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اسراء المفتاح

 طالبة دكتوراه في دراسات التعليم في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا. حاصلة على درجة 
الماجستير من جامعة كولومبيا في علم االجتماع والتعليم، وقد أنهت دراسة البكالوريوس في الجامعة 

األمريكية في بيروت في تخصص علم النفس. من اهتمامتها البحثية تدويل سياسات التعليم العالي 
وعالقتها بتنقل األكاديميين واالنتاج المعرفي. عملت كمحرر عام لإلصدار. باإلمكان التواصل معها عن 

ealmuftah@gmail.com :طريق البريد اإللكتروني

خليل يعقوب بوهزاع

كاتب وصحفي غير متفرغ مهتم بمعايير العمل الدولية، اإلتجار بالبشر والعبودية الحديثة. حاصل 
على درجة الماجستير في القانون من جامعة ليفربول جون مورس. له عدد من البحوث وأوراق العمل 

والمقاالت في قضايا العمل والعمال. تنقل في العمل بين القطاعين العام والخاص، كما عمل محرراً 
للشؤون العمالية في صحيفة )الوقت( البحرينية ومراسالً لعدد من الصحف الخليجية والعربية. عمل 

@khalil_bohazza كمحرر عام لهذا األصدار. باإلمكان التواصل معه في تويتر على

عمر هشام الشهابي

مدير مركز الخليج لسياسات التنمية، ومحاضر في جامعة الخليج بالكويت. حصل على الدكتوراه في 
االقتصاد من جامعة اكسفورد، وعمل في البنك وصندوق النقد الدوليين، وشركة مكنزي االستشارية، 

ومحاضراً في University College Oxford. عمل كمحرر عام لهذا اإلصدار. باالمكان التواصل 
@omaralshehabi معه في تويتر على

آمنة المري

طالبة ماجستير في برنامج القانون العام بجامعة قطر، حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون 
والشؤون الدولية، عضوة في مجموعة شباب قطر ضد التطبيع، مهتمة بدراسة القانون الدستوري، 

amna.jaber93@gmail.com :باإلمكان التواصل معها عبر البريد اإللكتروني

بدر مبارك النعيمي

كاتب مهتم بالحركات السياسية في الخليج، وحاصل على بكالوريوس في اللغة االنجليزية وآدابها من 
bader.noaimi77@gmail.com :جامعة البحرين. باإلمكان التواصل معه عبر البريد اإللكتروني

فريق العمل
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مراد الحايكي

عضو هيئة مركزية سابق في جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد المنحلة، وناشط في الشأن السياسي 
في مملكة البحرين.

مريم الهاجري

 باحثة وطالبة ماجستير علوم سياسية وعالقات دولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وكاتبة مشاركة 
مع مجلة عمران للعلوم االجتماعية الصادرة عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. رئيسة 
لجنة األبحاث والتوعية بمجموعة شباب قطر ضد التطبيع. مهتمة بعلم االجتماع السياسي، والفلسفة 

السياسية. باإلمكان التواصل معها عن طريق البريد اإللكتروني mariiamalhajri@gmail.com  أو 
mariama1hajri@ عن طريق حسابها على تويتر

منى عباس فضل

حاصلة على شهادة الدكتوراه في التربية من الجامعة اليسوعية ببيروت. ناشطة في جمعية نهضة فتاة 
البحرين منذ عام 1976، وناشطة في ساحة الحركة النسائية البحرينية والسياسية والثقافية من خالل 

مساهمتها في الكتابة والصحافة.

نعيمة هادي الراشدي

طالبة ماجستير في دراسات الخليج بجامعة قطر، وحاصلة على بكالوريوس شؤون دولية/ أمن 
ودبلوماسية من جامعة فطر أيضاً. تتركز اهتماماتي البحثية في شؤون الخليج السياسية، ايضاً في تمثيل 

وحقوق المرأة بقطر. باإلمكان التواصل معها على حسابها من خالل البريد االلكتروني:
@NBH88__ :أو عبر تويتر n_alrashdi@icould.com 

نورة الدعيجي

طالبة دكتوراه في قسم التاريخ في جامعة هارفارد. حاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم السياسة 
وأخرى في الفلسفة من جامعة كاليفورنيا في إيرفاين. كما حصلت على الماجستير في الدراسات الشرق 

@Ana3rabeya  :.أوسطية من جامعة جورج واشنطن



 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

7

هاجر السعدي

مساعد باحث في دار العربية للبحوث، حاصلة على الماجستير في علم اجتماع المعرفة، تتركز 
اهتماماتها البحثية في التحوالت والحركات االجتماعية وعلم اجتماع السياسي واالقتصادي والنسوية 

hajirwork@outlook.com  : وباإلمكان التواصل معها عبر البريد اإللكتروني.

هتون الفاسي

هتون أجواد الفاسي، أستاذة مشاركة في تاريخ المرأة حاصلة على الدكتوراه من جامعة مانشستر 
ببريطانيا عام 2000 وكاتبة رأي تكتب حالياً في جريدة الرياض، عملت سابقاً في جامعتي الملك سعود 

وقطر، ولها العديد من الكتب واألبحاث العلمية في تاريخ المرأة وتاريخ الجزيرة العربية القديم وقضايا 
hatoonalfassi@ المرأة المعاصرة وحقوقها الشرعية. باإلمكان التواصل معها في تويتر على

هناء بوحجي 
كاتبة وصحافية، حاصلة على الماجستير في علم االقتصاد من جامعة والية كولورادو، شاركت في 
التأسيس والعمل في عدد من الصحف المحلية واإلقليمية، مهتمة بحقوق العمالة المهاجرة ولها عدد 

من التحقيقات الصحافية االستقصائية في هذا المجال. باإلمكان التواصل معها من خالل المدونة: 
hanabuhijji.com

فاطمة عبداهلل حنا

طالبة ماجستير في تصميم االتصال في جامعة ويست منستر في بريطانيا. حاصلة على بكالوريوس في 
االتصال المرئي من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. خبرة في التصميم الجرافيكي، عملت على تصميم 

@fatemaayh :اإلصدار. باإلمكان التواصل معها و متابعة تصاميمها عبرصفحتها في االنستجرام

هبة يوسف القاعوري

قائدة فريق قسم تطبيقات الحاسوب في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حاصلة على بكالوريوس 
في نظم المعلومات والحوسبة من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت عام 2007. عملت كمخرجة 

kaoeri.h@gust.edu.kw :الكترونية لإلصدار. باإلمكان التواصل معها عبر البريد التالي

حمد أحمد الريّس

باحث في الفلسفة والفكر االجتماعي والسياسي. حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
ستوني بروك بنيويورك. عمل على اإلصدار كمدقق لغوي. باإلمكان التواصل معه عبر 

hamad.mohamed@stonybrook.edu :اإليميل
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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 
أوجه الخلل املزمنة يف دول املجلس التعاون، واملتمثلة يف الخلل السكاين والخلل 

االقتصادي والخلل السيايس والخلل األمني، بهدف املساهمة يف تحقيق تطلعات شعوب 
املنطقة املتمثلة يف الدميقراطية والوحدة والتنمية. يكمن موقع املركز يف جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا يف الكويت، وبإمكانكم التعرف عىل املزيد حول املركز عرب موقعه: 

www.gulfpolicies.com
twitter: @gulfpolicies

مجلس األمناء
علي فهد الزميع 

وزير كويتي سابق في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 
وقبلها في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية. حاصل على 

شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة اكستر.  رئيس 
مجلس أمناء مركز الخليج لسياسات التنمية.

 علي خليفة الكواري 

باحث من قطر في شؤون االقتصاد والديمقراطية، وله العديد 
من المؤلفات والدراسات فيها. حاصل على الدكتوراه في 

االقتصاد من جامعة درهام. آخر أعماله هي تحرير وتنسيق  
كتاب »الشعب يريد اإلصالح في قطر... ايضا« و»السياسات 

العامة والحاجة لإلصالح في دول مجلس التعاون«.

جاسم السعدون 

باحث اقتصادي و مؤسس مجموعة الشال في الكويت.

فهد علي الزميع 

ااستاذ مساعد في القانون  ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية 
والمالية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت. حاصل 
على الدكتوراه في القانون من جامعة سواس ، وعمل كمحاضر 
في القانون في جامعة وستمنستر وجامعة الكويت. حاصل على 

اإلجازة القانونية في الكويت وعمل سابقا في مكتب كلفورد 
شانس للمحاماة.

عمر هشام الشهابي 

يعمل مديراً عاماً لمركز الخليج لسياسات التّنمية، وُمحاضراً 
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت.
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1. مقدمة
بينام ينشغل املعنيون بالشأن التنموي مبناقشة السياسات واآلليات ومتابعة املؤرشات املتفاوتة، تغيب األسئلة 

الجوهرية حول غايات التنمية املرتجاة. والسؤال بسيط يف ظاهره: ملن هذه »التنمية«؟ فخطاب التنمية، برغم 

وضوح الغايات الذي يجاهر به، مثقل باالنحيازات واملسلامت التي نادراً ما تتم مساءلتها. إحدى هذه املسلامت 

افرتاض أن التنمية، كام تظهر يف املؤرشات االقتصادية أو املشاريع الكربى، هي تنمية »للجميع« دون الحاجة 

للنظر إىل الالمساواة أو تضارب املصالح املحتمل، ومبعنى آخر: دون التساؤل لصالح من تصب هذه الحزمة من 

السياسات أو تلك؟

يف هذا اإلصدار السادس من سلسلة الخليج بني الثابت واملتحول نعيد طرح سؤال »لِمن؟« يف حديث التنمية 

وذلك بالنظر إىل هوامش هذه التنمية يف الخليج، أي بالرتكيز عىل قضايا الفئات االجتامعية التي عادة ما تهمشها 

البنية السياسية واالقتصادية واالجتامعية املهيمنة. وبالتحديد فقد اخرتنا يف هذا اإلصدار الرتكيز عىل فئتني عادة 

ما تكونان يف »الهامش«: املرأة والعاملة الوافدة. وعليه، يتناول نخبة من باحثات وباحثي الخليج أوجه الخلل 

املزمنة التي جرت العادة عىل أن تكون محور هذا اإلصدار1، والقوانني واملؤسسات التي تتصل بسياسات التنمية، 

من منظور هاتني الفئتني االجتامعيتني يف دول مجلس التعاون. هذا باإلضافة إىل إبراز الحراك السيايس واالجتامعي 

الذي تتصدره هاتني الفئتني، بحيث يصبح الهامش هو املركز يف هذا العمل. 

وباإلضافة إىل الهامش كموضوعه الرئيس، يقدم الكتاب، أسوة باإلصدارات السابقة من سلسلة الثابت واملتحول، 

استعراضاً تحليلياً ألهم التغريات يف دول الخليج العريب خالل عام 2017. ومع استمرار هيمنة السلطة املطلقة 

كثابت يف املشهد السيايس الداخيل، شهد العام 2017 متغرياً غري مسبوق يف العالقات بني دول الخليج العريب، 

فكان تفجر األزمة بني قطر من جهة وبني السعودية واإلمارات والبحرين باإلضافة إىل مرص من جهة أخرى هو 

الحدث األبرز الذي مل يخلف أثراً عميقاً يف التحالفات والعالقات الخارجية للدول فحسب، بل ألقى بظالله عىل 

التطورات الداخلية يف كل من هذه الدول. ولذلك، فإن أزمة الخليج وتداعيتها تتصدر قسم املستجدات السياسية 

يف هذا العمل. 

إن هذا اإلصدار هو محاولة لتقديم إسهام فكري ملتزم باملنهجية البحثية، يسعى لفهم القضايا املزمنة التي تواجه 

دول الخليج العريب، واملتمثلة يف الخلل السيايس، والخلل االقتصادي، والخلل السكاين، والخلل األمني. إّن ِحرَْصنا 

عىل تقديم قراءة منهجية لواقعنا ال يدعي الحياد التام، إمنا يأمل أن يفتح الباب لرؤى متنوعة يجمع بينها التطلع 

1  نعرف أوجه الخلل المزمنة في دول مجلس التعاون في الخلل السياسي، والخلل االقتصادي، والخلل السكاني، والخلل األمني. للمزيد انظر:
عمر الشهابي )محرر(، الخليج بين الثابت والمتحول )بيروت: منتدى المعارف ومركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(.
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ملستقبل أفضل ألبناء الخليج عىل قاعدة الوحدة والدميقراطية والتنمية. وإن ما يقدمه هذا اإلصدار هو جهد جامعي 

استند عىل باحثني ومتخصصني من دول الخليج، وهو ما دأبت عليه هذه السلسلة من اإلصدارات انطالقاً من مبدأ 

»أهل مّكة أدرى بشعابها«، وأّن أهل املنطقة هم املعنيّون - يف نهاية املطاف – بتبعات ما يحصل لها، حيث تجمعهم 

وحدة األرض واملصري. وال يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من ساهم يف هذا الجهد، خصوصاً يف ظل الوضع السيايس 

الحايل الذي بدأت تضيق فيه مساحة الكلمة بوترية متزايدة، تَُحّمل كل من يكتب بشكل مستقل مخاطر متصاعدة، 

حيث آثر البعض أن يساهم يف هذا اإلصدار إمياناً بأهمية العمل من دون ابراز اسمهم. ونأمل أن يكون لهذا الجهد 

قيمة مضافة ملكتبة الدراسات املعنية بواقعنا يف الخليج، وأن يجد فيه القارئ الكريم الفائدة املرجوة. 

املحررون

إرساء املفتاح

خليل بوهزاع

عمر الشهايب



12

1

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

 2. المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون
مقدمة: المستجدات السياسية في خضم ازمة الخليج  2.1  

2.2  المستجدات السياسية في مملكة البحرين  
2.3      المستجدات السياسية في دولة الكويت  

لمستجدات السياسية في المملكة العربية السعودية   2.4  
المستجدات السياسية في دولة قطر  2.5  

المستجدات السياسية في دولة اإلمارات  2.6  
2.7  المستجدات السياسية في سلطنة عمان  

 



13

2

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

2. المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون

2.1 مقدمة: المستجدات السياسية في خضم أزمة الخليج
من نافل القول أن أزمة الخليج التي اندلعت بني السعودية واإلمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، 

كانت الحدث األول عىل ساحة املستجدات السياسية يف املنطقة يف عام 2017. وقد تعدت تداعياتها حدود دول 

الخليج لتشمل عدداً من الدول العربية حتى وصلت إىل أروقة الحكم يف واشنطن. وباإلضافة إىل انعكاسات قطع 

الخطوط الجوية والبحرية والربية بني هذه الدول وارتداداتها عىل حركة تنقل الناس والبضائع، فقد تفجرت األزمة 

منذ بداياتها أساساً من خالل الرسديات والخطابات املقدمة من كل جانب، فلم يكد مير يوم ال متتلئ فيه الصحف 

واملحطات اإلذاعية والتلفزيونية واملجالت يف كل دولة بوابل من االتهامات املوجهة للجانب اآلخر، حتى وصل األمر 

إىل السب والتعدي عىل األشخاص واألعراض بشكل غري مسبوق. أما مجلس التعاون كمؤسسة، وفيام عدى انعقاد 

قمته يف الكويت والتي مل تستمر أكرث من بضع دقائق، فقد اختفى كلياً عن الساحة، ومل يتبق من »التعاون« فيه 

يشء سوى اسمه الذي مل يعد يعكس من الواقع إال النزر اليسري.

ووصلت حدة الخالف حتى إىل تسمية األزمة، ففيام رأت السعودية واإلمارات والبحرين أن خطواتها تعترب 

مقاطعة، أرصت قطر بأن ما يحصل لها ميثل حصاراً. ويظل السؤال مفتوحاً حول حجم األثر االقتصادي والسيايس 

واالجتامعي الذي ستخلفه األزمة ومداها الزمني. وبحكم الحيثيات املعقدة لألزمة والروايات املتضاربة حولها، فقد 

آثرنا كمحرري اإلصدار ترك املساحة للمساهمني يف تناول األزمة حسب رؤيتهم، والتي قد ال تعكس بالرضورة اآلراء 

التي يتبناها فريق التحرير أو املركز. األمر الذي ننظر إليه كتنوع مهم يف وجهات النظر طاملا التزم الكاتب بتحري 

الدقة يف الحقائق وباألمانة يف نقل وجهات النظر املختلفة.

عىل صعيد املستجدات السياسية املحلية، ما من شك يف تشكيل السعودية ملحور األحداث، بوصفها مركز الثقل 

الرئيس يف الخليج، والتي جاءت التغريات فيها لتفاجئ الجميع وتتصدر العناوين عىل املستوى العاملي. فمن 

السامح للمرأة بالقيادة، مروراً بالقبض عىل أعضاء من الصف األول من العائلة الحاكمة وكبار التجار ورجال الدين 

والشخصيات السياسية واالجتامعية البارزة، وصوالً إىل التغيريات الهيكلية يف مؤسسة الحكم, وكان عام 2017 

حافالً باألحداث التي بعرثت حسابات أغلب متابعي الشؤون الراهنة وأصحاب الشأن، وتكاثرت معها التحاليل 

واإلشاعات واألقاويل، حتى بات من الصعب معرفة ما ميكن تصديقه أو نفيه. وقد يكون الثابت الجامع عىل 
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مستوى كل دول مجلس التعاون هو تواصل الخلل السيايس املتمثل يف انعدام املشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار، بل 

باإلمكان القول أن مترتساً ما يف الحكم املطلق قد هيمن عىل أحداث عام 2017، فزادت االعتقاالت واملحاكامت 

وسحب الجنسيات، والتي أصبحت اسرتاتيجيات تستعملها كل دول الخليج، مبا فيها بعض الدول التي كانت يف 

منأى نسبي عنها سابقاً كالكويت. يف املقابل، فقد كان عام 2017 عاماً قاسياً عىل الحركات السياسية واالجتامعية 

يف دول مجلس التعاون، حيث تأثر نشاطها جراء التعاطي األمني املتزايد من قبل الحكومات يف دول املجلس، أكان 

ذلك يف البحرين عرب حل وتصفية عدد من الجمعيات السياسية والصحف، أم يف السعودية مع حملة االعتقاالت، 

أو يف الكويت مع سحب الجنسيات ومحاكمة قضية اقتحام مجلس األمة. 

اقتصادياً، زادت التوجهات نحو سياسات التقشف ملواجهة أزمة العجز يف املوازنات العامة. فتم تطبيق رضيبة 

القيمة املضافة يف كل من السعودية واإلمارات مع توقع أن تتبعها كل دول الخليج األخرى، بينام انفردت عامن يف 

تطبيق رضيبة الدخل عىل كل الرشكات، يف سابقة ستكون محط أنظار بقية الدول. واستمرت أغلب دول الخليج 

يف رفع الدعم عن الطاقة والوقود وغريها من سياسات خفض اإلنفاق، إذ ظلت أسعار النفط تتداول حول الستني 

دوالر للربميل، عىل الرغم من ارتفاعها نسبياً مع دخول عام 2018. ويبقى السؤال املصريي هو مدى تأثري هذا 

التقشف االقتصادي عىل الجانب السيايس، خصوصاً يف ظل غياب أي بوادر أو إرادة إلصالح سيايس جدي. وقد 

يكون يف حال البحرين وعامن مؤرش لبقية دول املجلس، خصوصاً وأنهام األكرث تأثراً مالياً وسياسياً يف هذه الفرتة، 

كام بينت االعتصامات املتزايدة يف عام 2017 حول أزمة البطالة يف السلطنة.

وفيام يخص املستجدات املتعلقة بفئات »الهامش«، فقد شهدت دول الخليج عدة تغريات المست أحوالهم مبارشة. 

فسنت البحرين قانوناً جديداً لألحوال الشخصية، كام رفعت السعودية الحظر عن قيادة املرأة وقلصت صالحيات 

والية الرجل يف بعض الجوانب. أما عىل مستوى العاملة الوافدة، فقد طرحت اإلمارات قانوناً جديداً للعاملة 

املنزلية، وقامت دولة قطر بإجراء بعض التغيريات يف نظام الكفالة. إال أن هذه اإلصالحات ظلت خجولة وبطيئة 

يف املجمل، يف الوقت التي تستمر فيه الكثري من مظاهر التمييز ضد هذه الفئات، كحرمان املرأة من منح الجنسية 

ألبنائها أو التمثيل الشكيل املحدود لها يف املناصب واملجالس الترشيعية. أضف إىل ذلك استمرار وتفاقم اإلشكاليات 

خارج اإلطار الترشيعي، كصعود الخطاب الشعبوي العنرصي ضد العاملة الوافدة، والذي برز بشكل واضح يف بعض 

الجهات يف الكويت والسعودية عىل سبيل املثال. وقد يكون أفضل شاهد عىل تعرث اإلصالح يف قضايا »الهامش« 

هو وضع »البدون« يف الكثري من دول املجلس، وهي قضية متس حياة مئات اآلالف من أهايل املنطقة، إذ حاولت 
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اإلمارات التطرق إىل املسألة عرب »رشاء« جنسيات من جزء القمر، وواصلت الكويت يف تشكيل لجان لبحث 

املوضوع، فيام بقيت حقوق الجنسية الكاملة والدمج يف الوطن الغائب األكرب. وبذلك يبقى الطريق طويالً يف 

سبيل إصالح القوانني واملؤسسات والخطاب العام فيام يتعلق بأوجه الخلل املزمنة يف دول املجلس التي تؤثر عىل 

الجمع والهامش معاً، وإن كانت تبعاتها أكرث حدة ورضراً عىل الفئة الثانية.
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2.2 المستجدات السياسية في مملكة البحرين
بدر النعيمي

مقدمة
رغم تنوع واختالف األحداث يف الساحة السياسية ململكة البحرين عام 2017، إال أنها تجتمع يف سياق موحد 

يرتبط بتداعيات األحداث واملتغريات التي بدأت تطفو عىل السطح منذ االنتخابات النيابية والبلدية يف 2014. 

وقد متيّزت املستجدات املحلية إجامالً بتصاعد الحملة األمنية والقضائية ضد املعارضة، والتي نجحت يف الحد من 

حراك املعارضة املتواصل منذ عام 2011، يف مقابل ازدياد تدريجي يف خطوات التقشف املتمثلة يف تقليص اإلنفاق 

وزيادة الرضائب، والتي مل تنجح يف السيطرة عىل عجز امليزانية وتفاقم الدين العام، لتتغري مالمح األزمة السياسية 

املندلعة منذ فرباير 2011. أما عىل الساحة الخارجية، فقد دخلت البحرين مرحلة جديدة يف طبيعة عالقتها مع 

دول الخليج األخرى، خصوصاً يف ظل األزمة الخليجية بني كل من اإلمارات والبحرين والسعودية من جهة، وقطر 

من جهة أخرى، باإلضافة إىل بروز تغريات يف العالقة مع الواليات املتحدة والكيان الصهيوين.

انفجار أزمة أمنية وحقوقية جديدة
ما زالت إسقطات األحداث التي مرت بها البحرين يف العام 2011 بالتزامن مع أحداث الربيع العريب حارضة عىل 

املشهد السيايس والحقوقي. ورغم تراجع الحراك السيايس واالحتجاجي خالل العام 2017، إال أن هذا السياق قد 

شهد منعطفات هامة. فمع صبيحة اليوم األول من العام 2017 أعلنت وزارة الداخلية يف بيان رسمي عن هجوم 

»إرهايب« استهدف سجن جو املركزي2 ، نتج عنه مقتل أحد الحراس وهروب مجموعة مكونة من 10 سجناء 

)سبعة منهم محكومون بالسجن املؤبد( 3. وكان أحد أبرز الهاربني هو رضا الغرسة، الذي سبق وأن متكن من 

الهروب من السجن ثالث مرات سابقة، وكان يقيض عقوبة مدتها 150 عاماً نتيجة أحكام يف قضايا مختلفة4، لينتج 

عن ذلك إجراءات أمنية مشددة سعياً للعثور عليهم وازدحامات مرورية خنقت الشوارع الرئيسية، حتى أن وزارة 

الرتبية والتعليم اضطرت لتعطيل مواعيد االمتحانات املدرسية5. 

2  وزارة الداخلية، »هجوم ارهابي على مركز االصالح والتأهيل في )جو( يسفر عن استشهاد شرطي وهروب عشرة محكومين في قضايا ارهابية ومعالي وزير 
.> http://www.policemc.gov.bh/news/ministry/59021 < 2017 الداخلية يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في مالبسات الواقعة«، وزارة الداخلية، 1 يناير

3  سيد عبدالقادر، »مجموعة إرهابية تهاجم سجن جو استشهاد شرطي وإصابة آخر وهروب 10 محكومين في قضايا إرهابية«، أخبار الخليج، 2 
 .> http://www.akhbar-alkhaleej.com/14164/article/55972.html < ،2017يناير

.> https://goo.gl/gxhSnr < ،2014 4  »إحالة الغسرة و 11 متهماً في قضية الهروب من سجن جو للمحكمة”، صحيفة األيام، 16 مايو
5  »التربية: أخطرنا المدارس مسبقاً بتعديل جدول االمتحانات،« صحيفة األيام، 3 يناير 2017،

.>http://www.alayam.com/alayam/local/623367/News.html<
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وعىل الرغم من تكرار حاالت الهروب منذ فرباير 2011، إال أن هذه العملية بالذات قد أثارت عالمات استفهام 

حول كيفية هروب مجموعة بهذا العدد من سجن يقبع يف منطقة نائية عن املراكز السكنية الرئيسية ومحصن 

أمنياً بصورة ُمحكمة. وكشف وزير الداخلية يف اجتامع طارئ مع أعضاء مجلس النواب أن الهاربني قد قاموا برشوة 

بعض الحراس، ولكنه أكد أن »موضوع الرشاوي ليس يف السجون فقط بل يف كل مكان بالعامل«6. وعلل رئيس األمن 

العام أن سجون البحرين ال تشدد فيها الحراسة ملراعاتها معايري حقوق اإلنسان، موضحاً أنه »ال توجد دولة محصنة 

من الهروب من السجن«7. وقد تم تشكيل لجنة تحقيق أُحيل عىل إثرها عدد من مسؤويل السجن للنيابة املختصة 

مبحاكم وزارة الداخلية8، دون اإلشارة إىل هوياتهم أو مناصبهم، ومل يتم اإلعالن عن نتائج هذه الخطوات حتى 

موعد كتابة هذه السطور.

وبعد شهر تقريباً وبالتحديد يف فجر 9 فرباير 2017، أعلنت وزارة الداخلية يف بيان لها عن العثور عىل السجناء العرشة 

الهاربني عىل منت قارب متجه نحو إيران9، ليتم إحباط عملية الهروب. وأسفرت عملية الوزارة عن مقتل ثالثة أفراد بينهم 

رضا الغرسة واثنني آخرين أثناء تبادل إطالق نار، كام اعتقل سبعة أفراد آخرين بينهم بعض الهاربني ومعاونيهم10. 

أما الحدث البارز اآلخر يف يناير 2017 فقد كان تنفيذ الحكم النهايئ باإلعدام بحق ثالثة محكومني متهمني بقتل 

ضابط إمارايت ورشطيني األول باكستاين واآلخر ميني11 )أثناء احتجاج حدث يف 2014(، وذلك بعد سيادة حالة 

من التوجس وال سيام مع توارد األخبار عىل وسائل التواصل االجتامعي ومطالبة عدد من منظامت مجتمع مدين 

وجمعيات سياسية بوقف تنفيذ الحكم12، وما لبث أن تم التنفيذ لتندلع مبارشة احتجاجات واسعة رافقها احتقان 

بني مؤيدي حكم اإلعدام ومعارضيه يف الفضاء اإللكرتوين، ليكون الحدث رشارة إلعادة إشعال ما يعرف محلياً بـ 

»الحراك الثوري« من جديد )لتمييزه عن تحركات الجمعيات السياسية املعارضة( حيث أصبحت االحتجاجات 

اليومية واألسبوعية منترشة يف عدة مناطق. 

وجدير بالذكر أن تنفيذ حكم اإلعدام يُعد أول تنفيذ لحكم يف ظل ظروف سياسية لعدة عقود، إذ نادراً ما تنفذ 

البحرين أحكام اإلعدام بحق املتهمني يف قضايا عىل خلفيات سياسية. وقد صدر خالل عامي 2016 و2017 

أكرث من 18 حكامً باإلعدام أغلبها مرتبطة بأحداث فرباير 2011، عالوًة عىل أحكام اإلعدام الصادرة من املحاكم 

6  »وزير الداخلية: اإلهمال والتواطؤ أهم أسباب الهروب وأوامر فتح النار مع اإلرهابيين والهاربين من السجن ال لبس فيها،« صحيفة الوسط، 8 يناير 
.> https://goo.gl/iznDDA < ،2017

7  أماني المسقطي، »الداخلية: مقتل رضا الغسرة ومحمود يوسف ومصطفى يوسف خالل العملية األمنية المشتركة اليوم«، صحيفة الوسط، 9 فبراير 
.> https://goo.gl/gfNLYP < ،2017

8  المصدر السابق.
.> https://goo.gl/UUpurV < ،2017 9  »السلطات البحرينية تحبط عملية هروب سجناء عبر قارب إلى إيران،« وكالة فرانس 24، 24 فبراير

10  المسقطي، مصدر سابق
.> https://goo.gl/dwnCzF < ،2017 11  »إعدام مشيمع والسميع والسنكيس رمياً بالرصاص،« صحيفة الوسط، 16 يناير

.>https://goo.gl/ZyiccN< ،2017 12  »جمعيات حقوقية وسياسية تصدر مناشدات لوقف أحكام اإلعدام إثر انتشار أنباء بقرب تنفيذها،« صحيفة الوسط، 14 يناير
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العسكرية ضد 6 أشخاص، فيام مل يُنفذ من تلك األحكام سوي أربعة، ثالثة منها مرتبطة بالحادث املذكور وآخر 

بحق مقيم أجنبي متهم بجرمية قتل13.

تشريعات واستدعاءات تقوض النشاط السياسي والحقوقي
أما عىل صعيد الترشيعات الجديدة ذات العالقة بالشأن الحقوقي، وافق مجلس النواب عىل التعديل الدستوري 

للامدة 105/ب املتعلقة باختصاصات القضاء العسكري، ليكون تنظيمها عرب القانون الخاص بدالً من اقتصاره عىل 

الجرائم التي يرتكبها منتسبي قوة دفاع البحرين14، ودون تحديد صفة مرتكبها أكان عسكرياً أم مدنياً، بهدف 

محاربة اإلرهاب وحامية أمن الدولة حسب ما أشارت إليه املذكرة التفسريية للتعديل15. وبدت مثار التعديل األوىل 

يف ديسمرب 2017 حني أصدرت املحكمة العسكرية الكربى حكامً باإلعدام مع إسقاط الجنسية ضد جندي وخمسة 

مدنيني، والسجن 7 سنوات مع إسقاط الجنسية بحق سبعة آخرين، كام برأت خمسة آخرين من تهمة الرشوع يف 

اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين املشري الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة وتأسيس خلية إرهابية16. 

وعىل الرغم من توصيات اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق، التي دعت القتصار مهام جهاز األمن الوطني عىل 

»جمع املعلومات االستخبارية فقط وعدم تدخله يف إنفاذ القانون أو التوقيف«17، أصدر امللك كذلك مرسوماً مطلع العام 

 .18
2017 أعاد فيه صالحيات الضبط القضايئ واالعتقال للجهاز فيام يخص الجرائم اإلرهابية بعد أن جرى سحبها يف 2011 

ومن جانب آخر، وافق مجلس النواب عىل مرسوم بقانون يغلظ عقوبة متويل اإلرهاب بحيث تصل إىل املؤبد 

والغرامة 500 ألف دينار بغاية »سد فراغ ترشيعي«، رغم أن القانون السابق كان ينص عىل عقوبة ال تقل عن 

السجن خمس سنوات وغرامة ال تقل عن 100 ألف دينار19. كام أقر مجلسا النواب والشورى20 مرسوم مليك 

صادر يف العام 2015 بوقف الحقوق واملزايا التقاعدية عن املسقطة جنسياتهم21. وبلغ عدد املسقطة عنهم 

13  »النيابة: الحكم بإعدام آسيوي قتل آخر والسجن 15 سنة مع االبعاد لشريكه في الجريمة،« صحيفة األيام، 23 مارس 2017، 
.>https://goo.gl/XSz1Ww<

.> https://goo.gl/8f9AKn < ،2017 14  »مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية،« أخبار الخليج، 22 فبراير
15  حسن الستري، »وزير العدل: تعديل القضاء العسكري لحماية المجتمع من اإلرهاب،« جريدة الوطن، 10 ابريل 2017، 

.>https://goo.gl/U6hJTR<
16  »المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين تصدر حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام وارتكاب 

.> https://www.bna.bh/portal/news/817991 < ،2017 عدد من الجرائم اإلرهابية األخرى،« وكالة أنباء البحرين، 25 ديسمبر
17  تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ص 537، الفقرة 1718.

18  مرسوم رقم )1( لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )14( لسنة 2002 بإنشاء جهاز األمن الوطني، الجريدة الرسمية رقم 3295، 5 يناير 2017.
19  حوراء عبدهللا، »النواب يشدد عقوبة تمويل اإلرهاب،« صحيفة األيام، 6 ديسمبر2017، 

.>http://www.alayam.com/alayam/Parliament/696002/News.html<
20  أحمد عبدالحميد ،«الشورى يقر وقف المزايا التقاعدية عن المسقطة جنسيتهم والمسحوبة،« أخبار الخليج، 10 يوليو2017، 

>http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1080407 <
21  مرسوم بقانون رقم )36( لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس 

بجنسية دولة أجنبية دون إذن.
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الجنسية خالل العام 2017: 156 شخص وبدايات عام 2018: 72 شخص من مجموع 578 شخص أسقطت 

جنسيته منذ العام 2012 22، إىل جانب ترحيل 11 من املسقطة جنسياتهم خارج البالد خالل العامني -2017 

 .23 2018

وعىل صعيد آخر استدعي أكرث من 40 ناشط حقوقي وسيايس للتحقيق يف جهاز األمن الوطني خالل شهري 

مايو ويونيو ومنع أغلبهم من السفر قبيل بدء دورة مجلس حقوق اإلنسان يف جنيف بشهر مايو 2017، وادعى 

بعضهم التعرض النتهاكات مهينة من قبل منتسبي الجهاز وصلت بعضها إىل حد التعذيب الجسدي والنفيس 

وتهديدهم باالعتداء عىل عائالتهم24. وذكر بعضهم أنه متت محاولة إقناعهم بالعمل لصالح الجهاز كمقدم 

معلومات مقابل مكافأة مالية وإجبار غريهم عىل ترك العمل الحقوقي والسيايس بتوقيع تعهد وإعالن توقفهم 

رسمياً عىل مواقع التواصل االجتامعي25. وبقي أغلب النشطاء الذين جرى استدعاءهم قيد التحقيق ليومني كحد 

أقىص، ماعدا ثالثة منهم: محمد خليل وابتسام الصائغ 26 وريض القطري الذين متت إعادة اعتقالهم الحقاً وبقوا 

قيد االعتقال ألكرث من خمسة أشهر27. 

اشتباكات أمنية 
تواصلت تطورات األزمة األمنية يف منطقة الدراز مبهاجمة عنارص مجهولة الهوية للمتظاهرين مبوقع االعتصام 

الذي استمر لسنة أمام منزل الشيخ عيىس قاسم28، الذي يُعد أعىل مرجعية دينية للطائفة الشيعية يف البالد، ونتج 

عنها إصابة املتظاهر مصطفى الحمدان )17 عاماً( برصاصة يف الرأس أدخلته العناية القصوى29 ليفارق الحياة يف 

املستشفى بعد شهرين من إصابته30. وقد انترشت مقاطع لعنارص بلباس مدين مزودين مبعدات عسكرية وأسلحة 

حية31 وسط سكوت وتكتم الجهات الرسمية عن تفاصيل الحدث32. 

.> http://anabahraini.org < ،22  »منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان،« أنا بحريني
23  مراسلة خاصة، »استفسار عن بعض األحكام القضائية،« منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 6 ابريل 2018.

24  »البحرين: نشطاء حقوق اإلنسان في مرمى االستهداف بعد كشف تعرضهم للتعذيب في فترات سابقة،« المنظمة األوروبية - البحرينية لحقوق 
.> http://ebohr.org/ar/?p=4584 < ،2017 اإلنسان، 4 يوليو

25  »نشطاء حقوقيون ومدونين يتعرضون للتعذيب ويجبرون على االستقالة وتجميد نشاطهم،« منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 30 مايو 
.> http://arabic.salam-dhr.org/?p=1770 < ،2017

26  نفس المصدر السابق.
.>https://goo.gl/YCgNTy< ،2017 27  »ملفهم لم يغلق بعد... درويش للميادين نت: إطالق سراح 3 نشطاء في البحرين،« الميادين نت، 22 اكتوبر
28  » قوى التيار الوطني الديمقراطي تدعو إلى نبذ الخيار األمني وإحترام حقوق اإلنسان وإبعاد بالدنا عن التجاذبات اإلقليمية،« جمعية المنبر التقدمي، 

.> http://www.altaqadomi.org/?p=1353 < ،2017 27 يناير

29  »جمعيات التيار الوطني الديمقراطي تحذر من اتساع وتصاعد وتيرة العنف في البحرين،« جمعية المنبر التقدمي، 1 فبراير 2017، 
.> http://www.altaqadomi.org/?p=1368 <

.> https://goo.gl/LrUyB7 < ،2017 30  »وفاة مصاب الدراز »مصطفى حمدان«،« صحيفة الوسط، 24 مارس
.> https://goo.gl/rFq4mP < ،2017 31  »هبة الفدائيين تجبر عناصر المخابرات المسلحة على الفرار من الدراز،« يوتيوب، 26 يناير

32  أخبار الخليج، مصدر سابق.
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وما إن أصدرت املحكمة الكربى الجنائية حكامً نهائياً بحبس الشيخ عيىس قاسم33 سنة مع وقف التنفيذ ومصادرة 

أمواله يف قضية جمع مال دون ترخيص يف 21 مايو 2017 34، حتى اشتعلت الساحة مجدداً، وخصوصاً بعد قيام 

األجهزة األمنية بعد يومني من إصدار الحكم بدخول منطقة الدراز - التي باتت قيد التشديد األمني منذ يوليو 

2016 – لفض »تجمع املطلوبني والفارين من العدالة« حسب بيان وزارة الداخلية35، حيث أدت العملية إىل 

مقتل خمسة من املتظاهرين وإصابة مثانية آخرين وحدوث بعض اإلصابات يف صفوف الرشطة، وتم اعتقال 286 

شخص36، أفرج عن بعضهم عىل دفعات عىل مدى األشهر الالحقة37، آخرها دفعة شملت 141 موقوفاً بكفالة 

مالية قدرها 200 دينار38، بينام ُعرض اآلخرون للمحاكمة39. 

وشهد 2017 بشكٍل عام عودة ظاهرة القتل خارج إطار القانون، راح ضحيتها 10 مواطنني إما يف ظروف تتعلق 

بعملية اعتقال أو إجراء أمني آخر أو يف ظروف غامضة، مثل ما حصل بشأن املواطن نبيل السميع الذي أعلنت 

وزارة الداخلية أن سبب وفاته هو انفجار قنبلة محلية الصنع كان ينقلها40، كام شهدت الساحة هذا العام وفاة 

نزيالن يف سجن جو املركزي، األول محكوم يف قضية سياسية كان سبب الوفاة اآلثار الصحية لشظايا رصاص يف 

رأسه41، والثاين محكوم يف قضية جنائية تويف بسبب التهاب رئوي42. 

ويف الجانب اآلخر، اختتم شهر يناير بحادثة اغتيال املالزم أول هشام الحامدي والعثور عىل جثته يف مزرعة مبنطقة 

البالد القديم43، وحسب التفاصيل التي أوردتها وزارة الداخلية عن الحادث فلم يكن الحامدي يف مهمة رسمية أو 

عىل رأس عمله، ولكن تم تفسري حادثة االغتيال عىل أنها »بسبب وظيفته«، واستنكر الحادثة عدد من الجمعيات 

السياسية والنواب والشوريون44. 

33  يمكن قراءة المزيد عن هذا الموضوع في إصدار المركز السابق، خليل بوهزاع، الثابت والمتحول 2017: الخليج واإلصالح االقتصادي في ظل األزمة 
النفطية )بيروت، مركز دراسات الوحدة، 2017(، »المستجدات السياسية في مملكة البحرين«،

.> https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2427&Itemid=585 <
34  »الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لعيسى قاسم والمحروس والدرازي،« أخبار الخليج، 22 مايو 2017، 

.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1073764 <
35  صادق الحلواجي، »الداخلية تنشر أسماء المتوفين إثر العملية األمنية بالدراز،« صحيفة الوسط، 24 مايو 2017، 

.>http://www.alwasatnews.com/news/1243516.html<
36  المصدر السابق

.> https://goo.gl/XnEBnu < ،2017 37  »اإلفراج عن مجموعة من الموقوفين على خلفية »أحداث الدراز«،« صحيفة الوسط، 2 يونيو
38  هاني الفردان، »اخالء سبيل 140 موقوف في قضية »تجمهر الدراز« بكفالة 200 دينار بمجموع 28 ألف دينار،« حساب صوت المنامة في 

.> https://goo.gl/1LLXjq < ،2018 االنستغرام، 21 يناير
.> https://goo.gl/NNXZDe < ،2018 39  »إخالء سبيل متهم في قضية االعتداء على الشرطة في الدراز،« أخبار الخليج، 13 فبراير

.>https://goo.gl/4BTGv1< ،2017 40  »الجثة المعثور عليها في مزرعة بالحجر.. كان ينقل قنبلة محلية الصنع فانفجرت فيه،« وزارة الداخلية، 23 يونيو
.> https://goo.gl/x67wAq < ،2017 41  »وفاة المحكوم محمد سهوان في سجن جو،« صحيفة الوسط، 24 مارس

42  »االصالح والتأهيل: وفاة محكوم )24 عاما( في قضية جنائية أثناء تلقيه العالج في المستشفى،« حساب وزارة الداخلية في تويتر، 6 اكتوبر 2017،  
.> https://goo.gl/PrBXKR <

43  »بالفيديو: الداخلية تنعى الشهيد المالزم أول هشام الحمادي والذي قتل بطلق ناري في البالد القديم،« صحيفة األيام، 29 يناير 2017، 
.>https://goo.gl/kDZdJm<

.> https://goo.gl/ABXBek< ،2017 44  »فعاليات وطنية: يد الغدر ال تزال تمارس أدوارها اإلرهابية،« أخبار الخليج، 31 يناير
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انحسار العمل السياسي والصحفي

أحدثت مقاطعة الجمعيات السياسية املعارضة لالنتخابات النيابية والبلدية لسنة 2014 تغيرياً واضحاً يف طبيعة 

عالقتها مع الحكومة، وهو حدث أدى بدوره إىل تطورات مفصلية يف بنية الساحة السياسية يف البحرين، حيث شهدت 

البحرين خالل العام 2017 حصاداً لتداعيات هذه األحداث بشكلها الكامل مبا ال يرتك مجاالً للشك يف تغري العالقات 

بني أطراف املعادلة السياسية املحلية واإلقليمية. لعل أبرز نقاط التحول الذي شهدته الساحة السياسية هو حل 

جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية )الوفاق( يف يوليو 2016، األمر الذي دفع األطراف السياسية إىل مراجعة طبيعة 

عالقاتها مع بعضها البعض، حيث رسعان ما قامت ثالث جمعيات علامنية الهوى )جمعية العمل الوطني الدميقراطي 

)وعد(، التجمع القومي، املنرب التقدمي( بتشكيل »التيار الوطني الدميقراطي« )غري رسمي بعد(، فيام بقيت جمعية 

التجمع الوطني الدميقراطي )الوحدوي( خارج إطار هذا التيار. 

تزامن ذلك مع تقارب جمعية )وعد( من بعض الجمعيات والشخصيات السياسية والوطنية الناشطة يف املجالس 

األهلية، خصوصاً بعد حل جمعية الوفاق45. وكان انتخاب فؤاد سيادي أميناً عاماً لجمعية )وعد( يف نوفمرب 2016 

أحد مؤرشات انتعاش الحركة السياسية مجدداً بظهور مبادرات جديدة لحل األزمة السياسية ورضورة »تجاوز ما 

فرضته علينا األزمة« ونسج عالقات أكرث عملية مع الجمعيات األخرى46. وكان لجمعية التجمع الوطني الدستوري 

)جود( مبادرة للم شمل الجمعيات والجلوس معاً ملناقشة الشأن العام يف خطوة مل ير لها مثيل منذ عام 2011. 

وبالفعل تجاوبت معها 14 جمعية سياسية متثل كافة التوجهات يف الساحة47، ولكن رسعان ما توقفت هذه املساعي 

بسبب التطورات املتسارعة يف النصف األول من العام 2017. 

وقد أثارت جمعية )وعد( حفيظة وزير العدل الشيخ خالد بن عيل آل خليفة ليرصح: »لن نتحاور مع مجرمني أو من 

يعتربون القتلة بأنهم شهداء«، يف إشارة إىل تضامن الجمعية مع الشباب الذين نفذ بحقهم حكم اإلعدام يف يناير 2017، 

ومل يُكتب للتيار الوطني الدميقراطي االستمرارية حيث تم إصدار حكم قضايئ بحل جمعية )وعد( )العضو األكرب يف التيار( 

وتصفية أموالها يف مايو 2017 48، وجرى تأييد الحكم يف أكتوبر 2017 ملخالفة الجمعية قانون الجمعيات السياسية 

وبالتحديد »االنحراف يف مامرسة نشاطها السيايس«49، فيام اعتربت الجمعية أن التهم ذات طابع سيايس50. 

.> http://www.alwasatnews.com/news/1138400.html < ،2016 45  علي طريف، »حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها«، صحيفة الوسط، 17 يوليو
46  أماني المسقطي، »أمين عام وعد: مطالبنا ليست ملكنا... واإلسالم السياسي مسيطر،« صحيفة الوسط، 7 يناير 2017،

.> http://www.alwasatnews.com/news/1198389.html< 
47  حسين العابد، »14 جمعية تتفاعل مع دعوة »جود« إليجاد قاعدة عمل سياسية مشتركة،« صحيفة األيام، 14 فبراير2017، 

.> http://www.alayam.com/alayam/Parliament/632217/News.html <
48  »«العدل«: المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكماً بحل جمعية »وعد« الرتكابها مخالفات جسيمة،« صحيفة الوسط، 31 مايو 2017، 

.> http://www.alwasatnews.com/news/1245806.html<
49  »رفض استئناف »وعد« وتأييد حلها وتصفية أموالها وأيلولتها لخزينة الدولة،« جريدة البالد، 26 أكتوبر2017،

.> http://www.albiladpress.com/articles/457574.html< 
50  »مركزية وعد: اتهامات العدل لمواقف الجمعية منذ تأسيسها إساءة لعملية اإلصالح،« جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد(، 25 أكتوبر 2017، 

.> http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=10294<
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ونتيجة لتلك التطورات فقد برزت دعوات من داخل املعارضة ملراجعة مواقفها السابقة وتغيري نهجها يف التعامل 

مع الحكومة، حيث طالب البعض باملشاركة يف االنتخابات النيابية املقبلة يف 512018، والبعض اآلخر اقرتح تأجيل 

مطلب الحكومة املنتخبة والرتكيز عىل إصالح النظام االنتخايب كخطوة أولية52، وكان قرار جمعية املنرب التقدمي 

باملشاركة يف االنتخابات النيابية والبلدية املقبلة53 يصب يف هذا السياق. 

وعىل صعيد مشابه فقد تم إيقاف صحيفة الوسط عن اإلصدار بقرار من وزارة شؤون اإلعالم »ملخالفتها القانون 

وتكرار نرش وبث ما... يؤثر عىل عالقات مملكة البحرين بالدول األخرى«54، وكانت تلك املرة الرابعة التي يتم فيها 

إيقاف الصحيفة عن اإلصدار مؤقتاً منذ 2011 55 )واملرة الثانية منذ بداية 2017( 56. إال أن مثة يشء تغري ليجعل 

هذه املرة تفيض إىل توقيف فعيل للصحيفة، األمر الذي أدى بدوره إىل قرار الرشكة بترسيح موظفيها57، وال زالت 

الرشكة يف غضون تصفية التزاماتها املالية حتى كتابة هذه السطور.

ومن جانب آخر لوحظ غياب جمعيات سياسية أخرى غري محسوبة عىل املعارضة عن الساحة بشكل شبه تام 

مقارنة بالسنوات السابقة، حيث اقترص نشاط كل من جمعيات املنرب الوطني اإلسالمي وتجمع الوحدة الوطنية 

واألصالة اإلسالمية وتيار ائتالف شباب الفاتح58 عىل بعض الندوات الثقافية وقضايا الشأن العام بني فرتة واألخرى59، 

وإصدار البيانات بشكل نادر يف األحداث السياسية الساخنة مثل حادثة اغتيال هشام الحامدي60، وإعالن املوقف 

من أزمة العالقات مع قطر61، ما أشار إىل ركود ملحوظ يف الساحة السياسية الرسمية.

51  تغريدات عادل مرزوق بشأن الموقف من انتخابات 2018، تويتر، 24 أكتوبر 2016، 
.> https://twitter.com/adelmarzooq/status/790453249786642432<

52  محمد العلوي، »أمين عام »وعد« لـ »الوسط«: »الحكومة المنتخبة« ال تصلح للبحرين اليوم،« صحيفة الوسط، 23 أكتوبر 2016، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/1171719.html <

53  مكي حسن، »المنبر التقدمي تؤكد المشاركة في انتخابات 2018 البرلمانية،« أخبار الخليج، 31أكتوبر 2017،
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1095225 < 

54  »وزارة شؤون اإلعالم توقف إصدار وتداول صحيفة الوسط حتى إشعار آخر،« وكالة أنباء البحرين، 4 يونيو2017، 
.>http://bna.bh/portal/news/788832<

55  »البحرين: إيقاف صحيفة الوسط لنشرها ما يؤثر على عالقات المملكة الخارجية،« CNN بالعربي، 7أغسطس 2015، 
.> https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/08/07/bahrain-newspaper-suspension<

56  »البحرين تقرر إيقاف صحيفة الوسط المستقلة فوراً لـ »تكديرها السلم العام«، وطن يغرد خارج السرب، 16 يناير 2017، 
.> https://goo.gl/cuChqc<

.>https://www.alhurra.com/a/bahrain-wassat/373192.html < ،2017 57  »صحيفة الوسط البحرينية تسرح موظفيها،« الحرة، 25 يونيو
58  تيار شباب الفاتح تجمع لشخصيات شبابية انشقت عن تجمع الوحدة الوطنية دون أن تؤسس لها تنظيم رسمي، ويكتفي االئتالف بين الحين واآلخر 

بإصدار بيانات ومواقف حول ألحداث التي تشهدها البحرين.
59  »المناعي: هناك قصور تشريعي بسبب عدم وجود قانون اإلستثمار وغياب السلطة المكلفة بإدارة تنظيم اإلستثمارات«، جمعية تجمع الوحدة الوطنية، 

 .> http://nua.bh/?p=3270 < ،2017 22 مايو

.>https://goo.gl/P9ckCs< ،2017 60  »بيان حول استشهاد المالزم أول هشام حسن الحمادي بمنطقة البالد القديم،« ائتالف شباب الفاتح، 29 يناير
61  »األمين العام لـ المنبر اإلسالمي: أزمة الخليج تتطلب وحدة وطنية داخلية وتكاتفاً خلف القيادة الحكيمة لجاللة الملك،« جمعية المنبر الوطني 

.> http://almenber.bh/?p=2337 < ،2017 اإلسالمي، 21 يوليو
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الصراع اإلقليمي مع قطر بموازاة التقارب الخليجي - األمريكي
صباح يوم 5 يونيو 2017 أعلنت كل من البحرين والسعودية واإلمارات قطع عالقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغالق 

إقليمها الجوي أمامها، ومنع السفر من وإىل قطر واتهامها مبحاولة قلب نظام الحكم بالبحرين62، ليتبع ذلك القرار تراشق 

إعالمي مل يرى له مثيل يف تاريخ مجلس التعاون الخليجي، حيث قام كل طرف باتهام اآلخر بالتآمر ودعم اإلرهاب.

ووجه امللك حمد بن عيىس آل خليفة أثناء ترأسه جلسة استثنائية ملجلس الوزراء بتطبيق تأشريات دخول عىل 

القطريني، وملح بعدم مشاركة البحرين يف القمة الخليجية املزمع عقدها يف ديسمرب 2017 بالكويت63، إال أن البحرين 

شاركت فيها يف نهاية املطاف بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة64. 

كام أشار تقرير لوكالة أنباء البحرين أنه رغم أحقية البحرين باملطالبة بأراٍض قطرية »اقتطعتها الدوحة« من 

كيانها السيادي إال أن البحرين تنازلت »عام متلك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية«65 يف إشارة إىل الرصاع الحدودي 

القديم بني البحرين وقطر، ورافق هذه الترصيحات املثرية للجدل إصدار قامئة مشرتكة بني دول املقاطعة 

باملنظامت والشخصيات اإلرهابية املرتبطة بقطر66. 

وتجدر اإلشارة إىل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء األمري خليفة بن سلامن آل خليفة إىل قطر يف فرباير 2017، 

أي قبل اندالع األزمة الخليجية، ولقائه باألمري السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين بهدف »تنمية وتطوير 

التعاون مع دولة قطر«67، تلتها زيارة لويل العهد األمري سلامن بن حمد التقى خاللها أمري قطر األمري متيم بن حمد 

آل ثاين برفقة وفد رفيع املستوى ضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية واملالية واألشغال، وأكد خاللها 

ويل العهد عىل العالقات الوطيدة واألخوية بني البلدين68. 

وكان لألزمة تأثري عىل الحريات العامة، فقد تم االعتقال والتحقيق مع بعض املواطنني الذين اتُهموا بـ«التعاطف« 

مع قطر كاملحامي عيىس آل بورشيد بسبب محاولته مقاضاة الحكومة لرفع منع السفر عن قطر باعتبار أنها تنتهك 

حرية التنقل69، كام إنترشت أنباء عن تعرض الريايض املعروف حمود سلطان للتحقيق يف املطار بعد عودته من قطر 

.> https://www.bna.bh/portal/news/788934 < ،2017 62  »بيان قطع العالقات مع قطر،” وكالة أنباء البحرين - بنا، 5 يونيو
63  »يتعذر على البحرين حضور اي قمة تحضرها قطر،« صحيفة األيام، 31 اكتوبر 2017، 

.> http://www.alayam.com/alayam/first/687362/News.html <
64  »محمد بن مبارك يترأس وفد البحرين في القمة الخليجية بالكويت،« صحيفة األيام، 6 ديسمبر 2017، 

.> http://www.alayam.com/alayam/local/695983/News.html<
65  تقرير السيادة والحقوق الشرعية – حقائق تاريخية ) البحرين: وكالة أنباء البحرين - بنا، 4 نوفمبر 2017(، 

.> https://www.bna.bh/portal/news/809526<
 .> https://goo.gl/WdbLvz < ،2017 66  »بيان مشترك: حظر على أفراد ومؤسسات إرهابية ترعاها قطر،« سكاي نيوز عربية، 10 يونيو

67  »سمو رئيس الوزراء يلتقي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،« وكالة أنباء البحرين - بنا، 28 فبراير
.> https://bna.bh/portal/news/773090 ،2017<

.> http://bna.bh/portal/news/773762< ،2017 68  »سمو ولي العهد يصل دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية،« وكالة أنباء البحرين - بنا، 5 مارس
 .> https://goo.gl/BbBN6L < ،2017 69  »البحرين تعتقل محامياً بتهمة »التعاطف مع قطر«، الخليج أون الين، 14 يونيو
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واعتقاله مجدداً من منزله70 ومنعه من السفر71، إال أن حمود سلطان ظهر يف مقاطع فيديو ليهدئ من القضية.

تزامنت هذه التطورات مع تقارب العالقات األمريكية – البحرينية، التي كانت متوترة بني فرتة واألخرى خالل 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، النتقاد حكومته، يف بعض األحيان، أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين، مام 

أدى إىل تعليق بيع طائرات عسكرية للبحرين يف عام 2016 72. لكن لقاء ملك البحرين بدونالد ترامب يف 

رحلة مستعجلة قام بها للرياض قد قلب املوازين، حيث أكد الرئيس األمرييك خاللها أنه »لن يكون هناك 

توتر« بني البلدين تحت إدارته73.

ويف هذا اإلطار أعلنت اإلدارة األمريكية عن موافقتها عىل عقد تجاري بني قوة دفاع البحرين ورشكة لوكهيد مارتن 

لألسلحة بقيمة 3.8 مليار دوالر أمرييك لرشاء طائرات حربية من طراز 74F-16. إضافة إىل ذلك، أعلن ويل عهد 

البحرين عقد صفقات تجارية بقيمة 10 مليار دوالر أمرييك مع عدة رشكات أمريكية أثناء لقائه مع الرئيس 

األمرييك بواشنطن75. 

أخرياً، تقاطعت األزمة الخليجية مع حيثيات األزمة السياسية الداخلية يف البحرين، حيث ظهرت قضايا جنائية 

جديدة ضد نشطاء سياسيني جرى ربطها بالتوتر السيايس مع قطر. فعىل سبيل املثال بدأت محاكمة الشيخ عيل 

سلامن األمني العام لجمعية الوفاق )املسجون منذ العام 2015 واملحكوم بـ 9 سنوات سجن( ومساعديه حسن 

سلطان وعيل مهدي يف قضية جديدة بتهمة »التخابر مع قطر«76. واستخدمت تسجيالت ملكاملات هاتفية أجراها 

الشيخ عيل سلامن عام 2011 مع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاين77. وقد أنكر 

املتهمون بدورهم التهم، مدعني أن املكاملات متت عىل علم السلطات بشأن الوساطة القطرية لحل األزمة السياسية 

املندلعة. وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد رصح يف 2011 »أن دور الشقيقة قطر كان 

http://akhbar-alkhaleej.com/news/ < ،2018 70  هشام الزياني، »ماذا قال حمود سلطان في المكالمة الهاتفية؟« أخبار الخليج، 11 يناير
.> article/1094346

71  »حمود سلطان يؤكد منعه من السفر لحضور دورة كأس الخليج«، مرآة البحرين، 15 ديسمبر 2017، 
  .> http://bahrainmirror.com/news/43780.html<

 72  Associated Press, ”Trump administration drops human rights conditions to sell fighter jets to Bahrain,” The
Guardian , 30 Mar 2017,
 > https://www.theguardian.com/world/2017/mar/30/trump-administration-human-rights-fighter-jets-bahrain <.

73  »ترامب: العالقات مع البحرين لن تكون متوترة بعد اآلن،« Reuters، 21 مايو 2017، 
.>https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN18H06R<

 74  Habib Toumi, ”Bahrain to buy 16 upgraded F-16 fighter jets,” Gulf News, 18 Dec 2017,
 >http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-to-buy-16-upgraded-f-16-fighter-jets-1.2108034<.

75  »سمو ولي العهد يشهد توقيع اتفاقيات اقتصادية تبلغ قيمتها 10 مليار دوالر بين مملكة البحرين والواليات األمريكية المتحدة،« موقع صاحب السمو 
 .> https://goo.gl/9UtzxR < ،2017 الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 30 نوفمبر

 .> https://goo.gl/hDxsmg < ،2017 76  »البحرين تحاكم المعارض علي سلمان بتهمة »التخابر« مع قطر،« العربي الجديد، 12 نوفمبر
77  »مكالمة حمد بن جاسم وعلي سلمان تكشف المؤامرة القطرية،« صحيفة األيام، 17 اغسطس 2017، 

.> http://www.alayam.com/alayam/first/670743/News.html<
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إيجابياً«78، وقد حذر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن عيل آل خليفة أن الوزارة ستتخذ 

إجراءات »حيال أي جمعية سياسية تقيم باالتصال أو االرتباط بأي شكل مع قامئة األفراد والتنظيامت املرتبطة 

بدولة قطر« التي تشمل 6 منظامت بحرينية معارضة79. 

قانون األحوال الشخصية
بعد سنوات طويلة من مطالبات الحركات النسوية يف البحرين، أصدرت البحرين يف منتصف عام 2017 

القانون املوحد ألحكام األرسة80، لريى النور أخرياً بعد تعطيل دام قرابة العرش سنوات، وذلك بعد موافقة 

مجليس النواب والشورى باإلجامع ومراجعة لجنة رشعية مشكلة بأمر مليك81، وأغلب مواد القانون مشرتكة 

وعامة بني أحكام املذهب السني والجعفري، بينام 27 % من املواد تتضمن أحكاماً خاصة بكل مذهب82. 

الجدير بالذكر أن القانون طُرح ألول مرة يف 2004، إال أنه تم إصدار الشق األول منه )الخاص باملحاكم 

الرشعية السنية( يف 2009 بعد مشاورات وموافقة القضاة الرشعيني السنة ودعم املجلس األعىل للمرأة 

واالتحاد النسايئ له، إال أن الشق الثاين )الخاص باملحاكم الرشعية الجعفرية( بقي معطالً ملعارضة شديدة 

من املجلس العلاميئ اإلسالمي وجمعية الوفاق، حيث رأوا برضورة مراجعة نصوص القانون من قبل املرجعية 

العامة يف نجف العراق وتوفري ضامنات دستورية بعدم تعديل القانون بعد إصداره إال من خالل عرضه عىل 

ذات املرجعية، وهو أمر مل توافق عليه الحكومة.

ومع ذلك ظهرت تحركات إلصداره بعد االنتخابات النيابية يف 2014 بتشكيل لجنة مشرتكة بني املجلس األعىل 

للمرأة ومجلس النواب شارك فيها بعض علامء الدين الشيعة، حيث مرت مسودة القانون عرب كل املراحل 

الترشيعية إىل أن تم تشكيل لجنة رشعية بأمر مليك مكونة من علامء دين وقضاة رشعيني من الطائفتني السنية 

والشيعية ترفع تقريرها إىل الديوان املليك.

78  »التدخالت اإليرانية بالبحرين واضحة.. ودور إيجابي لقطر«، صحيفة األيام، 28 نوفمبر 2011، 
.> www.alayam.com/alayam/first/121210/News.html<

79  »وزير العدل: إجراءات قانونية حيال أي جمعية سياسية تتصل مع القائمة اإلرهابية المرتبطة بقطر،« صحيفة األيام، 10 يونيو 2017، 
.> http://www.alayam.com/online/local/656880/News.html<

80  »مجلس النواب يقر باإلجماع قانون األسرة الموحد،« أخبار الخليج، 14 يوليو 2017، 
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1080938 <

81  حسن الستري، »موافقة نيابية على »األسرة الموحد« ووزير العدل: االعتراضات كانت سياسية،« جريدة الوطن، 13 يوليو 2017، 
.> https://goo.gl/yXDRQk<

82  »مجلس النواب يقر باإلجماع قانون األسرة الموحد«، أخبار الخليج، 14 يوليو 2017، 
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1080938 <
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 وكسب القانون ترحيب وتأييد االتحاد النسايئ البحريني، إىل جانب تأييد جمعية )وعد(83 وجمعية املنرب التقدمي، 

وإن كان ترحيبهم متحفظاً نوعاً ما حيث كانت لديهم بعض املالحظات عىل بعض مواده، وخصوصاً تلك التي تستمد 

مرجعيتها من أحكام الرشيعة اإلسالمية، معللني ذلك أنها ال ترتقي مبعايري املواثيق الحقوقية الدولية84. ويف املقابل 

كانت ردة الفعل يف بعض األوساط الشعبية املحافظة رافضًة إلصدار القانون ألسباب دينية وسياسية يف آٍن واحد. 

كام خرجت عدة تظاهرات تندد بالقانون تحت شعار »أحكام الله ليست للعبث السيايس«85. ومن املرجح أنه كان 

لغياب جمعية الوفاق واملجلس العلاميئ عن الساحة السياسية الرسمية بسبب حلهام دور يف تسهيل صياغة ومترير 

القانون دون عقبات كبرية86. 

زيادة وتيرة سياسات التقشف
استمرت البحرين عىل إيقاع العام 2016 فيام يتعلق بسياساتها يف تقليص اإلنفاق الحكومي التي أثرت عىل جملة 

من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة. ترافق ذلك مع خطوات حكومية تستهدف »إعادة توجيه« بعض السلع 

والبدء يف خطوات فرض رضائب عىل سلع منتقاة.

لتدخل  االنتقائية  الرضيبة  بتطبيق  نيتها  عن  النواب87،  مجلس  أعضاء  بعض  معارضة  رغم  الحكومة،  وأعلنت 

حيز التنفيذ يف 30 ديسمرب 2017 88، لتشمل منتجات التبغ ومرشوبات الطاقة والغازية بنسب ترتاوح بني 50 % 

إىل 100 %. وعللت وزارة املالية أن فرض الرضيبة »ميثل بادرة لتوجيه املواطن نحو تعزيز استهالك السلع النافعة« 

و»تخفيف العبء املايل الناجم عن عالج األمراض املرتبطة باستهالك السلع الضارة بالصحة«، باإلضافة لكونها تسهم 

يف زيادة اإليرادات العامة للدولة لتمكينها من تنفيذ الربامج التنموية89. 

وفيام يخص رضيبة القيمة املضافة فإن وزارة املالية مل تعلن عن آلية عمل وموعد تطبيق واضحني، إال فيام يتعلق 

بإدارة العملية من قبل جهاز رضيبي متخصص جديد أعلنت الوزارة عن إنشاءه مطلع العام 2018، لكنها تنبأت 

بالتنفيذ نهاية العام 2018 أو مطلع العام 2019 90.

83  »وعد تؤيد إصدار قانون األسرة الموحد وفق المذهبين وتعتبره ثمرة لنضاالت الحركة النسائية األهلية«، جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد، 30 
.> http://www.alwasatnews.com/news/1235732.html < ،2017 ابريل

84  فيديو: »الحلقة حوارية بعنوان »قراءة في قانون األسرة الموحد – ورقة األستاذة فريدة غالم«، يوتيوب جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد، 
.> https://www.youtube.com/watch?v=SMS4qjKYEic < ،2/8/2017

https://www.youtube.com/ ،2017 85  فيديو: »مسيرة في بلدة كرانة رفضاً لقانون األسرة واألحوال الشخصية 2017-7-21،« يوتيوب، 21 يوليو
.> watch?v=Qe_pAKJfK2A

86  - أنظر في هذا اإلصدار لمزيد من الخلفية التاريخية للمطالبة بقانون موحد لألسرة في البحرين، منى عباس ” قانون أحكام األسرة الموحد في البحرين«
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1096275 < ،2017 87  »مجلس النواب يقر الضريبة االنتقائية،« أخبار الخليج، 8 نوفمبر

.> http://www.alayam.com/alayam/first/700975/News.html< ،2017 88  »30 ديسمبر موعد سريان الضريبة االنتقائية،« صحيفة األيام، 28 ديسمبر
89  المصدر السابق.

90  علي الفردان، »المالية تنشئ جهازاً ضريبياً لتطبيق »المضافة،« البالد، 1 يناير 2018، 
.> http://www.albiladpress.com/newspaper/3366/470921.html<
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ومن املقرر أن تستهدف إجراءات التقشف أيضاً قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان. وتعكف الحكومة حالياً عىل 

وضع اللمسات األخرية عىل قانون الضامن الصحي الذي تم إعداده من قبل املجلس األعىل للصحة91، وقد رصحت 

وزيرة الصحة فائقة الصالح يف 28 ديسمرب 2017 أن الحكومة تتطلع إىل تطبيقه مطلع العام 2018 92. ومن املقرر 

ان يتضمن النظام الجديد رسوماً للمستخدمني، إال أن الحكومة رصحت بأن الرسوم املرتتبة ستكون »رمزية«93، كام 

سيتم إعفاء بعض فئات املوطنني من تلك الرسوم94. 

ويقيض املقرتح بصيغته الحالية بإلزام املواطنني واملقيمني »بدفع اشرتاكات شهرية مقابل الحصول عىل الخدمات 

الصحية األولية يف املراكز واملستشفيات العامة والخاصة«95 باإلضافة إىل إنشاء مؤسسة مستقلة ترشف عىل جمع 

االشرتاكات ورشاء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة. وبدأت الوزارة مبكراً بإدخال بعض التغيريات اإلدارية يف 

هذا الصدد، منها قرار يناير 2017 القايض بإلزام املقيمني األجانب بدفع الرسوم مقابل الخدمات الصحية باإلضافة 

إىل عدم رصف األدوية لهم باملجان من املراكز الصحية لتخفيف التكاليف عىل ميزانية الصحة96 ،مام يشجعهم عىل 

رشائها من املؤسسات الخاصة.

وعىل غرار وزارة الصحة، رصح وزير اإلسكان عن توجه وزارته للتحول من كونها مزوداً للخدمة اإلسكانية إىل منظم 

عرب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وذلك »لضامن استدامة امللف اإلسكاين«97.

ويف هذا اإلطار ركزت الوزارة خالل العام 2017 عىل تطوير برنامج »مزايا« للسكن االجتامعي الذي يوفر التمويل للمواطنني 

عرب االقرتاض من املصارف التجارية أو اإلسالمية، بحيث يتم تغيري طلبهم اإلسكاين من وحدة سكنية تسلمها لهم الوزارة إىل 

قرض ورشاء الوحدة من القطاع الخاص وتتحمل الوزارة 25 % من إجاميل مبلغ القرض98، وعليه دارت مناقشات بني الوزارة 

والنواب بهدف توسيع دائرة املستفيدين من الربنامج99. ويشار إىل أن عدد املستفيدين من الربنامج قد بلغ 955 مستفيداً 

91  - صدر قانون الضمان الصحي في المراجعة األخيرة لهذا اإلصدار
92  مريم بوجيري، »الصالح لـ »الوطن«: وقف صرف األدوية لألجانب أثر إيجابياً على ميزانية الصحة،« الوطن، 28 ديسمبر2017، 

.> https://goo.gl/QfhLsK<
93  »الضمان الصحي قد يتأجل للبرلمان القادم،« صحيفة األيام، 2 يناير 2018، 

.> http://www.alayam.com/alayam/first/701881/News.html<
94  »ال سقف مالي لعالج المواطنين بـ »الضمان الصحي،« صحيفة األيام، 31 ديسمبر 2017، 

.> http://www.alayam.com/alayam/first/701566/News.html<
95  »ضمان صحي واشتراك إلزامي للبحرينيين والمقيمين،« صحيفة األيام، 20 يونيو 2016، 

.> http://www.alayam.com/alayam/first/585718/News.html<
96  مريم بوجيري، »الصالح لـ »الوطن«: وقف صرف األدوية لألجانب أثر إيجابياً على ميزانية الصحة،« الوطن، 28 ديسمبر2017، 

 .> https://goo.gl/QfhLsK<
97   "الوزير الحمر: اإلسكان تبدأ بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية األسبوع المقبل،" وكالة أنباء البحرين – بنا، 25 اكتوبر 2017، 

.> https://goo.gl/L753jn <
.> https://goo.gl/mGTGJX < ،2014 98  "120 ألف دينار الحد األقصى لتمويل السكن االجتماعي،" صحيفة األيام، 21 يوليو

99  »تحفظ حكومي على رفع سن المستفيد من »السكن االجتماعي« إلى 50 سنة،« صحيفة األيام، 13 يناير 2017، 
.> http://www.alayam.com/online/local/625550/News.html<
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حتى منتصف العام 2016 100، وتعتربه الوزارة من إنجازاتها الكبرية ال سيام أن فرتة االنتظار عىل قامئة الوحدات السكنية 

بالوزارة بلغت أكرث من 25 سنة، بينام ميكن إمتام إجراءات السكن االجتامعي ورشاء وحدة خالل بضعة أشهر عرب هذا الربنامج. 

ويف خطوة أخرى لزيادة مداخيل املوازنة، فرضت رسوم جديدة عىل قطاع التجارة والعقار، منها قرار وزارة التجارة والصناعة 

والسياحة بفرض رسوم خاصة ملزاولة األنشطة التجارية ترتاوح بني 25 دينار إىل 1000 دينار حسب النشاط101 ،باإلضافة إىل 

قرار وزارة األشغال وشؤون البلدات والتخطيط العمراين بشأن رسوم تحصيل كلفة البنية التحتية للمشاريع االستثامرية وتقدر بـ 

12 دينار عىل كل مرت مربع102، كام فرضت رشكة ممتلكات القابضة )الصندوق السيادي للدولة( رسوم 10 دينار عىل البحارة 

الهواة يف منطقة الدور الستخدام املرفأ وسط احتجاجات من النائب البلدي والنيايب الذين وصفوا املبلغ بـ«رضيبة البحر«103.

كام تم رفع أسعار البرتول بنسبة 25 % بشكل مفاجئ بال سابق إنذار يف مطلع العام 2018 104، وعللت وزارة النفط ذلك 

بتجنب تزاحم املواطنني عىل محطات البرتول، إال أن ذلك أثار سخط واستنكار الكثري من املواطنني والنواب عىل حد سواء، حيث 

قرر النواب باإلجامع رفع طلب للحكومة بإلغائه. وقد رصح النائب محمد العامدي أن إيرادات النفط ال تدخل بشكل مبارش 

يف ميزانية الدولة وإمنا إىل رشكة النفط والغاز، متسائالً عن كيفية استغالل رفع أسعار البرتول ملواجهة عجز امليزانية105. فيام 

أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عىل توجه وزارته ملراجعة أسعار النفط بشكل دوري بهدف »تحرير أسعار 

النفط يف السوق املحيل بحيث تتناسب مع األسواق العاملية«106.

بناًء عىل الدوافع وراء مترير هذه السياسات، يبدو أنها تأيت يف إطار التقشف وتخفيف األعباء املالية واإلدارية عن الدولة 

ونقل بعض مهامها ومسؤولياتها إىل القطاع الخاص، باإلضافة إىل قرص دور الحكومة عىل تنظيم االقتصاد بحيث ال تكون هي 

املحرك األسايس له، وهي سياسة الدولة املتبعة رسمياً كام أكدها وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياين يف لقاء عقد 

مبعهد دول الخليج العربية بواشنطن أكتوبر 2017 107. 

100  »وزير اإلسكان: »مزايا« البرنامج اإلسكاني األكثر رواجاً بحلول عام 2017،« صحيفة الوسط، 11 يونيو 2016، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/1125250.html<

101  »التجارة: رسوم األنشطة التجارية بين 25 و 1000 دينار واستيفاؤها بدءاً من 22 سبتمبر،« صحيفة األيام، 13 اغسطس 2017، 
.> http://www.alayam.com/online/local/669926/News.html<

102  »في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين حول تحصيل كلفة البنية التحتية.. الوزير خلف يؤكد: استرداد الكلفة ال يشمل سكن المواطن وال أقاربه من 
.> https://bna.bh/portal/news/793205 < ،2017 الدرجة األولى،« وكالة أنباء البحرين - بنا، 10 يوليو

103  راشد الغائب، »الدوسري لوزير المواصالت: التراجع عن ضريبة البحر أو المساءلة،« جريدة البالد، 4 ابريل 2017، 
.> http://www.albiladpress.com/news/2017/3095/bahrain/424826.html<

104  »البحرين الرابعة خليجياً في أسعار البترول لشهر يناير 2018،« صحيفة األيام، 9 يناير 2018، 
.> http://www.alayam.com/online/local/703211/News.html<

105  جمال جابر، »مجلس النواب يقرر: قرار زيادة اسعار البنزين... باطل،« أخبار الخليج، 10 يناير 2018، 
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1104759 <

106  هدى عبدالنبي، » توجه لمراجعة أسعار البنزين بصورة دورية،« صحيفة األيام، 7 فبراير 2018، 
.> http://www.alayam.com/alayam/first/709679/News.html<

 107  Video, ”A Conversation with H.E. Zayed R. Alzayani, Bahrain Minister of Industry, Commerce and Tourism,” The
 Arab Gulf States Institute in Washington account on youtube, 17 Oct 2017,
> https://www.youtube.com/watch?v=lryP4u2V0S4 <.
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وهنا ال بد من التمييز بني السياسات التي أصدرت كقوانني، أي أنها مرت مبراحل الترشيع االعتيادية يف مجليس 

النواب والشورى، مثل الضامن الصحي والرضيبة االنتقائية، وبني القرارات الوزارية التي صدرت بعد موافقة 

مجلس الوزراء مثل تطبيق الرسوم عىل األنشطة التجارية والخدمات الصحية لألجانب. ورفضت الحكومة 

مقرتحاً مقدماً من قبل مجلس النواب يقيد زيادة الرسوم دون الرجوع إليه108، وبعد شد وجذب وعدت 

الحكومة بعدم فرض املزيد من الرسوم إال بعد اكتامل اللجنة املشرتكة إلعادة توجيه الدعم الحكومي من 

دراستها بهدف توجيه الدعم إىل الفئات األكرث استحقاقا109ً. 

الجدير بالذكر أيضاً، أن هذه القرارات والسياسات طبقت وسط تخوف وتوجس شعبي من تأثريها عىل األوضاع 

املعيشية، حيث مل يزد متوسط األجور لسنة 2017 عن 528 دينار110، وبلغت نسبة العاملني البحرينيني 

الذين يتقاضون راتب أقل من 500 دينار يف القطاع الخاص %62، وعليه فإن هؤالء يشكلون 40 % من إجاميل 

القوى العاملة الوطنية. كام كشف وزير العمل والتنمية االجتامعية جميل حميدان يف فرباير 2017 أن 45 

ألف رب أرسة بحريني ال تتجاوز رواتبهم 300 دينار باإلضافة إىل وجود 120 ألف عىل قامئة مستحقي عالوة 

غالء املعيشة111.

من جانب آخر يوجد يف البحرين، حسب ترصيح نيايب، 60 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام اإلقامة والعمل112، 

يعمل عدد منهم يف قطاعات اقتصادية غري رسمية، حيث يصعب عليهم االستفادة من الخدمات أو القيام بأي 

إجراءات رسمية خوفًا من املحاسبة القانونية، مام يشري إىل خلل سكاين وعاميل كبري يف ظل سياسات اقتصادية 

مل تفعل ما يكفي لحلحلته.

وبخصوص التقاعد، توصلت لجنة تحقيق برملانية يف صناديق التقاعد أن صندوق تقاعد موظفي القطاع العام 

»عىل شفا دخول مرحلة العجز الحقيقي« يف عام 2018، بعد أن دخل املرحلة األوىل من العجز يف 2009. كام 

أن صندوق تقاعد القطاع الخاص ومجليس النواب والشورى دخال كذلك املرحلة األوىل من العجز يف كل من 

108  »الحكومة ترفض تشريعاً نيابياً يقيد زيادة الرسوم،« أخبار الخليج، 30 ديسمبر 2017، 
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1103370 <

109  حسين العابد، »5 وزراء يبحثون »هيكلة الدعم« مع البرلمانيين اليوم،« صحيفة األيام، 15 يناير 2018، 
.> www.alayam.com/alayam/first/704645/News.html<

110  »حميدان: متوسط أجور البحرينيين 528 ديناراً بارتفاع %2.1،« جريدة البالد، 3 اكتوبر 2017، 
.> http://www.albiladpress.com/newspaper/3276/452940.html<

111  علي الموسوي، »45 ألف رب أسرة بحريني رواتبهم ال تتجاوز 300 دينار،« صحيفة الوسط، 17 فبراير 2017، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/1211889.html<

112  مروة خميس، »60 ألف أجنبي »مخالف« لقانون اإلقامة،« جريدة البالد، 6 فبراير 2018، 
.> http://albiladpress.com/news/2018/3403/bahrain/478050.html<
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2015 و2009 113، ويرجع ذلك إىل زيادة رسعة منو املستحقات التقاعدية بشكل أكرب من منو االشرتاكات، مام 

جعل الحكومة تقرتح رفع سن التقاعد يف محاولة للسيطرة عىل التدهور. 

النواب والجمعيات  التمثيلية – مجلس  املؤسسات  تثري هذه األوضاع تساؤالت هامة حول غياب دور 

فاملفارقة تتضح عندما  املحدود واملتوسط.  الدخل  ذوي  املواطنني وخصوصاً  الدفاع عن مصالح  السياسية – يف 

التجارية »التي يتجاوز صايف  5% من صايف األرباح عىل الرشكات  يرفض املجلس مقرتح فرض رضيبة مقدارها 

ذاته،  بالحامس  واالنتقائية  املضافة  القيمة  يرفض رضيبتي  بينام مل  دينار«114،  ألف  السنوي خمسامئة  ربحها 

العام غري متكافئة مع  الدين  أعبائهم يف تغطية تكاليف سد  املواطنني لكون  الكثري من  الرغم من نظر  عىل 

غريها من املكونات الوطنية، كام أن غياب دور هذه املؤسسات يجعل من الصعب تقييم وقياس ردود 

االجتامعي بشكل  التواصل  مواقع  يثار عىل  مبا  واالكتفاء  السياسات،  تجاه هذه  واألهلية  الشعبية  الفعل 

املحلية. الصحف  وبعض  فردي 

الحكومة عىل أي  النواب عاجز عن محاسبة  املالية محمد األحمد أن مجلس  اللجنة  نائب رئيس  ورأى 

املاليتني  للسنتني  العامة  امليزانية  إحالة مرشوع  الحكومة يف  تأخرت  إدارية115، حيث  أو  مالية  مخالفات 

109/ ب من الدستور117 حسب رأي النائب118،  116 لثامنية أشهر يف مخالفة واضحة للامدة   2018-2017

املادة نفسها119، وقد تم  الحكومة عليها حسب  أنه ال يرتتب عىل ذلك مخالفة قانونية ميكن محاسبة  إال 

نيايب قديم يفيد  للمرة األوىل )وهو مطلب  القابضة فيها  إيرادات رشكة ممتلكات  امليزانية مع إدراج  إقرار 

العالوات  تقارير مالية كل ثالثة أشهر120 وزيادة بعض  بتقديم  الوزارات  إلزام  باإلضافة إىل  الشفافية(،  تعزيز 

االجتامعية121. 

113  »عام 2018 العجز الحقيقي لصندوق تقاعد موظفي الحكومة،« صحيفة األيام، 29 ديسمبر 2017، 
.> http://www.alayam.com/alayam/first/701205/News.html<

114  »مالية النواب ترفض فرض صريبة %5 على أرباح الشركات،« أخبار الخليج، 2 يونيو 2017، 
.> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1075353 <

 .> https://goo.gl/Q3ZEaE < ،2017 115  »مالية النواب: تأخير الميزانية يؤثر على الوطن والمواطن،« جريدة الوطن، 19 ابريل
.> https://goo.gl/HhDGkg < ،2017 ،116  ”الميزانية العامة لمملكة البحرين لعام 2017 – 2018،” مجلس النواب

117  دستور مملكة البحرين لسنة 2002 )البحرين: هيئة التشريع واالفتاء القانوني، فبراير 2002(، 
.> http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2670#.Wsyy7i7FLIU<

 .> https://goo.gl/Q3ZEaE < ،2017 118  »مالية النواب: تأخير الميزانية يؤثر على الوطن والمواطن،« جريدة الوطن، 19 ابريل
119  المشروع بقانون لسنة 2017 باعتماد الميزانية العامة لسنتين الماليتين 2017 و 2018 المرافق للمرسوم الملكي رقم 36 لسنة 2017 )البحرين: 

 .> https://goo.gl/Xg9Mtm < ،)2017 فريق الدعم القانوني للجنة شؤون المالية واالقتصادية - مجلس النواب، يوليو
 .> https://goo.gl/HhDGkg < ،2017 ،120  »الميزانية العامة لمملكة البحرين لعام 2017 – 2018،« مجلس النواب

.> http://www.alayam.com/alayam/first/664367/News.html< ،2017 121  »الشورى يمرر الميزانية ويرفع سقف الدين العام،« صحيفة األيام، 17 يوليو
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تضييق على الجمعيات الخيرية
شددت وزارة العمل والتنمية االجتامعية عىل رشوط متويل الجمعيات الخريية، لتربز مطالبات متجددًة122 تدعو 

الوزارة إىل مراجعة قراراتها123 وتسهيل إجراءات استخراج الرتاخيص124 وإرشاك الجمعيات الخريية يف صياغة 

مرشوع قانون الجمعيات األهلية الجديد125، حتى طُرحت املشكلة يف مجلس النواب126. 

وبناًء عىل دراسة أهلية، استقبلت 80% من الجمعيات الخريية املرخصة من قبل الدولة شهر رمضان دون حصولها 

عىل تراخيص جمع املال، حيث رُفضت طلبات حوايل نصف الجمعيات ألكرث من ستة أشهر وقت نرش الدراسة يف 

مايو 2017، و34 % منها مل تحصل عىل ترخيص ملدة تزيد عن سنة إىل سنتني أو أكرث بدون إبداء أسباب127. ويف 

هذا الشأن رصح وزير العمل أنه تم رفض 200 طلب ترخيص جمع أموال من أصل 623 استقبلته الوزارة خالل 

آخر 3 سنوات أي ما يعادل  32% من الطلبات128. ويشري بعض العاملني يف الجمعيات الخريية إىل أنه حني ترد 

الوزارة بالرفض فإنها ال ترفق قرارها بأسباب الرفض129. وتواجه الجمعيات مشكلة يف قرص مدة الرتاخيص )6 أشهر 

فقط(، كام تقوم الوزارة بوقف حسابات الجمعية عند انتهاء فرتة مجلس اإلدارة أو بانتهاء مدة الرتخيص لتبقى 

األموال عالقة وغري قابلة للرصف.

وبقيت أغلب الجمعيات الخريية عىل هذا الحال إىل حني ديسمرب 2017 حيث تم إصدار 33 ترخيص مؤقت 

لجمع املال »للمساعدات الطارئة والنكبات والكوارث مثل حريق بوري الذي وقع يف نوفمرب املايض«130 رغم وعود 

وزير العمل والتنمية االجتامعية جميل حميدان بـ »تيسري« اإلجراءات131. ورغم عدم تعليق الوزارة عىل القضية، 

يرى البعض أنها مرتبطة مبزاعم الوزارة قيام بعض الجمعيات الخريية بتمويل أنشطة سياسية أو إرهابية يف الخارج أو 

122  أماني المسقطي، »الجمعيات الخيرية: »التنمية« تفرض المزيد من القيود على جمع المال،« صحيفة الوسط، 11 ابريل 2015، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/980438.html<

123  »دعم التنمية للجمعيات الخيرية »معنوي« ومطالبات بتسهيل اإلجراءات،« صحيفة األيام، 2 مايو 2016، 
.> http://www.alayam.com/alayam/local/576143/News.html<

124  علي الموسوي، »جمعيات خيرية تتهم »التنمية« بالتضييق على جمع المال،« صحيفة الوسط، 12 يناير 2013، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/729783.html<

125  راشد الغائب، »وزير العمل لـ البالد: الحكومة ستنظر قانوناً جديداً للجمعيات األهلية،« جريدة البالد، 18 نوفمبر 2017، 
.> http://www.albiladpress.com/newspaper/3322/462064.html<

126  »العطيش يسأل عن تراخيص الجمعيات الخيرية لجمع األموال،« صحيفة الوسط، 29 مايو 2017، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/1245179.html<

127  علوي الموسوي، »البالد تنشر نتائج دراسة: %80 من الجمعيات الخيرية تستقبل رمضان دون تبرعات،« جريدة البالد، 5 مايو 2017، 
.> http://www.albiladpress.com/news/2017/3126/bahrain/427639.html<

128  حوراء عبدهللا، »رفض 200 طلب لجمع أموال خيرية،« صحيفة األيام، 21 يناير 2018، 
.> http://www.alayam.com/alayam/first/705859/News.html<

129  »وزارة التنمية االجتماعية وتراخيص جمع المال،« صحيفة األيام، 5 مارس 2018، 
.> http://www.alayam.com/alayam/multaqa/714635/News.html<

.> http://www.alayam.com/alayam/first/696997/News.html< ،2017 130  »التنمية: تراخيص مؤقتة لجمع المال،« صحيفة األيام، 10 ديسمبر
131  »خالل زيارته إلى مقر جمعية عالي الخيرية... حميدان: تيسير إجراءات تراخيص جمع المال الخيرية وفقاً لألنظمة والقوانين المتبعة،« وكالة أنباء 

.> https://bna.bh/portal/news/797072 < ،2017 البحرين - بنا، 8 اغسطس
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استخدامها يف جرائم غسيل األموال، وذلك باإلشارة إىل مرسوم يحدد آليات جديدة لجمع املال يف 2013 132، أعادت 

الوزارة تعميمه يف الصحافة يف 2017، محذرة من جمع املال دون ترخيص أو إيداع األموال أو استقبالها من الخارج.

تحركات علنية للتطبيع مع الكيان الصهيوني
لعل أحد أهم املستجدات عىل الساحة البحرينية يف عام 2018 هو بروز تحركات تطبيعية علنية مع الكيان الصهيوين، 

بدءاً بزيارة غامضة التفاصيل ملجموعة يهودية أمريكية للبحرين كـ«وفد تجاري«133 ميثل »كبار املستثمرين ورجال 

األعامل« يف قطاعات املصارف والتأمني والعقار سعياً منه لالستفادة من اتفاق التجارة الحرة134، بحسب ما نقله موقع 

»إيالف« السعودي135، تحت رعاية واستضافة مجموعة من التجار البارزين من غرفة تجارة وصناعة البحرين، قادمني 

من مدينة نيويورك يف إطار جولة شملت ديب وُعامن وقطر والكويت.

وقد ظهرت املجموعة يف منطقة باب البحرين بالعاصمة املنامة تعزف وتغني األناشيد اليهودية136، كام ظهروا فيام بعد 

يف حفل مبجلس نبيل أجور أحد التجار املستضيفني مبشاركة شخصيات عامة بارزة بينها وزير اإلعالم عيل الرميحي137.

وقد أدى ذلك إىل حملة شجب واستنكار واسعة شاركت فيها جمعيات سياسية وأهلية138 عىل وسائل التواصل 

االجتامعي وتم تداول بيانات استنكارية139، بينها عريضة شعبية تندد بالتطبيع وقع عليها شخصيات عامة بارزة بينهم 

نواب حاليني وسابقني ونشطاء سياسيني وحقوقيني140، مام حدا بالتاجر نبيل أجور لالعتذار عن استضافة الوفد، منوهاً أن 

االستضافة كانت عفوية وقد تفاجأ من مالبسهم وإنشادهم األغاين بالعربية، مؤكداً موقفه املنحاز للقضية الفلسطينية141. 

فيام نفى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين صلته بالوفد حيث متت الرتتيبات بصفة أعضائها الشخصية142. 

132  مرسوم بقانون رقم )21( لسنة 2013 بشأن تنظيم جمال المال لألغراض العامة )البجرين: هيئة التشريع واالفتاء القانوني، أغسطس 2013(، 
.> http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30466#.Ws0Iq4jFKUk<

133  »وفد أمريكي يزور البحرين ضمن جولة خليجية: نحتاج لحوار جميع األطياف بعيداً عن الحكومات،« صحيفة األيام، 22 ديسمبر 2016، 
 .> http://www.alayam.com/alayam/first/621264/News.html<

134  »جمارك البحرين | اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية،« وزارة الداخلية – شؤون الجمارك، 
 .> http://www.bahraincustoms.gov.bh/fta.php?id=40&m=7&sm=40&lang=ar<

135  حيان الهاجري، »وفد من رجال األعمال اليهود األمريكيين يزور البحرين،« موقع إيالف، 22 ديسمبر 2016، 
.> http://elaph.com/Web/News/2016/12/1125533.html<

.> https://www.youtube.com/watch?v=sLt7PKrygug < ،2016 136  »وفد يهودي يزور البحرين،« قناة الميادين - يوتيوب، 29 ديسمبر
137  فيديو، »وزير االعالم البحريني علي الرميحي مشاركاً في االحتفال بالوفد الصهيوني في البحرين،« تويتر، 27 ديسمبر 2016، 

.> https://twitter.com/BAHRAINDOCTOR/status/813829935232122880<
138  »13 مؤسسة وجمعية تدين وتشجب زيارة »الوفد الصهيوني« للبحرين،« صحيفة الوسط، 6 يناير 2017، 

.> http://www.alwasatnews.com/news/1197984.html<
.> https://goo.gl/JVzw4u < ،2016 139  »بشأن زيارة الوفد الصهيوني ورفض تدنيس أرض البحرين العربية المسلمة،« جريدة الوطن، 29 ديسمبر

140  محمد العلوي، »فلسطين تعيد وحدة البحرينيين: عريضة ضد التطبيع بألوان الطيف البحريني،« صحيفة الوسط، 29 ديسمبر 2016، 
.> http://www.alwasatnews.com/news/1195201.html<

 .> https://goo.gl/AoLHkr < ،2016 141  »مجلس أجور يعتذر عن استقباله »وفداً يهودياً أمريكياً،« صحيفة النبأ، 28 ديسمبر
142  عباس المغني، »التجارة: ليس لدينا أي اتصال مع جهات صهيونية،« صحيفة الوسط، 29 ديسمبر 2016، 

.> http://www.alwasatnews.com/news/1195199.html<
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إىل جانب ذلك شارك وفد من الكيان الصهيوين يف مؤمتر الجمعية العمومية لالتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« الذي عقد 

باملنامة بـ 11 مايو 2017 بتنظيم وإرشاف اتحاد كرة القدم بالبحرين143، وبعد موجة انتقادات قبيل عقد املؤمتر رصح 

رئيس االتحاد الشيخ عيل بن خليفة آل خليفة أن مشاركة وفد الكيان الصهيوين »تأيت بعد حصول اتحاد الكرة عىل الضوء 

األخرض من الجهات املختصة يف مملكة البحرين«، الفتاً أن هذه الزيارة »ال يتوجب أن تؤخذ بأبعاد سياسية أو أن تستخدم 

يف التقليل من حجم اإلنجاز الذي تحقق للمملكة...«، كام نوه عىل أن الفوائد االقتصادية والرياضية واإلعالمية الستضافة 

املؤمتر »أكرب بكثري من مسألة دخول ثالثة أعضاء من اتحاد الكرة اإلرسائييل إىل البحرين«144.

وحاول رئيس اللجنة الربملانية ملنارصة الشعب الفلسطيني النائب محمد العامدي إصدار بيان باسم مجلس النواب الستنكار 

السامح للوفد الصهيوين بزيارة البحرين لحضور مؤمتر الفيفا إال أنه اضطر الحقاً إلصدار بيان فردي لعدم اكتامل النصاب 

القانوين إلصداره باسم املجلس145.

كام تداولت وسائل إعالم الكيان الصهيوين خرب فوز سائق من الكيان باملركز الثالث يف سباق »فورموال 8« يف حلبة البحرين 

الدولية يف شهر نوفمرب 2017 ولكن دون السامح له بإظهار علم الكيان عىل سيارته أو مالبسه، وذلك حسب مصدر الخرب146.

وما إن هدأت األوضاع ألشهر قليلة حتى اشتعلت الساحة مجدداً بعد إعالن الرئيس األمرييك دونالد ترمب يف 6 ديسمرب 

2017 نيته نقل السفارة األمريكية من مدينة تل أبيب إىل القدس147، بدأت بردة فعل ضعيفة للمجتمع البحريني مقارنًة 

بردات فعله يف الحوادث السابقة، لكن رسعان ما تحول إىل غضب عارم إبان زيارة وفد من جمعية »هذه هي البحرين« 

للقدس »حاملني رسالة سالم« بحسب تعبري أحد أعضاء الوفد أثناء حديثه إىل وسائل إعالم الكيان الصهيوين148، مام أدى إىل 

تزايد املطالبات مبحاسبة الجمعية عىل ذلك والكشف عن أسباب وحيثيات الزيارة149، إال أن الجهات الرسمية تجاهلت ذلك 

وقامت الجمعية يف األسبوع الالحق بتنظيم فعالية جامهريية مبناسبة العيد الوطني تحت رعاية امللك يف االستاد الوطني150. 

.> http://www.alayam.com/alayam/first/650188/News.html< ،2017 143  »البحرين تحتضن كونغرس الفيفا اليوم،« صحيفة األيام، 11 مايو
144  أحمد كريم، »رئيس اتحاد الكرة لـ البالد: استضافة كونغرس الفيفا أكبر من زيارة »وفد إسرائيلي،« جريدة البالد، 18 اكتوبر 2016، 

.> http://www.albiladpress.com/article350634-3.html<
145  »العمادي يناشد القيادة الحكيمة منع الصهاينة من دخول البالد ضمن كونغرس الفيفا،« المنبر الوطني اإلسالمي، 9 مايو 2017، 

.> http://almenber.bh/?p=2300<
 146  Batya Jerenberg, ”Israeli flag banned as Israeli driver takes third place in Bahrain race,” World Israel News, 19 NOV
 2017, > https://worldisraelnews.com/arabs-refuse-fly-flag-israeli-driver-places-bahrain-race/ <.
 147  Steve Holland, ”Trump recognizes Jerusalem as Israel’s capital, reversing longtime U.S. policy,” Reuters, 6 Dec 2017,
> https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-israel/trump-recognizes-jerusalem-as-israels-capital-reversing-longtime-
u-s-policy-idUSKBN1E01PS <.

148  »التطبيع خيانة وفد بحريني يزور إسرائيل علناً في ظل غضب العالم للقدس،« قناة سما الفضائية يوتيوب، 11 ديسمبر 2017، 
.> https://www.youtube.com/watch?v=YbMjt225txo<

149  »العمادي يسأل وزير العمل والتنمية االجتماعية عن موقف الوزارة من زيارة ”هذه هي البحرين” للكيان الصهيوني،« المنبر الوطني اإلسالمي، 13 
 .> http://almenber.bh/?p=2466 < ،2017 ديسمبر

150  »برعاية كريمة من جاللة الملك المفدى وزير العمل والتنمية االجتماعية يفتتح مهرجان جمعية »هذه هي البحرين« بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد 
 .> https://www.bna.bh/portal/news/816782 < ،2017 الجلوس،« وكالة أنباء البحرين - بنا، 16 ديسمبر
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وبررت »هذه هي البحرين« موقفها يف بيان نرُش يف وكالة أنباء البحرين للتأكيد عىل أن الزيارة كانت مببادرة 

ذاتية، والوفد »ال ميثل أي جهة رسمية يف مملكة البحرين وإمنا ميثل الجمعية ذاتها« كام نوهت أن الزيارة تأيت 

»استناداً إىل مبدأ التسامح والتعايش الذي يعد نهجاً ململكة البحرين وسمة من سامت املجتمع فيه«151، حيث 

كانت الزيارة مخططاً لها منذ أشهر بهدف »زيارة األماكن الدينية املقدسة اإلسالمية واملسيحية واليهودية« وأن 

تزامنها مع توقيت ترصيح الرئيس األمرييك الجديل كان غري مقصود152. والجدير بالذكر أن الوفد تتكون غالبيته 

من األجانب برئاسة األمني العام لـ »اتحاد الجاليات األجنبية يف مملكة البحرين« بيتيس ماثيسون.

ورداً عىل الزيارة، نظمت مجموعة من جمعيات املجتمع املدين وقفات تضامنية واحتجاجية153 عىل مدى أسبوعني 

متتاليني للتعبري عن موقفهم الرافض إلعالن الرئيس األمرييك وزيارة الوفد154، إىل جانب نشوء احتجاجات شعبية 

يف مختلف مناطق البحرين155، وقام وفٌد شبايب من جمعية »مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوين« بزيارة مخيامت 

الالجئني الفلسطينيني يف العاصمة اللبنانية بريوت إلعالن الرباء من جمعية »هذه هي البحرين« وما وصفه 

بـ«التطبيع العلني مع االحتالل«156 والتأكيد عىل موقف شعب البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

ومؤخراً زار البحرين وفد ديني يهودي من كنيسة هامبتون مبدينة نيويورك بقيادة رجل الدين مارك شنري ملدة 

ثالثة أيام ضمن جولة سياحية دينية يف املنطقة، التقوا خاللها بكبار الشخصيات البحرينية اليهودية ووزير التجارة 

والصناعة زايد الزياين، وذلك قبل سفرهم للكيان الصهيوين157. امُلالحظ بشكل عام هو تحفظ الجهات الرسمية عن 

التعليق عىل هذه املامرسات.

ويف ذات السياق، اعترب عضو مجلس النواب السابق نارص الفضالة تدشني مركز امللك حمد للحوار بني األديان يف 

الواليات املتحدة يف حفل بحضور ممثلني عن مركز »ساميون ويزنثال«158 املعروف بتوجهاته الصهيونية »يدخل يف 

مجال التطبيع وييسء للمملكة« وإنه »خطوة غري موفَّقة وليست يف وقتها«159.

 .> https://www.bna.bh/portal/news/815827 < ،2017 151  »تصريح من جمعية هذه هي البحرين،« وكالة أنباء البحرين - بنا، 10 ديسمبر
152  فيديو، »عضو وفد جمعية »هذه هي البحرين«: زيارتنا إلسرائيل جاءت بموافقة السلطات البحرينية،« بي بي سي عربي-يوتيوب، 11 ديسمبر 

.> https://www.youtube.com/watch?v=5_STZfqk67k < ،2017

153  فيديو، »وقفة في جمعة الغضب الثانية للقدس في البحرين في مدينة الرفاع،« يوتيوب، 22 ديسمبر 2017، 
.> https://www.youtube.com/watch?v=P2KVIbR5ECg<

.> https://youtu.be/H-eGW3b7kSg?t=436 < ،2017 154  فيديو، »وقفة تضامنية بعنوان »القدس عاصمة فلسطين«،« يوتيوب، 13 ديسمبر
155  فيديو، »البحرين: تظاهرة غاضبة تضامنا مع قضية القدس وحرق العلم األمريكي 8 ديسمبر 2017 | أبوصيبع – الشاخورة،« يوتيوب، 8 ديسمبر 

.> https://www.youtube.com/watch?v=fF74duJn6Wo < ،2017

156  »وفد شبابي بحريني يزور المخيمات في لبنان رفضاً للتطبيع ودعماً للشعب الفلسطيني،« بوابة الالجئين الفلسطينيين، 16 ديسمبر 2017، 
 .> http://refugeesps.net/post/6353<

 157  ”Proud to have organized the first Jewish Congregational trip to a Gulf State with The Hampton Synagogue
 Leadership Mission to #Bahrain, led by @MarcSchneier,” Guy Millo Twitter, 27 Feb 2018,
> https://twitter.com/GuyMillo/status/968490934550884352 <.

158  »تحت رعاية جاللة الملك.. إطالق إعالن البحرين ومركز الملك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي في لوس انجلوس،« اخبار الخليج، 
 .> http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1088877#.WbqIsKd1uiY.twitter<

 .> https://goo.gl/XMPA5D < ،2017 159  »الفضالة: تدشين مركز حوار األديان »تطبيع يسيء للبحرين،« الخليج اونالين، 18 سبتمبر
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خاتمة
النتيجة األهم التي ميكن استنتاجها من قراءة األحداث يف البحرين خالل عام 2017 هو املدى الذي ذهبت إليه 

الحكومة يف تغيري تركيبة الساحة السياسية بشكل كامل، وعىل جميع األصعدة: السياسية واإلعالمية واالجتامعية 

واألمنية. فبينام كان الحديث يف السابق يدور حول معارضة وجمعيات سياسية فاعلة، وحراك أهيل قوي، وصحافة 

مستقلة، ومؤسسات ثقافية ودينية ومجتمع مدين يتفاعل مع الشأن العام، فاليوم ال يوجد الكثري من ذلك. 

فعىل الصعيد السيايس تم حل ثالث جمعيات سياسية منذ 2011 160، باإلضافة إىل الركود يف حركة الجمعيات 

السياسية بشكل عام وضعف نتائجها يف االنتخابات النيابية. وعىل الصعيد اإلعالمي أوقفت صحيفة الوسط، كام 

شهدت الساحة تضييقاً سياسياً ومدنياً متمثالً يف اعتقال املغردين النتقادهم السياسات التقشفية عىل مواقع 

التواصل االجتامعي161، ومنع نرش املقاالت الناقدة يف الصحافة162. باإلضافة إىل خسارة »الحراك الثوري« كثرياً بعد 

الحمالت األمنية ضد النشطاء السياسيني والحقوقيني واملتظاهرين، حيث شكلت عملية فض اعتصام الدراز بداية 

احتضار الحراك. واجتامعياً ترضرت رشيحة واسعة من املواطنني من السياسات التقشفية التي طبقت يف ظل غياب 

املؤسسات التمثيلية وطرق الدفاع عن مصالحهم، ومن املتوقع أن متيض األوضاع يف السري عىل مسارها الحايل. 

وبينام اتسم النصف األول من العام 2017 بالتطورات املتسارعة عىل مستوى الساحة السياسية، اتسم النصف 

اآلخر بالشلل واالستسالم أمام متغريات إقليمية كربى، خصوصاً مع اندالع األزمة الخليجية، إذ أن تداخل وترابط 

األحداث مع بعضها البعض قد أنتج حالة سياسية معقدة للغاية تبرش باملزيد من التفاقم وتضاؤل فرص اإلصالح 

السيايس الجذري.

.> https://goo.gl/n118Gv < ،2017 160  أسماء العتيبي، »االستئناف البحرينية تؤيد حل جمعية وعد المعارضة،« الخليج الجديد، 26 اكتوبر
161  »حبس شخص نشر مقاطع فيديو مدعياً فيها اقرار رسوم من ادارة المرور على خالف الحقيقة،« وكالة أنباء البحرين - بنا، 14 يناير 2017، 

.> www.bna.bh/portal/news/811215<
162  »أخبار الخليج تمتنع اليوم الثالثاء 9 يناير 2018 عن نشر مقال للكاتب ابراهيم المناعي،« انستغرام بحرين سكاي، 10 يناير 2018، 

.> https://www.instagram.com/p/Bdvp_KCB12R/?r=wa1<
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2.3 المستجدات السياسية في دولة الكويت
مراد الحاييك

برزت الكويت إقليمياً يف العام 2017 بصفتها وسيطاً يف أزمة الخليج التي اندلعت بني قطر من جانب والسعودية 

والبحرين واإلمارات من جانب آخر. أما داخلياً، فقد اتخذت العالقة املتأزمة بني الحكومة واملعارضة منعطفاً 

جديداً، حيث خرجت هذه املواجهة بشكل كبري خارج قبة الربملان، وتجسدت يف سحب الجنسيات وسجن عدد 

من املغردين، باإلضافة إىل تداعيات املحاكامت يف قضية اقتحام مجلس األمة. أما عىل صعيد نظام الحكم، فقد 

يكون التطور األبرز هو تبوأ الشيخ نارص صباح الصباح نجل األمري منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع نهاية 

العام، ليربز بذلك كشخصية مهمة يف الساحة السياسية العامة.

المجلس والحكومة: استجوابات وتشكيل حكومة جديدة
عىل الرغم من أن العالقة بني مجلس األمة والحكومة كانت أقل صدامية مقارنة مبجلس 2012، الذي سيطرت 

عليه أغلبية من املعارضة، إال أن العالقة مل تخل من االستجوابات وبعض نقاط التوتر، خصوصاً إذا ما قورن هذا 

املجلس بذلك الذي سبقه مبارشة، والذي كان يعترب مهادناً للحكومة نسبياً. وقد شهدت الحكومة عدة تغريات 

خالل السنة. فقد استقال وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلامن الحمود الصباح من منصبه يف فرباير 2017، 

وتم تعيني محمد العبدالله وزيراً لإلعالم، وخالد الروضان وزيراً لشؤون الشباب163. وأتت االستقالة عىل خلفية 

تقديم ثالثة نواب استجواباً للوزير بشأن اإليقاف الريايض يف الكويت، واتهامات بتجاوزات مالية وإدارية يف وزارة 

اإلعالم164. ورأى بعض املحللني يف ذلك مواصلة يف استعامل أجنحة الحكم للرياضة كسالح يف رصاعاتها الداخلية، 

والذي تم عىل إثره سابقاً إيقاف الكويت من املشاركة يف فعاليات اتحاد الكرة العاملي واالتحاد األوملبي، عىل 

خلفية شكوى من الشيخني أحمد الفهد وأخيه طالل بدواعي تدخل األجهزة السياسية يف سري الرياضة يف البالد165. 

وبعدها بشهرين، قدم ثالثة نواب يف مجلس األمة الكويتي طلب استجواب لرئيس الوزراء جابر املبارك الصباح بعد 

أن فشل املجلس يف تعديل قانون الجنسية166. وكان التعديل الذي مل ميرره املجلس ينوي إعطاء القضاء السلطة 

.> https://goo.gl/B727Uk < ،2017 163  »أمير الكويت يقبل استقالة وزير اإلعالم،« العربي الجديد، 7 فبراير
.> https://goo.gl/L9SGJS < ،2017 164  »الحكومة الكويتية تتجه لالستقالة اعتراضاً على استجواب »الحمود«،« الخليج اونالين، 4 فبراير

.> https://goo.gl/zTyShc< ،2016 165  »تقارير: ورطة قضائية تواجه الشيخ أحمد الفهد بتهمة »اإلساءة لسمعة الكويت«،« سي ان ان العربية، 13 يناير
.> https://goo.gl/xgJCwY < ،2017 166  »استجواب رئيس الوزراء الكويتي بعد فشل تعديل قانون الجنسية،« العربي الجديد، 12 ابريل
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عىل قرارات سحب الجنسية، حيث ينص عىل جواز الطعن أمام القضاء لكل من صدر بحقه قرار سحب أو إسقاط 

جنسيته. وبدأ مجلس األمة يف تاريخ 10 مايو باستجواب رئيس الوزراء يف جلسة رسية بطلب من الحكومة. وتناول 

االستجواب خمسة محاور، منها قرارات سحب الجنسية، والفساد، وتعيينات بناء عىل املحسوبية، وزيادة أسعار 

الكهرباء واملاء وسوء استعامل امليزانية. وبعد االستجواب أعلن رئيس الوزراء تشكيل لجنة ملتابعة امللفات املذكورة، 

دون تقديم كتاب عدم التعاون لعدم التمكن من جمع تواقيع أكرث من 6 نواب167. 

إال أن الحكومة الكويتية ما لبثت أن تقدمت باستقالتها يف أكتوبر. وأتت االستقالة عىل خلفية تقدم 10 نواب 

يف مجلس األمة الكويتي بطلب لطرح الثقة يف وزير الدولة لشؤون مجلس األمة الشيخ محمد العبد الله الصباح، 

عقب جلسة للمجلس شهدت استجوابه. وقد رصح الشيخ محمد العبدالله: »يف ضوء ما تشهده املنطقة من مخاطر 

وتهديدات وما يعرتض مسريتنا الوطنية من تحديات جسيمة، وما أكد عليه من رضورة املبادرة للعمل من أجل 

تصويب مسار العمل الربملاين، كاستحقاق وطني ال يحتمل التأجيل، وما يستوجب كل ذلك من العمل الجاد إلحداث 

التغيري املنشود، الذي يحقق الغايات الوطنية املأمولة«168. وقد تكاثرت التكهنات حول سبب استقالة الحكومة، مبا 

فيها إمكانية تبع ذلك بحل املجلس، إال أن االحتاملية األخرية مل تتبلور عىل أرض الواقع.

ويف تاريخ 11 ديسمرب، أصدر أمري الكويت مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تضمنت تسعة أسامء 

جديدة169. وقد يكون املتغري الرئييس الذي جذب األنظار فيها هو دخول نجل األمري الشيخ نارص صباح األحمد 

كوزير للدفاع ونائب أول لرئيس مجلس الوزراء. وعىل الرغم من أن الشيخ نارص قد نأى بنفسه عن الدخول يف 

الحياة السياسية املبارشة يف السنوات العرش األخرية، إال أن دخوله قد أثار التكهنات حول إمكانية تغري املوازين 

يف املشهد السيايس، ال سيام يف العالقة ما بني العائلة الحاكمة والحكومة ومجلس األمة، إذ رأى البعض أن دخوله 

الحكومة قد يرجح الكفة يف تسيري العمل الحكومي، التي كانت سابقاً أقرب إىل يد رئاسة الربملان، وإرجاع بعض من 

النفوذ إىل رئاسة الوزراء170. 

وبناء عىل املناصب التي يتبوأها، سينصب تركيز الشيخ نارص يف العمل الحكومي يف مجالني: األول هو القطاع 

العسكري بصفته وزيراً للدفاع. ويف واحدة من أوىل ترصيحاته يف املجال العسكري، قال بأنه ال مانع من انخراط 

النساء يف الخدمة العسكرية. وقد أثار هذا الترصيح بعض الجدل، ال سيام فيام بني بعض اإلسالميني واملحافظني 

.> https://goo.gl/E28md2 < ،2017 167  »انتهاء مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء الكويتي بفشل طرح الثقة فيه،« البوابة، 11 مايو
.> https://goo.gl/YnLDxW < ،2017 168  »الحكومة تستقيل.. والبرلمان بال جلسات،« الوطن، 30 اكتوبر

.> https://goo.gl/JfyTtr < ،2017 169  »أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة،« الجزيرة.نت، 30 اكتوبر
170  »مخاض سياسي في الكويت إستباقا لإلنتخابات المقبلة.. والصراع بين الغانم والصقر على رئاسة البرلمان،« رأي اليوم، 28 مارس 2016، 

 .> https://goo.gl/2uzvcH<
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الرافضني للموضوع171. وتبع ذلك بدفعه لقانون سمح بغري محددي الجنسية »البدون« وغري الكويتيني بااللتحاق 

بالخدمة العسكرية، وهو الذي تم إقراره يف الربملان172. 

يذكر أنه بعد توقف دام 16 عاماً، عاد التجنيد اإللزامي إىل الكويت يف العام 2017، حيث حدد القانون مدته باثني 

عرش شهراً تشمل فرتة تدريب عسكري ملدة أربعة أشهر، وفرتة خدمة ملدة مثانية أشهر. وقد تم إقرار قانون الخدمة 

الوطنية العسكرية يف العام 2015 مبوافقة غالبية أعضاء مجلس األمة، عىل أن يطبق بعد سنتني من إقراره173. 

تذبذب اقتصادي وإعادة احياء رؤية 2035
أما املحور اآلخر والذي من املتوقع أن يرمي الشيخ نارص صباح الصباح بثقله فيه فهو املحور االقتصادي، وخصوصاً 

فيام يخص رؤية 2035، حيث أنه قد تقلد أيضاً رئاسة املجلس األعىل للتخطيط والتنمية. وكانت الكويت قد 

أعلنت يف بداية العام 2017 عن آخر نسخة من خططها التنموية »2035« الهادفة إىل تحويل البلد إىل »مركز 

رائد إقليمياً ومالياً وتجارياً وثقافياً ومؤسسياً« بحلول عام 2035 174. 

وتنص رؤية »الكويت الجديدة« التي تعقب »رؤية 2035« إىل »تحويل الكويت إىل مركز مايل وتجاري جاذب 

لالستثامر، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي، وتشجع فيه روح املنافسة وترفع كفاءة اإلنتاج يف 

ظل جهاز دولة مؤسيس داعم، وترسخ القيم وتحافظ عىل الهوية االجتامعية وتحقق التنمية البرشية والتنمية 

املتوازنة، وتوفر بنية أساسية مالمئة وترشيعات متطورة وبيئة أعامل مشجعة.”

