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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 االستشارية، ومحارضاً يف

College 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

 

محمد الدوسري 

باحث محلل لدى مركز الخليج لسياسات 
التنمية حاصل عىل باكلريوس محاسبة 
من جامعة الخليج يف الكويت وطالب 
ماجستري إدارة أعامل فيها. عمل عىل 

جزء االستدامة يف دول مجلس التعاون  يف 
قسم الخلل اإلقتصادي وكمحرر مساعد 

يف هذا االصدار. باالمكان التواصل عرب
moh.aldousari@gmail.com 

محمود نجيب المحمود 

باحث مشارك 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. عمل يف إعداد و تحرير 
هذا اإلصدار. باألمكان التواصل معه عرب 

almahmood181@ تويرت

 
  دالل سوارالذهب

محللة ابحاث يف مركز الخليج لسياسات 
التنمية, حاصلة عىل املاجستري يف ادارة 
الصحة و السالمة و البيئة من جامعة 
 University of South( ساوث ويلز

Wales( يف بريطانيا عام 2009. عملت 
كمحرر مساعد يف هذا اإلصدار. باإلمكان 

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

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 عىل قسم التطورات السياسية 
يف البحرين يف هذا االصدار. باإلمكان 

Ahmed.asbool82@ التواصل معه عرب
aasbool@ وعرب تويرت gmail.com

        
إبراهيم آل حرم

باحث يف السياسة الرشعية، تخصص 
يف الدراسات اإلسالمية، كاتب مقاالت 

دورية، ناشط يف املجال السيايس واإلعالم 
اإلجتامعي. ساهم يف جزء التطورات 

السياسية يف االمارات يف هذا االصدار.

mailto:dalal.wadeisa@gmail.com
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احمد صبري

باحث وكاتب من جدة متخصص يف 
العلوم السياسية والدراسات اإلعالمية. 

يكتب مقاالت رأي لصحيفة التقرير 
االلكرتونية وعمل يف هذا العدد 

عىل ورقة “الواقع واملأمول: رصد 
لحاالت التطبيع مع الكيان الصهيوين 

يف دول مجلس التعاون وفرص 
املقاطعة وسحب االستثامرات”. ميكن 

التواصل معه عىل بريده االلكرتوين 
ahmad.m.a.sabri@gmail.com ويغرد 

@radicalahmadعىل

إسراء المفتاح

محارض يف كلية الرتبية يف جامعة قطر. 
حاصلة عىل درجة املاجستري من جامعة 
كوملبيا يف علم االجتامع والتعليم، وهي 

ناشطة يف القضية الفلسطينية منذ 
سنوات دراستها يف الجامعة االمريكية يف 
بريوت. بعد عودتها لقطر قامت بتأسيس 
مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع” التي 
تهدف لنرش الوعي عن محاوالت التطبيع 

وأهمية املقاطعة. عملت عىل جزء 
الرشكات التي تعمل يف الخليج وارسائيل 

يف قسم الخلل األمني يف هذا االصدار.

حمزة إسماعيل أبوشنب

باحث يف الشؤون السياسية واإلعالمية، 
وكاتب مقاالت يف أكرث من صحيفة وموقع 

إلكرتوين، محارض غري متفرغ يف جامعة 
فلسطني بغزة ، نرش العديد من األوراق 

واألبحاث املتعلقة بالشأن الفلسطيني 
خصوًصا والعريب عموًما. يكتب بشكل 

دوري يف موقع الجزيرة نت، وتتم استضافته 
كباحث ومحلل سيايس يف العديد من 

القنوات الفضائية العربية والفلسطينية. 
عمل عىل جزء طبيعة العالقة بني و اململكة 
العربية السعودية يف قسم الخلل األمني يف 
هذا االصدار. للتواصل معه عرب  فيس بوك :

www.facebook.com/hamza0103

 

صالح العامر

محامي سعودي.  حاصل عىل درجة 
الدكتوراة يف القانون من جامعة بيتسربغ 

يف الواليات املتحدة. يعمل كمستشار 
قانوين يف اململكة العربية السعودية.  

وله بعض املقاالت يف الشأن الفلسطيني 
والقانوين. عمل عىل جزء الرشكات التي 

تعمل يف الخليج وارسائيل يف قسم الخلل 
األمني يف هذا االصدار.

عبدالعزيز حسين الردادي 

باحث سعودي مهتم يف التحوالت 
االجتامعية السياسية يف الخليج العريب، 

حاصل عىل بكالوريوس يف الشؤون 
الدولية من جامعة قطر. سبق وأن شارك 

بعدة أوراق بحثية ومؤمترات مختصة. 
عمل عىل جزء التطورات السياسية يف 

قطر يف هذا االصدار. للتواصل عرب تويرت 
Raddadi1@ أو اإلمييل: 

Abdulaziz.Alraddadi@gmail.com 

عبداهلل الفقيه

استاذ مشارك يف العلوم السياسية بجامعة 
صنعاء،الجمهورية اليمنية، حاصل عىل 

درجة الدكتوراه يف السياسات العامة 
والعالقات الدولية من جامعة نورث 

ايسرتن يف الواليات املتحدة األمريكية، 
وله العديد من الكتب واألبحاث املنشورة 

صدر آخرها يف عام 2014 بعنوان  
“الوحدة، الثورة، والحكومة اليمنية”. 

عمل عىل جزء عالقات دول الخليج مع 
اليمن يف قسم الخلل األمني يف االصدار. 
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علي الصفار

كاتب وباحث اقتصادي. حصل عىل 
الباكلوريوس يف تخصيص املحاسبة 

واإلقتصاد من جامعة والية بنسلفانيا 
 .Pennsylvania State University
موظف يف خط إدارة املواد يف رشكة 
أرامكو البرتولية. شارك يف كتاب “يف 

معنى العروبة” بورقة بعنوان “التنمية 
املستقلة عربيا”. عمل عىل جزء برنامج 

اصالح سوق العمل يف السعودية يف 
قسم الخلل السكاين يف السعودية يف هذا 

اإلصدار.

فاطمة عبداهلل

مساعد مدرس يف جامعة الخليج للعلوم 
و التكنولوجيا، الكويت. حاصلة عىل 

بكالوريوس يف االتصال املريئ من جامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا. خربة يف 

التصميم الجرافييك، عملت عىل تصميم 
اإلصدار. للتواصل: 

fatemaayh@gmail.com

محمد بن مستهيل الشحري

مواليد ظفار 1979. كاتب وناشط 
ثقايف وحقوقي، يعد ألطروحة دكتوارة 

يف العلوم الثقافية، جامعة تونس. أصدر 
العديد من األعامل األدبية منها “بذور 

البوار” و “الطرف املرتحل – رحلة” 
و “موشكا.” عمل عىل جزء التطوات 

السياسية يف عامن يف هذا االصدار. 
للتواصل: امييل

  mohmed_shahri@yahoo.com 
@alshahri_mohmed : تويرت

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. عمل عىل جزء التطورات السياسية 
يف السعودية يف هذا اإلصدار. باإلمكان 

التواصل معه عرب:
hashem@utexas.edu

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

 

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
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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«.

علي فهد الزميع 

وزير كويتي سابق يف وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، وقبلها يف وزارة 

االوقاف والشؤون االسالمية. حاصل عىل شهادة الدكتوراة يف العلوم السياسية 

من جامعة اكسرت. 

جاسم 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.

فهد علي الزميع 

استاذ مساعد يف القانون  ونائب الرئيس للشؤون االدارية واملالية يف جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت. حاصل عىل الدكتوراة يف القانون من 

جامعة سواس ، وعمل كمحارض يف القانون يف جامعة وستمنسرت وجامعة 

الكويت. حاصل عىل االجازة القانونية يف الكويت وعمل سابقا يف مكتب 

كلفورد شانس للمحاماة.  

عمر هشام الشهابي 

يعمل مديراً عاماً ملركز الخليج لسياسات التّنمية، وُمحارضاً يف جامعة الخليج 

للعلوم والتكنولوجيا بالكويت.

رسمة الغالف : دالل عبدالرحمن السندي
تصميم :  فاطمة عبداهلل حنا يوسف

www.gulfpolicies.com
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1. مقدمة: الخليج واآلخر

يقال: إن أردت التعرف عىل الذات، فعليك تحليل عالقاتك مع اآلخر. من هذا املنطلق يأيت محور هذا اإلصدار 

“الخليج واآلخر.” وكام كانت الحال يف اإلصدارين األول والثاين من هذه السلسلة، نركز يف هذا اإلصدار عىل تحليل 

“اآلخر” من منطلق أوجه الخلل املزمنة يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي نلخصها يف: الخلل 

السيايس، والخلل االقتصادي، والخلل األمني، والخلل السكاين.1 ينقسم هذا العمل إىل أربعة أقسام رئيسية، يُركّز 

كلٌّ منها عىل أحد أوجه الخلل املزمنة والتطورات املتعلّقة به، وخالل الفرتة الزّمنيّة التي يعنى بها اإلصدار يف عامي 

2014 و2015.

لكن ما الذي يشكل “اآلخر” عندما نتحدث عن دول مجلس التعاون، وكيف نحلله؟ هل نركز عىل عالقات دول

املجلس بالدول املحيطة بها؟ أم نحلل وضعية “األجانب” الساكنني يف دول املجلس وطريقة تعاطينا

معهم؟ لقد صالت الدراسات وجالت يف مجال العلوم االجتامعية يف محاولة تعريف “اآلخر،” وهو بطبيعته مفهوم 

ضبايب قد يختلف من وجهة نظر إىل أخرى. لذا، فقد تعمدنا تجنب وضع تعريف محدد لآلخر، بل تبنينا هذا 

املفهوم كفرصة لتسليط الضوء عىل عالقات دول املجلس مع أطراف متعددة، بهدف مناقشة فهمنا لطبيعة عالقات 

دول مجلس التعاون مع أطراف متعددة داخله ومن حوله، عىل أمل أن يسهم هذا املجهود يف إيجاد مخرج ألهم 

التحديات التي تواجه دول املنطقة.

يأخذ قسم الخلل األمني، والذي بطبيعته يركز عىل عالقات دول املجلس مع قوى عاملية أخرى، نصيب األسد 

يف هذا اإلصدار. لقد عرّفنا الخلل األمني يف النسخة األوىل من اإلصدار بأنه عدم مقدرة دول املجلس عىل تأمني 

حاميتها العسكرية واألمنية منفردة، واستمرار اتكاليّتها املزمنة وشبه املطلقة عىل القوى الغربيّة عىل القوى 

الغربيّة، والواليات املتحدة عىل وجه الخصوص، بغرض توفري األمن الخارجي لها.2 وكام سلطنا الضوء النسخة 

الثانية من اإلصدار عىل عالقات دول املجلس مع القوى السياسية يف جمهورية مرص العربية، فنواصل عىل املنوال 

نفسه يف هذا اإلصدار، ولكن نوسع مساحة العالقات الدولية التي نقوم بتحليلها. ففي أحد أهم األجزاء نركز عىل 

عالقات دول املجلس مع الكيان الصهيوين، مع الرتكيز عىل نشاطات التطبيع عىل املستوى الرسمي، باإلضافة إىل 

1. راجع النسخة الألوىل نن هذا اإلصدار:عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت و املتحول  )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 12-15 
 >https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf<

2. املصدر نفسه.

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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نشاطات الرشكات العاملية التي لديها أنشطة تجارية يف الكيان الصهيوين ودول املجلس يف آن واحد، يف محاولة 

إلعادة األهمية يف منطقتنا إىل القضية املركزية عىل مستوى العامل العريب، أال وهي فلسطني. ويف السياق نفسه، 

فقد خصصنا ملفاً آخراً لتحليل عالقات اململكة العربية السعودية مع حركة املقاومة اإلسالمية )حامس(. و يف قسم 

الخلل األمني، يتطرق ملف آخر إىل تحليل العالقات بني دول املجلس وجمهورية اليمن العربية الشقيقة عىل 

مدى نصف القرن املايض. وتأيت أهمية هذا التحليل املعمق يف ظل التطورات التي استجدت يف اليمن عام 2015، 

حيث طغت عىل الساحة الدولية قضية التقدم العسكري للحوثيني وانطالق حملة “عاصفة الحزم” العسكرية التي 

تقودها دول مجلس التعاون. 

وال ميكن الحديث عن “اآلخر” يف دول املجلس من دون الحديث عن الخلل السكاين. فباإلضافة إىل رسد آخر 

التطورات واإلحصائيات الرسمية املتعلقة بالرتكيبة السكانية بني مواطنني ووافدين خالل عامي 2014 و2015، 

فقد ركزنا عىل تحليل ما عرف بـ”حملة تصحيح أوضاع الوافدين” يف اململكة العربية السعودية، يف محاولة جادة 

لتعميق فهمنا لعالقة دول املجلس مع “اآلخر” الوافد إىل هذه الدول، والذي أصبح يشكل حوايل نصف ساكنيها.

وكام كان الحال يف اإلصدارين األول والثاين، يخصص قسم الخلل السيايس ملفاً منفصالً لكل دولة يف املجلس لرسد 

أهم التطورات فيها عىل الصعيد السيايس بني عامي 2014 و2015. أما يف القسم االقتصادي، فنفرد ملفاً ملناقشة 

القضية التي قد تكون األهم يف دول املجلس عىل املديني املتوسط والبعيد، وهي: ما مدى استدامة املنظومة 

االقتصادية والسكانية يف دول املجلس إن استمرت عىل الحال التي هي عليه اليوم؟

وحري بنا يف ختام هذه املقدمة أن نعيد ما إفتتحنا به اإلصدار السابق:

“عمق 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 اإلصدار. 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 
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أهل الخليج. ويف الوقت ذاته، ال 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 كانت الحال يف اإلصدار األول، فإن هذا العمل يرتكز يف إعداده عىل مساهامت]مجموعة من الباحثني[ من 

دول املجلس، 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 علينا أن نشكر كّل الذين ساهموا يف إنجاز 

هذا العمل، مقّدرين جهودهم ودورهم يف استكامل أعمدته. وأمتنى أن يُحّقق الفائدة واملتعة لك أيها القارئ 

العزيز، كام كان لنا يف إعداده”.3

عمر الشهايب و محمود املحمود

املحرران واملنسقان العامان

 3. عمر الشهايب )محرر(، الثابت و املتحول 2014: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي و ترابط املال و السلطة )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 11
>https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf<

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf
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2. الخلل السياسي

2.1 مقدمة
 من البديهي أن تجذر الخلل السيايس املزمن، والذي عرفناه بأنه االستئثار بالسلطة وتفرد قلة يف مقابل تهميش 

أغلبية املواطنني من آليات صنع القرار، ال زال من أبرز مالمح دول املجلس.4  ولكن هل تبنّي التطورات السياسية 

أن الخلل متجه نحو التعميق والتأزيم، أم إىل إيجاد حل مستدام بعيد املدى؟

تقدم ملفات التطورات السياسية تحليالً ملجريات الساحة السياسية يف كل دولة من دول املجلس يف العامني 

2014 و2015. وتؤكد هذه األوراق إن الخلل السيايس آخذ يف التأزيم و ال العكس. ففي اململكة العربية 

السعودية والبحرين واإلمارات، ال زال يطغى الطابع األمني، بدالً من الحوار السيايس الجاد، عىل تعامل السلطات 

مع املعارضة السياسية. إضافة إىل ذلك، زاد الشارع انقساماً يف الدول التي تتواجد فيها برملانات منتخبة، أي 

البحرين والكويت، حيث فضلت املعارضة يف هاتني الدولتني تعليق مشاركتها يف الحياة الربملانية بسبب عدم 

تعاطي السلطات مع مطالبهم، حسب وجهة نظرهم، مام يدل عىل عمق االنقسام السيايس يف البلدين. أما يف 

الدولة األكرب، أي السعودية، فحصل تغيريا كبريا يف دوائر الحكم وصل إىل رأس هرم السلطة، إال أن هذه التغريات 

حصلت خلف األبواب املغلقة، واقترصت عملية صنع القرار عىل فئة صغرية من دائرة الحكم.

ومبا أن “اآلخر” هو محور الحديث يف هذا اإلصدار، فقد ركزت ملفات الدول يف التعاطي مع عالقات دول املجلس 

مع األطراف ذات األهمية يف كل دولة. فبام أن قطر من الدول الفاعلة عىل الساحة السياسية اإلقليمية، فتم 

التطرق إىل عالقتها مع مختلف األطراف اإلقليمية التي لها صالت مبارشة معها، كجامعة اإلخوان املسلمني وحركة 

طالبان. كام تم اإلشارة إىل املسألة الطائفية يف ملفات البحرين والسعودية كإحدى حاالت التأزيم “اآلخر” داخل 

املجتمع نفسه. أما يف سلطنة ُعامن، فتبحث الورقة يف التعدد االثني واملذهبي واللغوي يف السلطنة، والتي يشري 

التعايش النسبي بينها باملقارنة مع جرينها أنها لعلها من األمثلة التي تستحق الدراسة عىل التآلف ما بني مكونات 

اجتامعية متنوعة تحت هوية وطنية واحدة جامعة.

 4. عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت و املتحول )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 15
 >https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf< 

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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2.2 التطورات السياسية في الكويت 

سيكون جلياً، لدى املتأمل يف الواقع السيايس الكويتي، املنعطف السيايس املفصيل الذي متر به الكويت. فاألحداث 

تتواىل برسعة كبرية وتزداد تشعباً وتعقيداً نتيجة انقسام الرأي العام حول التغريات السياسية. فقد ساد التشّنج 

الساحة السياسية بعد األحداث املتعلقة مبا يعرف بـ “مجلس الصوت الواحد.” فالكويت تتكون من تيارات 

سياسية عّدة، وكثري منها غري ممثل يف هذا املجلس بسبب رفض بعض التيارات مرسوم تعديل نظام االنتخاب، ما 

فاقم الفجوة بني املجلس ورشيحة كبرية من املواطنني. ويرى بعض املراقبني أن بقاء هذه التيارات خارج الربملان 

أفقدها فاعليتها السياسية يف الترشيع والرقابة. زد عىل ذلك أن الساحة السياسية الكويتية تشهد مالحقات أمنية 

غري مسبوقة وصلت حد سحب الجنسية،5 وإغالق قنوات فضائية وصحف محلية، ومالحقة بعض املغردين قضائياً 

بتهمة العيب بالذات األمريية.6 من جهة أخرى يراهن آخرون عىل اإلنجازات الترشيعية للمجلس الحايل مقارنة 

باملجالس السابقة، بدليل إنجازه 31 قانوناً يف فصل ترشيعي واحد، وهو الرقم األعىل منذ 1963. 7

فيام ييل نستعرض أبرز التطورات السياسية التي شهدتها دولة الكويت خالل عامي 2014 و2015. وسيقسم 

الرسد عىل النحو اآليت: أوالً. مجلس الوزراء، ثانياً. مجلس األمة، ثالثاً. السلطة القضائية، رابعاً. أهم األحداث 

والحراك السيايس.

أواًل: السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء 

شهدت حكومة جابر املبارك، التي ُشّكلت يف شهر أغسطس 2013، تغيريات عّدة يف السنة التالية، إذ تخللها 

تعديالن وزاريان واستقالتان. ففي مطلع عام 2014، صدر مرسوم أمريي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء قىض 

بدخول سبعة وزراء إىل الحكومة بينهم أربعة جدد، وهم عيل العمري وزيراً للنفط، وهند الصبيح وزيرة للشؤون 

االجتامعية والعمل ووزيرة دولة لشؤون التخطيط والتنمية، ويارس أبل وزيراً للدولة لشؤون اإلسكان، و نايف 

العجمي وزيراً للعدل ووزيراً األوقاف والشؤون اإلسالمية. أما الوزراء الثالثة الباقون فلم يكونوا طارئني عىل 

العمل الحكومي، وهم عبد املحسن املدعج الذي عني وزيراً للتجارة والصناعة، واحمد املليفي وزيراً للرتبية، وعيل 

 5. “سحب جنسية إعالمي ونائب سابق،” صحيفة اآلن، 21 يوليو 2014
>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=197569&cid=30<

>http://alziadiq8.com/13341.html<  2013 6. فيديو: قناة العربية: دولة الكويت األوىل عىل مستوى العامل يف مالحقة املغردين،” مدونة الزيادي، 24 فرباير
7. فيديو: “مرزوق الغانم: أنجز املجلس 31 قانوناً وهو األعىل منذ عام 1963 حتى اآلن بفصل ترشيعي واحد،” 3 يوليو 2014

>https://www.youtube.com/watch?v=9Wh66x3XnIs<

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=197569&cid=30
http://alziadiq8.com/13341.html
https://www.youtube.com/watch?v=9Wh66x3XnIs
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العبيدي وزيراً للصحة.8  وقد تباينت ردود الفعل النيابية حيال هذه التشكيلة، حيث شّن النائبني محمد الهدية 

وسعدون حامد هجوماً عىل وزير األشغال عبد العزيز اإلبراهيم. فيام استغرب النائب فيصل الدويسان تعيني 

احدى الشخصيات التي خرست السباق االنتخايب األخري يف الحكومة.9  وخالل أقل من أربعة أشهر عىل صدور 

التعديل قدم  نايف العجمي استقالته من الحكومة لدواٍع صحية،10  علامً أنه كان قد تعرض التهامات من وزارة 

الخزانة األمريكية بدعم “اإلرهاب” إثر مشاركته يف حمالت إغاثة للشعب السوري قبل تقلده منصبه الوزاري.11  

وتلت ذلك استقالة الوزير احمد املليفي يف أواخر شهر مايو بسبب حادث االنهيار الرميل يف موقع جامعة 

الشدادية.12 ويف أواخر شهر أكتوبر صدر مرسوم أمريي بتعديل وزاري آخر ُعنيِّ مبوجبه بدر العيىس وزيراً للرتبية، 

ويعقوب الصانع وزيراً للعدل ووزيراً لألوقاف والشؤون اإلسالمية، لريتفع بذلك عدد الوزراء الربملانيني إىل ثالثة. أما 

فيام يتعلق بأداء الحكومة، فلم يكن مختلفاً عن العام املايض بشكل عام. وسيتم متابعة ثالث قضايا تم تناولها يف 

إصدارات املركز السابقة، وهي: كبح جامح املرصوفات العامة، وإصالح الجهاز اإلداري للدولة، وأبرز التطورات يف 

ملف الخطوط الجوية الكويتية.13 

القرارات االقتصادية

قد ال يختلف املراقبون واملهتمون بالشأن الكويتي حول أهمية إدخال إصالحات اقتصادية للسيطرة عىل املرصوفات 

والحد من الهدر. فمن املعلوم أن الكويت تعتمد يف شكٍل شبه كيّل عىل مدخول النفط لتمويل امليزانية العامة للدولة، 

وهو وضع غري قابل لالستمرار عىل املدى البعيد. وقد كان التعاطي الحكومي مع هذه املعطيات خجوالً، إذ تكررت 

الترصيحات والتحذيرات من مغبة االستمرار يف األمناط الحالية من الرصف، مع التلميح إىل اتخاذ بعض اإلجراءات 

املهمة، وإن طال انتظارها، مثل إعادة النظر يف سياسة الدعم. أشار سامل العبد العزيز الصباح، وزير املالية السابق 

ومحافظ بنك الكويت املركزي، يف حوار موسع مع صحيفة “الوطن،” إىل حتمية وقوع عجز يف امليزانية العامة للدولة 

يقدر بـ 893 مليون دينار كويتي بدءاً من سنة 2016 - 2017، لريتفع إىل 13.250 مليار دينار كويتي سنة 2029 

- 2030، وليصل العجز الرتاكمي إىل 99 ملياراً يف العام نفسه.14 ومل يكن الكاتب االقتصادي يف صحيفة “الجريدة،” 

محمد البغيل، أكرث تفاؤالً، إذ أشار يف تقريره االقتصادي إىل عّدة حقائق منها أن أداء الكويت كان أكرث سوءاً يف 21 

>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140107_1.pdf< 2014 8. “األمري للوزراء: تعاونوا ولبوا طموحات املواطنني،” صحيفة الوطن، 7 يناير
>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140107_51.pdf< 2014 9. “إسقاط طلب الطرح،” صحيفة الوطن، 7 يناير

>http://www.aljarida.com/news/index/2012653920< 2014 10. “وزير األوقاف يطلب إعفاءه ألسباب صحية،” صحيفة الجريدة، 28 مارس
>http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=79332 <2014  11. “رسمياً: قبول إستقالة نايف العجمي،” صحيفة الجريدة، 3 أبريل

>http://www.aljarida.com/news/index/2012663764<   201412. “قبول استقالة املليفي،” صحيفة الجريدة، 26 مايو
13. “التطورات السياسية يف الكويت،” يف عمر الشهايب )محرر(، الثابت و املتحول 2014: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي و ترابط املال و السلطة )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 

>https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1735< 115 ،)2014
>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140126_59.pdf< 2014 14. “صندوق األجيال ال يكفي إال لسنوات محدودة،” صحيفة الوطن، 26 يناير

http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140107_1.pdf
http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140107_51.pdf
http://www.aljarida.com/news/index/2012653920
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=79332
http://www.aljarida.com/news/index/2012663764
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1735
http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140126_59.pdf
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من أصل 31 مؤرشاً اقتصادياً وتنموياً، يف مقابل تقدمها يف سبعة مؤرشات، وثباتها يف ثالثة أخرى. وخلص البغيل إىل أن 

الكويت مل تستفد من الفوائض املالية التي حققتها خالل أكرث من عقد من الزمن. 15

ويف محاولة إلصالح األوضاع املالية، ركز الوزراء عىل أهمية إعادة النظر يف سياسة الدعم الحكومي بشكل عام، 

فأشار وزير الكهرباء واملاء إىل أن قيمة دعم الكهرباء واملاء ستصل إىل 6.7 مليار دينار كويتي سنة 2030 ، 

مام يستدعي مراجعة األسعار التي مل تتغري منذ أكرث من نصف قرن تقريباً.16 ومن اإلجراءات التي اتُخذت يف 

هذا املجال قرار مجلس الوزراء الذي صدر يف أكتوبر 2014 برفع الدعم عن بعض أنواع املحروقات مثل الديزل 

والكريوسني ووقود الطائرات، لرتتفع األسعار من 55 فلساً إىل 170، عىل أن تواصل الحكومة بيع وقود طائرات 

مدعوم للرشكات التي تسري أكرث من 5000 رحلة سنوياً.17  وبحسب إحصاءات ديوان املحاسبة، ستحقق الدولة 

وفراً قدره 215 مليون دينار يف حال ثُبِّت سعر الديزل عىل 170 فلساً للرت، األمر الذي يساهم أيضاً يف الحد من 

تهريب هذه السلعة املدعومة لبيعها يف أسواق مجاورة بأسعار تفوق السعر املدعوم.18 ويف مسعى آخر للسيطرة 

م سنة 1996 يف شأن إيجاد رشائح مختلفة  عىل الدعم املقدم للكهرباء واملاء، أعادت الوزارة إحياء اقرتاح قُدِّ

لالستهالك الكهربايئ. وأشار وزير النفط عيل العمري إىل أحد املقرتحات وهي رفع الدعم عن االستهالك املنزيل من 

الكهرباء الذي يفوق 6000 و9000 و12000 كيلوواط.19 لكن هذه االقرتاحات تبقى مجرد حرب عىل ورق، إذ مل 

تتضمن امليزانية الجديدة لسنة 2015 - 2016 أي تعديالت جذرية يف نظام الدعم عىل الرغم من تهاوي أسعار 

النفط.20 

تعديل الجهاز اإلداري للدولة 

إىل جانب الدعم املكلف، يقف الجهاز اإلداري للدولة حجر عرثة أمام تطبيق أي إصالحات مالية جادة. فإضافًة إىل 

الوزارات الحكومية، هناك عدد كبري من الهيئات واملؤسسات العامة واللجان العليا واملتخصصة التي تسببت يف ترهل 

الجهاز الحكومي واستنزفت موارد مالية هائلة. وقد أشار تقرير السنة الفائتة إىل محاوالت حكومية إلصالح بعض 

الخلل عن طريق عدم التجديد للقياديني الذين أمضوا فرتات طويلة يف مناصبهم )والتي قد تتجاوز الثالثني سنة(.

15. محمد البغيل، “14 عاماً من الفوائض املالية مل نحسن استغاللها،” صحيفة الجريدة، 3 أبريل 2014 
>http://www.aljarida.com/news/index/2012654802<

>http://www.aljarida.com/news/index/2012662664< 2014 16. “اإلبراهيم: 6.7 مليارات دينار الدعم يف 2030،” صحيفة الجريدة، 20 مايو
>http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=997032&date=16102014<  2014 17. “رفع سعر الديزل والكريوسني 170 فلساً،” صحيفة القبس، 16 أكتوبر

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012664596<  2014 18. “املحاسبة: رفع الديزل إىل 170 فلساً يقلص التهريب ويوفر 215 مليون دينار،” صحيفة الجريدة، 31 مايو
>http://www.aljarida.com/news/index/2012688351< 2014 19. “الكهرباء: كيلوواط “املعتدل” بفلسني و”املرتفع” بـ 120 فلساً،” صحيفة الجريدة، 13 أكتوبر

>http://www.aljarida.com/news/index/2012701228< 2014 20. “ال زيادة للبنزين والكهرباء بامليزانية الجديدة،” صحيفة الجريدة، 15 ديسمرب

http://www.aljarida.com/news/index/2012654802
http://www.aljarida.com/news/index/2012662664
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=997032&date=16102014
http://www.aljarida.com/news/index/2012664596
http://www.aljarida.com/news/index/2012688351
http://www.aljarida.com/news/index/2012701228
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 لكن املفارقة أن الحكومة تناقض قراراتها عندما تعمد إىل إنشاء املزيد من الوحدات واألجهزة اإلدارية الجديدة، 

مام حدا بديوان الخدمة املدنية إىل املطالبة بوقف إنشاء أي هيئات عامة جديدة. فتم استُحداث هيئات حكومية 

عدة، مثل هيئة الفساد وهيئة املرشوعات الصغرية وهيئة املنافسة وهيئة تشجيع االستثامر األجنبي وهيئة الخصخصة، 

علامً أن هناك خشية من تداخل اختصاصات بعض الهيئات مع بعضها البعض أو مع األجهزة حالية. وقد حّذر الديوان 

من أن إنشاء هذه الهيئات قد يشكل عبئاً مادياً إضافياً عىل ميزانية الدولة.21  ومن جهته، مل يساهم مجلس األمة 

بشكل فعال يف حل هذه األزمة، وواصل األعضاء النظر يف إنشاء هيئات جديدة للنقل واالتصاالت.22 كام أملح وزير 

املالية يف أواخر شهر نوفمرب إىل وجود خطة إلنشاء هيئة تختص بإدارة األرايض والعقارات اململوكة للدولة.23 ويُذكر 

بأن وزارة املالية كانت قد شّددت، قبل أقل من شهر، عىل نفي وجود أي مخططات إلنشاء هيئات جديدة يف السنة 

املالية املقبلة ضمن خطط ضبط املرصوفات يف ضوء انخفاض أسعار النفط.24 

وقد شابت عملية إنشاء بعض الهيئات مشاكل عّدة، أبرزها تأخر الحكومة يف إصدار اللوائح التنفيذية. وقد 

سلّط النائب املستقيل عبد الكريم الكندري الضوء عىل هذه النقطة يف سؤاله املوجه لوزير العدل السابق نايف 

 25
العجمي حول عدم إصدار الالئحة التنفيذية لهيئة الخصخصة عىل الرغم من صدور مرسوم اإلنشاء سنة 2010. 

ويتجىّل مثال آخر عىل التخطيط غري الناجح إلنشاء األجهزة اإلدارية يف استقالة سعاد الطراروة من منصبها كرئيسة 

تنفيذية لجهاز حامية املنافسة. وقد ذكرت يف معرض استقالتها أن الجهاز مل يُفّعل بعد ميض أكرث من 18 شهراً عىل 

إنشائه، إضافة إىل الصعوبات يف عملية التوظيف، مام حدا بها إىل إتخاذ قرارها باالستقالة.26 

ومن املصاعب التي تواجهها الحكومة يف عملية إصالح القطاع الحكومي، التعيينات يف املناصب القيادية، والتي 

يعتربها البعض رصاعاً مسترتاً. ومام زاد األمر تعقيداً اتخاذ قرارات غري مدروسة بإحالة بعض القياديني إىل التقاعد 

قبل انتهاء مدد تعيينهم الرسمية، مام يضع الحكومة يف موقف قانوين حرج. فقد قضت املحكمة اإلدارية بعودة 

ثالثة من كبار املسؤولني يف رشكة النفط ممن أُحيلوا إىل التقاعد إىل وظائفهم.27 ويف شهر مارس املايض، رفضت 

دائرة األمور املستعجلة االستشكال الحكومي وقضت بعودة عيل الهاجري إىل منصبه.28 ويف قضية مشابهة، قضت 

محكمة االستئناف بعودة اللواء املتقاعد فيصل الجزاف إىل منصبه رئيساً ملجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=943557&CatID=102< 2014 21. “كفى توسعاً يف إنشاء الهيئات إلستحداث املناصب،” صحيفة القبس، 12 فرباير
>http://www.aljarida.com/news/index/2012650920< 2014 22. “املرافق” ناقشت 3 “هيئات،” صحيفة الجريدة، 10 مارس

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012697703<  2014 23. “الصالح: هيئة مستقلة إلدارة األرايض اململوكة للدولة،” صحيفة الجريدة، 30 نوفمرب
>http://www.aljarida.com/news/index/2012700087< 2014 24. “الوزارات تشد األحزمة يف ميزانية 2015/2016 إستجابة لوزارة املالية،” صحيفة الجريدة، 10 ديسمرب
> http://www.aljarida.com/news/index/2012650129< 2014 25. “إستجواب وزير العدل خالل أسبوعني إذا مل تصدر الئحة مكافحة الفساد،” صحيفة الجريدة، 5 مارس

>http://www.alaan.biz/pagedetails.asp?nid=180503&cid=30<  2014 26. “إستقالة رئيسة جهاز املنافسة بالتجارة واملدعج قبلها،” صحيفة اآلن، 30 مارس
27. “اإلدارية تحكم بعودة شذى الصباح ونارص املضف وعليا الهاجري إىل “النفط” “التوظيف للكويتيني وقرض حسن للمتقاعدين،” صحيفة الوطن، 28 يناير 2014 

>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140128_1.pdf<
>http://www.aljarida.com/news/index/2012650969< 2014 28. “املستعجلة ترفض إشكال الحكومة وتعيد الهاجري إىل وظيفته،” صحيفة الجريدة، 10 مارس

http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=943557&CatID=102
http://www.aljarida.com/news/index/2012650920
http://www.aljarida.com/news/index/2012697703
http://www.aljarida.com/news/index/2012700087
http://www.aljarida.com/news/index/2012650129
http://www.alaan.biz/pagedetails.asp?nid=180503&cid=30
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للشباب والرياضة، بعد إحالته إىل التقاعد وتعيني أحمد منصور األحمد مكانه.29 ويف مطلع هذه السنة، أيضاً، 

قضت املحكمة اإلدارية بإعادة تعيني سامي النصف رئيساً ملجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.30 

الخطوط الجوية الكويتية 

وإستكامالً مللف الخطوط الجوية الكويتية الذي طرح يف إصدار السنة املاضية،31 شهدت الرشكة تطورات عّدة 

يف محاولة إلصالح وضعها. فقد أقّر مجلس األمة تحويل الخطوط الجوية الكويتية إىل رشكة مساهمة سعياً إىل 

خصخصتها.32 ولكن التوجه الحكومي حيال وضع الرشكة سار يف اتجاه آخر، فقد أعلن وزير املواصالت عيىس 

الكندري أن “الكويتية” ستبقى الناقل الوطني لدولة الكويت.33 وعىل أرض الواقع، خطت الرشكة أوىل خطواتها يف 

مشوار تحديث أسطولها، فتعاقدت مع رشكة إيرباص لتأجري ورشاء طائرات حديثة. وأوضحت رشا الرومي، رئيسة 

مجلس اإلدارة والعضو املنتدب، أن الرشكة حصلت عىل تخفيض قدره %10 من دون اللجوء إىل وسطاء.34  ويف 

شهر سبتمرب، وافق املجلس األعىل للطريان عىل رشاء 10 طائرات من طراز بوينج 777 عىل أن تستلم الرشكة أوىل 

 35
الطائرات يف 2016. 

ثانيًا: السلطة التشريعية 

بخالف املجلسني املبطلني السابقني، أكمل مجلس 2013 سنته األوىل متجاوزاً حله عن طريق حكم املحكمة 

الدستورية. وترى بعض القوى السياسية أن الخلل يف مجلس األمة الحايل يكمن يف عدم متثيله رشيحة كبرية من 

الكويتيني، لسببني رئيسني: أوالً غياب األغلبية الربملانية يف مجلس 2012 املبطل نتيجة املقاطعة، والتي شهدت 

آخر انتخابات بالنظام االنتخايب القديم وبنسبة مشاركة تفوق املجلس الحايل بفارق حوايل %10. ثانياً: أرضية 

الصوت الواحد للمنافسة بني عرشات املرشحني، والتي هي لب احتجاج املعارضة التي ترى أن هذا النظام غري عادل 

يف متثيله لرغبات الناخبني.36 ويف الوقت الذي يتهم فيه البعض املجلس الحايل بأنه ضعيف رقابياً، يشيد آخرون به 

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=545037< 2014 29. “سلامن الحمود “الشباب” ستطعن يف حكم عودة فيصل الجزاف إىل منصبه،” صحيفة الراي، 26 نوفمرب
>http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=92637< 201430. “اإلدارية تعيد سامي النصف رئيساً لـ’الكويتية’،” صحيفة سرب اإللكرتونية، 26 يناير

31. “التطورات السياسية يف الكويت،” يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج: الثابت واملتحول 2014، مصدر سابق.
>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140122_1.pdf< 2014 32. جامل العمر: ما مصري األسطول األمريي هل سيكون تابعاَ للكويتية أم مستقالً،” صحيفة الوطن، 22 يناير

 >http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=332536< 2014 أيضاً أنظر: “الكويتية خصخصوها والزيادات أجلوها،” صحيفة الوطن، 22 يناير
>http://www.aljarida.com/news/index/2012670508< 2014 33. “الكندري: “الكويتية” مستمرة ناقال وطنياً،” صحيفة الجريدة، 4 يوليو

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012649848<  2014 34. “الكويتية خفضنا %10 من صفقة اإليرباص بدون وسطاء أو عموالت،” صحيفة الجريدة، 3 مارس
>http://www.aljarida.com/news/index/2012683929< 2014 35. “األعىل للطريان يوافق لـ”الكويتية” عىل رشاء 10 طيارات،” صحيفة الجريدة، 17 سبتمرب

>http://alziadiq8.com/66995.html< 2014 36. “فيديو: شفيق الغربا: املجلس الحايل ال يعكس إتجاهات الرأي العام الكويتي،” مدونة الزيادي،7 أبريل

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=545037
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=92637
http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140122_1.pdf
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=332536
http://www.aljarida.com/news/index/2012670508
http://www.aljarida.com/news/index/2012649848
http://www.aljarida.com/news/index/2012683929
http://alziadiq8.com/66995.html
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بعدما حاز ثناء من صندوق النقد الدويل وتنويهاً بأنه األفضل من الناحية الترشيعية،37 وأن الرقابة فيه بعيدة عن 

أجواء املزايدات السياسية ورفع الشعارات، وأن هدفه العمل بصمت وصرب، والقيام بعمل ترشيعي منظم ومتدفق 

يستهدف كل مناحي الحياة من إسكان وتعليم وصحة واقتصاد وقضايا إصالح إداري وسيايس.38 و لكن يرى آخرون 

أن من يقيّم أداء هذا املجلس هو الرأي العام الكويتي وأن الترشيعات املهمة التي أقرّت يف قضايا املال العام، تم 

تفريغها من محتواها.39 

وقد كان دوري االنعقاد األول والثاين ملجلس األمة حافالً باألحداث والقوانني املنجزة. وبحسب تقرير لألمانة العامة 

ه 1,157 سؤاالً نيابياً إىل الوزراء، جرى الرد عىل 877 منها. وقّدم النواب  للمجلس، تم إنجاز 31 قانوناً، وُوجِّ

520 اقرتاحاً، فيام أحالت الحكومة 62 مرشوع قانون إىل املجلس.40 ويف هذا القسم، سيتم تسليط الضوء عىل 

املواضيع التالية اقرتاحات النواب لتعديل الترشيعات والقوانني، واملواقف النيابية املختلفة حيال بعض القضايا ذات 

الشأن العام، و االستجوابات وتبعاتها من استقالة النواب ونتائج االنتخابات التكميلية.

اقتراحات النواب لتعديل التشريعات والقوانين

كام كان الوضع يف املجالس السابقة، قّدم بعض النواب اقرتاحات إلعطاء مزايا مادية إضافية للمواطنني أثارت 

تساؤالت حول التكاليف املالية لبعضها. ففي شهر يناير، تقدمت اللجنة الربملانية املالية باقرتاح لزيادة بدل اإليجار 

إىل 250 ديناراً كويتياً. وأوضح املسؤولون يف املؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكلفة الزيادة سرتتفع من 195 

مليون دينار كويتي إىل 318 مليوناً يف حال إقرار املقرتح، إىل جانب التسبب يف ارتفاع إيجارات املساكن الخاصة.41  

النائب كامل العويض قدم اقرتاحاً آخراً بزيادة الحد األدىن للراتب التقاعدي إىل 1,500 دينار.42 أما النائب عسكر 

العنزي فاقرتح تخصيص 50 ديناراً كل كويتي يولد بعد إقرار اقرتاحه تودع يف صندوق خاص تحت إدارة الهيئة 

العامة لالستثامر يسمى صندوق حياة األجيال القادمة. ونص االقرتاح عىل أن تسلم املبالغ املستثمرة لدى وصول 

املواطن إىل سن معينة بعد اقتطاع %20 من األرباح ملصلحة صندوق األجيال.43 وطالب املجلس األعىل للتخطيط 

>http://www.kna.kw/clt/inner.asp?id=21944< 2014 37. “صندوق النقد الدويل: أداء مجلس األمة الحايل يتجاوز أداء كل املجالس السابقة،” مجلس األمة الكويتي، 11 ديسمرب
38. “مرزوق الغانم: سنكون يف الصف األول يف مواجهة اإلنقالب عىل الدستور،” صحيفة الراي، 3 يوليو 2014 

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=515743 <
39. حسن جوهر،“مجلس األمة الحايل ُمفلس شعبياً وسياسياً،” صحيفة اآلن، 6 يناير 2015 

>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=216445&cid=47<
40. “املجلس أقر 152 قانوناً يف 217 ساعة،” جريدة القبس، 10 يونيو 2014 

                                                                                 >http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=978107<
>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140119_22.pdf< 2014 41.“املالية تقر عدداً من االقرتاحات النيابية بزيادة بدل اإليجار،” جريدة الوطن، 19 يناير
>http://www.aljarida.com/news/index/2012645659< 2014 42.“العويض لزيادة املعاشات التقاعدية إىل 1500 دينار،” صحيفة الجريدة، 3 فرباير

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=945845< 2014 43.“العنزي: إنشاء صندوق حياة األجيال القادمة،” صحيفة القبس، 20 فرباير

http://www.kna.kw/clt/inner.asp?id=21944
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=515743
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=216445&cid=47
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=978107
http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140119_22.pdf
http://www.aljarida.com/news/index/2012645659
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=945845
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بدوره الحكومة بالتحقق من مدى دستورية بعض القوانني املكلفة وذلك يف محاولة للسيطرة عىل املرصوفات العامة.44 

وكان للمجلس، أيضاً، دور يف مناقشة وتعديل بعض الترشيعات املهمة التي طال انتظار إعادة النظر فيها. ففي 

شهر مايو 2014 أدخلت اللجنة الترشيعية تعديالت عىل قانون إنشاء املحكمة الدستورية تسمح لألفراد باللجوء 

املبارش إليها،45 عىل خالف اإلجراءات الحالية التي تحرص هذا الحق يف مجلس األمة ومجلس الوزراء. ويف شهر 

أغسطس باتت هذه التعديالت نافذة بعد نرشها يف الصحيفة الرسمية. ويُتوقع أن يتم الطعن يف بعض القوانني، 

مثل قانون جمعيات النفع العام وقانون املطبوعات وقانون التجمعات.46 وقد أعلنت اللجنة الترشيعية أنها 

ستنجز قانون استقالل القضاء خالل العطلة الصيفية. وبحسب التعديالت، فسيتم إلحاق كافة الجهات القضائية 

باملجلس األعىل للقضاء بدالً من وزارة العدل.47 وتقدم النائب عودة الرويعي من جهته باقرتاح لتعديل قانون 

الجنسية بإعطاء القضاء فقط الحق يف سحب الجنسية بأحكام نهائية.48  إشهار األحزاب السياسية كان أيضاً حارضاً 

ضمن األجندة الترشيعية. فقد تقدم النواب عيل الراشد وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان وعودة الرويعي وعبد 

الحميد دشتي باقرتاح قانون إلشهار األحزاب السياسية، يتألّف من 46 مادة، من بينها منع قيام األحزاب الدينية 

وحظر انتساب منسويب قوى األمن إليها.49 عىل صعيد متصل، أعلن عدد من النواب، من بينهم النائب احمد 

القضيبي، نيتهم تقديم اقرتاح بتعديل قانون االنتخابات بحيث يكون التصويت عن طريق القوائم النسبية مع 

اإلبقاء عىل الدوائر االنتخابية خمساً.50  

ويف خطوة القت تحفظات من بعض القانونيني، طالب بعض النواب بالعودة إىل نظام الحبس االحتياطي السابق قبل 

أن يعّدله املجلس املبطل األول، عىل أن تكون مدة الحبس االحتياطي 21 يوماً بدل 10 أيام، وتوقيف املشتبه فيهم 4 

أيام بدل يومني. وفيام رأى بعض من ساندوا العودة إىل النظام القديم أن املدة اإلضافية تعطي الجهات املعنية الوقت 

الكايف للتعامل مع بعض القضايا الشائكة مثل غسيل األموال، أبدى املشككون خشيتهم من إمكانية تسهيل القانون 

للتعديات عىل حقوق املوقوفني.51  ويف املجال االقتصادي، ناقش املجلس تعديل قانون الوكاالت التجارية، للسامح 

للمواطنني الخليجيني بتمثيل الرشكات األجنبية يف الدولة، عىل أن تكون حصتهم يف الوكالة بنسبة 52.51%

>http://www.aljarida.com/news/index/2012645513< 2014 44. “األعىل للتخطيط” للحكومة: ابحثوا يف دستورية إقرار النواب قوانني مكلفة للامل العام،” صحيفة الجريدة، 2 فرباير
>http://www.aljarida.com/news/index/2012664029 2014< 2014 45.“الترشيعية تقر حق لجوء األفراد إىل املحكمة الدستورية،” صحيفة الجريدة، 28 مايو

>http://www.aljarida.com/news/index/2012676513< 2014 46. “الطعن املبارش أمام “الدستورية” نافذ،” صحيفة الجريدة،” 11 أغسطس
>http://www.aljarida.com/news/index/2012674647< 2014 47. “الترشيعية: إنجاز “استقالل القضاء” خالل العطلة الربملانية،” صحيفة الجريدة، 1 أغسطس

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1005733< 2014 48. “سحب الجنسية،” صحيفة القبس، 28 نوفمرب
>http://www.aljarida.com/news/index/2012651976< 2014 49. “قانون نيايب إلشهار األحزاب السياسية،” صحيفة الجريدة، 17 مارس

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=990759< 2014 50. “القضيبي: تعديل نيايب عىل نظام الصوت الواحد،” صحيفة القبس، 14 سبتمرب
51. “تعديل مدد اإلستيقاف والحبس االحتياطي يعيد حبس حجز املشتبه فيه 4 أيام وحبس املتهم 21 يوماً،” صحيفة الجريدة، 4 نوفمرب 2014 

>http://www.aljarida.com/news/index/2012692651<
>http://www.aljarida.com/news/index/2012700769< 2014 52. “قانون الوكاالت التجارية يفتح الباب أمام الباب أمام الخليجيني واألشخاص االعتباريني،” صحيفة الجريدة، 13 ديسمرب

http://www.aljarida.com/news/index/2012645513
http://www.aljarida.com/news/index/2012664029
http://www.aljarida.com/news/index/2012676513
http://www.aljarida.com/news/index/2012674647
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1005733
http://www.aljarida.com/news/index/2012651976
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=990759
http://www.aljarida.com/news/index/2012692651
http://www.aljarida.com/news/index/2012700769
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أما عىل صعيد التعديالت الدستورية، سجل عام 2014 محاولة وحيدة للنائب يعقوب الصانع لتعديل املادة من 

80 الدستور التي تتعلق بعدد أعضاء مجلس األمة، مبا يرفع العدد إىل 70 عضواً. وشّدد الصانع عىل أهمية التعديل 

ملواكبة األعباء املتزايدة عىل املجلس، وبسبب صعوبة تأمني النصاب لعدد من اللجان الربملانية، إضافة إىل تويّل بعض 

الوزراء حقيبتني وزاريتني يف آن واحد.53 لكن تعديالت الصانع مل تلَق صدى إيجابياً لدى بعض النواب، فقد أشار 

النائبان عدنان عبدالصمد وعودة الرويعي إىل عدم مالمئة الظروف السياسية الحالية لطرح مثل هذه التعديالت.54 

االستجوابات 

مل يخُل املجلس من االستجوابات، إال أنها متيّزت بضعف فاعليتها. فمن أصل 12 استجواباً تم تقدميها، فشلت 

10 استجوابات يف تحصيل ثالثة متحدثني مؤيدين لها، ومل يُقّدم طلب بطرح الثقة إاّل مرتني، بسبب فشل النواب 

أصحاب االستجوابات يف جمع تواقيع عرشة نواب، وهو العدد املطلوب لطرح الثقة.55  فيام اعترب رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغانم أن املجلس صّوب طريق االستجوابات لصالح للدستور.56 

بعد اقل من شهر من صدور املرسوم األمريي بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، قرر النائب عادل الخرايف استجواب وزير 

األشغال عبد العزيز اإلبراهيم. تضمن االستجواب أربعة محاور من بينها مسألة هدر يف املال العام وتجاوزات فنية 

وإدارية يف الوزارة، وتجاهل الوزير الرد عىل أسئلة النواب، إضافة إىل تدهور خدمات األشغال.57  لكن االستجواب مّر 

من دون أي تداعيات جذرية، واكتفى املجلس باملناقشة مقرّاً بعض التوصيات.58 وقد فشل الخرايف يف الحصول عىل 

تواقيع أكرث من سبعة نّواب لطلب سحب الثقة بالوزير.59 ويف شهر مارس 2015، أعلن النائب عودة الرويعي نيته 

استجواب اإلبراهيم يف أربعة محاور بعد ترصيحه عن أموال تُدفع لبعض النّواب من أجل إسقاطه، وهو ما استفّز 

بعض النواب وعّجل يف استجوابه،60 ليقّدم الوزير استقالته يف الشهر نفسه. وعزا البعض االستقالة إىل رصاع عىل هذا 

املنصب ذي البعد االقتصادي والتنموي الكبري الذي يتمثل يف حجم املناقصات التي ترسيها الوزارة. 

>http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=344706<  2014 53. “يعقوب الصانع: تعديل الدستور و70 نائباً،” صحيفة الوطن، 17 مارس
>http://www.aljarida.com/news/index/2012652570< 2014 54. “رفض نيايب للمساس بالدستور،” صحيفة الجريدة، 20 مارس

  >http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1971#sthash.03jE0h76.dpbs< 55. “اإلستجوابات يف تاريخ مجلس األمة،” موقع مجلس األمة
56. “ مرزوق الغانم: صوبنا إستخدام اإلستجوابات لتكون بالطريق الصحيح ولصالح الدستور،” صحيفة الوطن،27 أكتوبر 2014 

>http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=394921<
>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140127_1.pdf< 2014 57. “الخرايف مستجوباً اإلبراهيم: متقاعس وغري متعاون،” صحيفة الوطن، 27 يناير

>http://www.aljarida.com/news/index/2012646060< 2014 58. “اإلبراهيم يتفوق،” صحيفة الجريدة، 5 فرباير
>http://www.aljarida.com/news/index/2012646058< 2014 59. “طلب طرح الثقة وقف عند سبعة نواب.. وحامد رفض التوقيع،” صحيفة الجريدة، 5 فرباير

 >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=221282&cid=30< 2015 60. “إستقالة اإلبراهيم رسمياً،” صحيفة اآلن، 16 مارس

http://kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=344706
http://www.aljarida.com/news/index/2012652570
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1971#sthash.03jE0h76.dpbs
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=394921
http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140127_1.pdf
http://www.aljarida.com/news/index/2012646060
http://www.aljarida.com/news/index/2012646058
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=221282&cid=30


25

2

الثابت و المتحول 2015  |  الخليج و اآلخر 

م استجواب لرئيس مجلس الوزراء جابر املبارك. وقّدم الطلب النواب رياض العدساين وعبد  وكام يف املجلس السابق، قُدِّ

الكريم الكندري وحسني قويعان عىل خلفية ترصيحات النائب عبد الله التميمي حول تربع الرئيس لبعض الجهات، 

وارتكز املحور الثاين عىل السياسة العامة للدولة.61  كام أعلنت النائب صفاء الهاشم تأييدها لالستجواب.62  وشّككت 

صحيفة “الجريدة” يف دقة بعض املعلومات الواردة يف االستجواب حول أرقام البطالة. ولفتت إىل أن اإلحصاءات 

التي تضّمنها االستجواب حول وجود 19,000 عاطل تعود إىل سنة 2008، بينام تشري أحدث األرقام إىل 11,000 

عاطل.63  وقرر أغلبية أعضاء املجلس شطب االستجواب من جدول أعامل الجلسة عىل الرغم من مطالبة بعض النواب 

بإحالته إىل اللجنة الترشيعية أو إىل املحكمة الدستورية للنظر يف دستورية محاوره.64 عىل أثر ذلك، قّدم النواب الثالثة، 

مقّدمو االستجواب، تقديم استقاالتهم من عضوية مجلس األمة،65  وأعلن النائب رياض العدساين: “بكل فخر، أقدم 

استقالتي حفاظاً عىل املكاسب الدستورية والوطن، وحتى ال نكون مشاركني يف املامرسات الخاطئة.” واعترب أن الحكومة 

واملجلس قد خرقا املادة 100 من الدستور، وأن رئيس الحكومة غري قادر عىل الرد.66 ورأى البعض أن استقالة النواب 

الثالثة فاقمت الفجوة بني الرأي العام واملجلس الحايل، وأنها تعكس وجود مشكلة يف املجلس.67 وتىل االستقالة الثالثية 

تقديم النائبني عيل الراشد وصفاء الهاشم استقالتيهام أيضاً.68 وقَِبل املجلس، يف منتصف شهر مايو، استقاالت النواب 

وأعلن خلو مقاعدهم متهيداً لالنتخابات التكميلية69  التي خاضها نحو 135 مرشحاً، وأسفرت عن فوز كل من: النائب 

السابق أحمد الري وأحمد القضيبي وعبد الله املعيوف ومحمد نارص الرباك الرشيدي وفارس سعد العتيبي.70 

وكان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد الحسن املدعج، أيضاً، من ضمن الوزراء املستجوبني يف عام 2014، 

وذلك يف استجواب قدمه النائب عبد الله الطريجي. فمنذ شهر أغسطس، مل يسلم املدعج من سهام انتقادات الطريجي 

الذي سلط الضوء عىل هيئة أسواق املال وتوزيع القسائم الصناعية، وطالب رئيس الوزراء بإقالة الوزير من منصبه عىل 

خلفية شبهات يف توزيع بعض القسائم.71 وبدوره  نفى املدعج مزاعم الطريجي ودعاه إىل مامرسة سلطاته الدستورية.72  

وقد نوقش االستجواب يف أواسط شهر ديسمرب، واكتفى املجلس بتقديم 15 توصية، بينام فشل الطريجي، والنائب عبد 

الحميد دشتي الذي أعلن مساندته لزميله، يف جمع التواقيع الالزمة لتقديم طلب بطرح الثقة.73

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=958165&CatID=307< 2014 61. “استجواب ثاليث لرئيس الحكومة،” صحيفة القبس، 14 أبريل
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012656934<  2014 62. “الهاشم تعلن تأييدها املطلق إلستجواب املبارك،” صحيفة الجريدة، 15 أبريل

>http://www.aljarida.com/news/index/2012658793< 2014 63. “املستجوبون يخفون حقائق “البطالة،” صحيفة الجريدة، 26 أبريل
                                        >http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140430_12.pdf< 2014 64. “39 نائباً ووزيراً يشطبون استجواب رئيس الوزراء،” صحيفة الوطن، 30 أبريل

>http://www.aljarida.com/news/index/2012659675< 2014 65. “العدساين والكندري والقويعان يعلنون استقالتهم.. و’حشد’ ترحب،” صحيفة الجريدة، 1 مايو
  >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=185736&cid=30< 2014 66. “استقالة العدساين والكندري والقويعان،” صحيفة اآلن، 30 أبريل

 >http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=354621< 2014 67. “إستقالة تهز الرشعية،” صحيفة الوطن، 30 أبريل
>http://www.aljarida.com/news/index/2012660126< 2014 68. “صفاء وعيل يستقيالن،” صحيفة الجريدة، 4 مايو

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=965875&CatID=307< 2014 69. “املجلس يقبل استقاالت النواب الخمسة،” صحيفة القبس، 16 مايو
>http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=367931< 2014 70. “%75 من الناخبني غابوا عن االنتخابات التكميلية،” صحيفة الوطن، 25 يونيو

>http://www.aljarida.com/news/index/20126757710< 2014 71.“الطريجي” »يبتز« الحكومة من بوابة التحقيق يف هيئة أسواق املال،” صحيفة الجريدة، 7 أغسطس
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012696842< 2014 72. فهد الرتيك ومحيي العامر، “استجواب الطريجي إسفاف وانحطاط،” صحيفة الجريدة، 25 نوفمرب

>http://www.aljarida.com/news/index/2012701784< 2014 73. “انتهى الدرس يالطريجي،” صحيفة الجريدة، 17 ديسمرب
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ويف خضم هذه األحداث، الح يف األفق شبح حل مجلس األمة بحكم من املحكمة الدستورية. إال أن املحكمة 

رفضت جميع الطعون يف االنتخابات التكميلية، وكذلك طعن املحامي صالح الهاشم مبرسوم الصوت الواحد، ألنه 

مل يعرض يف أول جلسة ملجلس األمة. وأشارت املحكمة يف حيثيات حكمها إىل أن “الطاعن بنى إفرتاضه عىل تصور 

خاطئ بأن املخاطب بحكم الفقرة الثانية من املادة 71 من الدستور – بوجوب العرض – هو مجلس األمة،” موضحة 

أن “املخاطبة بهذا الحكم هي الحكومة وليس مجلس األمة.” وبهذا تكون املحكمة الدستورية قد حصنت املجلس.74 

ثالثًا: السلطة القضائية 

آراء السلطة التشريعية حول بعض التشريعات والقضايا القانونية 

رأى املجلس األعىل للقضاء أن هناك قصوراً يف تعريف جرمية الكسب غري املرشوع وأركان الجرمية. وأشار املجلس 

الحايل يف تقريره إىل رضورة تجريم التجمهر حول قاعات املحاكم لقطع أي طريق للتأثري عىل القضاة أو أعضاء 

النيابة العامة.75 ويف استجابة منها ملطالب السلطة القضائية أعلن محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء ووزير العدل بالوكالة يف رده عىل سؤال للنائب فيصل الشايع عن موافقة الحكومة عىل مقرتحات املجلس 

األعىل للقضاء يف شأن إجراء تعديالت عىل قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد بشكل يسد كافة الفراغات لتاليف 

حفظ القضايا املهمة يف املستقبل. 76 

أما عىل صعيد املساواة بني الجنسني يف السلك القضايئ، فقد ألغت املحكمة اإلدارية قرار وزير العدل بعدم السامح 

لخريجات كلية الحقوق بالتقدم إىل وظيفة وكيل نيابة. واعتربت يف حكمها أن حرص هذه الوظيفة يف الذكور يعد 

متييزاً يف تعيينات الوظائف العامة.77 ويف شهر يوليو، أدت 22 وكيلة للنيابة العامة اليمني القانونية، وقد القت 

هذه الخطوة ردود فعل متباينة، فأعلن النائب راكان النصف رفض أي محاولة إلقصاء املرأة عن السلك القضايئ، 

فيام أعلن التجمع اإلسالمي السلفي رفضه تويل املرأة منصب القايض مستنداً يف ذلك إىل رأي املذاهب األربعة يف 

عدم جواز ذلك حسب زعمه.78

74.  مبارك العبد الله، “الدستورية رفضت الطعون وحّصنت املجلس مجدداً،” صحيفة القبس،27 نوفمرب 2014  
> http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1006441&CatID=102<

75. “القضاة: ‘مكافحة الفساد’ شابه القصور ويجب تجريم التجمهر أمام املحاكم،” صحيفة الجريدة، 2 فرباير2014      
>http://www.aljarida.com/news/index/2012645511<

76. فهد الرتيك وعيل صنديح، “الحكومة تسد الفراغ الدستوري املؤدي لحفظ قضايا ‘اإليداعات’ و’التحويالت’،” صحيفة الجريدة، 17 يوليو 2014
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012672697<

>http://www.aljarida.com/news/index/2012659329<  2014 77. “اإلدارية تلغي قرار العدل حرص تقدم الذكور لوظيفة باحث قانوين،” صحيفة الجريدة، 29 أبريل
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012693177<2014 78. “أخت الرجال وكيلة نيابة،” صحيفة الجريدة، 7 نوفمرب
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الثابت و المتحول 2015  |  الخليج و اآلخر 

أحكام في عدة قضايا شغلت الرأي العام 

أصدرت املحاكم أحكاماً بالحبس عىل بعض املغردين الذين وجهت إليهم تهم عدة، مثل اإلساءة إىل الرسول )ص( 

وأمهات املؤمنني. فقد أيدت محكمة التمييز حكم محكمة االستئناف بحبس املغرد حمد النقي 10 سنوات مع 

الشغل والنفاذ بعد إدانته بالطعن يف الرسول وزوجته السيدة عائشة والصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

وعثامن بن عفان ريض الله عنهم.79 كام أيدت محكمة االستئناف حبس أحد النشطاء الدينيني ملدة 3 سنوات 

مع الشغل والنفاذ وتغرميه 10 آالف دينار بعد ازدرائه املواطنني الشيعة.80 أما املغرد أحمد عبد العزيز، صاحب 

حساب “إال الدستور،” فقد حكمت محكمة الجنايات بحبسه ملدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب إساءته 

للقضاة واملستشارين.81 كام قضت دائرة الجنح املستأنفة بتأييد حكم محكمة أول درجة بإدانة مغرد بتهمة سب 

وقذف رئيس مجلس األمة األسبق جاسم الخرايف وتغرميه مئة دينار.82 

وأسدلت املحاكم الستار عىل قضية النائب السابق فيصل املسلم وشيك بنك برقان الذي يخص رئيس الوزراء 

السابق، والذي ُعرض يف إحدى جلسات مجلس األمة. ورفضت الدائرة املدنية يف املحكمة الكلية الدعوة املرفوعة 

من بنك برقان بطلب التعويض، وخلصت إدارة الخرباء يف تقريرها إىل عدم وجود أية أرضار للبنك نتيجة عرض 

الشيك.83 ويف قضية الناشط السيايس عبد الله فريوز، حكمت محكمة الجنايات بحبسه بعد إدانته باملساس بالذات 

األمريية واإلبعاد عن البالد.84 ويف شهر يونيو، أيدت محكمة االستئناف حكم محكمة الجنايات بالحبس ملدة خمس 

سنوات مع اإلبعاد. ومن املتوقع أن يطعن الدفاع يف الحكم أمام محكمة التمييز.85  ويف شهر ديسمرب، قررت 

محكمة االستئناف إلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة جنسية فريوز. ومن املتوقع أيضاً أن تقوم إدارة الفتوى 

والترشيع بالطعن، نيابة عن وزارة الداخلية، مطالبة بإلغاء الحكم ورفض الدعوى.86 

قضية أخرى استحوذت عىل اهتامم األوساط السياسية يف البالد هي ترصيحات النواب الثالثة السابقني، فالح 

الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، التي أدلوا بها يف ديوان النائب السابق سامل النمالن حول مرسوم الصوت 

الواحد. فقد حكمت محكمة التمييز بحبس النواب السابقني سنة ومثانية أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة ثالث 

>http://www.aljarida.com/news/index/2012673508< 2014 79. “التمييز تؤيد حبس املغرد نقي 10 سنوات،” صحيفة الجريدة، 22 يوليو
>http://www.aljarida.com/news/index/2012701470< 2014 80. حسني عيل العبدالله، “االستئناف تؤيد حبس البذايل 3 سنوات إلساءته للشيعة،” صحيفة الجريدة، 16 ديسمرب

>http://www.aljarida.com/news/index/2012691945< 2014 81. حسني عيل العبدالله، “الجنايات تحبس صاحب إال الدستور 4 سنوات،” صحيفة الجريدة، 31 أكتوبر
>http://www.aljarida.com/news/index/2012663006< 2014 82. “االستئناف تؤيد إدانة متهم بسب الخرايف وقذفه عىل تويرت،” صحيفة الجريدة، 22 مايو

>http://www.aljarida.com/news/index/2012666572<  2014 83. “رفض دعوى برقان ضد املسلم،” صحيفة الجريدة، 12 يونيو
>http://pdf2014.kuwait.tt/ln_20140110_2.pdf< 2014 84. إبتسام سعيد، “عبدالله فريوز.: الحبس 5 سنوات وإبعاد،” صحيفة الوطن، 10 يناير

>http://www.aljarida.com/news/index/2012665556< 2014 85. حسني عيل العبدالله، “االستئناف تؤيد حبس فريوز 5 سنوات،” صحيفة الجريدة، 6 يونيو
>http://www.aljarida.com/news/index/2012703270< 2014 86. حسني عيل عبدالله، “االستئناف تلزم الداخلية مبنح فريوز الجنسية،” صحيفة الجريدة، 24 ديسمرب
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سنوات، ودفع ألفي دينار ككفالة مالية استنادا إىل اتهامات النيابة العامة لهم باملساس بالذات األمريية.87 أما 

قضية اقتحام مبنى مجلس األمة، فال تزال تشهد املزيد من التطورات حتى كتابة هذه السطور، إذ رفضت محكمة 

االستئناف طلب الرد املقدم من بعض املتهمني ضد املستشار نرص آل هيد بسبب إبدائه آراء يف أحد مواقع 

التواصل االجتامعي حسبام جاء يف عريضة الرد.88 

أحكام قضائية ضد مغردين والبدون

وقد شهد عام 2014 وبداية 2015 العديد من األحكام القضائية بسجن عدد من املغردين بتهمة اإلساءة للذات 

األمريية، بناء عىل نص الدستور أن “األمري رئيس الدولة وذاته مصونة ال متس.”89 فبعد سلسلة من املحاكامت، 

حكمت محكمة االستئناف يف مايو 2014 عىل املغرد عياد الحريب بالسجن عامني مع الشغل والنفاذ بسبب 

تغريدة إستشهد فيها ببيت شعر اعترب مساساً بالذات األمريية.90 وبالتهمة نفسها، أيّدت محكمة التمييز يف يونيو 

2014 حبس املغرد حجاب الهاجري سنتني مع الشغل والنفاذ يف حكم نهايئ، وصقر الحشاش ملدة سنة ومثانية 

شهور يف يناير املايض. وقضت محكمة الجنايات يف سبتمرب بسجن أحمد الدقبايس سنتني مع الشغل والنفاذ يف 

قضية املشاركة يف مسرية كرامة وطن قبل أن تخفف االستئناف الحكم الصادر يف حقه واالكتفاء بالسجن ثالثة 

شهور.91  أما الحكم األشد فكان تأييد محكمة االستئناف يف يناير حكم أول درجة بسجن املغرد عبد العزيز جارالله 

املطريي، عضو حركة “حدم،” 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد اتهامه بالعيب بالذات األمريية. وقد أصدرت بعدها 

الحركة املدنية “حدم” بياناً إستنكر املالحقات األمنية للشباب.92

وفيام يخص قضايا البدون، قضت محكمة الجنايات يف يناير “بحبس خمسة من البدون مع الناشط يف حقوق 

البدون عبد الحكيم الفضيل ملدة عام وإبعادهم عن البالد بسبب التجمهر،”93  ويف فرباير املايض “قضت محكمة 

الجنايات بسجن الناشط يف حقوق البدون عبد الله عطا الله 5 سنوات مع الشغل والنفاذ واإلبعاد عن البالد 

بقضية اتهامه بالعيب بالذات األمريية.”94 

87. حسني عيل العبدالله، “التمييز تحبس الطاحوس والصواغ والداهوم 20 شهراً،” صحيفة الجريدة، 9  يونيو 2014 
  >http://www.aljarida.com/news/index/2012666108<

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012685289< 2014 88. “االستئناف ترفض دعوى الرد بقضية اقتحام املجلس،” صحيفة الجريدة، 25 سبتمرب
 >http://www.kna.kw/pdf/dostoor.pdf< 10 89. دستور الكويت - املادة 54، موقع مجلس األمة، صفحة

 >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=208773&cid=48< 2014 90. “اعتقال عياد الحريب لتنفيذ عقوبة السجن،” صحيفة اآلن، 22 أكتوبر
>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=212357&cid=48< 2014 91. “أحمد الدقبايس إىل الحرية،” صحيفة اآلن، 20 نوفمرب

>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=218156&cid=48< 2015 92. “5 سنوات سجناً للمغرد عبدالعزيز املطريي،” صحيفة اآلن، 29 يناير
>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=218156&cid=48< 2015 93. ”5 سنوات سجناً لعبدالحكيم الفضيل وإبعاده من البالد،” صحيفة اآلن، 29 يناير

>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=218353&cid=48 < 2015 94. “5 سنوات سجنا لعبدالله عطالله،”  صحيفة اآلن، 1 فرباير

http://www.aljarida.com/news/index/2012666108
http://www.aljarida.com/news/index/2012685289
http://www.kna.kw/pdf/dostoor.pdf
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=208773&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=212357&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=218156&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=218156&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=218353&cid=48
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مالحقة المغردين

يف ظاهرة جديدة، أصبحت وزارة الداخلية يف الكويت تستخدم صالحية الحبس االحتياطي لسجن بعض املغردين 

ومتديد فرتة الحجز تحت أسباب مثل “األمن الوطني،” و “املصلحة العليا للدولة” و”النظام العام،” و “املساس 

بالثوابت الدينية.”95 ويف أغسطس 2014 حبس املغرد “أبو عسم” محمد العجمي بتهمة ازدراء األديان بعد 

تغريده منتقداً أحد علامء الدين.96  ويف نهاية 2014، بدأت وزارة الداخلية باستدعاء وحجز عدد من املغردين 

للتحقيق معهم بتهمة اإلساءة إىل دول خليجية وعربية واعتقال بعضهم.97  ومن أشهر هذه الحاالت حبس النائب 

السابق صالح املال، فقد صدر يف يناير 2015 أمر بضبطه وإحضاره، وأمرت النيابة العامة بحبسه ملدة 10 أيام مع 

إحالته للسجن املركزي بسبب تغريدات اتهم بها باإلساءة ألمري البالد والرئيس املرصي عبد الفتاح السييس.98 

رابعًا: أبرز أحداث الحراك السياسي 

كان عام 2014 حافالً باألحداث السياسية املهمة من ناحية الحراك السيايس، ولعل أبرزها قضية الرشيط املثري 

التي طغت عىل الساحة املحلية خالل شهر أبريل. أحداث هذه القضية الشائكة والحساسة ال تزال تتواىل، وكان 

التطور األكرث تصعيداً الطعن يف ذمة وأمانة بعض أعضاء السلطة القضائية، وتوجيه اتهامات وصلت إىل أعىل الهرم 

السيايس. وفيام ييل نحاول تسليط الضوء عىل أهم التطورات يف هذه القضية بشكل ملخص، خصوصاً أن النيابة 

العامة أصدرت أمراً مبنع أي تعليق حول هذا املوضوع. ولكن مل يتم االلتزام بهذا األمر يف كثري من األحيان.

يف أوائل شهر إبريل، مثل الوزير السابق أحمد الفهد الصباح أمام النيابة العامة كشاهد يف البالغ املقدم من رئيس 

مجلس األمة األسبق جاسم الخرايف حول ما أشاعه أحد املغردين عن وجود الرشيط املزعوم. وقد رصح أحمد الفهد، 

فور خروجه من النيابة، بأنه “ليس هناك تسجيل صويت، ولكن ما وصل إيّل هو مقاطع تعنى بالشأن املحيل والربملاين 

واألرسي واملايل واإلقليمي، وتم التعامل معها وفق مسؤوليايت وواجبايت الوطنية.”99 وقد ناشد الديوان األمريي املواطنني 

عدم الخوض يف موضوع الرشيط وإفساح املجال أمام السلطات القضائية التخاذ اإلجراءات املناسبة.100 أما النيابة 

>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=202483&cid=47<  2014 95. حسن العيىس، “ظاهرة العمى الكويتي،” صحيفة اآلن، 31 أغسطس
 >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=202060&cid=48< 2014 96. “اعتقال املغرد أبو عسم،” صحيفة اآلن، 27 أغسطس

97. “السعودية تواصل شكاويها ضد النشطاء يف الكويت،” صحيفة اآلن، 18 مارس 2015
 >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=221428&cid=30<

 >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=216641&cid=48< 2015 98. “استمرار حبس صالح املال،” صحيفة اآلن، 8 يناير
99. مبارك العبدالله، “أحمد الفهد من أمام النيابة: ليس هناك تسجيل صويت.. إمنا مقاطع،” صحيفة القبس، 8 ابريل 2014

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=956723&CatID=<
100. عادل سامي، عيل صنيدح ومحيي عامر، “الديوان األمريي: نناشد الجميع عدم الخوض يف موضوع التسجيالت،” صحيفة الجريدة، 10 أبريل 2014 

>http://www.aljarida.com/news/index/2012656177<

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=202483&cid=47
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=202060&cid=48
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=221428&cid=30
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=216641&cid=48
http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=956723&CatID=
http://www.aljarida.com/news/index/2012656177
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العامة فقد حظرت عىل وسائل األعالم نرش أو بّث أي أمر يتعلق مبوضوع التسجيالت وذلك للمصلحة العامة 

وملصلحة التحقيق.101

وتوالت ردود األفعال عىل ما أثري يف التسجيالت املذكورة. فعقد مجلس األمة جلسة رسية، بناء عىل طلب 

الحكومة، ملناقشة آخر التطورات، وأدىل رئيس املجلس بترصيح شدد فيه عىل أهمية احرتام قرار النيابة بحظر 

التعليق.102 ويف أواخر شهر مايو، أرسل أحمد الفهد إنذاراً قانونياً إىل رئيس الوزراء الذي اعتربه، يف بيان أصدره، 

بأنه فاقد ألي سند قانوين. وذكر البيان أن رئيس الوزراء سلم األرشطة وكل ما يتعلق بها إىل النيابة العامة بتاريخ 

17-04-2014، وأنه ال ميلك أي دليل آخر. وزارة اإلعالم، بدورها، أوقفت بث بعض الربامج بسبب خرقها قرار 

الحظر الذي أصدرته النيابة العامة.103 

ويف خضم هذا الحراك، عقدت الحركة الشعبية الدستورية )حشد( تجمعاً يف ساحة اإلرادة تحت عنوان “نقاط 

الحق عىل حروف الحقيقة” بتاريخ 10-6-2014. وكان النائب السابق مسلم الرباك، كعادته، أبرز املتحدثني يف 

الندوة، حيث شن هجوماً عىل عدة شخصيات مهمة يف الدولة، موزعاً عليها تهامً خطرية بلغت حد التعامل مع 

الكيان الصهيوين.104 دعم الرباك مزاعمه حول الفساد املايل بعرض صور لتحويالت مالية، مدعياً بأنها تخص هذه 

الشخصيات.105 وقد شّكك متابعون للشأن املحيل يف صحة هذه املستندات، ونرشت صحيفة “الجريدة” رداً من 

أحد املسؤولني يف بنك كاوتس الربيطاين ورد اسمه يف القضية، أكّد فيه أن وثائق التحويل غري صحيحة. كذلك كال 

الرباك، يف خطابه، االتهامات واالنتقادات لبعض أفراد السلطة القضائية، مام حدا باملستشار فيصل املرشد، رئيس 

املحكمة الدستورية ورئيس املجلس األعىل للقضاء، إىل تقديم بالغ إىل النيابة العامة عىل خلفية ما ورد يف كلمة 

الرباك.106 وقد قررت النيابة العامة حبس الرباك عرشة أيام عىل ذّمة التحقيق بتهمة اإلساءة إىل رجال القضاء. 

إثر ذلك، خرجت مسرية احتجاجية سميّت “كرامة وطن 8” رافعة شعار “الشعب يريد تطهري القضاء” ومطالبة 

باإلفراج عن الرباك،107 وفّضت الداخلية املسرية، وأصدرت بياناً حّذر من املسريات غري املرخصة، وبثّه تلفزيون 

الكويت.108 و بتاريخ 7-8-2014، تقرر اإلفراج عن الرباك بكفالة قدرها خمسة آالف دينار.109 وكان عدد من 

>http://www.aljarida.com/news/index/2012656326< 2014 101. حسني العبدالله، “النيابة تحظر »رشيط الفهد« إعالمياً وإلكرتونياً،” صحيفة الجريدة، 11 ابريل
>http://www.aljarida.com/news/index/2012657159< 2014 102. فهد الرتيك، “عيل صنيدح ومحيي عامر، املبارك يضع حداً لألقاويل،” صحيفة الجريدة، 16 ابريل

>http://www.aljarida.com/news/index/2012665452< 2014 103. “املبارك: ال سند قانونياً إلنذار الفهد ومن لديه أدلة عىل جرمية فليقدمها للنيابة،” صحيفة الجريدة، 5 يونيو
104. كلامت الندوة املسجلة “فيديو: ندوة حركة حشد يف ساحة اإلرادة بعنوان )نقاط الحق عىل حروف الحقيقة( 2014-6-10 كاملة،” مدونة الزيادي، 11 يونيو 2014 

>http://alziadiq8.com/76891.html<
 >http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83326< 2014 105. “سرب تنرش وثائق ندوة )نقاط الحق عىل حروف الحقيقة(،” صحيفة سرب، 11يونيو

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012666650< 2014 106. حسني العبدالله، “املستشار املرشد يقايض الرباك وحساب »كرامة وطن«،” صحيفة الجريدة، 12 يونيو
  >http://alziadiq8.com/13341.html<  2013 107. “فيديو: قناة العربية: دولة الكويت األوىل عىل مستوى العامل يف مالحقة املغردين،” مدونة الزيادي، 24 فرباير

>http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=370318< 2014 108. “تلفزيون الكويت يبث بياناً وتحذيراً لوزارة الداخلية،” صحيفة الوطن، 6 يوليو
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012671139< 2014 109. حسني عيل العبدالله ومحمد الرشهان،” املحكمة تفرج عن الرباك بكفالة،” صحيفة الجريدة، 8 يوليو

http://www.aljarida.com/news/index/2012656326
http://www.aljarida.com/news/index/2012657159
http://www.aljarida.com/news/index/2012665452
http://alziadiq8.com/76891.html
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83326
http://www.aljarida.com/news/index/2012666650
http://alziadiq8.com/13341.html
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=370318
http://www.aljarida.com/news/index/2012671139
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رجال السلك القضايئ، من بينهم رئيس املجلس األعىل للقضاء املستشار فيصل املرشد ونائب رئيس املجلس األعىل 

للقضاء املستشار يوسف املطاوعة واملستشار إبراهيم السيف، قد فوضوا النائب العام الكشف عن حساباتهم 

داخل الكويت وخارجها.110 

واتخذت الحكومة بعد هذه األحداث إجراءات عدة، فأعلن مجلس الوزراء، يف جلسته املنعقدة بتاريخ 07-14-

2014، عن تفعيل قانون الجنسية وقانون جمعيات النفع العام وذلك ملواجهة أية أعامل تستهدف تقويض أمن 

البالد.111 ويف األسبوع الذي تاله، أعلن مجلس الوزراء سحب جنسية احمد جرب الشمري، بحسب أحكام املادة 13 

من قانون الجنسية الكويتية التي نظمت عملية سحب الجنسية للمواطنني املتجنسني. واعتمد املجلس أيضاً قرار 

سحب جنسية النائب السابق عبد الله الربغش إعامال للامدة 21 مكرر )أ( من قانون الجنسية.112 قرار سحب 

جنسية الجرب ترتب عليه أيضاً إلغاء ترخيص صحيفة “عامل اليوم” بحجة إفتقادها أحد رشوط الرتخيص، وهو وجود 

مالك كويتي للرتخيص.113 ويف إجراء مامثل، أقدم مجلس الوزراء أيضاً عىل سحب الجنسية من اإلعالمي السابق 

سعد العجمي يف أواخر شهر سبتمرب 2014 .114 

وبعد أقل من أسبوع من ندوة املعارضة، تقدم أحمد الفهد ببالغ إىل النائب العام بتاريخ 16-06-2014 ضد رئيس 

الوزراء السابق نارص املحمد ورئيس مجلس األمة األسبق جاسم الخرايف بتهم تتعلق بأمن الدولة،115 وبوجود ترسيبات 

حول مؤامرة انقالب وتخابر مع قوى أجنبية، وتحويل املليارات إىل بنوك إرسائيلية.116 وقد طلب أحمد الفهد شهادة كل 

من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق محمد صباح السامل الصباح و خليفة العيل الخليفة الصباح رئيس تحرير 

صحيفة الوطن. وأوضح أحمد أنه اتهم ثالثة أشخاص آخرين مشاركني يف ارتكاب التهم الواردة يف بالغه.117 

ويف 18 مارس، قررت النيابة العامة حفظ البالغ املقدم من أحمد الفهد واعتباره مجرد أقوال مرسلة بال أي دليل. 

