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عمر هشام الشهابي

بحريني من املحرق. يعمل مديراً عاماً ملركز الخليج لسياسات التّنمية، وعضو مجلس األمناء فيه. ُمحارض يف 
جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت. حصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة اكسفورد، وعمل 
 .University College Oxford يف البنك وصندوق النقد الدوليني، ورشكة مكنزي االستشارية، ومحارضاً يف

.@omaralshehabi عمل محّرراً ومنّسقاً عاّماً لهذا االصدار. باإلمكان التواصل معه يف تويرت عىل

محمود نجيب المحمود 

محلل أبحاث يف مركز الخليج لسياسات التنمية. حاصل عىل ماجستري يف العالقات الدولية من الجامعة 
األمريكية يف واشنطن. عمل يف هذا اإلصدار كمحرر ومنسق عام، كام عمل عىل ملف االستبيان حول 

الدميقراطية يف قسم الخلل السيايس، وساهم يف ملفات املستجدات السياسية يف قطر واإلمارات والبحرين. 
 .@almahmood181 باإلمكان التواصل معه عرب تويرت

محمد الدوسري 

باحث محلل لدى مركز الخليج لسياسات التنمية حاصل عىل بكالريوس محاسبة من جامعة الخليج يف 
الكويت وطالب ماجستري إدارة أعامل فيها. عمل كمحرر لهذا اإلصدار، وعمل عىل ملف تداعيات تقلبات 

أسعار النفط عىل سياسات دول مجلس التعاون يف القسم االقتصادي، وساهم يف ملفات املستجدات السياسية 
 .moh.aldousari@gmail.com يف الكويت وقطر. باإلمكان التواصل معه عرب اإلمييل

أحمد عبداألمير يوسف

ناشط شبايب ومتابع مهتم له عدة مقاالت يف التمكني االقتصادي والسيايس للشباب. يحمل درجة 
البكالوريوس يف إدارة األعامل واملحاسبة، وعمل سابقاُ كرئيس لجمعية الشباب الدميقراطي البحريني، 
ويعمل حالياً كعضو لجنة مركزية ورئيس القطاع الشبايب بجمعية العمل الوطني الدميقراطي “وعد”. 

ساهم يف ملف املستجدات السياسية يف البحرين. باإلمكان التواصل معه عرب تويرت ahmdradhi وباإلمييل 
.ahmed.radhi@hotmail.com

إسراء المفتاح

طالبة دكتوراه يف University of British Columbia يف كندا. حاصلة عىل درجة املاجستري من جامعة 
كوملبيا يف علم االجتامع والتعليم، وهي ناشطة يف القضية الفلسطينية منذ سنوات دراستها يف الجامعة 
االمريكية يف بريوت. بعد عودتها لقطر قامت بتأسيس مجموعة “شباب قطر ضد التطبيع” التي تهدف 

لنرش الوعي عن محاوالت التطبيع وأهمية املقاطعة. عملت عىل ملف املرأة يف ظل سياسات التنمية: حالة 
قطر.

فريق العمل

mailto:moh.aldousari@gmail.com
mailto:ahmed.radhi@hotmail.com
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آالء محمد الصديق
 

باحثة يف مجال علم االجتامع السيايس ومهتمة بالشأن العامل يف الخليج. تعمل كمساعد باحث يف منتدى 
العالقات العربية والدولية، حاصلة عىل ماجستري السياسة العامة يف اإلسالم من جامعة حمد بن خليفة 

يف قطر. عملت عىل ملف املستجدات السياسية يف دولة اإلمارات. باإلمكان التواصل معها عرب اإلمييل 
 .@alaa_q وعرب تويرت alsiddiq.alaa@gmail.com

حمد الريّس

باحث يف الفلسفة والفكر االجتامعي والسيايس. مرشح للدكتوراة يف الفلسفة من جامعة ستوين بروك 
hamad.mohamed@ بنيو يورك. عمل عىل اإلصدار كمدقق لغوي. باإلمكان التواصل معه عرب اإلمييل

.stonybrook.edu

حنان الهاشمي

كاتبة مشاركة يف تأليف كتايب )يف معنى العروبة( و)يف تاريخ العروبة(، ولها عدد من املقاالت واألبحاث 
املنشورة يف عدد من املواقع والصحف. عملت عىل ملف املستجدات السياسية يف اململكة العربية السعودية. 

. alhashemi.hanan@gmail.com باإلمكان التواصل معها عرب اإلمييل

دالل موسى

طالبة تحرض لشهادة الدكتوراه يف جامعة باريس لالقتصاد يف فرنسا، متخصصة يف اقتصاد العمل واقتصاد 
السكان. عملت عىل ملف املرأة يف سوق العمل. باإلمكان التواصل معها عرب اإلمييل 

 .dalal.moosa@psemail.eu

سعيد سلطان الهاشمي

باحث من ُعامن. درس العلوم السياسية واالقتصاد يف جامعة الكويت والدراسات االسرتاتيجية يف جامعة أبردين 
باململكة املتحدة. عضو مجلس أمناء الصندوق العريب لحقوق اإلنسان. له عدة نشاطات ومبادرات وبحوث 

ومؤلفات منشورة يف موضوعات املجتمع املدين وحقوق اإلنسان. عمل عىل ملف املستجدات السياسية يف عامن 
يف هذا اإلصدار.

mailto:alsiddiq.alaa@gmail.com
mailto:hamad.mohamed@stonybrook.edu
mailto:hamad.mohamed@stonybrook.edu
mailto:alhashemi.hanan@gmail.com
mailto:dalal.moosa@psemail.eu
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سلطان العامر

طالب دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة جورج واشنطن، عضو يف الجمعية األمريكية للعلوم السياسية، 
وعضو يف جمعية دراسات الرشق األوسط. شارك بتأليف ثالثة كتب: )الجابري: دراسات متباينة(، )يف معنى 

العروبة(، )يف تاريخ العروبة(. كتب يف عدد من الصحف مثل عكاظ والبالد والحياة والعريب الجديد والتقرير. 
أحد مؤسيس مدونة )أعواد قش( األكادميية. مهتم بقضايا القومية، وتشكل الدول، والعنف السيايس، باإلضافة 

الهتاممه يف الفلسفة السياسية. عمل عىل ملف الجذور التاريخية للرصاعات اإلقليمية يف الخليج العريب يف 
.Sultaan.alamer@gmail.com واإلمييل @sultaan_1 قسم الخلل األمني. باالمكان التواصل معه عرب تويرت

محمد الصياد

دكتوراه يف االقتصاد، مستشار يف القطاع النفطي، خبري مفاوضات وممثل مملكة البحرين يف عديد من 
جوالت التفاوض املتعددة األطراف والثنائية األطراف يف مجال منظمة التجارة العاملية ومجال تغري املناخ، 

كاتب يف الشؤون االقتصادية يف الصحافة الخليجية منذ ثالثني عاما، من مؤسيس جمعية االقتصاديني 
البحرينية وأمني رسها العام لدورتني انتخابيتني. عمل عىل ملف سياسات تغري املناخ وأمن الطاقة يف دول 

مجلس التعاون.

فاطمة عبداهلل

مساعد مدرس يف جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا، الكويت. حاصلة عىل بكالوريوس يف االتصال املريئ 
من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. خربة يف التصميم الجرافييك، عملت عىل تصميم اإلصدار. باإلمكان 

fatema.ah@outlook.com :التواصل معها عرب الربيد التايل

هبة يوسف القاعوري

قائدة فريق قسم تطبيقات الحاسوب يف جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حاصلة عىل بكالوريوس يف نظم 
املعلومات والحوسبة من الجامعة العربية املفتوحة يف الكويت عام 2007، عملت كمخرجة الكرتونية لإلصدار. 

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

mailto:Sultaan.alamer@gmail.com
mailto:Kaouri.H@gust.edu.kw
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مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه هو دراسة 
سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول األعضاء 
فيه، وذلك يف إطار الهوية العربية - اإلسالمية الجامعة لشعوب املنطقة. يختص 

املركز برصد ودراسة اوجه الخلل املزمنة يف دول املجلس التعاون، واملتمثلة يف 
الخلل السكاين و الخلل االقتصادي و الخلل السيايس و الخلل األمني، بهدف 

املساهمة يف تحقيق تطلعات شعوب املنطقة املتمثلة يف الدميقراطية والوحدة 
والتنمية . يكمن موقع املركز يف جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يف الكويت، 

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

مجلس األمناء

علي خليفة الكواري 

باحث من قطر يف شؤون االقتصاد والدميقراطية، وله العديد من املؤلفات 

والدراسات فيها. حاصل عىل الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة درهام. رئيس 

مجلس امناء مركز الخليج لسياسات التنمية. آخر اعامله هي تحرير وتنسيق  

كتاب “الشعب يريد االصالح يف قطر... ايضا” و”السياسات العامة والحاجة 

لإلصالح يف دول مجلس التعاون”.

علي فهد الزميع 

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

األوقاف والشؤون اإلسالمية. حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية 

من جامعة اكسرت. 

جاسم السعدون 

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

يف االقتصاد القيايس من جامعة كولورادو )بولدر(. له العديد من البحوث 

والدراسات االقتصادية، مبا فيها كتايب “مناخ األزمة وأزمة املناخ” و”رسالة اىل 

عاقل” باالشرتاك مع عيل خليفة الكواري.

فهد علي الزميع 

استاذ مساعد يف القانون  ونائب الرئيس للشؤون االدارية واملالية يف جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت. حاصل عىل الدكتوراه يف القانون من 

جامعة سواس ، وعمل كمحارض يف القانون يف جامعة وستمنسرت وجامعة 

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

كلفورد شانس للمحاماة.

عمر هشام الشهابي 

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

للعلوم والتكنولوجيا بالكويت.

صورة الغالف: تكوين
الفّنان: خليل الهاشمي

تصميم: فاطمة عبداهلل

www.gulfpolicies.com
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1. المقدمة:
الخليج بعد خمس سنوات من اندالع االنتفاضات العربية    
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1

1. المقدمة : الخليج بعد خمس سنوات من اندالع االنتفاضات العربية

أكرث من خمس سنوات مرت عىل انتشار رشارات البوعزيزي لتشعل نريانها االحتجاجات يف أغلب بقاع الوطن 

العريب، من املحيط يف غربه إىل الخليج يف رشقه. خمس سنوات كانت مفعمة مبزيج عنيف من األمنيات 

والتخوفات، من اآلمال واإلحباطات، ومن املواجهات واالنقسامات. وقد كان لدول الخليج، بشعوبها وحكوماتها، 

دوراً محورياً يف خضم هذه الفرتة املفصلية من تاريخ العرب.

تعترَب هذه النسخة الرابعة من إصدار “الخليج بني الثابت واملتحول”، وقد آثرنا يف هذه النسخة الرتكيز عىل تقييم 

محصلة السنوات الخمس التي تلت اندالع االنتفاضات العربية، والنظر إليها من مجهر أوجه الخلل املزمنة يف دول 

الخليج العربية، والتي هي دامئا محط تركيز هذا السلسلة من اإلصدارات. ففي قسم الخلل السيايس، نوجه تركيزنا 

إىل تقييم املحصلة السياسية للسنوات 2011-2016 التي تلت االنتفاضات العربية يف كل من دول املجلس، 

مفردين ملفاً خاصاً لتقييم التغريات يف كل دولة عىل حدة. هذا باإلضافة اىل ملف خاص يركز عىل نتائج استبيان 

أقامه املركز حول آراء مواطني دول مجلس التعاون ونظرتهم إىل الدميقراطية واملشاركة الشعبية يف صنع القرار، 

خاصة يف ضوء مرور خمس سنوات عىل اندالع االنتفاضات العربية.

أما يف قسم الخلل االقتصادي، فريكز امللف األول عىل تحليل تداعيات انخفاض أسعار النفط عىل ميزانيات دول 

املجلس يف فرتة 2015-2016، ومقارنتها مع فرتة الثامنينات والتسعينات من القرن املنرصم، والتي انخفضت فيها 

أسعار وعائدات النفط بشكل مشابه، مام يجعل من املقارنة بني الفرتتني أمراً ملحاً. أما يف قسم الخلل السكاين، 

فمناقشة قضايا املرأة تأخذ نصيب األسد. فامللف األول يركز عىل خصائص ودور املرأة يف سوق العمل يف الخليج. 

ويركز امللف الثاين عىل تحليل رؤى وسياسات دول املجلس التنموية والسكانية من منظور املرأة.

أخرياً وليس آخراً، يتصدر ملفان قسم الخلل األمني من هذا اإلصدار. يركز األول عىل رسد تاريخي للعالقة بني دول 

املجلس وإيران والعراق منذ فرتة الحرب العاملية الثانية إىل 2016، طامحاً يف فهم أفضل للعالقة بني األطراف الواقعة 

عىل ضفتي الخليج، والتي أصبح الخصام السيايس فيام بينها أحد أهم مرتكزات مرحلة ما بعد االنتفاضات العربية. يف 

املقابل، يركز امللف الثاين يف قسم الخلل األمني عىل تحديات أمن الطاقة يف دول املجلس، خصوصاً من ناحية التحركات 
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العاملية للخفض من استهالك الوقود األحفوري واالنتقال إىل طاقات متجددة تعترب أكرث صداقة للبيئة، مبا فيها الطاقات 

الذرية والشمسية وغريها، والتي تجرب دول املجلس عىل إعادة ترتيب ملفات أمنها من ناحية الطاقة.

 خمس سنوات متشعبة، عصيبة يف بعضها، مشحونة باآلمال يف اآلخر منها، ولكنها تدعونا، كلنا، للوقوف وتقييم ما 

وصلنا إليه يف الخليج وشبه الجزيرة العربية والوطن العريب عموماً، وما نطمح إليه يف املستقبل. وكام هو الحال يف 

كل إصدار، فإننا نختم املقدمة بقولنا: 

عمق أوجه الخلل املزمنة يف الخليج وتجّذرها، ومصرييّة املتغرّيات املرتتبة عليها، تفرض علينا فتح النقاش 

حولها بشكل علمي ومنهجي. ونظراً لحّدة وتضارب اآلراء والخواطر حول هذه املواضيع الحيوية، فإنّنا 

نلتمس من القارئ رحابة الصدر ومقاربة ما يطرح يف هذا اإلصدار من باب الجدلية العلمية، ومن هذا 

املنطلق نرّحب بأيّة مشاركات أو تعليقات حول محتوى هذا االصدار. فمن الطبيعي أّن عمالً كهذا سيُصيب 

يف بعضه، ويجانب الصواب يف بعضه اآلخر. وقد حاولنا يف طرحنا االلتزام مبنهج املهنيّة العلمية، الّنابع – 

أساساً - من حّس وطني هّمه األّول هو أهل الخليج والوطن العريب. ويف الوقت ذاته، فال ميكننا ادعاء الحياد 

الكيل واملوضوعية الشاملة، فإنّه من املتوقع ألّي طْرح أن يأيت من وجهة نظٍر معيّنة، والتي نأمُل هنا أنّها 

تعكس هموَم أهل الخليج الطّامحة إىل بناء مجتمع قوامه دولة الوحدة والّدميقراطيّة والتّنمية.1

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

دول الخليج، انطالقاً من مبدأ “أهل مّكة أدرى بشعابها”، وأّن أهل املنطقة هم املعنيّون - يف نهاية املطاف - بتبعات 

ما يحصل لها، حيث تجمعهم وحدة األرض واملصري. وواجب علينا أن نشكر كّل من ساهم يف إنجاز هذا العمل، 

تقديراً لجهودهم ودورهم يف استكامل أعمدته. وأمتنى أن يُحّقق الفائدة واملتعة للقارئ العزيز، كام كان لنا يف إعداده.

عمر الشهايب و محمود املحمود ومحمد الدورسي

املحررون

1   عمر الشهايب، “مقدمة: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود ونورة الحسن )محررون(، الثابت واملتحول 2014: الخليج ما بني 

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20 11 ،)2014 ،الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

digital%20final%20single%20page.pdf

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf
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2. الخلل السياسي
2.1 مقدمة: الخليج بعد خمس سنوات من االنتفاضات العربية

بديهياً، كان للشأن السيايس الحيز األكرب من اهتامم الناس عىل مدى السنوات الخمس املاضية التي تلت 

االنتفاضات العربية. وقد كانت دول الخليج يف صلب هذه األحداث، ليس يف داخل حدودها وحسب، بل عىل 

مستوى العامل العريب أجمع. بل انه ليس من املبالغ القول بأن دول الخليج قد برزت كالالعب األهم بني حكومات 

الدول العربية يف خضم االنتفاضات العربية، من املحيط إىل الخليج.

يف هذه النسخة من اإلصدار، تقدم ملفات التطورات السياسية تحليالً ملجريات الساحة السياسية يف كل دولة من 

دول املجلس عىل مدى السنوات الخمس من 2011-2016، مركزة عىل املحصلة السياسية يف كل من الدول 

الست خالل هذه الفرتة. ويشمل الرصد والتحليل أهم التطورات من ناحية االحتجاجات، واالعتقاالت، والتغريات 

واإلصالحات السياسية –  أو عدمها – خالل هذه الفرتة. إن كان لنا ان نختزل أهم هذه التغريات يف سطرين، فرمبا 

تكون السمة الطاغية هي تفاوت نسبة االحتجاجات بني دول املجلس، بحيث بلغت ذروتها يف البحرين وعامن 

والكويت، يف مقابل احتوائها نسبياً يف اإلمارات وقطر، عىل الرغم من تواجد معارضة سياسية فيها أيضاً. أما من 

ناحية السلطة، فقد غلب التعاطي األمني واملادي من قبل السلطة مع التطورات السياسية، بحيث تناغم سيف 

املعز مع ذهبه، بينام قلت حاالت اإلصالح السيايس الجذرية يف أي من دول املجلس. 

 ومبا أن هذه السلسلة من اإلصدارات تعرف الخلل السيايس بأنه االستئثار بالسلطة وتفرد قلة بها،2 يف مقابل 

تهميش أغلبية املواطنني من آليات صنع القرار، فإننا نفرد أيضا ملفاً معمقاً يركز عىل نتائج استبيان أقامه املركز 

حول آراء مواطني دول مجلس التعاون ونظرتهم إىل الدميقراطية واملشاركة الشعبية يف صنع القرار، خاصة يف 

ضوء مرور خمس سنوات عىل اندالع االنتفاضات العربية. وقد يكون االستنتاج الرئييس هو أن غالبية املشاركني يف 

االستبيان ال زالت تؤمن بأهمية تطبيق الدميقراطية ومشاركة الشعب يف صنع القرار يف دول املنطقة، عىل الرغم 

من ضعف تطبيقها حالياً يف دول املنطقة. 

2   “الخلل السيايس: مقدمة: يف توصيف الخلل وتداعيات االنتفاضات العربية “، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت و املتحول )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2013(، 

  https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf  15

  https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
  https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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2.2 الخلل السياسي في دول الخليج العربية: استقصاء حول آراء المواطنين 

في الديمقراطية
محمود املحمود

يحتم علينا مرور خمس سنوات منذ قيام االنتفاضات العربية الوقوف عند املطلب املشرتك لدى املتظاهرين من 

املحيط إىل الخليج، والذي طاملا ُحرم منها اإلنسان العريب )مع استثناءات هنا وهناك(، وهو: املشاركة الفّعالة يف 

صناعة القرار السيايس. ولكن هل ال زال املطلب ملحاً يف نظر مواطني دول املجلس، خاصة بعد تعرث االنتفاضات 

العربية، حتى هذه اللحظة، يف تحقيق تطلعات الشعوب العربية؟ أم هل أصبح هذا املطلب ثانوياً إذا ما قورن 

بالقضايا والتحديات األخرى التي تواجه دول املجلس؟

مبا أن الخلل السيايس هو أحد أوجه الخلل املزمنة التي يركز عليها مركز الخليج لسياسات التنمية، والذي يُعرفه 

املركز مبحدودية أو انعدام الدميقراطية )أي املشاركة الشعبية الفّعالة يف صناعة القرار السيايس(، فقد قررنا االطالع 

عىل آراء عينة من مواطني دول املجلس يف استبيان معمق، يف محاولة اللتامس مدى أهمية الدميقراطية واملشاركة 

يف صنع القرار السيايس بالنسبة للمشاركني.

منهجية االستبيان ووصف العينة

لقد تم نرش االستبيان ما بني مستخدمي االنرتنت من مواطني دول املجلس يف الفرتة ما بني 15 ديسمرب 2015 

و3 فرباير 2016،  وقد تم جمع 2540 مشاركة يف املجمل، منها 1923 مشاركة مكتملة )تناهز نسبة إكامل 

االستبيان %74(، وتم التعامل مع املشاركات املكتملة فقط. أما بالنسبة لتقسيم العينة حسب الدول، فغالبها 

ينتمي إىل اململكة العربية السعودية )1393 مشاركة – أي %72 من مجموع املشاركات املكتملة(، يف حني أن 

البقية منقسمة بشكل شبه متساو ما بني البحرين )137( والكويت )128( وسلطنة عامن )128(. اما اإلمارات 

العربية املتحدة وقطر، فلم يستقطب االستبيان مشاركات كثرية منها )21 و38 بالرتتيب(، ولذلك فقد تم الرتكيز 

عىل الدول األربعة األوىل يف تحليل نتائج االستبيان.3

 

3  للمزيد من التفاصيل حول منهجية الدراسة، انظر املرفق يف نهاية الورقة.
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النتائج

سنبدأ بالتعرف عىل ردود إجاميل العينة )أي العينة من جميع دول املجلس الست( عىل األسئلة األساسية لهذا 

االستبيان، ومن ثم سنقوم بالتطرق إىل كل رشيحة عىل ِحدة للتعرف عىل مالمح اإلجامع واالختالف ما بني مواطني 

دول املجلس حيال الدميقراطية. وللتوضيح، علينا أن ننوه بأن االستبيان قد عرف الدميقراطية يف مقدمته كالتايل: 

“املشاركة الشعبية الفّعالة يف صنع القرار السيايس”. السؤالني الرئيسيني لالستبيان هام:

ما رأيك يف تطبيق مبدأ الدميقراطية يف بلدك؟ •

هل يشارك الشعب يف صناعة القرار السيايس يف بلدك يف الوقت الحايل؟ •

جاء رد إجاميل العينة – أي جميع املشاركني من جميع دول املجلس – عىل السؤال األول باإليجاب بنسبة تفوق 

%80، وقالت أقلية صغرية، وهي %16، بأنها ال تتفق مع الفكرة. أما بالنسبة للسؤال الثاين، فأجابت %79 من 

العينة بالنفي – أي أنه ال يوجد مشاركة شعبية فّعالة يف صناعة القرار يف بلدهم، وذلك مقابل حوايل %18 ممن 

أجاب باإليجاب. وسنجد هذه األمناط تتكرر عند تقسيم العينة حسب الجنسية، ولكن مع تفاصيل مهمة وخاصة 

بكل حالة. 