ويبدو أن جزءاً كبرياً من هذه الجهود ينصب يف إعادة إحياء مرشوع »مدينة الحرير« وميناء بوبيان املوازي له، 

ويرى البعض يف تعيني الشيخ نارص دفعة جديدة لهذه املشاريع نظراً لخلفية الشيخ التجارية والثقافية مع الصني 

وآسيا175. وتعود فكرة مرشوع مدينة الحرير إىل منتصف األلفيات، حيث قررت حكومة الكويت مثل نظرياتها يف 

الخليج إنشاء مدينة ضخمة متتد عىل مساحة 250 كيلومرت مربعاً أطلق عليها اسم مدينة الحرير، بهدف أن تكون 

هذه املدينة املركز املايل والتجاري والسياحي األكرب يف املنطقة وبتكلفة 25 مليار دينار كويتي. ويضم املرشوع 

ميناء بوبيان الجديد الذي يقع بالقرب من الحدود العراقية واإليرانية ويخدم الدول الثالث عىل حد ترصيح عدد 

من املسؤولني يف الكويت176. 

.> https://goo.gl/HPhYB1 < ،2016 171  »ناصر الصباح: ال مانع من انخراط المرأة في الخدمة العسكرية،« الراي، 18 يناير
.> https://goo.gl/u5r3y2 < ،2018 172  »الكويت: قانون يسمح بتجنيد »البدون« واألجانب في الجيش،« العربي الجديد، 6 مارس

.> https://goo.gl/m4EDnq < ،2017 173  »بعد توقف 16 عاًما.. عودة التجنيد اإللزامي بالكويت،« القدس العربي، 12 اكتوبر
.> /http://www.newkuwait.gov.kw < ،174  موقع كويت جديدة

.> https://goo.gl/YXFXtw < ،2017 175  »الشيخ ناصر.. لمعة الذهب وأشواك السياسة،« القبس االلكتروني، 24 ديسمبر
.> https://goo.gl/pbsja1 < ،2008 176  »مدينة الحرير في الكويت بتكلفة 132 مليار دوالر،« الجزيرة، 22 يوليو
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وتأيت مدينة الحرير من ضمن خطط املدن املستقبلية األخرى يف منطقة الخليج العريب، كـ«املدينة الزرقاء« يف 

عامن و«لوسيل« يف قطر، و«ووترفرونت« يف ديب، وآخرها مرشوع »نيوم« يف السعودية. فبعد أكرث عقد من 

الزمن منذ بداية إطالق هذا املرشوع، عاد ليبتوأ الصدارة يف الساحة يف عام 2017. وعىل الرغم من منارصة 

الكثري من املسؤولني واملستثمرين للمرشوع، إال أن أصوات مشككة يف جدواه قد برزت أيضاً، حيث طالبت 

اللجنة املالية يف مجلس األمة بإدراجه عىل جدول أعاملها ملناقشة جدواه االقتصادية، بعد أن تقرر يف بداية 

2017 تشكيل »فريق حكومي – نيايب« لبحث مرشوع قانون الهيئة اإلدارية ملدينة الحرير الذي يعطي الهيئة 

صالحيات ال يتفق معها الكثري من أعضاء مجلس األمة177. كام أثريت التساؤالت حول قدرة الحكومة عىل 

تنفيذ خطط التنمية بعيدة املدى بشكل محكم، يف حني يواجه جهاز اإلدارة العامة تذبذباً مستمراً يف قدراته 

ومؤسساته، انعكست يف شكل شكاوى واتهامات متواصلة من قبل أعضاء مجلس األمة بتدهور الخدمات 

العامة املقدمة من قبل الدولة. 

وباإلضافة إىل التحديات الداخلية التي يواجهها املرشوع، فهناك أيضا تحديات خارجية قد تربز عىل السطح 

يف الفرتة القادمة وباألخص فيام يتعلق بآفاق التعاون الذي يفتحها هذا املرشوع مع إيران والعراق بحسب 

ترصيح وزير شؤون الديوان األمريي، نارص صباح األحمد الصباح، ومدى تقبل دول مثل اململكة العربية 

السعودية ملثل هذا »التعاون«، باألخص مع ارتفاع حدة الرصاع السعودي اإليراين يف املنطقة يف اآلونة 

األخرية178. كام ظهرت بعض االعرتاضات العراقية عىل املستوى الرسمي والشعبي عىل بناء ميناء بوبيان، مبا فيه 

خروج بعض املظاهرات، صاحبها بعض االدعاءات بإمكانية تعدي املرشوع عىل السيادة العراقية واعاقته لحركة 

املالحة يف املياه املحيطة بها179. 

وقد أىت هذا املرشوع كآخر خطوات الحكومة لحل املشاكل االقتصادية، التي بدأت تتفاقم مع دخول العجز 

يف امليزانية يف خضم هبوط أسعار النفط. وملواجهة هذا العجز، قام مجلس الوزراء يف الكويت بإقرار الرضيبة 

االنتقائية واملضافة، وذلك بناء عىل اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست عىل فرض رضيبة القيمة املضافة يف 

بداية 2018، إال أنه مل يبدأ تطبيق االتفاقية وذلك لعدم مناقشتها يف مجلس األمة حتى بداية العام 2018 180، ما 

يدل عىل التحفظ واملعارضة ملثل هذه الزيادات. وكان قد سبق ذلك زيادة أسعار املحروقات يف عام 2016، التي 

واجهت انتقادات واسعة تحت قبة الربملان وصلت إىل حد املطالبة بإلغائها وإعادة األسعار السابقة181. 

.> https://goo.gl/yZEbvp < ،2017 177  »مدينة الحرير.. حلم يحّول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية،« الخليج اونالين، 6 فبراير
.> https://goo.gl/tEjgg5 < ،2017 178  »ناصر الصباح: مشروع الجزر سيكون »الكويت الحقيقة«،« القبس، 13 يونيو

.> https://goo.gl/HNG54b < ،2011 179  »الكويت ترفض طلب العراق وقف بناء ميناء مبارك،« بي بي سي عربي، 27 يوليو
.> https://goo.gl/rVuWmv < ،2017 180  »»القيمة المضافة« في الكويت... مؤجلة!« الرأي، 27 ديسمبر

181  الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017(، »المستجدات السياسية في الكويت،« ص 93.
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يف املقابل، يبدو أن زيادة الرسوم خالل 2017 قد تركزت أساساً يف تلك التي تطال غري املواطنني، حيث ارتفعت 

رسوم الخدمات الصحية ووثائق التأمني الصحي عىل الوافدين بنسبة 140%، كام طرحت وزارة الداخلية مرشوع 

قانون يهدف إىل زيادة رسوم اإلصدار والتجديد املفروضة عىل رخص السياقة للوافدين 50 مرة182.

بروز سحب الجنسية كسالح جديد بين الحكومة والمعارضة
يف مارس 2017، أمر األمري بدراسة إعادة الجنسية لعدد من األشخاص الذين سحبت منهم الجنسية يف األعوام 

السابقة، وكان من بينهم النائب السابق عبدالله الربغش، والداعية نبيل العويض واإلعالمي سعد العجمي. وقد 

رصح مرزوق الغانم رئيس مجلس األمة بأن هناك »انفراجات ستحدث نتيجة تحركات املجاميع النيابية بالتنسيق 

مع رئيس املجلس«183. 

وكانت السلطات الكويتية قد أسقطت الجنسية عن عرشات املواطنني والشخصيات العامة، من ضمنهم معارضني 

ورجال دين وإعالميني، مربرة ذلك بأسباب تتعلق »بكيفية حصولهم عليها أو تحت سبب حفظ األمن القومي 

للبالد، وتعريض مصالح البالد العليا للخطر«184.

وكانت محكمة التمييز قد قررت يف فرباير بعدم اختصاص القضاء بأحكام سحب وإسقاط الجنسية يف قضية النائب 

السابق عبد الله الربغش185. وكانت محكمة االستئناف قد حكمت أيضاً بنفس االتجاه، ما يعني أن الكرة قد عادت 

إىل ملعب الحكومة بصفتها املسؤول األول واألخري يف قضايا سحب الجنسيات. وتبع ذلك حكم املحكمة اإلدارية 

يف مارس بإلغاء قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 46 شخصاً، وأمرت بإعادتها إليهم186. ويف 22 مايو، أقر 

مجلس الوزراء عودة ومنح الجنسيات إىل سبع عوائل، وذلك بعد مناقشته لتقرير لجنة »الجنايس املسحوبة«. 

وكانت اللجنة قد شكلت للبت يف 184 حالة تقدم املترضرين منها بطعون يف قرارات سحب جنسياتهم، بحيث 

 .187
وافقت اللجنة عىل عودة الجنسية لسبع عوائل فقط من أصل 184 

وبهذا احتلت قضية الجنسية حيزاً موسعاً يف الساحة السياسية املحلية، كونها تعد ظاهرة غري مسبوقة عىل 

مستوى الكويت، لها أبعاد قانونية وترشيعية وسيادية وإنسانية مهمة، ناهيك عن تداعياتها السياسية الخطرية. 

182  ” رفع رسوم رخص قيادة الوافدين 50 ضعفاً: 500 دينار للمرة األولى... و50 للتجديد سنوياً ” الرأي، 16 يونيو 2017، 
> http://www.alraimedia.com/Home/Details?id=834666d7-b028-43b4-9d32-b92d65252dd3 <

.> https://goo.gl/fuXccg < ،2017 183  »أمير الكويت يأمر بدراسة إعادة الجنسية لعدد ممن أسقطت عنهم،« ار تي، 6 مارس
.> https://goo.gl/KAq7pk < ،2017 184  »الكويت.. إلغاء قرارات سحب الجنسية من معارضين وعائالتهم،« الحرة، 6 مارس

.> https://goo.gl/MQMHax < ،2017 185  »محكمة التمييز في الكويت تؤيد سحب جنسية عبدهللا البرغش،« العربي الجديد، 7 فبراير
186  »»األنباء« تنشر نص حكم »اإلدارية« بإلغاء سحب جنسية عائلة البرغش: المدعون جنسية أولى ووالدهم توطن الكويت قبل عام 1920،« األنباء، 

.> https://goo.gl/U3WT9a < ،2015 28 مايو

.> https://goo.gl/3upQpE < ،2017 187  »عودة الجنسية للبرغش ومنحها لست عوائل،« القبس، 22 مايو
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وترى املعارضة أن قضية إسقاط الجنسية هي يف األساس قضية سياسية بحتة وليس لها عالقة باألحقية القانونية 

للمسقطة عنهم للجنسية، بحيث انتقلت املواجهة بني الحكومة واملعارضة خارج قبة الربملان إىل ميدان السيادة 

واملواطنة، حيث تم تسييس الجنسية وأصبحت إحدى أدوات الرصاع السيايس بيد الحكومة الستعاملها ضد 

املعارضة188.

قضية دخول المجلس189
وقد برزت قضية »دخول املجلس« كنقطة أخرى للرصاع السيايس بني الحكومة واملعارضة. فقد ألغت محكمة 

االستئناف يف تاريخ 27 نوفمرب حكم محكمة أول درجة قىض يف وقت سابق برباءة املتهمني يف قضية اقتحام 

مجلس األمة يف عام 2011، وقضت بحبس عدد من النواب الحاليني والسابقني ومواطنني آخرين ملدة ترتاوح بني 

سنة وسبع سنوات. وكان سبب االقتحام هو املطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ نارص املحمد 

الصباح بتهم الفساد190. واعتربت املحكمة أن ما قام به املتهمون يف 16 نوفمرب 2011 كان »جرمية علنية يعاقب 

عليها القانون، واتهمت املدانني بالتحريض واستعامل القوة والعنف مع حرس املجلس ودخول عقار يف حيازة الغري 

بقصد ارتكاب جرمية«191. وبعد أن جرى اعتقال املتهمني، أمرت محكمة التمييز يف فرباير 2018 بوقف الحكم 

واإلفراج عن املتهمني حتى صدور الحكم النهايئ192. 

وتم تنظيم عدد من الفعاليات والوقفات التضامنية مع املعتقلني وأرسهم يف عدد من التجمعات والدواوين يف 

الكويت193، كام أدانت عدد من املنظامت الحقوقية املحلية والدولية الحكم194. 

وتضم القضية ما يقارب 70 متهامً باإلضافة إىل عدد من النواب، منهم وليد الطبطبايئ وجمعان الحربش، باإلضافة 

إىل نواب سابقني كمسلم الرباك وفهد الخنة وفيصل املسلم وغريهم. ويذكر أنه بعد أن قىض عامني يف السجن 

بتهمة اإلساءة لألمري، تم اإلفراج عن عضو مجلس األمة الكويتي السابق مسلم الرباك يف أبريل 2017. إال انه عاد 

واعتقل عند وصوله من السعودية يف يناير 2018 عىل خلفية الحكم يف قضية دخول مجلس األمة، وأفرج عنه 

.> https://goo.gl/9Ei4Tq < ،2017 188  »الكويت.. إلغاء قرارات سحب الجنسية من معارضين وعائالتهم،« الحرة، 6 مارس
.>https://goo.gl/QJbgVQ < ،2017 189  »الملوك ال ينسون ثأرهم.. القصة الكاملة لقضية »دخول مجلس األمة« في الكويت،« ساسة، 28 نوفمبر

190  راجع مستجدات الكويت في النسخ السابقة من االصدار.
.> https://goo.gl/3SH5om < ،2017 191  »»دخول المجلس«.. إلغاء البراءة وحبس المتهمين،« القبس، 27 نوفمبر

.> https://goo.gl/wzouQH < ،2018 192  »إخالء سبيل المتهمين في قضية اقتحام مجلس األمة الكويتي،« الوطن، 18 فبراير
.> https://goo.gl/3fC3iU < ،2017 193  »وقفة تضامنية مع المحكومين في »دخول المجلس« بديوان الحربش اليوم،« مجلة المجتمع، 9 ديسمبر

194  »هيومن رايتس ووتش: إدانات جماعية على خلفية مظاهرات 2011 في قضية دخول المجلس وأحكام قاسية للتعبير عن الرأي والتظاهر،« كاظمة، 
.> https://goo.gl/SoMc9D <
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مرة أخرى مع قرار محكمة التمييز195. وما زالت حالة من عدم الوضوح تشوب مصري املتهمني من جهة إمكانية 

ترشحهم ملجلس األمة يف حال متت إدانتهم، وإن كان نفس األمر ينطبق عىل بقية املتهمني، الذين يتكونون يف جزء 

كبري منهم من الشباب. وبذلك، برزت قضية اقتحام املجلس والقضاء كسالح آخر يتم استعامله يف املواجهة بني 

الحكومة واملعارضة خارج إطار قبة الربملان، وإن كان اقتحام هذه القبة هو فحوى الخالف يف هذه القضية. 

تواصل المحاكمات كأداة في المعترك السياسي
تواصلت األحكام املتعلقة بالساحة السياسية ووسائل التواصل االجتامعي بالصدور. وإن كانت األحكام قد ركزت 

يف السابق عىل نشطاء ومعارضني سياسيني196، فقد يكون املتغري الرئييس يف سنة 2017 هو ازدياد حاالت املغردين 

الذين جرت محاكمتهم بتهمة اإلساءة إىل دول أخرى، وخصوصاً دول الخليج197، باإلضافة إىل وصول األحكام إىل 

دائرة الرصاع داخل أجنحة الحكم. 

ويبدو أن السلطات الكويتية تحاول جاهدة أال تستَغل أراضيها كمساحة النتقاد دول أخرى يف املنطقة. حيث 

قضت محكمة الجنايات الكويتية يف نوفمرب 2017 بحبس املغرد محمد السلامن 7 سنوات، بتهمة اإلساءة إىل 

السعودية وإذاعة أخبار كاذبة.198.كام وجهت التهم إىل عبدالله محمد الصالح باإلساءة إىل السعودية واإلمارات 

والبحرين عرب حساباته عىل مواقع التواصل االجتامعي، التي كان فيها يدافع عن مواقف قطر فيام يهاجم ويسخر 

من الدول الثالث. وحِكم عليه يف ديسمرب بالسجن لخمس سنوات بتهمة اإلساءة إىل السعودية، وأضيف إليه حكم 

يف يناير 8201 بالسجن 5 سنوات بتهمة اإلساءة لإلمارات. وأعلن الصالح 2018 عن تواجده يف بريطانيا وتقدميه 

لطلب لجوء سيايس هناك199. 

وقد رصح وزير اإلعالم حينها عبدالله الصباح: »ال نقبل اإلساءة ألي بلد شقيق يف وسائل اإلعالم الكويتية املرخصة، 

وكذلك يف مواقع التواصل االجتامعي، وكل من أساء لرموز الخليج متت إحالتهم للنيابة«200. 

كام حكم عىل املتهمني بـ«قروب الفنطاس« بالحبس 5 سنوات، من بينهم ثالثة من أبناء األرسة الحاكمة. حيث 

أدينوا »بازدراء القضاء واستخدام اإلنرتنت لبث فيديوهات متس رجال القضاء«201. وقد كان من بني املدانني املدير 

.> https://goo.gl/5wLhQC < ،2017 195  »مسلم البراك بعد خروجه من السجن: سنعاود النضال من جديد،« سي ان ان العربية، 21 ابريل
196  الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2017(، »المستجدات السياسية في الكويت،« ص 93.

.> https://goo.gl/DELXj3 < ،2017 197  »الكويت تحيل مغردين أساؤوا للسعودية إلى النيابة،« عكاظ، 22 اغسطس
.> https://goo.gl/aujPb5 < ،2017 198  » حبس المغرد الكويتي محمد السلمان 7 سنوات مع الشغل إلساءته إلى المملكة،« تواصل، 27 نوفمبر

199  » ”لن أعتذر لن أطلب العفو ومستمر”.. حكم جديد بحبس المغرد الكويتي عبد هللا محمد الصالح بتهمة اإلساءة للسعودية،« وطن يغرد خارج 
.> https://goo.gl/tbww4H < ،2017 السرب، 21 يناير

.> https://goo.gl/DELXj3 < ،2017 200  »الكويت تحيل مغردين أساؤوا للسعودية إلى النيابة،« عكاظ، 22 اغسطس
.> https://goo.gl/oD9zSm < ،2017 201  »محكمة كويتية تؤيد الحكم الصادر بحق »قروب الفنطاس«،« سكاي نيوز عربية، 15 مايو
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السابق إلدارة أمن الدولة الشيخ عذيب الفهد، ومالك جريدة وقناة الوطن الشيخ خليفة العيل التي أغلقتهام 

الحكومة قبل عامني، باإلضافة للشيخ أحمد الداوود. وكانت مجموعة الفنطاس قد شغلت حيزاً يف الساحة الكويتية 

بعد إرسالها عىل تطبيق الواتساب رسائل تتكلم فيها عن مؤامرة لقلب نظام الحكم يف الدولة، وقد رآها البعض 

بأنها مواصلة للرصاع داخل أجنحة الحكم والسلطة، خصوصاً فيام بني الشيخني أحمد الفهد ونارص املحمد202. 

ويف يونيو 2017، قضت محكمة التمييز بتغيري بعض األحكام يف »قضية العبديل«، حيث أمرت بإلغاء حكم اإلعدام 

الصادر يف حق أحد متهمي القضية واستبداله بالسجن املؤبد، كام قضت بإلغاء براءة بعض املتهمني وحبسهم عرش 

سنوات، واستبدلت حكم املؤبد ألحد املتهمني بخمس عرشة سنة203. وبعدها بشهر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية 

عن هروب 16 محكوماً يف القضية وأنهم »متوارون عن األنظار«، ولكنها قالت: إنهم »ما زالوا داخل البالد« حيث 

تداولت بعض األخبار هروب املحكمون عرب زوارق بحرية إىل إيران204. ورسعان ما أعلنت وزارة الداخلية يف 

أغسطس بأنها ألقت القبض عىل 13 من الهاربني205. 

وتعود القضية إىل الكشف يف أغسطس 2015 عن أسلحة مخبأة أسفل منازل يف منطقة العبديل، وأنها تتبع إىل 

خلية مرتبطة بحزب الله اللبناين، حيث شملت األسلحة »19 طناً من الذخرية، و144 كيلوغراماً من املتفجرات، 

و68 سالحاً متنّوعاً و204 قنابل يدوية، إضافة إىل صواعق كهربائية«206. وقد أدت تداعيات القضية محلياً 

إىل بروز رشخ بني الحكومة والكتلة الربملانية »الشيعية«، التي كانت فيام سبق يف حالة شبه مهادنة، وقد يكون 

أحد أبرز الشواهد عىل هذا الرشخ هو غياب النائب عدنان عبدالصمد عن بعض جلسات مجلس األمة. أما عىل 

املستوى اإلقليمي، فقد شهدت تداعيات األزمة تخفيض الكويت لعدد الدبلوماسيني اإليرانيني لديها كردة فعل عىل 

اتهام الكويت لألخرية بضلوع مسؤولني إيرانيني يف الخلية207. 

صعود تيار شعبوي يركز على الوافدين وجمود في قضية البدون
برز يف الكويت يف عام 2017 خطاب شعبوي يوجه اللوم حول الكثري من مشاكل املجتمع إىل الوافدين، ويطالب 

بزيادة الرسوم واملراقبة عليهم. وقد يكون أبرز من تصدر هذا الخطاب هو النائبة صفاء الهاشم، حيث اتهمت 

الوافدين بأنهم السبب وراء تردي الخدمات الصحية يف الكويت و«طول طوابري االنتظار يف املستشفيات ونقص 

.> https://goo.gl/Mgrjs6 < ،2017 202  »الحكم بقضية »قروب الفنطاس« في الكويت 30 مايو،« البيان، 20 ابريل
.> https://goo.gl/8prNY5 < ،2017 203  »ال أبرياء في... »خلية العبدلي«،« الراي، 19 يونيو

.> https://goo.gl/zMY2nG < ،2017 204  »الكويت: غموض يلف هروب 16 محكوماً في »خلية العبدلي« اإليرانية،« الحياة، 19 يوليو
 .> https://goo.gl/UhWY8N < ،2017 205  »بالصور.. القبض على 12 مطلوباً بخلية العبدلي في الكويت،« العربية، 12 اغسطس

.> https://goo.gl/xiJeg7< ،2017 206  »الكويت: الداخلية تلقي القبض على 12 محكوماً بـ«خلية العبدلي« المرتبطة بإيران،« العربي الجديد، 12 اغسطس
.> https://goo.gl/sYCnQz < ،2017 207  »الكويت تخفض عدد الدبلوماسيين اإليرانيين لديها،« الخليج اونالين، 20 يوليو
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األكسجني يف غرف الطوارئ«. وقد رصحت الهاشم يف أكرث من مناسبة »عدم حاجة الكويت لهم« – أي الوافدين، 

متهمة إياهم بالسيطرة عىل مختلف املهن يف الكويت، ومرصحة بأنهم »أكلوا األخرض واليابس«208، وطالبت بفرض 

الرسوم عليهم لـ«استخدام الطرق«. كام اقرتحت فرض رسوم بقيمة 1000 دينار كويتي عىل الوافد عند استصداره 

رخصة سياقة و500 دينار لتجديدها209. وطالت مقرتحاتها الجنسية الكويتية، حيث طالبت بإسقاط جنسية 

الكويتية بالتجنيس بعد وفاة زوجها الكويتي210.

وقد انعكس بعض هذا الخطاب العام عىل التوجهات الحكومية. ففي أغسطس 2017، أصدر وزارة الصحة 

الكويتية قرارين بفرض رسوم الخدمات الصحية عىل الوافدين، ودخل القراران حيز التطبيق يف أكتوبر من العام 

نفسه211. ويف الوقت الذي تبني فيه الحكومة الكويتية بأن هذا القرار يأيت ضمن حزمة »اإلصالحات االقتصادية« 

ملواجهة عجز امليزانية، إال أن استهداف املقيمني األجانب فقط بالزيادات يف رسوم بعض الخدمات مثل الصحة 

والكهرباء واملاء أثار تساؤالت شتى حول عدالة هذا الصنف من السياسات، بينام حازت الخطوة عىل مساندة عدد 

كبري من املواطنني212. 

وبهذا تكون قضية تفاقم الخلل السكاين قد اتخذت صبغة شعبوية يف الكويت، تضع اللوم عىل الوافدين، بدالً 

من أصحاب العمل ومتخذي القرار الذين مأسسوا واستفادوا من هذه الهيكلية السكانية يف سوق العمل. وقد 

برزت قضية معاملة الوافدين عىل الساحة مرة أخرى يف بداية عام 2018، حني قرر الرئيس الفلبيني حظر إرسال 

عاملة فلبينية إىل الكويت بعد مقتل عاملة فلبينية يف الكويت وجدت جثتها يف ثالجة تجميد وعىل جسدها آثار 

تعذيب حسب ترصيحات الرئيس الفلبيني. يف املقابل، ردت الجهات الكويتية بأن معلومات الرئيس الفلبيني 

»مغلوطة«213. وعىل الرغم من مترير قانون لعامل الخدمة املنزلية يف عام 2016، أال أن تطبيق القانون عىل 

أرض الواقع يظل صعباً صعبة يف ظل غياب الرقابة والجهات املنفذة، خصوصاً وأن العاملة املنزلية تعيش يف أماكن 

مغلقة ومن الصعب مراقبة مدى االلتزام بالقانون. وتعترب الكويت من أكرث دول الخليج بل العامل اعتامداً عىل 

عامل الخدمة املنزلية، إذ تشري اإلحصائيات الرسمية إىل تواجد حوايل عامل خدمة منزلية واحد لكل اثنني من 

املواطنني يف عام 2015.

.> https://goo.gl/i2xgwR < ،2017 208  »صفاء الهاشم: الوافدون أكلوا »األخضر واليابس«،« القبس، 1 يونيو
.> https://goo.gl/F1fH23 < ،2018 209  »صفاء الهاشم تقترح: 1000 دينار لرخصة قيادة الوافد و500 دينار للتجديد،« الراي، 10 يناير

210  »صفاء الهاشم: سحب الجنسية من زوجة الكويتي بعد وفاته حتى ال تطالب بتجنيس أبنائها من زوجها الوافد،« الراي، 11 يناير 2018، 
.> https://goo.gl/bb5zgf<

.> https://goo.gl/id7eV7 < ،2017 211  »»الصحة« تحدد الرسوم الجديدة على الخدمات للوافدين،« الراي، 3 اغسطس
.> https://goo.gl/dKYntK < ،2017 212  »»الصحة«... والقرار األعور!،« الراي، 4 اكتوبر

.> https://goo.gl/2QzzM5 < ،2018 213  »أزمة العمالة الفلبينية.. الكويت توضح ومانيال تتعنت،« الجزيرة، 13 فبراير
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من ناحية قضية »البدون«، فقد تواصل الجمود والتعطل يف التطرق إىل املسألة عىل املستوى الرسمي. فعىل الرغم 

من مرور سنوات عىل تأسيس جهاز مركزي ملعالجة أوضاع البدون تحت رئاسة صالح الفضالة، وتشكيل لجنة 

برملانية حول نفس القضية214، إال أنه ال يلوح يف األفق حل لهذه القضية التي تجذرت وتفاقمت منذ بروزها عىل 

الساحة مع تأسيس الدولة يف الكويت، إذ تقدر أعداد البدون مبا يفوق املئة ألف نسمة215. وكان آخر ما توصلت 

له الحكومة كـ«خطة« يف بدايات عام 2018 هو طرح آلية بتقسيم البدون إىل ثالث رشائح: الرشيحة األوىل هم 

حملة إحصاء 1965، والذين قد يتم النظر يف تجنيسهم، والرشيحة الثانية هم من ليس لديهم إحصاء 1965 

ولكن يتواجد ما يثبت تواجدهم قبل 1980، والذي قد يتم الرتتيب مع إحدى الدول العربية إلعطائهم جنسية، 

أما الرشيحة الثالثة والتي ال يوجد ما يثبت تواجدها قبل 1980، فهؤالء »عليهم تعديل أوضاعهم«، ومن غري 

املعلوم إن كان ذلك يتضمن ترحيلهم216. 

 وبعد مظاهرات الكثري من غري محددي الجنسية عىل أوضاعهم يف عام 2011، عادت القضية لتشغل املشهد 

العام يف عام 2017 بعد محاولة انتحار أحد املنتسبني لفئة البدون حرقاً. وقد أقيمت بعد هذه الحادثة وقفة 

تضامنية يف ساحة اإلرادة للمطالبة بحقوق البدون، باإلضافة إىل تفاعل العديد من النشطاء مع هذه الحادثة. 

ورصح عدد من النشطاء عىل وسائل التواصل االجتامعي أن اللجنة املركزية قد »فشلت« يف حل قضية البدون، 

واتهموا اللجنة بأنها مل تتمكن خالل عدة سنوات من إحراز أي تقدم يف هذا امللف217. 

أزمة الخليج
سيطرت أزمة الخليج عىل جهود الكويت يف الساحة اإلقليمية، فالتزمت الكويت رسمياً الحياد وسعى أمريها 

لتقريب وجهات النظر بني أطراف األزمة، حيث قام بزيارات متوالية لكل من السعودية واإلمارات وقطر، باإلضافة 

إىل اتصاالته ولقاءاته مع بعض قادة دول العامل مثل الرئيس األمرييك دونالد ترامب. وقد رصح أمري الكويت 

خالل زيارته إىل الواليات املتحدة األمريكية ولقائه بالرئيس األمرييك يف شهر سبتمرب بأن تحرك الكويت يف بداية 

األزمة قد “أوقف عمل عسكري” ضد دولة قطر إال أن الدول األربع قد أصدرت بياناً وقتها أكدت فيه بأن »الخيار 

العسكري يف األزمة القطرية مل ولن يكون مطروحا بأي حال«218. 

.> https://goo.gl/1Lc9Ww < ،2017 214  »لجنة »البدون« تطالب الجهاز المركزي بخارطة طريق لمعالجة أوضاعهم،« الراي، 14 فبراير
215  Beaugrand, Claire. Stateless in the Gulf: Migration, nationality and society in Kuwait. Vol. 20171218. IB Tauris, 2017.

 .> https://goo.gl/jXmBYv < ،2018 216  »3 شرائح لـ »البدون«.. والحل خالل 5 سنوات،« القبس، 1 فبراير
.> https://goo.gl/8py7V1 < ،2017 217  »وقفة تضامنية إلقرار حقوق »البدون«،« الوطن، 25 سبتمبر

.> https://goo.gl/bJrLrR < ،2017 218  »دول الحصار تنتقد أمير الكويت وتنفي الخيار العسكري،« الجزيرة، 8 سبتمبر
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ورغم عدم وجود أي مؤرشات يف األفق تدل عىل اتجاه األزمة الخليجية إىل الحل، نجحت الكويت يف أن تعقد 

قمة مجلس التعاون يف دورتها الثامنة والثالثني يف ديسمرب 2017 بعد أن ترددت أنباء بعدم انعقاد القمة بسبب 

األزمة. ورغم انعقادها، إال أن قمة الكويت مل تخرج بأي نتائج بخصوص األزمة. وشهدت القمة التي قلص جدول 

أعاملها من يومني إىل 90 دقيقة فقط، متثيل ضعيف للغاية، حيث مل يشارك من قادة املجلس إال أمريي قطر 

والكويت املستضيفة، يف حني مثل السعودية وزير الخارجية عادل الجبري، ومثل اإلمارات أنور قرقاش وزير الدولة 

للشؤون الخارجية، ومثل البحرين نائب رئيس الوزراء محمد بن مبارك آل خليفة، يف حني مثل عامن فهد بن حمد، 

نائب رئيس مجلس الوزراء219. 

ويف حني مل تنجح املساعي الدبلوماسية، نجحت مساعي الكويت يف مل شمل مجلس التعاون كروياً، بعد أن 

استضافت الكويت بطولة كأس الخليج يف ديسمرب 2017 عوضاً عن دولة قطر التي كان من املقرر أن تكون 

الدولة املستضيفة. وقد شاركت كل الدول الثامين يف الدورة، عىل الرغم من السعودية شاركت بصف ثاين من 

الالعبني. وقد فاز يف البطولة منتخب سلطنة عامن220.

وقد سبق البطولة رفع العقوبات العاملية عن االتحاد الكويتي لكرة القدم من قبل الفيفا، وذلك بعد أن أقر مجلس 

األمة الكويتي قانون الرياضة الجديد، »والذي سيتم العمل به بدالً من القانون السابق بعدما تم تعديله ليكون 

متوافقاً بشكل كامل مع لوائح فيفا ومتطلباته«221. والقى قرار الفيفا برفع اإليقاف تفاعاًل إيجابياً من الشارع 

الريايض الكويتي والخليجي، حيث سيتمكن منتخب الكويت لكرة القدم والفرق املحلية من العودة للمشاركة يف 

املنافسات الرياضية اإلقليمية والدولية. كام تحدث البعض عرب وسائل التواصل االجتامعي عن دور قطري وآخر 

سعودي لرفع قرار اإليقاف، إال أنه مل يصدر أي بيان أو ترصيح رسمي من قبل الدولتني حول هذه األمر222. وعىل 

الرغم من رفع اإليقاف يف كرة القدم، إال أن اإليقاف من قبل اللجنة األوملبية الدولية يبقى سارياً.

التضامن مع القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني
يف ظل بوادر التطبيع املتصاعد يف بقية دول الخليج العربية، انفردت الكويت رسمياً وشعبياً مبواصلة دعمها 

للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع كلياً، إذ استضافت الكويت مؤمتر مقاومة التطبيع يف الخليج العريب، والذي 

نظمته عدد من الحركات املنارصة للقضية الفلسطينية يف الخليج، وقد شهد مشاركة من جميع دول مجلس 

.> https://goo.gl/PyWQSM < ،2017 219  »اختتام القمة الخليجية بتأكيد التمسك بمجلس التعاون،« الجزيرة، 5 ديسمبر
.> https://goo.gl/CdLFXN < ،2018 220  »ُعمان بطال لـ»خليجي 23« بعد فوزه بركالت الترجيح،« القبس، 5 يناير

.> https://goo.gl/u1AJVH < ،2017 221  »»فيفا« يرفع اإليقاف عن كرة القدم الكويتية،« الحياة، 6 ديسمبر
.> https://goo.gl/aNvhFg < ،222  »بعد عودة الكرة الكويتية - جدل كبير بسبب الوساطة السعودية والقطرية،« جوول
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التعاون223. كام شجبت الكويت قرار الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف ديسمرب 2017 بنقل سفارة الواليات 

املتحدة األمريكية إىل القدس وإعالنها عاصمة للكيان الصهيوين224، حيث نظمت قوى سياسية ومدنية كويتية 

مظاهرة  يف ساحة اإلرادة أمام مجلس األمة احتجاجاً عىل القرار225. وقد سبق ذلك هجوم خطايب لعضو مجلس 

األمة الكويتي مرزوق الغانم عىل رئيس وفد الكيان الصهيوين خالل الجلسة الختامية للمؤمتر الربملاين الدويل الذي 

ُعقد يف مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، والذي انترش بشكل كبري عىل وسائل التواصل االجتامعي226. 

وكان مركز الخليج للدراسات يف الجامعة األمريكية يف الكويت ينوي استضافة مركز كراون للدراسات الذي مقره 

جامعة براندايس االمريكية يف مارس 2018، ويرأس هذا الوفد واملركز »اإلرسائييل« شاي فيلدمان، والذي عمل 

سابقاً كرئيس مركز دراسات »جايف« للدراسات االسرتاتيجية يف جامعة تل أبيب، والذي يعترب أكرب مركز دراسات من 

نوعه يف الكيان الصهويني. وقد ألغيت ورشة العمل بعد ضغط من جهات أهلية عدة يف الكويت227، إال أن الوفد 

قد دخل الكويت بقيادة فيلدمان )الذي يحمل الجنسية األمريكية أيضاً( بشكل غري رسمي حسب ترصيحه، كام 

استضيف املركز ورئيسه رسمياً يف عامن والسعودية228. 

خاتمة
مل تختلف األوضاع السياسية يف الكويت عن السنوات التي سبقتها جذرياً، إال أنه بدت ظواهر تفاقم بعض أوجه 

الخلل عىل الصعيد السيايس واالقتصادي باالزدياد. وعىل الرغم من أن االستجوابات واالستقاالت وحل املجلس 

قد أصبحت جزءاً من تقاليد العمل السيايس ومالزمة له يف الكويت، إال أن الرصاع انتقل أيضاً إىل ساحة القضاء 

والسيادة، كام تبني قضايا »اقتحام املجلس« وحبس املغردين وسحب الجنسيات. وبقي الوضع السيايس عموماً 

يراوح يف مكانه، فال إنجازات حقيقية عىل مستوى العمل الربملاين، واحتقان سيايس بني الحكم والقوى السياسية 

الفاعلة يف البلد، وال وجود لتوافق نيايب حكومي حول مواجهة الوضع االقتصادي. 

وقد فاقم الجمود السيايس التذبذب االقتصادي املستمر، فسوق العقار واألسهم يف حالة ركود مستمرة، وال توجد 

بوادر عىل قدرة إصالح أوجه الخلل يف إيرادات وإنفاقات امليزانية التي تعتمد عىل إيرادات النفط بشكل شبه كيل. 

وقد يكون التغري الكبري عىل مستوى تشكيل الحكومة من ناحية األشخاص هو دخول الشيخ نارص صباح الصباح 

.> https://goo.gl/y3urvL < ،2017 223  »الكويت تستضيف المؤتمر األول خليجياً لمقاومة التطبيع،« العربي الجديد، 17 نوفمبر
.> https://goo.gl/y5okP4 < ،2017 224  »ترمب يعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل،« القبس، 6 ديسمبر

.> https://goo.gl/vbtfCJ < ،2017 225  »وقفة تضامنية بالكويت تنديداً بقرار ترمب حول القدس،« الوطن، 9 ديسمبر
.> https://goo.gl/Cg7rZ8 < ،2017 226  »مرزوق الغانم يطرد الوفد االسرائيلي من البرلمان الدولي،« الخليج، 19 اكتوبر

.> https://goo.gl/W1a1CP < ،2018 227  حساب حركة بي دي اس، تويتر، 13 فبراير
 228  SAUDI ARABIA AND KUWAIT: A TRIP REPORT )Waltham Ma: Crown Center for Middle East Studies, March 2018(,
 > https://goo.gl/ZiSSFo <.
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كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يبدو بأنه قد وضع »رؤية 2035« ومدينة الحرير يف صلب تطلعاته، 

عىل الرغم من بعض املعارضة التي تحيط باملرشوع والرؤية.

أما من الناحية اإلقليمية، وعىل الرغم من بقاء العالقات مع دول الجوار »مستقرة« رغم أزمات املنطقة ورصاعاتها، 

إال أن هناك تخوف من تعرض الكويت هي األخرى للضغط إذا مل تتوافق متاماً مع مواقف جارتها وباألخص فيام 

يتعلق بامللفات الخارجية. ويبقى التحدي الحقيقي الذي يواجه الكويت كباقي دول املنطقة هو مستقبل منظومة 

مجلس التعاون الخليجي، والقيام بإصالحات سياسية واقتصادية حقيقية تتوافق مع اإلرادة الشعبية وتبتعد عن 

االعتامدية الكلية عىل النفط. 
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2.4 المستجدات السياسية في المملكة العربية السعودية
ابراهيم محمد

منذ تويل امللك سلامن سدة الحكم يف السعودية، مرت اململكة بالكثري من التحوالت السياسية الضخمة وبصورة 

متسارعة، والتي نتج عنها عدة متغريات يف السياسة الداخلية والخارجية للمملكة. فبعد أن كانت السياسة 

السعودية توصف بأنها تتسم بالحذر، أصبحت سياستها الخارجية والداخلية هي األكرث نشاطاً يف املنطقة. تسعى 

هذه الورقة إىل رصد أهم هذه التطورات واملستجدات السياسية يف السعودية، وإلقاء الضوء عىل تبعات هذه 

املستجدات عىل الفئات الواقعة عىل هامش سياسات التنمية. 

المستجدات في القوانين والهياكل التشريعية 
شهد العام 2017 تحوالت كبرية عىل مستوى ترتيب هياكل الحكم يف السعودية. وكان أبرز تلك التحوالت هو 

القرار املليك بتعيني األمري محمد بن سلامن ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إىل املناصب األخرى 

التي كان يشغلها، وعزل ويل العهد السابق محمد بن نايف. وجاء هذا القرار بعد موافقة هيئة البيعة السعودية 

التي صوتت بالغالبية العظمى )31( من )34( لصالح تعيني محمد بن سلامن ولياً للعهد كام جاء يف القرار 

املليك229. وكان القرار قد أكد عىل عزل محمد بن نايف من جميع مناصبه مبا فيها وزارة الداخلية، وهو ما زاد من 

تنبؤات الصحف الغربية حول وضعه تحت اإلقامة الجربية وتجميد أمواله. ولكن رسعان ما تم نفي ذلك من قبل 

أحد املسؤولني السعوديني، الذي علق عىل تقارير بعض الصحف بأن هذا » ليس صحيح 100 يف املائة«. وكانت 

قد ظهرت العديد من الصور لألمري محمد بن نايف بعد عزله من منصبه ويف مواقع مختلفة داخل اململكة230. تبع 

هذا القرار املليك قرارات أخرى تركز أغلبها عىل تعيني أبناء أحفاد املؤسس يف مناصب قيادية، يف خطوة لرتتيب 

البيت الداخيل للحكم السعودي231. 

رافق هذه القرارات امللكية إجراء تعديل عىل الفقرة )ب( من املادة الخامسة من النظام األسايس للحكم لتكون 

كالتايل: »يكون الحكم يف أبناء امللك املؤسس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل اَل سعود وأبناء األبناء ويبايع 

األصلح منهم للحكم عىل كتاب الله وسنة رسوله صىل الله عليه وسلم. وال يكون من بعد أبناء امللك املؤسس ملكاً 

229  »العاهل السعودي يعفي األمير محمد بن نايف من جميع مناصبه ويعين محمد بن سلمان وليا للعهد«، روسيا اليوم، 21 يونيو 2017 
 .> http://goo.gl/E6pGgY <

.> https://goo.gl/k2dtEP < 2017 عربية، 29 يونيو DW ،»230  »السعودية تنفي وضع ولي العهد المعزول تحت اإلقامة الجبرية
.> http://goo.gl/xcZegK < ،2017 231  » عبدالعزيز بن سعود وزيراً للداخلية.. والسالم نائباً.. والداود وكياًل ، صحيفة عكاظ، 22 يونيو
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وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية املؤسس«232. وجاء التعديل عىل الفقرة )ب( بإضافة جملة »وال يكون من 

بعد أبناء امللك املؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية املؤسس« عىل نص الفقرة قبل التعديل لتؤكد 

عىل عدم أحقية األحفاد يف تسمية أولياء للعهد من نفس الفرع الذي ينتمون إليه، كاألبناء واألخوة واألحفاد يف 

حال توليهم مقاليد الحكم، بعكس أحقية أبناء املؤسس يف فعل ذلك كام فعل امللك سلامن بتعيني ابنه محمد 

بن سلامن وليا للعهد233. ويرى بعض الكتاب أن تعديل هذه الفقرة جاء ليطمنئ العائلة الحاكمة مبصري الحكم 

مستقبالً ودورها املستقبيل فيه، وليقطع الطريق حول املخاوف بنية محمد بن سلامن توريث الحكم ألبنائه234. 

وجاءت هذه القرارات امللكية بعد قرارات أخرى كان قد أمر بها امللك سلامن بن عبدالعزيز يف أبريل 2017، ومنها 

ما قىض بإعادة جميع البدالت واملكافآت إىل موظفي الدولة بعد إيقافها طبقاً لسياسات التقشف يف العام الذي سبقه، 

إضافة إىل رصف راتبني للعسكريني املشاركني يف العمليات العسكرية يف اليمن »عاصفة الحزم« و«إعادة األمل«235. 

كام صدرت عدة تعيينات وإعفاءات طالت الكثري من أمراء املناطق والوزراء والسفراء وبعض القيادات العسكرية. 

وكان النصيب األكرب من هذه التعيينات يف املناصب الكبرية لجيل الشباب من العائلة الحاكمة. وبحسب البعض 

تأيت هذه الخطوة والخطوات التي تبعتها كمحاولة لتحكيم خطة الحكم للعقود القادمة، ومن املمكن أيضاً النظر 

لهذه الخطوة كضامن لوالء هذا الجيل الشاب عرب إرشاكهم يف إدارة الدولة ومنحهم الحق يف إدارة ما يرونه مناسباً 

حسب املهام املوكلة إليهم236. 

ويف مزيد من التغيريات الهيكلية والتنظيمية للقطاعات الحكومية يف السعودية، قام امللك سلامن بإصدار أمر 

مليك بتغيري اسم مسمى هيئة التحقيق واالدعاء العام إىل النيابة العامة ومسمى رئيسها إىل النائب العام يف 17 

يونيو 2017، كام جاء يف األمر املليك أن ترتبط النيابة العامة مبارشة بامللك بعد أن كانت مرتبطة مبارشة بوزارة 

الداخلية. وفقاً لألمر املليك فإن هذه الخطوة جاءت لتمنح النيابة العامة مزيداً االستقاللية وذلك ألهمية فصل 

السلطة التنفيذية والهيئة باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية 237. 

بعد ذلك بثالثة أيام أصدر امللك أمر مليك آخر يف 20 يونيو2017 يقيض بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وتعيني 

عبدالعزيز الهويريني رئيساً لها مبرتبة وزير مع استمراره مديراً للمباحث العامة. أكد هذا األمر املليك عىل ضم 

.>https://www.alhurra.com/a/Saudi-arabia/372244.html < 2017 232  »تغيير في النظام األساسي للحكم بالسعودية«، الحرة، 21 يونيو
233  » كيف غير الملك سلمان نظام الحكم بين أحفاد الملك المؤسس«، CNN بالعربية، 21 يونيو 2017، 
.> https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/06/21/saudi-basic-system-governance <

 234  ”Meet the Next Generations of Saudi Rulers”, Simon Henderson, 10 November 2017

> http://foreignpolicy.com/2017/11/10/meet-the-next-generation-of-saudi-rulers/ <.
235  المرجع السابق.

> http://goo.gl/N9vLfh < 2017 236  »السعودية: أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة«، العربية نت، 20 يوليو
.> https://goo.gl/tmyyDw ،2017 237  واس، »نيابة عامة ومدير جديد لألمن العام« ، العربية نت، 17 يونيو
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عدد من القطاعات األمنية إىل هذا الجهاز الجديد، تتكون يف مجملها من خمس قطاعات هي: املديرية العامة 

للمباحث العامة، ومركز املعلومات الوطني، وقوات الطوارئ الخاصة وطريان األمن، واإلدارة العامة للشؤون الفنية، 

إضافة إىل كل ما يتعلق مبحاربة اإلرهاب ومتويله238. نص القرار املليك أيضاً عىل أن يكون رئيس أمن الدولة عضواً 

يف مجلس الشؤون السياسية واألمنية. ووفقاً للقرار املليك فقد اعتمد هذا التنظيم الهيكيل بناًء عىل ما سبق 

اقرتاحه من قبل األمري نايف بن عبدالعزيز ويل العهد ووزير الداخلية السابق لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة 

الداخلية مبا يضمن فصل قطاع الشؤون األمنية يف جهاز مستقل239. 

 وينظر لهذا القرار املليك من منظورين، األول يتعلق بزيادة كفاءة هذا الجهاز يف قضايا األمن القومي واإلرهاب، 

وتخفيف األعباء واملهام عىل وزارة الداخلية وزيادة تركيزها عىل القيام بدورها مبا يختص باملهام التي تقدمها 

الخدمات املرورية والرشطة والجوازات، وهو ما تحدثت به وأكدت عليه بعض وسائل اإلعالم السعودية240 أما 

املنظور الثاين فهو ما تطرقت له وكالة أنباء بلومبريغ الدولية حني قالت أن هذا األمر شبيه ببعض األوامر السابقة 

الهادفة إىل كرس توازن القوى املعمول به لعقود داخل العائلة املالكة. فبعد أن ظلت وزارة الداخلية سنوات طويلة 

يف يد نايف بن عبد العزيز ثم يف يد أبنه محمد بن نايف قبل انتقالها أخرياً إىل حفيده وهو األمري عبدالعزيز بن 

سعود، جاء الدور االَن لكرس هذه املسلامت التي عملت عليها اإلدارة السعودية لعقود طويلة241. 

ويف هذا الصدد قامت السعودية أيضاً يف نوفمرب2017 بتعديل قانون مكافحة اإلرهاب وتجريم متويله املعمول 

به منذ عام 2014، حيث قام امللك بإصدار مرسوم مليك يقيض بتعديل 21 مادة من هذا القانون. أبرز هذه 

التعديالت حسب ما ذكرها عضو اللجنة األمنية مبجلس الشورى عطا السبيتي يف حديثه للعربية نت هي التأكيد 

عىل حق املتهم يف تعيني محاٍم بدءاً من مرحلة التحقيق بعد أن كان هذا الحق مقترصاً عىل مرحلة التقايض، 

إضافة إىل حامية الشهود242. 

يحتوي هذا القانون عىل 10 فصول تنظيمية و 96 مادة قانونية، وعززت هذه املواد القانونية من دور النيابة 

العامة ورئاسة أمن الدولة بعد أن كان يقترص تطبيقها عىل وزارة الداخلية فقط بوصفها الجهة التنفيذية للدولة. 

كشف هذا القانون عن نوعية التهم والعقوبات ملرتكبيها، فمثالً حدد القانون عقوبة السجن ملدة 5-10 سنوات 

لكل من يتعرض للملك أو ويل العهد بأي وصف يطعن بالدين والعدالة، و 10-20 لكل من أنشأ كياناً إرهابياً 

238  »بأمر الملك إنشاء جهاز ألمن الدولة وضم المباحث وقوات األمن الخاصة والطوارئ وطيران األمن«، صحيفة سبق، 20 
https://sabq.org/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84- < 2017 يوليو

.> %D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A
.> http://goo.gl/xDXV9Q  < ،2017 239  »هذه أسباب إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة بالسعودية«، العربية نت، 21 يوليو

240  المرجع السابق.
241  Zaid Sabah & Others »Saudi King’s Surprise Shakeup Clears Son’s Path to the Throne,” 21, June 2017, > https://www.
bloomberg.com/news/articles/2017-06-21/saudi-arabia-names-mohammed-bin-salman-as-crown-prince-j46gx3nq <.

.> https://goo.gl/mY39FS < ،2017 242  »هذه تفاصيل مكافحة اإلرهاب المقر مؤخراً«، العربية نت، 2 نوفمبر
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أو توىل منصب القيادة فيه243. وانتقدت هيومن رايتس ووتش تعديالت قانون مكافحة اإلرهاب وتجريم متويله، 

واصفة إياه باالحتواء عىل تعاريف غامضة وفضفاضة لألفعال اإلرهابية، حيث تصل بعض العقوبات لإلعدام244. 

وبحسب نص نظام جرائم مكافحة اإلرهاب ومتويله، فإن العقوبة تصل إىل القتل يف حق املمول أو املنفذ للعملية 

اإلرهابية يف حال نتج عنها وفاة شخص أو أكرث245. 

وبالحديث عن اإلرهاب وطرق مكافحته، قامت السعودية مع بعض الدول األخرى بإنشاء مركز ملكافحة الفكر 

ن املركز إبان زيارة الرئيس  املتطرف تحت مسمى »اعتدال«، وعيّنت الرياض مقراً له يف 21 مايو 2017. ُدشِّ

األمرييك وقادة الدول العربية واإلسالمية لقمة الرياض 2017. يهدف هذا املركز حسب إعالنه الرسمي إىل 

مكافحة اإلرهاب من خالل محاربة التطرف الفكري إعالمياً ورقمياً إضافة إىل ترسيخ املبادئ اإلسالمية املعتدلة يف 

العامل246. وكان ترمب قد أكد قبيل زيارته إىل الرياض يف مؤمتر صحفي أن الهدف من هذه الزيارة هو االجتامع 

مع قادة دول العامل اإلسالمي للوصول إىل رشاكة جديدة مع املسلمني من أجل مكافحة اإلرهاب والتطرف، حسب 

تعبريه247. 

 

مستجدات المطالب السياسية 
بالرغم من الضعف املخيم عىل الحراك الحقوقي واملطالب السياسية يف السعودية ألسباب عديدة، إال أن بعض 

هذه املطالب تخرج بني الفينة واألخرى وتنشط كثرياً يف وسائل التواصل االجتامعي. يتصدر هذه املطالب مطلب 

إسقاط الوالية عن املرأة السعودية، الذي ينشط يف »تويرت« تحت وسم حملة إسقاط الوالية. يقود هذه الحملة 

التي تجاوزت أكرث من 500 يوم الكثري من الناشطات السعوديات واألكادمييات، من أبرزهن الدكتورة هيا مبارك 

واألستاذة عزيزة اليوسف. يف هذه الحملة تدعو الناشطات الحكومة السعودية بإسقاط جميع األنظمة التي تلزم 

املرأة بالحصول عىل موافقة أو ترصيح الرجل. 

رافق هذه املطالب أصداء وخالفات كبرية يف الشارع السعودي. هذه الخالفات ألقت بظاللها عىل الكثري من العلامء، 

243  المصدر السابق
244  المصدر السابق

245  »السعودية: قانون لمكافحة اإلرهاب يسهل االنتهاكات،« هيومن رايتس ووتش، 2017 
>https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/23/311781 <

.>http://goo.gl/vYrWGg < 2017 مركز »اعتدال« يعتمد تقنيات غير مسبوقة لمكافحة التطرف،« العربية نت، 22 مايو« 
.>http://goo.gl/xu2ihk < 2017 246  »مركز »اعتدال« يعتمد تقنيات غير مسبوقة لمكافحة التطرف،« العربية نت، 22 مايو

قناة الغد، »تقرير | البيت األبيض يصف زيارة ترمب للسعودية بالتاريخية«، يوتيوب، 19 مايو 2017 
>https://www.youtube.com/watch?v=lQXEALiT1a0 <

247  خالد الشايع، »بعد أكثر من 6 أشهر على »سعوديات نطالب بنزع الوالية،« هل من جديد؟«، رصيف22، 5 مارس 2017 
.>http://goo.gl/v3MQB <
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مبن فيهم عدد من أعضاء هيئة كبار العلامء، وهي املؤسسة الدينية الرسمية يف السعودية. فلقد حذر املفتي العام 

للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من هذه املطالب ووصفها بالجرمية التي تستهدف املجتمع السعودي، وأكد 

املفتي أنه ال يجوز إسقاط الوالية عىل املرأة وأن مثل هذه الدعوات مخالفة لرشع الله وسنة رسوله248. من جهة 

أخرى، قال عضو هيئة كبار العلامء الشيخ عبدالله املنيع أنه ال والية للرجل عىل املرأة إال يف الزواج، أما ما دون ذلك 

فيحق للمرأة متى بلغت سن التكليف أن تدير أموالها وممتلكاتها بالبيع والتوكيل وغريه249. 

وكان امللك قد وجه يف تعميم مليك يف مايو 2017 جميع القطاعات الحكومية بعدم مطالبة املرأة مبوافقة ويل 

األمر ما مل يكن هناك مسوغ نظامي يستند عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية. وأكد هذا التعميم عىل رضورة مراجعة 

اإلجراءات والقوانني املعمول بها يف هذا الخصوص لحرص جميع االشرتاطات التي تتطلب موافقة ويل األمر وإيضاح 

األساس النظامي الذي يستند عليه ومن ثم الرفع بها خالل ثالثة أشهر250. القى هذا األمر ترحيباً كبرياً من قبل 

الناشطات السعوديات واملطالبني بإسقاط والية الرجل عىل املرأة، ففي تحقيق قامت به نورة العطوي لجريدة 

الرياض ذكرت الدكتورة هتون الفايس أن مثل هذا األمر من شأنه أن يدشن لحقبة جديدة من التعاطي مع املرأة 

وعهد جديد تنال فيه املرأة السعودية حقوقها، ولكن الدكتورة الفايس شددت عىل رضورة العمل عىل املزيد من 

اإلصالحات التي تتعلق بحقوق املرأة ومنها ما يتعلق بالقيود املفروضة عىل سفر املرأة251. ومن جهة أخرى، 

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية بتفكيك نظام الوالية بشكل كامل وبجميع أشكاله ومنها 

ما يتعلق بالسفر والحصول عىل جواز السفر والزواج، وانتقدت املنظمة أيضاً صمت الحكومة بعد مرور فرتة 

الثالثة أشهر من األمر السامي الذي حدد هذه املدة للرفع بحرص جميع األنظمة والقوانني املتعلقة بهذا الشأن252. 

وحتى كتابة هذه السطور مل تصدر الحكومة أي بيان يعلن عن نتائج مراجعة هذه اإلجراءات والقوانني. 

 

الوضع الحقوقي 
وكغريه من امللفات يف السعودية، شهد امللف الحقوقي الكثري من التطورات التي تصاعدت وتريتها يف 10 سبتمرب 

2017، حيث قامت السلطات السعودية باعتقال رجال دين وإعالميني ومثقفني، من بينهم الدكتور سلامن العودة 

والدكتور عوض القرين والشاعر زياد بن نحيت والباحث عبدالله املاليك والدكتور مصطفى الحسن، والكاتب 

248  »المفتي يصف المطالبات بإسقاط والية الرجل عن المرأة بالجريمة التي تستهدف هوية المجتمع السعودي،« يوتيوب، 6 سبتمبر 2016 
.> https://www.youtube.com/watch?v=Fsg6iOmJlcM <

249  فاطمة اَل دبيس، » المنيع لـ »عكاظ« ال والية على المرأة إال في الزواج،« صحيفة عكاظ، 7 سبتمبر 2016 
.>/ http://www.okaz.com.sa/article/1073459/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A <

.> http://goo.gl/wYAqLW < 2017 250  »الملك سلمان يحرر المرأة من ولي األمر في الخدمات«، روسيا اليوم، 4 مايو
.> http://www.alriyadh.com/1592521 < 2017 251  نورة العطوي، » المرأة تتجاوز زمن »روحي جيبي ولي أمرك«،« صحيفة الرياض، 9 مايو

Adm Coogle  252«على السعودية أن تنفذ اإلصالحات الموعودة للمرأة«، هيومن رايتس ووتش، 29 أغسطس 2017، 
.> https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/29/308279 <
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االقتصادي عصام الزامل )الذي ساهم يف النسخة السابقة من هذا اإلصدار( وغريهم، حيث تجاوز عدد املعتقلني 

الثالثني شخصا253ً. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذه االعتقاالت، حيث علقت سارة ليا ويتسن مديرة 

قسم الرشق األوسط يف هيومن رايتس ووتش بأنه »يبدو أن لهذه االعتقاالت دوافع سياسية«254. بينام نقلت وكالة 

األنباء السعودية الرسمية يف 11 سبتمرب عن مصدر مسؤول قوله »أن رئاسة أمن الدولة متكنت يف األيام املاضية 

من رصد أنشطة استخباراتية ملجموعة من األشخاص تعمل لصالح جهات خارجية ضد أمن اململكة ومصالحها 

ومنهجها ومقدراتها وسلمها االجتامعي بهدف إثارة الفتنة واملساس باللحمة الوطنية«، يف إشارة إىل حملة 

االعتقاالت األخرية255.

ويف ذات السياق، أصدر امللك أمراً ملكياً يف 4 نوفمرب 2107 يقيض بتشكيل لجنة عليا برئاسة ويل العهد وعضوية 

رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد والنائب العام ورئيس األمن الدولة ورئيس هيئة الرقابة لحرص قضايا الفساد 

العام. أكد األمر املليك عىل استثناء هذه اللجنة من جميع األنظمة والتعليامت واألوامر والقرارات السابقة لتقوم 

بحرص املخالفات والجرائم املرتكبة من قبل األشخاص والكيانات ذات العالقة يف قضايا الفساد العام، إضافة إىل 

اتخاذ ما تراه هذه اللجنة مناسباً تجاه املتورطني256. وبعد ساعات من هذا القرار بدأت اللجنة بإعالن املتهمني 

الذين تجاوز عددهم األربعني شخصاً. حوت قامئة املعتقلني أمراًء ووزراء سابقني ورجال أعامل، منهم األمري متعب 

بن عبدالله وزير الحرس الوطني السابق بعد عزله بقرار مليك بنفس التاريخ وذلك بتهم صفقات سالح، واألمري 

تريك بن عبدالله أمري الرياض السابق والذي تتعلق تهمه بقضايا فساد يف مرشوع الرياض، واألمري الوليد بن طالل. 

وعىل رأس الوزراء السابقني املتهمني بالفساد كان رئيس الديوان املليك السابق خالد التويجري ووزير االقتصاد 

والتخطيط عادل فقيه، إضافة إىل وزير املالية السابق إبراهيم العساف. كام تضمنت القامئة أيضاً الكثري من رجال 

األعامل، من أبرزهم رئيس مجموعة MBC وليد اإلبراهيم، ورجل األعامل صالح كامل وأثنني من أبنائه257. 

وتجاوز عدد املتهمني بالفساد 208 شخصاً حسب بيان النائب العام الشيخ سعود املعجب يف 9 نوفمرب، حيث أكد 

أنه تم اإلفراج عن 7 أشخاص دون توجيه اتهامات. كام أكد النائب العام أن حجم االختالسات يف القضايا التي تحقق 

فيها اللجنة بلغ 100 مليار دوالر، أي قرابة 400 مليار ريال سعودي. وذكر البيان الصادر عن النائب العام أن 

253  » باألسماء 39 عالماً في سجون المملكة.. السعودية تواصل حملة االعتقاالت ضد أكاديميين ومفكرين«، هاف بوست عربي، 13 سبتمبر 2017، 
.> http://www.huffpostarabi.com/2017/09/13/story_n_17981536.html <

.> https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/15/309019 < 2017 ،254  »السعودية اعتقال رجال دين بارزين،« هيومن رايتس ووتش
255  »مصدر مسؤول رئاسة أمن الدولة تمكنت من رصد انشطة استخباراتية لمجموعة من االشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة وتحييد 

.> http://www.spa.gov.sa/1665138 < 2017 خطرهم والقبض عليهم«، واس، 12 سبتمبر
256  واس،« أمر ملكي: تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام«، صحيفة عكاظ، 4 نوفمبر 2017، 

.> http://www.okaz.com.sa/article/1586644 <
257  »عتقاالت السعودية: محاربة للفساد أم تخلص من معارضي بن سلمان؟« BBC عربي، 5 نوفمبر 2017 

.> http://www.bbc.com/arabic/interactivity-41878773 <
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النشاط التجاري العادي يف اململكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتعليق الحسابات املرصفية كان يستهدف الحسابات 

الشخصية فقط، أما فيام يتعلق بالرشكات والبنوك، فال مانع من مواصلة معامالتها وتحويالتها كاملعتاد258. 

ويف بيان اَخر يف 5 ديسمرب ذكر النائب العام أن عدد املوقوفني حتى هذا التاريخ بلغ 320 شخصاً، وأن هذا 

االرتفاع يف عدد املوقوفني سببه املعلومات التي أدىل بها املوقوفون سابقاً. ورصح النائب العام بإحالة 161 شخصاً 

إىل النيابة العامة، وبذلك أصبح عدد املوقوفني 159 شخصاً حتى تاريخ البيان. وذكر البيان أن معظم من وّجهت 

لهم تهم الفساد قد وافقوا عىل التسوية، وعىل ذلك قررت اللجنة التحفظ عىل عدد محدود منهم واإلفراج عن 

البقية. كذلك رشح بيان النائب العام اإلجراءات املعمول بها مع املتهمني وهي عىل مرحلتني، املرحلة األوىل تتمثل 

يف التفاوض والتسوية، التي تعني عرض اتفاقية تسوية بني املتهم واللجنة لتسهيل عملية استعادة أموال الدولة 

وذلك مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن املتهم فيام يتعلق بحقوق الدولة. أما املرحلة الثانية فتتمثل يف 

إحالة املتهمني إىل النيابة العامة ملواصلة التحقيق معهم ومن ثم البّت يف أمر اإليقاف عىل ذمة التحقيق، والتي قد 

تصل حسب األنظمة إىل 6 أشهر وفقاً لصالحيات النائب العام259. 

بخالف غريهم من املعتقلني، قبع هؤالء املتهمون يف فندق الريتز كارلتون يف الرياض. ويف سابقة إعالمية قامت 

الصحافية يف البي يب يس ليس دوسيت بزيارة فندق الريتز كارلتون بعد أن سمحت لها السلطات السعودية 

بالدخول. وأفادت دوسيت يف تقريرها املصور أنها استطاعت الدخول ولكن مل يسمح لها بتصوير املتهمني أو 

تسجيل أحاديثهم. كذلك أكدت دوسيت أن السلطات السعودية قد قامت مبصادرة هواتف املتهمني، ولكنهم 

يحظون بخط ساخن ميكنهم من االتصال باملحامني وعوائلهم، إضافة إىل املرشفني عىل رشكاتهم الخاصة260. 

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أبدت مخاوفها حقوقية من هذه االعتقاالت الجامعية. ودعت املنظمة 

السلطات السعودية للكشف فوراً عن األساس القانوين واألدلة التي دعت السلطات إىل احتجاز هؤالء. وذكرت 

سارة ليا ويتسن مديرة قسم الرشق األوسط »أن إنشاء جهاز جديد ضد الفساد وحملة االعتقاالت التي تلتها تثري 

مخاوف حول هذه الحملة والتي قد تكون متصلة بشكل أكرب برصاعات سياسية«261. كذلك نقلت »يب يب يس 

عريب« عن املستشارة اإلقليمية للرشق األوسط وشامل إفريقيا يف منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة أنها 

تعتقد أن محاربة الفساد يف السعودية تستخدم »كحصان طروادة لتحقيق ماَرب سياسية«، وأن استخدام تهم 

.> http://goo.gl/zzV4U9 < 2017 258  »السعودية: اإلفراج عن 7 واالختالسات وصلت 100 مليار دوالر« العربية نت، 9 نوفمبر
259  »عام: النائب العام يُصدر بيانا ً حول أعمال اللجنة الُعليا لمكافحة الفساد،« وكالة األنباء السعودية، 5 ديسمبر 2017، 

.> https://www.spa.gov.sa/1695075 <
.> http://goo.gl/e7S9eB < 2017 داخل » ريتز كارلتون« : هنا يقيم » المعتقلون السعوديون المدللون«، العربي الجديد، 23 نوفمبر BBC«  260

261  »السعودية: اعتقاالت بتهم فساد تثير مخاوف حول اإلجراءات القانونية،« هيومن رايتس ووتش، 2017، 
.> https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311155 <
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الفساد هي الطريق إلبعاد املنافسني السياسيني املحتملني262. يف الجهة املقابلة أكد وزير الخارجية السعودي 

عادل الجبري يف مقابلة مع شبكة »يس إن يب يس« أن النائب العام اكتشف »رسقة جزء كبري من موازنتنا، وال ميكن 

السكوت عىل هذا الفساد، فعندما يحل الفساد ال ميكن أن نحقق العدالة أو نجذب االستثامرات«263. 

 

فئات المجتمع الواقعة على »هامش التنمية« 
رغم التطورات التي شهدتها السعودية يف مجال حقوق املرأة يف السنوات األخرية، إال أن الناشطات والناشطني 

يف مجال املرأة يرون أن النساء ما زلن يعانني أشكاالً مختلفة من التمييز يف بعض األنظمة والقوانني املطبقة، إذ 

ما تزال املرأة غري قادرة عىل استخراج جواز السفر والسفر الخارج ومغادرة السجن والزواج دون تجاوز القيود 

التي يفرضها نظام الوالية264. ويف خطوة رآها الكثري كإيجابية تجاه قضايا املرأة، قام امللك بإصدار مرسوم مليك 

يسمح بقيادة املرأة يف السعودية، منهياً بذلك الحظر عىل قيادة املرأة املعمول به منذ عقود. وقد القى هذا القرار 

ترحيباً دولياً كبرياً، ووصفه البيت األبيض بالخطوة اإليجابية تجاه حقوق املرأة السعودية. كذلك رحبت الخارجية 

األمريكية بهذا القرار ووصفته بالخطوة اإليجابية يف الطريق الصحيح265. 

كذلك أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تريك اَل الشيخ يف 8 ديسمرب أنه بتوجيهات من امللك 

سلامن فقد تقرر البدء يف السامح للعائالت بدخول املالعب وفقاً »للضوابط الخاصة« يف مطلع 2018، عىل أن 

تكون البداية يف الرياض والدمام وجدة266. وكانت الحكومة السعودية قد أدلت يف كلمتها يف املناقشة العامة لبند 

النهوض باملرأة ضمن أعامل اللجنة االجتامعية واإلنسانية والثقافية خالل الدورة الثانية والسبعني للجمعية العامة 

لألمم املتحدة أن متكني املرأة السعودية اجتامعياً واقتصادياً وسياسياً ومنحها حقوقها سيسهم يف دفع عجلة التنمية 

وفق رؤية اململكة 2030 267. 

مل تكن هذه القرارات الوحيدة املعنية باملرأة يف عام 2017، فقد صدرت قرارات أخرى وصفت بأنها جاءت ضمن 

262  احمد ماهر، » اعتقاالت الريتز: إعالن حرب على الفساد أم »حصان طروادة«؟ » BBC عربي، 2 ديسمبر 2017 
.> http://www.bbc.com/arabic/42208222 <

 263  Adel Al Jubeir, ”CNBC Transcript: Saudi Foreign Minister,” CNBC, 9 Nov 2017,
> https://www.cnbc.com/2017/11/09/cnbc-transcript-saudi-foreign-minister-adel-al-jubeir.html<.

264  »مالذي ال تستطيع النساء فعله في السعودية؟«، BBC عربي، 27 سبتمبر 2017 
.> http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41420853 <

265  »ملك السعودية يصدر أمراً تاريخياً بالسماح للنساء بقيادة السيارات داخل البالد«، BCC عربي، 27 سبتمبر 2017، 
.> http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41403679 <

266  »السماح للنساء بالدخول إلى المالعب الرياضية بدًءا من 2018 في الرياض وجدة والدمام«، صحيفة سبق، 29 اكتوبر 2017، 
.> https://sabq.org/t9FrpB <

.> http://goo.gl/1roiAH < 2017 ،267 ” المملكة تؤكد الحرص على تمكين المرأة واالرتقاء بمستواها،« صحيفة عكاظ
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إطار رؤية 2030. من هذه القرارات ضبط زواج القارصات، حيث أقرت الجهات الترشيعية إجراءات ضبط زواج 

القارصات ممن هن يف سن السابعة عرشة فام دون، واشرتطت السلطات الحصول عىل إذن من املحكمة املختصة 

رشط أن يكون طلب التزويج مقدماً من املرأة نفسها أو وليها الرشعي يف النكاح. وصدر كذلك قرار مجلس الوزراء 

لتنظيم صندوق النفقة للمطلقات واألبناء، والذي يهدف إىل رصف النفقة عىل املستفيدين دون انتظار صدور 

الحكم برصفها والذي قد يستغرق الكثري من الوقت، وبذلك يلزم الزوج املحكوم عليه بالنفقة بسداد املبلغ الذي 

حكم عليه للصندوق268.

كذلك قام امللك بإصدار أمٍر يوجه فيه وزير الداخلية بإعداد مرشوع نظام ملكافحة التحرش، حيث القى هذا 

القانون الكثري من الشد والجذب يف السنوات املاضية بني مؤيد ورافض. فقد اعترب الرافضون أن القانون من شأنه 

أن يُلغي اجتهاد القايض نحو سرت القضية والحفاظ عىل األعراض، إضافة إىل عدم وجود مصطلح »التحرش« يف 

املعاجم الفقهية والرشعية269. وقد أكد املحامي واملستشار القانوين فيصل مشوح يف حديثه لصحيفة )سبق( أن 

مرشوع قانون التحرش كان »يدور بني أروقة الوزارات و تتقاذفه الجهات بني معارضة وموافقة ومتحفظة حتى 

جاء األمر السامي لينهي الجدل القائم بشأن هذا القانون«270. أيضاً اتخذ وزير التعليم قراراً ال يقل إثارة للجدل 

عن مرشوع قانون التحرش، وهو قرار يقيض بالبدء بتطبيق برنامج الرتبية البدنية يف مدارس البنات، بعد أن أقره 

مجلس الشورى يف 2014 والقى اعرتاضاً كبرياً من رجال الدين271. 

وما تزال املطالب بإسقاط الوالية بشكل كامل مستمرة حتى وقت كتابة هذه السطور. وتتعاىل أكرث املطالبات من 

خالل مواقع التواصل االجتامعي، التي تنادي فيها الناشطات برضورة تحقيق املساواة بني املرأة الرجل. وقد أشادت 

منظمة هيومن رايتس بالخطوات التي قامت بها السلطات السعودية ولكنها دعت إىل إزالة جميع القيود التي 

تعرقل من حرية املرأة مبا فيها القيود املتعلقة بالسفر وأي قيود إضافية غري مفروضة عىل الرجل272. 

وعىل صعيد اَخر ازدادت مطالب املواطنات بتصحيح أوضاع أبنائهن من غري املواطنني. وتطالب املواطنات بحق 

منح الجنسية ألبنائهن، وازدادت وترية هذه املطالبات من خالل مواقع التواصل االجتامعي وخصوصاً »تويرت« 

تحت وسم »أبناء السعوديات سعوديني«، إضافة إىل إنشاء موقع إلكرتوين باسم »أبناء السعوديات«. ويهتم 

.>  http://goo.gl/ZmwJgR < 2017 268  فاطمة اَل دبيس، »4 قرارات تنتصر للمرأة في 10 أيام،« صحيفة عكاظ، 15 اغسطس
.> http://goo.gl/x17y4i  < 2017 269  حسناء عبدالعزيز القنيعير، »تشريع نظام مكافحة التحرش بعد سنين من الممانعة،« العربية نت، 15 أكتوبر

270  فهد الغبيوي، »قانوني »مكافحة التحرش« سيكون خريطة لضبط العالقات.. وعقابه يشمل الجنسين،« صحيفة سبق، 29 سبتمبر 2017، 
.> http://goo.gl/1uTqkz <

http://www.bbc.com/arabic/ < ،2017 عربي 11 يوليو BBC ،« 271  »السعودية تسمح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية
.> middleeast-40567858

272  على السعودية تعزيز المساواة بعد إنهاء حظر قيادة النساء ) بيروت: هيومن رايتس ووتش، 2017(، 
.> https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309628 <
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هذا املوقع بتسليط الضوء عىل املعاناة التي تقاسيها املواطنات وأبنائهن فيام يتعلق بحق التجنيس، وهو ما 

يعكسه املحتوى الذي جمعه املوقع. 

وكغريه من القوانني، يحمل قانون الجنسية السعودي يف عدد من بنوده متييزاً ضد املرأة. فالقانون مينح ابن 

املواطن السعودي الجنسية السعودية بسبب ارتباطه بوالده بـ«رابطة الدم«، بينام يشرتط عىل أبناء املواطنة 

من الذكور التقديم عىل طلب الجنسية بعد إمتامهم سن 18 عاماً، ويخضع إىل عدة إجراءات، منها قدرة املقدم 

عىل جمع 7 نقاط )يحصل عليها بناء عىل معايري يحددها القانون كمدة اإلقامة واملؤهل الدرايس وغريهام( 

ثم يعرض ذلك عىل لجنة متخصصة لتقوم بدراسته وزارة الداخلية بعد ذلك. ويف نفس الوقت ال يسمح قانون 

الجنسية بخضوع أبناء املواطنات من اإلناث لنفس اإلجراءات، بل يشرتط عليهن الزواج من سعودي للحصول 

عىل الجنسية السعودية273. وكانت السعودية قد وقعت عىل اتفاقية )سيداو( القاضية بتحقيق املساواة بني 

الرجل واملرأة مبا يف ذلك أحقية املرأة بنقل جنسيتها إىل أبنائها، ولكن السعودية تحفظت عىل الفقرة الثانية 

من البند التاسع من االتفاقية املتعلق بجنسية األطفال274. 

ويعاين أبناء السعوديات الكثري من صعوبات الحياة، مبا فيها صعوبة إيجاد العمل ومراجعة الدوائر الحكومية 

واملستشفيات، ولكن السلطات السعودية قامت بإجراء بعض التعديالت للتخفيف من معاناتهم. فمثالً قررت 

وزارة العمل والتنمية االجتامعية يف أكتوبر 2017 السامح ألم املواطن واملواطنة وابن وابنة املواطنة بالعمل 

يف املهن التي يعمل بها السعوديني وتحديداً يف رشكات النقل عرب التطبيقات الذكية كأوبر وكريم275. أيضاً 

قامت وزارة الصحة يف أبريل 2017 بالتعميم عىل مديرياتها بأن يتم التعامل مع أبناء السعوديات من أب 

أجنبي كمواطنني، أي أنه أصبح مبقدور أبناء املواطنات العمل يف وزارة الصحة والحصول عىل ميزات املواطن 

الوظيفية276. وكانت وزارة العمل قد أصدرت قراراً باحتساب أبناء وأزواج املواطنات ضمن نسبة السعودة لدى 

القطاع الخاص يف 2011 277. 

.> https://www.almqaal.com/?p=3337 < ،2014 273  حنان الهاشمي، »المرأة في قانون الجنسية«، موقع المقال، 7 أبريل
274  ”Declarations, Reservations and Objections to CEDAW,” UN Women > http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
reservations-country.htm <

275  مهند قحطان، »كريم: توظيف أبناء المواطنات مرهون بتأكيد قرار العمل،« صحيفة عين اليوم، 2017 
.> http://3alyoum.com/article/788747 <

.> https://goo.gl/9PqvzG < 2017 ،276  فيصل الحيدري، »الصحة تعامل أبناء السعوديات كمواطنين في التوظيف،« صحيفة مكة
277  »وزارة العمل: أبناء السعوديات ضمن نسبة السعودة لدى الشركات،« العربية نت، 2011، 

.> https://www.alarabiya.net/articles/2011/07/17/157980.html <
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العمال الوافدون
أصبح نظام الكفالة محل جدل كبري يف عام 2017، حيث صدرت الكثري من التقارير التي تؤكد عزم وزارة العمل 

والتنمية االجتامعية إلغاء نظام الكفالة بشكل نهايئ، غري أن الوزارة نفت ذلك عرب حسابها الرسمي يف تويرت يف يناير 

2017 مؤكده أنه ال يوجد أي أمر بذلك278. وكانت وزارة العمل قد أصدرت قراراً يف سبتمرب 2016 يقيض بعدم 

أحقية احتجاز صاحب العمل لجواز سفر العامل، كام أكد الناطق باسم الوزارة خالد أبا الخيل أنه ال يجوز لصاحب 

العمل حجز جواز السفر إال يف حالة وجود اتفاق مسبق بني العامل وصاحب العمل، ولكنه أقر أن املشكلة ما تزال 

قامئة وأن الوزارة عازمة عىل تطبيق العقوبة التي حددتها الالئحة التنفيذية لنظام العمل والتي تقدر بألفي ريال279. 

وبدأت الوزارة باتخاذ خطوات شكلية منذ 2012 لتغيري نظام الكفيل يف السعودية، فقامت باستبدال جميع 

املصطلحات املتعلقة بنظام الكفيل ومنها تلك األسامء املدرجة يف الالئحة الخاصة، كتغيري مسمى »نقل الكفالة« إىل 

»نقل الخدمات«، إضافة إىل إعالنها حق العامل الوافد يف حرية التنقل وحرية االحتفاظ بالوثائق الرسمية280. 

 ويواجه نظام الكفالة انتقادات كبرية من عدة أطراف، لكونه مينح الكفيل قانونياً حق تقرير مصري املكفول، 

وتستفيد الرشكات واألفراد من هذا النظام عرب املتاجرة بإقامات العمل. ويف حال ترك العامل أو العاملة املنزلية 

العمل يتم تسجيل ذلك يف مراكز الرشطة كحالة هرب، ما يعني أن العامل سوف يظل مالحقاً دون أي اعتبار 

ألسباب تركه للعمل281. وكان مجلس الشورى قد أصدر مرشوع قانون يف 2009 )وقد تم إقراره( من أجل تحسني 

أوضاع العاملة املنزلية. ويلزم هذا القانون أصحاب العمل مبنح العامالت املنزليات تسع ساعات راحة يومية مع 

منحهن إقامة الئقة وأوقات راحة خالل ساعات العمل. وفرض هذا القانون عقوبات مالية عىل صاحب العمل 

املخالف ترتاوح بني ألفي ريال وخمسة ااَلف ريال فضالً عن منعه من االستقدام لثالث سنوات أو نهائياً يف حال 

ارتكب صاحب العمل املخالفة للمرة الثالثة282. 

وكانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت نظام الكفالة، وخصوصاً اإلساءات بحق العامالت املنزلية يف السعودية، يف تقرير 

خاص بعنوان »وكأنني لست إنسانة« يف 2005. ذكرت هيومن رايتس ووتش يف تقريرها الكثري من القصص التي تعرضت 

لها العامالت املنزليات يف السعودية، خصوصاً العامالت القادمات من آسيا. وانتقدت املنظمة الطريقة التي يعمل بها نظام 

الكفالة حيث أنه يربط تأشرية عمل العامل بأصحاب العمل مام يزيد من احتاملية استغاللهم واإلساءة لهم283. 

.> http://goo.gl/M8zgr9 < ،2017 278  »وزارة العمل تنفي إلغاء العمل بنظام الكفالة،« العربية نت، 8 يناير
.> http://goo.gl/95C8ze < 2017 ،279  »السعودية على طريق إلغاء الكفالة تحذر أصحاب العمل من احتجاز جواز العامل،« صحيفة الحياة

280  محمد البيشي، »السعودية تتخلى عن نظام الكفيل بـ » نقل الخدمات«،« صحيفة اإلقتصادية، 2012 
.> http://www.aleqt.com/2012/05/14/article_656438.html <

281  شيخة البهاويد، » العبودية الحديثة: 7 أسئلة تشرح نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج،« موقع منشور، 2 ديسمبر 2016، 
.> https://manshoor.com/people/modern-slavery-labor-laws-and-sponsorship-system-in-gulf-states <

.> aleqt.com < 2009 ،282  محمد السالمة، »الشورى يقر راحة أسبوعية وإجازة مدفوعة األجر للعمالة المنزلية،« صحيفة اإلقتصادية
.> hrw.org< 2008 ،283  »وكأنني لسُت إنسانية،« هيومن رايتس ووتش
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ويف الوقت الذي يطالب فيه البعض بتحسني أوضاع العاملة، قامت السعودية بفرض رسوم مالية شهرية إضافية 

عىل العاملة عرب برامج جديدة ضمن رؤية 2030 وهي كالتايل: برنامج »املقابل املايل« الذي طبق يف النصف الثاين 

من عام 2017، وهو عبارة عن رسوم شهرية عىل املرافقني واملرافقات فقط بواقع 100 ريال عن كل مرافق، ويف 

2018 سوف تطبق الرسوم عىل األعداد الفائضة عن أعداد العاملة بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل، ويف 

2019 سوف ترتفع الرسوم إىل 600 شهريا ًمقابل 300 ريال شهرياً عن كل مرافق، ويف عام 2020 سوف يتم 

تحصيل 700 ريال عىل كل عامل وافد284. 

وتهدف السعودية من خالل فرض هذه الرسوم إىل تقليل االعتامد عىل العاملة الوافدة بغرض توطني العمل 

يف عدد من القطاعات االقتصادية وخفض نسبة البطالة التي تقدر بحوايل 13 باملئة285. وتأيت هذه الخطوات 

الحكومية بالتزامن مع حملة باسم »السعودية للسعوديني« أطلقها بعض الناشطني وشارك فيها اآلالف، حيث 

تهدف هذه الحملة إىل فرض املزيد من القيود عىل العاملة الوافدة وإحالل املواطنني السعوديني يف سوق العمل 

كبديل جاهز286. وبسبب التغريات االقتصادية األخرية أصبح لهذا الوسم دور هجومي أكرب ضد األجانب العاملني 

يف اململكة، وساهم يف خلق حالة من الذعر إضافة إىل تعبئة مشاعر الكراهية ضد األجانب، الذين يظهرهم بعض 

املغردين يف هذا الوسم بأنهم يعملون بشكل ممنهج ملنع املواطن السعودي من الحصول عىل وظيفة، كالحمالت 

التي تحدث يف تويرت ضد بعض الجنسيات العربية. 

 المستجدات في العالقات مع الدول األخرى 
استمرت السعودية عىل نفس السياسة النشطة التي انتهجتها منذ 2015، وكانت سنة 2017 مليئة باألحداث 

الضخمة التي رافقتها تغريات محورية عىل مستوى عالقاتها اإلقليمية والدولية. فخليجياً، استقبلت الرياض الرئيس 

األمرييك ترمب يف 20 مايو 2017 يف جولته الخارجية األوىل بعد توليه منصب الرئاسة. جاء حضور الرئيس 

األمرييك بشكل استثنايئ حيث عقد ثالث قمم: قمة سعودية أمريكية، قمة خليجية أمريكية، وقمة إسالمية 

أمريكية، حيث ضمت قمة الرياض 55 قائداً عربياً وإسالميا287ً. وجاءت زيارة ترمب بعد فتور يف العالقات 

األمريكية السعودية يف عهد إدارة الرئيس أوباما، التي أوقفت جزءاً من صفقات األسلحة وحدت من دعمها 

العسكري للسعودية يف اليمن288. وركزت الزيارة عىل مكافحة اإلرهاب ومحاربة متويله، إضافة إىل مواجهة إيران 

.> .alarabiya.net < 2017 ،284  عالء المنشاوي، »بالتفاصيل.. رسوم العمالة الوافدة في السعودية شهريا،« العربية نت
.> .arabic.arabianbusiness < 2017 ،285  »ما حقيقة فرض ضرائب ورسوم جديدة على الوافدين بالسعودية في 2018،« أريبيان بزنس

.> .alriyadh.com < 2009 286  د. شروق الفواز، »السعودية للسعوديين وغيرهم،« جريدة الرياض، 17 يوليو
.> skynewsarabia.com < 2017 ،287  »زيارة ترمب للسعودية.. برنامج حافل بحضور 55 قائدا،« سكاي نيوز العربية

.> arabic.cnn.com < 2016 ،288  »أمريكا تعلق بعض مبيعات األسلحة للسعودية،«سي ان ان العربية
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يف املنطقة289. وكانت السعودية قد وقعت يف هذه الزيارة اتفاقيات اقتصادية وعسكرية بقرابة 350 مليار دوالر 

خالل عرش سنوات، وجاءت أبرز هذه االتفاقيات عىل شكل تصميم املنصات البحرية، وتوطني سلع وخدمات حقول 

النفط، واتفاقيات رشاء الطائرات بني الخطوط السعودية وبيونغ، وتطوير أنظمة الدفاع الجوي واألسلحة الذكية 

بالسعودية، ودعم تجميع 150 طائرة هليوكبرت بالكهوك أس70- يف السعودية290. 

بعد هذه الزيارة بشهر واحد وتحديداً يف 5 يونيو، أعلنت السعودية واإلمارات والبحرين ومرص إضافة إىل اليمن 

واملالديف قطع عالقاتها مع قطر، وتوالت القرارات بهذا الشأن ومنها منع مواطني هذه الدول من السفر إىل قطر، 

وإغالق املجال البحري والجوي. وأوضحت السعودية يف بيان لها أن قطع العالقات مع قطر يعود إىل أسباب أمنية 

وأن قرارها يهدف إىل حامية أمنها الوطني من مخاطر اإلرهاب والتطرف291. 

وجاءت تداعيات هذه األزمة بعد اتهامات حول ترصيح نقلته وكالة األنباء القطرية ألمري قطر خالل رعايته تخريج 

الدفعة الثامنة من مجندي الخدمة الوطنية يقول فيه أن قطر تتعرض لحملة ظاملة تتزامن مع زيارة ترمب إىل الرياض، 

وأن هذه الحملة تريد ربط قطر باإلرهاب وتشويه جهودها يف محاربته. وأضاف أمري قطر حسب الترصيح أن قاعدة 

العديد متثل لقطر حصانة من بعض الدول املجاورة، يف الوقت الذي أكد فيه عىل دور إيران اإلقليمي ورضورة عدم 

التصعيد معها292. نفت قطر هذه التهم، وعلق سيف اَل ثاين مدير االتصال الحكومي قائاًل أن »قطر ال تدعم اإلرهاب 

من قريب وال من بعيد«، مؤكداً أن الدول املقاطعة لقطر تسعى إىل شن حملة أخبار مزيفة ضد الدوحة293. 

ويف بداية األزمة أصدرت قطر بياناً قالت فيه أن هذه الترصيحات املنسوبة ألمري قطر غري صحيحة، وأكدت أن املوقع 

اإللكرتوين لوكالة األنباء القطرية تعرض الخرتاق من قبل جهة غري معروفة، والحقاً أعلنت وكالة قنا اخرتاق حسابها عىل تويرت 

أيضا294ً. بعد ذلك اتهمت الدوحة اإلمارات بالضلوع يف تنفيذ عملية االخرتاق بعد كشفها ملصدر املواقع التي متت من خاللها 

عملية اخرتاق موقع الوكالة295. ولكن رسعان ما نفى وزير الدولة اإلمارايت للشؤون الخارجية أنور قرقاش تلك االتهامات296. 

واستجابًة لهذه األزمة قدمت السعودية والدول املقاطعة لقطر قامئة من 13 بنداً كرشط لعودة العالقات إىل 

289  نايف الرشيد، »القمة العربية -اإلسالمية- األمريكية تؤسس لعمل جماعي لمحاربة التطرف،« صحيفة الشرق األوسط، 22 مايو 2017، 
.> https://goo.gl/N9w92c <

.> https://goo.gl/iQAihY < ،2017 290  فيصل الشمري، »تعرف على أبرز 15 اتفاقية بين السعودية وأمريكا،« العربية نت، 20 مايو
 .> http://www.spa.gov.sa/1637273 < ،2017 291  »سياسي/ المملكة تقطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر،« وكالة األنباء السعودية، 4 يونيو

 .> https://goo.gl/zjtPsf < ،2017 ،292  »أمير قطر: ال حكمة في عداء إيران وعالقتنا جيدة بإسرائيل،« العربية نت
293  »قطر: سبب االزمة الخليجية اختالف وجهات النظر..لم ندعم االخوان بوالية الشعب المصري،« دنيا الوطن، 16 نوفمبر 2017، 

.> https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/11/06/1096147.html <
.> https://goo.gl/8RJb2g < ،2017 ،294  »تصريح أمير قطر غير صحيح.. موقع وكالة األنباء القطرية تعرض للقرصنة،« صحيفة النهار

.> https://goo.gl/WhcYfg < ،2017 295  »داخل قطر: اختراق »قنا« كان من خالل موقعين إماراتيين،« روسيا اليوم ، يوليو
296  »اإلمارات تنفي ضلوعها في »اختراق« وكالة األنباء القطرية،« بي بي سي عربي، 17 يوليو 2017، 

.> http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40634817 <
.> https://goo.gl/EkzyuA < 2017 ،باألدلة.. موقع وكالة األنباء القطرية لم يكن مخترقاً،« العربية نت«
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طبيعتها. وبحسب بعض التقارير فإن بعض هذه املطالب تتعلق بالعالقات القطرية اإليرانية إضافة إىل العالقات 

الرتكية القطرية، حيث تطالب الدول املقاطعة من قطر تخفيض مستوى عالقتها مع إيران وإغالق القاعدة 

العسكرية الرتكية يف قطر297. رفضت قطر هذه املطالب رسميا يف 1 يوليو 2017، وجاء هذا الرفض عىل لسان 

وزير الخارجية القطري حيث أكد أن بالده ترفض قامئة املطالب بسبب أنها »وضعت ليك ترفض« وأوضح أن هذه 

املطالب تريد تقويض سيادة قطر298. تطور هذا الخالف لينتقل إىل أروقة مقر الجامعة العربية، حيث تداول 

نشطاء مواقع التواصل االجتامعي بعض املشادات التي حدثت بني املمثل السعودي والقطري، إضافة إىل أروقة 

األمم املتحدة التي كانت مرسحاً اَخر لهذه الخالفات وحمالت املواجهة299.

عربياً، طورت السعودية عالقاتها الدبلوماسية مع العراق بعد أن قطعت العالقات الدبلوماسية معها يف 2016. 

وكانت الزيارة التي قام بها الجبري إىل العراق يف مطلع 2017 قد مهدت الطريق إىل مزيد من الزيارات بني 

مسؤويل البلدين. بعد عدة أشهر من زيارة الجبري قام الرئيس العراقي بزيارة السعودية والتقى خاللها امللك 

سلامن وتم االتفاق عىل تأسيس مجلس تنسيقي يعنى بتطوير العالقات بني البلدين300. ويف أغسطس اتفق 

البلدان عىل إعادة فتح الحدود الربية بني البلدين بعد قرابة الـ 30 عاما من إغالقها، كام تم االتفاق عىل 

استئناف الرحالت الجوية بني املدن السعودية والعراقية. واستمراراً لهذا التحسن الذي طرأ عىل العالقات العراقية 

السعودية، قام الرئيس العراقي بزيارة أخرى إىل السعودية يف أكتوبر لتوقيع اتفاقية مجلس التنسيق العراقي 

السعودي وحضور جلسته االفتتاحية301. 

أما عىل صعيد العالقات السعودية اللبنانية، فقد شهدت توتراً غري مسبوق بني البلدين بعد إعالن سعد الحريري 

استقالته من الرياض، األمر الذي دعا الرئيس اللبناين ميشال عون ووزير الخارجية اللبناين جربان باسيل إىل 

التهديد بتقديم شكوى يف مجلس األمن ضد الرياض يف خطوة غري مسبوقة عىل مستوى العالقات اللبنانية 

السعودية302. وكان رئيس الوزراء اللبناين سعد الحريري قد أعلن استقالته يف 4 نوفمرب 2017 يف الرياض ويف 

خطاب بثته قناة العربية هاجم فيه الحريري حزب الله وإيران وتحدث عن محاولتهم الستهداف حياته كام 

297  »قطر: السعودية وحلفاؤها يسلمون الدوحة 13 مطلبا منها اغالق قناة الجزيرة إلعادة العالقات معها،« فرانس 24، 2017، 
.> https://goo.gl/6xMGEd <

.>https://goo.gl/zEzUT4  < 2017 ،298  »قطر ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة،« الشرق األوسط
299  »تداول جدال ممثلي السعودية وقطر ومصر بجلسة الجامعة العربية،« CNN العربية، 2017 

.> https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/12/qatan-marikhi-speeches-arab-league <
300  »العالقات السعودية - العراقية: من القطيعة إلى التحسن المضطرد«، BBC العربية، 23 اكتوبر 2017 

.> http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41725162 <
.> https://goo.gl/4f2Z1S < 2017 ،301  »العبادي في الرياض اليوم.. وتوقيع التفاقية مجلس التنسيق،« العربية نت

.> https://www.youtube.com/watch?v=MYds5kf_wBI < 2017 ،302  »عون يهدد السعودية،« يوتيوب: قناة العربية
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303. وهو ما اعتربه الرئيس عون ضغوط سعودية وصلت إىل اعتبار بقاء الحريري يف 
فعلوا مع والده يف 2005 

السعودية أمراً خارجاً عن إرادته، معتربا إياه عمالً عدائياً تجاه لبنان304. 

رافق هذه الخطوة ردود فعل دولية كبرية، دعت السعودية إىل استدعاء سفريها يف برلني احتجاجاً عىل ترصيحات 

وزير خارجية أملانيا التي قال فيها أن رئيس وزراء لبنان سعد الحريري محتجز ضد إرادته، وأعربت السعودية 

عن استغرابها واستهجانها تجاه هذه الترصيحات التي أدىل بها وزير الخارجية األملانية305. وباملقابل أعلن وزير 

خارجية فرنسا جان إيف لودريان عن أن معلوماته تشري إىل أن سعد الحريري حر يف تنقالته يف السعودية، 

مؤكداً أن ذهاب الحريري إىل أبوظبي دليل عىل ذلك306، وهو ما أكده الحريري نفسه يف مقابلة أجراها مع 

قناة املستقبل من الرياض، تحدث خاللها عن عودته إىل لبنان خالل أيام، مبدياً استعداده للرتاجع عن االستقالة 

وفق رشوط قال أنه سوف يطرحها يف لبنان تختص يف مجملها عن دور حزب الله املتفاقم يف الشأن السيايس 

اللبناين307. 

ويف أول تعليق سعودي بعد تراجع الحريري عن استقالته، أكد وزير الخارجية عادل الجبري أن الرئيس عون 

وحزب الله مل مينحوا الحريري الهامش السيايس املفرتض وقاموا باستخدامه كغطاء لتمرير القانون االنتخايب وهو 

ما دفع الحريري لالستقالة، مؤكداً أن السعودية مل متارس عىل الحريري أي ضغوط يف مسألة استقالته وتراجعه 

عنها308. 

أما عىل صعيد العالقات السعودية السودانية فقد مرت بالكثري من املنعطفات التي من املمكن تلخيصها يف ثالث 

مراحل هي: مرحلة الصمت، ومرحلة التقارب، ومرحلة الفتور. كان لألزمة الخليجية دور كبري يف تخييم حالة من 

الربود عىل العالقات السعودية السودانية، حيث واجهت السودان معضلة كبرية يف اتخاذ موقف يساند طرف 

لصالح طرف اَخر، وحيث اعتمدت السودان عىل املساعدات القطرية عرب صندوق إعادة إعامر دارفور بعد توقيع 

اتفاقية الدوحة للسالم بني الحكومة وأطراف املعارضة309. وكانت السودان قد أصدرت بياناً دعت فيه إىل تهدئة 

النفوس والعمل عىل تجاوز الخالفات بعد األزمة الخليجية310. 

.> https://goo.gl/v8TS5u < 2017 303  »لبنان: رئيس الحكومة سعد الحريري يعلن استقالته«، فرانس 24، 5 نوفمبر
.> https://goo.gl/Dxti5f < 2017 304  »عون: الحريري محتجز في السعودية،« روسيا اليوم، 15 نوفمبر

305  »بسبب الحريري.. السعودية تستدعي سفيرها في برلين،« صحيفة الجمهورية، 18 نوفمبر 2017، 
.> http://www.aljoumhouria.com/news/index/391962 <

306  »وزير الخارجية الفرنسي: الحريري حر في تنقالته في السعودية،« صحيفة الجمهورية، 10 نوفمبر 2017، 
 .> http://www.aljoumhouria.com/news/index/390681 <

.> https://goo.gl/1PnQPf < ،2017 ،21 307  »الحريري يؤكد عودته للبنان.. هذا شرطه للتراجع عن االستقالة،« عربي
308  »أول تعليق سعودي بعد عودة الحريري عن استقالته،« صحيفة الجمهورية، 16 سبتمبر 2017

.>  http://www.aljoumhouria.com/news/index/395422 <
.> https://www.noonpost.org/content/21036 < ،2017 309  »إلى أين سيتجه السودان.. قطر أم السعودية؟« السودان اليوم، 5 يونيو

.> https://goo.gl/2iWK6M < ،2017 310  »البشير يزور السعودية لدعم مبادرة أمير الكويت،« الجزيرة، 19 يونيو



64

2

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

 أما مرحلة التقارب فكانت من خالل سعي السعودية إىل رفع العقوبات االقتصادية عن السودان، وهو ما أشاد 

به وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، مؤكداً أن جهود امللك سلامن ووزارة الخارجية كانت فعالة يف رفع 

العقوبات األمريكية311. وعىل إثر ذلك مثن الرئيس السوداين عمر البشري الدور السعودي يف رفع العقوبات 

االقتصادية عن السودان خالل مكاملة هاتفية مع امللك سلامن312. 

 أما مرحلة الفتور فبدأت بعد أن منح السودان تركيا حق تطوير جزيرة سواكن يف أواخر 2017 ملدة غري 

معلنة.313 مل يصدر ترصيح رسمي من السعودية ولكن تناول اإلعالم السعودي هذا بيشء من القلق، إذ نرشت 

صحيفة عكاظ السعودية خرب إعالن موافقة الخرطوم عىل منح تركيا حق تطوير ميناء سواكن بعنوان »الخرطوم 

متنح أنقرة سواكن.. السودان إىل الحضن الرتيك«، مؤكدة يف هذا التقرير أن األمر ال يقترص عىل تطوير ميناء تجاري 

فحسب، بل تعتزم تركيا بناء قاعدة عسكرية فيه كام فعلت يف الصومال314. 

بعد ذلك بشهرين قام ويل العهد محمد بن سلامن بزيارة إىل روسيا تباحث فيها مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني، 

كام تم توقيع 4 بروتوكوالت تعاون بني البلدين315. تبع هذه الزيارة زيارة أخرى للملك سلامن يف أكتوبر وصفت 

بالتاريخية لكونها أول زيارة يقوم بها ملك سعودي إىل روسيا. عقدت يف هذه الزيارة الكثري من الصفقات ومنها إنشاء 

صندوق استثامري مببلغ مليار دوالر، إضافة إىل موافقة السعودية عىل رشاء أنظمة دفاع جوي روسية. وتم خالل 

هذه الزيارة االتفاق عىل تخفيض إنتاج النفط حتى شهر مارس 2018 لضامن ارتفاع أسعار النفط، ويأيت هذا كله يف 

ظل وجود بعض االختالفات يف ملفات أخرى كامللف السوري، حيث تعترب روسيا حليفاً عسكرياً رئيسياً لبشار األسد، 

بينام السعودية تُعد من أكرب داعمي بعض فصائل املعارضة316.

وداومت السعودية عىل انتقاد إيران يف كل مناسبة دولية بسبب ما تراه السعودية من استمرار لتدخالت إيران 

السلبية واملزعزعة الستقرار املنطقة مبا فيها اليمن، والتي تطور االنقسام فيها إىل أعىل مستوياته بعد مقتل عيل 

عبدالله صالح عىل يد الحوثيني يف ديسمرب 2017 317. ويف أول رد للسعودية عىل خرب مقتل صالح أكد سفري 

السعودية لدى اليمن محمد سعيد اَل جابر »أن الجرائم التي ترتكبها جامعة الحوثيني ونقضهم للعهود التي 

يقطعونها هي جزء من تربيتهم اإليرانية«، وعىل الجانب االَخر أكد زعيم جامعة الحويث أن مقتل صالح يعترب نهاية 

.> http://goo.gl/iqa82S < ،2017 ،311  »السودان يشيد بدور السعودية في رفع العقوبات األمريكية،« العربية نت
.> https://goo.gl/jP37dX < ،2017 312  أحالم القاسمي، »البشير يثمن دور السعودية في رفع العقوبات عن السودان،« الخليج الجديد، 9 أكتوبر

313  »7 حقائق عن سواكن السودانية التي ستطورها تركيا،« بي بي سي عربي، 30 ديسمبر 2017، 
.> http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42522494 <

.> https://goo.gl/rQUdgh < ،2017 314  »الخرطوم تمنح أنقرة سواكن .. السودان إلى الحضن التركي،« صحيفة عكاظ، 27 ديسمبر
.>  http://goo.gl/8mqesT < ،2017،315  إبراهيم أبو زايد، »سوريا على رأس أولويات زيارة ولي ولي العهد السعودي لروسيا،« صحيفة الشرق األوسط

316  »زيارة الملك سلمان لروسيا: سلسلة صفقات اقتصادية وعسكرية تشمل بيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية،« بي بي سي عربي، 5 أكتوبر 2017، 
.> http://www.bbc.com/arabic/middleeast-41510456 <

.> https://goo.gl/nHqABM < ،2017 317  »الحوثيون يؤكدون مقتل علي عبدهللا صالح،« الجزيرة، 4 ديسمبر
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للتبعية اليمنية للسعودية يف إشارة إىل تقارب سعودي مع الرئيس السابق قبل مقتله، فيام كان الطرفني عىل 

النقيض قبل ذلك318. 

عىل الجهة األخرى ظلت الشائعات وتصاريح كبار املسؤولني يف دولة االحتالل حول وجود اتصاالت رسية بني 

السعودية والكيان الصهيوين تالحق السعودية طوال هذا العام، ولكن الجبري نفى ذلك يف مقابلة بثتها قناة 

»يس يب إس« املرصية يف أواخر نوفمرب، حيث أكد أن املوقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية ال يزال ثابتاً، 

داعياً إىل رضورة قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الرشقية319. وكانت السعودية قد انتقدت قرار ترمب 

بشأن نقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية إىل القدس املحتلة، حيث أصدر الديوان املليك بياناً بخصوص هذا 

القرار تأسفت فيه اململكة عىل إعالن ترمب االعرتاف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، محذرة من عواقب هذه 

الخطوة غري املسؤولة، وأكدت السعودية أن هذه الخطوة لن تغري من حقوق الشعب الفلسطيني ولن تفرض 

واقعاً جديداً عىل جهود السالم320. وكانت السعودية قد صوتت ضمن 128 دولة يف الجمعية العامة لألمم 

املتحدة لصالح قرار يدعو الواليات املتحدة إىل الرتاجع عن اعرتافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل بالتزامن مع 

التهديدات التي أطلقها ترمب بشأن الدول التي تنوي التصويت ضد قراره321. 

 

خاتمة
مرت السعودية بالكثري من املتغريات املفصلية سواًء كان ذلك يف سياستها الداخلية أو الخارجية، اتفق واختلف 

حولها الكثريون. فريى املؤيدون أن امللك سلامن ساهم يف إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها مبا مينح السعودية 

مزيداً من االستقرار يف العقود القادمة من خالل عزل ويل العهد محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلامن ولياً 

للعهد، وما سبقه من تعيينات ألبناء األحفاد يف مناصب قيادية إضافة إىل الخطوات االقتصادية وما تم إعالنه من 

مشاريع وفقاً لرؤية 2030 والتي تُعد مشاريع مختلفة عام تم إعالنه يف العهود السابقة. من جهة أخرى، يرى 

املخالفون أن هذه الخطوات من شأنها أن تزيد األمور تعقيداً ملا قد تفيض إليه من رصاع داخل العائلة املالكة 

واستياء شعبي تجاه هذه املشاريع االقتصادية والتي تتضمن حزمة من التغريات االقتصادية التقشفية فرضت 

فيها السعودية بعض الرضائب كرضيبة القيمة املضافة والرضيبة عىل السلع االنتقائية، باإلضافة إىل تركز السلطة 

318  »هل يضعف مقتل صالح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن؟« بي بي سي عربي، 5 ديسمبر 2017، 
.> http://www.bbc.com/arabic/interactivity-42240037 <

319  »بعد أنباء عن وجود اتصاالت سرية بين تل أبيب والرياض.. الجبير ينفي وجود أي عالقة بين بالده وإسرائيل،« روسيا اليوم، 22 نوفمبر 2017، 
.> http://goo.gl/KXwBMq <

.> https://goo.gl/46VwYS < ،2017 320  »السعودية: قرار أمريكا غير مبرر وغير مسؤول ومستنكر،« العربية نت، 7 ديسمبر
.> http://goo.gl/iYD6Ph < ،2017 ،321  »128 دولة دعمت القدس في األمم المتحدة،« العربية نت
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السياسية بشكل كبري يف شخص واحد. أما خارجياً، فاستمرت السياسة السعودية بنفس الديناميكية والحدة التي 

انتهجها امللك سلامن منذ توليه السلطة، حيث قام امللك سلامن بجوالت اَسيوية وخليجية وعقد صفقات كبرية 

كان النصيب األكرب فيها لقطاع التسليح وهو ما تم خالل زيارته إىل روسيا. كذلك استمرت السعودية باتخاذ 

مواقف أكرث حدة تجاه التحركات اإليرانية يف املنطقة بعد أن كانت تنتهج سياسة متيل إىل املحافظة يف الفرتة 

السابقة. وعىل الرغم من التغريات املحورية عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي والخارجي، يبقى الثابت هو 

استمرارية السلطة السياسية املطلقة، بحيث ال زال غالبية الشعب خارج دائرة اتخاذ هذه القرارات املحورية.
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2.5 المستجدات السياسية في دولة قطر
آمنة املري 

مريم الهاجري

مل يسبق أن كان املشهد السيايس مزدحامً إىل هذه الدرجة يف تاريخ قطر الحديث، فعام 2017 حمل تقلبات 

سياسية واقتصادية واجتامعية جمة لدولة قطر وشعبها، حيث دخلت قطر يف الخامس من يونيو 2017 يف ما 

أجمع أغلب القطريني عىل تسميته بالحصار من قبل أربعة دول هي السعودية، واإلمارات، والبحرين باإلضافة 

إىل مرص، عن طريق اإلعالن عن قطع كافة العالقات الدبلوماسية مع قطر، وإغالق كافة املنافذ الربية والبحرية 

والجوية معها، وإمهال كل من مواطني دولة قطر يف الدول األربع ومواطني الدول األربع يف دولة قطر مهلة ال 

تتجاوز األسبوعني للعودة إىل أوطانهم، باإلضافة ملنعهم من السفر إىل قطر322.

تقوم هذه الورقة برصد واستعراض أهم املستجدات السياسية يف قطر لعام 2017، مبا فيها املتغريات الطارئة جراء 

األزمة الخليجية، عن طريق املرور بأهم امللفات املتأثرة داخلياً وخارجياً.

مجلس الشورى المنتخب
من بعد تأجيل دام لسنوات ووعود قدمية بإجراء انتخابات ترشيعية ملجلس الشورى القطري، أعلن الشيخ متيم 

بن حمد آل ثاين يف خطاب افتتاح الدورة 46 ملجلس الشورى عن نية الحكومة إجراء انتخابات الختيار أعضاء 

مجلس الشورى، مشرياً إىل أن الحكومة تعكف عىل إعداد األدوات الترشيعية التي ستعرض عىل املجلس يف »العام 

القادم«323. إال أنه ولغاية كتابة هذه السطور ال تلوح يف األفق أية بوادر عىل إجراء االنتخابات خالل العام 2018. 

وكان األمري قد أصدر قراراً يف منتصف عام 2016 بتمديد فرتة عمل مجلس الشورى لثالث سنوات تبدأ من يوليو 

2016 وتنتهي يف 30 يونيو 2019. وجاءت تلك الخطوة مشمولة بقرار تعيني 28 عضواً جديداً يف مجلس 

الشورى من بينهم أربعة سيدات ألول مرة يف تاريخ قطر324. وترسي عىل املجلس الحايل األحكام الخاصة مبجلس 

325، إىل أن يتم تفعيل مجلس الشورى املنتخب.  
الشورى وفقاً للنظام األسايس املؤقت املعدل الصادر بعام 1972 

وبالرغم من أن الوعود هذه ليست بالجديدة، حيث أعلن األمري السابق الشيخ حمد بن خليفة، يف 2011، عن 

322  ”RPT-Saudi Arabia, Egypt, UAE sever ties to Qatar over,” Reuters, 5 June 2017, > https://goo.gl/PzR3gj <.
.> https://goo.gl/MMSV5Z < ،2017 323  ”صاحب السمو يفتتح دور االنعقاد الـ 46 لمجلس الشورى،” بوابة الشرق اإللكترونية، 14 نوفمبر

.> https://goo.gl/hhguu8 < ،2017 324  ”ألول مرة في تاريخ قطر.. النساء يدخلن مجلس الشورى،” ار تي، 9 نوفمبر
325  المادة ١٥٠ من الدستور القطري الدائم لعام ٢٠٠٤.
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إجراء انتخابات مجلس الشورى يف النصف الثاين من 2013 326، إال أن الوعود األخرية حظيت بتفاعل ملحوظ من 

قبل الناشطني يف الشأن العام القطري. وطالب بعضهم برضورة إزالة املعوقات التي من شأنها أن تحول دون توسيع 

نطاق هيئة الناخبني وتخل مببدأ املساواة واملواطنة، خصوصاً مع حرمان القطري مكتسب الجنسية من حق الرتشح 

واالنتخاب مبوجب قانون الجنسية327. وبدأت التخمينات واملناقشات بالربوز حول آلية تقسيم الدوائر االنتخابية 

عىل أسس الدوائر أو الدائرة الواحدة328 أو عىل تقسيم الدوائر عىل أسس جغرافية329. وما زال املجتمع القطري 

يرتقب املزيد من التفاصيل حول االنتخابات حتى وقت كتابة هذه السطور.

 المجتمع المدني
إن القيود التي يفرضها قانون الجمعيات األهلية عىل عمل مؤسسات املجتمع املدين يف قطر كثرية330. ويرى العديد 

أن هذا القانون يعرقل عمل مؤسسات املجتمع املدين331. وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطرية يف 

تقريرها السنوي لعام 2016 برضورة الحد من القيود اإلجرائية لتأسيس الجمعيات وتوسيع صالحياتها عالوة عىل 

التخفيف من سلطة الجهة اإلدارية عليها332، مبا يف ذلك متكني الجمعيات من الطعن أمام القضاء عىل القرارات 

اإلدارية التي تصدر بحقها333. 

وقد أثار ترصيح مدير إدارة الجمعيات واملؤسسات الخاصة يف وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتامعية، الكثري من الجدل، حيث رصح بانعدام الحاجة لتعديل قانون تنظيم الجمعيات334. ولخص رؤساء 

وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات املهنية أسبابهم الداعية لتحديث القانون يف عدم استقاللية الجمعيات، وغياب 

الدعم، وإلغاء قرارات الوزارة املحصنة بشأن الجمعيات أمام املحاكم، باإلضافة إىل كون نصوص القانون تشكل 

عائقاً أمام الحراك املجتمعي335. 

326  الخليج بين الثابت والمتحول )لبنان: منتدى المعارف،2014(.
327  المادة رقم ١٦ من قانون رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٥ بشأن الجنسية القطرية.

 .> https://goo.gl/G2h3zx < ،2017 328  ”تقسيم دوائر الشورى يثير الجدل،” الراية، 26 نوفمبر
.> https://goo.gl/MLQwsa < ،2017 329  »الدستور حسم الجدل بتقسيم دوائر انتخابات الشورى،« الراية، 26 نوفمبر

330  أنظر في ذلك، خليل بوهزاع، »حرية التجمع في الخليج... وفقاً لما ينظّمه القانون،« مركز الخليج لسياسات التنمية 
.> https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719 <

331  حسن السيد، وقفات دستورية: محاولة لنشر الثقافة الدستورية في المجتمع القطري)األردن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2008(.
332  ”تقرير اللجنة الوطنية لحقوق االنسان السنوي بشأن أوضاع حقوق االنسان في دولة قطر خالل الفترة 1/1/2016 حتى 30/12/2016،” اللجنة 

> https://goo.gl/za88UC < ،2016 ،الوطنية لحقوق االنسان
333  الفقرة الثالثة من نص المادة 3 من قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية )قطر: البوابة القانونية، 2007(، 

.> https://goo.gl/55BZu1<
 .> https://goo.gl/zMaFpk< ،2017 334  ”ناجي العجي مدير الجمعيات والمؤسسات الخاصة: قانون الجمعيات ال يحتاج تعديل،”جريدة الراية، 3 مارس

.> https://goo.gl/Faf7m1 < ،2017 335  ”٧ أسباب لتعديل قانون الجمعيات،” جريدة الراية، 13 مارس
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وتواجه أبرز الجمعيات املهنية النشطة يف قطر عدة صعوبات يف مامرسة األنشطة التي من شأنها عرقلة تحقيق 

األهداف املرجوة من إنشائها. ففي 2017، تم إيقاف مجلس إدارة جمعية املهندسني القطرية عن العمل وتعيني 

مجلس إدارة مؤقت بقرار وزاري، ومل يتم التوضيح أو اإلشارة لألسباب التي دفعت بالوزارة إىل حل مجلس اإلدارة 

املنتخب336، بالرغم من تأجيل االنتخابات من قبل الوزارة. وسبق ذلك رفع الجمعية ثالثة خطابات رسمية تطالب 

بالبدء يف إجراءات االنتخابات الخاصة مبجلس إدارة الجمعية337. 

