرور أكرث من ثالثة أشهر عىل توقيع اإلتفاقية األمنية من دون إتخاذ 

دولة قطر اإلجراءات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ«302. من جهتها، رّدت قطر ببيان معاكس نفت فيه وجود أي عالقة للخطوة التي 

إتخذتها الدول الثالث ”مبصالح الشعوب الخليجية وأمنها وإستقرارها، بل باختالف يف املواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس 

التعاون«.303 وأضاف البيان أن دولة قطر لن ترّد باملثل – أي بسحب سفرائها – لحرصها »عىل روابط األخوة بني الشعب القطري 

والشعوب الخليجية كافة«.304 وعزا مراقبون السبب الرئييس لهذه األزمة الدبلوماسية إىل دعم قطر املستمر لتيارات اإلخوان 

املسلمني يف دول عدة يف املنطقة، األمر الذي أزعج اإلمارات والسعودية بشكل  خاص نظرًا إىل وجود تيارات معارضة ومتعاطفة مع 

اإلخوان يف هذين البلدين.305 وجاءت ترصيحات وزير الخارجية القطري خالد العطية لتدعم هذه التكهنات، إذ إعترب »أن إستقالل 

السياسة الخارجية لدولة قطر هو، ببساطة، غري قابل للتفاوض«.306

قد تكون األزمة السياسية يف مرص مبثابة القّشة التي قصمت ظهر البعري بالنسبة إىل العالقة املتوترة بني قطر والدول الثالث، بعدما 

حلت حكومة عديل منصور، املدعومة سعوديًا وإماراتيًا وبحرينيًا، مكان حكومة الرئيس املعزول محمد مريس املدعوم قطريًا. و لكن 

عىل الرغم من عزل اإلخوان املسلمني من الحكم والحياة السياسية يف مرص، باعتبارهم منظمة إرهابية من قبل الحكومة املرصية، 
301  “طبيب قطري “يتعرض للرضب” يف سجن إمارايت،” موقع قناة البي يب يس، 29 يونيو 2013

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130628_qatari_uae_prison_beaten.shtml<        
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/03/140305_gulfstates_qatar_envoys.shtml< 2014 302  “سحب سفراء السعودية واإلمارات والبحرين من قطر،” موقع قناة البي يب يس، 5 مارس

>http://tinyurl.com/malslfd< 2013 303  “مجلس الوزراء: ال عالقة لخطوة السعودية واإلمارات والبحرين مبصالح الشعوب الخليجية،” وكالة أنباء قطر، 5 مارس
304  املصدر نفسه

http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/21791d6e-e255-4043-< 2014 305  “قراءة مرصية يف قرار سحب “السفراء الثالثة” من قطر،” موقع قناة الجزيرة، 6 مارس
>a361-47a644cb3ffb

>http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA290BR20140310< 2014 306  “قطر تقول بان سياساتها الخارجية غري قابلة للتفاوض، وكالة رويرتز،” 10 مارس

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130628_qatari_uae_prison_beaten.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/03/140305_gulfstates_qatar_envoys.shtml
http://tinyurl.com/malslfd
http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/21791d6e
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA290BR20140310
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إال أن األجهزة اإلعالمية اململوكة قطريًا )أي قناة الجزيرة( ال تزال تدعم هذا التنظيم يف تغطيتها ألحداث مرص، وهو ما قصدته 

الدول الثالث عندما ذكرت جملة »عدم دعم اإلعالم املعادي« يف بيانها. من جهته، علق السفري القطري السابق يف الواليات املتحدة 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل األزمة بالقول إن »هذه الدول تدعم اإلنقالب«، وإن حكومة بالده »لن تساند حكومة أخرى 

تقتل شعبها«.307 وتجدر اإلشارة إىل أن الحكومة املرصية سحبت أيًضا سفريها من الدوحة بعد يوم من سحب الدول الخليجية 

الثالث سفراءها، مام قد يعطي مصداقية للتكهنات حول محورية املسألة املرصية يف الخالف الخليجي – الخليجي.308 ومتثل هذه 

األزمة الدبلوماسية بني طرفيها املنضويني يف منظومة دول املجلس ثاين رضبة ملرشوع الوحدة الخليجية، بعد أن رصحت سلطنة 

عامن رسميًا، قبل بضعة أشهر، بأن ال نية لديها للمشاركة يف اإلتحاد الخليجي. وبهذا تبّددت آمال داعمي مرشوع الوحدة باستبدال 

منظومة مجلس التعاون بكيان سيايس أكرث مركزية مع تقلّص عدد الدول املساندة له.

مبادرات المجتمع المدني

عىل مستوى الحياة املدنية، مل يسجل عام 2013 بروز أي تحرك مؤثر. واستمر تأثري قانون الجمعيات الحايل يف إعاقة إنشاء 

جمعيات سياسية أو نقابية أو مهنية. وكان األبرز يف هذا العام إستمرار لقاءات األثنني يف مجلس الدكتور عيل خليفة الكواري التي 

انطلقت عام 2011 تجاوبًا مع حراك الشارع العريب. وقد أمثرت هذه اللقاءات إصدار كتاب »الشعب يريد اإلصالح يف قطر أيًضا« 

الذي منعت السلطات تداوله )مقدمة الكتاب متوفّرة عىل الرابط التايل يف الهوامش(.309 ويف دورته الثانية، تناول لقاء االثنني بعض 

املواضيع الشائكة كتلك املتعلقة بالسياسات التعليمية يف قطر، واإلنفاق العام عىل الرياضة واملتاحف وغريها. كام تضّمنت إحدى 

أوراقه تصوًرا سياسيًا ملا ميكن أن يشكل »هبوطًا آمًنا« ينتشل الوطن »من واقع معاش تتعرض فيه الدولة إىل تحديات مصريية«310 

أفرزتها السياسات الحالية، كام تشري الورقة. وتواصلت بعض التحركات الشبابية، ويف صدارتها تحركات مجموعة ”شباب قطر ضد 

التطبيع« التي إستمرت يف كشف ومناهضة حاالت التطبيع املتزايدة يف قطر مع الكيان الصهيوين، ال سيام يف املجال الريايض. 

فعىل سبيل املثال، كشفت هذه املجموعة عن مشاركة سبّاحني إرسائيليني يف بطولة العامل للسباحة التي أقيمت يف الدوحة يف 

شهر أكتوبر. وقد أثار رفع العلم اإلرسائييل يف املسبح األوملبي، حيث أقيمت البطولة، إستهجان قطاعات واسعة من الشعب 

القطري أمثرت حملة واسعة يف وسائل التواصل اإلجتامعي مطالبة بإزالة العلم. ووّجهت مجموعة »شباب قطر ضد التطبيع«، 

إثر ذلك، خطابًا عرب صفحتها يف الشبكة العنكبوتية إىل رئيس اإلتحاد القطري للسباحة تطالبه فيه »بإزالة علم الكيان الصهيوين 

وإنهاء إستضافة الالعبني اإلرسائيليني واإلمتناع عن دعوتهم إىل أي فعالية مقامة يف املستقبل«311. وقد أوضح بعض املغرّدين 
307  ”3 Gulf Countries Pull Ambassadors From Qatar Over Its Support of Islamists,“ The New York Times, 3 March 2014 
 >http://www.nytimes.com/2014/03/06/world/middleeast/3-persian-gulf-states-pull-ambassadors-from-qatar.html<
308  ”Egypt Pulls Ambassador From Qatar,“ The New York Times, 4 March 2014 
 >http://www.nytimes.com/2014/03/07/world/middleeast/egypt-withdraws-ambassador-from-qatar.html?_r=0<

>http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/itroduction-monday-book1.pdf< :309  لتحميل املقدمة من الكتاب، أنظر
310  عيىس شاهني الغانم، دولة قطر: هل من سبيل إىل هبوط آمن؟، 22 أبريل 2013.

>http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/ys_lgnm-hl_mn_hbwt_amn.pdf<       
311  Khalil Al Jaber, ”Open Letter to Qatar Swimming Association,“ Qatar Youth Opposed to Normalization, 20 October 2013 >http://qayon.blogspot.com/2013/10/open-letter-to-qatar-

swimming.html<

http://www.nytimes.com/2014/03/06/world/middleeast/3-persian-gulf-states-pull-ambassadors-from-qatar.html
http://www.nytimes.com/2014/03/07/world/middleeast/egypt-withdraws-ambassador-from-qatar.html?_r=0
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/itroduction-monday-book1.pdf
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/ys_lgnm-hl_mn_hbwt_amn.pdf
http://qayon.blogspot.com/2013/10/open-letter-to-qatar-swimming.html
http://qayon.blogspot.com/2013/10/open-letter-to-qatar-swimming.html
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القطريني الحًقا، بالصور، أن العلم أُزيل فعاًل، لكنه عاد ورفع داخل املسبح األوملبي إثر فوز سبّاحة إرسائيلية باملركز الثاين يف إحدى 

املسابقات.312 كام أرشفت مجموعة ”شباب قطر ضد التطبيع« عىل تنظيم أسبوع مقاومة اإلحتالل والفصل العنرصي اإلرسائييل 

الثاين يف الدوحة والذي تنّوعت أنشطته بني ندوات ومحارضات ومعارض فنية، ومتت فيه إستضافة عدد كبري من الناشطني الدوليني 

املناهضني للصهيونية.313

ضغط دولي في شأن العمال الوافدين

أشارت تقارير دولية إىل أن استعدادات قطر إلستضافة كأس العامل تكبدت خسائر برشية كبرية، مع وفاة 900 عامل وافد ممن 

يعملون يف مشاريع البنية التحتية الضخمة، بسبب تردي أوضاع العمل التي ُشبهت بـ«العبودية املعارصة«. وحّذر إتحاد النقابات 

الدويل من أن هذه املشاريع قد تودي بحياة 4000 عامل إن مل يتم تدارك األمر من قبل الجهات الرسمية.314 ومبا أن جميع مصادر 

التقارير الواردة غربية، كصحيفة الغارديان الربيطانية التي إهتمت بهذه القضية بشكل خاص، متبوعة بصحف أخرى ومنظامت 

حقوقية كمنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، إتهم رئيس اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان هذه الجهات باستهداف قطر 

بشكل  ممنهج، ووصف معّدل الوفيات يف صفوف العامل بأنه »طبيعي«.315ويُذكر أن السفارة الهندية يف الدوحة علّقت رسميًا عىل 

هذه التقارير، فقللت بدورها من شأنها، مكّررة ما قالته املنظمة الحقوقية القطرية بأن نسبة الوفاة طبيعية نظرًا إىل العدد الكبري 

من العامل الوافدين الذين يعملون يف قطر.316

ومل تقترص اإلنتقادات عىل عدد الوفيات فقط، بل طالت أيًضا املعاملة والظروف التي يعيشها العامل، ومنها إتهامات بالحرمان من 

األجر يف بعض األحيان، وتطبيق نظام »الكفالة« الذي يقتيض يف كثري من األحيان تسليم جوازات العامل إىل صاحب العمل، مام قد 

يربط العامل بأصحاب العمل قرسيًا، ويحول دون ترك العامل لوظيفته يف حالة عدم الرضا، إضافة إىل تديّن مستوى األجور وعدم 

توفري الحامية الالزمة من مخاطر العمل.317من جهتها، رّدت الحكومة القطرية عىل هذه اإلنتقادات املتكررة بالتعهد بإجراء تحقيق 

يف أوضاع العامل الوافدين، وأعلنت اللجنة العليا لـ »قطر 2022« بأنها ُصدمت بالصور واملشاهد التي تناقلتها وسائل اإلعالم، 

وخاصة التقارير التي نرشتها صحيفة الغارديان، محاولة تطمني املراقبني اإلعالميني بأن لصحة العامل وسالمتهم وكرامتهم أهمية 

قصوى لدى املسؤولني القطريني.318

>http://tinyurl.com/msjggbz< 2013 312  “معاريف: تلفزيون قطر أخفى هوية إرسائيلية فازت يف السباحة،” موقع قناة العربية، 22 اكتوبر
>http://qayon.blogspot.com/2013_05_01_archive.html< 2013 313  “ملخص فعاليات أسبوع مقاومة األحتالل والفصل العنرصي اإلرسائييل الثاين يف الدوحة،” مدونة شباب قطر ضد التطبيع،14 مايو

314  Rose Eveleth,“More Than 900 Workers Have Already Died Building Qatar’s World Cup Infrastructure,“ Smithsonian Magazine, 13 March 2014 
 >http://www.smithsonianmag.com/smart-news/over-900-workers-have-already-died-building-qatars-world-cup-facilities-180950088/?no-ist<
315  ”Qatar official says worker death rate normal,“ Al Jazeera English, 19 February 2014 
 >http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/02/qatar-official-says-worker-death-rate-normal-20142181886988990.html< 
316  ”Indian worker death rate in Qatar ‘normal’,“ BBC, 19 February 2014 >http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26260765<
317  ”Qatar: End corporate exploitation of migrant construction workers,“ Amnesty International, 17 November 2013 
 >http://www.amnesty.org/en/news/qatar-end-corporate-exploitation-migrant-construction-workers-2013-11-17<
318  ”Qatar investigating treatment of world cup workers,“ The Daily Star, 27 September 2013 >http://dailystar.com.lb/Sports/Football/2013/Sep-27/232708-qatar-investigating-

treatment-of-world-cup-workers.ashx<

http://tinyurl.com/msjggbz
http://qayon.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
http://www.smithsonianmag.com/smart-news/over
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/02/qatar-official-says-worker-death-rate-normal-20142181886988990.html
http://www.bbc.com/news/world
http://www.amnesty.org/en/news/qatar
http://dailystar.com.lb/Sports/Football/2013/Sep-27/232708-qatar-investigating-treatment-of-world-cup-workers.ashx
http://dailystar.com.lb/Sports/Football/2013/Sep-27/232708-qatar-investigating-treatment-of-world-cup-workers.ashx
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2.9 التطورات السياسية في الكويت

من سامت العمل السيايس الكويتي تكّرر األحداث مع إختالف التفاصيل والشخصيات. فقد شهدت سنة 2013 إبطااًل آخر ملجلس 

األمة مع رحيل حكومة وتويَل أخرى إدارة البالد. فيام تواصلت املحاكامت لبعض املغرّدين والسياسيني، وإستمر الجدل حول 

األخطار املالية املحدقة مبيزانية الدولة. ومل يبُد أن هناك أي بوادر لرؤية جديدة أو تغيري جذري يخرج البلد من أزماته املتكررة.

السلطة التنفيذية

إستمر الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح عىل رأس الحكومة الكويتية. وكام هي الحال مع الحكومات السابقة، مل يُكتب لحكومة 

ديسمرب 2012 حياة طويلة، فقّدمت إستقالتها وُشّكلت حكومة جديدة بعد إنتخابات مجلس األمة التي أُجريت أواخر شهر 

يوليو، إثر إبطال املجلس السابق من قبل املحكمة الدستورية. أداء الحكومة مل يختلف كثريًا عن السابق، ورمبا حال قرص املدة 

واملشاكل املزمنة دون إدخال أي إصالحات جذرية كان ميكن أن ترتك أثرًا أو بصمة عىل الساحة املحلية.

ومن أبرز اإلنتقادات التي ُوجهت إىل العمل الحكومي يف الكويت غياب التخطيط ألهم املشاريع، مثل خطة التنمية التي كانت 

محل إنتقاد املجلس السابق. فقد رصح وزير املالية الشيخ سامل العبدالعزيز الصباح، يف شهر أكتوبر، بأن الخطة أُعّدت عىل أسس 

غري صحيحة، وأن الحكومة يف طور إعداد خطة جديدة ليتم تطبيقها يف بداية شهر أبريل من سنة 319.2014

إىل جانب ذلك، إفتقرت الحكومة إىل القدرة عىل تطبيق بعض السياسات التي تراها رضورية، مثل ترشيد اإلنفاق وتخفيف إعتامد 

املواطنني عىل الحكومة، وذلك بسبب الضغوط النيابية والشعبية. وكان ذلك جليًا يف بعض القضايا مثل سياسة الدعم الحكومي 

ورفع أسعار بعض الخدمات والسلع املقدمة للمواطنني. ترصيحات الوزراء املتناقضة حول هذه املواضيع كشفت ترّدد الحكومة يف 

اإلقدام عىل بعض هذه الخطوات التي كان يُنظر إليها حكوميًا عىل أن من شأنها ترتيب أوضاع الكويت املالية وتحصني اإلقتصاد 

أمام أي هزّات أو تقلبات يف سوق النفط العاملية. ففيام رصح وزير املالية لصحيفة »الراي«، يف شهر فرباير، بأن ليس لدى الحكومة 

أي نية لرفع أسعار الخدمات،320 عاد، بعد شهرين، ليشدد عىل نية الحكومة رفع أسعار بعض الخدمات للتخفيف عن امليزانية 

وتعزيز املدخول غري النفطي للدولة. لكنه أكد للمجلس أن الزيادات لن تشمل بعض الخدمات األساسية كالكهرباء واملاء.321 فيام 

كشف الحساب الختامي للسنة املالية 2012 - 2013 عن إرتفاع دعم الكهرباء بنحو 757 مليون دينار ليصل إىل 2.809 مليار 

دينار.322
>http://www.aljarida.com/news/index/2012628286< 2007 319  “‘خطة التنمية‘ غري صحيحة،” صحيفة الجريدة، 2 يونيو

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=392016< 2013 320  “الشاميل لـ “الراي”: ال نية حالياً لرفع رسوم الخدمات،” صحيفة الراي، 23 فرباير
>http://www.aljarida.com/news/index/201259634< 2013 321  “الشاميل لـ الجريدة: سنزيد الرسوم،” صحيفة الجريدة، 12 ابريل

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=458617< 2013 322  “3 مليارات دينار... وقود محطات الكهرباء يف عام،” صحيفة الراي، 10 ابريل

http://www.aljarida.com/news/index/2012628286
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=392016
http://www.aljarida.com/news/index/201259634
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=458617
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 وإرتفع سقف الطرح عندما رصح رئيس الوزراء، خالل تقدميه برنامج عمل حكومته الجديدة يف شهر أكتوبر، بأن دولة الرفاه 

اإلجتامعي التي تعّود عليها املواطن الكويتي غري قابلة لإلستمرار. ويف الجلسة نفسها، حّذرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة 

الدولة لشؤون مجلس األمة روال دشتي من إستمرار تديّن أسعار الخدمات والسلع، ومن إحتامل وقوع عجز يف امليزانية يف السنوات 

املقبلة.323 ولكن رسعان ما إنهالت اإلنتقادات النيابية والسياسية عىل هذه الترصيحات. فقد طالب رئيس مجلس األمة األسبق 

أحمد السعدون برحيل الحكومة، محّذًرا من تفكيك الكويت وتسليمها إىل مجموعة متنفذين عىل حد زعمه.324 أما النائب راكان 

النصف فأشار إىل صحة الترصيح من الناحية العلمية وتناقضه مع الواقع، إذ كيف للحكومة أن تحّذر من زوال دولة الرفاه يف 

الوقت الذي يتم فيه إقرار املزيد من املقرتحات ذات الكلفة املالية العالية.

الحكومة أملحت أيًضا، عن طريق وزير املالية الشيخ سامل العبدالعزيز الصباح، إىل نيتها دراسة فرض رضائب عىل دخل الرشكات 

املحلية أسوة بالرشكات األجنبية التي تبلغ نسبة رضيبة دخلها الـ %15. الخبري اإلقتصادي جاسم السعدون لفت إىل صعوبة تنفيذ 

هذا املقرتح لعدم قدرة الحكومة عىل الدفع به من الناحية السياسية.325 محلل صحيفة »القبس« اإلقتصادي كان له أيًضا رأي 

مشابه، حيث أشار إىل تضارب ترصيحات الوزراء حيال هذا املوضوع. فوزيرة الدولة لشؤون التنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس 

األمة روال دشتي نفت أمام مجلس األمة، يف أوائل شهر ديسمرب، وجود أي مخططات لفرض أية رضائب. فحري بالحكومة، بحسب 

املحرر، أن تتخذ إجراءات حازمة لوقف الهدر وتحصيل املستحقات والرسوم املتأخرة قبل أن تفكر يف اإلقدام عىل هذه الخطوة 

املهمة.326

الحكومة كانت لها محاوالت لكبح جامح بعض املطالب النيابية ذات الصبغة الشعبية التي تستنزف، يف رأيها، الكثري من املوارد 

املالية. ومن أبرز القضايا التي ناقشها املجلسان، املبطلة واليته ومجلس يوليو 2013، القضية الجديدة - القدمية: إسقاط فوائد 

القروض. إذ ال تزال الحكومة متمّسكة مبوقفها الرافض مقرتح إسقاط فوائد القروض لتكلفته املالية الباهظة ولغياب العدالة. 

الوزير مصطفى الشاميل أوضح أمام املجلس املبطل، يف شهر يناير، أن صندوق املعرّسين ساعد يف تسوية أوضاع املتعرثين.327 البنك 

املركزي أيًضا أبدى رفضه لتلك املقرتحات إذ مل تطرأ أي تغيريات جذرية يف القضية تستدعي تغيري موقفه.328 لكن الحكومة رسعان 

ما رضخت ملطالب النواب، فأقرّت قانون إنشاء صندوق األرسة الذي سيكلف الخزينة العامة نحو 700 مليون دينار كويتي، ويؤمل 

أن يستفيد منه نحو ستني ألف مواطن. والجدير بالذكر أنه إىل جانب هذا الصندوق، يوجد أيًضا صندوق املعرّسين الذي أنشأته 

>http://www.aljarida.com/news/index/2012629284< 2007 323  “خطة طموحة تواجه التحديات((، صحيفة الجريدة، 2 يونيو
>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=918071&date=29102013< 2013 324  “راكان النصف يف الجامعة: دولة الرفاه ستنتهي.. والحكومة السبب،” صحيفة الفبس، 29 اكتوبر

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=462729< 2013 دولة الرفاه... تحرّك مطالب املعارضة: تعديالت دستورية وصواًل لحكومة منتخبة،” صحيفة الراي، 31 اكتوبر“        
325  “وزير املالية: نحو فرض رضائب عىل الرشكات املحلية،” صحيفة القبس، 17 ديسمرب 2013

 >http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=930392&date=17122013<       
http://www.alqabas-kw.com/Article.< 2013 326  “فرض الرضائب: قبول املبدأ ورفض التوقيت .. وأسئلة عن }تطنيش{ أولويات ضبط الهدر ولجم الفساد،” صحيفة القبس، 18 ديسمرب

>aspx?id=930622&date=18122013
327  “الشاميل لــ القبس: الحكومة حسمت أمرها.. ال إسقاط لفوائد القروض،” صحيفة القبس، 25 يناير 2013

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=852010%20&date=25012013<       
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=392828< 2013 328  “‘املركزي‘ يجّدد رفضه إسقاط فوائد القروض،” صحيفة الراي، 28 فرباير

http://www.aljarida.com/news/index/2012629284
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=918071&date=29102013
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=462729
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=930392&date=17122013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=930622&date=18122013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=930622&date=18122013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=852010%20&date=25012013
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=392828
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الحكومة للغرض نفسه. أما البنك املركزي فحافظ عىل موقفه املتحفظ حيال هذه القضية مبيًّنا أن هذا املقرتح يفتقر إىل العدالة 

وتشوبه بعض األخطاء الفنية.329

إصالح الجهاز اإلداري للدولة

إىل جانب إصالح السياسة املالية، تواجه الحكومة مصاعب عّدة يف إصالح الجهاز اإلداري للدولة الذي يعاين من ترّهل شديد.

ويف محاولة لتحريك املياه الراكدة، أصدر مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف 27 مايو 2013 قراًرا بإحالة شاغيل الوظائف 

اإلرشافية، ممن مىض عىل خدمتهم أكرث من 30 عاًما، عىل التقاعد إعتباًرا من 30 سبتمرب 330.2013 ولكن، كحال العديد من 

القرارات التي إتخذتها الحكومة، كان التطبيق متخبّطًا مام سبّب حرًجا للحكومة نتيجة إصدار بعض القرارات املناقضة. ونظرًا إىل 

غياب التخطيط السليم ملثل هذه القرارات، ستجد الحكومة نفسها أمام متاعب قانونية نظرًا إىل إقدام بعض املسؤولني عىل رفع 

دعاوى بسبب إحالتهم عىل التقاعد قبل إكاملهم السن القانونية للخدمة.331 وحتى كتابة هذه السطور يف منتصف 2014، حكمت 

املحكمة اإلدارية بإلزام مؤسسة البرتول الكويتية بإعادة ثالثة مسؤولني كبار إىل املؤسسة ألنهم مل يصلوا بعد إىل املدة املطلوبة 

للتقاعد.332

إعادة هيكلة الطائر األزرق

الطائر األزرق، أو الخطوط الجوية الكويتية، ضحية أخرى من ضحايا التخبّط اإلداري وضياع الرؤية والرصاع السيايس بني السلطتني 

التنفيذية والترشيعية. فبعد أن كان يرُضب بالناقل الوطني املثل يف الخدمات، أصبحت أخبار تعطّل طائرات الرشكة القدمية متأل 

الصحف، وباتت مادة للتهكم والسخرية. وقد جرت محاوالت إلنعاش الرشكة وإعادة هيكلتها، لكنها رسعان ما إصطدمت بالفشل. 

فبعد إقرار قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، برزت مشكلة تبعية الرشكة. وبحسب أحكام القانون، يتوىّل وزير املواصالت 

تعيني مجلس اإلدارة، فيام تتبع الجمعية العمومية للرشكة الهيئة العامة لإلستثامر التي تتبع هي األخرى لوزارة املالية. وما انفكت 

املسؤولية حول الرشكة يتم التقاذف بها بني الجهات املختلفة.333

329  “الحكومة ترتاجع.. تشرتي القروض فتسقط الفوائد،” صحيفة القبس، 13 مارس 2013
 >http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=863318%20&date=13032013<       

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=882480%20&date=28052013< 2013 330  “مجلس الوزراء: شاغلو الوظائف اإلرشافية بعد 30 عاماً إىل التقاعد،” صحيفة القبس، 28 مايو
331  “70 قيادياً وموظفاً يقاضون الحكومة بسبب االنتقائية،” صحيفة القبس، 25 سبتمرب 2013 

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=910702&date=25092013<       
>http://tinyurl.com/nlnqyoc< 2014332  “‘اإلدارية‘ تعيد شذى الصباح واملضف والهاجري إىل مناصبهم النفطية وتلغي قرار إحالتهم إىل التقاعد،” صحيفة الجريدة، 28 يناير

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=408765< 2013 333 “‘الكويتية‘ ما زالت ’تائهة‘ بني ’املالية‘ و‘املواصالت‘،” صحيفة الراي، 8 مايو

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=863318%20&date=13032013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=882480%20&date=28052013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=910702&date=25092013
http://tinyurl.com/nlnqyoc
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=408765
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مل تقف مشاكل الطائر األزرق عند هذا الحد، بل أخذت األمور منحى آخر مع صدور قرار من وزير املواصالت بوقف رئيس مجلس 

إدارة الخطوط الجوية الكويتية عن العمل بسبب قراره رشاء خمس طائرات مستعملة من رشكة »جت أيرويز« الهندية.334 الوزير 

كشف أن الصفقة أُبرمت من دون تفويض من مجلس اإلدارة، وأن موظًفا واحًدا كان مسؤواًل عن املفاوضات. وأوضح أن قيمة 

الصفقة ستتعدى الرقم املعلن وهو 282 مليون دوالر إذا تم إحتساب تكاليف إعادة الطالء ونفقات إعادة التجديد.335 وتواصل 

الجدل وتبادل اإلتهامات بني األطراف املختلفة حول جدوى الصفقة وأحقيتها وما إذا كان ينبغي إلغاؤها336. ويف الثاين من ديسمرب، 

وقّع مجلس اإلدارة عقًدا آخر مع رشكة »أيرباص« لرشاء 25 طائرة وتأجري 12 أخرى.337 لكن هذه الصفقة مل تسلم أيًضا من 

اإلنتقادات والجدل.338 كام قّرر رئيس مجلس اإلدارة السابق سامي النصف رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير 

املواصالت مطالبًا بإعادته إىل منصبه.339

السلطة التشريعية: مجلس ديسمبر 2012

ال تزال الكويت يف دوامة الحل املتكّرر ملجلس األمة. فقد شهد عام 2013 نهاية حياة أول مجلس أمة منتخب بنظام الصوت 

الواحد والدوائر اإلنتخابية الخمس. وتوجه الكويتيون، مرة أخرى، يف العرش األواخر من شهر رمضان إىل صناديق اإلقرتاع يف ثاين 

تجربة ملرسوم الرضورة الذي عّدل قانون اإلنتخابات، فقلّص األصوات من أربعة إىل صوت واحد فقط.

القوانين الشعبية

مجلس ديسمرب 2012 مل يختلف كثريًا عن املجالس السابقة يف تهافت النواب عىل تقديم املقرتحات الشعبية. ومل يقف طموح 

النواب عند القروض وإسقاط الفوائد فقط، بل توالت اإلقرتاحات لتشمل رشائح أخرى من املجتمع. النائب يعقوب الصانع طالب 

الحكومة برصف هدية مبناسبة شهر رمضان الكريم مقدارها 250 ديناًرا للعاملني الخاضعني لنظام الخدمة املدنية ويف القطاع 

األهيل والنفطي واملسجلني لدى مؤسسة التأمينات االجتامعية.340 وكان للنائب أحمد الري أيًضا نصيب من اإلقرتاحات الشعبية 

عندما تقدم مبقرتح لرفع الحد األقىص لقيمة اإلستمالك والتثمني من 300 ألف دينار إىل نصف مليون.341 وبلغ الكرم الحامتي مداه 

مع النائب عبدالحميد دشتي عندما أعلن توزيع إسرتاحات عىل الحدود الشاملية، مساحة كل منها 5000 مرت مربع، لكل أرسة 

كويتية، إىل جانب توزيع جزء من أرباح النفط نقًدا بالتساوي بني أبناء الشعب الكويتي.342

>http://www.aljarida.com/news/index/2012634260< 2013 334  “الكندري يوقف النصف عن العمل عىل خلفية صفقة الطائرات الهندية،” صحيفة الجريدة، 25 نوفمرب
335  “الكندري يوفّر “كارثة جّوية” عىل املال العام،” صحيفة الراي، 26 نوفمرب 2013

336  “ما “تبون” تحديث األسطول بجديد وال مستأجر.. وال مستعمل،” صحيفة القبس، 27 نوفمرب 2013
>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=925470&date=27112013<       

>http://www.aljarida.com/news/index/2012635652< 2013 ايضا انظر: “مجلس “الكويتية”: تم تضليلنا،” صحيفة الجريدة، 3 ديسمرب       
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=470392< 2013 337  “‘الكويتية‘ توقّع عقد ’إيرباص‘،” صحيفة الراي، 3 ديسمرب

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012635940< 2013 338  “العمري والزلزلة ينتقدان صفقة رشاء طائرات “الكويتية”،” صحيفة الجريدة، 5 ديسمرب
>http://www.aljarida.com/news/index/2012635836< 2013 ايضا انظر: “الكندري: إمتام صفقة الـ 37 طائرة مرشوط مبوافقة هيئة االستثامر،” صحيفة الجريدة، 4 ديسمرب

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=470849< 2013 339  “النصف يقايض املبارك والكندري ويطالب بإعادته رئيساً لـ ’الكويتية‘،” صحيفة الراي،5 ديسمرب
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=412172< 2013 340  “اقرتاح برصف 250 ديناراً “عالوة رمضانية” للموظفني،” صحيفة الراي، 23 مايو

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=409833< 2013 341  “‘الترشيعية‘ أقرّت زيادة الـ 30 يف املئة عىل رواتب املتقاعدين،” صحيفة الراي، 13 مايو
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=403826< 2013 342  “‘دشتي لـ “الراي”: توزيع اسرتاحات لكل أرسة ومبلغ “كاش” سنوياً هبة لكل مواطن من الدولة،” صحيفة الراي، 17 ابريل

http://www.aljarida.com/news/index/2012634260
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=925470&date=27112013
http://www.aljarida.com/news/index/2012635652
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=470392
http://www.aljarida.com/news/index/2012635940
http://www.aljarida.com/news/index/2012635836
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=470849
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=412172
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=409833
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=403826


119

2

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

وكان مجلس األمة قد وافق عىل زيادة القرض اإلسكاين من 70 ألف دينار إىل 100 ألف، لرتتفع الكلفة اإلجاملية للقروض 

اإلسكانية من 182 مليون دينار إىل 354 مليونًا.343 وإزداد عدد املقرتحات الشعبية التي تقّدم بها النواب مع نهاية حياة املجلس، 

فقد طالب النائب خليل الصالح الحكومة بزيادة مكافأة املرأة الكويتية من 350 ديناًرا إىل 559 ديناًرا، وخفض سن اإلستحقاق 

إىل 24 سنة بدل 40 سنة. أما بالنسبة إىل عالوة األوالد، فقد وافق املجلس عىل رفعها من 50 ديناًرا إىل 75 ديناًرا لسبعة أوالد. 

وبلغت تكلفة هذه الزيادة 825 مليون دينار.344 وبلغ إجاميل تكلفة إقرتاحات النواب 4 مليارات دينار. ففي جدول أعامل آخر 

جلسة للمجلس املبطل، تم النظر يف عدة مقرتحات من بينها: زيادة بدل اإليجار التي ستكلف 345 مليون دينار، وزيادة العالوة 

اإلجتامعية التي قدرت بـ 580 مليون دينار، وصندوق للدراسة يف الخارج بقيمة 50 مليون دينار. وقد أبلغت الجهات الحكومية 

النواب رفضها التام لبعض املقرتحات نظرًا إىل تكلفتها املالية املرتفعة.345

تعديل قانون المديونيات الصعبة

إىل جانب اإلقرتاحات الشعبية، تقدم بعض النواب بطلب لتعديل قانون املديونيات الصعبة الذي كاد أن يطويه الزمن يف خضّم 

األحداث املتسارعة.346 وكان من املستغرب فعالً أن يعيد املجلس، بعد هذه الفرتة الطويلة، فتح هذا امللف، خصوًصا أن تكلفة 

املقرتح ستكون عالية مقارنة مع العدد القليل من املواطنني الذين سيستفيدون منه. ولعله من املفيد إعطاء نبذة قصرية عن هذا 

القانون الذي أُقّر قبل عرشين عاًما تقريبًا، ويف ظل ظروف إستثنائية عاشتها الكويت بعد تحريرها من اإلحتالل العراقي. يعود 

تاريخ هذا القانون إىل عام 1986، وقد أصدرته الحكومة يف محاولة لحل ما تبّقى من كارثة إنهيار سوق األسهم غري الرسمية، أو 

ما عرف حينها بـ »أزمة سوق املناخ«. وأُضيفت إليه الحًقا الديون غري القابلة للتحصيل بسبب الغزو العراقي. وقد قامت الحكومة، 

بحسب تقرير الشال األسبوعي، برشاء املديونيات الصعبة التي بلغت 6267 مليون دينار كويتي، وتم إصدار سندات بقيمة 

5505 ماليني دينار كويتي حينها. وأصدر مجلس األمة القانون رقم 41/93 املتعلق بتحصيل تلك الديون ليحل مكان املرسوم 

السابق الذي صدر بعد تحرير الكويت وقبل إنتخابات مجلس األمة.347 وتضّمن تقرير لجنة الشؤون املالية الذي قدم إىل مجلس 

األمة أثناء مداوالت القانون يف شهر أبريل 1993 أرقاًما مشابهة، حيث وصلت الديون إىل 5.9 مليار دينار كويتي موزّعة عىل 

9546 شخًصا. وقد بنّي التقرير أن %4 من مجموع الدائنني يصل إجاميل مديونياتهم إىل %75 من إجاميل الديون، أو ما يعادل 
4416 مليون دينار كويتي.348

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=408759< 2013 343  “25 يف املئة زيادة عىل رواتب املوظفني املدنيني غري املستفيدين من الكوادر،” صحيفة الراي، 8 مايو
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=414720< 2013 344  “559 ديناراً لكل كويتية ال تعمل اعتباراً من سن الـ 24،” صحيفة الراي، 3 يونيو

>http://www.aljarida.com/news/index/2012606567< 2013 345  “نواب يدشنون حمالتهم االنتخابية بقوانني كلفتها 4 مليارات دينار،” صحيفة الجريدة، 9 يونيو
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=401694< 2013 346  “‘الترشيعية‘: رحمة باملفلسني،” صحيفة الراي، 8 ابريل

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=72292&issue<2000 347  “‘الشال‘ يتوقع خسارة الكويت 18.7 مليار دوالر بعد سداد املديونيات الصعبة،” صحيفة الرشق االوسط، 2 سبتمرب
 >no=7949#.U0Mvk6iSxe

348  صحيفة األنباء، 21/4/1993، من أرشيف الصحافة املوجود يف مركز دراسات الخليج وشبه الجزيرة العربية يف جامعة الكويت.

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=408759
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=414720
http://www.aljarida.com/news/index/2012606567
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=401694
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=72292&issueno=7949#.U0Mvk6iSxe
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=72292&issueno=7949#.U0Mvk6iSxe
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تقرير الشال األسبوعي كان قد إستبق النواب، وحّذر من إدخال تعديالت عىل القانون »السيئ الصيت« عىل حد وصف التقرير. 

وحّذر من أن يشّكل إقرار قانون صندوق األرسة مدخاًل إىل تعديل قانون املديونيات الصعبة ليفتح الباب عىل مرصاعيه أمام 

مطالبات بقوانني مشابهة يف املستقبل.349 الكاتب وليد عبدالله الغانم إستهجن يف مقالة مطالب بعض النواب بتعديل هذا القانون 

ألن ذلك سيكلّف الدولة مبالغ مليارية عىل حد وصفه.350 الهيئة العامة لإلستثامر رفضت تعديل القانون بحجة أن اإلقرتاحات 

تناقض املبادئ الدستورية املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص، وحّذرت من أن هذه التعديالت ستتسبّب يف رفع العديد من الدعاوى 

القضائية ضد الهيئة ووزارة املالية من قبل العمالء الذين التزموا يف السابق برشوط السداد.351 ومل تشذ الحكومة عن رأي الهيئة، 

فقد رفضت هي األخرى املقرتح مبيّنة للسلطة الترشيعية أن أصول املفلسني حتى 31 ديسمرب 2012 بلغت 570 مليون دينار لـ 

670 مفلًسا.352

يف حياة املجلس القصرية، قُّدمت أربعة إستجوابات مل يصعد فيها أي وزير إىل املنصة. ففي جلسة الخامس من فرباير، قدم النائب 

سيد حسني القالف إستجوابه إىل وزير املواصالت املهندس سامل األذينة. اإلستجواب كان من محور أول ركّز عىل تعيينات بعض 

املسؤولني املدانني من قبل بعض لجان التحقيق، أما املحور الثاين فكان حول بعض املخالفات التي وّجه حولها أسئلة برملانية. وقد 

تم إدراج اإلستجواب يف جلسة 19 فرباير.353 اإلستجواب الثاين قدمه النائب فيصل الدويسان إىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وتضمن محورين: األول حول التعاقد مع رشكة إرسائيلية، والثاين حول مخالفات يف قبول 

طلبة الدفعة الـ 42 يف أكادميية سعد العبدالله للعلوم األمنية وأسلوب الوزير يف إدارة الوزارة.354 إستجوابا وزيري النفط واملالية 

واجها املصري نفسه عندما قّرر املجلس، يف جلسته املنعقدة يف 5 مارس، تأجيلها ملدة أربعة اشهر. وقد وعد حينها رئيس مجلس 

األمة عيل الراشد »بالرتكيز عىل املرشوعات والقوانني التي تصب يف صالح املواطنني بشكل مبارش«.355

وأعلن النائب نارص املري، يف جلسة 12 مايو، تقديم إستجواب إىل وزير النفط هاين حسني حول غرامة »الداو كيميكال.« النائب 

صفاء الهاشم قّدمت أيًضا إستجوابًا شاركها فيه النائب الدكتور يوسف الزلزلة للنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ 

أحمد الحمود. وانتقدت الهاشم الحمود واصفة إياه بأن »هذا الرجل صار رمزًا لعدم األمن واألمان«. إنتهى املطاف يف إستجواب 

وزير النفط بتقدميه استقالته بتاريخ 26 مايو، ويومها أبدى الوزير حسني تحفظه عىل صعود املنصة »يف إستجواب معروفة نتيجته 

ومعّدة سلًفا«. مصادر قريبة من وزير النفط أشارت إىل أن اإلستجواب كان موجًها إىل شخص الوزير، بدليل أن قضية ))الداو(( 

349  “‘الشال‘: نخىش أن يكون “األرسة” مدخاًل لتعديل قانون املديونيات الصعبة،” صحيفة الجريدة، 7 ابريل 2013
 >http://tinyurl.com/oz8wfr6<       

350  “‘بهلواين‘.. وليد الغانم واصفاً تعديل قانون املديونيات الصعبة،” صحيفة اآلن اإللكرتونية، 27 ابريل 2013
>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=140068<       

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=402812< .2013 351  “‘اإلستثامر‘ ترفض تعديل “املديونيات الصعبة”: إهدار للمبادئ الدستورية،” صحيفة الراي، 13 ابريل
352  “الحكومة رفضت التعديالت عىل “املديونيات الصعبة”،” صحيفة الراي، 6 مايو 2013

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=408264<       
>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=854988%20&date=06022013< 2013 353  “املجلس أقّر التأمني ضد البطالة وهيئة القوى العاملة والتعديالت عىل قانون العمل األهيل،” صحيفة القبس، 6 فرباير

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=389227< 2013 354  “فيصل الدويسان يستجوب وزير الداخلية مبحورين: التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوين عىل الكويت،” صحيفة الراي، 10 فرباير
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=394223< 2013 355  “استجوابا الرتكيت والشاميل تأجال 4 أشهر ورئيس الحكومة يأمل بتوافق حكومي ــ نيايب لحل مشكلة فوائد القروض،” صحيفة الراي، 6 مارس

http://tinyurl.com/oz8wfr6
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=140068
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=402812
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=408264
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=854988%20&date=06022013
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=389227
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=394223
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حدثت قبل توليه املنصب الوزاري.356 الشيخ أحمد الحمود طلب من املجلس إحالة إستجوابه إىل لجنة الشؤون الترشيعية لدراسة 

املخالفات الدستورية التي وجدت يف صحيفة اإلستجواب.357 هذا اإلجراء أثار إمتعاض بعض النواب، فابتهل النواب سيد حسني 

القالف ويوسف الزلزلة وفيصل الدويسان إىل املوىل عّز وجل أن يحل املجلس بسبب عدم متكينهم من مامرسة حقوقهم الدستورية 

يف محاسبة الوزراء.358 ورسعان ما تحققت أمانيهم. فبعد أقل من شهر حكمت املحكمة الدستورية يف 16 يونيو بإبطال مجلس 

األمة. 

إبطال مجلس ديسمبر 2012

أنظار العديد من الكويتيني واملهتمني بالشأن السيايس الكويتي كانت شاخصة نحو املحكمة الدستورية التي أصدرت حكمها يف 16 

يونيو 2013 بإبطال مجلس األمة. املحكمة قبلت طعن املواطن أسامة الرشيدي وسلّطت الضوء يف منطوق حكمها عىل دستورية 

مرسوم الرضورة الذي عّدل نظام اإلنتخاب بتقليص عدد األصوات من أربعة إىل صوت واحد فقط، وعىل مرسوم الرضورة الذي أنشأ 

اللجنة الوطنية العليا لإلنتخابات. ويف ما يتعلّق مبرسوم الرضورة الذي قلص األصوات، رأت املحكمة أن »هذا التعديل جاء تحقيًقا 

للمصلحة الوطنية التي تعلو فوق كل إعتبار«. وذكرت يف حيثيات الحكم أن نظام الصوت الواحد معمول به يف العديد من الدول 

الدميوقراطية إلعطاء املزيد من الفرص لتمثيل األقليات. أما بالنسبة إىل مرسوم إنشاء اللجنة العليا لإلنتخابات، فقد رأت املحكمة 

أنه ال توجد أية رضورة إلصدار ذلك املرسوم، واستطردت قائلة: »كام أنه ال ميكن تصّور أن مصلحة الدولة العليا هي التي دعت 

إىل إصداره، عىل نحو ما جاء باملذكرة اإليضاحية لهذا املرسوم. إذ أن املصلحة العليا أعظم شأنًا وأعىل قدًرا من أن تختزل يف محض 

إنشاء لجنة تحقيق للمزيد من النزاهة والشفافية يف اإلنتخابات«.359

إنتخابات مجلس يوليو 2013

إنطلقت بورصة الرتشيحات فور صدور املرسوم األمريي رقم 158 لدعوة الناخبني وفتح باب الرتشح. قامئة املرشحني ضمت عدة 

نواب سابقني يف املجلس املبطل واملجالس النيابية السابقة، من بينهم نواب عارضوا اإلنتخابات األخرية. وشهدت اإلنتخابات أيًضا 

عودة بعض ممثيل طبقة التجار وحلفائهم من التيارات الوطنية الذين قاطعوا اإلنتخابات السابقة مثل مرزوق الغانم، عبدالله 

الرومي، فيصل الشايع، وسمي خالد الوسمي ومحمد العبدالجادر. كام شهدت اإلنتخابات دخول راكان النصف ألول مرة يف السباق 

اإلنتخايب، وهو ينتمي إىل الجيل الجديد من طبقة التجار، وقد دخل املعرتك السيايس عن طريق عضويته يف املكتب التنفيذي يف 

التحالف الوطني الدميقراطي ألربع دورات متتالية من 2006 إىل 360.2013
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413120< 2013 356  “هاين حسني رفض املساومة... واستقال،” صحيفة الراي، 27 مايو

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413561< 2013 357  “املجلس والحكومة طويا “األزمة الطارئة”: استجواب الحمود إىل... “الترشيعية”،” صحيفة الراي، 29 مايو
358  “نواب: إلهي حل هذا املجلس،” صحيفة الجريدة، 29 مايو 2013

 >http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/06/17/14386.pdf< :359  لتغطية كاملة حول حكم الدستورية انظر
>http://www.rakanalnusif.com/index.php/resume< 360  السرية الذاتية لراكان النصف

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413120
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413561
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/06/17/14386.pdf
http://www.rakanalnusif.com/index.php/resume
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وقد بنى بعض املرشحني موقفهم يف الرتشح بعد صدور حكم املحكمة الدستورية. فالنائب مرزوق الغانم أعلن أنه ترشح بعد أن 

حّصنت املحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، وإلميانه التام بأن الخطوة املقبلة هي اإلصالح من قاعة عبدالله السامل. وماثله 

يف الرأي أيًضا النائب السابق رياض العدساين الذي أنهى مقاطعته السياسية بعد صدور الحكم.361

»القبائل« أيًضا قّررت املشاركة، وأبرز ما ميّز مشاركتها هو عزوف بعضها عن إجراء إنتخاباتها الفرعية. فقبيلة العجامن يف الدائرة 

الخامسة قررت عدم إجراء مشاوراتها تاركة األمر ألبناء القبيلة إلختيار ممثليهم.362 أما يف قبيلة العوازم، فقد كانت هناك آراء 

متباينة إلجراء هذه الفرعيات بني مساند وبني من ترك الحرية للناخبني لإلدالء بأصواتهم يوم اإلنتخابات.363 وقد رّصح الشيخ 

فالح بن جامع لجريدة »الراي« بأنه ضد الفرعيات والتشاوريات »ألنها ال تفرز الشخص املطلوب يف معظمها«.364 أما بالنسبة 

إىل الشخصيات السياسية الشيعية، فقد أعلن نيته الرتّشح كّل من النواب السابقني: عدنان عبدالصمد، أحمد الري، الدكتور خليل 

عبدالله، صالح عاشور، خليل الصالح، فيصل الدويسان والدكتورة معصومة املبارك.

كام كانت هناك بوادر إنقسام بني أعضاء املعارضة. فقد أعلن 27 منهم معارضتهم لإلنتخابات النيابية يف بيان مقاطعة وقعوا عليه 

باستثناء محمد هايف املطريي وعامر العجمي وأحمد بن مطيع العازمي والصيفي مبارك الصيفي ومناور نقا العازمي.365

وقد كرث يف هذه اإلنتخابات الحديث عن إستعامل املال السيايس لتغيري مسار اللعبة السياسية والتحكم يف مخرجات صناديق 

اإلقرتاع. وسائل اإلعالم مثل جريدة »الجريدة« كانت من بني الذين سلطوا الضوء عىل مثل هذه الظاهرة. ففي 7 يوليو نرشت 

»الجريدة« تحقيًقا عىل صدر صفحتها عنوانه: »صندوق مليوين للسيطرة عىل املجلس والحكومة«. وإدعت وجود ميزانية مرصودة 

لهذا الصندوق قّدرتها بثالثة عرش مليون دينار كويتي، ساهم فيها أعضاء متنفذون وشخصيات سياسية عىل حد زعم الصحيفة. 

وأشارت »الجريدة« أيًضا، يف املقالة نفسها، إىل رصد خمسة ماليني دينار إلنتخابات الرئاسة، ولفتت إىل أن من أهداف الصندوق 

السيطرة عىل تشكيل مجلس الوزراء املقبل عرب الدخول يف مفاوضات مع رئيس الوزراء عن طريق النواب املدعومني واملطالبة 

بست حقائب وزارية.366 وقد ُحّولت قضية الصندوق املليوين املزعوم إىل النيابة العامة، وزّودت اإلدارة العامة للمباحث الجنائية 

النيابة باملزيد من األدلة حول هذا املوضوع.367

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=421835< 2013 361  “مرزوق الغانم: لن أيأس من وطني... واإلصالح من خالل قاعة عبدالله السامل،” صحيفة الرأي، 2 يونيو
>http://www.aljarida.com/news/index/2012609797< 2013 362  “بورصة إعالنات الرتشح تنطلق،” صحيفة الجريدة، 27 يونيو

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=422144< 363  “االنتخابات عىل... الحامي،” صحيفة الراي، 3 يونيو
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=440991<2013 364  “فالح بن جامع لـ “الراي”: أنا ضد “الفرعيات” و”التشاوريات”،” صحيفة الراي، 27 يوليو

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=419905<2013 365  “الغالبية أعلنت رسميًا مقاطعة اإلنتخابات يف بيان مل يوقعه هايف وبن مطيع والصيفي ونقا وعامر العجمي،” صحيفة الراي، 24 يونيو
>http://www.aljarida.com/news/index/2012611509< 2013 366  “صندوق “مليوين” للسيطرة عىل املجلس والحكومة،” صحيفة الجريدة، 7 يوليو

>http://www.aljarida.com/news/index/2012614104< 2013 367  “‘الصندوق املليوين‘ يف مرمى الداخلية والنيابة،” صحيفة الجريدة، 22 يونيو

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=421835
http://www.aljarida.com/news/index/2012609797
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=422144
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=440991
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=419905
http://www.aljarida.com/news/index/2012611509
http://www.aljarida.com/news/index/2012614104


123

2

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

نتائج إنتخابات مجلس يوليو 2013

بلغت نسبة املشاركة، بحسب البيانات الرسمية املقدمة من وزارة اإلعالم، %52.4 مقارنة بـ %40.3 يف املجلس املبطل السابق. 

لكنها أقل من نسبة املشاركة يف املجلس املبطل األول والتي وصلت إىل %59.5. وُسّجلت أعىل نسب مشاركة يف الدائرة الثانية، 

حيث صّوت %58.5 من الناخبني، تليها الدائرة األوىل بنسبة تصويت بلغت %58.1، فيام ُسّجلت أقل نسبة تصويت يف الدائرة 

الخامسة حيث بلغت 368.48.3%

أبرز العائدين إىل مجلس األمة كان بعض الشخصيات املحسوبة عىل التيار الوطني مثل النائب السابق فيصل الشايع ومرزوق 

الغانم. وشهد املجلس أيًضا فوز النائب راكان النصف ألول مرة، وهو من النواب الذين ميثلون جيل الشباب. ولكنه مل يكن الشاب 

الوحيد يف املجلس. فقد فاز إىل جانبه عدد من املرشحني الشباب مثل الدكتور عبدالكريم الكندري وأسامة الطاحوس الذي أُسقطت 

عضويته الحًقا من قبل املحكمة الدستورية بعد إعادة فرز صناديق اإلقرتاع.369

وشهدت اإلنتخابات خسارة شخصيات سياسية مخرضمة. ففي الدائرة األوىل، مثاًل، حّل النائب السابق عبدالله الرومي يف املركز 

الثاين عرش. ويف الدائرة الثانية أيًضا، حل النائب السابق أحمد الري يف املركز نفسه. ومل يكن أداء بعض الشخصيات املحسوبة عىل 

التيار الوطني جيًدا أيًضا، فقد حّل املرشح وسمي خالد الوسمي يف املركز الثالث عرش يف الدائرة األوىل، والنائب السابق محمد 

العبدالجادر يف املركز الرابع عرش يف الدائرة الثانية.370

>http://tinyurl.com/ovwgaju<  2013 368  “املشاركة... عاقبت وكافأت،” صحيفة الجريدة، 29 يوليو
369  “إعالن فوز دشتي والفضل.. وسقوط معصومة والطاحوس،” صحيفة القبس، 9 اكتوبر 2013

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=914104%20&date=09102013<       
>http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm< 370  “النواب والوزراء واملرشحون يف الكويت،” قاعدة بيانات سياسة الكويت، موقع جامعة والية جورجيا

http://tinyurl.com/ovwgaju
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=914104%20&date=09102013
http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm
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مجلس يوليو 2013

ويف 29 يوليو، صدر مرسوم أمريي بتعيني الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح رئيًسا ملجلس الوزراء. وأبرز ما ميّز عملية التعيني 

كان غياب رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون عن املشاورات التقليدية التي يجريها األمري قبل إختيار رئيس الوزراء. فقد 

إستقبل الشيخ صباح األحمد أمري البالد الرئيس جاسم الخرايف ورئيس الوزراء السابق الشيخ نارص املحمد فقط. وخالل أقل من 

أسبوع، صدر مرسوم أمريي بتشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت بعض الوزراء السابقني مثل الشيخ محمد الخالد الذي عاد إىل 

وزارة الداخلية، وبعض الوزراء الجدد مثل الشيخ سامل العبدالعزيز الصباح الذي توىل وزارة املالية. 

إنتخابات مناصب مجلس األمة

إفتتح األمري الشيخ صباح األحمد دور اإلنعقاد العادي األول يف الفصل الترشيعي الرابع يف السابع من شهر أغسطس، وكانت معركة 

رئاسة املجلس محصورة بني النائبني مرزوق الغانم وعيل الراشد. وأسفرت اإلنتخابات عن فوز الغانم برئاسة املجلس. وعىل نقيض 

ما تم الترصيح به لصحيفة »الراي« يف شأن حيادية الحكومة، ذكرت صحيفة »القبس« أن الغانم حصل عىل أصوات تسعة أو عرشة 

وزراء.371 ومل تلَق نتائج إنتخابات رئاسة املجلس صدى جيًدا لدى بعض النواب كمعصومة املبارك وصفاء الهاشم بسبب التدخل 

الحكومي املزعوم.372

إستكاماًل لنهج املجالس السابقة، واصل هذا املجلس تقديم املزيد من املقرتحات الشعبية واإلستجوابات. فعىل سبيل املثال ال 

الحرص، أعلن النائب ماجد موىس املطريي تجهيزه مقرتًحا لزيادة العالوة اإلجتامعية واملعاشات التقاعدية.373 وطالب النائب خليل 

الصالح بتوحيد مكافأة نهاية الخدمة للموظفني يف القطاعني العام والخاص، وإعطاء الرجل الحق بالتقدم بطلب التقاعد املبكر بعد 

20 سنة خدمة واملرأة بعد 15 سنة، ومنح زيادة سنوية قدرها ألفا دينار كويتي لكل متقاعد.

ومل تنتظر الحكومة طوياًل قبل أن تتلّقى وابل إنتقادات النواب ومطالبتهم برحيلها. فكان اإلستجواب األول للنائب رياض العدساين 

الذي إرتكز عىل محورين، هام األزمة اإلسكانية وإرتفاع سعر األرايض، وتراجع مستوى البلد وإنتشار الفساد.374 وقرر النائب 

عبدالله التميمي تقديم إستجواب ضد وزير الدولة للشؤون البلدية املهندس سامل األذينة بعدما متت إزالة بعض األكشاك والخيم 

املقامة مبناسبة عاشوراء.375 الوزير الشيخ محمد عبدالله املبارك ناله أيًضا نصيب من اإلستجوابات. فقّدم النائب حسني القويعان 
>http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/08/08/14438.pdf< 2013 371  انظر صحيفة القبس الصادرة بتاريخ 8 اغسطس

>http://tinyurl.com/qyenkth< 2013 372  “معصومة وصفاء: الحكومة فرطت يف أنصارها،” صحيفة الجريدة، 8 اغسطس
>http://www.aljarida.com/news/index/2012617185< 2013 373  “موىس لزيادة العالوة االجتامعية واملعاشات التقاعدية،” صحيفة الجريدة، 12 اغسطس

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=462751< 2013 374  “االستجواب األول... “سؤال مغلّظ”،” صحيفة الراي، 31 اكتوبر
>http://www.aljarida.com/news/index/2012632617< 2013 375  “فوىض البلدية تسبب أزمة طائفية،” صحيفة الجريدة، 16 نوفمرب

http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/08/08/14438.pdf
http://tinyurl.com/qyenkth
http://www.aljarida.com/news/index/2012617185
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=462751
http://www.aljarida.com/news/index/2012632617
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إستجوابًا ضده، تاله طلب لطرح الثقة تجاوزه الوزير بأغلبية 31 نائبًا فيام صّوت 12 نائبًا ضد تجديد الثقة.376 قطار اإلستجوابات 

مل يقف عند هذا الحد، فقام النائب حمدان العازمي بتقديم تاسع إستجواب يف الحياة القصرية لهذا املجلس إىل وزيرة الشؤون 

اإلجتامعية والعمل ذكرى الرشيدي.

التعديالت الدستورية وتعديالت على قوانين أخرى

وعىل عكس املجلس املبطل، قّدم بعض نواب مجلس يوليو 2013 بعض التعديالت الدستورية. فطفت إىل الساحة، مرة أخرى، 

قضية أسلمة القوانني بتعديل تقّدم به النائب حمود الحمدان عىل املادة 79 من الدستور. يذكر أن بعض أعضاء مجلس فرباير 

2012 تقدموا بطلب مشابه لتعديل تلك املادة، وقد رفض األمري طلب النواب.377 كام تقّدم النائب حسني القويعان بطلب لتعديل 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة مبنع مشاركة الوزراء يف التصويت عىل مناصب مكتب املجلس ولجانه.378 كذلك تقّدمت النائب صفاء 

الهاشم بطلب تعديل مامثل للنائب القويعان، وتوقعت أن تحّد هذه التعديالت من تدخل الحكومة يف إنتخابات اللجان التي تعد 

من األدوات الترشيعية املهمة.379

يف الثالث والعرشين من شهر ديسمرب، أسدلت املحكمة الدستورية الستار عىل الطعون اإلنتخابية يف إنتخابات مجلس األمة والتي 

بلغ عددها 55 طعًنا. فقضت بسالمة اإلنتخابات النيابية وبطالن عضوية كل من النائبني معصومة املبارك وأسامة الطاحوس، 

وبسالمة توزير ذكرى الرشيدي وزيرة للشؤون اإلجتامعية والعمل. ويف ذلك اليوم، قّدمت الحكومة إستقالتها إىل رئيس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك إلعطاء رئيس الوزراء خيارات أكرث.380 وهكذا، بدت السيناريوهات عىل الساحة التنفيذية والترشيعية الكويتية 

عامي 2013 و2014 مشابهة لألعوام التي سبقتهام، والتي إتسمت مبقاطعة جزء كبري من املعارضة وإستمرار التصادم بني 

السلطتني الترشيعية والتنفيذية، وتخييم شبح إبطال اإلنتخابات وحّل مجلس األمة املتكرر قبل املوعد الرسمي ألي منهام.

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=925405&date=27112013<   2013 376  “العبدالله “ثقة” بأغلبية 31 نائباً،” صحيفة الجريدة، 27 نوفمرب
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=459815< 2013 377  “أسلمة القوانني... “ثانية”،” صحيفة الراي،17 اكتوبر

>http://www.aljarida.com/news/index/2012637173< 2013 378  “القويعان يقدم تعدياًل ملنع الوزراء من التصويت عىل اللجان،” صحيفة الجريدة، 12 ديسمرب
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012636966< 2013 379  “صفاء لتعديل الالئحة ملنع الحكومة من اختيار رئيس املجلس وأعضاء اللجان،” صحيفة الجريدة، 11 ديسمرب

>http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/12/23/14571.pdf< 2013 380  انظر صحيفة القبس الصادرة بتاريخ 23 ديسمرب

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=925405&date=27112013
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=459815
http://www.aljarida.com/news/index/2012637173
http://www.aljarida.com/news/index/2012636966
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/12/23/14571.pdf
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السلطة القضائية

كان هذا العام حافاًل للسلطة القضائية. ففي ترصيح للمستشار فيصل املرشد، ذكر أن عدد القضايا التي ُسّجلت عام 2012 وصل 

إىل 220 الف قضية، بزيادة %11 مقارنة مع 2011. ويف تعليق له عىل تلك األرقام، إعترب املرشد أن هذا ليس أمرًا عاديًا بالنسبة 

إىل دولة مثل الكويت. وقد بلغ عدد القضايا املنظورة والواردة واملؤّجلة أمام املحاكم نحو 792,863 قضية، وبلغ عداد القضاة 

570، إرتفع إىل 853 بعد إضافة وكالء النيابة العامة، مام يعني أن كل قاض ينظر يف 1,390 قضية سنويًا، و116 قضية شهريًا.381 

وقد كان جدول السلك القضايئ حافاًل بالقضايا السياسية هذه السنة.

قضايا المساس بالذات األميرية

نظرت املحاكم يف السنة املنرصمة يف عدة قضايا مساس بالذات األمريية، وصدرت عدة أحكام باإلدانة. ففي أوائل شهر يناير قضت 

محكمة الجنايات بحبس املغرد راشد العنزي سنتني مع الشغل والنفاذ.382 كام قضت بحبس املغرد صقر الحشاش سنتني مع الشغل 

والنفاذ، وبحبس املغرّد نارص الديحاين ملدة سنة ومثانية اشهر و200 دينار كفالة لوقف نفاذ الحكم.383 كذلك صدر حكم مشابه 

عىل املغرد حامد الخالدي بالحبس ملدة سنتني،384 وسنة ومثانية اشهر مع الشغل وكفالة 200 دينار لوقف النفاذ لحني صريورة 

الحكم نهائيًا للمغردة سارة الدريس.385 وكانت محكمة اإلستئناف يف شهر أغسطس قد أيدت حكم محكمة أول درجة بحبس 

الدريس، ورفضت طعن النيابة العامة بتشديد العقوبة عليها. كام رفضت إستئناف طلب الرباءة املقّدم من الدريس، ورفضت طلب 

هيئة الدفاع بفتح باب املرافعة مجدًدا.386

ويف الوقت نفسه صدرت أحكام برباءة عدة متهمني يف قضايا املساس بالذات األمريية. ففي شهر فرباير، قضت محكمة الجنايات 

برباءة خمسة مغردين من تلك التهمة.387 ويف شهر مايو، أيّدت محكمة اإلستئناف حكم محكمة أول درجة برباءة املغرّد فارس 

البلهان من املساس بالذات األمريية، ورفضت إستئناف النيابة العامة بإلغاء حكم الرباءة.388 ويف الشهر نفسه، أيّدت محكمة 

اإلستئناف حكم محكمة أول درجة برباءة املغرّد حامد الخالدي من العيب بالذات األمريية، وأخلت أيًضا سبيل املغرّد عياد الحريب 

املتهم بقضية أمن دولة مقابل كفالة قدرها ألف دينار مع منعه من السفر.389

381  “الجرائم يف معدالت غري طبيعية.. 3 آالف قضية يومياً،” صحيفة القبس، 28 سبتمرب 2013 
>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=911629%20&date=28092013<       

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=381581< 2013 382  “حبس املغرد راشد العنزي سنتني والجنايات تؤكد: العيب يف ذات األمري جرمية حتى لو مل يكن مبارشة أو رصاحة،” صحيفة الراي، 7 يناير
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=394716< 2013 383  “‘الجنايات‘ تحكم بحبس املغرد الحشاش سنتني مع الشغل والنفاذ،” صحيفة الراي، 8 مارس

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=400195<2013 384  “حبس املغرد الخالدي سنتني مع الشغل والنفاذ،” صحيفة الراي، 1 ابريل
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413822< 2013 385  “كفالة لوقف نفاذ حبس املغردة الدريس 20 شهراً،” صحيفة الراي، 30 مايو

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012613437< 2013 386  “‘االستئناف‘ تؤيد سجن املغردة الدريس 20 شهراً،” صحيفة الجريدة، 18 يوليو
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=390206< 2013 387  “‘الجنايات‘ بّرأت 5 مغردين من اإلساءة للذات األمريية،” صحيفة الراي، 14 فرباير
>http://www.aljarida.com/news/index/2012603225< 2013 388  “تربئة الطبطبايئ وسيار من التجمهر والبلهان من املساس،” صحيفة الجريدة، 21 مايو

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=412415< 2013 389  “اإلستئناف تربئ الخالدي وتخيل الحريب،” صحيفة الراي، 24 مايو

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=911629%20&date=28092013
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=381581
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=394716
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=400195
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413822
http://www.aljarida.com/news/index/2012613437
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=390206
http://www.aljarida.com/news/index/2012603225
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=412415
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كام عفا أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، يف كلمته يف مناسبة العرش األواخر من شهر رمضان املبارك، عن كل من 

صدرت يف حقهم أحكاما نهائية يف القضايا املتعلّقة باملساس بالذات األمريية.390 وقد القت تلك الخطوة إستحسانًا من قبل بعض 

الشخصيات السياسية.391

كذلك نظرت املحاكم الكويتية يف قضية أمن الدولة املتهم فيها ثالثة نواب سابقني، هم فالح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر 

الداهوم، بالعيب يف الذات األمريية خالل ندوة أُقيمت يف ديوانية النائب السابق سامل النمالن. وقضت املحكمة يف أوائل شهر فرباير 

بحبس النواب الثالثة ثالث سنوات مع الشغل والنفاذ، وقام املحامون فوًرا بإستئناف الحكم.392 و قد أُسدل الستار عىل القضية يف 

شهر يوليو عندما ألغت محكمة اإلستئناف الحكم بحبس النواب. وقد ورد يف منطوق الحكم أن ما ورد عىل لسان النواب ال يتم 

تجرميه بحسب أحكام املادة 25 من قانون أمن الدولة. واستطردت املحكمة أن النائب خالد الطاحوس كان يخاطب األمري مبناداته 

يا صاحب السمو، مام يؤكد عىل إحرتامه لألمري.393

 وإىل جانب قضايا املساس بالذات األمريية، نظرت املحاكم الكويتية يف قضايا تتعلق بالسخرية وإزدراء األديان وسب الصحابة. 

فقضت محكمة اإلستئناف بحبس املغرد حمد النقي عرش سنوات بتهمة سب الصحابة وزوجات النبي واإلساءة إىل مذهب ديني 

وسّب النظامني السعودي والبحريني.394 كام قضت محكمة الجنايات بحبس املغرد مصعب شمساه خمس سنوات بتهمة تحقري 

األديان.395 وقضت محكمة اإلستئناف يف شهر نوفمرب بحبس املغردة هدى العجمي 11 سنة عن 3 تهم، وهي التحريض عىل قلب 

نظام الحكم القائم يف الكويت، والطعن علًنا يف حقوق األمري وسلطاته، والسخرية والتصغري ملذهب ديني.396

 قضية إقتحام مجلس األمة

وكانت قضية إقتحام مبنى مجلس األمة، بتاريخ 11 نوفمرب 2011، من القضايا املنظورة أيًضا أمام املحاكم الكويتية. وجاء حكم 

الرباءة يف شهر ديسمرب ليسّجل فصاًل جديًدا يف تلك القضية املثرية، حيث حكمت محكمة الجنايات برباءة املتهمني. وذكرت املحكمة 

يف حيثيات الحكم أنها إستندت يف حكمها إىل تناقض أقوال الشهود، وأردفت قائلة: »إن البعض أراد إيصال رسالة بالتعبري عن رأيه 

دون أن يكون لديه قصد جنايئ باإلرضار مببنى املجلس، كام أن املتهمني ال يحملون أفكاًرا منحرفة أو شاذة من شأنها تهديد كيان 

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=898667%20&date=31072013< 2013 390  “األمري: مقبلون عىل مرحلة جديدة”، صحيفة القبس، 31 مارس
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012615834< 2013 391  “قوى سياسية ونيابية ومدنية: عفو األمري أثلج صدور الكويتيني،” صحيفة الجريدة، 1 اغسطس

 >http://tinyurl.com/o83nuuc<2013 392  “حبس الصواغ والطاحوس والداهوم ثالث سنوات،” صحيفة القبس، 6 فرباير
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=896606%20< 2013 393  “‘اإلستئناف‘ تلغي حبس الطاحوس والصواغ والداهوم: مارسوا دورهم وعربَّوا عن الخوف والقلق،” صحيفة القبس، 23 يوليو

 >&date=23072013
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012629452< 2013 394  “الحبس 10 سنوات للمغرد النقي مع الشغل والنفاذ،” صحيفة الجريدة، 29 اكتوبر

>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=923323&date=19112013< 2013 395  “حبس “املغرّد” شمساه 5 سنوات بتهمة تحقري األديان،” صحيفة القبس، 19 نوفمرب
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=467615< 2013 396  “‘اإلستئناف‘: 11 عاماً سجناً للمغردة العجمي،” صحيفة الراي، 21 نوفمرب

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=898667%20&date=31072013
http://www.aljarida.com/news/index/2012615834
http://tinyurl.com/o83nuuc
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=896606%20&date=23072013
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=896606%20&date=23072013
http://www.aljarida.com/news/index/2012629452
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=923323&date=19112013
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=467615
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الدولة«.397 ومل يكن حكم الرباءة هو النهاية، إذ طعنت النيابة العامة يف الحكم، وقال النائب العام املستشار رضار العسعويس 

إن النيابة إستندت يف طعنها إىل »وجود خطأ يف تطبيق القانون والفساد يف اإلستدالل، وثبوت التهم املنسوبة من النيابة بحق 

املتهمني«.398

قضية خطاب البراك

إستمرت مجريات محاكمة النائب السابق مسلم الرباك قامئة حتى كتابة هذه السطور. ففي شهر أبريل قضت محكمة الجنايات 

بحبس الرباك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة العيب يف الذات األمريية.399 وعلق الرباك عىل الحكم بالقول إنه باطل 

وفق حيثيات التقايض، مطالبًا وزارة الداخلية بإحضار الكتاب األصيل للحكم. وقد حرض العقيد املكلف بتطبيق الحكم إىل ديوان 

الرباك، يف 14 أبريل، لكنه إنسحب يف ما بعد منًعا للصدام مع الحارضين.400 كام توّجهت القوات الخاصة إىل الديوان إللقاء القبض 

عليه، لكنه مل يكن موجوًدا. وقد نفى محاميه، محمد عبدالقادر الجاسم، إستالمه للحكم االصيل.401 ورصح وزير الداخلية الشيخ 

أحمد الحمود بأن النائب السابق تحدى القانون، وشّدد عىل أن األحكام ستطبّق عىل الجميع.402 وقد قضت محكمة اإلستئناف، 

يف 22 أبريل، بإخالء سبيل الرباك بضامن مايل قدره 5000 دينار مع منعه من السفر. وُحّددت جلسة بتاريخ 15 مايو للنظر 

يف القضية.403 ويف أواخر شهر مايو حكمت محكمة اإلستئناف ببطالن حكم حبس الرباك وحددت جلسة لسامع أقواله وأقوال 

الشهود.404 ويف قضية متصلة، أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار 21 شخًصا رّددوا خطاب الرباك الذي ألقاه يف ندوة 

»كفى عبثًا«.405 وقررت النيابة يف أواخر شهر سبتمرب إخالء سبيل الدفعة الثانية من هؤالء بكفالة شخصية مع منعهم من السفر.406

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012636861< 2013 397  “‘الجنايات‘ تربئ املتهمني يف إقتحام املجلس: ثورة إنفعال وتناقض الشهود،” صحيفة الجريدة، 10 ديسمرب
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012638370<2013 398  “النائب العام لـ “الجريدة”: إستأنفنا حكم براءة دخول املجلس،” صحيفة الجريدة، 19 ديسمرب
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=403404< 2013 399  “‘الراي‘” تنرش النص الكامل للحكم بحبس مسلم الرباك 5 سنوات،” صحيفة الراي، 15 ابريل

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=403558< 2013 400  “الرباك: معنويايت عالية... ورجال التنفيذ لهم عندي “فنجان أشقر” و”حشيمة”،” صحيفة الراي، 16 ابريل
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=404127< 2013 401  “الرباك: ال أهرب وال أحتاج إىل عفو،” صحيفة الراي، 18 ابريل

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012597406< 2013 402  “الحمود: الرباك يتحدى وسنطبق القانون،” صحيفة الجريدة، 18 ابريل
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=405034< 2013 403  “إخالء سبيل مسلم الرباك بكفالة 5000 دينار،” صحيفة الراي، 22 ابريل

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413295< 2013 404  “‘اإلستئناف‘ أبطلت حكم حبس الرباك 5 سنوات،” صحيفة الراي، 28 مايو
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=453223< 2013 405  “أوامر بضبط 21 شخصاً رّددوا خطاب الرباك،” صحيفة الراي، 17 سبتمرب

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=453984< 2013 406  “النيابة تخيل سبيل املتهمني بإعادة خطاب الرباك،” صحيفة الراي، 20 سبتمرب

http://www.aljarida.com/news/index/2012636861
http://www.aljarida.com/news/index/2012638370
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=403404
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=403558
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=404127
http://www.aljarida.com/news/index/2012597406
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=405034
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=413295
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=453223
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=453984
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قضية ناقالت النفط الكويتية

وأسدلت املحاكم الستار أيًضا عىل إحدى القضايا القدمية واملثرية، وهي قضية رسقة رشكة ناقالت النفط الكويتية التي طفت إىل 

الساحة العامة بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي. فقد تقدمت نيابة التمييز يف شهر مايو بطلب إىل محكمة التمييز بسقوط 

التهم املوجهة إىل حسن قبازرد الذي حكم عليه بالسجن 55 سنة، وذلك للتقادم. النيابة ذكرت أن مجموع املبالغ املختلسة من 

الرشكة بلغت 100 مليون و475 ألف دوالر تم سداد 95 مليونًا و95 ألف دوالر منها. يذكر أن أحد املتهمني يف تلك القضية، 

عبدالفتاح البدر، تويف منذ فرتة يف العاصمة الربيطانية لندن.407 وقد تم طي صفحة قضية ناقالت النفط يف شهر يوليو عندما أيدت 

محكمة التمييز الحكم الصادر ضد حسن قبازرد بالسجن ملدة 55 سنة وإلزامه برد املبالغ املتبقية يف ذمته.408

المجتمع المدني

عىل الصعيد امليداين، مل تكن األحداث ساخنة مثل سنتي 2011 و2012 اللتني شهدتا انطالق عدة مسريات عرفت مبسريات 

»كرامة وطن« بعد صدور مرسوم الرضورة الذي عدل النظام االنتخايب بتقليص األصوات من أربعة إىل صوت واحد فقط. ويبدو أن 

ركوًدا أصاب املعارضة السياسية يف الكويت التي إنحرص نشاطها السيايس هذه السنة يف عقد الندوات والتجمعات يف دواوين بعض 

النواب والساسة والنشطاء، وإطالق ترصيحات أو تعليقات حول آخر املستجدات. 