الرسم البياين 2.1: “ما رأيك يف تطبيق مبدأ الدميقراطية يف بلدك؟”
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 اتفق

 "؟ما رأيك في تطبيق مبدأ الديمقراطية في بلدك": 2.1الرسم البياني 
 



16

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

الرسم البياين 2.2:”هل يشارك الشعب يف صناعة القرار السيايس يف بلدك يف الوقت الحايل؟”
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 "ل يشارك الشعب في صناعة القرار السياسي في بلدك في الوقت الحالي؟ه:"2.2الرسم البياني 
 

تقسيم العينة حسب االنتامء الُقطري )حسب الدولة(:

رأي العينة حول الدميقراطية

تكشف نتائج االستبيان أن التقسيم املبني عىل االنتامء الُقطري هو املحدد االهم يف تحديد االجابات ومدى 

اختالفها من حالها ألخرى. لنبدأ برأي العينة حول السؤال التايل: “ما رأيك يف تطبيق مبدأ الدميقراطية يف بلدك؟” 

تتفق غالبية كبرية من العينة يف كل من الدول األربع )أي البحرين والسعودية والكويت وعامن( مع تطبيق مبدأ 

الدميقراطية يف بلدها بنسب تتفاوت ما بني %83 و%75. أما بالنسبة للسؤال األسايس اآلخر –  وهو “هل يشارك 

الشعب يف صناعة القرار السيايس يف بلدك يف الوقت الحايل؟” –  فتختلف العينة بعض اليشء فيام بينها، حيث 

أجابت غالبية كبرية من املشاركني البحرينيني والسعوديني بالنفي، يف حني انقسم الكويتيون حول هذه العبارة، 

حيث أجاب نصفهم بالنفي يف حني أجاب النصف اآلخر منهم باإليجاب. أما بالنسبة للمشاركني العامنيني، فهم 

أيضاً ينقسمون ما بني من أجاب بالنفي واإليجاب باملناصفة تقريباً.4  

4   الحظ أنه قد تم جمع نسبة من اجاب بـ”أتفق” و بعبارة “أتفق لحد ما” للسؤال األساس الثاين معاً يف الرسم البياين، وأن الغالبية الساحقة ممن اُدرج تحت إجابة “أتفق” يف الرسم البياين 

قد أجابت بعبارة “أتفق لحد ما” يف الحالتني الكويتية والعامنية.
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الرسم البياين 2.3 “ما رأيك يف تطبيق مبدأ الدميقراطية يف بلدك؟”

 "؟بلدك فيرأيك في تطبيق مبدأ الديمقراطية ا م" 2.3الرسم البياني 
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الرسم البياين 2.4 : “هل يشارك الشعب يف صناعة القرار السيايس يف بلدك يف الوقت الحايل؟”

 "؟يشارك الشعب في صناعة القرار السياسي في بلدك في الوقت الحاليل ه" : 2.4الرسم البياني 
 

85% 

 الكويت
 

3% 12% 

45% 

5% 

 السعودية
 

81% 

2% 

49% 

53% 

 البحرين 2% 17%
 

 عمان 46%
 

أعرف ال اجاوب أال افضل /  
  ال
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أهمية الدميقراطية لدى العينة بالنسبة للقضايا األخرى:

يف سؤال آخر، طلبنا من املشاركني تصنيف أهمية القضايا املختلفة التي تواجه مجتمعاتهم، مبا فيها قضية 

الدميقراطية، وباإلضافة إىل املواطنة، والتي عرفناها باملساواة السياسية الكاملة يف الحقوق والواجبات )وهي 

من املرتكزات الرئيسية للدميقراطية(. يهدف هذا السؤال إىل معرفة مدى أهمية هاتني القضيتني األخريتني عند 

مقارنتهام مع عدٍد من القضايا األخرى، وهي: 1. نظام املحسوبية )او ما يُسمى بالواسطة(، 2. محدودية املشاركة 

السياسية، 3. الخلل السكاين –  أي ازدياد اعداد الوافدين، 4. التحديات االقتصادية )كالبطالة واالعتامدية عىل 
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النفط(، 5. املساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات )املواطنة الكاملة(،  6. الفساد املايل،  7. التوترات ما بني دول 

يف املنطقة، 8. التدخل الغريب يف املنطقة.

 تكشف لنا النتائج يف الرسم البياين 2.5 – التي تدل فيه األرقام األصغر عىل األهمية األعىل –  أن الدميقراطية 

واملواطنة الكاملة هي من أهم القضايا بالنسبة للمشاركني من البحرين والسعودية والكويت.5 أما املشاركني 

العامنيني، فنجد أن نظام املحسوبية )الواسطة( والفساد املايل هام القضيتان األهم بالنسبة لهم، ولكن مع ذلك 

نجد بأن الدميقراطية هي إحدى القضايا املهمة ايضاً. ويبدو أن املشاركني يتفقون، عموماً، حول أهمية قضية 

الفساد املايل، حيث قالت غالبية املشاركني من البحرين والسعودية والكويت، أيضاً، بان هذه القضية مهمة، كام 

ترى تؤمن الرشائح األربعة بأهمية القضايا االقتصادية. من ناحية اخرى قالت غالبية  كبرية من املشاركني من 

الدول األربع بأن التدخل الغريب، والتوترات ما بني الدول اإلقليمية، والخلل السكاين )عدا املشاركني البحرينيني 

بالنسبة للقضية االخرية(، غري مهمة.

رسم بياين 2.5: ترتيب القضايا املحلية لدى املشاركني حسب األهمية )تدل األرقام االصغر عىل األهمية األعىل(
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 (األهمية األعلى

 

 البحرين
 الكويت

 السعودية

 عمان

5   األرقام املوجودة يف هذا الرسم البياين تدل عىل متوسط األرقام التي ادىل بها اجاميل رشيحة ما من العينة، وذلك بعدما قام املشاركني برتتيب القضايا املطروحة يف السؤال من االهم إىل 

القضية األقل أهمية. بالتايل، فتدل االرقام األصغر عىل األهمية األعىل – والعكس بالعكس.



19

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

بإمكاننا اآلن االستنتاج بأن هناك دعم ما بني املشاركني يف االستبيان ملبدأ الدميقراطية، كونها إحدى أهم القضايا 

بالنسبة للكثري منهم. ولكن هل متثل الدميقراطية سبيالً لحل قضايا أخرى، بالنسبة لهم، مبا فيها القضايا التي تم 

طرحها يف السؤال السابق؟ بتعبري آخر، هل يربط املشاركني الدميقراطية مع القضايا األخرى التي تواجه مجتمعاتهم 

واملنطقة عموماً، أم يعتربونها قضية منفصلة؟ تشري نتائج هذا السؤال إىل وجود عالقة واضحة ما بني القضايا املطروحة 

والدميقراطية لدى املشاركني. ولعل من امللفت يف الرسوم البيانية التالية هو مدى اتفاق غالبية كبرية يف كل دولة بأن 

الدميقراطية متثل مفتاح الحل لقضية الفساد املايل عىل وجه التحديد، يف حني قالت غالبية كبرية من جميع العينات 

األربعة األمر نفسه حيال نظام املحسوبية )الواسطة(. وقالت غالبية كبرية من املشاركني البحرينيني، عىل وجه 

الخصوص، بأن الدميقراطية مفتاح الحل للخلل السكاين، وهي نسبة أعىل بكثري مقارنة بإجابات املشاركني اآلخرين. 

الرسم البياين 2.6: إجابات املشاركني السعوديني عىل سؤال: “هل الدميقراطية متثل مفتاح الحل للقضايا التالية”
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 "التاليةللقضايا 
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الرسم البياين 2.7: إجابات املشاركني البحرينيني عىل سؤال: “هل الدميقراطية متثل مفتاح الحل للقضايا التالية”
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 "للقضايا التالية

الرسم البياين 2.8: إجابات املشاركني الكويتيني عىل سؤال: “هل الدميقراطية متثل مفتاح الحل للقضايا التالية”
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 "التالية
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الرسم البياين 2.9: إجابات املشاركني العامنيني عىل سؤال: “هل الدميقراطية متثل مفتاح الحل للقضايا التالية”

املعوقات لتحقيق الدميقراطية

أخرياً، إذا كانت الدميقراطية مرغوبة لدى املشاركني يف الدراسة، بل وهامة جداً ومتثل مفتاحاً لحل قضايا عديدة، فام هي 

العوامل التي تقف أمام تطبيق الدميقراطية، حسب نظرهم؟ تم طرح هذا الجانب عىل املشاركني عرب سؤالني، وهام: 

من هو املستفيد األكرب من الوضع السيايس الراهن يف بلدك؟6 •

إذا كانت الدميقراطية خياراً مطروحاً يف بلدك، فأي من الخيارات التالية متثل عوائقاً أمام االنتقال إليها؟7 •

بالنسبة للسؤال األول، فقد قالت نسبة ضئيلة )ما بني %3 و%11( من املشاركني البحرينيني والسعوديني والكويتيني أن 

الوضع الراهن يخدم الجميع بشكل متساو، يف حني قالت نسبة أكرب بقليل )%21( من املشاركني العامنيني األمر ذاته. 

وقالت غالبية كبرية )ما بني %70 و%83( يف جميع الحاالت، عدا عامن )%48(، بأن الطبقة الحاكمة هي املستفيد األكرب 

من الوضع الراهن، يف حني قال نصف املشاركني العامنيني األمر نفسه. ويبدو أن هناك إجامعاً ما بني املشاركني من الدول 

األربعة حول كون الوضع الراهن مفيداً “لفئات معينة من املواطنني” – ما يشري إىل أن فئة كبرية من املشاركني ترى 

بأنه يوجد شكل من أشكال التمييز ما بني املواطنني يف مجتمعاتهم . أخرياً، قال الثلث تقريباً من املشاركني البحرينيني 

والكويتيني والعامنيني أن الوضع الراهن يخدم الدول الغربية، يف حني قالت نصف العينة يف السعودية األمر نفسه.

6  الحظ بأنه كان بإمكان املشاركني اإلدالء بأكرث من إجابة لهذا السؤال، وهذا ما يفرس كون مجموع اإلجابات يتعدى نسبة 100%.

7  تم الحاق مالحظة اىل هذا السؤال، وهي: “الخيارات هي عبارة عن افرتاضات، وبذلك ال تعرب عن وجهة نظر املركز.” 
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هل الديمقراطية تمثل مفتاح الحل ": سؤالالعمانيين على إجابات المشاركين : 2.9الرسم البياني 
 "للقضايا التالية
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الرسم البياين 2.10: “من هو املستفيد االكرب من الوضع السيايس الراهن يف بلدك”
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 "بلدكهو المستفيد االكبر من الوضع السياسي الراهن في من : "2.10الرسم البياني 

أما بالنسبة للسؤال الثاين، فيحاول التعرف عىل العوائق أمام االنتقال إىل الدميقراطية بالنسبة للمشاركني. تشري 

اإلجابات إىل وجود حالة شبه إجامع ما بني املشاركني يف كل من السعودية والبحرين والكويت عىل وجود 

“رفض لفكرة الدميقراطية من قبل الطبقة الحاكمة” )بنسب تتفاوت ما بني %89 و%97( كعائق أمام االنتقال 

الدميقراطي، يف حني قال املشاركني العامنيني األمر نفسه بنسبة أصغر بقليل )%81(. واتفق املشاركني يف كل دولة 

شملتها الدراسة، وبغالبية كبرية، بأن “رفض الفكرة )الدميقراطية( من قبل رجال الدين” ميثل أحد العوائق ايضاً، 

ذلك ما عدا املشاركني العامنيني )%46(. ويبدو أن املشاركني من الدول األربع متفقون، بغالبية كبرية، عىل كون 

“استغالل فكرة الدميقراطية من قبل فئة لخدمة مصالحها” أحد العوائق ايضاً، مام يوحي بأن املشاركني يرون بأن 

هناك فئات يف املجتمع تسعى الستغالل الدميقراطية ألجندات فئوية خاصة. كام قال املشاركني من كل دولة األمر 

نفسه حول “تدخل الدول الغربية” و”الشقاق املجتمعي والطائفية” – عدا عامن يف الحالة األخرية، حيث تنقسم 

الرشيحة العامنية ما بني من يجد يف الشقاق املجتمعي والطائفية عائقاً وبني من إختلف مع هذه الفكرة. يف 

املقابل، فقد رفضت غالبية املشاركني يف كل دولة مقولة أن “رفض الشعب لفكرة الدميقراطية” ميثل أحد العوائق 

لالنتقال إىل الدميقراطية، مام يتطابق مع آراء العينة يف اإلجابات السابقة الداعمة ملبدأ الدميقراطية. 
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الرسم البياين 2.11: إجابات املشاركني السعوديني عىل سؤال: “اذا كانت الدميقراطية خيارا مطروحا يف بلدك، فأي 

من الخيارات التالية متثل عوائق امام االنتقال اىل الدميقراطية؟”8
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اذا كانت الديمقراطية خيارا ": سؤالالبحرينيين على إجابات المشاركين : 2.12الرسم البياني 
 "مطروحا في بلدك، فأي من الخيارات التالية تمثل عوائق امام االنتقال الى الديمقراطية؟
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8  مالحظة: الخيارات املطروحة يف الرسوم البيانية 2.11 و2.12 و2.13 و2.14 هي عبارة عن افرتاضات، و بذلك ال تعرب عن وجهة نظر املركز. الحظ ان العبارة األخرية قد ظهرت للمشاركني 

يف االستبيان أيضاً.
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الرسم البياين 2.13: إجابات املشاركني الكويتيني عىل سؤال: “اذا كانت الدميقراطية خيارا مطروحا يف بلدك، فأي 

من الخيارات التالية متثل عوائق امام االنتقال اىل الدميقراطية؟”

57.0

76.0

61.0

71.0

89.0

36.0 35.0

21.0

33.0

24.0

9.0

61.0

9.0
2.0

6.04.02.03.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

 الفكرة إستغالل
 قبل من الديمقراطية

 لخدمة معينة فئة
 مصالحها

 الدول تدخل
 الغربية

 المجتمعي الشقاق
 والطائفية

 قبل من الفكرة رفض
الدين رجال  

 من الفكرة رفض
 الطبقة قبل

 الحاكمة

 من الفكر رفض
الشعب قبل  

اذا كانت الديمقراطية خيارا مطروحا ": سؤالالكويتيين على إجابات المشاركين : 2.13الرسم البياني 
 "في بلدك، فأي من الخيارات التالية تمثل عوائق امام االنتقال الى الديمقراطية؟
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الرسم البياين 2.14: إجابات املشاركني العامنيني عىل سؤال: “اذا كانت الدميقراطية خيارا مطروحا يف بلدك، فأي 

من الخيارات التالية متثل عوائق امام االنتقال اىل الدميقراطية؟”
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اذا كانت الديمقراطية خيارا مطروحا ": سؤالالعمانيين على إجابات المشاركين : 2.14الرسم البياني 
 "في بلدك، فأي من الخيارات التالية تمثل عوائق امام االنتقال الى الديمقراطية؟
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تقسيامت العينة حسب الهوية واالنتامء السياسية 

لقد تم جمع معلومات من املشاركني حول عدة جوانب تتعلق بهوياتهم االجتامعية وتوجهاتهم السياسية، وذلك 

ملحاولة التعرف عىل ما إذا كانت هناك عوامل، تتعلق بالتوجه السيايس أو بالهوية، ذات تأثري عىل النتائج. لذلك، 

قمنا بطرح عدد من األسئلة يف بداية االستبيان بهدف التعرف عىل هوية املشاركني وانتامئهم السيايس، وهي: 

االنتامء الُقطري )كام ذكرنا يف األعىل(، العمر، الجنس، االنتامء السيايس )مثل: إسالمي وقومي ويساري وغريه(، 

الطائفة، والخلفية اإلثنية.

وقبل الدخول يف نتائج االستبيان حسب الرشائح التي تم مناقشتها يف األعىل، علينا أن ننوه بأننا قد طرحنا سؤاالً 

حول مدى أهمية النواحي املختلفة من الهوية الشخصية بالنسبة للمشاركني، وذلك من باب إفساح مجال 

للعينة للتعبري، بنفسها وبشكل واع، عن مدى أهمية كل من هذه الجوانب بالنسبة لها. وقد تم طرح الخيارات 

التالية كإجابات محتملة لهذا السؤال: القومية )كمثال: عريب(، الدين )كمثال: اإلسالم(، الطائفة/ املذهب، الطبقة 

االقتصادية )كمثال: مقتدر، طبقة وسطى، من ذوي الدخل املحدود(، القبيلة، الدولة )كمثال: كويتي(، الهوية بناء 

عىل الخليج )أي: خليجي(، واإلثنية. ووجدنا ان اإلجابات تكرر ما وجدناه يف استبيان آخر قمنا به يف اصدار الثابت 

واملتحول للعام 9،2014 حيث عرب املشاركني يف كل من الدول األربع بأن الهويتني اإلسالمية والعربية هي أهم 

الهويات بالنسبة لهم.

الرسم البياين 2.15 - 2.16: توزيع العينة السعودية والبحرينية حسب اإلنتامء السيايس
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9  محمود املحمود، “ الشقاق املجتمعي يف دول مجلس التعاون: الطائفية منوذًجا”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود ونورة الحسن )محررون(، الثابت واملتحول 2014، مصدر سابق،: ،33.

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

33.https
33.https
33.https
www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS
20page.pdf
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الرسم البياين 2.17 - 2.18: توزيع العينة الكويتية والعامنية حسب اإلنتامء السيايس

الرسم البياين 2.19:إجابة املشاركني حول ما اذا كانوا يعتربون رجال الدين احد العقبات أمام االنتقال اىل 

الدميقراطية.

هل يمثل رجال : "على سؤال( حسب اإلنتماء السياسي)إجابات المشاركين : 2.19الرسم البياني 
 "الدين عقبة في طريق تحقيق الديمقراطية؟
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ولكن هل تؤثر الجوانب األخرى من هوية املشاركني عىل إجاباتهم؟ االجابة املخترصة، بالنسبة للجنس والفئات 

العمرية واالنتامءات السياسية، هي: ال. بالنسبة للتقسيم األخري، حاولنا أيضاً مقارنة االيديولوجيات “اإلسالمية” 

مقابل نظرياتها “املدنية” ، إن صح التعبري، ولكننا مل نجد فارقاً واضحاً يف اإلجابات مبا يخص التأييد للدميقراطية أو 

أي من األسئلة األخرى ذات العالقة التي تم مناقاشتها يف األعىل. بعبارة أخرى، ال يبدو أن الجنس والعمر واالنتامء 

 توزيع العينة حسب اإلنتماء السياسي: 2.18 – 2.17الرسم البياني 
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السيايس يلعب أي دور حيوي يف تحديد مدى قبول أو رفض العينة لفكرة الدميقراطية، حيث وجدنا أن جميع 

هذه الرشائح تدعم الفكرة بنسب متقاربة أو مع اختالفات صغرية جداً وغري مكررة عرب الحاالت األربع، ولذلك 

فهي ال ترقى إلفراد حيز من النقاش لها هنا. 

ولكننا وجدنا اختالفاً واضحاً يف حالة واحدة من االنقسام النسبي تتكرر ما بني جميع الرشائح املقسمة عىل 

أساس االنتامء السيايس، وهي ردود هذه الرشائح عىل ما إذا كان ميثل رجال الدين أحد العقبات أمام االنتقال إىل 

الدميقراطية. كام يبنّي الرسم البياين 2.19، نجد بأن جميع الرشائح املدنية تتفق عىل أن رجال الدين ميثلون عقبة 

أمام االنتقال إىل الدميقراطية، يف حني أننا نجد اإلجابة نفسها، وإن كانت بنسب أقل نسبياً، ما بني اإلسالميني أيضاً، 

باستثناء املشاركني اإلسالميني البحرينيني والعامنيني. 

أما بالنسبة للتقسيامت عىل أساس االنتامء املذهبي، باإلضافة إىل التقسيم االثني يف حالة الكويت )ما بني 

“الحرضيني” و”القبليني”(، فنجد أنها أيضاً ال تؤثر عىل مدى دعم رشائح الدراسة لتطبيق الدميقراطية يف دولهم.10 

ولكننا وجدنا اختالفات طفيفة نسبياً يف إجابات بعض الرشائح عند وصفها الواقع السيايس الحايل يف بلدانهم. 

فعىل سبيل املثال، نجد تفاوتاً واضحاً ما بني نسبة املشاركني البحرينيني )وبدرجة أقل، املشاركني الكويتيني( 

املنتمني للطائفة السنية الذين قالوا أنه توجد مشاركة شعبية يف صنع القرار السيايس، وما بني ما قاله نظراؤهم 

املنتمني للطائفة الشيعية حيال السؤال نفسه. ولكن من جانب آخر نجد بأن االنتامء املذهبي ال يؤثر عىل إجابات 

املشاركني من الدول األخرى، مام قد يدل عىل أنه ليس االنتامء الطائفي بنفسه الذي يحدد اإلجابة، بل ما يؤثر 

عىل الجواب هو العالقة ما بني الطوائف ودرجة التسييس للطائفة أو األثنية يف كل دولة عىل حدة.11  كام نجد 

النمط نفسه يف حالة املشاركني الكويتيني، ما بني الذين عرفوا أنفسهم كحرضيني وقبليني، ففي حني نجد إجاباتهم 

متقاربة حيال مسألة دعم تطبيق الدميقراطية يف بلدهم، إال أن هناك مثة اختالف ما بني الفئتني حول وصف 

الواقع السيايس، حيث قالت نسبة أكرب من املشاركني الكويتيني الذين عرفوا أنفسهم بأنهم حرضيني أن هناك حالياً 

مشاركة شعبية يف صنع القرار، يف مقابل نسبة أقل لدى املشاركني الكويتيني الذين عرفوا أنفسهم بأنهم قبليني.  

10   مالحظة: تم إستخدام تقسيم حرضي/ قبيل يف الحالة الكويتية فقط وذلك بسبب بروز هذا التقسيم يف الساحة السياسية الكويتية بشكل خاص.

11  ليس بإمكاننا مقارنة حاالت السعودية والبحرين والكويت مع الحالة العامنية بسبب شح عدد املشاركني العامنيني الذين قالوا بأنهم ينتمون اىل الطائفة الشيعية.

الحظ أيضاً بأننا قد جمعنا، يف الرسم البياين 2.21، ما بني من أجاب ب”نعم”، وهم نسبة قليلة، ومن أجاب ب”لحد ما”، وهم الغالبية الساحقة ممن أُدرج تحت إجابة “نعم” — وهذا ينطبق 

عىل جميع الحاالت املذكورة يف الرسم.
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رسم بياين 2.21: إجابات املشاركني عىل سؤال: “هل يشارك الشعب يف صناعة القرار السيايس يف بلدك يف الوقت 

الحايل؟”
ل يشارك الشعب في صناعة القرار السياسي ه: "على سؤالإجابات المشاركين  :2.21رسم بياني 

 "في بلدك في الوقت الحالي؟
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يشري هذا االستبيان اىل وجود دعم كبري للدميقراطية بني املشاركني من دول مجلس التعاون املختلفة، وهو 

مامثل ملا وجدته استطالعات رأي اخرى التي خلصت لذات االستنتاج.12 كام وجد هذا االستبيان أن الدميقراطية، 

باإلضافة اىل املواطنة الكاملة، أي املساواة السياسية ما بني جميع املواطنني يف الحقوق والواجبات، تقع يف أعىل 

سلم أولويات املشاركني حينام قورنت بالعديد من القضايا ذات أثر عىل حياتهم. وجد االستبيان أيضاً أن املشاركني 

واعني مبحدودية أو انعدام وجود الدميقراطية يف دولهم يف فرتة إجراء االستبيان )وقد عرفنا الدميقراطية باملشاركة 

الشعبية الفّعالة يف صنع القرار السيايس(. كام أن هناك مثة شعور بالحاجة إليها، حيث ربط املشاركني العديد من 

القضايا، كالفساد املايل وقضية املحسوبية، أو ما يُسمى بالواسطة، بالنقص الدميقراطي التي تعاين منه مجتمعاتهم. 

باإلضافة إىل ذلك، فقد وجد االستبيان بأن املشاركني يرون بأن الواقع السيايس ال يخدم مصلحة الجميع بشكل 

متساو، بل يخدم مصالح فئات معينة من املجتمع، وهنالك عدة عقبات أمام التغيري السيايس يف اتجاه الدميقراطية. 

كام أشار االستبيان إىل حالة من االرتياب حيال استغالل الدميقراطية من قبل فئة ما يف املجتمع لخدمة مصالحها 

الخاصة يف معظم النتائج.

12  عىل سبيل املثال، أنظر: “املركز العريّب يعلن نتائج استطالع املؤرّش العريّب”، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 21 ديسمرب 

http://www.dohainstitute.org/content/727ce38a-9c8c-4de2-9c51-45c44bcc0a88 2015

http://www.dohainstitute.org/content/727ce38a-9c8c-4de2-9c51-45c44bcc0a88
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كام نستنتج أن االختالف يف النتائج حسب التقسيم الُقطري )أي حسب الدول( والرشائح األخرى اختالف نسبي 

وليس نوعي. ولكن هذا ال يلغي وجود اختالفات يف وجهات النظر، كام أن هذه االختالفات غالباً ما تجد لها صدى 

يف الحياة السياسية يف بعض دول املجلس، حيث توجد هواجس حول الدفع يف اتجاه الدميقراطية يف ظل وجود 

حالة ما أسميناه “الشقاق املجتمعي”، كونها حالة تستنزف من املجتمع ثقته بنفسه وبجميع مكوناته التي ال 

تتجزأ منه. ولكن لعل الخالصة من هذه الدراسة هي أنه بالرغم من صعوبة تحقيق انتقال إىل الدميقراطية يف دول 

املجلس يف الواقع السيايس الراهن، إال أن ذلك ال يعني عدم وجود رغبة واسعة لتحقيقه، بل أن غالبية املشاركني 

أبدت بال ريبة، وبغض النظر عن االختالفات يف الهوية واالنتامء السيايس، دعمها القوي لتطبيق مبدأ الدميقراطية 

يف دول مجلس التعاون.
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ملحق: تفاصيل منهجية الدراسة 

لقد تم إجراء االستبيان عرب االنرتنت يف فرتة ما بني 15 ديسمرب 2015 و3 فرباير 2016، وقد تم نرش االستبيان 

عرب مواقع التواصل االجتامعي )فيسبوك وتويرت(. يعود خيار استعانتنا باألنرتنت إىل ثالثة عوامل، أولها سهولة 

ورسعة وقلة تكلفة الوصول إىل العينة املطلوبة. أما العامل الثاين، فهو صعوبة إجراء االستبيان عرب الهاتف أو عرب 

املقابلة الشخصية من ناحية لوجستية، إذ يتطلب جهد كهذا معلومات معمقة حول سكان دول املجلس بكل 

تقسيامتهم املناطقية والجندرية واإلثنية واملذهبية، وغريها من البيانات الشخصية. وبعض هذه املعلومات غري 

موجودة بشكل مّوثق عرب الزمن. من ناحية أخرى، قد تكون مهمة جمع عينة علمية )عرب الهاتف او املقابلة 

الشخصية( صعبة بسبب العقبات البريوقراطية أو اإلجرائية التي قد تعرقل بحثاً كهذا، خصوصاً وأن موضوع 

االستبيان يركز عىل الشأن السيايس يف دول ال تسمح أغلبها باملامرسة السياسية ما بني مواطنيها. ويرجع العامل 

الثالث الستعانتنا باإلنرتنت نظراً النتشارها بشكل موسع ما بني مواطني دول املجلس )انظر الجدول 2.1(. 

