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الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز الخليج لسياسات التنمية

عمر الشهايب وحمد الريّس )محررون(، الثابت واملتحول 2020: االستدامة يف الخليج )الكويت: مركز الخليج 

لسياسات التنمية، 2020(.
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الوحدة واملشاركة الشعبية

العنوان باإلنجليزية:
The Constant and the Changing 2020: Sustainability in the Gulf

Edited by

Omar AlShehabi and Hamad Al-Rayes

لوحة الغالف تفصيل من صورة فوتوغرافية بعنوان "الهروب – بيت الحامم قرب مرفأ الحد 

Escape: Pigeons near Alhidd harbor" للمصور البحريني هشام العامل، 13 ديسمرب 2019. " 

مركز الخليج لسياسات التنمية

info@gulfpolicies.com

http://gulfpolicies.org
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فريق العمل

عمر هشام الشهابي
بحريني من املحرق. عضو مجلس امناء مركز الخليج 

لسياسات التّنمية. ُمحارض يف جامعة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيا بالكويت، وعمل سابقاً يف البنك وصندوق 

النقد الدوليني، ومكنزي االستشارية، ومحارضاً يف  

.University College Oxford

@omaralshehabi باإلمكان التواصل معه يف تويرت عىل

حمد أحمد الريّس
كاتب وباحث ومرتجم من البحرين. حاصل عىل الدكتوراه 

يف الفلسفة من جامعة Stony Brook األمريكية برسالة 

حول هيغل والفلسفة األملانية. ترتكز اهتامماته البحثية 

الراهنة يف فلسفة الطفولة وخاصة فيام يتعلق بتعليم 

الفلسفة لألطفال )Philosophy for Children( وتحليل 

األبعاد الفلسفية للشعر العريب الحديث. لالطالع عىل 

< https://sbsuny.academia.edu/ :عمله البحثي

HamadMohamedAlRayes >.

أحمد عثمان الخولي
مرصي الجنسية، أستاذ التخطيط الحرضي بجامعة املنوفية 

مرص منذ 2002، وحالياً معار لجامعة الخليج العريب يف 

البحرين. قدم املساعدة التقنية يف التخطيط االسرتاتيجي 

والتقييم البيئي املتكامل واملشاركة الشعبية يف التخطيط 

الحرضي واإلقليمي، والربامج الوطنية إلدارة البيئة يف 

مرص والدول العربية وأفريقيا لحساب منظامت األمم 

املتحدة والبنك الدويل واالتحاد األورويب واملعونة األمريكية 

والتعاون الفني األملاين. عمل عضواً بالفريق االستشاري 

للصندوق املركزي لإلغاثة يف حاالت الطوارئ التابع ملكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية.

آالء محمد الصديق
 باحثة مستقلة وشاعرة إماراتية من الشارقة. حاصلة عىل 

املاجستري يف السياسات العامة من جامعة حمد بن خليفة. 

 @q_Alaa ميكن التواصل معها عرب تويرت

 

آمنة جابر المري
باحثة يف القانون العام، حصلت عىل شهادة البكالوريوس يف 

القانون والشؤون الدولية، عضوة يف مجموعة شباب قطر 

ضد التطبيع، مهتمة بدراسة القانون الدستوري والقانون 

اإلداري، باإلمكان التواصل عرب اإلمييل:

 amna.jaber93@gmail.com

صباح صالح الجنيد
بحرينية، محارض يف الجيومعلوماتية )نظم املعلومات 

الجغرافية واالستشعار عن بعد( وتغري املناخ يف جامعة 

الخليج العريب بالبحرين. باإلمكان التواصل معها عىل 

 sabahaljenaid@gmail.com اإلمييل

عبداهلل علي الخنيني
 Institute of كويتي، أكمل دراسة املاجستري يف

Development Studies يف جامعة Sussex الربيطانية 

 Power, participation, and social بتخصص

.change أحد مؤسيس موقع "راقب ٥٠" وهي منصة 

رقمية مختصة مبتابعة نواب مجلس األمة الكويتي ونرش 

بياناتهم وتصويتهم للعامة. ومن اهتامماته البحثية: عالقة 

املجتمع املدين الرسمي بغري الرسمي، الحراك الشعبي 

واملجتمعي، الهوية واالنتامء ووسائل املشاركة يف دول 

الخليج. باإلمكان التواصل معه يف تويرت عىل 

@abdullakhonaini

https://sbsuny.academia.edu/HamadMohamedAlRayes
https://sbsuny.academia.edu/HamadMohamedAlRayes
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علي فهد الزميع
وزير كويتي سابق يف وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 

وقبلها يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. حاصل عىل 

شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة إكسرت. 

عضو مجلس أمناء مركز الخليج لسياسات التنمية.

غدير محمد رضا كاظم
 بحرينية الجنسية، حاصلة عىل ماجستري نظم معلومات 

جغرافية واستشعار عن بعد، تعمل فني نظم معلومات 

جغرافية واستشعار عن بعد بجامعة الخليج العريب حالياً، 

وأيضاً أخصايئ نظم معلومات جغرافية يف مركز البحرين 

للدراسات والبحوث سابقاً. تحرّض الدكتوراه يف البيئة 

والتنمية املستدامة بجامعة البحرين. ميكن التواصل عىل: 

ghadeermrk@agu.edu.bh  آلخر املنشورات العلمية:

https://www.researchgate.net/profile/ >

.< ghadeer_monammed?ev=hdr_xprf
 

ماجد عبداهلل المنيف
رئيس الهيئة االستشارية الدولية ملركز امللك عبدالله 

للدراسات والبحوث البرتولية وكان قد عمل  أستاذاً  

لالقتصاد يف جامعة امللك سعود ورئيس جمعية االقتصاد 

السعودية وأميناً عاماً للمجلس  االقتصادي األعىل  ومحافظ 

اململكة يف منظمة أوبك وعضواً يف مجلس أمناء منتدى 

البحوث االقتصادية ونائباً لرئيس مجلس الطاقة العاملي. 

نادر عبدالحميد محمد
دكتوراه يف استخدام الجيومعلوماتية يف دراسات البيئة 

و التغري االيكولوجي. مهتم بدراسة االستخدامات 

الجيومعلوماتية يف دراسة املوارد الطبيعية املختلفة.

نور عبداهلل الشيخ
باحثة بحرينية مهتمة باملجال الثقايف واالجتامعي يف الخليج 

تحديداً. عملت سابقاً يف القطاع الثقايف يف البحرين. حاصلة 

عىل بكالوريوس يف إدارة األعامل وعلم النفس من الجامعة 

اللبنانية األمريكية يف لبنان. للتواصل عىل:

nooralshaikh.95@gmail.com

 

وضحاء شامس الكيومي
باحثة اجتامعية ُعامنية، حاصلة عىل درجة املاجستري يف 

علم االجتامع من جامعة السلطان قابوس، مهتمة بالقضايا 

املجتمعية، نرشت لها  الدراسات والبحوث يف عدد من 

املؤسسات املعنية بالحقل البحثي، باإلمكان التواصل معها 

عرب الربيد االلكرتوين اآليت:

 wadhha.shamis@gmail.com

هبة يوسف القاعوري
حاصلة عىل باكلوريوس يف نظم املعلومات والحوسبة من 

الجامعة العربية املفتوحة يف الكويت عام 2007. عملت 

كمخرجة إلكرتونية لإلصدار.

فاطمة عبداهلل حنا 
مرشف مخترب و مدرس مساعد يف جامعة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيا يف الكويت. حاصلة عىل ماجستري يف تصميم 

االتصال يف جامعة ويست منسرت يف بريطانيا وعىل 

بكالوريوس يف االتصال املريئ من جامعة الخليج للعلوم 

والتكنولوجيا. خربة يف التصميم الجرافييك، عملت عىل 

تصميم اإلصدار PDF. باإملكان التواصل معها عرب موقعها: 

fatemahanna.com

< HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/GHADEER_MOHAMMED?EV=HDR_XPRF >.
< HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/GHADEER_MOHAMMED?EV=HDR_XPRF >.
< HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/GHADEER_MOHAMMED?EV=HDR_XPRF >.
< HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PROFILE/GHADEER_MOHAMMED?EV=HDR_XPRF >.
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مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل مقره الكويت، 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. بإمكانكم التعرف عىل املزيد حول املركز عرب موقعه:
 twitter: @gulfpolicies
www.gulfpolicies.org

مجلس األمناء

 علي خليفة الكواري 
باحث من قطر يف شؤون االقتصاد والدميقراطية، وله العديد من املؤلفات والدراسات فيها. حاصل عىل الدكتوراه يف 

االقتصاد من جامعة درهام. آخر أعامله هي تحرير وتنسيق  كتاب الشعب يريد اإلصالح يف قطر... أيضاً والسياسات 

العامة والحاجة لإلصالح يف دول مجلس التعاون. رئيس مجلس أمناء مركز الخليج لسياسات التنمية.

علي فهد الزميع
وزير كويتي سابق يف وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، وقبلها يف وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية. حاصل عىل شهادة 

الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة إكسرت.   

جاسم خالد السعدون 
باحث اقتصادي و مؤسس مجموعة الشال يف الكويت. حاصل عىل ماجستري يف االقتصاد القيايس من جامعة كولورادو 

)بولدر(. له العديد من البحوث والدراسات االقتصادية، مبا فيها كتايب مناخ األزمة وأزمة املناخ ورسالة إىل عاقل 

باالشرتاك مع عيل خليفة الكواري.

فهد علي الزميع 

أستاذ مساعد يف القانون. حاصل عىل الدكتوراه يف القانون من جامعة سواس )SOAS(، وعمل كمحارض يف القانون يف 

جامعة وستمنسرت وجامعة الكويت. حاصل عىل اإلجازة القانونية يف الكويت وعمل سابقاً يف مكتب كلفورد شانس 

للمحاماة.

عمر هشام الشهابي 

محارض وباحث يف االقتصاد السيايس من البحرين.
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سلسلة إصدارات "الخليج بين الثابت والمتحول"

سلسلة إصدارات سنوية من مركز الخليج لسياسات التنمية، تتناول أهم القضايا التي تواجه دول مجلس 

التعاون من منظور أوجه الخلل املزمنة السياسية، واالقتصادية، واألمنية، والسكانية. ويتطرق كل إصدار 

إىل هذه التحديات من زاوية مختلفة، تكون هي محور املشاركات يف اإلصدار، هذا باإلضافة إىل رصد أبرز 

املستجدات السياسية واالقتصادية يف كل من دول مجلس التعاون خالل الفرتة التي يعنى بها اإلصدار. وترتكز 

اإلصدارات يف أعدادها عىل مساهامت باحثني ومختصني ومهتمني من دول الخليج، انطالقاً من مبدأ أن أهل 

املنطقة هم املعنيّون بتبعات ما يحصل لها، حيث تجمعهم وحدة األرض واملصري.

وملا كانت هذه النسخ اإللكرتونية مسودة أولية لفتح النقاش حول املوضوع بشكل علمي ومنهجي، من منطلق 

معالجة أوجه الخلل املزمنة يف املنطقة، فإنّنا نلتمس من القارئ رحابة الصدر ومقاربة ما يطرح يف هذه 

السلسلة من اإلصدارات من باب الجدلية العلمية، ومن الطبيعي أّن عمالً كهذا سيُصيب يف بعضه، ويجانب 

الصواب يف بعضه اآلخر. ونحاول يف طرحنا االلتزام مبنهج املهنيّة العلمية، والّنابع – أساساً – من حسٍّ هّمُه األّول 

هو الخليج. ويف الوقت ذاته، فال ميكننا ادعاء الحياد الكيل واملوضوعية الشاملة، فإنّه مقدر ألّي طْرح أن يأيت من 

وجهة نظٍر معيّنة، والتي نأمُل هنا أنّها تعكس هموَم أهل الخليج الطّامحة إىل الوحدة والّدميقراطيّة والتّنمية. 

ومن هذا املنظور فإننا نرّحب بكافة املشاركات والتعليقات حول محتوى هذه السلسلة من اإلصدارات.
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1. مقدمة: االستدامة في الخليج من منظور
 أوجه الخلل المزمنة

 

1. مقدمة: االستدامة في الخليج من منظور 
أوجه الخلل المزمنة
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1. مقدمة: االستدامة في الخليج من منظور أوجه الخلل المزمنة

 
بات شبح عدم االستدامة ميد ظالله عىل دول الخليج العربية بنحو أبرز من أي وقت مىض، خصوصاً يف ظل ما عرّته جائحة الكورونا 

من أوجه الخلل املزمنة التي تنهش يف عافية دول الخليج منذ عقود دون معالجة أو تصٍد فعال. فمن ناحية االقتصاد، تتواصل اعتامدية 

اقتصادات دول الخليج عىل إنتاج سلع محصورة وقليلة نسبياً ترتكز أساساً يف النفط والغاز، وذلك عىل الرغم من وفرة السياسات واملشاريع 

والرؤى املعلنة عىل مدى العقود املاضية التي وعدت بالتنويع االقتصادي. ويف حال تعرض سوق هذه السلع ألي هزة، سواء من ناحية 

تدهور أسعار النفط، أو انخفاض الطلب العام عليه نظراً الكتشاف البدائل الناجعة، فسينعكس ذلك بشكل جيل عىل استدامة االقتصاد. 

ويتفاقم هذا التهديد إذا ما أخذنا يف االعتبار أن النفط والغاز سلع ناضبة، وهذه الظاهرة تضيف بعداً آخر إىل واقع عدم االستدامة.

 
معروف أن دول الخليج تعتمد اعتامداً شبه كيل عىل النفط يف صادراتها، وأن النفط مورد ناضب، لكن ذلك ال يكفي للوصول إىل 

املراد مام نعنيه بخطر عدم االستدامة. فعىل الرغم من كون النفط مادة ناضبة، إال أن استثامر عائداته بشكل معني قد يجعل قيمتها 

تتجدد بل وحتى تتكاثر يبقى احتامالً وارداً جداً، بحيث توزع هذه االستثامرات عىل قطاعات متعددة، وبذلك يتم تفادي خطر 

نضوب النفط وعدم تنوع أنشطة اإلنتاج يف الدول املعنية. فام يهمنا هنا هو تداعيات عدم تنويع االقتصاد وعدم استدامة النفط 

عىل منط منو اإلنتاج واالقتصاد ككل يف دول مجلس التعاون. ولذلك، يصبح فهم وبيان العالقة ما بني اسواق النفط واقتصاديات دول 

مجلس التعاون هو السؤال امللح والرضوري. وقد يكون الجانب البيئي من اهم محددات االستدامة يف دول مجلس التعاون، خصوصاً 

يف ظل ما يعرف بحقبة "األنرثبوسني" )Anthropocene(، أو حقبة طغيان التأثري البرشي عىل الكرة األرضية، حيث أصبح اإلنسان هو 

املتحكم الرئييس يف البيئة وتسخريها ملتطلباته، حتى أصبحت مشكلة التغري املناخي أكرب معضلة حالية تواجه سكان الكرة األرضية، 

ومعها يتفاقم خطر ما بات يعرف بـ"االنقراض السادس".1

 

ولذلك، يصبح فهم وبيان االستدامة من عدة أبعاد متقاطعة أمراً رضورياً، أكان ذلك من ناحية وضع السياسات العامة، أو االقتصاد، 

أو سوق النفط، أو تخطيط املدن، أو البيئة. ويطمح اإلصدار الذي بني يديك إىل تناول هذه الجوانب املتعددة من االستدامة يف دول 

مجلس التعاون من منطلق أوجه الخلل املزمنة: السيايس واإلنتاجي والسكاين واألمني، والتي هي دامئاً محور تركيز هذا اإلصدار.2 

وكنا قد اخرتنا االستدامة موضوعاً لهذا اإلصدار قبل أن تباغت جائحة كورونا العامل ودول الخليج العربية يف عام 2020، وهي التي 

1  أنظر: إليزابيث كولبرت، ترجمة أحمد عبد هللا السماحي وفتح هللا الشيخ، االنقراض السادس: تاريخ ال طبيعي )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
2019(، سلسلة عالم المعرفة 471.

2  للمزيد حول أوجه الخلل المزمنة أنظر:
https://gulfpolicies.org/2019-05-18- < ،)2013 ،عمر الشهابي )محرر(، الخليج بين الثابت والمتحول 2013 )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

.>07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2013 

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2013
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2013
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كشفت بشكل أوضح عن أوجه الخلل املفضية إىل عدم االستدامة يف دول مجلس التعاون، وكأنها تريد أن تؤكد عىل ما اجتمعنا 

ملناقشته يف هذا اإلصدار.

ما هي آليات رسم وتطبيق السياسات والرؤى يف دول مجلس التعاون حالياً، وهل هي مهيأة نحو تفعيل االستدامة والرتكيز عليها؟ ما 

هي محددات سوق النفط العاملي الحالية، وما مدى استدامتها مستقبالً؟ ما هو النمط االقتصادي العام الذي تبلور يف دول مجلس 

التعاون، وما مدى استدامة هذا النمط االقتصادي عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد؟ وما هي طبيعة سوق العمل يف املنطقة وعالقته 

بالرتكيبة السكانية، وهل بإمكانه أن يستمر بالنمط الذي هو عليه؟ ما هو الوضع البيئي يف دول مجلس التعاون، وما هي أهم التحديات 

التي تواجهه يف ظل أزمة التغري املناخي؟ هذه هي األسئلة التي سيقاربها هذا اإلصدار عىل مدى فصوله القادمة من منظور االستدامة.

وكام جرت عادة كل إصدار، نقوم أيضاً برصد أبرز املستجدات السياسية واالقتصادية يف كل من دول مجلس التعاون خالل الفرتة 

املؤدية إىل أزمة كورونا. فقد بان شبح عدم االستدامة من الناحية األمنية يف أعقاب الهجامت عىل منشآت أرامكو يف املنطقة 

الرشقية، باإلضافة إىل تجذر أزمة الخليج املتواصلة التي أكملت سنتها الثانية، كام لوحظ تزايد واضح يف وترية التطبيع مع الكيان 

الصهيوين. يف املقابل، سجلت كل دول الخليج عجزاً يف ميزانياتها وارتفاعاً يف ديونها دون استثناء، ومل يطرأ أي إصالح سيايس 

جذري يف أي من أقطارها، يف مقابل تفاوت يف وترية الحراك السيايس واالجتامعي عىل املستوى الشعبي.

 

ملناقشة هذه املواضيع، يجمع هذا العمل بني دفتيه طائفة من خرية الباحثني املعنيني بشؤون االستدامة يف املنطقة. وكام 

نوضح يف كل إصدار، فإن هذه النسخة اإللكرتونية هي مسودة أولية لفتح النقاش حول املوضوع بشكل علمي ومنهجي، من 

منطلق معالجة أوجه الخلل املزمنة يف املنطقة، والتطلع إىل مستقبل أفضل مبني عىل الدميقراطية والوحدة والتنمية. ومن هذا 

املنظور فإننا نرّحب بكافة املشاركات والتعليقات حول محتوى هذا العمل. ونود أن نخص بالشكر والعرفان كل من ساهم يف 

هذا العمل بجهده ووقته، ونتمنى أن يجد قارئنا العزيز بني طياته املتعة والفائدة، كام وجدنا يف إعداده.

 

املحرران

عمر هشام الشهايب

حمد أحمد الريس
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2.1 مقدمة: تأصيل االستدامة في الخليج
 

االستدامة يف اللغة هي استمرار اليشء وثباته ودوامه. وقد يكون التعريف االصطالحي األشهر هو ذلك الذي 

نرصده يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية عام 1987 بعنوان "مستقبلنا املشرتك"، والذي يعرف االستدامة 

بالتنمية التي تعمل عىل تلبية حاجات وطموحات الحارض دون اإلخالل بالقدرة عىل تلبية حاجات املستقبل.1  كام 

باإلمكان النظر إىل االستدامة من ناحية قدرة منط معني من الحياة عىل االستمرار، من جهة متكنه من تجديد نفسه 

وإعادة خلق الرشوط األولية لوجوده واستمراريته، وبهذا يديم ويكرس ويولد نفسه بشكل مستقر ملدة متواصلة 

من الزمن، بل وقد يتمكن بفضل استدامته من التكاثر والتوسع والتطور.2 

إذن النظر يف االستدامة يدفع بنا إىل النظر يف رشوط استمرارية الحياة بشكل عام يف ظل منط معني من اإلنتاج. 

مثل هذه األسئلة الكربى هي ما يربط موضوع االستدامة بالسياسات العامة واألجندات الشاملة للدول، كام يبني 

عيل الزميع يف دراسته املقارنة بني الكويت ودول الخليج حول عالقة االستدامة ببنية الدولة. ومن هذا املنطلق 

الواسع تتيح أسئلة االستدامة لنا النظر يف عالقة منط اإلنتاج باألهداف والغايات الكلية لالجتامع البرشي، ومن 

ثم مقارنة ذلك بنمط معني من اإلنتاج كام نجده يف دول الخيلج مثالً، وهكذا نجد عمر الشهايب يتناول مدى 

استدامة منط اإلنتاج الخليجي القائم عىل ثنائية "تصدير النفط – استرياد العمل" يف بحثه. كام يهيئ لنا النظر يف 

االستدامة ربط أوجه الخلل املزمنة  يف دول الخليج )االقتصادي والسيايس والسكاين واألمني( عىل أكرث من صعيد 

ببعضها البعض، من جهة تأثريها ال عىل بنية الدول واملجتمع يف الحارض فحسب، ولكن أيضاً من جهة املسؤولية 

تجاه األجيال القادمة. من هذه الزاوية يبحث ماجد املنيف يف مصري اعتامد االقتصاد الخليجي إجامالً عىل املوارد 

الناضبة يف ظل "الثورة الصناعية الرابعة" الرامية إىل ترسيخ تقنيات الطاقة املتجددة، وارتباط ذلك باعتبارات شتى 

من السياسات العامة إىل سياسات البيئة والتمويل واالستثامر. ويتناول عبد الله الخنيني يف دراسته حول مرشوع 

مدينة الشامل بالكويت جانب االستدامة العمرانية، وهو جانب بالغ األهمية للتنمية املستدامة يف العديد من دول 

الخليج التي تشهد انفالتاً يف التوسع العمراين والسكاين مبا ينعكس سلباً عىل املجتمع ويضاعف من أوجه الخلل 

1  اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك )الكويت: عالم المعرفة، أكتوبر 1989(.
2  عمر هشام الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول مجلس التعاون )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

2018(، الفصل األول "تأطير: االستدامة في نمط نمو اإلنتاج".
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السكاين يف كثري من األحيان. أما الجانب املقرتن يف األذهان عند ذكر مصطلح "االستدامة"، وهو الجانب البيئي، 

فقد تواله بالدراسة والتحليل البحث املشرتك لصباح الجنيد وأحمد الخويل ونادر عبد الحميد وغدير كاظم، حيث 

رصد البحث الحالة البيئية يف دول الخليج وسبل التصدي لتحديات االستدامة البيئية سيام يف ظل ضعف دول 

الخليج يف العديد من املؤرشات األساسية، مبا فيها جودة الهواء واملاء والغطاء النبايت.  

وتأيت هذه األوراق يف مجملها كمحاولة لفتح النقاش الجاد حول مفهوم االستدامة يف الخليج وماهيته من زوايا 

متعددة، أكان ذلك من ناحية دميومة سوق النفط، أم النمط االقتصادي العام، أم رسم السياسيات، أم سوق العمل، 

أم التخطيط الحرضي، أم االستدامة البيئية. إذ تطرح كل ورقة مفهوماً معيناً لالستدامة وتوصيفها ألوجه الخلل 

التي تواجه املنطقة حالياً، باإلضافة إىل الحلول املقرتحة، بهدف فتح النقاش حول موضوع يبدو مقدراً له أن يكون 

التحدي الرئيس لدول مجلس التعاون عىل مدى العقود القادمة، أال وهو االستدامة. 
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2.2 بين استدامة النفط وديمومة االعتماد عليه – ماجد المنيف

مقدمة

طغى موضوع العوملة وتداعياتها الدولية عىل األدبيات االقتصادية منذ عقد الثامنينات من القرن املايض. وكان انعكاس 

عالقاتها من انفتاح األسواق واالهتاممات البيئية وثورة االتصاالت وغريها عىل الدول والقطاعات وعالقات السياسة 

واالقتصاد محوراً لألبحاث واملبادرات واالتفاقات العاملية واإلقليمية وعنواناً لإلصالحات االقتصادية يف العديد من دول 

العامل. ومل تكن عالقات الطاقة وخصوصاً النفط مبنأى عن تلك االهتاممات. وتركز الجدل واألبحاث إجامالً حول تكامل 

أسواق النفط املالية والفعلية، وتأثري اتفاقات التغري املناخي واتفاقات منظمة التجارة العاملية عىل إنتاج وتسويق النفط، 

وفتح املجال لالستثامر األجنبي يف قطاع إنتاجه يف الدول التي كانت قد أممته، أو حتى جدوى تكتل أوبك يف ظل العوملة. 

ومع أن جانباً من ذلك الجدل أو االهتامم قد ُحسم بشكل أو بآخر، إال أن السنوات األخرية أفرزت إما تراجعاً أو 

بطئاً أو تغرّياً يف بعض مسارات العوملة وعالقاتها باالقتصاد وكذلك الطاقة، هذا عىل الرغم من استمرار بل وتسارع 

التطورات التقنية والعلمية وثورة االتصاالت واملعلومات ودخولها عرصاً جديداً واتخاذها أبعاداً أعمق. فعىل سبيل 

املثال، يبدو أن مسار االهتامم العاملي للتغري املناخي سوف يستمر عىل الرغم من انسحاب الواليات املتحدة من 

اتفاق باريس، بل إن قيادة ذلك االهتامم العاملي سياسياً وتقنياً مرشح لالنتقال من الواليات املتحدة إىل الصني. 

كام وأن اتفاقات منظمة التجارة العاملية مبا فيها "جولة الدوحة التنموية" وإن واجهت منذ إطالقها عام 2001 

انتكاساٍت جعلتها يف طريق مسدود، إال أنها لن تلغي أهمية منو التجارة وتكامل األسواق.

 )Sustainable Development Goals )SDGs(( أضف إىل ذلك أن أهداف األمم املتحدة حول التنمية املستدامة

التي أطلقت عام 2015، وإن بدا أنها صعبة املنال بسبب تراجع الكثري من الحكومات عنها، إال أنها ستبقى حافزاً 

ومحركاً للمجتمعات املدنية.1

1  حول تداعيات انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق باريس للتغير المناخي، أنظر: 
Rob Bailey, “What Trump’s Withdrawal from Paris Means for Global Climate Action,” Chatham House, 02 June 2017

وحول فشل مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية أنظر:
James McBride, “What’s Next for the WTO?” Council on Foreign Relations, 23 March 2018.

وحول إمكانات نجاح أهداف التنمية الكونية لألمم المتحدة أنظر:
 Martin Sandbu, “Critics question success of UN’s Millennium Development Goals Poverty reduction targets could
prove elusive or expensive to achieve,” Financial Times, 15 September 2015.
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لقد أدى التوسع يف حركة التجارة واالستثامر ويف مجاالت وآليات سلسلة القيمة املضافة عرب العامل وانعكاس كل 

ذلك عىل االقتصاد العاملي وخفض معدالت الفقر ومظاهره واتساع حجم الطبقة الوسطى وتأثريها، أدى إىل تعديل 

يف املركز النسبي للدول والقطاعات يف االقتصاد العاملي ويف الوزن املايل واالبتكاري للرشكات. فقد متكنت الدول 

النامية مدفوعة ومتأثرة بالنمو املذهل يف الصني والهند واالقتصادات الناشئة األخرى، من زيادة حصتها يف االقتصاد 

العاملي ومن حصتها يف استهالك الطاقة والنفط من 34 و32 و30 باملائة عام 1990 إىل 53 و54 و49 باملائة 

عام 2018 عىل التوايل. وكانت اقتصاداتها تنمو بنحو 1.5 ضعف منو اقتصادات مجموعة OECD الصناعية يف 

العقدين األخريين من القرن املايض وبنحو 3.5 ضعفاً منذ بداية القرن الحايل حتى اآلن، وقد أثر ذلك عىل اتجاه 

التجارة واالستثامرات عرب الحدود، إذ ازداد حجم الصادرات والواردات بني منطقة الخليج ورشق آسيا عىل حساب 

رشكائها التقليديني يف الغرب.  

النفط والتحوالت في عالقات العولمة

كان استكشاف النفط وإنتاجه وتكريره وتسويقه يجري )حتى قبل أن تصبح العوملة شعاراً وإطاراً للسياسات( يف 

ظل عالقات تتميز بحرية يف التجارة واالستثامر الدوليني. لقد كان دور النفط محورياً يف تطور املجتمع الصناعي 

خالل القرن العرشين وحافزاً للرشكات العاملية لالستثامر خالل النصف األول من القرن يف مناطق االحتياطي 

الرئيسية يف الخليج العريب وغريه، حيث شكلت تلك االستثامرات الجزء األكرب واألهم من حركة رؤوس األموال 

الدولية خالل الفرتة. وساعدت معدالت النمو االقتصادي العاملي بعد الحرب العاملية الثانية عىل زيادة استهالك 

النفط والتوسع يف استخداماته ورواج تجارته واستثامراته. حيث شكلت تجارته لسنوات عدة أكرب نسبة من التجارة 

السلعية يف العامل، وتبوأت رشكاته العاملية لعقود عدة الصدارة من حيث حجم املبيعات وقيمة األصول والتأثري 

السيايس واالجتامعي.

 لذلك كانت عالقات النفط طوال تاريخه تتطور وتتوسع ضمن املنظومة العاملية، وإن تعرضت عالقات التبادل 

واالستثامرات فيها لتحوالت وتقلبات. عىل سبيل املثال، بينام شكلت واردات النفط ومنتجاته إىل أوروبا والواليات 

املتحدة واليابان نحو 75 باملائة من الواردات العاملية عام 1980، واصلت تلك الواردات انخفاضها لتصل إىل 
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41 باملائة عام 2018، حيث ارتفعت حصة الصني والهند من الواردات العاملية من 6 باملائة نهاية القرن املايض 

إىل 23 باملائة اآلن. وبينام كانت صادرات الرشق األوسط وأمريكا الالتينية وأفريقيا تشكل نحو 71 باملائة من 

الصادرات النفطية العاملية عام 1980، انخفضت إىل 50 باملائة عام 2018 بسبب زيادة عدد املنتجني عموماً 

وكذلك اتساع حجم التجارة داخل مجموعة الدول الصناعية. أما االستثامرات يف مرحلتي اإلنتاج والتكرير والنقل 

التي كان أغلبها من رشكات النفط العاملية من دول OECD، فقد تراجعت مع ازدياد حجم ومجاالت استثامرات 

رشكات النفط الوطنية من منطقة الخليج العريب والصني وروسيا وماليزيا والربازيل وتصدرها املشهد العاملي منذ 

بداية القرن الحايل. 

إن تجارة النفط مل تتأثر بإفرازات العوملة ومسار تطور أنظمتها ومؤسساتها كمنظمة التجارة العاملية ألنها كانت 

يف األساس تتم بأدىن قدر من القيود التجارية )وإن تأثرت بالقيود السياسية من حظر ونزاعات(. لذلك فإن تأثر 

تجارة النفط سيكون محدوداً للغاية من إجراءات القيود التجارية والحد من املكتسبات التي تحققت للعامل خالل 

العقود الثالثة األخرية، وإن استمر تأثر التجارة بالنزاعات السياسية وسياسات املقاطعة. كام وأن ارتباط أسواق 

النفط جغرافياً بني الدول أو تكاملياً بني مراحل صناعته مرشح لالستمرار. ولكن النفط وأسواقه قد تأثرا بشكل 

كبري بالتطور املذهل يف أسواق املال والتكامل بني سوقي النفط الفعلية )Physical( واملالية )Financial(، إذ 

أصبح سعر النفط منذ أواسط عقد الثامنينات من القرن املايض يتحدد وفق ذلك التكامل والتفاعل بني السوقني، 

وهو مرشح لالستمرار عىل هذا املنوال، حيث مل يؤثر االنهيار املايل عام 2008 وقبله األزمة املالية اآلسيوية عام 

1998عىل ذلك التكامل، ألنه أصبح ببساطة مكون عضوي للسوقني.

ويرتبط بعاملية النفط دور الدوالر يف معامالته. فاملعروف منذ اكتشاف النفط تجارياً وحتى اآلن أن معامالته 

يتم تقوميها ويف الغالب دفعها بالدوالر األمرييك، سواء بسبب دور الواليات املتحدة ورشكاتها يف تجارة النفط أو 

دور الدوالر يف االقتصاد والنظام النقدي الدوليني بعد الحرب العاملية الثانية. وال يقترص الدور الطاغي للدوالر 

عىل تعامالت النفط فحسب، بل يشمل التجارة واملدفوعات الدولية واملوجودات الرسمية للبنوك املركزية، وحجم 

التعامالت يف سوق الرصف، وحجم إصدار السندات العاملية، وتقويم القروض الخارجية للبنوك التجارية وغريها. 

وذلك الدور وإن كان مستمداً يف البداية من وزن االقتصاد األمرييك يف االقتصاد العاملي، إال أنه يتجاوزه اآلن 
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بكثري. وإذا استثنينا األبعاد السياسية ملحاوالت تخيل بعض الدول عن الدوالر كوسيلة ملدفوعات مبيعات النفط 

)العراق وإيران وفنزويال يف فرتات متباعدة وألسباب مختلفة(، فقد استمر القبول العام له طاملا استمر دوره 

طاغياً يف االقتصاد واملدفوعات الدولية. وهذا قد يتأثر بدخول الصني طرفاً هاماً يف مبادالت النفط الدولية وتطور 

دور عملتها )اليوان( يف مدفوعات وارداتها النفطية، وتطور سوق تداول السلع )وعقود النفط الخام إحداها( يف 

شنغهاي. ولكن ويف الزمن املنظور واعتامداً عىل تطور نظم املدفوعات الدولية وعاملية اليوان، ستبقى عالقة سعر 

النفط وسعر رصف الدوالر عىل حالها نظراً ألن تحديد السعرين يتم بعوامل العرض والطلب عىل النفط وعىل 

الدوالر الذي يؤثر يف سوق كل منهام عوامل مختلفة.  لذلك فإن اختيار العملة املستخدمة كوحدة حسابية أو 

وسيلة للدفع ال يؤثر فعلياً عىل ما يحصل عليه مصّدرو النفط، ولكنه يؤثر عىل قيمته يف الدول املستوردة. كام ال 

يؤثر اختيار عملة املبادالت النفطية عىل أسعار السلع والخدمات التي تستوردها الدول النفطية من الدول األخرى 

التي تتغري عمالتها مقابل الدوالر، طاملا استمر معظمها يف ربط عملته بالدوالر بشكل أو بآخر.2

يبقى مجال تأثري تحوالت النظام التجاري العاملي عىل النفط ودوله املنتجة محدوداً بسبب طبيعة أسواقه ودوره 

كمدخل إنتاجي وأهمية تبادله عرب الحدود ووجود اتفاقيات ومواثيق دولية وإقليمية تسهل ذلك. ولكن مجال 

التأثري األهم قد يأيت من التحوالت يف عالقات الطاقة والنقل العامليتني بسبب سياسات الدول تجاه اتفاقية التغري 

املناخي وهواجس أمن إمدادات الطاقة، وتداعياتها التقنية والسياسية واملالية وغريها.

التحوالت في عالقات الطاقة 

تتسم عالقات الطاقة بأنها يف تغري مستمر اعتامداً عىل محددات الطلب والعرض. فالنمو السكاين والحرضي 

والنمو االقتصادي وأسعار مصادر الطاقة مؤثرات رئيسية يف الطلب القطاعي لكل مصدر وتوزيعه الجغرايف، بينام 

االستثامر والبنية التنظيمية للصناعة والسياسات الحكومية واألسعار والتطورات التقنية يف إنتاج وإمداد كل مصدر 

تحدد مستوى العرض من كل منها. ولكن التحوالت يف عالقات الطاقة تشكل تغرياً راديكالياً ليس يف أمناط الطلب 

والعرض بل يف مسارهام لعقود قادمة. إنها متثل تحوالً يف البنية واملؤسسات والعالقات، وتنطوي عىل نقلة هيكلية 

2  حول دور الدوالر في التجارة والمعامالت أنظر:
 Emine Boz, Gita Gopinath, and Mikkel Plagborg-Møller, "Global Trade and the Dollar,” Working Paper No. (23988),
)US: National Bureau of Economic Research )NBER((, 2017.
 Ethan Ilzetzki, Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff, “Exchange Arrangements Entering the 21st Century: Which
Anchor Will Hold?” Working Paper No. (23134), )US: NBER(, 2017.
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حيث تنعكس عالقات الطاقة ومصادرها عىل العالقات االقتصادية من استثامر وإنتاج وتوزيع أو يف العالقات 

االجتامعية من أمناط العمل والتنقل واالستهالك أو يف مسار التقنيات ومجاالت تأثريها.

وعادة ما يجري توصيف التحوالت التقنية بالثورات: فثمة الثورة الصناعية األوىل املتمثلة باخرتاع اآللة البخارية 

وانتشار سكك الحديد يف القرن الثامن عرش، والثورة الصناعية الثانية أواخر القرن التاسع عرش واملتمثلة باخرتاع 

الكهرباء وخطوط اإلنتاج )Lines Assembly( وآلية االحرتاق الداخيل واملركبات املسرية بها، والثورة الصناعية 

الثالثة التي ابتدأت يف عقد الستينات من القرن العرشين باخرتاع الكمبيوتر والرقائق، وتطور نظم وتقنيات 

االتصاالت وبداية العرص الرقمي، والتي أدت إىل خفض التكاليف وتحسني كفاءة اإلنتاج وزيادة إمكانات 

االستهالك. أما الثورة الصناعية الرابعة فهي التي نعيشها اآلن، وتأخذ باالقتصاد الرقمي إىل أبعاد وقطاعات 

ومجاالت أوسع، وهي كحال الثورات السابقة ستؤثر عىل جميع القطاعات مبا فيها صناعة النفط. 

وبخصوص مجال الطاقة، فقد كانت مصادرها إما محفزاً أو مستفيداً من تلك الثورات، كاالنتقال من استخدام 

مصدر للطاقة إىل آخر )من األخشاب إىل الفحم الحجري ثم النفط أو من وقود تشغيل اآللة البخارية إىل وقود 

تسيري آلة االحرتاق الداخيل(، أو تغيري يف تقنية إنتاج أو استخدام مصدر ما للطاقة )كتغيري مجال استخدام 

منتجات النفط من اإلنارة إىل النقل والصناعة(، أو تغري يف أمناط استخدام الطاقة بشكل يؤثر عىل مصادرها 

والخدمات الناتجة عنها، أو التحول من نظام اقتصادي يعتمد عىل مصدر للطاقة إىل نظام آخر يستوجب استخدام 

مصدر آخر. ويصاحب تطور استخدام أي مصدر للطاقة تحسن كفاءة استخدامها سواء التقليدية أو املتجددة، 

وسواء جرى التحول وتسارع أم ال. وهو مسار تصاعدي مرتبط بالتقدم التقني والسلويك والسياسات الحكومية. 

فقد انخفضت كثافة استخدام الطاقة قياساً بكمية الطاقة الالزمة إلنتاج مقدار معني من الناتج املحيل اإلجاميل 

)باألسعار الثابتة( بنسبة 40 باملائة خالل الثالثة عقود املاضية من 1.5 برميل لكل 1000 دوالر إىل 0.9 برميل 

ويتوقع أن تنخفض بنسبة 35- 55 باملائة بحلول عام 2040 اعتامداً عىل السيناريو املفرتض.    

وعادة ما توصف تحوالت الطاقة ببعدها الزمني الطويل، كعرص الفحم الحجري الذي صاحب الثورة الصناعية 

األوىل، وعرص النفط الذي صاحب الثورة الصناعية الثانية والثالثة، وعرص الطاقات املتجددة الذي يؤمل منه أن 
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يكون أحد عناوين الثورة الصناعية الرابعة. وتجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرغم من ترسيخ كل من القرنني التاسع 

عرش والعرشين لالعتامد عىل الفحم والنفط بالتوايل، إال أن انتاج الوقود الفاقد لحصته يف كال القرنني استمر 

بالزيادة. بل إن إنتاج الوقود الخشبي خالل قرن الفحم ازداد بنحو الضعف، وازداد إنتاج الفحم خالل قرن النفط 

بنحو 15 باملائة. وكام يوضح الشكل 2.2.1 فإن عرص الفحم مل يعِن نهاية استخدام الوقود العضوي يف القرن 

التاسع عرش، وعرص النفط مل يعن نهاية استخدام الفحم أيضاَ.3

شكل 2.2.1: تطور حصص المصادر في مزيج الطاقة عبر الزمن

المصدر:
  Benjamin K. Sovacool, “How long will it take? Conceptualizing the temporal dynamics of energy

transitions,” Energy Research & Social Science, Vol. )13(, January 2016

3   يشير البعض إلى المقولة المنسوبة للوزير السعودي األسبق زكي يماني بأن "العصر الحجري لم ينته لعدم وجود حجارة وكذلك عصر النفط لن ينتهي 
بعدم وجود نفط"، بأنها ليست تأكيد لقرب نهاية عصره بل لنهاية دوره بالكامل. أنظر:

Bernard Marr, “Why Everyone Must Get Ready for the 4th Industrial Revolution,” Forbes, 5 April 2016.
Klaus Schwab, “The New Technology Revolution and its Impact,” World Economic Forum, August 2015.
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وينطوي التحول يف نظام الطاقة عىل تغرّيات هيكلية متداخلة بالغة التعقيد، ال تسري بشكل خطي أو حتمي، 

وتكتنفها حاالت من الاليقني تطال العالقات املتداخلة التالية:4

الجوانب امللموسة من نظم الطاقة من تقنيات وبنية أساسية وأسواق وآالت ومعدات وأمناط استهالك . 1

وشبكات إمدادات.

سلوك الفاعلني يف نظم الطاقة من منتجني ومستهلكني )دول وقطاعات وصناعات( وحكومات وجامعات . 2

ضغط، وذلك فيام يتعلق باالسرتاتيجيات وأمناط االستثامر والتحالفات واإلمكانات املتاحة لكل منهم.

املنظومات التقنية واالجتامعية والسياسية التي تشمل القوانني والسياسات واملؤسسات والذهنيات . 3

والقناعات وما هو ضمن أو خارج السياق العام. 

البعد الزمني للتحول بطيئاً كان أم رسيعاً وديناميكيته وحجمه واتجاهه والفاعلني يف التغيري. . 4

رسعة أو تباطؤ التغريات السلوكية لألفراد والصناعة والكيفية واملدى الزمني لتعديل تدفق االستثامرات من . 	

مصدر إىل أخر أو من قطاع إىل أخر أو من بنية أساسية إىل أخرى.  

وتشري التجارب التاريخية إىل أن بعض التحوالت يف مزيج الطاقة أو استخداماتها قد تكون رسيعة بحيث يستغرق 

فيها التحول عقداً أو اثنني، وبعضها أكرث بطئاً فيستغرق التحول عقوداً عدة. مثالً تخطت حصة الفحم حاجز 25 

باملائة من استهالك الطاقة العاملي عام 1871 بعد مئات السنني من تطويره تجارياً يف بريطانيا، وتخطت حصة 

النفط ذلك الحاجز عام 1953 بعد نحو قرن من اكتشاف وإنتاج النفط تجارياً يف الواليات املتحدة. وزادت 

حصة الفحم يف استهالك الطاقة العاملي من 5 باملائة عام 1830 حتى بلغت ذروتها عند 60 باملائة بداية الحرب 

العاملية األوىل. أما حصة النفط فقد ازدادت من نحو 2 باملائة بداية القرن العرشين إىل ذروتها عند 49 باملائة 

عشية ما ُعرف بأزمة الطاقة العاملية عام 1973. أما الغاز الطبيعي فقد ارتفعت حصته من 4 باملائة مع نهاية 

الحرب العاملية الثانية إىل نحو 24 باملائة عام 2018. وباملقابل استغرقت الطاقة النووية أكرث من نصف قرن 

لتزيد مساهمتها يف مزيج الطاقة األولية من ال يشء منتصف عقد الخمسينات من القرن املايض إىل نحو 4 باملائة 

اآلن. وبينام اخرُتعت السيارة يف أملانيا أواسط الثامنينات من القرن التاسع عرش، فإنها مل تنترش بشكل واسع إال بعد 

عام 1920 ليس يف مهدها بل يف الواليات املتحدة والحقاً يف أوروبا واليابان والعامل.  

4  أنظر:
 Bassam Fattouh, Rahmat Poudineh, and Rob West, “The Rise of Renewables and the Positioning for Energy
 Transition: What Adaptation Strategy for Oil Companies and Oil Exporting Countries?” Working Paper (MEP),
)London: OIES(, 19 May 2018.
 Benjamin K. Sovacool, “How long will it take? Conceptualizing the temporal dynamics of energy transitions,” Energy
Research & Social Science, Vol. )13(, January 2016.
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ويعود البطء يف تحول الطاقة العاملي إىل عوامل تقنية واقتصادية وسلوكية، أولها طول الفرتة الزمنية لبناء منظومة 

الطاقة من موانئ وطرق وسكك حديد ومحطات توليد ومصايف معالجة وأنابيب ومفاعل نووية وغريها. وثانيها أن 

التقنيات الجديدة تستغرق وقتاً يك تثبت تنافسيتها مع التقنيات الراسخة، وثالثها أن تلك التقنيات القامئة شيدت 

عرب السنني أصوالً إنتاجية من غري املجدي اقتصادياً إحالتها للتقاعد قبل انتهاء عمرها الزمني. هذا ناهيك عن 

قيام تلك التقنيات الراسخة من خالل الصناعات املستخدمة لها مبجابهة التقنيات الجديدة بتطوير أدائها باالبتكار 

واالستثامر، وليس التطور يف كفاءة آلة االحرتاق الداخيل خالل العقود املاضية ويف تقنيات تطوير النفط غري 

التقليدي )كالنفط الصخري( سوى أمثلة عىل تلك املجابهة. ومنذ بداية العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين 

توسع االهتامم مبوضوع التحول الجديد يف نظام الطاقة العاملي مدفوعاً بالتطور املذهل يف تقنيات وتكلفة ورواج 

الطاقات املتجددة من شمس ورياح، والتطورات يف قطاع النقل معرباً عنها بإنتاج ورواج السيارات الكهربائية 

وانخفاض تكلفة البطارية التي تسريها وزيادة سعتها التخزينية وتغري أمناط التنقل داخل املدن.	

تطوير الطاقات المتجددة

منذ بداية القرن الحايل بلغ املتوسط السنوي يف معدل منو الطاقات املتجددة )خالف الطاقة الهيدروليكية من مساقط 

املياه( نحو 30 باملائة )42 باملائة للطاقة الشمسية و25 باملائة لطاقة الرياح( مقابل منو 2.3 باملائة سنوياً يف استهالك 

الطاقة األولية )1.3 باملائة للنفط و2.6 باملائة للغاز و2.8 باملائة للفحم(. حيث ساهمت الطاقات املتجددة الحديثة 

بنحو 17 باملائة من الزيادة يف استهالك الطاقة عموماً منذ بداية القرن الحايل حتى عام 2018، لتزيد من حصتها 

يف استهالك الطاقة من أقل من 0.1 باملائة بداية القرن إىل نحو 10 باملائة عام 2018 باستثامرات بلغت 390 

مليار دوالر. ومن تتبع تحوالت الطاقة خالل الـ 250 عاماً املاضية، يبدو أن تطور الطاقات املتجددة يتخذ مساراً 

مشابهاً للفحم يف القرن التاسع عرش والنفط يف القرن العرشين، استناداً إىل أنه خالل 2018-2011 ساهمت تلك 

الطاقات بنحو 20 باملائة من الزيادة يف استهالك الطاقة )13 باملائة طاقة رياح و7 باملائة طاقة شمسية( وارتفع 

حجم طاقة توليد الكهرباء باستخدام تلك الطاقات 2.4 ضعفاً خالل 2018-2000. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية 

أن تزداد مساهمتها يف استهالك الطاقة عاملياً من 10 باملائة عام 2018 إىل ما يرتاوح بني 24 و40 باملائة، وأن تزداد 

االستثامرات فيها من 308 مليار دوالر عام 2018 إىل 390-625 مليار دوالر اعتامداً عىل السيناريو املستخدم. 

 5  Vaclav Smil. “Examining energy transitions: A dozen insights based on performance,” Energy Research & Social
Science, Vol. 22, 2016.
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ويالحظ أن تكلفة توليد الطاقة الكهربائية بالخاليا الشمسية وطاقة الرياح، مبا فيها التكاليف الرأساملية التي 

بلغت 11 و17 سنت للكيلو وات/ساعة عىل التوايل عام 2010، قد انخفضت إىل متوسط عاملي 6 و5 سنت 

للكيلو وات/ساعة لكل منهام عىل التوايل، وأقل من ذلك يف مناطق عدة من العامل، األمر الذي أدى إضافة الرتفاع 

كفاءتها مقارنة بالفحم والغاز والسياسات الحكومية الداعمة لها إىل تحسن قدرتها عىل منافسة املصادر األخرى يف 

قطاع توليد الكهرباء. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تزداد حصتها يف توليد الكهرباء من 7 باملائة عام 2018 إىل 

ما يرتاوح بني 63 و67 باملائة اعتامداً عىل السيناريو.6

ولدى معظم دول العامل – منتجة كانت أم مستهلكة للوقود األحفوري، متقدمة أم نامية – برامج وسياسات 

لتطوير الطاقات املتجددة وخصوصاً يف قطاع توليد الكهرباء لدواع اقتصادية وبيئية وتحقيق أمن الطاقة وتوطني 

صناعتها. وتعترب الصني أهم منتج للطاقات املتجددة يف العامل إذ تبلغ حصتها 39 و32 باملائة من طاقات توليد 

الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف العامل عىل التوايل. وتعترب أكرب مصدر للوائح الشمسية يف العامل بحصة 

40 باملائة من حجم الصادرات العاملية، وأكرب مصدر لتوربينات طاقة الرياح بحصة 33 باملائة ولديها أكرب عدد من 

براءات االخرتاع )150 ألفاً( يف الطاقات املتجددة عاملياً.

كهربة ورقمنة قطاع النقل

مل تكن التحوالت يف قطاع النقل أقل زخامً من تلك يف الطاقات املتجددة، وإن تسارعت بعد نهاية العقد األول 

من القرن. فالسيارات الكهربائية التي تسريها البطارية وإن مل تكن تصوراً ثورياً، إذ كانت الفكرة تراود مخيلة 

الكثري مبن فيهم توماس أديسون منذ أوائل القرن العرشين، إال أنه حالت دون انتشارها اعتبارات التكلفة والكفاءة 

واملسافة التي ميكن أن تقطعها وكيفية إعادة شحنها. ولكن منذ بداية العقد الثاين من القرن الحايل ازداد االهتامم 

6  بلغ أقل العطاءات عام 2016 لبناء محطة توليد بالطاقة الشمسية في أبو ظبي نحو 2.4 سنت، تالها عطاء نهاية عام 2017 في السعودية عند 2.3 سنت 
للكيلو وات/ ساعة. أنظر تقرير:

“Renewable Power Generation Costs in 2017,” )Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency IRENA,2018(.
وحول دراسة معهد أكسفورد أنظر:

 Bassam Fattouh, Rahmat Poudineh, and Rob West, “The Rise of Renewables and the Positioning for Energy
 Transition: What Adaptation Strategy for Oil Companies and Oil Exporting Countries?” Working Paper (MEP),
)London: OIES(, 19 May 2018.

 وحول تقديرات وكالة الطاقة الدولية وسيناريوهاتها: استمرار السياسات الحالية، تطبيق السياسات المعلنة أو سيناريو التنمية المستدامة )الوصول إلى 
مستهدف اتفاقية باريس للتغير المناخي( أنظر:

World Energy Outlook )International Energy Agency IEA, November 2019(.
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بإنتاج وترويج تلك السيارات مام أدى إىل ارتفاع عدد أسطول السيارات الكهربائية املسرية بالبطارية من بضعة 

آالف بداية القرن الحايل إىل 5 مليون عام 2018، وتلك وإن شكلت نسبة ضئيلة تقل عن 2 باملائة من أسطول 

سيارات الركاب يف العامل الذي يقدر بنحو مليار سيارة، إال أن مبيعاتها تنمو باطراد مبعدل 70 باملائة سنوياً 

خالل السنوات الخمس املاضية، وإن بقيت نسبتها من مبيعات السيارات اإلجاملية متواضعة للغاية. ولكن تشري 

التوقعات إىل أن رواجها مقيساً بنسبة مبيعاتها إىل إجاميل مبيعات السيارات عموماً مرشح للزيادة.

وتستحوذ الصني عىل نحو نصف أسطول السيارات الكهربائية يف العامل، تليها أوروبا والواليات املتحدة عند 24 و22 

باملائة عىل التوايل. ومع أن تلك السيارات موجودة حالياً يف نحو 40 دولة، إال أن نحو 80 باملائة منها موجود يف خمس 

دول هي الواليات املتحدة والصني واليابان والرنويج وهولندا، مع تفاوٍت بينها من حيث حصص مبيعات السيارات 

الكهربائية من 23 باملائة يف الرنويج و10 باملائة يف هولندا إىل 1 و0.7 و0.6 باملائة يف الصني والواليات املتحدة واليابان 

عىل التوايل. ولكن حجم أسواق الدول األخرية الذي ميثل 63 باملائة من عدد السيارات الكهربائية املسجلة عام 2015 

يجعل من التطور التقني والسلويك والتنظيمي والتسويقي فيها محدداً هاماً لسوق السيارات الكهربائية العاملي.7

وتتفاوت توقعات منو مبيعات تلك السيارات ونسبتها إىل مبيعات سيارات الركاب وحجم األسطول منها إىل 

حجم أسطول السيارات يف الطرق اعتامداً عىل الفرضيات املستخدمة، وتلك دامئة التغري نتيجة تطور التقنية 

وتحسن الجدوى االقتصادية وتوجه السياسات الحكومية املحفزة ملنتجي ومشرتي السيارات الكهربائية أو 

الهجينة )Hybrid(، بل وتختلف التوقعات باختالف خلفية وتوجه الجهة التي تقوم بالتقدير. فقد رصدت إحدى 

الدراسات بوناً واسعاً بني توقعات كل من رشكات النفط العاملية واملنظامت الدولية )أوبك ووكالة الطاقة الدولية( 

والحكومات والرشكات املنتجة للسيارات واملؤسسات املالية املمولة للتقنيات الجديدة. إذ يالحظ يف هذا الصدد 

أن صناعة النفط العاملية ممثلة بالرشكات الكربى )أكسون وتوتال والنفط الربيطانية وشل وشفرون( ومنظامت 

الطاقة الحكومية مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية تتجه أكرث إىل املحافظة يف تقدير رسعة انتشار وترسخ وقبول 

املستهلكني للسيارات الكهربائية مقارنة بدرجة أعىل من التفاؤل حول ذلك من ممثيل صناعة السيارات وهذا 

البون الشاسع بينهام، كام يتضح من الجدول 2.2.1، يضيف إىل حاالت الاليقني حول جانب هام من أطروحة قرب 

الوصول إىل "ذروة الطلب عىل النفط" التي سيأيت عرضها الحقاً.

7  البيانات تشير إلى السيارات الكهربائية المسيرة بالبطارية القابلة للشحن )BEV( علماً بأن هناك سيارات هجينة وكهربائية )أي تعمل بالبطارية القابلة 
للشحن وبالوقود بالتناوب( المعروفة بـ PHEV، وبلغ أسطولهما نحو مليوني مركبة، حوالي 800 ألف منها من النوع الثاني.
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جدول 2.2.1: اختالف تقديرات معدل انتشار السيارة الكهربائية بأنواعها

السنةالنسبة من عدد السيارات في الطرق بالمائة

شركات السيارات

742025فولفو

202025مرسيدس

402030هوندا

252025فولكس فاجن

شركات النفط العالمية والمنظمات الدولية

232040إكسون

152040البترول البريطانية

232030توتال

302030ستاتويل

122040أوبك

142040وكالة الطاقة الدولية

المصدر:
 Marianne Kah, “Electric Vehicles and their Impact on Oil Demand: Why Forecasts Differ?” Centre on
Global Energy Policy, )New York: Columbia University, July 2018(.

 IEA Global EV Outlook 2019: Scaling up the transition to electric mobility )IEA, May 2019(.

والحظت دراسة أخرى أن تقديرات كل من تلك الجهات تتعرض ملراجعة سواء ألسباب سياسية أو لتغري يف 

الفرضيات أو املعطيات التقنية واالقتصادية واملالية التي يتم االستناد عليها. مثالً بينام أظهر تقرير أوبك السنوي 

حول آفاق السوق العاملية للنفط عام 2015 أن أسطول السيارات الكهربائية قد يصل عام 2040 إىل 50 مليون، 

جرى رفع النسبة يف التقارير الالحقة لتصل يف تقرير عام 2019 إىل 300 مليون سيارة لذلك العام. وعدلت رشكة 

إكسون تقديراتها حول حصة السيارات الكهربائية من عدد السيارات يف الطرق عام 2040 من 9 باملائة يف تقرير 

8
2017 إىل 23 باملائة يف تقرير عام 2019. 

 Michael J. Coren, “Researchers have no idea when electric cars are going to take over,” Quartz Insights, May 8
2018, < https://qz.com/1620614/electric-car-forecasts-are-all-over-the-map/ >.
 Marianne Kah, “Electric Vehicles and their Impact on Oil Demand: Why Forecasts Differ?” Centre on Global Energy
Policy )New York: Columbia University, July 2018(.

https://qz.com/1620614/electric-car-forecasts-are-all-over-the-map/
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ويعترب تقرير بلومربج السنوي حول معدل ترسخ السيارات الكهربائية األكرث تفاؤالً، إذ يقدر تقرير عام 2019 أن 

يصل أسطول السيارات الكهربائية يف العامل بحلول عام 2040 إىل نحو 548 مليون سيارة تشكل نحو 32 باملائة 

من أسطول السيارات )مقارنة بتقديرات لها يف عام 2016 أن تصل إىل 23 باملائة(. وتتوقع بلومربج أن يؤدي 

الوصول إىل النسب املشار إليها إىل انخفاض مستدام يف الطلب عىل النفط بنحو 7.3 مليون برميل يومياً. أما 

وكالة الطاقة الدولية فتقدرها يف سيناريو العمل بسياسات الدول القامئة أو املخطط لها أن تصل إىل 130 مليون 

بحلول عام 2030، األمر الذي يؤدي إىل انخفاض يف الطلب املتوقع بنحو 2.5 مليون برميل يومياً. أما يف سيناريو 

الوفاء مببادرة السيارات الكهربائية )وهي منتدى حكومي يضم يف عضويته دول تصل استثامراتها يف تقنيات تلك 

السيارات إىل 90 باملائة من االستثامرات العاملية( الذي يستهدف وصول حصة تلك السيارات إىل 30 باملائة عاملياً، 

تقدرها الوكالة أن تصل إىل 250 مليون سيارة يكون نصيب الصني منها 57 باملائة، مام يؤدي إىل انخفاض 4.3 

مليون برميل يومياً يف الطلب عىل منتجات النفط يف ذلك العام. ويتوقع بنك أمريكا )Bank of America( وصول 

مبيعات السيارات الكهربائية إىل 10 باملائة من مبيعات السيارات عام 2030 و20 باملائة عام 2050. بينام 

تتوقع رشكة النفط الربيطانية )BP( أن يزداد حجم أسطول السيارات الكهربائية بنوعيها بنحو ستني ضعفاً ليصل 

إىل 70 مليون من إجاميل الزيادة يف عدد املركبات بنحو 900 مليون مركبة عام 2035. 

ومع أن معدل انتشار السيارات الكهربائية وترسخها يعتمد عىل فرضيات عدة، إال أنه مثة توافق عام حول رسعة 

اعتامدها وإن كان تاريخ ترّسخها يف السوق )penetration( ما زال موضع أبحاث ودراسات ومناذج محاكاة. ومن 

ذلك مقارنة الفرتة الزمنية التي أدت إىل صعود تقنيات جديدة عىل أنقاض تقنيات أخرى وتطبيقها عىل السيارات 

الكهربائية. فالكامريات الرقمية أدت إىل االستغناء كلياً عن كامريات األفالم خالل 20-15 سنة، وأزاحت األقراص 

املدمجة DVD أرشطة VHS خالل 10 سنوات، والهواتف الذكية حلت محل الهواتف النقالة يف أقل من ذلك. 

وحاولت إحدى الدراسات تتبع مسار ترسخ التقنيات الجديدة البديلة خالل القرن العرشين )كالسيارات والثالجات 

والتلفاز والغساالت واملكيفات واالسطوانات املدمجة( يف الواليات املتحدة ومحاكاة السيارات الكهربائية بها. 

والحظت تلك الدراسات أن الوصول إىل نسبة أكرث من 80 باملائة ترسخ لتلك التقنيات قد استغرق نحو 20-30 

سنة بعد منو 1 باملائة يف انتشارها، وهو ما حدث للسيارات الكهربائية. وبافرتاض منو سنوي 2.5 باملائة يف مبيعات 

السيارات الكهربائية وفرضيات أخرى حول عمرها الزمني، استنتجت الدراسات أن حصتها من مبيعات السيارات 
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عموماً قد تصل إىل 20-60 باملائة عام 2030 وتشكل حينها 7-22 باملائة من أسطول السيارات يف العامل، وأن 

النمو والرتسخ سيكون أرسعه يف الصني وأنه بحلول عام 2050 ستكون حصة تلك السيارات من رصيد أسطول 

السيارات نحو النصف.9

ولعل التطور التقني األهم الذي ساهم يف ارتفاع حجم مبيعات ورواج السيارة الكهربائية هو ذلك املتعلق مبدى 

وتكلفة ورسعة شحن البطارية التي تسرَيها. فقد ساهم تطور الحواسيب والهواتف املحمولة والذكية يف تطوير 

بطارية ion-Lithium وقدرتها عىل تخزين الطاقة قبل إعادة الشحن، إذ ارتفع املدى الذي ميكن أن تسري به 

املركبة الكهربائية قبل إعادة الشحن من نحو 120 كيلومرت إىل نحو 500 كيلومرت خالل السنوات الخمس املاضية 

باختالف مناذج تلك السيارات. كام انخفضت تكلفة البطارية خالل الفرتة بشكل كبري من 1160 دوالر لكل كيلو 

وات/ ساعة عام 2010 إىل 176 دوالر عام 2018، وأعلنت رشكة تسال أنها تهدف إىل 100 دوالر عام 2020 

مقارنة بهدف وزارة الطاقة األمريكية خفضها إىل 125 دوالر كمتوسط للسيارات املنتجة بحلول عام 10.2022

 Economist( ومبوازاة ذلك تم خفض الوقت الالزم إلعادة شحن البطارية، وال يزال ذلك يف انخفاض متواصل

2017(. فسيارة مثل شيفروليه فولت )Volt( تتطلب 4-10 ساعات إلعادة شحن بطاريتها وهي مدة طويلة ال 

تساعد عىل رواج السيارة عىل الرغم مع أن إعادة الشحن خارج أوقات األحامل القصوى للتيار الكهربايئ تساهم 

يف خفض تكلفة الشحن ويف زيادة معدل تشغيل التيار. أما البنية األساسية، ففضالً عن معدات الشحن املنزلية يف 

بعض الدول، انترشت مراكز إعادة الشحن )EVSE( العامة حيث بات هناك شاحن واحد لكل 40 سيارة كهربائية 

يف العامل عام 2016. وقد ارتفع عدد تلك املحطات خالل الخمس سنوات املاضية بنحو أربعة اضعاف يف الواليات 

املتحدة وثالثة أضعاف يف أملانيا ونحو عرشة أضعاف يف الصني. وتختلف املعدالت بني الدول اعتامداً عىل مستوى 

انتشار السيارات الكهربائية والبنية الدميوغرافية والهيكلية والسياسات الحكومية وأنظمة املرور، وغريها. عىل 

 )PHEVو BEV سبيل املثال، تصل حصة الصني من أسطول السيارات التي تعتمد عىل شحن بطارياتها )بنوعيها

إىل نحو 35 باملائة، ويقدر أن لديها أكرث من ثالثة أرباع محطات إعادة الشحن. 

9 Adam Whitmore, “How fast could the market for electric vehicles grow?” EnergyPost.eu, 21 June 2016, < http://
energypost.eu/fast-market-electric-vehicles-grow/ >.

10  أطلقت شركة تسال لصناعة السيارات الكهربائية )ومقرها وادي السليكون خالف مقر صناعة السيارات األمريكية في ديترويت( عام 2017 نموذج 
سيارة Model 3 الشعبية ببطارية 50-60 كيلوواط/ساعة قادرة على قطع مسافة 346 كيلومتر وإعادة الشحن خالل 30-40 دقيقة.

http://energypost.eu/fast-market-electric-vehicles-grow/
http://energypost.eu/fast-market-electric-vehicles-grow/
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ومع أن صناعة السيارات كانت مرتددة يف البداية يف الدخول يف مجال إنتاج السيارات الكهربائية، إال أن السياسات 

الحكومية والرأي العام والتحدي الذي أطلقته تويوتا يف منوذجها بريوس للسيارة الهجينة بداية القرن الحايل ومناذج 

تسال من السيارات الكهربائية دفع معظمها إىل إعادة النظر. وتشري وكالة الطاقة الدولية إىل أن الخطط الخاصة 

بإنتاج السيارات الكهربائية ألكرب 20 رشكة للسيارات يف العامل تستحوذ عىل 75 باملائة من مبيعات السيارات 

ستؤدي إىل زيادة مبيعات تلك السيارات من 2 مليون حالياً إىل 20 مليون عام 2030 بزيادة يف حصتها من 

إجاميل املبيعات من 2 باملائة إىل 15 باملائة، وأنها تخطط الستثامر 300 مليار دوالر يف األبحاث والتطوير لذلك 

الغرض، وأنه بحلول 2025 سيكون نحو 350 من تلك السيارات منترشاً يف طرق العامل.

وتتصف سوق السيارات الكهربائية حتى اآلن بالثنائية، حيث الدول )والواليات أو املدن( ومقتني تلك السيارات 

هم األعىل دخالً، ويف العديد من األحيان يقتنيها املشاهري )غالباً لتسجيل موقف داعم للتوجهات البيئية( وبالنسبة 

لبعضهم تعترب تلك السيارة الثانية أو أكرث يف أسطولهم. ويرى البعض أنه يف حال تشبع طلب هؤالء فإن مسار 

الطلب عىل السيارات الكهربائية قد ال يكون بذات الوترية املشهودة خالل السنوات القليلة املاضية، وأن اإلعانات 

التي تستطيع الدول املتقدمة أن تقدمها ملنتجي ومشرتي تلك السيارات تجاوباً مع الرأي العام ومع خططها 

البيئية، ليس مبقدور الدول النامية تحمل تقدميها ألن الرأي العام فيها مل يصل بعد إىل حاله يف الدول الصناعية. 

وألن السيارات التقليدية ال تزال أقل كلفة من السيارات الكهربائية، هذا إضافة لحاجة تلك الدول إىل تشييد بنية 

أساسية من محطات إعادة شحن أو قدرات كهربائية إضافية لهذا الغرض.

وقد وضع عدد كبري من حكومات الدول )وخصوصاً الصناعية( سياسات عدة إلنتاج وتطوير وترويج تقنيات 

استخدام السيارات الكهربائية والخدمات املتصلة بها )كمحطات إعادة الشحن(، والتي وصل عددها عام 2018 

إىل 5.2 مليون محطة بزيادة 44 باملائة عن العام السابق، ووضع العديد منها أهدافاً محددة لنسبة السيارات 

الكهربائية املنتجة لديها أو لحركة السيارات التقليدية يف املدن، بل واتجه البعض منها كربيطانيا والسويد إىل 

تحديد تاريخ بعينه لوقف إنتاج سيارات االحرتاق الداخيل. عىل سبيل املثال تتمتع السيارات الكهربائية يف الصني 

بإعفاءات رضيبية ترتاوح بني 6 آالف دوالر لسيارات PHEV إىل 10 آالف دوالر لسيارات BEV، ومتنح فرنسا 

حافز رضيبي يرتاوح بني ألف وسبعة آالف دوالر لنوعي السيارات. وتعتمد الحوافز يف اليابان عىل الفرق بني سعر 
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تلك السيارات وسعر السيارات التقليدية وبحد أقىص 7800 دوالر، وتعفي الرنويج مشرتي تلك السيارات من 

رضيبة املبيعات. ويف الواليات املتحدة تتمتع مبيعات السيارات الكهربائية بإعفاء 7500 دوالر عىل املستوى 

الفيدرايل إضافة ملا تقدمه حكومات الواليات من إعفاءات كإعفاء كاليفورنيا 2500 دوالر. يضاف إىل ذلك حوافز 

أخرى كاإلعفاء من رسوم الطرق يف الدول التي تطبقها وأحقية استخدام مسارات يف املدن أو من رسوم التوقف يف 

بعض املدن وحوافز رضيبية وأهداف محددة إلنتاج تلك السيارات. وتلك الحوافز واإلعانات قد يكون أثرها عىل 

املالية العامة محدوداً طاملا كان حجم املبيعات من السيارات الكهربائية منخفضاً، فمبيعات مليون سيارة تحتاج 

حوافز مبارشة بنحو 4-5 مليار دوالر ولكن مائة مليون سيارة مثالً تحتاج إىل دعم عاٍل قد ال يكون مستداماً. 

أما من جهة تقبل املستهلكني لتلك السيارات والعوامل التي تؤثر عىل تفضيالتهم فام تزال األبحاث تتوإىل حول 

هيكل ومحددات الطلب يف كل سوق للتغلب عىل االنطباعات املسبقة أو التوقعات املفرطة تشاؤماً أو تفاؤالً حول 

خصائص تلك السيارات، هذا إضافة إىل تأثر التطور التقني يف إنتاج البطارية بأسعار مدخالتها كالكوبالت والتوسع 

يف إنشاء بنية إعادة الشحن العامة.11

واستناداً إىل تلك التطورات التقنية وإىل النمط التاريخي للتحوالت يف نظم الطاقة املشار إليها، وكذلك نتائج مؤمتر 

باريس للتغري املناخي وما نتج عنه من التزامات طوعية لخفض انبعاث ثاين أكسيد الكربون وغريه من غازات 

االحتباس الحراري، ابتدأ املحللون ومراكز األبحاث وممثلو صناعة النفط والغاز منذ عام 2010 بتناول موضوع 

التحول الجديد يف نظام الطاقة، وأركانه األساسية ما ييل:

تباطؤ معدالت منو الطلب عىل الطاقة ليستقر عند أقل من 1 باملائة سنوياً حتى عام 2040 وفقاً لتقديرات  	

وكالة الطاقة الدولية. وهذا التباطؤ ناتج عن تحسن كفاءة استخدامها يف جميع القطاعات والصناعات 

والدول وضعف ارتباط النمو االقتصادي بذلك الطلب، وهذا استمرار لنمط مل ينقطع طوال القرنني املاضيني 

وإن تسارع خالل فرتات تاريخية معينة )مثالً يف أعقاب ارتفاع أسعار النفط يف السبعينات ومنذ بداية هذا 

القرن(. 

منو سنوي متواضع يف الطلب العاملي عىل كل من: الفحم )0.2 باملائة( والنفط )0.4 باملائة( ومنو أعىل  	

11  يضاف إلى ذلك التطور في أنماط التنقل المتمثل في انتشار الخدمات التي تستعيض عن امتالك أو تسيير السيارة الخاصة، مثل خدمة أوبر وكريم 
وليفت وديدي وُعال وغيرها. وتلك الخدمات تستفيد من ثورة تقنية االتصاالت وما يرتبط بها وتؤثر إضافة لرواج السيارات الكهربائية على سرعة وأنماط 

التحول في نظم الطاقة العالمية.
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يف استخدام الغاز )1.6 باملائة( باعتباره أقل بعثاً لغاز ثاين أكسيد الكربون عند االحرتاق مقارنة بالفحم 

والنفط.

منو متسارع يف الطاقات املتجددة )شمسية ورياح( يف قطاع توليد الكهرباء بنحو 7 باملائة سنوياً بحيث  	

تستحوذ عىل 62 باملائة من الزيادة يف طاقة التوليد العاملية خالل 2017-2040 وترتفع حصتها من 

استهالك الطاقة من 4 باملائة إىل 16 باملائة يف تلك الفرتة.

تحول مركز ثقل الطلب العاملي عىل الطاقة وعىل النفط من الدول الصناعية يف أوروبا وأمريكا الشاملية  	

ورشق آسيا، إىل الدول النامية التي استحوذت منذ بداية القرن الحايل حتى اآلن عىل 93 باملائة من الزيادة 

العاملية يف استهالك الطاقة وعىل ُجل الزيادة الصافية يف استهالك النفط لتصل حصتها إىل نصف االستهالك 

العاملي بعدما كانت أقل من 15 باملائة منتصف القرن املايض.

وتجدر اإلشارة هنا بأن دراسة التجارب التاريخية للتحوالت يف نظام الطاقة، كالتحول من األخشاب إىل الفحم ومنه 

إىل النفط وتفاصيل ذلك التحول، مهم يف تحليل اتجاه ورسعة ومجال التأثري وردود الفعل تجاه التحول الجديد 

الذي تظهر بوادره يف الوقت الراهن: من الوقود األحفوري إىل الطاقات املتجددة ومن وسائط النقل املعتمدة 

عىل منتجات النفط إىل تلك املعتمدة عىل البطارية القابلة للشحن أو الغاز الطبيعي. ولكن يجب االستدراك بأن 

لكل مرحلة تحّول ظروفها االقتصادية والتقنية والسياسية والدميوغرافية وطبيعة ودور الفاعلني فيها. فالتحوالت 

التاريخية السابق اإلشارة إليها كانت ظرفية متليها وتسريها وتؤثر عىل رسعتها اعتبارات وهياكل السوق والوضع 

املؤسيس للبحث واالبتكار، أما التحول الحايل فهو يسري بشكل مخطط، تؤثر فيه وتحفزه السياسات الحكومية 

واالتفاقات واملواثيق الدولية، وتطغى عليه االهتاممات البيئية، ويجري يف ظل وضع مؤسيس ومايل لالبتكار أكرث 

تنوعاً وديناميكية من التحوالت السابقة يف نظام الطاقة. ويتاح يف الوضع الحايل للمتابعني واملحللني بناء مناذج 

محاكاة بالغة التعقيد لسرب أغوار ذلك التحول. ويرى البعض أن التحوالت الجديدة تدفعها الرغبة يف إيجاد 

الحلول )Problem-Driven( بينام التحوالت التاريخية يف نظم الطاقة كانت يف الغالب تحوالت الغتنام الفرصة 

)Opportunity-Driven(، لذلك سيكون التحول الجاري أرسع من التحوالت السابقة التي كانت تعنى باختيار 

مزيج الطاقة األقل كلفة، بينام التحول الجاري يعني بتعديل ذلك املزيج لدواعي االستدامة.12

12  أنظر مثاًل:
 Benjamin K. Sovacool  and Frank W. Geels, )2016( “Further Reflections on the Temporality of Energy Transitions: A
Response to Critics,” Energy Research & Social Science, Vol. )22(, December 2016.
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ومن املالحظ أن النظام الحايل للطاقة القائم عىل تسيد مصادر ناضبة )النفط والغاز( يرتكز إنتاجها يف مناطق 

محددة )الرشق األوسط( قد جعل من موضوع "أمن إمدادات الطاقة" هاجساً ومحدداً لسياسات الحكومات، لكن 

ذلك ال يعني أن النظام الجديد ال ينطوي عىل تحديات مامثلة. فالطاقات املتجددة وإنتاج البطاريات للتخزين 

يعتمد )إضافة إىل التقنيات واالستثامر( عىل توفر موارد تعدينية هي األخرى ناضبة ويرتكز إنتاجها يف دول ومناطق 

محددة. فالتحول الجديد له ديناميته وتحدياته وقد ال تتاح له "الطاقات الفائضة" املرتبطة بإنتاج النفط، مثالً تلك 

املتاحة يف النظام الحايل للنفط والتي اعتربت عىل مر التاريخ "احتياطاً" يحد من تأثري انقطاع اإلمدادات يف النفط، 

كام أن البنية األساسية للنظام الحايل التي جرى بناؤها خالل قرون من الصعب استبدالها ببنية أخرى لنظام جديد.  

ويوضح الجدول 2.2.2 املوارد املستخدمة يف أوجه التحوالت املشار إليها ومستوى تركز احتياطاتها.

جدول 2.2.2: بعض الموارد المعدنية الالزمة إلنتاج الطاقات المتجددة والسيارات 

الكهربائية ونسب تواجد احتياطاتها

السيارة الكهربائية 

والبطارية

طاقة الرياح الطاقة الشمسية المعدن

غينيا وأستراليا والبرازيل وفيتنام %65 بوكسايت

تشيلي وأستراليا وبيرو وروسيا %60 نحاس

استراليا والصين وروسيا %74 الرصاص

الصين وأستراليا وبيرو والهند %63 الزنك
تشيلي وأستراليا 

واألرجنتين والصين %85 ليثيوم

الصين والبرازيل وفيتنام %73 Rare Earth

الصين وأستراليا وكندا 
وجنوب افريقيا %62 تيتانيوم

 المصدر: مصادر متعددة من تجميع المؤلف
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 ويرى آخرون أن جانباً من تحوالت الطاقة وخصوصاً عىل مستوى الدول قد يكون رسيعاً وأقل تكلفة عىل االقتصاد 

واملجتمع، خصوصاً إن كان ذلك ناتجاً عن أزمة يف قطاع الطاقة لديها أو يف اقتصادها. بل يالحظ أن التحول الرسيع 

مل يكن القاعدة بل االستثناء. فقد متكنت الربازيل بعد أزمة ارتفاع أسعار الجازولني لديها يف السبعينات من القرن 

املايض من تبني اسرتاتيجية عام 1975 لتطوير الوقود العضوي من قصب السكر )اإليثانول( بديالً ملنتجات النفط 

املستورد حينها، وبعد ست سنوات فقط متكنت من تحويل نحو 90 باملائة من مبيعات السيارات فيها إىل الوقود 

البديل. وباملقابل تبنت فرنسا يف ذات العقد اسرتاتيجية للتحول نحو الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وبعد نحو 

عرش سنوات أصبح نصف ذلك التوليد تقريباً يعتمد عىل تلك الطاقة. إن التحول الرسيع نسبياً يف إطار الدول 

فرادى ال يعني بالرضورة إمكانية امتداده عاملياً ولكن ال يلغيه بالكامل بالنظر إىل التغريات الهيكلية التي نالحظ 

بوادرها اليوم. 

وبينام كانت دوافع التحوالت السابقة للتحول من مصدر طاقة إىل آخر تؤثر فيها األسعار وكفاءة االستخدام ووفرة 

املصادر، تأثرت بوادر التحول إىل النظام الجديد بداية القرن الحايل بأطروحات نضوب النفط وأقىص تجلياتها 

"ذروة إنتاجه" أي قرب وصول إنتاجه إىل ذروته الطبيعية وبداية انخفاضه. فقد ساهمت حقيقة تدين اإلنتاج من 

حقول النفط العمالقة بسبب تقادمها ورضورة تعويض انخفاض انتاجيتها )تقدر بنحو 4 باملائة عاملياً( يف تضخيم 

ذلك التحدي وبروز تلك األطروحات. وقد واجهت الصناعة النفطية منذ بداياتها تحدي انخفاض اإلنتاجية عن 

طريق البحث والتطوير وتكثيف االستثامر يف مناطق وحقول أقل غزارة وتطوير مصادر برتول يف أعامق البحار أو 

القطب الشاميل أو غري تقليدية كالنفط الصخري ورمال الزيت وغريها، وساهم التقدم التقني واألسعار يف إيجاد 

حلول أضافت إىل االحتياطي عرب الزمن وأطالت من العمر االفرتايض للنفط. عىل سبيل املثال، بينام قدرت نسبة 

االحتياطي الثابت من النفط عام 1950 بنحو 15 عاماً، ارتفع التقدير إىل 30 عاماً يف 1980 وإىل 50 عاماً اآلن، 

عىل الرغم من استنزاف ما يقارب حجم االحتياطي الحايل خالل تلك املدة. وقد أدى هذا وغريه من عوامل إىل 

تراجع االهتامم العاملي عن الرتكيز عىل الندرة وشح املوارد، وتجلياتها يف أطروحة "ذروة إنتاج" النفط ورضورة 

تقييد إنتاجه لألجيال القادمة، ليحّل محلها منذ عام 2010 الرتكيز عىل الوفرة وتجيل ذلك يف أطروحة "ذروة 

الطلب" عىل النفط. وقد أدى تطوير الطاقات املتجددة وكهربة قطاع النقل إضافة إىل تحسن كفاءة استخدام 

الطاقة وهواجس أمن اإلمدادات واملسار العاملي ملواجهة ظاهرة التغري املناخي إىل بروز أطروحات عدة مرتبطة 
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بالتحول يف نظام الطاقة، منها أطروحة ذروة الطلب عىل النفط، وانتهاء عرصه، واحتامل بقاء جانب كبري من 

احتياطاته غري مستغالً، وتضاؤل األهمية االسرتاتيجية ملنطقة الرشق األوسط. 

أطروحة وصول الطلب على النفط إلى الذروة

تنطلق أطروحة ذروة الطلب عىل النفط من تباطؤ معدالت منو الطلب عليه يف الدول الصناعية، بل وبدء 

انخفاضها يف أوروبا واليابان منذ منتصف العقد األول من القرن الحايل بنحو 1.5 باملائة سنوياً، وانتشار سياسات 

مواجهة التغري املناخي عىل مستوى العامل، والتقدم التقني يف قطاع النقل، والتوسع يف إنتاج واستخدام الغاز، 

وتحسن كفاءة استخدام منتجات النفط يف املركبات وغريها. لذلك تستنتج األطروحة وصول الطلب عىل النفط 

إىل الذروة التي يختلف توقيتها باختالف الفرضيات التي تستخدمها الجهة املعنية. عىل سبيل املثال، تقدر رشكتي 

النفط الربيطانية وتوتال الفرنسية توقيت ذروة الطلب عاملياً بأوائل عام 2040، بينام تقدرها رشكة شل بني 

2025-2030، وتقدرها رشكة أكوينور )ستاتويل سابقاً( الرنويجية عند عام 2030. أما وكالة الطاقة الدولية، 

فيُستنتج من إحدى سيناريوهاتها أن الذروة ميكن أن تبدأ عام 2040. وتقدرها سكرتارية أوبك بعام 2029 يف 

سيناريو تطبيق مستهدفات مؤمتر باريس للتغري املناخي عام 2015. ويقدرها صندوق النقد الدويل عامي 2030 

أو 2042 اعتامداً عىل سيناريو الرواج الرسيع أو البطيء للسيارة الكهربائية. وبالغت بعض الدراسات يف توقعاتها 

حيث قدر بعضها احتياطي النفط الذي لن يستخدم مطلقاً، أو ما اصطُلح عليه يف األوساط الصناعية بتعبري 

"األصول العاطلة" )Stranded Assets( مبا يرتاوح بني 500 و600 مليار برميل بحلول عام 2035، أي نحو نصف 

االحتياطي الحايل، وأن نحو نصف ما يجري تطويره حالياً من احتياطي البرتول يف املياه العميقة لن يكون مجدياً.13

13  حول مفهوم األصول العاطلة أنظر مجموع المقاالت في:
Energy Forum, First Quarter )International Association for Energy Economics )IAEE(, January 2020(.

وحول التقديرات أنظر:
 Christophe McGlade, and Paul Ekins, “Un-burnable oil: An examination of oil resource utilisation in a decarbonised
energy system,” Energy Policy, Vol. )64(, January 2014.

وأيضاً:
  Ploeg, Vvan der Frederick Ploeg and Armon Rezai, “)2016( Stranded Assets, the Social Cost of Carbon, and Directed
 Technical Change: Macroeconomic dynamics of optimal climate policy,” Oxford Centre for the Analysis of Resource
 Rich Economies OxCarre Research Paper 176, May 2016.
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ومع أن التحول الجديد يف نظام الطاقة ال يقترص عىل التنبؤ "بذروة الطلب" عىل النفط، بل يستند عىل تحول 

نظام الطاقة وبالتايل تحول االقتصاد إىل مرحلة " تقليص محتواه الكربوين" )Low Carbon Economy(، أي 

استخدام مصادر ال ينبعث عنها كربون للنتاج السلعي والخدمي من خالل استخدام الطاقات املتجددة بديالً عن 

الفحم والغاز يف توليد الكهرباء، وانتشار السيارة الكهربائية بديالً عن سيارة آلة االحرتاق الداخيل، وتغري أمناط 

التنقل، وتحول اقتصاد الصني تدريجياً نحو قطاع الخدمات األقل استخداماً للوقود األحفوري، واستمرار التحسن 

يف كفاءة استخدام الطاقة، بل وتسارعها وانتشارها، كل ذلك مصحوباً بتطور تقني مذهل. ولكن جرى الرتكيز 

عىل أطروحة "ذروة الطلب" عىل النفط يف ذلك التحول بسبب موقعه املركزي يف نظام الطاقة الحايل وأبعاده 

االسرتاتيجية والجيوسياسية واالقتصادية. وبينام ال يزال الجدل حول ذروة الطلب عىل النفط محتدماً، كام الحال 

مع سابقه "ذروة اإلنتاج"، إال أن ما يجري من تحوالت يف نظام الطاقة عموماً سيستمر، وسيكون دور حكومات 

الدول املختلفة سواء مصدرة أو مستوردة ملصادر ومنتجات الطاقة مركزياً يف التأثري عىل اتجاه ورسعة التحول، 

اعتامداً عىل ما لديها من موارد ومتانة هياكلها ومستويات منوها االقتصادية ووضعها املؤسيس ومستوى تطورها 

التقني وغريها من عوامل. 

وتجدر اإلشارة إىل أن مآل أطروحة ذروة الطلب قد ال يكون مشابهاً ملا آلت عليه أطروحة ذروة اإلنتاج. ففي 

األوىل مثّل اتجاه التطور التقني )تطوير تقنيات االستكشاف والحفر واإلنتاج مام زاد من قاعدة املوارد( وظروف 

وأسعار النفط )مام حسن من جدوى إنتاج النفط غري التقليدي أو يف أعامق البحار أو القطب الشاميل( عوامالً 

هامة يف ضعف جاذبيتها. أما يف األطروحة الثانية، فمن املتوقع أن يساهم العامالن يف جاذبيتها للباحثني وصناع 

القرار )سواء التقدم التقني والتحول الرقمي أو تحسن الجدوى االقتصادية(. ويالحظ بالنسبة للدول املنتجة للنفط 

أن كال األطروحتني مل تؤثّرا عىل السياسات التي تنتهجها يف اإلنتاج واالستثامر يف املوارد النفطي. فلم تتبنى أي منها 

مقولة ذروة اإلنتاج إبان رواجها خالل العقود املاضية، والقائلة بأن "الربميل يف باطن األرض أجدى من الربميل 

املنتج"، وما تنطوي عليه املقولة من خفض االستثامرات والحد من التوسع يف اإلنتاج، ومل تتبنى حديثاً أيضاً ما 

تنطوي عليه مقولة ذروة الطلب من استنزاف مترسع لالحتياطي وأن " الربميل املنتج آنياً أجدى من ذاك يف باطن 

األرض". وانتهجت يف كالهام ويف الغالب سياسات إنتاج واستثامر وفقاً ملا متليه حاجة السوق واحتياجاتها املالية 

ومبا يحافظ عىل كفاءة اإلنتاج.  
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وقد يحدث تحول باتجاه معني وبرسعة يف دولة ما ولكن باتجاه آخر وببطء يف أخرى. ففي الدول املنتجة للنفط 

مثالً قد يتحول نظام الطاقة من االعتامد عىل النفط يف توليد الكهرباء إىل الغاز أو الطاقات املتجددة، وقد يتم 

تحول الصني وغريها من الفحم إىل الغاز والطاقات املتجددة. وقد يكون خيار التوليد بالطاقة النووية مقبوالً 

ومتاحاً يف دول وغري ذلك يف دول أخرى. وهذا االختالف بني الدول سينعكس عىل رسعة التحول يف اإلطار العاملي 

الذي يأخذ بعداً زمنياً أطول من التحوالت يف كل دولة عىل حدة. علامً بأن الدول التي تبدأ التحول متأخرة عن 

غريها تستفيد من تجارب من سبقها مام يجعل زمن وتكلفة التحول لديها أقل. وكمثال عىل ذلك استفادت العديد 

من الدول من تجربة أملانيا يف تطوير الطاقات املتجددة أو تجربة الصني يف إنتاج السيارات الكهربائية وترويجها. 

أما ملاذا تبدأ دول يف التحول قبل غريها فذلك يعود إىل درجة انعكاس التغريات االجتامعية واملؤسسية يف كل منها 

عىل جوانب عالقات الطاقة التقنية واالقتصادية أو العكس، وهذا االنعكاس قد يفرس بدء تحول كل من أملانيا 

والصني قبل غريهام نحو الطاقات املتجددة أو تصنيع السيارات الكهربائية. 

إن الوصول إىل الذروة يف الطلب ليس مؤكداً خصوصاً إذا أخذنا باالعتبار إمكانية الرتاجع أو التباطؤ يف املسار 

نتيجة األسعار أو السياسات أو التقدم التقني. عىل سبيل املثال، يالحظ أن انخفاض األسعار خالل 2017-2015 

قد أثر إيجاباً عىل الطلب، الذي ازداد خالل الفرتة بنحو 800 ألف برميل يومياً يف الواليات املتحدة ونحو 930 

ألف برميل يومياً يف أوروبا، مقارنة بانخفاض 600 ألف و1.9 مليون برميل يف كل منهام خالل الفرتة 

2000-2014. أما من ناحية السياسات، فيالحظ مثالً تراجع إدارة الرئيس ترامب عن سياسة سلفه بشأن اتفاقية 

باريس حول التغري املناخي وتجميده األهداف الطموحة )عىل املستوى الفيدرايل( لخفض االنبعاث من املركبات 

وفق مواصفات CAFE. أما التقدم التقني فيالحظ استمرار صناعة السيارات يف تطوير كفاءة آلة االحرتاق الداخيل 

وزيادة االستثامرات فيها. أي أن التحول لن يكون ذا اتجاه تنازيل واحد بل ال بد ستواجهه منعطفات تؤثر عىل 

مساره وبالتايل عىل توقيت ذروة الطلب.

وبالنظر إىل املسار التاريخي، ياُلحظ أن معدالت النمو يف الطلب عىل الطاقة والنفط عموماً استمرت باالنخفاض 

طوال العقود األربعة املاضية بسبب سياسات وأمناط الرتشيد يف طرق اإلنتاج واالستهالك. فقد انخفضت كثافة 

استهالك النفط عاملياً بنحو النصف، من نحو 1.7 برميل لكل 1000 دوالر من الناتج املحيل باألسعار الثابتة 
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منتصف عقد السبعينات من القرن املايض إىل 0.8 برميل حالياً. وهذا النمط من املتوقع أن يستمر خالل العقود 

القادمة مبعدل كفاءة سنوي بني 1-2 باملائة.  وعىل الرغم من النمط العام للتوقعات املفرط بالتشاؤم حول الطلب 

العاملي عىل النفط لألمد الطويل، تتوقع وكالة الطاقة الدولية يف الحالة األساسية التي تفرتض استمرار العمل 

بالسياسات الحالية أن ينمو الطلب العاملي بنحو 0.6 باملائة حتى عام 2040 )وانخفاضه يف الدول الصناعية 

وزيادته يف الدول النامية( مقارنة بنمو 1.4 باملائة منذ عام 1975 حتى اآلن. أما يف حالة سيناريو التنمية 

املستدامة أو اتخاذ سياسات متشددة لخفض انبعاث غازات الدفيئة )وأهمها ثاين أكسيد الكربون املنبعث من 

حرق الوقود األحفوري( للوصول إىل درجة زيادة سخونة يف األرض ال تتجاوز 2 درجة مئوية، فتتوقع انخفاضاً يف 

منو الطلب العاملي عىل النفط مبعدل 1.5 باملائة سنوياً، أي انحسار الطلب من نحو مائة مليون برميل يومياً اآلن 

إىل أقل من 70 مليون برميل يومياً عام 2040. وتتوقع رشكة النفط الربيطانية أن يكون التأثري األكرب يف الطلب 

عىل النفط قادماً من النمو يف حركة التنقل وتغري أمناطه وأن الطلب عىل النفط يف قطاع النقل سيبقى عند مستواه 

الحايل تقريباً بحلول عام 2040، حيث ستغطي الزيادة يف الطلب عىل حركة النقل - خصوصاً يف الدول النامية - 

االنخفاض يف الطلب الناتج عن كفاءة املركبات وانتشار السيارة الكهربائية يف الدول الصناعية. 

انعكاس التحوالت في نظام الطاقة على الدول العربية المنتجة للنفط والغاز

عىل الرغم من التبشري بالتحول يف نظام الطاقة وقرب نهاية عرص النفط، إال أنه من املهم أيضاً اإلشارة إىل أن "عرص 

النفط" ذاته قد مر بتحوالت وتحديات طوال مسريته املمتدة لنحو قرن حتى اآلن، بدءاً باحتكار ستاندرد مروراً 

بتنظيم اإلنتاج من خالل سكة حديد تكساس ثم األخوات السبع وانتهاء بهيمنة أوبك التي مرت بتحوالت بدءاً 

من األسعار املثبتة وانتهاء بحصص اإلنتاج واألسعار املرنة. وتحوالت تلك املرحلة تُظهر أن االنتقال من منظومة إىل 

أخرى يتطلب فرتات زمنية طويلة وتوترات وانعكاسات عىل قطاعات وتطورات تقنية ومؤسسية وتقلبات حادة يف 

األسعار واإلنتاج. فالنفط الذي ابتدأ استخدام منتج منه يف إنارة املصابيح تطور استخدامه إىل قطاع توليد الكهرباء 

والنقل البحري فالربي ثم الجوي، وتطور الستخدامات صناعية كالبرتوكيامويات. ومن كونه يلبي حاجة العامل 

الصناعي امتد ليشمل حضارة القرن العرشين بالكامل.  
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ويف ظل نظام التحول الذي متت اإلشارة إىل مالمحه تعمل املنظامت العاملية والرشكات عىل وضع توقعات 

وسيناريوهات حول الطلب والعرض للسنوات العرشين أو الثالثني القادمة، تشتمل افرتاضات حول التحسن يف 

كفاءة االستخدام والنمو االقتصادي والسكاين والحرضي وتطور الطاقات البديلة وقطاع النقل واالستخدامات 

الصناعية للنفط. وتبني تصورات حول اإلنتاج واالستثامرات وهيكل التكاليف وسياسات الحكومات وتبني 

السيناريوهات من وحي املرحلة ومن قراءتها للمستقبل، وتلك تختلف من جهة ألخرى. فإذا نظرنا إىل توقعات 

الحالة املرجعية لكل من منظمتي أوبك ووكالة الطاقة الدولية اللذان ميثالن مجموعتي الدول املنتجة واملستهلكة، 

ياُلحظ تحفظ الثانية فيام يتعلق بالطلب، حيث تقدر زيادته بإجاميل 7.6 مليون برميل يومياً خالل 

2018-2040 بينام تقدر أوبك زيادته بنحو 12 مليون برميل يومياً خالل نفس الفرتة. وتتفق توقعات املنظمتني 

بأن يستحوذ قطاع النقل )وخصوصاً النقل الجوي( عىل الحصة األعىل من الزيادة يليها طلب القطاع الصناعي 

)خصوصاً البرتوكيامويات التي تشكل نحو نصف طلب القطاع الصناعي يف كال التقديرين(. وبينام تتوقع وكالة 

الطاقة استمرار منو اإلنتاج من خارج أوبك، تتوقع أوبك تباطؤه، مام ينعكس عىل تقديراتهام لإلنتاج املتوقع من 

أوبك كام يوضح الجدول 3. ويجدر التنويه هنا بأن اختالف التقديرات ال يعود فقط الختالف الفرضيات أو التحيز 

املؤسيس لكل منهام، ولكن قد يعود إىل اختالف يف تعريفات ومكونات كل قطاع، وتعريف الحالة املرجعية، 

فالحالة املرجعية يف وكالة الطاقة الدولية هي تحقيق السياسات املعلنة أما الحالة املرجعية يف أوبك فهي استمرار 

السياسات القامئة. والجدير باإلشارة هنا أيضاً بأن تلك التقديرات ستكون عرضة للمراجعة يف ظل انهيار الطلب 

العاملي وتغري تقديرات اإلنتاج عام 2020 بسبب فريوس كورونا املستجد واحتامل انتقال ذلك التأثري إىل األمد 

املتوسط والطويل. وبشكل عام تعترب تقديرات وكالة الطاقة حول الطلب أكرث تفصيالً وهي أكرث رواجاً من 

تقديرات أوبك، علامً بأن منتدى الطاقة الدويل )ومقره الرياض( يحاول أن يوافق بني املنهجيات ويستضيف منذ 

عرش سنوات منتدى مخصص لذلك، تشارك فيه أوبك والوكالة ومختصني وممثيل الصناعة.
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جدول 2.2.3: تقديرات الطلب والعرض من النفط
)مليون برميل يومياً(

2040 2018

وكالة الطاقة الدولية أوبك وكالة الطاقة الدولية أوبك

106.4 110.6 98.8 98.7 الطلب

44.5 47.3 42.2 44.4 النقل الربي

16.8 15.9 12 12.7 أنواع النقل األخرى )1(

22.9 31.2 18.3 26.3 الصناعة 
والبرتوكيامويات

4 4 5 4.9 توليد الكهرباء

18.2 12.2 21.3 10.4 أخرى

40.1 44.4 37.4 36.6 إنتاج أوبك

31.3 35.6 31.1 30.3 الزيت الخام

)1( تشمل النقل الجوي والبحري وسكك الحديد 
)World Oil Outlook )Organization of Petroleum Exporting Countries )OPEC( 2019 المصدر:

 World Energy Outlook )International Energy Agency IEA, November 2019(

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تبقى حصة قطاع النقل من الطلب عىل النفط عند مستوياتها الحالية البالغة 43 

باملائة يف اثنني من سيناريوهاتها، وأن تنخفض إىل 34 باملائة يف سيناريو الوصول إىل درجة سخونة كونية 2 مئوية  

وفق اتفاق باريس للتغري املناخي، وأن تزداد حصة صناعة البرتوكيامويات من 19 باملائة عام 2018 إىل 28 

باملائة يف ذلك السيناريو، وأن تزداد حصة النقل الجوي والبحري من الطلب عىل النفط من 12 باملائة حالياً يف 

السيناريوهات الثالثة للوكالة )بسبب قلة البدائل يف ذلك القطاع(. ويف جميع السيناريوهات يظهر أن الطلب عىل 

النفط لتوليد الكهرباء سيستمر يف انخفاضه التاريخي منذ عقد الثامنينات ويصل إىل أقل من 2 باملائة من إجاميل 

الطلب عام 2040، تاركاً املجال عموماً للطاقات املتجددة والغاز يف ذلك القطاع. أما أوبك فإن تقديراتها حول 

التوزيع القطاعي للطلب يف الحالة األساسية ال تختلف كثرياً عن تقديرات الوكالة، وإن اختلف بناء السيناريوهات 

لديها الختالف توجهها املؤسيس. ويجدر التنويه بأن التقديرات ال تختلف فيام بينها فقط، بل تختلف عرب الزمن 

كام يتضح من الجدول 4 حول توقعات الطلب واإلنتاج للمنظمتني للعام 2030.
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جدول 2.2.4: اختالف تقديرات الطلب واإلنتاج عبر الزمن لوكالة الطاقة الدولية وأوبك

)مليون برميل يومياً(

تقديرات إنتاج أوبك 2030 تقديرات الطلب 2030 عام صدور التقرير

أوبك وكالة الطاقة الدولية أوبك وكالة الطاقة الدولية

43.6 42.7 113.3 106.4 2008

38.7 33.5 105.5 96.4 2010

33.8 33.6 104.2 100.5 2012

33 32.9 104.8 101.3 2014

36 32.8 105.5 102.8 2016

34.4 33.7 108.6 104.3 2018

10.6 10 9 10 فرق التقديرات

المصدر: تقارير أوبك ووكالة الطاقة الدولية

إن االختالف يف التوقعات وافرتاضاتها حول الطلب عىل النفط يستوجب الحذر يف تبني أي منها وعدم الترسع 

سواء يف تبني أطروحة انحسار الطلب عىل النفط القائلة بأن ذلك القطاع آيل إىل الرتاجع عاجالً أم آجالً، أو الترسع 

باالستنتاج أنه ال رضورة للتشاؤم وأن الطلب عىل النفط سيواصل النمو وأن أسعاره ستتعاىف مع ذلك النمو. 

باختصار، عىل الدول املنتجة أن تبني سياساتها يف قطاع النفط أو يف االقتصاد أو السياسة عىل أن أي من تلك 

السيناريوهات ممكن عىل أرض الواقع، ويجب االستعداد له. إن مالمح التحول يف نظام الطاقة سواء كان بطيئاً أو 

رسيعاً، وإحدى مظاهرها "ذروة الطلب" عىل النفط سواء كان بعيداً أو قريباً سيكون له انعكاسات عىل صناعات 

الطاقة والصناعات والقطاعات املستخدمة لها وعىل الدول املنتجة واملستهلكة ملصادر الطاقة وعىل العالقات 

الجيوسياسية. وستكون قدرة الصناعات والقطاعات عىل التكيف وتغيري مناذج واسرتاتيجيات أعاملها استعداداً 

أو استجابة للتحول محدداً لنجاحها واستمرارها. كام وستواجه الدول املنتجة واملصدرة للنفط والغاز واملعتمدة 

اقتصاداتها عىل إنتاجه وإيراداته وخصوصاً ذات العمر الزمني الطويل الحتياطاتها )كدول الخليج العربية( خيارات 

تختلف عام واجهته منذ بداية اكتشاف واستغالل النفط والغاز فيها. 
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ويجدر التنويه بأن التحوالت املشار إليها ال متثل تهديداً مامثالً ومبارشاً للطلب عىل النفط والغاز. فالطاقات 

املتجددة التي تركز عىل قطاع توليد الكهرباء ميكن أن تؤثر أكرث بكثري عىل الفحم والغاز نظراً ألن النفط فقد 

حصته يف ذلك القطاع، بل إن الدول النفطية ذاتها تسعى ألسباب بيئية ولدواعي الكفاءة االبتعاد عن النفط يف 

توليد الكهرباء وتتبني اسرتاتيجيات لتطوير الطاقات املتجددة. أما السيارات الكهربائية يف حال انتشارها فستؤثر 

عىل الطلب عىل النفط يف قطاع نقل الركاب باملركبات. ولكن يف جميع الحاالت سيكون التغري يف الطلب غري خطي 

بل متذبذب وتأثري الدول املنتجة عىل مجرياته محدود، ألن مجال التأثري يأيت من الدول املستهلكة الرئيسية حيث 

هة واألبحاث واالستثامرات من جهة، وجهود جامعات ضغط البيئة أو الصناعة وكذلك االتفاقات  السياسات املوجَّ

الدولية من جهة أخرى ترسع أو تباطئ ذلك التحول. 

وبالنسبة لرشكات النفط العاملية فقد كان منوذج أعاملها يف ظل النمو املوجب يف الطلب عىل النفط أن تستمر 

باالستثامر الستكشافه وإنتاجه يف جميع الدول واملناطق التي تتمكن من التواجد فيها وتكريره وتسويقه. وقد 

اختلفت تلك الرشكات من حيث االحتياطي املتاح لديها وانتشارها الجغرايف يف مرحلتي اإلنتاج والتكرير، ومن حيث 

درجة إقدامها عىل املخاطرة وثقافة األعامل فيها. لذلك قد يؤدي التحول يف نظام الطاقة وجانبه األهم بالنسبة لها 

)ذروة الطلب عىل النفط( أو قناعة كل منها باتجاهه ورسعته إىل قيامها بالتحوط سواء باالستثامر يف الغاز باعتباره ال 

يزال املفضل بيئياً وحيث الطلب عليه مرشح لالستمرار ملدى أطول مقارنة بالنفط. لذلك اتخذ بعض الرشكات كرشكتي 

شل والنفط الربيطانية ذلك املنحى بزيادة حصة الغاز يف عملياتها. وقد يلجأ بعضها لالستثامر يف الطاقات املتجددة، 

وهو مجال أعامل جديد بالنسبة لها. وما تزال معظم الرشكات العاملية مرتددة يف الدخول يف هذا املجال النخفاض 

العوائد منه مقارنة بإنتاج النفط والغاز، وتعقد وتغري القيود التنظيمية والرقابية يف قطاع الكهرباء الذي تخدمه تلك 

الطاقات، وألن مصدر قوة تلك الرشكات وأساس منوذج أعاملها هو االستكشاف واإلنتاج والتكرير وليس بناء محطات 

التوليد. بل إن محاوالت بعضهم )مثل النفط الربيطانية( االستثامر يف الطاقات املتجددة منذ بداية القرن الحايل مل 

تكن مجدية. إن تردد تلك الرشكات يف االستثامر يف الطاقات املتجددة ال يعني أنها ستواصل أعاملها كام لو أن التحول 

ال يعنيها، بل األرجح أن تعمد إىل تقييم تنافسية أصولها من النفط والغاز وتقنياتها واغتنام الفرص يف أي منها ويف أي 

مكان ومواصلة االستثامر لجعل تلك املصادر أكرث قبول بيئياً. أي أنها قد تلجأ إىل إطالة عمر مواردها بتقنيات أحدث، 

عوضاً عن اعتبار أصولها منها عاطلة )Stranded( حسب فرضية اقرتاب ذروة الطلب عىل النفط.14

 14     Dale, Spencer and Bassam Fattouh, “)2018( Peak Oil Demand and Long-Run Oil Prices,” Energy Insight No. 25
)London: The Oxford Institute for Energy Studies )OIES(, January 2018(.
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أما الدول التي تعتمد اقتصاداتها عىل إنتاج وعائدات النفط فستواجه مع رشكاتها النفطية الوطنية خيارات مختلفة 

عن تلك التي تواجهها الرشكات العاملية من تداعيات التحول إىل الطاقات املتجددة. فاألفق الزمني لكل منها 

ونطاق عملياتها وأفق اسرتاتيجياتها يختلف. عىل سبيل املثال، بينام ال يتجاوز العمر الزمني الحتياطي الرشكات 

العاملية عرش سنوات فإنه ميتد لعرشات السنني بالنسبة لتلك الدول، وبينام تتوزع أصول رشكات النفط العاملية 

جغرافياً ترتكز أصول رشكات النفط الوطنية لتلك الدول ضمن حدودها، وبينام تعمل األوىل عىل تحقيق عائد مجز 

ملالكيها من عملياتها، تعمل رشكات النفط الوطنية إضافة لذلك ضمن برنامج التنمية الوطنية لدولها. لذلك فإن 

خيار تلك الدول ورشكاتها الوطنية بغض النظر عام إذا كان التحول أو "ذروة اإلنتاج أو الطلب عىل النفط" بطيئاً 

أو رسيعاً يتلخص يف تحويل أصولها الناضبة يف باطن األرض إىل أصول جديدة مستدامة ناتجة عن استخراج املورد 

والترصف بعوائده. وهذا يستتبع تنويع االقتصاد واإليرادات العامة من جهة وتنويع مصادر استهالك الطاقة لديها 

من جهة أخرى، األمر الذي يعني يف الحالتني إعادة هيكلة االقتصاد وقطاع الطاقة يف تلك الدول. ومع أنه يحلو 

للبعض الحديث مبكراً عن "اقتصاد ما بعد النفط" إال أن دول الخليج املنتجة للنفط ستبقى لسنوات طويلة منتجة 

ومصدرة له حتى يف ظل أكرث سيناريوهات الطلب تشاؤماً، ألنها متتلك االحتياطات العالية وتكاليف اإلنتاج األدىن 

التي تسمح لها باالستمرار يف اإلنتاج ملدى أطول من املنتجني اآلخرين. وألن الطلب عىل النفط وإن تشري التوقعات 

إىل تباطؤ منوه يف قطاع نقل الطرق بسبب تطوير السيارات الكهربائية، إال أن معظم التوقعات والسناريوهات 

تشري إىل منوه يف قطاعي النقل الجوي والبحري. كام وأن استمرار انحسار دوره يف قطاع توليد الكهرباء يقابله تزايد 

ومنو دوره يف قطاع الصناعات البرتوكياموية.

ولعل جائحة فريوس  كورونا COVID-19 التي اجتاحت العامل بدءاً من الصني منذ بداية 2020 وتأثر حركة 

النقل داخل وبني الدول وتأثر النشاط الصناعي ودخول العامل يف مرحلة ركود مل يشهده يف التاريخ، يعترب اختباراً 

أولياً للسيناريو املتشائم يف نظام تحول الطاقة املشار إليه حول "الوفاء بالتزامات مؤمتر باريس للتغري املناخي"  

وتدمري الطلب عىل املدى الطويل. ففي خالل عام واحد )بل أشهر قليلة( انخفض الطلب عىل النفط ومنتجاته 

بنحو 16 و20 مليون برميل يومياً خالل شهري مارس وأبريل 2020 ويتوقع )حتى كتابة هذه الورقة( أن يبلغ 

متوسط االنخفاض بنهاية العام بني 4-5 مليون برميل يومياً وهو أكرب انخفاض يف تاريخ إنتاج النفط. ومام زاد 

األمر تعقيداً بالنسبة للنفط انفراط تحالف أوبك والدول املنتجة األخرى الذي يسعى الستقرار وتوازن السوق 
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النفطية ونشوب حرب أسعار، أدت إضافة النهيار الطلب إىل أكرب انهيار لألسعار منذ عقود. وستؤثر حالة االقتصاد 

العاملي وانهيار قيمة األصول وكذلك انهيار اإليرادات النفطية عىل النمو االقتصادي يف دول الخليج املنتجة للنفط 

وعىل قيمة أصول صناديقها السيادية، مام يقلص من مساحة الخيارات املتاحة لديها. بل إن األزمة أظهرت بعداً 

آخر مل يراود مخططي السياسات والباحثني يف دول املنطقة. فقد  جاءت الجائحة و أكرث من نصف سكان دول 

مجلس التعاون من الوافدين املقيمني، مام جعل إجراءات االحرتاز والحجر التي اتخذتها حكومات الدول ملواجهة 

الجائحة تشملهم وكذلك املنظومة الصحية ومنظومة اإلمدادات. فاالعتامد عىل النفط وعىل العاملة الوافدة ووضع 

صناديقها السيادية أضاف أبعاداً أخرى خاصة بتلك الدول، األمر الذي سيجربها عىل إعادة النظر يف سياساتها 

وخياراتها بعيدة املدى.  

إن التغريات يف املنظومة االقتصادية واالجتامعية التي ستنتج عن جائحة كورونا ال بد أن تنعكس عىل وترية واتجاه 

التحول يف نظام  الطاقة العاملي ومنظومة العالقات بني الدول. لذلك عىل دول الخليج العربية أن تسعى لتكون 

طرفاً فاعالً يف تلك العملية بأن تقوم بتنويع مزيج الطاقة لديها، عن طريق تطوير تقنيات الطاقات املتجددة 

والرياح لتكون رديفاً هاماً للنفط والغاز يف قطاع توليد الكهرباء وتحلية املياه وتوجيه املوارد واتخاذ السياسات 

املالمئة لذلك. فاملنطقة تعترب من أعىل مناطق العامل تركيزاً لإلشعاع الشميس، ولدى بعض دولها إمكانات واعدة 

يف طاقة الرياح. ولكن تطوير تلك الطاقات يعتمد عىل التكلفة البديلة لالستمرار بتوليد الكهرباء باستخدام النفط 

والغاز بأسعار مدعومة. وحسب املتوسط العاملي، يقدر السعر التعاديل لتوليد ميجا وات/ساعة كهرباء بالطاقة 

الشمسية بنحو 34.7 دوالر لربميل النفط و5.9 دوالر ملليون قدم مكعب غاز، وكالهام أقل من متوسط األسعار 

العاملية، مام يجعل من الطاقة الشمسية بديالً مجدياً، علامً بأن العروض التي تلقتها مرشوعات التوليد بالطاقة 

الشمسية يف دول املنطقة كانت أقل من ذلك ووصلت إىل نحو 23.4 دوالر لتوليد ميجا وات/ساعة أواخر 

عام 2017. وترى إحدى الدراسات أنه استناداً عىل التعرفة الواردة يف العطاءات الفائزة مبشاريع توليد الطاقة 

الكهربائية بالطاقة الشمسية يف كل من السعودية واإلمارات خالل 2016 و2017، فإن سعر تعادل النفط والغاز 

يف حال استخدامهام يف التوليد عند تلك التعرفة يصل إىل نحو 17.3 دوالر للربميل و2.96 دوالر للقدم املكعب 

من الغاز، وأنه حتى إذا متت إضافة تكلفة انقطاع التغذية الناتج عن الطاقة الشمسية، فإن األخرية ستبقى مجدية 

يف تلك الدول.	1

 Bassam Fattouh, Rahmat Poudineh, and Rob West, “The Rise of Renewables and the Positioning for Energy         15
 Transition: What Adaptation Strategy for Oil Companies and Oil Exporting Countries?” Working Paper (MEP)
)London: OIES(, 19 May 2018.
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وإضافة إىل خيار تنويع مصادر استهالك الطاقة لديها بتطوير الطاقات املتجددة أو النووية، تواجه دول املنطقة 

إشكالية واجهتها فيام مىض عندما أممت أو متلكت صناعة النفط، ومفادها التايل: هل ستبقى مصدرة للنفط الخام 

ومستوردة لتقنيات إنتاجه أم تتوسع يف صناعاته الالحقة كالتكرير والبرتوكيامويات وصناعة الخدمات املرتبطة بها؟ 

وقد حققت دول املنطقة نجاحات متفاوتة يف صناعة التكرير والبرتوكيامويات وإن مل تنجح كغريها )مثل ماليزيا 

والربازيل والرنويج( يف الصناعات والخدمات املساندة لصناعة النفط يف مرحلتي اإلنتاج واملصب، وهي وإن أقامت 

مؤسسات بحثية مرموقة )كام يف السعودية( إال أن إنجازاتها يف مجال تطوير التقنيات تبقى دون املستوى املأمول. 

لذلك فإن تطوير الطاقات املتجددة سيواجه ذات اإلشكالية: هل يتم استرياد متطلبات تلك الطاقات كالتوربينات 

أو الخاليا الشمسية أم يتم تصنيعها محلياً، وما هي الرشوط والسياسات الالزمة لذلك؟

وعىل خالف رشكات النفط العاملية التي تواجه خياراً صعباً ال مييل إىل زيادة االستثامر يف الطاقات املتجددة ذات 

العائد األقل من االستثامر يف النفط والغاز، فإن االستثامر يف تلك الطاقات من قبل الدول املنتجة للنفط يعترب 

مكمالً ومحرراً لجانب من استهالكها من النفط والغاز وتوجيهه للتصدير. إن زيادة الطلب عىل الطاقة يف تلك 

الدول، الناتج عن تعديل هياكلها االقتصادية، يجعل للطاقات املتجددة دوراً هاماً يف مزيج الطاقة فيها، خصوصاً 

بعد أن ثبتت جدوى تطوير تلك الطاقات فيها مقارنة باستمرار االعتامد عىل النفط والغاز لتوليد الكهرباء 

وتحلية املياه وتشغيل الصناعات الثقيلة. عىل سبيل املثال، يؤدي بناء محطة توليد كهرباء سعة جيجا وات 

بالطاقة الشمسية إىل توفري نحو 40 ألف برميل يف اليوم أو 243 ألف قدم مكعب غاز. إن االستثامر يف الطاقات 

املتجددة ال يعني زيادة كبرية يف اإليرادات النفطية ولكنه يؤدي إىل تحرير أسواق النفط ومنتجاته والغاز يف تلك 

الدول، وخفض اإلعانة املتضمنة يف أسعارها املحلية، ويعني درجات أعىل من الكفاءة يف االستخدام ويف املساءلة 

ودمج قطاع الطاقة يف برامج هيكلة االقتصاد واملالية العامة. ويعترب نجاح أو إخفاق تلك الدول يف إعادة هيكلة 

اقتصاداتها وتنويعها وتعديل أسعار النفط والغاز فيها تدريجياً، مؤثراً بشكل أو بآخر عىل رسعة أو بطء التحول يف 

نظام الطاقة العاملي، كام يعترب األخري محفزاً إلعادة هيكلة تلك االقتصادات وتعزيز كفاءتها، وإن بدت يف املدى 

القصري واملتوسط ذات تكلفة عالية عىل االقتصاد واملالية العامة.
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أما حول تنويع االقتصاد واإليرادات العامة، فياُلحظ أن سجل تلك الدول يف ذلك طوال العقود التالية الستكشاف 

وإنتاج النفط مل يكن ُمرضياً، األمر الذي يستدعي إعادة النظر يف منوذج تنمية وتنويع اقتصاداتها. وقد يكون 

التحول يف نظام الطاقة العاملي بعنارصه املشار إليها حافزاً ملراجعة مناذج وسياسات التنمية يف تلك الدول. وقد 

قامت العديد منها بذلك خصوصاً بعد انهيار أسعار النفط عام 2014 وتوقع استمرارها عىل املدى الطويل عند 

مستوياتها الحالية عىل أفضل تقدير، استناداً إىل ديناميكيات التحول. وتستدعي تلك املراجعة تصحيح أوضاع 

املالية العامة بزيادة اإليرادات غري النفطية وخفض مستويات ومعدالت منو اإلنفاق الجاري والرأساميل وترشيدهام، 

إضافة لتعديل نظم الحوافز واإلعانات لتطوير الصناعات والقطاعات غري النفطية واستغالل املزايا النسبية إىل أبعد 

مدى وخلق فرص عمل للمواطنني. وقد تنطوي تلك املراجعة عىل تغيري أسس ما أصبح يُعرف بـ"الدولة الريعية" 

أو "ثقافة االستحقاق"، وباختصار إعادة النظر يف "العقد االجتامعي" يف العديد من تلك الدول ألن منوذج التنمية 

السابق أنتج عقداً اجتامعياً يشوبه تشويه من نواح عدة. وال ريب أن تلك املراجعة وتغيري دفة االقتصاد تتطلب 

زمناً طويالً وإصالحات هيكلية ومؤسسية، األمر الذي يعني فيام يعنيه استمراراً لدور النفط وإيراداته عىل األقل 

خالل املرحلة االنتقالية لالقتصاد من التبعية العالية عىل النفط إىل اقتصاد أكرث تنوعاً وديناميكية ومالية عامة أكرث 

استقراراً. وهذا يستوجب وجود صناعة نفط وطنية قوية ذات كفاءة وتواجد عاملي يعطيها عىل املدى الطويل 

ذات املرونة التي تنشدها رشكات النفط العاملية يف مواجهة تداعيات التحول يف نظام الطاقة العاملي.