وأصدر أحمد الفهد بيانني إستنكر فيهام حفظ النيابة للبالغ الذي تقّدم به،118 قبل أن يلقي بياناً عرب قناة الكويت 

يعتذر فيه من “سمو أمري البالد وويل العهد نارص املحمد والسيد جاسم الخرايف عىل ما بدر منه من بث معلومات 

خاطئة ومغلوطة ثبت فيام بعد عدم صحتها”.119

110. حسني عيل العبدالله، “املرشد واملطاوعة والسيف يفوضون النائب العام تتبع حساباتهم داخلياً وخارجياً،” صحيفة الجريدة، 20 يونيو 2014 
 >http://www.aljarida.com/news/index/2012668249<

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012672355< 2014 ل قانوين الجنسية وجمعيات النفع العام،” صحيفة الجريدة، 15 يوليو 111. “مجلس الوزراء يفعِّ
>http://www.aljarida.com/news/index/2012673510< 2014 112. فهد الرتيك، “الحكومة تسحب جنسيتي الربغش بتهمة الغش والجرب للمصلحة العامة،” صحيفة الجريدة، 22 يوليو

 >http://www.aljarida.com/news/index/2012673851< 2014 113. خالد الدورسي، “إغالق اليوم وعامل اليوم،” صحيفة الجريدة، 24 يوليو
 >http://aawsat.com/home/article/191631< 2014 114. ريم امليع، “الكويت تسحب الجنسية من 18 شخصاً بينهم اإلعالمي سعد العجمي،” صحيفة الرشق األوسط، 29 سبتمرب

>http://alziadiq8.com/78227.html< 2014 115. “النص الكامل لـ )بالغ الكويت( الذي قدمه أحمد الفهد ضد جاسم الخرايف ونارص املحمد،” مدونة الزيادي، 6 يونيو
116. محمود غريب، “مؤامرة إنقالب أم بالغ للفتنة” زلزال سيايس يهز أرسة الصباح الحاكمة يف الكويت،” يس أن أن بالعربية، 24 مارس 2015 

>http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/03/23/kuwait-sabah-family<
>http://www.aljarida.com/news/index/2012671347< 2014 117. حسني عيل العبدالله، “الفهد يطلب شهادة محمد الصباح وخليفة العيل يف بالغه،” صحيفة الجريدة، 9 يوليو

>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=221448&cid=48< 2014 118. “حفظ بالغ الفهد ضد املحمد والخرايف،” صحيفة اآلن، 18 مارس
>http://alziadiq8.com/125333.html< 2015 119. “أحمد الفهد الصباح يعتذر عن ما فعله يف بيان عرب تلفزيون الكويت،” مدونة الزيادي، 26 مارس

http://www.aljarida.com/news/index/2012668249
http://www.aljarida.com/news/index/2012672355
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http://www.aljarida.com/news/index/2012673851
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سحب ترخيص صحيفة الوطن

يف تطور جديد عىل الساحة الكويتية، أغلقت صحيفة “الوطن” املعروفة تاريخياً مبنارصتها ملواقف الحكومة، 

بعد أن أصدر وزير التجارة عبد املحسن املدعج قراراً إدارياً بإلغاء الرتخيص املمنوح لرشكة دار الوطن للصحافة 

والطباعة والنرش، وذلك بسبب مخالفة الرشكة الشرتاطات الحد األدىن لرأس املال. واستنكرت الصحيفة، يف بيان، 

القرار ووصفته بأنه “ترصف غريب ويف توقيت مريب،” مشرية إىل أنها ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية ملزاولة 

نشاطها وحفظ حقوقها القانونية يف أرسع وقت.120 وفيام عزا البعض إغالق “الوطن” إىل تطرقها لقضية “بالغ 

الكويت” التي تقدم بها أحمد الفهد، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبد الله أن “القرارات 

الصادرة عن الحكومة ليس لها أي دوافع سياسية أو غريها من الدوافع، بل تتخذ وفق اإلجراءات املناسبة.”121 

وحّمل رئيس تحرير صحيفة “الوطن” خليفة العيل الصباح رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مسؤولية إغالق 

الصحيفة، واتهمه بأنه يبحث منذ 3 أشهر عن أسباب إلغالقها. ورأى البعض أن “الوطن” أصبحت نافذة للمعارضة 

منذ تويل مرزوق الغانم رئاسة مجلس األمة وبعد قضية “بالغ الكويت.”122 

ويف 22 فرباير 2015 قضت محكمة االستئناف برئاسة املستشار أنور العنزي بحبس النائب السابق مسلم الرباك 

سنتني مع الشغل والنفاذ عىل خلفية خطابه يف ندوة “كفى عبثاً” التي نُظّمت يف ساحة اإلرادة. وكانت محكمة 

االستئناف قد قضت، قبل ذلك، ببطالن حكم محكمة أول درجة التي قضت بحبس الرباك خمس سنوات مع 

الشغل عن تهمة املساس مبسند اإلمارة. وطعن محامي الرباك يف الحكم لدى محكمة التمييز،123 فيام سلم الرباك 

نفسه يف تاريخ 1 مارس بحضور اللواء خالد الديني.124 

المعارضة خارج البرلمان

يف األساس، تتكون املعارضة الكويتية خارج الربملان مام يسمى بـ “أغلبية مجلس 2012 املبطل األول،”  وهي 

رفضت مرسوم تعديل النظام االنتخايب يف أكتوبر 2012 وقررت مقاطعة االنتخابات الربملانية. وعىل الرغم من 

>http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=415513< 2015 120. “الشيخ خليفة الصباح: إغالق الوطن مسامر يف نعش العصابة املسيطرة.. رحيلها بات قريباً جداً،” صحيفة الوطن، 20 يناير
>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=217477&cid=30< ،2015 121. “التجارة تلغي ترخيص صحيفة الوطن،” صحيفة اآلن، 20 يناير

>http://www.thenewkhalij.com/ar/node/8887< 2015 122. “نور الدين املنصوري،” الكويت تنفي وجود دوافع سياسية وراء إغالق صحيفة »الوطن« املنتقدة للحكومة،” الخليج الجديد، 21 يناير
>http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419813< 2015 123. “السجن عامني للرباك مع الشغل والنفاذ،” صحيفة الوطن، 22 فرباير

 >http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=220309&cid=30< 2015 124. “بالصور: مسلم الرباك يسلم نفسه،” صحيفة اآلن، 1 مارس

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=415513
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=217477&cid=30
http://www.thenewkhalij.com/ar/node/8887
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=419813
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=220309&cid=30
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تأثري املعارضة عىل الساحة السياسية يف السابق، وهو ما أّدى إىل تغيري رئيس مجلس الوزراء نارص املحمد يف 

2011، إال أنها تواجه اليوم صعوبات كثرية يف التأثري السيايس ألسباب عّدة لخصها الكثري من املحللني يف نقاط 

عدة:

املقاطعة لالنتخابات الربملانية أفقدت املعارضة أدواتها الدستورية التي كانت تستخدمها سابقاً للضغط . 1

عىل الحكومة عرب الرقابة الربملانية. من هنا، باتت املعارضة عاجزة عن تحقيق أهدافها السياسية بالوسائل 

الدستورية التي كانت متلكها، وإيصال صوتها عرب الربملان.

عجزها عن تحقيق أهدافها يف تعطيل مرسوم الصوت الواحد والعودة إىل النظام االنتخايب القديم، وعدم . 2

قدرتها عىل تنفيذ مرشوعها لإلصالح السيايس الذي أصدرته باسم ائتالف املعارضة يف أبريل 2014 ونص 

عىل تعديل 36 مادة،125 والذي مل تتخذ املعارضة أي خطوات فعالة تجاهه بسبب افتقادها إىل آليات 

ووسائل التطبيق خارج الربملان.

تراخي الحراك يف الشارع، فيام بّرره البعض بعدم استعداد الجامهري للتضحية بامتيازاتها، خصوصا بعد . 3

إجراءات الحكومة بسحب جنسيات بعض املعارضني، ما جعل زعامء املعارضة يراجعون أنفسهم حتى ال 

يترضر أنصارهم من دون أن يستطيعوا الدفاع عنهم، خصوصاً أن سحب الجنسيات، وإن جاء بغطاء قانوين، 

فإن البعض يراه عقاباً سياسياً، خصوصاً أنها تُسحب من فئة من الشعب دون غريها بقصد التفرقة.126  

دفع تصنيف السعودية واإلمارات ومرص اإلخوان املسلمني ك”تنظيم إرهايب” بعض اإلسالميني إىل املهادنة يك ال . 4

يفقدوا ساحة الكويت. وكمثال عىل ذلك، رفض الحركة الدستورية اإلسالمية املشاركة يف أي مسرية غري مرخصة.127 

فاستنتج أحد املحللني كالتايل: “واقترصت نشاطات املعارضة الكويتية، يف األشهر األخرية من سنة 2014، عىل 

الندوات يف الديوانيات، والرتكيز عىل انتقاد تحركات الحكومة والربملان لتثبت أنها ما زالت موجودة من جهة، 

ولدعم صحة وجهة نظرها بأن الحكومة غري قادرة عىل اإلنجاز، وأن وجود املعارضة يف املجلس سابقاً مل يكن 

سبب فشل الحكومات املتتالية أو املعرقل لإلنجاز.”128 وبدأت تعلو بعض األصوات من املعارضة تلّمح إىل إمكانية 

املشاركة يف االنتخابات القادمة، وأن وجود املعارضة خارج املجلس ساهم بإضعاف الرقابة الربملانية.129

>http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=350628< 2014 125. “ائتالف املعارضة: تعديل 36 مادة.. يف الدستور،” صحيفة الوطن، 12 ابريل
>http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=213594&cid=30< 2014 126. “بيان للعجامن ويام حول سحب الجنايس،” صحيفة اآلن، 1 ديسمرب

 >http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=551239< 2014 127. “مبارك الدويلة :ائتالف املعارضة.. مات،” صحيفة الراي، 22 ديسمرب
>http://goo.gl/vMJ2b3< 2014 128. “ملاذا خفت صوت املعارضة يف الكويت،” شبكة اإلعالم العربية، 20 ديسمرب

>http://alziadiq8.com/105571.html< 2014 129. فيديو: عبد الرحمن العنجري: “ميكن أنزل االنتخابات وميكن ما أنزل والقرار ملا نعرب هذا الجرس،” مدونة الزيادي، 30 نوفمرب

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=350628
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=213594&cid=30
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=551239
http://goo.gl/vMJ2b3
http://alziadiq8.com/105571.html
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خاتمة 

رغم أن األزمات السياسية يف الكويت يف العقد األخري كانت نتيجة للتصعيد السيايس بني السلطتني الترشيعية 

والتنفيذية، مل تنتِه األزمة السياسية باستقرار العالقة بني الحكومة واملجلس الذي يقرتب من إكامل عامه الثاين. 

فوجود املعارضة الكويتية خارج الربملان وضع نسبة كبرية من املعنيني بالحراك السيايس الكويتي خارج دائرة التأثري. 

هذا يف الوقت الذي يراهن فيه أعضاء مجلس األمة الحايل عىل جدية الترشيعات، وعىل أن األمور تقاس بلغة 

األرقام وبعدد اإلنجازات خالل أقل من عامني. وال ميكن تجاهل دور الحراك يف الشارع، وإن خفت وتريته عىل 

مدى عام 2014 مقارنة مبا سبقه نتيجة للتصعيد األمني.

ال ينبئ تشنج العالقة بني األطراف املعنية يف املشهد الكويتي بوجود حّل يف األفق. وليك تخرج الكويت من هذا 

الجّو السيايس الصعب، فقد يحتاج ذلك إىل حوار وطني وشعبي ال ينبغي أن يقترص عىل القوى السياسية فقط، بل 

أن يشمل جميع الرشائح الكويتية لرتميم االنقسامات وتنفيس االحتقان بعيداً عن لغة االنتقام، ليك ينفرج التوافق 

وتعود الحياة السياسية تحكمها الخصومة الرشيفة تحت سقف األدوات الدستورية والدميقراطية التي متيزت بها 

الكويت تاريخياً عن باقي دول مجلس التعاون، خصوصاً يف ظل أزمة اقتصادية محدقة قد ال تكون بعيدة، مام قد 

يجعل املشهد السيايس أكرث تعقيداً يف املنظور املتوسط.
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2.3 التطورات السياسية في قطر
عبدالعزيز الردادي

شهدت دولة قطر خالل العام 2014 العديد من التطورات السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً. وقد يرى املتابع ملا 

تقوم به قطر دولياً – ال محلياً – ولدورها السيايس واإلعالمي والريايض، أن مبادئ سياستها الخارجية املُعلنة، مثل 

حرية التعبري وحق تقرير املصري، تنعكس بطبيعة الحال تطبيقاً عملياً يف الداخل. ولكن قد يجد القارئ، من خالل 

هذا امللف واقعاً مغايراً. وتتمحور أهم املستجدات حول تأجيل انتخابات مجلس الشورى وتضييق محيل عىل 

الصحافة والرأي. أما إذا كانت هناك بوادر لسياسات مغايرة، فإنها مل توضع قيد التنفيذ بعد، مبا فيها تلك املتعلقة 

بالعاملة الوافدة يف خضم حملة دولية يف هذا املجال. ويحاول هذا القسم أيضاً تسليط الضوء عىل اآلخر السيايس 

يف اإلقليم واحتضان قطر له، مع الرتكيز عىل اإلخوان املسلمني و املعارضة السورية وحركة طالبان األفغانية. 

انتخابات مجلس الشورى: تأجيل إثر تأجيل

منذ 2011، أكد األمري حمد بن خليفة أن قطر ستشهد انتخابات ترشيعية ملجلس الشورى عام 2013. بيد أن 

البالد مل تشهد، حتى نهاية مارس 2015، أي انتخابات أو أي بوادر ممّهدة لها يف ظل حكم إبنه األمري متيم بن 

حمد.130 عشية نقل السلطة إىل األمري متيم بن حمد عام 2013، مّدد األمري السابق والية مجلس الشورى ثالث 

سنوات، مام يعني عدم وجود أي بوادر رسمية أو إجرائية للتمهيد لالنتخابات الترشيعية حتى يف عام 2016 .131  

ويتوىل مجلس الشورى، بحسب الدستور القطري، السلطة الترشيعية يف الدولة، وله صالحيات رقابية عىل أجهزة 

السلطة التنفيذية. ويتشكل من ثالثني عضواً يُنتخبون عن طريق االقرتاع العام، وخمسة عرش عضواً يعيّنهم 

األمري.132 لكن عملية االقرتاع املكفولة يف الدستور مل تر النور حتى اآلن عىل أرض الواقع. وتُثار تساؤالت عام إذا 

كانت آلية االنتخاب ستُفتح أمام الجميع أم أنها ستقترص عىل بعض املواطنني كام هي الحالة اإلماراتية.133 

وعىل الرغم من عدم وجود أي تقدم ملحوظ يف مسألة انتخابات مجلس الشورى، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق 

اإلنسان، يف تقريرها السنوي للعام 2013، ويف لغة اعتربت جريئة نسبياً، الحكومة باإلرساع يف إنجاز الخطوات 

>http://raya.com/news/pages/4541a5e6-2e1e-4894-b6af-e11beb959334< 2013 130. “قرار أمريي بتمديد مدة مجلس الشورى،” صحيفة الراية، 25 يونيو
>http://www.alriyadh.com/847136< 2013 أنظر أيضاً: “قطر: الشيخ حمد يسلم السلطة إىل إبنه متيم بعد خطاب الـ 7 دقائق،” صحيفة الرياض، 26 يونيو 

131. املصدر نفسه.
>http://www.almeezan.qa/CustomPage.aspx?id=31&language=ar< 132. أنظر امليزان )البوابة القانونية القطرية(، السلطة الترشيعية

133.التطورات السياسية يف قطر،” يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت و املتحول  )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 78 
>https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf<

http://raya.com/news/pages/4541a5e6-2e1e-4894-b6af-e11beb959334
http://www.alriyadh.com/847136
http://www.almeezan.qa/CustomPage.aspx?id=31&language=ar
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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اإلجرائية الالزمة للعملية الترشيعية. وأوصت بطرح مرشوع القانون املنظم للعملية االنتخابية للحوار املجتمعي، 

وذلك حتى يأيت “ملبياً لطموحات الشعب القطري… خصوصاً أن الواقع السيايس لبعض الدول املجاورة شهد مشكالت 

عديدة ناتجة عن عدم مراعاة مثل هذه القوانني متطلبات املجتمع.”134 واعتربت اللجنة أن رسعة إجراء االنتخابات 

تضمن “مامرسة الدميقراطية” التي تنعكس إيجابياً عىل الحياة السياسية يف الدولة. وينبغي التوضيح هنا أن اللجنة 

135 وتتألّف من خمسة مهتمني بحقوق اإلنسان، 
هي مؤسسة وطنية أنشئت مبرسوم قانون رقم 38 لعام 2002، 

وممثلني عن مثاين جهات حكومية، ويُعنّي أعضاؤها بـ “قرار أمريي.” لهذا، وعىل الرغم من عدم استقاللية اللجنة، إال أن 

توصيات تقريرها األخري حول انتخابات مجلس الشورى قد يُنظر إليها كخطوة يف اتجاه إنشاء مجتمع مدين مستقل. 

ولكن من جهة أخرى، ياُلحظ أن اإلعالم القطري، ممثالً بالصحف املحلية، مل يتطرق إىل هذه الجزئية من تقرير 

اللجنة، و لو ضمنياً. أما دولياً، فإن الصحيفة الوحيدة التي تطرقت إىل األمر كانت “العريب الجديد” اململوكة لرشكة 

“فضاءات ميديا،” والتي يعتربها البعض ممولة من حكومة قطر ويديرها عزمي بشارة.136 وبغض النظر عن إدارتها 

ومالكها، إال أن عدم إذاعة بيان اللجنة محلياً قد يشري إىل تدين تفاعل املجتمع القطري مع بيانات وأخبار كهذه 

وإىل فتور الحراك املدين السيايس املحيل. 

حرية التعبير والصحافة 

عىل الرغم من الدور الفّعال الذي لعبته قطر عىل املستوى اإلقليمي إبان االنتفاضات العربية، كام هو واضح 

بتمثيلها الدبلومايس وتغطيتها اإلعالمية عرب قناة “الجزيرة،” ملا تسميه بـ “إرادة الشعب” “وحق تقرير املصري” 

ورفع شعارات الكرامة وحرية التعبري، خاصة يف بعض الدول العربية كسوريا ومرص، إال أن وضع حرية التعبري 

محلياً ال يعكس املستوى التي تنادي به الدولة إقليمياً. فقد ُصّنفت قطر، يف آخر تقرير حول حرية الصحافة 

ملنظمة “مراسلون بال حدود” Reporters Without Borders يف املرتبة 113 من بني 180 دولة، وهي مرتبة 

متدنية نسبياً. لكن ذلك، يف اإلطار اإلقليمي، يعني احتالل قطر املرتبة الثانية يف حرية الصحافة بعد الكويت 

)91(، ومتجاوزة جاراتها اإلمارات )118(، وعامن )134(، والبحرين )163(، ثم السعودية )164(.137

  >http://goo.gl/wCwdM6< :134. لالطالع عىل التقرير السنوي 2013 للجنة حقوق اإلنسان الوطنية، أنظر
>http://goo.gl/4jfCy9< 135. مرسوم قانون إنشاء اللجنة رقم 38 لسنة 2002 ، اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان

136. “حقوق اإلنسان القطرية تدعو إىل انتخب مجلس الشورى بالبالد،” صحيفة العريب الجديد، 5 يناير 2014
>http://goo.gl/Q1pYyu<

>http://rsf.org/index2014/ar-index2014.php< :2014 137. لالطالع عىل تقرير املنظمة وتصنيف الدول لعام

http://goo.gl/wCwdM6
http://goo.gl/4jfCy9
http://goo.gl/Q1pYyu
http://rsf.org/index2014/ar-index2014.php
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وعىل صعيد الحريات، أصدر األمري متيم بن حمد يف سبتمرب 2014 القانون رقم 2014/14 املعني بـ “مكافحة 

الجرائم اإللكرتونية”138 والتي يسمح للسلطات بحظر أي محتوى إلكرتوين يهدد “سالمة البالد،” وتصل عقوبة 

املتداول واملصدر للمحتوى إىل ثالث سنوات من السجن، باإلضافة إىل غرامة مالية تصل إىل 500 ألف ريال قطري 

ملن أنشأ أو أدار أو نرش أو تداول مواد ومحتويات إلكرتونية تتعارض مع “القيم االجتامعية” أو “النظام العام 

فيها.” ويف قراءة ملواد القانون الـ 20، يتبنّي أن األحكام واملواد القانونية مبهمة الصياغة، خصوصاً املادتني السادسة 

والثامنة. وقد لقي القانون انتقادات من املنظامت الدولية املعنية بحرية التعبري والصحافة. وبحسب ملخص لبيان 

منظمة العفو الدولية ولجنة حامية الصحفيني وتقرير Human Rights Watch، ميثّل قانون مكافحة الجرائم 

اإللكرتونية القطري وأحكامه املبهمة تضييقاً عىل الرأي العام وحرية التعبري والنرش اإللكرتوين وسيؤثر بشكل كبري 

عىل استقاللية الخطاب العام للمواطن من خالل الشبكة اإللكرتونية.139  ويف املقابل، مل تصدر أي ردود رسمية من 

قبل الحكومة القطرية عىل هذه االتهامات. 

المستجدات المتعلقة بالعمالة الوافدة 

بحسب اإلحصاءات الرسمية عام 2013، 140 فقد بلغت نسبة املقيمني األجانب يف قطر حوايل %88 من إجاميل 

السكان البالغ عددهم أكرث من مليوين نسمة. كام ازدادت نسبة الناشطني االقتصاديني واأليدي العاملة غري القطرية 

%20 خالل عامني فقط )2013/2011(.141 ويشكل اآلخر الوافد يف قطر أهمية كربى يف املجال االقتصادي 

والتنموي بشكل خاص. وقد سلطت استضافة قطر لكأس العامل 2022 الضوء عىل بعض السياسات والقوانني 

املتعلقة بالعاملة وقانون العمل مام تعتربه بعض األطراف الدولية خرقاً لحقوق األنسان. ففي حني أن الحكومة 

تأمل بأن استضافة كأس العامل ستعود بالنفع االقتصادي عىل الدولة، إال أنها باتت أيضاً بطاقة يف يد األطراف 

الحقوقية للضغط من أجل إصالحات لتحسني حقوق العامل الوافدة يف قطر.142 وركّزت هذه األطراف عىل سوء 

األحوال الصحية للعامل وأوضاع السالمة وآلية دفع األجور وقانون الكفالة. وبغض النظر عن أسباب الحملة، وما 

إذا كانت ممنهجة أم ال، إال أنها شّكلت دافعاً قوياً لتحرك الحكومة القطرية نحو تبّني تغيريات جدية كان الهدف 

املعلن منها رفع مستوى حقوق العاملة والحد من إمكانية انتهاك حقوقهم واستغاللهم.

>http://www.raya.com/news/pages/fa579432-3362-4ea0-9b89-cbdf69473813< 2014 138. “األمري يصدر قانون مكافحة الجرائم اإللكرتونية،” صحيفة الراية، 16 سبتمرب
139. “قطر: قانون مكافحة الجرائم اإللكرتونية الجديد يعرض حرية التعبري عن الرأي للخطر،” منظمة العفو الدولية، 18 سبتمرب 2014  

>http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/qatar-new-cybercrimes-law-endangers-freedom-expression-2014-09-18<
>http://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/122037< أنظر أيضاً: التقرير العاملي 2014: قطر، هيومن رايتس ووتش

”Qatar Population by Nationality“, Bqdoha.com, 18 December 2013 >http://www.bqdoha.com/2013/12/population-qatar< .140
141. عدد الناشطني االقتصاديني غري القطريني: يف 2011  يساوي 1,196,394. أما يف 2013 فالعدد حوايل 1,440,000. أنظر التقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء:

>http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2012/Qatar%20Economic%20Statistics%20at %20Glance.pdf<
142. “قطر: الخطوات التي اتُخذت لوضع حد لالستغالل قبل موعد بطولة كأس العامل غري كافية متاماً،” منظمة العفو الدولية، 12 نوفمرب 2014

>http://www.amnesty.org/ar/news/qatar-steps-end-migrants-exploitation-ahead-world-cup-woefully-insufficient-2014-11-12<

http://www.raya.com/news/pages/fa579432-3362-4ea0-9b89-cbdf69473813
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/qatar-new-cybercrimes-law-endangers-freedom-expression-2014-09-18
http://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/122037
http://www.bqdoha.com/2013/12/population-qatar
http://www.qsa.gov.qa/eng/publication/economic_publication/2012/Qatar%20Economic%20Statistics%20at %20Glance.pdf
http://www.amnesty.org/ar/news/qatar-steps-end-migrants-exploitation-ahead-world-cup-woefully-insufficient-2014-11-12
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وأعلنت الحكومة القطرية يف مايو 2014 إلغاء نظام الكفالة كلياً وتعديل قانون العمل 14 لسنة 2004 

واستبداله بنظام آخر جديد، بات يف مراحله األخرية، يتضّمن تغيريات تتعلق بقضايا كانت موضع جدل محيل 

ودويل. ويقوم قانون العمل ونظام الكفالة الجديد، بحسب ما رصح به وزير العمل والشؤون االجتامعية القطري 

عبد الله الخليفي عىل ضامن “حقوق العامل املادية، حيث يشرتط القانون الجديد تحويل راتب كل العاملني 

األجانب إىل البنك نهاية الشهر” من خالل نظام حامية األجور.143 كام سيُلغى نظام “الخروجية” أو “مأذونية 

الخروج،” وسيستبدل بنظام آيل يف وزارة الداخلية حتى ال يتم احتجاز املوظف أو استغالله بعد تصفية حساباته 

مع صاحب العمل. ويفرض القانون غرامة مالية قدرها 15 ألف دوالر عىل صاحب العمل الذي يحتجز جواز سفر 

موظفه.144 ويف ديسمرب املايض، تم االنتهاء من التعديالت والتوصيات عىل القانون الجديد، الذي سيتم مبوجبه 

تفعيل قانون الكفالة الجديد من قبل مجلس الوزراء وإقراره يف مجلس الشورى. وكشف مسؤول رسمي، بحسب 

صحيفة “العريب الجديد،” أن القانون يف مراحله النهائية للتنفيذ سيُفّعل يف غضون أسابيع قليلة. إال أنه حتى لحظة 

كتابة هذه السطور، يف فرباير 2015، مل يجر يشء من هذا.145 

العالقات الخارجية لدولة قطر

ميثل دور “املصلح” و”الوسيط” يف حل النزاعات الداخلية يف عدد من دول املنطقة العربية أحد أهم مرتكزات 

السياسة الخارجية لدولة قطر، والتي برزت يف خضم االنتفاضات العربية. وياُلحظ بأنه عادة ما يكون أحد طريف 

النزاع تياراً إسالمياً حركياً وسياسياً. هذا التوجه الذي تتخذه حكومة قطر يف دعم ما يسمى “اإلسالم السيايس” 

ينعكس عىل الوضع املحيل يف الدولة، خصوصاً أن تيارات سياسية مثرية للجدل عىل الساحة اإلقليمية اتخذت من 

الدوحة مقراً لها. فمنذ تسعينيات القرن املايض، استمرت قطر يف توفري “املالذ اآلمن” لشخصيات محسوبة عىل تيار 

اإلسالم السيايس بشكل عام، واإلخوان املسلمني بشكل خاص. وتستضيف الدوحة شخصيات معارضة من اإلخوان 

املسلمني، وعدداً من كبار قادة حركة طالبان وممثيل حركة حامس، عىل رأسهم خالد مشعل. كام تستقبل العاصمة 

القطرية وفوداً متنازعة من بعض الدول، كام هي الحال يف املساعي التي استمرت سنوات لحل قضية دارفور بني 

حكومة عمر البشري واملعارضة، حيث تم استضافة ممثلو الوفدين يف قطر. ومنذ اندالع الثورة السورية، فتحت 

>http://goo.gl/Itqwc8< 2014 143. “قطر: القانون املعدل لكفالة العامل األجانب سيصدر مطلع ،2015” الحياة، 17 نوفمرب
>http://goo.gl/S4OxpW<  2014 144. “مرشوع قرار بإلغاء نظام الكفالة يف قطر،” موقع قناة الجزيرة، 15 مايو

>http://www.alaraby.co.uk/economy/e2c85679-7387-4a3e-8c4d-bb9b674ba595< 2014 145. “قطر تؤكد إلغاء قانون الكفالة نهاية العام،” صحيفة العريب الجديد، 13 نوفمرب

http://goo.gl/Itqwc8
http://goo.gl/S4OxpW
http://www.alaraby.co.uk/economy/e2c85679-7387-4a3e-8c4d-bb9b674ba595
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الثابت و المتحول 2015  |  الخليج و اآلخر 

الدوحة أبوابها لعدد من ممثيل املعارضة السورية لإلقامة فيها، وأصبحت قطر، كام يصفها أهلها، “كعبة املضيوم” 

لكبار شخصيات املعارضة السورية. 

اإلخوان المسلمون وتصدع البيت الخليجي

وتبّدى تأثري اآلخر “السيايس” املقيم يف الدوحة يف خطبة للشيخ يوسف القرضاوي أثارت استياء دولة اإلمارات. ففي 

فرباير 2014، ويف سياق الخطاب املعارض لعزل الجيش املرصي الرئيس السابق محمد مريس، انتقد القرضاوي، املقيم 

يف الدوحة والحاصل عىل الجنسية القطرية، يف خطبة جمعة بثت عرب قناة رسمية قطرية، الحملة التي تشنها دولة 

اإلمارات العربية ضد اإلخوان املسلمني146، األمر الذي أدى إىل استدعاء الخارجية اإلماراتية السفري القطري إلبالغه 

بانزعاجها. وعرّب وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلمارايت أنور قرقاش عن “بالغ استياء حكومة وشعب دولة اإلمارات 

مام تلفظ به املدعو يوسف القرضاوي بحق اإلمارات وعرب التلفزيون الرسمي لدولة جارة وشقيقة.”147 فيام علق 

وزير الخارجية القطري خالد العطية بالقول “إن سياسة قطر الخارجية تعرب عنها أجهزة الدولة الرسمية فقط.”148 

لذا، فوجدت حكومة قطر نفسها يف موقف صعب مع جاراتها دول مجلس التعاون الخليجي، األمر الذي دفعها إىل 

إبرام “املعاهدة األمنية”149 والتي تكفل “عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ألي من دول املجلس بشكل مبارش أو غري 

مبارش، وعدم دعم كل من يعمل عىل تهديد أمن واستقرار دول املجلس من منظامت أو أفراد، سواء عن طريق العمل 

األمني املبارش أو عن طريق محاولة التأثري السيايس، وعدم دعم اإلعالم املعادي” كام جاء يف بيان رسمي للمجلس. 

ورغم توقيع قطر عىل االتفاقية، إال أن بعض دول املجلس رأت أنها مل تضعها موضع التنفيذ حسب زعمها، مام 

دفعها – تحديداً اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين – إىل عقد اجتامع طارئ 

يف دولة لتحديد آلية تنفيذ االتفاقية ومعرفة مدى جدية دولة قطر يف إتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها من وجهة 

نظرها. إال أن هذه االجتامعات مل تسفر عن موافقة قطرية عىل اإلجراءات التي تنص عليها االتفاقية، ومنها وقف 

دعم اإلخوان املسلمني واستقبال قياداتهم بشكل خاص، وحركات اإلسالم السيايس بشكل عام. ويف سياق الضغط 

الدبلومايس “اضطرت الدول الثالث للبدء يف إتخاذ ما تراه مناسباً لحامية أمنها واستقرارها، وذلك بسحب سفرائها 

من دولة قطر اعتبارا من... 2014-3-5.”150 

146. “اإلمارات تحتج لدى قطر عىل خطبة للقرضاوي نقلتها الجزيرة،” يب يب يس العربية، 3 فرباير 2014
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/02/140202_uae_qatar_qaradhawi_protest<< 

147. املصدر نفسه.
>http://aawsat.com/home/article/30031< 2014 148. “اإلمارات تستدعي سفري قطر احتجاجاً عىل “تطاول” القرضاوي،” الرشق األوسط، 3  فرباير

149. لالطالع عىل نص املعاهدة األمنية بني دول مجلس التعاون، أنظر: “نص االتفاقية األمنية كام أحالتها الحكومة إىل مجلس األمة،” موقع األنباء، 10 ابريل 2013 
>http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/373501/10-04-2013<

>http://www.elwatannews.com/news/details/430611< 2015 150. محمد حسن عامر، “بيان السعودية واإلمارات والبحرين لسحب سفرائها من قطر،” صحيفة الوطن اإللكرتونية، 5 مارس

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/02/140202_uae_qatar_qaradhawi_protest
http://aawsat.com/home/article/30031
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/373501/10-04-2013
http://www.elwatannews.com/news/details/430611
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ومع تصاعد التوتر بني قطر والدول الثالث، تدّخلت الكويت للوساطة، واتخذت الدوحة يف منتصف سبتمرب 2014 

إجراءات استجابة ملطالب املجموعة الخليجية كان من أهمها الطلب من بعض األطراف املحسوبة عىل اإلخوان 

املسلمني مغادرة قطر. ونقلت يب يب يس عن املتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجامعة 

اإلخوان املقيم بالدوحة، أن أبرز القيادات املغادرة هي: عمرو دراج وزير التخطيط املرصي السابق والقيادي يف 

حزب الحرية والعدالة، ومحمود حسني أمني عام اإلخوان، وجامل عبد الستار القيادي يف الجامعة.151  لكن صحيفة 

“الرشق” القطرية نقلت عن “فايننشال تاميز” حواراً مع وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية قال فيه 

إن الدوحة مل تطلب من قيادات اإلخوان املغادرة، مؤكّداً أن “قطر ستبقى منصة لآلراء املختلفة.”152  ألقت هذه 

الترصيحات غموضاً عىل حقيقة املوقف القطري، إال أن مقابلة أمري دولة قطر متيم بن حمد آل ثاين مع شبكة يس 

أن أن يف سبتمرب 1532014 قد وضعت النقاط عىل الحروف، إذ أكد أنه “بعد االنقالب يف مرص، ترك العديد ]من 

قيادات اإلخوان املسلمني[ بلده وأىت بعضهم إىل قطر… وطاملا أنهم ال ميارسون أي فكر سيايس فإنهم دامئاً مرحب 

بهم.”  وحول حقيقة إبعاد عدد من قيادات الجامعة تحت ضغط ثاليث خليجي، قال أمري قطر إن “البعض منهم ما 

زال يف قطر، والبعض اآلخر يغادرون ألنهم يعتقدون بأن الوقت مناسب ملامرسة السياسة.”155 وأضاف أن قوانني 

البلد تنص عىل “أنه طاملا أنت هنا، فال تستطيع أن متارس السياسة ضد أي بلد عريب آخر.”156 مبعنى آخر، بدا أن 

قطر بدأت تتجه نحو التخفيف من النشاط اإلعالمي والسيايس لإلخوان يف قطر، ولو نظرياً، عرب اعتامدها مؤرشاً 

جديداً بعدم “مامرسة السياسة” ضد الدول العربية األخرى وخصوصاً الخليجية.

هذه الخطوة، التي اعتربها البعض نوعية وقد تخّفف من ثقل التوترات داخل البيت الخليجي، مل تكن كافية من وجهة 

 157
نظر الثاليث الخليجي، وهكذا فشلت الوساطة الكويتية يف الوصول إىل اتفاق منذ سحب السفراء يف مارس 2014. 

لكن امللك السعودي الراحل عبد الله بادر بالدعوة إىل اجتامع لقادة الخليج يف الرياض يف شهر نوفمرب 2014 ليعلن 

عقبه اتفاق الرياض التكمييل وعودة السفراء إىل قطر. وأعادت هذه االجتامعات بعضاً من الوفاق إىل العالقات الخليجية 

- الخليجية، إال أن تفاصيل االتفاق وبنوده مل تتضح بعد.158 ومن غري الواضح ما إذا كانت نتائج هذه االجتامعات تعني 

نهاية التوترات يف سياسة قطر الخارجية مع السعودية واإلمارات والبحرين، أم أنها حل مؤقت ومرحيل.

151. “قطر تبعد 7 من قيادات اإلخوان واملتعاطفني معها،” يب يب يس العربية، 13 سبتمرب 2014 
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/09/140913_qatar_brotherhood_egypt<

152. “العطية: مل نطرد اإلخوان وال ضغوط عىل الجزيرة،” صحيفة الرشق القطرية، 16 سبتمرب 2014
>http://www.al-sharq.com/news/details/271846#.VMroWtzRvpg<

>https://www.youtube.com/watch?v=IB0utUsZgjM< 2014 سبتمرب ،CNN ”،26153. “حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري البالد املفدى يف مقابلة خاصة لـ
154.  املصدر نفسه.
155.  املصدر نفسه.
156. املصدر نفسه.

157.“وساطة كويتية لتنقية األجواء الخليجية،” الرشق األوسط، 19 مارس 2014
>http://archive.aawsat.com/details.asp?section=1&article=765224&issueno=12895#.VMxtJtzRvpg<

>http://www.raya.com/news/pages/df6531c8-a8a4-4ae7-a8fa-e8d23824d7f4< 2014 158. “عودة سفراء السعودية واإلمارات والبحرين إىل قطر،” صحيفة الراية، 17 نوفمرب

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/09/140913_qatar_brotherhood_egypt
http://www.al-sharq.com/news/details/271846#.VMroWtzRvpg
https://www.youtube.com/watch?v=IB0utUsZgjM
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=1&article=765224&issueno=12895#.VMxtJtzRvpg
http://www.raya.com/news/pages/df6531c8-a8a4-4ae7-a8fa-e8d23824d7f4
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المعارضة السورية: دعم للثورة السورية وشكوك البعض حيالها

كام أثار وجود اإلخوان املسلمني يف الدوحة جدالً واسعاً، كذلك كان األمر بالنسبة للمعارضة السورية املتمثلة 

يف عدد من القياديني السوريني يف الجيش الحر. فقد أثار ذلك جدالً يف اإلعالم الدويل حول دعم قطر ومتويلها 

لجامعات معارضة تصنفها بعض الدول الحليفة،159 وعىل رأسها الواليات املتحدة، كـ “جامعات إرهابية”. وعىل 

عكس ظهور خالد مشعل أو معاذ الخطيب يف املؤمترات أو الندوات التي تقام يف الدوحة، تنعزل املعارضة السورية 

يف مدن صغرية خارج العاصمة. ونقل تقرير لوكالة “رويرتز” أن بلدة أم العمد الواقعة شامل الدوحة، وهي بلدة 

منعزلة تضم مجموعة مزارع ومساجد صغرية، تؤوي عدداً من قيادات جامعة التوحيد، إحدى الجامعات املسلحة 

املعارضة لنظام األسد.160 والجدير بالذكر أن مجلس عزاء للقائد العسكري يف لواء التوحيد عبد القادر صالح، أقيم 

يف نوفمرب 2013 يف منطقة صحراوية تبعد 20 كيلومرتاً عن الدوحة.161

ويف تقرير مفصل نرشته “فورين بولييس،” بعد مقابلتها شخصية سورية “هامشية” كانت متّول عدداً من ألوية الجيش 

الحر ومتلك عددا من املطاعم املشهورة يف الدوحة، أكدت هذه الشخصية أن جرناالت سوريني سابقني يقيمون يف 

الدوحة،162 كان لهم دور كبري يف املفاوضات مع “جبهة النرصة” لتحرير الكاتب األمرييك بيرت ثيو كورتيس يف أغسطس 

2014 وبوساطة قطرية.163 دفع نفوذ الدوحة يف مفاوضات كهذه عدداً من دول، وتحديداً السعودية واإلمارات 

و الواليات املتحدة، إىل التساؤل الحذر حول النفوذ القطري لدى هذه الجامعات. ونقلت وكالة رويرتز عن مصدر 

سعودي أن “امللك تساءل عن أساليب قطر يف تحرير الرهائن وطالب مبزيد من الرقابة عىل شخصيات يف الدوحة 

متول جامعات إرهابية.”164 والحظت الكاتبة الصحفية إليزابيث ديكنسون أن نوعية الفندق الذي يقيم فيه اآلخر 

“السيايس” يشري إىل نوعية الدعم يحصل عليه من املضيف القطري، فرئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد 

مشعل كان يقيم يف فندق فور سيزنز الفخم، واملعارضة السورية تقيم يف فندق ريتز كارلتون الفخم أيضاً. أما فندق 

دبليو هوتيل الحديث والفاخر، فتقيم فيه عادًة الوفود التي تسعى لالستثامر يف العقارات أو الغاز الطبيعي. أما فندق 

الشرياتون، أقدم فنادق الدوحة، فقد أقام فيه كبار املتمردين يف دارفور خالل مفاوضاتهم مع الحكومة السودانية.165 

>http://ara.reuters.com/article/idARAL5N0J545T20131120< 2013 159.“معارضون سوريون يقيمون رسادق عزاء يف صحراء قطر لقائد لواء التوحيد،” رويرتز، 20 نوفمرب
 Elizabeth Dickinson, ”The Case Against Qatar“, Foreign Policy, 30 September 2014  :و أنظر

>http://foreignpolicy.com/2014/09/30/the-case-against-qatar/http://foreignpolicy.com/2014/09/30/the-case-against-qatar<
160. املصدر نفسه.
161. املصدر نفسه.
162. املصدر نفسه.
163. املصدر نفسه.

Qatar Emir tells Saudi King he met terms to end GCC rift: Gulf source,“ Reuters, 14 October 2014  .164
>http://www.reuters.com/article/2014/10/14/us-qatar-saudi-rift-idUSKCN0I31CT20141014<

Elizabeth Dickinson, ”The Case Against Qatar.“ .165

http://ara.reuters.com/article/idARAL5N0J545T20131120
http://foreignpolicy.com/2014/09/30/the-case-against-qatar/http://foreignpolicy.com/2014/09/30/the-case-against-qatar
http://www.reuters.com/article/2014/10/14/us-qatar-saudi-rift-idUSKCN0I31CT20141014
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حركة طالبان: أول مكتب سياسي وتمثيل دبلوماسي للحركة منذ سقوطها 

في 2001 

استضافت قطر كبار ممثيل حركة طالبان، حيث تم افتتاح مكتباً يف الدوحة بهدف التوسط طالبان والحكومة 

األفغانية. ويُذكر بان املكتب قد افتتح مبباركة أمريكية، حيث وصف الرئيس أوباما الخطوة بـ “املهمة،” قائالً: “سرنى 

األفغان الحقاً يتحدثون إىل بعضهم بعضاً من أجل وقف العنف.”166 ويُذكر أيضاً بأن حكومة حامد كرزاي قد رفضت 

إجراء أي مفاوضات مع املكتب خشية أن يتم استغالله لتوسيع عالقات طالبان مع بقية بالد العامل أو تجنيد عنارص 

أو جمع تربعات، ولكن تراجعت الحكومة األفغانية عن ذلك املوقف يف وقت الحق.167 ووفقاً لتقرير نرشته يب يب يس، 

وفّرت حكومة قطر ملمثيل طالبان إقامة دامئة منذ ثالث سنوات قبل إفتتاح املكتب يف يونيو 2013 بحضور مساعد 

وزير الشؤون الخارجية القطري عيل بن فهد الهاجري وعضو املكتب السيايس لطالبان جان محمد مدين. ونقل التقرير 

عن مصادر دبلوماسية يف السفارة األفغانية يف الدوحة أن عدد عنارص طالبان الرفيعي املستوى يف تزايد مستمر منذ 

االفتتاح، ووصل إىل عرشين شخصاً يعيشون برفقة عائالتهم يف أرقى األحياء يف الدوحة.168 

ومتحورت القضية األكرث جدالً، يف شأن افتتاح مكتب لطالبان يف الدوحة، حول اللوحة التي ُعلّقت عىل البوابة 

الخارجية، و التي حملت العبارة: “املكتب السيايس: إمارة أفغانستان اإلسالمية،” مام أثار حفيظة حكومة كرزاي 

التي أبدت استياءها مام وصفته باعرتاف حكومة قطر بحكومة طالبان كإمارة.169  وقد تداركت الدوحة املوقف 

رسيعاً وطلبت من املكتب تغيري اللوحة لتصبح “املكتب السيايس لحركة طالبان أفغانستان.” ونقلت وكالة األنباء 

القطرية الرسمية عن مصدر مسؤول يف الخارجية القطرية أن “املكتب الذي افتتح أمس هو املكتب السيايس 

لطالبان أفغانستان يف الدوحة، وليس املكتب السيايس إلمارة أفغانستان اإلسالمية.” وأضاف املصدر أن “املسمى 

الرسمي الذي اتفق عليه الفتتاح املكتب هو املكتب السيايس لطالبان يف الدوحة.”170 وكانت إحدى مثار افتتاح 

املكتب، خالل عام، هو نجاح صفقة تبادل األرسى يف يونيو 2014 بني طالبان والواليات املتحدة، والتي أُطلق 

مبوجبها الرقيب يف الجيش األمرييك باو برغدال املعتقل لدى طالبان منذ خمس سنوات مقابل خمسة من معتقيل 

>http://goo.gl/ktxNbN<  2013 166. “قطر: املكتب لطالبان ال إلمارة أفغانستان،” موقع قناة الجزيرة، 19 سبتمرب
167. عبدالباقي، مصباح. “كرزاي ومكتب طالبان يف الدوحة،” موقع قناة الجزيرة، 4 أبريل 2013

>http://goo.gl/KQDuLH<
168. “كيف أصبحت قطر املكان املفضل للتفاوض مع طالبان،” يب يب يس العربية، 23 يونيو 2013 

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130623_qatar_taliban_office_why<
169. “إزالة إسم ‘إمارة أفغانستان اإلسالمية’ عن مكتب طالبان يف قطر واملحادثات بني واشنطن والحركة علقت قبل أن تبدأ يف الدوحة،” القدس العريب، 20 يونيو 2014 

>http://www.alquds.co.uk/?p=56133< 
>http://goo.gl/0dcJ4J< 2013 170.“قطر: املكتب لطالبان ال إلمارة أفغانستان،” موقع قناة الجزيرة، 19 يونيو

http://goo.gl/ktxNbN
http://goo.gl/KQDuLH
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/130623_qatar_taliban_office_why
http://www.alquds.co.uk/?p=56133
http://goo.gl/0dcJ4J
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طالبان يف سجن غوانتانامو األمرييك.171 ومبوجب أحد رشوط الصفقة، أقام املعتقلون الخمسة يف قطر ملدة عام 

تحت مراقبة ورعاية قطرية.172 وقد نرُش فيديو عىل اليوتيوب للحظة وصول املعتقلني الخمسة واستقبال ممثيل 

مكتب طالبان لهم يف أحد شوارع الدوحة.173 

هذا االحتضان القطري لحركات سياسية معارضة ال بد أن يؤثر عىل الوضع السيايس واملدين واالجتامعي داخل الدولة 

وسياستها عىل املدى البعيد. ومام ال شك فيه أن بروز الدوحة يف الساحة اإلقليمية ودورها امللحوظ يف الوساطات السياسية 

واحتضان اآلخر السيايس، قد أثر عىل سياسة قطر الخارجية ونظرة جريانها لها، وخصوصاً داخل البيت الخليجي. ومن 

األسئلة املهمة املطروحة يف املستقبل القريب هي: هل ميكن أن تستمر قطر عىل هذا النهج بعد املصالحة الخليجية؟ 

وما هو حجم التنازالت التي ستقدمها لجريانها – أي السعودية واإلمارات والبحرين؟ وما هي النظرة الخارجية لقطر حيال 

احتضانها حركات كاإلخوان وطالبان، وما هو دور النفوذ األمرييك الذي ميتلك قواعد عسكرية مهمة يف قطر؟

171. “خارجية قطر تكشف ليس أن أن أرسار صفقة الواليات املتحدة وطالبان،” يس أن أن العربية، 3 يونيو 2014 
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/03/first-cnn-qatar-says-showed-it-can-deliver<

>http://goo.gl/CmwOhp< 2014 172. “قادة طالبان املفرج عنهم يصلون الدوحة،” موقع قناة الجزيرة، 1 يوليو
173. ملشاهدة الفيديو لحظة وصول عنارص طالبان معتقيل غوانتانامو يف الدوحة أنظر: “استقبال قادة طالبان يف قطر،” 2 يونيو 2014 

>https://www.youtube.com/watch?v=UgJXMHcFenQ<

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/03/first-cnn-qatar-says-showed-it-can-deliver
http://goo.gl/CmwOhp
https://www.youtube.com/watch?v=UgJXMHcFenQ
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2.4 التطورات السياسية في البحرين
أحمد العسبول

تتخبّط البحرين منذ فرباير 2011 يف أزمة متواصلة، حيث ال تزال القوى السياسية والسلطة عاجزة عن التوصل 

إىل حل سيايس شامل. وقد انتهى عام 2014 عىل عكس ما ابتدأ به: بدأ بدعوة إىل عودة األطراف السياسية 

املنقسمة للجلوس عىل طاولة الحوار، لينتهي األمر بالرجوع إىل املربع األول، وهو التباعد ما بني جميع األطراف. 

فيام بات ويل العهد بعيداً عن املشهد السيايس مجدداً، ويف أثناء مكوث عدد من قياديي املعارضة خلف القضبان، 

وتواصلت االحتجاجات واملناوشات يف الشارع، وإن خفت وتريتها مع حلول عام 2015. وطبعت األحداث األمنية 

إثنى عرشة شهراً حبىل بأحداث أكدت زيادة االنقسام السيايس واملجتمعي يف ظل انسداد الطريق أمام حّل توافقي 

شامل لألزمة السياسية.

وشهد عام 2014 أول انتخابات ترشيعية نيابية وبلدية منذ بدء األزمة قاطعتها جمعيات املعارضة وخرست فيها 

غالبية الجمعيات السياسية األخرى، إذ مل يفز سوى أربعة من مرشحي الجمعيات املشاركة من أصل 27 مرشحاً، 

بينام حظي املستقلون بنصيب األسد من املقاعد األربعني. وحفل العام بعمليات االحتجاز واملحاكمة يف قضايا أمنية 

ل سقوط عدد من الضحايا  مختلفة بحسب املنظامت الحقوقية، إضافة إىل إسقاط الجنسية عن 21 شخصاً. وُسجِّ

يف مناوشات بني الرشطة ومدنيني، كام برزت ظاهرة املوت يف حوادث غامضة يف عمليات حريق وتفجري وغريها.

طاولة حوار بال أطراف

ُجّمد حوار التوافق الوطني يف مطلع عام 2014، تحديداً يف الجلسة الثامنة والعرشين التي عقدت يف 8 

يناير2014، بعد أن علّق “ائتالف الجمعيات الوطنية السياسية” مشاركته يف جلسات الحوار، مربراً ذلك بأسباب 

عدة من أهمها “غياب أحد األطراف الذي وجهت له دعوة الحوار،” يف إشارة إىل املعارضة التي امتنعت عن 

الحضور منذ سبتمرب 2013 بعد اعتقال عضو جمعية الوفاق خليل املرزوق بتهمة “التحريض عىل اإلرهاب.” ومن 

األسباب التي أوردها البيان “مواقف الحكومة التي تنّم عن عدم رغبتها يف الدخول يف مواضيع جدول األعامل، وما 
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ميكن أن يرتتب عن ذلك من جلسات غري مجدية وليست ذات قيمة.” وأكد البيان أن “استئناف جلسات الحوار 

يكون بوجود األطراف الجادة التي تنبذ اإلرهاب والعنف بكل أشكاله وصوره رصاحة، وتقف صفاً واحداً ضد أي 

تدخل خارجي يف شؤوننا الداخلية.”174 

بعد أسبوع من ذلك، ظهر ويل العهد سلامن بن حمد عىل الساحة السياسية بعد غياٍب منذ 2011. وُوزّعت يف 15 

يناير صور لويل العهد يف لقاءات مع وفد من جمعية الوفاق املعارضة برئاسة الشيخ عيل سلامن، وصور آخرى مع 

جمعيات الفاتح برئاسة الشيخ عبد اللطيف املحمود، وذلك بهدف إعادة تحريك حوار التوافق الوطني. وأُعلن أنه 

جرى التوافق يف هذه اللقاءات عىل رفع مستوى التمثيل الحكومي ومتثيل األطراف األخرى املشاركة يف الحوار، كام 

طُرحت بنود رئيسية للنقاش تتمثل يف السلطة الترشيعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والدوائر االنتخابية 

وتحقيق األمن للجميع، وهي نقاط مشرتكة كانت تطالب بها املعارضة والجمعيات األخرى املناوئة لها.175 

 مثّل هذا الظهور العلني والرسمي نقلة نوعية يف املسار السيايس، إذ أنه توقفت اللقاءات من هذا النوع منذ 

مارس 2011، عندما أُعلن آنذاك عن مبادرة ويل العهد “النقاط السبع،” والتي تضمنت منح مجلس نواب 

صالحيات ترشيعية كاملة والتوصل إىل حكومة “متثل إرادة الشعب” ورسم دوائر انتخابية عادلة، باإلضافة إىل 

التطرق إىل مسألة التجنيس ومحاربة الفساد املايل واإلداري و قضية “أمالك الدولة” و معالجة االحتقان الطائفي... 

وغري ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني. غري أن اللقاءات واملبادرة أُلغيت يف 2011 بعد إعالن حالة السالمة 

الوطنية بني 15 مارس و1 يونيو. 

رؤى الجمعيات السياسية 

قدمت جمعيات املعارضة رؤيتها إىل الديوان املليك، والتي تضّمنت بندين أساسيني يتمحور أولهام حول رضورة 

التوافق عىل خارطة طريق الحوار، وثانيهام حول أجندة الحوار. وفيام يتعلق بآلية الحوار، كان أبرز ما طالبت به 

قوى املعارضة “التمسك باالجتامع مع ممثيل الحكم يف الحوارات،” وتقديم نتائج الحوار للشعب يك يقرها عرب 

استفتاء. أما بالنسبة إىل رؤية جمعيات املعارضة فقد طالبت بدراسة “الخيارات التفصيلية التي تحقق اإلرادة 

>http://goo.gl/2dz00p< 2014 174. “تعليق جلسات الحوار الوطني بالبحرين،” موقع قناة الجزيرة، 9 يناير
>http://www.alwasatnews.com/4149/news/read/847798/1.html< 2014 175. “ويل العهد يبدأ 2014 بلقاء رسمي وعلني مع املعارضة،” صحيفة الوسط، 16 يناير

http://goo.gl/2dz00p
http://www.alwasatnews.com/4149/news/read/847798/1.html
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الشعبية يف تشكيل الحكومة املنتخبة” ومنح املجلس املنتخب صالحيات ترشيعية ورقابية كاملة، وإصالح القضاء 

ومناهضة “سياسة التمييز التي مست االستقرار االجتامعي والسلم األهيل، واستهدفت رشيحة واسعة من أبناء 

الشعب،” ووقف ما يُسمى بالتجنيس السيايس، والتأكيد عىل نبذ العنف واملطالبة مبكافحة الفساد اإلداري واملايل، 

وتشكيل لجنة ملتابعة توصيات اللجنة البحرينية لتقيص الحقائق وتنفيذها.176 

يف املقابل، قدمت الجمعيات املناوئة للمعارضة، أو ما يُسمى بائتالف الفاتح رؤيتها أيضاً.177 وتتفق هذه 

الجمعيات مع املعارضة – من ناحية املبدأ عىل أقل تقدير – يف دعمها لنظام حكم دميقراطي “السيادة فيه 

للشعب مصدر السلطات جميعاً،” و”تطوير النظام القضايئ” ليصبح “سلطة... مستقلة استقالالً كامالً تحقيقاً ملبدأ 

الفصل بني السلطات.” وتلتقي هذه الجمعيات مع املعارضة أيضاً يف مطالبتها بتوسيع صالحيات املجلس املنتخب 

ومكافحة الفساد. لكنها تتميز مطالب هذه الجمعيات يف تحديد كيفية متثيل السلطة التنفيذية لإلرادة الشعبية، 

إذ أنها طالبت بأن تنال الحكومة املعينة من ِقبل امللك ثقة املجلس املنتخب، وبإعادة النظر يف توزيع الدوائر 

االنتخابية “ومراجعة النظام االنتخايب مبا يؤمن مزيداً من التمثيل الشعبي...”178 

إال أن جمعية األصالة ذات التوجه السلفي قدمت، بشكل مستقل، رؤيتها التي تتفق عموماً مع ائتالف الفاتح 

باستثناء نقطتني، وهام الدوائر االنتخابية إذ رفضت أي تغيري، ومسألة اختيار الحكومة حيث ترى الجمعية أن 

تعيني السلطة التنفيذية حق للملك فقط.179 

ولكن األرضية للحوار مل تتهيّأ كلياً، ففي 22 مارس 2014، أعلن أمني عام جمعية الوفاق عيل سلامن أن “الحوار يف 

البحرين مجمد، ما ييش بأن الجدية غري متوافرة، كام كان يف حوار العام 2011 وحوار العام 2012، وال نجد مصداقية 

أو جدية حقيقية”. وجاءت هذه الترصيحات بعد أكرث من شهرين عىل لقاء ويل العهد بجمعية الوفاق.180 يف املقابل، 

حّملت الجمعيات املناوئة للمعارضة الجمعيات املعارضة مسؤولية التأخر يف الوصول إىل رؤية توافقية بني مختلف 

األطراف، حيث رصح عبد اللطيف املحمود بأن “أحد األطراف، فيام يبدو، ال يريد الدخول يف الحوار، وإمنا يريد أن 

يفرض رؤيته عىل بقية األطراف.” وأكد “أننا قدمنا رؤيتنا للحوار منذ 3 أشهر ومل يكلمني أحد ومل ألتِق بأحد.”181 

176. “القوى الوطنية الدميقراطية املعارضة تعلن مقاطعتها لالنتخابات النيابية والبلدية،” موقع جمعية العمل الوطني الدميقراطي، 11 أكتوبر 2014
>http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=8192<

177. يتكون االئتالف من األطراف التالية: تجمع الوحدة الوطنية، املنرب اإلسالمي الوطني، ميثاق العمل الوطني، الحوار الوطني، الوسط العريب اإلسالمي، الشورى اإلسالمية، التجمع الوطني الدستوري.
>http://nua.bh/?p=1958< 2014 178. “مرئيات ائتالف الجمعيات السياسية الوطنية )الفاتح( للمرحلة الثالثة الستكامل حوار التوافق الوطني،” موقع تجمع الوحدة الوطنية، 12 فرباير

179. ‘األصالة’ رفضت تغيري الدوائر االنتخابية ألنه فخ يكرس ‘املحاصصة الطائفية’،” صحيفة الوسط، 26 فرباير 2014 
>http://www.alwasatnews.com/4190/news/read/861168/1.html<

>http://m.assafir.com/content/1395455511592309100/first< 2014 180. “عيل سلامن لـ»السفري«: الحوار مجّمد ومستمرون بسلميّتنا،” صحيفة السفري، 22 مارس
>http://akhbar-alkhaleej.com/13203/article_touch/22823.html< 2014 181. “تجمع الوحدة الوطنية طرف رئييس يف أي حوار،” صحيفة أخبار الخليج، 17 مايو

http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=8192
http://nua.bh/?p=1958
http://www.alwasatnews.com/4190/news/read/861168/1.html
http://m.assafir.com/content/1395455511592309100/first
http://akhbar-alkhaleej.com/13203/article_touch/22823.html
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وثيقة القواسم المشتركة أو “وثيقة األعيان”

بقى الوضع مجمداً باستثناء الترصيحات الحكومية بأن البحث ال يزال جارياً للوصول إىل جدول توافقي للحوار، 

إىل حني ظهور ويل العهد مجدداً عىل الساحة السياسية. ولكن ظهر ويل العهد هذه املرة دون لقاءات مع أي 

من األطراف السياسية، بل ظهر حامالً معه وثيقة ُسميت بوثيقة األعيان أو وثيقة القواسم املشرتكة، وقد حملت 

توقيع شخصيات من التجار والوزراء السابقني والنواب واملثقفني من السنة والشيعة، وضمت خمسة بنود: الدوائر 

االنتخابية والسلطة الترشيعية والحكومة والقضاء واألمن، وهي البنود التي تم التوصل إليها يف حوار التوافق 

الوطني حسب ما أعلنته الحكومة. ويف املقابل، وصفت املعارضة هذا الحوار بأنه كان مجرد تبادل رسائل عرب 

وساطات لتهيئة األجواء لجلوس األطراف الرئيسة إىل طاولة واحدة، وهو ما مل يحدث.182 

وفيام ييل تفصيل ملا حملته الوثيقة وفق ما نقله موقع صحيفة الرشق األوسط السعودية:

حول الدوائر االنتخابية:

أن تكون الدوائر االنتخابية أكرث توازناً ومتثيالً للمواطنني. •

تعزيز وتأكيد استقاللية اللجنة العليا لالنتخابات. •

حول السلطة الترشيعية:

تعيني أعضاء مجلس الشورى سيكون وفقاً لإلجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر مليك. •

أن يجري وضع ضامنات لعدم تعطيل العملية الترشيعية من حيث اإلرادة الترشيعية أو الفرتة الزمنية. •

إمكانية توجيه السؤال إىل رئيس الوزراء ونوابه ومساءلة من يحمل حقيبة وزارية. •

حول تشكيل الحكومة:

يكلف امللك رئيس وزراء بتشكيل الحكومة بعد إجراء املشاورات التقليدية حول الوزارات غري السيادية. •

>http://www.alwasatnews.com/4395/news/read/921925/1.html< 2014 182. “نقاط اإلتفاق الستكامل الحوار الوطني البحريني،” صحيفة الوسط، 19 سبتمرب

http://www.alwasatnews.com/4395/news/read/921925/1.html
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يجري رئيس الوزراء املكلف مشاوراته لتشكيل الحكومة ويعرض برنامج الحكومة )والتشكيل( عىل مجلس  •

النواب لنيل الثقة، ويكون تشكيل الحكومة شامالً للوزارات السيادية األربع.

يشرتط لنيل برنامج الحكومة ثقة مجلس النواب:

موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب عىل برنامج الحكومة يف املرة األوىل. •

إذا مل يحز الربنامج عىل ثقة مجلس النواب، يقوم رئيس الوزراء املكلف بتعديله بعد التشاور، ويعيد تقدميه  •

للمرة الثانية، ويشرتط لرفض التعديالت أغلبية أعضاء املجلس.

إذا رفض مجلس النواب بأغلبية أعضائه برنامج الحكومة بعد إجراء التعديالت عليه، يقوم رئيس الوزراء  •

املكلف بتعديله مرة أخرى بعد التشاور، ويعيد تقدميه للمرة الثالثة. وإذا جرى رفضه ُعّد مجلس النواب منحالً، 

وتستمر الحكومة القامئة يف تسيري أمور الدولة لحني انتخاب مجلس جديد وفقاً ألحكام املادة 64 من الدستور.

حول السلطة القضائية:

االستعانة بخربات دولية لتطوير السلطة القضائية مبا يواكب أفضل املامرسات العاملية. •

االستمرار يف تعزيز استقاللية القضاء يف إطار الدستور والقوانني املعمول بها. •

حول بند األمن للجميع:

إن األمن مسؤولية الجميع ويتعني عىل الكل احرتام القوانني السارية يف اململكة، ونبذ العنف، والوقوف صفاً  •

واحداً ضد اإلرهاب والتخريب.

كام أن للمؤسسات العسكرية ضوابط صارمة إلعامل الرشوط الواجب توافرها والتي حددها القانون يف كل  •

من يلتحق أو يستمر بالخدمة فيها والتي من أهمها رضورة االمتناع عن العمل بالسياسة واحرتام االنضباط 

العسكري والتقاليد واألعراف العسكرية للحفاظ عىل كرامة ومكانة رشف الخدمة العسكرية.183 

رحبت الجمعيات املناوئة للمعارضة بهذه الوثيقة، ووصفها عبد اللطيف املحمود بأنها “خطوة لألمام عىل طريق املسار 

183. املصدر نفسه.
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اإلصالحي والتطوير الشامل الذي خطه جاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد.” كام وصفها الشيخ صالح 

الجودر بأنها “تقطع الطريق أمام املرتبصني مبملكة البحرين، وتؤكد سعي القيادة السياسية لخلق التوافق الوطني بني 

جميع مكونات املجتمع من أجل السري يف املرشوع اإلصالحي لصاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة.”184 

أما بالنسبة ملوقف الجمعيات املعارضة فاعتربت الوثيقة تهرباً من االستحقاقات والتعهدات التي أعلن الحكم 

االلتزام بها، ومنها حوار التوافق الوطني وبعده الحوار يف املحور السيايس، حيث ترى هذه الجمعيات بأن الحكم 

قد فّصل طاوالت الحوار عىل مقاساته من دون النظر إىل املصلحة الوطنية العليا، وأصدر املراسيم ووزع الدوائر 

بصورة أكرث إجحافاً من السابق، وحدد موعد االنتخابات من دون العودة إىل استكامل الحوار مع املعارضة بحسب 

ما اتفق عليه. وأرسلت املعارضة خطابني إىل امللك وويل عهده تطالب فيهام بالعودة إىل الحوار للخروج بحل 

توافقي، إال أنها مل تتسلم أي رد عىل خطابيها اللذين مل تفصح عن محتوياتهام.185 

تغيير المحافظات والدوائر االنتخابية

كان تغيري املحافظات والدوائر االنتخابية نتاجاً للتوافقات السياسية يف وثيقة األعيان لالنتخابات التي أقيمت يف 

22 نوفمرب 2014، وانتهت مبقاطعة املعارضة لها. جاء التغيري بإلغاء إحدى املحافظات الخمس، وهي املحافظة 

186  أي بعد خمسة أيام فقط من اإلعالن عن وثيقة األعيان، 
الوسطى، مبرسوم مليك صدر يف 22 سبتمرب 2014، 

وضم املرسوم كذلك إعادة توزيع الدوائر االنتخابية. والجدير بالذكر أنه مل يتم االستفتاء عىل هذه التغريات التي 

أثارت جدالً بسبب التوزيع الجديد أو عرضها عىل مجلس النواب. ووفقاً لرصد صحيفة “الوسط،” فإن توزيع 

الدوائر االنتخابية شهد تحسناً طفيفاً يف حظوظ املعارضة يف االنتخابات يف حال قررت املشاركة فيها. ففي التوزيع 

السابق للدوائر االنتخابية، مل يكن يف إمكانها الفوز بأكرث من 18 مقعداً كحّد أعىل، يف مقابل 22 دائرة كانت 

187  ولكن اعتربت جمعيات املعارضة 
خارج مظلة قوى املعارضة، وهو سيناريو مجالس عامي 2006 و2010. 

التوزيع “أسوأ من السابق وأكرث طائفية وفيه تزوير لإلرادة الشعبية،” و”جاء ليكرس املحاصصات ويفرز املجتمع 

عىل أسس طائفية ومذهبية وعرقية تقود البالد إىل االنقسام.”188 من الجانب اآلخر، اعتربت الجمعيات املناوئة 

>http://goo.gl/3xhjVI< 2014 184. “اللقاء استكامل للتوافق ويدفع مبشاركة سياسية أكرب،” صحيفة األيام، 17 سبتمرب
185. “القوى الوطنية الدميقراطية املعارضة تعلن مقاطعتها لالنتخابات النيابية والبلدية،” موقع جمعية العمل الوطني الدميقراطي، 11 أكتوبر 2014 

>http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=8192<
186. “االنتخابات يف 22 نوفمرب... وإعادة توزيع الدوائر االنتخابية بعد إلغاء املحافظة الوسطى،” صحيفة الوسط، 23 سبتمرب 2014 

>http://www.alwasatnews.com/4399/news/read/922910/1.html<
>http://www.alwasatnews.com/4400/news/read/923195/1.html< 2014 187. “حظوظ املعارضة قد تصل إىل 19 دائرة انتخابية،” صحيفة الوسط، 24 سبتمرب
>http://alwefaq.net/cms/2014/11/22/3383< 2014 188. “سلامن يرفض تساوي الصالحيات ما بني مجلس منتخب و آخر معنّي،” موقع جمعية الوفاق، 22 نوفمرب

http://goo.gl/3xhjVI
http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=8192
http://www.alwasatnews.com/4399/news/read/922910/1.html
http://www.alwasatnews.com/4400/news/read/923195/1.html
http://alwefaq.net/cms/2014/11/22/3383
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للمعارضة أن التعديالت تلبّي املطالب الشعبية، وتغرّي املعطيات وتحقق توازنات تصب يف صالح الجميع، كام أنها تؤكد 

عىل التزام البحرين وقيادتها بتنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني يف محوره السيايس، بعد أن وضعت مرئياته من قبل 

جميع مكونات الشعب، الفتني إىل أن الكثافة السكانية هي املعيار األسايس لتقسيم الدوائر االنتخابية.189 

انتخابات تشريعية وحرب أرقام وتراجع الجمعيات السياسية المشاركة

جرت االنتخابات عىل جولتني خالل الفرتة املمتدة بني 22 و29 نوفمرب 2014، ورجحت يف الجولة األوىل مثانية 

مقاعد فقط من بينها مقعد واحد بالتزكية من أصل 40 مقعداً، فيام حسمت جولة اإلعادة التكميلية بقية 

املقاعد الـ 32 وسط أجواء جذب وشد وحرب أرقام بني جمعيات املعارضة التي قاطعت االنتخابات بشقيها النيايب 

والبلدي، متهمًة السلطة مبحاولة إقامة “حكم مطلق يف البحرين،” والحكومة التي اعتربت املشاركة “واجباً وطنياً.”190 

وفيام أعلنت الحكومة عن نسبة تصويت بلغت %52.6 شككت املعارضة يف هذه النسبة، وقالت إن نسبة 

املشاركة تحوم حول %191،37 ومل تظهر أي جهة مستقلة نسبة التصويت للتأكد من صحة األرقام املتداولة. ومن 

السامت األبرز هذه االنتخابات صعود املستقلني وتراجع متثيل الجمعيات السياسية، إذ وصل أربعة مرشحني فقط 

من أصل 27 رشحتهم تسع جمعيات سياسية شاركت يف االنتخابات )األصالة واملنرب اإلسالمي و تجمع الوحدة 

الوطنية و امليثاق و الرابطة و الوحدة الوطنية و الصف و الوسط العريب و الوطن و الحوار الوطني(، فيام نال 

املستقلون 36 مقعداً مع متثيل نسايئ محدود بثالث نسوة فقط.192 

وأظهرت التشكيلة النهائية ملجلس النواب 2014 توزع مقاعده األربعني عىل 27 نائباً ينتمون إىل الطائفة السنية 

و13 إىل الطائفة الشيعية. نجح 30 نائباً جديداً يف الوصول إليه، فيام إستطاع 10 فقط من النواب السابقني 

االحتفاظ مبقاعدهم. وعىل صعيد الجمعيات، منيت الجمعيات السياسية السنية بهزمية فادحة، بعد أن خرجت 

ست جمعيات منها من الفوز بأية مقاعد، فيام اقترص متثيل جمعية األصالة )سلف( عىل نائبني فقط من مجموع 

خمسة مرتشحني تقدمت بهم الجمعية.193

189. “رؤساء جمعيات: »التعديالت« حققت توازناً يصب يف صالح الجميع،” صحيفة الوطن البحرينية، 24 سبتمرب 2014 
>http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=QbJjI733337thnrtUuNFuwIPu3w933339933339<

190. “املعارضة البحرينية تعلن مقاطعة االنتخابات الربملانية،” موقع BBC العربية، 11 أكتوبر 2014
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/10/141011_bahrain_election_boycott<

>http://www.alwasatnews.com/4467/news/read/940620/1.html< 2014 191. “وزير العدل: نسبة املشاركة 52.6 % ... ومن يشكك يف النتيجة سيحاسب،” صحيفة الوسط، 30 نوفمرب
>http://www.alwasatnews.com/mobile/news-940913.html< 2014 192. “برملان »2014«: 4 مقاعد فقط لـ »األصالة« و»املنرب«،” صحيفة الوسط، 1 ديسمرب

193. املصدر نفسه.

http://www.alwatannews.net/PrintedNewsViewer.aspx?ID=QbJjI733337thnrtUuNFuwIPu3w933339933339
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/10/141011_bahrain_election_boycott
http://www.alwasatnews.com/4467/news/read/940620/1.html
http://www.alwasatnews.com/mobile/news-940913.html
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قانون الجنسية البحرينية وصالحيات أوسع لسحبها

صادق ملك البحرين عىل التعديالت التي أقرت يف قانون الجنسية البحرينية الذي وّسع الصالحيات إلسقاط الجنسية، 

وأجاز سحبها من الشخص املتجنس إذا حصل عليها بطريق “الغش أو بناًء عىل أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات 

رة، ويجوز يف هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن  جوهرية أو استناداً إىل محررات مزوَّ

طريقه، إذا صدر حكٌم باتٌّ باإلدانة ضده خالل عرش سنوات من تاريخ حصوله عىل الجنسية البحرينية يف جرمية 

مخلة بالرشف أو األمانة، أو إذا اسرتد جنسيته األصلية من دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو إذا تخىل عن إقامته 

العادية املستمرة يف البحرين ملدة خمس سنوات متصلة من دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول”. وينص 

القانون عىل أن كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية عليه أن يوفق أوضاعه يف فرتة ال تزيد عىل ستة أشهر، “إّما 

بالتنازل عن الجنسية األجنبية التي اكتسبها، أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية لإلذن له باالحتفاظ بتلك الجنسية.” 

كام يجيز القانون إسقاط الجنسية عن أي بحريني تجنس بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية.194 

وشهد العام 2014 إسقاط جنسية 21 مواطناً طبقاً للامدة 10 من القانون املعدل الذي يجيز سحب الجنسية 

مبرسوم بناءاً عىل عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وإسقاط الجنسية البحرينية عمن “دخل 

الخدمة العسكرية إلحدى الدول األجنبية” أو “ساعد أو إنخرط يف خدمة دولة معادية” أو “تسبب يف اإلرضار 

مبصالح اململكة أو ترصف ترصفاً يناقض واجب الوالء لها،” بعد أن كان من صالحيات الحاكم فقط.195 وقد 

أسقطت الجنسية عن 31 مواطناً يف 6 نوفمرب 2012، وقضت املحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بإبعادهم عن 

البالد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك ملخالفتهم قانون الهجرة واإلقامة يف البالد.

وأعلنت وزارة الداخلية يف 31 يناير 2015 إسقاط الجنسية عن قامئة من 72 بحرينياً عىل خلفية عدة تهم، وهي: 

“التخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العنارص عرب وسائل التواصل االجتامعي، تقديم التمويل الالزم للعنارص 

القامئة عىل ارتكاب العمليات اإلرهابية، العمل عىل تشويه صورة الحكم والتحريض ضده وبث األخبار الكاذبة بهدف 

تعطيل أحكام الدستور، ارتكاب سلسلة من العمليات التفجريية التي من شأنها زعزعة األمن الداخيل وترويع املواطنني، 

>http://www.alwasatnews.com/4322/news/read/902114/1.html< 2014 194. “العاهل يصادق عىل تعديالت النواب لقانون الجنسية،” صحيفة الوسط، 8 يوليو
195. املصدر نفسه.

http://www.alwasatnews.com/4322/news/read/902114/1.html
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السعي وراء تأسيس جامعة إرهابية وتدريبها عىل استعامل األسلحة الرتكاب الجرائم، تهريب األسلحة، التحريض 

والرتويج لتغيري النظام يف البالد بوسائل غري مرشوعة، االنضامم إىل خاليا إرهابية لإلرضار مبصالح اململكة والنيل من 

استقرارها، االنتامء إىل منظامت إرهابية للقتال يف الخارج، واإلساءة إىل الدول الشقيقة.” وتضّمنت القامئة األخرية 

مجموعة من الطائفة السنية وعوائل مقربة وحليفة للعائلة الحاكمة، وكذلك أعضاء عوائل تجارية كبرية.196 

هجرة بعض العوائل إلى قطر

أثارت قضية هجرة بعض العوائل من البحرين إىل قطر الرأي العام املحيل، إذ نسبها البعض إىل ما يُسمى بالتجنيس 

السيايس، ونسبها البعض اآلخر إىل مميزات العيش يف قطر مقارنة بالظروف املعيشية واالقتصادية يف البحرين. 