ظاهريًا، ميكن تشبيه الحراك السيايس الحايل بتجمعات دواوين األثنني الشهرية أواخر عام 1989 ومطلع عام 1990، قبيل الغزو 

العراقي، من حيث كرثة الندوات والنشاط السيايس، عىل الرغم من اختالف املحتوى. ففي املرحلة الحالية، وصلت املطالبات إىل 

رحيل رئيس الحكومة واإلتيان برئيس آخر منتخب. أما يف فرتة دواوين األثنني، فكانت أبرز املطالبات إعادة الحياة الدميوقراطية 

بعد غياب إستمر أكرث من ثالث سنوات نتيجة حل مجلس األمة حاًل غري دستوري يف صيف 1986. ولكن ما مييز تلك الحقبة 

املهمة من تاريخ الكويت السيايس هو اإلجامع الواسع عىل تلك املطالبات. فمن ديوان النائب والوزير السابق مشاري العنجري يف 

الفيحاء، إىل ديوان النائب السابق أحمد الرشيعان يف الجهراء، ُعقدت تلك التجمعات الشهرية التي شاركت فيها أطياف كثرية من 

املجتمع الكويتي.

 أما بالنسبة إىل الحراك الحايل، فمن املالحظ أنه مل يحظ بالتأييد شبه الجامع الذي لقيته دواوين األثنني. ومن أبرز الغائبني عن هذا 

الحراك طبقة التجار الذين يعتربون الرشيك التقليدي للحكم يف عرص ما قبل النفط. ففي دواوين األثنني أيّدت بعض الشخصيات 
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012601640< 2013 407  “نيابة التمييز تطالب بسقوط تهم قبازرد يف “الناقالت” للتقادم،” صحيفة الجريدة، 12 مايو

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012614102< 2013 408  “غلق ملف “الناقالت” بحبس قبازرد 55 عاماً،” صحيفة الراي، 22 يونيو

http://www.aljarida.com/news/index/2012601640
http://www.aljarida.com/news/index/2012614102
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التجارية تلك املطالبات، مثل عبداللطيف ثنيان الغانم يف بدايات املطالبة بعودة الحياة الدميوقراطية وعبدالعزيز الصقر الذي كان 

من أبرز املوقعني عىل العريضة التي عرفت يف ما بعد بعريضة عبدالعزيز الصقر.409 اإلستثناء الوحيد هو النائب السابق صالح املال 

الذي ينتمي أيًضا إىل واحدة من العوائل التجارية العريقة يف الكويت، وال يزال من أشد املعارضني ملرسوم الصوت الواحد. وقد قّدم 

عدة طعون أمام املحكمة الدستورية يف شأن سالمة اإلنتخابات النيابية.

وإىل جانب الشخصيات التجارية، هناك إنقسام بني »الحرض« حول املشاركة يف الحراك، وهذا كان واضًحا يف نسب املشاركة 

يف اإلنتخابات األخرية، حيث كانت أعىل مقارنة بالدوائر الرابعة والخامسة اإلنتخابية. فشهدت اإلنتخابات األخرية عودة بعض 

الشخصيات السياسية إىل الحياة النيابية بعد صدور حكم املحكمة الدستورية الذي أُبطل عىل إثره مجلس ديسمرب 2012، مثل 

مرزوق الغانم ورياض العدساين اللذين أكدا قرار العودة بناء عىل حكم املحكمة الذي حّصن مرسوم الرضورة. القوى السياسية 

الشيعية كانت أيًضا من املؤيدين ملرسوم الصوت الواحد، ومن املشاركني يف اإلنتخابات النيابية التي جرت وفق النظام اإلنتخايب 

الوحيد. ومن بني اإلستثناءات أيًضا كان الدكتور حسن جوهر الذي أعلن مقاطعته لإلنتخابات وفق مرسوم الرضورة يف لقاء مع 

تلفزيون »الراي«.410

املعارضة نفسها عانت من إنقسامات، بشهادة بعض الشخصيات املحسوبة عليها، مثل املحامي محمد عبدالقادر الجاسم الذي وّجه 

إنتقادات إىل غالبية مجلس فرباير 2012. وقال الجاسم يف تغريدات له عىل موقع »تويرت« نرشتها صحيفة »الراي«، يف شهر مارس، 

إن هناك محاوالت لتشتيت الحراك ولذلك قّرر التفّرغ ملتابعة القضايا السياسية يف املحاكم. وإتهم الجاسم، حينها، أنصار نائبني 

سابقني بالوقوف وراء الهجامت املتكررة ضده.411 من جهته، رئيس مجلس األمة األسبق أحمد السعدون أشار يف ندوة عقدت يف 

كلية الهندسة إىل وجود »سامرسة ومندّسني، حتى أن بيننا دجالني«. ولكنه أكّد أن الحراك مستمر ولن ينتهي.412

ميدانيًا نُظّمت مسرية »كرامة وطن 5«، يف السادس من شهر يناير. وقد وقعت مناوشات بني مشاركني يف املسرية وأفراد القوات 

الخاصة إستخدمت فيها قنابل صوتية لتفريق املتظاهرين، واعتقل النائب السابق يف مجلس فرباير 2012 أسامة الشاهني. ويف 

األسبوع الذي تاله، شهدت الكويت أحداث مسرية »كرامة وطن 6« التي شارك فيها النائب السابق مسلم الرباك وشهدت أيًضا 

بعض املصادمات.413

409  لإلطالع عىل حساب مشعل العون يف اليوتيوب والذي يحتوي عىل بعض الكلامت التي ألقيت يف دواوين اإلثنني، انظر >http://www.youtube.com/user/koweit/videos<. وللمزيد من املعلومات يرجى اإلطالع عىل 
http://www.alraimedia.com/Articles.< 2009 كتاب يوسف املباريك “وقائع ووثائق دواوين اإلثنني”. ملعلومات حول الكتاب اتظر: “يوسف املباريك يسّجل وقائع ووثائق دواوين اإلثنني،” صحيفة الراي، 16 مايو

>aspx?id=105417
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=394795< 2013 410  “حسن جوهر: املشهد السيايس يتطلب مؤمترًا وطنيًا برئاسة ورعاية ومباركة سمو األمري،” صحيفة الراي، 9 مارس

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=398967< 2013 411  “محمد الجاسم: “الغالبية” إنتهت... والحراك تفتت بفعل فاعل،” صحيفة الراي، 27 مارس
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=465283< 2013 412  “السعدون: الحراك مل ينته... نعم بيننا سامرسة ومندّسون ومزروعون... وحتى دّجالون،” صحيفة الراي، 12 نوفمرب

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=383127<2014 413  “مقنعو “السادس” يغريّون طبيعة الحراك،” صحيفة الراي، 14 يناير

http://www.youtube.com/user/koweit/videos
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=105417
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=105417
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=394795
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=398967
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=465283
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=383127
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وشهد شهر مارس والدة إئتالف املعارضة من ديوان الرباك الذي أكّد إن اإلئتالف سيكون مظلة ملختلف املجاميع والقوى الشبابية 

والحركات النقابية، وأن غالبية مجلس فرباير 2012 ستمثل يف الجمعية العمومية لإلئتالف ويف املكتب السيايس.414 ويف نهاية 

مارس، أعلن الرباك بدء اإلجراءات لتأسيس »حشد«، أو حركة العمل الشعبي، وتشكيل مكتب إعالمي لها.415 ويعيب البعض 

عىل املعارضة السياسية الحالية عدم تقدميها أي خطط عمل واقعية ومفصلة ليتم عىل أساسها تقييم إنجازاتها. فمعظم تحركات 

املعارضة تركزت عىل عقد الندوات والتجمعات السياسية ومهاجمة الحكومة.

مؤسسات المجتمع المدني األخرى

إىل جانب املعارضة السياسية الحالية املتمثلة يف أغلبية مجلس 2012 املبطل، كان هناك دور بارز ملؤسسات املجتمع املدين التي 

ساهمت يف زيادة الوعي بأهم القضايا يف الساحة السياسية الكويتية. فمثاًل، هناك مجموعة الـ 29 التي إقتبست إسمها من املادة 

الـ 29 من الدستور الكويتي التي تنص عىل املساواة يف الكرامة اإلنسانية ويف الحقوق والواجبات العامة. املجموعة سلّطت الضوء 

عىل عدة قضايا مهمة، يف مقدمها قضية البدون، فنظمت املؤمتر األول لعدميي الجنسية والذي إستضاف خرباء ومهتمني بهذه 

القضية.416 إىل جانب ذلك، تقوم عدة عضوات من املجموعة مثل الدكتورة شيخة املحارب ومنى ورنا العبدالرزاق بتقديم برنامج 

29 عىل قناة »اليوم«، والذي يركز عىل قضايا شائكة مثل أوضاع العاملة يف الكويت واألبعاد األخرى لقضية البدون مثل العزل 

اإلجتامعي الذي يعانون منه.417 ويف شهر مارس، أُّسست لجنة رصد اإلنتهاكات التي تختص مبتابعة املحاكامت السياسية ورصد أي 

خروقات لحقوق اإلنسان ونرشها لتشكيل رأي عام ضاغط حسب ما هو وارد يف موقع اللجنة.418 املتتبع ألخبار اللجنة، عن طريق 

حسابها يف موقع »تويرت«، يرى أن العام املنرصم كان عاًما مزدحاًم باملحاكامت السياسية التي كانت اللجنة تهتم بنرش مواعيدها.

وقد يكون بروز هذه التحركات املنظّمة يف املجتمع املدين البادرة األكرث لفتًا لألنظار عامي 2013 و2014 يف الكويت، يف خضم 

أحداث وسيناريوهات باتت مألوفة ومتكررة من األعوام السابقة من رصاع بني الحكم واملعارضة، ويف داخل كل من الطرفني، إضافة 

إىل الرصاع بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية، وسط جمود سيايس وترهل إداري ومحاكامت قضائية متعددة وأزمات مالية محدقة 

ال تُعرف خالصتها.

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=393728< 2013 414  “الرباك يدّشن والدة “اإلئتالف” بإنتقاد املبارك: ترصيحاته عن الـ 125 مليار دوالر... رسالة ملن؟،” صحيفة الراي، 4 مارس
 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=398537< 2013 415  “الرباك: إعالن “حشد” خالل أسبوعني،” صحيفة الراي، 25 مارس

 >http://tinyurl.com/olsjf3k<29 416  “املؤمتر األول لعدميي الجنسية يف الكويت،” موقع مجموعة
 >http://www.group29q8.org<:417  للمزيد من املعلومات حول أنشطة املجموعة أنظر

>https://twitter.com/ncvkwt< 418  انظر حساب تويرت التابع للجنة الوطنية لرصد اإلنتهاكات

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=393728
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=398537
http://tinyurl.com/olsjf3k
http://www.group29q8.org
https://twitter.com/ncvkwt
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3. الخلل اإلقتصادي في دول مجلس التعاون

3.1 مقدمة: النفط و الرؤى االقتصادية في ظل ترابط المال و السلطة

يتمثل الخلل اإلنتاجي يف »اإلعتامد املُطلق، واملُتزايد، عىل ريع صادرات الرّثوة الطبيعيّة املعرَّضة للنضوب، وهي الّنفط الخام 

)الزيت والغاز الطبيعي(. ومن املعروف أّن مصدر مختلف أنواع الّدخل الرئيسية يف دول املنطقة هو الريع الّنفطي، والناتج من 

إرتفاع سعر النفط عرشات املرات باملقارنة مع تكاليف إنتاجه، وهو خلٌل يتجىّل يف تركيب الّناتج املحيّل اإلجاميل وسائر الحسابات 

القوميّة األخرى، ألن مصدر هذه املداخيل هو ريع تصدير ثروة طبيعية »ناضبة«، وليس إنتاجية األفراد واملؤسسات، كام هو الحال 

يف اإلقتصاد اإلنتاجي.

ونتيجة لعدم رغبة - ورمبا عدم قُدرة - كّل من دول املنطقة ُمنفردة عىل تبّني سياسة نفطيّة وطنيّة تخضع مبوجبها صادرات النفط 

إلعتبارات التّنمية، فقد متّت تلبيتها للطلب العاملي عىل الّنفط بشكٍل تلقايئ، من دون أدىن إعتبار للقدرة اإلستيعابيّة أو الطّبيعة 

الّناضبة للرّثوة الّنفطيّة. وبذلك تزايد اإلعتامد عىل ريع النفط منذ عقود، وأصبح هذا الّريع هو املصدر إليرادات املوازنة العامة، 

وميزان املدفوعات، واإلستثامرات العامة، وسائر الحسابات القوميّة األخرى.«419

هكذا عرّفنا الخلل اإلنتاجي - اإلقتصادي يف النسخة األوىل من هذا اإلصدار، وال يزال هذا الخلل هو السمة الطاغية عىل إقتصاديات 

دول املجلس. وال يلغي هذا الخلل أن دول مجلس التعاون تتمتع بدخل عاٍل نسبيًا، حيث تتبوأ كل هذه الدول مناصب متقدمة 

نسبيًا عىل مستوى العامل من ناحية الدخل والقوة الرشائية.

رسم بياين 3.1: القوة الرشائية للفرد بالدوالر األمرييك، 2013

419  ضع مرجع للنسخة السابقة من اإلصدار.
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فقد شهدت دول مجلس التعاون منًوا يف الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية لسنة 2013 بنحو %3.25 عن السنة السابقة. 

وسّجلت البحرين أعىل معدل منو )%6.14(، بينام شهدت الكويت النسبة األقل )%0.42(.420 لكن البيانات تختلف حني نحسب 

الناتج املحيل الفردي باألسعار الجارية، حيث بلغ متوسط النمو %0.62- يف 2013 نتيجة تجاوز منو السكان منو الناتج املحيل 

اإلجاميل، مام جعل قطر تشهد أقل منو يف الناتج املحيل الفردي بنحو %4.29-، بينام شهدت البحرين أعىل نسبة منو يف الناتج 

املحيل الفردي بنحو %4.05 عن السنة السابقة.421 فبناء عىل هذه النسب، نرى أن منو الناتج املحيل اإلجاميل يأيت من جانب 

الطلب نتيجة منو معدل السكان الذي يزيد قوة العمل املتواجدة ومعدل االستهالك.

رسم بياين 3.2: الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية مليون دوالر أمرييك، 2013

رسم بياين 3.3: الناتج املحيل الفردي باألسعار الجارية بالدوالر األمرييك، 2013

420  World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, April 2014. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx>
421  املصدر نفسه

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx
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ويبقى القطاع النفطي هو العمود الفقري إلقتصاديات دول مجلس التعاون، حيث تشكل املنطقة %23.5 من اإلنتاج العاملي 

للنفط. وبلغ إجاميل إنتاج النفط عام 2012 يف دول مجلس التعاون 17.1 مليون برميل يف اليوم، مرتفًعا بنحو %5.4 عن السنة 

السابقة.422 بينام بلغ إجاميل الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون للسنة نفسها 13.6 مليون برميل يف 2012، حيث منت بنحو 

%7.5 عن السنة السابقة. وتشكل الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون %33.7 من إجاميل الصادرات النفطية العاملية.423 فال 

تزال دول مجلس التعاون تستحوذ عىل النسبة الكربى من صادرات النفط العاملية، مام يجعل إقتصادياتها وإيراداتها الحكومية 

عرضة لتقلبات أسعار النفط العاملية. ونظرًا إىل محورية هذا القطاع، فإننا نفرد ملًفا خاًصا ملناقشة طبيعة وهيكلية اإلنتاج يف قطاع 

النفط والغاز يف املنطقة، يف محاولة للوصول إىل فهم أفضل ألهم العوامل التي توثر يف إنتاجه وبيعه وتسويقه.

ومن البديهي أن دول املجلس ال تزال تعتمد بشكل شبه كيل عىل اإليرادات النفطية يف ميزانياتها. وقد أدى إنخفاض أسعار النفط 

العاملية إىل تراجع اإليرادات العامة يف دول املجلس عام 2013، فبلغ متوسط منو اإليرادات لسنة 2013 1-% عن العام السابق، 

مام جعل السعودية تشهد أكرب إنخفاض بنسبة %10-، فيام شهدت قطر أكرب منو يف اإليرادات العامة بنحو 424.9%

وقد شهدت دول مجلس التعاون إرتفاًعا ملحوظًا عاًما يف املرصوفات العامة يف ما عدا البحرين، حيث بلغ متوسط منو املرصوفات 

%6 لعام 2013. وقد شهدت اإلمارات أكرب منو بنحو %17، بينام شهدت البحرين إنكامًشا يف املرصوفات بنحو 2-%، إال أن 

األخرية باتت تواجه عجزًا عاليًا يف امليزانية ونسبة دين عام تعترب مرتفعة بالنسبة إىل دولة مصّدرة للنفط.425

وتكمن خطورة إرتفاع مستوى املرصوفات العامة يف أن أغلبيتها تشكل مرصوفات جارية عىل هيئة أجور موظفني، ومل تعد األسعار 

العالية للنفط تغطي إحتياجات دول مجلس التعاون املالية بشكل  مريح نتيجة تفاقم هذه املرصوفات. ويبدو أن املستقبل قد 

يشري إىل مصاعب وتحديات متصاعدة لهذه الدول، فكيف ستواجه الضغوطات يف املوازنة ما بني تلبية مطالب الشعب وتفعيل 

التنمية اإلقتصادية الحقة؟

كبداية، ولإلجابة عن هذا السؤال، يصبح أمرًا ملًحا تحليل األجندة التنموية لهذه الدول، وما هي األهداف والتطلعات اإلقتصادية 

التي رسمتها حكوماتها. لذلك، فإننا نركز يف أحد امللفات املعّمقة يف هذا اإلصدار عىل تحليل الرؤى اإلقتصادية التي رسمتها هذه 

الدول، خصوًصا يف أربع منها هي الكويت واإلمارات والبحرين وقطر. ومبا أن تنمية القطاع املرصيف متثل عموًدا رئيسيًا يف كل هذه 

الرؤى، فإننا نفرد ملًفا آخر لتحليل القطاعات املرصفية يف املنطقة، ال سيام يف دولتي البحرين وقطر.

422 ”World Crude Oil Production by Country,“ Annual Statistical Bulletin 2013, Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
 >http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf<
423 ”World Crude Oil Exports by Country,“ Annual Statistical Bulletin 2013, Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
 >http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf<

424 املصدر نفسه
425 World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, April 2014. >http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx<

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx
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ينصّب جزء رئييس من تركيز هذه الخطط التنموية عىل »تعزيز دور القطاع الخاص« يف إقتصاديات املنطقة. لكن ماذا نعني بـ 

»القطاع الخاص« عند الحديث عن دول مجلس التعاون، وما هي طبيعة هذا القطاع وتركيبته، خصوًصا من ناحية عالقته بالسلطة 

والنفوذ السيايس؟ يصبح هذا السؤال محوريًا، خصوًصا أن التشابك بني السلطتني السياسية واإلقتصادية عال ومركّز يف املنطقة. 

لذلك، فإننا نخصص ملًفا خاًصا لتحليل مسألة التشابك بني السلطة السياسية واملال الخاص، خصوًصا يف الرشكات املدرجة يف أسواق 

األسهم يف السعودية وقطر والكويت. وكام كان الحال يف اإلصدار السابق، فإننا نفرد لكل دولة قساًم ملناقشة أهم املستجدات 

اإلقتصادية عىل مدى عامي 2013 و 2014، ونركز عند تحليل هذه املستجّدات عىل تبيان بعض أوجه التشابك بني السلطة 

السياسية والقطاع الخاص يف كل من دول املجلس.
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3.2 قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون: نظرة عامة وإقليمية426

يعترب النفط والغاز الطبيعي املحركني الرئيسيني لإلقتصاد الصناعي العاملي، وميثاّلن حوايل %60 من مزيج الطاقة العاملي، فيام 

يشّكل الفحم والطاقة النووية والطاقة املتجددة ومجموعة من مصادر ثانوية أخرى %40 من الطاقة املستهلكة عاملياً.

وإضافًة إىل كونهام أهم مصدرين للطاقة، يستخدم النفط والغاز كمواد أولية لعدد ال يحىص من املنتجات التي نستهلكها يف حياتنا 

اليومية، من أدوية ومذيبات وأسمدة ومستحرضات تجميل وإلكرتونيات ومواد بناء ومنتجات أخرى كثرية.

وعىل الرغم من صغر الرقعة الجغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي وقلّة عدد سكانها، إال أنها متثل حوايل %20 من إنتاج 

النفط العاملي و%34 من إحتياطياته، و%9 من إنتاج الغاز العاملي و%23 من إحتياطياته.

رسم بياين 3.4: مزيج الطاقة العاملي

تعتمد إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي إعتامًدا كبريًا عىل النفط والغاز. ويشّكل هذا القطاع حوايل %40 من الناتج 

املحيل اإلجاميل، و%80 عىل األقل من عائدات التصدير واإليرادات الحكومية يف كل من دول املجلس، باستثناء دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.427 وهو يؤثّر حتى عىل القطاعات غري النفطية التي تعتمد بشكل  كبري عىل اإلنفاق الحكومي املرتكز أساًسا عىل 

إيرادات النفط والغاز، ولهذا يبقى من املهم التعرف عىل أهم خصائص هذا القطاع الحيوي، والذي يبقى هدفنا من هذا امللف.

>http://tinyurl.com/muvbmnn< ”.426  هذا امللف هو ملخص لورقة استطالعية من مركز الخليج لسياسات التنمية: علياء الصالح، “ قطاع النفط و الغاز يف الخليج: نظرة عامة و اقليمية
427  The GCC in 2020: Broadening the economy, Economist Intelligence Unit )EIU(, 2010.

http://tinyurl.com/muvbmnn


139

3

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

شركات النفط الوطنية

رشكات النفط الوطنية هي تلك اململوكة بالكامل، أو يف معظم أسهمها، من قبل الحكومات. وإضافة إىل تحقيق أهدافها التجارية، 

لهذه الرشكات دور هام يف دعم األهداف السياسية واإلجتامعية واإلقتصادية عىل املستوى الوطني، مبا يف ذلك ضامن أمن الطاقة 

واملساهمة يف امليزانية الوطنية ودعم القطاعات الصناعية والتنمية اإلقتصادية بشكل عام، وخلق فرص عمل مناسبة، إىل غري ذلك 

من أهداف وغايات.

وقبل أن يكون لرشكات النفط الوطنية أي دور يف إدارة املوارد النفطية الوطنية، كانت الرشكات العاملية تهيمن بشكل  شبه مطلق 

عىل موارد الدول املنتجة ألسباب عدة. فقد كانت غالبية هذه الدول فقرية آنذاك، ويف حاجة ملّحة إىل مساعدة الرشكات العاملية 

لتطوير وإدارة إحتياطياتها. كام كان قطاع النفط يتميز بزيادة العرض عىل الطلب، وبالتايل مبنافذ محدودة للبيع، إىل جانب وجود 

درجة عالية من التواطؤ بسبب إحتكار رشكات محدودة لكافة حقول النفط يف املنطقة.

ولكن، مع بدء الدول النفطية يف املنطقة بالنمو إقتصاديًا، باتت السيطرة اإلسرتاتيجية عىل اإلنتاج رضورة وطنية وسيادية. فقد أدركت 

هذه الدول درجة إستغالل رشكات النفط العاملية ملواردها النفطية، عرب عقود ورشوط غري عادلة وسياسات إنتاج غري مؤاتية، وال تعود 

بالنفع املنصف واملتوازن عىل الدول صاحبة املوارد النفطية. ونتيجة لذلك، طالبت الدول املنتجة بزيادة مشاركاتها يف السيطرة عىل 

مواردها النفطية. ومنذ الخمسينيات، بدأ عدد من الدول بتأميم النفط والغاز جزئيًا، أو إعادة التفاوض عىل رشوط العقود.

مع مرور الوقت، منح الطلب املتزايد عىل الطاقة وإرتفاع أسعار النفط الدول النفطية قوة تفاوضية أكرب، وبالتايل قدرة تحكم أعىل 

نسبيًا مبواردها الوطنية. وأّدى تأميم النفط خالل فرتة السبعينيات من القرن املايض إىل نشوء رشكات النفط الوطنية التي نراها 

اليوم، والتي بدأت تدريجيًا يف التنافس املبارش مع رشكات النفط العاملية، عىل األقل يف مشاريع النفط التقليدية.

رسم بياين 3.5: دوافع تأميم النفط ومراحله
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أّدت التطورات العاملية واإلقليمية املختلفة يف قطاع النفط والغاز، ونشوء رشكات النفط الوطنية، إىل تغرّي كبري يف موازين القوى، 

وخصوًصا يف دور رشكات النفط العاملية النافذة. فمع إرتفاع أسعار النفط الذي بدأ منتصف عام 2000، إستفادت رشكات النفط 

الوطنية من الزيادة الكبرية يف رأس املال، وبالتايل القدرة عىل التمويل الذايت للمشاريع ورشاء التكنولوجيا من رشكات الخدمات 

النفطية. كام مّكنها ذلك من تطوير مواردها البرشية وخرباتها اإلدارية والتقنية، وبالتايل تطوير إدارة مواردها النفطية. نتيجة لذلك، 

مل تعد الرشاكة مع رشكات النفط العاملية رضورة كام كانت عليه الحال سابًقا، فتم اإلبتعاد، إىل حد ما، عن إتفاقيات تقاسم اإلنتاج 

وغريها من العقود التي متنح الرشكات العاملية حصة من اإلنتاج أو صالحية السيطرة عليه. ويف املقابل، توّجهت الكثري من الدول 

إىل عقود خدمات التشغيل، وخصوًصا يف املشاريع ذات املخاطر التقنية املنخفضة. واستفادت رشكات الخدمات النفطية التي متلك 

التكنولوجيا واملهارات املتقدمة من الوضع الجديد، فتمكنت من زيادة دورها مع رشكات النفط الوطنية عىل حساب رشكات النفط 

العاملية.

يف السبعينيات، كانت رشكات النفط العاملية تسيطر عىل نحو %80 من إنتاج النفط وإحتياطياته يف العامل. أما اليوم، فتمثل 

أقل من %40 من اإلنتاج و%30 من اإلحتياطي، فيام تسيطر رشكات النفط الوطنية عىل أكرث من %60 من اإلنتاج و%70 من 

اإلحتياطي العاملي.

رسم بياين 3.6: إنتاج النفط وإحتياطياته بني الرشكات العاملية والوطنية
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رسم بياين 3.7: إنتاج النفط وإحتياطياته بني الرشكات العاملية والوطنية

جدول 3.1: رشكات النفط الوطنية

عىل الرغم من تنامي قوة رشكات النفط الوطنية وإستقاللها املتزايد عن رشكات النفط العاملية، إال أن هذه األخرية ال تزال الرشيك 

املفضل للرشاكات الطويلة األمد، ال سيام يف تطوير الحقول الصعبة واألكرث تحديًا. فإضافة إىل التكنولوجيا والتمويل، متتلك رشكات 

النفط العاملية خربات وقدرات تشغيلية وإدارية ال تضاهى للمشاريع الكبرية. ولكنها تحتاج، رمبا، إىل إعادة نظر يف كيفية اإلحتفاظ 

مبيزاتها التنافسية، خصوًصا يف ظل التطور املتنامي لقدرات رشكات الخدمات النفطية.428

428  Key Issues for Rising National Oil Companies, KPMG, June 2008.



142

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

3

سلسلة القيمة للنفط والغاز

تشمل املراحل الرئيسية للنفط والغاز األنشطة التالية: اإلستكشاف واإلنتاج، النقل والتخزين، التكرير واملعالجة، وأخريًا التسويق 

والتوصيل إىل املستخدم النهايئ. وسنسلّط الضوء عىل كل مرحلة من هذه املراحل يف األجزاء التالية.

رسم بياين 3.8: سلسلة القيمة للنفط والغاز

موارد النفط والغاز

يختلف النفط الخام، يف املظهر واللزوجة، من مكان إىل آخر. وقد يختلف يف فائدته للمستهلك أيضأ. وميكن تحديد نوعية النفط 

من خالل إجراء إختبارات عدة حول وزنه وكثافته ولزوجته ومحتوى الكربيت فيه، وعوامل أخرى لها تأثري عىل نوعيته، وبالتايل عىل 

سعره يف السوق العاملي.

أما الغاز الطبيعي فيتكّون أساًسا من غاز امليثان وسوائل الغاز الطبيعي كاإليثان والربوبان والبيوتان والبنزين الطبيعي، مبا يف ذلك 

عدد من الشوائب كثاين أكسيد الكربون واملاء. ويسمى الغاز الطبيعي املحتوي فقط عىل امليثان بالغاز الجاف. أما الذي يحتوي 

عىل هيدروكربونات أخرى فيسمى بالغاز الرطب.

ويوجد الغاز الطبيعي إما يف تراكامت منفصلة عن النفط )ويسمى حينها بالغاز غري املصاحب(، أو كطبقة أو غطاء فوق تراكامت 

النفط )الغاز املصاحب(. وهو ميتلك خصائص متيزه عن مصادر الطاقة الهيدروكربونية األخرى، إذ أنه مصدر أقل إرضاًرا بالبيئة 

وأكرث وفرة وأسهل يف النقل وأرخص سعرًا.
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تقع يف منطقة دول مجلس التعاون أكرب حقول النفط والغاز يف العامل. ويعترب حقل »غوار«، يف اململكة العربية السعودية، أكرب 

حقل نفط يف العامل، و«حقل الشامل« يف قطر أكرب حقل للغاز الطبيعي يف العامل.

رسم بياين 3.9: حقول النفط والغاز الرئيسية يف منطقة دول مجلس التعاون

إنتاج النفط

تواصل الكثري من حقول النفط يف دول مجلس التعاون إنتاجها منذ أكرث من 50 60- عاًما، وميكن القول إن »النفط السهل« يف 

هذه الحقول قد تم إستخراجه. لذلك يتطلب الحفاظ عىل إحتياطيات وإنتاج النفط، أو زيادتهام، تقنيات أكرث تقدًما وكلفة، إضافة 

إىل توظيف أعىل للتكنولوجيا والتقنيات.

يف اململكة العربية السعودية التي متلك أكرب قدرة إنتاجية للنفط يف العامل، ترتاوح معدالت اإلنخفاض سنويًا بني 6 و%8. فعىل 

سبيل املثال، تم إستنفاد حقل »بقيق«، أقدم الحقول يف اململكة، بنسبة %74. أما حقل »غوار«، األكرب يف اململكة، فقد استنزف 

بنسبة %48. لذلك، خصصت اململكة ميزانية مقدارها بني 20 و30 مليار دوالر، عىل مدى السنوات الـ5 املقبلة، لتعويض 

معدالت اإلنخفاض والحفاظ عىل مستويات اإلنتاج الحالية.429

والجدير بالذكر أن هذه األرقام واملعدالت تنطلق من فرضية أن هناك ما يسمى بـ »ذروة إنتاج«. علاًم أن البعض يعتقد بأنه ال 

ميكن الجزم بوجود »ذروة إنتاج« يف ظل التطور التقني املستمر. فإنتاج النفط والغاز ال ينضب، ولكن ترتفع تكلفته باستمرار مام 

يؤدي إىل إغالق حقول محددة يف املكمن الهيدروكربوين، وقد يعاد فتحها الحًقا مع إنخفاض تكلفة اإلستخراج. وبناء عىل ذلك، ال 

ميكن نظريًا الحديث عن »ذروة إنتاج«.
429 Country Analysis Briefs, U.S. Energy Information Administration, 2011 <http://www.eia.doe.gov>

http://www.eia.doe.gov
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جدول 3.2: إحصائيات النفط الخام يف دول مجلس التعاون

أما دولة الكويت، فقد إعتمدت بشكل  كبري عىل حقل »برقان« - ثاين أكرب حقل يف العامل بعد »غوار« - لغالبية طاقتها اإلنتاجية. 

ويرى البعض أن هذا الحقل، وغريه من الحقول التي إكتشفت يف الثالثينيات من القرن املايض، آخذة يف النضوب، وباتت تتطلب 

تقنيات تحسني اإلنتاج عىل نطاق واسع. لذلك، تتطلع الكويت إىل تطوير حقول الشامل من خالل »مرشوع الكويت«، وهو مرشوع 

مبليارات الدوالرات يهدف إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية إىل أربعة ماليني برميل يوميًا بحلول عام 2020.

يف أبوظبي، مل يتم تطبيق تقنيات تحسني اإلنتاج عىل نطاق ميداين حتى اآلن. ولكنها تُطبّق كمرشوع تجريبي إستعداًدا للمستقبل. 

ويف الوقت الراهن، تخطط أبوظبي لزيادة طاقتها اإلنتاجية من خالل تطوير البنية التحتية ملنشآتها النفطية وتوسيعها.430

ويف قطر، وعىل الرغم من منو اإلنتاج النفطي بشكل  مطرد منذ عام 2002، أخذ إنتاج حقل »الدخان« )أكرب حقل سابًقا من حيث 

اإلنتاج( يف اإلنخفاض. ولتعويض الرتاجعات املتوقعة، يجرى النظر حاليًا يف تطبيق تقنيات تحسني اإلنتاج عىل حقيل »الدخان« 

و«شاهني« وغريهام.

أما يف سلطنة عامن، فتلعب تقنيات تحسني اإلنتاج دوًرا كبريًا يف قطاع النفط. وقد تم تنفيذ برنامج ناجح لزيادة اإلنتاج عن طريق 

تقنيات التحسني وتقنيات متطورة أخرى. والجدير بالذكر أن تطبيق هذه التقنيات املتطورة يرفع نسبة تكاليف اإلنتاج بشكل  

كبري، وهي أصاًل من بني أعىل املعدالت يف سلطنة عامن بسبب طبيعة حقول النفط فيها )صغرية ومتفرقة(. وتتطلب تقنيات 

تحسني اإلنتاج إستخدام كميات كبرية من املياه، وهي بدورها موارد شحيحة يف املنطقة، كام تتطلب إستخدام كميات كبرية من 

الغاز الطبيعي، مام أدى إىل إعادة توجيه بعض من صادرات الغاز والغاز املخصص لتوليد الكهرباء يف سلطنة عامن إىل الحقن يف 

بعض الحقول لتحسني إنتاجها.431

ويف البحرين، تأسست رشكة »تطوير«432 عام 2009، وهي رشاكة بني رشكتي »مبادلة« و«أوكيس« والرشكة القابضة للنفط والغاز 

)Nogaholding( لتحسني إنتاج حقل البحرين من خالل تطبيق تقنيات تحسني اإلنتاج وحفر أكرث من 900 برئ جديدة وإدخال 

أساليب حديثة.

430  املصدر نفسه.

431  املصدر نفسه.
432  >Bahrain Oil Field, Tatweer Petroleum, 2012 >http://tatweerpetroleum.com/en/oilfield/global/oil-field-title.html

http://tatweerpetroleum.com/en/oilfield/global/oil-field-title.html
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إنتاج الغاز

باستثناء قطر التي متلك ثاين أكرب إحتياطيات للغاز يف العامل، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي كافة تحديات كبرية يف تحقيق 

توازن بني العرض والطلب عىل الغاز.

من ناحية الطلب، يدفع النمو السكاين والصناعي واإلقتصادي الرسيع إىل تزايد كبري يف اإلستهالك املحيل للغاز لتحلية املياه وتوليد 

الطاقة الكهربائية، وكامدة وسيطة يف الصناعات البرتوكياموية والصناعات الثقيلة. ونظرًا إىل أن العديد من حقول النفط آخذة يف 

النضوب، يتم حقن كميات كبرية من الغاز فيها لزيادة الضغط وبالتايل تحسني إنتاجها.

أما من ناحية العرض، فهناك تحديات عدة أيًضا. إذ أن معظم الغاز يف بعض هذه الدول، كاململكة العربية السعودية، هو غاز 

مصاحب، أي أنه مرتبط بإنتاج النفط )املقيد من أوبك(، وبالتايل ال ميكن اإلستفادة منه يف أي وقت. أما يف سلطنة عامن، فالتزامات 

التصدير للغاز الطبيعي املسال يَُحّول الغاز الذي يفرتض أن يستخدم محليًا لتوليد الكهرباء إىل األسواق الخارجية. ولعل من أهم 

التحديات التي تواجهها املنطقة هو أن كل إكتشافات الغاز الجديدة تعترب أكرث تعقيًدا من الناحية الجيولوجية، أي أن الغاز إما أن 

يكون يف مكامن محكمة )tight gas( أو أن فيه نسبة عالية من الكربيت. ويف كال الحالتني، يتطلب األمر كلفة وتقنية أعىل للتطوير 

واملعالجة.

جدول 3.3: إحصائيات الغاز الطبيعي يف دول مجلس التعاون

أدى العجز يف توفري الغاز يف بعض هذه الدول إىل إنقطاع الخدمة الكهربائية يف بعض األحيان، وإىل تعطل بعض املشاريع 

الصناعية. يف الكويت، عىل سبيل املثال، أدى نقص الغاز يف إحدى السنوات إىل وقف عمليات تكرير النفط وتصنيع البرتوكيامويات 

لتلبية الطلب املتزايد عىل الكهرباء. كام واجهت سلطنة عامن مشاكل مامثلة.
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وملعالجة كل هذه التحديات، تتخذ دول مجلس التعاون تدابري مختلفة منها:

إكتشافات جديدة: لتلبية إحتياجات الغاز املتزايدة، توّجهت معظم دول مجلس التعاون إىل اإلستثامر يف برامج جديدة . 1

للتنقيب عن الغاز. فقد أعلنت وزارة البرتول ورشكة »أرامكو« السعودية إسرتاتيجية جديدة للغاز تتضّمن إستثامر نحو 9 

مليارات دوالر إلضافة 50 تريليون مرت مكعب من الغاز غري املصاحب بحلول عام 2016. ويف الكويت، دفع نقص الغاز 

إىل حملة إستكشاف كبرية أيضاً. وقد جذبت إكتشافات كبرية للغاز غري املصاحب يف الحقول الشاملية إهتامم رشكات النفط 

العاملية. ولكن صيغ العقود غري الجذابة وحالة عدم اإلستقرار السيايس ال تزال متثل عقبات أمام أي “توسع رسيع يف تطوير 

هذه اإلحتياطيات وإنتاجها.

موارد الغاز غري التقليدية: يف ظل تقلّص مصادر الغاز التقليدية، لجأ بعض الدول إىل دراسة تطوير مصادر الغاز غري . 2

التقليدية كالغاز املحكم )tight gas(. ففي سلطنة عامن، عىل سبيل املثال، تدرس رشكة »برتش برتوليوم« مرشوًعا بعرشين 

مليار دوالر إلنتاج الغاز املحكم.

الواردات )LNG وخطوط األنابيب(: لجأ عدد من دول مجلس التعاون إىل إسترياد الغاز عرب خطوط األنابيب أو عن . 3

طريق الغاز املسال لتلبية الطلب املتزايد ومواجهة النقص الوشيك يف هذه املادة. وتستورد كل من عامن واإلمارات العربية 

املتحدة الغاز الطبيعي من قطر عرب خط أنابيب »دولفني«. وقد جرت محادثات حول خط أنابيب غاز مقرتح من قطر إىل 

الكويت والبحرين. كام بدأ عدد من دول مجلس التعاون، قبل التصعيدات السياسية، بإجراء محادثات مع إيران للغرض 

نفسه. وأبدت الكويت مؤخرًا إهتامًما بإمدادات من مرشوع الغاز الطبيعي الوشيك يف جنوب العراق. أما بالنسبة إىل الغاز 

الطبيعي املسال، فقد بدأت كل من الكويت وديب باسترياد الغاز الطبيعي املسال من دول الجوار. فيام البحرين يف طور بناء 

محطة للغاز الطبيعي املسال يتوقع أن تفتتح بحلول عام 2015. وأجرت املنامة محادثات مع رشكة »غازبروم« الروسية 

كونها مصدًرا محتماًل إلسترياد الغاز الطبيعي املسال.

شبكة الكهرباء الخليجية: يجري حالياً بناء شبكة كهرباء إقليمية بني دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ستوفر إمكانية . 4

إسترياد الكهرباء أو فائض الطاقة من دول الجوار، وخصوًصا من دولة اإلمارات العربية املتحدة ومحطاتها النووية املخطط 

لها. وبذلك، ستخفف الشبكة من الضغط عىل إمدادات الغاز املحلية. لكن هذا اإلحتامل لن يتحقق إال يف املدى البعيد، أو 

بعد عام 2017، عندما تبدأ محطات الطاقة النووية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بتوليد الكهرباء.433

ورمبا من أهم الحلول ملواجهة تحدي الغاز هو املزيد من التعاون بني دول مجلس التعاون. فعىل سبيل املثال، بدل أن تستمر 

اململكة العربية السعودية يف إستهالك ما يقارب مليون برميل يوميًا من النفط إلنتاج الكهرباء ميكنها أن تستورد الغاز القطري 

الذي سيوفر عليها بيئيًا وماليًا.

433 Country Analysis Briefs, U.S. Energy Information Administration, 2011 >http://www.eia.doe.gov<v

http://www.eia.doe.gov
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األنظمة المالية للنفط والغاز

النظام املايل للنفط والغازOil and Gas Fiscal Regime( 434( هو عبارة عن سياسة الدولة أو الحكومة يف تنظيم وتحديد كيفية 

إستخراج الريع اإلقتصادي من موارد النفط والغاز. ويرسم هذا النظام العالقة بني الحكومة، أو الرشكة الوطنية، وبني الرشكات 

املتعاقدة، ويحدد قضايا كالسيطرة عىل العمليات النفطية وكيفية إدارتها والتعامل مع التكاليف وتوزيع األرباح بني الطرفني.

وتنقسم األنظمة املالية للنفط والغاز إىل نوعني أساسيني، هام: نظام مبني عىل أساس اإلمتياز أو الرتخيص، ونظام مبني عىل أساس 

تعاقدي. وهذا األخري منقسم بدوره إىل نوعني: )1( إتفاقيات تقاسم اإلنتاج، و)2( إتفاقيات الخدمة.

اإلختالف األسايس بني هذه األنظمة هو يف تحّول ملكية موارد النفط والغاز:

يف إتفاقيات اإلمتياز أو الرتخيص تتحّول امللكية عند »رأس البرئ« حيث تأخذ رشكات النفط العاملية اإلنتاج ناقًصا أية عائدات  •

مالية للدولة املضيفة

يف إتفاقيات تقاسم اإلنتاج تأخذ رشكات النفط العاملية حصة من النفط املستخرج بهدف تغطية نفقاتها ورأس املال  •

املستثمر، ويُوّزع النفط املتبقي بينها وبني الدولة املضيفة حسب رشوط العقد.

يف إتفاقيات الخدمة ال تتحّول امللكية عىل اإلطالق. •

رسم بياين 3.10: تصنيف األنظمة املالية للنفط والغاز435

تعطي إتفاقيات اإلمتياز أو الرتخيص رشكة النفط العاملية حقوقًا حرصية يف التنقيب واإلنتاج والبيع والتصدير لفرتة محددة من 

الزمن. ففي السابق، كانت إتفاقيات النفط مع الدول املضيفة عبارة عن إتفاقيات إمتياز تقليدية ذات رشوط مجحفة. ومبرور 

األيام وتغرّي الظروف التي جعلت الدول املنتجة توافق عىل توقيع إتفاقيات اإلمتياز التقليدية، ظهر ما يعرف باإلمتيازات الحديثة، 

وهي تشبه تلك التقليدية، ولكن مع بعض التعديالت لصالح الدول املضيفة. وتشمل هذه التعديالت تقليص مساحة الرتخيص، أو 

434  Pedro Van Meurs, Government Take and Petroleum Fiscal Regimes, 25 May 2008.
435 Key Credit Factors: Criteria for Rating the Global Oil Refining Industry, Standard & Poor’s, 26 November 2011.
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مدة رسيان العقد، والنص عىل عائدات مالية إضافية، سواء كانت عىل شكل إتاوة أو رضيبة عىل أرباح رشكة التنقيب، أو منح تدفع 

للدولة املضيفة عند التوقيع عىل اإلتفاقية، أو عند إكتشاف النفط، أو عند وصول اإلنتاج إىل معدالت معينة.436

تعتمد إتفاقيات تقاسم اإلنتاج عىل ثالثة عوامل مختلفة، هي: معدل العائد الداخيل )Internal Rate of Return( أو نسبة اإلنتاج 

)Production Level( أو معدل الدخل أو اإليرادات )Revenues(. ويعني ذلك أن حصة الربح من برميل النفط تتغري بحسب 

تحقيق نسب متفق عليها من هذه العوامل.

أما إتفاقيات الخدمة فتنقسم عىل ما إذا كان األجر مستنًدا عىل رسوم ثابتة )أي إتفاقيات خدمة محضة( أو عىل نسبة مخاطر 

معينة. ويف بعض الحاالت، يكون العقد مزيًجا بني النوعني. وتشبه إتفاقيات الخدمة املحضة تلك التي بني رشكات الخدمات النفطية 

ورشكات النفط العاملية، وهي نادرة جًدا وال توجد حاليًا إال يف إيران.

أما إتفاقيات الخدمة القامئة عىل نسبة املخاطر فتستخدم يف اململكة العربية السعودية والكويت والعراق. ويف هذه اإلتفاقيات 

تتوىّل رشكة النفط العاملية عمليات اإلستكشاف واإلنتاج للحكومة املضيفة داخل منطقة محّددة، ويبقى املخزون الهيدروكربوين 

ملًكا للدولة يف كل األحوال. وال تحصل الرشكة العاملية )املقاولة( عىل أي حصة من النفط والغاز إال إذا دفعت لها الرسوم عرب 

اإلنتاج أو أعطيت األفضلية يف رشاء اإلنتاج من الحكومة املضيفة.

وال تحبذ الرشكات العاملية هذا النوع من العقود ألنها ال توفر لها أسهاًم مبارشة يف إحتياطيات النفط، وبالتايل ال تؤثر عىل مؤرشات 

رئيسية تتخذها هذه الرشكات لقياس إنجازها كمعدل إستبدال اإلحتياطي الذي تطرقنا إليه سالًفا.

رسم بياين 3.11: توزيع األنظمة املالية للنفط والغاز يف العامل

وتجدر اإلشارة هنا إىل أنه، يف معظم األحيان، تصبح الجوانب القانونية ثانوية يف ظل املوقف العام واملبديئ الذي تتخذه أي دولة 

تجاه مواردها الطبيعية. فيمكن أن تحصل الحكومة عىل نسبة الريع نفسها ضمن أي من األنظمة النفطية املختلفة. واملهم هو أن 

تعقد اإلتفاقيات أيًا كان نوعها بشكل يحقق ويضمن اإليرادات املجزية والعادلة من وجهة نظر األطراف املعنية.
>http://www.bahrainlaw.net/post165.html< 2008 436  احمد املفتي، “التحكيم يف اتفاقيات استثامر البرتول وخالفها،” موقع مجتمع البحرين القانوين، 22 سبتمرب

http://www.bahrainlaw.net/post165.html
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األنظمة المالية في دول مجلس التعاون

منذ تأميم رشكة »أرامكو« السعودية، مل متنح اململكة الرشكات األجنبية أي تراخيص للتنقيب عن النفط. وتقترص املشاركة األجنبية 

عىل عقد إمتياز مع رشكة »شيفرون« يف املنطقة املقسمة بني اململكة العربية السعودية والكويت، ويف إستكشاف وتطوير موارد 

الغاز يف صحراء الربع الخايل. فكل مشاريع تطوير وإنتاج النفط والغاز األخرى تخضع لسيطرة رشكة »أرامكو«.

أما معظم العقود يف دولة اإلمارات العربية املتحدة فهي عبارة عن إتفاقيات إمتياز من خالل مشاريع مشرتكة كرشكة »زادكو« 

و«أدكو« و« أدما – أبكو« التي متلك الدولة النسبة األكرب فيها.

ويف الكويت، يحظر الدستور أي إستخدام إلتفاقيات تقاسم اإلنتاج. لذلك تدرس الحكومة خيار استخدام نوع مبتكر من إتفاقيات 

الخدمة. يف هذه اإلتفاقيات، يُسمح للحكومة الكويتية باإلحتفاظ بامللكية الكاملة إلحتياطي النفط والسيطرة عىل مستويات اإلنتاج 

واإلدارة اإلسرتاتيجية للمشاريع، والتعامل مع رشكات النفط العاملية كمقاول للخدمات يحصل عىل رسوم محددة لكل برميل مع 

بدالت إلسرتداد رأس املال وبعض الحوافز.

وال يوجد يف قطر قانون مخصص للنفط. فكل أنشطة اإلستكشاف واإلنتاج تتم مبوجب رشوط إتفاقيات اإلستكشاف واملشاركة يف 

اإلنتاج )EPSA( التي متثل غالبية العقود يف قطر، باستثناء حقل »بندق« الذي أبرم ضمن نظام اإلمتياز املطبق يف اإلمارات. أما 

تطوير وإنتاج معظم الحقول التاريخية )دخان، بولحنني، ميدان محزم( فتقوم به الرشكة الوطنية )عدا حقل العد الرشقي الذي 

تطوره رشكة أوكسدنتال(.

يف سلطنة عامن، يتم إستخدام كل من نظام اإلمتياز ونظام تقاسم اإلنتاج. وتنتج رشكة تنمية نفط عامن )PDO(، وهي الرشكة 

الوطنية، %90 من النفط وكل إنتاج الغاز تقريباً. ومتلك الحكومة نسبة %60 من الرشكة الوطنية فيام متلك رشكة »شل« نسبة 

%34 ورشكة »توتال« %4 ورشكة »بارتكس« 2%.

ويف البحرين، ُوقّعت إتفاقية تقاسم اإلنتاج بني الرشكة القابضة للنفط والغاز )Nogaholding( ورشكة »تطوير« لتطوير حقل 

البحرين. ومتلك رشكة »أوكسدنتال« نسبة %48 يف رشكة »تطوير«، فيام متلك رشكة »مبادلة« نسبة %32 والرشكة القابضة 

للنفط والغاز نسبة %20. وتشري هذه النسب إىل نسب تحمل التكاليف ال إىل نسب تقاسم اإليرادات التي يتم تحديدها يف بنود 

اإلتفاقية نفسها.
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تخزين ونقل النفط الخام

ينقل النفط عرب شبكات أنابيب محلية من حقول النفط إىل موانئ التصدير التي غالباً ما تقع قرب مناطق اإلنتاج. ويعترب ميناء 

رأس تنورة يف املنطقة الرشقية السعودية أكرب ميناء لشحن النفط يف العامل، ويتسع لشحن حوايل 6 ماليني برميل من النفط يوميًا،437 

ويف معظم األحيان تستخدم الناقالت البحرية لنقل وتوصيل النفط الخام إىل موانئ الدول املستهلكة حيث يتم تخزينه يف صهاريج 

كبرية قبل نقله بواسطة خطوط األنابيب أو سكك الحديد أو الشاحنات إىل مصايف النفط للمعالجة والتكرير.

جدول 3.4: صادرات النفط يف دول مجلس التعاون

ويعترب مضيق هرمز أهم نقطة عبور نفطية يف العامل. إذ مير عربه حوايل %20 من النفط العاملي و%35 من النفط املتداول عن 

طريق البحر. وقد أنشأت اململكة العربية السعودية ما أطلق عليه »أنبوب النفط العراقي« عرب اململكة، يف محاولة لتجاوز الحظر 

اإليراين عىل مضيق هرمز خالل الحرب اإليرانية – العراقية. لكن هذا الخط مل يستخدم منذ غزو العراق للكويت عام 1990. وقد 

أدت التوترات حول برنامج إيران النووي إىل دراسة إعادة فتح خط األنابيب هذا لتأمني طرق بديلة لتصدير النفط. كام أنشأت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة خط أنابيب جديًدا ينقل النفط من حقول »حبشان« يف أبوظبي إىل ميناء الفجرية متجنبة بذلك 

مضيق هرمز.
رسم بياين 3.12: أنابيب النفط والغاز يف دول مجلس التعاون

437  The Petroleum Sector Value Chain, World Bank Group, June 2009
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تخزين الغاز الطبيعي ونقله

يتم تخزين الغاز الطبيعي يف مكامن جيولوجية مهيأة للتخزين أو يف نظام خطوط األنابيب عن طريق ضبط درجة الضغط فيها.

وتعتمد خيارات نقل الغاز عىل الشكل الذي تتخذه هذه املادة. إذ ميكن نقل سوائل الغاز الطبيعي عرب خطوط األنابيب أو 

شاحنات الصهريج، ولكن ال ميكن نقل الغاز الجاف )امليثان( إال عرب خطوط األنابيب وتوصيله مبارشة إىل املستهلك النهايئ 

كمحطات توليد الطاقة. وتتطلب مشاريع خطوط الغاز إستثامرات كبرية، وال تكون مجدية إال مع خطة واضحة تحّدد مصادر 

التمويل واملستهلكني املعنيني والتسعري، ناهيك عن اإلعتبارات الجيوسياسية التي عادة ما تخضع لها هذه األنابيب.438

وكان أول خط أنابيب عابر للحدود يف منطقة دول مجلس التعاون هو مرشوع »دولفني« الذي أنشئ عام 1999 لنقل الغاز 

الطبيعي من حقل الشامل القطري إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن. وقد أجريت يف السنوات األخرية محادثات 

حول شبكة خطوط أنابيب للغاز من قطر إىل دول خليجية أخرى كالبحرين والكويت، وحتى إىل أوروبا عرب العراق وتركيا.

ويعترب الغاز الطبيعي املسال )الذي سنتطرق إليه يف الجزء التايل( طريقة أخرى لنقل الغاز. فمنذ عام 2009 شكلت صادرات الغاز 

الطبيعي املسال أكرث من %70 من صادرات الغاز يف قطر.

جدول 3.5: صادرات الغاز الطبيعي يف دول مجلس التعاون

438  املصدر نفسه.
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تكرير النفط

تكرير النفط هو عبارة عن عمليات مختلفة تفصل الجزيئات الهيدروكربونية املوجودة يف النفط الخام وتحّولها إىل منتجات برتولية 

مختلفة ذات قيمة أكرب. ويتم تصنيف املنتجات البرتولية إىل ثالث فئات: -1 نواتج التقطري الخفيفة )light distillates( كغاز 

البرتول املسال والبنزين والنفتا، -2 نواتج التقطري املتوسطة )middle distillates( كالكريوسني والديزل، -3 املقطرات الثقيلة 

والبواقي )heavy distillates & residuum( كزيت الوقود الثقيل وزيوت التشحيم والشمع واإلسفلت. ويستند هذا التصنيف 

عىل كيفية تقطري النفط الخام وفصله إىل أجزاء مختلفة.

وهناك ثالثة إستخدامات رئيسية للمنتجات النفطية، هي: )1( للمواصالت )2( لتوليد الطاقة الكهربائية و)3( للتدفئة. وهناك 

أيضاً إستخدامات غري متعلقة بتوليد الطاقة كإستخدام املواد النفطية يف صناعة البرتوكيامويات.

رسم بياين 3.13: املنتجات املصنوعة من برميل للنفط )منوذج(

وقد وصلت قدرة التكرير يف العامل عام 2011 إىل 92 مليون برميل يوميًا، ومتثل نسبة دول الرشق األوسط فيها %9، ودول مجلس 

التعاون %5 أي 4.6 مليون برميل يوميًا.

رسم بياين 3.14: نسبة الطاقة التكريرية حسب املنطقة الجغرافية
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متلك الواليات املتحدة األمريكية أكرب قدرة تكرير نفط يف العامل، تليها روسيا واليابان والصني. والجدير بالذكر أن %90 من الطاقة 

التكريرية للنفط موجودة يف دول غري أعضاء يف منظمة »أوبك«، وال تعترب غنية باملوارد النفطية كسنغافورة وكوريا الجنوبية 

وهولندا. ويعود ذلك إىل إعتامد جدوى تكرير النفط عىل عوامل إقتصادية وتقنية عدة من الصعب أن تتوفر يف أي مكان.

ويتوقع أن تنخفض نسبة الطلب عىل النفط يف الدول املتقدمة يف املستقبل. ولذلك ترتكز معظم إستثامرات مصانع التكرير يف 

الدول اآلسيوية كونها إقتصاديات ذات معدل منو كبري، ويف دول مجلس التعاون والرشق األوسط كونها متتلك أكرب إحتياطيات نفط 

يف العامل.

رسم بياين 3.15: الطاقة التكريرية يف منطقة دول مجلس التعاون

معالجة الغاز الطبيعي

يتكون الغاز الطبيعي بشكل  أسايس من غاز امليثان مع كميات مختلفة من الهيدروكربونات الثقيلة. ويخضع لعمليات مختلفة 

تفصل الشوائب عنه ليصبح مناسبًا للنقل وتلبية مواصفات الوقود املطلوبة يف السوق. وإىل جانب غاز امليثان، تشمل منتجات 

الغاز الطبيعي ما ييل:

سوائل الغاز الطبيعي )Natural Gas Liquids(: سوائل الغاز الطبيعي هي الهيدروكربونات الغازية الثقيلة املوجودة يف  •

الغاز الطبيعي الخام )وتشمل مواد اإليثان والربوبان والبيوتان وغريها(، وتستخدم يف التدفئة والطبخ وكمواد خام لصناعة 

البرتوكيامويات وكوقود للمحركات.

الغاز الطبيعي املسال )Liquefied Natural Gas or LNG(: الغاز الطبيعي املسال هو الغاز الذي يتم تحويله إىل سائل  •

لتسهيل عملية تخزينه ونقله. وتقوم هذه العملية عىل تربيد الغاز يف محطات بالقرب من مصانع معالجة الغاز حتى يُسيَّل، 

ومن ثم يُخزّن يف صهاريج معزولة قبل أن يتم تحميله يف صهاريج مربدة مخصصة للشحن، ثم يعاد تحويله إىل حالته الغازية 

ونقله إىل املستهلكني النهائيني عرب شبكات أنابيب الغاز املحلية.

الغاز املحّول إىل سائل )Gas-to-Liquid or GTL(: تحويل الغاز إىل سائل i, عملية تكريرية تستخدم يف تحويل الغاز  •
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الطبيعي إىل منتجات متنوعة عادة ما تصّنع من النفط الخام، وتشمل وقود النقل والنافتا وزيوت التشحيم. وتعترب مشاريع 

تحويل الغاز الطبيعي وسيلة مغرية إقتصاديًا الستغالل إحتياطيات الغاز. ويعترب مرشوع »بريل« القطري )وهو رشاكة بني 

»قطر للبرتول« ورشكة »شل«( أكرب مصنع يف العامل لتحويل الغاز إىل وقود سائل.

يف 2007 كان أكرث من %70 من إنتاج الغاز العاملي يستهلك محليًا، فيام كان %18 من الغاز يصّدر عرب خطوط األنابيب و8% 

كغاز مسال. ويتوقع أن تزداد نسبة تداول الغاز وتصديره كغاز مسال بسبب إنخفاض إنتاج الغاز محليًا يف معظم الدول وإرتفاع 

الطلب عليه عامليًا.

أسواق النفط والغاز العالمية

النفط هو أكرث السلع تداواًل يف العامل، ويتأثر سعره بعوامل مختلفة، منها عوامل العرض والطلب واملوقع الجغرايف ملنافذ التصدير 

وسعر رصف الدوالر وأسواق املنتجات النفطية وفائض طاقة »أوبك« اإلنتاجية ومخزون النفط الخام لدى الدول املستهلكة وعوامل 

إقتصادية وجيوسياسية أخرى.

ونظرًا إىل وجود أنواع وأصناف مختلفة من النفط الخام، تّم إعتامد أنواع محّددة كمعيار للجودة والتسعري. فعىل مستوى العامل، 

يُعتمد خام »برنت« يف اململكة املتحدة كمرجع عاملي مستخدم لتسعري ثلثي إنتاج النفط العاملي. ويف منطقة دول مجلس التعاون، 

يستخدم خام ديب كمعيار للتسعري، أما يف الواليات املتحدة فيستخدم خام غرب تكساس املتوسط )WTI(. وقد وضعت منظمة 

الدول املصدرة للنفط )أوبك( نظاًما مرجعيًا خاًصا بها ُعرف بـ »سلّة أوبك«، هو عبارة عن متوسط سبعة خامات مختلفة.

عىل عكس أسواق النفط، تعترب أسواق الغاز إقليمية وغري منفتحة إقتصاديًا، ولكنها، يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا، تعّد 

أسواقًا محررة وذات شفافية أكرب مقارنة بأسواق الغاز يف أوروبا. وعموًما، يُسّعر الغاز الطبيعي عىل أساس محتوى الطاقة فيه 

وقربه من أسواق اإلستهالك. ولكن آليات التسعري تختلف إختالفًا كبريًا بني الدول. ففي الواليات املتحدة األمريكية تستخدم نقطة 

»هرني هب« يف والية لويزيانا كمعيار لتسعري الغاز، إذ أنها نقطة الربط الفعيل يف خط أنابيب الغاز والتي يتم توصيل معظم الغاز 

إليها. أما يف أوروبا، فيباع معظم الغاز ضمن عقود طويلة املدى ومرتبطة بسعر النفط، وذلك ألنه يُوَجب عىل املنتجني األوروبيني 

أن يضمنوا أسًواقاً للغاز قبل اإلستثامر يف أي مرشوع لتطويره، ويتم ذلك من خالل بيع الغاز مقدًما تحت آلية تسعري متفق عليها 

مسبًقا.
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البتروكيماويات

البرتوكيامويات هي مواد كيمياوية مستخرجة من النفط والغاز الطبيعي من خالل عمليات مختلفة يتم فيها تكسري الجزئيات 

الهيدروكربونية الكبرية إىل جزئيات أصغر تُكّون ما يسمى بـ »البرتوكيامويات األساسية«. وتنقسم هذه املواد البرتوكياموية إىل ثالث 

مجموعات أساسية، هي: األوليفينات والعطريات والغازات اإلصطناعية. ويعترب اإليثيلني والربوبيلني من أكرث املواد البرتوكياموية 

إنتاًجا وميثالن نقطة البداية ألكرث من نصف البرتوكيامويات املنتجة عامليًا.

رسم بياين 3.16: سلسلة القيمة للبرتوكيامويات

تتم معالجة املواد البرتوكياموية األساسية إلنتاج مواد وسيطة تعالج بدورها إلنتاج مواد نهائية تستخدم يف صناعة مجموعة 

واسعة من املنتجات املختلفة. وينصّب حوايل %80 من إنتاج البرتوكيامويات يف صناعة البوليمرات، وهي املواد األولية لصناعة 

البالستيك. ويعترب البويل إيثيلني أكرث البوليمرات إنتاًجا، تليه مادة البويل بروبيلني والبوليسرت. وإضافة إىل إنتاج البالستيك، تستخدم 

البرتوكيامويات يف إنتاج عدد ال يحىص من املنتجات التي نستهلكها يف حياتنا اليومية من أدوية ومذيبات وأسمدة ومستحرضات 

تجميل وإلكرتونيات ومواد بناء ومنتجات أخرى.

قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون

يقدر أن تنتج منطقة الرشق األوسط %20 من اإلنتاج العاملي للبرتوكيامويات بحلول عام 2015. وتتصدر اململكة العربية 

السعودية قطاع البرتوكيامويات يف املنطقة حيث متثل %7 من العرض العاملي للمنتجات البرتوكياموية األساسية، و%70 من الناتج 

اإلجاميل لدول مجلس التعاون.439

439  MENA Petrochemicals: A Global Advantage, Al Masah Capital Limited, 2010.
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رسم بياين 3.17: نسبة إنتاج البرتوكيامويات يف العامل حسب املنطقة الجغرافية

تتصدر رشكة »سابك« قطاع البرتوكيامويات يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، وتبلغ حصتها يف سوق املنطقة نحو 62% 

)إستناداً إىل إجاميل إيرادات عام 2009( مام يجعلها واحدة من أكرب عرش رشكات للبرتوكيامويات يف العامل.440

جدول 3.6: رشكات البرتوكيامويات العاملية

إضافة إىل »سابك«، تشمل قامئة الالعبني الرئيسيني يف صناعة البرتوكيامويات يف دول مجلس التعاون الرشكات التالية: »برتورابغ« 

و«رشكة صناعات قطر« و«املجموعة الصناعية السعودية لإلستثامر«،441 ومتلك أو تساهم هذه الرشكات يف عدد كبري من مشاريع 

البرتوكيامويات يف املنطقة والعامل.

رسم بياين 3.18: رشكات البرتوكيامويات يف دول مجلس التعاون

440  Saudi Arabian Petrochemicals, Riyad Capital, 30 November  2011.
441  MENA Petrochemicals: A Global Advantage, Al Masah Capital Limited, 2010.
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جدول 3.7: مشاريع البرتوكيامويات يف دول مجلس التعاون

النافتا وغاز اإليثان هام املادتان األولييان الرئيسيتان لرشكات البرتوكيامويات يف العامل. ويف حني تعتمد أكرث من %50 من مصانع 

اإليثيلني يف العامل عىل النافتا كامدة أولية، تستخدم مصانع البرتوكيامويات يف اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون 

اإليثان بسبب وفرته وسعره املنخفض نسبيًا.

ونتيجة إنخفاض تكلفة املواد األولية يف دول مجلس التعاون، تتمتع رشكات البرتوكيامويات يف املنطقة بهوامش تشغيل أعىل مقارنة 

بالرشكات العاملية.442 لذلك متّكنت دول كاململكة العربية السعودية من بناء قاعدة صناعية قوية للبرتوكيامويات، وخصوًصا مادة 

اإليثيلني ومشتقاتها.

رسم بياين 3.19: هوامش تشغيل رشكات البرتوكيامويات العاملية

442  املصدر نفسه.
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والجدير بالذكر أن سعر اإليثان يف املنطقة بدأ باإلرتفاع التدريجي، بسبب إنخفاض عمليات اإلستكشاف واإلنتاج من جهة، وزيادة 

الطلب عىل الغاز ملشاريع البرتوكيامويات وتوليد الكهرباء من جهة أخرى،443 األمر الذي سيضعف امليزة التنافسية لدى املنتجني 

يف دول مجلس التعاون الذين بدأوا يف التوجه إىل إستخدام النافتا وغريها من سوائل الغاز الطبيعي )كمزيج من اإليثان والربوبان 

والبيوتان( كمواد أولية بديلة ميكن إستخدامها إلنتاج منتجات أكرث تنوًعا وتعقيًدا، وبالتايل ذات قيمة مضافة أكرب.هذا التحول 

التدريجي إىل إستخدام سلة من املواد األولية املختلفة يتامىش مع الخطط الصناعية لدول مجلس التعاون التي تسعى إىل تعزيز 

إنتاج املواد البرتوكياموية والبالستيكية ذات القيمة املضافة التي تساهم بشكل  أكرب يف دعم التنمية اإلقتصادية. وقد تم بالفعل 

تحديد مناطق لتحويل البالستيك، بالقرب من مراكز إنتاج البرتوكيامويات الكربى يف السعودية، لإلستفادة من البرتوكيامويات 

األساسية والبوليمرات بشكل أكرب وتزويدها للصناعات املحلية مثل صناعة السيارات ومواد التعبئة والتغليف واملنتجات اإلستهالكية 

ومواد البناء ومنتجات تحويلية أخرى، وعىل الرغم من أن هذا التوجه ال يؤدي إىل تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، إال أنه 

يساهم يف ضامن حصول اقتصاديات دول املجلس عىل أكرب نسبة ممكنة من القيمة املضافة يف أسواق النفط والغاز ومشتقاتهام 

عامليا. أما بالنسبة إىل تنويع مصادر الدخل يف دول مجلس التعاون بعيداً عن قطاع النفط ومشتقاته، فاألمل معقود عىل الرؤى 

التنموية لهذه الدول، وخططها املطروحة يف هذا اإلتجاه، والتي نتطرق إليها يف القسم التايل من هذا اإلصدار.

443  The Gulf Petrochemicals Industry, Alpen Capital, 7 March , 2010.
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 3.3 تقييم الرؤى التنموية في دول مجلس التعاون

يتناول هذا الفصل أربع رؤى تنموية يف دول مجلس التعاون )قطر والبحرين وأبوظبي والكويت( كنامذج عن جهود التنمية يف 

املنطقة، ويعرض ملّخصاً لكل رؤية، ثم تقيياًم لها يف أربعة محاور، هي:

 املضمون النيوليربايل. 1

 التباين يف اإلهتامم بالبعد اإلقتصادي – اإلجتامعي. 2

 املشاركة الشعبية يف صياغة الرؤى ويف محتواها. 3

 رؤى التنمية كمشاريع أيديولوجية. 4

ويتضح أن رؤى التنمية األربع املشمولة يف هذا الفصل تشرتك يف سامت عدة، منها توقيت اإلصدار ما بني يوليو 2008 وفرباير 

2010، واملدى الزمني للرؤى واملنتهي إما عام 2030 أو عام 2035. كذلك تشرتك يف ضعف املشاركة الشعبية الجدية يف 

صياغتها، مع غياب التنسيق عىل مستوى دول مجلس التعاون يف صياغة الرؤى لضامن تكامل األهداف واملشاريع ال تكرارها. 