خاتمة واستنتاجات

مل يكن النفط يوماً مبعزل عن إفرازات العوملة، بل كان استكشافه وإنتاجه وتكريره وتسويقه يجري، قبل أن تصبح 

العوملة شعاراً وإطاراً للسياسات، يف ظل عالقات تتميز بحرية واسعة يف التجارة واالستثامر الدوليني، وإن تعرضت 

عالقات تبادلها واالستثامرات فيها لتحوالت وتبدالت. لذلك فإن تأثر تجارة النفط من سياسات النكوص عن 

مكتسبات العوملة يف اآلونة األخرية من الدول الصناعية الرئيسة سيكون محدوداً للغاية، وإن استمر استخدام تقييد 

تجارته لدواع سياسية خصوصاً من الواليات املتحدة. كام وأن تكامل سوقي النفط املالية والفعلية مرشح لالستمرار 

ومعه استمرار طغيان الدوالر عىل مبادالته، واستمرار عالقة النفط بالسياسة ولكن بأطر وأدوات خالف ما شهدته 

يف العقود املاضية.
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ولكن مجال التأثري األهم عىل النفط قد يأيت من التحوالت يف عالقات قطاعي الطاقة والنقل العامليني بسبب 

سياسات الدول الناتجة عن اتفاقية التغري املناخي والتطورات التقنية املتسارعة، أو هواجس أمن اإلمدادات أو 

عوامل محلية تدفع باتخاذ سياسات مالية أو تجارية أو سياسات طاقة أو غريها تؤثر عىل تجارة النفط واستثامراته 

واستقرار أسواقه. إذ مع بداية العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ابتدأت مالمح تشُكل نظام طاقة جديد 

أسوة بالنمط التاريخي لنظم الطاقة الحديثة، بدءاً من عرص الفحم الحجري يف القرن الثامن عرش مروراً بعرص 

النفط يف القرن العرشين. ومن مالمح التحول الجديد التطور املذهل يف تقنيات وتكلفة ورواج الطاقات املتجددة 

من الشمس والرياح، والتطورات يف قطاع النقل معرباً عنها بإنتاج ورواج السيارات الكهربائية أو الهجينة وانخفاض 

تكلفة البطارية التي تسريها وزيادة سعتها وتغري أمناط التنقل داخل املدن. وإحدى تجليات ذلك التحول رواج 

مقولة قرب وصول الطلب عىل النفط إىل الذروة واحتامل انخفاض قيمة جزء كبري من االحتياطي العاملي املتبقي 

من النفط والغاز. ومن شأن ذلك التحول بطيئاً كان أم رسيعاً أن يؤثر عىل خيارات كل من صناعة النفط العاملية 

والدول املنتجة واملصدرة للنفط التي تعتمد اقتصاداتها ووضعها املايل عىل إنتاجه وصادراته، مع اختالف طبيعة 

الخيارات يف كل منها. 

وتعتمد قدرة ورسعة الصناعة عىل التأقلم وتغيري أمناط االستثامر وتبني التقنيات األنسب بيئياً استعداداً لنظام 

الطاقة اآلخذ بالتشكل محدداً هاماً لنجاحها يف مجاراة أو تعديل مسار التحول. أما دول الخليج العربية فلديها أفق 

زمني أطول من الصناعة سواء بسبب دور النفط يف اقتصاداتها أو بسبب العمر االفرتايض األطول الحتياطاتها من 

موارد النفط والغاز. لذلك ترتكز خياراتها عىل تحويل أصولها الناضبة يف باطن األرض من خالل استخراج تلك املوارد 

والترصف بعوائدها، إىل أصول جديدة مستدامة تعمل عىل تنويع االقتصاد واإليرادات العامة من جهة وتنويع 

مصادر استهالك الطاقة لديها من جهة أخرى. وهذا يؤدي بالتعريف إىل إعادة هيكلة االقتصاد واملالية العامة 

وقطاع الطاقة يف تلك الدول ودور الحكومات يف االقتصاد، ويستوجب بالتايل مراجعة منوذج التنمية الذي سارت 

عليه منذ اكتشاف وإنتاج النفط. وال تروج تلك املراجعة لهامشية دور النفط وصناعته وعائداته بل لرضورتهام 

خالل املرحلة االنتقالية لالقتصاد من التبعية العالية نحو النفط إىل اقتصاد أكرث تنوعاً وديناميكية ومالية عامة أكرث 

استقراراً. وعىل خالف رشكات النفط العاملية التي قد ال تحبذ زيادة االستثامر يف الطاقات املتجددة ذات العائد 

األقل من االستثامر يف النفط والغاز، فإن االستثامر يف تلك الطاقات من قبل الدول املنتجة للنفط إضافة إىل جدواه 
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مقارنة باستهالك النفط والغاز، سيحرر كميات النفط والغاز وتوجيهها للتصدير. وقد ال يؤدي ذلك إىل زيادة كبرية 

يف اإليرادات ولكنه سيساهم يف تحرير أسواق النفط ومنتجاته والغاز يف تلك الدول وخفض اإلعانة املتضمنة يف 

أسعارها املحلية، ويعني هذا بدوره درجات أعىل من الكفاءة يف االستخدام ودمج قطاع الطاقة يف برامج هيكلة 

االقتصاد الوطني.
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2.3 االستدامة والخلل اإلنتاجي في دول مجلس التعاون من منظور 
القدرة على إعادة اإلنتاج - عمر الشهابي

تحاول هذه الورقة اإلجابة عىل السؤال التايل: ما هو شكل اإلنتاج االقتصادي يف دول مجلس التعاون يف عرص 

النفط الحايل، وما هي العالقات االجتامعية التي منت حوله، وهل هو مستدام مستقبالً؟1 

وعىل مدى هذه الورقة، سأستعرض شكل اإلنتاج االقتصادي يف دول مجلس التعاون، حيث سأبني ان هناك منط 

منو معني بإمكاننا أن نسميه "تصدير النفط – استرياد العمل". وسأبني أهم خصائص منط النمو هذا، مولياً اهتامماً 

خاصاً ملواضع الخلل فيه التي قد تؤثر عىل قدرته عىل االستدامة. وسأتخذ من أزمة كورونا وتداعياتها عىل االقتصاد 

العاملي وسوق النفط يف عام 2020 منطلقاً لدراسة وتفحص قدرة اقتصاديات دول الخليج عىل االستدامة.

االستدامة والخلل اإلنتاجي من منظور القدرة على إعادة االنتاج

وستكون االستدامة يف اإلنتاج تحديداً هي محط تركيزنا يف هذه الورقة.  لذلك لعل خري بداية هي أن نسأل: ماذا 

نعني باالستدامة عند حديثنا عن اإلنتاج؟

 

بودي يف هذه الورقة مقاربة االستدامة يف اإلنتاج من منظور جديد، بحيث يكون الرتكيز عىل مقدرة منط منو 

اإلنتاج عىل االستمرار مبا يكفي لتجديد نفسه وإعادة خلق الرشوط األولية لتواجده وتواصله، وبهذا يديم ويكرس 

ويولد منط اإلنتاج نفسه بشكل مستقر ملدة متواصلة من الزمن، بل وقد يتمكن بفضل استمراريته من التكاثر 

والتوسع والتطور. ولهذه النقطة املتعلقة بتجديد أو إعادة إنتاج )reproduction( العوامل األساسية لنمط النمو 

وضامن استمراريته أهمية بالغة ستستحوذ عىل نصيب كبري من اهتاممنا.

 mode( وهذا التعريف الذي سنعتمده لالستدامة مرتبط برتكيبة اإلنتاج يف االقتصاد املعني، والتي نسميها بنمط منو اإلنتاج

of growth(، وهو ما يتجسد يف عمليات االستمالك واإلنتاج والتوزيع واالستهالك التي يقوم بها قبل مجموعة من البرش 

1  هذه الورقة مبنية على ما ورد في الفصل الثالث واألخير من كتاب للمؤلف بعنوان:
عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول الخليج العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(.
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تعيش يف نظام سوق رأساميل يف منطقة ما وزمن معني، بحيث ينمو الناتج ورأس املال بشكل مستمر، بالتزامن مع العالقات 

واملؤسسات االجتامعية التي تنظم تلك العمليات، بشكل يسمح لها مجتمعة باالستمرارية والتجدد ملدة ممتدة من الزمن.

ففي أي اقتصاد رأساميل يف العرص الحايل، يبقى املعيار النهايئ والرشط الرضوري الستدامة النظام االقتصادي هو تراكم 

رأس املال والنمو يف اإلنتاج عرب التفاعل فيام بني العوامل سابقة الذكر. أما التوليفات واألمناط التي ميكن أن تتجىل 

فيها هذه العوامل يف سبيل تحقيق النمو املطلوب فهي بالغة التعدد. فنمط النمو ال يختلف من منطقة جغرافية 

إىل أخرى فحسب، بل من زمن إىل آخر. فقد يعتمد منط النمو يف دولة معينة عىل تكنولوجيا متقدمة، وقوة عمل 

متدنية نسبياً ولكن مدربة تدريباً عالياً، لتصنيع منتجات عالية املهارة، وباستعامل كمية محدودة من املوارد الطبيعة، 

كام هو الحال يف تطوير تطبيقات الحاسوب كمثال. يف املقابل، قد يكون منط منو آخر يعتمد عىل استخراج موارد 

طبيعية بكميات عالية، وبتقنية غري متطورة نسبياً، وقوة عمل متدنية املهارات، كام هو الحال يف استخراج الفحم. 

وإذا ما نظرنا إىل منط منو معني من منظور االستدامة، فإن عدم االستدامة ميثل خلالً إنتاجياً. والخلل يف اللغة هو اضطراب 

اليشء وعدم انتظامه، أو العجز والنقص، والضعف والفساد والعطل.2 فإن كان منط منو إنتاج معني غري مستدام وغري قادر 

عىل إعادة إنتاج نفسه بشكل متواصل، فباإلمكان القول بأن هناك خلالً إنتاجياً يف هذا النمط من النمو. وإذا طبقنا هذا 

املنظور عىل الخلل اإلنتاجي من ناحية االستدامة عىل دول الخليج، اتضح لنا من الوهلة األوىل وجود عدة دواع للقلق:  

اإلنتاج يعتمد بشكل كبري عىل إنتاج سلع محصورة وقليلة نسبياً، ترتكز أساساً يف النفط، وبهذا يفتقر . 	

االقتصاد للتنوع. عىل ذلك، يكون النمط اإلنتاجي عرضة ملخاطر االعتامدية املفرطة عىل النفط. ويف حال 

تعرض سوق هذه السلعة لهزة من أي نوع كان، سواء من ناحية تدهور أسعار السلعة، أو انخفاض الطلب 

العام عليها نظراً الكتشاف بدائل لها، فسينعكس ذلك بشكل جيل عىل استدامة منط منو اإلنتاج.

ويتفاقم هذا التهديد إذا ما أخذنا يف االعتبار أن هذه السلعة ناضبة، وهذه الظاهرة تضيف بعداً آخر إىل . 	

واقع عدم االستدامة. فالنفط، وعىل عكس الشمس واملياه الجارية، يعترب مورداً ناضباً غري متجدد )عىل 

األقل من منظور زمن اإلنسان(،3 ومتى ما نضب النفط، أو وصل العامل إىل مرحلة ال تفرض االعتامد عليه، 

سيشكل ذلك خطراً مضاعفاً عىل استدامة منط اإلنتاج واالقتصاديات املبنية حوله يف دول الخليج.

> http://www.almaany.com/ar/dict/ar- ،12 2  "معنى كلمة "خلل"،" معجم اللغة العربية المعاصر، المعنى رقم
.ar/%D8%AE%D9%84%D9%84/>

3  نظرياً، فبإمكان ”الطبيعة“ ان تنتج كميات اضافية من النفط، اال ان عملية انتاج النفط في الطبيعة تطورت على مدى عشرات الماليين من السنين، 
ولذلك فهي فعلياً من منظور زمن االنسان االجتماعي ناضبة وغير متجددة. للمزيد انظر الفصل الثاني.

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%84/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%84/
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الشكل 2.3.1: العمر االفتراضي لمخزونات النفط بناء على كميات اإلنتاج السنوية 

عام 2016

العمر االفتراضي للنفط في أغلب دول المجلس لعقود من الزمنیمتد 

شركة النفط البریطانیة  :المصدر

سنویةمخزونات النفط بناء على كمیات اإلنتاج الالعمر االفتراضي ل
2016بالسنوات، 

88

36

15

59
66

اإلماراتةالسعودیعمانقطرالكویت

معروف أن دول الخليج تعتمد اعتامداً شبه كيل عىل النفط يف صادراتها، وأن النفط مورد ناضب، لكن ذلك ال 

يكفي للوصول إىل املراد مام نعنيه بعدم االستدامة.  فعىل الرغم من كون النفط مادة ناضبة، إال أن استثامر 

عائداته بشكل يجعل قيمتها تتجدد بل وحتى تتكاثر يبقى احتامالً وارداً جداً، بحيث توزع هذه االستثامرات عىل 

قطاعات متعددة، وبذلك يتم تفادي خطر نضوب النفط وعدم تنوع أنشطة اإلنتاج يف الدول املعنية. فام يهمنا 

هنا هو تداعيات عدم تنويع االقتصاد وعدم استدامة النفط عىل منط منو اإلنتاج واالقتصاد ككل يف دول مجلس 

التعاون. ولذلك، يصبح فهم وبيان العالقة ما بني النفط ومنط منو اإلنتاج يف اقتصاديات دول مجلس التعاون هو 

السؤال امللح والرضوري، بدالً من طرح ترصيح مبهم بأن نضوب النفط وعدم التنويع من االعتامدية عليه يعني 

عدم استدامة اقتصاديات دول الخليج. فالسؤال ما زال يطرح نفسه: ملاذا تتواصل االعتامدية شبه الكاملة عىل 

النفط يف اقتصاديات دول املجلس، حتى بعد مرور أكرث من مثانني عاماً عىل اكتشافه يف أراضيها، وما هو منط منو 

اإلنتاج واالقتصاد الذي تشكل حول هذه االعتامدية عىل النفط، وهل هذا النمط االقتصادي الذي تبلور يغذي 

ويفاقم بدوره من هذه االعتامدية عىل النفط؟ 
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وليك نبني مدى استدامة منط منو اإلنتاج واالقتصاد املرتبط به يف دول مجلس التعاون، سنصب تركيزنا عىل تحليل: 

كيف يقوم منط منو اإلنتاج يف دول الخليج بتوفري العوامل األساسية من قوى اإلنتاج الرضورية إلعادة إنتاج نفسه 

وضامن استمراريته؟ فإن كان منط اإلنتاج غري قادر عىل توفري هذه العنارص األولية بشكل دوري ومنظم، استنتجنا 

أن هناك خلل إنتاجي يف املنطقة. فكل نظام اقتصادي يحتاج إىل عدة مقومات أساسية تضمن استمراريته، وهي 

تحديداً ما يسمى بـ قوى اإلنتاج )forces of production(.4 وال بد من ضامن تواصل توفري هذه املقومات 

األساسية يك يضمن منط اإلنتاج بدوره استمرارية وجوده وعدم دخوله يف أزمة قد تؤدي إىل انهياره. 

فإن هناك عدة طرق تسمح ألي طرف يف االقتصاد الرأساميل بالتأقلم مع رشط النمو هذا. ولذلك فإن اقتصاديات 

الدول واملدن واملناطق املختلفة تأخذ أشكاالً متعددة. كمثال، يعتمد النمو يف اقتصاد أملانيا أساساً عىل الصادرات 

ذات التقنية املتقدمة عرب استعامل التكنولوجيا واإلنتاجية العالية يف عملية اإلنتاج. يف املقابل، تعتمد تنزانيا أساساً 

عىل القطاع الزراعي لنمو اقتصادها. إذن، ال يوجد طريق واحد لرتاكم رأس املال ومنو اإلنتاج. ولكن توجد بالتأكيد 

عنارص أساسية معينة ال بد من تواجدها لضامن استمرارية أي نسخة من منط انتاج رأساميل، عنارص ال ميكن 

للنمط أن يعيش ويتواصل دونها. وميكننا تلخيص هذه العنارص األولية من قوى اإلنتاج التي يلزم توافرها من أجل 

 ،)money( والنقد ،)labour( والعمل ،)ecology( استمرارية أي منط إنتاج رأساميل تحت املسميات التالية: البيئة

ورأس املال )capital(، والتكنولوجيا واملعرفة )technology & knowledge(. كام لنا أن نضيف مؤسستني 

.)markets( والسوق ،)state( اجتامعيتني رئيسيتني يحتاجهام أي اقتصاد لتنظيم العالقات االقتصادية فيه: الدولة

لكل من العنارص السابقة دور رئييس يف االقتصاد الرأساميل املهيمن يف عرصنا الحايل، وال ميكن لرتاكم رأس املال 

ومنو اإلنتاج التواصل إذا فقد أياً منها. وقد نختلف يف تعريف كل من هذه التقسيامت، لكنني أزعم بأنه لن 

يختلف إثنان عىل أهمية كل منها يف عملية اإلنتاج.

بناء عليه، وجب علينا تبيان تلك العنارص األساسية الالزمة لضامن تواصل وتجدد أي نظام إنتاجي-اقتصادي، 

والنظر إىل دورة التجديد )cycle of reproduction( لكل من تلك العنارص عىل حدة. لذلك، إذا أردنا التعمق يف 

سؤال استدامة أي منط منو إنتاجي، وجب علينا النظر يف استدامة العوامل األساسية الضامنة لتواصل هذا النمط 

4  في بعض األدبيات األخرى يتم تسميتها بعوامل اإلنتاج )production of factors(، إال أننا أساساً سنستعمل مصطلح قوى اإلنتاج في هذه الدراسة.
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اإلنتاجي بدالً من انقراضه، ومدى متكن هذا النمط اإلنتاجي من إعادة إنتاج وتجديد تلك العوامل بنفسه حتى 

ناً بذلك إمكانيته هو عىل االستمرار وإعادة  يضمن توفرها لنفسه، دون االعتامد عىل جهات خارجية لتوفريها، مؤمِّ

إنتاج نفسه بنفسه. وسيشكل هذا الطرح املحور الرئييس لبقية الدراسة: تبيان خصائص وطبيعة وتاريخ منط منو 

اإلنتاج السائد يف الخليج، ومدى قدرة  منط منو اإلنتاج هذا عىل إعادة إنتاج وتوليد نفسه، وبذلك تأمني استدامته 

عىل املدى البعيد.

إذن، يف املحصلة، نعيد صياغة سؤال هذه الورقة الرئييس كالتايل: ما هو منط منو اإلنتاج يف دول الخليج يف عرص 

النفط من 1932-2017، وما هي العالقات االجتامعية واالقتصادية التي متحورت حوله؟ وهل هذا النمط 

اإلنتاجي مستدام، أم أن هناك خلالً إنتاجياً يجعله غري مستدام؟ ويك نجيب عىل ذلك علينا أن نسأل: كيف يقوم 

النمط اإلنتاجي والنظام االقتصادي املرتبط به يف الخليج بإعادة إنتاج وتجديد نفسه؟ وكيف يقوم بتوفري العوامل 

األساسية التي يحتاجها بشكل متواصل حتى يضمن إمكانية إعادة تجديد نفسه بشكل متواصل ومنتظم؟ فإن 

كشف البحث أن هذا النمط اإلنتاجي ال يستطيع، ألي سبب من األسباب، ضامن توفر وتجدد كل من هذه 

العوامل األولية الستمراريته، ثبت وجود الخلل – أي ثبت أن النمط غري مستدام. 

نمط نمو اإلنتاج في دول مجلس التعاون: تصدير النفط واستيراد العمل

وحتى نفهم منط منو اإلنتاج يف دول مجلس التعاون، علينا أن نبدأ بفهم منط استمالك واستخراج النفط الثاوي 

يف البيئة، إذ تعترب أرايض دول الخليج املستودع األكرب واألقل تكلفه الستخراجه عاملياً حسب التكنولوجيا املتوفرة 

يف القرن العرشين.	 وقد تم تحويل النفط الذي تواجد طبيعياً يف باطن أرايض الخليج ملاليني السنني إىل سلعة لها 

سوقها وسعرها وبائعيها ومشرتيها،6 وأصبحت دول الخليج املزود الرئييس لهذه السلعة يف العامل، مام عاد عليها 

بكميات هائلة من الريع النفطي. وهذه الكمية املستخرجة من حقول املنطقة بنيت بداية عىل حسابات رشكات 

النفط العاملية وتوجهت أساساً الحتياجات السوق العاملي بدالً من معطيات االقتصاد املحيل، وبنيت خصوصاً عىل 

احتياجات إعادة اإلعامر يف أوروبا من النفط بعد الحرب العاملية الثانية. وقلة تكلفة استخراج النفط وتواجده 

بكرثة يف املنطقة، وهي عوامل ناجمة أساساً عن الخصائص الجيولوجية والبيئة االستثنائية بدالً من تطور قوى 

5  نستعمل مصطلح النفط )petroleum( كاختصار لإلشارة إلى جميع المواد الهيدروكربونية، بما فيها النفط السائل والغاز الطبيعي.
6  وتحديداً إلى "سلعة متوهمة" )fictitious commodity( كما يسميها كارل بوالنيي. للمزيد:

Polanyi, Karl, and Robert Morrison MacIver. The great transformation )Boston: Beacon Press, 1957(.
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اإلنتاج والتكنولوجيا يف املجتمع، باإلضافة إىل تصدير النفط بناء عىل احتياجات السوق العاملي بدالً من اعتبارات 

االقتصاد املحيل، أدت إىل تدفق إيرادات هائلة عىل دول الخليج كانت غري مبنية عىل اعتبارات القاعدة اإلنتاجية 

وقدرات قوة العمل املحلية.

وليك نأخذ فكرة عن حجم تلك اإليرادات وتباينها مع قوى املجتمع اإلنتاجية، ميكننا مقارنة حجم االقتصاد قبل 

النفط وبعده. ولنا أن نأخذ اقتصاد ساحل الخليج قبل النفط للمقارنة، وقد اعتمد أساساً وبشكل شبه كيل عىل 

صناعة اللؤلؤ، التي كانت فعلياً الصناعة املسؤولة عن توظيف غالبية املجتمع، نظراً لكونها صناعة تعتمد عىل 

كثافة عالية من قوة العمل )labour intensive(، وتعترب أساس ما ينتجه مجتمع الخليج ومصدر دخله من 

الخارج. وكانت الفرتة األكرث ازدهاراً لصناعة الغوص يف السنوات السابقة للحرب العاملية األوىل، حني وصل متوسط 

الدخل السنوي من اللؤلؤ لساحل الخليج يف الفرتة1911-1914 إىل حوايل 2 مليون جنيه سنوياً. وكانت هذه 

سنوات استثنائية، إذ ما لبثت اإليرادات وأن هبطت إىل ما دون الخمس مئة ألف جنية يف نهاية عرشينات القرن 

املايض، نظراً للكساد العاملي )Great Depression( وتطور زراعة اللؤلؤ الصناعي يف اليابان. ومل تتعاف من بعدها 

صناعة اللؤلؤ يف الخليج. 

يف املقابل، إذا نظرنا للكويت فقط، فقد بلغ دخلها من النفط حوايل 3.2 مليون جنيه يف 1948، وما لبث أن 

ارتفع إىل 60 مليون جنيه يف 1953، ثم إىل أكرث من 100 مليون جنيه يف 1955. إذن، ويف غضون بضع سنني، 

بلغت قيمة إنتاج دولة الكويت فقط من النفط ما يعادل خمسني ضعفاً من أقىص قيمة ملجمل إنتاج اللؤلؤ يف 

الخليج ككل يف عرص ما قبل النفط. وما لبثت كل دول الخليج أن وصلت ملستويات مقاربة من الدخل النفطي، 

وإن بدرجات متفاوتة حسب كمية النفط املنتجة يف كل منها. إال أن خاصية واحدة ميزت كل هذه الدول، وهي 

تحصيلها لكميات هائلة من النقد من بيع النفط، تعدت عرشات املرات قيمة ما كان ينتجه املجتمع سابقاً. 

الخطوة التالية يف منط إنتاج النفط متحورت حول طريقة التعاطي مع هذه الرثوة يف دول الخليج، حيث جنت دول 

املجلس مجتمعة أكرث من 9.60 تريليون دوالر امرييك عىل أقل تقدير، منذ تصدير أول برميل عام 1932 حتى 

عام 2015 حسب األسعار الثابتة )6.63 تريليون حسب األسعار الجارية(. 
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الشكل 2.3.2: اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون منذ 1932 - 2015 باألسعار 

الثابتة

19851980 199019751970

     

0
20151995 2000 20102005

250

150

200

100

  
  
   

  
  

  
  
  

650

50

550

400

450

300

500

350

600

       

        

    

       
   

      

                                                  
                                               
                                               

   

   

   

  
  
  

                       

                                                                                                

                                                                

بالطبع، اختلف توزيع هذه اإليرادات من دولة إىل أخرى، فحصلت السعودية عىل حوايل 55% منها بقيمة 5.32 

تريليون دوالر )حسب األسعار الثابتة لعام 2015(، والكويت عىل 17% بقيمة 1.67 تريليون دوالر، واإلمارات 

عىل 16% بقيمة 1.50 تريليون دوالر، وقطر عىل 6% بقيمة 565 مليار دوالر، وعامن عىل 5% بقيمة 436 

مليار دوالر، والبحرين عىل 1% بقيمة 122 مليار دوالر. 

 :)absorption problem( وأدى تدفق هذه اإليرادات الهائلة من الخارج إىل ظهور ما عرف مبشكلة االمتصاص

كيف لهذه املجتمعات أن تتعامل مع قوة رشائية تتعدى قدرات قوى اإلنتاج فيها يف عرص ما قبل النفط أضعاف 

املرات؟ وكان منط التعامل مع إيرادات النفط هو التايل: أن الدولة، وهي الجهة التي تستلم إيرادات النفط من 

العامل الخارجي، استعملت الغالبية الساحقة من إيرادات النفط لبناء إمارات الحكم املطلق املحّدث، حيث تم 

تركيب اإلنفاقات للتأكد من هيمنة الحاكم وعائلته عىل أعىل الهرم االجتامعي. وتم استعامل إيرادات النفط 

كتوزيعات وإنفاقات جارية ارتبطت مع قرب املكانة االجتامعية من متخذي القرار ملن يستلمها، حيث وزعت 
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لجهات خاصة وعامة عن طريق الرواتب واملخصصات والدعم والخدمات االجتامعية. هذا باإلضافة إىل إنفاقات 

عىل مشاريع إنشائية تتضخم يف فرتات الطفرات وتنحرس عند تراجع أسعار النفط. أما يف املرتبة األخرية فقد جاء 

االستثامر يف املشاريع العامة املبنية عىل اإلنتاج الربحي وتكاثر رأس املال، والتي أخذت نسبة صغرية جداً من 

استعامالت إيرادات النفط.7 

وهذه اإلنفاقات قامت بتحريك باقي االقتصاد، ما نتج عنه منط منو عام معني، يستند النمو غري النفطي فيه 

عىل رؤوس األموال الخاصة، التي تجسدت يف شكل رشكات عائلية تعتمد أساساً عىل استرياد العاملة الوافدة 

متدنية اإلنتاجية والحقوق واملهارة والتعليم، وينحرص إنتاجها يف قطاعات اقتصادية منخفضة املخاطر وغري قابلة 

للتصدير، معتمدة عىل االسترياد واالستهالك املحيل العايل، وتركزت أساساً يف قطاعات اإلنشاء واالسترياد والخدمات 

االستهالكية املصاحبة. وهذا النمط من النمو إجامالً يعتمد عىل النمو العددي يف صفوف قوة العمل ومدخالت 

 .)intensive growth( وال يستند عىل النمو يف اإلنتاجية والتطور يف التكنولوجيا ،)extensive growth( اإلنتاج

وباإلضافة إىل الواردات، فقد شكل استمالك واستهالك البيئة أحد أهم مدخالت اإلنتاج، مبا فيها األرايض والبحار 

والهواء، والتي تم تسخريها بشكل موسع ومتزايد ملتطلبات النمو يف عملية اإلنتاج. ومل يستطع املوظفون املواطنون 

منافسة الوافدين من ناحية تكلفة العامل يف هذا القطاع الخاص، إذ أن تكلفة إنتاج العامل الوافد تحدد يف بلده 

األم حيث تتواجد عائلته، وهذه كانت أقل بكثري من تلك املطلوبة للمواطنني. ولذلك انحرص دور املواطنني يف 

املؤسسات الحكومية وبنسبة أقل يف املشاريع الربحية ذات امللكية العامة، فيام اعتمد القطاع الخاص العائيل 

بشكل شبه كيل عىل الوافدين. 

7  نستعمل مصطلح "المشاريع العامة" لإلشارة إلى الشركات ذات الطابع الربحي التي تلعب مؤسسات الدولة العامة دوراً رئيسياً في ملكيتها أو نشأتها، 
وتشمل البنوك وشركات الطيران واالتصاالت واأللمنيوم إلخ التي تملك الدولة أو مؤسسات التأمينات االجتماعية حصة معتبرة من أسهمها.
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جدول 2.3.1: متوسط النمو المئوي السنوي في الناتج ومدخالت اإلنتاج )%(

النمو السنوي يف الناتج 
اإلجاميل املحيل الحقيقي 

)2010 -1975(

النمو السنوي يف حجم قوة 
العمل)1975- 2010(

النمو السنوي يف الناتج املحيل 
الحقيقي لكل فرد من قوة العمل 

)2010 -1975(

-3.455.281.73اإلمارات

-5.796.800.94البحرين

-2.954.511.49السعودية

-5.849.022.50قطر

6.755.131.54عامن

-3.965.771.70الكويت

املصدر: حسابات املؤلف من أجهزة اإلحصاء الرسمية. 

اإلمارات1980-2009، السعودية 1975-2009، قطر1980- 2010 
 

وتتجدد هذه الدورة عرب قيام أصحاب الرشكات الخاصة بإعادة استثامر أموالهم يف هذه النشاطات يف االقتصاد 

املحيل بشكل متواصل، بحيث يتم تجديد وإعادة إنتاج نفس منط النمو واستمراريته بشكل موسع. ويتميز منط 

النمو هذا باعتامدية كبرية عىل املدفوعات التي تغادر االقتصاد املحيل وتتجه إىل االقتصاد العاملي، والتي تشمل 

نسبة عالية من الواردات، وتحويالت العاملة الوافدة، باإلضافة إىل تصدير نسبة معتربة من رؤوس األموال خارج 

دول الخليج الستثامرها دولياً، مام جعل دول الخليج من أكرب مصدري رؤوس األموال الخاصة والعامة يف العامل. 

إذن، فباإلمكان تلخيص دورة الدخل يف الخليج كالتايل: 1. استمالك واستخراج النفط وتحصيل اإليرادات من 

بيعه عىل العامل الخارجي 2. توزيع الدولة ذات الحكم املطلق املحدث للغالبية الساحقة من ثروة النفط العامة 

يف شكل مخصصات وخدمات اجتامعية لجهات خاصة وعامة مبعايري تعتمد عىل القرب من متخذ القرار. هذا 

باإلضافة إىل اإلنفاق عىل املشاريع اإلنشائية الضخمة، وبنسبة أقل عىل املشاريع العامة االربحية. 3. ومن ثم يتم 

خلط هذه األموال املتدفقة يف القطاع الخاص العائيل مع مدخالت اإلنتاج من البيئة والسلع والعاملة الوافدة ذات 

اإلنتاجية واملهارة والحقوق املتدنية، إلنتاج قطاعات اقتصادية ذات استهالك واسترياد عايل يف مقابل صادرات ال 

تذكر، والتي تعيد استثامر بعض من أرباحها يف نفس األنشطة االقتصادية 4. بينام تخرج من االقتصاد كميات عالية 
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من األموال يف شكل رؤوس أموال خاصة وعامة لالستثامر يف االقتصاد العاملي، باإلضافة إىل التحويالت من العاملة 

الوافدة واملدفوعات للواردات.

وإذا ما ألقينا نظرة رأسية شاملة )bird’s eye view( عىل دورة االقتصاد هذه، نجدها تعتمد عىل تواصل القدرة عىل 

تصدير النفط للعامل الخارجي بأسعار مجزية، حتى تتمكن من تغطية ما يخرج من االقتصاد من مدفوعات للواردات 

وتحويالت العاملة الوافدة ورأس املال املغادر للبالد. هذا باإلضافة إىل أهمية تواجد كميات ومخزونات إضافية 

من "الطبيعة" باإلمكان استمالكها واستغاللها يف عملية اإلنتاج، أكانت نفطاً أم أراض أم مياه أم هواء. ويعتمد 

الطلب العام )aggregate demand( يف االقتصاد املحيل بشكل كبري عىل كثافة االستهالك العالية من قبل املواطنني 

والدولة، التي يتم متويلها أساساً عرب إيرادات النفط املحصلة من الخارج، والتي توزعها الدولة بدورها عىل املواطنني. 

يف املقابل، فإن العرض العام )aggregate supply( لقوة العمل والسلع التي يحتاجها االقتصاد لتقديم الخدمات 

واألنشطة االستهالكية يف الدولة، يتم تزويدها أساساً عرب استرياد العاملة والسلع من الخارج. وبهذا، يكون الطلب 

العام والعرض العام يعتمدان أساساً عىل معطيات ومعايري تحدد خارج حدود الدولة بشكل كبري ومتتد مساحات 

إعادة تجديدها عىل مدى العامل، حيث يعتمد متويل الطلب العام عىل إيرادات النفط، ويعتمد العرض العام عىل 

استقطاب قوة عمل وسلع مستوردة. ولنا أن نبني ذلك عرب دورة الدخل/املال يف اقتصاديات دول مجلس التعاون:

OELI "الشكل 2.3.3: دورة الدخل في اقتصاد من نمط  "تصدير النفط – استيراد العمل
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منط النمو هذا يعترب فريداً من نوعه يف العامل، وقد اخترصناه مبسمى "تصدير النفط – استرياد قوة العمل" 

))Oil Exportism - Labour Importism )OELI ( للداللة عىل أهم ميزتني يتسم بهام. وإذا أردنا أن 

نؤطر أهم الخصائص التي متيز منط الرتاكم هذا، بحيث إن تواجدت هذه الخصائص يف اقتصاد معني، فبإمكاننا 

إدراج هذا االقتصاد ضمن فئة OELI، فبإمكاننا أن نلخص أهم هذه الخصائص يف التايل:

 

الدولة هي الجهة التي تحصل عىل ريع النفط )مبا فيه الغاز الطبيعي(.. 1

يتم جني ريع النفط من بيعه خارج االقتصاد املحيل.. 2

يشكل النفط جل صادرات االقتصاد املحيل إىل الخارج.. 3

متول جل مرصوفات الدولة املحلية )مبا فيها الجارية والرأساملية( من قبل إيرادات النفط.. 4

تشكل مرصوفات الدولة املحلية جل اإلنفاق يف االقتصاد املحيل غري النفطي.. 	

 

النقاط السابقة مرتبطة بتصدير النفط وأوجه إنفاقه من قبل الدولة يف االقتصاد، وهذا كام ذكرنا سابقاً هو أحد 

أهم عاملني يف تشكل منط الرتاكم يف الخليج. أما العامل الثاين املهم، فلنا أن نضيفه كمحدد رئييس أيضاً يف الخاصية 

السادسة:

قوة العمل مستوردة من خارج مساحة االقتصاد املحيل.. 6

إذا تواجدت هذه الخصائص يف اقتصاد معني، فبإمكاننا أن نسمي االقتصاد من منط OELI.  ويجب أن نؤكد أن 

ما نبينه أعاله إمنا هو نوع معياري )ideal-type( لنمط منو يعتمد بشكل كامل عىل النفط والعاملة الوافدة.8 

وبالطبع ال يوجد اقتصاد ميتثل كلياً لهذه املواصفات، إال أن دول الخليج تقرتب جداً من ذلك، إذ أن الخصائص 

1. إىل 6. تنطبق عليها بنسب عالية جداً. إذن، كلام اقرتبت خصائص أي اقتصاد من خصائص النمط املعياري 

املذكور أعاله، كلام كان بإمكاننا تسمية منط تراكمها بنمط OELI . وفيام عدى دول الخليج، قد تكون الدول 

الوحيدة التي ينطبق عليها هذا النمط يف عرصنا هام ليبيا يف عهد القذايف )عىل الرغم من اختالف نظام السلطة( 

وسلطنة بروناي، وإن كانت بنسب أقل بكثري من دول الخليج )خصوصاً من ناحية نسبة العاملة الوافدة(.

8  نستعمل "النوع المعياري" )type-ideal( حسب مفهوم ماكس فيبر.
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 OELI جدول 2.3.2: درجة امتثال اقتصاديات دول مجلس التعاون لخصائص نمط النمو

في بدايات القرن الواحد والعشرين

الدولة
حصة الدولة 
من إيرادات 

النفط محليا9ً

نسبة 
الصادرات من 

إجاميل إيرادات 
النفط10 

نسبة النفط 
من إجاميل 
الصادرات11

نسبة 
مرصوفات 
الدولة من 

إجاميل الناتج 
املحيل غري 
النفطي12 

نسبة النفط 
من إجاميل 

إيرادات 
الدولة13

نسبة الوافدين 
يف إجاميل قوة 

العمل14

92%82%48%- 90% <100%اإلمارات

79%90%38%61%80% <100%البحرين

59%93%60%80%90% <100%السعودية

82%87%85%61%90% <100%عامن

95%70%%8672%90% <100%قطر

83%94%91%88%90% <100%الكويت
*صادرات اإلمارات من النفط تتضمن الكثير من الواردات المعاد تصديرها عبر دبي )re-exports(، لذلك لم يجري إدخالها.

عىل أرض الواقع، فقد تبلور هذا النمط االقتصادي بشكل ملموس يف بناء املدن الحديثة واألنشطة املوازية لها، 

ولكن هذه املدن واألنشطة كانت من نوع خاص، نسميها مبدن الحداثة النفطية، وذلك ألنها اعتمدت عىل النفط 

ليس فقط من ناحية إيرادات بيعه للخارج، بل أيضاً عىل استخدام النفط والتكنولوجيا املصاحبة له لتوفري أبسط 

مقومات الحياة فيها، مبا فيها تحلية املياه وإنتاج الطاقة. وبذلك، فإن النفط لعب دوراً أساسياً يف اقتصاد دول 

مجلس التعاون من ناحية توفري القيمة التبادلية أو النقدية )exchange-value( لالقتصاد ليمول مدفوعاته إىل 

9  يقيس هذا المقياس حصة الدولة من إجمالي إيرادات النفط المحصلة من قبل األطراف المحلية )في مقابل أي إيرادات تذهب للقطاع الخاص المحلي(. 
وتذهب كل إيرادات النفط المحصلة من األطراف المحلية في الخليج إلى الدولة، على عكس الحال في أمريكا مثالً، حيث يعود عائد النفط إلى األفراد 

والشركات الخاصة المحلية التي تملك األرض التي يتواجد فيها النفط.
10  ال توجد أرقام دقيقة حول قسمة إيرادات الدولة النفطية بين النفط المباع محلياً أو خارجياً، إال أنه ال شك في كون نسبة اإليرادات الخارجية كبيرة 

وتتعدى %80، ذلك أن غالبية نفط دول الخليج يباع في الخارج بنسبة تتعدى %75 في كل دول الخليج، وألن النفط المباع محلياً مدعوم في السعر بشكل 
كبير، مما يقلل من اإليرادات المحصلة منه.

11 اإلحصائيات لعام 2014:
“Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries,” IMF, April, 2016 <https://goo.gl/qF2FGV< , p13.

12  اإلحصائيات لعام 2012 فيما عدى اإلمارات لعام 2013. ومن المهم التنويه أن هذه األرقام ال تعكس دور إنفاق إيرادات النفط المضاعف في تمكين 
 ،)rentier multiplier( بقية اإلنفاق في االقتصاد، حيث يتم تدوير هذه اإليرادات في االقتصاد عبر األطراف المختلفة عبر ما يسمى بالمضاعف الريعي

بحيث إن احتسب هذا المضاعف ارتفعت نسبة دور إيرادات النفط في االقتصاد غير النفطي إلى ما يزيد عن %80. للمزيد أنظر:
 Stauffer, Thomas R, “Accounting for” wasting assets”: measurements of income and dependency in oil-rentier
states,” The Journal of Energy and Development, 11.1 )1985(: 69-93.

13  نستعمل هذا المعيار كمقارب )proxy(  لنسبة مصروفات الدولة الممولة من قبل إيرادات النفط. األرقام لسنة 2011. 
14  األرقام لعام 2016.

https://goo.gl/qF2FGV
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الخارج، ولكن لعب دوراً أساسياً أيضاً من ناحية القيمة االستعاملية )use-value( عرب استخدامه لتزويد أسس 

الحياة يف هذه املجتمعات. 

وقد بنيت هذه املدن يف دول الخليج عىل منط الحداثة العالية، التي اتخذت السيارات وفلل الضواحي كالوحدات 

الرئيسية يف تصميمها. وتتميز هذه املدن بنموها السكاين العايل وكثافة استهالكها للسيارات والشوارع واملياه 

 suburban( والغذاء والطاقة واملنشآت العمرانية الضخمة، عىل منط مدن الضواحي التي تعتمد عىل السيارات

car-based cities( املستوحاة مام يسمى بـ "املدن املشمسة" )sunbelt cities( يف الواليات املتحدة، كلوس 

أنجلوس وهيوستون، حيث أصبحت دول الخليج أعىل دول العامل استهالكاً عىل املستوى الفردي بال منازع. بل 

وحتى أن بعض دول الخليج وصلت إىل مرحلة بناء مدن من هذا النوع تتعدى احتياجات سكانها املحليني، 

وموجهة يف األساس إىل املشرتي "الدويل"، بحيث سارعت يف بناء "مدن دولية" يف بدايات األلفية الثالثة، وذلك 

حتى يتم التواصل يف هذا النمط االقتصادي املبني عىل تدوير عوائد النفط يف إنشاء مدن ذات كثافة يف االستهالك 

واالسترياد. 

ومن املهم أن نشدد عىل مركزية استمالك واستهالك الطبيعة يف منط منو اإلنتاج يف دول مجلس التعاون. فإن 

كنا قد ركزنا يف الرسد السابق عىل اعتامدية اقتصاديات دول الخليج بشكل مفرط عىل استمالك وتصدير النفط 

 ،OELI باإلضافة إىل استرياد قوة العمل الوافدة كاملحورين الرئيسيني لنمط منو اإلنتاج، والذي لخصناه يف مصطلح

فإن تحليلنا لن يكون مكتمالً لو مل نضف استمالك واستهالك البيئة كعمود ثالث. وهذا االستمالك واالستهالك 

للبيئة يشمل النفط الذي يتم حرقه واستغالله يف سبيل منو النمط املعني من اإلنتاج واالستهالك الذي برز يف دول 

املجلس، ولكن يتعدى ذلك ليشمل األرايض والبحار والهواء الذي ما انفك يتم استغاللها بشكل توسعي يف سبيل 

تفعيل النمو االقتصادي. وبذلك، فإن النمو العددي يف انتاج دول مجلس التعاون ال يعتمد عىل النمو العددي 

فقط يف قوة العمل، بل يعتمد أيضاً عىل النمو العددي يف مدخالت اإلنتاج، وعىل رأسها استمالك مكونات الطبيعة 

وتسخريها لهذا األمر.
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الخلل اإلنتاجي: دورة التجديد واالستدامة

إذن ما هو الخلل اإلنتاجي يف منط النمو هذا؟ حتى نبني هذا الخلل علينا أن نحلل دورة اإلنتاج السابقة، وبناء 

عليها فبإمكاننا الحديث عن نوعني من الخلل. األول يرتبط بعملية اإلنتاج نفسها، وميكن تعريفه بالتأخر النسبي 

يف تقنيات منط منو اإلنتاج مقارنة بأمناط منو اإلنتاج األخرى. كمثال، فقد يعترب منط النمو متأخراً نسبياً من ناحية 

التكنولوجيا واإلنتاجية، أو من ناحية طبيعة السلع املنتجة، بحيث أنه ال يستطيع إنتاج سلع وخدمات بتكنولوجيا 

متقدمة تنافس ما ينتجه نظرائه من مجتمعات. 

أما النوع اآلخر من الخلل فريتبط بالقدرة عىل االستدامة، وخصوصاً يف القدرة عىل ضامن إعادة إنتاج وتجديد 

الرشوط األولية ليستمر منو منط اإلنتاج يف دورته بشكل متواصل. إذن علينا أن نسأل: كيف يقوم منط النمو 

اإلنتاجي والنظام االقتصادي املرتبط به يف الخليج بإعادة إنتاج وتجديد نفسه؟ وكيف يقوم بتوفري العوامل 

األساسية التي يحتاجها بشكل متواصل حتى يضمن إمكانية إعادة تجديد نفسه بشكل متواصل ومنتظم؟ فإن مل 

يستطع هذا النمط اإلنتاجي، ألي سبب من األسباب، ضامن توفر وتجدد كل من هذه العوامل التي يحتاجها حتى 

يضمن استمراريته وتجدده، فهناك خلل – أي أنه غري مستدام. وهذا يعني أنه علينا تبيان ماهية هذه العنارص 

 cycle of( األساسية التي يحتاجها أي نظام إنتاجي-اقتصادي ليضمن تواصله وتجدده، والنظر إىل دورة التجديد

reproduction( لكل منها التي تضمن استمرارية وتوفري هذا العنرص. ويعترب هذا الهدف هو املرتكز الرئييس 

للدراسة: تبيان خصائص وطبيعة وتاريخ منط منو اإلنتاج السائد يف الخليج، وما إذا كان منط منو اإلنتاج هذا قادراً 

عىل إعادة إنتاج وتوليد نفسه اجتامعياً )social reproduction(، وبذلك يكون مستداماً عىل املدى البعيد.

ويك نحلل هذين النوعني من الخلل يف دول مجلس التعاون، لزم النظر إىل قطاع النفط بشكل خاص لكونه املحرك 

الرئييس لالقتصاد، باإلضافة إىل تحليل منط النمو العام يف بقية االقتصاد غري النفطي. ومن ناحية قطاع النفط، 

يتمثل الخلل اإلنتاجي يف كون إنتاج القطاع مبنياً عىل قلة تكلفة استخراج النفط وتواجده بكرثة يف املنطقة، وهي 

أساساً نتاج الخصائص الجيولوجية )أي البيئية( االستثنائية للمنطقة بدالً من تطور قوى اإلنتاج والتكنولوجيا يف 

املجتمع. وبداية، فقد تم تخطيط اإلنتاج يف هذا القطاع بناء عىل اعتبارات رشكات النفط العاملية ملصالحها الربحية 
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الخاصة، التي رسمت خطط إنتاجها بناء عىل احتياجات واعتبارات السوق العاملي بدالً من معطيات قوى اإلنتاج 

يف االقتصاد املحيل، وتواصل هذا التوجه نحو تلبية اعتبارات السوق العاملي حتى يف عرص تأميم النفط. والريع 

العايل الناتج من قلة تكلفة استخراج النفط وتواجده بكرثة يف املنطقة نظراً لخصائص جيولوجية بحتة، باإلضافة 

إىل تصديره بناء عىل احتياجات السوق العاملي بدالً من اعتبارات قوى اإلنتاج يف االقتصادي املحيل، أدى إىل تدفق 

إيرادات هائلة عىل دول الخليج بطريقة ال تعكس إنتاجية قوة العمل فيها. وقد سبب ذلك خلالً ألنه أصبح عىل 

دول الخليج التعامل مع إيرادات هائلة متقلبة ليست مبنية عىل مستوى تطور القاعدة اإلنتاجية وقوة العمل 

فيها، وبذلك أصبحت هذه اإليرادات التي يتم تحديدها يف السوق العاملي هي العامل الرئييس الذي يسرّي ويهيمن 

عىل بقية قوى اإلنتاج يف املجتمع بدالً من العكس.

أما الخلل اإلنتاجي من ناحية عدم االستدامة، فباإلضافة إىل كون النفط مورداً ناضباً، فإن أساس هذا الخلل يتمثل 

يف القدرة عىل إعادة إنتاج صناعة النفط وكيفية استعامل إيرادات النفط. فمن ناحية صناعة النفط، فعىل الرغم 

من مرور أكرث من مثانني سنة من إنتاج النفط، إال أن دول الخليج ما زالت غري قادرة عىل إنتاج وتصنيع اآلالت 

التي تحتاجها الستمرارية وإعادة إنتاج هذه الصناعة ذاتياً، من معدات حفر الحقول ومصانع التقطري والتكرير 

إلخ، إذ إنها تعتمد بشكل شبه كيل عىل الرشكات العاملية األجنبية لتزويدها بهذه املعدات وبناء املصانع. وبذلك، 

فإنه حتى يف أهم قطاع إنتاجي لدول الخليج، فهي غري قادرة عىل ضامن إعادة إنتاج هذا القطاع بشكل دائم 

ومستمر بشكل ذايت. ولنا أن نقارن ذلك مع الرنويج، التي أصبحت من الدول الرائدة يف مجال تصنيع معدات 

وآالت قطاع النفط، حتى وصلت إىل مرحلة تصديرها.

أما من ناحية إيرادات النفط، فتمثل الخلل اإلنتاجي يف عدم استعامل غالبية هذه اإليرادات النفطية كرأسامل عام 

يستثمر كرثوة عامة يف أنشطة إنتاجية لتتكاثر قيمة هذه الرثوة بناء عىل مبدأ تراكم رأس املال العام. بل استعملت 

الغالبية الساحقة من إيرادات النفط إما يف مشاريع إنشائية متضخمة دون عائد للدولة، أو كتوزيعات ومخصصات 

جارية مل ترتبط باإلنتاج، تزداد مع قرب املكانة االجتامعية ملن يستلمها من متخذي القرار يف الدولة. حيث وزعت 

اإليرادات لجهات خاصة وعامة عن طريق الرواتب واملخصصات والدعم، وهذه استحوذت عىل األغلبية الساحقة 

من إيرادات النفط. أما توجيه عائدات النفط لالستثامرات واملشاريع العامة، فلم يأخذ إال حصة صغرية من دخل 
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النفط. وبهذا تحولت إيرادات النفط، التي من املفرتض أن تكون ملكاً عاماً يتم استثامره بشكل إنتاجي مستدام 

حتى يتكاثر كرثوة عامة ملختلف األجيال املتعاقبة، إما إىل مشاريع إنشائية ضخمة ال تعود بالدخل عىل الدولة 

وتتطلب صيانة مستمرة، أو مخصصات جارية غري متجددة وغري مرتبطة باإلنتاج، للجهة الخاصة التي تحصل عىل 

حق الترصف بها كام تريد.

أما إذا حولنا ناظرينا إىل اإلنتاج يف بقية االقتصاد، فيتمثل النوع األول من الخلل اإلنتاجي، والذي يرتبط باإلنتاجية 

والتكنولوجيا يف هذا االقتصاد، بأنه وفيام عدى قطاع النفط )وقطاع املشاريع العامة نسبياً(، فإن اإلنتاج يف 

االقتصاد يعتمد عىل قوة عمل وتكنولوجيا ذات إنتاجية متدنية ومستمرة يف التدين، بحيث ال يستطيع املنافسة 

عىل مستوى العامل من ناحية الصادرات. ويعتمد يف إنتاجه أساساً عىل العاملة الوافدة متدنية اإلنتاجية والحقوق 

واملهارة والتعليم، التي يتمحور إنتاجها يف قطاعات اقتصادية منخفضة املخاطر وغري قابلة للتصدير. هذا باإلضافة 

إىل استناد منو اإلنتاج عىل توسع مطرد يف استمالك واستهالك مواد الطبيعة يف عملية اإلنتاج، يف قطاعات تعتمد 

أساساً عىل االسترياد واالستهالك املحيل العايل، ومرتكزة أساساً يف قطاعات اإلنشاء واالسترياد والخدمات االستهالكية 

 extensive( املصاحبة. وهذا النمط من النمو يعتمد إجامالً عىل النمو العددي يف كميات مدخالت اإلنتاج

growth(، خصوصاً مواد الطبيعة وقوة العمل منها، وال يستند عىل النمو يف اإلنتاجية والتطور يف التكنولوجيا 

.)intensive growth(

أما النوع اآلخر من الخلل اإلنتاجي، والذي ميثل برأينا البعد األعمق، فهو الخطر الشديد من عدم استدامة منط 

منو اإلنتاج هذا الذي برز يف الخليج عىل مدى الستني سنة املاضية. وهذه الخطورة تربز يف أكرث من شكل من 

عدم قدرة منط النمو عىل توفري الرشوط األساسية إلعادة إنتاج نفسه. أوالً، فإن االقتصاد يعتمد عىل ضخه بصورة 

متواصلة بإيرادات تصدير النفط، وذلك حتى ميول املدفوعات التي تخرج من االقتصاد من واردات وتحويالت 

عاملية ورؤوس أموال، والتي تهرب من االقتصاد بال عودة. والعوامل التي تحدد دورة االقتصاد املحيل، وطلبها 

عىل الواردات وقوة العمل من السوق العاملي ورؤوس األموال التي تخرج من االقتصاد، تختلف كلياً عن العوامل 

التي تحدد طلب السوق العاملي للنفط، وبالتايل تختلف كلياً عن العوامل التي ستحدد اإليرادات التي تحصلها 

دول الخليج من النفط. فدورة االقتصاد املحيل تدخل فيها عوامل الطلب عىل السلع والغذاء واملعدات املستوردة 
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إلخ، باإلضافة إىل عوامل الطلب عىل العاملة الوافدة، وأخرياً حسابات أصحاب رؤوس األموال الخاصة حول تصدير 

أموالهم إىل الخارج، التي تختلف عن عوامل االقتصاد العاملي التي تحدد إيرادات النفط التي تحصلها دول الخليج. 

إذن، نحن بصدد مساحتني مختلفتني: السوق املحلية، والسوق العاملية، ولكل منهام عواملهام الخاصة، ولكن 

تربط هاتني املساحتني إيرادات النفط املحصلة من الخارج، والتي تستعملها دول الخليج لتدفع  كلفة وارداتها 

واستثامراتها يف العامل. وبهذا فإن دول الخليج تعتمد بشكل جذري عىل السوق العاملي ليواصل ضخها بإيرادات 

النفط. ولكن عوامل الطلب عىل إيرادات النفط محلياً، تختلف عن العوامل التي تحدد ما تجنيه دول الخليج يف 

سوق النفط العاملية. وإذا ما عجز االقتصاد عن تحصيل إيرادات النفط الكافية من الخارج لتلبية متطلبات دورته 

املحلية ألي سبب من األسباب، فإن دورته االقتصادية ستنقطع وتكون غري مستدامة.

وعدم استدامة منط النمو هذا يربز يف أكرث من مفصل من االقتصاد، ولنا أن نتفحص دورة الدخل يف اقتصاديات 

دول الخليج )راجع الرسم البياين( يك تتبني لنا نقاط التامس والتناقض املمكنة يف هذه الدورة، والتي تتواجد تقريباً 

يف كل خطوة منها. ففي أي من الخطوات السابقة باإلمكان أن تتطور أزمة ما كفيلة بوضع إمكانية تواصل الدورة 

ككل يف خطر إن هي تبلورت عىل أرض الواقع. فإذا ما أخذنا الخطوة 1a، وهي أساس ما يدخل دول الخليج من 

إيرادات النفط، فقد تسبب هذه الخطوة أزمة إن تدنت إيرادات النفط بشكل كبري. وقد يكون ذلك نظراً لهبوط 

سعر النفط يف العامل بسبب انخفاض الطلب عليه )كمثال نظراً لزيادة عدد السيارات الكهربائية( أو نظراً لهبوط 

 oil shale( تكلفة إنتاجه )كام يحصل منذ عام 2017 مع انخفاض تكلفة اإلنتاج عرب عملية تكسري النفط الصخري

fracking((، أو ألن النفط بدأ ينضب وبذلك تنخفض الكمية التي ميكن تصديرها من الدولة. وقد تكون هذه أول 

وأهم نقطة متاس يف دورة الدخل يف الخليج، فبدون إيرادات النفط ما من شك أن دورة االقتصاد الحالية ستنهار. 

وإذا ما نظرنا إىل كمية إيرادات النفط نسبة إىل عدد مواطني دول املجلس، فإن اإليرادات نسبة لكل مواطن 

تتقلب مع أسعار النفط، كام أن معدلها يهبط تدريجياً عىل مر الزمن نظراً الرتفاع أعداد املواطنني بشكل متواصل 

)ناهيك عن االرتفاع يف أعداد الوافدين(.
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الشكل 2.3.4: إيرادات النفط باألسعار الثابتة لعام 2015 مقسومة بأعداد المواطنين 

على مر الزمن

GLMMأجھزة اإلحصاء الرسمیة، : المصدر
 

تتذبذب إیرادات النفط نسبة الى كل مواطن مع تقلب أسعار النفط وزیادة اعداد المواطنین
إیرادات النفط مقسومة بعدد المواطنین على مر السنین
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نقطة متاس أخرى هي يف الخطوة 2a، بحيث قد تتزايد إنفاقات الدولة لدرجة تفوق إيراداتها. وعىل الرغم من أن 

املحللني كانوا يرون ذلك من سابع املستحيالت خالل طفرة السبعينات، إال أن هذه أضحت حالة عانت منها كل 

دول الخليج يف الثامنينات والتسعينات نظراً لتضخم املرصوفات وقلة اإليرادات، كام دخلتها كل دول الخليج مرة 

أخرى مؤخراً وبال استثناء منذ العام 2015. وهذه أيضاً ستسبب ضغطاً عىل إمكانية تواصل منط منو اإلنتاج إن 

استمرت لفرتة من الزمن، مبا أن إنفاق الدولة يلعب دوراً محورياً يف منط النمو. وقد تتبلور هذه األزمة عرب ارتفاع 

سعر الفائدة عىل القروض للدولة، أو حتى عدم تواجد مقرضني للدولة وبدء رؤوس األموال بالخروج من االقتصاد 

املحيل، كام حصل لليونان يف نفس الفرتة.

الخطوة 3 أيضاً ممكن أن تصبح مصدراً لألزمات، والتي قد تتشكل يف عدة تجليات. أولها هو يف العالقة ما بني 

الدولة واملواطنني، إذ أن عدد املواطنني الذين يعانون من البطالة قد يزيد مع تضاؤل إمكانية الدولة لتوظيفهم يف 

القطاع العام، وقد ينخفض مستوى املعيشة لدى املواطنني مع تقلص الريع النفطي الذي تحوله الدولة لهم. وقد 

بدأت بوادر هاتني الظاهرتني بالظهور بنسب متفاوتة يف دول الخليج يف القرن الحايل، إذ اتخذت كل دول الخليج 
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خطوات تقشفية شملت رفع سعر الطاقة واملياه واملحروقات وحتى تخفيض عالوات الرواتب يف خضم األزمة 

النفطية منذ عام 2016. كام بدأت نسب البطالة باالرتفاع بني صفوف املواطنني منذ تسعينات القرن املايض.

نقطة متاس محتملة أخرى هي يف العالقة ما بني رأس املال والعمل، إذ أنه يف خضم الصعوبات االقتصادية، فإن 

الدولة تدفع باملواطنني للعمل يف القطاع الخاص، عىل أن يقبل القطاع الخاص بتوظيفهم. وقد تتطور األزمة إن 

واصلت الرشكات الخاصة املحلية رفضها توظيف املواطنني أو التحايل عىل ذلك عرب التوظيف الوهمي، واالستمرار 

يف االعتامدية املطلقة عىل العامل الوافدين. ويف املقابل فقد يرفض املواطنون العمل يف القطاع الخاص يف ظل 

الحقوق والرواتب املتدنية يف هذا القطاع، مام يفاقم من مشكلة البطالة. وقد تكون نقطة متاس أخرى محتملة 

هي يف أن يطالب العامل الوافدين بحقوقهم بشكل أكرث تنظيامً، حيث برزت عدة مظاهرات واعتصامات 

وإرضابات يف خصم األزمة النفطية األخرية يف صفوف العامل الوافدين املطالبني بحقوقهم، باإلضافة إىل تزايد 

املطالبات من املنظامت الحقوقية العاملية يف هذا املجال. وعموماً، فإن األزمة الكربى التي تخاف منها أي دولة 

هي نشوب اضطرابات اجتامعية أو انتفاضات أو حتى ثورات فيام بني سكانها إن وصل الوضع االقتصادي-السيايس 

إىل مستوى مل يعد الناس يقبلون به، وهذه بالتأكيد ستسبب أزمة لنمط النمو. وأظن أن أحداث ما سمي بالربيع 

العريب منذ عام 2011 هي أفضل عالمة عىل ذلك.

وأخرياً وليس آخراً، فقد تنشب أزمة أيضاً يف الخطوة 4، إذ قد تزيد األموال التي تخرج من االقتصاد عىل تلك التي 

تدخل إليه، إما عرب الزيادة املطردة للواردات، أو هروب النقد ورؤوس األموال إىل الخارج، أو ارتفاع تحويالت 

العاملة الوافدة. وكل هذه قد تضغط عىل الحساب الجاري وعىل مخزون الدولة من العملة الصعبة يف ظل 

انخفاض أسعار النفط. وقد دخلت السعودية والبحرين وعامن هذه املرحلة يف عام 2015، وخصوصاً يف حالة 

الدولتني األخريتني ذات االحتياطي املتواضع من الدوالرات، حيث انخفض مخزونهام من العملة بشكل قد يضعضع 

الثقة يف قدرة الدولة عىل املحافظة عىل أسعار رصف عملتها وربطها بالدوالر. وإن تواصل العجز يف الحساب 

الجاري واستمر هروب رؤوس األموال بأعداد كبرية ولفرتة ممتدة من الزمن، بحيث يزيد النقد الذي يخرج من 

االقتصاد بشكل كبري عىل ما يدخل له، فعادة ما تتجسد األزمة يف شكل أزمة عملة وانهيار قدرة البنك املركزي عىل 

تثبيت سعر رصفها مع الدوالر. 
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وإن كانت كل من هذه األزمات محدقة، فأيها املرشح لالنفجار أوالً؟ ال نعلم، وليس دورنا هنا أن نتكهن 

باملستقبل، إذ كذب املنجمون ولو صدقوا، ولكنه يف رأيي أن كل منها ممكنة، بل من املمكن أن تتبلور أكرث من 

واحدة منها يف آن واحد. فمن الخطأ النظر إىل كّل نقاط التامس والتناقض هذه عىل أنّها قضايا مستقلة، أو اعتبار 

هذه الخطوات عىل أنّها مجرّد مجموعة من املشاكل املشتتة وغري املرتابطة جوهرياً. فمن املهم أن نحلل أوجه 

الرتابط فيام بني هذه العنارص املتظافرة يف ظل منط منو اإلنتاج العام. ومن الخطأ معاملة منط منو اإلنتاج وعوامل 

اإلنتاج التي تدخل فيه وكأنّها ظواهر جامدة، يستحيل أن يطرأ عليها التغيري، فجدلية التاريخ ال تتحرك يف خطوط 

مستقيمة مرسومة مسبقاً، بل إن التغريات املستمرة يف عوامل دورة اإلنتاج، والتناقضات التي تولدها، تجعل من 

الصعب، بل من املستحيل، التنبؤ بدقة بكل ما قد يحصل من توابعها. وعىل نفس القدر من األهمية كيفية تعامل 

األطراف ذات املصلحة مع هذه التغرّيات. فعندما تخرج التبعات عن املألوف، تجد األطراف املختلفة نفسها 

عىل املحك، وخارج نطاق ما اعتادت التعامل معه، أكانت األنظمة املحلية، أم فئات الشعب املختلفة، أم القوى 

الدولية. وعىل الرغم من ذلك، بل بسبب ذلك، يصبح من املهم أن ننظر إىل منط منو اإلنتاج ودورة إعادة إنتاجه 

وتجديده بشكل شمويل، يك نفهم أوجه الخلل الرئيسية يف عدم استدامته، مع أهمية األخذ يف الحسبان أن علم 

اإلنسان محدود بحيث ال يستطيع التكهن بكل التداعيات التي قد تنتج من هذا العدد الالمحدود من التعامالت 

والعالقات االجتامعية بني املليارات من البرش. 

تداعيات أزمتي كورونا وسوق النفط

كِتب ما سبق قبل أن يباغت فريوس كورونا COVID-19 العامل البرشي خالل عام 2020، وأتت الجائحة مبثابة 

األزمة التي طبقت الكثري مام تم تبيانه عىل مدى الصفحات السابقة عىل اقتصاديات دول الخليج العربية. ويف 

ما ييل سأقوم بقراءة تداعيات هذه ااألزمة يف ضوء ما تم عرضه مسبقاً من األزمات املمكنة يف اقتصاد من منط 

OELI. فمن املعلوم أنه منذ شهر فرباير 2020، عطلت غالبية دول الخليج املدارس والجامعات، وطلبت العمل 

من املنزل ملن يستطيع، وصوالً إىل مرحلة فرض حظر التجول. وإذا نظرنا إىل االقتصاد املحيل ككل، فقد كان ما 

حصل مبثابة هزة تقلص الطلب اإلجاميل )aggregate demand( والعرض اإلجاميل )aggregate supply( معاً. 

فمن ناحية الطلب، انكمش االستهالك يف الكثري من القطاعات التي تعتمد عىل اختالط الناس وحركتهم، مبا فيها 
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املجمعات واملطاعم واملدارس والجامعات والفعاليات الرياضية إلخ، وقد تأذت بشكل خاص قطاعات الطريان 

والفنادق والسياحة. ويف املقابل، فإن العرض العام تدهور أيضاً عن طريق إيقاف الكثري من الناس عن مزاولة 

العمل، مام أدى إىل تضاؤل القوة العاملة. وهكذا، يكون االقتصاد قد تعرض لرضبة يف العرض اإلجاميل والطلب 

اإلجاميل معاً، مام يعني انكامشاً حاّداً يف اإلنتاج االقتصادي عموماً، وكان هذا هو الحال يف أغلبية دول العامل.

وقد يقارن البعض ما حصل بحالة اقتصاد الحرب )war economy(، خصوصاً تلك التي برزت يف أوربا وأمريكا 

أ وتُستنَفر كل الطاقات  خالل الحربني العامليتني، إال أن هذا ليس دقيقاً أيضاً، ففي اقتصاد الحرب عادة ما تُعبَّ

ه نحو هدف البقاء يف الحرب، مبا فيها إنتاج األسلحة وتواصل سالسل اإلمداد. وقد تنطبق هذه  االقتصادية وتُوجَّ

التعبئة حالياً عىل بعض القطاعات الحيوية، كالصحة والنفط والغذاء واملاء والكهرباء، التي دخلت مرحلة االستنفار 

العام نظراً ألهميتها يف استمرار حياة البلد، إال أن الحال هي العكس يف بقية االقتصاد الذي أُدِخل فعلياً يف مرحلة 

ركود إجباري )stasis(، يف حالة قد تكون أقرب إىل غيبوبة مستحثة )induced comma(. والقطاع املحيل األكرث 

تأثراً هو القطاع الخاص املكون من الرشكات العائلية وأصحاب رؤوس األموال واملوظفني فيها، أما القطاع الحكومي 

والرشكات العامة التي متلكها الدولة، فعموماً كان التأثري أقل وطأة عىل من يعمل فيها نظراً الستحصالها عىل الدعم 

الحكومي. ومل تختلف باقي دول العامل عن الخليج يف هذا الجانب	1 إال أن ما قد مييز الخليج عن الدول الصناعية 

يف هذا الجانب هو أن أكرب املتأثرين يعتربون من العاملة الوافدة املشتغلة يف القطاع الخاص وأولئك الذين 

يعتمدون عىل األجر اليومي لتوفري قوتهم.

إال أن يف دول الخليج اعتباراً آخر يفاقم الوضع االقتصادي الحرج، وعىل الرغم من أننا قد ال نحس بوطأته مبارشة، 

فإنه قد يكون أكرث خطورة عىل املدى املتوسط والبعيد، أال وهو ما يحدث يف سوق النفط. فأزمة كورونا قللت 

الطلب عىل النفط بشكل كبري عاملياً، خصوصاً مع الهبوط الحاد يف تنقل البرش عرب السيارات والطائرات، وكام هو 

معروف فإن قطاع النقليات هو أكرب مستهلك للنفط يف العامل. ونتيجة لهذا  الهبوط الحاد يف الطلب، تهاوت أسعار 

النفط إىل ما يقارب 20 دوالراً، مع احتاملية انخفاضه ملا دون ذلك.16

15 “What both the left and the right get wrong about the coronavirus economic crisis,” VOX, 28 March 2020, < https://
www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession >.

> https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88% ،2020 16 " تأثير الكورونا على أسواق النفط،" الشرق األوسط، 24 مارس
D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8
%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 >.

https://www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession
https://www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession
https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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إذا عدنا لرسمنا البياين لدورة الدخل، فإن ما يعنيه ذلك أن إيرادات النفط من الدوالرات التي تأيت إىل دول الخليج 

)1(، وهي كام بيّنا سابقاً تعترب أهم خطوة ومتثل الرافعة و"الدينمو" لبقية االقتصاد، قد انخفضت بشكل حاد 

خالل األزمة بنسبة قد تصل إىل أكرث من النصف يف بعض الدول. ويف املقابل، فإن التغري يف الدوالرات التي تخرج 

من الدولة )خطوة 4( صغري نسبياً، عىل الرغم من أنها قد تنخفض مع إنهاء عمل الكثري من العاملة الوافدة ونزول 

الطلب عىل الواردات نظراً للتباطؤ االقتصادي يف االقتصاد غري النفطي )خطوة 3(. والخالصة أن الفرق بني كمية 

الدوالرات التي تدخل الدولة يف مقابل تلك التي تخرج منها ستصب يف ميزان الثانية، وهذا أخطر مؤرش عىل عدم 

قدرة االقتصاد عىل االستدامة مالياً إذا استمر هذا الحال لفرتة متواصلة وممتدة من الزمن.

أما إذا نظرنا إىل إنفاق الدولة )الخطوة 2(، فهذا الرصف عموماً مل يرتاجع بنفس الحدة، بل قد يزيد يف بعض 

األحيان. فرواتب الدولة وخدماتها مل تتوقف، بل إن الكثري من مؤسساتها قد دخلت مرحلة الطوارئ والعمل 

املكثف يف حالة مشابهة القتصاد الحرب، خصوصاً يف الخدمات الصحية والنفط والطاقة كام بيّنا. بل إن بعضاً من 

دول الخليج عملت عىل تقديم "حزم تحفيزية" لالقتصاد عرب زيادة إنفاقها لتغطية رواتب املواطنني يف القطاع 

الخاص، وزيادة دعم الكهرباء واملاء،17 وتأجيل الفوائد عىل القروض إلخ، يف محاولة منها للتصدي ملضاعفات األزمة 

واالنكامش الذي أمل بخطوة 3، هذا عىل الرغم من أن إيراداتها املمولة أساساً من ريع النفط يف هبوط مستمر. 

وتعتزم دول الخليج أن تغطي هذا العجز عن طريق ما لديها من احتياطيات، خصوصاً يف الدول ذات االحتياطيات 

األكرب نسبياً كالكويت وقطر واإلمارات )والسعودية إىل نسبة أقل(، أما يف حالة البحرين وعامن )والسعودية(، 

فليس لها خيار سوى االقرتاض واالستدانة أو بيع األصول لتغطية العجوزات التي يبدو أنها ستكون ضخمة.  

إذن، إن كان لنا أن ننظر إىل الثالوث الذي تنظر إليه الكثري من الدول عند تقييم حالة اقتصادها، واملتمثل يف 

حالة ميزان املدفوعات )balance of payments( وميزانية الحكومة والبطالة، فإن األولنَي سيرتديان بشكل خطر 

جداً. وألنه كان من املتوقع أن تسجل كل دولة من دول الخليج عجزاً يف ميزانيتها حتى قبل انفجار أزمتي كورونا 

وتدهور أسعار النفط، فإن هذا العجز يف ميزانيات الدول سيتفاقم خالل األزمة بشكل كبري، وسينعكس ذلك تباعاً 

عىل ارتفاع الدين العام لدى الكثري من دول الخليج. أما من ناحية ميزان املدفوعات، فمن املمكن أن تدخل عدة 

دول )خصوصاً البحرين وعامن( يف خطر استنزاف ما لديها من الدوالرات وبقية العمالت الصعبة، وإدخالها يف مرحلة 

17  “Gulf economies rocked by coronavirus and oil price war,” Financial Times, < https://www.ft.com/content/
 b7a7902a-68ff-11ea-800d-da70cff6e4d3 >.
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حرجة قد تعجز بعدها عن تثبيت سعر عملتها إذا امتد ذلك لفرتة من الزمن. أما من ناحية الوظائف، فيبدو أن 

القطاع الخاص سيتلقى الرضبة الكربى يف املدى القصري، خصوصاً الوافدين الذين قد يتوقف الكثري منهم عن العمل.

قد يقول البعض أن هذه حالة طارئة مؤقتة، وأنها ستختفي قريباً وتعود دول الخليج إىل سابق عهدها، إال أن 

هاتني األزمتني )كورونا وسوق النفط( قد أوضحتا بشكل جيل أن هناك خلالً مزمناً يف العهد السابق الذي مل يعد 

مستداماً. فحتى قبل األزمتني، ما انفكت مرصوفات الدولة تزداد مع تضخم السكان واالستهالك املحيل واملشاريع 

الرباقة التي تتبناها الدول من مدن ضخمة ومسابقات رياضية عاملية إلخ، حتى أصبح اإلنفاق العام أعىل من 

اإليرادات يف دولة مثل الكويت التي من املفرتض أن لديها نسبة عالية من ريع النفط لكل مواطن. وما انفك ما 

يخرج من البلد من الدوالرات يزداد مع تصاعد الواردات وتحويالت العاملة الوافدة ورؤوس األموال املغادرة، بينام 

ما زال ما نحصله من دوالرات مرتبطاً بتقلبات وأهواء سوق سلعة واحدة ناضبة، أال وهي النفط. إذن، دورة هذا 

النمط من االقتصاد كانت قد دخلت مرحلة حرجة حتى قبل أزمتي كورونا وسوق النفط اللتني وضحتا بشكل 

جيل أنه مل يعد باإلمكان االعتامد –  إىل ما ال نهاية – عىل إيرادات النفط وحدها لتغطية إنفاقات الدولة وما 

يخرج منها من دوالرات. وعىل الرغم من أن كل دول الخليج آثرت امتصاص الصدمة عىل االقتصاد املحيل عرب 

توسعة عجوزات امليزانية والسحب من احتياطها واالقرتاض، فليس بإمكانها إرجاء التصدي لهذه املشكلة إىل األبد، 

ويبدو أن مرحلة الحساب رمبا كانت أقرب مام كنا نتصور. وقد تكون البحرين أوضح مثال عىل ذلك،18 حيث 

تخطى الدين العام 100% من الناتج املحيل اإلجاميل، وتثمل االلتزامات الدولية جزءاً كبرياً منه، بينام يواصل 

االقتصاد تسجيل العجز تلو العجز يف الحساب الجاري وامليزانية حتى قبل كورونا، وصنفت كل رشكات التصنيف 

االئتامين ديْنها بـ"الخردة" )junk(، ووصل الحال إىل أنها اضطرت إىل طلب املساعدات العاجلة املتكررة من 

باقي دول مجلس التعاون لدعم ميزانيتها وتثبيت عملتها. وما زالت األسواق املالية العاملية تتوقع أن بقية دول 

الخليج ستواصل إنقاذ البحرين من محنتها، فأزمات اليونان19 ولبنان20 تقدم درساً ملا قد يحصل إن تُرِك املوضوع 

ليستفحل من دون مساعدة الجريان. لكن السؤال هو ماذا سيحصل عندما تصل بقية دول الخليج إىل نفس املرحلة 

ال قدر الله؟ من سينقذهم كلهم حينها؟

18  “Exclusive: Bahrain in talks for $1 billion loan after bond plans suspended – sources,” Reuters, 19 March 2020,
 > https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN21623S?__twitter_impression=true >.
19  “The IMF acts as the bailiff on behalf of Wall Street,” BBC, 27 Aug 2020, < https://www.bbc.co.uk/news/topics/
   czv6nvnzw9pt/greece-debt-crisis >.
20  “Can’t pay, won’t pay: What now for Lebanon’s debt crisis?” Reuters, 10 March 2020, < https://www.reuters.
com/article/us-lebanon-crisis-debt-analysis-scenario/cant-pay-wont-pay-what-now-for-lebanons-debt-crisis-
idUSKBN20X2TH >.

https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN21623S?__twitter_impression=true
https://www.bbc.co.uk/news/topics/czv6nvnzw9pt/greece-debt-crisis
https://www.bbc.co.uk/news/topics/czv6nvnzw9pt/greece-debt-crisis
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-debt-analysis-scenario/cant-pay-wont-pay-what-now-for-lebanons-debt-crisis-idUSKBN20X2TH
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-debt-analysis-scenario/cant-pay-wont-pay-what-now-for-lebanons-debt-crisis-idUSKBN20X2TH
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-crisis-debt-analysis-scenario/cant-pay-wont-pay-what-now-for-lebanons-debt-crisis-idUSKBN20X2TH
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إذن هاتان الصدمتان املتزامنتان )كورونا وهبوط أسواق النفط(، عىل الرغم من أنهام قد ال تستمران سوى لفرتة 

معينة، فإنهام تنذران بأنها مرحلة فاصلة لدول مجلس التعاون، وأن ما سبقها لن يكون مثل ما بعدها، وهي مبثابة 

جرس إنذار أخري للنمط االقتصادي الذي فصلناه عىل مدى هذه الورقة، والذي أصبح عجزه عن تحقيق االستدامة 

واضحاً. بل قد تكون هذه التغريات والصدمات اإلجبارية فرصة فُرِضت علينا قرساً لفتح باب النقاش حول هذا 

النمط ومراجعته، وإمكانية تغيريه بشكل جذري يف أقرب فرصة نحو منط أكرث استدامة.

الخطر األعمق من ناحية االستدامة: عدم القدرة على إعادة اإلنتاج

بل إذا ما ألقينا نظرة عامة شاملة عىل منط منو اإلنتاج يف الخليج، تبني لنا أن هناك عوامل بنيوية عميقة قد تشكل 

خطراً أكرث تجذراً من ناحية استدامة منط منو اإلنتاج من األزمات املالية املحتملة املذكورة أعاله، وخصوصاً من 

ناحية قدرته عىل توفري وإعادة إنتاج العوامل الرئيسية التي تدخل يف دورته. فغالبية األزمات التي بيناها مسبقاً 

يف خطوات دورة الدخل، باإلمكان نظرياً مداواتها عرب إعادة توازن االقتصاد واملالية واإلنفاق. فباإلمكان كمثال 

تخفيض إنفاق الدولة، أو زيادة الرضائب لتعظيم إيراداتها، وبذلك تتم حلحلة األزمة يف مالية الدولة، عىل الرغم 

من التداعيات االجتامعية التي قد ترتتب عىل ذلك. كام باإلمكان تخفيض الواردات بشكل كبري ملعادلة الحساب 

الجاري، أو وضع القيود عىل خروج رؤوس األموال من البالد، أو تغيري سعر رصف العملة، إلخ من حلول إجرائية 

لضبط تدفق األموال إىل خارج البالد، والتي اضطرت الكثري من الدول كاألرجنتني واليونان لتطبيقها إلعادة الهيكلة 

املالية ودورة الدخل يف االقتصاد. لكن يف رأينا حتى هذه األزمات التي بيناها أعاله، وعىل الرغم من خطورتها 

الجمة، فإنها ال متثل أساس الخطر الرئييس املحدق بدول مجلس التعاون يف عدم استمرارية منط منو إنتاجها، بل 

املشكلة أعمق وتتمثل يف أن منط منو اإلنتاج نفسه قد يفقد القدرة عىل تزويد العوامل الرئيسية التي يحتاجها 

إلعادة إنتاج وتجديد نفسه.

وقد يكون أكرب سبب لعدم استدامة هذا النمط اإلنتاجي، هو أن دول الخليج غري قادرة بنفسها عىل ضامن توفري 

وإعادة تجديد العوامل األساسية لنمط منو إنتاجها دون االعتامدية عىل الغري، بل إنها تعتمد بشكل رئييس عىل 

بقية العامل ليواصل تزويدها بهذه العوامل، التي تتحمل دول الخليج تكلفتها عرب االعتامدية الكلية عىل تصدير 
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مورد واحد وهو النفط. وهذا يشكل خطراً عليها من عدم االستدامة عىل املدى الطويل ومن التقلبات الحادة عىل 

املدى القصري، نظراً الختالف محددات السوق املحيل يف مقابل السوق العاملي بشكل جذري. وأول مخاطر عدم 

القدرة عىل تجديد عوامل اإلنتاج هي بالتأكيد يف سوق النفط، الذي يعترب مورداً ناضباً تعتمد عليه دول الخليج 

كلياً لقبض األموال التي تحتاجها من الخارج وضخها يف دورة االقتصاد املحلية. فإن اختفى النفط كلياً، توقفت 

الدورة السابقة كلياً أيضاً يف ظل منطها الحايل، إذ يكون أساس هيكلها اإلنتاجي قد انهار وليس بإمكانها أن تتواصل 

عرب أية حلول مالية أو إجرائية ترقيعية.

لكن باإلضافة إىل مخاطر االعتامدية املفرطة عىل إنتاج النفط وإيراداته التي ناقشناها، تظهر خطورة عدم القدرة 

عىل توفري عوامل اإلنتاج بشكل مستمر جليًة يف حالة قوة العمل، وهو العامل اإلنتاجي الذي يشكل العنرص األهم 

وأساس أي منط إنتاجي يف العامل. ففي كل دول العامل يف القرن الواحد والعرشين ما عدا دول الخليج، تكون السمة 

الطاغية يف كل دولة هي الحرص عىل أن تكون دورة تجدد وإعادة إنتاج قوة عملها دورًة وطنية يف األساس، وهذا 

يعني أن قوة العمل يف الدولة يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل الدولة أساساً، وأن الدولة ال تعتمد بشكل مفرط 

يف إنتاج وإعادة إنتاج قوة العمل عىل مساحات خارج حدودها. فأساس مبدأ سوق العمل يف الدولة الحديثة هو 

أن سوق العمل ميتد عىل املستوى الوطني، حيث تتم والدة وتدريب وتوظيف العامل يف أي دولة إجامالً داخل 

نطاقها وحدودها، من خالل مواطنيها، بحيث يكون املواطنون هم التيار الرئيس يف تزويد سوق العمل. بل عادة 

ما تحرص الدول عىل توطني املهاجرين والوافدين يك تضمن أن يصبحوا جزءاً من سوق العمل الوطني. وكل ذلك 

يحدث أساساً يك تكون كل دولة مستقلة وقادرة عىل التحكم والتأثري وإعادة تجديد سوق عملها داخل حدودها، 

بدالً من ترك العوامل املحددة لعنرص بهذه األهمية ألهواء أطراف ال تستطيع الدولة التحكم بها وتقع خارج 

سيطرتها وسيادتها. فإن الهندسة الدميغرافية لسوق العمل هي من أساس فنون الحكم ألي دولة يف العرص الحديث 

وتأخذ حيزاً كبرياً من نشاطها.

أما يف الخليج فالحالة مختلفة كلياً، فنطاق سوق العمل األسايس هو العامل ككل. فأي شخص يريد توظيف عامالً يف 

رشكة أو مرشوع ما، وفيام عدا بعض اإلجراءات البريوقراطية، يستطيع أن ميد ناظريه عىل مستوى العامل ليستقطب 

العامل. وكان لهذه الظاهرة "إيجابيات" مادية من وجهة نظر الرشكات عىل املستوى القصري، مبا فيها تجاوز تكلفة 
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ومشقة تنشئة وتربية وتدريب عنارص قوة العمل )أي اإلنسان( منذ والدتها، ومن ثم االعتناء بها بعد التقاعد 

والخروج من سوق العمل حتى مامتها. فدول الخليج تستورد يف الغالب قوة عمل جاهزة ومدربة، وعندما تتقاعد 

تعيدها إىل دول مسقط رأسها دون أن تتحمل تبعات إعالتها بقية حياتها.

يف املقابل، يعني هذا أن الدولة فعلياً قد فوضت وتخلت عن قدرتها عىل التحكم ورسم شكل قوة العمل لديها، 

والتي هي من أهم األمور التي تنشغل بها الدول األخرى، إذ أنها تستثمر الكثري من فنون حكمها يف إدارة وصقل 

قوة عملها من نشأتها إىل مامتها. ولو كنا لنأخذ مثاالً حاداً، فلو تم فرض حصار كيل عىل أي دولة من دول الخليج، 

يف حالة حرب مثالً، بحيث مل يسمح للناس بالتنقل إليها عىل اإلطالق، فلن يكون يف مقدار اقتصاديات دول الخليج، 

وخصوصاً القطاع العائيل الخاص، توفري قوة العمل التي يحتاجها، إذ أنها تعتمد عىل العامل الخارجي بشكل رئييس 

لتزويده بها. وذلك يعني أن دول الخليج غري قادرة عىل تجديد وإعادة إنتاج قوة عملها ذاتياً، حيث تعتمد أساساً 

عىل السوق العاملي ليزودها بقوة العمل بشكل مستمر. 

وهذا بدوره ينطبق عىل التكنولوجيا، فالطريقة الرئيسية التي يتم بها تعلم وتبني التقنيات واملهارات يف اقتصاد 

أي دولة، هي عرب العمل، فالتطبيق يف العمل )Learning by Doing( هي أفضل مدرسة للتعلم. وملا كانت غالبية 

قوة العمل يف الخليج من الوافدين، وليس لها حق التوطني، وال تعيد إنتاج نفسها يف دول الخليج، أو التواصل يف 

البقاء فيها مع أبنائها، فهذا يعني أن املهارات والتكنولوجيا ال يعاد إنتاجها وطنياً، وبذلك ال يتم توطينها أو تواصلها 

داخل حدود الدولة. بل ال يوجد حافز لدى أصحاب العمل لتدريب وتطوير مهارات وتكنولوجيا اإلنتاج، كونهم 

يعلمون أن هناك احتاملية عالية أن قوة العمل قد ال تستقر وتتواصل عىل املدى البعيد، وأنها ستغادر ولو بعد 

حني، وباإلمكان استقطاب عاملة مدربة وجاهزة مكانها، بدالً من الذهاب يف مشقة وعناء تدريب العاملة محلياً.  

ونفس األمر من عدم االستقاللية يف التجديد وإعادة التجديد ينطبق عىل إيرادات الدولة، التي يتم جنيها يف كثري 

من الدول األخرى من داخل إطار الدولة وسكانها، عن طريق الرضائب عىل األنشطة اإلنتاجية داخل حدود الدولة. 

أما يف دول الخليج، فإيرادات الدولة تعتمد أساساً عىل بيع النفط إىل العامل الخارجي. وفضالً عن حقيقة أن النفط 

مورد ناضب، فإن هذه االعتامدية عىل إيرادات النفط تعني أيضاً أن الدولة تعتمد عىل العامل الخارجي ليزودها 

باملوارد املادية التي تسمح لها باالستمرارية وتجديد نفسها.
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وأخرياً وليس آخراً، فإن دول الخليج تعتمد يف سيادتها وأمنها عىل قوى غربية عظمى )وخصوصاً الواليات املتحدة( 

لتوفري األمن العسكري لها. وبذلك فهي تعتمد عىل استمرارية واستدامة أمنها وسيادتها عىل أراضيها عىل غطاء 

هيمنة عسكرية غربية، األمر الذي يتطلب منها التواصل يف توفري املدفوعات والصفقات العسكرية الباهظة لهذه 

الدول بشكل متواصل من أجل توفري هذا الغطاء، الذي يتم الدفع له عرب إيرادات النفط أيضاً.

إذن، قوة العمل، والنفط، والدولة وسيادتها، والتكنولوجيا، كلها مبنية بشكل كبري عىل معطيات تحدد أساساً 

خارج حدود الدولة، وكل هذه املعطيات يتم الدفع لها عرب إيرادات مورد ناضب وغري متجدد. مبدئياً، فإن ظاهرة 

استرياد عوامل اإلنتاج من دول أخرى ليس باألمر الشاذ، فالسائد هو أن هناك تجارة وتعاون واعتامدية متبادلة 

بني الدول يف العامل، خصوصاً من ناحية السلع والخدمات. ولكن حدة وتركز هذه الظاهرة يف دول الخليج يف أكرث 

من عامل إنتاجي، وخصوصاً يف قوة العمل والتكنولوجيا املصاحبة له، ويف سوق النفط، ويف األمن السيادي، يعني 

أن أهم العوامل الرضورية الستمرارية منط اإلنتاج وقدرته عىل تجديد نفسه يف الخليج، يتم تحديدها خارج إطار 

الدولة. وهذه الظاهرة، خصوصاً يف سياق عاملي ما زال ينظر إىل الدولة بأنها الوحدة األساسية لتحديد تقاسيمه 

وتنظيم العالقات فيام بني أعضائه، بحيث تكون هناك منافسة وندية وخصام وحتى حروب بني دول العامل، تجعل 

شبح عدم االستدامة خطراً حقيقياً يهدد منط النمو يف دول مجلس التعاون يف وضعها الحايل. وإن رسمنا للحظة 

سيناريوهاً سوداوياً يتكون من ولوج دول مجلس التعاون يف حرب عسكرية ضد أطراف أخرى، فكيف سيتسنى لها 

توفري كل هذه العوامل من قوة العمل وايرادات النفط والواردات التي تحتاجها إلعادة إنتاج وتواصل منط إنتاجها، 

خصوصاً وإن أدت الحرب إىل قطع خطوط اإلمدادات والتجارة مع بقية العامل؟ ولذلك، ويف ظل منط منو اإلنتاج 

الحايل، فإن أي هزة قد تصيب أحد هذه العوامل يف دورة تواصل منط النمو، أكانت ناتجة عن عوامل داخلية أم 

خارجية، سيكون لها تداعيات جمة عىل االقتصاد املحيل، ولن يستطيع االقتصاد املواصلة يف تجديد دورته، وسينهار. 

يبقى هناك عامل إنتاجي أخري مل نتكلم عنه، بل قد يكون هو مكمن الخطر والخلل الحقيقي األكرب. فحتى ما 

تناولناه أعاله من املخاطر املرتبطة باالستدامة يف منط النمو، فمن املمكن جداً أن تربز معادلة إنتاجية جديدة، 

تسمح بالتوافق فيام بني هذه العوامل االقتصادية املختلفة املرتبطة يف منط منو جديد. لكن القضية األكرب املرتبطة 

باستدامة هذا النمط من النمو تتعلق بنمط استمالك واستغالل البيئة يف دول جلس التعاون. واملخاطر املرتبطة 
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بالبيئة يف دول مجلس التعاون تشغل جانبني عىل األقل. أولهام هو الحداثة النفطية التي بنيت حولها الحياة يف 

الخليج. فأهمية النفط )الذي هو جزء من البيئة املادية( يف اقتصاد بل حياة اإلنسان ككل يف الخليج تتعدى قيمة 

إيرادات النفط واملعادلة فيام بني العرض والطلب االقتصادي فقط. فإن غالبية أسس الحياة يف الخليج، من توفري 

املياه والطاقة إىل رصف الشوارع وتشغيل السيارات وتكييف املسكن، تعتمد بشكل جذري وأسايس عىل النفط 

)مبا فيه الغاز الطبيعي(. بل إن االستهالك املحيل للنفط ما انفك يزداد بوترية متسارعة يف دول مجلس التعاون، كام 

هو حال منو االستهالك النهم يف املواد األخرى، حتى بدأ يشكل نسبة ليست بالصغرية من إنتاج النفط الذي كان 

يوجه سابقاً للتصدير. وبذلك، فإن النفط فعلياً أصبح الدم الذي يرسي يف عروق الحياة يف الخليج ويجعلها قادرة 

عىل االستمرار، ليس فقط من ناحية تزويده باملال الذي تشرتي به دول الخليج كل احتياجاتها، بل أيضاً من ناحية 

استعامله وحرقة لتزويد هذه االحتياجات عىل أرض الواقع. فإن اختفى النفط، كيف سيتم توفري املياه يف الخليج، 

وكيف سيتم تسيري املركبات، وكيف سيتم تزويد الطاقة التي تلطف الجو يف املسكن والعمل؟ 

وإذا ما انتقلنا من النفط إىل استمالك واستغالل البيئة عموماً يف منطقة الخليج، فإن خطورة عدم االستدامة 

الناجمة عن هذا النمط من اإلنتاج واالستهالك يتمحور حول إمكانية استدامة هذه البيئة. فهذا التوسع النهم يف 

املدن والبيوت واالستهالك يتم أساساً عىل أرض صحراوية كانت كذلك ملاليني السنني قبل مجيء النفط. ولكن مع 

بروز تلك الحقبة الزمنية التي أصبح فيها تأثري اإلنسان عىل العامل الذي يعيشه أكرث من أي كائن أو عامل آخر 

عىل وجه األرض، وهي الحقبة الزمنية التي يعرفها العلامء بحقبة "أالنرثبوسني" )Anthropocene(، أو حقبة 

طغيان التأثري البرشي عىل الكرة األرضية، فقد أصبح اإلنسان هو املتحكم الرئييس يف بيئة أرايض الخليج يف عرص 

النفط. فباإلمكان تحويل الصحراء إىل ملعب جولف أخرض أو منتجع تزلج عن طريق الطاقة واملياه والتكنولوجيا 

التي يوفرها النفط، ومن ثم يقول اإلنسان أنظر إىل هذه "الطبيعة" الخرضاء والثلجية ما أجملها فهي أحسن من 

الطبيعة التي كانت عندنا سابقاً!

وهكذا، فقد تم محاولة إخضاع البيئة، والتي تكونت عىل مدى ماليني السنني عرب تفاعل العديد من العوامل 

الطبيعية والبيولوجية والجغرافية، إىل عقلية وزمن دورة رأس املال، والتي هي من خلق البرش وال ميتد أفقها سوى 

بضع سنوات وترتكز أساساً عىل جني األرباح. وأضحى باإلمكان تسليع الطبيعة وتحويلها إىل عقار، أرضاً كانت أم 
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بحراً، وتم معاملة هذه البيئة وكأنها ذات مخزون غري متناه ومتجدد من املصادر، وأنها متاحة لالستهالك بشكل 

متواصل ومتصاعد يف سبيل منو قيمة اإلنتاج دون أي اعتبارات الستدامتها. وهذه الطبيعة الهشة من صحار وبحار، 

والتي استطاعت االستمرار وإحياء العديد من الكائنات ملاليني السنني، أصبحت يف خطر حقيقي اآلن يف عرص 

النفط بسبب منط حياة بني البرش واستهالكهم النهم يف املنطقة، والذي يتوسع بشكل استثنايئ كام رأينا يف دول 

الخليج. فأرايض الصحراء يتم ابتالعها لبناء مدن آخذة يف التوسع، وحتى البحار وما يسكنها من كائنات مل تسلم 

من هذه العملية، بل بدأ ردمها بشكل موسع يف مدن الحداثة النفطية، حتى وصلنا ملرحلة من الردم كان الهدف 

الوحيد منها هو بيع األرض التي تم ردمها بأعىل سعر ممكن ألعىل مضارب عقاري. 

وهذه املعدالت االستثنائية عىل مستوى العامل من منو السكان واالستهالك، ومحاولتها تسخري كل ما حولها نحو 

عقلية وإيقاع منو قيمة اإلنتاج ورأس املال، انعكست نتائجها عىل البيئة يف دول الخليج. إذ أصبحت أجواؤها تعترب 

األكرث تلوثاً يف العامل،  بحيث تواجدت خمس مدن يف الخليج يف قامئة أكرث عرشين مدينة تلوثاً يف العامل.21 كام 

أصبحت املنطقة يف صدارة تبعات التغريات املناخية واالحتباس الحراري يف العامل، بحيث تخىش تنبؤات العلامء 

أن درجات الحرارة ستصل إىل مستويات قاتلة تجعل العيش يف املنطقة مستحيالً.22 ونفس األمر ينطبق عىل بحار 

الخليج، التي كانت آلالف السنني هي مصدر املعيشة الرئييس لسكان املنطقة، حيث أضحت أكرث البحار تلوثاً يف 

العامل من الزيت وامللوثات.23 أما مخزونات املياه العذبة املتواجدة طبيعياً يف باطن األرض، والتي استغرق تراكمها 

ماليني السنني، فقد تم استنزافها يف غضون بضعة عقود بشكل شبه كيل.24 ويبدو أنه لو وىل عرص النفط، فإنه 

حتى منط الحياة السابق ببساطته وقسوته لن يعود ممكناً، ذلك أن البيئة التي مكنت ذلك النمط من الحياة قد 

تم تدمريها بشكل شبه كيل. وعندها سيكون السؤال املحوري ليس هل منط النمو االقتصادي الحايل يف الخليج 

مستدام، بل هل من املمكن أصالً للحياة البرشية أن تتواصل مستقبالً يف املنطقة؟

21  “Pant by numbers: the cities with the most dangerous air – listed,” The Guardian, 13 Feb 2017, <https://goo.
gl/493f55>.
 22  “Middle East May Be Uninhabitable This Century Due to Deadly Heat, Study Finds,” Science Alert, 5 Nov 2015,
  >https://goo.gl/iWJrJC>.
23  “ Persian Gulf Pollution Called World’s Worst,” Chicago Tribune, 7 Feb 1993, <https://goo.gl/zX6JkM>.
 24  Nathan Halverson, “What California can learn from Saudi Arabia’s water mystery,” Reveal news, 22 April, 2015,
>https://goo.gl/XKobXq>.

https://goo.gl/493f55
https://goo.gl/493f55
https://goo.gl/iWJrJC
https://goo.gl/zX6JkM
https://goo.gl/XKobXq
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خاتمة

كان هدف هذه الورقة هو تقديم مدخل مفاهيمي لنمط منو اإلنتاج يف دول الخليج العربية، والذي أسميناه 

"تصدير النفط – استرياد العمل OELI"، نسبة إىل أهم خاصيتني فيه. وكان هدفنا مقاربة استدامة هذا النمط من 

منظور القدرة عىل إعادة اإلنتاج والتجديد. وقد تبني لنا أن هناك عدة دواعي للقلق من إمكانية عدم استدامته، 

أكان ذلك من ناحية عدم القدرة عىل استدامة ميزانية الدولة، أم سوق العمل، أم التكنولوجيا، أم امليزان التجاري، 

والتي تعتمد كلها بشكل أو بآخر عىل النفط وإيراداته، باإلضافة إىل تفاقم املخاطر التي تواجه املنظومة البيئية يف 

املنطقة. وقد يرتاءى لنا السؤال الجوهري "ما العمل" حيال ذلك؟ وعىل الرغم أن إجابة هذا السؤال تبقى خارج 

نطاق هذه الورقة، أال أنني قد عمدت التطرق إىل بعض من جوانبه يف ورقتي األخرى التي تركز عىل سوق العمل 

باإلضافة إىل خامتة هذا اإلصدار، والتي أحيل القارئ الكريم إليهام إن أراد التعمق أكرث حول كيفية التطرق إىل هذا 

السؤال.
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2.4 جدلية التنمية المستدامة وبنية الدولة وسياساتها العامة – علي 
الزميع

تطور مفهوم التنمية المستدامة والسياسات العامة 

شهد العامل تطورات كبرية عىل صعيد األدبيات التنموية، إذ تحول مصطلح التنمية من مفهومه التقليدي الذي 

اهتم بالنمو االقتصادي إىل رؤية أوسع وهي التنمية املستدامة، التي يندمج فيها الجانب االقتصادي واالجتامعي 

والسيايس لتحقيق التنمية البرشية. وتعود نشأة مصطلح "التنمية املستدامة" إىل منشور أصدره االتحاد الدويل من 

أجل حامية البيئة سنة 1980، لكن تداول هذا املصطلح عىل نطاق واسع مل يحصل إال بعد أن أُِعيد استخدامه 

يف تقرير "مستقبلنا املشرتك" الصادر عام 1987 عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة ملنظمة األمم املتحدة، 

والذي عرّف التنمية املستدامة بأنها "التنمية التي تستجيب لحاجيات الحارض دون أن تُعرِّض للخطر قدرة األجيال 

القادمة عىل تلبية احتياجاتها." ويركز هذا التعريف ضمنياً عىل فكرتني محوريتني هام: فكرة الحاجيات، وخصوصاً 

الحاجيات األساسية للفئات االجتامعية األكرث فقراً التي تستحق أن تُوىَل أهمية كربى، وفكرة محدودية قدرة 

البيئة عىل االستجابة للحاجيات الحالية واملستقبلية للبرشية، يف ظل أمناط اإلنتاج واالستهالك السائدة والتقنيات 

املتوفرة.1

ويف تطور ملحوظ قامت األمم املتحدة بتحديد أهداف التنمية املستدامة بسبعة عرش هدفاً جعل الغاية التنموية 

واضحة املعامل وال تحتاج إىل اجتهاد أو تفسري، وترتبط هذه األهداف مبا سبق أن تم إحرازه من نجاحات يف تحقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية )2000-2015(. هذا التطور أدى إىل إعادة النظر يف مفهوم التنمية ليكون مفهوماً 

يندمج فيه الجانب االقتصادي واالجتامعي والسيايس، فتحقيق أهداف التنمية املستدامة يتطلب وجود بيئة مواتيه 

لتحقيقها وهذه البيئة تتضمن بعداً سياسياً واجتامعياً واقتصادياً ويتطلب وجود أداء حكومي فعال.2 يتضح ذلك 

يف تأكيد األمم املتحدة عىل أهمية النظام السيايس والحكم الرشيد يف تحقيق التنمية املستدامة، حيث جاء يف 

وثيقة السياسات العامة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ تحت عنوان إدارة الحكم لخدمة التنمية البرشية املستدامة: 

> https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8 ،1  التنمية المستدامة، موسوعة الجزيرة
%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA

%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9 >.
2  محمد على حمود، دور السياسات العامة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة )العراق: جامعة كركوك، كلية القانون والعلوم السياسية، 

2019(، ص1.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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"يعتقد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ أن بناء القدرة عىل الحكم رشط محوري للتنمية البرشية املستدامة ... وأننا 

لنطمح يف أن نصبح رشيكاً محايداً للحكومات وللمجتمع املدين وللقطاع الخاص بحيث نخلق فرصاً للتفاعل من 

أجل إيجاد حلول ترتكز عىل الناس يف األجل الطويل".3

وعىل الرغم من ذلك التطور الكبري الذي لحق بالتنمية املستدامة، إال أن األدبيات العربية ال تزال تهمل وتتجاوز 

البعدين السيايس واالجتامعي كأركان أصيلة يف التنمية املستدامة، حيث تتجه غالبية األدبيات العربية إىل حرص 

التنمية املستدامة يف بعدها االقتصادي، وهو األمر الذي يخالف طبيعة االستدامة ذات األبعاد املتعددة. فإن 

كان البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يهدف إىل تحقيق "التنمية االقتصادية التي تعمل عىل تلبية حاجات 

وطموحات الحارض دون اإلخالل بالقدرة عىل تلبية حاجات املستقبل"،4 فإن البعد االجتامعي للتنمية املستدامة 

يسعى إىل تحقيق حاجات وطموحات املواطنني بتوفري االستقرار االجتامعي بني املواطنني ومنع تزايد الهويات 

الضيقة والفروقات الطبقية بينهم التي من شأنها تهديد السلم االجتامعي، وذلك بضامن منو ُمدِمج عرب توزيع 

عادل للرثوة وللموارد ومنظومة رضيبية عادلة، وإرساء نظام حامية اجتامعية يوفر الحق لجميع أفراد املجتمع 

بدون متييز يف الحصول عىل الخدمات الصحية وتأمينهم ضد أخطار الحياة. ولتحقيق االستدامة ببعديها االقتصادي 

واالجتامعي، من الرضوري نجاح البعد السيايس للتنمية املستدامة ابتداًء، وتزعم هذه الدراسة أن البعد السيايس 

للتنمية املستدامة ميثل القاعدة واملناخ واملرجعية التي من املمكن أن تحقق عوامل نجاح االستدامة االقتصادية 

واالجتامعية، الرتباط القرار والبعد السيايس بالقرار الترشيعي واإلداري املنوط بهام تحقيق التنمية املستدامة.

ولدراسة البعد السيايس للتنمية املستدامة، سيتم تناول أحد أبرز التجليات واألدوات التي تربز اإلرادة السياسية يف 

مسرية عملية التنمية أال وهي عملية "صناعة السياسات العامة" وما يرتبط بها من استقالل وحياد لإلدارة العامة 

كمؤرش ملدى توفر املناخ السيايس املالئم لتحقيق التنمية املستدامة بأوجهها املختلفة، وذلك بوضع سياسات عامة 

تحقق االستدامة السياسية املحققة للسالم االجتامعي وشفافية ومهنية للقرار االقتصادي أوالً وذلك بتبني قيم 

حوكمة مؤسسات الحكم وبتمكني املواطنني من املشاركة السياسية حيث ال تقترص رفاهية بلٍد ما عىل األوضاع 

االقتصادية فيه وحسب، بل لها عالقة بوجود فرٍص تتيح عيش حياٍة حرة تتّسم بالكرامة والعدالة واملشاركة 

السياسية.

3   إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة )وثيقة للسياسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يناير 1997(، ص2.
4   اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك )الكويت: عالم المعرفة، أكتوبر 1989(.
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ونتيجة للنقص الشديد يف الدراسات التي تبحث يف البعد السيايس للتنمية املستدامة – والتي أكد عليها تقرير 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ للتنمية اإلنسانية العربية لعام 2019 	 – أصبحت الحاجة ماسة للرتكيز عىل مأل هذا 

الفراغ وإنضاج مضامينه، وانطالقاً من ذلك ارتأت هذه الدراسة أن تتبني البحث يف هذا املحور للتنمية املستدامة 

من خالل اختيار إحدى أهم أوجه إدارة الحكم "اإلدارة العامة" أال وهي السياسات العامة كأحد أبرز املفاهيم 

التي تربز وترسخ الوجه السيايس يف محاوالت تحقيق التنمية املستدامة مع اإلشارة إىل األوجه والتقاطعات 

االجتامعية واالقتصادية املالزمة لهذا األمر، فالسياسات العامة هي تلك السياسات التي تصبو إىل تحقيق أكرب عائد 

مجتمعي وبأقل مقدار من التكلفة وفقاً لنظرية االختيار الرشيد، وقد أكدت األمم املتحدة يف مؤمترها الثالث 

لتمويل التنمية عىل الدور املحوري للسياسات العامة يف تحقيق التنمية املستدامة وذلك باإلشارة إىل أن "الحلول 

املتاحة تكمن يف طريق تعزيز السياسات العامة واألطر التنظيمية والتمويل عىل جميع املستويات ... دعامً للتنمية 

املستدامة، ونعيد التأكيد عىل أهمية الحرية وحقوق اإلنسان والسيادة الوطنية والحكم الرشيد وسيادة القانون 

والسالم واألمن ومكافحة الفساد واملؤسسات الدميقراطية الفعالة الخاضعة للمساءلة باعتبارها عنارص محورية 

إلتاحة حشد املوارد واستخدامها بطريقة فعالة ناجعة."6

وتربز أهمية التنمية املستدامة بجوانبها الثالث "االقتصادية واالجتامعية والسياسية" فيام ألتزم به قادة العامل من 

خالل اعتامدهم خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة للعام 2030 بإجراء عاملي متسق وشامل لتحقيقها تساهم 

فيه الدولة مبؤسساتها املختلفة وبإرشاك املواطنني والجامعات يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة دون إقصاء، 

وذلك يف ظل التحديات التي تواجه املنطقة جراء تدهور العالقة بني املواطنني والدولة يف ظل هشاشة سياسية 

واجتامعية واقتصادية والتي تؤدي إىل حدوث خطوط صدع خطرية يف املفاهيم الحديثة للمواطنة.7

ومبراجعة لواقعنا العريب نجد أن غالبية الدول العربية والخليجية تفتقد لصناعة سياسات عامة ترسخ قيم 

االستدامة، وهو ما يهدد تواصل منط التنمية بصورته الحالية. وسياسياً تشري الدراسات الفنية ودراسات األمم 

املتحدة املختلفة إىل أن إشكالية تطور السياسات العامة مرتبطة بشكل رئييس ببنية الدولة والفكر السيايس والعقد 

االجتامعي الدستوري الحاكم لها، فالعقد االجتامعي الذي نشأ من التنازع واملساومة يف تاريخنا يتسم بتجاهل 

5   عادل عبد اللطيف، باوال باغلياني، إلين هسو، تقرير التنمية اإلنسانية العربية ورقة بحثية، حتى ال يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في 
البلدان العربية )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي-المكتب اإلقليمي للدول العربية، يوليو2019 (، ص2.

6  المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية "خطة عمل أديس أبابا" )أثيوبيا: األمم المتحدة، 2015(، ص3.
7  حتى ال يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية، مصدر سابق، ص2.
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إرادة الشعوب، ذلك أن بناء الدولة وتكوينها بعد حصول الدول العربية عىل استقاللها يف خمسينيات وستينيات 

القرن العرشين ارتبط بقيام دول مستقلة بشعوٍر قومٍي قوي لدى الطبقة السياسية الحاكمة، مبني عىل أن الدولة 

يجب أن تكون الراعي واملحرّك الرئييس ملسرية التنمية االجتامعية واالقتصادية مع إغفال كامل ألي مشاركة شعبية.

وتربز أهمية وضع سياسات عامة تحقق التنمية املستدامة إىل ما تعانيه دول املنطقة مبا فيها الخليجية من الالمساواة 

داخل مجتمعاتها، وعرب عالقات مشوهه بني الدولة واملجتمع، حيث أطلقت املامرسات التي تحّدد تكوين الدولة والَعقد 

االجتامعي العنان لقوى اإلقصاء، والتي تُرجمت يف عدم قدرة الناس عىل مامرسة حقوقهم السياسية كمواطنني،8 وتصف 

بعض التقارير الدولية املعنية بحقوق املواطنة إىل أن "العقد االجتامعي يف دولنا العربية مل يعد صالحاً لقطاعات كبرية 

من الشعب ... مام يوجب إعادة تعريف العقد االجتامعي بناًء عىل التفاعل بني الدولة واملواطنني."9

بناًء عىل ما سبق تسعى هذه الدراسة إلثارة النقاش حول تأثري تباين طبيعة أنظمة الحكم السيايس يف دول مجلس 

التعاون عىل توفري بيئة مالمئة لنجاح صناعة السياسات العامة؟ ومدى أثر التزام الدولة بقيم ومبادئ الدميقراطية 

واملشاركة الشعبية من عدمها عىل فاعلية هذه السياسات؟ وذلك انطالقاً من تعريف ووصف السياسات العامة 

بأنها تهدف يف املقام األول إىل حل املشاكل عن طريق التأثري عىل صانعي القرار وإقناع الجمهور املستهدف باتخاذ 

تلك السياسات، والعالقة املتبادلة بني السياسات العامة والتنمية املستدامة وذلك يف إطار دراسة ملرجعية "القرار 

– التنفيذ – التقييم" يف صناعة السياسات من خالل إجراء دراسة مقارنة بني الكويت من جهة وباقي دول مجلس 

التعاون الخليجي )السعودية، واألمارات، وقطر، والبحرين، وعامن(.

وتربز أهمية إثارة هذا األمر يف ظل ندرة الدراسات التقييمية ملثل هذا املوضوع، وتزداد أهميتها يف ظل ما تواجهه 

دول الخليج العريب من التحديات االقتصادية واالجتامعية والسياسية داخلياً وخارجياً، وأحد أبرز هذه التحديات ما 

تواجهه من واقع تنموي مرتاجع، لضعف تفعيل إرادة وثقافة السياسات العامة يف املنطقة عىل املستوى الوطني، 

مام جعلها عملية تحديث أكرث منها تنمية شاملة، فهي مسرية منو وليست تنمية مستدامة.10

8  المصدر السابق، ص15-14.
9  المصدر السابق، ص20.

وللمزيد راجع: عمر الشهابي وخليل بوهزاع، الخليج بين الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج ) الكويت وبيروت: مركز الخليج لسياسات 
التنمية ومركز دراسات الوحدة العربية، 2019(.

10  للمزيد راجع: د.علي خليفة الكواري، تنمية للضياع!: ام ضياع لفرص التنمية؟ )بيروت: مركز دراسات الوحدة،1996 (.
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وليك يتم الوصول إىل هذا الهدف البد من مناقشة املواضيع التالية:

أوالً: تعريف القارئ بطبيعة السياسات العامة وتحديد أهدافها وخصائصها وأهميتها. ثانياً: استعراض رسيع 

لنشأة الدولة الخليجية الحديثة يف الدول الخمس السعودية واإلمارات وقطر والبحرين وعامن، واملبنية عىل عقود 

اجتامعية وسياسية مشوهة يتقلص فيها دور الشعوب لصالح النخب الحاكمة، وآثارها عىل صنع السياسات العامة 

وإسقاطاتها عىل الواقع وما خلفته من تحديات أو اختالالت. ويف املقابل استعراض التجربة السياسية الكويتية 

واملراحل التي مرت بها عملية صناعة السياسات العامة يف الكويت، وطبيعتها الخاصة كإفراز تجربة سياسية 

مختلفة عن جاراتها الخمس من دول مجلس التعاون بتبنيها نظام سيايس دستوري يطلق عليه "دميقراطية ناقصة" 

أو "شبه دميقراطية" )Semi-Democracy(11 مبني عىل املشاركة الشعبية النسبية الفاقدة للكثري من اآلليات 

السياسية املطلوبة مثال التعددية الحزبية وتداول السلطة كحالة استثنائية تجمع بني يشء من الدميقراطية ويف 

نفس الوقت يشء من سلطة الحكم الفردي مام خلق صناعة سياسات عامة اتسمت نتائجها بهذا املزيج من 

اإليجابية والسلبية كام سيتضح يف الصفحات الالحقة.

ثانياً: دراسة مقارنة لفلسفة وآليات تطبيق مبادئ ومقومات السياسات العامة "االقرتاح-التنفيذ-التقييم" بني 

الكويت وباقي دول مجلس التعاون. ومقارنة لنتائج وآثار هذه السياسات عىل الواقع السيايس واالقتصادي 

واالجتامعي يف ظل تباين هذه األنظمة سياسياً.

أواًل: السياسات العامة  - تعريفها - أهدافها - خصائصها - أهميتها

تسعى هذه الورقة إلثارة النقاش حول مأزق صنع السياسات العامة يف دول مجلس التعاون الخليجي وعالقته 

بالتنمية املستدامة من خالل مقارنة التجربة السياسية الكويتية بالتجربة الخليجية. وسوف نعقد هذه املقارنة 

انطالقاً من فرضية أن األنظمة واملناخات الدميقراطية تعزز بشكل إيجايب صناعة السياسات العامة، وما يستتبعه 

ذلك من القول بأن األنظمة غري الدميقراطية تعيق جهود الصياغة الصحيحة لتلك السياسات.

 11  Jane Kinninmont, Kuwait’s Parliament: An Experiment in Semi-democracy )Chatham House, Middle East and
North Africa Programme, August 2012(, MENAP BP 2012/03.
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وتتمحور املناقشة حول تعريف السياسة العامة بأنها "سياسات تهدف إىل تحقيق التنمية املستدامة"،12 وحل املشاكل 

واالختالالت العامة عن طريق التأثري عىل صانعي القرار وإقناع الجمهور املستهدف باتخاذ تلك السياسات."13

وباإلجامل ميكن إبراز أهمية السياسة العامة من خالل تعريفها بأنها توجه واضح ونهج ثابت يهدف إىل تحقيق 

نتائج ملموسة عىل األرض، والذي ينبغي أن يغطى كافة القطاعات كإصالح منظومة التعليم وإصالح سوق العمل 

وتطوير الرعاية الصحية وإصالح الخلل السكاين وحل القضية اإلسكانية وحل أزمات النقل واملواصالت ومواجهة 

األخطار البيئية واألمنية وغريها.14

وتجدر اإلشارة إىل أن تحقيق التكامل الالزم بني السياسات العامة الرشيدة والفعالة يستدعي التحول عن وضع 

سياسات قطاعية منفصلة، ويقتيض العمل باالستناد إىل الرتابط األفقي بني القطاعات والصالت العمودية للعمل 

بني مختلف مستويات الحكومة. ومن املهم اتباع جهد شامل وتشاريك يف حل املشاكل وصنع القرارات وتخصيص 

املوارد، وهو أمر ينعكس عىل كيفية عمل اإلدارات العامة واملوظفني العموميني. وتؤدي السلطات املحلية دوراً 

حاسامً يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، لذا ينبغي للبلدان أن تعزز الجهود الرامية إىل تشجيع التكامل السيايس 

بني مستويات الحكومة ووضع أطر وطنية أكرث متانة تتيح تقاسم املسؤوليات واملوارد يف إطار السعي لتحقيق 

األهداف املشرتكة.	1

وعليه من املفروض أن تهدف وتسعى السياسة العامة إىل ضامن تحقيق مصالح املواطنني مبا يتناسب مع حاجاتهم 

ويحافظ عىل حقوقهم، لذلك فإن من خصائص السياسة العامة الرشيدة أنها ال تقترص عىل فئة معينة من األفراد 

بل تشمل كافة فئات املجتمع،16 واملسؤول الرئييس عن وضع وتطوير السياسة العامة األجهزة الحكومية – 

وبخاصة السلطة التنفيذية – من خالل مسؤولياتها علامً بأن السلطات الترشيعية والقضائية إضافة إىل بعض 

القوى غري الحكومية – املجتمع املدين – تسهم وتؤثر يف رسم وتطوير بعض السياسات العامة بصور مختلفة 

12 محمد علي حمود، دور السياسات العامة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص11.
13  دانيال توانا وندى زهدي، دليل إعداد أوراق السياسات العامة، مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط )واشنطن: POMED، مارس 2014( 

ص2.
14  محمد علي حمود، دور السياسات العامة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مصدر سابق، ص11.