وحول هذه القضية، قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة راشد بن خليفة آل خليفة إن 

“البحرين تعمل مع األشقاء يف دول مجلس التعاون، مبا يتامىش مع اتفاق الرياض وينسجم والعالقات األخوية 

بني البحرين وقطر، عىل احتواء قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خالل إغرائهم بالحصول عىل 

بعض املزايا،” مؤكداً أن تجنيس ملواطنني بحرينيني ينعكس سلباً عىل أمن اململكة ومصالحها الوطنية العليا.197

وعىل الصعيد نفسه، وجهت النيابة العامة إىل صالح الجالهمة، الذي يحمل الجنسية القطرية إىل جانب البحرينية، 

تهمة التحريض عىل كراهية نظام الحكم، وذلك عرب دعوته للهجرة من البحرين عرب تزيني االنتقال إىل قطر 

والتجنيس ألبناء عائلته. وقد أُوقف الجالهمة يف4 سبتمرب 2014 يف مطار البحرين الدويل عندما كان يهم مبغادرة 

البالد، وأطلق رساحه بعد أسبوع إثر تعهده بعدم القيام بأي فعل تحرييض عىل الهجرة أو التجنيس بجنسية أخرى، 

وبتسوية أوضاعه وفق قانون الجنسية واستمرار متتعه بالجنسية البحرينية وعدم تنازله عنها إال يف حالة سحبها 

منه بحكم قضايئ أو إداري أو يف الحاالت التي نّص عليها القانون.198 

تعليق أنشطة الجمعيات السياسية

ُعلقت أنشطة جمعية الوفاق، كربى الجمعيات السياسية اإلسالمية الشيعية يف البحرين، “بطلب من وزارة العدل 

196. “مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً قاموا بأفعال تسببت يف اإلرضار مبصالح اململكة، والترصف مبا يناقض واجب الوالء لها،” وكالة أنباء البحرين، 31 يناير 2015
>http://www.bna.bh/portal/news/651910< 

197. “البحرين: تجنيس قطر لبحرينيني من فئة محددة وإغرائهم باالمتيازات يرض بأمن اململكة،” موقع يس أن أن ، 7 أغسطس 2014
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/07/bahrain-qatar-citizenship-security<

198. “صالح الجالهمة يستقبل املهنئني مبناسبة اإلفراج عنه،” صحيفة الوسط، 15 سبتمرب 2014
>http://www.alwasatnews.com/4391/news/read/920631/1.html<

http://www.bna.bh/portal/news/651910
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/07/bahrain-qatar-citizenship-security
http://www.alwasatnews.com/4391/news/read/920631/1.html
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والشؤون اإلسالمية واألوقاف حتى تقوم بتصحيح وضعها غري القانوين إثر بطالن أربعة مؤمترات عامة، وذلك نتيجة 

عدم تحقق النصاب القانوين لها، وعدم التزام عالنية وشفافية إجراءات انعقادها.”199 وقضت املحكمة الكربى 

اإلدارية بتاريخ 28 أكتوبر 2014 بوقف نشاط جمعية الوفاق ملدة ثالثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب املخالفة.200

 

من جهة أخرى، علقت أنشطة جمعية العمل الوطني الدميقراطي )وعد( ذات امليول اليسارية/ العروبية ملدة 3 

أشهر تقوم خاللها الجمعية بإزالة أسباب املخالفة بانتخاب أمني عام. ويف 9 نوفمرب، تم سحب الدعوة بعد انتخاب 

ريض املوسوي أميناً عاماً للجمعية بدالً من إبراهيم رشيف الذي يقيض حكامً بالسجن ملدة خمسة أعوام. إال أن 

الوزير طلب من املحكمة أيضاً “االحتفاظ بالحق بشأن عضوية إبراهيم رشيف.”201 

 اعتقال قيادات جمعية الوفاق

يعد اعتقال قيادات سياسية يف جمعية الوفاق، أكرب الجمعيات السياسية اإلسالمية الشيعية، إحدى أبرز األحداث 

لهذا العام، إذ اعتقل األمني العام الجمعية عيل سلامن بعدما استدعي يف 28 ديسمرب 2014 للتحقيق، حيث 

وجهت إليه تهم “التحريض عىل كراهية نظام الحكم، والدعوة إلسقاطه بالقوة، وتحبيذ الشباب بأن الخروج عىل 

النظام جائز رشعاً، وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، والتحريض عىل بغض طائفة من الناس، واالستقواء بالخارج، 

وبّث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر واإلخالل باألمن، واملشاركة يف مسريات وتجمعات تتسبب يف 

اإلرضار باالقتصاد.”202 وتبعت هذا االعتقال احتجاجات يف مناطق مختلفة يف البحرين، وإدانات دولية من دول 

عدة يف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية التي عربت عن قلقها أزاء هذا الخطوة.203 

ويف هذا اإلطار، متت إحالة النائب السابق جميل كاظم رئيس شورى جمعية الوفاق إىل املحاكمة، حيث تم تأييد 

الحكم الصادر ضده يف 15 فرباير 2015 بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار بتهمة اإلخالل بحرية 

االنتخابات ونرش أقوال كاذبة عىل تويرت عن دور املال يف االنتخابات بقصد التأثري عىل نتيجة االنتخابات، و التي 

ُعرفت منذها بتغريدة “املال االنتخايب.”204 

>http://www.bna.bh/portal/news/626619< 2014 199. “وزارة العدل ترفع دعوى قضائية لتصحيح وضع جمعية الوفاق غري القانوين،” وكالة أنباء البحرين، 20 يوليو
>http://goo.gl/OZLpGj< 2014 200. “القضاء البحريني يعلق عمل جمعية الوفاق املعارضة،” موقع قناة الجزيرة، 28 أكتوبر

>http://www.alwasatnews.com/4447/news/read/934895/1.html< 2014 201. “»العدل« ترتك خصومة »وعد« وتتحفظ عىل عضوية رشيف،” صحيفة الوسط، 10 نوفمرب
202. “الشمالوي: التهم املوجهة للشيخ عىل هي التحريض عىل كراهية النظام والدعوة إلسقاطه وتحبيذ الشباب بأن الخروج عىل النظام جائز رشعا،” صحيفة الوسط، 28 ديسمرب 2014

>http://www.alwasatnews.com/4495/news/read/948185/1.html<
203. “قلق أمرييك عميق” من احتجاز عيل سلامن زعيم املعارضة يف البحرين،” موقع BBC العربية، 2 يناير 2015 

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/01/150102_salman_usa_reaction<
>http://goo.gl/rk35Jf< 2015 204. “6 أشهر مع النفاذ لجميل كاظم بتهمة نرش تغريدات كاذبة عن االنتخابات،” صحيفة األيام، 14 يناير

http://www.bna.bh/portal/news/626619
http://goo.gl/OZLpGj
http://www.alwasatnews.com/4447/news/read/934895/1.html
http://www.alwasatnews.com/4495/news/read/948185/1.html
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/01/150102_salman_usa_reaction>
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/01/150102_salman_usa_reaction>
http://goo.gl/rk35Jf
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كام سبقهام محاكمة املساعد السيايس لألمني العام القيادي يف الجمعية خليل املرزوق، والذي انسحب بعد اعتقاله 

الجمعيات املعارضة من حوار التوافق الوطني، وصدر حكم برباءته يف 25 يونيو 2014 من تهم “التحريض عىل 

ارتكاب جرائم إرهابية” و“الرتويج ألعامل تشكل جرائم إرهابية.”205 

اعتقاالت و أحكام متنوعة

أشار تقرير لجمعية البحرين لحقوق اإلنسان إىل أن عدد املعتقلني عام 2014 قد بلغ أكرث من 1,500، ومن 

بينهم 19 امرأة. وحكمت املحكمة باإلعدام ثالثة متهمني هم ماهر عباس الخباز املتهم يف قضية قتل الرشطي 

محمد عاصف خان يف منطقة السهلة جنوب املنامة، ومحمد رمضان عيسی وحسني عيل موسی بتهمة قتل 

رشطي يف منطقة الدير يف جزيرة املحرق. كام حكم باملؤبد عىل 99 متهامً يف قضايا مختلفة منها: قتل رجال 

رشطة، التخابر مع إيران، التدريب مع الحرس الثوري وحزب الله، تفجريات، قضية جيش اإلمام، تهريب أسلحة 

ومتفجرات، تشكيل خاليا إرهابية. وصدرت أحكام عىل خمس نساء.206 

مل تكن محاكمة النائب السابق جميل كاظم بسبب تغريدة عىل تويرت الوحيدة من نوعها، فقد حوكم الناشط 

الحقوقي نبيل رجب بتهمة إهانة وزارة الداخلية والجيش عىل مواقع التواصل االجتامعي. و قد أُفرج عن رجب يف 

24 مايو 2014 بعد أن حكم عليه بالسجن ثالث سنوات بسبب دعوته إىل تنظيم تجمعات غري قانونية واإلخالل 

بالنظام العام. وعقب االستئناف ُخّفض الحكم إىل سنتني.207  

كذلك أُوقفت السيدة غادة جمشري بعد استدعائها يف 10 سبتمرب 2014 بتهمة السب والقذف عىل “تويرت،” 

وذلك إثر تلقي النيابة العامة “عرشة بالغات من مواطنني مختلفني ال تربطهم ببعضهم رابطة عن تعرضهم للسب 

والقذف بعبارات متس بكرامتهم وتهينهم وتحط من قدرهم عرب أحد حسابات مواقع التواصل االجتامعي تويرت.” 

وحكم عىل جمشري يف 30 أكتوبر 2014 بغرامة 100 دينار عن واحدة من 11 قضية مرفوعة ضدها، منها 

اعتداء عىل مالزمة ورشطية من قوات األمن العام أثناء تأديتهام ألعامل وظيفتهام ورمي رشطية علناً مبا يخدش. 

>http://goo.gl/ggbVGH< 2014 205. “استئناف محاكمة املعارض البحريني خليل املرزوق،” صحيفة الحياة، 30 مارس
>http://bhrs.org/ViewArticle/2/124/Articles.aspx< 2015 206. “الحصاد السنوي النتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين لعام 2014،” الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان، 29 يناير

>http://www.alwasatnews.com/mobile/news-932248.html< 2014 207. “استمرار حبس نبيل رجب... ووزير الدفاع يتهمه بإهانة الجيش،” صحيفة الوسط، 30 أكتوبر

http://goo.gl/ggbVGH
http://bhrs.org/ViewArticle/2/124/Articles.aspx
http://www.alwasatnews.com/mobile/news-932248.html
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واستمر حبسها حتى 15 ديسمرب 2014. وال تزال محاكمتها مستمرة يف القضايا األخرى.208  كام حوكم القيادي 

يف ائتالف شباب الفاتح يعقوب سليس عىل خلفية تغريدات تحدثت عن مشاركة عسكريني بشكل مسرّي يف 

االنتخابات النيابية. واعتقل سليس يف 31 أغسطس 2014، واتُهم بأنه “أهان بإحدى طرق العالنية الجيش، وذلك 

عن طريق الكتابة، يف واقعٍة تعود إىل 7 يونيو 2014”. إال أنه أنكر أمام املحكمة التهمة املوجهة إليه، وقال: “أي 

مساس بالجيش هو مساس يب ألنني مواطن بحريني.” وأُفرج عنه بعد يومني من اعتقاله،209  وُغرّم 200 دينار يف 

210 كام حكم عىل نادر عبد اإلمام 6 أشهر بسبب “إهانته عرب موقع التواصل االجتامعي تويرت 
11 فرباير 2015، 

الصحايب خالد بن الوليد.”211 

بحسب إحصائيات املنظامت الحقوقية املحلية، سقط حوايل 12 قتيالً خالل عام 2014 يف البحرين جراء األحداث 

الجارية، من بينهم اثنان من رجال األمن. وكانت أسباب القتل كالتايل، حسب تعبري الجمعية البحرينية لحقوق 

اإلنسان: طلق رصاص حي و شوزن من قبل قوات الرشطة، و اختناق بالغاز املسيل للدموع الذي تطلقه قوات الرشطة 

وتفجريات مجهولة املصدر والتعذيب واإلهامل الصحي داخل السجن أدی ملقتل شابني داخل سجن جو املركزي.212 

إال أن أكرث الحوادث جدالً كان مقتل الشاب عبد العزيز العبار الذي أصيب إصابة مبارشة يف رأسه بعبوة غاز 

مسيل للدموع يف ختام عزاء أحد القتىل ودخل عىل أثرها يف غيبوبة حتى تويف بعد شهرين، ولكن جثّته بقيت 

حبيسه ثالجة املوىت لـ 80 يوماً بعد وفاته بعدما رفض ذووه تسلّم شهادة الوفاة بسبب “عدم كتابة التقرير 

باملعلومة الصحيحة إذ مل يكن سبب الوفاة واضحا فقد كتب سابقاً تلف يف املخ و لكن مل تذكر أسباب تلف املخ و 

هو بسبب طلق ناري )الشوزن(.”213 

المقاتلون البحرينيون في الخارج

من الظواهر التي برزت عىل الساحة البحرينية انخراط بحرينيني يف القتال يف مناطق الرصاع العربية ويف تنظيامت 

جهادية، وتحديداً تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام املعروف بداعش. وقد وصفت الحكومة هذه الظاهرة 

>http://www.alwasatnews.com/4391/news/read/920785/1.html< 2014 208. “حبس الناشطة الحقوقية غادة جمشري 7 أيام بتهمة السب عىل ‘تويرت’،” صحيفة الوسط، 15 سبتمرب
>http://www.alwasatnews.com/4378/news/read/916939/1.html< 2014 209. “اإلفراج عن يعقوب سليس واستمرار محاكمته بتهمة »إهانة الجيش«،” صحيفة الوسط، 2 سبتمرب

>http://www.alwasatnews.com/4540/news/read/960518/1.html< 2015 210. “تغريم يعقوب سليس 200 دينار بتهمة إهانة الجيش،” صحيفة الوسط، 11 فرباير
>http://www.alwasatnews.com/4429/news/read/930523/1.html< 2014 211. “حبس نادر عبد اإلمام 6 أشهر بسبب تغريدة عىل »تويرت«،” صحيفة الوسط، 23 أكتوبر

>http://bhrs.org/ViewArticle/2/124/Articles.aspx< 2015 212. “الحصاد السنوي النتهاكات حقوق اإلنسان يف البحرين لعام 2014،” الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان، 29 يناير
>http://www.alwasatnews.com/4321/news/read/901836/1.html< 2014 213. “حشود تشيع العبار بعد 80 يوماً من وفاته،” صحيفة الوسط، 7 سبتمرب

http://www.alwasatnews.com/4391/news/read/920785/1.html
http://www.alwasatnews.com/4378/news/read/916939/1.html
http://www.alwasatnews.com/4540/news/read/960518/1.html
http://www.alwasatnews.com/4429/news/read/930523/1.html
http://bhrs.org/ViewArticle/2/124/Articles.aspx
http://www.alwasatnews.com/4321/news/read/901836/1.html
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بـ “القليلة جداً واملحدودة،” مؤكدة أن املتعاطفني مع تنظيم “داعش” تحت الرقابة، وشّددت عىل “أن أي شخص 

يثبت تورطه ال ميثل البحرين وال توجهها وال حكومتها.” وقد تم استدعاء بعض هؤالء منتصف عام 2014 برفقة 

أولياء أمورهم وتم تنبيههم إىل رضورة متابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم يف هذا الشأن.214 وانترش عىل مواقع 

التواصل االجتامعي رشيط فيديو عىل “اليوتيوب” ألربعة بحرينيني يقاتلون يف صفوف “داعش،” تحدثوا فيه بلغة 

تحشيد ضد رموز الحكم يف البحرين، وضد أهل البحرين الشيعة، وضد االنتخابات النيابية املقبلة، وضد الواليات 

املتحدة.215 ويف مطلع العام الحايل، أوقفت السلطات مجموعة من األشخاص زاروا سوريا ويشتبه باتصالهم 

بجامعات مسلحة يف الخارج، فيام ال يزال أحدهم مالحق. ومل يذكر ما إذا تم اعتقاله أو سلم نفسه، إال أن املحامي 

عبد الله هاشم أكد أن جميع هؤالء عملوا يف سوريا يف أعامل إغاثية أهلية، وكانوا ضمن جمعيات تساند الشعب 

السوري.216

 
ويرى البعض اختالفاً يف تعامل الحكومة البحرينية مع هذه املجموعات باملقارنة مع املعتقلني عىل خلفية األحداث 

السياسية يف البحرين، إذ مل تنرش صورهم عرب وسائل اإلعالم الحكومية، واكتفت بوضعهم “تحت املراقبة.” وأكدت 

وزارة الداخلية يف بيان صدر يف 27 مارس 2014 “عىل أن عىل املواطنني ممن خدعوا وتورطوا يف االنضامم أو 

الرشوع يف االنضامم إىل مثل هذه الجامعات وبخاصة املوجودين حالياً يف مناطق النزاع رضورة العودة إىل رشدهم 

واملبادرة بالرجوع إىل أرض الوطن خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان.”217 ويف 

السياق نفسه، شاركت البحرين إىل جانب قوات خليجية أخرى يف الرضبات الجوية التي نفذت بقيادة الواليات 

املتحدة ضد مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا.218

دبلوماسي أمريكي يثير الجدل

ويف موقف أثار كثرياً من الجدل، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية يف 7 يوليو 2014 طرد دبلومايس أمرييك بارز 

بعد اجتامعه بإحدى جامعات املعارضة الشيعية البحرينية. وأعلن بيان للخارجية أنها “قررت اعتبار السيد توماس 

مالينوسيك، مساعد وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية للشؤون الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، شخصاً 

>http://goo.gl/AGvbsv< 2014 214. “البحرين ترد بعد رفع علم »داعش« يف أكرب مسجد: نراقب املتعاطفني!،” صحيفة الحياة، 31 يوليو
215. “مقاتلون بحرينيون بـ »داعش« يبثون رشيط فيديو يهاجمون الحكم والشيعة واإلنتخابات واألمريكان،” صحيفة الوسط، 29 سبتمرب  2014 

>http://www.alwasatnews.com/4405/news/read/924535/1.html<
216. “البحرين: القبض عىل مجموعة من املشتبه بهم عىل عالقة بالتنظيامت اإلرهابية،” صحيفة الرشق األوسط، 17 يناير 2015

>http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=802289&issueno=13199#.VQCdP46S9Vt<
>http://goo.gl/x8LZaQ< 2014 217. “»الداخلية« متهل املتورّطني يف مناطق النزاع أسبوعني للعودة للبحرين،” صحيفة األيام، 28 مارس

>http://goo.gl/L1Ik2z< 2014 218. “مشاركة عسكرية خليجية يف مهاجمة داعش،” موقع قناة العربية، 23 سبتمرب

http://goo.gl/AGvbsv
http://www.alwasatnews.com/4405/news/read/924535/1.html
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=802289&issueno=13199#.VQCdP46S9Vt
http://goo.gl/x8LZaQ
http://goo.gl/L1Ik2z
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غري مرحب به، وعليه مغادرة البالد فوراً وذلك لتدخله يف الشؤون الداخلية ململكة البحرين، وتنفيذاً ملا جاء يف 

توصيات املجلس الوطني يف جلسته االستثنائية التي عقدت يف يوليو 2013.” واعتربت وكالة األنباء البحرينية 

الرسمية إن لقاء مالينوسيك “حزباً معيناً عىل حساب غريه من األحزاب، فيه تفرقة بني أبناء الشعب الواحد، 

ومساس مبعايري الدبلوماسية وبالعالقات بني الدول.”219  يذكر أن مالينوسيك كان يعمل سابقاً يف منظمة هيومان 

رايتس ووتش، وهو كان ضمن وفد املنظمة الذي زار البحرين قبل سنوات. وعىل الرغم من طرد الدبلومايس، 

أكدت الخارجية البحرينية أن عالقاتها مع الواليات املتحدة تبقى جيدة. وجاء يف البيان: “إن حكومة البحرين تؤكد 

أن هذا ال ميكن بأي حال من األحوال أن يؤثر عىل العالقات بني الدولتني ومصالحهام املتبادلة.”220

 

ويف السياق ذاته، استدعي أمني العام لجمعية الوفاق عيل سلامن ومعاونه السيايس النائب السابق خليل 

املرزوق، بعد لقائهام مالينوسيك يف مبنى السفارة األمريكية يف املنامة، بسبب مخالفة القرار الصادر عن وزارة 

العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يف شأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية باألحزاب أو التنظيامت السياسية 

األجنبية.221 ويف 3 ديسمرب 2014 عاد مالينوسيك إىل البحرين، كام أعلنت وزارة الخارجية األمريكية، للقاء 

مسؤويل الحكومة البحرينية وأطرافاً من املجتمع املدين ملناقشة القضايا الثنائية واإلقليمية.222 

خاتمة

تجىل للمراقب أن عام 2014 هو من عداد أعوام ألزمة السياسية التي عجزت البالد من الخروج منها، بل زاد 

الوضع توتراً بسبب االعتقاالت واملحاكامت والتخندق الطائفي الذي يأخذ يف التعمق عاماً تلو آخر. وساهمت 

األزمات السياسية يف اإلقليم واألحداث الدولية يف تأزيم الوضع املحيل، فباتت الفوارق ما بني األطراف االجتامعية 

والسياسية البحرينية كبرية حيال هذه القضايا، هذا و عىل الرغم من وجود مثة أرضية مشرتكة بني جمعيات 

املعارضة وتلك املناوئة لها يف ما تطرحه يف أدبياتها من مطالب، إال أن الفجوة السحيقة وانعدام الثقة بني الطرفني 

عىل أرض الواقع يحول دون إمكانية بروز أي أرضية مشرتكة بينهام.

219. “واشنطن قلقة من طرد البحرين للدبلومايس مالينوسيك،” موقع BBC العربية، 8 يوليو 2014 
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140707_bahrain_us_diplomat<

220. “أمريكا تستنكر طرد مساعد كريي من البحرين وتنتقد طلب املنامة حضور اجتامعاته،” يس أن أن ، 8 يوليو 2014 
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/07/bahrain-us-thomas-persona-non-grata< 

>http://bna.bh/portal/news/625366< 2014 221. “استدعاء األمني العام لجمعية الوفاق وعضو الجمعية خليل املرزوق،” وكالة أنباء البحرين، 9 يوليو
“البحرين: استدعاء أمني عام الوفاق املعارض بعد اجتامعه مع مساعد وزير الخارجية األمرييك قبل إعالنه شخصاً غري مرغوب به،” يس أن أن، 9 يوليو 2014

 >http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/09/bahrain-wefaq-us-embassy<
>http://manamavoice.com/news-news_read-25367-0.html< 2014 222. “الدبلومايس األمرييك توماس مالينوسيك يعود إىل البحرين بعد خمسة أشهر من طرده،” صوت املنامة، 3 ديسمرب

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/07/140707_bahrain_us_diplomat
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/07/bahrain-us-thomas-persona-non-grata
http://bna.bh/portal/news/625366
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/09/bahrain-wefaq-us-embassy
http://manamavoice.com/news-news_read-25367-0.html
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>http://goo.gl/J2vNdC< 223. رشيف محمد رشدي، “ندوة الثورة والثورة املضادة،” مجلة السياسة الدولية
” Arab Uprisings The Saudi Counter-Revolution,“ The Project on Middle East Political Science, 9 August 2011 .224

>http://www.pomeps.org/wpcontent/uploads/2011/08/POMEPS_BriefBooklet5_SaudiArabia_web.pdf<
>http://www.cnbcarabia.com/?p=212466< 2015 225. “رضيبة األرايض البيضاء يف السعودية داكنة اللون عىل املالك،” يس أن يب يس، 24 مارس

2.5 التطورات السياسية في السعودية
هاشم الرفاعي

ال يزال التفاعل مع تبعات االنتفاضات العربية هو الفاعل املؤثّر يف املشهد السيايس يف العامل العريب بشكل عام، 

ودول مجلس التعاون بشكل خاص. وتشّكل خالل السنتني األخريتني تحالف إقليمي ترتأسه السعودية واإلمارات 

العربية املتحدة،223  يف محاولة للحّد من انتشار املوجات االحتجاجية يف الوطن العريب ورعاية مصالحهام 

االسرتاتيجية يف اإلقليم.224  

أما داخلياً، فهناك جملة مستجدات وتغريات طرأت عىل املشهد السعودي، بدءاً من القرارات امللكية يف عهد امللك 

الراحل عبدالله، ثم وفاته وتسلّم امللك سلامن الحكم وإدخاله تعديالت هيكلية يف مؤسسات الدولة. كام طرأت 

تطورات عىل املشهد الحقوقي وملفات حقوق اإلنسان أيضاً. باإلضافة إىل ذلك كله، سيتطرق هذا امللف إىل ما 

استجد يف املناطق ذات الوجود الشيعي يف السعودية.

القرارات الملكية

لعل من أبرز املبادرات االقتصادية الحكومية تحت حكم امللك سلامن هو إعالن قرار فرض رضائب عىل ما يُسمى 

باألرايض البيضاء، وهي عبارة عن أراٍض شاسعة غري مستخدمة ومملوكة من قبل كبار مالك األرايض. وليس واضحاً 

بعد ما إذا كانت هذه الخطوة هي متهيد لفرض الرضائب عىل األمالك الخاصة لتشمل الحقاً نواحي الحياة األخرى، 

أم أنها تستهدف السوق العقاري للحّد من ارتفاع األسعار فيه. إذ أن فرض رضائب عىل األرايض دون غريها من 

األمالك يفرتض أن يدفع املستثمرين إىل بيعها أو إقامة مشاريع عليها، مام يوفر املزيد من األرايض والوحدات 

العقارية املبنية للتداول يف السوق، األمر الذي سيدفع األسعار إىل الهبوط. نظراً لكون هذه الخطوة غري مسبوقة، 

فسيكون من املهم رصد تبعات هذا القرار يف السنوات التي تيل تطبيقه.225 

http://goo.gl/J2vNdC
http://www.pomeps.org/wpcontent/uploads/2011/08/POMEPS_BriefBooklet5_SaudiArabia_web.pdf
http://www.cnbcarabia.com/?p=212466
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أما القرارات امللكية املتعلقة بالتعيينات تحت حكم امللك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، فقد شهد عام 2014 

تغيريات عّدة يف مناصب قيادية ووزارات ومواقع مهمة يف هرم الدولة، أهمها تعيني مقرن بن عبد العزيز ولياً 

لويل العهد226، وهو أصغر أبناء امللك عبد العزيز. كام صدر قرار بإعفاء بندر بن سلطان من رئاسة االستخبارات 

العامة،227 قبل أن يعنّي يف شهر يونيو مستشاراً ومبعوثاً خاصاً للملك، وأميناً عاماً ملجلس األمن الوطني.228 وأُعفَي 

عبد العزيز بن فهد من منصبه كوزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وُعنّي محمد بن سلامن بدالً منه.229 وأُعفَي أيضاً 

سلامن بن سلطان بن عبد العزيز من منصبه نائباً لوزير الدفاع مبرتبة وزير وُعنّي بدالً منه أمري الرياض السابق 

خالد بن بندر بن عبد العزيز.230 لكن األخري أُعفي من منصبه بعد ثالثة أشهر ليعنّي رئيساً لالستخبارات العامة،231 

كام ُعنّي إبن امللك عبد الله، تريك بن عبدالله، أمرياً ملنطقة الرياض.232 وشملت التغيريات إحاالت إىل التقاعد 

وتعيينات جديدة يف بعض أجهزة الدولة العسكرية.233

ويف الثامن من ديسمرب 2014 صدرت عرشة أوامر ملكية شملت تغيريات وزارية أهمها إعفاء صالح آل الشيخ 

وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد من منصبه، وتعيني سليامن أبا الخيل بدالً منه،234 وإعفاء خالد 

العنقري وزير التعليم العايل من منصبه، وتعيني خالد السبتي محله،235 إضافة إىل تغيريات شملت وزارات الصحة 

والثقافة واإلعالم واالتصاالت وتقنية املعلومات والشؤون االجتامعية. وأخرياً أُعفي نواف بن فيصل بن فهد من منصبه 

وُعنّي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيساً عاماً لرعاية الشباب مبرتبة وزير.236  وكرث الحديث يف اإلعالم خالل 

عام 2014 عن نشاطات أمراء الجيل الثالث من العائلة الحاكمة، وخاصة ابن امللك عبد الله متعب وزير الحرس 

الوطني، ووزير الداخلية محمد بن نايف، وتأويل تحركاتهم عىل أنها خطوات يف إتجاه تثبيت أعمدة الحكم يف 

املستقبل. إال أن أغلب هذه التكهنات غري مدعومة بأية أدلة موضوعية نظراً لقلة الشفافية داخل أروقة الحكم.237 

>http://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=1214258&notreport=1< 2014 226. “أمر مليك بتعيني األمري مقرن بن عبدالعزيز ولياً لويل العهد،” وكالة األنباء السعودية، 27 مارس
227. “أمر مليك: إعفاء األمري بندر بن سلطان بن عبدالعزيز بناء عىل طلبه وتكليف الفريق أول ركن يوسف اإلدرييس بالقيام بعمل رئيس اإلستخبارات العامة،” وكالة األنباء السعودية،

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1221185<  2014 15 أبريل 
228. “أمر مليك: تعيني األمري بندر بن سلطان بن عبدالعزيز مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمني الرشيفني باإلضافة إىل منصبه مبرتبة وزير،” وكالة األنباء السعودية، 30 يونيو 2014  

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1249418<
229. “أمر مليك: إعفاء األمري عبدالعزيز بن فهد من منصبه وتعيني األمري محمد بن سلامن وزير دولة وعضواً يف مجلس الوزراء باإلضافة إىل عمله،” وكالة األنباء السعودية، 25 أبريل 2014 

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1225049< 
230. “أمر مليك: إعفاء األمري سلامن بن سلطان من منصبه وتعيني األمري خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع،” وكالة األنباء السعودية، 14 مايو 2014 

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1232437<
231. “أمر مليك: تعيني األمري خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيساً لالستخبارات العامة مبرتبة وزير،” وكالة األنباء السعودية، 30 يونيو 2014  

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1249419<
>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1232438< 2014 232. “أمر مليك: تعيني األمري تريك بن عبدالله بن عبدالعزيز أمرياً ملنطقة الرياض،” وكالة األنباء السعودية، 14 مايو

233. “أمر مليك: إحالة رئيس هيئة األركان العامة وقائد القوات البحرية إىل التقاعد وتعيني رئيس لهيئة األركان ونائب له وقائد للقوات الجوية وقائد للقوات البحرية،” وكالة األنباء السعودية،
>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1232440< 2014 14 مايو

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1303673< 2014 234. “صدور عرشة أوامر ملكية، وكالة األنباء السعودية،” 8 ديسمرب
>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1303674< 2014 235. “صدور عرشة أوامر ملكية، إضافة أوىل،” وكالة األنباء السعودية، 8 ديسمرب

236. “أمر مليك: بإعفاء األمري نواف بن فيصل بن فهد من منصبه وتعيني األمري عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيساً عاماً لرعاية الشباب،” وكلة األنباء السعودية، 26 يونيو 2014 
 >http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1248273<

>http://goo.gl/lMbroI< 2014 237. “األمري متعب بن عبدالله يف واشنطن.. بني صفقة األباتيش وترتيب خالفة العرش السعودية،” موقع التقرير، 23 نوفمرب

http://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=1214258&notreport=1
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1221185
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1249418
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1225049
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1232437
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1249419
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1232438
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1232440
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1303673
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1303674
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1248273
http://goo.gl/lMbroI
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وفاة الملك عبد اهلل وصعود الملك سلمان

يف أواخر شهر يناير 2015 أعلن الديوان املليك وفاة امللك عبد الله وتعيني سلامن بن عبد العزيز ملكاً عىل البالد، و 

مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد. وتم إصدار سلسلة من القرارات امللكية املهمة والتاريخية بعد تسلم امللك سلامن 

السلطة، وخاصة فيام يخص انتقال املناصب السياسية العليا من أبناء امللك عبد العزيز إىل األحفاد، فصدر قرار بتعيني 

محمد بن نايف ولياً لويل العهد.238 ويف قرار غري مسبوق تم إصدار مرسوم مليك باستبدال مقرن بن عبد العزيز 

مبحمد بن نايف ولياً للعهد، متبوعاً مبحمد بن سلامن، ابن امللك سلامن، كويل ويل العهد. كذلك صدر قرار بإعفاء خالد 

التويجري من منصبه رئيساً للديوان املليك ومستشاراً خاصاً لخادم الحرمني الرشيفني وتعيني محمد بن سلامن بدالً 

منه.239 كام صدرت قرارات بتغيري بعض رؤساء املناطق اإلدارية، فأُعفي مشعل بن عبد الله من إمارة مكة، وُعنّي خالد 

الفيصل بدالً منه ومستشاراً للملك.240 وكذلك أُعفَي فيصل بن بندر بن عبد العزيز من إمارة منطقة القصيم، وُعنّي 

أمرياً إلمارة الرياض بدالً من تريك بن عبد الله بن عبد العزيز.241 وشملت القرارات امللكية إعفاءات عدة أهمها إعفاء 

بندر بن سلطان من منصبه كأمني عام ملجلس األمن الوطني ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمني الرشيفني،242 

وخالد بن بندر بن عبد العزيز من رئاسة االستخبارات العامة وتعيني الفريق خالد بن عيل الحميدان بدالً منه.243 

وشملت القرارات تغيريات هيكلية مهمة، فتم إلغاء 12 جهازاً إدارياً، وإنشاء مجلسني يرتبطان تنظيمياً مبجلس 

الوزراء، األول هو مجلس الشؤون السياسية واألمنية ويضم تسع وزارات برئاسة وزير الداخلية ويل العهد محمد 

بن نايف، والثاين مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ويضم 21 وزارة برئاسة وزير الدفاع ورئيس الديوان املليك 

واملستشار الخاص لخادم الحرمني الرشيفني محمد بن سلامن. وقد برز دور مجلس الشؤون السياسية واألمنية 

خالل شن السعودية وحلفائها حملة “عاصفة الحزم” يف اليمن.244 

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1319414< 2015 238. “صدور ستة أوامر ملكية وبيان من الديوان املليك،” وكالة األنباء السعودية، 23 يناير
239. املصدر نفسه.

>http://www.spa.gov.sa/awamer.php?pg=3&lite<  2015 240. “أوامر ملكية،” وكالة األنباء السعودية، 29 يناير
241. املصدر نفسه.
242. املصدر نفسه.
243. املصدر نفسه.

>http://www.alriyadh.com/1036579< 2015 244. “مجلس الشؤون السياسية واألمنية إستمع إىل إيجاز عن مستجدات »عاصفة الحزم« وتطورات األحداث،” صحيفة الرياض، 6 أبريل

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1319414
http://www.spa.gov.sa/awamer.php?pg=3&lite
http://www.alriyadh.com/1036579
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التطورات اإلقليمية: عاصفة الحزم

 أعلنت السعودية انطالق “عاصفة الحزم” يف 26 مارس دعامً لحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 

ضد الحوثيني وقوات الرئيس السابق عيل عبد الله صالح، بعدما سيطر األخريون عىل العاصمة صنعاء وتقدموا 

ناحية عدن، كربى املدن الجنوبية. وجاءت هذه العمليات “استجابة لطلب الرئيس ... لحامية اليمن من عدوان 

امليليشيات الحوثية التي كانت وال زالت أداة يف يد قوى خارجية مل تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن 

الشقيق،” حسب تعبري التحالف.245 وشاركت السعودية، بنهاية مارس 2015، يف هذه الحرب بأكرث من 100 

طائرة مقاتلة، ورست تكهنات بإمكانية دخول 150 ألف مقاتل ووحدات بحرية إىل األرايض اليمنية. كام شاركت 

يف هذه الحملة دول عدة منها قطر واإلمارات والبحرين واألردن واملغرب ومرص، رداً عىل سيطرة الحوثيني عىل 

صنعاء وتطويق منزل الرئيس عبدربه منصور هادي،246  وبسبب شبهات حول الدعم اإليراين لجامعة الحويث، 

باإلضافة إىل محاولة لوضع حد لنفوذ عيل عبدالله صالح وإبنه أحمد عىل بعض املؤسسات العسكرية وتعاونه مع 

الحوثيني للسيطرة عىل الحكم وتنسيق العمليات العسكرية،247 إضافة إىل مخاوف سعودية - مرصية من سيطرة 

الحوثيني عىل باب املندب ومناطق اسرتاتيجية قريبة من عدن.248 

ويف السياق نفسه، تبنت الجامعة العربية، بقيادة سعودية، يف بيانها الختامي موضوع اليمن و”إنهاء االنقالب 

الحويث وإعادة الرشعية... إىل أن تنسحب امليليشيات الحوثية وتسلم أسلحتها ويعود اليمن قوياً موحداً” حسب 

البيان الختامي للقمة.249 وحتى كتابة هذه السطور يف مارس 2015، ال زالت قوات مجلس التعاون الخليجي، 

وعىل رأسها السعودية، تقصف املواقع العسكرية للحوثيني وتتمسك بالرشوط األساسية ويف مقدمتها االعرتاف 

بالرئيس عبدربه هادي رئيساً لليمن.250

األوضاع الحقوقية في السعودية

حكمت املحكمة الجزئية الخاصة يف جدة يف السادس من يوليو 2014 عىل الناشط الحقوقي املحامي وليد سامي 

>http://goo.gl/sbaf3r< 2015 245. “عاصفة الحزم،” موقع قناة الجزيرة، 26 مارس
>http://goo.gl/QZKpC5< 2014 246. “الحويث: طموحاتنا ال حدود لها والخيارات مفتوحة،” موقع قناة الجزيرة ، 1 يناير

>http://goo.gl/bFJcJf<  2014 247. “واشنطن تعاقب عيل عبدالله صالح وحوثيني،” موقع قناة الجزيرة ،11 نوفمرب
 >http://goo.gl/DY5wtF<  2014 248. “قتىل ومظاهرات بعدة مدن ميينية وسط تقدم الحوثيني،” موقع قناة الجزيرة ، 25 مارس

>http://goo.gl/y9dxyE<  2014 249. “قمة رشم الشيخ تقر تشكيل قوة عربية مشرتكة،” العريب الجديد، 29 مارس
>http://goo.gl/E5lCq1< 2014 250. “وزير خارجية اليمن: نتحاور مع الحوثيني إن اعرتفوا بهادي،” العريب الجديد، 27 مارس

http://goo.gl/sbaf3r
http://goo.gl/QZKpC5
http://goo.gl/bFJcJf
http://goo.gl/DY5wtF
http://goo.gl/y9dxyE
http://goo.gl/E5lCq1
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أبو الخري بالسجن 15 سنة، ومبنعه من السفر ملدة مامثلة مع غرامة مالية قدرها 200,000 ريال سعودي.251 

وقد رفض أبو الخري إستالم الحكم واالعرتاف به، خصوصاً أنه أول ناشط يحاكم وفق نظام جرائم اإلرهاب 

ومتويله.252  وتأيت هذه املحاكمة بعد إدانة أبو الخري بالتهم نفسها، ولكن بحكم مختلف كلياً من املحكمة الجزائية 

التي قضت بسجنه 3 أشهر، حيث تم األُفراج عنه بكفالة بعد يومني من توقيفه.253 وتأيت هذه املحاكامت عىل 

خلفية دفاع أبو الخري عن معتقيل جدة العرشة اإلصالحيني. وتضمنت التهم التي وّجهتها الحكومة السعودية إىل 

أبو الخري التايل: “السعي لنزع الوالية الرشعية، واإلساءة للنظام العام يف الدولة ومسؤوليها، وتأليب الرأي العام 

وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، وتشويه سمعة اململكة يف الخارج باستعداء املنظامت الحقوقية الدولية 

وإصدار ترصيحات مرسلة ترض بسمعة اململكة وتحرض عليها وتنفر منها، تأسيس منظمة غري مرخص لها ومخالفة 

قانون الجرمية اإللكرتونية السعودي.”254 

وطالت املحاكامت أعضاء جمعية حسم السياسية، فتم الحكم عىل فوزان الحريب بالسجن عرش سنوات255 بتهم 

عّدة منها التحريض عىل العصيان ضد امللك من خالل الدعوة إىل التظاهر واتهام القضاء بالعجز عن تحقيق 

العدالة و وإنشاء منظمة غري مرخصة وتحريض الرأي العام ضد السلطة.256 كام ُوّجهت اتهامات مامثلة إىل عبد 

الله املطلق الذي حكم بالسجن 15 سنة، وثامر الخرض الذي حكم بـ 5 سنوات. وتأيت هذه املحاكامت يف إطار 

محاكمة أعضاء جمعية حسم كعبدالله الحامد و محمد القحطاين، وهذا عىل خلفية نشاطهم يف هذه الجمعية.257 

كام حكم عىل أحد مؤسيس الجمعية محمد البجادي بالسجن عرش سنوات، بعد الحكم عليه عام 2012 بالسجن 

أربع سنوات ومنعه من السفر ملدة خمس سنوات أخرى التهامه بـ “االنضامم إىل منظمة مجتمع مدين غري 

مرخصة واإلساءة إىل سمعة البالد والتشكيك يف استقالل النظام القضايئ واقتناء الكتب املحظورة وتنظيم اعتصام 

لعائالت السجناء والتواصل مع املنظامت األجنبية ونرش ما من شأنه املساس بالنظام العام عىل وسائل التواصل 

االجتامعي والكتابة عىل اإلنرتنت.”258

>https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/26512< 2014 251. “الحكم عىل السيد سامي أبو الخري بالسجن 15 عاماً مع حظر السفر،” منظمة فرونت الين الحقوقية، 6 يوليو
252. “أمريكا تندد بقرار سجن الناشط السعودي وليد أبو الخري وانتقادات لتغطية خرب سجنه،” يس أن أن، 8 يوليو 2014 

>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/08/waleed-abuelkhair-prison-case-update<
>https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/24111< 2013 253. “الحكم عىل املدافع عن حقوق اإلنسان وليد أبو الخري بالسجن 3 أشهر،” فرونت الين، 29 أكتوبر

>http://www.hrw.org/ar/news/2014/07/08/15-0< 2014 254. “السعودية: حكم بالسجن 15 عاماً عىل ناشط بارز،” هيومن رايتس وتش، 8 يوليو
أنظر أيضاً: “املحكمة الجزائية تدين أحد املتهمني بالسعي لنزع الوالية الرشعية واإلساءة لنظام الدولة،” وكالة األنباء السعودية، 6 يوليو 2014 

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1251075<
>https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27695< 2014 255. “السعودية ـ الحكم عىل فوزان الحريب بعرش سنوات سجن،” فرونت الين، 19 نوفمرب

>http://goo.gl/2xd7Nl< 2014 256. “استياء الناشطني بعد اعتقال الناشط الحقوقي فوزان الحريب والحكم بسجنه عرش سنوات،” موقع التقرير، 20 نوفمرب
>http://sabq.org/onyfde< 2013 257. “السجن 10 سنوات للقحطاين و11 سنة للحامد يف قضية جمعية حسم،” صحيفة سبق، 9 مارس

>http://goo.gl/Myuiqp< 2015 258. “الحكم بالسجن عرش سنوات عىل الناشط محمد البجادي،” دويتيش فل، 11 مارس

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/26512
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/07/08/waleed-abuelkhair-prison-case-update
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/24111
http://www.hrw.org/ar/news/2014/07/08/15-0 >d
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1251075
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27695
http://goo.gl/2xd7Nl
http://sabq.org/onyfde
http://goo.gl/Myuiqp
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وحكم عىل الناشط مخلف الشمري بالسجن سنتني و200 جلدة،259 وتم تأكيد الحكم عىل الناشط فاضل املناسف 

بـ14 سنة ومنعه من السفر ملدة مامثلة مع غرامة مالية، و ذلك نتيجة توجيه إليه تهم عّدة، منها محاولة النيل 

من سلطة امللك، والعمل ضد األمن واالستقرار الوطني، وإثارة االشتباكات والخالفات بني املواطنني، وإثارة الرصاع 

الطائفي والدعوة إىل احتجاجات ومسريات.260 وممن شملتهم أحكام قضائية بالسجن رائف بدوي الذي حكم 

بسجنه 10 سنوات وألف جلدة وُغرّم مليون ريال.261 كام اعتقل ثالثه محامني هم بندر النقيثان وعبد الرحمن 

الصبيحي والقايض السابق عبدالرحمن الرميحي وصدرت يف حقهم أحكام بالسجن تراوحت بني 5 و8 سنوات 

بسبب انتقادهم القضاء السعودي عىل موقع التواصل االجتامعي تويرت.262

ومن بني التطورات الطارئة عىل الساحة اعتقال العنرص النسوي من الناشطات والفاعالت واالجتامعيات، فقد 

اعتقلت الناشطة سعاد الشمري بتهمة “التطاول عىل اإلسالم،”263 والناشطة لجني الهذلول بعد محاولتها كرس 

حظر قيادة املرأة للسيارة ومحاولة دخول اململكة العربية السعودية بسيارتها قادمة من اإلمارات،264 فتم 

توقيفها وتحويلها مع اإلعالمية ميساء العمودي إىل محكمة مكافحة اإلرهاب.265 وجاء هذا اإلجراء بعد شهور من 

إعالن وزارة الداخلية السعودية تطبيق األنظمة يف حق مخالفي دعوات قيادة املرأة للسيارة،266 وخصوصاً أنه 

بات معروفاً لدى الناشطات والنساء السعوديات أن يوم 26 أكتوبر هو يوم ملحاولة قيادة السيارة وكرس قانون 

الحظر.267 وشهد عام 2014 توقيفات أمنية غري معروفة األسباب، شملت الشيخ محمد العريفي268  الذي أُفرج 

عنه يف الثامن من ديسمرب،269 والباحث حسن فرحان املاليك270 الذي أُفرج عنه أيضاً بعد فرتة قصرية.271 هكذا 

كان الوضع الحقوقي يف السعودية محل توتر، إذ أن املحاكامت طالت كثرياً من الناشطني البارزين والفاعلني يف 

املشهد العام. وإضافة إىل ذلك، صدرت قوانني عدة بهدف تخفيف تفاعل الشارع السعودي مع القضايا العامة 

من خالل شبكات التواصل، كنظام جرائم اإلرهاب ومتويله الذي شمل 40 مادة تسمح مبحاكمة وإدانة الكثري من 

األنشطة الحقوقية واإلصالحية واالجتامعية.272

>https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27629< 2014 259. “الحكم عىل املدافع عن حقوق اإلنسان مخلف الشمري،” فرونت الين، 3 نوفمرب
>https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27178< 2014 260. “تأكيد الحكم عىل الناشط فاضل املناسف،” فرونت الين، 9 ديسمرب

261. “تأييد حكم بعرش سنوات سجن وألف جلدة ضد املدافع عن حقوق اإلنسان السيد رائف بدوي،” فرونت الين، 7 مايو 2014 
>https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27032<

>http://goo.gl/xvY0PQ< 2014 262. “بسبب تغريدة.. التنكيل بثالثة محامني سعوديني والحكم بسجنهم من 5 إىل 8 سنوات،” موقع التقرير، 28 أكتوبر
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/10/141028_saudi_lawyers_jailed< 2014 العربية، 28 أكتوبر BBC ”،أيضاً انظر: “السعودية السجن لثالثة محامني بتهمة إزدراء القضاء

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/11/141101_saudi_activist_arrest< 2014 العربية، 1 نوفمرب BBC ”،263. “السلطات السعودية “تعتقل” الناشطة الحقوقية سعاد الشمري
>http://www.bbc.co.uk/arabic/blogs/2014/12/141202_social_media_02_dec< 2014 العربية، 2 ديسمرب BBC ”،264. “إختفاء لجني الهذلول واليوم الوطني لإلمارات

265. “السعودية تحيل ناشطتني قادتا سيارتيهام ملحكمة مكافحة االرهاب،” يب يب يس، 25 ديسمرب 2014 
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/12/141225_saudi_activists_detention<

>http://goo.gl/B3T5Oa< 2014 266. “إعالن وزارة الداخلية السعودية تطبيق األنظمة بحق مخالفي دعوات قيادة املرأة للسيارة،” وزارة الداخلية، 23 أكتوبر
>https://oct26driving.com< 267. لتفاصيل أكرث انظر: موقع حملة 26 أكتوبر

268. “ضجة تكهنات بعد ميض47 يوماً عىل أنباء اعتقال السعودية للداعية محمد العريفي،” يس أن أن، 22 نوفمرب 2014 
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/27/salman-odah-arifi-ksa-jail<

>http://arabi21.com/Story/794355< 2014 269. “السلطات السعودية تفرج عن الداعية العريفي،” موقع عريب21، 8 ديسمرب
>http://goo.gl/37KlSj< 2014 270. “أنباء عن اعتقال حسن فرحان املاليك،” صحيفة املرصد، 18 أكتوبر

>http://goo.gl/u4Dizb< 2014 271. “اإلفراج عن حسن فرحان املاليك،” صحيفة املرصد، 23 ديسمرب
>https://goo.gl/38CRzs< 2013 272. “نظام جرائم اإلرهاب ومتويله،” موقع هيئة الخرباء ملجلس الوزراء، 27 ديسمرب

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27629
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27178
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/27032
http://goo.gl/xvY0PQ
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/10/141028_saudi_lawyers_jailed
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/11/141101_saudi_activist_arrest
http://www.bbc.co.uk/arabic/blogs/2014/12/141202_social_media_02_dec
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/12/141225_saudi_activists_detention
http://goo.gl/B3T5Oa
https://oct26driving.com
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/10/27/salman-odah-arifi-ksa-jail
http://arabi21.com/Story/794355
http://goo.gl/37KlSj
http://goo.gl/u4Dizb
https://goo.gl/38CRzs
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وعىل الصعيد الدويل نشب نزاع دبلومايس بني السعودية والسويد عىل خلفية انتقاد وزيرة خارجية حكومة يسار 

الوسط مارغوت والسرتوم أوضاع حقوق املرأة واألقليات وحرية االعتقاد يف اململكة. وهاجمت الوزيرة برشاسة، 

خالل كلمة لها أمام الربملان السويدي، حكم القضاء السعودي يف قضية املدون رائف بدوي ووصفت الحكم بأنه 

من “القرون الوسطى.” وكان من تداعيات األزمة الدبلوماسية بني البلدين سحب السفري السعودي من ستوكهومل 

وإلغاء الرياض صفقة عسكرية مباليني الدوالرات مع السويد وتعليق منح تأشريات أعامل للسويديني يف السعودية. 

وكان يفرتض أن تلقي والسرتوم كلمة يف مقر الجامعة العربية، إال أنها ُمنعت من ذلك نتيجة ضغوط سعودية، 

بحسب التقارير الصحفية.273 واتهمت الرياض السويد بالتدخل يف الشأن السعودي الداخيل ومهاجمة الدين 

اإلسالمي بداعي أن النظام املعمول به يف السعودية، والذي انتقدته الوزيرة، يستند عىل الرشيعة اإلسالمية. 

وشاركت حكومة اإلمارات يف الضغط عىل السويد حيث استدعت سفريها أيضاً احتجاجاً عىل ترصيحات وزيرة 

الخارجية.274 وقد انتهت األزمة الدبلوماسية مع اعتذار رئيس حكومة السويد من السعودية وإعادة السفراء.275 

التطورات في األوساط الشيعية في السعودية 

ال شك أن التطورات التي شهدتها املناطق ذات الوجود الشيعي يف السعودية كانت صدى لرتاكامت سابقة. فقد 

ُحكم عىل الشيخ منر النمر باإلعدام276 بعد اعتقاله عام 2012 بتهمة التحريض عىل الفتنة277. كام جرى يف وقت 

سابق إعالن قامئة مطلوبني أمنياً من أبناء الطائفة الشيعية278 عىل خلفية االشتباكات األمنية يف السنتني املاضيتني، 

علامً أن بعض هؤالء سلم نفسه فيام ال يزال آخرون مطلوبني. وشهد عام 2014 هجوماً عىل حسينية شيعية أسفر 

عن مقتل 5 مواطنني،279 األمر الذي أدى إىل اعتقال 15 شخصاً لالشتباه بتورطهم يف الهجوم.280 أثارت عملية 

الهجوم موجة استنكار، ورأى فيه بعض املراقبني نتيجة طبيعية للتأجيج الطائفي يف بعض وسائل اإلعالم واملنابر. 

وعىل أثر ذلك أصدر وزير اإلعالم عبد العزيز خوجة أمراً بإغالق قناة وصال281، قبل أن يصدر قرار مليك بإقالته 

بعد يوم واحد فقط.282

Adam Taylor, ”How Saudi Arabia turned Sweden‘s human rights criticisms into an attack on Islam,“ Washington Post, 24 March 2015 >http://goo.gl/Jdeqya< .273
Aya Batrawi and Karl Ritter, ”UAE recalls envoy to Sweden over Criticism of Saudi Arabia,“ Associated Press, 18 March 2015 .274

>http://news.yahoo.com/uae-recalls-envoy-sweden-over-criticism-saudi-arabia-151205356.html<
>http://goo.gl/nKSDST< 2015 275. “تعيد سفريها إىل ستوكهومل بعد اعتذار سويدي،” روسيا اليوم، 28 مارس

>http://www.hrw.org/ar/news/2014/10/16-1< 2014 276. “الحكم باإلعدام عىل رجل دين شيعي بارز،” هيومن رايتش ووتش، 16 أكتوبر
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/07/120708_saudi_arrest_shiite< 2012 277. “السعودية تعتقل رجل دين شيعياً بارزاً بتهمة التحريض عىل الفتنة،” يب يب يس، 9 يوليو

>http://goo.gl/alMRcA< 278. قامئة املطلوبني23، موقع وزارة الداخلية
> http://www.alriyadh.com/991125< 2014 279. “خمسة قتىل يف حادثة إطالق النار باألحساء،” صحيفة الرياض، 4 نوفمرب

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/11/141104_saudi_arabia_arrests_attack_shia< 2014  280. “اعتقال 15 يشتبه يف تورطهم يف الهجوم عىل شيعة يف األحساء،” يب يب يس،  5 نوفمرب
>http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141105/Con20141105732926.htm< 2014 281. “إغالق مكتب قناة وصال الفضائية بالرياض،” صحيفة عكاظ، 5 نوفمرب

>http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1291658< 2014 282. “أمر مليك: إعفاء وزير الثقافة واإلعالم من منصبه بناء عىل طلبه،” وكالة األنباء السعودية، 5 نوفمرب

http://goo.gl/Jdeqya
http://news.yahoo.com/uae-recalls-envoy-sweden-over-criticism-saudi-arabia-151205356.html
http://goo.gl/nKSDST
http://www.hrw.org/ar/news/2014/10/16-1
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/07/120708_saudi_arrest_shiite
http://goo.gl/alMRcA
http://www.alriyadh.com/991125
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/11/141104_saudi_arabia_arrests_attack_shia
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20141105/Con20141105732926.htm
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1291658
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ومن رّدات الفعل الالفتة تأكيد علامء دين شيعة من األحساء بأن الحادثة “لن تشق الصف” الوطني، وإشادتهم 

مبوقف مفتي السعودية وهيئة كبار العلامء املنّدد بالهجوم.283 فقد رأت هيئة كبار العلامء أن “هذا الحادث 

اإلجرامي اعتداء آثم وجرمية بشعة يستحق مرتكبوه أقىس العقوبات الرشعية... وما أبشع وأعظم جرمية من تجرأ 

عىل حرمات الله وظلم عباده وأخاف املسلمني فويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به”.

القاعدة وداعش وقوائم المطلوبين لدى السعودية

ركز أبوبكر البغدادي، الذي يتزعم جامعة داعش، يف خطابه عىل اململكة العربية السعودية، حيث وصفها يف 

تسجيله الصويت بأنها “رأس األفعى ومعقل الداء،” ووجه دعوة رصيحة إىل أنصاره بشن هجامت يف السعودية، 

قائالً إن “ال مكان للمرشكني يف جزيرة محمد صىل الله عليه وسلم،” وحدد لهم األولويات بقتل الشيعة واستهداف 

األرسة الحاكمة يف السعودية.284 ويف وقت الحق أعلن أفراد من داعش الجهاد ضد السعودية.285 

ودفع هذا األمر الحكومة السعودية إىل اتخاذ موقف صارم تجاه داعش، فعىل الصعيد الديني أفتى املفتي العام 

بحرمة الجهاد مع داعش،286 وأعلنت الحكومة السعودية “عزمها عىل محاربة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره،”287 

وأُعلن الحقاً عن اعتقال 136 شخصاً بتهمة اإلرهاب، من بينهم أشخاص غري سعوديني.288 وأقرّت السعودية أيضاً 

قانوناً “يجرم املشاركة أو الدعوة أو التحريض عىل القتال يف أماكن الرصاعات بالدول األخرى، وكذلك كل من ينتمي 

أو يؤيد أو يتعاطف أو يروج أو يدعم “الجامعات اإلرهابية” املشار إليها.”289 وأمهلت السعودية السعوديني الذين 

يشاركون يف الخارج ملراجعة النفس والعودة عاجالً إىل وطنهم يف غضون خمسة عرش يوماً،290 ورصح املتحدث 

باسم وزارة الداخلية بأن “عدد السعوديني املوجودين يف مناطق الرصاع ال يتجاوز 1,500 شخص ممن ثبت 

تورطهم يف األعامل اإلرهابية”.291

>http://goo.gl/bbxL2P< 2014 283. “علامء األحساء والقطيف: جرمية »الدالوة« لن تشق الصف،” صحيفة الرشق األوسط، 5 نوفمرب
284. “هل تصبح السعودية الهدف القادم لتنظيم “داعش،” يب يب يس ، 16 نوفمرب http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/11/141116_cooments_isis_saudi< 2014<. أيضا أنظر مقالة

 >http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/11/141115_is_saudi_arabia< 2014 للباحث فرانك غاردنر: “تنظيم الدولة اإلسالمية يوجه أنظاره إىل اململكة العربية السعودية،” يب يب س،  16 نوفمرب
>http://arabi-press.com/news/849300< 2014 285. “داعش تعلن الجهاد عىل السعودية،” عرب سربس، 27 مارس

>http://goo.gl/HwLesU< ”i24news.com,“ 2015 286. “مفتي السعودية ضد الجهاد يف صفوف داعش والنرصة،” 28 أغسطس
287. “سعود الفيصل: هزمية داعش تتطلب قوات قتالية عىل األرض يف سوريا وإعادة تشكيل الجيش العراقي،” يس أن أن، 4 ديسمرب 2014 

>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/saoud-alfaisal-iraq-syria-isis<
288. “السعودية تقبض عىل 136 شخصاً بينهم أجانب بشبهة اإلرهاب،” يب يب يس،7 ديسمرب 2014 

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/12/141207_saudi_arabia_arrests_terrorism<
>http://goo.gl/ssk8P1< 2014 289. “السعودية تعلن اإلخوان املسلمني تنظيامً إرهابياً،” موقع قناة الجزيرة، 3 يوليو

290. املصدر نفسه.
>http://goo.gl/MZmxok< 2014 291. “الرتيك: عدد السعوديني مبناطق الرصاعات ال يتجاوز 1500،” صحيفة املدينة، 11 نوفمرب

http://goo.gl/bbxL2P
http://www.bbc.co.uk/arabic/interactivity/2014/11/141116_cooments_isis_saudi
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http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/saoud-alfaisal-iraq-syria-isis
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http://goo.gl/MZmxok
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خاتمة

تشري أحداث عام 2014 إىل أن النظام السعودي يواجه عدداً من التحديات، كالتهديد املسلح عىل الحدود يف 

الجنوب والشامل، وحالة عدم استقرار يف اإلقليم، وتوتر يف بعض دول الجوار كالبحرين ومرص. كام يواجه النظام 

توتراً يف املنطقة الرشقية ذات الوجود الشيعي، إضافة إىل امللف الحقوقي واإلصالحي الذي مل يحسم بعد. وكام 

هي الحال يف باقي دول مجلس التعاون، من غري املتوقع أن تحسم هذه امللفات يف القريب العاجل، وستواصل 

هذه التحديات يف رسم مالمح املشهد السيايس السعودي يف املستقبل املنظور.
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2.6 التطورات السياسّية في ُعمان 
محمد الشحري

من أبرز األحداث التي وسمت العام 2014 يف سلطنة ُعامن الحال الصحية للسلطان قابوس وخضوعه للعالج 

يف أملانيا منذ شهر يوليو. فللمرة األوىل، تطرّق ديوان البالط السلطاين إىل الوضع الصحي للسلطان يف بيان علني، 

وسادت السلطنة بعده حال من القلق قبل أن يوّجه السلطان رسالة إىل الشعب. وفيام يتعلق بالترشيعات والقوانني، 

ل صدور قوانني عدة، مثل قانون تحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها، وقانون الطفل، وقانون حامية  فقد ُسجِّ

املستهلك، وقانون حامية املنافسة ومنع االحتكار، إضافة إىل املرسوم رقم 2014/38 املتعلق بقانون الجنسية، 

والذي عده بعض املراقبني نتيجة لبدء تطبيق االتفاقية األمنية الخليجية، أو مقدمة للتضييق عىل النشطاء الحقوقيني 

عرب سحب الجنسيات منهم كام هو معمول به يف الدول املجلس. أما الشأن الحقوقي، فبقي عىل حاله عرب استدعاء 

نشطاء حقوقيني للتحقيق بسبب كتاباتهم عىل مواقع التواصل االجتامعي، فيام ُمنع عدد منهم من السفر.

ويف الوقت نفسه، تواصل مسلسل كشف الفساد، ومل يتوقّف هذه املرة عند عقود النفط والغاز، بل انتقل إىل 

موظفني كبار عىل رؤوس مؤسسات كبرية يف السلطنة، من بينها املحكمة العليا، واالدعاء العام، وجهاز األمن 

الداخيل. وتابع الرأي العام حساب مغرد عىل تويرت بإسم مظاهر التاجر، وهو تاجر عقارات، تحدث يف تغريداته 

عن عالقته ببعض املسؤولني وعن مساعدته لهم يف بعض األمور التجارية لتمرير قضيته يف املحاكم.

التطورات في الهيكلية المؤسسية السياسية والتشريعية والتنفيذية 

والقضائية

صدر مرسوم سلطاين رقم 3/ 2014 بتحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها، فيقول نص املرسوم: »يقصد 

بالحصانة التي يقررها املرشع لبعض موظفي الدولة وأعضاء املجالس املنتخبني واملعينني، مجموعة الضامنات 

واالمتيازات املقررة لهم بصفاتهم ال بأشخاصهم بغرض متكينهم من القيام بواجبات وظائفهم أو أداء الخدمة 

العامة املوكلة إليهم، وليست امتيازاً شخصياً بقصد إعفائهم من املسؤولية دون مسوغ. املادة الثانية: يقترص نطاق 



68

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2015 © 

2

الحصانة املقررة للفئات املشار إليها يف املادة األوىل من هذا املرسوم عىل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال بسبب 

أو مبناسبة مامرسة اختصاصاتهم، ويف الحدود املقررة لها مكانياً وزمانياً ووظيفياً. املادة الثالثة: يحظر عىل املوظف 

وعضو املجلس املنتخب أو املعني إساءة استغالل الحصانة املقررة له بصفته، كام يحظر عليه استغاللها يف غري 

األغراض املقررة لها، ويف حالة مخالفة ما تقدم يجب عىل الجهة أو املجلس التابع له املوظف أو العضو االستجابة 

إىل طلب االدعاء العام بشأن رفع الحصانة عنه واإلذن مببارشة الدعوى العمومية وإتخاذ إجراءات املساءلة الجزائية 

وصوالً إىل تربئة ساحته أو متهيداً ملحاكمته.292 

تكمن أهمية املرسوم يف إمكانية نزع الحصانة عن موظفي الدولة أو األعضاء املعينني أو املنتخبني يف مجلس ُعامن 

الذين يضم مجليس الشورى والدولة يف حال استغاللهم للحصانة التي يتمتعون بها للحصول عىل مكاسب شخصية. 

ولكن يف مقابل ذلك ميكن إسقاط الحصانة عن العضو املنتخب من قبل الشعب يف مجلس الشورى من دون 

انتظار تصويت املجلس عىل نزع الحصانة، كام حدث مع طالب املعمري. وأشارت مواقع إلكرتونية إىل أن املرسوم 

“يأيت بعد مطالب برفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة ممن توجد ضدهم قضايا فساد، 

باإلضافة إىل قضية املعمري، العضو املنتخب يف مجلس الشورى عن والية لوى، والذي حكم عليه بالسجن 3 أعوام، 

من دون إعالن رفع الحصانة الربملانية عنه أو إسقاط عضويته بعد الحكم عليه.” 293 

وهكذا تستفيد الحكومة من هذا املرسوم يف أمرين: أوالً، الحد من استغالل املوظفني الحكوميني ملراكزهم يف 

التكسب أو الحصول عىل امتيازات نظري توقيعهم اتفاقيات أو مناقصات مع القطاع الخاص، أو إصدار قرارات 

إدارية قد يجنون منها مكاسب مادية وعينية، وثانياً ضامن أصوات هادئة يف مجليس الشورى والدولة ال تحاسب 

الحكومة عىل أدائها اإلداري والوظيفي.

و صدر يف عام 2014  قانون الطفل مبوجب املرسوم السلطاين رقم 22/ 2014، وتضّمن 78 مادة تتعلّق 

بالحقوق املدنية والصحية واالجتامعية والتعليمية والثقافية واالقتصادية، باإلضافة إىل قانون الطفل املعاق، 

كام يتضمن القانون آليات املساءلة الجزائية وتدابري الحامية والعقوبات والتعويضات املادية. جاء القانون بعد 

انتقادات وجهت إىل الحكومة الُعامنية أثناء استعراض ملفها يف حقوق اإلنسان يف جنيف بداية العام 2011، 

>http://www.mola.gov.om/royals.aspx?page=8< 292. ملرسوم السلطاين 3/ 2014 ، وزارة الشؤون القانونية، الصحيفة الرسمية
293. “تقرير خاص:مرسوم سلطاين بتحديد مفهوم الحصانة ونطاق تطبيقها،” تقرير املجلة اإللكرتونية خصب نيوز، 1 سبتمرب 2014 

>http://www.khassab.net/vb/archive/index.php/t-230427.html<

http://www.mola.gov.om/royals.aspx?page=8
http://www.khassab.net/vb/archive/index.php/t-230427.html
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حيث “أوصت مؤسسة التواصل االجتامعي الحكومة العامنية بأن تتخذ تدابري قانونية وإدارية إلنشاء بيئة تتوافر 

فيها الحامية للنساء واألطفال من العنف، بعدما الحظت املبادرة العاملية إلنهاء جميع أشكال العقاب البدين 

لألطفال أن العقاب البدين لألطفال مرشوع يف ُعامن.”294   

عىل صعيد آخر، أصبح سحب الجنسية أحد املواضيع التي تثري قلق النشطاء السياسيني والحقوقيني يف منطقة 

الخليج بعدما نزعت بعض األنظمة الخليجية الجنسية عن بعض مواطنيها بسبب مامرستهم نشاطاً سياسياً أو 

التحاقهم ببعض التنظيامت املسلحة يف املنطقة. يف السياق الُعامين حّددت املادة 20 من املرسوم السلطاين رقم 

38/ 2014 إسقاط الجنسية يف ثالثة مواضع، وهي كالتايل: “تسقط الجنسية عن الُعامين بصفة أصلية إذا ثبت 

أنه ينتمي إىل جامعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد ترض مبصلحة ُعامن، أو يعمل لحساب دولة أجنبية 

بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل ُعامن أو خارجها، ومل يلب طلب الحكومة العامنية برتك هذا العمل خالل 

األجل املحدد له، أو يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة ُعامن.”295 

ورغم أهمية هذا القانون، إال أنه مل يلَق تفاعالً من الرأي العام، عىل عكس قرار مجلس الوزراء الذي عدل قرار 

رئيس الهيئة العامة لحامية املستهلك. وهنا، ميكن إعطاء مؤرش عىل إيالء الرأي العام الُعامين اهتامماً أكرب للقضايا 

االقتصادية واالجتامعية عىل حساب القضايا السياسية. رغم ذلك، نورد فيام ييل بعض ردود الفعل عىل هذا 

القانون، إذ يقول الكاتب والربملاين السابق أحمد املخيني: “يبدو أن هذا القانون ماض يف مسار تقوية اإلدارة 

عىل حساب الشعب، وهذا من شأنه أن يثري هواجس كثرية يف قلوب املواطنني، ليس ألنهم ينوون رشاً، ولكن 

ألن القانون أداة قابلة للتطويع، ومناصب اإلدارة التنفيذية املعنية بتنفيذه يشغلها برش، وهم عرضة للخطأ أو 

االنحراف أو اإلكراه.”296 وتوسع الناشط الحقوقي نبهان سامل، مدير املرصد الُعامين لحقوق اإلنسان، يف تحليل 

عبارة “العمل لحساب الدول األجنبية« الواردة يف القانون، فرأى فيها خطراً كبرياً عىل الصحفيني واإلعالميني 

والحقوقيني بصورة عامة، وانتقد طريقة العقاب والثواب مبنطق “العصا والجزرة والتي متثلت يف رشطية التخيل عن 

العمل طاملا طلبت الحكومة ذلك.”297 وأجرت صحيفة “الرؤية” العامنية مقابالت مع عدد من املحامني واملختصني 

أجمعوا عىل أن القانون “نتاج طبيعي للتطور املضطرد الذي متر به السلطنة يف مجال الترشيع القانوين... ورضورة 

تنظيم الجنسية وحفظ الهوية والنسيج االجتامعي والديني وما يرتبط به من عادات وثقافات.”298 

294. موجز أعدته املفوضية السامية لحقوق اإلنسان للفريق املعني باالستعراض الدوري الشامل يف دورته العارشة، موقع مجلس حقوق اإلنسان 
>http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/OMSession10.aspx<

>http://www.mola.gov.om/mainlaws.aspx?page=9< ،295. “قانون الجنسية العامنية،” موقع وزارة الشؤون القانونية
>http://albaladoman.com/?p=21936< 2014 296. “قانون الجنسية”.. رعية خرساء أو مواطَنة قصامء؟،”  مجلة البلد اإللكرتونية، 23 سبتمرب

>http://www.mowatinoman.net/archives/1908< 2014 297. نبهان الحنيش، “الجنسية العامنية: ارتباط اإلنسان باألرض أم الوالء للنظام؟،” مجلة مواطن االكرتونية، 21 أغسطس
>www.alroya.om/ar/pages/laws/107525< 2014 298. “خرباء ومختصون: قانون الجنسية الجديد يواكب املتغريات االجتامعية و االقتصادية... و تخوفات من بنود اإلسقاط،” صحيفة الرؤية، 26 أغسطس

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/OMSession10.aspx
http://albaladoman.com/?p=21936
http://www.mowatinoman.net/archives/1908
http://www.alroya.om/ar/pages/laws/107525


70

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2015 © 

2

أخرياً، أثار قرار مجلس الوزراء رقم 2014/7 يف 4 مارس 2014، والذي نص عىل تعديل قرار رئيس الهيئة العامة 

لحامية املستهلك رقم )2011/12( يف شأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، موجة من االعرتاض يف وسائل 

التواصل االجتامعي، ما حدا بالسطان إىل توجيه أوامره بإرجاء العمل به. وقد عرب مجلس الشورى عن الشكر لـ 

“جاللة السلطان عىل رسعة االستجابة ملطلب املجلس بتأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء، ونثمن هذه اللفتة 

الكرمية من لدن جاللته استجابته ملطالب املواطنني والتي عرب عنها رئيس الشورى وأعضاؤه.”299  

والحقاً، صدر املرسومان السلطانيان رقم 66/ 2014 القاضيان بإصدار قانون حامية املستهلك، وقانون حامية 

املنافسة ومنع االحتكار. وجاء دفاع املواطنني عن هيئة حامية املستهلك كونها إحدى مثرات االعتصامات التي 

نُفِّذت عام 2011، ويُعّد تهميشها لإلنجازات التي حققها املعتصمون. وكان قرار مجلس الوزراء قد أمر بتعديل 

قرار رئيس الهيئة رقم )2011/12( يف شأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وما أقره مجلس الوزراء بخصوص 

اعتامد قامئة السلع األساسية والرضورية التي ينبغي أن تراقبها الهيئة وتحظر رفع أسعارها إال بعد موافقتها.

 

الوضع الحقوقي

تواصلت املالحقة األمنية للكتاب واملدونني خالل العام 2014. وأشار املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بحق 

التجمع وحق تكوين الجمعيات السيد مينا كياي، بعد زيارته للسلطنة من 8 إىل 14أكتوبر2014: “إطلعت خالل 

زياريت عىل عدد من التقارير عن استخدام القوة املفرطة واالعتقاالت التعسفية رداً عىل التجمعات السلمية، وال 

سيام خالل موجة االحتجاجات املطالبة باإلصالح االجتامعي عامي 2011 و2012، عندما أفيد عن اعتقال املئات، 

وذكر العديد من األشخاص أنهم تعرضوا للتعذيب عىل أيدي السلطات، مبا يف ذلك إبقاؤهم فرتات طويلة يف 

الحبس وتشغيل املوسيقى الصاخبة عىل مدار الساعة.”300  

يف املقابل مل تحرّك الجمعيات املحسوبة عىل املجتمع املدين ساكناً تجاه قضايا حرية الرأي والتعبري يف السلطنة. 

فعىل سبيل املثال، نرشت جمعية الصحفيني العامنية، عىل موقعها، تقريراً حول حرية الرأي خالل العام 2013، 

299. “ترحيب شمل أنحاء السلطنة.. املواطنون يثمنون حرص املقام السامي عىل تلمس احتياجاتهم،” صحيفة الشبيبة، 26 يونيو 2014 
>http://www.shabiba.com/news/Article-48981.aspx#ixzz3UTWdgzXj<

300. ملزيد من التفاصيل أنظر تقرير املقرر الخاص املعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أنظر: “عىل هامش بيان املقرر الخاص لألمم املتحدة،” موقع املواطن، 19 سبتمرب 2014  
>http://www.mowatinoman.net/archives/2044<

http://www.shabiba.com/news/Article-48981.aspx#ixzz3UTWdgzXj
http://www.mowatinoman.net/archives/2044
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جاء فيه أن “الحرية الصحفية تزايدت خالل هذا العام بعد الدعم واملساندة اللذين تلقتهام جمعية الصحفيني 

العامنية من املسئولني يف السلطنة،”301 ومل تسجل لجنة الحريات يف الجمعية للعام 2013 إال قضية واحدة تتعلّق 

بصحيفة نرشت موضوعاً حول املثلية يف عامن،302 علامً أن تقرير منظمة “فريدوم هاوس” األمريكية الصادر يف عام 

2014 وضع ُعامن يف املركز الـ 71 يف الرتتيب العاملي لحرية الصحافة وصنفها ضمن الدول غري الحرة.303 

ويوحي تقرير جمعية الصحفيني بأن حرية الصحافة يف السلطنة مّنة من املسئولني يف الحكومة، وليست حقاً 

مكتسباً نصت عليه مادتان يف النظام األسايس للدولة. إذ نصت املادة 29 عىل حرية الرأي والتعبري عنه بالقول 

وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حدود القانون. كام نصت املادة 31 عىل أن »حرية الصحافة والطباعة والنرش 

مكفولة وفقاً للرشوط واألوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إىل الفتنة أو ميس بأمن الدولة أو ييسء إىل 

كرامة اإلنسان وحقوقه،« ولهذا فإن حرية الرأي والتعبري يف السلطنة قد كفلها النظام األسايس للدولة، وليست يف 

حاجة إىل تشجيع من مسؤول أو فرد، فالدولة هي التي تحمي وترعى الحقوق. أضف إىل ذلك أن تقرير الجمعية مل 

يسجل أي محاكمة لكاتب أو منع إصدار من التوزيع، مام يدل عىل أنها بعيدة عن الشأن الداخيل وما يتم تداوله 

عرب املنتديات اإللكرتونية يف السلطنة. فقد سجل العام 2013 محاكمة كاتب وسحب إصداره ومنع تداوله.304  

ويف هذا اإلطار ال بد من التطرق إىل التقارير الحقوقية التي تحدثت عن الحالة الُعامنية، فقد جاء يف تقرير 

الخليج لحقوق اإلنسان الصادر يف فرباير 2015: “يف عام 2014، قيدت السلطات العامنية الحق يف حرية 

التجمع باستخدام القوة املفرطة لتفريق املظاهرات وحرية التعبري، كام استمر تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان 

واملدونني واإلعالميني لالستهداف. ومل يتم تنفيذ العفو الصادر عىل الناشطني املعتقلني، مع بقاء العديد منهم يف 

السجن مع نهاية عام 2014. وال يزال املدافعون عن حقوق اإلنسان يواصلون العمل يف ظل الخوف من االعتقال 

والرتهيب. ونرش مركز الخليج لحقوق اإلنسان نداءات متعلقة باالعتقال االنفرادي واملضايقة القضائية واالعتقاالت 

وسوء املعاملة ضد النشطاء. ويف شهر مارس، أطلق املركز تقريراً أعّدته بعثته إىل البالد يف عام 2013، يوثق أعامل 

التعذيب التي يتعرض لها املدافعون عن حقوق اإلنسان.”305 

 >http://shabiba.com/Print/News-41327.aspx<  2014 301. “جمعية الصحفيني العامنية تشارك العامل اإلحتفاء باليوم العاملي للصحافة،” صحيفة الشبيبة، 3 مايو
302. “التطورات السياسية يف سلطنة عامن،” يف عمر الشهايب )محرر(، الثابت واملتحول  2014: الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة 

>https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1733< 98 ،)2014 ،الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية(
”Press Freedom at lower level in a decade,“ Freedom House >https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2014#.VWP5c0-eDGd< .303

304. عمر الشهايب )محرر(، الثابت واملتحول  2014: الخليج بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة.
305. “التقرير السنوي ملركز الخليج لحقوق اإلنسان يسلط الضوء عىل تزايد املخاطر التي يتعرض لها مدافعو حقوق اإلنسان،” مركز الخليج لحقوق اإلنسان، فرباير 2015 

 >http://www.gc4hr.org/news/view/905<

http://shabiba.com/Print/News-41327.aspx
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1733
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2014#.VWP5c0-eDGd
http://www.gc4hr.org/news/view/905
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ومن ضمن املدانني عضو مجلس الشورى طالب املعمري، إذ حكمت عليه محكمة االستئناف يف مسقط، يف 

أكتوبر 2014، بالسجن ثالث سنوات بتهمة التجمع بصورة غري قانونية وإضعاف مكانة وهيبة الدولة، وذلك 

بعد محاكامت إستمرت عاماً كامالً. وكانت املحكمة االبتدائية يف مسقط قد حكمت بالحكم نفسه عىل املعمري 

يف أغسطس 2013 إثر اعتقاله مع عدد من املواطنني من والية لوى الواقعة شامل الباطنة، و من بينهم عضو 

املجلس البلدي صقر البلويش، إثر وقفة احتجاجية نظمها أهايل الوالية عىل انبعاثات املنشآت الصناعية يف ميناء 

صحار.306 وعن هذه القضية، يقول الكاتب مارك فالريي: “يبدو أن هذا الحكم القايس الذي فرض عىل شخص يُعترب 

زعيامً سياسياً حقيقياً يف شامل الباطنة، مبثابة رسالة واضحة إىل أعضاء مجلس الشورى، بأن شبه حرية التعبري التي 

سمح بها النظام بعد العام 2011 مل تعد مسموحة، وأن وجود برملان حقيقي يف ُعامن، يتمتع بسلطات ترشيعية 

فعلية، هو بالتأكيد ليس عىل أجندة النظام.”307

مرض السلطان وهاجس الخالفة

يُعد موضوع خالفة السلطان قابوس من األمور املسكوت عنها يف السلطنة، إذ مل تتناول وسائل اإلعالم هذه 

القضية خالل فرتة مرضه، بينام أشار يوسف بن علوي إىل ذلك يف حوار مع صحيفة “الرشق األوسط« مشرياً إىل 

“أن السلطان قابوس بخري، لكنه يخضع لربنامج طبي يتحكم يف مدته األطباء،” وشدد عىل “أن هناك نظاماً وآلية 

واضحة الختيار خليفة للسلطان حال خلو منصبه.”308

ويتجنب الرأي العام الحديث علناً عن خالفة السلطان خشية مخالفة املادة 41 من القانون األسايس للدولة، 

والتي تنص عىل أن “السلطان رئيس الدولة والقائد األعىل للقوات املسلحة، ذاته مصونة ال متس، واحرتامه 

واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر عىل رعايتها وحاميتها.”309 وقد أدين عدد من املواطنني 

بتهمة مخالفة قانون تقنية املعلومات بسبب كتابات اعتربت مسيئة ومحرضة.310 إذاً، فإن موضوع الخالفة، عىل 

أهميته املستقبلية للبالد، ال ميكن التطرق إليه بشكل علني، سواء يف املناسبات االجتامعية أو عرب وسائل اإلعالم 

االجتامعي، أو حتى داخل أرسة آل سعيد الحاكمة. وقد نقلت وكالة رويرتز عن عضو بارز طلب عدم نرش »أنه 

>http://albaladoman.com/?p=23003< 2014 306. “العفو الدولية تطالب السلطنة باإلفراج عن عضو مجلس الشورى،” صحيفة البلد عامن اإللكرتونية، 3 نوفمرب
 >http://carnegie-mec.org/publications/?fa=58849#< 2015307. مارك فالريي، “تفاقم االضطرابات وتحّديات الخالفة يف ُعامن،” مركز كارنيغي للرشق األوسط، 28 يناير

308. “بن علوي: نقرب بني السعودية وإيران برتحيب من الجانبني.. والسلطان قابوس بخري وآلية »الخالفة« واضحة،” صحيفة الرشق األوسط، 9 نوفمرب 2014 
>http://aawsat.com/home/article/217991<

 >http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx< 309. النظام األسايس للدولة، موقع وزارة الشؤون القانونية
>http://ara.reuters.com/article/idARAL5E8KAH6220120910< 2012 310. “محكمة عامنية تسجن 6 رجال بتهمة اإلعابة،” رويرتز، 10 سبتمرب

http://albaladoman.com/?p=23003
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=58849#
http://aawsat.com/home/article/217991
http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
http://ara.reuters.com/article/idARAL5E8KAH6220120910
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اتفاق غري معلن أال نتحدث عن األمر )الخالفة( ألننا متى تحدثنا سيحدث انقسام فوري، وسيبدأ مبارشة رصاع 

عىل السلطة.”311 وتجدر اإلشارة إىل أن السلطان مل يعنّي رئيس وزراء أو ولياً للعهد، وهو، إضافة إىل منصبه كرئيس 

للدولة، يتوىل أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء ووزارات الدفاع والخارجية واملالية. وتشري املادة 6 من النظام 

األسايس للدولة إىل موضوع الخالفة، إذ تنص عىل أن “يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خالل ثالثة أيام من شغور 

منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه والية الحكم، فإذا مل يتفق مجلس العائلة املالكة عىل اختيار سلطان 

للبالد، قام مجلس الدفاع باالشرتاك مع رئييس مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس املحكمة العليا وأقدم اثنني 

من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان يف رسالته إىل مجلس العائلة.”312

 

ولذلك، فيُعّد البيان، الصادر من الديوان يف 9 يوليو 2014 عن زيارة السلطان الخاصة إىل جمهورية أملانيا االتحادية 

لقضاء اإلجازة السنوية وإلجراء بعض الفحوصات الطبية، مبثابة إشارة تنبيه للشعب. فألول مرة منذ تويل السلطان الحكم 

يف 23 يوليو 1970، يعلن رسمياً عن وضعه الصحي. وقد عاشت ُعامن حالة من القلق من يوليو إىل الرابع من شهر 

نوفمرب، حني وجه السلطان رسالة إىل الشعب ملدة أربع دقائق، قال فيها: “يرسنا أن نوجه لكم جميعاً التهنئة بهذه 

املناسبة السعيدة التي شاءت اإلرادة اإللهية أن تتزامن هذا العام ونحن خارج وطننا العزيز لألسباب التي تعلمونها 

والتي، ولله الفضل، أن هيئ لنا من النتائج الجيدة ما يتطلب منا متابعتها حسب الربنامج الطبي خالل الفرتة املقبلة.”313

  

بعد هذا الخطاب، خرجت مسريات يف أنحاء السلطنة تعبرياً عن الفرح بسالمة السلطان. وكتبت صحيفة عامن: 

“مسريات الفرح تعم ربوع عامن ابتهاجاً باإلطاللة السامية للقائد املفدى: توالت املسريات املعربة عن فرحة 

الشعب باإلطاللة السامية لجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم – حفظه الله ورعاه – وتنوعت أشكال تلك 

املسريات بني مسريات عىل األقدام أو بالسيارات، الكبار والصغار شاركوا فيها تلبية للواجب الوطني الذي غرس 

فيها، وذلك من أقىص شامل مسندم إىل أقىص جنوب ظفار، من أقىص رشقها وغربها.”314

>http://www.sasapost.com/oman-after-qaboos< 2014 311. “ما هو مصري سلطنة عامن بعد قابوس،” مريفت عوف، موقع ساسة بوست، 19 ديسمرب
312. النظام األسايس للدولة، موقع وزارة الشؤون القانونية.