أما من حيث املضمون، فتتفق رؤى التنمية عىل أن اإلعتامد اإلقتصادي املفرط عىل النفط والغاز هو الخطر األساس الذي يواجه 

إقتصادات املنطقة، كام تعي رضورة معالجة الخلل السكاين والخلل يف سوق العمل. ومن حيث الحلول، تشرتك رؤى التنمية األربع 

يف طرح النيوليربالية كحل، مبعنى بناء إقتصاد رأساميل مع حد أدىن من الضوابط، عىل أن يُبنى هذا النظام اإلقتصادي من دون 

إصالح سيايس جدي مرافق، حيث يغيب ذكر الدميقراطية إال يف ما ندر، كام أن الجانب اإلقتصادي - اإلجتامعي ينال نصيبًا أقل من 

اإلهتامم الذي تحصل عليه اإلصالحات املتعلقة بالنيوليربالية ومصالح أصحاب األعامل. وقد يفاقم هذا التجاهل النسبي للحقوق 

اإلقتصادية - اإلجتامعية اإلستياء الشعبي من أنظمة دول مجلس التعاون، رغم الوظيفة األيديولوجية التي تقوم بها رؤى التنمية يف 

إعطاء إنطباع بوجود جهود جدية لإلصالح، وبالتايل سحب البساط من تحت املعارضة السياسية.

ومن املهم التأكيد أن هذا النص ال يناقش كل الرؤى والسياسات التنموية التي أصدرتها حكومات دول مجلس التعاون عىل مر 

التاريخ، بل يناقش نصوص رؤى التنمية الطويلة األمد املعارصة كعيّنة عن سياسات التنمية الراهنة يف املنطقة.
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نظرة عامة على رؤى التنمية في دول مجلس التعاون

ميكن تقسيم رؤى التنمية األربع التي يتناولها هذا امللف إىل قسمني، هام: الرؤى العامة والرؤى املفّصلة نسبيًا. وهذا تقسيم نسبي 

يعتمد عىل خصائص الرؤى التي يتم تحليلها هنا، وقد ال يكون مناسبًا لتصنيف كل مشاريع التنمية يف العامل. أما الرؤى العامة فهي 

تلك التي تغلب عليها األفكار املجردة يف مقابل قلة األهداف املحددة باألرقام، أو التي ميكن قياسها موضوعيًا مبؤرشات محددة 

سلًفا، وتندرج تحتها رؤيتا قطر والبحرين. أما الرؤى املفّصلة نسبيًا فهي التي تحتوي عىل قدر أكرب من األهداف التفصيلية أو التي 

ميكن قياسها موضوعيًا مبؤرشات محددة سلًفا، وتشمل رؤيتي أبوظبي والكويت.

رؤية قطر

ميكن البدء بالرؤية األقدم من حيث تاريخ اإلصدار، وهي »رؤية قطر الوطنية 2030،« التي صدرت يف يوليو 2008 عن األمانة 

العامة للتخطيط التنموي التابعة للحكومة القطرية، وهي مخترصة نسبيًا، إذ تقع يف 27 صفحة. والهدف األساس من هذه الرؤية 

هو »تحويل قطر بحلول العام 2030 إىل دولة متقدمة قادرة عىل تحقيق التنمية املستدامة، وعىل تأمني العيش الكريم لشعبها 

جياًل بعد جيل.«444 هي، إًذا، رؤية تركز أساًسا عىل اإلقتصاد، وعىل إستدامة التنمية من دون اإلعتامد عىل مورد طبيعي، هو الغاز 

يف حالة قطر. ولتحقيق هذا الهدف، تستند الرؤية إىل أربع ركائز هي: أواًل التنمية البرشية، ويقصد بها تنمية املوارد البرشية عرب 

تطوير التعليم والرعاية الصحية، وثانيًا التنمية اإلجتامعية، ويقصد بها الرفاه اإلقتصادي - اإلجتامعي واإلهتامم بالثقافة وتطوير 

العالقات الدولية. وثالث الركائز التنمية اإلقتصادية، ويقصد بها اإلدارة السليمة لإلقتصاد الكيل واإلدارة السليمة ملوارد النفط والغاز 

وتخفيف اإلعتامد اإلقتصادي عليهام. ورابًعا وأخريًا تأيت التنمية البيئية، ويقصد بها اإلستدامة البيئية.

ولعل أهم ما مييز »رؤية قطر الوطنية 2030،« باملقارنة مع رؤى التنمية األخرى يف هذا امللف، هو أنها، من حيث الشكل، ثاين 

أقرص رؤية بعد رؤية البحرين. ومن حيث الصياغة، فهي تشرتك مع رؤية البحرين يف كونهام مشاريع عامة ال تحوي أهدافًا محددة 

باألرقام أو ميكن قياسها مبؤرشات محددة سلًفا. كام تتميز »رؤية قطر« بالوعي باألعراض الجانبية السلبية التي ميكن أن تصاحب 

مشاريع التنمية اإلقتصادية الضخمة، وتحديًدا التبعات الثقافية واملجتمعية والبيئية، وهو ما توضحه عندما تعّدد التحديات 

الرئيسة التي تواجه التنمية يف قطر.445 كذلك تتميز باستخدام فكرة متطورة نسبيًا، هي فكرة »العدالة البينية«، وهي فكرة فلسفية 

تتعلق بالعدالة يف توزيع املكاسب واملساوئ بني األجيال املختلفة يف املجتمع.446 كام تنفرد بكونها الرؤية الوحيدة التي تشري 

رصاحة إىل دور زوجة رئيس الدولة يف توجيه التنمية، يف هذه الحالة السيدة موزة املسند زوجة أمري قطر السابق الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاين.
>http://www.gsdp.gov.qa/www1_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf< .2 444 “رؤية قطر الوطنية 2030،” األمانة العامة للتخطيط التنموي، يوليو 2008، ص
>http://www.gsdp.gov.qa/www1_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf< .3445 “رؤية قطر الوطنية 2030،” األمانة العامة للتخطيط التنموي، يوليو 2008، ص

 Lukas Meyer, ”Intergenerational Justice,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy )Spring 2010 Edition(, Edward N. Zalta )ed.(. :446 املصدر نفسه، ص4. وللمزيد حول فكرة “العدالة البينية” انظر
>>http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/justice-intergenerational

http://www.gsdp.gov.qa/www1_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf
http://www.gsdp.gov.qa/www1_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf
http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/justice
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رؤية البحرين

ثاين الرؤى هي رؤية البحرين، وعنوانها الرسمي »رؤيتنا: رؤية مملكة البحرين اإلقتصادية حتى عام 2030،«447 وهي ثاين أقدم 

الرؤى املناقشة هنا، إذ صدرت يف أكتوبر 2008، وتعهد باإلرشاف عىل متابعتها »مجلس التنمية اإلقتصادية« الذي يرأسه ويل 

العهد سلامن بن حمد آل خليفة.448 وهي أصغر الرؤى حجامً إذ تقع يف 23 صفحة، »ويتمثل الهدف الرئييس للرؤية يف زيادة دخل 

األرسة الحقيقي إىل أكرث من الضعف بحلول العام 2030.«449 فرؤية البحرين، إًذا، ذات هدف إقتصادي – إجتامعي هو زيادة 

الدخل، وهو هدف ملموس أكرث من هدف الرؤية القطرية، مثاًل، الذي يحوي جانبًا فنيًا نسبيًا هو تخفيف اإلعتامد اإلقتصادي 

عىل النفط والغاز. ولتحقيق هدفها، تقوم رؤية البحرين عىل ثالثة مبادئ: أواًل، اإلستدامة، وتعني اإلبتعاد عن التنمية اإلقتصادية 

املستندة للقطاع العام ألنه قطاع غري مستدام، واإلستعاضة عنه بالقطاع الخاص املبادر واملبتكر. ولإلستدامة معنى آخر هو الحفاظ 

عىل الثقافة والبيئة. أما ثاين املبادئ فهو التنافسية، ويعني زيادة القدرة عىل التنافس اإلقتصادي مع العامل. وثالثًا يأيت مبدأ العدالة 

التي تشمل مكافحة الفساد واإلحتكار، وتعزيز الشفافية، وضامن الحامية القانونية للمستهلك وصاحب العمل واملستثمر األجنبي، 

واملساواة بني املواطنني، وتوفري الضامن اإلجتامعي لهم.

أما أهم ما مييز »رؤية مملكة البحرين االقتصادية حتى عام 2030،« فهو، من حيث الشكل، أنها أقرص الرؤى، ومن حيث 

املضمون تتميز برتكيزها النسبي عىل الجانب اإلقتصادي – اإلجتامعي، سواء من حيث الهدف األسايس املتمثل مبضاعفة الدخل أو 

باإلشارة املتكررة للحاجة إىل زيادة األجور والتوظيف للمواطنني.450 كام تتميز هذه الرؤية بتحديد بعض املؤرشات لقياس النجاح 

يف تحقيق األهداف، وبعضها مؤرشات إقتصادية مثل منو الناتج املحيل اإلجاميل، وحجم تدفقات اإلستثامر األجنبي املبارش، وبعضها 

مؤرشات عاملية مثل مؤرش مساءلة القطاع العام الصادر عن البنك الدويل.451 لكن الرؤية ال تحدد أهدافًا رقمية ميكن قياسها، 

وبالتايل يصعب الحكم بشكل دقيق عىل مدى تحقق الرؤية يف الواقع بحلول عام 2030، ما خال رمبا التقدم النسبي، أو الرتاجع 

قياًسا عىل الوضع يف تاريخ إصدار الرؤية عام 2008. كذلك تتميز رؤية البحرين باملقارنة مع الرؤى األربع املتناولة يف هذا البحث 

بكونها األقل تركيزًا عىل دور املرأة، فال ترد كلمة »إمرأة« أو مرادفاتها حتى مرة واحدة يف النص، وهذا ينسحب عىل غريها من 

مكونات املجتمع املستضعفة، مثل ذوي اإلحتياجات الخاصة.

>http://www.moc.gov.bh/en/media/Media,3746,en.pdf< .2013 447  “رؤيتنا: رؤية مملكة البحرين اإلقتصادية حتى عام 2030،” البحرين، أكتوبر
>http://www.alwasatnews.com/2240/news/read/20488/1.html< .2008 448  “العاهل: رؤية “البحرين 2030” ملزمة لكل الدوائر،” صحيفة الوسط، 24 أكتوبر

>http://www.moc.gov.bh/en/media/Media,3746,en.pdf< .6449  “رؤيتنا: رؤية مملكة البحرين اإلقتصادية حتى عام 2030،” ص
450  املصدر نفسه، ص6،7،11،14،15،20.

451  املصدر نفسه، ص15-17.

http://www.moc.gov.bh/en/media/Media
en.pdf
http://www.alwasatnews.com/2240/news/read/20488/1.html
http://www.moc.gov.bh/en/media/Media
en.pdf


162

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

3

رؤية أبوظبي

ميكن اآلن أن ننتقل إىل القسم الثاين من الرؤى األربع التي نتناولها يف هذا البحث، وهي الرؤى املفصلة نسبيًا، وتشمل رؤيتي 

أبوظبي والكويت. رؤية أبوظبي هي األقدم من حيث تاريخ اإلصدار، إذ صدرت يف نوفمرب 2008 بعنوان »الرؤية اإلقتصادية 

2030 إلمارة أبوظبي،« من إعداد ثالث جهات مرتبطة بالحكومة هي »األمانة العامة للمجلس التنفيذي« و«دائرة التخطيط 

واإلقتصاد« و«مجلس أبوظبي للتطوير اإلقتصادي.« واألخري يضم، إضافة إىل ممثيل الحكومة، أصحاب أعامل من داخل اإلمارة 

وخارجها.452 وتعترب هذه الرؤية األطول واألكرث تفصيالً ضمن الرؤى املتناولة يف هذا البحث، وتقع يف 142 صفحة، وهدفها العام 

»النجاح اإلقتصادي« الذي يستند إىل »أولويتني«: األوىل بناء إقتصاد مستدام، مبعنى التنويع اإلقتصادي بعيًدا من النفط وتشجيع 

القطاع الخاص واإلستثامر األجنبي، والثانية تنمية إقتصادية متوازنة إقليميًا وإجتامعيًا تعود بالفوائد عىل الجميع. ويرتبط اإللتزام 

بهاتني األولويتني بالعمل املتواصل يف سبعة مجاالت هي:

 بناء بيئة أعامل منفتحة وفاعلة. 1

 تبني سياسة مالية منضبطة . 2

 إرساء بيئة فاعلة ومرنة لألسواق املالية والنقدية. 3

 زيادة كفاءة سوق العمل. 4

 تطوير البنية التحتية. 5

 تطوير قوة العمل. 6

 متكني األسواق املالية من أن تصبح املمول الرئييس للمشاريع.453. 7

وإضافة إىل متيز »الرؤية اإلقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي« بكونها األطول واألكرث تفصياًل بني الرؤى األربع، إال أنها، عىل العكس 

من رؤية البحرين، تهتم مبوقع املرأة يف املجتمع واإلقتصاد. ومثال عىل ذلك ذكر »زيادة مساهمة املرأة يف قوة العمل« يف موقع 

متقدم من امللخص التنفيذي، وتكرار ذلك مرات عدة.454 كذلك تتميز الرؤية مبا ميكن تسميته بـ »التنمية املتكافئة«455 التي 

تندرج تحت األولوية الثانية من أولويات التنمية وهي توازن التنمية اإلقليمية. وميكن تعريف »التنمية املتكافئة« بأنها محاولة 

املساواة بني املناطق الجغرافية املختلفة من حيث مستوى التنمية للتغلب عىل ثنائية منطقة املركز املتقدمة ومناطق األطراف 

املتخلفة والتابعة.456 وتتميز الرؤية، أيًضا، بتحديدها إلقتصادات بعينها كأساس للمقارنة مع إقتصاد أبوظبي، وهي الرنويج وإيرلندا 

ونيوزيلندا، وبدرجة أقل سنغافورة.457
452 الرؤية اإلقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة، حكومة أبوظبي، نوفمرب 2008، ص7-8. <

>http://www.adced.ae/ar/PDF/Economic%20Vision%202030%20-%20Complete%20Report%20-%20Arabic.pdf<       
453 املصدر نفسه، ص17-19.

454 املصدر نفسه، ص5،10،18،91.
455 ال تستخدم الرؤية هذا التعبري.

456 املصدر نفسه، ص6،17،38-40.
457  املصدر نفسه، ص9-10.

http://www.adced.ae/ar/PDF/Economic
20Arabic.pdf
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رؤية الكويت

رابع الرؤى املستعرضة هنا وآخرها، قبل اإلنتقال إىل بعض السامت بالتفصيل، هي رؤية الكويت. وهي أساًسا خطة خمسية، 

عىل خالف الرؤى الثالث أعاله التي تقدم نفسها بوضوح كـ »رؤى.« لكن خطة الكويت، التي تقع يف 84 صفحة من إصدار 

»األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية« يف فرباير 2010، تكشف يف جزئها األول عن محتوى »رؤية الدولة: الكويت 

2035.«458 وهدفها األساس »تحول الكويت إىل مركز مايل وتجاري،«459 وذلك بتحقيق ستة أهداف »إسرتاتيجية«:

 زيادة الناتج املحيل اإلجاميل ورفع مستوى معيشة املواطن. 1

 جعل القطاع الخاص يقود التنمية. 2

 التنمية البرشية واملجتمعية. 3

 إصالح الرتكيبة السكانية. 4

 تحسني كفاءة اإلدارة الحكومية. 5

 تعزيز الهوية العربية واإلسالمية.460. 6

وإذا أردنا تحديد أهم مميزات رؤية الكويت، وبالتبعية خطتها الخمسية، باملقارنة مع الرؤى الثالث األخرى، ميكن أن نشري إىل أنها 

األكرث رصاحة يف الدعوة إىل تعزيز الدميقراطية واملشاركة الشعبية يف السياسة، إذ تدعو إىل »تدعيم وترسيخ النظام الدميقراطي 

القائم عىل إحرتام الدستور واإللتزام به والعمل عىل تنمية وتطوير العمل السيايس،«461 ويف الوقت نفسه تدعو، برصاحة تفوق 

غريها من رؤى التنمية، إىل تعزيز الهوية اإلسالمية مع اإلشارة إىل املادة الثانية من دستور الكويت، والتي تنص عىل أن »دين 

الدولة اإلسالم والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع،«462 يف ما يبدو أنه تنٍب ملرشوع إسالمي. كام تنفرد هذه الرؤية بتحديد 

شكل محدد مستهدف لإلقتصاد، وهو إقتصاد قائم عىل القطاعني املايل والتجاري، عىل العكس، مثاًل، من رؤيتي البحرين وأبوظبي 

اللتني تتفقان مع الكويت يف رضورة اإلبتعاد عن اإلعتامد اإلقتصادي عىل النفط، لكنهام ال تحددان قطاًعا أو قطاعني فقط الستبدال 

القطاع النفطي.

وبهذا تكتمل الصورة العامة لرؤى التنمية األربع موضوع هذا البحث. وميكن اإلنتقال إىل بعض السامت املحددة للتفصيل يف 

عالقات الرؤى ببعضها.

458  الخطة اإلمنائية متوسطة األجل للسنوات 2010-2011-2014/2013، األمانة العامة للمجلس األعىل للتخطيط والتنمية، فرباير 2010، ص13-16.
>http://www.scpd.gov.kw/arabic/DocLib1/Final-Mid_range_plan.pdf<       

459  املصدر نفسه، ص13.
460  املصدر نفسه، ص14-16.

461  املصدر نفسه، ص13.
>http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=4#sthash.aR6ivbDq.dpbs< :462  دستور دولة الكويت، دولة الكويت، نوفمرب 1962، الباب األول، املادة الثانية

http://www.scpd.gov.kw/arabic/DocLib1/Final-Mid_range_plan.pdf
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=4#sthash.aR6ivbDq.dpbs
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المضمون النيوليبرالي

يقصد بـ »النيوليربالية« أو »الليربالية الجديدة« شكل من أشكال الرأساملية بدأ باإلنتشار يف الدول الرأساملية إبتداًء من سبعينيات 

القرن العرشين، وأهم صفاته الدعوة للخصخصة ورفع الضوابط عن األسواق وعن حركة رأس املال عرب الحدود، وخفض الرضائب 

واإللتزامات اإلجتامعية عن رأس املال وإضعاف اإلتحادات العاملية.463

ويشكل هذا النموذج من الرأساملية، الذي يسميه منتقدوه بالرأساملية املتطرفة أو املتوحشة، أساًسا للرؤية اإلقتصادية يف كل 

الرؤى املتناولة يف هذا البحث. فعىل سبيل املثال، تذكر رؤية البحرين، مبارشة بعد قسم »التمهيد« وقبل جدول املحتويات، أن 

الحكومة إمنا ترسم »معامل التنمية« بينام »يتوىل القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته.«464 وتواصل رشح قدرات القطاع الخاص يف 

تحقيق التنمية املنشودة بالقول:

وال شك أن أفضل الطرق نحو ضامن إستدامة إزدهار إقتصادنا؛ هي معالجة ]تضخم القطاع العام[، وتطوير نوعية 

الوظائف واملهن ورفع مستواها يف البحرين. ولن يأيت ذلك إال عن طريق تغيري منوذج النمو اإلقتصادي الحايل، وذلك 

بالتحول إىل إقتصاد يحفزه القطاع الخاص املبادر.465

وتدعو رؤية البحرين، أيًضا، إىل »فتح أسواق البحرين بشكل أوسع من أي وقت مىض،«466 وترّصح مبوقف مؤيد للخصخصة 

»يف ضوء التجربة الدولية التي تبني أن الحكومات تستطيع خفض التكاليف بشكل كبري وتحسني نوعية الخدمات الحكومية عرب 

االستعانة مبصادر خارجية لتنفيذ بعض العمليات الحكومية غري األساسية،« ومثل ذلك إشارات أخرى إىل »تقليص حجم الجهاز 

الحكومي ونفقاته« و«ترسيع مشاركة القطاع الخاص يف توفري خدمات البنية التحتية.«467

وتدعم اإلقتباسات أعاله الزعم بأن النيوليربالية تشكل جزًءا مهاًم من رؤى التنمية يف دول مجلس التعاون. فرؤية البحرين، كمثال، 

تزخر بالدعوات إىل اإلعالء من شأن رأس املال )القطاع الخاص( يف عملية التنمية، بل أن يصبح هو قائدها، وكذلك الدعوة إىل 

اإلستعانة برأس املال األجنبي للمشاركة يف القيادة، وإضعاف القطاع العام لصالح هيمنة أكرب لرأس املال.

وميكن إيجاد مرادفات لهذه الدعوات يف رؤية أبوظبي التي تتميز بتخطيطها لتطبيق بعض الخصائص الفنية للنيوليربالية، مثل 

قرص السياسة النقدية عىل الرتكيز عىل إدارة التضخم النقدي فحسب، وليس خفض التضخم جنبًا إىل جنب مع خفض البطالة 

وزيادة النمو اإلقتصادي. وعىل الرغم من أن استهداف السياسة النقدية لخفض التضخم ليس أمرًا سيئًا أو مثريًا للجدل يف حد 

463  ديفيد هاريف، الليربالية الجديدة )تاريخ مخترص(، ترجمة مجاب اإلمام )العبيكان للنرش: السعودية، 2008(.
>http://www.moc.gov.bh/en/media/Media,3746,en.pdf< .3464  رؤيتنا: رؤية مملكة البحرين اإلقتصادية حتى عام 2030، ص

465  املصدر نفسه، ص7.
466  املصدر نفسه، ص14.

467  املصدر نفسه، ص17-19.

http://www.moc.gov.bh/en/media/Media
en.pdf
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ذاته، اإل أن القرص الكامل للسياسة النقدية عىل هذا الهدف، مع عدم الرتكيز عىل النمو اإلقتصادي والتوظيف واآلثار الجانبية 

املحتملة للرتكيز الحرصي عىل خفض التضخم، كل ذلك ينحو يف اتجاه النيوليربالية. ويف جانب السياسة املالية، تدعو رؤية أبوظبي 

إىل تبني النيوليربالية الداعية إىل تجنب عجز املوازنة وتجنب السياسة املالية التوسعية متاًما، وكذلك الدعوة إىل متكني القطاع املايل 

من مفاصل اإلقتصاد عرب اإلعتامد عليه لتمويل املرشوعات الكربى يف مختلف القطاعات، وأخريًا الدعوة إىل »تحسني كفاءة سوق 

العمل،« وهي العبارة املفّضلة لدعاة النيوليربالية يف مجال الحقوق العاملية، وتعني اإلعتامد ما أمكن عىل قوى العرض والطلب 

لتحديد األجور وظروف العمل، وإزالة الضوابط املتعلقة بحقوق العامل.468

وتجدر اإلشارة إىل أن رؤية الكويت قد تكون األكرث تطرفًا يف الدفع باتجاه الخصخصة، حيث تدعو إىل خصخصة معظم الخدمات 

العامة، من البنية التحتية مروًرا مبعظم نشاطات القطاع النفطي وحتى خصخصة املدارس واملستشفيات. وتدعو خطة التنمية إىل 

»إتاحة تنفيذ العديد من مشاريع الكهرباء واملاء أمام القطاع الخاص،« و«إرشاك القطاع الخاص يف أنشطة قطاعي الكهرباء واملاء 

عرب التخصيص التدريجي ملحطات إنتاج الطاقة واملياه ونقلها وتخزينها، وذلك ضمن مرشوع التخصيص العام املقرتح للدولة،«469 

الذي يشمل »التخصيص التدريجي للمدارس الحكومية،« وإنشاء جامعات مستقلة »يسهم القطاع الخاص بدور أكرب يف إدارتها 

وتشغيلها،«470 ويف الصحة »تخصيص إدارات بعض املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية ضمن مرشوع التخصيص العام.«471

ويتجاوز مرشوع الخصخصة هذا حدوًدا مل تستطع حتى كربى الدول الرأساملية تجاوزها، فال تزال مشاريع البنية التحتية 

والخدمات األساسية كالتعليم والصحة مناطق بعيدة عن الخصخصة الكاملة يف تلك الدول. كام تخضع العنارص األخرى املكونة 

للنيوليربالية، كرفع الضوابط عن األسواق وعن حركة رأس املال، إىل إعادة نظر وتقييم يف الدول الرأساملية الكربى إثر أزمة 2008 

اإلقتصادية العاملية املستمرة. وتبقى املفارقة أن جميع هذه الرؤى تتبنى منهج التخطيط والتنظيم املركزي املفّصل والطويل األمد 

لتحقيق التنمية، يف الوقت الذي تدعو إىل تقليص نهج التخطيط والتنظيم ودور الدولة يف اإلقتصاد، وتسعى إىل تطبيق النيوليربالية 

املعادية للتنظيم اإلقتصادي الواعي.

التباين في اإلهتمام بالبعد اإلقتصادي-اإلجتماعي

الوجه اآلخر لتبني النيوليربالية، من قبل رؤى التنمية، هو ضعف الرتكيز عىل الحقوق اإلقتصادية-اإلجتامعية للسكان. فرغم 

أن معظم الرؤى تذكر، يف أكرث من موضع، قضايا الرفاه اإلجتامعي وتحسني أوضاع العاملة والعدالة اإلجتامعية، خصوًصا رؤية 

البحرين،472 إال أنها ال تفّصل يف األهداف وخطوات العمل املتعلقة بالجانب اإلقتصادي-اإلجتامعي، بقدر ما تفّصل يف جانب تطبيق 

468  الرؤية اإلقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، ص56-77، 100-110.
469  “الخطة اإلمنائية متوسطة األجل للسنوات 2010-2011-2014/2013،” ص49.

470  املصدر نفسه، ص57-58.
471  املصدر نفسه، ص62.

472  انظر قسم “رؤية البحرين” أعاله.
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النيوليربالية. فال إشارة عىل اإلطالق، مثاًل، حتى إىل لفظة »إتحاد عاميل« أو »نقابة« يف أي من الرؤى، عىل العكس من اإلشارات 

املتكررة إىل »أصحاب األعامل« و«القطاع الخاص،« ناهيك عن الغياب امللحوظ ألي برامج محددة ومفصلة لتوسعة رقعة الحقوق 

اإلقتصادية-اإلجتامعية، مثل مشاريع محددة لتطوير أنظمة التأمني اإلجتامعي أو التقاعد. ويصعب تربير هذا اإلختالل يف ميزان 

الحقوق اإلقتصادية-اإلجتامعية للفئات املختلفة يف املجتمع.

ويف هذا املقام ميكن إدراج الغياب امللحوظ لإلهتامم ببعض أضعف الفئات يف دول مجلس التعاون، وعىل رأسها غري املواطنني 

الذين يشكلون أغلبية السكان وأفقرهم بشكل عام، إذ يحظون بإشارة رمزية، مثاًل، عند الحديث عن تطوير مهارات العاملة أو 

تحسني بعض الخدمات التي قد يستفيد منها السكان.473 بل إن غري املواطنني ميثّلون، يف كل الرؤى، مشكلة يجب تحجيمها، وهو ما 

يدفع أحيانًا إىل خطوات قد تعترب عنرصية، مثل دعوة خطة الكويت يف سياق إصالح الخدمات الصحية إىل »دراسة فصل الكويتيني 

عن الوافدين يف املستشفيات.«474 وهذا التجاهل ألوضاع غري املواطنني يوّضح بأن رؤى التنمية األربع ال تخص سكان الدول، إمنا 

تخص مواطنيها وإن كانوا أقلية، كام هي الحال يف الدول الثالث وإمارة أبوظبي. هي، إذاً، رؤى األقلية عىل أساس الجنسية، كام أنها 

خطط فئوية مبعنى متثيلها للنخبة يف جهاز الدولة واإلقتصاد من دون مشاركة الفئات الشعبية يف الصياغة.

المشاركة الشعبية في صياغة الرؤى وفي محتواها

تفتقر رؤى التنمية األربع إىل دور فاعل ومركزي للشعب يف صياغتها. فهي عىل أسوأ تقدير مثرة عمل أجهزة فنية، سواء حكومية 

أو خاصة أو دولية، من دون مشاركة شعبية فاعلة كام يف حالة رؤية أبوظبي،475 أو أنها جاءت مبشاركة شعبية ميكن إعتبارها رمزية 

كام يف حالة قطر والبحرين. ويف حالة البحرين تحديًدا، ورغم وجود برملان منتخب، إال أن النقاش العام حول رؤية البحرين مل 

يتوسع إال بعد اإلعالن رسميًا عن تبني امللك لها،476 ولعل أفضل الحاالت كانت الكويت التي أقر مجلس األمة فيها خطة التنمية، 

وإن مل يكن للمجلس اليد الطوىل يف صياغة الخطة نفسها، إمنا مجرد التصديق عليها كإطار عام.477

وينسحب ضعف املشاركة الشعبية يف صياغة الرؤى إىل ضعف الدعوات للمشاركة السياسية بشكل عام يف منت رؤى التنمية. فرغم 

تفصيل الرؤى نسبيًا يف أهمية تعزيز دور املواطنني اإلقتصادي، ال تحظى الدعوة إىل تعزيز الحريات واملشاركة السياسية بالتفصيل 

نفسه، يف ما يبدو أنه متييز بني التنمية اإلقتصادية والتنمية السياسية كمرشوعني ضعيفي اإلرتباط ببعضهام. بل إن الرؤى تبدو 

حريصة عند الحديث عن بعض املشاكل إىل تقدميها بصورة مشاكل فنية ذات حلول فنية، وليست سياسية أو عائدة إىل غياب 

الدميقراطية. فمثاًل ضعف كفاءة القطاع العام وإنتشار الفساد حلّهام يف الخصخصة ورفع مهارات املوظفني، ورمبا تعزيز الشفافية 

وتشديد الرقابة عىل املال العام، يف تجنب حذر ألي إستنتاجات دميقراطية رصيحة قد تنتج عن التفكري يف هذه املشاكل ومجابهتها.

473  انظر مثالً رؤية قطر الوطنية 2030، ص15-14. ورؤيتنا: رؤية مملكة البحرين اإلقتصادية حتى عام 2030، ص20. والرؤية اإلقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، ص7.
474  “الخطة اإلمنائية متوسطة األجل للسنوات 2010-2011-2014/2013،” ص62. وقد بدأ جزئيًا تطبيق الفصل يف الرعاية الصحية بني املواطنني وغري املواطنني، انظر “الكويت: هل تؤيد فرض قيود عىل الخدمات الصحية 

>http://tinyurl.com/nyhwecv< .2013 للوافدين؟”، موقع يب يب يس العربية، 5 يونيو
475  الرؤية اإلقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي، ص1.

>/http://alwefaq.net/cms/2008/11/27/1224< .2008 476  “الوفاق تلتقي مجلس التنمية اإلقتصادية وتبلغه مرئياتها حول رؤية البحرين 2030،” موقع جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية، 27 نوفمرب
>http://www.aljarida.com/epaper/index/1815/1< .2010 477  “مجلس األمة يقر سوق املال والخطة التنموية،” صحيفة الجريدة، 3 فرباير

http://tinyurl.com/nyhwecv
http://alwefaq.net/cms/2008/11/27/1224
http://www.aljarida.com/epaper/index/1815


167

3

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

رؤى التنمية كمشاريع أيديولوجية

بالنظر إىل املحتوى النيوليربايل املنحاز ملصالح رأس املال يف رؤى التنمية يف دول مجلس التعاون، ويف ضعف إهتاممها بالجانب 

اإلقتصادي - اإلجتامعي وبالفئات املستضعفة، مع األخذ يف اإلعتبار ضعف املشاركة الشعبية يف صياغة الرؤى والغياب شبه التام 

ملشاريع اإلصالح السيايس، يصبح من املقبول الزعم بأن إحدى سامت رؤى التنمية هذه هي التوظيف األيديولوجي لخطاب التنمية 

يف سبيل إعطاء أمل للشعوب بإمكانية اإلصالح اإلقتصادي. ويخدم ذلك املدى الطويل لهذه الرؤى املمتد حتى عام 2035 يف بعض 

األحيان، مام يعطي األنظمة، نظريًا، فسحة من 22 إىل 25 سنة للمناورة والدفاع عن موقعها بدعوى عدم عدالة تقييم نجاح 

رؤاها التنموية قبل إنقضاء أجلها.

ويدعم هذه الوظيفة األيديولوجية لرؤى التنمية الرتويج اإلعالمي الضخم لها قبل إصدارها وبعد اإلصدار بسنوات، خصوًصا يف 

الدولتني صاحبتي الهامش األكرب من الدميقراطية، أي البحرين والكويت، حيث قدمت رؤى التنمية كمشاريع وطنية تتطلب توحيد 

الجبهة الداخلية ونبذ املعارضة السياسية للسلطة، ألن من شأن ذلك عرقلة جهود التنمية، وهو ما حدث عىل سبيل املثال يف 

الكويت، حيث شاع تعبري »التأزيم« و«املؤزمني« )من كلمة »أزمة«( لإلشارة حرًصا إىل املعارضة السياسية يف الربملان وخارجه، حيث 

يتم تقديم املعارضة، والتي يف جزء منها تدعو إىل مكافحة الفساد وبسط حكم القانون عىل الجميع وتعزيز الدميقراطية والحريات، 

هذه اآلراء يتم تقدميها يف اإلعالم الرسمي والخاص عىل أنها مواقف »تأزميية« متنع الحكومة من تحقيق التنمية يف الكويت.478

يتم هذا التوظيف األيديولوجي لرؤى التنمية عىل الرغم من أنها، كام إتضح أعاله، ليست رؤى »وطنية« باملعنى الدقيق، مبعنى 

التعامل عىل قدم املساواة مع جميع فئات املجتمع، أو حتى اإلنحياز لألغلبية، إمنا هي رؤى مصاغة من قبل نخبة جهاز الدولة 

واإلقتصاد، ومحتواها منحاز لرأس املال، وإهتاممها ضعيف نسبيًا باملصالح اإلقتصادية-اإلجتامعية ألغلب السكان، بل إنها تستثني 

أغلب السكان برتكيزها عىل املواطنني فقط، فهي إًذا أقرب لكونها رؤى أقلية األقلية وليست مرشوًعا وطنيًا باملعنى الدقيق.ِ

الخالصة

خالصة هذا امللف هي أن رؤى التنمية األربع املشمولة يف هذا الفصل تشرتك من حيث الشكل يف توقيت إصدارها، ويف ضعف املشاركة 

الشعبية الجدية يف صياغتها وأحيانًا يف إقرارها، ويف ضعف التنسيق عىل مستوى دول مجلس التعاون يف صياغتها لضامن التكامل ال 

التكرار. أما من حيث املضمون، فإن هذه الرؤى التنمية تعي أن الخطر اإلقتصادي الذي تواجهه إقتصادات دول مجلس التعاون هو 

اإلعتامد اإلقتصادي املفرط عىل النفط والغاز، ورضورة معالجة الخلل السكاين والخلل يف سوق العمل، وتشرتك يف طرح النيوليربالية 

كحل، مبعنى بناء إقتصاد رأساميل مع حد أدىن من الضوابط. كام أن هذا اإلقتصاد سيقام من دون دميقراطية جدية يف السياسة، وهو ما 

قد ينقض اإلهتامم الضعيف نسبيًا الذي تبديه الرؤى بالجانب اإلقتصادي - اإلجتامعي للتنمية، وهو ما قد يفاقم اإلستياء الشعبي من 

األنظمة رغم الوظيفة األيديولوجية التي تقوم بها رؤى التنمية، أال وهي إذكاء األمل باإلصالح وتهميش أية معارضة سياسية قد تظهر له.
>http://www.alqabas.com.kw/node/657386< .2010 478  انظر مثالً إحدى اقتتاحيات جريدة القبس الكويتية الخاصة ذات امليل الليربايل: “هل نأمل بفسحة للتنمية؟” صحيفة القبس، 25 مارس

http://www.alqabas.com.kw/node/657386


168

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

3

3.4 تحديات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون

يطرح هذا امللف فكرة أن أهم التحديات التي تواجه القطاع املرصيف، والذي يعترب أحد أهم دعائم الرؤى التنموية يف دول مجلس 

التعاون واسرتاتيجياتها لتنويع مصادر الدخل، تتمثّل يف الرتكيب الهيكيل غري السليم الذي يعتمد بإفراط عىل القطاع العقاري 

والحكومي يف عديد من دول املجلس، إضافة إىل عدم كفاءة البنوك املركزية يف تنظيم النشاط املايل واإلرشاف عىل املؤسسات 

املالية. وستقوم الورقة بإستعامل البحرين وقطر كمثالني لدراسة حالة لتوضيح هذا األمر.

نبذة عن القطاع بشكل عام

لطاملا كان تنويع مصادر الدخل من أهم أولويات دول مجلس التعاون للحّد من إعتامدها عىل املوارد الطبيعية - كالنفط والغاز 

الطبيعي - التي يف طور النضوب. وتسعى هذه الدول إىل تطوير األنشطة التي ترتبط إرتباطًا وثيًقا بالقطاعات الهيدروكربونية، 

أو تلك التي ميكن أن تكون لها فيها ميزة تنافسية. وكان للقطاع املايل دور هام يف هذه اإلسرتاتيجية للتنويع اإلقتصادي. ويشّكل 

القطاع املايل قطاًعا وسيطًا يساهم يف جمع وتخصيص املوارد املالية بشكل فعال. كام أن هذا القطاع يساهم يف التنمية اإلقتصادية 

لدول مجلس التعاون من خالل ربحيته وقدرته عىل خلق فرص عمل.

وعىل الرغم من أن قطاع الخدمات املالية يلعب بالفعل دوًرا هاًما يف إقتصادات دول مجلس التعاون، إال أن مساهمته يف اإلقتصاد 

املحيل تتفاوت بنسبة كبرية بني دول املجلس. فعىل سبيل املثال، أسهم القطاع املايل بنحو %17 من معدل مصادر الدخل يف 

البحرين يف 479،2012 يف مقابل %5.8 فقط يف سلطنة عامن يف الفرتة نفسها.480 وكان متوسط حصة القطاع املايل من الناتج املحيل 

اإلجاميل للقطاعات املالية يف دول مجلس التعاون عام 2011 حوايل 481.6%

وعىل الرغم من تطور ملحوظ يف القطاع املرصيف يف دول مجلس التعاون عىل مدى العقد املايض، إال أنه ال تزال هناك تحديات 

جوهرية تواجه البنوك. فنمو القطاعات املرصفية يف هذه املنطقة محدود نسبيًا بسبب بعض القواعد املقيدة ألنشطة البنوك 

العاملة يف دول مجلس التعاون، وفرض مبالغ عالية من رأس املال األدىن كرشط لفتح البنوك. كام أن أسواق رأس املال غري متطورة 

نسبيًا يف دول مجلس التعاون. وأسواق األسهم فيها ضعيفة، باستثناء اململكة العربية السعودية حيث تعّدت النسبة املئوية لقيمة 

479  Bahrain Economic Yearbook 2013, Bahrain Economic Development Board, 83 >http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf<f 
480  Annual Report 2012, Central Bank of Oman , 24 >http://www.cbo-oman.org<g 
481  Banking and Insurance in the GCC Countries, The Center for European Policy Studies, July 2013, 2   
       >http://ceps.eu/book/banking-and-insurance-gcc-countries-there-regulatory-convergence-eu<

http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf
http://www.cbo-oman.org
http://ceps.eu/book/banking
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األسهم املتداولة من القيمة السوقية %140 باملقارنة مع باقي دول مجلس التعاون التي ال تتعدى %482.30 وبالتايل، فإن خيار 

الحصول عىل األموال من خالل أسواق رأس املال للدخل الثابت شبه معدوم. وبذلك يبقى املصدر الرئييس لتمويل البنوك من 

ودائع األفراد، ومعظمهم ممن يعمل يف القطاع العام.

وشهد إجاميل أصول بنوك دول مجلس التعاون منًوا رسيًعا يف العقد املايض مبتوسط قدره %29 بني عامي 2006 و2008. لكن 

هذا النمو تباطأ مع بداية األزمة املالية العاملية يف 2008، وإنخفض إىل %10 بني عامي 2010 و2012، وهو معدل منو كبري 

عىل الصعيد العاملي، لكنه أقل بكثري من مستويات ما قبل األزمة.483 ويختلف حجم القطاع املرصيف بشكل  كبري بني دول مجلس 

التعاون. فإجاميل أصول القطاع املرصيف، مثاًل، يصل إىل أكرث من ضعف الناتج املحيل اإلجاميل يف البحرين، يف حني أنه ال ميثل سوى 

نحو %70 من الناتج املحيل اإلجاميل يف سلطنة عامن واململكة العربية السعودية. ومتلك البحرين أكرب قطاع للخدمات املرصفية 

لألفراد يف املنطقة، وتأيت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املركز الثاين لجهة حجم القطاع املرصيف. أما قطر٬ فتعترب ثالث أكرب قطاع 

مرصيف يف املنطقة.484

قبل األزمة املالية عام 2008، إستفاد القطاع املرصيف من إرتفاع أسعار النفط التي أدت إىل إيداع مبالغ كبرية يف البنوك املحلية. 

ويف الفرتة نفسها، أدت زيادة اإلنفاق الحكومي إىل إرتفاع الطلب عىل القروض. وتجلّت أبرز مؤثرات األزمة املالية عىل هذه 

البنوك يف تركيزها املفرط عىل قطاع العقارات وتوسيع اإلقراض خارج امليزانية العمومية. ومتّكنت البنوك، بشكل عام٬ وبنوك 

التجزئة املوجهة إىل األفراد عىل نحو أكرث تحديًدا، من تفادي آثار األزمة املبارشة بسبب قلة إستثامراتها نسبيًا يف الرهونات العقارية 

املنخفضة الجودة، عىل خالف أقرانها يف أوروبا والواليات املتحدة.485 وبالتايل، مل يكن عليها سوى التعامل مع بعض القروض املتعرثة 

لألفراد. ويف املقابل، أدت األزمة إىل تقييد السيولة يف البنوك، مام أدى إىل تقنني القروض وزيادة نسبة القروض غري املدفوعة بسبب 

تباطؤ النشاط اإلقتصادي.

وساعدت اإلجراءات التي إتخذتها حكومات دول مجلس التعاون والبنوك املركزية، يف أعقاب األزمة اإلقتصادية، يف تخفيف أثر 

األزمة، وسّهلت عودة هذه البنوك إىل الربحية بشكل  أرسع من نظرياتها الغربية. ويعزى هذا اإلنتعاش الرسيع غري املتوقع إىل 

عوامل عّدة. فقد ضّخت الحكومات والبنوك املركزية مبالغ كبرية يف األنظمة املرصفية للمساعدة يف تخفيف أثر األزمة اإلقتصادية. 

وإستثمرت حكومات دول مجلس التعاون حوايل 350 مليار دوالر لتخفيف الضغط عىل البنوك،486 وتدخلت البنوك املركزية أيًضا 

482  World Development Indicators, The World Bank, 2012, >http://wdi.worldbank.org/table/5.4<4

483  ”The New Reality of GCC Banking,“ A. T. Kearney, 2013, 
        https://www.atkearney.com/documents/10192/4000436/The+New+Reality+of+GCC+Banking.pdf/b1d598ca-2b1b-447f-acd4-cdde91d37cc5
484 >Banking and Insurance in the GCC Countries, Sharaka, July 2013, 5 >http://www.sharaka.eu/wp-content/uploads/2013/07/Sharaka_RP_04.pdf
485  Gulf Countries Limit Fallout from Crisis, International Monetary Fund, 12 March 2010, >https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/int031210a.html<m

486  GCC Banks: On the Road to Maturity, A. T. Kearney, 2010, 1, >http://www.atkearney.com/documents/10192/de65ee08-ee51-431c-ba52-025431be92eb

http://wdi.worldbank.org/table
https://www.atkearney.com/documents/10192/4000436/The
Banking.pdf
http://www.sharaka.eu/wp-content/uploads/2013/07/Sharaka_RP_04.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/int031210a.htm
http://www.atkearney.com/documents/10192/de65ee08
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عن طريق خفض أسعار الفائدة. فعىل سبيل املثال، خفض البنك املركزي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أسعار الفائدة من 

%3.5 يف الربع األول من عام 2008 إىل %1.5 يف الربع الثالث من عام 487.2009

إضافة إىل ذلك، عندما إنتعشت أسعار النفط الخام إىل أعىل من 80 دوالًرا للربميل، تدفق الناتج من السيولة إىل امليزانيات 

العمومية للبنوك سواء يف صورة مبارشة أو غري مبارشة، وبالتايل تسارعت عملية اإلنتعاش.488 كل هذه العوامل ساعدت يف تخفيف 

أزمة السيولة العاملية.

طبيعة العالقة بين القطاع المصرفي والقطاع العام

متلك دول مجلس التعاون قطاعات مالية متينة، لكنها ليست متطورة جًدا.إذ يتم متويل معظمها من خالل أعامل اإلقراض املرصيف 

بداًل من السندات أو أسهم اإلكتتاب.489 وتواصل البنوك اإلعتامد عىل دعم الدولة. ويف كثري من الحاالت، تكون هذه البنوك 

مملوكة من الدولة مبارشة. فعند النظر يف طبيعة ملكية البنوك يف دول مجلس التعاون، يتبنّي أن القطاع العام، مثل صناديق 

التقاعد والصناديق السيادية التابعة للحكومة، ميلك كمية كبرية من األوراق املالية يف هذه البنوك،490 يف حني تعترب امللكية األجنبية 

منخفضة نظرًا إىل القيود التي وضعتها حكومات املنطقة عىل هذه امللكية. كام أن نسبة ملكية الحكومة )املبارشة وغري املبارشة( 

للبنوك املحلية تختلف عىل نطاق واسع بحسب البلد، بدًءا من أقل من %20 يف الكويت إىل أكرث من النصف يف اإلمارات العربية 

املتحدة.491 إضافة إىل ذلك، فإن معظم األسهم غري الحكومية يف البنوك املحلية مملوكة من خالل عدد محدود من العائالت 

التجارية املحلية الكبرية.492

اإلعتامد عىل الرثوة النفطية يجعل النظام املايل، بأقسامه، متكاًل عىل القطاع العام الذي سيقدم دعاًم غري مرشوط ألطراف النظام 

املايل، خصوًصا البنوك املحلية٬ ما يقلل من الحوافز والعقوبات التي تعترب دعامة اإلنضباط السوقي للوقاية من األزمات املالية 

وتحقيق اإلستقرار املايل. وغياب اإلنضباط السوقي الناجم عن اإلتكال التام أو شبه التام عىل الرثوة النفطية يتجىل يف كل دعامة 

من دعائم النظام املايل. فالبنوك، خصوًصا إذا كانت مملوكة للدولة٬ يقل الحافز لديها يف تقديم القروض، وإذا فعلت، يقّل الحافز 

لديها يف التقييم الحذر للقرض وتحمل تكاليف الرقابة الوكيلة ألنها تعلم أن الحكومة ستعيد رسملتها دورياً يف حال تعرضت 

ملشاكل مالية٬ وستمّدها بسيولة غري مرشوطة باعتبار أنها متثل الكيان املرصيف للدولة. وهكذا فإن هذا التهاون الناتج عن غياب 

الحافز يخفض من اإلستقرار املايل.

487  املصدر نفسه.

488  املصدر نفسه.
489  كام متت اإلشارة اىل ضعف أسواق رأس املال يف القسم السابق

490  The GCC Banking Sector: Topography and Analysis, International Monetary Fund, April 2010.  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1087.pdf
491  املصدر نفسه

492  GCC Banking Sector, Global Investment House, May 2005,  http://www.globalinv.net/research/gcc-banking-sector-2005.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1087.pdf
http://www.globalinv.net/research/gcc-banking-sector-2005.pdf
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ولهيمنة الدولة يف ملكية القطاع املرصيف انعكاسات أيًضا عىل تطور البنوك الخاصة. ففي كثري من األحيان، تتمتع البنوك اململوكة 

للدولة بضامنات رصيحة أو ضمنية، كالحصول عىل التمويل العام، وقد تخضع لقواعد أقل رصامة أو أكرث مرونة من غريها من 

البنوك الخاصة، مام يخلق وضًعا غري مؤات للمستثمرين اآلخرين. إضافة إىل ذلك، فإن امللكية الحكومية للقطاع املرصيف تُخضع 

البنوك لرصاع مصالح محتمل نظرًا إىل دور الحكومة كمنظّم ومسؤوليتها عن اإلرشاف عىل األسواق املالية، وإىل قدرة السلطات 

السياسية عىل التدّخل يف عمليات البنك لتمويل املشاريع العامة التي قد ال تكون مؤهلة للحصول عىل متويل من القطاع الخاص، 

وال زال هناك جدالً نظرياً قامئا حول أفضلية امللكية العامة أو الخاصة أو املنافسة فيام بينهام إقتصاديا لسنا بوارد التطرق إليه يف 

هذا امللف.

يف السابق، كانت البنوك قادرة عىل النجاح يف غياب إسرتاتيجية متميزة بسبب قلّة التحديات واملنافسة نسبيًا. لذلك، مل تكن 

عملياتها تتميز بجودة عالية، كام مل تكن تتبع هياكل الحوكمة القوية. وعدم الرتكيز عىل آليات الحوكمة كان وراء صعوبة التحكم 

يف العمليات وعدم التقيد باألنظمة قبل األزمة. أما بعد األزمة، فقد إضطرت البنوك إىل محاولة التغلب عىل أوجه القصور هذه يف 

محاولتها للتعامل مع الضغوط الناجمة عن األزمة املالية. فعىل سبيل املثال، كانت هناك قيود مفروضة عىل متويل القطاع العقاري 

يف النظم املرصفية قبل األزمة، لكن اللوائح مل تشمل أنشطة اإلقراض املرتبطة بالعقارات. ونتيجة لذلك، كان التمويل الفعيل املرتبط 

بالقطاع العقاري أعىل بكثري من الحدود التنظيمية املقرتحة.493 فقد قام مرصف البحرين املركزي، مثالً، بطرح فكرة فرض 30% 

كحد أقىص لإلستثامر يف القطاع العقاري494 يف 2008 بعد وصول آثار األزمة إىل دول مجلس التعاون.

محاوالت التدخل الحكومي ملواجهة األزمة املالية، والتي تفاوتت بني خفض أسعار الفائدة وضّخ رؤوس أموال يف البنوك وضامنات 

إيداع التأمني، ساعدت يف إحتواء األزمة، وكانت محورية يف إستعادة الثقة بالنظام املايل يف هذه الدول، وتجّنب حدوث أزمة 

إقتصادية. وتواصل القطاعات املرصفية يف دول مجلس التعاون عملياتها بشكل سلس بعد األزمة املالية، ويتمتع معظمها مبعدالت 

رسملة جيدة ونسب كافية من رأس املال أعىل بكثري من الحد األدىن من املعايري ونسب الرافعة املالية )Financial Leverage( من 

خالل املقارنات الدولية.495

ودفعت مشاريع البنية التحتية الحكومية إىل إنتعاش صايف هوامش الفائدة للبنوك)Net Interest Margins( ،496 مام يؤكد عىل 

اإلرتباط الوثيق بني األداء املرصيف وسعر النفط الذي يشكل أكرب املخاطر النظامية اإلقتصادية للمنطقة. ويدل إنفاق القطاع العام 

عىل القطاع املرصيف بشكل  كبري )من حقن رؤوس األموال إىل مشاريع البنية التحتية( عىل وجود إرتباط أوثق بني أداء هذه البنوك 

وأسعار النفط. فإنفاق اإليرادات النفطية عىل القطاع املرصيف املحيل قد يعني عوائد أكرث أمًنا وإستقراًرا يف جانب التمويل، عىل 

493  Financial stability in Gulf states: Gulf countries should refine policies to ensure financial stability, International Monetary Fund Survey, 19 March 2014,  http://www.imf.org/external/
pubs/ft/survey/so/2014/car031914a.htm 

494  ”CBB may limit banks’ exposure to real estate,“ Trade Arabia Business News Information, 7 February 2008,  http://www.tradearabia.com/news/OGN_138385.html 
495  ”The GCC Banking Sector: Topography and Analysis,“ International Monetary Fund, April 2010.  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1087.pdf 
496  ”GCC banking: Diamonds in the rough,“ Alix Partners, December 2012.  http://emarketing.alixpartners.com/reaction/images/pubs/FAS/AP_Diamonds_in_the_Rough_Dec_2012.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/car031914a.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2014/car031914a.htm
http://www.tradearabia.com/news/OGN_138385.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1087.pdf
http://emarketing.alixpartners.com/reaction/images/pubs/FAS/AP_Diamonds_in_the_Rough_Dec_2012.pdf
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حساب تخصيص املوارد الشحيحة بشكل أمثل. إجاماًل سيظهر النظام املايل مستقرًا، لكن لدى دراسة مكامن إستقراره، لن نجدها يف 

الخدمات املالية التي ينظمها وال يف األطر التنظيمية وال املحاسبية، بل سنجد أنه إستقرار وهمي محقق بفعل عوامل خارجة عن 

سيطرة النظام املايل. وبالتايل، قد تضطر هذه البنوك النظر يف الفرص املربحة خارج حدودها الجغرافية، ليك تكون تكلفتها وأرباحها 

أكرث كفاءة، ولتقليل إعتامدها عىل القطاع النفطي والحد من مخاطر فشلها يف املستقبل.497

نموذج البحرين

تعترب البحرين من أكرث املراكز املرصفية أهمية يف املنطقة. وألنها من أقل الدول إنتاًجا للنفط يف املنطقة، فقد أّدى ذلك إىل 

إهتاممها بإيجاد مصادر أخرى للدخل. لذلك، إستثمرت الكثري من عوائدها النفطية لتوفري بنية تحتية متينة لجذب اإلستثامر 

األجنبي يف هذا القطاع، ونجحت يف تأسيس قطاع مرصيف أكرث إعتامًدا عىل الودائع األجنبية من دول مجلس التعاون األخرى بسبب 

القيود املحدودة عىل اإلستثامر وامللكية األجنبية، ووجود قواعد ولوائح أكرث تطوًرا نسبيًا لتنظيم القطاع، برئاسة مرصف البحرين 

املركزي.

وميكن تقسيم القطاع املرصيف يف البحرين إىل ثالثة قطاعات فرعية: قطاع التجزئة، وقطاع الجملة وقطاع املصارف اإلسالمية. ويعمل 

يف البحرين أكرث من 400 مرصف ومؤسسة مالية، ساهمت بحوايل %17 من الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي عام 498.2012 

ويوازي مجموع األصول املوحدة يف القطاع املرصيف حوايل 7.2 أضعاف الناتج املحيل اإلجاميل للبحرين، حيث بلغ مجموع األصول 

حوايل 195.3 مليار دوالر يف نهاية الربع األول من عام 499.2013

ويعترب مرصف البحرين املركزي املنظّم الوحيد للقطاع املايل. وتشمل مسؤولياته وضع السياسات النقدية واإلئتامنية للمملكة 

وتنفيذها، وتوفري خدمات مرصفية مركزية فعالة للحكومة واملؤسسات املالية، وتطوير القطاع املايل وتعزيز الثقة فيه، وحامية 

مصالح املودعني وعمالء املؤسسات املالية، وتعزيز مصداقية مملكة البحرين كمركز مايل دويل.

كام يتمتع املرصف املركزي بدور أكرث تحديًدا، مقارنة مع نظرائه يف دول مجلس التعاون، يف كونه املنظم للقطاع املايل يف البحرين. 

إال أنه يبدو، مع مرور الوقت، بأنه معرّض للتحيزات نفسها التي تقع املؤسسات املالية فريسة لها. فبدالً من إستباقه يف تحليل 

اإلتجاهات واملامرسات املالية الجديدة، يبدو وكأنه مجرد مجاٍر لهذه املامرسات املالية طاملا أنها تحقق أرباًحا من دون أي إعتبار 

497  املصدر نفسه.
498  Bahrain Economic Yearbook 2013, Bahrain Economic Development Board, 83  http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf
499  Bahrain Economic Yearbook 2013, Bahrain Economic Development Board, 85  http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf

http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf
http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf


173

3

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

للمخاطر املحتملة تجاه املستثمرين غري املدركني لهذا الوضع. وقد كشفت عدة حاالت يف السنوات القليلة املاضية هذا التقصري من 

قبل مرصف البحرين املركزي، وخاصة بعد األزمة املالية العاملية. وسنستعمل يف ما ييل قضية املؤسسة املرصفية العاملية واإلفالس 

املعلن لبنك أركابيتا كمثالني عىل ذلك.

أُنشئت املؤسسة املرصفية العاملية The International Banking Corporation )TIBC(، اململوكة ملجموعة أحمد القصيبي 

وإخوانه يف البحرين، عام 2002 وُصّنفت كبنك للجملة )Wholesale Bank(. وكانت إسرتاتيجية املؤسسة تعتمد عىل إدارة 

أعاملها من خالل إعادة تدوير اإلستحقاقات القصرية األجل)short term funding( ٬ وهو ما أدى إىل إنهيار أعاملها عندما رضبت 

أزمة اإلئتامن األسواق الدولية، وبدأت السيولة بالجفاف.500

كان عىل البنوك املحلية أن تضيف خسارتها مع املؤسسة املرصفية العاملية إىل الديون واإلستثامرات األخرى املشطوبة املرتبطة 

باألزمة املالية العاملية٬ مام شكل عبئًا مضافًا. إذ أن أصولها كانت بالكاد تكفي لتغطية كل هذه الخسائر. وعندما رُفعت دعوى 

قضائية عىل املؤسسة يف نيويورك، قدم محامي مجموعة القصيبي وثائق عن تورط معن الصانع، مدير املؤسسة حتى عام 2005، 

يف ما عرف يف الصحافة بإحدى أكرب عمليات االحتيال يف التاريخ.501 إذ كُشف عن مامرسات إحتيال مالية وإختالسات قُّدرت بـ20 

مليار دوالر عام 2009 من حوايل 118 بنًكا تنترش يف القارات الخمس.502

وكّل مرصف البحرين املركزي جهة محايدة - رشكة أرنست ويونغ )Ernst & Young(503 - بفتح تحقيق حول مامرسات املؤسسة 

بعد رفع دعوى ضدها يف نيويورك. وكشف التقرير، الذي قدم كجزء من األدلة يف الواليات املتحدة، مامرسات وصفها كثريون بـ 

»املروعة«، وهي تشمل تزوير تواقيع وإجتامعات وهمية ملجلس اإلدارة، وتقديم قروض ألفراد أنكروا حصولهم عىل أي تسهيالت 

من املؤسسة.504 وبعد إنهيار موجودات املؤسسة، تُرك معظم الدائنني ليدافعوا عن أنفسهم يف محاولة إلسرتداد أموالهم. وكان 

مفرتًضا أن يكون مرصف البحرين املركزي، كمنظم، قادًرا عىل الحؤول دون حصول ذلك من خالل املتابعة السليمة للنظام املرصيف، 

وخاصة يف وقت حرج مثل األزمة املالية. وبعد صدور التقرير، قرر املرصف املركزي وضع قيود عىل املؤسسة وإستبدل اإلدارة. لكن 

ذلك جرى بعد وقوع الرضر، وبعدما باتت كفاءة املرصف يف اإلرشاف عىل املؤسسات املالية تحت املجهر، وترّضرت سمعته كمنظم 

حصيف للقطاع املايل.

500  ”Saudi family groups feel the pain,“ Financial Times, 28 May 2008,  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5ea4da10-4b1e-11de-87c2-00144feabdc0.html
501  ”The collapse of TIBC: A mystery in the Gulf,“ The Economist, 18 February 2010,  http://www.economist.com/node/15546448
502  ”London court is told AlGosaibi is victim of ‘master fraudster’,“ The National, 14 June 2011, 
        http://www.thenational.ae/business/banking/london-court-is-told-al-gosaibi-is-victim-of-master-fraudster 
503  ”The collapse of TIBC: A mystery in the Gulf,“ The Economist, 18 February 2010, >http://www.economist.com/node/15546448<8

504  املصدر نفسه.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5ea4da10-4b1e-11de-87c2-00144feabdc0.html
http://www.economist.com/node/15546448
http://www.thenational.ae/business/banking/london
http://www.economist.com/node/15546448
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مر بنك أركابيتا، وهو بنك إستثامر إسالمي يف البحرين٬ مبشاكل سيولة أيًضا، وأشهر إفالسه يف الواليات املتحدة )من خالل رشكته 

التابعة ومقرها الواليات املتحدة( أوائل عام 2012 بعد أن فشل يف متديد أكرث من 1.1 مليار دوالر يف املطلوبات. وتشمل الئحة 

دائني البنك: بنك باركليز )Barclays PLC(، ورويال بنك أوف سكوتالند)The Royal Bank of Scotland(٬ وبنك ستاندرتشارترد 

)Standard Chartered Bank(، إضافة إىل مرصف البحرين املركزي الذي يعترب من أكرب الدائنني مبا يقدر بـ 255 مليون دوالر.505

املشاركة املبارشة من قبل مرصف البحرين املركزي يف متويل بنك أركابيتا متثل تحديًا جديًدا ملوضوعيته. فبعد فضيحة املؤسسة 

املرصفية العاملية التي أثرت عىل سمعة املرصف املركزي، ال يبدو حقن أكرث من ربع مليار دوالر يف بنك متعرث مثل بنك أركابيتا 

ترصفًا حكياًم يف وقت ترتفع كلفة التمويل يف البالد التي تواجه إحتجاجات سياسية داخلية.

خرج بنك أركابيتا من حامية الفصل الحادي عرش )Chapter 11( يف املحاكم األمريكية التي لجأ إليها للحيلولة دون تصفيته من 

قبل الدائنني مع خطة إعادة هيكلة. وهو يعترب أول بنك يف الرشق األوسط يتقدم بطلب للحامية من اإلفالس يف الواليات املتحدة. 

ووفقاً لخطة إعادة الهيكلة، يُتوقع أن يحصل دائنو البنك غري املضمونني، ومن ضمنهم مرصف البحرين املركزي، عىل حوايل 7.7% 

من أصل مستحقاتهم.506

بالنظر يف هاتني الحالتني، يبدو أن املرصف املركزي متتع بسمعة طيبة كمنظم متطور وحصيف، متاًما مثل معظم البنوك اإلستثامرية 

البحرينية، طاملا كان األمر مرهونًا بوضع إقتصادي طبيعي. إال أن األزمة املالية العاملية كشفت عن مناطق ضعف مل تكن موضع 

تركيز يف السابق. فكانت األزمة عام 2008 مبثابة إختبار مل ينجح فيه كثريون. وبهذا تسببت السياسات غري املتناسقة للمرصف 

وغري القادرة عىل كشف مواقع الضعف يف بنوك الجملة بأرضار جسيمة للقطاع املايل يف البحرين ككل.

 

وهناك دروس رئيسية ميكن إستخالصها من هذه التجارب، أهمها إيجاد طرق تنظيم إستباقية تحمي املستثمرين وتحدد نسبة 

املخاطر يف عمل البنوك اإلسالمية، والتدقيق حتى يف البنوك األكرث نجاًحا. فعىل الرغم من أن املرصف املركزي حقق نجاًحا كبريًا مع 

بنوك التجزئة التي تركّز عىل خدمات األفراد، إال أن الخدمات املرصفية بالجملة واإلسالمية هام ما يؤثر عىل القطاع ككل. ولذا يجب 

إتخاذ تدابري يف شأن نوعية السيولة والتدقيق يف امليزانيات العمومية لهذه البنوك إلستعادة صورة البحرين كمركز مايل، ليس كدولة 

مهيأة لإلستثامر فحسب، وإمنا كدولة توفّر للمستثمرين سبل دفع الرضر.

لذا، يجب عىل املرصف املركزي تعزيز الجهود الجارية لزيادة كفاءة النظم الرقابية واإلرشافية، وتعزيز نظم إدارة األزمات وحلها. 

وميكن تحقيق ذلك عن طريق تطوير أنظمة فعالة لإلنذار املبكر، وإجراء تقييامت نظامية دورية للمؤسسات املرصفية، وبالتايل 

تطوير السياسات املتعلقة بعوامل اإلقتصاد الشامل )Macroprudential( من خالل بناء مخازن الدخل يف القطاع املرصيف والحفاظ 
505  ”Deals of troubled Bahraini bank revealed,“ Financial Times, 21 March 2012,  http://www.ft.com/cms/s/0/0614f8a0-7355-11e1-9014-00144feab49a.html#axzz2u3v3EAHi 
506  ”Bahrain’s Arcapita completes US Chapter 11 bankruptcy process,“ John Everington, The National, 18 September 2013.  http://tinyurl.com/arcapita 

http://www.ft.com/cms/s/0/0614f8a0-7355-11e1-9014-00144feab49a.html
http://tinyurl.com/arcapita
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عليها. فعىل سبيل املثال، ميكن تحسني مخاطر البنوك الضعيفة عن طريق إحتفاظها باألرباح داخليًا، وبالتايل الحصول عىل رأس مال 

مساند يف حاالت الرضورة. كام يجب تحديد النسب القصوى لتمويل بعض القطاعات الدورية، وخاصة قطاع العقارات، للحد من 

نسبة التعرض املفرط )Over-Exposure( لهذه القطاعات.

نموذج قطر

تضّم قطر ثالث أكرب قطاع مرصيف يف املنطقة، بعد البحرين واإلمارات العربية املتحدة، وهو يتمتع بأرسع معدل منو لألصول 

املرصفية املوحدة بني نظرائه يف دول مجلس التعاون مبعدل %18.3 إعتباًرا من يونيو / حزيران 507.2013 ويتغّذى هذا النمو من 

خالل النمو اإلقتصادي الرسيع الذي تشهده البالد، إذ أن البنوك القطرية مقرضة ملعظم املشاريع الضخمة يف القطاع العام.

إعتباراً من يونيو / حزيران 2013، بات هناك 18 بنًكا مرخًصا يف قطر، تشمل ستة مصارف تجارية، وأربعة إسالمية وسبعة 

أجنبية، إضافة إىل بنك قطر للتنمية اململوك للحكومة. والقطاع املرصيف يف قطر مركّز بشكل  كبري، إذ أن أكرب ثالثة بنوك متثّل ما 

يقارب %87 من إجاميل موجودات القطاع يف 508.2011 ويعّد بنك قطر الوطني األكرب يف منطقة الرشق األوسط، وميثل وحده 

حوايل %45 من إجاميل األصول املرصفية يف قطر.509 وقد حصلت مجموعة بنك قطر الوطني عىل الرتتيب األول يف قامئة مجلة 

»أسواق بلومربغ« ألقوى البنوك يف العامل لعام 2012.

يذهب الجزء األكرب من قروض البنوك القطرية إىل متويل القطاع العام. وستضمن مشاريع العقارات والبناء املتعلقة بكأس العامل 

2022 النمو املستدام لهذه البنوك عىل املدى املتوسط. بينام يشغل اإلقراض الشخيص، من ناحية أخرى، جزًءا صغريًا جًدا من 

إجاميل اإلقراض املرصيف، ويتم توفريها فقط بضامن الرواتب للحد من املخاطر. ومع ذلك، فإن ألسعار الفائدة عىل القروض 

الشخصية وقروض بطاقات اإلئتامن سقًفا محدًدا ال ميكن تعديه، وفقاً إلمالءات مرصف قطر املركزي.510

وزاد دخول البنوك األجنبية التابعة لهيئة مركز قطر للامل املنافسة يف هذا القطاع. .لكن البنوك املحلية ال تزال متتلك إمتيازات 

راسخة يف مجال األعامل التجارية املحلية.511 وقد قررت الحكومة إنشاء هيئة مركز قطر للامل وتخويل البنوك املساهمة يف القطاع 

التموييل، إلدراكها بأن النظام املرصيف املحيل غري قادر عىل إستيعاب جميع املشاريع الجديدة التي ترعاها الحكومة، ليس يف قطاع 

الغاز والنفط وحسب، ولكن يف القطاع العقاري أيًضا. لذلك عمدت إىل إنشاء بوابة للبنوك الدولية ملساعدتها عىل املشاركة يف 

متويل هذه املشاريع. ومع ذلك، ليس مسموًحا للمصارف األجنبية التي تقع تحت مظلة هيئة مركز قطر للامل التعامل مع العمالء 

األفراد املحليني، لضامن عدم منافستها للبنوك املحلية.512
507  Qatar Economic Insight 2013, Qatar National Bank, April 2013.  
 http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496375667&ssbinary=true 
508  Qatar: Bank Concentration, World Bank database via Quandl, 2011. http://www.quandl.com/WORLDBANK/QAT_GFDD_OI_01-Qatar-Bank-concentration 
509  ”About QNB,“ Qatar National Bank,  http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/enAboutQNB 
510  ”Banking and insurance in the GCC countries: is there regulatory convergence with the EU?“ Sharaka, July 2013.  
        http://www.sharaka.eu/wp-content/uploads/2013/07/Sharaka_RP_04.pdf
511  The GCC Banking Sector: Topography and Analysis, International Monetary Fund, April 2010.  http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1087.pdf 

512  املصدر نفسه.

http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1355496375667&ssbinary=true
http://www.quandl.com/WORLDBANK/QAT_GFDD_OI_01
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/enAboutQNB
http://www.sharaka.eu/wp-content/uploads/2013/07/Sharaka_RP_04.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2010/wp1087.pdf
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وإىل البنوك التجارية، هناك ثالثة بنوك متخصصة مملوكة للحكومة تعمل بشكل  رئييس يف املشاريع التنموية واإلسكان، إضافة إىل 

عدد من رشكات التمويل والتأجري. لكن حصة هؤالء، جميًعا، هامشية من إجاميل موجودات القطاع املايل.513

وكان القطاع املرصيف يف قطر أقل تأثرًا باألزمة العاملية نظرًا إىل قطاع الغاز الطبيعي املزدهر. كام أن البنوك املحلية تلّقت دعاًم 

حكوميًا كبريًا ساعد عىل الحّد من خسائرها. إذ جرى ضخ ما يوازي 6 مليارات دوالر يف البنوك عن طريق رشاء األسهم والعقارات، 

وهو ما يقارب %6 من الناتج املحيل اإلجاميل خالل النصف األول من عام 514.2009 وتم إحتواء القلق من تذبذب أسعار 

العقارات عندما اشرتت الحكومة املحافظ العقارية للبنوك يف مايو / أيار 2009. كام عمدت السلطات إىل إعتامد سياسة إستباقية 

يف ضخ األموال يف القطاع املرصيف لوأد أي مشاكل محتملة متعلقة باألزمة املالية.

بعد توفري الحكومة للسيولة يف القطاع املرصيف، يُتوقع أن يبقى هذا األخري مستقراً عىل املدى املتوسط. فربامج اإلستثامر الضخمة 

يف البنية التحتية تعزز الفرص التجارية للبنوك، مع توقع إستمرار نسبة اإلقراض العالية واألرباح الصافية. لكن بعض املامرسات، 

كسقف الفائدة عىل اإلقراض بالتجزئة، ميكن أن تسبب إنخفاض هوامش صايف الفائدة يف البنوك عىل املدى البعيد.

وال تزال نوعية األصول لدى البنوك القطرية معرضة ملخاطر الحدث )Event Risk( عىل املدى الطويل نظرًا إىل اإلعتامد الكبري عىل 

القروض املرتبطة بالحكومة، خصوًصا مع غموض الشفافية املتعلقة مبجموعة الرشكات الكبرية يف قطر٬ مام يبعث عىل القلق، ال 

سيام يف ضوء املربرات التجارية غري الواضحة أحيانًا للعديد من هذه املشاريع املرتبطة بالحكومة واملمولة من قبل البنوك. إضافة 

إىل أن إعتامد البنوك بنسبة عالية عىل التمويل يف األسواق األجنبية القصرية األجل يرتكها عرضة لظروف السوق.

نسب اإلقراض العالية جًدا، وخاصة تلك املوجهة إىل الصناعات الدورية مثل العقارات والبناء، تعرّض النظام املرصيف القطري إىل 

مخاطر إئتامن عالية.515 والخوف من وفرة املعروض من املشاريع العقارية التجارية يجعل قطاع العقارات التجارية معرًضا لخطر 

أكرب من السوق السكنية،516 إذ أن أكرث نسب اإلقراض لهذه القطاعات الدورية تكون مستدامة عىل مدى السنوات القليلة املقبلة. 