15  نفس المصدر.
16 حسن الجلبي، المؤسسات العامة في لبنان )بيروت: منشورات عويدات، 1967(، ص41.

إسالم فؤاد معوض، الموظف العام وممارسة الحقوق والحريات العامة )اإلسكندرية: منشأة المعارف،2017 (، ص199.
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وتشاركية.17 لذا فإن أي نقاش حول هذا املوضوع يجب أن يتم ابتداًء بتناول تطور الحياة والسلطة السياسية 

وتفاعلها مع مبادئ صناعة السياسات العامة التي متثل جوهر ومحور مسرية الدولة واملجتمع، وذلك بتحليل 

طبيعة هذه السلطة ومصدر رشعيتها، عىل أمل أن فهمها سيمكن من التفاعل بشكل أكرث كفاءة يف تطوير صنع 

السياسات العامة من حيث ارتباطها بأهداف وآلية عمل السلطة السياسية فيها، والتحوالت املختلفة التي تلحق بها 

يف إطار دراسة مرجعية لصناعة السياسات العامة، من حيث "من يتخذ القرار ومن ينفذه ومن يقيمه". وعليه ويف 

هذا اإلطار سيتم إجراء دراسة مقارنة بني طبيعة النظام السيايس يف الكويت من جهة، وباقي أنظمة دول مجلس 

التعاون الخليجي من جهة أخرى )السعودية، واإلمارات، وقطر، والبحرين، وعامن(.

ثانيًا: نشأة الدولة الحديثة خليجيًا

تشهد دول مجلس التعاون متغريات متتالية كربى حيث أنها ال تزال تعيش حقبة تجربة تأسيس الدولة الحديثة، 

حيث تشهد عملية تحول وتغري للمجتمع والدولة نتيجة إدارة عامة تبنت العمل عىل وضع أطر وواجهات حديثة 

تعتمد عىل استخدام وتوزيع للرثوة يهدف إىل إضفاء شكل متقدم للدولة مبا يتناسب مع قوتها االقتصادية املفاجئة 

وتأسيس واقع سيايس إقليمي ودويل ينأى بها عن واقعها السيايس املتأخر واملطالب الشعبية الداخلية باإلصالح، عرب 

اإلرصار عىل إبقاء مضامني وقيم سياسية أبوية متمثلة يف التفرد بالسلطة والقرار، ومعتمدة عىل فلسفة نظام ريعي 

مستمدة قوته من الفوائض املالية النفطية.18

وعليه قامت حقبة التأسيس  بتبني مجموعة من الخطط والربامج التي تنظم الشأن العام للدولة فيام يطلق عليه 

السياسات العامة، واتسمت هذه العمليات من التحديث االجتامعي والسيايس برتحيب وقبول شعبي يف حينه 

التسامها بالكثري من التوازن النسبي كالعدالة يف توزيع الرثوة وإفساح مجال ال بأس به من الحريات واملشاركة 

الشورية مع بعض رشائح املجتمع من نخب اجتامعية ومالية وثقافية. ولكن مع منو هذه املجتمعات وتعقد 

تجاربها التنموية بدأت هذه الدول تعتمد سياسات عامة تتسم بالعديد من مظاهر السطحية واالرتجالية، حيث 

فقدت يف كثري من أوجهها أي فلسفة أو مرجعية ذات مصداقية شعبية أو فنية، مام أوصلها إىل حالة من املراوحة 

أو الجمود يف إدارة سياساتها االجتامعية واالقتصادية والسياسية. وعىل الرغم من مرور ما يقارب أكرث من نصف 

17  المرجع السابق، ص 15-14.
18  للمزيد راجع: التقارير واإلصدارات السنوية لمنتدى التنمية الخليجي لمدة سبعة وثالثين عام، والمنشورة على الموقع اإللكتروني للمنتدى:

> http://www.df.ae >. 

http://www.df.ae
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قرن عىل نشأتها واستقاللها كنتيجة لرفضها وإهاملها تقنني املتطلبات والسياسات واملبادئ التي تعطى مصداقية 

وطنية وفاعلية فنية إلنجاح مناذجها التنموية وإضفاء الرشعية والقبول والتوافق املجتمعي والسيايس عليها، مع 

وجوب عدم إلغاء أو تجاهل نجاح بعض السياسات العامة التي ساهمت يف وضع لبنات الدولة الحديثة يف هذه 

الدول.

أدت هذه الظاهرة من الجمود إىل منو حالة من الفصام بني كثري من مكونات املجتمع الخليجي وأنظمتهم 

السياسية،19 نتيجة الختالالت هيكلية وخطرية اجتامعياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً.20 والتي يرجعها بعض الباحثني 

إىل تبني دول الخليج لنموذج الدولة الريعية سياسياً واقتصادياً مبرجعية قبلية ووراثية تفردية والذي كان له أثر 

يف هيمنة فلسفة طغيان إرادة األنظمة السياسية عىل شعوبها برفضها تبني فلسفة العقد االجتامعي الدستوري 

املبني عىل أن مصدر الرشعية السياسية والقانونية للسلطة هو الشعب، وذلك يف ظل غلبة مرشوع الحكم القائم 

عىل تجيري مقومات وموارد الدولة لصالح هيمنة وبقاء النظام السيايس يف هذه الدول عىل حساب مرشوع الدولة 

ومواطنيها،21 من خالل سياسات عامة منبثقة من ما ميكن تصوره من عقد اجتامعي وسيايس مصطنع ومؤقت 

يقود األنظمة واملنطقة إىل الفشل االقتصادي والسيايس ثم االنهيار كدول.22

الكويت من الدستور إلى أين؟

ومبطالعة مسرية التجربة السياسية يف الكويت، نجد أنها كانت تاريخياً وأسوًة بباقي دول الخليج تعتمد ذات 

املنهج والفلسفة يف مسريتها السياسية وعملية التحديث دون أي أسس تشاركية يف الحكم، إال أنه عقب إقرار 

دستور الكويت وبدء الحياة الدميقراطية يف أوائل الستينات أخذت الحياة السياسية منحًى متميزاً ومخالفاً لباقي 

دول الخليج، وارتبط بذلك توسع وتطور مفهوم صناعة السياسات العامة وآليات التعاطي معها عىل عموم املجتمع 

والدولة ومؤسساتها وباألخص السلطات الثالث الترشيعية والتنفيذية والقضائية والقوى املدنية.

19  المصدر السابق.
20  أنظر: حمد الّريس، مقّدمة حول أوجه الخلل المزمنة وسبل عالجها: في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية )الكويت: مركز الخليج لدراسات 
> https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-20-33/1586-2019-07-02-11-47-03 >. ،) 2012التّنمية، أبريل

https://gulfpolicies.org/2019-05- < ،) 2012،21  جاسم خالد السعدون، التنمية بين الخيال والواقع )الكويت: مؤتمر التنمية بين الخيال والواقع
.> 18-07-26-26/94-2019-06-27-09-51-26/1327-2019-07-01-05-16-37

22  للمزيد: علي الزميع، النموذج المأمول في متطلبات وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون، لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية )الدوحة: 
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2016(.

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-20-33/1586-2019-07-02-11-47-03
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-26-26/94-2019-06-27-09-51-26/1327-2019-07-01-05-16-37
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-26-26/94-2019-06-27-09-51-26/1327-2019-07-01-05-16-37
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حيث استطاع التفاعل السيايس الوطني فيها أن يحقق بعد مسرية طويلة من القرن الفائت صيغة سياسية قريبة 

من الدول الحديثة، أساسها دستور تعاقدي تكون فيه مصدر الرشعية لألمة،23 وعامدها فصل واستقالل السلطات 

التنفيذية والترشيعية والقضائية. ويتميز النظام السيايس يف الكويت باستمرار تعايش النظام الورايث جنباً إىل جنب 

مع سلطة شعبية جديدة مغايرة متتلك الكثري من خصائص النظم الدميقراطية،24 وذلك عىل الرغم من وجوب اإلقرار 

ِر وإنضاِج التجربِة الدميقراطية الكويتية ألسباب ومعوقات عديدة شكلت عامالً يف مراوحتها وقادت إىل  بعدم تطوُّ

حلقة مفرغة من الرصاعات، مام أثر عىل صناعة السياسات العامة بشكل رئييس حتى تشوه جزء كبري منها وأصبح 

أسرياً لهذه الرصاعات يف حالة  مراوحة بني اإليجابية والسلبية، ومرتبط بفضاء دميقراطي مذبذب يتسع أحياناً ويضيق 

ف أدبيات متخصصة يف التحول  أحياناً أخرى طبقاً إلرادة السلطة الحاكمة أو قوة الحركات الوطنية. ولذلك تصنِّ

الدميقراطي النظاَم السيايس الكويتي ضمن فئة النظم املسامة بـ"شبه الدميقراطية" أو "الدميقراطية الناقصة."	2

نخلص مام سبق أن الكويت تواجه ذات االختالالت الهيكلية التي تواجه باقي دول مجلس التعاون الخليجي،26 إال 

أن هذه االختالالت تتفاوت بأشكال ونسب مختلفة بني الكويت وباقي دول مجلس التعاون، حيث تبقى الكويت 

األكرث استقراراً وإيجابية بينها يف رسم السياسات العتامدها نظام دستوري أكرث حداثة وتقدماً. ويتضح أن مسرية 

صنع السياسات العامة يف الكويت عىل الرغم من إيجابياتها دخلت يف اآلونة األخرية يف منحى جديل كبري مرتبط 

تطوره بوجوب إحداث إصالح سيايس ودستوري حقيقي وجاد من خالل استكامل التجربة الدميقراطية،27 إذ يعترب 

الكثري أن الظواهر السلبية كعدم االستقرار يف الحكومات وترهل وفساد الجهاز البريوقراطي وغريها هي أحد 

إرهاصات الرصاع حول استكامل التجربة الصحية التي بدأت يف دستور 1962 ومل تستكمل إىل اآلن وهو ما سيتم 

تناوله بالتفصيل الحقاً.

23  ينبغي التأكيد على أن الدستور الكويتي 1962 لم يكن مجرد منحة وهبها الحاكم إلى رعاياه، وإنما كان تلبية الستحقاق تاريخي، فاإلرث التاريخي في 
الكويت يؤكد على أن حكام الكويت لم يغتصبوا السلطة في بداية نشأة لدولة، وإنما توالها الشيخ صباح األول باالختيار ووفقا لتقاليد من الحكم المشترك بين 
آل صباح والكويتيون، هذا األمر أكده الشيخ عبد هللا السالم نفسه في حديث صحفي بمناسبة إصدار الدستور بقولة: "أحب أن أؤكد أن الدستور الذي أصدرناه 

ليس أكثر من تنظيم حقوقي لعادات معمول بها في الكويت فقد كان الحكم دائماً في هذا البلد شورى بين أهله" . 
حديث للشيخ عبد هللا السالم للصحافي اللبناني سليم اللوزي في مجلة الحوادث اللبنانية، أوردته د. ميمونة الخليفة الصباح، الكويت في ظل الحماية البريطانية 

)الكويت: د.ن، 1988( ص 495.
24  محمد عبيد غباش، الدولة الخليجية سلطة أكثر من مطلقة مجتمع أقل من عاجز )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، مايو 2005(، مجلة 

المستقبل العربي، مجلد 28، العدد 315، ص71-53.
25  للمزيد: جين، كينينمونت، برلمان الكويت: تجربة في شبه الديمقراطية )لندن: تشاتام هاوس،2012(.

أحمد الديين، الحاجة إلى اإلصالح في الكويت )الدوحة: منتدى التنمية، اللقاء السنوي الثالث والثالثون، السياسات العامة والحاجة لإلصالح في أقطار مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، 2012( ص2.

جاسم خالد السعدون، التنمية بين الخيال والواقع، المرجع السابق.
26  شفيق الغبرا، مستقبل مطالب اإلصالح في الكويت )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، فبراير2016(، مجلة المستقبل العربي، العدد 444 

ص123.
27  مجلس األمة والشعبوية )الكويت: شركة الشال لالستشارات، يوليو2017(، المجلد 27، اإلصدار رقم 27  ص1.
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ثالثاً: دراسة مقارنة لتطبيق مبادئ ومقومات السياسات العامة في الكويت مقارنة 

مع باقي دول مجلس التعاون

رغم التقاء عموم دول مجلس التعاون الخليجي يف الكثري من السامت املشرتكة يف سياساتها العامة إال أن هناك 

تباين واضح للحالة الكويتية التي متتلك تجربة سياسية قريبة من الدميقراطية يتوافر فيها الكثري من املبادئ 

اإليجابية الداعمة سياسياً وفنياً لصناعة وتطبيق مبادئ ومقومات السياسات العامة. وعليه سيتم استعراض مقارن 

بني أوجه التباين بني الكويت ودول املجلس يف تبني املبادئ العلمية يف العلوم السياسية واإلدارة العامة ملقومات 

السياسات العامة الناجحة يف مراحلها املختلفة ابتداء من اقرتاحها ثم رشعية اعتامدها وتنفيذها ثم مراقبة تنفيذها 

وتقييمها مع مالحظة النسبية يف هذه املقارنة.

جدول: 2.4.1 مقارنة أوجه التباين بين الكويت ودول المجلس

مبادئ السياسات 
العامة

الكويت
 دول مجلس التعاون

" السعودية – اإلمارات- قطر- البحرين- 
عامن"

اقرتاح السياسات 
العامة )تحديد 

املشكلة والهدف 
من السياسة 

املقرتحة(

يضطلع باقرتاح وصنع السياسات العامة 
السلطة التنفيذية، مبساهمة من مجلس األمة 

واملؤسسات املتخصصة ومؤسسات املجتمع 
املدين.

يتفرد شخص أو مجموعة واحدة باقرتاح 
وصنع السياسات العامة دون مشاركه 

مام يؤدى إىل تعرث غالبية محاوالت صنع 
السياسات العامة.

اعتامد السياسات 
العامة وإضفاء 

املرشوعية

يتم اعتامد السياسات العامة وفقاً لآلليات 
املعتمدة واملتوافقة مع الدستور من خالل 

اعتامد أعضاء مجلس األمة مام مينحها الكثري 
من الرشعية سياسية. 

ال تعتمد مرشوعية اعتامد السياسات العامة 
عىل رشعية قانونية أو شعبية بل تنبثق من 

النظام السيايس فاقرتاح السياسات العامة 
واعتامدها ومنحها الرشعية بيد جهة واحدة 

"السلطة السياسة" الحاكمة.

تنفيذ السياسات 
العامة 

تواجه عملية التنفيذ العديد من التحديات 
والتعرث لعدم الجدية يف استقالل وحياد  

جهاز اإلدارة العامة الحكومي بصورة كاملة 
عن السلطة السياسية مام يؤدي إىل تشويه 

وتعرث التنفيذ.

تواجه إشكاليات متعددة يف التنفيذ يف ظل 
التبعية املطلقة والكاملة لجهاز اإلدارة العامة 

واعتباره جزء من النظام السيايس مام يؤدى 
إىل شخصنة وتفرد تنفيذ السياسات العامة 

من قبل النظام السيايس. 
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تقييم السياسات 
العامة ومراقبة 

تنفيذها

يراقب تنفيذ وتقييم السياسات العامة عدد 
من الجهات التي تعتمد عىل مبدأ الفصل بني 

السلطات واستقاللها، والرقابة املتبادلة فيام 
بينها، حيث يراقب مجلس األمة أداء السلطة 

التنفيذية، كام تراقب السلطة القضائية 
مرشوعية القرارات الصادرة من السلطتني 

التنفيذية والترشيعية. يضاف إىل ذلك دور 
الجهات الحكومية الرقابية املستقلة، ودور 

قوى املجتمع املدين واالتحادات املهنية 
والرأي العام عىل الرغم من ذلك تواجه 

الرقابة العديد من التحديات يف ظل عدم 
اكتامل التجربة الدميقراطية الكويتية نتيجة 
لتنازع السلطات بني التنفيذية والترشيعية 

وضعف مبدأي التوازن بينها والتداول 
السلمي لها وعدم ترشيع وجود أحزاب 

سياسية بشكل رسمي.

تكاد تنعدم الرقابة الشعبية عىل السياسات 
العامة يف ظل عدم وجود فصل بني السلطات 
العامة وانعدام استقالل وحياد اإلدارة العامة 

حيث ترتكز السلطات الثالثة يف يد السلطة 
الحاكمة باإلضافة إىل انعدام الشفافية فصانع 
السياسات العامة ومنفذها ومقيمها ومراقبها 
هو واحد "السلطة السياسية" يضاف إىل ذلك 
ندرة املؤسسات الرقابية املستقلة وغياب أي 

دور حقيقي للرقابة الشعبية. وعىل الرغم 
من إحداث هيئات تضطلع بإجراء تقييامت 
السياسات العامة إال أن تلك الهيئات تبقى 

ضعيفة وتابعة للنظام السيايس. وتعاين هذه 
الدول من ضعف كبري يف دور منظامت 

املجتمع املدين والحركات والتيارات املختلفة 
خاصة فيام يتعلق بالرقابة عىل السياسات 

العامة لضيق سقف الحريات العامة.

يتضح من مقارنة مبادئ ومقومات السياسات العامة يف الكويت مع باقي دول مجلس التعاون أن واقع السياسات 

العامة الكويتي مغاير لواقع باقي دول مجلس التعاون، وذلك نتيجة الختالف طبيعة النظام الحاكم وتباين 

الرشعية واملرجعية السياسية الكبرية بينهم، وانطالقاً من هذه املقدمات واملقارنة نصل إىل نتيجة هامة تربز يف 

ظاهرتني، الظاهرة األوىل تتمثل يف ضعف إمكانية تفعيل فلسفة صناعة السياسات العامة من غري مناخات الحرية 

والدميقراطية وقيمها وأنظمتها التي تدعم نجاحها، مام يؤكد فرضية أن نسبة نجاح السياسات العامة مرتبطة 

طردياً بنسبة التطور السيايس نحو الدميقراطية،28 والظاهرة الثانية هي أن معظم نتائج السياسات العامة املطبقة 

يف أجواء وسلطات الرأي الواحد وفقدان الحريات تتصف بالضعف وبالسلبية.

ويدلل أصحاب هذه الفرضية باستعراض نتائج وآثار تجربة شبه الدميقراطية الكويتية أمام الحالة الخليجية 

املامنعة للدميقراطية كنموذج يطرحه الداعني إىل التحديث السيايس خليجياً، منطلقني من أن اإلصالح السيايس 

كان له أثر إيجايب حيث جعل املرشع الدستوري الكويتي صناعة السياسات العامة جزءاً من الهيكلية الفكرية 

والتنظيمية لنظام الحكم يف الكويت انطالقاً من أنها متثل نظرياً وفلسفياً جزءاً ومكوناً رئيسياً من فكر ومامرسة 

النظرية الدميقراطية التي بني عليها الدستور، سواء كآلية سياسية أو إفراز للدور الشعبي يف أي نظام سيايس 

دميقراطي.29 وعليه بذل املرشع عناية خاصة بوجوب االلتزام بالسياسات العامة واشرتاطاتها يف كافة مراحلها بداية 

28  دانيال توانا وندى زهدي، دليل إعداد أوراق السياسات العامة )واشنطن: مشروع الديمقراطية في الشرق األوسط، مارس2014( ص2.
29   للمزيد راجع: عثمان عبد الملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت دراسة تحليلية نقدية للنظام في إطاره التاريخي وفي 

إطاره النظري، وفي واقعه العملي ووسائل إصالحه )الكويت: مؤسسة دار الكتب، الطبعة الثانية، 2003(، الجزء األول: "النظام في إطاره التاريخي وفي 
إطاره النظري،" ص 697 وما بعدها.



2

91

الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

من اقرتاحها وتنفيذها وتقييمها بحيث يشارك يف ذلك السلطات الثالث التنفيذية والترشيعية والقضائية، إضافة إىل 

قوى املجتمع املدين وذلك وفقاً لآللية التالية:

تضطلع السلطة التنفيذية بوضع وتنفيذ السياسات العامة،30 وتلتزم الحكومة أن تعلن سياساتها العامة التي 

ستتبناها يف افتتاح كل فصل ترشيعي جديد أمام مجلس األمة لتكون األمة ممثلة يف نوابها كمعتمد ورقيب عىل 

تنفيذ هذه الخطة،31 حيث ترتبط السياسات العامة يف الكويت بربنامج الحكومة وامليزانية العامة والحساب 

الختامي وخطط التنمية التي تضعها وتعلنها الحكومة عىل املديني القصري والطويل وتكون ملتزمة بتنفيذها.32

تعد السلطة الترشيعية يف الكويت "مجلس األمة" دستورياً اهم املؤسسات الرسمية التي تضطلع أساساً باعتامد 

وإقرار ومراقبة السياسات العامة للحكومة بترشيع اللوائح واألنظمة والقوانني ووضع القواعد العامة التي تقنن 

وتنظم السياسات العامة بأشكالها املختلفة السياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها يف الدولة،33 حيث نظم 

الدستور سبل وضع وإقرار واملحاسبة والرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالسياسات العامة 

للدولة وفقاً لعدد من اآلليات السياسية الربملانية والقانونية كاألسئلة واالستجوابات وطرح الثقة.34

تضطلع السلطة القضائية يف الكويت ممثلة يف املحكمة الدستورية مبهمة صياغة وتفسري النصوص القانونية ومدى 

مطابقة األنظمة واللوائح والقوانني املنفذة للسياسات العامة مع دستور الدولة النافذ كام أن للقضاء دور مهم 

يف رسم السياسات العامة يف الكويت حيث كان للقضاء الكويتي دور كبري يف صنع السياسات املختلفة من خالل 

مراقبة سيادة القانون والعدالة يف تطبيقه والحفاظ عىل الحريات العامة ومواجهة االنحراف يف هذه السياسات.	3

30  "استجواب العضو عبد الكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء،" مجلس األمة-مكتب الرئيس، 30 أبريل 2019، متاح لالطالع على نظام المعلومات 
.> http://search.kna.kw/web/Default.aspx > البرلمانية، إدارة التوثيق والمعلومات، مجلس االمة الكويتي

31  جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة عامر الكبيسي )عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1998(، ص58.
32  أوكل الدستور لرئيس مجلس الوزراء مهمة "القيام برسم وتنفيذ والرقابة – الداخلية – على تنفيذ الوزراء لمهامهم بما يتوافق مع السياسة العامة 

للحكومة"، وحددت المادة 123 من الدستور الدور الذي يمارسه مجلس الوزراء بأنه "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة 
للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في اإلدارات الحكومية".
استجواب العضو عبد الكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء، مرجع سابق.

33  وصال نجيب العزاوي، السياسات العامة: حقل معرفي جديد )بغداد: مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد، 2001(، ص46.
34   تنص المادة 100 من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس األمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن األمور 

الداخلة في اختصاصاتهم."
استجواب العضو عبد الكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء، مرجع سابق.

35  وصال نجيب العزاوي، مرجع سابق، ص115.

http://search.kna.kw/web/Default.aspx
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تشارك قوى املجتمع املدين وجامعات الضغط التي يتم اختيار مجالس إدارتها باالنتخاب الحر بحظ وافر يف 

التأثري عىل صانعي السياسات العامة ومنفذيها ومراقبيها، فنتيجة ملناخات الحرية السياسية النسبية فإن عملية 

رسم وتنفيذ السياسات العامة ال تنحرص فقط يف مشاركة الجهات والقـوى الرسمية بل هناك جهات فاعلة 

أخرى مشاركة تصنف عىل أنها غري حكومية كاملجاميع املالية والتجارية املمثلة يف غرفة التجارة والصناعة وباقي 

املنظامت املمثلة عموم القطاعات الصناعية والعقارية وغريها ونقابات العامل واالتحادات املهنية والجمعيات 

االجتامعية والثقافية والفنية والرياضية والدينية والتيارات الليربالية والدينية مبختلف توجهاتها املذهبية والطائفية 

والفكرية والقبائل واإلثنيات واملؤسسات اإلعالمية غري الرسمية أضافة إىل الرأي العام وتوجهاته.36

وباملقابل ففي معظم الدول الخليجية تفتقد صناعة السياسات أي فلسفة وآليات سياسية وقانونية مقننة تنظم 

تطبيقها إذ ترتكز جميع السلطات يف يد السلطة السياسية يف ظل فقدان مشاركة ألى سلطة شعبية أو استقاللية 

قضائية حقيقية، وتفتقد قوى املجتمع املدين فيها إىل أي معطيات حقيقية للوجود واالستقاللية، إضافة إىل إنشائها 

قوى مدنية وناعمة زائفة تعمل لصالح سياسات هذه الحكومات وباألخص أجهزة اإلعالم املختلفة يف هذه الدول 

والتي ما هي إال أذرع لها، وعليه ينفرد النظام السيايس بهيمنة مطلقة عىل رسم السياسات من االقرتاح والتنفيذ 

والتقييم، بل وأكرث من ذلك فأنها تعاقب وتجرم من يجرؤ عىل االعرتاض عىل هذه السياسات، ألنه يف أنظمة 

وهيكلية الرأي الواحد لن تقرتح أو تستهدف السلطة إال السياسات التي متثل األولوية فيها مصالحها الذاتية، 

يف ظل افتقادها لنظام عملية التوازنات السياسية وفلسفة التحقق والتوازن )Balance & Check( املتبادلة 

القامئة عىل الفصل واالستقالل بني السلطات واملشاركة الشعبية وبدالً منها اعتمدت عىل سياسات املحاصصة 

الرافضة لنظام الدولة املدنية الدميقراطية الحديثة املعتمدة عىل قيم املواطنة مام يخلق مناخ سلبي معرقل 

لنجاح السياسات العامة،37 وبناًء عىل هذا التباين بني التجربتني يف بنية تركيبها فإن دراسة نتائج تلك السياسات 

وإسقاطاتها عىل األرض ميكن أن يؤرش ويساعد عىل فهم أصلح املناخات السياسية املنشودة.

36  إبراهيم درويش، النظام السياسي: دراسة فلسفية تحليلية )القاهرة: دار النهضة العربية، 1968(، ص201.
ووصال نجيب العزاوي، المرجع السابق، ص62.

> http://www.nasmaa.com/  ،2011 37  تحسين المنذري، "الدولة المدنية الديمقراطية بديل دولة المحاصصة" موقع نسماء، 31 ديسمبر
ArticleShow.aspx?ID=130 >.

> www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/ ،2014 سامي عباس، "الدولة المدنية: المفهوم المبادئ التطبيق،" شبكة البصرة، 14 يوليو
.sami_140714.htm >

http://www.nasmaa.com/ArticleShow.aspx?ID=130
http://www.nasmaa.com/ArticleShow.aspx?ID=130
http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/sami_140714.htm
http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/sami_140714.htm
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انطالقا مام سبق وقبل عرض نتائج السياسات العامة عىل املسرية السياسية يف الكويت، فال بد من استعراض أهم 

مظاهر األزمة السياسية التي يعاين منها النظام السيايس الكويتي واملتجسد يف تنازع السلطات وضعف مبدأي 

التوازن بينهم وغياب التداول السلمي للسلطة أو تقاسمها باإلضافة إىل احتدام التعارض والرصاع بني عقلية األبوية 

وانفرادها بالسلطة من جهة وبني مرشوع بناء الدولة الكويتية الحديثة. ويرجع كثري من املحلِّلِنَي هذه الحالَة من 

لَتَا هاجساً  املراوحة السياسية إىل التأخر يف استكامل الكثري من القيم الدميقراطية وباألخص عدم حسم قضيَّتنَِي َشكَّ

يف عملية التطور السيايس، وهام قضية املزج بني النظامني الرئايس والربملاين يف الدستور، وعدم وجود قانون لتنظيم 

ى إىل سيادة حالٍة من عدم التوازن واالستقرار السيايس، وعدم تطور وإنضاِج  إشهار األحزاب السياسية، والذي أدَّ

التجربة الدميوقراطية يف الكويت أدت إىل اختالالت عديدة.

فأما القضية األوىل، فإن النظام الدستوري الكويتي يدمج بني النظامني الرئايس والربملاين ويندرج النظام الرئايس 

ظُِم السياسيَِّة التي تأخذ مببدأ الفصل شبه الكامل بني السلطات وتكون السلطة التنفيذية يف هذا النظام  تحت النُّ

ُل  ِة الراجحِة أمام رقابة السلطة الترشيعية والقضائية. أما النظام الربملاين فهو نظاُم حكٍم يُشكَّ هي صاحبة الِكفَّ

فيه مجلُس الوزراِء مَن كتلة األغلبية يف الربملان ويكون مسؤوالً أمام هذه الهيئة حيث أن السلطتنَِي التنفيذيََّة 

والترشيعيََّة تتشابكان يف هذا النظام  فيكون رئيس الحكومة بطبيعة الحال الرئيَس التنفيذيَّ وكبري الربملانيني عىل 

َص هذه اإلشكاليََّة الدستوريََّة  حد سواء. ويف جواب أمري البالد الشيخ صباح األحمد الصباح يف ترصيح صحفي لخَّ

قال: "خطأ الربملان يف أداء وظيفِتِه يعود إىل الدستور الكويتيِّ ألن هذا الدستور ميزج بني النظامني الربملاين والرئايس 

ي إىل تداُخِل السلطاِت  ولذلك فال هو رئايسٌّ رِصٌف وال برملاينٌّ باملطلق وإمنا هو يجمع بينهام معاً، وهذا الوضع يؤدِّ

الترشيعيَِّة والتنفيذيَِّة وهذا ينتهي إىل تنازع بني السلطتنِي ألن كل منهام تَسَعى إىل تقليِص صالحيَّاِت األخرى."38

ِر وإنضاِج التجربِة الدميقراطية يف الكويت لعدم تنظيم قانون األحزاب  أما القضية الثانية فتتمثَُّل يف عدِم تطوُّ

وتأصيل الحريات السياسية، عىل ما جرى به العمل يف التجارب الدميقراطية الحديثة، إذ ما زال الواقع السيايس 

الكويتي املعارص أسرَي حالِة التوازُناِت والتنازاُلِت املتباَدلَِة التي حدثت بني النظام السيايس وبني أعضاء املجلس 

التأسييس يف عام 1962 أثناء وضع الدستور، إذ كانت نقاشات املجلس تتم تحت ضغط االستعجال لوضع الدستور 

الكويتي والدخول ملناخات الدميقراطية بشكل موازي مع عملية االستقالل وبناء الدولة الحديثة وخصوصاً يف قضايا 

38  "تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح األحمد لصحيفة فرانكفورتز األلمانية،" وكالة األنباء الكويتية )كونا(، 26 أبريل 2010.
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الصالحيات والسلطات والحريات، مام أوجد حاالت من الفراِغ الترشيعيِّ أحياناً وحالة من التعارض يف الصالحيات 

والسلطات أحياناً أخرى، وهذا ما ألَقى بِظاللِِه السلبيَِّة عىل التجربة السياسية الكويتية املعارصة وتحديداً الربملانية 

منها إىل اليوم.39

اراٍت  ز واقعياً بوجود تيَّ وعىل الرغم من غياب قانون تنظيم األحزاب السياسيَّة يف الكويت، إاّل أنَّ الكويت تتميَّ

ة وخاصة من خالل إرشاكها يف تشكيالت مجلس الوزراء،  سياسيٍَّة تعرتف بها الحكومة من الناحية العمليَّة والسياسيَّ

ة املستَِنَدِة إىل القانون فكانت هذه األحزاب والقوى خاضعة يف مسريتها ملؤثرات  من دون وجود األطر الرسميَّ

وموازين ومصالح غري مقدرة أو منضبطة أو مدروسة مبوضوعية وشفافية بِفكٍر ولوائَح وبرامَج معلنٍة وخاضعٍة 

،40 وذلك عىل الرغم من أن الدستور ومن خالل إعادة قراءة املذكرة التفسريية  للرقابِة والتقويِم الرسميِّ والشعبيِّ

أقرَّ – من حيث املبدأ وبشكل رصيح – اآلليََّة الحزبيََّة كإحدى السياسات الرئيسية لتحقيق الدميقراطية.41 وجعلت 

رُُه مجلس األمة، وملثل هذه األسباب تتعاىَل األصوات مراراً  املذكرة أمَر تنظيِم األحزاب خاضعاً لصدور قانون يقرِّ

وتكراراً ُمناِديًَة باستكامل مسرية الدميقراطية بإقرار األحزاب وخصوصاً بعد مرور أكرث من نصف قرن من الحياة 

ِسنَي لهذا الدستور. واملامرسة الدميقراطية مبا يتناىَف مع فكر وطموح ومقاصد اآلباِء املؤسِّ

إضافة إىل هذه القضايا الهيكلية الجدلية يف التجربة السياسية الدستورية والقانونية، فقد تحكمت عوامل أخرى 

ِهَها الواضِح نحَو تعزيِز  يف املسرية السياسية املعارصة حيث بدأ التجاذب لدى السلطة السياسية الرسمية بتوجُّ

برنامِجها ومرشوِعها السيايسِّ نحو تأكيِد سلطِتها ونفوِذها لتحويل مرشوع الدولة إىل مرشوع حكم أُسوَة بالفلسفة 

التي يدار بها الحكم يف عموم املنطقة،42 إضافًة إىل حالة من الهالمية يف فكر معظم القوى السياسية سواًء الدينية 

أو الوطنية منها يف تأصيل القيم الدميقراطية يف برامجها.43

39  محاضر اجتماعات لجنة الدستور، المجلس التأسيسي في الفترة من: 17 مارس 1962 إلى 27 أكتوبر 1962، فهرسة مكتب الكويت الوطنية 
)الكويت: األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي، 2013(.

40  طارق المطيري، ارحل..رواية شخصية ل17 سنة من الحراك الكويتي )بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2016(، ص 186.
41  راجع المذكرة اإليضاحية للدستور الكويتي "تقرر المادة )43( من الدستور الكويتي "حرية تكوين الجمعيات والنقابات" دون النص على "الهيئات" 

التي تشمل في مدلولها العام  بصفة خاصة األحزاب السياسية وذلك حتى ال يتضمن النص الدستوري اإللزام بإباحة إنشاء هذه األحزاب كما أن عدم إيراد 
هذا اإللزام في صلب المادة ليس معناه تقريَر حظٍر دستوريٍّ يقيُِّد المستقبَل ألََجٍل غيِر ُمسّمًى  ويمنع المشرع من السماح بتكوين أحزاب إذا رأى محال لذلك  

ِع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه." وعليه فالنص الدستوري المذكور ال يُلِزُم بحريَّة األحزاب  وال يحظرها  وإنما يفوض األمَر للمشرِّ
 > https://www.alaan.cc/article/257620/ >.،2016 42  جاسم السعدون، "حكم القانون – والحكم بالقانون،" جريدة األن اإللكترونية، 14 أغسطس

43  للمزيد راجع: د. علي الزميع، الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت )جماعة اإلخوان المسلمين -الحركة السلفية- مجاميع حزب الدعوة 
– التيار الشيرازي( - تطورها الفكري والتاريخي – المسارات الصعبة – الجزء الثاني 1981-2019م، تحت الطباعة، )بيروت: دار نهوض للدراسات 

والنشر، 2019(.

https://www.alaan.cc/article/257620/
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ويتجىل سياسياَ أنه رغم هذه النواقص يف التجربة الدميقراطية الكويتية، إال أنها حققت نتائج إيجابية يف رسم 

السياسات العامة أبرزها يتمثل يف تحقيق وتأصيل اإلجامع الشعبي الوطني عىل رشعية النظام السيايس ممثالً 

بشقيه الشعبي كربملان وحكم أرسة آل الصباح الذي كان مصدرة الشعب يف إطار دستوري متكامل تم تأصيله يف 

دستور 1962، ثم تم تأكيده يف بيان مؤمتر جدة أثناء الغزو العراقي، مام كان له األثر البالغ عىل مستوى االستقرار 

والتامسك السيايس الداخيل يف الكويت. وعىل الرغم من ارتفاع وترية حراك املعارضة السياسية يف الكويت، إال 

أن الرصاع السيايس يف الكويت يتميز بأن له قاعدة وسقف متفق عليه تؤمن كل القوى بوجوب احرتامه وتدين 

وترفض الخروج عليه، مام أوجد أرضية وأطر متفق عليها تحمي هذا الحراك وتنأى بالدولة عن التفتت، فخرجت 

بنموذج سيايس منطقي ومقبول الستمرارية سلطة سياسية أبوية تاريخية متمثلة يف األرسة الحاكمة يف إطار دولة 

دستورية حديثة. وعىل الرغم مام يراه البعض من أن الدستور الكويتي ال يزال يف مرحلة املراوحة السياسية وعدم 

اكتامل التطبيق الكامل للمبادئ الدستورية الدميقراطية إال أن مبادئه الرئيسية حققت إنجاز كبري يتمثل يف خلق 

مناخات تحرتم فيها التعددية السياسية واآلخر أياً كانت هويته الفكرية أو السياسية أو املذهبية أو الطبقية يف ظل 

قواعد دستورية أدت إىل تقليص فكر وتيارات التطرف والعنف والرسية واألممية والفكر والحركات العابرة لألوطان 

وإلغاء اآلخر لدى الكثري من القوى السياسية القومية واليسارية واإلسالمية السنية والشيعية، مثل الحركات 

اليسارية املعتمدة يف إيدولوجيتها السياسية يف حقبة الستينيات والسبعينيات عىل "العنف الثوري" وتبني الخط 

النضايل املسلح وتبني بعضها األممية السياسية والفكرية باعتامد املاركسية العلمية،44 كام تبنت حركة القوميني 

العرب يف الخليج والجزيرة العربية الكفاح املسلح لتحرير املنطقة وإسقاط ما أسمته األنظمة العشائرية واعتبار 

الخليج إقليامً واحداً،	4 والحقاً ومن خالل التفاعل والحراك السيايس االنتخايب الدميقراطي ويف أجواء حريات 

الرأي تحولت هذه التيارات اليسارية والقومية إىل حالة من الفكر واملامرسة السلمية واملدنية. وكان لهذا النهج 

الدميقراطي وسياساته أثرة اإليجايب يف إعالن جامعة اإلخوان املسلمني يف الكويت خروجها وانفصالها عن الجامعة 

األم،46 وذلك يف أوائل التسعينيات ومحاولة البحث عن أطر فكرية وتنظيمية جديدة بعيدة عن فلسفة الفكر 

الجهادي التغيريي وأممية إقامه الخالفة إىل فكر يحاول االقرتاب من قيم املواطنة الدستورية املدنية الحديثة 

وبذات املنوال. نجد أن التيارات السياسية الشيعية بدأت تشهد تقلصاً، كفكر وتنظيامت لنظرية والية الفقيه 

العابرة لألوطان لصالح فكر يقرتب تدريجياً من الفكر الوطني من خالل عملية تحول ديني وفقهي باتجاه بلورة 

44   نجيب الوقيان وصباح الشمري، أشهر الجرائم السياسية في الكويت )بدون ناشر، الطبعة الثانية 1997(، ص9.
45  محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب )النشأة – التطور- المصائر( )مايو2007(، ص51.

 > https://ar-ar.،2015 46  الصفحة الشخصية للكاتب أحمد منصور ، "اختراق التنظيم الدولي لإلخوان المسلمين،" موقع فيس بوك، 22 مارس
facebook.com/ahmedmansouraja >.

https://ar-ar.facebook.com/ahmedmansouraja
https://ar-ar.facebook.com/ahmedmansouraja
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فكر سيايس ديني جديد.47 يظهر مام سبق أن توفري البيئة الدميقراطية يؤدى إىل سياسات عامة تدعم الحريات 

والعدالة واملشاركة يف القرار مام يساهم يف دعم تحوالت إيجابية يف مسرية وأيدولوجيات الحركات الشعبية، فكلام 

زادت الدميقراطية انخفضت معدالت العنف والرفض وزادت روح وواقع السلم االجتامعي يف فكر ومامرسة هذه 

التيارات.

يف املقابل نجد مسرية األنظمة الخليجية األخرى تتسم بالكثري من مظاهر التأزيم السيايس الداخيل، حيث قامت 

سياسياً عىل قيم وأطر بعيدة عن مفاهيم الدولة الحديثة مام أفقدها للكثري من السياسات العامة التي تنظم 

الحراك السيايس. وعليه بدأ يف العقد األخري يتنامى داخلها قضية الرصاع السيايس بني السلطة والتيارات الوطنية 

حول مبدأ مصدر رشعية الحكم وطبيعة العقد االجتامعي الذي يحسمها مبدأ "التغلب والقوة"، مام يدعم لألسف 

سياسات العنف املتبادل بوصفها الطريق الوحيد للتغيري، مام أدى إىل تنامي فكر وحراك سيايس جامهريي رافض 

وعنيف يف أكرث من بلد وبصور مختلفة ومن كثري من القوي السياسية وتحت برامج فكرية مختلفة، مام قد يؤدي 

إىل تصدع يف كياناتها السياسية وتهديد لسلمها املجتمعي، حيث تبنت توجهاً نحو التفرد باحتكار صناعة السياسات 

لتثبيت حكمها وتقليص مجاالت املشاركة الشعبية يف إدارة السياسات العامة أو حتى مراعاة لرغبات مواطنيها 

حول أهداف هذه السياسات،48 التي أصبحت سياسياً متعارضة بشكل فج مع التطلع إىل العدالة والحريات، 

مام خلق مناخاً أفرز ألغاًء ملؤسسات وفاعلني رئيسيني يف عملية صنع السياسات مثال لسلطة شعبية متولدة 

من انتخابات حقيقية ولسلطة قضائية مستقلة مبا متثالنه من رشعية ورقابة أضافًة إىل جهاز خدمة وإدارة عامة 

مستقل ومحايد واستبعاد مؤسسات املجتمع املدين نتيجة لتقلص فضاءات الحرية.

انطالقاً مام سبق، كانت العالقة السياسية بني الدولة واملواطنني يف الخليج تقوم عىل سياسات ضامن الدولة لحالة 

من الرفاة تتمثل يف توفري الوظائف والخدمات االجتامعية ال كحقوق مواطنة، بل بهدف كسب الوالء كهبات يقوم 

47  حساب قناة اليوم، "لقاء مع حامد الياقوت، نائب رئيس جمعية اإلصالح االجتماعي، ببرنامج "ساعة ونص" مع "علي السند" بعنوان "اإلخوان في 
.> https://youtu.be/7OqvAVvzsM4 < ،2013 الكويت،" فيديو، موقع يوتيوب، 26 سبتمبر

> https://www.aljazeera.net/home/print/787157c4- ،2006 توفيق السيف، "األحزاب المرتبطة بالولي الفقيه،" الجزيرة نت، 26 ابريل
0c60-402b-b997-1784ea612f0c/6136be45-b917-4ec1-8c81-d38dbb62e8af >.

48  محمد عبيد غباش، المرجع السابق.
للمزيد راجع:

تقرير التنمية اإلنسانية العربية ورقة بحثية، حتى ال يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية، مرجع السابق.
إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة )وثيقة للسياسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يناير 1997(، ص2.

https://youtu.be/7OqvAVvzsM4
https://www.aljazeera.net/home/print/787157c4-0c60-402b-b997-1784ea612f0c/6136be45-b917-4ec1-8c81-d38dbb62e8af
https://www.aljazeera.net/home/print/787157c4-0c60-402b-b997-1784ea612f0c/6136be45-b917-4ec1-8c81-d38dbb62e8af
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مقابلها املواطنني بالصمت عن إطالق يد النظام يف الشأن العام،49 فالعالقة بني السلطة واملجتمع هي يف جوهرها 

عالقة لراعي بالرعية وليست عالقة مواطنني متساوين يضاف إىل ذلك نظرة األنظمة السياسية للمجتمع واألرض يف 

كثري من الحاالت نظرة إرث وملكية خاصة للامل العام ولألرايض،0	 وترفض املشاركة الشعبية إال بطريقة جزئية أو 

شكلية وقد تتوافر فيها بعض املؤسسات ولكن دون الفاعلية املطلوبة، فليس هناك دور حقيقي للشعوب يف رسم 

مقدراتها فأصبحت املؤسسات املمثلة لها الراسمة للسياسات العامة مجرد ديكور باسم الشورى أو برملانات هزيلة 

مبنية عىل دستور ال ميثل قيم الدميقراطية ويف ذات السياق يلغي تلقائياً وجود دور للسلطة القضائية الذي ال 

يتحقق إال باستقاللها عن النظام السيايس.1	

وبناء عىل ذلك يعترب الكثريين أن كل دول مجلس التعاون مع مالحظة النسبية اإليجابية سياسياً مليز النظام 

الكويتي عن الباقي هي مثال حي لدولة املحاصصة الرافضة واملناقضة لنظام الدولة املدنية الدميقراطية الحديثة 

املعتمدة عىل قيم املواطنة،2	 حيث تفتقر السياسات العامة يف دولة املحاصصة إىل العديد من املبادئ األساسية 

ا للتعامل بني أجهزة الدولة واملواطن وبني املواطنني بعضهم  كعدم اإلقرار بالدميقراطية التعاقدية مبدءاً أساسيًّ

البعض، باإلضافة إىل إهامل قضايا الحقوق والحريات، وال تُلزم دولُة املحاَصَصِة مببادِئ الفصل بني السلطات مبا 

يضمن استقالليََّة كلِّ سلطٍة واستقالَل اإلدارة العامة واألمن واإلعالم والخدمات وحيادها، كام ال تعرتف بحقِّ األفراد 

يف التعبري عن آرائهم بالطرق الدميقراطية والقانونية، وال تحرتم حرية التنظيم السيايس والنقايب وحقَّ تشكيل وعمل 

منظامت املجتمع املدين.3	

وحتى يف السياسات العامة الخارجية تظهر إيجابية ومتيز مناخ النظام الدميقراطي يف الكويت عن األنظمة 

األخرى يف تحقيق سياسات عامة أكرث وطنية وتنموية، مثال تحفظها عىل قضية االرتهان لألجنبي شعبياً ومام 

49   محمد عبيد غباش، الدولة الخليجية سلطة أكثر من مطلقة مجتمع أقل من عاجز )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، مايو 2005(، مجلة 
المستقبل العربي، مجلد 28، العدد 315، ص53-71.

> http://dr-alkuwari.net/ ،50  على الكواري، "توصيف العالقة بين السلطة والمجتمع وسبل تصحيحها،" موقع الدكتور علي الكواري اإللكتروني
.sites/akak/files/relation-_athorety_and_sositey_1.pdf >

51  نبيل علي دريس، الديمقراطية التشاركية مقاربات في المشاركة السياسية )مركز الكتاب األكاديمي، 2017(، ص 113.
> http://www.nasmaa.com/ArticleShow. ،52  تحسين المنذري، "الدولة المدنية الديمقراطية بديل دولة المحاصصة،" موقع نسماء اإللكترني

aspx?ID=130 >.
> www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/ ،)2014 سامي عباس، الدولة المدنية: المفهوم المبادئ التطبيق )شبكة البصرة، 14 يوليو

.>sami_140714.htm 
53  سامي عباس، الدولة المدنية: المفهوم المبادئ التطبيق، المرجع السابق.

للمزيد راجع:
تقرير التنمية اإلنسانية العربية ورقة بحثية، حتى ال يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية، المرجع السابق.

وثيقة للسياسات العامة إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 1997(.

http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/relation-_athorety_and_sositey_1.pdf
http://dr-alkuwari.net/sites/akak/files/relation-_athorety_and_sositey_1.pdf
http://www.nasmaa.com/ArticleShow.aspx?ID=130
http://www.nasmaa.com/ArticleShow.aspx?ID=130
http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/sami_140714.htm
http://www.albasrah.net/ar_articles_2014/0714/sami_140714.htm
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يفرس مواقف الكويت الرسمية املستقلة إىل حد كبري واملتوازنة والحذرة يف سياساتها الخارجية اإلقليمية والدولية، 

محاولًة البقاء عىل الحياد من الخالفات القطرية-الخليجية أضافًة إىل مواقفها شبه املحايدة من الحرب يف اليمن 

والرصاع اإليراين اإلقليمي ورفضها الواضح للتطبيع مع إرسائيل، وذلك عىل الرغم من الظرف االستثنايئ الضاغط 

التي تعرضت له أثناء الغزو العراقي ورغم ما نتج عنه من اتفاقيات أمنيه مشرتكة مع القوى العظمى، إال أنها ال 

تزال تحاول املحافظة عىل يشء من التوزان يف عالقاتها الخارجية اتجاه الهيمنة األجنبية. وعليه تبقي الكويت أقل 

دول املجلس تأثراً باالستقطاب واالبتزاز الخارجي نتيجة للدور الشعبي الضاغط واملتوازن ووجود مشاركة شعبية 

يف رسم ومتابعة السياسات العامة للعالقات الخارجية للدولة من خالل مجلس األمة والرأي العام اللذين ميثالن 

حصانة ووقاية نسبية للنظام السيايس من االبتزاز الخارجي، كون السلطة التنفيذية ال متلك التفرد بالقرار. حيث أن 

االتفاقيات والتحالفات تحتاج إىل إقرار شعبي برملاين مام يعطى مربراً للسلطة التنفيذية للمناورة ورفض الكثري من 

الضغوط الخارجية انطالقاً من أن هناك قيد دستوري عىل إرادتها ممثل يف السلطة الترشيعية. وقد تم استخدام 

هذا املربر يف أكرث من موقف إقليمي ودويل، مثال عدم االنضامم لالتفاقية األمنية الخليجية لرفض مجلس األمة لها 

ملا تحويه من بنود تتعارض مع السياسات العامة للحريات، إضافًة إىل تحفظها ومساومتها عىل الكثري من املشاريع 

واالتفاقيات كصفقات رشاء األسلحة من الدول الكربى أو تبني املحاور يف املحافل الدولية وغريها مع مالحظة 

نسبية هذه اإليجابية حسب معطيات وتوازنات القوة داخلياً وخارجياً. إذ أنه يتم خرقها يف كثري من األحيان 

انطالقاً من أطروحات وجود اتفاقيات دولية عامة أو من ما يعتربه البعض من قضايا األمن الوطني.

باملقابل تتعرض باقي دول مجلس التعاون لالرتهان ولالستقطاب واالبتزاز الخارجي األجنبي ذو اإليدولوجيات 

املصلحية املتغرية بشكل بشع نتيجة ارتهان القرار الداخيل للقرار الخارجي كونه محتكر بيد نخب سياسية 

محدودة يسهل اخرتاقهم والتأثري عليهم ألنهم بحاجة للخارج لتثبيت رشعيتهم السياسية الداخلية،4	 وذلك يف 

ظل تبني هذه األنظمة لسياسات أمنية وعسكرية زائفة وهشة قامئة عىل معاهدات حامية وصداقة مع قوى 

أجنبية ذات نفوذ عاملي ووجود عسكري ومصالح اسرتاتيجية يف املنطقة وذلك من أجل حاميتها من أي معارضة 

أو من دول مجاورة أو من بعضها البعض.		 حتى أصبحت هذه الدول تتنافس يف احتضان بل ومتويل القواعد 

العسكرية األجنبية وعمليات رشاء السالح املستنزف مليزانياتها، مام جعلها يف وضع هش يف ظل فقدانها إلرادتها 

املستقلة مام يجعلها يف حالة من القابلية لالرتهان للخارج مقابل تحقيق الرشعية واألمن لها، رغم أنها حامية زائفة 

54  علي الكواري، المرجع السابق.
55  حمد الّريس، المرجع السابق.
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وانتهازية ومهينة حيث تجىل زيفها يف فشل هذه التحالفات العسكرية يف تحقيق أمن األنظمة واملنطقة. مثال ما 

شهدته املنطقة من أحداث متصاعدة يف اآلونة األخرية نتيجة تصاعد التوترات السياسية بني دول مجلس التعاون 

الخليجي وبخاصة – اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة – وإيران كتداعيات الرصاع العسكري 

بني التحالف العريب الخليجي مع الجامعة الحوثية يف اليمن، وما لحقه من استهداف لألرايض السعودية من جانب 

الحوثيني يف اليمن املدعومني من إيران، وما لحق به من تفجريات داخل األرايض السعودية أبرزها حادث تفجري 

محطة تكرير النفط الخاصة بأرامكو، وحادث استهداف السفن التجارية يف املياه اإلقليمية اإلماراتية، وما لحق به 

من تصعيد عسكري وسيايس بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران ألقى بظاللة بشكل مبارش عىل الخليج والعراق 

بداعي دفع دول مجلس التعاون إىل طلب الحامية األمريكية أضافًة إىل طبيعة العالقات األمريكية واألوروبية 

اتجاه إيران وتقاطعها الخليجي تاريخياً والتي أثبتت أنها كانت مواقف وتحالفات سياسية وأمنية ال ميكن الركون 

إليها لتحقيق حامية لدول املنطقة، بل كان العكس هو الصحيح حيث استخدمت البتزاز دول املنطقة وجعلها 

تحت الوصاية األجنبية سياسياً وابتزازها اقتصادياً، مام أظهر خطورة الركون ملثل هذه التحالفات الخارجية بدالً من 

معالجة الخلل األمني بتنسيق خليجي بالدرجة األوىل، حيث أنه يتم استخدامها حالياً كأسلوب استنزاف لرثوات 

واستقالل دول املجلس والتدخل يف شؤونها حتى أصبح خصومها يشبهونها بدول املوز الفاشلة.6	 ويزيد من هذه 

املخاوف ويؤكدها ما تشهده املنطقة العربية من تكريس التدخل والنفوذ األجنبي واستغاللها يف بعض الدول 

لتأجيج الرصاعات كام حدث يف العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا والخالف الخليجي-القطري لدعم سيناريوهات 

ومشاريع خادمة ملصالحها وأجنداتها الخاصة، محاولة االستغناء عن أي دور لشعوبها يف مشاريع األمن والحامية.

ومن أبرز األمثلة حول السياسات العامة الخارجية املحمية بإرادة شعبية وطنية ما يتعلق باملوقف من القضية 

الفلسطينية، فنجد أن الكويت ال تزال الدولة الخليجية شبه الوحيدة املمتنعة عن التطبيع استجابة لإلرادة 

الشعبية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوين يف كل مراحله ومشاريعه منذ كامب ديفيد 1978 وحتى صفقة 

القرن 7،2019	 كونها أقل الدول الخليجية ارتهاناً للقوى األجنبية. تجىل ذلك مؤخراً يف موافقة مجلس األمة 

56  جمهورية الموز )باإلنجليزية: Banana Republic( هو مصطلح ساخر يطلق لالنتقاص من أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسياً، وليس لها ثقل 
سياسي واقتصادي بين دول العالم، يعتمد اقتصادها على عدد قليل من المنتجات كزراعة الموز مثالً، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة. صاغ 

المصطلح في بادئ األمر الكاتب األمريكي أوليفر هنري لإلشارة إلى الحكومات الدكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها 
مقابل المردود المالي. أما االستخدام الحديث للمصطلح فجرى ليوصف به أي نظام غير مستقر أو دكتاتوري، وباألخص عندما تكون االنتخابات فيه مزورة 

أو فاسدة، ويكون قائدها خادماً لمصالح خارجية.
> https://www. ،2020 و"الجبير للبرلمان األوروبي: توقفوا عن انتقادنا فلسنا جمهورية الموز،" صحيفة )المواطن( اإللكترونية، 21 يناير

.>almowaten.net/?p=2612836 
.> https://bit.ly/2S0eeRW < ،2019 57  "التطبيع العربي مع الكيان اإلسرائيلي إلى أين؟" مركز الفكر االستراتيجي للدراسات، 24 يناير

https://www.almowaten.net/?p=2612836
https://www.almowaten.net/?p=2612836
https://bit.ly/2S0eeRW


2

100

 مركز الخليج لسياسات التنمية  -  جميع الحقوق محفوظه 2020 © 

الكويتي بإجامع أعضائه عىل بيان يدعو إىل مقاطعة ورشة البحرين بشأن القضية الفلسطينية يف حزيران/ 

يونيو2019 مام مثل موقف رسمي شعبي ومثل قراراً ملزماً للسلطة السياسية بعدم االستجابة للضغوط الخارجية 

للمشاركة.8	 وباملقابل ترتبط مواقف باقي دول مجلس التعاون من التطبيع وفقاً للضغوط الخارجية عليها، وتتغري 

هذه املواقف نتيجة لسياسات فردية لألنظمة وارتباطه مبصالح واحتياجات النظام للحامية األجنبية دون اكرتاث 

باإلرادة الشعبية، حيث مرت باقي دول املجلس بالعديد من املراحل يف تطبيعها الرسمي مع الكيان الصهيوين 

بصور متعددة توجت يف اآلونة األخرية بورشة عمل صفقة القرن املثرية للغضب العريب والخليجي الشعبي،9	 

إضافة إىل دعوة إرسائيل إىل املشاركة يف تحالف الدول الحامية للممرات املائية الدولية يف الخليج العريب، وما لحقة 

من تزايد تقارب بعض الدول الخليجية من إرسائيل بزيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل لسلطنة عامن، وكذلك بدعوة 

قطر للفرق اإلرسائيلية للمشاركة يف البطوالت الرياضية عىل أرضها وهو ما سبق أن قامت به اإلمارات يف وقت سابق.

ولتحليل هذه التغريات أشارت دراسة نرشها معهد أبحاث األمن القومي بجامعة تل أبيب يف متوز/ يوليو 2018 

أن التطورات التي شهدتها املنطقة خالل العقد األخري غريت أولويات الدول العربية "املعتدلة"60 ونظرتها إىل 

إرسائيل حيث باتت تنظر إليها كرشيك ملواجهة التحديات اإلقليمية املتزايدة واملتمثلة يف صعود النفوذ اإليراين 

والجامعات اإلسالمية املسلحة،61 وأن هذه التحديات أدت لرتاجع االهتامم بالقضية الفلسطينية لصالح االعرتاف 

بوجود مصالح اسرتاتيجية مشرتكة مع تل أبيب، وقد تجسدت هذه الحقيقة لألسف يف التداعيات األخرية لصفقة القرن 

التي تم اإلعالن عن أبعادها السياسية يف لقاء الرئيس األمرييك ورئيس الوزراء اإلرسائييل يف واشنطن يف يناير 2020.

وأما اقتصادياً، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خلل اقتصادي يف ظل تبنيها سياسات عامة مبنية عىل اقتصاد 

ريعي يعتمد عىل موارد النفط، باملزامنة مع غياب االستثامر والتوزيع العادل والكفء لهذه العوائد مع استحواذ 

الطبقات النخبوية من ذوي العالقات الوطيدة بالسلطة عىل معظم هذه العوائد.62 وباملقابل ففي الكويت جاءت 

58  "مجلس األمة الكويتي: ندعو الحكومة لمقاطعة "ورشة البحرين" المزمع عقدها بمشاركة صهيونية،" وكالة األنباء الكويتية “كونا"، 24 
.> https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2803258# < ،2019يونيو

59  براءة درزي، التطبيع العربي مع "إسرائيل": الطريق إلى تصفية القضية الفلسطينية وتشريع االحتالل )مؤسسة القدس الدولية، 2017(، 
.> http://www.alquds-online.org/items/981 >

60  يقصد بالدول العربية المعتدلة دول مجلس التعاون الخليجي.
61  موشيه يعلون وليهيا فريدمان، تقييم استراتيجي، إسرائيل والمعسكر السني البراغماتي: فرصة تاريخية، المجلد 21، العدد 2، يوليو2018، ص 9.

62  تجدر اإلشارة إلى أن عدم العدالة في هذا التوزيع متقارب في جميع الدول الخليجية فوفقًا للمقاييس الدولية المعتمدة على معامل جيني GINI فإن 
نسبة عدم المساواة في توزيع الدخل في الدول الخليجية في عام 2018 تتراوح بين %78.8 و%61.5 وهي نسب مرتفعة للغاية، هذه المؤشرات السلبية 

تسير في ذات نهج باقي الدول العربية التي يستحوذ أغنى %10 من سكانها على %61 من الدخل القومي، في حين أن الـ %10 األغنى في أوروبا ال 
يتجاوز نصيبهم %37، وفي الصين 41%. 

 .> https://alanba.com.kw/866132 < ،الكويت الثالث خليجياً بعدم المساواة في توزيع الدخل،" جريدة األنباء"
.> http://ara.tv/nqedp < ،البنك الدولي:%10 فقط يمتلكون %61 من الدخل القومي العربي،" األسواق العربية"

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2803258
http://www.alquds-online.org/items/981
https://alanba.com.kw/866132
http://ara.tv/nqedp
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نتائج السياسات العامة سلبية عىل املستوي االقتصادي حيث تعاين أسوة بباقي دول مجلس التعاون اختالالت 

يف السياسات االقتصادية والتي ترتكز عىل البنية االقتصادية الريعية ذات املورد األحادي يف ظل اعتامد مفهوم 

وفلسفة الدولة الريعية، حيث أن النموذج الكويتي الدميقراطي التشاريك الناقص تم استخدامه بصورة سلبية – 

عت السياسات االقتصادية ذات الطبيعة الريعية  لألسف – مام أدى إىل تزايد العبث يف الربامج التنموية حيث طُوِّ

لرشاء التحالفات وتحقيق اإلرضاء الجامهريي املؤقت وزاد من انحراف هذه السياسات االقتصادية استخدام القوى 

السياسية الشعبية الربملانية خاصة لذات املنهج الحكومي الشعبوي املحقق لرغبات الجامهري اآلنية بهدف الكسب 

السيايس ورشاء األصوات االنتخابية،63 وذلك بإقرار القوانني الشعبوية الجامهريية ذات العائد املادي املؤقت 

للمواطنني،64 وهذا يستدعي من الفاعلني يف التجربة السياسية الكويتية وقواها الوطنية باملبادرة بتبني مفهوم 

معاكس واالنطالق يف حراك إلعادة رسم سياسات اقتصادية عامة تخلق مجتمع منتج يحقق تنمية مستدامة.	6

وعىل الرغم من هذا التشابه السلبي، إال أن السياسات االقتصادية العامة يف الكويت تتميز عن باقي دول املجلس 

بخضوعها لنقاشات حرة يف الربملان واملجتمع من خالل سلطة مجلس األمة يف نقاش وإقرار امليزانية العامة للدولة 

والحساب الختامي، وذلك بدعم من مناخ الحريات النسبية من خالل الحوارات والدراسات النقدية يف املجتمع 

والتي تخفف من وطأة اآلثار السلبية لبعض السياسات الريعية نتيجة إعاقتها من جانب السلطة الترشيعية وقوى 

املجتمع املدين. يضاف إىل ذلك سيادة القانون واستقالل القضاء حيث نجد أن الكثري من قضايا انحراف السياسات 

االقتصادية والفساد املثارة يف السنوات األخرية تم التعامل معها عن طريق القضاء، بغض النظر عن النسبية 

واالنتهازية السياسية يف استخدام هذا املنهج اإليجايب. إنه أمر يندر حدوثه يف باقي دول املجلس حيث يتم التعامل 

مع تلك القضايا يف الغالب بقرارات سياسية وإدارية عليا محصنة عن املساءلة أو حتى النقاش،66 وذلك يف ظل 

انعدام أي مشاركة أو إمكانية لالطالع عىل تفاصيل السياسات والخطط االقتصادية والتي يتم إقرارها وتنفيذها 

دون أي حوار وطني أو مهني انطالقاً، من أن السلطة السياسية أعلم مبصالح شعوبها والتي تغري املسرية االقتصادية 

وفقاً لقرارات فردية للسلطة السياسية.67

63  جاسم خالد السعدون، التنمية بين الخيال والواقع، مرجع سابق.
د. علي الزميع، النموذج المأمول في متطلبات وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون، مرجع سابق.

64  عمر الشهابي وخليل بوهزاع، الخليج بين الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2019(، 
ص127.

> https://carnegie-mec. ،2014 الحسن عاشي، "تقييم السياسات يُعتبر حلقة مفقودة في العالم العربي،" مركز كارنيغي للشرق األوسط، 11 مارس
.org/2014/03/11/ar-pub-54909 >

65  أحمد الديين، مرجع سابق.

66  أحمد الديين، مرجع سابق.
67  لالطالع على أمثلة لهذه المشاريع العمالقة، راجع: "كيف تهيمن ماكينزي على صناعة القرار داخل السعودية،" موقع ايوان 24، 13 مايو 2016.

https://carnegie-mec.org/2014/03/11/ar-pub-54909
https://carnegie-mec.org/2014/03/11/ar-pub-54909
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اجتامعياً ورغم مشاركة الكويت لزميالتها يف دول مجلس التعاون يف االختالل السلبي يف الرتكيبة السكانية حيث 

تشهد حالة تراجع يف هذه الرتكيبة بانخفاض نسبة املواطنني إال أنه تظهر إيجابية املناخ الدميقراطي النسبي يف 

الكويت يف نتائج ناجحة للسياسات العامة الداعمة للوحدة الوطنية بشكل متدرج منذ الدستور إىل اآلن مقارنًة 

بباقي دول الخليج، من خالل إرشاكها يف العملية الدميقراطية ومناخاتها لعموم فئات املجتمع يف سلطة القرار 

كالقبائل واملذاهب واألقليات اإلثنية واملرأة، وكرس االحتكار النخبوي االجتامعي واالقتصادي من خالل توسيع 

املشاركة السياسية بشكل متساو يف العملية السياسية االنتخابية، مام دعم مسرية املواطنة وقلص بشكل كبري من 

حالة التهميش التي تعيشها كثري من هذه الكيانات يف باقي دول الخليج. هذا مع األخذ بعني االعتبار أن عدم 

استكامل التجربة الدميقراطية الكويتية أدى إىل بناء قوى سياسية قامئة عىل روابط ضيقة مام كان له أثر يف بقاء 

وتعميق اختالالت اجتامعية وبروز الهويات الفرعية واملحاصصة الفئوية واملناطقية والقبلية والطائفية عىل حساب 

ة ومنو مظاهر التطرف والغلو الديني ومفاهيم  ة ومذهبيَّ الهوية الوطنية الكربى، وما يتبع هذا من نزاعات طائفيَّ

ة نتيجًة للرصاع والتنافس االنتخايب السيايس الدميقراطي غري املبني عىل فلسفة  ة والطبقيَّ ة واألثنيَّ ة القبليَّ العصبيَّ

وآلية األحزاب الحديثة التي تدعم بناء الهوية الوطنية العامة القامئة عىل سياسات وبرامج وطنية لعموم فئات 

املجتمع واملحركة لحياة سياسية فاعلة.68 وتجدر اإلشارة إىل أن دميقراطية الكويت ورغم نقصها إال أنها كانت عامل 

رئييس يف دعم تطوير وتفعيل مساهمة املجتمع املدين بصورة إيجابية يف بناء الدولة من خالل مشاركته يف صناعة 

السياسات العامة بصور مختلفة بإرادته الحرة، حيث يتميز بأنه متطور ومتغري يف هويته ومضامينه وتركيبته وفقاً 

الحتياجات املجتمع، محاوالً تجنب أي تدخل أو قرار سيايس رسمي. وعليه يشكل املجتمع املدين مبؤسساته الحرة 

واملستقلة أحد عنارص القوة يف املجتمع الكويتي املبني عىل السياسات وقيم املواطنة القامئة حقوقه السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية وحقوقه املدنية والذي له دور كبري يف السياسات الداخلية والخارجية من خالل أدواره 

امللموسة يف املجاالت املختلفة كالفنون والحركة الثقافية واألدبية الفنية واألكادميية والرياضية والخريية اإلنسانية.

عىل الرغم من هذه املسرية الحافلة بنسبة كبرية من اإليجابيات يف رسم سياساتها العامة مقارنًة بشقيقاتها 

الخليجية، تظل الكويت وكام ذكر سابقاً متر بحالة من التذبذب يف بعض السياسات والظواهر كقضايا الحريات 

العامة التي تراجعت يف العقدين األخريين، ويرجع ذلك إىل تأثري القوى الدينية والقبلية والشعبية املحافظة 

املسيطرة عىل األغلبية الربملانية وتحالفاتها الوقتية مع السلطة برملانياً إضافة إىل سيطرتها عىل الكثري من قوى 

68  د. علي الزميع، الحركات اإلسالمية السنية والشيعية في الكويت، مرجع سابق، ص11.
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املجتمع املدين وجامعات الضغط التي استخدمت الدميقراطية لرتسيخ قيم غري دميقراطية. وعليه فإن راسمي 

السياسات العامة سواء يف السلطة التنفيذية والنظام السيايس أم القوى السياسية والربملانية يضطرون إىل املواءمة 

أو املوازنة بني مصالح وحقوق هذه القوى والجامعات خصوصاً إذا كانت متعارضة، وقد يستخدمون التوازن 

للخروج بحلول توفيقية من خالل سياسات عامة مقبولة للجميع،69 وهو ما يظهر أن املشاركة الشعبية تستطيع 

بإرادتها الحرة أن تشكل تجربتها سلباً أو إيجاباً وتراجع وتعيد تشكيلها وتطويرها مبا يحقق إرادتها وتطلعاتها 

تحت مظلة الدميقراطية يف طريق تأصيل واستكامل التجربة. مع األخذ بعني االعتبار أن هذه الظواهر كانت 

متواجدة تاريخياً وقبل التجربة الدميقراطية مام يربز أهمية التأكيد عىل رضورة أن تعمل تلك القوى غري الحكومية 

عىل تطوير بدائل للسياسات العامة السلبية وأن ال يقترص دورها عىل مجرد النقد،70 ويحد من أثر هذه القوى 

املدنية ما ميكن وصفة مبحاولة رشاء السلطة السياسية لوالئها، حيث تبذل جهودها من أجل إضعافها سياسياً 

وجامهريياً عن طريق متريرها للقوانني الشعبوية أو اسرتضاء قياداتها مبناصب أو مصالح جزئية عىل املستوى 

املؤسيس أو الشخيص.71

يف املقابل نجد أن الحالة الخليجية األخرى تواجه العديد من النتائج واالختالالت االجتامعية، أبرزها تشوه للرتكيبة 

السكانية حيث يُشكل الوافدون نسبًة عاليًة من السكان وأصبح املواطنني يف أفضل الحاالت ال ميثلوا أكرث من الثلث 

من نسبة السكان يف معظم دول املجلس،72 نتيجة االعتامد عىل العاملة األجنبية والتي أصبحت عنرصاً من عنارص 

قوة واستقاللية السلطة عن املجتمع، إذ أن هذه العاملة التي ال تتمتع بأي حقوق سياسية قد ساهمت يف إضعاف 

املجتمع املحيل سياسياً أمام نظام حكمه وذلك عرب إزاحته من مواقع اإلنتاج التي ميكن من خاللها أن يتم تحقيق 

حراك وتوازن سيايس سلمي، حيث تنعدم فاعلية وسائل املعارضة املدنية كالعصيان املدين واإلرضابات والتي يتم 

تهميشها باالستعانة بالعاملة األجنبية وأضعف الدور التاريخي الوطني للعمل النقايب العاميل واملهني الخليجي.73 

69  جيمس أندرسون، المرجع السابق، ص63.
خيري عبد القوي، دراسة السياسة العامة )الكويت: منشورات ذات السالسل، 1989(، ص116.

70  دانيال توانا وندى زهدي، دليل إعداد أوراق السياسات العامة، مرجع سابق، ص2.
71  د. عباس جواد و د. ارزوقي عباس عبد، "صياغة السياسات العامة- إطار منهجي،" مجلة أهل البيت، العدد األول، ص150.

صادق األسود، الراي العام ظاهره اجتماعية، وقوة سياسية )بغداد: دار الحرية للطباعة والنشر، 1993(، ص79.
72  وفقًا إلحصائيات تعداد السكان لعام 2018 يشكل المواطنين %62 من إجمالي عدد السكان في المملكة العربية السعودية، و%30 من إجمالي عدد 

السكان في الكويت، و%47 من إجمالي عدد السكان في البحرين، و%21 من إجمالي عدد السكان في قطر، و%17 من إجمالي عدد السكان في اإلمارات 
العربية المتحدة، و%55 من إجمالي عدد السكان في عمان، أي أن إجمالي عدد المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي %49 من إجمالي عدد السكان.

المصدر: الجهات الحكومية في البحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت: مركز أبحاث الخليج، اإلمارات: المختبر اإلعالمي.
.> https://qabas.news/57469 < ،2020 مشار إليه في: ""الخليج": نمو الوافدين %4.8 والمواطنين %2.9،" جريدة القبس، 29 يناير

73  محمد عبيد غباش، المرجع السابق.
رياض الخوري، إعادة النظر في نظرية الدولة الريعية )ماساتشوستس: مركز كارينغي للشرق األوسط، 09 سبتمبر 2008(،

.> http://carnegieendowment.org/sada/?fa=21957&lang=ar >

https://qabas.news/57469
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=21957&lang=ar
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كام ارتبط بذلك خلل ثقايف واجتامعي موازي أدى إىل التأثري بصورة سلبية عىل الهوية الخليجية العربية التي تأثرت 

بالعديد من االختالالت الداخلية األخرى مثال التخيل عن فلسفة وإرادة اإلنتاج باإلضافة إىل ظهور متزق اجتامعي 

إثني وطائفي يف غالبية دول املجلس كنتيجة اعتامد السلطة لسياسات محاصصة أدت إىل تنامي السياسات التي 

تعزز الطائفية والقبلية والطبقية يف توزيع الرثوة والعدالة االجتامعية وغريها بني مكونات املجتمع املختلفة 

وقلصت السياسات الداعمة للوحدة الوطنية، كل ذلك نتيجة لهذه السياسات القارصة واملزيفة يف ادعائها أنها 

تسعي وقادرة عىل تحقيق الرفاه االقتصادي خارج مرشوع التنمية املستدامة واشرتاطاتها.74 نخلص مام سبق أنه 

يف ظل هذه املسرية من االختالالت فإن الدولة الخليجية تظهر قوية جداً أمام شعبها وكام وصفها د. محمد غباش 

بالقول بأن الدولة الخليجية "سلطة أكرث من مطلقة ومجتمع أقل من عاجز"، إذ أن الدول الخليجية تتمتع بهيكلية 

اقتصادية وأمنية وتركيبة سكانية تغنيها عن االعتامد عىل مواطنيها مؤقتاً حيث ال تثقلهم بالرضائب وال تعتمد 

عليهم يف الدفاع عن الوطن كام ال تعتمد عليهم كقوة عاملة يف اإلنتاج الوطني وعليه تعتقد أنه ال حاجة لنيل 

الرشعية من شعوبها ومن ثم تحرير سلطتها من قابلية املحاسبة، من خالل تحييد املجتمع باستبعاده عن املشاركة 

الشعبية وإلغاء دوره كمصدر سيادي ورشعي لبناء السياسات.

حيث اتسم النموذج السائد للتنمية خليجياً من الخمسينيات فصاعداً باملشاركة السياسية املحدودة والحريات 

املدنية والسياسية املقيّدة، يف مقابل توفري منافع مادية مثل الخدمات واإلعانات والتوظيف. واستند النموذج إىل 

دوٍل مركزيٍة قوية ترشف عىل األولويات االقتصادية واالجتامعية وتحرّكها، فيام تنّفذ سياساٍت واسعة النطاق إلعادة 

التوزيع واإلنصاف.	7

بعد هذا االستعراض ملسرية تطور الحياة السياسية لعموم دول مجلس التعاون وإسقاطات طبيعة أنظمتها 

السياسية عىل مناخات بناء السياسات العامة يظهر تاريخياً أنه كان هناك مالمح إيجابية ملسرية السياسات العامة 

يف هذه الدول لو كانت عملية التحديث استمرت يف التطور بتبني منوذج سيايس يفسح لشعوبها فرصة املشاركة 

يف إدارة كياناتها من خالل سياسات عامة تشاركية شعبية، والتي كان من شأنها أن تؤدي إىل نتائج متقدمة لهذه 

السياسات اعتامداً عىل اإلمكانيات االقتصادية يف املنطقة وموقعها االسرتاتيجي أضافة إىل قابلية خلق مصدر 

لرشعية سياسية توافقية ألنظمتها من قبل شعوبها والتي بدأت تتبلور يف حقبة عملية نشأة الدول الخليجية يف 

74  عمر هشام الشهابي، تصدير الثروة واغتراب اإلنسان- تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول الخليج العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
سبتمبر 2018(، ص6.

75  تقرير التنمية اإلنسانية العربية ورقة بحثية، حتى ال يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية، مرجع سابق، ص6.
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السبعينات والثامنينات. حيث مثلت هذه الحقبة بداية بلورة يشء من الرشعية نتيجة للرتايض والتوافق الشعبي 

مع زعامات سياسية تقليدية )النخب السياسية املؤسسة لدول مجلس التعاون( التي قادت مسرية نشأة وتطور 

هذه الدول من بعد االستقالل، إذ اتصفت هذه القيادات باألبوية السياسية القادرة عىل استيعاب اآلخر ولو بآليات 

تقليدية من خالل ترك مساحة للحريات وتغليب فلسفة االلتقاء يف منتصف الطريق الذي حقق الكثري من الرتايض 

ويشء من التوافق االجتامعي وعدم العبث بشكل ارتجايل بالهوية الوطنية القومية والدينية والثقافية باعتبارهم 

القضية الفلسطينية قضية وطنية مقدسة وعدم معالجة الهوية الدينية وتطرفها أو اعتدالها من منطلق سيايس 

مصلحي ضيق، وعدم أسقاط أي معطيات فكرية أو ثقافية وبغض النظر عن جودتها من عدمه بقرار سيايس عىل 

املجتمع إضافة إىل مامرستهم يشء من العدالة يف توزيع الرثوة من خالل االهتامم بتطور الخدمات العامة، مام 

خلق حالة من الوالء والرضا املتبادل الذي مثل مالمح إيجابية كان من املمكن أن يبني ويستخلص منها مبادئ 

لتشكيل وتطوير مفاهيم متقدمة للرشعية السياسية وهذا ما أنتج الكثري من السياسات العامة اإليجابية يف تلك 

الحقبة التأسيسية والتي استشعر معظم املواطنني بل حتى الكثري من الوافدين بأنهم رشكاء يف هذه السياسات 

ألنها كانت تلبي الكثري من طموحاتهم.

إال انه لألسف مل تستمر هذه الروح والفلسفة يف الحقب التالية حيث أصبح يتم إسقاط وفرض القرارات من أعىل 

دون مشاركة شعبية أو حتى مراعاة أو فهم للمزاج الشعبي مام أدى إىل إعاقة عملية تطور صنع السياسات العامة 

يف الدولة الخليجية وما استتبع ذلك من جدل حول الكثري من القضايا ودخلت هذه الدول يف حالة من االفرتاق 

السيايس الداخيل وبدأت مالمح مواجهة سلبية تتضمن الكثري من الصدامات بني القطاعات الشعبية وهذه اإلدارات 

وخاصة عندما وصلت عملية التحديث إىل وجوب تبني خيارات هيكلية عىل مستوى املجتمع والدولة، مام قاد إىل 

تزايد الرصاع عىل السلطة ومصدر رشعيتها والرثوة وإدارتها وعدالة توزيعها يف مناخ إقليمي ودويل معقد، وصاحب 

كل ذلك الطبيعة الهشة لتكوين الدولة اجتامعياً وسياسياً إذ أن هذه الدول كانت متثل حالة من االنتقال من 

إمارات أو دويالت القبيلة والعشرية إىل املجتمع والدولة الحديثة، فلم تكن متلك ما يطلق عليه العمق االجتامعي 

املتامسك أو إدارة الدولة العميقة، مام جعل أنظمتها السياسية الرسمية وقواها السياسية الوطنية تعاين من النقص 

يف مواجهة عمليات التحول الداخيل والتحديات الخارجية، وجاء الربيع العريب فأحدث الصدمة الكربى وأصبح كأنه 

ميثل طالقاً بائناً بني هذه األنظمة وشعوبها من خالل استقراء توجهات صناعة السياسات العامة.
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أدى كل ذلك إىل بروز املطالبة لعقود اجتامعية جديدة بني األنظمة وشعوبها،76 مام أوجد حالة متسارعة من 

املطالبات باستكامل مفاهيم الدولة الحديثة وباألخص املشاركة الشعبية الكاملة من قبل الكثري من القوى الشعبية 

دون طرح مرشوع وطني متكامل وواضح، حيث أن الكثري من هذه القوى تحمل برامج وقيم مناقضة ملفاهيم 

الحداثة السياسية  كرفض الكثري من قيم الدميقراطية وإلغاء اآلخر متبنيني برامج وطنية عامة هالمية، وحتى 

النخب من املثقفني عاشوا حالة من الضياع والخوف من وصول بعض القوى املحافظة وخصوصاً من تيارات اإلسالم 

السيايس السني والشيعي مام خلق حالة من الضبابية والتوتر لدى األنظمة واإلدارات السياسية الخليجية وأصابها 

الرعب خوفاً عىل سلطاتها، فدخلت يف حالة من التشنج تجاه عموم من يطالبون بالتطوير والتغيري يف ظل هذه 

األوضاع، مع مالحظة أن الحالة الكويتية مل تكن بعيدة عن هذه الصورة إال أنها كانت متلك سياسات عامة وقنوات 

قانونية منعت أو قلصت الكثري من حاالت الصدام السيايس أو االجتامعي بينام كان النعدام مثل هذه السياسات 

يف باقي الدول أثراً سلبياً كبرياً متثل يف رشوخ سياسية وأمنية عنيفة وفرز مجتمعي طائفي وطبقي عميق، كل هذه 

التداعيات يف الحقبة الثانية لإلدارة السياسية العامة الجديدة يف دول مجلس التعاون كان لها أثر كبري يف تراجع 

صناعة السياسات العامة.

وكان ألحد اهم إفرازات هذه الحالة من املراوحة أن جاء الخالف الخليجي-القطري "ليزيد الطني بلة" حيث 

دخلت هذه الدول الخليجية معركة أشبه مبعركة ملوك الطوائف باألندلس مستخدمة سالحني من أخطر األسلحة 

يف النزاع بينهام، األول كان تجييش الشعوب يف هذه املعركة ضد بعضها البعض والثاين الدخول يف حالة أشبه 

بالقفز للمجهول يف سياساتها الخارجية، فإقليميا تم االعتامد عىل مبدأ "من مل يكن معي فهو ضدي" مبا يهدد 

بتقسيم وإنهاء فكرة مجلس التعاون الخليجي، أما دولياً فلقد تسابق جميع أطراف الخالف إىل تقديم الكثري من 

التنازالت واالرتهان لألجنبي. ويف ظل هذا التمزق الداخيل والخارجي ومحاولة بعض القوى السياسية الخليجية 

والعربية من تيارات وطنية أو َمصلحية من االستفادة من هذه الحالة مبا تعتقده فرصة لحامية نفسها واالنتقام 

من خصومها.

وعىل ذات املنوال دخلت القوى اإلقليمية والدولية بانتهازية سياسية بشعة كالواليات املتحدة األمريكية وإيران 

وتركيا لتشكيل محاور سياسية واقتصادية تعمل عىل تفتيت بقايا الروابط بني شعوب ودول املنطقة، مام أدخل 

دول مجلس التعاون يف فوىض عدمية نحو مناخات تسلطية ال يطرح أو يناقش فيها أو حتى يهمس فيها الرأي 

76  حتى ال يتخلف أحد عن الركب: نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية، مرجع سابق، ص2.
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الرصيح حول هذا الخالف من قبل جميع األطراف، وذلك يف ظل غياب دور القوى الوطنية الشعبية التي من 

املفرتض أن تضطلع بدورها يف إعادة اللحمة للمجتمع الخليجي ووقف هذه العملية االنتحارية الجامعية من 

خالل رفع مبادئ صادقة وشفافة مبنية عىل أن جميع أطراف هذا الرصاع يتحملون مسؤولية هذا الخالف، وعليه 

يستدعي الوضع الراهن أن تتحرك القوى الوطنية الشعبية يف عموم الدول الست بتشكيل جبهة وكتلة وطنية 

وتاريخية متجردة من برامجها ومصالحها الضيقة ومتبنية ملرشوع تاريخي وطني خليجي يدعو إىل وقف هذا 

النزيف والعودة إىل مسارات االلتقاء عىل استكامل عىل مرشوع سيايس وطني يعيد مسرية التحديث السيايس 

نحو املرشوع التشاريك الوحدوي الخليجي ويجب أن يتوافق عليه الجميع بغض النظر عن نبل أو سوء نياتهم 

انطالقاً من تبني املعطيات السياسية والفنية الداعمة إلنجاح مناخات السياسات العامة القامئة عىل منهج ما يطلق 

عليه مأسسة لويب دعم مسرية التنمية املستدامة والسياسات العامة مام يدعمها بالرشعية واملصداقية وإثرائها 

بالخربة املتنوعة وتحسني تطبيق السياسات من خالل إدماج املشاركني الجدد من سياسيني شعبيني والقطاع الخاص 

واألكادمييني والرأي العام مبختلف توجهاته وذلك استناداً إىل مبادئ السياسات العامة التي يجب أن متثل "دليل 

التخاذ القرارات وتحقيق النتائج"،77 مام يعني تلقائياً تغيري للعديد من السلطات والصالحيات السياسية واإلدارية 

العليا وتوزيعها يف إطار دستوري وعدم حرصها كام هو جاري اآلن يف السلطة السياسية والرشكات االستشارية مع 

بعض املتنفذين والنخب املحيطة بأصحاب القرار السيايس، مام يؤدي تلقائياً إىل إلغاء واستبعاد للشفافية والخربة 

غري الرسمية وللتوازن الناتج من املشاركة الشعبية يف االقرتاح واملراقبة والنقد،78 وهو ما يتحقق بالتأكيد يف املناخ 

الدميقراطي املقنن لها من خالل النصوص الدستورية واآلليات السياسية التي تؤصل وجود هذه املأسسة مام يشري 

إىل وجوب التالزم بني أجواء الدميقراطية والحريات لنجاح صناعة السياسات العامة.

وميكن تأكيد هذه الفرضية بتحليل أحد التعريفات العلمية ملفهوم السياسات العامة – سابق اإلشارة إليها – ومدى 

نجاحه عىل أرض الواقع والذي ينص عىل أن السياسات العامة هي "سياسات تهدف إىل تحقيق التنمية املستدامة 

وحل املشاكل واالختالالت العامة عن طريق التأثري عىل صانعي القرار وإقناع الجمهور املستهدف باتخاذ تلك 

السياسات"، وذلك عن طريق قياس مدى تحقيق هذه السياسات ألهدافها من تحقيق تنمية مستدامة وحل 

املشكالت واالختالالت العامة، ويربز مدى نجاح هذا التحليل بصورة أكرب يف األنظمة الدميقراطية التي يتزايد 

بها الدور الشعبي واملجتمعي الفعال املؤثر عىل مسرية إدارة هذه الصناعة، ونستخلص من ذات التعريفات أن 

77  هادي فتح هللا، "تحّديات صنع السياسات العامة في السعودية،" صدى - مركز كارنيغي للشرق األوسط - مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي، 22 مايو 
 .> https://carnegieendowment.org/sada/79189 < ،2019

78  المرجع السابق. 

https://carnegieendowment.org/sada/79189
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السياسات العامة تستهدف أيضاً التأثري عىل صناع القرار بتبنيها األهداف العامة وهذا يكون واضحاً وجلياً يف 

النظام الدميقراطي املبني عىل االستقالل والفصل بني السلطات ومناخات الحرية الداعمة للمجتمع املدين، مام 

يجعل إمكانية التأثري كبرية قياساً عىل األنظمة األخرى غري الدميقراطية ذات القرار الواحد املحصن حتى من 

النقاش، وباالنتقال للمفردة الثالثة يف تعريف هذه الصناعة سوف نجدها تنص عىل إقناع الجمهور املستهدف 

بهذه السياسات ونجد هنا أن نسبة الرضا الجامهريي عىل األرض أكرث يف املناخات السياسية الدميقراطية واملؤرش 

الذي ميكن أن يركن إليه يف هذا األمر أنه يف األنظمة التشاركية ومن خالل املامرسة االنتخابية وحريات الرأي العام 

ميكن أن تظهر حالة الرضا من عدمه من خالل نتائج الصندوق االنتخايب وتوجهات الرأي العام.

وعليه فإن اإلميان بأن إقرار وتنفيذ سياسات عامة ناجحة يرتبط بصورة وثيقة باملناخ الدميقراطي السائد ال يعني 

سواء يف حالة الكويت ودول مجلس التعاون أو غريها أن الدميقراطية هي حالة من املثالية املطلقة، وكام يقال 

فإن الدميقراطية ال تزال "أقل أنظمة الحكم ُســوءاً" وأكرثها توفرياً لسياسات عامة ناجحة، لذا فأمام دول مجلس 

التعاون فرصة لصناعة مناذج دميقراطية كام هو الحال يف التجربة الكويتية الدميقراطية التي بنت صورة لتجربة 

مشاركة شعبية توائم ظروفها الداخلية مع االحتياج امللح لتطويرها، حيث ميكن وصف الدميقراطية الكويتية 

بواقعها الحايل بأنها "دميقراطية مؤقتة أو انتقالية" – أو يأمل بأن توصف بهذا الوصف – وهي مرحلة مرت بها 

عموم املجتمعات والدول ذات التجارب الدميقراطية، حيث مل تنتقل بشكل مبارش من الحكم الفردي إىل الحكم 

الدميقراطي التشاريك، بل مرت بفرتة انتقالية كانت فيه ما يطلق عليه شبه دميقراطية )Semi-Democracy( وهو 

الوصف الذي تطلقه التقارير واألبحاث األكادميية الدولية عىل الدميقراطية الكويتية.79

وعىل الرغم مام يراه البعض أن الدميقراطية الكويتية بتوازناتها قد تعيق وتأخر سياسات التنمية بسبب ما يصفونه 

من التأثريات السلبية للبريوقراطية املرتهلة املالزمة للمسرية الدميقراطية الناقصة، وذلك عىل عكس بعض الدول غري 

الدميقراطية خليجياً أو غريها والتي يتم فيها اتخاذ القرارات بصورة رسيعة وبقرار فردي ودون مشاركة مجتمعية 

مام قد يوحي بأنها ال تعاين من إشكالية البريوقراطية، وعىل الرغم من هذه الفرضية إال أن الحقيقة أن التضحية 

ببعض من النمو الجزيئ الشكيل مقابل العمل عىل نجاح التجربة الدميقراطية التي سوف تدعم رسم سياسات عامة 

ناجحة وفعالة يف تحقيق تنمية مستدامة غري مشوهه أضافة إىل أنها سوف تحافظ عىل القيم اإلنسانية الرئيسية 

79  Jane Kinninmont, Kuwait’s Parliament: An Experiment in Semi-democracy, previous resource.
 Selvik, Kjetil, Elite Rivalry in a Semi-Democracy: The Kuwaiti Press Scene )Middle Eastern Studies, 2011(, 47: 3,
477 — 496.
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األساسية للمواطن وللمجتمع الكويتي كالحرية والعدالة، فتنمية طويلة األجل دون التضحية بالقيم الدميقراطية 

تكون أكرث ثباتاً واستقراراً وباملقابل فإن التضحية بقيم الدميقراطية القامئة عىل الحرية والعدالة واملشاركة من شأنه 

أن ينذر بهالك املجتمعات فاملستهدف األسايس من خطط التنمية هو املواطن وال ميكن التضحية بحرياته وحقوقه 

مقابل االدعاء بأولوية تنمية زائفة ومؤقتة للدولة،80 إضافة إىل أنه عىل املدى الطويل يتضح أن الدول التي مل 

تقرتن فيها "خطط التنمية بالدميقراطية" كانت يف حقيقها خطط منو ذات أهداف قصرية األجل ومل يستفد منها إال 

فئة أو طائفة نخبوية دون باقي املواطنني.

ختاماً فمن الجيل أن هناك رصاع يتحكم يف طبيعة ونجاح رسم السياسات العامة يف دول مجلس التعاون يتمحور 

حول اإلصالح السيايس بني أطراف عديدة وبأجندات مختلفة وبقليل من املواءمة ميكن إيجاد رؤية املشرتك بينهم 

لتبني مرشوع وطني لكن قبل ذلك البد للرسمي أن يقر بوجوب اإلصالح السيايس وبجدولة مواعيده وإعالن 

آلياته،81 والبد للشعبي املدين أن يرفض أي رشوات سياسية ريعية أو شعبوية من السلطات السياسة أو من القوي 

السياسية الشعبية للتنازل أو السكوت الجامهريي املؤقت عن حقوقه السياسية، إذ أن عموم دول مجلس التعاون 

تقف اليوم عىل مفرتق الطرق وتحتاج إعادة النظر بشكل جدي وعميق يف أسلوبها يف وضع وتنفيذ وتقييم 

سياساتها املختلفة، انطالقاً من إصالح سيايس هيكيل. فإضافة إىل اإلصالحات املؤسسية تحتاج دول املجلس إىل 

نقاشات مجتمعية مفتوحة حول السياسات العامة تهدف إىل تحسني ثقافة الحوار واملشاركة واملسؤولية،82 وأن 

تتمسك القوي الوطنية بربنامج إصالح دستوري وسيايس حديث مبني عىل عقد اجتامعي أساسه قيم حقوقية 

وحريات متقدمة متامسكه يف طرح برنامجها بالعمل املدين السلمي الكامل وبعيداً عن األطر السياسية واالجتامعية 

الضيقة قومياً ودينياً. لذا فمن الرضوري املصارحة الكاملة بني األنظمة السياسية الخليجية وشعوبها للخروج بعالقة 

توافقية يف صنع وتنفيذ ورقابة السياسات العامة يف ظل التحديات املحيطة بها ومنعاً من االنزالق إىل مناخات 

متزق الوحدة والسلم املجتمعي الخليجي.

80  للمزيد راجع: د. علي خليفة أل كواري، تنمية للضياع!: ام ضياع لفرص التنمية؟ )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1996(، "محصلة 
التغييرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون."

81  عبد المحسن هالل، الحاجة لإلصالح في المملكة العربية السعودية، )الدوحة: منتدى التنمية، اللقاء السنوي الثالث والثالثون بعنوان السياسات العامة 
والحاجة لإلصالح في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 1-2 مارس 2012(، ص.17

82  الحسن عاشي، المرجع السابق
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2.5 استدامة قوة العمل في دول الخليج العربية - عمر الشهابي

أواًل: مفهوم قوة العمل

تركز هذه الورقة عىل النظر إىل قوة العمل يف دول الخليج من منظور االستدامة،1 حيث متيض الورقة يف تناول 

االستدامة من ناحية تحليل دورة إنتاج وإعادة إنتاج قوة العمل يف اقتصاديات دول الخليج العربية.2 

ماذا نعني بقوة العمل )labour power(؟ نعني بها القدرات الذهنية والبدنية التي ميتلكها اإلنسان يف جسده 

ويستعملها عند تأدية مهمة محددة يف فرتة معينة من الزمن. كمثال، فإن املعلومات التي ميتلكها الجراح يف 

ذهنه واملهارات التي طورها يف أطرافه عند استعامله أدوات الجراحة هي جزء من قوة عمله. وعندما تسّخر قوة 

العمل فعلياً يف عملية اإلنتاج، فإنها تصبح "عمالً" )labour( عىل أرض الواقع. ويف عرصنا الحايل، تعامل قوة العمل 

كسلعة، يبيعها كل موظف عىل من يشرتيها من أرباب العمل لفرتة معينة من الزمن. بحيث يحق لصاحب العمل 

أن مييل عىل املوظف أوجه استخدام قوة عمله يف عملية اإلنتاج خالل الفرتة التي دفع لها صاحب العامل، عىل أن 

يحصل املوظف عىل مقابل مادي لهذه الفرتة، أال وهو الراتب.

ولكن قوة العمل سلعة فريدة من نوعها، فهي سلعة متوهمة )fictitious commodity( بحسب مفهوم املفكر 

كارل بوالنيي، والذي يرى أن السلع املتوهمة هي تلك الكيانات التي يجري استمالكها وتسخريها تحت منطق 

"السلعة" للبيع والرشاء عىل الرغم من انها مل تخلق وتصنع اساساً بهدف ان تكون سلعاً، كمثال النفط او األرض 

اللذين تواجدا يف الطبيعة منذ ماليني السنني. فقوة العمل "سلعة" متواجدة يف جسم وذهن االنسان، والبرش يف 

عرصنا ال يتكاثرون ويعيشون وينجبون فقط بناء عىل اعتبارات بيع وتأجري قوة عملهم وأبنائهم يف السوق، بل 

تدخل يف هذه الحسابات عدة عوامل عائلية ودينية واجتامعية أخرى قد تأخذ األولوية من ناحية إنجاب وتربية 

بني البرش. إذن، فإن اإلنسان مل يولد أساساً بهدف بيع وتأجري قوة عمله يف السوق كام هو الحال مع السلع 

األخرى، وعىل الرغم من ذلك، فإننا نعامل قوة العمل يف البرش وكأنها قد وجدت للتأجري والبيع يف السوق. لذلك 

تنطبق عىل قوة العمل صفة السلعة املتوهمة.3 

1  هذه الورقة مبنية أساساً على ما ورد في الفصل السابع من كتاب المؤلف بعنوان:
عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول الخليج العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(.

2  للمزيد حول االستدامة من منظور القدرة على إعادة اإلنتاج والتجديد، راجع الورقة السابقة لنفس المؤلف في هذا اإلصدار.
3  للمزيد حول "السلعة المتوهمة" انظر الفصل الثاني من المرجع السابق.
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ومام ال شك فيه أن اإلنسان والعالقات االجتامعية التي ينسجها بنو البرش بني بعضهم البعض هي أساس أي نظام 

اقتصادي، عىل الرغم من نسيان الكثري من االقتصاديني لهذه النقطة يف تحليالتهم. ويتبوأ العمل املكان الرئيس 

من بني هذه األنشطة االقتصادية واالجتامعية لبني البرش. وإذا ما ركزنا اهتاممنا عىل الناس الذين يشكلون قوة 

العمل يف دول مجلس التعاون، تربز لنا مبارشة وبشكل رصيح تقسيمة رئيسية متيز دول الخليج من هذه الناحية 

بشكل فريد عىل مستوى العامل. فإجاميل سكان هذه الدول ينقسم بشكل متساو تقريباً بني املواطنني والوافدين. 

بل يف أربع من دول الخليج، يشكل الوافدون أغلبية السكان، مقابل أقلية من املواطنني، حيث تصل نسبة الوافدين 

يف بعض الدول كاإلمارات وقطر إىل 90% من السكان. وتزداد حدة هذه الظاهرة عند النظر إىل أعداد املشتغلني 

من السكان، حيث تصل نسبة الوافدين بني إجاميل املشتغلني إىل ثالثة أرباع، حيث يشكلون الغالبية يف أي من 

اقتصاديات دول الخليج العربية، بينام تنخفض نسبة قوة عمل املواطنني إىل 5% يف بعض دول املجلس.  

الشكل 2.5.1: تركيبة السكان في دول مجلس التعاون من ناحية الجنسية لعام 

% ،2016

المصدر: أجهزة اإلحصاء الرسمية في دول مجلس التعاون، أرقام اإلمارات هي لعام  2014والكويت لعام 2015. تم تقدير عدد مواطني قطر بـ 275 ألف 
شخص. مصدر احصائيات اإلمارات هي:

“UAE population by Nationality”, BQ Magazine, April 2015, < http://www.bq-magazine.com/economy/
socioeconomics/2015/04/uae-population-by-nationality# >.

http://www.bq-magazine.com/economy/socioeconomics/2015/04/uae-population-by-nationality
http://www.bq-magazine.com/economy/socioeconomics/2015/04/uae-population-by-nationality
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الشكل 2.5.2: تركيبة العاملين في دول مجلس التعاون من ناحية الجنسية لعام 

% ،2016

المصدر: أجهزة اإلحصاء الرسمية في دول مجلس التعاون. ارقام اإلمارات وعمان لعام 2015. النسبة في اإلمارات هي لعام 2009 وتم تطبيقها على اعداد 2015.

إذن، ما من شك يف تشكيل الوافدين يف مجتمعات دول الخليج العربية نسبًة عاليًة من السكان وقدرات املجتمع 

االقتصادية والثقافية واالجتامعية، خصوصاً يف قوة العمل، ولفرتٍة ممتدة ومتصلة من الزمن.4 وهذه خاصية تنفرد 

بها دول مجلس التعاون عىل مستوى العامل. فإذا ما حرصنا نظرنا يف آخر نصف قرن من تاريخ البرشية، فقد تواجد 

الوافدون املهاجرون يف كثري من دول العامل، لكن التطور يف أغلب هذه املجتمعات كان يعني إما عودة الوافدين 

إىل ديارهم بعد انقضاء املهمة والفرتة املعينة التي استقدموا من أجلها، وبذلك تتقلص نسبة الوافدين، أو يدمج 

الوافدين عىل مر الوقت يف املجتمع، فيصبحون من مكونات املجتمع ومواطنني رشكاء فيه تجمعهم وحدة األرض 

واملصري. أما يف دول مجلس التعاون فال هذا وال ذاك، حيث تتزايد أعداد الوافدين مع مرور الزمن، وإمكانية 

اندماجهم تبدو شبه معدومة سواء من ناحية القدرة الفعلية أو إرادة شعوب املنطقة، بل نرى تجذر انقسام 

املجتمع قانونياً واقتصادياً واجتامعياً بني املواطنني والوافدين. 

وحتى نعمق فهمنا لهذه الظاهرة يف دول مجلس التعاون، علينا أن نعاود زيارة مبدأ الحيزات أو املساحات 

الجغرافية املختلفة التي تنشط فيها دورة اإلنتاج يف دول املجلس. فإن كان رأس املال من أكرث السلع سهولة للتنقل 

حول العامل يف الدورة االقتصادية، فالحال يختلف عند الحديث عن حركة البرش. فعىل الرغم من أن تنقل اإلنسان 

وقوة العمل الكامنة فيه أمر معروف عىل مستوى العامل وعىل امتداد التاريخ، إال أنها أكرث تكلفة وصعوبة من 

4  وقد تم تسمية هذه في األدبيات بـ "الخلل السكاني". راجع:
 عمر الشهابي، سكان الخليج: مظاهر الخلل وآليات المواجهة )الكويت: منتدى التنمية وآفاق، 2013(.
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حركة رأس املال أو السلع األخرى. وعادة ما يسمى انتقال بني البرش من مكان إىل آخر "بالهجرة"، وهي ظاهرة 

قدمية وأساسية لبني البرش بقدم تاريخهم االجتامعي. فقد هاجر النبي موىس من مرص إىل فلسطني، كام هاجر رسول 

الله محمد )ص( مع الصحابة من مكة إىل املدينة املنورة، كام هو الحال مع املاليني من بني البرش عىل مر التاريخ.

  وقد تغريت مساحات تنقل وهجرة بني البرش بشكل هائل عىل مدى القرنني العرشين والحادي والعرشين، يف 

خضم التطورات االقتصادية والسياسية التي طرأت عىل املجتمع البرشي يف هذه الفرتة. وباإلمكان القول بوجود 

عاملني رئيسيني غذيا مسارات تنقل بني البرش يف هذه الفرتة، اذا ما استثنينا الحروب واملجاعات والقحط. األول 

هو تطور منط اإلنتاج والتأثريات االقتصادية املصاحبة له، وتفاعلها مع العرض والطلب لسوق العمل. فقد أدى 

ظهور تكنولوجيا جديدة مثل البواخر والطائرات والسيارات إىل تغيري جذري يف قدرة بني البرش عىل التنقل، كام 

أدت الصناعات والقطاعات االقتصادية الجديدة واملدن التي بنيت حولها إىل تغري دميغرايف أسايس يف منط تنقل 

وعيش بني البرش.

أما العامل الثاين املهم يف تشكيل أمناط تنقل ومعيشة اإلنسان عىل مر القرن املايض فقد متثل يف الدولة. فربوز 

الدولة ومؤسساتها كالوحدة الرئيسية لتنظيم الحياة السياسية عىل وجه الكرة األرضية يف القرن العرشين، يعد من 

العوامل املحورية يف هندسة دميغرافية املجتمعات البرشية. إذ بدأت أجهزة الدولة وفنون حكمها بوضع مفهوم 

"السكان" )population( وخصائص هذا املفهوم تحت ناظريها، يف محاولة ملراقبتها وضبطها وحتى تشكيلها إن 

أمكن.	 وأصبح مفهوم السكان ميداناً للعلوم واألبحاث والتحاليل، بحيث ينظر إىل مجموعة "السكان" يف كل دولة 

بناء عىل عدة خصائص من أمناط النمو، والهرم السكاين والتوزيع الجنيس والعمري، وهي معايري تنخفض وترتفع 

وتتعادل يف مزيج من الخصائص الدميغرافية يف الدولة، وتعاَمل كالقوانني الطبيعية التي تتيح رسم السياسات 

للتحكم فيها وحتى إعادة تشكيلها. وليس من املبالغة القول بأن أغلب بقاع العامل يف القرن العرشين قد شهدت 

تشكيل الرتكيبة السكانية بناء عىل مبدأ تطابق املساحة الجغرافية ملواطني دولة معينة مع املساحة الجغرافية 

ملكان سكن مواطني هذه الدولة، ومع املساحة الجغرافية للعاملني يف هذه الدولة. أي أن هناك تطابق حثيث بني 

سكان دولة معينة ومواطني هذه الدولة وقوة عملها، حيث يعيش جميعهم أساساً ضمن حدود الدولة نفسها، 

ويكون سكان الدولة املعنية هم أيضاً مواطنوها وقوة عملها. 

5  Foucault, Michel. Security, territory, population: lectures at the Collège de France, 1977-78 )Springer, 2007(.
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طبعاً هذا التطابق مل يتم قط بشكل كيل وبنسبة مئة باملئة. ومنذ العقد األخري من القرن العرشين، أصبحت قضية 

الهجرة بني دول العامل ظاهرة بارزة فرضت نفسها كإحدى أهم القضايا التي يتناولها "املجتمع الدويل"، حتى وصل 

الحال ببعض الكتاب لإلعالن بأنه مل يعد باإلمكان النظر إىل سوق العمل عىل أنه مبني أساساً عىل مبدأ مساحة 

الدولة، بل أصبح حيز "سوق العمل" ممتداً عىل مستوى العامل ويتعدى حدود أي دولة بشكل جذري. وعىل الرغم 

من أهمية ظاهرة الهجرة العاملية، إال أن واقع الحال يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين يشري إىل استمرار 

التطابق الحثيث يف الحيز الجغرايف لهذه املجموعات البرشية الثالث: سكان دولة معينة، ومواطني هذه الدولة، 

وقوة العمل فيها، بحيث يتطابق حيز هذه املجموعات الثالث أساساً مع حدود الدولة. فالدولة تلعب دوراً رئيسياً 

يف رسم القوانني وسياسات التعليم والصحة وغريها، وتعترب "حدود" أي دولة من أشد بقاع األرض حوكمة وتقنيناً 

وإدارة كام يعلم أي شخص حاول عبور هذه الحدود براً أو بحراً أو جواً. وتلعب هذه الحدود دوراً رئيسيا يف 

تحديد الفاصل بني طبيعة السياسات والقوانني التي يواجهها الشخص يف دولة مقابل أخرى. بل إن إمكانية هجرة 

اإلنسان عرب الحدود من دولة إىل أخرى تعترب من أكرث األمور التي تم تقنينها والتحكم فيها يف العامل، إذ تخضع 

هذه الهجرات لسياسات وقوانني مشددة وصارمة بناء عىل الجنسية والدولة التي ينتمي إليها الفرد.

ويف العامل أجمع، بلغت نسبة املهاجرين خارج بلدهم األم حوايل %3.3 من إجاميل السكان يف عام 2015. وعىل 

الرغم من أهمية هذه النسبة، إذ تعادل حوايل 244 مليون شخص،6 إال أنها تبقى نسبة صغرية من العامل الذي 

يصل تعداد سكانه إىل ما يقارب 7.5 مليار نسمة، يولد ويعمل وميوت أغلبيتهم الساحقة يف دولهم "األم". وحتى 

يف حالة املهاجرين، ففي الكثري من األحيان يتم دمجهم ليصبحوا جزءاً من مواطني وقوة عمل الدولة التي هاجروا 

إليها. فلو نظرنا إىل إحصائيات الدول التي أصبحت معروفة بظاهرة الهجرة، كربيطانيا والواليات املتحدة، نجد أن 

نسبة غري املواطنني من سكان هذه الدول هي 8.9%7 يف األوىل و6.5% يف الثانية لعام 2015. وترتفع هذه 

النسب قليالً إذا نظرنا إىل نسبة السكان املولودين ألم وأب أجنبيني، إذ تصل إىل 13.5% يف بريطانيا و%13.5 

يف الواليات املتحدة،8 ما يدل عىل تحول جزء كبري من املهاجرين إىل مواطنني يف هذه الدول بعد الهجرة إليها. 

وترتفع هذه النسب أيضاً قليالً إذا ما وجهنا نظرنا إىل سوق العمل، فيشكل املولودين ألم وأب أجنبيني %16.6 

 6  “244 million international migrants living abroad worldwide, new UN statistics reveal,” United Nations, 12
  January 2016, < https://goo.gl/4sh8eh >.
7  “Migrants in the UK: An Overview,” The Migration Observatory, 21 February 2017 < https://goo.gl/7HKBVS >.
 8  “Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States,” MPI, 8 March 2017
>https://goo.gl/w2juFm>.

https://goo.gl/4sh8eh
https://goo.gl/7HKBVS
https://goo.gl/w2juFm
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من املشتغلني يف الواليات املتحدة )2015(، بينام تنخفض هذه النسبة إىل ما دون العرشة باملئة إذا احتسبنا غري 

املواطنني فقط.9 أما يف اململكة املتحدة، فيشكل غري املواطنني 10.7% من إجاميل القوى العاملة، وترتفع هذه 

النسبة إىل 16.7% إذا ما نظرنا إىل املولودين ألم وأب أجنبيني.10 وإجاماًل يبقى الحال أنه حتى يف هذه الدول 

ذات الهجرة املرتفعة، فإن األغلبية الساحقة من سكانها والعاملني فيها مكونة أساساً من مواطني هذه الدول.

ثانيًا: تعريف وتوصيف "الخلل السكاني"

تشكل دول الخليج العربية االستثناء الفاقع عىل مستوى العامل من ناحية سكانها، إذ ال يوجد تطابق بني السكان 

واملواطنني وقوة العمل يف أي منها. بل كام رأينا، فإن نسبة غري املواطنني من بني السكان القاطنني يف الحيز 

الجغرايف لبعض دول الخليج تصل إىل 90%، وتزداد هذه النسبة حدة إذا ما نظرنا إىل قوة العمل. وهذه الظاهرة 

الفريدة عاملياً تحتاج إىل متحيص خصائصها الرئيسية.

من البديهي القول أن التقسيمة بني "مواطن" و"غري مواطن" تشكل عالمة فارقة أساسية لتقسيم البرش القاطنني يف 

دول مجلس التعاون، أكان ذلك عىل املستوى القانوين أم السيايس أم االجتامعي، أو حتى يف طريقة قياس وتقديم 

اإلحصائيات السكانية يف هذه الدول. وهذه الحقيقة ال تتفرد بها دول الخليج فحسب، بل إنها خاصية أساسية ألي 

دولة يف بداية القرن الحادي والعرشين. فواقع الحال هو أن كل دولة يف العامل توفر مزايا ملواطنيها ال تعطيها لغري 

املواطنني، أكان ذلك عىل املستوى السيايس كالتصويت يف االنتخابات، أم عىل املستوى االجتامعي كالحصول عىل 

الخدمات السكنية أو الصحية، وغريها.  فكام يقول فوكو )Foucault(، فإن الدولة الحديثة بطبيعتها مبنية عىل 

أساس متييز املواطنني عن غريهم من سكان العامل، بحيث أنها باألساس معنية مبواطنيها بطريقة ال متتد إىل غريهم 

من البرش غري املواطنني.11  

ولو نظرنا إىل كيفية تعريف املواطن يف دول الخليج، ونعني باملواطن صاحب جنسية الدولة املعينة، نجد أن 

تعريف املواطنني يرتبط أساساً بالعوائل وذريتها )من ناحية األب( التي تواجدت يف مساحة الدولة منذ الفرتة 

 9  Eric Newburger and Thomas Gryn, The Foreign-Born Labor Force in the United States: 2007 )USA: American
 Community Survey Reports, December 2009(, <https://www.census.gov/prod/2009pubs/acs-10.pdf >.
 10  Cinzia Rienzo, “Migrants in the UK Labour Market: An Overview,” The Migration Observatory, 1 December
 2016 <https://goo.gl/vs2Jkn>.
11  Foucault, Michel. Security, territory, population: lectures at the Collège de France, 1977-78 )Springer, 2007(.

https://www.census.gov/prod/2009pubs/acs-10.pdf
https://goo.gl/vs2Jkn
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السابقة الكتشاف النفط بشكل أو بآخر. ففي الكويت تعترب سنة الفصل التي تستحق العائلة بها الجنسية باألصل 

هي 1920، ويف السعودية  1926، ويف اإلمارات 1925، ويف قطر 12.1930 أي أن رابطة الدم من ناحية األب 

هي املبدأ األسايس لحق الجنسية، ويعرف هذا يف القضاء بحق الدم )jus sanguinis(. وفعلياً، يستحيل اليوم أو 

يكاد عىل غري املواطن الحصول عىل الجنسية يف دول الخليج إن مل يكن بإمكانه إثبات أن عائلته من ناحية األب 

متواجدة يف املنطقة قبل هذا الخط الزمني الفاصل )إال يف حاالت خاصة جداً تعطى فيها الجنسية نظراً "للخدمات 

الجليلة"(. وقد تكون االستثناءات النسبية يف دول مجلس التعاون هي البحرين وعامن، اللتان ال تحددان سنة 

فاصلة ملنح حق الجنسية، وتسمح لألجنبي بأن يحصل عىل الجنسية بعد مرور مدة معينة من إقامته يف الدولة 

)20 سنة يف عامن و25 سنة يف البحرين لغري العريب و15 سنة للعريب(.13 إال أنه حتى يف هاتني الحالتني، يبقى 

املبدأ األسايس للحصول عىل الجنسية ماثالً يف حمل األب للجنسية وتوارثها من بعده من قبل أبنائه. وهذه القوانني 

التي تطبق مبدأ حق الدم )jus sanguinis( يف دول مجلس التعاون هي مبنية عىل تطبيق قانون الجنسية املرصي 

الذي تم تعديله وتطبيقه يف دول مجلس التعاون بأشكال مختلفة. وهذا املبدأ ليس بغريب أو استثنايئ عىل 

مستوى العامل، بل هو املبدأ السائد يف غالبية دوله، كام كان الحال مع أملانيا حتى عام 14.1999 وعادة ما تتم 

مقارنة هذا املبدأ مع مبدأ حق األرض )jus soli(، الذي يقر بأن لإلنسان الحق يف جنسية األرض التي ولد فيها، 

وهو ما يطبق يف بعض الدول مثل كندا وأمريكا، عادة بالتزامن مع مبدأ حق الدم. 

إذن، فإن استعامل مبدأ الدم يف منح الجنسية ليس بظاهرة تتميز بها دول مجلس التعاون، وحتى التقييد 

والصعوبة يف اكتساب الجنسية من هذه الدول ليس باألمر االستثنايئ، حيث نجد حالة ممثالة من صعوبة الحصول 

عىل الجنسية يف دول مثل اليابان وأملانيا وسويرسا حتى فرتة قريبة جداً من كتابة هذه السطور. ولكن الظاهرة 

الفريدة يف دول املجلس تكمن يف التزاوج بني مبدأ تقييد حق الجنسية/املواطنة مع مبدأ الهجرة غري املقيدة 

)restricted citizenship and unrestricted migration(. هذه العملية من هجرة غري مقيدة مع مواطنة 

>http://www.gwu.ae/assets/ 12  قانون اتحادي رقم )17( لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، االتحاد النسائي العام
 openingData/18/14475.pdfi>.