والجدير بالذكر أن جمعية املحامني القطرية قد أعربت مراراً عن استيائها من مرشوع القانون لتنظيم مهنة 

املحاماة الذي صاغته وزارة العدل. يحتوي املرشوع عىل نصوص من شأنها أن تنال من استقالل مهنة املحاماة 

وتحد من حرية أصحابها، وعليه فإنها متس باستقالل القضاء338. وقد كتب رئيس جمعية املحامني القطرية بعد 

موافقة مجلس الشورى عىل املرشوع، خطاباً يناشد فيه األمري برضورة عدم إصدار مرشوع قانون املحاماة، وأكد 

عىل محاوالت املحامني ملدة ثالث سنوات مع وزارة العدل إلقناعهم بأن هذا املرشوع يحتوي عىل نصوص تؤدي 

إىل املساس باستقاللية املهنة من خالل السلطات التي يخولها لوزارة العدل إلدارة شؤون مهنة املحاماة يف قطر339.. 

ومن جانب وزارة العدل فقد رصحت بأن املرشوع قد تم العمل عليه بعد عقد اجتامعات مع جمعية املحامني 

القطرية، واملحامني املستقلني، كام أن جمعية املحامني ال متثل جميع املحامني ألن أعضاءها املسجلني ال يتعدى 

نصف مزاويل املهنة يف قطر، ودور الجمعيات املهنية هو دور محدود يف جميع األحوال340. 

ويف مطلع يناير 2018 أصِدرَت تعديالت بشأن قانون املحاماة، وأكد مجموعة من املحامني رضاهم عىل موافقة 

وزارة العدل عىل بعض هذه التعديالت341، التي تضمنت عدم السامح لوكالء الرشكات بالرتافع أمام املحكمة342. 

وقد نرشت مجموعة من الصحف وحساب وزارة العدل الرسمي لقاء وزير العدل مع أعضاء جمعية املحامني، 

بوصفه لقاء للبحث يف السبل الكفيلة باالرتقاء مبهنة املحاماة343، إال أن املحامني ما زالوا يرون بأن القانون مل يحقق 

طموحهم، وكان ال بد من وجود تنازالت من أجل التوصل إىل تعديالت تناسب املحامني والوزارة344. 

.> https://goo.gl/XzGs7f < ،2017 336  ”حل مجلس إدارة جمعية المهندسين،” صحيفة الوطن، 10 ديسمبر
.> https://goo.gl/8AH2md < ،2017 337  ”السليطي لـ ”الشرق”: تحديد مصير انتخابات جمعية المهندسين قريباً،” جريدة الشرق، 3 ابريل

.> https://goo.gl/v41zdL < ،2016 338  فيديو، ”ندوة مشروع تعديل قانون المحاماة | كلمة األستاذ يوسف الزمان،” يوتيوب، 19 يناير
.> https://goo.gl/usT9Bt < ،2017 339  ”رئيس جمعية المحامين يناشد سمو األمير،” مدونة جمعية المحامين القطرية، 29 سبتمبر

.> https://goo.gl/FdvgMF< ،2017 340  ”وزير العدل: قانون المحاماة يواجه الممارسات الخاطئة لبعض مكاتب المحاماة،” جريدة الشرق، 20 يونيو
.> https://goo.gl/iLnm1e < ،2018 341  ”جمعية المحامين تثمن موافقة العدل على تعديالت قانون المحاماة،” الشرق القطرية، 5 يناير

.> https://goo.gl/jFvYpA < ،342  ”شمول المحامين القطريين بمظلة التقاعد،” جريدة الراية، 10 يناير ٢٠١٨
.> https://goo.gl/XQ9QLL < ،2018 343  ”وزير العدل: خطة طموحة لالرتقاء بمهنة القانون وتطوير أداء المحامين،” جريدة الشرق، 9 يناير

344  ”محامون للشرق: تعديالت قانون المحاماة تواكب تحديث التشريعات وتسهيل التقاضي،« جريدة الشرق، 3 يناير 2018، 
.> https://goo.gl/Nn593Y <
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حرية الصحافة وحرية التعبير 
حصلت قطر عىل املرتبة 123 يف معدل حرية الصحافة بحسب تقرير منظمة مراسلون بال حدود لعام 2017، مام 

يعني أن تصنيفها تراجع بستة مراتب عن العام الذي سبقه345. وشكلت األزمة الخليجية منعطفاً بارزاً فيام يخص 

حرية التعبري يف قطر عىل كافة املنصات، حيث حاولت الدول األربع الضغط عىل قطر إلغالق قناة الجزيرة، وهو ما 

رأته قطر »هجوماً« عىل صحافتها346. وبالرغم من دور قناة الجزيرة عىل املستوى اإلقليمي، إال أنها ما زالت مبعزل 

عن الشأن الداخيل فيام يخص الشارع القطري. ومن املالحظ تأثر الخط التحريري للصحف والقنوات بتداعيات 

األزمة الخليجية، إذ قامت الصحف بإعداد سلسلة تقارير تتناول الوضع الحقوقي واالقتصادي والسيايس يف 

الخليج347، عالوة عىل نرش كاريكاتريات تجسد أطراف األزمة الخليجية بعينهم مام يعد طارئاً مل يسبق له مثيل348. 

وقامت قناة الجزيرة بالرتاجع عن موقفها بشأن عاصفة الحزم وذلك بعد إعالن خروج دولة قطر من التحالف 

العريب إبان األزمة الخليجية، إذ قامت بتغطية ما تصفه باالنتهاكات التي خلفها التحالف حسب وجهة نظرها يف 

تقارير وبرامج ونرشات إخبارية349، كام قامت ببث مجموعة تقارير تناقش قضايا متعلقة بالدول األربع كالفقر 

والبطالة واملعتقلني350. ويف خطوة غري مسبوقة نرش تلفزيون قطر مجموعة مقاطع كانت قد نرشت عىل اإلنرتنت 

احتوت عىل مناشدات ومطالب باإلصالح يف دول مجلس التعاون األخرى املعنية باألزمة351. 

.> https://goo.gl/XRBBfy < ،2017 ،345  ”تصنيف معدل حرية الصحافة،” مراسلون بال حدود
 346  Unacceptable call for Al Jazeera’s closure in Gulf crisis، Reporters Without Borders, 28 June 2017,
 > https://goo.gl/RhF3gg <.

.> https://goo.gl/ZsvzoD < ،2017 347  »البحرين محمية سعودية،« جريدة الشرق، 6 اغسطس
.> https://goo.gl/xrpDSN < ،2017 العوامية .. مدينة سعودية تحولت ألنقاض،« جريدة الراية، 9 أغسطس«

.> https://goo.gl/Z6RLRs < ،2017 تحرير «الجزر» ال يبدأ من قطر،« جريدة الوطن، 6 يونيو«
 .> https://goo.gl/R35RKq < ،348  محمد عبداللطيف، جريدة الراية، أكتوبر، ٢٣، ٢٠١٧

.> https://goo.gl/kXTbHa < ،2017 محمد عبداللطيف، جريدة الراية، 21 اكتوبر
.> https://goo.gl/UHmBsK < ،2017 محمد عبداللطيف، جريدة الراية، 12 ديسمبر

.> https://goo.gl/PQB147 < ،2017 عبدهللا السبيعي، جريدة الراية، 14 اغسطس
.> https://goo.gl/3V2opy < ،2017 أحمد عارف، صحيفة العرب، 10 نوفمبر

.> https://goo.gl/YasmrW < ،2017 349   فيديو، ”حصاد التحالف العربي باليمن.. أجندات وانتهاكات،” الجزيرة، 16 يونيو
.> https://goo.gl/bCGrz2 < ،2017 فيديو،«ما وراء الخبر - التحالف العربي بالقائمة السوداء.. هل حانت المساءلة؟ » الجزيرة، 4 اكتوبر

.> https://goo.gl/HxdFb4 < ،2017 فيديو، »في اليمن.. ضاع الحزم وسرق األمل،« الجزيرة، 22 اغسطس
 .> https://goo.gl/fvWkB9 < ،2017 فيديو، »ماذا جنت السعودية من حربها في اليمن؟« الجزيرة، 4 أغسطس

 .> https://goo.gl/YWAJox < ،2017 فيديو، »للقصة بقية - هل حقق التحالف العربي أهدافه باليمن؟« الجزيرة، 11 سبتمبر
.> https://goo.gl/4JJh8n < ،2017 350   فيديو، ”السعودية تنهي محاكمات جمعية حسم بـ105 سنوات سجنا،” الجزيرة، 14 أغسطس

.> https://goo.gl/Dra7z8 < ،2017 فيديو، »تفاقم ظاهرة البطالة في السعودية،« الجزيرة، 31 يوليو
 .> https://goo.gl/tyVint < ،2017 351  فيديو، ” الفقر في السعودية،” تلفزيون قطر، 17 يوليو
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المطالب السياسية واالحتجاجات والعرائض
كام هو الحال مع الدول الخليجية األخرى، ال ميلك املجتمع القطري مساحًة كبرية للنشاط السيايس، أو فضاًء عاماً 

ملامرسته، لذا غالباً ما يلجأ القطريون/ات ملواقع التواصل االجتامعي للتعبري عن أي حالة استياء أو ضيق من القرارات 

السياسية أو الرسمية، فتحولت هذه الوسائل إىل فضائه العام. مل يشهد عام 2017 العديد من هذه املطالبات، التي 

متثل أغلبها يف عدد من الوسوم التي تداولها املجتمع القطري بكرثة عىل موقع تويرت، وأهمها الحملة التي تم شنها عىل 

مؤسسة قطر لألفالم، التي قامت بتمويل فيلم ملخرج صهيوين كان قد بدأ مشواره الفني بالتصوير بسالح الجو الصهيوين. بعد 

ذلك قام املخرج “شاؤول شوارتز” باالنتقال للتغطية اإلخبارية يف األرايض املحتلة والضفة الغربية. وبعد أن أعلن الحساب 

الرسمي ملؤسسة الدوحة لألفالم متويله لفيلم املخرج “كأس االنتصار”، قررت مجموعة من الشخصيات القطرية أن تشن 

هجمة تطورت فيام بعد إىل كتابة بيان رسمي من قبل مجموعة شباب قطر ضد التطبيع إلدانة مثل هذا التمويل، وجمع 

عدد من املخرجني/ات القطريني للتوقيع عىل البيان، إال أنه رسعان ما تم الضغط عليهم من أجل سحب أسامئهم352.

وقد وضحت املؤسسة يف بيان رسمٍي لها سبب متويل املخرج بأنه “فيلم حصل عىل منحة يف عام 2016، غري سيايس 

باملطلق ويبحث يف قضية مهمة للغاية ويأيت متوافقاً مع مهمة برنامج املنح باملؤسسة يف دعم القصص التي تسلّط 

الضوء عىل قضايا رئيسية تهم العامل منها قضايا النزوح العاملية واملحافظة عىل البيئة ومتكني النساء وتعليم الشباب”353، 

مام أثار استنكاراً لدى املغردين واملغردات، وجعل الوسم يرتفع ويتصدر املشهد القطري ملدة أسبوع كامل تحت عنوان 

#نرفض_تطبيع_الدوحة_لألفالم.

واستمر النشاط الشعبي والعام يف دعمه للقضايا اإلقليمية والرتكيز عىل القضية الفلسطينية، فقامت مجموعة “شباب 

قطر ضد التطبيع” بتنظيم عدد من الحمالت واملؤمترات من أجل التوعية واملطالبة بأهمية مقاطعة الكيان الصهيوين. 

ففي أبريل من 2017 قامت املجموعة بتنظيم “أسبوع الفصل العنرصي اإلرسائييل” الذي يقام سنوياً يف بلدان 

354. ويف يوليو 2017، بدأت املجموعة بحملة ضد عرض فيلم ببطولة املمثلة الصهيونة 
متعددة، ويف قطر منذ 2016 

“غال غدوت” الذي تجىل يف وسم #منع_فلم_وندر_ومن، وهو بالفعل ما استطاعوا تحقيقه، فقامت وزارة الثقافة 

والرياضة مبنع الفيلم من العرض يف دور السينام القطرية، بالرغم من بيان الوزارة أن السبب كان العنف يف الفيلم. 

عالوة عىل ذلك، قامت املجموعة باملساهمة يف إقامة وتنظيم مؤمتر مقاومة التطبيع يف الخليج العريب، للحديث عن 

أهمية مقاومة مساعي التطبيع مع الكيان الصهيوين يف الخليج355. 

.> https://goo.gl/WfUWeK< ،2017 352  ”رسالة من السينمائيين والسينمائيات في قطر لمؤسسة الدوحة لألفالم،” شباب قطر ضد التطبيع، 26 مارس
.> https://goo.gl/m6PY68 < ،2017 353  ”رواد تويتر يهاجمون مؤسسة الدوحة لألفالم،” جريدة الراية، 25 مارس

.> https://goo.gl/rYfzoz < ،2017 354  ”انتصار جديد لمناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني،” شباب قطر ضد التطبيع، 9 يوليو
.> https://goo.gl/kckGL4 < ،2017 355  ”مؤتمر مقاومة التطبيع في الخليج العربي ٢٠١٧،” شباب قطر ضد التطبيع، 17 نوفمبر
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كل هذه املساعي مل متنع ومل تحد من حاالت التطبيع من قبل بعض مؤسسات الدولة مع الكيان الصهيوين. ففي 

نوفمرب 2017، قامت وزارتا االقتصاد والخارجية بتنظيم مؤمتر إثراء املستقبل االقتصادي للرشق األوسط يف الدوحة 

الذي نظمته اللجنة الدامئة للمؤمترات بوزارة الخارجية القطرية ومركز “تنمية الرشق األوسط” التابع لجامعة 

كاليفورنيا )لوس أنجلوس( 356، الذي قام باستضافة مشاركني ممثلني للكيان الصهيوين يف جلسات املؤمتر، منهم من 

يعمل يف حكومة االحتالل ومنهم صحفيني وصحفيات، رغم االستنكار الشعبي وظهور بيان من مجموعة “شباب 

قطر ضد التطبيع”357 إلدانة مثل هذا الفعل، وباملقابل مل يكن هنالك تجاوب رسمي.

واشتد التجاوب الشعبي مع القضية الفلسطينية بعد قرار ترامب األخري بنقل سفارة الواليات املتحدة األمريكية إىل 

القدس، األمر الذي رد عليه الشارع القطري بعدد من الوقفات االحتجاجية، والبيانات الصادرة عن أكرث من جهة، 

والجلسات والندوات الخاصة مبناقشة املوضوع إليجاد حلول للضغط عىل الواليات املتحدة من أجل عدم نقل 

السفارة، مام انتهى بتنظيم حملة ممنهجة من قبل املجلس الطاليب يف جامعة قطر بعنوان #قاطع358، وقد تركزت 

عىل استهداف الرشكات الصهيونية واألمريكية359.

كام لوحظ تغري يف طبيعة البيانات والعرائض التي تفاعل معها الشارع القطري من بعد األزمة الخليجية. ففي بداية 

األزمة وقع عدد من القطريون والقطريات عىل عريضة #نداء_وحدة_األرض_و_املصري الذي طالب الحكومات 

والشعوب الخليجية بأهمية الدفع نحو الوحدة، والتحول الدميقراطي، وتفعيل مجلس التعاون الخليجي ودوره يف 

الحفاظ عىل سلم وأمن الشعوب الخليجية ال تفريقها360.

وبعد اشتداد األزمة الخليجية، واالستقطاب القبيل املتمثل يف استضافة السعودية لشيخي إحدى أكرب قبيلتني يف قطر 

)املرة والهواجر(361 وظهور مقاطع فيديو تنتقد سياسات قطر، جاء الرد من الكثري من أعيان القبيلتني وأبنائها يف 

قطر، عن طريق نرش بيانني يتضمنان استنكار مثل هذه األفعال، وعدم رغبتهم بربط قبائلهم مبا يحدث، كام تضمن 

البيانان362 إعالن للوالء التام للحكومة القطرية، والتبعية املبارشة لها، وهذا ما هيأ لظهور وسم #قبيلتي_قطر الذي 

تحول من بعد لشعار تبنته الحكومة القطرية، وقامت بدعمه يف اليوم الوطني القطري، عن طريق إلغائها ملا يعرف 

بـ”عرضات القبائل” حيث كانت تحتفل كل قبيلة عىل حدة باليوم الوطني، وتحول هذه العرضة لعرضة “أهل قطر”.

.> https://goo.gl/mtSzUK < 356  مؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط
357  ”بيان استضافة مشاركين يمثلون الكيان الصهيوني في مؤتمر اقتصادي بالدوحة،” شباب قطر ضد التطبيع، 20 نوفمبر 2017، 

.> https://goo.gl/Z1JXp5<
.> https://goo.gl/GdVyay < ،2017 358  ”جامعة قطر تنتفض للقدس،” صحيفة الوطن، 11 ديسمبر

 .> https://goo.gl/6YQP9o< ،2017 359  ”بيانات رفض واستنكار إلعالن ترمب القدس عاصمة للكيان المحتل،” شباب قطر ضد التطبيع، 11 ديسمبر
.> https://goo.gl/Mt8qQT < ،2017 360 ”نداء: نحو الوحدة والديمقراطية والتنمية في دول مجلس التعاون،” مدونة وورد برس، 28 سبتمبر

.> https://goo.gl/SgvKyS < ،2017 361  »لقاء مع ولي ولي العهد شيخ الهواجر ستنكر تصرفات الحكومة القطرية«، الوئام، 9 يونيو
.> https://goo.gl/RGPiK6 < ،2017 362  ”بيان بني هاجر تجدد الوالء لصاحب السمو«، صحيفة الشرق، 10 يونيو

.> https://goo.gl/MnH9WR < ،2017 و »قبيلة آل مرة في دولة قطر تؤكد والءها المطلق لصاحب السمو،« صحيفة الشرق، 17 يونيو
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وأخرياً، طالب عدد من املواطنني تجنب التعدي عىل “الروض”363 وذلك إِثر انتشار خرب مقرتح ملرشوع مزرعة 

دواجن، وقام عدد من الناشطني بإطالق حملة يف مواقع التواصل االجتامعي من خالل وسم #ابعدوا_املشاريع_

عن_الروض364، وكان هنالك تحرك عىل أرض الواقع من قبل رابطة الشبهانة، التي قامت بإعداد تقارير لوزير 

البلدية والبيئة تتناول األثر البيئي الذي يداهم البيئة القطرية جراء تدمريها باملشاريع365، من جانبها نرشت وزارة 

البلدية والبيئة بياناً وضحت من خالله أن املرشوع ما زال قيد الدراسة، ولن يحصل أي مرشوع عىل الرتاخيص 

الالزمة إال بتطبيق االشرتاطات البيئية، وذلك عىل الرغم من أن الناشطني قد رصدوا معدات الرشكة صاحبة املرشوع 

قريباً من مناطق الروض366. 

 الوضع الحقوقي، وقضايا فئات المجتمع الواقعة على الهامش

العاملة األجنبية

لعل أبرز ما حدث يف ملف العامل يف قطر يف اآلونة األخرية هو قرار إلغاء منظمة العمل الدولية شكواها املتعلقة 

بالعامل ضد قطر يف عام 2014 وذلك بعد إلزام قطر نفسها بإصالحات بعيدة املدى367. تضمنت هذه اإلصالحات 

تعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم368، الذي دخل حيز النفاذ يف نهاية عام 2016. وينظم 

 )WPS( القانون عالقة العامل بأصحاب العمل، الذي ألغى مصطلح الكفالة، كام تم تدشني برنامج حامية األجور

الذي يهدف إىل حامية العامل من العبث مبستحقاتهم من خالل تبادل املعلومات مع البنوك عن طريق مرصف 

قطر املركزي ومعرفة أعداد العامل الذين قاموا بفتح حسابات بنكية لتلقي رواتبهم من جهات العمل369. كام 

فرض حد أدىن لألجور مبا يعادل 750 ريال قطري370. 

لكن هذا ال يعني بأن االنتهاكات قد توقفت. فقد رصد تقرير للعفو الدولية371 عدد من التجاوزات بحق العاملة 

الوافدة يف قطر، وخصوصاً تلك التي تعمل يف مواقع بناء املنشآت الخاصة ببطولة كأس العامل 2022 لكرة القدم، 

363  الروض جمع روضة، وهي أراضي منخفضة يستربض فيها الماء فترة من الزمن فتنتج أنواعاً مختلفة من النباتات، بواية التقدم العلمي، 
 .> http://ksag.com/index.php/Articles/SingleArticle/artID/7738 <

.> https://goo.gl/kkSw42 < ،2018 364  »تفاعل كبير من هاشتاج #ابعدوا_المشاريع_عن_الروض،« جريدة الشرق، 1 يناير
.>https://goo.gl/PQhHox< ،2018 ،4 ،365  »خبراء ومختصون لـ الشرق: اقامة المشاريع على الروض يهدد البيئة القطرية،« جريدة الشرق، يناير

.> https://goo.gl/4eQCA5 < ،2018 366  ”البلدي: مشروع الدواجن المثير للجدل »تحت الدراسة«،« لوسيل، 10 يناير
.> https://goo.gl/1xxQrv < ،2017 367  ”منظمة العمل الدولية تسقط شكوى ضد قطر بعد وعد باإلصالح،” رويترز، 8 نوفمبر

.> https://goo.gl/DtZ5yN < ،2015 368  ”قانون رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم،” الميزان، 13 ديسمبر
.> https://goo.gl/rbqWyt < ،2015 369  »قطر تدشن نظام حماية األجور،« العربي الجديد، 1 نوفمبر

.>https://goo.gl/XJocZ8< ،2017 370  ”النعيمي: قطر تفرض حداً أدنى ألجور العمال وتحسينات على ظروف العمل،” جريدة الشرق، 17 نوفمبر
 .> https://goo.gl/t1dbnF < ،2017 371  ”قطر: حقوق العمال األجانب ال تزال تُنتهك على نطاق واسع،” منظمة العفو الدولية، 18 مايو
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سيام عندما قامت بتجديد وافتتاح »استاد خليفة الدويل«. وهذه االنتهاكات تم رصدها عن طريق إجراء عدد من 

املقابالت مع عامل من عرش رشكات مختلفة تم اختيارهم ضمن عينة عشوائية، وكان أهمها تحمل العامل كمية 

عالية من الديون، عن طريق فرض عدد من الرسوم عليهم، والعمل لساعات إضافية دون مقابل مادي، عالوة 

عىل أن بعض الرشكات كانت ال تعطي العامل أياماً للراحة، إذ عمل بعض العامل ملدة خمسة أشهر دون راحة. 

باإلضافة إىل ذلك، قامت أربع رشكات من الرشكات العرش مبصادرة جوازات سفر العامل372. 

وقد اعتمدت قطر قانون املستخدمني يف املنازل، الذي كان الهدف املرصح منه هو إلزام أصحاب العمل بتوفري 

الحقوق للعاملة املنزلية373. يحدد القانون الحد األدىن لساعات العمل مبا ال يتجاوز العرش ساعات يومياً، كام 

يحظر القانون التعاقد مع مستخدمني ممن تقل أعامرهم عن 18 سنة، أو تزيد عن 60 سنة. وحدد القانون 

غرامة املخالفة بحدود عرشة آالف ريال قطري. وألزم القانون أصحاب العمل بتوفري الطعام والسكن الالئق 

والرعاية الصحية للمستخدمني دون إلزامهم بأي مقابل مايل374. ويف تقرير لهيومن رايتس ووتش عىل القانون، تم 

التأكيد أنه يضم بنود إيجابية، لكنه يبقى أقل ضامناً من قانون العمل الذي يحمي فئات العامل األخرى، ويبقى 

متعارضاً يف بعض أجزائه مع اتفاقية العمل الالئق للعاملة املنزلية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كام أنه 

يحتاج إىل آليات للتنفيذ375. 

 قضايا املرأة

بعد سنوات من حرمان املرأة القطرية من حقها يف املشاركة السياسية، تم تعيني أربع سيدات يف مجلس الشورى 

القطري، األمر الذي جرى تصويره يف الصحافة بأنه انتصار للمرأة376. ولكن ما تزال املرأة القطرية ال تستطيع نقل 

جنسيتها ألبنائها مبوجب قانون الجنسية، الذي يتعارض مع االلتزامات الدولية املرتتبة عىل توقيع قطر التفاقية 

القضاء عىل كافة أنواع التمييز ضد املرأة377. وقد أوصت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف تقريرها السنوي لعام 

2016 عىل رضورة إعادة النظر يف منح املرأة القطرية الجنسية ألبناءها وتنظيم أوضاعهم، وذلك بسبب العراقيل 

التي يواجهها أبناء القطريات يف املرياث والعمل والزواج378. وتعليقاً عىل موافقة مجلس الوزراء عىل مرشوع 

372  المصدر السابق.
373  للمزيد عن قانون المستخدمين في المنازل، أنظر في هذا اإلصدار، هناء بوحجي، » العمالة المنزلية: نظرة مقارنة بين البحرين وبقية دول مجلس 

التعاون«.
.> https://goo.gl/pt1jLA < ، 2017 374  ”إقرار قانون يمنح امتيازات جديدة للعمالة المنزلية في قطر،” العربي الجديد، 23 اغسطس

375  ‘’Qatar: New Law Gives Domestic Workers Labor Rights,« Human Rights Watch, 24 Aug 2017, > https://goo.gl/9rvzWv <.
.> https://goo.gl/hz8AEm < ،2017 376  ”بأمر أميري تاريخي.. ٤نساء بمجلس الشورى للمرة األولى،” بوابة الشرق، 9 نوفمبر

 .> https://goo.gl/WG8AKu < ،2017 377  ”أزمة الخليج فرصة حقوقية لقطر،” هيومن رايتس ووتش، 3 اغسطس
378  تقرير اللجنة الوطنية لحقوق االنسان، مرجع سابق.



75

2

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

قانون اإلقامة الدامئة، الذي يقيض مبنح بطاقة إقامة دامئة لغري القطريني، لعدد من الفئات منهم أبناء القطريات، 

قالت هيومن رايتس ووتش أن اقرتاح منح أبناء القطريات بطاقة إقامة وليس جنسية كاملة يعمق الفجوة بحق 

جيل جديد من األطفال املولودين ألمهات قطريات379. 

سحب الجنسيات وترحيل النشطاء السياسيين
 قامت السلطات القطرية بسحب جنسية كل من أمري شمل قبيلة آل مره وأمري شمل قبيلة بني هاجر، وذلك بعد 

ظهور كل منهام بخطاب باسم كل قبيلة ينددون فيها مبزاعم تهديد قطر لدول الخليج وتحريضها عىل اإلرهاب 

إبان األزمة الخليجية. وكانت الجنسية القطرية قد منحت لهم كامتياز وبحسب أحكام قانون الجنسية، فإنه يحظر 

الجمع بني الجنسية القطرية وأي جنسية أخرى أال بقرار من األمري380. وتعد مسائل الجنسية مبوجب قانون السلطة 

القضائية من أعامل السيادة التي ال ميكن الطعن بها أمام القضاء381، مام يصعد مخاوف أن يتحول قرار سحبها أو 

إسقاطها لسالح من شأنه أن يجرد األفراد من حقوقهم املرتتبة عىل املواطنة.

كام قامت السلطات القطرية يف مايو 2017 برتحيل الناشط السعودي محمد العتيبي وتسليمه لبالده، وسبق 

حدث ترحيله دعوات موجهة لقطر من منظامت حقوقية بعدم ترحيل العتيبي ألنه عرضة للتعذيب واالضطهاد 

يف السعودية. وكان محمد العتيبي قد دخل األرايض القطرية يف مطلع 2017 هروباً من تهم متعلقة بنشاطه 

الحقوقي382. وقالت هيومن رايتس ووتش أن ترحيل العتيبي يرقى إىل »اإلعادة القرسية«، التي من شأنها أن 

تنتهك مبادئ القانون الدويل التي تحظر إعادة شخص إىل خطر حقيقي لالضطهاد383. ووصفت منظمة العفو 

الدولية خرب إعادة الناشط العتيبي قرساً إىل السعودية بذريعة التعاون القضايئ بالعمل املخجل وغري اإلنساين عالوة 

عىل كونه انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل384. وجاء الرد من قبل وزارة الخارجية أن التسليم استند عىل اإلجراءات 

القانونية واالتفاقيات الدولية املتعلقة بتسليم املتهمني واملجرمني385. 

.> https://goo.gl/57DqCu < ،2017 379  ”قطر: إصالح قانون اإلقامة يبقي على التمييز ضد النساء،” هيومن رايتس ووتش، 7 أغسطس
380  نص المادة ١٨ من قانون الجنسية القطري.

381  نص المادة ١٣ من قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون السلطة القضائية القطري.
382  ”يجب على الحكومة القطرية عدم ترحيل ناشط في مجال حقوق اإلنسان عرضة للتعذيب واالضطهاد في المملكة العربية السعودية،” منظمة العفو 

.> https://goo.gl/KLpknm < ،2017 الدولية، 20 ابريل
 .> https://goo.gl/xkrKK5 < ،2017 383  ”على قطر عدم ترحيل ناشط سعودي،” هيومن رايتس ووتش،25 ابريل

.> https://goo.gl/ec916U < ،2017 384  ”قطر: ناشط مهدد بالتعذيب بعد رحيله إلى السعودية،” منظمة العفو الدولية، 30 مايو
 .> https://goo.gl/rCboEw < ،2017 385  ”قطر: تسليم العتيبي استند للتعاون القضائي مع السعودية،” الجزيرة، 30 مايو
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 سادسًا: المستجدات اإلقليمية والدولية 
قبل الخوض يف هذا الجزء، البد من التطرق للمصطلح الذي توافق القطريون عىل استخدامه لتوصيف األزمة 

الخليجية، وهو مصطلح “الحصار”، وتفسري سبب استخدامهم له. كام ذكر سابقاَ، يعود ذلك ملسألة إغالق 

السعودية منفذها الربي مع قطر، وهو املنفذ الربي الوحيد لقطر، وعليه أصبح مواطني ومقيمي دولة قطر 

غري قادرين عىل السفر إال عن طريق الجو. وقد منعت كل الطائرات املسجلة قطرياً من عبور املجال الجوي 

السعودي386، إال أنها قادرة عىل العبور فوق كل من املجال الجوي اإلمارايت والبحريني، وذلك بسبب توقيع الدولتني 

عىل اتفاقية خدمات النقل الجوي الدويل387. عالوة عىل ذلك، أعطي املواطنون القطريون مهلة لرتك البلدان األربعة 

التي كانوا يعملون أو يعيشون فيها، وذلك تسبب بحرمانهم من زيارة أهاليهم يف هذه الدول، إال عن طريق املرور 

بإجراءات تثبت القرابة العائلية املبارشة للمواطنني. وأصبح كل من يف قطر يف حالة طوارئ مستمرة، فالعديد من 

املستلزمات الغذائية توقف دخولها إىل قطر إىل أن تم تدبري خطوط تجارية أخرى388، باإلضافة إىل األدوات واملواد 

العالجية والدوائية، عالوة عىل أن العديد من األنشطة االقتصادية ما بني الدول األربع وقطر متت عرقلتها، وقد 

تكبد العديد من التجار من كل البلدان خسائر طائلة389، وتتالت الشكاوى عىل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

يف قطر، الجهة املسؤولة عن رصد تلك املعوقات الناتجة عام سمي بالحصار390. يذكر أن الدول األربعة يف املقابل 

ترفض تسمية إجراءاتها بـ«الحصار« وتصفها عوضاً عن ذلك بـ«املقاطعة«. ومام ال شك فيه أن األزمة الخليجية 

كانت أهم ما يتعلق باملستجدات اإلقليمية والدولية لدولة قطر، حيث ساهمت يف إعادة تشكل الوعي القطري 

وتغري نسبي يف عالقاته الخارجية بدول الخليج واملنطقة والعامل. وسريكز هذا القسم عىل تقديم وجهة نظر الكثري 

من املهتمني بالشأن السيايس حيال األزمة. 

مل تبدأ األزمة الخليجية يف عام 2017 كام قد يتهيأ للبعض، فقد كان الرصاع عىل الحدود والسيادة جزءاً أساسياً 

من تاريخ تشكيل دول الخليج، حالها حال غريها من دول ما بعد االستعامر، التي ما تزال تعاين من إشكاليات 

متجذرة يف بنيتها. إذ يرى البعض أن قطر منذ التسعينات كانت تتعرض لهجامت من قبل السعودية، يف محاولة 

 386  Max Bearak, ”Analysis | Three maps show how the Qatar crisis means trouble for Qatar Airways,” The Washington, 7
June 2017, > https://goo.gl/iwQ7rH <.
 387  ”INTERNATIONAL AIR SERVICES TRANSIT AGREEMENT SIGNED AT CHICAGO ON 7 DECEMBER 1944,”
ICAO,12 Nov 2017, > https://goo.gl/ba8wRM <.
388  ”UPDATE 1-Qatar food imports hit after Arab nations cut ties – trade sources,” Reuters, 05 June 2017, > https://goo.gl/
j192fZ <.
 389  Nader Kabbani, ”The high cost of high stakes: Economic implications of the 2017 Gulf crisis,” Brookings, 15 June 2017,
> https://goo.gl/UQyJ9M <.
 390  ”Report Statement NHRC Second Report Regarding the Human Rights Violations as a Result of the Siege on the State
of Qatar,” NHRC, 1 July 2017, > https://goo.gl/wCzcZ3 <.
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لفرض الهيمنة والسيطرة عىل قطر وضمها إليها حسب وصفهم391. وعليه يتم التفسري من قبلهم أن ما دفع قطر 

إىل الدخول يف عالقة حامية مع أمريكا، هو حالة الرصاع مع السعودية، وبالتايل كانت قطر بحاجة لقاعدة العديد 

العسكرية األمريكية من أجل تأمني حدودها وسيادتها من التهديد السعودي حسب وصفهم392. إال أن الرواية 

الرسمية لدولة قطر عىل لسان وزير الخارجية السابق، حمد بن جاسم، كانت تقول بأنه »بعد احتالل الكويت، 

طلبت القوات األمريكية التمركز يف املنطقة لتحريرها وقام امللك سلامن بزيارة لقطر وطلب نزول القوات 

األمريكية فيها لتبدأ العالقة األمريكية القطرية قبل أن تتطور بعد ذلك وصواًل التفاقية وجود قاعدة العديد«393. 

استضافت قطر قاعدة العديد األمريكية، لكنها مل تدخل يف اتفاقيات تعهد تفرض عىل أمريكا الدفاع عنها، األمر 

الذي دفعها لعقد اتفاقيات دفاع مع تركيا بعد األزمة الخليجية كخطوة احرتازية من أي محاولة تدخل عسكري 

من قبل الدول األربع. ومن املهم ذكر أن هذه االتفاقية تم التخطيط لها والبدء بطرحها من قبل األزمة الخليجية 

األخرية394. 

بعد منتصف العقد األول من األلفية الجديدة كان هناك هدوء نسبي يف العالقة السعودية القطرية، إىل أن جاءت 

االنتفاضات العربية لتكشف عن خالفات جديدة أعادت كل امللفات السابقة إىل السطح، وصعدت من حدتها. 

حيث انقسم املشهد السيايس يف العامل العريب ما بني محورين دعام مجموعات مختلفة يف كل دولة، وعليه أشتد 

االنقسام حدة ما بني املوقف القطري وموقف الدول األربع الذي يضم السعودية واإلمارات والبحرين  والحقاً 

مرص تحت رئاسة السييس، مام دفع بالدول الخليجية الثالث )السعودية واإلمارات والبحرين( إىل سحب سفرائها 

يف 2014 من دولة قطر395، كورقة للضغط عىل قطر من أجل تغيري سياساتها تجاه املنطقة، وخصوصاً فيام 

يتعلق بدعمها لجامعة اإلخوان املسلمني. ففي نفس الفرتة التي تم فيها اعتبار اإلخوان املسلمني جامعة إرهابية 

من قبل الدول األربع، كانت قطر تعطيهم املساحة ليك يعربوا عن مواقفهم السياسية، وشارك العديد من رموز 

االنتفاضات العربية يف مؤمترات مقامة يف قطر. وعليه كانت أزمة سحب السفراء تأمل بأن تحد من تأثري قطر 

السيايس يف املنطقة، حيث كانت محور فاعل ومؤثر عىل أحداث االنتفاضات العربية، فتدخلت عسكرياً يف ليبيا 

وقامت بالتنسيق األمني مع أمريكا يف سوريا، وسخرت قنواتها اإلعالمية من أجل نقل العديد من أصوات املعارضة 

السياسية يف املنطقة. 

391  مروان قبالن، ”سياسة قطر الخارجية: النخبة في مواجهة الجغرافيا،” المركز العربي للدراسات واألبحاث، سبتمبر 2017، 
.> https://goo.gl/zPwH4t<

392  المصدر السابق
.> https://goo.gl/3JBvvh < ،2017 393  ”حمد بن جاسم: كان هناك تخطيط مسبق لحصار قطر،” الجزيرة، 26 اكتوبر

.> https://goo.gl/wkVpMv < ،2016 394  ”قاعدة عسكرية تركية في قطر باإلضافة إلى ”األمريكية”،” سي إن إن، 28 ابريل
.> https://goo.gl/x69nrq < ،2017 395  »سحب سفراء السعودية واإلمارات والبحرين من قطر،« بي بي سي، 5 مارس
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أعادت كل من السعودية والبحرين واإلمارات سفرائها لقطر بعد تسعة أشهر، ومل تصعد الخالفات من بعدها، 

بالرغم من االختالف العلني عىل ملف مرص، الذي بقيت قطر عىل موقفها منه، معتربة إياه انقالباً عسكرياً، إال أنها 

خففت من الحدة اإلعالمية وقامت بإغالق فرع الجزيرة مرص. كام قامت بالدخول مع السعودية يف حربها عىل 

الحوثيني يف اليمن واملشاركة بجهودها املادية والعسكرية لدعم قوات التحالف العريب الذي تقوده السعودية396.

ولكن األزمة الخليجية أعادت هذه الحساسية بني قطر والدول األربع يف فجر الرابع والعرشين من مايو 2017 

بعد نرش ترصيحات منسوبة إىل أمري دولة قطر الشيخ متيم، عىل مواقع مختلفة، رسعان ما بارشت قطر بالرد عليها 

بوصفها غري صحيحة ومفربكة397. ولكن استمرت الحملة اإلعالمية ضد حكومة قطر حتى الخامس من يونيو 2017، 

حيث أعلنت وقتها الدول األربع قرارها بإغالق الحدود وما تبعه من إجراءات398. وقد رصحت الدول األربع بأن عدم 

التزام قطر باتفاقية الرياض يف 2014 كان أحد أسباب هذه األزمة األخرية399، وهي اتفاقية قام بالتوقيع عليها أمري 

دولة قطر، فاالتفاقية ملزمة ما دام أطراف النزاع قد اتجهت إرادتهم للتوقيع عليها. إال أن حكومة قطر ردت بأن 

االتفاقية جامعية وليست ثنائية، يف إشارة إىل أن االلتزام ال يقع عىل عاتق دولة قطر فقط400. 

وقد قدمت الدول األربع عدة مطالب إلنهاء األزمة، وكانت كاآليت: إغالق قناة »الجزيرة« ومنصات إعالمية أخرى، 

عالوة عىل تخفيض التمثيل السيايس مع إيران، وإغالق القاعدة الرتكية يف قطر، ووقف التدخل يف الشؤون الداخلية 

للدول املجاورة، وطرد وتسليم الجامعات »اإلرهابية« التي تسكن يف قطر، وتسليم املعارضة السياسية لبلدانهم األم، 

وتوفريهم باملعلومات الالزمة والتي جمعوها يف فرتة إقامتهم يف قطر، عالوة عىل دفع تعويضات مادية للدول التي 

ترضرت من سياسات قطر.  

وبذلك، تم مقابلة مطالب الدول األربع بالرفض من الجانب القطري، وقد اعتربت قطر هذه املطالب تدخاًل يف 

شؤونها الداخلية وتعٍد عىل سيادتها واملواثيق الدولية، وإجبارها عىل اتباع السياسية الخارجية للدول األربع. وتم 

التشديد عىل أهمية الحوار من أجل الوصول لتسوية401، حيث اعترب وزير خارجية قطر أن مطالب الدول األربع 

جاءت عىل حساب سيادة قطر، وأن قطر لن تتعاطى أو تستجيب معها إال من خالل الحوار402. ومل يستطع 

الوسيط الكويتي حل األزمة، ما زاد األزمة تعقيداً وأطال يف أمدها. وقد بان تناقض املوقف األمرييك تجاه األزمة 

396  ”Qatar sends 1,000 ground troops to Yemen conflict: al Jazeera,” Reuters, 7 Sept 2015, > https://goo.gl/EYfS7j <.
 397  William Maclean, ”Gulf rift reopens as Qatar decries hacked comments by emir,” Reuters, 25 May 2017,
> https://goo.gl/LKCs3o <.
398  ”RPT-Saudi Arabia, Egypt, UAE sever ties to Qatar over,” Reuters, 5 June 2017, > https://goo.gl/tRdmuw <.

.> https://goo.gl/tgxemM < ،2017 399  »وزير الخارجية: دول الحصار أعدت مطالبها لترفض« جريدة الشرق، 2 يوليو
.> https://goo.gl/17D6VH < ،2017 400  »عبدالرحمن بن حمد: إتفاق الرياض وثيقة جماعية وعلى الجميع االتزام بها« جريدة الشرق، 11 يوليو

.> https://goo.gl/1N3UcQ < ،2017 401  »وزير الخارجية: دول الحصار ال ترغب في الحوار« جريدة الشرق، 4 نوفمبر
.> https://goo.gl/AME4Mi < ،2018 402 »أي حوار مع دول الحصار لن يكون على حساب سيادة قطر« جريدة الشرق، 19 فبراير
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الخليجية، فتجد أن ترامب من جهة كان يدعم املوقف السعودي-اإلمارايت ومزاعمه بدعم قطر لإلرهاب يف بعض 

التصاريح يف بداية األزمة403، يف ذات الوقت الذي يشيد فيه مبساعي قطر يف مكافحة اإلرهاب404. وقد رأى البعض 

يف ذلك انقساماً مؤسساتياً داخل أمريكا تجاه املوقف من قطر، ففي حني اتهم الرئيس األمرييك قطر بتمويل 

اإلرهاب، قام وزير الخارجية السابق تيلرسون بتوقيع اتفاقية تضمن أن كل من أمريكا وقطر تتحمالن مسؤولية 

التعاون لوقف متويل اإلرهاب405. 

وكوسيلة للتأثري عىل املشهد السيايس يف الواليات املتحدة حيال األزمة، شاركت قطر، كبعض الدول أخرى، مبحاولة 

التأثري عىل اللويب الصهيوين406، وذلك عن طريق دعوتها لرؤساء املؤسسات الصهيونية والتأكيد مراراً وتكراراً بأن 

قطر ال تدعم »اإلرهاب« – أي أنها شاركت يف إعادة إعامر غزة »بالتنسيق« مع »إرسائيل« وحني استضافت مكتب 

حركة حامس كان ذلك مبباركة الوالية املتحدة األمريكية407. وكان ملثل هذه الزيارات ردة فعل سلبية من قبل 

الكثري يف الداخل القطري متثلت باحتجاج طاليب عىل استضافة أكادميي أمرييك عرف مبحاربة الناشطني يف القضية 

الفلسطينية وتربيره لجرائم االحتالل408، وذلك بعد زيارة سابقة بدعوة من أمري قطر409. 

كان هنالك أمل باالستجابة لدعوة أمري الكويت بحضور كل الرؤساء للقمة الخليجية من أجل بحث مساعي حل 

األزمة الخليجية، لكن التمثيل السيايس كان ضعيفا410ً. وطالبت البحرين بتعليق عضوية قطر يف مجلس التعاون 

الخليجي وفرض تأشريات دخول عىل مواطني دولة قطر ألراضيها411، ما رأت فيه قطر خرقاً رصيحاً للمعاهدات 

الخليجية التي تضمن حرية الحركة ملواطني الخليج يف األرايض الخليجية412. وكل هذه التحركات تثري تساؤالت 

جادة عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي واحتامالت استمراريته.

وقد أدى العزل الخليجي إىل تطوير عالقة قطر برتكيا، واعتامدها كحليف سيايس من أجل التخفيف من حدة 

الضغوط عليها، كام أنها رفعت من التعاون االقتصادي مع إيران لسد النقص يف املواد الغذائية وغريها من املواد 

التي مل تعد متوفرة جراء األزمة. وبذلك رأى البعض بأن قطر استطاعت أن تتجاوز التبعات املبارشة لألزمة وأن 

 403  David Smith, Peter Beaumont, and Sabrina Siddiqui, ”Gulf Crisis: Trump Escalates Row by Accusing Qatar of
Sponsoring Terror,” The Guardian, 9 June 2017, > https://goo.gl/eUwm2k <.
404  ”Trump Thanks Qatar for Efforts to Combat Terrorism,” Reuters, 15 Jan 2018, > https://goo.gl/eqAcb7 <.

.> https://goo.gl/gdZKdy < ،2017 405  ”الواليات المتحدة وقطر توقعان اتفاقا لمحاربة اإلرهاب وتمويله،” بي بي سي، 11 يوليو
 406  Tamara Nassar, ”Qatar welcomes head of Zionist Organization of America,” The Electronic Intifada, 1 Feb 2018

> https://goo.gl/DCSJqA <.
.> https://goo.gl/2r1j6j < ،2018 407  أالن م. ديرشويتز، »لماذا يتم عزل و محاصرة قطر؟« صحيفة ذا هيل، 12 يناير

 .> https://goo.gl/LTAsNx < ،2018 408  »بيان استنكار حول استضافة الصهاينة باسم حرية التعبير،« شباب قطر ضد التطبيع، 13 مارس
.> https://goo.gl/2r1j6j < ،2018 409  أالن م. ديرشويتز، »لماذا يتم عزل و محاصرة قطر؟« صحيفة ذا هيل، 12 يناير

.>https://goo.gl/5uxi7j< ،2017 410  »زعماء السعودية واإلمارات والبحرين يغيبون عن القمة الخليجية في الكويت،« بي بي سي عربي، 5 ديسمبر
.> https://goo.gl/ru9EaV< ،2017 411  »البحرين تطالب بوقف عضوية قطر في مجلس التعاون وتفرض تأشيرات دخول،« صحيفة اليوم، 31 اكتوبر

412  »قطر تأسف لفرض البحرين تأشيرة دخول ألراضيها على المواطنين القطريين،« وزارة الخارجية القطرية، 31 اكتوبر 2017، 
.> https://goo.gl/f542XQ<
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تتغلب عىل ما كان يعد ضعفاً يف بنتيها، وتعويض ذلك بتحالفات واسرتاتيجيات موازية »األول دفاعي، متثل بدرء 

خطر خصومها السعي إىل الهيمنة عىل قرارها وإلحاقها بهم، والثاين هجومي تجىل يف توسيع مساحة تأثريها إىل ما 

وراء إقليمها«413. وعليه ميكن القول أن قطر اليوم تتجه لتشكيل محور سيايس جديد مستقل عن منظومة التعاون 

الخليجي، إال أن ذلك ال يعني بأن قطر تعتزم الخروج من املجلس، أو أنها ترى بأن أهميته انتفت، فحكومة قطر 

وعىل لسان وزير خارجيتها، شددت أكرث من مرة عىل أهمية منظومة مجلس التعاون الخليجي لقطر، وللمنطقة414. 

سابعًا: الخاتمة
لقد أعادت األزمة الخليجية تشكيل الكثري من املفاهيم حول املواطنة والهوية الوطنية الجامعة. فقد بلغت نسبة 

املواطنني الذين يؤيدون أهمية العيش يف دولة دميقراطية 67 %، وهي نسبة تجاوز ضعف ما كان يراه القطريون 

يف دراسة قد أجريت قبل األزمة الخليجية إذ كانت نسبتهم مبا يقارب 34% 415، وكانت هنالك محاولة لبناء هوية 

جامعة تنبذ الفرقة عن طريق حمالت شعبية مضادة كحملة #قبيلتي_قطر يف األزمة416، لتجنب الرشذمة الداخلية، 

جراء االستقطاب القبيل العايل يف سياق األزمة الخليجية، كام قامت الحكومة بإلغاء عرضة القبائل التي تقام سنوياً 

يف اليوم الوطني، وتحويلها إىل عرضة واحدة تحت عنوان »عرضة هل قطر«417. وكان ذلك بالتوازي مع الجهود 

لرسم سياسات داخلية جديدة تعالج تداعيات األزمة ومحاولة لحل بعض امللفات املعلقة سلفاً. 

إال أنه وكام هو الحال يف بقية دول املجلس، ما زال هنالك طريق طويل وجهد كبري البد من بذله من أجل حل 

امللفات املتعلقة بالحقوق والحريات واملشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار، وتحقيق ضامنات أوسع لتعزيز دور 

املجتمع املدين. وما زال املشهد السيايس الخليجي متأثراً مبوجة االحتجاجات واالنتفاضات التي انطلقت يف عام 

2011، ويبدو أنه عىل أساسها يتم رسم محاور جديدة ستعيد رسم شكل املنطقة من غري أن تحررها من أزماتها 

الدامئة التي عانت منها منذ تأسيسها. فنشوء تحالفات إقليمية تستعني بقوى خارجية لها مصالح ال تتفق مع مصري 

دول املنطقة املشرتك أمر ال يصب يف مصلحة أي دولة من دول الخليج عىل املدى البعيد، وال يشكل إال مناورات 

قصرية املدى تستهلك من مواردها و تستنفذها.

413  مروان قبالن، ”سياسة قطر الخارجية: النخبة في مواجهة الجغرافيا،” المركز العربي للدراسات واألبحاث، سبتمبر 2017، 
.> https://goo.gl/zPwH4t<

414  »أكد التزام الدوحة بأمن الخليج.. وزير الخارجية: انسحاب قطر من مجلس التعاون غير وارد،« جريدة الشرق، 28 سبتمبر 2017، 
.> https://goo.gl/m42mWb<

.> https://goo.gl/LJ7PSA< ،2018 415  »دراسة: %66 من القطريين يؤيدون استمرار العضوية في مجلس التعاون الخليجي«، العربي الجديد، 26 فبراير
.> https://goo.gl/obV8wK < ،2017 416  »مغردون: #قبيلتي_قطر،« الجزيرة، 29 سبتمبر

.> https://goo.gl/YVtqLY < ،2017 417  » »أنا قطر وقبيلتي قطرية« شعار القبائل في عرضة ”هل قطر”،« جريدة الشرق، 18 ديسبمر
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2.6 المستجدات السياسية في دولة اإلمارات 
خديجة العيل

تتابعت األحداث يف اإلمارات يف عام 2017 عىل وترية األعوام التي سبقتها. فعىل الصعيد املحيل، استمرت الدولة 

يف إحكام قبضتها األمنية وتحكمها باملجال العام يف الوقت الذي واصلت فيه، عىل الصعيد الخارجي، سياستها 

النشطة يف كل من اليمن وشامل ورشق أفريقيا. وقد يكون املتغري األكرب هو بروز اإلمارات كطرف رئييس وفاعل 

يف أزمة الخليج التي انفجرت بني السعودية واإلمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، والتي تعدت 

تداعياتها محيط الخليج لتصل حتى دهاليز واشنطن.

المستجدات في القوانين وتشكيلة الحكومة: تغييرات وزارية وإدخال الضرائب
صدرت يف عام 2017 عدة قوانني وقرارات من الدولة، كان من أبرزها املرسوم االتحادي يف أكتوبر 2017 بشأن 

تشكيل مجلس الوزراء. ويشكل هذا التعديل الوزاري الحكومة الثالثة عرشة لدولة اإلمارات، والتي حلت بعد 

عرشين شهراً من الحكومة الثانية عرشة والتي تم اإلعالن عنها يف فرباير 2016. وتضمن هذا التشكيل 9 نساء من 

أصل 31 وزيراً بنسبة 30 %، فضالً عن تعيني وزراء يف مقتبل العمر ال يتعدون 22 سنة تحت مسميات وزارية مل 

ى بها وزير من قبل، مثل وزير السعادة ووزير التسامح ووزير الذكاء الصناعي418. وتباينت اآلراء حول هذه  يُسمَّ

التشكيلة الجديدة، ففيام رأى البعض فيها مواكبة للعرص وتخطيطاً للمستقبل وإعطاء الفرصة للشباب419، يرى 

بعض املحسوبني عىل املعارضة بأن التشكيالت الوزارية يف اآلونة األخرية ال تستجيب إىل تطلعات املجتمع اإلمارايت 

بقدر ما تسعى للفت أنظار العامل دون تشكيل قيمة إضافية للعمل الحكومي عىل أرض الواقع420. 

كام صدر القانون االتحادي رقم 16 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم 17 لسنة 

1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر. وتضمنت التعديالت تحويل صالحيات الجنسية وشؤونها إىل الهيئة 

االتحادية للهوية والجنسية، وتطرق القانون إىل رشوط وصالحيات منح الجنسية لزوجة املواطن األجنبية، وأعطى 

رئيس الدولة صالحيات منح الجنسية ملن يشاء دون التقيد برشوط منح الجنسية421. وتضمن القانون كذلك رشوط 

.> https://goo.gl/YqJtxo < ،418  »مجلس الوزراء،« موقع حكومة اإلمارات
419  » تعديل وزاري يطور المعرفة ويـدعم العلوم ويشرك الشباب في قيادة المــسيرة،« اإلمارات اليوم، 20 أكتوبر 2017، 

.> https://goo.gl/aoLZQc<
.> https://goo.gl/2oQ1eB< ،2017 420  » التسامح والذكاء االصطناعي والحياة.. وزارات لصناعة الوهم و«الشو« في االمارات،« الشرق، 19 أكتوبر

.> https://goo.gl/Q75CrZ < ،2017 421  »خليفة يصدر مرسوماً اتحادياً بشأن الجنسية وجوازات السفر،« البيان، 3 نوفمبر
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مامرسة املواطن حق االنتخاب أو الرتشح لدى هيئة نيابية أو شعبية، وأن يكون هذا الحق للمواطن الحاصل عىل 

الجنسية بحكم القانون. ويرى بعض املحسوبني عىل املعارضة يف ذلك مؤرشاً عىل إمكانية تقسيم املجتمع من جهة 

التفريق يف الحقوق السياسية واملدنية بني حاميل الجنسية بحكم القانون والحاصلني عليها بالتجنيس، كام ميكن 

أن يتناقض هذا التعديل حسب رأيهم مع املادة رقم )8( من دستور اإلمارات، التي نصت عىل أن يكون ملواطني 

االتحاد جنسية واحدة422. 

كام صدر قانون اتحادي رقم )7( لسنة 2017 بشأن اإلجراءات الرضيبية الجديدة، بحيث يبدأ رسيان تطبيق 

423. ويأيت تطبيق رضيبة القيمة املضافة متامشياً مع االتفاق بني دول 
رضيبة القيمة املضافة من مطلع عام 2018 

مجلس التعاون عىل تطبيقها يف جميع أراضيها، ويرتكز هدفها األسايس عىل زيادة إيرادات الدولة غري النفطية. 

وكام هو الحال يف بقية دول مجلس التعاون، فقد أثريت تساؤالت عدة حول عدالة هذه الرضيبة من ناحية آثارها 

األكرب عىل الفئات األقل دخالً، باإلضافة إىل تأثريها يف مستوى معيشة املواطن واملقيم عىل حد سواء ومعدالت غالء 

املعيشة، ذلك أنها ستشمل معظم السلع424.  

ونتيجًة لالنتقادات الطويلة والقدمية التي تواجهها اإلمارات، كبقية دول الخليج، من قبل املنظامت الحقوقية 

ومنظامت العامل حول أوضاع العاملة املهاجرة بصورة عامة والعاملة املنزلية بشكل خاص425، أصدرت اإلمارات 

قانون اتحادي رقم 10 لعام 2017 تحت مسمى قانون عامل الخدمة املساعدة426. يعالج القانون تنظيم العالقة 

التعاقدية بني العاملة املنزلية وبني مكاتب االستقدام وأصحاب العمل427، وبالتايل فإن القانون مل يقترص عىل تنظيم 

العالقة بني العامل وصاحب العمل فحسب، بل وسع صالحياته لتشمل مكاتب االستقدام التي غالباً ما توجه لها 

سهام النقد حول مامرساتها السيئة والضارة نحو العاملة. ويهدف القانون إىل تحسني رشوط وظروف عمل العاملة 

املنزلية يف الدولة من خالل حزمة إجراءات بعضها متصل بوضع العاملة املنزلية قبل دخولها إىل اإلمارات، وأخرى 

متصلة بوضع العامل يف الدولة من حيث وجود عقد عمل مكتوب يتضمن التزامات طريف عالقة العمل، إضافة إىل 

تحديد ساعات للعمل وأخرى للراحة، مع تبيان التزامات طريف عالقة العمل بصورة أوضح. ومن ضمن اإلجراءات 

التي ينص عليها القانون تنظيم مكاتب استقدام العاملة املنزلية، الذي من مهامه توعية العامل بكافة املعلومات 

.> https://goo.gl/EgdeHD < ،2017 422  »أبوظبي تعدل قانون الجنسية لعزل اإلمارات الشمالية،« الشرق، 2 ديسمبر
https://goo.< ،2017 423  »القانون اتحادي رقم )7( لسنة 2017 بشأن اإلجراءات الضريبية،« موقع وزارة المالية في حكومة اإلمارات، 27 أغسطس

.> gl/56EMhT
.> https://goo.gl/De32fT < ،2017 424  محمد النجار، »ضرائب السعودية واإلمارات.. نهاية دولة الرفاهية،« الجزيرة نت، 28 ديسمبر

425  لقد قمت بشرائِك سلفاً: اإلساءة إلى العامالت المنزليات واستغاللهن في اإلمارات العربية المتحدة ) اإلمارات: هيومن رايتس ووتش، 2014(، 
.> https://goo.gl/xwcgwX<

.> https://goo.gl/hTQFcP < ،2017 426  »رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن عمال الخدمة المساعدة،« اإلمارات اليوم، 26 سبتمبر
.> https://goo.gl/QCw4Kk < ،427  »عمال الخدمات المساعدة،« حكومة اإلمارات
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األساسية املتصلة بعالقة التعاقد، من حيث طبيعة العمل واألجر والحقوق املكفولة له مبوجب القانون428. ووصفت 

منظمة هيومن رايتس ووتش هذا القانون بـ«خطوة إيجابية مهمة ]وطالبت[ بآليات قوية إلنفاذ القانون«429. 

وليس من الواضح لغاية اليوم األثر الفعيل للقانون عىل أرض الواقع، سيام وأن القانون نص عىل لوائح تتضمن 

إجراءات أكرث تفصيالً يفرتض أن تصدر عن الوزارة ومل تصدر حتى وقت كتابة هذه السطور430. 

كام أصدرت حكومة ديب قانون رقم 12 لعام 2017 م بشأن تنظيم املنشآت األهلية يف اإلمارة. وبحسب البيان، 

فقد عرف القانون الجمعية األهلية عىل أنها: »كل كيان ال يهدف إىل تحقيق الربح، يضم جامعة ذات تنظيم له 

صفة االستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيني أو اعتباريني أو من كليهام ويزاول أيا من األنشطة التي حددها 

القانون وهي: املجاالت االجتامعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والرتبوية واملهنية واإلبداعية والفنية 

واإلنسانية« كام عرف القانون املؤسسة األهلية عىل أنها »كل كيان ال يهدف إىل تحقيق الربح، يتم إنشاؤه من 

مؤسس واحد أو مجموعة من املؤسسني، يقوم عىل أساس تخصيص مال ملزاولة أي من األنشطة السابقة«431. كام 

تطرق القانون إىل تعيني أعضاء مجلس إدارة تلك الجمعيات عرب االنتخاب الرسي، عىل أن يكون من بني أعضاء 

 .432
مجلس اإلدارة مواطنان عىل األقل. كام أتبع ذلك بقانون لتنظيم العمل التطوعي يف اإلمارة يف إبريل 2018 

تأيت مثل هذه التنظيامت وسط شكوك من البعض يف جدية املساحة التي ترتكها سلطات اإلمارات ملنظامت املجتمع 

 .433
املدين، التي يرى املراقبون أن وجودها املحدود بات يخضع لرقابة صارمة خصوًصا بعد عام 2011 

 المستجدات السياسية: الخيار األمني في الداخل واتجاه المعارضة إلى الخارج
مل تشهد املعارضة واملطالب السياسية يف اإلمارات أي تغري جذري يف عام 2017، فتواصل الخيار األمني من قبل 

الحكومة يف التعامل مع املطالب واملعارضة السياسية. وكام تم تبيانه يف أعداد سابقة من هذا اإلصدار، فقد ابتدأت 

بوادر آخر أزمة مع عريضة مارس 2011، التي طالبت بتعديالت دستورية تخول مواطني اإلمارات من املشاركة 

السياسية عرب اقرتاع حر ينتخب به أعضاء املجلس الوطني االتحادي »الربملان«، والتي تم عىل إثرها اعتقال العديد 

428  المصدر السابق.
.> https://goo.gl/nKw5Ef < ،2017 429  »اإلمارات: مشروع قانون حقوق العمالة المنزلية خطوة إلى األمام،« هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو
430  يتضمن القسم الخاص باالوراق المعمقة قراءة تحليلة أكثر تفصياًل عن األثر القانوني واإلجرائي لقانون الخدمة المساعدة في اإلمارات، أنظر هناء 

بوحجي، »” العمالة المنزلية: نظرة مقارنة بين البحرين وبقية دول مجلس التعاون«. )....(
.> https://goo.gl/fZKac1 < ،2017 431  »محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم المنشآت األهلية في إمارة دبي،« اإلمارات اليوم، 1 يوليو

.> https://goo.gl/iSZ5TU < ،2018 432  »محمد بن راشد ينظم العمل التطوعي في دبي،« البيان، 16 أبريل
./2014/0186MDE25 433  ال توجد حرية هنا، إسكات المعارضة في اإلمارات )منظمة العفو الدولية نوفمبر، 2014(، ص 52، رقم الوثيقة
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من الناشطني السياسيني434. إال أن نقلة نوعية قد أمّلت بالصدام السيايس يف عام 2017، ذلك أنه تحول من 

صدام محيل إىل صدام إقليمي وأحياناً إىل جدل دويل يف سياق القضايا اإلقليمية والدولية التي تشارك فيها حكومة 

اإلمارات، كام هو الحال يف أزمة الخليج واالنتخابات األمريكية واألزمة اليمنية والليبية.

ومن جانبها، استمرت املعارضة اإلماراتية يف خطابها املتناثر بني الرتكيز عىل الجوانب الترشيعية والحقوقية 

واإلصالحات واملشاركة السياسية، ولكن مل يتطور أداؤها إىل كيان سيايس موحد يتبني مرشوعاً واضح املعامل. وقد 

تشكل أساس املعارضة داخل اإلمارات من التيار اإلسالمي املحسوب عىل »اإلخوان املسلمني« تحت اسم »دعوة 

اإلصالح« قبل االعتقاالت، ولكن بعد االعتقاالت أصبحت املعارضة تتوزع بني دعوة اإلصالح وحزب األمة اإلمارايت 

واملستقلني. أما وجهة النظر الحكومية، فقد واصلت النظر إىل املعارضة عىل أنها مكونة أساساً من اإلسالميني املقربني 

من تنظيم »اإلخوان املسلمني«، الذي تصنفه الحكومة كتنظيم إرهايب435. وإجاماًل، فإن املعارضة العلنية ضد حكومة 

اإلمارات بقيت أساساً خارج حدود الدولة، ومل يؤّهل ذلك الزخم اإلعالمي املعارضة اإلماراتية إىل تكوين كيان ميداين 

أو قاعدة شعبية حارضة يف الداخل، بسبب ضعف القاعدة الشعبية للمعارضة والتشديد األمني يف الداخل. ولذلك، 

فقد اعتمدت املعارضة أساساً عىل استعامل مواقع التواصل االجتامعي يف انتقاد سياسات السلطة يف اإلمارات.

داخلياً، تواصلت حملة االعتقاالت يف صفوف الناشطني السياسيني والحقوقيني. ففي 20 مارس 2017 اعتِقل 

الناشط يف مجال حقوق اإلنسان أحمد منصور بتهمة إثارة الفتنة والكراهية يف املجتمع عرب مواقع التواصل 

االجتامعي، وذكرت منظامت حقوق اإلنسان العربية والدولية اتهامات بتعرضه للتعذيب الجسدي عقب اعتقاله 

من بيته436. وبتاريخ 21 ديسمرب 2017 تم عن املعتقل عبيد يوسف الزعايب الذي قيض يف سجون اإلمارات 4 

سنوات437. ويف يناير 2017، تواترت نباء عن اعتقال األكادميي د.عبدالخالق عبدالله، تم اإلفراج عنه بعد أقل من 

سبوع. ومل يعلق الدكتور عبدالخالق حول هذا املوضوع438. 

 كام تواصلت االتهامات بسوء معاملة بعض املعتقلني السياسيني، مبا فيها من قبل أهايل املعتقلني. مثال عىل ذلك كانت 

حالة أرسة مصعب العبدويل املحكوم عليه يف عام 2016م بـ 7 سنوات، حيث وضع حسب ترصيحهم يف عنرب أعضاء 

تنظيم الدولة »داعش« وتعرض للرضب واإلهانة عىل أيديهم. حالة مامثلة واجهتها شقيقته أمينة العبدويل املحكوم 

عليها يف 2016 بخمس سنوات، وقد وضعت يف عنرب املحكومني يف جرائم جنائية. وبعد محاوالت وتظلم من قبل 

434   عمر هشام الشهابي )المحرر والمنسق العام(، الخليج بين الثابت والمتحول )بيروت: منتدى المعارف، 2014(، »المستجدات السياسية في 
.> https://goo.gl/bPx64p < ،»اإلمارات

.> https://goo.gl/Y7n96x < ،2014 435  »مجلس الوزراء يعتمد قائمة التنظيمات اإلرهابية،« البيان، 15 نوفمبر
.> https://goo.gl/gYwZiQ < ،2017 436  »على اإلمارات اإلفراج عن ناشط حقوقي بارز،« هيومن رايتس ووتش، 20 إبريل

437  »اإلفراج عن الناشط عبيد يوسف الزعابي بعد 4 سنوات من االعتقال التعسفي،« موقع إيماسك، 12 ديسمبر 2017، 
 .> https://goo.gl/iMHCyH <

438  ”AbdulKhaleq Abdulla added to jailed academics list in the UAE,” ICFUAE, > https://goo.gl/JS6ATT <.
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أقاربها تم نقلها إىل سجن األحداث ولكن ُمنع أهلها من زيارتها حسب روايتهم439. كام وجهت اتهامات حول انتهاكات 

تتعرض لها املعتقلة اإلماراتية علياء عبدالنور فيام يتعلق بوضعها الصحي، إذ تعاين من عدة أمراض صحية مزمنة. 

وتدهورت حالتها الصحية بعد اعتقالها، إذ تم توجيه اتهامات بأنها احتجزت خالل فرتة اختفاء قرسي يف زنزانة انفرادية 

بال فراش أو تهوية، ثم نقلت إىل سجن الوثبة الذي يقبع فيه محكومي القضايا الجنائية، حتى تم نقلها إىل مستشفى 

املفرق بأبوظبي. وبحسب بعض املنظامت الحقوقية، فقد اعتقلت علياء بتاريخ 28 يوليو 2015 وتعرضت لالختفاء 

ملدة 4 أشهر ثم عرضت عىل الجهات القضائية بعد توقيعها عىل أوراق ال تعرف محتواها، وحكم عليها دون متثيل 

قانوين بالسجن 10 سنوات بتهمة متويل اإلرهاب والتعامل مع إرهابيني خارج البالد440. 

 وبحسب منظمة العفو الدولية، تناقلت بعض املصادر التضييق عىل من له صلة مبعارض ما سواء من الدرجة األوىل أو 

الثانية أو حتى الثالثة، حيث يتم فتح ملف أمني له، ومن ثم التضييق عليه أثناء الحصول عىل املوافقة األمنية للعمل 

يف دوائر حكومية أو محاولة الحصول عىل منحه دراسية أو القبول يف الجامعات. وأصبح من الصعب عىل أعضاء هذه 

الفئة أن يتقلدوا املناصب الحكومية الحساسة يف الدولة. وتم التخفيف عن بعض أفراد تلك الفئة - بشكل استثنايئ 

وبجهود فردية - عرب السامح لبعضهم باقتناء جوازات السفر أو خالصات قيد »بطاقة الجنسية« ورفع أسامئهم من 

قامئة املمنوعني من السفر، وتتم هذه االستثناءات عرب جهود ذوي القرىب املتنفذين واملقربني من رموز النظام441.

يذكر أنه صدرت يف األعوام السبع التي تلت عام 2011 عدة قوانني متعلقة بحقوق اإلنسان وحرية التعبري 

ومكافحة اإلرهاب، وقد أثارت يف مجملها انتباه منظامت وناشطي حقوق اإلنسان عربياً ودولياً. فبعد صدور قانون 

رقم 5 لعام 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات442، والقانون الثاين رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة 

الجرائم اإلرهابية443، اكتفت سلطات اإلمارات بهذين القانونني من الناحية األمنية. ويرى بعض املراقبني أنه جرى 

استعامل هذين القانونني للتضييق عىل الناشطني السياسيني واملعارضني لسياسات الحكومة444. 

قضية البدون
من أهم امللفات العالقة يف الشأن اإلمارايت الداخيل ملف قضية »البدون«، الذين تقدر أعدادهم من 20 إىل 100 

ألف شخص ال ميلكون أوراق ثبوتية منذ تأسيس الدولة، كام أضيف يف السنوات التي تلت 2011 فئة من البدون 

.> https://goo.gl/TSo7pS < ،2016 439  »اإلمارات تحكم بسجن ابنة العبدولي 5 سنوات وشقيقها 7 سنوات،« عربي 21، 1 نوفمبر
440  »المعتقلة اإلماراتية المصابة بالسرطان علياء عبد النور تتعرض للقتل البطي إثر استمرار احتجازها ورفض اإلفراج الطبي عنها،« المنظمة العربية 

.> https://goo.gl/cmQF7q < ،2017 لحقوق اإلنسان في بريطانيا، 4 سبتمبر
./2014/0186MDE25 441  ال توجد حرية هنا، إسكات المعارضة في اإلمارات )منظمة العفو الدولية نوفمبر، 2014(، ص 52، رقم الوثيقة
.> https://goo.gl/hqAAt2 < ،2012 442  »قانونيون يشيدون بصدور قانون »مكافحة جرائم تقنية المعلومات«،« االتحاد، 13 نوفمبر

.> https://goo.gl/PsNuWW < ،2014 443  رئيس الدولة يصدر قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية«، البيان، 21 أغسطس
444  للمزيد حول هذه القوانين راجع النسخ السابقة من هذا اإلصدار.
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جرى سحب جنسياتهم ألسباب سياسية445. وكنظرائهم يف دول الخليج األخرى، فإن هذه الفئة ممن عاش ونشأ 

يف اإلمارات تجد نفسها يف وضع قانوين مبهم، إذ ينعكس عدم اعرتاف الدولة بها عىل الفرص املعيشية والحقوق 

االجتامعية املتاحة ملنتسبيها. ومنذ 2009، توصلت اإلمارات إىل صفقة بديلة تبتعد فيها عن منحهم الجنسية 

اإلماراتية التي ستحتم عليها مساواتهم باملواطنني ومبا يتمتعون به من رفاهية مادية. حسب هذه الصفقة يحصل 

البدون عىل جنسية جزر القمر، حيث دفعت الحكومة اإلماراتية لدولة جزر القمر املستفيدة اقتصادياً من هذا 

االتفاق مقابل الجواز الواحد ما يقد بـ 5000 دوالر. ويرى البعض أنه ليس أمام البدون الكثري من الخيار يف مثل 

هذه الصفقة، إذ يتم الضغط عليهم للقبول عرب رفض إصدار رخصة القيادة أو حرمان أبنائهم من التعليم446. 

وعىل الرغم من أن الهدف املعلن من هذا اإلجراء هو مساعدة البدون عىل مواجهة البريوقراطية اليومية بأوراق ثبوتية، 

إال أن معاناة الكثري منهم قد تواصلت. فهم مضطرون لتحمل أعباء املرحلة الجديدة من رشوط إقامة الوافدين من ناحية 

تكاليف اإلقامة والخدمات الصحية والتعليمية، وبذلك تتضاعف معاناة أولئك الذين يعيشون يف دولة ترعرعوا فيها وال 

يعرفون غريها، إال أنهم مجربون عىل إصدار جوازات وجنسية دولة مل يعيشوا فيها وال يعرفون عنها الكثري. كام أن التساؤل 

مازال قامئاً حول ما إذا كانت الدول األخرى ستعرتف بجنسية كهذه أو حتى لو كانت جزر القمر نفسها ستستمر يف قبولها، 

ناهيك عن املسائل املتعلقة بالسيادة والقدرة عىل بيع ورشاء الجنسيات، والتي تحمل تبعات قانونية وسياسية بدأت 

همومها تشغل جهات دولية متعددة، ما دعا برملان جزر القمر لفتح تحقيق حول مامرسات التجنيس هذه447.

 المستجدات في العالقات الخارجية: بروز أزمة الخليج على الساحة
تعترب أزمة الخليج التي تفجرت يف يونيو 2017 أهم حدث يعصف مبجلس التعاون منذ نشأته. و تعد اإلمارات 

العباً رئيسياً إىل جوار اململكة العربية السعودية يف هذه األزمة التي الحت مالمحها يف يونيو 2017، إذ قررت 

باالتفاق مع البحرين ومرص قطع العالقات الدبلوماسية مع قطر، ولحقتها يف ذلك حكومة اليمن وجزر املالديف 

وجزر القمر وموريتانيا، وأعلنت األردن وجيبويت عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلومايس.

وأصدرت اإلمارات بياناً تؤيد فيه موقف السعودية والبحرين ووضحت أن هذا القطع الدبلومايس للعالقات 

جاء نتيجة عدم التزام قطر باتفاق الرياض يف 2014 حسب تعبريها، والستمرار قطر يف دعم ومتويل واحتضان 

التنظيامت اإلرهابية واملتطرفة والطائفية، وعىل رأسها جامعة اإلخوان املسلمني باإلضافة لتنظيم داعش 

445  ”Citizenship revocation,” icfuae, 21 Mar 2017, > https://goo.gl/AjpB3L <.
 446  Atossa Araxia Abrahamian, ”Who Loses When a Country Puts Citizenship Up for Sale?” The New York Times, 5 Jan
2018, > https://goo.gl/ZFzMr9 <.

447  المرجع السابق. 
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والقاعدة، إىل جانب إيوائها املتطرفني واملطلوبني أمنياً عىل ساحتها وتدخلها يف شؤون اإلمارات الداخلية. 

وقد حذر النائب العام يف اإلمارات من »أي مشاركات قوالً أو كتابة عىل مواقع التواصل االجتامعي أو أي وسيلة 

أخرى تحمل أي تعاطف مع دولة قطر أو اعرتاضاً عىل موقف اإلمارات والدول األخرى التي اتخذت مواقف 

حازمة ضد حكومة قطر« وأكد النائب العام بأن من يخالف هذه التحذيرات معرض »للسجن من 3 إىل 15 

سنة وغرامة ال تقل عن 500 ألف درهم«448. ويف ديسمرب، أقالت اإلمارات رئيس الهيئة العامة للرياضة لديها 

يوسف الرسكال من منصبه بعد أسابيع من تعيينه، وذلك بعد أن انترشت صورة للرسكال وهو يصافح ويعانق 

رئيس االتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن حمد آل ثاين عىل هامش مشاركة االثنني يف اجتامعات االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم يف تايالند449. 

أما من جانب قطر، فقد وجهت يف 17 يوليو 2017 أصابع االتهام رسمياً إىل اإلمارات بأنها هي من تقف خلف 

قرصنة املوقع اإللكرتوين لوكالة األنباء القطرية يف مايو وبث ترصيحات مفربكة عىل لسان أمري قطر، نفتها الدوحة، 

يصف فيها حركة حامس واإلخوان املسلمني وحزب الله كحركات مقاومة، وإن قطر نجحت يف بناء عالقات قوية 

مع إيران التي متثل ثقالً إقليمياً وإسالمياً يف املنطقة450. وأصدر مكتب االتصال الحكومي لدولة قطر يومها بياناً 

قال فيه: »املعلومات التي نرشتها واشنطن بوست، كشفت عن ضلوع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومسؤولني 

كبار فيها يف جرمية القرصنة التي تعرض لها املوقع اإللكرتوين لوكالة األنباء القطرية يف الرابع والعرشين من شهر 

مايو املايض«451. ويف مقابلة تلفزيونية، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاين بأن سبب 

األزمة بني الدوحة وأبوظبي هو رفض السلطات القطرية يف العام 2015 تسليم سيدة إمارتية وزوجة معارض 

إمارايت مقيمة يف الدوحة إىل السلطات اإلماراتية452. 

وكانت قد ظهرت يف الفرتة التي سبقت اندالع األزمة الخليجية حملة يف أمريكا هدفت إىل إلصاق تهمة اإلرهاب 

ومتويله بقطر، حيث تتهم قطر بأن من يقف وراء تلك الحملة هي اإلمارات. ومل تكن تلك الحملة هي األوىل 

يف السنوات األخرية، فقد ادعت صحيفة الدييل ميل الربيطانية يف تقرير استقصايئ نرشته يف أكتوبر 2015 

الكشف عن تعاقد اإلمارات مع رشكة »عالقات عامة« بريطانية بهدف شن حملة إعالمية منظمة ضد قطر 

 .>https://goo.gl/euQtFv< ،2017 448  »اإلمارات تحظر »التعاطف« مع قطر وتهدد المخالفين بالسجن أو دفع غرامة مالية،« فرانس 24، 12 يونيو
 .> https://goo.gl/Vd2CTR < ،2017 449  ”اإلمارات تقيل مسؤوالً رياضيًا بارًزا لمصافحته قطريّا،” الخليج أونالين، 12 ديسمبر

.> https://goo.gl/qCkqQn < ،2017 450  »أمير قطر: ال حكمة في عداء إيران وعالقتنا جيدة مع إسرائيل،« العربية، 24 مايو
.> https://goo.gl/mxKWFh < ،2017 451  »قطر تتهم االمارات بعملية قرصنة ساهمت في اندالع أزمة الخليج،« رويترز، 17 يوليو

.> https://goo.gl/JWSFVx < ،2018 452  ”من هي المرأة التي اختلفت عليها اإلمارات وقطر”، روسيا اليوم، 13 يناير
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يف الصحافة الربيطانية والعاملية453. وبعد اندالع األزمة الخليجية مبا يقارب الشهرين، كشفت صحيفة „ميدل 

إيست آي« الربيطانية يف سبتمرب عن عملية قرصنة قامت بها مجموعة مجهولة لحساب الربيد اإللكرتوين لسفري 

اإلمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، حيث قامت املجموعة بترسيب مجموعة من الرسائل اإللكرتونية منها 

تلك املتعلقة باألزمة مع قطر، إذ قال العتيبة يف واحدة منها مرسلة إىل إليوت أبرامز، دبلومايس أمرييك سابق، أّن 

هجوماً عىل قطر »سيحّل مشاكل الجميع«454.

وقد لجأ الطرفان إىل االستقواء بأعضاء من العوائل الحاكمة األخرى ملهاجمة الطرف اآلخر. ففي فرباير 2018، 

استقبل محمد بن زايد يف أبوظبي، الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاين وهو عضو يف العائلة الحاكمة القطرية معارض 

لنظام الحكم الحايل455، الذي ظهر مع بداية األزمة يف تسجيل مصور النظام القائم يف قطر بقوله »إن السكوت 

عىل مامرسات النظام القطري بات ويف الشهر نفسه، قال أحد أفراد العائلة الحاكمة يف قطر، الشيخ عبدالله بن 

عيل آل ثاين، وهو ابن حاكم قطر األسبق وأحد كبار أرسة آل ثاين يف تصوير هاتفي مسجل، بأنه محتجز ضد رادته 

يف أبوظبي وهو ما نفته أبوظبي456. وكان الشيخ عبدالله، الذي وصل إىل الكويت يف يناير 2018، قد صدرت عدة 

بيانات خالل األزمة تدعو إىل حل مع السعودية، باإلضافة اىل توسطه مع ويل العهد السعودي األمري محمد بن 

سلامن لفتح الحدود للحجاج القطريني خالل موسم الحج يف 2017.

ومع بدايات العام 2018، شكت قطر اإلمارات لدى األمم املتحدة، حيث قالت قطر بأن طائرة مقاتلة إماراتية 

457، لتقدم بعدها اإلمارات بأيام شكوى لدى األمم املتحدة أيضاً 
قد اخرتقت األجواء القطرية يف ديسمرب 2017 

بتعرض مقاتالت قطرية لطائرتني تجاريتني إماراتيتني أثناء محاولتهام الهبوط يف البحرين458، وقد تكررت شكوى 

اخرتاق األجواء بشكل دوري بني الطرفني. وقد وصل الرتاشق إىل درجات غري مسبوقة، تضمنت التهجم عىل 

األعراض والتخوين، يف حالة سببت ذهوالً يف األوساط الشعبية، ووضع عالمات استفهام حول سبل التصالح فيام 

بني الدولتني. وقد أفردت وسائل اإلعالم املحسوبة عىل البلدين مساحات كبرية الستضافة شخصيات معارضة وطرح 

العديد من القضايا يف كال البلدين، كالتعذيب يف السجون ووضع العاملة الوافدة والتطبيع مع الكيان الصهيوين 

وعدم دعم االستقرار يف بعض دول املنطقة كمرص وليبيا وسوريا واليمن. 

 453  ”Cameron and the Arab Sheiks’ web of influence that infiltrated Britain: The shadowy nexus of PM’s cronies that
secretively lobbied for Middle East paymasters Read,” Dailymail, 7 December 2015, > https://goo.gl/CgfAiP <.

.> https://goo.gl/NUE82u < ،2017 454  »تسريبات العتيبة: السعودية كانت بصدد هجوم عسكري على قطر،« العربي الجديد، 15 سبتمبر
.> https://goo.gl/GmRQnM < ،2018 455  ”محمد بن زايد ومحمد بن راشد يستقبالن سلطان بن سحيم آل ثاني،« الشرق األوسط، 20 فبراير

.> https://goo.gl/14D1v6 < ،2018 456  ”الشيخ القطري عبدهللا آل ثاني يصل إلى الكويت،” بي بي سي عربية، 17 يناير
.> https://goo.gl/TB1iMa < ،2018 457  قطر تشكو اإلمارات بعد ”اختراق طائرة عسكرية” لمجالها الجوي،« بي بي سي عربي، 12 يناير

 .> https://goo.gl/fcVCoZ < ،2018 458  ”اإلمارات تشكو األمم المتحدة ”اعتراض” مقاتالت قطرية مسار طائرتين مدنيتين”، بي بي سي عربي، 18 يناير
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نفوذ اماراتي متصاعد في العالم العربي
أصبح التحالف العريب يف اليمن، الذي شكلته السعودية واإلمارات، معقًدا ومتداخاًل مبشاريع وتوجهات مختلفة 

عند طرفيه. فريى بعض املحللني أن اإلمارات لها توجهات مختلفة عن السعودية من ناحية إمكانية استقالل اليمن 

الجنويب ودعم األطراف املختلفة يف الرصاع459. يذكر أن كاًل من السعودية واإلمارات قد اتخذا خطوات جادة يف 

اتجاه التقارب مع حزب التجمع اليمني لإلصالح، الذي يوصف بأنه امتداد لفكر اإلخوان املسلمني، والذي كانت 

حكومة اإلمارات متحفظة عىل التعاون معه. أىت هذا التقارب عقب لقاء يف الرياض جمع محمد بن سلامن ومحمد 

بن زايد بقيادات الحزب فيام يبدو كمحاولة لكسب حليف جديد يف املعركة ضد قوات الحويث460. 

ويف بعد اقتصادي لحرب اليمن، ظهرت تقارير تدعي سيطرة اإلمارات عىل سلسلة من املوانئ الجنوبية يف اليمن، مثل 

املكال وعدن واملخة، باإلضافة إىل سيطرتها عىل املصنع الوحيد لتسييل الغاز يف بلحاف، ومحطة تصدير النفط يف الشحر، ما 

اعتربه البعض وسيلة لزيادة نفوذ اإلمارات يف جزيرة سقطرى، حيث يرى بعض املحللني أن هدف اإلمارات من هذا الحضور 

قد يكون تعزيز نفوذها البحري االسرتاتيجي461. وقد تفجرت تداعيات هذه األزمة يف نهاية أبريل 2018، حني أصدرت 

الحكومة اليمنية تحت اسم رئيس الوزراء احمد بن دغر انتقاداً لتواجد قوات إماراتية عىل الجزيرة، واعتربته قضية سيادة، 

يف حني نقت الحكومة اإلماراتية أن يكون لها مطامع اسرتاتيجية يف الجزيرة وأن دورها قد تم تشويهه462. وقد تطلب 

 .463
الخالف وساطة وحضور عسكري سعودي عىل الجزيرة، أعقبه إعالن األطراف املعنية حل الخالف يف مايو 2018 

 أما يف ليبيا، فقد واصلت اإلمارات لعب دور هام يف دعم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفرت ضد داعش 

والجامعات املسلحة األخرى مثل مجلس شورى املجاهدين يف درنة. ويعتقد بعض املحللني أن اإلمارات تستخدم 

وجودها العسكري ملواجهة تأثري حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يهيمن عليها اإلخوان املسلمون، والتي ينظر إىل 

قطر كأحد أهم مموليها464. وبني تقرير عىل مدونة »War is Boring« اإلخبارية صوراً جديدة ألقامر صناعية من 

TerraServer تظهر إنشاءات جديدة يف قاعدة آل خادم الجوية جنوب منطقة مرج غرب ليبيا، وتشمل اإلنشاءات 

خمسة مآوي كبرية مبا يكفي الستضافة مقاتالت حديثة يتوقع أن تنرشها اإلمارات يف ليبيا لدعم حليفها465. 

459  حوار مع عبدالكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، »السعودية واإلمارات.. أجندات مختلفة بجنوب اليمن،« الجزيرة.نت، 12 مارس 
.> https://goo.gl/YD1toJ < ،2018

.> https://goo.gl/Ej3ZKa < ،2017 460  »لقاء بن سلمان وبن زايد باإلصالح .. هل تفتح صفحة جديدة باليمن؟« بي بي سي عربي، 14 ديسمبر
 461  GHAYDA AND SEIYUN, ”Saudi Arabia and the UAE are gobbling up Yemen” The Economist, 22 Feb 2018,
> https://goo.gl/AqxLFs <.
462  ”UAE defends deployment in Yemen’s Socotra,” The Arab Weekly, 13 May 2018,
 > https://thearabweekly.com/uae-defends-deployment-yemens-socotra <.
463  ”Saudi military sends troops to Socotra island,” The National, 13 May 2018, > https://www.thenational.ae/world/mena/
 saudi-military-sends-troops-to-socotra-island-1.730150 <.
464  ”UAE Is Planning To Deploy Fighter Jets In Libya”, Southfront, 16 Dec 2017, > https://goo.gl/QuGpg9 <.
465  » The UAE Is Getting Ready to Deploy Jets to the Libya War,” War is Boring, 15 Dec 2017, > https://goo.gl/qLZ5uD <.
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أما يف جارة ليبيا تونس، فقد برزت بوادر أزمة بني الدولتني عقب أن منعت الخطوط الجوية اإلماراتية )طريان 

اإلمارات( بعض التونسيات من ركوب طائرة إماراتية متوجه إىل ديب، الترصف الذي أوعزته إىل مخاوف أمنية. 

وقد أدى ذلك إىل تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة اإلمارات بتونس. ثم تبع ذلك أن علقت 

السلطات التونسية رحالت رشكة طريان اإلمارات من تونس وإليها، مام شكل أزمة سياسية، استدعي عىل إثرها السفري 

اإلمارايت يف تونس466. ويف يناير مطلع 2018 استأنفت الرحالت الجوية بني البلدين عقب تبادل معلومات أمنية، 

وبينت وكالة األنباء اإلماراتية »وام« أن اإلجراءات السابقة أتت حرصاً عىل سالمة املالحة الجوية بني الطرفني467.

أما من ناحية تركيا، فقد تفجرت أزمة بني البلدين عام 2017، شعلتها كانت إعادة نرش )رتويت( لوزير الخارجية 

اإلمارايت عبدالله بن زايد لتغريدة تتهم فخر الدين باشا القائد العثامين بنهب وسلب املدينة املنورة عوضاً عن 

حاميتها، مشرياً إىل أن هؤالء هم أسالف الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان. أثارت إعادة التغريدة غضباً استدعى 

القامئة بأعامل السفارة اإلماراتية يف أنقرة468، تالها خطاب عرب البث املبارش انتقد فيه أردوغان وزير الخارجية ثم 

أعلن يف يناير املايض رسمياً تغيري اسم الشارع الذي تقع فيه سفارة اإلمارات إىل شارع فخر الدين باشا. يأيت هذا 

املوقف كقمة لجبل من الخالفات خالل العقد املايض بني الدولتني، مبا فيها محاولة االنقالب يف تركيا يف يونيو 2016، 

وعالقة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان بجامعة اإلخوان املسلمني، ودعم أردوغان ملوقف الرئيس 

املرصي السابق محمد مريس، باإلضافة ملوقف تركيا من أزمة قطر ودعمها لها عسكرياً، ناهيك عن بقية املواقف التي 

تتخذها تركيا من قضايا تكون فيها يف املوقف املقابل لإلمارات يف كل من سوريا وليبيا والقرن األفريقي469. 

التطبيع مع الكيان الصهيوني
كام هو الحال مع الكثري مع عواصم دول مجلس التعاون الخليجي يف عام 2017، فال تكاد متر أشهر دون استضافة 

إحدى هذه العواصم لوفود من الكيان الصهيوين، تارة باسم الرياضة وأخرى باسم االقتصادية أو الشؤون العسكرية 

وغريها. ففي مارس من العام 2017، شاركت القوات الجوية اإلماراتية يف مناورات عسكرية يف اليونان ضمت 

القوات الجوية التابعة للكيان الصهيوين، باإلضافة إىل القوات الجوية اليونانية واإليطالية واألمريكية. وكشفت 

تقارير صحفية بأن اإلمارات شاركت يف العام 2016 يف مناورات مشابهة جنباً إىل جنب مع القوات الصهيونية يف 

الواليات املتحدة األمريكية470. ويف ترصيح لوكيل وزارة الدفاع اإلماراتية عبدالله محمد الهاشمي يف مقابلة مع قناة 

 466  ”Tunisia bans UAE Emirates airline from landing in Tunis,” BBC, 24 December 2017, > https://goo.gl/GXViBq <.
.> https://goo.gl/Zc9H37 < ،2014 467  »عودة االجراءات المتبعة برحالت الطيران بين االمارات وتونس،« وام، 4 يناير

 468  ”Turkey’s Erdogan defends Ottoman commander after UAE minister retweets criticism,” Reuters, 20 DEC 2017, >
 https://goo.gl/4YWybS <.

 .> https://goo.gl/j3aZW1 < ،2018 469  »اإلمارات خصم جديد لتركيا،« منتدى فكرة، 16 فبراير
.> https://goo.gl/4iQ5Sv < ،2017 470  »مناورات جوية مشتركة تضم اإلمارات وإسرائيل والواليات المتحدة«، روسيا اليوم، 31 مارس
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تلفزيونية أمريكية يف نوفمرب املايض، شبه الهاشمي العالقة التي تربط أمريكا والكيان الصهيوين واإلمارات بعالقة 

»أخوة« تلعب فيها أمريكا دور »األخ األكرب«. 

كام ظهرت يف عام 2017 بعض التقارير اإلعالمية يف الكيان الصهيوين تتحدث عن تزويد رشكات صهيونية أبوظبي بأنظمة 

اتصاالت ومعدات عسكرية471. كام أدت اخرتاقات الحساب اإللكرتوين ليوسف العتيبة سفري اإلمارات يف الواليات املتحدة 

إىل اتهامات بتقارب العالقات بني أفراد يف حكومة اإلمارات وشخصيات ومؤسسات داعمة للكيان، منهم جون هانا كبري 

مستشاري املؤسسة الفكرية »مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات« )FDD( التي ميولها امللياردير املوايل للكيان شيلدون 

ألسون، وهو حليف لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، ويعترب أحد أكرب املتربعني السياسيني يف الواليات املتحدة472. 

كام فاز »طال فليكر« العب الجودو الصهيوين بامليدالية الذهبية لبطولة »غراند سالم« التي استضافتها العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي يف أكتوبر 2017، ويف نفس البطولة فازت الصهيونية غييل كوهني بامليدالية الربونزية. ورغم عدم رفع علم الكيان 

الصهيوين يف البطولة وعزف نشيده، إال أن ذلك مل مينع فليكر من أداء النشيد عندما عزف نشيد االتحاد الدويل للجودو473. 

وامللفت هو أن أبوظبي قدمت اعتذاراً رسمياً للوفد الصهيوين بعد أن رفض العب إمارايت مصافحة أحد العبيهم474. 

خاتمة
استمرت اإلمارات يف الربوز كالعب إقليمي فاعل ذو نفوذ متوسع يف املنطقة العربية، خصوصاً يف شامل أفريقيا واليمن. 

هذه السياسة الخارجية النشطة ارتفعت وتريتها يف 2017 مع تفجر أزمة الخليج التي كانت اإلمارات العباً رئيسياً فيها، 

خصوصاً ما خلفته من الصدام القطري اإلمارايت عىل مختلف األصعدة. مع تنامي هذا الدور اإلقليمي، بدأت األنظار عاملياً 

وإقليمياً بالرتكيز عىل اإلمارات بشكل متزايد، حيث باتت األخرية تحتل عناوين مثرية للجدل يف الصحف الدولية، خصوصاً 

مع ترسيبات الرسائل الربيدية للسفري العتيبة يف الواليات املتحدة، التي أثارت التساؤالت حول الدور التي تلعبه الدبلوماسية 

اإلماراتية يف دهاليز واشنطن. هذا النشاط خارجياً، يأيت مع استمرار الحل األمني مع املعارضة داخلياً، وتداعيات معالجة 

قضية »البدون« عرب رشاء جوازات سفر أجنبية. ولعل املتغري األبرز يف الشأن املحيل هو فرض رضيبة القيمة املضافة، وهو 

تطور ذي رمزية عالية إذا أخذنا يف االعتبار طبيعة العقد االجتامعي الضمني يف عالقة الدولة باملجتمع يف الخليج. ومع كل 

هذه املتغريات يبقى غياب اإلصالح السيايس وتجذر الحكم املطلق هو الثابت األبرز، حاله حال بقية دول مجلس التعاون.

471  » »معاريف« تكشف تفاصيل عالقة إسرائيل العسكرية بأبوظبي،« عربي 21، 3 فبراير https://goo.gl/kJL4Ze < ،2018 < و »دول عربية 
.> https://goo.gl/zLDbYZ < ،2016 اشترت أسلحة من إسرائيل .. تعرفوا عليها،« رصيف22، 5 ديسمبر

 472  Zaid Jilani, Ryan Grim, ”Hacked Emails Show Top UAE Diplomat Coordinating With Pro-Israel Think Tank Against
Iran,” The Intercept, 3 June 2017, > https://goo.gl/JZnB62 <.

 .> https://goo.gl/pmU4yU < ،2017 473  ”إسرائيلي يفوز بميدالية ذهبية في بطولة الجودو في أبوظبي،” تايمز أوف إسرائيل، 26 أكتوبر
474  ”اإلمارات تعتذر من إسرائيل بعد عدم مصافحة أحد العبيها لمنافسه اإلسرائيلي،« تايمز أوف إسرائيل، 29 أكتوبر 2017، 

.> https://goo.gl/3uHQpQ <
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2.7 المستجدات السياسية في سلطنة عمان 
هاجر مبارك السعدي

تصدر املحور االقتصادي املشهد عىل الساحة املحلية العامنية، ففي حني مل يطرأ أي تغري جذري عىل البنية السياسية 

الداخلية، واصلت عامن يف عام 2017 سياسات التقشف وخفض اإلنفاق التي لجأت إليها ملواجهة االنخفاض 

يف أسعار النفط، وهو ما انعكس عىل بنية املجتمع وأبرز املستجدات يف حراكه، مبا فيها أزمة الباحثني عن عمل. 

فبالرغم من أن السلطنة قد أعلنت خطة اقتصادية النتهاج التنويع االقتصادي يف 2016، فإنه من غري الواضح ما إذا 

كانت ستختلف عن رؤية 1996-2020، التي مل تحقق التنويع املطلوب رغم تشديدها عليه475. أما عىل املستوى 

الخارجي، فقد تصدرت أزمة الخليج وانعكاساتها املشهد العامين، حيث نأت السلطنة عن الدخول يف تصادم مبارش 

مع أي من طريف النزاع، عىل الرغم من ظهور بعض بوادر التواتر مع جارتها اإلمارات العربية املتحدة.

المستجدات في الهياكل والقوانين التشريعية 
يف حني مل تطرأ عىل القوانني والترشيعات يف سلطنة عامن تعديالت كثرية يف عام 2017، جاءت تلك القوانني 

املحدودة التي تعرضت للتغيري لتعلن الرصامة الجزائية أمام مطالبات التغيري وبعض املامرسات التي تخالف 

»الدين« يف نظر املرشع. فلقد صدر قانون الجزاء العامين الجديد يف تاريخ 11 يناير 2018 عىل هيئة مرسوم 

سلطاين رقم )2018/7(. وأشعل هذا القانون ردود فعل واسعة يف وسائل التواصل االجتامعي، حيث عربت الكثري 

من التعليقات عن الدهشة واالستغراب من شدة وقسوة العقوبات التي تصل يف بعض الحاالت إىل حد اإلعدام. 

لقد جاء هذا القانون – قانون الجزاء العامين وقانون اإلجراءات الجزائية – التي نص عليها املرسوم السلطاين السامي 

بتعديالت متثلت يف استبدال نصوص املواد أرقام )135، 137، 172، 182(. ومن أبرز نصوص هذا القانون النص التايل: 

» يعاقب باإلعدام كل من اعتدى قصداً عىل حياة ُسلطان البالد، واعتدى بالقوة عىل السلطات التي يتوالها سلطان البالد 

وكل من حاول بالقوة قلب نظام الحكم يف البالد أو تغيري شكل الحكومة وكل من اعتدى يف إقليم الدولة عىل حياة رئيس 

دولة أجنبية«. كام يخصص القانون عقوبات بالسجن لالنتامء »للجامعات املتطرفة واملنظامت اإلرهابية« وللتطاول »عىل 

الذات اإللهية أو أحد األنبياء، أو ييسء إىل القرآن الكريم أو الدين اإلسالمي أو األديان الساموية األخرى«. وقد شمل القانون 

أيضاً عقوبات عىل التحريض ونرش اإلشاعات الكاذبة التي متس بـ«هيبة الدولة« أو »مكانتها االقتصادية واملالية476”.

475  آن الكندي وسعيد الصقري، »رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول - سعيد الصقري وآن الكندي،« مركز الخليج لسياسات التنمية 
.> https://goo.gl/b2YAz4 <

476  محمد قنات، »قانون الجزاء العماني الجديد يغلظ العقوبات لردع المخالفين.. و15 سنة سجنا للمنتمين لجماعات متطرفة ومنظمات إرهابية،« الرؤية 
.> https://goo.gl/iMte9T < 2018 اإللكترونية، 14 يناير
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 إىل جانب ذلك ذكرت عقوبة التجمهر الذي يستهدف اإلخالل بالنظام، املتمثلة يف السجن ودفع غرامات مالية؛ 

ومل يتم التطرق إىل التجمهر السلمي. ومن الجدير بالذكر هنا قصة عامد الفاريس الذي وقف أمام سفارة أمريكا يف 

مسقط بتاريخ 7 ديسمرب2017 تنديداً بقرار ترمب بـ«االعرتاف« بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوين. وعىل خلفية 

ذلك جرى توقيفه والتحقيق معه، ولكن أفرج عنه بعد أن وقع تعهداً بعدم التظاهر مجددا477ً.

الجو العام في الفضاء اإللكتروني 
أصبحت مواقع التواصل االجتامعي من تويرت وفيسبوك عىل وجه الخصوص وسناب شات وإنستجرام عىل وجه 

العموم منصات للتعبري يف املجتمعات العربية، ولكن بعد ترضر السلطات والسياسات العربية منها سيام أثناء 

االنتفاضات العربية، قامت بعض الحكومات بوضع قوانني تحد من الحرية املطلقة للمغردين ومستخدمي 

الفيسبوك. وعامن مل تكن يف معزل عن هذا التغيري، حيث تعرّض عدد من املغردين والكتّاب واملثقفني للحبس. 

فاستناداً لتلك القوانني الصادرة، كقانون جرائم تقنية املعلومات، شهدت السلطنة موجة اعتقاالت ومحاكامت 

لصحفيني وناشطني. فعىل سبيل املثال ال الحرص، صدرت أحكام قاسية عىل الدبلومايس السابق حسن البشام عىل 

خلفية كتابات له عىل موقع الفيسبوك. وكانت التهم املوجهة إليه »إهانة الذات اإللهية وإعابة ذات السلطان 

قابوس«478، وأيضاً تهمة »استخدام الشبكة املعلوماتية فيام من شأنه املساس بالقيم الدينية«479. وتحت اتهامات 

مامثلة ُحِكم عىل الكاتب حمود الشكييل ومنصور املحرزي. وكانت هناك اعتقاالت عىل ذمة التحقيق دون توجيه 

تهم للموقوفني طالت الناشط أحمد البحري، وخالد الرمضاين، وخالد الراشدي480. ومؤخراً بتاريخ 2 أبريل 2018، 

أيدت محكمة استئناف مسقط سجن الكاتب والناقد السيناميئ عبدالله حبيب بالسجن بتهمة ازدراء األديان 

والتجديف يف الذات اإللهية ونرش الكراهية481.

وكان بعض التضييق الحاصل تضييقاً مجتمعياً أكرث من كونه تضييقاً قانونياً. فقد قام أحد الكتّاب - سعود الزدجايل 

- يوم 8 يناير 2018 بالنرش يف مواقع التواصل االجتامعي عن إصداره الجديد الجاهز للطبع تحت عنوان: »تربير 

السياسة بالدين عند نور الدين الساملي -1866 1914م«482. واجه هذا املنشور ردة فعل غاضبة ومثرية لالهتامم 

لداللتها عىل قوة ونفوذ التيار الديني يف املجتمع العامين. ما يثري العجب أمام هذا الحدث هو أن ردة فعل هذه 

الرشيحة من املجتمع مل تستهدف أفكار الكتاب الذي مل ينرش بعد، بل تركزت ردة الفعل الغاضبة والهجومية عىل 

.> /https://ochroman.org/annual2017 < )2017 ،477  التقرير السنوي للحالة الحقوقية في عمان )عمان: المركز العماني لحقوق اإلنسان
.> https://goo.gl/op1vxU < ،)2017 ،478  التقرير العالمي 2017: عمان ) هيومن رايتس ووتش

.> https://goo.gl/XHv5uW < ،)2017 ،479  التقرير السنوي للحالة الحقوقية في عمان 2017 )عمان: المركز العماني لحقوق اإلنسان
480  نفس المرجع.

.> /https://ochroman.org/ahabib < ،2018 481  »تأييد الحكم بسجن الكاتب عبدهللا حبيب،« المركز العماني لحقوق اإلنسان، 2 ابريل
.> https://goo.gl/uhM2Jc < ،482  حساب سعود الزدجالي، الفيسبوك
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تصميم الغالف الذي يصّور رجالً مسناً ملتٍح نحيل يحمل يف معصمه ورقة ملفوفة. قامت رشيحة من املجتمع 

باتهام الكاتب بأن الصورة تشبه أحد الشخصيات الدينية الكبرية يف املجتمع العامين؛ وعليه يعد هذا انتهاكاً 

وتجاوزاً للحدود. وردة الفعل هذه دفعت الكاتب لإلعالن عن تأخري نرش الكتاب483.

وعىل املستوى املؤسيس والرقايب، قام أحد الكتّاب - زكريا املحرمي - بالتغريد يف تويرت عن إعالن صدور كتابه 

املعنون »سوسيولوجيا اللحية«. وبعد ميض فرتة وجيزة قام بالتغريد حول اعتذاره عن عدم رغبته يف نرش الكتاب، 

مذيالً ذلك بترصيح حول السبب: »يؤسفني أن ألبلغكم أنني قررت عدم نرش كتايب #سوسيولوجيا_اللحية الذي 

ظل يف أروقة إحدى املؤسسات ستة أشهر قبل إرجاعه إىل الرقابة كسيحاً فاضطررت لسحبه قبل صدور قرار باملنع 

من النرش«484. كام سبق هذه التغريدة – بتاريخ 5 يناير 2017 – تغريدة أخرى يرشح فيها الكاتب التعقيدات 

البريوقراطية املاثلة أمام النرش واإلنتاج الفكري يف السلطنة، حيث ذكر أن »املشكلة ليست يف وزارة اإلعالم بل 

يف آلية عمل الرقابة التي تفرض عىل الوزارة إحالة املؤلفات إىل مؤسسات أخرى غري مؤهلة للتعامل مع الفكر 

واإلبداع مام يسبب التعطيل ومنع الكتب وقتل اإلبداع«485. وعىل هذا النحو شكلت ظاهرة منع و سحب الكتب 

يف معرض مسقط للكتاب الدويل األخري يف نسخته 23 ظاهرة غري مسبوقة، وكان أكرث املترضرين طبقاً لتقرير املركز 

العامين لحقوق اإلنسان هو الكاتب سعيد الهاشمي، الذي رغم توفر كتبه يف بداية املعرض فوجئ بسحب إدارة 

املعرض الحقاً لكافة إصداراته دون توضيح أسباب السحب واملنع486. وكل ما ذكر أعاله يشري إىل واقع تقييد بعض 

الكتابات يف السلطنة، يف ظل القيود القانونية والسياسية والدينية التي تحول دون ذلك. جدير بالذكر هنا تصنيف 

منظمة فريدوم هاوس األمريكية يف تقرير الدميوقراطية لعام 2018 لسلطنة عامن ضمن فئة »غري حرة«487، حيث 

حققت 23 درجة من 100. 

المستجدات االقتصادية
جاءت األزمة االقتصادية كنتيجة لرتاجع أسعار النفط يف السوق العاملية وإخفاق الحكومة يف تنويع موارد الدخل. 

وعىل هذا، وجدت السلطنة نفسها أمام تحد اقتصادي عسري، ما دفعها إىل اتخاذ قرارات وتطبيق قوانني تخفف 

من اإلنفاق الحكومي. ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة وأثارت جدالً واسعاً يف أوساط الرأي العام العامين 

خالل شهر أبريل من عام 2016، سحب قرارات الرتقيات من املوظفني الحاصلني عىل ترقية من دفعتي عام 

.> https://goo.gl/f2sqDb < ،483  حساب احمد المعيني، الفيسبوك
.> https://goo.gl/oaq8nV < ،484  حساب زكريا المحرمي، تويتر
.> https://goo.gl/JgXfxC < ،485  حساب زكريا المحرمي، تويتر

.> https://goo.gl/Qwr9Q6 < ،2018 486  »سحب ومنع في معرض مسقط الدولي للكتاب – 2018،« المركز العماني لحقوق اإلنسان، 22 فبراير
487  Democracy in Crisis )USA: Freedom House, 2018(, > https://goo.gl/fPRNWw <.
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2011 و2012، مع إعفاء املستفيدين من هذه الرتقيات من إرجاع ما رصف لهم. ولقد جاء هذا القرار بأوامر 

من السلطات العليا وكان مفاجأة للرأي العام، حيث يبقى من غري املعلوم ملاذا جاء هذا القرار، وملاذا باألخص 

يتم السحب من أقدمية 2011 و2012. وقد قوبل القرار بردة فعل شعبية واسعة، خاصة عىل منصات التواصل 

االجتامعي، إذ استخدمت هاشتاقات مثل »#نداء_للسلطان_ترقياتنا_مستحقة«488 الذي عرب خالله املهتمني 

واملترضرين من هذا القرار عن غضبهم، ما جعله يتصدر »الرتند« العامين ألكرث من مرة خالل األشهر الالحقة لهذا 

القرار، كام دار السجال والنقاش حول القرار عرب املنتديات ويف املجالس العامة واملساجد، ويف أروقة الوزارات489، 

وتحت قبة مجلس الشورى490، ويف اإلعالم الرسمي491، دون أن يفيض إىل نتيجة. وناشد بعض الكتّاب السلطات 

باستثناء املوظفني الذين بلغوا سن التقاعد يف الرتقية، يك يتمكنوا من االستفادة منها يف معاش التقاعد ومستحقات 

ما بعد الخدمة، ومل يكن هناك أثر لكل هذه الجهود، ومازال حتى كتابة هذه الورقة هاشتاق النداء للسلطان 

متداوالً بشكل واسع عىل تويرت492.

ومن التبعات االقتصادية التي شهدتها السلطنة نتيجة انخفاض أسعار النفط يف السوق العاملية هو تفعيل قانون جديد 

حول رضيبة الدخل عىل الرشكات، بحيث أصبحت السلطنة أوىل دول مجلس التعاون التي تطبق رضيبة الدخل عىل 

كل الرشكات الربحية عىل أراضيها يف عام 2017 وبنسبة 15 %، بعد أن كانت الرضيبة بنسبة 12 % عىل فئة معينة من 

الرشكات فقط493. وبذلك أصبحت السلطنة محط أنظار بقية دول الخليج لتتبع آثار هذا القرار ومدى نجاحه.

كام عمدت الحكومة )يف وقت سابق يف 2016( إىل تحرير أسعار الوقود لتتذبذب من شهر إىل آخر494، إذ تعلن وزارة 

النفط والغاز أسعار املنتجات النفطية يف السلطنة لكل شهر بناء عىل أسعار النفط العاملية. ولقد غرّد وكيل وزارة النفط 

والغاز العامنية، املهندس سامل العويف، يف صفحته عىل تويرت معلقاً عىل ارتفاع أسعار النفط: »الفرق بني تسعرية أمس 

وتسعرية اليوم لسيارة 80 لرت هو ريال واحد )قيمة الشاورما( ما اعتقد يستحق كل هذا الزحام«. وعىل الرغم من إزالة 

الوكيل للتغريدة إال أنها رسعان ما انترشت، وُشّن هجوم وانتقاد مجتمعي حاد عىل هذه التغريدة يف وسائل اإلعالم 

الرسمية من قبل الصحفيني والكتّاب وكذلك عىل منصة تويرت495.

.> https://goo.gl/XV59NY < ،488  هاشتاغ #نداء_للسلطان_ترقياتنا_مستحقة31، تويتر
489  »توضيح بشأن وقف ترقيات موظفي الخدمه المدنيه،« منتدى سبلة عمان، 5 مايو https://goo.gl/ueLYAt < ،2016 < و شبيب البوسعيدي، 

.> https://goo.gl/Q3njiM < ،2017 هل ستعود الترقيات من جديد؟« أثير، 25 يناير«
https://goo. < ،2017 490  »رئيس اقتصادية الشورى لـ #أثير: إصرار من المجلس على الترقيات واستجابة ضمنية من الوزير،« أثير، 20 نوفمبر

 .> gl/3hpxwX
.> https://goo.gl/Y1M2yv < ،2017 491  طالب المقبالي، »ترقيات 2010،« الرؤية اإللكترونية، 02 مايو

492  المرجع السابق
493  ”Oman: Major changes to corporate income tax and withholding taxes,” PWC, 27 Feb 2017, > https://goo.gl/FyqhSs <.

.> https://goo.gl/9Ti146 < ،2017 494  »غداً... سلطنة ُعمان ترفع أسعار البنزين،« ار تي العربية، 30 سبتمبر
 .> https://goo.gl/wTF2Rr < ،2016 495  »ُعمان: مغردون يشنون حملة على وكيل وزارة النفط،« إيالف، 2 ابريل
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وقد برز شبح البطالة كمشكلة حقيقية يف املجتمع، سيام بني الخريجني الجامعيني. ولقد كشفت األرقام وفقاً لتقرير 

الكتاب اإلحصايئ السنوي، بلوغ إجاميل عدد الباحثني عن عمل بنهاية عام 2016 يف الفئة العمرية 25-29 نسبة 

43.9 %، وأن 76.5 % منهم تقل أعامرهم عن 30 سنة. كام كشف التقرير أن 36.7% من إجاميل العامنيني الباحثني 

عن عمل خالل عام 2016 يحملون مؤهالً جامعياً، بينام %31.1 يحملون مؤهل دبلوم التعليم العام وما يعادله، 

يف حني وصل إجاميل املشتغلني يف وظائف اإلدارة العامة واألعامل يف القطاع الخاص يف عام 2016 من الوافدين 

 . ونجد النسب يف ارتفاع مستمر، حيث كشفت النرشة اإلحصائية الصادرة عن املركز الوطني 
إىل نسبة 76% 496

لإلحصاء واملعلومات يف يناير 2018 أن »48% من الباحثني عن عمل هم يف الفئة العمرية 25 - 29 بنهاية سبتمرب 

2017، وأن 40 % من الباحثني عن عمل هم من حملة الشهادة الجامعية بنهاية سبتمرب 2017«497. 

ولقد تحولت قضية الباحثني عن عمل إىل قضية وطنية مجتمعية انعكست يف أوساط املجتمع الواقعي والساحة 

االفرتاضية. وبرزت جهود كبرية ومحاوالت متعددة من الضغط املجتمعي للفت انتباه أصحاب القرار لهذه القضية 

الوطنية عىل الساحة االفرتاضية، حيث انترش عدد من الهاشتاقات، عىل سبيل املثال هاشتاق »#عامنيون_ بال 

_وظائف«498، الذي تصدر الرتند العامين مرات عديدة خالل األشهر املاضية، ولقد تم من خالله الكشف والتعرف 

عىل آثار هذه القضية عىل الصعيد الشخيص واألرسي والتنموي للفرد الباحث عن عمل. فعىل سبيل املثال، 

تبني وجود باحثني عن عمل بعد 10 سنوات من إنهائهم التعليم الجامعي. كذلك تم إصدار هاشتاق »# إرحل 

البكري«499 – إشارة إىل وزير القوى العاملة يف سلطنة عامن – الذي عّرى املآيس النفسية واالجتامعية التي يواجهها 

الشباب الباحث عن عمل، ال سيام شعورهم أن الشهادة التعليمية ال جدوى منها. 

ولكن الحكومة حاولت تدارك الوضع بقرار املجلس الوزاري الذي نّص عىل توظيف 25 ألف باحث عن عمل500. وبذلك 

فإن الحكومة واجهت هذه األزمة بنفس أسلوب تعاملها مع أحداث 2011، حني قامت برفع الرواتب التي تم تقليصها 

فيام سبق، وحاولت امتصاص شحنة املجتمع السلبية من خالل صدور عدة قرارات تركز عىل رفع الجانب املادي، نذكر منها 

عىل سبيل املثال رفع املخصصات املالية الشهرية لطلبة الكليات واملعاهد واملراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العايل 

ووزارة القوى العاملة. كام أمر بإنشاء هيئة مستقلة لحامية املستهلك، وكذلك أمر بتوفري 50 ألف فرصة عمل للعاطلني 

مع منح مبلغ 150 ريال عامين شهرياً لكل باحث عن عمل من املسجلني لدى وزارة القوى العاملة إىل حني حصوله عىل 

عمل501. 

496  الكتاب اإلحصائي اإلصدار 45 )عمان: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، 2017(. 
497  النشرة اإلحصائية الشهرية المجلد 29 )عمان: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، 2018(.