أما عىل املدى الطويل فيمكن أن تسبب إشكالية.

لذا، وعىل الرغم من أن القطاع املرصيف القطري يف حالة جيدة بسبب السيولة املتاحة من الدولة، إال أن زيادة ملكية الحكومة يف 

أعقاب األزمة أدى إىل تركز يف كل من مصادر رأس املال ونوع املشاريع التي متولها البنوك اآلن. وقد تكون ملكية الحكومة عنت 

ضامن ودائع األفراد واملؤسسات الصغرية )قطاع التجزئة(، ولكنها زادت أيًضا من إعتامد هذه البنوك عىل املشاريع العامة بدل 

تشجيعها عىل تنويع القطاعات التي متّولها والبحث عن سبل إستثامر أفضل ألموالها.

513  املصدر نفسه.

514  املصدر نفسه.
515  Banking Industry Country Risk Assessment: Qatar, Standard and Poors, 12 June 2012. http://tinyurl.com/sandpqatar

516  املصدر نفسه.

http://tinyurl.com/sandpqatar
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فعىل سبيل املثال، خططت قطر إلستثامر أكرث من 200 مليار دوالر يف مشاريع البناء يف السنوات الـ10 املقبلة استعداًدا إلستضافة 

كأس العامل يف 2022، سيذهب حوايل %70 منها إىل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.517 وهذا ما ميثّل تحديًا للبنوك املحلية 

لتمويل هذه املشاريع الطموحة، مام قد يؤدي إىل الوصول إىل مستويات عالية من نسب القروض إىل الودائع. ويف هذا السياق، 

وصلت نسبة القروض إىل الودائع يف البنك التجاري القطري، ثاين أكرب بنك يف البالد، إىل 108 يف املئة يف بداية عام 518.2012 وُعنّي 

بنك قطر الوطني - األكرب يف قطر - البنك الرسمي مللف قطر 2022 إلستضافة كأس العامل، متعهًدا بدعم املشاريع التي وضعت 

لهذا الحدث.519 لذلك، نجد مخاطر الرتكيز عىل متويل القطاع البناء جنبًا إىل جنب مع منو نسب اإلئتامن يف البنوك القطرية املحلية.

وأخريًا، هناك أيًضا قلق بالغ إزاء الخطر األخالقي )Moral Hazard( للتدخل الحكومي خالل األزمة املالية عام 2008. فإنقاذ 

البنوك التي إتخذت مخاطر كبرية يف معامالتها، أو كانت غري مسؤولة، يزيد من املخاطر الكلية يف القطاع بشكل عام. وينطبق هذا 

القلق عىل حالة البحرين عند متويلها البنوك يف وقت األزمة املالية، كبنك أركابيتا. ولذلك تأيت مساعدة البنوك يف وقت األزمة عىل 

حساب تشجيع الرشكات األخرى عىل إتخاذ مخاطر أكرب مام ينبغي يف املستقبل، مع اإلعتقاد بأن الحكومة ستكون متأهبة إلنقاذها 

كام فعلت قبالً. ولذلك، عىل الحكومات والبنوك املرصفية أن تدرس بعناية قيمة إنقاذ البنوك يف فرتات األزمات.

وعىل الرغم من وجود العديد من اإلختالفات يف القطاع املرصيف بني دول مجلس التعاون، كحجمه ونسبة مساهمته يف الناتج 

اإلجاميل يف هذه الدول، إال أنها تتمتع بعوامل مشرتكة مهمة، كعالقة قطاعاتها املرصفية بالعائد النفطي، والدعم الحكومي 

للمصارف خصوًصا يف األزمات املالية، ومستويات تركيز عالية للبنوك املحلية.520

إن االعتامد عىل القطاع العقاري وامللكية الحكومية، كام يف حالة قطر، وعدم كفاءة البنوك املركزية يف تنظيم النشاط املايل 

واإلرشاف عىل املؤسسات املالية، كام يف حالة البحرين، يشكالن إثنني من أهم التحديات املشرتكة التي تواجه القطاع املرصيف يف 

دول مجلس التعاون.

وبالتايل، نجد أن عىل دول مجلس التعاون العمل عىل إستقاللية وكفاءة قطاعاتها املرصفية واإلبتعاد عن الرتكيز عىل القطاع 

العقاري. وميكن البدء بذلك عن طريق دفع القطاع املرصيف إىل درجة أعىل من الشفافية، خصوًصا من حيث مؤرشات األداء 

واإلعالن عن هيكل املساهمني، مام سيؤدي إىل تعزيز سالمة القطاع وإعادة غرس الثقة فيه. حينها سيكون النظام املايل املحيل يف 

وضع أفضل لتوفري دور داعم رئييس يف عملية التنويع اإلقتصادي والنمو – الهدف اإلقتصادي األهم يف دول مجلس التعاون العريب.

517  Qatar Construction Market, Deloitte, May 2013, 
 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-MiddleEast/Local%20Assets/Documents/Services/FAS/me_fas_qatar-construction-market_052013.pdf
518  ”Qatar World Cup Funding Get Harder on Europe: Arab Credit,“ Businessweek, 2 July 2012, 
 http://www.businessweek.com/news/2012-07-02/qatar-world-cup-funding-may-get-harder-on-europe-arab-credit
519  ”QNB named official bank of the Qatar 2022 bid,“ Qatar National Bank, 30 August, 2010. 
 http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1344245056521&locale=1338474029767&p=1344242846789&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout

.)Offshore Banking Units( 520  بإستثناء البحرين التي لديها العديد من الوحدات املرصفية الخارجية

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-MiddleEast/Local
me_fas_qatar-construction-market_052013.pdf
http://www.businessweek.com/news/2012-07-02/qatar
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite?c=QNBNews_C&cid=1344245056521&locale=1338474029767&p=1344242846789&pagename=QNBQatar%2FQNBLayout
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3.5 طبيعة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون: ترابط المال والسلطة

كرث الحديث يف اآلونة األخرية عن أهمية القطاع الخاص ودوره يف إقتصاديات دول مجلس التعاون. وأصبح تنشيط هذا القطاع 

وتفعيله من أهم أهداف رؤى هذه الدول لتخفيف اإلعتامد الكيل عىل العوائد النفطية وتوظيف املواطنني يف القطاع العام ودفع 

عجلة التنمية.

وهنا تُطرح األسئلة التالية: ما هو »القطاع الخاص« املوجود يف دول مجلس التعاون والذي يجب تنشيطه؟ ما هي تركيبته من 

ناحية أصحاب رأس املال؟ ما هي نسبة متلك القطاع العام يف »القطاع الخاص«؟ وما هي نسبة التشابك والتطابق بني األفراد 

املتنفذين يف السلطة وبني امللكية الفردية يف القطاع الخاص؟ اإلجابة عن هذه األسئلة تعترب أمرًا ملًحا ومهاًم للتعرف إىل تكوين 

هذا القطاع وخصائصه من ناحية املالك ومصالحهم، خاصة اذا كان معواًل عليه ليك يلعب دوًرا مهاًم ومحوريًا يف دول مجلس 

التعاون.

تتعّدد تعريفات القطاع الخاص بتعدد الدراسات التي تتناول هذا املوضوع. لكن يف اإلمكان تفيش أن الصفة األساسية التي متيز بني 

القطاعني الخاص والعام هي امللكية. فوفًقا للربوفسور لورد نيكولس سرتن،521 تتميز امللكية بأربعة أوجه محددة: الحق يف اإلدارة 

ألغراض معينة؛ الحق يف الدخل من إستخدام املمتلكات؛ السلطة يف تحويل املمتلكات؛ وأخريًا الحق يف إستبعاد اآلخرين من امللكية. 

وطبًقا لهذه الدراسة، عندما تكون هذه الحقوق مناطة بأشخاص وشخصيات معنوية غري الدولة، تُعترب ملًكا خاًصا تحت تصنيف 

القطاع الخاص، وعندما تكون مناطة بأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها تُعترب جزًءا من القطاع العام.

وال يزال الجدل قامئًا حول األفضلية بني القطاعني العام والخاص. فمع صعود نجم النيولربالية، رأى الكثريون، وعىل رأسهم صندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل، إضافة إىل رؤى دول مجلس التعاون نفسها،522 أن الخصخصة واإلتجاه نحو القطاع الخاص أمر محمود 

يجب تشجيعه. ويف املقابل، رأى آخرون أن هذا التعويل عىل القطاع الخاص ليس صائبًا يف كل األحوال، وأنه يف كثري من الحاالت 

يُفضل أن تبقى بعض القطاعات تحت امللكية العامة، كالصحة والتعليم، الفتني إىل فشل الخصخصة الكاملة يف قطاعات كان يُفرتض 

أن تبقيها الحكومة تحت إدارتها بشكل  جزيئ، كقطاع القطارات يف إنجلرتا.523

يف كل األحوال، ما ال يختلف حوله كثريون هو أن تشابك السلطة وامللكية الخاصة ليس أمرًا إيجابيًا من الناحية اإلقتصادية، أي 

521  Roundtable Discussion: Development Strategies: The Roles of the State and the Private Sector. http://tinyurl.com/nbrclvv
522  أنظر امللف حول رؤى مجلس التعاون اإلقتصادية يف هذا اإلصدار.

>http://www.alqabas.com.kw/node/844602< .2014 523  “لوتشياين: ترسيخ “جزر الكفاءة” والحوكمة مدخل إلصالح القطاع العام”، جريدة القبس، 4 مارس

http://tinyurl.com/nbrclvv
http://www.alqabas.com.kw/node/844602
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أنه ليس من املحمود إقتصاديًا جمع النفوذ السيايس وامللكية اإلقتصادية يف األشخاص أنفسهم، ألن ذلك ميّهد لدخول املحسوبية 

واملصالح والنفوذ السيايس والشخيص يف الحسابات اإلقتصادية، مام يؤدي إىل ظهور ما يسميه البعض بـ«رأساملية املحسوبية« 

524.)crony capitalism(

بناء عىل ما سبق، تتطرق هذه الورقة إىل إعادة النظر يف مفهوم القطاع الخاص يف دول مجلس التعاون، من خالل دراسة تركيبة 

ملكية رأس املال. وهي تركّز بالتحديد عىل دراسة تركيبة ملكية رأس املال يف أسواق األسهم املالية لثالث من دول مجلس التعاون، 

وعىل الرشكات املساهمة املدرجة يف هذه األسواق علًنا، يف مقابل إغفال الرشكات املقفلة. وهذا، بالطبع، يعني أن نسبة كبرية مام 

يؤلّف القطاع الخاص يف هذه الدول سيكون خارج الدراسة. ومام ال شك فيه أن التشابك بني القطاع الخاص والسلطة السياسية 

يتعدى أسواق األسهم املالية، بل قد يكون أكرث تركيزًا يف رشكات القطاع الخاص املقفلة وذات املسؤولية املحدودة. إال أنه كمقاربة 

أولية، ونظرًا إىل توفر املعلومات يف العلن، إخرتنا الرتكيز عىل قطاع أسواق األسهم املالية كمدخل أويل لفهم هذا املوضوع املعقد 

والشائك.

الدول الثالث موضع الدراسة هي قطر والكويت واململكة العربية السعودية، مع تركيز معّمق عىل حالة الكويت من ناحية تشابك 

مجالس إدارة الرشكات املدرجة مع السلطات الترشيعية والتنفيذية، وذلك نتيجة لتوافر املعلومات. وتتكّون العيّنة يف كل دولة من 

أكرب %10 من الرشكات )من حيث رأس املال( املدرجة يف األسواق الثالثة. واختريت هذه العيّنة ألنها متثل أكرث من نصف إجاميل 

رأس املال يف كل من هذه الدول. وأُخذت جميع البيانات من املواقع اإللكرتونية لألسواق املالية.

هناك 42 رشكة مدرجة يف سوق قطر املايل، لذا تتضمن هذه الدراسة أكرب خمس رشكات يف السوق من ناحية رأس املال.525 أما 

يف سوق الكويت فهناك 210 رشكات تركّز الدراسة عىل أكرب 21 رشكة منها من ناحية رأس املال.526 وأخرًيا توجد 161 رشكة يف 

السوق السعودي لألوراق املالية، تركّز الدراسة عىل أكرب 17 رشكة منها من ناحية رأس املال.527

524  William Baumol, Carl Schramm, and Robert Litan )2007(, Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press.
>http://tinyurl.com/oxvyv5g< ،2013 525  رؤوس أموال الرشكات املدرجة يف بورصة قطر للعام 2013، 25 أبريل

>http://tinyurl.com/owjnvhq< ،2013 526  ملخص البيانات املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، 27 نوفمرب
>http://tinyurl.com/pgf4nx9< .527  قامئة الرشكات، إحصائيات السوق السنوية، السوق املالية السعودية

http://tinyurl.com/oxvyv5g
http://tinyurl.com/owjnvhq
http://tinyurl.com/pgf4nx9
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تعريفات مصطلحات الدراسة

تتطرق الدراسة إىل عدة مفاهيم عند تحليل تركيبة امللكية يف الرشكات موضع الدراسة، لهذا من املهم توضيح هذه املفاهيم أواًل.

إبتداًء مع رأس املال. وهو، تعريًفا، الرثوة املالية التي تستخدم يف متويل النشاطات اإلقتصادية. ويشمل رأس املال يف هذه الدراسة 

جميع األسهم املصدرة من قبل الرشكات. ومن أهم خصائصه أنه يعطي املمّول نسبته من ملكية الرشكة ومنها مميزات )سواء منه 

أو من ممثليه يف مجلس اإلدارة( يف إتخاذ قرارات تنفيذية متخصصة يف نشاطات الرشكة سواًء إقتصادية أم غريها. لذا يستخدم 

رأس املال يف هذه الدراسة كمؤرش لنفوذ األفراد/القطاعات/السلطات يف القطاع الخاص وطبيعة متثيل الجهات املالكة له يف القطاع 

نفسه.

أما التمثيل يف مجالس اإلدارة فهم األفراد املرشحون من قبل ماليك الرشكة كأعضاء يف مجلس إدارتها، ومن خصائصهم إتخاذ 

القرارات الكربى املتعلقة بإسرتاتيجية الرشكة وتوجهاتها اإلقتصادية.

القطاع العام يف هذه الدراسة هو جميع املؤسسات الحكومية التي متثل الدولة، وتكون ميزانياتها مرتبطة بالدولة مبارشة، مبا فيها 

هيئات التقاعد والتأمني اإلجتامعي والصناديق السيادية.

صغار املالك يف منظور هذه الدراسة هم أي مساهم، سواء كان فرًدا أو مؤسسة، ميلك أقل من %5 من األسهم يف الرشكة، وليس 

لهم عالقة مبارشة مع األرسة الحاكمة )أو العوائل التجارية يف حالة الكويت(.

األرسة الحاكمة هم جميع األفراد الذين ينتمون، نسبًا، إىل أمري الدولة أو إىل ملكها. األرسة الحاكمة يف الكويت هم آل صباح؛ يف 

اململكة العربية السعودية هم آل سعود؛ ويف قطر هم آل ثاين.
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لمحة أولية عن العّينة المدروسة في كل دولة

يف السعودية متلك أكرب 17 رشكة أكرث من %63 من إجاميل رأس مال سوق السعودية لألوراق املالية. وتبلغ نسبة امللكية الحكومية 

يف هذه الرشكات %40 من رأس مال العينة. يف املقابل، ميلك فرٌد من أفراد األرسة الحاكمة %13 من رأس مال العينة.

أما يف قطر، فتملك أكرب 5 رشكات يف السوق أكرث من %52 من إجاميل رأس املال. وتبلغ نسبة امللكية املعلنة لألرسة الحاكمة 36% 

من رأس مال العينة، أما املؤسسات الحكومية املساهمة يف الرشكات الكربى التي تخدم املواطن فتملك %19 من إجاميل رأس مال 

السوق.

النسبة يف الكويت تختلف من ناحية امللكية، حيث متلك أكرب 21 رشكة تشكل %10 من الرشكات املدرجة يف السوق أكرث من 

%46 من إجاميل رأس مال سوق الكويت لألوراق املالية، ومتلك املؤسسات الحكومية املساهمة يف الرشكات الكربى %12 من 

إجاميل رأس مال أكرب الرشكات املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية.

جدول 3.8: تركيبة رأس املال يف األسواق املالية املحددة 2013

نموذج الكويت

يعترب سوق الكويت لألوراق املالية أقدم نظام تداول أسهم يف دول مجلس التعاون، إذ أُسس رسميًا عام 528.1983 ويعترب القطاع 

الخاص أكرب رشيحة من ناحية امللكية يف العينة )%67(، مقارنة بنسبة ملكية القطاع الخاص يف األسواق املالية يف السعودية وقطر. 

وتنعكس هذه النسبة عىل طبيعة اإلستثامر الداخيل يف الكويت وديناميته ومدى تأثريه عىل القرارات اإلقتصادية يف الدولة.

لكن تحليل تركيبة املساهمني من ناحية امللكية قد يكون غري كامل نظرًا إىل إحتامل تقسيم بعض كبار املساهمني حصصهم إىل 

>http://www.kuwaitse.com/A/KSE/About.aspx< .528  نبذة عن سوق الكويت لألوراق املالية

http://www.kuwaitse.com/A/KSE/About.aspx
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جهات أخرى ليك ال تدرج أسامؤهم يف سجل اإلفصاح. ولتفادي هذه العقبة، ستتطرق الدراسة إىل تحليل تركيبة مجالس اإلدارة من 

حيث األعضاء الذين يتم ترشيحهم قبل املساهمني. وبهذه الطريقة نستطيع تحليل تركيبة امللكية من خالل هؤالء األشخاص.

جدول 3.9: تركيبة ملكية الرأس املال والتمثيل يف مجالس اإلدارة يف الكويت 2013

صغار المالك

بداية، نرى أن تركيبة ملكية القطاع الخاص يف أكرب الرشكات ال تتوافق مع نسبة املمثلني يف مجالس اإلدارة، حيث نسبة ملكية 

صغار املالك ضعف نسبة ممثليها. وإذ أخذنا تركيبة مجالس اإلدارة كنموذج لوضع القطاع الخاص يف الكويت، نجد أنه ميثل ثلث 

)%34( القطاع يف الواقع، وأن رشائح أخرى هي التي تتحكم يف صنع القرارات. ويُعزى عدم توافق نسب امللكيات مع نسب 

املمثلني إىل إحتامل عدم توفر كل معلومات اإلفصاح عن امللكيات يف الرشكات املساهمة املدرجة يف السوق املايل، والتي نستطيع 

عربها تحديد أكرب الرشائح التي متثل السوق املايل يف الكويت، باإلضافة إىل صعوبة توحيد الجبهة والتكتل بني عدد كبري من املالك 

الصغار بطريقة تسمح بتفعيل مصالحهم بشكل منهي.

العوائل التجارية

العوائل التجارية رشيحة مهمة يف القطاع الخاص املحيل ولها مكانة تاريخية يف إقتصاد الكويت قبل إستكشاف النفط وبعده، 

إضافة إىل دورها السيايس وعالقتها مع القطاع العام.529 و متثل رشيحة »العوائل التجارية« يف هذه الدراسة أكرب 20530 عائلة 

كويتية من أعضاء مجالس إدارة الرشكات يف هذه العينة، لذا فإن حجم رأس مال العوائل التجارية يف القطاع الخاص ذو أهمية 

كبرية ويعكس دورها يف اإلقتصاد الكويتي.

529  Adam Hanieh, Capitalism and Class in the Gulf Arab States )New York: Palgrave Macmillan, 2011(f

530  Jacqueline Ismael, Kuwait: Dependency and Class in a Rentier State )Florida: University Press of Florida, 1993(d 
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مبدئيًا تشري البيانات إىل ضعف مشاركة العوائل التجارية يف القطاع من ناحية امللكية يف أكرب الرشكات يف السوق املايل. لكن الصورة 

تتضح أكرث حني نقارنها برتكيبة مجالس اإلدارة، حيث متثّل العوائل التجارية أكرب رشيحة )%35( من أعضاء مجالس إدارة أكرب 

الرشكات املساهمة يف السوق. وللعوائل التجارية خاصية أخرى، إذ أن نسبة كبرية من أعضائها لهم صلة عائلية مبارشة بشخصيات 

شاركت يف القطاع العام كوزراء يف الحكومة، أو يف العمل السيايس كنواب يف مجلس األمة. ونعني بالصلة العائلية املبارشة العالقات 

العائلية األبوية، وتتضمن فقط التايل: األبناء، اآلباء، األجداد، األعامم وأبناء العم. وتشري البيانات إىل أن %35 من أعضاء مجالس 

اإلدارة من رشيحة العوائل التجارية لهم صلة عائلية مبارشة مع نواب يف مجلس األمة، سواء حاليًا أم سابًقا، وأن %33 منهم لهم 

صلة مبارشة مع وزراء يف الحكومة، حاليًا أم سابًقا.531 وهذا يؤرّش إىل مدى تشابك هذه الرشيحة مع القطاعات األخرى، وإىل تأثريها 

عىل مفهوم القطاع الخاص يف الكويت، وميكن أن نستنتج بأن هذه الخاصية تؤدي إىل تشابك يف املصالح، وتصبح القدرة عىل 

الفصل بني مصالح القطاع الخاص والنفوذ السيايس أمرًا صعبًا يف كثري من األحيان.

األسرة الحاكمة

تعترب األرسة الحاكمة أيًضا من أهم الرشائح املؤثرة يف القطاع الخاص، إذ متلك وحدها %8 من رأس مال العينة، بينام متثل تقريبًا 

ضعف هذه النسبة )%14( يف مجالس اإلدارة. وجميع أعضاء مجالس اإلدارة من األرسة الحاكمة لهم صلة مبارشة مع وزراء 

سابقني، ولكن ليس لهم أي صلة عائلية أبوية مع نواب سابقني.

القطاع العام

نسبة ملكية القطاع العام يف سوق الكويت لألوراق هي األقل مقارنة بالسعودية وقطر. إذ تصل نسبة املمثلني من القطاع العام 

يف مجالس اإلدارة إىل %6، بينام تصل نسبة ملكية القطاع العام يف الرشكات الكربى فقط إىل %12. إضافة إىل ذلك، يبلغ حجم 

اإلستثامر يف الرشكات الكربى أكرث من 500 مليون دينار كويتي من جميع املؤسسات الحكومية املستقلة يف الدولة.

أين موضع التشابك بين هذه الشرائح؟

يبدأ التشابك أواًل يف تركيبة ملكية الرشكات املدرجة يف السوق. إذ أن القطاع العام يستثمر يف %52 من الرشكات الكربى من 

العينة، حيث تتشارك العوائل التجارية يف امللكية مع القطاع العام يف 64% من هذه الرشكات، بينام تشرتك األرسة الحاكمة يف 

>http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm< .531  النواب و الوزراء يف الكويت، قاعدة بيانات السياسة يف الكويت

http://www2.gsu.edu/~polmfh/database/database.htm


184

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

3

امللكية مع القطاع العام يف %27 من هذه الرشكات. وهناك رشكة واحدة )مقرها الرئييس خارج الكويت( فقط يف العينة تشرتك يف 

ملكيتها جميع الرشائح )القطاع العام، األرسة الحاكمة والعوائل التجارية( مع رؤوس أموال من دول مجلس التعاون األخرى.

اإلشكالية يف املوضوع ليست يف رشاكة رؤوس األموال وحسب، بل يف نفوذ أصحاب املناصب العليا يف القطاع العام الذي قد ينتج 

من منه هذه الرشاكة بني القطاع العام والرشائح األخرى. إذ قد يكون لرشيحة العوائل التجارية نفوًذا مؤثرًا عن طريق نواب لديهم 

سلطة يف اإلدارة الترشيعية، وعن طريق وزراء لديهم سلطة يف اإلدارة التنفيذية.

جدول 3.10: نسبة األعضاء الذين لهم عالقة مبارشة مع وزراء أو نواب سابقني

نموذج السعودية

يعترب السوق املايل السعودي األكرب واألهم من حيث رأس املال مقارنة باألسواق املالية يف قطر والكويت، إذ يساوي حجمه نحو 

ضعفي )114 مليون دوالر( رأس مال السوق الكويتي )$32.76 مليون( والقطري )28.88 مليون دوالر(. وميلك القطاع العام يف 

السعودية أكرب نسبة )%40( من رأس مال الرشكات يف العينة، يف مقابل 3 رشكات ال يشرتك القطاع العام يف ملكيتها، إحداها رشكة 

كويتية وأخرى ميلكها فرد من األرسة الحاكمة. لذا تعترب نسبة ملكية القطاع العام السعودي يف العينة األكرب مقارنة بقطر )19%( 

والكويت )%12(، علاًم أن تحليل طبيعة القطاع الخاص يف اململكة مختلفة.

وتشري البيانات إىل أن األمري الوليد بن طالل هو الفرد الوحيد من األرسة الحاكمة الذي لديه ملكية معلنة يف السوق السعودي املايل 

)%13 من العينة( وعضوية يف مجلس إدارة ثاين أكرب رشكة مدرجة يف السوق التي ميلك فيها %95 من الحصة. واملثري لإلهتامم 

هو عدم مشاركة األرسة الحاكمة يف مجالس إدارة الرشكات األخرى مبارشة، يف حني أن لألرس الحاكمة يف بقية دول مجلس التعاون 

من العينة دوًرا فعااًل يف امللكية واملشاركة يف قرارات مجالس إدارة الرشكات يف القطاع الخاص. لذا فإن إحتامل توظيف أفراد من 

املجتمع لتمثيلهم يف هذه املجالس كبري، إذا إفرتضنا أن مناذج القطاع الخاص متامثلة يف جميع دول مجلس التعاون، حيث من 

املامرسات الشائعة التي يشري إليها تقرير »Freedom House« إستخدام األرسة الحاكمة نفوذها يف كسب امللكيات يف الرشكات 
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الخاصة عن طريق إستغالل سلطتها عىل األرايض العامة وفرض املستثمر األجنبي يف الرشاكة معه مقابل املواطن العادي. ويجدر 

الذكر أنه ال ميكن قياس حجم هذه املامرسات يف الوقت الحايل، لكنها من القصص الشائعة التي يجري تداولها بني املستثمرين 

املحليني واألجانب.532

رسم بياين 3.20: تركيبة رأس مال أكرب رشكات سعودية مدرجة يف السوق السعودي املايل 2013

نموذج قطر

السوق املايل القطري هو األصغر حجاًم )28.88 مليون مليار( من حيث رأس املال يف هذه الدراسة، لكن تركيبته املتضاربة من 

أبرز الرتكيبات تحليليًا مقارنة بنموذج الكويت والسعودية.

رسم بياين 3.21: تركيبة ملكية أكرب الرشكات يف سوق قطر لألوراق املالية 2013

امللكية املعلنة لألرسة الحاكمة يف قطر هي أكرب نسبيًا من السعودية والكويت، حيث متلك األرسة أكرث من ثلث رأس مال العينة، 

ومتثل ربع مجالس إدارة رشكات العينة. لذا نجد األرسة تتحّكم علًنا بالقطاع الخاص من ناحية التمويل واإلدارة. وهذه الخاصية 

توضح أن القطاع الخاص يف قطر تتحكم فيه إىل حد كبري نخبة من األرسة الحاكمة.

532  Countries at the Crossroads 2012: Saudi Arabia, Freedom House.  http://www.freedomhouse.org/report/countries-crossroads/2012/saudi-arabia#.U2Xx2PlgYV4 

http://www.freedomhouse.org/report/countries-crossroads/2012/saudi
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أما القطاع العام فإنه ميلك فقط %19 من العيّنة، وميثل %16 من مجالس إدارة الرشكات موضع الدراسة. ومقارنة باألرسة 

الحاكمة، فإن دور القطاع العام غري فعال من ناحية إتخاذ قرارات إدارية أو تنفيذية، ويصبح دور القطاع العام أكرث كممول لهذه 

الرشكات.

رسم بياين 3.22: تركيبة مجالس إدارة أكرب الرشكات املدرجة يف سوق قطر املايل 2013

الخاتمة

تجد الدراسة أن للقطاع الخاص يف الدول موضع الدراسة )الكويت، السعودية وقطر( خصائص مختلفة عن القطاع الخاص باملفهوم 

التقليدي، حيث تكون الرتكيبة متامثلة عىل مستوى الدول الثالث. إال أن لطبيعة هذه الرتكيبة بعًدا سياسيًا طبقيًا.

ويتبني أن لنموذج الكويت بعًدا آخر حيث لرشيحة العوائل التجارية دور فعال يف القطاع الخاص الكويتي، وللقطاع العام دور 

ثانوي أو ممول، بينام نجد أن للقطاع العام يف السعودية دوًرا فعااًل يف القطاع الخاص. إًذا، ما ميكن استنتاجه من هذه النظرة 

األولية عىل الرشكات املدرجة يف الدول الثالث هو أنها إشارات إىل درجة كبرية من التشابك يف السلطة وملكية رأس املال يف دول 

مجلس التعاون، ويُتوقع أن تزداد حّدة هذه التشابك لو كان يف اإلمكان تحليل الرشكات املغلقة وإستعامل بعض املتنفذين ملمثلني 

آخرين عىل الظاهر لهم. وهذه النسبة الكبرية من التشابك بني النفوذ السيايس ورأس املال تدعو إىل إعادة النظر يف تعريف القطاع 

الخاص يف دول مجلس التعاون، وكيفية وضع ضوابط تحّد من التطابق بني السلطة السياسية وملكية رأس املال، خصوًصا أن هذه 

الخاصية تعترب من أهم مسبّبات تفيش الفساد واملحسوبية يف اإلقتصاد.

أخريًا، تعتمد إسقاطات تركيبة القطاع الخاص يف هذه الدول ومدى تأثريها عىل إقتصاد الدولة عىل توفر املعلومات امللزمة لهذا 

النوع من التحليل ونسبة الشفافية املتواجدة يف اإلقتصاديات عموًما، والتي تعترب متدنية يف دول مجلس التعاون نظرًا إىل غياب 

الرضائب التي تفرض عىل القطاع الخاص اإلعالن عن بياناته ومعلوماته املالية.
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الملحق
جدول 3.11: قامئة أكرب الرشكات املدرجة يف سوق الكويت 

لألوراق املالية 2013

جدول 3.12: قامئة أكرب الرشكات املدرجة يف سوق السعودي 

املايل 2013

جدول 3.13: قامئة أكرب الرشكات املدرجة يف سوق قطر املايل 

2013
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3.6 التطورات االقتصادية في اإلمارات العربية المتحدة

مل يكن 2013 عاًما إستثنائيًا يف دولة اإلمارات، عىل الرغم من بعض املؤرشات اإليجابية التي كشفت عن إستمرار حالة التعايف التي 

يشهدها اإلقتصاد من أزمة ديب العقارية، وهي األزمة األكرب يف تاريخها. ولعل املؤرشين األساسيني اللذين إعتمدت عليهام الجهات 

الحكومية للتدليل عىل األداء »الجيد« لإلقتصاد كانا مؤرش سوق العقار ومؤرشات األسواق املالية يف كل من ديب وأبوظبي.

يف ما يتعلق مبؤرشات األسواق املالية، واصلت سوقا ديب وأبوظبي مسرية الصعود القوية التي بدأتاها منذ بداية 2012. فقد إرتفع 

مؤرش ديب بأكرث من %100 من أقل من 2000 نقطة يف بداية 2013 إىل ما فوق 4000 يف بداية 533،2014 يف حني إرتفع مؤرش 

أبوظبي من أقل من 3000 نقطة إىل ما يناهز 5000 يف الفرتة نفسها.534

ولكن ينبغي اإلستدراك بأن هذه اإلرتفاعات قد ال تعني بالرضورة تعايف اإلقتصاد اإلمارايت وخروجه التام من الركود الذي نرى أنه 

ال يزال يعاين منه حتى اآلن. فمنذ منتصف 2008، مل يشهد هذا اإلقتصاد أية إكتتابات لرشكات جديدة، ومل تشهد األسواق املالية 

أي إدراجات جديدة. ومن جهة ثانية، مل تجر أية إصالحات حقيقية يف أسواق املال تعزز من كفاءتها وعمقها وتحّولها من سوق 

مضاربات إىل سوق إستثامرية توفر فرًصا واعدة لإلستثامر الطويل األجل. ومن جهة ثالثة، ميكن إرجاع اإلرتفاعات القوية التي 

شهدتها األسواق املالية يف كل من أبوظبي وديب إىل: أواًل، عودة السيولة إىل اإلقتصاد اإلمارايت -خاصة األموال الساخنة - وكذلك 

األموال القادمة من ما يسمى بدول الربيع العريب، وثانيًا، زيادة مستوى السيولة يف النظام املرصيف بفضل األسعار العاملية للنفط، ما 

شجع البنوك عىل التوسع يف اإلقرتاض ومتويل عمليات املضاربة، وثالثًا، محدودية الفرص اإلستثامرية ما يجعل معظم هذه األموال 

يتجه إما إىل األسواق املالية أو قطاع العقار.

رسم بياين 3.23: توزيع القطاعات يف الناتج املحيل اإلجاميل اإلمارايت 2012

>http://www.dfm.ae/Default.aspx< ،533  موقع سوق ديب املايل
>http://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx< ،534  موقع سوق أبوظبي لألوراق املالية

http://www.dfm.ae/Default.aspx
http://www.adx.ae/English/Pages/default.aspx


189

3

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

قطاع العقار، خاصة يف ديب، شهد كذلك إرتفاعات كبرية يف 2012، وإستمر زخم اإلرتفاع عام 535.2013 إال أن هذه اإلرتفاعات مل 

تكن بالنسب العالية التي شهدتها أسواق املال، وال ميكن إعتبارها مؤرًشا عىل تعايف اإلقتصاد اإلمارايت وعودة النشاط اإلقتصادي إىل 

ما كان عليه قبل أيلول/سبتمرب 2008. فالرشكات العقارية ال تزال تواجه الكثري من املصاعب سواء أكانت تتعلق بالسيولة وإدارة 

الديون أو بإيجاد فرص إستثامرية جديدة يف السوق املحيل الذي ال يزال يعاين من تخمة يف املعروض. فمنذ بداية األزمة، مل تشهد 

السوق العقارية أية مشاريع كربى جديدة، وإنحرس نشاط الرشكات الكربى التي ال تزال يف السوق يف محاولة إستكامل ما تم البدء 

به من مشاريع متعرثة. كام أن القطاع مل يشهد اإلصالحات املطلوبة التي تزيد الشفافية وتعّزز الثقة فيه بعدما ترّضرت بشكل  

كبري نتيجة األزمة، وعجز الرشكات عن تعويض املستثمرين األجانب أو املستثمرين الصغار.

وعىل الرغم من مؤرشات التعايف التي أظهرها اإلقتصاد اإلمارايت، إال أن هناك تحديني مل تستطع الحكومة حتى اآلن التعامل معهام 

بالكفاءة املطلوبة، وهو ما قد يشكل عائًقا كبريًا أمام تعايف اإلقتصاد وكفاءة أدائه املستقبيل. وهذان التحديان هام قطاع الرشكات 

الحكومية والبطالة. بالنسبة إىل الرشكات الحكومية، تتمثل املشكلة يف اإلندماج غري الصحي بني القطاعني الخاص والعام والسلطة، 

والذي كان يف رأينا أحد أبرز أسباب األزمة العقارية يف ديب عام 2008. ويتجسد هذا اإلندماج يف عدة صور، منها سيطرة الرشكات 

الحكومية - سواًء اململوكة بالكامل للحكومات املحلية واإلتحادية أو الرشكات املساهمة العامة التي متلك فيها الحكومات نسبة 

أغلبية - عىل معظم املشاريع والنشاطات اإلقتصادية. ومن صور اإلندماج بني القطاعني الخاص والعام كذلك، تخيّل الحكومات عن 

دورها يف تقديم العديد من الخدمات وإيكال هذه املهمة إىل »القطاع الخاص« الذي تسيطر عليه الرشكات الحكومية عن طريق 

عقود الـ )Outsourcing(. ويف ظل غياب تام للشفافية، وقصور األطر القانونية التي تنظّم مثل تلك العالقة، فقد يؤدي ذلك إىل 

تراجع كفاءة القطاع الخاص وأدائه، وإىل تراجع الخدمات التي يتلقاها املواطنون، وإرتفاع نسبة البطالة بسبب تراجع معدالت 

التوظيف يف القطاع الحكومي الذي كان وال يزال يعترب املشّغل األول للعاملة الوطنية، وكذلك إىل إرتفاع معدالت الفساد والهدر 

التي تعاين منها الرشكات الحكومية، والتي ظهرت جلية بعد األزمة العقارية 2008 وتجلّت يف نسب ديون عالية تجاوزت عرشات 

املليارات، مام إضطر الحكومات املحلية إما إىل إعادة هيكلة هذه الديون مقابل ضامنها، أو إىل إنقاذ هذه الرشكات من خالل رشاء 

بعض أصولها السيئة.536

أما التحدي الخاص بالبطالة فيتمثل يف تزايد أعداد العاطلني بني العاملة الوطنية. ونتيجة لذلك، فقد كان العنوان العام للمشهد 

اإلقتصادي يف دولة اإلمارات عام 2013، هو »2013 عام التوطني«، بعدما تبني أن نسبة البطالة بني املواطنني يف اإلقتصاد العريب 

األكرث إستقطابًا للعاملة الوافدة وصلت إىل نسبة هي األعىل بني نظرياتها يف دول مجلس التعاون. فقد أوضحت بيانات هيئة تنمية 

وتوظيف املوارد البرشية الوطنية )تنمية( أن عدد العاطلني أو الباحثني من املواطنني عن العمل يف نهاية عام 2011 بلغ 30 ألًفا، 
>https://www.db.com/mena/arabic/content/1386.htm< .2013 535  “قطاع العقارات يف ديب يواصل مرحلة التعايف ويشهد ارتفاًعا مستمرًا يف األسعار عىل مدى 16 شهرًا متتاليًا”، بنك دويتشه، 22 أبريل

>http://www.alqabas.com.kw/node/41209< .2011 ،536  “أبوظبي تشرتي أصوالً من الدار العقارية بقيمة 4.5 مليارات دوالر،” جريدة القبس الكويتية، 29 ديسمرب

https://www.db.com/mena/arabic/content/1386.htm
http://www.alqabas.com.kw/node/41209
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بنسبة تصل إىل %14.6 من القوى العاملة الوطنية.537 وعىل الرغم من اإلعرتاضات التي قد تُثار حول دقّة الرقم املعلن واملعايري 

اإلحصائية املستخدمة يف الوصول إليه، إال أن ظاهرة البطالة يف دولة اإلمارات مل تعد تحتاج إىل اإلحصائيات واألرقام، إذ أصبحت 

واضحة للعيان يشعر بها الجميع ويعاين منها الجميع، خاصة يف مناطق األطراف واإلمارات األقل تطوًرا ومنًوا وذات املوارد املالية 

والطبيعية املحدودة. وأمام هذا املشهد الذي قد يبدو رسياليًا غريبًا، قررت الحكومة اإلماراتية أخذ قضية البطالة عىل محمل الجد 

والتعامل معها بحزم أكرب. لكن الصادم هو أنه بعد كل الجهود الجادة التي بذلتها الحكومات اإلتحادية واملحلية، تبني538 أن معركة 

مكافحة البطالة لن تكون سهلة، ليس لدولة اإلمارات فحسب بل لدول مجلس التعاون جميًعا، ورمبا تكون معركتها األكرب واألكرث 

رضاوة بسبب طبيعة املشكلة وأسبابها وما ميكن أن تفرزه من مخاطر إقتصادية وسياسية وإجتامعية.

فعىل الرغم من املبادرات والخطط والربامج التي إعتمدتها اإلمارات ملكافحة البطالة والحد من أعداد العاطلني عن العمل، إال أنها 

ال تستطيع أن تدعي النجاح يف التعامل مع هذه الظاهرة العاملية التي تهدد الكثري من الدول وتؤرق الكثري من الحكومات. وإذا 

كانت بعض األسباب التي حّدت من هذا النجاح تشرتك فيه اإلمارات مع باقي دول مجلس التعاون والعامل، إال أن هناك أسبابًا 

خاصة بدولة اإلمارات بسبب طبيعة تركيبتها السياسية واإلجتامعية، والنموذج اإلقتصادي الذي تبنته وسعت من خالله إىل تحقيق 

التنمية والنمو والرفاهية.

من املسلّم به أن البطالة ظاهرة عاملية وسمة أساسية من سامت اإلقتصاد الحديث الذي يقوم عىل مبدأ التخصص 

)Specialization( وتقسيم العمل )Division of Labor(. وبعيًدا عن ظاهرة البطالة العاملية، تواجه دولة اإلمارات، ومعها باقي 

دول مجلس التعاون، العديد من التحديات والعوائق عىل طريق توفري فرص العمل املناسبة والكافية لألعداد املتزايدة من الشباب 

والشابات الذين يلجون سوق العمل سنويًا. فقد تبني أن الهياكل اإلقتصادية إما عاجزة عن إستيعاب املزيد منهم، أو أن مخرجات 

مؤسسات التعليم والتدريب عاجزة عن تلبية متطلبات الهياكل اإلقتصادية الحالية لدول املجلس، بعد أن إكتفى القطاع الحكومي 

- الذي لعب دور املشغل الرئييس للعاملة الوطنية يف دول مجلس التعاون يف العقود املاضية - من العاملة ومل يعد قادًرا عىل 

إستيعاب املزيد. وهذه التحديات، كام سبقت اإلشارة، منها ما هو عام تشرتك فيه الدولة مع باقي دول العامل، ومنها ما يقترص عىل 

الدولة نتيجة »الخصوصية« اإلجتامعية واإلقتصادية.

>http://www.alittihad.ae/details.php?id=123203&y=2012< .2012 537  “)عمل الوطني( تناقش أسباب إنخفاض التوطني يف وزارات اتحادية،” جريدة اإلتحاد، 25 ديسمرب
>http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-09-08-1.604369< .2013 538  “الرحومي: معارض التوظيف السنوية عمل إستعرايض،” اإلمارات اليوم، 8 سبتمرب

http://www.alittihad.ae/details.php?id=123203&y=2012
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013-09-08-1.604369
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اآلثار الباقية أو المستمرة لألزمة اإلقتصادية

كانت اإلمارات أكرث دول مجلس التعاون، بل أكرث دول العامل العريب، تأثرًا باألزمة اإلقتصادية العاملية عام 2008 بسبب إنفتاحها 

الكبري عىل اإلقتصاد العاملي. كام كانت لإلقتصاد اإلمارايت أزمته الخاصة املتمثلة يف إنفجار الفقاعة العقارية، ما أدى إىل تراجع كبري 

يف األداء اإلقتصادي. هذا الرتاجع إضطر الرشكات العاملة يف الدولة إىل إجراء عمليات إعادة هيكلة كبرية لضبط النفقات والحفاظ 

عىل الكفاءة يف ظل الواقع الجديد. فقامت، يف سبيل ذلك، بإلغاء الكثري من الوظائف واإلستغناء عن آالف املوظفني.539 واليوم، 

بعد مرور خمس سنوات، ال يزال هذا الواقع قامئًا، وال يزال القطاع الخاص يف اإلمارات يعاين من آثار األزمة، خاصة يف قطاع العقار 

واإلنشاءات الذي منا وتوّسع أكرث من الالزم خالل حقبة الطفرة.

الرتاجع بعد إنفجار فقاعة العقار مل يطل القطاع الخاص فحسب، بل وأيَضا القطاع الحكومي الذي منى نتيجة موجة الهجرة الكبرية 

التي أحدثتها الطفرة يف قطاع اإلنشاءات، والتي دفعت إىل زيادة حجم القطاع الحكومي الخدمي ملواكبة اإلزدياد املضطرد والرسيع 

لعدد السكان، من 3.28 مليون نسمة عام 2001 إىل نحو 6.8 مليون عام 540.2008 وبعد األزمة، إضطرت الحكومات املحلية 

واإلتحادية إىل تقليص األعداد يف الجهاز الحكومي سواًء من خالل ترسيح العاملة الوافدة »الزائدة،« أو تجميد أو تقليص عمليات 

التوظيف. وال يزال التجميد والتقليص ساريني حتى اليوم، وإن بطريقة غري معلنة، مام ساهم يف تفاقم أزمة البطالة، كون القطاع 

الحكومي والرشكات الحكومية مشغاًل رئيسيًا، بل املشغل األكرب للعاملة الوطنية يف دولة اإلمارات.

أما النمو الذي تحقق خالل سنتي 2012 و2013، فلم يكن كافياً لتحول املسار الهبوطي يف قطاع الوظائف ألنه كان منًوا هًشا، 

أو غري حقيقي، أو منًوا »فارًغا« )Hollow Growth( ال يخلق عدًدا مناسبًا من الوظائف. وتعزى الطبيعة الهشة للنمو املتحقق إىل 

كونه غري مستدام، ألنه ناتج إما عن توسع يف اإلنفاق الحكومي أو عن التحويالت النقدية الكبرية اآلتية من دول ما يعرف بالربيع 

العريب. وكرد فعل عىل الرتاجع الكبري يف األداء اإلقتصادي يف مرحلة ما بعد األزمة املالية، عمدت الحكومة اإلتحادية إىل التوسع يف 

اإلنفاق يف محاولة للتخفيف من وطأة األزمة عىل اإلقتصاد عرب ضخ السيولة يف القطاع املرصيف الذي كان أكرب املترضرين من األزمة 

العاملية وإنفجار فقاعة العقار املحلية. وقد تم ضخ ما يزيد عىل 120 مليار درهم يف املصارف املحلية، كام إشرتت الحكومة أصول 

بعض الرشكات العقارية الكربى يف محاولة إلنقاذها من اإلفالس.541 ونتيجة لطبيعة هذا اإلنفاق، والقطاعات التي إستهدفها، فإنه 

مل ينعكس عىل قطاع الوظائف ومل يخلق العدد املناسب منها.542 ومن جهة أخرى، فإن بعض جوانب النمو و«التعايف« يف القطاع 

العقاري والخدمي جاء نتيجة ما ميكن تسميته بـ«أثر الربيع العريب« )Arab Spring Effect( والذي جاء يف صورة تحويالت نقدية 

كبرية لألموال الهاربة من بعض الدول التي شهدت إضطرابات ال تزال مستمرة إىل يومنا.

539  ال توجد إحصائيات رسمية معلنة، لكن ذلك يتضح بجالء من خالل تراجع نسبة السكان خالل عامي 2009 و2010 مقارنة مبستويات عامي 2007 و2008
>http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=1< 540  بيانات البنك الدويل، تعداد السكان

>http://www.alittihad.ae/details.php?id=49594&y=2008< .2008 541  “120 مليار درهم وضعتها الحكومة تحت ترصف البنوك،” جريدة اإلتحاد اإلماراتية، 2 ديسمرب
542  بدليل أن نسبة البطالة بني املواطنني بقيت مرتفعة حسب األرقام شبه الرسمية املعلنة

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=1
http://www.alittihad.ae/details.php?id=49594&y=2008
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طبيعة التركيبة الديموغرافية

من املعروف أن شعوب دول مجلس التعاون هي من الشعوب الشابة نسبيًا، وميثل الشباب فيها الرشيحة األكرب وإن بدرجات 

مختلفة، إذ ترتاوح نسبة من هم دون الـ 25 سنة بني %34 من إجاميل عدد السكان يف اإلمارات،543 و%48 يف السعودية،544 

و%51 يف عامن545. وهذا، من حيث املبدأ، يعترب من الظواهر اإلجتامعية واإلقتصادية الحسنة. لكنه يف بعض األحيان، خاصة 

يف اإلقتصادات غري الكفؤة أو الناضجة، قد يشكل مشكلة إقتصادية تتمثل يف صورة بطالة نتيجة عجز سوق العمل املحلية عن 

إستيعاب األعداد املتزايدة من الشباب والشباب الداخلني إىل سوق العمل، خاصة يف ظل الهياكل اإلقتصادية التي تعاين من خلل. 

ويف الدول التي تتجاوز معدالت النمو السكاين الطبيعي )Organic Growth( فيها أرقاًما معينة، يصبح من الصعب إستيعاب 

كل األعداد الوافدة إىل سوق العمل، ألن ذلك يتطلب تحقيق معدالت منو إقتصادي تتجاوز معدل النمو السكاين، األمر الذي يعّد 

صعب التحقق إبتداًء، ويشكل مشكلة عويصة يف حد ذاتها. وحتى لو إفرتضنا جداًل بأنه تم تحقيق معدالت النمو العالية، فإن 

فوائد هذا النمو ستذهب بها معدالت التضخم األعىل املصاحبة للنمو.

كام أن معدالت النمو السكاين تجعل مشكلة البطالة أكرث إستعصاء حتى يف اإلقتصادات األكرث كفاءة ذات الهياكل اإلقتصادية 

السليمة والسياسات اإلقتصادية الصحيحة، ألن وجود معّدل معني من البطالة يتطلب منًوا مبعدل أكرب بكثري من معدل النمو 

السكاين املرتفع، ليكون يف اإلمكان، أواًل إستيعاب الداخلني الجدد، وثانيًا إستيعاب أعداد من العاطلني الذي مل يجدوا فرص عمل 

يف السنوات املاضية. إضافة إىل أن معدل النمو السكاين اإليجايب املتنامي )Increasing Positive Rate of Growth( يحتم عدم 

تحقيق معدالت منو إيجابية فحسب، بل أن تكون أيًضا مبعدل متناٍم، وهو ما يعترب مهمة صعبة، إن مل تكن مستحيلة يف ظل 

ظروف اإلقتصاد العاملي الحالية.

قد ال يكون الوضع يف اإلمارات بهذا التعقيد، إذ أن نسبة عالية من العاملة هي من العاملة الوافدة، مام يجعل إيجاد فرص عمل 

للشباب عملية سهلة نسبيًا عن طريق إتباع سياسة اإلحالل. إال أن لذلك حدوًدا. إذ أن فرص العمل الصالحة لإلحالل أو للتوطني 

تبقى محدودة مقارنة باألعداد املتزايدة الداخلة إىل سوق العمل، وذلك بسبب طبيعة الهياكل والنشاطات اإلقتصادية التي يشكل 

قطاع الخدمات سوادها األعظم، والذي يوفر يف الغالب فرص عمل تتسم بعدم اإلستقرار الشديد كتلك التي توفرها القطاعات غري 

املستدامة، كقطاع العقار مثاًل، أو فرص عمل بسيطة تقوم عىل العاملة غري املاهرة، أو فرص عمل تتطلب مهارات إستثنائية ويحتاج 

التأهيل لها إىل جهد كبري ووقت طويل.

543  United Arab Emirates, CIA World Factbook.  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html 
544  Kingdom of Saudi Arabia, CIA World Factbook.  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html 
545  Oman, CIA World Factbook.  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
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الغبش الذي يلف الوضع اإلقتصادي وعدم وجود إستراتيجية واضحة

يعترب قصور املعلومات أو شح املعلومات )Informational Deficiencies( من أبرز األمراض التي يعاين منها اإلقتصاد اإلمارايت، 

وإقتصادات دول مجلس التعاون عموًما. وكان لهذا القصور تأثريه الكبري عىل األوضاع اإلقتصادية وعىل أداء القطاعني العام 

والخاص. ومن جهة أخرى، فإن حالة الغبش التي كانت، وال تزال، تلّف الوضع اإلقتصادي للدولة، كان لها الفضل يف إذكاء 

املضاربات عىل قطاعي العقار وسوق املال، والدور األسايس يف تشّكل الفقاعات يف سوقي العقار واألوراق املالية. كام تسببت يف 

حالة من عدم اليقني يف املرحلة التي تلت األزمة اإلقتصادية، وساهمت بدورها يف تأخر تعايف قطاعي العقار ورأس املال اللذين كانا 

األكرث تأثرًا باألزمة، ويف تباطؤ تعايف اإلقتصاد ككل ومعه قطاع الوظائف.

كذلك أدى عدم وضوح الرؤية للوضع العام لإلقتصاد وتفاصيله املختلفة إىل قصور يف األداء الحكومي يف إدارة اإلقتصاد وتوجيهه، 

وإتخاذ اإلجراءات املناسبة لعالج مواطن الخلل، وكذلك وضع السياسات املناسبة لتحقيق أقىص درجات الكفاءة وأعىل معدالت 

التنمية. كام أدى القصور املعلومايت إىل عدم قدرة الحكومة عىل التشخيص السليم واملؤايت للظواهر واملشكالت التي إعرتت 

اإلقتصاد وأثّرت سلبًا عىل أدائه وعىل إتخاذ اإلجراءات املناسبة يف الوقت املناسب، وبالقدر املطلوب، لتجنيب اإلقتصاد الكثري من 

األرضار والخسائر كتلك التي نتجت عن إنفجار فقاعتي العقار واألصول املالية.

ولعل من أبرز املشكالت اإلقتصادية التي عجزت الحكومة يف اإلمارات عن تشخيصها بدقة ويف الوقت املناسب، بسبب القصور 

املعلومايت، هي مشكلة البطالة. عملية التشخيص الدقيق هذه كان يفرتض أن تكون أهم خطوات الحل التي مل تستطع الحكومة 

تحقيقها، وتسبب يف عجزها عن وضع الحلول املناسبة لوأد هذه املشكلة يف مهدها قبل أن تتفاقم وتتحول إىل مشكلة مزمنة 

صعبة الحل، كام هو الحال، مثاًل، يف اململكة العربية السعودية التي تفاقمت فيها البطالة بني الشباب وتحولت إىل مشكلة أمنية 

تهدد اإلستقرار السيايس واألمن القومي. ولعل تحديد األسباب الحقيقية والرئيسية الكامنة وراء تعطل أعداد متزايدة من الشباب 

والشابات كان أحد أهم تجليات الفشل يف التشخيص. ويعزى فشل اإلمارات، ودول مجلس التعاون األخرى، يف التعامل مع مشكلة 

البطالة إىل غياب املعلومات ما نتج عنه خطأ يف التشخيص وخطأ يف إختيار وسائل العالج، وأدى يف املحصلة إىل الفشل يف التعامل 

مع هذه املشكلة وإستمرارها يف التفاقم.

وتجدر اإلشارة إىل أن مشكلة البطالة التقليدية تتميز ببعض السامت واألعراض الهامة التي مل تتوافر يف ظاهرة البطالة يف اإلمارات، 

ما يعني أن الحلول التقليدية كمحاولة دعم النمو وخلق مزيد من فرص العمل لن تجدي نفًعا، ولن تؤدي إىل حل املشكلة متاًما. 
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ولعل من أهم السامت التي تتميز بها البطالة التقليدية هو التناسب العكيس بني معدالت البطالة والدورة اإلقتصادية، مبعنى أن 

معدل البطالة يرتاجع يف مرحلة النمو ويرتفع يف مرحلة الرتاجع اإلقتصادي. لكن املتابع للظاهرة يف دول مجلس التعاون عموًما، 

يجد أن معدالت البطالة أخذت يف اإلرتفاع املضطرد بغض النظر دورة السوق ومراحل النمو اإلقتصادي. ويف الواقع، فإن عدد 

العاطلني عن العمل من شباب دول مجلس التعاون زاد يف السنوات األخرية، عىل الرغم من معدالت النمو غري املسبوقة التي يعود 

الفضل فيها إىل إرتفاع األسعار العاملية للنفط، ما يعني، ببساطة، أن املشكلة ال تكمن يف عدم كفاية فرص العمل ألعداد الداخلني 

إىل سوق العمل.

المقاربة الخاطئة والقصور التشريعي في )الحماية من المنافسة األجنبية(

من املعلوم أن أسواق العمل تعترب من أهم األسواق التي تحرص الدول عىل عدم تحريرها لحامية العاملة الوطنية من املنافسة 

الخارجية. وعىل الرغم من أن جهود تحرير التجارة نجحت يف الكثري من القطاعات اإلنتاجية والخدمية، إال أن أسواق العمل بقيت 

بعيدة عن أي نية تحرير أو حتى تقليل للقيود. لذلك نجد أن كل الدول تتبع كل السبل املمكنة للحفاظ عىل فرص العمل لديها 

وحامية العاملة الوطنية من املنافسة األجنبية املبارشة )هجرة العاملة إىل الدولة( أو غري املبارشة )إنتقال الرشكات واملصانع الوطنية 

إىل الدول ذات العاملة الرخيصة(. ولعل أهم الوسائل التي تتبعها الدول يف حامية سوق العمل املحيل تكمن يف إقرار ترشيعات 

تنظم سوق العمل والداخلني إليه والعالقة بني العامل وأصحاب األعامل وعمل النقابات والتفاوض الجامعي، واألهم من ذلك تقييد 

عمليات اإلستقدام وجعله يف أضيق الحدود ويف الحاالت الخاصة واألعامل التي ال يوجد من الكوادر الوطنية من هو مؤهل أو 

راغب يف القيام بها.

وإذا كان القصور املعلومايت يف دولة اإلمارات قد تسبب يف الفشل يف تشخيص املشكلة وتحديد طبيعتها وأسبابها، فإن الفشل يف 

التشخيص تسبب بدوره يف إتباع وسائل وإجراءات خاطئة يف العالج. إذ إعتمدت اإلمارات عىل السلطة التنفيذية للقيام بجهود 

محاربة البطالة من خالل املبادرات الحكومية املبعرثة من دون وجود غطاء أو إطار ترشيعي لها، مام تسبب يف فشلها. يف حني 

أنه ال ميكن الحد من البطالة يف أي دولة ما مل تكن هناك منظومة ترشيعية متكاملة توفر الحامية للعاملة الوطنية من املنافسة 

األجنبية التي غالبًا ما تكون متفوقة، إما من حيث التكلفة أو الكفاءة، أو كليهام. واليوم، تجد العاملة الوطنية يف اإلمارات نفسها 

مضطرة إىل التنافس مع عاملة العامل التي تجتاح السوق املحيل من دون رقابة أو ضابط، وتحتاج إىل أن تكون أكرث كفاءة وأقل 

كلفة من الجميع يك تتمكن من الحصول عىل فرصة عمل. كام أن العاملة الوطنية ال تتمتع بأي شكل من أشكال املعاملة التفضيلية 

يف القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، ال تحظى الرشكات التي تساهم يف توظيف أكرب عدد من املواطنني، أو تلك التي تستثمر يف 

تدريبهم وتأهيلهم، بأي صورة من صور التشجيع أو املكافأة تجعل العاملة الوطنية أكرث جاذبية للرشكات، خاصة األجنبية.
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قطاع الخدمات وسياسات الحفاظ على الكفاءة والتنافسية

من املعروف أن التقدم التقني يجعل عملية اإلنتاج أكرث كفاءة، وينعكس عىل التكلفة بتخفيضها، أو عىل الجودة برفع مستواها. 

ويكون تأثري التقدم التقني عن طريق إستخدام أساليب متطورة إلدارة عملية اإلنتاج، أو األنظمة الحاسوبية يف عملية التصميم 

أو التصنيع أو إدارة الجودة. كام ميكن أن يكون عن طريق امليكنة، أي إحالل اآللة محل العنرص البرشي يف أي مرحلة من مراحل 

اإلنتاج، ما يرفع الجودة ويخترص الوقت ويقلل التكلفة. أما يف القطاع الخدمي، فيكون بتقديم الخدمة من خالل العامل اإلفرتايض 

)Online Service( بإستخدام برامج الحاسوب املتخصصة، ما يقلّل سعر الخدمة ويوفر عىل املستهلك عناء وتكلفة اإلنتقال إىل 

مكان تقديم الخدمة الفعيل.

لكن، وعىل الرغم مام لذلك من آثار إيجابية عىل الرشكات واملستهلكني، إال أن له أثرًا سلبيًا أيًضا عىل اإلقتصاد الوطني. إذ أن 

إستعانة الرشكات بأنظمة الحاسوب أو اآللة يف العملية اإلنتاجية يعني، ببساطة، أنها ستحتاج إىل عدد أقل من العاملة. فكلام 

إرتفع مستوى التقنية يف الصناعة قلّت فرص العمل املتاحة، وهذا يعني وجود عالقة طردية بني مستوى التقدم التقني يف اإلقتصاد 

ومعدل البطالة يف صفوف األفراد. لذلك يعترب التقدم التقني عاماًل أساسيًا يف إرتفاع مستوى البطالة بسبب اإلستغناء املستمر عن 

العنرص البرشي ملصلحة العنرص اآليل، ما يجعل الحكومات، خاصة يف الدول املتقدمة، يف حرية من أمرها. فمن جهة، يعترب التقدم 

التكنولوجي أحد أهم أساسيات التنمية املستدامة وعنرًصا مهاًم يف سباق التنافسية عىل املستوى العاملي. ومن جهة أخرى، فإنه 

يعّد من أبرز أسباب البطالة، وهذا ما دفع بدول مثل اليابان )مستوى التقدم التكنولوجي خصوصاً يف قطاع الحاسوب والروبوت 

وصل فيها إىل مستوى ميّكنها من اإلستغناء عن العنرص البرشي بشكل شبه تام( إىل تبني ترشيعات تحد من استغالل التكنولوجيا 

يف العملية اإلنتاجية ملصلحة العاملة البرشية يف محاولة للحد من مشكلة البطالة التي بدأت تشكل لها معضلة، شأنها يف ذلك شأن 

غالبية الدول املتقدمة التي تعتمد بشكل  أسايس عىل التقنية العالية كمحرك للنمو اإلقتصادي.546

ويف دولة اإلمارات، حيث يشكل قطاع الخدمات العمود الفقري للنشاط اإلقتصادي، تسعى الرشكات الخدمية، كالبنوك ورشكات 

اإلتصاالت والنقل الجوي وغريها، إىل اإلستخدام املكثف للتقنية والتحول إىل العامل اإلفرتايض، خاصة يف مرحلة الرتاجع التي شهدها 

اإلقتصاد عقب األزمة اإلقتصادية، يف محاولة منها لضبط نفقاتها وتعزيز تنافسيتها وإنتاجيتها، وهذا قد يؤدي - إىل جانب رفع 

كفاءتها طبعاً - إىل اإلستغناء عن أعداد كبرية من العاملة وتقليل عدد فرص العمل الجدية التي يأيت أغلبها يف املجال التقني الذي 

يشهد شًحا يف الكفاءات الوطنية.

http://www.mstdama.com/2014/04/blog-< .2011 546  للمزيد حول العالقة بني التقنية والبطالة يرجى اإلطالع عىل: بن غيث، نارص “التنمية اإلقتصادية املستدامة والبطالة: الحل أم السبب؟”، 2 ديسمرب
>post_8595.html

http://www.mstdama.com/2014/04/blog-post_8595.html
http://www.mstdama.com/2014/04/blog-post_8595.html
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تراجع اإلنفاق الحكومي نتيجة إجراءات ترشيد النفقات

تلعب الحكومة أدواًرا رئيسية يف اإلقتصاد الحديث تتجاوز األدوار التقليدية املحصورة يف الترشيعات الرقابية، وهذه األدوار 

تأخذ صوًرا عديدة، لعل أهمها اإلنفاق العام الذي تستطيع الحكومات إستخدامه، خاصة خالل مراحل الركود اإلقتصادي التي 

تصاحبها معدالت بطالة عالية كأداة لعالج الوضع من خالل تحفيز الطلب ومن ثم اإلنتاج للخروج من حالة الركود. وهذا الدور 

يقترص يف الغالب عىل مراحل الركود، وكإجراء إستثنايئ من ضمن حزمة إجراءات أخرى إستثنائية كتخفيض سعر الفائدة وزيادة 

املعروض النقدي وطباعة املزيد من النقود. لكن املشكلة تكمن يف أن الحكومات غالبًا ما »تدمن« مثل هذه اإلجراءات اإلستثنائية 

وتستخدمها يف غري حاالت الرضورة )الرتاجع اإلقتصادي( أو ألغراض سياسية يف أوقات األزمات السياسية الناتجة عن تراجع أدائها 

وشعبيتها لخلق حالة من الرخاء اإلقتصادي الوهمي يرصف الناس عن املشكلة الحقيقية. ويف هذه الحالة، فإن هذا اإلجراء يكون 

سببًا وجزءا من املشكلة بدل أن يكون سببًا وجزًءا من الحل، وذلك ألنه أواًل غري قابل لإلستمرار، وثانيًا يخلق حالة من النمو غري 

الحقيقي وغري املستدام، ورمبا يكون سببًا يف نشوء فقاعة تتسبب يف الكثري من األرضار إذا ما إنفجرت.

يف دول مجلس التعاون عموًما، ودولة اإلمارات عىل وجه الخصوص، تلعب الحكومات أدواًرا كبرية، ليس يف الشأن اإلقتصادي 

فحسب، وإمنا يف مجمل الشأن العام. لكن الدور الحكومي يف املشهد اإلقتصادي له طبيعته وأسبابه ونتائجه الخاصة التي قد ال 

تستقيم بالرضورة مع ما هو متعارف عليه يف علوم اإلقتصاد الكينزي )Keynesian Economics( الذي يؤسس للدور اإلقتصادي 

الحكومي، بفضل العوائد النفطية اإلستثنائية التي وفرت املواد املالية الالزمة لحكومات دول مجلس التعاون للعب دور أكرب 

والتدخل يف اإلقتصاد، الذي يكون يف الغالب ألسباب سياسية تتلخص يف تجنب اإلصالحات السياسية ومحاولة خلق حالة من الوفرة 

والرخاء اإلقتصادي ترصف الناس عن املطالبة باملشاركة السياسية. وقد تضاعف، نتيجة لهذه السياسة، اإلنفاق الحكومي يف جميع 

دول مجلس التعاون عىل األقل ثالثة أمثال بني عامي 2002 و 2012ومبعدل منو سنوي يبلغ 15% بني 2004 و547.2012 لكن 

بعض دول مجلس التعاون تبحث اليوم يف تخفيض إنفاقها بشكل تدريجي، وذلك بعد أن تواترت التقارير حول املخاطر املحيطة 

بسوق النفط وإمكانية تراجع أسعاره إىل مستويات ال تدعم معدالت اإلنفاق الحالية، وإمكانية حصول عجوزات كبرية يف املوازنات 

الحكومية إذا ما إستمرت معدالت اإلنفاق الحالية التي بنيت عىل معدل سعري للنفط يرتاوح بني 85 دوالًرا يف السعودية و107 

يف اإلمارات.548

547  ”GCC: Surge in Oil Revenues Fuels Strong Growth,“ Institute of International Finance, April 2012, page 4. http://www.iif.com/press/press+249.php
548  ”GCC Quarterly, Emirates NBD, April 2012. http://www.emiratesnbd.com/assets/cms/docs/quarterlyReports/2012/20120404_GCC%20Quarterly.pdf

http://www.iif.com/press/press
249.php
http://www.emiratesnbd.com/assets/cms/docs/quarterlyReports/2012/20120404_GCC
20Quarterly.pdf
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رسم بياين 3.24: تركيبة الصادرات اإلماراتية 2012

يف اإلمارات التي كانت الطفرة العقارية املحرك الحقيقي للنمو فيها خالل السنوات العرش املنرصمة، إضطرت الحكومة إىل زيادة 

مستويات اإلنفاق العام بعد األزمة املالية، وذلك يف محاولة إلنقاذ الرشكات العقارية الكربى أواًل، وتحقيق نسب منو إيجابية 

تخرج اإلقتصاد الوطني من اإلنتكاسة التي تعرض لها بسبب األزمة اإلقتصادية ثانيًا. إال أنه تجدر اإلشارة إىل أن هذه املستويات 

من اإلنفاق ال ميكن أن تدوم طوياًل، وستقوم الحكومات يف اإلمارات )املحلية واإلتحادية( بتقليص اإلنفاق إما مختارة أو مرغمة. 

ويف الواقع، فقد بدأت بعض الحكومات املحلية، كحكومة ديب، بتقليص اإلنفاق بشكل ملحوظ تحت وطأة األزمة وما متخض عنها 

من ديون كبرية ترتاوح حسب التقارير بني 142 مليار دوالر و235 ملياًرا.549 وهذا التخفيض يف اإلنفاق العام سيؤدي احتامالً إىل 

تقليص عدد كبري من الوظائف يف القطاعني العام والخاص، ما سيصعب جهود مكافحة البطالة ويجعل عملية إيجاد فرص عمل 

للمواطنني عملية أكرث صعوبة.

الخلل في نظام التعليم والتدريب

تعرف البطالة مبفهومها التقليدي بأنها عدم تناسب عدد فرص العمل املتوافرة يف اإلقتصاد مع عدد الراغبني واملؤهلني للعمل 

باألجر السائد يف سوق العمل. وعند تطبيق هذا التعريف عىل ظاهرة التعطل بني شباب يف اإلمارات ودول مجلس التعاون، نجد 

أن هذه الظاهرة ال ميكن إعتبارها بطالة تقليدية، وذلك ألنه يف الواقع يوجد فائض يف عدد الفرص التي يوفرها اإلقتصاد، األمر 

الذي تطلب اإلستعانة بالعاملة الوافدة لسد النقص يف األيدي العاملة املتوفرة. إًذا أين تكمن املشكلة؟ لعل املشكلة األوىل تكمن 

يف إنفتاح سوق العمل وعدم وجود حواجز قانونية تحمي العاملة الوطنية من املنافسة األجنبية من خالل التحكم بأعداد األيدي 

العاملة األجنبية والقطاعات املسموح لها العمل بها. ولعلها تكمن يف عدم تنافسية العاملة الوطنية من حيث التكلفة والكفاءة، 

وعدم التمتع باملهارات التي يتطلبها سوق العمل بسبب اإلنفصال بني نظام التعليم )العام والخاص( ومخرجاته، وبني سوق العمل 

549  هناك صعوبة كبرية تواجه حتى املؤسسات املالية الكربى يف تحديد الديون املرتاكمة عىل الهيئات والرشكات الحكومية إلمارة ديب واألرقام يف التقارير الصادرة ترتاوح بني 142 و235 مليار دوالر.
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ومتطلباته. كام تكمن يف عدم وجود نظام تدريب علمي، سواًء عىل املستوى الوطني أو عىل مستوى القطاعات أو الرشكات، يتم 

من خالله تزويد العاملة الوطنية باملهارات املطلوبة. وهذا يعترب أحد أبرز التحديات والعوائق التي تحد من نجاح جهود مكافحة 

البطالة وتوطني الوظائف.

الواقع يقول إن ظاهرة البطالة تعترب من أهم سامت اإلقتصاد الحديث. والتجربة أثبتت أنها هنا لتبقى، وأقىص ما ميكن الحكومات 

فعله هو السعي إىل إبقائها تحت السيطرة، ويف معدالت منخفضة تحّد من تفاقمها وتحّولها من ظاهرة إقتصادية سلبية إىل 

ظاهرة إجتامعية مقلقة أو سياسية خطرية. ودول مجلس التعاون، وعىل رأسها اإلمارات العربية، قد تعاين من ظاهرة تعطل 

الشباب وصعوبة حصولهم عىل فرص عمل مناسبة. لكن من الخطأ إعتبار هذه الظاهرة بطالة تقليدية من حيث ال تناسب بني 

عدد الباحثني عن العمل وفرص العمل املتاحة. إذ أن ظاهرة تعطل الشباب يف اإلمارات ودول مجلس التعاون فريدة وتحتاج إىل 

إجراءات خاصة للتعامل معها. وما مل يتم ذلك رسيًعا، من خالل وضع حلول دامئة، فإن من املحتمل تحّولها إىل هاجس سيايس 

وأمني قد ال يقل خطورة عن التحديات األمنية اإلسرتاتيجية الخارجية كالطموحات التوسعية اإليرانية وإمكانية إنهيار أسعار النفط. 