> https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc- نظام الجنسبة العربية السعودية، هيئة الخبراء لمجلس الوزراء
،4405-834f-a9a700f18571/1 >

>https://goo.gl/ مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ) 1959 / 15 (، شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون
.X1MdHd>

>http://www.almeezan.qa/LawPage. قانون رقم )38( لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، البوابة القانونية القطرية
.aspx?id=2591&language=ar>

13  والدالئل تشير  بأنه فعلياً ال يتم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع في هاتين الدولتين.
14  "Jus sanguinis revisited,” The Economist, 2 March 2013 <https://goo.gl/w6N3pL>.

http://www.gwu.ae/assets/openingData/18/14475.pdf
http://www.gwu.ae/assets/openingData/18/14475.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc-4405-834f-a9a700f18571/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d9f183b6-3afc-4405-834f-a9a700f18571/1
https://goo.gl/X1MdHd
https://goo.gl/X1MdHd
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2591&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2591&language=ar
https://goo.gl/w6N3pL
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مقيدة )ونعنى باملواطنة هنا الحقوق القانونية واالجتامعية التي يحصل عليها املواطن نظراً المتالكه جنسية دولة 

معينة( تنفرد بها دول مجلس التعاون عىل مستوى العامل، وتشكل أساس الظاهرة التي يجب علينا متحيصها. فإذا 

ما أخذنا النمط املعياري )ideal type( يف العامل الغريب يف القرن الحادي والعرشين، نجده قامئاً عىل تقييد الهجرة 

فيام تبقى املواطنة/الجنسية غري مقيدة )unrestricted citizenship and restricted migration(.  أي أن 

املهاجر سيجد قيوداً إجرائية وبريوقراطية مشددة ومتعددة متنعه من الهجرة والدخول والعمل يف الدولة معينة، 

وهذا كام قلنا من أسس فنون الحكم والهندسة الدميغرافية يف كل دولة. ولكن ما أن يدخل املهاجر حيز هذه 

الدولة، فإنه يعامل )نسبياً( مثل املواطن من الناحية القانونية، له حقوق وواجبات مامثلة، بل وله الحق يف أن 

يصبح مواطناً كامل الحقوق بعد فرتة معينة من هجرته. 

العكس صحيح يف حالة الخليج، حيث الهجرة سهلة جداً نسبياً، بل تعد دول الخليج من أسهل بقاع األرض للهجرة 

)هذا إن مل يكن املهاجر من الدول املغضوب عليها واملمنوع عىل مواطنيها دخول دول الخليج(. ففعلياً كل ما عىل 

الشخص الطالب للهجرة أن يحصل عليه هو مواطن أو مؤسسة محلية تتبوأ منصب الكفيل الذي يكفل هجرته، بل 

وصل األمر يف بعض دول الخليج بإتاحة الفرصة للوافد لكفالة نفسه داخل الدولة )كام هو الحال يف ديب والبحرين 

عرب استثامر مبلغ ال يتعدى بضعة آالف من الدوالرات(. يف املقابل، فإنه من املستحيل عملياً أن يحصل الوافد عىل 

حقوق ومزايا الجنسية التي يحصل عليها املواطن يف هذه الدول، حتى ولو بعد عدة أجيال. إذن، هي هجرة غري 

مقيدة ومواطنة مقيدة.	1 

والوسيلة التي مهدت وسريت عملية الهجرة املنظمة هذه أصبحت تسمى يف األوساط املحلية والعاملية بـ"نظام 

الكفالة". والقدرة عىل كفالة الوافد هي إحدى املزايا الرئيسية التي وفرتها جنسية دول مجلس التعاون لحامليها، 

إذ كان حق الكفالة حكراً عىل املواطنني والرشكات اململوكة من قبلهم.16 وبشكل مقتضب، ميكن تعريف نظام 

الكفالة بأنه يضمن أحقية أي وافد يف اإلقامة والحصول عىل عمل يف دول مجلس التعاون طاملا كان هناك مواطن 

)أو رشكة محلية( يضمن الوافد خالل إقامته يف الدولة حتى عودته إىل بلده األم. إذن، نظام الكفالة هو شبكة من 

العالقات القانونية والبريوقراطية والعاملية التي تربط ما بني الكفيل املواطن والوافد املكفول والدولة، بحيث يقدم 

15  نستعمل كلمة مواطنة بمعناها كـ"حامل الجنسية" )citizenship( بداًل من المعنى السياسي األشمل الذي يعني ممارسة حقوق المواطن الفاعل سياسياً، 
والتي فعلياً ال تطبقها أي من دول الخليج حتى على مواطنيها.

16  بدأت بعض التغيرات تطرأ على هذه األمور في السنوات األخيرة مثل "الفيزا المرنة" واإلقامة المرتبطة بتملك العقار سنتغاضى عنها في هذا التحليل.
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الكفيل الحق للمكفول بالتواجد والعمل داخل الدولة، يف مقابل أن يكون الكفيل هو املمثل القانوين للمكفول أمام 

الدولة وأجهزتها. وفعلياً وقانونياً، فإن الدولة عرب هذا النظام قد فوضت الصالحيات املتعلقة بدخول الوافد داخل 

حدودها والعمل فيها إىل املواطن الذي يكفل الوافد.17 وبهذا، تم تفويض مسألة التحكم بحجم وتركيبة السكان، 

التي تعترب من أهم السياسات العامة يف الدول األخرى، تم تفويضها بشكل كبري إىل متطلبات الرشكات واملواطنني 

يف دول مجلس التعاون، بحيث أصبح بإمكان أي رشكة أو مواطن استقطاب الوافدين عىل كفالتهم وحسب 

رغبتهم، وأصبح املحرك الرئييس لتنامي أعداد الوافدين هو الطلب عىل قوة العمل من قبل الرشكات الربحية يف 

الخليج، باإلضافة إىل طلب املواطنني عىل عاملة الخدمة املنزلية. 

ومام ال شك فيه وجود بعض القيود اإلجرائية التي تنظم هذه العملية )كمثال: تقنني عدد العامل الوافدين الذي 

يحق لكل رشكة أو مواطن أن يكفلها( لكن تبقى هذه القوانني أساساً أشبه بالقيود اإلجرائية، ويبقى حق استقطاب 

العامل الوافد يف يد الكفيل إذا ما أراد ذلك واستوىف الرشوط اإلجرائية الستقطابه. وهكذا أصبحت الرتكيبة 

السكانية الفريدة يف دول مجلس التعاون نتاجاً للتفاعل ما بني طلب الرشكات واملواطنني يف الدولة عىل العاملة 

الوافدة )وهو ما ميثل املحرك األسايس للعملية(، والعرض املتوفر من قوة العمل عاملياً من الدول املرِسلة، باإلضافة 

إىل القوانني االجرائية التي وضعتها الدول إلدارة عملية الهجرة هذه، والتي متركزت أساساً حول نظام الكفالة. 

وبناء عىل هذا التفاعل، تدفق الوافدون من كل بقاع األرض عىل مجلس التعاون بأعداد متزايدة منذ اكتشاف 

النفط يف 1932، ولكن بشكل خاص منذ الطفرة النفطية الثانية عام 1973. وقد كان هذا التدفق مبنياً أساساً 

عىل توفري الوافد لقوة عمله داخل اقتصاديات دول مجلس التعاون يف مقابل أجر، حتى وصلت الرتكيبة السكانية 

لدول مجلس التعاون للحالة الفريدة التي نراها اليوم، حيث يشكل الوافدون غالبية قوة العمل يف دول املجلس.

ثالثًا: سوق عمل المواطنين في الخليج

هدفنا اآلن هو تحليل دور قوة العمل الفريدة يف عملية اإلنتاج ومنط النمو يف دول مجلس التعاون، باإلضافة إىل 

فهم دورة تجديد وإعادة إنتاج قوة العمل هذه. وعند الحديث عن قوة العمل، و"السوق" الذي يتم فيها عرض 

17  عمر الشهابي، "الكفالة: التبعية واإلقصاء في مجتمعات الخليج العربية،" الثابت والمتحول 2014: الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة 
> https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2014/9-  ،)2014 ،الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية(

.explore/2239-5-4  >

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2014/9-explore/2239-5-4
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2014/9-explore/2239-5-4
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قوة العمل للرشاء والبيع، فقد يكون الحديث عن "سوق عمل" واحدة يف حالة دول مجلس التعاون تبسيطاً 

للحقيقة. فبناء عىل ما تم رسده سابقاً، بإمكاننا القول بتواجد سوقني للعمل فعلياً يف كل من دول الخليج، حيث 

ينقسم هذان السوقان بني سوق عمل للمواطنني وسوق عمل للوافدين. وهذان السوقان منفصالن بشكل كبري، 

أكان ذلك من ناحية دورة تجديد إنتاج قوة العمل يف كل منهام، أو يف طبيعة املنشآت والقطاعات التي يعمل 

فيها كل منهام. وفعلياً ال يتقاطع ويتالقى هذان السوقان إال يف مساحات معينة ضيقة، عىل الرغم من أنه يف 

نهاية املطاف تشكل أرايض دول مجلس التعاون الحيز الجغرايف الرئييس التي يعمل فيه كال السوقني. وحري بنا أن 

نتعمق يف خصائص كل من هذين السوقني حتى نوصل فهمنا لطبيعة قوة العمل يف دول مجلس التعاون.

لنبدأ بقوة العمل املواطنة. عند النظر إىل القطاعات التي يعمل فيها إجاميل موظفي دول مجلس التعاون، تشد 

انتباهنا ظاهرة رئيسية: بشكل عام، يرتكز املواطنون املشتغلون فيام يتم تسميته يف اإلحصائيات عادة بـ"القطاع 

الحكومي"، وهي مؤسسات ووزارات الدولة غري الربحية، كالجيش واألمن ووزارة التعليم والصحة إلخ. فيام يرتكز 

الوافدون بشكل رئييس فيام يسمى بالـ"قطاع الخاص"، وعادة ما تشمل إحصائيات "القطاع الخاص" )الذي نفضل 

تسميته بالقطاع الربحي( الرشكات الخاصة العائلية باإلضافة إىل رشكات املشاريع العامة التي متتلك الدولة حصة 

 .)State Owned Enterprises( معتربة فيها

الشكل 2.5.3: تركيبة سوق العمل في دول مجلس التعاون، %

المصدر:
Percentage of non-nationals in government sector, GLMM, < http://gulfmigration.eu/percentage-of-non-nationals-in-
government-sector-and-in-private-and-other-sectors-in-gcc-countries-national-statistics-latest-year-
or-period-available/ >.

http://gulfmigration.eu/percentage-of-non-nationals-in-government-sector-and-in-private-and-other-sectors-in-gcc-countries-national-statistics-latest-year-or-period-available/
http://gulfmigration.eu/percentage-of-non-nationals-in-government-sector-and-in-private-and-other-sectors-in-gcc-countries-national-statistics-latest-year-or-period-available/
http://gulfmigration.eu/percentage-of-non-nationals-in-government-sector-and-in-private-and-other-sectors-in-gcc-countries-national-statistics-latest-year-or-period-available/
http://gulfmigration.eu/percentage-of-non-nationals-in-government-sector-and-in-private-and-other-sectors-in-gcc-countries-national-statistics-latest-year-or-period-available/
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بل حتى هذه الصورة غري مكتملة، فإحصائيات ما يسمى عادة بـ"القطاع الخاص" تتضمن بداخلها املوظفني 

الذين يعملون يف املشاريع العامة الربحية، كرشكات البرتوكيامويات والبنوك والطريان. وتعترب نسبة املواطنني من 

موظفي هذه املشاريع مرتفعة، وتقارب نسبة املوظفني املواطنني يف القطاع الحكومي. ودور رشكات املشاريع 

العامة محوري جداً يف اقتصاديات دول مجلس التعاون، إذ تضم أهم رشكات اإلنتاج يف اقتصادياتها، أال وهي 

رشكات النفط، وهي الرشيان الرئيس القتصاديات دول  مجلس التعاون، والتي عادة ما يكون كادرها الوظيفي 

مواطناً بنسب مرتفعة جداً، عىل الرغم من تدين نسبته من إجاميل قوة العمل يف االقتصاد. كمثال، وصلت نسبة 

السعوديني يف أرامكو يف عام 2016 إىل 84%،18 أما يف البحرين، يتم اعتبار موظفي رشكة النفط بابكو )%78 

مواطنني يف 2015( ورشكة األملنيوم ألبا )87% مواطنني( كجزء من إحصائيات "القطاع الخاص"، عىل الرغم من 

أن كل أو جل ملكية هذه الرشكات تعود للدولة. وتشكل كمية املواطنني العاملني يف املشاريع  العامة نسبة كبرية 

من إجاميل املواطنني العاملني يف القطاع الخاص )كمثال، يبقى أكرث من 70% من املوظفني القطريني يف املنشآت 

الربحية عام 2010 من العاملني يف رشكات املشاريع العامة الربحية(. ولذلك، فإذا ما تم فصل أرقام املشاريع 

العامة عن باقي القطاع الربحي، سنشهد هبوطاً يف نسبة املواطنني العاملني يف بقية القطاع الخاص )العائيل( 

بشكل كبري جداً.

إذن، ميكننا القول إجامالً بأن سوق عمل املواطنني يرتكز أساساً يف املؤسسات الحكومية واملشاريع العامة الربحية، 

بحيث يعتمد هذين القطاعني بشكل رئييس عىل التوظيف من املواطنني، ومن ثم يتم تعيني الوافدين إن كان 

هناك أية شواغر مل يستطع املواطنني استيفائها. لذلك، فإن املنافسة يف هذا "السوق" عىل الوظائف يف املؤسسات 

الحكومية واملشاريع العامة الربحية تحتدم أساساً بني مواطني الدولة، وبذلك يكون الحيز الجغرايف لهذا السوق 

هو حدود الدولة ومواطنيها أساساً.

يف الجانب اآلخر، فإن سوق عمل الوافدين يرتكز أساساً يف "القطاع الخاص"، خصوصاً إذا ما استثنينا املشاريع 

الربحية العامة وركزنا عىل الرشكات العائلية فقط، حيث تعمل األغلبية الساحقة من الوافدين يف هذه الرشكات 

وتشكل جل موظفيها. يف املقابل، ينحرص حضور املوظفني املواطنني يف الرشكات العائلية إجامالً إما يف كونهم 

أصحاب الرشكة ومنحدرين من العوائل التي تدير الرشكة، أو يف أي توظيفات تكون الرشكة مجربة عىل اعتامدها 

 .>https://goo.gl/2kizhv< ،2016 18  " أرامكو توظف 3013 مواطنا خالل عام 2015،" أرقام، 29 مايو

https://goo.gl/2kizhv


2

121

الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

من أجل الوصول إىل نسب التوطني املفروضة من قبل الدولة، وهي يف كثري من األحيان وظائف اسمية وهمية. 

وهذا يعني أن حيز سوق العمل لهذه الرشكات العائلية ال يشمل املواطنني فقط بل إنه إجامالً يتخطاهم، بحيث 

ميد هذا القطاع الخاص برصه إىل بقاع العامل قاطبة للحصول عىل موظفيه بدالً من قوة العمل املواطنة، والتي ال 

يلتفت املواطن إليها عموماً إال إذا أرغمته قوانني الدولة عىل ذلك.

يف حديثنا التايل عن املوظفني املواطنني، سرنكز عىل املؤسسات الحكومية غري الربحية، التي تشمل جميع الوزارات 

والهيئات وموظفيها، إذ سبق وتحدثنا بإسهاب عن املشاريع العامة الربحية وارتكازها أساساً عىل املوظفني 

املواطنني يف دراسات اخرى.19 وكام كان الحال يف املشاريع العامة، فإن إنتاج وخدمات املؤسسات الحكومية 

غري الربحية يرتكز بشكل أسايس عىل املواطنني الذين يشكلون الغالبية الساحقة من كادرها. ولذلك، يلعب 

املواطنون الدور الرئيس يف توفري قوة العمل للبريوقراطية الحكومية. وبهذا، فإن تجديد إنتاج املؤسسات الحكومية 

واستمراريتها عىل مر الزمن، من أمن وخدمات تعليمية وصحية إلخ، يعتمد أساساً من ناحية قوة العمل عىل 

مواطني هذه الدولة.

ونظرياً عىل األقل، فإن الرواتب التي يحصل عليها املوظفون يف القطاع الحكومي، هي نظري تأجري قوة عملهم 

ملؤسسات الدولة، أي أنها أجر يحتسب نظري عمل قاموا به. إال أن الرواتب الحكومية يف دول الخليج ال تأخذ فقط 

شكل املقابل املادي نظري خدمة العمل التي يوفرها املوظف، بل تعمل الرواتب والتوظيف الحكومي كآلية لتوزيع 

جزء من إيرادات النفط عىل املواطنني. وهذا يعني وجوب النظر إىل هذه الرواتب يف كثري من األحيان ليس فقط 

كراتب مقابل توفري قوة العمل، بل بصفتها تحويالت للمواطنني من الدولة دون أي مقابل. وهكذا، فإن الراتب 

للمواطنني يف القطاع العام يف دول مجلس التعاون يف كثري من األحيان غري مرتبط باإلنتاجية أو حتى بالعمل، وهذا 

ما يفرس تركز غالبية املواطنني يف العمل يف األجهزة الحكومية. وتتفاوت حدية هذه الظاهرة بني دول مجلس 

التعاون، بحد أقىص يف الكويت، حيث تتواجد اعداد معتربة من املوظفني الحكوميني ممن يستلمون الرواتب دون 

أي عمل فعيل، وتصل ألدناها يف البحرين، حيث عىل موظفي الحكومة القيام مبهامت عمل يف كثري من األحيان 

توازي يف الجهد املطلوب نظرائهم من املواطنني يف املشاريع العامة الربحية. 

19  انظر الفصل السادس من كتاب:
عمر هشام الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان.
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ويبقى الواقع أن ظاهرة التوظيف الحكومي من غري عمل مواز هي ظاهرة منترشة يف كل دول مجلس التعاون 

دون استثناء. ولكن هذا ال يعني أن توزيع الريع هو الغرض الوحيد من الرواتب الحكومية، إذ علينا اإلقرار بأنها 

يف جزء منها عىل األقل متثل أجراً مقابل خدمات العمل التي يقدمها املوظف للدولة، حتى وإن تفاوتت جودة 

هذا العمل وارتباطه باألجر، إذ كان للكادر الحكومي الدور الرئييس يف توفري الخدمات االجتامعية املقدمة من قبل 

أجهزة الدولة، من صحة وتعليم ودفاع وأمن وجهاز قضايئ وغريها. وكام هو معروف، فقد شكلت الرواتب البند 

األكرب من ميزانيات دول املجلس التعاون منذ سبعينات القرن العرشين.20

وعموماً، فإن الكفاءة واإلنتاجية يف املؤسسات الحكومية غري الربحية ال تقاس مبعايري ربحية كام هو الحال مع 

املؤسسات املالية، إذ لكل مؤسسة حكومية كالصحة والتعليم والدفاع واألمن أهداف ومعايري أخرى يتم قياس 

اإلنتاج بها، تتضمن العدالة االجتامعية ومعدالت الجرمية ومستوى التعليم ونسبة الوفيات من األمراض إلخ.21 

ويف املجمل باإلمكان القول بتفاوت كفاءة وإنتاجية هذه املؤسسات الحكومية من وزارة إىل أخرى. وعادة ما 

تعترب املؤسسات الحكومية التي لها دور حيوي ورئييس يف إدارة االقتصاد وماليته، كوزارة املالية أو البنك املركزي، 

من أكرث املؤسسات الحكومية كفاءة. فيام تتدىن هذه الكفاءة يف املؤسسات التي تتخذ طابعاً اجتامعياً وتدخل 

فيها املحسوبية والتوظيف غري املبني عىل معايري الحاجة والكفاءة يف املؤسسة، كام هو الحال عادة يف مؤسسات 

الخدمة االجتامعية أو الجيش. وتتفاوت نسبة انتشار الجمود والرتهل يف بريوقراطية الدولة بني دول مجلس 

التعاون، فتصل أقصاها يف الكويت والسعودية، بينام تنحرس نسبياً وترتفع الكفاءة اإلدارية يف املؤسسات الحكومية 

يف ديب والبحرين.22 وسيكون لنا عودة ملناقشة هذه الظاهرة يف نهاية هذا القسم.

ونرى انعكاساً لنسب الريع العالية املقدمة من الدولة )غري املرتبطة بكمية وكفاءة العمل( يف معدالت متدنية 

من املشاركة يف قوة العمل عند املواطنني، وخصوصاً عند النساء. إذ تقل نسبة املشاركة االقتصادية بينهن، وهو 

مؤرش يقيس نسبة مشاركة السكان يف سن العمل )15-65 سنة( يف سوق عمل الدولة يف مقابل أولئك الذين 

ال ينخرطون يف سوق العمل، عن 50% يف كل دول مجلس التعاون. هذا يف مقابل معدالت مشاركة وصلت إىل 

63% يف الواليات املتحدة و 79% يف اململكة املتحدة و 70% يف الرنويج عام 2017. يف املقابل، تصل معدالت 

20  عمر الشهابي وآخرون، "إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها،" الثابت والمتحول 2017: الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن 
.>  https://gulfpolicies.org/2019-10-30-17-22-00< ،)2017 ،األزمة النفطية )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

21  والتي ال يسعنا الخوض فيها بالتفصيل في هذه الدراسة نظراً لكونها تركز على الجانب اإلنتاجي االقتصادي في المقام األول.
22  هذا على األقل من ناحية الكادر البيروقراطي من غير متخذي القرارات السياسية الكبرى، حيث تدخل في األخيرة اعتبارات أخرى.

https://gulfpolicies.org/2019-10-30-17-22-00
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املشاركة بني الوافدين يف دول مجلس التعاون إىل ما يقارب 90%، نظراً لكون الغالبية الساحقة من الوافدين يف 

دول مجلس التعاون قد أتوا للعمل. وارتفاع نسبة املشاركة بني الوافدين يف مقابل تدنيها عند املواطنني يجعل 

معدالت املشاركة إلجاميل السكان يف دول مجلس التعاون مقاربة للدول األخرى عند حوايل 70%. ولذلك، فإن 

الريع العايل املقدم من الدولة لرب األرسة، الذي عادة ما يكون رجالً، يسمح بعدم مشاركة بقية األرسة، وخصوصاً 

املرأة، يف سوق العمل )هذا باإلضافة إىل بعض االعتبارات الشخصية والثقافية عند عدد من املواطنني حول عدم 

مشاركة املرأة يف سوق العمل(. كام يزيد من حدة هذه الظاهرة إمكانية تفويض املواطنني العمل إىل الوافدين، 

مام يقلل من نسبة املشاركة بني املواطنني ويرفعها بني الوافدين.

الشكل 2.5.4: معدل المشاركة في قوة العمل حسب الجنسية والنوع في دول 

مجلس التعاون لعام 2015، %

Gulf Labour Markets and Migration ،مصدر: أجهزة اإلحصاء الرسمية

باإلضافة إىل دور املواطنني كموظفني يف الدوائر الحكومة واملشاريع الربحية العامة، فللمواطنني دور مهم كأصحاب 

رؤوس األموال يف االقتصاد. فيعترب أصحاب الرشكات العائلية الكربى من املواطنني، وإن كانوا أقلية صغرية منهم. 

وإذا ما استثنينا هذه العائالت التجارية الكربى، يبقى الواقع أن جزء كبري من بقية املواطنني يتملكون رشكات 

تجارية، أغلبها من الحجم الصغري. وقد زادت ظاهرة اعتامدية املواطنني عىل فتح الرشكات الصغرية كمصدر للدخل 

يف القرن الحادي والعرشين بشكل خاص، حيث منت رصعة "ريادة األعامل" )entrepreneurship( يف الخطاب 
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اإلعالمي، خصوصاً مع تقلص الوظائف املتوفرة يف القطاع الحكومي واملزايا التي يحصل عليها الشخص يف هذا 

القطاع مقارنة باألرباح يف القطاع الخاص.

وترتكز غالبية هذه الرشكات الصغرية يف قطاع بيع التجزئة والخدمات االستهالكية كاملطاعم، باإلضافة إىل قطاع 

اإلنشاء. ومتثل هذه الرشكات نسبة صغرية ولكن مهمة من دخل املواطنني، إذ وصلت نسبة دخل املشاريع الخاصة 

واملهن الحرة إىل 8.2% من معدل دخل املواطنني يف البحرين يف عام 2006/2005، 23 و 4.4% يف قطر يف 

24، و 8.1% يف عامن يف عام 2010-2011.	2 كام توظف هذه الرشكات الصغرية نسبة معتربة 
عام 2013 

من املوظفني )الوافدين اساساً( الذين يعملون يف الرشكات العائلية، إذ تصل نسبة املوظفني يف الرشكات الصغرية 

واملتوسطة إىل أكرث من نصف إجاميل املوظفني يف القطاع الخاص يف بعض دول الخليج. كمثال، فإن أكرث من %80 

من املوظفني املسجلني يف عام 2010 تحت هيئة التأمينات االجتامعية )وهي الهيئة املعنية مبوظفي الرشكات 

الخاصة يف البحرين( كانوا يعملون يف رشكات حجمها أقل من خمسني عامل.26 

الشكل 2.5.5: تكوين متوسط الدخل الشهري لألسرة، %

.>https://goo.gl/cvUT6e< ،2006 ،23  مسح نفقات ودخل األسرة، الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين
 24  Measuring the standard of living in Qatar )Qatar: ministry of development planning and statisctics, 2012/2013(,
>https://goo.gl/s9HuvJ>.

>https://goo.gl/ ،)2011 ،25  أهم نتائج نتائج مسح نفقات ودخل األسرة )سلطنة عمان: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات في سلطنة عمان
 MWTpPs>.

 26  Omar Alshehabi, “Histories of migration in the Gulf Arab States,” Transit States: Labour, Migration & Citizenship
in the Gulf, )London, Pluto Books, 2015(, p.35.

https://goo.gl/cvUT6e
https://goo.gl/s9HuvJ
https://goo.gl/MWTpPs
https://goo.gl/MWTpPs
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وعرب نظام الكفالة، يلعب املواطنون دوراً رئيسياً يف فنون حوكمة وضبط العاملة الوافدة يف البالد، إذ أن الدولة عرب 

تفويضها للكفيل الصفة واملسؤولية القانونية عن املكفول أمام مؤسساتها، فإنها فعلياً قد قامت بتفويض مسؤولية 

مراقبة وتنظيم سلوكيات وحياة الوافد إىل املواطن الذي يكفله، والذي تصبح من مسؤوليته ومن ضمن منفعته 

الخاصة التأكد من انضباط الوافد وامتثاله لقوانني وأنظمة الدولة واملجتمع.

رابعًا: دورة تجديد قوة العمل المواطنة

 cycle of labour social( يبقى من الرضوري اآلن فهم الدورة االجتامعية لتجدد وإعادة إنتاج قوة العمل

reproduction( بني املواطنني. ونعني بهذا املفهوم الدورة التي تضمن توفر قوة العمل بشكل منتظم ودوري 

ألصحاب العمل يف عملية اإلنتاج. فأي اقتصاد رأساميل مستدام وفعال يحتاج أن يضمن توفر قوة العمل يف عملية 

اإلنتاج بشكل منتظم ودوري ومستمر. ومبا أن "قوة العمل" فعلياً تعني العامل األجري الذي ميتلك قوة العمل هذه 

داخل جسده وذهنه، فهذه الدورة تهتم أساساً بالعالقات االجتامعية التي مير بها العامل منذ والدته ونشأته وحتى 

مامته يف سبيل توفري قوة العمل هذه، واألجيال التي تتعاقب وتتكاثر عىل نفس النمط لتضمن استمرار توفر قوة 

العمل يف االقتصاد عىل امتداد عقود من الزمن. 

فإذا ما نظرنا بشكل مجرد إىل مراحل دورة الحياة التي مير بها أي عامل منذ والدته حتى مامته، فباإلمكان اختزال 

هذه الدورة من وجهة نظر قوة العمل اإلنتاجية يف ثالث مراحل أساسية: األوىل هي مرحلة النشأة والتدريب 

تجهيزاً للدخول إىل سوق العمل، ومتتد هذه املرحلة منذ الوالدة حتى بداية الدخول لسوق العمل. واملرحلة الثانية 

هي مرحلة العمل مقابل أجر، بحيث يصبح اإلنسان أجرياً يؤجر قوة عمله خالل هذه املرحلة من حياته. وأخرياً 

فاملرحلة الثالثة هي مرحلة تقاعد اإلنسان عن العمل والتي متتد حتى وفاته. 
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الشكل 2.5.6 دورة تجديد قوة العمل المواطنة

مير كل إنسان عامل أجري عرب هذه الخطوات الثالث، التي قد تقرص ومتتد كل منها بناء عىل املكان والزمان الذي 

يتواجد فيه. إال أن النظر لهذه الخطوات الثالثة بشكل مجرد غري دينامييك سيكون ناقصاً، فهذه الخطوات بنفسها 

ال تضمن استمرارية وإعادة تجدد قوة العمل بعد وفاة العامل. وحتى تكتمل الدورة، يجب أن ندخل فيها عملية 

اإلنجاب والتكاثر بني بني البرش، إذ يقوم العامل وأرسته ضمن دورة حياته باإلنجاب وتربية األطفال، وعادة ما 

تحصل عملية اإلنجاب هذه يف املرحلة الثانية من دورة حياة األجري، بحيث يقوم هو بدوره برتبية وتنشئة الجيل 

الجديد، حتى يصبح هذا الجيل الجديد بدوره عامالً أجرياً يف املستقبل، وهكذا تتواصل الدورة.

هذه املراحل يف دورة تجدد إنتاج قوة العمل تعتمد عىل عدة عالقات اجتامعية، كثري منها ليست اقتصادية يف 

املقام األول، لتضمن تواصلها واستمراريتها، ولذلك فهي باألساس دورة اجتامعية. ومن املفيد تبيان هذه العالقات 

االجتامعية التي يرتبط بها العامل األجري يك نعمق فهمنا لدورة تجدد إنتاج قوة العمل، بحيث نركز يف تحليلنا 

عىل العالقات االجتامعية التي تلعب دوراً أساسياً يف استمرارية هذه الدورة )أنظر الرسم البياين التايل(. وبإمكاننا 

تحديد األطراف االجتامعية التي تلعب دوراً رئيسياً يف دورة تجديد قوة العمل يف التايل: مؤسسات الدولة، األجري، 

أرسة األجري، وصاحب العمل. لنبدأ بآخر هذه األطراف االجتامعية. فصاحب العمل هو من يوظف األجري عن 

طريق تأجري قوة العمل منه، يف مقابل راتب يدفعه لألجري )أنظر الرسم البياين التايل(. وهذه العالقة االجتامعية 

هي أساساً عالقة اقتصادية مبنية عىل مبدأ السوق، فيها بائع )األجري( يبيع قوة العمل يف مقابل مشرتي )صاحب 

العمل( يدفع مقابل تأجري قوة العمل لفرتة من الزمن. 
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الشكل 2.5.7: دورة تجديد قوة العمل المواطنة

لكن مثة عالقات اجتامعية أخرى رضورية الستمرار دورة حياة األجري، وهذه العالقات االجتامعية ليست بالرضورة 

مبنية عىل مبدأ السلعة التي تباع وتشرتى يف السوق كام الحال يف عالقة األجري مع صاحب العمل. ففي املرحلة 

األوىل من حياة األجري، وهي مرحلة نشأته كطفل قبل دخوله "سوق العمل"، يعتمد الطفل يف هذه املرحلة عىل 

أرسته لتقديم الكثري من الخدمات االجتامعية التي يحتاجها لضامن استمرارية حياته، مبا فيها رضاعته وإيوائه 

وتنظيفه وإطعامه، وباإلضافة إىل اعتامده عليها للعالقات العاطفية واملعنوية إلخ. وعادة ما تقوم األم بالكثري 

من هذه املهام يف عرصنا الحايل، بحيث عادة ما تكون مهام نشأة األطفال قد تم تأنيثها )feminized( يف العرص 

الحديث، إال أن هذا ليس الحال دامئاً بالرضورة. باإلضافة إىل ذلك، فإن الطفل يعتمد أيضاً يف هذه املرحلة من 

حياته عىل أجري يف العائلة يعمل يف مقابل راتب، بحيث يؤمن هذا الراتب السلع التي يحتاجها الطفل وعائلته 

من السوق لضامن استمرارية حياتهم، مبا فيها السكن والغذاء واللباس إلخ. ويلعب األب يف كثري من األحيان دور 

األجري الذي يعيل األرسة من ناحية النقد، إال أنه وبشكل متزايد عىل مستوى العامل يقوم الوالدين بالعمل يف مقابل 

أجر. وهذه العالقة بني األجري وأبناء أرسته غري مبنية بشكل حرصي عىل اعتبارات سوقية اقتصادية بحتة، إذ تدخل 

فيها الروابط األرسية وصلة الدم ومشاعر األرحام بشكل عضوي وثيق.



2

128

 مركز الخليج لسياسات التنمية  -  جميع الحقوق محفوظه 2020 © 

تشكل مؤسسات الدولة الطرف الرابع واألخري املهم يف العالقات االجتامعية يف دورة تجديد إنتاج قوة العمل، إذ 

توفر الخدمات االجتامعية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية التي يحتاجها الطفل وعائلته لضامن استمرارية 

نشأته. وتتفاوت الخدمات االجتامعية العامة التي يتم تقدميها من دولة إىل أخرى، ففي بعض الدول ال تقدم 

املؤسسات العامة الخدمات الصحية، كام هو الحال يف الواليات املتحدة، حيث تعرض هذه الخدمات كسلع عىل 

العائالت أن تشرتيها يف السوق. مع ذلك، ميكن القول بأنه يف أي دولة يف العامل يف القرن الحادي والعرشين، تقدم 

الدولة خدمات اجتامعية معينة لرعاياها بشكل متفاوت. وكام هو الحال مع العالقات األرسية، فإن هذه الخدمات 

التي تقدمها الدولة ال تحكمها بشكل بحت مبارش عالقات السوق والبيع والرشاء، بل تدخل يف رسمها وتقدميها 

مبادئ أخرى كالحاجة والعدالة االجتامعية وشعور الوالء الوطني أو القومي إلخ.

وتواصل الدولة تقديم الخدمات العامة لألجري حتى بعد تعديه مرحلة النشأة إىل املرحلة الثانية من الدورة وأصبح 

عامالً، وإن كان هناك تغري يف الخدمات التي تقدمها الدولة مع انتقاله من مرحلة إىل أخرى.  فتواصل الدولة 

تقديم بعض الخدمات كالصحة واألمن والقضاء خالل هذه املرحلة، فيام تختفي خدمات أخرى كالتعليم اإلجباري 

املجاين، بينام تظهر بعض الخدمات األخرى كبدل التعطل عن العمل.

وقد يكون املتغري الرئييس يف هذه املرحلة الثانية هو أن األجري قد أصبح املصدر الرئييس للنقد والسلع ألرسته أو 

رّب األرسة )breadwinner(، مبا أنه اآلن يعمل مقابل أجر لدى صاحب العمل. بل أضحى األجري اآلن الجهة التي 

تتكفل بتوفري املال ألرسته وللجيل الجديد من أطفاله، كام كان الحال عندما كان طفالً ووفر األجري يف أرسته يف ذلك 

الوقت النقد والسلع له. وبهذا، يؤمن األجري وأرسته تواصل واستمرارية جيل جديد يأخذ مكانهام عىل مدى السنني 

القادمة. 

وعندما يتقاعد األجري ويصل إىل املرحلة الثالثة واألخرية من حياته، فعادة ما يعيش عىل ما استطاع توفريه عىل 

مدى املرحلة السابقة من حياته الستعامله يف خريف عمره، إال أن عائلته والدولة تواصل أيضاً تقديم خدمات 

اجتامعية يعتمد عليها املتقاعد. فالدولة توفر له خدمات الصحة ودور الرعاية، فيام قد توفر له عائلته ما يحتاجه 

من خدمات وعالقات مادية وعاطفية خالل هذه الفرتة األخرية من عمره.  



2

129

الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

والحقيقة أنه عىل مر الزمان واملكان اختلفت نسبة الخدمات االجتامعية التي تقدمها كل من األطراف السابقة 

يف سبيل تواصل دورة تجديد إنتاج قوة العمل. ففي النصف الثاين من القرن العرشين، زاد دور الدولة بشكل 

 welfare( ملحوظ يف تقديم خدمات التعليم والصحة والرعاية االجتامعية لكل مواطنيها، فيام يسمى بدولة الرفاه

state(. وقبل هذه الفرتة مل تكن تلعب الدولة دوراً رئيسياً يف تقديم هذه الخدمات، بحيث تم تركها أساساً ألقارب 

ومجتمع األجري أو "السوق" لتقدميها. والواقع هو أن غالبية سكان الكرة األرضية عىل مر التاريخ مل يكن بإمكانهم 

تحمل تكلفة توفري هذه الخدمات شخصياً كالصحة والتعليم، حيث سادت بينهم األمية ونسب األمراض العالية، 

واقترصت خدمات التعليم والصحة أساساً عىل أعىل طبقات الهرم االجتامعي املقتدرة مالياً، حتى غريت دولة الرفاه 

هذه املعادلة يف القرن العرشين ووسعت انتشارها لتشمل أعداداً كبرية من بني البرش.

النقطة الرئيسية التي بودنا إيصالها من هذا الرسد هي التالية: تدخل يف دورة تجديد إنتاج قوة العمل عدة 

عالقات اجتامعية، بعضها ذات طابع عقلية السوق والربح، خصوصاً يف العالقة ما بني األجري وصاحب العمل، 

والسلع والخدمات التي يشرتيها األجري مبعاشه. فيام هناك العديد من العالقات الرضورية يف هذه الدورة ال تدخل 

فيها اعتبارات السوق البحتة، كالعالقات التي توفرها األرسة، مبا فيها العالقات العاطفية بني أعضائها والخدمات 

كالتنظيف وتجهيز الطعام إلخ. ونفس األمر ينطبق عىل الخدمات االجتامعية التي توفرها الدولة، مبا فيها خدمات 

التعليم والصحة إلخ. ولهذا علينا التذكر بأن الكثري من هذه العالقات غري خاضعة ملنطق السلعة، بحيث تقوم 

األرسة وخدمات الرفاه التي متثلها الدولة بإخراج هذه العالقات من منطق السوق والربح البحت.

إال أنه مثة خصائص متتاز بها دورة تجديد إنتاج قوة العمل املواطنة يف دول الخليج. أوىل هذه االختالفات هي 

أن الكثري من الخدمات االجتامعية التي قد يقوم بها أعضاء أرسة األجري يف اقتصاديات أخرى، كالتنظيف والطبخ 

ورعاية األطفال، قد تم تفويضها يف حالة دول املجلس إىل عامل/عامالت الخدمة املنزلية الذين يوظفهم املواطنون 

يف منازلهم بشكل مكثف، وعادة ما يكون عامل الخدمة املنزلية من غري املواطنني. وظاهرة الخدمة املنزلية التي 

تعيش مع العائلة ليست بغريبة عىل مستوى العامل، إال ان كثافتها وحدتها يف دول الخليج تعترب حالة تستحق 

التوقف، إذ أن عامل الخدمة املنزلية يلعبون دوراً موسعاً من ناحية تقديم الخدمات االجتامعية املتعلقة بالتنشئة 

داخل العائلة يف دول الخليج. كمثال، تشري اإلحصائيات إىل أن عدد عامل الخدمة املنزلية بلغ 108 ألف يف الربع 
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األول من 2014 يف البحرين، أي عامل واحد لكل خمسة مواطنني،27 أما يف الكويت، فوصلت النسبة إىل 669 

ألف، مبعدل عامل لكل إثنني من املواطنني، وتعترب هذه نسب األعىل من نوعها يف العامل.28

ولكن الخاصية الكربى التي متيز دورة تجديد إنتاج قوة العمل يف الخليج هي كون الرواتب والتحويالت النقدية 

التي يحصل عليها املواطنني مقدمة أساساً من الدولة، ويتم متويلها كام ذكرنا سابقاً عرب إيرادات النفط. إذن، فإن 

النفط يلعب دوراً رئيسياً يف تزويد النقد الذي تحتاجه هذه الدورة لتمويل استهالك األجري وعائلته من السوق. 

بل وكام وضحنا، فان االعتامدية عىل إيرادات النفط لدفع رواتب املواطنني قد زادت لدرجة أنه مل تعد املدفوعات 

التي تقدمها الدولة إىل بعض املواطنني يف كثري من األحيان هي راتب مقابل عمل، بل أصبحت فعلياً تحويالت 

من الدولة إىل بعض املواطنني بدون أي عمل يف املقابل. أي أن التحويالت من الدولة إىل املواطنني وصلت إىل 

مرحلة عدم تسليع قوة العمل لدى املوظف الحكومي )decommodification of labour power(، بحيث 

أصبح املوظف يحصل عىل راتب بدون أي عمل. بل حتى هذا الوصف غري مكتمل، فلو كانت فعالً التحويالت 

عبارة عن مدفوعات متساوية لكل املواطنني كدخل لهم بغض النظر عن العمل، عىل غرار مفهوم الدخل األسايس 

الشامل )universal basic income(، لكانت هذه املدفوعات أكرث نفعاً وأقل رضراً من النظام الحايل عىل إنتاجية 

املواطنني. 

فالنظام الحايل يطلب فعلياً من املواطنني التسجيل اسمياً بأنهم من ضمن كادر العمل الحكومي حتى يحصلوا 

عىل املدفوعات، ومن بعدها ال يطلب منهم عمل يكافئ املدفوعات باملقابل. وبهذا، أصبح هناك تسابق للتسجيل 

كموظف عند الدولة، ألن عدم الحصول عىل وظيفة مع الدولة يعني عدم الحصول عىل التحويالت النقدية من 

الدولة يف شكل راتب، وهذا خلق حافز عند الكثري من املواطنني للتسجيل كموظفني لدى الدولة بدون تقديم عمل 

مكافئ يف املقابل بعد استالم املنصب الوظيفي. ليس هذا فحسب، بل أصبح مستوى املنصب الحكومي واملنافع 

املادية التي يجنيها املواطن مرتبط بشكل كبري بالعالقة و"الواسطة" مع متخذي القرار. بل وصل الحال يف بعض 

الدول كالكويت بأنه بإمكان املوظف الحكومي )يف وزارة الداخلية أو الجيش كمثال( أن يتقاعد براتب كامل بعد 

عرشين عاماً. وبذلك فليس من الغريب أن تالقي شخصاً يف نهاية الثالثينات من العمر، والذي من املفرتض أن 

تكون املرحلة ذات العطاء واإلنتاجية األعىل يف حياة املوظف، وقد تقاعد من العمل براتب كامل. وقد تم تسمية 

.>https://goo.gl/5GnV6m< ،2015 27  "108 آالف حجم العمالة المنزلية في البحرين،" األيام، 14 سبتمبر
 .>https://goo.gl/9wLzYX< ،2017 28  "669 ألفاً عدد العمالة المنزلية و5% نسبة القضايا المرفوعة،" األنباء، 25 ابريل

https://goo.gl/5GnV6m
https://goo.gl/9wLzYX
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هذه الظاهرة بأشكال مختلفة، منها "العقلية الريعية" و"البطالة املقنعة"، وقد يكون أفضل تجسد لهذه الظاهرة 

هو املقولة التي اشتهرت يف كل دول مجلس التعاون وأصبحت هدف كل مواطن بأن "ميشون يل الراتب"، وبرأيي 

فأن هذا اسم مالئم لهذه الظاهرة. وقد أدى ذلك إىل خلق بريوقراطية حكومية تعاين من التشبع من العاملة 

الفائضة واإلنتاجية املنخفضة والتوظيف والرتقية "املسيسة". وقد تفاوتت حدة هذه الظاهرة يف دول مجلس 

التعاون، حيث وصلت أقصاها يف الكويت، بينام خفت حدتها يف البحرين، عىل الرغم من تواجدها يف كل دول 

مجلس بنسب متفاوتة.

وهكذا، يكون استنتاجنا بأن النفط يلعب دوراً محورياً يف ضامن تجديد اإلنتاج االجتامعي لقوة العمل املواطنة يف 

دول مجلس التعاون. فإيرادات النفط متول دخل املواطنني واستهالكهم املرتتب عليه، باإلضافة إىل متويل الخدمات 

االجتامعية التي تقدمها الدولة للمواطن. وباإلضافة إىل دور إيرادات النفط، فإن مؤسسات الدولة وأرسة العامل 

املواطن وعامل الخدمة املنزلية تلعب جميعها دوراً رئيسياً يف توفري العوامل االجتامعية املطلوبة لضامن تجديد 

إنتاج قوة العمل املواطنة. 

خامسًا: سوق عمل الوافدين

يشكل الوافدون الغالبية الساحقة من قوة العمل يف كل دول مجلس التعاون. وإذا ما نظرنا إىل اإلحصائيات، يتبني 

لنا تركز العاملني الوافدين أساساً يف قطاعات اإلنشاء والتجزئة والخدمات. وهذه اإلحصائيات ليست بغريبة إذا ما 

قارناها بإحصائيات املوظفني يف الرشكات العائلية الخاصة، التي كام بينا تتكون بشكل شبه حرصي من املوظفني 

الوافدين، وتشكل املكان الرئييس الذي يعمل فيه الوافدين، مام يجعل هناك تطابق بني قوة العمل الوافدة 

واملوظفني يف الرشكات العائلية. وباإلضافة للرشكات العائلية، يعمل جزء كبري من الوافدين املقيمني يف الخليج يف 

قطاع الخدمة املنزلية، حيث تصل هذه النسبة إىل ربع إجاميل قوة العمل وما يقارب ثلث العاملة الوافدة يف بعض 

دوله مثل الكويت )أنظر الرسم البياين الثالث(.
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الشكل 2.5.8: توزيع المشتغلين الوافدين حسب القطاعات في دول مجلس 

التعاون، %

     

 المصدر: أجهزة اإلحصاء الرسمية

وبناء عىل هذه القطاعات التي يعمل فيها الوافدين، فليس من الغريب أننا نجد غالبية العاملة الوافدة يف دول 

مجلس التعاون من الذكور. وقد انعكس هذا األمر عىل تركيبة دميغرافية فريدة من نوعها عىل مر الزمان واملكان 

يف تاريخ البرشية، إذ تتعدى النسبة أكرث من 3 ذكور لكل أنثى يف قطر. وترتبع دول مجلس التعاون الست عىل 

أعىل نسب ذكور للنساء بني السكان عىل مستوى العامل.29 وينتج هذا التباين الكبري بني الجنسني يف سكان 

دول املجلس من كون العامل الوافدين يأتون مبفردهم إىل دول الخليج دون عائلتهم، بل ال يسمح للكثري منهم 

باصطحاب عائالتهم إىل دول املجلس. 

وقد انعكس ذلك عىل شكل الهرم العمري لقاطني دول مجلس التعاون، إذ نجد غالبية الوافدين من الفئة العمرية 

ما بني 15-64 سنة، وهي سن العمل التي تشمل غالبية الوافدين القادمني إىل دول مجلس، بينام تنخفض نسبة 

املتقاعدين واألطفال بينهم. يف املقابل، فنسبة كبرية من املواطنني هم من دون الخامسة عرش عاماً يف دول مجلس 

التعاون عام 2015، مام جعل هناك اختالفاً جذرياً يف الهرم السكاين للمواطنني يف مقابل الوافدين.

29  تمثل ظاهرة تفضيل الذكور على اإلناث حالة اجتماعية في الهند تصل في بعض األحيان إلى وأد الرضيعات اإلناث.
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الشكل 2.5.9: اعلى عشر دول في عدد الذكور لكل 100 انثى من اجمالي السكان، 

 2015

المصدر:
 World Population )United Nations: Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017(.
Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ .

الشكل 2.5.10: توزيع السكان حسب الفئة العمرية، %

المصدر:
 National and non-national populations by aggregated age groups in GCC countries )GLMM, latest year or period
available(, < https://goo.gl/BvfCZG >.

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
https://goo.gl/BvfCZG
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وتتعدد الدول التي تأيت منها العاملة الوافدة إىل دول الخليج، إال أن الغالبية الساحقة تأيت من دول شبه القارة 

الهندية كالهند وباكستان وبنغالديش، باإلضافة إىل كميات معتربة من الدول العربية والفلبني، وطبقة صغرية ولكن 

ذات دور مهم من الدول الغربية. 

جدول 2.5.1: أرقام الوافدين من أهم الدول المرسلة إلى دول مجلس التعاون )باآلالف(

الدولة وسنة االحصائيات

الكويتقطرعامنالسعوديةالبحريناالمارات 

 2013-20142014201320162013-20142012

2,6002582,000777545693الهند

1,200491,50025290120باكستان

700981,500667150190بنجالديش

400201,30052180483مرص

5263067040200162الفلبني

3000.75001440055نيبال

300855020100110رسيالنكا

60136غري معروف24231,000سوريا

4055غري معروف2007250األردن

218غري معروف1505500فلسطني

2543غري معروف1002160لبنان

4011غري معروف905800اليمن

901150172177اثيوبيا

85301,500213914اليمن

425غري معروف7514500السودان

املصدر: 

Estimate of the figures of foreign nationals )GLMM, between 2012-2015(, < https://goo.gl/pTF2Cn >.

https://goo.gl/pTF2Cn
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ومثلام اتضح لنا عند الحديث عن املوظفني يف قطاع الرشكات العائلية، فإن أغلب الوافدين يعتربون من ذوي 

التعليم املتدين، إذ تصل كمثال نسبة التعليم ما دون الثانوية بني الوافدين يف الكويت إىل 83% يف عام 2016، 

بينام تتدىن نسبة من لديهم شهادة أعىل من الثانوية إىل 8% )شاهد الرسم البياين التايل(. يف املقابل، ال تتعدى 

نسبة التعليم ما دون الثانوية بني املواطنني 30% يف الكويت، وترتفع نسبة من لديهم شهادة أعىل من الثانوية 

إىل %46 . 

الشكل 2.5.11: نسبة التعليم لدى المشتغلين حسب الجنسية في دول مجلس 

التعاون، %

المصدر: أجهزة اإلحصاء الرسمية

قصة مقاربة تنطبق عىل الرواتب، إذ أن الرواتب التي يحصل عليها الوافدين متدنية نسبياً إذا ما قورنت بتلك 

التي يحصل عليها املواطنني، حيث يتدىن معدل الراتب الذي يحصل عليه الوافد إىل أقل من ربع الراتب الذي 

يحصل عليه املواطن يف بعض الدول كقطر والكويت. وعادة ما يحصل املواطنون عىل رواتب أعىل يف القطاع 

الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، لكن ظاهرة تدين رواتب الوافدين مقارنة باملواطنني تنطبق عىل الواقع حتى إذا 

ما استغنينا عن القطاع الحكومي غري الربحي وقارنا العاملني يف املشاريع الربحية فقط. ويعكس هذا األمر الدور 

الذي يلعبه الريع املقدم من قبل الدولة )يف شكل الرواتب ملوظفي الدولة أو التحويالت إلجاميل املواطنني( يف رفع 

األجر االحتياطي او األدىن )reservation wage( الذي دونه لن يقبل املواطن بالعمل يف القطاع الخاص وسيفضل 

عدم العمل.
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الشكل 2.5.12: معدل الراتب الشهري للمشتغلين حسب الجنسية في دول مجلس 

التعاون بالدوالر األمريكي

املصدر: أجهزة اإلحصاء الرسمية

وعىل نفس املنوال، فباإلمكان القول بأن حقوق العمل التي تحصل عليها العاملة الوافدة منخفضة نسبياً إذا 

ما قورنت بتلك التي يحصل عليها املواطنون. فإذا ما استثنينا الطبقة العليا واملتوسطة من الوافدين، فال يسمح 

لغالبية العامل باصطحاب عائلتهم معهم إىل الخليج، وبهذا يعتربون "عزاب"، حتى وإن كان لديهم عوائل يف 

دولهم.30  كمثال، فعىل الرغم من تواجد 11.1 مليون عامل أجنبي يف القطاع الخاص يف السعودية عام 2017، 

مل يتعد عدد املرافقني معهم 2.2 مليون شخص. أي أن معدل املرافق لكل عامل يف القطاع الخاص بلغ 0.2 مرافق 

فقط، مام يبني أن غالبية عوائل العاملة الوافدة تبقى يف البلد املرسل، أكان ذلك إجبارياً عرب القانون أم اختيارياً.

 

وعادة ما متتد ساعات العمل للكثري من الوافدين يف الرشكات العائلية إىل فرتات طويلة قد تصل للعمل سبعة 

أيام يف األسبوع ومبعدل يتعدى العرش ساعات يومياً. باإلضافة إىل ذلك ال يحق للعامل الوافدين تشكيل النقابات، 

وعموماً فإن ميزان القوة مييل لصالح الكفيل الذي يحمل بني يديه القوة القانونية لتحديد إمكانية بقاء الوافد 

وعمله يف الدولة، ما يضع الوافد يف محل التابع. وقد أصبحت قصص ووقائع االضطهاد واألذى التي يتعرض لها 

الوافدون معروفة وموقع متابعة منظامت الحقوق العاملية، وخصوصاً يف قطاعي اإلنشاء والخدمة املنزلية. فحتى 

منتصف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين، مل يجد قطاع الخدمة املنزلية قانوناً رسمياً ينظم عمله من 

ناحية الساعات أو الرواتب أو حقوق العامل يف أي من دول الخليج. وهذا ال يعني أن الجميع أو حتى غالبية 

30  وسنتعمق في هذه النقطة في الفصل التاسع
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العامل الوافدين يتعرضون لهذه االضطهادات يف دول الخليج، إال أن الواقع يبني بأنها تحصل مبا يكفي ليجعلها 

ظاهرة مستفحلة يف دول مجلس التعاون.31 

كيف نفرس تدين الرواتب واإلنتاجية فيام يتعلق بقوة العمل الوافدة؟ فهل تدين اإلنتاجية هو ما يفرس تدين 

الراتب، أم أن العكس صحيح؟ أم هل أساس القضية هو أن املواطنني يحصلون عىل رواتب أعىل بكثري مام تستحقه 

إنتاجيتهم؟ للوصول إىل فهم أعمق لديناميكيات قوة العمل الوافدة يف دول الخليج، فعلينا فهم دورة تجديد إنتاج 

قوة العمل الوافدة، كام كان الحال مع دورة املواطنني، وهذا ما سنلتفت إليه اآلن. 

 سادسًا: دورة تجديد قوة العمل الوافدة

عىل عكس الحال مع سوق عمل املواطنني، فإن سوق عمل الوافدين من منظور الرشكات العائلية الخاصة 

املستقطبة نطاقه الجغرايف هو العامل ككل بدالً من أن يكون محيطه الدولة، بل فعلياً ال ينظر أصحاب الرشكات 

العائلية إىل املواطنني للتوظيف إال إذا أرغمتهم الدولة. فأي شخص يريد توظيف عامل ألي رشكة أو مرشوع، وفيام 

عدا بعض اإلجراءات البريوقراطية، يستطيع أن ميد برصه عىل مستوى العامل ليستقطب العامل، سواء من شبه 

القارة الهندية، أو من رشق آسيا، أو الفلبني، أو أوروبا، أو أمريكا. إذن فالعامل بأكمله هو امللعب وهذا فريد جداً 

عىل مستوى العامل.  

وتنعكس االختالفات بني سوقي العمل يف شكل منحنى العرض )supply curve( لكل منهام، فسوق العمل املحيل، 

الذي يغذي أساساً املؤسسات الحكومية واملشاريع العامة، يعتمد عىل العرض املتواجد داخل الدولة، وهو فعلياً 

محدود بعدد مواطني الدولة وال يتغري بشكل كبري )كام هو الحال يف أي دولة أخرى(، وهذا ينعكس يف شكل 

منحنى العرض غري املرن )inelastic(. يف املقابل، فسوق عمل الوافدين، والذي فعلياً هو سوق عمل رشكات 

القطاع العائيل الخاصة، والذي ميتد فعلياً عىل مستوى 7.5 مليار من سكان العامل، فبإمكاننا معاملة حجم عرضه 

وكأنها غري محدود )infinitely elastic(. ولذلك، فإن الكثري من النظريات التي يتم استعاملها لتفسري سوق العمل 

31  من المهم التنويه بأنه عند الحديث عن الوافدين، فإننا نتحدث عن الماليين من البشر من عدة جنسيات مختلفة، وفي أعمال مختلفة، وفي طبقات 
اقتصادية مختلفة، يعيشون حياة مختلفة، بدالً من النظر إليهم ككتلة واحدة متجانسة. ولذلك فإن التعميم بشكل كلي يعتبر مضلالً. إال وكما بينا مسبقاً، فإن 

الغالبية الساحقة تعتبر من "العزاب" من ذوي الدخل المحدود، ولذلك فهذا سيكون تركيزنا في المتبقي من المقالة. 
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الوطني يف اقتصاديات أخرى من العامل، كمثال نظرية املرض الهولندي،32 ال تنطبق بنفس الشكل عىل دول 

الخليج نظراً لطبيعة سوق العمل العاملي فيها.

الشكل 2.5.13: عرض سوق عمل المواطنين والوافدين

لو ركزنا اآلن عىل النمط املعياري )ideal type( لدورة تجديد إنتاج قوة العمل الوافدة، فنجد الخطوات الثالث نفسها التي 

كانت يف دورة تجديد قوة عمل املواطنني، ولكن اآلن هناك اختالف جذري يف املساحة الجغرافية التي تحصل فيها هذه 

الخطوات الثالث )أنظر الرسم البياين التايل(. فعىل الرغم من كون العامل الوافد يأيت إىل دول الخليج ليعمل يف أراضيها يف 

املرحلة الثانية، إال أن املرحلة األوىل، مرحلة النشأة والتجهيز، ال تحصل يف دول الخليج بل يف بلده األم. وعىل نفس املنوال، فإن 

غالبية الوافدين يعودون إىل دولهم بعد التقاعد، وبذلك، فإن املرحلة األخرية الثالثة يتم استكاملها يف دولهم. أضف إىل ذلك 

كون عائلة العامل األجري الوافد، مبا فيها زوجته وأبنائه، أي الجيل القادم من قوة العمل، يف الغالب ليسوا يف دول الخليج بل 

يف الدولة األم. وهذه الدورة عادة ما تسمى بالهجرة الدائرية )circular migration(،33 بحيث يعود الوافد إىل دولته بعد 

انقضاء فرتة عمله يف الدولة املضيفة، وهي تختلف عن الهجرة االستيطانية )settler migration(، بحيث يبقى الوافد عادة يف 

الدولة التي هو فيها ويستوطنها ويصبح مواطناً جزءاً منها وهي جزء منه، كام هو حال أغلب الهجرة إىل أمريكا وكندا.

32  وهنا لنا أن نسجل نقداً على األطروحات التي ترى أن دول الخليج تعاني أساساً من المرض الهولندي، وهي النظرية التي ترى أن ارتفاع عائدات النفط 
يؤدي إلى ارتفاع الرواتب وتكلفة قوة العمل في االقتصاد المحلي، مما يخفض من تنافسيتها على المستوى العالمي ويؤدي إلى خفض مستوى الصادرات 

في الدولة وتقلص التصنيع فيها. إذ أن هذه النظرية تعتمد على تطابق حيز سوق العمل مع مستوى الدولة أساساً. ويبدو جلياً لنا أن الرواتب في دول مجلس 
التعاون للغالبية الساحقة من العمال متدنية نسبياً ويتم تحديدها أساساً على مستوى العالم في سوق العمل الدولي بدالً من سوق العمل الوطني، بما أن األغلبية 
الساحقة من العمال في دول مجلس التعاون هم من الوافدين. ولذلك فإن اآللية التي تطرحها نظرية المرض الهولندي، المبنية على سوق عمل وطني مغلق، 

ال تتفق مع واقع حال سوق العمل في دول الخليج. وهذا يبين لنا أن أخذ النظريات جاهزة كما هي ومحاولة تطبيقها على دول مجلس التعاون قد ال يكون 
مفيداً في كثير من األحيان. للمزيد حول المرض الهولندي انظر:

 Corden WM, “Boom Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation,” Oxford Economic Papers.
)1984(, 36: 362.
33  Vertovec, Steven, Circular Migration: the way forward in global policy? )UK: Universtity of Oxford, 2007(.
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الشكل 2.5.14: دورة تجديد قوة العمل الوافدة

ولهذه االختالفات يف املساحات التي تحصل فيها دور التجديد للعاملة الوافدة تبعات وفروقات جوهرية يف 

طبيعة العالقات االجتامعية التي تُرسم بني قوة العمل الوافدة وبقية االقتصاد يف الخليج. فلو نظرنا إىل العالقات 

االجتامعية املرتتبة مع هذه الخطوات كام فعلنا سابقاً مع دورة تجديد العاملة املواطنة، نجد أنها تختلف بشكل 

جذري ومتتد عىل مساحات مختلفة كلياً. لنبدأ باملرحلة األوىل من الدورة من ناحية العالقات االجتامعية للطفل 

الذي سيصبح أجرياً يف املستقبل. فبينام يتم تعليم الطفل وتوفري خدمات الصحة والتدريب له من قبل الدولة التي 

سيعمل فيها يف حالة سوق عمل املواطنني، ففي دورتنا هذه تتم هذه األمور يف دولته األم، والتي فعلياً ليس لدول 

الخليج أي دخل يف تنظيم سياساتها. نفس األمر ينطبق عىل عائلة األجري التي توفر له الخدمات االجتامعية يف 

مرحلة نشأته، فهذه العائلة والطفل نفسه يتواجدون يف البلد املرسل يف هذه املرحلة بدالً من مجتمعات الخليج. 

إذا ما انتقلنا إىل املرحلة الثانية، املرحلة التي يصل فيها األجري إىل سن العمل ويصبح أجرياً وافداً يف دول مجلس 

التعاون، فبينام هو يعمل ويقبض أجره من صاحب العمل )الكفيل( يف اقتصاديات الخليج، فإن عائلته التي يعيلها 

عرب راتبه تتواجد يف البلد األم، بحيث يرسل إليها األموال من الخليج. وبينام يتلقى العامل الوافد خدمات اجتامعية 

كالصحة ودعم السلع التي تضمن استمرارية معيشته عىل أرايض الخليج وعودته إىل العمل هناك يوماً بعد 

يوم، فإن بقية عائلته تتلقى هذه الخدمات من دولها األم حيث يقطنون. أما يف املرحلة الثالثة، مرحلة التقاعد، 

فإن االجري يكون قد ترك دول الخليج وعاد إىل دولته، وبذلك فإن الدولة األم هي التي توفر له الخدمات العامة 

كالصحة يف فرتة تقاعده، ونفس األمر ينطبق عىل عائلته التي تعيله يف هذه الفرتة يف بلده األم. إذن فإن غالبية 

عالقات األجري االجتامعية مع أرسته أو مع الدولة يف املراحل الثالث من حياته تكون يف الدولة األم.
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الشكل 2.5.15: دورة تجديد قوة العمل الوافدة

وترتتب تبعات جمة من هذه املساحة الجغرافية الفريدة لدورة تجديد قوة العمل غري املواطنة يف الخليج. كبداية، 

بإمكاننا تحليل رواتب قوة العمل، أي سعر سلعة قوة العمل يف الخليج. فكام نعرف من نظريات االقتصاد، فإن 

السعر األدىن ألي سلعة هو تكلفة إنتاج هذه السلعة. وبالتأكيد، تدخل عوامل أخرى يف تحديد السعر كعوامل 

الطلب والعرض وجودة السلعة، كام هو الحال مع أي سلعة، إال أن السعر األدىن الذي ال يرىض أي بائع ببيع 

سلعته بأقل منه عىل املدى البعيد فهو تكلفة اإلنتاج. وال يختلف الحال مع سلعة قوة العمل يف اقتصادنا الرأساميل 

املعارص )عىل الرغم من أنها سلعة متوهمة(. ولذلك فإن السعر األدىن لقوة العمل هي تكلفة إنتاج واستمرارية 

قوة العمل اجتامعياً، أي تكلفة معيشة حياة األجري وأرسته االجتامعية. 

وهذه التكلفة تختلف من مكان وزمان إىل آخر، حيث تدخل فيها عوامل عدة، منها الحد األدىن من الحاجات 

الحيوية التي يحتاجها اإلنسان للعيش كالغذاء والسكن وامللبس، مروراً بالعوامل االجتامعية التي تحدد مستوى 

وشكل الطعام والسكن واللباس الذي يلبسه اإلنسان وعائلته. وتختلف هذه العوامل االجتامعية باختالف الطبقة 

االجتامعية التي ينتمي إليها العامل وأرسته، باإلضافة إىل اختالفها بناء عىل املكان الذي يعيش فيه العامل. فتكلفة 

إعالة واستمرار مهندس مدين وعائلته اجتامعياً يف الهند تختلف عن تكلفة إعالة وإنتاج عامل نظافة وعائلته 

اجتامعياً هناك. وعىل نفس النمط، فتكلفة إعالة عامل نظافة وعائلته اجتامعياً يف أملانيا، تختلف عن تكلفة حياة 

عامل النظافة وعائلته اجتامعياً يف الهند.
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يف حالة سوق عمل املواطنني، فالحال يف غالبية العامل هو أن تتواجد عائلة األجري معه يف نفس املكان، كام تتجىل 

املراحل الثالث يف الدورة التي بيناها يف محيط دولة العامل أساساً. إال وأنه كام رأينا اختلف الحال يف حالة العامل 

الوافدين فيام تسمى الهجرة الدائرية. وهذا يعني أنه يتم تحديد تكلفة إنتاج األجري وأرسته بشكل كبري بناء عىل 

العوامل االجتامعية التي تعيش فيها أرسة األجري يف بلدها األم. فمام ال شك فيه أن األجري سيستعمل جزءاً من راتبه 

لتوفري السكن والطعام لنفسه وهو يعمل يف دول الخليج، إال أن جزءاً كبرياً إن مل يكن األكرب من راتبه يتم تحويله 

إلعانة أرسته يف دولته األم. وبذلك، فإن تكلفة تعليم وصحة وسكن وغذاء أرسة األجري التي تحتاجها الستمرارية 

حياتها يتم تحديدها يف البلد األم، ونفس األمر ينطبق عىل تكلفة حياة األجري وأرسته بعد تقاعده وعودته إىل البلد 

األم. ولذلك فإن الرواتب املدفوعة يف دول الخليج تعكس بشكل كبري تكلفة إنتاج وإعادة إنتاج قوة العمل وأرستها 

يف البلد األم بدالً من تكلفة إنتاجها يف أرايض دول مجلس التعاون.

وإذا ما نظرنا إىل دورة التجديد ألرسة عامل وافد واحد فقط، فإن هذه ال متثل دورة كاملة باملعنى املعروف، فليس 

بالرضورة أن أبناء هذا العامل هم من سيأخذون مكانه يف الخليج، فقد يبقى أبناءه للعمل يف بلدهم األم. ولكن 

إذا نظرنا عىل املستوى الكيل الشمويل )macro view(، فإن تواصل الدورة يف عائلة واحدة ال يهم من وجهة نظر 

سوق العمل يف الخليج. فام دام هناك سيل متواصل من العامل الوافدين الذين يأتون إىل الخليج بشكل مستمر، 

فإن االقتصاد قد ضمن بذلك تواصل واستمرارية العرض من قوة العمل بشكل يومي وعىل مدى فرتة طويلة من 

الزمن، بغض النظر عن كيفام تم إنتاج قوة العمل هذه وما سيحصل لها بعد رحيلها، حيث أن نشأتها وتقاعدها 

تحصل فعلياً خارج حدود واهتامم دول الخليج. إذن، فإن دورة تجدد قوة العمل يف الخليج مرهونة بتفويض 

خارجي )outsourcing( يتعدى حدودها، بحيث تتم أغلب خطوات وتكلفة عملية إنتاج العامل الوافد منذ نشأته 

حتى تقاعده ليس يف دول الخليج، بل يف الدولة األم.

وهكذا قد يبدو للوهلة األوىل بأنه قد تم تجاوز مبدأ الدولة كمعيار رئييس يف تشكيل قوة العمل يف الخليج وكأن 

هذا املبدأ مل يعد مهامً، ولكن هذا استنتاج خاطئ. فعىل الرغم من أنه ال ميكننا فهم قوة العمل يف الخليج بالنظر 

إىل مساحة دولها فقط، تبقى دورة تجديد قوة العمل الوافدة يف الخليج معتمدة بشكل رئييس عىل تواجد دول 

متعددة، تستطيع اقتصاديات الخليج أن تستقطب قوة عمل من كل منها.  فاقتصاديات دول الخليج تستغل 
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بشكل محوري التناقضات التي تنشأ بني نظام الدولة ونظام اإلنتاج يف العامل. فإذا كان أجر عامل معني يف دولة 

محددة مرتبط أساساً مبتوسط تكلفة معيشة العامل يف هذه الدولة، وإن كانت هذه التكلفة تختلف من دولة إىل 

أخرى، فإن دول الخليج تعتمد عىل هذا االختالف يف تكلفة إنتاج قوة العمل بني هذه الدول الستقطاب قوة عملها 

منها، كل حسب راتبه وتكلفته يف دولته األم. 

هنا يجب ان نتذكر أن الوظائف التي يشغلها الوافدين يف الخليج هي أساساً وظائف يف منتجات وخدمات محلية غري 

قابلة للتصدير )كاإلنشاء وبيع الجملة والتجزئة وخدمات املطاعم إلخ(.  وملا كان عرض سوق العمل الذي يستقطب 

منه الخليج العامل يشمل العامل كله، بدالً من حدود أراضيه فقط، فمن البديهي أن أجر العامل الذي يأيت من دولة 

معينة سيعتمد عىل معدل راتب تلك الفئة من العامل يف دولته، باإلضافة إىل عالوة تضاف فوقها )markup( حتى 

تغريه وتستقطبه للقدوم إىل الخليج بدالً من البقاء يف دولته األم. وبهذا، فإن اقتصاديات الخليج تستغل واقع كون 

سوق العمل عموماً مبنياً عىل مستوى الدولة يف بقية العامل، مام يخلق أسواق عمل مختلفة يف كل دولة، لكل منها 

تكلفة مختلفة ملعيشة العامل، والتي تنعكس يف رواتب مختلفة بناء عىل الدولة التي يأيت منها العامل. وبذلك 

تستطيع دول الخليج استقطاب أياد عاملة من أسواق العمل املختلفة من كل دول العامل وبرواتب مختلفة.  

نفس املبدأ يرسي عندما تقوم الرشكات العاملية )Multi-National Companies( باالنتقال مبصانعها إىل دول 

ذات رواتب أقل من منظورها. فهي تبحث عن التكلفة األدىن يف اإلنتاج، ومن ثم تصدر املنتجات من تلك الدول 

إىل األسواق املختلفة يف أرجاء العامل، وبهذا يكون وكأن الدولة املستوردة قد قامت باسترياد قوة العمل ولكن يف 

شكل منتجات. وهذا عادة ينطبق عىل إنتاج السلع القابلة للتصدير، كاملالبس والسيارات. ولكن ماذا عن السلع 

غري القابلة للتصدير، مثل حالقة الشعر أو قطاع االنشاء؟ يعمل الخليج عىل نفس املبدأ ولكن بآلية معكوسة، فبدالً 

من أن تنتقل الرشكات إىل تلك الدول ذات الراتب األقل، وبدالً من أن يتم تصنيع املنتجات هناك ومن ثم تصديرها 

إىل الدول، فالخليج يقوم باسترياد قوة العمل مبارشة إىل أراضيه للقيام باإلنتاج فيها.

وعندما نفهم هذه النقطة حول حيز دورة التجدد لقوة العمل الوافدة يف الخليج، عندها سوف نفهم ملاذا يحصل 

العامل من كل جنسية مختلفة عىل راتب مختلف يف دول الخليج. فقد يبدو للوهلة األوىل أن هذا األمر مبني 
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أساساً عىل العنرصية، بحيث تستحق بعض األعراق رواتب أعىل من األخرى، بحيث يكون سوق العمل أقرب إىل 

"سوق نخاسة" كام وصفها يل أحد الزمالء الذين يعملون يف مجال سوق العمل يف الخليج، يتم فيه إحصاء الرؤوس 

لكل عامل من دولة معينة وراتبها وتكلفتها. وليس علينا إنكار أن يكون للعنرصية يد يف املوضوع، إال أن أساس 

هذا التمييز هو الفروقات يف تكلفة إنتاج العامل والرواتب التي يحصل عليها يف دولته. فالراتب الذي يحصل عليه 

مصفف الشعر يختلف يف اململكة املتحدة عن مصفف الشعر يف الفلبني، وهذا ينعكس عىل الراتب الذي يحصل 

عليه الشخص من هذه الدول عندما يعمل كمصفف شعر يف الخليج.

 وقد يكون أفضل تجسيد لهذه الظاهرة هي األسعار املختلفة املرتبطة بجنسية عامالت الخدمة املنزلية، بحيث 

تقوم مكاتب استقدام العامالت بالتسعري بناء عىل جنسية العاملة، بحيث نجد أن عاملة من رسيالنكا تستوجب 

راتباً شهرياً معيناً، وأخرى من الفلبني راتباً آخر، وتلك القادمة من أثيوبيا راتباً مختلفاً عن االثنتني. وعىل الرغم من 

أن هذه األسعار تعكس عوامل أخرى كالطلب عىل العامالت من كل جنسية والنظرة املجتمعية النمطية لجنسية 

معينة )كمثال النظرة العنرصية أن هذه الجنسية أو تلك أكرث نظافة من غريها(، إال أن أسعار الرواتب أساساً 

تعكس عوامل تكلفة معيشة العامل وعائلته يف دولته، بحيث يكون هذا الراتب هو السعر املطلوب الستقطابها 

من دولتها وترك أهلها للعمل يف الخليج. وهذا يفرس ملاذا ال تتواجد الكثري من العامالت القادمات من دول االتحاد 

األورويب للعمل يف هذه املهن يف الخليج، حيث تتعدى تكلفة رواتبها الرواتب املعروضة من دول أخرى.34

بل ليس من الغريب يف بعض الدول كالسعودية والبحرين، أن يكون راتب العامل الوافد من جنسيات معينة يف 

قطاعات محددة، أعىل من الراتب الذي يحصل عليه املواطن. وهذا ينطبق تحديداً يف حالة املوظفني من الدول 

الغربية يف املناصب اإلدارية واملرصفية، خصوصاً عند احتساب العالوات التي يحصل عليها املوظف الغريب للسكن 

واملدارس وتذاكر السفر. وعادة ما توفر الكثري من هذه الرشكات حزمتني من الرواتب، واحدة تعرف بالحزمة 

 3	.)expatriate vs. local package( املحلية وأخرى حزمة املغرتب، بحيث تكون الثانية أعىل

34 ألمثلة على رواتب موظفي الخدمة المنزلية حسب الجنسية أنظر:
 > http://www.aleqt.،2015 تكاليف استقدام العمالة المنزلية في السعودية األعلى خليجيا بـ 120 %،" االقتصادية، 27 ديسمبر"

 .com/2015/12/27/article_1016988.html >
.>https://goo.gl/mTWxKw> 2013 جولة مقارنة بين أسعار استقدام العمالة المنزلية في دول الخليج،" األنباء، 25 نوفمبر"

35  وأستحضر هنا طرفة مضحكة مبكية رأيتها بعيني في إحدى الشركات، حيث اشتكى أحد المواطنين البحرينيين من معارفي وهو موظف في شركة 
عالمية مرموقة، بأنه ال يحصل على بدل سكن كما هو الحال مع زميله األجنبي الغربي، وبذلك فهو فعلياً يحصل على راتب أقل بحوالي %30 من نظيره. 

فردت عليه الشركة بأن هذه البلد هي دولتك التي تعيش فيها! فرد عليهم: أنا أحتاج مكان أعيش فيه مثلي مثل زميلي، فكان أن رد عليه قسم الموارد البشرية 
بشكل شبه مازح: "حكومتك وأهلك لن يقصروا!" وشاءت األقدار أن يسافر هذا الشخص ويغترب لفترة من الزمن، ما لبث بعدها أن حصل على الجنسية 

في إحدى البالد األوروبية. عندها عاد وقدم على نفس الشركة ولكن على أنه وافد من الدولة األوروبية، وحينها حصل على عرض أفضل عن طريق حزمة 
المغترب )expatriate package( ألنه اآلن كان يصنف بأنه من دولة غربية!

http://www.aleqt.com/2015/12/27/article_1016988.html
http://www.aleqt.com/2015/12/27/article_1016988.html
https://goo.gl/mTWxKw
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وهذه الفروقات يف التكلفة، باإلضافة إىل التاميز يف الحقوق والقدرة التفاوضية بني املواطن والوافد، تفرس لنا 

ملاذا ال يعمل املواطنون يف بعض الوظائف يف دول الخليج، كالتنظيف والبناء وغريها. وال يرجع هذا األمر فقط 

إىل "عادات وتقاليد" أهل الخليج كام يتم تربير األمر عادة، فقد عمل أهل الخليج يف هذه الوظائف يف عرص 

قبل النفط. إال أنه يف الوضع الحايل لسوق العمل العاملي الطاغي يف قطاع الرشكات العائلية، فليس هناك أمل يف 

متكن املواطنني من املنافسة يف هذا السوق كعامل حتى لو أرادوا ذلك، وحتى بعد أن نحسب فروقات األجور 

الناتجة من ريع الدولة املقدم للمواطنني. ويرجع ذلك لتكلفة معيشة الوافد وعائلته، والتي كام قلنا كثري منها يتم 

تغطيتها يف دولته األم، والتي عادة ما تكون فيها الحياة أرخص بكثري من دول مجلس التعاون. عىل سبيل املثال، 

يستطيع معاش 1500 ريال سعودي )حوايل 400 دوالر أمرييك( أن يوفر حياة من الطبقة الوسطى ألرسة الوافد 

يف كثري من الدول كالهند والفلبني، بل أن هناك الكثري ممن يرسلون أبنائهم إىل مدارس خاصة يف دولهم بناء عىل 

هذا الراتب فقط. يف املقابل، فلن يستطيع مواطن براتب مامثل حتى رشاء أبسط األمور األساسية إلعالة أرسته يف 

دول مجلس التعاون يف ظل أسعارها املرتفعة، وبذلك لن يستطيع تأمني نفس مستوى الحياة التي يؤمنها الوافد 

ألرسته يف الدولة االم. وإذا ما أدخلنا االختالفات االجتامعية يف منط الحياة بني تلك يف دول مجلس التعاون والدول 

املرسلة، فإن تكلفة هذه الحياة االجتامعية داخل دول مجلس التعاون ترتفع بشكل كبري. ولذلك، فإن املنافسة 

تكون غري متوازنة بني املواطن والوافد العامل نظراً لالختالف يف تكلفة الحياة االجتامعية ألرسة كل منهام، كونها 

تعيش يف دول ومساحات جغرافية مختلفة. هذا باإلضافة إىل التاميز يف الحقوق والقدرة التفاوضية بني املواطن 

والوافد تحت نظام الكفالة، والتي تعطي ارباب العمل سلطة أكرث عىل الوافدين مقارنة باملواطنني، مبا فيها ربط 

قدرة الوافد عىل البقاء يف البالد مع كفيله، مام يجعل ارباب العمل يفضلون توظيف الوافدين عىل املواطنني حتى 

لو تساوت األجور، وذلك نظراً ألن الفئة األوىل اكرث "طواعية" و"انضباط" تحت العالقات غري املتكافئة التي يفرزها 

نظام الكفالة.36

وهذه االختالفات يف تكلفة دورة تجديد قوة العمل املواطنة والوافدة ومتايز الحقوق فيام بينهم هي أساس عزوف 

املواطنني عن العمل يف القطاع الخاص العائيل. فأساس املشكلة ليس يف كسل املواطنني، أو يف تدين تحصيلهم 

36  للمزيد حول نظام الكفالة وتاريخ نشوئه انظر:
عمر الشهابي، "تاريخ نشوء نظام الكفالة للعاملين الوافدين في دول الخليج العربية"، عمر الشهابي وآخرون، الثابت والمتحول 2018: التنمية في هامش 
>https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&i ،)2018 ،الخليج )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

d=2320&catid=9&Itemid=1142&lang=ar >.

https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2320&catid=9&Itemid=1142&lang=ar
https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2320&catid=9&Itemid=1142&lang=ar
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العلمي، أو يف مواءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، أو االختالفات يف األجر االحتياطي نظراً لتفضيل املواطنني 

للعمل يف القطاع الحكومي. فعىل الرغم من أن هذه مشاكل واقعية ومهمة، وخصوصاً العامل األخري منها، إال 

أنها ليست أساس املشكلة. فكام رأينا تتعدى نسبة التحصيل العلمي للمواطنني من ناحية الشهادات نظريتها 

لدى الوافدين يف القطاع الخاص بنسب كبرية، بل إن نسبة التعليم بني املواطنني تقرتب من النسبة يف دول أوروبا 

وأمريكا )30% لديهم شهادات أعىل من الثانوية(. وعىل نفس املنوال، فإن املواطنني ال ميانعون العمل يف املشاريع 

العامة ذات اإلنتاجية األعىل من القطاع العائيل. بل املشكلة الرئيسية هي أن األغلبية الساحقة من الوظائف التي 

يوفرها القطاع العائيل هي تلك التي تتطلب تعليامً متدنياً وإنتاجية متدنية ورواتب متدنية، نظراً العتامدها عىل 

قوة عمل متدنية التكلفة ومتدنية الحقوق يتم استقطابها من بقاع العامل أجمع والتحكم بها عرب نظام الكفالة.

ولذلك، فقد انحرصت القطاعات الخاصة التي يتجه املواطن للعمل فيها يف رشكات املشاريع العامة، باإلضافة إىل 

القطاعات التي يستطيع أن ينافس فيها املواطن الوافدين من كل العامل من ناحية التكلفة، عىل أن توفر هذه 

الوظيفة الراتب والحقوق التي تسمح بإمكانية استمرارية مستوى معني من حياته االجتامعية. وتنحرص هذه 

القطاعات إجامالً يف القطاع املرصيف والعقاري واإلداري. وقد تكون الظاهرة التي لفتت نظر الكثري من زوار 

البحرين من مواطني دول الخليج األخرى سابقاً هي عمل البحرينيني يف محطات الوقود، الذي يقدم لنا مثاالً 

آخر للداللة عىل هذه الخاصية لسوق العمل يف دول مجلس التعاون. فالسبب الذي يدفع املواطنني للعمل يف 

هذه الوظيفة ليس فقط الحاجة، بل ألن الرواتب واملميزات التي توفرها هذه املحطات، والتي كانت مملوكة 

من قبل رشكة النفط الوطنية )بابكو(، عالية مبا يكفي ليقبل املواطن العمل فيها، إذ أن املوظف يف هذه الوظيفة 

يحصل عىل أكرث من 400-500 دينار بحريني شهرياً كراتب، باإلضافة إىل املميزات من تقاعد وإجازات إلخ 

التي يحصل عليها أي موظف آخر يف رشكات املشاريع العامة. أما عندما تم تخصيص محطات الوقود هذه يف 

البحرين واستحوذت عليها رشكات عائلية خاصة، نجد أن املزايا املغرية قد اختفت والرواتب قد تدنت، وبالتزامن 

جرى استبدال املوظفني البحرينيني مبوظفني وافدين ذوي تكلفة ورواتب وحقوق أدىن، ومل يعد يف قدرة املوظف 

البحريني منافستهم يف العمل، وأصبح من النادر رؤيتهم فيها حتى يومنا هذا.
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سابعًا: التكنولوجيا واإلنتاجية في سوق العمل "العالمي"

ولهذه الدورة عاملية النطاق لقوة العمل يف الخليج تبعات عىل اإلنتاجية والتكنولوجيا املستعملة يف اقتصاداتها. 

فللوهلة األوىل، قد تنظر بعض الرشكات أو حتى الدولة بأن هذا التفويض للخارج )outsourcing( ألغلب خطوات 

إنتاج قوة العمل، مبا فيها نشأته وتدريبه، بأنه أمر جيد يقلل من التكلفة والجهد املتطلب من الرشكة والدولة يف 

مجال توفري وصقل قوة العمل. فليس عىل الدولة أن تشغل بالها مبسألة تعليم وصحة وتربية العامل يف نشأته، 

أو العناية به يف تقاعده كام هو الحال مع قوة العمل املواطنة، ونفس األمر ينطبق عىل الرشكة التي يعمل فيها 

العامل، فليس عليها أن تقلق حول مسألة تدريبه، بل يأتيها العامل جاهزاً للعمل مبارشة من الخارج.

يف املقابل، فهذا يعني أن الدولة فعلياً قد فوضت وتخلت عن قدرتها يف التحكم ورسم شكل قوة العمل لديها، 

والتي كام ذكرنا هي من أهم األمور التي تنشغل بها الدول األخرى، إذ أنها تستثمر الكثري من فنون حكمها يف 

كيفية إدارة وصقل قوة عملها من نشأتها إىل مامتها. ولنا أن نأخذ مثاالً متطرفاً، فلو تم فرض حصار كيل عىل أي 

دولة من دول الخليج، بحيث مل يسمح للناس بالتنقل إليها عىل اإلطالق، فلن يكون يف مقدار اقتصاديات دول 

الخليج، وخصوصاً القطاع العائيل الخاص، توفري قوة العمل التي يحتاجها عىل اإلطالق، إذ أنها تعتمد عىل العامل 

الخارجي بشكل رئييس لتزويده بها، وقد يكون ما حصل يف الكويت خالل الغزو العراقي عندما نزحت العاملة 

الوافدة بأعداد كبرية يف فرتة الغزو هو خري مثال عىل ذلك.

كام تنعكس طبيعة دورة العمل العاملية يف الخليج عىل اإلنتاجية والتكنولوجيا يف القطاع العائيل. ففي الدول ذات 

الفائض من رأس املال والنقص النسبي يف قوة العمل، كام هو الحال يف الدول الصناعية، يحفز هذا األمر الرشكات 

عىل تبني التكنولوجيا الجديدة واملكننة )mechanization( لرفع اإلنتاجية وخفض كمية قوة العمل املستخدمة، 

وذلك نظراً لندرة قوة العمل وارتفاع تكلفتها. يف املقابل، ففي دول الخليج، ونظراً لتوفر عرض غري محدود من قوة 

العمل وبرواتب متدنية، فليس هناك حافز للتوجه نحو التكنولوجيا املتقدمة نظراً لرخص قوة العمل. كمثال، تتجه 

األسواق يف الدول الغربية إىل استعامل ماكينات الدفع الذايت )self-checkout( نظراً لغالء توظيف عامل الدفع، 

بينام يف دول مجلس التعاون ذات "العاملة الرخيصة" التكلفة فيتم توظيف عامل للدفع، وآخرين لوضع البضائع 
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يف األكياس، وآخرين لحمل البضائع إىل السيارة. وبهذا، فإن الحافز لرفع اإلنتاجية عرب التقدم يف التكنولوجيا 

)intensive growth( ضئيل جداً، وتعتمد الرشكات أساساً عىل التوسع العددي )extensive growth( يف العاملة 

الرخيصة.

العامل الثاين الذي يؤدي إىل تدين اإلنتاجية هو تدين الحافز لالستثامر يف التدريب وتطوير قوة العمل. فكام هو 

معروف، فإن االستثامر يف "رأس املال البرشي"، أي مبعنى آخر تدريب ورفع كفاءة قوة العمل، يعترب من أهم 

الطرق لرفع اإلنتاجية يف الرشكات. ولكن يف حالة دورة تجديد قوة العمل يف الخليج التي تعتمد عىل العاملة 

الوافدة، فالحافز يقل بشكل كبري لدى الرشكات والدولة لالستثامر يف التدريب. فمن وجهة نظر الرشكات، إذا 

كان العامل الوافد سيأيت جاهزاً ومدرباً، ومبا أنه نظرياً لن يبقى إىل أبد اآلبدين بل قد يرحل إىل دولة أخرى يف 

أي لحظة، فام الداعي الستثامر األموال يف تدريبه؟ ونفس األمر ينطبق عىل الدولة، فبام أن هذا العامل وافد غري 

مواطن، وسريحل من الدولة مع نهاية فرتة عمله، فام هو الحافز حتى تستثمر الدولة املوارد يف تدريبه؟

وهذا التفويض الخارجي لدورة تجديد قوة العمل يف الخليج له أثر آخر سلبي عىل اإلنتاجية، إذ أدى إىل تدين 

نسبة توطني املهارات يف اقتصاديات الخليج. فالكثري من املهارات التي يكتسبها أي عامل تأيت عرب التجربة والعمل 

)learning by doing(، وهذه مهارات ضمنية )tacit knowledge( ال يكتسبها العامل عن طريق الكتب، بل 

عرب املامرسة الفعلية عىل أرض الواقع. ففي بقية دول العامل، فإن الطريقة الوحيدة التي تتعلم فيها قوة العمل 

كيفية بناء شارع أو بيت ال تتم عرب الكتب والنظريات فقط، بل عن طريق تجربة ومامرسة بناء البيت أو املصنع 

أو الشارع، حتى وإن تطلب ذلك الفشل عدة مرات.  يف املقابل، فلم تكتسب قوة العمل املواطنة يف الخليج 

الكثري من املهارات يف األعامل التي تعترب من أسس حياة مجتمعاتها، أكان ذلك يف تنظيف الشوارع، مروراً بتصليح 

السيارات، وصوالً إىل بناء مصانع التحلية التي تزودها باملياه، أو مصانع الطاقة، أو حتى بناء شوارع املجتمع أو 

بيوته. إذ أن كل هذه القطاعات تعتمد أساساً عىل قوة عمل وافدة للقيام بها، وبذلك الوافدين هم من يكتسب 

املهارات للقيام بهذه األعامل، وهي مهارات ترحل معهم عند رحيلهم عن الدولة املضيفة.37

37  للمزيد أنظر:
.>https://goo.gl/nJXzsA< ،2016 ،عمر هشام الشهابي، "نحو فهم جديد لسوق العمل"، مركز الخليج لسياسات التنمية

عصام الزامل، "تأثير العمالة الوافدة على االقتصاد السعودي"، الثابت والمتحول: الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية )الكويت وبيروت: 
.>https://goo.gl/tq4NzZ< ،)2017 ،مركز الخليج لسياسات التنمية ومركز دراسات الوحدة العربية

https://goo.gl/nJXzsA
https://goo.gl/tq4NzZ
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بل إن هذه الحالة من عدم توافر القدرة عىل إعادة إنتاج التكنولوجيا متتد حتى إىل ذلك القطاع الذي ميثل عصب 

الحياة يف الخليج، أال وهو النفط. فعىل الرغم من مرور أكرث من مثانني سنة عىل إنتاج النفط، ال تزال دول الخليج 

غري قادرة ذاتياً عىل إنتاج وتصنيع الكثري من اآلالت واملعدات التي تحتاجها يف هذه الصناعة، من معدات حفر 

الحقول ومصانع التقطري والتكرير إلخ، كونها تعتمد بشكل شبه كيل عىل رشكات عاملية أجنبية لتزويدها بهذه 

املعدات وبناء املصانع. وبذلك، فحتى يف أهم قطاع إنتاجي لدول الخليج، تبقى هذه الدول عاجزة عن ضامن 

إعادة إنتاج هذا القطاع بشكل دائم ومستمر بشكل ذايت. ولنا أن نقارن ذلك مع حالة الرنويج، التي أصبحت من 

الدول الرائدة يف مجال خدمات وتصنيع معدات وآالت قطاع النفط، بل حتى وانها تصدر حوايل %35 مام تنتجه 

من خدمات ومعدات يف هذا القطاع.38 

وهذا بدوره ينعكس عىل إمكانيات التدريب وإعادة إنتاج مهارات قوة العمل بشكل مستمر. فجزء رئييس من 

إعادة إنتاج قوة العمل هو القدرة عىل توارث املهارات من جيل إىل آخر عرب التدريب. وإسناد مهمة تدريب األجري 

الوافد إىل دولته األم قبل وصوله، ومغادرة األجري الوافد دول الخليج بعد انتهاء عمله بكل الخربات التي جناها 

من عمله، يعني فعلياً أن أي مهارات اكتسبت قد غادرت البالد، وأن البالد مل تكتسب يف املقابل أي قدرة عىل 

تدريب وتوريث هذه املهارات لألجيال القادمة. ونتيجة لهذه التبعات املنبعثة من االعتامد عىل السوق العاملي يف 

املقام األول لتوفري قوة العمل، فليس من الغريب أن يتميز قطاع الرشكات العائلية يف الخليج بتدين التكنولوجيا 

واإلنتاجية، إذ يعتمد أساساً عىل النمو العددي )extensive growth( يف عاملة وافدة رخيصة التكلفة متدنية 

التعليم واإلنتاجية وتعمل يف قطاعات متدنية التكنولوجيا.

أخرياً وليس آخراً، فناتج أخري للطبيعة الفريدة لدورة سوق العمل العاملية يف دول الخليج، هو متيز هذه 

االقتصاديات بتحويالت كبرية من العاملة الوافدة إىل الدول األم. وهذا كام رأينا جزء أسايس من حلقة "الهجرة 

الدائرية"، فالسبب الرئييس الذي يأيت بالعامل الوافدين لدول الخليج هو جني الراتب إلرساله إلعالة أرسهم يف 

بلدانهم األم. وبذلك، فإن تحويالت العامل يف كل دول الخليج تعترب من األعىل عىل مستوى العامل، بحيث وصل 

إجاميل التحويالت إىل 98 مليار دوالر يف عام 39.2014

38 “The Service and Supply Industry”, Norsk Petroleum Website, <http://www.norskpetroleum.no/en/developments-
 and-operations/service-and-supply-industry/>.
39  Migration and Remittances Data,” The World Banks, 24 September 2015 <https://goo.gl/vpk2CP>.

http://www.norskpetroleum.no/en/developments-and-operations/service-and-supply-industry/
http://www.norskpetroleum.no/en/developments-and-operations/service-and-supply-industry/
https://goo.gl/vpk2CP
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الشكل 2.5.16: قيمة تحويالت العمالة الوافدة من دول الخليج باألسعار الجارية، 

بليون دوالر امريكي

وهذه التحويالت هي عبارة عن عملة أجنبية )دوالرات( تخرج من دول الخليج، ولذلك فإنها تدخل كسالب يف 

الحساب الجاري القتصاداتها، حالها حال الواردات التي تدفع لها دول الخليج بالدوالرات )أنظر الخطوة رقم 4 يف 

الرسم البياين لدورة املال يف الخليج يف الورقة السابقة حول منط منو االنتاج(. وكام هو الحال مع الواردات، فإن دول 

الخليج متول هذه التحويالت عن طريق إيرادات النفط التي تجنيها من الخارج، والتي توفر العملة الخارجية التي 

تسمح بتمويل الواردات والتحويالت العاملية إىل الخارج، باإلضافة إىل متويلها لرؤوس األموال الخارجة من دول 

الخليج.

وكام هو الحال مع الواردات ورؤوس األموال التي تخرج من الخليج، فإن العوامل التي تحدد النمو يف تحويالت 

العاملة الوافدة تختلف عن العوامل التي تحدد اإليرادات التي تحصل عليها دول الخليج من النفط. فتحويالت 

العاملة الوافدة تنمو مع زيادة أعداد قوة العمل الوافدة يف الخليج، والتي يحكم منوها عوامل الطلب عىل قوة 

العمل من قبل الرشكات الخاصة الربحية يف االقتصاد املحيل، كام كان الحال مع منو الطلب عىل الواردات من 

السلع والخدمات. يف املقابل، يتم تحديد إيرادات النفط أساساً يف العامل الخارجي عرب التقلبات يف أسعار النفط. 

وإذا ما وصلت الواردات وتحويالت العامل إىل مستويات تتعدى فيها إيرادات النفط، فهذا يعني أن الحساب 

الجاري للدولة سيدخل يف السالب، بحيث ال تغطي إيرادات النفط األموال التي تخرج من دول الخليج.
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خالصة: استدامة قوة العمل في ظل "الوطنية" و"العالمية" و"الكورونا"

كان هدفنا يف هذه الورقة تحليل قوة العمل يف الخليج من ناحية االستدامة، وبالتحديد كان بودنا اإلجابة عىل 

سؤالني: 1. ما هو الدور االقتصادي الذي تلعبه قوة العمل يف اقتصاديات الخليج؟ 2. كيف تؤمن قوة العمل 

استمراريتها وتجديد إنتاجها يف االقتصاد بشكل متواصل؟ 

وقد أتت جائحة الكورونا عام 2020 لتعري الكثري من هذه اآلليات والتناقضات يف سوق العمل يف الخليج. وقد 

انصب تأثري الجائحة االقتصادي من ناحية قوة العمل أساساً عىل الوافدين، والذين كانوا األكرث عرضة لخسارة 

أعاملهم ورزقهم، باإلضافة إىل تعرضهم لتهديد كورونا بنسبة عالية، إذ هم املرابطون يف الخطوط األمامية عرب 

مواصلتهم العمل يف األماكن العامة التي نحتاجها لضامن استمرارية الحياة. وكان هؤالء "العزاب" كام يعرفون 

)وهو مصطلح كولونيايل األصل( هم األكرث عرضة ألن يفرض عليهم خيار مواصلة العمل مقابل خسارة وظائفهم 

يف ظل كورونا، وخصوصاً أولئك الذين يعيشون عىل الدخل اليومي والعاملة غري املوثقة.40 فالعامل املنتمني 

لهذه الطبقة بالتحديد يجدون أنفسهم مضطرين ملواصلة العمل حتى وإن أحسوا بأعراض املرض، خوفاً من 

فقدان الرزق أو التبعات القانونية التي يظنون أنهم قد يتعرضون لها يف حال تواصلهم مع الجهات الرسمية طلباً 

للعالج. أما من ناحية السكن، فبينام قد يطمح الكثري من املواطنني للعيش يف منزل ذي أربعة أو ستة غرف، فليس 

بالغريب عىل الكثري من الوافدين أن يتشارك كل أربعة أو ستة منهم يف غرفة واحدة، مام يجعل مطالبات "التباعد 

االجتامعي" و"العزل املنزيل" يف حالتهم أشبه بالنكتة السمجة. 

عىل املدى القصري، من املتوقع أن الكثري من هؤالء العامل سيفقدون أعاملهم، وهناك مسؤولية أخالقية عىل 

أصحاب الرشكات والدول يف التأكد من حصولهم عىل أي مستحقات متبقية لهم، وتكاليف العودة لدولهم، 

واحتياجات الحياة خالل فرتة تواجدهم يف الخليج عىل أقل تقدير. فبام أن الرشكات هي من استقطب الوافدين 

للعمل ومبا أن الدول هي التي سمحت للرشكات والوافدين بذلك، فإنهم مسؤولون عن هؤالء العامل خالل 

تواجدهم يف دول الخليج. ومام ال شك فيه أن هذه القضية ستربز كتحٍد كبري خالل الفرتة القادمة مع تزايد 

الضائقات عىل القطاع الخاص يف خضم أزمتي كورونا وتدين أسعار النفط.

40  عمر الشهابي، "تاريخ نشوء نظام الكفالة للعاملين الوافدين في دول الخليج العربية"، عمر الشهابي وآخرون، الثابت والمتحول 2018: التنمية في 
https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=arti< ،)2018 ،هامش الخليج )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

.> cle&id=2320&catid=9&Itemid=1142&lang=ar

https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2320&catid=9&Itemid=1142&lang=ar
https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2320&catid=9&Itemid=1142&lang=ar
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أما عىل املدى املتوسط والبعيد، فقد تكون هذه الصدمات التي فرضتها كورونا قرساً هي فرصة إلصالح سوق 

العمل يف الخليج، وفتح النقاش حول املستقبل املنشود منه. وقد يكون أول مدخل للتطرق إىل هذا املوضوع هو 

االعرتاف والرتكيز عىل الدور الكبري الذي لعبته العاملة الوافدة يف تشكيل اقتصاديات الخليج. فهم فعلياً من بنوا 

مدنه والبيوت والعامرات التي نسكن ونعمل ونعيش فيها، وأرشفوا عىل تنظيفها وصيانتها وإطعام من بها. وأول 

وأهم ما ميكن عمله من هذه الناحية هو تفعيل حقوقهم العاملية يف عملية اإلنتاج، حالهم حال املواطنني، بحيث 

يتم التأكد من تطبيق قانون العمل، وخصوصاً يف القطاع الخاص العائيل الذي يوظف هذه العاملة والذي تم تركه 

من قبل الدولة ليفعل ما يشاء مبوظفيه. وهذا اإلصالح مهم ليس من الناحية الحقوقية واإلنسانية فقط، بل إنه 

سريفع من حقوق املوظفني يف االقتصاد إجامالً، مبن فيهم املواطنني. فليس من املمكن أن يتطور قطاع خاص ذي 

إنتاجية ورواتب وحقوق عالية إن مل يطبق ذلك عىل جميع من يعمل فيه، فإن بقيت التفرقة ما بني املواطنني 

والوافدين فسيتواصل القطاع الخاص يف إيجاد الحيل والسبل يف التنصل من توظيف املواطنني، واالتجاه نحو 

توظيف الوافدين مهام بلغ مدى السياسات والقوانني الحكومية، مبا أن حقوقهم ورواتبهم أقل. 

وجزء رئييس من هذه العملية يتمثل يف تغيري نظام الكفالة الحايل، بحيث يتم تقنني أعداد القوى العاملة وإحالة 

عملية إدارتها وتنظيمها، مبا يف ذلك قانون الكفالة، إىل مؤسسة مركزية تابعة للدولة، تكون لها رؤيتها وخطتها 

الواضحة بالنسبة إىل الهجرة وتبعاتها. وتهدف هذه الخطوة إىل تفعيل رؤية أوسع حول الهجرة، تتطرق إىل 

أبعادها االجتامعية واالقتصادية، وذلك يف مقابل النظام الحايل الذي تعتمد هجرة الوافدين فيه أساساً عىل الطلب 

الفردي من الكفالء وأصحاب العمل، الذين يأخذون يف االعتبار املصلحة الفردية فقط، دون اعتبار التداعيات 

املجتمعية ككل، بطريقة ترفع من دخولهم عىل حساب املكفولني ومتهد لحدوث انتهاكات محتملة عىل نطاق 

واسع، فضالً عن الضوائق التي تنتعكس عىل املواطن من هذا االختالل يف التوازن كام بينا أعاله. 

لكن تبقى القضية املحورية من ناحية قوة العمل هي أنه عىل دول الخليج أن تختار منط سوق العمل املنشود: 

هل تريد سوق عمل عاملي مفتوح عىل مرصاعيه، يستقطب من خالله رأس املال املحيل قوة العمل من أي مكان 

يريده عىل امتداد الكرة األرضية، ويحكم السيطرة عليها عرب نظام الكفالة، بحيث ترتكز جهود دول الخليج عىل 
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تنظيم العملية بني الجهات املرسلة واملستقدمة خالل دورة هذه "الهجرة الدائرية"؟ أم عىل العكس هل تريد دول 

الخليج التحول إىل سوق عمل وطني ترتسم حدوده أساساً عىل مستوى الدولة، بحيث يعتمد السوق بشكل أسايس 

عىل املواطنني واملقيمني الدامئني يف الدولة لتوفري قوة العمل بشكل متواصل ومتجدد، ومن ثم يتم تطعيم سوق 

العمل الوطني هذا بالهجرة عند الحاجة، يف مسار مشابه لبقية دول العامل الصناعية؟ 

كام بينا مسبقاً، فلكل خيار حججه املعقولة. فطبيعة سوق العمل العاملي الحايل يف الخليج كان لها تأثري قوي 

يف زيادة إجاميل الدخل املادي للمهاجرين إىل الخليج. وقد يكون أكرب دليل عىل ذلك هو حجم التحويالت التي 

تعدت 98 مليار دوالر عام 2014، حيث تبني اإلحصائيات أن الهجرة إىل الخليج والتحويالت املالية الناجمة عنها 

تلعب أكرب دور نسبياً يف تخفيض عدم املساواة يف الدخل عىل مستوى العامل، بحيث يفوق دورها النسبي دور 

الدول الغربية بالضعف يف رفع دخل املال تحت قانون الكفالة. كام أن هذه الرتكيبة وفّرت الحل األمثل لرأس املال 

املحيل، إذ تم تسخري قوة عمل عاملية قليلة الحقوق والرواتب لسوق رأس املال املحيل، الذي ال تتعدى حدوده 

مستوى الدولة. وحتى املواطنني استفادوا من تدين أسعار االستهالك نظراً لتدين تكلفة قوة العمل، باإلضافة إىل 

انتشار استعامل الخدمة املنزلية وفتح الرشكات الصغرية التي تعتمد عىل العاملة الوافدة. أما من ناحية الدولة، 

فأصبح عموم الناس يف أراضيها من السكان قلييل الحقوق السياسية وهم أقرب إىل الرعايا، أكانوا مواطنني أم 

وافدين، كام زاد نفوذ الحكومات املحلية عىل الدول املصدرة للعاملة. وبذلك، أصبحت الفروقات يف الرواتب 

واملزايا والعطايا والحقوق والواجبات بناء عىل الجنسية واملهنة هي سيدة املوقف، عوضاً عن أي نوع من املواطنة 

التي تسعى نحو املساواة واملشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار.

يف املقابل، فقد زادت حاالت االضطهاد والتفرقة يف صفوف الوافدين، باإلضافة إىل فقدان املواطنني قدرتهم 

التنافسية يف اإلنتاج. ففي الوضع الحايل، من املستحيل عىل املواطن منافسة الوافد يف سوق العمل، وذلك ألن 

تكلفة عائلة وحياة العامل الوافد تحدد يف بلده األم، وهي أقل بكثري من تكلفة حياة وعائلة املواطن يف دول 

الخليج. هذا باإلضافة إىل تدين حقوق الوافد وضعف قدرته التفاوضية مع كفيله تحت نظام الكفالة، مام يجعل 

الكفالء يفضلون توظيف الوافدين ألنهم "أكرث طاعة وانضباطاً" ويسهل فصلهم وترسيحهم عن العمل. وما أن 

يتم التطرق إىل هذه الفروقات يف التكلفة والحقوق، فمن املستحيل عىل املواطن أن يتمكن من منافسة الوافد، 
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وسيربز شبح البطالة كأمر يهدد املواطنني، وبذلك تزيد حالة االغرتاب فيام بني املواطنني والوافدين معاً. وأصبح 

"املواطنون" يف مقابل "الوافدون" وكأنهام خانتني جامدتني أقرب إىل الطوائف الطبقية )castes( املتواجدة يف الهند، 

بحيث من املستحيل أن ينتقل أحد من خانة إىل أخرى. ولذلك، فإن الوضع الحايل الذي يخلق هذه الحالة الفاقعة 

من االختالفات واملتجذرة حتى يف القانون بني املواطنني والوافدين، وحاالت التعصب والزينوفوبيا والشك املتبادل 

والتحزبات داخل مكان العمل بناء عىل الجنسية، تدعو إىل التساؤل حول طبيعة املجتمع الذي نريده يف الخليج، 

والتي أضحت أشبه بحالة من االغرتاب الدائم ملواطنيه ووافديه، وهو اغرتاب مبني عىل فروقات ورشوخ متقاطعة.

وقد يكون أكرب تحٍد اقتصادي يواجه سوق العمل العاملي الحايل يف الخليج هو عدم استدامة قوة العمل 

والتكنولوجيا، ذلك أن اقتصاد الدولة فعلياً قد فوض إعادة إنتاج هذه العوامل املهمة إىل أطراف خارج البالد، 

بحيث ال يتم تجديد وإعادة إنتاج وتدريب هذه العوامل عرب األجيال داخل اقتصاديات الخليج بل خارجها. 

ولذلك، فربأيي أن االنتقال نحو نظام قوة عمل أقرب إىل الحال يف بقية دول العامل، حيث يكون تجديد واستمرارية 

قوة العمل أساساً ضمن نطاق الدولة، مع تطعيمها بالوافدين متى دعت الحاجة، عىل أن يحصل املواطنون 

والوافدون عىل حقوقهم العاملية واالجتامعية كاملة ودون تفرقة، هو الحل األمثل القتصاديات دول الخليج من 

ناحية االستدامة وأيضاً من ناحية بناء مجتمع أكرث عدالة وانسجاماً. 

ويف هذا املجال، فإن هناك قضية مهمة عىل دول الخليج فتح النقاش فيها، وهي إمكانية توطني جزء من الوافدين 

الذين عاشوا يف دولها لفرتات طويلة ويريدون أن يصبحوا جزءاً فاعالً من املجتمع وهويته وثقافاته ولغته الجامعة 

ومصريه املشرتك، بغض النظر عن أصولهم وخلفياتهم االجتامعية. فأخالقياً، هناك أمر غري طبيعي يف أن يكون 

الشخص قد عاش يف مكان ما طوال عمره، وعمل وأفنى حياته وأنجب أبناءه فيه، وهم بدورهم كربوا وعملوا 

وأنجبوا أحفاداً يف نفس الرقعة، ليصبحوا ثالثة أجيال متعاقبة أو أكرث كل منها مل يعرف موطناً سوى دول الخليج، 

ولكنهم ما زالوا يعاملون كوافدين ال ميكن لهم أن يصبحوا جزءاً مكتمالً من املجتمع، بل وباإلمكان إبعادهم 

وترحيلهم يف أية لحظة. ومن ناحية االستدامة، فإن حل هذه املسألة سيساهم يف إبقاء الكثري من الكفاءات يف 

البالد، وجعلها جزءاً من النمط االقتصادي بدالً من أن تخرج من البالد بال عودة.
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هل هذه الدعوة إلصالح سوق العمل هي دعوة لدول الخليج لالنغالق عىل نفسها؟ بالطبع ال ومن املهم أال تفرس 

كذلك. فالخليج دامئاً ما متيز بانفتاحه عىل العامل وتجارته وثقافاته وتكنولوجياته، وهذا يشء إيجايب بكل تأكيد 

استفادت منه دول الخليج والكثري من دول العامل، ومن املهم أن يتواصل هذا االنفتاح. فمن الرضوري أال ننظر إىل 

األمور من منطلق نحن ضد اآلخر. فالعامل مرتابط ويعتمد عىل بعضه البعض من الناحية االقتصادية والسياسية 

والبيئية بشكل عضوي، مام يجعل الخروج من العقلية االنغالقية والتعاون فيام بني أقطاره أمراً رضورياً، بل وقد 

يرى البعض أن هدف اإلنسانية عىل املدى البعيد هو الوصول إىل عامل مفتوح الحدود كام كان قبل عرص الدولة 

الحديثة. لكن يبقى واقع الحال هو أننا نعيش اآلن يف عرص ما زالت الدولة فيه هي الوحدة الرئيسية لإلدارة 

العامة، وأن هناك مقومات تحتاجها أي دولة يك تستطيع إعادة إنتاج نفسها، وهي مقومات أساسية تقوم عليها 

غالبية دول العامل، إن اختفت أصبحت الدولة ومن يسكنها يف خطر االنكشاف وعدم االستدامة، مع صعوبة أن 

تتمتع الدولة ومواطنيها باستقاللية وسيادة اتخاذ قراراتها. فإىل أي مدى سيتم استرياد كل يشء يف الخليج، حتى 

البرش والتكنولوجيا، ويتم الدفع باملقابل عن طريق مورد واحد فقط، وهو النفط الذي يجعل كل هذا االسترياد 

واالتكالية عىل الخارج ممكنة يف األساس؟
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2.6 المدينة واالستدامة في دول الخليج العربية: مشروع الشمال 
نموذجًا - عبداهلل الخنيني

مقدمة

االستدامة، وهي موضوع هذا اإلصدار، تضم معان كثرية، فإذا سألنا عن مفهوم االستدامة فإن الجواب سيختلف 

من شخص إىل آخر. لذا وجب تقنني هذه الكلمة وتحديد مفهوم االستدامة التي سأتطرق إليها يف هذه الورقة 

البحثية. إذا نظرنا إىل تعريف االستدامة من ناحية تنموية، نجد أن التنمية املستدامة تعني "التنمية التي تلبي 

حاجات الحارض دون املساومة عىل قدرة األجيال املقبلة يف تلبية حاجاتهم"،1 كام جاء يف تقرير اللجنة العاملية 

للبيئة والتنمية عام 1987 بعنوان "مستقبلنا املشرتك". هذا املستقبل املشرتك ينبغي أن يتضمن أهدافاً قامئة عىل 

التخطيط املشرتك يف صنع القرار، بحيث تكون التنمية مستدامة لألجيال القادمة.

هذه الورقة البحثية سرتكز عىل االستدامة العمرانية من الناحية االجتامعية والسياسية، وستأخذ مدن دولة الكويت 

كحالة دراسة، وتحديداً مرشوع مدينة الشامل ومقارنته مع نظرائه يف باقي دول املجلس. الورقة مقسمة إىل ثالثة 

أقسام رئيسية. ويتناول القسم األول النظرة األولية ملرشوع منطقة الشامل وهو موضوع دراسة الحالة يف هذه 

الورقة، بينام يركز القسم الثاين عىل التسلسل الزمني للمرشوع منذ طرح فكرة مدينة الشامل للمرة األوىل إىل 

اليوم. وأخرياً يتطرق القسم الثالث إىل موضوع املشاركة املجتمعية والشعبية يف تعمري املدينة الجديدة، وهل نحن 

بحاجة إىل مدينة جديدة أصالً؟ ويف هذا القسم سأقوم برسد نقدي ملرشوع تخطيط املدينة بني املايض والحارض، 

متهيداً لتناول املشاركة السياسية-الشعبية يف صنع القرار، وتحديداً قرار مرشوع منطقة الشامل، من بعد االقتصاد 

السيايس وعالقة مرشوع منطقة الشامل باملشاريع املشابهة له يف الخليج.

منذ نشأتها كمدينة يف القرن الثامن عرش، مرت الكويت بتوسعات عمرانية وتحديات سياسية واقتصادية عدة. 

فمنذ نهاية القرن الثامن عرش إىل بداية القرن العرشين متت توسعة املدينة وبناء ثالثة أسوار عىل فرتات زمنية 

متباعدة ألسباب اقتصادية وسياسية واجتامعية، نذكر منها: الحامية، والتحكم بحركة املرور والتجارة، وكذلك 

1  اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك )الكويت: عالم المعرفة، اكتوبر 1989(، ص 66.
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التوسعة العمرانية وزيادة عدد السكان.2 جميع هذه األسباب، باإلضافة إىل اكتشاف وتصدير النفط يف األربعينات 

من القرن العرشين ومضاعفة ميزانية الدولة، دفعت السلطة آنذاك وعىل رأسها األمري الشيخ عبدالله السامل إىل 

تطوير وتغيري مدينة الكويت القدمية.3 هذه النقلة الجوهرية يف تاريخ الكويت الحديث دفعت بالحكومة إىل 

تثمني املدينة القدمية وهدمها، متهيداً لبناء مدينة جديدة واستبدال البيوت األصلية داخل السور مبناطق حديثة 

خارج السور. ومنذ تلك اللحظة أصبح هنالك مصطلحان يرمزان للمدينة، املدينة القدمية )قبل النفط( واملدينة 

الحديثة أو الحالية )بعد النفط(.

رافق هذه النقلة التحولية يف تاريخ الكويت تغيري اجتامعي أكرب ما زال أثره ملموساً إىل اليوم. هذا التغيري 

االجتامعي صاحب طفرة تصدير النفط واستقالل الكويت من املستعمر الربيطاين وهدم املدينة القدمية.4 جميع 

هذه العوامل أدت إىل تغيري منط الحياة االجتامعية من بعد اكتشاف النفط. ومتيزت هذه الفرتة بشح  املوارد 

وضيق العيش، لكن ذلك أدى إىل حالة اجتامعية كانت تتسم بالتعاطي املبارش بني مختلف الطبقات االجتامعية، 

عىل الرغم من التفاوت الطبقي فيام بينها، مثل: البحث عن اللؤلؤ، والتجارة البحرية والربية، وإعادة استخدام 

املوارد الطبيعية املتوفرة حينها. أما اليوم، فقد أدى منط الحياة يف فرتة ما بعد النفط ووفرة املوارد، إىل خلق 

وظائف مكتبية واختالف مراكز القوى واملساحة مقارنة بفرتة ما قبل النفط.	 ترافق هذا التحول مع إعادة 

تصور ملؤسسات الدولة التي تضمنها دستور الكويت سنة 1961، فأصبح للدولة ثالث سلطات تتقاسم صنع 

القرار وتتعاون فيام بينها.6 هذا التغيري أثر يف عالقة السكان باملساحات العامة والعمرانية، فتحولت املدينة 

القدمية التي تضمنت بنيتها أشكاالً من الرشاكة املجتمعية إىل عالقة "أقل تشاركية"، ليس من الناحية الدستورية 

أو املؤسسية فحسب، ولكن من الناحية العمرانية والبنائية يف املدينة.7 فأصبحت الدولة هي املسؤولة عن نهج 

التخطيط فوقياً )top-down(. ويف هذه الورقة البحثية سأقوم بتسليط الضوء عىل سلطتني، التنفيذية والترشيعية، 

باإلضافة إىل دور املجتمع املدين يف قرار التخطيط ملدينة جديدة. 

2  F. Al-Nakib, Kuwait Transformed: A History of Oil and Urban Life )California: Stanford University Press, 2016(.
3  المرجع السابق.

 4  S. Alshalfan, The Aftermath of a Masterplan for Kuwait: An Exploration of the Forces that Shape Kuwait City
)London: London School of Economics Publication, 2018(.

5  شفيق الغبرا، الكويت دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع )الكويت: آفاق للنشر، 2017(.
6  المرجع السابق.