جدول 2.1: نسبة استخدام اإلنرتنت يف دول مجلس التعاون وتصنيفها عاملياً

العالمي التصنيف االنترنت مستخدمي نسبة الدولة
15 88% اإلمارات
12 90% البحرين
55 66.40% السعودية
55 66.40% عمان
20 85.30% قطر
35 75.40% الكويت

ً وتصنيفها التعاون مجلس دول في اإلنترنت استخدام نسبة: 2.1 جدول عالميا

"Percentage of Individuals using the Internet 2000-2013", International Telecommunications Union (Geneva) http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2014/Individuals_Internet_2000-2013.xls  

تقسيامت عينة الدراسة

فيام يتعلق بتقسيامت عينة الدراسة، فباإلضافة إىل التقسيامت التي تم نقاشها يف األعىل، وهي التقسيامت حسب 

اإلنتامء الُقطري والسيايس واملذهبي، فقمنا بجمع معلومات أخرى تتعلق بهوية املشاركني، كالعمر والجنس. 

بالنسبة للفئات العمرية، فوجدنا بأن الفئتني العمريتني األصغر سناً، أي فئة ما بني 18-30 عاماً )%55 من العينة( 

و-31 45 عاماً )%35(، قد أخذتا نصيب األسد يف العينة يف الدول األربع، يف حني أن الفئتني األخريتني، وهي فئة 

46-60 )%8( و60 فام فوق )%2(، فهي متثل الحصة األصغر من العينة.، ما يعني مقاربة هذه النسب لألرقام 
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الحقيقية ملجتمعات دول املجلس، كونها مجتمعات فتيّة. اما بالنسبة للجنس، فمن املالحظ بأن نسبة املشاركني 

الذكور مرتفعة مقابل نسبة اإلناث بنسبة %80 لألول و%20 لألخري يف جميع الدول تقريباً )يف حني أن النسب 

الحقيقية ملواطني هذه الدول هي %50 لكال الجنسني(. وقد تم محاولة البحث عن مدى تأثري العمر او الجنس 

عىل إجابات العينة لألسئلة املطروحة، اال اننا مل نجد عالقة إحصائية ما بني هذه الهويات وإجابات املشاركني، 

وذلك بخالف الجوانب األخرى للمشاركني التي تم تبيانها يف الدراسة.
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2.3 المستجّدات السياسية في دولة الكويت 

مقدمة

ترصد هذه الورقة انعكاسات التغرّي السيايس يف الكويت خالل فرتة ما بعد االحتجاجات العربية )2011-2016( من 

خالل رصد جزء من مسرية التفاعل السيايس خالل هذه الحقبة. مل تكن التغيريات السياسية يف الكويت مفاجئة، بل 

جاءت امتداداً لرصاعات سياسية سبقت هذه الفرتة. وبالتايل فقد متيّزت حالة االحتجاجات يف الكويت عن الحاالت 

االحتجاجية العربية االخرى، حيث مل تشّكل حالة صدمة أثارت متغرّيات ملموسة عىل الساحة السياسية، بل كانت 

إفرازاً لرتاكامت سياسية، البعض منها ذات طابع إقليمي، استخدمتها القوى السياسية بدورها كعنرص دعم وتحفيز 

إلطروحاتها املسبقة. كام مل تكن االحتجاجات ذات مطالب “راديكالية” عند مقارنتها بالدول األخرى، وإمّنا أدخلت 

القوى السياسية يف مناخ شّكل آلية ضغط عىل الحكومة وتقوية لنفوذ املعارضة ضمن نظام الحكم القائم. 

تعود هذه الحالة التي ميّزت الحراك يف الكويت إىل عاملني رئيسيني. األول هو وجود الجو الدستوري والربملاين 

والنقايب الذي عاد بعد تحرير الكويت يف 1991 وشهد خالل فرتة ما قبل االحتجاجات العربية بعض االرتداد 

السلبي حسب آراء بعض السياسيني.13 فاستثمرت قوى املعارضة السنني األوىل من االحتجاجات من خالل عزل 

رئيس الوزراء ألول مرة يف تاريخ الكويت والبدء يف انتخابات برملانية جديدة، طالبت خاللها املعارضة التي حصلت 

عىل 35 مقعد من أصل 50 بتمثيل أكرب يف الحكومة ومشاركة تسعة نواب يف التشكيل الوزاري.

 

أما العامل الثاين فيكمن يف طريقة رد السلطات عىل املطالب، التي مل يكن سقفها مرتفعاً نسبياً إذا ما قورن 

بباقي بلدان االحتجاجات العربية. فعند مقارنتها مبطالب املعارضة السياسية يف الكويت تاريخياً، نجد أن املطالب 

الجديدة طرحت قضية انتخاب رئيس الوزراء كأعىل سقف ملطالبها. رد النظام يف مقابل هذه املطالب باستعامل 

الحلول األمنية تجاه املعارضة، التي وصلت إىل حد سحب الجنسية واإلبعاد من البالد ومالحقات قضائيّة دفعت 

أعداداً قليلة إىل اللجوء إىل الخارج خوفاً من األحكام القضائية. كانت تلك األحداث تعد ظاهرة جديدة يف الحياة 

السياسية يف الكويت، فلم متارس حكومة الكويت سابقاً مثل تلك اإلجراءات تجاه معارضيها. إاّل ان تلك اإلجراءات 

تعد متناسقة مع اإلجراءات التي تم اتباعها يف باقي دول املجلس التعاون. 

AlQanastv  13، “الخبري االقتصادي جاسم السعدون ومعلومات خطرية”، 5 ديسمرب 2012، يوتيوب، 3:09 دقيقة  https://www.youtube.com/watch?v=9Lry_-ZQ860  تاريخ 

املعاينة 22 مارس 2016

https://www.youtube.com/watch?v=9Lry_-ZQ860
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وقد برزت يف الكويت يف السنوات األخرية آثار ظاهرة التغرّي يف رشائح املجتمع الكويتي واملؤسسات املدنيّة، والتي 

كان لها تأثري ملحوظ عىل الحراك السيايس والدميقراطية يف الكويت، باإلضافة إىل بروز العوامل االقتصادية وترابطها 

مع ظاهرة االضطراب السيايس بني الحكومة واملجلس. نرصد يف هذه الورقة التغريات االجتامعية واالقتصادية 

والسياسية خالل السنوات املاضية مع االطالع عىل بعض جذور تلك القضايا.

التغريات املجتمعية

كام يشري خلدون النقيب، اعتاد النظام السيايس يف الكويت عىل التعامل مع املجتمع الكويتي عىل أساس مبدأ 

التضامنيات، بحيث ينظر اىل املجتمع عىل أساس أنه حزمة من الجامعات املجتمعية املختلفة، املتمثلة يف “البدو”، 

و”الحرض”، و”الشيعة”، و”السنة”، إلخ.، تقرتب وتبتعد عالقتها مع النظام بناء عىل املعطيات يف كل فرتة. 

أصبح التغرّي االسرتاتيجي يف التحالفات القامئة بني النظام الحاكم وباقي القوى يف املجتمع جليّاً يف العقد األول من 

هذا القرن، خصوصاً مع تشكيل ما يسمى بـ”املجموعة القبليّة” لنسبة أكرب من السّكان، بحيث تحولت إىل رشيحة 

ذات مطالب سياسيّة تتجاوز الرؤى والطموحات التي كانت تنسب تقليدياً إىل هذه الفئة، وأصبحت أكرث مناداة 

بالتغريات السياسية والدستوريّة من السابق. كرست هذه الظاهرة، وما أنتجته من حراك سيايس ومن قيادات 

سياسيّة، الصورة النمطيّة والتقليديّة للواقع السيايس “القبيل” كورقة محسومة لصالح النظام، وانتقالها بضخامتها 

وكثافتها العدديّة إىل خانة جديدة أقل ما يقال عنها انها أقرب إىل املعارضة يف مجملها، وبعضها ميثل قيادة جديدة 

ملعارضة جديدة بدأت تكرس املفهوم التاريخي لوضعها السيايس. 

يف مقابل هذا التغري من ناحية “القبائل”، برزت يف السنوات األخرية تغرّيات عىل مستوى الحراك السيايس 

املحسوب عىل التيارات الشيعية. فقد كانت هذه القوى السياسية يف السنوات 2010-2015 أكرث قرباً من النظام 

من الفرتة التي سبقتها، حيث أيّدت الحكومة يف كثري من سياساتها الداخليّة، مبا فيها مرسوم تعديل نظام االنتخاب 

والوقوف بجانبها يف استجوابات مجلس األمة. كام مل تقاطع التيارات السياسية الشيعية االنتخابات بعد تعديل 

نظام االنتخابات يف 2012، والتي قاطعتها معظم التيّارات األخرى، دون أن تحول تلك املواقف دون معارضتهم 

للنظام يف بعض سياساته الخارجيّة. 
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يرى البعض أن أهداف الكتلة السياسية الشيعة يف الكويت ترتكز بشكل أسايس إىل زيادة حقوقهم والرفع من 

أهميّة دورهم السيايس، إىل جانب خشية الكتلة من تزايد نفوذ بعض الرشائح اإلسالمية السنية يف الكويت، 

خصوصا تلك التي قد تنتهج خطاباً حاداً وطائفياً تجاه الشيعة، والذي تقابله خطابات أخرى طائفيّة من جهة بعض 

املنتسبني للجامعات اإلسالمية الشيعيّة.14 والشك أن األحداث اإلقليميّة وما تشهده من رصاعات طائفيّة تعّزز من 

دور هذا الخطاب، خصوصاً مع غياب الخطاب السيايس الوطني املشرتك وضعف التيّارات السياسيّة البارزة التي 

تضم أعضاء فاعلني من الطائفتني.

العوامل االقتصادية وضعف املسرية التنمويّة

لفهم هذه الحقبة سياسيّاً يجب أن نربطها بأبرز املتغرّيات االقتصادية، والتي كانت ذات تأثري مبارش عىل مسرية الحراك 

السيايس. فال يزال االقتصاد الريعي يشّكل عامالً ذو دور أسايس يف الوضع السيايس، حاله كحال باقي دول مجلس 

التعاون. فعىل سبيل املثال، ال تزال الحكومة مهيمنة بشكل كبري عىل القطاع العام، الذي يشكل %67 من انتاج االقتصاد. 

وترتكّز العاملة املواطنة بنسبة %75 يف القطاع العام، بينام القطاع الخاص أصبح مدعوماً بشكل أكرب وأسايس من قبل 

القطاع الحكومي.15 وقد شهدت الكويت ارتفاعاً ملحوظاً يف النفقات العامة مبتوسط منو سنّوي %13 خالل الفرتة 

)2002-2014(، مقارنة بارتفاع %3.3 سنويا خالل فرتة التسعينيّات. وكان معظم هذا اإلنفاق يتمركز يف النفقات 

الجارية، التي تشّكل %92 من إجاميل اإلنفاق العام، والتي يتمركز معظمها يف بند الرواتب والدعوم، وهو ما يسهل 

توظيف العامل االقتصادي لالسرتضاء السيايس من الدولة، متمثالً، كام يرى بعض املختّصني، يف حركة اإلنفاق غري املرتبط 

بأهداف تنموية.16 وقد بلغت ميزانية العالج يف الخارج أكرث من 400 مليون دينار )أي حوايل مليار وأربعامئة ألف 

دوالر( لسنة 2014 فقط، إذ يرى البعض أن هذا النوع من العالج أصبح عبارة عن شكل من أشكال الرشوة السياسية، 

توفرها الحكومة ألعضاء مجلس األمة املوالني لها بينام يتكّسب النّواب منها انتخابيّاً، حيث اتضح أن 60 يف املئة من 

املستفيدين منه، أو 6,500 شخص من أصل 11 ألفاً يف 2014، هم من غري املستحقني، حسب ديوان املحاسبة.17  

ومن غري املعلوم مدى إمكانية استمرار االعتامدية عىل إيرادات النفط الحكومية وتوظيفها سياسياً، خصوصاً يف ظل 

االنخفاض الحاد يف أسعار النفط، حيث من املتوقّع أن يصل العجز إىل %60 من امليزانية يف 18،2016 سيام مع 

http://goo.gl/P8bhDZ  2016 14  شفيق الغربا، “مستقبل مطالب اإلصالح يف الكويت”، مركز دراسات الوحدة العربية، مارس

http://goo.gl/TU7aOe  2015 15  جاسم السعدون، “النفط واملالية العامة للدولة”، الجمعية االقتصادية الكويتية، 20 يناير

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=237401&cid=75#.VvDpKvl97IU 2015 16  جاسم السعدون، “الحكومة عاجزة والحل يبدأ باستئصالها”، صحيفة اآلن، 21 ديسمرب

http://goo.gl/X6d7oT 2016 17  غانم النّجار، “العالج يف الداخل هو املشكلة”، صحيفة الصحيفة، 7 مارس

http://goo.gl/qtKBLA  2016 18  “مؤسسة البرتول: %60 نسبة العجز يف ميزانية الكويت”، كويت نيوز، 9 فرباير

http://goo.gl/P8bhDZ
http://goo.gl/TU7aOe
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=237401&cid=75#.VvDpKvl97IU
http://goo.gl/X6d7oT
http://goo.gl/qtKBLA
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هبوط أسعار النفط إىل ما دون 30 دوالر للربميل مع نهاية عام 2015، وظهور الكثري من التلميحات الحكومية 

تشري إىل رضورة ترشيد اإلنفاق. 

مجالس األمة والحراك السيايس واالحتجاجات

كانت للتّغريات االجتامعية انعكاسات مبارشة عىل الحراك السيايس يف الكويت. نجد هذا جلياً من خالل مطلب املعارضة 

بإقالة رئيس الوزراء نارص املحّمد ورفع شعار “رئيس جديد بنهج جديد”. كام تجىل ذلك يف ردود الفعل املبارشة تجاه 

مرسوم تعديل االنتخاب الّذي أقر يف 2012، حيث كانت االحتجاجات وحجم املشاركة يف الحراك غري مسبوق.  

ال تشّكل املعارضة السياسيّة يف الكويت حالة جديدة، إذ اشتهرت الكويت بالحراك السيايس منذ مطلع القرن 

العرشين. وقد خصص دستور 1962 قنوات معينة للمشاركة السياسية وللمعارضة من خالل مجلس األمة، وشهد 

19 إاّل أن السنني األخرية شهدت حراكاً عىل 
الربملان تقديم 35 استجواباً ضد الحكومة خالل الفرتة 2016-1962، 

مستوى “الشارع” بشكل يتعدى هذه القنوات يف حالة فريدة من نوعها. وتعود املشكلة الرئيسيّة يف الدميقراطية 

الكويتيّة اىل حالة عدم االنسجام بني الحكومة واملجلس الترشيعي، حيث يتم انتخاب أغلبية الربملان، فيام يتم تعيني 

أعضاء الحكومة، مام يؤدي يف كثري من األحيان إىل وجود تناقض بني السلطتني الترشيعية والتنفيذيّة. كام يعيب 

البعض عىل طبيعة التشكيالت الوزاريّة اتسامها بتقديم استحقاقات املحاصصة القبلية والطائفية والعائلية عىل 

االهتامم بالكفاءات.20 كام أضعف غياب األحزاب السياسية من حيوية املنافسة االنتخابيّة، والتي أصبحت تحّدد يف 

بعض األحيان من خالل االنتامء القبيل أو الطائفي أو املصلحي نتيجة عدم وجود برامج انتخابيّة واضحة املعامل.

تكوين املعارضة

تشهد الكويت منذ عام 2006 حالة عدم استقرار سيايس، متثلت يف حل مجلس األمة بشكل متعاقب، حيث كان 

يصطدم هذا املجلس بالحكومة بشكل مستمر. كان االصطدام بني الحكومة واملعارضة السياسية املتمثّلة بشكل أسايس 

يف قوى قبليّة وتيارات إسالميّة قد وصل إىل مرحلة حادة خالل فرتة ما قبل االحتجاجات العربية، فقد شهدت تلك 

الفرتة العديد من االستجوابات ضد الحكومة مع تقديم كتاب عدم التعاون ضد رئيس مجلس الوزراء من قبل مجلس 

األمة. وكانت هذه التطّورات األوىل من نوعها يف املسرية الربملانية يف الكويت، إذ مل يسبق استجواب رئيس مجلس 

 http://www.kna.kw/research/all_interpullations-v8.pdf   19  “ استجوابات مجلس األمة”، موقع مجلس األمة الكويتي

http://www.alraimedia.com/ar/article/makalat/2008/06/01/46965/nr/nc 2008 20  شفيق الغربا، “الحكومة الجديدة.. استمرارية األزمة”، صحيفة الراي، 1 يونيو

http://www.kna.kw/research/all_interpullations-v8.pdf
http://www.alraimedia.com/ar/article/makalat/2008/06/01/46965/nr/nc
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الوزراء من قبل. إاّل أن حدة الصدام بني الحكومة واملجلس وصلت ذروتها مع ما يعرف بأحداث “ديوان الحربش” يف 

8 ديسمرب 2010، أي قبل تسعة أيّام فقط من انطالقة الثورة التونسيّة، حيث اشتبكت القّوات الخاصة التابعة لوزارة 

الداخليّة مع نّواب ومواطنني كانوا يحرضون ندوة سياسية يف منزل النائب جمعان الحربش املنتمي للحركة الدستوريّة 

اإلسالميّة،21 مطالبينهم بعدم إقامة الندوات خارج املنزل. تىل ذلك العديد من االحتجاجات والندوات املطالبة باستقالة 

الحكومة، وأخرياً تم تقديم استجواب لرئيس الوزراء وكتاب طلب عدم تعاون مع الحكومة. وعىل الرغم من تجاوز 

الحكومة لالستجواب بأغلبية 26 نائباً مقابل 22 صوتوا لصالح عدم التعاون، إاّل أن األحداث اإلقليميّة وانطالقة موجة 

االنتفاضات يف الوطن العريب التي تلت االستجواب بوقت قصري شّكلت عامل ضغط عىل الحكومة، استثمرته املعارضة 

يف توجيه الرأي العام ضد رئيس مجلس الوزراء نارص املحّمد.

وقد أّدى ظهور ما يعرف بقضية “اإليداعات املليونية” التي كشفت عنها البنوك حول تضّخم حسابات نّواب عرف 

عنهم دعمهم للحكومة، إىل تفاقم الضغوط عىل الحكومة لصالح املعارضة التي اتهمت الحكومة برشوة بعض 

النّواب. قّدمت املعارضة استجواباً لرئيس مجلس الوزراء حول تلك اإليداعات، إاّل أنه تم إحالة االستجواب إىل 

املحكمة الدستوريّة، ما أّدى إىل تفاقم االحتجاجات، مفضية إىل دخول بعض املواطنني املحتجني يف ساحة اإلرادة 

إىل مجلس األمة يف 16 نوفمرب 2011. تىل ذلك العديد من االعتصامات التي طالبت بحل مجلس األمة وتغيري 

رئيس مجلس الوزراء. تحت تلك الضغوط صدر يف 28 نوفمرب 2011 أمر أمريي بقبول استقالة نارص املحمد، وتم 

حل مجلس األمة يف 4 ديسمرب وإعالن انتخابات برملانية جديدة تقام يف 2 فرباير 22،2012 وقد كانت هذه هي 

املرة األوىل يف تاريخ الكويت التي يتم فيها عزل رئيس وزراء بناًء عىل مطالبات شعبية.

مجلس 2012 املبطل األول

فازت املعارضة يف االنتخابات الربملانية الجديدة التي أقيمت يف 2 فرباير 2012  بـ35 مقعداً من أصل 50، وقد 

أسّست املعارضة “كتلة األغلبيّة”، والتي تكّونت بشكل رئييس من خالل  الكتل اإلسالمية والقبليّة، يف حني خرست 

الحركات “الليرباليّة” الكثري من مقاعدها. وفاز النائب أحمد السعدون وعضو كتلة العمل الشعبي عىل رئاسة 

مجلس األمة بحصوله عىل 38 صوتاً، يف مقابل 26 صوتاً للمرّشح اآلخر محمد الصقر الذي ميثّل التيار الليربايل 

من ناحية، ومن ناحية أخرى الطبقة التجاريّة التقليديّة. بينام تركزت املعارضة الربملانية بشكل أسايس وليس عىل 

http://alziadiq8.com/100.html 2010 21  “القوات الخاصة ترضب مواطنني ونواب يف ديوان الحربش”، مدونة الزيادي، 8 ديسمرب

http://goo.gl/q5dMf5 2011 22  “أمر أمريي بقبول استقالة نارصاملحّمد”، صحيفة النهار، 28 نوفمرب

http://alziadiq8.com/100.html
http://goo.gl/q5dMf5
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سبيل الحرص من خالل كتلة “العدالة والتنمية”، وهو تكتّل إسالمي يحتوي عىل أعضاء من الحركة الدستورية 

اإلسالمية، والتي تعترب واجهة لإلخوان املسلمني يف الكويت، باإلضافة إىل احتوائه عىل أعضاء إسالميني مستقلنّي. 

والتكتّل الشعبي، الذي يضم كل من الربملاين املخرضم أحمد السعدون والنائب املعارض مسلّم الربّاك، باإلضافة 

إىل نّواب قبليني آخرين، والتكتّل السلفي الذي فاز بأربعة مقاعد يف االنتخابات، ثالثة منه كانوا أعضاء يف كتلة 

األغلبيّة املعارضة. وقد مّكن حصول املعارضة عىل 35 مقعداً القدرة املطلقة عىل ترشيع القوانني من دون الحاجة 

لتصويت الحكومة، التي متتلك من خالل وزراءها ثلث أصوات مجلس األمة، باإلضافة إىل امتالك املعارضة القدرة 

عىل إسقاط الوزراء من خالل طرح الثقة الذي يحتاج إىل 25 صوت. 

وقد طالبت املعارضة منذ بداية املجلس ويف أكرث من مناسبة بتمثيل أكرب يف الحكومة، من خالل اقرتاحها تسعة 

ممثلني لألغلبية الربملانية يف الحقيبة الوزاريّة، إاّل انها قررّت بعد رفض الحكومة لالقرتاح االكتفاء بالترشيع والرقابة 

والتعاون مع الحكومة يف برامج اإلصالح االقتصادي. 

تغيري نظام االنتخاب وعودة األزمة

 يف 20 يونيو 2012 تم ابطال املجلس من خالل حكم للمحكمة الدستورية، وهو الحكم الذي أثار الكثري من 

الجدل. وقد ابطلت املحكمة من خالل مرسوم حل مجلس األمة 2009، وأوعزت ذلك إىل حدوث خلل إجرايئ 

وأعادت رشعية املجلس السابق. ويف 2 أكتوبر 2012 صدر مرسوم بحل مجلس االمة 2009،  تالها بنفس الشهر 

مرسوم رضورة يقيض بتعديل قانون االنتخاب، ليتم تقليص عدد األصوات إىل صوت واحد فقط للناخب يف كل 

دائرة بعد ما كان القانون السابق يسمح بانتخاب اربعة مرّشحني. 

قبل صدور مرسوم الرضورة بيوم واحد قام النائب املعارض مسلّم الرباك يف تجمع ساحة اإلرادة بتوجيه خطاب 

حاد اشتهر باسم “لن نسمح لك” إىل أمري البالد بعد تداول بعض األخبار بشأن صدور مرسوم يقيض بتعديل 

قانون االنتخاب. وشهدت الكويت بعد صدور املرسوم العديد من املسريات االحتجاجية التي شارك فيها اآلالف، 

والتي عرفت مبسرية “كرامة وطن”، واستمرّت االحتجاجات واالعتصامات بأعداد غري مسبوقة لعدة أشهر رافضة 

ملرسوم الرضورة. مل تقبل الحكومة، عىل الرغم من االحتجاجات الضخمة وتهديد املعارضة مبقاطعة االنتخابات، 
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بتقديم التنازالت، وأرصّت عىل قيام االنتخابات بقانون الصوت الواحد، بينام قّدمت املعارضة طعناً لدى املحكمة 

الدستورية بعدم دستوريّة مرسوم الصوت الواحد.

ويف 1 ديسمرب 2012 تم انتخاب مجلس األمة بالقانون االنتخايب الجديد، وفاز النائب عيل الراشد برئاسة املجلس. 