واإلمارات ودول مجلس التعاون لن تنجح يف الحد من تفاقم هذه الظاهرة وتحّولها إىل ما ال يحمد عقباه ما مل يتم تغيري العقليات 

واملقاربات التي جربتها، وال تزال، يف سعيها للقضاء عىل هذه الظاهرة التي مل تكن لتظهر يف دول مجلس التعاون لو كانت 

السياسات املتبعة والنامذج اإلقتصادية املتبناة أكرث رصانة، ومؤسسة عىل بيانات دقيقة ورؤية واضحة، وقبل هذا وذلك، مشاركة 

فعالة من الجميع.550

http://www.elwatandz.com/< .2013 550  للمزيد حول تحدي البطالة يف دول مجلس التعاون الخليجي: بن غيث، نارص “دول الخليج تواجه أكرب تحدي ’البطالة‘،” جريدة الوطن الجزائري، 7 نوفمرب
>watanarabi/10848.html

http://www.elwatandz.com/watanarabi/10848.html
http://www.elwatandz.com/watanarabi/10848.html
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3.7 التطورات االقتصادية في مملكة البحرين

يتوقع، بحسب التقديرات األولية للجهاز املركزي للمعلومات، أن يحقق اإلقتصاد البحريني عام 2013 منًوا بنسبة %4.9، مقابل 

نسبة الـ %4.8 التي قّدرها مجلس التنمية اإلقتصادية يف البحرين، ونسبة الـ %4.4 بحسب تقديرات مؤسسة النقد الدولية. وقد 

حّقق القطاع النفطي منًوا بنسبة %13 بحسب التقديرات األولية للجهاز املركزي للمعلومات، مقابل منو بنسبة %3 للقطاع غري 

النفطي. ويف حني حّقق القطاع النفطي منًوا نسبيًا عاليًا مقابل تراجعه العام الذي سبقه إثر تعطيل مصفاة أبو سعفة الرئيسية، 

شهد القطاع غري النفطي تراجًعا مقارنًة بنسبة النمو العالية نسبيًا التي حققها العام الذي سبقه. ويُعزى هذا الرتاجع إىل اإلنخفاض 

الذي شهدته أهم القطاعات غري النفطية، ومنها قطاع الصناعات التحويلية وقطاع اإلنشاءات والقطاع املايل. فقد حقق قطاع 

الصناعات التحويلية معدل منو يعادل %3 عام 2013 مقابل %5 عام 2012. أما قطاع اإلنشاءات فحقق منًوا بنسبة %3 يف 

2013 مقابل %4 عام 2012. ومن جهة أخرى، حّقق القطاع املايل، بحسب التقديرات األولية، معدل منو بنسبة %2 مقارنة بـ 
%4 عام 551.2012

رسم بياين 3.25: منو الناتج املحيل يف مملكة البحرين باألسعار الثابتة 2013

رسم بياين 3.26: منو الناتج املحيل يف مملكة البحرين باألسعار الثابتة 2013

>http://www.bna.bh/portal/news/611781< .2014 551  “العامر: معدل النمو اإلقتصادي باألسعار الثابتة يرتفع إىل %5,4 خالل الربع األخري للعام 2013،” وكالة أنباء البحرين، 2 أبريل

http://www.bna.bh/portal/news/611781


200

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

3

من جهة أخرى، تجاوز الدين العام للبحرين السقف القانوين البالغ 5 مليارات دينار، والذي حدده املرسوم بقانون رقم )55( لسنة 

2012، مع تزايد املرصوفات التي تضغط عىل امليزانية العامة وتزيد من حجم العجز، يف وقت تتخذ فيه الحكومة خطوات تهدف 

إىل تقليل الدعم عن السلع، وتدرس فرض رسوم ورضائب لتغطية املوازنة. ورفعت البحرين، عرب مراسيم بقوانني، سقف الدين العام 

4 مرات متتالية، إذ رفعته عام 2009 إىل 1.9 مليار دينار، وعام 2010 إىل 2.5 مليار دينار، ويف 2011 إىل 3.5 مليارات دينار، 

وعام 2012 إىل 5 مليارات دينار. ويتوقع رفع السقف القانوين، بنهاية 2013، إىل نحو 6 مليارات دينار. وقفز الدين العام من 

3.8 مليارات دينار يف يناير 2013 إىل أكرث من 5 مليارات دينار يف الفصل الرابع من 552.2013

وقد حّذرت مؤسسة النقد الدولية دولة البحرين من تفاقم الدين العام يف ظل عجز حكومي. ولذا طُرحت مسألة تقنني الدعم 

للسلع بشكل تدريجي، ما لقي معارضة نيابية شديدة. ويف 10 سبتمرب املايض، أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يف بيان لها، 

تحرير سعر بيع اإلسفلت وبيعه وفًقا ألسعار السوق العاملية، إعتباًرا من األول من يناير 2014. كام أعلنت نهاية العام قراًرا برفع 

أسعار الديزل لإلستخدام املحيل تدريجيًا بنسبة 80 يف املئة، يف خطوة هي الثانية يف غضون خمس سنوات. إذ أن سعر بيع هذا 

املنتج الحيوي واألسايس املدعوم محليّاً، بقي ثابتًا منذ عام 1983 وحتى عام 2008. كام رفعت املؤسسات الحكومية، كهيئة 

الكهرباء واملاء والطريان املدين واملواصالت، رسومها، إضافة إىل الرسوم املفروضة عىل غرفة تجارة وصناعة البحرين.553

بعد موافقة حكومة البحرين عىل امليزانية للعامني 2013/2014، يُتوقع أن يصل العجز الحكومي إىل 833 مليون دينار عام 

2013، و914 مليون دينار يف العام 2014. وإستمرار اإلتجاه التصاعدي يف العجز املايل يف البحرين مثري للقلق، ذلك أن 70% 

من إجاميل اإلنفاق الحكومي هو إنفاقات جارية ومتكررة. وقد وافقت الحكومة عىل إنفاقات رأساملية )مرصوفات املشاريع( أقل 

يف امليزانية لعام 2014 مقارنة مع عام 2013، يُرجح ان تخفض مساهمة القطاع الحكومي يف منو الناتج املحيل اإلجاميل الحقيقي. 

وفًقا لذلك، وبحسب مجلس التنمية اإلقتصادية، من املتوقع أن يتباطأ منو الناتج املحيل الحقيقي بحسب األسعار الثابتة إىل 4.2% 

عام 2014.

أما بالنسبة إىل القطاع الخاص، فقد شهدت الرشكات البحرينية املدرجة يف بورصة البحرين تراجًعا يف األرباح واإليرادات. فقد تراجع 

النمو السنوي إلجاميل أرباح الرشكات املدرجة بنسبة %51. أما النمو بني الربعني األخريين من عام 2013، فشهد تراجًعا بنسبة 

%36 نتيجة تراجع معظم القطاعات، بإستثناء قطاع السلع اإلستهالكية الذي شهد منًوا سنويًا بنسبة 13%.

>http://www.alwasatnews.com/4123/news/read/839830/1.html< ،2013 552  “الدين العام للبحرين يتجاوز السقف القانوين متخطيًا 5 مليارات دينار”، صحيفة الوسط البحرينية، 21 ديسمرب
553  املصدر نفسه.

http://www.alwasatnews.com/4123/news/read/839830/1.html


201

3

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

جدول 3.14: األرباح املحققة يف أهم القطاعات الرئيسية يف مملكة البحرين )مليون دوالر أمرييك(

ومبا أن الجدلية بني الدولة والقطاع الخاص تلعب دوًرا محوريًا يف رسم مسار اإلقتصاد البحريني، فسرتكز بقية هذا القسم عىل 

تبيان أهم سامت التقاطع والتشابك بني القطاعني العام والخاص يف هذا اإلقتصاد، مبا يف ذلك ملكية الدولة يف القطاع الخاص وأثرها 

يف إتخاذ القرار ودعمها للرشكات املتعرّثة وقضايا الفساد التي ظهرت إىل العلن.

عالقة القطاع الخاص بالدولة

متلك الدولة حصًصا بارزة يف العديد من رشكات القطاع الخاص. وكان إنشاء رشكات قابضة متتلكها الدولة سمة هامة من سامت 

املشهد اإلقتصادي يف دول مجلس التعاون بشكل عام. ويُنظر إىل الرشكات اململوكة للدولة، يف املنطقة بصفة عامة، عىل أنها غري 

فعالة وخاضعة ملستوى دون املستوى األمثل يف الحوكمة والرقابة املطلوبة دولياً، هذا مع وجود اإلستثنائات لهذه القادعة. لكن 

املفارقة، إىل حّد ما، تكمن يف أن هذه الرشكات تعنى غالبًا باملشاريع التنموية ودفع العجلة اإلقتصادية يف البلد وتحقيق ما هو 

أبعد من األهداف التجارية والربحية البحتة التي قد يركز عليها القطاع الخاص بشكل  أكرب. وتعود هذه الظاهرة إىل الدور البارز 

تاريخيًا للدولة يف التنمية اإلقتصادية يف املنطقة، واإلهتامم املتجّدد يف اآلونة األخرية بإستخدام الرشكات اململوكة للدولة كمؤسسات 

رائدة يف تنمية القدرة التنافسية الوطنية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام، والصناعات املحلية بشكل خاص. ويف الحالة البحرينية، 

يُدار القطاع الخاص بشكل عام من خالل الدولة عرب الدعم املادي املبارش، الحوكمة ومتلّك حصص يف عدد كبري من الرشكات 

الخاصة. ولعل الوصف األدق للقطاع الخاص يف البحرين أنه قطاع لرشكات شبه خاصة مدعومة من الدولة، ذلك أن الحديث عن 

القطاع الخاص يصبح مثريًا للجدل لعدة أسباب، أهمها أنه، عىل الرغم من حجمه الكبري، إال أن الرشكات املؤثرة فيه هي يف الواقع 

رشكات جزء حكومية. وحتى الرشكات الصغرية واملتوسطة التي تعرف بـ )SMEs – Small and Medium Enterprises(، وهي 

يف غالبيتها ملك ألفراد أو عوائل بحرينية، تحظى بدعم كبري، إما من خالل دعم مبارش للسلع أو دعم مبارش من خالل مؤسسات 

حكومية كهيئة تنظيم سوق العمل ومتكني.
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إذن، عالقة الدولة بالقطاع الخاص يف البحرين تتامهى مع ما تشهده العديد من الدول يف املنطقة، ال سيام منطقة الخليج العريب. 

وهذه العالقة متالزمة ومتداخلة، بل وتعتمد بشكل  كبري عىل دعم الدولة، أو إنضواء القطاع الخاص تحت مظلة الدولة. وقد 

تستقي هذه العالقة أهميتها من كون القطاع الخاص هو ما علّقت عليه الدولة آمالها لدفع اإلقتصاد البحريني قدًما، نظرًا إىل شّح 

املوارد الطبيعية للدولة وعىل رأسها النفط والغاز الطبيعي، مام جعل من القطاع الخاص قطاًعا أساسياً يف رؤية البحرين لتحريك 

عجلة إقتصادها. ولذا إتخذت الدولة سلسلة خطوات لتعزيز هذا القطاع. وقد ركّز مجلس التنمية اإلقتصادية، يف وضعه لرؤية 

البحرين اإلقتصادية، عىل القطاع الخاص موليًا إياه الدور األهم يف تطور اإلقتصاد للدولة »إننا كمملكة نطمح يف اإلنتقال من 

إقتصاد قائم عىل الرثوة النفطية إىل إقتصاد منتج قادر عىل املنافسة عامليًا، ترسم الحكومة معامله، ويتوىل القطاع الخاص الرائد 

عجلة تنميته بشكل  يوّسع الطبقة الوسطى من املواطنني البحرينيني الذين ينعمون مبستويات معيشية عالية جراء زيادة معدالت 

اإلنتاجية والوظائف ذات األجور العالية«.554

كام ركّزت الدولة، يف ميثاق العمل الوطني، عىل »أن النظام اإلقتصادي يف مملكة البحرين يقوم عىل املبادرة الفردية، وحرية رأس 

املال يف اإلستثامر والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص يف تنمية املوارد وتنشيط الحركة اإلقتصادية«.555 وقد أصدرت حكومة 

مملكة البحرين جملة قوانني من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص والدفع بنموه، منها مرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002556 

يحّدد مجاالت الخصخصة. وقد نّصت املادة األوىل منه عىل أن الخصخصة جزء من السياسة اإلقتصادية للمملكة. كام نّص عىل أن 

برنامج الخصخصة يشمل قطاعات الخدمات واإلنتاج، وعىل األخص قطاعات السياحة واإلتصاالت والنقل والكهرباء واملاء وخدمات 

املوانئ واملطارات وخدمات النفط والغاز والربيد، وأي قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى. كذلك نّص عىل رضورة مراعاة التدّرج يف 

عملية الخصخصة مبا يحقق إستيعاب املتغريات اإلقتصادية واإلجتامعية وأية آثار أخرى، ومبا ينسجم أيًضا مع إستقرار اإلقتصاد 

وثباته وتحقيق الضامن واألمن اإلجتامعي من خالل إعادة هيكلة املرشوعات املراد خصخصتها، وفق األساليب التي يراها مجلس 

الوزراء مبا يتفق مع اإلتجاهات العاملية يف هذا الشأن.

ويف هذا السياق، سنسلّط الضوء يف هذا الجزء عىل أبرز الرشكات التي غالبًا ما تُذكر يف أي حديث عن القطاع الخاص يف البحرين. 

وسنستعرض طبيعة عالقة الدولة بها وكيفية تأثريها عليها، كام سنتعرض، يف السياق ذاته، لتأثري القطاع الخاص عىل الدولة. ونأمل 

من خالل هذا الطرح يف إثارة األسئلة حول هذه العالقة ومستقبل القطاعني العام والخاص يف البحرين.

>http://www.bahrainedb.com/ar/about/Pages/vision2030.aspx< ،554  الرؤية اإلقتصادية للبحرين 2030، مجلس التنمية اإلقتصادية
>http://www.alayam.com/alayam/LastArticle/41337< ،2010 555  “القطاع الخاص يف البحرين رشيك يف تنفيذ الرؤية االقتصادية 2030”، األيام، 25 سبتمرب

>http://www.bna.bh/portal/news/446952< ،2011 556  “دور حكومي نشط لتعزيز مساهمة القطاع الخاص يف تحمل مسئولية البناء والتنمية”، وكالة أنباء البحرين، 12 فرباير

http://www.bahrainedb.com/ar/about/Pages/vision2030.aspx
http://www.alayam.com/alayam/LastArticle/41337
http://www.bna.bh/portal/news/446952
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شركة ممتلكات البحرين القابضة وتبعية القطاع الخاص للدولة

عام 2005، صدر قرار عن مجلس الوزراء بتأسيس »رشكة ممتلكات البحرين القابضة،« وهي رشكة مساهمة بحرينية مقفلة 

مملوكة من قبل الحكومة، وتعترب الصندوق السيادي املعني بإدارة أمالك دولة البحرين وأسهمها يف الرشكات واملشاريع املختلفة.

ووافقت الحكومة عىل عقد تأسيس الرشكة ونظامها األسايس برأس مال مرصح يبلغ ملياري دينار بحريني، الصادر منه يبلغ مليار 

دينار. ويتكون رأس مال الرشكة من مجموع موجودات الرشكات التابعة لها، العينية والنقدية، يف رشكات تساهم فيها الحكومة 

حاليًا بنسبة تزيد عىل %60، وهي: رشكة أملنيوم البحرين )ألبا(، رشكة املشاريع السياحية، رشكة حلبة البحرين الدولية، رشكة 

البحرين ملطاحن الدقيق، الرشكة العامة للدواجن، رشكة البحرين العقارية )تحت التأسيس(، ورشكة محلية تساهم فيها الحكومة 

بنسبة تقل عن %60 هي رشكة الخليج لدرفلة األملنيوم )جارمكو(، رشكة درة خليج البحرين، رشكة البحرين العاملية للجولف، 

رشكة البحرين للرتفيه العائيل، رشكة اللؤلؤة السياحية، رشكة منتجع العرين الصحراوي، رشكة منتجع الزالق، رشكة تطوير املنطقة 

الجنوبية، بنك البحرين الوطني، بنك الخليج الدويل، رشكة البحرين للموايش، رشكة البحرين لإلتصاالت السلكية والالسلكية )بتلكو(، 

رشكة طريان الخليج، الرشكة العربية لبناء وإصالح السفن )أرسي(، إضافة إىل رشكات خارجية تساهم فيها الحكومة بنسب متفاوتة، 

وهي رشكة املالحة العربية املتحدة، الرشكة العربية البحرية لنقل البرتول، الرشكة العربية لإلستثامرات البرتولية، الرشكة العربية 

لإلستثامر، املؤسسة العربية لإلتصاالت الفضائية، دار املال اإلسالمي، الرشكة العربية للخدمات البرتولية، الرشكة العربية للصناعات 

الدوائية ، مؤسسة الخليج لإلستثامر.

جدول 3.15: الرشكات يف محفظة ممتلكات وحصصها
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جدول 3.16: كربى الرشكات املدرجة يف بورصة البحرين املالية

رسم بياين 3.27: حصة ممتلكات، الهيئة العامة للتأمني اإلجتامعي وبنك البحرين الوطني يف أكرب الرشكات املدرجة يف بورصة البحرين

إذن، تغطي محفظة ممتلكات اإلستثامرية نطاقًا واسًعا من أهم القطاعات التي متثل القطاع الخاص، منها النفط والغاز، 

واإلتصاالت، والقطاع املايل، وقطاع التجزئة واملواد اإلستهالكية واملواصالت. ولذا فإن القطاع الخاص يف البحرين موّجه بشكل  غري 

مبارش من قبل الدولة واملؤسسات املعنية كمجلس التنمية اإلقتصادية. ويف هذا السياق، فإن من أبرز العوامل املؤثرة يف عمليات 

إتخاذ القرارات يف هذه الرشكات هي شغل العديد من املسؤولني السابقني والحاليني يف الدولة مناصب ذات تأثري كبري يف هذه 

الرشكات. وعىل الرغم من وضع رشكة ممتلكات معايري للحوكمة يف »دليل املدراء« الذي يهدف إىل تثقيف املدراء، وعىل وجه 

الخصوص أعضاء مجالس اإلدارات يف الفصل بني مناصبهم ووجودهم كأعضاء مجلس إدارة ألن لديهم واجبًا قانونيًا للعمل ملصلحة 

الرشكة وحامية مصالح املساهمني،557 إال أن التمثيل القوي للدولة يف مجلس إدارة الرشكة يعزز إدارتها من قبل الدولة. من الناحية 

اإلدارية، يتألف مجلس إدارة الرشكة يف غالبيته من كبار املسؤولني يف الدولة، عىل رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان 

سابًقا، ووزراء املالية واألشغال واملواصالت. كام أن الدور الذي لعبه مجلس التنمية اإلقتصادية، وهو جهة حكومية دورها إدارة 

وتوجيه مسار اإلقتصاد املحيل، يف التدخل املبارش واملصادقة عىل أية قرارات تتخذها الرشكة، كان بارزًا. وعىل الرغم من وجود 

>http://tinyurl.com/p7he7rr< ،2012 ،557  التقرير السنوي، رشكة ممتلكات اإلستثامرية

http://tinyurl.com/p7he7rr
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مجالس إدارات خاصة لكل رشكة متتلك ممتلكات حصة فيها، إال أن القرارات املهمة واملؤثرة تأيت متامهية، إن مل تكن موضوعة، من 

الجهة الرئيسية املنضوية تحتها هذه الرشكات. وقد برز دور رشكة ممتلكات، تحديًدا، يف دورها املبارش وإرشافها عىل إعادة هيكلة 

رشكة طريان الخليج. علامً أن الرشكة ال تعد رشكة طريان خاصة، إال أنها من املساهمني األكرب يف قطاع املواصالت، ولذا فهي تندرج 

تحت مظلتي القطاع الخاص والدولة. أما تسليط الضوء عليها، فيفيدنا يف اإلطالع عىل دور رشكة ممتلكات يف التأثري عىل الرشكات 

الكربى، وبالتايل عالقة الحكومة بها وبالخصخصة.

دور شركة ممتلكات البحرين القابضة في إعادة هيكلة شركة طيران الخليج

عملت رشكة ممتلكات، بشكل  مبارش، عىل تصحيح وضع رشكة طريان الخليج من خالل اإلرشاف املبارش عىل إعادة هيكلتها. 

وبحسب ترصيح الرئيس التنفيذي لرشكة ممتلكات السيد محمود الكوهجي، تم اإلنتهاء من إعادة هيكلة طريان الخليج، وتقوم 

الحكومة بتمويل خسائرها. وتدرج خسائر الرشكة يف موازنة الحكومة،558 مام يجعل من املستبعد جًدا، يف املدى القصري أو املتوسط، 

خصخصتها، عىل عكس ما أعلنه الرئيس التنفيذي ملجلس التنمية اإلقتصادية السابق الشيخ محمد بن عيىس آل خليفة عام 2010 

بأن البحرين تعتزم خصخصة الرشكة يف غضون عام، بعد أن ينجد »برنامج إقالتها من عرثتها.«559 فواقعيًا، ال يبدو أن هناك أي خيار 

سوى أن تتحّمل الدولة تكاليف إعادة هيكلة الرشكة نظرًا إىل خسائرها الباهظة وديونها املتفاقمة، والتي تشمل مستحقات تبلغ 

173 مليون دوالر لرشكة النفط الوطنية يف البحرين بابكو منذ صيف 2012. وأُدرجت هذه الخسائر والديون يف الدفاتر املالية 

لرشكة ممتلكات، ومن ثم وزارة املالية. 

وعىل الرغم من التعايف البطيء الذي تشهده طريان الخليج، إال أن الخسائر التي تكبدتها رشكة ممتلكات من الناحية املادية أثرت 

سلبًا عىل التوسع يف عملياتها اإلستثامرية. وقد قامت رشكة ممتلكات مبا أسمته عملية متويل ناجحة من خالل طرح إكتتاب يف 

قرض مشرتك بقيمة 500 مليون دوالر، وهو يعّد أول متويل برأس مال مقرتض560. أما بالنسبة إىل عملية التمويل التي قامت بها 

ممتلكات، بالتعاون مع بنك البحرين الوطني )اململوك بنسبة %49 لرشكة ممتلكات(، فهي تدل أيضاً عىل اإلعتامد املتبادل بني 

الدولة وأحد أهم مكوناتها - القطاع املايل. ويعزى الدور الذي قام به بنك البحرين الوطني يف عملية التمويل هذه، يف جزء كبري 

منه، إىل أن البنك نفسه بنك حكومي، وهو من أهم مكونات محفظة رشكة ممتلكات اإلستثامرية. ويف ظل الرسية التي يُعمل 

بها يف عمليات كهذه، يصعب رصد ما إذا كان البنك الوطني متعهًدا ومنظاًم لهذه العملية نتيجة قرار حكومي، أم ألنه قدم 

أفضل العروض إلدارة هذه العملية. إال أنه من البديهي أن جزًءا كبريًا ومؤثرًا من إعطاء البنك هذا الدور هو ما يتمتع به من 

>http://www.alwasatnews.com/4158/news/read/850570/1.html< ،2014 558  “”ممتلكات البحرين” تتطلع إىل إستثامرات جديدة مع تحسن محفظتها”، صحيفة الوسط البحرينية، 25 يناير
>http://www.alwasatnews.com/2729/news/read/375129/1.html< ،2010 559  “البحرين تعتزم خصخصة طريان الخليج خالل عام”، صحيفة الوسط البحرينية، 25 فرباير

>http://tinyurl.com/ofrs8gc< 560  التقرير السنوي 2008، رشكة ممتلكات اإلستثامرية

http://www.alwasatnews.com/4158/news/read/850570/1.html
http://www.alwasatnews.com/2729/news/read/375129/1.html
http://tinyurl.com/ofrs8gc
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دعم حكومي مبارش. ويف ظل النقص يف الشفافية الحكومية وشفافية رشكة ممتلكات حول هذه العملية، يصعب تحليل ودراسة 

القرارات املتخذة يف هذا اإلطار بشكل  موضوعي وعلمي. ونظرًا إىل الخسائر املتتالية للرشكة، ويف خضم تداعيات اإلحتجاجات 

لت إلتزامات طريان الخليج املالية من رشكة ممتلكات القابضة إىل حكومة البحرين مبارشة متمثلة بوزارة  السياسية يف البحرين، ُحونِّ

املالية. وبذلك، يكون عبء متويل رشكة الطريان املتعرثة قد تحول مبارشة إىل الحكومة بداًل من صندوق البحرين السيادي.561

قضية بنك أركابيتا وعالقة القطاع الحكومي بالقطاع المالي

ويف موضع آخر، برزت تطّورات يف القطاع املايل، عام 2013، عىل خلفية قضية بنك أركابيتا الذي أشهر إفالس فرعه األمرييك 

وطلب حاميته من الدائنني مبوجب الفصل الحادي عرش الذي ينظّم عمليات اإلفالس، بعد أن عجز عن التوصل إىل إتفاق لتأجيل 

سداد ديون بقيمة 1.1 مليار دوالر. والالفت يف هذه القضية أن مرصف البحرين املركزي هو أكرب جهة دائنة للبنك )1,255 

مليون دوالر(. ولعل هذه سابقة يف تدّخل مؤسسة تعنى بالرقابة عىل القطاع املايل وضبطه، مام جعل هذه الخطوة محل تساؤل 

حول قانونيتها والجدوى منها، إضافة إىل عالقة جهات رسمية حكومية وشخصيات متنفذة بالبنك لكونها من كبار املستثمرين فيه، 

مام يثري تساؤالت حول إستخدام أموال الدولة إلنقاذ بنك خاص. وقد إعترُبت هذه الخطوة مخالفة رصيحة لدور املرصف املركزي 

املعلن يف املادة 31 من قانون مرصف البحرين املركزي التي تنص عىل أنه يحظر عىل املرصف تقديم قروض بغري ضامن.562 وعىل 

الرغم من تربير املرصف املركزي أنه »خالل السنوات الثالث املاضية، قد وضع بعض الودائع يف البنوك املحلية ليؤكد دعم مرصف 

البحرين املركزي للقطاع املرصيف يف مملكة البحرين يف ضوء األزمة املالية العاملية قبل نهاية عام 2008،«563 فإن تدخله يُعّد، يف 

الحد األدىن، دليالً عىل إلتفاف واضح عىل دوره الرقايب. وقد يكون هذا نتيجة أمرين: إما ضغوط مبارشة من الدولة للتدخل إلنقاذ 

البنك إلعتبارات عدة، أو أن هذا التدخل جاء نتيجة حرص عىل سمعة البحرين املالية وخشية تأثري إنهيار البنك أو عدم قدرته عىل 

سداد ديونه عىل السيولة بشكل عام. أما املفارقة يف هذا اإلطار، فتكمن يف أن محاولة املرصف املركزي إلنقاذ بنك خاص منًعا ألي 

تبعات سلبية عىل القطاع املرصيف بشكل عام، كانت عرب عملية تحمل مخاطرة كبرية بأموال الدولة وودائع خاصة لدى املرصف 

املركزي.

إجاماًل، يعترب دور القطاع الحكومي املبارش يف العمليات املرصفية، من حيث حجم متويل الدولة لعمليات املصارف )أي القروض 

بشكل خاص(، دوًرا صغريًا. إذ أن نسبة الودائع الحكومية يف مصارف التجزئة )retail banks( بلغت %12 من إجاميل الودائع 

يف نهاية الربع الثالث لسنة 2013. أما بالنسبة إىل القروض وعمليات متويل املشاريع الحكومية، فقد بلغت %2.5 من إجاميل 

>http://www.alwasatnews.com/2166/news/read/161864/1.html< .2008 561  “500 مليون دوالر إكتتاب يف قرض لـ ’ممتلكات‘”، صحيفة الوسط البحرينية، 11 أغسطس
>http://tinyurl.com/prs29mh< ،562  قانون مرصف البحرين املركزي واملؤسسات املالية ، مرصف البحرين املركزي

563  ”Deals of troubled Bahraini bank revealed,“ Financial Times, March 21, 2012, http://www.ft.com/cms/s/0/0614f8a0-7355-11e1-9014-00144feab49a.html#axzz2wzpvkU8l

http://www.alwasatnews.com/2166/news/read/161864/1.html
http://tinyurl.com/prs29mh
http://www.ft.com/cms/s/0/0614f8a0-7355-11e1-9014-00144feab49a.html
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عمليات التمويل نهاية سبتمرب / أيلول املنرصم، ما يعد نسبة ضئيلة وغري مؤثرة نسبيًا من ناحية الحجم يف التأثري عىل أداء هذه 

املصارف. إال أن تصنيف بعض الودائع، وباألخص تلك التي تشكل نسبة مهمة ومؤثرة عىل سيولة املصارف، قد يكون مندرًجا 

ضمن تسميات غري حكومية أو مؤسسات خاصة تابعة لجهات رسمية للدولة، يف حسابات إما تحمل أسامء مستعارة، أو تصنف 

كودائع غري حكومية، مام له األثر املهم عىل عمليات البنوك واملصارف التي ال نستطيع رصدها بشكل  دقيق. أما يف ما يتعلق بتأثري 

املصارف عىل الدولة، فهي متثل العجلة التي تدير النشاط اإلقتصادي من خالل عمليات التمويل والقروض. وقد بلغت القروض 

%92 من إجاميل الناتج املحيل للبحرين بحسب األسعار الجارية، وهي نسبة مؤثرة يف اإلقتصاد بشكل عام.564

رسم بياين 3.28: القروض والودائع يف البنوك التجارية يف البحرين

رسم بياين 3.29: نسبة القروض التجارية للناتج املحيل غري النفطي يف مملكة البحرين

564  “النرشة اإلحصائية”، مرصف البحرين املركزي، سبتمرب 2013.
>http://www.cbb.gov.bh/assets/MSB/MSB-Sep2013.pdf<       

>http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/National%20Account/2013/Q42013.pdf< .2013 النرشة الفصلية للحسابات القومية”، الجهاز املركزي للمعلومات، الربع الرابع“       
IMF concludes 2014 Article IV consultation mission to Bahrain,“ International Monetary Fund, March 25, 2014. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14126.htm“       

http://www.cbb.gov.bh/assets/MSB/MSB-Sep2013.pdf
http://www.cio.gov.bh/cio_ara/English/Publications/National
Q42013.pdf
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14126.htm
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شركة ألبا بين اإلكتتاب العام والدور الحكومي وقضايا الفساد

تعترب رشكة ألبا املصّنعة لألملنيوم من الرشكات املثرية للجدل، ملا شهدته مؤخرًا من دعاوى قضائية يف املحاكم الربيطانية طالت 

الرئيس السابق ملجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السابق، مام جعلها من أكرب قضايا الفساد يف البحرين. ولعل ما أثارته هذه القضية 

يطرح تساؤالت حول تورط أطراف حكومية بارزة فيها. وعىل الرغم من طرح الرشكة جزئيًا لإلكتتاب العام عام 2010، إال أنها 

تبقى حكومية مبا أن الحصة األكرب فيها تابعة لرشكة ممتلكات البحرين، إضافة إىل إمتالك رشكة سابك السعودية الحكومية حصًصا 

فيها. أما من الجانب اإلداري للرشكة، فبعد إستقالة الرئيس السابق ملجلس إدارة ألبا الشيخ عيىس بن عيل إثر الدعوى القضائية 

التي كانت مرفوعة ضده، توىل رئيس مجلس إدارة رشكة ممتلكات منصب رئيس مجلس إدارة رشكة ألبا حتى شهر فرباير / شباط 

من العام الحايل عندما ُعنينِّ الشيخ دعيج بن سلامن الخليفة، وهو مسؤول سابق يف الحكومة، يف هذا املنصب.

تعرضت ألبا لفضيحة مالية بعد دعوى قضائية رفعتها لجنة األوراق املالية والبورصات األمريكية ووزارة العدل األمريكية عىل رشكة 

ألكوا األمريكية، بتهمة تقديم فروع لها رىش إىل مسؤولني يف حكومات أجنبية عىل عمليات فساد كربى حصلت يف رشكة ألبا، وكان 

ألطراف نافذة دور أسايس فيها.565 واملثري أيًضا أن إقفال القضية من خالل تسوية قامت بها رشكة ألكوا بشكل  رسيع يف يناير / 

كانون الثاين من العام الحايل يدعو إىل التساؤل عن دور رمبا يكون خفيًا لجهات حكومية يف إقفال القضية التي باتت تعرّض سمعة 

أكرب الرشكات يف البحرين لرضر كبري.

وقد أثار سري القضية الكثري من األسئلة حول إستقاللية الرشكة وربحيتها وتسرّت الجهات املدققة عىل أوضاعها، وما تخفيه القضية 

من دور سلبي للدولة، إما يف التسرت عىل فساد مايل أو الضلوع فيه. وذلك عىل الرغم من تسوية القضية يف املحاكم األمريكية بعد 

التوصل إىل التسوية األخرية )للدعوى الجنائية( بني وزارة العدل األمريكية ورشكة ألكوا، والتي وافقت األخرية مبوجبها عىل دفع 

384 مليون دوالر إىل وزارة العدل لتسوية الشق الجنايئ من القضية املتعلق بإتهامات لجنة األوراق املالية والبورصات األمريكية 

ووزارة العدل بأن »فروًعا لها قدمت رىش إىل مسؤولني بحكومات أجنبية«.566 كام ُعقدت تسوية سابقة تتعلق بقضية أخرى بني 

رشكتي ألكوا وألبا يف دعوى مدنية أقيمت أيًضا يف محاكم الواليات املتحدة، وذلك يف 9 أكتوبر/ ترشين األول 2012. وقد أعلنت 

ألبا حينها أن ألكوا وافقت عىل دفع 85 مليون دوالر نقًدا إىل رشكة أملنيوم البحرين لتسوية قضية اإلبتزاز واإلحتيال التي رفعتها 

األخرية منذ مطلع عام 2008، ولكن من دون اإلقرار بإتهامات الفساد املرفوعة يف املحكمة. وعىل الرغم من عدم صدور حكم 

قضايئ بشكل  نهايئ عىل رشكة ألكوا والجهات الخارجية املتهمة بتسلم الرىش، إال أن اعرتافات الجهات الضالعة يف القضية أثبتت أن 

»رجل األعامل دحدلة الذي استجوب عىل خلفية تسليم وتسلم الرىش إعرتف بأنه قام بالدفع ملدراء يف الرشكة، زاعاًم أن املدفوعات 
>http://www.alwasatnews.com/4143/news/read/846061/1.html< ،2014 565  “‘ألكوا‘ تدفع 384 مليون دوالر ألمريكا لتسوية قضية ’فساد ألبا - ألكوا‘”، صحيفة الوسط البحرينية، 10 يناير

566  املصدر نفسه.

http://www.alwasatnews.com/4143/news/read/846061/1.html
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كانت معروفة ملسؤويل ألبا وموافًقا عليها من قبلهم ومن قبل الحكومة البحرينية، وأنها تعترب جزًءا من العرف واملامرسة البحرينية 

يف العمليات والصفقات التجارية.«567 وتدل هذه القضايا عىل الثغرات يف الرشكات التي متلك الدولة حصصاً فيها، نتيجة غياب 

الرقابة وسوء إستخدام السلطة والفساد املايل واإلداري، ما يدعو إىل التسرت عىل قضايا جوهرية خشية تأثريها سلباً عىل سمعة 

البحرين املالية واإلستثامرية يف ظل الالإستقرار السيايس الذي تشهده الدولة منذ ثالثة أعوام.

الدعم الحكومي للسلع والشركات من خالل الموازنة العامة للدولة

يشكل الدعم الحكومي جزًءا ذا أهمية كربى يف املوازنة العامة للدولة، وهو ذو تأثري كبري عىل سكان البحرين والرشكات الخاصة. 

ونوّد يف هذه الفقرة إستعراض حجم هذا الدعم وطبيعته، مركّزين خصوًصا عىل عالقته بالقطاع الخاص. أما بالنسبة إىل جدوى 

هذا الدعم، فهو يتطلب دراسة معمقة لسنا يف صددها يف هذا القسم.

بلغ حجم الدعم الحكومي للسلع والخدمات، بشكل عام، 660 مليون دينار بحريني، أي ما يعادل %18 من إجاميل إنفاق 

الحكومة العامة يف موازنة العام الحايل. ويُتوقع أن يبلغ العجز العام من املوازنة 914 مليون دينار. كام بلغ الدعم املايل للسلع 

الغذائية 67 مليون دينار عام 568.2013 ويف حني أوصت مؤسسة النقد الدولية حكومة البحرين برضورة تقنني الدعم، إال أن 

لهذه الخطوة معارضة كبرية من قبل التّجار وأصحاب املؤسسات الصغرية املستفيدين مبارشة من الدعم الحكومي، مبا فيها رشكات 

التجزئة واملواد اإلستهالكية. وتدعم البحرين، إضافة إىل الوقود والكهرباء واملاء، ثالث سلع غذائية هي: اللحوم الحمراء، والدجاج، 

والطحني، ضمن سياسة تثبيت السعر يف السوق عند حد معنّي، وجعل سعر هذه السلع من القرارات السيادية للدولة.

أما بالنسبة إىل موازنة متكني، فقد خصصت 80 مليون دينار لدعم القطاع الخاص يف البحرين يف العام الحايل،569 وهي أعىل ميزانية 

تخصص لعام واحد. وتعتمد متكني يف موازنتها العامة عىل إيرادات الهيئة العامة لتنظيم سوق العمل من الرسوم التي تفرضها 

عىل الرشكات التي توظف العاملة الوافدة، إضافة إىل ما تخصصه الدولة من إعتامدات، فضاًل عن الهبات واإلعانات املرشوطة 

وغري املرشوطة التي يقبلها مجلس إدارة متكني، وأخريًا عائد إستثامر أموال متكني570 )من قانون عمل متكني املادة 17(. ولذا يعتمد 

صندوق متكني عىل دعم القطاع الخاص من جهة، والدعم الحكومي من جهة أخرى، مام يدل عىل عالقة دائرية يف التمويل املايل 

بني القطاعني الخاص والعام. إذ أن الرسوم التي تجمعها هيئة تنظيم سوق العمل تعترب مقتطعة من أصحاب الرشكات الخاصة 

لتمّول بها برامج متكني لدعم الرشكات الخاصة.
567  ”UK bribery trial collapses in blow to anti-fraud agency,“ Reuters, December 10, 2013, 
       http://uk.reuters.com/article/2013/12/10/uk-britain-bahrain-trial-idUKBRE9B90DX20131210
568  ”Kingdom of Bahrain Consolidated Final Account,“ Ministry of Finance, Bahrain, 31 December, 2012. https://www.mof.gov.bh/showdatafile.asp?rid=2732&ftype=file1
569  ”First Tamkeen Consultation Forum concludes,“ Bahrain News Agency, 31 March, 2014, http://www.bna.bh/portal/en/news/611442

>http://www.tamkeen.bh/docs/LF-Law-Arabic.pdf< ،570  “قانون رقم )57( لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل”، مبادرة متكني، هيئة تنظيم سوق العمل

http://uk.reuters.com/article/2013/12/10/uk
https://www.mof.gov.bh/showdatafile.asp?rid=2732&ftype=file1
http://www.bna.bh/portal/en/news/611442
http://www.tamkeen.bh/docs/LF-Law-Arabic.pdf
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 وتبقى الدولة املؤثر األكرب يف هذه العالقة، لكون القطاع الخاص )وباألخص الرشكات الصغرية أو املتوسطة( ال متتلك القوة املالية 

الكربى، حتى اآلن، التي تتيح لها التأثري عىل الدولة، كام هي الحال يف دول أخرى. يف املقابل، ال تزال الدولة راعية للقطاع الخاص 

من خالل الدعم املادي املبارش للسلع، والدعم من خالل صندوق متكني، كام أنها متتلك التأثري األكرب يف سّن القوانني والترشيعات 

من خالل سلطة مجلس الوزراء ومجلس الشورى املتامهي بشكل  كبري مع الحكومة. وقد ظهر ذلك يف بعض الترشيعات التي 

أقرّتها الحكومة، والتي تلزم أصحاب الرشكات واملؤسسات الصغرية والكبرية بدفع رسوم عىل أي عامل أجنبي مستقطب بعد دراسة 

أجرتها رشكة ماكنزي حول إصالح سوق العمل، والتي إمتعض الكثري من القطاع الخاص منها نظرًا إىل التكاليف املرتتبة عليها.

يف الخالصة، أصبحت الدولة - من خالل إستثامراتها املبارشة ومتثيلها يف ممتلكات، إضافة إىل دعمها املادي ومؤسساتها املرادفة 

كصندوق متكني، فضاًل عن سلطة الدولة القانونية - هي الراعي الرئييس للقطاع الخاص واملؤثر األكرب فيه. وذلك إما من خالل سّن 

القوانني، كام وجدنا يف إنشاء هيئة تنظيم العمل، أو حتى يف اإلخالل وخرق هذه القوانني عندما ترى حاجة لذلك، كام كانت الحال 

يف عملية إنقاذ بنك أركابيتا من خالل متويل البنك املركزي له. وقد كان غياب الرقابة املالية املستقلة والبعيدة عن السلطة جليًا 

يف قضية الفساد التي شهدتها رشكة ألبا، والتي كان ملتنفذين دور فيها. أما كون رشكة ممتلكات صندوق إستثامر حكوميًا يضم 

يف محفظته اإلستثامرية عدًدا من أهم الرشكات وكربى الرشكات البحرينية، فإن ذلك يضع هذه الرشكات التابعة للقطاع الخاص 

تحت مظلة الدولة، وإن كانت ممتلكات تعترب يف نظام تأسيسها مستقلة عن الدولة، إال أنها تخضع بشكل  مبارش ملجلس التنمية 

اإلقتصادية وملجلس الوزراء.
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3.8 التطورات اإلقتصادية في المملكة العربية السعودية

كان عام 2013 إيجابياً للمملكة العربية السعودية من ناحية النمو االقتصادي املعلن، حيث ال زالت أسعار النفط مرتفعة مام 

ساهم يف زيادة الواردات الحكومية، األمر الذي إنعكس يف يرس متويل مرصوفاتها املتزايدة وتخفيض دينها الخارجي. لكن مع تضخم 

البريوقراطية والتكاليف الثابتة ملرصوفاتها التي زادت مع حلول الربيع العريب، تقع مسؤولية كبرية عىل كاهل الدولة السعودية 

لتنويع مصادر دخلها وقيادة تنويع القاعدة اإلقتصادية يف ما هو أبعد من الخطط التنموية التي بقيت سابقاتها عىل الورق.

النمو اإلقتصادي في عام 2013

كان إجاميل الناتج املحيل الحقيقي للسعودية عام 2013 مقدراً بـ 1272.4 مليار ريال سعودي. أما باألسعار الجارية، فقد كان 

حجم الناتج املحيل 2795 مليار ريال مقارنة بـ 2752 مليار ريال يف العام السابق. وشهد اإلقتصاد املحيل تراجًعا يف معدالت 

النمو عام 2013، باألسعار الثابتة، ليبلغ %3.8 مقابل %5.8 يف عام 2012 و%8.6 عام 2011. ويعود ذلك الرتاجع، أساًسا، إىل 

الرتاجع الطفيف يف أسعار النفط يف العام املنرصم، حيث بلغ معدل نفط برنت الخام 109 دوالرات عام 2013 يف مقابل 112 

دوالًرا عام 571.2012 بسبب ذلك، فإن معدل النمو للقطاع النفطي كان سالب %6 مع زيادة تقدر بـ%5 للقطاع غري النفطي، 

حيث أنه كان الدافع إىل زيادة اإلنتاج املحيل، مقابل معدل منو للقطاع النفطي كان يقدر بـ%5.7 مع معدل منو %5.8 للقطاع 

غري النفطي عام 2012. وعىل املسار نفسه، فإن نسبة النمو يف الناتج املحيل اإلجاميل يف السنوات املقبلة يستبعد أن تكون عالية 

يف غياب اإلصالحات اإلقتصادية، وألن النمو يف إنتاج النفط املستقبيل سيكون محدوًدا.

إسهام القطاع النفطي في إقتصاد السعودية

طبًقا إلحصائيات مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، فإن قيمة قطاع النفط وحده تبلغ 1324 مليار ريال، أي ما يعادل 

%47.37 من إجاميل الناتج املحيل الذي فاق تريليوين ريال سعودي لعام 2013. وقد تراجعت قيمة قطاع النفط بـ %3.83 عام 

2013، فيام منا قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.95%.

571  U.S. Energy Prices, U.S. Energy Information Administration, retrieved March 18, 2014.  http://www.eia.gov/forecasts/steo/tables/?tableNumber=8# 

http://www.eia.gov/forecasts/steo/tables/?tableNumber=8#
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رسم بياين 3.30: الناتج املحيل اإلجاميل حسب القطاعات التنظيمية يف اململكة العربية السعودية باألسعار الجارية 2013

أما القطاع الخاص، فبلغت قيمته لعام 2013 نحو 1029 مليار ريال بنسبة منو %9.39 باألسعار الجارية. وكام توضح هذه 

اإلحصائيات، فإن قطاعي النفط والصناعات التحويلية يشكالن أقل من نصف حجم الناتج املحيل. لكن إفرتاض وجود طبقة تامة 

النمو وناضجة من رجال األعامل، بناء عىل هذه النسبة من النمو، هو إستنتاج مترسع. هذا اإلفرتاض يحمل يف طياته أن يكون 

القطاع الخاص قادًرا عىل خلق قيمة مضافة عالية بناء عىل قوة معرفية، وهو أمر غائب يف الحالة السعودية. القطاع الخاص يف 

السعودية، هو جزء من النظام الزبائني املجزّأ، ووجوده يف أغلبه يعتمد عىل إعادة تدوير للريع عرب العقود الحكومية الضخمة 

التي يتحصل عليها عن طريق عالقة رواده بالطبقة السياسية الحاكمة. القطاع الخاص بشكله الحايل غري قادر عىل توظيف األعداد 

الكبرية من العاطلني عن العمل، وال عن تحصيل مصدر دخل رضيبي للدولة ألنه يف األساس يعتمد عىل إعادة تدوير للريع الذي 

تحصل عليه.

رسم بياين 3.31: املساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية يف الناتج املحيل اإلجاميل يف اململكة العربية السعودية باألسعار الثابتة 2013
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تدوير الريع يف الداخل هو جزء من إسهامات النفط يف اإلقتصاد السعودي. وتختلف إيجابياتها وسلبياتها عىل اإلقتصاد حسب 

أنواعه. وهي تقسم إىل خمسة روابط، كام يفّصل ماجد منيف يف ورقته عن مشاركة القطاع النفطي يف تطور اإلقتصادات 

العربية:572

الروابط املالية عرب النفقات الحكومية لإلحتياجات املختلفة يف اإلقتصاد والتي تعتمد بشكل رئييس عىل حجم إيرادات النفط . 1

والقدرة اإلستيعابية لإلقتصاد.

الروابط األمامية وهي تشري إىل اإلنتاج النفطي الذي يصّب مبارشة يف القطاعات األخرى من اإلقتصاد السعودي. هذا النوع . 2

من الروابط يشمل السوائل التي تحتاجها الصناعات البرتوكيامئية، أو اإلنتاج النفطي الخام الذي تحتاجه املصايف املنترشة 

يف أنحاء اململكة. تفوق إيجابيات هذا النوع من الروابط النوع األول ألن هذه النشاطات الصناعية تخلق قيمة مضافة عىل 

النفط بدل بيعه وتصديره مبارشة للخارج، إذ أن القيمة املضافة للصناعات البرتوكياموية زادت من 24 مليار دوالر أمرييك 

عام 1990، إىل 54 مليار دوالر عام 2004. من املمكن تضمني املشتقات النفطية املدعومة حكوميًا ضمن هذا النوع من 

الروابط. والدعم هذا يساهم بشكل  كبري يف خفض تكلفة املواصالت لجميع املؤسسات بال إستثناء. فهذا الدعم غري مركز 

ويستفيد منه الجميع مام يجعل جزًءا كبريًا منه يعترب هدًرا وال يزيد من الكفاءة اإلقتصادية. إذ أن األرقام الدقيقة لقيمة 

الدعم الحكومي متحفظ عليها من قبل وزارة التخطيط واإلقتصاد مام يجعل تقييم أثر هذا الدعم بشكل دقيق صعبًا. عىل 

الرغم من ذلك، يقدر إقتصاديون حجم الدعم ملجمل السلع بـ 350 مليار ريال.573 تجب اإلشارة إىل أن الدعم الحكومي 

يف حد ذاته ال يعترب إشكالية إقتصادية، ولكن هذه األرقام تعرب عن مشكلة إذا ما كان الدعم غري مركز للقطاعات واألفراد 

املحتاجني مام ينتج هدًرا ال طائل منه كام هو الحال يف السعودية.

الروابط الخلفية، وهي تشري إىل القطاعات اإلقتصادية املرتبطة بتوريد املواد األساسية لصناعة النفط مثل األنابيب أو رشكات . 3

املقاوالت التي تبني املنشآت واملصانع الرضورية للقطاع النفطي، ودرجة نشاطها بحسب طبيعة عملها تعتمد بشكل كامل 

عىل درجة نشاط القطاع النفطي.

الروابط اإلستهالكية من حيث اإلعتامد عىل دخل النفط لرشاء املواد والخدمات من الخارج. هذا النوع هو أقل األنواع فائدة . 4

عىل اإلقتصاد. فهو يستخدم دخل النفط مبارشة لتعزيز الثقافة اإلستهالكية يف املجتمع عرب توريد جميع الخدمات واملواد من 

الخارج من دون خلق أي قيمة مضافة للنفط املستهلك من باطن األرض، حيث يكون النفط هو املنتج النهايئ الذي يتم بيعه 

وال يستخدم يف صناعات يكون النفط فيها املادة األساسية.

الروابط اإلجتامعية والسياسية التي تشري بشكل عام إىل دور النفط يف إنعدام التوازن بني الدولة واملجتمع وعدم إعتامدها . 5

عىل الرضيبة لتحصيل مواردها مام يجعلها مستقلة إىل حد كبري عن املجتمع. يساهم النفط أيًضا يف تعزيز السلوك الريعي 

)rent-seeking( عرب التنافس لتحصيل أكرب قدر من ريع النفط من دون أي أنشطة إنتاجية وإبداعية، إذ أن القرب من مركز 

السلطة السياسية يتيح الفرص للوصول إىل الريع عرب التوزيعات الشاملة واملشرتيات الحكومية.
572 ) M. Al-Moneef, The contribution of the oil sector to Arab economic development, OFI Pamphlet Series 24 ) Vienna: Austria, 2006

>http://tinyurl.com/pwdb7co< ،573  العربية نت، فاتورة الدعم تكلف اإلقتصاد السعودي 350 مليار ريال سنويًا

http://tinyurl.com/pwdb7co
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هذه اإلعتامدية شبه املطلقة عىل النفط يف اإلقتصاد تكون أوضح يف تركيبة الصادرات منها يف تركيبة الناتج املحيل، حيث شكلت 

الصادرات النفطية %84 من إجاميل حجم الصادرات عام 2013 التي كانت قيمته أكرث من 1454 مليار ريال، فيام شكلت 

الصادرات البرتوكياموية، وهي من الصناعات القليلة ذات القيمة املضافة العالية، ما نسبته %4 فقط من الصادرات النفطية.574

رسم بياين 3.32: صادرات اململكة العربية السعودية 2012

الحسابات العامة

غني عن الذكر أن الحسابات املالية الحكومية تضم أوضح املؤرشات عىل إعتامد الدولة عىل املوارد الطبيعية لتمويل هياكلها 

البريوقراطية ذات الهيكلية التوزيعية الضخمة. إذ أن %45 من نفقات الحكومة تذهب إىل تغطية رواتب املوظفني. وقد شكلت 

إيرادات النفط أكرث من %92 من إجاميل اإليرادات الحكومية لعام 2012، وخالل 40 سنة، كان معدل نسبة إيرادات النفط من 

إجاميل اإليرادات فوق %80 مام يشري إىل غياب أي خطة حقيقية لتنويع الدخل الحكومي.575

رسم بياين 3.33: اإليرادات الفعلية للمملكة العربية السعودية 2012

574  مؤسسة النقد العريب السعودي، اإلحصائيات السنوية، القسم السابع، جدول رقم )3(
575  اإليرادات واملرصوفات الفعلية السنوية للدولة، اإلحصائيات السنوية 2013، القسم الخامس، جدول )2(، مؤسسة النقد العريب السعودي.



215

3

الثابت و المتحول 2014  |  الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة

بعد الربيع العريب، إزداد اإلعتامد عىل السياسات التوزيعية كحل للضغوط السياسية. فعىل الرغم من أن اإليرادات الحكومية زادت 

%3 فقط عن عام 2008، إال أن النفقات الحكومية زادت بنسبة %78. هذه الزيادة تأيت بشكل كبري من حزمة »الهبات« التي 

أعلن عنها امللك السعودي عام 2011 وتقدر قيمتها بـ 120 مليار دوالر أمرييك. وال متثل هذه النسبة زيادة مؤقتة لطبيعة األجل 

الطويل الستخدام التوظيف )تتضمن الحزمة إنشاء نحو 100 ألف وظيفة يف القطاع العام، 60 ألفاً منها فقط يف وزارة الداخلية( 

كوسيلة إلبقاء أعداد كبرية من املواطنني يف كنف الدولة، ومعتمدين عىل توزيعاتها الشاملة )mass distribution(. اإلنفاق املتزايد 

يف الداخل رافقته مساعدات ضخمة وجهت إىل حكومات الدول التي شهدت إحتجاجات شعبية إبتداء من دول مجلس التعاون 

)البحرين وعامن( يف 2011، وصوالً إىل الحكومة اإلنتقالية يف مرص بعد اإلطاحة بحكم اإلخوان املسلمني يف منتصف العام، حيث 

تعهدت السعودية بدفع 5 مليارات دوالر كحزمة مساعدات متضمنة منتجات للطاقة.576

هذه الزيادة يف اإلنفاق إنعكست عىل سعر برميل النفط املطلوب ملعادلة إيرادات ونفقات امليزانية العامة عام 2014، إذ 

إرتفع من 80 دوالًرا للربميل إىل 85 دوالًرا. هذه امليزانية كانت قياسية وبلغت 855 مليار سعودي عىل غرار امليزانيات للسنتني 

السابقتني. لكن هذا اإلنفاق املتضخم ال يبدو عالمة صحية لإلقتصاد ألن:

هذه اإليرادات أتت من عملية غري إنتاجية تتمثل يف بيع النفط املستخرج،. 1

اآلليات املركزية يف توزيع النفقات ال تقوم عىل تحديد اإلحتياجات الحقيقية لكل منطقة وقطاع، بل أن تخصيص امليزانية . 2

يتم بطريقة أعىل إىل أسفل، وال يتم بناء عىل عالقة ثنائية اإلتجاه بني الطرف واملركز،

مل تقم بإستقاء الدروس من امليزانيات السابقة أو التنسيق بينها وبني الربامج التنموية الخمسية التي تعلنها وزارة التخطيط . 3

لقياس مدى نجاح األهداف التنموية املحددة. 577

يف التفاصيل، نجد أن من العالمات املميزة للميزانية الجديدة لعام 2014، إنخفاض النفقات الرأساملية مقارنة بالعام السابق، 

حيث بلغت 285 مليار ريال برتاجع يقدر بـ ٪13 عن العام السابق، مام يشري إىل إلتزام الحكومة بتوزيعاتها الشاملة املتعلقة 

بالنفقات الجارية )current expenditures( يف مقابل وضع النفقات الرأساملية اإلستثامرية )capital expenditures( يف درجة 

أقل من األهمية.578

ينظر إىل اإلنفاق الحكومي عىل املشاريع الرأساملية عىل أنه أكرث قدرة من اإلنفاقات الجارية عىل وضع السعودية عىل مسار منو 

ذي نسب عالية عىل املستوى الطويل األمد، حيث تشري الدراسات اإلحصائية إىل أن التأثري اإليجايب لإلنفاق الحكومي يف السعودية 

عىل الناتج املحيل مل يكن عن طريق توفري البنية التحتية وإنشاء نظام تعليمي حديث وإضفاء اإلستقرار اإلقتصادي فقط، بل كان 

576  ”Saudi Arabia to give Egypt up to $4 billion more aid: report,“ Reuters, 30 January 2014.  http://tinyurl.com/oe2gymd 
>http://www.alsharq.net.sa/2013/01/07/663931< .577  عبدالعزيز الدخيل، “امليزانية الجديدة مجرد زيادة يف اإلنفاق وال جديد.” جريدة الرشق

578  ”Saudi breakeven oil price crawls higher,“Arab news, 7 January 2014.  http://www.arabnews.com/news/504756 

http://tinyurl.com/oe2gymd
http://www.alsharq.net.sa/2013/01/07/663931
http://www.arabnews.com/news/504756
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نتيجة مشاركتها يف إنشاء رشكات كبرية وتقليص التشوهات السوقية التي تنقض من الكفاءة اإلقتصادية. إضافة إىل ذلك، ساعدت 

الدولة يف املشاريع اإلستثامرية عن طريق توفري مساعدات مبارشة وغري مبارشة يف بناء املصانع واملنشآت، وساعدت بشكل  مبارش 

يف توزيع املوارد املالية عرب إنشاء مؤسسات مالية شبه حكومية ملساعدة القطاع الخاص يف تنويع اإلقتصاد.579 املؤسسات املالية، 

بالخصوص، تلعب دوراً رئيساً يف تطور القطاع غري النفطي بسبب متكني املستثمرين من إتخاذ قرارات إستثامرية دقيقة، لكن تركيز 

الدولة عىل تنويع اإلقتصاد يجب أن يكون ذا أهمية أكرب.

لكن نظرة فاحصة عىل امليزانية، تشري إىل عدم تركيز الحكومة عىل النفقات اإلستثامرية التي تساهم يف وضع اإلقتصاد عىل مسار 

التنمية املستدمية ونسب النمو العالية. فعىل سبيل املثال، ما تم تخصيصه من ميزانية الدولة للتعليم العام بلغ 121.3 مليار ريال 

سعودي، منها 104 مليارات للرواتب، أي ما نسبته %86.5، يف مقابل %13.5 فقط لـ »املصاريف اإلدارية والعمومية والصيانة 

والنظافة واملشاريع«،. ويف التفصيل، يتضح أن ما ال يزيد عىل 4 مليارات ريال سعودي ذهبت للمشاريع.580 وال تختلف بقية 

الوزارات كثريًا عن ذلك. فقد شّكلت الرواتب يف وزارة الصحة، مثاًل، %60 من حجم امليزانية لعام 581.2012

وعىل الرغم من هذه التوزيعات الشاملة التي تعتمدها السياسة املالية، شّكل فائض امليزانية %7.4 من الناتج املحيل الذي منا 

بنسبة %3.8 عام 2013 بفضل زيادة أسعار النفط ومستويات اإلنتاج العالية.

الشفافية والفساد

طبًقا ملؤرش الشفافية العاملي الصادر عن »منظمة الشفافية العاملية« لعام 2013، تحتل السعودية املرتبة 66 من أصل 167 

دولة، فيام حلّت البحرين يف املرتبة 57، وعامن يف املرتبة الـ 61، وقطر واإلمارات يف املركزين 28 و26 عىل التوايل. وكانت نقاط 

السعودية يف املؤرش 46 نقطة، وهي أقل من نصف النقاط املمكنة مام يجعلها يف صف %69 من الدول التي تحوز عىل نقاط 

أقل من النصف.582 وعىل الرغم من التحسن يف مركز السعودية يف هذا املؤرش منذ إنشاء هيئة مكافحة الفساد )نزاهة( عام 2007 

)كان ترتيب السعودية 79 عام 2007 سنة إنشاء الهيئة(، ال تزال الهيئة تفتقر إىل األدوات اإلجرائية لتطبيق معايري النزاهة 

ومحاربة الفساد، عىل الرغم من تفشيه بشهادة إحصائياتها. ففي العام املايل 2012، تلقت الهيئة 10,475 بالًغا إستخلصت 

منها ما يقارب ربًعا يصب يف إختصاصها. وبحسب تحليل الهيئة، تتعلق أغلب البيانات املستخلصة بتدين مستوى تنفيذ الخدمات 

واملشاريع، إذ أن نصفها بالغات تعرث أو تأخر يف تنفيذ املشاريع الحكومية، وما يقارب الثلث بالغات عن سوء تنفيذ املشاريع 
579  Abdullah AlBatel, ”The Relationship between Government Expenditure and Economic Growth in Saudi Arabia.“ 
 Journal of King Saud University, Administrative Sciences, Vol. 12, no. 2 )2000(. 173-191

>http://tinyurl.com/ojvpvga< .2014 580  “”الرتبية”: الرواتب تستنزف 86 % من “املوازنة”و”البديالت” لسن ب”امليزانية”،” جريدة الوطن، 15 يناير
>http://www.aleqt.com/2013/01/06/article_722687.html< .2013 581  “%60 من ميزانية “الصحة” رواتب للعاملني يف الوزارة،” جريدة اإلقتصادية، 14 ديسمرب

582  Corruption Perceptions Index, 2013.  http://tinyurl.com/p4ox2od ]download only[

http://tinyurl.com/ojvpvga
http://www.aleqt.com/2013/01/06/article_722687.html
http://tinyurl.com/p4ox2od
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الحكومية.583 ومن بني 400 مرشوع دقّقت الهيئة فيها، إكتشفت 306 قضية فساد، مام يعني أن أكرث من %75 من املشاريع 

الحكومية يشوبها الفساد، حّولت الهيئة 30 منها فقط إىل جهاز قضايئ غري مطور وقادر عىل التعامل مع هذا النوع من القضايا 

بكفاءة.584

هذه املعوقات جعلت من هذه املؤسسة مجرد هيئة وعظية »تنصح« املواطنني عرب وسائل اإلعالم والرسائل النصية القصرية 

للتوقف عن الفساد، متجاهلة أن أصل املشكلة هو ما يراه البعض يف الشبكات الزبائنية من العوائل والتجار املرتبطني بالطبقة 

الحاكمة، املتمثلة بالعائلة الحاكمة، حيث تكون العقود املمنوحة لهم مجرد شكل من الروابط اإلجتامعية السياسية للنفط 

والسلوك الريعي.585

رمبا تكون درجة الفساد املتفشية يف املشاريع الحكومية هي ما يفرس هذه الدراسة التجريبية )empirical study( التي تشري 

إىل أن تأثري النفقات الحكومية الرأساملية )Government Capital Expenditures( أقل إيجابًا عىل نسب النمو من النفقات 

الحكومية الجارية )Government Current Expenditures( مخالفة يف ذلك املنطق اإلقتصادي.586 الدراسة تقرتح أن ذلك رمبا 

يعود إىل املعايري غري اإلقتصادية املستخدمة لتقييم هذه املشاريع وإىل إشكاليات يف حوافزها اإلدارية. لكن التفسري األكرث إستقامة 

مع طبيعة اإلقتصاد السعودي وتحليل بيانات هيئة مكافحة الفساد هو أن الفساد املتفيش يف املشاريع الحكومية )العقود املتعلقة 

بوزارة الدفاع، وهي تشكل نسبة كبرية ال يفصح عنها وبعيدة عن هيئة مكافحة الفساد( يحد من فائدتها عىل النمو اإلقتصادي 

يف مقابل النفقات الجارية الحكومية التي تصل مبارشة إىل املواطنني عرب التوزيعات الشاملة املتمثلة بالرواتب )أشبه مبقطوعات 

lump-sum payments( والتي من الصعوبة اإلستنفاع منها لسهولة رصدها.

الدين العام

يف 2012، بلغ مستوى الدين السعودي 98.7 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب %3.7 من الناتج املحيل اإلجاميل. وهذه نسبة 

مشجعة، خصوًصا إذا نظرنا إىل إنخفاض نسبة الدين ومستواه عىل مدى السنوات الفائتة، إذ أنه كان يشكل ما مقداره 37.3% 

من الناتج املحيل قبل 7 سنوات فقط. يف نظرة أولية، تشكل هذه اإلحصائيات إنطباًعا جيًدا عن السياسة املالية النقدية السعودية، 

ولكن مع األخذ يف اإلعتبار أن اإلنخفاض جاء يف مجمله بسبب زيادة عائدات النفط )أثناء إنخفاض عائدات النفط، كانت نسبة 

>http://www.alriyadh.com/article903967.html< ”.583  “تقرير “نزاهة”: كرثة التعديات عىل األرايض الحكومية وتزوير صكوك الكثري من األرايض
584  “تقرير “نزاهة”. السعودية تكشف 306 قضية فساد يف 400 مرشوع.”

>http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-01-121.2039116<       
585  Mehran Kamrava. The Political Economy of the Persian Gulf, )New York: Columbia University Press, 2012(, 55; Giacomo Luciani, ”From Private Sector to National Bourgeoisie: 

Saudi Arabian Business,“ in Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs, eds. Paul Aarts and Gerd Nonneman 
 )London: Hurst, 2005(, 150-151; 157-159.
586  Ghazi A. Joharji, and Martha A. Starr. ”Fiscal Policy and Growth in Saudi Arabia.“ American University, 2010. >http://tinyurl.com/ol66y2x<

http://www.alriyadh.com/article903967.html
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-01-121.2039116
http://tinyurl.com/ol66y2x
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الدين من إجاميل الناتج املحيل %7.99( وليس بسبب زيادة فاعلية اإلنفاق الحكومي، فإن مستويات الدين ستظل، عىل املستوى 

البعيد، رهينة بأسعار النفط أكرث وأكرث خصوًصا مع زيادة اإلنفاق الحكومي والتي ال يتوقع أن تكون قادرة عىل عكسها بسبب 

طبيعة اإلنفاقات ذات التأثري الطويل األجل.

جدول 3.17: نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف اململكة العربية السعودية باألسعار الجارية

السكان والقوى العاملة ومعدالت البطالة

تعترب السعودية الدولة األكرث سكانًا بني دول مجلس التعاون، بفارق كبري عن مجموع سكان الدول الخمس األخرى، مام يعطي 

إلحصائيات القوى العاملة والبطالة أهمية أكرب. تقدر مصلحة اإلحصائيات العامة واملعلومات بلوغ عدد سكان اململكة منتصف 

عام 2012 نحو 29.2 مليون، يشكل السعوديون منهم نحو 19.8 مليون مواطن، مام يعني أن نسبة األجانب تتجاوز 32%.

البيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة اإلحصائيات العامة واملعلومات تقدم أرقاًما متوسطة عن معدالت البطالة، حيث تشري إىل أن 

نسبة البطالة عام 2012 بلغت %12.4 من إجاميل القوى العاملة السعودية مقارنة بـ %12.4 يف العام السابق.587 وعىل الرغم 

من أن هذه األرقام يف حد ذاتها مقلقة، إال أن نظرة مقربة إىل املنهجية )methodology( التي تتبعها املصلحة يف حساب املعدل 

ترسم صورة أكرث سلبية عن املشكلة. إقتصاديًا، فإن معدل البطالة هو عدد العاطلني عن العمل من إجاميل القوى العاملة. وتبًعا 

لذلك، فإنه من أجل حساب شخص من ضمن القوى العاملة يجب إما أن يكون حاصالً عىل عمل أو باحثًا عنه. إًذا، من املحتمل أن 

يكون شخص يائًسا من البحث عن العمل، ولكنه بهذا التعريف يعترب خارج القوى العاملة مام يعطي داللة مضللة ملعدل البطالة.

>http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx< 49 587  مؤسسة النقد العريب السعودي. التقرير السنوي 49. صفحة

http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx
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تفيد إحصائيات وزارة العمل ببلوغ عدد العاملني يف القطاع الخاص نحو 8.5 مليون عامل يشكل السعوديون %13.4 منهم فقط، 

مام يشري إىل إشكالية كبرية يف دور العاملة الوطنية يف اإلقتصاد املحيل،588 خصوصاً إذا أخذنا يف اإلعتبار تشبع القطاع العام )يف 

عام 2005، بلغ عدد العاملني يف القطاع العام 2.5 مليون يشكل السعوديون %91 منهم(،589 وعدم قدرته عىل استيعاب األعداد 

الكبرية من الشباب والشابات الداخلني إىل سوق العمل. ومن ضمن هؤالء العامل األجانب ما يقارب مليون ونصف مليون يعملون 

يف املنازل، ولكننا سرنكز الحديث يف هذا القسم عىل العاملة املرتكزة يف القطاع الخاص لعالقتها مبشكلة البطالة وسياقها التاريخي.

جدول 3.18: إحصائيات سوق العمل السعودي

من املفيد وضع مشكلة البطالة يف سياقها التاريخي. يف بداية الطفرة النفطية يف السبعينيات، مل يشّكل توظيف السعوديني هاجًسا 

كبريًا للحكومة ألن القطاع العام كان قادًرا عىل إستيعاب األعداد القليلة من املواطنني يف سن العمل. كانت الوظائف الحكومية 

متثل امتيازات للمواطن من حيث الرواتب املرتفعة، وساعات العمل القليلة، والفوائد التقاعدية والعالوات اإلجتامعية، إضافة 

إىل أنها متنح املواطنني، عرب الشبكات الزبائنية، نفوًذا يف النظام السيايس. يف هذه املرحلة كانت سياسة الدولة تتمثل يف تسهيل 

إستقطاب العامل األجانب لتغطية إحتياجات مشاريع البنية التحتية، التي كانت قامئة عىل قدم وساق بفضل موارد النفط 

املتضخمة، مع عدم وجود دافع للمواطنني للعمل يف هذا القطاع. هذا الفرق الهام بني القطاعني مل يعط الحكومة أي دافع لتنظيم 

القطاع الخاص ومراقبته، وإن وجدت أي قوانني فقد كان تطبيقها محدوًدا جًدا. مثالً، نظام العمل الذي يعنى بتنظيم عملية 

التوظيف وظروف العمل وتسوية الخالفات العاملية مل يتم إصداره إال عام 590.2005 باإلضافة إىل غياب الرقابة عىل القطاع 

الخاص، كانت هناك عالقة غري متوازنة بني العامل األجنبي والسعودي، حيث تم تقديم نظام الكفالة الذي يربط تأشريات إقامات 

العامل األجانب مبوظفهم السعودي الذي يتحكم عرب ذلك باملوظف الذي ال ميكنه أن يغري وظيفته، كام يتحكم بإقامته، أو بحسابه 

البنيك، ويف بعض األحيان ال ميكن للعامل حتى أن يخرج من البلد حني تكون ظروف عمله إستغاللية.

588  املصدر السابق، صفحة 38.
589  اإلحصاءات السنوية ملؤسسة النقد العريب السعودي. جدول )42( أعداد العاملني يف الدولة

>http://portal.mol.gov.sa/ar/RulesAndRegulations/Documents/LaborLawIntroduction.pdf< .2014 590  مقدمة نظام العمل، وزارة العمل، اململكة العربية السعودية، تاريخ البحث 18 مارس

http://portal.mol.gov.sa/ar/RulesAndRegulations/Documents/LaborLawIntroduction.pdf
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ومع إشتداد إستقطاب العامل األجانب عام 1975، كانت نسبة املواطنني إىل مجموع العامل %71.7، قبل أن تنخفض إىل 

%32.3 عام 1995. ولكن، مع إنخفاض أسعار النفط وعدم قدرة القطاع العام عىل إستيعاب جميع الوافدين إىل سوق العمل 

)عام 2013، بلغ إجاميل من ُعيّنوا موظفني وموظفات يف الدولة 19,129 فقط(،591 واجهت الحكومة السعودية مشكلة البطالة 

مع الزيادة املطردة للسكان )كان معدل الخصوبة يف نهاية السبعينيات 3.7(. يف هذا السياق، قدمت الحكومة السعودية سياسة 

»السعودة« التي تعنى بزيادة عدد املواطنني يف القطاع الخاص - الخيار الوحيد املمكن توظيفهم فيه - عرب توفري محفزات للرشكات 

لتوظيفهم والحد من توظيف عامل أجانب.