7  F. Al-Nakib, Kuwait Transformed: A History of Oil and Urban Life )California: Stanford University Press, 2016(.
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تولت السلطة التنفيذية مرشوع خطة الدولة األوىل )Kuwait First Masterplan( يف منتصف الخمسينات.8 

ولدت هذه الخطة من إيرادات تصدير شحنات النفط بهدف التوسع العمراين خارج السور وإعادة تصور مدينة 

الكويت الجديدة، لكنها فشلت يف تحقيق أهدافها، حيث أن التغيريات االجتامعية وتعداد السكان قد ازدادا بشكل 

أرسع من املتوقع.9 أضف إىل ذلك أن السلطة التنفيذية آنذاك تعاونت مع رشكات أجنبية مثل Minoprio و

Spencely and Macflarlane لتطوير املدينة الجديدة، وهي رشكات مل تكن متحصلة بالرضورة عىل املعرفة 

الالزمة مبتطلبات مجتمع ما قبل النفط، بسبب شح املصادر والبيانات املتعلقة بالكويت، ما أدى بهم إىل تصميم 

املدينة الحديثة حسب ما كان متاحاً من بيانات من قبل الحكومة يف تلك الفرتة ومن ثم االرتكان إىل منط املدينة 

األوروبية الحديثة، التي ال توافق متطلبات املجتمع بالرضورة.10

أدت هذه التحوالت إىل تحديات جديدة طرأت عىل مدينة ما بعد النفط، أهمها عدم استدامة عمران املدينة 

الجديدة وعجزه عن التكيف مع التغريات التي حدثت داخل املجتمع يف الكويت. ومن أهم هذه املتغريات:

1( تضاعف التعداد السكاين بشكل رسيع خالل السنوات األوىل من تصدير النفط.11

2( تم تصميم سبل التنقل يف املدينة بشكل أسايس للسيارات، مام أدى الحقاً إىل خلق أزمة مرورية.12

3( مل ينظر إىل املوارد املحدودة مثل الكهرباء وتلك النادرة مثل املياه العذبة بعني االعتبار.13

وهذه املؤرشات من تعداد سكاين وموارد مل يتم ربطها مبرشوع التوسعة بالشكل السليم، ما أدى إىل فشل الخطة 

األوىل، حيث أن كافة املعطيات للخطة األوىل مل تكن دقيقة من ناحية التوقعات،14 وال حتى الخطة الثانية التي 

اقرتحت املدن الجديدة التي مل ترى النور حتى اليوم كام سنبني.

 8  Abu Hassan bin Abdul, Urban development and planning strategies in Kuwait )International Journal of Urban and
Regional Research, octobar2019(.

9  المرجع السابق.
 10  S. Alshalfan, The Aftermath of a Masterplan for Kuwait: An Exploration of the Forces that Shape Kuwait City
)London: London School of Economics Publication, 2018(.
 11  Abu Hassan bin Abdul, Urban development and planning strategies in Kuwait )International Journal of Urban and
Regional Research, octobar2019(.
 12  S. Alshalfan, The Aftermath of a Masterplan for Kuwait: An Exploration of the Forces that Shape Kuwait City
)London: London School of Economics Publication, 2018(.
 13  Muhammad Fawzi Abdo, The urbanisation of Kuwait since 1950: planning, progress and issues, Doctoral thesis
)England: Durham University(, 1989.

14  المرجع السابق.
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مشروع المنطقة الشمالية: نظرة أولية 

 Kuwait( يف خطة الدولة الثانية )تم ذكر مدينة الشامل )مدينة راس الصبية، ثم تغري اسمها إىل مدينة الحرير

Second Masterplan( سنة 1977،	1 ويف نفس تلك الخطة جاء ذكر عدة مدن أخرى، فعىل سبيل املثال هناك 

مدينة الخريان الجنوبية واملدينة الغربية، لكن تلك املدن مل تحظ بشعبية مدينة الحرير. تم اقرتاح هذه املدن من 

قبل رشكة Shakland and Cox  الربيطانية، التي قامت بتفادي أخطاء الخطة األوىل واقرتاح املدن الجديدة كحل 

ملشكلة ازدياد أعداد السكان والنمو العمراين الرسيع الذي كانت متر به الكويت يف تلك الفرتة.16 مدينة الحرير 

جاءت كحل سحري ومالئم للتوجه العمراين العام آنذاك، فنحن قد قمنا بهدم املدينة القدمية وانتقلنا إىل املدينة 

الحديثة. إذن اقرتاح املدن الجديدة، ومدينة الحرير خصيصاً، يشهد عىل الحالة االستثنائية التي كانت تعيشها 

الكويت. 

مر املرشوع بعدة تغريات منذ السبعينات إىل اليوم، حيث أضيفت عدة مشاريع تطويرية إىل املدينة، مثل ميناء 

مبارك الكبري )تاريخ االنتهاء سنة 2021( وجرس الشيخ جابر )افتتح سنة 2019(، فضالً عن تطوير الجزر الخمسة 

وأهمها جزيرة فيلكا. هذه املشاريع أتت كمكمل للمرشوع األكرب وهو مدينة الحرير، وهو املرشوع الرئييس 

من ناحية رؤية الدولة لالستدامة االقتصادية والدفع بتنوع االقتصاد، خصوصاً تحويل الكويت إىل مركز مايل 

واقتصادي.17

ينطوي مرشوع منطقة الشامل إذن عىل عدة مشاريع، وله أكرث من مسمى عىل فرتات زمنية مختلفة، فاألصل 

كان مدينة شامل الصبية، ثم جرت تسميتها مبدينة الحرير. والحقاً، تم إدراج ميناء مبارك كميناء مرادف للمدينة 

الشاملية، وتطوير الجزر الخمس كمرشوع ثقايف وترويحي مكمل للمدينة. ومؤخراً اقرتح مسمى "املنطقة الشاملية 

االقتصادية" كمظلة لكل هذه املشاريع التنموية. وخالل هذه الورقة سأقوم باستخدام اسمي "مدينة الحرير" 

و"املنطقة الشاملية" بالتبادل لوصف لهذه البقعة الجغرافية.

15  Yasser Mahguob, Kuwait future’s prospects )Abu Dhabi: Al Manakh, 2010(.
16  المرجع السابق.

.> https://www.scpd.gov.kw/hhVision.aspx < ،)17  رؤية أمير البالد )الكويت: األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

https://www.scpd.gov.kw/hhVision.aspx


2

159

الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

التسلسل التاريخي للمشروع 

 Kuwait Second( مل يتم تفعيل أي من مخططات املدن املذكورة منذ ذكر املدن الجديدة يف خطة الدولة الثانية

Masterplan(، وقد يكون األمر مرتبطاً باألزمات املالية واألمنية التي مرت بها البالد بتلك الفرتة من أزمة سوق 

املناخ يف سنة 1982 وصوالً إىل الغزو العراقي للكويت سنة 1990. ومنذ تحرير دولة الكويت،18 فقد كان 

الهدف األسايس للحكومة إصالح البنية التحتية ملدينة الكويت وضواحيها قبل البدء بأي مرشوع جديد. 

بداية إعادة إحياء املرشوع كانت من خالل املرسوم األمريي رقم 240 لسنة 2012، الذي تضمن إنشاء جهاز 

تطوير مدينة الحرير )الصبية( وجزيرة بوبيان. كان للجهاز مهام مرتبطة بالخطة اإلمنائية التي تقدمت بها 

الحكومة آنذاك، أهمها: متابعة وإدارة ميناء مبارك الكبري، واستكامل األعامل االستشارية لتنفيذ املخطط الهيكيل 

ملدينة الحرير ووضعها ضمن إطار زمني، وغريه. يحصل الجهاز عىل ميزانية سنوية، وله الحق يف إبرام العقود 

الالزمة لتنفيذ بعض أعامل البنية التحتية.19 ثم جاء املرسوم األمريي الثاين رقم 154 لسنة 2014 ليعزز من 

صالحيات املرسوم األول من الناحية التنفيذية ويحدد صالحيات الجهاز بالتعاقد مع االستشاريني والخرباء العامليني 

لتحضري وتجهيز مدينة الحرير، كام حدد املرسوم عضويات الجهاز ومجلس اإلدارة وألزمهم بتحديد الئحة داخلية 

تنظم أعامله وكيفية عقد االجتامعات ومدى دقتها.20 

ويف نفس السنة 2014 تقدم مجموعه من النواب باقرتاح إلنشاء الهيئة العامة ملدينة الحرير وجزيرة بوبيان. 

تضمن هذا االقرتاح عدة بنود وتفاصيل تحدد سلطة الهيئة ولكنه بنفس الوقت تعارض مع عمل عدة مؤسسات 

يف الدولة )عىل سبيل املثال: تضمن االقرتاح استثناء ديوان املحاسبة والرقابة املسبقة(، وكذلك يعطي االقرتاح سلطة 

شبه مستقلة للهيئة بعيداً عن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية والقضائية املوجودة. كان مصري االقرتاح الرفض 

من قبل اللجنة، والحقاً تم حل مجلس األمة مام أدى إىل سقوط االقرتاح من جدول األعامل. أشار تقرير اللجنة 

الترشيعية والقانونية التي تناولت دراسة االقرتاح إىل أن هذا االقرتاح مامثل ملا جاء به املرسوم السابق، لكنه بنفس 

الوقت مل يقم باإلشارة إىل األسباب التي أدت إىل عدم تفعيل املرسوم، فبالتايل كان هناك خلل يف تفعيل جهاز 

18  محمد اليوسفي، من االستقالل إلى االحتالل )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2013(.
19  مرسوم رقم 240 لسنة 2012 )الكويت: الكويت اليوم، 2012(، إنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير )الصبية( وجزيرة بوبيان.

20  مرسوم رقم 154 لسنة 2014 )الكويت: الكويت اليوم، 2014(، مرسوم بتعديل بعض احكام المرسوم بانشاء جهاز تطوير مدينة الحرير )الصبية( 
وجزيرة بوبيان.
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تطوير مدينة الحرير كام أشار التقرير، ومل يتمكن االقرتاح من إيجاد حل لهذا الخلل.21 ولعل ذلك يبني سبب 

إصدار املرسوم األمريي الثاين يف 2014 إلعطاء الجهاز سلطة استشارية تنفيذية شبة مستقلة.

وبعد ذلك، يف نهاية سنة 2017 جاءت مشاركة الشيخ نارص صباح األحمد، ابن أمري البالد الحايل، يف التشكيل 

الوزاري كمحرك رئييس للدفع بعجلة مرشوع الشامل ومدينة الحرير. توىل الشيخ نارص عدة مناصب حيوية منها 

نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، باإلضافة إىل كونه رئيس املجلس األعىل للتخطيط والتنمية.22 ومتثل 

الدور املحوري الذي تبناه الشيخ نارص  يف تفعيل جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان عن طريق رئيس 

الجهاز السيد فيصل املدلج، ومن ناحية أخرى أضاف الشيخ نارص ثقل وقوة سياسية داخل الحكومة ويف مجلس 

األمة كونه ابن األمري، والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

خالل سنة من دخوله إىل التشكيل الوزاري، قام الشيخ نارص صباح األحمد بتوقيع اتفاقيات مشرتكة مع جمهورية 

الصني كرشيك اسرتاتيجي يف مرشوع الشامل ومدينة الحرير. مل تكن هذه االتفاقيات الرسمية بني الدولتني الخطوة 

الوحيدة التي تبناها نائب رئيس مجلس الوزراء، بل امتدت إىل الحياة االجتامعية. فخالل نفس الفرتة يناير 

2019، قام فريق العمل الخاص مبكتب الشيخ نارص بزيارة دواوين الكويت لعرض ونقاش رؤية الكويت 2035 

والرتكيز عىل مرشوع الشامل ومدينة الحرير.23 أتت هذه الخطوة لتأكد عىل أهمية التوافق الحكومي-النيايب-

الشعبي من ناحية، وللتأكيد عىل أهمية املرشوع الستدامة تنمية ما بعد النفط من ناحية أخرى. 

ويف سنة 2019 تقدمت الحكومة مبرشوع قانون إىل مجلس األمة إلنشاء املنطقة االقتصادية الشاملية، ويف نفس 

الوقت قامت بإلغاء مرسوم إنشاء الجهاز لتطوير مدينة الحرير متهيداً ملرشوع القانون الجديد.24 يتضمن مرشوع 

القانون الجديد سلطة مطلقة للمؤسسة التي ستدير املنطقة االقتصادية، فإذ تؤكد املادة األوىل من املرشوع بقانون 

بأن املنطقة الجديدة تحت سيادة الدولة كاملة، إال أنه بالنظر لباقي املواد يظهر أن املرشوع يقدم صالحيات 

تنفيذية كاملة ملجلس األمناء دون أي نوع من الرقابة أو املحاسبة من قبل أي مؤسسة أخرى يف الدولة عىل 

21  تقرير رقم 70 )الكويت: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، 2015(.
> https://www.kuna.net.kw/ ،2019 ،22  "النائب األول لرئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية،" كونا

.ArticleDetails.aspx?id=2783962 >
> https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. ،2019 ،23  "التخطيط الكويتي: مدينة الحرير جزء رئيسي من رؤية الكويت،" كونا

.aspx?id=2770126&Language=ar >
24  مشروع قانون بشأن انشاء المنطقة االقتصادية الشمالية )الكويت: مجلس الوزراء، 2019(.

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2783962
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2783962
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2770126&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2770126&Language=ar
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املنطقة االقتصادية الشاملية.	2 وتقوم اللجنة املالية واالقتصادية يف مجلس األمة مبناقشة املرشوع حتى وقت 

كتابة هذه السطور، وقد بنّي بعض من النواب معارضتهم لهذا املرشوع كونه يتعارض مع بعض مؤسسات الدولة 

ويتخطى البعض اآلخر بشكل قد يشكل شبهة دستورية الحقاً.26 وحتى تاريخ كتابة هذه الورقة مل تبت اللجنة يف 

القضية بعد.

ويف نوفمرب من سنة 2019، قام أمري البالد بإعفاء الشيخ نارص صباح األحمد من منصبة كوزير للدفاع ونائب أول 

لرئيس مجلس الوزراء مبرسوم أمريي باإلضافة إىل استقالة الحكومة كاملة بسبب قضية فساد تم إحالتها للنيابة 

العامة.27 هذا التغيري املفاجئ الذي طرأ عىل التشكيل الوزاري وتعطيل جلسات مجلس األمة بسبب استقالة 

الحكومة أدى إىل تأجيل تقرير اللجنة املالية واالقتصادية وكذلك تأخري نقاش مرشوع منطقة الشامل يف مجلس األمة.

بدى واضحاً من خالل تتبع التسلسل التاريخي للمرشوع بأن هناك خلل يف تفعيل إدارة مرشوع مدينة 

الحرير حتى جاء الشيخ نارص صباح األحمد. وخالل السنوات الثالث األخرية تحرك املرشوع سياسياً واجتامعياً 

ودبلوماسياً.28 وسأتطرق خالل القسم القادم إىل مدى فاعلية الدور الشعبي يف املشاركة بقرار مرشوع الشامل.

المشاركة المجتمعية: هل نحن بحاجة إلى مدينة جديدة؟ 

السؤال املطروح يف عنوان هذا القسم يبقى سؤاالً بال إجابة، فهو سؤال دائم يف الذهن منذ أن قررت أن أبحث يف 

موضوع مدينة الحرير. بعد التسلسل التاريخي ملراحل املرشوع، سأقوم بعقد مقارنة تحليلية بني الخطط السابقة 

ملدينة الكويت )األوىل، والثانية عىل وجه التحديد( والخطة املتوقعة ملرشوع الحرير حسب ما قدمه الربنامج 

الحكومي. بعد ذلك سأنظر إىل دور املشاركة السياسية-الشعبية يف قرار مدينة الحرير وأتناولها بالنقد، خصوصاً 

الدور السيايس يف إصدار ترشيع للمدينة الجديدة من خالل لجان مجلس األمة. وأخرياً، سأقوم بالنظر إىل فعالية 

املجتمع املدين من عدمها يف املشاركة يف صنع القرار.

25  المرجع السابق.
https://www.aljarida.com/ < ،2019 26  محمد المقاطع، "سيادة الدولة والحكم الذاتي لمشروع الحرير،" جريدة الجريدة، 2 اكتوبر

.> /articles/1569949272875945400
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. < ،27  "أمر أميري باعفاء وزيري الدفاع والداخلية وتكليف العاجل من شؤون المنصبين،" كونا

.> aspx?id=2834968&language=ar
 28  Kristin Diwan, Kuwait’s MbS: The Reform Agenda of Nasser Sabah al-Ahmad al-Sabah )Washington DC: AGSI,
2018(

https://www.aljarida.com/articles/1569949272875945400/
https://www.aljarida.com/articles/1569949272875945400/
https://www.aljarida.com/articles/1569949272875945400/
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2834968&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2834968&language=ar
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بين الماضي والمستقبل: مقارنة بين الخطط السابقة ومخطط منطقة الشمال 

االقتصادية

مل تكن املشاركة املجتمعية أو الشعبية إحدى الركائز األساسية يف تطوير خطط الدولة، حيث أن الخطة األوىل 

رسمت قبل االستقالل والدستور، بينام الخطة الثانية أتت خالل فرتة حل غري دستوري ملجلس األمة من سنة 

1976 إىل 1980، أي أن الخطتان وضعتا يف فرتات مل يكن ملؤسسات الدولة التي متثل الشعب )مثل مجلس 

األمة( أي سلطة أو دور يف صناعة القرار. كذلك يشري محمد فوزي يف رسالته للدكتوراه بعنوان "متدين الكويت منذ 

الخمسينات" من سنة 1988 إىل أنه تم تطوير الخطتني األوىل والثانية من قبل خرباء أجانب ال يتمتعون بالخلفية 

املجتمعية التي تؤهلهم لتخطيط مدينة الكويت،29 فالتخطيط انطلق دون دراسة مسبقة لحاجات املجتمع أو 

األفراد الذين سينقلون من املدينة القدمية إىل الضواحي الجديدة. تضيف رشيفة الشلفان يف دراستها عن "ما 

بعد تطوير خطة الدولة" والصادرة سنة 2018 إىل كيفية تطوير منطقة الصليبيخات الواقعة بالقرب من ساحل 

الخليج، حيث تم تطوير املساحات املقاربة للبحر بشكل رئييس الستخدام السيارة كوسيلة للتنقل متناسني طبيعة 

املنطقة السكنية، والعالقة التاريخية للمجتمع مع البحر، أو األخذ برأي الساكنني يف املنطقة ومتطلباتهم الحياتية 

يف املساحات العامة.30 باإلضافة إىل ذلك، تشري الشلفان يف دراستها إىل أن اغلب الرشكات األجنبية التي قامت 

بتطوير خطط الدولة قد اتبعت نفس األسلوب يف نقل تجاربهم يف املدن الغربية إىل الكويت دون أخذ املتطلبات 

املجتمعية أو الشعبية باالعتبار، ما عدا الرشكة اإليطالية BBPR التي قامت مبسح ميداين ونظرت إىل تجارب أخرى 

يف املدن العربية واإلسالمية املجاورة.31 هذه الرشكة مثاًل اقرتحت افتتاح جامعة داخل مدينة الكويت، بحيث تكون 

حركة الطالب داخل املدينة سبباً أسايس لحيوية املدينة بشكل يومي، بدالً من إنشاء الجامعات عىل أطراف املدينة، 

وما يستتبعه ذلك من ارتفاع االزدحام املروري ونسبة استهالك الوقود بحكم تنقل الطالب إليها يومياً. 

وإذا نظرنا إىل مرشوع مدينة الحرير، نرى أنه مل تكن هناك أي بوادر حقيقة لألخذ برأي املجتمع منذ طرح الفكرة 

يف السبعينات، لكن هذا التوجه اختلف مع إعادة إحياء املرشوع مجدداً يف السنوات األخرية. فبعد مشاركة 

 29  Muhammad Fawzi Abdo, The urbanisation of Kuwait since 1950: planning, progress and issues, Doctoral thesis
)England: Durham University(, 1989.
 30  S. Alshalfan, The Aftermath of a Masterplan for Kuwait: An Exploration of the Forces that Shape Kuwait City
)London: London School of Economics Publication, 2018(.

31  المرجع السابق.
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الوزير الشيخ نارص صباح األحمد والدفع باملرشوع سياسياً واجتامعياً، ظهر الوزير يف عدة مقابالت تلفزيونية 

محلية وصينية للحديث عن املرشوع. ومن خالل مقابلته يف تلفزيون محطة الكويت الرسمية رصح الوزير بإجراء 

استطالع للرأي العام داخل الكويت واألخذ بعينات تجاوزت الثالثة آالف رد بالتعاون مع رشكة Ipsos الستطالع 

الرأي.32 هذا التوجه املختلف نوعاً ما عن تجارب الحكومة السابقة يف التخطيط والتمدين، ويتناسب مع ما ذكره 

نايف الغيص وديفيد بوالر يف دراستهم عن "تسليط الضوء عىل مستقبل املدن الجديدة – حالة الكويت" والصادرة 

سنة 2018، حيث قاما باستطالع رأي الكويتيني واملقيمني يف الكويت، وقد أكدت نسبة 85 باملئة من املشاركني 

عىل أهمية األخذ برأي املجتمع يف أي قرار متديني جديد مثل إنشاء مدينة جديدة.33 إذن توجه الحكومة الحايل يف 

استطالع الرأي والتواصل مع املجتمع من خالل زيارة الدواوين يدل عىل أهمية استطالع الرأي املجتمعي واملشاركة 

يف اتخاذ القرار ألي مرشوع حيوي قادم. ومع ذلك، فإن أسلوب صياغة الحكومة لهذه املشاركة أو استطالعات 

الرأي مل يكن متكامالً، فمثالً مل يتم أخذ آراء املقيمني غري الكويتيني يف االستطالع الحكومي، وباإلضافة لذلك 

استخدم االستطالع كجزء من الخطة التسويقية للمرشوع وبعناوين للدفع بآراء داعمة للمرشوع،34 ناهيك عن كون 

الدواوين التي جرت زيارتها منتقاة لتمثل طبقة مجتمعية أرسية معينة ذات خلفية تجارية، وهذا بحد ذاته قد 

يخلق صبغة نخبوية عىل مرشوع مدينة الحرير.

عند النظر إىل القوانني الخاصة بالعمل يف الكويت، فإن قانون التجارة يلزم أن يكون املرشوع التجاري مملوكاً 

لشخص كويتي بنسبة ال تقل عن 51%، وأي شخص غري كويتي يجب أن يكون تحت كفالة شخص كويتي أو 

رشكة اعتبارية ليتمكن من العمل يف الكويت.	3 بينام إذا انتقلنا إىل مرشوع مدينة الحرير، فإن لغري الكويتي الحق 

يف متلك أي مرشوع تجاري بنسبة كاملة حسب القانون املقرتح للمنطقة االقتصادية الشاملية.36 بالتايل فإن نظام 

الكفالة سيكون ساري املفعول يف مدينة الكويت، بينام قد ال تخضع مدينة الحرير له، كون القانون املقرتح ينظر 

للكويتي وغري الكويتي عىل حٍد سواء. هذا التوجه لخلق مدينتني بأنظمة مختلفة يف نفس الدولة قد يخلق طبقات 

اجتامعية جديدة من غري الكويتيني بني املدينتني. 

.> https://www.youtube.com/watch?v=PyGODG3LW08 < ،2019 ،32  "مقابلة الشيخ ناصر صباح األحمد،" فيديو، تلفزيون الكويت
 33  Nayef Alghais and David Pullar, Projection for new city future scenarios: A case study for Kuwait )Heliyon,
2018(.

>  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait- ،34  "غالبية المواطنين: رؤية الكويت ومشروع الحرير يلبيان طموحاتنا،" جريدة األنباء
.> news/890040/13-03-2019

35  عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(.
36  مشروع قانون بشأن انشاء المنطقة االقتصادية الشمالية )الكويت: مجلس الوزراء، 2019(.

https://www.youtube.com/watch?v=PyGODG3LW08
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/890040/13-03-2019
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/890040/13-03-2019
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وبالنظر إىل مرشوع القانون املقدم ورغم عدم وضوح اآللية التي سيتم اتباعها يف مرشوع الشامل ومدينة الحرير، 

فإن مثل هذه القرارات ستخلق خلالً إضافياً يف الرتكيبة السكانية. فوجود مدينة تعمل وفق نظام الكفالة السائد 

وإلزام امللكية للشخص الكويتي بينام تسمح املدينة األخرى لغري الكويتي بالتملك دون خيار الكفالة سيقود بال 

شك إىل تعميق الخلل السكاين، باإلضافة لخلق طبقات اجتامعية ذات امتيازات معينه دون غريها. لذلك، علينا 

التعلم من أخطاء املايض بدالً من تكرارها، فقد ذكر عمر الشهايب يف دراسته عن "تفاقم الخلل السكاين يف دول 

مجلس التعاون" والصادرة سنة 2014 بأنه إليجاد حلول للخلل السكاين فإنه يجب تطبيق سياسات متعددة 

الجوانب مثل: إنشاء مؤسسة مركزية تابعة للدولة مختصة بأمور الهجرة وتبعاتها، والعمل عىل زيادة التقارب 

والرتابط بني دول العامل العريب، وكذلك جدية دمج وتوطني نسبة من العاملة املقيمة التي تستويف رشوط معينه مبا 

فيها اتقان اللغة العربية.37

دور المشاركة الشعبية-السياسية: بين األمة والبلدية والمدنية

إن دور املشاركة السياسية يف إنشاء منطقة الشامل االقتصادية يعد جانباً محورياً يف التوجه الحكومي األخري.38 

وليك نتمكن من فهم هذه العالقة، يجب علينا تعريف القنوات الرسمية يف النظام الكويتي للمشاركة بصنع القرار. 

ونجد أن هناك ثالثة طرق للمشاركة، وهي:

مجلس األمة وميثل الجانب الترشيعي والقانوين.39. 1

املجلس البلدي ويتمثل دوره يف املتابعة العمرانية ورسم السياسات ذات الصلة.40. 2

جمعيات النفع العام التي تناقش املجالس أعاله ومتثل التوجه املجتمعي، مثل الجمعية االقتصادية الكويتية.41. 3

بالنظر إىل دور مجلس األمة الحايل، نرى أن املجلس يناقش املرشوع بقانون الذي تقدمت به الحكومة خالل 

2019 كام ذكرت أعاله يف القسم الثاين. هذا املرشوع قوبل بردة فعل رافضة من داخل اللجنة االقتصادية واملالية، 

37  عمر الشهابي، سكان الخليج: مظاهر الخلل وآليات المواجة )الكويت: آفاق للنشر، 2014(.
.> https://www.youtube.com/watch?v=PyGODG3LW08 < ،2019 ،38  "مقابلة الشيخ ناصر صباح األحمد،" فيديو، تلفزيون الكويت

.> http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2025 < )39  الالئحة الداخلية لمجلس االمة )الكويت: مجلس االمة الكويتي
> https://municipalcouncil.gov.kw/sites/ar/MunicipalityCouncil/ ،)40  المجلس البلدي واختصاصاته )الكويت: المجلس البلدي

.> Pages/default.aspx?menuItem=item1
> https://www.kuna.net.kw/ 2019 ،41  "التخطيط الكويتي يؤكد أهمية اشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في الرؤية الجديدة،" كونا

 .> ArticleDetails.aspx?id=2745545&Language=ar

https://www.youtube.com/watch?v=PyGODG3LW08
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2025
https://municipalcouncil.gov.kw/sites/ar/MunicipalityCouncil/Pages/default.aspx?menuItem=item1
https://municipalcouncil.gov.kw/sites/ar/MunicipalityCouncil/Pages/default.aspx?menuItem=item1
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2745545&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2745545&Language=ar
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حيث رصحت النائبة صفاء الهاشم يف مقابلة تلفزيونه بأن املرشوع عبارة عن "دولة داخل دولة"،42 إشارة إىل 

السلطة الواسعة التي يعطيها القانون للمؤسسة التي ستتوىل إدارة هذا املرشوع. ومن ناحية أخرى، مل تقم اللجنة 

الربملانية إىل اآلن بدعوة للجهات املعنية ملناقشة املرشوع، حيث منذ بداية دور االنعقاد الرابع ملجلس األمة 

يف أكتوبر 2019 مل تجتمع اللجنة بشكل كامل حسب ترصيح النائبة الهاشم لجريدة الجريدة، حيث هددت 

باستقالة جامعية من اللجنة املالية إن مل يستجب أعضاء اللجنة للدعوة لحضور النقاش.43 فحسب الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة، يجب عىل اللجنة أن تجتمع بأكرث من نصف العدد يك يكتمل النصاب،44 وحتى كتابة 

هذه الورقة مل يحرض إىل اللجنة إال ثالثة من أصل سبعة نواب كام رصحت النائبة. إن سلطة اللجنة وصالحياتها 

لنقاش وتعديل القوانني ليست موضوع هذه الورقة، لكنها جزء محوري يف إرشاك الجهات املختلفة مثل القانونيني 

واملعامريني والجهات التي متثل املجتمع املدين لألخذ برأيهم وإرشاكهم يف مثل هذه األمور. وهذه السلطة مرتوكة 

ألعضاء اللجنة املنتخبني من النواب، ورئيس مكتب اللجنة املعني من قبل األمانة العامة ملجلس األمة، فهم من 

ميلك الصالحية لدعوة الجهات األخرى إىل طاولة النقاش وفق ما يرونه.

ومل يكن لجمعيات النفع العام خالل الفرتة املاضية أي دور واضح يف منطقة الشامل االقتصادية، مع أنها إحدى 

ركائز خطة التنمية 2035 وعامود أسايس يف موضوع االستدامة.	4 إال أن سبل الحوار مع املجتمع املدين مل تخرج 

عن إطار زيارات الدواوين لإلفصاح والتوعية عن مرشوع الشامل كام ذكرنا سابقاً، علامً بأن دور املجتمع املدين يف 

املنطقة الشاملية ومدينة الحرير تحديداً يعترب جزءاً أساسياً من املخطط. ففي نصوص قانون املنطقة الشاملية، 

تضمنت إحدى املواد الدعوة إىل املشاركة املجتمعية تحقيقاً للتنمية املستدامة بتخصيص جزء من صايف أرباح 

املؤسسة التي ستدير املرشوع إىل نظام للتنمية املجتمعية وفقاً للضوابط التي ستحددها الحقاً.46 هذا بالنسبة 

للجانب الحكومي. وإذا ما نظرنا إىل الجانب الشعبي ممثالً يف مجلس األمة، نرى أنه حتى هذه اللحظة مل يتم 

توجيه أي دعوة ألي جهة ممثلة للمجتمع املدين، يف ظل عدم وجود تنسيق نيايب بني أعضاء اللجنة. 

 .> https://www.youtube.com/watch?v=XX3e5r_6-EU < ،42  "مقابلة مع النائبة صفاء الهاشم،" فيديو، تلفزيون الكويت
.> https://twitter.com/aljarida/status/1211215718118764545 < ،2019 43   "تصريح النائبة صفاء الهاشم،" جريدة الجريدة، 29 ديسمبر

.> http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2025 > ،)44  الالئحة الداخلية لمجلس األمة )الكويت: مجلس األمة الكويتي
> https://www.kuna.net.kw/ 2018 ،45  "التخطيط الكويتي يؤكد أهمية إشراك المجتمع وشركاء خطة التنمية في الرؤية الجديدة،" كونا

.> ArticleDetails.aspx?id=2745545&Language=ar
46  مشروع قانون بشأن انشاء المنطقة االقتصادية الشمالية )الكويت: مجلس الوزراء، 2019(.

https://www.youtube.com/watch?v=XX3e5r_6-EU
https://twitter.com/aljarida/status/1211215718118764545
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2025
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2745545&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2745545&Language=ar
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أما بالنسبة للمجلس البلدي، فيتمحور دوره األسايس حول السياسات العامة املعنية بالعمران ووضع املخططات 

الهيكلية للمناطق السكنية والتجارية.47 وليس واضحاً بعد إذا سيضطلع بأي دور يف منطقة الشامل االقتصادية، 

حيث أنه مل تجر مناقشة مرشوع الشامل من قبل املجلس البلدي، وأيضاً لصعوبة الحصول عىل املضابط الخاصة 

باملجلس البلدي أو تقارير اللجان. فمثالً مجلس األمة لديه قاعدة بيانات إلكرتونية كاملة تحتوي عىل مضابط 

الجلسات وتقارير اللجان وغريه منذ التأسيس إىل اليوم، بينام ال وجود ملثل هذه القاعدة يف املجلس البلدي، إذ ال 

تتوفر هذه البيانات إال بطلب رسمي يجب املوافقة عليه من قبل املجلس.

تنحرص طرق املشاركة السياسية-الشعبية الرسمية الثالثة يف الكويت عىل املشاركة من الكويتيني فقط، فال ميكن 

لغري الكويتي االنضامم لجمعية نفع عام48 أو التصويت يف انتخابات املجلس البلدي أو مجلس األمة.49 إذن ثلثي 

سكان مدينة الكويت من املقيمني لن يتمكنوا من املشاركة يف قرار مرشوع املدينة الشاملية. ومن هؤالء املقيمني 

من كان لهم تواجد من بداية القرن العرشين يف الكويت عرب أجيال ومل يتمكنوا من الحصول عىل الجنسية 

الكويتية، والبعض منهم عدميي الجنسية.0	 

تلخيصاً لهذا القسم، كانت املدينة القدمية جزءاً من منظومة مجتمعية مرتابطة، حيث كان لسكان املدينة دور 

يف التوسعة العمرانية والتحديات التي واجهوها يف املايض، لكنها فقدت هذا العنرص املهم خالل تطوير املدينة 

الحديثة. فجاءت املدينة الحديثة ككائن غريب، حدد صالحيات خاصة لكٍل من الكويتي وغري الكويتي، فأحدهم 

دائم واآلخر مؤقت. وتم تقنني آليات التجارة واملواطنة بناًء عىل الجنسية، هذا باإلضافة إىل تحديد أداة جديدة 

للتنقل وهي السيارة. وجميع هذه األمور أدت إىل عالقة اغرتاب بني املدينة وسكانها. الحقاً، رأينا التوجه الحكومي 

الخجول يف األخذ مبوضوع املشاركة املجتمعية والشعبية يف مرشوع املنطقة الشاملية ومدينة الحرير، والذي يحتاج 

إىل مشاركة مدنية مجتمعية أصدق وأشمل من قبل املواطنني واملقيمني. 

https://municipalcouncil.gov.kw/sites/ar/MunicipalityCouncil/Pages/ < )47  المجلس البلدي واختصاصاته )الكويت: المجلس البلدي
.> default.aspx?menuItem=item1

48  قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام.
 .> http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2026 < ،)1962 ،49  قانون االنتخاب )الكويت: مجلس االمة الكويتي

50  Claire Beaugrand, Stateless in the Gulf: migration, nationality and society in Kuwait )London: I.B. Tauris, 2018(.

https://municipalcouncil.gov.kw/sites/ar/MunicipalityCouncil/Pages/default.aspx?menuItem=item1
https://municipalcouncil.gov.kw/sites/ar/MunicipalityCouncil/Pages/default.aspx?menuItem=item1
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=2026
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االقتصاد السياسي – بين الحرير والمنطقة

كام أرشنا أعاله، فإن بداية مرشوع الشامل كان عبارة عن فكرة بناء مدن سكنية جديدة من ضمنها مدينة املنطقة 

الشاملية. إال أنه بإعادة إحياء املرشوع مجدداً وتحديداً يف السنوات األخرية فإننا نرى توجهاً مختلفاً، فمدينة 

الحرير أصبحت اآلن مرشوعاً اقتصادياً لتقليل االعتامد عىل النفط ولتنويع مصادر دخل الدولة وجزءاً رئيسياً من 

رؤية "كويت 2035" كام أشار لها أعضاء املجلس األعىل للتخطيط والتنمية الكويتي.1	 

إن خطوات اإلعالن عن مرشوع مدينة الحرير مؤخراً مثل تصوريها كمحاولة لجذب االستثامر األجنبي وتطويرها 

كمدينة ذكية2	 يجعل منها نسخه مشابة ملرشوع مدينة "نيوم" يف اململكة العربية السعودية،3	 أو إذا نظرنا 

لألمثلة األخرى املتواجدة يف الخليج مثل إمارة ديب فإن مرشوع املنطقة الشاملية ال يختلف كثرياً عنها. فاملرشوع 

يهدف إىل تعزيز املنطقة كمركز لوجستي )بوجود ميناء مبارك( ومركز مايل وصناعي تكنولوجي،4	 ولكن إذا نظرنا 

إلجاميل اإليرادات التي حققتها ديب يف القطاعات غري النفطية نجد أنها مل تتعدى 10٪ من إجاميل اإليرادات يف 

منتصف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين.		 ورمبا بدا التوجه الحكومي ملرشوع مدينة الحرير مختلفاً 

بعض اليشء، فمن خالل مقابلة وزير الدفاع السابق الشيخ نارص صباح األحمد نجد استخدامه لكلامت مثل 

"إعادة تصور للهوية التاريخية والحضارية" يف إشارة إىل الكويت، واستخدامه لكلامت مثل "الجغرافيا السياسية"،6	 

وجميعها تهدف إلعادة تصور املرشوع من جديد بهوية وطنية ومزجها مع األهداف االقتصادية والسياسية، ليبدو 

وكأنه مرشوع مشرتك بني املجتمع الكويتي والسلطة ظاهرياً.

يف النهاية، قد ال تختلف مدينة الحرير عن باقي مدن الخليج الحديثة املدعومة حكومياً بالكامل للدفع بعجلة 

املشاريع االستثامرية العمالقة. وال ميكن إنشاء هذه املدن الحديثة بهذا التصور إال عن طريق فرض سلطة القرار 

دون النظر إىل املشاركة املجتمعية أو تعزيز دور املجتمع املدين. فالسلطة ترى بأن النمو االقتصادي ال ميكن أن 

> https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. ،51  "التخطيط الكويتي: مدينة الحرير جزء رئيسي من رؤية الكويت،" كونا
.> aspx?id=2770126&Language=ar

.>https://alqabas.com/article/642371  < ،52  "االستثمارات بمدينة الحرير ستستقطب 650 مليار دوالر،" القبس
.> https://www.bbc.com/arabic/business-44725424  < ،53  "معلومات أساسية عن مشروع نيوم السعودي العمالق،" بي بي سي العربية

.>https://thenewkhalij.news/article/152810/   < ،54  "لماذا يتعثر مشروع مدينة الحرير الصينية في الكويت،" الخليج الجديد
55  عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب اإلنسان )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(.

.> https://www.youtube.com/watch?v=PyGODG3LW08 > ،56  "مقابلة الشيخ ناصر صباح األحمد،" فيديو، تلفزيون الكويت

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2770126&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2770126&Language=ar
https://alqabas.com/article/642371
https://www.bbc.com/arabic/business-44725424
https://thenewkhalij.news/article/152810/
https://www.youtube.com/watch?v=PyGODG3LW08
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يحدث إال عن طريق فرضه من األعىل.7	 ويف هذا السياق نجد أن مرشوع املنطقة الشاملية ال يعدو كونه مرشوعاً 

ملدينة حديثة تعزز من التباعد االجتامعي بني أطياف املجتمع ككل، ويعيد تكريس فكرة املدينة املؤقتة دون 

إعادة النظر يف قوانني الجنسية واإلقامة.8	

خاتمة: نظرة أخيرة - المشروع الحلم

ال ميكن أن نبحث يف مرشوع منطقة الشامل االقتصادية من منظور االستدامة دون النظر إىل املايض ليك نتعلم 

من أخطائنا. فمدينة الكويت الحديثة صعبة االستدامة من عدة نواح، عمرانية وبيئية واقتصادية. ويف هذه 

الورقة البحثية مل أتطرق إىل الجانب البيئي إلمياين بأن هذا الشق يستدعي بحثاً مستقالً يدرس االستدامة البيئية 

فقط لتأخذ حقها من التحليل. أما من الناحية العمرانية، فهذه الورقة البحثية أتت لرتكز عىل املشاركة الشعبية 

واملجتمعية يف صنع قرار املدينة. 

يف فرتة ما قبل النفط، كانت املدينة تشكل جزءاً حيوياً من الواقع املعاش، تتمدد وتنكمش بناًء عىل املعطيات 

املحيطة بطريقة مستمدة من متطلبات الحياة يف تلك الفرتة. أما اليوم، فنحن نعيش يف مدينة الواقع، هذه املدينة 

التي شيدت بناًء عىل مخططات أجنبية مل تستشف مالمح الحياة االجتامعية أو متطلبات املجتمع، فأىت القرار 

منفرداً من السلطة التنفيذية يف هذا السياق. وعليه فإن التوجه الحكومي األخري يف خطة التنمية "كويت جديدة"، 

والذي يؤكد عىل أهمية املجتمع املدين، ليس كافياً كام أرشنا يف هذه الورقة. باإلضافة إىل ذلك، علينا إدراج املشاركة 

املجتمعية يف صنع القرار بشكل حقيقي، وباألخص مشاركة املواطنني واملقيمني عىل حد سواء. إن مفهوم املواطنة 

واإلقامة يف الكويت يحتاج إىل إعادة تصور وترتيب، فال ميكن فصل املدينة عن مشاعر االنتامء والهوية، خصوصاً 

مع وجود تصور لجعل مدينة الحرير مدينة كويت املستقبل.

هذه الورقة البحثية أتت كمقدمة تحليلية ملرشوع مدينة الحرير، فهناك عدة جوانب مل يكن باإلمكان التوسع 

والخوض فيها. عىل سبيل املثال: باإلمكان تحري مضابط املجلس البلدي والتي مل أمتكن من الوصول لها، وكذلك 

 57  Karen E. Young, Saudi Arabia’s Neom: State-Led Growth Meets New Global Capitalism, )Washington DC: AGSI,
2017(.
58  F. Al-Nakib, Kuwait Transformed: A History of Oil and Urban Life )California: Stanford University Press, 2016(.
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التعمق يف الخطط الخمسية التي بدأت منذ أواخر الستينات إىل اليوم بقانون أقره مجلس األمة، لتتامىش مع ما 

استندت هذه الدراسة عليه أساساً من خطة الدولة الرسمية )Kuwait Masterplan( والتي توضع كل 20 سنة 

تقريباً، باإلضافة إىل مضابط مجلس األمة وتقارير اللجان والدراسات األكادميية التي تناولت موضوع التمدين 

واالستدامة العمرانية.

وختاماً ملقدمتي أعاله عن االستدامة، فإنه ميكن تلخيصها يف املشاركة املجتمعية السليمة يف صنع القرار، وخصوصاً 

إذا كان القرار يخص مشاريع مصريية مثل املدينة. فاملدينة عبارة عن مباين، ومساحات، وخليط من البرش. إذن 

مشاركة اإلنسان يف القرار الذي سيحدد مستقبل حركته، وإحساسه، وموطنه هو أساس االستدامة.
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2.7 االبيئة واالستدامة في دول مجلس التعاون – صباح الجنيد وأحمد 
الخولي ونادر عبدالحميد وغدير كاظم 

المقدمة 

وافقت دول الخليج العريب كأعضاء يف الجمعية العامة لألمم املتحدة عىل أجندة العامل 2030 وأهداف التنمية 

املستدامة السبعة عرش )Sustainable Development Goals - SDGs(. وأعدت جميع الدول مراجعاتها 

الوطنية الطوعية )National Voluntary Reviews - NVRs(  من قبل الوزارات ذات الصلة.1  وتركز هذه 

التقارير املنشورة يف مجملها إىل الطموح يف تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش وغاياتها، 

وتوضح الجهود التي تبذلها دول الخليج، فضالً عن إلقاء الضوء عىل التحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة. وتشمل الجهود املبذولة دمج أهداف التنمية املستدامة يف السياسات والخطط الوطنية، وتنفيذ 

التحوالت املؤسسية الالزمة لتخطيط وتنفيذ الربامج واملرشوعات التي تسهم يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

وتشمل التحديات، عىل سبيل املثال ال الحرص: الحفاظ عىل املعدالت العالية من الرفاهية يف ظل النمو السكاين 

املتسارع، والتي تتطلب توسيع البنى التحتية املادية والخدمات االجتامعية لتلبية احتياجات السكان، وتوفري فرص 

عمل للشباب، وحامية املوارد الطبيعية من االستغالل والتلوث.

لقد تصدرت دول الخليج يف 2013 قامئة الدول العربية يف مؤرش التنمية البرشية، حيث سجلت قطر واململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت 0.851 و0.836 و0.827  و 0.815 و 0.814 

عىل التوايل. ووفًقا لذلك احتلت البلدان الستة املرتبة 31، 34، 40، 44، و46 عىل مؤرش التنمية البرشية العاملي.2 

ويف تقرير مؤرش التنمية البرشية 2019 واصلت دول الخليج تبوأها صدارة الدول العربية يف هذا التصنيف أيضاً، 

كدول مرتفعة التنمية البرشية، واحتلت دولة االمارات العربية املتحدة املرتبة 35 تليها اململكة العربية السعودية 

يف املرتبة 36 وقطر يف املرتبة 41 والبحرين 45 وعامن 47 والكويت 57 من بني 189 بلًدا يف جميع أنحاء العامل، 

وسجلت قيمها عىل هذا املقياس: 0.866، 0.857، 0.848، 0.838، 0.834، و0.808 عىل التوايل.3 

1  وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي في دولة قطر، ووزارة االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، والمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في 
سلطنة عمان، واللجنة الوطنية للمعلومات في مملكة البحرين، والمجلس األعلى للتخطيط في دولة الكويت.

< http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ ،)2019 ،2   تقرير التنمية البشرية: ماوراء الدخل والمتوسط والحاضر )األمم المتحدة
overview_-_arabic.pdf <.

3  المرجع السابق.
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وعىل الرغم من الكثري من اإلنجازات املطروحة يف مؤرش التنمية البرشية، فإن دول الخليج ليست بنفس مستوى 

نظرياتها من البلدان ذات الدخل املرتفع يف العديد من املؤرشات، مثل توفر وجودة املاء والهواء، واستخدامات 

األرايض، والغطاء النبايت وغريها من املوارد الطبيعية. 

تهدف هذه الورقة إىل إعطاء ملحة عامة أولية عن حالة البيئة يف دول الخليج باستخدام التقارير الدولية واإلقليمية 

والوطنية املتاحة، حيث تبحث يف تأثري األنشطة البرشية كدوافع وضغوط تُؤدي إىل تحوالت يف حالة البيئة قد 

تهدد فرص استدامة بعض املوارد. وميتد التحليل إىل توثيق آثار التحوالت يف حالة البيئة، ومن ثم استعراض جهود 

دول الخليج ملواجهة التحديات البيئية املتصاعدة. وتتناول الورقة األسئلة الخمسة املرتابطة التالية:

- ماذا يحدث لبيئة دول الخليج العريب من تغريات؟ وملاذا تحدث تلك التغريات؟

- ما هي اآلثار املرتتبة عىل البيئة وعىل السكان يف دول الخليج جراء تلك التغريات؟

-  ما هي اإلجراءات املتخذة للتصدي لها؟ وما مدى فعاليتها؟

-  إىل أين تتجه دول الخليج )فيام يتعلق بالجوانب البيئية(؟

- ما هي اإلجراءات التي ميكن اتخاذها ملستقبل أكرث استدامة؟ 

هيكلياً، تبدأ الورقة باستعراض حالة البيئة، والقوى الدافعة والضغوط يف دول الخليج التي أدت إىل الوضع الحايل. 

بعد ذلك، ستُلقي الورقة الضوء عىل تأثريات الحالة الراهنة للبيئة، وتوجز استجابة الحكومات لتلك التغريات، ثُم 

تستعرض سيناريو االنتقال إىل التنمية املستدامة. وبناًء عىل السيناريو املذكور أعاله، ستلخص الورقة مجموعة من 

االستنتاجات والتوصيات التي قد يتم االطالع عليها، وتبينها من قبل املسؤولني ذو الصلة يف دول مجلس التعاون 

الخليجي.
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حالة البيئة

تعاين البيئة يف دول الخليج من مشاكل متعددة، تتصدرها ندرة موارد املياه العذبة، وتدهور موائل البيئة البحرية 

واملناطق الساحلية، وزيادة تلوث الهواء، والنفايات بجميع أنواعها. كام تتشارك دول الخليج بقية دول العامل يف 

تأثرها باملشاكل العاملية، كظاهرة االحرتار العاملي وتغري املناخ، وتآكل طبقة األوزون وزيادة املخلفات السامة 

وتدهور التنوع البيولوجي وانقراض الكائنات الحية وزيادة التلوث الصناعي وتلوث املياه الصالحة لالستخدام 

والتصحر والجفاف. ومنذ انطالق مؤمتر قمة األرض للبيئة والتنمية )ريو دي جانريو 1992( شاركت دول الخليج 

يف التجمعات البيئية العاملية، وتفاعلت مع التوجهات العاملية يف التصدي والتعاون تجاه القضايا البيئية. ودعمت 

ووقعت دول الخليج التوجه العاملي يف العديد من االتفاقيات وبنود جدول األعامل الخاصة باملؤمتر، متفقة مع 

التوجهات العاملية حيال القضايا امللحة عىل ساحة البيئة اليوم، ومن خالل تنفيذ ما أمكن من برنامج القرن الحادي 

والعرشين.  ولكن ال تزال البيئة الخليجية ومواردها تحت ضغوط متواصلة وألسباب متعددة، عىل رأسها زيادة 

السكان والنمو االقتصادي.

بداية، بإمكاننا النظر إىل مؤرش األداء البيئي )Environmental Performance Index - EPI(، إلعطاء صورة 

عن مستوى أداء دول الخليج يف املحافظة عىل البيئة، وذلك ألن هذا املؤرش يحدد قدرة الدول عىل حامية البيئة 

خالل السنوات املقبلة وذلك من خالل عدد من مسارات الحفاظ عىل املوارد ومستويات التلوث السابقة والحالية 

وجهود اإلدارة البيئية وقدرة املجتمع عىل تحسني أدائه البيئي مع مؤرشات االستدامة البيئية التي من أهمها تلوث 

الهواء واألرض والتنوع البيولوجي وخفض انبعاث الغازات.4  وبالنسبة ألداء دول الخليج وترتيبها عىل هذا املؤرش 

يف 2018، تأيت قطر يف املرتبة األوىل عربياً، ويف املركز 32 عاملياً بـ 67 نقطة من القامئة التي شملتها الدراسة 

وضّمت 180 بلداً. ويوضح الجدول 2.7.1 ترتيب دول الخليج ونقاط كل من مؤرش األداء البيئي، والصحة البيئية، 

وحيوية النظام اإليكولوجي يف 2018.

4  أسامة محمد سالم، »البيئة في مجلس دول التعاون »الواقع والتحديات«،« آراء الخليج، 
 > https://araa.sa/index.php?view=article&id=2619:2014-07-27-01-32-19&Itemid=172&option=com_content >.
Environmental perfurmanes index. Global metrics for the environmnet: Ranking country performance on high-
 priority environmental issues )Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University Center for International
Earth Science Information Network, and Columbia University, 2018(, < https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/
epi2018reportv06191901.pdf >.

https://www.raghebnotes.com/?p=3158
https://araa.sa/index.php?view=article&id=2619:2014-07-27-01-32-19&Itemid=172&option=com_content
https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf
https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf
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جدول 2.7.1: مؤشر األداء البيئي 

الدولة
تراتبية مؤرش األداء 

البيئي
الصحة البيئيةمؤرش األداء البيئي

حيوية النظام 
اإليكولوجي

9655.1565.2848.41البحرين
6162.2870.5556.77الكويت

11651.3275.9834.88عامن
3267.874.1863.54قطر

اململكة العربية 
8657.4772.8147.25السعودية

اإلمارات العربية 
7758.967.8852.92املتحدة

المصدر:
 Environmental performances index. Global metrics for the environment: Ranking country performance on
 high-priority environmental issues )Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University Center for
International Earth Science Information Network, and Columbia University, 2018(, < https://epi.envirocenter.
yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf >.

ولكن، وبعد أكرث من 15 عاماً من العمل يف قياس األداء البيئي، ال تزال البيانات العاملية ال تتناول عدداً من القضايا 

البيئية الرئيسية، والتي تشمل: نوعية املياه العذبة، التعرض للمواد الكيميائية السامة، وإدارة املخلفات البلدية 

الصلبة، والسالمة النووية، وفقدان األرايض الرطبة، ونوعية الرتبة الزراعية، ومعدالت إعادة التدوير، والتكيف، 

والضعف، واملرونة لتغري املناخ، والتصحر.	 

ومن املرجح أن تكون اآلثار البيئية، مثل التصحر وندرة املياه وتلوث الهواء واملياه أعىل يف دول الخليج عن تلك 

املوجودة يف أجزاء أخرى من العامل،6  وعليه، سرتكز هذه الورقة عىل ربط املتغريات املتعلقة باملوارد املائية، وجودة 

الهواء، واألرايض يف دول الخليج والتغريات التي طرأت عليها خالل الفرتة املاضية.

> http://globalstanding. ،)2019 ،5   مؤشر األداء البيئي دول مجلس التعاون الخليجي )سلطنة عمان: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8
%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-

%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8
%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar >.

 6  Reiche, D., “Energy policies of Gulf Cooperation Council )GCC( countries—possibilities and limitations of
ecological modernization in rentier states,” Energy Policy (38), )2010( )5(:2395–2403, < https://www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0301421509009872?via%3Dihub >.

https://www.raghebnotes.com/?p=3158
https://www.raghebnotes.com/?p=3158
https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf
https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018reportv06191901.pdf
http://globalstanding.ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar
http://globalstanding.ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar
http://globalstanding.ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar
http://globalstanding.ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar
http://globalstanding.ncsi.gov.om/xahiypd/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-6?lang=ar
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421509009872?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421509009872?via%3Dihub
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الموارد المائية

تعتمد جميع دول الخليج عىل تحلية املياه لتلبية احتياجات املياه العذبة، والتي تعترب تقنية لها تكاليف مالية 

وبيئية عالية جداً.7  تتطلب تحلية املياه استثامرات رأساملية ضخمة لبناء محطات التحلية، وأموال أخرى لتشغيلها 

وصيانتها.8  إىل جانب ذلك، تعتمد محطات تحلية املياه عىل الوقود األحفوري لتشغيلها، األمر الذي بدوره 

يُؤدي إىل انبعاثات غازية تؤثر سلبًا عىل جودة الهواء9  هذا باإلضافة إىل النفايات السائلة التي يتم ترصيفها إىل 

مياه البحر، وهي مصدر لتلوث بيئي آخر، فهي مسؤولة عن زيادة درجة حرارة املاء، وتُؤثر عىل حركة تيارات 

املاء، والتعكر وامللوحة.10 وتقود معظم هذه التغريات إىل هجرة األسامك،11  ويف الوقت نفسه تشجيع ازدهار 

الطحالب والديدان الخيطية والرخويات الصغرية،12 والتي تؤثر عىل سبل عيش الذين يعتمدون عىل خدمات النظم 

> http://akhbar-alkhaleej. ،2018 7  »ورشة العمل الوطنية لتقييم الوضع الحالي لقطاع المياه في المملكة تختتم أعمالها،« أخبار الخليج، 10 يوليو
com/news/article/1129240 >.

> https://alshamelnews.wordpress.com/201 ،2018 زباري: البحرين تعتمد على مياه البحر،« شبكة الشامل، 8 يوليو«
8/07/08/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1

%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa-
%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8/ >.

 El-Ghonemy, A. M. K., “Future sustainable water desalination technologies for the Saudi Arabia: A review,”
Renewable and Sustainable Energy Reviews, )2012( 16)9(, 6566.
 Mezher, T., Fath, H., Abbas, Z., & Khaled, A., “Techno-economic assessment and environmental impacts of
desalination technologies,” Desalination, )2011( 266)1-3(, 263-273.
 8  Ghaffour, N., Missimer, T. M., & Amy, G. L., “Technical review and evaluation of the economics of water
desalination: current and future challenges for better water supply sustainability,” Desalination, )2013( 309, 197-207.
 Pinto, F. S., & Marques, R. C., “Desalination projects economic feasibility: A standardization of cost determinants,”
Renewable and Sustainable Energy Reviews, )2017( 78, 904-915.

https://www.ecomena.org/ < ،2018 ترجمة: طه واكد، »مستقبل تحلية المياه لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،« إيكو مينا، 13 ابريل
.> /desalination-mena-ar

 9  Younos, T., »Environmental issues of desalination. Journal of contemporary water research and education,«
Universities Council on Water Resources, )2005( 132)1(, 3.
 10  Hashim, A., & Hajjaj, M., “Impact of desalination plants fluid effluents on the integrity of seawater, with the
Arabian Gulf in perspective,” Desalination, )2005( 182)1-3(, 373-393.
 Winters, H., Isquith, I. R., & Bakish, R., “Influence of desalination effluents on marine ecosystems,” Desalination,
)1979( 30)1(, 403-410.
 11  Al-Mutaz, I. S., “Environmental impact of seawater desalination plants,” Environmental Monitoring and
Assessment, )1991( 16)1(, 75-84.
 Mabrook, B., “Environmental impact of waste brine disposal of desalination plants, Red Sea, Egypt,” Desalination,
)1994( 97)1-3(, 453-465.
 12  Gacia, E., Invers, O., Manzanera, M., Ballesteros, E., & Romero, J., “Impact of the brine from a desalination plant
on a shallow seagrass )Posidonia oceanica( meadow,” Estuarine, Coastal and Shelf Science, )2007( 72)4(, 579-590.
 Zhou, J., Chang, V. W. C., & Fane, A. G., “Environmental life cycle assessment of reverse osmosis desalination: the
 influence of different life cycle impact assessment methods on the characterization results,” Desalination, )2011( 283,
227-236.

http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1129240
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1129240
https://alshamelnews.wordpress.com/2018/07/08/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://alshamelnews.wordpress.com/2018/07/08/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://alshamelnews.wordpress.com/2018/07/08/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://alshamelnews.wordpress.com/2018/07/08/%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a8/
https://www.ecomena.org/desalination-mena-ar/
https://www.ecomena.org/desalination-mena-ar/
https://www.ecomena.org/desalination-mena-ar/
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اإليكولوجية البحرية والساحلية، مثل قطاعات الصيد والسياحة.13

تقع دول الخليج يف منطقة تعترب من أكرث مناطق العامل جفافاً، وباستثناء األرشطة الساحلية والسالسل الجبلية، فهي 

باألساس صحراء ذات بيئة قاسية. وتتسم بقلة وعدم انتظام سقوط األمطار )70-150 مليمرت سنوياً(، وارتفاع 

درجات الحرارة ومعدالت البخر التي تتعدى 3000 مليمرت سنوياً، األمر الذي مينع تواجد مياه سطحية دامئة أو 

شبه دامئة ميكن االعتامد عليها. وتعتمد يف تلبية احتياجاتها املائية بشكل رئيس عىل موارد املياه الجوفية )%89(، 

واملياه املحالة )9%(، وبدرجة أقل عىل إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة )%2(.14

وقد شهدت دول الخليج منواً سكانياً متسارعاً خالل األربعني سنة املاضية من 6.7 مليون نسمة يف عام 1970 

إىل ما يقارب 56 مليون نسمة يف عام 2017،	1  وتشري بعض التوقعات16  يف التقرير السنوي عن اإلحصاءات 

السكانية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016  إىل أنه من املتوقع أن يرتفع العدد اإلجاميل 

للسكان من 53.5 مليون يف منتصف عام 2016 إىل حوايل 106.8 مليون يف منتصف عام 2033، وذلك بافرتاض 

استمرار معدل النمو السنوي السكاين بنفس املستوى الذي كان عليه خالل الفرتة 2003-2016 والبالغ %4.1، 

حيث ستتزايد أعداد السكان لتصل إىل ما يقارب 107 مليون نسمة يف 17.2033

ولقد انخفض متوسط نصيب الفرد من املياه الطبيعية العذبة املتجددة من حوايل 678 مرت مكعب/فرد/سنة يف 

عام 1970  إىل حوايل 94.7 مرت مكعب/فرد/سنة يف عام 2017 )الشكل 2.7.1(.18  وتعترب هذه الكميات تحت 

13   تنمية قدرات البلدان األعضاء في اإلسكوا على معالجة الترابط بين المياه والطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة )بيروت: األمم المتحدة، 
.)2018

https://www.biosaline.org/ < ،2017 ،االستفادة من إمكانيات المياه شديدة الملوحة المرتجعة من عملية التحلية،« المركز الدولي للزراعة الملحية«
.> ar/news/2017-11-20-6319

 Ferrol-Schulte, D., Gorris, P., Baitoningsih, W., Adhuri, D. S., & Ferse, S. C., “Coastal livelihood vulnerability to
 marine resource degradation: A review of the Indonesian national coastal and marine policy framework,” Marine
Policy, )2015( )52(, 163-171.
Ghai, D., “Environment, livelihood and empowerment,” Development and Change, )1994( 25)1(, 1-11.

14  مجموعة مؤلفين، أمن الماء والغذاء في الخليج العربي )اإلمارات: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2013(.
15  األطلس اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2018 )المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوفمبر 2019( 

العدد 4.
16  المصدر السابق.
17  المصدر السابق.

18  AQUASTAT )United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2015(, < http://www.fao.
org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en >.
 Ben Hassen, Tarek & El Bilali, Hamid, “Food Security in the Gulf Cooperation Council Countries: Challenges and
Prospects,” Journal of Food Security, )2019( )7( 159-169.

https://www.biosaline.org/ar/news/2017-11-20-6319
https://www.biosaline.org/ar/news/2017-11-20-6319
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
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خط الفقر املايئ الحاد )500 مرت مكعب/فرد/سنة( ويزداد مع الوقت بسبب التحديات التي تواجه املنطقة، ومن 

بينها تغرّي املناخ.19  وتؤكد بعض الدراسات أن نسبة زيادة الطلب عىل املياه يف دول الخليج قد بلغت 140% يف 

السنني العرش املاضية، حيث ارتفعت نسبة زيادة الطلب عىل املياه من 9,5 مليار مرت مكعب يف 2010 إىل حوايل 

25.5 مليار مرت مكعب كام تشري التوقعات لعام 2050 )شكل توضيحي 2.7.1(. 60% من املياه املحالة يف العامل 

تنتجها دول مجلس التعاون. ومن املتوقع أن ترتفع إىل أكرث من 5.500 مليون غالون يومياً عىل مدى السنوات 

الخمس املقبلة يف ضوء استمرار دول الخليج يف ضخ استثامرات كبرية لزيادة إنتاجها من املياه الصالحة للرشب.20

الشكل 2.7.1: متوسط نصيب الفرد من المياه في دول مجلس التعاون )األطلس 

اإلحصائي لدول مجلس تعاون دول الخليج العربية 2018( 

المصدر:
)المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوفمبر 2019( العدد 4،

.> https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/GCC_ATLAS_2018.pdf >

وتشري البيانات الصادرة عن برنامج األمم املتحدة لألغذية والزراعة، إىل أن املياه الجوفية هي املصدر الرئييس 

للمياه العذبة يف جميع دول مجلس التعاون، وقد أدى االستهالك املفرط للمياه إىل استغالل األحواض الجوفية 

مبعدالت تفوق التغذية السنوية، وقد تسبب ذلك يف انخفاض مستويات املياه الجوفية وتدهور نوعيتها، حتى 

19  زهوة الكواري، األمن المائي والتشريع في دول مجلس التعاون )المنامة: ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، 20 أبريل 2017(.

محمد، منى مصطفى، »خمس آليات لتعزيز األمن المائي في دول الخليج العربي،«  المياه والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.. تأمين المياه القليلة 
في الدول الغنية بالنفط )فرنسا: المعهد الفرنسي للعالقات الدولية، ،سبتمبر2015 (، عرض موجز.

 20  Almulla Y., Gulf Cooperation Council )GCC( countries 2040 energy scenario for electricity generation and water
 desalination Master of Science Thesis EGI 2014: Mar-Sep 2014, KTH Industrial Engineering and Management, <
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839740/FULLTEXT01.pdf >.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839740/FULLTEXT01.pdf
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وصل األمر إىل تداخل مياه البحر املالحة واختالطها باملياه الجوفية، خاصة يف األحواض املائية القريبة من السواحل. 

ومع استنزاف موارد املياه الجوفية ازداد الطلب عىل تحلية مياه البحر بوترية متسارعة، حيث تعتمد جميع دول 

الخليج عىل تحلية املياه لسد النقص يف احتياجاتها للمياه العذبة.21 

يشري تقرير »املياه من أجل عامل مستدام«، والذي نرشته األمم املتحدة يف عام 2015، إىل أن دول مجلس الخليج 

تواجه زيادة يف ندرة املياه وكلفة إمداداتها، وكالهام يشّكالن تهديداً حقيقياً أمام تحقيق املزيد من التنمية، ومن 

املتوقع أن يزيد الطلب عىل املياه يف دول الخليج لتلبية جميع االحتياجات خالل الفرتات القادمة. ويؤكد زباري  

بأن الظروف البيئية واالجتامعية واالقتصادية غري مواتية لالستدامة املائية يف دول الخليج حالياً، فهي تقع يف 

منطقة تتسم بندرة املياه وتذبذبها املكاين والزماين، وفيها أحد أعىل معدالت النمو يف العامل بسبب سياسات النمو 

االقتصادي، ومتثّل املياه مدخالً رئيساً يف العديد من أنشطتها التنموية )القطاعات الزراعية والبلدية والصناعية(، 

ويتم استهالك املياه من قبل القطاعات الرئيسة املستهلكة بأسلوب غري رشيد وبكفاءة منخفضة يسودها الهدر، 

وينخفض فيها الوعي عىل مستوى الفرد واملجتمع بقضايا االستدامة املائية.22  

الشكل 2.7.2: توقعات الطلب على المياه في دول مجلس التعاون الخليجي 2011- 

2050

المصدر:
 Almulla, F., Gulf Cooperation Council )GCC( countries 2040 energy scenario for electricity generation and water
 desalination Master of Science Thesis EGI 2014: Mar-Sep 2014, KTH Industrial Engineering and Management,
)2014(, < https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839740/FULLTEXT01.pdf >.

21  AQUASTAT )United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2015(, < http://www.fao.
 org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en >.

22  وليد الزباري، المياه في دول مجلس التعاون نحو إدارة كفؤة )مسقط: مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه، أكتوبر 2014(.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:839740/FULLTEXT01.pdf
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
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وقد ساهمت حامية التجارة، ودعم األسعار، وعدم وجود قيود عىل استخراج املياه الجوفية، وتوفري اإلعانات 

الزراعية لحفر اآلبار والوقود واملدخالت األخرى يف اتساع رقعة األرايض املروية ونضوب خزانات املياه الجوفية. 

وعىل مدى العقدين املاضيني، زادت املناطق املروية يف دول الخليج  بنسبة 300%. ونادراً ما تستخدم مياه 

الري بكفاءة ومراعاة لتكلفة الفرص االقتصادية لألغراض املنزلية والصناعية يف املناطق الحرضية، عىل الرغم من 

مساهمة الزراعة بأقل من 2% من الناتج املحيل اإلجاميل يف دول الخليج. وتوضح األشكال التالية كميات املياه 

املتوفرة لالستخدام ومصادرها يف دول الخليج خالل الفرتة من 23.2018-2009

الشكل 2.7.3: كميات مياه التحلية والمياه المعاد استخدامها

الهواء

تلوث الهواء هو خامس عامل مسبب للوفيات يف جميع أنحاء العامل، واملسؤول عن املزيد من األمراض التنفسية، 

والخمول البدين، والعديد من اإلصابات مبرض الرسطان. ويف كل عام ميوت املزيد من الناس بسبب تلوث الهواء.24 

 NO2 ووفقاً لدراسات منظمة الصحة العاملية، فام زال العمل جارياً للتقليل من تأثري غاز ثنايئ أكسيد النيرتوجني

والتعرض عىل املدى الطويل لغاز األوزون عىل الصحة العامة.	2

 23  Statistical Centre for the Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf GCC )GCC, 2020(, <
https://dp.gccstat.org/en/DataAnalysis?wCaJrxGuESIT4xOnxY9QA >.
24  State of Global Air 2019. Special Report )Boston: MA:Health Effects Institute, 2019(, < https://www.
stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf >.
 25  Air Pollution: Evidence from the Gulf Environmental Partnership and Action Program )MIDDLE EAST AND
NORTH AFRICA REGION GCC COUNTRY UNIT & World Bank group, 2019(, < http://documents.worldbank.org/
curated/en/232141467995075284/pdf/104069-WP-GCC-Knowledge-Series-1-final-PUBLIC.pdf >.

https://dp.gccstat.org/en/DataAnalysis?wCaJrxGuESIT4xOnxY9QA
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/soga_2019_report.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/232141467995075284/pdf/104069-WP-GCC-Knowledge-Series-1-final-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/232141467995075284/pdf/104069-WP-GCC-Knowledge-Series-1-final-PUBLIC.pdf
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أدت الزيادة الرسيعة يف عدد السكان والتنمية الصناعية واالستهالك املهدر للموارد إىل تدهور جودة الهواء يف 

املنطقة،26  حيث تشهد دول الخليج أحد أرسع معدالت النمو يف االستهالك االقتصادي واستهالك الطاقة يف العامل، 

مام يؤثر عيل جودة البيئة، ومن املتوقع أن يتواصل هذا النمو عىل مدى السنوات العرشين القادمة.27  وتعد 

احتياطيات النفط والغاز من األسباب الرئيسية لتلوث الهواء باإلضافة إىل إنتاج الطاقة وتحلية املياه، مام أدى إىل 

تدهور جودة الهواء فيها بشكل مطرد.28  

وقد أجرى البنك الدويل دراسة لتقييم تلوث الهواء بالرشاكة مع الوكاالت البيئية يف الكويت والبحرين وقطر، 

للعمل عىل تحديد التحديات الرئيسية والحلول املقرتحة للتصدي ملشكلة تلوث الهواء يف دول الخليج. وأظهرت 

النامذج الفنية التفصيلية يف هذه الدراسة أن املركبات وتوليد الطاقة هام املصدران الرئيسيان لالنبعاثات الدقيقة 

)PM10 and PM2.5(، بينام يهيمن الغبار املعلق كانبعاثات للجسيامت املتوسطة )PM10<(. أما مصادر 

انبعاثات غازات ثنايئ أكسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني واملركبات العضوية املتطايرة وأول أكسيد الكربون 

)SO2, NOx, VOC, and CO( فهي ناجمة عن الصناعة، واملصايف، وقطاعات توليد الطاقة.29 وفضاًل عن تعاونها 

يف هذه الدراسة، نظمت دول الخليج مبادرة ملعالجة تلوث الهواء والتحديات البيئية األخرى أثناء انعقاد مؤمتر 

األمم املتحدة الثامن عرش لتغري املناخ يف الدوحة يف قطر.30 وأكدت معظم الدراسات التي نوقشت عىل أن املعايري 

الرئيسية التي يجب أن تأخذ يف االعتبار هي: التحرض الرسيع، والنمو السكاين، واالفتقار إىل نظام شوارع حرضي 

متطور، وارتفاع عدد املركبات الشخصية، وانخفاض أسعار الوقود، واالزدحام املروري.31 باإلضافة إىل ذلك، أشار 

 26  Reiche, D., “Energy policies of Gulf Cooperation Council )GCC( countries—possibilities and limitations of
ecological modernization in rentier states,” Energy Policy )38(, )2010( )5(:2395–2403, < https://doi.org/10.1016/j.
enpol.2009.12.031 >.
 27  Ebinger, C., Hultman, N.,Massy, K., Avasarala, G., Rebois, D., Options for Low-carbon Development in Countries
of the Gulf Cooperation Council. Brooking )USA: The Brookings Institution, 2011(, < https://www.brookings.edu/
wp-content/uploads/2016/06/ESI_GCC_low_carbon_final.pdf >.
 28  Al-Ghamdi, M.A., Alam, M.S., Yin, J., Stark, C., Jang, E., Harrison, R.M., Shamy, M., Khoder,  M.I., Shabbaj, I.I.,
 “Receptor modeling study of polycyclic aromatic hydrocarbons in Jeddah, Saudi Arabia,” Sci. Total Environ, )2015(
506:401–408, < https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.056 >.
29  Helena Naber, Previous Resource.
 30  Klemes, J.J., Varbanov, P.S., Huisingh, D., “Recent cleaner production advances in process monitoring and
optimization,” Journal of Cleaner Production, )2012(, 34:1–8. < https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.04.026 >.
 31  Sustainable Development Indicators in the State of Qatar )Qatar: the Statistics Authority and Diplomatic Institute,
2011(, < https://di.mofa.gov.qa/ >.
 Elmi, A., Al-Rifai, N., “Pollutant emissions from passenger cars in traffic congestion situation in the State of Kuwait:
options and challenges,” Clean Technology )2012(, < https://doi.org/10.1007/s10098-011-0421-x >.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.031
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.031
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/ESI_GCC_low_carbon_final.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/ESI_GCC_low_carbon_final.pdf
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.056
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.04.026
https://di.mofa.gov.qa/
https://doi.org/10.1007/s10098-011-0421-x
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العديد من الدراسات إىل أن جودة الهواء الداخيل تعترب أقل بكثري من جودة الهواء الخارجي.32

تفتقر دول الخليج إىل منهجية واضحة لقياس مؤرش جودة الهواء )Air Quality Index - AQI( وإىل منصة 

مشرتكة للبيانات بني الدول. وينبغي تعزيز النظم الوطنية إلدارة جودة الهواء يف دول الخليج ملعالجة قضية التلوث 

الهوايئ من خالل التعاون والربامج اإلقليمية املشرتكة.33  ويؤكد Lauri Myllyvirta  كبري محليل  وحدة السالم 

األخرض )Green Peace( للتلوث الجوي: بأن تلوث الهواء يف دول الخليج الست كان مسؤوالً عن 13 ألف حالة 

وفاة مبكرة يف 2017، وفقاً للعبء العاملي لألمراض. وتعترب هذه زيادة كبرية عن وفاة 10 آالف يف 2010. 

ويف معظم الحاالت، يتم إلقاء اللوم عىل الرتكيزات العالية للجسيامت الدقيقة )PM2.5( من املصادر الداخلية 

والخارجية القادرة عىل االنتقال إىل الجهاز التنفيس والوصول إىل الرئتني.34  ووفقاً لتقرير حالة الهواء العاملي لعام 

2019، فإن التعرض لـ )PM2.5( مرتفع للغاية يف جميع دول الرشق األوسط، حيث تحتل قطر املرتبة األعىل، 

تليها اململكة العربية السعودية ومرص والبحرين والعراق والكويت.	3 ويتلوث الهواء يف دول الخليج بالجسيامت 

الدقيقة )PM2.5(، ويزداد تعرض السكان السنوي لنسب عالية منها )ميكروغرام لكل مرت مكعب( حيث يتضح 

أن جميع دول الخليج يتعرض فيها السكان إىل تركيزات عالية من التلوث. وعالوة عىل ذلك، يتأثر توزيع ملوثات 

الهواء يف دول الخليج بشدة بالعواصف الرملية املوسمية الرئيسية.36  

 32  Al-Rashidi, K., Loveday, D., Al-Mutawa, N., “Impact of ventilation modes on carbon dioxide concentration levels
in Kuwait classrooms,” Energy and Buildings, )2012(, 47:540–549, < https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.12.030 >.
 Cohen, R., Sexton, K.G., Yeatts, K.B., “Hazard assessment of United Arab Emirates )UAE( incense smoke,” Science
of the Total Environment, )2013(, 458:176–186, < https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.101 >.
 Gevao, B., Al-Bahloul, M., Zafar, J., Al-Matrouk, K., Helaleh, M., “Polycyclic aromatic hydrocarbons in indoor
 air and dust in Kuwait: implications for sources and nondietary human exposure,” Archives of Environmental
Contamination and Toxicology, )2007( 53 )4(:503–512, < https://doi.org/10.1007/s00244-006-0261-6 >.
 Yeatts, K.B., El-Sadig, M., Leith, D., Kalsbeek, W., Al-Maskari, F., Couper, D., Funk, W.E.,  Zoubeidi, T., Chan, R.L.,
 Trent, C.B., Davidson, C.A., “Indoor air pollutants and health in the United Arab Emirates,” Environmental Health
Perspectives, )2012(, 120 )5(:687–694. < https://doi.org/10.1289/ehp.1104090 >.
33  Helena Naber, Previous Resource.
34  “For the Gulf region, global air quality report is a wake-up call,” Arab News, 2020, <  https://www.arabnews.com/
node/1506476/middle-east >.
35  the Previous Resource.
 36  Brown, K.W., Bouhamra, W., Lamoureux, D.P., Evans, J.S., Koutrakis, P., “Characterization of particulatematter
for three sites in Kuwait,” Journal of the Air & Waste Management Association, )2012(, 58 )8(:  994–1003, < https://
doi.org/10.3155/1047-3289.58.8.994 >.
 Meo, S.A., Al-Kheraiji, M.F.A., AlFaraj, Z.F., Abdulaziz Al-Wehaibi, N., Al-Dereihim, A.A., “Respiratory and general
 health complaints in subjects exposed to sandstorm at Riyadh, Saudi Arabia,” Pakistan Journal of Medical Science,
)2013(, 29 )2(:642–646, < https://doi.org/10.12669/pjms.292.3065 >.

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.12.030
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.03.101
https://doi.org/10.1007/s00244-006-0261-6
https://doi.org/10.1289/ehp.1104090
https://www.arabnews.com/node/1506476/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1506476/middle-east
https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.8.994
https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.8.994
https://doi.org/10.12669/pjms.292.3065
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ولقد أشارت إحصاءات منظمة الصحة العاملية إىل أن أعداد سكان العامل املعرضني إىل تلوث الهواء مبلوثات تفوق 

القيمة اإلرشادية ملؤرش )PM2.5( آخذة يف التناقص، فمنذ عام 2017 بلغت نسبة السكان املتعرضني لتلوث 

الهواء حوايل 91.3% من إجاميل سكان العامل. وبالرغم من أن النسبة كبرية نسبياً إال أنها تشكل انخفاضاً ملحوظاً 

إذا ما قورنت بنسبة أعداد السكان املتعرضني للتلوث الهوايئ لألعوام السابقة. وبالرغم من االنخفاض يف النسبة 

عاملياً إال أنها بقيت مرتفعة يف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ 100% من إجاميل السكان لكل دولة 

عىل مدى االثنتي عرشة سنة املاضية، وقد يعزى ذلك إىل تعرض دول مجلس التعاون الخليجي املستمر إىل 

العواصف الرتابية والغبارية.37

 PM2.5 وميكن مالحظة أن متوسطات تلوث الهواء يف معظم دول مجلس التعاون الخليجي بعد قياس مؤرش

لحجم الهباء الجوي قد فاق املتوسطات العاملية عىل مدى األعوام االثني عرش املنرصمة، ما عدا كل من سلطنة 

عامن واإلمارات العربية املتحدة. وتشري اإلحصاءات إىل أن أعىل متوسط تلوث للهواء يف كل من قطر واململكة 

العربية السعودية قد بلغ أقصاه يف 2015 يف دولة قطر 94.4 ميكروجرام لكل مرت مربع ويف اململكة العربية 

السعودية مبقدار 97.43 ميكروجرام لكل مرت مربع، تليهام كل من مملكة البحرين ودولة الكويت. عالوة عىل 

ذلك، ونظراً لصغر مساحة أرايض بعض دول الخليج مقارنة بالدول املجاورة، مثل قطر واإلمارات العربية املتحدة 

والكويت، فإنه من الصعب تحديد امللوثات التي تنشأ من الداخل والتي تأيت من خارج الدولة بشكل ال لبس 

فيه.38 

37  حسب إحصائيات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية لعام 2019.
 38  Reiche, D., »Energy policies of Gulf Cooperation Council )GCC( countries—possibilities and limitations of
ecological modernization in rentier states,” Energy Policy, (2010), 38 )5(:2395–2403, < https://doi.org/10.1016/j.
  enpol.2009.12.031 >.

https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.031
https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.12.031
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 PM2.5 الشكل 2.7.4: متوسط التعرض السنوي لتلوث الهواء بملوثات بحجم

)ميكروجرام لكل متر مكعب(

المصدر:
DataBank )World Bank, 2019(, Retrieved 4 October 2019, from < https://databank.worldbank.org/source/world-
development-indicators >.

استخدامات األراضي والتوسع العمراني

تقع دول الخليج العريب يف منطقة شديدة الجفاف والحرارة، حيث ال تتساقط عليها األمطار إاليف فرتات محددة، 

ويزداد فيها زحف الرمال وغزو الكثبان الرملية، وتتكرر العواصف الرتابية يف معظم فصول السنة، مام يؤدي إىل 

تدهور الغطاء النبايت، وتعرية الرتبة السطحية ومتلح وتقرش وتصلب وتدهور خصوبتها. ويشكل النشاط الرعوي 

والنشاطات البرشية األخرى ضغوطاً متواصلة عىل األرايض واملراعي فيها، مام يعيق التنمية الزراعية.39  وتَُعد 

أغلبية أرايض دول الخليج صحراء قاحلة باستثناء الرشيط الساحيل والسالسل الجبلية، كام تفتقر املنطقة بصورة 

كبرية إىل مصادر املياه واألرايض الصالحة للزراعة. ويعترب أكرث من 80% من مساحة اليابسة أرايض صحراوية أو 

شبه صحراوية، وتعاين بعض دول املنطقة من حالة تصحر تقارب نسبتها 100%.40  وتؤدي كميات األمطار التي 

ال تتجاوز 50 ميليمرتاً سنوياً إىل جفاف مستمر،41 هذا باإلضافة إىل الرتبة القاحلة التي ال تساعد عىل االستغالل 

39  محمد عبدالرؤوف وهديل بنجر، توقعات البيئة العالمية 2005 )األمم المتحدة و مركز الخليج لألبحاث، 2006(.
40   محمد عبدالرؤوف وهديل بنجر، »تأثير التصحر والجفاف على دول مجلس التعاون وتحقيق األمن الغذائي،«  أراء حول الخليج، العدد 101، 2018، 

.> http://araa.sa/index.php?view=article&id=3562:2015-11-02-09-18-35&Itemid=172&option=com_content >
41  وليد الزباري، تحديات وقضايا األمن المائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أمن الماء والغذاء في الخليج العربي )االمارات: مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2013(.

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3562:2015-11-02-09-18-35&Itemid=172&option=com_content
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األمثل لألرايض، وتحديداً يف الزراعة والتشجري. ومتثل األرايض الصالحة للزراعة وأرايض املحاصيل الدامئة مجتمعة ما 

نسبته 1.63% تقريباً من مساحة أرايض دول الخليج اإلجاملية التي تبلغ نحو 257 مليون هكتار. ومتثل الغابات 

واألحراج ما مساحته نحو 1.8 مليون هكتار فقط،42 وهو رقم يُعد صغرياً جداً مقارنة مبساحة األرايض اإلجاملية 

للمنطقة. أما الغابات الطبيعية، فتمثل ما مساحته نحو 1.57 مليون هكتار، وتقع يف املرتفعات الجنوبية 

للسعودية واإلمارات وعامن، ولهذا يظل التصحر مشكلة بيئية مهمة يف هذه الدول وميكن تحديد أهم األسباب 

والضغوط املؤدية إىل تدهور األرايض يف التايل: التمدد العمراين، والتصنيع، والرعي الجائر، وقطع أشجار الغابات.43

بلغت مساحة دول الخليج يف 1990 ما يعادل 2,560,330 كم2، ومثلت اململكة العربية السعودية نسبة 

84% تقريباً. ويف 2018 بلغت جملة مساحة الدول الست 2,560,418 كم2، ويعزى سبب الزيادة إىل زيادة 

مساحة مملكة البحرين من 690 كم2 يف 1990 إىل 778 كم2 يف 2018 بسبب عمليات دفن السواحل. ومثلت 

مساحة األرايض الحرضية يف كل من 1990 و2010 ما يقارب 2.40%. وهنالك تفاوت واضح بني الدول الست. 

ففي 2010 بلغت مساحة األرايض الحرضية مبملكة البحرين 72%، بينام بلغت يف سلطنة عامن حوايل %1.8. 

وتباينت نسبة األرايض الزراعية حيث بلغت 0.4% من جملة مساحة اململكة العربية السعودية يف 1961، 

وارتفعت إىل ما يقارب 0.81% من جملة مساحة اململكة يف 2003، مام استدعى زيادة الطلب عىل املوارد 

املائية. أما يف باقي دول املجلس ففي سنة 2016 تراوحت نسبة األرايض الزراعية من جملة مساحة الدول بني 

0.11، و0.84، و0.46، و0.57، و0.55 يف كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عامن ودولة قطر 

ودولة اإلمارات العربية املتحدة، كام يستعرض الجدول التايل:

42  AQUASTAT )United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2019(, < http://www.fao.
org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en >.

43  محمد عبدالرؤوف وهديل بنجر، مرجع سابق.

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.html?lang=en
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جدول 2.7.2: أنماط استخدامات األراضي في دول الخليج )ألف هكتار(

الدولة
املساحة 
اإلجاملية

األرايض 
الصالحة 

للزراعة

أرايض 
املحاصيل 

الدامئة

املراعي 
الدامئة

مساحة الغابات
مساحات 

أخرى الغابات 
الطبيعية

الغابات 
املزروعة

اجاميل 
الغابات

61ال تذكرال تذكرال تذكر71244البحرين
551626ال تذكر1782132136الكويت

1129868ال تذكر3095038431000عامن
111028ال تذكر110018350قطر

214969360019417000015004150439671السعودية
83607519130573143217468اإلمارات
25723237464371714951507325183279722املجموع

المصدر: بيانات إحصاءات منظمة األغذية والزراعة 

يتضح من الجدول 2.7.2 أن األرايض الصالحة للزراعة متثل ما نسبته 1.456% فقط من املساحة اإلجاملية لدول الخليج، بينام 

متثل أرايض املحاصيل الدامئة 70.1% من مجمل املساحة واألرايض التي تغطيها الغابات املزروعة والطبيعية حوايل %0.71، 

بينام متثل املراعي الدامئة مساحة كبرية من مجمل األرايض يف دول مجلس التعاون، ما نسبته 66.67% من إجاميل األرايض. 

الشكل  2.7.5: مقارنة لنسب األراضي الصالحة للزراعة وأراضي المحاصيل الدائمة، 

وكليهما بنسب المساحة الكلية لدول الخليج خالل الفترة من 1962-2016

المصدر: بيانات إحصاءات منظمة األغذية والزراعة
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البيئة واالستدامة

الحالة والقوى الدافعة والضغوط 

 ،)Impact( واألثر ،)State( والحالة ،)Pressures( والضغوط ،)Drivers( يعرض الشكل 2.7.7 إطار الدوافع

واالستجابة )Response( املسمى اختصاراً بإطار DPSIR، وهو من أكرث األطر املفاهيمية استخداماً لدراسة التفاعل 

بني اإلنسان والبيئة، حيث يستخدم اإلطار لتحليل العالقة بني السبب واملسبب وربط التنمية ورفاهية اإلنسان 

بالبيئة، وتحديد التفاعل بني مكوناتها. وهو إطار يتم تضمينه األسباب واآلثار يف شكل تسلسيل مرتابط، وميكن 

أن يتكيف مع التغريات والتطورات الطارئة عىل العالقة. ويشمل هذا التكيف التغريات البيئية املحتملة فضالً عن 

التغريات يف النظام االجتامعي واالقتصادي.44

وتشمل العوامل الدافعة النمو السكاين واألنشطة االقتصادية وما شابه ذلك، والتي تؤدي إىل تحول يف استخدامات 

األرايض وتوليد النفايات واستنفاذ املوارد، وتتغري حالة البيئة كاستجابة لهذه الضغوط. أما اإلجراءات فهي 

استجابات من جهات رسمية وغري رسمية للحد من الضغوط وكذلك للتكيف مع التغريات يف حالة البيئة.	4

44  Europe’s Environment: the Dobris Assessment )Copenhagen: European Environment Agency, 1995(.
OECD Environmental Indicators: Development, Measurement and Use OECD, )Paris: OECD, 2003(.
Global Environmental Outlook 3, Earthscan )London: United Nations Environment Program, 2002( < http://www.
grid.unep.ch/geo/geo3/english/index.htm >.
 Walmsley, J.J., Framework for measuring sustainable development in Catchment systems )Environmental
Management, 2002(, 29 )2(, 195–206.
 45  Jäger, J., Arreola, M. E., Chenje, M., Pintér, L., Raibhandari, P., Jäger, J., Raibhandari, P, A training manual on
 integrated environmental assessment and reporting )Nairobi, Kenya and London, 2008(, )Vol. 14(, “Training Module
1, The GEO approach to integrated environmental assessment,” < https://doi.org/10.1016/s0022-3182)82(80116-7 >.

http://www.grid.unep.ch/geo/geo3/english/index.htm
http://www.grid.unep.ch/geo/geo3/english/index.htm
https://doi.org/10.1016/s0022-3182(82)80116-7
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الشكل 2.7.6: إطار DPSIR المستخدم لتحليل التغيرات في بيئة دول الخليج

ومن املمكن مقارنة البيانات التي توصف حالة البيئة يف دول الخليج مع جريانها يف املنطقة، والتي تتشارك معها 

يف نفس السامت كموارد املياه العذبة الداخلية ومناطق الغابات املحدودة. كمثال، يعكس استخدام الطاقة أمناط 

االستهالك الواضحة التي تسود يف دول الخليج. فنصيب الفرد من استخدام الطاقة املقاس بالكيلوغرام من النفط 

املكافئ للدول الست أعىل بكثري من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأعضاء املجموعة ذات الدخل 

املرتفع. وعىل سبيل املثال، يبلغ نصيب الفرد من استخدام الطاقة يف قطر عرشة أضعاف االستخدام يف منطقة 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا وأربع مرات يف البلدان ذات الدخل املرتفع، كام يعرض الجدول 2.7.3. وعليه تكون 

النتيجة مستويات عالية من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون للفرد. ويف حالة قطر، يبلغ متوسط   نصيب الفرد من 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سبع مرات تقريباً مستوى الفرد يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا األخرى، 

وأربعة أضعاف مستوى الفرد يف البلدان ذات الدخل املرتفع. 
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DPSIR جدول 2.7.3:  مصفوفة الحالة-القوى الدافعة-الضغوط-اآلثار- واالستجابة 
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المصدر: من إعداد مؤلفي الورقة
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ولفهم ارتباط وتأثريات الدوافع والضغوط، من جهة، والحالة من جهة أخرى، يظهر اختبار بسيط غري معياري، 

عالقات مهمة بني الدخل والتحرض والطاقة واألرضار البيئية. تُظِهر نتائج مقياس كندال  tau-b )τb(2  أن نصيب 

الفرد من الدخل القومي اإلجاميل يرتبط باستخدام الطاقة لكل فرد ونسبة غاز ثاين أكسيد الكربون )CO2( مع 

معامالت τb وتعادل 0.600 و -0.825، عىل التوايل. أي أن التحرض هو املحرك األسايس الستخدام الطاقة للفرد. 

املبني  Spearman ولتأكيد النتائج السابقة، والكشف عن مزيد من املعلومات، أجرينا اختبار ارتباط سيربمان

يف املرفق )1(، والذي يبني ارتباط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجاميل بالتوسع الحرضي، واستخدام الطاقة 

للفرد، وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون للفرد، وثاين أكسيد الكربون كنسبة مئوية من الدخل القومي اإلجاميل يف 

دول مجلس التعاون. وبلغت املعامالت 0.714 و0.600 و0.714 و-0.928 عىل التوايل. ويرتبط التحرض ارتباطاً 

وثيقاً باستخدام الطاقة حيث وصل مؤرش Spearman rho إىل 0.943 عند مستوى أهمية 0.005، وهكذا 

 PM2.5 يعمل كل من الدخل القومي اإلجاميل والتحرض عىل تصعيد استخدام الطاقة، مام يؤدي بدوره إىل إطالق

وأنواع أخرى من ملوثات الهواء والتسبب يف خسائر اقتصادية فقط بسبب تدهور جودة الهواء. وبذلك فإن الدخل 

القومي اإلجاميل، وهو محرك للتغري البيئي، يرتبط بالتحرض، وهو محرك آخر وميارس ضغوطًا عىل البيئة.

االنتقال إلى التنمية المستدامة 

حسب رأينا، يهدف سيناريو االنتقال إىل التنمية املستدامة إىل تحقيق التوازن بني التنمية االقتصادية والعدالة 

االجتامعية وحامية املوارد الطبيعية. وال ينظر هذا السيناريو إىل السوق أوالً أو إصالح السياسات مبا يكفي للتنمية 

الحرضية املستدامة، فهو يضع البيئة واملوارد الطبيعية يف صميم سياسات واسرتاتيجيات ومربمجي ومشاريع التنمية 

– بحيث ال ميكن املساس بالبيئة. يدعو السيناريو إىل تحول مؤسيس يرتبط بالتغريات يف األمناط السلوكية. ويتصور 

تحوالً ثقافياً يقلل من قيمة النزعة االستهالكية املعارصة التي ابتليت بها املجتمعات الحديثة. وبالتايل، يجب أال 

تكون النامذج االقتصادية مرتكزة عىل تعظيم املنفعة واألرباح، ولكن عىل الرضا والوفاء. ومن هذا املنطلق تتطلب 

التنمية الحرضية املستدامة الخروج عن طرائق التخطيط التقليدية يف املجاالت املنهجية واملؤسسية والتشغيلية 

واملالية من خالل:
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اإلطار املؤسيس هو املكان الذي تطورت فيه املشكالت، وبالتايل فإن الخطوة األوىل لضامن االستدامة هي تحويل 

هذا اإلطار. يجب أن يحل أي إطار تعددي قائم عىل القواعد الشعبية التخاذ القرار محل النهج الحايل الذي تقوده 

الدولة لتطوير املستوطنات البرشية. وبالتايل، فإن االبتعاد عن تركيز السلطات والسلطة من مدينة رئيسية إىل 

املدن الثانوية هو الحل. يجب أن تستهدف الجهود بناء القدرات وتغيري طريقة التفكري لضامن نجاح محاوالت 

إرشاك السكان املحليني يف عمليات صنع القرار.

يجب أن يكون التخطيط لالستدامة مملوكاً محلياً. التنمية الحرضية املستدامة ممكنة عندما ميتلك السكان 

املحليون عملية تخطيط استيطانهم. يجب أن تخدم هذه الخطط مصلحة أصحاب املصلحة. وبالتايل، فإن 

التخطيط لالستدامة عملية غري سياسية توازن بني أولويات مختلف أصحاب املصلحة من خالل التفاوض والتحكيم. 

إن التنمية الحرضية املستدامة ليست بالرضورة مكثفة لرأس املال كام هو الحال مع العديد من املشاريع التي 

يقودها املانحون، والتي مل تلب احتياجات الناس وتبني أنها خسارة اقتصادية وعبء مايل. وهكذا، يجب أن تبتعد 

أمناط التطور املستقبيل عن األساليب التقليدية يف الحوكمة. فالتخطيط من أجل استدامة املدن يف املنطقة يتطلب 

رؤية حثيثة تراجعية.

ويكمن جوهر اإلشكال يف خيبة األمل العامة بالقيم املجتمعية السائدة، مثل النزعة االستهالكية وإعطاء األولوية 

للنمو االقتصادي عىل البيئة رغم آثاره السلبية عىل رفاهية اإلنسان والتنمية والبيئة نفسها. يف هذا السيناريو، 

يجتمع جيل جديد من املفكرين - العلامء والقادة ومنظامت املجتمع املدين والناشطني ويشكلون أطراف الحوار 

والسياسات املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية من أجل تعزيز األهداف املرتبطة باالستدامة البيئية والتنمية. 

باختصار، يهدف السيناريو إىل تحويل كل مدينة يف املنطقة لتكون قابلة للعيش ومزدهرة. ميكن تحقيق ذلك 

مبجرد أن تكون املدينة متصلة عاملياً، وتعتمد عىل الذات وتعتمد عىل نفسها. إنه يقوم بإضفاء الطابع الدميقراطي 

عىل عملية التنمية، إىل جانب التوزيع العادل واملنصف ألرباح التنمية التي تضمن االستدامة.

ومن املعروف أن منتج االقتصاد هو وظيفة يف اإلدارة والتكنولوجيا تجمع بني املوارد البرشية والطبيعية. دعمت 

العديد من البلدان ذات املوارد الطبيعية املحدودة تنميتها من خالل االستثامر يف املوارد البرشية لتحل محل 
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املوارد الطبيعية املحدودة، ومتكنت العديد من الدول ذات املوارد الطبيعية املحدودة من حامية بيئتها ومواردها 

الطبيعية وتحقيق التنمية املستدامة من خالل االستثامر يف مواردها البرشية. وقد استثمرت بلدان، مثل اليابان 

وسنغافورة وتايوان، يف مواردها البرشية وإدارتها ويف التكنولوجيا لتحويل اقتصاداتها إىل مجتمعات متقدمة 

ومزدهرة. يوضح الجدول 2.7.4 ترتيب كل من اليابان وسنغافورة مقارنًة بدول الخليج.46 وتشري البيانات التي 

يعرضها الجدول إىل أنه من املمكن أن تسري الدول عىل طريق التنمية املستدامة مبوارد طبيعية محدودة فقط إذا 

ما قررت الدولة االستثامر يف املوارد البرشية والتكنولوجيا واإلدارة واالبتكار.

الجدول 2.7.4: الترتيب والدرجة في مؤشر SDG لدول الخليج والبلدان ذات الموارد 

الطبيعية المحدودة، 2019

الدرجة الرتبة الدول
78.9 15 اليابان
69.6 66 سنغافورة
69.7 76 البحرين
63.5 106 الكويت
67.9 83 عمان
66.3 91 قطر
64.8 98 السعودية
69.7 65 اإلمارات

المصدر:
 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G., Sustainable Development Report 2019 )New York:
Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019(.

استناداً إىل املثال الياباين، يجب عىل دول الخليج أن تراعي أنه »ليك يكون هناك مستوى ثابت من االستهالك للفرد 

إىل ما ال نهاية، يجب عىل املجتمع استثامر جميع العائدات الحالية التي تم الحصول عليها من استخدام مخزون 

 46 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., & Fuller, G., Sustainable Development Report 2019 )New
York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, 2019(.
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املوارد القابلة لالستنفاد«.47 مبعنى آخر، يجب أن تستفيد الدولة من عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي، 

وهي محدودة، إىل أن ينخفض   الطلب كنتيجة للزيادة الكبرية يف مصادر الطاقة األكرث نظافة والتي تكون قابلة 

للحياة اقتصادياً أو تستنفد هذه املعادن. ويجب عىل دول مجلس الخليج الست إعادة النظر يف جودة نظام 

التعليم وأهمية املوارد الطبيعية املحدودة املتاحة للتنمية املستدامة. ومن املهم بنفس القدر االستثامر يف البحث 

والتطوير، لتطوير تقنيات تتكيف مع الواقع االجتامعي واالقتصادي واملادي واملؤسيس لها. فعىل سبيل املثال، 

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي عىل تحلية املياه لتلبية الحاجة إىل املياه العذبة، وتقنيات تحلية املياه 

املستخدمة حاليا لها تكاليفها االقتصادية والبيئية. لذا، يجب عىل دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مراكز امتياز 

لتطوير تقنيات لتحلية املياه تكون مجدية اقتصادياً وصديقة للبيئة يف نفس الوقت.

ختاماً، فإن جوهر الحفاظ عىل اإلنصاف بني األجيال، والذي يقع يف صميم التنمية املستدامة، هو التزام الجيل 

الحايل باملستقبل. وفقاً لذلك، فمن الرضوري الحفاظ عىل حالة املوارد الطبيعية من أجل رفاهية الجيل القادم. 

ومع ذلك، هل ميكن ترك هدف االستدامة يف السوق؟ الجواب هو »ال«. يجب عىل الحكومة أن تلعب دور املنظم 

املُستأَمن عىل مصالح األجيال املقبلة، ألنها غري موجودة يف السوق للدفاع عن مصالحها.48 وتبعاً لذلك، يجب أن 

تكون سياسات التنمية قوية مع دمج أهداف التنمية املستدامة فيها.

47 Gutés, M. C., The concept of weak sustainability )Ecological Economics, 1996(, 17)3(, 147-156, < https://www.
sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800996800036 >.
 48 S. Nath, J. L. Roberts, & Y. N. Madhoo, Saving Small Island Developing States: Environmental and Natural
 Resource Challenges )London: The Commonwealth Secretariat, 2010(, Solow, R. W., “Sustainability: An economist’s
perspective,” pp. 87-93.
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3.1 مقدمة: المستجدات في دول مجلس التعاون

كام عودتنا اإلصدارات السابقة، يلقي هذا القسم الضوء عىل أبرز املستجدات السياسية واالقتصادية واألمنية 

واالجتامعية يف دول مجلس التعاون خالل عامي 2020-2019، مع االلتفات إىل املوضوع العام لهذا العام وهو 

االستدامة. 

ورمبا كانت األحداث األبرز خالل هذه الفرتة هي وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عامن يف 11 يناير 

2020 بعد حكمه للسلطنة قرابة الخمسني عاماً، واالنتقال السلس للسلطة إىل وريثه السلطان هيثم بن طارق 

آل سعيد، واكتتاب أسهم رشكة النفط السعودية )أرامكو( أخرياً يف نهاية عام 2019 وذلك بعد تعرض منشأتني 

من منشآت أرامكو لتفجري بواسطة طائرة مسرية يف سبتمرب 2019، والسامح للمرأة يف السعودية باستخراج 

جواز السفر والسفر من غري الحاجة إىل محرم، واستضافة البحرين لورشة "السالم من أجل االزدهار" يف 25 يونيو 

2019 والتي شارك فيها مسؤولون عن الكيان الصهيوين لتباحث الشق االقتصادي لصفقة القرن األمريكية املزعومة 

حول القضية الفلسطينية. هذا فضالً عن عدد من التغيريات الوزارية املهمة يف كل من اإلمارات والكويت وإعادة 

النظر يف مجلس الشورى املنتخب يف قطر.

وإىل جانب ذلك، تفاوت الحراك املجتمعي يف ظل استمرار الدول يف تبني النهج األمني يف التعامل مع املعارضة 

ولجوء البعض منها إىل الخارج. كام بدت دول الخليج مستمرة يف امليض قدماً يف مساعي التطبيع )باستثناء الكويت 

نسبياً(، فيام مل تشهد أزمة الخليج بني السعودية واإلمارات والبحرين وقطر انفراجاً يذكر رغم إقامة بطولة كأس 

الخليج يف قطر ودعوة العاهل السعودي أمري قطر لحضور القمة الخليجية املنعقدة يف الرياض. وتستمر من جهتها 

الحرب عىل اليمن، والتجاذب بني املصالح املتفرقة فيها ويف ليبيا كام  كانت عليه يف األعوام املاضية. 

ومع اجتياح فريوس كورونا )COVID-19( للعامل ودول الخليج مطلع عام 2020، أضحت الصورة السياسية 

واالقتصادية ضبابية فيام يتعلق باملستقبل، إال أن اإلجراءات والترصيحات التقشفية بشأن تداعيات الوباء عىل 

هياكل الدولة واملجتمع يف الخليج تشري إىل سنوات عجاف قادمة، عىل األقل من الناحية االقتصادية واملالية. وجاء 
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التدهور املفاجئ ألسعار النفط وتذبذب مساعي السيطرة عىل انتشار الفريوس لينبئ بحجم العواقب الناجمة 

عن االعتامد شبه الكيل عىل املوارد الناضبة. فهال استغلت الحكومات الفرصة إلعادة النظر يف مطالب التنمية 

املستدامة فيام يضطرها هذا الظرف التاريخي إىل إعادة النظر يف سياساتها العامة؟
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3.2 المستجدات في دولة الكويت – عبداهلل الخنيني

المقدمة

تسعى هذه الورقة لرصد آخر مستجدات السنة 2019 إىل بداية السنة 2020. فعىل الرغم من التشابه بني 

مواضيع العامني، إال أننا نجد أنفسنا بصدد تطورات متسارعة يف ملفات مثل الفساد والعديد من التعديالت 

األمريية ملجلس الوزراء، وصوالً لتطورات االستدامة مثل تغريات ميزانية الدولة واتفاقية املنطقة املقسومة، وختاماً 

بأزمة فريوس الكورونا )Covid-19( التي اجتاحت العامل منذ شهر ديسمرب وحتى وقت كتابة هذه الورقة.

إن املنهجية املتبعة لكتابة هذه الورقة مكملة ملا كتب عن الكويت يف اإلصدارات السابقة، حيث تتبعنا أهم 

ثالث جرائد محلية يومياً، باإلضافة إىل البيانات الصادرة من جمعيات النفع العام والتيارات السياسية الرسمية، 

فضالً عن البيانات الصادرة من مؤسسات الدولة الرسمية مثل كونا ومركز التواصل الحكومي ونواب مجلس األمة، 

وأخرياً متابعة ألهم الوسوم )hashtags( من خالل وسائل التواصل االجتامعي عىل تويرت. تنقسم الورقة إىل عدة 

مواضيع بدءاً من مستجدات ملف الفساد، ثم مجلس األمة وملخص املستجدات النيابية الحكومية وآخر القوانني 

والقضايا التي جرت مناقشتها داخل املجلس، ثم تنتقل بعد ذلك ملوضوع هذا اإلصدار وهو االستدامة وانعكاساته 

عىل األداء الحكومي من الناحية السياسية اإلقليمية والعاملية، فضالً عن الناحيتني االقتصادية والبيئية، مروراً عىل 

متغريات مرشوع املنطقة الشاملية )مدينة الحرير(. ثم تتطرق الورقة للوضع الحقوقي يف الكويت واستعراض 

مستجدات املواضيع املتعلقة بالعفو العام واالعتصامات. ويشري الجزء األخري من الورقة إىل القضية الفلسطينية 

وآخر املستجدات مع الكيان املحتل قبل اختتام الورقة باستعراض مبسط لبداية عام 2020.

مستجدات ملف الفساد 

خالل عام 2019، ظهرت املواضيع املرتبطة بالفساد بشكل شهري عىل صفحات الجرائد ووسائل التواصل 

االجتامعي. أحد القضايا الجديدة كانت يف شهر يناير حيث تم إبالغ "نزاهة" )هيئة مكافحة الفساد( عن قضية 
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رشوة وترسية غري مستحقة لسيارات إسعاف ، أحيل عىل إثرها مسؤول رفيع يف الجهاز املركزي للمناقصات العامة 

إىل النيابة العامة،1 وقد حكمت محكمة الجنايات بالحبس والعزل من الوظيفة للمتهم الرئييس ورشكاؤه بعد سنة 

من تقديم الشكوى يف فرباير 2.2020 وخالل شهري مايو ويونيو تم اإلبالغ عن قضيتي رشوة ورسقة للامل العام يف 

وزارة األوقاف.3 وقد قامت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بتشكيل لجنة داخل الوزارة لتقيص الحقائق بحسب  

ترصيح وزير األوقاف.4

أخذت إحدى قضايا التزوير العالقة من سنوات - وهي قضية تزوير الشهادات الجامعية املذكورة يف اإلصدارات 

السابقة -- منحنًى جديداً يف عام 2019. فمع بداية السنة تم فحص 6050 شهادة وإحالة املزورة منها إىل 

القضاء ليبت فيها، وهذا اإلجراء تكرر خالل السنة من قبل وزارات الدولة، بينام جاءت اإلجراءات الحكومية كردة 

فعل عىل الضغط الشعبي ممثالً يف جمعيات النفع العام.	  فخالل أغسطس 2018 أصدرت 33 جمعية نفع عام 

بياناً مشرتكاً مطالبة الحكومة ونواب مجلس األمة برسعة البت للحد من تزوير الشهادات وانتهاج الشفافية يف 

املحاسبة وإطالع اإلعالم بتفاصيل القضية وتطوراتها.6 وقد اقترص دور مجلس األمة يف التعديل الترشيعي للحد من 

تزوير الشهادات خالل السنتني املاضيتني عىل تقديم اقرتاح بقانون من قبل مجموعة من النواب ودراسته يف لجنتي 

الشؤون الترشيعية والقانونية خالل سنة 2017 ولجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد خالل سنة 2019، اعتِمد 

بعدها مرشوع القانون نهائياً.7 وخالل عمل النواب داخل اللجنتني واجتامعهم مع ممثل وزارة الرتبية والتعليم 

العايل، تم اعتامد آلية حظر استعامل الشهادات العلمية غري املعادلة. وبالتايل أصبح لزاماً بعد صدور القانون 

يف الكويت اليوم أن يتم اعتامد ومعادلة جميع الشهادات من قبل لجنة دامئة يف وزارة التعليم العايل، والقانون 

الجديد يشمل موظفي الدولة بالقطاع الحكومي واملوظفني األهليني يف القطاع الخاص.8

> https://www.aljarida.com/  1  ”عضو سابق في المناقصات وزوجته إلى النيابة بتهمة الرشوة"، الجريدة
articles/1546879806101709000/ >.

> https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=876fd7b5-603e- 2  "حبس نائب رئيس المناقصات 10 سنوات بتهمة الرشوة،" الرأي
4829-93ec-2c7d18e889e9 >.

.>  https://alqabas.com/article/669401 > 3  "فضيحة رشوة في وزارة األوقاف: مراقب توعية إسالمية فاسد"، القبس
.>  https://www.aljarida.com/articles/1562087103780004800/ > شبهات في ضيافة الحج"، الجريدة"

.>  https://alqabas.com/article/5713160 > 4  "الشعلة: التحقيق في شبهات ضيافة الحج مستمر"، القبس
.>  https://www.aljarida.com/articles/1546273794969150100/ > 5  "فحص 6050  وإحالة المزورة منها إلى النيابة"، الجريدة

>  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait- 6  "جمعيات نفع عام تطالب بإجراءات حاسمة لحل كارثة الشهادات المزورة"، األنباء
.news/846366/ >

> https://www.raqib50.com/parliaments/8/ 7   "قانون في شان حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة"، موقع راقب
.legislations/175 >

8  المرجع السابق.

https://www.aljarida.com/articles/1546879806101709000/
https://www.aljarida.com/articles/1546879806101709000/
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=876fd7b5-603e-4829-93ec-2c7d18e889e9
https://www.alraimedia.com/Home/Details?id=876fd7b5-603e-4829-93ec-2c7d18e889e9
https://alqabas.com/article/669401
https://www.aljarida.com/articles/1562087103780004800/
https://alqabas.com/article/5713160
https://www.aljarida.com/articles/1546273794969150100/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/846366/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/846366/
https://www.raqib50.com/parliaments/8/legislations/175
https://www.raqib50.com/parliaments/8/legislations/175
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كام تم إبالغ هيئة مكافحة الفساد )"نزاهة"( عن قضايا فساد عديدة أخرى خالل السنة. فخالل شهر فرباير رصح 

النائب رياض العدساين عن تضخم أرصدة بعض النواب الحاليني والسابقني ورجال األعامل،9 وتعيد هذه القضية إىل 

أذهاننا قضية اإليداعات األوىل التي أشعلت فتيلة حملة "إرحل" لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ نارص املحمد 

سنة 2011 وانتهت بقضية اقتحام املجلس يف نفس العام، بينام ما زالت التبعات السياسية واالجتامعية لهذه 

القضية مستمرة إىل اليوم كام ستبني هذه الورقة الحقاً.10 وجاءت اآلليات السياسية التي تم التعامل بها مع قضية 

اإليداعات الجديدة مختلفة عن سابقتها، حيث مل تشهد هذه القضية اعتصامات متكررة أو حملة إعالمية شاسعة 

أو رفض من النواب لحضور الجلسات كام حدث بالسابق، حيث قام النائب رياض العدساين بالكشف عن القضية 

وإحالة البيانات إىل النيابة العامة يف شهر مارس،11 وخالل شهر أبريل متت مناقشتها يف مجلس األمة والتصويت 

عىل توصية من النواب للحكومة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر للمجلس، ومل يتم تقديم أي تقرير حتى كتابة 

هذه السطور.12

أما أكرب قضية فساد خالل سنة 2019 فكانت لصندوق الجيش يف شهر نوفمرب، والتي أدت إىل استقالة الحكومة 

بالكامل إثر الكشف عنها. وصندوق الجيش هو صندوق اجتامعي يقدم قروض ميرسة خاصة مبنتسبي وزارة 

الدفاع، ويف السنوات األخرية جرت توسعة الصندوق بإضافة صناديق خارجية ملنتسبي الوزراء يف الدول الخارجية 

مثل بريطانيا.13 بدأت هذه األزمة عند تويل الشيخ نارص األحمد وزارة الدفاع عام 14.2017 فكام بني الشيخ نارص 

يف بيانه الرسمي حول قضية صندوق الجيش، تجاوز التعدي عىل املال العام عن طريق الصندوق 240 مليون 

دينار كويتي خالل فرتة سلفه يف رئاسة وزارة الدفاع.	1 وعليه طالب رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك بتقديم 

إيضاحات عن صندوق الجيش ومل يتقدم الرئيس بأي رد، وعليه فقد اعتذر وزير الدفاع عن حضور جلسات 

مجلس الوزراء مكتفياً بجلسات مجلس األمة.16 وخالل نفس الفرتة أصدر وزير الداخلية )وزير الدفاع سابقاً( 

بياناً رسمياً معلقاً بأن وزير الدفاع الحايل يخفي الحقيقة الكاملة، وأن القضاء هو الحكم يف هذا املوضوع.17 

.> https://alqabas.com/article/636322 > 9  "مستمر في كشف قضية تضخم أرصدة بعض النواب"، القبس
 10  Al-Bloshi H., Social Activism and Political Change in Kuwait Since 2006 )United States: Rice University, Baker
Institute for Public Policy, 2018(.

.> https://alqabas.com/article/650692  > 11  "إحالة نائبيين حاليين وسابق إلى النيابة"، القبس
.>  https://www.aljarida.com/articles/1555520609750148600/ > 12  "تضخم األرصدة – توصية بتقديم تقرير حكومي دوري"، الجريدة

.>  https://alqabas.com/article/5726094 > 13  "ما هو صندوق الجيش الذي كان حديث الراي العام في اليومين الماضيين"، القبس
.>  https://al-sharq.com/article/11/12/2017/ > 14  "الكويت: ناصر الصباح وزيراً للدفاع"، الشرق

.>  https://www.aljarida.com/articles/1573924861595005400/ > 15  "ناصر الصباح: 240 مليون دينار شبهات صندوق الجيش"، الجريدة
.> https://alqabas.com/article/5726082 > 16  "صندوق الجيش معركة بيانات وبيانات مضادة"، القبس

.>  https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1298494 > 17  "وزير داخلية الكويت يرد على اتهامات صندوق الجيش"، سكاي نيوز

https://alqabas.com/article/636322
https://alqabas.com/article/650692
https://www.aljarida.com/articles/1555520609750148600/
https://alqabas.com/article/5726094
https://al-sharq.com/article/11/12/2017/
https://www.aljarida.com/articles/1573924861595005400/
https://alqabas.com/article/5726082
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1298494
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وخالل شهر نوفمرب وديسمرب، متت مناقشة استجوابني للحكومة يف مجلس األمة، األول استقالت عىل إثره الوزيرة 

جنان بوشهري، أما الثاين فكان استجواب وزير الداخلية الذي تقدم فيه النواب بطلب طرح الثقة، لكن الحكومة 

استقالت عىل إثر الكشف عن قضية صندوق الجيش من قبل وزير الدفاع آنذاك قبل التصويت عىل طلب طرح 

الثقة.18 وبناًء عىل مستجدات القضية، اعتذر رئيس الوزراء جابر املبارك بشكل رسمي عن طلب أمري البالد الشيخ 

صباح األحمد بتشكيل الحكومة الجديدة، وبنفس الفرتة أصدر األمري أمراً أمريياً بإعفاء ابنه وزير الدفاع ووزير 

الداخلية عن منصبهام حتى تبّت النيابة العامة يف قضية صندوق الجيش.19 وعليه تم تعيني الشيخ صباح الخالد 

)وزير الخارجية بالحكومة السابقة( كرئيس وزراء وتشكيل الحكومة السادسة والثالثني يف تاريخ الكويت السيايس.20 

وخالل هذه القرارات، وجه األمري رسالة مسجلة بأن ال أحد فوق القانون مهام كان منصبة وأن لألموال العامة حرمة 

يجب حاميتها، مؤكداً بأن الكويت دولة مؤسسات وأن القضية ستأخذ مجراها خالل القنوات القضائية.21

بالنظر إىل مجريات األحداث الخاصة بقضايا الفساد خالل السنة، نرى وجود اختالف داخيل بشكل علني بني 

الصفوف الحكومية السياسية ممثلة بأبرز قياديي األرسة الحاكمة والوزرات السيادية. هذا باإلضافة إىل أحداث 

السنوات املاضية خالل فرتة ما بعد الثورات العربية أدت إىل اتخاذ إجراءات غري مسبوقة الحتواء هذه القضايا 

وتفعيل دور الرقابة الشعبية واملؤسسية، باإلضافة إىل تدخل أمري البالد بشكل مبارش لتخفيف االحتقان. وبذلك 

فقد أصبحت قضايا الفساد والحديث الذي يدور حولها أكرث انتشاراً من أي وقت سبق. وعىل الرغم من املشاكل 

التي تشوب قياساته، فبحسب مؤرش منظمة الشفافية الدولية، فقد تم تسجيل انخفاض نقطة يف معدل الكويت 

الوصفي ملكافحة الفساد من 41 إىل 40 من أصل 100 نقطة خالل سنة 2019، وباملقارنة مع باقي دول العامل 

انخفضت الكويت إىل املرتبة 85 من بني 180 دولة بعد أن حلّت يف املرتبة 78 يف السنة السابقة.22 ومن جانب 

آخر أقر مجلس األمة بعقد جلسة رسية، جرى فيها انتخاب رئيس ديوان املحاسبة الجديد السيد فيصل الشايع،23 

.>  https://alqabas.com/article/5725096 > 18  "جلسة مارثونية تخللتها مفاجآت ثقيلة"، القبس
>  https://arabic.cnn. 19  "أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيها والمبارك يعتذر عن الحكومة الجديدة"، سي أن أن بالعربية

com/middle-east/article/2019/11/18/kuwait-emir-government-changes >.
.> https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/936244/20-11-2019/ > 20  "تاريخ الكويت السياسي"، األنباء

.>  https://aawsat.com/home/article/1998166/ > 21  "أمير الكويت يتعهد مالحقة الفاسدين ويعزل وزيري الدفاع والداخلية"، الشرق األوسط
22  يقيس المؤشر اساساً تصورات األطراف مثل الشركات التجارية حول الفساد الذي يواجهونه في المعامالت الحكومية، وبهذا فإنه ال يقيس "الفساد 

الكبير" الذي قد يحصل في الدول. كما قد يعزي البعض انتشار الحديث عن الفساد في الكويت الى تواجد صحافة وحرية تعبير أكثر توسعاً نسبيا، مقارنة 
بدول الخليج األخرى.