إاّل أن نسبة املشاركة يف االنتخابات كانت .%539 مقارنة بنسبة مشاركة %60 باملجلس املبطل الذي سبقه،23 

والذي اعتربه البعض ضعفاً يف الرشعية الشعبية لهذا املجلس.24 ويف 16 يونيو 2013، أي بعد ستة أشهر من عمر 

املجلس الجديد الذي أقيم بناءاً عىل قانون الصوت الواحد، حكمت املحكمة الدستورية بصّحة مرسوم الرضورة، 

مع إبطال املجلس نظراً لعدم دستورية مرسوم إنشاء الهيئة العليا لالنتخابات.

 تم إجراء االنتخابات الجديدة يف أغسطس 2013، حيث حصل النائب مرزوق الغانم عىل رئاسة مجلس األمة، 

وهو شخصية تُعترب من الطبقة التجاريّة يف الكويت وعضو كتلة العمل الوطني. وكانت نسبة املشاركة يف هذا 

املجلس أكرب من املجلس الذي سبقه، إال أن املشاركة كانت ال تزال أقل من نسبة املشاركة يف انتخابات 2012، 

بسبب استمرار مقطاعة االتخابات من قبل املعارضة ومؤيديها.

ومع بداية 2016، ال يزال مجلس 2013 مستمرا يف عامه الثالث، وهو أول مجلس يقيض هذه املدة من غري حل منذ 

2006. إأّل ان هذا املجلس ال زال يواجه بعض االنتقادات. فالكثري من التيارات السياسية غري ممثّلة يف الربملان بسبب 

املقاطعة، باإلضافة إىل أن أرضيّة الصوت الواحد، كام يراها البعض، تتيح للمرّشح النجاح من خالل أصوات قليلة غري 

مناسبة للمنافسة، وهو ما قد يؤدي إىل عدم عكس اتجاهات الرأي العام الحقيقيّة.25 وقد انعكس الشعور باألزمة 

داخل املجلس من خالل استقالة عدد من النّواب يف 2014 وبعد أقل من سنة من عمر املجلس، احجتاجاً عىل شطب 

االستجوابات وما اعتربوه مامرسة غري دستوريّة.26 يف املقابل، يتمّسك أعضاء مجلس األمة الحايل برضورة دورهم من 

خالل إقرارهم الكثري من القوانني والترشيعات وكون هذا املجلس هو أكرث مجلس إنجازاً للقوانني، اال ان البعض يعيب 

 عىل هذا املجلس سن كل تلك الترشيعات يف ظل ضعف نتائجها، باإلضافة إىل حساسية أعضائه تجاه النقد.27

23  د. عبدالله يوسف سهر، “نسبة املشاركة يف انتخابات مجلس األمة ورضورة املصالحة الوطنية؟”، صحيفة الوطن، 17 أغسطس 2013

http://www.alaan.cc/pagedetails. 2013 24  نّصار الخالدي، “’ابن غري رشعي لألمة’.. نصار الخالدي منتقداً مجلس ‘الصوت الواحد’”، صحيفة اآلن، 7 أبريل

asp?nid=138193&cid=47#.VvDrbvl97IU

http://alziadiq8.com/66995.html 2014 25  “فيديو: شفيق الغربا: املجلس الحايل ال يعكس إتجاهات الرأي العام الكويتي،” مدونة الزيادي،7 أبريل

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=185736&cid=30 2014 26   “استقالة العدساين والكندري والقويعان،” صحيفة اآلن، 30 أبريل

Derwaza Media  27، “فيديو: شفيق الغربا”الكويت تحتاج إىل األحزاب...ونظام القامئة سيقيض عىل الترشذم يف املجلس” ، 15 نوفمرب 2015، يوتيوب، 1:05:45 دقيقة

 https://www.youtube.com/watch?v=N8UwqqtBWKM 

http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=91875  2015 ايضاً انظر: حسن جوهر” ترشيعات منحرفة”، صحيفة سرب، 6 يناير

https://www.gulfpolicies.com/index.php?view=article&catid=146%3A2011-04-09-07-47-47&id=2237%3A------------2012-2016----&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=384
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=138193&cid=47#.VvDrbvl97IU
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=138193&cid=47#.VvDrbvl97IU
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=138193&cid=47#.VvDrbvl97IU
http://alziadiq8.com/66995.html
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=185736&cid=30
https://www.youtube.com/watch?v=N8UwqqtBWKM
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=91875
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املعارضة خارج الربملان

يف حني استفادت املعارضة من موجة االحتجاجات العربية يف 2011 من خالل توظيفها كعامل ضغط نحو تحقيق 

أهدافها ضد الحكومة، إال أنها ترضرّت من االرتدادات التي تبعت تلك االحتجاجات، مام أدى إىل تراجع زخم 

الحراك املعارض منذ 2011 و2012 بشكل ملحوظ. فمع انطالقة 2014، مل يشهد العام العديد من املسريات 

كالتي شهدها العامني السابقني، واقترص دور املعارضة عىل عقد الندوات يف الدواوين وإصدار البيانات. يعود ذلك 

إىل عّدة عوامل، أهّمها تصنيف بعض دول الخليج لجامعة اإلخوان املسلمني كجامعة إرهابيّة، مام دفع حركة 

اإلخوان بالكويت إىل التهدئة، فقد أعلنت الحركة عىل لسان أعضائها رفضها املشاركة يف املسريات غري املرّخصة 

وطرحها رضورة الحوار.28 هذا باإلضافة إىل إصدار الحكومة مرسوماً يقيض بسحب جنسيّة عدد من املواطنني، من 

ضمنهم العضو األسبق يف مجلس األمة وعضو كتلة “األغلبية” املعارضة عبدالله الربغش و50 شخصاً من أرسته، 

باإلضافة إىل اإلعالمي سعد العجمي القريب من كتلة العمل الشعبي والذي تم إبعاده عن البالد إىل السعودية عرب 

الحدود بعد اعتقاله، ومدير قناة اليوم أحمد الجرب والداعية نبيل العويض. واعتربت املعارضة يف بيان لها ان هذا 

النهج انتقايئ وعقايب ودعت الحكومة لسحب مراسيم وقرارات سحب الجنسيّة.29 أّدت تلك اإلجراءات إىل تراجع 

الكثري من القوى الشبابيّة عن املسريات واالحتجاجت، خصوصاً وأن الكويت شهدت خالل العامني األخريين الكثري 

من األحكام والقضايا ضد شباب ومغرّدين، تراوحت مدة أحكامهم ما بني الشهرين إىل الخمس سنوات، باإلضافة 

إىل الحكم بالسجن عىل املعارض البارز مسلّم الربّاك ملّدة عامني عىل خلفية كلمته التي وجهها إىل أمري البالد رافضاً 

ملرسوم الصوت الواحد. من هنا مل تشّجع كتلة املعارضة عىل املزيد من االعتصامات واالحتجاجات، فوجودهم 

خارج الربملان أفقدهم القدرة عىل توظيف أدواتهم الدستوريّة، وقد ملّح بعض أعضاء كتلة األغلبيّة املعارضة إىل 

إمكانيّة املشاركة يف االنتخابات القادمة يف 2017. 

دور التّيارات السياسّية يف الكويت خالل الخمس سنوات املاضية

عىل الرغم من غياب قانون تنظيم األحزاب السياسيّة يف الكويت، إاّل أن الكويت تتميّز بوجود تيّارات سياسيّة 

تعرتف بها الحكومة من الناحية العمليّة والسياسيّة من خالل تشكيل وزرائها. إأّل أنه وعىل الرغم من استمرارية 

تلك التيّارات، إاّل أن معظمها قد تعرض إىل حالة من االضطرابات يف السنوات األخرية نتيجة االنقسامات يف اآلراء 

واملواقف. يعزو البعض ذلك إىل اعتامد جميع هذه التيّارات عىل تنظيم عملها الداخيل كأحزاب من خالل ما تقرره 

http://alziadiq8.com/107619.html 2014 28  “فيديو:أسامة الشاهني: لهذه األأسباب ال أؤيد النزول لساحة اإلرادة يف الوضع الحايل”، مدونة الزيادي 13 ديسمرب

http://goo.gl/0wpntO  ،2014 29  “بيان كتلة األغلبية من ديوان السعدون”، موقع استجواب، 23 سبتمرب

http://alziadiq8.com/107619.html
http://goo.gl/0wpntO
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من لوائح، من دون وجود اللوائح الرسميّة املستندة عىل القانون، ما جعلها خاضعة ملوازين القوى داخل الحزب،30 

أي أن من يحدد عمل الضوابط هو يف من ميلك ميزان القوة داخل الحزب أو التيّار، مع غياب للمعايري القانونيّة. 

وعىل الرغم من امليزات املرتتبة عىل إعطاء الحرية للقوى السياسية داخل الحزب، إال أن غياب اللوائح القانونية 

داخل الحزب بشكل مطلق كان مصحوباً بنتائج سلبية بالنسبة للتيارات السياسية، إذ غابت املرجعية التي يعود 

إليها أعضاء الحزب للتحاكم يف الخالفات. باإلضافة إىل أن كون بعض التيّارات والكتل تفتقر للفكر والعقيدة 

السياسيّة وتجتمع فقط حول برامج معيّنة، مام يجعلها أكرث عرضة لالنقسامات. وقد كان املشهد املتحرّك يف الواقع 

الكويتي يف فرتة 2011-2016 يتطلّب حسابات جديدة، إذ وجدت قيادة املعارضة نفسها قد تحّولت من قيادة 

برملانية تكتسب رشعيتها عن طريق االنتخاب إىل قيادة جامهرييّة عرب املسريات والتجّمعات، يف ظل وجود مجمتع 

بال تقاليد حزبيّة راسخة، مام جعله يكتيس بطابع العمل الفردي يف بعض األحيان أكرث من العمل التنظيمي.

الحركة الدستوريّة اإلسالميّة:. 1

تعترب “الحركة الدستوريّة اإلسالمية” الواجهة السياسيّة لإلخوان املسلمني يف الكويت. وقد بدأ الخالف بني الحكومة والحركة 

يزداد مع حملة “نبيها خمس” التي قادتها مجاميع شبابيّة مختلفة يف عام 2005 بهدف تعديل نظام الدوائر، وقد نجحت 

يف مسعاها عام 2007. وشهدت الحركة أقل االنقسامات يف صفوفها خالل السنوات املاضية نظراً ملا تحتويه حركة اإلخوان 

من تراث حريك قديم. إاّل أنها مل تسلم أيضاً من وجود انقسامات، فقد علّقت الحركة عضوية أحد أعضائها وهو إسامعيل 

الشطّي حني كان وزيراً يف الحكومة بسبب رفضه االستقالة منها بعد طلب الحركة الدستورية اإلسالمة منه ذلك، حيث 

طلبت الحركة استقالة الشطي من الحكومة بسبب رفض الحكومة لقانون الدوائر الخمس يف 2006، ما أدى إىل تعليق 

عضوية الوزير من الحركة.31 واشتد الرصاع السيايس بني الحركة والحكومة يف عام 2008، بعدما تم إلغاء صفقة الداو من 

قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ نارص املحمد الصباح،32 وهي صفقة شهرية إلحدى املشاريع الكربى للبرتوكيامويات. 

استمرّت املواجهة مع الحكومة منذ ذلك الحني من خالل تأييد االستجوابات والتصويت مع طرح الثقة ضد 

عدد من الوزراء يف أكرث من مناسبة. ومع انطالقة موجات االحتجاجات العربية كانت الحركة يف صفوف وقيادة 

املعارضة، وأيدت وشاركت يف االعتصامات واالحتجاجات التي أّدت إىل استقالة رئيس الحكومة. كام كانت الحركة 

من ضمن قيادة كتلة األغلبيّة املعارضة يف مجلس 2012، ورافضة ملرسوم تعديل قانون االنتخاب وقاطعت 

االنتخابات. إاّل أن الحركة ونتيجة لكثري من الضغوط اإلقليميّة كام أرشنا سابقاً اضطرّت اتباع سياسات يصفها الكثري 

30  طارق املطريي، ارحل، “جسور للرتجمة والنرش”، 186

http://goo.gl/Qe1tLy  2014 31  “بني املدعج والشطي”، صحيفة اآلن، 16 فرباير

http://goo.gl/6JUkhw  32  د.عيل الكندري” اإلخوان املسلمون: منافع التحالف مع السلطة ورضيبة املعارضة”، مركز الجزيرة للدراسات

http://goo.gl/Qe1tLy
http://goo.gl/6JUkhw
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بأنها محاولة للمهادنة والنأي بالنفس عن أي صدام.33 وقد برز هذا الدور بعد بدء عملية عاصفة الحزم العسكرية 

يف اليمن بقيادة السعودية، والتي كانت قد صّنفت اإلخوان كجامعة إرهابيّة يف 2014، إذ  دعت الحركة 

الدستوريّة اإلسالميّة بعدها إىل تعليق جميع األنشطة الجامهرييّة وفقا ملا أسمته “ تعزيزاً للصالح العام وتحقيقاً 

لوحدة الصف”.34

التجّمع السلفي. 2

شهد التجّمع السلفي منذ تأسيسه انقسامات كبرية يف صفوفه بسبب خالفات فكريّة وسياسيّة عديدة ال يسع 

املجال لذكرها،35 إاّل أن االنقسامات األخرية يف التجمع السلفي كانت قد بدأت بالربوز مع بداية أحداث “ديوان 

الحربش”، حيث انقسم النائبان واملمثالن الوحيدان للتجمع يف مجلس االمة 2009 يف مسألة تأييد االستجواب 

من عدمه، ما أدى إىل تصويت النائب خالد السلطان مع االستجواب ووقوف النائب عيل العمري ضده. ويف مارس 

2011، شهد التجّمع استقاالت جامعية ملجموعة من أعضاء مكتبه السيايس، حيث كان أغلبهم من النّواب 

السابقني يف التجّمع، بسبب خالفات مع توجه جمعية إحياء الرتاث ورئيسها والعضو والوزير الحايل عيل العمري.36 

ويف انتخابات 2012 املبطل األول، والتي فازت فيها املعارضة، انضم ثالثة أعضاء من التجمع السلفي إىل كتلة 

األغلبيّة املعارضة، بينام بقي عيل العمري خارج الكتلة. واستمر هذا االنقسام يف التجّمع السلفي حتى انتخابات 

عام 2013، حيث انقسم التجّمع بشدة حول املشاركة من عدمها، ما أدى إىل بروز رشخ كبري داخل التجّمع بني 

مؤيدي املشاركة يف االنتخابات ورافضيها. وقد كان أبرز الرافضني ملشاركة التجمع يف االنتخابات هم النّواب الثالثة 

أعضاء كتلة املعارضة. بدا جليّأً ان أسباب هذا االنقسام تعود إىل االختالف يف املواقف داخل الحركة، فالتجّمع 

بقيادة أحمد باقر الوزير األسبق والعضو الحايل يف املجلس األعىل للتخطيط يرى عدم معارضة الحكومة، بينام يرى 

القسم الثاين من التجّمع بقيادة النائب األسبق خالد السلطان الوقوف ضد املرسوم ومع مقاطعة انتخابات 2013. 

التكتّل الشعبي. 3

برز التكتل الشعبي بشكل رئييس يف مجلس األمة 1999، والّذي يعترب تكتاّلً كام يشري االسم وليس تياراً سياسيّاً، حيث 

متيّز منذ بدايته بالتنّوع بني أعضائه. فقد شكل التّكتل القوة الوحيدة التي ضمت منذ تأسيسها مجموعة من النّواب 

“القبليني” كمسلّم الرباك ووليد الجري، وبعض ممن يحسبون عىل “الحرض” املستقلنّي كأحمد السعدون، والذي 

 http://goo.gl/E5vFpo 2014 33  عايد املناع “ملاذا خفت صوت املعارضة يف الكويت”، صحيفة املحيط، 20 ديسمرب

 http://goo.gl/9h1cdA 2015 34  “حدس تدعو لتعليق األنشطة الجامهريية حاليا تحقيقا للصالح العام”، صحيفة األنباء، 17 مارس

http://goo.gl/6qLe52 2014 35  سلطان بال، “السلفية يف الكويت ونفوذها املتنامي يف بالد الشام”، مركز كارنيقي للرشق األوسط”، 7 مايو

http://goo.gl/1Vx1RC  2011 36  “انشقاق يف التجّمع السلفي”، صحيفة اآلن، 30 مارس

http://goo.gl/E5vFpo
http://goo.gl/9h1cdA
http://goo.gl/6qLe52
http://goo.gl/1Vx1RC


42

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

كانت خسارته النتخابات رئاسة مجلس األمة يف ذلك الوقت إحدى العوامل الرئيسيّة إلنشاء التكتّل. هذا باإلضافة إىل 

مجموعة من النواب املحسوبني عىل “التيار اإلسالمي الشيعي”، والذي ينتمي بعضهم لتيّار سيايس يف التحالف الوطني 

اإلسالمي ، مام يدل عىل أن هذا التكتّل مل يكن حزباً سياسياً بقدر ماهو عمل تنسيقي بني أطراف سياسيّة متنّوعة. فهو 

تحالف جبهوي يتشّكل من برملاينيني فقط، تجمعهم ميولهم املعارضة لسياسات الحكومة يف بعض األحيان.37 

كانت اللحظة املفصليّة يف تاريخ التكتّل قد حانت يف عام 2008 بعد حادثة ما يعرف “بتأبني مغنيّة”، حيث حرض 

أعضاء التكتّل من املحسوبني عىل التيار اإلسالمي الشيعي تأبني عامد مغنيّة املنتمي لحزب الله اللبناين واملتّهم 

بخطف طائرة كويتيّة يف الثامنينات. تىل حادثة التأبني الكثري من الجدل، ورفض التكتّل ذلك التأبني مع تحذيره 

من أن “هنالك من يستغل تداعيات تأبني مغنيّة لتأجيج الطائفية”.38 إاّل ان التكتّل، ونتيجة االنقسامات الداخليّة 

والضغوط اإلعالميّة، قرر سحب عضوية النائبني.39 وقد اعتربت  تلك االنقاسامات وخروج أعضاء من التيار الشيعي 

من آخر تكتّل برملاين يضم مجموعة من األعضاء الشيعة والسّنة حادثة سلبيّة دلّت عىل بروز الفرز الطائفي يف 

املجتمع، والذي انعكس بدوره عىل التكتاّلت الربملانيّة. 

استمر التكتّل بالنهج املعارض للحكومة من خالل مجلس األمة، ولعب التكتّل خالل سنوات 2010-2016 أدواراً 

عديدة حتى يف خارج إطار مجلس األمة، من خالل قيادته للكثري من التجمعات الشبابيّة والجامهرييّة. وقد لعب 

هذا الدور بشكل بارز لدى التكتّل النائب األسبق مسلم الربّاك، من خالل قيادته للتجّمعات واملسريات ضد قرارات 

الحكومة. وقد يكون تكوين التكتّل الشعبي كتكتّل برملاين فقط وليس كتيّار سيايس ارتدادت عكسية، خصوصاً 

خالل فرتة وجوده خارج املجلس بسبب املقاطعة االنتخابيّة. فقد شهد التجمع الشعبي يف عامي 2014 و 2015 

متزّقاً داخلياً هو األشد أثناء وجوده خارج املجلس، خصوصاً ما بني أنصار مسلّم الربّاك وأنصار أحمد السعدون 

نتيجة لتباين اآلراء بني الطرفني تجاه قضايا عدة،40 كطريقة التعامل مع سحب الجنسيات من بعض املقربني من 

التكتّل. وال زالت آثار تلك الخالفات غري واضحة يف عام 2016، إاّل انه من املتوقّع أن تكون مصحوبة بانعكاسات 

جذرية عىل التكتّل يف املستقبل.

http://alghazalis.info/up/syasia_kw.pdf ،37  صالح الغزايل، “الجامعات السياسيّة الكويتية يف قرن”، 108، موقع صالح الغزايل

http://goo.gl/BR2BpT  2008 38   “الشعبي: ثم من يستغل تداعيات تابني مغنية لتأجيج الطائفية”، صحيفة اآلن، 3 فرباير

http://www.alwasatnews.com/news/279463.html 2008 39  “ اسقاط عضوية عبدالصمد والري من التكتل الشعبي”، صحيفة الوسط، 21 فرباير

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=516127 2015 40  “حرب السعدون ومسلم: تفتت حشد”، صحيفة النهار، 11 يناير

http://alghazalis.info/up/syasia_kw.pdf
http://goo.gl/BR2BpT
http://www.alwasatnews.com/news/279463.html
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=516127
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املنرب الدميقراطي. 4

يف الثاين من مارس 1991، أي بعد تحرير الكويت ببضعة أيام، تم تأسيس املنرب الدميقراطي، الذي تشكل عىل 

هيئة ائتالف سيايس يضم ثالثة تيّارات رئيسيّة هي: التقدميون الدميقراطيون التي كان يقودها أحمد الخطيب، 

والتجمع الوطني الذي كان يقوده جاسم القطامي، وحزب اتحاد الشعب ذو التوجه اليساري، باإلضافة إىل رموز 

سياسية مستقلة.41 وبهذا اعترب املنرب امتداداً لنادي االستقالل والتيار القومي منذ الثالثينات، وال يزال أبرز تيار 

ليربايل يف الكويت، وتنرش لهم صحيفة شبه رسمية وهي “الطليعة”، كام توجد لديهم قاعدة طالبية يف الجامعة 

هي الوسط الدميقراطي42. 

إاّل أنه قد يكون للتشكيل الرسيع للمنرب بعد التحرير مبارشة بعض االرتدادات العكسيّة، حيث لوحظ عليه إهامل 

الهوية الفكرية خصوصاً يف املجال السيايس واالقتصادي، وهو ما أّدى إىل تذبذب مواقفه  تجاه  بعض القضايا، ومن 

ثم ظهور االنقسامات نتيجة هذه التناقضات يف داخله.43 فباإلضافة إىل تأسيس التجمع الوطني الدميقراطي يف عام 

1997، الّذي يرى بعض املحللني أن سبب تأسيسه هو سيطرة التقدميون الدميقراطيّون عىل املنرب الدميقراطي،44 

أّدى انتشار االتجاهات االقتصادية “النيولربالية” داخل التيّار إىل تخيّل اتحاد حزب الشعب عن العمل داخل 

املنرب الدميقراطي يف مارس 45،2010 والعمل الحزيب املستقل تحت نشاط سيايس وتنظيمي جديدين، وتبّني إسم 

جديد للحزب هو “الحركة التقدميّة الكويتيّة” ذات التوجه اليساري. ويف يناير 2013،  قّدم 15 عضواً يف املنرب 

الدميقراطي استقالتهم بسب ما وصفوه من عدم قدرة املنرب عىل التقّدم نحو تحقيق أهدافه “وتوسيع قاعدة 

االنتشار الجامهريي وتوسيع قاعدة العضوية مبا يفعل من دوره الوطني”.46

 وكان توجه املنرب يف العقد األخري يسري نحو تجمع انتخايب أكرث من كونه ائتالفاً سياسيّاً، ومتثيالً نيابياً يف مجلس 

األمة أكرث اندماجاً مع التحالف الوطني.47 ويف فرتة ما بعد االحتجاجات العربية أصبحت مواقفه بإجامليها العام 

تحسب عىل القوى السياسية املعارضة، إذ قرر مقاطعة االنتخابات يف 2012  التي أقيمت بقانون الصوت الواحد، 

ومل يشارك يف انتخابات مجلس 2013، وإن كانت بعض قواعده قد شاركت بالتصويت.

41  “القوى السياسية والكتل النيابية يف الكويت... قراءة يف الخريطة التقليدية والتحوالت املستجدة 3-3”، صحيفة الوطن الكويتية، 27 مايو 2013 

42  املصدر السابق

 http://www.kathima.com/v/17961  2012 43  أحمد الديني” أزمة التيار الوطني”، صحيفة كاظمة، 28 إبريل

44  صالح الغزايل، 532.