وعىل الرغم من أن سياسة السعودة قُّدمت عام 1995، فإن مشكلة البطالة إزداد وقعها عىل الدولة بسبب الفشل النسبي 

للسياسات السابقة يف إحداث تغيري كبري لنسب السعودة مع إزدياد أعداد الشباب والشابات الداخلني إىل سوق العمل وغري 

القادرين عىل إيجاد وظيفة، ما دفع وزارة العمل إىل تكثيف برامجها لزيادة نسبة السعوديني العاملني. فطبقت برنامج تحفيز 

منشآت القطاع الخاص لتوطني الوظائف »نطاقات« وبرنامج »طاقات« الذي يوفر قنوات توظيف مختلفة تساعد القطاع الخاص 

يف الحصول عىل كفاءات سعودية من مختلف رشائح الباحثني عن عمل.592 وبحسب الوزارة، فإن هذه الجهود »أدت اىٕل توظيف 

عدد كبري من طالبي العمل من كل مناطق اململكة يف منشآت القطاع الخاص«. لكن هذه الخطط مل ترس كام أرادت لها وزارة 

العمل، عىل األقل عند النظر يف ما وراء األرقام. فقد دفعت التعزيزات والعقوبات التي طبقتها الوزارة عىل منشآت القطاع 

الخاص لحثّها عىل توظيف مواطنني يف أعاملها بكثري منها إىل توظيف الكثري من السعوديني بشكل وهمي،593 حيث يعطون الحد 

األدىن لألجور يف مقابل تسجيلهم يف سجالت الرشكة من دون أي عمل فعيل، وذلك لإلستفادة من التعزيزات التي يوفرها برنامج 

»نطاقات« للمنشآت ذات نسبة السعودة األكرب، وللهروب من العقوبات املفروضة عىل نسب متدنية من السعودة. هذه التبعات 

غري املقصودة )unintended consequences( للربامج التي تعلنها وزارة العمل بني الفينة واألخرى تثبت فعالً أنها مجرد هدر 

لألموال، إذ أنها تتجاهل األسباب الحقيقية للبطالة، وهي الخلل الجذري يف سوق العمل. وبالتوازي مع برامج وزارة العمل لرفع 

مستوى العاملة الوطنية يف اإلقتصاد، شنت وزارة الداخلية حملة قاسية ضد العاملة الوافدة التي تشكل أكرث من سبعة ماليني عامل 

من أصل نحو تسعة ماليني ونصف مليون عامل. ويف سبيل »إصالح سوق العمل« أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة العمل عن 

فرتة تصحيحية بتاريخ 6 أبريل 2013 ملدة 3 أشهر - مددت لثالثة أشهر إضافية الحقاً - للعامل املخالفني لنظام الكفالة.594 ومن 

التأثريات املتوقعة للحملة التصحيحية التي قامت بها وزارة العمل هو تعطيل بعض القطاعات التي ال يشغلها عادة املواطنون ألن 

األسواق تأخذ وقتًا حتى تتأقلم مع تغري أوضاع جانب العرض من العاملة. كام أن الرتحيل لعرشات اآلالف من العامل سيؤثر بشكل  

مركزي عىل جانب العرض من سوق العمل مام سريفع مرتباتهم الشهرية والتكلفة النهائية لهذه الخدمات.

http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/ehasaeahmohram1.< .591  النرشة االحصائية للخدمة املدنية، العدد األول ص 3، وزارة الخدمة املدنية للمملكة العربية السعودية
>pdf

>http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx< 37 592  التقرير السنوي 49. مؤسسة النقد العريب السعودي. صفحة
>http://www.alriyadh.com/2014/02/27/article913763.html< .2014 593  “التوظيف الوهمي للسعوديني يتصدر قامئة املخالفات املضبوطة من مفتيش وزارة العمل،” جريدة الرياض، 28 فرباير

>https://www.mol.gov.sa/Campaign/Correction/Announcement.htm< ”.594  “وزارة العمل، الداخلية ووزارة العمل تُعلنان الضوابط واألحكام الخاصة بامُلهلة التصحيحية

http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/ehasaeahmohram1.pdf
http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/ehasaeahmohram1.pdf
http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx
http://www.alriyadh.com/2014/02/27/article913763.html
https://www.mol.gov.sa/Campaign/Correction/Announcement.htm
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ويرى البعض أنه اذا كانت وزارة العمل تعتقد بأن الحملة التصحيحية ستساهم يف حل مشكلة البطالة فهي مخطئة. وحتى لو 

أخذنا يف الحسبان العدد الكبري من الوافدين الذين سيتأثرون بالحملة، تبقى إمكانية إبدالهم بعامل سعوديني ضئيلة ألن الفروق 

بني املرتبات التي يتقاضاها الوافدون والحد األدىن لألجور للسعوديني كبرية.595 إضافة إىل الفروق يف الرواتب، تتجاهل الدراسات 

اإلقتصادية الفروق بني العاملة وبقية السلع، وتنظر حرًصا إىل التكلفة املالية السهلة القياس مثل الرواتب.596 لكن الفرق بني العامل 

األجانب والسعوديني أكرث من مجرد فرق يف الراتب. فطبيعة نظام الكفالة والقوة التي يكفلها للموظف السعودي تجعل من 

إمكانية إستغاللهم أكرب، نتيجة إنعدام الدافع لتوفري ظروف عمل إنسانية يف ظل غياب املراقبة والتنظيم من وزارة العمل كام سبق 

ذكره، مام يرشح جزئيًا عزوف السعوديني عن شغل هذه املهن.

الفكرة السائدة تقول: إذا رّحلنا عدد »س« من العاملني غري النظاميني، فإن عدد العاطلني عن العمل من السعوديني سيقل بعدد 

»س«. لكن إذا أخذنا يف اإلعتبار الفرق الكبري بني مرونة العرض املحيل )total labor supply elasticity( حرًصا والعرض اإلجاميل 

للعامل املحليني )Saudi labor supply elasticity(، فإن الزيادة من العامل السعوديني ستكون أقل من املرّحلني حتى لو تم 

ترحيل جميع العامل الوافدين، مصاحبة مع زيادة يف أسعار الخدمات واملواد الذي تنتجها هذه املهن.

إن تخلف الوافد العامل عن تسوية أحواله، وهو األمر الذي تسبب يف ترحيل أكرث من مليون عامل عام 2013 وحده،597 ليس 

مسؤوليته وحده، بل يتحمل الجزء األكرب منها كفيله، الذي يكون يف بعض األحيان مسؤوالً عن اآلالف من العامل، مام يجعل 

متابعة أمورهم أمرًا غري هني. وإذا أخذنا يف اإلعتبار عدد السنوات التي تسببت يف إحداث هذا الخلل، فقد تكون املدة التي 

حددتها وزارة العمل لتسوية الوافدين غري كافية، بل وقد تكون ظاملة لهم، يف ظل نقص حمالت التوعية املوجهة إليهم.

يف هذا السياق، يشري الدكتور عبدالعزيز الدخيل إىل أن »نظام السعودة ليس معنيًا بالبحث عن األسباب الجوهرية للبطالة 

السعودية وإيجاد الحلول لها، فهذه مشكلة ومعضلة إسرتاتيجية أقوى من قدرات املسؤولني عن هذا الربنامج وإمكاناتهم املمنوحة 

له. إن نظام السعودة وضع كل جهده وإمكاناته ليؤمن لهم، إن إستطاع، وظيفة، أي وظيفة، وراتبًا، أي راتب، ولو كان 1500 ريال 

سعودي شهريًا. املهم أن يحذف إسم هذا املواطن من قوائم العاطلني عن العمل ويضاف إىل املتوظفني العاملني، فرتتفع بذلك 

نسبة العاملة الوطنية وتقل نسبة البطالة«. يضيف الكاتب أيضاً أنه يجب »اإلستثامر يف تأصيل العلم واملعرفة، وخصوًصا التقنية 

املطلوبة لإلنتاج والبحث العلمي محليًا ودوليًا، مام سيؤدي بشكل  مبارش إىل رفع مستوى الفرد والعائلة واملجتمع، اإلنتاجي 

واملادي واإلداري والفكري«.598
595  ”SR 3,000 minimum salary set for Saudis in private firms.“ Arab News. http://www.arabnews.com/sr3000-minimum-salary-set-saudis-private-firms-0
596  Robert Prasch, ”How is Labor Distinct from Broccoli? Some Unique Characteristics of Labor and Their Importance for Economic Analysis and Policy,“    

In Dell P. Champlin and Janet T. Knoedler, eds., The Institutionalist Tradition in Labor Economics )New York: M.E. Sharpe, 2003( 146– 58.
>http://tinyurl.com/od46owl< .2013 597  “ترحيل مليون عامل مخالف بالسعودية خالل “مهلة التصحيح”.” العربية نت. 29 أكتوبر

>http://www.alsharq.net.sa/2011/12/26/61720< .598  عبدالعزيز الدخيل، “السعودة هدر لرأس املال البرشي.” جريدة الرشق

http://www.arabnews.com/sr3000
http://tinyurl.com/od46owl
http://www.alsharq.net.sa/2011/12/26/61720
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التحّول إلى إقتصاد المعرفة وموقع السعودية منها

يف السنوات األخرية، تبنى صانعو القرار يف دول مجلس التعاون، رسميًا، فكرة التحول إىل إقتصاد معريف يساهم يف التقليل من 

اإلعتامد عىل املوارد الطبيعية الريعية كالنفط والغاز، والتحول من إقتصاد قائم عىل رأس املال الفيزيايئ والعاملة الرخيصة إىل 

إقتصاد ذي منو مستديم قائم عىل املعرفة واإلبداع، وقادر عىل تخريج قوى عاملة برشية تنافسية يف األسواق العاملية تحّد من 

مشكلة البطالة والعاملة الناقصة. وانعكس ذلك عىل الخطط الخمسية والسنوية لبلدانهم، عىل الورق عىل األقل. ولكن ما حجم 

ونتائج الخطوات العملية والبنيوية املوضوعة لتحقيق هذا التحول؟

العامل األهم يف إنتاج قوى عاملة برشية تنافسية هو شكل التعليم الحكومي الرسمي الذي يدفع مباليني املواطنني إىل سوق العمل.

بدأت الحكومة خطة طموحة عام 2008 أسمتها »تطوير« خصصت لها 8 مليارات ريال سعودي لتطوير الربنامج التعليمي 

األسايس. لكن النتائج الحقيقية لهذا املرشوع ال تزال بطيئة. عىل سبيل املثال، إستغرقت املوافقة عىل مناهج اللغة العربية الجديدة 

أكرث من خمس سنوات.599 وإليجاد طريقة رسيعة لتحديث مناهج التعليم، جرى التعاقد مع رشكات تعليمية أجنبية لرتجمة مناهج 

مطورة يف الخارج. وهذه اإلسرتاتيجية شبيهة مبا أطلق عليه »الثورة األكادميية« يف التعليم العايل يف دول مجلس التعاون عرب إفتتاح 

أكرث من 40 فرًعا لجامعات غربية يف قطر واإلمارات وحدهام، يف الفرتة بني 2004 و2007. أما السعودية فاتجهت إىل إرسال 

عرشات اآلالف من الطالب إىل الخارج يف ”برنامج خادم الحرمني الرشيفني لإلبتعاث« الطموح. ومع ذلك، أعلنت وزارة التعليم 

العايل يف السعودية، نهاية عام 2013، عن دراستها لطلبات عدة من جامعات »ذات تصنيف عال« إلفتتاح فروع لها يف اململكة 

عىل غرار نظرياتها من دول مجلس التعاون.600

 هذا التوجه الذي يتقصد إسترياد جامعات ومناهج غربية، يعزز الثقافة اإلعتامدية التي تكون فيها دول مجلس التعاون مجرد 

مستهلكة ومستوردة للمعرفة، يف غياب أي محاولة حقيقية لتكامل املعرفة يف مؤسسات الدولة وسياساتها عرب »مامرسة« املعرفة 

بدل إسترياد الجامعات واملناهج الغربية وزرعها عىل شكل جزر مفصولة عن النظم القيمية واإلجتامعية واإلقتصادية التي ينبغي 

أن تكون معكوسة يف سياسات الدولة. هذه الحلول املؤقتة التي إختارتها وزارة التعليم قد تكون إستمراراً إلختيار رمي األموال 

إليجاد حلول قصرية األمد ملشاكل طويلة األجل بدل محاولة تطوير إسرتاتيجيات تطبق بشكل شامل يف منظومات التعليم.

599  ”Saudi education catching up with world’s best,“ Arab News.  http://www.arabnews.com/news/472241# 
>http://www.aleqt.com/2013/12/25/article_810191.html< .600  “السامح بفروع للجامعات األجنبية .. رشط أن تكون من أفضل 100 جامعة عاملية،” جريدة اإلقتصادية

http://www.arabnews.com/news/472241
http://www.aleqt.com/2013/12/25/article_810191.html
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من السهل التعاقد مع رشكة أمريكية لرتجمة مناهج مطورة وتقدميها للطالب. لكن من الصعب تكامل هذه املناهج يف املنظومة 

التعليمية الضخمة عرب تدريب املعلمني واملعلامت لتتناسب مهاراتهم مع التحديات التي يواجهها الطالب يف التعليم العايل، وتكون 

طرق تدريسهم معززة للتفكري النقدي واإلبداعي بدل املهارات املعتمدة عىل الحفظ، بحيث تتضمن أساليب تقييمهم محفزات 

ذات عالقة بالنتائج التي يحققها الطالب عىل صعيد املهارات واإلختبارات. ومن السهل رصف 40 مليون ريال لتصميم شعار 

حديث لوزارة الرتبية والتعليم،601 لكن من الصعب تحديث النظم التعليمية التي ال تزال تخرج طالبًا ترتكز الكثري مهاراتهم يف حفظ 

األحكام الفقهية والتفسري. لذا يبقى العامل األخري، وهو مؤرش عىل بقاء الطبيعة الريعية التوزيعية الشاملة للتوظيف، حيث بلغت 

امليزانية املخصصة للتعليم لعام 2014، 210 مليارات ريال سعودي، هي يف أفضل األحوال معيقة للتحول إىل إقتصاد معريف قادر 

عىل تكوين رأس مال برشي فعال وتنافيس.

>http://tinyurl.com/pndckvw< .601  “41 مليوناً تبعات تغيري شعار “الرتبية”،” جريدة الوطن

http://tinyurl.com/pndckvw
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3.9 التطورات االقتصادية في سلطنة عمان

كان إلرتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية، خالل 2012، وزيادة إنتاج النفط الخام، أثر إيجايب عىل األداء الكيل لإلقتصاد يف 

السلطنة. وركّزت سياسة الحكومة عىل قضايا سوق العمل واإلستثامرات العامة كرد فعل عىل الدعوات إىل توفري املزيد من فرص 

العمل وتحسني مستوى املعيشة ولإلبقاء عىل »السلم اإلجتامعي«. فقامت بتوسيع التوظيف يف القطاع العام، ورفع األجور واملزايا، 

وتقديم إعانات مالية للباحثني عن عمل. ومتّكنت من التوسع يف اإلنفاق وزيادة اإلستثامر يف املشاريع اإلجتامعية وإنشاء بنية 

تحتية جديدة بفضل عائدات النفط املرتفعة.

التركيبة العامة لإلقتصاد

حقق الناتج املحيل اإلجاميل منًوا قدره %5.8 يف 2012 ليبلغ 24.06 مليار ريال عامين مقارنة بنمو بلغ %1 يف 2011 بقيمة 

22.55 مليار ريال عامين. ويُتوقع أن يحقق الناتج املحيل اإلجاميل منًوا قدره %5 يف 2013 ليبلغ 23.68 مليار ريال عامين، وذلك 

بفضل إستمرار الزيادة يف القيمة املضافة لألنشطة النفطية خالل 2013.

جدول 3.19: الناتج املحيل اإلجاميل يف سلطنة عامن باألسعار الجارية )مليون ريال عامين( 602

بالنظر إىل األرقام )املثبتة بأسعار 2010(، بلغت مساهمة قطاع النفط من الناتج املحيل اإلجاميل %42 يف 2012، فيام بلغت 

مساهمة قطاع الخدمات %37.9 يف العام نفسه، وتليها األهمية النسبية لقطاع األنشطة الصناعية بنسبة %18.5 يف 603.2012

>http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/book/SYB2013/14-National%20Accounts.pdf< .2013 602  “الفصل التاسع: االقتصاد واملال،” الكتاب اإلحصايئ السنوي
603  قطاع األنشطة الصناعية يشمل قطاع اإلنشاءات الذي ساهم بنسبة بلغت %4.6 يف الناتج املحيل اإلجاميل يف 2012

http://www.ncsi.gov.om/NCSI_website/book/SYB2013/14
20Accounts.pdf
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رسم بياين 3.34: األهمية النسبية للقطاعات اإلقتصادية يف الناتج املحيل الحقيقي يف سلطنة عامن

وعىل الرغم من أن اإلقتصاد يحقق منًوا مستمرًا عىل مستوى الناتج املحيل اإلجاميل، تعتمد القطاعات اإلنتاجية لإلقتصاد بشكل  

كبري عىل إجاميل األنشطة النفطية، ويتأثّر النمو اإلقتصادي بتطورات اإليرادات املتأتية من قطاع النفط.

فالهياكل اإلنتاجية لإلقتصاد مل تتغرّي كثريًا عام كانت عليه منذ 1970، وال يزال القطاع النفطي يهيمن عىل بقية األنشطة اإلنتاجية 

األخرى. وتزيد مساهمة قطاع األنشطة النفطية والخدمات )قطاع الخدمات يعتمد بشكل  مبارش أو غري مبارش عىل القطاع 

النفطي( عىل %80 من الناتج املحيل اإلجاميل. وعىل الرغم من إرتفاع األهمية النسبية للقطاع الصناعي وتطّوره منذ 1970، 

إال أن هذا القطاع ال ميكنه أن يقود النمو يف هذه املرحلة أو أن يحل محل النفط. ومن جهة أخرى، فإن مساهمة قطاع الصناعة 

التحويلية الذي يتمتّع بشبه إستقاللية عن القطاع النفطي وبقدرة عىل املنافسة يف السوق من دون دعم أو حامية، ستقل بكثري يف 

الناتج املحيل اإلجاميل. علاًم أن هذه الصناعة ساهمت عام 2012 بنسبة %11 من هذا الناتج.

رسم بياين 3.35: األهمية النسبية للصناعة التحويلية يف الناتج املحيل الحقيقي يف سلطنة عامن
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المالية العامة

حققت اإليرادات العامة 13.47 مليار ريال عامين يف 2012، بزيادة %27 عن عام 2011. وتُعزى هذه الزيادة، بشكل  رئييس، 

إىل إرتفاع إيرادات النفط بنسبة %3 مقارنة بعام 2011. كام زاد إجاميل اإلنفاق العام للدولة بنسبة %26 ليبلغ 13.56 مليار 

ريال عامين يف 2012 مقارنة بـ 10.74 مليار ريال عامين عام 2011. فقد بلغ حجم املرصوفات الجارية 8.77 مليار ريال عامين 

يف 2012، أي بنسبة %65 من جملة اإلنفاق، مقارنة بحجم املرصوفات اإلستثامرية البالغة 2.89 مليار ريال عامين، أي بنسبة 

%21 من جملة اإلنفاق. وبلغ حجم اإلنفاق عىل املساهامت والدعم 1.9 مليار ريال عامين، أي حوايل %14 من جملة اإلنفاق يف 

.2012

وبالنظر إىل اإليرادات والنفقات الكلية، حققت املالية العامة عجزًا ماليًا قدره 80.6 مليون ريال عامين بنسبة %0.1. ويُتوقع أن 

يزيد اإلنفاق الحكومي يف 2013 بحوايل %13 عن عام 2012، وأن تحقق املالية العامة عجزًا يساوي 1.7 مليار ريال عامين.

وقد بلغت اإليرادات النفطية 11.42 مليار ريال عامين يف 2012، وشكلت %85 من دخل الحكومة. ويُتوقع أن تزيد اإليرادات 

النفطية بحوايل %22 عام 2013، وأن تشكل %84 من دخل الحكومة. وتشري األرقام إىل إستمرار أهمية املوارد النفطية يف املال 

العام، وإىل عدم وجود مصادر دخل بديلة تساوي أو توازي الدخل املتأيت من بيع النفط.

وبلغ حجم الدين العام 1.36 مليار ريال عامين يف 2012 بنسبة %4.5 من الناتج املحيل اإلجاميل.604

جدول 3.20: املالية العامة يف سلطنة عامن )مليون ريال عامين(

604  البنك املركزي العامين، التقرير السنوي 2012، ص 61.
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قطاع النفط والغاز

بلغ متوسط اإلنتاج اليومي للنفط 918.5 ألف برميل عام 2012، مقارنة بـ 884.9 ألف برميل يوميًا عام 2011، بزيادة قدرها 

%4 يوميًا، وذلك بفضل تقنية اإلستخالص املعزز )oil enhanced recovery(. وعليه، بلغ اإلنتاج الكيل عام 2012 نحو 336.6 

مليون برميل، وتم تصدير 279.8 مليون برميل، مام يعني أن حجم اإلستهالك املحيل بلغ 56.4 مليون برميل أو %17، وهذه 

النسبة مساوية لنسبة اإلستهالك املحيل عام 2011.

جدير بالذكر، أن الرشكات املنتجة للنفط متّكنت عرب إستخدام تقنية اإلستخالص املعزز من زيادة اإلنتاج السنوي بحوايل %24 عىل 

مدى السنوات الخمس املاضية من 714 ألف برميل يف اليوم يف 2007.

وبلغ إنتاج الغاز1,271,731 مليون قدم مكعب )million standard cubic MNSCF feet( يف 2012 مقارنة بإنتاج قدره 

MNSCF 1,228,521 عام 2011 بزيادة نسبتها 3.5%.

وأعلن مسؤولون كبار من وزارة النفط والغاز يف وسائل اإلعالم املحلية إضافة 389 مليون برميل إىل إحتياطات النفط واملكثّفات، 

و1.2 تريليون قدم مكعب إىل إحتياطات الغاز. وتعمل الحكومة جاهدة لزيادة إنتاجها من النفط والغاز عن طريق حفر اآلبار 

اإلستكشافية واإلستثامر بشكل  كبري يف مجال التقييم والتطوير وزيادة إنتاجية الحقول. وقّدر وكيل الوزارة إجاميل النفط الكامن 

بحوايل 50 مليار برميل، لكن النفط القابل لإلنتاج حاليا يبلغ 5 مليارات برميل.605

جدول 3.21: متوسط إنتاج النفط ومتوسط سعره ومتوسط إنتاج الغاز يف سلطنة عامن

>http://main.omandaily.om/?p=18166< .2013 605  “النفط الكامن يف السلطنة يصل إىل 50 مليار برميل”، جريدة عامن، 14 اغسطس

http://main.omandaily.om/?p=18166
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التجارة الخارجية وتحويالت األجور

زاد حجم الواردات بحوايل %19 يف 2012 مقارنة بعام 2011، وبلغت قيمة الواردات السلعية 11.01 مليار ريال عامين. وزادت 

الصادرات السلعية بنسبة %11 يف 2012 مقارنة بعام 2011. وبلغت قيمة الصادرات السلعية يف 2012 حوايل 20.05 مليار 

ريال عامين. وزادت قيمة الصادرات النفطية عام 2012 حوايل %11، والصادرات غري النفطية %18، وإعادة التصدير 10%.

جدول 3.22: مؤرشات التجارة الخارجية يف سلطنة عامن )مليون ريال عامين(

وكام كان عليه األمر يف السنوات املاضية، تشري األرقام التي ينرشها البنك املركزي العامين إىل أن تحويالت أجور العاملة الوافدة 

زادت بنسبة %12 لتصل إىل 3.11 مليار ريال عامين يف 2012، من 2.77 مليار ريال عامين عام 2011، كنتيجة طبيعية إلستمرار 

زيادة عدد العاملني الوافدين يف القطاع الخاص. وبلغ صايف العجز يف ميزان الخدمات وحساب الدخل والتحويالت الجارية بنسبة 

%29 من الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية يف 2012، ليصل إىل 7.06 مليار ريال عامين.

سوق العمل

بلغ عدد العاملني يف القطاع الحكومي املدين 194,326 عاماًل وعاملة يف 2012، بزيادة قدرها %5 عن عام 2011، وبلغت نسبة 

العامنيني منهم %86. ووصل عدد العاملني يف القطاع الخاص إىل 1,488,948 عاماًل وعاملة يف 2012، بزيادة قدرها 15.5% 

عن عام 2011. واستمر الرتاجع يف نسبة العاملني من العامنيني يف القطاع الخاص من %13.5 إىل %11.5. ويُعزى ذلك إىل زيادة 

عدد الوافدين يف القطاع الخاص وإستقالة عدد كبري من املواطنني من هذا القطاع للعمل يف القطاع العام يف 2011 و2012، 

بعدما فتحت الحكومة أبواب التوظيف يف القطاع العام إثر مظاهرات 606.2011 ومع توحيد جدول رواتب العاملني يف القطاع 

العام يف 2013 والذي زاد من نسبة األجور التي يتقاضاها هؤالء، يصبح السؤال مرشوًعا عام إذا كان القطاع الخاص سيشهد عزوفًا 

للعامنيني عن العمل يف القطاع الخاص واإلنتظار، مهام طال األمر، لوظيفة يف القطاع العام بأجر وظروف عمل أحسن؟

606  “إقتصادية الشورى تركز يف مناقشاتها عىل جوانب تهم املواطن وترفد اإلقتصاد الوطني،” جريدة عامن، ص 10، 26 مارس 2012.
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جدول 3.23: سوق العمل للقطاع الحكومي والقطاع الخاص يف سلطنة عامن

التحدي اإلقتصادي والتنمية

حقق اإلقتصاد منًوا حقيقيًا سنويًا بلغ %6 يف الفرتة 1970–2012، وزاد متوسط دخل الفرد السنوي بحوايل %3 يف الفرتة 

نفسها، لكن ذلك مل يؤد إىل تقليل اإلعتامد عىل النفط وإىل تنويع قاعدة اإلنتاج وتطوير هياكل إنتاجية قادرة عىل تحقيق التنمية 

املستدامة. والعالقة بني النمو اإلقتصادي وزيادة فرص عمل املواطنني يف القطاع الخاص ضعيفة. ففي الوقت الذي زادت فيه أعداد 

الوافدين بشكل كبري يف القطاع الخاص، زادت نسبة الباحثني عن العمل بني املواطنني.

والقطاع الخاص، يف وضعه الحايل، غري قادر عىل قيادة التنمية والنمو اإلقتصادي. إذ أنه مل يصبح املوظف األسايس للمواطنني باحثني 

عن عمل كام كان يأمل.607 بل أثبتت مظاهرات 2011، وما تالها من فتح الحكومة أبواب التوظيف، أن هذا القطاع غري قادر عىل 

توظيف املواطنني، مع أنه يوظف حاليًا حوايل 1.5 مليون وافد بحسب آخر إحصائيات النرشة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني 

لإلحصاء )يناير 2014(. فبعد أن فتحت الحكومة مجال التوظيف، تشري التقديرات إىل أن نحو 80 ألًفا من املواطنني إستقالوا من 

القطاع الخاص للعمل يف القطاع العام يف 2011 و608.2012

وتوّصلت البحوث العديدة التي درست تجربة التنمية يف ُعامن والدول املصدرة للنفط إىل أن النمو كان حصيلة زيادة جهد 

العاملني وعددهم، وزيادة رأس املال العامل، ومل يكن لكفاءة استغالل عنارص اإلنتاج والرتاكم املعريف واإلبداع واإلبتكار التقني 

واإلداري دور رئييس يف قيادة عملية التنمية.609 فتم إستخدام املوارد املتأتية من النفط لزيادة عدد العاملني وإنشاء عدد أكرب من 
607  توقعت الرؤية املستقبلية لإلقتصاد العامين 2020 أن يكون القطاع الخاص هو املوظف األسايس للباحثني عن عمل من املواطنني

>http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/26/251812.html< .2012 608  “ُعامن تعول عىل القطاع الخاص لتوظيف شبابها”، العربية، 26 نوفمرب
609  سعيد الصقري، “مصدر النمو يف اإلقتصاد الخليجي وعوامل اإلنتاج الكيل: النموذج العامين،” مؤمتر الجمعية اإلقتصادية العامنية، 2010 و

 Abdullahi D. Ahmed and Said Al-Saqri, 2012, ”Natural Resource Depletion, Productivity and Optimal Fiscal Strategy: Lessons from a Small Oil-Exporting Economy,“ The IUP       
 Journal of Applied Economics, vol. 1, 56-80.  http://ideas.repec.org/a/icf/icfjae/v11y2012i1p56-80.html

http://www.alarabiya.net/articles/2012/11/26/251812.html
http://ideas.repec.org/a/icf/icfjae/v11y2012i1p56-80.html
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الطرق واملباين الفاخرة. ويرى الببالوي ولوتشياين أن الدول النفطية إستخدمت مواردها النفطية بإنشاء مباٍن ووزارات ضخمة 

وفاخرة تساوي املاليني من دون أن يكون لها مردود حقيقي عىل اإلقتصاد، بل يعود نفعها بشكل  مبارش إىل منّفذي تلك املشاريع 

لتخرج نسبة كبرية من تلك األرباح، وبرسعة، إىل خارج اإلقتصاد بشكل  مبارش، أو عن طريق رشاء املزيد من السلع الفاخرة 

واإلسترياد.610

والتنويع اإلقتصادي وإستدامة التنمية يتطلبان إدارة كلية تتصف بالكفاءة وموارد برشية قادرة عىل اإلنتاج واإلستجابة للمتغريات 

اإلقتصادية واإلجتامعية املحلية واإلقليمية والعاملية. ولتقليل اإلعتامد عىل النفط والغاز وتنويع قاعدة اإلنتاج وتحقيق التنمية 

املستدامة، يجب أن يكون لعوامل اإلنتاج الكلية )التكنولوجيا( دور أسايس يف قيادة النمواإلقتصادي. وعوامل اإلنتاج الكلية مرتبطة 

مبارشة برأس املال البرشي القادر عىل اإلبتكار واإلبداع واإلدارة الحسنة للموارد، كام أن التقّدم التقني ورأس املال البرشي يرتبطان 

بإستثامر طويل األجل يركز عىل التعليم والبحث والتطوير، وتخصص له األولوية يف اإلنفاق املايل العام.

610  Hazem Beblawi and Giacomo Luciani )Eds.(. The Rentier State. vol. 2 ) London: Routledge, 1987(
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3.10 التطورات االقتصادية في قطر

مقدمة

متيز اإلقتصاد القطري، يف معظم العقد األخري، بنمو ذي رقمني. وبلغت نسبة النمو السنوي الحقيقي للناتج اإلجاميل املحيل بني 

عامي 2008 و2012 حوايل %12، لتحتل قطر مرتبة الدولة األرسع منًوا عىل مستوى العامل يف تلك الفرتة. وكان هذا النمو 

مدفوًعا، بالدرجة األوىل، بالتوسع يف مشاريع وخدمات قطاع النفط والغاز. وقد تراجعت نسبة النمو يف الناتج اإلجاميل املحيل 

لقطر يف نهاية 2012 إىل %611.6.2 ويُعزى ذلك عموًما إىل توجه الدولة للحّد من اإلستثامر يف مشاريع البرتول والغاز كخطوة 

نحو تنويع اإلقتصاد بحسب الخطط املعلن عنها يف اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية 2016-2011. أما التضخم فقد بلغ %1.9 يف 

2012، ووصل الفائض املايل إىل %13.2 من إجاميل الناتج املحيل للعام نفسه. فيام بلغ فائض ميزان الحساب الجاري 32%. 

وبلغت تقديرات الناتج اإلجاميل املحيل للربع الثالث من العام 2013 حوايل %6.2 مقارنة بالربع الثالث لعام 2012. وقد توقع 

التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني612 أن تكون نسبة النمو %6.5 لعام 613.2013

تناقش بقية أجزاء هذا الفصل األداء اإلقتصادي لدولة قطر يف عام 2013، وتتناول مؤرشات األداء الكيل لإلقتصاد، مع إلقاء نظرة 

عىل مساهامت القطاعات املختلفة وتطّورها، كام تناقش بعض امللفات املحّددة مثل وضع القطاع الخاص يف الدولة.

التركيبة العامة لإلقتصاد

كان قطاع النفط والغاز يف دولة قطر، وال يزال، األكرث إسهاًما يف الناتج اإلجاميل املحيل يف العقود األخرية. إال أن نسبة هذا اإلسهام يف 

السنوات العرش األخرية تفاوتت من عام إىل آخر كام يوضح الجدول أدناه.614

611  ”Qatar Economic Insight 2013,“ Qatar National Bank.  http://tinyurl.com/qatareconomicinsight2013 
612  املصدر نفسه.

613  حتى وقت كتابة هذا التقرير مل تصدر أرقام نهائية تقدر نسبة النمو الحقيقي للناتج اإلجاميل املحيل لعام 2013.
614  بني الجدول عىل األرقام املتوافرة عىل موقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

http://tinyurl.com/qatareconomicinsight2013
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جدول 3.24: نسبة القطاعات من الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية يف قطر

ويعود هذا التفاوت إىل عدة عوامل، منها ما هو مقصود ومخطّط له، ومنها ما يتعلق بعوامل أخرى مثل تقلبات السوق. فبينام 

كان االتجاه العام يشري إىل انخفاض يف مساهمة القطاع الهيدروكربوين لصالح القطاعات األخرى بني 2004 و2009، شهد العام 

2010 إرتفاًعا ملحوظًا يف نسبة إسهام هذا القطاع. ويعزى هذا، بالدرجة األوىل، إىل اإلرتفاع يف أسعار الطاقة.615

رسم بياين 3.36: نسبة القطاعات املختلفة من الناتج املحيل اإلجاميل يف قطر باألسعار الجارية

سوق العمل

يعّد التفاوت الكبري يف نسبة املواطنني إىل املقيمني، عىل املستوى الدميوغرايف العام، إنعكاًسا أميًنا لنسبة مشاركة املواطنني يف سوق 

العمل، ال سيام أن معظم املقيمني موجودون أصاًل بغرض البحث عن لقمة العيش، وبالتايل فهم يف أغلبهم منخرطون يف سوق 

العمل. 

ورغم أن رقاًم دقيًقا ال يتوفر يف ما يتعلق بنسبة املواطنني إىل املقيمني يف دولة قطر، إال أنه، وبحسب األرقام املتوافرة عىل موقع 

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، ميكن حساب نسبة القطريني الناشطني إقتصاديًا يف سوق العمل املحيل وتقديرها بـ616%6 فقط 

من إجاميل عدد السكان الناشطني إقتصاديًا. وهذه األرقام هي األرقام الرسمية املتوافرة حتى عام 2012. وجدير بالذكر، يف هذا 

السياق، أن نسبة البطالة بني القطريني للعام نفسه ال تتجاوز 2600 عاطل عن العمل، أي بنسبة 617%3.1 مام يعني أنه حتى يف 
615  The Report: Qatar 2012, Oxford Business Group.  http://www.oxfordbusinessgroup.com/product/report-qatar-2012 

>http://tinyurl.com/qatarlaborforce2012< .616  “السكان النشيطون إقتصاديًا )15 سنة فأكرث( حسب الجنسية والجنس واملهنة،” وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
>http://tinyurl.com/qatarlaborforce2013< .617  “مسح القوى العاملة الربع الرابع )أكتوبر–ديسمرب( 2013،” وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

http://www.oxfordbusinessgroup.com/product/report
http://tinyurl.com/qatarlaborforce2012
http://tinyurl.com/qatarlaborforce2013
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حال مقاربة نسبة البطالة إىل الصفر، فإن نسبة القطريني املنخرطني يف سوق العمل املحيل إىل غريهم ستظل منخفضة بشكل حاد.

أما إذا أردنا ترشيح تلك النسب من خالل النظر إىل القطاعات املختلفة وطبيعة الوظائف التي يشغلها املواطنون والوافدون، 

إضافة إىل مشاركة املرأة، فلننظر إىل الرسوم البيانية التالية.618

رسم بياين 3.37: سوق العمل القطري 2012

ومن خالل الرسوم السابقة، نالحظ أن معظم املواطنني يرتكزون يف الوظائف ذات الطبيعة اإلدارية واملكتبية، يف حني أن النسبة 

األعىل من العاملة الوافدة ترتكز يف الحرف اليدوية التي تتمثل غالبًا يف أعامل البناء والضيافة والسباكة وغريها. وهذا ال مينع 

أن أعداد الوافدين، حتى يف املهن املكتبية بل واإلدارية العليا، تفوق عدد املواطنني. املالحظة األخرى املهمة، ولعلها تكون يف 

الجانب امليضء، هي أن نسبة املواطنات اإلناث يف سوق العمل تعّد نسبة معتربة، حيث قدرت عام 2012 بحوايل %33 من 

نسبة القطريني الناشطني إقتصاديًا. وعىل الرغم من زيادة عدد القطريات املنخرطات يف سوق العمل من 19510 عام 2006 

إىل 27072 عام 2012، إال أن النسبة بقيت قريبة جًدا من حوايل %34.4 عام 619.2006 وترتكز نسبة املوظفات القطريات يف 

الوظائف التخصصية، التي تتطلب عىل أقل تقدير شهادة جامعية، إضافة إىل الحصول عىل التأهيل املهني املناسب، حيث تندرج 

تحت هذه الخانة الوظائف التخصصية مثل الهندسة والطب واملحاسبة واإلتصاالت وغريها.

أما عىل صعيد القطاع الخاص فإن غري القطريني كانوا يشغلون %97.3 من العاملني يف القطاع حتى عام 2011. ومل نقع عىل 

بيانات أحدث لألعوام التالية. وعليه، فإن القطريني يرتكزون بنسبة %86 يف القطاع الحكومي وشبه الحكومي، مشّكلني %44 من 

القطاع نفسه. وتبنّي الرسوم البيانية أدناه حصة القطاع الخاص والعام من القوى العاملة.620

>http://tinyurl.com/qatarlaborforce2012< .618  “السكان النشيطون إقتصاديًا )15 سنة فأكرث( حسب الجنسية والجنس واملهنة،” وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
619  املصدر نفسه.

620  ”Qatar Social Trends 1998-2011,“ Ministry of Development Planning and Statistics. http://tinyurl.com/qatarsocialtrend

http://tinyurl.com/qatarlaborforce2012
http://tinyurl.com/qatarsocialtrend
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رسم بياين 3.38: سوق العمل القطري 2011

رسم بياين 3.39: تركيبة سوق العمل القطري يف القطاع الخاص 2011

والحقيقة أن هذه النسب تأيت يف سياق وجود ترشيعات وتوجيهات تفرض وتدعم توظيف القطريني يف القطاع الخاص تحت 

مظلة سياسة التقطري )توطني الوظائف(. وقلة نسبة القطريني إىل غري القطريني يف جميع القطاعات، مبا فيها الحكومي، تعود إىل 

حقيقة واقعية، وهي أن عدد القطريني سواء كانوا مؤهلني أو غري املؤهلني ال يلبي التوسع الرسيع جًدا يف األنشطة اإلقتصادية، 

مام يطرح تساؤاًل جوهريًا عن حقيقة الخلل، وعن طبيعة النموذج التنموي الذي تستطيع دولة قطر إستيعابه ضمن حقائق 

الجغرافيا واللحظة الراهنة.621 وإن تغاضينا عن هذا السؤال الجوهري حول طبيعة النموذج التنموي الذي ساهم يف خلق هذا 

الواقع، وحاولنا تناول املسألة بشكل جزيئ، فإن السؤال يكون عن سبب عزوف معظم القطريني عن القطاع الخاص بغض النظر عن 

نسبتهم إىل غريهم من القوى العاملة. وتُرجع معظم الدراسات هذا األمر إىل 3 مسائل:

عدم أهلية قطاع من القطريني من حيث التعليم والتدريب لشغل كثري من الوظائف التخصصية يف القطاع الخاص.. 1

املردود املادي ملوظفي القطاع الخاص ال يعد مجزيًا مبقارنته بالقطاع العام.. 2

متطلبات العمل وحوافزه يف القطاع الخاص تعترب أصعب وأكرث رصامة من القطاع العام.. 3

>http://tinyurl.com/alifakhrogcdp< .”621  هذا من األسئلة املصريية التي تواجه معظم دول الخليج العريب. أنظر مقال د. عيل فخرو، “مطلوب حلول مفصلية للخلل السكاين

http://tinyurl.com/alifakhrogcdp
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وتؤكّد ترصيحات املسؤولني إلتزام الدولة بتوطني عدد أكرب من وظائف القطاع الخاص.622 ولكن الخوض يف هذه املسألة بتعمق 

يستوجب الحديث عن أسس التنمية البرشية - والتي قد يرى البعض أن دولة قطر طبقت جزًءا منه ال سيام يف قطاع التعليم623 – 

وهو األمر الذي ال يتسع لنا املجال لتفصيله هنا.

قطاع الطاقة

تم إكتشاف النفط يف قطر ألول مرة عام 1939، ولكن تدفق ريع النفط للدولة مل يبدأ إال يف الخمسينيات بعد انتهاء الحرب 

العاملية الثانية. وقد ظل النفط عامد اإلقتصاد القطري إىل أن بدأ تصدير الغاز الطبيعي املسال LNG، والذي أصبح اليوم املصدر 

األكرب للدخل. وقد تجاوز إنتاج قطر يف 2013 سبعة تريليونات قدم مكعبة، منها 77 مليون طن سنويًا من الغاز املسال، وهو 

الرقم القيايس يف تاريخ قطر الذي بلغته منذ عام 624.2010 ومعظم هذه الصادرات تنقل عىل بواخر إىل آسيا، وهي األكرث إسترياًدا 

للغاز القطري، أو عرب أنابيب إىل كل من اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عامن من خالل رشكة Dolphin اإلماراتية التي تعمل يف 

قطر بالرشاكة مع مؤسسة قطر للبرتول. ويف عام 2012، قدرت اإلحصائيات بأن قطر هي رابع أكرب منتج للغاز بسعة قدرها حوايل 

157 مليار مرت مكعب من الغاز. كام أن قطر تعد أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال عىل مستوى العامل للعام نفسه، حيث بلغت 
صادراتها حوايل 105.4 مليار مرت مكعب.625

جدير بالذكر أن قطر أعلنت تجميد أية مرشوعات جديدة إلستغالل موارد جديدة يف حقل الشامل حتى عام 2015، وذلك بهدف 

إجراء دراسات تضمن سالمة الحقل وإنتاجيته عىل املدى الطويل.626 وال بد أن نشري إىل أن العمل يف مرشوع برزان الذي يهدف 

لتزويد السوق املحلية بالغاز ال يزال جاريًا، ويتوقع اإلنتهاء منه عام 2014. وقد بدأ العمل يف املرشوع قبل إعالن قرار التجميد.

وتعد قطر للبرتولQP  الذراع التنفيذية للدولة إلدارة قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية، ويندرج تحتها عدد من الرشكات 

اململوكة لها أو التي تسهم قطر للبرتول فيها بنسب متفاوتة.627

وميكن تقسيم حقول الغاز والبرتول628 يف قطر إىل ثالثة أقسام: حقل غاز الشامل والحقول الربية  Onshoreوالحقول الخارجية أو 

البحرية Offshore. وهذه القامئة املتوافرة من موقع قطر للبرتول عن بعض الحقول البحرية وأسامء الرشكات املشغلة.629

>http://tinyurl.com/raya26022014< .2014 ،622  “حسني املال: نرفض البطالة املقنعة والتقطري بالقطاع الخاص غري كاٍف”، جريدة الراية، 26 فرباير
>http://reports.weforum.org/human-capital-index-2013< .623  أنظر معلومات قطر التي يتضمنها “تقرير التنمية البرشية 2013” الصادر عن املنتدى اإلقتصادي العاملي

>http://alarab.qa/new/mobile/details.php?issueId=2306&artid=289443< .2014 624  “قطر تنتج 7 تريليونات قدم مكعبة من الغاز 2013”، صحيفة العرب، 3 أبريل
>http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2013/06/130626_qatar_gaz_oil.shtml< .2013 625  “حقائق وإحصاءات عن مصادر الرثوة يف قطر”، يب يب يس العربية، 26 يونيو

626  ”Factbox: The energy behind Qatar’s rising power,“ Reuters, 26 June, 2013.  http://www.reuters.com/article/2013/06/26/us-qatar-energy-idUSBRE95P0A420130626 
>https://www.qp.com.qa/en/QPActivities/QPActivties%20Images/QP_Map_2013.swf< :2013 627  إرجع إىل خارطة إستثامرات قطر للبرتول حتى ديسمرب

628  يوفر هذا املوضوع املنشور عىل موقع جريدة الرشق القطرية معلومات عامة جيدة عن قطاع النفط والغاز يف قطر وإن كان هناك العديد من املستجدات التي طرأت السيام يف ما يتعلق بالطاقة اإلنتاجية  
>http://tinyurl.com/qatarinvestment< :2007 وإنتهاء ببعض املشاريع حيث أن أحدث املعلومات املتوفرة فيه تعود للعام 

629  Oil and Gas Fields, Qatar Petroleum.  https://www.qp.com.qa/en/QPActivities/QPOperations/Pages/OilandGasDetails.aspx

http://tinyurl.com/raya26022014
http://reports.weforum.org/human
http://alarab.qa/new/mobile/details.php?issueId=2306&artid=289443
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2013/06/130626_qatar_gaz_oil.shtml
http://www.reuters.com/article/2013/06/26/us
https://www.qp.com.qa/en/QPActivities/QPActivties
QP_Map_2013.swf
http://tinyurl.com/qatarinvestment
https://www.qp.com.qa/en/QPActivities/QPOperations/Pages/OilandGasDetails.aspx
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جدول 3.25: الحقول البحرية والرشكات املشغلة يف قطر

والحقول األخرى املهمة هي حقل دخان الربي وميدان محزم وبوالحنني البحريان. أما حقل غاز الشامل فهو األكرب عىل اإلطالق، إذ 

أن مساحته تبلغ حوايل 6000 كيلومرت مربع ويحوي حوايل 900 تريليون مرت مكعب من الغاز املسال، أي ما يوازي حوايل 20% 

من إحتياطي العامل من الغاز الطبيعي.630

ومن املرشوعات التي ال يزال العمل فيها قامئًا مرشوع معالجة الديزل يف مصفاة لفان، والذي يتوقع أن ينتهي العمل فيه خالل عام 

631.2014 ويهدف املرشوع الذي تقوم عليه »رشكة قطر غاز« إىل إنتاج الديزل النظيف مبواصفات Euro 5 وذلك لتوفري طاقة 

نظيفة ملناطق الدولة املختلفة. كذلك شهد عام 2013 تصدير أول دفعة عىل اإلطالق من الغاز الطبيعي املسال القطري LNG إىل 

ماليزيا بالتعاون مع رشكة Petronas LNG Ltd. املاليزية. أما صناعة الـ GTL)Gas to Liquid(، أي تحويل الغاز إىل سوائل/وقود 

والتي تعد من مصادر الطاقة النظيفة، فقد شهدت تحواًل نوعيًا يف قطر بدخول عمالق الطاقة شل Shell بالرشاكة مع قطر للبرتول 

 GTL وإضافة إىل كون عملية تحويل الغاز إىل سوائل .Pearl GTL إلنشاء أكرب مرشوع من نوعه عىل مستوى العامل، وهو رشكة

تنتج ما يوصف بأنه طاقة صديقة للبيئة، فإن العملية يف ذاتها تنتج عدًدا من املواد األخرى التي ميكن اإلستفادة منها للتصدير 

 gasoil, kerosene, base oil, naphtha and normal:أو لإلستهالك املحيل من أجل الصناعات التحويلية. وهذه املواد تشمل

paraffin.632 ويذكر أن يف قطر رشكتني إلنتاج الـ GTL هام Pearl GTL وOryx GTL التي تأسست عام 2007 واشتغلت بكامل 

طاقتها عام 2009. وقد بلغ إنتاج األوىل 700 ألف طن من النافتا عام 2012 يف حني بلغ إنتاج األخرية 300 ألف طن يف العام 

نفسه. وكانت التوقعات تشري إىل أن إنتاج قطر لـGTL JET  )25% GTL كريوسني و75% تقليدي( سريتفع إىل 5 ماليني برميل 

عام 2013، واملخطط أن يصل إىل حوايل 15 مليون برميل سنويًا.

630  The Report: Qatar 2012, Oxford Business Group. http://www.oxfordbusinessgroup.com/product/report-qatar-2012
631  ”DHT Project: Powering ahead with clean-burn diesel,“ The Pioneer, no. 141, September 2013. http://tinyurl.com/thepioneerissue141
632  Pearl GTL, Shell Corporation. http://www.shell.com.qa/en/products-services/pearl.html

http://www.oxfordbusinessgroup.com/product/report
http://tinyurl.com/thepioneerissue141
http://www.shell.com.qa/en/products-services/pearl.html
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القطاع الخاص

بدأ الحديث عن القطاع الخاص ودوره يزيد يف العقد األخري، ال سيام مع الطفرة اإلقتصادية التي تعيشها قطر منذ أن بدأت الدولة 

بجني مثرات اإلستثامر يف صناعة الغاز الطبيعي. وبدأ الرتكيز عىل هذا الدور يزداد بعد فوز قطر بحق تنظيم كأس العامل عام 

2022، وذلك نتيجة اإلستثامرات الهائلة املتوقعة لإلعداد للمونديال. وهناك عدد من الجهات املعنية بتنمية القطاع الخاص يف 

قطر إىل جانب وزارة التجارة واإلقتصاد، مثل غرفة تجارة قطر وبنك قطر للتنمية ومؤسسة بداية لريادة األعامل، إضافة إىل وجود 

رابطة لرجال األعامل القطريني633 كانت تعقد إجتامعات تشاورية سنوية مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم 

بن جرب آل ثاين. وتشري بعض الترصيحات إىل إستمرارية هذا اللقاء مع رئيس الوزراء الجديد، وإن كان مل يعقد يف 634.2013 كام 

ترد بني الفينة واألخرى إشارات يف اإلعالم املقروء إىل الدور املفرتض للقطاع الخاص ورضورة تنميته، إضافة إىل أهم التحديات التي 

يواجهها القامئون عليه.635 والحقيقة أن الخوض يف املسائل اإلجرائية التي تعوق القطاع الخاص حديث يطول وتكرث تفاصيله، كام 

ميكن تناول املسألة من عدة زوايا، ولكننا يف هذا املقام سرنكز عىل محورين فقط لعلهام يعينان القارئ عىل رسم صورة عامة لوضع 

القطاع الخاص يف دولة قطر، وهام:

خارطة عامة للقطاع وأهم الفاعلني فيه. 1

القضايا الكربى التي تواجه القطاع. 2

خارطة عامة للقطاع الخاص في قطر

ميكن تصنيف أهم الفاعلني يف القطاع الخاص يف قطر إىل 4 أصناف يلخصها الرسم التايل:

رسم بياين 3.40: أهم الفاعلني يف القطاع الخاص القطري

>http://www.qataribusinessmen.org/support/objective-ar.htm< .633  رابطة رجال األعامل القطريني
>http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1958&artid=239794< .2013 634  “القطاع الخاص يشعر بضياع فرص املشاريع لجهات أجنبية،” صحيفة العرب، 22 أبريل

>http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=189970&issueNo=1261&secId=17< .2011 635  “القطاع الخاص القطري يشكو مزاحمة الرشكات املساهمة املدعومة حكومياً،” صحيفة العرب، 30 مايو

http://www.qataribusinessmen.org/support/objective-ar.htm
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1958&artid=239794
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=189970&issueNo=1261&secId=17
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بإستثناء بعض الوكاالت التجارية، ظلت الدولة هي املحتكر األكرب ملشاريع البنية التحتية واملشاريع الكربى يف قطر إىل نهاية 

التسعينيات من القرن العرشين. ثم بدأ الحديث يف بداية األلفية الجديدة عن تحرير اإلقتصاد وفك اإلحتكار عن الوكاالت التجارية 

وتطوير بنية القوانني واألنظمة التي تنظم التجارة مبا يتناسب مع طبيعة وآليات السوق املفتوح. وقد يُفرس هذا اإلتجاه عىل أنه 

متاٍش مع التوجه العاملي وتوقيع قطر إلتفاقيات دولية مثل »الجات«، أو قد ينظر إليه عىل أنه قناعة موجودة أصاًل لدى متخذي 

القرار، كام قد يكون مجرد تفاعل مع معطيات الواقع، حيث لجأت قطر يف تلك الفرتة إىل أشكال إقتصادية مثل رشاكة القطاع 

العام والخاص PPP لتخفيف العبء عىل القطاع العام ال سيام مع التغريات الرسيعة التي تشهدها الدولة. فمن الجدير باملالحظة 

يف هذا السياق أن حوايل %67 من مرافق توليد الطاقة تأيت عن طريق الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،636 كام أن حوايل 22% 

من متويل القطاع الصحي يأيت من القطاع الخاص.637 إضافة إىل فتح الباب أمام الرشكات الكربى يف مجال الغاز والبرتول مثل شل 

وإكسون موبيل وأوكسيدنتال وغريها للمشاركة يف تنمية القطاع، مع احتفاظ القطاع الحكومي ممثاًل بوزارة الطاقة وقطر للبرتول 

بالهيمنة عىل هذه اإلستثامرات. أما بالنسبة إىل اإلستثامرات األجنبية يف املجاالت املختلفة، فقد تم تقنينها يف السنوات املاضية من 

خالل ترشيعات638 مثل قانون اإلستثامر األجنبي )الصادر سنة 2000( وقانون الرشكات التجارية، والقرار الوزاري يف شأن تنظيم 

مكاتب التمثيل التجاري، وقانون الوكاالت التجارية، وقانون الرضائب.639 كام أنه صدر، وألول مرة، قانون يحمي امللكية الفكرية 

عام 2002. وعىل الرغم من اإلعالن عن صدور قانون ينظم رشاكة القطاع الخاص والعام640، إال أن هذا القانون مل يصدر بعد. 

وعىل األغلب، فإن املشاريع الكربى للمستثمرين األجانب تأيت من خالل رغبة الحكومة ودعوة املستثمر للمشاركة، أو من خالل 

الوسيط القطري ذي النفوذ، فهي إذن ليست خاضعة فقط لدينامكية السوق الحر ومعايري التنافسية. وبالرغم من سن قانون 

إلنشاء املناطق الحرة يف قطر عام 2005، إال أن هذا القانون مل يتم تفعيله. 

ومن أهم الجهات التي إستحدثتها دولة قطر لتنشيط القطاع املايل واإلستثامري مركز قطر للامل الذي تأسس عام 2005 بهدف 

تطوير الخدمات املالية وتوفري مناخ للتعاون املايل بني الداخل والخارج، وتتبع له 4 هيئات مستقلة هي:

هيئة مركز قطر للامل. 1

الهيئة التنظيميّة، وتُعرف بهيئة تنظيم مركز قطر للامل. 2

املحكمة التجارية واملدنية )اإلبتدائية ومحكمة اإلستئناف(. 3

محكمة التنظيم. 4

>http://tinyurl.com/alraya07022012< .2012 636  “%67 من مرافق توليد الطاقة رشاكة بني القطاع العام والخاص يف قطر،” صحيفة الراية، 7 فرباير
>http://tinyurl.com/smetoolkit< .637  “نبذة عن قطاع الصحة،” بنك قطر للتنمية

>http://tinyurl.com/investmentlaws< .638  قوانني اإلستثامر ، وزارة اإلقتصاد والتجارة لدولة قطر
>http://tinyurl.com/privatesectorqatar< .2012 639  “خطوات مامرسة األعامل التجارية يف قطر للمستثمر األجنبي”، بنك قطر للتنمية، 29 يناير

640  ”Law to regulate public-private partnership soon,“ The Peninsula, 2 January, 2013.  
 http://thepeninsulaqatar.com/business/qatar-business/220260/law-to-regulate-public-private-partnership-soon  

http://tinyurl.com/alraya07022012
http://tinyurl.com/smetoolkit
http://tinyurl.com/investmentlaws
http://tinyurl.com/privatesectorqatar
http://thepeninsulaqatar.com/business/qatar-business/220260/law
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وال تتوافر الكثري من املعلومات عن أنشطة مركز قطر للامل،641 مام يطرح عالمة إستفهام حول مدى تأثريه وفاعليته يف الواقع 

مقارنة بالدور الذي كان مرسوًما له. أما عىل مستوى ما يعرف بريادة األعامل، ال سيام يف مجال املشاريع الصغرية واملتوسطة، فإن 

بنك قطر للتنمية يعترب الجهة الحكومية األساسية التي تقدم التمويل والخدمات اإلستشارية لهذه املشاريع. وعىل الرغم من أن 

ما يعرف ببنك قطر للتنمية الصناعية قد أنشئ عام 1997، إال أنه شهد نقلة نوعية يف الرؤية والهيكل وطبيعة الدعم املقدم عام 

2006 ليصبح بنك قطر للتنمية. فقد زاد رأس مال البنك من 200 مليون ريال قطري إىل 10 مليارات يف 2008. كام أنه بدأ 

 ،Pearl GTL يلعب دوًرا نشطًا يف اآلونة األخرية، وكان آخر ما توصل إليه هو عقد الرشاكة بينه وبني رشكة شل املالكة ملرشوع

وذلك إلتاحة عقود توريد للموردين املحليني من الرشكات الصغرية واملتوسطة.642

تحديات القطاع الخاص

ال شك يف أن هناك تطوًرا عىل املستوى الترشيعي والعميل يصب يف صالح القطاع الخاص بدأت قطر تشهده يف العقد األخري. فقد 

كان دور هذا القطاع يف التنمية مجمًدا تقريبًا يف عقدي الثامنينيات والتسعينيات، حتى عىل املستوى الخطايب ال عىل املستوى 

الواقعي فقط. إال أن هذا ال مينع وجود تحديات كربى تواجه هذا القطاع حتى اآلن، كام أن دوره مل يُفّعل بشكل  كامل. وكام 

ذكرنا، فإن الحديث عن تنمية القطاع الخاص يرتبط بكثري من التحديات اإلجرائية عىل مستوى البنية الترشيعية وكذلك آليات 

التنفيذ. وقد تم بالفعل إعتامد بعضها مثل اإلعفاء الرضيبي لبعض املستثمرين األجانب وفك إحتكار بعض الوكاالت التجارية 

وغريها. وتظل بعض هذه املسائل اإلجرائية معلقة، ومنها نقص األرايض الصناعية واملحالت التجارية وتوفري مناطق سكنية للعامل 

وغريها. لكننا، يف هذا السياق، سرنكز عىل 3 قضايا جوهرية نحسب أنها من أهم القضايا التي تواجه القطاع، وهي:

تكافؤ الفرص. 1

الشفافية. 2

الفصل بني الخاص والعام. 3

وقد نجد أن هذه املسائل تطرح بني الفينة واألخرى من بعض رجال األعامل بدرجة من الشفافية.643 وال شك يف أن املسائل الثالث 

مرتبطة ارتباطًا عضويًا ببعضها البعض، بل نكاد نقول إن تكافؤ الفرص والشفافية مسألتان متفرعتان أصاًل من إشكالية خلط 

الخاص بالعام. وشواهد هذا الخلط يف الواقع كثرية، ومنها عىل سبيل املثال الخطوط الجوية القطرية التي إنطلقت يف التسعينيات 

كمبادرة من مجموعة من رجال األعامل الذين ال تعرف هوياتهم، ثم دخلت الدولة رشيًكا من دون أن تُعرف النسب واملبالغ 

التي أسهمت بها األطراف املختلفة، بل من دون أن يُعلم ما إذا كانت الدولة بدخولها رشيًكا قد تكّفلت يف حقيقة األمر بتمويل 

641  About QFC Authority, Qatar Financial Centre Authority, 20 April, 2014.  http://www.qfc.com.qa/en-US/About-qfc.aspx 
>http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=1975&artid=242239< .2013 642  “آل محمود: بنك التنمية يوفر 100 فرصة إستثامرية للقطاع الخاص بالتعاون مع ’الريل‘”، صحيفة العرب، 8 مايو

>http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=189970&issueNo=1261&secId=17< .2011 643  “القطاع الخاص القطري يشكو مزاحمة الرشكات املساهمة املدعومة حكومياً،” صحيفة العرب، 30 مايو

http://www.qfc.com.qa/en-US/About-qfc.aspx
http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=1975&artid=242239
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=189970&issueNo=1261&secId=17


240

 © 2014  مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 

3

املرشوع كاماًل وتسديد ديونه، مام يصّب يف صالح رجال األعامل املؤسسني الذين تتداول األوساط الشعبية أن منهم مسؤولني يف 

السلطة التنفيذية. والحقيقة أن إنعدام الشفافية، يف مثل هذه الحالة، هو ما يفتح الباب واسًعا للتكهنات املختلفة. ويبدو أن عدم 

الشفافية صار نهًجا تسري عليه الخطوط الجوية القطرية، إذ ال تُعلم حتى اليوم ميزانيتُها وال أرباُحها أو خسائرها. كام ال يعرف 

ما إذا كانت الدولة ال تزال تضخ فوائض الغاز من أجل دعم خطوط الطريان األوىل يف العامل، مام يطرح سؤااًل جوهريًا عن مدى 

نجاح النموذج اإلقتصادي واملايل الذي تتبعه الخطوط القطرية، ومدى قدرته عىل الصمود يف حال توقف ضّخ املال العام إليها كام 

يدور يف األوساط املحلية، وهو األمر الذي متتلك الخطوط الجوية القطرية حسمه بقليل من الوضوح والشفافية مع الجمهور. أما 

يف مسألة عدم تكافؤ الفرص يف بيئة األعامل يف قطر، فال زلنا مع الخطوط الجوية القطرية التي يبدو أنها أصبحت منوذًجا مثاليًا 

للتحديات التي تواجه بيئة األعامل يف قطر. وكام هو معلوم، فإن للقطرية نفوًذا يف تنظيم إستخدام املجال الجوي يف قطر، وهو 

ما ال يجب أن يتاح لخطوط جوية تجارية باألساس، حتى وإن كانت ناقاًل وطنيًا. ومن شواهد هذا النفوذ منُع هيئِة الطريان املدين 

الخطوط اإلماراتية من ترويج عرضها داخل قطر بتخفيض أسعار التذاكر بنسبة %40، مام اضطر األخرية إىل سحب العرض، بل 

وإعادة املال إىل من اشرتى التذاكر بالفعل، مام فهم أنه تكريس إلحتكار القطرية.644 ونجد هذا املبدأ يتكرر يف قطاعات أخرى، 

مثل قطاع املواصالت املحتكر من رشكة كروة. وقد أُعلن مؤخرًا عن السامح بدخول رشكة أخرى يف قطاع املواصالت لتخفيف 

الضغط الذي تعاين منه بنية الدولة منذ سنوات، نتيجة الزيادة السكانية املتسارعة. جدير بالذكر أنه حتى هؤالء الالعبون الجدد 

يظلون خاضعني لقواعد اللعبة نفسها من اإلحتكار وإختالط نفوذ املسؤول بالقطاع التجاري. ومع غياب مبدأ تكافؤ الفرص 

وإسترشاء اإلحتكار ليس سهاًل أن تقوم للقطاع الخاص قامئة.

ميزانية الدولة

شهدت ميزانيات دولة قطر املعتمدة تصاعًدا مستمرًا يف السنوات األخرية نتيجة عاملني رئيسني، أولهام الزيادات الكبرية يف عوائد 

النفط والغاز، وثانيهام التوسع الكبري يف جميع املجاالت من مشاريع البنية التحتية واإلستثامر يف التعليم والصحة وغريها من 

املرشوعات. وقد أعلن عن موازنة قدرها 218 مليار ريال قطري للسنة املالية 2014/2015645 تعد األعىل يف تاريخ قطر حتى 

اآلن، مقارنة بـ 210 مليارات ريال عن السنة املالية الفائتة 2013/2014646 والتي كانت األعىل يف حينها. ويبنّي الرسم البياين 

أدناه647 موازنات قطر املعتمدة بني عامي 2008 و2015. وجدير بالذكر أن املوازنات املعلن عنها يف مطلع كل سنة مالية تعتمد 

عىل تقديرات معتدلة ألسعار النفط، هي يف الغالب أقل بكثري من السعر الحقيقي لربميل النفط. فقد بنيت تقديرات الدخل 

واملوازنة لعام 2014-2013 بإعتامد سعر 65 دوالًرا للربميل. وبناًء عىل ذلك، فإن الفوائض املالية املتحققة يف نهاية السنة املالية 

غالبًا ما كانت تفوق املتوقع يف بدايتها.
>http://www.alarab.qa/details.php?artid=165993&issueId=1478< .2012 644  “هل يكرس الطريان املدين احتكار القطرية؟”، صحيفة العرب، 1 يناير

645  ”Emir approves record 225.7 billion Qatari Riyal budget,“ The Peninsula, 31 March, 2014.  
 http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/277900/emir-approves-record-qr225-7bn-budget 

>http://www.cnbcarabia.com/?p=79625< .2013 646  “قطر ترفع اإلنفاق يف موازنة هذا العام %18 إىل 210 مليارات ريال”، يس ان يب يس العربية، 1 أبريل
>http://tinyurl.com/qcbquarterlybulletin< .2013 647  “النرشة اإلحصائية الفصلية”، بنك قطر املركزي، ديسبمر

http://www.alarab.qa/details.php?artid=165993&issueId=1478
http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/277900/emir
http://www.cnbcarabia.com/?p=79625
http://tinyurl.com/qcbquarterlybulletin
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رسم بياين 3.41: موازنة دولة قطر املعتمدة 2015-2008 )مليون ريال قطري(

ويف املقابل، يبنّي الرسم البياين أدناه648 إجاميل اإليرادات املعلن عنها لكل سنة مالية يف مقابل امليزانية للسنة نفسها. وسيالحظ 

القارىء أن دولة قطر حققت فوائض مالية كبرية خالل السنوات املاضية. أما بالنسبة إىل موازنتي 2014-2013 و-2014

2015 فقد قدر الفائض بـ 7.4 مليارات ريال قطري و7.3 مليارات ريال قطري عىل التوايل، بناًء عىل تقدير متحفظ لسعر برميل 

النفط. ومل نقع حتى اآلن عىل الفائض الحقيقي ملوازنة 2014-2013. وبحسب ترصيحات املسؤولني، فإن هذه الفوائض املالية 

يتم إستغاللها لدعم املشاريع اإلستثامرية التي يرشف عليها جهاز قطر لإلستثامر649 ويحرّكها من خالل أذرعه ورشكاته املختلفة. 

والهدف املعلن لكل هذه اإلستثامرات التي تقدر باملليارات هو استغالل فوائض النفط والغاز ملواجهة تقلبات أسعار السوق 

ودعم تنويع اإلقتصاد وتأمني حق األجيال القادمة، ال سيام لحقبة ما بعد النفط والغاز. وقد قّدر معهد صناديق الرثوة السيادية، 

ومقره واشنطن، قيمة األصول التي يديرها صندوق قطر لإلستثامر – تأسس عام 2005 – بحوايل 170 مليار دوالر، ليحل يف 

املركز العارش. يف حني حلّت دولة اإلمارات العربية املتحدة ثانية، واململكة العربية السعودية ثالثة، ودولة الكويت سادسة، من 

حيث قيمة األصول املدارة. هذا يف حني كان املركز األول من نصيب الرنويج التي تدير صندوقًا سياديًا يصّب لصالح نظام التقاعد 

واملعاشات.650 ومن الجدير بالذكر أنه ال يوجد مصدر رسمي يف قطر يحّدد قيمة األصول الحقيقية التي يديرها الجهاز.

رسم بياين 3.42: املالية العامة لدولة قطر

648  املصدر نفسه.
>http://www.qia.qa< .649  “نبذة عن جهاز قطر لإلستثامر”، جهاز قطر لإلستثامر

650  Sovereign Wealth Fund Ranking, Sovereign Wealth Fund Institute, March 2014.  http://www.swfinstitute.org/fund-rankings 

http://www.qia.qa
http://www.swfinstitute.org/fund
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أما الرسوم البيانية651 أدناه فتوضح توزيع اإلنفاق عىل املجاالت املختلفة بني عامي 2011-2013.

رسم بياين 3.43: تركيبة املرصوفات العامة لدولة قطر 2012/2013

أما موازنتا 2014-2013 و2015652-2014 فقد شهدتا إهتامًما أكرب مبشاريع البنى التحتية يف مجايل التعليم والصحة، إضافة إىل 

اإلهتامم الكبري باملشاريع الالزمة للوفاء مبتطلبات بطولة العامل لكرة القدم )فيفا( 2022 والتي فازت قطر بإستضافتها.

رسم بياين 3.44: تركيبة موازنة اإلنفاق العام لدولة قطر )%(

وبشكل ، عام نستطيع أن نختتم هذه الجزئية بأن موازنات دولة قطر مل تشهد يف السنوات الفائتة أي عجز، بل عىل العكس، 

فهي تحقق فائًضا ماليًا سنويًا يُستغل معظمه، بحسب التقارير املنشورة، يف اإلستثامر يف الصندوق السيادي للدولة. وعىل الرغم 

من هذه الفوائض املالية الكبرية خالل السنوات الفائتة، فإن الدين العام لقطر قدر بـ 224 مليار ريال قطري لعام 2012653 و 

زاد بحوايل 13.7 مليار ريال قطري عام 2013. أخريًا، من الجدير بالذكر أنه، وبحسب ترصيحات املسؤولني، فإن حجم املشاريع 

املتوقع تنفيذها خالل السنوات الخمس املقبلة يصل إىل 664 مليار ريال.654

>http://tinyurl.com/qcbquarterlybulletin< .2013 651  “النرشة اإلحصائية الفصلية”، بنك قطر املركزي، ديسبمر
>http://tinyurl.com/alsharq30032014< .2014 ،652  “بوابة الرشق تنرش تفاصيل أكرب موازنة يف تاريخ قطر”، بوابة الرشق، 30 مارس

>http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1793&artid=215453< .2012 653  “89 مليار دوالر حجم ديون القطاع العام القطري”، صحيفة العرب، 8 نوفمرب
>http://tinyurl.com/alsharq30032014< .2014 ،654  “بوابة الرشق تنرش تفاصيل أكرب موازنة يف تاريخ قطر،” بوابة الرشق، 30 مارس

http://tinyurl.com/qcbquarterlybulletin
http://tinyurl.com/alsharq30032014
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1793&artid=215453
http://tinyurl.com/alsharq30032014
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أهم التطورات والصفقات

شهدت اإلستثامرات القطرية عدًدا من اإلستحواذات املهمة عام 2013، وقد بلغت قيمة مجملها 32.33 مليار ريال موزعة عىل 

9 صفقات. يأيت القطاع البنيك عىل رأس هذه الصفقات، ومن أهمها إستحواذ بنك قطر الوطني عىل بنك األهيل سوسيته جرنال 

مرص بقيمة 8.9 مليار ريال.655 كام إستحوذ البنك التجاري القطري عىل حوايل %74 من أسهم بنكAlternatif Bank الرتيك. 