Corruption Perceptions Index 2018/19 reports )Transparency International, 2019(, < https://www.transparency.org/
cpi2019 >.

> https://www.kuna.net.kw/ 23  "رئيس مجلس األمة يعلق موافقة المجلس بجلسة سرية ترشيح فيصل الشايع رئيساً لديوان المحاسبة"، كونا
ArticleDetails.aspx?id=2829767&language=ar >.

https://alqabas.com/article/5725096
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/18/kuwait-emir-government-changes
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/11/18/kuwait-emir-government-changes
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/936244/20-11-2019/
https://aawsat.com/home/article/1998166/
https://www.transparency.org/cpi2019
https://www.transparency.org/cpi2019
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2829767&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2829767&language=ar
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يف محاولة إلعادة الثقة السياسية واالستقرار إىل الديوان، وهو املسؤول عن "تحقيق رقابة فعالة عىل األموال العامة 

مبا يكفل حاميتها وضامن استخدامها االستخدام األمثل."24 ويذكر أن منصب رئيس ديوان املحاسبة ظل شاغراً منذ 

2015، وكان السيد عادل الرصعاوي مديراً باإلنابة وليس معيناً بشكل رسمي، مام شكل خلالً مؤسسياً الستقاللية 

الديوان، حيث إن قانون ديوان املحاسبة ينص بأن مجلس األمة هو املعني باختيار رئيس ديوان املحاسبة وال يجوز 

عزله إال بعد موافقة أغلبية مجلس األمة.	2 

مستجدات مجلس األمة من الناحية النيابية والحكومية 

نشبت خالل عام 2019 عدة أزمات برملانية وطرأت عدة تعديالت وزارية، فقد عقدت عرش استجوابات مقدمة 

لعدة وزراء من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء،26 متحورت حول عدة قضايا مثل: فشل إدارة الدولة أثناء الكوارث 

خالل أزمة األمطار 2018، والتناقض يف السياسة العامة للحكومة حول ترشيد اإلنفاق وتأثريها عىل املواطن، 

وإخفاق رئيس الوزراء يف الدفاع عن الهوية الوطنية )يف إشارة إىل قضية تزوير الجنسيات(.27 إال أنه تم تفادي 

استجوايب رئيس الوزراء سياسياً عن طريق إحالة االستجواب إىل اللجنة الترشيعية والقانونية التي أقرت بعدم 

دستورية االستجواب، وصوت أعضاء املجلس والوزراء بأغلبية موافقة لقرار اللجنة.28 أما االستجوابات األخرى 

لبقية الوزراء فتمحور أغلبها حول سوء استخدام السلطة، أو سوء اإلدارة والتجاوزات املالية يف الوزارات والهيئات 

املعنية، وتجاوز جميع الوزراء هذه االستجوابات عرب إصدار التوصيات أو تشكيل لجان التحقيق، ما عدا وزيرة 

األشغال العامة وشؤون اإلسكان د. حنان بوشهري، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. فاألوىل استقالت من منصة 

االستجواب ورصحت "أصبحت املصالح الشخصية واالنتخابية هي من تتحكم بقرار النواب، اإلصالح أصبح صعب 

يف ظل قوى رشكات ]…[ داخل قاعة املجلس وآثرت عىل تقديم استقالتي"،29 بينام مل يتمكن الجراح من جمع 

> https://www.sab.gov.kw//sabweb/pages/paragraph.aspx?ID=P1XnjjJNgP 24  األهداف واالختصاصات، موقع ديوان المحاسبة
WiDJVzczmkyZ8dMMxZVTT+XUZ5uCEdvCw= >.

> https://www.sab.gov.kw/sabweb/Pages/Paragraph. 25  وثائق نشأة ديوان المحاسبة )1964(، موقع ديوان المحاسبة الكويتي
aspx?ID=MTI0MA== >.

.> http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971 > 26  "تاريخ االستجوابات في الحياة النيابية الكويتية"، مجلس األمة
> https://www.aljarida.com/ 27  "التباين النيابي – النيابي وراء امتناع الحكومة في التحقيق عن تزوير الجناسي"، الجريدة

articles/1577206067538990000/ >.
28  "تاريخ االستجوابات في الحياة النيابية الكويتية"، مصدر سابق.

>https://www.aljarida.com/ 29  "بوشهري: استقلت ألن الشركات في قاعة عبدهللا السالم اقوى من اإلصالح"، الجريدة
articles/1573581336689554900/ >.

https://www.sab.gov.kw//sabweb/pages/paragraph.aspx?ID=P1XnjjJNgPWiDJVzczmkyZ8dMMxZVTT+XUZ5uCEdvCw=
https://www.sab.gov.kw//sabweb/pages/paragraph.aspx?ID=P1XnjjJNgPWiDJVzczmkyZ8dMMxZVTT+XUZ5uCEdvCw=
https://www.sab.gov.kw/sabweb/Pages/Paragraph.aspx?ID=MTI0MA==
https://www.sab.gov.kw/sabweb/Pages/Paragraph.aspx?ID=MTI0MA==
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971
https://www.aljarida.com/articles/1577206067538990000/
https://www.aljarida.com/articles/1577206067538990000/
https://www.aljarida.com/articles/1573581336689554900/
https://www.aljarida.com/articles/1573581336689554900/
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األصوات الكافية لجعل االستجواب رسياً.30 وتم تقديم بالغ قضية صندوق الجيش إىل النيابة العامة كام أشري يف 

القسم السابق من قبل وزير الدفاع، مام جعل رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك يتقدم بإستقالة الحكومة لعدم 

قدرتها عىل تخطي هذه األزمة السياسية. 

باإلضافة لذلك، أجريت انتخابات تكميلية خالل شهر فرباير إلعادة انتخاب مقعدي النائبني د. وليد الطبطبايئ ود. 

جمعان الحربش اللذين فقدا مقعديهم مبجلس األمة بعد حكم املحكمة الدستورية بإلغاء املادة رقم 16 من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة لعدم دستوريتها، والتي منحت السلطة ألعضاء املجلس بجعل عملية إخالء املقعد 

خاضعة لتصويت أعضاء مجلس األمة.31 وقد تم إحالة املادة إىل املحكمة الدستورية التي ألغتها بدورها وبالتايل 

حسمت أمر إعالن مقعدي النائبني الغائبني لوجودهم خارج البالد بسبب حكم محكمة التمييز النهايئ وإدانتهم 

عىل خلفية قضية دخول املجلس يف سنة 2011. تباينت اآلراء حول قرار املحكمة الدستورية، فقد أشار د. جمعان 

الحربش بحسابه عىل التويرت "دخلت لإلصالح، وقاطعت لإلصالح، وشاركت لرفع الظلم عن األرس التي رشدوها ومل 

أتفرج عليها كام فعل غريي هم ال يتغلبوا اآلن ألنهم أذىك وإمنا ألن موازين القوى املادية كلها معهم".32 وكذلك 

علق النائب الحايل أسامة الشاهني يف إحدى الندوات بأن بعض أحكام املحكمة الدستورية باتت تخل بالتوازن بني 

السلطات وقيدت بعض األدوات الرقابية النيابية.33 وعليه، أجريت االنتخابات التكميلية بعد إخالء املقعدين، وفاز 

بعضويتها النائبيني بدر املال وعبدالله الكندري عن الدائرتني الثانية والثالثة.34

خالل دور االنعقاد األخري تم إقرار 21 قانوناً عاماً )باستثناء قوانني االتفاقيات وامليزانيات( منها قوانني ذات صلة 

باستقالل الرياضة، وقانون خاص باملحكمة الجعفرية، وقانون جديد للجامعات الحكومية، وقانون بشأن الصحة 

النفسية، وغريها.	3  وجرى التصويت عىل عرشة قوانني من ضمن هذه املجموعة من القوانني املقرة خالل الدور 

السابق خالل آخر جلستني من جلسات مجلس أمة، قبل أن تبدأ العطلة الربملانية الصيفية.36 جاء ذلك بعد انتقاد 

>  https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2832232 >. 30  "مجلس األمة الكويتي يبدأ مناقشة استجواب وزير الداخلية"، كونا
.> /2019/1/30/politics/uk.co.alaraby.www//:https  > 31  "البرلمان الكويتي يسقط عضوية النائيبين الحربش والطبطبائي"، العربي الجديد

. > https://twitter.com/AlHerbesh/status/1090547282343313408?s=20 >32   حساب جمعان الحربش، تويتر
>  https://twitter.com/TRENDNETWORK_kw/ 33  "الشاهين: بعض أحكام الدستورية أخلت بالتوازن"، ترند

status/108997040320693043 >.
> https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. 34  "فوز المرشحين بدر المال وعبدهللا الكندري بعضوية مجلس األمة"، كونا

aspx?id=2782695 >.
.> 10=tid?aspx.GeneralSearch/Retrieval/web/kw.kna.search//:http  < 35  الوثائق البرلمانية لدى مجلس األمة

36  المصدر نفسه.

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2832232
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/30/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/30/
https://twitter.com/AlHerbesh/status/1090547282343313408?s=20
https://twitter.com/TRENDNETWORK_kw/status/108997040320693043
https://twitter.com/TRENDNETWORK_kw/status/108997040320693043
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2782695
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2782695
http://search.kna.kw/web/Retrieval/GeneralSearch.aspx?tid=10
http://search.kna.kw/web/Retrieval/GeneralSearch.aspx?tid=10
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األداء الترشيعي للمجلس بسبب بطء عمل اللجان داخلياً وبسبب كرثة االستجوابات التي تأخذ حيزاً من وقت 

جلسات االنعقاد العادية ملجلس األمة.37 

وإجامالً يبدو أن دور االنعقاد الجديد مل يختلف كثرياً عن سلفه، مع األخذ باالعتبار بأنه تم تشكيل حكومة 

جديدة ورئيس مجلس وزراء ذو سلطة مركزية أكرب من السابق، حيث اتسم التشكيل الجديد بقلة عدد "نائبي 

رئيس مجلس الوزراء" الذين كان عددهم أربعة يف الحكومة السابقة، وهنا أصبحوا اثنان فقط )وزيري الداخلية 

والدفاع( كام جرت العادة يف الحكومات السابقة. باإلضافة لذلك، تم إلغاء منصب "النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء" الذي كان منوطاً بوزير الدفاع السابق الشيخ نارص األحمد، وبالتايل تم قرص مركزية القرار الحكومي عىل 

رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ونائبيه.38

مستجدات األداء الحكومي: في االستدامة السياسية واالقتصادية 
والبيئية 

يسلط هذا القسم الضوء عىل مواضيع محدده تهم العنوان الرئييس لهذا اإلصدار وهو االستدامة. وسيقوم 

بالرتكيز عىل ثالثة جوانب من األداء الحكومي، انطالقاً من االستدامة السياسية بالنظر ألداء الحكومة يف مجلس 

األمة، وإقليمياً مع مستجدات أزمة الخليج، والعالقات مع دول الجوار والسياسة األمريكية، مروراً عىل االستدامة 

االقتصادية والرتكيز عىل اإلنتاج النفطي واملشاريع التنموية وخطة الكويت للتنمية 2035 ومعدالت التوظيف بني 

الشباب، وانتهاًء بالرتكيز عىل الجانب البيئي وآخر املستجدات فيه. 

بخصوص األداء الحكومي السيايس من خالل مجلس األمة وبناًء عىل معطيات القسمني السابقني، فقد كان 

األداء الحكومي مرتدداً حيال قضايا الفساد، حيث كانت إجراءات الحكومة يف الردع متذبذبة حسب املوضوع 

واملكان والزمان. أحد األمثلة كان تصويت الحكومة باالمتناع يف قضية الجنسيات املزورة،39 بينام يف قضية سحب 

.>  https://www.aljarida.com/articles/1562605153838063800/ > 37  "االحصائيات تكشف فشل اللجان"، الجريدة
.>  https://alqabas.com/article/5720520 > مجلس األمة يدخل دور انعقاده الرابع بمد شعبوي واستجوابي"، القبس"

> https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. 38  "النائب األول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي يصل باريس في زيارة رسمية"، كونا
aspx?id=2793674 >.

> https://www.aljarida.com/ 39  "التباين النيابي – النيابي وراء امتناع الحكومة عن التحقيق في تزوير الجناسي"، الجريدة
articles/1577206067538990000/ >.

https://www.aljarida.com/articles/1562605153838063800/
https://alqabas.com/article/5720520
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2793674
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2793674
https://www.aljarida.com/articles/1577206067538990000/
https://www.aljarida.com/articles/1577206067538990000/
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الجنسيات )التي سبقتها بسنتني( فقد سارعت الحكومة بإنشاء لجنة لتقيص الحقائق وفتح باب الطعن يف قرارات 

الجنسيات املسحوبة وكانت اللجنة تابعة ملكتب رئيس الوزراء.40 هذا التباين يف ردود األفعال قد يرى فيه البعض 

دليالً عىل أن الحكومة غري جادة يف مشاركة السلطة وإمنا تريد التفرد بسلطة القرار يف موضوع الجنسية. وأخرياً، 

وخالل الربع األخري من السنة، زار رئيس الوزراء الجديد املجلس األعىل للقضاء وأكد بأن املرحلة املقبلة هي 

الفصل بني السلطات مع تعاونها كام تنص املادة الدستورية.41

 أما بالنسبة لدول الجوار، فقد زار األمري الشيخ صباح األحمد بغداد للمرة الثانية )األوىل كانت بعد توليه مقاليد 

الحكم(، وجاءت هذه الزيارة إلعادة تعزيز مكانة العراق الجيوسياسية مع الكويت، والبحث مع الرئيس العراقي 

يف املواضيع االقتصادية بني البلدين أهمها اتفاقية تصدير الغاز وحركة البضائع،42 وتعزيز الدور العراقي يف 

العالقات اإليرانية االمريكية.43 وبعد هذه الزيارة بشهرين، غادر أمري البالد إىل الواليات املتحدة األمريكية يف 

زيارة خاصة لبعض اإلجراءات الصحية وأيضاً لزيارة البيت األبيض ملقابلة الرئيس دونالد ترامب ومباحثة األوضاع 

العسكرية باملنقطة وتحديداً عالقة الواليات املتحدة بإيران، لكن تم تأجيل اللقاء بسبب ظروف األمري الصحية.44 

أما عىل املستوى الخليجي فلم تربز بوادر تبرش بنهاية لألزمة الخليجية، حيث قام أمري قطر الشيخ متيم بزيارتني 

للكويت، األوىل يف فرباير والثانية يف مايو،	4 ثم بلقاء لالطمئنان عىل صحة أمري الكويت أثناء فرتة تلقيه العالج يف 

الواليات املتحدة.46 وأكدت اململكة العربية السعودية مجدداً بأن الحل لن يكون ممكناً إال من خالل الوساطة 

الكويتية وعرب آليات مجلس التعاون الخليجي.47 باإلضافة إىل ذلك، كرر وزير الخارجية األمرييك بومبيو عند زيارته 

للكويت بأن "استمرار األزمة الخليجية ليس من مصلحة أحد ويجب حلها رسيعاً". ومن خالل اجتامع الدورة 

األربعني ملجلس التعاون الخليجي أكد أمري الكويت بأن استمرار الخالف الخليجي مل يعد مقبوالً، وأكد بأنه سيدفع 

للتعاون تحقيقاً لتطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون.48 وخالل هذه القمة تم التصويت واملوافقة عىل 

.>  http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=518184&yearquarter=20171 > 40  "الحكومة تشكل لجنة إعادة الجناسي"، الوطن
.>  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/937943/29-11-2019 > 41  "الخالد: الفصل بين السلطات أساس المرحلة القادمة"، األنباء

 > https://www.alanba.com.kw/ar/42  "صاحب السمو قام بزيارة تاريخية وناجحة لبغداد وعقد مباحثات مهمة مع القادة العراقيين"، األنباء
kuwait-news/official/909110/20-06-2019-بالفيديو-األمير-نؤمن-بعراق-آمن-ومستقر/ <.

> https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/ 43  "أمير الكويت يبحث في بغداد التوتر بين واشطن وطهران"، العربية
iraq/2019/06/19 >.

.>  https://www.alhurra.com/kuwait/2019/09/08/ > 44  "أمير الكويت يدخل المستشفى بالواليات المتحدة وتأجيل لقائه مع ترامب"، الحرة
.>  https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/18/ > 45  "أمير قطر يزور الكويت غداً"، الجزيرة

.>  https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/18/ > 46  "الشيخ تميم بن حمد لسمو األمير كل أهل قطر يسلمون عليك"، المجلس
.>  https://alqabas.com/article/5705160 > 47  "السعودية ال حل أال بالوساطة الكويتية"، القبس

>  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/939830/10-12-2019 >. 48  "األمير إلى قمة األمل بدفع التعاون اليوم"، األنباء

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=518184&yearquarter=20171
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/937943/29-11-2019
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/909110/20-06-2019-بالفيديو-الأمير-نؤمن-بعراق-آمن-ومستقر/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/909110/20-06-2019-بالفيديو-الأمير-نؤمن-بعراق-آمن-ومستقر/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/909110/20-06-2019-بالفيديو-الأمير-نؤمن-بعراق-آمن-ومستقر/
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/06/19
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2019/06/19
https://www.alhurra.com/kuwait/2019/09/08/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/18/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/18/
https://alqabas.com/article/5705160
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/official/939830/10-12-2019
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د.نايف الحجرف أميناً عاماً ملجلس التعاون الخليجي، ليكون سادس أمني عام للمجلس والثاين من الكويت، وعليه 

قدم الحجرف استقالته كوزير للاملية من الحكومة الكويتية.49

ننتقل اآلن إىل االستدامة االقتصادية، حيث مل تنجح الحكومة يف تقليص املرصوفات يف امليزانية، وهذا ما أكدته 

ترصيحات عدد من نواب مجلس األمة يف لجنة امليزانيات.0	 فقد زادت ميزانية الرواتب ٪7 مقارنة مع العام 

املايض، وبشكل عام ارتفعت امليزانية بنسبة ٪5 مقارنة مع سابقتها.1	 جاء هذا االرتفاع يف امليزانية بالتوازي مع 

ارتفاع عدد العاملني الكويتيني يف القطاع الحكومي مقارنًة بالقطاع الخاص بنسبة ٪46 مقارنة بآخر إحصائيات 

الهيئة العامة للقوى العاملة،2	 وكذلك ارتفاع بنسبة ٪27 يف عدد األشخاص املسجلني للبحث عن عمل من 

الكويتيني.3	 

وبالنظر إىل التصويت عىل امليزانيات، فقد وافق مجلس األمة عىل امليزانيات وأقرها بالرغم من رفض اللجنة لثالث 

ميزانيات بحساباتها الختامية تابعة لكل من الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للزراعة والرثوة السمكية، وهيئة 

مرشوعات الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، وذلك بسبب هدر املال العام ومخالفات من ديوان املحاسبة.4	 

وإذا نظرنا إىل امليزانية العامة للدولة، نجد بأن الحكومة مل تصل إىل أهداف الرتشيد التي حددتها سابقاً، مثل 

النسبة املستهدفة لإليرادات غري النفطية الذي حقق نسبة 10.3% من إجاميل امليزانية وهي نسبة أدىن من 

الـ11.8% املتوقعة، وكذلك انخفاض النسبة املستهدفة لإلنفاق الرأساميل عىل املشاريع بنسبة 3% مقارنة بالعام 

املايض.		 وعكست هذه األرقام حالة االستياء داخل الحكومة، كام طرحت حلواًل ملعالجة القصور يف بطء املشاريع 

التنموية مثل آليات تطوير الطرق، وتطوير الطاقة الكهربائية واملياه العذبة، واملدن اإلسكانية الجديدة.6	 

> https://al-ain.com/article/nayef-hajraf-secretary-general- 49  "نايف الحجرف سادس أمين عام لمجلس التعاون الخليجي"، العين
cooperation-council >.

.>   https://alqabas.com/article/3684781- > ،50  "اإلنفاق يرتفع أكثر خلق متواصل لقرار التقشف الحكومي"، القبس
51  المرجع السابق.

.>  https://alqabas.com/article/639980 > 52  "ارتفاع قياسي للباحثين عن عمل وال يجدونه"، القبس
53  المرجع السابق.

.> https://alqabas.com/article/678889 > 54  "إقرار 16 ميزانية وحساباً ختامياً"، القبس
.>  https://www.aljarida.com/articles/1564422145839985000/ > 55  "الحساب الختامي يكشف فشل الترشيد والتنمية"، الجريدة

.>  https://alqabas.com/article/5695124-56  "الحكومة مستاءة مجدداً"، القبس < رخأتت-تامدخلاو-رركتت-ةموكحلا-تاهيجوت

https://al-ain.com/article/nayef-hajraf-secretary-general-cooperation-council
https://al-ain.com/article/nayef-hajraf-secretary-general-cooperation-council
https://alqabas.com/article/3684781-
https://alqabas.com/article/639980
https://alqabas.com/article/678889
https://www.aljarida.com/articles/1564422145839985000/
https://alqabas.com/article/5695124-توجيهات-الحكومة-تتكرر-والخدمات-تتأخر
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املتغري الجديد الذي طرأ خالل السنة املنرصمة كان اتفاق الطرفني الكويتي والسعودي عىل املنطقة املقسومة 

بعد خمس سنوات من توقف اإلنتاج النفطي فيها بسبب اختالف ثار بني الطرفني.7	 ومتت مناقشة الوزراء حول 

االتفاقية من قبل أعضاء مجلس األمة يف جلسة خاصة علنية، متثلت إحدى أبرز نقاطها يف املطالبة بأن تنص 

مواد االتفاقية عىل ضامن الحق الكويتي إذا حدث خالف يف تفسري االتفاقية الحقاً، وتقدير حجم هجرة النفط 

من مكامنه خالل فرتة التوقف، وأثر ذلك عىل الدخل القومي، وغريه من مالحظات واستفسارات.8	 ومتت إحالة 

كافة التعليقات واالستفسارات إىل لجنة الشؤون الخارجية ملناقشتها، حيث قامت اللجنة باستعداء ممثلني لوزارة 

الخارجية واملالية لألخذ برأيهم بحضور ستة عرش نائباً من مجلس األمة.9	 وعليه جرت املوافقة عىل االتفاقية يف 

جلسة مجلس األمة من قبل 55 عضواً واعرتاض 7 من األعضاء، وتم تصدير أول شحنة نفط من الجانب الكويتي 

كام أعلنتها وزارة النفط يف أبريل 2020 بسعة مليون برميل إىل األسواق اآلسيوية.60

أما بالنظر ألكرب مرشوع تنموي اقتصادي خالل السنة، وهو مرشوع منطقة الشامل االقتصادية، فقد كانت هناك 

محاوالت لتأهيل املناخ السيايس للدفع مبدينة الحرير أو ما تم تسميته بشكل رسمي مبرشوع "املنطقة الشاملية 

وتطوير الجزر".61 ورصح وزير الدفاع السابق والنائب األول السابق لرئيس مجلس الوزراء الشيخ نارص األحمد 

بأن "مرشوع مدينة الحرير )الصبية( والجزر من املنتظر أن يشكل مورداً رئيسياً للاملية العامة للدولة باعتباره 

منطقة اقتصادية كام سيسهم بتوثيق العالقات والتعاون مع دول الجوار".62 إال أن خروج وزير الدفاع من التشكيل 

الوزاري األخري قد يؤخر هذا املرشوع وتحديداً يف شقه السيايس، خصوصاً بالنظر إىل رسعة إنجاز مسودة قانون 

املنطقة الشاملية منذ دخول الشيخ صباح األحمد إىل التشكيل الوزاري سنة 2017 واهتاممه الشخيص باملرشوع، 

مقارنة بالهدوء اإلعالمي بعد خروجه من التشكيل.63 

> https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. 57  "لجنة المنطقة المقسومة الكويتية: اتفاقنا مع السعودية يعكس عالقتنا التاريخيه"، كونا
aspx?id=2845407&language=ar >.

58  نظام المعلومات البرلمانية: مضبطة مجلس األمة 1435ب.
59  نظام المعلومات البرلمانية: مضبطة مجلس األمة 1434 خاصة.

> https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and- 60  "الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية"، العربية
gas/2020/04/05 >.

.>  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/922914/10-09-2019 > 61  "مجلس الوزراء اعتمد قانون المنطقة الشمالية"، األنباء

.>  https://www.aljarida.com/articles/1554914039794856100/ > 62  "مشروع الحرير والجزر مورد رئيسي للمالية العامة"، الجريدة
>  https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails. 63  "النائب األول لرئيس الوزراء الكويتي: متحمسون للتفاعل مع مشروع الحرير"، كونا

aspx?id=2724906&Language=ar >.

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2845407&language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2845407&language=ar
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2020/04/05
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2020/04/05
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/922914/10-09-2019
https://www.aljarida.com/articles/1554914039794856100/
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2724906&Language=ar
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2724906&Language=ar
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ننتقل اآلن إىل آخر جزء من األداء الحكومي، وهو املعني باالستدامة البيئية. فبالنظر إىل املؤرش البيئي الصادر عن 

مركز البيئة التابع لجامعة ييل )Yale( األمريكية، نرصد ارتفاعاً ملرتتبة الكويت مبقدار 52 مرتبة من آخر تقرير 

لتحتل املرتبة 61 من بني 180 دولة، وتكون بذلك الدولة الثانية خليجياً بعد دولة قطر.64 إال أن السنة املاضية 

شهدت تناقضاً يف مؤرشات جودة الهواء بني املعتمد رسمياً يف الكويت وهو مؤرش الهيئة العامة للبيئة التابعة 

للحكومة ومؤرش عاملي هو Air Quality Index، حيث ذكرت جامعة الخط األخرض عرب حسابها بتويرت بأن 

الكويت تتصدر العامل يف نسب التلوث الهوايئ،	6 بينام قامت الهيئة العامة للبيئة بنفي ذلك مضيفة أنها تسجل 

جودة الهواء مبختلف املناطق بالكويت بحيث مل تأخذ الظروف الطبيعية باملنطقة بعني االعتبار، مثل العواصف 

الرتابية املتكررة.66 باإلضافة لذلك، نجد أن الخالفات الداخلية للحكومة تتكرر يف املشهد البيئي بني الهيئة العامة 

للصناعة والهيئة العامة للبيئة، فكلتا الهيئتني اختلفتا عىل مسؤولية منطقة إرحية بجنوب سعد العبدالله.67 وعليه 

تدخل مجلس الوزراء وتم إقرار مسؤولية الهيئة العامة للبيئة بالتخلص من اإلطارات املستعملة وإعادة تدويرها 

وتسليم األرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالل عام واحد.68

مستجدات الوضع الحقوقي

يسلط هذا القسم الضوء عىل مواضيع ذات صلة بالوضع الحقوقي، بدءاً مبستجدات قضية دخول املجلس )قانون 

العفو العام(، ثم اعتصامات عدميي الجنسية )البدون( وحاالت االنتحار بينهم، واعتصام "بس مصخت" والذي كان 

ضد الفساد.

كام ذكرنا بالقسم األول، فقد صدرت أحكام قضائية نهائية بحق 16 شخصاً من الناشطني السياسيني ونواب مجلس 

األمة، وبعد رفض مجلس األمة القرتاحات العفو العام يف دور االنعقاد األول وسقوط عضوية النائبني د. وليد 

64  Environmental Performance Index  )United States: Yale University and Columbia University, 2018(.
.>  https://alqabas.com/article/5715720 > ،65  "تحذير جودة الهواء في الكويت االسوء عالمياً،" القبس

.>  https://alqabas.com/article/5715994 > ،66  "هواء الكويت خاِل من السموم،" القبس
.>  https://www.aljarida.com/articles/1570900023788274800/ > ،67  "السناعة والبيئة تتقاذفان إطارات ارحية،" الجريدة

> https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait- ،68  "البيئة تتسلم موقع إطارات المستعملة في ارحية من الصناعة رسميا،" االنباء
news/929889/17-10-2019 >.

https://alqabas.com/article/5715720
https://alqabas.com/article/5715994
https://www.aljarida.com/articles/1570900023788274800/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/929889/17-10-2019
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/929889/17-10-2019
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الطبطبايئ ود. جمعان الحربش،69 حاول بعض أعضاء مجلس األمة إعادة تقدميها يف الدور الثالث وتوحيد الصفوف 

بني األعضاء هذه املرة، لتفادي تكرار مشهد االنقسام النيايب الذي حصل قبل سنتني. إال أن محاولتهم مل تنجح، 

حيث كانت هناك تصورات عدة لهذا العفو. فالبعض قدم اقرتاحاً بالعفو العام ليومي دخول املجلس تحديداً، 

والبعض قدم اقرتاحاً يضم قضايا من فرتة الثامنينات للعفو، والبعض اآلخر أضاف قضايا للنائب السابق عبد 

الحميد دشتي لتكون ضمن العفو العام.70 وتم التصويت بالرفض عىل التقرير املقدم من لجنة الشؤون الترشيعية 

والقانونية التي تضمنت اعرتاض الحكومة مسبقاً من خالل اللجنة عىل جميع أنواع االقرتاحات املعنية بالعفو 

العام.71 وخالل الجلسة حدثت اشتباكات لفظية وعراك باأليدي بني نواب مجلس األمة وصيحات من الجمهور 

الحارض ملشاهدة الجلسة مام استعدى إخالء القاعة من الجمهور.72  ومن جهة أخرى كان هناك ضغط شعبي 

عىل مواقع التواصل االجتامعي تحت مسمى "اللجنة الوطنية لدعم قانون العفو الشامل" والتي كانت تصدر 

بيانات بشكل دوري موقعة من قبل أعضاء اللجنة التسعة للتأكيد عىل أحقية مجلس األمة يف إصدار العفو العام 

بخصوص قضية دخول املجلس وإنهائها بشكل تام.73

إن التوجه الترشيعي إلقرار قانون العفو العام مل يكن الخيار الوحيد أمام النواب، فقد قام 11 نائباً بلقاء أمري 

البالد الشيخ صباح األحمد لطرح قضية العفو العام وغريها من القضايا املهمة.74 وذكر النائب محمد هايف بأنه 

تم التنسيق بني باقي النواب لسحب االستجوابات املوجهة لرئيس الوزراء بعد وعود حكومية بشأن التحرك الجاد 

للعفو.	7 هذه الوعود واللقاءات أسفرت عن اإلقرار بأن العفو الخاص عن طريق املرسوم األمريي هو املتاح حالياً 

بعد فشل الحراك الترشيعي يف إصدار قانون العفو العام.76 وعليه متكن النائبني السابقني د. فهد الخنة ود. وليد 

الطبطبايئ من االستفادة من العفو الخاص والعودة إىل الكويت واالعتذار خطياً وتطبيق الحكم القضايئ بالسجن 

.> https://alqabas.com/article/381306 < ،69  "المجلس يرفض قانون العفو الشامل بـ41 صوتاً،" القبس
.>  https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/30/  < ،البرلمان الكويتي يسقط عضوية النائيبين الحربش والطبطبائي،" العربي الجديد"
>  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait- ،70  "التشريعية تنجز تقريرها بشأن العفو الشامل والمجلس يدرجه على جلسة الغد،" االنباء

news/parliament/951644/17-02-2020 >.
>  https://www.aljazeera.net/news/ 71  "تراشق باأللفاظ وعراك باأليدي في مجلس األمة الكويتي بسبب العفو الشامل"، الجزيرة

.> politics/2020/2/18/
72  المرجع السابق.

>  https://twitter.com/Alfadala/ 73  حساب خالد الفضالة، "اللجنة الوطنية لدعم قانون العفو الشامل"، تويتر
status/1221491414737047553?s=20 >.

.> https://www.aljarida.com/articles/1549126816795282300/  > 74  "إسقاط استجواب المبارك بعد الغد"، الجريدة
75  المرجع السابق.

.>  https://alqabas.com/article/661863 > 76  "مفهوم العفو العام"، القبس

https://alqabas.com/article/381306
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/1/30/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/951644/17-02-2020
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/951644/17-02-2020
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/18/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/18/
https://twitter.com/Alfadala/status/1221491414737047553?s=20
https://twitter.com/Alfadala/status/1221491414737047553?s=20
https://www.aljarida.com/articles/1549126816795282300/
https://alqabas.com/article/661863
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أليام معدودة، لحني صدور واعتامد املرسوم الخاص بالعفو األمريي ثم زيارة ولقاء أمري البالد الشيخ صباح األحمد 

رسمياً يف حدث مسجل ُعرض عىل القناة األوىل الرسمية يف الكويت.77 وحتى كتابة هذه الورقة يبقى 11 من 

املحكومني بقضية دخول املجلس خارج البالد.78

كام عقد اعتصامني خالل هذه السنة، األول لعدميي الجنسية )البدون( يف تيامء منتصف يوليو،79 والثاين كان 

بعنوان "بس مصخت" يف ساحة اإلرادة مقابل مجلس األمة يف نوفمرب.80 وقد جرى تنظيم االعتصام السلمي األول 

بعد سلسلة من حاالت االنتحار بني الشباب من عدميي الجنسية81 بسبب وضعهم املعييش ورفض الحكومة 

منحهم األوراق الثبوتية أو إمكانية استخدام حساباتهم البنكية إال بعد اعتامد توقيعهم عىل مستندات رسمية 

تفيد ببيان الجنسية، األمر الذي وصفته "منصة الدفاع عن البدون"، وهي منصة حقوقية معنية بالدفاع عن عدميي 

الجنسية، بأنه نوع من االبتزاز الحكومي املنظم.82 فالحكومة ال تستخدم كلمة "بدون" أو عدميي الجنسية إمنا 

الوصف الرسمي املستخدم هو "املقيمني بشكل غري قانوين"، وعليهم مراجعة الجهاز املركزي للمقيمني بصورة غري 

قانونية.83 وخالل اعتصام تيامء تم اعتقال 14 ناشطاً وجميعهم كانوا من عدميي الجنسية، حيث وجهت للنشطاء 

تهم تتضمن نرش أخبار كاذبة والدعوة للتجمهر وإساءة استخدام الهاتف.84 وبالتزامن طرح رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغانم قانوناً أسامه بقانون البدون، يعطي حق اإلقامة ملدة 15 عاماً قابلة للتجديد ومميزات تتمثل 

بالرعاية الصحية والتعليمية واالجتامعية ماعدا الجنسية ملن يصحح وضعه القانوين بإبراز جنسيته األصلية. قوبل 

القانون بالجدل بني مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض بأن هذا القانون سوف يحافظ عىل الهوية الكويتية، بينام 

يرى آخرون بأن القانون يتضمن تجنيس بعض الفئات ضمن رشوط معينة وهم يرون يف ذلك تهديداً للهوية 

الوطنية كام أسموها.	8 وخالل نفس الفرتة تقدمت جمعية املحامني الكويتية وبالتعاون مع منصة الدفاع عن 

>   https://www.alaraby.co.uk/ 77  "النائب السابق الطبطبائي يسلم نفسه إلى السلطات الكويتية ويعتزل العمل السياسي"، العربي الجديد
.> /politics/2019/11/26

.> https://twitter.com/Alfadala/status/1229628873970716672?s=20  > 78  حساب خالد الفضالة، "متضامنون"، تويتر
.> https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/19/332277  > 79  "اعتقال نشطاء بدون بسبب اعتصام سلمي"، هيومن رايتس ووتش

.> /https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000  > 80  "بس مصخت باآلالف"، الجريدة
>  https://www.bbc.com/arabic/ 81  "كويتيون بدون جنسية تجدد الجدل حول وضعهم بعد انتحار اثنين منهم"، بي بي سي العربية

.> trending-50303042
.> https://twitter.com/bedounplatform/status/1211584875620380672?s=20 < ،82   حساب منصة الدفاع عن البدون، تويتر

https://twitter.com/carirs_gov_kw/ > 83  حساب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تويتر
.> status/1059678378402418688?s=2

.> https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/19/33227  > 84  "اعتقال نشطاء بدون بسبب اعتصام سلمي"، هيومن رايتس ووتش
85  المرجع السابق.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/26/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/26/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/26/
https://twitter.com/Alfadala/status/1229628873970716672?s=20
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/19/332277
https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000/
https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000/
https://www.bbc.com/arabic/trending-50303042
https://www.bbc.com/arabic/trending-50303042
https://twitter.com/bedounplatform/status/1211584875620380672?s=20
https://twitter.com/carirs_gov_kw/status/1059678378402418688?s=2
https://twitter.com/carirs_gov_kw/status/1059678378402418688?s=2
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/19/33227
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البدون مبسودة قانون إىل رئيس مجلس األمة، يكفل حق التقايض، ويقدم آلية التدرج يف التجنيس، بحيث يقسم 

عدميي الجنسية إىل فئات متنح جميعها مزايا مثل العالج والتعليم، وإصدار األوراق الثبوتية، وحق التملك والعمل 

وغريه.86 وأخرياً، أفاد رئيس الجهاز املركزي للمقيمني بصورة غري قانونية بأن استقالة الحكومة مؤخراً وتغيري رئيس 

الوزراء قد عطل قانون حل القضية، ومع أزمة الكورونا املستجدة بدى وكأن القانون سيتأخر أكرث.87

أما االعتصام اآلخر فكان بعنوان "بس مصخت"، الذي بدأ كوسم عىل موقع التواصل االجتامعي تويرت من قبل 

النائب السابق صالح املال،88 ثم بدأ الكثريون يشاركون تحت نفس الوسم مطالبني برحيل السلطتني الترشيعية 

والتنفيذية بسبب تزايد قضايا الفساد )تزامناً مع إحالة صندوق الجيش إىل النيابة العامة( واملطالبة بحضور 

املشاركني إىل ساحة اإلرادة املقابلة ملجلس األمة للتعبري عن ذلك.89 تضمن االعتصام مطالبات مختلفة منها حل 

قضية عدميي الجنسية والتصدي للقانون املقدم من قبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم، كام طالب املعتصمون 

بإصدار قانون العفو الشامل، وإسقاط القروض االستهالكية عن املواطنني، واستقالة حكومة رئيس الوزراء آنذاك 

الشيخ جابر املبارك.90 ويأيت هذا االعتصام بعد فرتة أربع سنوات من آخر اعتصام بهذا الحجم، وعليه علق 

النائب السابق حسن جوهر "إن تنوع املتظاهرين بكافة فئاتهم وأطيافهم، مبن فيهم الكويتيون والبدون يوضح 

أن الدعوة لهذه املظاهرة هي دعوة فورية وردة فعل رسيعة نتيجة للحال التي وصلت إليها الدولة".91 امتد 

االعتصام إىل ثالث ساعات تقريباً بدون أي اشتباكات مع األمن. وكان مقرراً إقامة اعتصامات أخرى خالل نفس 

الشهر أال أن كلمة أمري البالد التي وجهها تعقيباً عىل استقالة الحكومة والكشف عن قضية صندوق الجيش قد 

تضمنت توجيهات باالبتعاد عن التجمعات الحتامل إساءة استغاللها، واستجابة لذلك تم إلغاء االعتصامات من قبل 

املنظمني.92 

.> /https://www.aljarida.com/articles/1572449410382985800 > 86  "المحامين تقدم اقتراحاً بقانون إلنهاء أوضاع البدون"، الجريدة
>  https://twitter.com/carirs_gov_kw/ 87  حساب الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تويتر

.> status/1204311387494895616?s=20
.> /https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000  > 88  "بس مصخت باآلالف"، الجريدة

89  المرجع السابق.
>  https://www.alaraby.co.uk/ 90  "آالف الكويتين يطالبون باإلصالح في احتجاج ساحة اإلرادة بس مصخت"، العربي الجديد

.> /politics/2019/11/6
91  المرجع السابق.

 .> https://alqabas.com/article/5727000  > 92  "إلغاء تجمعات اإلرادة تلبية لألمر السامي"، القبس

https://www.aljarida.com/articles/1572449410382985800/
https://www.aljarida.com/articles/1572449410382985800/
https://twitter.com/carirs_gov_kw/status/1204311387494895616?s=20
https://twitter.com/carirs_gov_kw/status/1204311387494895616?s=20
https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000/
https://www.aljarida.com/articles/1573061772465785000/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/6/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/6/
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/11/6/
https://alqabas.com/article/5727000
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مستجدات القضية الفلسطينية 

مل تختلف مستجدات القضية الفلسطينية من الناحية الرسمية والربملانية والشعبية كثرياً عن السنوات السابقة، 

إال أنه خالل بداية السنة ويف مؤمتر وارسو تم انتقاد وجود نائب وزير الخارجية الكويتية يف الصورة الجامعية 

التي تضمنت وجود رئيس وزراء كيان االحتالل نتنياهو، فيام أىت الرد الرسمي بأن الصورة يف محفل دويل ال تعترب 

تطبيعاً.93 وقد جاء هذا االنتقاد من قبل ناشطني ومغردين عىل مواقع التواصل االجتامعي ومجموعات حركة 

مقاطعة الكيان الصهيوين يف الكويت.94 وخالل الجمعية العامة لالتحاد الربملاين الدويل كرر رئيس مجلس األمة 

انتقاده للصمت الدويل عن الكيان الصهيوين وما ميارسه من إرهاب ومتييز واحتالل لألرايض الفلسطينية، وكذلك 

رفض اإلعالن األحادي األمرييك بسيادة كيان االحتالل عىل الجوالن املحتل.	9 وكان لهذا صدى داخل مجلس 

األمة حيث كرر أعضاء مجلس األمة من نواب منتخبني وحكومة دعمهم للقضية الفلسطينية وقبول ما يقبله 

الفلسطينيون.96

أما بالنسبة إلعالن رئيس الواليات املتحدة دونالد ترامب عن "صفقة القرن" يف بداية السنة الجديدة أو "صفعة 

القرن" كام سمتها جمعيات النفع العام الكويتية والناشطون،97 فقد تم إصدار بيان مشرتك بني جمعيات النفع 

العام بالكويت برفضها التام، وأقيم مهرجان خطايب مبشاركة عدد من الشخصيات العامة وجمعيات النفع العام 

وبحضور السفري الفلسطيني بالكويت.98

الختام

جاءت هذه السنة برصاعات سياسية جديدة، وقضايا فساد تعد من األكرب يف تاريخ الكويت السيايس، إال أنها مل 

تؤد إىل انقسامات سياسية كالتي عاشتها الكويت يف 2012، لكن يف نفس الوقت كان هناك حضور متزايد لالستياء 

>  https://arabic.cnn.com/middle- 93  "الكويت عن الصورة الجماعية مع نتنياهو: سنكون آخر من يطُبع مع اسرائيل"، سي إن إن بالعربية
.> east/article/2019/02/16/aljarallah-kuwait-against-normalization-israel

.> https://twitter.com/BDS_Kuwait/status/1096424936992849920?s=20  > 94  "حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت"، تويتر
> https://www.aljarida.com/ 95  "االعتراف األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن خروج على القرارات الشرعية الدولية"، الجريدة

.> /articles/1554655794133692800
<  https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/ 96  "المجلس عن التطبيع مع إسرائيل ال ثم ال"، األنباء

.> parliament/909998/25-06-2019
.> https://alqabas.com/article/5747532  > 97  "مهرجان خطابي صفعة القرن لن تمر"، القبس

98  المرجع السابق.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/02/16/aljarallah-kuwait-against-normalization-israel
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/02/16/aljarallah-kuwait-against-normalization-israel
https://twitter.com/BDS_Kuwait/status/1096424936992849920?s=20
https://www.aljarida.com/articles/1554655794133692800/
https://www.aljarida.com/articles/1554655794133692800/
https://www.aljarida.com/articles/1554655794133692800/
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/909998/25-06-2019
https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/909998/25-06-2019
https://alqabas.com/article/5747532
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الشعبي يف الرأي العام، وال سيام من خالل اعتصام "بس مصخت". وخالل الصيف شهدت الكويت تطوراً لقضية 

عدميي الجنسية بعد سلسلة االنتحارات واالعتصام السلمي عىل خلفيتها، إال أن حل القضية ما زال طويالً وشائكاً 

عىل البعدين السيايس واالجتامعي. أما عىل الصعيد االقتصادي، فكان هناك تراجع يف امليزانيات، وتعطيل ملرشوع 

املنطقة الشاملية، إال أن حل املنطقة املقسومة يعد تقدماً إيجابياً لقضية ظلت عالقة منذ االستقالل. أما بالنسبة 

لبدايات سنة 2020 فإنها تبدو مليئة بالتحديات االقتصادية واألمنية وكذلك االجتامعية، وذلك منذ بدايتها بسبب 

اجتياح فريوس الكورونا )Covid-19( العامل والكويت.
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3.3 المستجدات السياسية في سلطنة ُعمان - وضحاء شامس

تَتقىصَّ هذه الورقة املستجدات السياسية الُعامنية عىل مستويي السياسة الداخلية والخارجية يف العامني 

(2019-2020)، والتي كان من أبرزها آلية انتقال سلطة الحكم، واستحداث وزارات وتعيينات جديدة. كام تسلط 

الورقة الضوء عىل املشهد االنتخايب يف كلٍّ من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ويف ما يرتبط بالسياسة الخارجية 

تناولت الورقة تطور العالقات الُعامنية مع الدول األخرى والدور األبرز الذي يلعبه الوزير املسؤول عن الشؤون 

الخارجية يف الساحة السياسية الدولية. أما من ناحية التطورات املتصلة باالستدامة تركز الورقة عىل االستدامة 

املالية املعتمدة يف السلطنة والتدابري املصاحبة لها للتخفيف من حدة التحديات التنمية االقتصادية.

أواًل: المستجدات السياسية الداخلية

سالسة انتقال الحكم

استيقَظ املواطنون الُعامنيون يف فجِر يوم السبت 11 يناير 2020 عىل إعالن خرب وفاة السلطان قابوس – رحمه 

الله – بعد أن حكم السلطنة ما يقارب الخمسني عاماً،1 حيث كانت ردود الفعل عىل النبأ ما بني املصدق 

واملكذب. وبالرجوع إىل ما قبل الوفاة، فقد تداول اإلعالم أخباراً حول تدهور حالة السلطان الصحية وخاصة 

بعد عودته الرسيعة من رحلة عالجية يف مملكة بلجيكا،2 والتي أثارت العديد من التساؤالت الشعبية حول 

أسباب رجوعه املفاجئ.3 وخالل هذه الفرتة أشار بعض املحللني  إىل مسألة آلية انتقال الحكم يف ُعامن، وأن 

هناك مؤرشات تؤكد عىل أن السلطنة ستواجه الكثري من التحديات  يف عملية نقل السلطة قد تؤثر عىل استقرار 

السياسية الداخلية . 

والجدير بالذكر أن النظام األسايس للدولة أوضح يف الباب األول املعنون بالدولة ونظام الحكم يف املادة )6( بأن 

1  ديوان البالط السلطاني، "ينعى لمغفور له بإذن هللا تعالى موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس المعظم"، فيديو، حساب مركز أخبار ُعمان، 
.> https://www.youtube.com/watch?v=H0j_i-QczJQ < ،2020 يوتيوب،  10 يناير

2  حساب مركز أخبار ُعمان، "ديوان البالط السلطاني: عودة جاللة السلطان قابوس بعد اجراء بعض العالجات والفحوصات الطبية من مملكة بلجيكا"، 
.> https://twitter.com/omantvnews/status/1205453167913308160 < ،2019 تويتر، 13 ديسمبر

3  حساب مركز أخبار عمان، "ديوان البالط السلطاني: عودة جاللة السلطان قابوس بعد اجراء بعض العالجات والفحوصات الطبية من مملكة بلجيكا"، 
.> https://twitter.com/omantvnews/status/1205453167913308160 < ،2019تويتر، 13 ديسمبر

https://www.youtube.com/watch?v=H0j_i-QczJQ
https://twitter.com/omantvnews/status/1205453167913308160
https://twitter.com/omantvnews/status/1205453167913308160
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"يقوم مجلس العائلة املالكة خالل ثالثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه والية الحكم، 

فإذا مل يتفق مجلس العائلة املالكة عىل اختيار سلطان للبالد قام مجلس الدفاع باالشرتاك مع رئييس مجلس الدولة 

ومجلس الشورى ورئيس املحكمة العليا وأقدم اثنني من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان يف رسالته إىل مجلس 

العائلة".4  

وعىل ذلك بنى املحللون السياسيون واملهتمون بالشأن الُعامين سيناريوهات احتاملية متعددة حول التحوالت 

السياسية املستقبلية يف ُعامن، كان من بينها السيناريو الذي يعكس الطابع التشاؤمي وهو عدم قبول مجلس 

العائلة باختيار السلطان قابوس لحاكم ُعامن القادم كخيار وارد مام سيؤدي إىل نشوب رصاعات داخلية يف أوساط 

العائلة املالكة، وعودة التنافس القبيل والديني.	  وعىل خالف السيناريو السابق أشار السيناريو املتفائل إىل أن 

العائلة الحاكمة لن ترتك ملوضوع اتخاذ مثل هذا القرار السيايس املصريي أن يخرج من دائرة حكم  آل سعيد،6  

"وأن املرشحني للمنصب األكرث ترجيحاً هم  أحد أبناء السيد طارق بن تيمور عم السلطان قابوس".7 

لقد كانت وفاة السلطان قابوس لحظة فارقة يف التاريخ السيايس، وسط تطلع املجتمع الُعامين والعامل أجمع نحّو 

مستقبل ُعامن. ومل تتعد عملية انتقال سلطة الحكم وتنصيب الحاكم الجديد ساعات قليلة من بعد اإلعالن عن 

خرب الوفاة، فقد "اجتمعت العائلة الحاكمة يف وقت سابق واتفقت عىل تثبيت من أشار إليه السلطان قابوس 

يف رسالته"،8  وتجدر اإلشارة إىل أن قرار فتح الوصية من قبل مجلس العائلة يف اليوم ذاته كان خارج توقعات 

السيناريوهات املطروحة، األمر الذي عكس ثقة العائلة باختيار السلطان قابوس للحاكم القادم. وعليه توىل 

مجلس الدفاع إدارة نقل سلطة الحكم بسالسة بعد فتح وصية السلطان الراحل، التي أشار فيها إىل تنصيب السيد 

هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لُعامن.9

.> http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx < ،)4  النظام األساسي للدولة )سلطنة عمان: وزارة الشؤون القانونية
 5  Giorgio Cafiero and Theodore Karasi, Can Oman’s Stability Outlive Sultan Qaboos? )Washington: Middle
East Institute Policy Focus Serie, ,April 2016(, < https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF10_
CafieroKarasik_OmanPostQaboos_0.pdf >.

6  المصدر السابق.
7  مارك فاليري، تفاقم االضطرابات وتحديات الخالفة في ُعمان )بيروت: مركز كارنيغي للشرق األوسط، 28 يناير 2015(، 

.> https://carnegie-mec.org/2015/01/28/ar-pub-58849 >
8 " اجتماع العائلة المالكة والموافقة على فتح الوصية المغفور له صاحب الجاللة السلطان قابوس إكراماً وتقديراً"، فيديو، حساب عمانيات، يوتيوب، 11 

.> https://www.youtube.com/watch?v=NJX2ttsPtzg < ،2020 يناير
9  "مجلس الدفاع يعقد جلسة فتح الرسالة بحضور أفراد العائلة المالكة"، فيديو، حساب مركز أخبار ُعمان، يوتيوب، 11 يناير 2020،

.> https://www.youtube.com/watch?v=OccOgBcv8cw > 

http://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF10_CafieroKarasik_OmanPostQaboos_0.pdf
https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF10_CafieroKarasik_OmanPostQaboos_0.pdf
https://carnegie-mec.org/2015/01/28/ar-pub-58849
https://www.youtube.com/watch?v=NJX2ttsPtzg
https://www.youtube.com/watch?v=OccOgBcv8cw
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 )Standard & Poor’s( وحول تداعيات انتقال سلطة الحكم السلس يف ُعامن، أفاد تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز

للتصنيف االئتامين "أن االنتقال الرسيع للسلطة قلل من املخاطر السياسية والتدخالت اإلقليمية املحتملة"،10  

إالّ أن ذلك ال يعني عدم مواجهة السلطنة ملخاطر خارجية وداخلية يف األيام القادمة وذلك من خالل محاوالت 

دول الجوار لتوسيع النفوذ اإلقليمي وتحديات التنمية االقتصادية الراهنة داخل السلطنة كام أشارت الباحثة أنيل 

شيلني.11  ويرى الكاتب أنور الرشيد "رضورة تطوير آلية انتقال سلطة الحكم يف عامن بحيث تجمع إرادة الشعب 

مع إرادة األرسة الحاكمة"، كام يقول الكاتب جاسم حسني أنه "من األفضل تهيئة ويل عهد حتى يتسنى له معرفة 

امللفات وبالتايل تقدير التحديات والحلول املناسبة لها".12  ويف املقابل يرتاءى للبعض أن حاكم ُعامن الجديد 

السلطان هيثم بن طارق آل سعيد كان يرتأس اللجنة الرئيسية للرؤية املستقبلية ُعامن 2040  منذ عام 2013 

وذلك ما قبل تنصيبه يف الحكم، فإن هذه إحدى مؤرشات تهيئته وإعداده ومتكينه للتعامل مع أبرز امللفات 

السياسية واالقتصادية الساخنة التي قد تواجه ُعامن مستقبالً.

وزارات مستحدثة وتعيينات جديدة

شهدت السلطنة يف عام 2019 حزمة من املراسيم السلطانية املرتبطة باستحداث وزارات وتعيينات جديدة يف 

مناصب حكومية، كان من أبرزها إنشاء وزارة التقنية واالتصاالت وتعيني املهندسة عزة اإلسامعييل وزيرة لها  

بعد أن تم فصل االتصاالت عن وزارة النقل.13 و يف ذات السياق تم إنشاء وزارة الفنون حيث عينت الدكتورة 

سعاد اللوايت وزيرة لها .14  ويف شهر مارس 2020 تضمنت أبرز املراسيم السلطانية منح سباع السعدي - أمني 

عام اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني - مرتبة وزير،	1 وتقرر أن يكون للجنة العليا لالحتفاالت بالعيد 

.> https://alkhaleejonline.net < ،2020 10  " وكالة أمريكية: هذا ما جنته ُعمان من االنتقال السريع للسلطة"، الخليج أون الين، 13 يناير
 11  Annelle Sheline. Oman’s Smooth Transition Doesn’t Mean Its NeighborsWon’t Stir up Trouble  )Forigen Policy, 23
 January 2020(, < https://foreignpolicy.com/2020/01/23/omans-smooth-transition-saudi-arabia-uae-mbs-stir-up-trouble/
>.

.> https://muwatin.net/archives/8051 < ،2020 12  "ُعمان الجديدة: تحديات الواقع وآمال المستقبل،" مجلة مواطن اإللكترونية. 16 فبراير
13  "مرسوم سلطاني رقم 68/ 2019 بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،" الجريدة الرسمية العدد )1314(، 

.>http://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-068.pdf >
14  "مرسوم سلطاني رقم 68/ 2019 بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،" الجريدة الرسمية العدد )1314(،

.> http://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-068.pdf > 
15  "مرسوم سلطاني رقم 10/2020 بمنح مرتبة وزير،"  الجريدة الرسمية العدد )1332(، 

.> https://data.qanoon.om/ar/rd/2020/2020-010.pdf >

https://alkhaleejonline.net
https://foreignpolicy.com/2020/01/23/omans-smooth-transition-saudi-arabia-uae-mbs-stir-up-trouble/
https://muwatin.net/archives/8051
http://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-068.pdf
http://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-068.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/2020/2020-010.pdf
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الوطني الشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري.16 كام تم تعيني سامل املحروقي وزيراً للرتاث والثقافة 

بعد أن كان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً سابقاً لها وذلك قبل استالمه مقاليد الحكم.17 وخالصة 

األمر يف هذا الشأن أن املتتبع للمراسيم السلطانية املرتبطة بإنشاء الوزارات والتعيينات الجديدة يالحظ أنها 

تتخذ طابعاً رسمياً وعاماً، فال تتضمن عىل مربرات اتخاذ مثل هذه املراسيم، ومن جهة آخرى فإن آلية التعيينات 

يف املناصب الحكومية غري واضحة، بل إن املراسيم السلطانية تتدرج من أعىل قمة الهرم إىل األسفل عىل شاكلة 

اإللزام والتطبيق. وعالوة عىل ذلك، وحتى كتابة هذه السطور، مل يصدر مرسوم سلطاين واحد حول إعادة تشكيل 

الحكومة أو إقالة وزير من منصبِه. 

االنتخابات من مجلس الشورى إلى مجلس الدولة

يتكرر مشهد انتخابات مجلس الشورى كل أربع سنوات يف سلطنة ُعامن، وهو املجلس الذي ينتخبه الشعب.18  

وعىل الرغم من محدودية صالحياته املمنوحة وتضييق دائرة مامرسات أعضائه إالَّ أنه كان هناك مؤرشات أخرى 

تؤكد عىل ارتفاع عدد املرتشحني يف القوائم النهائية إىل 717 يف عام 19،2019  منهم 675 مرشحاً من الذكور 

و42 مرشحة من اإلناث، يتنافسون عىل 86 مقعد لعضوية مجلس الشورى يف الفرتة التاسعة.20 و قد ارتفعت 

نسبة املرتشحني عن الفرتة الثامنة مبا يقارب %30، كام بلغت نسبة ترشح املرأة الُعامنية يف انتخابات الفرتة 

التاسعة أكرث من ضعف نسبة ترشحها  يف الفرتة الثامنة،21 وبلغ عدد من لهم حق التصويت يف االنتخابات 

713,335 ناخباً وناخبة، من بينهم 375,801 ناخب من الذكور و337,534 ناخبة من اإلناث.22 غري أن عدد 

الناخبني املثبت حضورهم يوم التصويت يف كافة واليات السلطنة بلغ 349,680 من بينهم 194,355 ناخب 

https://data. < ،2020 16  "مرسوم سلطاني رقم 6/2020 في شأن اللجنة العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني،" الجريدة الرسمية )1332(. 1 مارس
.> qanoon.om/ar/rd/2020/2020-006.pdf

> https://data.qanoon.om/ar/ ،)1332( 17   "مرسوم سلطاني رقم 9/2020 بتعيين وزير للتراث والثقافة،" الجريدة الرسمية العدد
 .> rd/2020/2020-009.pdf

 > https://www.alfalq.com/?p=10879 ،2019 18  أحمد اليعربي، "عرس انتخابي أم تجربة انتخابية أصيلة"، مجلة الفلق االلكترونية، 4 مايو
.>

19  عدد المترشحين من دون المنسحبين.
> https://twitter.com/elections_om/ ،)2019 20  عدد المرشحين في القوائم النهائية ) سلطنة عمان، وزارة الداخلية، 7 أغسطس

.> status/1158991073106124800
> https://alroya.om/ ،2015 21  "الشورى صوتك: %30 زيادة في عدد المترشحين ..والنساء ضعف الفترة الثامنة،" الرؤية اإللكترونية، 15 يوليو

.> post/242571
.> https://shuoon.om/?p=58220 < ،2019 22  "إعالن القوائم األولية للناخبين النتخابات مجلس الشورى"، شؤون ُعمانية، 15 سبتمبر

https://data.qanoon.om/ar/rd/2020/2020-006.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/2020/2020-006.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/2020/2020-009.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/2020/2020-009.pdf
https://www.alfalq.com/?p=10879
https://twitter.com/elections_om/status/1158991073106124800
https://twitter.com/elections_om/status/1158991073106124800
https://alroya.om/post/242571
https://alroya.om/post/242571
https://shuoon.om/?p=58220
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و155,327 ناخبة.23 وميكن تفسري ارتفاع نسبة العزوف عن التصويت  إىل انخفاض سقف توقعات أفراد 

املجتمع الُعامين نحو أداء أعضاء مجلس الشورى يف تناول القضايا املجتمعية كام هو مرجو، كام أن إقناع الناخبني  

باملشاركة يف التصويت مل يكن سهالً، حيث استعرضت وزارة الداخلية بيانات إحصائية للقوائم األولية توضح فيها 

املؤهالت العلمية للمرتشحني. وقد مثل فيها إجاميل نسبة حاميل الشهادات العلمية %24،58.2  إاّل أن وجهة نظر 

بعض الناخبني العامنيني تجاه املرتشحني كانت قامئة عىل مجموعة من معايري آخرى، عىل سبيل املثال ال الحرص: 

"أن ميتلكون ثقافة قانونية، وملمون بالنظام األسايس للدولة، كام يقومون بأدوارهم الترشيعية والرقابية عىل أكمل 

وجه مبتعدين عن األدوار الخدمية، ومتابعون لألحداث السياسية الداخلية والخارجية، ويتمتعون بالقدرة عىل 

الحوار واإلقناع، وال يسعون إىل تحقيق املصالح الشخصية".	2

وساهم تفعيل وسائل الدعاية يف حمالت املرتشحني عىل إعادة إنتاج الخطاب االنتخايب وتوليد أشكال التفاعل 

املختلفة بني املرتشح والناخب، وشّكل أداء املرأة الُعامنية وحمالتها االنتخابية حضوراً واسعاً يف محاولة إلثبات 

قدرتها ومتكنها يف العمل السيايس وذلك من خالل برامجها االنتخابية التي قُِدمت عرب وسائل التواصل االجتامعي 

واللقاءات االنتخابية مع الناخبني،26 إاّل أنها واجهت العديد من التحديات أبرزها ما يسمى باالعتبارات املجتمعية 

كالقبيلة، والهيمنة الذكورية، وأيضاً غياب املساندة النسوية.27 وباإلشارة إىل ما سبق ذكره فقد أثارت املرتشحة 

بسمة مبارك28 جداًل واسعاً يف مواقع التواصل االجتامعي بسبب عدم ارتدائها للحجاب، انقسمت فيها وجهات 

النظر إىل فئتني: الفئة األوىل ترى "أن مسألة الحجاب مسألة دينية وفريضة مرشوعة وعىل املرتشحة أن تراعي 

طبيعة املجتمع الُعامين املحافظ".29 وعىل الوجه النقيض، نظرت الفئة الثانية إىل تقبل وجود امرأة غري محجبة 

تحت قبة مجلس الشورى داللة عىل "تعددية صحية، وكذلك داللة عىل تشكل حالة مدنية يف البالد".30 كام أن 

> https://wafoman.com/2019/10/28/49- ،2019 23  "%49 من إجمالي الناخبين المسجلين حضروا لتصويت الشورى"، واف، 28 أكتوبر
من-إجمالي-الناخبين-المسجلين-حضروا-لتص/ <.

>  https://www. ،2019 24  "767 مرشحا بينهم 43 امرأة في القوائم األولية لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة"، ُعمان االلكترونية، 7 يوليو
.> omandaily.om/?p=712481

https://twitter.com/A_aziz_Alojaili/ < ،2019 25   عبدالعزيز العجيلي، "أهم 7 مواصفات يمتلكها البرلماني الناجح"، تويتر، 9 أكتوبر
.> status/1181961331345416202

.> https://basma.om/#Me < ،2019  ،26   "البرنامج االنتخابي للفترة التاسعة،" موقع بسمة مبارك االلكتروني
> https://alroya.om/ ،201927  حمود الحاتمي،" المترشحات لعضوية مجلس الشورى. فرص وتحديات"، الرؤية اإللكترونية، 7 سبتمبر

.> post/245475
28   بسمة مبارك: إحدى المشاركات في اإلصدارات السابقة من الثابت والمتحول لعام 2017.

.> https://twitter.com/kanmqqr27/status/1179713103711412224 < ،2019 29  خليفة العمراني، "ليس#كلنا_بسمة،" تويتر، 3 أكتوبر
https://www.alfalq. < ،2019 30  حسين العبري، "إصالح الشورى بالتعددية )غير المحجبة نموذجاً(،" الفلق االلكترونية، 29 سبتمبر

.> com/?p=11342

https://wafoman.com/2019/10/28/49-من-إجمالي-الناخبين-المسجلين-حضروا-لتص/
https://wafoman.com/2019/10/28/49-من-إجمالي-الناخبين-المسجلين-حضروا-لتص/
https://www.omandaily.om/?p=712481
https://www.omandaily.om/?p=712481
https://twitter.com/A_aziz_Alojaili/status/1181961331345416202
https://twitter.com/A_aziz_Alojaili/status/1181961331345416202
https://alroya.om/post/245475
https://alroya.om/post/245475
https://twitter.com/kanmqqr27/status/1179713103711412224
https://www.alfalq.com/?p=11342
https://www.alfalq.com/?p=11342
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الربنامج االنتخايب الذي قدمته املرتشحة استطاع أن يشكل نقطة تحّول يف تاريخ الدعاية االنتخابية لعضوية مجلس 

الشورى الُعامين،31 وأن متثيلها هنا متثيل سيايس وليس متثياًل دينياً.32 بينام تعرضت  املرتشحة سناء املعرشية 

لالعتداء ومتزيق صورتها خالل حملتها االنتخابية، وعقبت عىل ذلك املحامية بسمة مبارك بأن هذا الفعل جرمية 

يعاقب عليها القانون،33 بينام طرح آخرون احتاملية تدخل الطبيعة مام أدى إىل متزق الصورة،34  غري أن املرتشحة 

أكدت تعرض صورها لإلسقاط مرتني بزحزحة املواد املثبتة لها،	3 وهي داللة عىل أن ما تعرضت إليه إمنا كان بفعل 

فاعل. وعىل الرغم من تفعيل املرأة الُعامنية لربنامجها االنتخايب يف الفرتة التاسعة، إالّ أن النتائج النهائية لعضوية 

مجلس الشورى كانت مفاجئة، حيث وصلت امرأتان فقط لقبة املجلس من أصل 86 مقعد، و"مل يتجاوز متثيلها 

أكرث من امرأتني طوال الفرتات املاضية".36 ويف ظل هذه املؤرشات فقد كانت هناك بعض املطالبات باستخدام نظام 

"الكوتا" )quota( وهو تخصيص نسبة أو عدد من املقاعد الخاصة باملرأة الُعامنية، من أجل حل إشكالية ضعف 

وصولها إىل املجلس وتفعيالً ملشاركتها يف املجال السيايس وصنع القرار.37 

ويعدُّ إدخال األجهزة اإللكرتونية يف انتخابات الفرتة التاسعة لإلدالء باألصوات خطوة  مهمة يف تاريخها، إالّ أن عمل 

األجهزة مل يكن باألداء املتوقع بسبب وجود أوجه خلل يف النظام اإللكرتوين، مام ترتب عليه مطالبات بتمديد 

فرتة التصويت،38 أو إعادة االنتخابات وفق املادة )76( من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى.39 بيد أن 

وزارة الداخلية اعتمدت أسامء األعضاء اعتامداً رسمياً عرب وسائل اإلعالم الُعامين الرسمي دون النظر إىل املطالبات 

الشعبية،40 وأعلنت عن أحقية املرشحني يف الطعن يف النتائج النهائية لالنتخابات من ذات القانون  وفق املادة 

)64(.41 ويف إطار ما سبق، استمر املواطنون الُعامنيون بعد إعالن النتائج النهائية مبتابعة مجريات انتخابات 

31  خميس الغافري، "بسمة فازت ... كعود زاده االحراق طيبا،" فيس بوك، 25 أكتوبر 2019، 
.> https://www.facebook.com/profile.php?id=100000702541515 >

.> https://twitter.com/EyadAlabri_96/status/1179148916140449792 < ،2019 32  إياد العبري، "#كلنا_بسمة"، تويتر، 1 أكتوبر
.> ttps://twitter.com/sana_almaashari/status/1180282756875608064 < ،2019 33  سناء المعشرية، تويتر، 5 أكتوبر

.> https://twitter.com/HilalAlBadi/status/1180506948833304576 < ،2019 34  هالل البادي، تويتر، 5 أكتوبر
.> https://twitter.com/sana_almaashari/status/1180509630667137024 < ،2019 35  سناء المعشرية، تويتر، 5 أكتوبر

https://www. < ،2019 36  مازن المحفوظي، "خيبة أمل.. مقعدان للنساء من 86 مقعداً في انتخابات الشورى الُعماني"، الجزيرة، 29 أكتوبر
aljazeera.net/news/politics/2019/10/29/سلطنة-عمان-مجلس-الشورى-كوتا-مسقط <.

.> https://alroya.om/post/147775 < ،2015 37  عائشة العلوي، "البد من الكوتا" لوصول المرأة إلى الشورى"، الرؤية االلكترونية، 1 نوفمبر
38   عبدالرحمن برهام، "#تمديد_فترة_التصويت"، تويتر، 27 أكتوبر2019، 

.> https://twitter.com/baomar_a/status/1188452656987148292 >
39  "مرسوم سلطاني رقم )58/ 2013(، )قانون انتخابات مجلس الشورى(،" قانون، 30 أكتوبر 2013، 

.> /https://qanoon.om/p/2013/rd2013058 >
https://twitter. < ،2019 40  حساب مركز أخبار عمان، "بيان وزير الداخلية بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة"، تويتر، 28 أكتوبر

.> com/omantvnews/status/1188746448311066626
41  حساب انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، "انتخابات أعضاء مجلس الشورى"، تويتر، 28 أكتوبر 2019، 

.> https://twitter.com/elections_om/status/1188760127769329665 >

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000702541515
https://twitter.com/EyadAlabri_96/status/1179148916140449792
https://twitter.com/sana_almaashari/status/1180282756875608064
https://twitter.com/HilalAlBadi/status/1180506948833304576
https://twitter.com/sana_almaashari/status/1180509630667137024
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/29/سلطنة-عمان-مجلس-الشورى-كوتا-مسقط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/29/سلطنة-عمان-مجلس-الشورى-كوتا-مسقط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/29/سلطنة-عمان-مجلس-الشورى-كوتا-مسقط
https://alroya.om/post/147775
https://twitter.com/baomar_a/status/1188452656987148292
https://qanoon.om/p/2013/rd2013058/
https://qanoon.om/p/2013/rd2013058/
https://twitter.com/omantvnews/status/1188746448311066626
https://twitter.com/omantvnews/status/1188746448311066626
https://twitter.com/elections_om/status/1188760127769329665
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رئاسة املجلس، الذي عقد يف جلسة استثنائية بتاريخ 3 نوفمرب 2019، حيث كان يتوقع البعض ان يتم تغيري 

رئيس مجلس الشورى لحاجة املرحلة القادمة إىل تغيري قمة الهرم الربملاين من أجل املصلحة العامة،42 فجاءت 

نتائج التصويت عكس التوقع يف صالح رئيس مجلس الشورى السابق خالد املعويل ليتصدر قامئة عدد األصوات 

ملرشحي منصب الرئاسة للمرة الثالثة عىل التوايل، وعليه يكون قد ظلَّ يف منصب رئاسة مجلس الشورى ما يقارب 

12 عاماً.43 

وبعد مرور أربعة أيام أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوماً سلطانياً يقيض بتعيني أعضاء مجلس الدولة،44 

وقد بلغ عددهم 85 عضواً منهم 15 امرأة.	4 ويرى البعض مجلس الدولة "ضامنة للحكومة وضابطاً النطالقة 

مجلس الشورى من خالل طبيعة األفراد الذين يتم تعيينهم فيه"،46 ولذلك  فهو قائم عىل قاعدة التعيني وليس 

عىل قاعدة االنتخاب، حيث ال ميكن أن يضاف عليه صفة التمثيل الشعبي.47 

ثانيًا: مستجدات السياسية الخارجية

العالقات الُعمانية الخليجية

شهد عام 2019 محاوالت مستمرة من السلطنة لحل األزمة الخليجية. وباعتبار أن السلطنة هي رئيس الدورة 

الراهنة للقمة الخليجية، فقد قام يوسف بن علوي الوزير املسؤول عن الشؤون الخارجية الُعامين بجولة خليجية 

ُعامنية تضمنت جميع دول الخليج دون استثناء، وذلك "لتقريب وجهات النظر والتشاور حول تعزيز وتفعيل 

مسرية العمل الخليجي املشرتك".48 ويف ظل توتر العالقات السياسية الخليجية رّصح يوسف بن علوي يف مقابلة 

> https://twitter.com/qaroon111/ ،2019 42  حساب تركي المعمري، "#رئاسة_مجلس_الشورى"، تويتر، 28 أكتوبر
.> status/1189051192439201793

https://twitter.com/ShuraCouncil_OM/ < ،2019 43  حساب مجلس الشورى، "#الجلسة_االستثنائية_ للشورى"، تويتر، 3 نوفمبر
.> status/1190913840591953920

> https://twitter.com/OmanNewsAgency/ ،2019 44  حساب وكالة األنباء الُعمانية، "مجلس الدولة"، تويتر، 7 نوفمبر
.> status/1192382077930496001

> https://data.qanoon.om/ar/ ،)1317( 45  "المرسوم السلطاني رقم 77/2019 بتعيين أعضاء مجلس الدولة"، الجريدة الرسمية
.> rd/2019/2019-077.pdf

.> https://www.alfalq.com/?p=10879 < ،46  أحمد اليعربي، "عرس انتخابي أم تجربة انتخابية أصيلة"، الفلق االلكترونية، 4 مايو
47  تركي البلوشي، اجتياز الجدران – حوارات في الشأن العماني العام )لندن: دار عرب للنشر والترجمة، 2019(، ص 14

.> https://twitter.com/MofaOman/status/1084154369745084417 < ،2019 48  حساب وزارة الخارجية، تويتر، 12 يناير

https://twitter.com/qaroon111/status/1189051192439201793
https://twitter.com/qaroon111/status/1189051192439201793
https://twitter.com/ShuraCouncil_OM/status/1190913840591953920
https://twitter.com/ShuraCouncil_OM/status/1190913840591953920
https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1192382077930496001
https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1192382077930496001
https://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-077.pdf
https://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-077.pdf
https://www.alfalq.com/?p=10879
https://twitter.com/MofaOman/status/1084154369745084417
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أجراها مع موقع "املونيتور AL-MONITOR" اإلخباري:49  " ال توجد حالياً أي مؤرشات عىل وجود رغبة يف 

إمتام املصالحة لدى أي من الدول األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي ... ومن األفضل أن تتم هذه املصالحة، وعىل 

الدول الخليجية تعلّم تخطّي املشاكل أو عىل األقل تأجيلها لبعض الوقت".0	 

 بين التطبيع وضد التطبيع

تستمر القضية الفلسطينية كإحدى أبرز القضايا  التي تناولتها السياسة الخارجية العامنية يف عام 2019، فلقد 

"التقى وزير الشؤون الخارجية الُعامين يوسف بن علوي برئيس ورزاء الكيان الصهيوين بنيامني نتنياهو يف العاصمة 

البولندية – وارسو – عىل هامش االجتامع الوزاري املعني بدعم مستقبل السالم يف الرشق األوسط"،1	 األمر 

الذي أدى إىل وجود ردة فعل شعبية مستنكرة هذا اللقاء العلني والذي علّق عليه املواطنون يف مواقع التواصل 

االجتامعي بأنه داللة رصيحة عىل التطبيع مع الكيان الصهيوين،2	 بينام برر آخرون أن هذا اللقاء العلني أفضل 

من اللقاءات الرسية وهو انعكاس ملدى الجدية والشفافية يف تعاطي السياسة الُعامنية الخارجية مع القضية 

الفلسطينية.3	  

ويف بيان آخر أدىل وزير الشؤون الخارجية الُعامين يوسف بن علوي عىل قناة "DW األملانية" عىل هامش مشاركته 

يف مؤمتر األمن مبيونخ قائالً: "نحن منذ فرتة نعترب أّن إرسائيل دولة من دول الرشق األوسط وإن كانت إرسائيل يف 

الوقت الحارض ال تعطي هذا األمر شيئاً من االهتامم“، وأضاف: ”لكن أعتقد أنّها إرسائيل رمبا تتخوف من التبعات 

التي سوف تتحملها إذا أقرّت بأنّها دولة من دول الرشق األوسط".4	 وتواصل االستهجان الشعبي حول ترصيحات 

الوزير العامين حول كون إرسائيل "دولة"، وأكدوا عىل أن إرسائيل كيان محتل لألرايض الفلسطينية.		 وعىل خالف 

49  المونيتور: موقع اخباري حول الشرق األوسط ويقع في الواليات المتحدة.
> https://www.al- ،2019 50  فريق المونيتور، "عمان ستدعم خطة السالم اإليرانية إذا كانت قائمة على االستقرار"، المونيتور، 28 سبتمبر

monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/09/interview-oman-foreign-minister-bin-alawi-iran-syria-israel.
.>  html

> https://twitter.com/MofaOman/ ،2019 51  حساب وزارة الخارجية، "#يوسف_بن_علوي"، تويتر، 13 فبراير
.> status/1095741038042497025

.> https://twitter.com/mshabib1957/status/1095908807803355141 < ،201952 حساب محمد اللواتي، تويتر، 14 فبراير
.> https://twitter.com/AliAlRisi147/status/1096074635836313604 < ،201953  حساب علي الريسي، تويتر، 14 فبراير

54  "وزير الخارجية عمان لـDW: إسرائيل طرف في الشرق األوسط ال يمكن تجاهله،" ar/com.dw.www//:https <  ،DW/يوسف-بن-
.> t-37782205/علوي

.> https://twitter.com/sulaimanalriyam/status/1096667971307667456 < ،2019 55  حساب سليمان الريامي، تويتر، 16 فبراير

https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/09/interview-oman-foreign-minister-bin-alawi-iran-syria-israel.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/09/interview-oman-foreign-minister-bin-alawi-iran-syria-israel.html
https://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/originals/2019/09/interview-oman-foreign-minister-bin-alawi-iran-syria-israel.html
https://twitter.com/MofaOman/status/1095741038042497025
https://twitter.com/MofaOman/status/1095741038042497025
https://twitter.com/mshabib1957/status/1095908807803355141
https://twitter.com/AliAlRisi147/status/1096074635836313604
https://www.dw.com/ar/يوسف-بن-علوي/t-37782205
https://www.dw.com/ar/يوسف-بن-علوي/t-37782205
https://www.dw.com/ar/يوسف-بن-علوي/t-37782205
https://www.dw.com/ar/يوسف-بن-علوي/t-37782205
https://twitter.com/sulaimanalriyam/status/1096667971307667456


3

222

 مركز الخليج لسياسات التنمية  -  جميع الحقوق محفوظه 2020 © 

ذلك يرى البعض أن هناك اعرتافاً دولياً بدولة إرسائيل حيث متتلك أرضاً ومؤسسات وسلطة معرتف بها من املنظور 

السيايس،6	 وأن الخيارات املطروحة لحل هذه القضية أما الحرب مع إرسائيل أو تقريب وجهات النظر، وال خيار 

ثالث بينهام.7	

وتزامناً مع ورشة "السالم من أجل االزدهار" التي أقيمت يف مملكة البحرين بتاريخ 25 يونيو 2019، قررت 

السلطنة  فتح بعثة دبلوماسية جديدة يف رام الله بفلسطني،8	 لتكون أول بعثة دبلوماسية خليجية يف األرايض 

الفلسطينية، علامً بأن السلطنة قد أغلقت بعثتها الدبلوماسية يف غزة عام 2006 بعد قصف إرسائيل مع بقاء 

عالقتها وثيقة بالسلطة الفلسطينية.9	 ورأى بعض املحللني السياسيني "أن الخطة املرسومة للقضية الفلسطينية 

تقيض بأن تلعب ُعامن نفس الدور الذي تلعبه يف األزمة األمريكية اإليرانية لكن هذه املرة بني الفلسطينيني 

واإلرسائيليني بهدف إبرام اتفاق بينهم".60 وقد نفت السلطنة ما تم تناقله حول إقامة عالقات دبلوماسية بني 

السلطنة وإرسائيل،61 كام أكدت "دعمها للشعب الفلسطيني يف كل الجهود التي تبذل إلقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية"،62 غري أن زيارة بنيامني نتنياهو – رئيس الوزراء اإلرسائييل – إىل سلطنة ُعامن 

السابقة وجهت لها الكثري من االنتقادات واعتربت اعرتافاً ضمنياً بالتطبيع، األمر الذي وضع موقف السلطنة تجاه 

القضية الفلسطينية يف موضع تشكيك،63 وأن جميع الترصيحات التي ظهرت بعد ذلك ليست سوى محاوالت 

إنكار سيايس للتطبيع وتربيره.64

العالقة الُعمانية األمريكية

ويف ضوء تعزيز العالقات الُعامنية األمريكية وقعت السلطنة عىل االتفاقية اإلطارية مع الواليات املتحدة 

.> https://twitter.com/salimsaif2/status/1096699412456316928 < ،2019 56  حساب نضال وطن، تويتر، 16 فبراير
.> https://twitter.com/Yousuf01051431/status/1096675834608435200 < ،2019 57  يوسف، تويتر، 16 فبراير

 https://twitter.com/MofaOman/status/1143769022028288001 ،2019 58  حساب وزارة الخارجية، تويتر، 25 يونيو
https://www.alarabiya.net/ar/arab- < ،2019 59  "سلطنة عمان تفتح بعثة دبلوماسية في فلسطين على مستوى سفارة،" العربية نت، 26 يونيو

and-world/gulf/2019/06/26/سلطنة-عمان-تفتح-بعثة-ديبلوماسية-في-فلسطين-على-مستوى-سفارة <.
https:// < ،2019 60  "تحليالت: عمان أول دولة عربية تفتح سفارة لها في رام هللا ما سر هذه الخطوة في هذا التوقيت؟" عربي بوست، 26 يونيو

arabicpost.net/تحليالت-شارحة/تحليالت/2019/06/26/ُعمان-أول-دولة-عربية-تفتح-سفارة-لها-في-ر/ <.
.> https://twitter.com/MofaOman/status/1146013088484864006 < ،2019 61  حساب وزارة الخارجية، تويتر، 2يوليو

 https://twitter.com/MofaOman/status/1172872878607544321 ،2019 62  وزارة الخارجية، تويتر، 14 سبتمبر
63 وضحاء شامس، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2019(، ص 263

> http://www.almayadeen.net/ ،2019 64  محمد علوش، "التطبيع الرسمي مع االحتالل ... قراءة سيكولوجية"، الميادين اإللكتروني. 30 أكتوبر
articles/opinion/912595/التطبيع-الرسمي-مع-االحتالل----قراءة-سيكولوجية <.

https://twitter.com/salimsaif2/status/1096699412456316928
https://twitter.com/Yousuf01051431/status/1096675834608435200
https://twitter.com/MofaOman/status/1143769022028288001
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2019/06/26/سلطنة-عمان-تفتح-بعثة-ديبلوماسية-في-فلسطين-على-مستوى-سفارة
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2019/06/26/سلطنة-عمان-تفتح-بعثة-ديبلوماسية-في-فلسطين-على-مستوى-سفارة
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2019/06/26/سلطنة-عمان-تفتح-بعثة-ديبلوماسية-في-فلسطين-على-مستوى-سفارة
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2019/06/26/عُمان-أول-دولة-عربية-تفتح-سفارة-لها-في-ر/
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2019/06/26/عُمان-أول-دولة-عربية-تفتح-سفارة-لها-في-ر/
https://arabicpost.net/تحليلات-شارحة/تحليلات/2019/06/26/عُمان-أول-دولة-عربية-تفتح-سفارة-لها-في-ر/
https://twitter.com/MofaOman/status/1146013088484864006
https://twitter.com/MofaOman/status/1172872878607544321
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/912595/التطبيع-الرسمي-مع-الاحتلال----قراءة-سيكولوجية
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/912595/التطبيع-الرسمي-مع-الاحتلال----قراءة-سيكولوجية
http://www.almayadeen.net/articles/opinion/912595/التطبيع-الرسمي-مع-الاحتلال----قراءة-سيكولوجية
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األمريكية،	6 والتي "تسمح لقواتها االستفادة من التسهيالت املقدمة من بعض موانئ ومطارات السلطنة أثناء 

زيارة السفن والطائرات العسكرية األمريكية وخاصة يف ميناء الدقم".66 وذهبت التحليالت إىل أن ذلك جاء 

وسط قلق الواليات املتحدة من إيران التي هددت بإغالق مضيق هرمز بعد تعرضها لضغوطات وعقوبات مشددة 

أمريكية،67 كام أن هذه االتفاقية ستساعد الواليات املتحدة يف مواجهة األزمات يف املستقبل.68 أما بالنسبة لُعامن 

فهي ترى االتفاقية من منظور اقتصادي وذلك بتهيئة ميناء الدقم ليكون مركزاً صناعياً ولوجستياً.69 ويبدو أن 

االتفاقية هنا تستند عىل توازن املصالح السياسية واالقتصادية لكال الطرفني.

وقد شهد منتصف عام 2019 مواجهات سياسية خارج املياه اإلقليمية الُعامنية، فقد تلقت السلطنة بالغ 

استغاثة جراء تعرض ناقلتني للنفط إىل هجوم يف بحر ُعامن،70 وعليه أرسلت سفينتني من البحرية السلطانية 

الُعامنية وطائرة استطالعية من سالح الجو الُعامين استجابة للنداء.71 وأثار ذلك جداًل واسعاً عربَّ عنه وسم # 

انفجار_ناقلتي_ نفط_ببحر_ُعامن  حول ما إذا كان االنفجار داخل حدود املياه اإلقليمية الُعامنية أم خارجها،72 

إالّ أن املصادر الُعامنية الرسمية أفادت بوقوع االنفجار األول عىل بعد 82 ميل بحري، أما االنفجار الثاين فقد وقع 

عىل بعد 66.8 ميل بحري،73 و"بحسب القانون الدويل للبحار فإن املياه اإلقليمية ألي دولة متتد ملسافة 12 مياًل 

بحرياً، وما بعد 12 ميل بحري ضمن املنطقة االقتصادية – املياه اإلقليمية – الخالصة والتي يبلغ طولها 200 ميالً 

ويختلف عىل حسب املساحة املوجودة وال سيادة ألحد عليها".74 بهذا املعنى فإن انفجار الناقلتني كان خارج 

املياه اإلقليمية الُعامنية. علامً بأن هذه ليست املرة األوىل التي تتعرض السفن فيها إىل هجوم غري معروف، فقد 

> https://twitter.com/MG_MOD_OMAN/ ،2019 65  حساب التوجيه المعنوي، تويتر، 24 مارس
.> status/1109741370422554625?s=20

> https://alroya.om/ ،2019 66  "توقيع االتفاقية اإلطارية بين سلطنة عمان والواليات المتحدة األمريكية"، الرؤية اإللكترونية، 25مارس
post/235278/توقيع-االتفاقية-اإلطارية-بين-سلطنة-عمان-والواليات-المتحدة-األمريكية <.

67  " إيران تهدد بإغالق مضيق هرمز"، الجزيرة، 28 أبريل https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/28 < ،2019/إيران-تهدد-
بإغالق-مضيق-هرمز-أمام-ناقالت-النفط <.

68  "أمريكا تعزز وجودها في الخليج باتفاقية استراتيجية مع عمان"، الخليج أونالين، 24 مارس https://alkhaleejonline.net < ،2019/سياسة/
أمريكا-تعزز-وجودها-في-الخليج-باتفاقية-استراتيجية-مع-ُعمان <.

> http://mubasher.aljazeera.net/ ،2019 69  "اتفاقية بين أمريكيا وسلطنة عمان تحد من الحاجة لعبور مضيق هرمز"، الجزيرة، 25 مارس
news/اتفاقية-بين-أمريكا-وسلطنة-عمان-تحد-من-الحاجة-لعبور-مضيق-هرمز <.

70  "ناقلتا نفط تتعرضان لهجوم في بحر ُعمان وسط توترات بالمنطقة"، صحيفة ُعمان اإللكترونية، 13 يونيو 2019، 
.> https://www.omandaily.om/?p=706813 >

> https://twitter.com/omanvideos/ ،201971  حساب فيديو ُعمان، "#انفجار_ناقلتي_نفط_بحر_ُعمان"، تويتر، 14 يونيو
.> status/1139483806661054464

> https://twitter.com/adil_alkasbi/ ،201972  حساب عادل الكاسبي، "#انفجار_ناقلتي_نفط_بحر_ُعمان"، تويتر، 13 يونيو
.> status/1139133976252223488

> https://twitter.com/omanvideos/ ،201973  حساب فيديو ُعمان، "#انفجار_ناقلتي_نفط_بحر_ُعمان"، تويتر، 14 يونيو
.> status/1139483806661054464

> https://www.atheer.om/ ،2019 74  "ماذا قال الُعمانيون عن #انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_ُعمان"، صحيفة أثير اإللكترونية، 13 يونيو
.> /archives/500415

https://twitter.com/MG_MOD_OMAN/status/1109741370422554625?s=20
https://twitter.com/MG_MOD_OMAN/status/1109741370422554625?s=20
https://alroya.om/post/235278/توقيع-الاتفاقية-الإطارية-بين-سلطنة-عمان-والولايات-المتحدة-الأمريكية
https://alroya.om/post/235278/توقيع-الاتفاقية-الإطارية-بين-سلطنة-عمان-والولايات-المتحدة-الأمريكية
https://alroya.om/post/235278/توقيع-الاتفاقية-الإطارية-بين-سلطنة-عمان-والولايات-المتحدة-الأمريكية
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/28/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-أمام-ناقلات-النفط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/28/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-أمام-ناقلات-النفط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/4/28/إيران-تهدد-بإغلاق-مضيق-هرمز-أمام-ناقلات-النفط
https://alkhaleejonline.net/سياسة/أمريكا-تعزز-وجودها-في-الخليج-باتفاقية-استراتيجية-مع-عُمان
https://alkhaleejonline.net/سياسة/أمريكا-تعزز-وجودها-في-الخليج-باتفاقية-استراتيجية-مع-عُمان
https://alkhaleejonline.net/سياسة/أمريكا-تعزز-وجودها-في-الخليج-باتفاقية-استراتيجية-مع-عُمان
http://mubasher.aljazeera.net/news/اتفاقية-بين-أمريكا-وسلطنة-عمان-تحد-من-الحاجة-لعبور-مضيق-هرمز
http://mubasher.aljazeera.net/news/اتفاقية-بين-أمريكا-وسلطنة-عمان-تحد-من-الحاجة-لعبور-مضيق-هرمز
http://mubasher.aljazeera.net/news/اتفاقية-بين-أمريكا-وسلطنة-عمان-تحد-من-الحاجة-لعبور-مضيق-هرمز
https://www.omandaily.om/?p=706813
https://twitter.com/omanvideos/status/1139483806661054464
https://twitter.com/omanvideos/status/1139483806661054464
https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1139133976252223488
https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1139133976252223488
https://twitter.com/omanvideos/status/1139483806661054464
https://twitter.com/omanvideos/status/1139483806661054464
https://www.atheer.om/archives/500415/
https://www.atheer.om/archives/500415/
https://www.atheer.om/archives/500415/
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سبقتها العمليات التخريبية ألربعة سفن إماراتية قبل الحادثة بشهر، وأدى ذلك إىل تراجع البورصات الخليجية 

ومن ضمنها تراجع سوق األسهم يف السلطنة بنسبة 0.16%.	7 

ثالثًا: المستجدات االقتصادية

االستدامة والبعد االجتماعي الغائب

ركزت امليزانية العامة يف سلطنة عامن خالل العامني األخريين )2020-2019( عىل االستدامة املالية واالقتصاد 

كإحدى أولوياتها وخاصة بعد استمرار انهيار مؤرشات االقتصاد العاملي القائم عىل التقلبات الحادة ألسعار النفط 

وارتفاع املديونية وتأثري األحداث الجيوسياسية املضطربة التي تشهدها املنطقة. وحاولت حكومة السلطنة الحفاظ عىل 

سياسة ترشيد اإلنفاق، وتنشيط اإليرادات، وخفض العجز السنوي للميزانية،76 بتنفيذ مجموعة من اإلجراءات املالية 

كان أبرزها "تخفيض املوازنات املعتمدة للجهات املدنية والعسكرية واألمنية وذلك باستقطاع نسبة 5% من املوازنة 

املعتمدة لكل جهة".77 ثم عملت عىل خفض املرصوفات التشغيلية واإلدارية املعتمدة بنسبة 10%، وأعلنت عن 

عدم استمرارية املشاريع الجديدة عىل أن يُعاد النظر فيها يف السنة املالية القادمة، وأوقفت جميع الدورات التدريبية 

الخارجية وورش العمل واملشاركة يف املؤمترات واملعارض، باإلضافة إىل أنها قررت تخفيض البند املايل للمهامت 

الرسمية بنسبة ال تقل عن 50%"، ولكن السؤال املطروح وفق ما سبق ذكره هنا هو: هل ترشيد اإلنفاق يف الوحدات 

الحكومية قائم عىل ضامن استمرارية كفاءة أدائها التي تخولها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة باملستوى املأمول؟78

ويف ذات السياق ساهم قانون الرضيبة االنتقائية يف دعم امليزانية العامة للدولة، حيث تم تطبيق الرضيبة عىل 

لحم الخنزير واملرشوبات الكحولية والطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة تصل إىل %100، أما املرشوبات الغازية 

فقد بلغت رضيبتها 50%، إال أنه بعد عدة أيام من صدور القرار تم اإلعالن عن خفض قيمة الرضيبة االنتقائية 

75  "مسؤول أمريكي: نساعد اإلمارات في التحقيق بشأن حادث السفن"، الحرة، 13 مايو https://www.alhurra.com/a < ،2019/اإلمارات-نفي-
.> html.493079/تقارير-عن-انفجارات-بميناء-الفجيرة

https://www.mof.gov.om/Portals/1/ < ،)2020 ،76  بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، )سلطنة عمان: وزارة المالية
.> documents/Financial-reports/The-state-budget/2020/2020.pdf

77  منشور رقم )7( لعام 2020 بشأن تخفيض موازنات الوزارات والوحدات الحكومية بواقع )%5( )سلطنة عمان: وزارة المالية، 12 مارس 2020(، 
.> https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Publications-Financial/2020/2020_7.pdf >

78  منشور رقم )8( لعام 2020 إلى كافة الشركات الحكومية بشأن ترشيد اإلنفاق التشغيلي واالستثماري لعام 2020 )سلطنة عمان: وزارة المالية،  26 
.> https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Publications-Financial/2020_8.pdf < ،)2020 مارس

https://www.alhurra.com/a/الإمارات-نفي-تقارير-عن-انفجارات-بميناء-الفجيرة/493079.html
https://www.alhurra.com/a/الإمارات-نفي-تقارير-عن-انفجارات-بميناء-الفجيرة/493079.html
https://www.alhurra.com/a/الإمارات-نفي-تقارير-عن-انفجارات-بميناء-الفجيرة/493079.html
https://www.alhurra.com/a/الإمارات-نفي-تقارير-عن-انفجارات-بميناء-الفجيرة/493079.html
https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Financial-reports/The-state-budget/2020/2020.pdf
https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Financial-reports/The-state-budget/2020/2020.pdf
https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Publications-Financial/2020/2020_7.pdf
https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Publications-Financial/2020_8.pdf
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للمرشوبات الكحولية إىل 50% أسوة باملرشوبات الغازية، األمر الذي أدى إىل طرح العديد من التساؤالت حول 

أسباب خفض نسبة الكحول عاّم كانت عليه سابقاً.79 وأرجعت األمانة العامة األسباب إىل "احتاملية ارتفاع حجم 

التهرب الرضيبي للمرشوبات الكحولية، كام أن قيمة الرضائب يف الدول املجاورة عىل املرشوبات الكحولية تكاد 

تكون صفرية، باإلضافة إىل التأثريات التي قد تنعكس عىل القطاع السياحي يف السلطنة".80 و يف جانب آخر ظهرت 

مطالبات شعبية برضورة مراجعة النظام الرضيبي يف السلطنة وذلك بتطبيق الرضيبة التصاعدية عىل ثروة األغنياء 

للتقليل من التفاوت االقتصادي الطبقي وتعزيزاً ملبدأ العدالة االجتامعية بني أفراد املجتمع الُعامين.81

وعىل غرار ما سبق أعلنت الهيئة العامة للمياه "ديم" الرسوم الجديدة لتوصيل املياه، حيث تم تحديد قيمتها 

باالعتامد عىل مساحات األرايض السكنية والتي رفعت إىل 700 رياالً ُعامنياً. وقد أبدى املواطنون الُعامنيون 

امتعاضهم عىل القرار املستحدث وعىل إثر ذلك "قُِدَم  تظلم متهيداً إلقامة دعوى قضائية مبحكمة القضاء اإلداري 

إللغاء القرار".82 ويف املقابل أصدرت "ديم" بياناً تؤكد فيه أن هذا القرار جاء لتنظيم أسعار توصيل خدمة املياه 

وسوف يتيح للمشرتكني الجدد دفع الرسوم بالتقسيط كبديل اقتصادي، إال أنه يظل بديالً اقتصادياً مكلفاً عىل 

املواطن الُعامين نظراً الرتفاع سعره بشكٍل باهظ مقارنًة باألسعار املتاحة ما قبل القرار. 83

ويف إطار املحافظة عىل االستدامة املالية اتخذت حكومة السلطنة إجراءات مالية آخرى معتمدة عىل عوائد بيع حصص 

رشكة الكهرباء الُعامنية القابضة "مناء" لرشكة صينية بنسبة تصل إىل 49% يف ظل برنامج التخصيص، وقد تساءل بعض 

املواطنني الُعامنيني حول أسباب عدم عرض هذه الفرصة ملستثمرين ُعامنيني محليني، وما إذا كان ذلك سيؤثر عىل 

سعر تعرفة الكهرباء مستقبالً، فجاء بيان حكومي يوضح أن "هدف عملية التخصيص هو جذب االستثامرات األجنبية 

املبارشة، وزيادة نسبة التعمني، وخلق فرص عمل لتمكني الشباب العامين، وإرشاك املجتمع يف فوائد التخصيص، وقد تم 

عرض فرصة االستثامر عىل مستثمرين ُعامنيني إالّ أنه مل يتلقى استجابة فاعلة من قبلهم".84

.> https://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-023.pdf < ،2019 79   "قانون الضريبة االنتقائية"، قانون، 17 مارس
80  المختار الهنائي، "بعد ورود مالحظات: تخفيض الضريبة االنتقائية على المشروبات الكحولية"، أثير اإللكترونية، 19 يونيو2019، 

.> https://www.atheer.om >
.> https://alroya.om < ،201981  محمد اللواتي، ”التفاوت االقتصادي في سلطنة ُعمان"، الرؤية اإللكترونية، 9 يونيو

> https://twitter.com/sahammedia/ ،2019 82  حساب صوت صحم اإلعالمي، "#ضد_رسوم_الهيئة_الجديدة"، تويتر، 10 يوليو
.> status/1148897542282915841?s=20

https://twitter.com/diam_om/ < ،2019 83  حساب ديم – سلطنة عمان، "#نفخر_بخدمتكم_أينما_كنتم"، تويتر، 9 يوليو
.> status/1148534629500116993?s=20

84  حساب مركز التواصل الحكومي، "الملف اإلعالمي حول األسئلة األكثر شيوعاً في موضوع التخصيص الجزئي للشركة الُعمانية لنقل الكهرباء"، 
.> https://twitter.com/Oman_GC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor < ،2019 تويتر، ديسمبر

https://data.qanoon.om/ar/rd/2019/2019-023.pdf
https://www.atheer.om
https://alroya.om
https://twitter.com/sahammedia/status/1148897542282915841?s=20
https://twitter.com/sahammedia/status/1148897542282915841?s=20
https://twitter.com/diam_om/status/1148534629500116993?s=20
https://twitter.com/diam_om/status/1148534629500116993?s=20
https://twitter.com/Oman_GC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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وعىل الرغم من الجهود املبذولة للرقابة والضبط املايل يف السلطنة، فإن هناك بعض التحديات املرتبطة بحامية 

املال العام وهو األمر الذي قد يعود إىل تراجع ترتيب السلطنة يف مؤرش الفساد العاملي لعام 2019 لتحتل املرتبة 

56 من بني 180 دولة.	8 والجدير بالذكر هنا قضية اختالسات وزارة الرتبية والتعليم املعلن عنها يف شهر مارس 

2019 والتي استمرت حتى ظهور منطوق الحكم  يف شهر ديسمرب 2019، حيث أُدين فيها 18 متهم باختالس 

وتزوير املحررات الرسمية واستعاملها باإلضافة إىل االشرتاك يف التزوير املعلومايت وغسل األموال واإلخالل بالواجبات 

الوظيفية والتعدي عىل املال العام. وقد تم إلزام املتهمني التي ثبتت إدانتهم بإرجاع املبالغ املختلسة واألمر 

مبصادرة جميع العقارات واملنقوالت واملبالغ املالية وجميع العوائد واألرباح املالية.86

وعىل الرغم من وجود تحّسن بطيء يف تنشيط اإليرادات وخفض معدل عجز ميزانية الدولة، إال أن ال زالت 

الكثري من املشاكل متواصل، مبا فيها مشكلة الباحثني عن العمل وانخفاض حاد يف فرص التوظيف يف القطاعني 

العام والخاص وغياب العالوات والحوافز مع إيقاف الرتقيات الوظيفية. كام أن اآلليات املتبعة لتحقيق أهداف 

االستدامة املالية واالقتصادية املعتمدة وفق ما ذكر سابقاً يف سياق هذا العمل يعكس وجود خلل يف تطبيق مفهوم 

املشاركة املجتمعية وغياب املرحلة التمهيدية يف استعراض التدابري واإلجراءات املالية  قبل تطبيقها عىل املجتمع 

ووضعهم أمام األمر الواقع، وهو الذي قد يهدد بشكل غري مبارش مستوى االستقرار املعييش يف الحصول عىل حياة 

كرمية مستدامة والذي يعززه مبدأ "ال مساس مبعيشة املواطنني"، مام يحتم إعادة النظر يف اآللية املثىل للمشاركة 

املجتمعية الفاعلة تجنباً لالحتجاجات املستمرة، والذي  قد يساعد يف تحقيق أهداف التنمية مبراعاة البعد 

االجتامعي كأحد أبعادها الرئيسية.

العمل الالئق كهدف تنموي

تستمر قضية الباحثني عن العمل كإحدى التحديات األبرز التي تعرقل مسار تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف 

السلطنة، وهذا ما أكده االستعراض الوطني الطوعي األول لسلطنة ُعامن 2019 حول رضورة تصحيح مسار سوق 

85  CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 )Transparency International, 2019(, < https://www.transparency.org/
files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf >.

86  "شهادة المنطوق"، محكمة االستئناف مسقط، 3 ديسمبر 2019، المادة غير منشورة.

https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
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العمل الُعامين بااللتفات إىل التنويع االقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص وتوفري فرص العمل.87 وعىل الرغم 

من تضمن امليزانية العامة 2019 نحو ما يقارب 5000 وظيفة شاغرة،88 فإن هذا الرقم وقف عاجزاً عن تغطية 

األعداد املتصاعدة للباحثني عن العمل السابقني واملنضمني إليه الحقاً، ناهيك عن العراقيل املصاحبة للحصول عىل 

الفرص الوظيفية. فاملتابع لوسم #باحثون_عن_العمل_يستغيثون يالحظ مناقشة مسائل عدة يف الوظائف املعلن 

عنها، تتمثل يف عدم وجود تكافؤ بني عدد الوظائف املطروحة والعدد الهائل للمتقدمني لها، وعدم موامئة بعض 

التخصصات الجامعية الحتياجات سوق العمل، باإلضافة إىل إشكالية صياغة املعايري الوظيفية وضبابيتها، ودخول 

املستوفني لرشوط الوظائف اختبارات تحريرية أو شفوية أو كالهام، ومامرسة التمييز الجندري بطرح الوظائف 

للذكور دون اإلناث مع طرح وظائف أخرى للوافدين وإقصاء الُعامنيني من التنافس عليها، ودعم وظائف العاملة 

الوافدة مبميزات تكاد تكون أفضل من مميزات العاملة الوطنية. وبناء عىل ما سبق، طالب املغردون يف الوسم 

#باحثون_عن_العمل_يستغيثون باإلحالل والتعمني، والتقاعد املبكر للموظفني، وإقالة بعض املسؤولني ومحاسبتهم 

كأحد أبرز الحلول لقضية الباحثني عن العمل.89 وقد طرح الباحث سعود الزدجايل سؤااًل مهاًم حول أسباب تضخم 

أعداد الباحثني عن العمل منذ 1995 وحتى اآلن عىل الرغم من تدارك الدولة لذلك بالخطط واالسرتاتيجيات 

ودورات التدريب املدعومة بامليزانيات املالية، وأَرجع ذلك إىل ترويج معتقد تدين كفاءة املخرجات الوطنية يف 

أداء العمل وما يقابله من معتقد ارتفاع كفاءة العاملة الوافدة، وهو ترويج مضلل للمعتقدات يف واقع األمر أدى 

إىل هيمنة العاملة الوافدة يف سوق العمل الُعامين بنسبة تتجاوز  الثلثني. كام يرى الباحث سعود الزدجايل رضورة 

االعرتاف مبشكلة الباحثني عن العمل أوالً واالعتامد عىل القوى الوطنية الُعامنية  ثانياً من خالل تعمني الوظائف، 

لبناء اقتصاد تنموي مستدام ومستقل.90

ومل تكن قضية الباحثني عن العمل هي القضية املحورية الوحيدة واملتصدرة للمشهد املحيل لهذا العام بل صاحبتها 

بالتوازي قضية ترسيح العاملني الُعامنيني وإنهاء خدماتهم يف القطاع الخاص كأبرز القضايا العاملية. وعىل الرغم 

من تعويل السلطنة عىل هذا القطاع يف توفري فرص العمل، إال أنه جاء متصادماً مع الواقع ومعاكساً ملا هو مرتقب 

منه وخاصة يف السنوات األخرية. وبتسليط الضوء عىل قانون العمل الُعامين فإن املادة )37( تنص عىل "جواز لكل 

87  االستعراض الوطني الطوعي األول لسلطنة ُعمان 2019 )سلطنة عمان: المجلس األعلى للتخطيط، يوليو 2019(، 
.> https://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/oman_vnr_2019_ar.pdf >

https://www.mof.gov.om/Portals/1/ < ،)2019 ،88  بيان الميزانية العامة االستدامة المالية واالقتصادية 2019 )سلطنة عمان: وزارة المالية
.> documents/Financial-reports/The-state-budget/2019/2019.pdf

89  "#باحثون_عن_العمل_يستغيثون"، تويتر.
.> https://www.alfalq.com/?p=10119 < ،90  سعود الحارثي، "الباحثين عن العمل"، مجلة الفلق

https://www.arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/oman_vnr_2019_ar.pdf
https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Financial-reports/The-state-budget/2019/2019.pdf
https://www.mof.gov.om/Portals/1/documents/Financial-reports/The-state-budget/2019/2019.pdf
https://www.alfalq.com/?p=10119
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الطرفني إنهاء العقد غري محدد املدة بعد إعالن الطرف اآلخر كتابة قبل موعد االنتهاء بثالثني يوماً"، كام ذكرت  

املادة )40( مجموعة من الحاالت الذي "يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة 

نهاية الخدمة".91 ويرى العامل الُعامنيني أن القانون مل ينصفهم يف حفظ حقوقهم رغم مطالباتهم املستمرة بإلغاء 

وتعديل املواد لحاميتهم من الترسيح والفصل التعسفي من العمل.92 وقد رصح وزير القوى العاملة يف أحد 

لقاءاته التلفزيونية عام 2017 إىل أن "قانون العمل الُعامين الجديد تم مناقشته ويف طور اإلجراءات وأن املطالب 

العاملية تم دراستها لتحسني بعض املزايا الوظيفية وسوف يتم إصداره قريباً".93 وحتى كتابة هذه السطور، مل ير 

قانون العمل الُعامين النور، وهو الذي يتوقع منه أن يقلل من حجم االنتهاكات والتجاوزات املامرسة ضد الحقوق 

العاملية.

وعىل سبيل الذكر ال الحرص لحاالت الترسيح والفصل التعسفي ومحاولة مجموعة من األطراف التدخل للحد 

من هذه األزمة، فقد تواترت أنباء تشري إىل فصل رشكة الرسن وتوبرو اإللكرتونية أكرث من 400 عامل عامين من 

وظائفهم عىل الرغم من إبرام اتفاق مع الرشكة بعدم ترسيح العامل،94 كام قامت رشكة شاهني صور بإنهاء 

عقود عمل 22 موظف وموظفة وكانت هناك تدخالت إلعادتهم إىل العمل واستمرارهم يف املؤسسة،	9 وترسيح 

ما يقارب 450 ُعامين من رشكة اتحاد املقاولني الُعامنية مع تحرك وزارة القوى العاملة لتسوية املوضوع بني 

جميع األطراف.96 وعىل إثر ما سبق فقد نشط الوسم #أوقفوا_ترسيح_الُعامنيني، حيث أوضح مجموعة من 

املغردين الناشطني اآلثار املرتتبة عىل ترسيح العامل وفصلهم ، كان من أبرزها: تراكم الديون عىل العامل املرسحني 

وعدم قدرتهم عىل دفع األقساط البنكية، والتأخر يف دفع مستحقات اإليجارات، وعدم قدرتهم عىل تلبية كافة 

املستلزمات األرسية ما أدى إىل تعرض البعض إىل الحبس يف السجون من ذكور وإناث، أضف إىل ذلك فقدان األمان 

91  لصاحب العمل حق فصل العامل دون سبق إخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحاالت اآلتية: انتحال شخصية أو اللجوء إلى التزوير 
للحصول على العمل، أو ارتكاب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة، أو عدم االلتزامات بتعليمات السالمة للعمال ومكان العمل، أو تغيب العامل دون عذر 

مقبول عن عمله، أو إفشاء األسرار الخاصة بالمنشأة، أو الحكم على العامل نهائياً في جناية أو جنحة، أو وجود العامل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه 
من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أثناء ساعات العمل، أو اعتداء العامل على اآلخرين في بيئة العمل، أو أخل العامل إخالالً جسيماً بالتزامه بأداء عمله المتفق 

عليه في عقد عمله.
92  "حقوق الُعمال في ُعمان"، المركز الُعماني لحقوق اإلنسان، https://ochroman.org/wp-content/uploads/2018/02 < ،2018/حقوق-

.> pdf.العمال-في-عمان
93  "وزير القوى العاملة: قانون العمل الُعماني في طور اإلجراءات وسيتم إصداره قريباً"، فيديو، حساب مركز أخبار ُعمان- يوتيوب، 1 مايو 2017، > 

.> https://www.youtube.com/watch?v=flWvcz8trTI&list=UU6s4eLQAMHZtf3Or4sKV5Tw&index=17334
https:// < ،2019 94  "تسريح أكثر من 400 عامل عماني من إحدى الشركات واتحاد العمال يحمل مجلس الوزراء المسؤولية"، مجلة مواطن،  7 مايو

.> muwatin.net/archives/6070
> https://shuoon. ،2019 95  "تسريح موظفين وموظفات في شركة ”شاهين صور“ ومسؤولون يتدخلون للحل"، شؤون ُعمانية،  30 ديسمبر

.> om/?p=66329
.> https://twitter.com/springism414/status/1221476737600643072?s=20 < ،2020 96  حساب يوسف الزدجالي، تويتر، 26 يناير

https://ochroman.org/wp-content/uploads/2018/02/حقوق-العمال-في-عمان.pdf
https://ochroman.org/wp-content/uploads/2018/02/حقوق-العمال-في-عمان.pdf
https://ochroman.org/wp-content/uploads/2018/02/حقوق-العمال-في-عمان.pdf
https://ochroman.org/wp-content/uploads/2018/02/حقوق-العمال-في-عمان.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=flWvcz8trTI&list=UU6s4eLQAMHZtf3Or4sKV5Tw&index=17334
https://muwatin.net/archives/6070
https://muwatin.net/archives/6070
https://shuoon.om/?p=66329
https://shuoon.om/?p=66329
https://twitter.com/springism414/status/1221476737600643072?s=20
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االجتامعي والنفيس والوظيفي لدى العامل والذي عقبه تفكك األرس وإصابة بعض الحاالت بأزمات نفسية تخضع  

للعالج، كام أن استمرارية ترسيح العامل وإنهاء خدماتهم سبب آخر يف ارتفاع عدد الباحثني عن العمل، مام قد 

يشكل تهديداً عىل األمن الداخيل واستغالل البعض لذلك يف إثارة الفوىض وفقدان التوازن املجتمعي ابتداء من 

األرسة وانتهاًء باملجتمع ككل.97 إن الوقوف عىل قضية ترسيح العاملني وإنهاء خدماتهم وارتفاع أعدادهم بحاجة 

إىل منظومة ترشيعية قانونية حديثة تتاميش مع املتغريات االقتصادية الرسيعة بحيث تعيد صياغة العالقات بني 

العامل وصاحب العمل القائم عىل مبدأ حفظ الكرامة واإلنسانية، وحامية مصالح األطراف مع توفري بيئة عمل 

آمنه لضامن جودة اإلنتاج متاشياً مع الهدف الثامن من أهداف التنمية املستدامة، والذي يركز عىل العمل الالئق 

ومنو االقتصاد، وهو ما تسعى السلطنة لتحقيقه حسب رؤية 2040.

الخاتمة

وختاماً لهذه الورقة، ميكننا القول أن األحداث السياسية يف سياق هذا العمل جاءت مخالفة لألعوام السابقة. 

فعىل صعيد السياسة الداخلية كان الحدث األبرز هو وفاة السلطان قابوس والتغيري الجذري يف قمة هرم الهيكل 

السيايس العام للدولة بتنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً لُعامن، مصحوباً بتوقعات قادمة 

بتغيريات عميقة يف مفاصل الدولة. أما عىل صعيد االقتصاد  فتظهر لنا محاوالت السلطنة يف ترشيد اإلنفاق 

وتنشيط اإليرادات لخفض معدل عجز امليزانية والدين العام مع استمرار ملف الباحثني عن عمل وظهور قضية 

ترسيح العامل الُعامنيني بشكل ملحوظ عىل ساحة النقاش العام مع استمرارية ضعف املشاركة املجتمعية 

واالعتامد عىل السلطة املركزية العليا يف اتخاذ القرارات.

.> https://twitter.com/Abdullah_adawi/status/1229422318759354368?s=20 < ،2020 97  حساب عبدهللا العدوي، تويتر، 17 فبراير

https://twitter.com/Abdullah_adawi/status/1229422318759354368?s=20
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3.4 المستجدات في مملكة البحرين - علي فارس

مقدمة

تأيت هذه الورقة لطرح أهم مستجدات األحداث السياسية التي شهدتها مملكة البحرين يف عام 2019 عىل 

الصعيدين املحيل والخارجي. ومتاشيًا مع املوضوع العام لهذا اإلصدار حول االستدامة، فإن هذه الورقة ستتطرق 

ابتداًء وبشكل موجز إىل الخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين يف تحقيق التنمية املستدامة وباألخص فيام 

يتعلق بأوضاع امليزانية العامة وبرنامج التوازن املايل والبطالة، ومن ثم سيتم التطرّق إىل األحداث األساسية يف 

املجال  السيايس والحقوقي  من أحكام السجون واإلعدامات، وأخرياً تبعات سياسة البحرين الخارجية املتمثلة يف 

الخالفات مع قطر العراق والخطوات التطبيعية التي وصلت إىل مستوى اللقاءات املبارشة بني املسؤولني البحرينيني 

والكيان الصهيوين.

أواًل: المستجدات االقتصادية

تطرقت رؤية البحرين االقتصادية 2030 الصادرة يف أكتوبر 2008 إىل خطة اململكة يف التحول نحو اقتصاد منتج بتمكني 

القطاع الخاص وانتهاج مبدأ االستدامة من خالل "استخدام مواردها يف املستقبل لتطوير رأس املال البرشي، والتعليم 

والتدريب، وعىل األخص يف مجاالت العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة واالبتكار لتأمني االستدامة لقطاع خاص مزدهر".1

كام قدمت البحرين تقريرها الطوعي األول ألهداف التنمية املستدامة 2030 يف يوليو 2018 أمام املنتدى

رفيع املستوى يف نيويورك،2 وأدخلت 78% من هذه األهداف يف برنامج عملها لألعوام 2019–3،2022 املعنون 

بـ"أمن اقتصادي واجتامعي مستدام يف إطار توازن مايل"،4 حيث أبرزت الحكومة بالتقرير الطوعي إنجازات يف 

 1 الرؤية االقتصادية 2030، الحكومة اإللكترونية البحرينية، 3 مارس 2019، 
< https://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/jdBND4IwDAbg3-KBK61MAb1No6KBYPhQ3MWgwalB
ZgaKP1_Uk9_0tuZ503bAIAKWxecdj4udyOL09mb60nJRb2qmNsEgHCJ1_ZZlDyyCnlGBxRMgZFAB
3Zgas46mm1gvj5rTb45bFXAcRGr2PDsY9hFHpGb-S9G_8_1YwhzYC3u_4g5-rfkA3_eYAOOpWN3_

dEGzFTE5MJlsEplI9SSr9rYojnlXQQXLslS5EDxN1LU4KPgpshV5AdGzhOMhDKPLeN9OzzaljcYV5Thd8w!!/dl5/
d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ <<

https://www.bahrain. < ،)2  التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين ألهداف التنمية المستدامة 2030 )البحرين: األمم المتحدة، يوليو 2018م
.>  bh/wps/wcm/connect/4b146fdc-b2a7-49a6-a00a-56239c5f77ed/SDGs+AR.pdf?MOD=AJPERES

3  "الملك: إدراج %78 من أهداف التنمية المستدامة في برنامج عمل الحكومة،" صحيفة الوطن البحرينية، 23 أبريل 2019، 
.> http://bit.ly/3b1MpCa >

 > https://www.fdpm.gov.bh/action_plan.html ،4  "برنامج الحكومة،" الموقع الرسمي لمكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء البحريني
.>

https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/4b146fdc-b2a7-49a6-a00a-56239c5f77ed/SDGs+AR.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/4b146fdc-b2a7-49a6-a00a-56239c5f77ed/SDGs+AR.pdf?MOD=AJPERES
http://bit.ly/3b1MpCa
https://www.fdpm.gov.bh/action_plan.html
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البحرين يف اتجاه تحقيق هذه األهداف. وسيتطرق هذا املحور بشكل موجز لألهداف املتعلقة باستدامة امليزانية 

العامة والتوازن املايل، وكذلك جهود محاربة البطالة.