.> https://goo.gl/dgrHFo < ،498  هاشتاغ #عمانيون_بال_وظايف22، تويتر
499  وزير القوى العاملة في سلطنة عمان: معالي عبدهللا بن ناصر البكري.

 .> https://goo.gl/oPzPac< ،2017 500  » مجلس الوزراء : 25 ألف فرصة عمل في المؤسسات العامة والخاصة،« الوطن، 5 اكتوبر
.> https://goo.gl/dBEzDB < ،501  » االحتجاجات العمانية 2011،« ويكيبيديا
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وتجدر اإلشارة إىل أن القرار الوزاري تعرض لردات فعل واسعة من فئات املجتمع املختلفة. فنجد زاهر 

املحروقي502 يف مقال له يحلل القرار كالتايل: »عاد بياُن مجلس الوزراء عن توفري فرص عمل لخمسٍة وعرشين 

ألف باحث عن العمل، مسألَة التوظيف إىل الواجهة من جديد، بعد أن كانت حديث الناس يف املجالس العامة 

والخاصة، ويف مواقع التواصل االجتامعي، لدرجِة تحديد يوم الخامس عرش من أكتوبر 2017، يوًما للمطالبة 

بالوظائف؛ إذ جاء البيان وكأنه استباٌق لذلك اليوم املوعود«503. وبعد فرتة من صدور القرار الوزاري رأى البعض 

عدم قدرة الدولة عىل احتضان الرقم الذي أعلنه مجلس الوزراء للتشغيل، فظهرت أخبار متنوعة بأن عملية 

تشغيل الـ25 ألف باحث عن عمل تجري من خالل منصات وسيطة تدعى »مجيد« و«تشغيل«، وأن أغلب 

الوظائف سوف تكون يف القطاع الخاص504، وهو ما مل ينجح يف تهدئة رشيحة من الشباب الذين يرون عدم 

متتع وظيفة القطاع الخاص باألمان الوظيفي إضافة إىل ساعات العمل الطويلة والرواتب املنخفضة. وتم التعبري 

عن ذلك من خالل ظهور هاشتاق جديد تحت اسم »أزمة منصات التوظيف«505، ما دفع وزارة القوى العاملة 

إىل عقد لقاء مع عدد من الصحفيني يف اإلعالم الرسمي للتعريف بجهود الوزارة فيام يخص توظيف الـ25 ألف 

باحث عن عمل. وعّقب الوزير من خالل هذا اللقاء عىل أغلب ما جرى تداوله يف الرأي العام، حيث ذكر »أّن 

الخط الساخن بالوزارة يتلقى أسبوعياً ما يقارب 2000 اتصال يتم الرد عليها من قبل فريق متخصص عىل مدار 

الساعة. وأكد أّن الوزارة ال ميكنها أن تفرض عىل القطاع الخاص أو تشرتط عليه دفع رواتب معينة وعالية الكلفة 

ملن يتم توظيفهم، وإمنا وضع السوق وقدرات املؤسسات هو الذي يفرض ذلك«506.

 وبالرغم من محاوالت السلطة تهدئة وامتصاص الغضب عرب وسائل اإلعالم الرسمية، إال أن االتفاق عىل التجمهر 

السلمي قد تم عىل منصة الهاشتاق وتم تحديد 15 يناير 2018 موعًدا لذلك507. وقد تجمهر الباحثون عن 

عمل يف ذلك اليوم سلميًا أمام مقر وزارة القوى العاملة يف مسقط. ومن الشعارات املرفوعة أثناء التجمهر عىل 

سبيل املثال: »نطالب براتب للباحثني عمل«، و«رايتنا بيضاء«، و«توظيف مبارش«. ولو أمعنا النظر يف هذه 

الشعارات، نجد أن الكثري منها جاء ليؤكد فكرة أن التظاهر سلمي، وذلك لرفع الحرج القانوين والشبهة من هذا 

الفعل. ولقد نظمت بعدها بتاريخ 22 يناير ثم 29 يناير 2018 عدة تجمهرات سلمية للعاطلني عن العمل 

يف عدد من املدن العامنية )مسقط، وصاللة، وصور( لالحتجاج واملطالبة بالتوظيف. ويف ظل التجمهر األخري يف 

صاللة، تم اعتقال املحتجني الذين تجمعوا أمام مديرية القوى العاملة هناك وفقاً لتقرير املركز العامين لحقوق 

.> https://goo.gl/WhPP91 < ،502  زاهر بن حارث المحروقي: كاتب وإعالمي عماني. له مؤلفات من بينها سارق المنشار
.> https://goo.gl/rQU1Dh < ،2017 503  زاهر المحروقي، »مشكلة التوظيف بين العالج والمسكنات،« جريدة الرؤية، 9 اكتوبر

 .> https://goo.gl/mwc65s < ،2018 504  »القطاع الحكومي سيوفر 4 آالف وظيفة من أصل 25 ألف فرصة عمل،« جريدة الشبيبة اإللكترونية، 6 يناير
.> https://goo.gl/pbWj5E < ،505  هاشتاغ #أزمة_منصات_والتوظيف، تويتر

.> https://goo.gl/oBpKuy < ،2018 506  البكري: ال يمكن االشتراط المسبق على القطاع الخاص لدفع رواتب مرتفعة،« جريدة الرؤية، 20 يناير
.> https://goo.gl/zsiora < ،507  »اتجمع الباحثين عمل،« تويتر
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اإلنسان508. ومل يتوقف الباحثون عن عمل عن طرح فكرة التجمهر، حيث تم تحديد تاريخ آخر للتجمهر يف 

صباح 5 فرباير 2018 أمام قرص بيت الربكة509، عىل نية تسليم مطالبهم مبارشة للسلطان قابوس، ثم ارتأت 

املجموعة مراجعة املوعد نتيجة اطالعها عىل خرب زيارة رئيس مرص عبدالفتاح السييس للسلطنة.

حقوق النساء العمانيات المتزوجات من أجانب
يعترب قانون األحوال الشخصية من القوانني التي تنظم الزواج ومسألة التجنيس يف سلطنة عامن. بيد أن بنود 

هذا القانون مل تحظ بالكثري من التعديالت رغم ما يحيط بها تساؤالت حول التاميز الجندري. ومل يرصد التاريخ 

العامين إىل اآلن تنظيامً مدنياً متكامل األركان يعمل من أجل مصالح هذه الفئة، بل شهد املجتمع محاوالت 

منذ عام 2000 عىل هيئة مطالب من بعض النساء تسعى إىل تعديل هذا القانون. حيث تشري هذه املحاوالت 

إىل وجود متايز جندري يف مسألة الزواج من أجنبي، متكن الزوج العامين من التمتع بالحق االقتصادي والصحي 

والتعليمي له وألبنائه حني يتزوج من أجنبية – يتضح ذلك يف البنود الخاصة بزواج الرجل العامين من أجنبية – يف 

حني ال يخّول الجواز العامين للمرأة العامنية أن متنح أبناءها نفس املميزات510. ومل يطرأ أي تغيري عىل أي من 

هذه البنود، باستثناء قانون صدر يف نوفمرب 2017 يعطي ابن املرأة العامنية املتزوجة من أجنبي الحق يف التعليم 

العايل وإمكان العالج للوافد وأبنائه يف الخارج511. ولقد أشادت اللجنة العاملية املختصة بالقضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة )سيداو( بهذه الخطوة التي تسهم يف متكني املرأة العامنية،512 ولكن يبقى حق الجنسية ألبناء 

العامنيات بعيد املنال حتى كتابة هذه السطور. 

العالقات الدولية للسلطنة
استطاعت سلطنة عامن تنمية صورة »الوسيط املحايد« فيام يخص سياستها الخارجية مع الكثري من الدول العربية 

واألخرى يف املنطقة، سواء أكان ذلك وقت النزاعات والخالفات أو عند إبرام االتفاقيات وتشكيل االتحادات 

اإلقليمية. وقد أتت مستجدات عام 2017 يف نفس هذا االتجاه، إال أن بعض بوادر التوتر قد برزت عىل املستوى 

املجتمعي يف العالقة مع بعض الدول، وخصوصاً اإلمارات العربية املتحدة. 

.> https://goo.gl/pUfbWi < ،2018 508  »عاطلون عن عمل يتجمعون لالحتجاج في عدة مدن عمانية،« المركز العماني لحقوق اإلنسان، 29 يناير
509  قصر بيت البركة: أحد قصور السلطان قابوس الذي يقع في والية السيب/ مسقط. 

.> https://goo.gl/gfPAqg < ،)510  قانون أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب )عمان: البوابة الرسمية للخدمات الحكومية عماننا
511 وزير التنمية اإلجتماعية: إعفاء من شرط الجنسية للتعليم، واإليفاد للعالج بالخارج ألبناء العمانيات المتزوجات من أجانب،« أثير، 4 نوفمبر 2017، 

.> https://goo.gl/RUDivH <
 .> https://goo.gl/SMcHU4 < ،2017 512  السلطنة تستعرض تقريرها في مجال دعم وتمكين المرأة وإشادة أممية بالجهود،« أثير، 4 نوفمبر
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فعىل جانب واحد، أمضت السلطنة هذا العام يف تبني خطوات تعزز عالقاتها مع الدول العربية، فقامت بالتصديق 

عىل االتفاقية بني حكومة سلطنة عامن وحكومة اململكة األردنية الهاشمية حول اإلعفاء املتبادل من التأشرية 

لحاميل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة513. كام شهدت السنة املاضية زيارة رئيس مجلس إدارة 

غرفة تجارة وصناعة عامن، سعيد بن صالح الكيومي، لسوريا متهيداً ملشاركة وفد من غرفة التجارة يف معرض 

دمشق الدويل التجاري. وكانت الجرائد قد وضحت أن الهدف من تلك الزيارة، وبتواجد القائم باألعامل لدى 

سفارة السلطنة، هو تباحث »أوجه التعاون التجاري وخاصة يف مجال النفط«514. وهذا الزيارات قد تكون نادرة 

بني دول مجلس التعاون، ولكنها ليست مستغربة يف ظل سياسة السلطنة الخارجية التي بقت عىل حياد خالل 

الحرب السورية.

إضافة إىل ذلك، نجد السلطنة متمسكة بهذه الشخصية السياسية أمام ازمة الخليج الواقعة بني السعودية 

واإلمارات والبحرين ومرص من جهة، وقطر من جهة أخرى. ولقد اتضح موقف السلطنة من هذه االزمة الخليجية 

عرب نشاطاتها الدبلوماسية للتوسط يف الخالف، ما تم عرب زيارات وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي ألمري 

الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح، الذي يقود هذه الوساطة. وتكررت زيارة يوسف بن علوي عدة مرات منذ 

.515
اندالع األزمة الخليجية يف 5 يونيو 2017 

وبالتزامن مع األزمة يف الخليج، أبدت ردود فعل عامنية مجتمعية احتجاجها عىل ما تعتربه تحريفاً متارسه 

مؤسسات معينة يف اإلمارات للتاريخ واملوروث العامين من وجهة نظرهم. فلقد قام متحف اللوفر يف أبوظبي بنرش 

خريطة ملنطقة الخليج ضمت محافظة مسندم يف خريطة اإلمارات، عىل اعتبار إنها جزء من دولة اإلمارات وليس 

عامن. أدى ذلك إىل ردة فعل غاضبة واستياء شعبي من قبل الكثري من العامنيني، حيث قام ناشطون عامنيون يف 

مواقع التواصل االجتامعي بتدشني هاشتاق »#مسندم-يف-خارطة- سلطنة-عامن«. ويف حني يأيت ذلك يف سياق توتر 

يف العالقات بني الدولتني بعد كشف السلطنة لخلية التجسس يف عام 2011، إال أن السلطنة مل تعرب عن أي ردة 

فعل رسمية بقدر ما كانت فقط ردود فعل مجتمعية516. 

وأخرياً، فعىل صعيد السياسات الخارجية، قام وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بخطوة نادراً ما أقدم عليها 

قادة عرب وهي زيارة القدس يف منتصف فرباير 2018. ورصح الوزير أثناء الزيارة: »ال ميكن تحقيق االستقرار 

إال بقيام دولة فلسطينية بكامل أركانها«، مضيفاً أنه يشجع العرب يف كل مكان عىل القدوم إىل فلسطني »ألن 

513  »مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة األردنية الهاشمية حول اإلعفاء المتبادل من 
.> https://goo.gl/Fjan4h < ،2017 التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،« مدونة قانون، 10 مايو

.> https://goo.gl/ky3MhZ < ،2017 514  »السلطنة تبحث فرص التعاون التجاري مع سوريا،« الوطن، 9 اغسطس
.> https://goo.gl/wRSA75 < ،2017 515  »أمير الكويت يبحث األزمة الخليجية مع بن علوي،« الجزيرة، 31 يوليو

 .> https://goo.gl/o8FeU7 < ،2016 516  »التاريخ بين وهم اإلمارات وإختفاء اإلعالم العماني،« أثير، 30 يناير
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من رأى ليس كمن سمع«517. وتسببت زيارة وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي إىل فلسطني املحتلة وخاصة 

القدس واملسجد األقىص يف جدل عىل وسائل التواصل االجتامعي. فكان قد أعرب بن علوي بأن زيارته تعترب وقفة 

مع الشعب الفلسطيني ودعا خالل الزيارة إىل »تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة فلسطني والقدس املحتلة« 

خاصة بعد قرار ترمب األخري بنقل السفارة األمريكية إىل القدس518. ولكن اعترب الكثري هذه الزيارة التي حصلت يف 

ظل سيادة االحتالل عىل القدس وجهاً من أوجه التطبيع، إذ ال ميكن لشخص زيارة القدس دون موافقة وتنسيق مع 

دولة االحتالل519.

الخاتمة
يف العام 2017 الذي اشتعلت فيه أزمة الخليج، واصلت السياسة الخارجية لسلطنة عامن الحفاظ عىل صورة 

»الحياد«. وعىل الرغم من بعض الخاصيات التي انفردت بها السلطنة، إال أنها تشابهت مع العديد من دول الخليج 

األخرى يف هيمنة العامل االقتصادي وتبعاته عىل املشهد املحيل، إذ ينذر تزايد أعداد الباحثني عن العمل، واالستمرار 

املتوقع يف تزايد الرسوم والرضائب يف محاولة ملواجهة العجز املايل العام، بأن التحديات يف هذا الصعيد ستستمر 

وتتصاعد. وإذا أضفنا إىل ذلك تنامي القيود عىل املسار الثقايف واالجتامعي والسيايس من تقييد حرية التعبري والنرش 

إىل االعتقاالت السياسية، فإن املشهد العام يبدو مشحوناً وإن كان بدرجات أقل مام شهدته السلطنة يف عام 2011، 

بحيث يظل تفاقم أوجه الخلل املزمنة االقتصادية والسياسية التحديني األكرب اللذين يلقيان بثقلهام عىل مجريات 

األحداث يف السلطنة. 

.> https://goo.gl/EbM9FY < ،2018 517  »في خطوة نادرة..بن علوي يزور األقصى: من سمع ليس كمن رأى،« الميادين، 15 فبراير
.> https://goo.gl/PYDYaT < ،2018 518  »وزير الخارجية الُعماني يزور المسجد األقصى،« عرب 48، 15 فبراير

519  نفس المصدر.
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3. ملفات: هوامش التنمية في دول مجلس التعاون

3.1 مقدمة
ماذا لو أصبح الهامش مركزاً؟ يتناول اإلصدار هذه املقاربة بشكل جدي، حيث تجعل أوراقه »الهامش« مركزاً 

لالهتامم، وذلك إدراكاً من املساهمني للتحديات التي تواجهها فئات الهامش، التي ال ميكن إعطاءها حقها 

من التحليل مبجرد الحديث عن التنمية بشكل عام. ومام ال شك فيه أن »الهامش« يتضمن الكثري من الفئات 

االجتامعية بني طياته يف الخليج، ومن ضمنها فئة عدميي الجنسية »البدون«، وفئة ذوي الدخل املحدود، والفئة 

العمرية الشبابية، إال أننا نركز يف هذا اإلصدار عىل مجموعتني عىل وجه التحديد: املرأة والعاملة الوافدة.

 وعرب الرتكيز عىل هاتني الفئتني، فإن اإلصدار يدفع بعدة أطروحات. أوالً، إن ما يجعل تناول قضايا الهامش أمراً 

مهامً هو كون أوجه الخلل املزمنة أشد وطأة يف املجمل عىل الفئات املهمشة، والتي نادراً ما تكون محط اهتامم 

السياسات العامة، بل غالباً ما تهّمش هذه الفئات بسبب سياسات الدولة نفسها. كام أن القوانني واألدوات 

الترشيعية هي إحدى أهم الوسائل التي قد تضع فئة معينة يف عالقة غري متكافئة مع القوى األخرى. فإن كانت 

بعض حقوق املواطنني العاديني محدودة أو مقيدة، فهي يف كثري من األحيان معدومة متاماً عند تلك الفئات.

وهذا ما يبينه العديد من الكتاب يف هذا اإلصدار. فريصد لنا بعض تلك الحقوق املقيدة خليل بوهزاع يف ورقته 

املتعلقة مبصادقة دول الخليج عىل اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو(، فقد سنت دول 

الخليج مجموعة من القوانني تضع املرأة يف كفة غري متوازنة مع الرجل والدولة من الناحية الترشيعية، وبذلك فإن 

هناك تعارض بني بعض سياسات هذه الدول وبني مبادئ املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة التي التي تنص عليها 

هذه االتفاقية. أما هناء بوحجي، فتقوم يف ورقتها برصد أوضاع العاملة املنزلية يف الخليج والقوانني املتعلقة بتنظيم 

عملها، حيث تبني الورقة أنه بالرغم من التفاوت بني الترشيعات يف الدول الست، إال أنها جميعاً ما زالت تضع 

العاملة املنزلية يف موقع غري متكافئ يعرضها لالستغالل من الناحية القانونية والفعلية. ويف كال الورقتني، يتبني لنا 

كيف الدول تضع نفسها تحت املجهر دوليا نتيجة تعاملها مع هذه الفئات املهمشة. وتتمكن الدولة من تخطي 

االنتقادات عن طريق تحفظات تخرق جوهر االتفاقيات كام بينت ورقة بوهزاع، أو عن طريق سن قوانني خاصة، 

كام هو الحال مع العاملة املنزلية. 

وعن طريق العودة لتاريخ تلك القوانني، ينب لنا عمر الشهايب، أن القوانني التمييزية مل تتطور مبعزل عن الفضاء 
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الدويل أيضا. ففي حال العاملة الوافدة، تزايد االنتقاد املوجه لدول مجلس التعاون دولياً نتيجة استخدام نظام 

الكفالة وحالة التبعية وعدم التكافؤ التي يوجدها بني الكفيل واملكفول وبني الدولة، إال أن الغموض ما زال يلف 

الجذور الحديثة لهذا النظام. لذلك، يتتبع عمر الشهايب تاريخ نشوء نظام الكفالة والقوانني واإلجراءات البريوقراطية 

املرتبطة به. ويجادل يف ورقته أنها ولدت يف حلتها الحديثة خالل حقبة االستعامر الربيطاين يف املنطقة، حيث 

أرادت السلطات الربيطانية إيجاد نظام يسمح بالتحكم بالعاملة الوافدة عرب تفويض املسؤولية القانونية حول 

إقامتها إىل كفيل، مام غرس بذور العالقة غري املتكافئة بني الدولة والكفيل واملكفول.

ثانياً، يبني هذا اإلصدار أنه عىل الرغم من موقعه والعوائق التي تواجهه، فإن الهامش كان دامئاً مصدراً للحراك 

واملطالبات املتواصلة يف املجتمع، ومل يكن غائباً عن الساحة السياسية كام تحاول بعض الروايات املهيمنة أن 

تصوره. إذ أن املنتمني لهذه الفئات ليسوا مجرد ضحايا سلبيني، وهو ما تظهره نورة الدعيجي من خالل رصد تطور 

الحركة النسوية يف السعودية ودورها الفاعل يف دفع الدولة لتبني بعض اإلصالحات يف قضايا املرأة، حتى أصبح 

التأثري املتبادل بني الدولة والحركة النسوية وأثر محاوالت االحتواء والتضييق عىل الحركة هو محور الحدث عام 

2018. ويف حالة البحرين، تقدم منى فضل عباس استعراضاً تاريخياً لدور الحراك النسوي يف الدفع بقانون األحوال 

الشخصية. مثل هذا الطرح يبني أن داللة استخدام تعبري »الهامش« هنا يعود إىل موقع الفئات املعنية من السلطة 

وعالقتها مع رواية تلك األخرية، وليس توصيفاً معيارياً لقدرة هذه الفئات ودورها يف التأثري عىل السلطة، حيث قد 

يكون الهامش مصدراً فعلياً للتغيري واإلصالح.

ثالثاً، يؤكد هذا اإلصدار عىل الرسدية املتداولة بشكل واسع والتي تفيد بأن البنية التعليمية تلعب دوراً محورياً 

يف رسم العالقة بني الدولة واملجتمع والهامش، إال أنه يقارب هذه االطروحة من زوايا جديدة. ففي ورقتها، تركز 

هتون الفايس عىل تبيان تأثري البنية املؤسسية عىل العالقة بني التعليم العايل واملرأة، من خالل رسد تجربتها 

الشخصية يف تدريس مقرر يتناول قضايا املرأة يف جامعة قطر. ويظهر من خالل التجربة جانب من واقع الحرية 

األكادميية يف مؤسسات التعليم، وإخفاق املؤسسة يف حامية هذه املساحة من الحرية خاصة عندما يتعلق األمر 

بحقوق املرأة، األمر الذي يربز التناقض بني دفع الحكومات برسدية متكني املرأة، بينام تضيق املؤسسات العامة عىل 

مناقشة شؤونها. وأخرياً، تركز ورقة نعيمة الراشدي عىل العالقة بني الصورة النمطية للمرأة ومحتوى التعليم، عرب 

تحليل محتوى كتب املواد االجتامعية يف مقررات قطر التعليمية، مبينة الجدلية املتظافرة واملرتابطة بني الصورة 

التي تقدم فيها املرأة يف هذه املناهج، والصورة النمطية العامة للمرأة يف بعض دوائر املجتمع.
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ال يغيب عىل أحد أن قضايا الهامش قد بدأت تستحوذ عىل مساحة متنامية من السجال السيايس يف دول املجلس، 

أكان ذلك عرب الحراك النسوي، أو ضغوط املنظامت الدولية حول أحوال العاملة الوافدة يف املنطقة، أو التحركات 

املتعلقة بقضايا البدون، أو الشباب الذين نزلوا إىل الشوارع يف احتجاجات ضخمة. وقد أصبح من الرضوري 

التعاطي بشكل معمق مع قضايا الهامش ليس فقط لفهمها منفردة، بل لتعميق فهمنا للحالة العامة يف دول 

املجلس أيضاً. فقضايا فئات الهامش هي جزء أسايس من الحالة السياسية العامة يف املنطقة، وإن كانت تحمل 

تجلياتها الخاصة. ولذلك نأمل من خالل هذه األوراق أن نلقي الضوء عىل قضايا الخليج وأوجه خلله املزمنة من 

منظور جديد ينطلق من الهامش، بهدف الوصول إىل فهم أفضل للهامش والحالة العامة معاً. 
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3.2 )السيداو( في دول مجلس التعاون: تمكين للمرأة أم 
استمرار لسياسات التهميش

خليل بوهزاع

مقدمة
شهدت األلفية الثالثة بروزاً واضحاً لقضايا املرأة ومتكينها يف دول الخليج العريب. وبدءاً من العام 2004، الذي 

شهد تعيني وزيرتني يف البحرين وعامن وقطر، أصبح االهتامم الرسمي بتمكني املرأة ظاهراً من خالل جملة من 

السياسيات والربامج التي أطلقتها دول الخليج لتوسيع مساحة مشاركة املرأة يف الحياة العامة.

وتشكل مصادقة دول الخليج عىل اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو(1 إحدى أبرز 

الخطوات التي اتخذتها الدول الخليجية يف إلزام نفسها مببادئ وأحكام االتفاقية، إال أنها يف ذات الوقت ضّمنت 

مصادقتها عىل االتفاقية جملة من التحفظات عىل مواد توصف بأنها من املواد الجوهرية لالتفاقية، بحجة تعارضها 

مع القوانني الوطنية أو مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

ورغم أن الكويت قد سحبت إحدى تحفظاتها بعد اإلقرار بحق املرأة يف االنتخاب والرتشيح ملجلس األمة2، وأعادت 

البحرين صياغة تحفظاتها3، إال أن مستوى وحدة التحفظات بني دول الخليج عىل االتفاقية جاء متطابقاً إىل حد 

بعيد، وال توجد أية مؤرشات حقيقية تُنبئ بسحب تحفظاتها أو التخفيف منها.

تاريخ املصادقةالدولة 

6 أكتوبر 2004دولة اإلمارات العربية املتحدة

18 يونيو 2002مملكة البحرين

7 سبتمرب 2000اململكة العربية السعودية

7 فرباير 2006سلطنة عامن

29 أبريل 2009دولة قطر

2 سبتمرب 1994دولة الكويت
)UN Treaty Collections( املصدر -)1- تواريخ مصادقة الدول الخليجية عىل اتفاقية )السيداو

1  اُقرت االتفاقية من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم )34/180( في 18 ديسمبر 1979، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1980، 
.> https://goo.gl/7Wiurw < ،مجموعة معاهدات األمم المتحدة

2  كانت الكويت قد أبدت تحفظاً على المادة السابعة من االتفاقية المتصلة بحق المرأة في الترشيح االنتخاب للمجالس التشريعية، وتم سحب هذا التحفظ 
.> https://goo.gl/oVZRPj < ،الحقاُ بعد أن أقرت الكويت بحق المرأة في االنتخاب والترشح، أنظر الفقرة )32(، مجموعة معاهدات األمم المتحدة
3  مرسوم بقانون رقم )70( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )5( لسنة 2002 بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة، الجريدة الرسمية عدد رقم 3186، تاريخ النشر 4 ديسمبر 2015.
* يود الكاتب أن يتقدم بالشكر إلى األستاذة فريدة غالم على المالحظات التي ابدتها على المسودة األولى للورقة.
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ويقصد بالتحفظ عىل االتفاقيات إعالن الدولة التي تنوي املصادقة عىل اتفاقيًة ما استبعاد أحكام املواد املتحفظ 

عليها من نطاق رسيانها عىل الدولة املعنية4. وتثري تحفظات الدول عىل االتفاقيات الدولية، ال سيام االتفاقيات 

املعنية بحقوق اإلنسان، إشكاليات عديدة، بعضها قانوين يتمثل يف مدى أحقية الدول يف التحفظ عىل مواد تُعد 

أساسية يف املوضوع الذي تنظمه هذه االتفاقية أو تلك، والبعض اآلخر ميكن وصفه باألخالقي، مبعنى كيف ميكن 

لدولة أن متارس سيادتها يف الدخول يف اتفاقيٍة ما دون أن تحدوها الرغبة يف االلتزام ببنودها؟

تسعى هذه الورقة لإلجابة عىل تساؤل رئييس، هل ميكن اعتبار مصادقة الدول الخليجية عىل )السيداو( تعبرياً 

حقيقياً عن رغبتها يف إزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة يف مجتمعات الخليج، أم أنها مناورة لتحسني السمعة 

الدولية لهذه الدول عىل مستوى حقوق اإلنسان بصورة عامة وحقوق املرأة بصورة خاصة؟

تبدأ الورقة مبدخل عن )السيداو( وطبيعتها القانونية والجدل الذي يدور حولها كوثيقة حقوقية، كام تناقش 

تحفظات دول الخليج عىل االتفاقية وتحليلها يف ضوء املعايري الدولية واإلشكاليات التي تثريها عىل املستوى 

الوطني. وتجدر اإلشارة إىل أن الورقة ال تُناقش تحفظات الدول الخليجية كل عىل حدة، أو مدى التزام جميع 

الدول مبواد االتفاقية، لكنها تناقش التحفظات بصورة شاملة، كون جميع التحفظات متطابقة تقريباً كام أرشنا، كام 

أن اإلشارات إىل دولة خليجية دون األخرى جاء لتلبية متطلبات الورقة من حيث مقاربة مدى االلتزام باالتفاقية 

ولتبيان ما قد يُعد انتهاكاً »صارخ« لالتفاقية من قبل دولة ما، وال يعني ذلك أن باقي الدول أفضل حاالً من الدولة 

التي وردت يف سياق املناقشة. كام أن هذه الورقة ترصد ضعف التنفيذ ملبادئ االتفاقية، وبالتايل فهي ال تُنكر بعض 

التطورات اإليجابية التي تحققت للمرأة يف عدد من الدول الخليجية، ليس مجال هذه الورقة استعراضها.

توطئة: االتفاقيات الدولية ما بين حقوق االنسان والسيادة الوطنية

قبل الرشوع يف منت الورقة، قد يكون من املهم اإلجابة عىل تساؤل متهيدي حول أحقية ما يسمى باملجتمع الدويل 

أو األمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة يف التعليق أو توجيه النقد لنهج دولًة ما فيام يتعلق بحقوق اإلنسان، ومنها 

حقوق املرأة كموضوع رئييس لهذه الورقة. مبعنى آخر، تصف العديد من الدول االنتقادات أو املطالبات لها بوقف 

أو تحسني ظروف حقوق اإلنسان فيها بأنه تدخل يف الشؤون الداخلية للدول أو أنها متس بالسيادة التي ينص 

عليها ميثاق األمم املتحدة5. ولهذا فإن التطرق لهذا املفهوم رضوري بهدف إزالة اللبس لدى من يرى بأن مبدأ 

سيادة الدولة يربر للدول التنصل من التزاماتها الدولية املتصلة بحقوق اإلنسان.

4  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المادة )2( الفقرة )1/د(
5  ميثاق األمم المتحدة، المادة )2( الفقرة )7( 
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 شهد هذا املفهوم تغريات جذرية بعد نشوء القانون الدويل لحقوق اإلنسان وألقى بأثره عىل جوانب عديدة من 

القانون الدويل6. فالفكرة القائلة بأن القانون الدويل ال ينظم إال العالقات بني الدول، وأن األفراد ال حامية لهم 

مبوجب القانون الدويل إال يف إطار االتفاقيات ذات البعد الدبلومايس أو تلك املتصلة بحامية الدولة ملواطنيها 

املقيمني عىل إقليم دولة أخرى، وأن العالقة بني الدولة ومواطنيها تُنظم وفق مبدأ السيادة الوطنية الكاملة، 

أصبحت عىل املحك7. فقد أصبح األفراد جزءاً وموضوعاً لعدد من االتفاقيات الدولية وباألخص اتفاقيات حقوق 

اإلنسان التي كرست حقوقاً عاملية تطلب هذه االتفاقيات احرتامها يف كافة األوقات وبرصف النظر عن مكان وجود 

هذا اإلنسان8. ومن جهة أخرى، وكنتيجة ثانية لنشوء قانون حقوق اإلنسان الدويل، تغري مفهوم »سيادة الدولة« 

يف التعاطي مع الشؤون الداخلية الخاصة مبواطنيها، حيث أصبحت الدول مساءلة من قبل القانون الدويل حينام 

تنتهك املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان9، وأصبحت وكاالت األمم املتحدة، كاملفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

واملقررين الخاصني بالتعذيب وحرية الرأي والتعبري، لها سلطة يف توجيه سهام النقد والتوجيه وفتح لجان التحقيق 

يف قضايا االنتهاكات حتى وإن كانت داخلية. وقد استند مجلس األمن يف أكرث من قرار له10، تحت مفاهيم التدخل 

الدويل اإلنساين ومسؤولية الحامية11، عىل انتهاكات »جسيمة« متصلة بحقوق اإلنسان لتربير التدخل العسكري يف 

بعض الدول. 

إجامالً، ميكن القول بأن حقوق اإلنسان أصبحت عنرصاً رئيسياً يف القانون الدويل، ومبوجبه أصبح من الطبيعي 

أن توجه املنظامت الدولية أو دول أخرى انتقادات، تكون يف بعض الحاالت حادة جداً، لدولًة أخرى متارس فيها 

انتهاكات لحقوق اإلنسان، وبالتايل التعذر بأن ما يحدث يف الدولة هو أحداث داخلية وأن الدولة متارس سيادتها 

يف التعاطي مع تلك األحداث ال يلقى الكثري من التأييد. ومن هنا فإن انتهاك الدول لحقوق املرأة، بوصفها جزءاً 

ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، يأيت يف هذا السياق، أي ال ميكن التعذر بالسيادة الوطنية حينام يتم انتقاد سلوك ما 

يؤثر عىل مبدأ مساواة املرأة يف املجتمع. 

 6  Jennifer Riddle, ‘Making CEDAW Universal: A Critique of CEDAW’s Reservation Regime under Article 28 and the
Effectiveness of the Reporting Process’, 34 Geo. Wash. Int’l L. Rev., 605 )2002-2003(
7  Louis Henkin, ‘Human Rights and State ”Sovereignty”’, 25 Ga. J. Int’l & Comp. L. 31 )1996(. Available at
> http://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/3 <, accessed on 3 Sept. 2017

8  Nigel Dower, An Introduction to Global Citizenship, )Edinburgh University Press 2003(, 54

9  Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, and Sandesh Sivakumaran )eds(, International Human Rights Law, )Oxford 2010( 37

10  راجع على سبيل المثال قرارات مجلس األمن أرقام 1674، 1706 والقرارين رقم 1970 و1973 الخاصين باألوضاع في ليبيا.
11  لمزيد من التفصيل في مبدأ التدخل الدولي اإلنساني ومبدأ حماية المسؤولية، راجع، قالل يسمينة، »شرعنة التدخل الدولي اإلنساني بين السيادة 

كمسؤولية ومسؤولية الحماية«، منشورات المركز الديمقراطي العربي،> http://democraticac.de/?p=51365 <، وأحمد عبدالجليل، »التدخل 
العسكري اإلنساني بين الشرعية القانونية والمشروعية السياسية: كوسوفو أنموذجاً«، رسالة ماجستير جامعة الشرق األوسط 2014،  

.> https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a393063f8b_1.pdf <
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»السيداو«: اإلعالن العالمي لحقوق المرأة

نتيجة لفشل عدد من الصكوك الدولية التي استهدفت تعزيز موقع املرأة يف الحياة العامة ومساواتها بالرجل يف 

مختلف املجاالت12، أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب 1979 )السيداو( كوثيقة شاملة إلزالة كافة 

الحواجز التي تحول دون مامرسة املرأة ألدوارها االجتامعية والسياسية واالقتصادية عىل نحٍو مساٍو للرجل، حتى 

باتت توصف بأنها االتفاقية األكرث شموالً لحقوق املرأة13، وبأنها الصك القانوين الدويل الذي يقتيض باحرتام حقوق 

14ً، وذهب البعض  اإلنسان للمرأة ومراعاتها، فهي عاملية من حيث مجالها، شاملة يف النطاق وطابعها ملزم قانونيا

إىل أبعد من ذلك بوصفها بـ«اإلعالن العاملي لحقوق املرأة«15.

وجاء إقرار )السيداو( بعد جدل طويل ساد يف أوساط الباحثني والناشطات النسويات حول خلو أو إغفال اتفاقيات 

حقوق اإلنسان األساسية ملعالجات رصيحة للقضايا املتصلة باملرأة16. وتنتقد إحدى الباحثات معايري حقوق اإلنسان 

التي سبقت إقرار االتفاقية بأنها جاءت يف سياقات وصياغات »فُصلت بعقلية ذكورية«17.

إن نطاق )السيداو( القانوين عالج العديد من الزوايا التي كان بها أو من خاللها يتم التمييز ضد املرأة يف املجالني 

العام، عىل مستوى عالقة املرأة مع املجتمع أو الدولة، والخاص ويقصد به عىل مستوى األرسة والعائلة18. وقد متت 

صياغة تعريف التمييز ضد املرأة يف االتفاقية بصورة عامة ليشمل »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل أساس 

الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة، عىل أساس تساوي الرجل واملرأة، بحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال 

االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق أو متتعها بها ومامرستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية«19.

12  سبق وأن أصدرت األمم المتحدة اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة )1952(، واتفاقية الجنسية للمرأة المتزوجة )1957(، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد 
األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج )1964(

 13  Marsha A. Freeman, Christine Chinkin and Beate Rudolf )eds(, The UN Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination Against Women: A Commentary, )Oxford, 2012( 2
 14  Rebecca J. Cook, ‘Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women’, 30 Virginia Journal of International Law, 643

 15  Jo Lynn Southard, ‘Protection of Women’s Human Rights under the Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination against Women’, )Winter 1996(, 8 Pace International Law Review, 12

16  للمزيد حول االنتقادات التي وجهت إلى الصكوك الدولية المعنية بحقوق االنسان بشكل عام أو حقوق المرأة بصورة خاصة والتي سبق إصدارها 
التفاقية السيداو، يمكن االطالع على

 Hilary Charlesworth, ‘Not Waving but Drowning: Gender Mainstreaming and Human Rights in the United Nations’,18

 Harvard Human Rights Journal, )2005(, Hilary Charlesworth, ‘Human Rights As Men’s Rights’ in Julie Peters, Andrea
 Wolper, Women’s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives, )Psychology Press, 1995( 106 UNHRC,
‘Women’s Rights are Human Rights’, 2014, 4
17  Charlesworth, Ibid, p 106-110

18  للمزيد من التوضيح حول ماهية المجال العام والمجال الخاص الذي تغطيه االتفاقية، طالع 
Hilaire Barnett, Introduction to Feminist Jurisprudence, )Cavendish Publishing, 1998(, 64-70

19  السيداو، المادة )1(
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وتُلزم االتفاقية الدول األعضاء فيها باتخاذ كافة االجراءات التي من شأنها إزالة األسباب التي تكرس التمييز ضد 

املرأة، برصف النظر عن حالتها الزوجية، عىل مستوى الترشيع واملامرسة واألعراف السائدة يف املجتمع، وأن تنص 

عىل تجريم التمييز عىل أساس الجنس يف دساتريها وترشيعاتها الوطنية20. 

وتضمن الدول األطراف أن متارس املرأة بصورة طبيعية ودون عوائق، أسوة بالرجل، دورها السيايس واالقتصادي 

والثقايف واالجتامعي21. وعىل نفس القدر من املسؤولية عىل الدولة، عليها أن تعمل عىل تعديل الصورة النمطية 

السائدة يف املجتمع عن املرأة واملتمثلة يف تبعيتها للرجل، مبا يف ذلك متتع املرأة بحقوق متساوية مع الرجل يف 

إطار األرسة وتغيري الصورة النمطية عن دور املرأة والرجال يف املجتمع22.

وتنص االتفاقية عىل تدابري من شأنها ضامن حق املرأة يف مامرسة دور فاعل يف الحياة السياسية والحياة العامة وأن 

تتخذ االجراءات التي من شأنها منع أية شكل من أشكال التمييز ضدها يف الحياة فيام تشدد املادة )9( عىل أحقية 

املرأة يف منح جنسيتها ألبنائها، وضامن عدم التمييز بينها وبني الرجل يف ميداين التعليم والعمل23 ويف أن تتلقى

رعاية صحية متساوية مع الرجل24.ومن أكرث املواد إثارة للجدل، كام سرنى الحقاً، تلك املتعلقة مبساواة املرأة يف 

األرسة من حيث الحقوق واملسؤوليات والحرية25.

وكغريها من االتفاقيات ذات الطابع الحقوقي، تلتزم الدول األعضاء يف )السيداو( بتقديم تقارير دورية عن التقدم 

املحرز يف تنفيذ بنودها26 تعرض عىل لجنة متخصصة )لجنة السيداو(27. كام ألحقت االتفاقية بربتوكول اختياري28 

مُيّكن األفراد والجامعات من تقديم شكاوى إىل لجنة )السيداو( ضد أي دولة عضو ال تلتزم ببنود االتفاقية، 

كام تُتيح للجنة التحقيق فيام قد يُعترب انتهاكاً جسيامً لبنود االتفاقية. ومل تصادق أي من دول الخليج عىل هذا 

الربوتوكول. وتصدر لجنة )السيداو( أثناء انعقاد دوراتها توصيات عامة ملزمة للدول األعضاء يف االتفاقية تتناول 

األحكام والتفسريات ملواد االتفاقية29.

20  السيداو، المادة )2( 
21  المادة )3(، المصدر السابق
22  المادة )5( المصدر السابق

23  المادتين )10 و11(، المصدر السابق
24  المادة )12(، المصدر السابق
25  المادة )16(، المصدر السابق
26  المادة )18(، المصدر السابق
27  المادة )17(، المصدر السابق

28  البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999، تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000، 

.>  http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx <
29  رانيا فؤاد جادهللا، »اللجنة المعنية باالتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(: التكوين و االختصاص«، ورقة عمل مقدمة في ندوة 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والشريعة االسالمية، اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر، نوفمبر 2011، صفحة 3. 
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ورغم االحتفاء الذي حظيت به هذه االتفاقية عىل املستوى الدويل، إال أن جدالً متشعب األطراف دار حولها، سواء 

من حيث شموليتها أو من حيث طبيعة الحقوق التي تسعى لتكريسها، ال سيام يف الجوانب املتصلة بشؤون املرأة 

يف محيط األرسة. 

فمن الناحية املوضوعية، يرى بعض الباحثني أن تخصيص صك دويل معني بحقوق املرأة يسهم يف تهميشها، حيث 

تنصب الجهود لتكريس ما هو وارد يف اتفاقية )السيداو( عىل سبيل املثال وتجاهل تكريس الحقوق التي نصت 

عليها املواثيق الدولية املعنية بحقوق األنسان والتي هي أكرث شمولية30. ويرى أولئك بأن املواثيق الدولية لحقوق 

اإلنسان، عىل الرغم من قبولها دولياً، مازالت تعاين من ثغرات، وبالتايل فبدالً من صياغة صكوك جديدة ذات نطاق 

قانوين أضيق، يتوجب العمل عىل ما هو قائم وتعزيزه بآليات تضمن حامية حقوق كافة البرش. 

وأغفلت االتفاقية أيضاً مسألة العنف ضد املرأة بوصفه أحد القضايا الرئيسية التي تعاين منها ولها انعكاسات 

مبارشة عىل وضع املرأة االجتامعي واالقتصادي والسيايس. ورغم تدارك لجنة )السيداو( هذه املسألة بإقرارها 

التوصية رقم )12( يف العام 1989، ودعت الدول لتضمني تقاريرها مبعلومات حول العنف ضد املرأة31، والتوصية رقم 

)19( يف العام 1992 التي أعادت التأكيد عىل ما تضمنته التوصية السابقة إضافة إىل تفسري نطاق املادة األوىل من 

االتفاقية ليشمل العنف ضد املرأة32، إال أن ذلك مل يُبعد سهام النقد لالتفاقية من هذا الجانب33.

وتُنتقد االتفاقية أيضاً بأنها جاءت يف العديد من موادها بنصوص عامة ال تحدد طبيعة االلتزام املفروض عىل الدول 

األطراف يف االتفاقية. ومن قبيل ذلك االكتفاء أثناء تعداد الخطوات التي يجب أن تتوالها الدولة تنفيذاً لبنود 

االتفاقية بـ »اتخاذ التدابري الالزمة« أو »الوسائل املناسبة«، وهو ما يجعل مسألة تقدير ماهية التدابري والوسائل 

املناسبة أو الالزمة خاضعة لتقدير السلطات يف كل دولة وتبعاً لثقافة كل مجتمع، األمر الذي يقلل من »كونية« 

الحقوق التي تعالجها االتفاقية. يُضاف إىل ذلك الضعف الذي يعرتي آلية مراقبة تطبيق االتفاقية والذي يقترص 

عىل التقارير الدورية للدول دون أن يرتتب عىل ذلك تتبع ونقد حقيقي وواضح املعامل ملدى التزام أو عدم التزام 

الدول مبتطلبات االتفاقية34.

 30  Hilary Charlesworth and Christine Chinkin, The boundaries of international law: A feminist analysis, )Juris
Publishing: Manchester 2016(, 218,

.> https://goo.gl/fLPSuq  < ،1989 31  لجنة السيداو، التوصية العامة رقم )12(، الدورة الثامنة
.>  https://goo.gl/LbxRFa <  ،1989 )11( الدورة ،)32  لجنة السيداو، التوصية العامة رقم )19

 33  Charlesworth and Chinkin, Ibid, p220, Neil A. Englehart, ”CEDAW AND GENDER VIOLENCE: AN
 EMPIRICAL ASSESSMENT”, Michigan State Law Review 2014:265, available at
 > https://digitalcommons.law.msu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1078&context=lr <.
 34  Samar El-Masri, ”Challenges Facing CEDAW in the Middle East and North Africa”, The International Journal of
Human Rights )16( 2012, p931.
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ومن حيث طبيعة الحقوق التي تغطيها االتفاقية، ففي الغالب توجه سهام النقد بأنها وضعت لتحمي أو تكرس 

حقوقاً للمرأة استقرت عليها املجتمعات الغربية دون غريها من املجتمعات التي يشكل فيها الدين والعادات 

والتقاليد واألعراف حيزاً مهامً وتلقي بظاللها عىل مكانة املرأة يف املجتمع ويف محيطها األرسي، كام هي يف 

املجتمعات العربية والرشقية واألفريقية عموماً. واألخرية حجة مردود عليها. فليست الدول العربية أو األفريقية 

هي الوحيدة التي تجادل بتعارض مبادئ )السيداو( مع العادات التقاليد والدين، أو مع نظامها القانوين الوطني. 

فالواليات املتحدة األمريكية عىل سبيل املثال مل تصادق عىل هذه االتفاقية استناداً إىل االدعاء بتعارضها مع النظام 

القانوين الوطني وتجاوباً مع الضغط الذي متارسه جامعات الضغط املسيحية35، كام يستخدم الكيان الصهيوين، 

الذي يدعي جزافاً بأنه أكرث األنظمة ليربالية يف املنطقة، الديانة اليهودية كسبب لعدم التزامه مببدأ مساواة املرأة 

بالرجل يف تقلد مناصب القضاء36.

وقد استخدمت العديد من الدول العربية، ومنها الخليجية، مسألة الدين والثقافة واألعراف االجتامعية كسبب 

للتحفظ أو رفض بعض مواد االتفاقية، كام استخدمتها القوى السياسية الدينية سبباً النتقاد الحكومات التي 

صادقت عليها. ويُرجع البعض إىل هذا »الفهم الخاطئ« ملا تسعى لتكريسه االتفاقية إىل السلوك الذي مارسته 

الحكومات الغربية من جهة وحركاتها النسوية من جهة أخرى من اعتبار أن كل ما تضمنته االتفاقية تشكل 

أولوية لجميع النساء يف العامل، األمر الذي أدى إىل تجاهل قضايا ذات أولوية أكرب لدى املرأة يف مجتمعات ما بعد 

»االستعامر«، ما شكل ردة فعل مضادة لها. وبصورة عامة ال ميكن الركون إىل تلك الحجج ألسباب عديدة. أوالً، 

ومن منطق سيادة الدول، فإن أحداً ال يُجرب دولة ما عىل االنضامم التفاقية ما ال تتسق وترشيعاتها أو عاداتها 

الوطنية، وعىل ذلك فإن الدول التي صادقت عىل االتفاقية يُفرتض فيها القبول مبا تضمنه هذا االتفاق والسعي 

لتنفيذ بنوده. ثانياً، صحيح أن أولويات املرأة تختلف باختالف املجتمع، وبالتايل فإن االتفاقية تضع إطاراً عاماً 

مُيّكن التجمعات النسوية يف كل مجتمع من تحديد أولوياته، وبالتايل ما يعد أولوية أو رضورة ملحة للحراك 

النسايئ يف دولة ما، كإلغاء منظومة الوالية أو قيادة السيارة يف السعودية، الذي ال يعد أولوية لدى املرأة البحرينية 

أو الكويتية باملقابل. وللتدليل أكرث عىل هذه املسألة ميكن االستشهاد مبوقف االتحاد النسايئ البحريني، حيث مل 

يُثري االتحاد يف تقرير الظل أثناء املراجعة الدورية الثانية لتقرير الحكومة حول االتفاقية أية مسائل خالفية يف 

املجتمع أو متس قيمة دينية يقوم عليها املجتمع أو ال تتسق مع االجتهادات الحديثة يف الفقه اإلسالمي، بل ركز 

 35  Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights and the Challenge of Religion, University of
Missouri Press, 3 Aug 2017, page 99-100.
36  reservation to CEDAW, UN Women, > https://goo.gl/sgFAh1 <.
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عىل القضايا التي متثل أولوية للمرأة يف املجتمع البحريني كاملساواة االقتصادية والسياسية وإزالة كافة القيود التي 

متنع املرأة من أن متارس دورها الطبيعي يف املجتمع37. أيضاً توجد دول ذات غالبية مسلمة كامليزيا أو تونس 

سحبت الكثري من التحفظات التي تعتربها دول مجلس التعاون »تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية« مام يضعف هذه 

الحجة.38 

تحفظات دول مجلس التعاون على السيداو

رغم التصديقات العالية التي حظيت بها )السيداو( والبالغة 189 دولة من أصل 193 دولة عضو يف األمم 

املتحدة39، إال أنها يف ذات الوقت تعد من أكرث االتفاقيات املشوبة بالتحفظات عىل موادها، ليتجاوز عدد 

 .40ً التحفظات عليها التسعني تحفظاً وإعالنا

ومن ضمن الدول التي عربت عن تحفظاتها عىل عدد من مواد االتفاقية دول الخليج، حيث اشرتكت هذه الدول، 

مع أغلبية الدول العربية واإلسالمية، يف إيراد تحفظاتها عىل املواد 2، 9، 15، 16 و29، إما بحجة تعارضها مع 

أحكام الرشيعة اإلسالمية أو لتعارضها مع الترشيعات الوطنية. ولكن ما هو مضمون املواد التي تحفظت عليها 

الدول الخليجية؟ وما هي مربراتها التخاذ هذا املوقف التحفظي؟

لقد تركزت التحفظات الخليجية عىل ست مواد، خمس منها مواد تشكل أعمدة رئيسية لالتفاقية وهي املواد 2،7، 

9، 15 و16. أما املادة 29 والخاصة بالتحكيم وإمكانية لجوء أطراف االتفاقية إىل محكمة العدل الدولية لحل أي 

خالف بينها حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها، فقد جاءت صياغتها بصورة تدعو الدول للتحفظ عليها، حيث تجيز 

الفقرة الثانية من املادة للدول أثناء تصديقها عىل االتفاقية أن تتحفظ عىل آلية االحتكام ملحكمة العدل الدولية41، 

وبالتايل فهي ال متثل أية إشكالية تتصل واملبادئ الرئيسية التفاقية )السيداو(.

لقد اتفقت دول الخليج، باستثناء الكويت نسبياً، عىل املواد التي أبدت التحفظات عليها. وتعد الكويت أقل الدول 

الخليجية تحفظاً عىل االتفاقية من حيث عدد املواد ومن حيث التشدد يف صياغتها، فيام تعد كل السعودية وعامن 

من أكرث الدول عمومية يف تحفظاتها، حيث اعتربت نفسها غري ملزمة بأي نص يتعارض وأحكام الرشيعة اإلسالمية.

37  تُثير بعض القوى الدينية في البحرين أن االتفاقية تدعو إلى التفسخ االخالقي وتغيير مفهوم الحق من حق إلهي إلى حق إنساني. أنظر في ذلك، السيد 
عباس هاشم، قراءة تحليليّة في موقف الشيخ عيسى قاسم من االنضمام لبعض االتفاقيّات الّدوليّة الحقوقيّة«، موقع المجلس العلمائي، 23 فبراير 2014، 

.> https://www.olamaa.cc/?p=5087  <
38 - ”Declarations, Reservations and Objections to CEDAW”, UN Women > https://goo.gl/Lvth4s <.

39  مجموعة معاهدات األمم المتحدة، مصدر سابق.
40  المصدر السابق.

41  تنص المادة )29( الفقرة )2( على »ألية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه االتفاقية أو تصديقها أو االنضمام إليها، أنها ال تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 
1 من هذه المادة. وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل«.
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المادة الثانية

تُلزم املادة الثانية من االتفاقية الدول األطراف فيها بتعهدات من شأنها »إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف 

دساتريها الوطنية وترشيعاتها«42، وأن تعمل عىل تجريم التمييز أياً كانت صورته وأن تُلغي أية أحكام متثل متييزاً 

ضد املرأة43 و«فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، وضامن الحامية الفعالة للمرأة، 

عن طريق املحاكم ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى يف البلد، من أي عمل متييزي«44، وأن تلتزم الدولة 

مؤسساتها45 وأي شخص أو مؤسسة46 بعدم التمييز ضد املرأة، وأن تتخذ التدابري الترشيعية للتصدي ألية أنظمة 

أو أعراف أو مامرسات تُعد متييزاً ضد املرأة47، وأخرياً »إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل متييزاً ضد 

املرأة«48، كالقوانني التي متنح الرجل الذي يرتكب جرمية قتل زوجته أو اخته فيام يعرف يف بعض الدول بـ«جرائم 

الرشف« عذراً مخففاً فيام ال تستفيد املرأة من ذات العذر، أو إلغاء عقوبة املُغتصب إذا تزوج ضحيته.

 وقد عربت كل من اإلمارات والبحرين وقطر بشكل رصيح تحفظها عىل أحكام املادة وإن اختلفت يف نطاق ذلك 

التحفظ. فاإلمارات وقطر كان تحفظهام جزئياً عىل الفقرة )و( و)أ( عىل التوايل. وعللت اإلمارات تحفظها بكون 

حكم الفقرة )و( مخالفاً »ألحكام املرياث التي أقرتها أحكام الرشيعة اإلسالمية«49، أما قطر فكان سبب تحفظها هو 

أن حكم الفقرة )أ( يتعارض واملادة الدستورية املنظمة لتوارث حكم اإلمارة الذي ال يكون إال بني الذكور50، بينام 

كان تحفظ البحرين عاماً عىل جميع أحكام املادة الواردة يف ستة فقرات، مشريًة إىل أنها ملتزمة بأحكامها »دون 

إخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية«51. ويف الوقت الذي مل تبدي الكويت أي تحفظ عىل هذه املادة، أوردت، وكام 

سبق ذكره، السعودية52 وعامن53 تحفظاً عاماً عىل جميع مواد االتفاقية إذا تعارضت مع أحكام الرشيعة. 

42  السيداو، المادة )2( الفقرة )أ(.
43  المادة )2( الفقرة )ب(، المصدر السابق.
44  المادة )2( الفقرة )ج(، المصدر السابق.
45  المادة )2( الفقرة )د(، المصدر السابق.
46  المادة )2( الفقرة )ه(، المصدر السابق.
47  المادة )2( الفقرة )و(، المصدر السابق.
48  المادة )2( الفقرة )ز(، المصدر السابق.

49  التقرير الدوري األول لإلمارات بموجب المادة )18( من اتفاقية السيداو، رقم الوثيقة )CEDAW/c/ARE/1(، ص 19
50  التقرير الدوري األول لقطر بموجب المادة )18( من اتفاقية السيداو، رقم الوثيقة )CEDAW/C/QAT/1(، الفقرة 118، ص39

51  مرسوم بقانون بتعديل أحكام االنضمام التفاقية السيداو، مصدر سابق )هامش 3(. جدير بالذكر أن تحفظات البحرين على االتفاقية قد تم إعادة صياغتها 
بموجب المرسوم المذكور، إال أنها لم تغير في طبيعة تلك التحفظات. وكانت الصياغة السابقة للتحفظات كما هي واردة في المرسوم بقانون رقم )5( لسنة 
2002 بالموافقة على االنضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو التالي »تتحفظ مملكة البحرين على ما ورد في االتفاقية 

من النصوص اآلتية : المـادة )2( بما يضمن تنفيذها في حدود أحكام الشريعة اإلسالمية .-2 المادة )9( فقرة )2(، المادة )15( فقرة )4( المادة )16( فيما 
يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، المادة )29( فقرة )1(«. 

52  التقرير الدوري األول والثاني للسعودية بموجب المادة )18( من اتفاقية السيداو، رقم الوثيقة )CEDAW/C/SAU/2(، ص 10. 
53  مجموعة األمم المتحدة للمعاهدات، مصدر سابق.
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المادة الخامسة

باستثناء السعودية وعامن اللتني أوردتا تحفظاً عاماً عىل بنود االتفاقية يف حال تعارض أياً من نصوصها مع أحكام 

الرشيعة اإلسالمية، أرفقت قطر تحفظاتها بإعالن أشارت فيه إىل أن تطبيق هذه املادة، السيام فيام يتصل بتغيري 

»األمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة« يجب اال يفهم منه »تشجيع املرأة للتخيل عن دورها كأم 

ومربية مام يؤدي إىل خلخلة كيان األرسة«54. وهذا اإلعالن الذي يشبه يف حد ذاته تحفظاً رصيحاً عىل االتفاقية، 

وإن جاء بصيغة إعالن، يعطي مؤرشاً للمتابع بأن من صاغ تقرير الدولة املقدم للجنة )السيداو( غري مؤمن من 

األصل مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة. إن تغيري الصورة العامة للمرأة يف املجتمع من كونها شخصاً ثانوياً يف كافة 

املجاالت، مبا فيها األرسة حيث الغلبة للرجل وهو القائد وهو املُسري والحامي لكيانها، إىل إنسان كامل األهلية يؤثر 

ويتأثر مبحيطه، هي إحدى األسس التي تقوم عليها االتفاقية، وبالتايل فإن حرص دور تربية األبناء ورعاية األرسة 

عىل كاهل املرأة دون رشاكة من الرجل، تأصيالً من قبل الدولة ملفهوم الرتاتبية يف املجتمع واألرسة، وأن الرجل هو 

يف مرتبة أعىل من املرأة.

المادة التاسعة

تنظم املادة التاسعة من االتفاقية حق املرأة يف مساواتها بالرجل يف اكتساب الجنسية واالحتفاظ بها وتغيريها، 

وأال يؤثر زواجها من أجنبي عىل حقها يف تغيري جنسيتها أو االحتفاظ بها أسوة بالرجل55، فضاًل عن منح جنسيتها 

ألبنائها56.

وبصورة عامة، رفضت جميع دول الخليج االلتزام مبضمون هذه املادة كونها تستند إىل رابطة الدم من ناحية 

األب يف منح الجنسية، واعتربت أن الجنسية شأن داخيل تنظمه الدول مبقتىض حقها السيادي يف تدبري شؤونها 

الداخلية57، وأضافت كل من البحرين وعامن وقطر والسعودية بأن تحفظها ذلك مناطه ضامن عدم ازدواج 

الجنسية58. ورغم تفصيل بعض الدول يف الحاالت التي مُتكن املرأة من منح جنسيتها ألبنائها، يف حالتي عدم ثبوت 

النسب لألب أو إذا كان األب ال يحمل الجنسية، إال أن تحفظها كان واضحاً عىل عدم متكن األم من منح جنسيتها 

ألبنائها إال يف الحاالت سالفة الذكر.

54  تقرير قطر، مصدر سابق، الفقرة 118، ص4.
55  السيداو، المادة )9( الفقرة )2(.

56  المادة )9( الفقرة )2(، المصدر السابق.
57  تقرير االمارات ، تقرير السعودية ص 35، تقرير عمان فقرة 100 ص 21، مصدر سابق.

58  تقرير عمان فقرة 100 ص 21، قطر فقرة 213 ص 62، البحرين الفقرة 164، الفقرة 75، السعودية ص 35، مصادر سابقة
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المادة الخامسة عشر

توجب االتفاقية مساواة املرأة مع الرجل أمام القانون59 ويف األهلية القانونية للقيام بالترصفات القانونية60، وأن 

متنح الدول املرأة حقاً مساوياً للرجل يف حركتها واختيار محل سكنها وإقامتها61. 

ومل تبدي الكويت أي تحفظ عىل أحكام املادة، إال أن البحرين وعامن تحفظتا عىل الفقرة الرابعة منها فقط 

وتحفظت اإلمارات عىل الفقرة الثانية، فيام تحفظت قطر عىل الفقرتني األوىل والرابعة من املادة. وبررت كل من 

البحرين62 وقطر63 أن تحفظهام عىل الفقرة الرابعة سببه أن الرشيعة اإلسالمية واألعراف السائدة يف املجتمع تُلزم 

املرأة املتزوجة باإلقامة يف مسكن الزوجية بينام العزباء فمقرها هو مسكن العائلة، واعتبار أن املرأة التي تهجر 

سكن الزوجية ناشزاً تسقط عنها النفقة، وكذلك رأت قطر يف تعليقها عىل الفقرة األوىل من املادة أنها تتعارض 

وأحكام الرشيعة يف مسائل الشهادة واملرياث64. ورأت اإلمارات أن الفقرة الثانية من املادة »تعارض أحكام الرشيعة 

اإلسالمية فيام يتعلق بالوالية والشهادة وصفة التعاقد الرشعية«65.

المادة السادسة عشر

تعترب املادة السادسة عرش، املعنية باملساواة يف إطار األرسة، من أكرث املواد إثارة للجدل ليس يف أوساط الدول 

اإلسالمية فحسب، بل حتى يف دول كالهند والكيان الصهيوين. وحظيت هذه املادة بالعديد من التحفظات من بينها 

تلك التي قدمتها الدول الخليجية.

وتوجب املادة بأن تلتزم الدول باملساواة بني الرجال والنساء يف الحقوق املتصلة باألرسة كالحق يف عقد الزواج66 

وحرية اختيار الزوج67 وأن تتساوى مسؤولياتهام أثناء إبرام عقد الزواج أو فسخه68 ويف رعاية األطفال69 والوالية 

والقوامة والوصاية عليهم وتبنيهم70، إضافة إىل مساواتهام يف حرية اختيار االسم واملهنة ونوع العمل71 وحيازة 

59  السيداو، المادة )15( الفقرة )1(.
60  المادة )15( الفقرة )2(، المصدر السابق.
61  المادة )15( الفقرة )4(، المصدر السابق.

62  تقرير البحرين، الفقرة 318، ص 151، مصدر سابق.
63  تقرير قطر، الفقرة 409، ص 116، مصدر سابق.

64  المصدر السابق، الفقرة 404، ص 115.
65  تقرير االمارات ص 20، مصدر سابق.

66  السيداو، المادة )16( الفقرة )ا/أ(.
67  المصدر السابق، المادة )16( الفقرة )ا/ب(.
68  المصدر السابق، المادة )16( الفقرة )ا/ج(.
69  المصدر السابق، المادة )16( الفقرة )ا/د(.
70  المصدر السابق، المادة )16( الفقرة )ا/و(.
71  المصدر السابق، المادة )16( الفقرة )ا/ز(.
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املمتلكات واإلرشاف عليها والترصف فيها72. وتُلزم الفقرة الثانية الدول األطراف يف االتفاقية بعدم االعتداد بزواج أو 

خطوبة الطفل، ورضورة أن تُحدد الدولة سن أدىن للزواج مع اتخاذ االجراءات اإللزامية لتسجيل حاالت الزواج73.

وأجمعت دول الخليج رصاحة، عدا السعودية وعامن اللتني تحفظتا ضمنياً، عىل قبولها بأحكام املادة مبا ال يتعارض 

أو يخل بأحكام الرشيعة اإلسالمية. 

 التحفظات بين الخصوصية الوطنية والقانون الدولي
لقد أجملنا يف الفقرات السابقة التحفظات التي سجلتها دول الخليج عىل اتفاقية )السيداو( واألسس التي بنيت 

عليها مواقفهم. إال أن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن يرتبط مبدى قانونية تلك التحفظات، مبعنى إىل أي مدى 

تتسق تلك التحفظات ومبادئ القانون وااللتزامات الدولية؟ وهل ميكن التذرع بالخصوصية الوطنية، ترشيعية 

كانت أم اجتامعية، لتسجيل تحفظات عىل مواد اتفاقية دولية؟

من حيث املبدأ ميكن للدول أن تتخذ، من منطلق السيادة، مواقف معينة تجاه الصكوك الدولية. فلها أن ترفض 

اتفاقاً دولياً ما من خالل عدم املصادقة عليه إذا ما رأت إنه ينتهك ترشيعها الوطني أو األعراف التي استقر عليها 

املجتمع، كام لها أن تتحفظ عىل مبدأ أو أكرث من مبادئ ذلك االتفاق إذا كانت االتفاقية تُجيز التحفظ عىل موادها 

بغية استبعاد تلك األحكام من نطاق تطبيقها أو أن ذلك التحفظ ال ميس مواد تُعد من قبيل أسس االتفاقية 

وأهدافها.

وإن كان التحفظ عىل مواد اتفاقية تنظم مسائل عامة يف إطار القانون الدويل مقبول إىل حد ما، إال أن التحفظات 

عىل اتفاقيات حقوق اإلنسان، ومنها اتفاقية )السيداو(، أثار جدل بني الباحثني والناشطني يف مجال حقوق اإلنسان، 

عىل اعتبار أن القبول بإدخال تحفظات عىل اتفاقيات حقوق اإلنسان »يقوض من فعاليتها«74. 

وقد أثري موضوع التحفظات عىل االتفاقيات الدولية ألول مرة أمام محكمة العدل الدولية يف العام 1951 

بخصوص التحفظات التي أبدتها بعض الدول عىل اتفاقية منع جرمية اإلبادة الجامعية واملعاقبة عليها. وقررت 

املحكمة يف رأيها االستشاري عدم جواز التحفظ عىل املواد التي تشكل غاية وأهداف االتفاقية75. وتم الحقاً تنظيم 

مسألة التحفظات يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات.

وتُجيز املادة )28( من اتفاقية )السيداو( إدخال التحفظ عىل بنودها، التي يتوجب إيداعها إىل األمني العام لألمم 

72  المصدر السابق، المادة )١٦( الفقرة )ا/ح(.
73  المصدر السابق، المادة )١٦( الفقرة )٢(.

74  Riddle, Ibid, p606

75  التحفظات على اتفاقية اإلبادة الجماعية، )رأي استشاري(، محكمة العدل الدولية، https://goo.gl/g8prUa <  1951 <، ص 18.
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املتحدة الذي يقوم بدوره بتعميمها عىل الدول األطراف76، إال أن االتفاقية مل تجّوز التحفظ عىل أية مواد لها طابع 

موضوعي أو أن تكون منافية لغرض االتفاقية. وتأيت أحكام تلك املادة متوافقة وما ذهبت إليه املادة )19( من 

اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات التي أجازت للدول التحفظ عىل مواد أي اتفاقية، رشيطة عدم حظر االتفاقية ملبدأ 

التحفظ، أو إنها أجازت بصورة جزئية إبداء التحفظات77، ويف جميع األحوال يتوجب أال يكون التحفظ »منافياً 

ملوضوع املعاهدة وغرضها«78. 

وملا كان غرض )السيداو( هو إزالة كافة أشكال ومظاهر التمييز ضد املرأة عىل املستوى العام والخاص وعىل 

مستوى الترشيع والعرف، فيمكن القول بأن التحفظات التي أبدتها الدول الخليجية عىل املواد التي سبقت 

مناقشتها غري قانونية كونها تناولت مواد ذات طابع موضوعي متصل بأهداف ومنطلقات االتفاقية. وهذا ما أكدته 

لجنة )السيداو( يف أكرث من مناسبة من خالل تعبريها عن قلقها إزاء تزايد عدد التحفظات التي »ال تتفق مع هدف 

االتفاقية والغرض منها«79، وأن التحفظات عىل املادتني 2 و16 بصورة شاملة أو جزئية »باطلة لكونها غري متسقة 

مع هدف االتفاقية ومقصدها«80.

من جهة أخرى، نجد أن التحفظات الخليجية جاءت عامة وواسعة يف الكثري من الحاالت، ال سيام يف حالة القول 

بأن أحكام هذه املادة أو تلك تتعارض وأحكام الرشيعة اإلسالمية. وتعترب حالتي السعودية وُعامن اللتان تحفظتا 

عىل أي نص يف االتفاقية يتعارض وأحكام الرشيعة اإلسالمية، أكرث التحفظات الخليجية عمومية وشموالً. كام نجد 

ذات العمومية يف تحفظات باقي الدول الخليجية، سواء أكانت شاملة أو جزئية عىل بنود املواد )2، 15 و16(.

ويُثري هذا النوع من التحفظات العديد من اإلشكاليات، أولها ما هو املقصود بأحكام الرشيعة اإلسالمية؟ وما هي 

املدرسة الفقهية التي سيتم االحتكام لها؟ فمن املعروف أن أحكام الرشيعة االسالمية واسعة بوسع تعدد اآلراء 

واملدارس الفقهية يف اإلسالم. ومع افرتاض إجامع جميع الفقهاء املسلمني عىل ما هو حكم رشعي قاطع، تبقى هناك 

مساحة كبرية منها ليست ذات دالالت قطعية وإمنا هي نتاج اجتهاد فكري ملجموعة من الفقهاء يف زمن وظروف 

معينة ال تتسق بالرضورة والظروف التي نعيشها اليوم، وبالتايل ال ميكن تحديد ماهية األحكام الرشعية بصورة 

جامعة مانعة ميكن لجميع املواطنني االحتكام إليها من جهة. ومن جهة أخرى، عدم التمكن من تحديد ماهية 

األحكام الرشعية وكذلك املواد املتحفظ عليها، يجعل من مسألة مراقبة تنفيذ الدولة اللتزاماتها مبواد االتفاقية 

76  السيداو، المادة )28(.
77  اتفاقية فيينا للمعاهدات المادة )19( الفقرة )أ،ب(.

78  المصدر السابق، المادة )19( الفقرة )ج(.
79  لجنة السيداو، التوصية العامة رقم )4(، الدورة السادسة 1987. 

80  لجنة السيداو، التوصية العامة رقم )29( الفقرة 3، 2013.
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صعبة إن مل تكن مستحيلة، وسيتعذر عىل لجنة )السيداو(، ومؤسسات املجتمع املدين املعنية بتقديم تقارير الظل 

معرفة ماهية األحكام الرشعية وأيضاً ماهية املواد التي تتعارض أحكامها وأحكام الرشيعة اإلسالمية والتي عربت 

الدولتان عدم االلتزام بها. 

 أما فيام يتصل بالتحفظ الذي أجمعت عليه دول الخليج بخصوص املادة التاسعة الخاصة مبساواة املرأة يف 

الجنسية، مبا فيها منح أبنائها جنسيتها، والذي رفضت فيه أن يكون للمرأة حقاً مساوياً للرجل يف منح الجنسية 

ألبنائه، خرقاً آخر ليس للامدة السابعة من االتفاقية فحسب، بل إنها تفرض جملة من القيود عىل متتع املرأة 

بحقوق اإلنسان بالدرجة األوىل. فكام سبقت اإلشارة إليه، تعللت كل دول الخليج بأن قوانينها الوطنية تعرتف 

بالجنسية عن طريق رابط الدم من جهة األب فقط، وأن الجنسية مسألة وطنية سيادية تنظمها الترشيعات 

الوطنية. وكانت البحرين أكرث وضوحاً حني اعتربت أن رابط الدم من جهة األب حتى وإن بدا ذلك غري منطقي 

ويتعارض مع جوهر االتفاقية »قرينة عىل التأكد من الشعور واالنتامء القومي والصلة الروحية التي تربط الشخص 

باألمة التي ينتمي إليها آباؤه«81.

زواج المواطنة من غير مواطن

إن مسألة زواج الرجل أو املرأة الخليجية من أجنبي يف الدول الخليجية، باستثناء البحرين وبصورة نسبية يف 

الكويت، تشوبها العديد من القيود عىل الجنسني. ويُرِجع البعض هذا التشدد يف الزواج للـ »التعصب والعقلية 

القبلية« وللعرف االجتامعي الذي يتجاهل دور املرأة يف تكوين الهوية الوطنية82، فيام يرجع آخرون ذلك لطبيعة 

الدولة الحديثة يف الخليج والعامل العريب، والتي تبنت القوانني النابليونية التي تعطي األفضلية للذكر يف مسائل 

الجنسية،83 وهو ما يفرس القيود األكرث تشدداً املفروضة عىل املرأة. ويُعد عدم متكن املرأة من منح أبنائها جنسيتها 

أحد أوجه ذلك التشدد.

وباستثناء الكويت التي منحت وزير الداخلية صالحية تقدير منح الجنسية، ال تتمكن املرأة الخليجية من منح 

أبنائها جنسيتها حتى لو تم تطليقها84. وفيام تُجيز كافة قوانني دول املجلس، باستثناء قطر وحتى الكويت، أن 

تُكتسب الجنسية عن طريق األم يف حالة عدم ثبوت نسب األبناء ألبيهم أو مل تُعرف ألبيهم جنسية، أجاز املرشع 

81  تقرير البحرين الفقرة 163، ص 75، مصدر سابق
82  العنود الشارخ، »وضع المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي«، مركز دراسات وأبحاث المرأة، ص 18

83  إسراء المفتاح، »المرأة في ظل سياسات التنمية: حالة قطر«، الخليج الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد خمس سنوات من االنتفاضات العربية،  
> https://goo.gl/NpSJzt  <، وقت الدخول 3 سبتمبر 2017.

84  تشير المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتي إلى جواز »منح الجنسية الكويتية للمولود من أم كويتية إذا كان أبوه األجنبي مطلقا أمه طالقا بائناً أو 
توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد« انظر تقرير الكويت، 

مصدر سابق.
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السعودي85 والعامين86 واإلمارايت87 منح أبناء املواطنة الجنسية ولكن برشوط. كام منحهم املرشع القطري أولوية 

يف التجنيس88. ونرشت صحف سعودية أخبار غري مؤكدة عن إلزام املرأة السعودية التي تنوي الزواج من أجنبي 

بالتوقيع عىل إقرار خطي بأن »املوافقة عىل زواجها من غري السعودي ال تعني أحقيته أو أحقية أوالدها منه يف 

الحصول عىل الجنسية«89.

ورغم حمالت الضغط التي تطلقها الحركات النسوية يف املنطقة بني الحني واآلخر لتمكني أبنائهن من الحصول عىل 

جنسيتهن، إال أن تأثريها يبدو ضعيفاً وال تتعدى نتائجها صدور بعض القرارات التي تساوي أبنائهن يف املعاملة مع 

بقية املواطنني دون منحهم حق الجنسية.

إن حرمان املرأة من حقها يف منح أبنائها الجنسية ال يجعل منها مواطناً كامل األهلية ومتساوياً مع نظريها الرجل 

يف كافة حقوق وواجبات املواطنة. ويُقيد ذلك الحرمان حقوقاً أخرى نصت عليها مواثيق حقوق اإلنسان الدولية، 

مبا فيها )السيداو(، والدساتري الوطنية90. فمثاًل حق املرأة يف اختيارها الحر لرشيكها يف الحياة مقيد يف هذه 

الحالة91، فنتيجًة للتبعات القانونية واملادية التي ستتحملها املرأة تجاه أبنائها املقيمني معها يف بلدها92، كون 

القانون يعامل أبنائها معاملة األجانب، فسيكون من الطبيعي أن يؤثر ذلك عىل حريتها يف اختيار رشيكها يف حالة 

كونه أجنبي وتالفياً ألية إشكاليات يتعرض لها أبنائها بسبب وضعهم القانوين. إضافة إىل ذلك، قد يجعل املرأة 

تحت ضغط مادي يُجربها عىل العيش يف موطن زوجها ليس لعدم رغبتها العيش يف وطنها ولكن نظراً ملا ستتحمله 

األرسة من تبعات مادية. وهذه الحالة ال يعاين منها الرجل حينام يتزوج من أجنبية، إذ جميع أبنائه ومبجرد 

والدتهم يستحقون جنسية أبيهم، كام أن لزوجة املواطن الخليجي الحق يف اكتساب الجنسية. ولذلك فإن عدم 

املساواة بني الرجل واملرأة يف هذه الحالة ال تنرصف إىل حق منح الجنسية فقط، بل متتد إىل وضع الرجل املواطن 

املتزوج من أجنبية يف موقف قانوين ومادي أفضل من املرأة الخليجية املتزوجة من أجنبي. وميكننا القول إن  

مضمون هذه القوانني، وما قد تسببه من تشتت أرسي، يتعارض مع مقاصد الرشيعة أكرث من مواد يف )السيداو( 

تم التحفظ عليها.

85  المادة )8( من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر بالقرار رقم )4( عن مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/1374 هـ .
86  راجع المادة )8(، المصدر السابق، والمادة )18( من قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )38/2014(.

87  التقرير الثاني والثالث لإلمارات التفاقية السيداو، رقم الوثيقة )CEDAW/C/ARE/2-3(، الفقرة )39(، ص 22.
88  المادة )2( قانون رقم )38( لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية.

89  »إقرار ضوابط زواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين الجديدة«، صحيفة الجزيرة، 13 أكتوبر 2016،  
.>  http://www.al-jazirah.com/2016/20161013/ln50.htm <

90  الشارخ، مصدر سابق، ص19.
91  السيداو، المادة ١٦ الفقرة )ب(.

92  تعامل بعض الدول الخليجية أبناء المواطنة من أجنبي معاملة المواطنين في بعض الخدمات كالتعليم والصحة وشغل بعض الوظائف، وتتفاوت تلك 
الخدمات في كونهم قُصر أو راشدين.
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أما ما ذهبت إليه جميع الدول الخليجية من أن اكتساب الجنسية عن طريق رابطة الدم من جهة األب وسيلة 

ملنع ازدواج الجنسية فهي حجة مردود عليها من جانبني. األول يكمن يف إجازة بعض الترشيعات الخليجية الزدواج 

الجنسية، وإن كانت تستلزم موافقة مسبقة من الجهات الرسمية. أما الجانب الثاين فهو إمكانية تحقق ازدواج 

جنسية أبناء املواطن الخليجي املتزوج من أجنبية حينام تكون قوانني دولة الزوجة متنحها الحق يف أن تنقل 

جنسيتها ألبنائها. أما املبدأ الدستوري األكرث خرقاً من قبل التحفظات عىل موضوع الجنسية، هو اإلخالل مببدأ 

املواطنة املتساوية التي تنص عليها جميع الدساتري الخليجية والتي تؤكد بأن املواطنني متساوون أمام القانون وال 

يجوز التمييز بينهم عىل أي أساس، ومن صور ذلك التمييز عىل أساس الجنس.

االلتزامات األخرى التفاقيات السيداو 

العنف األسري كمثال: اإلمارات والبحرين

تبني لنا يف الفقرات السابقة أن التحفظات التي عربت عنها دول الخليج تجاه بعض مواد اتفاقية )السيداو( إما غري 

قانونية يف نظر القانون الدويل أو تفتقر إىل منطق التربير، كونها ال تعرب إال عن عقلية متييزيه ضد املرأة ما زالت 

مستقرة يف السلوك الرسمي كام عىل املستوى الشعبي. 

ويبقى سؤال أخري، سواء أكانت تحفظات دول الخليج عىل االتفاقية قانونية أم ال: هل الدول الخليجية ملتزمة 

بالبنود األخرى التي مل تتحفظ عليها؟ االجابة عىل هذا السؤال بحاجة إىل بحث منفصل يتناول كافة الترشيعات 

مجالها ليس يف هذه الورقة. إال أننا سنحاول يف هذا القسم من الورقة تسليط الضوء عىل عدد من املوضوعات التي 

تدخل يف صلب االتفاقية وتعاطي الدول الخليجية معها.

تفرتض اتفاقية )السيداو( من الدول األطراف فيها أن تُجسد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة عىل مستوى ترشيعاتها 

الوطنية وعىل مستوى اإلجراءات، إضافة إىل تغيري الصورة النمطية للمرأة يف املجتمع. ويتطلب هذا األمر أن 

تُضمن الدولة ترشيعاتها السابقة عىل مصادقتها لالتفاقية وكذلك الالحقة نصوصاً من شأنها تكريس تلك املساواة. 

إن تعديل الترشيعات مبا يتوافق واالتفاقية موضوع النقاش قضية تفرتضها أيضاً اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات 

التي تنص وبصورة واضحة عىل أن مصادقة دولة ما عىل االتفاقية هو تعبري رصيح منها عىل التزامها مبا تنص 

عليه موادها، وأن يتم تنفيذ تلك االلتزامات مببدأ حسن النية ومن منطق العقد رشيعة املتعاقدين. وتضيف ذات 

االتفاقية عىل عدم جواز االعتذار بالقانون الوطني حينام تفشل الدولة يف تنفيذ التزاماتها93.

93  اتفاقية فيينا، المادتين 26 و27.
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وباستقراء بعض الترشيعات الخليجية، السابقة عىل املصادقة والالحقة لها، نجد أنها تحمل بني طياتها صوراً 

فاضحة للتمييز ضد املرأة، وكثري من تلك الصور ال يستند إىل الحجة التي سبقت اإلشارة لها وهي أحكام الرشيعة 

اإلسالمية، بل هي مؤرش عىل املامرسات الذكورية يف املجتمع التي مازالت تحكم سن الترشيعات.

 عىل سبيل املثال يف اإلمارات، صدر يف العام 2015 قانون اتحادي بشأن التمييز والكراهية94. ومن اسم الترشيع 

يُفرتض أنه ُمكرس لحامية كافة الفئات املهمشة أو الضعيفة يف املجتمع ومتكينها، إضافة إىل األهداف األخرى التي 

تضمنها الترشيع كمحاربة ازدراء األديان أو إثارة النزعات الطائفية. وكان باإلمكان استثامر هذا القانون يف تعزيز وضع 

املرأة يف اإلمارات بحيث يشكل الترشيع ضامناً لتجريم كافة أشكال التمييز ضد املرأة عرب تضمينه نصوصاً تُعرف 

أشكال التمييز ضد املرأة يف املجالني العام والخاص، وأن تضع لها معالجات عىل املستوى الترشيعي واإلجرايئ. إال أن 

القانون خال من أية إشارات للتمييز ضد املرأة، بل إنه استثنى التمييز عىل أساس الجنس حينام تصدت املادة األوىل 

منه لتعريف التمييز. واقترصت مكافحة التمييز والكراهية يف القانون عىل »كل تفرقة أو تقييد أو اســتثناء أو تفضيــل 

بــني األفراد أو الجامعــات علــى أســاس الدين أو العقيــدة أو املذهب أو امللة أو الطائفــة أو العــرق أو اللون أو 

األصل االثني«95 وأخرج التمييز عىل أساس الجنس من سياق التعريف، وبالتايل فإن هذا السلوك يعد صورة من صور 

عدم االلتزام بنصوص االتفاقية. فكام سبقت اإلشارة إليه، إن نطاق تطبيقها يرسي عىل القوانني السابقة عىل املصادقة 

والالحقة عليها، وعدم النص عىل التمييز ضد املرأة يف قانون جديد يعد خرقاً لاللتزامات الدولية مبوجب االتفاقية.

باملقابل نجد أن قانون العقوبات اإلمارايت يف املادة )53( منه يرشعن »تأديب الزوج لزوجته... يف حدود ما هو مقرر 

رشعاً وقانوناً«96. ويرتك هذا النص للرجل، من حيث املبدأ، الحرية يف تقدير حدود »تأديب« زوجته. وتأيت هذه املادة 

متسقة وحكم املادة )19( من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت، الذي يجعل الرجل يف موقع أعىل من املرأة يف األرسة97.

 إن العنف ضد املرأة هو أحد أوجه التمييز ضدها خصوصاً يف املجال األرسي. وتُشري تقديرات لنيابة األرسة 

واألحداث يف إمارة ديب أن »70% من قضايا الخالفات األرسية تتعلق باالعتداء بالرضب والتهديد والشتم وأن 90 % 

منها تتعلق باعتداء الزوج عىل زوجته ألسباب عدة تتمثل باختالف وجهات النظر وطريقة تربية األبناء والنزاع 

حول من يدير دفة القيادة يف املنزل«98، ناهيك عن قضايا العنف األرسي التي ال تصل إىل املحاكم ألسباب تتصل 

94  »مرسوم بقانون اتحادي رقم )2( لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية،« الجريدة الرسمية العدد )582(، يوليو 2015، يمكن االطالع على نص 
.> https://goo.gl/DCW8Je <  القانون على الرابط التالي

95  المادة )1( من القانون، المصدر السابق.
96  قانون اتحادي رقم )3( لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، المادة )53( الفقرة )1(

97  تنص المادة الثانية من قانون األحوال الشخصية اإلماراتي على »الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجيين باآلخر شرعا، غايته اإلحصان وإنشاء 
أسرة مستقرة ))برعاية الزوج((...« التشديد من الكاتب.

.> https://goo.gl/wPVw1z <  ،2016 98  رامي عايش، »عقوبات العنف األسري تحتاج إلى تشديد«، جريدة البيان، 29 مارس



122

3

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

بعقلية البعض يف املجتمع الذي ال يزال يرى بأن ذلك من قبيل أرسار البيت التي ال يجوز خروجها منه99.

من جهتها، تداركت البحرين الخلل يف القانون اإلمارايت حينام نصت عىل تجريم أشكال متعددة من العنف األرسي 

يف قانون حامية األرسة من العنف األرسي100. كام عمل املجلس األعىل للمرأة عىل إصدار اسرتاتيجية وطنية لحامية 

املرأة من العنف األرسي ذات مضامني تعترب متقدمة نسبياً، إال أنه يعوزها التطبيق الفعيل عىل أرض الواقع ونرش 

إحصاءات وتقارير حول التقدم املحرز يف تنفيذها.

ويُلزم قانون حامية األرسة من العنف األرسي وزارة الرتبية بتطوير املناهج الدراسية لتعزيز ثقافة نبذ العنف 

األرسي101. إال أنه يف التطبيق العميل، نجد أن الدولة، مل تُعري مسألة العنف األرسي أي اهتامم يف املناهج التعليمية، 

بل يعزز بها العنف األرسي بصور متعددة ويكرس الصورة النمطية للمرأة يف املجتمع رغم التزام الدولة مبوجب 

اتفاق )السيداو( أن تعمل عىل تغيري الصورة النمطية التي يرى املجتمع بها املرأة. ومن بعض األمثلة عىل ذلك، ما 

ورد يف الصفحة )58( من مقرر الرتبية اإلسالمية )دين 201( من اعتبار املرأة ذات »خلق أعوج طبيعي« ال ميكن 

إصالحه، وبالتايل يجوز »تأديبها وإرشادها للصواب«، ومن طرق ذلك »التأديب« الرضب102.

قانون آخر مل تعمل الدولة عىل إصالح الخلل الترشيعي فيه، رغم مطالبات االتحاد النسايئ املتكررة، هو قانون 

العقوبات الذي يُسقط عقوبة من يغتصب امرأة إذا »عقد زواج صحيح« مع الضحية103. ويرى االتحاد النسايئ أن 

هذه املادة تُهدر حق املرأة يف معاقبة املجرم ومُتكن الجاين من اإلفالت من العقاب إذ ميكنه الحقاً أن يُطلق »زوجته« 

الضحية104. وقد تلجأ بعض األرس إىل وضع اشرتاطات ُمكلفة عىل »الجاين« أثناء إمتامه عقد الزواج، كوضع مؤخر عاٍل 

يف اعتقاد منهم بأن هذا النوع من الرشوط سيطيل من أمد الحياة الزوجية، إال أن هذا الرشط قد تكون له آثار عكسية 

عىل املرأة وسيجعلها تحت سلطة الرجل الذي لن يطلقها إال بعد أن تتنازل عن ذلك املؤخر.

المساواة والتمكين االقتصادي

جانب آخر مام يعد متييزاً ضد املرأة هو متكني املرأة عىل املستوى االقتصادي ومتكينها يف سوق العمل وتبوؤها 

للمناصب العليا يف الدول الخليجية، وذلك يف مخالفة ملا تفرضه اتفاقية )السيداو( مبوجب املادة العارشة منها. وإن 

كانت هذه اإلشكالية ليست مقترصة عىل دول الخليج فحسب، إال أنها أكرث وضوحاً. وتكاد تُجمع دول الخليج عىل 

99  عالء فرغلي، »24% زيادة في عدد قضايا العنف األسري في أبوظبي خالل 2013«، اإلمارات اليوم، 31 مارس 2014، 
.> https://goo.gl/zh1C5u < 

100  مرسوم بقانون رقم )17( لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف األسري، الجريدة الرسمية عدد )3222( المؤرخ في 13 أغسطس 2015 
101  المادة )11(، المصدر السابق.

102  مقرر دين )201( صفحة https://goo.gl/SEqw9u <  ،66 <، وقت الدخول 3 سبتمبر 2017.
103  مرسوم بقانون رقم ) 15 ( لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، المادة )353(.

.> https://goo.gl/fpeVBS <  ،6 104  »تقرير الظل حول اتفاقية السيداو )2014(،« االتحاد النسائي البحريني، صفحة
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تعيني وزيرتني فقط يف التشكيالت الحكومية105. فمن أصل 31 وزير ووزير دولة يف حكومة اإلمارات نجد أن نصيب 

املرأة ال يتجاوز وزيرتني و7 وزيرات دولة مقابل 15 وزير وسبعة وزراء دولة، ووزيرتني يف كل من عامن والكويت من 

أصل 30 و16 وزيراً يشكلون مجلس الوزراء يف الدولتني عىل التوايل. أما البحرين فقد تراجع نصيب املرأة يف مجلس 

الوزراء إىل وزيرة واحدة، وكذلك يف قطر بواقع وزيرة واحدة، فيام تخلو الحكومة السعودية من أي امرأة. وال يختلف 

الحال يف جميع الدول بالنسبة للوظائف العليا األخرى يف القطاع الحكومي كوكالء الوزارات أو الوكالء املساعدون.

وعىل مستوى القوى العاملة، ترتكز البطالة يف جميع دول الخليج بني النساء، رغم أن أغلب ترشيعات العمل 

الخليجية تُقر باملساواة يف التشغيل ومتنع التمييز يف التوظيف واألجر بني الجنسني. وال تتعدى نسبة مشاركة املرأة 

يف سوق العمل دول الخليج الـ)12%( كام هي يف البحرين وأقلها يف اإلمارات بـ)%2(106.

 وتُعد النساء، ال سيام العاطالت عن العمل مؤهالت من الناحية التعليمية ويف كثري من الحاالت عىل املستوى املهني. 

ويعود تزايد نسبة العاطالت، إضافة إىل عدم تناسب مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتي يتشارك فيها 

الذكور واإلناث إىل عدة أمور منها، الثقافة املجتمعية التي ال تقبل بتوظيف أو اشتغال املرأة إال يف قطاعات محددة 

كالتعليم والتمريض، وكذلك إىل العقلية السائدة التي تقول بأن األولوية للتوظيف تكون للذكور، كونهم هم الذين 

يتحملون أعباء اإلنفاق عىل األرسة وأن مرصوفاتهم أكرث من املرأة. وتُعد الحجة األخرية أكرث ضعفاً من مناقشتها حيث 

أصبحت املرأة اليوم رشيكاً فاعالً وأساسياً يف اإلنفاق عىل األرسة وتحمل تبعات املعيشة االقتصادية حالها حال الرجل107.

التمكين السياسي وضعف دور المجتمع المدني

تعيش غالب دول الخليج، باستثناء نسبي يف الكويت، يف حالة سياسية ال تتسم بالدميقراطية. فباستثناء البحرين، 

ال ميكن للمواطنني رجاالً أو نساًء تشكيل أحزاب أو تجمعات ذات أهداف سياسية يف أي من دول الخليج. كام 

أن السلطات الترشيعية واملعنية مبحاسبة الحكومة ومراقبة أعاملها والقيام بأعامل الترشيع أضعف من وصفها 

بربملانات حقيقية لها كافة الصالحيات واإلمكانات التي تؤهلها لخلق سلطة ترشيعية قوية. يضاف إىل ذلك القيود 

املختلفة التي تفرضها الترشيعات عىل تأسيس وإدارة مؤسسات املجتمع املدين108. 

وتُعد حصة املرأة، خصوصاً يف املجالس الترشيعية املنتخبة، يف دول املنطقة ضعيفة مقارنة حتى مع دول عربية 

105  استناداً على التشكيالت الوزارية القائمة في أبريل 2018.
.> https://goo.gl/DWa3Tc < ،106  »البطالة النسائية في الخليج الى أين؟!« منتدى المرأة الخليجية

107  للمزيد من العرض عن واقع المرأة االقتصادي في دول الخليج، يمكن الرجوع إلى ورقتي كل من إسراء المفتاح ودالل موسى في الخليج الثابت 
والمتحول 2016، مصدر سابق.

108  أنظر الثابت والمتحول 2014: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2014(، فصل 
»حرية التجمع في الخليج... وفقاً لما ينظّمه القانون« 

.> https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1719 <
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أخرى كمرص ودول املغرب العريب، فيام ترتفع النسبة يف الدول التي تعتمد التعيني املبارش كون مجالسها الترشيعية 

ال تُنتخب بصورة مبارشة من الشعب كاإلمارات. وقد شهدت السنوات األخرية من العقد الثاين من هذا القرن 

تطوراً ملحوظاً يف السعودية من حيث تعيني بعض النساء يف مجلس الشورى.

ودون الخوض يف تفاصيل أكرث حول الحالة السياسية التي تعيشها دول املنطقة، فهي معروفة للجميع وسبق وأن تناولتها 

اإلصدارات السابقة من هذا التقرير109، إال أن ما يهم يف هذه الورقة هو التعرف عىل األطر املؤسساتية التي تؤثر يف 

السياسات الخاصة بتمكني املرأة يف الدول الخليجية، وقدرة تلك املؤسسات عىل إحداث تغيري نوعي عىل أرض الواقع.

تتواجد يف جميع دول الخليج مؤسسات رسمية معنية بأوضاع املرأة، باستثناء املجلس األعىل لألرسة يف قطر الذي 

تم حله يف عام 2014 بعد أول مراجعة للدولة أمام لجنة )السيداو( وتحويل اختصاصاته إلدارة يف وزارة العمل 

والشؤون االجتامعية110. وعىل اختالف مسميات تلك املؤسسات )مجلس أعىل أو لجنة حكومية أو اتحاد(، فإن 

عمل تلك املؤسسات ال يختلف عن التوجهات الرسمية. فعىل سبيل املثال يلعب املجلس األعىل للمرأة يف البحرين 

دور ممثل الحكومة أثناء مناقشة تقارير الدولة أمام لجنة )السيداو(، فيام ال دور لالتحاد النسايئ اإلمارايت أو 

جمعية املرأة العامنية يف تقديم تقارير ظل عىل تقارير الحكومة حول االتفاقية.

وتُشكل مؤسسات املجتمع املدين عنرصاً هاماً يف مجال توعية وتثقيف املجتمع بأهمية تعزيز حقوق املرأة، كام إنها 

متارس دوراً رقابياً عىل أداء الحكومة ومؤسساتها الرسمية يف كيفية حامية حقوق املرأة عىل املجالني العام والخاص وما 

هي الخطوات التي تقوم بها يف سبيل تنفيذ االتفاقية. ولذلك فإن نطاق حرية التجمع وحرية التنظيم ترتبط ارتباطاً جذرياً 

بقدرة تلك املؤسسات عىل التأثري والفعل عىل أرض الواقع. فال ميكن أن تكون املؤسسات األهلية أو منظامت املجتمع 

املدين فاعلة ومؤثرة يف إطار نظام سيايس ال يتمتع بالدميقراطية، بل هي أحد أهم مكونات املجتمع الدميقراطي111.

وترى لجنة )السيداو( بأن ملنظامت املجتمع املدين دوراً جوهرياً يف الرتويج لالتفاقية وتنفيذها، سواء من خالل 

إسهاماتها يف أنشطة اللجنة أو من خالل ما تقوم به من رصد ملدى التزام الدولة الطرف ببنود االتفاقية وتطبيقها 

عىل الصعيد الوطني من خالل ما تقدمه من تقارير ظل أثناء املناقشات الدورية لتقارير الدول112.

وتسهم املنظامت املدنية الوطنية يف توضيح وكشف أشكال التمييز ضد املرأة وكذلك عدم التزام هذه الدولة أو 

تلك ببنود االتفاقية كونها تعمل عىل أرض الواقع ويف تواصل مستمر مع البيئات املحلية، األمر الذي مُيكنها من 

أن تكون أكرث قدرة عىل فهم طبيعة اإلشكاليات التي تعرتي تنفيذ بنود االتفاقية ومدى إميان الدولة بالتزاماتها 

109  أنظر على سبيل المثال القسم األول من الخليج 2013: الثابت والمتحول و الخليج الثابت والمتحول 2014.
110  »حل »األعلى لألسرة«،« جريدة العرب القطرية، 26 فبراير 2014.

.> https://goo.gl/KjDUfi < ،8 111  »دور منظمات المجتمع المدني في التنمية االجتماعية«، منظمة هاريكار غير الحكومية، مارس 2007، ص
112  أنظر بيان السيداو حول عالقتها مع مؤسسات المجتمع المدني، الدورة 45، الفقرات )1-3(، 

.> http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/Statements/NGO.pdf <
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الدولية. كام أنها معنية بتوعية املجتمع مببادئ االتفاقية والتوصيات التي تصدرها اللجنة تجاه الدول وأن تستفيد 

من املالحظات التي تبديها اللجنة تجاه الدول وكيفية معالجتها للثغرات التي تعرتي تنفيذ االتفاقية113.

وتلعب مؤسسات املجتمع املدين، السيام االتحادات أو الجمعيات النسائية يف كل من البحرين والكويت، دوراً 

ملحوظاً للتوعية بحقوق املرأة ومن ضمنها اتفاقية )السيداو(، وتسعى لتغيري بعض الصور النمطية املرتسخة عند 

البعض يف املجتمع عن طبيعة دور املرأة يف املجتمع. وتدشن بني الحني واآلخر حمالت توعوية وندوات وورش 

عمل تركز عىل العوائق التي تعرتض مامرسة املرأة لدورها الطبيعي، إضافة إىل نقد سياسات الدولة وتشكيل 

حمالت ضغط تجاه عدد من امللفات التي تشكل أولوية ألجندة املرأة الحقوقية.

جانب آخر من الحراك املجتمعي، هو تقارير الظل التي تقوم بإعدادها تلك املنظامت. وبالرجوع إىل وثائق الدورات التي 

نوقشت فيها تقارير الدول الخليجية أمام لجنة )السيداو( نجد بأنها خلت من أي تقارير ظل ملؤسسات مجتمع وطنية، 

باستثناء الكويت114 والبحرين115، وتقرير وحيد ملجموعة نسائية مجهولة يف السعودية تطلق عىل نفسها »سعوديات من 

أجل اإلصالح«116 وذات اليشء يف قطر يف تقرير موقع من »مجموعة من املواطنني املستقلني املهتمني«117. وتتمتع تقارير 

مؤسسات املجتمع املدين يف البحرين بنوع من الحرفية يف إعداد التقارير، إال أنها مازالت بحاجة إىل املزيد من التطوير، بحيث 

يتم مناقشة التزام الدول باالتفاقية يف سياق القانون الدويل والتزامات الدولة األخرى مبوجب اتفاقيات حقوقية أخرى، وعدم 

اقتصارها عىل رصد التقدم املحرز أو التلكؤ يف تنفيذ االتفاقية، لتصل إىل درجة من تقديم املقرتحات متامسكة وجوهرية.

 

الخالصة

شهدت أوضاع املرأة يف دول مجلس التعاون خالل بدايات القرن الواحد والعرشين تحوالت ملحوظة عىل أكرث من مستوى. 

وأصبحت صورة املرأة يف الحياة العامة أكرث حضوراً حتى يف أكرث الدول محافظة، كاملتغريات التي تشهدها الساحة السعودية. 

وتركزت مشاريع وبرامج متكني املرأة الخليجية يف سوق العمل وبعض مجاالت الحياة العامة، إال أن حيّزها يف املحيط السيايس 

ومؤسسات املجتمع املدين ما زال يعاين العديد من املعوقات، أكرثها حدة طبيعة النظم غري الدميقراطية يف املنطقة.

ورغم مصادقة جميع دول املجلس عىل اتفاقية )السيداو( كالتزام طوعي من قبلها إلزالة التمييز املؤسيس واالجتامعي ضد 

املرأة، إال أن الرغبة الحقيقية يف تفعيل بنود تلك االتفاقية عىل أرض الواقع ما زالت غري واضحة، يُضاف إليها جملة التحفظات 

113  سبيكة النجار، »دور منظمات المجتمع المدني في تفعيل اتفاقية السيداو«، موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي، 24 يوليو 2008، 
.> http://www.aldemokrati.org/m/details.php?artid=4673 <

114  راجع تقارير الظل المقدمة من الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان في الدورتين )50( 2001، )68( 2017.
115  راجع تقارير الظل المقدمة من االتحاد النسائي البحريني ومؤسسات المجتمع المدني في البحرين في الدورتين )42( 2008، )57( 2014.

116  راجع تقرير الظل المقدم من »سعوديات من أجل االصالح«، الدورة )40( 2008.
 117  Independent Group of Concerned Citizens, ”Qatar Shadow report,” SUBMITTED to Convention on the
Elimination of Discrimination on Women )CEDAW(, > https://goo.gl/aRW9j8 <.
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التي أبدتها الدول عىل االتفاقية مستندًة يف ذلك إىل الرشيعة اإلسالمية والترشيعات الوطنية. إن التحفظات التي أبدتها الدول 

الخليجية عىل االتفاقية، السيام تلك املتصلة بالتمييز يف إطار األرسة، تعرب بصورة جليّة عن غياب الرغبة الحقيقية يف إزالة كافة 

أشكال التمييز ضد املرأة يف املجتمع واالستمرار يف اعتبارها عنرصاً هامشياً يف سياسات وخطط الدول التنموية ويعود ذلك إىل 

سببني. األول أن الرتاث والعادات التي كانت سائدة يف املجتمعات الخليجية حول دور املرأة يف املجتمع، والذي كان منحرصاً 

يف إدارة شؤون املنزل وتربية األوالد وتبعيتها املُطلقة للرجل، ما زالت حارضة وتتعزز، وعىل الرغم من االستقاللية النسبية التي 

حظيت بها املرأة يف بعض املجتمعات الخليجية، إال أن الترشيع والعرف مازال يكرس مرتبة املرأة الثانوية يف املجتمع وتبعيتها 

للرجل بصفته الحامي لها واملدافع عن ضعفها. أما السبب الثاين، وهو نتيجة طبيعية لألول، هو أسبقية الرجل يف تويل 

مسؤوليات إدارة شؤون الدولة، مبا فيها السلطات الترشيعية الناشئة يف املنطقة، والتي أدت بالرضورة إىل صياغة ترشيعات 

وأنظمة بعقلية الذكور ودون أن يكون للمرأة أو قضاياها صوت فيها، األمر الذي جعل من التمييز ضدها، أي املرأة، متييزاً 

مؤسسياً وترشيعياً، وهذا ما يفرس التأخر يف إحداث أي تغيري حقيقي عىل أوضاع املرأة يف الخليج، وما الصيغة التي جاءت بها 

التحفظات الخليجية عىل )السيداو( إال تعبري رصيح عن تفيش العقلية الذكورية يف املجتمعات الخليجية.

من جهة أخرى، نرى أن االستمرار يف التحفظ عىل مبادئ )السيداو( دون أدىن تحركات ملراجعتها أو سحبها، يؤكد ما خرجنا 

به من استنتاجات ومالحظات أثناء مناقشة املوضوع ويف بداية الخالصة. فالعديد من الدول العربية أو اإلسالمية سحبت أو 

عدلت العديد من تحفظاتها عىل االتفاقية، كتونس، واملغرب، وتركيا، وباكستان، واستطاعت من خالل رشاكة حقيقية مع 

الحركات النسائية يف دولها من الخروج من دائرة التحفظات املغلقة والوصول إىل نقاط مشرتكة مكنتها من إزالة جملة من 

العوائق التي تعرتض املشاركة الكاملة للمرأة يف املجتمع دون أية عوائق متييزية ضدها.

إن إنفاذ مبادئ )السيداو( تعرتضها عدة تحديات، منها ضعف متثيل املرأة يف املواقع القيادية الرسمية وعىل كافة 

املستويات، التنفيذية والترشيعية والقضائية، مام يؤدي بالرضورة إىل عدم تضمني قضاياها يف الخطط واالسرتاتيجيات 

الوطنية، ويف حال شمولها يف تلك الخطط فإنها إما أن تكون هامشية أو أن يتم صياغتها مبنهج ذكوري يكرس التمييز 

بشكل مبارش أو غري مبارش. باإلضافة إىل ذلك، فإن غياب أو ضعف املؤسسات املدنية املعنية بقضايا املرأة والتي ميكنها، 

إذا ما أُتيح لها املجال للعمل، من أن تساهم مع الدولة يف تعزيز البُنى الترشيعية واإلجرائية وكذلك االسرتاتيجيات بغية 

الوصول إىل مجتمع خليجي صحي تتساوى فيها املرأة مع الرجل يف كافة الواجبات والحقوق. وأخرياً، فإن الغياب الواضح 

للدميقراطية واملشاركة والشعبية يف اتخاذ القرار، والتي مُتّكن املرأة من التعبري عن قضاياها بحرية دون أن تتعرض ألي نوع 

من املضايقات من قبل الدولة أو بعض أطراف املجتمع، يحول دون املشاركة الفاعلة للمرأة يف رسم مصريها ومجتمعها، 

وهي حالة سائدة تقيد جميع املواطنني يف دول مجلس التعاون، وإن كان الوضع أكرث حدة يف حالة املرأة.
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جدول رقم 3.2.1: مقارنة لتحفظات دول الخليج العريب عىل اتفاقية السيداو

291516 املادة الدولة

اإلمارات118

الفقرة )و(: ترى اإلمارات 
هذه الفقـرة مخالفة 

ألحكـام املـرياث الـتي 
أقرتها الرشيعة اإلسالمية

ترى اإلمارات أن اكتساب 
الجنسية شـأن داخلـي 
تنظمـه وتـضع رشوطه 

وضوابطه الترشيعات 
الوطنية 

 الفقرة )2(: تـرى اإلمـارات 
أن هـذه الفقـرة تتعـارض 
مـع أحكـام الـرشيعة فيام 

يتعلق بالوالية والشهادة 
وصفة التعاقـد الـرشعية

تلتزم اإلمارات مبـضمون املـادة 
إىل املـدى الـذي ال يتعـارض 

مع مبادئ الرشيعة. فأداء املهـر 
والنفقة والنفقة بعد الطالق التزام 

عىل الزوج وللزوج حق الطالق 
)...( وقـد قيـدت الـرشيعة حـق 

الزوجـة يف الطـالق بحكـم القضاء 
يف حالة اإلرضار بها 

البحرين119
تلتزم بتنفيذ أحكام املادة 

دون اإلخالل بأحكام 
الرشيعة اإلسالمية

تتحفظ عىل نص الفقرة 
)2( من املادة )9(

القرة )4(: تلتزم بتنفيذ 
أحكام املادة دون اإلخالل 
بأحكام الرشيعة اإلسالمية

تلتزم بتنفيذ أحكام املادة دون 
اإلخالل بأحكام الرشيعة اإلسالمية

السعودية120

يف حالة تناقض أي حكم 
يف االتفاقية مع أحكام 

الرشيعة اإلسالمية، ليست 
اململكة العربية السعودية 

ملزمة بالتقيد باألحكام 
املتناقضة يف االتفاقية

ال تعترب السعودية نفسها 
ملزمة بأحكام الفقرة )2( 

من املادة )9(

عامن121

تتحفظ عامن عىل جميع 
أحكام االتفاقية التي ال 

تتفق مع أحكام الرشيعة 
اإلسالمية والتـرشيعات 

املعمـول بها يف السلطنة 

املـادة 16 واملتعلقـة مبـساواة الفقرة )4( الفقرة )2( 
الرجـل واملـرأة وخاصـة يف 

الفقـرات الفرعيـة )أ( و )ج( 
و )و( من الفقرة 1( خاصة 

بالتبني(؛

قطر122

املادة )2/أ( فيام يتعلق 
بأحكام الوراثة ملخالفتها 
لألحكام الواردة يف املادة 

8 من الدستور

املادة )2/9( ملخالفتها 
أحكام قانون الجنسية 

القطرية

املادة )1/15( فيام يتعلق 
مبسائل اإلرث والشهادة 

ملخالفتها أحكام الرشيعة، 
واملادة )4/15( ملخالفتها 

أحكام قانون األرسة 
واألعراف السائدة

املادة )16)1()أ(، و)ج(( 
ملخالفتها أحكام الرشيعة؛ واملادة 
)16)1( )و(( ملخالفتها أحكام 

الرشيعة وقانون األرسة؛

118 األمم المتحدة »اإلعالنات والتحفظات واالعتراضات وإشعارات سحب التحفظات فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة«، 
.)CEDAW/SP/2006/2( رقم الوثيقة

119 عدلت البحرين من صياغة تحفظاتها على االتفاقية، النص األصلي للتحفظات قبل التعديل متوفر في المصدر السابق ص)11(
120 األمم المتحدة، المصدر السابق، وتعتبر السعودية متحفظة على جميع مواد االتفاقية طالما دخلت في تقديرها بأنها متعارضة مع مبادئ الشريعة 

اإلسالمية.
121 المصدر السابق.

122 ضمنت قطر تحفظاتها بإعالن أشارت فيه إلى »)أ( تقبل حكومة دولة قطر نص المادة 1 من االتفاقية بشرط  أال يقصد من عبارة » بغض النظر عن 
حالتها الزوجية« الوارد في هذه المادة تشجيع العالقات األسرية خارج إطار الزواج الشرعي وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية والتشريعات القطرية. وتحتفظ 
بحق تنفيذ االتفاقية وفقاً لهذا المفهوم؛ )ب( تعلن دولة قطر أن مسألة تغيير »األنماط« الواردة في المادة )5/أ( ينبغي أال يفهم منها تشجيع المرأة للتخلي عن 

دورها كأم ومربية مما يؤدي إلى خلخلة كيان األسرة؛ )ج( وفقاً للفقرة 2 من المادة 29 من االتفاقية تعلن دولة قطر، بموجب هذا النص، أنها تعتبر نفسها 
ملزمة بالفقرة 2 من تلك المادة. انظر التقرير الدوري األول لقطر بموجب المادة )18( من اتفاقية السيداو، رقم الوثيقة )CEDAW/C/QAT/1(، الفقرة 

118، ص3.
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3.3 العمالة المنزلية: نظرة مقارنة بين البحرين وبقية دول مجلس 
التعاون
هناء بوحجي

المقدمة

تتبع هذه الورقة أوضاع العاملة املنزلية منذ فرتة االستقالل يف البحرين، وتبحث يف تفاصيل تطورات وجودها 

وأهميته والعوامل املؤثرة فيه، ومدى مواكبة اإلطار القانوين للحاجة والطلب الكبري عىل هذه الفئة من العاملة. 

كام تبحث الورقة يف تعرض هذه الفئة من العامل، وخصوصاً اإلناث، لالستغالل وانتهاك الحقوق بسبب طبيعة 

عملهن التي تحتم اإلقامة يف بيت صاحب األرسة مبعزل عن العامل الخارجي. 

كام تقارن الورقة األنظمة والقوانني التي رُشّعت يف دول مجلس التعاون الخليجي املجاورة لتنظيم العالقة بني 

األطراف الثالثة: صاحب العمل أو رب األرسة، والوسيط وهو صاحب مكتب االستقدام، والعامل/العاملة. تعقد 

الورقة عدداً من املقارنات بني الترشيعات واألنظمة واملامرسات يف دول املجلس منطلقة من الجوانب األساسية 

التي تكفل العيش الالئق للعامل/العاملة، كونهم الطرف األضعف يف معادلة العمل، وذلك يف محاولة الختبار مدى 

اتساقها مع املتطلبات اإلنسانية الدولية ومواكبتها لالهتامم العاملي بحقوق هذه الفئات املهمشة يف مجتمعات 

الخليج. وتقدم الورقة مجموعة من التوصيات للفت انتباه صناع القرار واملجتمع عىل السواء ألهمية تعديل 

القوانني لضامن توفريها للحامية، وحفظ الحقوق اإلنسانية واملالية لهذه الفئة أسوة بنظرائها الذين يحتمون مبظلة 

قوانني العمل يف البلدان نفسها.

طفرة اقتصادية تفتح أبواب الرزق لعمال المنازل

يطلق تعبري »العمل املنزيل«، كام بينته اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )189( للعمل الالئق للعامل 

املنزليني123، عىل العمل املؤدَّى يف أرسة أو أرس، أو من أجل أرسة أو أرس، كام يطلق تعبري »العامل املنزيل«، حسب 

نفس االتفاقية، عىل أي شخص مستخَدم يف العمل املنزيل يف إطار عالقة استخدام، يف حني يعترب أي شخص يؤدي 

.124ً عمالً منزلياً من حني إىل آخر أو عىل نحو متقطع فقط وليس عىل أساس مهني، ليس عامالً منزليا

ويبلغ عدد عامل املنازل يف العامل نحو 67.1 مليون عامل منزيل، يشكل املهاجرون منهم نحو 11.5 مليون عامل. 

123  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189( )جنيف: مؤتمر العمل الدولي في الدورة )100(، يونيو 2011(،
.> https://goo.gl/WnH7N1 < 

124  المادة )1( من اتفاقية العمال المنزلين. 
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ونحو 73.4 % )أو 8.5 مليون( من جميع العامل املنزليني املهاجرين هم من النساء. وتستضيف البلدان العربية 

نحو19.0 % من إجاميل العامالت املنزليات املهاجرات.125

ويف املجتمع الخليجي عامة، برزت العاملة املنزلية، خصوصاً عامالت املنازل كظاهرة اجتامعية شاخصة وذلك مع 

زيادة معدالت التعليم ألفراده، وتطور رسيع ومفاجئ لنمط األرسة باتجاه األرسة النواة، ونظراً إىل ابتعاد األرس 

عن األرسة املمتدة واستقاللهم يف وحدة سكنية خاصة بعد النصف الثاين من السبعينيات. أما يف البحرين، أدت 

الطفرة االقتصادية التي شهدتها تلك الفرتة إىل تولُّد فرص عمل جديدة ومتنامية ورسّعت من التحاق املرأة بالكثري 

من تلك األعامل املستجدة عىل سوق العمل، وخصوصاً القطاع املايل وقطاع الخدمات. باإلضافة إىل ذلك، شاع 

منط معني من االستهالك وبناء املنازل الحديثة األكرب حجامً نسبياً، فتزايدت - تبعاً لذلك - الحاجة إىل وجود قوى 

مساعدة يف املنزل للقيام مبختلف األعامل املنزلية من تنظيف، وطبخ، واملشاركة يف رعاية الصغار.126 من الجدير 

بالذكر أن هناك دراسات تشري إىل أن املرأة غري العاملة يف الخليج أيضاً تتكل عىل العاملة املنزلية.127 وشّكلت املرأة 

يف 2010، نحو 13% من إجاميل القوى العاملة يف السوق املحلية128. وأدت هذه التطورات يف سوق العمل إىل 

ارتفاع كبري يف عدد العامالت املستقدمات. ففي تعداد 1981 بلغ عدد عامالت البيوت - وكان يشار إليهن آنذاك 

باملربيات - 5320 عاملة بنسبة 10.4 عاملة لكل 100 أرسة. ومنا هذا العدد بنسبة 877% يف 2010 بواقع 1.7 

عاملة لكل أرسة129. 

وبرغم أن عامل املنازل وباألخص اإلناث أصبحن من أساسيات األرس العاملة، إال أن األرقام تشري إىل انخفاض عدد 

عامل املنازل لكل أرسة يف 2016 إىل 74 عاملة لكل 100 أرسة )عدد األرس بلغ نحو 149 ألف أرسة يف 2016 130(. 