 >http://www.shabiba.com/News/Article-62565.aspx< 2014 313. “خطاب جاللة السلطان قابوس بن سعيد الذي وجهه لشعبه الويف صباح اليوم،” صحيفة الشبيبة العامنية، 5 نوفمرب
>http://omandaily.om/?p=169770< 2014 314. “مسريات الفرح تعّم ربوع ُعامن ابتهاجا باإلطاللة السامية للقائد املفدى،” صحيفة عامن،  6 نوفمرب

http://www.sasapost.com/oman-after-qaboos
http://www.shabiba.com/News/Article-62565.aspx
http://omandaily.om/?p=169770
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الفساد والشفافية

واصلت الجهات الحكومية فتح ملفات الفساد للرأي العام عرب املحاكم التي أدانت متورطني يف قضايا متعلقة 

بتقبل الرشاوى أو دفعها واإلساءة لألمانة. وقد صادقت السلطنة عىل االتفاقية العربية ملكافحة الفساد مبوجب 

املرسوم السلطاين رقم 28/ 2014، والتي تهدف إىل “تعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من الفساد ومكافحته 

وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم املتصلة به ومالحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العريب عىل الوقاية من الفساد 

ومكافحته وكشفه واسرتداد املوجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون، وتشجيع األفراد 

ومؤسسات املجتمع املدين عىل املشاركة يف منع ومكافحة الفساد.”315 وميكن للمواطن يف السلطنة االستفادة من 

هذه االتفاقية يف تطوير القوانني والتدابري القضائية ملنع الفساد.

أما فيام يتعلق بالقضايا فقد أدان القضاء متورطني يف قضايا رشاوى، معظمها يف رشكات النفط والغاز واملناقصات. حيث 

قضت محكمة مسقط يف شهر أبريل 2014 بسجن رئيس مجلس املناقصات يف رشكة تنمية نفط عامن 17عاماً، 

وتغرميه مليون ريال وعزله من الوظيفة مؤبداً، ومصادرة أموال الرشوة البالغة نصف مليون ريال لخزينة الدولة.316 

وأدانت املحكمة نفسها املتهم الثاين يف القضية التي تابعها الرأي العام باهتامم، والذي يعمل كمدير تنفيذي يف إحدى 

الرشكات الحكومية، وقضت بسجنه 10 سنوات وتغرميه مليون ريال وطرده من البالد مؤبداً بعد انتهاء مدة حبسه.317 

اآلخر في الثقافة الُعمانية

مل يستقر بعد مصطلح اآلخر يف الدراسات اإلنسانية، إذ ال يزال خاضعاً لتحديدات األنا يف مقابل اآلخر الذي يطلق 

وصف اآلخر عىل غريه. ولذلك، فإننا نعني باآلخر يف الوقت الحارض يف ُعامن كل من يحمل جنسية غري ُعامنية. أما 

يف املايض فقد كّنا نعني باآلخر األعراق واألقوام التي ال تنتمي إىل العرب، عىل اعتبار أن ُعامن أرض عربية، والعرب 

سكانها األصليون، وكل من يفد عليهم هو اآلخر. 

>http://www.mola.gov.om/royals.aspx?page=2&Gzy=2014<  315. املراسيم السلطانية، موقع وزارة الشؤون القانونية
>http://albaladoman.com/?p=18131< 2014 316. “17 عام سجن لـ “رئيس مناقصات” تنمية نفط عامن وشهادات رسية لوزراء يف قضايا فساد،” مجلة البلد عامن اإللكرتونية، 24 أبريل

317. املصدر نفسه.

http://www.mola.gov.om/royals.aspx?page=2&Gzy=2014
http://albaladoman.com/?p=18131
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ُعرف عن أهل ُعامن التسامح وقبول اآلخر، وهذا ما يعرث عليه القارئ يف كتابات الرحالة األجانب الذين زاروا 

ُعامن. إذ ال ميكن النظر إىل اآلخر يف أي ثقافة بعني األنا القارئة، وإمنا بعني اآلخر نفسه. ولذلك، كان علينا أن نبحث 

يف الكتب عام دّونه اآلخر عن التسامح أو التعصب الذي ملسه أو شاهده أثناء زيارته لُعامن أو إقامته فيها. ويف 

هذا السياق، كتب الرحالة واملستكشف األملاين كارسنت نيبور318 “األباضيون ال يسمحون ألنفسهم باالنقياد وراء 

الشهوات، وهم مهذبون مع الغرباء، ويسمحون لهم بالعيش بحرية يف مسقط وفقاً لقوانينهم. وعىل عكس البانيان 

الذين يُجربون عىل دفن موتاهم يف اليمن، يسمح لهؤالء بأن يحرقوهم يف مسقط، كام يسمح لليهود بارتداء أزياء 

العرب، وال يجربون هنا، كام يف البلدان العربية األخرى، عىل ارتداء ثياب متيّزهم.”319 وكتب الرحالة األملاين ماكس 

أوبنهايم320 عن التنوع الثقايف يف مسقط، حيث يعيش البلوش والفرس والبانيان واليهود إضافة إىل العرب، وقد 

“استقر عدد كبري من الهنود يف مسقط نتيجة للعالقات العريقة مع الهند. وينتمي جزء من هؤالء إىل املذهب 

الهندويس، أو كام يسمونهم يف الخليج ورشق إفريقية البانيان، ويعيشون يف عزلة تامة عن بقية السكان. ورغم أن 

املسلمني يعتربونهم كفاراً، فإنهم يستطيعون الجهر بديانتهم بفضل حامية الحكومة اإلنجليزية الهندية.”321

كام كتب الفرنيس جوزيف آرثر دي غوبينو322 عن البانيان يف مسقط، قائالً: “يعيش البانيان هنا يف مسقط وكأنهم 

يف بالدهم. ففي ساحة امليناء الكبرية، بالقرب من بيت السلطان، يتجمعون كل يوم يف ساعات محددة، ويقيمون 

نوعاً من األسواق يبيعون فيها بضائعهم لجميع الناس. ولكيال يحرموا أنفسهم من أي يشء، قاموا بإطالق أعداد 

كبرية من األبقار املقدسة يف شوارع هذه املدينة اإلسالمية.”323 ويضيف: “يتكون سكان مسقط من ثالثة عنارص: 

الهنود، والعرب وهم السكان األصليون ومنهم يأيت رجال الدين وعدد من التجار، ثم مجموعة الزنوج، وهم كثريون 

ويقومون مبختلف أعامل الخدمات املنزلية، وعندما يصبحون أحراراً ينصهرون وسط العرب، وذلك عن طريق 

اكتسابهم املواطنة الفعلية وانتامئهم املشرتك للدين اإلسالمي، وتتزوج بناتهم من سكان البالد، وكذلك أبناؤهم.”324

أما الرحالة اإلنجليز فقد ذكروا التنوع الثقايف يف ُعامن، وخاصة يف مسقط، حيث وجدوا “خليطاً من الشعوب: 

العرب والبلوش واألتراك والبانيان واليهود واألفارقة. هذا التنوع الثقايف كان غائباً يف الداخل ويف ظفار والربع 

318. كارسنت نيبور )-1733 1815 م( “مستكشف ورياضيايت وعامل خرائط أملاين عمل يف خدمة الدولة الدمناركية، وشارك يف رحلة علمية أمر بها امللك فردريك الخامس ملك الدمنارك سنة 1760م، 
وكان هدف الرحلة كتابة تقرير علمي واجتامعي شامل عن الجزيرة العربية وسوريا ومرص والعراق واليمن وعامن وإيران، وقد هلك رفاقه يف الرحلة.” أنظر باب كارسنت نيبور يف املوسوعة الحرة 

>http://goo.gl/sU0DRw< :)ويكيبيديا(
319. كارسنت نيبور، رحلة إىل شبه الجزيرة العربية وإىل بالد أخرى مجاورة لها، ترجمة عبري املنذر، الجزء الثاين )بريوت: مؤسسة االنتشار العريب، لبنان، 2007(، 80.

320. ماكس فون أوبنهايم )-1860 1946( رحالة وعامل آثار ودبلومايس أملاين.
321. ماكس أوبنهايم، رحلة إىل مسقط عرب الخليج، مراجعة وتدقيق محمود كبيبو )بغداد: دار الوراق للنرش، 2007(، 54 .

322. جوزيف آرثر دو كونت غوبينو )-1816 1882( أديب وديبلومايس فرنيس اشتهر ببحوثه ودراساته “التفاوت.”
323. مسعود سعيد عمشوش، جدة وعدن ومسقط يف كتاب ثالث سنوات يف آسيا )-1855 1858م( لجوزيف آرثر دي غوبينو )عدن: دار جامعة عدن للطباعة والنرش، 2013( 47-48.

324. املصدر نفسه، 50-51.

http://goo.gl/sU0DRw
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الخايل...، ]كام[ عّدوا املزيج العرقي للمدن الساحلية يف ُعامن دليالً عىل التسامح والحرية.”325

تشري هذه الكتابات إىل وجود تسامح يف املجتمع الُعامين مبني عىل ثقافة اإلنسان الُعامين عىل ما يبدو، وتدخل 

السلطة الحاكمة، سواء نتيجة لضغوط خارجية كام تفعل رشكة الهند الرشقية لحامية تجار البانيان الهنود، أو 

نتيجة رغبة السلطة يف تشكيل حلف من ذوي األصول غري العربية ملواجهة هيمنة املؤسستني التقليديتني، القبلية 

والدينية.

ويف تاريخ الدولة العامنية الحديثة التي أصبحت منذ عام 1970 سلطنة ُعامن بدالً من سلطنة مسقط وُعامن، 

ورغم فسيفساء املجتمع الُعامين املتشكل من طيف اجتامعي وثقايف، مل يُعرف عن النظام العامين متييزه العنرصي 

بسبب اللون أو العرق أو املذهب. فمن حيث األعراق، يوجد العنرص العريب والعنرص األفريقي ـ والزنجباري منه 

عىل وجه التحديد ـ وعنارص فارسية وهندية وبلوشية، كام توجد مذاهب إسالمية سنية وإباضية وشيعة، إضافة 

إىل أتباع الديانة البوذية. كذلك ميارس أتباع الديانة املسيحية – مبختلف طوائفهم – شعائرهم يف كنائس معروفة 

يف مسقط وصاللة.

ونخرج من خالل هذا امللف بخالصة مفادها بأن قبول اآلخر أو اضطهاده مرهون بالنظام السيايس، ومساحة 

الهامش الذي يسمح به النظام لآلخر ممن ال ينتمي إىل أرسة الحاكم أو دينه أو مذهبه أو عرقه. وميكن القول 

إن النظام الحاكم يف ُعامن، وخالل فرتات زمنية معيّنة، قرّب إليه بعض األعراق والطوائف واإلثنيات، سواء أكانوا 

مسلمني مثل البلوش السنة والعجم الشيعة واإلباضية من ذوي األصول األفريقية، أو غري مسلمني كالبانيان 

الهندوس، وهم اآلن مواطنون ُعامنيون، إىل جانب اإلباضية العرب أو العرب السنة، وال يوجد أي متييز رسمي ما 

بني املواطنني، إذ تنص املادة 17 من القانون األسايس للدولة عىل: “املواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم 

متساوون يف الحقوق والواجبات العامة، وال متييز بينهم يف ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللون أو الدين أو 

املذهب أو املوطن أو املركز االجتامعي.”326

325. هالل الحجري، ُعامن يف عيون الرّحالة الربيطانيني: قراءة جديدة لالسترشاق، ترجمة خالد البلويش )بريوت: مؤسسة االنتشار العريب، 2013(، 446.
>http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx< 326. النظام األسايس للدولة، موقع وزارة الشؤون القانونية

http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
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ومع هذا التسامح والسعي إىل تحقيق املواطنة، إال أن هناك عنارص ثقافية يف املجتمع الُعامين مل تلق اعرتاف 

الحكومة بتدريسها أو إنشاء إذاعات أو برامج تلفزيونية لها، ومثال عىل ذلك اللغات واللهجات املنطوقة يف عامن 

)الشحرية، واملهرية، والحرسوسية، والكمزارية، والبلوشية، واللواتية، والسواحيلية(، رغم انضامم السلطنة إىل 

اتفاقية حامية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف مبوجب املرسوم السلطاين رقم 20/ 2007، إذ تضع هذه االتفاقية 

يف اعتبارها “أن الثقافة تتخذ أشكاالً مختلفة عرب الزمان واملكان، وأن هذا التنوع يتجىل يف تفرد وتعدد الهويات 

وأشكال التعبري الثقايف للشعوب واملجتمعات التي تتكون منها البرشية.”327

وكانت هذه اللغات قد طُرحت للنقاش لدى طرح ملف سلطنة ُعامن يف االستعراض الدوري الشامل الذي تجريه 

املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، حيث “أفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن النظام األسايس للدولة يعلن أن 

العربية هي اللغة الرسمية، غري أن املؤسسة الحظت أن إحدى عرشة لغة من لغات الشعوب األصلية مل يجر 

تجسيدها يف أي منشورات أو بالغات رسمية، وتندثر القنوات والهياكل التقليدية التي تعتمدها األرس لنقل هذه 

املعارف.”328 و ذكرت املؤسسة أن مسألة اللغات قد “أثريت خالل وضع اسرتاتيجية التعليم الوطني للفرتة من 

2006 إىل 2020، لكنها رفضت عىل أساس أنها تهدد الوحدة والهوية الوطنية.”329

خاتمة

ينتظر الشعب الُعامين – أو عىل األقل نخبته – من السلطان قابوس بعد عودته من رحلة عالج استمرت مثانية 

أشهر، العديد من اإلصالحات السياسية، مثل تعيني رئيس للوزراء أو ويل للعهد، أو طرح دستور للدولة.330 إذ 

بات أمر الخالفة يف السلطنة يطرح بني الحني واآلخر يف الصحافة الغربية، نظراً إىل املكانة الجيوسياسية للسلطنة، 

باإلضافة إىل الدور املستقل التي تتميز به داخل املنظومة الخليجية، إال أن أكرث الناس املعنيون بتبعات هذا األمر 

هم العامنيون أنفسهم، والذي ال زال أفق املستقبل ضبابياً من هذه الناحية السياسية.

327. “اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف 2005،” املنظمة العاملية للملكية الفكرية، 20 اكتوبر 2005 
>http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=209331<

>http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/OMSession10.aspx< 328. موقع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، االستعراض الدوري، تقرير عامن
329. املصدر نفسه.

330. عاد السلطان قابوس لعامن بتاريخ 23 مارس 2015، وأقيمت احتفاالت رسمية وشعبية احتفاال بهذه املناسبة.

http://www.wipo.int/wipolex/ar/other_treaties/text.jsp?file_id=209331
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/OMSession10.aspx
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2.7 التطورات السياسية في اإلمارات 

استمرت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل النهج الذي ارتسمت مالمحه يف السنوات التي تلت 2011، أي فرتة 

ما بعد االنتفاضات العربية، والتي متيّزت اإلمارات خاللها بسياسة خارجية نشطة. وتواصل هذا النهج عام 2014 

الذي شهد تدّخل اإلمارات عسكرياً يف ليبيا عرب تحالفها مع نظام عبد الفتاح السييس يف مرص، ويف سوريا ضمن 

التحالف التي تقوده الواليات املتحدة األمريكية ضد تنظيم داعش، ويف اليمن من خالل عملية “عاصفة الحزم” إىل 

جانب اململكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.

أما فيام يتعلّق باملشهد الداخيل، فال تزال الدولة مهتمة، يف الدرجة األوىل بالرتكيز عىل رفاهية املواطنني دون 

االلتفات إىل امللفات الحقوقية والسياسية التي تنظر إليها بنظرة أمنية عموماً. وبحسب املنطق األمني الذي تقارب 

به امللفات الحقوقية، كام هي الحال يف معظم دول املنطقة، فقد شهد عام 2014 تضييقاً عىل الحقوقيني وترشيعاً 

يجرم “اإلرهاب” وصفه البعض بأنه فضفاض، ويقلص مساحة تحرك الحقوقيني. 

السياسة الداخلية

شهدت سنة 2014 تعديالت وزارية طفيفة شملت وزاريت العدل والرتبية. فتم إعفاء هادف بن جوعان الظاهري 

وتعيني سلطان بن سعيد البادي وزيراً للعدل، وأُعفَي حميد القطامي وُعنيِّ حسني بن إبراهيم الحامدي مكانه 

وزيراً للرتبية والتعليم.331

لون مهلة 48 ساعة للمغادرة. وبحسب ما  عىل الصعيد األمني، رّحلت السلطات 500 عائلة لبنانية، وأُعِطَي املرحَّ

ورد يف اإلعالم، فإن غالبية املتأثرين بهذا القرار هم من الطائفة الشيعية، ومل تعِط الحكومة اإلماراتية أسباباً لطرد 

هؤالء.332 ويذكر أن هذه ليست الحادثة األوىل من نوعها. إذ تم طرد لبنانيني يف السابق أيضاً.333 وعىل الرغم من 

>http://goo.gl/uBaJD3< 2014 331. “اإلمارات تجري تعديالً وزارياً يشمل حقيبتي الرتبية والعدل،” روسيا اليوم، 5 يوليو
”Lebanese families given 48 hours to leave the UAE,“ Al Araby Al Jadeed, 18 March 2015 .332

>http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/3/18/lebanese-families-given-48-hours-to-leave-the-uae<
>http://www.al-akhbar.com/node/62353<  2012 333. أحمد محسن، “اإلمارات تستأنف طرد اللبنانيني،” 17 أبريل

http://goo.gl/uBaJD3
http://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/3/18/lebanese-families-given-48-hours-to-leave-the-uae
http://www.al-akhbar.com/node/62353
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أن لهذه القرارات عالقة بالتطورات اإلقليمية وخاصة يف لبنان، إال أن التفاصيل ليست واضحة نظرًا إىل الغموض 

والتعتيم اإلعالمي عىل هذه القرارات.

وعىل الصعيد األمني أيضاً، شهدت اإلمارات جرمية قتل لعلها األوىل من نوعها، إذ قامت امرأة بقتل مدرسة 

أمريكية يف حاّمم أحد املراكز التجارية. وزعمت تقارير صحفية أن القاتلة “حاولت زرع قنبلة بدائية الصنع أمام 

منزل طبيب أمرييك مقيم نجحت الرشطة يف تفكيكها بعد أن اكتشفها أحد أبناء الطبيب.”334 وربطت بعض وسائل 

اإلعالم الحادثة بتصاعد الدور الخارجي لدولة اإلمارات يف الوطن العريب يف مواجهة انتشار األيديولوجيا اإلسالمية أو 

ما يسمى بـ “اإلسالم السيايس”. كام ُصورت الحادثة كاستجابة لنداء داعش باستهداف املدنيني األجانب. لكن هذه 

التكهنات اإلعالمية مل تثبت لعدم توافر املعلومات حول دوافع عملية القتل.335

اإلصالح السياسي

مل يشهد عام 2014 أي تطور عىل صعيد اإلصالحات السياسية، كالتدرج يف انتخابات املجلس الوطني االتحادي 

أو منحه صالحيات سواء عىل مستوى انتخاب كافة أعضائه أو عىل مستوى الرقابة والترشيع. ويعترب املجلس 

السلطة الترشيعية لالتحاد، إال أن صالحياته ال تزال استشارية، وهو السلطة الرابعة يف سلم السلطات االتحادية 

الخمس املنصوص عليها يف الدستور، وهي: املجلس األعىل لالتحاد، رئيس االتحاد ونائبه، مجلس وزراء االتحاد، 

املجلس الوطني االتحادي، القضاء االتحادي.336 ويُنتخب نصف أعضاء املجلس فيام يُعنّي حّكام اإلمارات النصف 

اآلخر. وكانت آخر انتخابات لنصف أعضاء املجلس أجريت يف سبتمرب 2011 ،337 سبقتها بستة أشهر عريضة 

رفعها أكادمييون ومثقفون طالبوا فيها رئيس الدولة بانتخاب كامل أعضاء املجلس من كافة أفراد الشعب، إذ أن 

االنتخابات السابقة كانت محصورة عىل فئة محدودة من املواطنني، كام طالبت مبنح املجلس صالحيات ترشيعية 

ورقابية.338 وقد رفضت الحكومة العريضة وتم اعتقال عدد من الناشطني عىل خلفية توقيعهم عليها. يُذكر أن 

339
والية املجلس ستنتهي يف شهر سبتمرب 2015. 

>http://goo.gl/TcRvcp< 2014 334. “اإلمارات: املرأة التي قتلت أمريكية يف أبو ظبي حاولت تفجري منزل أمرييك،” أم أس أن، 4 ديسمرب
Deborah Amos, ”Mall Murder Of American Teacher Stuns UAE, Where Violence Is Rare,“ 5 December 2014 >http://goo.gl/iP7ntN< .335

336. أنظرالباب الرابع، املادة 45 يف دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة، موقع مجلس الوطني اإلتحادي
>http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/ConstitutionandSystems/Pages/Constitution.aspx<

>>http://www.uaenec.ae/2011/ar/home.aspx< 337. موقع اللجنة الوطنية لالنتخابات
>http://www.ipetitions.com/petition/uaepetition71<2014 3 مارس ،impetitions 338. “إماراتيون يرفعون رسالة لحكام اإلمارات تطالب بإصالح كيل للنظام الربملاين،” موقع

339. للمزيد حول هذا املوضوع أنظر: “التطورات السياسية يف اإلمارات العربية املتحدة،” يف عمر الشهايب )محرر(، االخليج 2013: الثابت واملتحول )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 
 >https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf< 41 ،)2011

http://goo.gl/TcRvcp
http://goo.gl/iP7ntN
http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/ConstitutionandSystems/Pages/Constitution.aspx
http://www.uaenec.ae/2011/ar/home.aspx
http://www.ipetitions.com/petition/uaepetition71
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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حقوق العمالة الوافدة

مع استعادة قطاع البناء عافيته النسبية،340 مل تواكب الحكومة الحركة االقتصادية الرسيعة بترشيعات حول حقوق 

مئات اآلالف من العامل الذين دخلوا البالد. وحتى عند وضع الترشيعات، يبقى موضوع التزام الرشكات بها مهمة 

صعبة. وأدى عدم مجاراة القرار السيايس للحركة االقتصادية الرسيعة إىل اتهامات بانتهاك لحقوق العامل، علامً 

أن محاوالت ُسّجلت لتاليف الوضع، فقد سبق أن أصدر مكتب وزير الداخلية كتاب جيب حول حقوق العامل 

وواجباتهم بست لغات تشمل العربية واإلنجليزية والفلبينية والصينية والفارسية واألردو. وهدف الكتيِّب الذي 

يحمل عنوان »العامل حقوق وواجبات،« من إصدارات مكتب ثقافة احرتام القانون، إىل تعريف أفراد املجتمع 

مبفهوم حقوق العامل وواجباتهم، فضالً عن تعزيز ثقافة احرتام القانون والنظام العام يف املجتمع، باإلضافة إىل سّن 

قوانني لحامية حقوق العامل.341 إال أن االتهامات بانتهاك حقوق العامل ال تزال مستمرة، وتحدث تقريران ملنظمة 

العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس وتش عن انتهاكات يف مرشوع اللوفر وجامعة نيويورك يف أبو ظبي.342

 

ويف حدث عاميل نادر نّفذ مئات العامل األجانب، يف شهر مارس 2015 إرضاباً عن العمل، وتظاهروا يف ديب، 

احتجاجاً عىل عدم دفع الرشكة التي يعملون فيها أجورهم عن ساعات عمل إضافية رغم أن رواتبهم األساسية 

متدنّية. وجاءت ردة فعل السلطات خاطفة، إذ تم إرسال قوات الشغب إىل موقع املظاهرة، وأعلنت رشطة ديب أنها 

حلت الخالف بني العامل ورب العمل من دون أن تحدد اإلجراءات التي اتٌّخذت. يذكر أن السلطات، يف حوادث 

مشابهة سابقة، قامت إما بطرد العامل املرضبني أو اتخاذ إجراءات ترغم رب العمل عىل النظر يف شكاوى العامل.343

وجرى تسليط الضوء عىل مسألة حقوق العامل األجانب يف الصحافة الغربية، عندما منعت حكومة اإلمارات أندرو 

روس، وهو أكادميي أمرييك متخصص يف شؤون العامل سبق أن انتقد ظروف العاملة يف اإلمارات، من دخول البالد 

ألسباب أمنية مل تُحدد. يُذكر أن روس يعمل بروفسوراً يف جامعة نيويورك New York University التي فتحت 

أبوابها يف إمارة أبو ظبي عام 2014، ألمر الذي أثار تساؤالت حول القيود التي قد تفرض عىل البحث العلمي يف 

هذه املؤسسة يف اإلمارات.344

>http://elaph.com/Web/Economics/2014/10/952481.html<  2014 340. “عقار ديب يواصل تعافيه،” موقع إيالف، 26 اكتوبر
341. “العامل حقوق وواجبات’ كتاب جيب بـ 6 لغات،” اإلمارات اليوم، 8 فرباير 2010

>http://www.emaratalyoum.com/local-section/6-2010-02-08-1.61404<
>http://www.hrw.org/ar/news/2015/02/10-0< 2015 342. “عىل اإلمارات عدم التسرت عىل االنتهاكات يف مرشوع جامعة نيويورك،” هيومن رايتس ووتش، 10 فرباير

 Construction workers stage rare protest in Dubai,“ Al Jazeera, 10 March 2015“ .343
 >http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/construction-workers-stage-rare-protest-dubai-150310112421854.html<

Stephanie Saul, ”N.Y.U. Professor Is Barred by the United Arab Emirates,“ 16 March 2015 .344
>http://www.nytimes.com/2015/03/17/nyregion/nyu-professor-is-barred-from-the-united-arab-emirates.html?_r=1<

http://elaph.com/Web/Economics/2014/10/952481.html
http://www.emaratalyoum.com/local-section/6-2010-02-08-1.61404
http://www.hrw.org/ar/news/2015/02/10-0
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/construction-workers-stage-rare-protest-dubai-150310112421854.html
http://www.nytimes.com/2015/03/17/nyregion/nyu-professor-is-barred-from-the-united-arab-emirates.html?_r=1
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حرية الرأي والتعبير

ويف 2014، شهدت السياسة الداخلية توتراً بني النشطاء والحكومة فقد اعتقل جهاز األمن املدون أسامة الناجر 

وفق قانون جرائم اإلنرتنت، وُحكم عليه بالسجن لثالث سنوات وتغرميه نصف مليون درهم، بعد أن وجهت 

إليه املحكمة تهاًم بـ “اإلرضار بسمعة مؤسسات اإلمارات” و“التواصل مع املنظامت الخارجية لتقديم معلومات 

مضللة،” وذلك عىل خلفية تغريدة كتبها دفاًعا عن والده حسني الناجر الذي يقيض حكاًم بالسجن 10 سنوات 

بعد إدانته يف قضية اإلماراتيني الـ 94. وهو القانون نفسه الذي حوكم مبوجبه املعتقل وليد الشحي قبل عامني، 

واملعتقالن عثامن الشحي وخليفة ربيعة يف 10 مارس 2014.

ومع بداية 2015، توسعت دائرة االعتقاالت يف صفوف أهايل املعتقلني لتطال ثالث شقيقات للمعتقل عيىس 

السويدي الذي أُدين يف قضية الـ 94 أيضاً. وقالت منظمة العفو الدولية إن النساء الثالث الاليت احتجزن وُعزلن 

عن العامل الخارجي ملدة أسبوعني تقريباً كّن عرضة لخطر التعذيب وغريه من رضوب سوء املعاملة. وطالبت 

املنظمة باإلفراج عن األخوات الثالث، ورأت أن “من الواضح أن السلطات تعاقب هؤالء النساء لتعبريهن عن 

آرائهن عىل تويرت للفت االنتباه إىل محاكمة شقيقهن غري العادلة. فبعد وقت قصري من نرشها تغريدة قالت فيها 

‘اشتقت ألخي’، استُدعيت أسامء خليفة السويدي وشقيقتاها من قبل الرشطة، واختفني متاماً كام لو كان ثقب 

أسود قد ابتلعهن.”345

وشهدت هذه الفرتة أيضاً اعتقال عدد من الشباب اإلماراتيني وبعض املواطنني العرب والخليجيني. فاعتُقل رجل 

األعامل الرتيك من أصول فلسطينية، عامر الشوا، من دون توجيه تهم إليه، وتم اإلفراج عنه وترحيله إىل تركيا 

بعد أن قىض 135 يوماً يف املعتقل.346 كام اعتُقل عرشة مواطنني ليبيني347 وثالثة قطريني348 وكاتب عامين، إال أن 

الغموض طغى عىل تفاصيل هذه االعتقاالت.

345. “نساء ثالث احتجازهن مبعزل،” منظمة العفو الدولية، 27 فرباير 2015
>https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2015/02/uae-three-women-held-in-secret-detention-over-tweets<

”Dr Al-Shawa released and deported to Turkey,“ Amnesty International, 16 March 2015 .346
>http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2015/01/007-15/007-15-1?ua_language=en<

>http://goo.gl/AXJFLc< 2014 347. “منظامت حقوقية تطالب اإلمارات بإطالق رساح معتقلني ليبيني،” صحيفة التقرير، 12 سبتمرب
>http://goo.gl/UitJGf< 2014 348. “الدوحة تعلن عن اعتقال 3 قطريني يف أبو ظبي،” العريب الجديد، 6 يوليو

https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2015/02/uae-three-women-held-in-secret-detention-over-tweets
http://ua.amnesty.ch/urgent-actions/2015/01/007-15/007-15-1?ua_language=en
http://goo.gl/AXJFLc
http://goo.gl/UitJGf
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ويف فرباير 2014، فُصل 8 طالب كويتيني من جامعتي الشارقة وعجامن. وترّدد أن سبب فصلهم يعود إىل 

انتامئهم لتيار سيايس، بينام نقلت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( عن مصدر مسؤول يف وزارة التعليم العايل أنهم 

فُصلوا ملخالفتهم لألنظمة والقوانني عرب تشكيل إتحاد طاليب من دون ترصيح من إداريت الجامعة، وجمع تربعات 

وعقد اجتامعات غري مرشوعة يف السكن الجامعي.349

قانون اإلرهاب

أصدر رئيس دولة اإلمارات قانوناً اتحادياً رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم اإلرهابية تضمن 70 مادة 

تصل العقوبة فيها حد اإلعدام، والقى ترحيباً كبرياً يف الصحف الرسمية واإلعالم املحيل. وال يتضمن القانون تعريفاً 

واضحاً لإلرهاب، مام يفتح املجال أمام محاكامت فضفاضة. ووفق قانون اإلرهاب اإلمارايت، يحاكم املتهمون أمام 

قضاء من درجة واحدة،350 األمر الذي اعتربه كثري من الناشطني تطوراً خطرياً قد يستخدم ضد املدافعني عن حقوق 

اإلنسان بعد قانون الجرائم اإللكرتونية الذي طبق عىل عدد من الناشطني، حيث نرشت شبكة ايفكس، وهي شبكة 

عاملية للدفاع عن الحريات، بياناً لعدد من املنظامت الحقوقية أعربت فيه عن تخوفها من استخدام القانون ضد 

املدافعني عن حقوق اإلنسان.351

وأصدرت الحكومة اإلماراتية قامئة اإلرهاب الخاصة بها، وضمت أكرث من 80 منظمة إسالمية حول العامل، وعدة 

جمعيات خريية إسالمية غربية بارزة ومنظامت مجتمع مدين من أشهرها جامعة اإلخوان املسلمني واالتحاد 

العاملي لعلامء املسلمني ومنظمة كري األمريكية وعدد من الروابط اإلسالمية يف الدول األوروبية.352 وقد عربت بعض 

الدول الغربية مثل أمريكا والرنويج والسويد عن قلقها من تداعيات هذا القانون، وتزامن ذلك مع إصدار رئيس 

مجلس الوزراء قراراً بإمكانية تقديم هذه املنظامت تظلاّمً لرفعها من القامئة.353 واعترب بعض املراقبني أن إصدار 

القامئة جاء مترّسعاً ومل يدرس كفاية، ومدفوعاً مبواقف متشنجة من قبل السلطات اإلماراتية ضد بعض املنظامت 

349. “اإلمارات: فصلنا 8 طالب كويتيني من عجامن والشارقة عقدوا تجمعات غري مرشوعة وجمعوا تربعات،” صحيفة الراي، 16 فرباير 2014 
>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=485022<

>http://goo.gl/Hyo7je< 2014 350. “ قراءة يف قانون اإلرهاب الجديد يف اإلمارات العربية املتحدة ،” املركز الدويل للعدالة و حقوق اإلنسان، 21 اكتوبر
351. “مخاوف من استخدام قانون مكافحة اإلرهاب يف اإلمارات الستهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان،” شبكة أيفكس، 17 ديسمرب 2014 

>https://www.ifex.org/united_arab_emirates/2014/12/17/rebels_kidnap_kurdish_journalists/ar<
>http://goo.gl/U0fcr1<  2011 352. “أبرز التنظيامت املدرجة يف قامئة اإلرهاب اإلماراتية،” موقع قناة الجزيرة، 16 نوفمرب

353. “محمد بن راشد يحدد آلية التظلم من اإلدراج يف قوائم اإلرهاب،” صحيفة اإلتحاد، 23 يناير 2015 
>http://www.alittihad.ae/details.php?id=8369&y=2015<

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=485022
http://goo.gl/Hyo7je
https://www.ifex.org/united_arab_emirates/2014/12/17/rebels_kidnap_kurdish_journalists/ar
http://goo.gl/U0fcr1
http://www.alittihad.ae/details.php?id=8369&y=2015
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ذات التسمية اإلسالمية وبعض املنظامت الحقوقية، خصوصاً أن القامئة ضمت منظامت تعتربها بعض الحكومات 

الغربية رشيكاً لها يف محاربة “اإلرهاب.”

ومن ضمن املنظامت التي أُدرجت عىل القامئة منظمة الكرامة الدولية غري الحكومية ومنظمة اإلصالح اإلماراتية، 

فضاًل عن منظامت مدرجة عىل لوائح اإلرهاب الغربية مثل تنظيم القاعدة وفروعه: داعش وحركة طالبان وبوكو 

حرام يف نيجرييا. ومبوجب الترشيع الجديد، يواجه املدانون عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد وغرامات تصل إىل 

100 مليون درهم.354

السياسة الخارجية

واصلت اإلمارات دعم بعض األطراف التي تأثرت مبا يسمى بالربيع العريب خشية وصول اإلسالميني للحكم كام 

حدث يف مرص وتونس. وتشري املؤرشات إىل االستمرار عىل هذا املنوال، إذ أن نشاط اإلمارات الخارجي ازداد، وال 

سيام عىل الصعيد العسكري. فشاركت اإلمارات يف السنوات األخرية، وحتى مايو 2015، يف عمليات عسكرية 

يف أفغانستان لنحو 11 عاماً، ويف سوريا ضمن التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد داعش، ويف البحرين 

ضمن قوات “درع الجزيرة،” ويف ليبيا دعامً ألحد أطراف الرصاع الداخيل بقيادة خليفة حفرت، ويف اليمن إىل جانب 

التحالف الذي تقوده السعودية واملدعوم من الواليات املتحدة يف “عاصفة الحزم.”255 ونّفذت اإلمارات مناورات 

عّدة مع الطريان العسكري املرصي تحت مسميات “سهام الحق” و“خليفة 1” و“زايد 1.”356 وذكر مسؤولون 

أمريكيون، يف شهر أغسطس 2014، أن الدولتني قصفتا بعض املواقع داخل ليبيا انطالقاً من مرص. فيام نفت 

القاهرة وأبو ظبي مسؤوليتهام عن الغارات. فأكد الرئيس املرصي أن القوات املسلحة املرصية مل تقم بأي عمل 

عسكري داخل األرايض الليبية أو خارج الحدود املرصية. ومن جهته، اعترب وزير الدولة للشؤون الخارجية اإلمارايت 

أنور قرقاش، عىل حسابه الخاص عىل تويرت، أن “محاولة إقحام إسم اإلمارات يف الشأن الليبي هروب من مواجهة 

354. “مخاوف من استخدام قانون مكافحة اإلرهاب يف اإلمارات الستهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان،” شبكة أيفكس، 17 ديسمرب 2014 
>https://www.ifex.org/united_arab_emirates/2014/12/17/rebels_kidnap_kurdish_journalists/ar<

 Rajiv Chandrasekeran, ”In the UAE the United States has a quiet, potent ally nicknamed Little Sparta,“ 9 November 2014 >http://goo.gl/jFQANN`< .355
>http://www.ahram.org.eg/NewsQ/346925.aspx< 2014 356. محمد حسن، “سهام الحق مناورات مرصية إماراتية بالذخرية الحية،” صحيفة األهرام، 12 ديسمرب

357. “وزارة الدفاع األمريكية: نعتقد أن مرص واإلمارات شنتا غارات جوية داخل ليبيا يف األيام األخرية،” يس أن أن العربية، 27 أغسطس 2014 
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/26/usa-uae-libya-egypt<

>http://goo.gl/geZiwi< 2015 358. “مسؤولون أمريكيون: اإلمارات قصفت مليشيات يف ليبيا انطالقاً من مرص،” صحيفة الحياة، 16 أبريل
”Islamic State crisis: UAE resumes air strikes,“ BBC, 10 February 2015 >www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-31370842< .359

https://www.ifex.org/united_arab_emirates/2014/12/17/rebels_kidnap_kurdish_journalists/ar
http://goo.gl/jFQANN
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/346925.aspx
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/26/usa-uae-libya-egypt
http://goo.gl/geZiwi
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-31370842
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نتائج االنتخابات والرشعية التي أفرزتها، ورغبة األغلبية يف ليبيا يف االستقرار واألمن.”357 وتكررت هذه االتهامات 

358 أما بالنسبة إىل نشاط اإلمارات العسكري يف سوريا، فقد أعلنت الحكومة يف 
مرة أخرى يف فرباير 2015. 

فرباير 2015 أنها استأنفت هجامتها الجوية ضد مواقع تابعة لتنظيم داعش بعدما أوقفتها إثر اختطاف الطيار 

العسكري األردين معاذ الكساسبة وقتله.359

ويف اليمن، كانت اإلمارات أحد أبرز املشاركني يف عملية “عاصفة الحزم.” ويف هذا السياق، شهدت العالقات 

اإلماراتية – الباكستانية توتراً عىل خلفية تصويت الربملان الباكستاين عىل رفض مشاركة إسالم أباد يف العملية، 

فعلق وزير الشؤون الخارجية اإلمارايت أنور قرقاش عىل تويرت بأن “باكستان مطالبة مبوقف واضح لصالح عالقتها 

االسرتاتيجية مع دول املجلس. املواقف املتناقضة وامللتبسة يف هذا األمر املصريي تكلفتها عالية.” وجاء الرد 

الباكستاين عىل لسان وزير الداخلية شودري نصار عيل خان الذي رصح بـ “أننا ال نرضخ للتهديدات.”360

عىل الصعيد الخليجي، أدت “عاصفة الحزم” إىل تراجع التوتر الذي شاب العالقات اإلماراتية - القطرية بعدما 

سحبت اإلمارات واململكة العربية السعودية والبحرين سفرائها من الدوحة. وما لبث أن زار وىل عهد أبو ظبي 

محمد بن زايد آل نهيان قطر يف أول زيارة رفيعة املستوى منذ القطيعة الدبلوماسية.361

ويف ديسمرب 2014، قدمت سفارة اإلمارات يف دولة الكويت شكوى رسمية إىل وزارة الخارجية إثر ترصيح نائب 

مجلس األمة األسبق مبارك الدويلة بأن “املوقف العدايئ من اإلمارات ضد اإلخوان املسلمني واإلسالم السني بالذات 

خلفه شخص واحد هو محمد بن زايد آل نهيان.” واستدعت النيابة العامة الكويتية النائب السابق وأفرجت عنه 

بكفالة مالية.362 ويف مارس 2015، أحالت اإلمارات الدويلة إىل املحكمة االتحادية العليا، وأعلن النائب العام 

اإلمارايت أن “الدويلة اّدعى كذباً فـي حديث له أذيع عىل قناة املجلس الكويتية معاداة الدولة ملذهب اإلسالم 

السني وفرض هذا التوجه عىل سلطاتها.”363

360. “باكستان لإلمارات: نحن ال نرضخ للتهديدات،” يس أن أن العربية، 12 أبريل 2015 
>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/04/150412_pakistan_uae_saudi_yemen<

>http://goo.gl/GfkN8y< 2014 361. “ويل عهد أبو ظبي يزور الدوحة لرتسيخ اتفاق املصالحة مع قطر،” روسيا اليوم، 28 نوفمرب
>http://mobashernews.net/news/53773< 2014 362. “اإلفراج عن مبارك الدويلة بكفالة مالية،” صحيفة مبارش، 31 ديسمرب

363. “إحالة املتهم مبارك الدويلة إىل املحكمة االتحادية العليا،” صحيفة بيان اإلماراتية، 9 مارس 2015
>http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2015-03-09-1.2328415<

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/04/150412_pakistan_uae_saudi_yemen
http://goo.gl/GfkN8y
http://mobashernews.net/news/53773
http://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2015-03-09-1.2328415
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خاتمة

وهكذا، تواصل اإلمارات سياسة خارجية نشطة، قد تتعارض مع حلفائها داخل منظومة مجلس التعاون، كام حصل 

مع قطر، وخارجها كام هي الحال مع باكستان. الخالصة أن اإلمارات أصبحت ذات دور فاعل ومؤثر يف الوطن 

العريب بشكل يحايك مصالح الدولة والقامئني عليها. أما داخلياً، فيبدو أن جميع املؤرشات، يف املستقبل املنظور، تدل 

عىل استمرارية السياسة األمنية ومواجهة املعارضة السياسية.



3. الخلل اإلقتصادي
مقدمة  3.1  

االستدامة االقتصادية في دول مجلس التعاون   3.2  
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4. الخلل االقتصادي

 3.1 مقدمة
يتمثل الخلل االقتصادي يف دول مجلس التعاون يف: “االعتامد 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 ارتفاع 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 هي الحال يف االقتصاد 

اإلنتاجي.” هكذا تم تعريف الخلل اإلنتاجي - االقتصادي يف النسخة األوىل من هذا اإلصدار، وال يزال هذا الخلل 

السمة الطاغية عىل اقتصاديات دول املجلس.246 

فبعد ثلثي قرن من إنتاج النفط، مل تنجح دول مجلس التعاون سوى يف تعميق االعتامد عليه، وإستمر التعامل مع 

املالية العامة للدولة كام لو أن فرتات رواج سوق النفط دامئة. وعىل الرغم من أن طفرات نفطية سابقة تلتها فرتات 

ركود، ال يبدو أن دول املجلس قد حصنت نفسها ملواجهة تقلبات أسعار النفط خالل السنوات الخمسني املاضية، وهو 

ما تكرر بعد تعرض سوق النفط العاملي لهزة قوية يف النصف األخري من العام 2014، زعزعت الكثري من االعتقادات 

واملسلاّمت التي كانت حوله، وهوت بسعر الربميل ليفقد حوايل %60 من قيمته يف نهاية عام 2014. 

364. “ الخلل االقتصادي،” يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت و املتحول  )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 92 
>https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf<
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أوبك: المصدر

سعر برميل النفط واجه تقلبات عديدة خالل الخمسين سنة الماضية 

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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ومل تستفد دول املجلس من جميع الطفرات النفطية السابقة لتقليل االعتامدية عىل هذا املصدر الناضب. فلم 

تتنبَّ سياسات نفطية تستخدم اإليرادات النفطية يف تنويع مصادر الدخل وبناء تنمية مستدامة. بل عىل العكس 

متاماً، تزايد االعتامد يف جميع دول املجلس من دون استثناء عىل اإليرادات النفطية يف ميزانياتها. وبعد أن كان سعر 

برميل النفط املطلوب ملعادلة ميزانيات أغلب دول املجلس ال يتعدى 20 دوالراً أمريكياً يف مطلع القرن الحايل، 

قارب السعر املطلوب ملعادلة امليزانيات يف عام 2015/2014 الـ 100 دوالر أمرييك، بل وتخطاها يف البحرين:

هكذا أصبحت ميزانيات بعض دول املجلس تعتمد عىل اإليرادات النفطية بنسبة تفوق %90، واستمرت يف الرتكيز 

عىل توزيعها وإنفاقها يف مرصوفات جارية يصعب خفضها بعد ذلك:

دوالر في بعض دول المجلس100البرميل المطلوب لمعادلة الميزانية تخطى سعر 

صندوق النقد الدولي: المصدر
8مع افتراض عجز حوالي 2015/2016دوالر في ميزانية 45لى حوالي إ2015/2014دوالر للبرميل في ميزانية 75تم خفض سعر التعادل للكويت من *

مليار دينار كويتي 

90

125

99

عمان الكويت* 

45

80

السعودية قطراإلمارات

65

البحرين

برميل النفط المطلوب لمعادلة الميزانيةسعر : 3.2الرسم البياني 
2014دوالر امريكي، 

44%

17%
8% 14%

36%

86%

الكويت اإلمارات

93%

64%

البحرين السعودية

83% 89.5

قطر

10.5%

عمان

56%

إاليرادات العامة : 3.3الرسم البياني 
2013

2014التعاونصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنوك المركزية لدول مجلس : المصدر

عوائد النفط والغاز
نفطيةغيرعوائد

إجمالي
2013الدخل 

(دوالرمليار )
127301291057.995.2

وشبه مطلق على عوائد النفط في ميزانياتهاكبير دول الخليج تعتمد بشكل 
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وبعد أن كان متوسط أسعار النفط نحو 7. 105 دوالر أمرييك عام 2011، ونحو 6. 108 دوالر أمرييك يف 

2012، ونحو 5. 104 دوالر أمرييك يف 2013، بدأت األسعار باالنخفاض بشكل حاد يف نوفمرب 2014 حتى 

وصلت إىل 48 دوالراً للربميل يف نهاية مارس 2015. يوضح الجدول التايل الفرق بني اإليرادات النفطية خالل 

عامي 2013 و2015 يف حال كان متوسط سعر برميل النفط 55 دوالراً يف 2015، إذ سيؤثر ذلك بشكل جذري 

عىل إيرادات دول املجلس، حيث ستتقلّص معظمها إىل ما يقارب النصف من إيراداتها النفطية السابقة وهذه 

التقلبات املستمرة يف أسواق النفط، تحثنا عىل التساؤل حول مدى استدامة الوضع االقتصادي العام القائم يف دول 

مجلس التعاون.
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2015دوالر للبرميل في عام 55تم افتراض سعر *ا
الحسابات الختامية لكل دولة و حسابات المؤلف: لمصدر

من المتوقع ان يؤدي هبوط أسعار النفط إلى انخفاض كبير في االيرادات النفطية لدول المجلس
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3.1 االستدامة في دول مجلس التعاون356  
محمد الدوسري

من األوجه الخلل املزمنة التي تعصف بدول مجلس التعاون وتتفاقم آثارها يوماً بعد آخر هام الخلل االقتصادي 

والخلل السكاين، اللذان يدفعان إىل طرح تساؤالت جّدية حول مستقبل دول مجلس التعاون يف ظل تفاقمهام املتواصل. 

تهدف هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال واحد ومحدد: إذا تواصل النمو الذي شهدته دول املجلس يف العقود املاضية 

عىل الوترية نفسها، هل سيكون الوضع االقتصادي والسكاين لدول مجلس التعاون مستداماً؟ وبالتحديد، هل باإلمكان 

استدامة نفس معدالت النمو التي شهدتها دول املجلس يف نفقات امليزانيات العامة، ومعدالت استهالك النفط محلياً، 

والزيادة يف عدد السكان، والزيادة يف امللتحقني بسوق العمل عىل مدى األعوام الخمسة والعرشين املاضية؟

اعتمدنا منهجية بسيطة وواضحة لإلجابة عن هذا السؤال: قمنا باحتساب معدالت النمو السنوية بني األعوام 

1990 و 2014 يف نفقات امليزانية العامة، واستهالك النفط محلياً، وعدد السكان، وعدد امللتحقني بسوق العمل، 

وافرتضنا بقاء معدالت النمو نفسها لتقييم الوضع املستقبيل يف 2030. وإذا أمعنا النظر يف معدالت النمو يف 

هذه العوامل املختلفة خالل السنوات 1990-2013، سنالحظ مرور دول املجلس يف مسارين مختلفني خالل 

هذه الحقبة: األول هو املسار املنخفض، ويتميز مبعدالت منو منخفضة يف اإلنفاق كام يف األعوام 2001-1990، 

التي تعترب سنوات كساد يف االقتصاد وأسعار النفط. يتمثّل املسار الثاين يف النمو املرتفع وغري املسبوق يف اإلنفاق 

العام بني 2002 و2014، والتي تعترب سنوات طفرة يف أسعار النفط وُسّجلت خاللها معدالت منو مرتفعة يف دول 

مجلس التعاون. أما املسار الثالث فهو السيناريو املعتدل الذي يفرتض متوسط معدالت النمو ما بني املسارين 

السابقني. والسؤال هو: هل واقع الحال يف دول مجلس التعاون مستدام إىل عام 2030 يف أي من السيناريوهات 

السابقة؟ سرنكز يف شكل أسايس عىل سيناريو التسعينيات يف اإلنفاق العام، وهو سيناريو النمو املنخفض. وإذا كان 

الجواب ألسئلتنا هو “ال” حتى يف حالة السيناريو املنخفض فهذا يقرع جرس إنذار حقيقي بأن منط اإلنتاج والنمو 

الذي اعتمدت عليه دول املجلس عىل مدى العقود املاضية غري قابل لالستمرار، وعىل متخذي القرار والشعوب 

تدارك األمر رسيعاً قبل أن يزداد الوضع تأزماً.

365. هذه الورقة هي فكرة مستوحاة من ورقة األستاذ جاسم السعدون “سوق العمل يف الكويت،” )ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطني للخريجني يف جمعية الخريجني يف الكويت بتاريخ أبريل 
2014، وتم تطبيق طريقة مامثلة عىل باقي دول مجلس التعاون. 
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أواًل: النفط واالستدامة

بدءاً من عام 2002، وعىل مدى اثنتي عرشة سنة مالية، اعتمدت دول مجلس التعاون سياسات توسعية يف اإلنفاق 

العام، وأدت الطفرة النفطية الثالثة إىل زيادة مطردة يف عائدات النفط التي تم توريدها إىل امليزانية العامة للبلدان 

الستة، من 1. 91 مليار دوالر عام 2002 إىل 627 مليار دوالر عام 2012، كام زادت معها النفقات العامة أكرث من 

366 وقد أدى االنخفاض 
أربعة أضعاف، من حوايل 95 مليار دوالر عام 2002 إىل حوايل 403 مليارات عام 2013. 

الرسيع يف أسعار النفط مطلع عام 2015 إىل ما دون الخمسني دوالراً للربميل إىل التساؤل عن املستقبل يف حال 

تكرر سيناريو الثامنينات والتسعينات، حني تعرضت دول املجلس إىل ركود اقتصادي نتيجة تراجع أسعار النفط الذي 

تيل الطفرة النفطية يف فرتة السبعينات. وال يزال سوق النفط العاملي مصدراً رئيسياً لإليرادات العامة، يف مقابل تزايد 

النفقات العامة التي تعتمد يف شكل أسايس ومطلق عىل اإليرادات النفطية.

املالحظ من الرسم البياين السابق ارتباط اإلنفاق العام يف دول املجلس بارتفاع أسعار النفط، ومواجهة دول املجلس 

عجوزات يف ميزانياتها فور هبوط األسعار. ونتيجة الرتفاع أسعار النفط يف العقد األول من األلفية الثالثة، كّونت 

دول املجلس فوائض مالية خالل تلك الفرتة القصرية عىل الرغم من التصاعد املطرد يف النفقات. وتم استثامر أغلب 

هذه الفوائض يف صناديق الدول السيادية. ويشري الرسامن البيانيان التاليان إىل طبقة الشحوم التي بنتها دول 

مجلس التعاون الخليجي خالل الطفرة النفطية الثالثة، فيوضح الرسم البياين الرقم 3.6 حجم الصناديق السيادية 

يف دول املجلس الست، فيام يوضح الرسم البياين 3.7 املدة الزمنية التي تغطيها الفوائض النفطية لإلنفاق عند 

مليار دوالر
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الحسابات الختامية لكل دولة : المصدر
ال يشمل الرقم ايرادات و نفقات االمارات* 

العامةالنفقاتاجمالي
العامةاإليرادات

على مدى السنوات العشر الماضيةالعامة في دول الخليج بشكل سريع النفقات فعت ترا

366. املصدر: الحسابات الختامية لكل دولة. يجب التنويه أن هذا الرقم ال يشمل نفقات دولة اإلمارات.
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عدد سنوات االنفاق التي يمكن ان تغطيها الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون: 3.7الرسم البياني 
2014

في حالة عدم وجود مصدر ايرادات آخر قليلةنفاقات لسنواتالصناديق السيادية االتغطي 

2014–ووكالة موديز و الشال  (IIF)و معهد التمويل الدولي (IMF)البيانات الحكومية و صندوق النقد الدولي: المصدر
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حجم الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون: 3.6الرسم البياني 
2014

بشكل كبيرتفاوت أحجام الصناديق السيادية في دول مجلس التعاونت

2014–، و الشال  (SWFI)معهد الصناديق السيادية : المصدر

مستوياته الحالية يف حال انقطعت إيرادات النفط كلياً واضطرت دول املجلس إىل متويل ميزانياتها عن طريق 

الصناديق السيادية.

368                     367

سندرك من خالل الرسمني البيانيني السابقني مدى قدرة الصناديق السيادية الخليجية عىل إنقاذ الدولة من األزمة 

يف حال هبطت أسعار النفط. وإذا افرتضنا استمرار هبوط األسعار إىل ما دون األربعني دوالر، فإن طبقة الشحوم 

ستغطي نصف امليزانية، أي أن هذه الصناديق ستتمكن من االستمرار يف تغطية النفقات يف ضعف الفرتة املوضحة 

يف الرسم البياين 3.4 )الكويت 13 سنة، اإلمارات 8 سنوات، قطر 8 سنوات، السعودية 6 سنوات، عامن 3 

سنوات، البحرين سنة ونصف(، مام يؤكد أن إمكانية االعتامد عىل الفوائض املالية السابقة أمر غري مستدام. 

بل إن الوضع أكرث تعقيداً مام سبق، إذ تم االفرتاض أعاله بأن النفقات لن تزداد. ولكن من املعروف أن أغلب 

النفقات يف ميزانيات دول مجلس التعاون تتوجه إىل املرصوفات الجارية كاألجور التي يصعب تخفيضها، بل إنها 

عادة ما ترتفع سنوياً. ويوضح الجدول التايل رقم 3.1 معدل منو اإلنفاق العام لكل دولة خالل سنوات ما قبل 

الطفرة وهي فرتة التسعينيات، وسنوات ما بعد الطفرة أي بعد عام 2002. واملالحظ أنه يف جميع دول املجلس، 

بال استثناء، تضاعفت نسبة منو النفقات أكرث من ثالثة أضعاف عام كانت عليه قبل الطفرة النفطية. 

جدول رقم 3.1: معدل النسبة السنوية لنمو النفقات في دول المجلس قبل الطفرة النفطية وبعدها
عمانالكويتالسعوديةالبحرينقطرالفترة

2000-19905.2%3.5%3.4%3.1%3.7%
2013-200323%18%14.5%12.6%16.5%
%10.9%7%7.5%13%13.3المتوسط

367. جاسم السعدون، “سوق العمل يف الكويت،” ورقة مقدمة للمؤمتر الوطني للخريجني يف جمعية الخريجني الكويتية بتاريخ أبريل 2014.
368. املصدر نفسه.
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يدفعنا معدل منو النفقات لكل دولة إىل التساؤل حول مدى استدامه النمو يف اإلنفاق العام. وليك تكون التقديرات 

متحفظة أخذنا يف االعتبار السيناريو املنخفض، وهو سيناريو التسعينيات لكل دولة واألكرث تحفظاً يف حساب 

معدل منو اإلنفاق العام. وستكون النتيجة كام هو موضح يف الرسم البياين.

سيالحظ املتأمل يف الرسم البياين السابق تضاعف اإلنفاق العام خالل الفرتة 2002 – 2030. ويف حال تبني نسبة 

منو اإلنفاق املنخفضة يف فرتة التسعينات، سيتضاعف اإلنفاق العام أيضاً إىل ثالثة أضعاف يف الكويت، والضعف 

تقريباً يف قطر والسعودية وعامن والبحرين بحلول عام 2030.

وفيام تعتمد دول املجلس اعتامداً كلياً عىل إيرادات النفط يف بناء ميزانياتها، ومع تخطي سعر الربميل املطلوب 

ملعادلة امليزانية يف بعض دول املجلس حاجز املئة دوالر أمرييك، بات من الرضوري معرفة مستقبل أسعار التعادل 

املطلوبة مع النمو املتسارع يف اإلنفاق العام. ويف حال افرتضنا سيناريو التسعينيات املنخفض يف منو النفقات، 

سيبنّي الجدول 3.2 سعر التعادل املطلوب ملعادلة امليزانيات لكل دولة يف حال تم االعتامد املطلق عىل إيرادات 

النفط. وقد تم إفرتاض بقاء االستهالك املحيل للنفط كام هو، وهذا طبعاً إفرتاض متحفظ جداً وغري واقعي، حيث 

أن االستهالك املحيل للنفط ما انفك يزداد سنوياً. ومام يتبني هو أنه حتى تحت هذا االفرتاض املتحفظ، فإن األسعار 

املطلوبة يف أسواق النفط عالية جداً وتفوق أية أسعار تم تسجيلها يف السوق عىل مدى تاريخه، مام يشري إىل 

استحالة تواصل ارتفاع االنفاقات عىل هذا املنوال دون حصول عجز ضخم يف امليزانيات.
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2002

2020
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2030–2020ألعوام نمو األنفاق العام و توقع نمو النفقات: 3.8الرسم البياني 

الحسابات الختامية لكل دولة و حسابات المؤلف: المصدر
تم اعتبار متوسط النمو النفقات في حقبة التسعينات *

في ظل السيناريو المنخفض2030ضاعف النفقات في جميع دول الخليج في ستت
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جدول رقم 3.2: سعر البرميل المطلوب لمعادلة الميزانية في األعوام 2020 و 2030 مع اعتبار السيناريو المنخفض لنمو النفقات
سعر التعادلتكلفة إنتاج برميل النفطحجم التصديرحجم االستهالكالمصروفاتالدولة

دوالر أمريكيدوالر أمريكي للبرميلمليون برميلمليون برميلمليار دوالر أمريكيالسنة المالية
نسبة نمو 3.5%البحرين
2020110.0460.1810178
2030160.0460.1812260
نسبة نمو 3.4%السعودية
20203722.97.79141
20305072.97.711191
نسبة نمو 3.1%الكويت
2020890.452.48110
20301200.452.410149
نسبة نمو 3.7 %عمان
202047.10.140.8311165
203067.80.140.8313235
نسبة نمو 5.24%قطر

202081.50.21.86128
2030135.90.21.88210
المصدر: حسابات المؤلف

*تم حساب حجم التصدير واالستهالك من موقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية )EIA( وحجم التصدير للبحرين من خالل حساب حجم اإليرادات النفطية لعام 2012
*تم إيجاد فروقات بين حجم صادرات الكويت والسعودية النفطية لدى أوبك وإدارة معلومات الطاقة األمريكية، وتم اعتبار المصدر الثاني لقربه من اإليرادات النفطية في ميزانية الدولتين.

*يفترض هذا السيناريو بقاء اإلنتاج واالستهالك المحلي للنفط في 2020 و2030 وسعر صرف الدوالر على ما هو عليه في عام 2013

االستهالك المحلي للنفط

كام ذكرنا سابقاً، لقد قمنا يف الحسابات السابقة بافرتاض ثبات كمية االستهالك املحيل للنفط. وهذا افرتاض غري 

منطقي، إذ أن االستهالك املحيل للنفط يتزايد بشكل مطرد، بل وتعد دول املجلس من أكرث دول العامل استهالكاً 

للنفط للفرد. وقد تضاعف معدل االستهالك املحيل يف األعوام الثالثة عرش األخرية، و حتى عام 2015، يف كل 

دول مجلس التعاون باستثناء الكويت. وتعد السعودية، بحسب وكالة الطاقة الدولية، أكرب دولة مستهلكة للنفط 

يف الرشق األوسط، وقد تزايد االستهالك املحيل مع الوفرة االقتصادية نتيجة للطفرة النفطية األخرية، وأصبحت 

السعودية يف الرتتيب الـ 12 عاملياً بني أكرث الدول استهالكاً للبرتول،369 وزادت نسبة استهالكها حوايل %5.2 سنوياً 

لألعوام 2002- 2013 لتصل إىل 2.9 مليون برميل يومياً، أي ضعف االستهالك اليومي عام 2000، وبكمية 

تساوي استهالك دولة أملانيا للنفط )والتي يتعدى عدد سكانها أكرث من ثالث مرات سكان السعودية( أو إنتاج دولة 

نفطية كالكويت.

”Saudi Arabia overview“, EIA, 10 September  2014 >http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=sa<.369

http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=sa
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يف ضوء معدالت النمو السكاين وخطط التنمية والتوسع الصناعي، سيكون منو الطلب عىل الطاقة بشكل عام، وعىل 

االستهالك املحيل للنفط، مرتفعاً يف جميع القطاعات ما مل تبادر الحكومات بالتدخل عرب خطط اسرتاتيجية. ولهذا، 

سيكون التنبؤ مبعدالت االستهالك صعباً. ولكن يبدو استمرار ارتفاع نسبة االستهالك املحيل للنفط يف السنوات 

املقبلة شبه مؤكد ما مل تتغري االسرتاتيجيات بشكل جذري. ويف حال احتساب نسبة منو االستهالك املحيل للسنوات 

االثنتي عرشة األخرية، سينتهي املطاف بدول املجلس إىل استهالك نسبة كبرية من إنتاجها يف حلول عام 2030. 

وإذا افرتضنا استمرار االرتفاع يف االستهالك املحيل للنفط مبعدل النمو يف االستهالك املحيل خالل حقبة التسعينات، 

وهو معدل منو مرتفع نسبياً ولكنه أقل من بداية األلفية الثالثة، سيوضح الرسامن البيانيان التاليان نسبة االستهالك 

املتوقعة لألعوام 2020 - 2030 مقابل نسبة الصادرات إذا إفرتضنا بقاء اإلنتاج كام هو عليه يف 2013. 
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اإلماراتالبحرينالسعوديةعمانقطرالكويت

2013و 2002نسبة االستهالك المحلي للنفط  لألعوام : 3.9الرسم البياني 

2013
2002

(EIA) إدارة معلومات الطاقة االمريكية : المصدر

بشكل ملحوظ على مدى العقد األخيرتزايد االستهالك المحلي للنفط 

جدول رقم 3.3: نسبة النمو السنوية في االستهالك المحلي للنفط خالل الفترة 2013-1992
اإلماراتالكويتالسعوديةالبحرينقطرعمانالفترة

2002-19923.8%7.2%2.9%3.2%*3.7%2.5%
2013-20029.3%12.2%5.2%5.2%4.8%4.4%

 نسبة نمو االستهالك المحلي المبينة في الكويت هي للسنوات 1985-1995، وذلك نظراً إلى نسبة النمو العالية بعد الغزو في الفترة التي استعملت لباقي الدول.
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الكويت

2030االستهالك المحلي للنفط المتوقع مقابل الصادرات عام : 3.11الرسم البياني 

الصادرات
اإلستهالك

حسابات المؤلف : المصدر
تم اعتبار نسبة نمو االستهالك المحلي للنفط في حقبة التسعينات  * 

2030توقع وصول االستهالك المحلي للنفط في جميع دول الخليج لنسبة تقارب الصادرات في 

1,716
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ألف برميل

2020االستهالك المحلي للنفط المتوقع مقابل الصادرات عام : 3.10الرسم البياني 

االستهالك
الصادرات

حسابات المؤلف: المصدر
تم اعتبار نسبة نمو االستهالك المحلي للنفط في حقبة التسعينات  * 

خفضحتى في ظل السيناريو المنوقع تزايد االستهالك المحلي للنفط في جميع دول الخليجمن المت

ويف كال الحالتني، فإن معدالت اإلستهالك املتوقعة مقلقة وال تدل عىل امكانية استدامة الوضع الحايل من النمو يف 

اإلستهالك.

 

ثانيًا: الخلل السكاني وسوق العمل

يعترب الخلل السكاين يف دول مجلس التعاون ظاهرة فريدة من نوعها يف العامل، إذ تتجاوز نسبة السكان غري 

املواطنني نسبة املواطنني يف أربع من دول املجلس. وبلغ إجاميل سكان دول املجلس عام 2013 نحو 49.3 

مليون نسمة بحسب اإلحصائيات الرسمية،370 وسّجل منواً بنسبة %4 سنوياً خالل األعوام 2000 - 2012، وهي 

370. “التطورات السياسية يف اململكة العربية السعودية،” يف عمر الشهايب )محرر(، الثابت و املتحول 2014: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي و ترابط املال و 
السلطة)الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 88 

>https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1458&Itemid=427<

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1458&Itemid=427
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بني األعىل عاملياً، خصوصاً إذا ما قورنت بدولة كالواليات املتحدة تعترب نسبة النمو السكاين فيها )%0.8(مرتفعة 

باملقارنة مع الدول املتقدمة صناعياً. ويعود النمو السكاين املطرد يف دول مجلس التعاون، أساساً، إىل تدفق العاملة 

األجنبية. فقد بلغ معدل نسبة منو السكان الوافدين خالل 37 سنة ) 1975- 2012( إىل %6.5 مقابل 3.2% 

للمواطنني. وتفاوتت نسب الزيادة خالل فرتات الركود والطفرات االقتصادية،371 إذ بلغت نسبة منو السكان 

الوافدين يف الفرتة 1985 – 2000 حوايل %3.26 مقابل %3.74 للمواطنني بسبب الركود االقتصادي.  بينام 

زادت نسبة منو السكان الوافدين يف فرتة الطفرة النفطية الثالثة إىل حوايل ضعفي ما كانت عليه يف الفرتة السابقة، 

لتصل بني األعوام 2000 و2012 إىل حوايل %6.7 مقابل %2 للمواطنني. يوضح الجدول الرقم 4 تفاوت نسب 

زيادة السكان غري املواطنني خالل السنوات العرشين املاضية:

السؤال هو: إىل أين ستميض األمور يف حال استمرت الحال كام هي عليه اآلن يف األعوام العرشين املقبلة؟ يوضح 

الرسم البياين 3.12 تعداد مواطني املجلس بالنسبة إىل الوافدين للفرتة 1975-2012، من ثم نتنبأ بعدد 

املواطنني يف 2020 - 2030، ولذلك سيتم اعتامد متوسط النمو السكاين خالل السنوات الثالث والعرشين املاضية 

)1990-2013( لكل دولة، ويوضح الرسم البياين 3.12 نسبة املواطنني مقابل غري املواطنني بني 2020 و 2030.

371. أجهزة اإلحصاء الرسمية.

2030-1975تعداد السكان في دول مجلس التعاون : 3.12الرسم البياني 

أجهزة االحصاء الحكومية و حسابات المؤلف: المصدر
، و هو السيناريو المتوسط للنمو السكاني في كل دولة 2012-1990تم اعتبار متوسط النمو السكاني لكل دولة خالل االعوام * 
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ان استمرت نفس معدالت النمو الحالية2030من السكان في عام % 60يشكل الوافدون س

جدول رقم 3.4: نسبة نمو السكان غير المواطنين في دول المجلس قبل الطفرة النفطية وبعدها
اإلمارات**عمانقطر*البحرينالسعوديةالكويتالفترة

2002- 19923.3%2.1%4.1%3.3%0.4%6.3%
2012-20025.3%5.3%7.7%12.3%11.6%11.1%

%7.7%6%7.2%5.9%3.5%4.4المتوسط
* تم اعتبار نسبة نمو غير المواطنين خالل 1986-1997 في قطر لفترة ما قبل الطفرة ونسبة النمو بين 2004-2014 بعد الطفرة

** تم اعتبار نسبة نمو غير المواطنين خالل 1985-1995 في اإلمارات لفترة ما قبل الطفرة ونسبة النمو بين 2005-2014 بعد الطفرة
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جدول رقم 3.5: النسبة السنوية المفترضة لمعدل نمو السكان في السنوات 2030-2012
نسبة النمو 2030-2012

%2.6المواطنين
%5.5الوافدين

*تم اعتبار متوسط معدل النمو بين 1990-2012 عند احتساب سيناريو النمو السكاني من 2012 الى 2030

372. “انخفاض معدل الخصوبة لدى املواطنني من 4.4% إىل %2.3،” اإلمارات اليوم، 28 ديسمرب 2011 
>http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2011-12-18-1.445961<

أما بالنسبة للمعلومات حول الواليات املتحدة، أنظر: 
Populaton growth )annual%(, World Bank >http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW<

وإىل وقت قريب، كانت دول املجلس تتميز بارتفاع معدل الخصوبة. فقد كانت نسبة منو املواطنني خالل السنوات 

1975-1985 حوايل %3.2، وتراجعت يف بداية األلفية الثالثة 2000-2012 إىل %2 نتيجة التحرض والتأخر يف 

الزواج وتغري النظرة حيال حجم األرسة لدى أغلبية األزواج.372 

وتتفاوت نسب زيادة السكان بني دول مجلس التعاون. فشهدت اإلمارات الزيادة األكرب يف عدد السكان حتى يف 

سنوات ما قبل الطفرة، بينام كانت عامن تسّجل أقل نسبة زيادة يف فرتة التسعينات بنسبة %1.44 إلجاميل السكان 

و% 0.4 للسكان غري املواطنني. من هنا، تم اعتبار متوسط النمو للسكان يف كل دولة لتوقع عدد السكان لألعوام 

2020 و 2030، وهو سيناريو قد يكون مرتفعاً من ناحية نسبة النمو املتوقع للمواطنني. ورغم ذلك، يتوقع هذا 

السيناريو أن يشّكل السكان غري املواطنني األغلبية يف خمس من دول املجلس بحلول عام 2030، وأن يشكلوا الغالبية 

إذا ما أخذنا مجموع سكان دول املجلس مجتمعة. وهذا النمو املطرد يف السكان يثري التساؤالت حول مدى استدامة 

توفري الخدمات األساسية من مياه وطاقة وغذاء وصحة وتعليم يف مجتمعات تتعامل مع ضغط هائل يف الفرتة الحالية. 

جدول رقم 3.6: سيناريو تعداد السكان المواطنين مقابل غير المواطنين في 2020 و2030 
20202030

مليون نسمةمليون نسمةعمان
2.53.0%2السكان العمانيون

2.54.4%5.9السكان غير العمانيين
5.07.4%4إجمالي السكان

اإلمارات
1.21.6%2.6السكان اإلماراتيون

13.227%7.7السكان غير اإلماراتيين
14.428.6%7.1إجمالي السكان

البحرين
0.70.9%2.5السكان البحرينيين

11.8%5.9السكان غير البحرينيين
1.72.7%4.7إجمالي السكان

الكويت
1.52%2.6السكان الكويتيون

3.55.2%4.4السكان غير الكويتيين
57.2%3.7إجمالي السكان

السعودية
24.130.8%2.5السكان السعوديون

12.317.4%3.5السكان غير السعوديين
36.448.2%2.9إجمالي السكان

قطر
0.30.4%2.7السكان القطريون

2.95.8%7.2السكان غير القطريين
3.26.2%6.8إجمالي السكان

*تم افتراض السنياريو المتوسط لنسبة زيادة الوافدين والمنخفض للمواطنين.

فرضية نسبة نمو السكان )2015-2030(
المئوية النسبة   

http://www.emaratalyoum.com/local-section/health/2011-12-18-1.445961
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW 
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سوق العمل

تتصف دول مجلس التعاون بفجوة يف سوق العمل، حيث تسيطر العاملة األجنبية عىل وظائف القطاع الخاص 

بينام يوظّف القطاع الحكومي أغلب املواطنني. وبلغت نسبة العاملة الوطنية %31 من إجاميل العاملة عام 

2012، ووصلت نسبة منو العاملة األجنبية خالل الفرتة 1975 – 2012 إىل %6.9 مقابل %3.4 للعاملة 

الوطنية. وتراجعت نسبة منو العاملة الوطنية يف الفرتة 1985 - 2000 إىل %4.3 مقابل %3.3 للعاملة األجنبية 

بسبب الركود االقتصادي يف ذلك الوقت. ويوضح الرسم البياين توقعات لنمو القادمني إىل سوق العمل خالل 

السنوات الـ 15 سنة املقبلة. وإذا ما افرتضنا متوسط النمو نفسه كام يف فرتة 1975 - 2012، فإن عددهم 

سيتضاعف، إذ يتوقع دخول أكرث من 12 مليون مواطن خليجي إىل سوق العمل يف 2030 .373 وهذه األرقام تبني 

أن هناك حاجة لخلق أكرث وظائف ملواطنني تفوق يف عددها مجموع الوظائف الحالية التي يعمل فيها مواطنون، 

ومبا أن الغالبية الساحقة من املواطنني يعملون حالياً يف القطاع العام املتشبع ويعزفون عن القطاع الخاص ذو 

الزيادة املطردة يف الوظائف التي تذهب غالبيتها الساحقة إىل الوافدين، فهذا يخلق تساؤالت رئيسية حول إمكانية 

امتصاص هذه األعداد يف سوق العمل.

2030-1975العمالة الوطنية واألجنبية في دول مجلس التعاون  : 3.13الرسم البياني 

أجهزة اإلحصاء الحكومية و حسابات المؤلف: المصدر
و هو السيناريو المتوسط لنمو العمالة في كل دولة 2012-1990تم اعتبار متوسط نمو العمالة لكل دولة خالل االعوام * 
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20302020201220001995198519801975

الوافدين
المواطنين

2030بحلول عام تضاعف الداخلين لسوق العمل من المواطنين سي

جدول رقم 3.7: النسبة السنوية المفترضة لمعدل نمو العمالة في السنوات 2030-2012

%3.4العمالة الوطنية
%4.0العمالة الوافدة

*تم اعتبار متوسط نمو العمالة لكل دولة خالل األعوام 1990-2012 وهو السيناريو المتوسط لنمو العمالة

نسبة النمو للسنوات 2030-2012

373. عادة ما يقوم الدميغرافيون بالتنبؤ بنسبة دخول العاملة الوطنية بناء عىل التوزيع العمري للمواطنني، خصوصا من هم دون الخمسة عرش عاما. وقد كانت نسبة الخصوبة للمواطنني قبل عرش 
سنوات أكرث منها اليوم، من هنا نجد أن نسبة كبرية من املواطنني أقل من 15 سنة، لذا من املتوقع ارتفاع نسبة الداخلني إىل سوق العمل من املواطنني يف السنوات العرش املقبلة، ولهذا يعترب 

السيناريو الذي وضعناه متحفظا جدا ومن املتوقع أن تكون نسبة النمو يف سوق العمل اعىل من األرقام املبينة يف هذا السيناريو املبسط.
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خاتمة:

يبدو جلياً أن بقاء الحال عىل هي عليه من املحال، وأن منط النمو السابق يف دول مجلس التعاون غري قابل عىل 

االستمرار. فحتى وإن اعتمدنا سيناريوهات منخفضة النمو، بناءاً عىل سنوات الركود يف التسعينات، فسنجد أن 

تزايد النفقات سيؤدي إىل تجاوز سعر برميل النفط املطلوب لتعادل امليزانية الـ 150 دوالراً بحلول عام 2030 

يف أغلب دول املجلس، وهذا يف حال إفرتضنا بشكل غري واقعي أن استهالك النفط محلياً لن يزيد. أما إذا تواصل 

النمو يف استهالك النفط املحيل سنوياً، كام يف السابق، فإن دول املجلس تتطلع إىل تآكل إصداراتها بشكل مطرد، 

وقد تتجاوز نسبة االستهالك املحيل )املدعومة من قبل الحكومة بشكل كبري، مام يعني أن الدولة ستخرس إيرادات 

تصديرها( ما يتم تصديره إىل األسواق العاملية. يف املقابل، فإن التزايد املطرد يف السكان سيعني أن عدد الوافدين 

سيتجاوز عدد املواطنني خالل السنوات القليلة املقبلة، وإن إجاميل عدد سكان املجلس قد يتضاعف إىل 100 

مليون شخص بحلول عام 2030، %60 منهم من الوافدين. أما من ناحية سوق العمل، فإن استمرار معدالت 

النمو كام كانت عليه عىل مدى العقود األربعة األخرية سيصل إجاميل سوق العمل إىل 31 مليون شخص، 12 

مليوناً منهم من املواطنني. وهذا يعني أن عىل الدول أن تضاعف عدد الوظائف ملواطنيها. ومن املفرتض أال يكون 

ذلك صعباً يف ضوء وجود 36 مليون وظيفة حالياً. إال أن الخلل البنيوي يف هيكلية اقتصاديات دول املجلس يعني 

أن أغلب هذه الوظائف يعزف عنها املواطنون وتذهب إىل الوافدين.