45  أحمد الديني، مصدر سابق.

http://goo.gl/En34Z1  2013 46  “املنرب الدميقراطي.. ينهار”، صحيفة الوطن، 7 يناير

http://goo.gl/W3iigy  32 ،47  “التيّارات السياسيّة يف الكويت”، إصدار التيار التقدمي الكويتي

http://www.kathima.com/v/17961
http://goo.gl/En34Z1
http://goo.gl/W3iigy
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التحالف الوطني الدميقراطي. 5

يف عام 1997، أّدى منو االتجاهات الليربالية إىل اإلعالن عن تجمع ليربايل جديد هو التجمع “الوطني الدميقراطي”، 

ورغم تأسيسه  كتيار مستقل،  إال انه مل يستغن عن التنسيق مع املنرب الدميقراطي نظرا لتشابه األفكار بينهام، 

باإلضافة إىل أن تشكيلة  أفراده كانت توصف بأنها نخبويّة أكرث من كونها شعبويّة، فهي تضم مجموعة من رجال 

االعامل واالكادمييني، وهو مأ أّدى إىل متسكها بالتعاون مع املنرب الدميقراطي،48 لكن باستقاللية عن التقدميني 

الدميقراطيني فيه. كان العمل شبه مستقل للتيارين، وخسارة املنرب لبعض مقاعده النيابية يف االنتخابات، من 

العوامل املهمة التي أدت إىل بروز فكرة تأسيس التحالف الوطني،49 الذي تم تأسيسه يف ديسمرب 2002 ليكون 

مظلّة جديدة جامعة للتنظيامت الليرباليّة، مبشاركة من املنرب الدميقراطي )باستثناء اليساريني فيه( والتجمع الوطني 

الدميقراطي الذي كان األكرث انصهاراً يف التحالف الجديد، باإلضافة إىل أفراد آخرين مستقلني. وقد اشرتك التحالف 

عرب ممثليه  يف مجلس األمة يف “كتلة العمل الوطني” التي أعلنت عن نفسها يف 2006، وهي كتلة برملانية  تظم 

باإلضافة إىل أعضاء التحالف الوطني الربازين كعيل الراشد عضو التحالف الوطني سابقاً، ومحمد الصقر الذي 

ينتمي إىل الطبقة التجارية، وعدد آخر من النواب املستقلني واملحسوبني عىل الطبقة التجارية كمرزوق الغانم 

الذي أصبح رئيس مجلس األمة 2013. ومع مرور الوقت، فريى البعض بأن التنظيم قد أصبح أشبه بالتنظيم 

الليربايل “الربجوازي”حسب وصف التيار التقدمي، وفقد مظلة العمل املشرتك.50 وشهد عدة استقاالت بدءاً من عيل 

الراشد يف 2008 الذي كان رئيس مجلس األمة املبطل الثاين، ثم استقالة األمني العام األسبق للتحالف عبدالرحمن 

العنجري يف 2009 وانضاممه للمعارضة ومن ثم لكتلة األغلبيّة،  باإلضافة إىل استقاالت أخرى يف 2010  ملجموعة 

من أعضائه نتيجة خالف يف املكتب التنفيذي للتحالف. وكان للتحالف دور يف إقرار حقوق املرأة يف 2005 ويف 

51
املطالبات يف تعديل نظام الدوائر 2006، إأّل أن مشاركته توصف بأنها مرتّدده يف حراك 2009 و 2012. 

 وقاطع التحالف انتخابات ديسمرب 2012 التي أقيمت بالصوت الواحد إاّل انه شارك يف مجلس 2013 عرب 

ممثلني له. وينتقد البعض تذبذ مواقف التحالف الوطني تجاه بعض القضايا، ويعزو البعض ذلك إىل وجود تشابك 

يف املصالح عىل املستوى االقتصادي للتحالف مع مراكز النفوذ داخل الحكومة، وهو ما أّدى إىل املهادنة يف بعض 

األحيان حتى ال تتعرقل تلك املصالح.52 ورغم مشاركته يف االنتخابات األخرية ووجود ممثلني له يف املجلس الحايل، 
48  صالح الغزايل، 537.

49  القوى السياسية والكتل النيابية يف الكويت... قراءة يف الخريطة التقليدية والتحوالت املستجدة 3-1، صحيفة الوطن الكويتية، 24 مايو 2013

50  التيارات السياسية يف الكويت، 33.

51  املصدر السابق، 36.

52  خالد الفضالة، “بعض الخصوم داخل التحالف الوطني تعطلت مصالحهم بسبب مواقفنا الرصيحة”، صحيفة الراي، 31 أغسطس 2010 

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2010/08/31/212205/nr/nc

http://www.kathima.com/v/18040 2012 وأحمد الديني، “أزمة التيار الوطني )2-2(”، صحيفة كاظمة 29 إبريل

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2010/08/31/212205/nr/nc
http://www.kathima.com/v/18040
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إاّل أن التحالف قد أصدر بياناً بعد االنتخابات التكميليّة يف مجلس األمة يف فرباير 2016، اعترب فيها نظام الصوت 

الواحد مكرّساً للطائفيّة.53

التيّارات ذات الهوية الشيعيّة. 6

أبرز التيارات ذات الهوية الشيعية حضوراً يف التمثيل واملشاركة الربملانية يف السنوات األخرية هام التحالف اإلسالمي 

الوطني وائتالف التجمعات الوطني. تأسس التحالف اإلسالمي الوطني يف أواسط تسعينيات القرن العرشين، وهو 

يؤمن بوالية الفقيه.54 وكان من أعضاء التيار من هم أعضاء يف التكتّل الشعبي، إاّل أن حادثة تأبني مغنيّة يف 2008 

وما تعرض له التيار أدى إىل ابتعاده عن النهج املعارض وميله يف السنوات األخرية إىل التقارب مع الحكومة. أّما ائتالف 

التجمعات الوطني فيعد أبرز التيارات السياسية الشيعية حاليّاً ويضم عدة تيارات، سياسية ودينية شيعية، هي: تجمع 

العدالة والسالم، وتجمع امليثاق الوطني، وحركة التوافق الوطني اإلسالمية، وتجمع الرسالة اإلنسانية. ومن أهداف 

هذا التحالف املعلنة “توحيد جهود الطائفة الشيعية واملطالبة بحقوقها وتعزيز االصالحات داخل البالد”. اعترب بعض 

املحللني أن إقامة هذا االئتالف جاء ملجابهة “التحالف اإلسالمي الوطني”، الذي تتهمه التجمعات املشّكلة لالئتالف 

بأنه يسعى للهيمنة عىل الساحة الشيعية واالستفراد السيايس بها.55 سعى االئتالف بشكل أسايس إىل توحيد القوى 

“الشيعيّة” من أجل توحيد مواقفها خصوصاً تجاه القضايا التي تتعلق ب”أبناء الطائفة”، كام سعى إىل التنسيق 

يف االنتخابات. إأّل أن النّواب املحسوبني عىل التيار بشكل عام كانت مواقفهم تحسب مع الحكومة، باستثناء بعض 

الحاالت كمشاركة الكويت يف درع الجزيرة يف البحرين أو يف تحالف عاصفة الحزم. مع وجود استثناء خاص يف سياسة 

النواب املحسوبني عىل التيار الشيعي مع الحكومة يف حالة النائب األسبق يف مجلس 2009 حسن جوهر، الذي وقف 

ضد الحكومة يف أكرث من استجواب، منها استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء، وشارك يف التجمعات املطالبة بإسقاطه، 

إاّل انه خرس االنتخابات التي أجريت يف 2012 بعد أن كان ممثاّلً برملانيّاً يف مجلس األمة ملدة ستة مجالس سابقة.

ائتالف املعارضة. 7

يف فرباير 2013، تم إعالن تأسيس ائتالف املعارضة، الذي تكّون من جامعات معارضة كنّواب سابقني من ما يسمى 

بـ”كتلة األغلبيّة” يف املجلس املبطل ومجاميع شبابيّة. من بني هذه األطراف: حركة العمل الشعبي )حشد( والتي 

تعترب امتداد لكتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية اإلسالميّة )حدس(، والحركة الدميقراطية املدنية )حدم( 

 http://goo.gl/xRhoQh  2016 53  “التحالف: أجواء طائفية خطرية شهدتها “تكميلية الثالثة”، صحيفة الصحيفة، 21 فرباير

 http://alghazalis.info/up/syasia_kw.pdf  50 ،54  صالح الغزايل

http://goo.gl/UhNbuU 2013 55  القوى السياسية والكتل النيابية.. قراءة يف الخريطة التقليدية والتحوالت املستجدة، صحيفة الوطن، 25 مايو

http://goo.gl/xRhoQh
http://alghazalis.info/up/syasia_kw.pdf
http://goo.gl/UhNbuU
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وهي حركة شبابيّة أّسست يف 2012 من أهدافها الرئيسية تقنني العملية السياسية وتطويرها نحو دميقراطية 

بحكومة منتخبة، باإلضافة إىل االتحاد الوطني لطلبة الكويت. أما الهدف الرئييس من االئتالف، والذي تم تأسيسه 

يف إبريل 2014، فهو املطالبة بإجراء تغيريات  دستوريّة تهدف من وجهة نظرهم إىل تطوير الدميقراطيّة يف 

الكويت،56 من ضمنها إجراء تعديل يف 36 مادة من الدستور الحايل، تؤدي إىل االقرتاب أكرث من النظام الربملاين 

الكامل.57 وقد كان لبعض السلفيني تحّفظ عىل تلك التعديالت لعدم اعتبارها تطبيق الرشيعة من ضمن التعديالت 

الدستورية، عىل غرار اإلخوان املسلمني الذين أجلوا مطالبتهم بتطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية وتعديل املادة 

الثانية من الدستور. فيام انسحبت بعض التيارات الليرباليّة، وبقي التيّار التقّدمي الكويتي يف التحالف، وهو الذي 

يعترب امتداد لحزب اتحاد الشعب اإلشرتايك والذي انشق عن املنرب الدميقراطي يف 2010، وذلك رغم تحّفظه عىل 

عدم مناقشة مالحظاته حول مستقبل عمل االئتالف واألطراف املشاركة.58

 إاّل أن االئتالف، ورغم مامرسته يف البداية لبعض األنشطة، قد ضعف بعد مقاطعته انتخابات 2013 التي تم 

إجراؤها بعد تحصني مرسوم الصوت الواحد من قبل املحكمة الدستوريّة، ومل يستطع االئتالف حتى مامرسة 

الضغوط عىل الحكومة ليك تقّدم بعض التنازالت. يعيب بعض السياسيني عىل مرشوع االئتالف حول تعديل 36 

مادة من الدستور، أنه ليس اكرث من تصّور او رؤية للمستقبل السيايس، حيث يفتقد أوالً لآلليات التي متّكنه من 

إجراء تلك التعديالت، فتعديل الدستور من خالل األدوات الدستورية الحالية يفرتض مشاركتهم أوالً يف االنتخابات، 

وحصولهم عىل ثلثي األصوات من أجل تعديل مواد الدستور، ومن ثم يعرض عىل أمري البالد الذي ميلك الحق وفقاً 

للدستور برفض أي اقرتاح تعديل دستوري يقّدم من الربملان مهام كانت األغلبية، ووجودهم خارج مجلس األمة مل 

ميّكنهم من التأثري عىل املشهد السيايس.59 هذا باإلضافة إىل عدم متّكن االئتالف من تحقيق توافق وطني يشمل 

جميع رشائح املجتمع حول مرشوعه، إذ ال تزال الكثري من التيارات الليربالية والشيعية بعيدة عن تقديم مشاركتها 

يف هذا املرشوع، ما جعله يفقد الكثري من فاعليته عىل أرض الواقع.60

املستجدات السياسية يف الكويت يف عام 2015 

كانت الصدامات الحادة واألحداث السياسيّة يف األعوام السابقة تشري إىل وصول الكويت عىل مفرتق طرق: اما 

http://goo.gl/X7IInR  2014 56  “انطالق مرشوع اإلصالح السيايس”، صحيفة اآلن، 11 إبريل

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=182622&cid=30#.VvEVovl97IW  2014 57  “اآلن تنرش النص الكامل ملرشوع ائتالف املعارضة، صحيفة اآلن  11أبريل

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=182726&cid=30 2014 58  “بيان توضيحي من التيار التقدمي حول مرشوع ائتالف املعارضة”، صحيفة اآلن، 12 أبريل

http://alziadiq8.com/68979.html  2014 59  “فيديو: عبيد الوسمي: لهذه األسباب يعترب ما قدمه مرشوع املعارضة تصور وليس مرشوع كامل”، مدونة الزيادي، 19 إبريل

60  املصدر السابق

http://goo.gl/X7IInR
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=182622&cid=30#.VvEVovl97IW
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=182726&cid=30
http://alziadiq8.com/68979.html
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التغيري الجذري أو الركود السيايس61، وقد كان الركود السيايس هو السمة البارزة لعام 2015. حيث تقلّصت 

الندّوات والتجمعات السياسية بشكل كبري، كام تقلص عدد الحضور فيها، بسبب اإلجراءات األمنية والعامل 

اإلقليمي كام ذكرنا سابقاً. يعزو البعض ذلك إىل أن هناك فئة واسعة جداً أصبحت محبطة  وغري مقتنعة بدور 

الندوات السياسية ومدى تأثريها. واستمر مجلس األمة الحايل بترشيع القوانني والنأي بالنفس عن الصدامات مع 

الحكومة، فلم يشهد عام 2015 تقديم استجوابات صداميّة مع الحكومة تهدف إىل اطاحة الوزراء أو خالفات 

حادة مع الحكومة تجاه إقرار بعض القوانني. هذه ظاهرة اختلفت عن الحقبة التي سبقتها يف تاريخ الربملان 

الكويتي، ما أدى بالبعض إىل عّدها مؤرشاً إيجابيّاً عىل تصويب دور األدوات الدستورية نحو مزيد التعاون بني 

السلطتني.62 فيام ترى املعارضة أن نأي املجلس عن ترّصفات الحكومة كان عاماًل محفزاً لألخرية نحو التعّسف 

وسحب الجنسيات واملالحقة القضائية للنشطاء السياسيني. يجدر بالذكر أن الكويت قد شهدت حدثني رئيسيني يف 

عام 2015 يتعلقان باألمن، األول هو التفجري الذي تبنته داعش يف مسجد اإلمام الصادق يف 26 يونيو ضد مصلنّي 

من املواطنني الشيعة، والثاين هو اكتشاف ما يعرف ب”خليّة العبديل”، وهي مجموعة من املواطنني املنتمني 

للطائفة الشيعية اتهموا بتخزين أسلحة لصالح قوى خارجيّة. وعىل الصعيد االقتصادي فقد كان عجز املوازنة 

بسبب انخفاض أسعار النفط محور حديث وسائل اإلعالم خصوصاً مع اتساع العجز يف ميزانيّة الدولة.

السلطة التنفيذية والترشيعّية

مضت سنتان ونصف عىل عمر مجلس 2013 حتى منتصف عام 2016 والّذي يغلب عليه نسبياً الطابع 

االنسجامي مع الحكومة، من خالل تعاونه معها يف إصدار القوانني وحرص الرقابة يف األسئلة الربملانية واالستجوابات 

البعيدة عن طرح الثقة أو عدم التعاون كام كان سائداً يف املجالس السابقة. واذا استمرت األوضاع كام هي فقد 

يكون املجلس هو الوحيد منذ عام 2006 الذي سيكمل دورته الربملانية من دون وجود حل. أتاح هذا االستقرار 

بني املجلس والحكومة ألول مرة منذ عدة سنوات الفرصة لدى املراقبني للنظر إىل اإلنجازات التي قد تتحّقق يف هذه 

الفرتة، خصوصاً يف حني عزا الكثريون سوء أداء الحكومة إىل أسباب تتعلّق بعدم تعاون مجالس األمة السابقة معها.

ال زالت هناك قضايا كبرية ومزمنة عالقة منذ زمن بعيد تنتظر حل لها، مثل القضية االسكانية وقضيّة البدون. ويستمر 

املجلس الحايل متمسكأً بتميّزه عن املجالس السابقة بإصدار أكرب عدد من القوانني، فقد انجز مجلس األمة بحسب 

Kuwait: at the crossroads of change or political Stagnation“, Middle East institute, May 20, 2014  http://www.mei.edu/content/article/kuwait-crossroads-change-or- “ 61

 political-stagnation

 http://goo.gl/cTazl7  2013 62  “مرزوق الغانم: ما قامت به السلطتان تصحيح للمامرسات السياسية وترسيخ ملرحلة جديدة للدميوقراطية”، صحيفة الوطن، 27 نوفمرب

http://www.mei.edu/content/article/kuwait-crossroads-change-or-political-stagnation
http://www.mei.edu/content/article/kuwait-crossroads-change-or-political-stagnation
http://goo.gl/cTazl7 
http://goo.gl/cTazl7 
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تقرير صادر من االمانة العامة للمجلس يف شهر يونيو 133 قانونا يف دور االنعقاد الثالث من الفصل الترشيعي الرابع 

عرش، وقد تنوعت هذه القوانني ما بني قوانني تتعلق باالتفاقيات وامليزانيات والحسابات الختامية.63 وال تزال تلك 

الترشيعات العديدة التي مررّها املجلس تتسم بضعف النتائج امللموسة حسب بعض ناقديه، باإلضافة إىل بروز بعض 

الترشيعات التي يراها الناقدين بأنها مناوئة للحريّات، كقانون تنظيم االتحادات الطاّلبية.64 حيث جاء يف القانون 

املقرتح اعتامد الصوت الواحد يف االنتخابات، وهو ما رفضه الكثري من القوى الطالبيّة التي رأت أنه يقف حجر عرثة 

أمام العمل الطاّليب الجامعي.65 لتهدئة األمور، أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن املجلس سوف يأخذ بعني 

االعتبار آراء الطلبة، حيث دعاهم اىل التواصل مع النواب خالل هذه املرحلة التمهيدية من إعداد القانون.66 

اقرتح مجلس الوزراء أيضاً بعض القوانني التي قد يعتربها البعض مقيّدة للحريات، مثل قانون اإلعالم االلكرتوين 

الذي تم إقراره دون مناقشة يف الجلسة االعتيادية للحكومة حسب ما أوردت إحدى الصحف.67 القانون، عىل 

سبيل املثال و ليس الحرص، يفرض استصدار تراخيص من وزارة االعالم لكل من يريد ان يفتح مواقعاً الكرتونية 

بقصد الرتويج لألعامل أو الخدمات، والحال نفسه ينطبق عىل مرشحي مجلس األمة أو املجلس البلدي.68

 وقد أصدر التيار التقدمي يف الكويت بياناً يستنكر إقرار هذا القانون، معترباً أنه جزء من “حملة سلطوية ضد 

الحريات”.69 كام تعرض املقرتح الثاين، والذي جاء ليعدل إجراء مدة الحبس االحتياطي يف قانون الجزاء اىل 40 

يوم، للنقد أيضاً بدعوى تقييده للحريات.70 فقد اوردت صحيفة الراي خرباً مفاده وجود نية حكومية لتمرير ذلك 

التعديل عن طريق إصدار مرسوم رضورة ألن املجلس كان يف عطلته الصيفية.71

السياسات االقتصادية وعجز املوازنة

يلوح يف أفق عام 2016 شبح تسجيل عجز يف املالية الكويتية وذلك بسبب تهاوي أسعار النفط – السلعة األساسية التي 

تعتمد عليها الدولة يف دخلها القومي – من مستويات عالية تعدت حاجز املائة دوالر يف أواخر عام 2012، إىل ما دون 

http://alrayalaam.com/8349  2015 63   “مجلس األمة 133 قانوناً حصيلة دور االنعقاد الثالث”، صحيفة الرأي العام، 9 يونيو

64  فيديو: شفيق الغربا، مصدر سابق

65  محيي عامر وعيل صنيدح،  “الترشيعية تدمر العمل الطاليب” صحيفة الصحيفة، 30 مارس 2015

 http://www.kna.kw/clt/newsdetails.asp?id=1578 2015 66  “الغانم يؤكد حرص مجلس األمة عىل االستامع لوجة نظر الحركة الطلاّلبية”، موقع مجلس األمة، 12 إبريل

http://goo.gl/lYyiur 2015 67   فهد الرتيك” الحكومة تقر قانون اإلعالم االلكرتوين دون مناقشة”، صحيفة الصحيفة، 1 سبتمرب

 http://goo.gl/C1GE64  2015 68   محيي عامر” قانون اإلعالم االلكرتوين “سجن” لفضاء االنرتنت، صحيفة الصحيفة، 17 سبتمرب

 http://goo.gl/yny1KK 2015 69  “التيار التقدمي يف ذكران الخامسة”، صحيفة اآلن، 4 فرباير

http://goo.gl/ikFB2C  2015 70  “سياسيون ومحامون:  تعديل )الحبس االحتياطي( غري مربر ومرفوض”، موقع التيار التقدمي، 29 يوليو

http://goo.gl/7nxmCP 2015 71  وليد الهوالن، “الحبس اإلحتياطي ألكرث من 40 يوم.. مبرسوم رضورة”، صحيفة الراي، 5 يوليو

http://alrayalaam.com/8349
http://www.kna.kw/clt/newsdetails.asp?id=1578 
http://www.kna.kw/clt/newsdetails.asp?id=1578 
http://goo.gl/lYyiur
http://goo.gl/C1GE64
http://goo.gl/yny1KK
http://goo.gl/ikFB2C
http://goo.gl/7nxmCP
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الثالثني دوالر مطلع عام 72.2016 جدير بالذكر أن الكويت كانت قد سجلت عجزاً يف امليزانية يف تسعينات القرن املايض 

بسبب تغطية تكاليف تحرير البالد من الغزو العراقي. ويبدو أن تسلسل أحداث انهيار اسعار النفط قد جاء رسيعاً وغري 

متوقعاً من قبل الحكومة، وهو ما يبدو جلياً يف ترصيحات الوزراء، عىل الرغم من بروز تحذيرات سابقة من عدة أطراف 

حكوميّة، كترصيح محافظ  البنك املركزي األسبق يف 2012 من أن “الوضع االقتصادي أسوأ بكثري عام كنا عليه قبل خمس 

سنوات، وإذا مل تبارش الدولة برنامجاً عاجالً لإلصالح سيفرض علينا اضطرارياً”.73 وسّجلت امليزانيّة عجزاً ألول مرة منذ عام 

1997، فقد اشار وزير املالية أنس الصالح أمام مجلس األمة يف بيانه حول ميزانية الدولة إىل أن العجز قد أىت برسعة 

فاقت التقديرات، حيث بلغ 2,314 مليون دينار كويتي يف السنة املالية 2014-2015. وعىل الرغم من تبّني الدولة 

سعر تعادل منخفض ملعادلة ميزانيتها، وهو 45 دوالر للربميل، إأّل أن أسعار النفط كانت أقل ماّم توقعته الحكومة. وتوقع 

الوزير أن يصل العجز إىل 8 مليار دينار يف ميزانيتها 2015-2016. ومن املتوقّع ان يتضاعف العجز يف موازنة 2016-

 74
2017 إىل %60 من امليزانيّة، بينام تشري بعض الدراسات الصادرة اىل إمكانية استمرار العجز من 2017 إىل 2021. 

تعترب الكويت أكرث دول العامل اعتامداً عىل النفط يف موازنتها حسب صندوق النقد الدويل.75 وقد فرضت التطورات 

األخرية عىل الكويت مناقشة إعادة النظر يف أوجه رصف مدخول النفط وترشيد أنظمة الدعومات املختلفة والنفقات 

من أجل استقرار الوضع املايل. ومن بينها كان رفع أسعار البنزين ضمن حزمة اإلجراءات التي اعتمدتها بعض حكومات 

دول مجلس التعاون، كام حصل يف اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عامن. وال يزال 

هذا الخيار، وحتى منتصف عام 2016، مطروحاً يف الكويت، حيث صدرت الكثري من التلميحات حوله، باإلضافة إىل 

البحث عن طرق بديلة لتنويع مصادر الدخل. وكانت صحيفة الراي قد نرشت ورقة حكومية من إعداد وزارة املالية 

حول تنويع مصادر الدخل وترشيد املرصوفات، إاّل أن أبرز ما جاء يف الورقة هو التشديد عىل مراجعة أسعار الخدمات 

املقدمة من قبل الدولة لتعكس قيمة تكلفتها مع إعادة النظر يف تسعرية رسوم تأجري االرايض. الورقة دعت أيضاً إىل 

فرض رضائب غري مبارشة عىل السلع غري األساسية، إىل جانب تحديد سقف للتوظيف الحكومي.76  

كام قامت الصحيفة ذاتها يف شهر ديسمرب بنرش دراسة أعدتها رشكة إرنست أند يونغ بالتعاون مع وزارة املالية 

انتهت بنفس التوصيات، ومنها تخفيف مختلف أنواع الدعوم املقدمة للمواطنني مع وجود استثناءات لدعم بعض 

”Monthly Oil Market Report“, December 2012, OPEC http://goo.gl/hfYuLo  72

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=190796  2012 73  “الشيخ سامل الصباح: الوضع املايل أسوأ من ما كنا عليه قبل سنوات”، صحيفة الوطن، 30 إبريل

http://alrayalaam.com/14486 2015 74  “ انس الصالح: العجز املايل الكويتي تحقق ألول مرة منذ 1999”، صحيفة الراي العام، 1 يونيو

http://goo.gl/GkkGij  2012 75  “هل تتوقف الكويت عن دفع الرواتب إذا استمر انخفاض أسعار النفط”، صحيفة الراي 24 يونيو

  http://goo.gl/8HZ8ES  2015 76  رضا السناري، “حد أقىص للوظائف..ورضائب ورسوم عىل الطرق”، صحيفة الراي، 30 أغسطس

http://goo.gl/hfYuLo”
http://goo.gl/hfYuLo”
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=190796
http://alrayalaam.com/14486
http://goo.gl/GkkGij
http://goo.gl/8HZ8ES 
http://goo.gl/8HZ8ES 
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املواد الغذائية. وحسب تقديرات دار االستشارات العاملية املذكورة، يف حال تطبيق الحكومة برنامج إلصالح الدعم 

سيتم توفري نحو 6.6 مليار دينار يف فرتة ما بني 2015-2019 .77 ومع فكرة تقليص الدعم بدأت الحكومة النظر 

يف طرق سد العجر املتوقع، حيث أشار وزير املالية إىل احتامل اللجوء إىل األسواق املالية عن طريق إصدار سندات 

أو حتى السحب من االحتياطي العام للدولة.78 وأبدت املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية ورشكة نفط الكويت 

استعدادهام لالكتتاب يف حال قررت الحكومة طرح السندات.79 إاّل أن التحّدي األكرب يف الكويت يكمن يف تضاعف 

نسبة الداخلني إىل سوق العمل يف 2030، إذ أنه يف ظل هيكل سوق العمل الحايل، الذي ترتكّز فيه العاملة الوطنيّة 

بنسبة %75 يف القطاع العام، سيؤدي ذلك إىل مضاعفة امليزانيّة يف حال استمرار سياسة التوظيف الحاليّة، مام قد 

يعني عدم استدامتها.80 ولعّل متيّز الكويت عن سائر دول الخليج بوجود مجلس األمة هو ما يعلل تأخري كثري من 

قرارات الحكومة عن باقي دول املجلس حول رفع الدعوم وتقليص اإلنفاق، وهو ما يتطلّب من الحكومة إبراز الكثري 

من الشفافيّة، خصوصاً يف طريقة استعامل االحتياطات الوقائيّة التي نوقشت تفاصيلها يف جلسة خاصة يف مجلس 

األمة، والتي تقّدر بـ590 مليار دوالر، قد تعطي فرصة للدولة لتحسني وضعها االقتصادي إذا ما أحسن استخدامها.