ويتضح من اتجاهات األرقام أن مستوى الدخل قد أثّر يف استقدام عامل املنازل، يف ظل التكلفة العالية الستقدام 

عاملة املنازل، إذ يكشف الذهاب إىل تفاصيل مستويات دخل األرس عن وجود نحو 45 ألف أرسة يقل دخل عائلها 

عن 300 دينار بحريني، ونحو 52.8 أرسة يرتاوح دخل عائلها ما بني 300 و700 دينار بحريني، أي أن 97,800 

125  »أرقام جديدة لمنظمة العمل الدولية تظهر وجود 150 مليون مهاجر في القوى العاملة،« منظمة العمل الدولية، 16 ديسمبر 2015، 
 .> https://goo.gl/uXhoyu <

126  ذلك ألن النظرة السائدة في المجتمع المحلي تقوم على تقسيم األدوار بين الذكور واإلناث استناداً على النظرة التقليدية بأن المرأة هي المسؤولة عن 
شؤون المنزل، وبالتالي حينما تخرج المرأة للعمل ال يتم إعادة توزيع األدوار بين المرأة والرجل لتحمل مسؤوليات المنزل، بل يتم االستعانة بشخص آخر، 

العاملة المنزلية في هذه الحالة، للقيام بمهام المرأة.
127  ، انظر مثال: 

 Yahya El-Haddad, Major Trends Affecting Families in the Gulf Countries: A Background Document )Bahrain: Report
for United Nations, 2003(, > https://goo.gl/w7FdAZ <.

.> https://goo.gl/3Y9LZy < ،)2010 128  تقرير المؤشرات االقتصادية )البحرين: مصرف البحرين المركزي، مارس

129  »أرقام جديدة لمنظمة العمل الدولية تظهر وجود 150 مليون مهاجر في القوى العاملة،« منظمة العمل الدولية، 16 ديسمبر 2015، 
 .> https://goo.gl/snQp5L <

.> https://goo.gl/395tWU < ،2017 130  حسين المدحوب،«%10 من األسر البحرينية تتلقى مساعدات اجتماعية،« صحيفة الوسط، 28 مارس
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عائلة تشكل 65.6% من إجاميل األرس البحرينية ال يزيد دخلها عن 700 دينار بحريني131. وبحسب أرقام 

صندوق النقد الدويل فإن مستوى دخل الفرد السنوي يف البحرين يبلغ 9,100 دينار )760 دينار شهرياً(، فيام 

ترتاوح تكلفة استقدام العامل/العاملة املنزلية ما بني 48% إىل 65% من معدل دخل األرسة الشهري أعاله )الجدول 

3.4.1(. األمر الذي يشكل ضغطاً عىل ميزانية األرسة ويقتطع نسبة كبرية من الدخل الذي من املمكن إنفاقه عىل 

أوجه أكرث أهمية لجودة املعيشة132. 

دفع ذلك األرس إىل البحث عن بدائل أقل كلفة للمساعدة يف األعامل املنزلية، فتشكلت خالل السنوات الخمس 

األخرية فئة من عامالت املنازل غري املقيامت الاليت يعملن بالساعة لدى األرس، ويتم استقدامهن من مكاتب معنية 

بتأشريات عمل مختلفة أو بتوظيف العامالت الاليت يرتكن العمل يف منازل األرس التي تستقدمهن ويبقني بشكل غري 

نظامي يف البلد، مثالً كجزء من العاملة السائبة )الـ«فري فيزا«(133. 

وبرغم انتشار هذا النوع الجديد من الخدمات املنزلية، إال أن املكاتب التي تقدمها غري مرخصة لهذا الغرض 

وإمنا تندرج تحت مسمى خدمات التنظيف، وهذه تتخصص يف استقدام عامل من الخارج للعمل يف املؤسسات 

والرشكات ويتم التعاقد مع هذه الرشكات لتوظيفهم كمنظفني ومراسلني يف املكاتب. ولذلك ال تتوفر حتى اآلن 

أرقام رسمية لهذه الفئة املستجدة من العامالت غري املقيامت الاليت يتقاضني أجرهن بالساعة لصعوبة حرصهن 

ولكونهن عاملة غري نظامية ويصعب التعرف عليهن ما مل يتم القبض عليهن متلبسات باملخالفة134. وهذا األمر 

يشكل تحدياً جديداً أمام هيئة تنظيم سوق العمل واملؤسسات الحقوقية.

.> https://goo.gl/x8C1tm < ،2017 131  علي الموسوي،«45 ألف رب أسرة بحريني رواتبهم ال تتجاوز 300 دينار،« صحيفة الوسط، 17 فبراير
.> https://goo.gl/Ch2WBK < ،2017 132  »البحرين الرابعة عربياً وخليجياً في متوسط دخل الفرد السنوي،« صحيفة األيام، 5 يناير

133  عمال وعامالت يدخلون البلد بطريقة غير نظامية عن طريق كفيل ثم يتم اطالقهم في السوق لكسب قوتهم في مقابل أتاوات سنوية يقومون بتسديدها 
للكفيل ثمناً لتأشيرة الدخول. البعض يأتي بعلم مسبق بما سيكون عليه وضعه، فيما يتعرض البعض لالحتيال ووعود بفرص عمل، ولكنهم يضطرون 

للدخول في دوامة البحث عن الرزق لحاجتهم لمصدر دخل للوفاء بالتزاماتهم في أوطانهم.
134  أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، مقابلة شخصية خاصة، 12 ديسمبر 2017.



131

3

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

جدول 3.4.1: تقديرات الحد األدىن واألعىل لتكاليف استقدام وتشغيل عاملة املنازل لعامني يف البحرين135

الحد األعىل )دينار بحريني( الحد األدىن )دينار بحريني(

1400 1000 تكاليف االستقدام 

)150X24( 3.600 )100X24) 2.400 الراتب الشهري

720 720 املعيشة )30 دينار شهرياً(

60 60 رسوم العمل واإلقامة )صالحة ملدة سنتني(136

150 100 مكافأة نهاية الخدمة )نصف راتب عن كل عام 
للثالثة األعوام األوىل، وميتنع كثريون عن إعطائه 

عامل املنازل(

5.930 4.280 اإلجاميل )ملدة عامني(

494.2 356.7 التكلفة الشهرية

%62.5 %45 % من معدل الدخل الشهري حسب صندوق النقد 
الدويل )2017(

وبرغم الرتاجع يف معدل منو عامالت املنازل، إال أنها كانت األرسع واألعىل نسبياً بني فئات العاملة املختلفة خالل 

العقد األخري، إذ تضاعف عدد عامالت املنازل من 37 ألف و600 عاملة يف 2006 إىل 76 ألف و200 عاملة 

يف الربع الثاين من 2017. إال أن األرقام أشارت أيضاً إىل تباطؤ النمو السنوي لهذه الفئة خالل السنوات الخمس 

األخرية من 7.8% إىل 2%، 2.3%، 0% لألعوام 2013، 2014، 2015، 2016 عىل التوايل ثم سجلت ارتفاعاً 

بنسبة 13.9% يف الربع الثاين من 2017 137 )رسم بياين رقم 3.4.1(.

135  األرقام هي تقديرات الباحثة اعتماداً على السائد في السوق المحلية. 
136 رسوم حكومية ثابتة.

 137  Table A: Estimated total employment by citizenship and sector 2006-2017, Labor Market regulatory Authority
)LMRA(.
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رسم بياين 3.4.1: معدالت منو العاملة الوطنية واألجنبية138

أما إجاميل عدد العامل املنزليني )شامالً الذكور( فقد شهد انخفاضاً متواصالً يف معدالت النمو السنوية من العام 

2012 من 9% إىل 8.8%، 3.8%، 3.1 %، 0% لألعوام 2013، 2014، 2015، 2016 ليسجل تراجعاً مطلقاً بنسبة 

9.9 % يف الربع الثاين من 2017 139. 

ويف حني تشّكل عاملة املنازل نحو %16.5 من إجاميل العاملة األجنبية )الرسم البياين 3.4.2(، فإن اإلناث يهيمّن 

عىل فئة عامل املنازل، إذ بلغت نسبتهن 76.2% من إجاميل عاملة املنازل والتي بلغت 100 ألف و58 عامل/

عاملة )رسم بياين 3.4.2(، كام يشكلن 65.5% من إجاميل العامالت األجنبيات يف البحرين )الرسم البياين 3.4.3(، 

و 16.5% من إجاميل العاملة األجنبية العاملة يف البحرين، و 13.1% من سوق العمل. وتستقدم العامالت للعمل 

كمدبرات ومربيات ومنظفات يف املنازل، فيام يلتحق الذكور بالعمل املنزيل كمنظفني وسّواق ومزارعني وغريها من 

األعامل املنزلية. 

 138  Table A: Estimated total employment by citizenship and sector 2006-2017, Labor Market regulatory Authority
)LMRA(.
 139  Table A:Estimated total employment by citizenship and sector 2006-2017, Labor Market regulatory Authority
 )LMRA(
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رسم بياين 3.4.2: اجاميل عاملة املنازل اىل اجاميل العاملة االجنبية

رسم بياين 3.4.3: إجاميل عاملة املنازل اإلناث إىل إجاميل عاملة املنازل 140

 140  Table A:Estimated total employment by citizenship and sector 2006-2017, Labor Market regulatory Authority
)LMRA(
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 رسم بياين 3.4.4: إجاميل عاملة املنازل اإلناث إىل إجاميل عاملة اإلناث األجانب 141

وتُستقدم ربع عاملة املنازل من الهند، تليها الفلبني بنسبة 23.6% ثم أثيوبيا بنسبة 18.7% وتقتسم إندونيسيا 

وبنغالدش وسرييالنكا وباكستان وكينيا النسبة املتبقية )الرسم البياين 3.4.5(.

رسم بياين 3.4.5: توزيع العاملة املنزلية بحسب الجنسية )ذكور وإناث( 142

 141  Table A:Estimated total employment by citizenship and sector 2006-2017, Labor Market regulatory Authority
)LMRA(
 142  Table A:Estimated total employment by citizenship and sector 2006-2017, Labor Market regulatory Authority
)LMRA(
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استثناء مجحف 
وبرغم الطلب الكبري عىل عاملة املنازل، املتأيت من األهمية الكبرية التي يحملها وجود هذه العاملة وخصوصاً فئة 

اإلناث، إال أن هذه العاملة ما تزال تعاين من ثغرات قانونية يف طبيعة عالقة العمل بينها وبني أصحاب العمل، 

وهم أصحاب األرس التي تعمل لديها، لتفتح عليها باب االستغالل ومختلف أنواع االنتهاكات. 

وظلت هذه الفئة عىل مدى عقود منذ دخولها سوق العمل يف السبعينات، مستثناة من قانون العمل وتعمل يف إطار 

عالقة عمل عشوائية تعتمد بالدرجة األوىل عىل ضمري أصحاب العمل، ما أدى إىل تعرضها النتهاكات حقوقية وإنسانية 

كثرية. ومل يغرّي تضمينها تحت بعض البنود يف قانون العمل يف 2012، كثرياً، إذ ظلت التغطية القانونية لحقوقها 

فضفاضة. ففي املادة )19(143 ألزم صاحب العمل عىل تحرير عقد لتنظيم العالقة بعامل املنازل، إال أن بنود هذا 

العقد ظلت اختيارية وتتفاوت من مكتب إىل آخر حتى ديسمرب 2017 عندما أقرت هيئة تنظيم سوق العمل عقداً 

ثالثياً موحداً يوقّع عليه كل من صاحب العمل، والوسيط صاحب مكتب استقدام العاملة، والعامل/العاملة. 

ويشتمل العقد الذي سيلزم بتطبيقه 160 مكتب استقدام للعاملة يف البحرين، عىل نقاط تفصيلية خاصة بطبيعة 

العمل الذي سيقوم به العامل/العاملة، وحجم املسكن وعدد أفراد األرسة واشتاملها لكبار السن أو ذوي االحتياجات 

الخاصة. وترك العقد بنود األجر الشهري، وعدد ساعات العمل، وأوقات الراحة اليومية واألسبوعية لصاحب العمل 

والوسيط لتحديدها، وذلك لخلو البنود التي تغطي عاملة املنازل من قانون العمل منها، فيام أضيفت للعقد بنود 

القانون التي تلزم صاحب العمل مبنح إجازة سنوية، وتحدد مكافأة نهاية الخدمة باإلضافة إىل بنود املعاملة الالئقة 

التي تضمن توافر السكن والغذاء والرعاية الطبية وحفظ الكرامة. ويُلزم الوسيط )صاحب مكتب االستقدام( باطالع 

العامل/العاملة عىل العقد قبل مغادرة موطنها، والحصول عىل موافقتها الشخصية قبل إبرام العقد مع صاحب العمل. 

ويرشك هذا العقد الوسيط يف املسئولية املرتتبة عىل اإلخالل بالعقد من أحد طرفيه اآلخرين144.

انتهاكات خلف األبواب المغلقة
كانت عشوائية العقود وعدم توحيدها سبباً رئيسياً يف عدم وعي أطراف العالقة بالحقوق والواجبات حتى بعد 

توسيع التغطية القانونية لبعض حقوق عامل املنازل. ففي التقرير السنوي لجمعية حامية العامل الوافدين145 

لعام 2016، الذي تناول حاالت 146 عاملة منزلية لجأت إىل مأوى الجمعية، اتضح أن 102 عاملة مل توقّع عىل 

143  قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي )البحرين: الجريدة الرسمية، 2 أغسطس 2012( 
.> https://goo.gl/aQXHA1 <

144 أ سامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، مقابلة شخصية خاصة، 12 ديسمبر 2017.
145  جمعية حماية العمال الوافدين هي جمعية أهلية تأسست في 2005لمساعدة وتوعية العمال الوافين، اقامت أول مأوى للعامالت المتضررات يتسع لـ 

.> https://goo.gl/ZfW3oj < ،20 شخص، وتستعين به السفارات ومراكز الشرطة إليواء المؤقت للمتضررات
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عقد عمل مع أصحاب األرس التي عملت لديها، وليس لديهن دراية واضحة عن حقوقهن عندما جنئ من بلدانهن. 

كام أن 14 عاملة وقعن عىل أوراق دون معرفة مضمونها. تقرير آخر ذكر أن 65% من العاملة األجنبية الوافدة مل 

تطلع عىل عقود عملها، وأن 85% من هذه العاملة ال علم لها برشوط عملها عندما تصل إىل البحرين146. 

أدت ظروف العمل الخاصة لعامل وعامالت املنازل، التي تقتيض العيش مع األرس يف بيئات مغلقة، إىل تعرضهم 

النتهاكات متفاوتة يف مساكن األرس التي يعملن لديها، وباألخص اإلناث الاليت يشكلن النسبة األعظم من عاملة 

147، إال أن املامرسات التي تتم يف حق هذه العاملة 
املنازل. وبرغم انتهاء زمن العبودية يف البحرين يف 1937 

تقرتب من مامرسات االستعباد وأبرزها العمل لساعات عمل طويلة، والحرمان من اإلجازة األسبوعية والسنوية، 

باإلضافة إىل مامرسات العنف اللفظي والجسدي الذي يصل يف بعض االحيان إىل مراحل االغتصاب والتحكم التام 

يف مصائر هذه العاملة، باحتجاز الوثائق الشخصية وجواز السفر. وقد بني تقرير جمعية حامية العامل الوافدين أن 

36% من إجاميل من لجأن للجمعية تعرضن للرضر الجسدي، و 73% منهن تعرضن لالنتهاك اللفظي واملعنوي. كام 

مل تحتفظ 94% من العامالت بوثائق السفر أو البطاقة الشخصية التي تضم كافة املعلومات الشخصية بالرغم من 

إلزامية حيازة هذه البطاقة يف كل األوقات. كام وجد التقرير أن 39% مل يكن يحصلن عىل الطعام الكايف، و%47 

منهن حرمن من حيازة الهاتف النقال، و39% مل يتسلمن رواتبهن لفرتات متفاوتة. وكشف التقرير عن حرمان 

89% من الحصول عىل إجازة راحة أسبوعية.

وتتطاول بعض املامرسات عىل حقوق العاملة مستفيدة من جهلها بحقوقها، فُوجد أن 77% يعملن ما بني 12 إىل 

16 ساعة يف اليوم، وهذا االنتهاك األخري، إضافة إىل تعارضه مع املعايري الدولية املنظمة لساعات العمل، يتعارض 

مع قانون مكافحة االتجار بالبرش148 الذي عرّف االتجار باألشخاص بـ »تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه 

أو استقباله بغرض إساءة االستغالل، وتشمل إساءة االستغالل، استغالل ذلك الشخص يف الدعارة أو يف أي شكل 

من أشكال االستغالل أو االعتداء الجنيس أو العمل أو الخدمة قرساً أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق أو 

االستعباد.«

وتتضمن سجالت إيواء جمعية حامية العامل الوافدين قصصاً لعرشات العامالت الاليت لجأن للجمعية هرباً من 

أصحاب العمل بعد أن احتجزن لسنوات تصل إىل عرشين عاماً وامتنع أصحاب األرس عن دفع رواتبهن خصوصاً 

بعد تراكمها، وتقطعت بهم سبل التواصل مع أرسهن يف أوطانهن، ناهيك عن حجز وثائق السفر. ومل تنجح حالة 

146  Trafficking In Person report )Bahrain(, ) US: US department of state, 2010(, > https://goo.gl/xvBYYk <.
147  إعالن صادر عن حاكم البحرين آنذاك، الشيخ حمد عيسى آل خليفة جاء فيه أنه ال يجوز تملك العبيد، وأي شخص يجلب أو يصدر أو يشتري أو يبيع 

أي شخص بصفته عبد سيكون مستحق الحبس والغرامة.
.> https://goo.gl/KPddez < ،)2008 148  قانون رقم )1( بشأن مكافحة االتجار باألشخاص )البحرين: هيئة التشريع واإلفتاء القانوني،12 يناير
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واحدة يف الحصول عىل حقها املايل كامالً ومل ينظر يف أي من القضايا تحت قانون مكافحة االتجار بالبرش. ففي 

الغالب تتم تسوية هذه القضايا خارج املحاكم بداعي الرسعة لعدم احتامل املترضرات املزيد من االنتظار أو 

بسبب الخوف من طول االجراءات، ما يدفع العامالت للتنازل عن حقوقهن املادية واألدبية والرضا بأفضل ما ميكن 

الوصول إليه من تسوية ودون االهتامم مبعاقبة أرباب العمل. وعندما تكون املترضرة محظوظة فإنها تحصل عىل 

حقوقها املالية وتذكرة للعودة، أما التعويض عن الرضر النفيس أو عن العمر الذي يضيع فهو رضب من الخيال149. 

ويف البحرين يُرى أن هناك اختالف، حتى عىل املستوى الدويل، يف تصنيف بعض جرائم العمل القرسي، فتعترب 

قضايا عاملية وال ترقى إىل »جرائم االتجار بالبرش«150.

كام ينطوي عجز قانون مكافحة االتجار باألشخاص عن حامية حقوق عامالت املنازل عىل حرمان املترضرات من 

التعويض املناسب عن معاناتهن، كام يجعل رب العمل املذنب بعيداً عن العقوبات التي يلزم بتطبيقها القانون إذا 

ما ثبت إيقاعه الرضر عىل الضحية، وهي غرامة ترتاوح ما بني 2000 و10,000 دينار بحريني.

المعاناة تبدأ في البلد األم
تبدأ صعوبات العاملة املنزلية قبل مغادرتها موطنها، إذ متر هذه العاملة بسلسلة من الوسطاء من مكاتب 

التوظيف يف دول املصدر التي تقوم باستغالل هذه العاملة وتحملها بتكاليف غري نظامية، مام يرفع التكلفة151. 

وتعترب هذه التكاليف من أسوأ القيود التي تكبل حركة العامل فيام بعد، إذ يتم استيفائها يف الغالب إما ببيع 

املمتلكات أو باالقرتاض الذي ترتاكم كلفته كلام تخلف املقرتض عن سداده، مام يبقي العامل فيام بعد مقيدين 

بهذه الديون ويرتددون يف الشكوى خوفاً من فقدان الوظيفة، فريضخون لسوء املعاملة واالستغالل وال يجأرون 

بالشكوى إال حني يفوق الرضر من االنتهاك واالستغالل القدرة عىل االحتامل. 

وتعترب عاملة املنازل هي األكرث عرضة لالستغالل بسبب خصوصية املكان الذي تعمل فيه. وال ميكن ألي جهة أن 

تقوم بالتفتيش الدوري أو املفاجئ عىل العاملة املنزلية يف أماكن اإلقامة دون شكوى وإذن رسمي، ما يجعل هذه 

الفئة دون حامية وعرضة للترضر واالستغالل. وتحاول هيئة تنظيم سوق العمل ضبط أداء مكاتب االستقدام فيام 

يتعلق باملعاملة اإلنسانية، ويتم إلزام مكاتب االستقدام بإيداع 10 آالف دينار بحريني لدى الهيئة كضامن مايل 

149  - هناء بوحجي، »قانون مكافحة اإلتجار باألشخاص في البحرين عاجز عن حماية عمال المنازل،« صحيفة الوسط، 16 يونيو 2016، 
 .> https://goo.gl/bskASd <

150  - المصدر السابق.
151   حسين الوسطي، »111 ألف حجم العمالة المنزلية في البحرين و1204 حاالت بالغ لترك العمل خالل 2016،« صحيفة الوسط، 10 أبريل 2017، 

.> https://goo.gl/gFXiTu <
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تنفق منه الجهات املسؤولة فيام بعد إلصالح أية أرضار تقع بسبب مخالفات تقوم بها هذه املكاتب152. وخالل 

2016 تم إغالق 36 مكتب بسبب مخالفات متنوعة. 

األمر اآلخر الذي تعاين منه العاملة املنزلية هو غياب املعايري الواضحة والقدرات التقييمية لحاالت الترضر التي 

تصل ملراكز الرشطة التي تعترب الوجهة األوىل التي تلجأ لها العاملة املترضرة. وتتفاوت تقديرات الجهات األمنية 

لتعريف ومتييز من يلجأ إىل املراكز من الفئات األكرث عرضة لالستغالل مثل عامالت املنازل الهاربات من انتهاكات 

تقع عليهن يف منازل األرس التي يعملن لديها، أو أولئك الاليت يتم القبض عليهن بتهمة الدعارة153. وانتبهت 

الجهات الرسمية لذلك فأصبحت تنظم دورات تدريبية للصفوف األمنية األوىل للتعامل مع الضحايا والتعرف عىل 

ضحايا االتجار بالبرش لتوجيههم إىل جهات املتابعة املناسبة. 

وتعترب بالغات »هروب عامالت« املنازل التي يتقدم بها أصحاب األرس أحد إجراءات الحامية التي فطن لها أصحاب 

األعامل لحامية أنفسهم من املساءلة القانونية. إذ يسارع هؤالء، فور علمهم برتك العاملة للمنزل، إىل تسجيل بالغ بـ 

»هروب« العاملة يف أقرب مركز رشطة وإذا ما سبق هذه البالغ وصول العاملة للشكوى فإنها تتحول من مترضرة إىل 

متهمة، خصوصاً إذا ما أضيف لتهمة الهرب تهمة الرسقة أو أية مخالفات أخرى من شأنها أن تبقى العاملة يف االحتجاز 

ريثام يتم محاكمتها أو ترحيلها. ويف 2016 بلغ عدد العامالت الاليت صنفن رسمياً تحت مسمى »الهاربات« 1204. 154

إجراءات وقائية وتوعوية
اتخذت هيئة تنظيم سوق العمل عدد من الخطوات الوقائية للعامل األجانب ومن بينهم عاّمل املنازل فور 

وصولهم إىل البحرين. فيتم تسليمهم مطويات طبعت بـ 12 لغة155، وتشتمل هذه املطويات عىل إرشادات 

توعوية للعاملة حول اإلجراءات التي يجب أن يقوموا بها فور الوصول للمحافظة عىل الوضع القانوين لتواجدهم، 

وتحذر من القيام بأي مخالفات أو ترصفات غري قانونية، وتنبه إىل رضورة االحتفاظ بالوثائق الشخصية وجواز 

السفر، كام توفر معلومات عن جهات التواصل إلكرتونياً وهاتفياً يف حال الحاجة إىل ذلك. وباإلضافة إىل ذلك 

وزعت هيئة تنظيم سوق العمل دليالً يتعلق مبكافحة االتجار بالبرش عىل دور العبادة والكنائس لوضعها يف متناول 

أكرب عدد من العاملة األجنبية. كام توفر الهيئة رشيحة اتصال هاتفي برصيد أويل، يحصل العامل/العاملة عىل 

رسالة بلغته فور استخدامها للمرة األوىل. 

.> https://goo.gl/voEg2y < ،)152  قرار رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم ترخيص مكاتب التوظيف )البحرين: هيئة تنظيم سوق العمل، البحرين
153 Trafficking In Person report )Bahrain(, ) US: US department of state, 2017(, > https://goo.gl/aV2NPy <.

154  الوسطي، مصدر سابق.
.> https://goo.gl/rmSPkm < ،)2013 ،)4( 155  الدليل اإلرشادي للعامل األجنبي ) البحرين: هيئة تنظيم سوق العمل، االصدار
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ويف 2015 بدأت الهيئة بتشغيل مأوى لضحايا االتجار بالبرش تستقبل فيه املترضرين من عاملة املنازل. وال تتوفر 

أرقام دقيقه عن الالجئني للأموى من العاملة املنزلية، إال أن التقديرات تشري إىل أنهم يشكلون نحو 40% من نزالء 

املأوى156، وتتم يف املأوى مساعدة املترضرين السرتجاع حقوقهم ومساعدتهم فيام يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية 

وقانونية. وصاحب إنشاء املأوى تشغيل خط ساخن عىل مدار الساعة بست لغات لتوفري املساعدة واإلرشاد. 

التشريعات واألنظمة الخاصة بعمالة المنازل في دول مجلس التعاون الخليجي

بعد أكرث من أربعة عقود من االستخدام املوسع للعاملة املنزلية الوافدة واعتبار خدماتها أساسية يف األرس الخليجية 

الحديثة، تبلورت مبادرات الجهات الترشيعية والعاملية إلصدار قوانني تنظم عالقة هذه العاملة بأصحاب العمل 

)األرس(. هذه القوانني واألنظمة ال تزال ابتدائية يف تعريف حقوق العاملة املنزلية وتحكمها ثقافة مجتمعية تتوجس 

من إعطاء هذه الفئة من العامل حقوقها كاملة، ومساواتها بالحقوق التي تعرّفها قوانني العمل يف هذه الدول، وكام 

تنص عليها اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني وإن مل توقع عليها أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقادت البحرين دول مجلس التعاون الخليجي يف توفري الحامية القانونية لعامالت املنازل يف العام 2012. 

واستثنى قانون العمل البحريني157 العاملة املنزلية من أحكامه ما عدا 13 مادة وبابني أُخضع لهم عامل املنازل 

ومن يف حكمهم وهم زّراع وحرّاس املنازل واملربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعاملهم لشخص صاحب 

العمل أو ألشخاص ذويه. ويف العام 2015 كانت الكويت هي الدولة الثانية التي تصدر القانون )68(158 الخاص 

بالعاملة املنزلية، ثم تبعتها اإلمارات العربية املتحدة، حيث اعتمد، يف 31 مايو 2017، املجلس الوطني االتحادي 

مرشوع قانون عامل الخدمة املساندة لعام 2012 159. 

ثم اعتمدت قطر، يف 22 أغسطس 2017، قانون العاملة املنزلية160. وكانت عامن هي الدولة الخليجية األوىل 

التي أصدرت ما أسمته بقواعد العمل الخاصة باملستخدمني يف املنازل يف 16 يونيو 2004 161. كام أصدرت وزارة 

العمل السعودية الئحة الخدمة املنزلية يف 29 مايو 2014 162.

156  أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، مقابلة شخصية خاصة، 12 ديسمبر 2017.
157  قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي )البحرين: الجريدة الرسمية، 2 أغسطس 2012( 

.> https://goo.gl/aQXHA1 <
 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،158  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم

159  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 
.> https://goo.gl/g1XmMF <

.> https://goo.gl/3J4aDG < ،2017 أغسطس Human Rights Watch، 24 »،ً160  »قطر: قانون جديد يمنح العمالة المنزلية حقوقا
.> https://goo.gl/RdqkvD < ،)2004 ،161  قرار وزاري رقم 189 )عمان: منتدى سبلة العرب

162  الئحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار رقم 310 )السعودية: الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، 7 رمضان 1434(، 
.> https://goo.gl/8Ey597 <
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وتفاوت تناول هذه القوانني واألنظمة للعالقة بني أصحاب العمل )أصحاب األرس(، واملكاتب )الوسطاء(، والعامل/ 

العامالت املنزليني. وفيام ييل مقارنة بني البنود األساسية يف هذه القوانني واألنظمة ومعايرة هذه البنود مبا نصت 

عليه اتفاقية العامل املنزليني 189. 

عقد العمل 
أجمعت جميع القوانني واألنظمة واللوائح الخليجية عىل إلزامية وجود عقد عمل بني صاحب العمل والعامل/

العاملة املنزلية محرراً باللغة العربية، وأن وجد العقد بلغة أخرى فيتم ترجمته إىل اللغة العربية وإرفاقه بالنسخة 

األصلية، ما عدا القانون الكويتي الذي يلزم بتوفري العقد باللغتني العربية واإلنجليزية. وتلزم البحرين أن يربم 

صاحب العمل والعامل/العاملة نفسها عقداً بينهام )املادة 19(163، وتفرض غرامة ال تقل عن مئتي دينار وال تزيد 

عىل خمسمئة دينار عىل صاحب العمل إذا أخل بهذه املادة )وقد صدر يف ديسمرب 2017 عن هيئة تنظيم سوق 

العمل قرار بإلزامية التوقيع عىل عقد ثاليث بني صاحب العمل والوسيط والعامل/العاملة، مع اشرتاط اطالع العامل 

عىل العقد والحصول عىل موافقته عىل بنوده قبل املجيء إىل البحرين(164. فيام يوفر القانون الكويتي خيار أن 

يكون العقد املوحد الصادر عن إدارة العاملة املنزلية بوزارة الداخلية، ثالثياً أو أن يكون ثنائياً )املادة 18(165. 

واشرتطت اإلمارات يف قانونها أن يتم إطالع العامل/العاملة املنزلية عىل العقد قبل مغادرتهم بلدانهم واملجيء 

للعمل إىل اإلمارات ولبّت كل من البحرين والكويت واإلمارات ما نّصت عليه اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزلني 

من اتخاذ تدابري تضمن أن يكون العامل املنزليون عىل علم برشوط وظروف استخدامهم، عىل نحو مناسب وميكن 

التحقق منه ويسهل فهمه )املادة 7(. وبرغم توافق اشرتاطات الدول الثالث أعاله مع املعايري الدولية بشأن توافر 

العقد، إال أن عدم اشرتاط ترجمة العقد إىل لغة العامل/العاملة األم يشري إىل أنه قد يتم االكتفاء برتجمة شفهية 

للعامل قد ال تكون صحيحة أو وافية يف حينها، وقد تحرمه من فرصة فهم العقد فهامً وافياً مبا يجعل منه وثيقته 

الحقوقية يف عالقته مع صاحب العمل فيام بعد.166

163  قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي )البحرين: الجريدة الرسمية، 2 أغسطس 2012( 
.> https://goo.gl/aQXHA1 <

164  أسامة العبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، مقابلة شخصية خاصة، 12 ديسمبر 2017.
165  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 

.> https://goo.gl/g1XmMF <
166  نفس المصدر السابق.
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عمر العامل 
حدد القانون الكويتي الحد األدىن لسن العامل بـ 21 سنة واألقىص 60 سنة )املادة 21(167، ويعاقب بالحبس 

مدة ال تزيد عن ستة شهور أو بغرامة ال تزيد عن 500 دينار أو بإحداهام كل من يستقدم عامل/ عاملة منزلية 

دون 21 عاماً )املادة 29(168، فيام حظر القانون اإلمارايت توظيف أي شخص دون 18 عاما169ً. ومل تتطرق القوانني 

واللوائح الخليجية يف باقي الدول لعمر العامل وتركت الحد األدىن للعمر بدون تحديد، مام يفتح الباب لعاملة 

األطفال خصوصاً إذا مل تفرض دول املصدر حداً أدىن ألعامر مواطنيها من العاملة املهاجرة. ومل يرد يف اتفاقية 

العامل املنزليني 189 نص عن الحد األدىن للسن للعامل املنزليني ولكن االتفاقية نبّهت عىل أال يقل السن عن الحد 

األدىن الذي تنص عليه القوانني واللوائح الوطنية السارية عىل العامل عموماً )املادة 4(. إال أن اتفاقية الحد األدىن 

لسن االستخدام170 حددت الحد األدىن بـ 18 سنة للقبول يف أي نوع من أنواع االستخدام أو العمل التي يحتمل أن 

يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف التي يؤدى فيها )البند 1(، ولكنها، بعد 

التشاور مع منظامت أصحاب العمل والعامل املعنيني، سمحت باالستخدام أو العمل ابتداء من سن 16 سنة رشيطة 

أن تصان صحة وسالمة وأخالق املعنيني، عىل أن يتوفّر لهم التدريب املهني الكايف للنشاط الذي سيامرسونه. 

وال يوفّر هذا البند، إن توفّر يف القوانني، حامية ملن هم دون السن التي تنص عليها هذه القوانني، إذ أن غالبية 

عاملة املنازل تٌستصدر لهم جوازات السفر لغرض السفر والعمل يف الخارج، ولذلك يحرص الوسطاء عىل تضمني 

وثائقهم األعامر التي تتجاوز الحد األدىن الدويل تحسباً ألية مامنعة قانونية يف البلدان املستقبلة لهذه العاملة. 

اإلجازات وأوقات الراحة

تفاوتت بنود القوانني واألنظمة الخليجية املنظمة للعالقة بني األرس والعاملة املنزلية خصوصاً فيام يتعلق بالبنود 

األساسية املتعلقة بأوقات الراحة واإلجازات واألجور واملكافآت. ومل يتضمن القانون البحريني أي إشارة للراحة 

اليومية أو األسبوعية بينام سمحت القوانني الخليجية، ضمنياً، ألصحاب األرس بتشغيل العاملة املنزلية حتى 15 

ساعة يومياً، إذ حددت ساعات الراحة بـ 12 ساعة يف الكويت )املادة 22( واإلمارات171، ويف قطر حددت ساعات 

 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،167  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم
 »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 

.> https://goo.gl/g1XmMF <
168  نفس المصدر السابق.
169  نفس المصدر السابق.

170  اتفاقية الحد األدنى لسن االستخدام، أقرت في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 1973 وبدأ سريانها في 1976.
171  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 

.> https://goo.gl/g1XmMF <
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العمل بـ 10 ساعات يومياً. ومددت السعودية يف نظامها ساعات العمل حتى 15 ساعة172، إذ حددت أوقات الراحة 

بـ 9 ساعات يومياً )املادة 7(. ومل يرد يف النظام العامين يشء بهذا الخصوص. وبرغم تحديد ساعات العمل يف بعض 

القوانني الخليجية كام ذكر مسبقاً، إال أنه من الصعب ضامن التزام األرس بهذه الساعات حينام تكون العاملة مقيمة 

لدى األرس وليس لديها حرية كيفية اختيار قضاء أوقات الراحة اليومية داخل أو خارج املنزل الذي تعمل فيه173. 

واألمر مشابه يف اإلجازة األسبوعية، ففيام عدا البحرين، منحت قوانني وأنظمة كل من الكويت )املادة 22( 

واإلمارات174 وقطر والسعودية )املادة 7( وعامن )يف العقد املوحد الذي أصدرته يف 2011( العاملة املنزلية يوم 

راحة أسبوعي، لكنها مل تعِط العامل/العاملة حرية الترصف يف هذا الوقت أثناء أوقات الراحة هذه، مام يقرتح أن عىل 

العامل أن يظل متأهباً للعودة للعمل يف أي وقت يطلبه صاحب العمل. ويف مقابل ذلك تنص اتفاقية العمل الالئق 

للعامل املنزليني عىل أن تكون فرتة الراحة األسبوعية عىل األقل 24 ساعة متعاقبة )البند الثاين من املادة 10(.

كذلك تفاوتت القوانني واللوائح يف دول مجلس التعاون بشأن اإلجازة السنوية، ففي حني مينح القانون يف البحرين 

)املادة 58(، والكويت )املادة 22(175 واإلمارات176 للعاملة املنزلية إجازة سنوية مدتها 30 يوم، حددت قطر 

اإلجازة السنوية بثالثة أسابيع، بينام مينح النظام السعودي اإلجازة السنوية ومدتها شهر يف حالة استكامل سنتي 

عمل مع الرغبة يف التجديد )املادة 10(. ويف العقد املوحد لنظام أقرته عامن يف 2011 حددت 30 يوماً إجازة 

مدفوعة عن كل عامني خدمة.

وحدد القانون القطري مدة أسبوعني مدفوعة األجر كإجازة مرضية و4 أسابيع يدفع فيها نصف األجر177. فيام 

تستحق العاملة املنزلية يف النظام السعودي إجازة مرضية مدفوعة األجر مدتها 30 يوماً برشط توفري تقرير 

178ً. وخال القانون البحريني  طبي يويص بذلك. ومتنح اإلمارات كذلك العاملة املنزلية إجازة طبية مدتها 30 يوما

والكويتي والنظام العامين من أي إشارة إىل اإلجازة املرضية.

172  الئحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار رقم 310 )السعودية: الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، 7 رمضان 1434(،
.> https://goo.gl/8Ey597 <

173  تُثير مسألة تحديد ساعات العمل للعمالة المنزلية إشكاليات عديدة. فحسب المعايير الدولية وحتى القوانين الوطنية بأن ساعات العمل تحتسب من وقت 
وجود العامل في مكان العمل واستعداده لتأديه المهام المنوطة به، وهو ما ال يتحقق في حالة العمالة المنزلية إذ يتواجد العامل في مكان العمل 24 ساعة. 

ورغم ذلك حاولت بعض الدول من تنظيم هذه المسألة إال أن مدى تطبيق مبدأ ساعات العمل على أرض الواقع يبقى بعيداً عن تفتيش العمل وبالتالي ال يمكن 
التحقق من انفاذ القانون من عدمه.

174  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 
.> https://goo.gl/g1XmMF <

 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،175  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم
176  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 

.> https://goo.gl/g1XmMF <
.> https://goo.gl/3J4aDG < ،2017 أغسطس Human Rights Watch، 24 »،ً177  »قطر: قانون جديد يمنح العمالة المنزلية حقوقا

178  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 
.> https://goo.gl/g1XmMF <
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جدير بالذكر أن دول مجلس التعاون عقدت النية قبل سنوات عىل إصدار عقد اسرتشادي موحد لعامل املنازل، 

إال أن هذا املرشوع ظل موضع جدل يف بنوده األساسية املتعلقة باألجر ومكافأة نهاية الخدمة وساعات العمل 

والراحة، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة لتقديم الدعاوى، حتى ألغي من أجندات اجتامعات هذه الدول العاملية 

مؤخراً، وبات عىل الدول االسرتشاد باملعايري الدولية عند صياغة عقودها الخاصة بالعالقة بني صاحب العمل 

والعامل/العاملة. 

األجر 

فيام عدا القانون الكويتي الذي تطرق إىل الحد األدىن لألجر الشهري بـ 200 دوالر أو كام يحدده وزير الداخلية، 

فإن القوانني يف الدول األخرى مل تحدد الحد األدىن لألجور179، ولكن حددت بعضها إلزامية الدفع الشهري مع 

فرض غرامات تأخري إن تلكأ أصحاب العمل يف الدفع. ففي البحرين تؤدى أجور العامل املعينني بأجر شهري مرة 

عىل األقل يف الشهر ويتحمل صاحب العمل غرامة 6% عن كل شهر تأخري للشهور الستة األوىل )املادة 40(. ويف 

الكويت تفرض غرامة تأخري قيمتها 10 دينار كويتي عن كل شهر تأخري )املادة 27(180، كام يلزم صاحب العمل 

بتعويض العامل ضعف األجر املتفق عليه يف العقد عن العمل اإلضايف إذا ما امتنع عن تعويض العامل )املادة 

28(181. ويلزم القانون اإلمارايت صاحب العمل بدفع الراتب خالل 10 أيام من استحقاقه، فيام يلزم النظام العامين 

صاحب العمل بدفع األجر خالل 7 أيام من استحقاقه )املادة 5(182. وتنص اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني 

أن يتلقى العامل املنزليون أجورهم مبارشة نقداً ويف فرتات منتظمة عىل األقل مرة يف الشهر )املادة 12 183(.

مكافأة نهاية الخدمة 

توفّر بعض القوانني الخليجية ادخارا جيداً نسبياً لعاملة املنازل يف مكافأة نهاية الخدمة كقوانني البحرين والكويت 

وقطر، إذ حدد القانون البحريني مكافأة نهاية الخدمة بنصف شهر للسنوات الثالث األوىل وأجر شهر عن كل سنة 

من السنوات التالية حتى ترك الخدمة )املادة 116(184، ومينح القانون الكويتي أيضاً مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 

 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،179  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم
180  نفس المصدر السابق.
181  نفس المصدر السابق.

182  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 
.> https://goo.gl/g1XmMF <

183  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189( )جنيف: مؤتمر العمل الدولي في الدورة )100(، يونيو 2011(، 
.> https://goo.gl/WnH7N1 <

184  قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي )البحرين: الجريدة الرسمية، 2 أغسطس 2012( 
.> https://goo.gl/aQXHA1 <
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شهر عن كل عام )املادة 23(185، ونص القانون القطري عىل أن يُدفع للعامل أجر ثالثة أسابيع عن كل سنة من 

سنوات الخدمة )املادة 15(.

وفيام متنح الالئحة السعودية مكافأة ملرة واحدة كل أربع سنوات يستكملها العامل/العاملة يف الخدمة )املادة 8(، 

فإن عامن مل ترُش إىل مكافأة نهاية الخدمة. إال أن هذا البند يتم تجاوزه من قبل الكثري من أصحاب األرس لعدم 

وروده يف عقود العمل وألسباب خصوصية وضع عامل املنازل كام هو الحال يف الكثري من الحقوق التي تنظم 

بعضها أو جميعها القوانني ولكن ال يتم تطبيقها يف الواقع وال توجد آليات يف غالبية دول الخليج لحاميتها. 

وتشرتط جميع القوانني واألنظمة عىل أصحاب العمل توفري السكن الالئق والغذاء والرعاية الطبية ومعايري 

السالمة. كام حظرت القوانني عىل أصحاب املكاتب التمييز والرتويج لعامل وعامالت املنازل عىل أساس العرق، 

واللون، والديانة. ومتيّز القانون اإلمارايت بالتحذير من التحرش الجنيس بالعامل/العاملة وإجبارهم عىل مامرسة 

العمل قرساً 186.

ولبّت القوانني الخليجية بذلك ما جاء يف اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني بأن لكل عامل منزيل الحق يف 

بيئة عمل آمنة وصحية. وتتخذ كل دولة عضو، وفقاً للقوانني واللوائح واملامرسات الوطنية، تدابري فعالة مع إيالء 

املراعاة الواجبة للسامت الخاصة بالعمل املنزيل، لضامن السالمة والصحة املهنيتني للعامل املنزليني )املادة 13(187.

الوصول للمحاكم ورسوم التقاضي

يُعفي القانون البحريني من الرسوم القضائية كافة الدعاوى العاملية التي يرفعها العامل أو املستحقون عنهم، كام 

يعفى العامل أو املستحقون عنهم من كافة الرسوم عىل الشهادات والصور التي يطلبونها، والشكاوى والطلبات 

)املادة 6(188. كذلك يعفى القانون الكويتي جميع قضايا العاملة املنزلية التي يكون املدعي فيها العامل املنزيل من 

الرسوم القضائية أمام جميع درجات التقايض والكويت )املادة 36(189، ونص عىل أن جميع املنازعات التي ال يتم 

التوصل إىل تسوية لها يجوز ألطراف العقد التوجه بشأنها إىل املحكمة املدنية لنظرها أمام الدائرة العاملية عىل 

وجه االستعجال )املادة 35(190.

 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،185  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم
186  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 

.> https://goo.gl/g1XmMF <
187  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189( )جنيف: مؤتمر العمل الدولي في الدورة )100(، يونيو 2011(، 

.> https://goo.gl/WnH7N1 <
188  قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع األهلي )البحرين: الجريدة الرسمية، 2 أغسطس 2012( 

.> https://goo.gl/aQXHA1 <
 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،189  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم

190  نفس المصدر السابق.
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 وأيضا يف القانون اإلمارايت يُعفى عامل الخدمات املساعدة من رسوم التقايض يف جميع مراحله، ويجب نظر 

الدعاوى املرفوعة من قبلهم عىل وجه الرسعة191. ويف قطر تأسست يف أكتوبر 2017 لجنة لتسوية املنازعات 

العاملية وتقع ضمن مسئوليات وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتامعية، وتتوىل إصدار قرارات يف 

غضون ثالثة أسابيع من تقديم العامل لشكواه. ولكن العاملة املنزلية غري مسموح لها بتقديم الشكاوى من خالل 

هذه اللجان، ما يُضعف قانون العاملة املنزلية الجديد ويسهم يف استمرار مشكلة تهميشهم.192

ونصت اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني عىل أنه وفقاً للقوانني واللوائح واملامرسات الوطنية، يتم اتخاذ تدابري 

تضمن لجميع العامل املنزليني، سواء شخصياً أو عن طريق ممثل لهم، سبل الوصول الفعلية إىل املحاكم أو هيئات 

القضاء أو أي آليات لتسوية املنازعات، يف ظروف ال تقل مؤاتاة عن تلك املتاحة للعامل عموماً )املادة 16 193(.

وعىل الرغم من كفالة القوانني النافذة يف الخليج للعامالت املنزليات من حق اللجوء إىل القضاء يف حال تعرضهن 

النتهاكات، إال أن الواقع العميل يحول دون ذلك. فكام سبقت اإلشارة، تعمل العامالت يف بيئة عمل خاصة ومغلقة 

ال متكن العاملة يف الكثري من الحاالت من التواصل مع املحيط الخارجي للمنزل، األمر الذي يجعل من الوصول 

إىل جهات إنفاذ القانون أمراً متعذراً. يضاف إىل ذلك عائق اللغة وعائق عدم إملام تلك العامالت بحقوقهن أو 

الجهات التي عليهن اللجوء إليها. وحتى حني تصل الشكاوى إىل الجهات املسؤولة، فمن السهولة جعل العاملة يف 

موقع الجاين بدالً من الضحية، حيث تتهمن بالرسقة أو مغادرة منزل صاحب العمل دون موافقته )»الهروب«(. 

وباإلضافة إىل العوامل السابقة فإن طول إجراءات التقايض الذي تبقى فيه العاملة دون عمل وراتب، وعدم القدرة 

عىل تحمل أتعاب املحامني، وإن حظني بإعفاءات القوانني من الرسوم، يجعل العامالت يتنازلن عن حقوقهن 

واالكتفاء بخيار العودة إىل بلدانهن مبا يستطعن الحصول عليه من تعويضات معتمدة بالدرجة األوىل عىل 

تقديرات وضامئر أرباب األرس، ومساندة منظامت املجتمع املدين، إذا ما وجدت لهن، ويف أحيان كثرية ال تتوفّر لهن 

تعويضات الراتب األساسية التي تتعرض النتهاك حرمانها منه وتذكرة  سفر العودة.

وثائق السفر 
يحظر القانون الكويتي عىل صاحب العمل االحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل املنزيل لديه 

191  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 
.> https://goo.gl/g1XmMF <

192  »قانون العمالة المنزلية القطري: خطوة مهمة ولكن يقوضها استثناء العمالة المنزلية من نظام حماية األجور واالفتقار إلى آليات التظلم،« 
 .> https://goo.gl/2zVupy < ،2017 23 اكتوبر  ،Migrant-Rights

193  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189( )جنيف: مؤتمر العمل الدولي في الدورة )100(، يونيو 2011(، 
.> https://goo.gl/WnH7N1 <
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مثل جواز السفر أو البطاقة املدنية إال بناء عىل موافقة العامل املنزيل )املادة 12(194، ونص القانون اإلمارايت 

عىل حيازة املستندات الشخصية الثبوتية مثل جوازات السفر، والهوية195، لكنهام مل يحددا عقوبة للمخالفني من 

أصحاب العمل. وخلت قوانني العاملة املنزلية يف الدول األخرى من ذلك. ويف البحرين أيضاً يعترب حجز جواز سفر 

العامل لدى صاحب العمل أمر مخالف للقانون كون جواز السفر وثيقة رسمية تخص من صدرت له من الدولة، 

كام أكّدت محكمة التمييز يف حكمها بأحد الطعون196. وكذلك يف اإلمارات یعترب قیام أصحاب العمل بحجز 

جوازات سفر العامل مخالفة قانونیة وال یشرتط أن یحصل العامل عىل موافقة صاحب العمل ملغادرة الدولة197. 

و قد أعطت اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني الحق يف االحتفاظ بوثائق سفرهم وهويتهم )البند ج من 

املادة 9(198.

مكاتب العمالة
ضمّنت دولتني فقط من دول مجلس التعاون قانون العاملة املنزلية بنوداً متنع مكاتب االستقدام من تحميل 

العاملة عمولة أو رسوم نظري إيجاد عمل لها يف السوق املحلية. فحذر القانون يف اإلمارات مكاتب االستقدام من أن 

تطلب بنفسها أو بواسطة الغري، أو أن تقبل من أي عامل سواء كان ذلك قبل مبارشة العمل أو بعده، أية عمولة 

مقابل حصوله عىل العمل، أو أن تستويف من العامل أية مصاريف199. كام حظر القانون الكويتي عىل املرخص له 

من مكاتب العاملة أو العاملني لديه أو املتعاونني معه داخل وخارج الكويت تقايض أي مبالغ من العامل املنزيل 

ومن يف حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه بطريق مبارش أو غري مبارش )املادة 4(.200

ويأيت ذلك متوافقاً مع ما نصت عليه اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني بأن تتخذ الدول تدابري لضامن أالّ تكون 

الرسوم التي تستوفيها وكاالت االستخدام الخاصة مستقطعة من أجر العامل املنزليني )البند ه من املادة 15 201(. 

وبرغم وضوح هذا البند إال أن بعض أصحاب املكاتب متكنوا من االحتيال عليه بتضمني اتفاق استقدام العاملة 

 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،194  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم
195  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018،

.> https://goo.gl/g1XmMF < 
.> https://goo.gl/p9svvC < ،2018 196  »مستشار »سوق العمل«: حجز جواز سفر العامل مخالف للقانون،« صحيفة األيام، 21 مارس

.> https://goo.gl/ZkZsp9 < ،)2014 197  حقوق العمال في دولة اإلمارات ) اإلمارات: وزارة الخارجية، مايو
198  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189( )جنيف: مؤتمر العمل الدولي في الدورة )100(، يونيو 2011(، 

.> https://goo.gl/WnH7N1 <
199  »أحكام عمال الخدمات المساعدة وفقاً للقانون اإلماراتي الجديد،« البوابة الرسمية لحكومة األمارات، 5 مارس 2018، 

.> https://goo.gl/g1XmMF <
 .> https://goo.gl/LoMZf4 < ،)2015 ،200  قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية )الكويت: الكويت اليوم

201  اتفاقية العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189( )جنيف: مؤتمر العمل الدولي في الدورة )100(، يونيو 2011(، 
.> https://goo.gl/WnH7N1 <
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لخدمة مجانية يف منزل صاحب العمل )كفيلها( ملدد معينة تصل إىل ثالثة شهور بدون راتب كنوع من املزايا. ويف 

حني يعترب صاحب العمل هذا العرض ميزة لتقليص تكاليف استقدام العاملة فإن هذه املبالغ تذهب لحساب 

أصحاب العمل، فيام تضطر العاملة )الضحية( للعمل ملدة ثالث شهور بدون مقابل اعتقاداً منها بأن هذا يقع 

ضمن اتفاق العمل، وخصوصاً القادمات للعمل للمرة األوىل.

خاتمة

برغم األهمية الكبرية للعاملة املنزلية، خصوصاً اإلناث الاليت يشكلن النسبة األعظم منها، والتي يفرضها النمط 

االجتامعي والسكني يف دول مجلس التعاون، واالفتقار لدور رعاية األطفال لساعات ممتدة متّكن األرس من 

االستغناء عن املربيات، إال أن هذه الفئة ما تزال تعاين من التمييز يف التغطية القانونية مبا يكفل حقوقها أسوة 

بالعاملة التي تغطيها قوانني العمل فيام يتعلق بساعات العمل وأوقات الراحة. فجميع قوانني العامل املنزلية 

واللوائح التي تنظم عالقة العمل بني عاملة املنازل وأصحاب األرس يف دول مجلس التعاون الخليجي، تبيح ألصحاب 

األرس تشغيل العاملة املنزلية ساعات عمل تفوق الثامين ساعات التي تنص عليها قوانني العمل فيها. كام أن هناك 

تفاوت يف اإلجازات املرضية والسنوية وأوقات الراحة ومكافآت نهاية الخدمة. 

ويعترب الوضع الخاص الذي تعمل من خالله عاملة املنازل يف البيوت الخاصة أحد أهم العوائق التي تواجه 

السلطات العاملية الراغبة يف إصالح األوضاع بالقيام بحمالت التفتيش املفاجئة والوقوف عىل أوضاع هؤالء يف 

أماكن العمل وتصحيح املختل منه. ويعرّض هذا الوضع املعزول عن العامل الخارجي، وقلة الوعي عىل جانبي 

العامل واملجتمع عىل السواء، هذه العاملة النتهاكات إنسانية وحقوقية أبرزها العمل القرسي، وتقييد الحرية، 

والحرمان من أساسيات الحياة كالسكن والغذاء الالئق، باإلضافة إىل االنتهاكات الجسدية واملعنوية واللفظية. 

ويتضح أنه من بني القوانني واألنظمة الخليجية يعترب القانون الكويتي هو األقرب إىل اتفاقية العمل الالئق 

للعامل املنزليني، وال تزال هناك ثغرات أساسية يشرتك يف عدم اشتامله لها مع القوانني الخليجية األخرى وأهمها 

حق التنظيم النقايب، كام جاء يف اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني عن الحرية النقابية واإلقرار الفعيل بحق 

املفاوضة الجامعية202. وتظل القوانني املطبقة بدرجات متفاوتة قارصة عن حامية حقوق العاملة املنزلية بشكل 

يكفل الوضع اإلنساين الالئق وغالبيتها ال تفرض عقوبات عىل أصحاب العمل عند االمتناع عن تنفيذ بنودها. 

واملالحظ أن غالبية قوانني تنظيم عالقة عامل املنازل بأصحاب العمل تخلو من البنود الخاصة بعقوبات إساءة 

202  نفس المصدر السابق.
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استغالل العامل للبنود الوقائية التي تشتمل عليها القوانني، مام يجعل أصحاب األرس يقاومون تعريف العامل 

والعامالت بحقوقهم يف حني ال توجد يف املقابل إجراءات عقابية للعامل. إن وجود اإلناث كمكون أسايس يف العاملة 

املنزلية يكشف عن حجم الحاجة التي تدفع األم والزوجة إىل ترك أرستها والعمل يف بلد آخر، وغالبية هؤالء 

يأتني من فئات اجتامعية معدمة غري واعية بالحقوق والواجبات التي تنتظرها يف عملها. ولحامية هؤالء وحفظ 

حقوقهن، يفرض هذا الوضع مسؤولية أكرب عىل جميع األطراف املشاركة يف استقدام هذه العاملة، وهي السلطات 

والوكالء يف بلدان العاملة األصلية، واملرشعني والسلطات العاملية والوسطاء من وكالء استقدام العاملة وأصحاب 

األرس يف البلدان املستقبلة للعاملة، ولذلك تويص الورقة بالتايل: 

إعادة النظر يف الترشيعات الخاصة بالعاملة املنزلية ومساواة حقوقهم بحقوق العامل الخاضعني لقوانني  •

العمل وتعديلها. وبرغم أن جميع دول مجلس التعاون مل توقع عىل اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني 

التي دخلت حيز التنفيذ يف 2013، إال أن بإمكان املرشعني يف هذه الدول االسرتشاد مبا جاء فيها للتقدم يف 

حامية وحفظ حق رشيحة تصل إىل 10% من السكان يف معظم الدول.

تعريف واجبات وحقوق هذه الفئة بشكل واضح وتصميم برامج توعية وتدريب تبدأ بالتنسيق مع  •

السلطات يف بلدانهم األم للتأكد من استيعابهم للمسؤوليات واملحاذير التي تنطوي عليها مهامهم املرتقبة 

واطالعهم عىل عقود العمل قبل مغادرة بلدانهم. 

نظراً للوضع الخاص بالعاملة املنزلية املقيمة يف منازل األرس التي تعمل لديها، فإن الوعي املجتمعي  •

بالحقوق اإلنسانية واملالية لهذه الفئة يأيت يف مقدمة الخطوات التي يجب أن تتخذ لتعديل أوضاع هذه 

العاملة، والعمل بشتى وسائل التوعية عىل استنهاض الوعي اإلنساين يف أصحاب األرس وتربية األجيال 

الحديثة عىل ذلك. 

إتاحة قنوات اتصال وخطوط ساخنة متّكن عاملة املنازل من الوصول إىل جهات املساعدة العاملية  •

والسفارات واملؤسسات األهلية العاملة يف مجال حامية العامل الوافدين. 

تفعيل القوانني وإنشاء بنى تحتية تؤمن انسيابية اإلجراءات وتتناسب وأوضاع عامالت املنازل املعزولني يف  •

منازل خاصة هي أماكن عملهم، يف حال الترضر والرغبة يف االستفادة من القوانني. 

تضمني القوانني لبنود وقائية لحقوق أصحاب األرس يف حال إخالل عاملة املنازل مبسؤولياتها وواجباتها  •

والقيام بترصف ينطوي عىل اإلساءة لألرس/أصحاب العمل، وهو ما قد يقلل من مقاومة أصحاب العمل 

لتعريف العامل املنزليني بحقوقهم.
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ختاماً، ما زالت الترشيعات واإلجراءات الوقائية املتعلقة بالعاملة املنزلية وحقوقها يف دول الخليج، بالرغم من 

التفاوت بني الدول، دون املستوى املطلوب لفئة يسهل أن تكون عرضة لالستغالل. يبدأ هذا الضعف الترشيعي من 

االستثناء غري املربر للعاملة املنزلية من قوانني العمل، ويستمر حتى يف ظل الترشيعات الخاصة التي قامت دول 

الخليج بسنها يف السنوات القليلة املاضية، إذ أنها ما تزال دون مستوى الضامنات التي توفرها اتفاقية العمل الالئق 

للعامل املنزليني. كام أن الترشيعات القامئة ما زالت ال تطبق يف ظل غياب الرقابة واآلليات املتاحة للتأكد من 

تطبيقها. إن مختلف أنواع املعاناة التي يقاسيها عدد كبري من هذه الفئة ميكن مواجهتها بإصالح ترشيعي يساوي 

حقوقهم بحقوق غريهم من العامل، واملكفولة بأنظمة العمل وتفعيل هذه الحقوق من خالل تعريفهم بحقوقهم 

وفتح قنوات بينهم وبني املؤسسات التي توفر لهم الحامية القانونية. 
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3.4 تاريخ نشوء نظام الكفالة للعاملين الوافدين في دول 
الخليج العربية

عمر الشهايب

من نافل القول إن  سوق العمل يف دول مجلس التعاون فريد من نوعه عاملياً، إذ أنه يعتمد أساساً عىل الوافدين 

من غري املواطنني، الذين يشكلون أكرث من ثلثي إجاميل العاملني يف املنطقة. ويعترب نظام الكفالة من أهم دعائم 

عملية إدارة الوافدين املقيمني يف كل دول الخليج. وقد أضحى هذا النظام محور تركيز العديد من األطراف 

واملؤسسات ليس يف الخليج فحسب بل عىل امتداد العامل، نظراً لتبعاته عىل ما يقارب ثالثني مليون وافد مقيم يف 

الخليج يف عام 2017، باإلضافة اىل عائالتهم الذين يعتمدون عليهم كمصدر للدخل يف مختلف قارات العامل.

تركز هذه الورقة عىل بحث تاريخ نشوء سوق العمل »العاملي« هذا يف املنطقة، وبالتحديد عىل جذور نظام 

 203 إذ أن التعمق يف تاريخ نشوء هذا النظام يوفر املفتاح لفهم حالة العاملة الوافدة يف 
الكفالة للعاملة الوافدة.

دول الخليج يف الزمن الحايل. وحتى نرسد هذه القصة، علينا العودة إىل ما قبل عرص النفط، وتحديداً إىل مرحلة 

الحكم الربيطاين يف املنطقة.

بادئ ذي بدء، ماذا نعني مبصطلح »الكفالة«؟ يرجع أصل كلمة الكفالة إىل الجذر »كفل«، الذي يأخذ فعله معان 

متعددة. فـ«كََفَل« قد تعنى أن يصبح الفاعل هو الويص القانوين للمفعول به، أو أن يوفر الطعام والكسوة له، 

أو أن يضمنه ويصبح مسؤوالً عنه.204 وكمفهوم قانوين، فللكفالة جذور يف الرشيعة اإلسالمية، حيث يقدم أحد 

الطرفني )الكفيل( ضامناً قانونياً نيابة عن الطرف اآلخر )املكفول(، ويتعهد بتحمل مسؤولياته القانونية يف حال 

عجز األخري عن ذلك. وهذا عادة يأيت يف منوذجني: األول أن يتم ضامن الشخص نفسه، كضامن حسن سلوكه 

أو عدم هربه وحضوره للمحكمة أثناء املحاكمة. أما النموذج الثاين فهو أن يضمن الكفيل دفع مبلغ من املال 

مستحق عىل املكفول يف حال تخلفه عن السداد، وهذا عادة ما يطبق يف حالة القروض والديون. وهذان النوعان 

من الضامنات ليسا فريدين وال هام حكر عىل الخليج أو العامل اإلسالمي، إذ يستخدمان عىل نطاق واسع عاملياً. 

لكن الفريد يف حالة الخليج هو تطبيق هذا النوع من الضامن عىل األيدي العاملة، وعىل وجه التحديد العاملة 

الوافدة، حيث ترتبط قدرة الوافد عىل الحصول عىل الوظيفة بكونه مكفوالً. والكفيل، الذي يجب أن يكون مواطناً 

)أو رشكة ميلكها مواطن(، يصبح مسؤوال قانونياً عن الوافد املكفول أثناء إقامته كموظف يف إحدى دول الخليج 

203  سيكون محتوى هذه الورقة جزء من كتاب سيصدر للمؤلف تحت عنوان:
عمر هشام الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول الخليج العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، تحت النشر(.

204  A. Longva, Walls built on sand: Migration, exclusion, and society in Kuwait )USA: Westview Press, 1999(, p.78.
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حتى عودته إىل وطنه مع نهاية فرتة عمله. وبالتايل، فإن الكفالة متثل جوهر الهوية القانونية للوافد وقدرته عىل 

استخدام قوة عمله ضمن املساحة الجغرافية للدولة. لذلك من املفيد أن نفكر يف نظام الكفالة باعتباره شبكة من 

العالقات القانونية-العاملية ضمن إطار دولة معينة تربط ما بني الكفيل والدولة واملكفول، يتحمل الكفيل عربها 

نظرياً التمثيل واملسؤولية القانونية للعامل الوافد املكفول ضمن املساحة الجغرافية للدولة، بحيث ليس من حق 

العامل الوافد قانونياً أن يدخل البلد ويعمل فيه إال عرب وجود هذا الكفيل. إذن، فإن جوهر نظام الكفالة يتمثل يف 

تفويض الدولة السلطة عىل حق الوافد لدخول الدولة والعمل فيها إىل املواطن صاحب العمل.205 

وقد جرى تطبيق نظام الكفالة عرب مجموعة من اإلجراءات البريوقراطية والقانونية التي تنظم العالقة بني 

الكفيل والوافد والدولة. وعىل الرغم من تواجد بعض االختالفات يف اإلجراءات عرب الدول واألزمنة، فإن أهم هذه 

اإلجراءات البريوقراطية-القانونية ارتكزت عىل ما ييل: 

تأشرية الدخول/اإلقامة – تأشرية تصدرها الدولة ويحتاجها الوافد يك يكون قادراً عىل العمل قانونياً يف البالد.  •

وهي بحاجة إىل كفيل مواطن )أو رشكة ميلكها مواطن( يكفل الوافد الستخراجها.

تأشريات الخروج – تأشرية تصدرها الدولة تسمح للوافد بالخروج من البالد قانونياً. •

شهادة عدم اعرتاض )No Objection Certificate( – شهادة مطلوبة قبل مغادرة الوافد للبلد أو تغيري  •

الكفيل يف الدولة، بحيث تبني الشهادة أن الكفيل الحايل ليس لديه اعرتاض عىل مغادرة العامل للدولة أو أن 

ينقل كفالته لكفيل آخر.

وديعة مالية – تطلب بعض الدول من الكفيل إيداع مبلغ معني من املال كضامن ألي تكاليف متعلقة  •

مبغادرة أو ترحيل العامل الوافد من الدولة.

وعموماً، فإن الدراسات حول تاريخ نشوء وتطور سوق العمل املعتمد عىل الوافدين ونظام الكفالة الذي ينظمه 

يف الخليج شبه معدومة، عىل الرغم من أهمية هذا النظام يف أمناط الهجرة العاملية. فقد تكهن بعض الباحثني 

الغربيني أن نظام كفالة العاملة قد تم مزاولته منذ األزمنة الغابرة يف الخليج، وأنه نشأ من عرف بدوي قديم ملنح 

الحامية لزوار املنطقة،206 إال أن هذا التكهن يفتقر لألدلة القوية الداعمة. وما سنوضحه يف هذه الورقة هو أن 

إجراءات الدولة القانونية والبريوقراطية املرتبطة بنظام كفالة العامل الوافد نشأت أساساً خالل حقبة االستعامر 

الربيطاين يف الخليج، وخاصة يف البحرين ومن ثم الكويت يف الفرتة من عرشينات القرن املايض إىل السبعينات، 

205  لقد تم التطرق بالتفصيل الى خصائص نظام الكفالة في عصرنا الحالي في نسخة سابقة من هذا اإلصدار. أنظر:
»الكفالة والتبعية واإلقصاء في مجتمعات الخليج العربية«، الثابت والمتحول: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة )بيروت: مركز 

الخليج لسياسات التنمية ومنتدى المعارف، 2015(، ص442.
 206  G. Beaugé, ‘La kafala: un système de gestion transitoire,’ Revue européenne des migrations internationales 2.1
)1986(: 109-122.
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التي شكلت أساس نشوء سوق العمل يف الخليج املعتمدة بشكل جذري عىل العاملة الوافدة. فحتى استقالل 

هذه الدول )وفيام عدا السعودية(، كانت لربيطانيا سلطة قانونية عىل جميع »األجانب« الساكنني فيها. وملا كان 

املسؤولون الربيطانيون قد نظروا بصورة متزايدة إىل »العاملة الوافدة« إىل الخليج عىل أنها رضورة اقتصادية 

ومشكلة أمنية يف آن واحد، ولذلك فإنها تحتاج إىل التنظيم سواء من وجهة النظر األمنية أو بغرض النمو 

االقتصادي، فقد مهدت لدخول العاملة الوافدة بشكل موسع إىل الخليج للعمل، وتم ربط ذلك بحزمة من القوانني 

واإلجراءات للتحكم يف هذا التدفق من العامل، ما أسس لجوهر نظام الكفالة الحايل. 

بريطانيا في الخليج: أوامر مجلس الملكة والسيادة المنقسمة
كانت البحرين هي نقطة البداية لتبلور هذا النظام يف الخليج، لكونها أول منطقة يف الخليج بسط فيها الربيطانيون 

نفوذهم عىل املجتمع املحيل يف خضم املنافسات مع اإلمرباطوريات األوروبية األخرى يف بداية القرن العرشين، 

 Forward( »حاكم الهند آنذاك إىل السري يف »السياسة األمامية )Lord Curzon( والتي دفعت اللورد كرزون

Policy(، والتي اقتضت توسعة نفوذ اإلمرباطورية الربيطانية يف الخليج. فمع تعيني أول وكيل سيايس »أبيض« يف 

البحرين عام 1904، دخل الربيطانيون مبارشة يف إدارة األمور الداخلية للبالد وبارشوا بتوسعة نفوذهم محلياً، 

ودأبوا عىل إنشاء البريوقراطية الحديثة فيها يك تتوىل إدارة عملية توسعة نفوذهم محلياً، فيام كان اهتاممهم 

سابقاً مقترصاً عىل تنظيم العالقات الخارجية لحكام الخليج. فبدءاً من هذا العام، أجرب الربيطانيون الحاكم الشيخ 

عيىس بن عيل تحت تهديد السالح بأن يتنازل ويعطيهم السيادة عىل كل »األجانب« يف البالد. وبذلك، تم تصنيف 

السكان القاطنني يف البحرين إما إىل »أجانب« أو »محليني«، بحيث أصبح األجانب تحت حكم وسيادة الربيطانيني، 

و«الرعايا املحليني« تحت سيادة الحاكم املحيل.207 وقد تم تقنني هذا النظام من خالل »قرار مجلس امللكة املتعلق 

بالبحرين« لعام Bahrain Order in Council BOIC( 1913(، الذي ُوضع قيد التنفيذ رسمياً بعد انتهاء الحرب 

العاملية األوىل يف 1919، ما ميثل بداية البريوقراطية القانونية املحدثة يف البحرين. أنشأ الـ BOIC املحاكم برئاسة 

ضباط بريطانيني كانوا مسؤولني عن القضايا القانونية »لألجانب«، فضالً عن »املحكمة املختلطة« التي ُخصصت 

للقضايا التي تشمل األجانب والسكان املحليني.

207  للمزيد حول هذه التفاصيل أنظر:
 O. AlShehabi, ”Contested modernity: divided rule and the birth of sectarianism, nationalism, and absolutism in
Bahrain,” British Journal of Middle Eastern Studies (2016): 1-23.
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يكمن لب القضية يف كون فئة »األجانب« مستحدثة وغري محددة ومعرفة مسبقاً، وبذلك أصبحت هذه التسمية 

ومن تشمل محل خالف بني املسؤولني الربيطانيني والحاكم املحيل، مع تداعيات سياسية وقانونية كبرية. ومام زاد 

األمر تعقيداً غياب البريوقراطية الحديثة يف غالبية املنطقة يف ذلك الوقت، مبا فيها رسم الحدود، ومكاتب الهجرة 

والجوازات، وسياسات الجنسية. باإلضافة إىل ذلك، فقد كان عدد سكان البحرين يتغري بشكل كبري عىل مدار فصول 

السنة، خصوصاً عند وصول عدة اآلالف من الغواصني من املناطق املجاورة يف الخليج خالل موسم اللؤلؤ. ولذلك، 

تصادم الحاكم مع املسؤولني الربيطانيني حول تصنيف املحيل مقابل األجنبي، إذ أراد كل طرف أن يزيد عدد 

الرعايا تحت سيادته. وقد بنى املسؤولون الربيطانيون تعريفهم للمحيل واألجنبي أساساً عىل تصنيف اثني-طائفي، 

بحيث قسموا السكان إىل اثنيات وطوائف مختلفة، كل منها تحت سيادة إما الحاكم أو املسؤولني الربيطانيني.208 

وبحلول عام 1923، كان الوكيل السيايس الربيطاين يزعم بأنه عىل الرغم من وجود 550 شخصاً فقط من الرعايا 

الربيطانيني )أكرثهم من الهند( من أصل 100,000 نسمة تقريباً يف البحرين، فإن عدد السكان الذين تشملهم 

السيادة القضائية الربيطانية، مبا فيهم كل »األجانب«، يصل إىل 40,000 شخص، ويزداد عددهم يف موسم الغوص 

إىل 60,000 – 70,000، أي أن الوكيل الربيطاين كان يزعم السيادة عىل حوايل نصف سكان جزيرة البحرين.209 

وقد وصلت الخالفات والتناقضات من نظام تقسيم السيادة هذا إىل درجة الغليان يف عام 1923، إذ نشبت 

االشتباكات واالضطرابات املتعددة يف البحرين، والتي اتخذت منحنى اثني وطائفي مع فشل نظام تقسيم السيادة. 

وحينها قرر املسؤولون الربيطانيون إعادة تركيب نظام الحكم ليكون أكرث اتساقاً مع إدارتهم، فاستولوا عىل الحكم 

املحيل وتم اإلطاحة بالحاكم الشيخ عيىس بن عيل وانتقل الحكم إىل ابنه الشيخ حمد، واستقدم املستشار الربيطاين 

بلجريف ليدير أمور الحكم املحيل من خلف الحاكم الجديد.

واستمر الحكم املنقسم تحت النظام الجديد، ولكن النزاعات عىل حدود السيادة قد انفرجت إىل حد كبري بعد 

تغيري الحاكم، حيث أصبح كل من الحاكم الجديد واملسؤولني الربيطانيني متفقني عىل نفس الرؤية التي صاغها 

الربيطانيون. فواصلت بريطانيا مامرسة حكمها عىل الرعايا األجانب، بينام مارس الحاكم السيادة رسمياً عىل الرعايا 

املحليني، مع تويل املستشار بلجريف إدارة الشؤون املحلية فعلياً من خلفه.

208  كمثال: كان ما صنفه البريطانيون كـ«البحارنة« و«الهولة« يعتبرون سكاناً محليين تحت سيادة الحاكم، أما من تم تصنيفهم كـ«فرس« أو »نجادة« 
فاعتبروا أجانب تحت سيادة البريطانيين.

209 Qatar Digital Library and British Library: India Office Records and Private Papers [Henceforth QDL], IOR/L/
PS/10/249, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100035092757.0x000029<.
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تقنين الغوص من قبل البريطانيين وتبلور نظام الكفالة

ومل يكن مبدأ قرار مجلس امللكة Order in Council( OIC( الذي استخدم لتنظيم الحكم عىل ما سمي 

باألجانب يف البحرين بقرار جديد كلياً عىل الخليج، إذ صدر عىل سبيل املثال قرار مجلس امللكة املتعلق مبسقط 

210 . إال أن هذه القرارات السابقة انطبقت فقط عىل »الرعايا الربيطانيني« يف الخليج، وكانت أعدادهم 
عام 1867 

قليلة جداً ال تتعدى بضعة عرشات، وعادة ما كانوا من التجار الهنود ممن يقطنون املنطقة لفرتة معينة من السنة، 

خصوصاً يف موسم تجارة الغوص. إال أن التفسري الجديد لقرار مجلس امللكة يف البحرين، الذي وسع سيادته لتشمل 

كل »األجانب«، رفع عدد من انطبق عليهم القرار فجأة إىل عرشات اآلالف من سكان الجزيرة. وعىل الرغم من 

أن األشخاص وعائالتهم ممن شملهم هذا التعريف الجديد كانوا يعيشون يف املنطقة منذ أجيال متعددة، إال أن 

الربيطانيني اعتربوهم »أجانب« تحت سيادتهم كطريقة لزيادة نفوذهم يف املنطقة. وبهذا، فإن الربيطانيني أتوا 

بنظام قانوين وسيايس جديد، وحاولوا تطبيقه عىل العالقات السكانية واالجتامعية القامئة يف املنطقة منذ عقود 

وقرون قبل حضور القوات الربيطانية، وكان لذلك تبعات جمة.

ومع مامرسة بريطانيا لسيادتها السياسية والقضائية عىل هذا العدد الكبري من »األجانب« الواقعني تحت سيادتهم، 

تزايدت أهمية السيطرة عىل حركتهم وتنقالتهم يف املنطقة. وكان الوجود املؤسيس الربيطاين يف الخليج يف هذه 

الفرتة صغرياً جداً، ونادراً ما تجاوز اثنان من املسؤولني الربيطانيني الذين يديرون مبنى الوكالة السياسية يف كل 

دولة، مع بضعة عرشات من املوظفني من جنسيات مختلفة أخرى من العاملني تحت إمرة الربيطانيني يف مبنى 

الوكالة. ولذلك أصبحت املشكلة التي تواجه الربيطانيني هي: كيف ميكن لهذه البريوقراطية الصغرية أن تتحكم 

وتدير شؤون سبعني ألف »أجنبي« يسكنون يف البحرين وحدها؟ 

وازدادت هذه املسألة إلحاحاً مع رسم الحدود يف املنطقة، وتطبيق مبدأ إصدار جوازات السفر211 وتحديد نقاط 

العبور لهذه الحدود الحديثة. إذ أصبحت هذه الوثائق الرسمية املتعلقة بالسفر من الجوازات، وتأشريات الدخول، 

وتأشريات الخروج، أموراً رئيسية معرتف بها عىل نحو متزايد يف جميع أنحاء الخليج وشبة الجزيرة العربية يف 

عرشينات القرن املايض، كام جرى البدء يف إصدار أول قوانني للجنسية يف املنطقة يف هذه الفرتة. 212 من هنا 

اكتسبت مسألة التنقل عرب هذه الحدود وكيفية تنظيمها أهمية متزايدة. 

كان املسؤولون الربيطانيون قد تولوا مسؤولية إصدار تأشريات الدخول إىل البحرين،213 إذ كان دخول املسافرين 

210 QDL, IOR/R/15/1/297, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023834010.0x000012<.
211  QDL, IOR/R/15/1/562, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100024100267.0x000050<.
212  QDL, IOR/R/15/2/1457, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023554854.0x000082<.
213  QDL, IOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846468.0x000022<.
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إىل الجزيرة يتطلب اعتامد جوازات سفرهم من قبل الوكيل السيايس يف البحرين، باإلضافة إىل الحصول عىل فيزا 

الدخول.214 وقد تم تأسيس نقطة تفتيش للجوازات ألول مرة عام 1929، وبدأت الدولة بإصدار جوازاتها الخاصة 

يف عام 215.1930 وكان بإمكان رعايا حكام الخليج اآلخرين تحت الحامية الربيطانية، باإلضافة إىل السعودية، أن 

يدخلوا البحرين دون تأشريات دخول، رشيطة أن تكون لديهم وثائق سفر صالحة. 

وقد بدأ رسيان هذا النظام »الدويل« الجديد قبل اكتشاف النفط يف شبه الجزيرة العربية، وتم تطبيقه عىل سكان 

منطقة مل يعتادوا تواجد الحدود واإلجراءات القانونية والبريوقراطية عىل أراضيهم، إذ كان البرش يتنقلون عىل مدى 

ضفاف الخليج وشبه الجزيرة العربية، وتكونت روابط أرسية وثقافية عميقة عىل امتداد هذه املنطقة. لذلك وجب 

عىل ساكني املنطقة التأقلم مع هذا النظام الجديد، والعكس صحيح، إذ كان عىل هذا النظام الجديد تفادي تأجيج 

االضطرابات يف العالقات السكانية واالجتامعية القامئة يف املنطقة قدر اإلمكان. وكان من املحتم أن تربز املشاكل 

رسيعاً يف بداية نشأة هذا النظام، كونه يضم عدداً كبرياً من الحكومات والسلطات، كل منها تصدر وثائقها الخاصة 

بها وتنظم عملية التنقل عرب أراضيها بطريقتها املعينة. ورسعان ما أصبحت موانئ الخليج ذات التواجد الربيطاين 

الضعيف، كام كان الحال مع ديب،216 مركزاً يجذب الناس للحصول عىل تأشريات وجوازات السفر بسهولة نسبية 

كوسيلة لإلفالت من الضوابط الربيطانية. ورسعان ما برزت حاالت التنقل »غري القانونية« وتزوير الوثائق كمشكلة 

تؤرق السلطات الربيطانية.217

وكانت صناعة غوص اللؤلؤ القدمية يف املنطقة واملحرك الرئييس القتصادها متثل مصدر القلق الرئييس للسلطات 

الربيطانية يف البحرين.218 فمع بداية كل موسم لؤلؤ، وكام كان الحال ألجيال متعاقبة، يتدفق إىل البحرين اآلالف 

من العامل من املناطق املجاورة يف رشق اململكة العربية السعودية، وقطر، والساحل الرشقي للخليج للعمل يف 

سفن الغوص يف البحرين. 

ومع تطبيق نظام الحدود الجديد يف عرشينات القرن املايض، أصبح هذا التنقل للسكان بني ضفاف الخليج 

214  QDLIOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846467.0x0000ba<.
215  تم اصدار قانون الجنسية البحرين عام 1937. للمزيد انظر:

 QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x000049<.
216  QDL, IOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846467.0x000038<.
217  QDL, IOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846468.0x00003e<.

218  وقد أدت طبيعة العالقة اإلنتاجية القسرية في صناعة الغوص إلى أن يخمن بعض الباحثين بأن العالقات اإلنتاجية في هذه الصناعة قد تكون اصل 
تبلور نظام الكفالة )انظر كمثال longva(. اذ كان غالبية الغواصين مديونين لنوخذة سفينتهم، مما ربطهم بالعمل لديهم مدى حياتهم وحتى حياة أبنائهم عند 
توارثهم للدين من دون قدرتهم لالنتقال إلى عامل آخر. لكن هذا النوع من العالقة اإلنتاجية هي عالقة ارتباط العامل مع صاحب العمل عبر الدين، أي نظام 

تسخير العامل لدفع الدين debt peonage، وهذه العالقة تختلف جذرياً عن نظام الكفالة في آلياتها. فالعالقة في نظام الكفالة ال تستند إلى الدين، بل تستند 
على شرط تواجد كفيل حتى يسمح للوافد بالعمل في مساحة الدولة الجغرافية. ولذلك فإن العالقة اإلنتاجية في النظامين تختلفان، على الرغم من درجة القسر 

العالية التي قد تتواجد في كليهما. وهذا ال يمنع من تواجد نظام تسخير العامل لدفع الدين في بعض المناطق التي يأتي منها الوافدين إلى الخليج في العصر 
الحال، خصوصاً في شبه القارة الهندية، من حيث يأتي الكثير من العمال إلى الخليج وهم مثقلين بالديون إلى الوسطاء والسماسرة في بالدهم، والتي تفرض 

عليهم دفع رواتب عدة سنوات من العمل النهاء الدين.
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بالطريقة التي اعتادوا عليها ملئات السنني مير عىل حدود أكرث من دولة، وكان هذا مصدر قلق متزايد للربيطانيني. 

ولذلك أصبحت قضية تنظيم الغواصني اآلتني إىل البحرين مسألة ملحة للسلطات الربيطانية، خاصة وأنهم صنفوا 

هؤالء الغواصني »أجانب«. ومام زاد حدة هذه القضية تدهور العالقات فيام بني حكام البحرين وقطر وإيران 

يف هذه الفرتة، يف مقابل قدوم الجزء األكرب من الغواصني من املناطق تحت سيادة هؤالء الحكام خالل موسم 

اللؤلؤ.219 ولذلك، أصبحت قضية إدارة هذا التدفق العاميل أمراً ملحاً للربيطانيني.

وكان الحل الذي طوره الربيطانيون هو تطبيق مبدأ الكفالة عىل الغواصني القادمني إىل البحرين، ممهداً ألول 

استعامل حديث للنظام يف الخليج. فأعلن املستشار الربيطاين بلجريف عن القانون الجديد يف ديسمرب 220،1928 

وأعقبته رسيعاً إجراءات جوازات سفر جديدة يف يناير 1929 نصت عىل ما ييل:221 يعترب كل قبطان سفينة 

)نوخذة( مسؤوالً عن كل »األجانب« املتواجدين يف مركبه، بحيث يلزم عليه أن يبلغ موظفي الجامرك عن عددهم 

واسم كل منهم وتصاريح سفرهم الصالحة. ويسمح فقط للغواصني املسجلني يف سجالت الغوص الصادرة عن 

حكومة البحرين بالنزول إىل أرض البحرين، وإذا تم اكتشاف أي غواصني فارين من منت السفينة حني مغادرتها 

للميناء، فسيتحمل قائد السفينة مسؤوليتهم وستصادر قواربه. 

وشمل هذا النظام، الذي »كان الهدف األسايس منه هو التحكم يف القادمني واملغادرين، ومنع غري املرغوب فيهم 

من دخول البحرين« بحسب املقيم الربيطاين، كل املتطلبات القانونية التي تجسد نظام الكفالة الحديث: تواجد 

الكفيل )يف هذه الحالة قبطان السفينة( الذي يتحمل املسؤولية عن الغواصني »األجانب« عىل منت سفينته؛ وديعة 

يدفعها القبطان كتأمني لتسفري الوافد؛ تأشرية دخول؛ إذن عمل صالح )يف هذه الحالة تصاريح الغواصني(؛ باإلضافة إىل 

الحاجة إىل تأشرية خروج.222 واألهم هو أن هذه اإلجراءات ربطت مسألة كفالة العامل الوافد ضمن حدود البحرين 

)الذين كان يف هذه الحالة من فئة غوايص اللؤلؤ »األجانب«( بتواجد الكفيل )النوخذة(. وهكذا، كان عىل قائد 

السفينة أن يكفل الغواصني عىل سفينته، بحيث يضمن مسؤولية رحيلهم يف نهاية موسم الغوص من البحرين دون أي 

»سوء ترصف« من وجهة نظر الجهات الرسمية. وبذلك، ولد نظام الكفالة الحديث يف الخليج، الذي طبقه الربيطانيون 

بداية عىل العالقات السكانية االجتامعية واإلنتاجية القامئة يف املنطقة منذ سنني طويلة، والتي أصبحت تشكل قلقاً 

متزايداً للربيطانيني مع تبلور مبدأ الدول والحدود، ولذلك تم تنظيمها يف البحرين عرب تطوير نظام الكفالة.

219  للمزيد حول الخالفات مع ايران انظر:
 QDL, IOR/R/15/2/138, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023045639.0x000012<. 
 QDL, IOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846467.0x00000a<.
220  QDL, IOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846467.0x000052<.
221  QDL, IOR/R/15/2/1405, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023846467.0x00005a<.
222  QDL, IOR/R/15/2/1748, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100027973389.0x0000ab<.
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ومل يكن مبدأ استخدام الكفالة بأمر جديد للمسؤولني الربيطانيني، إذ كانوا ميارسونه بانتظام يف جميع أنحاء 

اإلمرباطورية. فباإلضافة إىل تطبيق مبدأ الكفالة لضامن تسديد الديون، وهي مامرسة منترشة يف جميع أنحاء العامل، 

استخدم املسؤولون الربيطانيون الكفاالت أيضا كأداة أمنية لضامن حسن سلوك أفراد بل قبائل بأكملها يف مناطق 

تحت استعامرهم. وقد انترشت هذه املامرسة بشكل خاص يف منتصف القرن التاسع عرش يف الهند، وخصوصاً يف 

مقاطعة الحدود الشاملية الغربية )North Western Frontier Province(، حيث استعملها الربيطانيون كطريقة 

إلنهاء االنتفاضة الهندية الكربى التي اندلعت هناك عام 223،1857 إذ فرضوا عىل وجهاء القبيلة أن يوقعوا تعهداً 

مكتوباً وأن يقدموا أفراداً معينني من القبيلة كرهائن لضامن حسن سلوك القبيلة بأكملها. 

كام طبق مبدأ الكفالة للتحكم يف تنقل الناس بني موانئ بحر العرب التي كانت تحت االستعامر الربيطاين، ففرض 

مبلغ من املال عىل قباطنة السفن الراسية يف عدن التي تحمل حجاجاً متوجهني إىل مكة، ليضمنوا أن يتم فحص 

كل راكب للكولريا، عىل أن يعود املبلغ بعد التأكد من ذلك.224 كام طبق الربيطانيون نظام كفالة شبيه من أجل 

السيطرة عىل حركة األشخاص من الدول الغربية األخرى يف أنحاء الخليج، وال سيام من الدول اإلمربيالية املنافسة 

لها، إذ كان عىل حاكم كل إمارة الحصول عىل »شهادة عدم مامنعة« )No Objection Certificate( من املقيم 

السيايس الربيطاين يف الخليج يف حال اعتزام أي شخص غريب زيارة أراضيهم، حيث يعد الحاكم مبوجبها بأن يرعى 

ويضمن سالمة الزائر. كمثال، طلب حاكم ديب الشيخ بطي بن سهيل من التجار الفرنسيني الذين كان بودهم زيارة 

اإلمارة يف عام 1911 أن يحصلوا مسبقاً عىل شهادة عدم مامنعة من املقيم السيايس الربيطاين.225 

وبذلك أثبت مبدأ ضامن الكفالة فائدته كطريقة بسيطة وغري مكلفة بريوقراطياً، يستطيع املسؤولون الربيطانيون 

عربها مامرسة سيطرتهم عىل مختلف األطراف املتنقلة يف الخليج، من خالل تفويض املسؤولية عن سلوك هؤالء 

األفراد إىل أطراف أخرى. وقد ساعد يف ترسيخ هذه املامرسات واقع كون مبدأ الكفالة معروفاً ويطبق بنطاق واسع 

يف منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، خصوصاً فيام يتعلق مبسائل اإلفراج بكفالة يف القضايا الجنائية وكضامن 

 ولكن كان االبتكار الجذري الذي قدمه املسؤولون الربيطانيون يف أواخر العرشينات من القرن املايض هو 
للديون.

تطبيق مبدأ الكفالة هذا عىل قوة العمل املتنقلة، وخاصة عىل غوايص اللؤلؤ، وربط البريوقراطية املتعلقة بهذا 

النظام يف الدولة، حيث تبلورت هذه املامرسات ألول مرة عىل أرض الواقع يف البحرين. وعىل مر الوقت، تم توسيع 

نطاق استخدام هذا النظام ليشمل تنظيم حركة أي موظفني »أجانب« يدخلون البحرين. 

223  وقد فرض البريطانيون هذا النوع من الكفالة على عدد كبير من القبائل من الهند خالل فترة االنتفاضة كطريقة النهائها. للمزيد انظر:
QDL IOR/L/PS/20/G3/12, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023462216.0x0000a3<.
224 QDL, IOR/L/PS/10/248, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100032479433.0x0000bf<.
225  QDL, IOR/R/15/1/235, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023517482.0x00005f<.
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عصر النفط
إذن، بدأ نظام الكفالة املتعلق بتنظيم العاملة املتنقلة أساساً مع بروز مبدأ الدول والحدود، وتم تطبيقه عىل 

العالقات السكانية واإلنتاجية املوجودة سابقاً يف منطقة الخليج، وخصوصاً يف صناعة الغوص. إال أنه مع بروز 

صناعة النفط يف البحرين عام 1932، رسعان ما تبلورت عالقات عمل جديدة كلياً يف املنطقة، حيث لجأت 

السلطات الربيطانية إىل فتح الباب لتدفق العاملة الوافدة إىل الخليج من مناطق مل تكن تاريخياً تزود الخليج 

بكمية كبرية من العامل. ومل يكن من املستغرب أن توجهت السلطات الربيطانية إىل فتح الباب الستقطاب العاملة 

من املناطق التي كانت تحت نفوذ االستعامر الربيطاين، وخصوصاً شبه القارة الهندية، صاحبة التاريخ الطويل يف 

تزويد قوة العمل املهاجرة يف مناطق أخرى تحت االستعامر الربيطاين.226 إال أنه تم تطوير نظام الكفالة الذي طبق 

عىل العامل يف صناعة اللؤلؤ وتطبيقه عىل العاملة الوافدة املتزايدة يف صناعة النفط، وخصوصاً تلك القادمة من 

شبه القارة الهندية. 

ورسعان ما اعتمدت إجراءات الضامنات املالية من قبل الكفيل، وترصيحات العمل، وتأشريات الخروج، وشهادة 

عدم املامنعة وتطبيقها بشكل موسع عىل كل العامل الوافدين إىل البحرين، بحيث أصبحت جزءاً أساسياً من 

املامرسة البريوقراطية للهجرة يف الجزيرة. فابتداء من الثالثينات، وخوفاً من الهجرة »غري القانونية« املتزايدة 

من الهند،227 نصت السلطات الربيطانية عىل كل موظف أجنبي آت للعمل يف البحرين، سواء يف رشكة النفط أو 

غري ذلك، أن يحصل عىل شهادة عدم مامنعة )No Objection Certificate( من الوكيل السيايس الربيطاين يف 

البحرين، قبل أن يستطيع التقديم عىل الفيزا من السلطات البحرينية للقدوم إليها. ومن أجل الحصول عىل شهادة 

عدم املامنعة هذه، ألزم صاحب العمل/الكفيل بإيداع مبلغ 60 روبية، يتم إعادتها إليه عند التأكد من مغادرة 

العامل املكفول البالد.228 وتم تطبيق هذا النظام عىل كل العامل الوافدين القادمني إىل البحرين من مناطق خارج 

سيادة حكام الخليج، مبا فيها العامل الغربيني أو العاملني يف رشكة النفط.229 وبحلول الحرب العاملية الثانية، ومن 

أجل فرض املزيد من الرقابة عىل تنقالت الناس خالل هذه املرحلة الحساسة، فرضت السلطات الربيطانية أيضاً 

مبدأ الحصول عىل تأشريات الخروج منها كرشط لجميع األفراد املسافرين من وإىل البحرين.230

226  وقد تواجدت العمالة المهاجرة من شبه القارة الهندية على مدى القرنين الثامن والتاسع عشر في مناطق متعددة مثل جنوب افريقيا وجنوب شرق آسيا 
وجزر الكاريبي، إال أن العالقات اإلنتاجية كانت تختلف عن تلك المطبقة تحت نظام الكفالة.

227  QDL, IOR/R/15/2/1717, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023597268.0x000073<.
228  QDL, IOR/R/15/2/1749, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100026405052.0x0000c7<.
229  QDL, IOR/R/15/2/1396, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100024192655.0x000034<.

230  لمثالين من عالقة شركة النفط بشركة استيراد وتصدير بريطانية، أنظر:
 QDL, IOR/R/15/2/749, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100026187822.0x000060<. 
QDL, IOR/R/15/2/1497, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100027069999.0x0000c6<.
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وعموماً، كان مبدأ تواجد الجنسيات وجوازات السفر قد أصبح سارياً يف غالبية دول العامل بحلول ثالثينات 

وأربعينات القرن العرشين. ولذلك، فإن »األجانب« الذين بدأوا بالتوافد إىل البحرين مع ظهور صناعة النفط، 

والذين أتوا بشكل متزايد من شبه القارة الهندية، كانت لديهم جوازات سفر وجنسيات محددة بوضوح، عىل 

عكس الحال عندما طبق الربيطانيني قرار مجلس امللكة BOIC عىل سكان البحرين يف بداية القرن العرشين، 

والذي قسم سكان الجزيرة بني محليني وأجانب بشكل اعتباطي بناء عىل االثنية والطائفة. ولذلك، فلم يكن 

تصنيف األجنبي مقابل املواطن ضبابياً مع بروز عرص النفط يف الخليج والهجرة املرتبطة به.231

ومن التطورات امللحوظة خالل هذه الفرتة تزايد استخدام عامل الخدمة املنزلية من قبل املوظفني الوافدين يف البحرين، 

وكانت هذه الظاهرة منترشة تحديداً بني املوظفني املهنيني من فئة »الياقة البيضاء«، وخصوصاً الغربيني والهنود منهم. فقد 

رأوا أن »الرعايا املحليني« )وهو املصطلح االستعامري للمواطنني( يف البحرين غري مؤهلني تأهيالً جيداً للعمل يف الخدمة 

املنزلية، وبذلك زادت الطلبات املقدمة منهم بشكل ملحوظ للحصول عىل شهادات عدم املامنعة الستقطاب العاملة 

املنزلية من الهند.232 ومثلام كان الحال مع العامل الوافدين اآلخرين، فقد تطلب ذلك إيداع ضامنة مالية عىل كل عامل 

منزيل من قبل الكفيل إلصدار شهادات عدم املامنعة، عىل أن يتم إرجاع املبلغ للكفيل عند عودة العامل لوطنه. 

ومل يكن هذا املبدأ حكراً عىل البحرين فقط، إذ استخدم الربيطانيون عملية مامثلة الستقطاب عامل الخدمة املنزلية يف 

ماليزيا وسنغافورة الخاضعة الستعامرهم.233 وقد كان املسؤولون السياسيون الربيطانيون أنفسهم من أشد مستخدمي 

العاملة الوافدة للخدمة املنزلية. ففي مارس 1934، كتب الوكيل السيايس يف البحرين املشورة التالية إىل الوكيل 

السيايس املساعد القادم حديثاً إىل البحرين: »ال يوجد خدم جيدين هنا، وأنصح أن تجلبهم معك )إذا كان لديك أي 

منهم يف الهند( ... سأرسل لهم شهادة عدم مامنعة ألمكنهم من السفر من دون مواجهة أية صعوبات.« 234

وقد بدأ تدفق الوافدين املتزايد إىل البحرين يزعج الحاكم املحيل، سيام وأن إجراءات التوظيف قد سيست 

وأصبحت مسألة خالف محلياً. إذ تم تنظيم عدة احتجاجات وإرضابات وانتفاضات تطالب بفرص عمل ومميزات 

231  ولكن برزت قضية مهمة في دول الخليج وهي المتعلقة بما أصبح يعرف بعديمي الجنسية أو »البدون«، الذين تكونوا أساساً من مجموعات من سكان 
الخليج وشبه الجزيرة العربية ممن لم يتم تسجيلهم تحت قوانين الجنسية البارزة حديثاً في البالد، إما خوفاً من استعمال السلطات لهذه القوانين كوسيلة للتحكم 

فيهم، أو ألنهم لم يدركوا أهمية التسجيل، أو ألنه لم يسمح لهم بالتسجيل أصالً. للمزيد انظر:
Claire Beaugrand, Stateless in the Gulf: Migration, Nationality and Society in Kuwait )London: IB Tauris, 2017(.

232  يحتوي هذان الملفان على عدة وثائق حول هذه الممارسة:

QDL, IOR/R/15/2/1397, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100024052004.0x000048<. 
QDL, IOR/R/15/2/1396, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100024192655.0x000070<.

233  ولذلك فإنه ليس بالغريب أن تكون هاتين الدولتين من أكثر الدول استخداماً للعمالة المهاجرة حتى يومنا هذا، وإن لم تكن بنفس حدة دول مجلس 
التعاون. وال زالت بقايا هذا النظام كاستعمال »شهادات عدم الممانعة« لجلب العمالة الوفادة فاعلة حتى نهاية القرن العشرين في هاتين الدولتين.

234  QDL, IOR/R/15/2/1009, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023547084.0x000004<
وهذه حالة متكررة، كما تبين لنا الرسائل بين المقيم السياسي ومساعديه حول العمالة المنزلية من عام 1936: 

 QDL, IOR/R/15/2/1010, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023558466.0x0000a0<.
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أفضل للمواطنني يف البحرين. وفيام كان عدد الرعايا الهنود يف البحرين يف مرحلة ما قبل النفط قليالً جداً، ال 

يتجاوز 69 شخصاً يف عام 235،1908 أغلبهم من التجار املوسميني، فقد وصل عددهم مع تطور صناعة النفط 

إىل 1421 شخصاً بحلول عام 1941، وتضاعف العدد إىل 3043 بحلول عام 1950. وكانت الغالبية منهم من 

املوظفني املهنيني ذوي الياقات البيضاء يف رشكات النفط أو من التجار يف املدينة، فيام كان عدد العامل يف الوظائف 

الدنيا )فيام عدى الخدمة املنزلية( شبه معدوم يف هذه الفرتة، التي تركزت بشكل أسايس عىل املواطنني. واعتباراً 

من عام 1949، اتفق الوكيل السيايس الربيطاين مع الحاكم عىل أن يتم التشاور معه قبل إصدار أي شهادات عدم 

مامنعة أخرى للقادمني من باكستان والهند، يف سبيل إرضائه وإيهامه بالتحكم يف أعداد العاملة الوافدة. 236

حالة »العزاب«
وبنهاية الحرب العاملية الثانية يف عام 1945، كان قد مىض عىل إنتاج النفط 13 عاماً يف البحرين، وكان لدى اإلداريني 

االستعامريني الربيطانيني خربة ممتدة ألكرث من عقد يف تطبيق اإلجراءات املتعلقة بالتحكم يف العاملة الوافدة عرب 

قانون الكفالة. وخالل هذه الفرتة، برزت الكثري من التقسيامت والفئات القانونية والبريوقراطية املختلفة التي أصبحت 

جزءاً رئيسياً من نظام سوق العمل يف الخليج حتى اليوم، وقد يكون أفضل مثال عىل ذلك فئة الوافدين »العزاب«. 

فقد أصبح ما يسمى بالعامل الوافدين »العزاب« جزءاً ال يتجزأ من أسواق العمل اليوم يف دول مجلس التعاون. 

ويستخدم مصطلح »العزاب« لإلشارة إىل العامل الوافدين )وأغلبهم من الذكور( من ذوي الوضع االجتامعي واالقتصادي 

األدىن الذين يقيمون لوحدهم دون أرسهم يف الخليج. وهذا املصطلح ينطبق بغض النظر عام إذا كان »العزاب« متزوجني 

يف الواقع أم ال، فحتى من ترك زوجته وأوالده يف وطنه األم يعترب »عازباً« يف الخليج. وبذلك، أصبحت فئة »العازب« هي 

مجموعة من الرزم القانونية واإلجراءات البريوقراطية التي لها تداعيات مادية عىل أولئك الذين يتم تعريفهم عىل هذا 

النحو، مبا يف ذلك مقدرة »العازب« عىل جلب عائلته معه. فغالبية دول الخليج لديها قوانني متنع الوافدين الذين يقل 

مدخولهم عن نسبة معينة من جلب عائلتهم معهم، وبذلك يتم تصنيفهم قانونياً واجتامعياً كـ »عزاب«.

و«العازب« )كفئة قانونية( له حضور قديم داخل البريوقراطية االستعامرية الربيطانية يف الهند، التي سبقت عرص 

النفط يف الخليج بسنوات عدة.237 وكان تصنيف »عازب« يشكل محدداً رئيسياً لألجور واملزايا التي يحصل عليها 

 235  QDL, IOR/L/PS/20/C91/4, http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023515712.0x000042.
236  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x00003c<.

237  ألمثلة من الخدمة المدنية الهندية:
QDL, IOR/R/15/2/1441, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100024144276.0x000050<.
 Another example from 1931 for an employee of the India civil servant in Qandahar can be found in: 
QDL, IOR/R/15/2/993, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023707963.0x000072<.
QDL, IOR/R/15/2/1454, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023627498.0x000021<
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املوظف يف الخدمة املدنية االستعامرية للهند، باإلضافة إىل تحديده لطبيعة السكن الذي يحصل عليه »العازب« 

ومنط الحياة التي سيعيشها يف الخارج،238 حتى وإن كان الشخص متزوجاً يف الواقع، فالعازب كان كل من ال يأخذ 

عائلته معه للعمل يف الخارج.239

تم إدخال مفهوم »العازب« يف البريوقراطية يف الخليج مع نشأة اإلدارة االستعامرية الربيطانية يف املنطقة.240 وقد 

كان من املفضل توظيف »العازب« يف كثري من األحيان عىل أولئك املرتبطني بأرسة، حيث كانت رواتبهم ومتطلبات 

سكنهم أقل كلفة.241 إال أن تطبيق مبدأ »العزاب« عىل نطاق واسع كفئة عاملية بدأ يف رشكة النفط، وخصوصاً 

يف تحديد أجور وإقامة العامل »ذوي املهارات املتدنية«، إذ تقاطعت »العزوبية« مع الجنسية، والطبقة، واملهارة 

لتحديد بشكل مفصل األجر وامتيازات السكن التي يحصل عليها العامل »غري املهرة« ذوي الدخل املحدود. 

وقد كان لدى املسؤولون الربيطانيون هوس بتصنيف وتقسيم العامل ورواتبهم وحقوقهم حسب هذه الخانات 

املختلفة حتى أدق التفاصيل. 

وبديهياً، أدت هذه التصنيفات املختلفة إىل نشوب االضطرابات فيام بني العاملني يف رشكة النفط. ففي عام 1938، 

أرضب العامل البحرينيون مطالبني بظروف عمل أفضل، ال سيام عند مقارنتهم مبا يجنيه »الهنود« و«األوروبيني«، 

حيث كان املواطنون خالل هذه الفرتة يف القاع من ناحية الرواتب واملميزات. وبهدف تجنب املزيد من املشاكل 

العاملية، كانت ردة فعل السياسيني الربيطانيني واملسؤولني يف رشكة النفط متمثلة يف االهتامم بأدق التفاصيل 

املتعلقة برواتب ومكان سكن العاملة املحلية والوافدة. فبشأن األجور، كتب الوكيل السيايس الربيطاين يف البحرين 

إىل املقيم السيايس يف الخليج يف ديسمرب 1938 أن »الحقيقة الواضحة هي أن البحرينيني عموماً ال يستحقون 

نصف األجر الذي يعطى للهنود.« أما يف ما يتعلق بالسكن، فقد أضاف ما ييل:242

» هناك نوعان من الصعوبات هنا. أوال أن املتزوجني من املوظفني البحرينيني من جميع الطبقات ال يريدون نقل 

عائالتهم إىل مخيم رشكة النفط ألنهم سيخرسون ملذات املعيشة يف املدينة. ولذلك مل تنب الرشكة مسكناً كبرياً 

للمتزوجني، خصوصاً وأنه من املتوقع أن يظل شاغراً. يف املقابل، فمن املهم من الناحية التشغيلية للرشكة أن 

238  انظر كمثال الجدال حول المبنى الجديد المقترح للقنصلية البريطانية في األحواز، وان كان يصلح لعازب او عائلة:
QDL, IOR/R/15/2/1022, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023636155.0x000018<.

239  أنظر كمثال الرسالة التي بعثتها مدرسة لتدريب الشرطة في بونا عندما أراد أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين االنضمام إليها عام 1937. إذ تم 
إبالغه بأن المدارس تدار على نمط »العزاب«، وعليه أن يعيش مع الطالب اآلخرين في حرم المدرسة، وال يجوز له أن يستأجر بيتاً خاصاً للعيش مع 

عائلته:
QDL, IOR/R/15/2/200, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100025598068.0x0000bd<.

240  كان هذا هو الحال، على سبيل المثال، في عملية توظيف مدير المجلس الثقافي البريطاني في البحرين:
QDL, IOR/R/15/2/839, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023643494.0x000019<

241  أنظر كمثال عملية توظيف جنود فرقة مسقط في ثالثينات القرن العشرين:
QDL, IOR/R/15/1/456, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023558278.0x00007b<
242  QDL, IOR/R/15/1/343, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023832501.0x0000c7<.
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يعيش عدد من املوظفني البحرينيني بالقرب من املصفاة... وعىل الرغم من أن معظم الناس من هذا النوع قد 

عاشوا ألجيال يف أكواخ سعف »برستي« )Barasti(، فإنهم اآلن يطالبون بسكن مبني من اإلسمنت. ولدى الرشكة 

مخططات لتلبية هذا الطلب بناء عىل مبدأ سكن »العزابية«.«

أما فيام يخص سكن العامل الوافدين، فقد كان هذا التبادل فيام بني الوكيل السيايس وممثل رشكة النفط بابكو يف 

نفس العام: 

»بالنسبة إىل ما ذكرته عن »اآلسيويني« من العامل، وأفرتض أنك تعني الفئة 2A و2B من العامل، فنحن نتوقع 

يف وقت البناء أن يكون هناك 250 من الرعايا الهنود من جميع األنواع. سيعيش الهنود من الدرجات األفضل يف 

املنامة وسيتم توفري نقلهم ذهاباً وإياباً. أما اآلخرون فسيتم إيوائهم مؤقتاً يف أكواخ »برستي« ريثام يتم بناء أماكن 

دامئة لهم، التي ال ميكن أن نبدأ فيها حتى يتم االنتهاء من برنامج البناء للموظفني األوروبيني واألمريكيني... تتواجد 

حالياً 40 غرفة للعزاب يف منازل املوظفني الحالية، ونحن يف طور بناء 32 غرفة إضافية، ما يجعل مجموعهم 72 

غرفة. سيكون هناك رجالن يف كل غرفة، ولذلك ستستوعب هذه املنازل 144 رجالً. باإلضافة إىل ذلك، نقوم حالياً 

ببناء 96 غرفة يف مبان مؤقته، وسيتم ترتيب املباين يف مجموعات تتكون من أربعة مباين، مع حامم مركزي يف 

وسط كل مجموعة. وستصبح هذه األماكن الحقاً السكن الدائم للعزاب.«243

وكانت مثل هذه التقارير تصدر بشكل دوري خالل هذه الفرتة، ونقدمها بتفاصيلها اململة كمثال عىل كيفية توثيق 

إدارة رشكة النفط والسياسيون الربيطانيون ألدق التفاصيل والتصنيفات املرتبطة بالرواتب واملزايا واملساكن للفئات 

املختلفة من العامل منذ األيام األوىل لرشكة النفط. وبحلول األربعينات من القرن العرشين، كانت هذه الفئات 

القانونية والبريوقراطية املختلفة التي قسمت العامل إىل فئات بناء عىل الجنسية والطبقة والـ »عزوبية«، والتي 

تم إدارتها بشكل عام تحت نظام الكفالة، قد أصبحت مكوناً أساسياً يف أساليب الحكم والضبط التي تستخدمها 

السلطات الربيطانية للتحكم يف العامل يف البحرين، وانترشت منها إىل بقية دول الخليج لتصبح جزءاً رئيسياً من 

خصائص سوق العمل فيها.

انتشار نظام الكفالة إلى باقي الخليج: حالة الكويت
أخذت السلطات الربيطانية نظام الكفالة الذي اعتمدته للسيطرة عىل العامل الوافدين يف البحرين وبدأت بتطبيقه 

يف األجزاء األخرى من الخليج الواقعة تحت االستعامر الربيطاين. ففي عام 1915، تم إصدار قرار مجلس امللكة 

 243  QDL, IOR/R/15/2/1717, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023597267.0x000079<
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OIC املتعلق مبسقط، والذي كان مبنياً عىل قرار مجلس امللكة املتعلق بالبحرين.244 وأعقب ذلك OIC الكويت 

عام 245،1925 وOIC قطر عام 1938، وأخرياً OIC إمارات الساحل املتصالح )اإلمارات العربية املتحدة اليوم( 

عام 246.1946

وعىل الرغم من أن جميع أوامر مجلس امللكة هذه كانت مبنية عىل نسخة البحرين، بحيث أسست هذه األوامر 

ملبدأ سيادة بريطانيا عىل »األجانب« يف هذه األرايض، إال أن اختالفاً جوهرياً اعرتاها، فخالفاً للحال يف البحرين، 

حيث كانت سيادة الحاكم املحيل فقط عىل ما اعتربه الربيطانيون »السكان املحليني«، نجح الحكام يف باقي املناطق 

يف تعريف سيادتهم لتشمل جميع املسلمني، فيام عدى رعايا الهند )وباكستان فيام بعد(. يف املقابل، اقترصت 

السيادة الربيطانية عىل غري املسلمني والهنود )والباكستانيني(. وكان ذلك يعني أن عدد األشخاص الذين تنطبق 

عليهم أوامر املجلس يف فرتة ما قبل النفط ضئيل جداً يف هذه املناطق باملقارنة مع البحرين، حيث كام رأينا وقع 

ما يقرب من نصف سكان الجزيرة تحت السيادة الربيطانية نظراً للتعريف املوسع »لألجنبي«. ففي وقت صدور 

OIC الكويت يف عام 1925، وقد كانت حينها ثاين أكرب مدينة ذات ثقل سكاين عىل سواحل الخليج العربية بعد 

البحرين، كانت سيادة بريطانيا تنبسط فقط عىل ثالثة من صغار التجار الهنود الساكنني هناك.247

ولكن مع بدء عرص النفط يف الكويت، تصاعدت هذه األرقام بشكل متسارع. فبحلول عام 1945، وكان النفط 

قد اكتشف ورشع يف بناء مرافق الرشكة عىل الرغم من عدم تصديره بعد، فقد ارتفع عدد األفراد تحت السيادة 

الربيطانية إىل 225. ومع تدفق صادرات النفط يف العام التايل، ارتفع العدد إىل 528، ومن ثم إىل 1651 يف عام 

248،1947 وتواصل العدد باالرتفاع بشكل مطرد يف السنوات التي تلتها. يف املقابل، ففي مسقط، والتي متتعت 

تاريخياً بعالقة سكانية أوطد بشبه القارة الهندية مقارنة بالكويت، فلم يتواجد فيها سوى حوايل 500 من الرعايا 

الهنود تحت السيادة الربيطانية حتى خمسينات القرن املايض )غالبيتهم من التجار(، ومل يتغري هذا الحال حتى 

اكتشاف النفط فيها يف الستينات.249

ولعبت األحداث يف الكويت يف الفرتة من بداية تصدير النفط منها عام 1946 وحتى استقاللها عام 1961 دوراً 

محورياً يف تطور نظام الكفالة يف الخليج من الجذور التي تم زرعها يف البحرين. وقد غذى هذا التطور عىل وجه 

الخصوص عامالن مهامن، جعال حالة الكويت تختلف عن حالة البحرين: أولهام هو أنه عىل الرغم من أن تصدير 

244  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415996.0x00000f<.
245  QDL, IOR/R/15/1/303, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023510892.0x000019<.
246  QDL, IOR/R/15/1/743, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100000000193.0x0002cf<, and:
 QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x0000b4<.
247  QDL, IOR/R/15/1/308, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100022744559.0x000008<,
248  QDL, IOR/R/15/1/303, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023510892.0x000019<.
249  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415996.0x00000d<.
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النفط بدأ يف البحرين، إال أن الكويت كانت أول دولة يف الخليج تدفقت عليها كميات هائلة من إيرادات النفط 

بشكل استثنايئ أدى إىل مضاعفة دخل الدولة أكرث من 50 مرة يف غضون بضعة أعوام. باإلضافة إىل ذلك، وعىل 

نقيض الحال يف البحرين، مل يستطع الربيطانيون بسط سيطرتهم كاملة عىل إدارة الشؤون املحلية يف البالد، حيث 

استطاع نظام الحكم املحيل أن يحافظ عىل نسبة أكرب من استقالليته مقارنة بشبيهه يف البحرين.