فيام بلغت قيمة صفقات قطاع اإلتصاالت حوايل 10.8 مليار ريال قطري، ليحل ثانيًا بعد صفقات القطاع البنيك. فقد استحوذت 

رشكة Ooredoo لإلتصاالت عىل حصة إضافية يف آسيا سيل العراقية بنسبة %4.1 بقيمة 4.9 مليار ريال، كام إستحوذت عىل 

حصة إضافية تساوي %15 من أسهم رشكة تونيزيانا التونسية لإلتصاالت بقيمة 1314 مليون ريال. أما يف القطاع النفطي، فقد 

إستحوذت قطر للبرتول عىل %15 من أسهم رشكة إي آند يب يف الكونغو، إحدى الوحدات التابعة لرشكة توتال الفرنسية، بقيمة 

5.84 مليار ريال.656

والالفت يف إستحواذات عام 2013 دخول Qatar Foundation Endowment، وهي الذراع اإلقتصادية ملؤسسة قطر، كواحدة 

من أهم الالعبني. وقد متثل هذا األمر يف إستحواذ املؤسسة عىل 37.37 مليون سهم من أسهم البنك األهيل القطري. وقد بلغت 

قيمة تلك الصفقة نحو 615 مليون دوالر، لتمثل 7.33% من إجاميل قيمة اإلستحواذات يف قطر. هذا إضافة إىل اإلستحواذ عىل 

حوايل %5 من أسهم عمالق اإلتصاالت الهندي Bharti Airtel Ltd  بقيمة 1.26 مليار دوالر.657 ومن املعلوم أن مؤسسة قطر 

جهة غري ربحية تعنى، بالدرجة األوىل، بالتعليم والبحث العلمي، وهي أسست وأرشفت عىل املدينة التعليمية التي تضم 8 فروع 

لجامعات عاملية، إضافة إىل عدد من الكليات والربامج املحلية. لذا فإن تأسيسQatar Foundation Endowment لتكون الذراع 

اإلقتصادية ملؤسسة قطر ذات الطبيعة غري الربحية، ودخولها بقوة يف عامل اإلستثامر، قد يعد مؤرًشا عىل رغبة الحكومة يف قطر يف 

دفع املؤسسة لتحقق نوًعا من اإلكتفاء الذايت املايل، ال سيام أن املؤسسة ظلت لسنوات، وال تزال، تعتمد يف موازناتها عىل أموال 

الدولة. إال أن هذه املوازنة ليست متاحة للرصد والتدقيق، وبالتايل يصعب التكهن بها، وإن كانت حتى اليوم، وبالنظر إىل املشاريع 

املوجودة عىل األرض فعاًل، تقدر باملليارات. ونالحظ أن هذا الحديث عن رضورة تحقيق درجة من درجات اإلكتفاء الذايت، بعيًدا 

عن ريع النفط والغاز، يف بعض املؤسسات شبه الحكومية قد طال أيًضا – عىل األقل بحسب الترصيحات – هيئة املتاحف التي 

أعلن عام 2013 عن تحويلها إىل مؤسسة خاصة ذات نفع عام. والهيئة، بدورها، يُفرتض أن تلعب دوًرا ثقافيًا يف الحيز العام 

املحيل، وهي سّجلت حضوًرا دوليًا كبريًا. إال أن عدم الشفافية يف اإلعالن عن املرصوفات الحقيقية لهيئة املتاحف فتح الباب عىل 

مرصاعيه أمام التكهنات عن األرقام واملبالغ التي يظن بعض املعرتضني عىل أدائها أنها غري مربرة. وقد طالعتنا الصحف الرسمية 

>http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=428693&date=01012014< .2014 ،655  “قطر صائدة الصفقات حققت إستحواذات بـ 9 مليارات دوالر لعام 2013”، صحيفة النهار، 1 يناير
>http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=2214&artid=276111< .2013 656  “9 مليارات دوالر إستحواذات قطرية بالعامل 2013”، صحيفة العرب، 31 ديسمرب

657  ”Bharti to sell 5 percent stake to Qatar Foundation Endowment for $1.26 billion,“ Reuters, 3 May, 2013.  
 http://in.reuters.com/article/2013/05/03/bharti-airtel-qatar-foundation-idINDEE94201820130503 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=428693&date=01012014
http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=2214&artid=276111
http://in.reuters.com/article/2013/05/03/bharti
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بخرب فحواه أن مرشوع سوق واقف 2 املزمع إفتتاحه عىل شاطئ منطقة الوكرة، جنويب قطر ستؤول ملكيته وريعه إىل الهيئة 

بهدف متويل أنشطتها مستقباًل من خالل هذا الريع وغريه من اإلستثامرات التي تنوي القيام بها. وجدير بالذكر أن هذا الخرب قد 

جاء بعد موجة من اإلنتقادات، من قبل بعض الصحفيني املحليني وقطاع كبري من املغردين عىل تويرت، لبعض املسائل اإلدارية 

واملبادرات يف هيئة متاحف قطر.

ويف ديسمرب 2013، أعلن عن إنتهاء التحضريات إلدراج رشكة مسيعيد للبرتوكيامويات القابضة يف بورصة قطر. وقد تم بالفعل 

طرحها بعد ذلك. ويذكر أن الرشكة تأسست يف مايو 2013 برأس مال يقدر بـ 12 مليار قطري بهدف إنشاء ومتلك وإدارة األسهم 

واألصول يف الرشكات التي متارس جميع أنواع التحويل أو التصنيع للبرتوكيامويات.658 وقد صدر القرار األمريي بطرح أسهم الرشكة 

لإلكتتاب بني القطريني فقط، وبنصيب متساٍو للجميع. وكان الهدف املعلن هو تعميم ثقافة اإلدخار بني املواطنني ودعمهم ملواجهة 

تحديات املستقبل.

من ناحية أخرى، أطلقت قطر، بنجاح، أول قمر إصطناعي لها وهو )سهيل 1( يف أغسطس 2013، بعد 3 سنوات من بدء العمل 

فيه.659 أما يف ما يتعلق باملرشوعات الكربى، فعىل صعيد املواصالت ال يزال العمل عىل املرشوعات الثالث الكربى قامًئا، وهي شبكة 

املرتو ومطار حمد الدويل وامليناء الجديد. وجدير بالذكر أن تاريخ إفتتاح مطار حمد الدويل – أبريل 2013 – والذي أعلن عنه 

مراًرا يف الصحف املحلية قد تأجل بسبب عدم جاهزية املطار،660 وهي ليست املرة األوىل التي يتم فيها التأجيل.661 وآخر تاريخ 

معلن إلفتتاح املطار هو نهاية مايو 2014. أما يف القطاع الصحي، فال يزال العمل قامئًا إلفتتاح مستشفى ومركز بحوث السدرة، 

كام أن هناك خطة إلنشاء 19 مركزًا صحيًا لتغطية املناطق املختلفة يف الدولة، وقد تم بالفعل البدء يف 6 منها.662

كذلك تجدر اإلشارة إىل ما يسمى بـ »مدينة الطاقة« يف قطر. وهذه بعض املعلومات القليلة املتوافرة عن هذا املرشوع. فاملدينة، 

بحسب املعلن، عنه ستمثّل مركز أعامل ونقطة إلتقاء للرشكات يف القطاعات املختلفة، وستوفر لها املساحة والخدمات اللوجستية 

والفندقية لتسهيل عملها. ويتوقع أن تبلغ تكلفة املرشوع حوايل 3 مليارات دوالر. وقد تم بالفعل اإلنتهاء من حوايل %95 من 

مشاريع البنية التحتية للمرشوع الذي يتخذ من مدينة لوسيل مقرًا له.663 ومدينة لوسيل هذه هي مدينة سكنية ضخمة تعمل عىل 

إنشائها رشكة الديار القطرية للعقارات، وتبلغ مساحتها 38 كيلومرتًا مربًعا، وتضم 4 جزر و19 منطقة تجارية وسكنية وترفيهية، 

وتستوعب حوايل 200 ألف ساكن و170 ألف موظف و80 ألف زائر، وستشتمل عىل 22 فندقًا.664 وقد إكتملت نسبة كبرية من 

بناها التحتية بحسب الترصيحات. وقد طرحت بعض األرايض للبيع فعاًل.665

>http://www.raya.com/news/pages/c81d05d8-0eb3-4f21-8f89-9d71bf968377< .2014 ،658  “تداول أسهم “مسيعيد للبرتوكيامويات القابضة” يف البورصة األسبوع املقبل”، صحيفة الراية، 18 فرباير
>http://tinyurl.com/aljazeera30082013< .2013 659  “سهيل واحد أول قمر إصطناعي قطري”، الجزيرة.نت، 30 أغسطس

>http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2108&artid=260706< .2013 660  “‘ليندنر ديبا‘ ترفع دعوى تعويض دولية ضد املطار الجديد”، صحيفة العرب، 17 سبتمرب
>http://tinyurl.com/mohdhilal< .”661  محمد الخليفي. “الشفافية ومكافحة الفساد: بني الصورة والواقع حالة قطر

662  ”Qatar’s largest budget estimates 218 billion Qatari Riyal outlay,“ Gulf Times, 31 March, 2014. 
 >http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/386606/qatar%E2%80%99s-largest-budget-estimates-qr218bn-outlay<

>http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=2107&artid=260606< .2013 663  “إكتامل أعامل البنية التحتية يف “مدينة الطاقة قطر”،” صحيفة العرب، 16 سبتمرب
>http://www.lusail.com/Arabic/the_vision/Pages/The-city-today.aspx< ”.664  “مدينة الوسيل اليوم

>http://tinyurl.com/lusail2014< .2014 665  “مدينة لوسيل تبدأ يف إستقبال سكانها،” بوابة الرشق، 11 فرباير

http://www.raya.com/news/pages/c81d05d8
http://tinyurl.com/aljazeera30082013
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2108&artid=260706
http://tinyurl.com/mohdhilal
http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/386606/qatar
http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=2107&artid=260606
http://www.lusail.com/Arabic/the_vision/Pages/The-city-today.aspx
http://tinyurl.com/lusail2014
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 .)Qatar’s Economic Zones Company )EZCأيًضا، جدير بالذكر أن قطر تعد حاليًا لبناء 3 مناطق إقتصادية ترشف عليها

وقد تأسست الرشكة تحت وزارة التجارة واإلقتصاد عام 2011، وهي - بحسب ترصيحات مديرها التنفيذي - تعد ذراع جهاز قطر 

لإلستثامر للمشاريع الصغرية واملتوسطة.666 ولكن، ال تكاد تتوفر أي معلومات إضافية عن هذه املناطق اإلقتصادية.

ويف ما يتعلق بقطاع السياحة، فهو يعّد من القطاعات التي نالت إهتامًما وافرًا عام 2014-2013. فقد نشط، بشكل ملحوظ، 

دور هيئة السياحة، وهي الجهة الرسمية املنوط بها تنظيم هذا القطاع الذي يسهم حاليًا بحوايل %2.6 من الناتج اإلجاميل 

املحيل. وبحسب اإلسرتاتيجية التي ُدشنت يف  فرباير 2014، يُراد لهذا القطاع أن يسهم بحوايل %5.1 من الناتج اإلجاميل املحيل 

بحلول 2030. وتشمل الرؤية إستقطاب حوايل 7 ماليني سائح من جميع أنحاء العامل بحلول العام نفسه. وبالفعل، إفتتحت هيئة 

السياحة مكتبني سياحيني يف لندن وباريس، وتخطّط إلفتتاح 8 مكاتب أخرى يف عدد من األسواق الرئيسية مستقباًل إلستقطاب 

مزيد من السياح.667

ختاًما، مام ال شك فيه أن الكثري من املشاريع اإلقتصادية القطرية أصبح محط أنظار املنطقة والعامل، مبا يف ذلك اإلستعدادات لكأس 

العامل واملطار الجديد واإلستثامرات الخارجية وغريها الكثري. ولكن، ال تزال هناك عالمات إستفهام كبرية حول جدوى وإستدامة هذه 

املشاريع إقتصاديًا لو تم متويلها ذاتيًا وُسحب الدعم الرسمي. إضافة إىل ذلك، هناك تساؤالت جدية حول جدوى هذه املشاريع 

من الناحية التنموية، ال سيام أنها نادًرا ما توظف العاملة املواطنة، وتسبب عبئًا عىل امليزانية العامة. وعىل الرغم من أن امليزانية 

العامة قد تكون ذات فوائض حاليًا، وعىل املستقبل القصري املدى، إال أنه ليس معلوًما إستدامة هذا النموذج عىل املديني املتوسط 

والبعيد.

666  ”Economic zones to improve ease of business in Qatar and support client investment,“ The Edge, 17 April, 2014.  http://www.theedge.me/economic-zones-to-improve-ease-of-
business-in-qatar-and-support-client-investment/ 

>http://tinyurl.com/ku8eagx< .2014 667  “تدشني إسرتاتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030،” صحيفة الراية، 25 فرباير

http://www.theedge.me/economic
http://tinyurl.com/ku8eagx
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3.11 التطورات االقتصادية في الكويت

مقدمة

واجهت الكويت، يف 2013، صعوبات يف امليزانية العامة التي يعتمد عليها إقتصاد الدولة بشكل  رئييس. فقد تراجعت اإليرادات 

العامة نتيجة تراجع الصادرات النفطية التي تشكل %94 من عائدات الدولة، مع إرتفاع مزمن للمرصوفات العامة. وتشري حركة 

امليزانية إىل أخطار محدقة يف املستقبل القريب، قد يكون أكربها أزمة اإلسكان التي تتفاقم بشكل  مقلق. إذ إنخفضت نسبة 

ماليك السكن الخاص بنحو %8.36- يف العقد األخري،668 بينام إرتفعت نسبة الطلب عىل الوحدات السكنية نحو %47.6 يف املدة 

نفسها.669 وتوازي هذه األزمة أزمة أخرى تتمثل يف إرتفاع حجم الدعم الحكومي لتغطية دعم السلع والوقود والطاقة، والذي 

يتوقع أن يبلغ حجمه أكرث من 5.06 مليار دينار كويتي.670 ويف املقابل، توقّع صندوق النقد الدويل أن يصل حجم الدعم الحكومي 

للسنة املالية 2013/2014 إىل 7.4 مليار دينار كويتي، أي نحو %34 من املرصوفات العامة ونحو %21 من اإليرادات العامة.671

الناتج المحلي اإلجمالي ونسب نموه

بناًء عىل آخر اإلحصائيات املتوفرة من اإلدارة املركزية لإلحصاء يف دولة الكويت، بلغ الناتج املحيل اإلسمي لسنة 2012 نحو 

51.3 مليار دينار كويتي، مرتفًعا بنسبة %15.7 عن عام 2011 الذي بلغ حجمه 44.3 مليار دينار. ولكن باملقارنة مع نسبة 

منو الناتج املحيل لسنة 2011 )%28.9(، تراجعت نسبة النمو لسنة 2012 بنحو %45.7- نتيجة إستقرار أسعار النفط للسنة 

املعنية، إضافة إىل إستقرار مستوى اإلنتاج النفطي اليومي.672 أما الناتج املحيل الحقيقي، فلم تنرش البيانات لسنة 2012 من قبل 

املؤسسات الرسمية للدولة حتى وقت كتابة هذه السطور. ولكن، بحسب تحليالت صندوق النقد الدويل، بلغ منو الناتج املحيل 

الحقيقي لسنة 2012 نحو %6.2، بينام بلغت تقديرات النمو لسنة 2013 نحو %0.8 أي بإنخفاض نسبته %87.1- عن السنة 

السابقة.673

>http://www.youtube.com/watch?v=D2iaJj18--w< .2014 668  “مؤمتر الكويت لإلسكان،” 10 مارس
669  املصدر نفسه.

>http://www.alarab.co.uk/?id=19581< .2014 670  “الكويت تبدأ إجراءات خفض الدعم الحكومي الباذخ”، العرب، 7 أبريل
>http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13336.pdf< .2013 جدول 1، صندوق النقد الدويل، نوفمرب ”Kuwait: 2013 Article IV Consultation”671  تقرير

>http://tinyurl.com/pyrh6yf< .672  “جدول 48: الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية”، النرشة اإلحصائية الفصلية، أكتوبر- ديسمرب 2013. بنك الكويت املركزي
>http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13336.pdf< .2013 جدول 1، صندوق النقد الدويل، نوفمرب  ”Kuwait: 2013 Article IV Consultation”673  تقرير

http://www.youtube.com/watch?v=D2iaJj18--w
http://www.alarab.co.uk/?id=19581
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13336.pdf
http://tinyurl.com/pyrh6yf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13336.pdf
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القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي اإلجمالي

تشري آخر بيانات الحسابات القومية إىل انخفاض يف حصص أغلبية القطاعات غري النفطية من الناتج املحيل اإلجاميل يف 2012، 

حيث بلغ إجاميل الناتج املحيل غري النفطي 20.9 مليار دينار كويتي باألسعار الجارية، أي بنسبة حوايل %39.4 من إجاميل الناتج 

املحيل. وشهد قطاع الكهرباء والغاز واملاء، وقطاع العقارات، أكرب إنخفاض من حصة الناتج املحيل بنسبة %12.32- و 11.19%- 

عىل التوايل. وقد إنعكست هذه اإلنخفاضات أيًضا يف قطاعات أخرى مثل التشييد )%9.2-( وقطاع النقل والتخزين واملواصالت 

)%9.4-(.674 وتدل هذه املؤرشات إىل تذبذب يف مسار تنمية البنية التحتية واألزمة اإلسكانية، حيث أن هذه القطاعات هي من 

مكّونات البنية التحتية التي تحتاج الدولة إىل تطويرها. 

يف املقابل، شهد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يتضمن قطاع صناعة املنتجات املكررة، أكرب نسبة منو من الناتج املحيل اإلجاميل، 

حيث بلغ حجم القطاع 2.8 مليار دينار كويتي يف 2012. وإرتفعت نسبة الحصة من %5.1 يف 2011 إىل %5.37 يف 2012، 

أي منو بنسبة %5.29 نتيجة تراجع حصص القطاعات األخرى من الناتج املحيل اإلجاميل.675 وعىل الرغم من تحسن أداء قطاع 

الصناعات التحويلية نسبيًا، إال أن القطاع النفطي ال يزال يسيطر عىل أكرب حصة من الناتج املحيل. فقد بلغت نسبة قطاع النفط 

والغاز من الناتج املحيل اإلجاميل %62.6 عام 2012، بينام كانت نسبة قطاع النفط والغاز من الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار 

الجارية %60.6 عام 2011. وتشري هذه النسب إىل منو يف اإلعتامد عىل القطاع النفطي بنسبة %3.2 يف 676.2012

رسم بياين 3.45: الناتج املحيل اإلجاميل يف الكويت باألسعار الجارية حسب القطاعات 2012

674  املصدر نفسه.

675  املصدر نفسه.
676  املصدر نفسه. 
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التجارة الخارجية وتحويالت العاملين

تشري بيانات النرشة اإلحصائية من بنك الكويت املركزي إىل أن حجم إجاميل صادرات دولة الكويت بلغ 32.6 مليار دينار كويتي 

لسنة 2013، بإنخفاض 2-% عن العام السابق. ويرجع السبب الرئيس لهذا اإلنخفاض إىل تدين الصادرات النفطية بنسبة 2.7%-، 

حيث بلغ حجمها 30.8 مليار دينار كويتي، نتيجة تراجع أسعار النفط الدولية عن العام الذي سبقه. يف املقابل، بلغ حجم 

الصادرات غري النفطية لسنة 2013 نحو 1.9 مليار دينار كويتي، حيث منت بنسبة %10.7 عن العام السابق، مام قلل من تراجع 

مستوى إجاميل صادرات الدولة. وتشري البيانات إىل أن تركيبة الصادرات تشكل خطورة عىل إستدامة دخل الدولة، بسبب اإلعتامد 

شبه املطلق عىل الصادرات النفطية، مام يضع امليزانية العامة وامليزان التجاري للدولة تحت رحمة تقلبات أسعار النفط الدولية، 

وبالتايل ال يوجد عازل ليخفف أي صدمة إقتصادية يف املستقبل ضد أي تقلبات محتملة يف السوق العاملي.677

رسم بياين 3.46: صادرات دولة الكويت باألسعار الجارية 2013

وبلغ حجم إجاميل واردات الدولة لسنة 2013 نحو 8.3 مليار دينار كويتي، حيث منت بنسبة %9.3 عن السنة السابقة. ووصل 

امليزان التجاري لسنة 2013 إىل 24.3 مليار دينار كويتي، حيث تراجع ألول مرة بعد األزمة العاملية بنسبة %5.3- نتيجة لرتاجع 

الصادرات النفطية.678

أما تحويالت العاملني، فقد وصل إجاميل املبلغ حتى الربع الثالث لسنة 2013 إىل 3.3 مليار دينار كويتي،679 بنسبة منو %2.6 عن 

السنة املاضية.680 لكن عىل الرغم من زيادة تحويالت العاملني اإلجاملية إىل الخارج، تراجع منو معدل التحويالت الفردية للعامل 

الوافد بنحو %5.5-. لذا نرى أن هناك زيادة يف نسبة أجور العاملني التي يستقطبها اإلقتصاد املحيل، عىل الرغم من تراجع معدل 

>http://tinyurl.com/njuuz6u< .677  “جدول 35: ملخص التجارة الخارجية”، النرشة اإلحصائية الفصلية، أكتوبر- ديسمرب 2013، بنك الكويت املركزي
>http://tinyurl.com/pyrh6yf< .678  “جدول 48: الناتج املحيل اإلجاميل باألسعار الجارية”، النرشة اإلحصائية الفصلية، أكتوبر- ديسمرب 2013. بنك الكويت املركزي

>http://tinyurl.com/ndsgmf7< .679  “جدول 1-47: ميزان مدفوعات دولة الكويت”، النرشة اإلحصائية الفصلية، أكتوبر- ديسمرب 2013. بنك الكويت املركزي
>http://tinyurl.com/nu45x8m< .680  “جدول 1-47: ميزان مدفوعات دولة الكويت”، النرشة اإلحصائية الفصلية، يناير- مارس 2013. بنك الكويت املركزي

http://tinyurl.com/njuuz6u
http://tinyurl.com/pyrh6yf
http://tinyurl.com/ndsgmf7
http://tinyurl.com/nu45x8m
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نسبة التضخم، الذي بلغ %2.7 يف 2013 يف مقابل نسبة %3.2 عام 2012 بحسب تقديرات صندوق النقد الدويل.681

اإلستثمارات الخارجية

بناء عىل آخر بيانات ملؤسسة الصناديق السيادية )Sovereign Wealth Fund Institute(، التي تتابع تحركات إستثامرات 

الصناديق السيادية حول العامل، بلغ حجم صندوق الكويت السيادي الذي ترشف عليه الهيئة العامة لإلستثامر 410 مليارات دوالر 

أمرييك يف مارس 2014، مبا يجعله سادس أكرب صندوق سيادي يف العامل، علاًم أن كل إيرادات الصندوق وأرباحه يعاد إستثامرها يف 

الصندوق682

ومن أهم تطورات صندوق الكويت السيادي أنه جعل الكويت أكرب مستثمر يف سوق الصني لألوراق املالية بقيمة 2.5 مليار دوالر 

أمرييك يف 683.2014 بينام وقّع ذراع الكويت اإلستثامري، الهيئة العامة لإلستثامر عرب رشكة أجيال، باملشاركة مع الصناديق السيادية 

السعودية والقطرية واإلماراتية، إتفاقية إستثامرية متساوية الحصص مع املغرب مببلغ قدره 400 مليون يورو من كل صندوق 

سيادي، سيخصص %40 منها ملرشوع ميناء الدار البيضاء.684 ووقّعت الهيئة العامة لإلستثامر أيًضا إتفاقية إستثامرية مع إيطاليا 

لإلستثامر يف صندوق إيطاليا اإلسرتاتيجي مببلغ قدره 500 مليون يورو، بهدف تعزيز العالقات اإلقتصادية املتبادلة.685

تستمد هذه املعلومات من مصادر إخبارية ثانوية، إذ أن البيانات الرسمية عن حجم الصندوق ال تنرش من قبل مديرو الصندوق 

السيادي منذ صدور قانون )47( لسنة 1982 حيث املادة )8( تنص »... وال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة... اإلدالء ببيانات أو 

مبعلومات عن أعاملهم أو أوضاع األموال املستثمرة إال بإذن كتايب من رئيس مجلس اإلدارة. ويستمر هذا الحظر حتى بعد إنقطاع 

صلة الشخص بأعامل الهيئة«. وابتداًء من ميزانية الدولة 2012/2013 إرتفعت نسبة اإلستقطاع من اإليرادات العامة من 10% 

إىل %25 لصالح صندوق األجيال القادمة.686

681  Inflation rate, end of year consumer prices, World Economic Outlook, IMF Data Mapper, April 2014. <http://tinyurl.com/imfkuwaitinflation2013>
682  Sovereign Wealth Fund Ranking, Sovereign Wealth Fund Institute, March 2014. <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/>
683  ”Kuwait becomes top foreign investor in the China RMB Market,“ KUNA, 22 January, 2014.  http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2356947&language=en 

>http://tinyurl.com/o4r2wu5< .2014 684  “صندوق “أجيال” يستثمر 400 مليون يورو يف مرشوع ”وصال كابيتال” باملغرب”، الجريدة، 3 أبريل
685  ”Italy and the Gulf states reinforce economic ties,“ Sovereign Wealth Fund Institute, February 4, 2014. 
 http://www.swfinstitute.org/swf-article/italy-and-the-gulf-states-reinforce-economic-ties-56363/ 

>http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/17/238595.html< .2012 686  “الكويت تستقطع %25 من اإليرادات لـ”األجيال القادمة”، العربية، 17 سبتمرب

http://tinyurl.com/imfkuwaitinflation2013
http://www.swfinstitute.org/fund
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2356947&language=en
http://tinyurl.com/o4r2wu5
http://www.swfinstitute.org/swf-article/italy
http://www.alarabiya.net/articles/2012/09/17/238595.html
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القطاع النفطي

بلغ حجم إنتاج النفط يف الكويت لعام 2013 نحو 2.922 مليون برميل يف اليوم، مرتاجًعا بنسبة 2-% عن العام السابق،687 بينام 

وصل متوسط سعر برميل نفط الكويت لسنة 2013 إىل 105.1دوالر،688 بإنخفاض قدره نحو %3.5- عن سنة 689.2012

وإبتداء من أبريل 2012، بدأت منظمة أوبك يف نرش بيانات اإلنتاج النفطي من مصدرين: مصدر ثانوي يتكّون من أخصائيني 

يف مجال النفط والطاقة، واملصدر الرسمي من الدولة املنتجة.690 وما يظهره التباين يف األرقام من املصدرين هو أن اإلحصائيات 

الرسمية غالبًا ما تضّخم حجم اإلنتاج اليومي، عىل عكس املصادر الثانوية. فبالنسبة للكويت، وبحسب املصادر الثانوية، وصل 

حجم اإلنتاج اليومي للنفط الخام يف 2013 إىل 2.822 مليون برميل، بينام أعلن املصدر الرسمي من الدولة عن إنتاج يومي مبقدار 

2.922 مليون برميل يف 2013، أي بزيادة 100,000 برميل عن املصادر الثانوية.691 وهذا التفاوت يف األرقام يثري التساؤالت حول 

أمور قياس إيرادات الدولة، مبا أن القطاع النفطي يشكل %94 من إيرادات الدولة وأكرث من %60 من الناتج املحيل اإلجاميل.

القطاع الخاص

قد يكون أحد أهم التطورات التي شهدها القطاع الخاص الكويتي هو نرش وزارة التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات 

الجديد يف سبتمرب 692،2013 وتضّمنت إجراء تعديالت عىل نظام الرشكات الخاصة وإضافة قوانني جديدة. وكان الهدف املعلن من 

الالئحة املساهمة يف تنظيم القطاع الخاص وتطوير قدراته. وأهم خصائص القانون التجاري الجديد يتعلق بحوكمة الرشكات العامة 

املساهمة، حيث تنص املادة 214 عىل فصل مجلس إدارة الرشكة عن إدارتها التنفيذية، وأنه ال يجوز ألي رئيس مجلس إدارة أن 

يكون الرئيس التنفيذي للرشكة نفسها، وأمهلت هيئة سوق املال الرشكات حتى نهاية 2014 لتعديل وضعها الحايل.693

يف قطاع البنوك، إستلم عصام الصقر منصب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني بعد إبراهيم دبدوب،694 الذي كان الرئيس 

التنفيذي لثالثة عقود. وقد أشار الصقر إىل أن اسرتاتيجية البنك املستقبلية هي التوسع يف القطاع املرصيف اإلسالمي يف املنطقة، 

وأوضح أن التوسع يف هذا القطاع بدأ عن طريق إستحواذ %58.4 من بنك بوبيان اإلسالمي، الذي ساهم يف زيادة ربحية مجموعة 

الوطني.695 كام أعلن البنك التجاري الكويتي موافقة مجلس اإلدارة عىل خطة تحويل البنك من مرصف تقليدي إىل مرصف إسالمي 

بالكامل.696 ويبدو أن هناك توجًها لدى البنوك الكويتية إىل النظام املرصيف اإلسالمي، حيث أعلن البنك التجاري سيجعل %60 من 

البنوك الكويتية نظامها إسالمي.

>http://tinyurl.com/p5bydv6< .687  “تقرير سوق النفط الشهري”، مارس 2014. ص 57. منظمة أوبك
>http://tinyurl.com/pz6yhaf< .688  “نرشة أوبك الشهرية”، يناير 2014. ص 61. منظمة أوبك

>http://tinyurl.com/q74p5j6< .689  “النرشة السنوية 2013”، يناير 2014. منظمة أوبك
 OPEC clouds the issue of oil production.“ Financial Times, April 13, 2012.  http://tinyurl.com/pt4hhma“  690

>http://tinyurl.com/pz6yhaf< .691  “نرشة أوبك الشهرية”، يناير 2014. ص 61. منظمة أوبك
>http://www.moci.gov.kw/StaticShow.aspx?id=477< .2013 692  “الالئحة التنفيذية لقانون الرشكات”، وزارة التجارة والصناعة لدولة الكويت، 13 سبتمرب

693  املادة 214 من قانون الرشكات الكويتي الصادر باملرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 واملعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013.
694  ”Sager succeeds Dabdoub as group CEO of Kuwait’s NBK,“ Reuters, 16 February 2014.  http://www.reuters.com/article/2014/02/16/kuwait-nbk-idUSL6N0LL0ES20140216 
695  ”New CEO of Kuwait’s NBK backs bank’s regional strategy,“ Reuters, 10 March 2014.  http://www.reuters.com/article/2014/03/10/kuwait-nbk-idUSL6N0M704I20140310 
696  ”Commercial Bank of Kuwait to convert to Islamic banking,“ Reuters, 3 April 2014.  http://www.reuters.com/article/2014/04/03/islamic-finance-kuwait-

idUSL5N0MV0XN20140403 

http://tinyurl.com/p5bydv6
http://tinyurl.com/pz6yhaf
http://tinyurl.com/q74p5j6
http://tinyurl.com/pt4hhma
http://tinyurl.com/pz6yhaf
http://www.moci.gov.kw/StaticShow.aspx?id=477
http://www.reuters.com/article/2014/02/16/kuwait
http://www.reuters.com/article/2014/03/10/kuwait
http://www.reuters.com/article/2014/04/03/islamic
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المالية العامة: اإليرادات

تشري آخر بيانات حسابات الدولة إىل أن إجاميل حجم اإليرادات حتى الربع الثالث من السنة املالية 14/2013 بلغ 23.6 مليار 

دينار كويتي، مرتاجًعا بنسبة 5%- عن الربع الثالث من العام السابق نتيجة إنخفاض اإليرادات النفطية التي بلغ حجمها 22.1 

مليار دينار كويتي يف 2013 مقارنة بـ 23.7 مليار دينار يف 2012، وذلك بسبب إستقرار أسعار النفط من دون زيادة فعلية يف 

اإلنتاج. وتشري البيانات إىل أن دخل الدولة ال يزال يعتمد عىل اإلنتاج النفطي، حيث تتفاوت حصة اإليرادات النفطية من اإلجاميل 

بني %92 و%95 يف السنوات الخمس األخرية، وهذه النسبة تشكل خطرًا عىل إستدامة حسابات الدولة نظرًا إىل تزايد النفقات 

مقارنة برتاجع الدخل املعتمد عىل أسعار النفط الدولية.

رسم بياين 3.47: تركيبة إيرادات دولة الكويت باألسعار الجارية للربع الثالث 2013/2014

المالية العامة: المصروفات

بلغ مجموع املرصوفات حتى الربع الثالث من السنة املالية 14/2013 نحو 16.25 مليار دينار كويتي، مرتفًعا بنسبة %34 عن 

الربع الثالث من السنة السابقة. وتشري البيانات إىل تصاعد يف املرصوفات بسبب زيادة مستويات اإلنفاق عىل املرتبات واملرصوفات 

التحويلية. فقد أشارت آخر بيانات املالية العامة من البنك املركزي الكويتي إىل زيادة نسبة منو باب املرتبات واملرصوفات التحويلية 

بنحو %45 عن العام السابق، وهذا يشكل خطورة عىل ميزانية الدولة بناء عىل زيادة طلبات التوظيف املتوقعة يف القطاع العام 

يف السنوات املقبلة والتي ال تستطيع الدولة إستيعابها.

رسم بياين 3.48: تركيبة مرصوفات دولة الكويت باألسعار الجارية للربع الثالث 2013/2014
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وبلغ إجاميل فائض ميزانية الدولة حتى الربع الثالث من السنة املالية 14/2013 نحو 7.3 مليار دينار كويتي، منخفًضا نحو 

%42- عن السنة السابقة، وذلك نتيجة زيادة مستوى اإلنفاق %34 بسبب زيادة املوظفني يف القطاع وأجورهم، مع تراجع 

مستوى اإليرادات 5-% بسبب إستمرار اإلعتامد عىل القطاع النفطي الذي بدأت إيراداته يف اإلستقرار مع إستقرار أسعار النفط 

العاملية. وبناء عىل هذه البيانات، وإذا استمرت نسبة الزيادة عىل الوترية نفسها، ومل يتغري مجرى اإليرادات واملرصوفات، يُتوقع أن 

تدخل امليزانية يف عجز فعيل يف السنة املالية 16/2015.

جدول 3.26: إجاميل إيرادات ومرصوفات الدولة حتى الربع الثالث )مليون دينار كويتي(

سوق العمل

بلغ إجاميل عدد العاملني يف القطاع العام697 والقطاع الخاص698699 1,700,414 عامل وعاملة يف 2013، بإرتفاع %9.48 عن العام 

السابق. وشكل العاملون يف القطاع العام %24 من إجاميل القوى العاملة، بينام شكل العاملون الكويتيون %20 من إجاميل القوى 

العاملة يف الكويت يف 2013.

وبلغ إجاميل العاملني يف القطاع الخاص 1,305,862 يف 2013، وشكل الكويتيون %4 منهم، بينام بلغ إجاميل العاملني يف القطاع 

العام الذي يتكون من جميع الوزارات واملؤسسات والهيئات املستقلة، 394,552، كانت نسبة الكويتيني منهم %72. وتشري 

البيانات إىل متركز العاملة الوطنية يف القطاع العام حيث بلغت حصتها %83 من إجاميل العاملة الوطنية يف 2013، بينام بلغت 

حصة العاملة الوطنية يف القطاع العام %80 من إجاميل العاملة الوطنية يف 2012، نتيجة إنخفاض العاملة الوطنية يف القطاع 

الخاص يف 2013 بنحو 8-%.

697  “جدول )1(: العاملون حسب القطاع والجنسية”، الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 30 يونيو http://www.paci.gov.kw/Stats/ministriesEmployee_6_2013.xlsx< .2013< )للعاملني يف القطاع الحكومي فقط(
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.< .جدول )1( تطور وإتجاهات حجم العاملة يف القطاع الحكومي 2012-2008.” إحصاء العاملني بالقطاع الحكومي، ص 13. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت“       

>aspx?ID=13
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.< .698  “جدول )1-1( تطور العاملة الوطنية يف القطاع الخاص 2013-2009.” املالمح األساسية للعاملة الوطنية يف القطاع الخاص، ص 4. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت

>aspx?ID=15
http://www.csb.gov.kw/< .699  “جدول )4( التوزيع العددي والنسبي للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص”، املالمح األساسية للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص، 30 يونيو 2013، ص 9. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت

>Socan_Statistic.aspx?ID=14

http://www.paci.gov.kw/Stats/ministriesEmployee_6_2013.xlsx
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=13
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=13
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=15
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=15
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
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وإستمر اإلعتامد عىل العاملة الوافدة التي ترتكز يف القطاع الخاص. إذ بلغ إجاميل العاملة الوافدة يف الدولة 1,359,002 عامل 

وعاملة يف 700،2013 بنمو قدره نحو %9 عن العام السابق.701 وتشري البيانات إىل أن %48 من العاملة الوافدة يف القطاع الخاص 

ترتكز يف مجال اإلنتاج واملهن املرتبطة به، مثل تشغيل وسائل النقل والعامل العاديني من إجاميل العاملة الوافدة يف الدولة، و21% 

من العاملة يف القطاع الخاص ترتكز يف مجال البيع والخدمات، بينام ترتكّز %10 من العاملة الوافدة يف القطاع الخاص يف مجال 

املهن الفنية والعلمية.702

رسم بياين 3.49: تركيبة العاملني يف القطاع العام والخاص يف الكويت 2012

الخاتمة

مل يطرأ أي تغري جذري عىل أوجه الخلل املزمنة التي تواجه اإلقتصاد الكويتي، والتي تتمثل يف اإلعتامد املطلق عىل القطاع النفطي 

لتحريك اإلقتصاد املحيل ومتويل ميزانية الدولة. وقد تواصل اإلرتفاع التصاعدي يف مرصوفات ميزانية الدولة، يف مقابل تذبذب 

اإليرادات التي تعتمد عىل تقلبات أسعار النفط العاملية، إضافة إىل تواصل اإلعتامد املطلق عىل العاملة الوافدة يف سوق العمل 

املحيل. وقد تكون أهم ظاهرة لهذه املشاكل الهيكلية بروز شبح أزمة اإلسكان التي أصبحت حديث الساعة يف الكويت ويف مقدم 

اإلهتاممات الشعبية. وعىل الرغم من أن هناك شبه إجامع محيل عىل هذه املشاكل وخطورتها، إال أنه ال تبدو يف األفق بوادر برامج 

واضحة وجادة ملواجهة هذه الصعوبات بشكل  جذري، سواء عن طريق خطة إسكانية واضحة املعامل أو فرض رضائب عىل الرشكات 

أو إعادة هيكلة سوق العمل أو غريها. وعىل الرغم من أن العجز يف امليزانية العامة مل يصبح واقًعا بعد، إال أن هذا السيناريو مل يعد 

بعيد املنال يف حال مل يتم تدارك األمر رسيًعا، وال توجد أي دالالت عىل أي تغري منهجي من هذه الناحية يف املدى القريب.

http://www.csb.gov.kw/< .700  “جدول )4( التوزيع العددي والنسبي للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص”، املالمح األساسية للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص، 30 يونيو 2013، ص 9. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت
>Socan_Statistic.aspx?ID=14

       “جدول )1(: العاملون حسب القطاع والجنسية”، الهيئة العامة للمعلومات املدنية، 30 يونيو http://www.paci.gov.kw/Stats/ministriesEmployee_6_2013.xlsx< .2013< )للعاملني يف القطاع الحكومي فقط(
http://www.csb.gov.kw/< .701  “جدول )4( التوزيع العددي والنسبي للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص”، املالمح األساسية للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص، 30 يونيو 2013، ص 9. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت

>Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.< .جدول )1( تطور وإتجاهات حجم العاملة يف القطاع الحكومي 2012-2008”، إحصاء العاملني بالقطاع الحكومي، ص 13. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت“      

>aspx?ID=13
http://www.csb.gov.kw/< .702  “جدول )4( التوزيع العددي والنسبي للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص”، املالمح األساسية للعاملة الوافدة يف القطاع الخاص، 30 يونيو 2013، ص 9. اإلدارة املركزية لإلحصاء، الكويت

>Socan_Statistic.aspx?ID=14

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.paci.gov.kw/Stats/ministriesEmployee_6_2013.xlsx
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=13
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=13
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=14
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4. الخلل األمني

4.1 مقدمة: الخلل األمني بين إستمرارية الحماية العسكرية الغربية ومواكبة 
التغييرات في الساحة العربية

تتّكل دول مجلس التعاون الخليجي عىل دول غربية لحاميتها أمنيًا عسكريًا بشكل شبه مطلق، األمر الذي نعتربه خلاًل أمنيًا 

يضاهي أوجه الخلل األخرى التي تعاين منها هذه الدول. وقد ركّزنا يف اإلصدار السابق عىل تبيان طبيعة هذا الخلل من ناحية 

الوجود العسكري الغريب يف دول مجلس التعاون،703 ونكتفي يف هذه املقدمة بإعادة رسد أهم املعلومات املتعلقة بالتواجد 

العسكري األجنبي يف دول املجلس من حيث نوعية هذه القوات نظرًا إىل عدم وجود تغيريات تُذكر. ففي ما يتعلق بعدد القوات 

العسكرية األجنبية، ال تزال أعدادها تقارب الثالثني ألًفا )29,500( متثل القوات األمريكية القسم األكرب منها، إضافة إىل نحو 

22,000 عنرص عسكري أمرييك يقومون بدوريات أمنية يف مياه الخليج، مام يعني أن مجمل القوات األجنبية املوجودة يف املنطقة 

يفوق 50,000. ولكن عىل الرغم من وجود هذه األعداد الكبرية من القوات األجنبية يف أرايض دول املجلس ومياهها، إال أنها 

تزال تُعد من أعىل الدول إنفاقًا عىل التسلح العسكري. كام يبني الرسم أن مجموع إنفاق دول املجلس يفوق اإلنفاق العسكري يف 

اململكة املتحدة وإرسائيل مًعا.

كل هذه األرقام تدل عىل "الثابت" يف الصعيد األمني. أما بالنسبة إىل ما هو متحّول، فال شك يف أن الوضع األمني والسيايس يف العامل 

العريب قد فرض تغيريات هامة عىل سياسات دول املجلس داخليًا وخارجيًا. ولعل من أهم التطورات عىل الصعيد اإلقليمي هي 

أحداث مرص، التي تراقبها سلطات دول املجلس وشعوبها عن كثب بإعتبارها من أكرث الدول العربية تأثريًا يف الساحة اإلقليمية.

وقد إنشغلت حكومات دول املجلس بامللف املرصي بإهتامم بالغ منذ عام 2011، نظرًا إىل إنعكاس ما يجري عىل الساحة 

السياسية املرصية عىل الساحة الخليجية من حراك شعبي وإنتخابات رئاسية غري معهودة وحمالت أمنية يؤيدها البعض ويعارضها 

البعض اآلخر. وحتّم كل هذا أن تنتهج بعض دول املجلس سياسة فاعلة تجاه األزمة السياسية املرصية، فيدعم فريق من دول 

املجلس، وعىل رأسهم السعودية، املؤسسة العسكرية املرصية، يف حني تذهب قطر إىل مساندة منظمة اإلخوان املسلمني. تكررت 

الصدامات الخليجية - الخليجية بعد إطاحة الرئيس السابق محمد مريس من منصبه، فسارعت بعض دول املجلس إىل دعم 

الحكومة اإلنتقالية إقتصاديًا. أما قطر فال تزال تدعم اإلخوان إعالميًا عرب أجهزتها اإلعالمية، وأّدى كل هذا، أخريًا، إىل أزمة دبلوماسية 

703  للمزيد من التفاصيل، راجع النسخة األوىل من هذا اإلصدار: عمر الشهايب )محرر(، الخليج بني الثابت واملتحول )بريوت: منتدى املعارف، 2014(.
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حاّدة بني السعودية واإلمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى. أما داخليًا، فتأهبت السعودية واإلمارات، بشكل خاص، 

لتكرار محتمل، من وجهة صناع القرار، لحراك اإلخوان فيهام. لذلك أصدرت هاتان الدولتان، عىل خلفية أحداث مرص، قرارات أمنية 

جرّمت اإلنتامء إىل جامعة اإلخوان بإعتبارها منظمة "إرهابية".704

ونظرًا إىل أهمية أحداث مرص عىل الوضع األمني يف دول املجلس، فقد تناولنا محددات العالقة الخليجية - املرصية منذ والدة 

الجمهورية املرصية يف 1952 وحتى الفرتة الراهنة. وتطرقنا يف هذا امللف إىل ما يربط الطرفني من عالقات عىل مستوى السلطة 

السياسية وإستثامرات رأس املال وإستقطاب أيد عاملة مرصية إىل دول املجلس، إضافة إىل تاريخ عالقة تنظيم اإلخوان املسلمني 

بدول الخليج، وال سيام اململكة العربية السعودية.

704  للمزيد حول هذا املوضوع، أنظر ملفي املستجدات السياسية يف اإلمارات العربية املتحدة و قطر من هذا اإلصدار.
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4.2 العالقات الخليجية المصرية وتطورات ما بعد اإلنتفاضات العربية: 
اإلنقسامات المتداخلة

 

متثل كل من مرص ودول مجلس التعاون الخليجي مراكز قوى أساسية يف الرشق األوسط واملنطقة العربية. وقد لعب كّل منها أدواًرا 

محورية يف تاريخ املنطقة وتشكيل توازناتها. وعىل الرغم من أن الصالت الدبلوماسية بني الطرفني مل تعرّب دامئًا عن توافق، إال أن 

للعالقة بينهام أبعاًدا ثقافية ودميوغرافية وإقتصادية وثيقة تجعل منها عمًقا إسرتاتيجيًا أساسيًا لهذه الدول ال ميكن تجاوزه عند 

رسم أي سياسة خارجية، أو الحديث عن نظرة تنموية تأخذ البعد اإلقليمي يف اإلعتبار. ويكتسب الحديث عن العالقة بني مرص 

ودول مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة يف هذه املرحلة التاريخية - مرحلة ما بعد اإلنتفاضات العربية - التي جلبت معها 

تغريات جذرية يف املعادلة السياسية سواء عىل مستوى الشؤون املحلية لهذه الدول، أو عىل املحاور والتحالفات السياسية. 

يف هذا القسم سنقوم بإستعراض تحلييل ألبرز التغريات الطارئة عىل العالقة يف هذه املرحلة الحرجة. ولن يقترص إستعراض هذه 

التطورات عىل عرض األحداث فحسب، بل سيهتم بوضعها يف سياقها التاريخي، وبإلقاء الضوء عىل األبعاد اإلقتصادية والدميوغرافية. 

كام لن ينحرص التحليل يف األصعدة الدبلوماسية الرسمية، بل سيبحث يف التفاعل والعالقة بني املؤسسات والحركات اإلجتامعية 

كفاعلني لهم قدر نسبي من اإلستقاللية يف هذه الدول، ونعني بشكل  أسايس املؤسسة العسكرية يف مرص، وحركة اإلخوان املسلمني 

كالعب أسايس يف الظرف السيايس الراهن، وعالقة التحالفات مع هذه األطراف باإلستقطاب يف دوائر الحكم يف دول مجلس التعاون 

الخليجي. 

المحددات السياسية: من الحرب العربية الباردة إلى محور "اإلعتدال"

منذ نشأة الجمهورية يف مرص وحتى إنتفاضة الخامس والعرشين من يناير، ميكن تتبع العالقات املرصية الخليجية من خالل متييز 

أربع مراحل متداخلة تذبذبت بني التوتر والتحالف. أوىل هذه املراحل إصطبغت مبناخ الحرب الباردة وتحالفاتها يف خمسينيات 

وستينيات القرن املنرصم عندما مرت العالقات السعودية - املرصية بأشد مراحل توترها، وبلغت ذروتها يف حرب الوكالة التي 

خاضتها الدولتان يف النزاع األهيل اليمني.705 وجاء هذا التوتر يف ظل عالقات عربية - عربية معقدة يف تلك املرحلة، حيث متدد 

الرصاع عىل النفوذ يف الفضاء العريب املفتوح بشكل جعل السياسات الخارجية للدول ال تتعلق مبصالح خارجية فحسب، بل متس 

الشؤون الداخلية بشكل  مبارش، يف خضم تنافس أيديولوجي حاد.706 فبعد إنهيار النظام املليك إثر ثورة الضباط األحرار يف مرص عام 

1952، أخذ النظام املرصي بقيادة جامل عبد النارص يلعب دوًرا أكرب يف املنطقة، وإنتقلت السعودية من كونها حليًفا ضمنيًا ملرص 
705 ) Malcolm Kerr, The Arab Cold War 1958-1967 )Oxford, UK: Oxford University Press, 1967
706 ) Michael Barnett, Dialogues in Arab Politics )New York: Columbia University Press, 1998(
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داخل الجامعة العربية إىل منافس يعارض املرشوع الوحدوي ملرص الجديدة آنذاك.707 واألمر نفسه إنعكس عىل العالقة املرصية - 

العامنية التي تشكلت يف إطار املواجهة بني الوجود الربيطاين واملرشوع املعادي لإلستعامر، وهو ما يتضح يف التأييد العامين الرسمي 

للعدوان الثاليث عىل مرص، وبلغ أوجه يف الدعم املرصي غري املبارش للثورة يف ظفار عام 1965 والسنوات التي تلتها.708

غري أن سمة التوتر والتنافس الحاد يف هذه الفرتة )1952 – 1967( مل تطَغ عىل عالقات مرص مع بقية إمارات الخليج. ففي حني 

كانت اإلمارات العربية )التي مل تكن متحدة آنذاك( وقطر والبحرين، طيلة الخمسينيات والستينيات، تحت الحامية الربيطانية 

املبارشة، متتعت الكويت ومرص بعالقة مستقرة؛ حيث شاركت مرص بشكل  أسايس يف قوات حفظ السالم العربية التي أرسلت إىل 

الكويت يف مطلع الستينيات لتبديد التهديد العراقي آنذاك.709

ويف مطلع السبعينيات، دخلت العالقات الخليجية - املرصية مرحلة جديدة )1977-1967( إتسمت باإلنفتاح والتعاون. فشهدت 

العالقات بني السعودية ومرص بداية إنفراجها يف قمة الخرطوم التي تلت هزمية 1967 )النكسة(، وإنتقلت من كونها انفراًجا 

وتحسًنا نسبيًا إىل ما ميكن وصفه بالتحالف يف السنوات التي تبعت حرب 1973 مع إرسائيل.710 ميكن إرجاع هذا التغري إىل 

التحوالت يف السياسة الخارجية املرصية كنتيجة مبارشة لحرب األيام الستة. وهذا التحول أخذ شكاًل أكرث وضوًحا وعمًقا مع تويل 

أنور السادات ُسدة الرئاسة يف مرص عام 1970، ومتثل يف إعادة صياغة عالقات مرص مع املحاور العاملية تدريجيًا، من اإلتحاد 

السوفيتي إىل الواليات املتحدة التي بدأت متأل الفراغ الذي خلّفته بريطانيا اإلستعامرية كحليفة جديدة لدول الخليج، وكذلك يف 

املساعي املبارشة إلعادة ترتيب عالقة مرص مع السعودية واألردن.711 هذه املساعي كان مدفوعة، بشكل  جزيئ، بالتدهور الذي 

بدأ يشهده اإلقتصاد املرصي منذ أواخر الستينيات.712 وأمثر التحسن يف العالقة )التي تشمل كل دول الخليج مبا فيها املستقلة 

حديثًا آنذاك، البحرين واإلمارات وقطر( شكاًل من أشكال التعاون العسكري، عالوة عىل تدفق اإلستثامرات واملساعدات اإلقتصادية 

الخليجية إىل مرص.

تلت هذه اإلنفراجة يف العالقات املرحلة الثالثة )1987-1977( التي سادها التوتر النسبي مرة أخرى. كان ذلك يف إطار املقاطعة 

العربية املنسقة ملرص يف قمة بغداد عام 1978 بُعيد عقد السادات معاهدة السالم مع إرسائيل يف كامب ديفيد، حيث إنقطعت 

العالقات رسمياً بني الخليج ومرص.713 وعىل الرغم من وقف املساعدات والتصعيد عىل مستوى الترصيحات الرسمية، مل يصل التوتر 

يف هذه املرحلة إىل الذروة التي بلغها أثناء ما يعرف بالحرب العربية الباردة. فقد تبنت دول الخليج، وعىل رأسها السعودية، 

707 Alan Taylor, The Arab Balance of Power ) NY: Syracuse University Press, 1982(
708 Abdel Razzaq Takriti, Monsoon Revolution: Republicans, Sultans, and Empires in Oman, 1965-1976 ) New York: Oxford University Press, 2013(
709 William Quandi, Saudi Arabia in the 1980 ) Washington, DC: The Brookings Institution, 1981(
710  Barnett, Dialogues in Arab Politics. 
711  Taylor, The Arab Balance of Power. 
712 Gil Feiler, Economic Relations between Egypt and the Gulf Oil States, 1967-2000 ) Bridgton, UK: Sussex Academic Press, 2003(

713  املصدر نفسه.
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تخفيف العقوبات العربية عىل مرص منذ قمة بغداد،714 ومل تنقطع اإلتصاالت غري الرسمية عىل إمتداد فرتة قطع العالقات، حتى 

بوادر عودة العالقة بإعادة مرص إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي منتصف الثامنينيات، وعودة العالقات الرسمية أخريًا يف 715.1987 

ويعزى ذلك إىل أسباب عدة، عىل رأسها الحليف املشرتك هذه املرة - عىل خالف الحال يف خضم الحرب الباردة - أي الواليات 

املتحدة، ومساعدة مرص للجيش العراقي يف الحرب العراقية اإليرانية بتنسيق خليجي،716 إضافة إىل التغري التدريجي يف الخطاب 

الرسمي املرصي مع وصول حسني مبارك إىل الحكم.

املرحلة الرابعة )-1987 2011( شهدت عودة اإلستقرار إىل العالقات الخليجية – املرصية، ورمبا مثلت أشد مراحل هذه الصلة 

متانة. بدأ ذلك مع إعادة إنخراط مرص يف السياسة العربية، وتعّزز بشكل  كبري بعد إنحياز القاهرة إىل التحالف الخليجي والدويل 

ضد الغزو العراقي للكويت يف 717.1991 وقد إنتظمت هذه العالقة يف تحالف إقليمي برعاية الواليات املتحدة يف ما يعرف أحيانًا 

بدول "االعتدال" يف مواجهة ما يُتصور أنه "تهديد إيراين" يف املنطقة. إذ أن تزايد النفوذ اإليراين يف عراق ما بعد اإلحتالل األمرييك، 

وإغتيال رفيق الحريري - حليف كل من السعودية ومرص يف لبنان - دفعا الخليج - ممثاًل بالسعودية بشكل  أسايس - ومرص إىل 

تنسيق أكرب يف ما يتعلق بالسياسة الخارجية.718 وإتضحت هذه املواقف املشرتكة واملنسجمة مع الرؤية األمريكية للمنطقة يف 

املوقف تجاه العدوان اإلرسائييل عىل لبنان عام 2006 وعىل غزة عام 2008. واألخري تضمن مؤرًشا عىل ظهور العب خليجي يتخذ 

مواقف سياسية ال تتفق بالرضورة مع املوقف السعودي يف امللفات اإلقليمية، أال وهي قطر. وكان ذلك جليًا يف القمة الطارئة التي 

عقدت يف الدوحة ملناقشة العدوان عىل غزة والتي قاطعتها كل من السعودية ومرص.719

األبعاد الثقافية واإلقتصادية والديموغرافية

تُعرّب هذه املحطات األربع عن مراحل تطور العالقة بني الخليج ومرص عىل املستوى السيايس والدبلومايس. وعىل الرغم من أن هذا 

املستوى يعد قاعدة أساسية للعالقات بني الطرفني، إال أنه ال ينبغي إختزال هذه العالقات فيه. إذ أن الروابط الثقافية والدميوغرافية 

واإلقتصادية متثل أبعاًدا أساسية، وإن كانت تتفاوت يف إعتامديتها عىل حالة العالقة سياسيًا. وميكننا اإلشارة إىل أن اإلرتباط الثقايف 

يتمظهر يف مشرتكات اللغة والدين، ويشكل بعًدا فعااًل من حيث خلقه لفضاء تأثري يسهل إنتقال األفكار واملنتجات الثقافية، 

وبالتايل التأثري السيايس واأليديولوجي. يضاف إىل ذلك البعد الدميوغرايف، إذ يقيم يف دول الخليج مئات اآلالف من املرصيني، كام 

أن عرشات اآلالف من الخليجيني يقيمون يف مرص أو يرتددون إليها. ورمبا األكرث أهمية، هنا، هو إلقاء نظرة متفحصة عىل البعد 

اإلقتصادي الذي يتفاعل بشكل أسايس مع التطورات السياسية، تأثريًا وتأثرًا، وميثل عاماًل أساسيًا وعميًقا يف العالقة يظهر بشكل  
714  Barnett, Dialogues in Arab Politics.
715  Feiler, Economic Relations between Egypt and the Gulf Oil States. 
716 Gregory Gause, The International Relations of the Persian Gulf )Cambridge: Cambridge University Press, 2010(

717  املصدر نفسه.

718  املصدر نفسه.
719  Ian Black, ”Gaza Split prompts Arab countries to boycott emergency summit,“ The Guardian, 15/1/2009
      >http://www.theguardian.com/world/2009/jan/15/gaza-egypt-saudi-qatar-summit< 

http://www.theguardian.com/world/2009/jan/15/gaza
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واضح يف مرحلة ما بعد إنتفاضة 2011 كام سنتناول الحًقا. لذلك سيكون من املهم أن نتتبع الخلفيات التاريخية لهذه العالقة 

وتقاطعها مع التنافس أو اإلستقرار يف العالقة السياسية.

إن أبرز معامل العالقة اإلقتصادية بني الخليج ومرص هو أن حركة رأس املال والقوى العاملة تأخذ عىل الدوام اتجاًها واحًدا لكل 

منهام. فطبيعة دول الخليج ريعية ومينحها النفط فوائض مالية عالية فيام تفتقر إىل رأس املال البرشي، يف مقابل مرص ذات الكثافة 

السكانية العالية واملوارد الطبيعية املحدودة. وهذا ما يؤدي إىل تدفق املال الخليجي )عىل شكل رؤوس أموال أو مساعدات( 

عىل مرص، يف الوقت الذي تغذي األخرية إقتصادات الخليج بالقوى العاملة. ولكن، كام يف منعطفات العالقة السياسية، مرّت هذه 

الحركة يف تذبذبات حادة إرتبطت باملتغري السيايس. 

فبإستثناء الكويت التي متتعت بعالقة مستقرة نسبيًا مع مرص، مل تكن دول الخليج )السعودية وعامن(، يف أعوام ما قبل 1967، 

تقدم أي مساهمة يف اإلقتصاد املرصي إتساقًا مع املواقف السياسية املتأزمة آنذاك كام أوضحنا. التحول يف املواقف الذي تبع حرب 

النكسة قاد إىل التدفق التدريجي للمساعدات اإلقتصادية الخليجية عىل مرص. وبلغ إجاميل ما منحته هذه الدول بني 1967 

و1973 ما يناهز امللياري دوالر أمرييك، وتجاوز مقدار املساعدات املدنية ملياري دوالر أخرى بني 1973 و720.1975 غري أن 

الفتور الذي طرأ عىل العالقة بني القاهرة وعواصم الخليج بسبب توقيع كامب ديفيد وتعهد السادات باإلستغناء عن الدعم العريب، 

أعاد دول الخليج، كمجموعة، من املرتبة األوىل كامنح للمساعدات ملرص إىل املرتبة الثالثة بعد الواليات املتحدة وأوروبا، وبفارق 

شاسع.721 فعىل مدى الثامنينيات والتسعينيات، ظلت املساعدات الخليجية ملرص محدودة وضئيلة )بإستثناء عام 1991 الذي 

شهد مساعدات غري مسبوقة ملرص عىل شكل سداد لديونها الخارجية كتأمني ملوقفها السيايس من حرب الخليج722(. وال يعود ذلك 

إىل األسباب السياسية فحسب، وإمنا للتدهور الذي طرأ عىل مدخوالت الخليج جراء إنخفاض أسعار النفط إبتداء من منتصف 

الثامنينيات. 

وعىل خالف املساعدات، أخذت اإلستثامرات منحى أقل تذبذبًا. فمنذ بداية تبني السادات لسياسات السوق املفتوح، بدأ رأس 

املال الخليجي اإلستثامر يف مرص بأرقام متواضعة. ويف الفرتة من منتصف السبعينيات وحتى منتصف الثامنينيات، بلغ إجاميل 

اإلستثامرات )الحكومية والخاصة( العربية يف مرص )والتي تشكل منها الخليجية الحصة األكرب( 4.5 مليار دوالر يف أحسن تقدير، 

مقارنة مبئات املليارات التي ُضخت يف اإلقتصادات الغربية.723 إال أن الطفرة النفطية يف مطلع العقد املنرصم، متضافرة مع القيود 

التي وضعت عىل اإلستثامر الخليجي يف الواليات املتحدة بعد 11 سبتمرب وإستمرار حكومة حسني مبارك يف السياسات النيوليربالية 

720  Feiler, Economic Relations between Egypt and the Gulf Oil States.
721  املصدر نفسه.

722  Gause, The International Relations of the Persian Gulf. 
723  Feiler, Economic Relations between Egypt and the Gulf Oil States.
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/ اإلنفتاحية، فتحت الطريق أمام إستثامرات أضخم. فعىل سبيل املثال، قفزت حصة الرأسامل الخليجي من %4.6 يف 2005 إىل 

%25 من إجاميل اإلستثامرات األجنبية املبارشة يف مرص.724 

البعد الثالث يف العالقة اإلقتصادية بني مرص والخليج يتمثل يف القوى العاملة. حيث يعمل يف السعودية وحدها، بحسب تقديرات 

عام 2011، ما يفوق املليون من حملة الجنسية املرصية وهو ما يعادل %50 من إجاميل العاملة املرصية املغرتبة يف العامل.725

الخليج والمؤسسة العسكرية المصرية

منذ والدة الجمهورية يف 1952، ظلت املؤسسة العسكرية املرصية مكونًا أساسيًا يف الدولة والعبًا حارًضا يف الحياة السياسية. فمنذ 

بداية تلك الحقبة وحتى إنتفاضة 25 يناير، قدم جميع الرؤساء املرصيني من خلفية عسكرية. وتحتّم علينا تطورات األحداث يف 

مرص وطريقة تفاعل املواقف الخليجية معها محاولة إبراز الخلفية التاريخية للعالقة بني دول مجلس التعاون الخليجي وهذه 

املؤسسة. واملؤرش الوحيد يف هذا الصدد الذي ميكن تتبعه هو حجم التمويل العسكري التي تقدمه دول الخليج للجيش املرصي. 

فمنذ قدوم السادات إىل الحكم، نشطت العالقات العسكرية بني السعودية ومرص بشكل ملفت. ويف زيارات عديدة ومتبادلة خالل 

عامي 1972 و1973 ملسؤولني عسكريني من الدولتني، تم توقيع إتفاقيات متويل ملشرتيات مرص العسكرية من كل من الواليات 

املتحدة واإلتحاد السوفيتي. وبلغ متويل دول الخليج، مبجموعها، لصفقات التسليح املرصية 1250 مليون دوالر.726 يأيت ذلك عىل 

خلفية تحضري مرص لحرب أكتوبر من العام نفسه. غري أن هذا التمويل مل يكن محكوًما بذلك الحدث، بل إستمر بأرقام متصاعدة 

بلغت ملياري دوالر من التمويل العسكري قدمته كل من السعودية والكويت واإلمارات يف العامني اللذين تليا الحرب. وإستمر 

الدعم الخليجي للجيش املرصي حتى استبدل بالدعم األمرييك املرتتب عىل كامب ديفيد.727

الخليج واإلخوان المسلمون في مصر

برزت جامعة اإلخوان املسلمني كأكرث القوى السياسية نفوًذا يف املشهد السيايس بعد إنتفاضة 25 يناير. إستطاعت الجامعة التي 

متتد جذورها عميًقا يف التاريخ السيايس املرصي أن تحصد األغلبية يف مجليس الشورى والشعب وأن يصل رئيس حزبها السيايس 

محمد مريس إىل الرئاسة قبل اإلطاحة به يف إحتجاجات شعبية تبعها عزله من قبل املؤسسة العسكرية. وقد كانت العالقة بني 

الجامعة وبني زعامات دول الخليج عاماًل حارًضا يف الحسابات السياسية ويف رسم تطورات األحداث.

724  Mahmoud Mohieldin, ”Neighborly Investments,“ International Monetary Fund Finance and Development Report, December 2008  http://www.imf.org/external/pubs/ft/
fandd/2008/12/pdf/mohieldin.pdf 

725  Migration Policy Center, European University Institute, April 2013  http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/fact_sheets/Factsheet%20Egypt.pdf 
726  Feiler, Economic Relations between Egypt and the Gulf Oil States.
727  Jake Wein, Saudi-Egyptian relations: the political and military dimensions of Saudi financial flows to Egypt )Rand Corporation, 1980(  http://www.rand.org/pubs/papers/P6327.html 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/12/pdf/mohieldin.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/12/pdf/mohieldin.pdf
http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/fact_sheets/Factsheet
20Egypt.pdf
http://www.rand.org/pubs/papers/P6327.html
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تؤرخ أدبيات جامعة اإلخوان املسلمني للعالقة مع السعودية بإستضافة اململكة لحسن البنا، مؤسس الجامعة، يف موسم الحج 

ز يف هذا السياق، إال أن الزيارات املتكررة يف مواسم  عام 728.1938 وبغض النظر عن مدى أهمية هذه الزيارة التي غالبًا ما تُرمَّ

الحج والدعوة التي تلقاها مؤسس الجامعة عام 1948 بعد تهديدات من النظام املرصي وصلت إليه، تعكس عالقات طيبة 

بني الطرفني.729 منت هذه العالقة وإكتسبت أهمية إسرتاتيجية عقب حملة اإلعتقاالت الثانية التي تعرض لها اإلخوان املسلمون 

من نظام جامل عبد النارص عام 1965، إذ إستقبل امللك فيصل العديد من قيادات اإلخوان الفارين من حملة اإلعتقاالت لتتم 

اإلستفادة من خرباتهم يف خدمة البريوقراطية السعودية الناشئة واملؤسسات التعليمية.730 والرتحيب نفسه لقيه عدد آخر من كوادر 

اإلخوان الذين إستقروا يف الكويت731. هذه العالقات الجيدة إستمرت خالل سبعينيات القرن املايض عىل الرغم من غياب الخصم 

املشرتك )حكومة عبد النارص(. فعىل سبيل املثال، ُعقد أحد أهم إجتامعات التأسيس الثاين لإلخوان املسلمني، بعد تراخي قبضة 

اإلعتقاالت، يف مكة املكرمة يف موسم الحج عام 732.1973

ومل تستمر هذه العالقة الطويلة من دون أن تتعكر مع حرب الخليج، حني عارضت الجامعة يف مرص تدخل القوات األمريكية 

لتحرير الكويت.733 وأخذ التأزم يف التنامي بعد أحداث 11 سبتمرب حني أطلق وزير الداخلية السعودي األسبق نايف بن عبد 

العزيز عام 2002 ترصيحات حادة ضد اإلخوان املسلمني معتربًا إياهم أصاًل للتطرف الديني.734

تطورات ما بعد اإلنتفاضات العربية: تحريك الثابت

أربك تفجر اإلنتفاضات العربية مطلع عام 2011 املشهد السيايس اإلقليمي والعالقات بني القوى والفاعلني فيه. حيث فتحت 

اإلنتفاضات الساحة لخيارات وبدائل وفرص وتحديات جديدة وأنهت حقبة من الجمود وإنغالق املسارات يف السياسة العربية. 

ورمبا كانت اإلنتفاضة املرصية واسطة العقد من حيث تأثريها ثقافيًا وسياسيًا، ومن حيث أهميتها اإلسرتاتيجية. حالة االرتباك 

والفراغ السيايس النسبي الذي خلفه الخامس والعرشون من يناير وضعت عالقة مرص مع دول الجوار والقوى العاملية يف حالة 

ديناميكية، وأعطت للفرقاء يف املشهد املرصي )الجيش، "القوى املدنية"، اإلخوان املسلمون... الخ( دوًرا عىل صعيد التحالفات 

الخارجية. ومل تكن العالقات الخليجية - املرصية إستثناء يف هذا الصدد.

728  محمود عبد الحليم، اإلخوان املسلمون: أحداث صنعت التاريخ )القاهرة: دار الدعوة، 2004(.
729  محمد أبو اإلسعاد، السعودية واإلخوان املسلمون )القاهرة: مركز الدراسات القانونية، 1995(.

730 ) Stephane Lacroix, Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi ) Massachusetts: Harvard University Press, 2011
731  Guido Steinberg, "Islamism in the Gulf " in "The Gulf States and the Arab Uprisings" ed. Ana Echague, Fride and Gulf Research Center, 2013 
       >http://www.fride.org/download/The_Gulf_States_and_the_Arab_Uprisings.pdf<

732  حسام متام، "اإلخوان والسعودية: هل دقت ساعة الفراق،" صحيفة القاهرة، 3 ديسمرب 2002         
http://www.islamismscope.net/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010-02-09-13-12-44&catid=37:articles&Itemid=67

>http://tinyurl.com/nuyaw9p< :733  انظر البيان الرسمي لإلخوان املسلمني الثاين من مارس 1991. املوسوعة التاريخية الرسمية لجامعة اإلخوان املسلمني
734  "األمري نايف: القيل والقال حول متاسك القيادة السعودية أضغاث أحالم.. واإلخوان املسلمون دمروا العامل العريب،" صحيفة الرشق األوسط، 28 نوفمرب 2002.      

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=138584&issueno=8766#.Ux1BDz95OSp

http://www.fride.org/download/The_Gulf_States_and_the_Arab_Uprisings.pdf
http://www.islamismscope.net/index.php?option=com_content&view=article&id=119:2010-02-09-13-12-44&catid=37:articles&Itemid=67
http://tinyurl.com/nuyaw9p
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=138584&issueno=8766#.Ux1BDz95OSp
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إتصفت مرحلة ما بعد اإلنتفاضات العربية بثالثة فروق نوعية مرابطة تجعلها متميزة عن املراحل التي سبقتها من تاريخ العالقات 

بني مرص والخليج؛ أولها إنعدام الثبات، وثانيها تشكل التحالفات مع فاعلني داخليني يف السياسة املرصية، وهو ما قاد إىل التباين 

الحاد يف املواقف الخليجية، ثالث هذه العنارص.

أول اآلثار املبارشة لإلنتفاضة عىل العالقات الخليجية - املرصية هي إنهاء مرحلة الثبات النسبي يف العالقة - مع السعودية تحديًدا 

- وخلخلة أحد أضالع "محور اإلعتدال". فمنذ إشتعال رشارة اإلنتفاضة أبدت السعودية معارضتها لإلطاحة بالنظام املرصي تحت 

زعامة مبارك، وسعت إىل إقناع الحلفاء بعدم التخيل عنه.735 غري أن األشهر األوىل التي تبعت اإلنتفاضة شهدت تحركًا سعوديًا 

لتوثيق الصلة مع املجلس العسكري، وريث السلطة، األمر الذي إتضح يف كثافة اإلتصاالت واملساعدات التي أعلنتها السعودية يف 

شهر مايو من ذلك العام والتي بلغت أربعة مليارات دوالر،736 يف إطار حزمة مساعدات خليجية أوسع ساهمت فيها اإلمارات بثالثة 

مليارات وقطر بنصف مليار، فيام ضخت الكويت إستثامرات تناهز املليار دوالر.737 وفيام كانت هذه املساعدات تعرب عن إحتياج 

ملح يف نظر الجانب املرصي الذي كان يعاين من وضع مايل متدهور إبان االنتفاضة، تعد هذه الخطوة، بالنسبة إىل دول الخليج 

والسعودية، سعيًا إىل توثيق صلتها بالحاكم الجديد ملرص - املجلس األعىل للقوات املسلحة - واإلستثامر يف عالقتها مع املؤسسة 

العسكرية يف املرحلة الحرجة التي إستمرت منذ تنحي مبارك يف فرباير عام 2011 وحتى إنتخاب مريس أواخر يونيو 2012. وقد 

شهدت هذه الفرتة التصويت عىل اإلعالن الدستوري يف مارس وإنتخابات مجليس الشورى والشعب أواخر عام 2011 ومطلع 

2012 والتي إكتسحتها القوى اإلسالمية وحصلت جامعة اإلخوان املسلمني فيها عىل أكرب حصة من مقاعد الربملان.

إال أن هذه املرحلة اإلنتقالية تخللتها أيًضا أحداث وتطورات عّكرتا العالقات وتطلبت تحركات دبلوماسية رسيعة لتدارك وتجاوز 

آثارها. ففي أبريل من عام 2012، أي قبيل اإلنتخابات الرئاسية، إستدعت السعودية سفريها لدى مرص احتجاًجا عىل تظاهرات 

عصفت مبقر السفارة السعودية يف القاهرة عىل خلفية إعتقال السلطات السعودية املحامي الناشط أحمد الجيزاوي يف مطار جدة 

بتهمة حيازة مواد ممنوعة.738 غري أن الحكومة املرصية املؤقتة مل تنتهج التصعيد عىل خالف ما حصل يف أحداث مشابهه - كأزمة 

األطباء املرصيني عام 2008 739- وسعت إىل إحتواء تداعيات املوقف.