من املرجح أن هذه السيناريوهات لن تتحقق، بل إننا نأمل أال تتحقق، ألن تحققها يعني تراكم ضغط هائل عىل 

موارد مجتمعات الخليج بشكل غري مستدام أبداً، مام قد يولد أزمات غري متوقعة وغري محسوبة حتى قبل الوصول 

إىل األرقام املبينة أعاله. ولكن االستنتاج الرئييس من هذه الدراسة هو أن النمو يف دول مجلس التعاون عىل منط 

العقود املاضية غري مستدام عىل املدى املتوسط والبعيد. هنا يأيت السؤال حول الحلول لهذه املشاكل املتفاقمة، 

وهذا ما علينا التطرق إليه يف الدراسات القادمة.
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4. الخلل األمني
مقّدمة  4.1  

عالقات اليمن مع دول مجلس التعاون وتطورات ما بعد   4.2  
االنتفاضات العربية    

عالقات حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« مع المملكة   4.3  
العربية السعودية    

الواقع والمأمول: رصد لحاالت التطبيع الصهيوني في دول   4.4  
المجلس في مقابل فرص المقاطعة وسحب االستثمارات   
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4. خلل األمني

4.1 مقدمة
تحليل “اآلخر” يف سياق دول مجلس التعاون يعني بالرضورة تحليل عالقاتها مع الدول املجاورة والقوى العاملية، 

وهذا يعني أن قسم الخلل األمني املتعلق بالعالقات الدولية يأخذ نصيب األسد من تركيزنا يف هذا اإلصدار. ولقد 

عرفنا الخلل األمني، يف اإلصدارات السابقة، بعدم قدرة دول املجلس عىل توفري الحامية األمنية والعسكرية لذاتها، 

واعتامدها عىل قوى خارحية غربية لتوفري األمن لها.

 تاريخيا، لعبت بريطانيا دول الحامي املهيمن يف عهد االستعامر، وقد ورثت الواليات املتحدة األمريكية هذا الدور 

منذ منتصف القرن العرشين بعد أن توجت كالقوة العسكرية العظمى يف العامل بعد الحرب العاملية الثانية. إال 

أن سنوات ما بعد االنتفاضات العربية قد ولدت تفاعالت متصاعدة عىل الساحة األمنية – وإن كانت تجري يف 

ظل الثابت، أي تواصل الهيمنة األمريكية.   وقد تكون إحدى أهم هذه التطورات هي النشاط العسكري املتزايد 

لدول املجلس، مبا فيه إرسال قوات عسكرية إىل البحرين وليبيا واليمن. هذا يف مقابل توسع عسكري مامثل إليران 

وحلفائها يف العراق وسوريا واليمن ولبنان. ويف سياق تصاعد “الحرب الباردة” مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف 

املنطقة، فقد تسابقت دول املجلس نحو التسلح، فيقول تقرير ملعهد ستوكهومل الدويل ألبحاث السالم أن اإلنفاق 

العسكري الخليجي قد زاد بنسبة %70 خالل الخمس سنوات املاضية.374 
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 قطر* الكويت اسرائيل

    من السكان لكل فرد االنفاق العسكري: 4.1الرسم البياني 
 2013، بالدوالر امريكي

 2013في عام  نفاق العسكري للفرداإل ةمن ناحي ا  العلى عالميأدول الخليج هي 

 Stockholm International Peace Research Institute : المصدر 
2012و ايران   2010قطر *   

فرد لكل العسكري االنفاق  

Saeed Kamali Dehghan and Richard Norton-Taylor, ”Sales of weapons to Gulf sttes up 70% over five years,“ The Guardian, 16 March 2015 .374
>http://www.theguardian.com/world/2015/mar/16/weapons-sales-gulf-states-up-70-per-cent-drones<

http://www.theguardian.com/world/2015/mar/16/weapons-sales-gulf-states-up-70-per-cent-drones


105

4

الثابت و المتحول 2015  |  الخليج و اآلخر 

وكام كان الحال يف اإلصدارين السابقني، فبينّي الرسم البياين 4.1 أن دول املجلس هي األعىل عامليا من ناحية 

اإلنفاق العسكري لكل فرد من السكان، وكذلك هو الحال عند النظر إىل اإلنفاق العسكري كنسبة من الناتج 

املحيل كام يبنّي الرسم البياين 4.2. ويف الرسم البياين 4.3، يتبنّي لنا أن السعودية واإلمارات هي من أكرب مستوردي 

السالح عاملياً عىل اإلطالق.

 ويظهر الرسم البياين 4.4 أن عدد القوات املسلحة الوطنية يف دول املجلس تصل إىل بضعة مئات اآلالف.  ولكن 

الرسم البياين 4.5 يربز مفارفة كبرية، و هي انه بالرغم من اإلنفاق العسكري املرتفع يف دول مجلس التعاون، إال 
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Stockholm International Peace Research Institute : المصدر 
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االسلحة واردات  
 مجموع الواردات من االسلحة: 4.3 الرسم البياني 

 2014 - 2010، ( مليون دوالر امريكي)باألسعارالثابتة  

سنتيالعالم بين سلحة في االأكبر مستوردي  منلسعودية واإلمارات اتعتبر  2010 و 2014  

Stockholm International Peace Research Institute : المصدر 
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ان هذه الدول ال زالت تتكل عىل الحامية األجنبية لضامن أمنها، حيث تتواجد يف أرايض دول املجلس عرشات 

اآلالف من العنارص العسكرية الغربية، ويف مقدمتها تلك من الواليات املتحدة. 

مبا أنه تم تحليل عالقات دول املجلس مع أمريكا يف النسخة األوىل من هذا اإلصدار، فإن هذه النسخة تركز بشكل 

أكرث عىل تحليل عالقات دول املجلس مع األطراف اإلقليمية املحيطة بها. فلقد تشبعت الصحف وموجات األثري 

بالتطورات يف األرايض اليمنية الشقيقة، وذلك يف خضم توسع الحوثيني العسكري وعملية “عاصفة الحزم” التي 

تقودها دول مجلس التعاون. ولهذا فإننا يف أمس الحاجة إىل تحليل تاريخ العالقات اليمنية – الخليجية والبحث يف 

املحددات العالقة ما بني طرفان ميثالن، يف نهاية املطاف، كتلة جغرافية واحدة. 
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أما يف امللفني املعمقني اآلخرين، فنصب تركيزنا عىل القضية العربية األم “فلسطني،” حيث نبحث يف أحد امللفني 

العالقة التاريخية بني السعودية –  باعتبارها اكرب دولة من دول املجلس – مع حركة املقاومة اإلسالمية )حامس(. 

أما الورقة األخرى، فتبحث بشكل موسع أشكال التطبيع املامرسة يف املنطقة مع الكيان الصهويني. ويركز قسم 

من الورقة ا عىل تحليل ظواهر التطبيع عىل املستوى السيايس الرسمي، فيام يركز القسم اآلخر عىل تبيان دور 

الرشكات الدولية، والتي لها نشاطاً تجارياً كبرياً يف دول املجلس، يف تعميق االحتالل الصهيوين عرب أنشطتها التجارية 

يف األرايض املحتلة.  ويركز تحليلنا عىل حمالت املقاطعة العاملية لهذه الرشكات نظراً ملساهامتها يف االنتهاكات بحق 

الشعب الفلسطيني، خاصة يف ظل تزايد وترية هذه الحمالت بشكل تصاعدي عىل املستوى العاملي. ونأمل عرب هذا 

الطرح يف أن نساهم ولو بشكل بسيط بإعادة االهتامم واالعتبار للبوصلة والقضية املركزية األوىل يف عاملنا العريب، 

أال وهي فلسطني. 
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4.2 العالقات الخليجية  اليمنية وتطورات ما بعد االنتفاضات العربية
عبداهلل الفقيه

تُكّون دول مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الست، مضافة إليها الجمهورية اليمنية، ما يعرف بـ”شبه الجزيرة 

العربية،” وهي وحدة جغرافية ممتدة تبلغ مساحتها حوايل ثالثة ماليني وربع مليون كيلومرت مربع، ويسكنها نحو 

مثانني مليون نسمة من مواطنني ومقيمني، وترشف عىل ثالثة بحار بسواحل يصل طولها إىل أكرث من سبعة آالف 

كيلومرت.375

 

وتعد اليمن مبثابة البوابة الجنوبية الغربية لهذا اإلقليم املمتد، بينام تعترب دول املجلس العريب مبثابة العمق 

االسرتاتيجي لليمن والضامن لالستقرار واالستمرار االقتصادي. لكن العالقات الخليجية – اليمنية، مع التسليم 

بحدوث بعض التغيري، ظلت عىل نحو شبه مستمر أسرية رؤى وتصورات وحسابات ضيقة. فقد نظر الخليجيون 

تاريخياً إىل هذا البلد عىل انه تهديد “اسرتاتيجي” ينبغي إبقاؤه تحت الرقابة عىل نحو مستمر، والتصدي للمخاطر 

املبارشة وغري املبارشة التي ميكن أن يشّكلها. أما اليمنيون، فقد ركنوا إىل الدور الذي يلعبه الخليجيون، كضامن 

للبقاء واالستمرار االقتصادي للبالد، سواء عن طريق فتح أسواق العمل الخليجية أمام اليمنيني، أو عرب تقديم 

املساعدات والقروض امليرسة بسخاء. إتسمت العالقات الخليجية -اليمنية، يف مجملها، بكثري من خيبات األمل 

املتبادلة. فال الخليجيون متكنوا خالل العقود التي مضت من استبعاد اليمن “الثورجي،” بحسب وصف أحد 

الكتاب الخليجيني،376 من قامئة التهديدات املحتملة ألمنهم، وال اليمنيون نجحوا يف الحصول عىل القدر الكايف من 

التسهيالت الخليجية للعاملة اليمنية، أو من املساعدات والقروض التي تساعدهم عىل بناء قدراتهم الذاتية، بالتايل، 

والكف عن لعب دور التهديد املاثل أو املحتمل لجريانهم. ويف بيئة غري مستقرة، وواقع تكرث فيه عوامل اإلحباط، مل 

يفقد اإلخوة األعداء األمل يف بناء املستقبل عىل نحو مختلف. 

محددات العالقات الخليجية - اليمنية

متر العالقات الخليجية -اليمنية، يف ظل التحوالت التي عادة ما تطرأ عىل النظام الدويل، واألزمات التي تعصف 

375. صالح عيل بارصة، “قراءة رسيعة للتاريخ املشرتك يف حياة منطقة الخليج العريب واليمن،” يف محمد الرميحي، ود فارس السقاف )تحرير(، مستقبل العالقات اليمنية -الخليجية
 )القاهرة: دار الرشوق، 2002(، 31-62.

376. أنور الياسني، “تقديم،” يف محمد الرميحي  و فارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 11.
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معظم األحيان بالعالقات العربية -العربية أو الخليجية - الخليجية، بحاالت من املد والجزر، والصعود والهبوط. 

وتتضمن طبوغرافيا هذه العالقات قمامً شاهقة وسفوحاً ووديان وقيعان سحيقة، وتتعاقب يف تاريخها مراحل 

قصرية من االنسجام والوئام وتعاون القادرين عىل ما يفيد الجميع، وأخرى طويلة من الشقاق والخصام وإعامل 

قانون الغاب. ظلت العوامل السياسية ذات أولوية يف تحديد مسار هذه العالقات، يف حني تحتل العوامل 

االقتصادية مكان املتغري التابع. ويعمل ما يُعرف بـ “النظام الدويل،” أي الطريقة التي توزع بها القوة بني الفاعلني 

الرئيسيني، واإليديولوجيات املربرة لذلك التوزيع والتحالفات الناتجة، عىل تشكيل السياسات الخارجية للدول غري 

الرئيسية يف عالقتها ببعضها بعضاً وبالدول القائدة للنظام.  

وتلعب الخالفات العربية - العربية، وخصوصاً تلك التي تنشأ بني دول القلب العريب )السعودية، سوريا، مرص، 

العراق(، وما تحمله من صبغات أيديولوجية، وما ينتج عنها من اصطفافات يف إطار النظام اإلقليمي، دوراً كبرياً 

يف التأثري عىل العالقات الخليجية - اليمنية، حيث تبدو تلك العالقات أكرث استقراراً يف ظل الوفاق وأكرث اضطراباً 

وسيولة يف حال الخالف والشقاق.  

وتتأثر العالقات الخليجية - اليمنية، بشكل ملحوظ، بطبيعة العالقات الخليجية - الخليجية. ففي مراحل األزمات 

يضيق هامش التسامح واملناورة، ويسود يف الجانب الخليجي منطق من “ليس معي فهو ضدي،” يف حني يجد 

اليمن نفسه إما منحازا ًألحد األطراف مع ما يفيض إليه ذلك من خسارة للطرف اآلخر، أو يحاول، يف ظل حالة من 

االستقطاب الحاد، االحتفاظ بعالقات جيدة مع الطرفني، فيخرسهام معاً. 

وإضافة إىل العوامل املتصلة بالنظامني الدويل واإلقليمي، وبالعالقات الخليجية - الخليجية، أظهرت العالقات الخليجية 

- اليمنية، منذ بداية عقد التسعينيات من القرن املايض، وعىل نحو متزايد، حساسية تجاه ما يعتمل يف العالقات 

الخليجية - اإليرانية والعالقات اليمنية - اإليرانية. ومنذ عام 2011، بدأت أمناط التفاعالت يف العالقات الخليجية 

-الرتكية، والرتكية -اليمنية، تظهر بشكل واضح كعامل مؤثر يف العالقات بني الخليج واليمن.  وتلعب األوضاع الداخلية 

يف كل واحدة من دول املجلس، ويف اليمن كذلك، مبا يف ذلك خصائص القيادة السياسية وتوجهاتها عىل مستوى 

السياسات الداخلية والخارجية، والعالقات الشخصية بني الحكام، دوراً كبرياً يف تشكيل العالقات الخليجية - اليمنية.  
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ميكن تقسيم الفرتة الزمنية التي مرت بها هذه العالقات عىل مدى خمسة عقود إىل أربع مراحل، اعتامداً بشكل 

أسايس عىل الوضع العام للعالقات العربية - العربية وما إذا كان يغلب عليها التعاون أو الرصاع، وهي: مرحلة 

الرصاع العريب - العريب األوىل )عقد الستينيات(، مرحلة الوفاق العريب )عقد السبعينيات(، مرحلة الرصاع العريب - 

العريب الثانية )الثامنينيات والتسعينيات(، ومرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمرب 2001. 

أواًل: مرحلة الصراع العربي - العربي األولى

أدى ظهور املد القومي خالل خمسينيات وستينيات القرن املايض وتوّسعه إىل انقسام العرب معسكرين متصارعني 

هام: املعسكر القومي الذي يقوده الرئيس املرصي جامل عبد النارص ويرفع شعارات التحرر من االستعامر والثورة 

عىل األنظمة امللكية وتحقيق الوحدة العربية، ومعسكر األنظمة امللكية التي تتكئ يف دفاعها عن بقائها عىل 

الدين والقيم املحافظة. ومل يكن هذا االنقسام معزوالً عن انقسام العامل إىل معسكرين متنافسني أحدهام رشقي 

يدور يف فلك االتحاد السوفييتي، واآلخر غريب تقوده الواليات املتحدة. يف ظل هذه الثنائيات عىل املستويني الدويل 

واإلقليمي، وبعد مرور حوايل سنة عىل تفكك الوحدة املرصية - السورية يف 28 سبتمرب 1961، متكنت مجموعة 

من الضباط اليمنيني يف 26 سبتمرب 1962 )الحظ داللة التاريخ(، مدعومني من شيوخ القبائل ومن الرئيس عبد 

النارص، من إسقاط النظام اإلمامي يف شامل اليمن وإعالن قيام الجمهورية. حينها كانت هناك دولتان خليجيتان 

مستقلتان هام: اململكة العربية السعودية )تأسست عام 1932( والكويت التي استقلت عن بريطانيا يف يونيو 

عام 1961. وعىل ضوء املواجهة التي كان السعوديون يخوضونها مع القوميني، رأوا أن ما حدث يف اليمن يشكل 

تهديداً مبارشاً ألمنهم، وبالتايل رفضوا االعرتاف بقيام الجمهورية واستضافوا اإلمام املخلوع محمد البدر وعملوا عىل 

دعمه يف بناء وتجهيز جيش الستعادة عرشه. ويف املقابل، وبناءاً عىل طلب من قادة النظام الجديد، سارع الرئيس 

عبد النارص إىل إرسال اآلالف من جنود الجيش املرصي ملساندة النظام الجمهوري يف صنعاء. 

عىل العكس من املوقف السعودي، بادرت الكويت إىل االعرتاف بالنظام الجمهوري يف شامل اليمن والثورة 
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التحررية ضد االستعامر الربيطاين يف جنوب اليمن عام 1963 وعملت عىل دعمهام. وميكن إرجاع املوقف الكويتي 

من الثورة يف شامل اليمن وجنوبه إىل أسباب كثرية أهمها تأييد األرسة اإلمامية ملطالب رئيس الوزراء العراقي عبد 

الكريم قاسم بضم الكويت إىل العراق377 واملشاعر القومية التي كانت تسود الكويت بعد موقف عبد النارص 

املعارض بقوة للموقف العراقي من قيام دولة الكويت.378 دخل الجزء الشاميل من اليمن حرباً أهلية استمرت مثاين 

سنوات )1962 - 1970( بني امللكيني املدعومني من السعودية والجمهوريني املدعومني من مرص. ومل تضع الحرب 

أوزارها إال بعد تطورات جوهرية كان أبرزها: خروج القوات املرصية من شامل اليمن إثر هزمية 1967، وتطبيع 

العالقات السعودية – املرصية، و سيطرة القوى القبلية والدينية التي احتفظت بعالقات جيدة مع السعودية 

عىل السلطة يف شامل اليمن، و إبعاد العنارص اليسارية وتصفيتها، ووصول السعوديني إىل قناعة بأن امللكيني 

غري قادرين عىل استعادة النظام املليك وأن النظام الجمهوري الذي يلتف اليمنيون حوله ال ميثل خطراً عليهم. 

وعمل السعوديون، مع نهاية الحرب، عىل رعاية مصالحة وطنية بني الجمهوريني وامللكيني اليمنيني تم مبوجبها 

تقاسم السلطة بني الطرفني مع بقاء آل حميد الدين، وهم آخر أرسة حاكمة يف شامل اليمن، يف السعودية.379 

تطورت األوضاع يف جنوب اليمن عىل نحو مغاير ملا حدث يف الشامل. فبعد االستقالل عن بريطانيا عام 1967، 

ثبّتت التيارات اليسارية داخل تنظيم الجبهة القومية سلطتها عىل الجبهة والدولة، و تبّنت “املاركسية اللينينية” 

كأيديولوجيا للحزب والدولة.380 هكذا قامت يف اليمن دولتان مستقلتان، إحداهام يف الجنوب تدور يف فلك 

املعسكر الرشقي واألُخرى يف الشامل تدور يف فلك الخليج العريب والغرب الرأساميل.

ثانيًا: مرحلة الوفاق العربي 

بدأت هذه املرحلة مع مطلع السبعينيات ودامت طوال هذا العقد، وقامت خاللها دول املجلس، يف ظل طفرة 

عائدات النفط،381 بدعم مساعي الدولتني اليمنيتني إىل تحقيق التنمية وترسيخ االستقرار. فبلغ إجاميل املساعدات 

التي قدمتها السعودية إىل شامل اليمن )خالل الفرتة 1969-1987 ( حوايل 3 مليارات دوالر ذهب نصفها 

عىل األقل لدعم املوازنة العامة للدولة.382 أما بالنسبة إىل الكويت، والتي كانت قد بدأت يف تقديم املساعدات 

377. أنظر: فؤاد محسن ثامر، “الفصل الخامس: العالقات اليمنية -الكويتية،” يف اليمن ودول الخليج العريب )صنعاء: وكالة األنباء اليمنية سبأ، 2005(، 379-446.
>http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/3/sec03.doc_cvt.htm< 1961 ،378. “املوقف العريب من األزمة العراقية -الكويتية،” موقع موسوعة املقاتل

379. حول الثورة يف شامل اليمن والحرب األهلية التي تلت واملصالحة، أنظر عىل سبيل املثال: مذكرات الشيخ عبد الله األحمر: قضايا ومواقف )صنعاء: اآلفاق للطباعة والنرش، 2007(، 73-193، 
سنان أبو لحوم، اليمن: حقائق ووثائق عشتها، الجزء الثاين )صنعاء: مؤسسة العفيف الثقافية، 2002(، محسن العيني، خمسون عاماً يف الرمال املتحركة )بريوت: دار النهار للنرش، 2001(، 

جولوفكايا إيلينا، التطور السيايس للجمهورية العربية اليمنية 1985-1962 )صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني، 1994(، أحمد يوسف أحمد، الدور املرصي يف اليمن )1962-1967( 
)القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1981(.

380. عيل الرصاف، اليمن الجنويب: الحياة السياسية من االستعامر إىل الوحدة )لندن - قربص: رياض الريس للكتب والنرش، 1992(. 
381. زادت أسعار النفط الخام يف األسواق العاملية من حوايل 10$ للربميل عام 1970 إىل 50$ عام 1974، ووصل عام 1980 إىل نحو 113$. أنظر: 

”Crude Oil Price History Chart,“ Macrotrends“ >http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart<
382. طلعت وفا، محمد السعيد، ومحمد القايض، “500 مليون دوالر حجم االستثامرات السعودية يف اليمن.. و25 مرشوعاً مشرتكاً برأسامل 744 مليون ريال،” موقع صحيفة الرياض،

>http://www.alriyadh.com/158643< 2006 30 مايو

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit/3/sec03.doc_cvt.htm
http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
http://www.alriyadh.com/158643
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والقروض لشطري اليمن منذ عام 1963 إما بشكل مبارش أو عرب الهيئة العامة للجنوب والخليج العريب، فقد 

قامت ببناء العديد من املدارس واملستشفيات واملقرات الحكومية يف الشامل والجنوب. وبلغ إجاميل القروض 

التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لشامل اليمن وجنوبه بني عامي 1968 و1989 عىل التوايل 49 ،383 و42 

مليون دينار كويتي.384 كام بدأت الرشكة الكويتية لالستكشافات البرتولية يف عام 1984 العمل يف اليمن مستثمرة 

حوايل 170 مليون دوالر.385 ودخلت اإلمارات العربية املتحدة، بعد استقاللها عام 1971، كطرف خليجي ثالث 

يف دعم اليمنيني، فبلغ ما قدمته لليمن بشطريه )ثم لليمن املوحد( بني عامي 1974 و1996 أكرث من 920 

مليون درهم منها حوايل 750 مليوناً قدمت كمنح والباقي قروضاً ميرسة.386

وبينام سعى النظام يف جنوب اليمن إىل تحقيق الوحدة اليمنية يف سبيل تحقيق الوحدة العربية الشاملة وفقاً 

لإليديولوجيا املاركسية، ومل يدخر النظام جهداً يف دعم جهود إسقاط النظام املحافظ يف صنعاء ودعم الجبهة 

الشعبية لتحرير عامن والخليج العريب، شغلت الدول الخليجية، ومن خلفها الغرب، بالتهديد الذي ميثله النظام 

املاركيس يف عدن، وبالطرق املختلفة التي ينبغي إتباعها الحتوائه. وقد اختلفت طرق االحتواء، ففضلت الكويت 

واإلمارات بناء عالقات مع النظام يف الجنوب ودعمه اقتصادياً بالقروض واملساعدات كام سبقت اإلشارة. إذ وجدت 

الدولتان هذا الدور مناسباً لهام ألسباب رمبا كان أهمها: عدم وجود حدود مبارشة لهام مع النظام يف جنوب اليمن، 

والتجربة املشرتكة للدول الثالث يف ظل االستعامر اإلنجليزي، واملشاعر القومية املشرتكة التي كانت ال تزال متقدة 

خالل تلك الفرتة، وإن كانت يف حال جنوب اليمن قد صبغت باملاركسية. متكنت الكويت – وكانت أكرث الدول 

الخليجية وغري الخليجية حامسة لتوحيد اليمنيني – بفضل العالقات التي بنتها مع النظام املاركيس يف عدن من 

تحقيق التايل: 

تقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات بني شطري اليمن. 1

احتواء الخالفات بني جنوب اليمن وسلطنة عامن، والتي نشأت بسبب دعم النظام يف عدن للجبهة الشعبية . 2

لتحرير عامن والخليج العريب، ووصلت خالل السنوات 1972-1975  إىل مواجهات عسكرية. وقد أسفرت 

الجهود الكويتية يف النهاية عن اتفاقية مصالحة بني سلطنة عامن واليمن الجنويب يف 16 فرباير 1982

العمل كقناة إتصال بني النظام املاركيس يف اليمن الجنويب ودول املنطقة األخرى.387 . 3

383. فؤاد محسن ثامر، مصدر سابق، 397-400. 
384. املصدر نفسه، 400-404

385. املصدر نفسه، 435. 
386. مجيب الرحمن أحمد عبيد، “الفصل الرابع: العالقات اليمنية اإلماراتية،” يف اليمن ودول الخليج العريب، مصدر سابق، 327-330.   

387. أنظر: فؤاد محسن ثامر، مصدر سابق، 400-401
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وتولت السعودية، خالل النصف األول من سبعينيات القرن املايض، و بحكم الحدود الطويلة التي تشرتك فيها 

مع اليمن بشطريه وألسباب أخرى، دور الدولة األكرث انشغاالً واألكرث تشدداً يف ما يتعلق بطرق احتواء النظام يف 

جنوب اليمن. وقد حرصت يف سياستها تجاه شامل اليمن خالل عقد السبعينيات عىل احتواء التيارات اإليديولوجيا 

- القومية منها والدينية - ومنعها من الوصول إىل السلطة والهيمنة عليها. أما بالنسبة إىل الوحدة العربية، والتي 

تحتل حيزاً كبرياً يف الخطاب السيايس القومي، فقد نظرت إليها السعودية بارتياب كبري، فيام كانت لديها أسباب 

كثرية ملعارضة الوحدة اليمنية من بينها القلق من سيطرة املاركسيني عىل الدولة الجديدة وإمكانية حدوث تحول 

يف موازين القوى يف جنوب شبه الجزيرة العربية يؤثر عىل أمنها. تحالفت السعودية خالل هذه املرحلة مع شيوخ 

القبائل املؤثرين خصوصاً من قبيلتي حاشد وبكيل وجامعة اإلخوان املسلمني )وإن بشكل غري مبارش( وضباط 

الجيش غري املؤدلجني والقوى الجنوبية املعادية للنظام املاركيس التي نزحت إىل الشامل. وكان أبرز مثار هذا 

التحالف إنشاء ما سمي بـ “املعاهد العلمية” يف شامل اليمن التي شّكلت نظاماً تعليمياً موازياً للتعليم الرسمي 

يركز عىل املضامني الدينية ويهدف إىل إيجاد جبهة سنية قوية متنع النظام املاركيس يف الجنوب من التمدد عىل 

كافة األرايض اليمنية، سواء بقوة السالح أو بنرش اإليديولوجيا. 

ثالثًا: مرحلة الصراع العربي - العربي الثانية

بدأت هذه املرحلة، والتي استمرت ملدة عقدين تقريباً، يف ظل أحداث جسام عىل املستويني اإلقليمي والدويل 

أهمها: سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي يف إيران عىل يد الثورة اإلسالمية )يناير 1979( وتوقيع مرص معاهدة 

كامب ديفيد مع إرسائيل )ديسمرب 1978( ثم معاهدة سالم )26 مارس 1979( الغزو السوفييتي ألفغانستان 

)ديسمرب 1979( واندالع الحرب العراقية -اإليرانية )سبتمرب 1980(. 

وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني فرعيتني هام: مرحلة التفتّت والترشذم التي استمرت طوال عقد 

الثامنينيات، ومرحلة املواجهة وما ترتب عليها من تداعيات خالل عقد التسعينيات.   
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مرحلة التفتت

قادت التطورات اإلقليمية والدولية املشار إليها أعاله واالنعكاسات التي تركتها عىل الداخل الخليجي )احتجاجات 

الشيعة يف املنطقة الرشقية للسعودية، واستيالء جهيامن العتيبي وأتباعه عىل الحرم امليك الرشيف يف 20 نوفمرب 

1979( إىل حالة من التفتت العريب سترتك الكثري من اآلثار السلبية عىل العالقات الخليجية - اليمنية. وكان أبرز 

مظاهر الترشذم العريب يف هذه املرحلة:

القرارات الدراماتيكية التي إتخذها اجتامع ملجلس الجامعة العربية عقد يف بغداد عىل مستوى وزراء . 1

الخارجية واملالية واالقتصاد )27-31 مارس 1979(، وشملت – من بني أمور أخرى – سحب سفراء الدول 

العربية من القاهرة و تعليق عضوية مرص يف الجامعة العربية و نقل مقر الجامعة العربية إىل تونس و قطع 

العالقات مع الحكومة املرصية ووقف تقديم أي قروض أو ضامنات أو مساعدات إليها.388

تأسيس دول الخليج العريب الست، يف مؤمتر قمة عقد يف أبو ظبي يف اإلمارات )25 مايو 1981( مجلس . 2

التعاون الخليجي الذي استبعد العراق واليمن )بشطريه( من عضويته. وجاء تأسيس املجلس محاولة 

للتكيف مع تصاعد هاجس األمن يف الخليج والذي كان قد ظهر إىل الواجهة مع إعالن بريطانيا عام 1968 

عزمها عىل سحب قواتها من الخليج مع نهاية عام 1971.   

ظهور اصطفافني إقليميني آخرين يوازيان مجلس التعاون الخليجي: األول أُعلن تأسيسه يف بغداد يف 16 . 3

فرباير 1989 وسمي “مجلس التعاون العريب،” وضم العراق و األردن و مرص و اليمن،389 والثاين سمي 

“اتحاد املغرب العريب” وأُعلن عن قيامه، بعد يوم واحد فقط من إعالن األول، يف مدينة مراكش املغربية 

يف 17 فرباير. ويُذكر أن مجلس التعاون الخليجي، الذي مل يتمكن خالل عقد الثامنينيات من القضاء عىل 

التهديدات الداخلية لألنظمة كام تؤكد ذلك العديد من الحوادث األمنية مبا يف ذلك محاولة اغتيال أمري 

الكويت الراحل جابر األحمد الصباح يف مايو 1985، قد لعب دوراً يف تعميق حالة التفتت الذي تزامن 

تأسيسه مع ظهورها. 

388. “املبحث السابع: جامعة الدول العربية وأزمة العالقات املرصية -العربية )1989-1979(،” موقع موسوعة املقاتل،
>http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Gama-Arabi/sec07.doc_cvt.htm<

389. ذياب مخادمة، “مجلس التعاون العريب... تجربة مل تكتمل،” موقع قناة الجزيرة، 3 أكتوبر 2004 
>http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/eef66135-59af-42eb-bc44-5d23324b1be1<

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Gama-Arabi/sec07.doc_cvt.htm
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/eef66135-59af-42eb-bc44-5d23324b1be1
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وأياً كانت أسباب استبعاد اليمن من عضوية مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً الجزء الشاميل الذي كان 

يعترب نفسه حليفاً لدول املجلس ضد اليمن الجنويب، فإن الخطوة يف حد ذاتها أظهرت أن دول املجلس أعادت 

ترتيب أولوياتها وأن اليمن مل يعد أولوية حتى كتهديد. وأدى االنخفاض الكبري يف عائدات النفط خالل عقد 

الثامنينيات،390 واملساهمة يف متويل التكاليف املتزايدة للحرب العراقية - اإليرانية، وأعباء احتواء الغزو السوفييتي 

ألفغانستان، إىل تدهور كبري يف املساعدات الخليجية لليمن. 

ولجعل األمر أسوأ بالنسبة لليمن، فقد تراجعت فرص العمل أمام اليمنيني يف السعودية يف ظل تراجع مشاريع 

البنية األساسية التي تستوعبهم، إما الستكاملها يف بعض القطاعات أو لتوقفها يف قطاعات أخرى نتيجة تدهور 

عائدات النفط. وكانت السعودية، يف الوقت نفسه، قد بدأت بتطبيق سياسات جديدة فيام يتعلق باالستثامرات 

الصغرية، والتي كانت يف طور تقليص االمتيازات واالستثناءات التي متتع بها املقيمون اليمنيون.  بدأ شامل اليمن، 

يف ظل الفتور الذي اعرتى العالقات الخليجية - اليمنية، يف عمليات استكشاف واستخراج النفط عىل أراضيه، وهو 

ما قاد إىل توتر كبري يف العالقات مع السعودية بحجة أن عمليات االستكشاف تتم يف مناطق حدودية متنازع عليها 

بني البلدين. 

ويف حني كانت اليمن تبحث عن تحالفات تعوض بها خسارتها يف الخليج،391 كان الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسني، الذي استُبعدت بالده هو اآلخر من عضوية مجلس التعاون الخليجي، يبحث يف ملء الفراغات التي تركتها 

دول املجلس. هكذا، وجد اليمن نفسه يف صف بغداد من خالل مشاركة قوات مينية إىل جانب العراق يف حربه مع 

إيران، وثم يف تأسيس مجلس التعاون العريب.  

مرحلة المواجهة

يف ظل تحوالت واسعة عىل املستوى الدويل أبرزها بدء تفكك االتحاد السوفييتي، ويف ظل توترات إقليمية عىل 

أكرث من محور، تم اإلعالن، وعىل نحو غري متوقع، عن قيام وحدة اندماجية بني شطري اليمن يف مدينة عدن يف 

22 مايو عام 1990. وإذا كانت ثورة شامل اليمن يف مطلع الستينيات قد ظهرت وكأنها ثورة عبد النارص ضد 

390. انخفض سعر برميل النفط الخام من 113$ عام 1980 إىل حوايل 59 دوالراً عام 1985 و25$ عام 1986، ووصل عام 1990 إىل حوايل 30$. انظر:
”Crude Oil Price History Chart,“ Macrotrends >http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart< 

391. عيل العبيس، مصدر سابق، 528-529. 

http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart
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النظام السعودي، رغم السياق الثوري الذي ظهرت فيه، فإن الوحدة اليمنية بدت للبعض بدورها يف ظل الوضع 

اإلقليمي آنذاك وكأنها إحدى نتائج تحركات الرئيس العراقي مقابل دول املجلس، بخاصة بعد الغزو العراقي 

للكويت يف السنة نفسها. لكن ذلك مل يحل دون ترحيب دول املجلس بقيامها، وإن بربود شديد. فبينام أدى الغزو 

العراقي للكويت يف مطلع أغسطس 1990 إىل انقسام العامل العريب حول الطريقة املثىل التي ينبغي التعامل بها 

مع الحدث، كانت اليمن الدولة الوحيدة يف الجزيرة العربية “التي أخذت موقفاً متعاطفاً مع العراق.”392 وذهب 

البعض حينها، يف تحليله للموقف اليمني، إىل أن إعالن الوحدة اليمنية قبل حوايل 6 أشهر من التاريخ املخطط 

لقيامها إمنا اندرج ضمن مؤامرة إقليمية البتالع الكويت.393 

ومع أن كثريين رأوا يف املوقف اليمني من الغزو العراقي للكويت خطأً جسيامً يف حق الكويت ودول املجلس 

عموماً،394 وخطيئة ال تغتفر بحق اليمن نفسها، إال أن ذلك املوقف مل يتضمن أي بعد مادي ومل يكن له أي تأثري يذكر 

عىل مجريات األزمة والطريقة التي تطورت بها األحداث منُذ الغزو وحتى تحرير الكويت. عىل العكس من ذلك، 

كانت التأثريات عىل اليمن، بسبب اإلجراءات االنتقامية، مدمرة. ففي غضون أسابيع قررت السعودية إلغاء االمتيازات 

التي كانت متنح لليمنيني فيام يتصل باإلعفاء من الكفيل واإلقامة، ما أدى إىل خروج مئات اآلالف من العامل اليمنيني 

من السعودية. وتقّرر وقف كافة أشكال الدعم الخارجي لليمن، الخليجي منه وغري الخليجي. ويف حني خرست اليمن، 

بعودة املغرتبني، مئات املاليني من الدوالرات من تحويالتهم السنوية،395 كان عليها أن تتحمل أيضا الكثري من األعباء 

الستيعاب العائدين. اتخذت املخاوف الخليجية )السعودية والكويتية عىل نحو خاص( املتصلة بالوحدة اليمنية، بعد 

تحرير الكويت، طابعاً أكرث تحديداً حيث باتت تركز، يف ظل بقاء النظام العراقي كتهديد للكويت ودول املجلس رغم 

دحر قواته من األوىل، عىل: طبيعة التحالف بني النظامني اليمني والعراقي وأبعاده، خصوصاً يف الجانب العسكري، 

والتغيريات التي ميكن أن تكون الوحدة اليمنية قد أحدثتها يف موازين القوى عىل مستوى الجزيرة العربية والخليج. 

و انشغلت السياسة السعودية تجاه اليمن خالل السنوات الثالث األوىل من قيام الوحدة )1990-1993( والتي 

عرفت بـ”الفرتة االنتقالية” بالجامعات السياسية التي جاءت بها الوحدة، وعىل نحو خاص: “الحزب االشرتايك اليمني” 

الذي كان يحكم الجنوب قبل الوحدة و”اإلخوان املسلمني” الذين   قرروا، بعد قيام الوحدة وإقرار مبدأ التعددية 

السياسية، تأسيس “التجمع اليمني لإلصالح” كحزب سيايس يجمعهم مع حلفاء قبليني ورجال أعامل، يف حني أنهم 

كانوا قبل الوحدة عبارة عن مكون داخل املؤمتر الشعبي العام الذي كان يحكم يف الشامل. 

392. محمد الرميحي، “قصة هذا الكتاب،” يف محمد الرميحي وفارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 2002، 7. 
393. عبد الرحمن البيضاين، مأزق اليمن يف رصاع الخليج )القاهرة: دار املعارف، 1991(، 86-88. 

394. حول تربير املوقف اليمني، أنظر: جالل إبراهيم فقرية، “اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.. من التأسيس إىل التقارب التدريجي،” اليمن والخليج )صنعاء: املركز اليمني للدراسات 
االسرتاتيجية، 2003(، 57-94

395. فؤاد محسن ثامر، مصدر سابق، 406-425.
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أما بالنسبة لسياسة السعودية الخارجية تجاه اإلخوان املسلمني يف اليمن تاريخياً، فقد مرت بالعديد من 

املنعطفات، لكنها ظلت إىل حد كبري محكومة مببدأ “احتواء الحركات اإليديولوجية يف اليمن والعمل عىل منعها من 

الوصول إىل السلطة والهيمنة عليها.” فقد ساهمت السعودية، بشكل غري مبارش، يف إجهاض انقالب عام 1948 

ضد اإلمام يحيى حميد الدين، والذي نّفذه تحالف سيايس ميني بإرشاف وتوجيه من إخوان مرص. ثم تحالفت 

السعودية، خالل ستينيات القرن العرشين، مع حركة اإلخوان األم يف مواجهة املد القومي. وبينام دعمت السعودية 

امللكيني يف الحرب األهلية، وجدت نفسها تنحاز، يف الرصاع املوازي الذي نشأ يف معسكر الجمهوريني بني اليساريني 

واملحافظني، إىل األخري الذي يتكون بشكل أسايس من القوى القبلية والدينية مبا يف ذلك اإلخوان. وتحالفت 

السعودية، خالل سبعينيات ومثانينيات القرن املايض مع القوى املحافظة يف شامل اليمن مبا يف ذلك اإلخوان، الذين 

برزوا – بفضل هذا التحالف – كقوة رئيسية، يف مواجهة القوى املاركسية يف الجنوب ويف جهود مواجهة الغزو 

السوفييتي ألفغانستان.  

ومع أن معارضة حركة اإلخوان األم، خالل أزمة الغزو العراقي للكويت، لفكرة استقدام قوات غربية إىل السعودية 

أثرت سلباً عىل عالقة السعودية باإلخوان، إال أن سياسة السعودية تجاه إخوان اليمن مل تتغري بشكل ملحوظ. 

وميكن إرجاع ذلك إىل أسباب عدة أهمها: إعطاء قيادة حزب اإلصالح الذي يضم اإلخوان يف قوامه عند تأسيس 

الحزب إىل الحليف التاريخي للسعودية شيخ مشايخ قبائل حاشد الراحل عبد الله بن حسني األحمر، الذي شارك 

عقب االجتياح العراقي للكويت يف تأسيس ورئاسة اللجنة الشعبية ملنارصة الكويت، ووجود فجوة كبرية يف الثقة 

بني السعودية والحزب االشرتايك. 

ورمبا رأى السعوديون، يف ظل عالقتهم املرتدية باالشرتاكيني منذ وقت طويل، أن دعم إخوان اليمن الذين كانوا 

يتصدرون املعارضة للحزب االشرتايك هي االسرتاتيجية املثىل، ألنها يف أسوأ األحوال ستخلصهم من االشرتاكيني، ويف 

أحسن األحوال قد يضعف “الرفاق” و”اإلخوان” معاً. لكن السياسة السعودية تجاه إخوان اليمن قد بدأت يف 

التحول مع دخولهم كرشيك ثالث يف السلطة عقب انتخابات أبريل 1993. واجه اليمن خالل الفرتة 1990- 

1994 أزمة معقدة ومركبة متعددة األبعاد مل تكن منفصلة يف أسبابها عن تداعيات املوقف اليمني من الغزو 

العراقي للكويت، وأدت، من بني نتائج أخرى، إىل انهيار اقتصاده الوطني وزيادة حدة التوترات الحدودية مع 
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السعودية وظهور رصاع حاد عىل السلطة بني النخب السياسية الشاملية والجنوبية. وأفىض ذلك الرصاع الحقاً 

إىل حرب شاملة يف صيف 1994 وإىل إعالن قادة الحزب االشرتايك يف 21 مايو من العام نفسه، والحرب يف أوج 

اشتعالها، االنفصال عن الشامل وتأسيس “جمهورية اليمن الشعبية.” 

وقد عملت بعض دول املجلس، قبل اندالع الحرب وخاللها، عىل دعم الجنوب مبختلف السبل مبا يف ذلك متويل 

صفقة طائرات ميج 29 لصالح الجيش الجنويب، حسب اعتقاد بعض املصادر.396 وعندما أعلن قادة االشرتايك 

االنفصال عملت دول املجلس )باستثناء قطر397( عىل توفري غطاء سيايس دويل لخطوة االشرتايك عن طريق نقل 

موضوع الحرب املستعرة إىل مجلس األمن الدويل. ورأت دول املجلس يف مواقفها املعلنة أن الوحدة اليمنية قامت 

طواعية وأنه ال يجوز فرضها بالقوة.398

وهناك العديد من األسباب املبارشة وغري املبارشة التي ميكن أن تفرس السلوك الخليجي الداعم النفصال جنوب 

اليمن خالل حرب عام 1994. بالنسبة لألسباب املبارشة، يأيت يف صدارتها سياسة اليمن تجاه الغزو العراقي 

للكويت والتحالف السيايس والعسكري املفرتض بني اليمن والعراق والرتاكامت التاريخية يف العالقات اليمنية 

- السعودية، وخصوصاً فيام يتعلق بالحدود. أما األسباب غري املبارشة، فتتعلق بطبيعة العالقات التاريخية التي 

ربطت الكويت واإلمارات بجنوب اليمن.

وعىل العكس من املوقف الخليجي، رأت اململكة األردنية الهاشمية، يف موقف يذكر بطبيعة التحالفات اإلقليمية 

يف املرحلة السابقة عىل الغزو العراقي للكويت، أن االستفتاء عىل دستور الجمهورية اليمنية عام 1991 قد 

أكسب الوحدة مرشوعية شعبية.399 وهناك ما يبعث عىل االعتقاد بأن إيران، ورغم حنقها من شامل اليمن 

بسبب مشاركة قواته يف الحرب العراقية ضدها، قد دعمت قوى الوحدة، إن مل يكن ليشء فنكاية بالسعودية.400   

والالفت لالنتباه أن أياً من دول املجلس، مبا يف ذلك الكويت التي كانت تشعر مبرارة بالغة401 جراء املوقف اليمني 

من الغزو العراقي،402 مل تذهب إىل حد االعرتاف بالدولة االنفصالية، وإن كان وزير الخارجية الكويتي تحدث 

رصاحة عن موافقة كويتية عىل االعرتاف بالدولة االنفصالية،403 فيام اقرتبت اإلمارات كثرياً من االعرتاف الضمني 

396. مارك ن. كاتز، “القوى الخارجية والحرب األهلية يف اليمن” يف جامل سند السويدي )إعداد(، حرب اليمن 1994: األسباب والنتائج 
)ابو ظبي: مركز اإلمارات للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، 1995(، 101-115. 

397. أحمد عبد الحافظ الحرضمي، “الفصل الثالث: العالقات اليمنية –القطرية،” يف اليمن ودول الخليج العريب، مصدر سابق، 251-322.
398. زيد يحيى املحبيش، “العالقات اليمنية البحرينية،” يف اليمن ودول الخليج العريب، مصدر سابق، 488

>http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/sec43.doc_cvt.htm< 399. “القسم السادس: تطورات املوقف السيايس واملبادرات الدبلوماسية،” موقع موسوعة املقاتل
400. مارك ن. كاتز، مصدر سابق، 107. 

401. بدرية عبد الله العوايض، “العالقات اليمنية الكويتية يف املنظور الدويل والخليجي،” يف محمد الرميحي وفارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 85-115.  
402. فؤاد محسن ثامر، مصدر سابق، 423-425. 

403. مارك ن. كاتز، مصدر سابق، 104.

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/HarbYaman/sec43.doc_cvt.htm
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بإضفاء وسائلها اإلعالمية لقب “فخامة الرئيس” عىل زعيم االنفصال.404 انتهت الحرب بهزمية الحزب االشرتايك 

وفرار قياداته العسكرية واملدنية إىل الخارج، فاستقر بعضهم يف السعودية وسلطنة عامن، واتجه آخرون إىل 

عواصم عربية أخرى أو أجنبية حيث تتوىل بعض الدول املجلس اإلنفاق عليهم وتوظيفهم يف مامرسة الضغوط عىل 

اليمن. وحاول النظام اليمني، من دون نجاح، بعد حرب عام 1994، إعادة العالقات مع دول املجلس إىل سابق 

عهدها، وهو ما دفعه إىل البحث عن تحالفات داخلية وخارجية بديلة، خصوصاً أن الرئيس اليمني السابق عرف 

برباعته يف االستفادة من الخصومات.405 

وشهد اليمن يف النصف الثاين من التسعينيات أزمات عدة داخلية وخارجية مل تكن، من حيث أسبابها وتوقيتها، 

بعيدة عن األزمة التي تعيشها العالقات الخليجية - اليمنية.406 فإضافة إىل املشاكل الحدودية مع السعودية، 

استولت إريرتيا عام 1996 عىل بعض الجزر اليمنية يف البحر األحمر،407 وبدأت الجامعات اإلسالمية املسلحة التي 

صنفت باإلرهابية تنشط يف اليمن، ابتداء من عام 1998، كتهديد قوي لليمن وجريانه والقوى الغربية.  

وإذا كان االنرصاف الخليجي عن اليمن خالل عقد الثامنينيات قد جعله يستمد من ضعفه قوة ويبدأ يف استكشاف 

ثرواته النفطية واستخراجها، فإن الحصار االقتصادي الذي فرضته عليه دول املجلس خالل عقد التسعينيات دفعه 

إىل الرشوع، يف عام 1995 وبالتعاون مع املؤسسات املالية الدولية، يف إجراء إصالحات اقتصادية صعبة.      

ورغم حالة السوء التي وصلت إليها العالقات الخليجية - اليمنية، وطغيان الخالف الحدودي السعودي - اليمني 

عىل تلك العالقات خالل النصف الثاين من التسعينيات، إال أن السعوديني اهتموا أيضاً، يف سياستهم الخارجية تجاه 

اليمن بشكل مبارش أو غري مبارش، بعدد من املوضوعات رمبا كان أبرزها: إعادة ما عرف بـ”األفغان العرب،” وهي 

العنارص التي ساهمت يف مقاتلة السوفييت يف أفغانستان ثم ذهبت إىل اليمن مع قيام الوحدة وقيل إنها شاركت 

يف حرب 1994 إىل جانب الرئيس اليمني السابق، إىل بلدانها األصلية أو إىل دول بديلة. ثانيا، إبعاد اإلخوان 

املسلمني الذين دخلوا يف ائتالف مع املؤمتر الشعبي العام بعد حرب عام 1994 عن السلطة وهو ما تحقق عام 

1997، وتفكيك املعاهد العلمية التي بدأت عملها يف شامل اليمن يف سبعينيات القرن املايض بدعم من السعودية 

404. مذكرات الشيخ عبد الله بن حسني األحمر: قضايا ومواقف )صنعاء: اآلفاق للطباعة والنرش، 2007(، 277.
405. مارك ن. كاتز، مصدر سابق، 115.

406. ياسني الشيباين، “األمن القومي لليمن والخليج،” يف محمد الرميحي و فارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 63-83.
407. أحمد عبد الحافظ الحرضمي، مصدر سابق، 304-305.
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والتي باتت تشكل مصدر قوة لإلخوان. ومع نهاية التسعينيات، وبعد كثري من الشد والجذب، وقعت السعودية 

واليمن يف 12 يونيو عام 2000 “اتفاقية جدة” التي وضعت حالً للخالفات الحدودية بني البلدين برشوط األوىل 

وبطيب نفس ورضا خاطر الثانية. 

رابعًا: مرحلة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر

مر العامل العريب يف مرحلة من التفتت والتمزق خالل عقد الثامنينيات، أعقبتها خالل عقد التسعينيات مرحلة 

من الفرز غري املتسامح. ومع مطلع األلفية الثالثة، بدأت يف تاريخ العامل العريب مرحلة إتصفت بـ “التسيد” 

والهيمنة األمريكية التي أضفت بعض االنتظام عىل التشتت والترشذم القائم من خالل مشاركة الجميع يف الحرب 

الكونية ضد ما عرف بـ”اإلرهاب.” بدأت العالقات الخليجية - اليمنية، بعد أن أزالت اتفاقية جدة أهم العوائق 

أمام تحسنها، بالتعايف، وإن ببطء شديد. فتم تطبيع العالقات السياسية وشهدت املبادالت التجارية بني البلدين 

تحسناً كبرياً وتم اإلتفاق عىل إعادة جدولة الديون املستحقة للسعودية ِقبل اليمن التي حصلت بني عامي 2000 

و2005 عىل قروض سعودية ميرسة بلغت 300 مليون دوالر.408 كام بلغ الدعم السعودي لليمن خالل سنوات  

2007-2011 حوايل 3 مليارات دوالر.409 وبحلول عام 2007، كانت االستثامرات السعودية يف اليمن قد وصلت 

إىل قرابة نصف مليار دوالر.410

ويف حني كان اليمن يراهن عىل عودة رسيعة لعاملته إىل سوق العمل السعودية، إال أن التقدم عىل هذه الجبهة 

ظل بطيئاً جداً، واقترص عىل توجيه السعودية جزءاً من متويالتها للمرشوعات اليمنية نحو إنشاء املعاهد الفنية 

والحرفية. وبحلول عام 2005، كانت نسبة اليمنيني يف سوق العvمل السعودية تبلغ حوايل %6 من حجم العاملة 

األجنبية.411  أما فيام يتعلق بالعالقات الكويتية -اليمنية، فقد حمل عام 2003 تطورين هامني )بعد توقف 

استمر 13 عاماً( هام: استئناف الخطوط الجوية اليمنية رحالتها إىل الكويت وعودة الصندوق الكويتي للتنمية إىل 

تقديم قروض لليمن. فيام مل تتأثر عالقات البحرين وعامن مع اليمن كثرياً بفعل موقف األخرية من حرب الخليج 

الثانية، أو موقف الدولتني من حرب االنفصال عام 1994، وبالتايل بقيت عىل حالها.412

408. عايش عواس، “الفصل األول، العالقات اليمنية السعودية،” يف اليمن ودول الخليج العريب، مصدر سابق، 51-74.
409. أمين الحامد، “وزير املالية يفتتح اجتامعات )مؤمتر املانحني( بتوقيع مذكرات اتفاق مع محافظ املركزي اليمني،” موقع صحيفة الرياض، 5 سبتمرب 2012  

>http://www.alriyadh.com/765353<
410. طلعت وفا، محمد السعيد، ومحمد القايض، مصدر سابق.

411. عايش عواس، مصدر سابق، 24.
412. حول عالقات اليمن بعامن والبحرين، أنظر عىل التوايل: فاتك عبد الله الرديني، “الفصل الثاين: العالقات اليمنية-العامنية،” يف اليمن ودول الخليج العريب، مصدر سابق، 250-131، زيد يحيى 

املحبيش، مصدر سابق، 449-489.

http://www.alriyadh.com/765353
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وابتداء من عام 2001 تم الضم التدريجي لليمن، التي كانت قد تقدمت عام 1996 بطلب رسمي لقبولها 

عضواً يف مجلس التعاون الخليجي، إىل عرش منظامت متخصصة تابعة للمجلس بينام ظلت العضوية الكاملة من 

دون أفق واضح.413 وإذا كان قد تم تربير استبعاد اليمن عند تأسيس املجلس يف الثامنينيات باإلشارة إىل عدم 

امتالكه منفذاً عىل الخليج العريب وانقسامه إىل دولتني، فإن عقد التسعينيات شهد بروز املوقف اليمني من الغزو 

العراقي للكويت وخالفاته الحدودية مع السعودية، كأسباب الستمرار إقصائه.414 وكان اختالف األنظمة السياسية 

بني اليمن والخليج حارضاً كمربر بشكل مستمر، تارة يف الخطاب غري الرسمي، وأخرى يف الخطاب الرسمي.415 ويف 

العقد األول من القرن الواحد والعرشين، تعددت املربرات وأصبحت تشمل، من بني أمور أخرى، الحجم الكبري 

لسكان اليمن ومشكالتها األمنية العديدة واملعقدة والفجوة يف مؤرشات التنمية بينها وبني الدول املجلس. 

وبينام تزايدت الضغوط عىل النظام اليمني، وخصوصاً بعد ظهور التمرد الحويث املسلح ابتداء من عام 2004 

والحراك الجنويب ابتداء من عام 2007، ظلت دول املجلس تنظر بعني الشك إىل اليمن. ورمبا ساهمت يف ذلك 

مبالغات بعض األكادمييني اليمنيني الذين يعرّبون عن وجهة النظر الرسمية، وكذلك األجانب، حول الزيادة يف 

مصادر القوة اليمنية بعد تحقيق الوحدة. وما يبعث عىل الغرابة أن بعض تلك املبالغات جاء بعد تدمري الجيش 

اليمني يف حرب عام 1994، يف حني أن البعض اآلخر ظهر بعد متكن إريرتيا بسهولة، ويف ظل عجز تام للجيش 

اليمني، من احتالل بعض الجزر اليمنية.416

تطورات ما بعد االنتفاضات العربية

ميكن التمييز بني ثالثة مواقف خليجية تجاه انتفاضة اليمن خالل الفرتة من 11 فرباير 2011 وحتى نهاية عام 

2014، ظهر األول منها بعد مرور قرابة ستة أسابيع عىل االنتفاضة، حيث اُعلن دخول مجلس التعاون الخليجي 

– باتفاق جميع دوله – عىل خط الوساطة بني الفرقاء السياسيني يف اليمن. وُعّدت الخطوة، من قبل البعض، نقلة 

قد تكون موفقة بالنظر إىل الحساسيات التي كان ميكن أن تنشأ يف حال تولت أمر الوساطة دولة، أو مجموعة 

من الدول. وساعد عىل وحدة املوقف الخليجي املبديئ أن القوى السياسية واالجتامعية اليمنية، مبا يف ذلك حزب 

>https://www.gcc-sg.org/index5dc0.html?action=Sec-Show&ID=592< 413. “الجمهورية اليمنية،” موقع األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية
414. محمد عيل السقاف، “عالقات اليمن مبجلس التعاون الخليجي لفرتة ما قبل تقديم الطلب الرسمي للعضوية،” يف اليمن والخليج، مصدر سابق، 17-48

415. أنظر عىل سبيل املثال: “صنعاء لن تتحمل ستة أعوام يك تنضم إىل مجلس التعاون الخليجي... اليمن لن تستطيع اإلنتظار طويال،” موقع مجلة املجلة، 26 مارس 2010 
>http://www.majalla.com/arb/2010/03/article5535043<

416. أنظر عىل سبيل املثال: خديجة الهيصمي، “سياسة اليمن الخارجية تجاه دول الخليج،” يف محمد الرميحي و فارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 208-185،  فارس السقاف، “تطور النظام 
السيايس يف اليمن والخليج،” يف محمد الرميحي  و فارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 159-116، روبرت دي بوروز، “الحرب األهلية اليمنية عام 1994: تأثريها عىل دول الخليج العريب، يف 

جامل سند السويدي )إعداد(، مصدر سابق، 89-99.

https://www.gcc-sg.org/index5dc0.html?action=Sec-Show&ID=592
http://www.majalla.com/arb/2010/03/article5535043
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اإلصالح الذي يضم اإلخوان املسلمني، كانت تشعر بفضل التنوع داخلها بأنها قريبة من كل األطراف الخليجية، 

وتنظر إىل التباينات بني السياسات القطرية والسعودية فيام يخص الشأن اليمني يف املرحلة السابقة عىل االنتفاضة، 

عىل أنها توزيع معني لألدوار.  

وشهد املوقف الخليجي األول، رغم عمره القصري قياساً إىل الفرتة الزمنية محل الدراسة، بلورة أهم األفكار الواردة 

فيام يعرف بـ “املبادرة الخليجية،” وهي إتفاق بني القوى السياسية والعسكرية اليمنية املنارصة لالنتفاضة وتلك 

املناهضة لها. وتم اقرتاح املسودة األوىل للمبادرة من قبل الدورة االستثنائية الثانية والثالثني للمجلس الوزاري لدول 

املجلس، والتي عقدت يف مدينة الرياض يف 10 أبريل 2011، والتي نصت عىل أن “يعلن رئيس الجمهورية ]الرئيس 

عيل عبد الله صالح[ نقل صالحياته إىل نائب رئيس الجمهورية ]عبد ربه منصور هادي[” و“تشكيل حكومة وحدة 

وطنية برئاسة املعارضة ]قوى االنتفاضة[ ولها الحق يف تشكيل اللجان واملجالس املختصة لتسيري األمور سياسياً وأمنياً 

واقتصادياً ووضع دستور وإجراء االنتخابات.”417 وقد تطورت هذه األفكار بعد ذلك بإرشاف ممثل لألمني العام لألمم 

املتحدة وسفراء الدول الدامئة العضوية يف مجلس األمن الدويل وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، إىل اتفاقية 

418
مفصلة تعرف بـ “اآللية التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية” والتي ُوقّع عليها يف الرياض يف 23 نوفمرب 2011. 

وبدأ املوقف الثاين، الذي عمر طويالً، بإعالن قطر يف 13 مايو 2011 انسحابها من املبادرة الخليجية بشأن اليمن، 

وبّررت قرارها بـ “املامطلة والتأخري” يف التوقيع عىل ما تم االتفاق عليه و”استمرار حالة التصعيد وحدة املواجهات” 

بني األطراف اليمنية.419 وتضمن املوقف الثاين، بخالف األول، تحزب البعض لطرف، والبعض اآلخر لطرف ثان، يف 

حني إختار البعض الثالث دور املراقب غري املهتم. ومر اليمن، بسبب التباينات التي ظهرت يف املوقف الخليجي، 

قبل التوقيع عىل املبادرة الخليجية وبعده، بعدد من الحروب الصغرية ولكن املكلفة جداً. وتُوجت تلك الحروب 

بسقوط العاصمة اليمنية صنعاء، يف 21 سبتمرب 2014، يف أيدي تحالف مكون من املتمردين الحوثيني وأنصار 

الرئيس السابق من بقايا قوات الحرس الجمهوري املوالية له، وألفراد أرسته.420 وقد سارعت طهران إىل إعالن دعمها 

للحركة الحوثية، والذي مل يظهر منه سوى دعم إعالمي كبري وتبني الحركة لشعار الثورة اإليرانية الشهري “الله أكرب، 

417.  “البيان الصحفي للمجلس الوزاري للدورة الثانية والثالثني االستثنائية،” موقع األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، 10 أبريل 2011 
>https://www.gcc-sg.org/index268e.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=1967&T=A<

 >http://yemen-nic.net/sectors/politics/trans/initiative.php?print=Y< 218. “نص اآللية التنفيذية املزمنة للمبادرة الخليجية،” املركز الوطني للمعلومات
>http://www.alriyadh.com/632316< 2011 419. “قطر تنسحب من املبادرة الخليجية لليمن،” موقع صحيفة الرياض، 13 مايو

420. محمد عبد العزيز، “يف حديث مكاشفة وبشفافية ويف حوار خص به األرياين لـ’26 سبتمرب’: يصعب تشخيص حارضنا تشخيصاً دقيقاً بسبب اختالط األوراق،” 
>http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=109224< 2014 موقع 26 سبتمرب، 11 ديسمرب

https://www.gcc-sg.org/index268e.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=1967&T=A
http://yemen-nic.net/sectors/politics/trans/initiative.php?print=Y
http://www.alriyadh.com/632316
http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=109224
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املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسالم.”421 وبغض النظر عن طبيعة العالقات الحالية التي 

تجمع الحوثيني بإيران، فإنه يخىش، يف ضوء الرصاعات الدائرة يف سوريا والعراق ولبنان، أن يكون التنافس الخليجي 

- الخليجي يف اليمن وسعي بعض األطراف إىل إضعاف اإلسالميني السنة، قد ساهام يف فتح ثغرة كبرية يف أمن اليمن 

والخليج. وال يحد من املخاوف بشأن الوضع يف اليمن سوى ظهور بوادر عىل أن موقفاً خليجياً ثالثاً تجاه األوضاع 

يف اليمن قد بدأ يف التبلور. ويتسم هذا املوقف، كام بدت مالمحه يف البيان الصادر عن   الدورة الخامسة والثالثني 

للمجلس األعىل لدول مجلس التعاون، بالقوة والوحدة والوضوح والتامسك.422

وفيام يتعلق بالدعم الخليجي لليمن عىل الصعيد االقتصادي، فقد منحت السعودية اليمن خالل عام 2011 

معونة نفطية بلغ حجمها ثالثة ماليني برميل بقيمة سوقية مقدرة بـ 300 مليون دوالر أمرييك.423 وخصصت 

اإلمارات، يف يونيو 2012، 500 مليون درهم لرشاء معونات غذائية من السوق اليمني وتوزيعها عىل 

املستحقني.424 ووصلت التعهدات الخليجية يف مؤمتر الرياض للامنحني الخاص باليمن )4 سبتمرب 2012( من 

املساعدات والقروض إىل 4.4 مليار دوالر، توزعت عىل السعودية )3.25 مليار دوالر(، الكويت )500 مليون(، 

قطر )500 مليون(، عامن )15 مليوناً(، واإلمارات )150 مليوناً(.425 ويف يوليو 2014، قدمت السعودية دعامً 

عاجالً للموازنة اليمنية مببلغ 1.235 مليار دوالر.426 صحيح أن األوضاع القانونية لليمنيني مل تعد إىل ما كانت 

عليه قبل عام 1990، إال أن السعودية أفسحت خالل السنوات القليلة املاضية املجال للمزيد من العامل اليمنيني 

املهرة، وهو ما خفف من ضغوط البطالة عىل الحكومة اليمنية.  

ومن جهة أخرى ظلت األموال الخليجية منذ عام 2011 تتدفق من تحت الطاولة عىل فرقاء الحياة السياسية 

يف اليمن وتعمل عىل زعزعة االستقرار، حسب ما يراه البعض، مام بدد الكثري من املوارد والطاقات املحلية وحرم 

اليمن من االستفادة من تعهدات املانحني. ومع نهاية عام 2014، وكانعكاس مبارش للشد والجذب عىل الصعيد 

السيايس، بلغ املنرصف الفعيل من التزامات دول املجلس املعلنة يف سبتمرب 2012 حوايل %31.4 للسعودية، 

%40.2 لقطر، %2 للكويت،  و%66.7 لعامن.427

421. هناك العديد من املراجع التي تربط الحوثيني بإيران، لكنها ال ترقى إىل مستوى الدليل القاطع. أنظر عىل سبيل املثال: عبد الفتاح محمد البتول، خيوط الظالم: عرص اإلمامة الزيدية يف اليمن  
1382-284هـ )صنعاء: مركز نشوان الحمريي للدراسات والنرش، 2007(، عادل األحمدي، الزهر والحجر: التمرد الشيعي يف اليمن )صنعاء: مركز نشوان الحمريي للدراسات والنرش، 2006(، عبد 

الله محمد الصنعاين، الحرب يف صعدة: خلفية الفكر الحويث ومؤرش االتجاه، الجزء الثاين )القاهرة: دار األمل، 2006(،عبد الله محمد الصنعاين، الحرب يف صعدة من أول صيحة إىل آخر طلقة، الجزء 
األول، )القاهرة: دار األمل، 2005(.   

422. أنظر ما ورد بشأن الوضع يف اليمن يف: “البيان الختامي للدورة الخامسة والثالثني للمجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدوحة-دولة قطر،” موقع األمانة العامة ملجلس 
>https://www.gcc-sg.org/indexa73b.html?action=Sec-Show&ID=683 <  2014 التعاون لدول الخليج العربية، 9 ديسمرب

>http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/08/152384.html< 2011 423. “العاهل السعودي يقدم 3 ماليني برميل نفط هدية لالقتصاد اليمني،” موقع قناة العربية، 8 يونيو
>http://www.alittihad.ae/details.php?id=54634&y=2012< 2012 424. “خليفة يأمر مبعونات غذائية للشعب اليمني بقيمة 500 مليون درهم،” موقع صحيفة االتحاد، 4 يونيو

425. الجهاز التنفيذي لترسيع استيعاب تعهدات املانحني ودعم تنفيذ سياسات اإلصالحات، “التقرير السنوي عن الوضع الراهن: إطار املسئوليات املتبادلة” موقع الجهاز التنفيذي  
>http://goo.gl/yO9oYA<

426. املصدر نفسه.
427. املصدر نفسه.  

https://www.gcc-sg.org/indexa73b.html?action=Sec-Show&ID=683
http://www.alarabiya.net/articles/2011/06/08/152384.html
http://www.alittihad.ae/details.php?id=54634&y=2012
<http://goo.gl/yO9oYA> 
<http://goo.gl/yO9oYA> 
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وبينام كان من املفرتض أن تعمل املبادرة الخليجية خالل عامني عىل العبور باليمن إىل الضفة اآلمنة، إال أن الواضح 

أن املبادرة قد وصلت إىل طريق مسدود. ويتمثل أهم أسباب إخفاق املبادرة الخليجية يف: الخالفات الخليجية 

–الخليجية، والتحركات السياسية والعسكرية التي مارسها الرئيس السابق بهدف تقوية نفوذه، ومحاولة الرئيس 

االنتقايل – ومن خلفه قوى االنتفاضة – اإلمساك بالسلطة، وغموض األجندة التي يسعى ممثل األمني العام لألمم 

املتحدة لتنفيذها يف اليمن. وهناك الكثري من املؤرشات، مع نهاية العام الرابع عىل انتفاضة اليمنيني، عىل أن اليمن 

وصل عىل الصعيد السيايس، إىل حالة من االنهيار وغياب األفق بشأن املستقبل. وغني عن القول إن الوضع أسوأ يف 

الجانب االقتصادي، ويتوقع يف ظل انهيار أسعار النفط يف األسواق الدولية، وبقاء املتغريات األخرى كام هي عليه 

اآلن، أن يتفاقم أكرث فأكرث خالل عام 2015.        

 

بناء المستقبل

متلك دول شبه الجزيرة العربية السبع، إذا ما قررت العمل معاً تحت أي صيغة كانت، إمكانية إحداث تحول 

هام خالل األجلني القصري واملتوسط يف مجاالت التنمية والتكامل االقتصادي واألمن يف جوانبه املختلفة. أما خالل 

املدى الطويل، فإن التكامل بني دول شبه الجزيرة سيمنحها القدرة واملرونة الالزمة للتكيف مع املتغريات اإلقليمية 

والدولية يف الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتكنولوجية، والتي عادة ما تعصف بالدول.   

ويتطلب بناء العالقات الخليجية - اليمنية عىل أسس سليمة تُحقق األمن واالستقرار وتخدم املصالح املشرتكة 

تبني اسرتاتيجية واضحة ومحددة تقوم عىل إعامل املنهج العلمي يف دراسة املشكالت والحوار والتفاعل الرصيح 

واملستمر عىل كافة املستويات وحول كافة القضايا، ومبا يكفل بناء الثقة وتجاوز إحباطات املايض وصوالً إىل تضييق 

الفجوة وتقريب وجهات النظر والتوحيد التدريجي للسياسات الداخلية والخارجية.428 وسيكون هناك الكثري 

من العوائق عىل الطريق، لكن اإلميان القوي بوحدة املصري والواقعية يف التعاطي مع املشاكل القامئة، وتغليب 

املكاسب الكربى التي ميكن تحقيقها عىل املدى الطويل عىل التكاليف التي ميكن تحملها خالل األجل القصري، كلها 

ميكن أن تساعد كثرياً يف تحقيق األهداف الكربى املنشودة.  

428. محمد الرميحي، “مدخل II: الطريق الصعب، ترسيخ الثقة وإزالة املخاوف،” يف محمد الرميحي وفارس السقاف )تحرير(، مصدر سابق، 17-20.
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4.3 العالقات بين حركة المقاومة اإلسالمية حماس والمملكة 
العربية السعودية

حمزة إسماعيل أبوشنب

تهدف هذه الدراسة إىل التعرف إىل طبيعة العالقة بني اململكة العربية السعودية وحركة املقاومة اإلسالمية حامس 

وانعكاساتها يف ظل املتغريات اإلقليمية والدولية يف املنطقة العربية، وتأثر فلسطني بها وتناقض التوجه السيايس 

بني السعودية، املؤيدة إلبرام اتفاق سالم مع إرسائيل إذا ما التزمت مببادرة السالم العربية، وحامس الرافضة لنهج 

التسوية، والتي تعتمد املقاومة املسلحة يف إدارتها للرصاع مع االحتالل اإلرسائييل. وتم استخدم الدراسة الوصفية 

من خالل املنهج التاريخي واالعتامد عىل أدايت املقابلة واملالحظة.429 خلصت الدراسة إىل أن حامس حاولت، منذ 

انطالقتها، فتح قنوات إتصال مع السعودية، كام سعت األخرية إىل االتصال بالحركة بسبب دورها يف االنتفاضة 

وغضبها من قيادة منظمة التحرير. وحرص الطرفان عىل فصل العالقة بينهام عن تنظيم اإلخوان املسلمني. وقد 

قدمت السعودية لحامس دعامً مالياً رسمياً مرتني فقط، ولكنها تركت للحركة حرية جمع التربعات من مواطنيها، 

مع فرض ضوابط بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001. وشهدت هذه العالقة حاالت مد وجزر، ولكن 

بدا واضحاً، من سياق تطورها، أن الطرفني قد تجّنبا قطيعة تامة رغم أن التطورات السياسية أثّرت عىل طبيعة 

هذه العالقة، بخاصة يف ما يتعلق باعتامد السعودية خيار التسوية، وهو ما تجىل يف طرحها للمبادرة العربية التي 

مل توافق عليها حامس، وكذلك يف ما يتعلق بانفتاح الحركة عىل إيران، وبكون حامس جزءاً من جامعة اإلخوان 

املسلمني. وقد لعبت شخصيات بارزة من الطرفني دوراً مهامً يف تحديد طبيعة هذه العالقة، كموقف امللك الراحل 

عبد الله بن عبد العزيز من رئيس املكتب السيايس للحركة خالد مشعل إثر انهيار إتفاق مكة، وتصدر شخصيات 

جديدة املرسح السيايس يف السعودية تربطها عالقات جيدة مع السلطة الفلسطينية. فيام مل يستثمر الطرفان تردي 

عالقة حامس مع محور طهران – دمشق لتحيسن العالقة وتوثيقها.

خلفية تاريخية

لت طبيعة العالقة بني منظمة التحرير الفلسطينية والدول املجلس، من بينها السعودية، إحدى  منذ انطالقتها، شكَّ

429. املقابالت التي أجراها الباحث كانت مع مسؤولني يف حامس اساساً، ولذلك فهي ال متثل وجهة نظر االطراف االخرى.
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روافع دعم القضية الفلسطينية. لكن موقف قيادة منظمة التحرير الداعم للعراق يف حرب الخليج الثانية بقيادة 

صدام حسني يف عام 1991 أغلق األبواب الخليجية املفتوحة أمام املنظمة، وحال دون السامح بعودة آالف 

الفلسطينيني ممن كانوا يقيمون يف دولة الكويت قبل غزوها. 

وبالتوازي، شهدت الساحة الفلسطينية صعوداً متسارعاً لحركة املقاومة اإلسالمية “حامس” مع دخولها معرتك 

االنتفاضة الفلسطينية األوىل وتبنيها خيار املقاومة املسلحة، إضافة إىل أيديولوجيتها اإلسالمية، ما فتح لها آفاقاً مع 

السعودية التي كانت تربطها عالقات طيبة مع اإلخوان املسلمني الذين عملت معهم يف دعم املقاتلني العرب يف 

أفغانستان وكوسوفو، قبل أن تتبّدل هذه املواقف وتتغرّي يف أكرث من اتجاه. وال ميكن للبحث يف طبيعة العالقة بني 

حامس والسعودية تجاهل تعقيدات الواقع التي تفرض عىل أي باحث يف امللف الفلسطيني وعالقاته يف املنطقة 

االلتفات إىل أربعة عوامل:

اململكة العربية السعودية وما يجمعها من عالقة بالواليات املتحدة األمريكية منذ أيام امللك عبد العزيز  •

آل سعود، وتطور هذه العالقة بعد إكتشاف النفط وحاجة السعودية لبيعه ورشاء السالح، واستمرار هذه 

العالقة االسرتاتيجية يف ظل تطلع السعودية إىل قيادة العامل العريب واإلسالمي. 

إيران التي أسقطت حكامً موالياً للواليات املتحدة بصورة ثورية، والتي تهدف إىل توسيع نفوذها عن طريق  •

تصدير تجربتها الثورية. 

الواليات املتحدة األمريكية ومصالحها يف املنطقة، مبا فيها الدعم املفرط إلرسائيل وتحالفاتها يف املنطقة  •

العربية، كسوق مصدر للنفط وتجارة رابحة للسالح. 

طبيعة موقف الكيانني اإليراين والسعودي من قضية فلسطني. ففي حني تدعم الرياض حل الدولتني، ترى  •

طهران يف رفضها لوجود إرسائيل مصدراً لهويتها الثورية وسالحاً يساعدها عىل الريادة اإلقليمية يف ظل 

الرفض العريب الشعبي لوجود إرسائيل. 

تلعب هذه العوامل دوراً هاماً يف الرصاع بني السعودية وإيران، واللتان تشّكالن قوتني جيوسياسيتني  •

تتنافسان عىل السلطة والنفوذ يف كل أنحاء الخليج وبالد الشام وفلسطني والعراق، وكذلك داخل منظمة 

البلدان املصدرة للنفط )أوبك(.430

>http://goo.gl/L8EQR6< 2014 430. فريدريك وبري وكريم سجادبو، “توازن بعيد املنال: أمريكا وإيران والسعودية يف الرشق األوسط املتغري،” مركز كارنيغي للرشق األوسط، 28 مايو

http://goo.gl/L8EQR6
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سياسة المملكة العربية السعودية تجاه قضية فلسطين

ارتبطت السياسة السعودية تجاه قضية فلسطني بالخلفية الدينية التي تبناها مؤسس اململكة عبد العزيز آل سعود 

والتي تعترب امتداداً طبيعياً للفكر الوهايب. وقد عملت السعودية جاهدة لنرش هذا الفكر وقيادة العامل العريب 

واإلسالمي وإبراز دورها تجاه قضية فلسطني. حافظ هذا الدور عىل توجٍه عام ارتبط بعالقات اململكة واملتغريات 

اإلقليمية والدولية التي كان لها السمة األبرز لسياسة السعودية تجاه قضية فلسطني، وارتكزت عىل تحميل الغرب 

مسؤولية النزاع العريب - اإلرسائييل ومسؤولية إيجاد حل مالئم له. بعد حادثة األقىص يف أغسطس عام 1929، 

ارتأى امللك عبد العزيز التوجه إىل ملك إنجلرتا للفت نظره إىل النشاط الصهيوين يف فلسطني. ويف عام 1936، 

ومع اشتداد الثورة الفلسطينية، وجه امللك عبد العزيز نداًء لوقف الثورة، وحث اللجنة العربية عىل التعامل مع 

431 ويف عرشين يونيو 
“لجنة بل” امللكية التي أوفدتها بريطانيا لدراسة الوضع العام واقرتاح الحلول عام 1937. 

عام 1938، وجه امللك عبد العزيز رسالة إىل الحكومة الربيطانية جاء فيها “... لو أطاعوين أهل فلسطني واتخذوا 

املطالبة بالطرق السلمية الوسيلة الوحيدة ملطالبهم مع بريطانيا.” إضافة إىل ذلك، فقد حرضت السعودية مؤمتر 

لندن عام 1939 حول قضية فلسطني.432 ومع تطّور العالقات بني الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية، 

طلب امللك عبد العزيز من الرئيس األمرييك روزفلت يف 15 ديسمرب مامرسة ضغوط عىل الحكومة الربيطانية 

لتقليل حجم التأييد للحركة الصهيونية. كام وجه رسالة إىل الرئيس األمرييك أكد فيها أن الخالف حول فلسطني لن 

يؤثر عىل صداقته الدامئة مع الواليات املتحدة.

وبعد إصدار الجمعية العامة لألمم املتحدة قرار التقسيم وانسحاب بريطانيا من فلسطني، رفضت اململكة العربية 

433 وأرسلت وحدات 
السعودية هذه القرارات وشاركت، عىل قدر إمكانياتها، يف حرب فلسطني عام 1948، 

من جيشها إىل مرص تحت إمرة القيادة املرصية يف صحراء النقب. وإبان العدوان الثاليث، وجه امللك سعود بن 

عبد العزيز رسالة إىل الرئيس األمرييك ايزنهاور مطالباً مبضاعفة جهود الواليات املتحدة لوقف العدوان. صبّت 

الجهود السعودية عموماً يف دعم القرارات العربية، وقد غلب عليها الطابع السيايس ومقاربة طرح رؤى للحّل 

عرب النظام الدويل. ومع التطورات السياسية يف املنطقة العربية، من حرب 1967 إىل حرب 1973 وما تالهام 

من الثورة اإليرانية عام 1979 وتحّول الواليات املتحدة إىل قطب عاملي أوحد مع تراجع نفوذ اإلتحاد السوفيتي 

431. غسان سالمة، السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1945، دراسة يف العالقات الدولية )بريوت: معهد اإلمناء العريب، 1980(، 549. 
432. عبد الوهاب الكيايل، تاريخ فلسطني الحديث )بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1973(، 305.

433. زاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث )بريوت، دار النهضة، 1975(، 223. 