تواصلت أعداد العامل املهاجرين الخاضعني للسيادة الربيطانية يف التصاعد بشكل مطرد مع تصدير النفط. فبحلول 

عام 1953، كان هناك حوايل 3000 من الهنود و2000 من الباكستانيني املقيمني يف الكويت تحت السيادة 

الربيطانية، وقد كانوا يعملون بشكل رئييس يف رشكة نفط الكويت KOC ومشاريع »خطة التنمية« يف مدينة 

الكويت. وكام كان الحال يف البحرين، فقد تزايد قلق السلطات الربيطانية من هذا الكم املتصاعد من العامل 

الخاضعني لسيادتها القضائية، وأصبحت قضية التحكم والسيطرة عليهم أمنياً قضية ملحة، خصوصاً بعد نشوب 

االضطرابات فيام بينهم. ففي عام 1948، نفذ العامل الهنود والباكستانيون يف رشكة النفط إرضاباً موسعاً، أعقبه 

إرضاب موسع آخر من نفس الجنسيات عام 1953. 250 

بناء عىل ذلك، تم إصدار حزمة من القوانني بداية من عام 1947، والتي كانت تشبه تلك التي استخدمت لتنظيم 

هجرة »األجانب« يف البحرين. فأصدرت الئحة تنظيم جوازات السفر يف نفس العام،251 وبدأت الوكالة السياسية 

الربيطانية بإصدار تأشريات السفر للقادمني من الخارج نيابة عن حكومة الكويت. كام صدر أول قانون جنسية 

كويتي يف عام 1948، وأصدر رئيس دائرة الجوازات إخطاراً يف العام التايل يلزم جميع األجانب بالتسجيل لدى 

الدائرة.252 كام تم إصدار قوانني تنظم إصدار تصاريح اإلقامة للوافدين يف عام 1952، والتي ألزمت األشخاص 

الخاضعني للسيادة الربيطانية بالحصول عىل تصاريح اإلقامة من الوكيل السيايس الربيطاين.253

وكام كان الحال يف البحرين، أدخل الربيطانيون نظام الكفالة كوسيلة سهلة وخفيفة بريوقراطياً من أجل 

تنظيم العاملة الوافدة يف الكويت الخاضعة لسيادتهم. فكام يروي األنرثوبولوجي الشهري من أكسفورد بيرت 

لينهاردت)Peter Leinhardt( عن زيارته للكويت عام 254،1953 فقد كان عليه أن يبحث عن كفيل قبل وصوله 

للكويت، إذ أن اإلدارة الربيطانية وضعت ذلك كرشط ألي زائر للدولة، حتى ولو كانت زيارته لفرتة قصرية. وعىل 

غرار الوضع يف البحرين، فقد ارتفع الطلب عىل العاملة املنزلية بشكل مطرد خالل الخمسينات، خصوصاً من قبل 

250  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x00007a<.
251  QDL, IOR/R/15/1/311, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100022822680.0x000009<.
252  QDL, IOR/R/15/1/731)2(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023807432.0x000046<.
253  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x000089<.
 254  P. Lienhardt, Disorientations: a society in flux: Kuwait in the 1950s, )Ithaca 1993(, p.30. Quoted in Longva, Walls
Built on Sand, p.109, note 2.
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املوظفني األجانب يف رشكة النفط من ذوي الياقة البيضاء. وعىل نفس املنوال، فقد تطلب استقطاب هذه العاملة 

كفيالً يتعهد بإعادة العامل إىل بلده عند إنهاء خدمته.255

غري أن الوضع اختلف فيام يتعلق بالعامل الوافدين الخاضعني لسيادة الحاكم املحيل، والذين واجهوا مجموعة 

مختلفة من القواعد واإلجراءات التي كانت أكرث سهولة نسبياً من تلك املطبقة عىل الوافدين تحت السيادية 

الربيطانية خالل فرتة الخمسينات. بل إن مبدأ الكفالة مل يكن يطبق عليهم حينها. ففي عام 1952، كان هناك 

إلغاء متبادل ملتطلبات التأشريات مع سوريا ولبنان، مام سبب امتعاضاً عند السلطات الربيطانية لعدم استشارتها 

يف املسألة. وكان واقع الحال أنه خالل فرتات طويلة من الخمسينات، مل يحتج رعايا دول الخليج األخرى )باستثناء 

مسقط(، باإلضافة إىل العراق واململكة العربية السعودية ولبنان وسوريا ومرص وفلسطني إىل تأشريات دخول، 

ناهيك عن كفيل، للسفر والعمل يف الكويت.256

يف املقابل، فقد انتقلت مامرسات رشكة النفط يف البحرين من ناحية تصنيف العامل إىل الكويت، وهذا مل يكن 

غريباً نظراً للتنسيق الوثيق بني الوكالة السياسية الربيطانية يف الكويت والبحرين، حيث استمر الهوس بتصنيف 

العامل حسب الجنسية والعرق والطبقة والحالة الزوجية، وأرسلت تقارير مطولة ودورية عن املوضوع من قبل 

مسؤويل رشكة النفط والوكالة السياسية. وكام كان الحال يف البحرين، فقد نشطت هذه التقارير بشكل خاص عند 

اندالع اإلرضابات و«املشاكل« من قبل العامل، حيث تضمنت هذه التقارير معايري مفصلة ودقيقة ألحجام وأنواع 

الغرف املختلفة لكل مجموعة من العامل وفقاً للتصنيفات املذكورة أعاله. وقد لعبت »املقارنات النسبية مع 

حاالت العامل يف رشكات النفط األخرى يف املنطقة، وال سيام رشكة النفط يف البحرين، دوراً رئيسياً يف تطوير هذه 

املعايري«.257

فبعد أن أرضب العامل الهنود والباكستانيني يف أغسطس 1948، أرسلت وزارة الخارجية الربيطانية خبري عمل إىل 

الكويت يف فرباير 1949 ليتحقق من أوضاع العامل يف رشكة النفط. وأشار التقرير إىل أن عدد العامل يف الرشكة 

ارتفع من 1,900 عامل يف بداية عام 1947 إىل أكرث من 18,000 عامل يف يناير 1949. وارتفع عدد الهنود 

العاملني يف الرشكة يف نفس الفرتة من 236 إىل أكرث من 4,000. وعىل نفس منط التقارير يف البحرين، فقد ركز 

جزء كبري من التقرير عىل تصنيف العامل حسب فئات الجنسية والعرق التالية: الربيطانية، واألمريكية، والهندية، 

والباكستانية، والعرب، و«السكان املحليني« )أي املواطنني(. وقد ركز التقرير بشكل خاص عىل ظروف العاملني 

 255  Letter from foreign office to Gulf political resident inquiring regarding availability of jobs in Gulf for domestic
workers from Seychelles, August 22, 1958. FO 371/132892, The National Archives [heareafter BNA].
256  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x000088<.

257  انظر كمثال المراسالت بين شركة النفط والوكالة السياسية عقب إضرابات عمال من الهند وباكستان عام 1953:
 LAB 13/483, BNA.
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من الهند وباكستان نظراً لسيادة بريطانيا عليهم، والذين جرى تصنيفهم حسب الديانة، واملهارة الوظيفية، فضالً 

عن الحالة الزوجية. وقد حظيت حالة السكن الذي خصص لكل من هذه الفئات العاملية باهتامم خاص من قبل 

الخبري، الذي شدت انتباهه »القرية« التي بنيت للعامل العرب نظراً ألنها كانت »رديئة« بشكل استثنايئ.258

وكانت قضية توظيف الكويتيني والعرب يف مقابل الباكستانيني والهنود قد أصبحت مسألة تصادم بني الحاكم 

واملسؤولني الربيطانيني. ومل يكن ذلك مستغرباً، ليس فقط لرواج القومية العربية يف هذه الفرتة، بل أيضاً لكون 

كل من هاتني الفئتني تحت سيادة الطرفني املختلفني، ولذلك فقد حاول كل طرف زيادة املوظفني من الجنسيات 

الوافدة التي تقع تحت سيادته. ولذلك، ضغط الحاكم عىل رشكة النفط لزيادة توظيف العرب الخاضعني 

لسيادته،259 فيام تردد املسؤولني الربيطانيني الذين رأوا ذلك كخطوة »خطرة«. وكانت االسرتاتيجية التي تبناها 

املسؤولون الربيطانيون السياسيون هي زيادة أعداد املوظفني العرب يف رشكة النفط بوترية »يتم السيطرة عليها 

بعناية«، بحيث تضمن رضا الحاكم ولكن تبقي أرقام العرب منخفضة نسبياً، فيام تتم زيادة هجرة الوافدين تحت 

سيادتهم، خصوصاً من شبه القارة الهندية. 260 وبذلك، تم تسييس إجراءات التوظيف وتصنيف العامل بناء عىل 

الجنسية، وأصبحت هذه الحالة جزءاً ال يتجزأ من الشأن العاميل والسيايس يف الخليج حتى يومنا هذا، مع اختالف 

تفاصيل تطبيقها عىل مر الزمن.

كام برزت يف هذه الفرتة رشكات »استقدام األيدي العاملة » )manpower agencies( لتصبح جزءاً ال يتجزأ من 

املشهد العاميل يف الخليج. وقد تطور نوعان أساسيان من هذه الرشكات. أولها كانت وكاالت مقرها يف الخارج 

مكلفة باستقطاب األيدي العاملة من دولها إىل الرشكة يف الكويت. وقد القت هذه الوكاالت رواجاً لدى رشكات 

النفط، التي عينت وكالء لها يف دول متعددة إليجاد موظفني مناسبني بشكل منظم ودوري، كام كان حال الوكيل 

الخاص لرشكة نفط الكويت يف بومباي. أما النوع الثاين من الرشكات، فكانت رشكات مقاوالت محلية توفر األيدي 

العاملة بشكل مؤقت وحسب الطلب للرشكات التي تعاين من نقص طارئ يف األيدي العاملة محلياً. حيث تقوم 

الرشكة بالدفع إىل املقاول الذي يوفر األيدي العاملة، بينام يتكفل املقاول بدفع رواتب املوظفني بعد أن يأخذ 

عمولته. وعىل الرغم من تواجد هذا النوع من مقاويل األيدي العاملة يف البحرين، إال أن استخدامهم انترش 

بشكل موسع يف الكويت والسعودية وقطر بعد تصدير النفط. وكانت رشكات النفط من أوائل من استخدم هؤالء 

258  M.T. Audsley, Report on Labour Conditions in KOC, February 1949, LAB 13/483, BNA.
259  Letter from British embassy in Beirut, 18 June 1957, LAB 13/1187, BNA.
260  Letter from political agency in Kuwait, 25 June 1957. LAB 13/1187, BNA.
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املقاولني لتوظيف العامل محلياً، حيث لجأت رشكة نفط الكويت لهم منذ عام 261،1949 وكان الحال مامثاًل يف 

السنوات األوىل ألرامكو يف السعودية262 ورشكة النفط يف قطر.263

إعادة السيادة وحصر حق الكفالة على المواطنين

وقد أدت استقاللية الحاكم الشيخ عبد الله السامل إىل بروز عالقة مشحونة وتنافسية بينه وبني املسؤولني الربيطانيني 

ورشكة النفط، بحيث كان عىل األطراف الثالثة العمل مع بعضهم يف حني، واملناورة فيام بني بعضهم البعض يف حني 

آخر. ومع مرور عقد الخمسينات، بدأ الحاكم املحيل بتوسعة سلطاته والعمل بشكل مستقل عن األطراف األخرى، 

حتى بلغت هذه الحالة ذروتها مع استقالل البالد عام 1961، وقد انعكس ذلك عىل األوضاع العاملية يف البالد.

ففي عام 1954، أنشأت حكومة الكويت لجنة عاملية تضم أعضاء كويتيني وبريطانيني لإلرشاف عىل إصدار 

تأشريات العمل يف البالد،264 حيث كان هدف اللجنة هو »تصميم سياسات دخول األجانب للعمل يف الكويت )مبا 

فيها قضية إصدار الفيز وتأشريات العمل(.«265 ومع مرور الزمن، بدأت الخالفات تظهر بني املسؤولني الربيطانيني 

والكويتيني. ففي عام 1959، توجه الكويتيون نحو إصدار قانون عمل جديد مبني عىل قانون العمل البحريني 

1957، يطبق عىل جميع األشخاص الخاضعني لسيادتهم. وقد أناطوا كتابة الصياغة األولية إىل خبري مرصي دون 

استشارة الربيطانيني، مام أغضب هؤالء بحجة أنه فيام مل يتم التنسيق بني السيادتني، فإن هذا سيخلق مجموعتني 

مختلفتني من القوانني املطبقة عىل العامل تحت السيادة الكويتية يف مقابل العامل تحت السيادة الربيطانية البالغ 

عددهم 25 ألف فرداً. باإلضافة إىل ذلك، فقد أراد املسؤولون الربيطانيون تجنب أن تبدو القوانني املطبقة عىل 

العامل تحت سيادتهم أقل تقدمية من تلك املطبقة عىل العامل تحت السيادة الكويتية يف القانون الجديد.266 كام 

شعرت السلطات الربيطانية أن القانون املقرتح ميهد للحكومة الكويتية أن تستويل عىل عدة محاور كانت تخضع 

للسيادة الربيطانية سابقاً، إذ تطلب القانون الجديد من جميع العامل )مبن فيهم العاملني يف رشكة نفط الكويت( 

الحصول عىل ترصيح عمل من إدارة التنمية االجتامعية. 

261  من ضمن هؤالء المقاولين كانت شركات »الغانم لأليدي العاملة الماهرة« والتي أتت بموظفين عراقيين مهرة، و«شركة الكويت للمقاوالت« التي 
وفرت عمال محليون، و«شركة المقاوالت واالنشاء«، والتي أيضا وفرت عمال محليون لشركة النفط. في االجمال، كان هناك تسع شركات مقاوالت 

وفرت ايدي عاملة بمبدأ العمل اليومي لشركة النفط الكويتية في بداية عملها. للمزيد انظر:
Report by M.T. Audsley on visit to Kuwait between 3 February 1949 and 10 February 1949, p.26, LAB 13/483, BNA.

262  كمثال شركة المقاوالت باحسين، بن الحج، والتميمي )BLT(، والتي استقطبت الكثير من العمال البحرينيين للعمل في المنطقة الشرقية في 
خمسينيات القرن الماضي. مقابلة مع عبدالعزيز الشهابي.

263  وقد تكون اشهرها شركة جاسم درويش للتوظيف في قطر.
264  Letter from political agency, 25 May 1954, LAB 13/483, BNA.

265  تبع ذلك اعالن اول نظام عمل للموظفين في الحكومة الكويتية، والذي كان مبنياً بشكل كبير على نظام العمل في شركة النفط الكويتية. انظر: 
.Letter from Political agency in Kuwait, 28 November 1955, LAB 13 / 483, BNA

266  Letter from British embassy in Beirut, 28 March 1959, LAB 13/1187, BNA.
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وبذلك، فقد أصبحت ظاهرة السيادة املنقسمة فيام بني الربيطانيني والحاكم قضية مسيسة محلياً تسبب 

حرجاً متصاعداً للحاكم، إذ كان ينظر إليها بصورة متزايدة من قبل العديد من الكويتيني عىل أنها اعتداء عىل 

سيادتهم.267 وعموماً فإن مبدأ السيادة املنقسمة قد أصبح حالة شاذة عىل مستوى العامل مع انتشار مبدأ استقالل 

الدول املستعَمرة يف عقد الخمسينات. ومع مرور الوقت، أصبح حتى املسؤولون الربيطانيون ينظرون إليه كمامرسة 

مكلفة ومرهقة إدارياً. فمع ارتفاع عدد الوافدين يف الكويت، زاد عدد القضايا القانونية التي تنظر فيها املحاكم 

الربيطانية من أربع قضايا يف عام 1953 إىل 200 قضية يف عام 268.1955 وبذلك، أصبح مبدأ إعادة السيادة 

القضائية والسياسية عىل كل سكان الدولة للحاكم املحيل أمراً مرغوباً من قبل الكويتيني والربيطانيني معاً. وقد 

بدأت عملية إعادة نقل السيادة إىل الدولة الكويتية يف شباط / فرباير 1960، واستكملت العملية مع االستقالل 

الكامل يف فرباير 1961. وبذلك، فإن السيادة القضائية عىل جميع املقيمني، سواء أكانوا مسلمني أم »أجانب«، 

أصبحت اآلن تخضع للحكومة الكويتية. 

وقد أدت فرتة إعادة السيادة إىل تغريات محورية يف طبيعة نظام الكفالة الحديث يف الخليج. فمع االستقالل، 

كثفت مؤسسة الدولة الناشئة من نشاطاتها لتعزيز نفوذها وسيطرتها عىل السكان. وكام كان الحال يف الكثري 

من الدول املستقلة حديثاً، زادت الحقوق واملزايا املمنوحة للمواطنني. ويف السياق الخاص بالكويت وبقية دول 

الخليج، التي تفردت يف هذه املرحلة بكونها تعتمد عىل أغلبية من العاملة الوافدة، انعكس ذلك يف زيادة القيود 

والفروقات القانونية فيام بني املواطنني والوافدين.269 ففي عام 1958، ظهرت دعوات من قبل بعض الكويتيني 

إلدراج جنسيات كانت تحت سيادة الحاكم املحيل وال تتطلب تأشريات للعمل، مثل الفلسطينيني، تحت نظام 

الكفالة مثل ذاك املامرس عىل األجانب تحت السيادة الربيطانية. 270 ويف عام 1960 صدر قانون جنسية كويتي 

جديد يعتمد بشكل أسايس عىل مبدأ »حق الدم« )jus sanguinis(271 حيث أصبح من املستحيل فعلياً عىل 

الوافدين الحصول عىل الجنسية. وكان هذا عىل خالف قانون الجنسية السابق لعام 1948 األقرب إىل مبدأ حق 

األرض )jus soli(، والذي حصل عربه بعض من الوافدين العرب عىل الجنسية الكويتية.272

267  Letter from political agency Kuwait. Dated 2 April 1959, LAB 13/1187, BNA.
268  S. C. Smith, Kuwait, 1950-1965: Britain, the al-Sabah, and oil, )Oxford 1999(, 100-105

269  Dispatch from the political agent, 14 August 1960, FO 371/148911, BNA.
270  رسالة من ح.ع.م في بريد القراء، مجلة الفجر، العدد 48 )الكويت، 14 أكتوبر 1958(، ص10. وتمثل هذه أول ذكر قد مر علي لمصطلح »الكفالة« 

عند استعماله للحديث عن العمال الوافدين. شكر خاص لطالل الرشود لتزويدي بالوثيقة.
 jus( في القضاء بأن رابطة الدم من ناحية األب هي المبدأ األساسي لحق الجنسية، وعادة ما يقارن ذلك مع مبدأ حق األرض jus sanguinis 271  يعرف

soli(، الذي يقر بأن لإلنسان الحق في جنسية األرض التي ولد فيها، وهو ما يطبق في بعض الدول مثل كندا وأمريكا، عادة بالتزامن مع مبدأ حق الدم.
Letter from Political agency, 11 September 1960, FO 371/148911, BNA.
272  QDL, IOR/R/15/1/731)1(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023415995.0x000088<.

لنص قانون الجنسية أنظر:
QDL, IOR/R/15/1/731)2(, >http://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023807432.0x000044<.
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وتواترت الترشيعات التي حرصت العديد من املزايا االقتصادية يف املواطنني. فصدر مرسوم يحرص مامرسة املحاماة 

يف الكويتيني فقط )مرسوم رقم 1960/21(، وآخر يحرص التقاعد الحكومي يف املواطنني )مرسوم رقم 1960/3(، 

وفتح الصيدليات )القانون رقم 1960/25(، باإلضافة إىل قيادة سيارة األجرة والحصول عىل منحة حكومية يف 

الخارج.273 وحرص القانون التجاري لعام 1964 الوكاالت يف الكويتيني فقط دون أي وسطاء، وفرض عىل أي 

مستثمر أجنبي أن يكون له رشيك كويتي ميتلك أغلبية األسهم.274 وصدر قانون العمل للقطاع الخاص لعام 

1964، الذي حدد فرتة العقود مع املوظفني األجانب مبا ال يزيد عىل خمس سنوات، ويفرض عىل كل العامل 

األجانب التسجيل لدى الدولة، عىل أن تكون أولوية الوظائف للكويتيني ثم للعرب اآلخرين.275 وتبع ذلك اقتصار 

حق الكفالة عىل املواطنني والرشكات الكويتية. وبحلول عام 1969، كان مبدأ الحصول عىل تأشرية عاملية عرب 

كفيل كويتي مبدأ مطبقاً بشكل عام يف البالد، وجرى تدوين ذلك رسمياً يف تعديل قانون اإلقامة لألجانب لعام 

1975، مع تحديد دور الكفيل بشكل رصيح بوصفه صاحب العمل.276

وكام بينا، مل تكن هذه املامرسة املتعلقة بكفالة العاملة الوافدة باألمر الجديد عىل الساحة، إذ أنها طبقت عىل 

نطاق واسع من قبل السلطات الربيطانية يف الخليج منذ العقود األوىل من القرن العرشين. لكن التغري املحوري 

الذي أدخلته الحكومة الكويتية متثل يف حرص كفالة العاملة الوافدة يف املواطنني. ففي ظل حكم السيادة 

الربيطانية، أكان ذلك يف البحرين أم يف الكويت، كان بإمكان الوافدين أيضاً أن يكفلوا وافدين آخرين للقدوم 

والعمل. إال أنه تم تشديد القوانني من قبل السلطة املحلية يف فرتة االستقالل، وكانت النتيجة هي تبلور السامت 

الفريدة لنظام الكفالة يف دول مجلس التعاون والتي تتواجد حتى اليوم: هجرة عاملية غري مقيدة، يف مقابل حقوق 

جنسية مقيدة، بحيث يتم التحكم يف هذه الهجرة عرب نظام كفالة املواطنني للوافدين من العامل. 

وانترشت هذه السياسة من الكويت إىل السعودية ودول الخليج األخرى تحت االستعامر الربيطاين مع توجهها 

نحو االستقالل يف الستينات. ففي البحرين، وبناء عىل قانون مشابه صدر يف الكويت يف السنة التي سبقتها، صدر 

قرار يتطلب تسجيل كل الرشكات يف غرفة التجارة يف فرباير 1961، 277 ما مأسس التوجه نحو احتكار رأس املال 

الوطني للسوق املحلية. ففي العقود السابقة تواجدت الكثري من رشكات ووكاالت االسترياد اململوكة من قبل تجار 

273  Letter by Richmond, FO 371/148911, BNA.
274  BNA, FO 371 174601

275  للمزيد حول مزايا المواطنين:
J. Crystal, Oil and politics in the Gulf: Rulers and merchants in Kuwait and Qatar )UK: Cambridge 1995(, p 79-80.
276  Longva, Walls Built on Sand, 78-79.
277  BNA, FO 371/1567171960 .
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هنود،278 وكانت هذه مصدر قلق للحاكم املحيل والتجار املحليني.279 ومع تطبيق قانون تسجيل الرشكات، كان 

هناك بعض التجار الهنود والباكستانيني والبدون الذين مل يسمح لهم بتسجيل رشكاتهم، وتم رفض عضويتهم. ويف 

نفس السنة، أصدرت السعودية قانوناً تلزم كل الرشكات بأن تكون مملوكة ملواطنني بنسبة %51 عىل األقل، ولكن 

ذلك استثنى العرب، بحجة أن نفس القوانني تطبق عليهم كاملواطنني. إال أنه رسعان ما تم تقوية وضع مالك رؤوس 

األموال املحليني مقارنة بغريهم، حيث منع األجانب فيام عدى اليمنيني من فتح الرشكات والدكاكني الصغرية عام 

1966، كام ألغيت القوانني السابقة التي سمحت لكل التجار العرب بالدخول إىل السوق دون إقامة.280 وهكذا 
نرى أن القوانني بدأت تنترش وتتالقح فيام بينها يف دول الخليج. 

كام بدأت سياسات توطني الوظائف واإلحالل بالظهور، خصوصاً يف الوظائف املرتبطة بالدولة. ففي البحرين، تم 

االتفاق بني حكومة البحرين ومجلس التجارة عىل بحرنة املطار املدين يف 1968، وأوىص مسح مجلس التنمية 

بإعطاء أربع سنوات إنذار لكل التجار الهنود والباكستانيني إلنهاء أعاملهم التجارية أو الحصول عىل رشيك 

بحريني.281 وعىل الرغم من أن سياسة التوطني نجحت عىل مستوى رأس املال، فإنها مل تنجح عىل مستوى العامل 

سوى عىل رشكات املشاريع العامة، إذ أن القطاع الخاص قاومها، معلالً بالحجة القدمية-الجديدة بغياب البحرينيني 

من ذوي املهارات املطلوبة.282 وكانت حكومة البحرين قد أتت مبفتش عاميل عام 1959 ليتأكد من تطبيق قانون 

العمل يف كل الرشكات مبا فيها رشكات القطاع الخاص. ولكن تم تطفيش وعرقلة هذا املفتش، ورسعان ما بان بأن 

مؤسسات الدولة غري قادرة وال تريد تطبيق قوانني العمل يف القطاع الخاص البحت واتخاذ اإلجراءات الالزمة عىل 

من ال يطبقه.283 وبذلك انحرصت سياسة البحرنة والرقابة الحكومية عىل الحقوق العاملية يف املشاريع العامة، 

بحيث مل تستطع الدولة بسط سيطرتها عىل الرشكات الخاصة العائلية، والتي ترك املجال لها مفتوحاً لتوظف من 

تشاء وباألحوال التي تريدها دون أي رقابة فعلية عليها.

 أما يف السعودية، فمنذ عام 1958 تم إصدار قوانني تفرض عىل األجانب الحصول عىل رخصة عمل، وكان 

املسؤولون يعطونها فقط ملن »لديهم خربات ليست متواجدة بني املواطنني«، بحيث ال يزيد عدد األجانب يف أي 

مؤسسة عىل %25، وال تتعدى الرواتب املدفوعة لهم %55 من إجاميل الرواتب.284 ويف البداية، استثني الوافدين 

العرب من هذا القانون جرياً عىل مبدأ معاملتهم كمواطنني. إال أنه ما لبث أن حرص هذا األمر يف السعوديني 

278  BNA, FO 371/91297.
279  BNA, FO 1016/684.
.Chaudhry, The price of wealth, p. 87  280
281  BNA, FCO 8/532.
282  BNA, FO 371/168672, 1962.
283  BNA, FO 371/156717.
284  BNA, FO 371/133156.
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واليمنيني يف الستينات، حيث شكل اليمنيون األغلبية الساحقة من الوافدين إىل السعودية خالل هذه الفرتة، 

وكانت املؤسسات الرسمية ما زالت تقنن أعداد الوافدين بناء عىل توجهات امللك الفيصل. ومل تكن القوانني 

واإلجراءات قد ثبتت بشكل واضح وموحد عىل كل املؤسسات الحكومية بعد، نظراً لعدم مركزية اتخاذ القرار فيها. 

كمثال، كانت بعض املؤسسات تتطلب وسيط سعودي يف أي مناقصات لها، بينام كانت مؤسسات حكومية أخرى 

تحذر الرشكات األجنبية من دفع أي عمولة لوسيط سعودي!285

وكام كان الحال يف الكويت، بدأت السلطات الربيطانية بإعادة حقوق السيادة إىل الدول الواقعة تحت استعامرها 

يف الخليج يف الستينات، بحيث انتهى نظام »السيادة املنقسمة« كلياً مع استقالل هذه الدول يف 1971. ففي 

 No Objection( فرباير1961، فوضت السلطات الربيطانية الحكومة البحرينية إلصدار شهادات عدم املامنعة

Certificate( وتأشريات إعادة الدخول )re-entry visa( للرعايا األجانب تحت سيادتها، بحيث تبنت الحكومة 

البحرينية اإلجراءات التي تم تطويرها تحت اإلدارة االستعامرية، عىل أن يبقي للسلطات الربيطانية حق إصدار 

تصاريح اإلقامة. وبحسب املقيم السيايس الربيطاين، فقد كانت الحكومة البحرينية تتوىل مهامها بالتحكم يف أعداد 

وتشكيلة الوافدين من ناحية الجنسيات بشكل سلس، فابن الوز عوام.286

وتم تحويل كامل السلطات املتعلقة بالهجرة واإلقامة إىل حكومة البحرين عام 1964. ومن الطرائف املتعلقة 

بالنقاش الذي دار حول األشخاص الذين سيتم استثنائهم للبقاء تحت السيادة الربيطانية، فباإلضافة للموظفني 

السياسيني والعسكريني، كان املسؤولون الربيطانيون حريصون عىل استثناء عامل الخدمة املنزلية أيضاً، نظراً 

ألهميتها بالنسبة لهم وألن »هناك صعوبة كبرية يف الحصول عىل عامل الخدمة املنزلية يف البحرين« كام رأينا 

)حسب رأيهم(. ومل يهدأ للوكيل السيايس الربيطاين بال حتى حصل عىل تطمينات أكيدة من البحرينيني عىل 

تسهيل دخول عامل الخدمة املنزلية!287 

وقد أبدت السلطات الربيطانية اهتامماً حثيثاً يف اإلرشاف عىل سن الترشيعات املحلية الجديدة املتعلقة بالهجرة، 

والتي كانت مبنية عىل ما كانوا ميارسونه سابقاً، والتأكد من أهلية السلطات البحرينية عىل تطبيقها. وبناء عىل 

ذلك، فقد تجذر نظام الكفالة بشكل رسمي يف صلب الترشيعات املحلية التي صدرت يف 1964 إلدارة أمور 

الوافدين، بناء عىل الترشيعات الربيطانية السابقة. فبحسب الترشيع، يتطلب من أي وافد أن يحصل عىل ترخيص 

إقامة من إدارة الهجرة )املادة 15(، ولن يتم إعطاء أو تجديد اإلقامة لشخص يود بدء أو مواصلة العمل يف 

285  BNA, POWE 63/1024, PET /1066/658/5.
تقرير من السكرتير الثالث )التجاري( في زيارة ميدانية للمنطقة الشرقية بتاريخ 24 أكتوبر 1968

286  BNA, FO 371/156717.
287  BNA, FO 371/174545.
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البحرين، إال إذا كان هناك ترخيص من دائرة العمل لرب العمل بأن يقوم بتوظيف الشخص )مادة 18(. كام كان 

عىل صاحب العمل أن يضع وديعة ال تتعدى ألف ربية لتحمل تكاليف تسفري الوافد، أو أن يدخل يف تعهد مع 

دائرة الهجرة بأنه سيتكفل بهذه اإلجراءات والتي ستكون قانونياً مبثابة الدين عليه )املادة 8 أ(. كام أعطى الترشيع 

السلطات الحق برتحيل أي شخص مخالف لبنود هذا القانون )املادتني 24 و25(. وبذلك، تواصلت الجدلية بني 

الجانب األمني واالقتصادي فيام يتعلق بهجرة الوافدين إىل دول الخليج، بحيث كان ينظر إليهم كرضورة اقتصادية 

وخطر أمني محتمل يف نفس الوقت، ولذلك يجب التحكم فيهم وتقنينهم، وهذا أساس العقلية التي تواصل 

التحكم بهم حتى يومنا هذا.

ومن مفارقات هذه الفرتة أن الحاكم املحيل يف البحرين كان ضد إعادة السيادة إليه ألنه كان ال يريد »التعامل مع 

مشاكل األجانب« يف البحرين، وكان املسؤولون الربيطانيون هم الذين يدفعونه نحو اسرتجاع السيادة.288 ومع مرور 

الوقت، قبل الحاكم بذلك عىل مضض، وأعاد الربيطانيون تدريجياً السيادة حول القضايا املدنية، والعاملية، والجنائية، 

وشؤون الهجرة حتى استقالل الدولة كلياً يف أغسطس 1971. 289 وبنهاية عام 1971، كانت جميع دول مجلس 

التعاون الخليجي قد حققت استقاللها، مع عودة كامل السيادة السياسية والقضائية عىل جميع املقيمني فيها. 

وهكذا، فإن األجانب الذين كانوا يف السابق خاضعني للسيادة القضائية الربيطانية، أصبحوا اآلن يخضعون لقوانني 

ومحاكم الدولة املحلية. وعىل غرار ما حدث يف الكويت، بدأت كل من الدول بتمرير قوانني تحرص العديد من املزايا 

االقتصادية عىل املواطنني فقط. فتم سن ترشيعات تتطلب أن تكون أغلبية األسهم يف أي رشكة مملوكة من قبل 

املواطنني، وتم حرص كفالة الوافدين عىل املواطنني. وبذلك فإن الدولة، التي كانت تعتمد يف السابق عىل السلطات 

الربيطانية للتعامل مع »األجانب«، قامت اآلن بتفويض الكفيل املواطن للتعامل مع الوافدين. 

خاتمة
مع اكتامل فرتة االستقالل يف بداية السبعينات، كان نظام الكفالة قد اخذ شكله الحديث يف دول الخليج العربية. 

تبع ذلك رسيعاً الطفرة النفطية لعام 1973، والتي صاحبها ارتفاع أعداد الوافدين العاملني يف الخليج باملاليني. 

وأصبح نظام الكفالة الذي طُور عىل مدى العقود السابقة هو محور عملية تنظيم تدفق الوافدين يف سوق العمل 

منذ تلك الفرتة إىل يومنا هذا. وقد اضحى نظام الكفالة اليوم قضية رئيسية تشغل بال ال دول الخليج فحسب، بل 

288  Letter from British Political Agency in Bahrain, 26 February 1966, FO 371/185350, BNA.

289  للمزيد حول إعادة السيادة في الخليج من قبل البريطانيين، انظر:
BNA, FCO 8/107, FO 371/185360, FCO 8/1649 and FCO 8/1015.
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جهات ومؤسسات ممتدة عىل مستوى العامل، وذلك نظراً لتبعاته عىل سوق العمل واملاليني من الوافدين الذين 

يعملون تحت إطاره. وحتى يتم التطرق إىل هذا النظام بشكل واف وإصالحه، فإنه من الرضوري أن نفهم الجذور 

التاريخية لنشأته.

 لذلك، كان هدف هذه الورقة هو تفصيل تاريخ نشوء نظام كفالة العاملة الوافدة يف دول الخليج العربية، حيث 

انصب تركيزنا عىل تبلور نظام الكفالة كمجموعة من القوانني واالجراءات البريوقراطية التي ربطت فيام بني 

الكفيل والعامل الوافد املكفول والدولة. ولفهم هذا النظام، كان علينا تتبع جذوره يف حقبة االستعامر الربيطاين 

يف الفرتة من عرشينات القرن املايض حتى استقالل كل دول الخليج يف الستينات والسبعينات. وقد برزت أوىل 

مالمح هذا النظام مع محاولة اإلدارة الربيطانية تقنني صناعة اللؤلؤ يف البحرين، إذ نظر املسؤولون الربيطانيون 

إىل العاملة التي تأيت اىل البحرين من بقية الخليج يف موسم الغوص كرضورة اقتصادية ومشكلة أمنية يف آن واحد، 

مام تطلب إدارتهم عرب حزمة من القوانني واإلجراءات أسست لبذور نظام الكفالة الحديث. واستلهمت أهم مالمح 

هذا النظام وطبقت عىل نطاق واسع مع تزايد العاملة الوافدة القادمة إىل رشكات النفط، يف البحرين أوالً ومن 

ثم الكويت وبقية الخليج. وشكلت عملية تقنني العاملة الوافدة املنزلية و«العزاب« محطة رئيسية يف تبلور هذا 

النظام. ومع إعادة السيادة اإلدارية والقضائية عىل األجانب إىل دول الخليج مع استقاللها، توارثت بريوقراطيات 

هذه الدول نظام الكفالة، مع تغيري محوري يتمثل يف حرص قدرة كفالة العاملة الوافدة عىل املواطنني فقط. وبذلك 

ولد نظام الكفالة الحديث الذي تستمر أهم آلياته القانونية والبريوقراطية بالتحكم يف أحوال العاملة الوافدة يف 

الخليج إىل يومنا هذا.



174

3

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

3.5 قراءة في تحوالت الحركة النسوية السعودية: من الهامش 
إلى المركز

نورة الدعيجي

يف السادس والعرشين من سبتمرب عام 2017، صدر أمر مليك يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ابتداًء من 

يونيو 2018. قوبل هذا القرار املفاجئ مبشاعر البهجة واالحتفاء من قبل الكثري من السعوديات والسعوديني، فيام 

تراوحت مواقف املعلقني داخل وخارج اململكة بني عدة توجهات. فهناك أولئك الذين اعتربوا األمر خطوة محدودة 

جًدا يف اتجاه »التقدم«290، وأولئك الذين اعتربوه مجرد حملة عالقات عامة291 لتحسني صورة اململكة وتشتيت 

األنظار عن االنتقادات الدولية، سواء تلك التي تتعلق بحرب اليمن أو بالـ »التطرف الديني« وداعش، كام أن هناك 

من رأى أن القرار جاء ليغطي عىل حملة االعتقاالت التي طالت عددا من الناشطني واملثقفني ومشاهري وسائل 

التواصل االجتامعي واملحسوبني عىل التيار اإلسالمي. وأخرياً هناك من رأى فيه محاولة لتعزيز رشعية الدولة292 

داخليًا عرب االنفتاح االجتامعي واحتواء النشاط النسوي السعودي.

إال أن ما تخفق مثل هذه التحليالت يف رؤيته هو كون رفع املنع عن قيادة املرأة للسيارة مل يأِت من فراغ، وإمنا 

جاء كثمرة لنضال طويل قادته الناشطات النسويات السعوديات، وإن هذا النضال قاد لنتائج ذات تأثري حقيقي 

عىل حياة املرأة السعودية عىل املستوى اليومي وأبعد ما تكون من مجرد مكاسب رمزية. وحتى يف الحاالت القليلة 

التي تقر فيها بعض التحليالت بنشاط املرأة السعودية، فإنه رسعان ما يتم إهامل دوره293 واستبعاد كونه أحد 

مسببات لألمر املليك أو االكتفاء باعتباره نشاطًا أقل »جدية« من أشكال أخرى من الحراك الذي حدث يف اململكة، 

إذ يقومون بحرص معنى »جدي« هنا يف النشاط السيايًس، أي ذلك الذي يتحدى الدولة، ويهدف لتغيري طريقة 

الحكم وإلعادة صياغة العالقة بني املواطن والدولة.

290  تم الدخول على جميع الروابط التي أحالت إليها الورقة بتاريخ 17  فبراير 2018
  Robin Wright, ”Why Saudi Women Driving Is a Small Step Forward, Not a Great One,” The New Yorker, 26 Sept 2017,
> https://www.newyorker.com/news/news-desk/why-saudi-women-driving-is-a-small-step-forward-not-a-great-one <.
 291  ”Saudi decree allowing women to drive cars is about politics, not religion,” The Conversation, 28 Sept 2011,
> theconversation.com/saudi-decree-allowing-women-to-drive-cars-is-about-politics-not-religion-84809 <.
 292  Dennis Ross, ”America should get behind Saudi Arabia’s revolutionary crown prince,” The Washington Post, 12

Feb 2018, > https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2018/02/12/america-should-get-behind-saudi-
arabias-revolutionary-crown-prince/?utm_term=.eaa78ee833c1 <.

293  عبدالرحمن بن مساعد Abdulrahman@((، تويتر، 29 سبتمبر 2017، 
.> https://twitter.com/abdulrahman/status/913788104410062848  <
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وخالفاً لهذه التحليالت، ستوضح هذه الورقة كيف أن النسوية السعودية تطورت يف الفرتة من 2011-2018 إىل 

حركة مستقلة خارج الدولة. ففي القسم األول والثاين، سأقدم تحليالً للحركة النسوية السعودية وأستعرض تطورها 

من خالل حمالت مطلبية متتابعة، وذلك عرب الرتكيز عىل لحظتني تاريخيتني رئيستني: لحظة الربيع العريب، ولحظة 

الحزم ورؤية 2030 294. يف هذا االستعراض، سأركّز عىل توضيح كيفية ظهور منوذج املرأة »الناشطة« يف الفضاء 

العام السعودي، وكيف أفىض هذا التطور إىل صدور األمر القايض بالسامح للمرأة بالقيادة. إن تتبع هذا التطور 

سيبني كيف أن الحمالت التي قامت بها الناشطات النسويات قد وجهت مطالباتها للدولة وفًقا لرؤاها وإطارها 

الخاص، حيث ركزت الحمالت عىل تبديد الكثري من األساطري التي روجت عن الدولة، مثل تأكيدهن عىل أن الدولة 

ليست الحامية، وأنهن أنفسهن لسن مجرد كائنات ضعيفة، بال حيلة، ومتنفعة من حامية الدولة ودعمها. باإلضافة 

لذلك، قدمت الناشطات رؤى للدين واملجتمع مخالفة للرؤى السائدة التي وظّفت كمربرات لحقوق مواطنة ناقصة 

للنساء، كام أنهن استخدمن لغة املواطنة والحقوق بشكل مكثف، ودافعن عن أسلوب ومبدأ الحراك واملطالبة من 

خارج الدولة كوسيلة مرشوعة يف الفضاء السيايس يف السعودية.

لكن ماذا يحدث عندما تنجح حركة كانت مهمشة يف تحقيق أحد أهدافها، كالحصول عىل قرار قيادة املرأة؟ 

إنها دامئاً ما تجد نفسها يف مفرتق طرق: هل ستتوقف؟ هل ستخبو اندفاعتها؟ هل سيتم احتواؤها؟ هذه هي 

املرحلة التي متر بها الحركة النسوية السعودية اليوم. ستحاول الورقة يف قسمها الثالث أن تنظر إىل تداعيات 

استجابة الدولة بشكل مبارش ألحد املطالب املركزية للحركة النسوية السعودية. بعد ذلك، سيسعى القسم 

الرابع إىل تحديد وتحليل تداعيات القرار واللحظة الراهنة التي تشهد صعود الناشطات النسويات من الهامش 

واحتكاكهن باألخريات القابعات يف املركز، وكذلك بالحركات األخرى ذات الطابع اإلقصايئ. وسيأيت القسم األخري 

ليقدم مالحظات نقدية وتحذيرية لبعض االتجاهات والخطابات اإلقصائية داخل الحملة نتيجة احتكاكها بالحمالت 

األخرى ذات الخطاب اإلقصايئ وانعكاسات بيئة لحظة الحزم الجديدة عليها، وستشدد هذه املالحظات عىل التذكري 

مبا مثلته الحملة من مظلة جامعة ومناهضة لإلقصاء وتأكيدها عىل املواطنة الجامعة.

294  لمزيد من التفاصيل حول هاتين اللحظتين، يرجى الرجوع إلى الفصل الذي كتبته بعنوان »من حسم إلى الحزم: النسوية السعودية متجاوزة للتفاوض 
األبوي« )Hurst Publishing and Oxford University Press, March 2018(، حيث تناولت اإلطار النظري لمفهوم »اللحظة« في دراسة 

الحركات اإلجتماعية، وفيه ركزت على دراسة الحركة النسوية السعودية ضمن لحظتين هما: لحظة الربيع العربي من 2014-2011، والتي تلتها لحظة 
الحزم ورؤية 2030 من 2016 إلى الوقت الحاضر.



176

3

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

أواًل: لحظة الربيع العربي 
 

مثّل الربيع العريب للنساء السعوديات لحظة ظهور الحركة النسوية السعودية وتشكل شبكات الناشطات 

والناشطني التي أنجبت بدورها حمالت املطالبة بقيادة السيارة والتصويت يف االنتخابات البلدية. باإلضافة إىل ذلك، 

مثل الربيع العريب لحظة تحشيد للنساء الاليت كّن غري فاعالت يف الفضاء العام سابقاً، وجاء هذا التحشيد عىل شكل 

احتجاجات جامعية داخل الجامعات، وقاد إىل تطّور رئييس يف الحركة النسوية الصاعدة وتقاطعها مع املجموعات 

الناشطة األخرى.

يف هذه الفقرة، سأستعرض كيف أثرت لحظة الربيع العريب عىل بزوغ أشكال مختلفة ملا سأسميه بنموذج املرأة 

الناشطة يف الفضاء العام السعودي، وسأركز نقايش عىل ثالثة أشكال لهذا النموذج، حيث سأبدأ بفئة »الناشطات«، 

ثم سأعرج رسيعاً عىل كل من فئتي »الحقوقيات«295 والشابات غري الفاعالت يف الفضاء العام سابقاً. فهذه األشكال 

الثالثة تشكلت وحظيت برشعيتها بطرق غري مسبوقة وخارج إطار الدولة ومناذجها املقبولة لظهور املرأة يف الفضاء 

العام. باإلضافة إىل ذلك، سأبني كيف أن النسوية السعودية، كام تشكلت عىل أيدي الفاعالت ضمن هذه الفئات 

الثالثة، مل تكتفي بتحسني موقعها التفاويض أمام الدولة، بل قامت بنقد واالعرتاض عىل األسس التي بنيت عليها 

العالقة بني املواطنات السعوديات والدولة.296

1- الناشطات

“الناشطات” هن النساء ذوات امليول الليربالية الاليت شاركن يف حمالت قيادة املرأة وحق التصويت يف االنتخابات 

البلدية. ويعود تاريخ نشاط بعضهن للتسعينات امليالدية، لكن غالبيتهن بدأ نشاطهن يف فرتة الربيع العريب. 

وتكمن أهميتهن يف الدور الذي لعبنه يف تغيري خطاب الدولة عىل عدد من الجبهات. فهن قد رفضن فكرة أن 

هناك عالقة حامية أبوية بني النساء والدولة ودفعن باتجاه عالقة مختلفة بني هذه األخرية واملواطنات. ورغم 

أن هذا الدور بدأ يف أواسط عام 2011، إال أنه بلغ ذروته يف حملة قيادة املرأة للسيارة »Women2Drive” يف 

295  ناشطات حقوق اإلنسان.
296  في كتاب »الدولة األكثر ذكورية«، تصف مضاوي الرشيد الدولة السعودية بأنها بدأت ممثلة لنوع من »الوطنية الدينية«. وداخل هذه الوطنية كان 
تشكيل نوع من النموذج المثالي للمرأة السعودية ضرورياً، حيث تم اعتبار المرأة السعودية النموذجية بأنها المرأة المسلمة المتديّنة، والتي اعتبرت رمزا 
للخصوصية السعودية وأحد مكونات الدولة الرئيسية الكتساب الشرعية. بعد ذلك، وظفت الدولة المرأة السعودية خالل فترات التنمية والتحديات اإلقليمية 
اإلسالمية باعتبارها مؤشرا على الحداثة. أما بعد ذلك، وتحديدا في فترة ١١ سبتمبر وما تبعها من حرب على اإلرهاب، ترى مضاوي الرشيد أن تحوالً 

قد طرأ على مشروع الدولة الوطني وخصوصاً في أبعاده المتعقلة بمسألة الجندر، حيث اتجهت لتأنيث المظاهر الذكورية فيها والتحّول عن االعتماد على 
نموذج المرأة المحافظة الغائبة لتبرير خصوصيتها.
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2012 وحملة السادس والعرشين من أكتوبر »October 26” يف عامي 2013 و2014. وبشكل أكرث تحديداً، 

نجد أن تأطري خطابهن ملظلوميتهن اتجه للدولة بدالً من املجتمع أو الدين يف املرحلة االنتقالية من حملة عام 

2011 و2012 إىل حملة عامي 2013 و2014. كام أن هذه الفرتة شهدت تزايد تقاطع هذه الفئة مع غريها 

من الحركات الحقوقية املطلبية. وهذه التوجهات أدت لربوز نزعة ترفض استجداء الحقوق من الدولة األبوية 

كوسيلة لتحقيق األهداف النسوية.

إن املحرك الرئييس وراء هذا التحول عىل مستوى الخطاب هو استجابة الناشطات للنقد العام الذي وجه لهن يف 

وسائل التواصل االجتامعي. فعىل سبيل املثال، وأثناء البدايات الخجولة لنشاطهن، اعترب نقاد الحملة أن هدف 

»كرس التابو االجتامعي” الذي تبنته الحملة مل يكن مصيباً يف إلقاءه اللوم عىل املجتمع ويف تركيزه عىل قضايا 

محدودة وهامشية. وعادة ما كان هؤالء النقاد يقارنون هذا الهدف باإلصالح القانوين املطلوب لقضايا املطلقات 

واألرامل الاليت تقدم تجاربهن عىل أنها تعبري عن املعاناة »الحقيقية« لقضية حقوق املرأة يف السعودية. وملواجهة 

هذه االنتقادات، أعادت حملة قيادة املرأة للسيارة تأطري مطالبها بطريقة تجعلها جذابه كحملة ذات معنى 

وأهمية. ففي سبتمرب من عام 2011، أعلنت الحملة بأن املطالبة بقيادة السيارة ليست سوى حملة واحدة ضمن 

إطار حركة أكرب اسمها: »حقي كرامتي«. عندما أعلنت منال الرشيف هذا عىل تويرت، أدرجت ضمن إعالنها وسم: 

#SaudiWomenSpring أو ربيع النساء السعوديات، وذلك يف إشارة إىل أن املبادرة مل تبتعد عن تأثرها بالربيع 

العريب. ونجد هذا األمر أيضاً يف اسم الحركة الجديد نفسه، ذلك أنه يف تأكيده عىل مفاهيم »الحق« و«الكرامة« 

كان يستحرض ُمثُل الربيع العريب.

من جهة أخرى، جاء البيان األول لحملة القيادة بعد انضوائها تحت حملة حقي كرامتي بعنوان »هويتنا وأسامءنا« 

ويف تاريخ 25 سبتمرب من عام 297،2011 ذكر البيان أن هدف الحركة هو القضاء عىل التمييز املرتسخ يف العادات 

االجتامعية التي تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية298. وإىل جانب هذا املوقف الرئييس، استشهدت ناشطات الحملة 

بشكل متكرر بترصيح أدىل به األمري نايف، وزير الداخلية آنذاك، يف عام 2005، جاء فيه أن قيادة املرأة للسيارة 

شأن اجتامعي يقرره املجتمع. أضف إىل ذلك أن الناشطة الرئيسية للحملة، منال الرشيف، صورت موضوع منع 

القيادة عىل أنه محظور اجتامعي يجب كرسه، متجاهلة منع الدولة لقيادة املرأة. تضع هذه األساليب الخطابية 

الحملة بشكل واضح يف إطار نسوية الدولة، وهو اإلطار الذي تظهر فيه الدولة كمحسنة تقدم للمرأة حقوقاً 

297  ”My Right to Dignity: Our Identity & Our Names,” My Right To Dignity, 25 Sept 2011, > https://right2dignity.
wordpress.com/2011/09/25/right2dignity/ <.
 298  ”Right2Dignity Campaign Condemns the Organized Actions Waged Against its Members,” My Right To Dignity,
28 Sept 2011, > https://right2dignity.wordpress.com/2011/09/28/right2dignitystatement/ <.
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سلبتها إياها األعراف االجتامعية. ولهذا، فإنه قد يبدو أن هذه الحملة متثل ببساطة استمراراً للوسائل املتخذة 

يف حملة القيادة السابقة يف فرتة 2007-2009، التي ال تبدو أنها مختلفة عن نسوية الدولة يف الطريقة التي 

حددت فيها الناشطات عالقتهن بالدولة. إال أنه من الخطأ أن نترسع يف اصدار مثل هذا الحكم، ذلك أن هذا 

األسلوب ينبغي أن يفهم باعتباره مناورة لتجنب تداعيات الحملة، وليس باعتباره التزاماً إيديولوجياً ثابتاً، حيث 

أثار الخطاب الشكوك يف بداياته عام 2011، قبل بروز منوذج املرأة الناشطة خارج إطار الدولة كبديل »مقبول« 

لنامذج املرأة الفاعلة يف الفضاء العام املعّمدة من قبل الدولة.

والدليل عىل هذا هو ابتعاد الحملة بعد ذلك عن هذا األسلوب، حيث تخلت املساهامت يف الحملة عن 

حرص أنفسهن يف مطلب القيادة، الذي اعترب مطلبًا غري سيايس، وتبنيهم عوًضا عن ذلك ملرشوع سيايس أوسع 

يعني باملكانة السياسية للمرأة، أي بعالقة املرأة بالدولة وباملجال العام وبطبيعة مواطنة النساء299. نتج عن 

هذا تعرّض الحملة لضغوطات مستمرة ألن تكون أكرث اتساعاً يف مطالباتها، كام قاد أيًضا إىل زيادة تسيّس كل 

من الحركة وعضواتها. وتعزز هذا التحّول أكرث عن طريق التأثري املتبادل بني الحملة والحركات األخرى كالنشاط 

السيايس الذي مثله الربيع العريب، باإلضافة إىل تجربة الناشطات أنفسهن من رّدات الفعل األمنية التي تعرضن 

لها من قبل الدولة وليس من املؤسسات االجتامعية أو الدينية. فعىل سبيل املثال، جاء البيان الثاين للحملة، 

الذي صدر بعد عّدة أيام من البيان األول، ليدين استهداف قوات األمن لعضوات الحملة300 ونساء أخريات 

حاولن قيادة سياراتهن301، وكذلك حكم الجلد الذي صدر ضد إحداهن302. كام أنه انتقد بجرأة وزارة الداخلية، 

وشجع النساء عىل رفض التحقيق قبل التواصل مع محامي، ودعاهن لإلعالن عن أي حاالت يتعرضن فيها 

للمضايقات القانونية والجسدية، وذلك انطالقاً من أن مواجهة الدولة »باإلعالن هو أفضل عالج إلنهاء هذه 

املضايقات«. 

 299  Doaiji, Nora. Saudi Feminism: Exploring Saudi Activists’ Agency, MA Thesis. The George Washington
University, )2016(.
 300  ”Right2Dignity Campaign Condemns the Organized Actions Waged Against its Members,” My Right To
Dignity, 28 Sept 2011, > https://right2dignity.wordpress.com/2011/09/28/right2dignitystatement/ <.
301  ”Right2Dignity Statement on Najla Hariri,” My Right To Dignity, 25 Sept 2011, > https://right2dignity.
wordpress.com/2011/09/25/najlahariristatement/ <.
 302  ”Right2Dignity Statement On Shaimaa’s Unjust Sentence of 10 Lashes for Driving,” My Right To Dignity, 27

Sept 2011, > https://right2dignity.wordpress.com/2011/09/27/right2dignity-statement-on-shaimaas-unjust-sentence-
of-10-lashes-for-driving/ <.
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من هذه اإلشارات واملواقف واألساليب التي تبنتها حملة »حقي كرامتي« يف فرتة 2011 و2012، ميكن مالحظة 

والدة حركة نسوية ال تتبنى أسلوب نسوية الدولة )أي اعتبار الدولة هي الحامي للمرأة والطريق األمثل لتحصيل 

حقوقها(، وهو األمر الذي ازداد منّواً ووضوحاً مع حملة »26 أكتوبر« لقيادة السيارة يف عامي 2014-2013. 

فعىل سبيل املثال، جاء البيان الرئييس لهذه الحملة ليقول: »نحن نطالب بهذا ألننا ال نجد أي مربر ملعارضة 

الحكومة لقيادة النساء لسياراتهم. الدولة ليست أب وال املواطنني أطفال أو قرّص303.” وهذا الرفض النسوي 

للدخول »بصفقة أبوية« مع الدولة تكرر أيضاً يف النقاشات عىل اإلنرتنت واملقابالت التلفزيونية وغريها من 

املناسبات اإلعالمية. إضافة إىل ذلك، بدأت الحملة باعتبار قيادة املرأة قضية سياسية، وليست قضية اجتامعية. 

فقد أكدت الحملة يف بيانها األسايس، املنشور عىل شكل عريضة يف موقع عىل اإلنرتنت قامت السلطات السعودية 

بحجبه، عىل رفضها الرتكيز عىل األسباب االجتامعية ملطلب القيادة، وطالبت الدولة أن تتحمل مسؤوليتها 304. 

بل إن البيان تضمن مطالبة سياسية بامتياز: »ويف حالة مل تقم الحكومة برفع الحظر عن قيادة املرأة للسيارة، ومل 

تقدم تربيراً لرفضها املستمر، فإننا نطالبها بتوفري آلية لتمكني املجتمع من أن يعرب عن رغبته يف هذا املوضوع«. 

إن استدعاء البيان لحقيقة أن املجتمع مل يتم أخذ رأيه يف املوضوع يعني قلب الرتكيز عىل الجانب االجتامعي عىل 

رأسه، وتحويله إىل نقد للدولة وطريقتها يف الحكم، مع إملاح ملطالبة بنظام سيايس يسمح مبشاركة شعبية أوسع.

وبشكل عام، تطلبت مقاربة الناشطات للبعد االجتامعي ملطالبهن أن يقدمن صورة جديدة أكرث حيوية للمجتمع، 

وليس كمجتمع متخلف مناهض للحقوق كام تحاول الرواية الرسمية تصويره. فعىل سبيل املثال، يف حملة 26 

أكتوبر، أبرزت الناشطات مساندة أفراد املجتمع لهن عندما خرجن يقدن سياراتهن يف الشوارع، وذلك عرب نرش 

مقاطع مرئية عىل األنرتنت يظهرن فيها وهن يقدن سياراتهن دون أن يتم التعرض لهن. بل إن داعمني مجهولني 

قاموا بالتربع مببلغ من املال لرشاء سيارة إلحدى الناشطات الاليت قامت الدولة مبصادرة سيارتها. واستطاعت حملة 

26 أكتوبر أن تزيل الشكوك املحيطة بكون قيادة املرأة مسألة خارجة عن النطاق االجتامعي، وذلك حني حاولت 

لجني الهذلول عبور الحدود السعودية اإلماراتية بسيارتها. فلم يكن املجتمع هو الذي ينتظرها عىل الحدود ملنعها 

من دخول اململكة فقط لكونها جالسة يف مقعد السائقة، ومل يكن املجتمع هو الذي أجربها عىل البقاء يف املنطقة 

الحدودية ألربع وعرشين ساعة لتأيت صديقتها الناشطة ميساء العمودي ملساعدتها. ومل يقم املجتمع باعتقالها هي 

وصديقتها ملدة شهرين، وهي املدة األطول التي تقضيها امرأة يف السجن يف قضية تتعلق مبسألة قيادة املرأة. ومل 

303  ”Lift the Ban on Women Driving,” Change.org, > https://goo.gl/YigctT <.
304  في حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم للمواطنين و المواطنات مبرراتها .للرفض، راجين أال تنقل مسؤولية 

قرار كهذا للـ ”مجتمع” كبديل التبرير.
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يكن املجتمع هو من أحال قضيتها للمحكمة الجزائية املتخصصة )التي تنظر يف قضايا اإلرهاب(. بل كل ذلك 

كان من عمل الدولة وأجهزتها. قامت الناشطات برتديد هذه الحقائق والوقائع بشكل مستمر أثناء الحادثة 

وبعدها يف خطاباتهم العلنية.

باإلضافة إىل إثارة التساؤل حول دور كل من الدولة واملجتمع، كان لحمالت »الناشطات« دور مهم يف 

النقاشات الدائرة حول مدى فعالية الحراك من خارج إطار الدولة. فعىل سبيل املثال، كتبت إحدى الكاتبات 

املتعاطفات مع هذه الحمالت مقاالً معنون بـ “مرشوعية يّل ذراع الدولة” دافعت فيه عن أنواع من الحراك 

قد تصنف بأنها “سياسية”، يف إشارة مبطنة لرتكيز النساء عىل أهداف متأثرة بخطاب ومطالب الربيع العريب، 

وكذلك العتامدهن أسلوب الحراك من خارج الدولة يف حملة القيادة وذلك بتحديد تاريخ جديد كل شهر 

يناشدون فيه النساء بقيادة السيارة رغم املنع. تتساءل كاتبة املقال: »وما العيب يف يل الذراع؟ كل الحركات 

االجتامعية السلمية املجيدة التي تطالب بحق حرمت منه... هي رصاع قوة وحركات »يل ذراع«. عندما تغلق 

كل القنوات السياسية لتغيري القوانني، فإن منطق »يّل الذراع« يصبح مرشوعاً، ألن هناك خياراً واحداً آخر 

عداه، وهو االستسالم. يّل الذراع التي تسلب الناس حقوقهم وتتشبث بحرمانهم منها، أمر مرشوع، وأكرث من 

رشعية مام تفعله الذراع ذاتها«.

2- الحقوقيات

أثناء الربيع العريب، كانت النزعة للحراك من خارج الدولة أكرث وضوحاً يف حمالت أخرى غري قيادة السيارة، 

ومتثلت يف فئة أخرى من الناشطات الاليت دعني بـ “الحقوقيات”، والاليت انخرطن بشكل أكرث رصاحة يف حراك 

املطالبة مبجلس شورى منتخب ويف قضايا معتقيل الرأي ومحاكامتهم. فهن قد ساهمن بدعم هذا الحراك 

من خالل الكتابة والرتجمة ونرش أعامل أبرز الناشطني فيه. وبشكل أعم، ساهمت هؤالء الحقوقيات بتعزيز 

مفاهيم الربيع العريب، كالحق يف االحتجاج السلمي ويف املحاكامت العادلة وحرية التعبري واملشاركة السياسية 

عرب االنتخاب وما إىل ذلك. كام قمن يف إحدى املرات باإلرضاب عن الطعام لنرش الوعي حول عدد من القضايا 

السياسية، تحديًدا قضية معتقيل الرأي التي نشطوا فيها كثريًا.

من خالل هذه األنشطة أعادت هؤالء الحقوقيات إنتاج النسوية السعودية خارج إطار نسوية الدولة وكامتداد 

للربيع العريب، معتربات أن النشاط السيايس ال ينفك عن تطلعاتهم كناشطات نسويات. اتخذت هذه الفئة من 
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الناشطات لقب »الحقوقيات« لوصف أنفسهن، معتربات أنفسهن »ناشطات نساء يف الحقوق«، أي لسن 

»ناشطات يف حقوق املرأة«. وهن أيديولوجياً عبارة عن خليط من املجموعات التالية: يساريات، وعروبيات، 

وتنويريات305، وشابات مل يكن مسيسات مسبًقا باإلضافة إىل الليرباليات اللوايت ال يتحسسن من العمل إىل 

جانب ناشطات ذوي ميول إسالمية.

عادة ما تشدد الحقوقيات عىل إميانهن بالحقوق املدنية وحقوق اإلنسان، حيث مييزن بني اهتاممهن 

املحايد بحقوق كل إنسان وبني غريهن من الناشطات األخريات، سواء من اإلسالميات أو الليرباليات، الاليت 

اعتربوهن منحازات وإقصائيات يف قضاياهن واهتامماتهن. فعىل سبيل املثال، انتقدت الحقوقيات صمت 

الناشطات إزاء اعتقال النساء الفاعالت يف قضايا املعتقلني باعتبارهن نساء ذوات أفكار متطرفة أو ممثالت 

لهجوم اإلسالميات عىل النساء املطالبات بالقيادة واالنتخابات باعتبارها أفكار ليربالية.

  

3- الشابات

كام برز نوع آخر من الناشطات يف لحظة الربيع العريب، مكّون من شابات سعوديات توجهت أنشطتهن 

نحو غايات ال يبدو أنها سياسية لكنها متأثرة باملنعرج السيايس العام. أعني هنا تحديًدا أولئك الاليت شاركن 

يف عدد من مظاهرات الجامعات يف تبوك وبريدة والرس وأبها، التي غطتها وسائل اإلعالم التقليدي والجديد. 

فمثل هذه املظاهرات الكبرية والعلنية مل تكن مامرسة معتادة يف الحياة اليومية للطالبات والنساء عموماً 

يف اململكة، وكان واضحاً متاهيها مع التوجهات الجديدة يف أخذ زمام املبادرة خارج إطار الدولة وقنواتها 

الرسمية.

أهم األمثلة عىل هذا النوع من الحراك جاء يف مارس 2012 عندما قامت املئات من الطالبات باملشاركة 

يف مظاهرة يف جامعة امللك خالد بأبها جنويب اململكة العربية السعودية، تطالب بتحسني الخدمات املقدمة 

لهن. بدأت املظاهرات من قسم الطالبات، ثم بعد ذلك تبعهن الطالب يف قسم الرجال. قام املعلقون يف 

وسائل التواصل االجتامعي باملساعدة يف تأطري الحدث باعتباره »احتجاج سلمي« وقارنوهم بالطالب الذين 

شاركوا يف ثورات الربيع العريب. كانت هذه األحداث هي املظاهرات الوحيدة يف اململكة التي قوبلت 

باستجابة من الحكومة وتضمنت مكاسب ملموسة أهمها إزالة مدير الجامعة. بعد مظاهرة أبها، قامت 

مظاهرة أخرى يف جامعة القصيم بربيدة وكذلك يف جامعة تبوك ومل يتواىن املشاركني يف هذه التظاهرات عن 

305  المقصود هنا كاتبات وناشطات ومثقفات ممن يتبنين تأويال لإلسالم يجعله مناصرا للمرأة وقضاياها والحقوق والحريات والديمقراطية، و 
يسمي بعض الباحثين هذا التيار باإلسالم-اللبرالي، ولكن المسمى المحلي المتعارف عليه هو التنوير.
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استخدام وسائل التواصل االجتامعي واإلعالم التقليدي، كربنامج »يا هال« عىل قناة روتانا خليجية إليصال أصواتهم. 

إن قيام فاعلني مل يكونوا مسيسني قبل الحدث مبثل هذه االحتجاجات لهو أمر جدير باالهتامم، ذلك أن التظاهر يف 

السعودية ممنوع وأن مثل هذا الفعل قد يفرس سلبياً عىل أنه معارضة للدولة.

إن هذا املزيج بني الخطاب الحقوقي الذي يستلهم الربيع العريب والرغبة يف االنخراط يف الشأن العام ورمبا خسارة 

القدرة عىل استجداء الدولة ميثل منوذجاً آخراً لظهور حراك نسوي سعودي خارج إطار الدولة، كام أنه يبني كيفية 

تأثر النساء السعوديات بالربيع العريب وتعزيزه لـ “الشباب” كفئة اجتامعية أصبح لها حضور متزايد يف املجال 

العام ووعي بأنفسهم كفاعل صاحب رشعية ومواقف ومطالب مل تسمع بعد وتتمظهر عادة عىل شكل احتجاجات. 

إن هذا اإلحساس بالرشعية ظل مستمراً وظهر بشكل قوي يف 2016 عندما شارك الكثري من الفتيات التي مل يكن 

مسيسات سابقاً بطرق ودرجات مختلفة يف الحملة ضد نظام والية الرجل الذي وضعته الدولة.

ثانيًا: لحظة الحزم ورؤية 2030

تبدأ هذه اللحظة من نهاية عام 2014، مع استئناف الدولة السعودية ملرحلة جديدة من مرشوعها الوطني الذي 

متيّز بتعامل مختلف مع قضية الجندر عن املراحل السابقة. فام مييز هذه املرحلة عن غريها هو أنها مل تعتمد عىل 

منوذج »الوطنية الدينية« القديم، وال عىل منوذج الوطنية »األنثوي« العرصي والتحديثي،306 بل اعتمدت عىل ما 

أسميه بنموذج »وطنية الحزم«307. تتّسم وطنية الحزم هذه بصفتني: أواًل، أن حضور العنرص الديني فيها موّجه 

للخارج، وذلك غالباً ملواجهة إيران، وأن حضوره شبه منعدم يف الداخل، وذلك غالباً ملواجهة داعش والصحوة. قد 

يبدو للوهلة األوىل بأن هذا مشابه لنموذج الوطنية الدينية الذي تبناه امللك فيصل حيث تبنى التنمية ملواجهة 

النارصية، أو مشابهاً لنموذج التحديث الذي تبناه امللك عبد الله كردة فعل عىل أحداث 11 سبتمرب، إال أن هذه 

اللحظة التي أصفها هنا بـ«وطنية الحزم« تختلف عن كال هذين النموذجني: فهي من جهة أكرث تغييباً للعنرص 

الديني داخلياً من عهد امللك فيصل، ومن جهة أخرى تتبنى نزعة تحديثية أكرث بكثري من املتبناة يف عهد امللك 

عبدالله.

أما الصفة الثانية التي تتسم بها »وطنية الحزم« هذه فتتمثل يف تدشينها لنوع جديد من الخصوصية الرجولية 

السعودية )masculine Saudi exceptionalism( تزاحم فكرة خصوصيتها الدينية وذلك من خالل عسكرة 

فكرة الوطن السعودي. ومرّة أخرى، يبدو أن هذه السمة الثانية جاءت نتيجة للرصاع مع إيران عىل النفوذ يف 

306  راجع هامش سابق عن توصيف الدولة للسعودية للمرأة حسب كتاب »الدولة األكثر ذكورية«.
 307  ”From Hasm to Hazm: Sauid Feminism beyond Patriarchal Bargaining”, Salman’s Legacy: The Dilemmas of a
New Era in Saudi Arabia )Hurst Publishing and Oxford University Press, March 2018(.



183

3

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

املنطقة. إال أنه من املهم أال نفهم من ذلك أن هذه الصفة تنحرص فقط يف الحملة العسكرية التي تشّنها الحكومة 

السعودية عىل الحوثيني يف اليمن )عاصفة الحزم( وطرق تربيرها محلياً، بل إن هذه السمة لوطنية الحزم باتت 

طاغية بشكل كبري، خصوصاً بالنسبة لدولة كان الجيش فيها لفرتة طويلة منّحًى عن مخيالها الوطني واالجتامعي. 

ففي لحظة الحزم هذه، قامت الدولة بتقديم القّوة العسكريّة والسياسة الخارجية »الحازمة« باعتبارهام ركنان 

أساسيان يف مرشوعها الوطني الرجويل الجديد. وفيام بعد، وابتداء من النصف الثاين من عام 2017، اتجهت هذه 

النزعة الرجولية للداخل، وذلك عرب اتخاذ الدولة لسياسات »حازمة« تجاه املحسوبني عىل “الصحوة” أوالً، وذلك 

استمراراً للسياسات املناهضة لإلسالميني يف السعودية، ولسياسات أخرى »حازمة« ضد الفساد املايل واالعتامد عىل 

النفط. وضمن هذا السياق بدأت الصحافة املحلية بتسمية امللك سلامن بـ “ملك الحزم« وذلك كمقابل ملسمى 

»ملك اإلنسانية« التي كانت متنحها للملك عبد الله.

يف هذه األجواء الجديدة، توقع كثري من الفاعلني يف الشأن العام من مختلف التوجهات الفكرية استمراراً للتضييق 

األمني الذي بدأ يف عام 2013 بعد اإلطاحة بحكم محمد مريس يف مرص، وتصنيف جامعة اإلخوان املسلمني 

كتنظيم إرهايب، واعتقال لجني الهذلول عىل الحدود السعودية اإلماراتية، واعتامد نظامني جديدين أحدهام 

عن اإلرهاب والثاين عن الجرائم اإللكرتونية، وكيفية استخدامهام ضد ناشطي حركة الحقوق املدنية والسياسية 

وناشطات قيادة املرأة. فالكثريون قد ترقبوا معرفة تفاصيل »رؤية 2030« عىل اعتبار أنها ستحمل إشارات واضحة 

لنوايا الدولة فيام يتعلق باملجالني السيايس واالجتامعي. وعندما أعلنت رؤية 2030 يف عام 2016، ظهر أنها 

تتضمن شكالً من املزاوجة بني وطنية الحزم واللربلة االقتصادية. إال أنها مل تجب عن أسئلة الناشطات والناشطني 

فيام يتعلق مبصري قضاياهم. صحيح أن سلسلة اللقاءات الصحفية التي أجراها األمري محمد بن سلامن فتحت 

املجال للتوقعات حول األهداف التي ستنشدها الدولة، إال أنه كان من الصعب عىل الكثري من املراقبني معرفة 

املسار الذي ستتخذه يف سبيل تحقيقها.

ورغم عدم الوضوح األويّل هذا، إال أن تركيز الدولة السعودية الجديدة عىل املشاركة االقتصادية والوطنية كانتا 

مفيدتان من وجهة نظر الحركات االجتامعية والسياسية إلعادة بعث مسألة املواطنة. إذ فقط ضمن هذا السياق 

متكنت الناشطات، خصوصاً الاليت كّن غري مسيسات قبل ذلك، من إطالق حملة »أنا وليّة أمري«، التي بدأت 

السعوديات فيها باملطالبة باملواطنة الكاملة باعتبارهن رشيكات يف التحول االقتصادي ومكّون رئييس من مكونات 

الوطن. ونظراً ألن هذه الحملة كانت مكونة من شبكات متامسكة من الناشطات تطورت عرب الزمن وخالل العديد 

من الحمالت السابقة، وألنها تعلمت الكثري من الدروس وكونّت خربات كثرية يف فرتة الربيع العريب، وألن بعض 
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اتجاهاتها الفكرية وأعضائها تقاطعوا مع أشكال الحراك األخرى، فإن مطالبتها باملواطنة الكاملة ترافق مع إرصار 

عىل التمسك مبوقعهن يف الفضاء السيايس كـ “ناشطات” وعىل رشعية نشاطهن خارج إطار الدولة.

يف هذه الفقرة، سأوضح كيف تفاعلت هذه التغريات يف مجموعة النساء الاليت بات يطلق عليهن مسمى 

النسويات، وكيف قمن بتمييز أنفسهن عن غريهن من مناذج املرأة يف الفضاء العام السعودي. كام سأبني كيفية تم 

إقصاء بعض املجموعات النسائية يف لحظة الحزم هذه.

إقصاء التنويريات والمحافظات

أحد أعراض لحظة الحزم، باإلضافة لعوامل أخرى، متثّل يف أن بعض مناذج النساء الاليت كّن فاعالت خالل فرتة 

الربيع العريب وجدن أنه من الصعب جداً أن يلعنب دوراً ضمن منوذج النساء »الناشطات«. أول هذه النامذج هن 

النساء ذوات امليول اإلسالمية الاليت انخرطن يف حمالت املعتقلني السياسيني ومظاهراتها املختلفة سواء كانت يف 

اإلنرتنت أو عىل أرض الواقع. فهؤالء تلطخت سمعتهن بعد أن قامت مجموعة صغرية منهن، عىل إثر االعتقاالت 

واملحاكامت، بالهرب لسوريا واالنضامم لداعش، مام أضعف الدعم الشعبي لهن بشكل عام308.

يضاف إىل هؤالء النساء من الخلفية الشيعية الاليت كّن ناشطات يف مظاهراتهن املتعلقة باملعتقلني السياسيني 

والقضايا اإلقليمية، فهّن أيضاً قد وجدن أنه بات من الصعب التحرّك مع زيادة حّدة توتر الفضاء العام تجاه إيران 

وبدء الحرب ضد الحوثيني، التي صّورت يف الخطاب السعودي الرسمي عىل أنها حرب غري مبارشة ضد إيران يف 

اليمن، وكذلك مع تزايد العنف يف القطيف، خصوصاً يف العواميّة، وكذلك إعدام منر النمر.

أما النموذج األخري فهن فئات ضمن ما تعورف عليه باسم الحقوقيات، وتحديداً أولئك الاليت كن يعرفن يف الفضاء 

العام بأنهن ذوات ميول تنويرية يف الفكر واالنتامء والاليت كن داعامت لحمالت املعتقلني السياسيني. فهؤالء تم 

تصنيفهن بأنهن »إخوانيات ثوريات« تم »تدريبهن« يف قطر من أجل »التحريض« عىل التمرد العلني يف السعودية.

 

النسويات ورؤية 2030

مثّل اإلفصاح عن رؤية 2030 يف شهر أبريل من عام 2016 لحظة انتهاء الرتقب والتوقع لدى كثري من الفئات 

الفاعلة يف الفضاء العام وبدء التعاطي معها. فبالنسبة للنساء، شابهت خطة رؤية 2030 االقتصادية يف تعاطيها 

مع املرأة الطريقة التي تبنتها الدولة يف أعقاب 11 سبتمرب والحرب عىل اإلرهاب. ومحور هذا التشابه هو تبني 

308  المثال األشهر هنا هو مثال ريما الجريش، فبعد أن كانت من أهم المنخرطين في حمالت اإلفراج عن المعتقلين المتهمين بقضايا العنف الذي كان 
زوجها أحدهم وكانت تحظى بتعاطف وتأييد لقضيتها، قررت االنتقال لسوريا لالنضمام لداعش، وهو األمر الذي أفقد هذه القضية تعاطف الناس وجعل من 

السهل ربطها بداعش والتنظيمات الجهادية. 
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الدولة يف كلتا الحالتني ملا ميكن تسميته بـ “نسوية السوق”)market feminism(309، كام يشري إليه اعتبار النساء 

يف الرؤية »ثروة عظيمة« واالهتامم بـ«مواهبهن« و«قدراتهن اإلنتاجية«، وكذلك يف الرغبة بدعمهن لـ«املساهمة 

يف تنمية مجتمعنا واقتصادنا«. سابقاً، كانت هذه املقاربة تؤول كعالقة بني الدولة ومواطناتها تكون فيها الدولة 

هي الفاعل »التحديثي« الرئييس وذلك بتكفلها بتحرير املرأة من القيود االجتامعية والدينية. أي أن مقاربة 

»نسوية السوق« ترتافق مع نوع آخر من النسوية ميكن تسميته بنسوية الدولة. باملقابل، يف حالة رؤية 2030، 

مل ترتافق مقاربة »نسوية السوق« مع »نسوية الدولة«، وذلك بسبب ظهور حملة الوالية ومتّسك النسويات 

السعوديات مبطلب املواطنة الكاملة، وتأكيدهن عىل أسلوب الحراك من خارج الدولة الذي يتصادم بشكل مبارش 

مع نسوية الدولة.

فبالتزامن مع إطالق رؤية 2030، نرشت منظمة »هيومن رايتس ووتش« تقريرها310 عن نظام الوالية يف 

اململكة العربية السعودية311. عندما أعلن عنه بتويرت، رافقته حملة استعملت وساًم )هاشتاق( باللغة اإلنجليزية 

TogetherToEndMaleGuardianship# ترجمته: »معاً إلنهاء نظام والية الرجل«. غالبية املشاركات الرئيسيات 

يف هذه املرحلة األوىل من الحملة كّن من النساء املعروفات سابقاً بنشاطهن يف قضايا املرأة السعودية، خصوصا 

من حملة 26 أكتوبر، والاليت قدمن عريضة يطالنب فيها بإنهاء نظام والية الرجل بعد ذلك بشهر.

استخدم الهاشتاق اإلنجليزي ملدة أسبوع تقريباً، إال أن الحملة رسعان ما خرجت عن سيطرة النساء الاليت 

أطلقنها312. متثّل ذلك يف تغرّي اسم الهاشتاق إىل عدد من الهاشتاقات، مثل الهاشتاق املكتوب باللغة اإلنجليزية 

#StopEnslavingSaudiWomen )أوقفوا استعباد املرأة السعودية(، أو الهاشتاق العريب الذي اشتهر وأصبح مالزما 

للحملة: )سعوديات نطالب بإسقاط الوالية( والذي يضاف عليه كل يوم رقم جديد لإلشارة لعدد أيام الحملة واملطالبة.

309  نسوية السوق هو ما وصفته نانسي فريزر بـ«االلتقاء المزعج« بين القيم واألولويات اللبرالية والنيولبرالية الصاعدة بعد الحرب العالمية األولى. 
فهي ترى بأن هذا »الترافق الخطر مع النيولبرالية« نتيجة لنقد مشترك تجاه »السلطة التقليدية«. فمنذ الخمسينات الميالدية، كانت سياسة اللبرالية التنموية 
وأولوياتها تسعى للترويج لمحاربة األبوية الثقافية من خالل »التحرير االقتصادي للمرأة«، إال أن ما هو مشكل في هذا األمر هو تضمنه لمركزية ذكورية 
في تحديد خيارات المرأة. أي أن هذه السياسات تطلب من المرأة الدخول للسوق، وعادة في أعمال ذات رواتب متدنية، وتجاهل كل قيمة ألي عمل منزلي 

)كأعمال الرعاية المنزلية( ألنه ال يتناسب مع مواصفات العمل داخل السوق ذو األجر المادي. فبالنسبة لنسوية السوق، فإن المعيار الذي يتم من خالله 
تحديد أي أشكال عمل المرأة هو المفضل هو الدرجة التي يساهم فيها هذا العمل في السوق. لمزيد حول هذا الموضوع يرجى مراجعة فصل نورة الدعيجي، 

القومية والنسوية، في كتاب في معنى العروبة: مفاهيم وتحديات، مجموعة مؤلفين، المركز الثقافي العربي، 2014. 
 310  ”Boxed In: Women and Saudi Arabia’s Male Guardianship System,” Human Rights Watch, 2016,
> https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/saudiarabia0716web.pdf <.

311  نفس المصدر السابق.
 312  LoujainHathloul, )@LoujainHathloul(, Twitter, 18 Jul 2016,
 > twitter.com/LoujainHathloul/status/754944304280326144 <,
 LoujainHathloul, )@LoujainHathloul(, Twitter, 18 Jul. 2016, > twitter.com/LoujainHathloul/status/754945260539613184 <,
 Halah Aldosari )@Hala_Aldosari(, Twitter, 17 Jul. 2016,
  > https://twitter.com/Hala_Aldosari/status/754721627376463872 <,
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ويف هذه اللحظة تحديداً بدأت الحملة بالتوسع لتصبح حملة كبرية شملت العديد من دوائر ومجموعات النساء 

والرجال. وبشكل أكرث تحديداً، فقد شملت األصناف التي تحدثنا عنها سابقاً: الناشطات، والحقوقيات، باإلضافة 

للشباب والفتيات غري املسيسني بشكل مبارش من الذين عايشوا لحظة الربيع العريب. كانت الحملة قويّة يف 

شعبيتها وقدرتها عىل الحشد لدرجة أنها جذبت أولئك النسويات اللوايت يتبنني التغيري من داخل الدولة: نسويات 

من نوع الكاتبات الصحفيات ذوات امليول اللربالية، وعضوات مجلس الشورى، وغريهن من الناشطات السابقات 

الاليت تحولن للعمل من داخل الدولة بعد فرتة من النشاط خارجها.

إال أن الجانب األكرث أهمية يف هذه الحملة هو الحضور املتصاعد للشابات الاليت مل يكن لهن نشاط معروف 

مسبقاً وتكاد تنحرص مشاركتهن خالل الربيع العريب ضمن احتجاجات الجامعات. فقد منى عددهن وتنوعت 

مشاربهن الفكرية وتقّوى حس الهوية النسوية لديهن. والحملة كانت ضخمة لدرجة أنها شملت بعض امللحدات 

السعوديات، والاليت عادة ما يعربن عن أنفسهن بتوجهاتهن الجنسية والجندرية، كام شملت شبكة متضخمة من 

املهاجرات، وهن مجموعة من السعوديات الاليت هاجرن عن اململكة ألسباب متعددة، بعضها أرسي وبعضها ديني 

وبعضها سيايس. فقد بدى كام لو أن هاتني املجموعتني األخريتني أردن أن يتجاوزوا الدولة باملعنى الحريف للكلمة: 

إما تجاوز دينها أو حدودها.

ومع استمرار الحملة، اندمجت مختلف هذه املجموعات املتنوعة وغري املتجانسة ضمن تصنيف واحد جديد: 

النسويات، وهو املسمى الذي بات يستخدم كبديل مكافئ لتصنيف الحقوقيات. وبهذه الطريقة، نجد أن املشاريع 

السابقة لكل من الناشطات والحقوقيات قد اندمجت يف حملة ومرشوع واحد. ويتجىل هذا األمر بشكل مدهش 

عندما نالحظ كيف أن بعض الحقوقيات الاليت كّن سابقاً غري متقبالت للنسوية كنظرية أو قضية وفضلن الدفاع 

عن حقوق اإلنسان أصبحن يعرفون أنفسهن كنسويات وضمن الحملة.

وعىل امتداد الحملة، روجت هذه املجموعة من الناشطات بكثافة ألفكارهن التي طورنها سابقاً يف لحظة الربيع 

العريب: بأن قضية املرأة السعودية قضية سياسية، وليست قضية اجتامعية أو دينية. وبأن الدولة هي املسؤول 

الرئييس عن وضعهن كمواطنات من الدرجة الثانية، وليس املجتمع أو اإلسالم. بل إنهم استدعوا قصص الحمالت 

السابقة وتجاربهم السلبية مع الدولة إلثبات هذه النقطة. فأياً كان االتجاه الذي متيض فيه الحملة، فإن املشاركات 

كن حريصات عىل التأكيد عىل هذه النقطة وتوظيف العديد من األحداث إلثباتها ودعمها.
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لسن محافظات، ولسن عرصيات313، ولسن درر، إنهن نسويات! 

 بشكل عام، كانت حملة الوالية الحملة األكرب واألطول يف التاريخ الحقوقي انسايئ السعودي. وكونها حدثت يف 

سياق تحول سيايس اجتامعي قىض بتوفرها عىل عدد كبري من النقاشات الحيّة حول التمثيل السيايس والشعبي، 

وحول تطلعات الشابات، وحول االختالفات يف املستوى االقتصادي ويف مستوى االمتيازات بني النساء، باإلضافة 

لالنتامء االجتامعي والوطني، وغريها من املواضيع. إال أن أهم ما ميّز الحملة هو تثبيت وترسيخ منوذج املرأة 

الناشطة يف الفضاء العام بشكل مستقل عن الدولة، باعتباره مقابالً لنامذج املرأة األخرى التي كانت مهيمنة سابقاً 

عىل هذا الفضاء، مثل املرأة املحافظة أو العرصية.

 وتوسلت هؤالء النساء عدداً من األدوات من أجل تثبيت هويتهن وترسيخها. أحد هذه األدوات هو صياغة تاريخ 

لحركة حقوق املرأة وصناعة »بطالت« و«قدوات« من بني النسويات وجعل طرق نشاطهن ضد الدولة مناذج 

تحتذى. باإلضافة لهذا، كان الناشطات يقمن برتسيخ وجودهن يف الفضاء العام عن طريق متييز أنفسهن عن 

غريهن من النساء الفاعالت يف الفضاء العام، وذلك عرب شّن هاشتاقات دورية ضد هذه النامذج األخرى. والجامع 

ما بني مناذج النساء املستهدفات يف هذه الهاشتاقات هو أنهن ضمن ناشطات الدولة، أو ضمن ما تسميهن مضاوي 

الرشيد بالوجوه »املحافظة« و«العرصية« للدولة. ففي كتابها الدولة األكرث ذكورية، رأت مضاوي الرشيد أن الدولة 

رّوجت خالل فرتات متنوعة لعّدة أشكال من مناذج املرأة املقبولة لديها. ففي الفرتة التي تبنت الدولة فيها نوعاً 

من الوطنية الدينية، كان النموذج املقبول للمرأة هو املرأة املحافظة التي تم االحتفاء بها باعتبارها أساس الوطن 

وخصوصيته314. أما يف الفرتة التي تبنت فيها الدولة جهوداً متنوعة ملواجهة الضغوط عليها خالل فرتة الحرب عىل 

اإلرهاب التي أعقبت أحداث 11 سبتمرب، فقد تم الرتويج لنموذج »املرأة العرصية« باعتبارها »دليالً عىل حداثة« 

الدولة السعودية315. يف فرتة الحقة من الحملة، سلطت الناشطات سهام نقدهن للنموذج الصاعد ضمن لحظة 

الحزم: منوذج نساء دولة الحزم.

 ولعل أكرث أسلوب ميّز الحملة يف مواجهة هذه النامذج التي ُروِّج لها عىل أنها النامذج »املقبولة« للمرأة 

السعودية هو أسلوب قامئة العار316. فضمن هذه القوائم، متت مساءلة الكثريات من الاليت تم تصورهن عىل أنهن 

313  مصطلح »عصرية« هو ترجمة لمصطلح )cosmopolitan( الذي استخدمته مضاوي الرشيد في كتابها »أكثر الدول ذكورية«. مترجمة الكتاب 
للعربية، صبا قاسم اختارت ترجمته إلى »كوني« أو »عالمي«، لكن هذه الترجمات ال تعكس المعنى بوضوح. لكن مصطلح »المرأة العصرية« يعكس 

المعنى بشكل دقيق، خصوصاً في استخداماته المتعددة في مجالت المرأة النسائية كمجلة سيدتي وغيرها. حيث يشير لنموذج للمرأة ذات المظهر الحديث 
القريب لمظهر المرأة المعولم )سواء من ناحية اللباس، أو االهتمامات الفنية والثقافية واألدبية وغيرها(، لكن المهم في هذا النموذج هو أن تفاعله بالشأن 

العام عادةً ما يكون محصوراً في الفضاء االجتماعي، وأن نوع النسوية التي يتبنونها تكون غالباً من نوع نسوية الدولة. 
314  Al-Rasheed, 2013, 73-75

315  Al-Rasheed, 2013, 281-282

 316  Numy_Lumy, )@Numy_Lumy(, Twitter, >https://twitter.com/Numy_Lumy/status/759932312452681728<, and
agnostic )@J_mu001(, twitter, 9 Sept 2016, > https://twitter.com/J_mu001/status/774112424337084417 <.
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خصوم للحملة من النساء عن موقفهن تجاه مسألة الوالية وعن اصطفافهن ضمن مناذج املرأة التي تروج لها 

الدولة. ومتت هذه املساءلة عرب عدد كبري من التعليقات املستمرة وسيل من التغريدات املصورة. فكل مساءلة 

كانت تنترش بطريقة منظمة ضمن قامئة العار بواسطة فئة قليلة من املشاركات بالحملة الاليت يفضلن هذا 

التكتيك، ثم تنترش بعد ذلك عرب العديد من التعليقات املستقلة من قبل متابعات هذه القوائم واملؤيدات للحملة. 

وهذه هي املرة األوىل التي استخدم مثل هذا األسلوب بهذا الشكل املنظم والذي مل يقترص يف استهدافه عىل 

النساء املحافظات، بل شمل غريهن من الشخصيات النسائية العامة غري الدينية، ففي حمالت قيادة املرأة السابقة 

كانت أغلب القوائم مخصصة الستهداف الرجال املحافظني.

 من املهم مالحظة أن هذه االنتقادات مل تكن عابرة أو قصرية، بل كانت انتقادات متكررة وممتدة تستمر يف 

بعض الحاالت أليام، ثم تتكرر الحقاً يف سياقات ومراحل أخرى للحملة، وبهذا الشكل ترتسخ يف »ذاكرة«317 الحملة 

وأدواتها الخطابية اإلقناعية. أي أن املشاركات يف الحملة عقدن سلسلة من املحاكامت االفرتاضية لكل مناذج املرأة 

املباركة من قبل الدولة التي عارضت الحملة، أو هدفها يف إنهاء نظام الوالية، أو مامرستها للنشاط من خارج 

الدولة.

 كام ميكن مالحظة طغيان التحليل النفيس يف االنتقادات التي وجهتها النسويات ضد خصومهن318. فاملحافظات 

املعارضات ملطلب الحملة بإسقاط نظام الوالية، كان يتم انتقادهن بشكل عام دون الرتكيز عىل شخصيات محددة 

بتقسيمهن لقسمني: إذا كّن من النخبة فهّن »مرفهات مستنفعات من الوضع القائم«، أما إذا كّن غري نخبويات 

فهن »مخدوعات يرىث لهن«. وعادة ما يتم تسمية املنتميات للنموذج الثاين من غري النخبويات بـ “الدرر”، يف 

إشارة لوصف “الدرّة” الذي يستخدمه الخطاب الوعظي املحيل “للمرأة املحرتمة”. اعترب النسويات يف الحملة الدرر 

بحاجة لجرعة من الوعّي النسوي319 حتى يفقن من »االستعباد النفيس والذكوري«. أما بالنسبة للنموذج األول 

من النخبويات املحافظات، فباإلضافة العتبارهن مستفيدات من الوضع القائم، فإن النسويات استخدمن وصف 

»مسترشفات«320 لنوع خاص منهم، وهن النساء الاليت يستخدمن خطاباً محافظاً دون أن يكن محافظات.

 317  hebatia_ma, )@hebatia_ma(, Twitter, >https://twitter.com/hebatia_ma/status/762974746254405632<.
318  mesfrah84, )@mesfrah84(, Twitter, >https://twitter.com/hebatia_ma/status/762974746254405632<.
 .>  https://twitter.com/dalsdas/status/696194470174392320< ،2016 تويتر، 7 فبراير ،)dalsdas@( أم ماجد
 319  nouf_allli, )@nouf_allli(, Twitter, >https://twitter.com/nouf_allli_/status/782667264436895744< and 3eed_18, )@s3eed_18(,

 Twitter, >https://twitter.com/s3eed_18/status/783553561363902464<, accessed 17 Feb 2018. and hebatia_ma, )@hebatia_ma(,
 >https://twitter.com/mesfrah84/status/778830383009914880<.
 .> https://twitter.com/Sos123890/status/783654178920992768 < ،2016 تويتر، 5 اكتوبر ،)sss_i27@( سارة العلي
 hebatia_ma, )@hebatia_ma(, >https://twitter.com/mesfrah84/status/778830383009914880<.
.> https://twitter.com/_mlllAKh/status/783867497741156352 < ،2016 تويتر، 6 اكتوبر ،)mlllAKh_@( عالمة الصحوة ألماسة
320  agnostic )@J_mu001(, twitter, 9 Sept 2016, 8:09 AM, > https://twitter.com/J_mu001/status/774112424337084417 <.
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 أما بالنسبة للمعارضات للحملة من النساء الاليت ال يروجن للمحافظة ويندرجن تحت منوذج اللرباليات، فإن النسويات 

يف الحملة غالباً ما يصفونهن بأنهن »أنانيات«. فهن لسن بحاجة لرفع وعيّهن ألنهن يعرفن جيداً »حقوق املرأة« 

والنسوية. لهذا جرت العادة عىل تصويرهن بأنهن يردن الحفاظ عىل »وضعهن الخاص« كصاحبات امتيازات وال يردن 

خسارته، أو أنهن تجاهلن الحملة أو انتقدنها يك يتم التصفيق لهن ومباركتهن من قبل »الذكور« السعوديني. واملهم 

هنا هو أنه غالباً ما يتم وصف معارضتهن للحملة بأنه مبني عىل حسبة عقالنية وليس ألسباب سيكولوجية كام هو 

الحال مع املحافظات. فإضافة لألسباب السابقة، تم اعتبار معارضتهن عىل أنها ناشئة عن متسكهن بعالقتهن األبوية مع 

الدولة، أو أنهن كن مهتامت بالصورة السياسية للسعودية لدرجة رفض الحديث عن مكانة املرأة فيها

 استجابت بعض النساء النخبويات بأن قمن بتبني خطاب وطنية الحزم321، وقدموا أنفسهن باعتبارهن األصوات 

األكرث متثيالً للمرأة يف الفضاء العام مقابل الحقوقيات والنسويات. فقد سعني لنزع الرشعية عن الحملة وتأطري 

موقفهن بأنه األكرث صواباً، نظراً لكونه موقفاً يسعى للحل من داخل الدولة وليس يف مواجهتها. وضمن هذا 

الخطاب، حاولت هذه الفئة إعادة موضعة النسوية السعودية باعتبارها مسألة اجتامعية وليست قضية سياسية، 

وذلك عرب إعادة تقديم الدولة يف ثوب املنقذ. وهذا يعني أنهن حاولن الدفع باتجاه العودة للحالة التي كان 

فيها نشاط املرأة مقصوراً يف الحيز االجتامعي وأقل تحدياً للدولة ورشعنًة لسياساتها. إال أن ردة فعل النسويات 

متثلت بإدانة كل إعادة تأطري لقضية املرأة السعودية باعتبارها مسألة اجتامعية، وشبهن هذه املحاوالت بالخطاب 

التربيري الذي يتبناه املدافعون عن الوضع القائم. كام أنهن رفضن طرق التفاوض التي روجت لها نسويات الدولة 

وذلك عرب اإلرصار عىل حقهن كمواطنات يف مامرسة النشاط خارج الدولة وأن هذا النشاط عادل ونبيل. كام أنهن 

رددن عىل هذه املحاوالت عرب رفض ترويج نسويات الدولة لوطنية الحزم معتربين إياها نوعاً من التبعية أكرث منها 

وطنية وانتامء.

ثالثًا: قرار قيادة المرأة باعتباره باكورة رؤية األمير محمد بن سلمان االجتماعية 

والسياسية

 جاءت ردود الفعل الرسمية تجاه الحراك النسوي متناقضة ودون نتائج واضحة. فصحيح أنه كان هناك بعض 

التغريات املهمة منذ الربيع العريب، لكن إذا ما تعاملنا معها ضمن سياقاتها فإن تناقضاتها ستبدو جليّة. ففي 26 

321  مثال على ذلك النقاش الذي دار بين كوثر األربش، عضوة مجلس الشورى وأحد األصوات العالية في تمثيل وطنية الحزم، وبين المشاركات في 
الحملة. فقد كتبت األربش: » مافائدة وضع الهاشتاق باالنجليزية؟ هذا نوع من التشهير بالبالد وال أقبل به.. أمورنا الداخلية نحلها بأنفسنا » وجاء رد 

المشاركات في الحملة على شكل هاشتاغ »كوثر األربش ال تمثلني«. وبهذه الطريقة لم ترفض الناشطات تعليق األربش فحسب، بل رفضوا أيًضا صورة 
المرأة في اطار وطنية الحزم الذي تمثله األربش باإلضافة إلى رفض أسلوب النشاط من »خالل الدولة«،

.> https://twitter.com/kowthermusa/status/823834592742440960 < ،2017 تويتر، 24 يناير ،)kowthermusa@( كوثر األربش 
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سبتمرب 2011، أعلنت الحكومة السعودية أنها ستعني مجموعة من النساء يف مجلس الشورى وأنها ستسمح 

للنساء بالتصويت والرتشح لالنتخابات البلدية لعام 2015. ورغم أن هناك مبادرة أطلقتها مجموعة من الناشطات 

السعوديات عام 2005 اسمها “بلدي”، طالبت مبشاركة النساء يف الدورة األوىل لالنتخابات البلدية، إال أن هؤالء 

الناشطات شعرن بالحرية من توقيت الدولة، ذلك ألن تركيز نشاطهم انتقل ملوضوع القيادة يف ذلك الوقت، مام 

دفعهن للتساؤل حول دوافع هذه القرارات. وتأكيداً ملخاوفهن، مل مير يومان عىل إعالن هذه القرارات إال وصدر 

حكم بجلد امرأة عرش جلدات لقيادتها سيارتها. وبسبب جهود الحملة يف تلك األيام، إضافة للضغوط الدولية، 

صدر عفو مليك أوقف تنفيذ الحكم. وبنفس الطريقة التي صاحبت إعالن تعيني املرأة يف مجلس الشورى، سمحت 

الدولة للمرأة باملشاركة يف األلعاب األوملبية يف شهر يونيو 2012، وذلك بعد ضغط دويل رافقه خطر استبعاد 

السعودية من املشاركة فيها. فهذا القرار اتخذ بينام كانت الحكومة ترفض االستجابة ملطالب حملة قيادة املرأة 

»Women2Drive” الناشطة يف تلك الفرتة.

 ويف خضم حملة »أنا ولية أمري«، صدر تعميم مليك يف 17 أبريل من عام 2017 يطلب من كافة الجهات 

الحكومية املعنية بعدم طلب موافقة ويل األمر يف معامالت النساء »ما مل يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب«. 

كام تضمن التعميم بأن تقوم هذه الجهات بتطبيق هذا التوجيه خالل فرتة ثالثة أشهر، حيث تقوم كل جهة برفع 

تقرير يشمل كافة األنظمة التي تطلب موافقة ويل األمر من املرأة، والتي يتوقع أن تتضمن تقييد قدرة املرأة عىل 

السفر والحصول عىل جواز سفر والزواج. كام تضمن التعميم مطالبة الجهات الحكومية بتوفري وسائل مواصالت 

ميرسة للنساء العامالت لديهن، وأن تقوم وزارة العمل والشؤون االجتامعية بإلزام أصحاب العمل بتوفري هذه 

الوسائل للموظفات العامالت لديهم.

 إال أن منط التناقضات الذي الحظناه سابقاً كان حارضاً هنا أيضاً. فقبل هذا التعميم بأيّام، يف 11 أبريل، تم إرجاع 

املواطنة دينا عيل السلوم اليامي قرساً إىل السعودية، وذلك بطلب من أعاممها، من مطار مانيال يف الفلبني يف 

رحلة كانت متجهة ألسرتاليا حيث كانت دينا تريد طلب اللجوء هناك. وبعد التعميم بأيام، تم اعتقال الناشطة 

مريم العتيبي يف 19 أبريل، حيث كان املحرك وراء اعتقالها طلب من وليّها الذي استجابت له السلطات الرسمية 

باعتقالها ما نتج عنه ترسيحها عن عملها.

 إال أن األمر املليك التاريخي الذي صدر يف 26 سبتمرب 2017، والذي قرر بأن املرأة ستتمكن من القيادة ابتداء 

من شهر يونيو 2018، كان مختلفاً. فقد كان أول مطلب رصيح تم تحصيله من قبل ناشطات حقوق املرأة 
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السعودية منذ تسعينات القرن املايض. كام أنه كان مختلفاً من ناحية كونه باكورة مسار جديد لكل من الدولة 

واملجتمع. مبعنى آخر، فبسبب كون مسألة القيادة قضية ذات حساسية اجتامعية عالية، فإن القرار قد جعل رؤية 

2030 واضحة، سواء من ناحية توضيح ألي جمهور هي موجهة، أو من ناحية كونها عالمة عىل انفتاح اجتامعي 

يحدث ضمن انغالق يف األفق السيايس.

 مثّل القرار إذن فاتحة لرغبة متزايدة نحو مستقبل مختلف، بانفتاح اجتامعي أكرب بكثري من السابق للسعودية. 

فصحيح أن األمري محمد بن سلامن قد رّصح بأن »طموحنا هو عنان السامء« قبل إصدار القرار بأشهر، لكن فقط 

بعد القرارات املتعلقة بقيادة املرأة للسيارة، وافتتاح السينام، وعرض أم كلثوم يف القناة السعودية الرسمية، بدأ 

الكثري بتصديق بأنه كان يعني ما يقول. ونتيجة لهذا، بدأت معاٍن جديدة للوطن بالتشّكل مثل االنتقال »للدولة 

السعودية الرابعة«، وطغيان مفهوم »الشباب« وفكرة »نفض غبار املايض« من أجل حياة »طبيعية«، وأخرياً، إنهاء 

»عرص عام 1979«، يف إشارة إىل ما يعرف بعرص الصحوة اإلسالمية والثورة اإلسالمية اإليرانية. ترافق مع هذه 

التغريات حول التصورات عن الوطن تغريات أخرى حول التصورات نحو الوظائف والفرص وخيارات األنشطة 

وتشكل مساحات عامة جديدة تحت إرشاف الدولة واقتصادها، كإنشاء هيئة الرتفيه ومناسباتها وحفالتها املتعددة. 

ونفس األمر حدث أيضاً من خالل مؤسسة مسك الخريية التي تركز عىل الشباب، وكذلك من خالل أذرعتها 

املتعددة كمدارس مسك وفعاليات مسك، ومن خالل برامجها الداخلية والدولية التي تكون بالرشاكة مع مؤسسات 

دولية.

 إال أنه يف الوقت نفسه الذي شهد هذا االنفتاح االجتامعي، تواترت التقارير التي تشري إىل تدشني عهد جديد من 

االنغالق السيايس. فقد تم اعتقال العديد من الشخصيات الدينية واملشهورة، كام تلقت العديد من الناشطات 

املشهورات اتصاالت من الدولة تحذرهن من التعليق علناً عىل القرار املليك سواء إيجاباً أو سلباً، مام أدى لبعضهن 

ألن يخرتن الصمت منذ تلك اللحظة. باإلضافة لذلك، فقبل صدور األمر املليك بأيام، تواردت أخبار عن استجواب 

ثالثة إسالميات شهريات وتوقيعهن عىل تعهد بأنهن لن ينتقدن قرار قيادة املرأة، وهو األمر الذي أدى بهن، 

وغريهن من اإلسالميات، ألن يكن حذرات يف تعليقاتهن العلنية. ورغم أن هؤالء النسوة ينتمني لتيارات إيديولوجية 

مختلفة، إال أن ما يجمعهن هو أنهن كن أصوات مؤثرة خارج إطار الدولة.

إال أن هناك أمراً مؤكداً: فعىل الرغم من متاثل بعض املصالح بني حملة إسقاط الوالية والدولة، إال أن الدولة مل ترد 

الناشطات أن يعتربن هذا القرار انتصاراً لهن. وإلن كانت الخطوة األوىل للتأكد من ذلك تتمثّل يف منع الناشطات 
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من الترصيح علناً باعتبار القرار انتصاراً لهن، فإن الخطوة الثانية كانت يف سعي الدولة للتحكم بالرسدية املحلية 

والدولية املحيطة بالقرار. تجىّل ذلك يف توقيت تعيني األستاذة فاطمة باعشن، التي كانت تعمل يف معهد الجزيرة 

العربية يف واشنطن، لتصبح أول امرأة متحدثة باسم السفارة السعودية يف أمريكا، كام قامت السفارة بنرش 

ترصيح حول القرار وقامت متحدثتها الجديدة بإجراء عدد من اللقاءات مع اليس إن إن واإلي يب يس وغريها من 

القنوات الكربى يف أمريكا. ويف كل هذه املحاوالت كان الرتكيز عىل اإلشارة لرؤية 2030 واإلرادة السياسية للقيادة 

السعودية الجديدة.

 وما يثري الدهشة هو أن رسدية الدولة الجديدة حول القرار استعارت كثرياً من حملة قيادة املرأة. فعىل سبيل 

املثال، فكل من حملة 26 أكتوبر وترصيح السفارة ذكرا أن »وسائل التنقل كالجامل كانت تستخدم يف فرتة النبي« 

من قبل الرجال والنساء. باإلضافة لذلك، فإن الحملة كانت كثرياً ما تستدعي تاريخ اململكة قبل الثامنينات لتدعيم 

مطالبهن، وهو األمر نفسه الذي قامت به السفارة عندما ذكرت أن وسائل التنقل للمرأة كانت موجودة »يف فرتة 

أجدادنا«. باإلضافة لذلك، قامت السفارة برتديد توجهات الحمالت النسائية عندما ذكرت »أن مسألة قيادة املرأة 

مل تكن يوماً حول الثقافة أو الدين«. وهذه النقطة تحديداً كان مدهشاً أن تصدر من الدولة التي قضت سنيناً 

تستخدم الثقافة أو الدين لتربير منع قيادة املرأة. إال أن القرينة األكرث وضوحاً حول تأثري خطاب الحملة عىل 

رسدية الدولة جاء يف الطريقة التي صّورت فيها السفارة أو الدولة املجتمع وأولئك الذين يعارضون رفع الحظر عن 

القيادة. فقد ذكرت السفارة أن »لدينا قيادة متفاعلة ومجتمع حيوي، فالثابت الوحيد يف السعودية هو التغيري«. يف 

املقابالت التي أجرتها، كررت املتحدثة باسم السفارة فاطمة باعشن هذه الفكرة لتفادي األسئلة التي تناولت ردة 

الفعل االجتامعية من القرار، حيث قالت: »نحن نحرتم كل نسائنا. أنا سفرية أمثل كل السعوديات مبا فيهم أولئك 

الاليت ال يردن القيادة، فهذا قرارهن الشخيص«. هذا املوقف يتصادم بشكل مبارش مع الطريقة القدمية التي كانت 

الدولة فيها تصور املجتمع باعتباره متخلفاً والعائق الرئييس لقيادة املرأة، وهي التصورات التي سعت حمالت 

القيادة ملناهضتها. إضافة لكل ما سبق، كررت كل من السفارة ومتحدثتها فاطمة باعشن عبارات حول مناويئ رفع 

الحظر كانت تقريباً متطابقة مع شعار حملة 26 أكتوبر »قيادة املرأة خيار وليس إجبار«. إن اإلشارة لهذا األمر 

مهمة خصوصاً أن نجاح حركة ما يقاس مبدى تحقق أهدافها وتحّول خطابها لخطاب سائد أو متبنى. وحسب 

التحليل السباق يبدو أن هذا ما حدث للحركة النسوية السعودية.
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رابعًا: ماذا يحدث عندما تتحول الحركة النسوية من حركة على الهامش إلى 

حركة في المركز؟

كان من نتائج جهود الدولة غري الناجحة تحول الناشطات بعد يوم أو يومني من األمر املليك من االحتفال بالدولة 

لالحتفال بأنفسهن. فقد أطلقوا هاشتاقاً بعنوان »الحركة النسوية السعودية« احتفوا بها بحملتهن وناشطاتهن 

الرئيسيات وصورن القرار األخري باعتباره إنجازاً لهن. وهذا السلوك تولد بسبب حالة التوّجس داخل الحملة من 

»تخيّل« الناشطات عنها أو من أن تتسلل شبكة االحتواء الخاصة بوطنية الحزم داخلها فقط ألن الدولة وافقت عىل 

مطلب القيادة للنساء.

 هذا التوّجس عرّب عن نفسه يف النقاش العلني الذي دار بني منال الرشيف وهالة الدورسي. فبعد إعالن األمر 

املليك، نرشت منال الرشيف صورة لويل العهد محمد بن سلامن وعلقت عليها قائلة: »ويلوموين يف حبك؟«. 

رّدت عليها هالة بتغريدة حظيت بانتشار واسع: »حبك له لن يطلق رساح القحطاين، عالء، مصطفى، فهد، وليد، 

وعرشات غريهم ممن ساندوا حقك من معتقالته«. فبعيداً عن إشكالية الطبيعة األبوية لتغريدة منال فإنه من 

املرّجح أن ما دار يف بال هالة إشكالية دعم قرار مليك بعد أيام من اعتقال عدد من املثقفني ومشاهري وسائل 

التواصل واإلسالميني واالحتفال بنرص له منارصين ما زالوا قابعني يف السجون. بعد ذلك، أقرت منال أنها فقدت 

قرابة ألفاً متابع بسبب نظرتها اإليجابية لرؤية 2030 بعد قرار السامح بقيادة املرأة. كام أن منال نرشت مقاالً 

لكوثر األربش عنون بـ “إذا مل تكوين نسوية، فإن النسويات سيأكلنك”، إال أنها حذفتها بعد ذلك بسبب االنتقادات 

التي وجهت إليها من الناشطات الاليت رأين يف التغريدة دعامً إلحدى أوجه األنوثة لوطنية الحزم.

 ما يوضحه هذا املثال السابق هو أن رّدة الفعل السلبية التي تلقتها ناشطة مشهورة كمنال الرشيف دليل عىل 

تواجد لشكل من الحيطة والحذر تجاه احتواء الدولة للنسويات السعوديات والعودة مجدداً للحيز االجتامعي 

وترك السيايس، وذلك بعد قرار قيادة املرأة. إال أن هذه الحيطة والحذر مل تكن مشرتكة لدى الكل، فهناك من 

الناشطات من تفاعل مع القرار بنفس طريقة منال الرشيف، وذلك ألنهن بنت يرين اتجاهاً جديداً نحو التحرر 

فأصبحن غري متخوفات عىل مستقبلهن، يف مقابل صنف آخر قلن إنهن  سيحتفلون بنفس الطريقة بعد صدور أمر 

إسقاط الوالية.

 إال أن هذا االتجاه التحريري الذي تضمنته هذه القرارات مل يؤثر عىل كل الجامعات املنخرطة يف الحملة 

بنفس الطريقة. فهناك مجموعات مل تقتنع بإجراءات الدولة ألسباب مختلفة، كالحقوقيات من جهة، وكذلك 
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املهاجرات322، و اإلسالميات، والتنويريات، واللرباليات النخبويات من الاليت جربن قبضة الدولة323، باإلضافة 

للقطاعات األكرث نقدية من الشابات الاليت بدأن نشاطهن يف الفضاء العام مؤخراً. ما يجمع هذه املجموعات هو 

تصوراتهم تجاه الدولة وتجربتهم يف مامرسة النشاط خارج إطارها، وكذلك اهتاممهم باألحداث املحيطة بهم 

كـ«االعتقاالت غري املعتادة«- بحسب وصف املتخصص بالحركات اإلسالمية يف السعودية ستيفن الكروا324- التي 

سبقت بفرتة قصرية األمر املليك لقيادة املرأة والتي مثلت إشارات سلبية من الدولة وتنبيهات تحذيرية للفاعالت. 

وقد يكون موقف هالة الدورسي السابق مثال عىل ذلك، وذلك لكونها تنتمي ألحد هذه املجموعات داخل 

النسوية السعودية التي تتبنى موقفا نقدياً أكرث من غريها.

باملقابل، قد يكون هذا االتجاه التحريري من قبل الدولة مرضياً وكافياً لدى فئات أخرى من حملة »أنا ولية أمري«، 

وألسباب مختلفة أيضاً، وبالتايل سيقلل من حجم مشاركتهن ونشاطهن يف الحملة. وهذه الفئات تشمل اللرباليات 

النخبويات )خصوصاً من الاليت كن يعملن مع الدولة قبل بدء الحملة، أو الاليت يطمحن للعمل معها بعدها(، 

وجزء من الشابات )خصوصاً ذوات االمتيازات من الاليت مل يبدأ نشاطهن يف الفضاء العام إال مع الحملة(325. 

فاالرتباط اإليديولوجي لهاتني املجموعتني مع فكرة مامرسة النشاط وعالقتهام مع شبكة الناشطات ضعيف، كام 

أن نظرتهام للدولة وقضيتهم مختلفة. فعادة ما يكون من السهل إقناع املنتميات لهاتني املجموعتني بحرص نشاط 

النسوية السعودية ضمن الحيز االجتامعي وبالنظر للدولة باعتبارها الحامي واملنقذ وتوجيه نقدهن فقط نحو 

القوى االجتامعية املعادية لهن. كام أنه من السهل لهؤالء أن يتحولن لألساليب التقليدية التي ارتبطت بالنسويات 

الحكوميات أو نسويات الدولة. األمثلة عىل هذا النوع يشمل اللرباليات املتفائالت كمنال الرشيف وكذلك إنصاف 

الحيدر، زوجة املعتقل اللربايل املشهور رائف بدوي، التي قالت للنيويورك تاميز »إنها فرصة للسعودية أن تؤسس 

مملكة لربالية«. فهاتان الناشطتان: لرباليات ومهاجرات، من الاليت أبدين بشكل علني احتاملية أن يعودوا إىل 

مملكة سعودية لربالية، وبذلك أصبحن يرددن مقوالت مشابهة لحملة I Choose to Stay أو »أنا أخرتت أن 

أبقى« التي تبنتها نسويات الدولة أو النسويات الحكوميات.

322  المهاجرات مصطلح يستخدم بين النسويات ويشير لمجموعة من النساء الالتي اخترن الهجرة لخارج المملكة )وغالباً لدول غربية( ولكن لم يقطعن 
صالتهن بالسعودية ويساهمن في الحراك والنشاطات النسوية السعودية من الخارج. هذه المجموعة يغلب على عضواتها تصريحهن بخياراتهن الدينية )مثل 

أن يصنفوا أنفسهن كملحدات أو مسلمات سابقات(.
323  مثل األكاديميات الالتي قدن السيارات في التسعينات، والناشطات في فترة ما بعد ١١ سبتمبر وحتى بدايات الربيع العربي.

 324  ”Saudi Arabia finally let women drive. Don’t mistake it for democratic reform,” The Washington Post, 5 Oct
2017, > https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/05/saudi-arabia-finally-let-women-drive-
dont-mistake-it-for-democratic-reform/?utm_term=.f0f6674b751d <.

325  المقصود هنا الفتيات الالتي من خلفيات اجتماعية واقتصادية تجعل من آثار والية الرجل عليهن أقل من غيرهن، وبالتالي قد ال يجدن محفزاً 
لالستمرار في الحملة بعد تحصيل مطلب القيادة، وبسبب هذا الوضع االجتماعي واالقتصادي وحداثة تجربتهن في النشاط في الفضاء العام، فهن مرشحات 

ألن يعدن لحالة الخمول السياسي الالتي كّن عليها قبل بدء الحملة.
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 أخرياً، برزت مجموعتان من النساء عىل إثر التغري يف اإلرادة السياسية للدولة، وكلتاهام جاءتا من خارج الحملة. 

األوىل، نساء نخبويات - محافظات أو عرصيات - من الاليت كن يعتربن معارضات للحملة ويوصفن من قبل 

ناشطات الحملة بـ “األنانيات” أو “املسترشفات”، لكن مسامهن اآلن تغرّي، وصارت ناشطات الحملة يسمينهن 

بـ”املتسلقات” نظراً لرغبتهن بركوب املوجة واالستفادة مام كن يعارضنه. يف حالة النخبويات العرصيات، فقد فُِهم تغري 

موقفهن بأنهن ميلن مع الدولة أينام اتجهت. أما يف حالة املحافظات، فقد فُهم تغري موقفهن عىل أنه نتيجة إلدراكهن 

بأن نرش املحافظة مل يعد طريقاً للصعود االجتامعي يف السعودية الجديدة، ولهذا كان عليهن أن يغرين توجههن 

ويتبعن اتجاه الدولة اإليديولوجي الجديد بنفس الطريقة التي اتبعها بعض املشايخ املشهورين، كمحمد العريفي.