قضايا تتعلق بالجنسية الكويتية

يف أغسطس 2014، أصدر مجلس الوزراء قراراً بسحب جنسيّة عدد من املواطنني، منهم عبدالله الربغش النائب 

األسبق وعضو كتلة املعارضة وعائلته، وأحمد الجرب مدير قناة اليوم املحسوبة عىل املعارضة. كانت األنظار ترتقّب 

حكم املحكمة يف الفصل يف هذه القضيّة، ففي حكمني منفصلني من محكمة االستئناف تم التأكيد عىل اختصاص 

القضاء االداري بالنظر يف قضايا إسقاط الجنسية. ففي شهر فرباير أيدت محكمة االستئناف اإلداري حكم املحكمة 

اإلدارية، والذي أكد أحقية القضاء الكويتي بالنظر يف تلك القضايا، وقد حكمت الدائرة اإلداريّة يف املحكمة الكلية 

بإلغاء سحب جنسية النائب السابق عبدالله الربغش و50 شخصا من عائلته. إاّل أن الحكومة قدمت استئنافاً عىل 

ذلك الحكم. وبعد نظر محكمة االستئناف يف القضيّة قررّت املحكمة تأجيل النطق يف الحكم ليكون يف 18 أكتوبر 

2015، إاّل أن املحكمة يف جلسة النطق بالحكم فاجأت البعض بإحالتها قضيّة سحب جنسية الربغش إىل رئيس 

املحكمة لتحديد موعد جديد للدعوى بعد تنحي املستشار نجيب املاجد عن القضية استشعاراً للحرج. وقد أسدل 

الستار عىل هذه القضية يف شهر نوفمرب 2015، عندما حكمت الدائرة اإلدارية السادسة يف محكمة االستئناف بإلغاء 

http://goo.gl/nnNxD4 2015 77  رضا السناري، “ توصيات يف قضية رفع الدعوم”، صحيفة الراي، 27 ديسمرب

http://goo.gl/IwLCQG 2015 78  “أنس الصالح: إصدار السندات أمر محتمل.. ومجرب وناجح”، صحيفة الصحيفة 3 يوليو

http://goo.gl/1o4pWR 2015 79  “خريطة انقاذ امليزانية.. مليار دينار من التأمينات والبرتول”، صحيفة الراي، 15 نوفمرب

80  محمد الدورسي، “االستدامة االقتصادية يف دول مجلس التعاون”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محرران(، الثابت واملتحول 2015: الخليج واآلخر، مصدر سابق، 91

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf 

http://goo.gl/nnNxD4
http://goo.gl/IwLCQG
 http://goo.gl/1o4pWR
 http://goo.gl/1o4pWR
 https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
 https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
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حكم اعادة الجنسية ألرسة الربغش التي حكمت به محكمة الدرجة االوىل وعدم اختصاصها والئياً بنظر الدعوى. 

املحكمة اشارت يف حيثيات حكمها إىل أنها ال تختص يف قضايا سحب الجنسية من مواطنني آباؤهم ليسوا كويتيني، 

كون ذلك يعترب من أعامل السيادة. ويف إحدى اللقاءات التلفزيونية، ذكر الوكيل املساعد لشؤون الجنسية وجوازات 

السفر إمكانية معرفة مزدوج الجنسيّة )أي الحامل ألكرث من جواز سفر( وأنه سيتم سحب الجنسيّة بشكل اختياري 

حسب ما تريده اإلدارة، يف حني أصدرت حركة العمل الشعبي )حشد( بياناً يستنكر فيه ترصيحات الوكيل املساعد.81

كان الجدل مستمرّاً حول ما إذا كان سحب الجنسية من املواطنني يعد من األعامل السياديّة والتي ال تختص 

املحكمة يف النظر فيها أم ال. وهو ما بدا جليّاً يف الحكم عىل حكم محكمة الدرجة األوىل يف قضية سحب جنسية 

الربغش وعائلته، حيث قضت املحكمة اإلدارية باختصاص املحكمة بالنظر إىل قضايا الجنسية، إاّل أن محكمة 

االستئناف أبطلت الحكم وأعلنت عدم اختصاص املحكمة. وحسمت محكمة التمييز يف قضية أحمد الجرب مدير 

قناة اليوم يف 23 مارس 2016، حيث حكمت بقبول طعن الجرب وأكدت اختصاص القضاء بالنظر يف إسقاط 

الجنسية وأعادته إىل أول درجة. ويعترب هذا الحكم مبثابة انهاء لقدرة السلطة التنفيذية عىل سحب جنسية 

الكويتيني بالتأسيس، إذ أنه يف حالة اختصاص املحكمة يف النظر إىل طعنهم سيمّكنهم ذلك من استعادة الجنسية.82

أحداث أمنّية

شهدت الكويت حدثني رئيسيني يف عام 2015، األول هو تفجري مسجد اإلمام الصادق يف 26 يونيو، وراح ضحيّتها 

27 من املواطنني الشيعة. وقد تبّنى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( هذا التفجري، وهو ما أكدته وزارة الداخليّة 

من أن الذي قام بالتفجري هو فهد القباع، وهو سعودي الجنسية دخل عن طريق املطار بنفس يوم التفجري. 

وشهدت الكويت حمالت إعالميّة حول الوحدة الوطنيّة والتنديد بالتفجري، وأقامت الدولة مراسيم العزاء ملّدة ثالثة 

ايّام يف مسجد الدولة الكبري. حكمت املحكمة األوىل عىل املتهمني يف عمليّة التفجري باإلعدام لسبعة والرباءة لستة 

متهمني، بينام تراوحت أحكام اآلخرين بالسجن بني 4 إىل 15 سنة. وأيّدت محكمة االستئناف الحكم بإستثناء 

تخفيف العقوبة عىل أحد املتهمني من اإلعدام إىل السجن 15 عاماً.83 أّما الحدث اآلخر فهو اكتشاف ما يعرف 

“بخلية العبديل”، حيث أعلنت وزارة الداخلية ضبط أعضاء خلية مسلحة، ومصادرة كميات كبرية من األسلحة 

والذخائر واملتفجرات يف مزارع منطقة العبديل. وذكرت النيابة العامة يف بيانها “أن عدد )26( من هؤالء املتهمني 

http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=100617  2015 81  “حشد: االتهامات التي وزعها “مازن” دون دليل اللهم إال كالماً مرساًل، صحيفة سرب، 3 ديسمرب

 http://goo.gl/6k1GD6  2016 82   أحمد الزم ونارص فرحان “التمييز تنترص للدستور”، صحيفة الراي، 24 مارس

http://goo.gl/KFVTQz  2015 83  “اإلعدام لقتلة الساجدين.. والرباءة ل 14”، صحيفة الوطن، 14 سبتمرب
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من ضمنهم 25 كويتي وشخص إيراين وجهت لهم تهمة ارتكاب أفعال من شأنها املساس بوحدة وسالمة أرايض 

دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ومع جامعة حزب الله، وذلك للقيام بأعامل 

عدائية ضد دولة الكويت من خالل جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر 

وأجهزة تنصت بغري ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها”.84 من جانبها، أصدرت السفارة اإليرانيّة يف الكويت 

بياناً عرّبت فيه عن “استيائها الشديد” من بيان النيابة العامة، الذي زج باسم طهران يف “خلية العبديل”، معتربة 

أن استهدافها “مبني عىل تهم واهية يف قضية مل تثبت صحتها لدى املراجع القضائية”. واستنكرت السفارة اإليرانيّة 

عدم إفادتها بشكل رسمي من الحكومة الكويتية بهوية الشخص اإليراين املذكور يف بيان النيابة العامة. وقد رفضت 

وزارة الخارجيّة الكويتيّة التعليق عىل البيان الصادر من السفارة، منوهة إىل أنه “متجاوز ألبسط القواعد واألعراف 

الدبلوماسية، وهو أن التعبري عن مواقف الدول الرسمية، ورغبتها يف الحصول عىل أي معلومات حول أي قضية، 

ينبغي له أن يكون من خالل القنوات الرسمية املتعارف عليها بني الدول، وليس باللجوء إىل وسائل اإلعالم األخرى”.85

حكمت محكمة الدرجة األوىل عىل املتّهمني بخليّة العبديل بإعدام متهمني، غيابيّاً عىل املتّهم اإليراين وحضوريّاً ضد 

أحد املتّهمني الكويتيني يف القضية من أصل 24 متهامً، وذلك بتهم التخابر مع دولة أجنبية و”منظامت إرهابية”، 

فيام تراوحت أحكام اآلخرين بني السجن 5 سنوات والسجن املؤبّد، يف حني متت تربئة متّهمني إثنني من أصل 26. 

وقد نرشت املحكمة حيثيّات الحكم يف 180 صفحة.86 

كان ألعضاء مجلس األمة املحسوبني عىل التيار الشيعي رّدة فعل بعد هذا الحكم، إذ قاطعوا جلسات مجلس األمة، 

إاّل أن املقطاعة مل تستمر طويالً. وذكر النائب صالح عاشور أحد املقاطعني للجلسات يف إحدى لقاءاته أن املقاطعة 

جاءت كرّدة فعل عىل عدة أسباب، منها تخفيف الحكم عىل أحد متهمني بتفجري املسجد الصادق ووجود متييز 

يف بعض الوظائف العامة ضد الشيعة. وذكر أن الساحة إن مل تشهد تحسّناً يف التعامل مع التمييز ضد الطائفة، 

فقد يتطّور األمر إىل االستقالة من املجلس. وقد صدرت الكثري من االنتقادات املوجهة نحو النّواب املحسوبني عىل 

التيار الشيعي بسبب ردة فعلهم، إذ نوه السيايس الكويتي أحمد الخطيب إىل أن التمييز يف الكويت ضد األغلبيّة 

الكويتية بشكل عام وليس ضد الشيعة بشكل خاص.87 

 http://seifnews.com/news/kuwait/97691 2015 84  “السيف تنرش نص بيان النيابة العامة يف قضيةخلية العبديل”، سيف نيوز، 1 سبتمرب

http://goo.gl/ 2015 85  “طهران تصف اتهامات النيابة ل”خلية العبديل” ب “الواهية” والكويت ترد: بيان السفارة اإليرانية تجاوز األعراف الدبلوماسية”، صحيفة الصحيفة، 4 سبتمرب

nnPBzx

http://goo.gl/Dq0Fxj 2016 86  “الحصيلة تنرش النص الكامل للحكم يف خلية العبديل”، صحيفة الحصيلة، 12 يناير

 http://goo.gl/nrdSjB  2016 87 أحمد الخطيب، “التمييز يف الكويت موجه ضد األغلبية وليس الشيعة فقط”، صحيفة اآلن، 20 يناير

http://seifnews.com/news/kuwait/97691 
http://seifnews.com/news/kuwait/97691 
http://goo.gl/nnPBzx
http://goo.gl/nnPBzx
http://goo.gl/Dq0Fxj
http://goo.gl/nrdSjB 
http://goo.gl/nrdSjB 


53

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

الحراك السيايس 

تقلّص الحراك السيايس الشعبوي الجامهريي يف تفاعله مع القضايا السياسيّة املطروحة. فقد شهد الحراك السيايس 

يف 2015 الكثري من الرتاجع نتيجة ما ذكرنا سابقاً من املالحقات القضائيّة للعديد من املغرّدين والنشطاء 

السياسيني وسحب الجنسية. وقد برزت ظاهرة جديدة وهي إقامة بعض الشباب من املغردين  والنشطاء يف 

الحراك يف الخارج خوفاً من األحكام القضائيّة، وال يزال عددهم محدوداً جّداً، إاّل أن ذلك يشّكل ظاهرة جديدة 

يف الكويت. وقد كان العام املنرصم الوحيد منذ سنوات الّذي مل يشهد تجمعات أو مسريات معارضة، باستثناء 

التجّمع التضامني يف ديوان مسلّم الربّاك عند صدور الحكم ضده، والتجّمع يف ديوان عبدالله الربغش بعد حكم 

محكمة االستئناف بإلغاء حكم الدرجة األوىل بعودة الجنسية له وألرسته. كام كان هناك عزوف نسبي عن حضور 

الندّوات السياسيّة. ويرى البعض ان العامل املشرتك تقريباً لدى العازفني عن الحضور واملشاركة بالندوات هو 

إمكانية متابعتها من خالل وسائل التواصل االجتامعي املتنوعة واإلعالم املقروء.88 وال شك أن العوامل اإلقليميّة 

املتوتّرة كان لها أثر يف نفوس الكثريين، إذ كان لالنفالت األمني يف بعض دول الجوار اإلقليمي ارتدادات عىل الواقع 

السيايس، وأصبح الكثري من املواطنني يضعون يف االعتبار الجانب األمني كأولويّة يف الوقت الحارض، خصوصاً بعد 

أحداث تفجري مسجد الصادق الّذي تبّناه تنظيم الدولة اإلسالميّة يف يونيو 2015.

 

من العوامل األخرى التي ساهمت يف انحسار الحراك السيايس مشاركة الكويت يف تحالف عاصفة الحزم بقيادة 

السعودية يف اليمن. فقد دعت الحركة الدستوريّة اإلسالمية إىل تعليق كافة أنشطتها تعزيزاً للصالح العام ومن 

أجل تالحم الوحدة الوطنيّة وحامية األمن الداخيل حسب رأيها. وقد ناقشت كتلة األغلبية املعارضة فكرة تعليق 

األنشطة لذات السبب، إاّل أن مسلّم الربّاك انتقد هذه الفكرة، وذكر أنه ال يوجد لألغلبيّة نشاط حتّى يتم إلغاءه.89 

وال تزال فكرة املشاركة يف االنتخابات القادمة والعودة للعمل داخل الربملان من خالل نظام الصوت الواحد غري 

محسومة، ومن املتوقّع أن تنقسم اآلراء داخل كتلة األغلبيّة يف هذا الخصوص. فقد أعلن رئيس مجلس األمة األسبق 

أحمد السعدون عدم خوضه النتخابات الصوت الواحد، حيث اعترب انها مسألة مبدأيّة ال تقبل التنازل، بينام ال تزال 

أطراف أخرى داخل املعارضة ترتاوح بني ملّمح إلمكانية املشاركة يف االنتخابات وآخرون مل يحسموا أمرهم بعد.90

http://alminbarkw.org/?p=1245 2015 88  “ترصيح أمني عام املنرب بندر الخريان حول عزوف الشباب عن الندوات”، موقع املنرب الدميقراطي، 20 ديسمرب

http://goo.gl/9Oz0Yd  2015 89  “بالصور: اإلفراج عن مسلم الرباك”، صحيفة اآلن، 20 إبريل

http://goo.gl/ikFB2C  2016 90  “السعدون يعلنها.. مستمر باملقاطعة”، صحيفة اآلن، 20 مارس

http://alminbarkw.org/?p=1245
http://goo.gl/9Oz0Yd
http://goo.gl/ikFB2C
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خامتة

يعيش الكثري يف الكويت حالة من اإلحباط بسبب شعورهم بالدوران يف حلقة مفرغة.  فبينام هناك اقتناع 

عند الكثري بعدم فاعليّة نظام الصوت الواحد، كبيان التحالف الوطني املشارك يف االنتخابات واملوجود حاليّا 

يف املجلس يف فرباير 2016 بأن نظام الصوت الواحد ساهم يف تعزيز الطائفيّة والقبليّة، يعتقد اآلخرون بعدم 

جدوى املقاطعة، وأن املعارضة خارج الربملان قد فقدت فاعليّتها. فيام تزاول العديد الشكوك يف مدى قابليّة عودة 

االستقرار من دون وجود تعديالت سياسة ودستوريّة. فقد شهد الحراك السيايس الكويتي منذ تفعيل الدستور يف 

1962 العديد من الثغرات التي أّدت إىل تعطيل الدستور أحياناً، سواء عرب اتهامات بتزوير االنتخابات، أو اتهامات 

بحل املجلس بشكل غري دستوري، أو تعديل نظام االنتخاب من طرف واحد. زد عىل ذلك ما شهده املجلس 

والحكومة طوال السنوات املاضيّة من عدم تعاون واستقرار نتيجة عدم االنسجام بني الطرفني. فالحكومة ال تزال 

غري منتخبة وبرتكيبة مختلفة يف كثري من األحيان عن تركيبة املجلس. 

واكبت الواقع املجتمعي العديد من التغريات التي كانت تتطلّب باملقابل تغريات عىل صعيد األسلوب السيايس. مل 

يتم وضع هذه الفرضيّة بعني االعتبار، ما أّدى إىل تفاقم االحتقان يف املشهد السيايس الحارض. قد يرى البعض ان 

الحكومة قد تجاوزت مرحلة االحتجاجات العربية، وأن هيمنتها عىل الساحة السياسيّة أصبح واقعاً، إأّل أن اآلخرين 

قد يرون عدم استدامة الوضع السيايس يف عام 2016، خصوصاً مع احتامل أزمة اقتصاديّة محدقة. فالحلول 

االقتصاديّة قد ال تتواصل عىل نفس املنوال، وال تزال الحكومة  تبحث عن مخرج تخفض من خالله حجم العجز 

الكبري يف موازنتها بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يتوقّع الكثري من الخرباء أنه قد يطول. كام أن عدم مشاركة 

املعارضة  يف االنتخابات القادمة أو استمراريّة وجود نقص يف التمثيل الشعبي من خالل الربملان بسبب غياب 

التيارات السياسية  قد يعيد الحراك السيايس خارج املجلس. كل هذه العوامل تدفع يف اتجاه أهمية  مراجعة 

كاملة من الجميع، وحوار شعبي حكومي يضع يف عني االعتبار مستقبل الكويت واألجيال القادمة، يشمل الكثري 

من التنازالت من أجل الخروج من حالة االحتقان، خصوصاً مع وجود اضطرابات إقليميّة وأزمة اقتصاديّة محقدة.
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2.4 المستجّدات السياسية في سلطنة عمان:

ٌر في الداخل وتغايٌُر في الخارج  تغيُّ
سعيد سلطان الهاشمي

مدخل

مل تُكن السنوات التي أعقبت العام 2011 يف ُعامن، سنوات متسارعة، متشابكة، كاشفة لواقع السياسة يف ُعامن 

)كفكرة وكمامرسة( فحسب؛ بل كانت فرتة زمنية غاية يف التكثيف بتساؤالت الدولة واإلنسان وطبيعة العالقة 

بينهام، بشكل علني وأكرث وضوحاً من ذي قبل؛ سواء عىل املستوى الداخيل الساعي للتعبري عن ذاته بشكل 

مختلف، أوعىل املستوى الخارجي العاكس للمثابرة من أجل نزع فتيل األزمات، اإلقليمية منها والدولية.

 أضاءت االحتجاجات يف العام 2011 الكثري من أوجه الخلل البنيوي والهيكيل الذي تعانيه الدولة العامنية 

املعارصة يف املجمل، وعىل أزمة السلطة السياسية املركزية فيها، والرتاكامت املؤجلة لهذا الخلل منذ أربعة عقود. 

بيد أن السلطة مل تقم بأكرث من بعض املعالجات الرسيعة والسطحية، مسكونًة بامتصاص األعراض أكرث من حرصها 

عىل معالجة األمراض جذرياً.

يحاول هذا التحليل رصد أهم مالمح التغريات السياسية يف ُعامن داخلياً وخارجياً يف الفرتة )2015-2011( 

ملقاربة الفهم وطرح التساؤالت.

الداخل: هل تغريت معادلة املبادرة؟

وجدت السلطة املركزية يف ُعامن نفسها أمام وضع مختلف عام ألفته قبل العام 2011؛ وهو أنها مل تُعد متلك 

زمام املبادرة، ولوحدها، يف تحريك الشأن العام. بل أصبحت يف مقام إدارة ردة الفعل أكرث مام هي يف مقام الفعل، 

تحاول تارة اإلقناع والتربير لترصفاتها عند مواجهة األزمات، وتارة تقع يف فخ اللجوء إىل ذات الوسائل التقليدية 

لعالج أحداث غري تقليدية. الالفت للمتابعة، يف الشأن الداخيل، استامتة السلطة املركزية يف إرجاع الوضع إىل ما 

كان عليه قبل عام 2011، وحرصها عىل السيطرة والتحكم بأي حراك عام ليك ال يخرج عن اإلطار الذي اعتادت 

عليه طوال العقود األربعة السالفة. 
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ويف الوقت الذي يبدو للمتابع أن السلطة أحكمت السيطرة متاماً عىل املشهد السيايس يف البالد، قد تربز مسألة 

“اإلحكام” هذه بوصفها مؤرش عجز، وخوف، وقصور يف الخيال السيايس املفيض الستقرار مستدام، أكرث منها نجاعة، 

تفهم متغريات الواقع، وتترصف معه مبرونة وتقدم عىل مستوى التحديث البنيوي والهيكيل العميق ملفهوم الدولة 

العرصية، عرصنة تسعى ملشاركة فعلية، وفاعلة يف شؤون اإلدارة والُحكم.

مل يكن خافياً “حالة االرتباك التي اعرتت الحكومة العامنية يف األيام الثالثة األوىل من احتجاجات صحار التي بدأت 

يف 26 فرباير 2011، ويفرس ذلك بحداثة عهد الحكومة بالتجربة وعدم التنبؤ بها وبعنرص املفاجأة والرسعة الذي 

تطورت فيه األحداث. لذلك، طغى يف البداية الحس األمني أكرث من غريه، كام وصفت وسائل اإلعالم املتظاهرين 

باملخربني، واعتربتهم بسبب ترصفاتهم ال ميثلون حقيقة الُعامنيني واملجتمع الُعامين”.91 إال أن تلك الحلول األمنية، 

رغم قسوتها، وتنوعها، ونجاعة تأثريها “اللحظي”، مل متنع املجال العام من مواصلة مبادراته الرامية لتطوير الوعي 

السيايس قدر املستطاع. نعرض هنا مناذج بسيطة عىل سبيل املثال ال الحرص:

واصل الناشطون العامنيون مطالباتهم بدستور يكفل لهم دولة آمنة، وحقوقاً وحريات مستقرة، بخالف ما  •

يتم ترويجه من ُصَور تنميطية تسطيحية تحاول أن تصنف العامين بأنه إنسان غري مهتم بالتأطري الدستوري 

لحقوقه، منعزل لقوت يومه دون أن يكرتث للسياسة وأمور الحكم. يف املجمل تعاملت السلطة مع هذا امللف 

إما بالتجاهل أو بااللتفاف عليه، كام حدث عىل إثر االحتجاجات الواسعة التي شهدتها البالد مطلع عام 2011، 

والتي تضمنت مطالبها “توسيع صالحيات مجلس الشورى ليكون مجلساً ترشيعياً ورقابياً يحاسب مجلس الوزراء 

لحني اعتامد الدستور الوطني العامين”.92 أصدر السلطان يف مارس من نفس العام املرسوم رقم )2011/39( 

بشأن منح مجلس عامن الصالحيات الترشيعية والرقابية، وظل هذا املرسوم مبهامً بال تفاصيل حتى إنحرست 

االحتجاجات وفُضت االعتصامات. ويف عشية إعالن انتخابات مجلس الشورى يف أكتوبر 2011، تم إزاحة الستار 

عن التفاصيل والتعديالت، والتي أقل ما يقال بشأنها أنها كانت مسكنات وقتية دون طموحات الناشطني بكثري. 