128

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2015 © 

4

ودعم السعودية للمقاتلني األفغان، طرحت اململكة مبادرة عرفت بـ”مرشوع فهد للسالم،” كان من أبرز نقاطها 

انسحاب إرسائيل من جميع األرايض العربية التي إحتلت عام 1967 مبا فيها القدس العربية وضامن حرية العبادة 

ومامرسة الشعائر لجميع األديان يف األماكن املقدسة وتأكيد حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل وطنه وتعويض 

من ال يرغب يف العودة.

وشاركت السعودية يف الجهود املبذولة إلحياء عملية السالم مبا فيها مؤمتر مدريد للسالم 1991، وتكثفت جهودها 

يف هذا االتجاه. وبعدما شكلت أحداث الحادي عرش من سبتمرب عام 2001 منعطفاً حاّداً يف املنطقة وما أعقبها 

من احتالل أفغانستان والتلويح مبهاجمة العراق يف ظل سيطرة القطب الواحد عىل السياسة الدولية، تبنت القمة 

العربية املنعقدة يف بريوت يف مارس 2002 املبادرة السعودية للسالم واعتربتها من وثائقها الرسمية. ونصت 

املبادرة عىل انسحاب إرسائيل الكامل من جميع األرايض العربية املحتلة عام 1967 تنفيذاً لقراري مجلس األمن 

242 و 338 مقابل إقامة الدول العربية عالقات طبيعية مع إرسائيل.434 وتواصلت جهود اململكة يف دعم هذا 

التوجه، فشاركت يف مؤمتر أنابوليس للسالم 2007 ودعمت الطلب الفلسطيني بعضوية غري كاملة يف الجمعية 

العامة لألمم املتحدة عام 2012.

اإلخوان المسلمون الفلسطينيون في السعودية

بعد األحداث املتالحقة عىل الساحة الفلسطينية )نكبة 1948 ونكسة 1967(، هاجر الفلسطينيون إىل 

األقطار العربية. وتركز جزء من الهجرة يف دول املجلس التي بدأت تنال استقاللها عن بريطانيا يف فرتة الستينات 

والسبعينات. ومع بداية النهضة العمرانية والطفرة النفطية يف السبعينات، كانت السعودية من الدول الحاضنة 

للفلسطينيني، ومن بينهم عنارص من تنظيم اإلخوان املسلمني. وعىل الرغم من الحضور امللحوظ لإلخوان املرصيني 

يف السعودية التي شّكلت حاضنة لهم يف ظل خالفهم مع جامل عبد النارص، وكذلك لإلخوان السعوديني والسوريني، 

إال أن اإلخوان الفلسطينيني عملوا منذ البداية بشكل منفصل من الناحية التنظيمية،435 فشكلوا ُشَعبَهم املستقلة 

التي تركزت يف مدينتي الرياض وجدة، واستمر اتصالهم باإلخوان يف فلسطني،436 واختري الراحل خريي اآلغا ممثالً 

434. “مؤمترات القمة العربية )1946 - 2012م(” موقع الجامعة العربية الخاص بقمة الدوحة 2013 
>http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/arabic/arab-league.html<

435. داوود أبو خاطر، من قيادات اإلخوان الفلسطينيني، مقابلة مسجلة )غزة: مركز التأريخ والتوثيق، 14 أغسطس 2002(.
436. إسامعيل الخالدي، من قيادات اإلخوان الفلسطينيني، مقابلة مسجلة )غزة: مركز التأريخ والتوثيق، يناير 2006(.

http://arableaguesummit2013.qatarconferences.org/arabic/arab-league.html
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لهم، فكان يشارك يف االجتامعات التنظيمية يف قطاع غزة، وقد عني يف إحدى املرات مراقباً عاماً لإلخوان يف فلسطني 

خلفاً لهاين بسيسو الذي اعتقل يف مرص.437 واستمرت العالقة منفصلة بني إخوان فلسطني وباقي فروع التنظيم 

الذين كانوا ميثلون يف املجالس الشورية يف األردن بعد انتقال قيادة التنظيم من مرص إىل األردن،438 واهموا يف 

تقديم الدعم املايل للمؤسسات الخريية يف فلسطني، وعملوا عىل استقبال الحجاج من اإلخوان الفلسطينيني الذين 

كانوا يحرضون إىل السعودية لجمع التربعات ملؤسساتهم يف موسم الحج، كاملجمع اإلسالمي الذي كان يرأسه الشيخ 

أحمد ياسني والجمعية اإلسالمية. وساهمت املنح التعليمية التي قدمتها السعودية للطالب الفلسطينيني يف تعزيز 

نواة اإلخوان الفلسطينيني يف اململكة، إذ إستفاد عدد كبري منهم من هذه املنح التي كانت تهدف السعودية من 

خاللها إىل نرش الفكر السلفي.439 يف هذه البيئة، تأسست نواة صلبة لإلخوان الفلسطينيني يف السعودية وساهمت 

يف قوة حضور حامس فيام بعد عىل الساحة السعودية.440

تطور العالقة

سجلت انتفاضة الحجارة عام 1987 حضوراً لحركة حامس، وبرز دور املساجد يف التفاعل مع أحداثها وعال صوت 

الخطاب الديني يف شعاراتها كـ “اإلسالم هو الحل،” كام أُطلق عليها “انتفاضة املساجد.” مثّل هذا الحضور الهام 

لحامس جعلها محط أنظار السعودية التي كانت تدعم حركة فتح ومنظمة التحرير بأشكال مختلفة.441

دشن اللقاء األول بني مدير املخابرات السعودية و موىس أبو مرزوق يف مدينة جدة عام 1988، بناءاً عىل طلب 

السعودية، بداية العالقة بني الطرفني،442 وقد نوقشت خالله أسس العالقة بني الطرفني وآليات تقديم الدعم املايل 

لحامس مع إبداء السعودية رغبتها يف عدم انزالق الحركة إىل العمل العسكري.443 ومل يكن لإلخوان املسلمني 

السعوديني أو من املوجودين يف اململكة أية عالقة بفتح قناة االتصال، بل كان هؤالء حريصني عىل أن تكون العالقة 

منفصلة بشكل كامل عن عالقة اإلخوان بالسعودية.444

أثار موقف منظمة التحرير من غزو العراق للكويت عام 1990 حفيظة دول املجلس بينام أعلنت حامس موقفاً 

437. داوود أبو خاطر، مصدر سابق.
438. املصدر نفسه.

439. الشيخ أحمد ياسني، مؤسس وقائد حركة حامس، مقابلة مسجلة )غزة: مركز التأريخ والتوثيق، 5 أغسطس 2002( 
440. موىس أبومرزوق، نائب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس، مقابلة شخصية، غزة، 7 يونيو 2014. 

441. أحمد يوسف، املستشار السيايس لرئيس الحكومة الفلسطينية العارشة إسامعيل هنية، مقابلة شخصية، 15 يونيو 2014
442. موىس أبومرزوق، مصدر سابق. 

443. املصدر نفسه. 
444. املصدر نفسه.
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واضحاً برفضها للغزو، مام شجع السعودية عىل تعزيز العالقة معها. وجمع لقاء ثاٍن أبو مرزوق ومحمد نزال، عضو 

املكتب السيايس لحركة حامس حالياً، مع مدير املخابرات السعودية أثناء حرب الخليج الثانية، نوقش خالله تعزيز 

العالقات وفتح مكتب إتصال يف اململكة. كام طرحت فكرة استبدال منظمة التحرير بحامس، ووعدت السعودية 

بتقديم دعم مايل وسيايس للحركة.445

لكن رسعان ما تراجعت السعودية عن هذه الفكرة، ففي لقاء ثالث جمع أبو مرزوق ونزال مع املخابرات 

السعودية عام 1992 أكدت السعودية أنها ال تبحث عن بديل جديد عىل الساحة الفلسطينية وستستمر يف 

اعتبار منظمة التحرير املمثل الرشعي للفلسطينيني طاملا مل تغري الجامعة العربية مواقفها، كام أنها ليست يف صدد 

قيادة اتجاه يف الجامعة العربية للبحث عن بديل. وأكّدت أنها تشجع السالم العادل مع إرسائيل وتقبل مبا يقبله 

الفلسطينيون وأنها لن تقوم بأي إجراء تطبيعي مع إرسائيل طاملا أن قضية القدس مل تحل بطريقة تتناسب مع 

مكانتها الدينية يف العامل اإلسالمي. أما يف حال التوصل إىل حل مقبول لقضية القدس فإن السعودية قد ال تتمكن 

من رفض تطبيع مطلوب من حلفائها اإلقليميني والدوليني. إكتفت السعودية بتقديم دعم مايل مقطوع،446 وأصبح 

لحامس مكتب غري معلن عىل أراضيها وممثل مكلّف بالتواصل مع الرياض بشكل مبارش، وهو ال يزال يعمل حتى 

447  وقد يعكس تراجع السعودية عن دعم حامس كبديل ملنظمة التحرير إىل العالقة بني السعودية 
مارس 2015. 

وجمهورية مرص العربية، إذ تعترب الرياض أن منظمة التحرير من اختصاص النظام املرصي، فهو الذي أنشأها وهو 

الذي يتحمل تبعات أي إجراء يتعلق بتطويرها أو تجميدها.

مخيم مرج الزهور وانفتاح حماس على سوريا وإيران

شكلت محطة مرج الزهور – وهو مخيم أقامه املبعدون الفلسطينيون عىل األرايض اللبنانية عام 1992 بعد 

قرار إرسائيل إبعاد 450 من قيادات حركتي حامس والجهاد اإلسالمي –  نقطة تحول وبداية انفتاح يف العالقات 

مع سوريا وإيران. فبعثت رسالة من قيادة حامس إىل القيادة السورية وُعقد لقاء جمع القيادينَي يف الحركة عبد 

العزيز الرنتييس و محمود الزهار مع مسؤولني سوريني، و ُعني األخري إثره ممثل للحركة يف دمشق.448 بدأت 

445. موىس أبومرزوق، مصدر سابق. 
446. قيادي من حامس يف الخليج، مقابلة عرب الهاتف واإلمييل، سبتمرب 2014.

447. موىس أبو مرزوق، مصدر سابق. 
448. محمود الزهار، عضو املكتب السيايس لحركة حامس ووزير الخارجية يف الحكومة الفلسطينية العارشة من مارس 2006 حتى مارس 2007، مقابلة شخصية، 4 سبتمرب 2014. 
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عالقات حامس مع إيران عام 1990، وتطورت بعد أن زار وفد حمساوي طهران عام 1991 للمشاركة يف مؤمتر 

دعم االنتفاضة. وساهمت محطة مرج الزهور يف توسيع العالقة مع إيران واالنفتاح عىل حزب الله نظراً إىل اتساق 

رؤيتهام بوجوب تحرير فلسطني كاملة من بحرها إىل نهرها وعدم االعرتاف بإرسائيل والتعاون يف مسار املقاومة 

املسلحة. وتعززت العالقات بعد تعيني ممثل لحامس يف طهران.449

االخرتاق يف العالقة بني حامس وطهران ما كان ليتحقق لوال عامالن أساسيان، األول: فكر حامس املنفتح عىل العامل 

العريب اإلسالمي، واعتبار قضية فلسطني قضية عربية إسالمية، والثاين: حاجة الحركة املاسة إىل السالح واالستفادة 

من تجربة حزب الله يف جنوب لبنان، وحاجة إيران إىل الورقة الفلسطينية يف تدعيم مرشوعها اإلقليمي. وساهمت 

الظروف السياسية يف املنطقة العربية، إثر هزمية العراق يف حرب الخليج الثانية، يف الضغط إلنجاز اتفاقية سالم بني 

الفلسطينيني واإلرسائيليني مدعومة من السعودية. 

أوسلو وتصاعد الخالف السياسي الفلسطيني

انقسمت الساحة الفلسطينية حيال التوقيع عىل اتفاق أوسلو يف سبتمرب 1993. وتفاقم االنقسام مع تبّني حامس 

والجهاد اإلسالمي اسرتاتيجية إفشال االتفاق بالعمليات االستشهادية ضد االحتالل اإلرسائييل، مام أدى إىل شن 

حملة اعتقاالت واسعة ضد عنارص الحركتني. ومل تعارض السعودية االتفاق، فشاركت يف مؤمتر مدريد عام 1991 

وقدمت دعامً مالياً واسعاً للسلطة الفلسطينية450 وحافظت عىل عالقة جيدة مع حامس رغم مشاركتها يف قمة 

“صانعي السالم” يف رشم الشيخ عام 1996 بعد سلسلة عمليات يف األرايض املحتلة عام 1948، وركزت عىل دعم 

العملية السلمية واستمرار املفاوضات ومحاربة ما سمي ب”اإلرهاب” وإدانة الهجامت االنتحارية مبا فيها املنفذة 

ضد إرسائيل.451 ومل تنعكس مواقف السعودية يف املؤمتر عىل عالقتها بحامس، فحافظت عىل عالقة معها بعيداً 

عن اإلعالم، وتواصل الدعم الخريي واملؤسسايت للحركة وجمعياتها. وتعززت هذه العالقة بزيارة الشيخ أحمد ياسني 

للمملكة عام 1998. 452

449. مركز الزيتونية، تقدير اسرتاتيجي، مستقبل العالقة بني حامس وإيران، مارس 2014.
>http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/Pages/PalestineCause25461.aspx< 450. موقع وزارة الخارجية السعودية

>http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/MazbahaKan/mol01.doc_cvt.htm< 451. نص إعالن قمة رشم الشيخ لصانعي السالم، موقع مقاتل
452. موىس أبو مرزوق، مصدر سابق.

http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/Pages/PalestineCause25461.aspx
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/MazbahaKan/mol01.doc_cvt.htm
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زيارة الشيخ أحمد ياسين للمملكة العربية السعودية

بعد خروج الشيخ أحمد ياسني من السجن، كان وضعه الصحي يتطلب خضوعه لعمليات عاجلة. وبعد تواصل 

مع السعودية، أبدت األخرية استعدادها الستقباله للعالج عىل أراضيها.453 وظهر جليًا أن السعودية أولت اهتامًما 

رسميًا بالشيخ ياسني وأبدت تفهاًم واسًعا ملواقفه تجاه املقاومة املسلحة وبرنامج حامس السيايس املتعارض مع 

الطرح السعودي ملرشوع السالم يف املنطقة العربية املتمثل يف حضورها مؤمتري مدريد ورشم الشيخ. ومل تتعامل 

الرياض مع الحركة، يف ذلك الوقت، كحركة إرهابية، بل دعم امللك فهد مواقف الشيخ ياسني وحافظت اململكة 

عىل لتواصل مع الحركة بعيًدا عن اإلعالم.454 وعىل الرغم من أن الزيارة حظيت بتغطية إعالمية واسعة يف وسائل 

اإلعالم السعودية، بقي لقاء الشيخ ياسني وامللك فهد، أثناء أداء األول مناسك الحج، بعيداً عن التداول اإلعالمي. ومل 

يكن برفقة زعيم حامس، يف اللقاء الذي حرضه أمراء سعوديون، أي من قيادات الحركة حامس يف السعودية أو من 

أعضاء مكتبها السيايس. وهو سمع من امللك فهد يومها: “أنتم يف قلوبنا ونحن معكم حتى تحرير القدس،” ووعده 

بتقديم الدعم. وبالفعل، تم إرسال أموال للشيخ ياسني ملرة واحدة قبل مغادرته السعودية.455

إىل ذلك، جمع الشيخ ياسني، يف زيارته للسعودية، أكرث من لقاء مع امللك عبد الله بن عبد العزيز نوقشت خالله 

األوضاع السياسية. وكان تركيز امللك عبد الله عىل أهمية ترتيب العالقات الفلسطينية من دون أية مشاكل. كام 

كان يبدو حرص اململكة عىل الحفاظ عىل البيت الفلسطيني يف ظل تنامي قوة الحركة يف الشارع الفلسطيني 

وخشيتها من الصدام الداخيل.456

حماس والسعودية ) 2000-2005 (

شهدت املنطقة العربية تطورات متالحقة ومتسارعة كان لها األثر البالغ يف تغرّي العديد من السياسات الدولية 

واإلقليمية والعربية، وألقت بظاللها عىل حامس وطبيعة عالقتها بالنظام السعودي. وأبرز هذه التحوالت:

453. الشيخ أحمد ياسني، مصدر سابق. 
454. موىس أبو مرزوق، مصدر سابق.

455. الشيخ أحمد ياسني، مصدر سابق.
456. املصدر نفسه.
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اندالع انتفاضة األقىص عام 2000 إثر زيارة أرييل شارون، زعيم املعارضة اإلرسائيلية آنذاك، للمسجد  •

األقىص يف 28 سبتمر بعد انسداد األفق السيايس وفشل مؤمتر كامب ديفيد الثاين، وقرار يارس عرفات 

املشاركة يف االنتفاضة بتقديم الدعم الشعبي والسامح بالعمل العسكري.

أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001 وما تالها من إعالن “الحرب عىل اإلرهاب” التي بدأت بحرب  •

أفغانستان ثم غزو العراق عام 2003. وشهدت الساحة العربية انقساماً بني “محور االعتدال” بزعامة مرص 

والسعودية و “محور املامنعة” الذي يضم سوريا وإيران وحزب الله وحامس. وتفاقمت األزمة اإليرانية - 

السعودية بعد بسط إيران نفوذها يف العراق.

إعالن السعودية املبادرة العربية للسالم يف مؤمتر القمة العربية عام 2002 ورفض حامس للمبادرة  •

واعتبارها تنازالً عربياً يف ظل تصاعد أعامل املقاومة. 

اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان. •

وفاة الرئيس الفلسطيني يارس عرفات وتزعم محمود عباس رئاسة املنظمة وتبنيه خيار املفاوضات ومالحقة  •

املقاومة. 

تفاعلت السعودية مع دعم انتفاضة األقىص بشكل الفت ورفعت من حدة خطابها، وبرز ذلك يف كلمة امللك عبد 

الله يف مؤمتر القمة العربية 2000 والذي دعا فيه إىل عدم اإلكتفاء بالدعم املعنوي والسيايس للفلسطينيني بل 

بوجوب مساندتهم بكل الوسائل. وأنشأت السعودية صندوقني لدعم انتفاضة األقىص “صندوق انتفاضة القدس” 

الذي ُخصص لإلنفاق عىل عوائل الشهداء الفلسطينيني، و“صندوق األقىص” لتمويل مشاريع تحافظ عىل الهوية 

العربية واإلسالمية للمدينة.457

الحامسة السعودية تجاه انتفاضة األقىص والدور البارز حامس يف أحداثها شكال رافعة ملزيد من انفتاح الحركة عىل 

الشارع السعودي واالستفادة بشكل واسع من املؤسسات الخريية السعودية التي نسقت مع مؤسسات حامس 

االجتامعية لتقديم الدعم من خاللها. وإستمر هذا االنفتاح حتى أحداث الحادي عرش من سبتمرب.458 انعكست 

أحداث سبتمرب عىل العالقة بني الطرفني، ووجدت السعودية نفسها مضطرة إىل التعاطي مع حلفائها يف مكافحة 

>http://www.yabeyrouth.com/pages/index1648.htm< 457. “تاريخ القمم العربية،” موقع يا بريوت
458. قيادي يف العمل االجتامعي يف حامس، مقابلة عرب الهاتف، 16 اغسطس 2014.

http://www.yabeyrouth.com/pages/index1648.htm
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ما عرف يف الغرب ب“اإلرهاب”. وبعدما طالت االنتقادات التوجهات الدينية الرسمية السعودية، ُوضع الدعم 

الرسمي والشعبي للجامعات والجمعيات اإلسالمية تحت املجهر، واضطرت السعودية إىل إقرار ضوابط كبرية عىل 

دعم الشعب السعودي ألشقائه. وعىل الرغم من أن حامس مل تكن مستهدفة بهذه اإلجراءات لكن ذلك إنعكس 

عىل احتامالت التطور الطبيعي يف العالقة بني الطرفني.459

ومع إعالن السعودية املبادرة العربية للسالم، مل يكن يف وسع حامس دعم املبادرة التي متس بالحقوق الفلسطينية 

مبا فيها حق العودة لالجئني الفلسطينيني وتتعارض متاماً مع ثوابت الحركة. لكن هذا الرفض اتسم بنوع من 

الدبلوماسية تحاشياً إلزعاج اململكة، خصوصاً بعد سامعها تأكيدات من مسؤول سعودي كبري بأن املرشوع ولد ميتاً 

ألن إرسائيل رفضته. إال أن هذا املوقف مل يرق للمملكة، فشهدت العالقات حالة من الفتور.460

وقد رفضت السعودية تصنيف حامس ضمن “املنظامت اإلرهابية،” لكنها نفت يف الوقت نفسه تقدميها دعامً 

مالياً للحركة، مؤكدة أن األموال السعودية الرسمية تذهب إىل األمم املتحدة والصليب األحمر والهالل األحمر 

الفلسطيني عن طريق السلطة الفلسطينية.461 وفيام اتسعت الفجوة بني السعودية من جهة، استفادت طهران من 

انتفاضة األقىص، فقدمت الدعم املايل والعسكري للفصائل الفلسطينية. وزادت حدة التوتر بني الرياض ودمشق 

بعد اغتيال رفيق الحريري يف لبنان، مام ساهم يف تعزيز حالة االصطفاف العريب ورفع وترية التنسيق بني طهران 

ودمشق. وكانت حامس أقرب إىل محور طهران - دمشق - حزب الله، الذي وفر لها الدعم املايل والعسكري، ومقر 

إقامة لقياداتها السياسية يف دمشق بعد طردها من األردن عام 1999. 

كام شهدت الساحة الفلسطينية تغيريات باستشهاد الشيخ ياسني يف مارس 2004 وتويل خالد مشعل قيادة الحركة، 

فخرست حامس الشخصية الرمزية. أما عىل صعيد السلطة الفلسطينية، فقد توىل محمود عباس رئاسة منظمة 

التحرير الفلسطينية ثم رئاسة السلطة الفلسطينية بعد رحيل يارس عرفات يف نوفمرب 2004، مام ساهم يف انفتاح 

واسع عىل دول املجلس بشكل عام والسعودية بشكل خاص، بعدما قدم عباس اعتذاراً عن مواقف منظمة التحرير 

تجاه غزو الكويت. وبرحيل عرفات، انتهت األزمة الخليجية مع منظمة التحرير بشكل نهايئ، باعتبار أن شخصية 

عرفات هي التي تتحمل مسؤولية سوء العالقة بعد دعمه للغزو العراقي للكويت.

459. املصدر نفسه.

460. املصدر نفسه.
461. عادل الجبري، ترصيح صحفي، صحيفة الوسط، العدد 281 ، 14 يونيو 2003.
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فوز حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة

شكل فوز حركة حامس يف االنتخابات الترشيعية عام 2006 بوابًة لتوسيع عالقاتها العربية. وقد رّحبت الخارجية 

السعودية بفوز الحركة ورفضت حصارها وطالبت األطراف الدولية باحرتام نتائج االنتخابات، وأكدت عىل موقفها 

برضورة تحقيق السالم يف منطقة الرشق األوسط عرب املبادرة العربية للسالم.462 لكن هذا املوقف املعلن مل يرتجم 

عىل أرض الواقع. فبعد تشكيل الحكومة يف مارس 2006، زار وزير خارجيتها محمود الزهار السعودية، وكانت 

محطته الثانية بعد مرص، إال أنه مل يحظ باستقبال وفق العرف الدبلومايس، فاستقبله وزير الخارجية السعودي 

سعود الفيصل يف مكتبه، وكرر أثناء اللقاء التأكيد عىل تبني خيار السالم. فيام تطرق الزهار إىل رغبته يف زيارة 

إيران طالباً رأي الفيصل الذي كان جوابه دبلوماسياً، إذ قال:”أنتم حركة وشعب تحت االحتالل وتحتاجون 

مساعدة الجميع.”463 ويف غضون هذه الزيارة مل تعرقل السلطات السعودية تحركات الزهار، فقابل عدداً كبرياً من 

السعوديني والجالية الفلسطينية، كام عقد لقاءاً مع السفراء العرب املعتمدين لدى اململكة.464

 وحاول رئيس الوزراء الفلسطيني إسامعيل هنية زيارة السعودية يف إطار جولته العربية. إال أن كل املحاوالت مل 

تتكلّل بالنجاح. ورغم تقدميه أكرث من طلب عرب السفارة الفلسطينية يف الرياض، مل يحَظ بأي رد، ال لسلباً وال إيجاباً 

مبا ذلك عىل برقيات التهنئة التي بعث بها يف مناسبات األعياد اإلسالمية والوطنية. وتواصلت محاوالت هنية بإرسال 

طلب ألداء فريضة الحج، فوافقت السعودية، وأرسل امللك عبد الله بن عبد العزيز طائرة ملكية خاصة أقلّت 

هنية وعدداً من وزراء حكومته، واستقبلوا يف الضيافة امللكية كام هو متعارف عليه بروتوكولياً، لكن املسؤولني 

السعوديني اعتذروا عن عدم مقابلته بحجة االنشغاالت.466

الدعوة إلى اتفاق مكة عام 2007

مع اشتداد األزمة العربية وزيادة النفوذ السعودي يف املنطقة، حاولت السعودية إبراز دورها كقائد قادر عىل حل 

الرصاعات العربية -العربية، بعد ارتفاع حدة التوتر بني السعودية وحلف إيران - سوريا - حزب الله، بعد اغتيال 

رئيس الوزراء اللبناين األسبق رفيق الحريري عام 2005، وتوجيه الرياض أصابع االتهام إىل هذه األطراف  التي 

462. “املوقف الرسمي للمملكة العربية السعودية من وصول منظمة حامس اىل السلطة الفلسطينية،” موقع وزارة الخارجية السعودية، 27 ديسمرب 2013 
>http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/KingdomPosition/Pages/NewsArticleID47023.aspx<

463. محمود الزهار، مصدر سابق. 
464. املصدر نفسه. 

465. وائل عبد العال، مدير مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني يف الحكومة العارشة ، مقابلة شخصية، 5 سبتمرب 2014.
466. املصدر نفسه.

http://www.mofa.gov.sa/KingdomForeignPolicy/KingdomPosition/Pages/NewsArticleID47023.aspx
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كانت عالقتها بحامس تشهد انفتاحاً واسعاً، اعترُبت معه الحركة جزءاً مام سمي بـ “محور املامنعة”.يف عام 2007 

اشتد الرصاع الفلسطيني -الفلسطيني بني حامس وفتح وتطور إىل حد الصدام املسلح، فوجه امللك السعودي نداًء 

عاجالً يف نهاية يناير من العام نفسه إىل الحركتني لعقد لقاء مصالحة بينهام يف مكة املكرمة. وتجنبت السعودية 

إرسال دعوة شخصية لرئيس الحكومة إسامعيل هنية الذي حرض بصفته قيادياً يف حامس وضمن وفدها467 الذي 

ترأسه رئيس مكتبها السيايس خالد مشعل، فيام ترأس الرئيس محمود عباس وفد فتح. وأّدى إشكال بروتوكويل 

حول ترتيب الجلوس إىل تأخري بدء الجلسات، ما دفع إىل عقد اللقاء عىل طاولة مستديرة جلس عليها مشعل، 

وعباس بصفته رئيساً للسلطة، وهنية بصفته رئيساً للحكومة.468 و مل يعقد مسؤولو حامس خالل هذه الزيارة أي 

لقاءات جانبية مع املسؤولني السعوديني، كام مل يُناقش فتور العالقة مع الحكومة العارشة )حكومة هنية(.469 وتم  

خالل الزيارة إنجاز إتفاق مكة واالتفاق عىل تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة هنية. ولوحظ خالل الحوارات 

املشرتكة قوة العالقة بني وزير الخارجية سعود الفيصل ورئيس املخابرات بندر بن سلطان مع قيادات حركة فتح 

والسلطة الفلسطينية حسب زعم بعض القيادات يف حامس.470

 

القمة العربية في الرياض مارس 2007

عقدت جامعة الدول العربية الدورة االعتيادية التاسعة عرشة يف الرياض يف 28 و29 مارس 2007، وحرضها 

الرئيس عباس وبصحبته هنية – رئيس وزراء حكومة الوحدة – الذي عقد عىل هامش القمة عدداً من اللقاءات 

الخاصة، كلقائه مع األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون، ورئيس الوزراء الرتيك رجب طيب أردوغان، ووزير 

الخارجية الرنويجي.471 وأثناء صياغة البيان الختامي للقمة يف الجلسة املغلقة، خرج هنية أكرث من مرة للتشاور مع 

قيادة الحركة حول بعض البنود املتعلقة باملبادرة العربية للسالم وصياغتها، وقد بدا يف حالة عصبية.472

انهيار اتفاق مكة وتصاعد األزمة مع حماس

مل ينزع إتفاق مكة فتيل األزمة السياسية الفلسطينية يف ظل استمرار الرفض الغريب لوجود حركة حامس يف املشهد 

السيايس الفلسطيني الرسمي. وكان بادياً أن الواليات املتحدة وإرسائيل وأطرافاً فلسطينية تحاول إفشال االتفاق، إذ 

467. وائل عبد العال، مصدر سابق.
468. املصدر نفسه.

469. محمود الزهار، مصدر سابق.
470. املصدر نفسه.

471. وائل عبد العال، مصدر سابق
472. املصدر نفسه.
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مل يرفع الحصار املايل عن الحكومة وجرى تكرار رضورة اعرتاف حامس برشوط الرباعية الدولية، ما أدى إىل تفجري 

الرصاع املسلح مجدداً. وتكّونت لدى حامس قناعة برضورة ضبط الوضع األمني يف قطاع غزة، فاتخذت قراراً بإنهاء 

حالة الفوىض والفلتان األمني التي سبقتها إستقالة وزير الداخلية يف حكومة الوحدة هاين القواسمي بسبب رفض 

تعاون األجهزة األمنية معه. ويف 14 يونيو، بدأت جولة الرصاع األخرية التي انتهت بانهيار األجهزة األمنية املوالية 

لفتح وسيطرة حامس عىل قطاع غزة. ووصف الرئيس عباس ما جرى يف قطاع غزة بأنه انقالب عسكري. 

سارعت السعودية إىل االتصال بخالد مشعل لفهم املوقف، إال أن األخري مل يكن ميتلك تفاصيل ميدانية حول 

األوضاع ليجيب املسؤولني السعوديني،473 فاعتربت الرياض ما جرى نقضاً من حامس التفاق مكة، معتمدة عىل 

رواية حركة فتح.  وحاول بعض قيادات الحركة املوجودين يف السعودية تربير أحداث قطاع غزة، وجال هؤالء عىل 

عدد من املدن السعودية وأجروا لقاءات صحفية والتقوا عدداً كبرياً من علامء الدين من دون أن يؤدي ذلك إىل 

تغيري يف املوقف الرسمي.  واستمر توافد قيادات حركة حامس عىل السعودية كاملعتاد يف مواسم الحج والعمرة، 

فيام انحرص التعامل الرسمي مع حكومة رام الله التي تشكلت بعد هذه األحداث.476

حماس ومحاوالت رأب الصراع في العالقة مع السعودية

تعرض قطاع غزة لعدوان “الرصاص املصبوب” يف نهاية عام 2008 من قبل االحتالل اإلرسائييل. ودعت قطر، يف 16 

يناير 2009، إىل عقد قمة عاجلة تغيبت عنها مرص والسعودية والرئيس عباس وعدد آخر من الدول العربية. شكلت 

هذه القمة حالة فريدة من االصطفاف العريب - العريب وشهدت حضوراً واضحاً ملا يسمى بتيار املامنعة، فحرض 

الرئيس السوري بشار األسد الذي اعترب يف كلمته أن املبادرة العربية للسالم ميتة وطالب بـ “نقلها من سجل األحياء 

إىل سجل األموات.”477 كذلك حرض الرئيس اإليراين محمود أحمدي نجاد ووفد من فصائل املقاومة ضم خالد مشعل 

ورمضان شلح، األمني العام لحركة الجهاد اإلسالمي، وأحمد جربيل األمني العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة.

مل يغري عدوان “الرصاص املصبوب” من مواقف السعودية تجاه حامس، بل أّدى إىل تفاقم القلق من العالقة التي 

تجمع الحركة مبحور “املامنعة” الذي هاجمته السعودية أثناء عدوان 2006 عىل لبنان، معتربة خطف حزب 

473. قائد يف العمل االجتامعي، مصدر سابق.
474. محمود الزهار، مصدر سابق. 

475. قائد يف العمل االجتامعي، مصدر سابق.
476. قيادي يف الخارج، مصدر سابق.

>http://goo.gl/d4iJhg< 2009 477.  “قمة غزة بالدوحة تدعو لوقف التطبيع وإعامر القطاع،”موقع قناة الجزيرة، 17 يناير

http://goo.gl/d4iJhg
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الله جنوداً إرسائيليني مغامرة غري محسوبة.478 تواصلت اللقاءات التي يعقدها مسؤولو حامس مع املسؤولني 

السعوديني خالل املواسم الدينية. وأعلنت الحركة أكرث من مرة عن رغبتها يف مامرسة الراعي السعودي دوره 

املنتظر يف إصالح البيت الفلسطيني، مؤكدة عىل براءتها من تهمة إسقاط توصيات إتفاق مكة. لكن ذلك مل يقنع 

السعوديني.479 وقام مشعل بزيارتني متقاربتني إىل الرياض نهاية عام 2009 وبداية عام 2010، األوىل بطلب من 

حامس والثانية بطلب من وزير الخارجية سعود الفيصل. وعقد يف زيارته األوىل مؤمتراً صحفياً – األمر الذي ال 

يحدث كثرياً – طالب خالله السعودية بالتوسط يف املصالحة الفلسطينية وكرر توضيحات الحركة يف شأن العالقة 

مع إيران، األمر الذي تفّهمه الوزير السعودي. لكن ذلك مل ينعكس عىل املوقف السعودي الرسمي.

ويف الزيارة الثانية طلب الفيصل توضيحات حول ما تناقلته بعض الصحف عن أن انتقال ممثل حامس من إيران 

إىل اليمن كان لتمرير دعم إيراين للحوثيني، فأبدى مشعل استغرابه ألخذ السعودية هذا األمر عىل محمل الجد، 

وأوضح أن ذلك مل يتعد كونه إجراًء روتينياً مرتباً قبل تفاقم أزمة الحوثيني. واستدل بعالقة حامس املتميزة جداً مع 

الرئيس عيل عبد الله صالح، فاقتنع السعوديون بأن هذه التعليقات الصحفية ال قيمة لها.480 وكرر مشعل طلبه 

بتدخل السعودية إلصالح البيت الفلسطيني، فوعد الوزير باالستجابة بعد استشارة امللك. ويبدو أن األخري قام فعالً 

ببعض الجهد لكنه اصطدم مبعارضة الجانب املرصي، التي كانت تطالب حامس باالعرتاف بالرباعية الدولية. وتىل 

ذلك ترسيب رسالة من مشعل إىل امللك عبد الله بشكل مخالف لألعراف الدبلوماسية.481 وكانت صيغة الرسالة 

استعطافية إىل حد كبري وبشكل يتعارض أيضاً مع األعراف الدبلوماسية.482

بعد ذلك، زار مشعل السعودية مرتني لتقديم العزاء لسلطان بن عبد العزيز ونايف بن عبد العزيز، لكنه مل يلتِق 

خاللهام أي مسؤول سعودي. ومل تسجل بعد ذلك أي زيارة ألي من قيادات الحركة إىل السعودية، سواء بقصد 

التواصل أو للعمرة أو الحج، كام مل تستجب السعودية لطلب هنية زيارتها رسمياً.483

وقد أثار نعي هنية ألسامة بن الدن، ووصفه له بـ “الشهيد املجاهد العريب” حفيظة السعودية.484 وعىل أثر 

ذلك، اتصل  سعود الفيصل هاتفياً بهنية وطالبه بالرتاجع عن موقفه، فرّبر األخري موقفه بأن حامس اكتوت بنار 

االغتياالت من دون محاكامت، وهي تتعاطف مع أي شخص يُقتل من دون أن يدافع عن نفسه.485 ومل يسجل أي 

478. قيادي يف الخارج، مصدر سابق
479. مويس أبو مرزوق مصدر سابق.
480. قيادي يف الخارج، مصدر سابق 

481. “’ألهرام’ تنرش نص رسالة من خالد مشعل اىل العاهل السعودي وابو مرزوق يؤكد وجودها وياسف لنرشها،” صحيفة القدس 27 يناير 2010 
>http://www.alquds.com/news/article/view/id/149893<

482. قيادي يف الخارج، مصدر سابق
483. املصدر نفسه.

>http://goo.gl/qJdYid< 2011 484. “إسامعيل هنية: بن الدن مجاهد عريب،” موقع قناة الجزيرة، 2 مايو
485. لقاء خاص مع رئيس الوزراء إسامعيل هنية يونيو 2011. 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/149893
http://goo.gl/qJdYid
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تواصل رسمي مع حكومة حامس يف غزة. ويف أول موسم حج بعد وصول حامس إىل السلطة يف غزة، مل تستجب 

وزارة الحج السعودية لطلب وزارة الحج يف حكومة الحركة بالتنسيق املبارش بينهام وتجاوز رام الله، مام أدى إىل 

تعرث خروج الحجاج من غزة ذلك العام. ومتت ترتيبات الحج من غزة بالتنسيق بني وزاريت الحج يف الرياض ورام 

الله، وإن كان يحسب يف هذا املجال للسعودية استضافة ألف حاج سنوياً من ذوي الشهداء ومن األرسى املحررين 

تقسم مناصفة بني غزة ورام الله. واستمر هذا التقليد ألربعة مواسم متتالية، كام متت استضافة األرسى املحررين 

يف صفقة وفاء األحرار يف الحج عىل نفقة الحكومة السعودية، ويف الحالتني كان ذلك استجابة لطلب من حامس.486

حماس والسعودية بعد االنتفاضات العربية

طرأ عامالن هامان عىل العالقة بني حامس والسعودية بعد الثورات العربية. األول: خروج حامس من سوريا، 

والثاين: دعم حامس لالنتفاضات العربية واعتبارها إحدى نتائج صمودها ضد إرسائيل ونقطة تحول هامة يف 

مرشوع التحرير. ودخلت الحركة مرحلة من االرتياح النسبي بعد فوز اإلخوان املسلمني يف االنتخابات يف مرص 

وتونس. انتهت العالقة الحمساوية -اإليرانية بخروج الحركة من سوريا تحقيقاً ملبادئها املعلنة سابقاً بعدم التدخل 

يف الشؤون الداخلية ألي من الدول، وتكبّدت جراء ذلك خسارة كبرية مل تتمكن بعد من تعويضها. وبالرغم من 

ذلك مل تتمكن أيضاً من استثامر هذا املوقف يف إعادة فتح القنوات املغلقة مع السعودية وانشغلت يف ترتيب 

العالقات مع مرص وتركيا وقطر. 

وبعد وصول اإلخوان إىل حكم مرص، و دور السعودية يف دعم السييس الذي عزلهم عن الحكم، أصبحت عالقة حامس 

مع السعودية يف وضع حرج، إذ ترى السعودية يف حامس أحد فروع اإلخوان املسلمني، مام يزيد من مخاوفها من 

استغالل الحركة رافعتها الفلسطينية لخدمة مرشوع التنظيم األم )اإلخوان( يف السعودية. وتنظر الرياض إىل املرشوع 

اإلخواين كمرشوع أممي عابر لألقطار، قد يستخدم حامس أداة يف أقطار أخرى كالسعودية وغريها، رغم أنه مل يسجل 

عىل الحركة أي تدخل يف شؤون الغري أو ترصف يتناقض مع التعريف الذي تطلقه عىل نفسها كمرشوع وطني فلسطيني 

ذي مرجعية إسالمية خارجة من رحم اإلخوان.487 ورغم أن الحكومة السعودية مل تدفع يف إتجاه أي إجراء ضد حامس 

أسوة باإلخوان، إال أن العالقات قد يتواصل فيها الفتور مع استمرار الحراك اإلخواين ضد حكومة السييس يف مرص.488 

486. وائل عبد العال، مصدر سابق.
487. قيادي يف الخارج، مصدر سابق.
488. موىس أبو مرزوق، مصدر سابق.
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وعىل رغم الفتور، مل تكّف حامس عن كيل املديح للسعودية يف وسائلها اإلعالمية بعد كل موقف سعودي مساند 

لقضية فلسطني، ومل يُسجل يف كل وسائل اإلعالم التابعة للحركة واملقربة منها أي موقف ضد السعودية، حتى 

عندما كانت القنوات الحمساوية تبث رسائل التضامن مع الرئيس محمد مريس بعدما عزله الجيش املرصي. وعىل 

الجانب السعودي، مل تصنف الرياض حامس كحركة إرهابية عىل غرار ما فعلته مع اإلخوان املسلمني ومازالت 

تتعامل مع ممثلها يف السعودية، كام مل يتوقف دعمها املايل للمرشوعات يف قطاع غزة مبا فيها إعادة اإلعامر للبيوت 

املهدمة إثر حرب 2009 - 2008، عرب البنك اإلسالمي للتنمية الذي يتواصل مع حكومة حامس يف قطاع غزة. 

خاتمة

يف ختام هذه الورقة، بإمكاننا استنتاج النقاط التالية من خالل تفحص العالقات بني السعودية وحامس عىل مدى 

نصف القرن املايض:

سعت حامس، منذ انطالقتها، فتح قنوات تواصل مع السعودية، اعتقاداً منها بأن املضمون الفكري لسياستها . 1

وسياسة السعودية يؤهلهام لتحالف من نوع ما. وكان التواصل األول مبا يشبه املبادرة من جانب الحكومة 

السعودية. فبعد حرب الخليج التي انتهت بتدمري الجيش العراقي وإخراجه من الكويت، كانت الغضبة 

السعودية عىل أشدها من موقف يارس عرفات املنحاز للعراق. لذلك كان فتح عالقة غري معلنة مع حامس 

جزءاً من ثأر ضد عرفات وإعادة لتلميع الصورة اإلسالمية للسياسة السعودية. وكان الحديث خالل الزيارات 

األوىل يتضمن قدراً من الثناء عىل املوقف املتوازن لحامس خالل الحرب، مع قدر كبري من الشجب ملوقف 

عرفات، كام كان هناك تفهم مشرتك لرضورة وجود قناة للتواصل بني الطرفني. 

منذ بداية العالقة، كان واضحاً أن السعودية تنظّر لحل قضية فلسطني عرب الطرق السلمية واملنظامت . 2

الدولية، ومل تعارض مقاومة حامس املسلحة.

قدمت السعودية لحامس دعامً مالياً رسمياً مرتني فقط، األوىل عام 1992، والثانية خالل زيارة الشيخ أحمد . 3

ياسني. لكنها تركت الساحة الشعبية لحامس لجمع التربعات بصورة غري معلنة، وإن حّدتها ببعض الضوابط 

بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب 2001. 
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حرصت كل من حامس والسعودية عىل فصل العالقة بينهام عن تنظيم اإلخوان املسلمني، وإن كان هاجس . 4

أممية حامس موجوداً دامئاً لدى املسؤولني السعوديني. 

شهدت العالقة بني الطرفني حاالت مد وجزر، لكن أياً منهام ال يريد وضع حد لهذه العالقة. فالصورة التقليدية . 5

للسعودية القامئة عىل التدين تجعلها غري قادرة عىل تأييد أي اتفاق سالم مع إرسائيل وتحمل فاتورته التطبيعية 

من دون حل مقبول يف العامل اإلسالمي لقضية القدس، وأي حل يفرض عليها ال يناسبها يجعلها تستدعي عالقاتها 

مع حامس. أما لجهة الحركة، فهي تسعى منذ نشأتها إىل أن تكون السعودية حليفتها يف تحرير فلسطني. 

أثرت املتغريات اإلقليمية والعربية عىل طبيعة العالقة بني السعودية وحامس، وهي:. 6

موقف حامس من املبادرة السعودية. •

انفتاح حامس عىل إيران التي توسع نفوذها وانكامش نسبي لدور الواليات املتحدة يف ظل الرصاع  •

السعودي - اإليراين املتصاعد. 

تخوف السعودية من أن تكون حامس جزءاً فاعالً يف املرشوع األممي العابر للحدود لإلخوان املسلمني. •

اتخاذ امللك السعودي عبد الله موقفاً شخصياً من رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل  •

وتحميله مسؤولية انهيار إتفاق مكة. 

تصدر جيل جديد للمرسح السيايس السعودي كوزير الخارجية سعود الفيصل ومدير االستخبارات  •

السابق بندر بن سلطان األكرث انفتاحاً عىل السلطة الفلسطينية واألكرث تفهامً لرضورة السالم يف املنطقة 

واألشد عداء إليران. 

مل تنعكس العالقة بني حامس والسعودية عىل قضية فلسطني يف السنوات العرش األوىل، فحافظت الرياض عىل . 7

موقف ثابت تجاه قضية السالم ومل تؤثر عىل الخيارات السياسية للحركة، يف حني انعكست العالقة سلباً عىل 

قضية فلسطني يف العقد الثاين، فكان ملواقف الرياض من الحكومة العارشة وحريب 2009 - 2014 أثر يف عدم 

تحقيق إنجازات عىل الصعيد الحكومي وإضعاف اإلنجاز امليداين يف ظل غياب املوقف الرسمي الداعم للمقاومة. 

ساهمت مواقف السعودية من حكومة حامس يف االنفتاح الواسع عىل إيران، إذ مل تقدم السعودية دعامً . 8

مالياً للحركة عرب الحكومة، يف وقت قدمت طهران دعامً أسهم يف بقاء حامس يف الحكومة ملدة عام قبل 

االنقسام الفلسطيني - الفلسطيني ولخمس سنوات بعده. 

مل تستثمر كل من حامس والسعودية تردي العالقة مع محور طهران –دمشق يف ظل انشغال السعودية . 9

باالنتفاضات العربية. 
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4.4 الواقع والمأمول: رصد لحاالت التطبيع الصهيوني في دول 
المجلس في مقابل فرص المقاطعة وسحب االستثمارات

أحمد صبري و إسراء المفتاح و صالح العامر

يرصد الجزء األول من هذا الفصل التطبيع بني دول مجلس التعاون الخليجي ودولة االحتالل، و يبحث يف التوجه 

السيايس الرسمي حيال سلطة االحتالل والوضع الراهن يف فلسطني. ويسلّط الجزء الثاين الضوء عىل خمس رشكات 

متورطة يف جرائم االحتالل، وهي ذات وجود كثيف يف سوق الخليج، وذلك للفت االنتباه إىل خطورة دورها 

يف دعم االحتالل يف فلسطني، عىل أمل استغالل هذا الوجود يف الخليج للضغط عليها من أجل إنهاء تعاملها 

مع االحتالل. تختتم الورقة بدعوة لتبّني نداء مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني ملقاطعة إرسائيل وسحب 

االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها )Boycott, Divestment, Sanctions(، وهو نداء وجد صدى دولياً، 

لكنه ال يزال مغموراً يف العامل العريب بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص.

الجزء األول: الواقع: رصد التطبيع في دول مجلس التعاون منذ حرب غزة 

األولى489  

التطبيع هو تحويل أمر غري طبيعي إىل أمر طبيعي بشكل إجباري أو بجهد كبري. والتطبيع، يف سياق القضية 

الفلسطينية، هو السعي إىل تحويل إرسائيل إىل كيان طبيعي يف قلب الوطن العريب. وغني عن القول إن تحويل 

إرسائيل إىل كيان طبيعي يعني، تلقائياً، تحويل املقاومة إىل ترصف غري طبيعي. إذ كيف يكون من املقبول أن 

تحارب ما تم تطبيعه وصار طبيعياً؟

منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، ومع توقيع اتفاقية كامب ديفيد بني مرص والكيان الصهيوين وما تالها، بدأ التطبيع 

يأخذ أشكاالً خطرية ومؤسساتية وعلنية. ولكن لعل التهديد التطبيعي األخطر يتمثّل فيام عرف بـ “مبادرة السالم 

العربية” التي طُرحت، للمرة األوىل، يف القمة العربية التي انعقدت يف مدينة فاس املغربية عام 1982، حيث 

489. الحرب املُشار إليها هنا هي حرب 2008-2009.
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طرح املبادرة يومها امللك فهد )ويل العهد آنذاك( وتبنتها الدول األعضاء، وهي املبادرة نفسها التي أعاد طرحها 

امللك عبد الله )ويل العهد حينها( يف القمة العربية يف بريوت عام 2002 وتبنتها الدول األعضاء أيضاً، وصارت ركيزة 

أساسية يف السياسة العربية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية. وتنص املبادرة عىل التزام إرسائيل باملطلوب منها 

يف قرارات األمم املتحدة فقط )االنسحاب من األرايض املحتلة عام 1967 وعودة الالجئني( مقابل عالقات رسمية 

كاملة بينها وبني كل الدول العربية. وتنبغي اإلشارة هنا إىل أن الترصيحات العربية الرسمية تتضارب يف شكل كبري 

بخصوص ما هو مطلوب من إرسائيل. فكثري من الترصيحات حول االنسحاب من األرايض املحتلة عام 1967 

يستثني غزة والجوالن السوري املحتل متاماً، ويقترص عىل الضفة الغربية. كام أن مسألة الالجئني يتم أغفالها علناً من 

جل النقاشات الرسمية حول املبادرة، أو يجري إفراغها من مضمونها عرب استعامل عبارات مثل “حل عادل لقضية 

الالجئني” عوضاً عن استعامل مصطلح “حق العودة.” وقد رصح الرئيس اللبناين السابق إميل لحود أن املبادرة، يف 

صيغتها األصلية عام 2002، مل تأت عىل ذكر حق العودة أصالً، وإمنا تم إيراده بطلب من لحود خالل قمة بريوت، 

كونه رئيس البلد املستضيف للقمة، يف ظل رفض السعودية ودول عربية أخرى حسب تعبريه،490 واألمر الذي أملحت 

إليه صحيفة الرشق األوسط السعودية يف تغطيتها لتلك القمة.491 وبالرغم من إرصار إرسائيل عىل الرفض العلني 

لكال الرشطني، فإن جهود التطبيع مل تتوقف، ال رساً وال عالنيًة، فضالً عىل أن تؤثر يف تغيري املبادرة أو عىل األقل 

تجميدها.

سرتكز هذه الورقة عىل مرحلة ما بعد حرب غزة األوىل التي شّنها الكيان الصهيوين يف ديسمرب 2008، والتي 

شكلت نقطة تحول يف مسار القضية الفلسطينية. ومن أسباب تخصيص هذه املرحلة بالبحث أنها شهدت تكرار 

تحذيرات حول موت مبادرة السالم العربية وأنها لن تبقى عىل الطاولة طويالً، وتكرار الترصيحات مبوت حل 

الدولتني وانتهاء فرص السالم. وتكّرر ذلك، يف تلك الفرتة، عىل لسان أكرث من مسؤول عريب، من بينهم عمرو موىس 

)أمني عام الجامعة الدول العربية آنذاك( وامللك عبد الله بن عبد العزيز والرئيسان عمر البشري وبشار األسد وكبري 

املفاوضني الفلسطينيني صائب عريقات. فقد رصح موىس، عىل سبيل املثال، يف 2009 بأن عملية السالم492 “ماتت 

منذ فرتة ألنها كانت عبارة عن عملية سالم تدور يف حلقات مفرغة، وإذا تقدمنا خطوة نجد أمامنا سداً منيعاً هو 

املوقف اإلرسائييل، وما يتبعه من تأخري ومامطلة من دون رغبة حقيقية يف السالم،” معترباً أن عام 2009 هو آخر 

>http://goo.gl/9QaHJ0< 2009 490. “إميل لحود.. أرسار الرئاسة ج2،” موقع قناة الجزيرة، 23 مارس
491. “اتصاالت عربية تركز عىل إيجاد صيغة تجمع بني حل عادل لقضية الالجئني ورفض التوطني،” الرشق األوسط، 25 مارس 2002 

>http://archive.aawsat.com/details.asp?article=95038&issueno=8518#.VO4TLy7w6T8<
>http://www.alriyadh.com/402980< 2009 492. “قمة الكويت: إطالق برنامج طارئ لألمن الغذايئ وتنفيذ االتحاد الجمريك خالل خمس سنوات،” صحيفة الرياض، 18 يناير

http://goo.gl/9QaHJ0
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=95038&issueno=8518#.VO4TLy7w6T8
http://www.alriyadh.com/402980
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عام ملبادرة السالم العربية.493 ورغم انتهاء عام 2009 واستمرار إرسائيل يف املامطلة، مل يُسّجل أي تغيري يذكر يف 

املوقف الرسمي العريب من املبادرة. بل إن موىس نفسه طالب حركة حامس يف 2014 باالعرتاف بإرسائيل وقبول 

مبادرة السالم العربية التي كان قد أعلن انتهاء صالحيتها قبل خمس سنوات.494

عقدت قمتان عربيتان بعد الهجوم عىل غزة يف ديسمرب 2008 يف الدوحة والكويت. شهدت قمة الدوحة إعالن 

وقف التطبيع بني إرسائيل وكٍل من قطر وموريتانيا وتضّمنت املطالبة بتعليق مبادرة السالم.495  لكن القمة األخرى 

التي استضافتها الكويت، والتي ُعقدت يف غضون ساعات بعد نهاية الحرب، خرجت بنتائج معاكسة فقد رصح أمري 

الكويت بأن “املبادرة متثل أساس املوقف العريب.”496 وبعدها بأيام، نرش رئيس املخابرات السعودية السابق تريك 

الفيصل مقاالً يف صحيفة الفاينانشال تاميز حّث فيه الرئيس األمرييك باراك أوباما عىل تأييد املبادرة.497 ومل متض 

سوى أشهر قليلة حتى كان جورج ميتشيل، املبعوث األمرييك الخاص إىل الرشق األوسط، يرصح بأن السعودية ودوالً 

عربية أخرى قد ترفض التطبيع يف العلن، لكنها تقول شيئاً آخر يف الرس حسب تعبريه.498

وبعد الحرب ببضعة أشهر، تحدث ملك األردن عبد الله الثاين عن خطة سالم تتضمن اعرتاف 57 دولة إسالمية 

بإرسائيل، مام يوسع نطاق املبادرة بشكل غري مسبوق.499 وبعدها أيام قليلة جاء الرد اإلرسائييل الرافض لكل هذه 

االقرتاحات عىل لسان وزير الخارجية اإلرسائييل أفيغدور ليربمان الذي رأى بأنه “ال جدوى من نرش مبادرة سالم 

أخرى،”500 كام رصح يف مناسبة أخرى بأن مبادرات العرب “وصفة لتدمري إرسائيل.”501 وُسّجلت ترصيحات مامثلة 

لرئيس الحكومة بنيامني نتنياهو )خصوصاً خطابه الشهري يف جامعة بار إيالن يف يونيو 2009( ولكبار املسؤولني 

السياسيني والعسكريني يف دولة االحتالل، ما يشري إىل أن إرسائيل مستمرة يف نهجها الرافض لهذه املبادرات. ورغم 

ذلك، بقيت السياسات العربية عىل املسار نفسه من إبداء االستعداد للتطبيع، بينام واصلت إرسائيل، يف املقابل، 

تقديم الحروب واملجازر واملستوطنات واالعتقاالت.

”Arab Peace Initiative runs out in 2009, Moussa says,“ Gulf News, 15 May 2009 .493
 >http://gulfnews.com/business/economy/arab-peace-initiative-runs-out-in-2009-mousa-says-1.68789<

”Egypt‘s Amr Moussa: Hamas must recognize Israel,“ Ahram, 8 May 2014 .494
>http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/100825/Egypt/Politics-/Egypts-Amr-Moussa-Hamas-must-recognize-Israel--AFP.aspx<

>http://goo.gl/bhZOLQ< 2009 495. “ قمة غزة بالدوحة تدعو لوقف التطبيع وإعامر القطاع،” موقع قناة الجزيرة، 17 يناير 
 >http://www.alwasatnews.com/mobile/news-33674.html< 2009 496. “قمة الكويت تزيل الخالفات وتؤسس لـ ‘تفاهامت عربية’،” صحيفة الوسط، 20 يناير

 Turki al-Faisal, ”Saudi Arabia‘s patience is running out,“ Financial Times, 23 January 2009 .497
 >http://www.ft.com/cms/s/0/a11a77b0-e8ef-11dd-a4d0-0000779fd2ac.html#axzz3b3ySdyYk<

”U.S. to Push Peace in Middle East Media Campaign, New York Times, 2 August 2009 .498
 >http://www.nytimes.com/2009/08/03/world/middleeast/03diplo.html<

”Jordan King Touts ’57-state solution‘ with Israel,“ Reuters, 15 May 2009 >http://uk.reuters.com/article/2009/05/15/idUKLF964461<.499
>http://al-akhbar.com/node/83023< 2009 500. “ليربمان: حدود 1967 لن تحّقق السالم واألمن،” صحيفة األخبار، 25 يناير

>http://www.alwasatnews.com/2421/news/read/48809/1.html< 2009 501. “ليربمان: املبادرة العربية للسالم ‘وصفة لتدمري إرسائيل’،” صحيفة الوسط 23 أبريل

http://gulfnews.com/business/economy/arab-peace-initiative-runs-out-in-2009-mousa-says-1.68789
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/100825/Egypt/Politics-/Egypts-Amr-Moussa-Hamas-must-recognize-Israel--AFP.aspx
http://goo.gl/bhZOLQ
http://www.alwasatnews.com/mobile/news-33674.html
http://www.ft.com/cms/s/0/a11a77b0-e8ef-11dd-a4d0-0000779fd2ac.html#axzz3b3ySdyYk
http://www.nytimes.com/2009/08/03/world/middleeast/03diplo.html
http://uk.reuters.com/article/2009/05/15/idUKLF964461
http://al-akhbar.com/node/83023
http://www.alwasatnews.com/2421/news/read/48809/1.html
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وفيام ييل، قمنا برصد أبرز اشكال التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوين يف كل من دول مجلس التعاون.

أواًل: الكويت

يف مايو 2010، وقعت مجزرة أسطول الحرية الذي كان عىل متنه أفراد كويتيون يف طريقهم إىل قطاع غزة 

املحارص. اجتمع يومها مجلس األمة الكويتي وصوت لصالح االنسحاب من املبادرة العربية يف أول رضبة حقيقية 

لها، ونسب إىل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد البصريي أن 

الحكومة وافقت عىل هذه التوصية.502 ولكن صدر نفي لذلك الحقاً، وتم التأكيد عىل البقاء يف املبادرة.503 ويف عام 

2011، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية خرباً مفاده أن الكويت تخلت بصمت عن مالحقة إرسائيل 

قضائياً يف قضية أسطول الحرية، ومل يصدر نفي كويتي لهذا الخرب.504 ويف مايو 2013، شهدت الكويت مساءلة 

وزارية يف الربملان يف قضايا عّدة، منها السامح بعقد صفقات مع إرسائيل.505 ويف أبريل 2014، زعم وزير خارجية 

إرسائيل افيجدور ليربمان بأن هناك مباحثات رسية بني إرسائيل والكويت حسب رأيه.506

يف الصحافة الكويتية، يربز اسم صحيفة “الرأي” كمتهمة بالتطبيع، ففي أغسطس 2009، تواردت أنباء عن خطوات 

تطبيعية جديدة يتم مناقشتها، تتضمن السامح للطائرات اإلرسائيلية بالتحليق يف أجواء الخليج، ومنح مقابالت صحافية 

لوسائل اإلعالم اإلرسائيلية وفتح مكاتب تجارية إلرسائيل.507 وبعد حوايل ثالثة أسابيع، نرشت “الرأي” لقاء مع الرئيس 

اإلرسائييل شمعون برييس508 )بعدها بأشهر نرشت صحيفة الرشق األوسط السعودية أيضاً مقاالً مرتجامً لنائب وزير 

الخارجية اإلرسائييل داين أيالون يدعو فيه إىل تطبيع العالقات(.509 كام أجرت الصحيفة الرأي لقاء آخر مع عضو 

الكنيست اإلرسائييل شاؤول موفاز املتهم بالتورط يف جرائم حرب منذ أيام خدمته يف الجيش اإلرسائييل.510 

>http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=610219&CatID=307< 2010 502. “املوافقة عىل انسحاب الكويت من مبادرة السالم العربية،” صحيفة القبس، 6 يونيو
503. “ البصريي..الكويت حريصة عىل عدم الخروج عن اإلجامع العريب بشأن مبادرة السالم،” كونا، 7 يونيو 2010 

>http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2092976&language=ar<
”Kuwait drops flotilla suit against Israel,“ Ynet, 1 September 2011 >http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4116624,00.html< .504

505. “نواب كويتيون يستجوبون وزير النفط بشأن دفع تعويضات ضخمة لرشكة أمريكية،” يب يب يس، 13 مايو 2013 
>http://www.bbc.co.uk/arabic/mobile/middleeast/2013/05/130513_kuwait.shtml<

>http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA3D0BL20140414< 2014 506. “ارسائيل تقول إنها بصدد إقامة عالقات جديدة يف العامل العريب،” رويرتز، 14 ابريل
”U.S. to Push Peace in Middle East Media Campaign,“ New York Times .507

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=142251< 2009 508. برييس لـ»الرأي«: ملاذا يخجل األسد أو يخاف من التحدث إلينا أو اإللتقاء بنا؟،” الرأي، 23 أغسطس
>http://classic.aawsat.com/leader.asp?article=548663&issueno=11340#.VMEroC6a6S8< 2009 509. داين أيالون، “خطاب مفتوح إىل العامل العريب،” الرشق األوسط، 15 ديسمرب

>http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=230339< 2010 510. “موفاز لـ »الرأي«: »حزب الله« سيحّول لبنان إىل دولة شيعية،” الرأي، 9 ديسمرب

http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=610219&CatID=307
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2092976&language=ar
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4116624,00.html
http://www.bbc.co.uk/arabic/mobile/middleeast/2013/05/130513_kuwait.shtml
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA3D0BL20140414
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=142251
http://classic.aawsat.com/leader.asp?article=548663&issueno=11340#.VMEroC6a6S8
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=230339
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ولكن شهدت الكويت أيضاً جهوداً ملكافحة التطبيع، منها مرشوع قانون لتجريم كل أشكال التطبيع والتعامل 

مع إرسائيل يف مايو 2009، وجهود ملكافحة التطبيع الريايض. ويف 2012، عقدت أمسية “ال للتطبيع” لتكريم 

رياضيني كويتيني هام عوض الحريب وعيل املرشاد لرفضهام مواجهة رياضيني إرسائيليني. ويف 2013 رفض العب 

التايكواندو الكويتي عبد الله الفرهود أيضاً مواجهة خصم إرسائييل يف بطولة دولية.511

ثانيًا: عمان

انقطعت العالقات العلنية بني إرسائيل وسلطنة عامن إثر االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، لكن تزعم 

وثائق ويكيليكس أن العالقات مل تنقطع إال يف العلن.512 وذكرت صحيفة “هآرتس” اإلرسائيلية يف 2009 أن 

دبلوماسياً إرسائيلياً رفيعاً قد زار عامن وعقد محادثات مع مسؤولني فيها.513 وتضمنت وثائق ويكيليكس الكثري 

من املعلومات عن مزاعم حول التطبيع العامين مع إرسائيل، مبا يف ذلك رفض الحكومة العامنية اجتامعات 

املقاطعة العربية حتى يف جامعة الدول العربية.514 كام أوردت الوثائق زيارة وفد إرسائييل لعامن. وورد اسم 

515  و 2006، 516 وهو مركز 
مركز الرشق األوسط ألبحاث تحلية املياه كأحد املواقع التي متت زيارتها يف 2004                                               

استخدم يف أغراض تطبيعية517 بني إرسائيل ودول أخرى مثل األردن وقطر والسلطة الفلسطينية.518 كام ذكرت 

وثيقة مؤرخة يف يوليو 2009 )بعد انتهاء حرب غزة األوىل( تدعي أن وزير الخارجية العامين يوسف بن علوي 

عىل إتصال بإرسائيل، وأنه تشمل االتصاالت عقد لقاءات مبارشة مع وزيرة الخارجية اإلرسائيلية حينها تسيبي 

ليفني.519

>http://archive.arabic.cnn.com/2013/sport/2/10/kuwaitTaekwondo.israeli/index.html< 2013 511. “كويتي يرفض مواجهة إرسائييل ببطولة تايكواندو دولية،” يس إن إن العربية، 12 مارس
”Oman-Israel Relations, Wikileaks cable ID: 07MUSCAT73 >https://wikileaks.org/cable/2007/01/07MUSCAT73.html< .512

”Israel and the Gulf states: It‘s complicated“, Times of Israel, 9 August 2013 >http://www.timesofisrael.com/israel-and-the-gulf-states-its-complicated< :ايضا انظر
”Top Israeli diplomat holds secret talks in Oman,“ Haaretz, 24 November 2009 .513

>http://www.haaretz.com/print-edition/news/top-israeli-diplomat-holds-secret-talks-in-oman-1.3558<
”Oman reaffirms no Israeli boycott, denounces article,“ Wikileaks cable ID: 06MUSCAT954 >https://wikileaks.org/cable/2006/06/06MUSCAT954.html< .514

”Oman eschews Damascus boycott meet,“ Wikileaks cable ID: 06MUSCAT781 :أيضا انظر
 >https://wikileaks.org/cable/2006/05/06MUSCAT781.html<

”Oman FM hosts quiet bilateral with Israeli MFA official,“ Wikileaks cable ID: 04MUSCAT2178_a .515
>https://www.wikileaks.org/plusd/cables/04MUSCAT2178_a.html<

”Oman reaffirms no Israeli boycott, denounces article,“ Wikileaks cable ID: 06MUSCAT954.516
>https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06MUSCAT954_a.html<

517. وثيقة أخرى قالت إن املركز هو املؤسسة الوحيدة يف الخليج لـ “املسار الثاين” يف عملية السالم الرشق أوسطية: 
”Scenesetter for visit of NEA A/S Welch to Muscat,“ Wikileaks cable ID: 06Muscat16970

>https://wikileaks.org/cable/2006/12/06MUSCAT1670.html#par14<
”Middle East multilateral working group on water resources: executive council meeting of the Middle East desalination .518

research center,“ July 11, 2007 Wikieleks cable ID: 07STATE111591_a
>https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07STATE111591_a.html<

”Scenesetter for Admiral Mullen‘s visit to Oman )July 18(,“ Wikieleaks cable  ID: 09MUSCAT759 .519
https://wikileaks.org/cable/2009/07/09MUSCAT759.html#par27

http://archive.arabic.cnn.com/2013/sport/2/10/kuwaitTaekwondo.israeli/index.html
https://wikileaks.org/cable/2007/01/07MUSCAT73.html
http://www.timesofisrael.com/israel-and-the-gulf-states-its-complicated
http://www.haaretz.com/print-edition/news/top-israeli-diplomat-holds-secret-talks-in-oman-1.3558
https://wikileaks.org/cable/2006/06/06MUSCAT954.html
https://wikileaks.org/cable/2006/05/06MUSCAT781.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/04MUSCAT2178_a.html
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06MUSCAT954_a.html
https://wikileaks.org/cable/2006/12/06MUSCAT1670.html#par14
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/07STATE111591_a.html
https://wikileaks.org/cable/2009/07/09MUSCAT759.html#par27
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ثالثًا: البحرين 

تزخر البحرين بأمثلة التطبيع قبل الحرب وبعدها، ومنها لقاء ويل العهد سلامن بن حمد آل خليفة مع شمعون برييز 

520 وتزعم وثائق ويكيليكس أن ويل العهد أبلغ برييز بأن كل خطوة تخطوها 
يف منتدى دافوس عامي 2000 و2005. 

إرسائيل نحو الفلسطينيني ستقابل بخطوتني من البحرين نحو إرسائيل.521 ومن األمثلة أيضاً لقاء وزير الخارجية البحريني 

خليفة بن أحمد آل خليفة نظريته اإلرسائيلية تسيبي ليفني، وقد اعرتف باللقاء ودافع عنه،522 ودعا الوزير نفسه، يف 

مناسبة أخرى، إىل إنشاء منظمة إقليمية تضم إرسائيل.523 وقد تضمنت وثائق ويكيليكس املزيد من األمثلة عن التطبيع 

بني البحرين وإرسائيل، علامً بأن وثائق تستند أساساَ إىل اقتباسات عن مسؤولني أمريكيني تورد الوثائق أسامءهم.524

لقد تجاهلت الحكومة البحرينية إجامع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يف الربملان عىل وقف التطبيع وإجامع 

الربملان كله يف أكتوبر 2009 عىل قانون يحظر التعامل مع إرسائيل. وبرر ممثل وزارة الخارجية اعرتاض الحكومة 

بأن “هذا املقرتح يعد تدخالً من النواب يف صياغة ترشيعات تختص بشؤون السياسة الخارجية التي هي من 

صالحيات امللك والسلطة التنفيذية.”525 وبعد مجزرة أسطول الحرية أرسلت املنامة وفداً إلنهاء إجراءات إطالق 

رساح األرسى البحرينيني رغم أن بقية الدول التي أرُس مواطنون لها مل تفعل ذلك.526 

وكتب ويل العهد مقاالً يف صحيفة واشنطن بوست دعا فيه إىل التطبيع مع العدو وفتح قنوات للتواصل مع 

“الشعب اإلرسائييل.”527 وقد دافع البعض عن املقال معتربين أنه ال يندرج يف خانة التطبيع، اال أن استشهاد جورج 

ميتشيل باملقال يوحي بالعكس.528 أما وثائق ويكيليكس فزعم املسؤولني األمريكيني الذين كتبوا الوثيقة املرسبة 

أن مللك البحرين عالقة استخباراتية مع إرسائيل، وأنه طلب تخفيف اللهجة اإلعالمية ضد إرسائيل يف البحرين 

حسب زعمهم.529

520. “الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة تحدث لـ”الحياة”: ويل عهد البحرين: اجتامعي مع برييز لقاء أويل واالنفتاح عىل إرسائيل مرهون بتقدم مسرية السالم،” صحيفة الحياة، 1 يناير 2000
>http://goo.gl/SEMjsh<

”Bahrain: message to the Arab league,“ Wikileaks cable ID: 05Manama397 .521
>https://wikileaks.org/cable/2005/03/05MANAMA397.html#par4<

>http://www.alwasatnews.com/1868/news/read/257836/1.html< 2007 522. “وزير الخارجية لـ »الوسط«: لقاء ليفني ليس مقدمة للتطبيع وال داعي للتهويل،” صحيفة الوسط، 18 أكتوبر
>http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7646000/7646139.stm< 2008 523. “وزير خارجية البحرين يدعو لتجمع يضم إرسائيل،” يب يب يس العربية، 13 أكتوبر

”Scenesetter for Bahraini Crown Prince‘s meeting with the Vice President,“ Wikileaks cable ID: 09MANAMA370 :524. ألمثلة أنظر
 ”Scenesetter for the Manama Dialogue,“ Wikileaks cable ID: 08MANAMA795“ :و أنظر >https://wikileaks.org/cable/2009/06/09MANAMA370.html#par5<

>https://wikileaks.org/cable/2008/12/08MANAMA795.html#par8<
”Scenesetter for the secretary‘s meeting,“ Wikieleaks cable ID: 09MANAMA151“ :و أنظر

>https://wikileaks.org/cable/2009/03/09MANAMA151.html#par8<
>http://goo.gl/rcBZUw< 2009 525. “الربملان يحظر التطبيع واملنامة تتحفظ،” موقع قناة الجزيرة، 28 أكتوبر

>http://www.akhbar-alkhaleej.com/11771/article/389404.html< 2010 526. “ غزة تستقبل الوفد واملساعدات البحرينية،” صحيفة أخبار الخليج، 15 يونيو
 Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa, ”The Arab Peace Initiative for Israel and the Palestinians,“ The Washington Post 16 July 2009 .527

>http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/16/AR2009071602737.html<
”U.S. to Push in Middle East Media Campaign,“ New York Times .528

”King discusses regional issues with ambassador,“ Wikileaks cable ID 05MANAMA230_a .529

http://goo.gl/SEMjsh
https://wikileaks.org/cable/2005/03/05MANAMA397.html#par4
http://www.alwasatnews.com/1868/news/read/257836/1.html
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7646000/7646139.stm
https://wikileaks.org/cable/2009/06/09MANAMA370.html#par5
https://wikileaks.org/cable/2008/12/08MANAMA795.html#par8
https://wikileaks.org/cable/2009/03/09MANAMA151.html#par8
http://goo.gl/rcBZUw
http://www.akhbar-alkhaleej.com/11771/article/389404.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/07/16/AR2009071602737.html
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رابعًا: قطر

بعد سنوات من التطبيع العلني واملبارش عن طريق مكتب التمثيل الصهيوين يف الدوحة، أنهت قطر يف 2009 

التمثيل السيايس اإلرسائييل إثر حرب غزة األوىل. وتنقل واحدة من وثائق ويكيليكس الصادرة بعد الحرب بقليل 

عن املسؤول يف الخارجية اإلرسائيلية ياكوف هاداس أن انتقال قطر إىل املعسكر املضاد إلرسائيل ليس سوى لعبة 

وجزء من تنافسها اإلقليمي مع السعودية حسب تعبريه. وأكد أنه تلقى دعوة رسية لزيارة الدوحة وبدء مباحثات 

إلعادة العالقات إىل ما كانت عليه.530

وعىل الرغم من ذلك، مل تشهد قطر، منذ نهاية الحرب، تطبيعاً سياسياً واضحاً باستثناء ما حصل يف أبريل 2013 

حني أعلن رئيس الوزراء القطري يف واشنطن )من ضمن جهد عريب مشرتك( عن صيغة معدلة ملبادرة السالم 

العربية تضمنت إقرار فكرة تبادل األرايض. وقد رحبت إرسائيل بهذا التعديل، فيام انتقده رئيس حكومة غزة 

إسامعيل هنية.531 ومنذ ذلك الحني مل يربز املوضوع للنقاش ثانيًة. ومن الجدير بالذكر أنه يف 2012 ألقت تسيبي 

ليفني خطاباً يف الذكرى السنوية العارشة لصعود حزب العدالة والتنمية الرتيك، قالت فيه إنها التقت سابقاً قيادات 

خليجية يف قرص أمري قطر، ولكن مل يتضح ما إذا كان اللقاء ُعقد قبل حرب 2008 - 2009 أم بعدها.532 ويف 

فرباير 2015، شارك وزير خارجية قطر خالد العطية يف جلسة يف مؤمتر ميونيخ لألمن كان وزير االستخبارات 

اإلرسائييل وفال شتاينتز مشاركاً فيها، و شهدت الجلسة مشادة كالمية بينهام.533 ويذكر أن تركيا انسحبت من 

املؤمتر نفسه تحاشياً للقاء الوفد اإلرسائييل، ما أثار حفيظة وزير االستخبارات اإلرسائييل الذي رّصح بأن تركيا صارت 

“تفكر فعلياً بنفس طريقة اإلسالم املتطرف والجامعات اإلرهابية مثل اإلخوان املسلمني وحامس.”534 

لكن بالرغم من انحسار التطبيع السيايس، أال أن التطبيع الريايض والفني ال زال قامئاً يف قطر. ففي ديسمرب 2010، 

 >https://www.wikileaks.org/plusd/cables/05MANAMA230_a.html<
”Israel‘s relations with the Gulf states focus on Iran, perception of Israel influence in Washington,“ Wikieleaks cable ID: 09TELAVIV654_a .530

 >https://wikileaks.org/plusd/cables/09TELAVIV654_a.html<
>http://goo.gl/crnWBc< 2013 531. “هنية يرفض املوقف العريب لتبادل األرايض،” موقع قناة الجزيرة، 3 مايو

”Tzipi Livni – Foreign Policy in Changing Times,“ 17 November 2012 .532
>https://www.youtube.com/watch?v=LsURHbqDEuw&feature=youtu.be&t=9m3s<

533. “وزير خارجية قطر يواجه وزير املخابرات اإلرسائييل مبيونيخ حول داعش وحامس واإلرهاب مستعيداً مشادة أردوغان وبرييز،” يس أن أن العربية، 9 فرباير 2015 
>http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/02/09/munich-conference-hamas-isis<

>http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN0LA1IV20150206< 2015 534. “تركيا تنسحب من مؤمتر ميونيخ تحاشياً للقاء الوفد اإلرسائييل،” رويرتز، 6 فرباير
”Qatar promotes for the normationizaton with Israel so as to gain the hosting of FIFA world cup 2022,“ Youth Against Normalization, 2 December 2010 .535

https://www.wikileaks.org/plusd/cables/05MANAMA230_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/09TELAVIV654_a.html
http://goo.gl/crnWBc
https://www.youtube.com/watch?v=LsURHbqDEuw&feature=youtu.be&t=9m3s
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/02/09/munich-conference-hamas-isis
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN0LA1IV20150206
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صدر فيديو ترويجي لرتشيح قطر الستضافة كأس العامل يف 2022 تضمن مقطعاً يرّوج للتطبيع يف سياق محاولة 

الفوز باالستضافة، حيث ظهر فتى إرسائييل يتحدث عن إيجابيات مشاركة فريق إرسائييل يف البطولة مع فرق 

عربية،535 وأعلن رئيس اللجنة املرشفة عىل االستعدادات الستضافة الكأس السامح للرياضيني اإلرسائيليني باملشاركة 

يف البطولة.536  بعد ذلك بعام، أثناء دورة األلعاب العربية التي أقيمت يف قطر، تم نرش خريطة دولة كل وفد 

ريايض أثناء دخوله أرض امللعب. ولدى دخول الوفد الفلسطيني كانت الخريطة املعروضة إلكرتونياً عبارة عن رسم 

مشوه لخريطة فلسطني، حيث كانت مخترصًة بالضفة الغربية وقطاع غزة فقط.537 وليس واضحاً ما إذا كان عرض 

الخريطة بهذا الشكل نتيجة قرار رسمي أم بسبب االعتامد عىل رشكات أجنبية قد تقع يف مثل هذه األخطاء من 

دون قصد أو معرفة.