 أما املجموعة الثانية، فهن النساء املعينات حديثاً يف مناصب جديدة يف الدولة سواء يف السلك الدبلومايس كفاطمة 

باعشن أول متحدثة للسفارة السعودية يف أمريكا، أو مناصب وزارية كاألمرية رميا بنت بندر آل سعود، أو بعض 

النساء املعينات يف مجلس الشورى كمويض الخلف ولينا املعينا وكوثر األربش. كل هؤالء النسوة حظني بتغطية 

واسعة يف اإلعالم ومراكز الدراسات وكذلك ضمن حمالت العالقات العامة الرسمية والزيارات الرسمية للواليات 

املتحدة وغريها من البلدان. وهؤالء عادة ما يكن حريصات يف خطابهن عن قضايا املرأة، فجزء منهن ال يعرتف 

بوجود أي نشاط للنساء السعوديات وينسنب كل تغيري للحكومة التحديثية مقابل املجتمع املحافظ، أما الجزء اآلخر 

فيقرون بوجود الناشطات، لكن يؤكدون بشكل مستمر أن التغيريات ليست نتيجة لجهودهن بل لجهود الحكومة 

بشكل حرصي. أي أن كال الفريقني ميارس عملية إنكار كيل ألي دور للنساء من أسفل للدفع باتجاه هذه التغريات.

خامسًا: اإلقصاء والتخوين »الحازم«: عالمات تحذيرية من الهامش لحركة 

أصبحت للتّو مركزية

ما تحاول عمله هذه املجموعات الفرعية وغري النقدية التي ظهرت من داخل وخارج الحملة هو سعيها إلعادة صياغة 

صورة الحملة واتجاهها بشكل تدريجي ومتسارع مبا يتناسب مع اتجاهاتها، حيث قاد تزايد هيمنة هذه املجموعات 

عىل الحملة لتعزيز تصوراتهن عن هويات جندرية معينة لكل من الرجال والنساء، ولشكل محدد للعالقات بني 

الجنسني يف الفضاءات العامة، التي باتت تتآكل فيها سياسات عدم االختالط بني الجنسني املبثوثة فيها سابقاً.

ففي حني أن الصحوة وظّفت منطقاً دينياً من داخل الدولة للدفع بأجندتها، فإن هذه املجموعات ذات امليول 

الليربالية ستلجأ للدولة أيضا مستندة عىل نوع من العقالنية القانونية إلعادة صياغة التصورات املوجودة عن 

الهويات الجندرية والعالقات بني الجنسني مبا يتوافق مع أفكارها. هذا أمر متوقع من حركة يتزايد نفوذها. وعىل 

الرغم من أين متفقة متاماً مع غايات الحركة، إال أنه يتوجب عليها الحذر من تكرار نفس الخطأ الذي وقعت 
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فيه حركة الصحوة عندما تعاظم نفوذها: وهو مطالبة الدولة بتجريم التيارات والتصورات املخالفة لها، أو حتى 

الصمت عن قيام الدولة بتجرميها. فمثل هذا املنهج اإلقصايئ غري مربر وال يخدم صورة الحركة ويحّد من قبول 

الناس لها عىل املدى الطويل. إذ قد يحصل معها ما نراه اليوم من خسارة الصحوة لشعبيتها.

إن عىل الحملة أيًضا توخي الحذر عندما تتقاطع مع مطالب حركات إقصائية من خارج إطار الحملة، كحركة 

»السعودية للسعوديني« وحركة »هوية الحجاز.« فمثل هذه الحركات، مستغلة لحظة وطنية الحزم، باتت تفرض 

خطاباتها اإلقصائية التي باتت تيسء للعديد من القضايا النسوية، ولعل أشهرها قضية تجنيس أبناء السعوديات. 

فام يجمع بني كل هذه الحركات هو رفض تجنيس أبناء السعوديات والتجنيس بشكل عام، وهو رفض أشعلته 

اآلراء الشعبوية التي تحّمل غري السعوديني مشكلة شح الوظائف. فانطالقاً من هذه اآلراء، بات ينظر ملسألة 

تجنيس أبناء املواطنات بأنها طريقة لغري السعوديني لرسقة الوظائف واملزايا من السعوديني.326

ففي نوفمرب وديسمرب من عام 2017، اقرتحت لطيفة الشعالن، عضوة مجلس الشورى وإحدى داعامت الحركة 

النسوية السعودية، قانوناً لتجنيس أبناء السعوديات. ويف فرباير 2018، أعادت طرح هذا املقرتح، معتربة إياه 

استعادة لحق املرأة السعودية املسلوب يف توريث جنسيتها ألطفالها وكذلك للمساواة بينها وبني الرجل الذي 

يتمتع بحق توريث أبناءه الجنسية أياً كانت جنسية أمهاتهم. إال أن مطلبها هذا قوبل بردة فعل عنيفة تقاطعت 

فيها حملة »السعودية للسعوديني« مع حملة »هوية الحجاز«327 شككت يف والئها للوطن واملواطنني. وكان 

الصوت النسايئ املحوري يف ردة الفعل هذه ضد اقرتاح الشعالن هي منرية املشخص التي تقدم نفسها كصحفية 

مثقفة غري نخبوية ومعرّبة عن »صوت الشعب« ومحافظة اجتامعياً، أي مؤمنة بالخصوصية االجتامعية للمجتمع 

السعودي328. ومنطقها يف رفض التجنيس هو أن هذا الرفض يعكس خلل األولويات يف مجلس الشورى الذي يضع 

مصالح األجانب فوق السعوديني الباحثني عن عمل الذين وضعتهم رؤية 2030 يف مقدمة أولوياتها.

وتربز الصورة الشعبوية ملنرية املشخص بأوضح أشكالها يف مشاركتها يف عدة حلقات شهرية من برنامج »يا هال« 

لتنتقد مجلس الشورى. ففي حلقة عرضت يف ديسمرب 2017 خصصت عن مقرتح لطيفة الشعالن يف مجلس 

326  فعلى سبيل المثال، تم إعالن أن أمهات وأبناء السعوديين غير السعوديين يتم معاملتهم معاملة المواطن في التوظيف في القطاع الخاص ويتم احتسابهم 
في برنامج نطاقات بنفس طريقة احتساب المواطن. بعده بقليل تم اقتراح تجنيس أبناء السعوديات من أزواج غير سعوديين. مثل هذه القرارات جعلت 

البعض من المنتمين للحمالت المذكورة أعاله يخاف على مصيره ويصبح مشحونا ضدها وضد أي فئة داخل المجتمع يعتبرها أقل »سعودية« منه.
327  تم رصد هذا التقاطع من خالل تتبع تشابه المشاركين في هاتين الحملتين، ومن كون معظمهم يضع هاشتاقات الحملتين في تعريفه الشخصي في 

تويتر. 
 ،> https://twitter.com/Sarah_ghamde/status/972257489407365120 < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)Sarah_ghamde@( 328  سارة الغامدي
،> https://twitter.com/fofo_mahmadl/status/972444190574612480  < ،2018 تويتر، 10 مارس ،) fofo_mahmadl@( د فطيم العسبلي
،> https://twitter.com/Reem10_alotabi/status/939769248293015553 < ،2017 تويتر، 10 ديسمبر ،)Reem10_alotabi@( ،ريم العتيبي

،> https://twitter.com/ibharbi/status/972884144219881474 < ،2018 تويتر، 11 مارس ،)ibharbi@( ،ابراهيم بن عطاهلل
ولو أن منيرة المشخص أيضاً مؤيدة للقضايا التي تصنف عادة على أنها »غير محافظة« مثل قيادة المرأة للسيارة وإسقاط الوالية ماعدا بالزواج وتتبنى 

القول بوجود خالف حول كشف الوجه وما إلى ذلك.
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الشورى عن تجنيس أبناء السعوديات، قدمت منرية املشخص حجج إقصائية عن التجنيس كقولها: »جيب يل واحد 

من األبناء اليل أمهم سعودية دافع عن البلد من اليل قاعد يصري اآلن«، مصورة باقي املجتمع السعودي مواطنني 

وطنيني مثاليني ميارس اإلقصاء ضدهم من قبل اقرتاحات مجلس الشورى. وما يدعو للمزيد من التساؤل هو بوادر 

التفكري املؤامرايت الذي يتضح يف حديث املشخص، ففي هذه الحلقة ملحت إىل أن مجلس الشورى خاضع بشكل 

خفي لـ»دولة عميقة« يتحكم بها األجانب عوضاً عن املواطنني السعوديني كام أشارت إىل مؤامرة329 مجلس 

الشورى لطرح نظام ضد التمييز والكراهية330، والذي ترى أنه يهدف إىل حامية األجانب وحامية املجلس من 

نقدها هي ونقد عموم السعوديني لهم. وقد أخذ الناشطون يف كل من حملة »السعودية للسعوديني« وحملة 

»هوية الحجاز« بالنسج عىل هذا املنوال املؤامرايت بكتابة تعليقات إلكرتونية عىل شاكلة هذه التغريدة: “سبحان 

الله إذا دافعنا عن وطننا قالوا حسابات داخليه وإذا هاجمنا أحد من الداخل قالوا قلة أو هم مل يرتكبون جرمية؟ 

وإذا رفضنا الدخالء والتجنيس قالوا »عنرسيني« ال وطالبوا بقانون مكافحة العنرصية اآلن اليل يدافع عن وطنه 

عنرصي واليل يشوه تاريخ بلد متحرض؟ مالكم كيف تحكمون”331.

إن هذه األمثلة توضح كيف أن الشعبوية332 التي أمدت حملة الوالية بدفعة قوية قد تفعل نفس اليشء لحمالت 

أخرى ذات أهداف سلبية. بل إنه يف نفس اليوم الذي نرُش فيه لقاء املشخص، عملت األخرية يف تويرت عىل متييز 

نفسها كشعبوية عن لطيفة الشعالن. فقد شاركت يف حملة إلكرتونية عىل هاشتاق أطلقه مؤيدو حملة السعودية 

للسعوديني موجه ضد لطيفة الشعالن بوصفها ضد املجتمع السعودي وتقوم بحظره ووصفها إياه بأنه داعيش333. 

كام قامت بكتابة عّدة تغريدات أخرى334 تصف فيها مقرتح الشعالن وغريها من أعضاء مجلس الشورى بأنها 

منحازة ضد املجتمع السعودي ومصطفة إىل جانب األجانب. كام رددت يف معظم تغريداتها نزعات حملة 

.> https://twitter.com/see_moone/status/949723408060821504  < ،2018 تويتر، 6 يناير ،)see_moone@( 329  منيرة المشخص
.> https://twitter.com/see_moone/status/972862770818568192 < ،2018 تويتر، 11 مارس ،)see_moone@( 330  منيرة المشخص

.>  https://twitter.com/see_moone/status/967196496927121409  < ،2018 تويتر، 24 فبراير ،)see_moone@( 331  منيرة المشخص
332  في حلقة أخرى، أذيعت في مارس 2018، شاركت المشخص في حلقة مع عضو مجلس الشورى سامي زيدان الذي غالباً ما ينادى بسياسات 

اقتصادية غير محببة وإجراءات تقشفية. في هذه الحلقة، وضحت المشخص كيف أن أعضاء المجلس يعيشون في »برج عاجي« مخيبين آمال 
https://www.youtube.com/ < السعوديين الذين يستحقون ما هو أفضل وخصوصاً من الوظائف العليا التي يهيمن عليها األجانب، رابط الحلقة

،> watch?v=mL3tpWq1W9M
.> https://twitter.com/abushaden99/status/972257964915658752 < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)abushaden99@( ،قاسم بن ابراهيم

333  هذه التهمة لفقت عليها بناء على تغريدة مصورة تظهر فيها لطيفة الشعالن ترد على أحد متابعيها. وتعليقا على هذا، ذكرت المشخص في تغريدة 
»أتمنى أن توقف عند حدها ونشوف من عزز لها وجلس سنه يتدرب على كلمة تنمر كيف بيكون موقفه لحظتها ترى فاهمينه غلط لكن يابنت الشعالن ال 
تختفي خلف أسوار وهمية اطلع وواجهي الشعب السعودي اللي يعرف الوطن وبيعلمك الوطنية صح ترى الكرسي دوار انتبهي ال يجيك دوار #عضوه_

شوري_تعتبر_الشعب_دواعش« 
.> https://twitter.com/see_moone/status/972289175373406208 < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)see_moone@( منيرة المشخص

ورد الشعالن على الهاشتاق يمكن مطالعته هنا:
.> https://twitter.com/LatifahAshaalan/status/972222767671250944 < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)LatifahAshaalan@( لطيفة الشعالن

.> https://twitter.com/see_moone/status/973662324555841537  < ،2018 تويتر، 13 مارس ،)see_moone@( 334  منيرة المشخص
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السعودية للسعوديني لالستقواء بالسلطة وتصوير اآلخرين بأنهم »خونة« للوطن وبحاجة ملعاقبة الدولة335.

شاركت النسويات يف هذه النقاشات والرصاعات اإللكرتونية، لكن ردودهن تأثرت بلحظة الحزم والخطابات التي 

بعثتها بطريقة مقلقة تستدعي الحذر واالنتباه. فبينام اعترب الكثري منهن احتساب أبناء املواطنات املتزوجات من 

غري سعودي بشكل مساوي للمواطنني أمراً مندرجاً ضمن حقوقها كمواطنة، إال أن هناك قلّة منهن اتخذن منحًى 

متطرفاً،336 وقلن أنه طاملا أن األمهات هن أساس التكوين والرتبية، فإن أبناء الرجال السعوديني من أمهات غري 

سعوديات أقل استحقاقاً للمواطنة من أبناء املواطنات، وذلك ألنهم غالباً سيتبعون أمهم وسيكونون غالباً غري آبهني 

بالوطن. أما اللرباليات النسويات الاليت ال يتبنون خطاباً نقدياً تجاه الدولة فقد دافعن عن الشعالن بتوظيف نفس 

خطاب »التخوين« الذي استخدمه وطنيو الحزم. أشهر األمثلة عىل ذلك هو الليربالية الشهرية سعاد الشمري التي 

دافعت عن لطيفة الشعالن قائلة337: “كثري ممن اتحدت مصالحهم ضد لطيفة الشعالن دواعش، خاليا عزمي، بقايا 

صحوه رتوتوا التغريدة وهم يعلمون أيضاً أنهم يكذبون«.338

ولعل أسوأ تبعات هذا الحوار هو اضطرار الشعالن لتبني نفس منط خطاب منتقديها لرشح وتوضيح موقفها ولكن 

من جهة مغايرة، حيث اعتربت الشعالن أن الهجوم الذي يسعى لتشويه أهدافها ومرشوعاتها فيام يتعلق بحقوق 

املرأة مل يرتك لها خياراً  339 . كان بإمكان الشعالن أن تكتفي بردة فعل بسيطة، وهي حظر340 من يهاجمها. إال 

أن الشكل الذي اتخذه الهجمة وتبعاتها يعترب مثاالً واضحاً لطبيعة األثر الذي متارسه لحظة الحزم وما صاحبها 

335  كتغريدتها التي تقول فيها: » #مواليد_السعوديه_يا_ملكنا2 اتمنى من أمن الدولة محاسبة كل من شجع هؤالء على الجرأة والمطالبة بالتجنيس خاصة 
إعالميين وأعضاء وعضوات الشورى وأغلب من طالب بالجنسيه خونه ألرض جعلتهم يعيشون بيننا فعاشوا وهم أن لهم حق في السعوديه،«

.> https://twitter.com/see_moone/status/932248383267500032 < ،2017 تويتر، 19 نوفمبر ،)see_moone@( منيرة المشخص
بل إن بعضهم كتب لمدير مكتب ولي العهد بدر العساكر وللمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني يحرضون ضد لطيفة الشعالن معتبرينها غير جديرة 

بالثقة وكيف لمسؤول أن يتهم المجتمع بهذه اإلتهامات رابطين بينها وبين األزمة القطرية قائلين: »ما ندري نكافح تنظيم الحمدين وال هذي العينات«.
 .>https://twitter.com/F__ouz/status/939624437334364162  < ،2017 تويتر، 10 ديسمبر ،)F__ouz@( 336  فيروز

https://twitter.com/SouadALshammary/ < ،2018تويتر، 10 مارس ،)SouadALshammary@(337  سعاد الشمري
 .> status/972376580566798336

338  أحد اللبراليين الرجال، نايفكو، تساءل ما إذا كان أحد األشخص الذين انتقدوا لطيفة داعشي حقيقة، واعتبر أن الهاشتاق الذي يهاجمها من صنع خاليا 
عزمي. أما محمد العصيمي فقد ذكر أن الهاشتاق »وراءه أجندة انتقامية )صحوية( وقطرية، حيث ال يمكن أن نصدق أن السبب رأيها في التجنيس وغيره 

فكلنا لنا آراء نتفق أو نختلف عليها«. 
 ،> https://twitter.com/naifco/status/972353819337216000< ،2018 تويتر، 10 مارس ،)naifco@( نايف

،> https://twitter.com/naifco/status/972358080204767232?s=12 < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)naifco@( نايف
https://twitter.com/ma_alosaimi/ < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)ma_alisaimi@( محمد العصيمي

.> status/972377258542460928?s=12

https://twitter.com/latifahashaalan/  < ،2018 تويتر، 10 مارس ،)LatifahAshaalan@( 339  لطيفة الشعالن
.>  status/924975824545177600?s=12

340  كانت مريم اللحياني، أستاذة علم النفس في جامعة أم القرى وأحد األصوات المركزية في حملة »هوية الحجاز«، أحد أولئك الذين شنوا حملة 
»عضوة الشورى تبلك المواطنين« ضد الشعالن. أحد المشاركين بالحملة، واسمها الهذلي تساءلت كيف لمجلس يدعى أنه يمثل صوت الشعب يقوم 

"بتبليك" المواطنين، وقامت بتصوير الشعالن بأنها خائفة من السعوديين المعارضين لمقترحاتها غير الوطنية.
MARAMSAAD33222 )@MARAMSAAD33222(, Twitter, >https://twitter.com/MARAMSAAD33222/

.> status/971409459884019714
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من صعود لخطابات إقصائية يتم توظيفها من قبل مختلف الفاعلني الذين تم نقلهم من الهامش إىل املركز ضد 

خصومهم ومخالفيهم. أي بنفس الطريقة التي توظفها املشخص، وإن كانت هذه األخرية تختلف باعتامدها أكرث 

عىل توظيف األبعاد االقتصادية من رؤية 2030 وتصور إقصايئ لوطنية الحزم. فعىل سبيل املثال، بعد أيام من 

الحملة املناهضة للتجنيس املوجهة ضد الشعالن، شاركت هذه األخرية يف حملة موجهة ضد ماراثون نسايئ سميت 

#االنحالل_يف_الشوارع_مرفوض. قالت الشعالن: »هذا الهاشتاق #االنحالل_يف_الشوارع_مرفوض واصل لرتند اآلن. 

لعبة رفع الهاشتاقات التحريضية والنفخ فيها، بالتخفي تحت رداء الدين أو الحمية أو الوطنية، هل بقي أحد حتى 

اآلن مل يفهمها؟«. ردت عليها مغردة اسمها سارة العنزي، تعرف نفسها بأنها نسوية، قائلة »خاليا عزمي مجتهدين 

فيه«341، لرتد عليها الشعالن »طبعا«342، وهو رد أثار غضب الكثريين. يف اليوم التايل، اقتبست الشعالن مقااًل 

وعلقت عليه: »إذا كانت الشعارات الدينية سابقاً هي األكرث جاذبية لخاليا عزمي، فإن أفضل ميدان تندس فيه 

اليوم هو شعارات الوطن والهوية ومن يتابع تضخيم بعض الوسوم املشبوهة مؤخراً يفهم ماذا أعني«343. وبشكل 

عام، فقد أوضحت الشعالن أن هجامت خصومها عليها متوقعة، وذلك ألن »عاملهم القديم« يلفظ أنفاسه األخرية، 

وليس لهم إال تنظيم هذه الهجامت التويرتية عىل املثقفني والنساء واملناسبات مستخدمني شعارات الوطنية والدين 

لتفريغ إحباطهم.344 

خاتمة

كان لهذه الورقة ثالثة أهداف. الهدف األول نظري، يقدم حجة رئيسية مفادها أنه ابتداء من الربيع العريب ترّسخ 

منوذج جديد للمرأة السعودية يف الفضاء العام اسمه منوذج املرأة الناشطة، وأن هناك عالمتني رئيسيتني متيزان هذا 

النموذج عن غريه. أوالً، أنه منوذج يتبنى أسلوب الحراك والنشاط من خارج إطار الدولة؛ وثانياً، أنه منوذج يبني 

عالقته مع الدولة عىل أساس املواطنة وليس عىل أساس الرعاية األبوية345. فقبل الربيع العريب، كان هناك منوذجان 

سائدان لظهور املرأة السعودية يف الفضاء العام: منوذج املرأة املحافظة، ومنوذج املرأة العرصية. ما سعت إليه هذه 

الورقة هو توضيح كيف أن الفضاء الذي خلقته لحظة الربيع العريب ساهم بتشّكل هذا النموذج الجديد ضمن 

341   sema1ss )@sema1ss(, Twitter , > https://twitter.com/sema1ss/status/973179684547592192?s=12  <.
342  لطيفة الشعالن )@LatifahAshaalan(، تويتر، 12 مارس 2018، 

.> https://twitter.com/LatifahAshaalan/status/973182331908513792 <
343  لطيفة الشعالن )@LatifahAshaalan(، تويتر، 13 مارس 2018، 

.> https://twitter.com/latifahashaalan/status/973600167663472640?s=12 <
344  لطيفة الشعالن )@LatifahAshaalan(، تويتر، 19 مارس 2018، 

.> https://twitter.com/LatifahAshaalan/status/975598797475778562 <
345  هذا ال يعني أنه لم يكن هناك ناشطات سعوديات قبل الربيع العربي تبنوا هذا األسلوب وهذه النظرة. فالحجة هنا ليست أن هذا النموذج ظهر من 

العدم، بل الحجة هو أنه لم يترسخ ويتطبع كنموذج مقبول وموجود وسائد يزاحم برسوخه وطبيعيته وقبوله النماذج األخرى للمرأة إال بعد الربيع العربي. 
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فئات وأماكن متفرقه )ناشطات قيادة املرأة، احتجاجات طالبات الجامعات، حقوقيات، إلخ(، وتتبع كيف لهذه 

الفئات والتيارات املختلفة ضمن هذا النموذج مرّت بتحوالت وتنقالت يف خطابها ومطالبها ومتوضعاتها حتى تم 

اندماجهم كلهم يف حركة نسوية واحدة ضمن حملة “أنا ولية أمري” الشهرية، التي حدثت يف سياق لحظة أخرى 

هي لحظة الحزم ورؤية 2030. فالحركة النسوية يف السعودية ليست حركة واحدة متجانسة، بل حركة تتضمن 

تيارات متنوعة بتوجهات وآراء وخيارات مختلفة، تجمع بني فئاتها الصفتني السابقتني.

أما الهدف الثاين للورقة فهو وصفي، حيث تتبعت الورقة تحوالت عالقة هذا النموذج وهذه الحركة بالدولة 

باعتبار أن لحظة إعالن قرار القيادة هي اللحظة املفصلية التي كانت الحركة قبلها هامشية ثم تحولت بعدها إىل 

حركة مركزية. فقد تم تتبع كيف أثر القرار عىل مختلف فئات الحركة، وكيف تم تعاطي الدولة معها، وما هي 

االصطفافات والتنقالت والتحوالت واملسميات التي تغريت بعد القرار.

أما الهدف األخري فهو نقدي، حيث أن الحركة النسوية ليست الوحيدة التي أصبحت مركزية يف لحظة الحزم ورؤية 

2030، بل هناك حركات أخرى معها تحمل نزعات عنرصية وإقصائية، ولهذا تم توجيه بعض االنتقادات للطريقة 

التي تؤثر فيها هذه الحركات عىل خطاب النسوية السعودية وأساليبه. فكام قال يوماً فريدريك نيتشة: »كن حذراً 

عند محاربة الوحوش، لئال تصبح واحداً منهم«. هذا ال يعني أن النسويات السعوديات مالئكة بني وحوش، لكن 

عليهن أن يكن حذرات يف األساليب التي يتبعونها يف خطواتهم القادمة. وهذا الحذر مطلوب اليوم أكرث من قبل 

مع انتقال الحركة النسوية السعودية من الهامش إىل املركز، ومع تعرض بعض أعضائها لإلسكات القرسي واملنع من 

السفر واالعتقال بحجة »الخيانة«، والتحول الطوعي الذي طرأ عىل بعضهن اآلخر من الاليت كّن من أكرث األصوات 

نقدية، وصعود بعض األصوات غري النقدية وترويجها من قبل الدولة، باإلضافة لصعود بعض املفاهيم اإلقصائية 

للمواطنة والوطن املرتبطة بلحظة الحزم. أمتنى أنه مبروري عىل بعض التحذيرات املذكورة آنفاً، وكذلك عرب تحليل 

تبعات معنى تحّول الناشطات من الهامش إىل املركز، أن أكون قد ساهمت ولو بيشء قليل نحو استمرار الحركة 

النسوية السعودية كحركة حيّة ونشطة تسعى باستمرار لحّث من هم يف األعىل للعمل من أجل من هم باألسفل، 

وأن تكون مظلة جامعة لكل أولئك الذين يشعرون بأي نوع من اإلقصاء داخل الوطن السعودي والخليج إجامالً.
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3.6 قانون أحكام األسرة الموحد في البحرين
منى عباس فضل

تمهيد 

أعلنت البحرين انضاممها إىل العديد من املعاهدات الدولية خالل القرن الواحد والعرشين، األمر الذي استوجب عليها 

التزامات دولية عدة، خصوصاً فيام يتعلق بالترشيعات الخاصة بحقوق النساء التي تناولتها تلك املعاهدات وأهمها اتفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة »السيداو«. وبعض هذه الترشيعات ال تسندها املعاهدات فحسب بل ترتبط 

أيًضا ببعض مواد دستور البحرين التي تعلن تحقيق املساواة والتمتع بالحقوق اإلنسانية بني املرأة والرجل346.

بعد سجال امتد لسنوات طويلة حول أهمية ورضورة تقنني أحكام األرسة »األحوال الشخصية«، يجد الباحثون 

والناشطون يف مجال حقوق املرأة البحرينية استمراراً للفجوات التي تعاين منها النساء فيام يتعلق بتحقيق 

املساواة، السيام من حيث إقرار أو تعديل بعض القوانني والترشيعات املتعلقة بحقوق املرأة. يأيت عىل قمة هذه 

القوانني: قانون منح الجنسية ألبناء املرأة البحرينية املتزوجة من أجنبي وقانون الحامية من العنف األرسي وقانون 

أحكام األرسة أو فيام يعرف بـ “قانون األحوال الشخصية”، حيث أثريت تساؤالت متعددة حول الهدف من وراء 

إرصار الجانب الرسمي عىل إقرار »الشق الجعفري« من القانون يف ظرف مل يتم التوصل فيه إىل توافق مجتمعي، 

وهل يدفع تقنني أحكام األرسة باتجاه تعزيز مكانة املرأة البحرينية ومتكينها الفعيل قانونياً واجتامعياً وسياسياً 

واقتصادياً؟ مثة سؤال مهم آخر، أال وهو: هل ميثل إقراره أولوية ورضورة وطنية ملحة مقارنة مبطالبات وطنية من 

جهة، ومن جهة أخرى يلبي االحتياجات الفعلية للنساء، أم أن الهدف من إقراره جاء يف سياق الضغوط الدولية 

التي تتعرض إليها الدولة من املنظامت الدولية ومحاولة الظهور أمام الخارج بصورة تعكس انطباعاً عاماً بأن الدولة 

تؤدي التزاماتها يف مجال متكني املرأة ترشيعياً؟ 

كل هذه األسئلة وغريها سيتم تناولها ومناقشتها يف هذا البحث من خالل رصد مكثف لواقع املطالبة بتقنني 

األحوال الشخصية يف البحرين، كام يرصد البحث التسلسل التاريخي لحراك املطالبة بالقانون حتى لحظة إقرار 

قانون أحكام األرسة املوحد، فضالً عن التعرض ألهم السجاالت التي رافقت عملية التقنني والعيوب التي تعرتي 

القانون، وهذا بالطبع يحتم االنطالق من محورين أساسيني: يتعلق األول منهام مبفهوم األرسة وتطورها يف البحرين، 

والثاين يبحث يف األسباب الكامنة وراء املطالبة بتقنني أحكام األرسة، ومن ثم تتبع تطور الحراك املطلبي للقانون. 

346  تحديداً فيما له صلة بأحكام المادة )2( و)5( فقرة )ب( من دستور البحرين.
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أواًل: بين مفهوم األسرة وتطورها 
مفهوم األسرة

مثة أمر تتفق عليه العديد من الدراسات البحثية يف مجال الوضع القانوين والحقوقي داخل األرسة، حول أن تعريف 

األرسة وأنواعها ووظائفها يسهل قراءة هذه القوانني وتحليلها، ذلك أن أغلب األحكام املتعلقة بها تركز عىل أفراد 

األرسة، كام تدعم عالقاتهم يف أوضاع محددة تنسب إليهم فيها أدوار ومسؤوليات ومستويات من السلطة يتم 

تحديدها تبعاً إىل مكانتهم فيها كـ«األب واألم واألجداد واألبناء«، كذلك تبعاً إىل متغريات متعددة كـ«الجنس 

والعمر ومستوى التعليم والدخل والنفوذ خارج العائلة...«، إىل جانب ارتباطها - أي األحكام - باملناخ االجتامعي 

السائد وبالنسق العام للمجتمع، وبالتايل فهي تتميز بارتكازها عىل هذه الرتاتبية وعىل العالقات املتقابلة بني 

أعضائها، حيث ينظر إىل خصائص هذه العالقات واملميزات بصفتها خصائص طبيعية يُتوقع أن يتم القبول بها من 

قبل األفراد بكل ما يرتتب عنها من حقوق وواجبات متبادلة ومن أدوار سلطوية ودون مناقشة347.

لقد اجتهد الباحثون يف علم االجتامع ببعض البلدان العربية يف وضع تعريف قانوين لألرسة دون التدقيق يف 

هيكلها ومكوناتها ووظائفها أو أهدافها، واقترصت بعض تلك الجهود عىل الرجوع إىل بعض العنارص كالدين 

واألخالق والوطن، حيث تحّدد بعض قوانني األحوال واملدونات الشخصية مسؤولية الدولة يف تحقيق حقوق املرأة 

ودعمها وتحمل مسؤولياتها يف املجتمع واألرسة، باستخدام عبارات »تضمن« أو »تكفل« أو »تحمي« أو »تحفظ« 

أو »تلتزم«، كام تضع هذه القوانني قيوداً للمبادئ الدستورية كـ«املساواة وعدم التمييز” يف إطار صياغة النص 

الدستوري والقانوين، ترجعها إىل الرشيعة اإلسالمية أو إىل حجج كاألمن واألخالق أو الطوائف واألديان348، متاماً 

كام تكشف األدبيات الرسمية يف البحرين عند تعريفها األرسة عىل أنها »أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق 

وحب الوطن ...فيام يحدد الترشيع مسؤولية الدولة إزاء األرسة بأن يحفظ القانون كيانها الرشعي، ويقوي أوارصها 

وقيمها، ويحمي يف ظلها األمومة والطفولة«349.

باملقابل فإن لألرسة حقوقاُ مثلامً عليها من واجبات تتمثل يف تأمني املوارد والخدمات االجتامعية واالقتصادية 

كـ “التعليم، الصحة، العمل... إلخ« واألخرية هي التي ستفسح املجال أمام أفراد األرسة بتنميتها وحفظها فضالً 

عن حفظ األمن وتوفري األمان. وعىل الرغم مام تتضمنه الترشيعات الوطنية من بنود تتعلق بالحياة العامة 

واملعاهدات اإلقليمية والدولية من حقوق لألرسة، إال إن النظام القانوين “قانون األرسة، قانون األحوال الشخصية، 

347  مجموعة باحثين، المرأة العربية والتشريعات: تقرير تنمية المرأة العربية )تونس: مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، 2015(، ص 140.
348  المصدر السابق.

349  المادة »5« من دستور مملكة البحرين الصادر عام 2002.
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املدونة األرسية... إلخ« هو من يدير شؤون األرسة، وهذا النظام يف املجتمعات العربية يتبع النظام املجتمعي الذي 

يوزع األدوار والحقوق والواجبات بني النساء والرجال، وهو الذي غالباً ما تحتوي أحكامه بشكل أسايس عىل قواعد 

لتنظيم وتوطيد هيكل األرسة وإمالء األدوار وتيسري العالقات بني أفرادها وليس تأمني حقوقها فقط، إذ نجد أنه 

يلغي يف العديد من الحاالت حقوقاً أخرى قد تتعلق مبجاالت أوسع من نطاق األرسة وهي حقوق املواطنة350. 

تطور األسرة البحرينية 

يشري الباحث باقر النجار يف دراسة له إىل أن التحوالت االقتصادية السياسية التي خضعت لها مجتمعاتنا قد 

قادت إىل تغريات يف مضمون األرسة املمتدة، وساهمت يف بروز »األرسة النووية« الصغرية، املستقلة عن أرسها 

املرجعية الكبرية من حيث السكن ومصدر الدخل االقتصادي، مام أدى إىل تقليص نفوذ األرسة املمتدة351. ومع 

ذلك يرى النجار أن معظم الزيجات الخليجية تتم يف اإلطار القرايب، وأنه عىل الرغم مام أتاحه التعليم من خروج 

املرأة من املنزل إىل العمل، إال أنه يف نفس الوقت مل مينحها حق تقرير املصري، وقد علّل ذلك إىل كون التعليم 

والعمل كمتغرّيات ال تزال تعمل يف ظل منظومة من القيم املحددة ألمناط سلوك األفراد، وبالتايل فأّن التعليم ال 

يشيع مفاهيم وقيم الدميقراطية التي هي رشط أسايس لنشأة عالقات تتّسم باملشاركة واملسؤولية واملساواة، بقدر 

ما يعيد إنتاج منظومات من القيم االجتامعية التقليدية352، ويستنتج بأن األرسة خضعت إىل التحوالت التي قاربت 

الجذرية يف هيكلها وبعض وظائفها التقليدية، إال إنها مل تالمس الجوهر يف جوانب لها عالقة مبنظومة القرابة وعالقاتها 

السياسية االقتصادية، وميكن مالحظة ذلك بالنظر إىل ما تتميز به األرسة من خصائص عرب مرحلتني هام353:

1. املرحلة التي سبقت اكتشاف النفط354، حيث متيزت األرسة البحرينية باالستقرار االجتامعي والتجانس 

عىل الرغم من صعوبة الظروف، مام انعكس عىل أوضاعها بالتوافق والتجاوب والتآزر وأشاع الشعور باألمن 

االجتامعي، فقد كان نظام األرسة مركباً، وممتداً أفقياً ورأسياً، واألرسة الكبرية تضم الجدين وأبنائهام الذكور 

املتزوجني واألحفاد. وسلطة رب األرسة )الجد( مطلقة، كام كانت األم مسؤولة عن تدبري كافة احتياجات األرسة 

بسبب غياب الرجال يف أعامل التجارة وصيد السمك واللؤلؤ، مام دفع ببعضهن للقيام بكافة األعامل االقتصادية 

البسيطة للمشاركة يف دخل األرسة. كام عانت الزوجة الكثري من الضغوط االجتامعية واالضطهاد. أما أولوية زواج 

350  مجموعة باحثين، مصدر سابق، ص 142.
351  د.باقر النجار، المرأة في الخليج العربي وتحوالت الحداثة العسيرة ) بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000(، ص 117-122.

352  د.باقر النجار، »األسرة والتغيير االجتماعي في المرحلة االنتقالية لمجتمع الخليج العربي،« سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية -المكتب 
التنفيذي، العدد 28 )1994(، ص 39.

353  د.باقر النجار، »سوسيولوجيا إنتاجية العمل في مجتمعات الخليج العربي،« مجلة شؤون اجتماعية، العدد 18 )1988(، ص14، 33-41.
354  أحمد زايد، »األسرة والمدينة والخدمات االجتماعية: المنظور السوسيولوجي،« سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية-المكتب التنفيذي، العدد 36، 

ص41-43.
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الفتاة فقد كانت تتم ألقاربها، مام كان يعزز من سلطة األهل واإلبقاء عىل التقليد االجتامعي. وكانت أغلب 

األرس أمية، واقترص النظام التعليمي وقتها عىل املطوع )معلم القرآن( الذي كان يُدرس يف الكتاتيب التي يفصل 

فيها ما بني الذكور واإلناث. وقد استمدت األرسة نظامها والقواعد املنظمة لعالقاتها السائدة من القيم واملفاهيم 

اإلسالمية، ومل تعرف أي سمة من السامت التي متيزت بها أوضاع األرسة الحديثة. 

2. أما يف املرحلة التي تلت اكتشاف النفط، فقد تّغري حجم األرسة ووظائفها وبناء السلطة فيها، فربزت بوادر 

العزلة والغربة بسبب مجابهة صعوبات الحياة ومتطلباتها وأثرها عىل زيادة حجم الضغوط عىل أفرادها، 

وتراخت الضوابط االجتامعية يف خّضم تناقضات تتقاذفها ما بني امليل إىل الحداثة أو إىل التقليد355، وتّوزعت إىل 

أصناف متعددة يحكمها النمط التقليدي املتداخل مع النمط الحدايث الذي يربز من خالل عدة مؤرشات، منها 

 ،)Nuclear Family( إىل أرسة صغرية أو نووية )Extended Family( انكامش حجم األرسة وتّحولها من ممتدة

يّتسم أفرادها باتجاهات سلوكية تنزع إىل الحرية واالستقاللية والعزلة وبتأثري من الوضع االقتصادي. كام تراجع 

دور األرسة كوحدة إنتاجية فضالً عن دورها التنشيئي بسبب تعاظم دور املدرسة والوسائط األخرى كاملؤسسة 

الدينية ووسائل االتصاالت املرئية والتفاعلية356، األمر الذي أدى إىل تغريات يف أدوار األمومة واألبّوة واألخّوة 

وبرز تناقض ورصاع بني بعض األدوار التي تأثرت بضغوط الوالء للعشرية والجامعات واملذاهب والطوائف وعدم 

االنسجام، كام متيزت باالستهالك املظهري والتبذير الذي أثّر عىل االهتاممات واتجاهات السلوك ومنط التفكري يف 

ظل غياب لغة الحوار داخل األرسة وخارجها.

باإلضافة إىل ذلك، مثة تأثريات متشابكة برزت مع التقدم العلمي والثورة التكنولوجية واملعلوماتية، واتساع حركة 

اإلعالم والفضائيات وانتشار وسائل التواصل االجتامعي وتأثريها يف تغري منط تفكري أفراد األرسة واتجاهاتهم 

السلوكية والقيم التي يؤمنون بها وأساليب الحياة. كام غريت تلك التطورات النظم الرتبوية عىل بيئة املدرسة 

والعمل وعالقاته، فتغري البناء الوظيفي واملهني يف مجال العمل وزادت من ساعاته وحدة املنافسة يف السوق. إىل 

جانب االضطرابات السياسية التي أثرت عىل ارتفاع معدالت القلق والتوتر عند األفراد ومحاولتهم التكيف مع 

األوضاع الجديدة، فضالً عام يعرتضهم من إشكاالت يومية يف أماكن العمل أو بسبب البطالة أو الفقر. وجميعها 

عوامل تسبب الضغوط النفسية واالجتامعية واالقتصادية يف إطار العالقة األرسية، ما أدى بدوره إىل ظهور مختلف 

املشاكل من خالفات زوجية وارتفاع معدالت الطالق ومعاناة النساء يف فك النزاعات الزوجية يف املحاكم الرشعية، 

355  المصدر السابق، ص 42
356  د.مصطفى حجازي، »التخطيط االجتماعي لرصد وتلبية احتياجات األسرة الخليجية،« سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية-المكتب التنفيذي، 

العدد 27 )1994(، ص 32-46.
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إضافة إىل قضايا حضانة األبناء والنفقة والسكن... إلخ. ترتبت عىل هذا الوضع حاجة ملحة لتقنني أحكام األرسة، يف 

سبيل مواجهة تلك املشكالت ووضع الحلول لها، ما يعني أن قانون أحكام األرسة »األحوال الشخصية« ميثل حاجة 

ملحة ورضورية ملواجهة املتغريات التي أثرت يف األرسة واتجاهات أفرادها والعنف والالمساواة والتهميش الواقع 

عىل املرأة. 

ثانيًا: أحكام األسرة والتقنين

تظهر أغلب الدراسات النقدية357 بأن قانون أحكام األرسة »األحوال الشخصية« يلعب دوراً مهاًم وشديد الخطورة 

يف تحديد العالقات االجتامعية باعتباره األشد صلة بالحياة اليومية للمواطنني واألكرث اقرتاباً وتأثرياً يف الوحدة 

األساسية للمجتمع وهي األرسة. فهو الذي يحكم شؤونها والعالقة بني أطرافها، ويحدد حقوق وواجبات كل من 

أفرادها وعالقاتهم، كام يضبط أمور الزواج والطالق ورعاية األطفال واألمور النفسية واملالية الناتجة عنه. وقوانني 

األحوال الشخصية تُعد من أهم محاور النظام الترشيعي الذي يؤثر عىل شتى البنى االجتامعية واالقتصادية التي 

تساهم يف تشكيل صور العالقات االجتامعية وتحدد عالقات النوع االجتامعي )الجندر( مبا هو مسموح به للمرأة 

داخل نطاق مؤسسة الزواج.

يكشف قانون األحوال الشخصية وأحكام األرسة يف بعض املجتمعات العربية عن وضع املرأة يف الرتاتبية 

االجتامعية358، وعن أوضاع شديدة الحساسية تؤثر سلباً يف أحوال كثرية عىل مامرسة املرأة لحقوقها يف العمل 

وعىل نشاطها يف املجال العام السيايس واملجتمعي. ومن املعلوم أن أغلب األنظمة العربية تعاملت بتحفظ مع 

تقنني قوانني األرسة359 وكانت شديدة الحذر يف محاوالتها تعديل قوانني األحوال الشخصية القامئة، وذلك يف محاولة 

لتاليف الصدام مع القوى املحافظة يف املجتمع، أو بسبب هيمنة النظام السلطوي األبوي أو اإليديولوجية الذكورية 

املتغلغلة يف املؤسسات الرسمية للدول العربية والتي تُصعب من عملية التحديث يف املجتمع360. ولهذا شكلت وال 

تزال مسألة تقنني قوانني األرسة وتحديثها يف املجتمعات العربية واإلسالمية إشكالية كبرية بني اتجاهات يرى بعضها 

357  كدراسة المرأة العربية والتشريعات: تقرير تنمية المرأة العربية ) تونس: مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، 2015(، ودراسة حقوق المرأة 
في قانون األحوال الشخصية الكويتية وأحكام القضاء الشرعي البحريني-الجزء العملي )البحرين: المكتب االستشاري لرعاية األعمال، 2009(. 

358  المقصود دراسة د.فاطمة خفاجي، اإلتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: الفجوة بين التصديق والتنفيذ في البالد العربية 
)القاهرة: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، 2017(.

359  على سبيل المثال؛ يعاني لبنان من تعدد التشريعات والمحاكم في قضايا األحوال الشخصية، وهناك حوالي 15 نظام لألحوال الشخصية خاضع لسلطة 
الطوائف، كما إن هناك معارضة شديدة لتبني قانون مدني موحد لألحوال الشخصية يقابلها نشاط مدني يطالب بقانون إلزامي مدني وآخرين يطالبون بأن 

يكون اختياري، فيما لم يتم التقنين بعد في المملكة العربية السعودية، للمزيد أنظر دراسة د.فاطمة خفاجي المصدر سابق، ص 54-56
360 المصدر السابق، ص 41-42
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رضورة التقنني والتحديث، وآخر يرفض فكرة التقنني من أساسها ويسوغ مربرات تعرقل تقنينها وتحديثها العتبارات 

دينية وإيديولوجية. 

يف سياق املتغريات املجتمعية التي أرشنا إليها؛ حدثت تغريات كبرية يف واقع املرأة البحرينية وتكريس حقوقها 

القانونية واإلنسانية ال سيام يف داخل األرسة، وذلك من خالل إصالح بعض القوانني وصياغة السياسات 

واالسرتاتيجيات املعنية باألرسة. ومع ذلك فهي كام سبق اإلشارة مل تحد عن واقع البلدان العربية يف مقاومة تقنني 

قانون أحكام األرسة والتعامل معه بحذر شديد منذ بداية املطالبة بالتقنني، وذلك لتاليف الصدام مع التيارات 

الدينية واتجاهاتها ومواقفها الرافضة بشدة للقانون. هذا إىل جانب ما يسجله بعض الباحثني بأن الفجوة التزال 

كبرية بني ما يرد يف نصوص القوانني املتحققة عىل صعيد حقوق النساء ومختلف السياسات التي تم تحديثها 

أو إقرارها وما يحدث يف الواقع عىل مستويات إنفاذها، باإلضافة إىل التناقض القائم بني النص الدستوري وبني 

القوانني اإليجابية املتعلقة بالحياة العامة من ناحية، وقوانني األرسة والحامية من العنف األرسي وغريها من قوانني 

العقوبات من ناحية أخرى. 

لقد استأثرت قضية املطالبة بتقنني أحكام »األحوال الشخصية” وما له عالقة باألحكام الرشعية ذات العالقة عىل اهتامم 

الرأي العام املحيل يف البحرين، سواء من رجال الدين من الطائفتني السنية والشيعية أو من الجمعيات السياسية 

وجمعيات املجتمع املدين املختلفة، وخصوصاً من االتحاد النسايئ البحريني361 وبعض الجمعيات النسائية التي تصدرت 

مشهد املطالبة بالدفع إىل أن تؤخذ يف االعتبار عند تقنني أحكام األرسة كافة املتغريات الطارئة عىل البناء التحتي 

للمجتمع ومام ميهد السبيل إىل تحقيق املزيد من الحقوق للمرأة والحريات الشخصية لها. كام حظيت املطالبات 

باملقابل عىل اهتامم رسمي من سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والترشيعية واملجلس األعىل للمرأة362.

إن موضوع التقنني ميس حياة كل أفراد األرسة وقضايا الزواج والطالق التي تتصل بالرشيعة بشكل وثيق الرتباطها 

باإلنسان وبالحقوق والواجبات، كام ميس باملقابل سلطة رجال الدين يف كيفية تفسري الرشيعة واستنباط األحكام، 

وبالتايل لعب دور املنظم للحياة األرسية يف املجتمع. لهذا الحظنا كيف شهد املجتمع املحيل وال يزال حالة 

االستقطاب الحادة والجدل الواسع الذي انقسمت عليه اآلراء بني مؤيد ومعارض لتقنني أحكام األرسة، فيام تركز 

نشاط الجمعيات النسائية واالتحاد النسايئ البحريني لصالح إصدار القانون. وقد عكست وسائل اإلعالم والصحافة 

ووسائل التواصل االجتامعي أغلب املواقف واآلراء املهمة بشأن ذلك.

361  االتحاد النسائي البحريني، تأسس وتم إشهاره في 2/8/2006، وهو يتكون من أغلب الجمعيات النسائية باستثناء الجمعيات واللجان النسائية 
اإلسالمية ذات التوجهات الدينية والمذهبية، وتعتبر أهدافه انعكاساً ألهداف الجمعيات النسائية.

362  مجموعة باحثين، استطالع للرأي حول تقنين أحكام األسرة في مملكة البحرين )البحرين: مركز البحرين للدراسات والبحوث، 2005(، ص 3.
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لجنة األحوال الشخصية

تشري إحدى الدراسات363 إىل أن بدايات طرح فكرة إيجاد قانون لألحوال الشخصية بدأت يف ندوة للمحامي حميد 

صنقور يف األسبوع الثقايف األول الذي أقامته جمعية أوال النسائية يف يوليو 1979. ثم بدأ الحراك املجتمعي 

باتجاه تقنني “األحوال الشخصية”364عرب تشكيل لجنة وطنية أهلية أطلق عليها اسم “لجنة تطوير األوضاع 

الترشيعية والقانونية لألرسة يف البحرين” يف عام 1982، والتي تغري أسمها إىل “لجنة األحوال الشخصية” يف عام 

1984 365، وهي نفس الفرتة التي شهدت فيها قضية األحوال الشخصية بداية سجال واسع بني أوساط الناشطات 

والناشطني يف مجال قضايا املرأة واألرسة ليس عىل املستوى املحيل فحسب، بل يف املجتمعات العربية عامة، وذلك 

العتبارات ثقافية وعقائدية واجتامعية متشابكة. 

تأسست اللجنة مببادرة أهلية من ثالث جمعيات نسائية هي جمعية نهضة فتاة البحرين366، وجمعية أوال 

النسائية367، وجمعية رعاية الطفل واألمومة368، إضافة إىل عدد من املؤسسات األهلية والشخصيات املستقلة 

من املهتمني يف مجاالت علم االجتامع والقانون واالقتصاد واإلعالم بغرض املطالبة بتقنني أحكام األرسة وإصالح 

القضاء369، وذلك بعد أن شاع الطالق التعسفي والتقصري يف نفقات األوالد والخالف عىل حضانة األطفال بعد 

الطالق، وغريها من املشاكل األرسية.

تشري الوثائق والتقارير األهلية370 إىل أن اللجنة بارشت نشاطها بعد الحصول عىل ترصيح رسمي من وزارة العمل 

والشؤون االجتامعية آنذاك، وقد تغريت عضوية اللجنة مرات عديدة منذ تأسيسها يف ذلك الوقت وحتى تأسيس 

االتحاد النسايئ البحريني الذي تسلم ملف »لجنة األحوال الشخصية«، وعليه متت إعادة تشكيل اللجنة يف طور 

تطور نشاطها من الجمعيات التالية: جمعية نهضة فتاة البحرين، وجمعية أوال النسائية، وجمعية رعاية الطفل 

واألمومة، وجمعية فتاة الريف371، وجمعية الرفاع الثقافية الخريية، وجمعية النساء الدولية، وجمعية املرأة 

363  باحثات من جمعية أوال النسائية، جمعية أوال النسائية النشأة واالنجازات: دراسة وثائقية )بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، مارس 
1989(، ص45.

364  المصطلح كما بدأ استخدامه من قبل الجمعيات النسائية التي شكلت لجنة األحوال الشخصية عام 1982.
365  مريم الرويعي، ورقة عمل دور الجمعيات النسائية في المطالبة بسن التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، حلقة حوارية حول التشريعات 
والقوانين الخاصة بالمرأة مقارنة بين مملكة البحرين ودولة الكويت )البحرين: نفذتها جمعية المرأة البحرينية بنادي العروبة، 18 ابريل 2018(.

366  جمعية نهضة فتاة البحرين، تأسست عام 1955، كأول جمعية نسائية في البحرين والخليج، اقتصر نشاطها على العمل الخيري وتقديم المساعدات 
االجتماعية، وامتد إلى محو أمية المرأة وإنشاء رياض األطفال، ثم تعمق بالتوجه نحو قضايا الحقوق المطلبية والحقوقية للمرأة في التعليم والعمل 

وقضايا األحوال الشخصية الحقوق السياسية. للمزيد أنظر: د.منى عباس فضل، كتاب التربية السياسية للبحرينيات ) بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر، 2008(، ص124.

367  جمعية أوال النسائية، تأسست عام 1970 توجهت بانشطتها إلى المرأة في الريف وبرامج محو األمية والتوعية األسرية واالجتماعية، ثم القضايا 
الحقوقية. للمزيد أنظر: المصدر السابق، ص 125.

368  جمعية رعاية الطفل واألمومة، تأسست عام 1960 نشطت في العمل الخيري والرعاية االجتماعية وبناء مؤسسات للرعاية االجتماعية، للمزيد 
أنظر: المصدر السابق، ص 124.

369  فريدة غالم إسماعيل، عبدهللا حداد، سامي سيادي، قانون أحكام األسرة )البحرين: جمعية العمل الوطني الديمقراطي-وعد، مارس 2008(، ص82.
370  االتحاد النسائي البحرين، تقرير الظل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )البحرين: شركة آر ميديا، سبتمبر 2008(، ص12.

371  جمعية فتاة الريف، تأسست في 1969، ولم يتم إشهارها إال في في 2001 بعد االنفتاح السياسي.
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البحرينية، وجمعية البحرين النسائية، وجمعية مدينة حمد النسائية، وجمعية املرأة املعارصة، وجمعية سيدات 

األعامل، وجمعية االجتامعيني البحرينية، وبعض من األفراد القانونني واملهنني بصفتهم الشخصية، تساندهم يف 

الدعم واملؤازرة مكاتب قضايا املرأة يف الجمعيات السياسية.

نفذت اللجنة أنشطة متعددة كالحمالت اإلعالمية والربامج التوعوية حول أهمية إصدار قانون موحد ألحكام 

األرسة »لألحوال الشخصية” ورضورته ألفراد األرسة عامة وللمرأة خاصة372. أما أبرز األهداف التي سعت اللجنة إىل 

تحقيقها فتتلخص فيام ييل373: 

املطالبة بإصدار قانون متقدم ألحكام األرسة. . 1

املساهمة يف إصالح النظام القضايئ لخدمة املرأة واألرسة.. 2

السعي لدى الجهات الرسمية وعىل رأسها وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف لتشكيل لجنة أهلية . 3

حكومية مشرتكة للتمهيد إلصدار قانون لألحوال الشخصية يراعي الواقع املذهبي يف البحرين.

تأصيل ثقافة الحقوق األرسية بني أفراد املجتمع، وفقاً للقواعد القانونية املنظمة للعالقات وللحقوق . 4

والواجبات. 

تبني قضايا النساء املتظلامت يف املحاكم والدفاع عنها تضامناً مع الجهات املعنية. . 5

السعي لدى وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف والقضاة الرشعيني من أجل تطبيق قانون املرافعات . 6

الرشعية أمام محاكم الرشع ضامنًا لحقوق املتخاصمني وحفاظًا عىل وقت هذه املحاكم.

توعية الجمهور لتقبل قانون األحوال الشخصية.. 7

ومنه تواصلت مسرية املطالبة بإصدار القانون املوحد بجهود أهلية يتصدرها االتحاد النسايئ البحريني، ورسمية 

من قبل املجلس األعىل للمرأة374، لتثمر عام تحقق من إنجازات طاملا طالبت بها »لجنة األحوال الشخصية«، 

كإيقاف العمل بتنفيذ حكم الطاعة بقوة الرشطة )وهو الحكم الذي كان مطبقاً دون سند قانوين أو رشعي(، 

وصدور مرسوم أمريي ينص عىل تعديل قانون تنظيم القضاء سنة 1986 بهدف تيسري التقايض ورسعة إصدار 

األحكام، حيث وضع املرسوم ترتيباً للمحاكم الرشعية، وقانون الوالية عىل املال يف عام 1986. كذلك صدور قانون 

372  منها حلقة نقاشية نفذتها جمعية نهضة فتاة البحرين بعنوان »رؤيا لواقع المرأة في قضايا األحوال الشخصية« من 7-5 ديسمبر 1987، حيث ناقش 
فيها المشاركين مقارنة بين قوانين االحوال الشخصية العربية، وقانون االحوال الشخصية الموحد، وتقييم دراسة واقع الطالق في البحرين وأثر 

المتغيرات االقتصادية واالجتماعية على بنية االسرة البحرينية، إضافة لما قامت به الجمعيات النسائية األخرى من دور في ذلك.
373  التقارير السنوية ) البحرين: جمعية نهضة فتاة البحرين، 2014(.

374  المجلس األعلى للمرأة، أنشئ بأمر ملكي عام 2001، مرجع للجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، يختص باقتراح السياسة العامة في مجال 
تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من اختصاصه وضع ومتابعة اإلستراتيجية الوطنية للنهوض 

بالمرأة البحرينية وتقديم االقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة، يتبع مباشرة للملك وتترأسه 
 .> /www.womwncouncil.gov.bh <، > http://www.scw.bh < :قرينته، أنظر الموقع
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املرافعات أمام املحاكم الرشعية يف عام 1987، وفتح ملف حق املرأة يف االنتفاع بالوحدة السكنية املقدمة من 

وزارة اإلسكان مناصفة مع الرجل، والذي يعترب أحد مرتكزات القرارات اإليجابية التي أصدرتها وزارة اإلسكان عام 

2008 يف هذا الخصوص، فضالً عن تشكيل صندوق النفقة وتعديل إجراءات التقايض أمام املحاكم الرشعية. كام 

ومببادرة من بعض الجمعيات النسائية تم تدشني خدمات مؤسسية متخصصة لإلرشاد األرسى والدعم القانوين 

للمرأة واألرسة، كمركز عائشة يتيم لإلرشاد األرسي التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، فضالً عن نرش الوعي 

القانوين والحقوقي بأهمية تقنني أحكام األرسة يف أوساط النساء مبراكز محو األمية واملراكز االجتامعية وبني الطلبة 

واملعلمني يف املدارس.

يف سياق مطالبات »لجنة األحوال الشخصية« بالتقنني تم الرتكيز عىل أهم القضايا واملشاكل التي تعانيها األرسة 

البحرينية عامة واملرأة خاصة، وسعت اللجنة بشكل حثيث لدى الجهات الرسمية املختصة إليجاد الحلول املناسبة 

لها، إضافة إىل مطالبتها بإصدار قانون موحد لألحوال الشخصية والعمل به يف املحاكم الرشعية، بدائرتيها: السنية 

والجعفرية375. وقد دعمت اللجنة مطالباتها بالتقنني وبإصدار القانون منذ مثانينات القرن املايض بنتائج مسودة 

دراسة حول »مسائل األحوال الشخصية وفقاً للقضاء البحريني« أعدتها املحاميتان هيا الخليفة ومريم الخليفة376. 

وقد تناولت الدراسة معالجة قضايا متعددة منها الوالية يف عقد الزواج وتعدد الزوجات ونفقة الزوجة والطاعة 

وسن الزواج وأنواعه وآثاره مثل متعة الزوجة املطلقة وحضانة األوالد ونفقتهم وغريها، فضالً عن قضايا الطالق. 

وكشفت الدراسة يف نتائجها عن إساءة العديد من الرجال استخدام حقوقهم الزوجية وتخليهم عن مسؤولياتهم 

تجاه أطفالهم، وكذلك تزويج األولياء بناتهم للكبار يف السن أو لغري األكفاء، وتقتري األزواج واآلباء املايل عىل 

أطفالهم. وخلصت الدراسة يف ختام تقريريها إىل املطالبة بتنفيذ توصيات محددة لتحسني أوضاع النساء وتقنني 

أحكام األرسة377. ورغم كل محاوالت اللجنة مل يتم االستجابة ملطالباتها بتقنني أحكام األرسة إال يف عام 2009.

يف سياق حراك لجنة األحوال الشخصية ساهمت بعض الهيئات والجهات األهلية يف بداية األلفية الثالثة يف دعم 

ملف إصدار قانون األحوال الشخصية. مثال عىل ذلك لجنة العريضة النسائية378 التي نشطت يف ملف إصالح 

القضاء الرشعي وأداء القضاة الرشعيني، حيث تقدمت يف عام 2007 بشكوى إىل أمني عام األمم املتحدة تشكو 

فيها من عدم تقنني األحوال الشخصية استناداً إىل التوصية الصادرة من لجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة عام 

375  مركز البحرين للدراسات والبحوث، مصدر سابق، ص 20.
376  باحثات من جمعية أوال النسائية، جمعية أوال النسائية النشأة واالنجازات: دراسة وثائقية )بيروت: المؤسسة العربية للطباعة والنشر، مارس 

1989(، ص45.

 .> http://musawasyr.org/?p=1500 < ،)1983 ،377   دراسة: قانون األحوال الشخصية لألسرة )البحرين: لجنة األحوال الشخصية
378  لجنة العريضة النسائية: تأسست عام 2001 وكانت تضم عدداً من الناشطات، وعرفت بنشاطها في ملف إصالح القضاء الشرعي وأداءه. للمزيد 

.> http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66858 <:أنظر الموقع اإللكتروني
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2005، التي تقيض برضورة وضع قانون لألحوال الشخصية. وأشارت يف شكواها إىل انتهاك العالقات والحقوق 

وعدم التوازن يف الحقوق بني الزوج والزوجة، كحق الزوج بحضانة أوالده بعد سن السابعة، وحق األب أو الجد يف 

تزويج صغريهم، مام يعد انتهاكاً للطفولة، وتعدد الزيجات إضافة إىل صعوبة ضبط تلك الحقوق ومراقبة ترصفات 

القايض الرشعي. ونوهت إىل أن القضاء الرشعي ينقسم إىل درجتني، هي محاكم الدرجة األوىل والثانية379، كام 

انتقدت طريقة تعيني القضاة يف املحاكم الرشعية التي تتم عىل أساس طائفي، وعدم وجود معايري دقيقة ومحددة 

لتعيني القضاة حيث يعتمد التعيني عىل الرتشيح من قبل املجلس األعىل للقضاء.

من جهة أخرى أعد الشيخ محسن العصفور قايض املحكمة الكربى الجعفرية يف عام 1998 وثيقة عقد الزواج 

لتطبيقها يف املحاكم الرشعية، ولكنها رفضت من قبل املحاكم السنية لكونها كتبت وفقاً للمذهب الجعفري، 

ورفضتها املحاكم الجعفرية أيضاً لكونها جهداً فردياً فيه مخالفة ملا تعمل به. وقد ألف الجزء األول من قانون 

األحوال الشخصية عىل املذهب الجعفري الذي تضمن »1506 مادة« من أحكام الزواج يف عام 1999، ومل يقر 

أيضاً من قبل القضاة وللسبب السابق. فيام قدم الشيخ حميد املبارك قايض املحكمة الكربى الجعفرية إىل املجلس 

األعىل للقضاء مسودة أخرى بعنوان »مرشوع قانون أحكام األرسة طبقاً للمذهب الجعفري يف تنظيم الزواج 

والطالق والنفقة والحضانة«380 وذلك يف بداية عام 2002. وقد احتوى عىل«122 مادة« مقسمة إىل بابني: األول 

للزواج ويتضمن سبعة فصول تتعلق بالخطبة، واألحكام العامة، وأركان الزواج، ورشوط العقد، وحقوق الزوجني، 

وأنواع الزواج، وآثار الزواج )النفقة والنسب(. أما الباب الثاين فتناول الفرقة بني الزوجني ويحتوي عىل ثالثة فصول 

تعالج الطالق، وأنواع الطالق، والفرقة بني الزوجني )العدة والحضانة(. 

يف الوقت ذاته تقدم ثالثة قضاة آخرين من املحكمة السنية، وهم الشيخ عيىس أبو بشيت قايض محكمة 

االستئناف العليا الرشعية، والشيخ عدنان القطان، والشيخ إبراهيم املريخي القاضيني باملحكمة الكربى، تقدموا 

مبسودة تحمل عنوان »مرشوع األحكام الرشعية يف األحوال الشخصية بتنظيم الزواج والطالق والنفقة والحضانة« 

تحتوي عىل »142 مادة« مقسمة إىل كتابني. األول يتعلق بالزواج، وفيه ستة أبواب تحمل عناوين الخطبة، واألحكام 

العامة، واألركان والرشوط »الزوجان، واإليجاب والقبول، واملحرمات، ورشوط العقد، وحقوق الزوجني«، وأنواع 

الزواج، وتنازع الزوجني يف الوطء وآثار الزواج »النفقة والنسب«. أما الكتاب الثاين ففيه خمسة أبواب تتعلق 

379  محاكم الدرجة األولى: تتكون من المحاكم الصغرى وكل محكمة فيها تتكون من قاضي شرعي منفرد، ينظر في أغلب طلبات المتقاضين مثل النفقة 
والحضانة والسكن، والمحاكم الكبرى التي تتكّون كل محكمة فيها من ثالثة قضاة شرعيين، واختصاصها قضايا الطالق والميراث والهبة والوصية، كذلك 

محاكم الدرجة الثانية »االستئناف« وتتكون من المحكمة الكبرى اإلستئنافية التي تشتمل على ثالثة قضاة شرعيين، وتنظر ما يستأنف أمامها من أحكام 
المحاكم الصغرى، والمحكمة اإلستئنافية العليا وهي تتكّون من ثالثة قضاة شرعيين، للمزيد انظر

.> http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66858 <
380  مركز البحرين للدراسات والبحوث، مصدر سابق، ص 21.
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بالطالق واملخالعة والتطليق »التطليق للعلل، والتطليق لعدم أداء الصداق يف الحال، والتطليق للرضر والشقاق، 

والتطليق لعدم اإلنفاق، والتطليق للغياب والفقدان، والتطليق لإليالء والظهار، وأحكام مشرتكة«، والفسخ، وآثار 

الفرقة بني الزوجني »العدة والحضانة«، وختمت بأحكام ختامية، وهي يف عمومها مستخلصة من وثيقة مسقط، 

حينها قررت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف تشكيل لجنة من القضاة الرشعيني إلعداد هذا القانون381. 

معارضة تقنين أحكام األسرة 

تشكلت لجنة عىل املستوى الرسمي مكونة من ثالثة قضاة من الدائرة السنية وثالثة من الدائرة الجعفرية، وثالث 

محاميات، حاولت من طرفها إعداد قانون موحد للطائفتني مع الحفاظ عىل خصوصيات كل مذهب بتحديد املواد 

والفقرات الخاصة بكل منهام وإضافة بعض املواد. وقد صدرت املسودة بعنوان »مرشوع قانون أحكام األرسة يف 

تنظيم الزواج والطالق وآثارهام« واحتوت عىل »139 مادة« قّسمت بنفس تقسيم مسودة قضاة املحاكم السنية. 

وقد عقدت اللجنة ثالث جلسات فقط ملناقشة هذه املسودات الثالث، إال إن أعاملها - أي اللجنة - توقفت يف عام 

2002 ألسباب مل يتم اإلفصاح عنها382. 

ويف اعتصام نسايئ نادت إليه بعض الجمعيات النسائية عام 2005، طالبت املشاركات برضورة إصدار قانون أحوال 

شخصية موّحد للطائفتني، فالقى ذلك التجمع معارضة شديدة من بعض علامء املذهب الجعفري، الذين دعوا إىل 

ضامنات دستورية وإرشاف من قبل املرجعية الدينية العليا يف النجف. ورأوا أن إصدار مثل هذا القانون يتعارض مع 

الفوارق الجوهرية بني املذهبني ومع االحتجاج عىل أن من وضع صياغة هذا القانون هم ليسوا من أهل االختصاص، 

وال يحملون أي شهادة رشعية، كام اعرتضوا عىل تدخل الربملان كون املوضوع يف األساس موضوعاً رشعياً وال يجوز 

ترشيعه من قبل أشخاص ليسوا من أهل االختصاص الرشعيني. إضافة إىل أن مسألة التقنني وإلزام القضاة بالعمل 

بالقانون فيه مصادرة لحق القضاة يف االجتهاد، وإن التقنني يلغي األحكام الرشعية، وباعتبار أن األحكام الرشعية هي 

مسؤولية القضاة وعلامء الدين املجتهدين فقط، وهي تختلف من مذهب إىل آخر، ولذلك ال ميكن توحيدها.

الالفت كان يف موقف قطاع كبري من النساء الاليت يرتكز تفكريهن يف نطاق الرشيعة واملرجعية ممن كن عىل قناعة بأّن 

قانوناً مثل »قانون األحوال الشخصية« ال ميكن القبول به دون الرجوع إىل العلامء، وإّن حقوق املرأة الرشعية محفوظة 

ضمن الرشيعة وبالتايل ال حاجة لتقنينها383، فقد رصحت إحداهن: »إننا نّكرر موقفنا املؤيّد لعلامئنا األفاضل من 

رفض إخضاع قانون األحوال الشخصية للمؤسسات الوضعيّة، وندعو لوضع خطة ملواجهة ظاهرة العنف ولعالجها من 

381  الشيخ أحمد العطاوي، مدى الحاجة إلى تقنين أحكام األسرة في محاكم البحرين الشرعية، أطروحة دكتوراره غير منشورة، )2004(، الفصل 8.
382  مركز البحرين للدراسات والبحوث، مصدر سابق، ص 22.

383  سيد أحمد أمير، »العمل البلدي ليس للمرأة،« صحيفة األيام، 18 اكتوبر 2005، ص9.
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املجلس العلاميئ واملؤسسات اإلسالمية، ألن مجتمعنا يتفاعل مع خطابه أكرث من الخطاب الرسمي والدويل...«384.

وتطور املوقف الرافض إىل إصدار عريضة ترفض مبدأ التقنني أصالً، وانطلقت مسرية دعا إليها املجلس اإلسالمي 

العلاميئ يف عام 2005 وشاركت فيها عرشات اآلالف من نساء الطائفة الجعفرية يتقدمها عدد كبري من علامء 

الدين ووصفت بأنها األضخم بعد عهد اإلصالح، ترفض التقنني وتطالب بتوفري ضامنات دستورية إلصدار القانون، 

وقد فرُست بأنها “رسالة مقصودة الداللة من جانب العلامء”385. وهنا أعلن االتحاد النسايئ البحريني وانطالقاً من 

ثوابته برضورة التقنني وتبني القضايا الحقوقية للنساء البحرينيات ومتكينهن ومساواتهن عرب سلسلة من الحمالت 

والبيانات تدعم صدور قانون أحكام األرسة املوحد وفق املذهبني، ومبا ينظم العالقات األرسية ويحفظ حقوق 

املرأة، كام بنّي رضورة الدفع باتجاه التوافق املجتمعي عليه، وتقريب وجهات النظر وتهيئة املجتمع لقبول التغيري.

وعليه حدث استقطاب مجتمعي شديد بني مؤيد ومعارض تجاه التقنني. فاملؤيدون للتقنني من أفراد أو جمعيات 

يرون أن تقنني األحكام الرشعية املتعلقة باألرسة ميثل رضورة يف ضوء تقارب أحكام القضاة واجتهاداتهم واإلجحاف 

الذي تعاين منه املرأة، وأن يف صدوره صالح لها وللرجل بل ولكافة أفراد األرسة. ذلك أن غياب القانون الذي ينظم 

معامالت الزواج والطالق والحضانة واإلرث والوالية والقوامة، ويحمي املرأة ويضمن لها املساواة وعدم التمييز يف 

الحقوق، قد ولد فراغاً ترشيعياً أمام اجتهاد القضاء البحريني وفقاً للرشيعة اإلسالمية من املراجع والتأويالت التي 

يعتمدها قضاة املذهبني - السني والجعفري - للفصل يف أحوال األرسة، األمر الذي تسبب يف العديد من اإلشكاليات 

القانونية بسبب اجتهادات القضاة املختلفة واملتضاربة أحياناً. كام أن غيابه يعد من وجهة نظر الحقوقيني 

والناشطني يف مجال حقوق املرأة البحرينية متييزاً صارخاً ضدها وإجحافاً بحقوقها اإلنسانية ومبستوجبات املواطنة. 

صدور قانون أحكام األسرة الموحد 

كام سبق وذكر، أثارت املطالبات بإصدار قانون موحد ألحكام األرسة جدل مجتمعي واسع عىل الرغم من وجاهة 

املطالبة بالتقنني الذي يضمن حقوق املرأة وأطفالها. فام تكشفه املؤرشات يبني أن النساء واألطفال هم الرشيحة 

األكرث ترضراً من ضحايا مامرسة العنف وسوء التوافق األرسي يف ظل غياب القانون وتباين األحكام القضائية التي 

تتم وفق ثقافة القايض واجتهاداته وما يركن إليه من مصدر رشعي وموروث اجتامعي يصل أحياناً إىل حد التناقض، 

األمر الذي أدى إىل زعزعة الثقة باملحاكم الرشعية لدى فئات واسعة من النساء وشعورهن بعدم اإلنصاف، وإنه 

لوال القرار السيايس والدعم الرسمي مل يكن لهذا القانون أن يصدر مبوافقة مجلس النواب وباإلجامع. 

 hhh://www.islamtv.org./index2.php .)2005 ،384  البيان الختامي )البحربن: اللجنة النسائية في جمعية التوعية اإلسالمية
385  حيدر محمد، »عشرات اآلالف يهتفون لضمانات األحكام األسرية،« صحيفة الوسط، 9 نوفمبر 2005. 
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ففي الوقت الذي تطبق فيه املحاكم أصول الرشيعة اإلسالمية التي تكفل للمرأة الحرية يف اختيار الزوج برضاها 

الحر والكامل، إال أن تقديرات الواقع العميل تشري إىل العديد من املشاكل الزوجية التي قد متتد لفرتات طويلة من 

الزمن وتزداد فيها النزاعات الناجمة جراء الطالق، خصوصاً مع دخول املرأة يف دوامة املحاكم وأروقة القضاء التي 

كانت تستغرق سنوات، دون أن تحصل فيها عىل حقها يف الطالق. وإن حصلت عليه فذلك يتم بعد عناء طويل 

ولسنوات طويلة من التفاوض حول حقوق الحضانة ونفقة األبناء، وقد تخرج يف نهاية املطاف خارسة خصوصاً يف 

حاالت الخلع386. لهذا وعند الحديث عن رضورة املطالبة بتقنني أحكام األرسة البد من الكشف عن بعض املؤرشات 

السكانية-األرسية والحقوقية ذات العالقة بالقانون عىل الرغم من ندرة اإلحصاءات الوطنية ودقتها. 

مؤشرات أسرية وحقوقية

شهدت أرقام الطالق ارتفاعاً وفقاً لوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف، حيث ارتفعت مبعدل 30% مقارنة 

بحاالت الزواج يف عام 2009، وقدرت الوزارة حجمها بـ 1400 حالة طالق يف السنة من أصل 4400 عقد زواج، 

387ً. أما يف عام 2012 فوصلت نسبة الطالق إىل 27% 388، فيام تبني  وأن ما بني 3-4 حاالت طالق تحدث يوميا

من تتبع عدد القضايا يف املحكمة الرشعية بأنها يف ازدياد نسبي يرتاوح من »940 قضية إىل 1905 فـ2588، 

3063، 2788، 4210« خالل السنوات 1995 و2004 و2006 و2008 و2011 و2012 عىل التوايل،389 

و2513 قضية حتى منتصف عام 2013 فقط. وغالبية هذه الدعاوى متثل قضايا املنازعات األرسية، فيام أشار 

الشيخ حميد املبارك رئيس محكمة االستئناف العليا الرشعية الجعفرية خالل لقاء نظمته جامعة البحرين مع طلبة 

مقرر أحكام األرسة إىل أن عدد القضايا أمام املحاكم الرشعية يرتاوح ما بني »15 إىل 20« قضية يومياً أي ما بني 

أكرث من »3500 إىل 5000« قضية يف العام، حيث تبقى العديد منها معلقة أمام املحاكم دون حل مام يرض كثرياً 

بالنساء390. كام أظهرت دراسة لالتحاد النسايئ البحريني391 أن نسبة 43% من قضايا الطالق سببها العنف األرسي، 

مقابل 27% من عالقات خارج الزواج و 23%  بسبب املرض النفيس للزوج أو لهجره زوجته. 

كذلك كشفت اإلحصائيات الرسمية عن وجود 12 ألف قضية ُمعطلة من عام 2009 إىل 2015 ترتاوح بني 

386  تقرير ظل االتحاد النسائي البحريني، مصدر سابق، ص 12.
387  المحرر الصحفي، »760 عقد طالق في السنية و645 في الجعفرية،« صحيفة الوقت، 2 فبراير 2010.

> http://www.moj.gov.bh/ <. 388  للمزيد: أنظر الموقع اإللكتروني لوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف
389  مصدر بيانات عام 2004 و2008: ياسر خميس/ مكتب التوفيق األسري، »مناهضة العنف ضد األسرة،« ورشة لجمعية نهضة فتاة البحرين، 25-26 

نوفمبر 2008، أما مصدر بيانات عام 2009: فهو المحرر الصحفي، »760 عقد طالق في السنية و645 في الجعفرية،« صحيفة الوقت، 2 فبراير 2010، 
 .>  http://www.moj.gov.bh/ < ومصدر بقية البيانات موقع وزارة العدل اإللكتروني

390  االتحاد النسائي البحريني، حقوق المرأة في قانون األحوال الشخصية الكويتية وأحكام القضاء الشرعي البحريني: الجزء العملي )البحرين: 
مؤسسة فريدم هاوس، يناير 2009(، ص17.

391  المحرر الصحفي، »المطالبة بإستراتيجية واضحة للجم العنف ضد المرأة،« صحيفة الوسط، 25 نوفمبر 2010.
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نفقة وحضانة وطالق وُخلع، إضافة إىل وجود 3000 قضية طالق للرضر معلقة منذ عام 2011 392. كام اتضح 

من واقع املرأة البحرينية يف املحاكم أن القضايا تبقى عالقة فيها ما بني “4 إىل 16” عاماً، ما يعني وجود خلل 

يف مراحل التقايض يف املحاكم. ويف هذا معاناة للنساء من شدة بطء تنفيذ األحكام الصادرة يف قضايا األحوال 

الشخصية، كأحكام حق الزيارة ورؤية األطفال يف حال الطالق وتقرير حضانة األب، إذ ال تأخذ املحكمة إجراًء 

رسيعاً عند تعنت األب وامتناعه عن تنفيذ الحكم، وتقيض األم وقتاً طويالً ومستمراً »امتد يف بعض الحاالت إىل 

سنتني« يف ردهات املحاكم دون أي طائل. أما بالنسبة إىل إنشاء »صندوق النفقة«، فإنه يف حال صدور حكم 

بالنفقة، فإن الكثري من النساء يعانني من البطء الشديد يف إجراءات محكمة التنفيذ بالتحويل إىل »صندوق 

النفقة« لرصف مبلغها للزوجة والعودة إىل الزوج، األمر الذي أكد باستمرار الحاجة الرضورية إلقرار الشق الجعفري 

من قانون أحكام األرسة393. 

إن املعطيات واألرقام أعاله تعد داللة عىل أن الروابط بني أفراد األرسة مل تعد كام كانت عليه يف السابق، وهي 

تكشف عن االحتياجات امللحة إىل سن ترشيعات وقوانني تحقق اإلنصاف والدعم للنساء البحرينيات وحاميتهن. 

فهناك الكثري مام رصدته الجمعيات النسائية خالل نشاطها االجتامعي من حاالت التفكك األرسي، وتشتت وضياع 

األطفال نتيجة األوضاع األرسية املرتدية، واالستخدام املتعسف من قبل الرجال لحق الطالق، والخالفات املستحكمة 

بني األطراف املتنازعة التي غالباً هم النساء واألطفال، وهذا ما شكل عامل ضغط كبري باتجاه االستمرار املطلبي 

للتقنني الذي بدأ بإصدار قانون أحكام األرسة رقم 19 لسنة 2009 يف قسمه األول »الشق السني«394.

بعد إقرار »الشق األول السني« من القانون، تواصلت الحمالت املستمرة واملكثفة من الجانب األهيل ويف صدارته 

االتحاد النسايئ. وبعد املالحظات الختامية التي أوجبتها »لجنة السيداو« عىل الدولة برضورة تقنني قانون موحد لألرسة 

ال سيام من خالل اهتاممها باعتامد الدولة للجزء األول من »القانون رقم 19 لعام 2009 الشق السني«، وقلقها من 

عدم وجود قانون موحد يطبق يف املحاكم الجعفرية، والذي عىل إثره تقدم مجلس الشورى املعني بتقديم مقرتح 

392  فوزية جناحي ، مؤتمر-السيداو حقوق ال مزايا )البحرين: االتحاد النسائي البحريني، 2015(.
393  المحرر، صحيفة الوسط، االثنين 30 مارس 2015.

394  تجدر اإلشارة إلى تشكل لجنة من مشايخ السنة وقضاة الشرع وعضو المجلس األعلى للقضاء في 4 أغسطس 2007 والتي انتهت من وضع مسودتها 
ومالحظاتها على مسودة قانون األحوال الشخصية المعدة من الجهة الرسمية في يوليو 2008، لم يستجيب الجانب الجعفري لألنضمام للجنة، وقامت لجنة 
األحوال الشخصية بزيارة بعضهم وعرضت عليهم المسودة ونوقشت معهم مسألة معارضتهم. كما خاطبت المجلس العلمائي وأرسلت إليه المسودة وجاء 

الرد بضرورة وجود ضمانة دستورية تضمن عدم المساس بالقانون من قبل البرلمانين وحصر أي تعديل بالمشايخ فقط. انتهت اللجنة في الجانب السني 
من وضع مالحظاتها كما حصلت لجنة األحوال الشخصية على مالحظات من السيد جعفر العلوي من المجلس العلمائي وسلمت جميع المالحظات بمعية 

قضاة وعضو حكومي إلى الديوان الملكي. ومن ثم حول مشروع القانون للبرلمان وأثيرت ضجة كبيرة حوله من الكتلة المعارضة للتقنين، فسحبت الحكومة 
القانون وأعادته للبرلمان ثانية ولكن في شقه السني فقط والذي صدر القسم األول منه 2009. للمزيد راجع: مريم الرويعي، ورقة عمل »دور الجمعيات 

النسائية في المطالبة بسن التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة«، حلقة حوارية حول التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة مقارنة بين مملكة البحرين 
ودولة الكويت، نفدتها جمعية المرأة البحرينية بنادي العروبة، 18 ابريل 2018.
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لقانون موحد ألحكام األرسة يتكون من »149« مادة تراعي التباين بني الطائفتني، وإذا بردود األفعال السلبية تتصاعد 

من التيار الديني الشيعي الرافض للتقنني، فيام وجد االتحاد النسايئ البحريني والناشطات يف مجال حقوق املرأة يف 

مقرتح القانون الجديد خطوة إيجابية وإن كانت بعض مواده تعاين من نواقص متييزية تجاه حقوق املرأة395. 

ويف خضم تداعيات الحدث بادر الجانب الرسمي بتشكيل “اللجنة الرشعية« بأمر مليك رقم 24 لسنة 2017 

ملراجعة مسودة قانون أحكام األرسة املقرتح، التي اعتربتها الفعاليات املؤيدة للتقنني خطوة يف االتجاه الصحيح396، 

وضامنة ومراعية لالختالفات املذهبية، يف حني أرصت املرجعية الدينية عىل موقفها الذي سجلته ترصيحات عامل 

ينيَّة لها  الدين السيد عبدالله الغريفي يف رده عىل قانون األرسة املوحد: »عىل رغم أنَّنا نؤمن أنَّ الّشئون الدِّ

نات الحقيقيَّة...، فال يجوز ملَن  امنات، واملحصِّ ة، إالَّ أنَّنا ال عقدة لدينا من التَّقنني لو توافرت الضَّ مرجعيَّاتها املختصَّ

يعة لها  ال ميلك )الفقاهة، واالجتهاد( أْن ميارَس االستنباط، وإالَّ كان متجرِّئًا عىل رشع الله تعاىل،...وبأن “أحكام الرشَّ

سات الوضعيَّة، فليس  ياسة، ولرجال املؤسَّ ُصون متفرُِّغون،...وأضاف “مع احرتامنا لرجاِل القانوِن، ولرجال السِّ متخصِّ

من اختصاصاتهم أْن يُعطوا الرَّأي يف الحالِل والحرام إالَّ أْن يكونوا رجال اجتهاد واستنباط، وكذلك ليس ِمن وظائفهم 

ين،  ساُت الوضعيَّة يف شئون الدِّ ا عىل رأي آخر،...ورأى أن “من الخطر كلِّ الخطر حينام تُقحم املؤسَّ حوا رأيًا فقهيًّ أْن يُرجِّ

ين )أحكام األرسة(، فهي تتعلَّق باألعراض، واألنساب، واملواريث”397. ويف شئون اإلفتاء، ومن أخطر شئون الدِّ

لكن قانون األرسة املوحد أقر يف أبريل 2017 وتطبيقه سيكون مع رسيان أحكام القانون عىل جميع القضايا 

املنظورة حالياً يف املحاكم والتي مل يصدر بشأنها حكم موضوعي نهايئ قبل نفاذه. وقد ألغى القانون القسم األول 

من قانون أحكام األرسة رقم 19 لعام 2009، كام نّص عىل عدم جواز إجراء أي تعديل عليه إالّ بعد موافقة لجنة 

من ذوي االختصاص الرشعي من القضاة وفقهاء الرشيعة اإلسالمية املتخصصني يف الفقه السني والجعفري، عىل 

أن يكون نصفهم من قضاة املحاكم الرشعية، ويصدر بتشكيلها أمر مليك. وترسي أحكام هذا القانون عىل جميع 

املنازعات التي تدخل يف والية املحاكم الرشعية، وعىل من يتبع الفقه السني أو الفقه الجعفري. وفيام مل يرد بشأنه 

يف هذا القانون، يحكم القايض بالنسبة ملن يطبق عليهم الفقه السني باملشهور يف املذهب املاليك، فإن مل يوجد 

أخذ بغريه من املذاهب األربعة يف الفقه السني، ويحكم باملشهور يف الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه 

الجعفري، وإذا تعذر ذلك حكم القايض بالنصوص والقواعد الفقهية العامة يف الرشيعة اإلسالمية ألسباب يبينها يف 

حكمه398.

395  تقرير الظل حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 4 )االتحاد النسائي البحرين، يناير 2018(، »مسودة غير منشورة«. 
396  المحرر، »بيان - وعد تؤيد اصدار قانون األسرة الموحد وفق المذهبين القانون الموحد ثمرة لنضاالت الحركة النسائية األهلية،« جمعية العمل 

الوطني الديمقراطي )وعد(، ابريل 2017.
397  المحرر، »الغريفي رداً على قانون األسرة الموحدة،« صحيفة الوسط ، 22 أبريل 2017. 

398  المحرر، »مشروع قانون األحوال الشخصية المعد من اللجنة الشرعية بأمر ملكي،« صحيفة األيام، 7 يوليو2017.
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مام سبق يتبني أن تقنني أحكام األرسة ليس ترفاً أو مطلباً هامشياً، حتى وإن تضمن متييزاً يف بعض جوانبه، أو إن 

جاء يف سياق الضغوط الدولية التي متارس عىل الدولة لتنفيذ التزاماتها باملعاهدات الدولية، أو بسبب ظروف 

سياسية عالقة وضعت القانون يف دائرة السجال السيايس واملساومات. فإن إقراره يأيت استجابة للمتغريات التي 

حدثت يف املجتمع وتركت آثارها عىل أوضاع األرسة وأفرادها، وانسجاماً مع احرتام املرأة ومكانتها يف املجتمع 

كمواطنة وعىل قدر من املساواة. كام إن القانون يتوافق ومنظومة القانون الدويل لحقوق اإلنسان، بيد أن تقنني 

أحكام األرسة حاله من حال قوانني أخرى صدرت واعرتتها فجوات ونواقص ومل تكن مبستوى الطموح الذي ناضلت 

من أجله النساء املنضويات يف إطار االتحاد النسايئ البحريني والجمعيات النسائية ومنظامت املجتمع األهيل التي 

سعت ألن يكون القانون مشتمالً عىل نصوص موحدة تجمع بني الفقهني السني والشيعي وأن ترتكز عىل مبادئ 

حقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية كاتفاقية “السيداو« ومبا يحقق املساواة يف الحقوق والقضاء عىل التمييز ضد 

املرأة يف شؤون الزواج والطالق والنفقة والحضانة وغريها. بل إن بعضها جاء متناقضاً مع النص الدستوري الذي 

يكرس مبادئ املساواة أمام القانون ومبادئ العدالة االجتامعية واملساواة وتكافؤ الفرص لجميع املواطنني، كذلك 

يخالف بعض مبادئ االتفاقيات املصادق عليها وأبرزها اتفاقية “السيداو”، فام هي تلك العيوب والنواقص؟

ثالًثا: جيوب التمييز في قانون أحكام األسرة الموحد

من منظور حقوق اإلنسان يبقى قانون أحكام األرسة املوحد نصاً متييزياً من حيث القواعد القانونية الرشعية التي 

يتم تطبيقها، فهي تغطي كالً املذهبني مستندة عىل تفسريات رشعية لها مدلوالتها التمييزية عندما يتم اعتامدها 

لتطبيق وتنظيم أمور كالزواج والطالق وحضانة األطفال. فوفقاً ألحكام القانون، تكون للنساء حقوق أقل أو أنها 

تنعدم فيام يخص الوضع املدين، فاملرأة تعترب قارصاً يف قضايا الوالية األرسية »وتربية األطفال والتعليم، والجنسية، 

املرياث...إلخ، ومن أبرز النواقص التي يركز عليها البحث ما ييل: 

الوالية يف الزواج. 1

إن املادة »28-1« يف الفقه السني تشرتط حضور الويل وموافقته لصحة عقد الزواج، وعند عدم توفر هذا الرشط 

يكون العقد باطالً، مبعنى حرمان املرأة من املهر والنسب والنفقة والخضوع للعدة. أما يف الفقه الجعفري فلم 

يعالج القانون هذه الحالة ونص يف مادته »2/15« إىل أن »الويل يف زواج البكر هو أبوها أو جدها ألبيها، ويشرتط 

يف نفاذ تزويجها رضاها بذلك، ومع عدم وجود األب أو الجد ألب، تستقل املرأة بالزواج إذا كانت بالغة راشدة وال 
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والية عىل ثيب عاقلة من زواج صحيح«. وعليه فإن اشرتاط وجود الويل يف عقد الزواج ينال من رضا املرأة حني 

يشاركها يف هذا الرضا وليها يف العقد، ويف ذلك متييز ضد املرأة، ففي الوقت الذي مينح فيه القانون للمرأة حق 

الرتشح والتصويت، إال إنها ذاتها تحتاج إىل ويل األمر يف الترصيح والتوقيع عىل إجراءات زواجها، ويف هذا سلب 

لحقها يف االختيار399.

أهلية الزواج . 2

يحدد القانون سن زواج الفتاة بست عرشة سنة ميالدية، ويجيز تزويجها إن كانت أقل من هذا السن بإذن من 

املحكمة. وانسجاماً مع االجتهادات الفقهية واملعايري الدولية واتفاقية السيداو كان يفرتض أن يحدد سن الزواج 

بثامنية عرش سنة عىل األقل، وأن يعترب الزواج دون ذلك السن باطالً وال يرتتب عليه أي أثر قانوين وأن يقرر عقوبة 

رادعة لكل من يزوج طفالً أو طفلة. 

تعدد الزوجات. 3

يخلو القانون من أي نص يقيد تعدد الزوجات ويحد من إساءة رخصة التعدد، بل إنه يفتقر إىل وضع رشوط أخرى 

لتقييده، مثل توافر الرضورة امللحة إليه أو إعطاء الزوجة حق االختيار بني االستمرار يف الحياة الزوجية مع زوجها 

بعد زواجه بأخرى أو إنهاء العالقة بدون رشوط. 

مسكن الزوجية وبيت الطاعة. 4

كرس القانون مفهوم تبعية املرأة للرجل وطاعته وإجبار املرأة عىل اإلقامة يف بيت زوجها الذي اختاره هو. وهذا 

يتناقض وحرية اختيار الزوجة وإرادتها، بل إن الغرض منه التأكيد عىل بيت الطاعة يف حال تركها له، حيث يف 

متنعها تصبح ناشزاً وتحرم من طلب النفقة حتى وإن كان بهدف خروجها للعمل يف حال عدم موافقة الزوج عىل 

عملها. وعادة ما يلجأ األزواج إىل هذه الحيثية إلذالل الزوجة، إذ تبني أن معظم قضايا الطاعة يف املحاكم الرشعية 

هي يف األساس قضايا كيدية يقصد منها األرضار بالزوجة مادياً ومعنوياً، مام يعد وضعاً متدنياً للزوجة تنعدم فيه 

املساواة ويحد من مشاركتها يف الحياة العامة والتمكني االقتصادي والسيايس.

الطالق والخلع. 5

إن القانون يجيز حق الطالق للزوج وبإرادة منفردة دون علم وحضور الزوجة ودون االستامع إىل رأيها، كام يجيز 

خضوعها لحكم النشوز والطالق الرجعي الذي يتمثل يف سلطة الزوج بإرجاع الزوجة رغم إرادتها يف حال استحالة 

الحياة الزوجية )كام يرى( ودون قيد رصيح لهذا الحق. وهذا الترصف الفردي ترتتب عليه آثار قانونية عىل الزوجة 

399  مسودة غير منشورة من تقرير ظل االتحاد النسائي، مصدر سابق.
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واألبناء. هذا وال ينص القانون رصاحة عىل حق املطلقة يف التعويض يف حاالت الطالق التعسفي واملخالعة400. وإن 

كان القانون قد نص عىل حق الزوجة يف الخلع، إال أن هذا الحق يبقى ناقصاً، ذلك أن املرأة تجد نفسها تدفع 

رضيبة الخلع لضامن أمنها وراحة بالها وصحتها الجسدية، كام أن املخالعة ليست حقاً مطلقاً للمرأة، بل يرتبط 

مبقابل أو “تعويض” مادي تدفعه الزوجة إىل زوجها. وغالباً ما يكون هذا التعويض عبارة عن مبلغ مايل متمثل يف 

الصداق، ما يعني أنها حتى لو دفعت البدل وتنازلت عن حقوقها ال تستطيع خلع الزوج إال مبوافقته وقيده.

نقل الجنسية واملرياث. 6

حتى كتابة هذه السطور ال تستطيع األم أن تنقل جنسيتها ألطفالها بصفة متساوية مع األب، كام متنع املرأة 

املسلمة من الزواج بغري املسلم. ويف مسألة املرياث يعتمد القانون كام يف أغلب الدول العربية عىل اجتهاد يف 

الرشيعة اإلسالمية يرى أن الذكر يرث ضعف نصيب األنثى بالنسبة إىل اإلخوة، كام يرث الزوج نصيباً أعىل من 

نصيب الزوجة رغم مساهمة الزوجة يف تكوين الرثوة العائلية. وقد يرتتب عىل هذا التمييز آثار سلبية كحاالت 

الفقر والحرمان يف صفوف النساء. 

 الخاتمة 

نخلص إىل إن إصدار قانون أحكام األرسة املوحد بعد أكرث من ثالثة عقود من املطالبات التي انطلقت من دعم 

قضايا املرأة وحقوقها ونضالها من أجل املساواة مع الرجل يف كافة املجاالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية 

والترشيعية، واستندت إىل كونه أحد الضامنات التي متكنها من املشاركة املجتمعية، قد جاء كنتيجة حتمية لرتكيز 

مطالبات الحركة النسائية ومؤسسات املجتمع املدين والناشطني والناشطات الحقوقيني املرتاكمة واملستمرة يف إرصارها 

عىل قضية التقنني. وبالتايل فهو مل يأت عبثاً ومل ينزل مبظلة، إمنا جاء نتيجة الواقع الذي تعيشه نساء البحرين من 

معاناة وتلبية الحتياجاتهن ملثل هذا القانون، خصوصاً مع تزايد قضايا املترضرات العالقة يف املحاكم الرشعية. 

ال ريب أن صدور قانون أحكام األرسة البحريني ميثل استحقاقاً ومطلباً قانونياً أمثرت جهوده الكبرية عن إصدار 

قانون أحكام األرسة املوحد يف أبريل 2017، الذي جاء بعد أن أثبت القانون رقم 19 لسنة 2009 »الشق 

السني« فاعليته من وجهة نظر بعض الناشطني والحقوقيني، وبعد مرور ما يقارب عرش سنوات من تحسني ظروف 

التقايض واالنتصاف للمرأة واألطفال وفق النصوص القانونية الرصيحة واملدونة التي استجابت الحتياجات النساء 

املترضرات وأطفالهن وأرسهن. 

400  حسن إسماعيل، »نواقص أحكام الطالق والخلع في قانون األسرة،« ورشة عمل في المنبر التقدمي حول قانون األسرة رقم 19، نشرة التقدمي عدد 
122 )ديسمبر 2017(.
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لقد تعززت املطالبة بالقانون يف سياق موجة اإلصالحات السياسية التي طرحت منذ بداية األلفية والتوجه نحو 

تحقيق شعارات متكني املرأة البحرينية عىل املستويات االقتصادية واالجتامعية والسياسية والقانونية. وهذا بالطبع 

تطلب االنسجام بني مصادقة الدولة عىل اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة »السيداو« عام 

2002 وبني تحديث الترشيعات والقوانني الوطنية املساندة للمرأة، ذلك عىل الرغم مام اعرتى القانون املوحد من 

إشكاالت متعددة فيام يتعلق بأهم وأبرز الفجوات التمييزية التي تناولناها سلفاً، كالوالية عىل الزواج والطالق 

والسن القانوين للزواج وتعدد الزوجات واإلرث وغريها، مام يكرس التمييز بحق املرأة البحرينية ويحول دون 

إنصافها، حيث تشتمل إجراءات التسوية يف حالة الطالق عىل صعوبات كثرية للمرأة، يساهم فيها تدين الوعي 

الحقوقي للنساء وعدم معرفتهن بحقوقهن وطول أمد التقايض وكلفته وأيضاً الضغوطات األرسية واملجتمعية التي 

تدفع بالنساء للتنازل عن حقوقهن.

يتضح من خالل البحث أن املرأة هي املترضر الرئييس عند غياب »القانون املوحد لألحوال الشخصية«. ذلك ما 

كشفته أرقام القضايا املتداولة يف املحاكم الرشعية، ويدعمه ما يصل إىل املراكز االجتامعية من مشاكل زوجية 

وتفكك أرسي. لذا فإن طبيعة املتغريات الطارئة عىل أوضاع األرسة ومتطلبات الواقع الذي تعيشه النساء يف هذا 

العامل املعومل قد فرض عىل الجميع إصدار قانون أحكام األرسة املوحد كرضورة، بغض النظر عن مختلف السجاالت 

املتداولة يف املجتمع.

ويف هذا الحال، تبقى الحركة النسائية واملجتمع عامة يف مواجهة تحديات كبرية من جهة تنفيذ أحكام قانون 

أحكام األرسة املوحد ومراجعته وإصالح النظام القضايئ يف املحاكم الرشعية، بحيث يشتمل التقنني عىل أحكام 

املواريث والوصايا، ناهيك عن التحديات املتعلقة بالتباين يف التفاسري الرشعية واالختالف املذهبي وطبيعة العادات 

والتقاليد واملوروثات والثقافة السائدة التي ما تزال تتعامل مع املرأة بصفتها قارصاً. أما التحدي الذي ال يقل أهمية 

عام سبق فيتمثل يف التنبه أيضاً إىل طبيعة الثغرات ونقاط الضعف يف مجتمعاتنا عموماً، ال سيام تلك املتعلقة 

بتمكني املرأة ومعاملتها كإنسان ومواطن عىل قدر املساواة مع الرجل يف الحقوق والترشيعات. 
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3.7 : سؤال الحرية األكاديمية في جامعات الخليج: »المرأة في 
اإلسالم« في جامعة قطر نموذجًا

هتون أجواد الفايس

مقدمة

تعترب مواد دراسات النوع االجتامعي401 ظاهرة جديدة يف جامعات الخليج، إذ ال توجد وحدة متخصصة إال يف 

جامعة الكويت )مركز دراسات وأبحاث املرأة(، وهي جزء من كلية العلوم االجتامعية. ومع ذلك، بدأت املواد من 

مختلف األقسام والجامعات بالظهور يف املنطقة اعتامداً عىل خربة الكليات ومرونة الجامعات ورغبتها يف املغامرة 

يف الدراسات النسائية والنوع االجتامعي.

جامعة قطر مثال جيد عىل ذلك، حيث تدرِّس الجامعة املقررات املتعلقة بالنوع يف دوائر اإلعالم الجامهريي، وعلم 

االجتامع، والتاريخ، والرتبية، والقانون. وباإلضافة إىل ذلك، قام قسم الشؤون الدولية متعدد التخصصات بتقديم 

العديد من املواد املستحدثة منذ إنشائه يف عام 2006، مثل النوع االجتامعي من املنظور الدويل، واملرأة والعنف، 

والجندر والقانون، والنوع االجتامعي والتنمية، ومناقشات النوع االجتامعي يف الخليج، واملرأة يف اإلسالم.

يف هذه الورقة سآخذ مثال املادة األخرية بالتفصيل ألسباب متعددة، فهي مادة خاصة تم تطويرها باالعتامد عىل 

نظرية النسوية اإلسالمية، وهو ما يعني أنها تأخذ عىل عاتقها تحدي الخطاب النيص والعام املتعلق باملرأة يف 

اإلسالم، مع الرتكيز بشكل خاص عىل تطبيق اإلسالم يف الخليج. ويتم تدريس هذه املادة للنساء والرجال عىل حد 

سواء، لكن بشكل منفصل، وباللغتني العربية واإلنجليزية. وكل من هذه الخيارات، سواء تعلقت بالجنس أو باللغة، 

ينضوي عىل تحديات خاصة به.

إن تجربة النظر يف اإلسالم من منظور املرأة عرب إعادة قراءة تاريخ املرأة يف اإلسالم، وإعادة قراءة النص القرآين 

والتفسري، وإعادة قراءة نصوص الحديث من وجهة نظر نقدية تصب يف خانة متكني املرأة املسلمة يف املجتمع 

املعارص، كانت مدعاة لالهتامم بقدر ما صاحبتها تحديات متعددة يف غرفة الصف، تفاوتت بني االستياء واملقاومة 

واالعرتاض والشكاوى، من جهة، إىل الحامس والفضول ونفاد الصرب لتغيري العامل إىل األفضل، من جهة أخرى، يف ظل 

ضعف االستقاللية الذي تعاين منه الجامعات يف الخليج.

إن األسئلة التي ستتم مناقشتها هنا هي: إىل أي مدى ميكن لهذه املواد أن تنجح يف استعادة إنتاج املعرفة يف 

401  وأقصد بالنوع االجتماعي تحديد األدوار االجتماعية والثقافية للجنسين بناء على نوعه وليس على اختياره أو جدارته.
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مجال الدراسات اإلسالمية والنوع االجتامعي، خاصة تلك املرتبطة باملرأة؟ وإىل أي مدى ميكن تغيري وضع املرأة 

يف املنطقة؟ وما هي ديناميات العالقة بني مواقف إدارة التعليم العايل والحاجة إىل التغيري وإىل قراءة دينية 

أكرث إنصافاً لإلسالم تجاه املرأة؟ وإىل أي درجة ميكننا الحديث عن مساحة من الحرية األكادميية لهذا النوع من 

الدراسات يف الخليج؟ مع األخذ بعني االعتبار أن إشكالية الحرية األكادميية ليست مقترصة عىل دراسات املرأة 

فحسب، بل تنسحب عىل كافة العلوم اإلنسانية التي متثل تحدياً للسلطات املعتادة، الدينية منها والسياسية 

واالجتامعية، سيام تلك املواد املتعلقة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان والفنون والتاريخ وغري ذلك. وقد فّصل 

عبدالهادي العجمي التحدي الذي تواجهه الحرية األكادميية يف موضوع التاريخ ال سيام اإلسالمي402، مام يثري 

شجوناً أخرى تتعلق بتداعيات هذه املصادرات عىل تكوين الهوية وتعاطي األفراد معها.  واملقصود بالحرية 

األكادميية يف هذا السياق هو حّق يجب أن يتمتع به عضو هيئة التدريس خالل عمله داخل الجامعة لصون الحق 

يف التعليم وحق البحث والتدريس عىل حد سواء403، حيث الجامعة هي املكان الجامع لحركة معرفية وعلمية 

خالقة ترتاكم فيها الرؤى واملعارف واملناهج ضمن رشوط معينة إلنتاجها وتداولها404.

 

خلفية عن تجربة التدريس

إن الحديث عن تجربة التدريس يف جامعات الخليج وصلته بالحرية األكادميية حديث ذو شجون، ال سيام وأين 

أعرض هنا لتجربتني يف دولتي السعودية وقطر، لكن رمبا ال أكون منصفة إن أسقطت حالتي عىل وضع باقي 

الجامعات يف املنطقة، وال أكون ظاملة لو عممتها عليهم أيضاً. حيث أن تجربتي تعكس بال شك شكالً من أشكال 

التأزم الذي تعيشه جامعاتنا ومؤسساتنا األكادميية مع الحرية األكادميية من جانب، ومع الرغبة يف الوصول إىل 

مصاف الجامعات العاملية والتصنيف العاملي من جانب آخر، وتفكريهم أنه ملا كان من املستحيل ضامن األوىل، 

فليكن الوصول إىل الثانية بطريقة ما405. 

وما سوف أقوم به يف هذه الورقة هو تقديم شهادة تاريخية عن تجربة تدريس مادة “املرأة يف اإلسالم” يف جامعة 

قطر، إحدى جامعات الخليج الحكومية التي متثل النساء غالبية طالباتها وتُعد املعمل الحقيقي إلنتاج طبقة 

402  عبدالهادي ناصر العجمي، قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات، 2016(، “الحريات األكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات، الدراسات 

التاريخية أنموذجاً،” ص 110-83، ص85.
403  أحمد عزت )الباحث الرئيس(، الحرية األكاديمية واستقالل الجامعات المصرية بين سياسة القمع... وغياب الرؤية )القاهرة: مؤسسة حرية الفكر 

.> http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2011/03/1301494061_rebort_001-2010.pdf < ،)2011 ،والتعبير
404  األديان وحرية التعبير: إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2007(، علي مبروك، »الوصاية 

الدينية على الحريات األكاديمية نصر أبو زيد نموذجاً،« ص 186-171، ص 173.
405  وهنا لربما يمكن القول بحدوث التفاف ما يتم حول بعض التفسيرات واآلليات التي نتج عنها تحرك التصنيف العالمي ليسمح لبعض الجامعات 

السعودية والخليجية أن تدخل التصنيفات الدولية.
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قطرية متعلمة تعليامً عاٍل لتتمكن من تويل إدارة البالد وفق خطط التنمية التي تشجع عىل اإلحالل القطري 

املؤهل، حيث أن غالبية طلبتها من املواطنني من الجنسني. ومنهجيتي تعتمد عىل التجربة الذاتية مع التوثيق مبا 

يدعمها من أدلة تحيك قصة جامعة تحاول أن متارس شيئاً من الحرية األكادميية يف أروقتها وتقاطع ذلك مع طبيعة 

املوضوع وصلته الشائكة باملرأة واملجتمع. وتعترب الشهادة التاريخية املبنية عىل التجربة الشخصية إحدى أدوات 

البحث االجتامعي كالقصص الشخصية، وتحليل املذكرات، والتاريخ الشفهي. وتهدف هذه املنهجية إىل توضيح 

عالقة الفرد مبجتمعه وإبراز الهياكل االجتامعية التي تحكم تلك العالقة406.

عودة إىل تجربتي، فقد عملت ملدة ستة وعرشين عاماً يف جامعة امللك سعود حتى وصلت إىل درجة أستاذة 

مشاركة. وتخلل هذه الفرتة تحضري رسالة املاجستري وأنا معيدة يف قسم التاريخ، ثم وأنا محارضة فمبتعثه 

للدكتوراه، التي نلتها بعد خمس سنوات. ولرثاء تجربة جامعة امللك سعود، فإنني بحاجة لتأجيل حيثياتها إىل 

شهادة أخرى. أما يف هذا البحث، فأود الرتكيز عىل التجربة الثانية وهي تجربة التدريس يف قطر منذ عام 2009 

حتى عام 2018 كأستاذة زائرة ثم كعضوة هيئة التدريس. 

كانت فرتة العمل يف جامعة قطر واملمتدة لتسع سنوات غنية جداً بالعمل األكادميي، وتحديات البيئة األكادميية 

املختلفة عن البيئة السعودية عىل الرغم من التشابه االجتامعي، والتكوين التعددي املتنوع لقسم الشؤون الدولية 

الذي كان قسامً حديث التأسيس برؤية طموحة من مؤسسته الدكتورة أمرية سنبل.407 كان هناك تحدي التدريس 

أوالً يف قسم غري قسم التاريخ، ثم يف تدريس مواد دراسات النوع، ثم يف التدريس باللغة اإلنجليزية، ثم يف تدريس 

البنني إىل جانب تدريس البنات ولو يف فصول منفصلة، ثم يف العمل يف أجواء يعمل فيها الجنسان جنباً إىل جنب 

دون مراقبة كامريات الشبكات التلفزيونية املغلقة، ودون اجتامعات قسم عن طريق الهاتف املفتوح، وما يتبع 

ذلك من تقسيامت وفصل وعزل عارصته يف جامعة امللك سعود. كانت هناك تحديات كثرية وممتعة نتجت عنها 

تجربة ثرية حتى عىل مستوى التعددية بني الطلبة الذين كانت جنسياتهم تتعدى العرشين يف بعض فصويل. 

كانت هناك حرية أكادميية ملحوظة يف السنوات األوىل ومساحة كبرية معطاة لصياغة مفردات وتوصيف املقرر 

وقامئة مراجعه. وقد تطورت العملية التدريسية من مادة إىل أخرى وأنا أضيف إىل كل منها وأيضاً أقبل تحدي 

تدريس مواد مل أدرسها من قبل وال أعرف الكثري عن بعضها، مثل تاريخ العامل ودراسات الخليج. وكان من املواد 

 406  Maynes, M. J., Pierce, J. L., & Laslett, B., Telling stories: The use of personal narratives in the social sciences
and history )USA: Cornell University Press, 2012(.

407  الدكتورة أميرة سنبل استقطبتني ودعتني للعمل في القسم منذ عملت معها على كتاب Gulf Women”« الممول من قبل مكتب الشيخة موزه عام 
 .2007

Sonbol, Amira, Gulf Women )New York: Bloomsbury Academic, 2012(.
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التي تتصل بالدراسات النسوية أربع مواد درّست ثالث منها يف أحد الفصول، وهي “العنف ضد املرأة”، و”املرأة 

يف اإلسالم”، و”النوع االجتامعي )الجندر( من املنظور الدويل”، كام درست مادة »مناقشات يف النوع االجتامعي 

يف الخليج خالل عقدين« يف أول فصلني يل يف الجامعة، وهي مادة موجهة للطالبات الخريجات. وعىل صعيد آخر 

جربت تدريس مادتني مستقاتني مام درسته يف جامعة قطر يف جامعة جورجتاون-الدوحة( املنضوية تحت مؤسسة 

قطر) ضمن برنامج التعليم املستمر للمجتمع وذلك خالل العام 2016، فدرست فصالً حول املرأة يف اإلسالم وآخر 

عن املرأة يف الخليج. فرمبا بذلك ميكنني املقارنة بني التجربة التعليمية يف جامعة قطر وأيضاً يف مؤسسة قطر. وقد 

استطعت تطوير تدريس هذه املواد بشكل كبري السيام »املرأة يف اإلسالم”، حتى أصبح بظني العالمة الفارقة يل يف 

جامعة قطر واملادة التي ينسب إليها إحداث عملية تغيري نوعي يف وعي الطالبات والطلبة أيضاً. وكنت وما زلت 

فخورة بالشكل الذي آلت إليه هذه املادة آخر عهدي بها، وكان ذلك يف فصل الخريف من عام 2015. 

وقد جاء تأسيس قسم الشؤون الدولية عىل يد أمرية سنبل يف 2006 ضمن عملية تحديث كانت متر بها جامعة 

قطر منذ أن استلمت قيادها الدكتورة شيخة املسند عام 2004، فوقعت اتفاق تفاهم بني جامعتي جورجتاون 

قطر وجامعة قطر لالستعانة بخدمات الربوفسورة أمرية سنبل يك تؤسس برنامجاً/قسامً عىل نفس نسق مدرسة 

العالقات الدولية يف جورجتاون، يكون مدخالً جيداً إلضافة التنوع إىل ما تقدمه جامعة قطر من تخصصات. فكانت 

مواد هذا الربنامج جديدة غري تقليدية وغري مألوفة للمنطقة، مبا تضمنته من تخصصات بينية وباللغة اإلنجليزية 

عىل أعىل املستويات األكادميية، وتم انتقاء أعضاء هيئة التدريس أيضاً وفق معايري جورجتاون األمريكية. كام قّدم 

هذا الربنامج الذي تحول إىل قسم عام 2010، فرصًة جديدة للشباب القطريني، الذين كانوا يف بداية االستفادة 

من حضور الجامعات األمريكية يف قطر حتى ذلك الحني. ففي سنوات قليلة سجل قسم الشؤون الدولية أعىل 

املعدالت يف نسبة املتقدمني يف الطلب ويف رسعة العثور عىل وظيفة وتسارعت املؤسسات الحكومية بالدرجة 

األوىل إىل توظيفهم. وكانت املواد البينية تدور حول النوع االجتامعي، والبيئة، والسياسة، وعلم االجتامع، وتاريخ 

العامل واالقتصاد والسياسات وغريها.

وقد تم ذلك يف عهد جديد دخلت فيه جامعة قطر عن طريق التحديث الذي ذكرناه مع تبني املعايري األمريكية 

لإلدارة والتعليم، ومنهجية العلوم الليربالية يف اآلداب، وإعادة هيكلة الكليات، والسعي للحصول عىل االعتامد 

األكادميي للجامعة وكل كلياتها وأقسامها ورفع سقف معايري التوظيف لخريجي الجامعات الدولية ذات التصنيف 

العايل فحسب، والتقليل من خريجي الجامعات العربية.
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التحوالت

لكن، وبحلول عام 2012 حدث يشء مهم، ففي عطلة منتصف العام أعلن املجلس األعىل للتعليم تعريب 

الجامعة وخاصة أقسام العلوم اإلنسانية يف كلية اآلداب والعلوم، باإلضافة إىل تسهيل االلتحاق عىل القطريني 

بالجامعة مع تخفيض متوسط نسبة القبول الستيعاب أكرب عدد ممكن من الطالب، ثم ألغيت آلية املقابلة 

الشخصية من عملية القبول يف قسم الشؤون الدولية. ووفقاً لقرار املجلس األعىل للتعليم الذي صدر يف ربيع العام 

2012، تم اعتامد اللغة العربية كلغة تعليم يف جامعة قطر، ونتيجة لذلك ألغي رشط الدخول يف برنامج تأسييس 

للغة اإلنجليزية كأحد متطلبات قبول الطلبة، وأصبحت الدراسة باللغة العربية هي الحاكمة لتخصصات القانون، 

والشؤون الدولية، واإلعالم، واإلدارة واالقتصاد408.

كام أُلغيت املرحلة التأسيسية التي كانت تستغرق عامني يتم خاللهام تحصيل مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات 

واإلنرتنت، وفجأة شهدت الجامعة تدفق 4000 طالب للتسجيل يف دفعة واحدة )وفق ما تم إبالغنا به يف مجلس 

القسم( وارتفع عدد الطلبة يف الصف الواحد من 12 إىل 24 ثم إىل 45 إىل أن أصبح العدد األدىن هو 60 يف 

وقت كتابة هذه السطور، ما استلزم وضع اسرتاتيجية جديدة ملواجهة التوسع يف التعريب وتوظيف أعضاء هيئة 

تدريس ناطقني باللغتني. يرافق ذلك قيام الدولة باملزيد من أعامل البناء يف الجامعة وخارجها، ال سيام يف قطاعات 

السكن والتعليم والرعاية الصحية، ورافقها أيضاً البحث عن طرق ترصيف وترسيح أعضاء هيئة التدريس الناطقني 

باإلنجليزية فقط أو غري القادرين عىل التدريس بالعربية. وكان التعريب خطوة مهمة ولكنها جرت بطريقة غري 

منظمة وفجائية، أدت إىل هز الكثري من املكتسبات العلمية التي مل تكن جامعة قطر قد متكنت منها بعد وأعادت 

الجامعة يف كثري من األحيان إىل نقطة البداية. ويف حني كانت هناك مطالب بتحويل التخصصات إىل مسارات 

لغوية متقاطعة يك ال يفقد الطلبة ميزة التعامل باللغة اإلنجليزية، كانت هناك مواقف متصلبة يف رأيها وقد 

تحولت القضية بالنسبة إليها إىل قضية إيديولوجية ينبغي الدفاع عنها، كام رافق ذلك تدخل سيايس كبري يف قرارات 

الجامعة التي مل تبُد مستقلة برأيها أو بشخصيتها. وقد أثّر تضخم الجامعة مع مرور الوقت عىل املستوى التعليمي 

وعىل القدرة عىل إيصال املعلومة أو التأكد من إتقان الطلبة لكل املهارات الالزمة ال سيام النقدية منها والبحثية، 

ما نتج عنه فقدان طلبة الشؤون الدولية ميزتهم التوظيفية والعلمية والتخصصية شيئاً فشيئاً.