استحوذ موضوع صحة السلطان قابوس عىل اهتامم العامنيني بعد أحداث الربيع العريب. فاملواطن العامين ال  •

ينظر لهذا السلطان بوصفه حاكامً للبالد وحسب بل “عىل أنه “األب” لهذه الدولة. وهذه األبوة مثلام تأيت 

91  د. عبيد الشقيص، مسرية اإلصالحات يف سلطنة ُعامن، مركز الجزيرة للدراسات، 4 ديسمرب 2013

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/12/201312494418689484.htm

92  سعيد سلطان الهاشمي )محرر(، الربيع العامين: قراءة يف الدالالت والسياقات )بريوت: دار الفارايب،2013( ، 369.

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/12/201312494418689484.htm
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بشقها الجميل فهي أيضا تأيت بشقها “األقل جامال” والذي يرى فيه املواطن االبن أن السلطان األب هو وحده 

القادر عىل حل كل املشاكل.93 وما زالت الحالة الصحية “امللتبسة” وغري الواضحة للسلطان تُثري مشاعر قلق 

حول مستقبل البالد والخيارات التي قد تؤثر عىل حال االستقرار فيها يف مرحلة “ما بعده”. ورغم أن سؤال 

“الخالفة” أو سؤال “مابعد السلطان” ما زال يصنف يف مقدمة األسئلة املسكوت عنها،94 إال أن هناك طروحات 

تحاول التفكري بصوت عاٍل وجريء لتبحث يف خيارات “أكرث نضجاً، بعيداً عن الخصام أو الصدام”. فالبالد يف 

هذه املرحلة الحّساسة بحاجة إىل رشاكة حقيقية متكافئة بني السلطة والشعب، تطرح عربها جميع أسئلة 

الحارض الصعبة واملؤملة، ويتم بواسطتها رسم خارطة طريق نحو املستقبل بخطى واثقة مطمئنة.95

يف 11 أكتوبر 2011 شهدت مدارس كثرية يف البالد ارضاباً مفتوحاً للمعلمني احتجاجاً عىل فض اعتصام لهم بالقوة  •

يوم 10 أكتوبر من قبل قوات مكافحة الشغب. وكان نحو مائة معلم عامين قد نظموا اعتصاماً سلمياً للمطالبة 

بإصالح النظام التعليمي والسامح بإنشاء نقابة للمعلمني وتهيئة مناخ عمل أفضل لهم والتعجيل باصدار الالئحة 

التنظيمية لشؤون الطالب. لقي هذا التعامل العنيف مع املعلمني سخطاً لدى الكثري من العامنيني، الذين أعرب املئات 

منهم وبينهم مثقفون وحقوقيون وناشطو مجتمع مدين عن إدانتهم ملا وصفوه بـ”الصورة غري الحضارية” يف تعاطي 

قوات األمن مع املواطنني، واعتربوه “تعدياً عىل شعب بأكمله، وعىل حقه يف التعبري والتجمع السلمي”.96

يف 24 مايو 2012 نفّذ عاّمل النفط أكرب إرضاب عاميل من نوعه يف دولة يف الخليج، ويف قطاع حيوي كالنفط،  •

اشرتك فيه ما يقرب من 4,000 آالف عامل يف كافة مناطق البالد. استمر اإلرضاب أسبوعاً، حاولت السلطة 

خالله البحث عن حلول رسيعة تجنباً لتفاقم األزمة، وشّكلت وفوداً تضم وزراء من الحكومة، وأعضاء من 

مجليس الدولة والشورى، لزيارة العامل يف الحقول ويف مواقع اإلرضاب واالستامع ملطالبهم، واستصدار قرارات 

رسيعة لضامن عدم توقف اإلنتاج والتأثري عىل بقية القطاعات.97

مل يتوقف الكثري من الناشطني واملثقفني عن املطالبة مبزيد من الحريات السياسية واملدنية، ُمتحّدين كل عمليات التوقيف  •

واالحتجاز، واالعتقال، والسجن، وتشويه السمعة، وغريها من االتداعيات لحقوقهم السياسية األساسية مبا فيها الحد األدىن 

http://www.alfalq.com/?p=7702 2015 93  املعتصم البهالين، “عن نارص البدري وأبوية السلطان”، مجلة الفلق اإللكرتونية،  21 ديسمرب

2015http://carnegie-mec.org/publications/?fa=58849 94  مارك فالريي، “تفاقم االضطرابات وتحديات الخالفة يف ُعامن”، مركز كارنيغي للرشق األوسط،  28 يناير

http://www.alfalq.com/?p=7168  2015 95  بسمة مبارك سعيد، “نحو خيار خامس من أجل الوطن”، مجلة الفلق اإللكرتونية، 28 يناير

http://altowayyah.blogspot.co.uk/2011/10/blog-post_11.html 2011 96  “إرضاب يف مدارس سلطنة عامن احتجاجاً عىل فض اعتصام للمعلمني بالقوة”، 11اكتوبر

http://albaladoman.com/3117 2012 97  إبراهيم سعيد، إرضاب 2012، صحيفة البلد االلكرتونية،11 يونيو

http://www.alfalq.com/?p=7702
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=58849
http://www.alfalq.com/?p=7168
http://altowayyah.blogspot.co.uk/2011/10/blog-post_11.html
http://albaladoman.com/3117


58

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

من مامرسة الحق يف حرية التعبري. يف املقابل ردت السلطة املركزية عن طريق تغيري الترشيعات التي تجرّم “التجمعات” 

واالعتصامات” و”الوقفات االحتجاجية” مهام كانت سلمية، و”املساس” بحاكم البالد أو “األجهزة األمنية” سواء بالنقد 

أو حتى التلميح رمزاً يف األدب والفن والكتابة يف الفضائني الواقعي واالفرتايض. يف هذا املقام تم توجيه التهم إىل مئات 

املتظاهرين املؤيدين لإلصالح يف 2011 و2012، وما بعدهام. وسيق الكثري منهم للسجن وُوجهت لهم تُهم مختلفة كـ 

“النيل من هيبة الدولة” و”إعابة الذات السلطانية”و “زعزعة األمن العام” و اإلخالل بـ”السكينة العامة”. وكان السلطان 

قابوس قد أصدر يف مارس 2013 عفواً عن معظم اولئك املتهمني. بيد أن األجهزة األمنية املختلفة ما زالت تواصل مضايقة 

بعض النشطاء وتعتقلهم ملدد مفتوحة، اعتامداً عىل قوانني فضفاضة تجرّم املامرسة للكثري من األنشطة السياسية.98 

تواصل الحراك املدين الُعامين بعد عام 2011 عىل شكل مبادرات عّدة، تنوعت اهتامماتها وموضوعاتها ووسائلها. وأصبح  •

واضًحا للمجتمع والسلطة مًعا حرص الشباب الُعامين عىل استثامر هذه اليقظة وتوظيفها إلحداث تحّول أكرث عمًقا 

يف التفكري والحوار والنقد. بل وتجاوزت هذه املبادرات، بحيويتها وحضورها، نشاط كثري من الجمعيات واملؤسسات 

املرخصة رسمياً، ومتيزت بإبداع وسائل أكرث قرباً لقلوب وعقول األجيال الشابة. فمن مبادرات تُعنى بحاالت الطقس 

والتغري املناخي إىل مبادرات تربوية تعزز حب املعرفة واالطالع وتشجيع القراءة، إىل مبادرات تنظم صالونات حوارية 

مفتوحة يف املقاهي العامة والحدائق واملتنزهات، تناقش موضوعات كانت تعد من “التابو السيايس” املحرم مناقشته 

حتى يف املؤسسات واملنتديات املرخصة رسمياً من السلطة. كل ذلك النشاط، كان مشفوًعا ومدعوًما بحضور مكثف يف 

وسائل التواصل االجتامعي كـ“فيسبوك” و“تويرت”، و“واتس آب”، و“إنستجرام” و“يوتيوب” وغريها.

بيد أن السلطة املركزية عملت عىل إعادة الوضع الساكن إىل ما قبل حراك عام 2011، داعمًة تحركها  •

بالقوانني التي عّدلتها، وبالتوظيف املكثف ملآالت الوضع يف بلدان الربيع العريب كمرص وليبيا وتونس واليمن 

مذكّرًة املجتمع وأفراده يف خطابها الرسمي )اإلعالمي والديني والثقايف( بالعواقب الوخيمة التي تعانيها هذه 

املجتمعات من جرّاء السكوت أو التهاون مع أفكار ومامرسات الحراك الثوري التي اجتاحتها.99

 

عملت السلطة عىل تعديالت رسيعة وجذرية يف منظومة القوانني املتعلقة بالحقوق األساسية والحريات العامة كحق 

التعبري وحق التجمع السلمي. عكست هذه العملية خوف السلطة من تنامي حركة االحتجاج وتوسع الوعي بها 

https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/19/265814 201498   “عامن- تقويض الحقوق مستمراً”، هيومن رايتس ووتش،  19ديسمرب

99  سعيد سلطان الهاشمي، قراءة يف مبادرات املجتمع املدين الُعامين بعد حراك عام 2011، مركز الجزيرة للدراسات، 5 مارس 2014

http://studies.aljazeera.net/issues/2014/03/20143594339143167.htm

https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/19/265814
http://studies.aljazeera.net/issues/2014/03/20143594339143167.htm
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)خارج سيطرتها(. كام أطلقت هذه التعديالت يد السلطة التنفيذية وخاصة أجهزتها األمنية عىل النشطاء ملزيد من 

التضييق. واعترب البعض أن التعديالت التي متت عىل قانون الجزاء، وقانون اإلجراءات، وقانون املطبوعات والنرش، 

وقانون االتصاالت، وقانون تقنية املعلومات، مؤرش تراجع عن الحالة التي كانت عليها البالد منذ أربعة عقود.100 

عىل صعيد حق املشاركة السياسية، تم استبعاد عدد من املتقدمني النتخابات مجلس الشورى )2018-2015(، 

من بينهم أعضاء يف املجلس السابق، وذلك “ألسباب أمنية”. واحتج عدد من املُستبعدين بأن “االستبعاد ال عالقة 

له  باإلجراءات القانونية أو بقانون تنظيم اإلنتخابات، وإمنا هو شكل من أشكال املضايقات األمنية التي يتعرض 

لها شباب الوعي ومعتقيل الرأي” من بعد أحداث 101،2011 كام أن األمر “مل يتوقف عند هذا الحد بل ُسدت 

األبواب وُغلّقت السبل وبقي املرتشح املستبعد يف حرية عندما مل يرتك لـه أي باب للتظلم من قرار اإلستبعاد الذي 

ال يعرف سببه. وُحّصنت اللجنة املرشفة من رقابة القضاء”102 إثر صدور قرار رئيس املحكمة العليا بعدم اختصاص 

املحاكم مبختلف أنواعها بالنظر يف الطعون املتعلقة بقرارات انتخابات مجلس الشورى بتاريخ 26 مارس 2015. 

وقد يكون واقع املجلس يف نظر املشككني، ومكانته يف عملية صنع القرار الوطني، مخترصاً يف تغريدة ألحد أعضاءه 

عرب حسابه يف تويرت: “دخلُت مجلس الشورى وأنا عىل شك وخرجت منه وأنا عىل يقني بأنه ال توجد رغبة جادة يف 

إرساء ومتكني سلطة برملانية ترشيعية ورقابية مستقلة ونافذة”، حسب تعبريه.103

ما زالت األصوات املبادرة لإلصالح تواصل دعواتها العلنية عرب وسائل التواصل االجتامعي، واملتاح من املنابر 

اإلعالمية )االلكرتونية(، رغم كل التضييق املاُمرس عىل دعوات كهذه من السلطة، ومن املجتمع تحاشياً ألي صدام 

مع أجهزة الدولة األمنية. آخر هذه الدعوات “ميثاق الحوار الوطني”، والذي دعى املوقعون عليه إىل “حوار وطني 

مشرتك قائم بني الشعب والسلطة الحاكمة يف البالد عىل مختلف املستويات عىل أن تكون فيه السيادة للشعب 

والحكم للقانون، وأساسها قيم املواطنة والعدالة والحكم الرشيد. وأكد امليثاق عىل أهمية وجود حوار حقيقي 

فعال يهدف إىل تنمية اإلنسان تنمية مستدامة ويضمن حق اإلنسان يف الحريات الفردية واملدنية واالقتصادية 

ويكفل العدالة االجتامعية والتعليمية، إمياناً منها أن الوضع الذي تعيشه البالد حاليا يتطلب ذلك.”104

100  لإلطالع عىل أغلب املواد املعدلة، واملثرية للجدل يف: عريضة إىل مجلس الشورى تطالب بتعديل قوانني”الجزاء واإلجراءات واملطبوعات والنرش”، 13 أكتوبر 2012، صحيفة البلد 

http://albaladoman.com/5402  االلكرتونية

http://goo.gl/iDeI7e 2015 101  انتخابات “الشورى العامين”.. إشادة بالصالحيات يعكرها “االستبعاد”، الخليج أون الين،31  أغسطس

http://www.alfalq.com/?p=7387  102  بدر نارص الجابري، وأمرهم شورى بينه،  5يوليو 2015، مجلة الفلق اإللكرتونية

103  مالك بن هالل العربي، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة القانونية فيه، عىل حسابه يف تويرت: @Malik_Alabri،  14 يونيو2015 ، وقت التغريدة  6:23مساء.

104 مواطنون يدعون السلطة السياسية الحاكمة إىل حوار وطني مفتوح، مجلة مواطن،21 ديسمرب 2015

http://www.mowatinoman.net/archives/3600

http://albaladoman.com/5402
http://goo.gl/iDeI7e
http://www.alfalq.com/?p=7387
http://www.mowatinoman.net/archives/3600
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بكلمة، ميكننا القول بأن أبرز ما ميكن ملسه من تطورات سياسية يف ُعامن يف هذه الفرتة يكمن يف إرصار الناشطني 

من الشباب الُعامين عىل التغيري واإلصالح وبطرق سلمية، وإن كانت مبادراتهم الداعية لذلك مشتتة، ومحدودة، 

وغري مؤطرة بإطارات تنظيمية واضحة )ملوانع قانونية تجرّم العمل السيايس(. لكنها، رغم كل التحديات، متواصلة.

يف املقابل، تكشف مامرسات السلطة السياسية املركزية يف ُعامن عدم رغبتها يف اتاحة الفرصة مليالد مفهوم جديد 

للدولة ينشأ كنتيجة تعاقد اجتامعي بني برش يُفوضون بإرادتهم الحرة وبني فرد أو جامعة تُدير شؤونهم العامة، 

وتضمن حرياتهم الفردية، متذرعًة بذريعة “الوحدة الوطنية” أو بذريعة “النضج السيايس” أو حتى بذريعة 

“أولويات التنمية” االقتصادية واالجتامعية. إن هذا التأجيل، رغم كل التقدم املُحرز عىل مستوى دليل التنمية 

البرشية،105 والذي تحقق نتيجة تعاون الشعب مع القيادة، أقول هذا التأجيل أنتج يف املقابل مؤسسة تنفيذية، 

أمنية، رعوية، غدت جهازاً ال يحق للناس محاسبته، وال نقده، وال التفكري يف تطويره. بل استطاع أن يقلب معايري 

الفهم لدى كثري من الناس، فغدا الواجب فضالً وزيادة، تتكرم به السلطة عىل “رعاياها”. مام يُجدد التساؤل التايل: 

هل نحن بصدد دولة مبفهومها الواسع والّكيل؟ أم سلطة نافذة ومهيمنة عىل املجتمع والدولة؟

الخارج: من أين ينبع كل هذا الَتغايُر؟

حققت الدبلوماسية الُعامنية نجاحات الفتة من وجهة نظرها عىل املستويني اإلقليمي والدويل، خالل السنوات 

التي أعقبت االنتفاضات العربية وما خلّفه هذا الزلزال عىل  دول املنطقة والعامل. عززت هذه النجاحات الحضور 

الُعامين يف عامل مضطرب، ومحيط هائج بالرصاعات. تنطلق هذه الدبلوماسية من ثوابت من وجهة نظرها، قامئة 

عىل النأي بالبالد عن الرصاعات الدولية واإلقليمية التي قد تنعكس عىل السلم االجتامعي والوئام الداخيل.106 

كام تتجنب الدبلوماسية العامنية النزاعات التي ال تعنيها، قدر استطاعتها، و تحرص عىل عدم التدخل يف الشؤون 

الداخلية للغري، وتُعلن يف خطابها اإلعالمي عىل الدوام بأنها مؤمنة بالحوار وبالحلول السلمية.107 وبإمكاننا اإلشارة 

يف هذا املقام إىل امللفات التالية:

105 التقرير عىل الرابط:

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf

106 ملزيد من التوسع يف فهم طبيعة االجتامع السيايس يف ُعامن انظر: أحمد اإلسامعييل، “التعددية اإلثنية واللغوية والدينية يف ُعامن وعالقتها باالستقرار السيايس”، مجلة ُعمران للعلوم 

االجتامعية

 واإلنسانية، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، العدد 11، املجلد 3، شتاء 2015، نسخة الكرتونية عىل الرابط:

http://www.dohainstitute.org/file/Get/23e3c7b0-746b-4e9e-a03c-0c6cd9e6cc5c.pdf

كذلك: نفس الباحث، أحمد اإلسامعييل، صناعة نظرية السالم.. الدبلوماسية العامنية وعالئق الرصاع، مجلة رشق غرب، العدد 6، 30 يونيو2015

/http://sharqgharb.net/ssnaatt-nthzre-att-alslam-aldblwmase-att-alaumane-att-walaaeq-alssraa

https://www.mofa.gov.om/?p=424 107  الثوابت األساسية للسياسة الخارجية، وزارة الخارجية، سلطنة ُعامن

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf
http://www.dohainstitute.org/file/Get/23e3c7b0-746b-4e9e-a03c-0c6cd9e6cc5c.pdf
http://sharqgharb.net/ssnaatt-nthzre-att-alslam-aldblwmase-att-alaumane-att-walaaeq-alssraa/
http://sharqgharb.net/ssnaatt-nthzre-att-alslam-aldblwmase-att-alaumane-att-walaaeq-alssraa/
https://www.mofa.gov.om/?p=424
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امللف النووي اإليراين

استطاعت ُعامن أن تكون محوراً فارق األهمية يف التوصل إىل االتفاق املوقع من قبل أطراف النزاع. هذا االتفاق الذي 

وقعته إيران مع مجموعة )5+1( يف جنيف يف نوفمرب/ترشين الثاين 2015، سبقته جهود عامنية عىل أعىل مستوى، 

إذ قام السلطان قابوس بزيارة لطهران يف أغسطس/آب 2013 كأول زيارة يقوم بها رئيس دولة إليران منذ تويل 

الرئيس اإليراين حسن روحاين منصبه، يف داللة بارزة عىل طبيعة العالقة الخاصة التي تربط البلدين. وبدأت األوساط 

اإليرانية تناقش علناً “أن زيارة سلطان عامن إليران قد تشري إىل أن هذه الدولة تريد أن تلعب فيام بعد دور املضيف 

ملفاوضات إيران وأمريكا بدال من دور الوسيط يف العالقة بني هذين البلدين”.108 محورية هذا الدور كانت قد بدأت 

قبل ذلك بسنوات. هذا ما ظهر جليًا يف ترسيبات ويكيليكس التي أتت عىل ذكر الدور الُعامين يف تسوية امللف النووي 

اإليراين، واالجتامعات الرسية التي ُعقدت يف العام 2009، بني األمريكيني واإليرانيني يف مسقط للتمهيد للمفاوضات 

وبنود االتفاق النهايئ.109 كام دأبت الدبلوماسية الُعامنية عىل التوسط الدائم، والذي عادة ما ينجح، من أجل إطالق 

رساح أمريكان احتجزوا يف إيران، أو رهائن إيرانيون احتجزتهم أمريكا بتهمة انتهاك العقوبات األمريكية.110

تطمح ُعامن من هذا التقارب بني إيران والغرب إىل تحقيق مصالح اقتصادية وجيوسياسية واسعة، مستثمرًة 

موقعها االسرتاتيجي لجني مثار متنوعة تؤّمن لُعامن اقتصاداً أكرث استقراراً من االعتامد الكيل عىل النفط، والذي 

تشري أكرث التقارير تفاؤالً بأنه لن يستمر يف التدفق أكرث من 17 عاماً.111 ومن املرجح يف هذا السياق تنفيذ مرشوع 

لبناء خط أنابيب للغاز يربط بني إيران وُعامن فور بدء تخفيف العقوبات عىل طهران.112  تؤدي الطاقة دوراً مهام 

يف هذا التقارب، فقد وقع البلدين يف مارس 2014 عىل اتفاقية مدتها 25 عاماً وقيمتها 60 مليار دوالر، تقوم 

مبوجبها إيران بدءاً من عام 2015 بتزويد عامن بـ 350 مليون قدم مكعبة من الغاز سنوياً، وذلك عرب أنابيب 

الغاز املمتدة عىل طول 420 ميال تحت مياه الخليج. وأعلنت إيران بشكل منفصل عن خطط الستثامر 4 مليارات 

دوالر لتطوير ميناء الدقم )املُطل عىل بحر العرب( وعن مشاريع بنية تحتية أخرى )مستشفى، جامعة، معاهد 

تعليمية وتقنية(. وترغب إيران يف أن تكون عامن منطلقاً لها إىل األسواق األفريقية، فيام تطمح عامن ألن تصبح 

نقطة عبور تجارية لدول وسط آسيا التي ليست لديها معابر بحرية.113

http://www.alquds.co.uk/?p=77737 2013108  “سلطان عامن يزور إيران وسط توقعات بتوسطه بني واشنطن وطهران، القدس العريب”، 25 أغسطس

http://goo.gl/k9vvWz 2015 109  يف محاولة فهم الدور الحقيقي لسلطنة ُعامن يف املنطقة، نون بوست، 1 أغسطس

”Secret Dealings With Iran Led to Nuclear Talks“, The Wall Street Journal, 28 June 2015 http://www.wsj.com/articles/iran-wish-list-led-to-u-s-talks-1435537004  110

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_ 95،111  “ملف العوائد الّنفطيّة وانفاقاتها”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق

Grand_Research_Final.pdf

 http://goo.gl/7nLEiD 112  تسويق ُعامين لالتفاق النووي اإليراين، الجزيرة

Sigurd Neubauer and Alex Vatanka, Foreign Affairs, 5 May 2015 https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2015-05-05/central-sultanat  113

http://www.alquds.co.uk/?p=77737
http://goo.gl/k9vvWz
http://www.wsj.com/articles/iran-wish-list-led-to-u-s-talks-1435537004
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
http://goo.gl/7nLEiD
https://www.foreignaffairs.com/articles/persian-gulf/2015-05-05/central-sultanate
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 كام أن مسقط ال تخفي تطلعاتها االقتصادية من هذا التقارب، عىل املدى املتوسط والبعيد. حيث تحرص من 

خالل هذا التقارب إىل تحويل ميناء الدقم إىل مركز عاملي لتجارة  )الرتانزيت( بني آسيا ودول البلطيق. كام تخطط 

مع طهران عىل إقامة )100( خزان لبيع النفط والغاز اإليراين من هذا امليناء املفتوح عىل املحيط الهندي. بل 

ذهبت طهران يف حامستها إىل حد اقرتاح “بناء جرس بحري يربطها بُعامن عن طريق مضيق هرمز، وإيران مستعدة 

لتحمل تكاليفه بالكامل. مع استعدادها إلنشاء فروع لجامعتها املفتوحة يف مجال العلوم التقنية، واالستثامر يف 

القطاع الطبي، ونقل التكنولوجيا يف مجايل الطاقة والزراعة، وزيادة عدد الرحاالت الجوية بني البلدين إىل )30( 

رحلة أسبوعيًّا”.114 كل ذلك يُعد مؤرشاً قد يؤسس لعالقة اسرتاتيجية طويلة األمد، إذا ما التزم الطرفان مبوجبات 

الثقة السياسية، وقاما بحامية منافعهام املشرتكة بعيداً عن االضطرابات السياسية وااليدولوجية التي تضّج بها 

املنطقة.

ملف االتحاد الخليجي

عرّبت ُعامن يف أكرث من مناسبة عن وجهة نظرها عن عدم جاهزية منظومة مجلس التعاون الخليجي، بتحدياته 

الهيكيلة الحالية، ألن يتحّول إىل مرحلة “االتحاد”. هذه الدعوة “لالتحاد الخليجي” التي أعلنها امللك السعودي 

عبدالله بن عبدالعزيز خالل الجلسة االفتتاحية للقمة الـ32 يف ديسمرب 2011، ردت عليها ُعامن، عن طريق 

وزيرها املسؤول عن الشؤن الخارجية، “بأنه يف حالة طرح املرشوع فإن عامن لن تكون عضواً فيه، كام أعلن عن 

استعداد بالده لالنسحاب من مجلس التعاون يف حال الرشوع يف تأسيس االتحاد الخليجي وقال: “إذا أقاموا االتحاد 

لن نكون عضواً فيه” و”لن نكون جزءاً منه”، بيد أنه أكد عىل عدم مامنعة بالده من “قيام االتحاد”.