ويف 2012، استضافت قطر العبة تنس إرسائيلية،538 ويف أكتوبر 2013 ُسّجلت مشاركة إرسائيلية ورفع للعلم 

اإلرسائييل يف أكادميية التفوق الريايض )اسباير(.539 ويف العام 2013 أيضاً، استضافت قطر حفالً للموسيقار 

اإلرسائييل دانييل بارينبويم وإبنه يف الحي الثقايف كتارا.540 ويف مطلع 2014، متت استضافة الرياضية اإلرسائيلية 

شاهار بري، كام شارك اربعة سباحني إرسائيليني يف بطولة سباحة يف نهاية 2014 رفع فيها العلم اإلرسائييل أثناء 

حفل االفتتاح، بعد حوايل 3 أشهر فقط عىل انتهاء حرب 2014 عىل غزة.541

خامسًا: اإلمارات

قررت اإلمارات، بعد نحو شهر من حرب 2008 - 2009، منح العب تنس إرسائييل تأشرية دخول للمشاركة 

يف بطولة يف ديب،542 ورفع علم إرسائيل للمرة األوىل يف أبو ظبي خالل اجتامع للوكالة الدولية للطاقة املتجددة 

يف حضور مسؤولني إرسائيليني.543 ويف أوائل 2010، أصبح وزير البنية التحتية اإلرسائييل عوزي لنداو أول وزير 

إرسائييل يزور اإلمارات رسمياً وعلنياً، علامً أن لنداو من قيادات حزب “إرسائيل بيتنا” املتشدد.544 وبعد الزيارة 

>http://youthanormalization.blogspot.com/2010/12/bds-qatar-promotes-for-normalization.html?spref=tw<
”World Cup presents channelge for tiny Qatar,“ Reuters, 15 December 2010 .536

>http://www.reuters.com/article/2010/12/15/us-worldcup-qatar-idUSTRE6BE31N20101215<
>http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=443802< 2011 537. “بالفيديو.. قطر تثري الجدل لعرضها خريطة ناقصة لفلسطني،” وكالة معاً، 11 ديسمرب

Barry Wood, ”Tennis-Peer becomes first Israeli to play event in Gulf region,“ Reuters, 18 February 2008 .538
>http://uk.reuters.com/article/2008/02/18/tennis-women-qatar-idUKL1838422520080218<

>http://www.alarab.co.uk/m/?id=6713< 2013 539. “ غضب يف قطر بسبب مشاركة سباحة إرسائيلية بالدوحة،” صحيفة العرب، 24 أكتوبر
”Israeli composer Daniel Barenboim returns to Qatar for piano recital,“ Al Arabiya, 15 January 2013 .540

>http://english.alarabiya.net/articles/2013/01/15/260550.html<
”Gal Nevo has a point to make in Qatar,“ Haaretz, 3 December 2014 >http://www.haaretz.com/life/sports/.premium-1.629843< .541

”Dubai welcomes Israeli tennis star,“ The Guardian, 26 February 2009 >http://www.theguardian.com/sport/2009/feb/26/ram-dubai-open-tennis< .542
543. “رفع علم إرسائيل للمرة األوىل يف اإلمارات،” يب يب يس العربية، 15 اكتوبر 2009 

>http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/10/091015_af_emirates_israel_tc2.shtml<

http://youthanormalization.blogspot.com/2010/12/bds-qatar-promotes-for-normalization.html?spref=tw
http://www.reuters.com/article/2010/12/15/us-worldcup-qatar-idUSTRE6BE31N20101215
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=443802
http://uk.reuters.com/article/2008/02/18/tennis-women-qatar-idUKL1838422520080218
http://www.alarab.co.uk/m/?id=6713
http://english.alarabiya.net/articles/2013/01/15/260550.html
http://www.haaretz.com/life/sports/.premium-1.629843
http://www.theguardian.com/sport/2009/feb/26/ram-dubai-open-tennis
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/10/091015_af_emirates_israel_tc2.shtml
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بثالثة أيام فقط، أقدمت إرسائيل عىل اغتيال القيادي يف حركة حامس محمود املبحوح يف ديب، والتي أطلق من 

بعدها رئيس رشطة ديب ضاحي خلفان ترصيحات عدائية ضد إرسائيل. ولكن بعد أقل من عام، يف ديسمرب 2010، 

استضافت اإلمارات فريق سباحة إرسائيلياً.545 ويف يناير 2014، زار اإلمارات وزير الطاقة اإلرسائييل سلفان شالوم 

الذي سبق أن هّدد بحرب جديدة عىل غزة، للمشاركة يف مؤمتر حول الطاقة.546 وقد قاطعت الكويت املؤمتر 

احتجاجاً عىل مشاركة الوزير اإلرسائييل.547

ويف ديسمرب 2014، نقلت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية خرب إفتتاح خط جوي رسي وخاص بني دولة خليجية 

والكيان الصهيوين، ورجح مصدر إرسائييل أن تكون هذه الدولة هي اإلمارات.548 والحقاً أشار كاتب الخرب ضمناً إىل 

أن اإلمارات هي الدولة املقصودة بالفعل، وهي النتيجة نفسها التي رجحها تحقيق ملوقع “عني الرشق األوسط”549 

الذي نرش تحقيقاً مطوالً يزعم تعاقد اإلمارات مع رشكة أي جي يت االرسائيلية لرتكيب أنظمة مراقبة لحامية مواقع 

يف أبو ظبي550  قد تكون ذات صلة وثيقة بالرحالت التي تتم عرب الخط الجوي الرسي.551 كام برزت أخبار حول 

التعاقد مع الرشكة يف الصحافة اإلماراتية منذ 2008 ولكن من دون ذكر ألي ارتباط بينها وبني إرسائيل.552

وتزعم إحدى وثائق ويكيليكس وجود عالقة شخصية قوية بني وزير الخارجية اإلمارايت عبد الله بن زايد ووزيرة 

الخارجية اإلرسائيلية حينها تسيبي ليفني.553 ويف نوفمرب 2013، كتب توماس فريدمان مقاالً زعم فيه أن الرئيس 

اإلرسائييل شمعون برييز خاطب عرب األقامر االصطناعية ممثلني عن عدة حكومات عربية وإسالمية يف اجتامع يف 

اإلمارات554. والحقاً كررت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلرسائيلية ما ذكره فريدمان، وأوضحت أن برييز خاطب ممثيل 

29 دولة عربية وإسالمية، بينهم وزراء خارجية دول املجلس.555 ورغم حجم هذا الزعم، مل يصدر أي نفي رسمي.

ونرشت قناة “مكملني” ترسيباً لحديث بني مدير مكتب الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس اللواء عباس كامل 

 >http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/01/100117_mkr_emirates_lindao_tc2.shtml< 2010 544. “أول زيارة لوزير إرسائييل لإلمارات العربية املتحدة،” يب يب يس العربية، 17 يناير
>http://archive.arabic.cnn.com/2010/sport/12/15/israel.dubai< 2011 545. “علم إرسائيل يرفرف يف مجمع “السباحة” بديب،” يس أن أن العربية، 14 يناير

>http://goo.gl/Mk7TbR< 2014 546. “وزير إرسائييل يحرض مؤمتراً باإلمارات،” موقع قناة الجزيرة، 17 يناير
>http://alhayat.com/Details/594262< 2014 547. “الكويت تقاطع مؤمتر الطاقة يف اإلمارات إحتجاجاً عىل مشاركة وزير إرسائييل،” صحيفة الحياة، 18 يناير

”Barak Ravid and Avi Scharf, ”Haaretz investigation: Secret flight operating between Israel and Gulf state,“ Haaretz, 2 December 2014 .548
>http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.629457<

”Secret flight linking Israel to the UAE reveals ’open secret‘ of collaboration“, Middle east eye, 13 February 2015 .549
 >http://www.middleeasteye.net/news/secret-jet-flying-between-israel-and-uae-567607953<

”Falcon Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of Abu Dhabi,“ Middle East Eye, 5 March 2015 .550
>http://www.middleeasteye.net/news/uae-israel-surveillance-2104952769<

”Haaretz investigation: Secret flight operating between Israel and Gulf state,“ Haaretz, December 2 2014 .551
>http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.629457<

>http://www.alittihad.ae/details.php?id=10531&y=2008&article=full< 2008 552.“محمد بن زايد: اإلسرتاتيجية األمنية تستجيب ملتطلبات التنمية الشاملة،” صحيفة اإلتحاد، 5 مارس
”Israel‘s relations with the Gulf states focus on Iran, perception of Israeli influence in Washington,“ Wikileaks cable ID: 09TELAVIV654 .553

”Thomas L. Friedman, ”Let‘s Make a Deal,“ New York times, 19 November 2013 >http://www.nytimes.com/2013/11/20/opinion/friedman-lets-make-a-deal.html< .554

http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/01/100117_mkr_emirates_lindao_tc2.shtml
http://archive.arabic.cnn.com/2010/sport/12/15/israel.dubai
http://goo.gl/Mk7TbR
http://alhayat.com/Details/594262
http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.629457
http://www.middleeasteye.net/news/secret-jet-flying-between-israel-and-uae-567607953
http://www.middleeasteye.net/news/uae-israel-surveillance-2104952769
http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.629457
http://www.alittihad.ae/details.php?id=10531&y=2008&article=full
http://www.nytimes.com/2013/11/20/opinion/friedman-lets-make-a-deal.html


151

4

الثابت و المتحول 2015  |  الخليج و اآلخر 

ورئيس أركان القوات املسلحة اللواء محمود حجازي تحدث فيه عن ندوة رسية يف اإلمارات حرضها شمعون 

برييز556.  كام زعم أن اإلمارات قد رتبت لزيارات رسية ملبعوث اللجنة الرباعية للسالم يف الرشق األوسط ورئيس 

وزراء بريطانيا األسبق توين بلري إىل القاهرة للتواصل مع النظام الجديد يف مرص، وهو ما يتوافق مع ما أعلن عن 

عمل بلري رسمياً مع النظام املرصي برعاية إماراتية.557

سادسًا: السعودية

تنقل إحدى وثائق ويكيليكس، مؤرخة يف نوفمرب 2009، عن مسؤول إرسائييل زعم فيها أن إرسائيل تتمتع اآلن 

بالسالم مع األردن ومرص واإلمارات والسعودية.558 ويف وثيقة أخرى صادرة من السفارة األمريكية يف تل أبيب، 

مؤرخة يف تاريخ يناير 2010 ، كالم منسوب لألكادميي اإلرسائييل يائري هريشفيلد )و هو أحد املساهمني يف إتفاق 

أوسلو( الذي يرأس مؤسسة التعاون االقتصادي التي تهدف إىل إحالل السالم، يتحدث فيه عقد ثالثة لقاءات عىل 

األقل مع رئيس مركز الرشق األوسط للدراسات اإلسرتاتيجية بالسعودية أنور عشقي ضمن ما يعرف بإسم “املسار 

الثاين” للمفاوضات. وقد متحورت أفكار عشقي – حسب زعم الوثيقة – حول فكرة منح غزة وضعاً جديداً مستقراً 

وشبه مستقل، ونزع سالح حامس يف مقابل االعرتاف بالحركة كحاكم للقطاع ومساعدات اقتصادية كبرية لتطوير 

البنى التحتية.559

يف 2009، لقيت مقالة للكاتب محمد الرطيان بعنوان “تسلل سيايس أم تطبيع ريايض”560 الكثري من الصدى 

بسبب انتقاده ما قال إنه تعيني مدرب إرسائييل لنادي بورتسموث الربيطاين الذي ميلكه رجل األعامل السعودي 

عيل الفرج. وعىل الصعيد الريايض أيضاً، طالب الرئيس العام لرعاية الشباب نواف بن فيصل، يف عام 2012، 

مبقاطعة رشكة أديداس بسبب رعايتها للامراثون اإلرسائييل يف القدس املحتلة واستجاب له النادي األهيل بفسخ 

 ”Peres secretly talks with 29 Arab foreign ministers,“ Ynet, 2 December 2013 >http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4460218,00.html< .555
556. “شاهد | حرصياً #ترسيب_مكتب_السييس الذي يكشف دور #اإلمارات ىف إجهاض الربيع العريب | الجزء الثاين،” قناة مكملني الرسمية عىل اليوتيوب، 1 مارس 2015 

>http://youtu.be/4Dc7AvA1q9o?t=8m43s<
”Tony Blair to advise Egypt president Sisi on economic reform,“ The Guardian, 2 July 2014 .557

>http://www.theguardian.com/politics/2014/jul/02/tony-blair-advise-egypt-president-sisi-economic-reform<
”NEA regional discussion )part 3 of 4(,“ Wikileaks cable ID: 09TELAVIV2502 >https://wikileaks.org/cable/2009/11/09TELAVIV2502.html#par10< .558

”Israeli-Saudi track two discussion,“ Wikileaks cable ID: 10TELAVIV98 >https://wikileaks.org/cable/2010/01/10TELAVIV98.html< .559
560. محمد الرطيان، “املدرب اإلرسائييل: “تسلل”سيايس أم “تطبيع” ريايض،” صحيفة الوطن السعودية، 18 أكتوبر 2009

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4460218,00.html
http://youtu.be/4Dc7AvA1q9o?t=8m43s
http://www.theguardian.com/politics/2014/jul/02/tony-blair-advise-egypt-president-sisi-economic-reform
https://wikileaks.org/cable/2009/11/09TELAVIV2502.html#par10
https://wikileaks.org/cable/2010/01/10TELAVIV98.html
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عقده مع أديداس561. و لكن من جهة أخرى أقدمت السعودية عىل خطوة غري مسبوقة وهي املوافقة للسامح 

للمنتخب السعودي بالسفر لألرايض املحتلة للمشاركة يف تصفيات كأس العامل يف مباراة ضد املنتخب الفلسطيني 

رغم ان الفريق السعودي سيمر ال محالة عىل نقاط تفتيش االحتالل562.

 ويف 2010، تم اإلعالن عن تعاون اقتصادي بني مجموعة IDB اإلرسائيلية الضخمة التي كان يرأسها امللياردير 

اإلرسائييل نوحي دانكرن من جهة وجهاز قطر لالستثامر ومجموعة العليان السعودية من جهة أخرى،563 وهو ما 

نرشته صحيفة الفاينانشال تاميز أيضاً.564 وزادت فرص التجارة بني إرسائيل والدول العربية بسبب الحرب يف سوريا، 

وأصبحت إرسائيل محطة لتنزيل البضائع القادمة من أوروبا قبل نقلها إىل األردن ودول أخرى، مام رفع عدد 

الشاحنات التي تعرب بني إرسائيل واألردن بنسبة %300 منذ عام 2011. وقال عدد كبري من رجال األعامل لوكالة 

رويرتز إن البضائع تنتقل من األردن إىل عدة دول من بينها السعودية.565 

ويف نوفمرب 2012، إفتتح مركز امللك عبد الله لحوار األديان يف النمسا. وأجرى الناشط السعودي عصام مدير 

بعدها مكاملة هاتفية مع الحاخام اإلرسائييل ديفيد روزين، الذي زار السعودية ضمن جهود حوار األديان، وشارك 

يف مؤمتر مدريد لحوار األديان ضمن الجهود السعودية نفسها.566 وقد أقر روزين يف املكاملة بأنه شارك كجندي يف 

احتالل سيناء – وهي معلومة معروفة مل تذكرها وسائل اإلعالم السعودية – وزعم أن املسؤولني السعوديني كانوا 

عىل علم بذلك،567 مبن فيهم وزير الخارجية سعود الفيصل ووزير اإلعالم السابق أياد مدين الذي تسلّم األمانة 

العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، ولبّى دعوة لزيارة القدس مشرتطاً عدم املرور عىل أي نقطة عبور إرسائيلية”،568 

مام أثار انتقاد أطراف عّدة مثل الشيخ رائد صالح واألزهر والكنيسة املرصية.569 يف نفس العام ايضاً قامت 

ويكيلكس بترسيب وثائق رشكة سرتاتفور االستخباراتية تضمنت رسائل إلكرتونية مكتوبة من ِقبل مدير الرشكة 

السابق زعم فيها بوجود تعاون سعودي مع املوساد، باإلضافة إىل تلفظه بألفاظ عنرصية ضد العرب.570

>http://www.alyaum.com/article/3047422< 2012 561. “ األهيل يفسخ عقد » اديداس« استجابة لقرار األمري نواف بن فيصل،” صحيفة اليوم، 9 ابريل
562. “الفلسطينيون يستضيفون السعودية بتصفيات كأس العامل يف الضفة الغربية،” رويرتز، 10 مايو 2015 

>http://ara.reuters.com/article/sportsNews/idARAKBN0NV0JX20150510<
”Qatar, Saudi entities partner Credit Suisse fund,“,Gulf news, 13 August 2010 .563

>http://gulfnews.com/business/sectors/banking/qatar-saudi-entities-partner-credit-suisse-fund-1.667649<
”QIA and Israeli group invest jointly in fund,“ Financial Times, 12 August 2010 .564

>http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f4ec1874-a632-11df-8767-00144feabdc0.html<
565. “إرسائيل تفتح بوابة تجارية مع العامل العريب عرب شاحنات الرتانزيت،” رويرتز، 2 يوليو 2014 

>http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0F70MS20140702?sp=true<
”Fourth interfaith :566. وقد تم إدخال التطبيع سابقاً تحت عنوان “حوار األديان” يف قطر مام أدى ملقاطعة املؤمتر حسب زعم إحدى وثائق ويكيليكس، راجع: وثيقة ويكيليكس التالية

”dialogue: an ’academic‘ exercise,“ Wikileaks cable ID: 06DOHA670 >https://wikileaks.org/cable/2006/05/06DOHA670.html<
 >http://youtu.be/cbbIWkb3tpE?t=10m19s< 2012 567. “حوار ساخن مع الحاخام اإلرسائييل دافيد روزين،” قناة عصام مدير عىل يوتيوب، 6 ديسمرب

>http://aawsat.com/home/article/128791< 2014 568. “أمني »التعاون اإلسالمي«: 80 يف املائة من ضحايا »بوكو حرام« مسلمون،” الرشق األوسط، 1 يوليو
>http://goo.gl/nyYrPl< 2015 569. “رائد صالح: زيارة أمني التعاون اإلسالمي للقدس تطبيع،” موقع قناة الجزيرة، 6 يناير

”Mossad Covert Assistance to Saudi Intelligence,“ Wikileaks, The Global Intelligence Files .570
>https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1227888_re-humint-mossad-covert-assistance-to-saudi-intelligence-.html<

http://www.alyaum.com/article/3047422
http://ara.reuters.com/article/sportsNews/idARAKBN0NV0JX20150510
http://gulfnews.com/business/sectors/banking/qatar-saudi-entities-partner-credit-suisse-fund-1.667649
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/f4ec1874-a632-11df-8767-00144feabdc0.html
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0F70MS20140702?sp=true
https://wikileaks.org/cable/2006/05/06DOHA670.html
http://youtu.be/cbbIWkb3tpE?t=10m19s
http://aawsat.com/home/article/128791
http://goo.gl/nyYrPl
https://wikileaks.org/gifiles/docs/12/1227888_re-humint-mossad-covert-assistance-to-saudi-intelligence-.html
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وأثار تريك الفيصل الجدل حني صافح نائب وزير الخارجية اإلرسائييل املتطرف داين أيالون مطلع 2010. 

يُذكر بأن أيالون هو ذات املسؤول اإلرسائياي الذي هدد الهاكر السعودي Ox Omar، الذي بدوره قام بشن 

هجامت إلكرتونية ناجحة ضد إرسائيل يف 2012 بانتقام بأي طريقة مبا فيها القصف بالصواريخ.571 وتكررت 

مبادرات الفيصل تجاه إرسائيل وتضمنت لقاءاته العلنية مع مسؤولني إرسائيليني كان أحدها يف مايو 2014 

مع املسؤول االستخبارايت اإلرسائييل عاموس يادلن الذي قاد االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية أثناء حرب غزة 

األوىل )2008 - 2009(. وقبل أقل من ثالثة أسابيع عىل بدء الحرب الثالثة، يف 2014، كتب الفيصل لـ”مؤمتر 

إرسائيل للسالم” مقاالً يدعو للتطبيع ويحلم بيوم “أمتكن من توجيه الدعوة، ليس للفلسطينيني فقط، بل 

لإلرسائيليني الذين قد ألتقي بهم أيضاً، للمجيء وزياريت يف الرياض.”572 ويف 2102، نرش عسكري سعودي مقاالً 

يف “العرب نيوز” يدعو إىل التطبيع مع إرسائيل،573 ونرش عسكري آخر مقاالً يدعو إىل التطبيع يف “جوينت فورس 

كوارتريل.”574

ويف 2014، تحدث ليربمان عن عالقات رسية مع السعودية والكويت مدفوعة، حسب زعمه، بالعداء املشرتك 

إليران.575 وتحدث كل من نتنياهو، بعد عزل الرئيس السابق محمد مريس يف مرص، عن توافق إرسائييل مع بعض 

دول املنطقة ضد اإلخوان املسلمني وإيران.576 ويف أكتوبر 2013، قالت وزيرة الخارجية اإلرسائيلية السابقة 

تسيبي ليفني إن وجهة النظر السعودية يف امللف اإليراين هي نفس وجهة النظر اإلرسائيلية، وإن مصالح الدول 

“املعتدلة أو الرباغامتية” يف املنطقة هي نفس مصالح إرسائيل،  ويف الفرتة نفسها، زعمت “صنداي تاميز” 

الربيطانية بوجود مثة تنسيقاً إرسائيلياً - سعودياً حول توجيه إرسائيل رضبة عسكرية إليران.578  وقد نفت 

السعودية صحة هذه األنباء579 التي ذُكرت يف تقرير نرشته صحيفة “تاميز أوف إرسائيل.”580

”Deputy FM threatens ’forceful response‘ to cyber attacks,“ Ynet, 7 January 2012 .571
>http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4172329,00.html<

572. “األمري السعودي يكتب لإلرسائيليني: مبادرة السالم العربية ال تزال توفر إطاراً للسالم،” هآرتس، 18 يونيو 2014 
>http://www.haaretz.co.il/israel-peace-convention/israel-peace-convention-arabic/1.2353162<

”Abdulateed al-Mulhim, ”Arab Spring and the Israeli enemy,“ Arab news, 6 October 2012 >http://www.arabnews.com/arab-spring-and-israeli-enemy< .573
”For Saudi Arabia, Israel is turning from foe to friend,“ Haaretz, 15 April 2012 .574

>http://www.haaretz.com/opinion/for-saudi-arabia-israel-is-turning-from-foe-to-friend-1.424278<
>http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA3D0BL20140414< 2014 575. “إرسائيل تقول إنها بصدد إقامة عالقات جديدة يف العامل العريب،” رويرتز، 14 ابريل

”Davos 2014 - Israel‘s Economic and Political Outlook“ 23 January 2014 .576
>https://www.youtube.com/watch?v=dAAAcpqXkYs&feature=youtu.be&t=29m15s<

”Israel, Saudis speaking same language on Iran – Livni,“ Reuters, 24 October 2013 .577
>http://www.reuters.com/article/2013/10/24/us-israel-saudi-diplomacy-idUSBRE99N0NO20131024<

”Two old foes unite against Tehran,“ Sunday Times, 17 November 2013 .578
>http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Middle_East/article1341561.ece< 

579. “السعودية تنفي التعاون مع إرسائيل لرضب إيران،” يس أن أن العربية، 18 نوفمرب 2013
>http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/11/18/saudi.times< 

”Saudis ’would let Israeli jets use their air space to attack Iran,“ Times of Israel, 25 February 2015 .580
>http://www.timesofisrael.com/saudis-said-to-mull-air-passage-for-israeli-jets-to-attack-iran<

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4172329,00.html
http://www.haaretz.co.il/israel-peace-convention/israel-peace-convention-arabic/1.2353162
http://www.arabnews.com/arab-spring-and-israeli-enemy
http://www.haaretz.com/opinion/for-saudi-arabia-israel-is-turning-from-foe-to-friend-1.424278
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA3D0BL20140414
https://www.youtube.com/watch?v=dAAAcpqXkYs&feature=youtu.be&t=29m15s
http://www.reuters.com/article/2013/10/24/us-israel-saudi-diplomacy-idUSBRE99N0NO20131024
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Middle_East/article1341561.ece
http://archive.arabic.cnn.com/2013/middle_east/11/18/saudi.times
http://www.timesofisrael.com/saudis-said-to-mull-air-passage-for-israeli-jets-to-attack-iran
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خاتمة

يف فرباير 2002، وأثناء االنتفاضة الثانية، أعلن امللك عبد الله بن عبد العزيز، يف لقاء مع الصحايف توماس 

فريدمان، عن مبادرة السالم التي تتضمن اعرتافاً عربياً كامالً بإرسائيل مقابل االنسحاب من األرايض املحتلة عام 

1967. “كنت أبحث عن وسيلة أقول بها للشعب اإلرسائييل إن العرب ال يرفضونهم وال يحتقرونهم، ولكن 

الشعوب العربية ترفض ما تفعله قيادتهم اآلن بالشعب الفلسطيني.” قال امللك عبد الله لفريدمان إن الخطة 

موجودة يف الدرج، ولكن العنف والقمع اللذين ميارسهام أرييل شارون مينعان خروج الخطاب من الدرج.581

ومل متر أشهر قليلة حتى خرج الخطاب من الدرج وصار محور القمة العربية يف بريوت، وتبنته كل الدول العربية 

بال استثناء، رغم ان عنف شارون وقمعه مل يتوقفا منذ مقابلة فريدمان، مام أعطى مؤرشاً عىل أن السياسة الرسمية 

العربية ال متلك سوى رؤية واحدة، وال تسعى إىل تنويع الرؤى والخيارات وال إىل امتالك أوراق ضغط حقيقية. 

واألدهى أنه ما أن انتهت القمة حتى جاء الرد اإلرسائييل مبارشة بشن عملية “الدرع الواقي،” فاقتحم جيش العدو 

اإلرسائييل املقاطعة يف رام الله وحارص الرئيس الفلسطيني يارس عرفات. وأدت العملية إىل سقوط نحو 375 

شهيداً وإصابة املئات واعتقال اآلالف.582 ازداد قمع شارون وعنفه، ومل تتغري املبادرة العربية أو حتى تُجّمد. ومنذ 

ذلك الحني، مل يتوقف القمع والعنف اإلرسائيليان. وشهدت الحقبة ما بني املبادرة ونهاية حرب 2008 مجازر 

وهجامت يف فلسطني ولبنان وسوريا والسودان، ومل تتغري عىل خلفية العدوان اإلرسائييل السياسة الرسمية العربية 

أو حتى تعلن أن لها بديالً فعلياً غري مبادرة بالسالم.

وعىل الجانب اإلرسائييل، ترّسخ االحتالل يف الضفة الغربية والجوالن، وفرض الحصار عىل غزة، وزاد عدد 

املستوطنات يف الضفة، وباتت اليوم تلتهم أكرث من %40 من مساحة الضفة الغربية،583 بينام التهم جدار الفصل 

نحو %10 منها، ناهيك عن رسقة الرثوات الطبيعية وهدم املنازل واالعتقاالت وتسليح املستوطنني وتهويد القدس 

والرفض املطلق لعودة أي الجئ وغريها. أي أن إرسائيل، عملياً، ال ترفض فقط تقديم تنازالت باالنسحاب من أرايض 

67، بل تزيد من استعامرها. ومل يقترص الرد العريب عىل املحافظة عىل املبادرة التي فشلت، بل وأيضاً تقديم الكثري 

من التطبيع يف املقابل.

581. “األمري عبد الله: يف درج مكتبي خطاب يدعو العرتاف عريب كامل مقابل انسحاب إرسائييل كامل.. وأوقفته بسبب شارون،” الرشق األوسط، 18 فرباير 2002 
>http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=88859<

”Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution,“ The United Nations,, 30 July 2002 .582
>http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/FD7BDE7666E04F5C85256C08004E63ED<

>http://goo.gl/cLllfR < 2002 583. “املستوطنون يسيطرون عىل %42 من أرايض الضفة،” موقع قناة الجزيرة، 14 مايو

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=8435&article=88859
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/FD7BDE7666E04F5C85256C08004E63ED
http://goo.gl/cLllfR
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ثم جاءت حرب غزة األوىل )2008 - 2009( التي بعد نهايتها بأيام قدم باراك أوباما يف خطابه يف القاهرة وتبعه 

بنيامني نتنياهو بخطاب آخر حول “السالم” حّدد فيه رشوطه للـ “سالم”: إذا اعرتفت السلطة الفلسطينية بيهودية 

الدولة اإلرسائيلية سنعطيها دولة لكن بال قدس وبال جيش وبال مجال جوي وبال عالقات مع من ال نحب وبال عودة 

لالجئني.584 باختصار: ال دولة فلسطينية. واملفارقة أن هذا الخطاب لقي ثناء من أوباما فور صدوره.585

وبني خطايب أوباما ونتنياهو، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل يف مقابلة مع مجلة “نيوزويك”: “ليس 

لدينا ما نقرتحه عىل إرسائيل سوى التطبيع. وإذا قمنا بذلك قبل استعادة األرايض املحتلة سنكون قدمنا الورقة 

الوحيدة لدينا.”586 إذن يبدو أن الحرب والدماء مل تغريا شيئاً فعلياَ، والخطابات العربية حول تأرجح مصري مبادرة 

السالم ال يعرف مغزاها. عادت الحرب مرة أخرى يف 2012، ومرة ثالثة يف 2014، ويبدو أنها ستعود مجدداً 

يف املستقبل. وال يبدو أن هناك حالً لدى الفلسطينيني ومن يدعمهم سوى املقاومة، بكل أشكالها املسلحة وغري 

املسلحة، مبا يف ذلك حمالت املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات.

الجزء الثاني: المأمول: الشركات الموجودة في الخليج وفرص المقاطعة 

وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

تسلّط الجزئية التالية الضوء عىل بعض الرشكات التي تعمل يف دول مجلس التعاون وتساهم يف االنتهاكات يف 

فلسطني، بهدف مساعدة شعوب املنطقة عىل توجيه حملة املقاطعة ضد هذه الرشكات املتورطة مع االحتالل. ويف 

هذا السياق، نستعرض بعض الحمالت الناجحة ضد الرشكات املتورطة مع االحتالل إلظهار فعالية حملة املقاطعة.

وسرنكز يف هذا الجزء عىل املقاطعة التي تنادي بها حركة “مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض 

العقوبات عليها”587 )واملعروفة عاملياً باختصار BDS(، وهي حركة انطلقت يف 2005 من قبل أطر وأحزاب 

ومؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني يف الداخل والخارج.588 وعىل رغم أن هذه الحركة، يف جوهرها، مبنية 

عىل جهود مقاطعة سابقة يف فلسطني وجنوب أفريقيا وغريهام، إال أنها تستند إىل القانون الدويل ومبادئ حقوق 

اإلنسان، وتُطور اسرتاتيجية املقاطعة وتوجهها لتكون متامشية مع الوضع الراهن يف العامل العريب واملجتمع الدويل.

”Full text of Netanyahu‘s foreign policy speech at Bar Ilan,“ Haaretz, 14 June 2009 .584
>http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922<

>http://goo.gl/YfWPVr< 2009 585. “ترحيب غريب بخطاب نتنياهو،”موقع قناة الجزيرة، 16 يونيو
”Saudi Arabia‘s Foreign Minister on Obama‘s Speech,“ Newsweek, 5 June 2009 .586
>http://www.newsweek.com/saudi-arabias-foreign-minister-obamas-speech-80489<

Boycott, Divestment, and Sanction of Israel 587. األحرف هنا ترمز إلختصار الحملة باللغة اإلنجليزية
588. وقعت عىل بيان النداء أكرث من 170 مؤسسة مجتمع مدين يف فلسطني.

http://www.haaretz.com/news/full-text-of-netanyahu-s-foreign-policy-speech-at-bar-ilan-1.277922
http://goo.gl/YfWPVr
http://www.newsweek.com/saudi-arabias-foreign-minister-obamas-speech-80489
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نفرس سبب اختيار هذه الحملة عىل كون حمالت املقاطعة يف الخليج عادة ما تتسم بالعاطفية وتفتقر إىل تحقيق 

أهداف محددة وتقترص عىل مقاطعة استهالكية عىل املستوى الفردي ملنتجات تم ربط منتجيها باالحتالل، األمر 

الذي يحول دون أن تخرج تلك الحمالت بتأثري فاعل. ومع أن بعضها يرتك تأثرياً عىل املدى القصري، إال أن هذا 

التأثري رسعان ما يختفي بسبب تركيزها عىل املقاطعة الفردية.

السبب اآلخر الختيار حملة BDS كوسيلة محبذة الستهداف الكيان الصهيوين هو رصيد النجاحات التي حققتها 

هذه الحملة يف اآلونة االخرية. ومن الجدير بالذكر أن حركة BDS تدعو إىل مقاطعة إرسائيل وجميع مؤسساتها 

حتى إنهاء احتالل 1967 وإنهاء نظام الفصل العنرصي )األبارتهايد( القائم يف أرايض 1948 وعودة الالجئني، 

إال أنها تؤمن مببدأ الحساسية للسياق، أي أن تعود مسألة استهداف أي مؤسسات باملقاطعة والدعوة إىل سحب 

االستثامرات منها إىل نشطاء الحركة، بناءاً عىل واقعهم السيايس ووضع تحالفاتهم والتأييد الشعبي لهم. ويف كثري 

من األحيان، يستهدف نشطاء حركة املقاطعة يف الغرب، مثالً، الرشكات العاملية واإلرسائيلية املتورطة يف االحتالل 

اإلرسائييل ألرايض 1967. ويف حاالت متزايدة، بدأت تنجح حمالت مقاطعة شاملة إلرسائيل، بالذات عىل 

الصعيدين األكادميي والثقايف )مبا فيه الفني(.

وال تقوم اسرتاتيجية حركة BDS عىل استهداف كل الرشكات املتواطئة يف انتهاكات إرسائيل للقانون الدويل دفعة 

واحدة، ألن هذا غري ممكن فعلياً، وإن كانت ممكنة فيقصعب استدامتها كاسرتاتيجية. لذا تركّز حملة املقاطعة 

عىل عدد محدود من الرشكات التي تنطبق عليها املعايري التالية:

تواطؤ الرشكة يف انتهاكات إرسائيل، وبالتايل إمكانية إقناع أوساط واسعة مبقاطعتها أو سحب االستامرات  •

منها.

إمكانية تشكيل تحالف واسع ضد الرشكة، بالذات إذا كانت تنتهك حقوق مجموعات أخرى، مام يتيح  •

إمكانية العمل املشرتك بني أنصار القضايا املتعددة.

إمكانية تحقيق انتصار ضد الرشكة. أي أن ناشطي الحركة ال يطلقون حملة مقاطعة ضد رشكة أو مؤسسة إال  •

إذا كانت هناك إمكانية واقعية للوصول إىل هدف الحملة، أو لتحقيق اخرتاق إعالمي أو توعوي يف أوساط 

الرأي العام.



157

4

الثابت و المتحول 2015  |  الخليج و اآلخر 

4

”Trade Unions,“ BDS website :589. تجد منوذجأً لتلك املؤسسات هنا
>http://www.bdsmovement.net/activecamps/trade-unions<

>http://www.bdsmovement.net/ar< :590. لقراءة نص نداء املقاطعة أنظر
591. عمر الربغويث، “عىل خطى جنوب أفريقيا؟ مقاطعة إرسائيل ثقافياً وأكادميياً واقتصادياً)2(،” اآلداب )ملف خاص: قاطع(، عدد 12، 2008، 7.

592. نص القرار رقم 194... العودة والتعويض،” موقع قناة الجزيرة، 3 اكتوبر 2004
>http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5<

593. عمر الربغويث، مصدر سابق.

وقد نجحت الحركة يف تحقيق إنجازات هامة باتباع هذه االسرتاتيجية ومن خالل تبنيها منهجاً موضوعياً مبنياً عىل 

جمع املعلومات ونرشها وعدم اقتصارها عىل مقاطعة املنتجات بشكل فردي وعشوايئ، وإمنا أيضاً باملناداة بسحب 

االستثامرات وفرض العقوبات عىل الرشكات اإلرسائيلية والدولية املتواطئة يف جرائم إرسائيل. وقد سّجلت هذه 

االسرتاتيجية نجاحات عدة، بالذات يف الغرب، وسرنصد بعًضا منها يف هذا الفصل.

أما السبب اآلخر يف فعالية هذه الحملة عىل الصعيد الدويل، فانه ناتج عن جوهر أهدافها املنبثقة من القوانني 

الدولية ومفاهيم العدالة واملساواة، وهي مبادئ تبنتها العديد من املؤسسات الحقوقية دولياً.589 وتكمن املطالب 

يف ثالثة أهداف:590 

إنهاء احتالل واستعامر األرايض العربية )1967( وتفكيك الجدار •

االعرتاف بالحق األسايس باملساواة الكاملة للفلسطينيني، وبحقوقهم الفردية والجامعية يف أرايض ‘59148  •

•  592
تطبيق حق العودة لالجئني بناًء عىل قرار األمم املتحدة رقم 194 

ومن الجدير بالذكر أن هذه األهداف مأخوذة “كحد أدىن” للحركة وليست أهدافاً شاملة، خصوصاً يف سياق 

الجمهور العريب الذي قد تتعدى تطلعاته هذه األهداف، كمنازعة حق استمرار قيام دولة إرسائيل كدولة يهودية 

عنرصية عىل أراض عربية منهوبة.593

ستناقش األقسام التالية حالة خمسة رشكات ضالعة يف نشاطات االحتالل اإلرسائييل، و يف الوقت ذاته، تستفيد من 

نشاطها التجاري يف دول مجلس التعاون، ما يجعل هذه الرشكات أهدافاً للمقاطعة و الضغط من ِقبل شعوب و 

حكومات دول املجلس عىل غرار حمالت BDS  الناجحة.  والجدير بالذكر انه سبق أن تم استهداف هذه الرشكات 

بنجاح، كام ستبنّي السطور التالية.

http://www.bdsmovement.net/activecamps/trade-unions
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5
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أواًل: شركة فيوليا 

نبذة عامة 

توفر فيوليا )Veolia(، وهي رشكة فرنسية، خدمات بيئية يف مجاالت املياه وإدارة النفايات والطاقة والنقل، ولها 

نشاطات تجارية يف مناطق مختلفة يف العامل. تعترب هذه الرشكة هدفاً إلحدى أنجح حمالت حركة املقاطعة التي 

انطلقت ضدها بسبب ضلوعها يف مشاريع ونشاطات استعامرية يف أرايض 1967، األمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً 

للقانون الدويل ولحقوق اإلنسان الفلسطيني.

تقوم فيوليا بدعم االحتالل اإلرسائييل من خالل بناء وتشغيل خط الرتام الذي يربط القدس املحتلة مع 

املستعمرات يف أرايض 67 والذي ينقل املستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل القدس الغربية. 

وقد ندد مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة باالستيطان اإلرسائييل، ووصفه بأنه “انتهاك واضح للقانون الدويل 

وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة.”594 كام أدانت عمليات االستيطان القمة العربية التي عقدت يف الخرطوم يف 

595 وتشّغل فيوليا سبعة خطوط للحافالت عىل طريق 443 املعروف بطريق “األبارتهايد” )أو بطريق 
 .2006

الفصل العنرصي( بسبب منع الفلسطينيني من سلوكه. ويف مجال النفايات، تعمل الرشكة يف معالجة النفايات التي 

تجمعها من 21 مستعمرة يف مكب توفالن )Tovlan( الواقع يف أرايض 67، مام ترك آثاراً سلبية، صحياً وبيئياً، عىل 

السكان الفلسطينيني، وأدى إىل هجرتهم من املناطق القريبة من املكب.596 ودعت األمم املتحدة، يف تعليقها عىل 

هذه القضية، سلطة االحتالل إىل “الكف عن إلقاء جميع أنواع النفايات يف األرايض الفلسطينية املحتلة.”597 كام 

تعمل الرشكة يف معالجة مياه الرصف الصحي لعدة تكتالت استيطانية مبا يف ذلك مستوطنة موديعني عيليت.598

ورغم من أن الرشكة إدعت بأنها ستنهي جميع عقودها يف دولة االحتالل، إال أن لها تاريخاً من التضليل.599 فبعد أن 

تسببت حملة املقاطعة بضجة حول مساهمتها يف بناء ترام القدس، ادعت الرشكة أنها باعت عقدها للخطني اللذين 

”Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan,“ United Nations Human Rights .594
Council, 12 February 2014 >http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/262DD94458BA4CA2852576F000701580<

>http://www.alzaytouna.net/permalink/4789.html< 2006 595. “قرارات القمة العربية التي عقدت يف الخرطوم 2006،” مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، 30 مارس
Adri Nieuwhof,”Veolia dumps Israel‘s waste in Jordan Valley and wins Israeli army contract,“ The Electronic Intifada, 22 November 2011 .596

>http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-dumps-israels-waste-jordan-valley-and-wins-israeli-army-contract<
”Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied .597

Syrian Golan over their natural resources,“ UN Resolution 63/201, 28 January 2009
>http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/023EB658DD2AC18E85257562006F0CFA<

 Adri Nieuwhof, ”Veolia treats wastewater from Modi‘in Illit settlement,“ Electronic Intifada, 2 February 2012 .598
>http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-treats-wastewater-modiin-illit-settlement<

 Randal Hackley, ”Veolia sells Israeli water, waste Businesses to Oaktree Capital,“ Bloomberg Business, 10 July 2014 .599
>http://www.bloomberg.com/news/2014-07-10/veolia-sells-israeli-water-waste-businesses-to-oaktree-capital.html<

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/262DD94458BA4CA2852576F000701580
http://www.alzaytouna.net/permalink/4789.html
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-dumps-israels-waste-jordan-valley-and-wins-israeli-army-contract
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/023EB658DD2AC18E85257562006F0CFA
http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-treats-wastewater-modiin-illit-settlement
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-10/veolia-sells-israeli-water-waste-businesses-to-oaktree-capital.html
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يربطان املستعمرات املوجودة يف القدس الرشقية بباقي القدس. ولكن تبني الحقاً أنها ال تزال تدير املرشوع.600  وحتى 

لو انسحبت الرشكة بالفعل من جميع املشاريع اإلرسائيلية التي تنتهك القانون الدويل، سيبقى خوفها من مالحقتها 

قضائياً موجوداً مبا أن نتائج مساندتها لالستيطان وتهويد القدس ما زال ملموساً ويساهم يف توسع املستعمرات.601

حمالت المقاطعة التي استهدفت شركة فيوليا

أدت التغطية اإلعالمية لضلوع فيوليا يف مرشوع خط الرتام إىل ردة فعل دولية )مبا فيها مجلس حقوق اإلنسان يف األمم 

املتحدة(، ونتجت عنها حمالت مقاطعة دولية عّدة شملت الدعوة إىل سحب االستثامرات من الرشكة ومنعها من املشاركة 

يف مشاريع مستقبلية. وبالفعل، باع عدد من الصناديق االستثامرية يف مختلف أنحاء أوروبا أسهمها يف الرشكة، وكذلك 

الصناديق السيادية يف اململكة املتحدة وفرنسا والسويد وأسرتاليا. وُمنعت الرشكة من املشاركة يف العديد من املناقصات 

العامة يف تلك الدول. وعىل سبيل املثال، فقدت فيوليا عقداً قيمته 3.5 مليار يورو لتشغيل مرتو أنفاق مدينة ستوكهومل 

عام  2009، 602 ويف بريطانيا استُثنيَت من املشاركة يف مناقصة ملعالجة النفايات يف منطقة غرب لندن بقيمة 485 مليون 

جنيه إسرتليني.603 كذلك سحب الصندوق االستثامري لطائفة الكويكرز يف الواليات املتحدة، عام 2012، استثامراته من 

رشكتي هيولت باكارد )HP( وفيوليا بعد أن سحب استثامراته من رشكة كاتربلر )CAT( يف العام نفسه.604 

ويف 2013، شهدت حركة املقاطعة BDS يف الواليات املتحدة األمريكية نجاحات عدة ضد رشكة فيوليا. ففي شهر 

نوفمرب، أزال أحد أكرب صناديق التقاعد األمريكية TIAA-CREF الرشكة من قامئة االستثامر االجتامعي للصندوق، 

بعد ضغط من ائتالف We Divest، رشيك حركة املقاطعة يف الواليات املتحدة.605 وأعلنت الرشكة يف الشهر نفسه 

انسحابها من تزويد مدينة سانت لويس )ميسوري( األمريكية باملياه بعدما شّن تحالف عريض بقيادة ناشطي 

حركة املقاطعة حملة ضدها.606 وخرست الرشكة سنة 2014 عقداً بقيمة 4.25 مليار دوالر يف مدينة بوسطن 

األمريكية جراء تعرضها لحملة مقاطعة أخرى بقيادة نشطاء.607

Adri Nieuwhof, ”Veolia feeling pressure, launches attach on Israel boycott movement,“ 29 September 2013 .600
>http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-feeling-pressure-launches-attack-israel-boycott-movement 

Adri Nieuwhof, Jeff Handmaker, and Machover, ”Disappointing French ruling on Veolia still paves way for suing occupation profiteers,“ 7 May 2013 .601
Electronic Intifada

>http://electronicintifada.net/content/disappointing-french-ruling-veolia-still-paves-way-suing-occupation-profiteers/12436<
”Veolia and Alstom feel the heat – BNC calls for intensifying pressure!,“ BDS website, 25 November 2010 .602

 >http://www.bdsmovement.net/2010/derail-intensify-4824#.T4zwuo6NbxQ<
”Veolia Takes Severe Blow As It Fails To Win 485 Million Pound Contract In West London,“ 23 December 2011 .603

 >http://www.bdsmovement.net/2011/veolia-takes-severe-blow-as-it-fails-to-win-485-million-pound-contract-in-west-london-8559#.T4zwwY6NbxQ<
>http://bit.ly/1GA8HVI < 2012 604. “صدور قرارات مهمة لطائفة الكويكرز ولوزارة املالية الرنويجية،”24 سبتمرب

”Major US pension fund divests ethical fun from Veolia,“ BDS website, 22 November 2013 .605
>http://www.bdsmovement.net/2013/tiaa-cref-social-choice-veolia-11431<

Ali Abunimah, ”Palestine activists score big win as Veolia pulls out of st. Louis,“ Electronic Intifada, 1 November 2013 .606
>http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/palestine-activists-score-big-win-veolia-pulls-out-st-louis<

Nancy Murray, ”Veolia loses out on $4 billion Boston contract,“ Mondoweiss, 13 January 2014 >http://www.bdsmovement.net/2014/veolia-boston-11586< .607

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/veolia-feeling-pressure-launches-attack-israel-boycott-movement
http://electronicintifada.net/content/disappointing-french-ruling-veolia-still-paves-way-suing-occupation-profiteers/12436
http://www.bdsmovement.net/2010/derail-intensify-4824#.T4zwuo6NbxQ
http://www.bdsmovement.net/2011/veolia-takes-severe-blow-as-it-fails-to-win-485-million-pound-contract-in-west-london-8559#.T4zwwY6NbxQ
http://bit.ly/1GA8HVI
http://www.bdsmovement.net/2013/tiaa-cref-social-choice-veolia-11431
http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/palestine-activists-score-big-win-veolia-pulls-out-st-louis
http://www.bdsmovement.net/2014/veolia-boston-11586
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أما عربياً، فقد استثنت دولة الكويت فيوليا من عقد ضخم ملعالجة النفايات الصلبة، تقدر قيمته بـ 750 مليون 

دوالر، بسبب تورطها يف مشاريع إرسائيلية مخالفة للقانون الدويل، كام قررت استبعاد الرشكة من أي صفقات يتم 

طرحها مستقبالً.”608 وجاء هذا االستبعاد نتيجة حركة املقاطعة املحلية التي تأسست يف يونيو 2013 تحت رعاية 

جمعية الخريجني يف دولة الكويت. 

نشاطات شركة فيوليا في دول المجلس

يتوجب عىل دول املجلس األخرى أن تحذو حذو الكويت يف مقاطعتها للرشكة الفرنسية، إن كانت تريد خدمة 

القضية الفلسطينية. لكن املفارقة أن بعض دول املجلس قامت بعكس ذلك متاماً. ففي اململكة العربية السعودية، 

 Veolia Water Solutions and Technologies Saudi-Industries( تعمل فيوليا من خالل رشكتني محليتني

Ltd. and Sidem Saudi Ltd(. ويف عام 2013، وقعت عقداً بقيمة 300 مليون يورو مع رشكة مرافق الكهرباء 

واملياه بالجبيل وينبع لبناء مصنع لتحلية املياه.609 كام وقعت 62 صفقة يف اململكة العربية السعودية منذ عام 

610 ويف عام 2008، وقعت صفقة أخرى مع رشكة املياه الوطنية إلنتاج املياه وتوزيعها وجمع مياه الرصف 
 .2007

الصحي التي تخدم 4.5 مليون نسمة. ومن املتوقع أن يحقق العقد أرباحاً للرشكة تقدر بأربعني مليون جنيه 

إسرتليني. ويف قطر، اشرتت رشكة ديار التابعة للصندوق السيادي القطري لالستثامر %5 من أسهم فيوليا،611 مام 

أتاح لها الحصول عىل مقعد يف مجلس إدارة الرشكة الفرنسية يشغله األستاذ خالد إبراهيم السيد منذ عام

612 ولكن هذا االستثامر مل يؤد إىل ضغط عىل الرشكة إلنهاء النشاطات االستيطانية للرشكة.
 .2010 

ويف اإلمارات، فازت رشكة دلكيا )Dalkia( التابعة لفيوليا باعتامد دولة اإلمارات العربية املتحدة يف يونيو 2014 مام 

سيساعدها عىل التوسع يف الدولة. وتعد MAF Dalika مرشوعاً مشرتكاً بني دالكيا وماجد الفطيم. وخالل األعوام الـ12 

املاضية كان للرشكة دور كبري يف مشاريع متعددة يف اإلمارات كمطار أبوظبي وجزيرة السعديات التي ستستضيف 

متحف اللوفر وغوغنهايم، كام عملت يف قطر عىل اسرتاتيجية إدارة الطاقة ملجمع الستي سنرت يف الدوحة.613

608. “التجارة تالحق رشكات يشتبه يف تعاملها مع الكيان الصهيوين،” صحيفة دسامن االلكرتونية، 19 أكتوبر 2014
> http://bit.ly/1EVCPtz< 

>http://www.cnbcarabia.com/?p=96571< 2013 609. “رشكة فيوليا الفرنسية املتخصصة يف مشاريع املياه تفوز بعقد قيمته 300 مليون يورو يف السعودية،” يس أن يب يس، 2 يوليو
Veolia Water Technologies, Supplier Directory .610

 >http://www.desalination.com/suppliers/veolia-technologies<
611. “ديار القطرية تستحوذ عىل %5 من فيوليا الفرنسية العمالقة،” يس أن أن، 9 مايو 2010

>http://archive.arabic.cnn.com/2010/business/4/16/diar.veolia<
 The board of directors, Veolia website >http://www.veolia.com/en/veolia-group/profile/governance<.612

”Dalkia first Energy Services Company to be accredited in the United Arab Emirates,“ Veolia website, 19 June 2014 .613
>http://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/dalkia-first-energy-services-company-be-accredited-united-arab-emirates<

http://bit.ly/1EVCPtz
http://www.cnbcarabia.com/?p=96571
http://www.desalination.com/suppliers/veolia-technologies
http://archive.arabic.cnn.com/2010/business/4/16/diar.veolia
http://www.veolia.com/en/veolia-group/profile/governance
http://www.veolia.com/en/veolia-group/media/press-releases/dalkia-first-energy-services-company-be-accredited-united-arab-emirates
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ثانيًا: شركة ألستوم

نبذة عامة 

تعمل رشكة ألستوم )Alstom( الفرنسية يف مجال توليد الطاقة والكهرباء والنقل كالسكك الحديدية. وكانت 

رشيكة فيوليا يف بناء خط الرتام الذي يربط القدس مع املستعمرات والذي ينقل املستوطنني اإلرسائيليني يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة إىل القدس الغربية. ومنذ فازت بذلك العقد، يف 2002، ترشف الرشكة عىل تشغيل خط الرتام 

وصيانته. ولذلك، تتباهى الرشكة بالعالقة الوطيدة التي تربطها برشكة السكك الحديدية اإلرسائيلية والتي تخطت 

السنوات العرش، قامت خاللها بتزويد االحتالل بـ37 عربة ركاب وأكرث من 50 من قطارات الديزل الكهربائية.614 

ويف 2012، وقعت ألستوم عقد صيانة ملحطة طاقة Tzafit يف دولة االحتالل مدته عرشون عاماً وتبلغ قيمته 

نحو 330 مليون يورو.615 ويف 2014، دخلت ألستوم، ألول مرة، سوق االحتالل لتوليد الطاقة املائية من خالل 

عقد تشغيل وصيانة ملحطة توليد الكهرباء بالبخار. ويقدر مبلغ هذا العقد باالضافة إىل عقد وقع يف الوقت نفسه 

ملحطة توليد كهرباء يف رشق حيفا والذي سيزود قدرة توليد البالد بنسبة %2.5، ما يقارب 120 مليون يورو.616

وبذلك نجد أن ألستوم، كرشكة فيوليا، قامت عن طريق مرشوع الرتام يف القدس بانتهاك القوانني الدولية التي 

تحظر البناء عىل األرايض املحتلة وتهجري سكانها من أجل مشاريعها االستيطانية. ومن الجدير بالذكر أن خط 

الرتام نفسه تم وصفه بالعنرصية، فهو باإلضافة إىل بنائه عىل أراض مرسوقة هجر منها أهلها، أسس أيضاً ليخدم 

املستعمرات الصهيونية باألساس.617

حمالت المقاطعة التي استهدفت شركة ألستوم

يف مارس 2009، أعلن الصندوق الوطني للتقاعد السويدي سحب استثامراته من ألستوم نتيجة تورطها يف خدمة 

املستعمرات غري القانونية. وصدر هذا القرار بعد مظاهرات شهدتها محطات املرتو بسبب رغبة فيوليا يف عقد تشغيل 

”Alstom Transport in Israel,“ ALSTOM, 17 July 2005 .614
>http://www.alstom.com/press-centre/2005/7/ALSTOM-Transport-in-Israel-20050717<

”Alstom signs service contract worth around €330 million for Tzafit gas-fired plan in Israel,“ ALSTOM, July 2011 .615
>http://www.alstom.com/press-centre/2011/7/Israel2<

”Alstom to construct, operate and maintain Israel‘s first pumped storage power station in Gilboa,“ ALSTOM, 10 January 2014 .616
>http://www.alstom.com/press-centre/2014/1/alstom-to-construct-operate-and-maintain-israels-first-pumped-storage-power-station-in-gilboa<

Adri Nieuwhof, ”Veolia and Alstom continue to abet Israel‘s rights violations,“ The Electronic Intifada, 24 November 2009 .617
>http://electronicintifada.net/content/veolia-and-alstom-continue-abet-israels-rights-violations/8550<

http://www.alstom.com/press-centre/2005/7/ALSTOM-Transport-in-Israel-20050717
http://www.alstom.com/press-centre/2011/7/Israel2
http://www.alstom.com/press-centre/2014/1/alstom-to-construct-operate-and-maintain-israels-first-pumped-storage-power-station-in-gilboa
http://electronicintifada.net/content/veolia-and-alstom-continue-abet-israels-rights-violations/8550
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مرتو ستوكهومل، حيث قامت مجموعة من الناشطني بالطلب من الركاب تعليق بطاقات حمراء احتجاجاً عىل مشاركة 

الرشكة بعد تورطها يف ترام القدس غري القانوين وتوعية املارة بتورط فيوليا وألستوم يف مرشوع ينتهك القوانني الدولية. 

وأوضح الصندوق الوطني الذي ميلك استثامرات تقارب 15 مليار دوالر، أن سبب استبعاد ألستوم ناتج عن انتهاك 

الرشكة لحقوق اإلنسان من خالل مشاركتها يف مرشوع ترام القدس.618 وكان أبرز نجاح لحملة املقاطعة ضد تلك الرشكة 

يف دولة عربية عام 2011، حني استبعدت اململكة العربية السعودية، جراء حملة شنها ناشطون دوليون، رشكة ألستوم 

ومل تجّدد العقد معها إلكامل مرشوع “قطار الحرمني” الذي يهدف لربط مكة املكرمة باملدينة املنورة بقيمة تقارب 

الـ 10 مليارات دوالر.619 وبالرغم من أن ألستوم ذكرت أن سبب استبعادها كان ال عالقة له مبرشوعها غري القانوين 

يف القدس، إال أن السفارة السعودية يف مرص أكدت يف بيان لها أن اململكة استبعدت ألستوم نتيجة تورطها يف مرشوع 

تهويد القدس. فمن غري املعقول أن تشارك الرشكة نفسها التي تساهم يف تهويد القدس الرشيف بربط الحرمني.620

نشاطات شركة ألستوم في دول المجلس

عادت ألستوم لألضواء يف السعودية عام 2013 بعد أن وقعت رشكة مبكو العربية للمقاوالت إتفاقاً مع ألستوم لإلنشاء

Alstom Arabia Power Factory Ltd  لتوليد الطاقة عن طريق البخار.621 وتبلغ قيمة االستثامر “املبديئ” أكرث 

من 50 مليون يورو، وتأمل ألستوم بأن تتوسع الرشكة يف الدول العربية املجاورة بعد أن تتأسس يف السعودية. وهذا 

التطور يثري التساؤل حول االمتثال لقرار الدول العربية الذي صدر من قمة الخرطوم مطالباً مبقاطعة فيوليا وألستوم، 

والذي ذكرته يف بيانها الصادر من سفارتها يف مرص عام 2011 عند استبعاد ألستوم من مرشوع قطار الحرمني.622

أما يف الكويت، فقد كان أللستوم يف األعوام السابقة عدد هائل من املشاريع القيمة. ففي 2007 فازت بعقد 

يبلغ 150 مليون يورو لتطوير خمسة توربينات غاز يف الكويت.623 وقد تفاخرت الرشكة يف بيان لها بهذا الفوز 

قائلة إن رشكة الغانم الدولية للتجارة واملقاوالت املحدودة اختارت ألستوم نتيجة سجلها يف إنهاء مثل هذه 

املشاريع يف منطقة الخليج برسعة قياسية مثل مرشوع DUBAIL يف اإلمارات العربية املتحدة ومرشوع الحد 2 

Adri Nieuwhof, ”Divestment campaign gains momentum in Europe,“ The Electronic Intifada, 24 March 2009 .618
>http://electronicintifada.net/content/divestment-campaign-gains-momentum-europe/8151<

”BDS Victory: Alstom loses Saudi Haramain Railway contract worth $10B,“ BDS website, 27 October 2011 .619
>http://www.bdsmovement.net/2011/alstom-loses-saudi-haramain-8253<

>http://bit.ly/1JYKRZ8 < 2011 620. “التهويد يفقد “آلستوم” قطار الحرمني،” موقع قناة الجزيرة، 31 أكتوبر
”Alstom and Arabian Bemco to set up a joint venture to manufacture power generation equipment for the Middle East,“ Alstom, 2 December 2013 .621

>http://www.alstom.com/press-centre/2013/12/alstom-and-arabian-bemco-to-set-up-a-joint-venture-to-manufacture-power-generation-equipment-for-the 
>middle-east

622. “التهويد يفقد “آلستوم” قطار الحرمني،” موقع قناة الجزيرة.
”Alstom wins a 150 million euros contract for five GT13 gas turbines,“ Alstom website, July 2007 .623

>http://www.alstom.com/press-centre/2007/7/Alstom-wins-a-150-million-euros-contract-for-five-GT13-gas-turbines-in-Kuwait-20070710<

http://electronicintifada.net/content/divestment-campaign-gains-momentum-europe/8151
http://www.bdsmovement.net/2011/alstom-loses-saudi-haramain-8253
http://bit.ly/1JYKRZ8
http://www.alstom.com/press-centre/2013/12/alstom-and-arabian-bemco-to-set-up-a-joint-venture-to-manufacture-power-generation-equipment-for-the-middle-east
http://www.alstom.com/press-centre/2013/12/alstom-and-arabian-bemco-to-set-up-a-joint-venture-to-manufacture-power-generation-equipment-for-the-middle-east
http://www.alstom.com/press-centre/2013/12/alstom-and-arabian-bemco-to-set-up-a-joint-venture-to-manufacture-power-generation-equipment-for-the-middle-east
http://www.alstom.com/press-centre/2007/7/Alstom-wins-a-150-million-euros-contract-for-five-GT13-gas-turbines-in-Kuwait-20070710
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يف البحرين.624 واستمر هذا التعاون بني الغانم وألستوم، ففي 2011 حصلت الرشكة عىل عقد آخر للعمل عىل 

محطة توليد الكهرباء “الزهور” التي تبعد عن مدينة الكويت 80 كيلومرتاً.625

)HP(ثالثاُ: شركة هيولت باكارد

نبذة عامة 

تعترب رشكة HP مزود عاملي ملنتجات الكمبيوتر وخدمات التكنولوجيا، كام أن لها نشاطاً كبرياً يف املجال العسكري. 

ووفقاً ملعهد بحوث السالم الدويل يف ستوكهومل، تعّد HP من أكرب الرشكات املنتجة لألسلحة والخدمات العسكرية 

يف العامل.626  وتعترب إرسائيل أحد البلدان التي لـ HP وجود مكثف فيها، إذ تتملك أربعة رشكات، وتعد ثاين أكرب 

مستثمر يف مجال تقنية املعلومات يف الكيان الصهيوين، وقد استثمرت حوايل 6 مليارات دوالر لالستحواذ عىل 

627 كام تعاقدت مع وزارة الدفاع اإلرسائيلية لتطوير وتركيب وصيانة 
رشكات إرسائيلية بني عامي 2001 و2011. 

ودعم نظام بازل، وهو نظام التحكم واملراقبة البيومرتية اآليل الذي يشمل نظام تصاريح آلية للعامل الفلسطينيني 

يُستخدم يف نقاط التفتيش يف الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة، حيث يرصد ويتابع تحركات الشعب الفلسطيني. 

كام توفر الرشكة الدعم إلثنتني من أكرب املستعمرات يف أرايض 67 يف الضفة الغربية املحتلة، ليك تتجاوب مع 

“النمو السكاين واالقتصادي الرسيع” يف تلك املستعمرات. كام أنها، ومنذ عام 2006، تدعم وتشغل البنية التحتية 

لتقنية املعلومات للجيش اإلرسائييل وتدعم، بشكل مبارش، الحصار عىل قطاع غزة.628 

HP حمالت المقاطعة التي استهدفت شركة

 يف بداية عام 2014، سحبت الكنيسة املشيخية )Presbyterian Church( استثامراتها من رشكات هيولت باكارد 

)HP( ورشكة كاتربيلر )CA( وموتوروال سوليوشنز لنشاطها اإلستيطاين،629 وقبل ذلك سحب الصندوق االستثامري 

630
لطائفة الكويكرز يف الواليات املتحدة استثامراته من الرشكة عام 2012. 

624. املصدر نفسه.
”Alstom transforms Kuwait‘s gas powered unit Az-zour into a combined-cycle power plan,“ Alstom, March 2013 .625

>http://www.alstom.com/press-centre/2011/3/35834<
”SIPRI Top 100 and recent trends in the arms industry,“ Stockholm International Peace Research Institute, December 2013 .626

>http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry<
”Hewlett Packard )HP(,“ Who Profts: The Israeli Occupation Industry, 4 February 2015 .627

 >http://www.whoprofits.org/company/hewlett-packard-hp<; and ”Technologies of control: the case of Hewlett Packard,“ Who Profits: The Israeli Occupation
Industry, December 2011

>http://www.whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-_final_for_web.pdf<
628. املصدر نفسه.

”On Divestment from Caterpillar, Hewlett-Packard and Motorola Solutions,“ Presbyterian Peace Fellowship .629
>http://presbypeacefellowship.org/content/divestment-caterpillar-hewlett-packard-and-motorola-solutions#.VKggEyuUfAl<

>http://goo.gl/UpQg3z < 2012 630. “صدور قرارات مهمة لطائفة الكويكرز ولوزارة املالية الرنويجية،” 24 سبتمرب

http://www.alstom.com/press-centre/2011/3/35834
http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry
http://www.whoprofits.org/company/hewlett-packard-hp
http://www.whoprofits.org/sites/default/files/hp_report-_final_for_web.pdf
http://presbypeacefellowship.org/content/divestment-caterpillar-hewlett-packard-and-motorola-solutions#.VKggEyuUfAl
http://goo.gl/UpQg3z
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نشاطات شركة HP في دول المجلس

بالرغم من أن أرباح الرشكة يف شامل أمريكا انخفضت بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية حتى عام 2015، إال أن 

أرباحها يف الرشق األوسط شهدت ارتفاعاً كبرياً نظراً لنشاطها يف إرسائيل.  ويف عام 2005، أّسست الرشكة رشكة 

تابعة لها يف املنطقة الحرة يف جبل عيل يف اإلمارات العربية املتحدة لتكون مركز تخزين مركزي ملنطقة الرشق 

األوسط وأفريقيا ورشق أوروبا.632 لذلك، من املتوقع أن نشهد خالل السنوات املقبلة توسعاً للرشكة يف األسواق 

املحلية إذا مل يكن هناك ما يردعها ويحاسبها عىل تواطؤها مع قوى االحتالل.

رابعًا: شركة كاتربيلر

نبذة عامة

 رشكة كاتربيلر األمريكية من أكرب رشكة تصنيع ألدوات البناء والتنقيب عاملياً. صممت كاتربيلر وصّنعت جرافات 

Caterpillar D9 لجيش االحتالل، والتي تُستخدم يف هدم بيوت الفلسطينيني وتدمري مزارعهم. ومل تكتف الرشكة 

بذلك، بل طورت الجرافة بأكرث من تصميم معدل لتحقق احتياجات االحتالل. يف فرتة 1967-2005، هدمت 

إرسائيل مئات املنازل الفلسطينية يف األرايض املحتلة كـ”إجراء عقايب،” بالرغم من أن القوانني الدولية تحظر هدم 

منازل يف األرايض املحتلة كإجراء عقايب.633 تدعي إرسائيل أن هذه العمليات تستهدف البيوت غري مرخصة، ولكن 

حقيقة األمر أن من املستحيل أخذ تراخيص للبناء يف العديد من املناطق وخاصة القدس، ما يرتك األرس الفلسطينية 

دون خيار سوى البناء دون ترخيص والعيش تحت التهديد الدائم لتعرض منازلها للهدم.634

 حمالت المقاطعة التي استهدفت شركة كاتربيلر

يف أعقاب حملة منسقة من نشطاء وحلفاء الحركة العاملية ملقاطعة إرسائيل BDS يف الواليات املتحدة سنة 

2012، أزيلت رشكة كاتربيلر Caterpillar من مؤرّش االستثامرات األخالقيّة MSCI-ESG بعد استخدام جرافات 
Timothy Morgan, ”HP Systems Sales Rebound, But Profits Under Pressure,“ Enterprisetech Insider Edition, 26 November 2013 .631

>http://www.enterprisetech.com/2013/11/26/hp-systems-sales-rebound-profits-pressure< 
Neil Denslow, ”Center point,“ Arabian Business, 3 August 2005 .632

>http://www.arabianbusiness.com/centre-point-61254.html<
”House Demolitions as Punishment,“ B‘Tselem .633

>http://www.btselem.org/topic/punitive_demolitions <
”Special Focus: Displacement and Insecurity in Area C of the West Bank,“ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Occupied Palestinian .634

Tterritory, August 2011 >http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_english.pdf<

http://www.enterprisetech.com/2013/11/26/hp-systems-sales-rebound-profits-pressure
http://www.arabianbusiness.com/centre-point-61254.html
http://www.btselem.org/topic/punitive_demolitions
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_area_c_report_august_2011_english.pdf
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ومعدات كاتربيلر يف تدمري املنازل الفلسطينية وبناء املستعمرات اإلرسائيلية.635 ونتج عن ذلك قيام أكرب صندوق 

تقاعد أمرييك TIAA-CREF باستثناء الرشكة من صندوق “اإلختيار اإلجتامعي” لديه.636 وإستمرت النجاحات يف 

 )Quaker Friends Fiduciary Corporation( الواليات املتحدة األمريكية، فسحبت مؤسسة الكويكرز اإلئتامنية

استثامرات بقيمة 9 ماليني دوالر من أسهمها املالية يف رشكة كاتربيلر وذلك عىل خلفية بيعها جرافات إلرسائيل.637

نشاطات شركة كاتربيلر في دول المجلس

متثل رشكة محمد عبد الرحمن البحر الوكيل املعتمد لرشكة كاتربيلر يف دول املجلس )عدا السعودية(.638 أما يف 

السعودية، فإن رشكة الزاهد للرتاكتورات التي تنتمي إىل مجموعة الزاهد هي الوكيل الرسمي.639 وبالرغم من 

عدم وجود أعداد واضحة ألرباح كاتربيلر يف املنطقة ، إال أن نظرة رسيعة عىل مناطق البناء يف جميع دول املجلس 

تكشف عن تواجد كاتربيلر وبكثافة يف الدول الست. ولذلك بإمكان دول مجلس التعاون، كسوق بارز ألدوات 

البناء أن يستخدم هذه العقود كبطاقة ضغط للتوقف عن تزويد الجرافات لدولة االحتالل إىل أن متتنع الرشكة عن 

دعم االحتالل.

 Group 4 Securicor )G4S( خامسًا: شركة جي فور أس

 نبذة عامة

هي رشكة أمن متعددة الجنسيات مقرها يف بريطانيا، وهي متواطئة مع االحتالل يف خرق قوانني حقوق الشعب 

الفلسطيني بشكل يومي، نتيجة عملها يف األرايض املحتلة وتطويرها أنظمة السجون التي يعاقب بني جدرانها 

قارصون ومعتقلون سياسيون كرث من دون محاكمة. أحد أبرز العقود بني G4S ودولة االحتالل كان يف 2007، 

حني وقعت الرشكة عقداً مع مصلحة السجون اإلرسائيلية لتزويدها بأنظمة أمن خاصة للسجون الرئيسية داخل 

أرايض 1948، والتي تنقل إليها إرسائيل سجناء سياسيني، خارقة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عىل عدم 

قانونية نقل السجناء من األرايض املحتلة إىل أرايض دولة االحتالل.640

 Philip Weiss and Adam Horowitz, ”Caterpillar‘s complicity in Israeli occupation played a part in MSCI delisting and TIAA-CREF divestment,“ Mondoweiss .635
22 June 2012  >http://mondoweiss.net/2012/06/caterpillars-complicity-in-israeli-occupation-played-a-part-in-msci-delisting-and-tiaa-cref-divestment<

636. املصدر نفسه.
”Quakers Divest from Caterpillar!,“ US Campaign to End the Israeli Occupation .637

>http://endtheoccupation.org/article.php?id=3210<
”About Us,“ Mohamed Abdulrahman Al-Bahar >http://www.albahar.com/company/about-us< .638
 ”Welcome to Zahid Tractor,“ Zahid Tractor >http://www.zahidcat.com/index.php?id=home< .639

”The case of G4S: Private Security Companies and the Israeli Occupation“, Who Profits: The Israeli Occupation Industry, March 2011 .640
>http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf<

http://mondoweiss.net/2012/06/caterpillars-complicity-in-israeli-occupation-played-a-part-in-msci-delisting-and-tiaa-cref-divestment
http://endtheoccupation.org/article.php?id=3210
http://www.albahar.com/company/about-us
http://www.zahidcat.com/index.php?id=home
http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf
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ومل يتوقف التواطؤ عند هذا الحد، إذ وفّرت G4S معدات لسجن عوفر الواقع يف الضفة الغربية املحتلة، وأيضاً 

ملراكز االعتقال، وقد متكنت منظامت حقوق اإلنسان من توثيق التعذيب املنهجي واملعاملة السيئة للسجناء 

الفلسطينيني هناك، مبا يف ذلك السجناء األطفال، مام دفع مبنظامت حقوقية عاملية ومن ضمنها الحركة العاملية 

للدفاع عن األطفال فرع فلسطني )DCI– Palestine( بإصدار نداء عاجل للحد من مامرسة توقيف األطفال يف 

زنزانات الحبس االنفرادية يف الكيان الصهيوين.641

ومع بدء املعتقلني السياسيني الفلسطينيني إرضابهم الجامعي املفتوح عن الطعام يف 2012، دعت مؤسسات 

 G4S فلسطينية عديدة، كمؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، إىل إتخاذ اإلجراءات الالزمة ملساءلة رشكة

حول تورطها الواضح يف “تقديم خدمات أمنية يف املستعمرات وجدار الضم والفصل العنرصي والسجون ومراكز 

التوقيف والتحقيق، التي يتعرض فيها األرسى واملعتقلون الفلسطينيون ملختلف أنواع التنكيل والتعذيب خالل فرتة 

احتجازهم.”642

G4S حمالت المقاطعة التي استهدفت شركة

من أبرز نجاحات حركة املقاطعة العاملية BDS إعالن G4S، يف االجتامع العام ملساهمي الرشكة يف لندن يف 

2014، نيتها عدم تجديد عقودها يف السجون اإلرسائيلية عند االنتهاء من عقدها الجاري يف 2017. وكان هذا 

القرار نتيجة الضغوط التي نتجت عن الحملة العاملية ضد الرشكة، والتي أسفرت عن عدة نجاحات. ففي 2013، 

أنهت نقابة عامل هولندية تضم 350 ألف عضو عالقتها مع G4S. ويف السنة نفسها أقىص أحد أهم مراكز 

معالجة ضحايا التعذيب يف جنوب أفريقيا الرشكة من عقد أمن بعد جهود حثيثة من حملة املقاطعة املحلية يف 

جنوب أفريقيا. وأخرياً باعت مؤسسة بيل وميلندا غيتس جميع أسهمها يف الرشكة والتي كانت تقدر قيمتها بـ184 

مليون دوالر أمرييك.643

Bound, ”Blindfolded and Convicted: Children held in military detention,“ DCI-Palestine, April 2012 .641
>http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-palestine.org/files/report_0.pdf<

642. “مبناسبة الذكرى الـ40 ليوم األسري الضمري تطالب ببلورة اسرتاتيجية لحامية األرسى وإطالق رساحهم،” مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان، 16 إبريل 2014 
>http://www.addameer.org/atemplate.php?id=412<

Michel Deas, ”Bill Gates Foundation sells shares in Israeli prison contractor G4S,“ The Electronic Intifada, 29 May 2014 .643
>http://electronicintifada.net/blogs/michael-deas/bill-gates-foundation-sells-shares-israeli-prison-contractor-g4s<

http://arabic.dci-palestine.org/sites/arabic.dci-palestine.org/files/report_0.pdf
http://www.addameer.org/atemplate.php?id=412
http://electronicintifada.net/blogs/michael-deas/bill-gates-foundation-sells-shares-israeli-prison-contractor-g4s
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وعىل مستوى الجامعات، أنهت جامعة دندي، نتيجة حمالت قام بها طالب الجامعة اإلسكتلندية عقود رشكة 

  645
G4S ومياه ينابيع عيدن.644 ويف 2014، ألغى املجلس الطاليب يف جامعة كينت الربيطانية عقده مع الرشكة. 

وتواصلت النجاحات يف 2013، حيث استبعدت جامعة بريغن الرنويجية G4S من عقود الحامية واألمن بسبب 

تورطها يف انتهاكات حقوق اإلنسان الفلسطيني. وكان ذلك بعد أن أنهت نقابة عامل الطاقة والصناعات الثقيلة يف 

الرنويج عقدها مع الرشكة.646 ويف األسبوع نفسه مّررت جمعية املعلمني يف رشق لندن قرار إدانة لدور G4S يف 

عملية احتجاز األطفال الفلسطينيني.647

وبالرغم من عدم إحراز أي نجاح للحملة ضد G4S يف العامل العريب، إال أن تحركاً قوياً قد بدأ عىل األرض يف املغرب 

والكويت ومرص واألردن ضد الرشكة،648 حيث قامت مجموعة املقاطعة “BDS Kuwait” مبراسلة مدير رشكة 

املال للحراسة ومؤسسة التأمينات االجتامعية الكويتية التي متلك أسهامً يف الرشكة. وهناك أنباء عن تحقيق رسمي 

كويتي يف تورط الرشكة يف انتهاكات إرسائيل للقانون الدويل.

نشاطات شركة G4S  في دول المجلس

للرشكة تواجد بارز يف دول املجلس، بالرغم من وجود رشكات أمن محلية عدة. وتقدر G4S قيمة سوق األمن بـ 

7 مليارات دوالر أمرييك هذا العام، مع معدل منو سنوي بنسبة %10 يف دول املجلس ومرص.649 نظرة عىل دول 

املجلس تؤكد هذا التوسع الهائل، ففي قطر –  حيث الرشيك املحيل للرشكة هي مجموعة رشكات العطية للتجارة 

– تدعي G4S عىل موقعها أنها “الرائدة يف مجال الخدمات األمنية والسالمة” يف قطر، وتفاخر بحجم عقودها 

اعالمياً.650 ويف 2010 حصلت عىل جائزة “أفضل منو باملنطقة.651”  وكان أبرز العقود التي نجحت G4S يف 

الحصول عليها عقد مطار حمد الدويل، وهو ثلث حجم مدينة الدوحة وبإمكانه أن يستوعب 30 مليون مسافر 

سنوياً يف املرحلة األوىل من افتتاحه. وتشمل )وال تقترص( مسؤوليات الرشكة لهذا املرشوع عىل توفري الخدمات 

األمنية للخطوط الجوية القطرية وتوفري الدعم األمني ملوظفي وزارة الداخلية القطرية. وبهذا نجد أن الرشكة 

”Round-up of BDS successes in 2013,“ 1 October 2014 >http://www.bdsmovement.net/2014/2013-round-up-11579< .644
Michael Deas, ”UK student union to cancel G4S contract over role in Israeli prisons,“ The Electronic Intifada, 19 February 2014 .645

>http://electronicintifada.net/blogs/michael-deas/uk-student-union-cancel-g4s-contract-over-role-israeli-prisons<
”Round-up of BDS successes in 2013,“ 1 October 2014 .646

>http://www.bdsmovement.net/2014/2013-round-up-11579<
647. املصدر نفسه.

648. نص نداء مجموعات املقاطعة يف مرص، األردن، لبنان وفلسطني يف يوم األسري الفلسطيني: “منظامت أهلية وحقوقية عربية تطالب مبقاطعة شاملة لرشكة G4S،” حملة مقاطعة “إرسائيل” يف 
>http://www.boycottcampaignlebanon.com/index.php/ar/activities/291-g4s<  2013 لبنان، 16 أبريل

”G4S sees Middle East security market rising 10% in 2015,“ AME info, 21 January 2015 .649
>http://ameinfo.com/blog/security/regions-7bn-security-safety-services-market-rise-says-g4s<

”Group 4 Securicor,“ Al Attiyah Group >http://www.al-attiyah.com/group-4-securicor<.650
>http://bit.ly/1E4WUAA< 2012 تفاخر بعقودها الكثرية يف الدول العربية وخاصة يف مرص وقطر!،” 29 أبريل G4S 651. “ رشكة

>http://bit.ly/1BMhXb0< 2010 قطر تحصل عىل جائزة أفضا منو باملنطقة،” الراية، 8 نوفمرب  G4S“ :أيضاً أنظر

http://www.bdsmovement.net/2014/2013-round-up-11579
http://electronicintifada.net/blogs/michael-deas/uk-student-union-cancel-g4s-contract-over-role-israeli-prisons
http://www.bdsmovement.net/2014/2013-round-up-11579
http://www.boycottcampaignlebanon.com/index.php/ar/activities/291-g4s
http://ameinfo.com/blog/security/regions-7bn-security-safety-services-market-rise-says-g4s
http://bit.ly/1E4WUAA
http://bit.ly/1BMhXb0
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تساعد يف إنجاز التفتيش األمني للركاب وحقائبهم واملساعدة يف تسهيل حركة العبور، يف الوقت نفسه الذي تعيق 

الرشكة نفسها حرية التنقل للفلسطينيني الذين ميرون بأنظمتها األمنية التي طورت لخدمة االحتالل.