 

.> https://goo.gl/Xe5agv < ،2012 408  »آلية تنفيذ قرار المجلس األعلى للتعليم،« بيان من جامعة قطر في الفيسبوك، 31 يناير
هناء الترك، »تفاصيل اجتماعات قيادات الجامعة لتنفيذ قرار إلغاء التأسيسي،« جريدة الراية، 26 يناير 2012. 

»لغة التعليم بجامعة قطر هي اللغة العربية،« وزارة التعليم والتعليم العالي، 
.> http://www.sec.gov.qa/Ar/Media/News/Pages/NewsDetails.aspx?NewsID=8154 <
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المرأة في اإلسالم

كنت أشعر من خالل تدريس مادة املرأة يف اإلسالم، بدءاً من خريف عام 2010، أنني أساهم يف بناء العامل وليس 

فقط يف بناء شخصيات أبنائنا وبناتنا. فقد استلمت هذه املادة دون أي منهج أو اصطالحات معتمدة أو قراءات 

مقرتحة، بل مجرد توصيف قصري. أعطيت يل الحرية لتعديل التوصيف وشكلت املنهج كام وجدته مناسباً. وانطالقا 

من خلفية النسوية اإلسالمية، التي كانت قد أُعلِنت للتو من خالل حركة مساواة يف شباط/فرباير 2009 409، 

والتي كنت مطلعة عليها منذ كانت مرشوعاً يف عام 2003، ونظراً ألين أحمل اإلميان بالرسالة ولدي تربية دينية 

جيدة سواء أرسية أو مدرسية وجامعية ساعدت يف تشكيل خلفية لتدريس هذه املادة، التي كانت تنطلق من 

خالل عيون االجتهاد، ومن خالل النهج النقدي نحو كيفية مامرسة الدين والرتويج له وتدريسه يف الخليج، اغتنمت 

الفرصة وتوليت املهمة.

أصبحت مادة املرأة يف اإلسالم خالل سبع سنوات عبارة عن إعادة قراءة ملعظم ما يتعلق باملرأة واإلسالم، تاريخاً 

ونصاً وقانوناً، فضالً عن الحراك اإلسالمي سواء عىل املستوى الرسمي أو غري الرسمي. أضف إىل ذلك موضوع 

النسوية بكافة أشكالها، ال سيام النسوية اإلسالمية الصاعدة والتي كنت أتواصل معها مبارشة وبإنتاجها املعريف 

الذي ما لبث أن متت ترجمته إىل العربية. تم تدريس هذه املادة حتى خريف 2015، علّمت خاللها مئات 

الطالب من الجنسني عىل مر السنني، أفكاراً كانت األكرث تقدمية حول اإلسالم واملرأة، تدفع بالنساء إىل املزيد 

واملزيد من التعرف عىل دورهن يف دينهن وتقوية اعتزازهن به وبانتامئهن إليه من خالل رؤيتهن للعامل وألنفسهن 

ولقيمتهن يف اإلسالم، الدين الذي بُعث للجنسني.

واجهت الكثري من التحديات عند صياغة هذه املادة، وال أنكر أن املنهج قد تطور شيئاً فشيئاً، بل كانت املادة 

يف كل سنة وعند تدريس كل فصل تحتاج إىل إعادة نظر يف التفاصيل وتطوير املقاربات وإضافة كتب ودراسات 

جديدة وتعديل العروض ووسائل التقييم. ال شك أن السنة األوىل كانت األصعب، لكن األصعب منها كان تدريس 

فصل للبنني عن املرأة يف اإلسالم، فصل مل يتجاوز عدد املسجلني فيه يف البداية خمسة طالب، تضاءلوا مع نهاية 

الفصل إىل ثالثة، كلهم من جنسيات إسالمية وليس بينهم خليجي واحد. وعىل الرغم من ذلك استمر الفصل إىل 

آخره وما زلت أعتز بطلبة ذلك الفصل، وأبقى عىل تواصل مع بعضهم. وهذا ال يعني أن تدريس البنات كان سهالً، 

فقد كان يحمل هو اآلخر الكثري من التحديات، لكن املمتع فيه كان التنوع اإلسالمي. فقد كانت هناك طالبات 

من بالد آسيوية وأفريقية وأوروبية، ما أضاف الكثري من الحراك يف النقاش والتدريس. ولعل أكرب صعوبة يف التنوع 

الدويل هو يف تسجيل بعض الطلبة من غري املسلمني يف املقرر، مام كان يتطلب جهداً أكرب لرشح كثري من املفاهيم 

.> http://arabic.musawah.org/about-musawah < ،409  موقع مساواة الرسمي
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املعروفة ثقافياً. فقد سجل يف املقرر طالب من اليابان ومن كوريا ومن الواليات املتحدة األمريكية، ال سيام من 

طلبة التبادل الثقايف الذين يدرسون يف جامعة قطر ملدة عام. أما اللغة اإلنجليزية فقد مثلت فرصة يف االستعانة 

بالكتابات الغزيرة يف مجال دراسات املرأة يف اإلسالم التي كتبت بها. لكن تحدي اللغة كان يأيت عندما أعطيت 

للطلبة مهمة »تفسري آية قرآنية«، فهنا كان االعتامد، وفق املهمة، عىل كتب التفسري وكتب اللغة العربية الرتاثية، 

واالعتامد يف حال الطلبة غري املتحدثني بالعربية هو اللجوء إىل العدد املحدود من الكتب املرتجمة والتي ال تتعدى 

الطربي وابن كثري عىل سبيل املثال. ويف املقابل، عندما تحول التدريس إىل اللغة العربية، كان التحدي يف العثور 

عىل كتب حول النسوية اإلسالمية عىل نفس مستوى الكتابات اإلنجليزية وإمنا بالعربية. وإن كان هذا األمر صعباً 

يف البداية، إال أنه منحني فرصة للمزيد من االكتشاف واإلعداد للكتابة يف هذا املجال مللء فراغ املكتبة العربية، إن 

ُوِجد.

تقوم املادة عىل توصيف يعيد قراءة تاريخ املرأة ومكانتها يف اإلسالم من خالل مراجعة النص التاريخي والديني 

الذي يلعب الدور الرئيس يف تحديد مكانة املرأة اليوم عرب خمسة محاور: موقع املرأة يف الفكر اإلسالمي، والفقه، 

والتاريخ، والنسوية اإلسالمية والحركية والواقع املعييش. وذلك للتأكيد عىل بناء املجتمع املسلم القائم عىل عامرة 

األرض باملشاركة واملساواة والعدل واإلحسان. ويعترب إعادة القراءة مفهوم ينطلق من النظرية التفكيكية لجاك 

دريدا، التي ترى يف أن القراءة ال تخضع للنص وقيوده وإمنا تخرج إىل فضاءات املفارقات والتناقضات وتطرح 

تساؤالت حول العالقة بني النص واللغة والفكر واألخالق. فعندما ننظر يف عالقة املرأة بالتاريخ نجد أن هناك الكثري 

من املسكوت عنه مام يستدعي التساؤل والتفسري. ويف حال النص القرآين فإن التعاطي يكون مع التفسري البرشي 

الذي ينقل النص اإللهي إىل مرتبة برشية ميكن مناقشتها ومساءلة تفسريها. وباملثل نجد الحديث النبوي الذي 

يتطلب النظر فيه فهم كيفية جمعه وقوانينه وأصوله حتى نتمكن من فهم األحاديث التي تتناول املرأة وأحكامها. 

ومن ثم ننتقل إىل بعض القضايا الفقهية وكيف تناولها الفقهاء باجتهادهم البرشي عرب القرون اإلسالمية األلف 

تقريباً، ومنها نصل إىل املدارس النسوية التي تأخذ عىل عاتقها مهمة البحث يف هذا املجال، وننظر كيف يتم تداخل 

القضايا الفقهية املعارصة مع الواقع املعييش للنساء يف العامل اإلسالمي وبالتحديد يف الخليج. وينطلق املقرر من 

إقرار مفهوم املساواة يف الخلق والحساب من نفس واحدة وفق آيات القرآن الكريم، ثم ننطلق إىل مناقشة ما بني 

يوم الخلق ويوم الحساب من الحياة الدنيا وما فيها من قضايا تتجاذبها قضايا أخرى تدخل العالقة يف عامل التمييز 

ضد النساء، فنحاول فهمه وتقيص حقيقته410. 

410  رفعت حسن وأمينة ودود، نريد المساواة والعدل في األسرة المسلمة )ماليزيا: اخوات في االسالم، 2011(، »األبوية في اإلسالم،« ص 94-120، > 
 .> www.musawah.org/wanted-equality-and-justice-muslim-family-arabic
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أزمة الحرية األكاديمية

لكن شيئاً فشيئاً، وال سيام مع بدء التعريب ودخول مجموعة من الطلبة مختلفة عن سابقاتها، طلبة قادمني 

مبارشة من املرحلة الثانوية دون خلفية فكرية حول ماهية الجامعة والفصل الجامعي وما فيه من حرية أكادميية 

تقوم عىل الفكر النقدي، ومنهم من اعتاد عىل التقليد والحفظ ال التفكري املستقل، وذلك مع إلغاء سنتي اإلعداد 

والتحضري للطلبة، أدى كل ذلك إىل أن يصل الطالب من البنني إىل مادة مثل املرأة يف اإلسالم وهم غري مستعدين 

نفسياً لدراسة املواضيع املعنية بالنساء بأي شكل غري تقليدي، أي كام درسوه يف املدرسة أو خارج التعليم 

الرسمي411، ومن ذلك االعتامد عىل مقوالت من قبيل »اإلسالم كرّم املرأة وكل يشء عىل ما يرام”. أو أنهم طلبة 

ليس لديهم استعداد لالستامع أو التعلم، أو أن منهم من يعتقد أنه مستغٍن عن العلم وأنه هنا ملجرد الحصول عىل 

درجة لتساعده وظيفياً، أو أنه ببساطة يعتقد أنه يعرف كل ما ميكن معرفته حول املرأة وأن أي يشء بخالف ما 

يعرفه يعترب تغريباً ودعوة إلبعاد املرأة عن دينها. كل هذه العوامل ورمبا غريها تجمعت يف فصل صغري جداً للبنني 

مل يتعد عددهم سبعة، وكان غالبيتهم ضعيف املستوى، وواحد فقط كان يكتب عىل دفرت بينام البقية يأتون بغري 

أقالم وواحد بلوح رقمي يبحث فيه عن كل كلمة أتفوه بها ليقاطع ويجادل مبناسبة وغري مناسبة. وبشكل ما كان 

هناك عدد متحفز من هؤالء الطالب لتقبل أي كلمة تخص املقرر بشكل مل يكن طبيعياً أو مقبوالً. وقد تم وضع 

حدود بعد مرور بعض الوقت، ولكن أكرثهم انتقاداً واستهتاراً قام بحذف املقرر بعد أن كان يأيت دون أي استعداد 

أو قراءة ألي كلمة من القراءات املقررة عليهم، ثم قدم شكوى ضعيفة املحتوى، لكنها تُظهر حجم التحامل الذي 

كان يجري يف النفوس والفصل دون أي استفادة من املقرر أو محتواه. وقد تم الرد عىل الشكوى عرب القنوات 

الرسمية عن طريق عميدة كلية اآلداب ثم أغلقت القضية.

لكن الطالب استمر يف حملته بشتى الوسائل وال سيام باستنفار أفراد يف كلية الرشيعة واستعدائهم عىل املقرر، 

وهؤالء كانوا مستعدين للتحالف مع الطالب، نظراً ألن مجموعة يف كلية الرشيعة كانت ترى دوماً أن هذا املقرر 

يجب أن تُدرسه كليتها وليس قسم الشؤون الدولية، مام يُظهر حالة االستمالك التي يعاين منها البعض يف مجال 

العلوم الرشعية عندما يتعلق األمر باملرأة. ومن ثم تناقل إىل األسامع يف ربيع 2015 وعن طريق طالبات يدرسن 

املقرر أن هناك عريضة تُجمع لها التوقيعات من قبل مجموعة يف كلية الرشيعة ضد شخيص وضد املادة يف تلك 

الكلية، مع بعض الجمل التي تصف مدرّستها بأنها خارجة عن الدين، مام يجعل الطالبات والطلبة يرسعن بالتوقيع 

دون نقاش.

411  مثاًل في حلقات المساجد أو مدارس تحفيظ القرآن.
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 وعىل الرغم من أن من طالبايت من تصدى لهن وواجههن بالسؤال إن كن قد أخذن أي مادة معي، إال أن هذا 

مل يكن كافياً لصّد مئات التوقيعات التي ُجمعت حامسة لـ “نرصة الدين”. وقد قام أحد أساتذة كلية الرشيعة 

باستدعاء إحدى طالبايت بعد محارضيت إىل مكتبه لسؤالها عام أدرسه لهن بشكل تجسيس، مام كان يشكل بالطبع 

انتهاكاً آخر مُيارس بشكل علني يف الجامعة. ولسوء الحظ فإين مل أقدم فيه شكوى عىل الرغم من ذكر القصة 

للعميدة آنذاك، وذلك للقايئ بهذا األستاذ يف إحدى اللجان واعتقادي بأن األمور متت تصفيتها نقاشاً، ولكني كنت 

واهمة. وانتقل األمر بعد ذلك إىل شكوى لنائب مدير الجامعة للشؤون األكادميية، الذي استدعاين ليحيك يل 

املالحظات ويسألني عن موقفي. وقد كانت املالحظات التي عرضها عىل أبسط ما يُقال عنها أنها مردود عليها من 

غري أن يستدعيني ويسألني عن أي يشء. فأحدها كان عن تشبهي بالرجال يف لبس الزي الحجازي الذي أرتديه، 

وثانيها أين أهاجم السيدة عائشة. واستدعت النقطة الثانية، رغم ذهويل، أن ألقي عىل األستاذ محارضة يف املحتوى 

الذي أقدمه ويف استحالة هذا األمر. وعلمت فيام بعد منه أن من تقدم بالشكوى أشخاص مل يأخذوا معي أي مقرر 

ولكنهم »سمعوا«، وبالتايل وجد نائب مدير الجامعة أن استدعايئ “مناسب”. بل إنه ملّح إىل أنني قد ال أستمر يف 

تدريس املقرر فأنا ال أملكه وأنه سوف يُراجع. فراجعته استنادا إىل قيم الحرية األكادميية والتفكري النقدي الذي 

تعيده وتكرره الجامعة يف كل رؤية وأهداف ومطالب ومخرجات، لكننا مل نصل إىل نتيجة. 

وهذه املقابلة تشهد عىل الدرجة التي كانت تتدخل فيها إدارة الجامعة عىل أعىل املستويات يف املقررات الدراسية 

وشؤون األساتذة دون املرور حتى عىل رئيس القسم، مام يثري التساؤل عن االستقاللية والحرية األكادميية يف 

الجامعة. 

وتال ذلك تشكيل لجنة ملراجعة املقرر، مكونة يف غالبها من كلية الرشيعة وأستاذ واحد من قسم الشؤون الدولية، 

دون أن أبلغ بشكل رسمي أو غري رسمي عام يجري. ويف خريف عام 2015 وقبل بدء العام األكادميي بأسبوعني، 

تم إبالغي عرب رئيس القسم أين لن أدرس الفصول الثالثة ملادة املرأة يف اإلسالم املقررة يل آنذاك، وإمنا مادة أخرى 

اسمها القانون والنوع االجتامعي والتي مل يسبق يل تدريسها. فرفضت بشدة وأخذت املفاوضات وقتاً طويالً أضاع 

الوقت حتى تبدأ الدراسة وأنا مرصة عىل أين إن مل أدرس هذا املقرر فلن أدرس شيئاً آخر. ثم تم التنازل عىل أن 

أقبل بتدريس شعبة واحدة فقط، والذي كان خياراً غري منطقياً، وكانت آخر العروض أن أدرس الشعب الثالث لكن 

عىل رشط أن يكون ذلك تحت مراقبة تسجيل فيديو للمحارضات. فبعد تفكري مطول يف االنتهاكات التي تقوم بها 

جامعة قطر بهذا الترصف غري املعقول لعضوة هيئة تدريس واحدة من قسم كامل، مبا يعرضها لفقدان أي اعتامد 
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أكادميي معترب دون اكرتاث، فقط لتوقف مادة تخص املرأة يف اإلسالم. ثم وجدت أن األولوية لدي هي يف إيصال 

هذه املادة ومحتواها إىل أكرب عدد ممكن من الطلبة والطالبات كمهمة وجودية ومبدئية، ورأيت أن التسجيل 

املراقب سوف يبقى يل كمستند لهذا التجاوز وأيضاً ليك أضعه رمبا يف يوم ما عىل اليوتيوب كشاهد عىل هذه 

التجربة املريرة. 

ومل أدر بأن موافقتي سوف تكون مؤملة، ففي كل درس ألقيه وأنا أشبك امليكروفون للتأكد من أن كل يشء يسري 

عىل ما يرام كنت أشعر بغصة وإهانة وظلم واقع عيّل. لكني استمريت وكانت الكامريا مشغلة عىل شعبة واحدة 

وهي شعبة البنني فقط. وكنت حريصة باملقابل عىل تسجيل كل املحارضات أيضاً تسجيال ًصوتياً لالحتياط فيام 

إن كانت هناك حاجة للتثبت من أي يشء أو إن كان هناك أي اتهام بأي شكل. والغريب يف األمر أن ذلك الفصل 

تقاطع مع مرحلة مراجعة التجديد لعقدي مع الجامعة، التجديد الذي كنت متأكدة أنه لن يكون، وحرض أحد 

فصويل رئيس القسم وعدد من الزمالء والزميالت الذين سجلوا إعجابهم باملادة بعد انتهاء الفصل. النتيجة كانت 

أنه تم تجديد العقد ملدة ثالث سنوات إضافية وسط دهشتي من تأكيد رئيس القسم أن كل أوراقي فوق املتوقع 

وممتازة وليس هناك أي حجة لعدم التجديد. 

انتهى هذا األمر، لكنه كان الفصل األخري الذي أدرس فيه مادة املرأة يف اإلسالم. فعندما وصل خريف 2016 

وجدت أن املادة تم تسليمها بكامل شعبها إىل زميل ذكر ليس له شأن بدراسات املرأة، بل إنه ال يؤمن حتى بعمل 

املرأة، ليدرسها وفق املنهج الجديد الذي ظهرت مالمحه اآلن. كان املنهج عبارة عن مراجعة من تلك اللجنة التي 

أعطت رأيها يف مفردات املقرر الذي وضعتُه، وطعنوا فيها بشكل واسع، ثم وضعوا بديالً ينقضه متاماً، فيام ميكن 

أن يطلق عليه بعملية احتالل للمقرر مبباركة إدارة الجامعة وبشكل إماليئ إلعادة املرأة إىل موقعها يف البيت. بل 

إن بقية املواد الخاصة باملرأة كانت تتجه شيئاً فشيئاً إىل التاليش. وهذا ما جرى بعد أن مل يتم التجديد للزميلة 

الدكتورة إصالح/حسنية جاد، التي كانت تشاركني يف تدريس املادة باإلضافة إىل مواد النوع االجتامعي، كام أن 

املنصب الذي فرغ بذهابها مل يتم تعويضه مبسمى يتناسب مع التخصص املطلوب. ومل يعد باإلمكان االعرتاض 

عىل هذه القرارات التي أصبحت تأيت من مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون األكادميية متخطياً بها رئيس القسم 

والعميد حتى يصل إىل اتخاذ قرار يتصل مبادة من مواد أحد أقسام كلية اآلداب والعلوم. وبوصولنا إىل خريف 

2017 تم إيقاف أي مواد تدريسية يل خالل ذلك العام وتحوييل إىل مركز دراسات الخليج لتويل مهام إدارية مل 

تدخل حيّز التنفيذ. 
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تقاطع الجامعة والمجتمع/وسائل التواصل االجتماعي

يف نفس هذه الفرتة، فقد تقاطعت الجامعة واملجتمع من خالل قضية مثرية للجدل والتحليل كنت طرفاً فيها، 

وذلك حني بادرت رئيسة نادي املناظرات، وهي إحدى طالبايت السابقات، بأن عرضت عىل ترتيب مناظرة حول 

املرأة يف اإلسالم مع أحد أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرشيعة هو الدكتور نايف بن نهار، عميد الدراسات العليا 

يف الكلية. وبعد التفكري يف األمر وافقت عىل أن نضع املحاور ويتم التفاهم مع الدكتور، لكني ترددت طويالً وأنا 

أزن األمر الذي مل يكن يبدو أنه يف صالح جلسة حيادية، فحولنا مسمى املناظرة إىل جلسة نقاشية، ودخل النادي 

يف مناقشات مطولة مع الجامعة حتى يحصلوا عىل املوافقة ولذلك كان من الحرج أن أرفض بعد كل هذا. 

يف هذه األثناء وقع حدث آخر وهو نرش طالبتني من طالبات الجامعة إحداهن رئيسة نادي املناظرات، وهي من قسم 

الشؤون الدولية، واألخرى من كلية القانون، ملقال عن املرأة القطرية بعنوان: هل تعاين املرأة القطرية من مشاكل 

حقوقية؟412 تتحدث الطالبتان يف املقال عن الجوانب التي ما زالت متنع املرأة القطرية من الحصول عىل مساواتها 

املستحقة مبوجب الدستور، سواء يف الجانب القانوين أو السيايس أو االجتامعي، وهي قضايا معروفة وتُدرس يف الجامعة 

بشكل أو بآخر وبحوثها منشورة. ولكن لسبب ما ُشنت حملة يف موقع التواصل االجتامعي »تويرت” عىل الفتاتني تتهامنهام 

بالخروج عن الصف والتجني عىل املرأة القطرية وأشياء أخرى، فلجأن إيل يسألن ما إن كنت قد اطلعت عىل ما يجري 

يف “تويرت” ومل أكن. فام كان مني إال أن دخلت ذلك اليوم من نوفمرب عىل املوقع االجتامعي وشاهدت ما يجري وكتبت 

تغريدة أحييهام فيها وأعرب عن اعتزازي بهن وكتابتهن دراسة ملتزمة باملنهجية األكادميية املوثقة، وإذا بالهجوم يحتدم مرة 

ثانية ويأخذ له وجهة مختلفة وهي اتهامي بأين وراء هذا املقال ووراء دفع الطالبات لكتابته إن مل أكن أنا من كتبته. وانربى 

كل من له اسم ومن ليس له اسم إىل املشاركة يف وسم تحول من مهاجمة الفتيات القطريات إىل املطالبة بطردي من 

جامعة قطر، يف وسم شديد اإلسفاف شارك فيه قطاع من الشارع بعلم وبدون علم بشكل مؤسف جداً. وتداخل األمر مع 

موضوع املناظرة التي كان الرتتيب لها قد سبق قضية “تويرت” بشهر تقريباً، وما إن أرسلُت إعالناً لطاليب وطالبايت فإذا بخرب 

يصلني منهم بأن رئيس الجامعة قد أعلن عىل »تويرت”413 عن تأجيل عقد املناظرة/الجلسة النقاشية إىل أجل غري مسمى. 

وقد كان هذا حدثاً مستغرباً أثار الكثري من عالمات االستفهام حول مهنية الترصف والقرار الذي أىت من أعىل منصب يف 

الجامعة ملناظرة طالبية وعىل منصة تواصل اجتامعي عامة، ومل يكن هناك مقابلها أي إعالن عىل موقع الجامعة أو عىل 

برودكاست الجامعة أو بريدها اإللكرتوين، ومل يتم التواصل مع أي من األطراف رسمياً.

412  »هل تعاني المرأة القطرية من مشاكل حقوقية؟« موقع نون العربية، 23 اكتوبر 2016، 
.> /http://thearabnoon.com/2016/10/23/qatari-womens-rights <

413  »توضيح بخصوص مناظرة »المرأة في اإلسالم«،« حساب د. حسن الدرهم في تويتر، ، 2 نوفمبر 2016، 
.> https://twitter.com/QU_President/status/793728563379892224 <
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واقرتن بقضية املناظرة والهجوم عىل املرأة يف اإلسالم قضية سعودية داخلية تكشف حالة الفوىض التويرتية وتناقل 

املعلومات واألحكام املسبقة. فعند مقابلة يل مع رئيس الجامعة، وجدته يسألني عن »اإلسورة« فلم أفهم ماذا 

يعني بذلك نظراً ألين مل أكن أتابع النقاشات يف تويرت ذلك األسبوع ومل أعرف ما القصص الجديدة التي لُفقت عيل. 

ففهمت أن هناك حملة أخرى ضدي تتهمني بأين أوزع عىل الطالبات أساور تحرّض البنات عىل أولياء أمورهن. 

ليتضح أن تويرت يتناقل تغريدة إلحدى الزميالت ومحارضة يف كلية الرتبية، التي تشكرين عىل إهدائها إسورة متثل 

حملة تشارك فيها آالف النساء يف السعودية تطالب بأن تُرفع الوالية عن املرأة العاقلة الراشدة وأن تُعطى كامل 

أهليتها التي منحها لها اإلسالم، وهي حملة لها سياقها الخاص ضمن قوانني تعاين منها النساء يف السعودية ال يف 

قطر، وأن هذه أسورة رمزية وشأن سعودي داخيل وقد استجاب امللك سلامن لها بقرار أعلن عنه يف الخامس 

من مايو عام 2017 وما زالت النساء تطالنب بإمتام االستجابة للمطالب. فبهت رئيس الجامعة عندما سمع 

تفاصيل القصة وأن املغردة ليست طالبة وإمنا أستاذة يف الجامعة، لكنه مل يفعل شيئاً ومل يوجه بأي إجراء لتوضيح 

املالبسات عىل الرغم من أن كلتينا عضوات يف هيئة تدريس الجامعة التي يديرها والهجوم القائم علينا آنذاك هو 

هجوم يتناول جامعة قطر بالتحديد.

بعد أن أدركُت أن الجامعة تريد رشاء الوقت فقط، قبلت عدداً من املقابالت الصحفية مثل صحيفة دوحة نيوز 

Doha News اإللكرتونية وصحيفة مكة والعرب نيوز والناشونال والفنار نيوز الذي نرش مقابلة مطولة باللغتني414. 

أما املقابلة التي أجرتها معي الراية فلم تُنرش حتى كتابة هذه السطور. واملؤسف أن دوحة نيوز تم حجبها بعد 

نرشها ملقالة يل باإلضافة لتحقيقات أخرى قاموا بها، يف انتهاك واضح ورصيح لحرية الصحافة. 

وكنت حريصة عىل عدم استفزاز الجامعة من جانب وعدم ترضر أحد لوقوفه معي، من جانب آخر، فلم أقبل 

مناظرات دعيُت لها يف جامعة جورجتاون آنذاك وغريها من الكليات. وأوقفت جمع بعض الطالبات توقيعات 

لدعمي وأجلت الحديث مع عدد من الجهات الحقوقية األكادميية التي عربت عن رغبتها يف مراسلة جامعة قطر 

واملطالبة باحرتام الحرية األكادميية وإنصايف، طالبة منهم التمهل حتى أعرف موقف الجامعة بالتحديد. وحاولت 

جهة محلية أخرى أن تكتب خطاباً موجهاً لرئيس الجامعة أو لرئيس مجلس إدارة أمنائها موقعاً من لجنة خاصة 

كانت تشكلت يف جامعة حمد لوضع برنامجي ماجستري يخصان املرأة والدراسات اإلنسانية الرقمية، وقد كنت 

.> https://goo.gl/UVAYL5 < ،2017 414  أورسوال ليندسي، »المرأة واإلسالم: مادة تدريسية تثير المشكالت،« الفنار لإلعالم، 10 مارس
.> https://www.al-fanarmedia.org/2017/03/women-islam-topic-troubles < النسخة اإلنجليزية

وأحدث ما نشر حول الموضوع:
 Huda Alsahi, The Challenges of Teaching Women’s and Gender Studies in the Gulf Region )UK: Oxford Gulf &
Arabian Peninsula Studies Forum, Spring 2018(, 2-4, > https://www.oxgaps.org/files/analysis_-_alsahi.pdf <
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ضمن لجنة تشكيل الربنامجني. فتبنت رئيسة اللجنة وعميدة كلية الدراسات االجتامعية واإلنسانية، الدكتورة أمل 

املاليك، مشكورًة أمر الوقوف يف صفي والتعبري عن رفض اللجنة ملا أتعرض له من هجوم غري مربر من بالبعض 

يف املجتمع يف ظل صمت جامعة قطر وتضييقها عيّل وانتهاكها للحرية األكادميية. ومتت صياغة الخطاب وسط 

استجابة من األعضاء الذين ميثلون كل املؤسسات األكادميية القطرية باإلضافة إىل بعض الجامعات األوروبية 

واألمريكية، لكن هذا الخطاب مل يَر النور، نظراً لتخوف األعضاء من التوقيع. وقد كانوا يفضلون أن تكون عريضة 

مفتوحة عىل اإلنرتنت إلتاحة جمع التواقيع من الخارج أيضاً، لكن هذا الطريق كان محفوفاً باملخاطر كذلك، نظراً 

ألنه ميكن أن يستعدي الجامعة عيّل وهي التي مل توجه يل أي أمر رسمي سواء فيام يخص عميل أو تدرييس. 

وجامعة قطر كانت تراود نفسها باتجاه منعي من التدريس أو تدريس البنني دون البنات، حتى فُصل األمر بعد 

االجتامع مع العميد وقررت الجامعة أن أدرّس الجنسني كام املعتاد، وكان ذلك يف ربيع 2017. وقد أكملت العام 

بتدريس مادة دراسات الخليج للبنني والبنات. 

جامعة حمد بن خليفة

وعىل مستوى إشكالية الحرية األكادميية والتداخل يف استقاللية الجامعات يف قطر، ننتقل من جامعة قطر إىل 

مؤسسة قطر وجامعاتها، ويل مع جامعة حمد بن خليفة املوقف التايل الذي يحمل دالالت كثرية. فقد كان من 

املقرر مع دخول شهر مارس أن تُعقد جلسة تدشني لربنامج املرأة، أتحدث فيها مع خمس من الزميالت عضوات 

اللجنة حول املوضوع، فإذا بجهات عليا يف جامعة حمد بن خليفة تطلب مني االعتذار عن املشاركة عىل الرغم من 

أنه تم اإلعالن عنها. فتفاقمت األمور باعتذار الدكتورة أمرية سنبل، املتحدثة الرئيسية، ورفضها لعقد هذا اللقاء، 

الذي يقوم عىل استبعاد إحدى عضوات هذا اللقاء األكادميي البحت والذي ال يُقبل فيه بالتدخل اإلداري وتقويض 

النزاهة العلمية والحرية األكادميية ألي من أعضائه. فكان يف طلب االعتذار هذا وما يرتتب عليه من تدخل يف 

الشأن األكادميي البحت صدمة عىل كافة املستويات، أظهرت للعيان أن مؤسسة قطر مل تكن أكرث استقالليًة عن 

الضغط االجتامعي من جامعة قطر، وأن التقاليد األكادميية التي تعرفها جامعات العامل واملبنية عىل االستقاللية 

العلمية واحرتام الحرية األكادميية وحرية التعبري تفتقد إليها أيضاً مؤسسات قطر األكادميية األخرى سواء كانت 

الجامعة حكومية أو خاصة، خاصًة فيام يتعلق بقضايا املرأة.

وكان لهذه القضية فصل آخر يف شهر مارس أيضاً من عام 2017 عندما وافقُت عىل دعوة ناديني طالبيني من 
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نوادي جامعة جورجتاون، وهام نادي الهالل الطاليب وجمعية تنمية املجتمع، الستضافتي من أجل إلقاء محارضة 

حول »الوالية عىل املرأة يف الخليج«. فوجدت أنه من املناسب اآلن أن أقبل هذه الدعوة وقد انتظرُت رد فعل 

جامعة قطر طويالً دون جدوى. وقد قرََصُت املحارضة عىل الحديث عن »الوالية عىل املرأة يف اململكة العربية 

السعودية«، باعتبارها السياق الذي ميكنني الحديث من خالله بحرية، باعتباره ميس حق من حقوقي وكوين تناولته 

وما زلت أتناوله باستمرار يف الصحافة السعودية. أرفقت محارضيت بعرض للرشائح اإللكرتونية عىل »الباوربوينت« 

أوضحت فيه الفصل بني أمر الوالية يف القرآن واإلسالم وبني الوالية يف الفقه ويف األنظمة السعودية التي تتطلب 

التغيري. وكيف أن ما يجري عىل األرض اليوم ال صلة له باإلسالم، بل هو تشويه لديننا وظلم للمرأة املسلمة. وبعد 

ذلك تلقيت األسئلة بكل رحابة صدر عىل الرغم من تهجم مجموعة من الحارضات الاليت حرضن قبل بدء املحارضة 

بفرتة طويلة وقمن بالتشويش، إال أين تحملت سوء مداخالتهن، وانتهت فرتة األسئلة واألجوبة بتصفيق طويل من 

قبل الجمهور الذي كان اشتمل عىل طالب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة جورجتاون وجامعة قطر. وتم تصوير 

املحارضة بالكامل ورفعها عىل اليوتيوب. 

كانت ردة الفعل إيجابية يف اليوم األول، لكن ما لبث تويرت بعد ذلك أن انقلب مرة أخرى، حيث قام البعض بنرش 

صور من املحارضة وإرفاقها بعبارات خارجة عن السياق مام مل أقل. وتم تداول الصور بشكل منظم ومشّوه لألفكار 

عىل وسائل التواصل االجتامعي. مل يكن هذا األمر مهامً قدر ما كنت بانتظار أن تنرش جورجتاون املحارضة عىل 

الشبكة العنكبوتية، لكنها تأخرت ملدة شهر كامل، اضطررت بعدها إىل نرش املحارضة عىل قنايت الشخصية عىل 

اليوتيوب بعد أن أرسلتها يل الطالبات مشكورات415. ومل تنرش الجامعة املحارضة حتى اليوم، مام يثري الكثري من 

الشكوك. 

الغريب يف األمر كان ردة فعل جامعة قطر، التي قامت فور احتدام الجولة الثانية من الهجوم التويرتي بتنسيق 

اجتامع يجمعني بعميد الكلية ووكيل الجامعة الجديد للشؤون األكادميية. وكان الغرض من اللقاء إبالغي وجهاً 

لوجه عن رغبة الجامعة يف إنهاء عالقتها يب، دون مربر أو تفسري يذكر سوى أن هذا هو موقف الجامعة وأن 

للمسؤولني حق الترصف بناء عليه وفق مصلحة الجامعة. وتال ذلك اجتامع مع قسم املوارد البرشية ليقرتحوا 

االستقالة عيّل. وتخلل هذه الفرتة الكثري من التداعيات سواء داخل الجامعة أو خارجها، ومنها ما وصل إىل أبنايئ 

يف مدرستهم، لكن الجامعة مل توثق أي يشء كتابياً. فرفضُت االستقالة وطلبت تعويضاً كبرياً )بعد استشارة أكرث من 

محام( عن الرضر املهني األكادميي ورضر السمعة والرضر النفيس الذي أصابني وأصاب أرسيت جراء نأي الجامعة 

415  فيديو، »محاضرة د. هتون أجواد الفاسي، نظام #الوالية على المرأة في الخليج في جامعة جورجتاون الدوحة،« موقع يوتيوب، 1 مارس 2017، 
.> https://www.youtube.com/watch?v=op5ywXggfhY&t=8s <
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بنفسها عن حاميتي وعدم التزامها مبيثاق النزاهة الجامعي الذي أصدرته يف ديسمرب من عام 2016، فضالً عن 

اللغط والهجوم الذي تعرضت له. لكن الجامعة مل تستجب ملطالبايت، كام مل يتم اتخاذ أي قرار بشأين سوى عدم 

نزول مقررات للتدريس يف خريف 2017.

أزمة جديدة

انعقد اجتامعي مع رئيس الجامعة يف يونيو 2017 )بعد انتهاء الفصل الدرايس( بالتزامن مع بداية أزمة أخرى، 

وهي أزمة العالقات القطرية الخليجية، خاصة مع السعودية، والتي عىل إثرها تم قطع العالقات وسحب السفراء 

وإغالق الحدود وطلب عودة الرعايا. 

لكن االجتامع مع رئيس الجامعة أخذ بعداً آخر، فقد اعتذر عام جرى معي وعن طلب إنهاء العالقة، وأضاف أنه 

كان مجرد سوء فهم من قبل وكيل الجامعة الذي كان قد استبدل يف تلك األثناء بوكيل أكادميي جديد. وقال بأن 

املقصود كان اإليقاف املؤقت عن التدريس لتجنب أي مواجهات جديدة مع الطلبة، عىل أن يتم تحوييل إىل قسم 

بحوث آخر، إما دراسات الخليج أو الدراسات االجتامعية واإلنسانية. وبناء عليه مل أدقق كثرياً يف أمر التدريس 

أو االنتقال، نظراً ألين وجدت أن االعتذار يف حد ذاته يحل جزءاً كبرياً من األزمة التي كانت قامئة ويعني تراجع 

الجامعة عن قراراتها غري املهنية. وإن كان النقل املزمع يشكل هو اآلخر إشكالية أخرى، إال أين مل أكن يف صدد 

مناقشته يف ذلك الحني، سيام وأن الوضع السعودي القطري كان يلقي بظالله عىل املوقف. وقد أكدُت لرئيس 

الجامعة أين ال أعتقد أن األزمة ستطول.

خالل الصيف وصلنا تعميم من إدارة الجوازات السعودية بالسامح للمواطنني السعوديني العاملني بدولة قطر 

ولديهم إقامة هناك أو بطاقة عمل باملرور عرب منافذ اململكة، ومثلهم طلبة الجامعة القطريني والسعوديني، فلهم 

حرية التنقل عرب الحدود. لكن فرتة الخريف مضت من غري تدريس واستمرت األزمة القطرية السعودية. وعىل 

مستوى جامعة قطر، فقد كان الوضع غري مريح حيث تخلله موقف تهجمي عىل شخيص يف قلب الحرم الجامعي 

ويف مرسح مكتبة الجامعة وأمام مأل من الطالبات وضيوف الجامعة من الروائيني العرب، قامت به دكتورة من 

قسم اللغة العربية عىل امليكروفون ومل تتخذ الجامعة أي إجراء مبحاسبتها أو إيقافها عىل الرغم من إبالغي لرئيس 

الجامعة باألمر عىل الفور. 
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انتهى األمر يف نوفمرب بقرار نقيل إىل مركز دراسات الخليج، األمر الذي مل يتم نظراً ألنه ألحق باجتامع وكيل 

الجامعة للشؤون املالية واإلدارية ليطلب مني مرة أخرى إنهاء العقد بالرتايض. ودخلنا يف مفاوضات طويلة تحاول 

الجامعة من خاللها الخروج من العقد بأقل الخسائر وبالضغط عيل عرب الوعود بتحويل املوضوع إىل الشؤون 

القانونية أو املحاكم القطرية إن مل أستجب. وعىل الرغم من استعراض أمر انتهاكات الحرية األكادميية التي قامت 

بها الجامعة عىل مدى العامني املاضيني إلحدى عضوات هيئة التدريس املنسوبات إىل جامعة قطر، وعىل الرغم من 

التذكري مبيثاق النزاهة الجامعي املنتهك ولفت االنتباه إىل ما قامت به إحدى عضوات هيئة تدريس الجامعة يف الحرم 

الجامعي من تهجم عىل شخيص دون أي محاسبة أو إجراء عقايب أو وقايئ من قبل الجامعة. كام مل يشفع يل سجيل 

املرشف يف الجامعة، الذي سمح يل بتدريس املئات من الطلبة والطالبات املتميزين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وال 

التقييم العايل ألدايئ من قبل رؤساء قسمي، فلم يؤدي أي من ذلك إىل أن تنهي الجامعة تعاملها معي مبهنية حقيقية.

وقد أدت األزمة السياسية القطرية-الخليجية إىل أن تنجو الجامعة من املحاسبة املبارشة، كام أضعفت األزمة 

الفرص يف الحصول عىل محاكمة عادلة يف حال ارتأيت مقاضاة الجامعة، فقررُت أن أغلق امللف وأقبل مبا عرِض 

عيل، عىل أن أرفع قضية بعد ذلك وفق ما تسمح به الظروف، لكن القضية مل تنته وعادت الجامعة إىل املفاوضة 

لتخرج بأقل الخسائر وما زال األمر معلقاً حتى كتابة هذه السطور.

تحليل التجربة

إن القصة التي فصلت روايتها أعاله إمنا كانت بغرض تقديم شهادة حول التعليم العايل يف إحدى دول الخليج، 

وكيف تتقاطع املؤسسات الرسمية الحكومية مع املؤسسات األكادميية العلمية يف تداخل للسلطات، سواء يف 

مؤسسات الدولة الواقعة خارج املؤسسة األكادميية التي تتدخل يف سياسات الجامعة ومتيل عليها من األوامر اليشء 

الكثري، أو يف تداخل مستويات الجامعة اإلدارية ببعضها البعض، فرتى رئاسة الجامعة لنفسها الحق يف اتصالها 

وتدخلها يف شؤون األقسام أو أعضاء هيئة التدريس مبارشة، دون املرور بالرتاتبية اإلدارية، إي بالعامدة أو برئيس 

القسم. فينتفي بذلك وجود استقاللية علمية أو أكادميية شاملة لدى األقسام أو العامدات أو األساتذة، ويرّد سلباً 

عىل أي تطلعات إىل االعتامد األكادميي من مؤسسات االعتامد املرموقة، فالجامعة متارس انتهاكاً للحرية األكادميية 

بشكل مؤسيس ممنهج. وحق األستاذ/ة الجامعي/ة يضيع بسهولة ملجرد شكوى ذات صبغة دينية تم ربطها 

بالعادات والتقاليد. يؤكد ذلك سعد الصويان، أستاذ األنرثوبولوجيا السعودي يف جامعة امللك سعود، حني يقول 
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أن »التعليم الجامعي تعرتيه مشاكل تتجاوز املقررات والنرش إىل مضايقات أخرى منها أنه ميكن لطالب »تقديم 

شكوى ضدك بناء عىل دوافع دينية« تليها رسائل وإنذارات وإشعارات416. ومل يسلم من هذا النوع من االتهامات 

عدد من أساتذة الجامعات يف السعودية، أورد عىل سبيل املثال الكاتبة واألكادميية يف جامعة امللك سعود، الدكتورة 

فوزية أبو خالد التي منعت من التدريس ملدة عرش سنوات منذ نهاية الثامنينات417، والكاتب األكادميي محمد 

عيل املحمود الذي أوقفته جامعة القصيم عن التدريس عام 2007 وأحالته إىل عمل إداري نظراً آلرائه التي 

تطالب بعقلنة الخطاب الديني، ويتناول يف هذا الخصوص وضع املرأة كذلك418. وغريه ممن أشار إليهم باقر النجار 

يف دراسته حول الدميقراطية العصية يف الخليج، ومن ذلك تعرض العديد من التيارات الفكرية األدبية الحديثة 

ملضايقات املؤسسة الدينية السلفية التي تعمد أحياناً إىل الضغط عىل مؤسسة الدولة لترسيح املحسوبني عىل 

تلك التيارات من أعاملهم يف الجامعات السعودية419. ويف البحرين أوقفت الدكتورة منرية فخرو من التدريس عام 

1994 عقب التوقيع عىل وثيقة الدستور ورفض سحبها420، وقامت اإلمارات بيشء شبيه ألحد أعضاء هيئة تدريس 

جامعة الشارقة الحكومية421، وجامعة نيويورك أبوظبي األمريكية، لالختالف السيايس معهم422. ومصادرة الحرية 

األكادميية تأخذ أشكاالً مختلفة وأسباباً شتى تشرتك يف كونها تنبع من خوف جهات سلطوية ما من تبعات الناتج 

األكادميي واملعريف عىل سلطتها أو مكانتها، أو توجس سيايس أو ديني طائفي وغري ذلك.

ويبدو أن الهشاشة هي مشكلة الكثري من الجامعات الخليجية ومنها جامعة قطر، وذلك عندما يتعلق األمر 

باستقالليتها أو اتخاذها للقرارات الريادية التي تنم عن مبادرة وتغيري اجتامعي حقيقي. كام متثل هذه الحالة 

بشكل أوسع صورة من صور رصاع الدولة غري مكتملة الحداثة423 عىل ثالثة أوجه: أولها رصاعها مع املجتمع 

416  نعيمان عثمان، القبليَة عجز األكاديمي ومراوغة المثقف )بيروت: دار جداول للنشر والتوزيع، ط2، 2012(، ص 82.
417  Arebi, Women and Words in Saudi Arabia )New York: Colombia University Press, 1994(, 263-64.
 And Hatoon al-Fassi, ”Saudi Women and Islamic Discourse, Selected Examples of Saudi Feminisms,” Hawwa
Journal, )2016( 14:10.

418  فراج اسماعيل، »الكاتب السعودي المحمود يؤكد عزله من التدريس »حماية للطالب” متهما »التيار السلفي« بترصده وتكفيره،« العربية نت، 4 
.> https://www.alarabiya.net/articles/2007/11/04/41229.html < ،2007 نوفمبر

و أحمد العياد، »األكاديمي السعودي في حوار مثير مع إيالف )1/2( محمد المحمود: مجتمعنا ينفر من التطرف لكنه يتسامح مع المتطرفين،« إيالف، 5 
.> http://elaphjournal.com/Web/News/2016/7/1096868.html < ،2016 يوليو

419  باقر سلمان النجار، الديمقراطية العصية في الخليج العربي )بيروت: دار الساقي، 2008(، ص 119.
 Women Academics In « ،2017 420  شهادة د. منيرة فخرو في ورشة في جامعة الكويت حول المرأة األكاديمية في دول الخليج العربية، 3-2 مايو

the Arab Gulf States،« بدعم من كارينغي كوربوريشن والجمعية األمريكية للعلوم السياسية.
421  أحمد قنديل، »أجهزة األمن اإلماراتية تعتقل المدون أحمد منصور،« إيالف، 12 ابريل 2011،

.> http://elaph.com/Web/news/2011/4/645569.html < 
و »اإلمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: محاكمة سجين رأي: أحمد منصور،« منظمة العفو الدولية، 13 ابريل 2018، 

.> https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2582142018ARABIC.pdf <
.> https://goo.gl/KHHPwM < ،2013 422  سارة لينش، »الحرية األكاديمية في اإلمارات تتضاءل،« الفنار لإلعالم، 3 مارس

423  وأعني بذلك استخدام دول حديثة عهد بالدولة الحديثة ألدوات ومؤسسات الحداثة دون أن تكون مشاركة في تأسيسها وتكوينها ولكنها تستفيد منها في 
ممارسة األدوار التقليدية في السيطرة على المجتمع وتشكيله كما تريد بصبغة حديثة تحمل كثيراً من الوهم.



237

3

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2018 © 

العميق، واملجتمع العميق قد يحمل معنى إيجابياً للتعبري عن وعي ونضج املجتمع، لكنه أيضاً قد يحمل معنى 

عمق طبقاته وتعقيد تقاليده التي ميكنها أن متتص أي محاولة للتغيري االجتامعي أو التطور، »فيمكن للمجتمع يف 

لحظات ارتداده أن يستعيد من تلك الطبقات أشكال الوعي الزائفة واملعيقة للتقدم كونها منتسبة لفرتات زمنية 

ولت وفقدت مرشوعيتها التاريخية«424. وهو رصاع يتطلب مقومات قيادية وفكرية ميكنها أن تصمد أمامه. فنجد 

أن القوى املحافظة االجتامعية والدينية تبدو وكأنها األقوى يف مقاومة التغيري السيام إن كانت مدعومة سياسياً، من 

خالل منابرها التي توافق الدولة عىل توظيفها عندما تجد يف ذلك مصلحة لها، ومن خالل موروثها الذي ميّكنها من 

أن تعيد تلوينه وإنتاجه بال كلل أو ملل طاملا كانت القوة السياسية ترى رضورة بقائه. إن موروث القوى املحافظة 

مرتبط برغبة الدولة يف بقائه ولكن األخرية تقرر أيضاً متى ينتهي دوره، أي أنه ليس حتمي البقاء وال قادر عىل 

البقاء بذاته وإمنا بدعم الدولة له.425

والوجه الثاين هو رصاع هذه الدولة )غري مكتملة الحداثة( مع الجانب اآلخر من املجتمع العميق، وهو ذلك 

الذي يريد أن يكون له رأي ودور يف إدارة الدولة وسياستها لكنه يجد نفسه محارصاً سياسياً ورمبا قانونياً بكل 

آليات الدولة. ومن خالل تاريخ التجربة يف السعودية فإن الدولة يف غري مكان يف الخليج، متارس بعض األدوار التي 

أصبحت معروفة مثل محاولة إقناع النساء بأن املجتمع هو الذي يحول دون حصولهن عىل هذا الحق أو ذاك، 

بينام يتضح بعد اختبار كل املحاوالت واالحتامالت أن املجتمع ليس لديه أي مانع بل إنه أكرث تقدمية من الدولة 

ولكن األخرية هي من تقف ومتنع وتقرر ثم تسمح أو ترفض. وقد اكتشفت النساء مبكراً هذه اآلليات وتصدين 

لها، لكن من بيده القرار السيايس كان األقوى يف فرض الرواية األخرية. وهذا يعني أن الدولة هي من ميلك كافة 

املفاصل، االجتامعية والدينية والسياسية. وثالثها رصاع هذه الدولة مع مفاهيم الدولة الحديثة التي متثل لها 

تهديداً كالحرية والدميقراطية واالستقاللية. ومتثل الجامعات النموذج الرصيح لهذا التهديد، وألجل ذلك عمدت 

الدول عىل ربط أهداف الجامعات بأهداف السلطة واملحافظة عىل مصالحها، وفقاً لتحليل عبدالهادي العجمي، 

الذي يرى أن الدولة عندما تقوم بهذا الربط فإنها تسمح بتمرير ما قد يكون له طابع الحرية األكادميية إمنا يجري 

السيطرة عليه مبجرد أن يعلو صوته، فتعمد الدولة عند ذاك إىل أحد خيارين، املنع والتضييق وترشيع القوانني 

الرقابية والضوابط اإلدارية لرشعنة الرقابة وتقنني كل ما يتعارض مع أهداف السلطة وتوجهاتها، أو: االحتواء426. 

ويستطرد العجمي يف رسم صورة من يخرج عن هاذين الخيارين وكيف تصبح محاولة التعبري الحر هي محاولة 

424  د. حسن مدن، »المجتمع العميق،« صحيفة الخليج، 13 يناير 2015، 
.> http://www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/f7e27907-515d-4327-914e-6bb6a705f7a7#sthash.9nvjDK49.dpuf <

425  عبدالهادي ناصر العجمي، قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
426  عبدالهادي ناصر العجمي، قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص 96.
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لرضب نسيج اللحمة الوطنية وغريها من التهم املقولبة التي تهدد األكادميي يف احتامالت ترقيته ورزقه ومستقبله 

وتحيله عىل جهات أمنية يصعب التجاذب معها427. 

 وإذا أردنا أن ننتقل إىل مستوى آخر من التحليل والبحث يتجاوز العالقة بالشأن النسوي، فإننا سنجد أن رؤية 

قطر 2030 وغريها من الخطط االسرتاتيجية لتمكني املرأة، والتي شهدت وصول النساء إىل مراكز قيادية نوعية، 

كرئاسة الجامعة الوطنية الحكومية الوحيدة ملدة 12 سنة ممثلة يف الدكتورة شيخة املسند، وتويل عامدة كلية 

اآلداب والعلوم لعدد من الواليات من قبل قيادات نسائية ما بني سهام قرضاوي وإميان مصطفوي ومثلها كلية 

الرتبية مع حصة صادق. ولكن الالفت كان يف كلية الرشيعة التي تولت عامدتها امرأة ملدة تسع سنوات ممثلة 

يف الدكتورة عائشة املناعي )عضوة مجلس الشورى القطري اآلن(، كرست خاللها قطر كثرياً من املحرمات وفتحت 

الباب عىل مرصاعيه لقيادة املرأة والدراسة والتخصص دون أي حواجز أو موانع. وتم التخفيف عىل مسألة الفصل 

الكامل بني الجنسني يف الجامعة بفتح األبواب الفاصلة بني قسمي الجامعة وترك املسألة للثقة يف الطلبة ابتداء 

من العام الدرايس 2006-2007، وتقاطعت هذه الفرتة مع بروز الشيخة موزا املسند كمؤيدة ومنارصة لتعليم 

مختلف وحضور نسايئ مختلف والبدء يف مبادرة »صلتك« وغريها من املبادرات التعليمية التي تستهدف الشباب. 

وشهدت تلك الفرتة أيضاً نجاح تأسيس قسم الشؤون الدولية برئاسة الدكتورة أمرية سنبل بشكله املختلف ذي 

الرؤية التمكينية معرفياً ومهنياً، ومبا احتواه يف خطته الدراسية من مواد جديدة يف موضوعها وتركيزها، مثل مواد 

النوع االجتامعي التي كان مقرر »املرأة يف اإلسالم« من بينها. 

ويرى باقر النجار “أن الباحث يف منطقة الخليج العريب ال يستطيع أن ينكر حقيقة أن موقف األنظمة السياسية 

فيام يتعلق باملرأة ومشاركتها يف إدارة الدولة قد أصابه قدر كبري من التحول خالل العقد ونيف املاضيني، وأنها 

باتت متقدمة من هذه الناحية عىل الكثري من القوى االجتامعية والسياسية الداخلية كام يف الحالتني الكويتية 

والقطرية، إال أنها يف موقفها من املرأة تبقى متأثرة بالسياق الثقايف السائد كام بالقوى والجامعات ذات القوة 

والنفوذ يف املجتمع”428. ويالحظ هنا أن املجتمع القطري عىل الرغم من محافظة جزء كبري منه، فإنه قد بدأ مبكراً 

يف عملية إرشاك املرأة يف عملية إدارة الدولة بقرار من النظام السيايس، وهو ما وصف بـ “النسوية الحكومية”.

لكن دعم النسوية الحكومية ليس كافياً إلحداث النقلة التغيريية للمجتمع، فرنى يف هذه القضية كيف تتداخل 

يف موضوع املرأة قضية األبوية التي متارسها املؤسسات األكادميية، بعد أن يتغري من يف السلطة أيضاً. ففي حني 

استطاع النظام األبوي أن يتقبل الحضور النسايئ لفرتة معينة، عندما كان مدعوما ًمن نسوية الدولة الحكومية، 

427  عبدالهادي ناصر العجمي، قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص 88-96.
428  باقر سلمان النجار، الديمقراطية العصية في الخليج العربي )بيروت: دار الساقي، 2008(، ص 187-88.
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نجد أنه تهاوى مبجرد انتهاء والية من يف السلطة أو مجرد أن تغريت أولوياته بحيث مل يعد دعم املرأة عىل رأس 

القامئة، وبذلك ترتد املكونات املحافظة إىل الواجهة يف رسم العالقات وتحديد مواقع القوى، أو تعود الدولة 

بدورها ملامرسة أدوارها التقليدية يف استخدام املجتمع ومكوناته للسيطرة عليه موهمة أفراده بأن ذلك املجتمع 

هو الرافض للتغري ولتمكني املرأة. فعىل سبيل املثال نرى يف حال جامعة قطر كيف زحفت األبوية عىل جامعة 

وطنية متثل النساء فيها نسبة تفوق 77% من الطالبات، يف حني أن نسبة عضوات هيئة التدريس ما زالت دون 

الحد املناسب مقارنة بنسبة الطالبات429. ثم تم تغيري رئيسة الجامعة )بعد حوايل 12 عاماً من الخدمة( إىل 

رئيس يف صيف 2015 وذلك بعد تغيريات جذرية يف أعىل هرم الدولة. وبعدها بعام تم استبدال كل من عميديت 

اآلداب والرتبية برجال، فتم بذلك تغييب النساء عن كل العامدات وقيادات الجامعة. وآخر املظاهر االرتدادية كان 

إغالق الباب الذي يفصل البنات عن البنني بسلسلة حديدية وبوضع حارسة يف غرفة رديفة له بلوحة تحذر من 

الدخول لغري املرصح لهم ولهن، فضالً عن سد العديد من املمرات والبوابات الصغرية التي كانت تفتح بني الجهتني 

تدريجياً ابتداء من خريف 2015. كام بدأت التعميامت تنترش حول الزي الالئق وغري الالئق، والتدخل يف املواد 

وكيفية تدريسها ويف استكثار عدد املقررات الخاصة باملرأة واالعرتاض عليها، ثم االنتقال إىل مادة املرأة يف اإلسالم 

واستهدافها بشكل خاص بتشكيل لجنة من كلية الرشيعة ملراجعة املفردات والتوصيف وتقرتح مفردات جديدة 

ليقوم بعد ذلك أستاذ رجل بتدريسها. 

ويرجح أن قيادة هذه املؤسسات األكادميية تعتمد يف اتخاذ بعض قراراتها عىل بعض املؤسسات التقليدية غري 

الرسمية مثل املجالس أو الدواوين التي ميكن أن تدخل يف زمرة التضامنيات التقليدية، وهي التي يجتمع فيها 

بعض املسؤولني من خلفيات ثقافية واجتامعية وقبلية مختلفة وميارسون تبادل املعلومة واتخاذ القرار بعيداً 

عن القنوات الرسمية ومحارض الجامعات واملنهجية العلمية املتوقعة من تقاليد املؤسسات األكادميية. وموضوع 

الركون إىل مؤسسة املجلس تدور بشكل كبري يف الخلفيات االجتامعية وتحاول تحديث دورها بشكل ما، وقد 

أُنِجزَت بشأنها بعض الدراسات األولية430، لكن من الصعوبة مبكان ضبط ما يجري يف هذه املجالس أو تقديره، 

فهي من جهة مكان مغلق عىل فئة معينة ورمبا طبقة معينة تقع غالباً يف البيوت أو مالحقها، ومن جهة أخرى 

يصعب وصف أنشطتها بالشفافة، مع مراعاة أن األمر نسبي بني مجلس وآخر. لكن بصورة عامة فإن هذه املجالس 

شكلت كام يبدو وحدات لتجميع أفكار ورؤى معينة منها ما يعترب مولداً للرأي العام ومنها ما يولد أحكاماً 

429  النسبة في 2014 كانت كالتالي 27.7 % والمواطنات من تلك النسبة 9.8 ٪ فقط. المصدر 
 .> http://www.qu.edu.qa/education/accreditation/2014/standard4/online_exhibit/fact_book_2013-2014.pdf <

430  روضة خليفه الدوسري، ثقافة المشاركة المدنية لدى الشباب القطري :حالة المجالس )قطر: رسالة ماجستير لكلية الدراسات اإلسالمية في جامعة 
حمد بن خليفه، 2012(. و مها مسعود العامري، المجلس كآلية إليصال الصوت في قطر )قطر: جامعة قطر-قسم الشؤون الدولية، 2017(.
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مسبقة تجاه أوضاع املجتمع ومؤسساته املختلفة والتي تتصل يف تغذيتها باملعلومة والرأي بشكل كبري بقنوات 

التواصل االجتامعي وعىل رأسها »تويرت« فضالً عن »الواتساب« للتنظيم املغلق، القنوات التي باتت تعترب مؤخراً 

مصدراً رئيسياً للمعلومة وتكوين الرأي يف املجتمعات الخليجية بشكل عام وقطر بشكل خاص. ويرى باقر النجار 

أن “الكثري من التوجهات املحلية، فيام يتعلق بالتعليم أو غريه، ونتيجة لطبيعة املجتمع ومرحلته االنتقالية، من 

املرحلة التقليدية إىل الحداثة والعرصية، قد يتشكل من مقالة صحافية أو سامع خرب أو خطبة إلمام مسجد، أو 

قول مغرض أو حديث وشاة أو رأي أو تجربة يف أحد األقطار الشقيقة أو الصديقة”431. 

وترى بعض الدارسات أن الدولة يف الخليج تحاول أن تحرص خيال النساء بني دورين، الغريب و التقليدي432، ويُعد 

األول مرفوضاً اجتامعياً حتى وإن كان مامرساً بحكم التغري الثقايف القائم يف الخليج. إال أن الدور التقليدي هو ما 

تروج له الدولة يف صورة حديثة، وإن جزءاً من الصورة التي تعمم حول املرأة هي صورة »أمهات الوطن« الاليت 

يتحملن عبء املحافظة عىل التقاليد من خالل هيكل األرسة، التي بدورها تساهم يف بناء الهوية الخليجية433. يف 

حني أن ما تحاول مواد النوع االجتامعي، ال سيام “املرأة يف اإلسالم”، أن تقدمه هو دور ثالث غائب عن املخيلة 

ورمبا غري مرحب به، أال وهو التمكني الديني الذي يدفع املرأة للعمل واالزدهار واملشاركة يف عامل اليوم، عرب 

إرشاكها يف إنتاج القراءة الدينية واملعرفة الخاصة بها. 

لكن يبقى السؤال هل استطاع تدريس مواد النوع االجتامعي واملرأة ودورها وموقعها من اإلسالم يف استعادة إنتاج 

املعرفة يف مجال الدراسات اإلسالمية؟ 

كام رأينا فقد اتضح أن موضوع إنتاج املعرفة الدينية كان وما زال من املواضيع الحساسة والتي غالباً ما ترُصف 

املرأة عن الدخول إليها، وقد كتب فيها خالد أبوالفضل موسعاً يف كتابه التحدث باسم الله: القانون اإلسالمي 

والسلطة واملرأة434 وفيه يكشف الغطاء عن الرصاع والتهميش املمنهج الذي تعاين منه املرأة يف فضاء السلطة 

الدينية واملشاركة يف االجتهاد واإلنتاج املعريف، وكيف أن هذا التهميش مقصود لذاته يف استمراريٍة منطيٍة ملنهج 

األبوية يف إنتاج الفقه اإلسالمي. ويف الوقت نفسه يكشف الكتاب إىل أي درجة يقوم الفقه اإلسالمي عىل التعددية 

واالنفتاح عىل الثقافات عرب التاريخ واملرونة يف التحرك يف فضاء املكان والزمان مام يحاول كثري من الفقهاء اليوم 

إخفاءه. وتفّصل زيبا مري حسيني يف هذه النقطة التي تُبَعد فيها النساء اجتامعياً عن إنتاج املعرفة يف اإلسالم، 

وتُسكت عن طريق استدعاء النصوص الفقهية البرشية األبوية إلحباط مساعي الحصول عىل العدل الدنيوي، 

431  باقر سلمان النجار، صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي )بيروت: دار الساقي، 2003(، ص 27.
432  Krause, 24

433  Krause, 29

434  El Fadl, K. A., Speaking in God’s name: Islamic law, authority and women )London: Oneworld Publications, 2001(.
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والتي تُعترب نقطة التحدي يف متكني النساء يف اإلسالم435. وترى واندا كراوزى يف دراستها حول متكني املرأة السيايس 

يف الخليج وخاصة يف أربع دول )اإلمارات، الكويت، عامن، قطر( بأن املجتمع يعمد إىل تكثيف التوجيه الدعوي 

للنساء نحو مواضيع بعينها تدور يف إطار االهتامم بالبيت وبالزينة والبعد عن السياسة والجدال فيها، وترى أن 

النظام السيايس يعمل عىل بناء وعي بني النساء قامئاً عىل تثبيت مفهوم “طبيعة املرأة” الذي ال يسمح لها بالعمل 

كنظرائها من الذكور، وذلك من خالل الندوات واملحارضات الدينية وحتى األكادميية التي توجه الحديث والنشاط 

نحو قضايا خالية من أي محتوى قانوين أو سيايس مثري للجدل، وتخلص إىل أن املحتوى املقدم للنساء سواء يف 

دورات التجميل أو املحارضات الدينية التي يسيطر عليها الخطاب األبوي، تعمل عىل تثبيت دور معني للمرأة ال 

.436ً تتجاوزه، مبنّي عىل إقناعها بدونيتها عىل الرغم من االعتقاد، وهامً، بأنها ُممكنة سياسياً أو اقتصاديا

إن ما سبق يوضح لنا الرصاع الكبري الدائر حول املرأة سواء يف الفضاء العام أو داخل املؤسسات األكادميية، ومن 

هو األحق بالحديث نيابة عنها وأي أقسام الجامعة هي األَوىل بتناول قضية النساء يف اإلسالم، يف تداٍع واضح لحالة 

من الوصاية الدينية التي توجد لنفسها املربرات الكافية ملامرسة هذا الدور عندما يتصل األمر باملرأة، والذي يطلق 

عليه عيل مربوك النسق املهيمن كسلطة تقف وراء كل رضوب الرقابة والوصاية الدينية والسياسية واألكادميية 

واملجتمعية437. كام أظهر هذا الرصاع، وعىل الرغم من التأثري الكبري الذي نجحت مادة املرأة يف اإلسالم يف إحداثه 

بني الشابات والشباب من الدارسني لهذه املادة، أن ضبط القياس صعب يف ظل الظروف السياسية واالجتامعية 

واألكادميية الحالية والتي مل تجعل هناك مساحات ممكنة للتعبري والتواصل الحواري الناضج بني الطلبة وبني 

أكادمييي الجامعة خارج فصول الدراسة.

ويف ظل حالة التهديد بالتطرف التي تعيشها املنطقة ومركزية قضية املرأة منها، فإنه من الواضح أن مثة حاجة 

ماسة لتناول قضايا املرأة بشكل أكرث تسامحاً وتفهامً، بعيداً عن التعصب املتشنج والذي أعني به التعصب للتقاليد 

دون وعي أو انتباه لجذورها أو حقيقتها. وهذه الحاجة ال يكفي لها أن تأيت من القمة إىل القاع، بل بحاجة أن متتد 

عىل مستوى املدارس بعيداً عن التناقض يف إرسال الرسائل بني املدارس املختلفة والجامعات املختلفة الحكومية أو 

العاملية. 

435  زيبا ميرحسيني، نحو تحقيق المساواة بين الجنسين: قوانين األسرة المسلمة والشريعة )كوااللمبور: موقع مساواة، 2009(، في مطلوب: 
.> http://arabic.musawah.org/sites/default/files/03%20Mir-Hosseini.pdf < ،37المساواة والعدل داخل األسرة المسلمة، ص

 436  Wanda Krause, Gender and Participation in the Arab Gulf (Kuwait: The center for the study of Global
 Governance, Sept 2009), Number 4, P 23, 33.

437  وهذا في سياق تناوله وتفكيكه للمصادرة األكاديمية التي تعرض لها نصر حامد أبوزيد في الجامعة حتى فصل منها وخرج من وطنه بأكمله، 
األديان وحرية التعبير: إشكالية الحرية في مجتمعات مختلفة )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2007(، علي مبروك، »الوصاية الدينية 

على الحريات األكاديمية نصر أبو زيد نموذجاً،« ص 171-186.
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ومام سبق نرى أن إدارة التعليم سواء العام أو العايل بحاجة إىل إعادة النظر يف مقرراتها ويف موقفها من القراءة 

الدينية األكرث تسامحاً تجاه املرأة ومتثيالً لصوتها املوازي لصوت أخيها الرجل وفق أفضل االجتهادات الرشعية 

والعرصية. ومن دونها سوف تبقى الحال تراوح مكانها، وسيجد التطرف البيئة الخصبة للسيطرة عىل النساء من 

خالل إقناعهن بحالة الدونية التي يؤمن بها الكثري من املتطرفني ويحاولون تعميمها بكافة الوسائل وعىل رأسها 

وهم »الخصوصية الثقافية« التي تربر وجود حالة متخيلة من االختالف الثابت واملتميز عن كل ثقافات العامل التي 

تُعد من وجهة نظرها ذات مستوى ومرتبة متدنية عنها. ولعلنا لن نداري إشكالية الحرية األكادميية يف التعاطي مع 

مواضيع القراءة الدينية املتسامحة الخاصة باملرأة يف الجامعات القطرية والتي تفتقد إليها وتخشاها، لكن باملقابل 

وال شك أن الجيل الجديد من الشابات القطريات مل يعدن أولئك النساء الاليت من املمكن األخذ بقيادهن عىل غري 

هدى، فالطفرة التعليمية املتقدمة من ناحية الحجم والنوعية قد أوصلت إىل الفتاة القطرية علامً ومواقف ومعرفة 

ليس بالسهل تجريدها منها يف املستقبل، وقد استلمن زمام أنفسهن بأنفسهن ليعلمن ما الصالح الذي عليهن 

انتهاجه وبنائه وما الطالح الذي عليهن محاربته حقاً.

 فام هو الثابت وما هو املتحول فيام سبق، سؤال صعب اإلجابة عليه، لكن ما ميكن قوله هو أن هناك مفاهيم 

ثابتة أو ما يُعتقد أنها ثابتة ولذلك يتشبث بها املجتمع، وينكر أنها طارئة عىل املجتمع أو أنها متصلة بكثري من 

مظاهر الحداثة والتقنية التي فرضت أشكاالً جديدة من املفاهيم التي شاع الوهم بثباتها وعدم القدرة عىل 

تغيريها، يف حني أنها مستمرة يف التحول والتغري واتخاذ أشكال جديدة من املفاهيم املستمدة من القديم وتحويلها 

إىل ما ميكن قبوله حديثاً.

الخاتمة 

 إن تجربة تدريس مادة متقدمة حول املرأة يف اإلسالم يف الجامعة القطرية الحكومية، أظهرت أن جامعات 

الخليج، أو عىل األقل عدد منها، ال تستطيع أن تفرق بني دورها القيادي الريادي لنقل املجتمع إىل مرحلة حضارية 

جديدة ينفض فيها عن نفسه املفاهيم املغلوطة والعادات املتنافية مع الدين ومع الحقوق اإلنسانية وبني تبعيته 

للمجتمع بكل موروثاته، أو تبعيته السياسية التي تتعارض مع االستقاللية األكادميية التي متيز الجامعة عن أي 

مؤسسة حكومية أخرى. ونجد أن النسق السيايس يفرض نفسه أيضاً عىل الساحة كالعب أسايس يف قيادة املجتمع 

واالستفادة من هذه املوروثات وفق الحاجة، العباً عىل وتر الوالء والرضا، مام يؤدي إىل حدوث تضارب كبري بني 
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الرؤية املثالية التقدمية لدور الجامعة وبني التطبيق الذي ما زال يراوح مكانه. فعىل الرغم من أن هناك مادة 

واضحة يف أولويات البحث العلمي التي تبنتها جامعة قطر عام 2014، إال أنها غري قادرة عملياً عىل الفصل بني 

الخلفية االجتامعية والتقاليد املحلية واملوروث الفكري من جهة، وبني املناهج الجديدة التي تنادي بها وعىل رأسها 

الحرية األكادميية والفكر النقدي، ناهيك عن القدرة عىل الوقوف أمام تدخل الدولة وقتام شاءت. 

ورأينا كيف كان للتعريب يف بعض األقسام دور يف كشف حالة من الرصاع بني املجتمع والجامعة من جانب، 

وهشاشة يف بناء الجامعة املؤسيس أمام تحالف الدولة مع املجتمع، أو استخدامها له حسب احتياجها، من 

جانب آخر. فحني يتم إسقاط القرار من أعىل، عىل الرغم من وجاهته، فإنه سيفتقد إىل احرتام آليات الجامعة 

واستقالليتها ومجالسها أو بالتنسيق معها، مام يشري إىل الخلل الذي يعرتي مواقع اتخاذ القرار. كام يبدو أنه مع 

التعريب دخلت موجات جديدة من القوى التي أخذت تفرض نفسها عىل الساحة وعىل مواقع حساسة يف الهيكل 

اإلداري، تتبنى خطابات شعبوية تعتمد عىل ربط عملية التعريب باالنتصار عىل التغريب أو قوى أخرى وهمية 

يتخيل جزء من املجتمع وجودها. كام تداخلت املواقف السياسية الفكرية مع السياسات التي أخذت الجامعة يف 

اتباعها مام سمح لالتجاهات املحافظة، خاصة يف قضايا املرأة، بالزحف شيئاً فشيئاً عىل مكونات الجامعة، مسيّسة 

إياها حتى بدأت املظاهر والشكل يف فرض نفسه عىل املضمون. ووجدنا أن الرؤية تغيب من أمام ناظري املرّشع 

الرتبوي يف ظل الحرص عىل مامرسة األدوار السلطوية املعتادة من رقابة ومصادرة وتقييد وإلجام للفكر والتعبري.

وفيام يتعلق بتمكني النساء الديني فإن القضية أكرث تعقيداً، حيث نجد أن القوى االجتامعية تتحالف مع السياسية ومع 

الدينية ومع األبوية وتنتهي بأن تحافظ عىل موقع ثابت ال يتزحزح للنساء داخل البيوت أو املؤسسات الحكومية يف إطار 

أسقف زجاجية مدروسة ومتفق عليها دون حاجة للتعبري الرصيح عنها، مع إدراك أن هناك قوى اجتامعية أخرى أكرث 

وعياً ورفضاً أو مقاومًة لكن قدرتها عىل الصمود تتفاوت وفق ما متارسه الدولة من آليات السيطرة التي أرشنا إليها. 

لكن ال بد من القول بأن هذه املحاوالت متلونة األشكال واملُجهضة ملقاومة النساء، ال ميكنها أن تصمد أمام نساء قادمات، 

مفتوحة أمامهن فضاءات املعرفة والعلم واالحتكاك بالعامل الحقيقي واالفرتايض، وقد اكتسنب بذرة التفكري ألنفسهن التي 

لن يتنازلن عنها بأي شكل. وأن مستقبل مجتمعات الخليج منوط أساساً بتوسيع مساحة التعبري ورفع سقف الحرية 

األكادميية وتهيئة البيئة والبنية التحتية ليك يزدهر التفكري واإلنتاج املعريف العلمي ويتمكن اإلنسان بجنسيه يف بناء وطنه، 

بعيداً عن التسييس والتديني، فمصلحة دول الخليج تكمن يف رؤية اسرتاتيجية تتنازل فيها عن بعض سلطاتها لتضمن 

استمراريتها يف دول حديثة غري مصطنعة، يبني فيها اإلنسان مجتمعه بكل طاقته وهو وهي مطمئنان آمنان، وُحرّان.
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3.8 كيف يتم تمثيل المرأة في كتب العلوم االجتماعية؟ نظرة 
على مناهج التعليم في قطر

نعيمة الراشدي

مام ال شك فيه أن املناهج التعليمية هي إحدى أهم الوسائل التي تستعملها الدولة للتأثري عىل املواطنني 

واملواطنات. ولذلك، تركز العديد من الدراسات عىل تحليل املناهج التعليمية يف سبيل فهم نظرة وأيديولوجية 

الدولة تجاه قضاياها املختلفة. يف هذه الورقة أقوم بتحليل املناهج التعليمية يف دولة قطر لتبيان التمييز بني املرأة 

والرجل يف املناهج التعليمية، وانعكاسات هذا املحتوى مجتمعياً. وعليه، اقرتح يف هذه الورقة أنه عند الحديث 

عن حقوق املرأة يف التعليم، وعىل الرغم من ارتفاع نسبة إدراج اإلناث يف العملية التعليمية يف القرن الواحد 

والعرشين، علينا أن نذهب إىل ما وراء فرص االلتحاق باملؤسسات التعليمية للبحث عن جذور التأسيس لالختالف 

االجتامعي بني املرأة والرجل يف دول مجلس التعاون438.  

 تعدت نسبة حامالت الشهادات الجامعية 37.2% من النساء مقارنة بـ 29.2% من الرجال يف عام 2017 يف 

قطر. وإن كان من املتوقع أن نرى تلك الكفاءات يف كافة قطاعات العمل، إال أن هذه النسب ال تنعكس عىل سوق 

العمل القطري، إذ يبلغ عدد القطريات الحامالت للشهادات الجامعية غري النشطات اقتصادياً ما يقارب 15660 

امرأة، مقارنة بـ  3980 ذكر غري نشط.439 كام تصل نسبة الرجال النشطون اقتصادياً يف قطر بغض النظر عن 

املستوى التعليمي ما يقارب 67% من إجاميل الرجال، مقارنة بـ 36% لنظرائهم من النساء. وعىل الرغم من ارتفاع 

نسبة املشاركة االقتصادية بني الرجال إجامالً، إال أنها تتفاوت من قطاع إىل آخر. كمثال، نرى اكتساح النساء قطاع 

التعليم يف قطر، إذ تشغل النساء القطريات ما يقارب 10059 وظيفة يف هذا القطاع، مقارنة بـ 2188 وظيفة 

تعليمية يشغلها الرجال القطريون. يف املقابل، فإن املجال الدبلومايس يتميز بهيمنة ذكورية نسبية، إذ يشغل تلك 

املناصب بعدد 128 مقارنة بـ 56 امرأة دبلوماسية قطرية440. وعموماً، فعىل الرغم من التفوق العلمي للمرأة 

القطرية من حيث أعداد الخريجات، إال أن مساهمتها االقتصادية خارج القطاع التعليمي تعترب ضعيفة مقارنة 

بالرجل. وهو ما يدعونا للنظر إىل أبعاد متييز أخرى يف العملية التعليمية تؤسس لهذا التفاوت بني الجنسني. 

438    وفقاً لتقرير من البنك الدولي حققت دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا المساواة التامة بين الجنسين في التعليم، حيث ارتفع معدل اإللتحاق خالل 
عام 2000 إلى2010 من ٪86 إلى ٪98 في المرحلة اإلبتدائية، ومن٪62 إلى %70 في التعليم الثانوي، لتسجل بذلك هذه المنطقة اهتماماً ملحوظاً بالتعليم منذ 

الستينات. وترى المنظمة بإن جودة التعليم المقدم يشكل أحد أهم التحديات. 
439  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في دولة قطر، قوة العمل 2017، ص 38. 

.>https://www.mdps.gov.qa/en/statistics/Statistical%20Releases/Social/LaborForce/2017 /Q3/LF-Q3-2017-AE.pdf<
440  المصدر السابق.
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التعليم في قطر

قبل الخوض يف تحليل املناهج التعليمية يف قطر، من املفيد تقديم نبذة عن تاريخ التعليم النظامي الحديث يف 

قطر، يف سبيل فهم السياق العام الذي ولدت فيه املؤسسات التعليمية. فقبيل اكتشاف النفط مل يكن هناك تعليم 

نظامي رسمي يف قطر، وكان التعليم يقترص عىل تحصيل أطفال قطر من قبل »الُكتاب« ملهارات القراءة والكتابة 

اعتامداً عىل نصوص من القرآن الكريم يف املنازل واملساجد. يف عام 1954، كانت هناك ثالث مدارس للبنني 

مدعومة من قبل الحكومة القطرية، وكان يرتكز التعليم يف ذلك الوقت عىل مناهج تم تبنيها من دول مجاورة من 

قبل وزارة املعارف441. ويرى املؤرخون بإن كُتاب آمنة الجيدة الذي أنشئ يف عام 1938 يعترب بداية ملسرية تعليم 

الفتيات يف دولة قطر442. وقد طور هذا الكتاب بشكل شبه رسمي يف عام 1956 من قبل وزارة املعارف حتى 

بلغ عدد الطالبات آنذاك 50 طالبة، وذلك بعد محاوالت وإرصار مستمر من قبلها إلقناع األهايل بأهمية تعليم 

الفتيات. ولكن هذه األعداد تغريت بشكل جذري يف السنة الدراسية59/1960 ، إذ وصل عدد الطالبات 1423 

طالبة مدرجة يف ما يقارب 11 مدرسة رسمية للفتيات،443 وذلك بعد إصدار قرار رسمي من قبل الشيخ خليفة بن 

حمد بتعميم التعليم للجنسني، وفتوى من الشيخ محمد عبدالعزيز املانع، تؤكد أن تعليم النساء ال يتعارض مع 

اإلسالم، وهو تخوف كان سائداً من قبل صناع القرار بالدولة وبعض أطراف املجتمع.444 ومن خالل عدد الطالبات 

ميكننا معرفة مدى تأثر املجتمع القطري بالقرارات الرئيسية من قبل الدولة. فبعام 2001، كان هناك ما يقارب 

220 مدرسة حكومية يف قطر، يشغل الطالب القطريون ما يقارب 64% من مقاعدها.445

انعكست هذه األعداد عىل مستوى التعليم العايل أيضاً، خاصة قبل افتتاح أول مؤسسة تعليم عايل يف الدولة 

عام 1973، حيث كانت الدولة قبل ذلك ترسل الطالب إلمتام دراستهم يف الخارج. وكانت الدراسة يف الخارج 

تعيق فرص تعليم النساء، فمن 1960 وحتى 1966 مل تسجل حالة واحدة المرأة تكمل دراستها يف الخارج. 

إال أن هذه األعداد تزايدت عندما أعلنت الدولة دعمها مادياً ألي عضو من أرسة املرأة الراغبة يف إمتام تعليمها 

يك يسافر معها، والذي كان رشطاً للتعليم يف الخارج آنذاك446. ولكن عند افتتاح كلية املعلمني، التي أصبحت 

الحقاً جامعة قطر، تراجعت الدولة عن دعم النساء للدراسة بالخارج، ومل يعد أمامهم سوى الدراسة يف جامعة 

441   محمد منير المرسى، التعليم في دول الخليج العربي، )الرياض: عالم الكتب ،1995م(.
 442  Amira Sonbol, )ed.(, Gulf Women. (Doha: Bloomsbury Qatar Foundation Publishing, 2012).
443  Qatar Ministry of Education, Annual Report 2000–2001.

444  بدرية العمارى، السيدة آمنة محمود الجيدة : رائدة تعليم البنات و العمل النسائي في دولة قطر، )الدوحة: المجلس الوطنى للثقافة و الفنون و 
التراث، 2004(.

445  Qatar Ministry of Education, Annual Report 2000–2001.
 446  Al-Misnad, Sheikha Abdulla. )1984(. The development of modern education in Bahrain, Kuwait and Qatar with
 special reference to the education of women and their position in modern Gulf society, Durham theses, Durham
University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/10485/
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قطر447. وعىل الرغم من السامح للنساء بالدراسة يف الخارج يف القرن الواحد والعرشين، فإن نسب انخراط النساء 

يف التعليم العايل محلياً أصبحت أعىل من الرجال إجامالً، وذلك بعكس برنامج البعثات التعليمية يف الخارج، والتي 

حتى اليوم نجد أن نسب الرجال امللتحقني بها أعىل من نسب النساء.448

تبني هذه اإلحصائيات أن املؤسسة التعليمية الرسمية يف قطر كان لها دامئاً دور يف متكني أو تهميش النساء، حيث 

كانت قرارات املسؤولني عن العملية التعليمية، كفرض »مرافقي« النساء للدارسة بالخارج ودعمهم مادياً، أو 

إصدار فتوى عن تعليم املرأة، لها أثر مهم عىل نسب مشاركة النساء يف املؤسسات التعليمية. وعليه، فإن املناهج 

التعليمية املعتمدة من قبل الدولة أيضاً لها آثار ال ميكننا إنكارها، ويصبح من املهم تفكيكها لفهم آثارها مجتمعياً.

التمييز ضد المرأة في المقررات الدراسية

ما من شك أن غياب املرأة عن مهن معينة هو نتيجة لعدة عوامل، وقد يكون من أهمها الصورة النمطية الثقافية 

التي تقوم بتشجيع التفاضل بني النساء والرجال ملتابعة مهنتهم يف تلك املجاالت449. وعىل الرغم من تعدد العوامل 

التي تساهم يف تشكيل الوعي يف املجتمع كوسائل االتصال االجتامعي والتلفاز والصحف، إال أنه يبقى للمناهج 

التعليمية دور مهم يف تشكيل إدراك و معرفة الفرد يف املجتمع450. وبالتأكيد فإن قطر ليست فريدة من هذا 

املنطلق، ال عىل مستوى دول الخليج وال العامل العريب أو بقية العامل. فقد الحظت عدة دراسات أن الكثري من 

الكتب التعليمية عادة ما تحتوي عىل التمييز ضد املرأة يف الكثري من دول العامل451.  فمن ناحية متثيل املرأة يف 

الكتب املدرسية، توصلت دراسات متعددة أجريت يف أماكن متفرقة من العامل إىل أحدى نتيجتني: إما الغياب التام 

 447 Ibid.
448 للسنة األكاديمية 2013-2012، قامت الدولة بابتعاث 750  رجل إلتمام دراساتهم الجامعية والعليا وذلك مقارنة ب238 امرأة فقط.  للمزيد:

 Ministry of Development Planning and Statistics, Education statistics 2013,  >http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/
portal/GSDP_AR/media_center_ar/news_listing_ar/manage_missilanous_files_ar/4_Education%202013%20%D8%A7

%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85.pdf <.
 449  Snyder, T.D., Dillow, S.A., & Hoffman, C.M. Digest of Education Statistics, 2008 )Washington,
DC: U.S. Department of Education, National Center of Education Statistics, Institution of Education Science, 2009(.
 450  Kellner, D., & Share, J., ”Critical media literacy, democracy, and the
 reconstruction of education”, in D. Macedo & S.R. Steinberg )Eds.(, Media literacy: A reader )New York: Peter Lang
  Publishing,
 451  Sánchez Hernández, N., Martos-Garcia, D., & López Navajas, A., ”Las mujeres
 en los materiales curriculares: el caso de dos libros de texto de educación física. / Women in curriculum materials: the
 case of two physical education textbooks”. Retos: Nuevas Perspectivas De Educación Física, Deporte Y Recreación,
2017, 32, 140-145.
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للمرأة من الكتب، أو التمثيل املحدود لها مقارنة بالرجل إن مل تغب452. وقد ذهبت دراسات أخرى إىل أبعد من 

ذلك453، إذ سعت إىل تحليل صورة املرأة وكيفية متثيلها يف الكتب املدرسية، حيث كشفت عن وجود صورة منطية 

للمرأة، متمثلة بأم أو زوجة أو أخت »مثالية«، هدفها رسم صورة للمتلقي بأهمية هذا الدور ورضورة التقيد به 

وعدم الخروج عن ذلك النطاق. 

تناغمت هذه الدراسات مع الكثري من تجاريب الخاصة. فمن خالل مسرييت التعليمية يف مدارس قطر الحكومية، 

وجدت أن املناهج مل تتطرق لتمثيل املرأة بشكل مرٍض، خاصة حني أقارنها بالرواية الشفوية التي تتناقلها الكثري 

من النساء يف محيطي. فعندما كنت أقيض وقتاً مع جديت، لطاملا كانت تحدثنا عن عملها الشاق بالرعي يومياً، 

وأنها اعتادت أن تقوم بجمع الحطب من البادية والذهاب إىل أقرب قرية للمقايضة باألرز وبعض مقتنيات املنزل 

أو السمك. ولكني كنت أخربها بإن مناهجنا قلام تصور النساء وهن يقمن بهذه املهام التي ترويها، فيكون ردها 

مقتضباً بأن التعليم الحديث من هذا النوع لن ينشئ نساًء ذوات شخصيات قوية. وجدت صدى لذلك يف تجربتي 

وتجارب النساء من حويل يف مكان العمل وحتى يف الفضاءات االجتامعية، حيث تبني يل ان النساء يف قطر ما زلن 

بحاجة مستمرة لتأكيد دورهم يف مواجهة أفكار منطية تحد من ذلك. وقد حفزتني هذه التجارب للبحث بشكل 

أكرث عمقاً حول تبلور ونرش هذه الصورة النمطية وسبل مواجهتها.

المرأة في مناهج العلوم االجتماعية القطرية

أسعى يف هذه الورقة إىل تحري كيفية متثيل املرأة القطرية يف كتب العلوم االجتامعية للمراحل االبتدائية 

واإلعدادية والثانوية يف املدارس الحكومية بدولة قطر. فقد تم تحليل كتب العلوم االجتامعية من الصف األول 

االبتدايئ إىل الصف الثاين عرش، يف الفصل الدرايس األول من عام 2015-2014. وقد ركزت عىل الكتب املتبعة يف 

املدارس الحكومية فقط، لكونها متثل الدولة، إذ أن املناهج القطرية تعتمد عىل الهيئة التعليمية الرسمية يف الدولة 

لتشكيلها ويتم طباعتها يف قطر. 

بناء عىل ذلك، تم مسح 12 كتاب علوم اجتامعية صادر باللغة العربية وتحليل البيانات التي تحتويها هذه الكتب، 

452  كمثال أنظر
 Bernard-Powers, J., ”Gender in the social studies curriculum”, in E. W. Ross )Ed.(, The social studies curriculum:
Purposes, problems, and possibilities )Albany: State University of New York Press, 2001(.

453  كمثال أنظر:
 Mardi Schmeichel, ”Women made it a home”: Representations of Women in Social Studies”, Pedagogies: An
 International Journal, 2014, 9:3, 233-249, DOI:http://dx.doi.org/10.1080/1554480X.2014.921622.UNESCO, Gender
analysis of school curriculum and textbooks, )Islamabad: UNESCO, 2004(.
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شاملة الصور والنصوص الدراسية واملراجع األساسية، بهدف البحث عن كيفية متثيل املرأة يف تلك البيانات، وذلك 

بالنظر إىل السياق واملصطلحات التي تم اإلشارة بها إىل املرأة دون الرجل. باإلضافة إىل ذلك، تم مقارنة التكرار 

العددي لظهور املرأة يف مقابل الرجل يف الصور والعناوين األساسية يف الدروس والنصوص األساسية. 

يكمن السبب الرئييس يف اختياري لكتب العلوم االجتامعية أهميتها يف عكس نظرة مؤسسات الدولة التعليمية 

حول املجتمع، حيث تعترب مناهج العلوم االجتامعية أحد أهم أدوات هذه املؤسسات يف تشكيل الهوية الوطنية 

لدولة قطر ورؤيتها نحو املرأة والرجل. فوفق املعايري الوطنية للعلوم االجتامعية يف دولة قطر، التي أصدرتها هيئة 

التعليم يف عام 2009، يظهر ضمن معايري العلوم االجتامعية »تنمية شعور الفرد بدوره االجتامعي وتساعده عىل 

إدراك حقيقة ما يحدث يف املجتمع املحيل والدويل عىل املستوي السيايس واالقتصادي والثقايف، وذلك من خالل 

العمل عىل إكساب الطالب املعلومات واملعارف التي تسهم يف خلق االتجاهات والقيم وأساسيات التفكري السليمة 

بطريقة وظيفية متكنهم من توجيه سلوكهم وتكوين شخصياتهم كمواطن قطري، عريب ومسلم « 454.

وتتألف كتب العلوم االجتامعية يف دولة قطر من ثالثة أقسام: الجغرافيا، والتاريخ، واملواطنة. وقد أخذ قسم 

املواطنة الذي يتم إدراجه للطالب ابتداء من الروضة إىل املستوى العارش حيزاً خاصاً من الدراسة، وذلك نظراً ألنه 

يركز عىل تبيان وجهة نظر الدولة يف العالقة بني الفرد والدولة من خالل تنمية الحقوق والواجبات التي ترتتب عىل 

املواطن، ويف املقابل الحامية التي توفرها الدولة. ويتطرق فرع املواطنة إىل عدة أمور اجتامعية من هذا املنظور، 

مبا فيها مكونات األرسة القطرية، ومفهوم الوطن، والهوية اإلسالمية والعربية، وحرية الرأي، والدميقراطية، وعادات 

وتقاليد املجتمع القطري، ونظام الحكم455. وبذلك، يتبوأ قسم املواطنة دوراً فريداً يف تبيان وجهة نظر مؤسسات 

الدولة التعليمية يف تشكيل هوية الفرد وتكوين معرفته بحقوقه وواجباته السياسية واالقتصادية واالجتامعية. 

ولعل أبرز ما تم التوصل له عرب هذا املسح هو شغل الشخصيات الرجالية حيزاً واسعاً من كتب العلوم االجتامعية 

يف كافة املراحل الدراسية، فقد هيمن الرجال عىل املادة التعليمية ابتداًء من مواضيع الدروس ومحتوياتها، إىل 

الهيمنة عىل الصور واملصادر املستخدمة يف كافة الكتب. وقد تكون الشخصيات ذات األثر التي تناولتها الكتب 

هي خري بداية للنقاش. فمن البديهي أن الكتب تناولت العديد من الشخصيات التي ترى أنها لعبت دوراً هاماً 

يف الوسط االجتامعي والسيايس واالقتصادي من مختلف أرجاء العامل. وبالعموم، فقد كانت نسبة النساء من بني 

هذه الشخصيات أقل بكثري من الرجال. وتفاوتت نسبة متثيل املرأة بني األقسام، إذ كان الحال أفضل نسبياً يف قسم 

454  هيئة التعليم، المعايير الوطنية للعلوم اإلجتماعية بدولة قطر، 2009، 
>http://www.edu.gov.qa/Ar/SECInstitutes/EducationInstitute/CS/SocialScince/CS/CS_K-12.pdf<

455  مصدر سابق.
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املواطنة بجميع املراحل، حيث استعرضت الكتب شخصيات قطرية مثل آمنه الجيدة وشيخة املسند وموزا املسند 

ودورهن يف التعليم. ولكن ما زالت نسبة النساء املذكورات يف املحتوى أقل بكثري من نسبة الرجال، وقد بان ذلك 

خاصة يف قسم التاريخ والجغرافيا من املنهج.  ففي قسم التاريخ اإلسالمي عىل سبيل املثال، تناولت الكتب طرح 

إنجازات الخلفاء الراشدين وتم تصوير الذكور هنا كشخصيات بطولية، ولكن مل تتناول أياً من الشخصيات النسائية 

التي لعبت دوراً يف بداية اإلسالم، كام هو الحال مع زوجات النبي عليه الصالة والسالم456. وعىل الرغم من أن 

أقسام التاريخ رسدت إنجازات امللوك والسالطني والحكام والشخصيات القيادية واملؤثرة التي وضعت لنفسها بصمة 

يف التاريخ وغريت مجرى العامل، إال أن نصيب املرأة من هذا الرسد كان هزيالً. ففي كتاب الصف السادس كمثال، مل 

يتم ذكر إال شخصية نسائية واحدة فقط، أال وهي شجرة الدر.

جدول 3.8.1 صور النساء والرجال يف الكتب

النساء 
والرجال معاً

الرجال/ 
األوالد

النساء/
الفتيات

ـ 145 24 شخص واحد

73 306 17
شخصني أو 

أكرث

وتستمر هذه الحالة عند االطالع عىل الصور كام هو موضح يف الجدول أعاله، الذي يظهر لنا هيمنة ظهور وتصوير 

الرجل عىل املرأة، إذ يكتسح الرجل التمثيل يف مجموع 460 من 574 صورة )80%(، إما يف صورة شخص واحد 

أو مجموعة شخصني أو أكرث يف كافة الكتب. وعىل الوجه اآلخر، تظهر املرأة يف صور تشملها مع الرجل أكرث من 

صورها لوحدها، مؤدية دورها كأم أو أخت أو زوجة وسط العائلة، أكرث من تصويرها عىل أنها فرد مستقل فّعال 

يف املجتمع كام هو الحال مع الرجل. وبذلك فإن نسبة تواجد صور النساء يف املنهج بشكل عام ضعيفة جداً، وعند 

تواجدها فهي ترسخ الصورة النمطية للمرأة يف املجتمع والدور »التقليدي« املتوقع منها. 

456  سعيد أيوب، زوجات النبي )ص( قراءة في تراجم أمهات المؤمنين في حركة الدعوة، )بيروت: دار الهادي ، 1997(.
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جدول 3.8.2 متثيل النساء يف الصور بناًء عىل املوقع واألنشطة

الرجال النساء املوقع

%30 %70 املنزل:

%86.4 %13.6 املدرسة:

%98 %10.9 العمل:

%90.4 % 9.5 مواضع دينية:

%87.6 %12.4 أنشطة:

يربز هذا التحيز يف األدوار بني الرجل واملرأة واضحاً عند تحليل مكان تصويرهم باإلضافة إىل نوع النشاط الذي 

ميارسونه. فيبني الجدول رقم 3.8.2 تدين أو زيادة نسبة متثيل الذكر مقارنة باملرأة بناًء عىل املوقع الذي يتم 

تصويرهم منه والنشاط. فتكتسح املرأة الصورة التي متثل تواجدها يف املنزل مقارنة بالذكر، فهي تظهر يف %70 

من الصور املتعلقة باملنزل. يف املقابل، يهيمن الذكور عىل الصور التي متثل وجودهم يف املدارس أو العمل بنسبة 

ساحقة، إذ يتم متثيل الرجال يف املدارس كطالب أو معلمني، باإلضافة إىل تنوع املجاالت التي يتم متثيل الذكر فيها 

كموظف. فيظهر الطالب الذكر كوزير، ومهندس، وطبيب، ورشطي، ومحامي، وتاجر، ويقوم باألعامل املكتبية، 

باإلضافة إىل مشاركته يف القطاع البرتويل والعديد من الوظائف يف العرص الحايل. كام أن الرجال يلقون متثيالً عالياً 

يف الوظائف التقليدية قدمياً، فيصور الرجل كصائد سمك، وغواص، ونوخذة، وصائغ، وراعي، ومزارع، وكاتب أو 

مطوع، ويف عدد من الحرف اليدوية. بينام تحتكر غالبية النساء الوظائف الرتبوية، باإلضافة إىل متثيلها كصيدالنية 

وعضو مجلس وزراء، وطبيبة، ومهندسة. 

من ناحية املواضيع الدينية كالصالة والعبادة، فقد سيطر الرجال عليها بنسبة 90% مقارنة بـ 9% للنساء. أما من 

ناحية األنشطة، فتظهر النساء يف 12.4% منها، أغلبها تطوعية مع املدرسة أو املجتمع، كتنظيف البحر والرب من 

املخلفات، إىل جانب القيام باألنشطة العائلية كالتنزه يف املناطق العامة. يف املقابل، يتبوأ الرجال غالبية الصور التي 

تبني القيام بأنشطة بنسبة 87.6%. وتتعدد األنشطة التي يقوم بها الرجال، أكانت األنشطة التطوعية التي يظهر 

فيها الطالب الذكور أو املدرسني أو الرجال، والتي تبينهم وهم يجمعون التربعات وبناء املدراس واملنازل، واملساعدة 

يف تنظيف شوارع قطر العامة، والتنزه مع العائلة واألصدقاء، ومامرسة األنشطة الرياضية املختلفة يف املدرسة 

أو األماكن املخصصة. يف املقابل، مل يتم متثيل الفتيات إطالقاً وهن ميارسن الرياضة457، إال أنه تم متثيل مواطنات 

ومواطني قطر عىل السواء وهم يشاركون يف عملية التصويت يف انتخابات املجلس البلدي.

.>http://www.qwsc.org.qa/en/index.html< ،457  لجنة رياضة المرأة القطرية
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جدول 3.8.3  توزيع املؤلفني عىل حسب نوع الجنس

الرجل املرأة

124 3 مصادر/كتاب

يظهر الجدول الثالث التوزيع حسب الجنس ملؤلفي املراجع التي تم رصدها كمصادر للمعلومات يف نهاية كتب 

العلوم االجتامعية لكافة املراحل. ويتبني بأنه تم استخدام 3 مراجع ملؤلفات فقط من أصل 124 مرجع معتمد. 

وبذلك فإن وجهات نظر النساء عموماً غري ممثلة من ناحية املراجع التي استندت عليها الكتب ملعلوماتها 

وتوجهاتها. وبذلك فليس من املجحف أن نقول إن الكتب تعكس وجهة نظر ذكورية ملا يجب ان تحتوي عليه 

كتب تعليم املواد االجتامعية، مبا فيه صورة النمطية للمرأة التي تتبناها هذه الكتب.

 

الصورة النمطية للمرأة

وعند النظر إىل الجداول مجتمعة، تربز لنا الفجوة بني متثيل املرأة والرجل، سواء أكان ذلك عىل مستوى املحتوى أو 

الصور أو املراجع. ولكن األهم من ذلك كله هو أن هذه الكتب تدعم صورة منطية معينة للمرأة وموقعها يف مجتمع 

مرسوم عىل أنه ذكوري أبوي، وهذا ما سرنكز عىل تبيانه يف بقية الورقة. فاملناهج غالباً ما تصور املرأة يف موضع األرسة، 

إذ تقوم برعاية األطفال وإعداد الطعام لهم، أو التنزه مع عائلتها، ويقترص أغلب متثيلها املهني عىل وظائف تربوية 

كالتعليم. وبينام للذكر األفضلية العددية من ناحية التمثيل، يضاف إىل ذلك أنه نادراً ما يصور وكأنه يقوم باملهام 

املنزلية، بل يكون يف مكان عمله الذي يشمل مختلف الوظائف، أو يف أماكن التنزه والتواصل االجتامعي مع زمالئه. 

وعىل الرغم من أهمية دور املرأة يف املنزل، حيث ليس الهدف هنا التقليل من أهميته، إال أنه يجب التأكيد 

أيضاً بأن هناك أدوار أخرى تشارك فيها النساء اليوم يف قطر. كام أن العمل املنزيل ال ميكننا اقتصاره عىل النساء 

فقط، بل باإلمكان املجادلة أنه من املفرتض أن تشارك املناهج التعليمية يف توعية املواطنني بأهمية مشاركة 

جميع أفراد األرسة فيه. فكام ذكرنا سابقاً، تشري الدراسات بأن املنهج التعليمي يعد عنرصاً مهامً يف عملية التنشئة 

االجتامعية وصقل الهوية، التي تساهم يف تشكيل ذهنية الطالب ملا هو متوقع من النساء والرجال ومكانتهم يف 

البنية االجتامعية والتي قد يكون من الصعب تغيريها يف مراحل تالية458. لذلك فإن هذه املناهج بإمكانها أن متكن 

النساء أو أن ترسخ التمييز ضدهم.  ولذلك، يقوم القسم القادم باستعراض مناذج من املحتوى اإلشكايل الذي يعزز 

 458  Sandra Lipsitz Bem, ”Gender schema theory and its implications for child development:  Raising gender
aschematic children in a gender-schematic society” Signs, 2014, 8:598-616.
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الصورة النمطية، ويربطها ببعض القضايا املجتمعية املتعقلة بها. وعىل الرغم من تواجد أمثلة عدة يف الكتب التي 

تدعم هذه النظرة يف جميع مراحل التعليم، إال أنها تربز يف دروس املراحل االبتدائية عىل وجه الخصوص.  

شكل 3.8.1: صفات األب واألم يف منهج الصف األول االبتدايئ

أُِخذ الشكل 3.8.1 من درس حول الصفات اإلسالمية األخالقية لألم واألب للصف األول االبتدايئ يف الصفحة 24. 

ونرى هنا بأن صفات األب تتسم بالشجاعة والكرم، بينام األم تتسم بالصرب والرحمة. وعىل الرغم من أنه من 

املمكن أن تتوافر كل هذه الصفات يف الجنسني دون استثناء، إال أنه تم تخصيص وربط املرأة بدور اجتامعي معني 

يعزز الصورة النمطية لها، حيث عىل األم أن تتحىل بالصرب والتسامح، فيام يواجه األب املخاطر ويعطي لآلخرين 

بسخاء. أما من ناحية الصور، فبينام ينشغل األب بالعالقات االجتامعية والوالئم مع رجال آخرين يف األماكن العامة، 

فإن املرأة تركز جهودها منفردة عىل تجهيز ابنتها للنوم يف املنزل.

شكل 3.8.2: دور افراد األرسة يف منهج األول االبتدايئ
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يبني الشكل 3.8.2 صورة ألم وطفلها، وأخرى ملجموعة من الطالب مع أستاذهم. وأخذت هذه الصورة أيضاً من 

كتاب الصف األول االبتدايئ ملنهج عام 2014 يف الصفحة 43، والذي قدم الصورة يف سياق درس عن أفراد األرسة 

الواحدة ودور كل منهم فيها. وبينام يحث الدرس عىل التعاون بني أفراد األرسة الواحدة، إال أن هناك دور معني 

لكل فرد. فدور األب هو أن يعمل وينفق ويوفر احتياجات األرسة. يف املقابل، فإن دور األم يرتكز يف املهام املنزلية، 

فهي تقوم بالرعاية وإعداد الطعام واإلرشاف عىل واجبات األطفال املدرسية. وعىل الرغم من شغل النساء يف يومنا 

الحايل للعديد من الوظائف يف كافة القطاعات الحكومية والخاصة ليصل أرقامهن إىل أكرث من سبعة وثالثني ألف 

قطرية نشطة اقتصادياً يف عام 459،2017 إال أن كتاب العلوم االجتامعية يرى بأن وظيفتها ترتكز أساساً عىل إعداد 

الطعام وتربية األبناء.

شكل 3.8.3: األم القطرية                                                        شكل 3.8.4: املوظف القطري

                                

صورة منطية مامثلة تتكرر يف كتاب الصف الرابع االبتدايئ الصفحة 46، وبالتحديد يف قسم املواطنة. حيث يرشح 

الدرس مفهوم املواطن القطري النموذجي، واملهام املرتتبة عليه كمواطن. ويعرب عن دور املرأة القطرية كمواطنة 

كام هو واضح يف الشكل 3.8.3 بأنه يرتتب عليها تربية األبناء تربية صالحة ليكونوا أفراداً نافعني للدين والوطن. 

يف املقابل، فالشكل 3.8.4 يبني املواطن القطري يف وظيفة ميدانية لزيادة إنتاج وتحقيق رخاء املجتمع. 

الخاتمة

بناء عىل ما تم رسده، ميكننا القول إن املناهج التعليمية يف قطر يف مجملها تعطي الرجل مكانة متميزة يف الفضاء العام. 

فالرجال يربزون بشكل فاعل بالنص والصورة، عىل عكس النساء الاليت يحتللن نسبة محدودة وفقاً لصورة منطية معينة. 

هذه النتائج ال ميكننا قراءتها يف معزل عن القضايا التي تواجهها النساء يف قطر، بل ميكننا القول إن املناهج متواطئة يف 

استمرار هذه الصورة النمطية التي تخصص للنساء أعامل الرتبية و«املنزل«. فبناء عىل هذه الصورة، فحني تختار املرأة 

مهنة كانت هي جزء من الصورة النمطية للرجل، فهي ال تعود تلك املواطنة النموذجية التي تصورها املناهج.

459  انظر المقدمة.
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وهذا التمييز يف املناهج مل يأت من فراغ، بل جاء ليعكس واقع التمييز ضد املرأة يف عدة فضاءات، مبا فيها 

الترشيعات وقوانني الدولة. فقانون األرسة عىل سبيل املثال واضح يف تبيان »حقوق وواجبات« كل من الزوج 

والزوجة، فتكون »شؤون املنزل« من اختصاصات املرأة، فضالً عن عنايتها بالزوج وطاعته460. ولنا أن نتخيل ماهي 

األمور املتوقع من الزوجة »الصرب والطاعة« تجاهها، خاصة يف ظل خطاب رسمي يلومها عىل الكثري من املشاكل 

األرسية.461

ختاماً، فإن للتعليم قدرة كبرية عىل تحديد أفكار ومامرسات متلقيه وتفاعلهم مع غريهم يف املجتمع، لذلك فهو 

أحد األدوات املهمة التي تستخدمها الدولة للتعبريعن وتطبيق أيدولوجيتها عىل مواطنيها. ولذلك، فإن استمرار 

كتب العلوم االجتامعية يف املدارس القطرية يف تبني النظرة التمييزية ضد املرأة مقابل الرجل له تبعات جمة 

اجتامعياً واقتصادياً وسياسياً. فعندما يتم إرسال اإلشارات بشكل متكرر عن املهام الرئيسية والصفات التي يتوجب 

أن تتوافر يف املرأة، كأن تكون هي الصبورة والرحيمة بشكل منفرد وخاص، أو أن تحتكر إعداد الطعام ورعاية 

األبناء وأال تفارق ظالل األرسة، فإننا هنا نقوم بغرس فكرة أن املرأة للمنزل واملنزل للمرأة يف ذهن الطالب. وليس 

من املقنع أن يعزى ذلك للموروث الديني واملجتمع التقليدي، فكام بينت دراسة سابقة يف هذا اإلصدار، فقد 

كانت املرأة تشارك يف الفضاء العام والعمل منذ القدم، بينام مل يكن الرجال مبعزل عن مهام املنزل.462 فعندما 

ُسئلت السيدة عائشة ريض الله عنها عن » ما كان يصنع النبي يف بيته ؟ قالت: كان يكون يف مهنة أهله ـ تعني 

يف خدمة أهله فإذا حرضت الصالة خرج إىل الصالة«.463  ولذلك، فمن املفرتض أن تشارك املرأة يف كافة مجاالت 

التنمية عىل الصعيد االقتصادي والسيايس واالجتامعي، وأن تعكس املواد التي تُدرس يف مدارس قطر هذه الروح 

ومتثلهن حق متثيل، وذلك من خالل مناهج تقدر مكانة جميع أفراد املجتمع دون متييز أو تفضيل. 

460  كمثال فحسب بنود مادة 58 من قانون رقم )22( لسنة 2006 قانون األسرة: 

حقوق الزوج على زوجته هي:-1 العناية به وطاعته بالمعروف.-2 المحافظة على نفسها وماله.-3 اإلشراف على البيت وتنظيم شؤونه.-4 رعاية أوالده منها وإرضاعهم إال إذا 

كان هناك مانع شرعي:

قانون رقم )22( لسنة 2006 قانون األسرة، موقع الميزان،

> http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=8740&lawId=2558&language=ar < .

461  كمثال، يتم لوم المرأة على ارتفاع نسب الطالق. لمزيد من االمثلة انظر:
 اسراء المفتاح، »المرأة في ظل سياسات التنمية: حالة قطر«، الثابت والمتحول: الخليج بعد االنتفاضات العربية )الكويت، مركز الخليج لسياسات 

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2331:53-< ،)2016 ،التنمية
 .>&catid=258:2016-05-16-09-50-52&Itemid=57

462  المصدر السابق 
463   اخرجه: الترمذي »2489«، احمد » 24427«.
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4. خاتمة: نحو مركزية الهامش
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4. خاتمة: نحو مركزية الهامش 

إن كنا يف أدبياتنا السابقة قد ركزنا عىل الوحدة والدميقراطية والتنمية كالحلول املأمولة ألوجه الخلل املزمنة، 

فام زالت دول مجلس التعاون بعيدة كل البعد عن تحقيق أي منها. بل ميكن القول إن عام 2017 شهد تراجعا 

ملحوظاً يف كافتها. فعىل مستوى الدميقراطية، تفاقم الخلل السيايس املتمثل يف التمرتس يف السلطة الفردية املطلقة، 

وازدادت املامرسات األمنية من اعتقاالت ومحاكامت وسحب الجنسيات، يف مقابل عدم تواجد أي إصالحات تذكر 

تبرش مبشاركة أوسع يف اتخاذ القرار. أما عىل مستوى الوحدة، فقد حطمت أزمة الخليج أية أوهام عن »التعاون« 

فيام بني دول املجلس فضاًل عن الوحدة. كام زادت االتكالية عىل القوى الخارجية من قبل كل دول الخليج لتوفري 

األمن والغطاء لها، أكان ذلك متمثاًل يف الحليف التقليدي الواليات املتحدة، والتي بدا واضحاً يف خطاب رئيسها 

هاجس امتصاص أكرب كمية ممكنة من األموال من دول الخليج، أو يف دول أخرى قامت بنرش قواتها يف منطقة 

الخليج، كام هو الحال مع قطر وتركيا.

انعكس هذا الوضع العام بشكل متفاوت عىل فئات الهامش التي كانت محل تركيز هذا اإلصدار. فبينام تواصلت 

البنية التمييزية إجامالً ضد املرأة من ناحية السياسات والقوانني، إال أنه تم ترشيع بعض التغيريات الرسمية املهمة 

ن قانون األحوال الشخصية الجديد يف البحرين، وتم السامح للمرأة بقيادة السيارة  وإن كانت محدودة، حيث ُدشِّ

يف السعودية. وهكذا كانت الحال من ناحية العاملة الوافدة، حيث تم سن قانون الخدمة املنزلية يف عدد من دول 

الخليج، وتم تعديل أنظمة الكفالة، إال أن وضعهم القانوين والعميل ما زال قامئًا عىل أرضية غري صلبة من الحقوق. 

وقد لوحظ إجامالً تبني خطابني من قبل دول الخليج، خطاب موجه للخارج يتغنى ويعد باإلصالحات، وسلوك 

داخيل يراوح يف تفعيل تلك التغيريات عىل أرض الواقع، مام يعكس يف كثري من األحيان األهمية التي توليها دول 

الخليج نحو سمعتها والضغط الخارجي، عوضاً عن أي إصالح جدي يف الداخل. 

والواقع أن قضايا فئات الهامش وإن كانت تحمل ظواهرها الخاصة، هي إحدى تجليات الحالة السياسية 

واالجتامعية العامة يف املنطقة. فتفاقم أوجه الخلل املزمنة، وغياب اإلصالح السيايس، ينعكسان بتبعاتهام عىل 

الهامش وعموم املجتمع بأشكال متعددة، يجمعها تركز السلطة السياسية واالقتصادية واالجتامعية يف أيدي قليلة 

تتحكم يف أغلب مفاصل القرار. ومن غري املمكن التصدي لقضايا الهامش بشكل حقيقي، إن مل يتم التطرق إىل 

جذور أوجه الخلل املزمنة يف دول املجلس. 
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ولذلك فقد ال يكون من اإلجحاف اإلستنتاج أن إجاميل سكان املنطقة يشاركون كثريًا من التحديات التي تواجهها 

فئات الهامش. ولكن ما قد يبعث األمل هو أنه عىل الرغم من الحالة العامة املتذبذبة، والقبضة األمنية املشددة، 

فإن الحراك املجتمعي مل يحترض، بل اشتد عوده يف بعض الحاالت، من. بينها حراك الفئات املهمشة التي تناولها 

هذا اإلصدار، وهو ما يربر األمل يف حيوية املجتمع، وأن السلطة ال ميكن أن تبسط سيطرتها املطلقة عليه. ويبقى 

السؤال ماثالً حول إمكانية بناء تحالف فعاّل مكون من جل أطياف املجتمع، يلتف حول أهداف جامعة من 

الدميقراطية والوحدة والتنمية، وأن يدفع بقوة يف اتجاهها يف دول مجلس التعاون. الجواب يف يد أهايل املنطقة، 

الذين تقع عىل كاهلهم مهمة تحقيق التغري املرجو. ويف ظل الترشذم والتفتت عىل املستوى الرسمي بني دول 

الخليج، أضحى من الرضوري أن توطد العالقات فيام بني القوى املجتمعية يف أنحاء املنطقة حول أهداف جامعة 

موحدة، حيث بات واضحاً ان ما يدور يف قُطٍر واحٍد ينعكس عىل بقية أقطار املنطقة، جامعاً إياهم يف مصري واحد. 

ونأمل من خالل هذه السلسلة من اإلصدارات، التي تواصل يف إرصارها عىل الجمع بني األقالم املهتمة والجادة من 

كافة أقطار مجلس التعاون ملناقشة همومها املشرتكة، وأن نساهم يف شق هذا الطريق، وإن كان بخطوة صغرية 

واحدة.