 Chip Cummin, ”Saudi Arabia Voices Support for Mubarak,“ Wall Street Journal, 29 January 2011  735
>http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704653204576111780673298292<  

http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11863&article=6< 2011 736  "املشري طنطاوي: مساعدات بـ4 مليارات دوالر تؤكد وقوف السعودية إىل جانب مرص،" صحيفة الرشق األوسط، 22 مايو
>22799&feature=#.Ux1Dqz95OSq

737  "املشري طنطاوي: مساعدات بـ4 مليارات دوالر تؤكد وقوف السعودية إىل جانب مرص،" صحيفة الوطن، 9 يوليو 2011        
 http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11863&article=622799&feature=#.Ux1

 Edmund Blair, ”Egypt says will not need IMF, World Bank funds,“ Reuters, 25 June 2011:ايضا انظر       
>http://www.reuters.com/article/2011/06/25/us-egypt-finance-idUSTRE75O0Q420110625<  

738  ”Saudi recalls Cairo envoy in blow to Egypt ties,“ Reuters, 28 April 2012 >http://www.reuters.com/article/2012/04/28/us-saudi-egypt-idUSBRE83R09220120428<
>http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/13/60051.html< 8200 739  "مرص متنع عمل أطبائها يف السعودية لحني انتهاء أزمة "الطبيبني"،" موقع قناة العربية، 2 نوفمرب

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704653204576111780673298292
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11863&article=622799&feature=#.Ux1Dqz95OSq
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11863&article=622799&feature=#.Ux1Dqz95OSq
http://www.aawsat.com/details.asp?section=1&issueno=11863&article=622799&feature=#.Ux1
http://www.reuters.com/article/2011/06/25/us
http://www.reuters.com/article/2012/04/28/us
http://www.alarabiya.net/articles/2008/11/13/60051.html
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مرسي رئيًسا: بوادر الشرخ

يف أول جولة خارجية له بعد أيام من إنتخابه رئيًسا للبالد، اختار مريس أن تكون السعودية محطته األوىل يف هذه الجولة.740 ومن 

املمكن أن يفهم هذا اإلختيار كإدراك من اإلدارة الجديدة لألهمية اإلسرتاتيجية للعالقة بني البلدين؛ غري أنه من املهم أن يفرّس أيًضا 

يف سياق محاولة طأمنة الرياض التي كان يسود حديث عن عدم إرتياحها لوصول ممثل اإلخوان املسلمني إىل سدة الحكم يف مرص. 

إذ أن العالقة بني اململكة والجامعة - كام إستعرضنا سابًقا - إستمرت يف التدهور منذ حرب الخليج. ويف الحقيقة، مل تكن هذه 

التحليالت عارية من الصحة. فاألحداث التالية، وسلوك السعودية واإلمارات عىل وجه الخصوص، تقدم شواهد تدعمها كام سنذكر 

بيشء من التفصيل. وقد كشفت رئاسة مريس التي مل تستمر أكرث من سنة عن معامل التحالفات بني دول الخليج املختلفة وبني 

القوى يف الداخل املرصي.

ويف حني كانت مفاوضات إدارة مريس مع صندوق النقد الدويل تتعرث، كانت الدوحة العاصمة الخليجية الوحيدة التي أعلنت 

مساعدات مالية للقاهرة بلغت 3 مليارات دوالر.741 فعىل خالف الدعم الذي تصدرت األرقام فيه كل من السعودية واإلمارات 

خالل الفرتة اإلنتقالية تحت حكم املجلس العسكري، توقفت هذه الدول عن تقديم أي مساعدات إقتصادية طوال فرتة وجود 

مريس يف الحكم، يف مقابل قطر التي نالت فرتة حكم مريس الحصة األكرب من مساعداتها اإلقتصادية. وهذا يعطي مؤرشات أولية عن 

طبيعة التحالفات وعىل الرهان القطري عىل اإلخوان املسلمني يف مقابل التوجس الذي تعكسه كل من السعودية واإلمارات. وهو 

التوجس الذي عرّبت عنه رصاحة ترصيحات غري رسمية كتلك التي أطلقها رئيس رشطة ديب ودفعت الحكومة املرصية إىل إستدعاء 

السفري اإلمارايت إحتجاًجا.742

إنعطافة 30 يونيو: اإلنقسامات المتداخلة

يف ذكرى مرور عام عىل تنصيب مريس، خرجت تظاهرات شعبية تطالب برحيله، تالها تدخل مبارش من قبل مؤسسة الجيش يف 

الثالث من يوليو لعزل الرئيس وعلق العمل بالدستور الجديد. ومل متض ساعات عىل تعيني الحكومة الجديدة يف مرص حتى هنأتها 

نظريتها السعودية،743 ولحقتها بقية دول مجلس التعاون الخليجي مبا فيها قطر.744 غري أن كل ما تىل ذلك من تطورات يكشف 

بجالء تباينات املوقف الخليجي بني السعودية واإلمارات من جهة وقطر من جهة أخرى. إذ أن املجموعة األوىل سارعت إىل تقديم 

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/07/120711_morsi_saudi_visit.shtml< .2012 740  "الرئيس املرصي يجري مباحثات يف السعودية يف أول زياراته الخارجية،" موقع البي يب يس، 11يوليو
741  Borzou Daraghi, ”Qatar gives Egypt $bn aid package,“ Financial Times, 10 April 2013 >http://www.ft.com/intl/cms/s/0/790a7d52-a1f4-11e2-8971-00144feabdc0.

html#axzz32hXnG98E<
742  ”Egypt summons UAE envoy over police chief 's tweets,“ Reuters, 28 June 2012 http://www.reuters.com/article/2012/06/28/egypt-uae-idAFL6E8HSI0U20120628 

>http://www.alriyadh.com/849388< 2013 743  "خادم الحرمني يهنئ املستشار عديل منصور رئيس جمهورية مرص،" صحيفة الرياض، 4 يوليو
744  Regan Doherty and Amena Bakr, ”Qatar hails new Egypt leader in apparent policy shift,“ Reuters, 4 July 2013 
       >http://www.reuters.com/article/2013/07/04/us-egypt-protests-qatar-idUSBRE9630I220130704<

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/07/120711_morsi_saudi_visit.shtml
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/790a7d52-a1f4-11e2-8971-00144feabdc0.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/790a7d52-a1f4-11e2-8971-00144feabdc0.html
http://www.reuters.com/article/2012/06/28/egypt
http://www.alriyadh.com/849388
http://www.reuters.com/article/2013/07/04/us
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حزمة مساعدات هي األضخم يف تاريخ املساعدات الخليجية بلغت 12 مليار دوالر745 تم تسليم 5 مليارات منها يف أقل من أسبوع 

من إعالن الحكومة الجديدة،746 وهو ما يعكس عزم هذه الدول عىل دعم النظام الذي ترعاه املؤسسة العسكرية. يف حني مل تقدم 

قطر أي دعم مادي يف مرحلة ما بعد اإلخوان.

مل يكن دعم كل من السعودية واإلمارات لخطوة املؤسسة العسكرية لحظيًا بل تواصل يف الشهور التي تلت عزل مريس وأخذ 

أشكااًل متعددة. وقد ُعرب عنه بلغة حاسمة يف الترصيحات املؤيدة التي توالت، وكان أهمها رمبا خطاب ملك السعودية يف السادس 

عرش من أغسطس والذي أبدى فيه تأييًدا واضًحا للمسار الجديد الذي تسلكه مرص تحت مظلة املجلس األعىل للقوات املسلحة.747 

كام إتخذت هذه الدول خطوات جادة يف تشجيع رؤوس األموال الخليجية عىل اإلستثامر يف مرص بعد ثالثني يونيو.748 وأخذ 

هذا الدعم أبعاًدا جديدة وغري مبارشة. فقد صدر يف السعودية أمر مليك يتضمن تجريم "اإلنتامء للجامعات الدينية والفكرية 

املتطرفة"،749 والذي فرُس بشموله هذه الفئة لجامعة اإلخوان املسلمني، األمر الذي تأكد بقرار من وزارة الداخلية السعودية.750 وهو 

ما تزامن مع إعالن الحكومة املرصية اإلخوان جامعة إرهابية. وقد سبقت اإلمارات الدولتني يف مالحقة من يشتبه بصلتهم بالجامعة 

من مرصيني وإماراتيني يف سلسلة طويلة من اإلعتقاالت واملحاكامت.751

وعىل النقيض من ذلك، يأيت موقف قطر. فقد ساءت العالقات الدبلوماسية بينها وبني النظام املرصي الجديد بشكل دراماتييك. 

حيث إبتدأ التدهور عىل خلفية دور قناة الجزيرة يف تغطية املشهد املرصي سيام يف أحداث فض اعتصام رابعة - اإلعتصام املؤيد 

ملريس - يف أغسطس 2013. ففي األول من سبتمرب، رّحلت السلطات املرصية طاقم قناة الجزيرة من البالد،752 وقد إعتقل عدد 

منهم الحًقا وواجهوا محاكامت.753 وتىل ذلك إعادة البنك املركزي املرصي ملساعدات وودائع قطرية تقدر مبلياري دوالر كانت قد 

سلمت ملرص يف فرتة حكم مريس.754 وبلغ التوتر ذروته مطلع عام 2014 عندما إنتقد وزير الخارجية القطري، يف ترصيح رسمي، 

سياسات العنف التي إعتمدها النظام الجديد تجاه املعارضني والتظاهرات.755 وردت الحكومة املرصية بإستدعاء السفري القطري،756 

ثم سحب سفريها يف الدوحة عقب إنتهاء اإلستفتاء عىل الدستور املرصي الجديد.757

745  Rod Nordland, ”Saudi Arabia Promises to Aid Egypt’s Regime,“ New York Times, 19 August 2013       
>http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html?pagewanted=all&_r=3<&>

746  ”Saudi Arabia gives Egypt $5 billion in aid,“ Reuters, 9 July 2013 http://www.reuters.com/article/2013/07/09/us-egypt-protests-saudi-aid-idUSBRE9680QT20130709
>http://www.alriyadh.com/860077< 2013 747  "خادم الحرمني: اململكة تقف مع مرص ضد اإلرهاب والفتنة،" صحيفة الرياض، 16 أغسطس

748  ”Gulf states, minus Qatar, rally Egypt investment to buoy army power,“ Reuters, 2 December 2013 
       >http://www.reuters.com/article/2013/12/02/egypt-gulf-investment-idUSL5N0JA2EQ20131202< 

>http://www.spa.gov.sa/print.php?id=1194733< :749  أمر مليك: يعاقب بالسجن كل من شارك يف أعامل قتالية خارج اململكة أو االنتامء للتيارات أو الجامعات الدينية والفكرية املتطرفة إضافة أوىل
750  "أول قامئة سعودية للمنظامت اإلرهابية تشمل اإلخوان والنرصة و"داعش"،" موقع البي يب يس، 7 مارس 2014

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/03/140307_saudi_terror_organizations.shtml<  
751  "القضاء اإلمارايت يدين 30 متهام مرصيا وإماراتيا يف قضية "اإلخوان املسلمني"،" موقع البي يب يس، 21 يناير 2014

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/01/140121_uae_mb_convictions.shtml<  
752  ”Egypt expels Al Jazeera journalists in crackdown on Qatari channel,“ Reuters, 1 September 2013 
       >http://uk.reuters.com/article/2013/09/01/uk-egypt-protests-jazeera-idUKBRE9800AW20130901<
753  ”Egypt to put Al Jazeera journalists on trial – prosecutor,“ Reuters, 29 January 2014 
 >http://uk.reuters.com/article/2014/01/29/uk-egypt-aljazeera-idUKBREA0S15D20140129<
754  ”Egypt returns $2 billion to Qatar in sign of growing tensions,“ Reuters, 19 September 2013 
       >http://www.reuters.com/article/2013/09/19/us-egypt-qatar-deposits-idUSBRE98I0N020130919<
755  ”Qatar Calls for Dialogue between Political Segments in Egypt,“ Qatar Ministry of Foreign Affairs, 1 March 2014 
 >http://www.mofa.gov.qa/en/SiteServices/MediaCenter/News/Pages/News20140105081003.aspx<

>http://www.almasryalyoum.com/news/details/370806#< 2014 756  ""الخارجية" تستدعي السفري القطري بالقاهرة لالحتجاج عىل بيان لبالده،" صحيفة املرصي اليوم، 4 يناير
757  ”Egypt has no plans to send ambassador back to Qatar – cabinet,“ Reuters, 6 March 2014 
 http://uk.reuters.com/article/2014/03/06/uk-egypt-qatar-idUKBREA251J220140306

http://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html?pagewanted=all&_r=3
http://www.reuters.com/article/2013/07/09/us
http://www.alriyadh.com/860077
http://www.reuters.com/article/2013/12/02/egypt
http://www.spa.gov.sa/print.php?id=1194733
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/03/140307_saudi_terror_organizations.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/01/140121_uae_mb_convictions.shtml
http://uk.reuters.com/article/2013/09/01/uk
http://uk.reuters.com/article/2014/01/29/uk
http://www.reuters.com/article/2013/09/19/us
http://www.mofa.gov.qa/en/SiteServices/MediaCenter/News/Pages/News20140105081003.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/370806
http://uk.reuters.com/article/2014/03/06/uk
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هذا اإلنقسام الحاد يف مرص بني القوى السياسية إنعكس عىل حلفائها وداعميها يف الخليج. إذ كان اإلختالف حول السياسة 

الخارجية تجاه مرص واإلقرتاب القطري من خصوم النظام املرصي الجديد الذي يلقي السعوديون واإلماراتيون بثقلهم خلفه، أحد 

أهم نقاط الخالف التي قادت إىل التأزم بشكل  غري مسبوق بني دول املجلس. وهو تأزم وصل إىل حد سحب اإلمارات والسعودية 

والبحرين، يف مطلع مارس 2014، سفرائها يف الدوحة إىل أجل غري مسمى.758

آفاق العالقة والشقاق المتعدد المستويات

عند الحديث عن العالقة بني الخليج ومرص يف ما بعد مرحلة اإلنتفاضات العربية، فإننا ال نتحدث عن عالقة بني كيانني متجانسني 

تتكّون بينهام روابط متسقة وواضحة. فقد ظهر من خالل هذا اإلستعراض املوجز أنه ليس يف اإلمكان الحديث بعد عن سياسة 

خارجية موحدة أو متقاربة لدول الخليج، وال التعامل مع مرص املنقسمة عىل أن تحالفاتها تتشكل من خالل مؤسسة الدولة املمثلة 

لها دبلوماسيًا فحسب، إذ أن للقوى الداخلية وزنًا يف صياغة التحالفات الخارجية يف مرحلة ضعف البنية السياسية التي متر بها 

البالد. ويف مثل هذه املعادلة تصبح العالقات أكرث تعقيًدا وتؤثر الخالفات الخارجية يف الرصاعات الداخلية والعكس.

ومع تصاعد وترية اإلستقطاب وإنتقال حدة التوتر عرب التحالفات، تصبح الخالفات بني الفرقاء يف الساحة املرصية عاماًل يف إذكاء 

الخالفات الخليجية، متاًما مثلام يزيد دعم الدول الخليجية يف تعميق الشقاق املرصي. ويف وضع كهذا، تصبح محاولة توفيق الرؤى 

عىل املستويني مهمة ليست ملصلحة األطراف الداخليني فحسب، بل للعمل عىل إعادة التوازن يف اإلقليم ككل. هذا األمر ال يبدو 

ممكًنا يف املستقبل املنظور إذا مل يحدث تغري يف اإلسرتاتيجيات الداخلية يف مرص والوصول إىل حلحلة يف العالقة ما بني األطراف 

املتنازعة محلياً. ودعم دول الخليج ملثل هذا التحول لن يساعد مرص يف تجاوز أزمتها الداخلية فحسب، بل سيساهم يف حل أحد 

امللفات املهمة العالقة يف الخالفات الخليجية.

758  Angus McDowall and Amna Bakr, ”Three Gulf Arab states recall envoys in rift with Qatar,“ Reuters, 6 March 2014 >http://in.reuters.com/article/2014/03/05/gulf-qatar-ambassadors-
saudi-uad-bahrain-idINDEEA2407T20140305< 

http://in.reuters.com/article/2014/03/05/gulf
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5. الخلل السكاني

5.1 مقدمة: تفاقم مستمر و تحركات داخلية و عمالية

بلغ إجاميل سكان دول مجلس التعاون عام 2013 نحو 49.3 مليون نسمة بحسب اإلحصائيات الرسمية، وبلغ متوسط منو 

السكان يف املنطقة %3.9 عن العام الذي سبقه. وال يزال الوافدون يشكلون نسبة عالية )%48( من إجاميل سكان دول مجلس 

التعاون. وتسّجل السعودية أقّل نسبة من الوافدين )%32(، فيام تسّجل اإلمارات النسبة األعىل )89%(.

رسم بياين 5.1: إجاميل سكان دول مجلس التعاون 2013

وتشري البيانات إىل أن إجاميل العاملني يف دول مجلس التعاون بلغ 20.5 مليون عامل وعاملة يف 2013، بزيادة بلغت 8.47% 

عن السنة التي سبقتها. و يشكل الوافدون %69 من إجاميل سوق العمل، ويرتكزون يف القطاع الخاص، بينام يرتكز املواطنون يف 

القطاع الحكومي الذي يوفر للعامل دخاًل أعىل وأمانًا وظيفيًا. وعىل الرغم من كل محاوالت حكومات دول مجلس تعزيز العاملة 

الوطنية يف القطاع الخاص، إال أن نجاح هذه الربامج ال يزال محدوًدا، وال تزال البيانات تشري إىل تركز الوافدين يف سوق العمل 

عموًما والقطاع الخاص تحديًدا.
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رسم بياين 5.2: إجاميل سوق العمل يف دول مجلس التعاون 2013

إًذا، ال يزال الخلل السكاين سمة طاغية عىل دول مجلس التعاون، والذي عرّفناه يف اإلصدار السابق بأنه "مجتمع يُشكل فيه وافدون 

غري مواطنني نسبًة عاليًة من سكان وقدرات املجتمع اإلقتصاديّة والثقافيّة واإلجتامعية، لفرتٍة ممتّدة ومتّصلٍة من الزمن".759

إال أنه طرأت عىل املنطقة تغريات محورية من منظور الخلل السكاين عامي 2014-2013. وقد يكون أكرثها لفتًا لألنظار حملة 

السعودية لـ "تصحيح سوق العمل" عرب طرد مئات اآلالف من الوافدين الذين مل يستوفوا رشوط اإلقامة الرسمية من وجهة نظر 

الحكومة،760 إضافة إىل الحملة اإلعالمية التي شنتها بعض الجهات اإلعالمية والعاملية والحقوقية عىل قطر بسبب أوضاع عامل 

اإلنشاء يف الدولة يف خضم إستعداداتها ملشاريع البناء الضخمة لكأس العامل 761.2022

إًذا، أصبحت قضية الخلل السكاين هاجًسا رئيسيًا يستحوذ عىل إهتامم حكومات دول املنطقة ومواطنيها واملنظامت الدولية، عىل 

الرغم من إختالف املصالح ووجهات النظر املتعلقة بالخلل املتفاقم. ويف محاولة لفهم أفضل للخلل السكاين، نركز يف هذا اإلصدار 

عىل تحليل معّمق لنظام الكفالة، وهو القانون األسايس الذي ينظم عملية تدفق الوافدين إىل دول مجلس التعاون عن طريق 

إلزام قانوين بأن يكون لكل وافد كفيل محيل يكفل إقامته يف الدولة، أكان مواطًنا أو جهة عمل محلية. وقد كرث الحديث مؤخرًا 

حول نظام الكفيل بني مؤيد له نظرًا إىل إعطائه مزايا حرصية للمواطنني يف مقابل الوافدين، ومعارض له لألسباب نفسها تحديًدا. 

ويف هذا امللف املعّمق، نركز عىل تبنّي أهم مسارات إستقطاب املواطنني يف نظام الكفالة، مبا فيها مسارات اإلستقطاب عن طريق 

رشكات العمل أو العاملة املنزلية أو ما يسمى بعامل الـ "فري فيزا"، وذلك كسبيل لفهم أفضل لآلليات التي تنظم وتتحكم يف تدفق 

الوافدين إىل دول مجلس التعاون، إضافة إىل حقوق الوافدين وطبيعة معاملتهم يف املجتمع.

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_co<  .)2014 ،759  ملزيد من التفاصيل، راجع النسخة األوىل من هذا اإلصدار:عمر الشهايب )محرر(، "الخليج 2013: الثابت واملتحول،" )بريوت: منتدى املعارف
>ntent&view=article&id=1475&Itemid=455

>http://tinyurl.com/nhx7yb7< .2013 760  "هل تخفف حملة "التصحيح" بطالة السعوديني؟" الجزيرة نت، 8 نوفمرب
>http://tinyurl.com/m88sofp< .2013 761  "عام منهك ملونديال قطر 2022 بسبب التوقيت وقضية العامل،" يورو سبورت عربية، 27 ديسمرب

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475&Itemid=455
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475&Itemid=455
http://tinyurl.com/nhx7yb7
http://tinyurl.com/m88sofp
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5.2 الكفالة: التبعية واإلقصاء في مجتمعات الخليج العربية

مقدمة

عىل الرغم من كونه تعبريًا شائع اإلستخدام منذ عقود، يف كل من الخطاب العام واألبحاث العلمية، فإن مفهوم "الكفالة" ال يزال 

يكتنفه بعض الغموض واإلبهام، وخاصة عندما يتعلق األمر مبحتواه اإلجتامعي واإلقتصادي والسيايس، والوظائف التي يؤديها يف 

تشكيل عالقة املواطن بالعامل الوافد يف مجتمعات الخليج العريب.

حتى نكون أكرث تحديًدا، فإن إستمرار حالة اإلبهام تعود يف أحد أسبابها إىل إختالف اإلجابات وتعّددها عىل التساؤالت التالية: إىل 

أي درجة ميكننا إعتبار "الكفالة" مسألة تختص فقط بنوع محدد من عالقات العمل )سياق سوق العمل(؟ وإىل أي درجة ميكننا 

اعتبارها مسألة ذات أهمية أكرب من أن تنحرص فقط ضمن سياق سوق العمل )السياق اإلجتامعي السيايس(؟ وملاذا يعترب هذا 

التمييز أمرًا يف غاية األهمية لدى سعينا إىل فهم التأثري الواسع والعميق الذي متارسه هذه العالقة عىل كل من املواطنني والعاملة 

الوافدة يف مجتمعات الخليج؟

نعتقد بأن اإلجابة عىل هذه التساؤالت قد تساعدنا أفضل يف إستكشاف مدى قابلية هذه العالقة لإلصالح أو اإللغاء )كال الخيارين 

سيتم أخذهام يف اإلعتبار نظريًا يف ظل إستمرار هياكل السلطة السياسية واإلجتامعية واإلقتصادية عىل حالها الراهن(.

لن يكون هدف الورقة الحالية تقديم إجابات شافية ووافية لألسئلة أعاله. كل ما نرجوه هو تحفيز مواصلة النقاش والحوار حول 

هذه املسألة الشائكة. وبني تشخيص املشكلة وتوصيف الحل، سرنكّز عىل األول ونحاول إستكشاف معامل الثاين.

إعتامًدا عىل أبحاث سابقة يف هذا املوضوع، سرنكز إهتاممنا عىل تقيّص املسارات املختلفة لتشّكل عالقة الكفالة بوصفها عالقة قوة 

وسيطرة بني الكفيل واملكفول. فهم طبيعة هذه املسارات وإدراك ما هو مشرتك بينها وما هو مختلف، قد يساعداننا يف فهم أوضح 

لإلشكالية ، وتلّمس نتائجها عىل كل من أسواق العمل والحراك السيايس واإلجتامعي ملجتمعات الخليج.
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لمحة موجزة عن نقد الكفالة

وفًقا للمعنى اإلشتقاقي، فإن "كفالة" تعني شيئني متميزين يف اللغة العربية: أن يضمن )الضامن( وأن يرعى )كفل(.762 ويف 

مجتمعات الخليج العربية، تعود جذور مصطلح "الكفالة" إىل تقليد بدوي قديم يتّم مبقتضاه منح الحامية والرعاية إلنسان غريب 

عن القبيلة التي تكفله.763

ويتطلّب "الضامن" سلطة لدى الكفيل تفوق قوتها سلطة املكفول، بينام تعني "الرعاية" و"الحامية" مسؤولية يتحّملها الكفيل 

مقابل املكفول. هذا الدمج والتقابل بني مبدأ السلطة غري املتساوية بني طرفني، ومبدأ مسؤولية الرعاية والحامية لطرف )ميلك 

هذه السلطة( تجاه آخر )ال ميلك هذه السلطة(، سيلعب دوًرا هاًما للغاية يف تشكيل إدراك ووعي مواطني الخليج يف عالقتهم مع 

العامل الوافدين طيلة العقود املاضية وحتى اآلن، إىل درجة جعلت من هذا الدمج مبثابة قاعدة بديهية يستند إليها أي تفكري يف 

واقع هذه العالقات ومصريها.

منذ مطلع مثانينيات القرن املايض، تعرّضت عالقة "الكفالة" يف الخليج إىل نقد حاد من العديد من الباحثني واملفكرين العرب، 

ومنهم، عىل سبيل املثال ال الحرص، عامل اإلجتامع باقر النّجار الذي وصفها بعبودية األجر، مشبًّها الكفالة بالظروف التي سادت يف 

مهنة الغوص عىل اللؤلؤ يف الخليج.764 ولكن ميكن مالحظة أنه عىل الرغم من حّدة النقد الذي ُوّجه إىل عالقة الكفالة، إال أنها مل 

تحَظ بأبحاث معّمقة، نظرية أو ميدانية، من قبل الباحثني يف الخليج أو العامل العريب، واقترص النقد املوجه إليها يف الخطاب العام 

عىل كونها أسلوبًا الستقدام العاملة األجنبية غالبًا ما يُساء إستخدامه من قبل أصحاب األعامل، والتعويل عىل أهمية الجدية يف 

تنفيذ القوانني والرقابة عىل أسواق العمل بغية تاليف التداعيات السلبية ملامرسات "الكفالة"، أي باختصار أن املشكلة ال تكمن يف 

جوهر طبيعة العالقة بل يف إساءة تطبيقها عىل أرض الواقع.

بدأ اإلهتامم مبوضوع "الكفالة" يأخذ بعًدا جديًدا خالل العقد األول من األلفية الجديدة نتيجة عوامل عّدة، أهمها تزايد الضغوط 

الدولية عىل دول الخليج يف مجال حقوق العاملة الوافدة، والرتابط بني مفاهيم مثل "العمل الجربي" و"اإلتجار بالبرش" واألشكال 

املختلفة لتجليها يف مختلف مناطق العامل765. وقد لعبت تقارير منظامت حقوق االنسان دوًرا هاًما يف هذا السياق عرب كشف 

العديد من الحقائق املستقاة من مقابالت ميدانية وأبحاث ألوضاع مختلف فئات العاملة الوافدة يف الخليج.766767
762  Jamila Bargach )2007(. "Study on abandonment and the practice of Kafala in Morocco for Amici Dei Bambini."  http://childout.org/web/wp-content/uploads/2012/04/A-study-on-

abandonment-in-Morocco.pdf 
763  Anh Nga Longva )1997(. Walls Built on Sand )Migration, Exclusion, and Society in Kuwait(. Westview Press, p.78.
764  ”Foreign labour in the countries of the Arabic Gulf.“ Center of Arab Unity. August 1983., p. 96.
765  Mohammed Dito. ”Labor Migration in the GCC Countries: Some Reflections on a Chronic Dilemna.“ The Middle East Institute. Washington DC, February 2010.  http://tinyurl.com/

nf6b6p6 
766  Human Rights Watch. ”For a Better Life: Migrant Worker Abuse in Bahrain and the Government Reform Agenda.“ October 1, 2012.  http://tinyurl.com/prrqeu7 
767  Human Rights Watch. ”Walls at Every Turn: Abuse of Migrant Domestic Workers through Kuwait’s Sponsorship System.“ October 6, 2010.  http://tinyurl.com/qz58owb 

http://childout.org/web/wp-content/uploads/2012/04/A-study-on-abandonment-in-Morocco.pdf
http://childout.org/web/wp-content/uploads/2012/04/A-study-on-abandonment-in-Morocco.pdf
http://tinyurl.com/nf6b6p6
http://tinyurl.com/nf6b6p6
http://tinyurl.com/prrqeu7
http://tinyurl.com/qz58owb
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وبغية فهم محتوى "الكفالة" ووظائفها يف مجتمعات الخليج، سنقرتح السري يف محطات "مفهومية" تبدأ من تحليل عالقة الدولة 

الريعية يف الخليج باملواطنني، وعىل وجه الخصوص أصحاب األعامل منهم. وسيمكننا ذلك من فهم السبب الذي ميكن عربه تحويل 

"رخصة العمل" إىل أداة "سيطرة" و"إقصاء" للعاملة الوافدة. هذه األداة ستمكن من تشكيل عالقة صاحب العمل يف الخليج 

بالعامل الوافد وفق أربعة مسارات مختلفة، قد تتقاطع وتتداخل يف ما بينها.

والدة "الكفالة": الدولة الريعية والمواطنون

غالبًا ما يتم البدء بتحليل ظاهرة "الكفالة" ضمن سياق أسواق العمل يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العريب، وبالتحديد 

ضمن إطار عالقة صاحب العمل املواطن بالعامل الوافد. ولكن هذه العالقة مل تنشأ مبحض الصدفة التاريخية العشوائية، أو يف 

معزل عن عالقة أخرى أكرث أهمية، وقد تشكل األساس الذي أصبحت بفضله عالقة الكفالة ممكنة يف املقام األول، ونقصد عالقة 

الدولة الريعية باملواطن، وعىل وجه الخصوص بصاحب العمل.

عوًضا عن إستعراض شامل ملكّونات وآلليات عمل الدولة الريعية يف مجتمعات الخليج العريب، فإننا سرنكّز عىل بعد ذي صلة 

مبارشة مبوضوعنا: وظيفة توزيع الرثوة لهذه الدولة وعالقتها بتجديد رشعية هياكل السلطة السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية يف 

هذه املجتمعات.

السؤال الهام الذي يتعنّي علينا السعي إىل اإلجابة عليه يتلّخص يف التايل: ما هو الدور الذي تلعبه أسواق العمل ضمن إسرتاتيجيات 

توزيع الرثوة للدولة الريعية؟

ميكن القول إنه يف اإلطار الواسع آلليات توزيع الرثوة يف الدولة الريعية، فإن أسواق العمل تلعب دورين مختلفني، ولكن هامني 

للغاية، يف تحقيق غايات توزيع الرثوة الناجمة من عوائد النفط املالية ضمن هياكل السلطة يف مجتمعات الخليج: الدور األول 

يكمن يف توزيع جزء من الريع النفطي عىل شكل أجور يتم دفعها للمواطنني الذين يتم توظيفهم يف القطاع العام. هنا الدولة 

تلعب دور صاحب العمل الرئييس للمواطنني، إضافة إىل كونها جهاز السلطة السياسية الحاكم يف هذه املجتمعات. الدور الثاين 

يكمن يف توزيع الريع النفطي إىل القطاع الخاص عرب آلية اإلنفاق العام. وتلعب املناقصات الحكومية دوًرا مركزيًا يف هذه اآللية 

ويزداد دورها بشكل  ملحوظ يف فرتات الفورة النفطية كالتي شهدها الخليج يف منتصف السبعينيات وتكررت الحًقا )كانت الطفرة 

النفطية الثالثة 2008-2004 آخرها(. وغالبًا ما تكون املناقصات الحكومية موجهة إىل مشاريع البنية التحتية واإلنشائية، وهي 
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مشاريع ذات عاملة كثيفة بطبيعتها، وينجم عن ذلك أن تحقيق هذه املشاريع وإنجازها يتطلب أعداًدا هائلة من العامل ال ميكن 

توفريهم ضمن سوق العمل املحلية يف هذه البلدان، ما يجعل من توفر العاملة الوافدة رشطًا رضوريًا إلستكامل وظيفة توزيع 

الريع النفطي للقطاع الخاص.

دور عالقة الدولة باملواطنني يف نشوء "الكفالة" يكمن يف أن "الرتتيبات الريعية تشكل الحيّز الذي تجري ضمن إطاره الخيارات 

السياسية للنخب الحاكمة، ولكنها يف الوقت نفسه تضع الحدود والقيود لهذه الخيارات".768 هذا الرصاع بني القوى املتناقضة 

املحركة للدولة الريعية )توسيع اإلمكانات وتضييق الخيارات( يعني أن حجم ونوعية "املستفيدين" من توزيع الريع النفطي 

مسألة ال ميكن أن تكون مفتوحة للجميع ومن دون حدود. وميكن اإلفرتاض بأن قوة تأثري توزيع عوائد الريع النفطي ستكون أكرث 

"نجاعة" يف حالة مجتمع عدد سكانه ضئيل الحجم باملقارنة مع مجتمع آخر ذي قاعدة سكانية كبرية الحجم. وحيث أن لتوزيع 

الريع النفطي دوًرا بالغ الحساسية يف تجديد رشعية هياكل السلطة السياسية، فإن عملية "اإلقصاء" تصبح رضورية إلحداث التأثري 

املنشود لتوزيع هذا الريع، وهو تأثري ميكن أن يكون عقيم الفائدة يف ما لو تم إدماج الوافدين يف املقام األول.

عىل الرغم من وجود تباينات طفيفة يف أشكال الكفالة بني مختلف دول مجلس التعاون، ناجمة بالتحديد عن إختالفات يف طبيعة 

اإلجراءات اإلدارية ألنظمة تصاريح العاملة الوافدة، إال أن هناك قاساًم مشرتكًا يجمع بني كافة دول الخليج يف ما يتعلق بجوهر 

"الكفالة": إنها عالقة قوة وسيطرة غري متكافئة بني مواطن )صاحب عمل( وعامل مهاجر، ميتلك فيها الطرف األول سلطات تفوق 

كثريًا سلطاته التقليدية بوصفه صاحب عمل. وحيث أن هذه العالقة أصبحت ممكنة يف املقام األول نتيجة لعالقة قامئة بني 

الدولة واملواطن يف الخليج، فإننا سنقرتح التمييز بني نطاقني أساسيني تنشط يف ظلهام عالقات السيطرة والقوة: األول سنطلق عليه 

"نطاق الدولة" الذي تعمل يف إطاره سلطة الدولة يف تحديد من ميكنه الدخول إىل أراضيها السيادية بغرض العمل، والثاين "نطاق 

سوق العمل" الذي تنشط فيه سلطة صاحب العمل يف إختيار وتحديد من سيتم تشغيله يف منشآته )الرجاء اإلطالع عىل الرسم 

التوضيحي(.

768  Mehran Kamrava )2011(. The Political Economy of the Persian Gulf )London: Hurst and Co, 2012(, 62.
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رسم بياين 5.3: عالقة العامل الوافد مع الكفيل

يف أغلب بلدان العامل، فإن السلطات املختصة ضمن "نطاق الدولة" تدخل يف عالقة تعامل مبارشة مع العامل الوافد، فيام يجري، 

يف دول الخليج العربية، التعامل بالدرجة األوىل بني تلك السلطات وصاحب العمل املحيل، ويرتبط قرار دخول العامل الوافد من 

عدمه، يف هذه الحالة، بطلب صاحب العمل وموافقة الدولة. وتتجّسد هذه العملية عرب آلية تقديم طلبات تصاريح العمل للعاملة 

الوافدة، حيث يصبح العامل الوافد "مادة" هذه التصاريح ويتحّول صاحب العمل عربها إىل مالك لها. رخصة العمل وفق هذا 

الرتتيب متنح صاحب العمل – الكفيل ثالث سلطات: أواًل سلطته بوصفه صاحب العمل، ثانيًا السلطة الناجمة عن تخويل الدولة 

له إستقدام العامل الوافد، وثالثًا وأخريًا السلطة التي مينحها العامل الوافد له بغية إنجاز معامالته والسامح له بدخول البلد والعمل 

لديه.769 ويتم تكريس هذه السلطات الثالث لصاحب العمل وتعزيزها عرب سلسلة من "املسؤوليات" التي تفرضها الدولة عليه يف 

مقابل السامح له بإستقدام العامل الوافد: مسؤولية الدخول والخروج واإلنتقال وتجديد رخصة العمل وإلغائها. هذه املسؤوليات 

املرتبطة برخصة العمل تتحكم يف دورة حياة العامل الوافد يف كافة مجتمعات الخليج، وهي مسؤوليات ترُتجم عىل أرض الواقع 

الفعيل إىل سلطات لصاحب العمل يف تحديد دخول العامل أو خروجه أو إنتقاله أو تجديد بقائه يف البلد. وال ميتلك أي صاحب 

عمل يف أي منطقة يف العامل مثل هذه السلطات الناجمة عن مسؤوليات تقع ضمن إختصاصات جهاز الدولة عادة وصالحياته، 

حتى يف البلدان التي تستخدم نظام تصاريح العمل املقدمة من أصحاب األعامل )اململكة املتحدة – أسرتاليا(. إذ أن دخول العامل 

الوافدين وخروجهم والتجديد لهم وإنتقالهم يف هذه البلدان يتم بالتعامل املبارش بينهم وبني أجهزة الدولة املختصة )إدارات 

الهجرة(. صحيح أن هناك أمثلة عديدة عىل إستغالل صاحب العمل للعامل الوافد يف تلك البلدان، ولكن ذلك يتم عرب خرق 

القوانني أو التحايل عليها. ويف حالة "الكفيل" يف دول الخليج، فإن السلطة املتضّخمة لديه تنشأ بفعل ما توفره األطر الترشيعية 

واإلجرائية املنظّمة لعملية إستقدامه للعاملة الوافدة يف الدرجة األوىل، ونتيجة لخرق هذه األطر والتحايل عليها يف الدرجة الثانية.

769  Anh Nga Longva, )1997(. Walls built on sand: Migration, exclusion, and society in Kuwait. WestviewPress.
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ولكن ملاذا تقوم الدولة يف الخليج بتوكيل صاحب العمل سلطات تُعترب من ضمن إختصاصاتها؟

بعض األبحاث املختصة بدراسة العاملة الوافدة يف الخليج تشري إىل بعض التفسريات املحتملة: فهناك من يرى يف ضعف كفاءة 

أجهزة الدولة املستقلة حديثًا، دافًعا مهاًم يف قيام السلطة بتخويل مهام مراقبة ورصد وجود األجانب إىل املواطنني، وخاصة بعد 

اإلرتفاع الحاد واملفاجئ عىل طلب العاملة الوافدة يف أعقاب الطفرة النفطية عام 1973. آنا لونغوفا تشري إىل وجود "وجود 

وظيفة غري إقتصادية" تؤديها عملية تخويل سلطات الدولة إىل صاحب العمل املواطن. فعرب هذا التخويل، لن تكون عالقات 

الهيمنة والسيطرة محصورة فقط ضمن اإلطار الواسع يف عالقة الدولة باألجانب املوجودين عىل أراضيها السيادية، بل ستتسع 

وتشمل عالقة األفراد املواطنني باألجانب أيًضا.770 ورمبا هذا ما دفع لونغوفا إىل تكرار إستخدام تعبري عالقة السيطرة والقوة بني 

"املجتمع املدين" املواطن )أعضاء املجتمع من املواطنني( واألجانب الذين يتم كفالتهم من هذا املجتمع.

يف املحصلة، أّدى تجميع السلطات الثالث املذكورة أعاله يف رخصة العمل إىل تحويل األخرية أداة فريدة من نوعها، متكن من 

ميتلكها من جني فوائد تتجاوز كثريًا ما ميكن أن يحصل عليه صاحب عمل ضمن عالقة عمل رأساملية تقليدية. إنها باألحرى تساهم 

يف إعادة إنتاج عالقات عمل ما قبل رأساملية كتلك املشابهة لعالقة اإلقطاعي بالقن، وكام سرنى الحًقا، فإن نسبة هامة من الطلب 

عىل العاملة الوافدة يف الخليج مصدرها إنتشار أنشطة "ريعية" يف عالقات املواطنني بالوافدين.

تجدر اإلشارة هنا إىل رضورة التمييز بني "اإلمكانات" التي توفرها عالقة "الكفالة" )ما الذي ميكن أن يحدث؟(، وبني "تطبيقاتها" 

الفعلية عىل أرض الواقع )ما الذي يحدث فعليًا؟(. هناك صورة ذات تدرّجات متعددة لواقع إستغالل العاملة الوافدة، ولكن 

الحاالت القصوى لهذا اإلستغالل هي التي تعكس الحدود املتاحة ملا هو ممكن. كمثال نظري، لو درسنا حالة مجتمع تسود فيه 

العبودية عىل سبيل املثال، فلن نجد بالرضورة أن كل مالك عبيد سيرضب عبده ويعامله بقسوة وحشية، ولكنه لو فعل فان ذلك 

ناجم عام تتيحه له عالقة العبودية من سلطات مطلقة. ويف املقابل، فإن سيًدا يحسن معاملة عبده يف ذلك املجتمع ال تعني أنه 

ليس سيًدا وأن اآلخر ليس عبًدا. هذا التمييز بني "إمكانات" عالقة الكفالة و"تطبيقاتها" الفعلية عىل أرض الواقع سيساهم يف فهم 

أفضل للمسارات األربعة التالية لهذه العالقة.

770  Anh Nga Longva )1997(. Walls Built on Sand )Migration, Exclusion, and Society in Kuwait(. Westview Press, p.109
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الكفالة: المسارات األربعة

بوصفها عالقة قوة وسيطرة باألساس، فإن "الكفالة" تتشّكل ضمن مسارات أربعة أساسية، تختلف يف جوانب منها وتتقاطع بشكل  

مشرتك يف جوانب أخرى. تتأثر طبيعة هذه املسارات مبجموعة من العنارص اإلجتامعية واإلقتصادية يف كل من بلدي اإلرسال 

واإلستقبال للعاملة الوافدة. يف كل مسار ميكن متييز دوافع ومصالح توجد لدى كل من الكفيل املحيل والعامل الوافد. تحليل هذه 

املسارات يبني أن عالقة الكفالة قادرة عىل أن تشتمل عىل إمكانات ال توفرها عالقة العمل التقليدية املقّننة باألطر الترشيعية 

املعروفة مثل قانون العمل، وأنها كعالقة متتلك من اإلمكانات ما ميكنها من أن تشتمل عىل أنشطة رشعية وشبه قانونية ومخالفة 

للقانون أيًضا. إضافة إىل كل ذلك، فإن الصورة العامة لهذه املسارات ستوضح وجود مجموعتني من األنشطة يف سوق العمل: 

األنشطة الريعية واألنشطة غري الريعية.

المسار األول: الكفالة في القطاع الخاص

ميكن إعتبار هذا املسار أحد أقدم املسارات وأكرثها شيوًعا يف عالقات الكفالة يف مجتمعات الخليج. كام ميكن وصفه بأنه العملية 

التي يتم مبقتضاها حصول صاحب عمل محيل )كفيل( عىل ترصيح عمل إلستقدام عامل مهاجر للعمل يف منشأة ميلكها الكفيل. 

ونتيجة مللكيته ترصيح العمل والصالحيات املتاحة له الناجمة من هذه امللكية فإن صاحب العمل يكتسب سلطة إضافية ال توجد 

ضمن سلطاته التقليدية كرّب عمل، مثل سلطة املوافقة عىل دخول العامل الوافد إىل البلد، وإقرار السامح – أو عدم السامح 

له – باملغادرة، واملوافقة – أو عدم املوافقة – عىل إنتقاله للعمل لدى صاحب عمل آخر، والقرار بتجديد أو عدم تجديد ترصيح 

العمل له. كل هذه السلطات الخفية التي يتم إعتبارها "مسؤوليات" يتحملها الكفيل نتيجة موافقة الدولة عىل منحه ترصيح 

العمل، تؤدي يف نهاية املطاف إىل وضع تصبح فيه السلطة املتأتية من رخصة العمل أقوى من تلك التي يسمح بها قانون العمل. 

يف البحرين، عىل سبيل املثال، من بني اثني عرش رشطًا للموافقة عىل ترصيح العمل، تسعة منها تتعلّق بصاحب العمل وأربعة 

فقط للعامل الوافد.771 وميكن مالحظة أن البنود املتعلقة بالواجبات واملسؤوليات املحددة يف تصاريح العمل عبارة عن خليط من 

متطلبات إجرائية )بصمة األصابع مثاًل(، وإلتزامات مالية )دفع الرسوم(، وبعض املواد ذات الصلة بقانون العمل )البند الخامس 

من املادة السابعة، والبند الثالث من املادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 76 لعام 2008(. كام ميكن مالحظة مثل هذا التداخل 

والتامزج بني متطلبات ترصيح العمل ومواد قانون العمل يف اإلجراءات املنظّمة لتصاريح العمل يف مختلف دول املجلس بدرجات 

متفاوتة. إال أن املحّصلة النهائية تكمن يف أن قرارات تصاريح العمل وإجراءاتها ستصبح أكرث أهمية من عقد العمل وقانونه يف 

تحديد مصري العامل الوافد وسلطات صاحب العمل. كمثال، تنص املادة 37 من قانون العمل السعودي لعام 2005 عىل ما ييل: 
771  Article 2 Decision No. )76( )2008( with regard to regulations of work visas of foreign employees except the category of domestic servants. http://portal.lmra.bh/english/legal/show/14

http://portal.lmra.bh/english/legal/show/14
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"يجب أن يكون عقد عمل غري السعودي مكتوبًا ومحّدد املدة. وإذا خال العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة 

العقد".772

يف هذا املسار ميكننا مالحظة املفارقة بني ما تظهره عالقة الكفيل باملكفول مع واقعها الفعيل. وكام أشار أحد الباحثني، فإن "الكفالة 

نظام يتم تشفريه جزئيًا عرب القوانني".773 النتيجة أن كثرًيا من مامرسات اإلستغالل الفعيل للعاملة الوافدة ميكن أن تكون مخفية 

تحت ستار إجراءات وأوضاع قانونية سليمة لرخصة العمل.

علينا أن نتصور الحالة التالية: صاحب عمل ميتلك سجاًل سلياًم خاليًا من أية مخالفات قانونية لكافة تصاريح العمل للعامل 

الوافدين الذين يعملون لديه. فهو، من جهة، يدفع إلتزاماته املالية بإنتظام وال شكوى ضده من العامل املشتغلني لديه. ومن 

جهة أخرى يحتجز جوازات سفر عامله، ويجربهم عىل العمل ساعات إضافية من دون مقابل، ويهمل رشوط الصحة والسالمة 

املهنية يف أماكن العمل، ويُسكن عامله يف مساكن جامعية غري الئقة. العامل الوافد يف هذه الحالة أمام خيارين: إما أن يستسلم 

ويرضخ لهذه الظروف، وعندها ستبقى املشكلة "صامتة"، أو يتقدم بشكوى ضد صاحب العمل لدى السلطات املختصة. ونظرًا إىل 

العوائق البريوقراطية املوجودة عادة يف أجهزة الدول الخليجية، سواء يف وزارات العمل أو العدل، واملخاطر املحتملة من "معاقبة" 

صاحب العمل له عرب تقديم بالغ ضده بالهروب من العمل، فإن الخيار الثاين سيكون أقرب إىل العبء واملجازفة من كونه حاًل. 

لذلك ميكن القول إنه يف مثل هذه الحاالت، غالبًا ما تبقى املشكلة "صامتة" ومخفية وغري معروفة. وأحد األسباب املهمة لرضوخ 

العامل الوافدين وإستسالمهم لألوضاع الصعبة التي يعانون منها يف مثل هذه الحاالت يكمن يف عبء املسؤولية الكبرية امللقاة عىل 

عاتقهم، إذ أن قراراتهم الفردية مرتبطة مبسؤولياتهم تجاه عوائلهم وأرسهم يف بلدانهم، وهو ما يجعلهم يفاضلون بني "مخاطر" 

املطالبة بحقوقهم و"منافع" رضوخهم لألمر الواقع.

نسبة كبرية من املشاكل املتعلقة بسوء معاملة العاملة الوافدة وإستغاللها تأيت ضمن هذا املسار من الكفالة. بيد أنه يصعب تقييم 

مدى إنتشار هذه املشاكل وحّدتها بصورة دقيقة تخضع ملعايري علمية، نظرًا إىل شح املسوحات املنتظمة وندرتها يف هذا املجال. 

التقارير الدولية ملنظامت حقوق اإلنسان مهمة، لكنها غري كافية..والحساسية السياسية املفرطة تجعل التعامل معها مسألة مثرية 

للجدل املستمر، خاصة عىل النطاق القطري واإلقليمي. يف املقابل، يكاد اإلهتامم يكون معدوًما من قبل مراكز البحث العلمي 

املحلية بقياس العاملة الوافدة وتحليل أوضاعها، باستثناء تلك التي تنشط بوصفها فروًعا ملؤسسات أكادميية غربية. ويف سابقة 

يتيمة من نوعها تم تنفيذ "مسح ألوضاع معيشة وعمل العامل ذوي العقود املؤقتة يف دول مجلس التعاون الخليجي" عام 2010 

بني منظمة العمل الدولية وجمعية اإلقتصاديني الكويتية وجامعة الشارقة. وتوّصل املسح إىل تحديد أبرز خمس مشاكل يعاين 
772  Article )37( –Part III ”Employment of non-Saudis“ LABOR LAW – Royal decree NO. M-51 as of 27th September 2005.
773 ) Andrew Gardner, City of Strangers: Gulf Migration and the Indian Community in Bahrain, )Cornell University Press, 2010
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منها العامل الوافدون: تراكم الديون عىل العامل، حجز جوازات السفر، املضايقات وسوء املعاملة النفسية، العمل لساعات طويلة، 

ومشاكل ناجمة عن عدم دفع األجور أو التأخر يف دفعها.774 هذه املشاكل ال تقترص عىل هذا املسار من الكفالة فقط، بل تشمل 

أيًضا املسارات األخرى.

المسار الثاني: الكفالة في أنشطة توريد العمالة

يتطابق هذا املسار من الناحية اإلجرائية مع املسار األول، ولكنه يختلف عنه من ناحية جوهرية يف غاية األهمية. فالعامل الوافد 

هنا يتعامل مع صاحبي عمل: األول هو الكفيل الذي إستقدمه، والثاين هو رب العمل الذي يعمل تحت إرشافه املبارش. وميكن 

إعتبار هذا املسار أحد نتائج "اإلبتكارات" الحديثة يف قطاع األعامل، حيث يقوم صاحب العمل بـ "توريد" العامل إىل صاحب 

عمل آخر بغية تنفيذ أنشطة معينة لديه، وميكن أن يكون صاحب العمل الثاين مؤسسة حكومية أو منشأة خاصة. وال يزال بعض 

الغموض يكتنف هذا املسار من ناحية حجمه الفعيل يف سوق العمل، وطبيعة املشاكل املرتبطة به من ناحية املسؤولية، سواء 

تعلق األمر بصاحب العمل األول )الكفيل( أو الثاين )املستخدم للعامل(، أو كالهام. غالبية املشاكل التي ذُكرت يف املسار األول 

توجد يف هذا املسار أيًضا. وما نود اإلشارة إليه هنا أن هذا النوع من عالقات العمل "الثالثية" مسألة ال تزال موضع جدل محتدم 

عىل الصعيد الدويل، إىل درجة أن منظمة العمل الدولية مل تفلح يف التوصل إىل إتفاق بني أطراف اإلنتاج الثالثة حول معايري تنظيم 

مثل هذا النوع من األنشطة، عىل الرغم من أن الجهود املتكررة يف هذا املجال بدأت منذ تسعينيات القرن املايض. بعض املؤرشات 

املتوفرة عن أهمية مثل هذا املسار ميكن إسترشافها من بيانات املناقصات الحكومية يف بلدان مثل البحرين والكويت عىل سبيل 

املثال. فوفق بيانات مجلس املناقصات يف البحرين، بلغت قيمة املناقصات املتعلقة بتوريد العاملة بني 2008 و2011 حوايل 67 

مليون دينار بحريني.775 ويف الكويت، عىل سبيل املثال، بلغت قيمة العقود املتعلقة بتوريد العاملة بني يناير ومنتصف سبتمرب 

2012 حوايل 24 مليون دينار كويتي،776 وهو مبلغ يعكس أهمية أنشطة توريد العاملة يف فرتة قصرية نسبيًا )تسعة شهور(. 

وميكننا إعتبار هذه األرقام مبثابة مؤرشات أولية عىل أهمية هذا السوق الذي نتوقع أن يكون حجمه الفعيل أكرب بكثري يف ما لو 

أخذنا يف إعتبارنا عقود توريد العاملة التي تتم بني مؤسسات القطاع الخاص مع بعضها البعض، وهي عقود تصعب للغاية حاليًا 

معرفة قيمتها أو قياس مدى إنتشارها.

774  )International Labor Organization; ) Kuwait Economic Society; University of Sharjah. 2011.
        Travels of hope, toils of despair: The lives of migrant workers in the Gulf States, Dec. Geneva
775  Bahrain Tender Board site http://www.tenderboard.gov.bh

>http://www.ctc.gov.kw/module/tenders/jsp/details/tersyatmain.jsf< .2012 776  املناقصات املركزية يف دولة الكويت، من تاريخ 1 يناير 2012 إىل 13 سبتمرب

http://www.tenderboard.gov.bh
http://www.ctc.gov.kw/module/tenders/jsp/details/tersyatmain.jsf
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المسار الثالث: الكفالة في مجال الخدمة المنزلية

عىل الرغم من أن هذا املسار يتشابه مع املسارين أعاله من ناحية اإلجراءات، إال أن هناك أربعة أمور متيزه: الكفيل )صاحب 

العمل( هنا هو رب املنزل، مكان عمل وإقامة العامل/العاملة الوافد هو منزل الكفيل، اإلطار الترشيعي املعياري لتنظيم عالقة 

العمل هنا إما معدوم أو غري كاٍف، وغالبية العاملة هنا من فئة اإلناث. تضافر هذه العوامل رمبا يساهم يف جعل حالة العاملة 

الوافدة يف هذا املسار من أكرث الحاالت إثارة للجدل واإلنتقاد، خاصة أن نسبة كبرية من تقارير سوء املعاملة وإستغالل العاملة 

الوافدة تقع ضمن هذا املسار. هذا املسار هو األكرث تأثريًا، يف إعتقادنا، يف تشكيل الصورة النمطية للمواطنني تجاه العامل 

الوافدين، والعكس أيًضا، نظرًا إىل التعامل املبارش والشخيص اليومي بني الجانبني. كام أنه املسار األصعب عىل مؤسسات الدولة من 

ناحية الرقابة عىل إنفاذ القوانني. وال ميكننا هنا اإلقتصار عىل التفسري اإلقتصادي البحت ألسباب إزدياد اإلعتامد عىل العاملة الوافدة 

يف هذا املسار، مثل رخص تكلفة هذه العاملة مقابل إرتفاع مستويات الدخل للمواطنني. وهناك أيًضا مجموعة مركّبة من التحّوالت 

العميقة التي طرأت عىل ثقافة املجتمع يف الخليج، يف أعقاب الطفرة النفطية األوىل يف منتصف السبعينيات. وميكننا، إىل حّد ما، 

اإلفرتاض بأن تزايد اإلعتامد عىل العاملة املنزلية وتكريس الحاجة إليها بوصفها من رضورات الحياة األرسية للمجتمع يف الخليج، 

قام أساًسا باإلعتامد عىل نظام الكفالة وما يوفّره من سهولة يف إستقدام العاملة الرخيصة من السوق العاملي. وقد أّدى تطبيق هذا 

النظام الحًقا يف كل من لبنان واألردن إىل إنتشار ظاهرة اإلعتامد عىل خدم املنازل الوافدين بصورة غري مسبوقة، وإىل تكرار بروز 

مشاكل مقاربة للغاية لتلك املوجودة يف الخليج.

المسار الرابع: الكفالة في األنشطة الريعية

هذا املسار يعترب من أكرث أنواع تشغيل العاملة الوافدة تعقيًدا وغرابة، وقلام يوجد له مثيل يف باقي دول العامل. حيث املحرك 

الرئييس لهذا املسار هو السعي إىل الكسب الريعي من عملية إستقدام العاملة الوافدة عرب التسرت خلف إجراءات املسار األول 

)التشغيل يف القطاع الخاص(. هذا املسار يبدأ وفق عملية إجرائية وقانونية سليمة يتم عربها تقديم طلب ترصيح عمل لعامل 

وافد للعمل يف منشأة الكفيل، كغطاء لعالقة متسرتة يتم اإلتفاق عليها بني الكفيل والعامل. هنا، إما أن ينشط العامل بوصفه 

صاحب عمل يدير منشأة الكفيل، والتي غالبًا ما تكون صغرية الحجم )تعرف محليًا بعملية تأجري السجالت التجارية(، أو أن ينشط 

يف سوق العمل بوصفه عاماًل غري نظامي )يطلق عليهم يف التسميات املحلية "فري فيزا"(.777778 يف كال الحالتني يقوم العامل الوافد 

بدفع مبلغ محّدد للكفيل يف مقابل سامح األخري له بالبقاء والعمل يف البلد. وقد يُدفع هذا املبلغ شهريًا يف الحالة األوىل، أو غالبًا 

سنويًا يف الحالة الثانية. وميكن القول، إىل حد ما، إن هذا املسار بدأ باإلنتشار مطلع الثامنينيات من القرن املايض، بعد تكرس نظام 
777  John WilloughbyAmbivalent Anxieties of the South Asian-Gulf Arab Labor Exchange. Revista de economía mundial, no. 14,  2006
778  John Fox, Nada Mourtada-Sabbah, and Mohammed Al Mutawa )Eds.(, Globalization and the Gulf. )New York: Routledge, 2013
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اإلستقدام عرب الكفيل املحيل، بالرتافق مع التسهيالت املرنة للغاية لتمكني املواطنني من فتح السجالت التجارية تحت حجة أن ذلك 

سيؤدي إىل تقوية النشاط اإلقتصادي املحيل وتعزيزه.

إستطاعت الكفالة عرب هذا املسار الرابع خلق قوى خفية يف السوق تعتمد عىل وجود العاملة الوافدة، وتعمل إىل حّد ما بعيًدا عن 

آليات العرض والطلب عىل العاملة باملعنى التقليدي. هنا، العامل الوافد هو من يدفع للكفيل املحيل وفق اإلتفاق املسبق بينهام، 

أي أنه ال يعمل هنا بوصفه عاماًل أجريًا يستلم راتبًا شهريًا مثل بقية العامل يف املسارات الثالثة األوىل. الدخل الريعي الذي يكسبه 

الكفيل من هذه العالقة أدى إىل إنتشار كبري ملا ميكن أن نطلق عليه "صغار الريعيني" يف أسواق العمل الخليجية. وساهم يف إنتشار 

هذا املسار وجود بلدان أكرث "جاذبية" من غريها من ناحية وجود بنى إجتامعية وإقتصادية فيها تحفز العامل الوافدين إليها عىل 

القبول والدخول يف هذا املسار، ونقصد بالتحديد بلدان شبه القارة الهندية التي يتوفّر لديها عرض هائل من العاملة الرخيصة 

التكلفة، خاصة بني فقراء األرياف. وسّهل انتشار ظاهرة عبودية الدين يف تلك البلدان دخول هؤالء إىل عوامل "الريع" يف بلدان 

الخليج، وهو دخول ال ميكن له أن يكون وفق الشكل الراهن لوال وجود نظام الكفالة بالدرجة األوىل.

يصعب فهم حجم املشاكل الناجمة من الكفالة يف دول مجلس التعاون الخليجي مبعزل عن إدراك طبيعة العالقات يف املسارات 

األربعة املذكورة أعاله، وهي مسارات، كام رأينا، قادرة عىل أن تضم ما هو قانوين وغري قانوين، وما هو ظاهر أو مخفي. وإحدى 

أهم نتائج وجود هذه املسارات ستكمن يف كيفية قراءتنا ملعلومات أسواق العمل يف املنطقة بصورة تعكس الواقع الفعيل لألمور. 

العامل الوافد الذي يصنف عادة يف اإلحصاءات الرسمية كعامل أجري، قد يكون صاحب عمل، وقد يكون عاماًل غري نظامي يف 

الواقع. والكفيل قد يكون صاحب عمل يف املسار األول والثاين والرابع يف الوقت نفسه. وال غرابة إذا ما الحظنا هذا اإلعتامد 

الشديد عىل العاملة الوافدة من قبل أصحاب األعامل واملجتمع املدين. كل رب أرسة يشّغل عاملة منزلية وافدة هو كفيل، وكل 

صاحب عمل يشّغل عاماًل وافًدا هو كفيل، واملحصلة أن املجتمع يف الخليج تحّول إىل مجتمع كفيل يسيطر عىل مكفولني ويتحّكم 

فيهم، والذهنية التي رمبا باتت تسيطر عىل عقلية الكثري من أفراد هذا املجتمع ترتكز عىل أن "إقصاء" األجنبي وخضوعه وطاعته 

"واجب".

يف إعتقادنا أن أخطر آثار الكفالة عىل املجتمع يف الخليج يكمن يف الفعل "اإلقصايئ" الذي يؤدي إىل إعادة إنتاج عالقات عمل ما 

قبل رأساملية وفق ثوب جديد ومصطلحات حديثة، مثل صاحب عمل وعامل. هذا "اإلقصاء" يلعب دوًرا مهاًم للغاية يف ماكينة 

الدولة الريعية، وخاصة ضمن آليات توزيع الرثوة، وأدى إىل إنتشار اإلنتفاع عرب مبدأ "الريع" إىل أنشطة كثرية يف أسواق العمل.

"اإلقصاء" ميكنه أن يكون "نشطًا" أو "سالبًا" حسب تعبري عامل اإلقتصاد أمارتيا سن.779 واملقصود باإلقصاء "النشط" هو تلك 

السياسات واألفعال املوجهة بقصد وعمد إىل إستبعاد فئة من البرش من املجتمع، فيام يُقصد باإلقصاء السلبي ما يحدث لفئات 
779  Amartya Sen )2000(. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny )No. 1(. Manila: Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank
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معينة من الناس من دون أن تكون هناك سياسات وأنشطة تهدف عمًدا إىل إقصائهم. مثال عىل النوع الثاين من اإلقصاء ما يحدث 

للفقراء يف ظروف الكساد اإلقتصادي مثاًل، من تدهور يف أوضاعهم املعيشية نظرًا إىل فقدانهم ملصدر الرزق. بالطبع ال توجد حدود 

فاصلة وواضحة بني نوعي اإلقصاء املذكورين، إال أن العربة يف التمييز بينهام تكمن يف إدراك أن نتائج عملية اإلقصاء اإلجتامعي 

لفئات من البرش ذات تداعيات أكرب من أن تنحرص بهذه الفئة وحدها فقط. يف حالة الخليج، فان إقصاء العاملة الوافدة وفق 

الكفالة )وهو إقصاء نشط( سيؤدي إىل إقصاء للمواطنني يف خامتة املطاف وخاصة الشباب منهم )إقصاء سلبي(. وعندما تُخّفض 

مستويات ومعايري العمل إىل حدها األدىن، كام هو حاصل حاليًا بالنسبة إىل العاملة الوافدة )الغالبية الساحقة من العامل يف سوق 

العمل(، فإن آفاق تشغيل الشباب املواطن تصبح قامتة بالفعل، ألن معايري العمل التي سيقبلون بها متدنية ال تضمن لهم أي سبيل 

للعيش الكريم والالئق، وإحجامهم عن القبول بهذه الظروف سيؤدي إىل تزايد الطلب واإلعتامد من قبل أصحاب األعامل عىل 

العاملة الوافدة.

"اإلقصاء" أيًضا ذو تداعيات سلبية للغاية عىل الجسم الدميغرايف للمجتمع املحيل، حيث يبدأ تدريجيًا تهميش دور املتغريات 

الدميغرافية التقليدية مثل "معدالت الخصوبة"، و"الهيكل العمري للسكان"، و"حجم ونوعية السكان يف سن العمل"... الخ، ويصبح 

عرض العاملة الوافدة غري املحدود العنرص األكرث تأثريًا يف نشاط املجتمع. يف مجتمعات أخرى تلعب الهجرة دوًرا مكمالً يف سد أي 

عجز دميغرايف محيل مثل تغطية النقص يف حجم السكان يف سن العمل، وعرب إدماج الوافدين تتم ضخ دماء جديدة يف بنية الجسم 

الدميغرايف املحيل. يف الخليج دميغرافيا العاملة الوافدة تحولت إىل "بديل" أي إىل نقص أو عجز يف البنية السكانية للمواطنني.

هناك بعد سيايس ال يحظى باهتامم يُذكر، يف إعتقادنا، ونقصد به التأثري املهم لوجود مجموعتني من سكان املجتمع، إحداهام أقلية 

مواطنة ذات دور إقتصادي ضعيف، مقابل أغلبية من العاملة الوافدة ذات دور إقتصادي حاسم للغاية. هذا الوضع يؤثر بدرجات 

متفاوتة عىل الحراك السيايس للمواطنني، إذ يفقدهم الثقل اإلقتصادي املكمل لهم وميكن أن يضعف تأثريهم إىل حد ما. هذا 

اإلنفصام بني الثقل السيايس واإلقتصادي للمواطنني سيضيف تعقيدات عىل الحراك املدين الشعبي يف مجتمعات الخليج قد ال توجد 

يف مجتمعات أخرى، سواء يف العامل العريب أو يف مناطق أخرى من العامل.

يصعب التكهن مبا ستؤول إليه األحوال يف ما لو استمرت الكفالة كعالقة قوة وسيطرة وإقصاء بالهيمنة عىل مسرية مجتمعات 

الخليج العريب، فأمثلة التاريخ الحديث والقديم ال تقدم لنا قصص نجاح إلقصاء اآلخرين، كام أنها ال تعلمنا أن ذلك قد ساعد يوًما 

عىل الحفاظ عىل "نقاء" الهوية مهام كانت طبيعتها. وإنطالقًا من حقيقة أن عالقتنا مع اآلخرين تتشّكل وفق عالقتنا مع بعضنا 

البعض، فإن مستقباًل يضم مواطنني تحكمهم قيم ومبادئ املساواة والتكافؤ واملشاركة الشعبية يف الحكم وإحرتام حقوق اإلنسان – 

بدالً من متطلبات ومصالح الريع والتنفيع - قد يكون مستقباًل قادًرا بصورة أفضل يف التعامل مع اآلخر بيننا ويف التطرق إىل مسألة 

الخلل السكاين املتفاقم يف الخليج.
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6. خاتمة

يف كتاب780 صدر يف عام 2012 يحمل اسم "ملاذا تفشل األمم؟ Why Nations Fail?" يبدأ الكاتبان بإسقاط لفكرة الكتاب عىل 

مدينة نوغاليس -Nogales- عىل حدود والية أريزونا األمريكية مع املكسيك. املدينة نفسها مقسومة، نصفها أمرييك ونصفها اآلخر 

مكسييك. ويقارن الكاتبان ما بني أوضاع سكان النصف األمرييك املتفوقني دخالً وتعليامً وأماناً عن أقرانهم من نفس العائالت يف 

الجانب املكسييك الفقراء ضعاف التعليم ويحكم ليلهم العصابات، وينسبون الفارق إىل أن األمرييك يف تلك املدينة مواطن نشأ 

يف دولة تبنت حكم املؤسسات والقانون منذ تأسيسها. ويعقد الكاتبان مقارنة بني أكرث اثنني ثراء، بيل غيتس يف الواليات املتحدة 

األمريكية وكارلوس سليم يف املكسيك، وكيف أن األول جمع ثروته بالخلق واإلبداع وضمن االلتزام الكامل بالقوانني والنظم، بينام 

الثاين جمعها برشاء السياسيني أو مبعنى آخر بخرق القانون والقيم.

والكتاب الذي قرأنا للتو "الثابت واملتحول"، ال يخرج عن نفس املفهوم، فالشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة، هي أعراض 

ملرض غياب املؤسسات وحكم القانون، وهي أعراض ال يقترص وجودها، عىل جنس أو لون أو قارة، وإمنا هي أعراض ملرض عىل 

مستوى  العامل، كان ذلك صحيحاً من قراءة التاريخ، وهو صحيح يف عاملنا املعارص. فعندما يفشل الفرد عن االحتامء بسيادة 

القانون، تفشل الدولة، وال يعود معها ممكناً أن نتوقع تحقق نجاح ألي مرشوع تنمية. فعندما يرتاخى حكم القانون، يذوب مفهوم 

املواطنة بتعريفها الشامل، ويتحول اإلنسان، إما لالحتامء بالعصبيات الصغرية، مثل العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو املنطقة، أو 

ينظم عضواً، ناشطاً أو هامشياَ، إىل تجمعات املصالح، وغالبيتها فاسدة. 

وتختزل الدولة يف مرشوع حكم، ومرشوع الحكم همه وهدفه البقاء ألطول مدة ممكنة يف السلطة، ووسيلته توزيع موارد الدولة 

لرشاء الوالءات بدالً من تنمية تلك املوارد لصالح الجميع ولحامية املستقبل، وال فرق يف ذلك بني دولة غنية وأخرى فقرية، الفارق 

هو يف قيمة املكافأة أو الجائزة. وال حرمة لكيان الدولة، فإن كان إطالة أمد الحكم يتطلب تأصيل الشقاق بني مكونات املجتمع 

إلضعافها جميعاً، ال بأس بذلك، فتارة يستقوى بتلك الفئة، ثم ينبذها إن اشتد ساعدها أو إن وجد بديالً أفضل. وإذا كان الوالء 

ملرشوع الحكم يشرتى بالفساد أو التسامح مع الفساد، فاملكافأة سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة مثل التقايض عن الفساد، هي 

مبثابة الجزرة من أجل تأصيل الوالءات، وتلك قيم مناقضة متاماً ألي مرشوع تنمية. 

ومن خصائص مرشوع الحكم، اإلدارة بالوالء عىل حساب األداء أو الكفاءة، مبعنى، أن توزيع املناصب القيادية يف الدولة أو يف 

مؤسساتها الهامة التابعة، يقدم معيار الوالء للمكافأة بتلك املناصب. ويف الغالب األعم، هناك عالقة طردية ما بني الوالء وسوء 

780 ) Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail ) New York: Crown Business, 2012
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األداء أو ضعف الكفاءة، لذلك، تعجز اإلدارة العامة عن فهم ومواكبة متطلبات تعزيز كيان الدولة وصناعة املستقبل، ومبرور الزمن 

ترتهل تلك اإلدارات، ويصبح املنصب واملؤسسة نصيب لتلك الفئة من مرشوع االقتسام. وتدريجياً، تأخذ املؤسسات صبغة التفكك 

املجتمعي، فاألصل يف بلوغ املنصب هي معايري ما دون املواطنة، أي العائلة واملنطقة والقبيلة والطائفة، ومعها تنعكس أسس 

التفتيت عىل مؤسسات الدولة، وينترص كل مسئول إىل عصبيته.

وتنزع مرشوعات الحكم إىل تعزيز األمن مبفهومه الضيق، أو العصا، والعصا الغليظة كلام شحت املوارد، لتطويع من تعجز عن 

إغوائه بالجزرة، ولرشاء والء أجهزة األمن تكاليف مضخمة تهدر من موارد الدولة. وتلك األجهزة ال تنحرف فقط بسبب عنرص القوة 

والحظوة وعنرص الرسية يف مرصوفاتها، وإمنا تنحرف يف أهدافها، فاألمن الوطني الذي يفرتض فيها أن تحميه، يختزل يف أمن الحكم، 

حتى لو تعارض مع أمن الدولة، والواقع أنه يتعارض كلية مع أمن الدولة. فجهود أجهزة األمن تتحول كلية إىل معاريض الداخل، 

وحاميته تتحول كلية إىل فاسدي الداخل، فاألصل يف التمييز لحامية األمن، ليس هو الوالء للوطن، لكن الحفاظ عىل الوضع القائم، 

مبساوئه، من فساد تفتيت املواطنة، ومن فساد اإلدارة العامة، ومن فساد للذمم. وتتحول تلك األجهزة األمنية إىل طاردة ألفضل 

عنارصها، باإلقصاء أو باإلغواء، وتتحول يف بعض الدول إىل دول قامئة بذاتها، والءها مرتبط بدميومة إمتيازاتها غري املستحقة.

"إبراهام لينكولن" الذي حافظ عىل متاسك الواليات املتحدة األمريكية إبان حربها األهلية يف ستينات القرن التاسع عرش، قال مرة، 

أن الدولة هي األرض والشعب والقانون، أو املوارد والعقل والقانون، فاألرض والشعب وحدهام ال يصنعان دولة. وعجينة بناء 

الدولة هي توظيف أفضل عقولها يف عملية توظيف مواردها من أجل مصلحة شعبها، مبا يعزز مفهوم املواطنة الشاملة، ذلك يعني 

حكامً ذوبان العصبيات الصغرية يف كيان الدولة، ويعني اإلدارة باألداء، ويعني تجريم إهدار املوارد بالفساد واإلفساد. لذلك، ال عالج 

من أعراض األمراض التي سطرها الكتاب، يف تقديري، سوى باالنتصار ملرشوع الدولة عىل حساب مرشوع الحكم، أما البديل، طال 

أو قرص الزمن، فهو تكرار املواجهات واالحتجاجات، وآخرها، اإلنتفاضات التي شهدها العامل العريب منذ عام 2011.