مستجدات الميزانية العامة وبرنامج التوازن المالي

أطلقت البحرين منذ عام 2018 برنامجاً للتوازن املايل بهدف تحقيق التوازن بني املرصوفات واإليرادات 

الحكومية حتى عام 2022، بدعم مايل يبلغ 10 مليار دوالر من السعودية واإلمارات والكويت لتصحيح الوضع 

املايل البحريني بعد انهيار أسعار النفط عام 2014 ونتيجة العتامدها الكبري عليه،	 أقرت عىل إثره عدداً من 

اإلجراءات التقشفية كان أبرزها تطبيق رضيبة القيمة املضافة مطلع عام 2019 برغم االستياء الشعبي، وقد 

قُدرت اإليرادات املتوقعة للجهاز الوطني لإليرادات املسؤول عن تطبيق الرضيبة بحوايل 483.5 مليون دينار 

خالل السنتني 2019-6،2020 إال أن االعتامد عىل الدعم املايل من الدول واإلجراءات التقشفية فقط دون إنتاج 

مسارات أخرى لتنويع مصادر الدخل كرضائب األرباح عىل الرشكات، ما زال يثري التساؤالت حول استدامة امليزانية.

وكان ملك البحرين بعد موافقة الربملان قد أصدار قانوناً العتامد امليزانية العامة للسنتني املاليتني 2019 و2020، 

حيث بلغت نسبة العجز للسنتني حوايل 1.296 مليار دينار،7 أي أقل من السنتني 2017 و2018 حيث بلغت 

2.576 مليار دينار.8 ويف أواخر مايو 2019، رّصح وزير املالية البحريني بوجود تقدم إيجايب يف برنامج التوازن 

املايل، حيث نجحت البحرين عىل حد قوله يف تقليص نسبة العجز يف امليزانية بنسبة 35% عام 2018 مقارنًة 

بعام 2017، منوهاً بالهدف املقبل للتخفيض البالغ حوايل 51% يف ميزانية 2019-2020 مقارنة مبيزانية 

9.2018-2017

5  للمزيد حول برنامج التوازن المالي انظر اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، "المستجدات السياسية في مملكة البحرين،" 
https://< ،210 الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2019(، علي فارس )كاتب(، ص

.> gulfpolicies.org/images/GCCS2019.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/  < ،6  محميد المحميد، "إجابات وافية حول "القيمة المضافة"،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية

.> article/1180373
7 " قانون رقم )11( لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020،" الجريدة الرسمية، 6 يونيو 2019، العدد 3422، > 

.> http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1119.pdf
http://akhbar- < ،2017 8  أحمد عبدالحميد، ""أخبار الخليج" تنشر تفاصيل مشروع الميزانية الجديدة،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 16 يونيو

.> alkhaleej.com/news/article/1077288
.> https://alay.am/p/1sz3 < ،2019 9  "البحرين ماضية في تنفيذ مبادرات التوازن المالي كافة،" صحيفة األيام البحرينية، 31 مايو

https://gulfpolicies.org/images/GCCS2019.pdf
https://gulfpolicies.org/images/GCCS2019.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1180373
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1180373
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1119.pdf
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077288
http://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1077288
https://alay.am/p/1sz3
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وبالنسبة إلسهام القطاع غري النفطي يف الناتج املحيل اإلجاميل، فقد بلغت نسبته بحسب برنامج عمل الحكومة 

حوايل 82% مع تسجيل منو سنوي بلغ متوسطه 4.4%،10 مام جعل البحرين متجهة بشكل أكرب نحو االبتعاد 

عن االعتامد عىل النفط يف الناتج بحسب هذه اإلحصاءات الحكومية، عىل الرغم من مواصلة اعتامدية الدولة 

عىل إيرادات النفط. أما عىل صعيد القطاع النفطي فقد تم إقرار اتفاقية استكشاف واستثامر الحقول مع رشكة 

"إيني هي إيطالية" من قبل الربملان،11 وذلك بعد إعالن الحكومة استكشاف كمية كبرية من النفط والغاز يف 

أبريل 12.2018 

كام شملت خطط الحكومة التقشفية برنامج التقاعد االختياري الذي بدأ أواخر عام 13،2018 وما الحقها من 

نقص يف الكوادر العاملة وبالذات املعلمني، حيث انتقد عدد من النواب يف جلسة 6 نوفمرب بحضور وزير الرتبية 

الفراغ الحاصل نتيجة تقاعد حوايل 2700 معلم و1400 إداري اختيارياً، وأن الوزارة مل تقم إال بتوظيف 900 

منهم أي متت تغطية حوايل 22% من الذين خرجوا، مام أدى إىل وجود نقص كبري بالكادر التعليمي، لكن الوزير 

نفى وجود "مؤرشات سلبية حول انخفاض مستوى التدريس".14

كام مرر مجلس النواب بامتعاض تعديالً عىل قانون التأمني ضد التعطل الذي يستقطع نسبة %1 من رواتب 

املوظفني يف صندوق التعطل، حيث يسعى التعديل لتمويل برنامج التقاعد االختياري عن طريق فائض صندوق 

التعطل بحوايل 295 مليون دينار، وقد أثار ردود أفعال متباينة معرتضة طالبت الحكومة بإيجاد مصادر بديلة عن 

"أموال املواطنني".	1

> https://www.fdpm.gov.bh/action_plan. ،10  "برنامج الحكومة،" الموقع الرسمي لمكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء البحريني
.> html

> https://aawsat.com/ ،11  عبيد السهيمي، "إقرار اتفاق مع شركة إيطالية الستكشاف واستثمار حقل خليج البحرين،" صحيفة الشرق األوسط
.> node/2039181

12  للمزيد حول برنامج التوازن المالي انظر اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات 
الخليج، مرجع سابق، ص 215.

13  للمزيد حول برنامج التوازن المالي انظر اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات 
الخليج، مرجع سابق، ص 211.

> http://www.akhbar- ،2019 14  وليد دياب، "التربية: التقاعد االختياري ليس سببا في غلق المدارس،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 6 نوفمبر
.> alkhaleej.com/news/article/1189369

> http://www.akhbar- ،2019 15  وليد دياب، "النواب ينقذ الحكومة من فخ تمويل التقاعد االختياري،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 20 مارس
.> alkhaleej.com/news/article/1159692

https://www.fdpm.gov.bh/action_plan.html
https://www.fdpm.gov.bh/action_plan.html
https://aawsat.com/node/2039181
https://aawsat.com/node/2039181
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1189369
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1189369
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1159692
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1159692
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وبالنسبة للصناديق التقاعدية، فقد رصح وزير املالية بوجود عجز اكتوراي بالصندوقني العام والخاص، حيث 

بلغ العجز حوايل 8.127 مليار دينار يف صندوق القطاع العام،16 كام نقلت بعض املصادر جانباً من الترصيح مل 

يظهر الحقاً يف وسائل اإلعالم املحلية حول نفاد أموال صندوق التقاعد الحكومي يف سنة 2028 وصندوق التقاعد 

الخاص يف سنة 2034، مام أثار ردود فعل من بعض الكتاب االقتصاديني.17

تضارب حول نسب البطالة والبحرنة

أشاد تقرير البحرين للتنمية املستدامة وكذلك برنامج عمل الحكومة بنسبة البطالة التي بلغت رقامً رسمياً 

منخفضاً 4%،18 لكن ذلك مل يحل دون االنتقادات لوزارة العمل حول فائدة هذه األرقام وارتفاع نسبة البطالة عىل 

أرض الواقع وعدم وجود مساع جادة إلحالل البحرينيني محل األجانب، ليتم تشكيل لجنة تحقيق نيابية لـ"بحرنة 

الوظائف" يف 27 فرباير بهدف التحقيق يف املعوقات التي متنع توطني الوظائف، والتأكد من التزام الجهات 

الحكومية بالبحرنة، والتأكد من أوضاع العامل غري البحرينيني ونوعية أعاملهم وأسباب عدم إحاللهم ببحرينيني.19 

وقد انتقد بعض النواب آنذاك وجود 200 ألف عامل أجنبي يحصلون عىل مرتبات مجزية، وكذلك تعيينهم يف 

مناصب إدارية برشكات وطنية كطريان الخليج.20 وقد أبدى النائب عبدالنبي سلامن خالل جلسة ملجلس النواب 

وبحضور وزير العمل يف 6 مارس تشككه من نسبة البطالة الرسمية، وادعى أن البطالة يف الواقع وصلت إىل 

16%، منتقداً آلية وزارة العمل يف التوظيف واتهامهم العاطلني بعدم الجدية،21 ليتم يف الجلسة رفع اقرتاح برغبة 

بصفة االستعجال لرفع نسبة البحرنة إىل 90% يف املؤسسات الحكومية خالل 4 سنوات.22

.> http://bit.ly/2P3Q0pS < ،16  حسن الستري، "وزير المالية: العمل على استدامة الصناديق التقاعدية،" صحيفة الوطن البحرينية
> https://delmonpost. ،2019 17  إبراهيم خليل إبراهيم، "إضاءات على أزمة صناديق التقاعد في البحرين – 1،" دلمون بوست، 17 ديسمبر

.> com/?p=19039
https://www. < ،9 18  التقرير الوطني الطوعي لمملكة البحرين ألهداف التنمية المستدامة 2030 )البحرين: األمم المتحدة، يوليو 2018(، ص

.> bahrain.bh/wps/wcm/connect/4b146fdc-b2a7-49a6-a00a-56239c5f77ed/SDGs+AR.pdf?MOD=AJPERES
.> https://alay.am/p/1fbm < ،2019 19  "البوعينين: إحالة "التعطل" للنواب بصفة االستعجال،" جريدة األيام البحرينية، 27 فبراير

20  المصدر السابق.
> https://alay. ،2019 21  "سلمان مهاجًما سياسة "العمل" في معالجة البطالة: النسبة المعلنة غير حقيقية،" جريدة األيام البحرينية، 6 مارس

.> am/p/1gek
> http://www.akhbar- ،2019 22  وليد دياب، "اقتراح مستعجل لرفع نسبة البحرنة في الحكومة إلى %90،" صحيفة أخبار الخليج، 6 مارس

.> alkhaleej.com/news/article/1157737

http://bit.ly/2P3Q0pS
https://delmonpost.com/?p=19039
https://delmonpost.com/?p=19039
https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/4b146fdc-b2a7-49a6-a00a-56239c5f77ed/SDGs+AR.pdf?MOD=AJPERES
https://www.bahrain.bh/wps/wcm/connect/4b146fdc-b2a7-49a6-a00a-56239c5f77ed/SDGs+AR.pdf?MOD=AJPERES
https://alay.am/p/1fbm
https://alay.am/p/1gek
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1157737
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1157737
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وقبل تشكيل اللجنة بيوم، أطلق رئيس الوزراء البحريني "الربنامج الوطني للتوظيف"، الذي تضمن أربع مبادرات 

هي توعية الباحثني عن العمل للتسجيل، وزيادة إعانة التعطل ومدتها، ورفع رسوم تصاريح العمل املرن والنظام 

املوازي لألجانب، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم األجور.23 

وقد عقدت لجنة البحرنة عدداً من االجتامعات مع عدد من الجهات الحكومية، لكن نائب رئيس اللجنة رصح يف 

6 أكتوبر أن بعضها "تجاهل" أو مل يتجاوب مع اللجنة أو "ماطل" يف تقديم املعلومات مام أدى إىل طلب متديد 

عملها للخروج بأفضل النتائج، ُمدعياً بأن املواطن البحريني يعاين اإلهامل والتهميش.24 كام رصح رئيس اللجنة يف 

16 أكتوبر بغياب وجود تحرك حقيقي لتوظيف البحرينيني يف القطاع العام وغياب الخطة الوطنية لسوق العمل 

منذ عام 2009 واستمرار وجود أكرث من 400 ألف أجنبي بالقطاع الخاص، مستغرباً من األرقام التي قدمها وزير 

العمل حول ذلك.	2 

وقد أشار ويل العهد البحريني خالل امللتقى الحكومي يف بداية أكتوبر إىل ارتفاع نسبة البطالة، لكنه أوعزها ألسباب 

"هيكلية" وليست اقتصادية، مشيداً بالربنامج الوطني التي أطلقته الحكومة، ومعلناً عن توظيف 5918 موظفاً منذ 

فرباير،26 ورصح وزير العمل بأن "املستفيدين" من الربنامج قد بلغوا أكرث من 17 ألف بحريني يف 6 أكتوبر.27 

ويف 4 فرباير رفع مجلس النواب للحكومة 37 توصية غري ملزمة أقرتها لجنة البحرنة بعد جلسة دامت ما يقارب 

10 ساعات، منها استجواب ستة وزراء، وتثبيت جميع العاملني البحرينيني بنظام العقود بالقطاع العام، ووقف 

تعيني املستشارين األجانب للوزراء، وزيادة نسبة بحرنة الوظائف بنسبة %90 يف الرشكات الحكومية،28 إضافة 

> http://blog. ،2019 23  "سمو رئيس الوزراء يطلق البرنامج الوطني للتوظيف،" الموقع الرسمي لهيئة تنظيم سوق العمل، 26 فبراير
lmra.bh/ar/2019/02/26/%d8%b3%d9%85%d9%88-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d
9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%-

.> d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a/#more-9461
> https://www.alayam. ،2019 24  "عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية سبب تأخير توصيات "البحرنة"،" جريدة األيام البحرينية، 7 أكتوبر

.> com/alayam/Parliament/819300/News.html
25  ""بحرنة الوظائف" لم تلمس تحركا إلحالل البحرينيين في "العام"،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 17 أكتوبر 2019، 

> http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1187074?utm_campaign=nabdapp.com&utm_
medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App >.

26  حساب هاني الفردان hani.alfardan، ”بالفيديو… ولي العهد "يعاكس التيار": البطالة في البحرين كانت تزداد والمشكلة "هيكلية" وليست 
 .> https://www.instagram.com/p/B3TwbmSBInn < ،2019 اقتصادية"،" اإلنستغرام، 7 أكتوبر"

27  "حميدان: توظيف أكثر من 17 ألف بحريني منذ اطالق البرنامج الوطني للتوظيف،" جريدة األيام البحرينية، 6 أكتوبر 2019، 
.> https://alay.am/p/2bg6 >

28   "بالفيديو.. "النواب" يرفع توصيات لجنة تحقيق البحرنة للحكومة وأهّمها استجواب 6 وزراء،" صحيفة األيام البحرينية، 5 فبراير 2020، 
.> https://www.alayam.com/alayam/Parliament/840224/News.html >

https://www.alayam.com/alayam/Parliament/819300/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/819300/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1187074?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1187074?utm_campaign=nabdapp.com&utm_medium=referral&utm_source=nabdapp.com&ocid=Nabd_App
https://www.instagram.com/p/B3TwbmSBInn
https://alay.am/p/2bg6
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/840224/News.html
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إىل حرص مناصب الرؤساء التنفيذيني واملدراء للبحرينيني وإلغاء نظام العمل املرن.29 وقد قدم 21 نائباً طلباً 

الستجواب وزير العمل، إال أن 16 منهم سحب توقيعه الحًقا ليتم إسقاط الطلب،30 ومل تتضح الخطوات واألدوات 

الدستورية األخرى التي سيستخدمها الربملان لتنفيذ هذه التوصيات.  

ثانيًا: المستجدات السياسية

األوضاع الحقوقية 

اعتقلت السلطات التايالندية يف نوفمرب 2018 العب كرة القدم البحريني حكيم العريبي )الالجئ يف أسرتاليا منذ 

عام 2017( فور وصوله مطار بانكوك أثناء قضائه شهر العسل متهيداً إلعادته لبالده مبوجب مذكرة اعتقال صادرة 

عن السلطات األمنية بالبحرين للرشطة الدولية )اإلنرتبول(.31 وقد عزت املذكرة طلب الرتحيل إىل تورط العريبي يف 

قضية أمنية وإصدار محكمة بحرينية عام 2014 حكامً غيابياً بسجنه 10 سنوات بتهمة االعتداء عىل مركز رشطة. 

يذكر أن العريبي أنكر التهمة وأشار إىل مزامنة واقعة االعتداء عىل املركز مع لعبه عىل الهواء مبارشة يف مباراة 

لكرة القدم بحسب روايته، ورأى بأن هذه االتهامات ُوجهت إليه بسبب رأيه السيايس. وأسقط االدعاء التايلندي 

قضية الرتحيل إثر اجتامع وزير الخارجية التايلندي بويل عهد البحرين يف املنامة يف فرباير 32،2019 بينام منح 

العريبي الجنسية األسرتالية يف مارس 33.2019

كام شهد النصف األول من عام 2019م قضايا مرفوعة ضد نشطاء وسائل التواصل االجتامعي تحت طائلة إساءة 

استعامل أجهزة االتصال أو نرش األخبار الكاذبة، والتهديد مبجرد املتابعة أو إعادة التغريدة للحسابات املنتقدة للسلطة، 

29  راشد الغائب - سيد علي المحافظة - ليلى مال هللا - مروة خميس، " "البالد" تواصل نشر معلومات تقرير لجنة تحقيق بحرنة الوظائف.. بموقعها 
.> http://www.albiladpress.com/news/2020/4127/bahrain/623678.html < ،2020 االلكتروني،" جريدة البالد البحرينية، 30 يناير

وللمزيد حول نظام العمل المرن انظر اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج، 
مصدر سابق، ص 216.

.> http://bit.ly/3aTDbXK < ،2020 30  حسن الستري، ""النواب" يسقط استجواب وزير العمل،" صحيفة األيام البحرينية، 3 مارس
31  كولن دروري، "Pro footballer who criticised Bahrain royal family arrested in Thailand now facing extradition"، صحيفة 

> https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-footballer-arrest- ،2018 اإلندبندنت البريطانية، 2 ديسمبر
.> extradition-royal-family-hakeem-ali-mohamed-alaraibi-a8663476.html

> https://ara.reuters.com/article/ ،2019 32  "كيف تحول شهر عسل العب كرة القدم البحريني العريبي إلى كابوس،" رويترز، 13 فبراير
.> topNews/idARAKCN1Q20VI

> https://ara.reuters.com/article/topNews/ ،2019 33  "منح العب كرة القدم الالجئ العريبي الجنسية األسترالية،" رويترز، 12 مارس
.> idARAKBN1QT0SB

http://www.albiladpress.com/news/2020/4127/bahrain/623678.html
http://bit.ly/3aTDbXK
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-footballer-arrest-extradition-royal-family-hakeem-ali-mohamed-alaraibi-a8663476.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-footballer-arrest-extradition-royal-family-hakeem-ali-mohamed-alaraibi-a8663476.html
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1Q20VI
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1Q20VI
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1QT0SB
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1QT0SB
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حيث طالت كذلك األصوات املحسوبة عىل أطراف يف الحكومة.34 ولعل أبرز تلك القضايا كانت قضية دكتورة العنف 

األرسي رشيفة سوار، حيث نرشت يف 24 مارس بثاً مبارشاً من حسابها "اإلنستغرام" لقاًء مع إحدى الطالبات مبدرسة 

مدينة حمد اإلعدادية للبنات،	3 ادعت فيه الطالبة أنه تم التحقيق معها من قبل لجنة من وزارة الرتبية والتعليم حول 

حيازتها للمخدرات كالـ"الريكا" ووجود ظاهرة لرتويجها داخل املدرسة بتسرت من مسؤولني بالدولة.36 

ورغم توجيه رئيس الوزراء لفتح تحقيق شامل حول الواقعة )وتشمل لجنة كان من ضمنها وزير الرتبية(،37 إال أن 

النيابة العامة وجهت لسوار يف 10 أبريل تهمة "القذف ونرش أخبار كاذبة" بعد استكامل التحقيقات،38 وتوصلت 

لجنة التحقيق الوزارية بعد ستة اجتامعات يف 22 أبريل إىل أن واقعة املدرسة "حالة فردية"،39 لتصدر املحكمة 

الجنائية الصغرى بحقها حكامً بحبسها سنة وتغرميها 200 دينار يف 15 نوفمرب.40

من جانب آخر، طال االعتقال كذلك املغرد محمد خالد عضو مجلس النواب السابق عن جمعية املنرب اإلسالمي 

يف 17 أبريل، حيث عزت وسائل إعالم معارضة اعتقاله بسبب تغريدة له )مسحها الحقاً بعد إطالق رساحه( 

انتقد فيها كتاب األعمدة الصحفية املحلية بسبب غضهم الطرف عن واقعة "الالريكا" يف املدرسة، واتهمهم 

بالخوف من "فالن بن فالن".41 الجدير بالذكر أن املذكور قد تورط مع أبنائه يف قضية الحساب الوهمي "نائب 

تائب" الذي كان جزءاً يف املناورات بني متخذي القرار يف عام 42.2018 

34  "رابطة الصحافة البحرينية تصدر تقريرها النصف سنوي لعام 2019م: البحرين دولة شمولية رسميّاً،" الموقع الرسمي لرابطة الصحافة البحرينية، 
.> https://www.bahrainpa.org/?p=1478 < ،2019 18 يوليو

35  حساب RG 224، "الدكتوره شريفه سوار ، قصة مدرسة مدينة حمد االعداديه للبنات،" فيديو، اليوتيوب، 24 مارس 2019، 
.> https://www.youtube.com/watch?v=pCPHOL_pHrU >

36  حساب يوسف الجمري @YusufAlJamri، تويتر، 24 مارس 2019، 
.> https://twitter.com/YusufAlJamri/status/1109785164413104128 >

37  "رئيس الوزراء يأمر بفتح تحقيق شامل في واقعة مدرسة مدينة حمد اإلعدادية للبنات،" جريدة األيام البحرينية، 25 مارس 2019، 
.> https://alay.am/p/1jbl >

http://www. < ،2019 38  "توجيه تهمة القذف ونشر أخبار كاذبة لدكتورة نفسية في واقعة فصل طالبة،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 10 أبريل
.> akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162524

39   "مجلس الوزراء: واقعة مدرسة مدينة حمد فردية وال توجد ظاهرة لتعاطي المخدرات أو شبكة لترويجها،" صحيفة الوطن البحرينية، 22 أبريل 
.> http://bit.ly/2SDXIJn < ،2019

http://www.akhbar- < ،2019 40  "حبس الدكتورة شريفة سوار سنة وتغريمها 200 دينار،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 15 نوفمبر
.> alkhaleej.com/news/article/1190275

41  "النيابة العاّمة البحرينية تأمر بحبس "العنصر الثاني من تيار اإلخوان المسلمين" في البحرين بعد الكاتب الصحافي إبراهيم الشيخ،" المنامة بوست، 
http://www.manamapost.com/news/2019127635/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A < ،2019 17 أبريل
7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84

%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-
.> /%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3

42  للتفاصيل يرجى االطالع على اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج، 
مرجع سابق، ص 200.

https://www.bahrainpa.org/?p=1478
https://www.youtube.com/watch?v=pCPHOL_pHrU
https://twitter.com/YusufAlJamri/status/1109785164413104128
https://alay.am/p/1jbl
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162524
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162524
http://bit.ly/2SDXIJn
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1190275
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1190275
http://www.manamapost.com/news/2019127635/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3/
http://www.manamapost.com/news/2019127635/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3/
http://www.manamapost.com/news/2019127635/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3/
http://www.manamapost.com/news/2019127635/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3/
http://www.manamapost.com/news/2019127635/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3/
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كام تم اعتقال الكاتب إبراهيم الشيخ املحسوب عىل تيار اإلخوان املسلمني بعد يوم من اعتقال محمد خالد، 

بسبب مقال له يف عموده بصحيفة أخبار الخليج البحرينية بعنوان "التضليل اإلعالمي.. ونكباتنا العسكرية!" يف 10 

أبريل،43 انتقد خاللها تعاطي وسائل اإلعالم املؤيدة للتحالف العريب يف اليمن بقيادة السعودية منذ عام 2015. 

وأمرت النيابة العامة يف 14 أبريل بحبس الشيخ احتياطياً عىل ذمة التحقيق بتهمة "إذاعة وبث أخبار وشائعات 

كاذبة ومغرضة من شأنها إحداث الرضر باألمن الوطني والنظام العام"،44 ليقوم الشيخ بعد إطالق رساحه بكتابة 

مقاله األخري بالصحيفة بعنوان "شهداؤنا وقواتنا عز وفخر".	4

ويف 19 أبريل، استدعت النيابة كذلك مجموعة من املغردين وهم املحامي عبدالله هاشم واملحامي إبراهيم املناعي 

وعبري الجالل والصحفي جعفر الجمري، وأوقف محمد خالد حسابه عىل موقع "تويرت" بعد إطالق رساحه، وكذلك تم 

تسجيل اعتذار أو تراجع من قبل املناعي بحسب بيان للجنة دعم الصحفيني يف سويرسا املحسوبة عىل املعارضة.46

كام أمرت النيابة العامة يف 15 مايو بحبس املغرد واملحامي هاشم أسبوعاً عىل ذمة التحقيق بسبب "استغالل 

حسابه الشخيص يف نرش أخبار مكذوبة ال أساس لها من الصحة من شأنها اإلرضار بالنظام العام" عىل مدى فرتة 

زمنية طويلة والتشكيك يف أداء السلطات،47 وقد عزت وسائل إعالم وشخصيات معارضة سبب االعتقال إىل انتقاد 

هاشم لتحويل ملكية األرض العامة الواقعة يف عراد مبحافظة املحرق إىل ملكية خاصة ودعمه رفع عريضة حول 

ذلك أمام املسؤولني.48 

كام أيدت محكمة االستئناف الكربى الجنائية يف 21 مارس حكم الحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ للمعارض 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/ < ،43  إبراهيم الشيخ، "التضليل اإلعالمي.. ونكباتنا العسكرية!" صحيفة أخبار الخليج البحرينية
.> article/1162448

44  "النيابة العامة تأمر بحبس متهم بإذاعة وبث أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها إحداث الضرر باألمن الوطني والنظام العام،" وكالة أنباء 
https://www.bna.bh/Manarrestedforcirculatingfalsenewsrumours.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fw < ،2019 البحرين، 14 أبريل

.> IzON1%2BDsn9VnvgTSsUKSOaUAR2KRs%3D
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/  < ،45  إبراهيم الشيخ، "شهداؤنا وقواتنا عز وفخر..،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية

.> article/1163649
46  "البحرين: اعتقال الصحفيين ومالحقة أصحاب الرأي إخالل بااللتزام بالمادة 19،" لجنة دعم الصحفيين، 22 يوليو 2019،

.> http://journalistsupport.net/article.php?id=376232 > 
47  "النيابة العامة تأمر بحبس أحد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بتهمة إذاعة أخبار كاذبة،" وكالة أنباء البحرين، 15 مايو 2019، 

https://www.bna.bh/Socialmediauserremandedincustody.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlf81mThgAbvT8 >
.> 4itPGHSFM%3D

48  حساب عبدهللا هاشم @abdullahashim2، تويتر، 24 أبريل 2019،
.> https://twitter.com/abdullahashim2/status/1121039165578149889 > 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162448
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1162448
https://www.bna.bh/Manarrestedforcirculatingfalsenewsrumours.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDsn9VnvgTSsUKSOaUAR2KRs%3D
https://www.bna.bh/Manarrestedforcirculatingfalsenewsrumours.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDsn9VnvgTSsUKSOaUAR2KRs%3D
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1163649
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1163649
http://journalistsupport.net/article.php?id=376232
https://www.bna.bh/Socialmediauserremandedincustody.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlf81mThgAbvT84itPGHSFM%3D
https://www.bna.bh/Socialmediauserremandedincustody.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDlf81mThgAbvT84itPGHSFM%3D
https://twitter.com/abdullahashim2/status/1121039165578149889
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إبراهيم رشيف األمني العام السابق لجمعية العمل الدميقراطي – وعد )املنحلة( بتهمة إهانة الرئيس السوداين 

السابق عمر البشري، عىل الرغم من عزله الحقاً.49

استمرار إصدار وتنفيذ أحكام اإلعدام

أقدمت السلطات البحرينية عىل إعدام ثالثة اشخصاص أواخر يوليو 2019، بينهام اثنني هام عيل العرب وأحمد 

املاليل بتهمة "االنضامم إىل جامعة إرهابية، وارتكاب جرائم القتل، وحيازة املتفجرات، واألسلحة النارية تنفيذاً 

لغرض إرهايب"، وثالث بتهمة قتل إمام مسجد والتمثيل بجثته.0	 

وقد أطلقت عدد من منظامت حقوق اإلنسان مناشدات لوقت التنفيذ،1	 فيام استنكرت قوى املعارضة كجمعية 

الوفاق املنحلة وتيار الوفاء اإلسالمي إقدام السلطات البحرينية عىل إعدام العرب واملاليل، مبديتان رفضهام لدفنهام 

يف مقربة بعيدة عن منطقتهام دون السامح لتشييعهام بحسب وسائل إعالم معارضة،2	 كام أدانت مفوضية حقوق 

اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ذلك.3	

http://awalonline.com/% < ،2019 49  "تأييد حبس معارض بحريني بارز بتهمة إهانة الرئيس السوداني عمر البشير،" صحيفة أوال، 21 مارس
D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%
86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B-

.> /9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A
> https://arabic.cnn.com/middle-east/ ،2019 50  "البحرين تعلن إعدام 3 "مدانين باإلرهاب"،" سي إن إن بالعربية، 27 يوليو

.> article/2019/07/27/bahrain-human-rights-execution-terrorism
UN expert urges Bahrain to halt executions of two men amid torture allegations"  51"، مكتب المفوضية العليا لألمم المتحدة، 

.> https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24855&LangID=E < ،2019 26 يوليو
https://www.hrw.org/ar/ < ،2019 رسالة مشتركة إلى ملك البحرين حول أحكام اإلعدام،" منظمة هيومان رايتس ووتش، 30 مايو"

.> news/2019/05/30/330625
> https://www.alalamtv.net/ ،2019 52  "الوفاق البحرينية: إعدام العرب والماللي عن طريق القتل خارج القانون + فيديو،" قناة العالم، 27 يوليو

news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD
%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9-

%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%
8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-

%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--
.> %D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

53  "مفوضية حقوق اإلنسان تدين "بشدة" عمليات اإلعدام األخيرة في البحرين وتدعو السلطات إلى وقف هذه العقوبة بشكل كامل،" األمم المتحدة، 30 
.> https://news.un.org/ar/story/2019/07/1037551 < ،2019 يوليو

http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A/
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/07/27/bahrain-human-rights-execution-terrorism
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/07/27/bahrain-human-rights-execution-terrorism
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24855&LangID=E
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/30/330625
https://www.hrw.org/ar/news/2019/05/30/330625
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alalamtv.net/news/4347146/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86--%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://news.un.org/ar/story/2019/07/1037551
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من جانب آخر، أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية يف يناير 2020 حكم اإلعدام بحق حسني عيل موىس 

ومحمد رمضان عيىس بتهمة تفجري عبوة ناسفة محلية الصنع بالدير وقتل رشطي وإصابة آخرين، وذلك بعد أن 

قبلت محكمة التمييز التامس إعادة النظر وأعادت القضية ملحكمة درجة أوىل بقضاة آخرين يف 4.2018	

وقد أصدرت منظمة سالم للدميقراطية وحقوق اإلنسان املحسوبة عىل املعارضة بياناً أحىص حوايل 36 حكامً 

لإلعدام يف قضايا سياسية منذ 2011 وحتى 2019، تم تنفيذها عىل خمسة أشخاص، ومثانية آخرين بانتظار 

تصديق امللك حتى تاريخ البيان.		 

 مبادرات من السلطة لتخفيف حّدة التوتر السياسي

يف املقابل، صدر عن السلطات البحرينية عدد من املبادرات التي فرسها البعض بأنها خطوات لتخفيف حدة األزمة 

السياسية والحقوقية املستمرة منذ عام 2011.

فقد أصدر عاهل البحرين يف أبريل أمراً ملكياً بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام قضائية بإسقاط 

الجنسية،6	 األمر الذي أشاد به بعض الربملانيني،7	 لكن املعارضة انتقدت عدم إدراج شخصيات مجتمعية بارزة 

كالشيخ عيىس قاسم املقيم يف إيران.8	 

ومع بداية شهر مايو، قام رئيس الوزراء البحريني بزيارة مفاجئة للعامل البارز السيد عبدالله الغريفي، وذلك بعد 

أن شكر ملك البحرين عىل أمره املليك، حيث شدد رئيس الوزراء خالل الزيارة عىل متاسك ووحدة أهل البحرين 

54  "مد أجل الحكم في قضية محكومين باإلعدام لقتل شرطي إلى 25 ديسمبر،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 28 نوفمبر 2019، 
.> http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1191738 >

55  "البحرين : خمسة أعدموا وثمانية مهددون باإلعدام 36 حكم باإلعدام لقضايا سياسية في ثمانية أعوام،" منظمة سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان، 9 
.> https://salam-dhr.org/?p=3802 < ،2019 أكتوبر

> https://alay.am/p/1nkt < ،2019 56  "أمر ملكي: تثبيت جنسية 551 محكوًما،" صحيفة األيام البحرينية، 22 أبريل
57  "الميثاق": تثبيت الجنسية لـ 551 محكوماً استكمال ألهداف المشروع اإلصالحي،" صحيفة الوطن البحرينية، 21 أبريل 2019، 

.> https://alwatannews.net/article/826091?rss=1 >
58  "شخصيات معارضة كبيرة ليست بين من أعادت لهم البحرين الجنسية،" مرآة البحرين، 29 أبريل 2019، 

.> http://bahrainmirror.com/news/53828.html >

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1191738
https://salam-dhr.org/?p=3802
https://alay.am/p/1nkt
https://alwatannews.net/article/826091?rss=1
http://bahrainmirror.com/news/53828.html
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وإشادته بالعلامء، فيام أشاد الغريفي وشخصيات معارضة بالزيارة منها عدد من قيادات جمعية الوفاق املنحلة،9	 

يف مسعى لتخفيف حدة األزمة السياسية، لكن ديوان رئيس الوزراء أصدر بياناً "للتوضيح" بأن الزيارة جاءت رداً 

عىل تعزية الغريفي وزيارته لرئيس الوزراء، دون ذكر ألبعادها السياسية.60 

لكن هذه الزيارات قوبلت بالرفض بشكل غري مبارش، فأصدرت الداخلية بياناً انتقدت عدم إصدار الغريفي مبا 

أسمته "إدانة منه لألعامل اإلرهابية"،61 كام صدر بيان عن نواب مجهولني مل يذكروا أسامءهم رافضني زيارة عدد 

من النواب اآلخرين للغريفي وواصفينها بأنها "إهانة كبرية بحق املجلس"،62 إضافة إىل جمعية الصحفيني البحرينية 

التي رأت بأن الزيارة مل تعرب عن موقف البحرينيني عىل حد قولها.63 

كام أصدر ملك البحرين أواخر يونيو مرسوماً بتعديل قانون الجنسية من خالل إعطاء مجلس الوزراء صالحية 

إسقاط الجنسية بناًء عىل عرض وزير الداخلية لحاالت معينة "تناقض واجب الوالء"، منها تأسيس منظمة بهدف 

تعطيل الدستور والتخابر مع منظمة خارج البالد والتحريض عىل فعل إرهايب ولو مل يرتك أثراً،64 مام قد يرسع من 

إجراءات حاالت إسقاط الجنسية.

لكن ويف خضم احتفاالت البحرين باألعياد الوطنية بديسمرب، وجه ملك البحرين بالتوّسع يف تطبيق العقوبات 

البديلة، التي تستبدل عقوبة الحبس بعقوبات أخرى كالعمل يف خدمة املجتمع والتعهد بعدم التعرض أو االتصال 

59  "لدى زيارته لسماحة السيد عبدهللا الغريفي..سمو رئيس الوزراء: المجتمع البحريني سيبقى أبد الدهر عصياً على كل محاوالت الفرقة واالنقسام،" 
.> http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1165316  < ،2019 صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 1 مايو

.> https://elaph.com/Web/Opinion/2019/05/1248863.html < ،2019 الشارع البحريني بين مبادرة الغريفي وبيان قاسم،" صحيفة إيالف، 5 مايو"
"رئيس شورى الوفاق يعلن تأييده إلى مبادراته رئيس الوزراء والسيد الغريفي،" صحيفة أوال، 2 مايو 2019، 

http://awalonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89- >
%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-

%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-
.> /%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1

60  "ديوان رئيس الوزراء: زيارة رئيس الوزراء للسيد الغريفي جاءت رّدا على زيارة الغريفي لسمّوه،" صحيفة األيام البحرينية، 3 مايو 2019، 
.> https://www.alayam.com/online/local/793374/News.html >

61  "الداخلية": منبر الغريفي لم تصدر منه إدانة لإلعمال اإلرهابية بل عكس تعاطفاً وقبواًل لها،" صحيفة الوطن البحرينية، 11 مايو 2019، 
.> http://bit.ly/39LhnwI >

> https://www.alayam.com/ ،2019 62  "نواب: زيارة عدد من النواب لـ "الغريفي" اهانة كبيرة بحق المجلس،" جريدة األيام البحرينية، 9 مايو
.> online/local/794344/News.html

63  "جمعية الصحفيين تأسف لزيارة بعض )نواب الشعب( مجلس الغريفي،" صحيفة أخبار الخليج البحرينية، 10 مايو 2019، 
.> http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1166465 >

64  "مرسوم بقانون رقم )16( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام ،1963" الجريدة الرسمية، 27 يونيو 2019، العدد 3425، 
.> http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L1619.pdf >

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1165316
https://elaph.com/Web/Opinion/2019/05/1248863.html
http://awalonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://awalonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://awalonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://awalonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
http://awalonline.com/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1/
https://www.alayam.com/online/local/793374/News.html
http://bit.ly/39LhnwI
https://www.alayam.com/online/local/794344/News.html
https://www.alayam.com/online/local/794344/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1166465
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/L1619.pdf
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بأشخاص معينني وحضور الربامج التأهيلية وإصالح الرضر وحظر ارتياد أماكن معينة،	6 وأعلنت النيابة العامة 

اإلفراج عن 80 سجيناً بعد استبدال عقوبتهم مبا تبقى لهم من مدد لعقوبة الحبس،66 إضافة إىل استبدال عقوبة 

الحبس لـ530 محكوماً وكذلك العفو عن 269 محكوماً منهم يف قضايا سياسية،67 وقد أشادت جمعيتا املنرب 

التقدمي والتجمع القومي الدميقراطي املعارضتني بهذه الخطوة.68 

تراجع نفوذ الجمعيات السياسية

ومع حل جمعيات الوفاق الوطني اإلسالمية والعمل الدميقراطي )وعد( يف السنوات األخرية، أقدمت جمعيات 

سياسية أخرى بتصفية نفسها اختيارياً، كجمعية الشورى اإلسالمية يف أغسطس 2019 "لعدم توافر النصاب املقّرر 

قانوناً لعدد أعضائها وتوقف نشاطها فعلياً عن تحقيق األهداف التي تأّسست من أجلها"،69 إضافة إىل جمعية الحوار 

الوطني )حوار( لذات السبب يف يناير 70،2020 مام يشري إىل انحسار العمل الحزيب السيايس بالبالد خاصًة مع اكتفاء 

الجمعيات السياسية باستحواذ %15 فقط من مقاعد مجلس النواب، بعد أن كانت مستحوذة عىل %75 منها 

عام 2006 مبشاركة املعارضة،71 ليتجىل واضحاً تزايد اقرتاحات الربملانيني "الخدمية" بحسب ترصيح رئيس مجلس 

الشورى،72 وعدم تطرقها كذلك إىل الشأن السيايس أو األزمة الحقوقية  كعهد الدورات النيابية السابقة.

http://www.legalaffairs. < ،3323 65 " قانون رقم )18( لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة،" الجريدة الرسمية، 20 يوليو 2017، العدد
.> gov.bh/Media/LegalPDF/K1817.pdf

66  "بمناسبة أفراح المملكة.. النيابة العامة: التوّسع في "العقوبات البديلة" واإلفراج عن 80 نزياًل،" جريدة األيام البحرينية، 9 ديسمبر 2019، 
.> https://alay.am/p/2l67 >

.> https://alay.am/p/2m2z < ،2019 67  "ترحيب نيابي وحقوقي بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة،" جريدة األيام البحرينية، 16 ديسمبر
68  "القومي والتقدمي يرحبان بقرار إطالق سراح عشرات المعتقلين األخيرة ويدعوان لتحقيق مصالحة وطنية شاملة،" الموقع الرسمي لجمعية المنبر 

.> http://www.altaqadomi.org/?p=8702 < ،2019 التقدمي، 18 ديسمبر
.> https://alay.am/p/24ng < ،2019 69  "جمعية الشورى اإلسالمية تحل نفسها اختياريًا،" جريدة األيام البحرينية، 19 أغسطس

http:// < ،2020 70  "قرار رقم )133( لسنة 2019 بشأن حل جمعية الحوار الوطني )حوار( اختيارياً،" الجريدة الرسمية، الرقم 3452، 2 يناير
.> www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RJIW13319.pdf

71  للتفاصيل يرجى االطالع على اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج، 
مرجع سابق، ص 204.

72  "جلسة نيابية مكتظة بالمقترحات الخدمية.. والنواب يهاجمون انتقاد رئيس مجلس الشورى لهم،" جريدة األيام البحرينية، 1 يناير 2020، 
.> https://www.alayam.com/alayam/Parliament/834298/News.html >

http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1817.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K1817.pdf
https://alay.am/p/2l67
https://alay.am/p/2m2z
http://www.altaqadomi.org/?p=8702
https://alay.am/p/24ng
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RJIW13319.pdf
http://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/RJIW13319.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/834298/News.html
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ثالثًا: مستجدات السياسة الخارجية

العالقات مع قطر

يف 29 يونيو، بثت قناة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقراً لها – والتي متت مقاطعتها من قبل البحرين – مقطعاً 

دعائياً قصرياً لحلقتها الخاصة عن البحرين بعنوان "الالعبون بالنار" من برنامجها االستقصايئ "ما خفي أعظم"،73 

متهيداً لعرض التقرير كامالً، لكن وقبل عرض الحلقة كاملة استنكر مجلسا الشورى والنواب يف بيان مشرتك لهام 

برنامج الجزيرة "املُغرض" ورفضهم "التدخل القطري" يف الشؤون الداخلية البحرينية.74 ويف 14 يوليو عرضت 

الجزيرة تقريرها الكامل ومدته 52 دقيقة تقريباً.	7 

وقد تسبب تقرير الجزيرة يف ظهور ردة فعل حكومية وشعبية كبرية، فبينام وصف وزير الخارجية البحريني 

السابق ما احتواه التقرير بـ"أكاذيب واضحة ومغالطات فّجة" متهامً قطر بشق وحدة الصف الخليجي،76 كام 

كّذب املتحدث الرسمي باسم قوة دفاع البحرين يف بيان له شهادة قائد الكتيبة معلناً عن صدور حكم غيايب ضده 

باإلعدام بتهمة التجسس لصالح قطر.77 وقد تقدمت البحرين رسمياً بشكوى ضد قناة الجزيرة أمام جامعة الدول 

العربية حول تقرير "الالعبون بالنار".78 ثم بّث التلفزيون البحريني تقريراً رد فيه عىل ما ورد بتقرير الجزيرة،79 

> https://www.aljazeera.net/news/ ،2019 73  "قبل إذاعته.. ما الذي تخشاه البحرين من برنامج "ما خفي أعظم"؟" الجزيرة نت، 29 يونيو
politics/2019/6/29/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-

%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7-
%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF-
.> %D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85

.> https://sptnkne.ws/mN46 < ،2019 74  "البحرين تصدر بياناً صارماً بشأن برنامج قناة "الجزيرة"،" سبوتنيك عربي، 30 يونيو
75  قناة الجزيرة، "ما خفي أعظم – الالعبون بالنار،" فيديو، اليوتيوب، 14 يوليو 2019، 

.> https://www.youtube.com/watch?v=BptzscpcCBQ >
76  "وزير الخارجية )ما خفي أعظم( ما هو إال حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين،" وكالة أنباء البحرين، 15 يوليو 2019، 
> https://www.bna.bh/MinisterAlJazeerasdocumentarypartofroguestatesconspiracyagainstBahrainregion.aspx?cms=q8

FmFJgiscL2fwIzON1%2BDs78BnsefHZGccOQdETp3zU%3D >.
77  "المتحدث الرسمي باسم قوة دفاع البحرين : برنامج )ما خفي أعظم(  حلقة جديدة من سلسلة التآمر ضد مملكة البحرين،" وكالة أنباء البحرين، 16 

https://www.bna.bh/BDFQatarsprogramlatestepisodeinseriesofconspiraciesagainstBahrain.aspx?cms=q8 < ،2019 يوليو
.> FmFJgiscL2fwIzON1%2BDk9cB%2BiyoksBbWjeG66sg5k%3D

78  "البحرين تتقدم بشكوى للجامعة العربية ضد قناة الجزيرة،" الجزيرة نت، 8 سبتمبر 2019، 
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9 >
%8A%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-

.> %D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
79  الحساب الرسمي لمركز األخبار بتلفزيون البحرين، "البحرين مركز األخبار: تقرير تلفزيون البحرين رداً على افتراءات ما خفي أعظم،" فيديو، 

.> https://www.youtube.com/watch?v=yUI8IQcw1hM < ،2019 اليوتيوب، 17 يوليو

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/29/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/29/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/29/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/29/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/29/%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://sptnkne.ws/mN46
https://www.youtube.com/watch?v=BptzscpcCBQ
https://www.bna.bh/MinisterAlJazeerasdocumentarypartofroguestatesconspiracyagainstBahrainregion.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDs78BnsefHZGccOQdETp3zU%3D
https://www.bna.bh/MinisterAlJazeerasdocumentarypartofroguestatesconspiracyagainstBahrainregion.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDs78BnsefHZGccOQdETp3zU%3D
https://www.bna.bh/BDFQatarsprogramlatestepisodeinseriesofconspiraciesagainstBahrain.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDk9cB%2BiyoksBbWjeG66sg5k%3D
https://www.bna.bh/BDFQatarsprogramlatestepisodeinseriesofconspiraciesagainstBahrain.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDk9cB%2BiyoksBbWjeG66sg5k%3D
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=yUI8IQcw1hM
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عرض فيه لقاًء حديثاً للبحرينيني وأقاربهم ومن كان موجوداً يف جلسة تصوير التسجيل املرسب، مستنكرين إقحام 

الجزيرة التسجيل يف تقريرها الستغالله إعالمياً. 

وعىل الرغم من تلقي أمري قطر اتصاالً هاتفياً من رئيس وزراء البحرين يعد األول من نوعه منذ اندالع األزمة 

الخليجية مهنئاً إياه بحلول شهر رمضان،80 إال أن وزير شؤون مجلس الوزراء رصح بأن املكاملة ال متثل تغيرياً 

ملوقف اململكة من األزمة القامئة وأن االتصال ركّز عىل البعد االجتامعي فقط.81  كام انتقد وزير الخارجية 

البحريني السابق يف لقاء مع صحيفة الرشق األوسط يف أكتوبر "الدور التخريبي" التي تلعبه قطر يف اليمن وليبيا 

والعراق والدول الخليجية بحد وصفه،82 وعرب عن أسفه لعدم جدية قطر يف حل األزمة، منتقداً عدم حضور أمريها 

القمة الخليجية األربعني املنعقدة يف الرياض يف خضم أنباء عن قرب التصالح،83 واستنكر بشكل غري مبارش مشاركة 

األمري يف القمة اإلسالمية املنعقدة يف ماليزيا مبشاركة رئييس إيران وتركيا واصفاً إياها بـ"قمة الرضار"،84 مام يشري 

إىل استمرار انتقاد السلطة البحرينية لقطر وعدم وجود بوادر لتحقيق انفراجة يف عالقة البلدين.

الجدير بالذكر أن ملك البحرين عني أمني عام مجلس التعاون الخليجي السابق عبد اللطيف الزياين وزيراً للخارجية 

يف فرباير 2020 خلًفا للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي أصبح مستشاراً للشؤون الدبلوماسية بعد توليه 

حقيبة وزارة الخارجية ملدة 15 عاماً.	8

80  "سمو األمير يتلقى اتصااًل من رئيس وزراء البحرين بمناسبة شهر رمضان،" صحيفة العرب القطرية، 6 مايو 2019، 
https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3% >
D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%

D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-

.> %D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
.> https://ar.rt.com/ltbi < ،2019 81 "البحرين تصدر بياناً توضيحياً حول مكالمة رئيس وزرائها مع أمير قطر،" روسيا اليوم، 6 مايو

82  "وزير خارجية البحرين لـ "الشرق األوسط": قطر تلعب دوراً تخريبياً لعرقلة الحل في اليمن،" صحيفة الوطن البحرينية، 18 أكتوبر 2019، > 
.> http://bit.ly/38Helc3

https://arabic.cnn. < ،2019 83  "البحرين: قطر غير جادة في إنهاء "األزمة الخليجية".. ومتمسكون بموقفنا،" سي إن إن بالعربية، 11 ديسمبر
.> com/middle-east/article/2019/12/11/bahrain-gulf-crisis-riyadh-summit-qatar

https://ar.rt.com/ < ،2019 84  "مسؤولون في السعودية واإلمارات والبحرين: قمة ماليزيا اإلسالمية فشلت قبل أن تبدأ،" روسيا اليوم، 18 ديسمبر
.> mx2s

85  وزير الخارجية، الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البحرينية، 
.> https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8362&language=ar-BH >

https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://www.alarab.qa/story/1358328/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.rt.com/ltbi
http://bit.ly/38Helc3
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/12/11/bahrain-gulf-crisis-riyadh-summit-qatar
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/12/11/bahrain-gulf-crisis-riyadh-summit-qatar
https://ar.rt.com/mx2s
https://ar.rt.com/mx2s
https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=8362&language=ar-BH
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الخالفات الدبلوماسية مع العراق

أصدر زعيم التيار الصدري يف العراق مقتدى الصدر يف أبريل بياناً دعا فيه إىل تنحي حكام البحرين، مام أثار أزمة 

دبلوماسية بني البلدين، استدعت عىل إثرها الخارجية البحرينية القائم بأعامل سفارة العراق باملنامة الستنكار 

اإلساءة لقيادة البحرين،86 ووصف وزير الخارجية السابق الصدر بأنه من "الحمقى واملتسلطني"، لتستنكر 

الخارجية العراقية بدورها اإلساءة مطالبًة باالعتذار.87 كام طالب وزير الخارجية البحريني نفسه يف لقائه مع 

صحيفة الرشق األوسط من الصدر االعتذار أوالً، متهامً إياه بأنه يأمتر بأمر من إيران،88 لتبدي السعودية واإلمارات 

رفضهام التدخل يف شؤون البحرين.89

ويف يونيو، اقتحم مئات من املتظاهرين مبنى السفارة البحرينية يف بغداد وحطموا محتوياته وأنزلوا العلم 

البحريني ورفعوا العلم الفلسطيني وذلك عقب استضافتها لورشة العمل االقتصادية لخطة السالم األمريكية 

املعروفة إعالمياً بصفقة القرن )أنظر الفقرة أدناه(.90 واعتقلت القوات األمنية 54 من املتظاهرين، فيام استدعت 

البحرين سفريها للتشاور، وعربت الحكومة العراقية عن أسفها الشديد ملا حصل، وزار وزير الداخلية العراقي 

السفارة بنفسه وأحال آمر قوة حامية السفارة للتحقيق. وقد أثنى ملك البحرين يف اتصاله بالرئيس العراقي عىل 

موقف بالده، ليعود السفري البحريني للعراق بعد أسبوعني من استدعائه.91

لقاءات مباشرة مع مسؤولي الكيان الصهيوني

86  "بوادر أزمة ديبلوماسية بين العراق والبحرين بسبب بيان لمقتدى الصدر،" بي بي سي عربي، 27 أبريل 2019، 
.> https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48081612 >

https://arabic. < ،2019 87  "مقتدى الصدر يشعل أزمة بين العراق والبحرين.. وخالد بن أحمد يرد: أحمق متسلط ،" سي إن إن بالعربية، 28 أبريل
.> cnn.com/middle-east/article/2019/04/28/muqtada-sadr-bahrain-iran-iraq-tensions

.> https://sptnkne.ws/mtUb < ،2019 88  "هجوم جديد من البحرين على مقتدى الصدر،" سبوتنيك عربي، 2 مايو
https://arabic. < ،2019 89  "السعودية تصدر بيانا حول أزمة البحرين والعراق بعد تصريحات مقتدى الصدر،" سي إن إن بالعربية، 29 أبريل

.> cnn.com/middle-east/article/2019/04/29/saudi-reaction-bahrain-iraq-tensions-sadr
https://www. < ،2019 90  "البحرين تستدعي سفيرها من العراق للتشاور بعد اقتحام متظاهرين سفارتها في بغداد،" بي بي سي عربي، 27 يونيو

.> bbc.com/arabic/middleeast-48795325
91  "السفير البحريني لدى العراق يستأنف عمله بعد تعليق أسبوعين،" الخليج الجديد، 12 يوليو 2019، 

.> https://thenewkhalij.news/article/156416 >

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48081612
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/28/muqtada-sadr-bahrain-iran-iraq-tensions
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/28/muqtada-sadr-bahrain-iran-iraq-tensions
https://sptnkne.ws/mtUb
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/29/saudi-reaction-bahrain-iraq-tensions-sadr
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/29/saudi-reaction-bahrain-iraq-tensions-sadr
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48795325
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48795325
https://thenewkhalij.news/article/156416
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يف ضوء ما شهده عام 2018 من محاوالت تطبيعية،92 فقد اتسم عام 2019 بخطوات أكرث تسارعاً، تطورت 

من الترصيحات الودية إىل اللقاءات العلنية الرسمية، وذلك عىل الرغم من استمرار دعم البحرين رسمياً ملبادرة 

السالم العربية، وإصدارها لترصيح يستنكر قرار الواليات املتحدة االعرتاف بالسيادة الصهيونية عىل هضبة الجوالن 

املحتلة.93

فقد ادعت القناة اإلرسائيلية 13 يف تقرير لها يف فرباير 2019 أن وزير الخارجية البحريني السابق أبلغ وزير 

خارجية إرسائيل السابق رغبة بالده يف تطبيع العالقات عىل هامش منتدى ميونخ األمني عام 2017 حسب 

تعبريها،94 كام رّسب مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوين بنفس الشهر مقطعاً للوزير يف ملتقى مغلق عىل هامش 

قمة وارسو املعنية بأمن الرشق األوسط مخاطباً املسؤولني اإلرسائيليني مبن فيهم رئيس الوزراء ومعرباً عن أن 

أولوية بالده هي مواجهة إيران وليس حّل القضية الفلسطينية،	9 ناهيك عن ترصيحات الوزير لصحيفة "تاميز أوف 

إرسائيل" بالقمة نفسها بأنه سيتم تطبيع العالقات "يف نهاية املطاف".96 الجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية 

قاطعت القمة واصفًة إياها بـ"مؤامرة أمريكية"، باإلضافة إىل البيان الصادر عن ما يعرف بـ"ائتالف خليجيون ضد 

التطبيع"،97 واستنكار رئيس جمعية مقاومة التطبيع البحرينية لتسويق صفقة القرن عرب هذا املؤمتر.98

92  للتفاصيل يرجى االطالع على اإلصدار السابق: خليل بوهزاع وعمر الشهابي )محررون(، الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج، 
مرجع سابق، ص 220.

93  "البحرين تعرب عن أسفها لقرار أمريكا االعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن"، سبوتنيك عربي، 26 مارس 2019، 
.> https://sptnkne.ws/maK2 >

Bahrain said to have informed Israel two years ago it wanted to normalize ties"  94"، ذا تايمز أوف إسرائيل، 11 فبراير 2019م، 
.> /https://www.timesofisrael.com/bahrain-said-to-have-informed-israel-two-years-ago-it-wanted-to-normalize-ties  >
95  رفائين أهرين، "فيديو سربه مكتب نتنياهو يظهر وزراء دول عربية يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران،" ذا تايمز أوف إسرائيل العربية، 15 

http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88- < ،2019 فبراير
%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%-
.> /B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88

96  "وزير الخارجية البحريني يرى أنه سيتم تطبيع العالقات مع إسرائيل "في نهاية المطاف"،" ذا تايمز أوف إسرائيل العربية، 14 فبراير 2019، 
http://ar.timesofisrael.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7% >
D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%
D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-

.> /%D8%AA%D8%B7
97  الحساب الرسمي للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع @bsaz_bah، تويتر، 16 فبراير 2019، 

.> https://twitter.com/bsaz_bh/status/1096733689508229120?s=20 >
98  "رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: استشعرنا أهداف مؤتمر وارسو وكان لنا كمنظمات موقف موحد ضد التطبيع،" قناة المنار، 21 فبراير 

.> https://almanar.com.lb/4900942 < ،2019

https://sptnkne.ws/maK2
https://www.timesofisrael.com/bahrain-said-to-have-informed-israel-two-years-ago-it-wanted-to-normalize-ties/
https://www.timesofisrael.com/bahrain-said-to-have-informed-israel-two-years-ago-it-wanted-to-normalize-ties/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-%D9%8A%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D9%88/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7/
http://ar.timesofisrael.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B7/
https://twitter.com/bsaz_bh/status/1096733689508229120?s=20
https://almanar.com.lb/4900942
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كام استنكرت "كتلة البحرين" النيابية آنذاك مشاركة الوزير بحضور رئيس وزراء الكيان الصهيوين، وتوعدت 

باستخدام كافة األدوات الدستورية،99 ورصحت "كتلة تقدم" الربملانية باملثل،100 لكن دون أن يتم بالفعل استعامل 

أية أداة برملانية ملواجهة الوزير. أما لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بالربملان فقد أصدرت بياناً 

مؤيداً ملشاركة البحرين، مرحبًة بـ"الحشد الدويل لدحض النفوذ اإليراين يف منطقة الرشق األوسط" دون التطرق 

للمشاركة اإلرسائيلية، مع التأكيد عىل مبادرة السالم العربية وحق تأسيس دولة فلسطينية.101

ويف منتصف أبريل، استضافت البحرين مؤمتراً لريادة األعامل، حيث نقلت مواقع إرسائيلية قبل إقامته مشاركة 

متحدثني إرسائيليني باملؤمتر مبن فيهم وزير االقتصاد اإلرسائييل،102 لكن ذلك القى ردة فعل شعبية شملت الربملان 

الذي استنكر استضافة هذه الشخصيات،103 كام القى بحسب حمالت مقاومة للتطبيع انسحاباً من رواد أعامل،104 

وكذلك رفضت الكويت املشاركة وانترشت هاشتاقات مناهضة عىل مواقع التواصل االجتامعي،	10 وعرائض وقع 

عليها املئات،106 إضافة إىل رفع دعوى قضائية مستعجلة من قبل محامني إللزام وزارة الداخلية عدم منح تأشريات 

ملن يحملون الجنسية اإلرسائيلية عىل ضوء القانون الخاص مبكتب مقاطعة إرسائيل،107 مام دعا الحكومة البحرينية 

للرد عىل بيان الربملان نافيًة دعوة إرسائيل، لكنها أردفت: "املنظمني ميتلكون الحق يف توجيه دعوات مبارشة ألي 

99  "كتلة البحرين النيابية تستنكر بشدة مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر وارسو،" صحيفة أوال، 17 فبراير 2019، 
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD >
%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8

%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-
.> /%D9%85%D8%B4%D8%A7

http:// < ،2019 100  "كتلة البحرين ومجموعة من النواب الوطنيين يستنكرون مشاركة وزير الخارجية في مؤتمر وارسو،" صحيفة أوال، 17 فبراير
awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%8
5%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8

.> /%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A
101  "خارجية النواب تناقش عددا من المشاريع بقوانين وتصدر بيانا حول مشاركة البحرين في مؤتمر السالم واالمن في وارسو،" صحيفة أخبار الخليج 

.> http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1155648  < ،2019 البحرينية، 18 فبراير
> http://www.israelnationalnews. ،2019 أروتز شيفا 7، 31 مارس ،"Israelis to speak at Bahrain conference in April"  102

.> com/News/News.aspx/261183
> https://sptnkne.ws/ ،2019 103  "بيان عاجل من "نواب البحرين" بشأن استضافة "إسرائيليين" في المملكة،" سبوتنيك عربي، 31 مارس

.> mdeB
104  "انسحابات متتالية من مؤتمر ريادة األعمال في البحرين ومجموعات المقاطعة العربية تطالب بقية المشاركين باالنسحاب الفوري،" الموقع الرسمي 

.> https://bdsmovement.net/ar/GEC_Bahrain < ،2019 للحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل، 11 أبريل
.> http://khaleej.online/61mK3b < ،2019 105  ""إسرائيل" تشارك بمؤتمر دولي في المنامة.. وقطر ممنوعة،" الخليج أونالين، 1 أبريل

> https://secure.avaaz.org/ar/community_ ،106  "رفض المشاركة الصهيونية في مؤتمر رواد األعمال في البحرين،" آفاز
petitions/_rfD_lmshrk_lShywny_fy_mwtmr_rwd_lml_fy_lbHryn/?fQOGElb&fbclid=IwAR0BIuAGITUqZAi_

.> STNPqkOzR3QlFiCMmv9y_RheoHTLapRdRBCI_rkYmhw
107  "محامون بحرينيون يرفعون دعوى قضائية لمنع اصدار تأشيرة دخول للصهاينة،" المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع، 12 أبريل 2019، 

.> http://panc.ps/166268 >

http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
http://awalonline.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1155648
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/261183
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/261183
https://sptnkne.ws/mdeB
https://sptnkne.ws/mdeB
https://bdsmovement.net/ar/GEC_Bahrain
http://khaleej.online/61mK3b
https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/_rfD_lmshrk_lShywny_fy_mwtmr_rwd_lml_fy_lbHryn/?fQOGElb&fbclid=IwAR0BIuAGITUqZAi_STNPqkOzR3QlFiCMmv9y_RheoHTLapRdRBCI_rkYmhw
https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/_rfD_lmshrk_lShywny_fy_mwtmr_rwd_lml_fy_lbHryn/?fQOGElb&fbclid=IwAR0BIuAGITUqZAi_STNPqkOzR3QlFiCMmv9y_RheoHTLapRdRBCI_rkYmhw
https://secure.avaaz.org/ar/community_petitions/_rfD_lmshrk_lShywny_fy_mwtmr_rwd_lml_fy_lbHryn/?fQOGElb&fbclid=IwAR0BIuAGITUqZAi_STNPqkOzR3QlFiCMmv9y_RheoHTLapRdRBCI_rkYmhw
http://panc.ps/166268
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دولة وهذا من اختصاصهم، وال شأن أو دخل ململكة البحرين بذلك".108 ونقلت وكالة "رويرتز" قبل املؤمتر بيوم 

إلغاء مشاركة الوفد الصهيوين برئاسة وزير االقتصاد اإلرسائييل لظروف أمنية عىل أعقاب احتجاجات باملنامة.109

وقد رفض القضاء البحريني قبول الدعوى القضائية "النتفاء مصلحة املدعني" ولكون إدخال األجانب حق سيادي 

للدولة،110 وأعلنت القناة اإلرسائيلية 13 زيارة وفد من الخارجية الصهيونية وعقد سلسلة لقاءات مع املسؤولني 

البحرينيني عىل هامش املؤمتر، وذلك برغم ما نقلته وكالة "رويرتز".111

كام استضافت البحرين يف 25 يونيو ورشة "السالم من أجل االزدهار" حول خطة السالم األمريكية االقتصادية 

لحل القضية الفلسطينية، أو ما يُعرف إعالمياً بالشق االقتصادي لصفقة القرن، والتي يتوىل ملفها مستشار الرئيس 

األمرييك جاريد كوشرن،112 التي شارك فيها مسؤولون عن الحكومة اإلرسائيلية،113 والقت مشاركتهم انتقادات الذعة 

من السلطة الفلسطينية والدول العربية،114 وكذلك من البحرينيني الذين رفعوا هاشتاقات مناهضة عىل مواقع 

التواصل االجتامعي،	11 ورفعوا العلم الفلسطيني فوق منازلتهم،116 كام أكد بيان الجمعية البحرينية ملقاومة 

التطبيع عىل أن استضافة البحرين للورشة "يأيت مناقضاً لإلرادة الشعبية".117

.> https://ar.rt.com/lnr0 < ،2019 108  "الحكومة البحرينية تفسر للبرلمان دعوة إسرائيل لحضور مؤتمر عالمي في المنامة،" روسيا اليوم، 1 أبريل
https://ara.reuters.com/article/ < ،2019 109  عزيز اليعقوبي، "وفد إسرائيلي يلغي زيارة للبحرين بعد احتجاجات،" رويترز، 14 أبريل

.>  topNews/idARAKCN1RQ08J
> http://awalonline.com/%D ،2019 110  "محكمة بحرينية ترفض دعوى قضائية لمنع منح تأشيرات للصهاينة،" صحيفة أوال، 14 أبريل
9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8

%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A-
.> /7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86

> https://www. ،2019 111  "إعالم إسرائيل: وفد إسرائيلي زار البحرين هذا األسبوع وأجرى سلسلة لقاءات،" قناة النشرة اللبنانية، 17 أبريل
.> elnashra.com/news/show/1304196

112  "ورشة السالم من أجل االزدهار تبدأ بتفاؤل متجدد حول التنمية االقتصادية واالستثمار لصالح الشعب الفلسطيني،" وكالة أنباء البحرين، 25 يونيو 
.>  https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDhK3QLawcZ01QzardiWa%2Fsk%3D < ،2019

https://www. < ،2019 ميدل إيست مونيتور، 17 يونيو ،"Official: Israel to be at US-led Bahrain peace workshop"  113
.> /middleeastmonitor.com/20190617-official-israel-to-be-at-us-led-bahrain-peace-workshop

114  "التنديدات الفلسطينية ضد "ورشة البحرين" تتواصل.. الفصائل تشيد بالغائبين وتنتقد الدول المشاركة،" القدس العربي، 13 يونيو 2019، 
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7% >

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D

.> /9%8A%D9%86
.> https://arb.im/1190131 < ،2019 115  "نخب بحرينية تنتفض ضد "ورشة كوشنر".. وتفاعل واسع )شاهد(،" عربي 21، 25 يونيو

116  "مطر: رفع العلم الفلسطيني في البحرين هو رفض لتصفية القضية الفلسطينية،" أمد لإلعالم، 25 يونيو 2019، 
.> https://www.amadps.net/ar/post/302462 >

117  الحساب الرسمي للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع @bsaz_bah، تويتر، 31 مايو 2019، 
.> https://twitter.com/bsaz_bh/status/1134550920203821059?s=20 >

https://ar.rt.com/lnr0
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1RQ08J
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1RQ08J
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86/
http://awalonline.com/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D9%86/
https://www.elnashra.com/news/show/1304196
https://www.elnashra.com/news/show/1304196
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDhK3QLawcZ01QzardiWa%2Fsk%3D
https://www.middleeastmonitor.com/20190617-official-israel-to-be-at-us-led-bahrain-peace-workshop/
https://www.middleeastmonitor.com/20190617-official-israel-to-be-at-us-led-bahrain-peace-workshop/
https://www.middleeastmonitor.com/20190617-official-israel-to-be-at-us-led-bahrain-peace-workshop/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86/
https://arb.im/1190131
https://www.amadps.net/ar/post/302462
https://twitter.com/bsaz_bh/status/1134550920203821059?s=20


3

248

 مركز الخليج لسياسات التنمية  -  جميع الحقوق محفوظه 2020 © 

لكن أحزاباً برملانيًة كـ"كتلة البحرين" – التي عارضت سابقاً وبشدة مشاركة وزير الخارجية السابق يف مؤمتر وارسو 

– و"كتلة امليثاق" الربملانية وعدداً من النواب أصدر بيانات تأييد للورشة، مثمنني مخرجاتها التي تشجع االستثامر 

يف األرايض الفلسطينية بحسب زعمهم، ومشيدين بدور حكومة البحرين يف دعم القضية الفلسطينية،118 كام 

نقلت وسائل إعالم معارضة خرب إلغاء حلقة نقاشية حول الورشة التي كان مزمع إقامتها يف جميعة نهضة فتاة 

البحرين "بطلب من الجهات املعنية".119 

وعىل هامش الورشة، تحدث وزير خارجية البحرين السابق للمرة األوىل أمام وسائل إعالم إرسائيلية، مشرياً إىل أن 

إرسائيل هي "جزء من إرث املنطقة" وأن "لليهود مكانة خاصة بني جريانهم العرب"، ودعا إىل عدم إضاعة أي فرصة 

للتواصل مع تل أبيب،120 مؤكًدا أن "إرسائيل ُوجدت لتبقى"،121 كام رصح حاخام يهودي ومستشار مللك البحرين 

إلحدى وسائل اإلعالم بتأكيده عىل التزام امللك البحريني بإقامة عالقات مع إرسائيل.122

ونقلت وسائل إعالم أواخر يوليو لقاًء مصوراً جمع وزيري خارجية البحرين والكيان الصهيوين يف العاصمة األمريكية 

واشنطن وهام "مبتسمني"،123 وقد علقت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" عىل الصورة واصفة إياها بأنها "تعكس 

حالة الصهينة التي وصل إليها بعض املسؤولني العرب" و"خيانة للقدس ولفلسطني".124

كام حرض وفد برئاسة مسؤولة رفيعة يف الخارجية اإلرسائيلية اجتامع مجموعة العمل حول أمن املالحة البحرية 

والجوية التابعة لعملية وارسو يف أكتوبر 2019 باملنامة ملناقشة التهديدات اإليرانية يف أمن مالحة الخليج 
118  "نواب: استضافة "ورشة السالم من أجل االزدهار" تشّجع االستثمار في فلسطين،" صحيفة األيام البحرينية، 27 مايو 2019، 

.> https://alay.am/p/1sfj >
119  "عشية صفقة القرن.. البحرينيون يصفونها بـ"الفعل الشائن" ويعلنون براءتهم منها،" مرآة البحرين، 25 يونيو 2019، 

.> http://bahrainmirror.com/news/54540.html >
.> https://ar.rt.com/m1zd < ،2019 120  "وزير خارجية البحرين يدافع عن حديثه لوسائل إعالم إسرائيلية،" روسيا اليوم، 28 يونيو

.> http://khaleej.online/LRBoz5 < ،2019 121  "وزير خارجية البحرين: "إسرائيل" ُوجدت لتبقى ونريد التطبيع،" الخليج أونالين، 27 يونيو
122  سوزان كويتاز، "From covert to overt: Warming relations between Bahrain and Israel no longer a secret "، ذا نيو أراب، 17 
.> https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/12/17/the-kingdom-of-bahrain-is-reaching-out-to-israel < ،2019 ديسمبر

https://www. < ،2019 123  "لقاء غير مسبوق بين وزيري الخارجية اإلسرائيلي والبحريني،" سويس أنفو، 18 يوليو
swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%-

AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7
%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9

.> %86%D9%8A-/45107244
124  "حماس: صورة وزيري خارجية البحرين وإسرائيل تعكس حالة الصهينة التي وصل إليها بعض المسؤولين العرب،" النشرة اللبنانية، 19 يوليو 

.> https://www.elnashra.com/news/show/1332189 < ،2019

https://alay.am/p/1sfj
http://bahrainmirror.com/news/54540.html
https://ar.rt.com/m1zd
http://khaleej.online/LRBoz5
https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/12/17/the-kingdom-of-bahrain-is-reaching-out-to-israel
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-/45107244
https://www.elnashra.com/news/show/1332189
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العريب،	12 حيث أشار محللون إرسائيليون إىل أن ذلك يعترب مؤرشاً للعالقات الخليجية اإلرسائيلية القوية يف 

مواجهة إيران، كام أعلنت الخارجية اإلرسائيلية زيارة حاخام إرسائيل األكرب السابق للمنامة حيث التقى ملك 

البحرين ورّصح بأن "سكان الرشق األوسط معنيون بالسالم مع إرسائيل وبعالقات حسنة معها"،126 كام شارك 

السفري البحريني لدى واشنطن أواخر يناير 2020 يف مراسم إعالن الرئيس األمرييك الشق السيايس من صفقة 

القرن إلحالل السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني والذي أشاد بدور البحرين فيها،127 وعارضتها بشدة التنظيامت 

الفلسطينية وعدد من الدول،128 كام رأت وسائل إعالم إرسائيلية أن إعفاء وزير الخارجية السابق خالد آل خليفة 

من منصبه وتعيني الزياين مكانه لن يغري من موقف البحرين تجاه التطبيع مع إرسائيل.129 

خاتمة

لقد كان عام 2019 حافالً بالتطورات الحقوقية، بني بصيص أمل لحدوث انفراجة سياسية حقوقية وبني مواصلة 

األحكام األمنية والقضائية وتنفيذ اإلعدامات، فيام يتواصل التوتر يف العالقات مع قطر والعراق، مبقابل تسارع وترية 

التحركات التطبيعية مع الكيان الصهيوين التي ارتقت من مجرد الترصيحات الودية إىل اللقاءات العلنية.

أما فيام يتعلق باالستدامة، فربغم فرض اإلجراءات التقشفية، إال أن الصورة العامة واألرقام بعد تطبيق خطّة 

التوازن املايل مل تظهر سوى تحسن نسبي للموازنة العامة البحرينية التي ال تزال تعتمد بشكل كبري عىل النفط 

وتعاين من عجز كبري، وذلك عىل الرغم من الجدل املحتدم حول نسبة البطالة وضعف خطط بحرنة الوظائف 

والتبعات السلبية عىل قطاع التعليم بعد تطبيق برنامج التقاعد االختياري والعجز املتوقع يف الصناديق التقاعدية 

العامة والخاصة. 

.> https://arb.im/1217050 < ،2019 125  عدنان أبو عامر، "هذه الشخصية اإلسرائيلية التي شاركت في مؤتمر البحرين،" عربي 21، 21 أكتوبر
https://arabic.cnn. < ،2019 126  "لقاء ملك البحرين بالحاخام األكبر إلسرائيل سابقا يثير تفاعالً على تويتر،" سي إن إن العربية، 10 ديسمبر

.> com/middle-east/article/2019/12/10/israel-bahrain-normalization-gulf
.>  https://ar.rt.com/n5wd < ،2020 127  "ترامب يشكر 3 دول عربية على دعمها "صفقة القرن"،" روسيا اليوم، 28 يناير
> http://mubasher.aljazeera.net/ ،2020 128  "لحظة بلحظة.. ردود الفعل على "صفقة القرن"،" الجزيرة مباشر، 29 يناير

news/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-
%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86 >.

129 رفاعيل أهرن، "Why is Bahrain’s Israel-friendly foreign minister being given the boot? "، تايمز أوف إسرائيل، 15 يناير 
.> /https://www.timesofisrael.com/why-is-bahrains-israel-friendly-foreign-minister-being-given-the-boot  < ،2020

https://arb.im/1217050
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/12/10/israel-bahrain-normalization-gulf
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/12/10/israel-bahrain-normalization-gulf
https://ar.rt.com/n5wd
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86
https://www.timesofisrael.com/why-is-bahrains-israel-friendly-foreign-minister-being-given-the-boot/
https://www.timesofisrael.com/why-is-bahrains-israel-friendly-foreign-minister-being-given-the-boot/
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3.5 المستجدات في دولة اإلمارات - آالء الصديق 

ابتدأت اإلمارات عام 2019 بإعالنه عاماً للتسامح واختتمته لتعلن 2020 عام االستعداد للخمسني،1 إذ شكل 

اليوم الوطني 2 ديسمرب 2019 مرور 48 عاماً عىل اتحاد اإلمارات وإعالن الدولة منذ 1971، وستبلغ الدولة 

اليوبيل الذهبي يف 2021. عىل الصعيد الداخيل شهد عام 2019 الدورة الرابعة النتخابات املجلس الوطني 

االتحادي، وإقامة قمة التسامح العاملية يف نوفمرب بحضور ممثيل العديد من دول العامل ورجال الدين، كام افتتحت 

وزارة الالمستحيل، ووصل هزاع املنصوري كأول رائد فضاء إمارايت ملحطة الفضاء الدولية يف 2،2019 وواصلت 

اإلمارات مع أخواتها من دول مجلس التعاون يف الحفاظ عىل تصنيفها ضمن الدول "غري الحرة" حسب مؤرش 

فريدم هاوس.3 أما اقتصادياً، فقد برزت بوادر ضغوطات عىل ميزانية الدولة وإن مل تكن قد وصلت إىل مرحلة 

حرجة بعُد مقارَنًة بجريانها. وعىل الصعيد الخارجي تواصل تحالف اإلمارات مع السعودية وباقي دول الخليج يف 

األزمة الخليجية مع قطر، باإلضافة إىل إعادة متوضع يف اليمن وتدخل يف ليبيا، مع تحالف مستمر مع الواليات 

األمريكية، وتصعيد يف التطبيع مع الكيان الصهيوين يف ظاهرة آخذة باالزدياد بني أغلب دول الخليج العربية.

أواًل: المستجدات السياسية

انتخابات المجلس الوطني ووزارة جديدة

مل تشهد اإلمارات أي مستجدات جذرية يف الهياكل والقوانني الترشيعية، لكن أحد أهم األحداث متثل يف انتخابات 

املجلس الوطني االتحادي يف دورته الرابعة. يشكل املجلس الوطني بدوره االستشاري مساحة متاحة ألفراد 

مختارين إلبداء رأيهم وذلك عرب انتخاب نصف أعضائه األربعني من قبل قوائم الهيئات االنتخابية، التي هي 

بدورها مختارة، ثم تعيني مبارش للنصف اآلخر من قبل حاكم كل إمارة.4 شهدت هذه الهيئات االنتخابية املختارة 

1  "محمد بن راشد: العام القادم هو "عام االستعداد للخمسين"،" البيان، 14 ديسمبر 2019، 
.> https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-12-14-1.3726321 >

https://www.bbc.com/< ،2019 2  "رائد الفضاء اإلماراتي هزاع المنصوري يصل إلى محطة الفضاء الدولية،" بي بي سي عربي، 26 سبتمبر
.>  arabic/science-and-tech-49834415

3  “United Arab Emirates,” Freedom House, < https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates >.
 > https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-،4  "المجلس الوطني االتحادي"، موقع حكومة اإلمارات

.>  -federal-national-council

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-12-14-1.3726321
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-49834415
https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-49834415
https://freedomhouse.org/country/united-arab-emirates
https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-national-council-
https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-national-council-
https://government.ae/ar-AE/about-the-uae/the-uae-government/the-federal-national-council-
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زيادة بنسبة ٪50.58، حيث ضمت 337,738 عضواً بينام ضمت قوائم الهيئات االنتخابية للعام 2015 إجاميل 

224,281 مواطناً ومواطنة.	 وبلغت نسبة متثيل املرأة ٪50 بواقع 20 عضوة من أصل 40 وذلك مبرسوم التعيني 

الذي أصدره الشيخ خليفة آل نهيان رئيس الدولة6.

يأيت ترتيب املجلس وفق السلطات الخمس يف املرتبة الرابعة ويسبقه املجلس األعىل لالتحاد، ورئيس االتحاد 

ونائبه، ومجلس وزراء االتحاد، ثم يليه القضاء االتحادي، مام يقلص دور املجلس الترشيعي والرقايب املفرتض إىل  

املراجعة واملناقشة والتساؤل دون آلية واضحة لترشيع أو مساءلة فعلية، وبالرغم من هذا الدور املحدود إال 

أن مساحة هذا الدور قد تقلصت، فقد شهدت انتخابات 2019 انسحاب عضوين وإيقاف حملتهام االنتخابية، 

هام مريم الشحي وغيث عبدالله،7 الذي كتب يف خطاب انسحابه: "من غري املعقول عدم السامح ملرشح سيايس 

بطرح قضايا سياسية وطنية جادة".8 ويف حني قد يكون طُلب من مريم الشحي االنسحاب لظهورها يف فيديو يف 

أحد املجالس تقول فيه: "أنها من دون كريس هزت كرايس" )تقصد كرايس املسؤولني يف الدولة(، فكيف إذا فازت 

يف انتخابات املجلس الوطني؟ وتعترب مريم الشحي ناشطة اجتامعية معروفة تبنت ملف أبناء املواطنات وحق 

حصولهم عىل الجنسية اإلماراتية ضمن برنامجها االنتخايب. 

وبعد ثالثة أعوام من تأسيس وزارة مختصة بالسعادة يف والتسامح يف 2016، استحدثت اإلمارات وزارة جديدة 

أطلقت عليها اسم وزارة "الالمستحيل" يف 9.2019 ويف موقع البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات وضح دور هذه 

عىل أنها وزارة افرتاضية، ومن دون وزير، ويتكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء يف دولة اإلمارات، وتهدف إىل 

تأسيس منصة للتغيري الجذري يف منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول للتحديات الصعبة عرب تبني مناذج عمل 

جديدة ومبتكرة، وآلية فكر تدعم ثقافة املخاطر املدروسة، مبا يحسن حياة املجتمع، ويقدم للعامل منوذجاً جديداً 

للجيل القادم من املامرسات الحكومية.10 تباينت اآلراء حول املجلس بني التأييد واالستنكار، إذ رأى البعض أن 

5  "اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن قوائم الهيئات االنتخابية النتخابات المجلس الوطني االتحادي 2019،" اللجنة الوطنية لالنتخابات 2019، 
.>  https://www.uaenec.ae/ar/news/details/40401 >

.> https://tinyurl.com/y7nbdccz < ،2019 6  "رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتشكيل أعضاء المجلس الوطني االتحادي،" االتحاد، 11 نوفمبر
7   حساب أميرة درويش، "إعالن إنسحاب مريم الشحي من انتخابات المجلس الوطني، تويتر، 22 سبتمبر 2019، 

 .>  https://twitter.com/Sho0og2021/status/1175815821676953606?s=20 >
.> https://twitter.com/Gaith_Ab/status/1173530997960445952 < ،2019 8  حساب غيث عبدهللا، تويتر، 16 سبتمبر

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news- < ،2019 9  "محمد بن راشد يكلف 4 وزراء بإدارة وزارة الالمستحيل،" البيان، 25 إبريل
.> and-reports/2019-04-25-1.3544590

.> https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/ministry-of-possibilities < ،10  "وزارة الالمستحيل،" موقع حكومة اإلمارات

https://uaecabinet.ae/ar/cabinet-members
https://www.uaenec.ae/ar/news/details/40401
https://tinyurl.com/y7nbdccz
https://twitter.com/Sho0og2021/status/1175815821676953606?s=20
https://twitter.com/Gaith_Ab/status/1173530997960445952
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-04-25-1.3544590
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-04-25-1.3544590
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/the-uae-government/ministry-of-possibilities
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إنجازات الوزارات السابقة تركزت حول الشكليات واملسميات،11 يف حني روجت صحف أخرى ملثل هذه الوزارات 

الواعدة التي تهدف للعمل عىل ملفات وطنية مهمة.12

التطورات السياسية والحقوقية

ما زال الوضع السيايس كام هو عليه لكل األطراف، مع استمرار تزايد الِحراك عىل مواقع التواصل االجتامعي 

للمنفيني اإلماراتيني الذين يشكلون خليطاً بني اإلسالميني املنتمني لجامعة اإلصالح  وآخرين مستقلني من أطياف 

متعددة ظهرت عىل ساحة التواصل االجتامعي. وترتكز أغلب مطالباتهم يف اإلفراج عن معتقيل اإلمارات 94، ورفع 

الظلم وتحقيق العدالة وتنفيذ إصالحات سياسية حسب وجهة نظرهم. ومل ترد اإلمارات كحكومة عىل أي من هذه 

املطالب، إال أنها بني فرتة وأخرى تقابل مجموعة من املقربني للموجودين يف الخارج مطالبًة منهم إيصال رسائل 

برضورة العودة واالعتذار مقابل العفو دون أي ضامنات.

وقد توفيت املعتقلة علياء عبد النور نتيجة مرضها برسطان الثدي يف السجن حسب ما تناقلته بعض املواقع 

اإلخبارية املقربة من املعارضة، التي اتهمت السلطات اإلماراتية بعدم متكينها من العالج الالزم وعدم السامح لها 

بالتواصل املستمر مع أهلها، إال أن النيابة العامة اإلماراتية نفت تلك األخبار واعتربتها "مشبوهة ومناهضة للدولة"، 

ورصحت بأنها توفيت يف أحد املستشفيات التي كانت تتلقى فيها العالج.13

إىل جانب املعتقلني السياسيني يف اإلمارات الذين تختلف قضاياهم ويتجاوز عددهم املائة، ال تزال اإلمارات تعتقل 

مجموعة من معتقيل قضية إمارات 94 ممن انتهت محكوميتهم.14 وترى منظامت حقوقية أن هؤالء السجناء 

وراء القضبان للمناصحة دون أساس قانوين	1 بحجة "الخطورة اإلرهابية" وفق مادة 40 لقانون اإلرهاب 2014 

.> https://rb.gy/s1hxah < ،2019 11  "اإلمارات: وزارة لالمستحيل بعد تحقيق السعادة والتسامح!" القدس العربي، 26 إبريل
>https://www.bbc.com/arabic/ ،2019 12  "وزارة الالمستحيل اإلماراتية تثير جدال في الصحافة العربية،" بي بي سي عربي، 26 إبريل

.>  inthepress-48066922
13  تمت اإلشارة لهذه المعلومات في اإلصدار السابق: "المستجدات في دولة اإلمارات،" الثابت والمتحول ٢٠١٩: المواطنية في تيارات الخليج )مركز 

.> https://gulfpolicies.org/3-6 < ،)2019 ،الخليج لسياسات التنمية
14  وهم عمران الرضوان ومحمود الحوسني وعبدهللا الهاجري ومنصور األحمدي وعبدالواحد البادي وعبدهللا الحلو وأحمد المال وخليفة ربيعة وفيصل 

الشحي. 
https://www.hrw.org/ar/ < ،2019 15  "اإلمارات تحتجز سجناء بعد انتهاء أحكامهم،" هيومن رايتس ووتش، 9 يوليو

 .>  news/2019/07/09/331894

https://rb.gy/s1hxah
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-48066922
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-48066922
https://gulfpolicies.org/3-6
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/09/331894
https://www.hrw.org/ar/news/2019/07/09/331894
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دون أجل مسمى،16  إال أن أنها أفرجت عن كل من عبدالرحمن بن صبيح السويدي ومبكرمة من رئيس الدولة 

قرب عيد األضحى.17 كام أفرجت عن عدد من املعتقلني بعد تسجيلهم مقابالت يدينون فيها أنفسهم.18

وكام هو الحال يف عدد من دول الخليج األخرى، فقد برزت ظاهرة طلب لجوء عدد من النساء املواطنات لدى 

الدول الغربية بحجة تعرضهن للمضايقات يف بالدهن، مبن فيهن أولئك املقربات من السلطة.19 وقد أصبحت هذه 

الحاالت املتكررة تشغل حيزاً واسعاً من النقاش العام، ملقية الضوء عىل مواضيع مثل حقوق املرأة يف دول الخليج 

والعالقات بني هذه الدول والدول الغربية التي عادة ما يتم التقدم بطلبات اللجوء إليها.

ثانيًا: االستدامة والوضع االقتصادي

االستدامة في ضوء رؤية اإلمارات 2021

حسب تقرير لألمم املتحدة، فالتنمية املستدامة هي التي تستجيب لحاجيات الحارض دون أن تعرض للخطر قدرة 

األجيال القادمة عىل تلبية احتياجاتها.20 ويف 2015، دشنت األمم املتحدة بوابة التنمية املستدامة بهدف متابعة 

https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20 < ،)2015 ،16  قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية )اإلمارات: دائرة القضاء
Books/E-Library/PDFs/Law%20against%20terrorist%20crimes.pdf >، ص39.

https://www.youtube.com/ > 2019 17  "كبنجارا لقاء مع عبدالرحمن بن صبيح السويدي،" فيديو يوتيوب، تلفزيون الشارقة، 8 مارس
 .> watch?v=V2w2CZrGR8s

https://www. < ،2019 النائب العام للدولة: مكرمة رئيس الدولة تشمل بعض المدانين باإلرهاب والتطرف،" اإلمارات اليوم، 5 أغسطس"
 .> emaratalyoum.com/local-section/other/2019-08-05-1.1239733

18   وهم أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.
.> https://twitter.com/Forsan_UAE/status/1159493477429915654 < ،حساب فرسان اإلمارات، "العائدون إلى حضن الوطن،" تويتر

https://www. < ،2019 19  "األميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب في بريطانيا للحماية من "الزواج القسري،" فرانس 24، 30 يوليو
france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%

AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D
8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9

.> %8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.bbc.com/ > 2019 في التايمز: قضية األميرة هيا "ترفع الغطاء عن مملكة حاكم دبي السرية"،" بي بي سي عربي، 3 أغسطس"

.> arabic/inthepress-49219750
https://www.alquds.co.uk < ،2019 اإلماراتية طالبة اللجوء هند البلوكي تغادر مقدونيا إلى ألمانيا،" القدس العربي، 15 فبراير"
/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-
> /%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%AA

20  محمد كمال عارف، اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك )الكويت: عالم المعرفة، 1978(، إصدار 142.

https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Law%20against%20terrorist%20crimes.pdf
https://www.adjd.gov.ae/sites/Authoring/AR/ELibrary%20Books/E-Library/PDFs/Law%20against%20terrorist%20crimes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V2w2CZrGR8s
https://www.youtube.com/watch?v=V2w2CZrGR8s
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-08-05-1.1239733
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-08-05-1.1239733
https://twitter.com/Forsan_UAE/status/1159493477429915654
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.france24.com/ar/20190730-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-49219750
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-49219750
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%AA/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%AA/
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األهداف اإلمنائية التي دشنت يف مطلع األلفية، والتي يبلغ عددها 17 هدفاً. ويف 2019 عقدت قمة أهداف 

التنمية املستدامة ملتابعة التقدم املحرز يف تنفيذ جدول أعامل التنمية املستدامة 21.2030 دشنت اإلمارات كذلك 

بوابة خاصة بها لتحقيق هذه األهداف وهي: 22 

القضاء عىل الفقر . 1

التعليم الجيد. 2

املساواة بني الجنسني . 3

املياه النظيفة والصحية . 4

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة . 	

العمل الالئق أو منو االقتصاد. 6

كام أطلقت اإلمارات يف 2010 " اإلمارات 2021"، والتي تتضمن 4 بنود أساسية تشمل يف مجمل تفاصيلها 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة، وهي: 23

متّحدون يف املسؤولية: شعب طموح مستند عىل األرسة والتالحم االجتامعي والرتاث الوطني األصيل.. 1

متّحدون يف املصري: اتحاد قوي يجمعه املصري املشرتك واتحاد منيع ومتكامل.. 2

متَّحدون يف املعرفة: اقتصاد تنافيس بقيادة إماراتيني يتميزون باملعرفة واإلبداع.. 3

ولعل املطّلع من أول نظرة عىل وضع الخليج بشكل عام ووضع اإلمارات بشكل خاص يلمح تحقق العديد من 

هذه األهداف، إذ ال فقر وال جوع، ولكن هناك تساؤالت حول شق "االستدامة"، فهل آليات االنتفاع باملوارد وحياة 

الرفاه الحالية يكفل استثامرها استمراريًة لألجيال القادمة؟ ويلتفت هذا السؤال دامئاً إىل النفط بوصفه أداة الرفاه 

التي مل تستثمر بالشكل الكايف بعد. متّحدون يف الرخاء: جودة حياة عالية يف بيئة معطاءة مستدامة.

https://www.un.org/ar/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/ < ،21  "تعزيز التنمية المستدامة،" األمم المتحدة
.> index.html

.>https://uaesdgs.ae  > 22  بوابة دولة اإلمارات ألهداف التنمية المستدامة، حكومة اإلمارات العربية المتحدة
https://www.vision2021.ae/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8 < ،2021 23  رؤية اإلمارات

.> %A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

https://www.un.org/ar/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html
https://www.un.org/ar/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html
https://uaesdgs.ae/
https://www.vision2021.ae/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.vision2021.ae/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 االعتماد على النفط

أعلنت اإلمارات امليزانية االتحادية لعام 2020، وهي ميزانية مخصصة لالتحاد ومؤسساته وال تشمل ميزانيات 

اإلمارات منفردة والتي تختلف من إمارة ألخرى وقد تتجاوز امليزانية االتحادية. بالرغم من ذلك تعد هذه امليزانية 

االتحادية األكرب يف تاريخها عىل غرار مثيلتها يف العام املايض، وذلك بواقع 61.354 مليار درهم دون عجز، عىل 

أن يخصص ثلثها لقطاع التنمية االجتامعية التي ينضوي تحته قطاع التعليم، وربعها لقطاع البنية التحتية واملوارد 

االقتصادية، وثلث آخر للشؤون الحكومية، و٪6.5 للمنافع االجتامعية.24 هذه امليزانية تتكئ بشكل كبري يف ثقلها 

عىل مورد واحد للناتج املحيل اإلجاميل، وهو الذي يُصنف معدل دخل الفرد منه فيها يف املرتبة السادسة يف بني 

دول العامل كإحدى أغنى الدول، إذ يبلغ  قرابة 75 ألف دوالر يف السنة،	2 وهذا املورد كام هو معروف هو النفط، 

الذي تشكل نسبة الصادرات منه قرابة ٪90 من إجاميل صادرات اإلمارات.26 يشكل هذا الرقم تحدياً كبرياً أمام 

هدف تنويع مصادر الدخل الذي مل يتحقق حتى اآلن بشكٍل مرٍض بالرغم من مرور أكرث من 50 سنة عىل اكتشاف 

النفط يف اإلمارات. فإن أي خطر تتعرض له هذه السلعة االفرتاضية سيكون تأثريه كبرياً عىل الوضع االقتصادي يف 

دول املنطقة، وهو ما حدث يف سنوات سابقة إذ انخفضت أسعار النفط وارتفعت مرتهنة بأحداث فجائية، عىل 

سبيل املثال االرتفاع املفاجئ يف أسعار النفط إثر رضبات آرامكو وناقالت النفط مؤخراً.27

سعت اإلمارات إىل تعويض االعتامد عىل النفط بشكل جزيئ عرب عدة وسائل، منها رضيبة القيمة املضافة التي 

فرضت يف 2018 وبلغت عوائدها 20 مليار دوالر لتفوق هدف الحكومة املتوقع،28 ولكن هذه العوائد مرة 

أخرى ال تتجاوز ٪2 من الناتج املحيل اإلجاميل الذي يتجاوز 400 مليار دوالر أمرييك.29 ويبقى هذا الحل حاًل 

فرعياً كام هو مع الصناديق السيادية املستثمرة التي تعتمد يف أصولها عىل عوائد النفط والتي تأيت اإلمارات يف 

https://www.emaratalyoum.com/ < ،2019 24  "ميزانية 2020 األكبر في تاريخ الدولة.. ثلثها للتنمية االجتماعية،" اإلمارات اليوم، 30 أكتوبر
 .> local-section/other/2019-10-30-1.1267797

 .> https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?year_high_desc=true > 25  إحصائيات البنك الدولي
https:// < ،26  "نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي،" المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون

.>  gccstat.org/en/statistic/statistics/tag/exports
https://www. < ،2019 27  "الهجوم على أرامكو في بقيق وخريص: ما أثره على األسواق النفطية والمستهلكين؟" بي بي سي عربي، 16 سبتمبر

.> bbc.com/arabic/middleeast-49714159
https://www.albayan.ae/economy/local- < ،2019 28  "52.4 ملياراً زيادة إيرادات الضرائب في 2018،" البيان، 3 يونيو

.> market/2019-06-03-1.3575658
.> https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates < ،2018 29   إحصائية البنك الدولي

https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-10-30-1.1267797
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2019-10-30-1.1267797
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?year_high_desc=true
https://gccstat.org/en/statistic/statistics/tag/exports
https://gccstat.org/en/statistic/statistics/tag/exports
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49714159
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49714159
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-06-03-1.3575658
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2019-06-03-1.3575658
https://data.worldbank.org/country/united-arab-emirates
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امتالكها لها وفق تصنيف الدول يف حجم هذه الصناديق يف املرتبة الثالثة بعد الرنويج والصني، إذ تقدر قيمة متويل 

صناديقها السيادية بـ 800 مليار دوالر، ولكنها تبقى يف نهاية املطاف معتمدة عىل النفط. 30

سوق العمل 

سعت اإلمارات إلدخال تعديالت يف قانون الكفالة الذي يواجه انتقادات مستمرة من قبل الكثري من منظامت 

حقوق اإلنسان بوصفه يضع قيوداً عىل العاملني املهاجرين ويحرمهم من التظلم.31 ففي 2017 أصدرت اإلمارات 

مجموعة من اإلصالحات الترشيعية والتنظيمية يف شأن العاملة املساعدة، باإلضافة لحزمة من القرارات التي 

دخلت حيز التنفيذ يف 2016، تنظم العالقة بني العامل ورب العمل لحفظ حقوق كليهام مبا فيه إلغاء االستحواذ 

واستخدامه كمربر لفرض قيود غري قانونية.32 يشكل هذا اإلصالح خطوة تدريجية، ولكن كام يف كل قانون فإن 

سهولة استخدامه وفرضه وتطبيقه يعد أهم بكثري من مجرد َسنه، إذ تواجه بعض الرشكات اإلقليمية اتهامات 

ترك عاملها دون أجر، ومل تَرد اإلمارات عىل مطالبات بعض املنظامت الحقوقية بأجوبة الستفساراتها حول هذه 

األمور33. فيام يتعلق بالبطالة فقد ارتفع معدل البطالة يف 2018 عن 2017 بنسبة ٪0.11 ليصل لـ %2.58 بعد 

أن كان ٪2.46، وبالرغم من انخفاضها فهناك تساؤل حول كيفية احتساب هذه النسبة34.

االستدامة البيئية 

بإلقاء نظرة عىل أكرب تحٍد بيئي يواجه املنطقة بشكل عام واإلمارات بشكل خاص، فإن موضوع املياه وندرته يشكل 

تحدياَ كبرياً يف دولة يشكل إجاميل موارد املياه املتجددة للفرد فيها 15.96 م3/ساكن/سنة )مرت مكعب لكل ساكن 

30  SWFI، < https://www.swfinstitute.org/fund-rankings >.
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-  < ،2019 31  "منظمة العفو الدولية،" ملف اإلمارات

.> /arab-emirates/report-united-arab-emirates
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/leaving-no-one- < ،32   مكافحة الفقر، موقع حكومة اإلمارات

.> behind/1nopoverty
33  “United Arab Emirates 2018,” Amnesty, < https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/
united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/ >.
34   “UAE Unemployment Rate 1991-2020,” Macrotrends, < https://www.macrotrends.net/countries/ARE/uae/
unemployment-rate >.

https://www.swfinstitute.org/fund-rankings
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/leaving-no-one-behind/1nopoverty
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/leaving-no-one-behind/1nopoverty
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/
https://www.macrotrends.net/countries/ARE/uae/unemployment-rate
https://www.macrotrends.net/countries/ARE/uae/unemployment-rate
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يف السنة( باملقارنة مع السعودية التي يبلغ نصيب الفرد فيها  72.86 م3/ساكن/سنة، ناهيك عن نصيب الفرد يف 

بريطانيا الذي يقدر بـ2,221 م3/ساكن/سنة. وهذا واقع املنطقة منذ زمن، إذ يرتاجع مخزون املياه العذبة الذي 

تشكل املياه الجوفية معظمه بسبب ارتفاع االستهالك. وتبلغ نسبة سحب املياه للفرد )كمية املياه العذبة املأخوذة 

من مصادر املياه الجوفية أو السطحية للفرد( يف اإلمارات %661.5 باملقارنة بـ ٪127 للفرد يف بريطانيا. واجهت 

التحلية هذا الواقع باعتبارها إحدى الحلول التي تعتمد عليها دول الخليج، إذ أن أكرث من ٪75 من مياه البحر 

املحالة يف العامل موجودة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ويقع ٪70 منها يف دول مجلس التعاون، فالسعودية 

واإلمارات والكويت لديهام أعىل طاقة إنتاجية للمياه املحالة يف العامل، والتي يتوقع ازدياد الطلب عليها بنسبة 

٪50 بحلول عام 2025، إال أن تكلفة إنتاجها عالية وسعة تخزينها ال تتجاوز أيام معدودة.	3 وما زالت كل دول 

الخليج عاجزة عن تصنيع أي من مصانع املياه بنفسها، وتعتمد كلياً عىل الرشكات األجنبية يف ذلك السبيل. فامذا 

ب وقود  لو واجهت دول الخليج أزمة حالت دون الوصول لهذه املياه؟ فعىل سبيل املثال، يف يوليو 1997 ترسَّ

الديزل من بارجٍة اصطدمت بقاع املياه يف إمارة الشارقة، ووصل انتشار الوقود إىل مورد إحدى محطات تحلية 

املياه، ما أدى إىل تلوث كبري يف إمدادات املياه لحوايل نصف مليون شخص. وأسفرت تلك الحادثة عن عدم توافر 

مياه الرشب يف إمارة الشارقة يوماً كامالً.36 وقد وضعت اإلمارات تقليل مؤرش ندرة املياه يف رؤية اإلمارات 2021 

هدفاً لها، كام نرشت يف موقع رؤية اإلمارات 2021 أن الدرجة الحالية هي 6.22 ومل توضح آلية الوصول لهذه 

الدرجة أو ما ترمز له، حيث تبلغ درجة اإلمارات لإلجهاد املايئ 4.26 )إجهاد مايئ خطري للغاية(، وتحتل املرتبة 

العارشة ضمن الدول املتعرضة لهذا اإلجهاد.37

35  للمزيد حول المياه في الخليج راجع:
عمر الشهابي وآخرون، الخليج 2013 الثابت والمتحول )الكويت: مركز الحخليج لسياسات التنمية، 2013(، "ملف األمن المائي في الخليج،"

.> https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/113-2013/2204-4-3 >
https://www. < ،2019 36  آالء الصديق، "أعلى الدول استهالكاً للمياه تحلِّي البحر.. عن األمن المائي لدول الخليج،" نون بوست، 24 سبتمبر

.> noonpost.com/content/29494
37  WRI, < https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/?indicator=bws >.

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/113-2013/2204-4-3
https://www.noonpost.com/content/29494
https://www.noonpost.com/content/29494
https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/?indicator=bws
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ثالثًا: مستجدات العالقات مع الدول األخرى

مجلس التعاون

ما زالت اإلمارات تشكل مع السعودية والبحرين حلفاً يف األزمة الخليجية مع قطر. وكان هناك بعض السعي 

مؤخراً إلجراء املزيد من املباحثات املستمرة منذ عامني إلنهاء األزمة عرب الوسيط الكويتي، عزز ذلك مشاركة 

منتخبات هذه الدول يف كأس الخليج 24، إال أنها مل تسفر حتى اآلن عن إعالن رسمي ينهي هذه األزمة، 

وكانت الخطوات بشأن الحل معنية بالتوافق بني قطر والسعودية، ثم التوجه لإلمارات،38 يف حني علق وزير 

الشؤون الخارجية أنور قرقاش عىل هذا التوجه يف تويرت بأنه: "تكرار لسعي الدوحة إىل شق الصف والتهرب من 

االلتزامات."39

أما يف جنوب شبه الجزيرة العربية، فتواصلت الحرب يف اليمن لتدخل عامها الخامس. وقد سبق وأعلنت اإلمارات 

يف 2019 عن انتهاء الحرب بالنسبة لجنودها يف اليمن ثم عن خفض قواتها العسكرية بعد استهداف ناقالت 

للنفط قرب سواحل اليمن إحداها إماراتية، ورجح البعض أن إيران تقف خلف ذلك الهجوم.40 وبالرغم من سعيها 

لتخفيف هذا التوتر بني الواليات املتحدة وإيران إال أن اإلمارات نفذت يف أغسطس 2019 رضبات جوية بهدف 

حامية قوات التحالف ضد "تنظيامت إرهابية" حسب تعبريها، األمر الذي دعا بالرئيس اليمني عبد ربه منصور 

هادي ملطالبة السعودية بالتدخل إليقاف دعم اإلمارات لالنفصاليني حسب قوله وإيقاف الغارات الجوية ضد 

قوات الحكومة اليمنية. وقال يف بيان له إن "املجلس االنتقايل هاجم مؤسسات الدولة يف عدن بدعم من دولة 

اإلمارات". ورأى البعض أن هذه الرضبات تكشف عن تباين يف مصالح السعودية واإلمارات يف اليمن وتحالفهام 

لقتال الحوثيني.41

 38   Simone Foxman and Fiona MacDonald, “Gulf Arabs Take Fitful Steps to End Qatar Rift as Iran Looms,”
Bloomberg, 14 December 2019, < https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-14/qatar-says-it-s-not-yet-in-
talks-with-u-a-e-over-healing-rift >.

.> https://twitter.com/AnwarGargash/status/1205821911051198465 < ،39   حساب أنور قرقاش، تويتر
https://www.bbc.com/arabic/ < ،2019 40  "اإلمارات: الهجوم على ناقالت النفط "يحمل بصمات عملية معقدة"،" بي بي سي عربي، 7 يونيو

.> middleeast-48551135
.> https://www.bbc.com/arabic/interactivity-9544429 < ،2019 41  "ما الذي تريده اإلمارات من اليمن؟" بي بي سي عربي، 1 سبتمبر

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-14/qatar-says-it-s-not-yet-in-talks-with-u-a-e-over-healing-rift
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-14/qatar-says-it-s-not-yet-in-talks-with-u-a-e-over-healing-rift
https://twitter.com/AnwarGargash/status/1205821911051198465
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48551135
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48551135
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-9544429
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وقد نرش مركز كارينغي للرشق األوسط تحليالً يجادل فيه أن هدف اإلمارات من تقليل قواتها عائد لرغبتها يف 

لعب دور سيايس يف املنطقة، إذ سعت إىل التأثري يف األحداث يف جنوب اليمن عرب دعمها للمجلس االنتقايل الجنويب 

الساعي لالنفصال، والذي يخوض كذلك قتاالً ضد الحوثيني لكنهام يرفضان االعرتاف برشعية هادي، وملا مل يكن 

للحوثيني مصلحة اسرتاتيجية يف الجنوب فقد توصلوا إىل تفاهم مل ينتج عنه حتى اآلن استهداف للموانئ واملطارات 

هناك، يضاف لذلك رغبة اإلمارات يف عدم التصعيد مع إيران والواليات املتحدة.42

يف ليبيا واصلت اإلمارات دعمها لقوات حفرت قائد الجيش الوطني الليبي الذي يقاتل للسيطرة عىل العاصمة 

طرابلس من القوات املتحالفة مع الحكومة الليبية املعرتف بها دولياً، وواصلت اإلمارات تزويد جيش حفرت املتمركز 

يف رشق البالد بالدعم العسكري واللوجستي. وقد بني وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش يف تويرت بأن "األولوية 

يف ليبيا هي مواجهة التطرف/اإلرهاب ودعم االستقرار يف األزمة التي طال أمدها".43 وتدخل تركيا عىل خط ليبيا 

بعد ما وافق الربملان الرتيك يف 2 يناير 2020 عىل إرسال قوات عسكرية لليبيا دعامً لحكومة الوفاق الوطني، األمر 

الذي قد يصّعد من حّدة التوتّر مع اإلمارات خاصة وأن عالقتها برتكيا قد تدهورت يف السنوات األخرية.44

الواليات المتحدة 

تعد اإلمارات من أهم حلفاء الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة، خصوصاً فيام يتعلق مبا يسمى "الحرب ضد 

اإلرهاب"، إىل جوار كونها حليفاً اقتصادياً مهامً، إذ أن اإلمارات هي أكرب سوق تصدير يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا.45 أعلنت اإلمارات يف بيان مشرتك مع الواليات املتحدة األمريكية عن اتفاقية التعاون الدفاعي بينهام 

يف مايو 2019، مع زيارة مستشار الرئيس األمرييك لألمن القومي جون بولتون ألبوظبي ولقائه بالشيخ طحنون 

.> https://carnegie-mec.org/diwan/79561 < ،2019 42  "اإلمارات في اليمن: تموضع ال انسحاب،" مركز كارينغي للشرق األوسط، 24 يوليو
43  “Haftar’s ally UAE says ‘extremist militias’ control Libyan capital,” Reuters, 2 may 2019, <  https://www.
reuters.com/article/us-libya-security-emirates/haftars-ally-uae-says-extremist-militias-control-libyan-capital-
idUSKCN1S80AO >.

،DW "،44  "تدخل تركيا عسكريا في ليبيا ـ حسابات الربح والخسارة
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84- > 

%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D
8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%

.> AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/a-51883282
.> /https://www.state.gov/u-s-relations-with-united-arab-emirates < ،45  موقع وزارة الخارجية األمريكية

https://carnegie-mec.org/diwan/79561
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-emirates/haftars-ally-uae-says-extremist-militias-control-libyan-capital-idUSKCN1S80AO
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-emirates/haftars-ally-uae-says-extremist-militias-control-libyan-capital-idUSKCN1S80AO
https://www.reuters.com/article/us-libya-security-emirates/haftars-ally-uae-says-extremist-militias-control-libyan-capital-idUSKCN1S80AO
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/a-51883282
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/a-51883282
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/a-51883282
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/a-51883282
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%80-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9/a-51883282
https://www.state.gov/u-s-relations-with-united-arab-emirates/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-united-arab-emirates/
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بن زايد مستشار األمن القومي اإلمارايت.46 وبعيداً عن التحالف االقتصادي والعسكري، يرى البعض أن خفوت 

العالقات السعودية األمريكية بعد ما أثارته حادثة مقتل الصحفي السعودي جامل خاشقجي يف أوساط جامعات 

الضغط والعالقات العامة قد يفسح مجاالً لتقوية العالقات األمريكية اإلماراتية يف هذا الجانب، حيث خلص أحد 

مراكز األبحاث47 إىل أن اإلمارات منذ 2018 قد دفعت أكرث من 20 مليون دوالر لعرشين رشكة كوكيل أجنبي 

ذ قرابة 3,168 نشاط سيايس معلن عن  لصالح العمالء يف اإلمارات، منها رشكة أكني وجامب وداال بيربو، وقد نفِّ

طريق هذه الرشكات بالنيابة عن اإلمارات. تهدف جهود هذه الرشكات، بالتواصل مع أكرث من 200 مكتب 

للكونجرس و18 مركز بحثي، إىل ضامن استمرار الدعم العسكري األمرييك لإلمارات باإلضافة إىل دعم الجهود 

البحثية املتوافقة مع التوجهات اإلماراتية التي يقوم بها الخرباء يف شؤون الرشق األوسط، إذ قدمت اإلمارات دعامً 

لعدد من املراكز البحثية منها معهد الرشق األوسط. 

التطبيع

اصبح التطبيع مع الكيان الصهيوين ظاهرة متكررة، فقد أكدت وزارة الخارجية اإلرسائيلية أن إرسائيل ستشارك 

يف معرض إكسبو 2020 العاملي املقرر إقامته يف ديب، وذلك بعد زيارة قام بها أحد كبار املسؤولني بالوزارة إىل 

اإلمارات للتوقيع عىل اتفاق بشأن املشاركة.48 وقد نرش عبدالله بن زايد وزير خارجية اإلمارات عىل حسابه يف 

تويرت مقاالً لصحيفة ذا سبيكتيتور )The Spectator(49 كتبه مؤلف معروف بتواجهاته الداعية إىل التطبيع بعنوان: 

"إصالح اإلسالم: تحالف عريب إرسائييل يتشكل يف الرشق األوسط"، رشح فيه أن هناك تحالفاً بني بعض الدول 

العربية، مبا فيها دول الخليج، والكيان الصهيوين ملواجهة "اإلسالم املتطرف" حسب تعبريه.0	 وقد رأى البعض يف 

> https://arabic.cnn.com/ ،2019 46  " اتفاقية دفاعية بين أمريكا واإلمارات لتعزيز التعاون العسكري واألمني،" سي ان ان عربي، 29 مايو
.> middle-east/article/2019/05/29/uae-usa-agreement-defense-cooperation

47  Ben freeman, “The Emirati Lobby,” < https://docs.wixstatic.com/ugd/3ba8a1_
cc7f1fad2f7a497ba5fb159a6756c34a.pdf?index=true >.
48  “Israel confirms participation in 2020 Expo world fair in Dubai,” TOI, 10 December 2019, < https://www.
timesofisrael.com/israel-confirms-participation-in-2020-expo-world-fair-in-dubai >.
 49   Ed Husain, “Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East,” The Spectator, <
https://www.spectator.co.uk/2019/12/islams-reformation-an-arab-israeli-alliance-is-taking-shape-in-the-middle-east/ >.

> https://twitter.com/ABZayed/status/1208318393176252416?ref_src=twsrc%5Etfw%7 ،50   حساب عبدهللا بن زايد، تويتر
Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208407447544745986&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.

.> com%2Femirati-fm-tweets-report-on-warming-ties-with-israel-netanyahu-welcomes-detente%2F

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/29/uae-usa-agreement-defense-cooperation
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/05/29/uae-usa-agreement-defense-cooperation
https://docs.wixstatic.com/ugd/3ba8a1_cc7f1fad2f7a497ba5fb159a6756c34a.pdf?index=true
https://docs.wixstatic.com/ugd/3ba8a1_cc7f1fad2f7a497ba5fb159a6756c34a.pdf?index=true
https://www.timesofisrael.com/israel-confirms-participation-in-2020-expo-world-fair-in-dubai
https://www.timesofisrael.com/israel-confirms-participation-in-2020-expo-world-fair-in-dubai
https://www.spectator.co.uk/2019/12/islams-reformation-an-arab-israeli-alliance-is-taking-shape-in-the-middle-east/
https://twitter.com/ABZayed/status/1208318393176252416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208407447544745986&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Femirati-fm-tweets-report-on-warming-ties-with-israel-netanyahu-welcomes-detente%2F
https://twitter.com/ABZayed/status/1208318393176252416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208407447544745986&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Femirati-fm-tweets-report-on-warming-ties-with-israel-netanyahu-welcomes-detente%2F
https://twitter.com/ABZayed/status/1208318393176252416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1208407447544745986&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Femirati-fm-tweets-report-on-warming-ties-with-israel-netanyahu-welcomes-detente%2F
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نرش هذا املقال احتاملية بروز هذا التحالف الذي يربر وجود الكيان الصهيوين وسط دول عربية مسلمة ملواجهة 

"اإلسالم املتطرف" كخطوة قبل إعالن ذلك بشكل أكرث توسعاً، إىل جوار ذلك نرشت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية 

مقاالً يزعم محاولة رشكة دارك ماتر )Dark Matter( لألمن السيرباين ومقرها أبوظبي استاملة عاملني إرسائيلني 

سابقني يف رشكة إنتل )Intel( للعمل لصالحها.1	

خاتمة

مىض عام 2019 بدون تغريات جوهرية يف املواقف الداخلية والخارجية لإلمارات العربية املتحدة، فهناك وضع 

سيايس وحقوقي يتم التعامل معه بشكل أمني، وخالفات مع دول مجاورة وعربية، وهناك اقتصاد يحتاج للتنويع، 

يف مقابل تواصل العالقة الوطيدة مع الواليات املتحدة. أي أنها ما زالت تعاين من أوجه الخلل املزمنة التي هي 

دامئاً تركيز هذا االصدار، حالها حال بقية دول مجلس التعاون.

 51  “Mysterious UAE Cyber Firm Luring ex-Israeli Intel Officers With Astronomical Salaries,” HAARETZ, 16
October 2019, < https://outline.com/fqUvjM >.

https://outline.com/fqUvjM
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3.6 المستجدات في المملكة العربية السعودية – نور الشيخ 

مقدمة

تواصلت مبادرات اململكة العربية السعودية خالل 2019 التي تهدف رسمياً إىل التنويع والنمو االقتصادي يف إطار 

رؤية 2030. ويعترب هذا العام محطّة للتفّكر يف مواطن الخلل االقتصادي واالستدامة التي تشكل محور تركيز 

هذا اإلصدار. كام تصاعدت التحديات األمنية التي تواجه اململكة، مع الهجامت التي تعرضت لها منشآت أرامكو 

وأدت اىل تعطيل نصف انتاجها لبضعة أسابيع، متزامنًة مع تواصل االضطراب يف العالقة مع الواليات املتحدة. 

وستستعرض الورقة أبرز املستجدات السعودية من خالل ثالث أبواب رئيسية: التنمية االقتصادية، واملتغرّيات 

السياسية والحقوقية، واملحور األمني والعالقات الخارجية. وستبّوب جميع تلك األحداث يف إطار أهداف الرؤية 

التنموية، كام ستناقش التحديات التي قد تحّد من تحقيق الرؤية ملآربها. 