أما يف الكويت، وكام ذكرنا، متتلك مؤسسة التأمينات االجتامعية الكويتية أسهامً يف الرشكة، ورشيكها املحيل يف 

الكويت هي رشكة املال للحراسة. وسبق أن راسلت مجموعة املقاطعة “BDS Kuwait” املؤسستني عىل أمل 

الضغط عىل الرشكة لالنسحاب الكيل من توفري خدمات لقوات االحتالل أو إنهاء الرشاكة معها وسحب االستثامرات 

يك ال تكون أموال الكويت رشيكة يف االحتالل وخرق القوانني الدولية واإلنسانية.652

ويف اململكة العربية السعودية، قامت ضجة عام 2013 حني تبني أن اململكة منحت رشكة G4S عقداً لتوفري 

خدمات أمنية لجزء من مناسك الحج يف الحرمني الرشيفني. وذكرت عريضة من “طالب ألجل العدالة لفلسطني،” 

موجهة إىل  خالد بن فيصل آل سعود أمري منطقة مكة املكرمة و محمد بن نايف آل سعود وزير الداخلية، 

أن “لفلسطني والقدس مكانة خاصة يف اإلسالم. القدس هي املكان األول للقبلة وهي املكان الذي رشعت فيه 

الصلوات. كام أن للقدس مكانة عالية عند جميع األنبياء والرسل. وبسبب الطبيعة الخاصة لفلسطني، وألن العدالة 

أمر أسايس يف اإلسالم، نطالب اململكة العربية السعودية بأن تنهي عالقتها مع رشكة جي فور إس.653”  وبالرغم 

من جميع املراسالت، إال أن السعودية مل تنه العقد، ويتوقع أن تستمر الرشكة يف توفري خدماتها للحجاج السنة 

القادمة أيضاً. وتتبع رشكة G4S يف السعودية لرشكة املجال للخدمات األمنية والتي تّدعي عىل صفحتها للمسؤولية 

االجتامعية أن G4S “بوصفها رشكة عاملية حقاً... لديها القدرة يف إحداث أثر حقيقي يف املجتمعات التي تعمل 

فيها.” ولكن ال يبدو أن الرشكة تشعر بأي مسؤولية تجاه معاناة املعتقلني واألطفال الفلسطينيني الذين يقبعون يف 

سجون االحتالل.654

652. من مراسالت مل تنرش من قبل مجموعة BDS الكويت وحصل الباحث عىل نسخ منها.
”G4S,“ change.org >http://chn.ge/17FzfZHD< 653. لقراءة نص العريضة أنظر:  إنهاء العقد مع رشكة

وكانت هناك عريضة من مؤسسة آفاز وقع عليها أكرث من مليون و700 ألف شخص من حول العامل و وجهت للملك عبد الله و لكن دون جدوى. أنظر: 
Gaza: besiege your siege, Avaaz >https://secure.avaaz.org/en/israel_palestine_this_is_how_it_ends_mena_rb/?bWSElab&v=42890<

 G4S 654. “دعم املجتمع،” موقع
>http://www.g4s.com.sa/ar-SA/Social%20Responsibility/Supporting%20the%20community<

http://chn.ge/17FzfZHD
https://secure.avaaz.org/en/israel_palestine_this_is_how_it_ends_mena_rb/?bWSElab&v=42890
http://www.g4s.com.sa/ar-SA/Social%20Responsibility/Supporting%20the%20community
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من أين ننطلق؟

يشكل حجم الفرص االستثامرية املتوفرة يف دول املجلس ورقة ضغط يجب استغاللها إلجبار هذه الرشكات عىل 

وقف مساندتها لألعامل االستيطانية. ومبا أن دور تلك الرشكات يف دعم االستيطان ال يحظى بتغطية إعالمية 

واسعة، لذلك فإن الخطوة األوىل تكمن يف توعية العامة باألنشطة االستيطانية لتلك الرشكات، ومدى تواجدها يف 

دول املجلس. ونالحظ أن تلك الحمالت التوعوية تنشط يف ظل وجود مؤسسات مجتمع مدين فعالة وحيث هناك 

نشاط طاليب، من خالل محارضات وفعاليات كتلك التي بدأنا نشهدها يف دول مجلس التعاون.655

وكام رأينا عىل مستوى التطبيع، هناك عدة قرارات عربية للمقاطعة، ولكن مل يتم تفعيلها جميعاً، حتى يف ظل 

وجود مكاتب للمقاطعة يف غالبية دول مجلس التعاون. ولذلك، يتطلب تفعيل هذه القرارات حراكاً شعبياً عىل 

مستوى املجتمع. وقد يعيق وجود مجتمع مدين خجول يف العديد من دول مجلس التعاون الخليجي للتحرك نحو 

تحقيق أهداف حملة املقاطعة كام يحدث يف الغرب. ولكن هذا ال يحول دون وجود جوانب عدة متكن الفرد يف 

دول مجلس التعاون من التأثري يف قرارات الرشكات التي يتم التعاون معها يف الحرم الجامعي أو املؤسسات التي 

يعمل بها. كام أنه أصبح ملواقع التواصل االجتامعي دور كبري بالضغط عىل الرشكات.656

نختم هنا بنداء لتشكيل مجموعات مقاطعة فاعلة يف كل دول املجلس كام حصل يف الكويت وقطر والبدء 

باالنضامم إىل حمالت ضد الرشكات الدولية مثل فيوليا وألستوم وG4S وHP. وهذا التحرك يتضمن مخاطبة 

الجهات الرسمية او غري الحكومية إلنهاء عقد أو استثناء إرساء عطاء عىل أي من الرشكات املستهدفة من خالل 

جهود فردية، أو عن طريق مجموعات غري رسمية. وأخرياً ننوه إىل أن املقاطعة االقتصادية جزء واحد من نداء 

املقاطعة، إذ تنشط أيضاً الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل )PACBI(، وهي موكلة من 

قبل اللجنة الوطنية الفلسطينية لـBDS مبراقبة املقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل. ولها أيضاً نجاحات عدة يف 

تفعيل مقاطعة إرسائيل األكادميية عاملياً، وهي تحتاج، بدورها، إىل البحث يف إصدارات قادمة حتى نستلهم العرب 

منها يف الخليج.657

655. أحد تلك الفعاليات هي أسبوع مقاومة االحتالل والفصل العنرصي، وهي عبارة عن سلسلة من الفعاليات تُقام سنوياً يف مدن مختلفة حول العامل. تهدف هذه الفعاليات لتوعية املجتمعات 
حول سياسات االحتالل و التشجيع عىل املشاركة حمالت املقاطعة وسحب االستامرات وفرض العقوبات عىل إرسائيل. ولقد شاركت الدوحة يف 2012 و2013 بفعاليات األسبوع، و تم التنظيم 

فعاليات خالل هذا األسبوع يف الدوحة واملنامة يف سنة 2015.
656. بالرغم من ضيق املساحة املتاحة ملؤسسات املجتمع املدين يف قطر، تكونت جامعة “شباب قطر ضد التطبيع” و قامت مبخاطبة عدد من الرشكات للضغط عليها و للتأثري عىل الرأي العام. ألخذ 

 >http://qayon.blogspot.com< :فكرة عن نشاطات املجموعة أنظر: مدونة شباب قطر ضد التطبيع
657. يف عام 2002 وقع أكرث من 700 من األكادمييني األوروبيني هذا عبارة: “مل أعد أستطيع بضمري حي مواصلة التعاون مع املؤسسات اإلرسائيلية الرسمية مبا يف ذلك الجامعات ولن أحرض أي 
محارضات علمية يف إرسائيل”. ومن أبرز املقاطعني يف السنوات املاضية العامل الشهري ستيفن هوكنج و األكادميية جودث بتلر و الكاتبة نعومي كالين و األكادميية و الناشطة نجال ديفيس. و قاطع 
عدداً من مشاهري عامل املوسيقى إرسائيل يف السنوات األخرية أيضاً كاستجابة لنداء املقاطعة BDS، مثل Snoop Dogg و Pink Floyd و Coldplay و Stevie Wonder و U2 و آخرون. للمزيد 

>www.pacbi.org< :حول الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل، أنظر

http://qayon.blogspot.com
http://www.pacbi.org
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5. الخلل السكاني

5.1 مقدمة
ارتفع متوسط منو سكان دول مجلس التعاون بنسبة %3 عام 2014 عن العام الذي سبقه، ووصل إجاميل سكان 

املنطقة إىل 51 مليون نسمة، بحسب اإلحصائيات الرسمية. وال يزال الوافدون يشكلون غالبية السّكان يف أربع 

من دول املجلس، و%48 من إجاميل سكان دول املجلس. وتسّجل السعودية أقّل نسبة من الوافدين )%33(، فيام 

تسّجل اإلمارات النسبة األعىل )%89(، تليها قطر )88%(. 

وأشارت البيانات إىل زيادة نسبة العاملني يف دول مجلس التعاون يف 2014 بنسبة %3، ليصل إجاميل عددهم 

إىل 22 مليون عامل وعاملة. وعىل الرغم من إعالن حكومات دول املجلس عن عزمها تعزيز العاملة الوطنية يف 

القطاع الخاص، إال أن نجاح هذه الربامج ال يزال محدوداً، وال تزال غالبية املواطنني ترتكّز يف القطاع الحكومي الذي 

يوفر للعاملة الوطنية دخالً أعىل وأماناً وظيفياً أكرب. فيام يرتكّز الوافدون الذين يشكلون %69 من إجاميل سوق 

العمل يف القطاع الخاص.

49%

االمارات *

4.1

89%

11%

30.81.39.6

الوافدون

المواطنون

اإلجمالي

2.3

50%

50%

الكويت

4.1

69%

31%

قطر*

52.1

51%

88%

12%

عمان

44%

56%

السعودية

33%

67%

* البحرين

(مليون)المجموع 

و االمارات و قطر عدد السكان تقديري،2013البحرين , اجهزة االحصاء الرسمية في دول مجلس التعاون: المصدر

المجلسدول سكان جمالياتوزيع : 5.1رسم بياني 
 % ،2014

2014وصلت نسبة الوافدين إلى نصف سكان دول المجلس في عام 
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إذاً الرتكيبة السكانية، الفريدة من نوعها عاملياً، ال تزال عىل حالها يف دول مجلس التعاون، ال بل إنها آخذة يف 

التفاقم. وباتت هذه القضية تعرف محلياً بالخلل السكاين، الذي عرّفناه يف اإلصدار األول بـ “مجتمع يُشكل فيه 

وافدون غري مواطنني نسبًة عاليًة من سكان وقدرات املجتمع االقتصاديّة والثقافيّة واالجتامعيّة، لفرتٍة ممتّدة 

ومتّصلٍة من الزمن.”658

يف هذا اإلصدار، نركز عىل الحملة يف السعودية لتصحيح أوضاع العاملة الوافدة، والتي أدت إىل ترحيل مئات 

اآلالف من الوافدين ممن مل يستوفوا رشوط اإلقامة. وكام تشري الدراسة، فإن هذه الحملة متثل حقالً غنياً لدراسة 

سوق العمل والرتكيبة السكانية يف دول املجلس التعاون الخليجي. إذ أنها أول مبادرة، يف األلفية الثالثة، من دولة 

انتهجت اسرتاتيجية نشطة ملواجهة املشاكل البنيوية يف سوق العمل ويف الرتكيبة السكانية، خصوصاً أنها أكرب 

دولة يف الخليج اقتصاداً وسّكاناً. ومبا أن الحملة أثرت عىل مئات اآلالف من املقيمني يف السعودية، أكانوا وافدين 

أو مواطنني، فإن من املهم تتبعها ودراستها، مبا يف ذلك دوافعها، وتأثرياتها عىل أصحاب املصلحة، وآراؤهم فيها، 

ونتائجها وتبعاتها.

المواطنون
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68%
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الكويت
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82%

18%
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1

74%

26%

االمارات *

3

92%

8%

الوافدون

2

المجلسدول سوق العمل في تركيبة: 5.2رسم بياني 
 % ،2014

2009و االمارات 2013عمان و البحرين , اجهزة االحصاء الرسمية في دول مجلس التعاون: المصدر

يشكل الوافدون األغلبية في سوق العمل في كل دول المجلس 

658. عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت و املتحول  )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 13 
>https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf<

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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5.2 حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة العربية 
السعودية
علي الصفار

يف شهر أبريل عام 2013، أصدر العاهل السعودي آنذاك امللك عبد الله بن عبد العزيز توجيهاً لوزاريت الداخلية 

والعمل بإعطاء العاملني املخالفني لنظام العمل واإلقامة يف اململكة مهلة ثالثة أشهر لتصحيح أوضاعهم تحت 

طائلة الرتحيل القرسي من البالد.659 وجاء هذا التوجيه بعد أن بدأت وزارتا العمل والداخلية شن حمالت تفتيش 

يف املنشآت للتأكد من األوراق الثبوتية للعاملني وترحيل املخالفني منهم والذين تكهنت الصحف بأن أعدادهم 

تصل إىل مئات اآلالف.660 وعرفت هذه الحملة بـ “حملة تصحيح أوضاع العاملة الوافدة”. ستبحث هذه الورقة 

يف النتائج املبارشة لهذه الحملة يف ضوء األهداف التي طرحتها الجهات الحكومية املعنية بسوق العمل، وستقدم 

خلفية عن السياق التاريخي الذي مييّز سوق العمل واالقتصاد السيايس يف اململكة العربية السعودية ودول املجلس 

عموماً. 

متثل هذه الحملة حالة بحث مهمة وحيوية لسياسات دول مجلس التعاون فيام يتعلق بسوق العمل والرتكيبة 

 Active Labor( السكانية، فهي أول مبادرة من نوعها، يف األلفية الثالثة يف الخليج، النتهاج اسرتاتيجية نشطة

Market Policies - ALMP( ملواجهة املشاكل البنيوية التي تتخلل سوق العمل والسكان. تتكون الحملة من 

شقني: توفري دعم للرشكات )subsidies( التي توظف مواطنني وتعيق توظيف األجانب عرب زيادة كلفتهم، وفرض 

النظام عىل العامل الوافدين غري النظاميني. ومبا أن السعودية هي أيضاً أكرب دولة من دول املجلس من ناحية 

االقتصاد والسكان، ونظراً لتأثريها عىل املاليني من البرش املقيمني عىل أراضيها )أكانوا وافدين أو مواطنني(، بات من 

املهم رصد هذه الحملة، بدءاً بدوافعها وتأثرياتها عىل أصحاب املصلحة وآرائهم فيها ونتائجها وتبعاتها. 

الفرضية األساسية التي تقدمها الدراسة هي أن حملة فرض النظام كان لها تأثري سلبي جداً عىل بعض الجاليات 

املوجودة يف السعودية، خصوصاً الجالية اليمنية، بسبب مالزمة الحملة األمنية حملة إعالمية موازية عملت عىل 

>http://www.aleqt.com/2013/04/06/article_745234.html< ،2013 659.“امللك يوجه بإعطاء فرصة 3 أشهر للعامل املخالفني لتصحيح أوضاعهم،” صحيفة االقتصادية، 6 أبريل
660. املصدر نفسه.

http://www.aleqt.com/2013/04/06/article_745234.html
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“شيطنة” العاملة الوافدة وجعلها أساس املشاكل االقتصادية واألمنية يف السعودية. يف املقابل، كانت آثار الحملة 

عىل معدالت البطالة بني املواطنني ضئيلة جداً، والسبب هو أن أغلب األعامل التي تشغلها العاملة املرحلة تتطلّب 

مهارات معيّنة مقابل دخل محدود ويعزف عنه املواطنون. أما اآلثار االقتصادية فتتمثّل أساساً يف زيادة األسعار 

وتوقّف عدد ال يستهان به من املشاريع واملنشآت التي تعتمد عىل هذه العاملة. وهذا ما يثري تساؤالت حول 

فاعلية الحملة وما إذا كانت تشّكل حالً حقيقياً بعيد املدى للخلل الهيكيل يف سوق العمل يف اململكة. 

نظرة عامة على الحملة

جاء التوجه الحكومي الجديد بعد أشهر من إقرار لجنة اإلدارة واملوارد البرشية يف مجلس الشورى مرشوع التعامل 

مع الوافدين من مخالفي األنظمة، وذلك عرب تعديل املادة 39 التي تحظر العامل من العمل لدى جهة غري رب 

عمله، مام جعل القانون أكرث رصامة حيال هذه املسألة. وتم إلغاء املادة 233 من النظام التي تتضمن عقوبات 

661 وينيط املرشوع بالقطاعات األمنية مسؤولية ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم 
بحق مخالفي املادة الـ39. 

الخاص )او ما يُعرف بـ”العاملة السائبة”( واملتغيبني عن العمل )“الهاربون” من كفيلهم( واملتسللني املقبوض 

عليهم )“املهاجرون غري الرشعيني”( وإيقافهم ومعاقبتهم وترحيلهم.662 ويفصل املرشوع العقوبات ضد الرشكات 

واألفراد الضالعني يف تشغيل العاملة املخالفة، وتتضمن تحمل كلفة الرتحيل والتضييق يف االستقدام مستقبالً.

عادة ما يقسم العامل املخالفون إىل ثالثة أقسام: العامل الوافدون الباقون يف البالد رغم انتهاء أو إلغاء رخص 

عملهم، والعامل الوافدون الذين ميلكون رخص عمل سارية املفعول ولكنهم “هربوا” من ُمَوظِِّفِهم وتم التبليغ 

ثُوا  عنهم عىل أنهم “عامل هاربون،” والعامل الوافدون الذين يعملون لغري موِظفهم األصيل من دون أن يَُحدِّ

بياناتهم. وقد أكد وزير العمل عادل فقيه حينها أن هذا اإلجراء سيساعد السوق عىل “زيادة نسب التوطني يف 

املنشآت،”663 وسيساعد السعوديني عىل فتح فرص عمل لحسابهم الخاص يف النشاطات التجارية بعد “القضاء 

عىل املنافسة غري النظامية لهم يف السوق.” وقد دأبت وزارة العمل يف الفرتة الالحقة عىل التأكيد بأن هذه الحملة 

ستساهم يف زيادة أعداد املواطنني العاملني.664

>http://www.alsharq.net.sa/2012/09/08/476558< 2013661. أحمد الحمد، “املرشوع أقر تعديل املادة 39 من نظام العمل وإلغاء املادة 233 ‘الشورى’،” 8 سبتمرب
 >http://www.alsharq.net.sa/2012/09/08/476558< 2012 662. “الشورى يصّوت عىل مرشوع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي األنظمة،” صحيفة االقتصادية، 8 أغسطس

663. “أعرب عن شكره لخادم الحرمني الرشيفني عىل إعطاء مهلة الـ 3 أشهر، فقيه: الحملة التصحيحية ستزيد من نسب توطني الوظائف،” صحيفة االقتصادية، 8 ابريل  2013 
 >http://www.aleqt.com/2013/04/08/article_745553.html<

664. عبد الرحيم بن حسن، “دراسة: ثالثة أرباع الخريجني ال يريدهم القطاع الخاص، 60 ألف وظيفة إدارية للسعوديني بعد حملة تصحيح أوضاع العاملة املخالفة،” صحيفة عكاظ،
>http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130415/Con20130415590499.htm< 2013 14 أبريل

http://www.alsharq.net.sa/2012/09/08/476558
http://www.alsharq.net.sa/2012/09/08/476558
http://www.aleqt.com/2013/04/08/article_745553.html
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130415/Con20130415590499.htm
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أحدث هذا القرار املفاجئ هزة يف الدوائر الرسمية والتجارية وبني الدول املصدرة للعاملة نظراً إىل وجود ماليني 

العاّمل الوافدين يف السعودية. وغّصت فروع وزارة العمل واملديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية 

بأعداد كبرية من العاملني الذين تقدموا لتصحيح أوضاعهم طبقاً لنظام العمل واإلقامة. وبعد أن أكدت وزارة 

العمل وإدارة الجوازات عدم وجود أية نية لتمديد فرتة التصحيح،665 صدر توجيه مليك بتمديدها لنحو ثالثة أشهر 

إضافية،666 يف داللة، عىل ما يبدو، عىل الضغط غري املتوقع الذي طرأ بسبب تسجيل ما يربو عىل مليون مقيم. 

لني قرسياً يف الفرتة األوىل أكرث من نصف مليون، وزاد العدد إىل ما يقارب املليون مع نهاية فرتة  وبلغ عدد املُرَحَّ

التمديد667 من أصل ستة ماليني عامل وافد، وتم تصحيح أوضاع 4.7 مليون.668

ويف إطار محاولة إثبات وزارة العمل األثر اإليجايب للحملة عىل توظيف املواطنني، أعلن وزير العمل عادل فقيه أن 

250 ألف مواطن استفادوا من خدمات التوظيف خالل الحملة التصحيحية.669 ويف مايو 2015، أعلن نائب وزير 

العمل مفرج الحقباين أن الفرتة التصحيحية رفعت معدل التوظيف من 35 ألفاً إىل 65 ألف موظف شهرياً، رافعاً 

بذلك عدد السعوديني يف القطاع الخاص من 700 ألف إىل 1.5 مليون موظف بعد فرتة التصحيح.670

السياق التاريخي للحملة

متتعت دول املجلس، ومنها السعودية، مبوارد مالية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتأميم رشكات النفط خالل 

فرتة الطفرة النفطية الثانية املمتدة بني 1973 و 1985، مام سمح بتوفري رأسامل قادر نظرياً عىل بناء دول رفاه 

حديثة. لكن، كام يقول عمر الشهايب، فإن القوى العاملة املحلية واجهت النخبة السياسية بثالث مشاكل: أوالً، عدم 

قدرة القوى العاملة املحلية، كامً ونوعاً، عىل الوفاء مبا يتطلبه رأس املال الوافر الناتج وحجم املشاريع التي كان 

يخطط لها، وثانياً، إخضاع السكان املحليني ملتطلبات رأس املال التي كانت تصبو إىل عاملة محررة وبدون حقوق 

مبا يناقض ما تعد به الدولة من رفع املستوى االقتصادي للسكان عىل إثر مداخيل النفط، وثالثاً، االعتامد عليها  – 

كام اتضح يف الحركات العاملية يف الخمسينات – كان سيشكل لديها وعياً سياسياً قد يسمح لها باملطالبة باملشاركة 

>http://goo.gl/YmYOQ6< 2013 665. “الجوازات: ال توجه نحو متديد مهلة تصحيح أوضاع العاملة.. وسنكتفي مبا تم إنجازه خاللها،” أخبار 24، 14 يونيو
 >http://www.alriyadh.com/848986< 2013 666. “خادم الحرمني يوجه بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملني املخالفني حتى نهاية العام الهجري،” صحيفة الرياض، 3 يوليو

>http://www.alriyadh.com/879482< 2013 667. “مهلة التصحيح تدخل أسبوعها األخري.. ومليون مخالف يغادرون اململكة،” صحيفة الرياض، 29 أكتوبر
>http://www.alyaum.com/article/3111553< 2013 668. “وزير العمل: صححنا أوضاع 4.7 مليون و%94 من التعامالت إلكرتونياً،” صحيفة اليوم، 26 ديسمرب

>http://goo.gl/QRtiwV< 2013 669. “وزير العمل: 250 ألف مواطن استفادوا من خدمات التوظيف خالل املهلة التصحيحية،” موقع أخبار 24، 4 ديسمرب
>http://goo.gl/wGQsvd< 2014 670. “العمل: بعد “فرتة التصحيح” ارتفع معدل توظيف املواطنني إىل 65 ألفاً شهرياً،” أخبار 24، 7 مايو

http://goo.gl/YmYOQ6
http://www.alriyadh.com/848986
http://www.alriyadh.com/879482
http://www.alyaum.com/article/3111553
http://goo.gl/QRtiwV
http://goo.gl/wGQsvd
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يف صنع القرار وتوزيع أموال النفط، خصوصاً يف ظل تزايد قلق صناع القرار يف دول املجلس و الغرب من الحركات 

القومية واليسارية الناشئة.671 بناءاً عىل ذلك، اتجه صانع القرار السيايس نحو استرياد عاملة غري عربية ورخيصة 

– جنوب آسيوية يف أغلبها – من دون تأمني أية حقوق اقتصادية أو سياسية لها. كانت العاملة العربية تشكل 

ما يقارب %72 من مجموع العاملة األجنبية يف عام 1975، 672 وتقلصت نسبتها إىل أقل من %40 يف منتصف 

التسعينات.673  أما العاملة املحلية فقد وجدت يف القطاع العام، برواتبه العالية وساعات عمله القليلة والضامن 

االجتامعي الذي يوفره، خياراً محبذاً. وهكذا ارتبطن املواطنة باملنافع املادية واالجتامعية التي توفرها الوظيفة يف 

القطاع العام، فيام بقيت حقوق العامل الوافد متدنية وبقي تحت ترصف رأس املال يف القطاع الخاص. وأصبح 

املواطنون معتمدين بشكل متزايد عىل املنافع االقتصادية واالجتامعية التي تقدمها الدولة، و من ناحية أخرى مل 

تعد الدولة بحاجة إىل املجتمع، فعائدات النفط قد أغنت الدولة من الحاجة لجمع الرضائب من املواطنني.

هكذا، وعىل مدى سنوات الطفرة النفطية، تقلصت نسبة العامل السعوديني يف مجموع القوى العاملة بوترية 

متسارعة من %74.8 يف عام 1975، إىل %47.3 يف عام 1980، ثم إىل %33.3 يف عام 1990. 674 وبحلول عقد 

التسعينات، مع انخفاض أسعار النفط وتزايد عدد السكان وعدم قدرة القطاع العام عىل استيعاب أعداد أكرث من 

املواطنني، برزت مشكلة البطالة بني السعوديني. وملواجهة هذه املشكلة، تبنت الدولة، منذ منتصف التسعينات، 

سياسة “السعودة” لحث القطاع الخاص عىل توظيف مزيد من السعوديني وفرض قيود عىل توظيف العاملة 

األجنبية. لكن القطاع الخاص مل يرغب يف توظيف املواطنني، الذين يعتربهم مكلفني وغري منتجني، فيام يجد 

املواطنون القطاع الخاص مستغالً وطامعاً وال يوفر ظروف عمل مناسبة.675 ويف ظل عدم رغبة هذه األطراف يف 

دخول املواطنني مجال التوظيف يف القطاع الخاص، يجادل الشهايب بأن الحكومات الخليجية لجأت إىل استبدال 

املوظفني العرب يف أجهزتها البريوقراطية مبواطنني، مع تقليل اإلنفاق عىل املشاريع التنموية.676

أرتفع سعر النفط من 22 دوالراً يف عام 1999 إىل أعىل مستوياته عند 140 دوالراً عام 2008، ما سمح برتاكم 

ما يقارب تريليوين دوالر جاهزة لالستخدام يف مشاريع ضخمة،677 األمر الذي دفع القطاع الخاص إىل مواصلة 

 Omar Alshehabi, ”History of Migration to the Gulf,“ ed. Omar Alshehabi and Adam Hanieh, Transit States: Labour, Migration and Citizenship in the Gulf .671
.)London: Pluto Press, 2014(

 Andrzej Kapiszewski, ”Arab versus Asian Migrant Workers in the GCC, Countries“ .672
 Paper presented at the United Nations Expert Group Meeting on International Migration and Development in the Arab Region, 15–17 May 2006, Beirut

 >http://.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Kapiszewski.pdf<
673. املصدر نفسه. 

M. Al-Asmari, ”Saudi labour force: challenges and ambitions,“ Journal of King Abdulaziz University Jeddah Arts and Humanities, 2008, vol. 16, no. 2. 19–59 .674
 Kapiszewski, ”Arab versus Asian Migrant Workers in the GCC Countries“ .675

Alshehabi, ”History of Migration to the Gulf“ .676
 World Development Indicators 2012, World Bank .677

http://.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Kapiszewski.pdf
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استرياد العاملة الوافدة وجعل نسب النمو السكاين األعىل يف العامل.678 لكن هذه الفرتة متيزت بعوامل مختلفة عن 

املراحل السابقة، متثلت يف موجة الخصخصة، وزيادة العاملة الوافدة يف القطاع الخاص عىل وجه التحديد، متاشياً 

مع توصيات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. ومن الخصائص التي متيز القوة العاملة يف القطاع الخاص وجود 

عدد كبري ممن يعملون يف مؤسسات صغرية ومتوسطة الحجم، مع تزايد االعتامد عىل العاملة الوافدة كمصدر 

دخل لعموم املواطنني، وليس فقط ملن ميلكون رؤوس األموال الضخمة.

ومع تشبع القطاع العام، اتجه بعض املواطنني نحو القطاع الخاص ولكن ليس كموظَّفني بل كموظِّفني عن 

طريق تأجري العامرات واملحالت التجارية، أو املتاجرة يف تأشريات العاملة الوافدة، أو العمل كواجهة ملؤسسة 

تجارية يديرها عامل وافد، ليشكل هذا األمر واحداً من أبرز السلوكيات الريعية السائدة. ويُحيل عمر الشهايب 

إىل إحصائيات تشري إىل أن ما يقارب نصف العامل الوافدين موزعون بني العاملة املنزلية واملؤسسات الصغرية 

ل نظام الكفالة أحد أساليب توزيع الرثوة النفطية عن طريق إعطاء املواطنني قوة  واملتوسطة الحجم.679 إذن، شكَّ

استرياد عاملة وافدة رخيصة والتحكم يف فائض القيمة العايل الذي تولده.

ما قبل الحملة

يف بداية عام 2013 كان مجموع القوى العاملة يبلغ 11,286,744 يشكل املشتغلون منهم 10,634,733، 

وكان عدد غري السعوديني املشتغلني يبلغ 6,003,616، أي ما نسبته %56.45 من مجموع العاملني.680 ويف 

إتساق مع توصيفنا لالقتصاد السيايس للسعودية، يرتكز هؤالء العامل يف القطاع الخاص، حيث يعملون %99 من 

إجاميل الوافدين. ويالحظ أيضاً أن املستوى التعليمي لغالبيتهم العظمى متدين، حيث أن %62.3 مل يحصلوا عىل 

شهادة الثانوية، وعىل ذلك يرتكز %59 منهم مهنياً يف أقسام “الهندسة املساعدة” و”الخدمات،” ويتوزعون بحسب 

القطاع يف البناء )%26.5( والبيع بالجملة )%22.3( والخدمات املنزلية )%15(. إذاً، الحقيقة هي أن ثالثة أرباع 

املليوين وظيفة التي خلقها االقتصاد السعودي يف األعوام الثالثة بني 2009 و2011 ذهبت إىل عامل وافدين. 

 Majed Sultan Abu Ashwan, Asharaf Abdul Salam and Mohammed Mouselhy, ”Population growth, structure and distribution in Saudi Arabia,“ International .678
 Journal of Humanities and Social Sciences, vol. 1, no. 4, 2012, 33-46

>http://>www.researchgate.net/publication/236942206_Population_growth_structure_and_distribution_in_Saudi_Arabia<
Alshehabi, ”History of Migration to the Gulf“ .679

680. مسح القوى العاملة 1434هـ 2013-م الدورة األوىل، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات 
>http://www.cdsi.gov.sa/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=350&Itemid=167<

أنظر االبواب التالية: 2013 )السكان )15 سنة فأكرث( حسب املنطقة اإلدارية والجنس -املشتغلون )15 سنة فأكرث( حسب فئات العمر واملجموعات الرئيسة للمهنة -املشتغلون السعوديون 
)15 سنة فأكرث( حسب فئات العمر واملجموعات الرئيسة للمهنة(.

http://<www.researchgate.net/publication/236942206_Population_growth_structure_and_distribution_in_Saudi_Arabia
http://www.cdsi.gov.sa/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=350&Itemid=167
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ويبدو أن أغلب الوظائف التي خلقها االقتصاد السعودي كانت ال تحتاج إىل مستويات تعليم عالية. كام تشري 

اإلحصائيات إىل ضعف املؤرشات لتطوير مؤهالت القوة العاملة،681 حيث أن األقسام املهنية ذات املتطلبات املهنية 

العالية والعالية جداً شكلت %12 فقط من مجموع تصاريح العمل.

آراء أصحاب المصلحة

تجد طبقة رجال األعامل والرشكات متثيالً ملصالحها التجارية من خالل غرف التجارة والصناعة املوزعة عىل 28 

منطقة/ مدينة يف أنحاء اململكة، تنضوي جميعها تحت مظلة مجلس الغرف السعودية. ومتثل هذه الغرف إحدى 

جامعات الضغط القليلة املوجودة يف السعودية، حيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجالس إدارة الغرف كل أربع 

سنني، فيام تعنّي وزارة التجارة الثلث املتبقي. وكانت طبقة رجال األعامل والرشكات متحفظة يف أحسن األحوال 

إزاء حملة وزارة العمل، ومحذرة ومستنكرة يف أسوئها، مع الحرص عىل الظهور كمؤيد لتطبيق نظام اإلقامة 

والعمل وإنهاء مشكلة البطالة بني الشباب السعودي. 

عىل أعىل مستوى رسمي ألصحاب العمل، وبعد مرور أكرث من سنة عىل انتهاء املهلة التصحيحية، حرص رئيس 

مجلس الغرف التجارية الصناعية عبد الرحمن الزامل عىل تأييد حمالت التصحيح التي تقوم بها وزارتا العمل 

والداخلية من باب ضبط السوق السعودية والقضاء عىل مخالفات العاملة الوافدة، ومشدداً عىل تطبيق جميع 

األنظمة.682 ولكن يف وقت الحملة، وقبل أن متدد املهلة التصحيحية، حذر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولني وعضو 

مجلس الغرف السعودية فهد الحامدي من أن مهلة التصحيح تسببت بخسارة %15 من أرباح املستثمرين، وأن 

%40 من املنشآت الصغرية ستغلق أبوابها مع نهاية فرتة التصحيح.683 وال يبدو هذا التخوف مستغرباً إذا أخذنا 

يف االعتبار أن قطاع املقاوالت من أكرث القطاعات اعتامدا عىل العاملة األجنبية الرخيصة. وقد أبدت الغرف رغبتها 

بتمديد مهلة الحملة يف عدد من اللقاءات بني وزارة العمل وغرف التجارة الصناعية.684 وبعد قرار التمديد لثالثة 

أشهر إضافية، رصح رئيس مجلس الغرف السعودية بأن “متديد مهلة التصحيح يعزز االستقرار االقتصادي ملنشآت 

>http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/37--/176----/86< 2013 ،681. مسح القوى العاملة 1434هـ 2013-م الدورة األوىل، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات
>http://www.alsharq.net.sa/2015/03/09/1307398< 2015 682. يوسف الكهفي، “الزامل لـ الرشق: حمالت الحكومة لتطبيق أنظمتها مساندة للقطاع الخاص،” صحيفة الرشق، 9 مارس

>http://www.gulfbase.com/ar/news/213137< 2013 683. “غرفة الرياض: حملة التصحيح تغلق %40 من املنشآت،” جلف بيس، 26 يونيو
684. شجاع البقمي، “العمل تواجه التجار لحسم ملف املهلة التصحيحية للعاملة،” صحيفة الرشق االوسط، 8 يونيو 2013 
>http://archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=731604&issueno=12611#.VStrEfmUdhx<

http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/37--/176----/86
http://www.alsharq.net.sa/2015/03/09/1307398
http://www.gulfbase.com/ar/news/213137
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=43&article=731604&issueno=12611#.VStrEfmUdhx
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ع خطواتها يف اتجاه التوطني.”685 وفيام متثل املجالس التجارية الصناعية املؤسسات الكبرية  القطاع الخاص ويرسِّ

بشكل أسايس، ال تجد املنشآت الصغرية مجالس مشابهة لتعرب عن مصالحها التي قد تتأثر بشكل كبري بحملة 

التصحيح كاضطرارها لدفع رسوم تعديل أوضاع العاملة املخالفة، نظراً إىل صغر حجمها وأرباحها. ورغم أنه يصعب 

رصد آراء هذه الطبقة بشكل رسمي، نظراً إىل عدم وجود مجموعات ضغط واضحة متثلها كاملجالس التجارية 

الصناعية، أشارت تحقيقات صحفية إىل مخاوفها من حملة وزارة العمل، حيث نُقل عن مديرة إحدى املؤسسات 

الصغرية أن صعوبة إصدار تأشريات عمل نظامية قد يدفعهم خارج السوق.686 

ردة فعل العمالة األجنبية وحكوماتها

عىل الرغم من عدم وجود إحصائيات حكومية دقيقة عن العامل األجانب املوجودين يف السعودية حسب 

الجنسية،687 نقلت صحيفة الرياض تقريراً عن تقديرات البنك الدويل حول أعداد العاملة املهاجرة وتوزّعها بحسب 

الجنسية.  وجاء يف املرتبة األوىل العامل الهنود مبليون و453 ألف عامل، وتقاسم املرتبة الثانية العامل املرصيون 

والباكستانيون مبليون وستة آالف عامل، أما املرتبة الرابعة فيحتلها العامل اليمنيون الذين يبلغ عددهم 894 ألفاً، 

ويحتل املرتبتني الخامسة والسادسة العامل الفلبينيون والبنغالديشيون بـ 447 ألفاً و391 ألفاً عىل التوايل. 

شعرت حكومات الدول التي ينتمي إليها العامل األجانب بالقلق حول مصري رعاياها املتأثرين بالحملة يف 

السعودية. فاستنفرت السفارة الهندية،  املسؤولة عن مليوين عامل هندي يف اململكة، وكانت عىل تواصل مستمر 

مع وزاريت العمل والخارجية السعوديتني، وحاولت تقديم املساعدة للعامل عن طريق موقعها الرسمي وعن طريق 

املكاملات والزيارات. وأصدرت السفارة الفلبينية يف بداية شهر أبريل، تحذيراً لجميع العاملني يف اململكة لاللتزام 

بقوانني العمل التي متنع العمل لكفيل مختلف عن املُبَنيَّ يف ترصيح العمل، وملن ليس لديهم تصاريح عمل.689

 ونصحت السفارة رعاياها املنتهية إقاماتهم بتذكري ُمشغليهم بتجديدها لتفادي أي مشكلة مع وزارة العمل، فيام 

كان اإلعالم الفلبيني متابعاً لحاالت االعتقال للعامل املخالفني لنظام اإلقامة. يف تغطية لخرب اعتقال 30 عامالً، 

 >http://www.alsharq.net.sa/2015/03/09/1307398< 2015 685. يوسف الكهفي، “الزامل لـ الرشق: حمالت الحكومة لتطبيق أنظمتها مساندة للقطاع الخاص،” صحيفة الرشق، 9 مارس
>http://www.alyaum.com/article/3082444< 2013 686. عويد السبيعي، “مهلة تصحيح أوضاع العاملة تتأرجح بني مؤيٍد ومعارض،” صحيفة اليوم، 18 مايو

>http://www.alriyadh.com/1012169< 2015 687. الهند ومرص وباكستان والفلبني تستحوذ عىل غالبية تحويالت العاملة األجنبية يف اململكة،” صحيفة الرياض، 11 يناير
 Ghazanfar Ali Khan, ”India worries for its workers as Nitaqat crackdown continues,“ Arab news, 29 March 2013 >http://www.arabnews.com/news/446404< .688

Ed Umbao, ”Philippine Embassy Advisory for Saudi OFW‘s Crackdown,“ Phil news, 4 April  2013 .689
>http://philnews.ph/2013/04/04/philippine-embassy-advisory-for-saudi-ofws-crackdown<

http://www.alsharq.net.sa/2015/03/09/1307398
http://www.alyaum.com/article/3082444
http://www.alriyadh.com/1012169
http://www.arabnews.com/news/446404
http://philnews.ph/2013/04/04/philippine-embassy-advisory-for-saudi-ofws-crackdown
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رصح مسؤول يف وزارة الشؤون الخارجية: “السفارة تتابع ماذا يحدث ألفراد شعبنا هناك وجاهزة لتقديم املساعدة 

ألي فلبيني يعتقل عىل خلفية مخالفة قانون العمل السعودي، والسفارة جاهزة لتوفري املساعدة للرعايا الراغبني يف 

تعديل وثائقهم الرسمية.”690 

لكن مل يحظى جميع العامل برعاية سفاراتهم كام كانت الحال بالنسبة إىل العامل الهنود والفلبينيني. إذ مل يجد 

العامل اليمنيون أي مساعدة حكومية من قبل سفارتهم. علامً أنهم يشكلون ثاين أكرب عدد من العامل العرب يف 

اململكة )حوايل 900,000 ألف(، كان 300,000 منهم عرضة لالعتقال والرتحيل يف بداية الحملة. عدي أمني 

الجريجري، عىل سبيل املثال، محاسب يبلغ من العمر 32 سنة ومعيل ألربع بنات، أجربته األوضاع االقتصادية 

الصعبة بعد ثورة 2011 عىل إغالق محله يف محافظة ذمار اليمنية والهجرة إىل السعودية، ليجد عقد عمله مزوراً، 

ومن ثم يسجن ويرحل يف شهر أبريل. وقد شكا هذا املواطن اليمني من سوء تعامل السفارة اليمنية مع الوضع 

الذي وجد نفسه فيه.691 ومن ضمن اآلالف من اليمنيني املرحلني، يقول عبد الله القبتي، وهو سباك يبلغ من 

العمر 27 سنة: “لقد عوملنا كاملجرمني أو العبيد، نرمى يف حافالت ومن ثم نخرج منها.” أما منري البشريي فشكا 

من أنه “تم رمينا يف حافلة كالخراف.”692 ويوضح نجيب العديني، رئيس منظمة املهاجرين اليمنيني: “مشكلتنا 

ليست مع السعوديني ولكن مع السلطات اليمنية يف السعودية،” حيث أن الوصول إىل السفارة مستحيل.693 وأكد 

تقرير صحفي نرشه موقع “العريب الجديد” كالم العديني، فأشار إىل إجامع بني املغرتبني اليمنيني يف السعودية عىل 

غياب أي دور إيجايب لوزارة املغرتبني والسفارة اليمنية يف السعودية.694 ونقل عن أمني الجالية اليمنية يف الرياض 

حسني باهميل قوله “إن وزارة املغرتبني ال تريد ممثلني حقيقيني للمغرتبني، بل تريد وكالء لها يقومون بدور أشبه 

بدور ‘الشيخ القبيل’ حسب العرف اليمني.”695

النتائج الميدانية للحملة األمنية

بعد انتهاء املهلة التي أعلنها امللك، بدأت وزارة الداخلية حملتها امليدانية ملعاقبة مخالفي نظام العمل واإلقامة، 

 Tara Quismundo,  ”30 Filipinos arrested in Saudi crackdown,“ Global Nation, April 3rd, 2013 .690
 >http://globalnation.inquirer.net/71045/30-filipinos-arrested-in-saudi-crackdown-dfa<

 Rebecca Murray, ”Yemenis reel from Saudi labour crackdown“ .691
 Al Jazeera, 16 May 2013 >http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/05/20135137243618120.html<

Hakim Almasmari, ”Deported Yemenis ’thrown into trucks like sheep‘ in Saudi foreign labour crackdown“, The National, 8 April 2013 .692
 >http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/deported-yemenis-thrown-into-trucks-like-sheep-in-saudi-foreign-labour-crackdown<

 Rebecca Murray, ”Yemenis reel from Saudi labour crackdown,“ Al Jazeera, 16 May 2013 .693
 >http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/05/20135137243618120.html<

694. “العاملة اليمنية يف السعودية... مشكالت ما بعد السياسة،” صحيفة العريب الجديد ، 1 مايو 2014
>http://goo.gl/RdCP9S<

695. املصدر نفسه.

http://globalnation.inquirer.net/71045/30-filipinos-arrested-in-saudi-crackdown-dfa
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/05/20135137243618120.html
http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/deported-yemenis-thrown-into-trucks-like-sheep-in-saudi-foreign-labour-crackdown
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/05/20135137243618120.html
http://goo.gl/RdCP9S
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وهي مل تتوقف حتى كتابة هذه السطور يف أبريل 2015. وتنرش وزارة الداخلية إحصائيات يومية لنتائج الحملة 

األمنية امليدانية عىل موقعها اإللكرتوين. مع نهاية شهر مارس 2015، تجاوز إجاميل من تم ترحيلهم من مخالفي 

لني بحسب الجنسية، إذ يتم  نظام اإلقامة مليوناً وخمسني ألفاً،696 لكن هذه األرقام اليومية ال تقدم تقسيامً للُمرَحَّ

الترصيح دامئاً بأنهم من “مختلف الجنسيات واألعامر.” ورداً عىل سؤال موقع “العريب الجديد” عام إذا استهدفت 

الحملة العامل اليمنيني دون غريهم، قال مسؤول سابق يف السفارة السعودية يف اليمن “لو كانت إجراءات تصحيح 

العاملة تستهدف اليمنيني )دون غريهم( ملا كانت عملية رصف فيز عمل جديدة للعامل اليمنيني مستمرة بشكل 

يومي )يف السفارة(.”697 

ميكن استخدام اإلحصائيات األخرى التي توفرها وزارة الداخلية للتوّصل لفكرة عامة حول مدى تأثر كل جنسية 

بالحملة، ولكن دون أن تعني أن الحمالت قد استهدفت جنسيات محددة. فوفقاً إلحصائية املتسللني املضبوطني 

عىل الحدود السعودية لشهر شوال عام 1435هـ )مايو - يونيو 2014(، يشكل الوافدين القادمني من الحدود 

الجنوبية للمملكة الغالبية الساحقة )%99.9( من إجاميل املتسللني. وبلغ عدد املتسللني املضبوطني يف مناطق 

الحدود الجنوبية فقط )عسري ونجران وجازان( 27,043، فيام بلغ عدد املتسللني املضبوطني يف بقية املناطق 

)املدينة، تبوك، الجوف، املنطقة الشاملية، املنطقة الرشقية( 7 أشخاص فقط.698 وال تختلف اإلحصائيات يف بقية 

الشهور، حيث تفاوتت أعداد املتسللني املضبوطني بني 44 ألفاً و19 ألفاً يف شهور السنة الهجرية 1435 )نوفمرب 

699 وميكن االفرتاض بأن هناك نسبة غري قليلة من هؤالء تنجح يف العبور إىل داخل 
2013 - أكتوبر 2014(. 

اململكة، وإال ملا تجرأ أحد عىل املحاولة.

هذه اإلحصائيات ليست مفاجئة عند األخذ يف االعتبار الجدار األمني املنصوب عىل الحدود العراقية، وصعوبة 

التسلل عن طريق البحر “نظراً ملا لدى رجال الحرس من تقنيات عالية ورادارات تشعرهم بجميع محاوالت التجاوز 

>http://goo.gl/MsaJPm< 2015 ،696. نتائج تنفيذ الحملة األمنية امليدانية، وزارة الداخلية
>http://goo.gl/9HqhZx< 2015 697. “11 عاماً لتصحيح أوضاع العاملة اليمنية يف السعودية،” موقع قناة العربية، 12 مايو

>http://goo.gl/eEXdqq< 698. إحصائية املتسللني املضبوطني عىل الحدود السعودية وفقاً للمنطقة لشهر شوال عام 1435هـ، وزارة الداخلية
>http://www.alyaum.com/article/4042641< 2015 699. “توسيع املنطقة العازلة بالحد الجنويب إىل 20 كيلومرتاً،” صحيفة اليوم، 22 يناير

http://goo.gl/MsaJPm
http://goo.gl/9HqhZx
http://goo.gl/eEXdqq
http://www.alyaum.com/article/4042641
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عن طريق البحر،” كام يقول املتحدث الرسمي باسم حرس الحدود اللواء محمد الغامدي، وعدم حاجة مواطني 

دول املجلس الجارة للهجرة إىل السعودية.700 هكذا يظل اليمنيون األكرث ترجيحاً لدخول للمملكة بطريقة غري 

قانونية، واقعون بذلك يف مخالفة مبارشة لنظام اإلقامة والعمل يف السعودية، بعكس الجنسيات الرشق آسيوية مثالً 

التي تدخل بطريقة نظامية ثم تقع يف مخالفة للنظام يف سنني الحقة. بناءاً عىل ما سبق ميكن االفرتاض، مع بعض 

التحفظ، بأن العاملة اليمنية )باإلضافة للعاملة األفريقية( التي تتسلل عرب الحدود الجنوبية هي التي تأثرت يف 

الدرجة األوىل من الحملة.701 فحتى قبل أن تبدأ وزارة الداخلية تنفيذ الحملة األمنية امليدانية بعد انتهاء املهلة يف 

لني يف شهر مارس 2013 نحو 130 ألفاً، وتوقع املسؤولون األمنيون اليمنيون  شهر نوفمرب، كان عدد اليمنيني املُرَحَّ

ترحيل 80 ألف مهاجر إضايف مع بداية الحملة األمنية يف شهر نوفمرب.702  

إذن، عىل الرغم من أن الحملة التصحيحية قد ال تستهدف جنسيات محددة، لكنها عىل األغلب أثرت بشكل أكرب عىل 

عاملة بلد يشرتك مع السعودية ثقافياً واجتامعياً وجغرافياً وذو الدخل املحدود. ويبدو أن التأثريات السلبية قد بدأت 

بالظهور حتى قبل أن تنتهي الحملة التصحيحية. فقد حذر عبد القادر عائض، وكيل وزارة املغرتبني يف اليمن يف يونيو 

2013، من ترضر االقتصاد اليمني جراء تراجع تحويالت املغرتبني اليمنيني العاملني يف السعودية. إن التحذيرات من 

زيادة نسبة البطالة يف اليمن )بيانات البنك الدويل تضعها يف حدود %17.7 يف عام 2012( وتردي األوضاع االقتصادية 

املرتبطة بشكل مبارش بالحملة التصحيحية يف السعودية، تزيد من احتاملية القالقل السياسية.703 وقد يبدو هذا 

االستنتاج منطقياً يف طور انزالق اليمن، بشكل متسارع، إىل حرب أهلية استدعت تحالفاً عسكرياً من عرش دول بقيادة 

السعودية. ومن املفيد لفت االنتباه إىل أن إلغاء االستثناء من نظام الكفيل الذي كانت تحظى به العاملة اليمنية يف 

عام 1990 وما تسبب فيه من ترحيل ما يقارب مليون عامل ميني، تزامن أيضاً مع حرب أهلية بني الشامل والجنوب 

704 إذن قد تتعدى تداعيات الحملة حدود اململكة وتؤثر عىل األوضاع الداخلية يف اليمن، 
بعد ذلك يف عام 1994. 

ولكن مل يكن هذا الجانب يف حسبان التبعات املرسومة للحملة مسبقاً.

700. املصدر نفسه.
701. هناك عدة أسباب للهجرة غري الرشعية من اليمن إىل السعودية. فباإلضافة إىل القرب الجغرايف والثقايف والعائيل بني جنوب اململكة واليمن، هناك فرق األجور وناتج الدخل القومي للفرد بني 

البلدين والنسبة العالية السكان يف سن العمل يف اليمن -وهي حالة عامة سائدة يف العامل العريب. يقع البلدان الجاران عىل طريف نقيض عىل مستوى الوطن العريب من ناحية الدخل االقتصادي. 
فالسعودية، وهي إحدى أغنى دول العامل، تتشارك بحدود واسعة مع أفقر بلد عريب وهو اليمن )ناتج الدخل القومي للفرد يف اليمن هو 1330 دوالراً فيام يبلغ 26,260 دوالراً يف السعودية(. وطبقاً 

لتقديرات البنك الدويل التي نرشتها صحيفة الرياض، بلغ حجم التحويالت من العاملة اليمنية املهاجرة يف عام 2012، ملياراً و142 مليون دوالر، أي ما نسبته %3.57 من حجم الناتج القومي 
لليمن يف تلك السنة. و يقدر صادق القايض الحجم الفعيل للتحويالت إىل اليمن بأضعاف املنشورة من البنك الدويل للسبب السابق، ولوجود عدد كبري من العاملة اليمنية املهاجرة املتسللة 

وغري النظامية يف السعودية. أنظر: صادق القايض، “تداعيات أزمة العاملة اليمنية يف السعودية وتأثريها الكاريث يف جوانب الحياة اليمنية،” أخبار البلد ،18 يونيو 2013
>http://www.albaldnews.com/news4137.html<. ملصدر حول حجم التحويالت من العاملة األجنبية يف السعودية مقسمة حسب الجنسية، راجع إحصائيات البنك الدويل التي نرشتها صحيفة 

>http://www.alriyadh.com/1019854< 2015 الرياض: “تحويالت العاملة الوافدة يف الخليج تبلغ 70 مليار دوالر وأعدادهم تتخطى 15 مليونا،ً” صحيفة الرياض، 8 فرباير
ملصدر حول األرقام املتعلقة باليمن أنظر: >Yemen, Rep., The World Bank, 2013, >http://data.worldbank.org/country/yemen-republic. أما بالنسبة إىل األرقام املتعلقة بالسعودية 

Saudi Arabia, The World Bank, 2013, >http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia< :أنظر
”Deported Yemeni migrant workers Down and out“, The Economist, 10 December 2013 .702

 >http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/12/deported-yemeni-migrant-workers<
Yemen, Unemployment, total )% of total labor force( )modeled ILO estimate(, 2012 .703

>http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS< 
 Abdulwahab Alkebsi, ”Yemen and the GCC: Benefits of Labor Market Integration,“ Foreign Policy, 8 August 2013 .704

>http://foreignpolicy.com/2013/11/08/yemen-and-the-gcc-benefits-of-labor-market-integration<

http://www.albaldnews.com/news4137.html
http://www.alriyadh.com/1019854
http://data.worldbank.org/country/yemen-republic
http://data.worldbank.org/country/saudi-arabia
http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/12/deported-yemeni-migrant-workers
http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
http://foreignpolicy.com/2013/11/08/yemen-and-the-gcc-benefits-of-labor-market-integration
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ال توجد إحصائية من قبل وزارة العمل أو وزارة الداخلية حول توزيع العاملة الوافدة املُرَحلة حسب نوع القطاع 

والنشاط االقتصادي. لكن ال شك يف أن القطاعات ذات الكثافة العاملية ستكون من أكرث املتأثرين سلبا، إذ ترتكز 

%84.5 من الطبقة العاملة يف القطاع الخاص يف قطاعات البناء وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والزراعة والصيد 

واألسامك.705 ويبدو قطاع املقاوالت قد تأثر بشكل خاص نظراً إىل العدد الكبري من العامل األجانب املرتكزين 

فيه. ويوضح رئيس لجنة املقاوالت يف غرفة جدة للتجارة والصناعة املهندس معمر العطاوي أن نسب التوطني 

)السعودة( يف قطاع املقاوالت ال تتجاوز الـ%10.12، ويعمل يف منشآتها الصغرية التي تبلغ 270 ألفاً ما يقارب 

أربعة ماليني و300 ألف عامل.706 وبحسب رائد العقييل، عضو اللجنة الوطنية يف مجلس الغرف السعودية، 

فإن %36 من مشاريع البناء توقفت بسبب الحملة التصحيحية.707 كام شكا املقاولون من أن الحملة زادت كلفة 

العاملة بنسبة %30. وقال رئيس هيئة املقاولني يف غرفة جدة الصناعية التجارية عبد الله رضوان إن “سوق العمل 

يف فوىض بسبب العدد الكبري من العاملة الوافدة التي رحلت أثناء الفرتة التصحيحية،” وإن “الرشكات واملقاولني 

يواجهون مشاريع غري مكتملة، وتُفرض عليهم رواتب مرتفعة بسبب الفقر يف العرض.”708

وطبقاً لتعداد املنشآت االقتصادية لعام 2010 الذي أصدرته املصلحة العامة لإلحصاءات العامة واملعلومات، بلغ 

عدد املنشآت االقتصادية يف اململكة حوايل مليون و300 ألف منشأة، النسبة العاملة منها %71، أي 919,078 

منشأة، منها 806,377 منشأة يف القطاع الخاص.709 وتشكل املنشآت الصغرية، التي توظف بني 1 و4 موظفني 

%84، أما املنشآت املتوسطة التي توظف بني 5 و19 موظفاً فتشكل %710.13 وعىل الرغم من عدم وجود تعداد 

جديد للمنشآت االقتصادية بعد الحملة التصحيحية، تُظهر بعض البيانات تراجع أعداد الصغرية منها يف العامني 

األخريين بسبب التدابري األخرية لوزارة العمل. وزعم رئيس اللجنة الوطنية لشباب األعامل يف غرفة جدة للتجارة 

والصناعة عيل العثيم أن نسبة الرتاجع يف نسبة املنشآت الصغرية يف اململكة لعام 2013 وصلت إىل 9.04% 

و%11.1 للمنشآت الصغرية جداً، وأن أكرث من 191 ألف منشأة صغرية جداً و21 ألف منشأة صغرية خرجت من 

السوق. 711 

 Abdullah Ahmed, ”78.7% private companies not covered by Nitaqat,“ Arab News, 26 November 2013 >http://www.arabnews.com/news/483301< .705
>http://goo.gl/oeP1ei< 2014 706. يارس باعامر، “تراجع عدد املنشآت الصغرية بالسعودية،” موقع قناة الجزيرة، 16 نوفمرب

 ”Labor crisis hits 36% of construction projects,“ Arab News, 22 July 2013 >http://www.arabnews.com/news/458788< .707
”Labour costs in Saudi Arabia up 30% Saudi contractors have said the government‘s drive that aims to correct the status of illegal,“ AME info, 10 November 2013 .708

>http://ameinfo.com/real-estate-and-construction/real-estate/archive-real-estate/labour-costs-saudi-arabia-30<
709. تعداد املنشأت االقتصادية، مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، 2010 

>http://www.cdsi.gov.sa/2010-07-31-07-01-16/doc_download/502---2010<
710. املصدر نفسه.

>http://goo.gl/1YR3Fa< 2014 711. يارس باعامر، “تراجع عدد املنشآت الصغرية بالسعودية،” موقع قناة الجزيرة، 16 نوفمرب

http://www.arabnews.com/news/483301
http://goo.gl/oeP1ei
http://www.arabnews.com/news/458788
http://ameinfo.com/real-estate-and-construction/real-estate/archive-real-estate/labour-costs-saudi-arabia-30
http://www.cdsi.gov.sa/2010-07-31-07-01-16/doc_download/502---2010
http://goo.gl/1YR3Fa
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خصوصية الحملة 

ال تختلف أهداف الحملة املعلنة عن سياسات السعودة التي انتهجتها الحكومة منذ التسعينات كحل ملشكلة 

البطالة املتزايدة بني السعوديني. لكن هذه الحملة الواسعة تبدو وكأنها تأيت يف إطار سياسة فرض “القانون وتطبيق 

النظام” بعكس املقاربات السابقة التي اعتمدت عىل السياسات العامة والتحفيز، أي أن الحملة كانت مؤرشاً عىل 

التعامل مع مشكلة البطالة – وسببها بحسب الرواية الرسمية هم العامل الوافدون – بوصفها مشكلة أمنية تهدد 

الدولة واملواطنني. ويتبني ذلك بوضوح يف التغطية اإلعالمية املوسعة للمداهامت العلنية التي قامت بها وزارة 

الداخلية، وإغالق الرشكات املخالفة وإنتشار نقاط التفتيش يف املدن، والهلع واإلحساس بعدم األمان الذي عم 

أوساط العاملة الوافدة مع انتهاء املهلة وبدء مرحلة “القانون وتطبيق النظام.”

استدعت القوة التي استخدمتها السلطات السعودية يف املداهامت إدانة منظامت حقوق اإلنسان الغربية، فقال 

جو ستورك، نائب املدير التنفيذي لقسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة هيومان رايتس واتش: “لقد 

أمضت السلطات السعودية شهوراً يف تصوير العامل األجانب يف وسائل اإلعالم عىل أنهم مجرمون، وقامت بإثارة 

املشاعر املُعادية للمهاجرين لتربير الحملة األمنية ضد الُعامل. يجب عىل الحكومة السعودية اآلن كبح جامح 

املواطنني السعوديني الذين يهاجمون العامل األجانب.”712 ووثقت املنظمة العنف التي شهدته منطقة منفوحة 

جنوب العاصمة الرياض حيث تسكن أعداد كبرية من العاّمل األثيوبيني. 

ويف املقابل، سوغت الجهات الرسمية حملة تصحيح أوضاع العاملة الوافدة بأنها ستوفر وظائف ملواطنني سعوديني، 

وأعلنت وزارة العمل أن الحملة ستساهم يف فتح عرشات آالف الوظائف أمام املواطنني من الجنسني، لكن املنطق 

االقتصادي النظري واإلحصائيات يوضحان أن هذه النتيجة مل تتحقق.713

فبحسب أرقام مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات بلغ معدل البطالة بني املواطنني السعوديني لشهر يونيو 

  إذن، عىل 

714
يف عام 2013 نحو %11.7، مقارنة بـ%11.8 بداية سنة 2014 و%11.7 منتصف سنة 2014. 

712. “عنف مصاحب للحملة املشددة عىل العامل،” هيومان رايتس واتش، 1 ديسمرب 2013
 >http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0<

>http://goo.gl/hl6Gce< 2014 713. “60 ألف وظيفة إدارية للسعوديني بعد حملة تصحيح أوضاع العاملة املخالفة،” أخبار 24، 15 إبريل
714. “مسح القوى العاملة 1435هـ 2014-م الدورة الثانية،” مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات، 2014 

 >http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/377----1435-2014<

http://www.hrw.org/ar/news/2013/11/30-0
http://goo.gl/hl6Gce
http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/cat_view/40---/29--/87--/377----1435-2014
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املستوى العام، مل تساهم الحملة يف خفض نسبة البطالة بني السعوديني، وإستمرت معدالت البطالة العالية يف فئة 

الشباب )25-29 سنة( فبلغت %38.9 يف عام 2014. التفسري املحتمل لفشل الحملة يف خفض نسبة البطالة 

هو أن أعىل نسبة للعاطلني السعوديني هم من حملة البكالوريوس بنسبة %50.1، يليهم الحاصلون عىل شهادة 

الثانوية بنسبة %33.4، فيام األغلبية من العاملة الوافدة املغادرة من أصحاب املؤهالت الدراسية الدنيا.

اقتصاد العمالة الوافدة

يف إطار محاولة وزارة العمل إلثبات األثر اإليجايب للحملة عىل توظيف املواطنني، أكّد وزير العمل عادل فقيه، كام 

أسلفنا، أن 250 ألف مواطن استفادوا من خدمات التوظيف خالل الحملة.715 ويف شهر مايو 2015، أعلن نائب 

وزير العمل مفرج الحقباين أن الفرتة التصحيحية رفعت معدل التوظيف من 35 ألفاً إىل 65 ألف موظف شهرياً، 

ورفعت عدد السعوديني يف القطاع الخاص من 700 ألف إىل 1.5 مليون موظف بعد فرتة التصحيح.716 إذن، 

تلمح وزارة العمل إىل أن وجود هذه العاملة الوافدة هو بشكل عام ضار باملواطنني السعوديني ويفاقم مشكلة 

البطالة، وأن إبعاد عدد منهم – عن طريق الحمالت التصحيحية – سيبدلهم بعاملة محلية. ولكن ما صحة هذه 

االدعاءات أو التوقعات من الناحية االقتصادية؟

تتجاهل املجادلة التي تقول إن العاملة الوافدة املبعدة ستستبدل بعاملة محلية ميول منحنيات العرض والطلب. 

عىل سبيل التبسيط، ميكن االفرتاض أنه من دون العاملة الوافدة سيكون عرض العاملة املحلية محدوداً مع أجور 

عالية )“العرض املحيل” يف الرسم البياين(. لكن، مع وجود العاملة الوافدة، سينتقل منحنى العرض إىل اليمني مع 

تغري يف ميله )“العرض اإلجاميل مبا فيهم العاملة الوافدة” يف الرسم البياين(، إذ سيزيد عدد املوظفني بشكل كبري 

)العمود N2( – إذا أخذنا الفارق يف األجور وعدد املواطنني الراغبني يف شغل هذه الوظائف يف االعتبار– مع 

انخفاض كبري يف األجور )الخط W2(. وعند ترحيل كل العاملة الوافدة، سيقترص عدد العامل عىل العرض املحيل 

مع أجور عالية مبا أن ميل منحنى العرض املحيل هو أعىل )النقطة(. إذن، يف أقىص الحاالت، لن يسهم ترحيل كل 

العاملة الوافدة يف إبدالها متاماً بعاملة مبحلية، بل سيزيد عدد العامل املحليني بعدد أقل من ذلك، مع زيادة يف 

األجور وإلغاء الكثري من الوظائف التي كانت تشغلها العاملة الوافدة.

>http://goo.gl/rOAPQ6< 2013 715. “وزير العمل: 250 ألف مواطن استفادوا من خدمات التوظيف خالل املهلة التصحيحية،” أخبار 24، 4 ديسمرب
>http://goo.gl/6nCM67<  2014 716. “العمل: بعد ‘فرتة التصحيح ‘ ارتفع معدل توظيف املواطنني إىل 65 ألف شهرياً” أخبار 24، 7 مايو

http://goo.gl/rOAPQ6
http://goo.gl/6nCM67
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إذن، يبدو االدعاء بأن ترحيل العاملة الوافدة غري النظامية سيتسبب باستبدالها بعاملة وطنية أمراً بعيداً يف ضوء 

معطيات السوق الحالية. لكن ما تأثري العاملة الوافدة عىل األجور العامة يف االقتصاد املحيل؟ 

نظرياً، وعىل املدى القصري، تقلل الهجرة أو العاملة الوافدة من أجور العامل الذين يتنافسون معهم وتزيد أجور 

العامل املكملنيcomplementary workers( 717(.  تزيد العاملة الوافدة، املتدنية األجور، املنافسة عىل الوظائف 

املتدنية. ويف الوقت نفسه تنتفع العاملة املحلية ذات األجور املرتفعة من وجود العاملة الوافدة املتدنية األجور 

ألنهم  – العامل املحليون أصحاب األجور املرتفعة – سيدفعون أقل مقابل الخدمات التي تقدمها العاملة الوافدة 

املتدنية األجر، مام يتيح لهم أيضاً التخصص يف الوظائف التي تناسب مهاراتهم ومستواهم التعليمي.718

عىل سبيل املثال، قد تسفر هجرة مليون عامل من حملة الشهادة االبتدائية عن منافسة شديدة مع العامل 

املحليني من حملة الشهادة االبتدائية، ما سيدفع بأجورهم إىل التدين. يف الواليات املتحدة، عىل سبيل املثال، تتأثر 

أجور العامل الذين مل يكملوا دراسة املرحلة الثانوية سلبياً بسبب الهجرة، حيث تدنَّت أجورهم بنسبة 6.2%. 

نسبة التدين يف األجور كانت ستكون %1.7 فقط يف حال غياب املهاجرين،719 ألن أغلب املهاجرين – خصوصاً 

غري الرشعيني – يشغلون وظائف ينافس عليها األمريكيون الذين مل يكملوا دراسة املرحلة الثانوية. و لكن مبا ان 

للوظائف التي تسيطر عليها العاملة غري النظامية بشكل كامل تقريباً ال تتطلب الكثري من املهارة والعاملة غري 

94%

6%

82%

18%

52%

48%

74%

17%

92%

8%

68%

32%

83%

26%

منحنى العرض و الطلب في سوق العمل: 5.3رسم بياني 

: المصدر
nTald G. Ehrenberg and Robert S. Smith, Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, 9th edition (Boston: 

Pearson/Addison Wesley, 2009), 339.

لن يسهم ترحيل كل العمالة الوافدة في إبدالها تماما  بعمالة محلية

717.  يقصد بالعامل املكملني العامل املرتبطني بعامل آخرين. كمثال: عند دخول عامل بناء يزيد الطلب عىل املرشفني الذين يديرونهم.
”Immigration and the American Worker: A Review of the Academic Literature,“ Center for Immigration Studies, April 2013  .718

>http://www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/publications/popular/CIS2013.pdf<
719. املصدر نفسه.

http://www.hks.harvard.edu/fs/gborjas/publications/popular/CIS2013.pdf
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املحلية، فإن النتيجة املنطقية من ترحيل هذه العاملة هي زيادة يف األسعار وإلغاء لكثري من الوظائف.720 وحتى 

لو كانت هناك مراعاة للعامل املحليني يف هذه القطاعات التي ترتكز فيها العاملة األجنبية، فإن القوانني الجديدة، 

كالحد األدىن لألجور للمواطنني، تجعل األخريين يف منأى عن التأثريات السلبية للمنافسة وتخفيضها لألجور.

وكانت النتائج العكسية، من زيادٍة يف األسعار وإلغاٍء لكثري من الوظائف، واضحة يف سوق البناء واملقاوالت، حيث 

تحدثت تقارير صحفية عن زيادة يف أجور العاملة بنسبة %150 مع بداية حمالت التفتيش التي تبعت فرتة 

التصحيح.721 وشهد قطاع املواد الغذائية نتيجة مشابهة حيث ارتفعت أسعار املواد الغذائية بنسبة %20 يف الفرتة 

نفسها.722 ويظهر التحليل العام أن أثر حملة تصحيح العاملة الوافدة سلبي عىل املستهلكني للسلع والخدمات 

لون فإنهم تأثروا سلباً، حيث  التي تقدمها العاملة الوافدة، حيث زادت أسعار األجور ونقص التشغيل. أما املشغِّ

ستقلل زيادة أسعار األجور العائد عىل رأس املال وستقلل االستثامر وستدفع بعضهم خارج السوق، وهذا ما يفرس 

لني حتى يف قطاع مثل القطاع الصحي.  الشكاوى التي عرب عنها العديد من املشغِّ

وعىل الرغم من النتائج املذكورة أعاله، يبدو أن وزارة العمل يف طور االستعداد لتجديد الحملة التصحيحية، فقد 

رصح وزير العمل عادل فقيه للصحافة يف نهاية عام 2014 “أن ]الحملة التصحيحية[ ستعود يف األيام القادمة 

بقوة ألنه ليس هناك مربر إلبقاء من يخالف أنظمة هذا الوطن، ويجب أال يقيم عىل أرض هذه البالد إال من 

يحرتم أنظمتها ويعتني بقوانينها، والجهات التي تعمل بشكل نظامي قادرة عىل تلبية احتياجاتها وفق أنظمة وزارة 

العمل، وال نجعل مثل هذه املربرات عن اآلثار السلبية ملعالجة هذه القضية بالسامح ملخالفي األنظمة مبامرسة 

العمل تحت أي ظرف كان”.723 ونرشت صحيفة عكاظ تقريراً عن مخطط وزارة العمل إلطالق الحملة من جديد، 

وتضّمن مقابالت مع بعض العامل الوافدين ومدير ملكتب استقدام، تحّدثوا جميعاً عن إيجابية نتائج الحملة 

التصحيحية األوىل، وشّددوا عىل أهمية االلتزام بقوانني أنظمة العمل واإلقامة.724 إذا كان التأكد من مصداقية 

التقرير ليس أمراً ممكناً، فإن ترصيح وزير العمل واملقابالت املنشورة كلها تشري إىل “رضورة االلتزام بالقوانني” 

للعمل يف اململكة وليس اآلثار اإليجابية عىل االقتصاد بشكل خاص، أو الحديث عن األثر الذي أحدثته الحملة 

720. طبقاً للدورة األوىل من مسح القوى العاملة لعام 2013، نسبة العاملني الحاملني للشهادة الثانوية أو أقل بلغت أكرث من %70، ويف قطاعي التشييد وتجارة الجملة والتجزئة تبلغ %83 و78% 
>http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/doc_download/1534< 2013 ،عىل التوايل. أنظر: “مسح القوى العاملة،” مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات

>http://goo.gl/DPdeqF< 2013 721. عبد الله املانع، “مهلة التصحيح ترفع أجور األيدي العاملة %150 والزيادة تؤرق املستثمرين،” صحيفة املدينة، 14 يونيو
722. “ارتفاع أسعار املواد الغذائية يف السعودية %20 بعد حمالت التفتيش،” أريبيان بزنس، 12 نوفمرب 2013 

>http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2013/nov/12/346511/#.VSuJvfmUdhx<
 >http://www.alriyadh.com/1004129< 2014 723. “وزير العمل: الحملة التصحيحية ملخالفي العمل ستعود بقوة،” صحيفة الرياض، 12 ديسمرب

724. محمد الجارس و متعب العواد و ماجد الفرحان، “بعد نجاح األوىل يف ضبط آالف املخالفات ‘العمل’ تستعد إلطالق النسخة الثانية من الحملة التصحيحية،” صحيفة عكاظ، 4 يناير 2015
 >http://www.okaz.com.sa/new/issues/20150103/Con20150103744617.htm<

http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/manpower/doc_download/1534
http://goo.gl/DPdeqF
http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2013/nov/12/346511/#.VSuJvfmUdhx
http://www.alriyadh.com/1004129
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20150103/Con20150103744617.htm
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األوىل عىل معدل البطالة، خصوصاً مع الوعود التي أطلقها مسؤولو الوزارة قبل الحملة األوىل، يف مؤرش آخر عىل 

الطابع األمني الذي غلب عىل الحملة. ويالحظ أن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عبدالرحمن 

الزامل قد ركز عىل هذا الجانب يف ترصيحه لإلعالم حيث أوضح أن “تطبيق األنظمة واجب عىل كل املستويات 

سواءاً كانت ضد العاملة الوافدة املخالفة أو ضد رجال األعامل واألفراد السعوديني،” واعترب أن الحملة مساندة 

للقطاع الخاص.725

الخاتمة

بعد مرور أكرث من سنة عىل انتهاء الحملة الواسعة التي قامت بها وزارتا العمل والداخلية لتصحيح أوضاع العاملة 

الوافدة، وترحيل أكرث من مليون وافد، ال تظهر األرقام تحسناً يف نسب البطالة، فبقيت تراوح تحت الـ %12 بقليل 

عىل الرغم من الوعود الكثرية التي أطلقها املسؤولون يف وزارة العمل. عىل العكس من ذلك، تسببت الحملة يف 

زيادة يف أسعار السلع واملنتجات وأثّرت بشكل مبارش عىل املواطن السعودي – املستهلك األسايس لهذه السلع 

والخدمات – يف املقام األول. ومل تختلف، من ناحية النتائج االقتصادية املبارشة، الحملة التصحيحية عن سياسات 

السعودة اإلجبارية التي انتهجتها الحكومة منذ التسعينات، األمر الذي يشري إىل عدم احتامل إيجاد حل ملشكلة 

البطالة من دون تقليل االعتامدية عىل النفط كمحرك للنمو االقتصادي. إذن، إن كان الهدف من الحملة إيجاد 

حل للمواطنني السعوديني الذين يجدون صعوبة – عىل الرغم من املستويات التعليمية العالية – يف العثور عىل 

وظائف، يبدو أن الحملة مل تفلح يف ذلك حتى تاريخ كتابة هذه السطور يف أبريل 2015. وليس من املتوقع 

أن يتغري هذا االستنتاج، إذ أن حل هذه املعضلة يوجب خلق فرص جديدة تناسب مستوى املواطنني التعليمي 

عرب سياسة اقتصادية شاملة تعمل عىل إيجاد مرشوعات تسمح باالستفادة من املوارد البرشية للجيل الشاب من 

السعوديني والخصائص االقتصادية للمناطق.726 يبقى أن سياسة تنمية مستدامة يف ظل اقتصاد متني مبني عىل 

املعرفة هي الطريقة الوحيدة لضامن حل مشكلة البطالة، عىل عكس الحمالت األمنية التي تُصور أن العاملة 

الوافدة هي أساس املشكلة وأن ترحيل املخالف منها هو الحل الرسيع ملشكلة متجذرة وطويلة األمد. 

 >http://www.alsharq.net.sa/2015/03/09/1307398< 2015 725. يوسف الكهفي، “الزامل لـ الرشق: حمالت الحكومة لتطبيق أنظمتها مساندة للقطاع الخاص،” صحيفة الرشق، 9 مارس
726. عبد الله بن حسني الخليفة، “الخلل السكاين والسياسات واآلليات الراهنة واملطلوبة ملواجهته: حالة اململكة العربية السعودية،” ورقة مقدمة ملتندى التنمية الرابع و الثالثون يف الكويت، 

>https://goo.gl/0KvIXv< 2013 8-7 فرباير

http://www.alsharq.net.sa/2015/03/09/1307398
https://goo.gl/0KvIXv
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6. خاتمة: الخليج ما بعد “اآلخر”

مع انتصاف عام 2015، بات واضحاً أن املنحنى األمني هو السائد عىل املشهد السيايس يف دول املجلس، سواءاً 

عىل املستوى الداخيل يف التعاطي مع املعارضة املحلية يف كل دولة، أم عىل املستوى اإلقليمي يف العالقات مع دول 

الجوار.  فعىل املستوى املحيل، ال زال الخيار األمني يشكل االسرتاتيجية املتبعة يف اإلمارات والبحرين والسعودية، 

ولوحظ أيضا تصاعد وترية الخيار األمني يف الكويت أيضاً. أما عىل املستوى اإلقليمي، فتفجرت األوضاع عىل كل 

حدود دول املجلس، أكانت يف سوريا أو العراق أو اليمن، ناهيك عن العداء املتبادل مع إيران، مام رسخ أهمية 

الخيار األمني لدى ُصناع القرار. 

وقد غلب الطابع األمني يف الجانب السكاين أيضاً، كام وجدنا يف ملف حملة تصحيح أوضاع العاملة الوافدة يف 

السعودية، حيث اتخذت السلطات خطوة جديدة وحازمة يف التعاطي مع “اآلخر” االقتصادي و السكاين املتمثل 

يف العاملة الوافدة. وللحملة داللة هامة وهي إدراك صناع القرار يف الرياض للمشكلة املتمثلة يف االعتامد املتزايد 

عىل الوافدين يف سوق العمل، ولكن عانت نتائج الحملة عدة مشاكل، فهي مل تتمكن من وضع حد للخلل السكاين 

من جهة، و من جهة أخرى متت “شيطنة” الوافدين إعالميا بداعي انهم ميثلون خطراً أمنياً. ومل يتم إنجاز الهدف 

املعلن للحملة أيضا، أي توفري الوظائف للعاملة املحلية، حيث مل يتم التعاطي مع املسببات البنوية التي تحّفز 

استقدام هذه العاملة إىل السعودية و بقية دول املجلس بأعداد متنامية. 

الحل األمني بطبيعته هو عبارة عن ردة فعل آنية لتطورات خرجت عن السيطرة بشكل أو بآخر، و لذلك فإنه 

عبارة عن منط من أمناط إدارة األزمات crisis management وال يأيت، بطبيعته، بحلول طويلة املدى، خاصة 

بالنسبة ألوجه الخلل املزمنة األربعة التي نركز عليها يف سلسلة إصدارات “الثابت و املتحول.” ففي بعض الحاالت 

نجد بأن الحل األمني ليس خيارا قابال للطرح أصالً، كام هي الحال مع محور امللف املعمق يف القسم االقتصادي 

والذي كشف عدم استدامة النمط االقتصادي الحايل، و الذي يقوم عىل االعتامد عىل عوائد النفط لتغطية النقات 

املحلية املتزايدة يف كل دول املجلس. وال الخيار األمني سيكون هو الحل البعيد املدى يف اليمن العريب الشقيق، 

حيث يبني ملف العالقات الخليجية – اليمنية يف هذا اإلصدار وجود حاجة ماسة لتجاوز حالة الشد والجذب التي 
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سادت العالقة عىل مدى الخمسة العقود املاضية،   والسعي للتوّصل إىل حل جذري يضمن عالقة وطيدة بني 

األطراف املنازعة و التي هي، يف نهاية املطاف، جزء من كيان جغرايف واحد.

وتتطلب املسؤولية اإلقليمية املتنامية عىل دول املجلس إعادة بوصلة هذا النشاط إىل القضية املصريية األم يف 

الوطن العريب و هي فلسطني. فالحظنا عرب امللفني املعمقني يف هذا اإلصدار بأن هناك بوادر قلق للتطبيع عىل 

املستوى الرسمي مع الكيان الصهيوين. والحظنا أيضاً أن التطبيع مع العدو يشمل أشكاالً أخرى كالتعامالت 

التجارية ما بني دول املجلس و الرشكات العاملية الضالعة يف اضطهاد الفلسطينيني. يف املقابل، وجدنا أن النشاط 

املعادي لهذه األشكال من التطبيع ال ينتهج اسرتاتيجية بعيدة املدى وذات أهداف محددة، خاصة اذا ما قورنت 

بحمالت مقاطعة عىل مستوى العامل. يأيت هذا امللف، اذن، كنداء لتنشيط هذه التضامن مع القضية الفلسطينية 

وترتيب الجهود للضغط عىل العدو من خالل حمالت مناهضة التطبيع.

وكام هو الحال دامئاً يف سلسلة “الثابت واملتحول،” فنجدد هنا الدعوة للتطرق إىل أوجه الخلل املزمنة التي 

تواجه دول املجلس و املتمثلة يف الخلل السيايس و االقتصادي و األمني و السكاين، بهدف الوصول إىل مبدأ الدولة 

الحديثة املبنية عىل الدميقراطية والتنمية والوحدة. أما غري ذلك من اسرتاتيجيات، مبا يف ذلك محاولة مواجهة 

األزمات عرب حلول أمنية، فإنها لن تفلح يف إيجاد مخرج من املأزق التنموي التي تعاين منه دول املجلس. بل وحتى 

وأن بدت الحلول األمنية وكأنها قد طبطبت عىل مشكلة ما عىل املدى القصري، فإنها عادًة ما تزيد من تجذرها، ال 

حلها. 

الخالصة هي أن دول املجلس تواجه تحديات جمة وعميقة. تتطلب هذه التحديات نقاشا رصيحا يشارك فيه كل 

من له مصلحة يف إنجاح مرشوع الدولة الحديثة، أي املواطنون جميعا دون استثناء. يف هذا السياق، متثل جهود 

مركز الخليج لسياسات التنمية، مبا فيها هذا اإلصدار، محاولة لوضع املادة العملية ما بني أيدي أهل املنطقة، 

باعتبارهم املعنيني بنهاية األمر مبستقبل الخليج، حيث تربطهم وحدة األرض واملصري، عىل أمل املساهمة يف فتح 

الحوار حول سبل الوصول إىل دولة ليست قوية بأجهزتها األمنية وبطشها، بل قوية بسواعد أهلها وتكاتفهم. 