الباب األول: التنمية االقتصادية

من الناحية االقتصادية، قد يكون الحدث الذي شغل الحيز األكرب من االهتامم هو اكتتاب أسهم رشكة النفط 

)أرامكو(، الذي حصل يف ديسمرب 2019 بعد عدة أشهر بل سنوات من التكهنات حوله، والذي اعترُِب أكرب اكتتاب 

ألي رشكة يف العامل يف التاريخ. وبحسب املسؤولني السعوديني، كان الهدف املرجو من االكتتاب تحقيق تنّوع 

اقتصادي وتعزيز دور االستثامرات كام جاء يف رؤية 2030، فام زال النفط يشكل مصدر اإليرادات والصادرات 

األسايس الذي تعتمد عليه الدولة حتى اليوم يف تنفيذ مشاريعها التنموية.1 ولذلك يذهب البعض إىل أن أحد 

أهداف االكتتاب الرئيسية هي زيادة الكفاءة والشفافية يف الرشكة،  وجني اإليرادات من اكتتاب أرامكو لتمويل 

بعض املشاريع االخرى.2 يف املقابل، أبدى آخرون تحفظهم عىل االكتتاب، إذ رأى البعض أن أرامكو هي الرشكة 

املتمتعة بالقدر األكرب من كفاءة اإلدارة يف السعودية، وهي مصدر اإليرادات األسايس لالقتصاد، وأن أي مساس 

 1  Keith Johnson, “Shrunken Aramco Listing Could Crimp Saudi Crown Prince’s Bigger Plans,” Foreign Policy, 18
 November 2019,< https://foreignpolicy.com/2019/11/18/saudi-aramco-listing-mohammed-bin-salman-ipo-oil/ >.
 2  Andrew England, Simeon Kerr, Anjli Raval, “What does the Aramco IPO tells us about Saudi reforms?” Financial
 Times, 10 December 2019, < https://www.ft.com/content/01d95538-1816-11ea-8d73-6303645ac406 >.

https://foreignpolicy.com/2019/11/18/saudi-aramco-listing-mohammed-bin-salman-ipo-oil/
https://www.ft.com/content/01d95538-1816-11ea-8d73-6303645ac406
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بها قد يعرضها إىل مخاطر األسواق املالية العاملية واالنكشاف األمني، إضافة إىل أن أساس املشاكل املالية يكمن يف 

ميزانية الدولة وطريقة تعاملها مع اإليرادات، وليس يف أرامكو نفسها.3 

 وبداية، كانت هناك رغبة لفتح باب الحديث حول طرح االكتتاب يف األسواق الدولية،4 حيث كان الهدف األول 

طرح الرشكة لـ%5 من أسهمها بقيمة 100 مليار دوالر وبتحديد قيمة الرشكة السوقية بـ2 تريليون دوالر.	 ثم 

استبِعد هذا الخيار الحقاً وحرِص األمر يف االكتتاب املحيل، إذ تقرر طرح %1.5 من األسهم بقيمة ما يقارب 25 

مليار دوالر.6 وقد قدمت عدة نظريات حول التوجه نحو السوق املحيل، مبا فيها مخاطر االنكشاف األمني من 

اكتتاب رشكة وطنية يف األسواق الخارجية، أو مستويات الشفافية العالية املطلوبة يف بيانات الرشكة إن تم إدراجها 

يف األسواق العاملية.7 

ومن ضمن الخطوات األخرى املطروحة لتعزيز االستثامرات األجنبية يف االقتصاد السعودي، وافق مجلس الشورى 

عىل "اإلقامة املميزة" والتي ستسمح لألجانب واملستثمرين اإلقامة يف اململكة من غري الحاجة لكفيل،8 والتي قدمت 

عىل أنها تهدف لتشجيع املستثمرين األجانب وبقاء أموالهم داخل السعودية بدل تحويلها للخارج.9 يف املقابل، يرى 

البعض أن ربط اإلقامة بالرثاء يقوض مفهوم املواطنة ومبادئها، ويحول حق اإلقامة يف دولة ما إىل سلعة.10 

ومنذ إنشاء جهاز هيئة الرتفيه يف 2017، سعى املسؤولون يف اململكة لفتح الباب لألنشطة الفنية والثقافية 

والرتفيهية كوسيلة لخلق فرص لجذب السيّاح واملستثمرين، مبا فيها تشجيع السياحة الداخلية.11 ويف هذا السياق، 

اتخذت الدولة عّدة خطوات من أجل تشجيع هذا القطاع وتنميته خالل 2019، اذ أعلنت بداية 2019 عن 

 3  Giuliano Garavini account, twitter, < https://twitter.com/GaraviniG/status/1191690203318149121 >.
.> http://www.alriyadh.com/1775901 < ،2019 4   "الناصر: الطرح األولي ألسهم أرامكو قريبًا جًدا" الرياض، 10 سبتمبر

 5  John Benny, “Saudi Aramco Confirms intention to list on Saudi Stock Market,” Alarabiya, 3 November 2019, <
https://english.alarabiya.net/en/business/2019/11/03/Saudi-Aramco-confirms-intention-to-list-on-Saudi-stock-market.
.> html
 6  Jeanne Wallen, “Saudi Aramco is World’s Most Profitable Company – but it’s IPO is risky. Here’s Why,”
Washington Post, 27 November 2019, < https://www.washingtonpost.com/business/2019/11/27/saudi-aramco-is-
worlds-most-profitable-company-its-ipo-is-risky-heres-why/ >.
7  Mary Childs, “What’s Wrong with the Saudi Aramco IPO,” National Public Radio, 26 November 2019, < https://
www.npr.org/sections/money/2019/11/26/782779128/whats-wrong-with-the-saudi-aramco-ipo >.
 8  “Saudi Cabinet Approves the Residency Permit for Skilled Expatriates, Investors,” Alarabiya, 15 May 2019, <
https://english.alarabiya.net/en/features/2019/08/15/Saudi-Arabia-s-reforming-business-landscape >.

.> http://ara.tv/phej2 < ،2019 9  "وزارة العمل: اإلقامة المميزة تحمي مهن السعوديين،" العربية، 15 مايو
.> https://a3wadqash.com/?p=751  < ،10  "بودكاست غين )3(: كلير بوغراند وكتاب ”عديمو الجنسية في الخليج“،" مدونة أعواد قش

.> http://www.alriyadh.com/1735389 < ،2019 11  ناصر محمد الحميضي، "هيئة الترفيه واستيراتيجيتها الطموحة،" الرياض، 3 فبراير

https://twitter.com/GaraviniG/status/1191690203318149121
http://www.alriyadh.com/1775901
https://english.alarabiya.net/en/business/2019/11/03/Saudi-Aramco-confirms-intention-to-list-on-Saudi-stock-market.html
https://english.alarabiya.net/en/business/2019/11/03/Saudi-Aramco-confirms-intention-to-list-on-Saudi-stock-market.html
https://www.washingtonpost.com/business/2019/11/27/saudi-aramco-is-worlds-most-profitable-company-its-ipo-is-risky-heres-why/
https://www.washingtonpost.com/business/2019/11/27/saudi-aramco-is-worlds-most-profitable-company-its-ipo-is-risky-heres-why/
https://www.npr.org/sections/money/2019/11/26/782779128/whats-wrong-with-the-saudi-aramco-ipo
https://www.npr.org/sections/money/2019/11/26/782779128/whats-wrong-with-the-saudi-aramco-ipo
https://english.alarabiya.net/en/features/2019/08/15/Saudi-Arabia-s-reforming-business-landscape
http://ara.tv/phej2
https://a3wadqash.com/?p=751
http://www.alriyadh.com/1735389
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اسرتاتيجية الرتفيه،12 ففّعلت الدولة تأشرية سياحية فورية لبعض الجنسيات الغربية، تستهدف بها السيّاح القادمني 

لحضور فعاليات ترفيهية ولتنشيط السياحة.13 كام أدرجت الدولة صفوف املوسيقى واملرسح والفنون يف مناهج 

املدارس وفتحت املجال إلعطاء املدارس والجامعات املنح للتخطيط وتنظيم الفعاليات الرتفيهية والثقافية.14 

ووقعت رشكة مشاريع الرتفيه السعودية اتفاقية مع الرشكة األوىل لتطوير العقارات من أجل تطوير قطاعات 

الرتفيه وإيصالها لجامهري سعودية وعاملية أوسع.	1 ومع بداية العام 2020 أنشئت 11 هيئة متخصصة يف عّدة 

فنون ضمن وزارة الثقافة.16 وقد قوبل هذا التوجه العام بالرتحيب واالنتقادات، فباإلضافة إىل انتقادات البعض 

من منطلق محافظ أو ديني،17 وجهت انتقادات أخرى لألسعار املرتفعة للكثري من الفعاليات التي تنحرص إمكانية 

حضورها فعلياً يف الطبقات امليسورة.18

أما فيام يتعلّق بسعودة الوظائف، فتواصل التوجه نحو توطني املهن عرب قرارات السعودية يف عدة نشاطات مثل 

محالت مواد البناء، واملعدات الطبية، وبيع الحلويات، إلخ.19 ولكن مقارنة األرقام بتوقعات الرؤية تُظهر صعوبة 

https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8% < ،12   ”تركي آل الشيخ يعلن استراتيجية "الترفيه" السعودية،" مباشر
AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-

.> /%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8% < ،2019 13  "ألول مرة السعودية تفعل التأشيرة السياحية لمواطني 49 دولة،" األناضول، 27 سبتمبر
A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A

9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9-
%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8
A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%

.> D8%A9-/1595725
 14  Tamara Abueish, “Saudi Arabian Schools to now Teach Music, Theater, Art,” Alarabiya, 7 November 2019,
> https://english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2019/11/08/Saudi-Arabian-schools-to-now-teach-music-
theater-art >.

15  "مشاريع الترفيه السعودية توقع اتفاقية شراكة مع األولى لتطوير العقارات لتقديم خيارات ترفيهية أكثر تنوًعا،" صحيفة مال االقتصادية، 21 فبراير 
.> https://www.maaal.com/archives/20190221/119146 < ،2019

 .> https://ara.tv/w2e9q < ،2020 16  "إنشاء هيئات ثقافية جديدة بالسعودية بينها الموسيقى واألفالم،" العربية، 4 فبراير
> https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9% ،201722 فبراير ،DW "،17  الترفيه في السعودية "كارثة" تشعل العالم اإلفتراضي
84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8
%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA-

%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8
%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-37668723 >.

https://www.al-madina. < ،2018 18  "شكاوى من ارتفاع أسعار فعاليات الترفيه.. والمنظمون يبررون بـ"التكاليف"," صحيفة المدينة، 24 يوليو
.> com/article/582814

.> https://www.okaz.com.sa/local/na/1697141 < ،2019 19  "العمل: توطين المهن في 5 قطاعات جديدة،" عكاظ، 5 يناير

https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.mubasher.info/news/3403433/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-49-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-/1595725
https://english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2019/11/08/Saudi-Arabian-schools-to-now-teach-music-theater-art
https://english.alarabiya.net/en/life-style/art-and-culture/2019/11/08/Saudi-Arabian-schools-to-now-teach-music-theater-art
https://www.maaal.com/archives/20190221/119146
https://ara.tv/w2e9q
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-37668723
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-37668723
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-37668723
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-37668723
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/a-37668723
https://www.al-madina.com/article/582814
https://www.al-madina.com/article/582814
https://www.okaz.com.sa/local/na/1697141
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الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

تحقيق ما تصبو إليه من أهداف، ومنها خفض نسبة البطالة السعودية لـ%7 بحلول العام 20.2020 إذ أن نسبة 

البطالة للسعوديني بلغت %12.3 يف الربع الثاين من 2019، %6 بني الذكور و31.1 % بني اإلناث. ويبدو أن 

البطالة متفشيّة بني النساء بأضعاٍف عن تفّشيها بني الرجال، فالباحثات السعوديات عن عمل يشّكلن 82.3% 

مقابل %17.7 من الباحثني السعوديني. وتشري آخر األرقام إىل أن نسبة مشاركة السعوديات االقتصادية 23.2% 

مقابل ما يقارب ضعفها للسعوديني بنسبة %21.45 ويذكر أن جزءاً مهام مام جاءت به رؤية 2030 هو رفع نسبة 

مشاركة املرأة السعودية يف سوق العمل من %20 إىل 22.30% 

أما من ناحية ميزانية الدولة ومحاولة تنويع مصادر دخلها، فقد سّجل عام 2019 منواً يف اإليرادات غري النفطية 

بنسبة %6.9 عن عام 23.2018 ورغم أن الدولة ال تزال تعتمد عىل النفط بشكل رئييس، إذ سجلت اإليرادات 

النفطية %66 من إجاميل إيرادات الدولة، إال أن تحسني اآلليات واإلجراءات الرقابية عىل تحصيل اإليرادات وزيادة 

املقابل املايل الستقدام الوافدين والرضيبة االنتقائية عىل بعض البضائع زادت من نسبة اإليرادات غري النفطية التي 

وصلت إىل %34 من إجاميل اإليرادات.24

وكان إجاميل النمو االقتصادي مع نهاية عام 2019 ضئيالً بنسبة %0.4.	2 كام بلغ العجز يف ميزانية الدولة 4.7% 

من الناتج املحيل، وارتفعت نسبة الدين العام إىل %24  من الناتج املحيل اإلجاميل، هذا بعد أن كانت فعلياً 

https://aawsat.com/home/article/2 < ،2020 20  "قرار بتوطين 9 أنشطة اقتصادية سعودية بنسبة %70،" الشرق األوسط، 6 مارس
165476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-

9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%-
AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%

 .> D8%A8%D8%A9-70
https://makkahnewspaper.com/article/1111 < ،2019 21  "انخفاض بطالة السعوديين ل%12.3،" مكة المكرمة، 12 سبتمبر
928/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B6-

%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%
.> AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-123

.> http://www.alriyadh.com/1737234 < ،2019 22  عالية الشلهوب، "تمكين المرأة السعودية وصناعة القرار،" الرياض، 12 فبراير
23  فتح الرحمن يوسف، "نمو اإليرادات غير النفطية %6.9 يميز ميزانية السعودية بتجنب األزمات المالية،" الشرق األوسط، 10 ديسمبر 2019، > 

https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8
%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8
1%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2
%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8

%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7
.> %D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9

24  إكرامي عبدهللا، "مستوى قياسي لإليرادات غير النفطية في 2019.. قفزت %148 في 5 أعوام،" جريدة العرب االقتصادية الدولية، 10 ديسمبر 
.> https://www.aleqt.com/2019/12/10/article_1727151.html < ،2019

https:// < ،2020 25  عبدالحافظ الصاوي، "الميزانية السعودية 2020: بين مخاوف المخطط ومتغيرات الواقع،" البيت الخليجي، 13 يناير
.> /gulfhouse.org/posts/3947

https://aawsat.com/home/article/2165476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-70
https://aawsat.com/home/article/2165476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-70
https://aawsat.com/home/article/2165476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-70
https://aawsat.com/home/article/2165476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-70
https://aawsat.com/home/article/2165476/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-9-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-70
https://makkahnewspaper.com/article/1111928/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-123
https://makkahnewspaper.com/article/1111928/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-123
https://makkahnewspaper.com/article/1111928/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-123
https://makkahnewspaper.com/article/1111928/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-123
http://www.alriyadh.com/1737234
https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2028761/%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D9%80%D8%A9-69-%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.aleqt.com/2019/12/10/article_1727151.html
https://gulfhouse.org/posts/3947/
https://gulfhouse.org/posts/3947/
https://gulfhouse.org/posts/3947/
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"صفر" قبل سنني معدودة.26 وكان من املتوقع أن يزيد العجز لـ%6.5 من الناتج املحيل يف 2020 بسبب أزمة 

انخفاض أسعار النفط يف ظل جائحة كورونا، خصوصاً إذا ما تواصل اإلنفاق عىل نفس منوال عام 2019، الذي 

سجل ارتفاعاً قياساً مقارنة بالسنة السابقة.27 وقد أدى انخفاض أسعار النفط بشكل كبري خالل جائحة كورونا 

ليقارب 20 دوالر للربميل، إىل زيادة القلق حول اقتصاد السعودية املعتمد عىل النفط، خصوصاً إذا ما استمّر 

االنخفاض طويالً.28 وبذلك ما زال أساس الخلل اإلنتاجي يف اقتصاد السعودية هو االعتامدية املفرطة عىل النفط 

وإيراداته لتمويل ميزانية الدولة وبقية االقتصاد، حالها حال بقية دول مجلس التعاون.

الباب الثاني: المتغّيرات السياسية والحقوقية

إجامالً، جاء عام 2019 متسقاً يف النهج مع العام الذي سبقه، إذ مل تظهر أي بوادر لإلصالح السيايس الذي يدفع 

باملشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار، ويف املقابل استمر نهج الحكم املطلق والتعامل مع أية تحركات سياسية عرب 

األساليب األمنية يف الغالب. فمن ناحية تشكيل الحكومة، لعّل من أبرز ما حدث يف 2018 هو التغيريات الوزارية 

الواسعة، التي هيأت األرض لكثري من التغرّيات املاضية يف التشّكل مع انطالق العام الجديد 2019. فبعد أن حّل 

إبراهيم العساف محّل عادل الجبري وزيراً للخارجية يف أواخر عام 2018، أعاد األمري محمد بن سلامن تعيني وزير 

الخارجية وجاء األمري فيصل بن فرحان بن عبد الله محلّه يف نهايات العام 2019. بينام عنّي إبراهيم العّساف 

وزير دولة وعضواً يف مجلس الوزراء السعودي. باإلضافة لذلك، أقيل وزير النقل نبيل بن محمد العامودي وعّوض 

عنه بصالح بن نارص بن العيل الجارس.29 وذهبت التحليالت إىل أن اختيار األمري فرحان آل سعود يف هذا الوقت 

الذي تواجه فيه السعودية تحديات أمنية متعلقة بإيران، جاء باعتباره "سيايس الظروف الصعبة" كام لقبته صحيفة 

"عكاظ" السعودية.30  وتضمّنت األوامر امللكية بعض التغيريات عىل مستوى األجهزة الحكومية أهمها فصل وزارة 

 .> https://ara.tv/8em42 < ،2019 26  "ميزانية السعودية 2019.. اإليرادات 917 مليار والنفقات %1.04 تريليون لاير،" العربية، 9 ديسمبر
 27  Marwa Rashad, “Saudi Expects Wider 2020 Budget Deficit of $50 Billion – Finance Minister,” Reuters, 31
October 2019, < https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-budget/saudi-expects-wider-2020-budget-deficit-
of-50-billion-finance-minister-idUSKBN1XA2EO >.
 28  Jim Krane, “Saudi Arabia is Launching an Oil Price War. That’s Risky,” Washington Post, 23 March 2019, <
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/23/saudi-arabia-is-launching-an-oil-price-war-thats-risky/ >.

29  "تعيين األمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيًرا للخارجية السعودية بعد إعفاء إبراهيم العساف،" BBC العربية، 23 أكتوبر 2019، 
.> https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50161746 >

30  "األمير فيصل بن فرحان "سياسي الظروف الصعبة"،" BBC العربية، 24 أكتوبر 2019، 
.> https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50166479 >

https://ara.tv/8em42
https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-budget/saudi-expects-wider-2020-budget-deficit-of-50-billion-finance-minister-idUSKBN1XA2EO
https://www.reuters.com/article/us-saudi-economy-budget/saudi-expects-wider-2020-budget-deficit-of-50-billion-finance-minister-idUSKBN1XA2EO
https://www.washingtonpost.com/politics/2020/03/23/saudi-arabia-is-launching-an-oil-price-war-thats-risky/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50161746
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50166479
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الطاقة عن وزارة الصناعة والرثوة املعدنية، وإنشاء هيئة سعودية للبيانات والذكاء الصناعي وتغيري هيئة تطوير 

الرياض لهيئة ملكية.31

ورغم اإلصالحات الثقافية واالجتامعية التي تبنتها الدولة، ااّل أن وترية اإلصالح االجتامعي السيايس مل تكن متسقة 

معها.  فمنذ أن أعلنت الدولة عن رغبتها يف فتح الباب لألنشطة الرتفيهية والثقافية، أفىض الجدل حول تلك 

السياسات إىل استبعاد وسجن عّدة من رجال الدين السعوديني ممن أعربوا عن انتقادهم ألنشطة هذه الهيئة، مثل 

استبعاد الشيخ حسني بن عبدالعزيز آل الشيخ يف 32،2017 واعتقال الشيخ عمر املقبل يف أواخر 33.2019 كام تويف 

يف السجن الداعية فهد القايض، ويذكر أنه قد عمل مع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ويشري البعض إىل أنه 

كان محسوباً عىل تيار "الصحوة".34 ومع تأجيل محاكمة الشيخ سلامن العودة، الذي تطالب النيابة العامة بالحكم 

عليه باإلعدام، أشارت بعض منظامت حقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولية إىل أن اإلعدام ليس مقبوالً يف ظل 

رؤية 2030، وأبدت قلقها بعد تأجيل املحاكمة ودعت لإلفراج عنه.	3 ونّفذت السعودية حكم اإلعدام بحق 37 

شخص يف ضوء اتهامات متعلقة باإلرهاب والتظاهر، بعضهم ممن صدرت األحكام بحقهم وهم دون الـ18 سنة. 

وقد اتهمت بعض املنظامت الدولية اململكة بانتزاع االعرتافات منهم تحت وطأة التعذيب ومحاكمتهم يف غياب 

القضاء العادل ورشوط املحاكامت العادلة،36 بينام نفت الدولة ذلك خالل اللقاء الـ40 ملجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم املتحدة، وردت بأنها تعمل عىل تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف اململكة، وأن يف عملها عىل متكني النساء 

ومحاربتها لإلرهاب وضامنها للمحاكامت نزيهة وتحسينها ألوضاع السجناء دالئل عىل ذلك.37

.> http://www.alriyadh.com/1774998 < ،2019 31  "تغييرات لتحسين األداء ومكافحة الفساد،" الرياض، 5 سبتمبر
 .> http://khaleej.online/LM528R < ،2019 32  "رغم خطر االعتقال.. غضب مستمر ضد هيئة الترفيه السعودية،" الخليج أونالين، 9 سبتمبر

https://www.alhurra.com/a/%D8%A < ،2019 33  "ناشطون: اعتقال داعية انتقد هيئة الترفيه السعودية،" الحرة، 11 سبتمبر
7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8-
%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A

.> %D8%A9/511903.html
https://www.bbc.com/arabic/ < ،2019 العربية، 15 نوفمبر BBC "34  "من هو الشيخ فهد القاضي الذي توفى في سجون السعودية؟

.> middleeast-50434405
 .> http://khaleej.online/GeEA21 < ،2019 35   "أمنستي في رسالة إلى الملك سلمان: أطلقوا سراح العودة اآلن،" الخليج أونالين، 29 يوليو

36  “Saudi Arabia Events of 2019,” Human Rights Watch, < https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/
saudi-arabia >.

37  ستيفان نيبيهاي، "الجبير يتعهد بالتعاون مع مجلس حقوق اإلنسان دون اإلشارة إلى خاشقجي،" رويترز، 27 فبراير 2019، 
.> https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1QG1J7 >

http://www.alriyadh.com/1774998
http://khaleej.online/LM528R
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/511903.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/511903.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/511903.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/511903.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/511903.html
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50434405
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50434405
http://khaleej.online/GeEA21
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/saudi-arabia
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/saudi-arabia
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1QG1J7
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ويف أبريل 2019، اعتقلت السلطات السعودية مجموعة من الكتاب والناشطني، وصل عددهم إىل 15 شخصاً 

حسب مؤسسة القسط املعارضة،38 وكانت األسامء تتضمن الكتاب بدر اإلبراهيم ومثر املرزوقي وعبدالله الدحيالن 

وصالح الحيدر، باإلضافة إىل االقتصادي عيل الصفار الذي سبق وأن شارك يف أعداد سابقة من هذا اإلصدار.39 ومل 

يتم اإلعالن رسمياً عن أي تهم متعلقة باالعتقاالت حتى كتابة هذه السطور. كام اعتقلت مجموعة أخرى من 

املدونني والكتاب وصل عددهم إىل مثانية أشخاص عىل األقل يف نوفمرب 2019، مبا فيهم الكاتبني فؤاد الفرحان 

وبدر الراشد، وقد تم إطالق رساح جميعهم بعد عدة أيام، ومل يصدر ترصيح رسمي حول أسباب االعتقال حتى 

كتابة هذه السطور.40

ويف أبريل 2020، تويف عبدالله الحامد يف السجن، والذي يعد أحد أبرز النشطاء السياسيني والحقوقيني املطالبني 

بامللكية الدستورية يف السعودية، وأحد مؤسيس جمعية الحقوق املدنية والسياسية يف السعودية. وقد اعتُقل 

الحامد يف عام 2013 ووجهت إليه تهم متعددة، وحكم عليه بـ11 و10 أعوام عىل التوايل. ومن بني التهم 

املوجهة إليه: "زعزعة األمن ونرش الفوىض، وانتهاك سالمة العامة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمري قدرات األمة 

ومكاسبها، وزرع بذور الشقاق واملعارضة، ونرش معلومات حول استجوابه عىل شبكة االنرتنت بعد تعهده بعدم 

نرش مواد ألغراض التحريض، والتأثري عىل الرأي العام".41 وقد رصحت بعض الحسابات املحسوبة عىل املعارضة بأنه 

تويف داخل السجن بسبب املشاكل الصحية وعدم تلّقيه العالج الالزم.42

أما من ناحية حقوق املرأة، فقد شهد عام 2019 تطّورات ملحوظة. ففي هذا السياق، أصدرت الدولة قراراً 

بالسامح للمرأة بالسفر واستخراج جواز السفر من غري الحاجة ملوافقة ويل أمر مسبقة للفتيات البالغات من العمر 

38  "مرور سنة على موجة اعتقال أبريل 2019 للكتّاب والمدّونين واحتجازهم دون تهمة أو محاكمة،" القسط لدعم حقوق اإلنسان، 17 إبريل 2020،
.>https://alqst.org/ar/post/one-year-since-mass-april-arrests  > 

39  Saudi Arabia detains 3 more bloggers,” CPJ, 18 April 2019, < https://cpj.org/2019/04/saudi-arabia-detains-3-
more-bloggers/ >.

https://www.alhurra.com/saudi-  < ،2019 40  "اعتقاالت نوفمبر".. اتهامات للسعودية باعتقال ناشطين وناشطات،" الحرة، 25 نوفمبر
arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%
86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8

%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%
A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-

.> %D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
 ،Frontline Defenders "،41  "تأريخ الحالة: عبدهللا الحامد

.> https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-abdulla-al-hamid >
https://www.bbc.com/arabic/ < ،عربية BBC"،42  "عبد هللا الحامد: أنباء عن وفاة الناشط الحقوقي البارز داخل سجنه في السعودية

.> middleeast-52417476

https://alqst.org/ar/post/one-year-since-mass-april-arrests
https://cpj.org/2019/04/saudi-arabia-detains-3-more-bloggers/
https://cpj.org/2019/04/saudi-arabia-detains-3-more-bloggers/
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2019/11/25/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/case-history-abdulla-al-hamid
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52417476
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-52417476
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21 سنة فام فوق،43 وقد قامت ألف امرأة بالسفر دون "ويص" إثر صدور القرار.44 باإلضافة لذلك، تعّدلت بعض 

اللوائح املدنية، كإقامة محل القارص ليشمل األم بدالً من "الوالد" فقط، وأصبحت كلمة رب األرسة تشمل املرأة 

أيضاً. كام أن املرأة اآلن بوسعها التبليغ عن املواليد، وحاالت الطالق والزواج والرجعة، والتقديم لطلب الحصول 

عىل سجل األرسة.	4

إاّل أن البعض انتقد بقاء مجموعة من الناشطات السعوديات يف السجن ومثولهن أمام املحكمة الجزائية للنظر 

يف قضاياهن يف اإلصالحات املتعلقة مبلف املرأة، علامً بأن بعضهن اعتقلن بعد مطالبتهن بقيادة املرأة للسيارة، 

األمر الذي تم السامح به مؤخراً يف اململكة.46 وقد أفرجت السلطات خالل عام 2019 عن عدد من املعتقالت 

الناشطات يف مجال حقوق املرأة، مبا فيهم عزيزة اليوسف، وعبري النمنكاين، وأمل الحريب، وميساء املانع، وهتون 

الفايس، وقد كانت األخرية من املشاركات يف اعداد سابقة من هذا اإلصدار.47 وأتت حادثة رهف القنون يف سياق 

مامثل لقضايا النساء يف دول الخليج األخرى من الاليت سعني للحصول عىل اللجوء يف الدول الغربية لرتاجع حقوق 

املرأة يف دول مسقط رأسهن.48 وقد قامت كندا باستقبالها كالجئة، وزاد ذلك من توترات العالقات الدبلوماسية 

https://www.france24.com/ < ،2018 43  "السعودية تسمح للمرأة بالسفر بدون الحصول على موافقة ولي أمرها،" فرانس 24، 2 أغسطس
ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%

D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%-
84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B
1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-

.> %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https:// < ،2019 44  "السعودية: رفع القيود عن سفر السعوديات واإلبقاء على قواعد الوصاية التمييزية أخرى،" هيومن رايتس ووتش، 22 أغسطس

.> www.hrw.org/ar/news/2019/08/22/333171
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/20 < ،2019 45  "السعودية تعديالت على وثائق السفر واألحوال المدنية،" العربية، 2 أغسطس
19/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8

%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-
%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-
.> %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1

https://www.france24. < ،2019 46  "السعودية: ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة يمثلن أمام القضاء،" فرانس 24، 13 مارس
com/ar/20190313-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-
.> %D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1

 .> http://khaleej.online/LmMenV < ،2019 47  "معتقلي الرأي: السعودية تفرج مؤقتًا عن 4 ناشطات،" الخليج أونالين، 2 مايو
https://www.bbc.com/ < ،2019 العربية، 9 يناير BBC "،"48  "السعودية رهف القنون: المفوضية العليا لشؤون الالجئين تمنحها وضع "الجيء

.> arabic/middleeast-46807093
 Shirin Jaafari, “How rising numbers of Gulf women are escaping abuse to seek asylum”, The World, 11 March 2019,
<https://www.pri.org/stories/2019-03-11/how-rising-numbers-gulf-women-are-escaping-abuse-seek-asylum >.

https://www.france24.com/ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190802-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1
https://www.hrw.org/ar/news/2019/08/22/333171
https://www.hrw.org/ar/news/2019/08/22/333171
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/08/02/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.france24.com/ar/20190313-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20190313-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20190313-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.france24.com/ar/20190313-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://khaleej.online/LmMenV
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46807093
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46807093
file:///Users/fatemahanna/Desktop/gulf%20policies%202019/%3chttps://www.pri.org/stories/2019-03-11/how-rising-numbers-gulf-women-are-escaping-abuse-seek-asylum
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 مركز الخليج لسياسات التنمية  -  جميع الحقوق محفوظه 2020 © 

بني السعودية وكندا بعد قطع اململكة لعالقاتها الدبلوماسية وطردها للسفري الكندي عقب تعليق كندا عىل شؤون 

املعتقلني النشطاء يف السجون السعودية ومطالبتها باإلفراج عنهم.49 

ومن ناحية املؤرشات، فقد أشار مؤرش منظمة مراسلني بال حدود إىل تديّن مستوى الحرية اإلعالمية يف 2019 

مقارنة بعام 2018. فقد تراجعت السعودية إىل ترتيب 172 باملقارنة بـ 169 يف العام السابق.0	 ووفق تقرير 

فريدوم هاوس، تحّصلت السعودية عىل درجة 7 من 100 يف تقرير الحقوق السياسية والحريات املدنية، الذي 

يعتمد معايري مثل املشاركة السياسية والحرية اإلعالمية والحرية الفردية والدينية.1	 

وقد تواصلت خالل 2019 ظاهرة بروز تنظيامت للمعارضة السعودية يف الخارج، وبروز منصات لها مثل "ديوان 

لندن" املؤسس يف لندن، كام عقد يف هذه السنة "مؤمتر املهجر" للمرة الثالثة، والذي يهدف إىل خلق تنسيق فيام 

بني املعارضة يف الخارج.2	 ويف مبادرة أخرى، أعلن األمري "املنشق" خالد بن فرحان آل سعود عن تشكيل "حركة 

الحرية ألبناء الجزيرة العربية"، وهي حركة – حسب تعبريه – تهدف ملساعدة اللجوء يف الخارج، وتعّزز املشاركة 

السياسية، وتسعى لوقف الحروب السعودية عىل البالد األخرى، وتحسني العالقات مع دول الجوار.3	 وقد ظهرت 

بوادر لوصول األنشطة األمنية املتعلقة باملعارضة عرب الحدود، اذ اتهمت وزارة العدل األمريكية اثنني من موظفي 

تويرت بالتجّسس عىل حسابات لناشطني سعوديني معارضني يف الخارج وترسيب معلوماتهم الشخصية للرياض.4	

https://www.bbc.com/arabic/ < ،2019 العربية، 12 يناير BBC "،49  "رهف القنون: الشابة السعودية الهاربة تصل إلى كندا بعد منحها اللجوء
.> middleeast-46851596

50  World Press Freedom Index )Reporters without Borders,2019(, < https://rsf.org/en/ranking/2019 >.
51  “Freedom in the World 2020: Saudi Arabia,” Freedom House, 17 March 2020.

https://jazertalarab. < ،2019 52  "لندن تحتضن "مؤتمر سعوديي المهجر الثالث"،" مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث، 9 ديسمبر
com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8

.> /%AB
 .> http://khaleej.online/gBYrPe < ،2019 53  "تكتل سياسي سعودي معارض ضد بن سلمان ينطلق في مارس،" الخليج أونالين، 5 فبراير

 54  Kate Conger, Mike Isaac, Katie Benner, Nicole Perlroth, “Former Twitter Employees Charged With Spying for
Saudi Arabia,” New York Time,  8 November 2019, < https://www.nytimes.com/2019/11/06/technology/twitter-saudi-
arabia-spies.html >.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46851596
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46851596
https://rsf.org/en/ranking/2019
https://jazertalarab.com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/
https://jazertalarab.com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/
https://jazertalarab.com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/
https://jazertalarab.com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/
https://jazertalarab.com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/
https://jazertalarab.com/2019/12/09/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB/
http://khaleej.online/gBYrPe
https://www.nytimes.com/2019/11/06/technology/twitter-saudi-arabia-spies.html
https://www.nytimes.com/2019/11/06/technology/twitter-saudi-arabia-spies.html
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الباب الثالث: المحور األمني والعالقات الخارجية

تفجر الحدث األمني األبرز يف 2019 يف شهر سبتمرب، حيث تعرضت منشأتني نفطيتني ألرامكو يف السعودية 

لتفجري بواسطة طائرات مسرية، مام أدى إىل تعطيل إنتاج حوايل 5.7 ماليني برميل من النفط، أي حوايل نصف 

إجاميل إنتاج السعودية، يف أهم منشأة نفطية ال يف السعودية فحسب، بل يف العامل أجمع. وقد أدى ذلك إىل ردود 

فعل عاملية واسعة، خصوصاً حول إمكانية رضب منشأة بهذه الحيوية واألهمية لالقتصاد السعودي والعاملي، 

والتي يتم تسخري مليارات الدوالرات واآلالف من القوى األمنية والعسكرية لحاميتها. وقد رجح الكثري من املحللني 

احتامل أن تكون إيران هي من يقف خلف الهجوم، كون الطائرة املستعملة مختلفة وأكرب قدرة مام يستخدمه 

الحوثيون يف العادة.		 ثم رّصح مسؤول أمرييك أن الطائرات انطلقت من جنوب غرب إيران، ونفت إيران ذلك 

بدورها، غري أن الواليات املتحدة األمريكية متمثلة يف ترامب أوالً والسعودية واصلوا اتهامها بذلك.6	 

وقد بينت هذه الحادثة مدى اعتامدية السعودية خاصة، ودول الخليج كافة، من الناحية األمنية عىل الواليات 

املتحدة. فقد رصح الرئييس األمرييك والبنتاجون أنهم سيقفون مع السعودية يف ظل تصاعد التوترات األمنية، وعن 

عزمه عىل إرسال جنود لألرايض السعودية، كام رصح الرئيس األمرييك أن دولته عىل استعداد لرد الهجامت يف حال 

تحققت اململكة العربية السعودية من املسؤول عنها.7	 ويف املقابل، فإنه مل يحصل أي رد عىل أرض الواقع حتى 

كتابة هذه السطور عىل الرغم من جسامة الهجمة وتبعاتها.8	 وقد استطاعت السعودية إعادة القدرة اإلنتاجية إىل 

مستوياتها السابقة يف غضون بضعة أسابيع من اإلصالحات.9	

https://www.alhurra. < ،2019 55  "هجمات أرامكو تتجاوز قدرات الحوثيين.. أسباب تحول دون انطالقها من اليمن،" الحرة، 17 سبتمبر
com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%
AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8
%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%

AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3
.> %D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html

56   ستيف هوالند وباريسا حافظي، "مسؤول: أمريكا تعتقد أن هجمات السعودية انطلقت من جنوب غرب إيران،" رويترز، 17 سبتمبر 2019، > 
.> https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1W21JW

https://www.alghad.tv/%D8%B1% < ،2019 57   "رويترز: أمريكا سترسل  آالف الجنود اإلضافيين إلى السعودية،" الغد، 11 أكتوبر
D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-
%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%-

.> /84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7
 58  Kate Lyons, “Saudi Arabia Oil Attacks: Trump Hints at Action as US Points Finger at Iran,” The Guardian, 16
September 2019, < https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/trump-says-us-locked-and-loaded-after-saudi-
arabia-oil-attack-as-crude-prices-soar-iran-aramco >.
59  “Saudi Recovery From Oil Attack Isn’t All It Seems,” Bloomberg, 27 September 2019, < https://www.bloomberg.
com/news/articles/2019-09-27/saudi-recovery-from-oil-attack-isn-t-all-it-seems-oil-strategy >.

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88/512580.html
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1W21JW
https://www.alghad.tv/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7/
https://www.alghad.tv/%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%A7/
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/trump-says-us-locked-and-loaded-after-saudi-arabia-oil-attack-as-crude-prices-soar-iran-aramco
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/16/trump-says-us-locked-and-loaded-after-saudi-arabia-oil-attack-as-crude-prices-soar-iran-aramco
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-27/saudi-recovery-from-oil-attack-isn-t-all-it-seems-oil-strategy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-27/saudi-recovery-from-oil-attack-isn-t-all-it-seems-oil-strategy
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وتواصل الحديث بشأن التعاون األمرييك-السعودي حول برنامج الطاقة النووية يف السعودية، رغم معارضة 

مجلس الكونغرس مرة أخرى نظراً لتحفظاته عىل قضايا حقوق اإلنسان ومقتل الصحايف خاشقجي حسب تعبري 

بعض أعضائه.60 وقد برزت توترات غري مسبوقة يف العالقة مع بعض املؤسسات يف الواليات املتحدة، حيث شهد 

مجلس الكونغرس األمرييك د خالفات مع الرئيس األمرييك ترامب حول العالقات األمريكية السعودية منذ أن تم 

انتخابه، وباألخص بعد مقتل الصحايف جامل خاشقجي، إذ أن الكونغرس سبق وتبنى قراراً بوقف الدعم العسكري 

للسعودية يف حرب اليمن، ولكن ترامب استخدم حق الفيتو فعطّله. وقد تزايدت حدة احتجاج بعض النواب يف 

مجلس الشيوخ األمرييك يف ظل هبوط أسعار النفط خالل جائحة كورونا، حيث اتهموا قيادة النفط السعودية بأنها 

مسؤولة عن هبوط األسعار عرب إغراق السوق بالنفط، مام يؤثر عىل منتجي النفط الصخري يف الواليات املتحدة، 

وطالبوا بإيقاف التعاون األمني والعسكري وإعادة النظر يف عالقة الواليات املتحدة مع السعودية. ومام يثري االنتباه 

من هذه الناحية هو أن هؤالء النواب كانوا سابقاً من الداعمني السياسيني ملواقف السعودية يف واشنطن.61

وقد شهد عام 2019 تطّورات رئيسية فيام يتعلّق بحرب اليمن. ففي منتصف العام، قامت القوات الحوثية يف 

اليمن بقصف مطار أبها اإلقليمي يف السعودية، وأصيب إثر ذلك 26 مدنياً ونقل 8 منهم للمستشفى بإصابات 

"متوسطة".62 وعقب ذلك أرسلت الواليات املتحدة 500 جندياً من الجيش األمرييك للمملكة، يف إجراء هو األول 

من نوعه منذ 63.2003 أعقبت ذلك محادثات بني مسؤولني سعوديني مع الحوثيني للتوصل لحل للنزاع وإنهاء 

الحرب، وتوسطت السعودية بني الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل الجنويب يف رسم اتفاق لتقاسم السلطة، وذلك 

بعد ان تأججت الخالفات بني الفريق الثاين الذي يدفع بانفصال اليمن الجنويب والذي يحصل عىل الدعم من قبل 

https://www.almowaten.net/2019/06/ < ،2019 60  "أحدث مستجدات التعاون النووي بين السعودية وأمريكا،" المواطن، 24 يونيو
%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%

AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%-
.> /88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88

 61  “GOP senator calls on Saudis to end their oil price war, says ‘Americans died’ protecting the kingdom,” CNBC, 1
April 2019, < https://www.cnbc.com/2020/04/01/gop-sen-dan-sullivan-calls-on-saudis-to-end-its-oil-price-war.html >.

https://www.hrw.org/ar/ < ،2019 62  "اليمن: قصف مطار سعودي جريمة حرب ظاهرة،" هيومن رايتس ووتش، 14 يونيو
.> news/2019/06/14/331205

http://mubasher.aljazeera. < ،2019 63  "بعد أكثر من 16 عاًما أمريكا تعود بقواتها مجدًدا إلى السعودية،" الجزيرة مباشر، 20 يوليو
net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-

%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-
%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9
%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3

.> %D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

https://www.almowaten.net/2019/06/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/
https://www.almowaten.net/2019/06/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/
https://www.almowaten.net/2019/06/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/
https://www.almowaten.net/2019/06/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/
https://www.almowaten.net/2019/06/%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88/
https://www.cnbc.com/2020/04/01/gop-sen-dan-sullivan-calls-on-saudis-to-end-its-oil-price-war.html
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/14/331205
https://www.hrw.org/ar/news/2019/06/14/331205
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://mubasher.aljazeera.net/news/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

اإلمارات العربية املتحدة، والفريق األول الذي يدفع بالحفاظ عىل الوحدة ويحصل عىل الدعم من السعودية.64 

كام علقت مصادر أن الهجامت الجوية السعودية عىل املناطق الحوثية تراجعت بعد عرض الحوثيني التوقف عن 

شن الهجامت عىل السعودية فيام أسموه "املصالحة الوطنية الشاملة"، هذا ما أعلن األمري محمد بن سلامن عن 

تفاؤله حياله.	6 كام أعلنت اإلمارات انسحابها الجزيئ من اليمن.66 وبالرغم من ذلك، ما زالت بوادر نهاية الحرب 

غائبة عن األفق، رغم أنها تكلف السعودية مليارات الدوالرات.67 وتبقى تقديرات املرصوفات العسكرية السعودية 

يف حرب اليمن متباينة، فصحيفة الرياض تقّدر كلفة الغارات الجوية مبا يقارب 3 مليارات دوالر يف السنة، بينام 

تشري دراسة لجامعة هارفارد األمريكية إىل كون املرصوفات العسكرية تقّدر بـ73 مليار دوالر سنوياً، وأخرياً 

يرى موقع دويتشه فيله )DW( األملاين أنها تقّدر بـ22 مليار دوالر سنوياً. وباإلضافة للمرصوفات العسكرية، 

تتحّمل السعودية مصاريف أخرى مثل الدفاع وتعويض األرضار الناجمة عن الهجامت، كام حدث مع منشآت 

أرامكو، واملساعدات واإلعانات الخارجية ملواطني اليمن، وتثري هذه االنفاقات العسكرية التساؤالت حول التنمية 

املستدامة، خصوصا يف ظل العجز املايل يف امليزانية.68

أما من ناحية أزمة الخليج، فبعد أن أعلنت كل من السعودية واإلمارات والبحرين وللمرة األوىل منذ اندالع األزمة 

عن مشاركتها يف كأس الخليج العريب لكرة القدم املقام يف قطر، ارتجى البعض من ذلك بوادراً النفراج األزمة، إاّل 

أن تغرّياً جذرياً يف املعادلة مل يحصل. يذكر أن هناك مؤرشات أخرى أدت بالبعض إىل التكهن بأن املصالحة تلوح يف 

األفق، كتقارير إعالمية أمريكية تفيد بأن الجهود نحو إنهاء األزمة "بلغت مراحل متقدمة".69 وبعد انتهاء البطولة 

https://www.france24. < ،2019 64  "محادثات بين السعودية والحوثيين إلنهاء الحرب في اليمن،" فرانس24، 6 نوفمبر
com/ar/20191106-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5

%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-
.> %D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86

https:// < ،2019 65  عزيز اليعقوبي و ستيفن كالين و ليزا بارينجتون، "مصادر: السعودية تدرس وقفا إلطالق النار في اليمن،" رويتررز، 4 أكتوبر
.> ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WJ281

66  "اإلمارات تحتفل بمئات الجنود العائدين من اليمن.. والخارجية: جهودنا ستقتصر على مكافحة اإلرهاب،" سي أن أن عربية، 9 فبراير 2019، > 
.> https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/02/09/uae-celebrates-troops-returning-yemen

https://www.bbc. < ،2019 العربية، 5 أغسطس BBC "،67  فرانك غاردنر، "حرب اليمن: ماذا حققت السعودية واإلمارات بعد أربع سنوات
.> com/arabic/middleeast-49226537

https://gulfhouse.org/ < ،2019 68  صباح نعوش، "النفقات العسكرية السعودية: أسباب ارتفاعها )2 من 4(،" البيت الخليجي، 18 نوفمبر
.> /posts/3861

.> https://www.bbc.com/arabic/interactivity-50561763 < ،2019 العربية، 26 نوفمبر BBC "69  "هل بات انتهاء األزمة الخليجية وشيًكا؟

https://www.france24.com/ar/20191106-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.france24.com/ar/20191106-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.france24.com/ar/20191106-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.france24.com/ar/20191106-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://www.france24.com/ar/20191106-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WJ281
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1WJ281
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/02/09/uae-celebrates-troops-returning-yemen
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-49226537
https://gulfhouse.org/posts/3861/
https://gulfhouse.org/posts/3861/
https://gulfhouse.org/posts/3861/
https://www.bbc.com/arabic/interactivity-50561763
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 مركز الخليج لسياسات التنمية  -  جميع الحقوق محفوظه 2020 © 

الخليجية بأيام، انعقدت القمة الخليجية يف الرياض، ووّجه العاهل السعودي سلامن بن عبد العزيز دعوة إىل أمري 

قطر متيم بن حمد آل ثاين لحضورها.70 لكن األمري القطري مل يقم بالحضور شخصياً واكتفى بإرسال رئيس الوزراء 

القطري نيابة عنه.71

أما عىل صعيد العالقات العربية، فقد برزت مستجدات هامة يف عالقة السعودية مع الدول املجاورة. فقد أعلنت 

السعودية تأييدها للمجلس العسكري االنتقايل يف السودان الذي استلم الحكم بعد عزل الرئيس السابق عمر 

البشري،72 كام أودعت يف البنك املركزي السوداين مبلغ بقيمة 250 مليون دوالر لتخفيف الضغط من عىل الجنيه 

السوداين ولدعم السودان يف مواجهتها لألزمات االقتصادية والسياسية.73 

أما يف سوريا، ويف ظل الخالفات السياسية املستمرة بني حكومة السعودية ونظام بشار األسد، فكان التطور الالفت 

هو ترحيب اململكة بـ"تشكيل لجنة دستورية" وصياغة دستور جديد، حني رّصح مندوب األمم املتحدة للسعودية 

"عبدالله املعلمي" أن هذا اإلعالن "بارقة أمل بشأن الوضع يف سوريا".74 ويأيت هذا الترصيح بعد أن تدهورت 

العالقات السورية السعودية بعد 2011  حيث كانت السعودية داعمة لقوات املعارضة يف سوريا. وقد أفصح 

عادل الجبري مع بداية 2019 أن الوقت ال يزال "مبكراً" الستئناف عضوية سوريا يف الجامعة العربية بعد أن 

تم تعطيلها قبل 7 سنني، وأن السعودية لن تدعم هذا القرار مامل تتخذ سوريا جهوداً سياسية نحو إنهاء الحرب 

وإعادة االستقرار يف الداخل، حسب تعبريه.	7

https://www.alhurra.com/a/%D < ،2019 70  "قمة مجلس التعاون.. هل تشكل بداية لنهاية األزمة الخليجية؟" الحرة، 4 ديسمبر
8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%

8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7
%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-
.> %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html

https://www. < ،2019 العربية، 10 ديسمبر BBC "71  "القمة الخليجية: هل تؤذن ابتسامات العاهل السعودي ورئيس الوزراء القطري بانفراجة؟
.> bbc.com/arabic/trending-50731451

https://arabic.cnn.com/ < ،2019 بالعربية، 13 ابريل CNN "،72  "السعودية تبين موقفها حيال السودان.. والملك سلمان يصدر توجيهات
.> middle-east/article/2019/04/14/news-saudi-arabia-declares-support-sudan-and-orders-humanitarian-aid

https://www.bbc.com/arabic/ < ،2019 العربية، 19 مايو BBC "،73  "السعودية تودع 250 مليون دوالر في بنك السودان المركزي
.> business-48326733

https://arabic.cnn.com/ < ،2019 العربية، 30 سبتمبر CNN "،74  "السعودية ترحب بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا
.> middle-east/article/2019/09/30/saudi-arabia-welcomes-constitutional-committee-agreement

75  Marwa Rashed, “Saudi Arabia says it is too early to restore ties with Syria,” Reuters, 4 March 2019, < https://
www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-says-it-is-too-early-to-restore-ties-with-syria-
idUSKCN1QL1NP >.

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-/523910.html
https://www.bbc.com/arabic/trending-50731451
https://www.bbc.com/arabic/trending-50731451
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/14/news-saudi-arabia-declares-support-sudan-and-orders-humanitarian-aid
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/04/14/news-saudi-arabia-declares-support-sudan-and-orders-humanitarian-aid
https://www.bbc.com/arabic/business-48326733
https://www.bbc.com/arabic/business-48326733
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/09/30/saudi-arabia-welcomes-constitutional-committee-agreement
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/09/30/saudi-arabia-welcomes-constitutional-committee-agreement
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-says-it-is-too-early-to-restore-ties-with-syria-idUSKCN1QL1NP
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-says-it-is-too-early-to-restore-ties-with-syria-idUSKCN1QL1NP
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-saudi/saudi-arabia-says-it-is-too-early-to-restore-ties-with-syria-idUSKCN1QL1NP
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الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

ورأى البعض أنه قد يكون هناك أثر إيجايب عىل العالقات العراقية السعودية بعد أن تم االتفاق عىل فتح منفذ 

عرعر "بشكل تجريبي" لتعزيز التبادل التجاري ألول مرة بعد حرب الخليج إذ كان يتم فتحه بشكل استثنايئ 

للحجاج فقط.76 وجاءت زيارة عادل عبد املهدي رئيس الوزراء العراقي للسعودية لتهدئة العالقات مع الدول 

املجاورة كمبادرة للتوسط بني السعودية وإيران، حسب ما رأى البعض.77 وتوصلت العراق إىل اتفاق مع هيئة 

االستثامر بالسعودية يف امللفات االقتصادية والتبادل التجاري بتوقيع 13 اتفاقية اقتصادية وتجارية، وجاء ذلك 

بالتوازي مع قوانني رشعتها العراق لتسهل االستثامر من السعودية.78 ويف زيارة وفد سعودي للعراق، قدمت 

السعودية منحة بقيمة مليار دوالر للعراق، يف الوقت الذي أعلنت فيه العراق عن فرص للمستثمرين السعوديني، 

وأعلنت السعودية تخطيطها لفتح قنصليات مجدداً يف العراق.79 

أما عىل صعيد التطبيع، فتمثل أهم األحداث يف عام 2019 يف انعقاد مؤمتر الرشق األوسط يف وارسو "للرتويج 

للسالم واألمن يف املنطقة". ويعترب هذا االجتامع األول من نوعه الذي يشارك فيه ممثلني من الكيان الصهيوين 

والدول العربية ملناقشة األمن اإلقليمي منذ تسعينات القرن املايض. وقد حظي املؤمتر بحضور عدد من الدول 

https://www.alhurra.com/ < ،2019 76  "اتفاق بين العراق والسعودية على إعادة فتح منفذ عرعر تجريبيًا،" الحرة، 12 سبتمبر
a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86- %D8%A7%D9%84%

D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%
AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-
.> %D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html

77  عادل النواب، "رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية: مبادرة تهدئة بين الرياض وطهران،" العربي الجديد، 25 سبتمبر 2019، > 
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%
85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9
%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%-

.> A7%D9%86
https://alarab. < ،2019 78  "اتفاق سعودي عراقي لحسم خطط االستثمار المشتركة،" العرب، 14 أغسطس

co.uk/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-
%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-

%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D
.> 8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9

https://www.alarabiya.net/ < ،2019 79  "القصبي: 186 فرصة للمستثمرين السعوديين في العراق،" العربية، 4 ابريل
ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%

D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%
AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D
.> 8%A7%D9%82

https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B0-%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/511988.html
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/9/25/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2019/04/04/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-3-%D9%82%D9%86%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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العربية ودول مجلس التعاون، منها اململكة العربية السعودية، مع غياب التمثيل الفلسطيني فيه ملقاطعة السلطة 

الفلسطينية اإلدارة األمريكية.80 وقد مثّل عادل الجبري السعودية، حيث أعاد طرح موقف السعودية من القضية 

الفلسطينية "املبني عىل مبادرة السالم العربية".81 كام اتصل امللك سلامن بن عبدالعزيز بالرئيس الفسلطيني 

محمود عباس مؤكداً عىل مؤازرة السعودية للفلسطينيني ودعم مطالبهم يف ضوء خطة الرئيس األمرييك للسالم 

يف الرشق األوسط، أو ما عرف بصفقة القرن. ويف الوقت ذاته، أصدرت الخارجية السعودية بياناً أثار الجدل 

حول موقف السعودية من الصفقة. وقد أشار البيان "لتقدير اململكة لجهود ترامب يف تطوير خطة سالم بني 

الفلسطينيني واإلرسائيليني".82 وحرضت السعودية ورشة "من السالم إىل اإلزدهار" التي أقيمت يف املنامة ملناقشة 

الشق االقتصادي مام اصبح يعرف بصفقة القرن، بينام رفضت السلطة الفلسطينية الحضور ورفضت التفاوض نيابًة 

عنها. ورغم أن وزير االقتصاد والتخطيط محمد التويجري أكد أن مشاركته ومتثيله للسعودية يأيت ضمن "مواقف 

السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وملا يحقق له االستقرار والعيش الكريم"، إال أن موقف الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس كان رافضاً للبحث يف الوضع االقتصادي قبل الوضع السيايس. وأكد بيان منظمة التحرير 

الفلسطينية "أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف اإلجامع الفلسطيني".83 

خاتمة

كان عام 2019 مضطرباً أمنياً، خصوصاً يف ظل الرضبات التي استهدفت منشآت النفط يف املنطقة الرشقية 

وأوقفت جزءاً معترباً من إنتاجها. وقد بني ذلك مدى اعتامدية دول الخليج عىل الواليات املتحدة لتوفري الحامية 

العسكرية. يف املقابل فقد تواصلت بوادر اضطراب العالقة مع بعض مؤسسات الحكم األمريكية، مام يشري إىل 

إمكانية تفاقم التحديات األمنية التي تواجه السعودية واملنطقة. أما عىل صعيد االستدامة والخلل االقتصادي، فقد 

80  جوناثان ماركوس، "مؤتمر وارسو: أول محفل دولي يضم عربًا وإسرائيليين منذ تسعينيات القرن الماضي،" BBC العربية، 14 فبراير 2019،
.> https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47224800 >

https://arabic.cnn. < ،2019 العربية، 15 فبراير CNN "،81  "ماذا قال الجبير عن مؤتمر وارسو وكيف تعامل مع أسئلة عن احتمال لقاء نتنياهو
.> com/middle-east/article/2019/02/15/aljubair-warsaw-tweet-iran-israel-pm

https://arabic. < ،2019 العربية، 29 يناير CNN "،82  "السعودية عن صفقة القرن: نقيّم جهود ترامب وندعو لمفاوضات مباشرة برعاية أمريكية
.> cnn.com/middle-east/article/2020/01/29/saudi-arabia-comments-trumps-peace-plan-and-calls-direct-negotiations

https://www.alhurra.com/uae/2019/06/22/%D9%88%D8%B < ،2019 83  "ورشة المنامة: الجاضرون والغائبون،" الحرة، 22 يونيو
1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8
%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6

.> %D8%A8%D9%88%D9%86

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47224800
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/02/15/aljubair-warsaw-tweet-iran-israel-pm
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2019/02/15/aljubair-warsaw-tweet-iran-israel-pm
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/01/29/saudi-arabia-comments-trumps-peace-plan-and-calls-direct-negotiations
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/01/29/saudi-arabia-comments-trumps-peace-plan-and-calls-direct-negotiations
https://www.alhurra.com/uae/2019/06/22/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.alhurra.com/uae/2019/06/22/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.alhurra.com/uae/2019/06/22/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%88%D9%86
https://www.alhurra.com/uae/2019/06/22/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%88%D9%86
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الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

يكون أكرب تطور هو اكتتاب أسهم من أرامكو بني مؤيد ومعارض. ويبقى هدف التنمية املستدامة رهن اإلصالح 

االجتامعي والسيايس واألمني األوسع، والذي كام هو الحال يف دول الخليج األخرى، ال يزال يعاين من تفاقم يف أوجه 

الخلل املزمنة كام بينتها هذه الورقة.
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3.7 المستجدات في دولة قطر - آمنة المري
 

ترصد هذه الورقة أهم املستجدات عىل الساحة القطرية خالل عام 2019، بداية بأهم املتغريات يف القوانني 

واملؤسسات العامة، والتي تصدرتها الوعود املتكررة بإقامة أول انتخابات ملجلس الشورى. كام تغطي الورقة 

أهم املستجدات عىل الساحة العامة ومواقع التواصل االجتامعي، مبا فيها املطالبات بحقوق املرأة، وحرية النرش 

والتعبري، وحوادث منع الكتب. ومتاشياً مع موضوع اإلصدار، ترصد الورقة أهم التطورات من ناحية االستدامة 

االقتصادية، مبا فيها توسع إنتاج الغاز يف قطر والدين الخارجي. كام تلقي الورقة الضوء عىل املستجدات يف 

العالقات مع دول الجوار يف خضم أزمة الخليج، والعالقات بالواليات املتحدة، وخطوات التطبيع املتصاعدة مع 

الكيان الصهيوين.

المستجدات في القوانين التشريعية

شهد عام 2019 تحوالت عديدة يف القوانني والعملية السياسية يف قطر، كان أبرزها ما يخص مجلس الشورى 

املنتخب. فقد أصدر األمري قراراً مبد فرتة عمل مجلس الشورى لسنتني بدءاً من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 

1.2021 وكان الشيخ متيم قد أكد يف منتصف نوفمرب 2017 عند افتتاح الدورة 46 ملجلس الشورى قيام الحكومة 

باإلعداد النتخابات مجلس الشورى: "مبا يف ذلك إعداد مرشوعات األدوات الترشيعية الالزمة عىل نحو يضمن سري 

هذه االنتخابات بشكل مكتمل". وبعد سنوات من تأجيل االنتخابات الترشيعية، ويف ظل ترقب املجتمع القطري 

لتفعيل مجلس الشورى املنتخب، أصدر األمري قراراً أمريياً بإنشاء "لجنة عليا للتحضري النتخابات مجلس الشورى" 

يرأسها "رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء واملختصني"،2 حيث تتوىل اللجنة العليا كافة املهام املتعلقة 

بالتحضري النتخابات مجلس الشورى، وعىل األخص ما ييل: اإلرشاف عىل إعداد مرشوعات األدوات الترشيعية 

الالزمة النتخابات مجلس الشوری، واقرتاح الربنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى. وقد أعلن الشيخ متيم 

أنه سيتم اإلعالن عن موعد االنتخابات حال انتهاء اللجنة من عملها.3

https://www.almeezan.qa/ < ،1  "قرار أميري رقم )27( لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى،" موقع الميزان البوابة القانونية القطرية
.> LawView.aspx?opt&LawID=8043&language=ar

.> https://bit.ly/3cmyBCn  < ،2019 2  " "الشرق" تنشر تشكيل ومهام اللجنة العليا للتحضير النتخابات الشورى،" جريدة الشرق، 20 نوفمبر
3  "خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في افتتاح الدورة الثامنة واألربعين لمجلس الشورى، وكالة األنباء 

https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-opening-of-the-48th-advisory- < ،2019 القطرية، 5 نوفمبر
.> /council-session

https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8043&language=ar
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8043&language=ar
https://bit.ly/3cmyBCn
https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-opening-of-the-48th-advisory-council-session/
https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-opening-of-the-48th-advisory-council-session/
https://www.gco.gov.qa/ar/speeches/his-highness-speech-at-the-opening-of-the-48th-advisory-council-session/
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وقد القت هذه التحوالت الكثري من اآلمال والتساؤالت من قبل الناشطني حول الفرتة الزمنية االنتقالية للمجلس 

املنتخب،4 ذلك أنه مل يتم اإلعالن عن أي إطار زمني لالنتهاء من اإلجراءات املتعلقة بالتحضري لالنتخابات. كام 

وقد دعا البعض إىل رضورة أن يكون قانون االنتخاب متامٍش مع حقوق اإلنسان من حيث الحق يف الرتشيح 

واالنتخاب وتشجيع دور منظامت املجتمع املدين لدعم مسرية تحقيق الدميقراطية.	 كام أثار ناشطون نقاشاً حول 

آلية تقسيم الدوائر، حيث نادى البعض بتقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية عديدة لتلبية احتياجات هذه الدوائر،6 

ومن جانب آخر اتجه آخرون نحو تقسيم الدولة إىل دائرة انتخابية واحدة لتجنب أي تعصب بناء عىل القبيلة.7 

يذكر أن موضوع تعطيل انتخابات مجلس الشورى حالة مستمرة منذ إقرار الدستور األول قبل 20 عاما. وبالرغم 

من الخطوات األخرية كإنشاء اللجان املتعلقة بسري االنتخابات، إال أن املواطن القطري ما زال يبحث عن موعد 

زمني محدد لهذه االنتخابات املرتقبة. يذكر أن الحكومة قد أطلقت وعوداً متكررة بإقامة االنتخابات الترشيعية 

عىل مدى السنوات السابقة، وما زالت بانتظار التنفيذ.8

كام صدر قانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل يف املنازعات 

اإلدارية،9 مضيفاً املزيد من االستثناءات املحصنة من النظر أمام القضاء يف نص املادة 3 يف الفقرة الثالثة وهي 

القرارات اإلدارية املتعلقة باللجوء السيايس واإلقامة الدامئة، وعليه لن تكون الدائرة اإلدارية مختصة بالنظر بها، ما يعد 

إخالالً مببدأ التقايض وفقاً للدستور القطري.10 ويف هذا الشأن كانت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان قد أثارت بعض 

التحديات واإلشكاليات أمام الحق يف التقايض وكان أبرزها "تحصني عدد من القرارات اإلدارية من رقابة القضاء".11

https://al-sharq.com/ < ،2019 4  "أعضاء الشورى لـ الشرق: انتخابات الشورى المقبلة تعزيز لدولة المؤسسات،" جريدة الشرق، 31 اكتوبر
article/31/10/2019/أعضاء-الشورى-لـ-الشرق-انتخابات-الشورى-المقبلة-تعزيز-لدولة-المؤسسات <.

https://al- < ،2019 5  "خبراء وأكاديميون: إشراك أفراد المجتمع أحد أبرز شروط إنجاح العملية االنتخابية المقبلة،" جريدة الشرق، 24 نوفمبر
sharq.com/article/24/11/2019/خبراء-وأكاديميون-إشراك-أفراد-المجتمع-أحد-أبرز-شروط-إنجاح-العملية-االنتخابية-المقبلة <.

6  "وجهات نظر بشأن الدوائر االنتخابية وشروط العضوية.. محامون ومواطنون لـ" لوسيل": انتخابات "الشورى" عالمة فارقة في تاريخ قطر تعزز 
المسيرة الديمقراطية،" لوسيل، 1 ديسمبر https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/01/12/2019 < ،2019/انتخابات-الشورى-

عالمة-فارقة-في-تاريخ-قطر-تعزز-المسيرة-الديمقراطية <.
https://twitter.com/mohdwaves/  < ،2019 تويتر، 31 أكتوبر ،)mohdwaves@( 7  حساب محمد فهد القحطاني

.> status/1189769295716323329?s=20
8  وقد تم تغطية هذه الوعود بشكل مفصل في اإلصدارات السابقة من هذه السلسلة.

9  "قانون رقم )15( لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم )7( لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية،" الجريدة الرسمية، العدد 18، 15 
.> https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17462&language=ar < ،2019 سبتمبر

10  المادة )135( من الدستور القطري.
https://nhrc-qa.org/en/themencode- < ،)2018 ،11  التقرير السنوي الرابع عشر لحقوق االنسان 2018 )قطر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان

pdf-viewer-sc/?file=https://nhrc-qa.org/wp-content/uploads/2019/06/ANNUAL-REPORT-2018-ARABIC-E-version.
.> pdf&settings=111111111&lang=en-US#page=&zoom=auto

https://al-sharq.com/article/31/10/2019/أعضاء-الشورى-لـ-الشرق-انتخابات-الشورى-المقبلة-تعزيز-لدولة-المؤسسات
https://al-sharq.com/article/31/10/2019/أعضاء-الشورى-لـ-الشرق-انتخابات-الشورى-المقبلة-تعزيز-لدولة-المؤسسات
https://al-sharq.com/article/31/10/2019/أعضاء-الشورى-لـ-الشرق-انتخابات-الشورى-المقبلة-تعزيز-لدولة-المؤسسات
https://al-sharq.com/article/24/11/2019/خبراء-وأكاديميون-إشراك-أفراد-المجتمع-أحد-أبرز-شروط-إنجاح-العملية-الانتخابية-المقبلة
https://al-sharq.com/article/24/11/2019/خبراء-وأكاديميون-إشراك-أفراد-المجتمع-أحد-أبرز-شروط-إنجاح-العملية-الانتخابية-المقبلة
https://al-sharq.com/article/24/11/2019/خبراء-وأكاديميون-إشراك-أفراد-المجتمع-أحد-أبرز-شروط-إنجاح-العملية-الانتخابية-المقبلة
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/01/12/2019/انتخابات-الشورى-علامة-فارقة-في-تاريخ-قطر-تعزز-المسيرة-الديمقراطية
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/01/12/2019/انتخابات-الشورى-علامة-فارقة-في-تاريخ-قطر-تعزز-المسيرة-الديمقراطية
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/files/01/12/2019/انتخابات-الشورى-علامة-فارقة-في-تاريخ-قطر-تعزز-المسيرة-الديمقراطية
https://twitter.com/mohdwaves/status/1189769295716323329?s=20
https://twitter.com/mohdwaves/status/1189769295716323329?s=20
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17462&language=ar
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وضمن استجابة املرشع لتسهيل إجراءات التقايض وتطبيقاً للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتحقيق 

العدالة الناجزة،12 صدر قانون رقم )4(  لسنة 2019  القايض بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية 

الصادر بالقانون رقم )10(  لسنة 2003، والذي مبوجبه متت إضافة بعض التعديالت، أهمها: إلغاء العطلة 

القضائية واملُقّررة سابقاً ملدة ثالثة أشهر، واالستعاضة عنها بنظام اإلجازات السنوية، مام يساهم يف ترسيع عملية 

الفصل يف الدعاوى وعدم انقطاع عمل القضاء خالل فرتة الصيف. كام أعطى التعديل للمجلس األعىل للقضاء 

سلطة تنظيم العمل املسايئ يف املحاكم، وذلك إلتاحة الفرصة للبعض ممن مل تسمح لهم ظروفهم الحضور يف الفرتة 

الصباحية. وكان املجلس قد بارش يف تطبيق النظام املسايئ يف محكمة األرسة كفرتة تجريبية لدراستها وتعميمها عىل 

املحاكم األخرى.13 ومن أبرز التعديالت توحيد املبادئ القضائية، والذي من شأنه أن يساهم يف استمرار التناسق 

بني األحكام القضائية التي تصدر يف ذات املسائل القانونية.

حرية النشر والتعبير ومنع الكتب

حصلت قطر عىل املرتبة 128 من بني 180 دولة حول العامل يف معدل حرية الصحافة بحسب تقرير منظمة 

مراسلون بال حدود لعام 2019، مام يعني أن تصنيفها تراجع بثالثة مراتب عن العام الذي سبقه.14 وكان أمري 

دولة قطر قد أصدر يف منتصف عام 2019 قانون بإنشاء "املدينة اإلعالمية"،	1 والذي يهدف إىل إدارة النشاط 

اإلعالمي وتطويره، باإلضافة إىل استقطاب اإلعالم العاملي واملؤسسات البحثية واملعنية بالتدريب يف املجال اإلعالمي 

واإلعالم الرقمي، عالوة عىل دعم مشاريع اإلعالم الرقمي والتكنولوجي، وتوفري بيئة تفاعلية جاذبة من خالل 

ص لها بالعمل يف املدينة اإلعالمية.16 وحسب مقابلة لرئيس مجلس إدارة املدينة اإلعالمية، فإن ما  الرشكات املرخَّ

مييز املدينة اإلعالمية هو عدم وجود قيود تحريرية، بل سيتم إعداد ميثاق الرشف اإلعالمي، بحيث تكون وسائل 

اإلعالم مسؤولة عام تقوله وتفعله.17

12  "رئيس المجلس األعلى للقضاء: التعديالت الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تسهل وتسرع إجراءات التقاضي،" المجلس األعلى 
.> https://www.sjc.gov.qa/ar/pages/newsdetails.aspx?ItemId=134 < ،2019 للقضاء، 25 فبراير

https://www.raya.com/ < ،2018 13  "الخــدمة المسائيــة بمحكمــة األســرة تخفف أعبـاء المراجعين،" جريدة الراية القطرية، 31 ديسمبر
.> home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/93bc47d9-42af-414e-b75c-d5cb1090cfe4

.> https://rsf.org/ar/qtr < ،2017 ،14  "تصنيف معدل حرية الصحافة،" مراسلون بال حدود
https://www.almeezan.qa/ < ،2019 15  "قانون رقم )13( لسنة 2019 بإنشاء المدينة اإلعالمية،" الجريدة الرسمية، العدد 13، 20 يونيو

.> ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17252&language=ar
https://www.alaraby.co.uk/ <  ،2019 16  "أمير قطر يصدر قانوناً بإنشاء المدينة اإلعالمية،" العربي الجديد، 30 مايو

medianews/2019/5/30/أمير-قطر-يصدر-قانونا-بإنشاء-المدينة-اإلعالمية <.
17  "مقابلة رئيس مجلس إدارة المدينة اإلعالمية ومدير مكتب االتصال الحكومي مع قناة تي آر تي،" مكتب االتصال الحكومي، 29 يوليو 2019، 

.> /https://www.gco.gov.qa/ar/he-interview-with-trt-world >

https://www.sjc.gov.qa/ar/pages/newsdetails.aspx?ItemId=134
https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/93bc47d9-42af-414e-b75c-d5cb1090cfe4
https://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/93bc47d9-42af-414e-b75c-d5cb1090cfe4
https://rsf.org/ar/qtr
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17252&language=ar
https://www.almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=17252&language=ar
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/5/30/أمير-قطر-يصدر-قانونا-بإنشاء-المدينة-الإعلامية
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/5/30/أمير-قطر-يصدر-قانونا-بإنشاء-المدينة-الإعلامية
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/5/30/أمير-قطر-يصدر-قانونا-بإنشاء-المدينة-الإعلامية
https://www.gco.gov.qa/ar/he-interview-with-trt-world/
https://www.gco.gov.qa/ar/he-interview-with-trt-world/
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ويف هذا الصدد ويف إطار تحديث الترشيعات يف مجال الصحافة واملطبوعات والنرش واألنشطة اإلعالميّة والفنون، 

وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون بتنظيم الصحافة واملطبوعات والنرش واألنشطة اإلعالميّة والفنون، 

وإحالته إىل مجلس الشورى، وقد تم إعداد مرشوع هذا القانون ليحل محل القانون رقم )8( لسنة 1979 بشأن 

املطبوعات والنرش، واملرسوم بقانون رقم )16( لسنة 1993  بشأن تنظيم ُمامرسة أنشطة الدعاية واإلعالن 

والعالقات العامة واإلنتاج الفنّي واملُصّنفات الفنية.18

وبحسب ممثيل الحكومة، فقد أىت هذا القانون دعامً لحرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم يف دولة 

قطر،19 كام رصحت ممثلة لوزارة الثقافة يف اجتامع مجلس حقوق االنسان بالدورة الثالثة والثالثني، حيث قالت 

أن مرشوع القانون متت صياغته وفق معايري دولية، ومن أبرز هذه املعايري عدم الحاجة إىل ترخيص من قبل 

الوزارة إلنشاء الصحف ويكفي اإلخطار بذلك، وعدم التعرض للصحافيني يف اآلراء التي يبدونها، باإلضافة إىل  تقليل 

التدخالت اإلدارية التي تقوم بها الوزارة عىل النشاط الصحفي،  حيث تتوىل السلطة القضائية الفصل يف كل ما 

يشكل مخالفة للقانون، كام تم حرص املحظورات استناداً للمقرر باإلعالن العاملي لحقوق االنسان والعهد الدويل 

للحقوق املدنية والسياسية.20 ويبقى املحك هو كيفية تطبيق هذه القوانني عىل أرض الواقع، فمن املعروف 

أن الصحافة املستقلة املكتوبة واملرئية شبه معدومة يف قطر، أسوة بالحال يف كثري من دول مجلس التعاون، وأن 

الصحافة مرتبطة بالدولة ارتباطاً وثيقاً، ومن الصعب إنشاء وتسجيل أي مؤسسة إعالمية محلية غري مدعومة 

حكومياً، حيث مل يكتب النجاح واالستمرارية ألي منها. وقد يكون آخر األمثلة هي منصة الطليعة الثقافية، وهي 

منصة إلكرتونية بدأت تعمل عىل الساحة خالل عامي 2018 و2019، حيث نظمت جلسات القراءة والتسجيالت 

الصوتية )مذياع الطليعة(، قبل أن تختفي املنصة من الساحات اإللكرتونية يف ظروف غامضة عام 21.2019  

كام أثارت آلية الرقابة عىل الكتب من قبل وزارة الثقاقة الرأي العام يف قطر، حيث انتقد ناشطون مصادرة الوزارة 

للكتب، ومنع بعضها من معرض الكتاب املقام يف قطر. وقد ضمت قامئة الكتب املصادرة واملمنوعة من املشاركة 

https://www.raya.com/ < ،2019 18  "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الصحافة،" جريدة الراية القطرية، 14 نوفمبر
locals/2019/11/13/مجلس-الوزراء-يوافق-على-مشروع-قانون-الصحافة <.

https://www.alaraby.co.uk/ < ،2019 19  "قطر: قانون لتنظيم الصحافة واإلعالم والفنون،" العربي الجديد، 13 نوفمبر
medianews/2019/11/13/قطر-قانون-لتنظيم-الصحافة-واإلعالم-والفنون <.

20  “Qatar Review - 33rd Session of Universal Periodic Review,” UN Web Tv, 15 May 2019, < http://webtv.un.org/
search/qatar-review-33rd-session-of-universal-periodic-review/6037022293001/?term=qatar&lan=Arabic&sort=date >.

21  عمر الشهابي وآخرون، "بديل البديل: فرص وتحديات المواطنة لدى المجتمع المدني غير التقليدي في دول الخليج العربية - بدر النعيمي،" الثابت 
  .> https://gulfpolicies.org/2-6 < ، ،)2019 ،والمتحول2019: المواطنة في تيارات الخليج )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

https://www.raya.com/locals/2019/11/13/مجلس-الوزراء-يوافق-على-مشروع-قانون-الصحافة
https://www.raya.com/locals/2019/11/13/مجلس-الوزراء-يوافق-على-مشروع-قانون-الصحافة
https://www.raya.com/locals/2019/11/13/مجلس-الوزراء-يوافق-على-مشروع-قانون-الصحافة
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/11/13/قطر-قانون-لتنظيم-الصحافة-والإعلام-والفنون
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/11/13/قطر-قانون-لتنظيم-الصحافة-والإعلام-والفنون
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/11/13/قطر-قانون-لتنظيم-الصحافة-والإعلام-والفنون
http://webtv.un.org/search/qatar-review-33rd-session-of-universal-periodic-review/6037022293001/?term=qatar&lan=Arabic&sort=date
http://webtv.un.org/search/qatar-review-33rd-session-of-universal-periodic-review/6037022293001/?term=qatar&lan=Arabic&sort=date
https://gulfpolicies.org/2-6
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بعض كتب د. عيل خليفة الكواري، باإلضافة إىل اإلصدار السابق يف هذه السلسلة من الخليج بني الثابت واملتحول 

بعنوان "املواطنة يف تيارات الخليج".22 ورأى البعض أن العملية اعتباطية وعشوائية وليست قامئة عىل معايري 

ثابتة، كام وصف البعض ذلك مبحاولة لعب دور الويص عىل املجتمع بدالً من دعم التنوع واملساهمة يف إثراء 

املشهد الثقايف.23 الجدير بالذكر أن القانون الذي ينظم عملية الرقابة عىل املطبوعات والنرش ال يحدد آلية للطعن 

والتظلم من قرارات الوزارة،24 كام يحول القانون دون رقابة القضاء عىل هذه القرارات بسبب تحصينها مبوجب 

قانون املنازعات اإلدارية الذي ال ميكن األفراد من الطعن أمام القضاء عىل القرارات الصادرة مبوجب قانون النرش 

واملطبوعات.	2

المطالب السياسية واالحتجاجات والعرائض 

يف ظل غياب تلك املساحة التي من املمكن أن تخلق التفاعل البناء يف الفضاء العام، يلجأ القطريون والقطريات 

غالباً إىل وسائل التواصل االجتامعي للتعبري عن مطالبهم ومناقشة القرارات الرسمية، حيث تجاوزت نسبة 

املستخدمني الذين يستفيدون من وسائل التواصل االجتامعي ملعرفة آخر األخبار 77%.26 وقد انترشت هذه 

الوسائل بقدر معني استجابة يف رغبة للتغلب عىل احتكار الدولة لإلعالم الرسمي وتجاوز هامش الحرية الذي 

يعمل من خالله اإلعالم التقليدي.27

وقد تداول ناشطون وسم #إيقاف_الشيخ_األنصاري لتوضيح خرب إيقاف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف قطر 

د. إبراهيم األنصاري، عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر، عن الخطابة يف املساجد دون توضيح 

األسباب، وذلك بعد خطبة صالة الجمعة التي ألقاها يف أكتوبر 2019، مام أدى إىل انتشار اإلشاعات والتكهنات حول 

.> 1204287301368582146/status/ed_Ra/com.twitter//:https < ، 22  حساب رائد، تويتر
https://twitter.com/TheOryx__/ < ،2019 تويتر، 30 إبريل ،)__TheOryx@( 23  حساب المها المري

.> status/1123288375295975425?s=20
http://www.almeezan.qa/LawPage. < ،1979 24  "قانون رقم )8( لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،" الميزان، 1 يناير

.> aspx?id=414&language=ar
http://www. < ،2007 25  "الفقرة 3 من المادة 3 من قانون رقم )7( لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية،" الميزان، 13 مايو

.> almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78654&LawId=2643&language=ar
26  "التعرف على وسائل شبكات التواصل االجتماعي في قطر،" وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مارس 2015، ص 15.

27  أحمد عتيق، "شبكات التواصل االجتماعي والثقافة التواصلية في مجتمعات هجينة قراءة في دور منصة تويتر في قطر،" مجلة عمران، 7 )2019( 
)28(, 89–113، ص 107.

https://twitter.com/Ra_ed/status/1204287301368582146
https://twitter.com/Ra_ed/status/1204287301368582146
https://twitter.com/TheOryx__/status/1123288375295975425?s=20
https://twitter.com/TheOryx__/status/1123288375295975425?s=20
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=414&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=414&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78654&LawId=2643&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=78654&LawId=2643&language=ar
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سبب ذلك، منها رغبة الوزارة معاقبته لتناوله قضايا مثل مناهضة التطبيع،28 وأخرى أن املوضوع متعلق بتسجيل ونرش 

الخطب إلكرتونيا. ويف هذا مل يرد من وزارة األوقاف أي بيان. كذلك مل يرصح الدكتور عىل حادثة إيقافه. إال أن بعض 

املغردين كانوا قد وصفوا هذه الحادثة باألمر املستهجن والغريب،29 ومساس مبجال الحريات مام يعد خطراً ال يستهان 

به وال ميكن القبول به بحال من األحوال،30 كام أكد آخرون أن الوزارة تحظر تسجيل الخطبة ونرشها.31

كام استمرت املطالبات بشأن إلغاء أشكال التمييز التي تحول دون مامرسة املرأة يف قطر لحقوقها، وقد كانت 

أبرزها تدور حول تجنيس أبناء القطريات وانتفاع املرأة يف الحصول عىل منح األرايض وانهاء املعامالت الرسمية 

دون اشرتاط ورقة عدم مامنعة ويل األمر، باإلضافة إىل إصدار ترشيع يجرم العنف األرسي، حيث ما زال املرشع 

يعالج هذه الجرائم ضمن حدود الجرائم املاسة بالجسد دون تحديد لجرائم العنف األرسي. وقد بدأت حملة 

املطالبات حول الترشيعات املتعلقة باملرأة يف تويرت يف أكتوبر من عام 2017 حيث استخدمت وسم #حقوق-

املرأة-القطرية وانطلقت املشاركات عرب استعراض اإلشكاليات القانونية التي تواجه املرأة وتعد انتهاكاً للدستور 

القطري حسب رأيهم.32 ويف منتصف 2019 أقامت مجموعة من الشابات حساباً باسم نسويات قطريات 

QatarFem@  للدفع باملطالبات الحقوقية بشأن املرأة يف قطر واملساهمة يف توثيق قصص النساء الاليت تعرضن 

للعنف والحرمان من حقوقهن حسب رأيهن، بسبب ضعف آليات الحامية القانونية لضحايا العنف وعدم تجريم 

العنف األرسي باإلضافة إىل وجود سياسات داعمة لتدين املركز القانوين للمرأة، إال أن الحساب تم إيقافه بعد 

استدعاء القامئات عليه والتحقيق معهن.33 وكام هو الحال يف عدد من دول الخليج األخرى، فقد برزت قضايا 

عدد من النساء الاليت قررن طلب اللجوء يف الدول الغربية ملا رأوه من انتهاك لحقوقهن محلياً، وقد أثارت قضيتي 

https://twitter.com/QAYON/ < ،2018 تويتر، 9 نوفمبر ،)QAYON( 28  حساب شباب قطر ضد التطبيع
.> status/1060839884095655936

https://www.alaraby.co.uk/ < ،2019 29  "#إيقاف_الشيخ_األنصاري عن الخطابة يشغل مغردين قطريين،" العربي الجديد، 26 أكتوبر
medianews/2019/10/26/إيقاف-الشيخ-األنصاري-عن-الخطابة-يشغل-مغردين-قطريين <.

https://twitter.com/ShaimaJS/ < ،2019 تويتر، 25 أكتوبر ،)ShaimaJS@( 30  حساب شيماء السلطان
.> status/1187664640127459328?s=20

https://twitter.com/drsalhashmi/ < ،2019 تويتر، 25 أكتوبر ،)drsalhashmi@( ،31  حساب د.سلطان الهاشمي
.> status/1187663171630391296?s=20

.> https://twitter.com/19haya97/status/915233066150371329?s=21 < ،2017 19(، تويتر، 3 أكتوبرHaya97@( ،32  حساب هيا
https://www.alaraby.co.uk/ < ،2019 33  "حقوق_ المرأة _القطرية: سجال حريات بعد إقفال حساب لنسويات،" العربي الجديد، 7 أغسطس
society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8

%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%8-
4-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8
.>  %B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA

https://twitter.com/QAYON/status/1060839884095655936
https://twitter.com/QAYON/status/1060839884095655936
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/10/26/إيقاف-الشيخ-الأنصاري-عن-الخطابة-يشغل-مغردين-قطريين
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/10/26/إيقاف-الشيخ-الأنصاري-عن-الخطابة-يشغل-مغردين-قطريين
https://www.alaraby.co.uk/medianews/2019/10/26/إيقاف-الشيخ-الأنصاري-عن-الخطابة-يشغل-مغردين-قطريين
https://twitter.com/ShaimaJS/status/1187664640127459328?s=20
https://twitter.com/ShaimaJS/status/1187664640127459328?s=20
https://twitter.com/drsalhashmi/status/1187663171630391296?s=20
https://twitter.com/drsalhashmi/status/1187663171630391296?s=20
https://twitter.com/19haya97/status/915233066150371329?s=21
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/8/7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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عائشة القحطاين ونوف املعاضيد تفاعالً واسعاً عىل قنوات التواصل االجتامعي اإللكرتوين.34

ويف هذا الصدد كان قد انعقد خالل هذا العام اجتامع لجنة اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة )سيداو( يف 

الدورة 73، وتضمن االجتامع مناقشات التقرير الدوري الثاين لدولة قطر الخاص باتفاقية سيداو،	3 ولعل أبرز 

املالحظات حول ما تم اإلدالء بشأنه يف االجتامع، أن بعض تقارير الظل تم تقدميها من قبل مؤسسات املجتمع 

املدين التي تحظى بدعم من الدولة، وعادة ما يتم تقديم هذه املنظامت كبديل عن املنظامت غري حكومية.36 

وقد أعربت اللجنة عن دواعي قلقها إزاء عدم وجود منظامت مجتمع مدين مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق 

املرأة، وذلك مبوجب القيود التي يفرضها قانون رقم )12( لسنة 2004 بشأن الجمعيات واملؤسسات الخاصة.37

كام قدمت اللجنة جملة من التوصيات بشأن مواءمة الترشيعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية وضامن التحقيق 

يف جميع حاالت انتهاك حقوق املرأة، والعمل عىل اتخاذ وتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة تشمل أهدافاً محددة زمنياً، 

واعتامد ترشيع يجرم جميع أشكال العنف ضد املرأة، وتوفري الحامية الالزمة لضحايا العنف مبن فيهم العامالت 

املنزليات، وإزالة العقبات التي من شأنها أن تعرقل وصول املرأة إىل مناصب صنع القرار، عالوة عىل تعديل قانون 

الجنسية بحيث يتيح للنساء القطريات منح أبنائهن الجنسية، وإلغاء اللوائح واملامرسات التمييزية وتعزيز التدابري 

الرامية إىل تشجيع النساء والفتيات عىل اختيار مسارات وظيفية جديدة، باإلضافة إىل تعميم مراعاة حقوق النساء 

والفتيات ذوات اإلعاقة يف السياسات الوطنية، كام أوصت اللجنة بتعزيز عملية جمع وتحليل ونرش بيانات شاملة 

لتقييم االتجاهات املتعلقة بوضع املرأة والتقدم املحرز نحو تحقيق املساواة الفعلية.38 

ومن جانب آخر فقد كانت هنالك تساؤالت عن بعض املامرسات التي ال تضمن استفادة املرأة من الخدمات 

والعمل، كاشرتاط ورقة عدم مامنعة للتدريب يف مدارس القيادة والحصول عىل وظيفة يف بعض الجهات، ذلك أن 

https://twitter. < ،2020 34  حساب قناة الحرة، "أول لقاء تلفزيوني بعد هروبها من قطر.. ماذا قالت عائشة القحطاني لقناة الحرة؟" تويتر، 5 مارس
.> com/alhurranews/status/1235665101316816898

.> https://twitter.com/noofalmaadeed?lang=ar< ،حساب نوف المعاضيد، تويتر
35  CEDAW /C/QAT/ 2.

36  يقصد بمصطلح GONGO  إلى "المنظمات غير الحكومية التي تنظمها الحكومة" )GONGOs /Government-Organized NGOs(. انظر 
عادل مرزوق، "قانونا )المزاحمة( و)االختباء( في جمعيات الغونغو البحرينية،" صحيفة الوسط، 5 سبتمبر 2006.

37  CEDAW/C/QAT/CO/212.
38  CEDAW /C/QAT/CO/2.

https://twitter.com/alhurranews/status/1235665101316816898
https://twitter.com/alhurranews/status/1235665101316816898
https://twitter.com/noofalmaadeed?lang=ar
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هذه املامرسات ليست موثقة ضمن قواعد قانونية بل هي مامرسات من قبل الجهات التي تنظم آلية االستفادة 

للمرأة. وكان الرد من قبل ممثيل مؤسسات املجتمع املدين يف قطر بأن التطور الترشيعي يف دولة قطر بخصوص 

املرأة ال يعد جموداً ولكنه يحتاج للمزيد من الوقت خاصة وأن الدولة انضمت مؤخراً للعهدين الدوليني الخاصني 

بالحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وقد تم تشكيل لجنة ملراجعة الترشيعات 

ومدى مالءمتها مع أحكام العهدين الدوليني لتحقيق التقدم املطلوب فيام يخص حقوق املرأة.39

كام قدمت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان موجزاً حول التطورات الترشيعية التي مرت بها الدولة منذ تقديم 

املالحظات الختامية من قبل لجنة معاهدة منع التمييز ضد املرأة يف التقرير األول لدولة قطر إىل تاريخ اجتامعات 

لجنة سيداو الدورة 73، وقدمت اللجنة جملة من التوصيات التي متحورت حول إعادة النظر يف الترشيعات 

الوطنية التي ال تنسجم واملعايري الدولية، باإلضافة إىل مراجعة اإلجراءات اإلدارية التي تعيق مامرسة املرأة 

لحقوقها، وسحب التحفظات عىل اتفاقية مكافحة التمييز ضد املرأة وزيادة نسبة مشاركة املرأة وتواجدها يف 

مناصب صنع القرار، عالوة عىل وضع آليات أو ترشيع ملواجهة العنف ضد املرأة وتحقيق الردع املناسب.40

االقتصاد والميزانية واالستدامة

كام هو الحال يف بقية دول مجلس التعاون، تعتمد قطر عىل النفط والغاز الطبيعي بشكل شبه كيل لصادراتها 

ومتويل ميزانياتها. وعىل الرغم من أن قطر تعترب الدولة ذات الدخل األعىل للفرد يف العامل، إال أن هذه االعتامدية 

عىل مورد ناضب واحد يلقي الضوء عىل مدى استدامة هذا النموذج االقتصادي، مامثالً للحال يف بقية دول 

املجلس، وإن تفاوتت النسب. وبحسب مشاورات املادة الرابعة من صندوق النقد الدويل لعام 2019، فقد تم 

تقدير أن امليزانية العامة ستسجل فائضاً يعادل 2.3% من الناتج املحيل، وذلك بعد أن سجلت عجزاً كبرياً يف العام 

39  آمال المناعي، "ملتزمون ببذل الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة،" جريدة الشرق القطرية، 03 يوليو 2019،
https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85 >
%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-

%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9
%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-

%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8
.> %B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

40  تقرير الظل بشأن تنفيذ دولة قطر التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )قطر: اللجنة الوطنية لحقوق االنسان(، 
.> https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/QAT/INT_CEDAW_IFN_QAT_30356_A.pdf >

https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://al-sharq.com/article/03/07/2019/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/QAT/INT_CEDAW_IFN_QAT_30356_A.pdf
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الذي سبقه. كام سجل الحساب الجاري فائضاً يعادل 9.3% من الناتج املحيل، ويعود ذلك أساساً إىل ارتفاع أسعار 

الغاز الطبيعي عاملياً من هبوطه السابق.41 

وكمثيالتها من دول الخليج، لجأت قطر إىل اصدار سندات دولية للمساهمة يف تغطية تكاليف ميزانياتها، إذ 

أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دوالر يف سبتمرب 2018، وتبعت ذلك بإصدار سندات دولية مامثلة القيمة يف 

مارس 42،2019 وأخرى بقيمة 10 مليار دوالر يف أبريل 2020 يف خضم أزمة كورونا.43 وعىل الرغم من عدم 

حاجة الدولة نظرياً إىل السندات لتغطية امليزانية يف ظل فائض امليزانية، ولجوئها للسندات أساساً نظراً النخفاض 

نسبة الفوائد يف سوق الديون العاملية، إال أن تزايد الدين العام يف قطر، وخصوصاً شق االلتزامات الدولية منه، يثري 

التساؤالت حول استدامة ذلك مستقبالً، خصوصاً يف خضم أزمة الديون العاملية التي بدأت تأخذ صدى أوسع مع 

تبعات جائحة كورونا. وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدويل، تم تقدير إجاميل الدين الخارجي لقطر بنسبة 

106.7% من إجاميل الناتج املحيل عام 2019، والتي تعترب مرتفعة نسبياً، خصوصاً لدولة من املفرتض أن تكون 

مصدرة للنفط والغاز الطبيعي ورؤوس األموال. هذا مع األخذ بعني االعتبار أن قطر متتلك مبالغ عالية من األصول 

السيادية يف الخارج تقدر بحوايل 300 مليار دوالر )أال أنه ال يعرف حجمها تحديداً أو هيكلية ملكيتها(.44 

وقد أعلنت قطر نيتها زيادة إجاميل إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بأكرث من 40%، من 4.8 مليون برميل 

مكافئ يف عام 2019 إىل 6.7 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2027.	4 وعىل الرغم من الزيادة املتوقعة من 

اإليرادات نتيجة لذلك، إال أنه يدعو للتساؤل حول جدية تنويع مصادر الدخل واالستدامة، خصوصاً وأن زيادة اإليرادات 

الهيدروكربونية يف دول مجلس التعاون عادة ما ينتج عنه زيادة يف اإلنفاقات املحلية واالسترياد والتضخم، مام يفاقم من 

االعتامدية عىل الغاز والنفط لتمويل بقية االقتصاد. حيث أن أغلب الربامج االقتصادية التي تم إعالنها يف االقتصاد املحيل 

41  "المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع دولة قطر،" صندوق النقد الدولي، 4 يونيو 2019، 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv- >

.> consultation-with-qatar
42  “Qatar sells triple-tranche jumbo bond to raise $12 billion,” Reuters, < https://www.reuters.com/article/us-qatar-
bonds/qatar-sells-triple-tranche-jumbo-bond-to-raise-12-billion-idUSKCN1QN26L >.
43  “Investors Place $45 Billion of Orders for Qatar’s ‘Dream’ Bond,” Bloomberg, 7 April 2020, < https://www.
bloomberg.com/news/articles/2020-04-07/qatar-markets-dollar-bonds-as-buffer-from-virus-caused-oil-drop >.
44  Qatar Investment Authority )QIA( )United States: SWFI(, < https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9
 fd2d05bc5a >.
45  “UPDATE 4-Qatar plans to boost LNG production to 126 mln T by 2027,” Reuters, 25 November 2019, < https://
www.reuters.com/article/qatar-energy-qp/update-3-qatar-plans-to-boost-lng-production-to-126-mln-t-by-2027-
idUSL8N2851HI >.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/06/03/pr19192-qatar-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation-with-qatar
https://www.reuters.com/article/us-qatar-bonds/qatar-sells-triple-tranche-jumbo-bond-to-raise-12-billion-idUSKCN1QN26L
https://www.reuters.com/article/us-qatar-bonds/qatar-sells-triple-tranche-jumbo-bond-to-raise-12-billion-idUSKCN1QN26L
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-07/qatar-markets-dollar-bonds-as-buffer-from-virus-caused-oil-drop
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-07/qatar-markets-dollar-bonds-as-buffer-from-virus-caused-oil-drop
https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a
https://www.swfinstitute.org/profile/598cdaa60124e9fd2d05bc5a
https://www.reuters.com/article/qatar-energy-qp/update-3-qatar-plans-to-boost-lng-production-to-126-mln-t-by-2027-idUSL8N2851HI
https://www.reuters.com/article/qatar-energy-qp/update-3-qatar-plans-to-boost-lng-production-to-126-mln-t-by-2027-idUSL8N2851HI
https://www.reuters.com/article/qatar-energy-qp/update-3-qatar-plans-to-boost-lng-production-to-126-mln-t-by-2027-idUSL8N2851HI
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عىل مدى السنوات املاضية، خصوصاً تلك املتعلقة باستضافة كأس العامل 2020 والبنية التحتية واملنشآت املرتبطة به 

والتي تم تقدير تكلفتها بحوايل 200 مليار دوالر )حوايل 60 ضعف ما أنفقته جنوب أفريقيا عىل كأس العامل 2010(، 

هي يف أساسها برامج إنفاقية تزيد من التزامات الدولة، يف مقابل عدم وضوح مردودها من ناحية الصادرات.46

العالقات الخارجية

واصلت أزمة الخليج بإلقاء ظاللها عىل قطر، إذ مل يحصل أي تغيري جذري يف الخالف بينها من ناحية والبحرين 

واإلمارات والسعودية من ناحية أخرى. بل يبدو أن األزمة استقرت كجزء من الواقع، وأخذت قطر خطوات للتكيف 

مع إغالق الحدود الربية والجوية مع جاراتها، أكان من ناحية تغيري خطوط اإلمداد أو إنتاج السلع الغذائية أو 

توثيق العالقات مع دول أخرى كإيران وتركيا.47 وكانت هناك بوادر أمل لالنفراج يف العالقات مع استضافة الدوحة 

لدورة "خليجي 24" الكروية، والتي شاركت فيها كل الدول وفازت بها البحرين ألول مرة يف تاريخها. وبداية، 

رفضت كل من البحرين والسعودية واإلمارات توفري الطائرات ملواطنيها لحضور املباريات خالل الجوالت األوىل، 

إال أن البحرين والسعودية سمحت لبعض مواطنيها بالدخول يف الجوالت النهائية من البطولة.48 كام شاركت قطر 

يف قمة مجلس التعاون األربعني التي عقدت يف الرياض، ممثلة برئيس الوزراء وغياب أمري البالد.49 يف املقابل، 

تواصلت الدول يف تراشق التهم فيام بينها، واستعامل كل منها لقنواتها الفضائية ومنصاتها اإلعالمية لكيل التغطية 

اإلعالمية السلبية عىل خصومها.0	 

46  “Qatar’s $200 Billion Dash to World Cup Hits a Construction Cliff,” Bloomberg, 4 July 2019, < https://
www.google.com/search?q=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&rlz=1C1GCEU_
arKW824KW824&oq=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&aqs=chrome..69i57j69i60.310
j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 >.

https://gulfpolicies.org/2019-05-18- > 47  للمزيد راجع اإلصدار السابق، الخليج بين الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج
.> 07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2019

https://www.alanba. < ،2019 48  "البحرين: تخصيص 8 طائرات لنقل الجماهير إلى قطر لمؤازرة المنتخب،" جريدة األنباء الكويتية، 8 ديسمبر
com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-
%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8

%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2
.>  /%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8

https://www.dw.com/ar < ،2019 49  "استقبال حار لوفد قطر بقمة الرياض الخليجية رغم غياب األمير،" دي دبليو، 10 ديسمبر
/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-

%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%
8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-

.> %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
50  كمثال راجع القضية حول برنامج "ما خفي اعظم" في قسم مستجدات البحرين من هذا اإلصدار.

https://www.google.com/search?q=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&rlz=1C1GCEU_arKW824KW824&oq=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&aqs=chrome..69i57j69i60.310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&rlz=1C1GCEU_arKW824KW824&oq=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&aqs=chrome..69i57j69i60.310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&rlz=1C1GCEU_arKW824KW824&oq=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&aqs=chrome..69i57j69i60.310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&rlz=1C1GCEU_arKW824KW824&oq=qatar-s-200-billion-dash-to-world-cup-hits-a-construction-cliff&aqs=chrome..69i57j69i60.310j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2019
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-53/2019
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.alanba.com.kw/ar/sport-news/939423/08-12-2019-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8/
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1/a-51608743
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ويف ما يتعلق بعالقة قطر بالواليات املتحدة، أعلن الرئيس األمرييك بعد زيارة أمري قطر للواليات املتحدة يف يوليو 

2019، عن إبرام اتفاقيات لرشاء قطر معدات طائرات بعدة مليارات من الدوالرات، ليكون ذلك زيادة عىل االتفاقية 

التي وقعت يف 2017 لرشاء 36 طائرات حربية من طراز F15-QA  بقيمة 12 مليار دوالر. وكان قد سبق ذلك 

إعالن منصور بن إبراهيم املحمود رئيس هيئة قطر لالستثامر، نية الهيئة زيادة استثامراتها يف أمريكا من 30 مليار إىل 

45 مليار دوالر أمرييك. كام أعلن الرئيس األمرييك عن رصف حكومة قطر 1.8 مليار دوالر أمرييك لتوسعة قاعدة 

العديد يف البالد، والتي تعترب مقر اإلدارة املركزية للجيش األمرييك يف املنطقة وتستضيف حوايل 10 آالف جندي 

أمرييك. وهكذا، يبدو أن الخلل األمني، املتمثل يف االعتامدية غري املتكافئة عىل القوى الغربية وخصوصاً الواليات 

املتحدة، يف توفري الحامية العسكرية واألمنية، مستمر يف التفاقم يف قطر، حالها حال بقية دول مجلس التعاون.1	

التطبيع

يف ظل استمرار بوادر التطبيع يف قطر واملنطقة، تصاعد النشاط الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية يف قطر 

والرافض للتطبيع، وقد نظمت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع عدة حمالت ملقاطعة الكيان الصهيوين. إال أن 

املساحة التي كانت متاحة يف وقت مىض لتحرك املجموعة ويف ظل الظروف التي تحيط باملجتمع املدين يف قطر 

من قيود، باتت تشكل صعوبات يف تحرك املجموعة عىل أرض الواقع وذلك بسبب تخوف بعض الجهات التعامل 

معها لغياب الصفة القانونية.2	

إن هذه الجهود الشعبية املناهضة مل تشكل سداً مانعاً لتزايد وترية التطبيع من جانب بعض مؤسسات الدولة. 

ففي 15 فرباير شارك ممثيل وزارات خارجية دول مجلس التعاون يف "املؤمتر الدويل للسالم واألمن يف الرشق 

األوسط"، حيث تخلل املؤمتر لقاءات جامعية وثنائية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوين. وقد عرب ائتالف "خليجيون 

ضد التطبيع" استنكاره عن هذا املسعى الذي يشكل تعارضاً مع مواقف الشعوب العربية والخليجية، عالوة عىل 

رضورة تفعيل قوانني مقاطعة الكيان الصهيوين وتجريم التطبيع معه.3	

51  عمر الشهابي وآخرون، "ملف: األمن العسكري في الخليج،" الخليج 2013: الثابت والمتحول )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، > 
.> https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2203&catid=9&Itemid=1101&lang=ar
52  بدر النعيمي وآخرون، الخليج بين الثابت والمتحول 2019: المواطنة في تيارات الخليج )الكويت وبيروت: مركز الخليج لسياسات التنمية ومركز 

دراسات الوحدة، 2018(.
 .> https://twitter.com/QAYON/status/1096466190661230592?s=20 < ،53  حساب شباب قطر ضد التطبيع، تويتر

https://gulfpolicies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2203&catid=9&Itemid=1101&lang=ar
https://twitter.com/QAYON/status/1096466190661230592?s=20
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ويف خطوة غري مسبوقة ُعزف النشيد الوطني لالحتالل مبشاركة رياضيني ميثلون الكيان الصهيوين، وذلك يف النسخة 

الثانية عرشة من بطولة العامل للجمباز الفني بالدوحة، مام أثار حفيظة الكثري إلدانة هذا السلوك،4	 إال أنه مل يكن 

هنالك أي رد رسمي بخصوص املوضوع.		 وتوارت أحداث التطبيع الريايض بداية ببطولة العامل أللعاب القوى والتي 

سبق البطولة حملة إعالمية تروج للوفود املشاركة، حيث تم رفع علم االحتالل من خاللها، وقد شملت الوفود 

قنوات إعالمية تدار من قبل هيئة اإلذاعة اإلرسائيلية.6	 وقد الزم ذلك استنكار العديد من املواطنني الستقبال ممثيل 

الكيان املحتل، حيث نرش البعض عدم موافقة أولياء األمور عىل مشاركة أبنائهم يف الرحالت املدرسية املخصصة 

لدعم البطولة.7	 هذا وقد شمل التطبيع  بطولة األلعاب العاملية الشاطئية التي أقيمت خالل الفرتة من 12 إىل 16 

أكتوبر 2019، حيث شارك يف البطولة 4 العبني ميثلون االحتالل ودعت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع يف بيان 

لها إىل رضورة عدم قبول دعوات فصل الرياضة عن السياسة ومتييع القضية الفلسطينية وذلك عن طريق السامح 

ملمثيل االحتالل العبور داخل قطر واملشاركة يف البطولة.8	 وتعكس هذه الفعاليات تزايد ظاهرة التطبيع يف قطر 

ودول املنطقة عرب ذريعة استضافة فعاليات "عاملية" تسمح لجميع الجنسيات باملشاركة فيها.

 كام شارك وفد يرتأسه وزير املالية القطري يف مؤمتر البحرين االقتصادي الذي يهدف إىل جمع استثامرات بخمسني 

مليار دوالر عىل مدى عرشة أعوام، وذلك ضمن مبادرة أمريكية أوسع أصبحت تعرف إعالمياً بـ"صفقة القرن".9	 

واستضافت مؤسسة سدرة للطب الدورة السادسة من املؤمتر الدويل لجراحة األطفال، وضم املؤمتر وفد طبي 

http://mobile.alarab.qa/sto < ،2019 54  "#قطريون_ضد_التطبيع: )تحت كل األعذار سيظل االحتالل كيانا غاصبا قاتال(،" العرب، 23 مارس
ry/1352099/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D
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84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-

.> %D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7
55  "بيان عزف النشيد الوطني لالحتالل بمشاركة رياضيين يمثلون الكيان الصهيوني،" شباب قطر ضد التطبيع، 24  مارس 2019.

https://qayon. < ،2019 56 "بيان مشاركة االحتالل في بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة 2019،" شباب قطر ضد التطبيع، 29 سبتمر
org/2019/09/29/مشاركة-االحتالل-في-بطولة-العالم-أللعا/ <.

https://twitter.com/Mohsen_AlHajri/ > ،2019 تويتر، 30 سبتمبر ،)Mohsen_AlHajri@( ،57  حساب محسن فهد الهاجري
.> status/1178736421445816321?s=20

https://twitter.com/QAYON/ < ،2019 تويتر، 12 أكتوبر ،)QAYON@( 58  حساب شباب قطر ضد التطبيع
.> status/1183055504735649793?s=20

59  "بيان مجموعة شباب قطر ضد التطبيع حول مشاركة وفد من دولة قطر في ورشة المنامة،" مدونة شباب قطر ضد التطبيع، 26 يونيو 2019، 
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.> /88%d8%b1%d8%b4%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%a9

"قطريون يستنكرون مشاركة بالدهم في ورشة البحرين،" الجزيرة، > https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/6/26/ورشة-البحرين-
صفقة-القرن-قطر-التطبيع-الكويت-عمان <.
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ومؤسسات متعددة متثل الكيان الصهيوين، وعىل إثر ذلك استنكرت مجموعة شباب قطر ضد التطبيع هذا التعدي 

تحت مظلة "املؤمترات الدولية" بهدف فصل جرائم االحتالل عن الواقع الذي يعيشه الداخل الفلسطيني.60

خاتمة

جاءت 2019 مقاربة يف خطواتها لعام 2018، إذ تواصلت الوعود السياسية باالنفتاح واملشاركة الشعبية عىل 

الرغم من انتظار تطبيقها عىل أرض الواقع، فيام تواصلت بل تفاقمت االعتامدية عىل الغاز الطبيعي كاملورد 

واملحرك األسايس لالقتصاد. يف املقابل، استقرت خالفات أزمة الخليج كجزء من واقع املنطقة، فيام تفاقمت 

االعتامدية عىل الواليات املتحدة كعرابة "األمن"، واستمرت بوادر التطبيع مع الكيان الصهيوين. وإجامالً، مل تكن 

هناك بوادر نحو التصدي ألوجه الخلل املزمنة يف املنطقة، بل يبدو أنها آخذة يف التفاقم.

60  "نشطاء مستاؤون من مشاركة إسرائيليين في مؤتمر طبي دولي في قطر،" حساب )@ajplusarabi(،  تويتر، 21 نوفمبر 2019، 
.> https://twitter.com/ajplusarabi/status/1197560304172974082 >

https://twitter.com/ajplusarabi/status/1197560304172974082
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1. مقدمة: االستدامة في الخليج من منظور
 أوجه الخلل المزمنة

 

4. خاتمة: درب االستدامة تحفره الوحدة 
والمشاركة الشعبية
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4.خاتمة: درب االستدامة تحفره الوحدة والمشاركة الشعبية
 

يف خضم الحالة العاملية من الغموض وعدم اليقني التي أطلقتها جائحة كورونا وتزامنها مع أزمة تدهور سوق 

النفط يف 2020، بات واضحاً مدى املخاطر املتعلقة بعدم استدامة منط اإلنتاج الحايل يف دول الخليج العربية، وأن 

تغرياً جذرياً بات يلوح يف األفق ال محالة، أكان ذلك طواعية أم قرساً.1 والحقيقة أن بوادر الخلل يف االستدامة كانت 

واضحة قبل مجيء كورونا، بل إنها تراكمت عىل مدى عقود طويلة. ورمبا مثلت الهجامت عىل منشآت أرامكو يف 

سبتمرب 2019، وخفوت الرد األمرييك، دليالً واضحاً عىل استفحال الخلل األمني املتمثل يف االعتامدية عىل الدول 

الغربية لتوفري الحامية العسكرية واألمنية لدول املنطقة. أما من ناحية الخلل اإلنتاجي، فال داللة أكرب من دخول 

ميزانيات كل دول الخليج دون استثناء يف عجوزات ضخمة واستدانتها مليارات الدوالرات يف خضم هبوط أسعار 

النفط، كام بينت ورقة عمر الشهايب. وكام ناقشت ورقة ماجد املنيف بدورها، فإن مستقبل سوق النفط العاملي 

عىل املدى املتوسط والطويل ضبايب، خصوصاً يف ظل تزايد الحديث حول ذروة الطلب عىل السلعة التي ما زالت 

تشكل أساس اقتصاديات دول مجلس التعاون. 

 

يف املقابل، فقد برز إىل السطح مدى تردي أوضاع العديد من الوافدين الذين فقدوا أعاملهم يف خضم تبعات 

كورونا، فضالً عن تبوؤ الكثري منهم الصفوف األمامية يف الوظائف الرضورية خالل الجائحة، والحاالت املتكررة من 

الزينوفوبيا والعنرصية الذي تعرض الكثري منهم لها، لتبني أوجه الخلل يف سوق العمل والرتكيبة السكانية يف الخليج 

من ناحية االستدامة، ناهيك عن آليات وأولويات املواطنة، والتي كانت محط تركيز ورقة عمر الشهايب الثانية. 

ويعود جانب من هذه التناقضات يف العالقات االجتامعية إىل طبيعة تصميم املدن يف الخليج، وهي محط تركيز 

ورقة عبدالله الخنيني. أما عىل املدى البعيد، فقد يكون أهم تحٍد يواجه دول الخليج من ناحية االستدامة هو 

الرتدي الواضح يف األوضاع البيئية يف املنطقة، كام تبني ورقة صباح الجنيد وأحمد الخويل ونادر عبدالحميد وغدير 

كاظم.

 

1  هذه الخاتمة تستقي بعض ما ورد فيها من سلسلة مقاالت عمر الشهابي، "انعكاسات الكورونا على اقتصاد دول الخليج العربية،" مركز الخليج لسياسات 
.> https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-27-50/2019-05-18-09-55-37/2385-2020-04-29-08-56-02 < ،التنمية

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-27-50/2019-05-18-09-55-37/2385-2020-04-29-08-56-02
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وملا كان الوباء قد هز الكثري مام جرت العادة عىل اعتباره من املسلاّمت، فحري بنا أن نفتح آفاق التفكري والنقاش 

عىل ماهية املستقبل املنشود يف دول مجلس التعاون من ناحية االستدامة. فالواعد يف هذه الدراسات وإن جاءت 

متشامئة من الوضع الراهن يف املجمل أنها جميعاً تقدم تصورات مبتكرة للتصدي لتحديات االستدامة من ذات 

تربة النمط اإلنتاجي الحايل، ومن هذا املنظور فاالقرتاحات املقدمة بالغة العملية ونتمنى أن تكون ضمن حيز 

املعقول املرتجى من أصحاب القرار. ماجد املنيف مثالً يقرتح عدد من اآلليات للترصف بعوائد األصول الناضبة 

من أجل تحويلها إىل أصول مستدامة تعود بالفائدة عىل األجيال القادمة دون اإلرضار باملكتسبات املرتتبة عىل 

الفرتة النفطية وباالتساق مع حركة الشعوب نحو املزيد من املسؤولية البيئية. وال يتوقف األمر حسب املنيف 

عىل التنويع االقتصادي، بل يتعداه إىل التنويع االستهاليك وإعادة النظر يف القيم االستهالكية بشكل عام كام يبني 

يف دراسته. كام يتناول البحث املشرتك حول االستدامة البيئية استعراضاً لجهود دول املجلس يف ذلك امليدان 

وسبل تطويرها. وباملثل، يقرتح عيل الزميع رضباً من تبادل الخربات يف املشاركة الشعبية عىل نطاق الخليج، 

فمهام كانت التجارب الخليجية يف املشاركة الشعبية محدودة ومقيدة بأكرث من قيد، فإنها قد قدمت مكتسبات 

تاريخية ملموسة قمينة بأن تساهم يف رسم سياسات عامة مستدامة لعلها متثل تحدي االستدامة األعظم، سياسات 

تستجيب ملطالب اإلنسان املرشوعة يف حياة حرة وكرمية وعادلة، وتسخر ثروات الدول يف سبيل ذلك الرفاه اآلمن 

املستدام الذي تؤكد هذه الدراسات بأنه ما زال يف املتناول.  

 وعىل الرغم من أن كل من هذه األوراق قد قدمت رؤاها واقرتاحاتها حسب جهد ورؤية وتطلعات الباحث، 

فالواقع أن الدولة وأجهزتها هي التي تحتكر يف الوضع الحايل غالبية إمكانيات التغيري واتخاذ القرار. وهذا يقودنا 

إىل املفتاح للبدء يف التصدي بشكل جدي ألوجه الخلل املزمنة يف املنطقة: معالجة الخلل السيايس املتمثل يف 

السلطة املطلقة بتفعيل املشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار، وهو االستنتاج الرئييس لورقة عيل الزميع. فاالعتامد عىل 

مؤسسات مستدامة متثل أكرب فئة ممكنة من الشعب التخاذ القرارات املصريية التي ستحدد حياة هذا الشعب 

ومستقبله، هي مامرسة أكرث عقالنية وأقل خطراً من جعل هذه القرارات مرتهنة ملجموعة محدودة، مهام بلغ 

حرصها عىل مصلحة الجامعة ككل. 

وعىل الرغم من هذه التحديات، يبقى التكامل فيام بني أقطار دول املجلس قضية ملحة نظراً لوحدة وارتباط املصري 
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فيام بني شعوب املنطقة جميعاً. وهذا يعزز من أهمية تفعيل املشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار بني الشعوب، 

ألنه ال ميكن التعويل عىل القرارات الفردية والرؤى الشخصية فقط يف هذا األمر، كام بدى جلياً مع تفجر أزمة 

عام 2017، وسط ذهول وعدم فهم الشعوب ملا يحصل يف أزمة فرضت عليهم ومل تكن لهم يد يف إشعالها، هذا 

مع غياب أي أثر ملجلس التعاون كمؤسسة جامعة خالل هذه األزمة. والحقيقة أن الكثري مام قدم يف هذه القامئة 

من الرضورات امللّحة قد تم طرحه مسبقاً وأكرث من مرة، وقد تكون الوثيقة التاريخية األكرب داللة يف هذا الصدد 

هي تلك الوثيقة التي قام بصياغتها مجموعة من املفكرين واملختصني من كافة دول املجلس عام 21983 بناء 

عىل طلب من وزراء دول مجلس التعاون، يف تعاون أهيل اعتمد يف توصياته عىل مناقشات طويلة ومفتوحة بني 

املشاركني. وقد طالبت الوثيقة باملشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار، وتخفيض االعتامدية عىل النفط وإخضاع إيراداته 

ملتطلبات التنمية، وتفعيل التكامل فيام بني أقطار دول مجلس التعاون، وتبقى الكثري من توصيات وأهداف تلك 

الوثيقة صالحة إىل يومنا هذا.

 

ويظل البديل إن مل يتم تنفيذ هذه التحوالت هو االنحسار يف مستوى املعيشة لغالبية الناس، يف خضم زيادة أعداد 

البرش وتقلص الريع النفطي الذي ما يزال املحرك الرئييس لالقتصاد. كام أنه ليس باملستبعد أن ينفجر ذلك يف شكل 

أزمات اقتصادية واجتامعية وسياسية وأمنية متعددة، قد يصل بعضها إىل مستوى كاريث حقيقي. ولذلك، فقد يكون 

ال مفر من إجراء هذه اإلصالحات بعد دفع أمثان باهضة ملشاكل كان باإلمكان تفاديها بالرتوي والتخطيط يف حينها. 

ومن األفضل لجميع األطراف املعنية أن تتم هذه اإلصالحات بالتدريج وطواعية وبعلم البرش واختيارهم وترصفهم، 

بدالً من أن يفرضها الدهر والقدر. 

 

فهل نتعظ من جائحة الكورونا ونبدأ خطواتنا نحو درب الوحدة والدميقراطية والتنمية املستدامة؟

  

عمر هشام الشهايب

حمد أحمد الريّس

2  عمر هشام الشهابي، "انعكاسات الكورونا على اقتصاد دول دالخليج العربية )6( – أساس الخلل االنتاجي واالستدامة: النفط وأوجه استعماله وايراداته،" 
.> https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2020-05-11-02-54-52/2401-6-2 < ،مركز الخليج لسياسات التنمية

https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2020-05-11-02-54-52/2401-6-2
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