أما بالنسبة للرتتيبات األمنية والدفاعية فقال “إذا كانت هناك ترتيبات أخرى أو جديدة لدول املجلس نتيجة 

للرصاعات املوجودة أو املستقبلية، فنحن لسنا طرفاً فيها ولن نكون طرفاً فيها”، وقال “ينبغي علينا أن ننأى عن 

الرصاعات اإلقليمية والدولية” مشرياً إىل أن “يف داخل مجلس التعاون وخارجه نعتقد أن القوة لن تعني بالرضورة 

أن يتعسكر الناس من أجل الدخول يف رصاعات”. وكان يف أكرث من مناسبة يؤكد عىل سياسة النأي بالنفس بقوله 

“نحن غري مستعدين للدخول يف أي رصاعات... وال عالقة لنا باملواجهات... ولسنا ذاهبني يف الرصاعات عىل اإلطالق 

ال رشقاً وال غرباً”.115

http://alwatan.com/details/9701 2014 114  د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج، “الثقة الكاملة بني مسقط وطهران وأبعادها الداخلية واإلقليمية”، صحيفة الوطن، 17 مارس

http://www.acrseg.org/2107 2013 115  د. محمد السعيد إدريس، “إشكاليات االتحاد الخليجي وتحديات ما بعد قمة الكويت، املركز العريب للبحوث والدراسات”، 24 ديسمرب

http://alwatan.com/details/9701
http://www.acrseg.org/2107
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يف ملف “االتحاد” أيضاً، تكشف مداوالت الهيئة املتخصصة املكلفة بدراسة االنتقال من التعاون إىل االتحاد، أن 

اإلجامع عىل دعوة “االتحاد” مل يكن قامئاً، كام تُصوره الرغبات اعند بعض أبناء املنطقة. فليست ُعامن وحدها 

خارج منظومة االتحاد مع بقائها وفيّة للتعاون فقط، إذ دولة اإلمارات هي بدورها “مل تهضم دواعي االنتقال”، 

وترى أن املقرتح يحتاج إىل دراسة مستفيضة وتشاور بني املجلس جامعياً وثنائياً وانفراداً. وأن املوضوع يحتاج إىل 

وقت وجهد وخربة وإمكانيات البد من توفريها أوالً، واالتفاق عىل آلياتها ووسائل تنفيذها.116

املوقف الُعامين من دعوات كهذه ليس بالجديد، فقد سبق لُعامن أن رفضت االنضامم إىل العملة الخليجية املوحدة ومل تر 

هذه العملية النور. ويرى الكثريون بأن رفضها لفكرة االتحاد تأيت “من منطلق مصالحها الخاصة وهي مصالح ال تتعارض مع 

مصالح الدول الخليجية األخرى ولن تقف أبداً ضد أي اتحاد بني الدول الخليجية وال بني أي دولتني خليجيتني”.117

تتعامل الدبلوماسية العامنية بحذر شديد مع الهيمنة السعودية حسب رأيها عىل مجلس التعاون الخليجي. 

وتحرص عىل اتخاذ موقف واضح من كل فكرة تعكس هذه الهيمنة وترغب يف توظيف املجلس كغطاء داعم لها. 

كام أن طبيعة العالقة الخاصة التي تربط ُعامن والجارة الكربى يف الضفة األخرى من الخليج )إيران( يُحتّم عليها 

الرتوي ليك ال تتأثر العالقة االسرتاتيجية العميقة التي تطورت بني البلدين عىل امتداد العقود األربعة املاضية بكل 

تناقضاتها ورصاعاتها. كام يرى البعض بأن دول مجلس التعاون يف املجمل، بال استثناء، وبعد أحداث االنتفاضات 

العربية بشكل أوضح، ليست “مستقرة سياسيًا، وأنها ترقد عىل بركان قد يثور يف أية لحظة”.118

ورغم انتشار أشكال التمدن، والتوسع الكمي للتعليم، والتقدم املُحرز يف مؤرشات النمو االقتصادي يف بلدان الخليج 

العربية، والذي أنتج جيالً أكرثة جرأة يف التعبري عن آرائه وتطلعاته السياسية واملدنية باتجاه التعددية واملشاركة، 

إال أن الواقع كشف أيضاً عن الحساسية املفرطة التي تُعانيها األنظمة عند الحديث عن التعددية، واملشاركة يف 

الحكم، والتوزيع العادل للرثوة، والحريات وحقوق اإلنسان داخل كل قُطر. فكيف ستُسّوي هذه األرس إشكاالت 

املساس “برشعيتها” ووجودها القائم مع سؤال “االتحاد” الذي يتطلب بالرضورة التنازل عن كل أو جزء من ذلك، 

وهي غري قابلة لحوار كهذا مع شعوبها، فكيف سيكون حالها مع الشعوب املجاورة لها؟

116  عبدالله بشارة، “مستقبل مجلس التعاون الخليجي: من التعاون إىل االتحاد.. أحالم القادة وأوهام الواقع”، ورقة مقدمة يف منتدى التنمية، اللقاء الخامس والثالثون، الكويت، فرباير 2015، ورقة 

يف املوقع االلكرتوين ملركز الخليج لسياسات التنمية عىل الرابط:

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:2015-12-20-07-27-19&catid=151:2011-04-09-07-48-16

http://www.alfalq.com/?p=3746 2012 117  زاهر بن حارث املحروقي، “عن أي اتحاد يتكلمون..؟”، مجلة الفلق اإللكرتونية، 29 مايو

118  بسمة مبارك سعيد، “قراءة يف رؤية ُعامن لقضيتي التقارب مع إيران واالتحاد الخليجي”، مركز الجزيرة للدراسات، 8 يناير 2014 

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/2014189038704848.htm

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2226:2015-12-20-07-27-19&catid=151:2011-04-09-07-48-16
http://www.alfalq.com/?p=3746
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/01/2014189038704848.htm


64

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

ملف حرب اليمن

امتداداً ملوقفها املحايد من أي رصاع، وخاصة ذلك النوع من الرصاعات الذي تديره السعودية عىل وجه الخصوص، اختارت 

مسقط املنطقة الوسط يف حرب اليمن األخرية. إن اختيارها لدور الوسيط بني أطراف الرصاع تحتمه عوامل موضوعية 

معتربة: فاليمن جار أبدي لُعامن، وتربطه عالقات دميغرافية وقبلية معقدة، وتاريخ الرصاعات السياسية )آخرها ثورة 

الجبهة الشعبية لتحرير ُعامن والخليج العريب 1965-1975( ال ميكن تجاهله، أو اللعب عىل عواقبه النفسية والسياسية 

واالجتامعية، إضافة إىل حرص الساسة يف مسقط عىل وجود منفذ آمن ملأزق اليمنيني الدائم من رصاعاتهم مع أنظمة 

حكمهم املتعاقبة وتعقيداتها. بل وقد يكون أنه حتى السعودية ذاتها أصبحت يف حاجة ماّسة، مأمونة، وذات مصداقية 

ألطراف الرصاع إقليمياً، سواء عسكرياً أو دبلوماسياً. ويبدو أن “السعوديُة تعترب ُعامن منطقة حرّة للتفاوض مع اإليرانيني 

يف اليمن”. ويرى دبلومايس ُعامين أن: “السعودية ورّطت نفسها يف حرب اليمن. والسيطرة عىل عدن ال تعني سوى املزيد 

من الغرق يف هذا املستنقع. ستكتشف السعودية ذلك وحينها سيأيت دور ُعامن، بعد أن تتأكد السعودية من ال جدوى 

الحرب”. وباعرتاف السعوديني أنفسهم فإن ُعامن “وسيط نزيه، هادئ، ومؤمتن وال يحب االستعراض”.119

إال أن هناك وجه آخر ينبغي علينا أال نغفله عند دراستنا مللف كهذا، وهو ما يقارب لنا مسألة استقالل القرار الدبلومايس 

العامين من عدمه يف منطقة متوج بالرصاعات وتتداخل فيها مصالح القوى الكربى، التي ال ترتك مسألة “االستقاللية” بعيداً 

عن موازين مصالحها، وتُدرك جيداً عمق وسائل التأثري عىل قرارات هذه الدول، وعامن ليست استثناء هنا. فمسقط مل 

تُستَرش أصال يف الدخول يف الحرب من عدمه، حيث رصح الوزير املسؤول عن شؤون خارجيتها يف أكرث من مناسبة: “بأنها مل 

تُدَع لالجتامع التنسيقي قبل الحرب، ومل تبلغ أو يطلب منها املشاركة، ومن هذا املنطلق، فال ميكن القول أن عامن اتخذت 

قرارا بعدم املشاركة بالحرب، ألنها وبكل بساطة، مل تُتَْح لها فرصة االختيار لتختار. وبحسب احد املحللني: “ كام أنه، بالتايل 

ال ميكن القول أن عامن مل تشارك من منطلق حيادها وعدم خوضها يف حروب ومشكالت إقليمية، تؤدي إىل مزيد من 

التوتر وسفك الدماء يف املنطقة، حيث أن عامن شاركت تحت راية أمريكا وحلفائها يف تدمري العراق منذ سنوات، وتشارك 

حتى اليوم تحت راية أمريكا يف الحرب ضد داعش، وشاركت يف تدمري أفغانستان منذ أعوام” حسب رأيه.120

فهل فعالً كان قرار الحياد الُعامين يف الحرب مستقالً، مبنياً عىل مبادئ راسخة؟ أم متفق عليه كخط رجعة أخري 

ميكن اللجوء إليه من طريف الرصاع، السعودية وإيران؟

http://assafir.com/Article/5/433716  2015 119 وفاء العم، “سلطنة ُعامن يف الحسابات السعودية: الندية املحمودة”، صحيفة السفري، 29  يوليو

http://www.mowatinoman.net/archives/2942 2015 120  د.حمد الغيالين، تحرير العقل العامين من األوهام: عاصفة الحزم منوذجاً، مجلة مواطن،13 مايو

http://assafir.com/Article/5/433716
http://www.mowatinoman.net/archives/2942
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أحداث العام 2015

حفلت 2015 بالكثري من األحداث الجديرة باالهتامم. اهتامم يتجاوز الراهن الُعامين إىل املستقبل الذي يبدو يف 

ظاهره القليل من الهدوء والسكينة، غري أن باطنه يحتمل الكثري من التحديات والغليان. فمن السؤال األبرز: صحة 

السلطان، وسلطته، وخالفته، إىل تواصل اعتقال وسجن بعض املثقفني والشعراء واملطالبني باإلصالحات، إىل عواقب 

إنهيار أسعار النفط وإنعكاساتها عىل حياة الناس، إىل متدد نفوذ السلطة عىل حساب مفهوم الدولة؛ ومن طاقات 

شبابية متجددة الوسائل واملحاوالت تروم التعبري عن ذاتها وآمالها يف املشاركة يف اإلدارة والحكم )محاسبة ورقابة 

ونقداً( يف وجه آلة أمنية وإعالمية وقانونية واجتامعية كبرية ال هدف لها إال الحفاظ عىل الوضع القائم وتأبيده؛ 

كان العام 2015 امتداداً طبيعياً ملرحلة ما بعد أحداث 2011، بل كان عام تأكيد املخاوف الُعامنية املؤجلة 

بامتياز. ظهر ذلك من خالل مؤرشات بارزة، نورد بعض األمثلة عليها، عىل سبيل املثال ال الحرص:

عودة السلطان...عودة األسئلة واألوسمة 

أثارت عودة السلطان قابوس للبالد من رحلته العالجية من أملانيا يف مارس 2015 حالة من الرتقب يف إحداث 

تغيريات جذرية، خاصة بعد الفراغ امللموس الذي أحدثه غيابه، والقلق الواسع الذي عم أغلب العامنيني. وهو أمر 

طبيعي يف حالة الدولة العامنية املعارصة والتي بُنيت عىل محور “أبوية” الحاكم ورعايته و”مكرماته”. حاولت 

بعض األطروحات التنبيه إىل عمق التحديات التي تواجه واقع البالد، بعيداً عن الصورة الوردية التي تحاولها 

الدعاية الرسمية. الواقع الذي ال ميكن أن يتجاهل “مؤسسات الدولة الضعيفة وغري املتجذرة. الفساد املسترشي 

كوباء ينخر يف أجهزة السلطة. الشعب الغاضب واملحتقن، اعرتفت السلطة بذلك أم استمرت يف تجاهلها. مستقبل 

الحكم يف البالد غري واضح. مع التواجد يف اقليم مشتعل من جميع زواياه، الطامعون ... فيه أكرث من األصدقاء”.121  

كام أكد البعض عىل رضورة إحداث نقلة نوعية يف قيم املجتمع ودفع إرادته يف التغيري خطوة إىل األمام ألن 

“األمور مل تكن طيبة، وأّن املشاكل تفرز مشاكَل أخرى مع الوقت. وأن البريوقراطية ]العامنية[ يف أحسن أحوالها 

عدمية الكفاءة وقصرية النظر )فشل خطة عامن 2020( ]…[ ويف أسوئها فاسدة، وكانت يف جميع األحوال غري 

قادرة عىل التحرك إزاء املآزق التي تعيشها البلد واملنطقة، وعن التحرك مع الوجهة التي يسري إليها العامل. كان 

فعلها هو عدم الفعل وعدم الحركة، وذلك أسوء خيار”.122

http://www.alfalq.com/?p=7168 2015 121  بسمة مبارك سعيد، نحو خيار خامس من أجل الوطن، صحيفة الفلق، 28  يناير

http://www.alfalq.com/?p=7551 2015 122  حمد الغيثي، نحو خيار من أجل الوطن، صحيفة الفلق، 14 أكتوبر

http://www.alfalq.com/?p=7168
http://www.alfalq.com/?p=7551
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بيد أن السلطان، أو السلطة، أو الدولة، أو الجهاز التنفيذي أو الحكومة )كل ذلك قد تكون شخص واحد( مل 

تلتفت بعد لكل هذه األفكار. بل عىل العكس، قام السلطان بتكريم وزرائه ووكالء الوزارات، واملستشارين، ومن 

يف حكمهم يف الوظائف العامة، وقادة القوات املسلحة، وعدد من كبار الضباط يف األجهزة العسكرية واألمنية123 

بأوسمة رفيعة، وامتيازات واسعة، دومنا اعتبار، ال لدعوات املراجعة والتقييم املتزايدة، وال إىل نداءات املجال العام 

مبكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين،  وال حتى توافقاً مع دعوات الحكومة نفسها الداعية لشد األحزمة، و”ترشيد 

اإلنفاق”.124

اإلنسان بني الحق واملكرمة 

ما زال سؤال اإلنسان وحقه يف أن يعيش يف أمن وسالم دون تهديد بسبب كلمة أو رأي عرّب به عن ذاته وضمريه 

أحد أبرز امللفات املتجددة كل عام يف ُعامن. ففي الوقت الذي يجادل فيه البعض بأن ُعامن بسجلها الحقوقي 

أفضل من غريها يف املحيط الخليجي، إال أن تلك “األفضلية” تندرج يف مقام األخف يف االنتهاك، وليس األعىل يف 

االلتزام مبعايري الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان.

يُدلل عىل هذا الجدل “اإلحسان األمرييك” عىل الدبلوماسية العامنية، عندما وافقت وزارة الخارجية األمريكية، 

مؤخراً، عىل إعفاء ُعامن من انتقاد علني محرج لسجلها يف مجال حقوق اإلنسان مكافأة لها كحليف عريب وثيق 

ساعدها يف التوسط لبلوغ االتفاق النووي مع إيران. واستثناءها برفع تصنيفها يف تقرير مهم يُقدم للكونجرس 

يخص سجل الدول الخاص بالُسخرة واإلتجار بالبرش، وهو استثناء قد يُسيئ لُعامن ويوحي إىل تراجعها يف امللفات 

الحقوقية أكرث مام يخدمها ميدانياً عىل املستويني املحيل والدويل.125

يف سياق متصل عربت إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما متمثلًة يف  البنتاغون عن امتنانها لرغبة الحكومة العامنية 

يف دعم جهود أمريكا إلغالق معتقل غوانتاناموا ولإلجراءات األمنية واإلنسانية التي تتبعها، بعدما أصبحت ُعامن 

الوجهة الرئيسة للمعتقلني )اليمنيني منهم خاصة والذين يشكلون نصف نزالء املعتقل يسء الذكر(. ويرى الكثري 

من املراقبني أن حادثة نقل السجناء هذه، ستُعزز العالقة بني واشنطن ومسقط.126

http://elbashayeronline.com/news-572613.html 2015 123  لسلطان قابوس يسلم أوسمة لقادة قوات السلطان املسلحة وعدد من كبار الضباط”، مجلة البشاير، 9 نوفمرب

http://goo.gl/Sb8dQW 2015124  السلطان مينح وسام عامن املدين لعدد من أصحاب املعايل، صحيفة الشبيبة، 1 نوفمرب

”Exclusive - In favouring Middle East ally, U.S. glossed over human rights record,“ Reuters, 21 December 2015 125

http://uk.reuters.com/article/uk-usa-humantrafficking-oman-exclusive-idUKKBN0U40FP20151221

 Giorgio Cafiero, ”How Oman is helping Obama shut down Guantanamo Bay,“ 17 February 2016  126

 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/oman-obama-guantanamo-bay-prisoners-yemen-gitmo.html

http://elbashayeronline.com/news-572613.html
http://goo.gl/Sb8dQW
http://uk.reuters.com/article/uk-usa-humantrafficking-oman-exclusive-idUKKBN0U40FP20151221
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/oman-obama-guantanamo-bay-prisoners-yemen-gitmo.html 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/oman-obama-guantanamo-bay-prisoners-yemen-gitmo.html 
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يف فرباير 2015، وتفعيالً لالتفاقية األمنية الخليجية، ألقت السلطات  اإلماراتية القبض عىل املدّون والشاعر 

الُعامين معاوية الرواحي وهو يعرب الحدود الُعامنية اإلماراتية، ووجهت له تهمة “اإلساءة إىل اإلمارات  وحكامها 

وشعبها من خالل مواقع التواصل االجتامعي”. ورغم التقارير الطبية والقانونية الرسمية التي تؤكد معاناة معاوية 

من مرض نفيس وهو اضطراب “ثنايئ القطب” والذي يجعله غري مسؤول عن ترصفاته، ، إال أن اإلمارات أطالت مدد 

عرضه عىل القضاء عن طريق تأجيل جلسات محاكامته )وصلت عدد مرات التأجيل 6 مرات عىل األقل، طوال عام 

ل قضية معاوية إحراجاً لسلطات اإلمارات بقدر ما شكلت إحراجاً للشعب والسلطة يف ُعامن، “ فهَي  كامل(. مل تُشكِّ

السلطَة ذاتها التْي استطَاعت وساطاتها إخرَاج األمريكان من قلِب سُجون املخابرات اإليرانيّة ال لتغريدة كتبُوها يف 

تويرت ولكْن يف قضايا تجسس شائكة وبنَي دولتني يفصُل بينهام حظٌر دويّل وحرٌب بارَدة لعقود وهي السلطَة ذاتها 

التي أخرجت األمريكان والربيطانيني من كُهوف اليَمن وثُغورها وأعادتهم ساملني آمنني إىل حضن أوطانهم”.127 بيد 

أن هناك شكوكاً متداولة شعبياً تذهب  إىل “أن األجهزة األمنية العامنية تعاونت مخابراتياً مع األجهزة األمنية يف 

اإلمارات من أجل تسليم معاوية الرواحي، وذلك رغبة من السلطات العامنية يف التخلص منه بعد اعتقالها له أكرث 

من مرة، واإلفراج عنه. وبعدما أعيتها انتقادات الرّواحي ألداء األجهزة األمنية العامنية كام أن له بعض املنشورات 

التي تراجع عنها معاوية الحقا وحذفها، والتي انتقد فيها املبالغة يف تقديس شخص السلطان”.128

يف موضوع متصل، جددت قوات األمن الُعامين القاء القبض عىل املدافع عن حقوق اإلنسان سعيد جداد يف نوفمرب 

2015، وداهمت  منزله، ونقلته إىل سجن رزات يف مدينة صاللة. وجاء اعتقاله بعد أن أيدت محكمة االستئناف 

يف صاللة حكام بسجنه سنة واحدة مع غرامة مالية قدرها 1,000 ريال عامين يف 18 نوفمرب/ترشين الثاين 2015، 

بتهمة “استخدام شبكة معلومات )اإلنرتنت( يف نرش مواد من شأنها أن تخل بالنظام العام”.129

الحكم بالسجن ثالثة أشهر عىل الباحث وفنان الكاركاتري سعيد الدارودي لكتابته منشوراً عىل فيسبوك “أنا ظفاري 

ولن أكون ُعامنياً حتى أموت”.130 كذلك الحكم بسجن اإلعالمي نرص البوسعيدي، سنة يُنفذ منها شهر، ودفع 200 

ريال عامين )نحو 520 دوالر( يف حالة االستئناف. وإحالة املطالبات املدنية للمحكمة املختصة، بتهمة ”التعدي 

بالسب والقذف يف حق املسؤولني عن “فلج دارس”، بوالية نزوى، عىل خلفية تغريدات نرشها عرب حسابه يف 

موقعي التواصل االجتامعي تويرت والفيسبوك.

http://albaladoman.com/34193 2015127  عائشة السيفي، “عن معاوية الرواحي يف يوم ميالده الثاين والثالثني”، صحيفة البلد،  10نوفمرب

https://goo.gl/W1UiUc 128  “رس تغييب معاوية الرواحي”، املرصد الُعامين لحقوق اإلنسان

https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/30188  129  “ُعامن- اعتقال املدافع عن حقوق اإلنسان سعيد جداد”، منظمة فرونت الين ديفندرز

 http://anhri.net/?p=159552 2016 130  “استئناف صاللة يفيض بسجن صاحب عبارة: أنا ظفاري لست عامين”، الشبكة الرعبية ملعلومات حقوق اإلنسان، 21 فرباير

http://albaladoman.com/34193
https://goo.gl/W1UiUc
https://www.frontlinedefenders.org/ar/node/30188
http://anhri.net/?p=159552
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يف الوقت ذاته، بدأت أعداد الناشطني العامنيني املهاجرين من ُعامن بالتزايد، بعد تصاعد املضايقات عليهم131 يف 

ظاهرة جديرة بالدراسة والتحليل. إىل جانب نبهان الحنيش، وخلفان البدواوي، وأحمد العرميي، وعبدالله املعمري، 

كان محمد الفزاري آخر هؤالء الناشطني، “بعد أن تعرض ملضايقات وصلت إىل سحب جواز سفره وإصدار قرار 

مبنعه من السفر”.132 كام اعتقل جهاز األمن الداخيل الشاعر واملنتج التليفزيوين نارص البدري يف 20 ديسمرب 

2015 عىل خلفية عدد من التغريدات نرشها عىل حسابه يف موقع تويرت، وعلق فيها عىل األزمة األقتصادية يف 

ُعامن، وخاطب فيها السلطان باعتباره أب العائلة العامنية، وطلب من السلطان “األب” التدخل إليجاد اإلصالحات 

الالزمة لتظل هذه العائلة متامسكة، أو أن يظل السلطان رمزا عالياً ويُّعني رئيس وزراء يستطيع املواطن أن 

يحاسبه،133 وهو األمر الذي اعتربته أجهزة األمن إساءة للسلطان تستحق االعتقال.134

ويف دليل آخر لحالة املضايقات عىل املختلف عن السائد واملسيطر الرسمي: توقفت مجلة “مواطن” االلكرتونية 

عن النرش، نتيجة “التهديدات ]التي[ طالت كُتّاب املجلة، وتعرّض أحد الُكتّاب لالعتقال ملدة ثالثة أيام متتالية؛ 

بسبب نرشه مقاالت يف مواطن”.135

مشاركة سياسية مبقاييس خاصة

شهد العام 2015 انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفرتة الثامنة )2015-2019(. وقد أثارت أجواء هذه 

االنتخابات ذات الجدل الذي أثارته اانتخابات الفرتات السابقة، من قدرة أعضاء املجلس عىل مامرسة صالحياتهم 

“الترشيعية والرقابية”، وبشكل حقيقي وفاعل، يف ظل استحواذ مجلس الوزراء عىل عملية صنع القرار. جدٌل 

أّججته حساسية الفرتة القادمة يف ظل تهاوي أسعار النفط، ومساحات التحرك التي ميتلكها من أجل الضبط 

واملحاسبة، وتحديد أولويات الرصف يف املوازنة العامة السنوية، أو حتى الخطط الخمسية القادمة.136 إذ أن 

131  يف بريطانيا، يعيش حالياً خمسة من النشطاء الشباب العامنيني بعد أحداث قضايا املطالبة بحق التعبري والتجمع السلمي يف العام 2012  وما بعدها، بعضهم هرب من البالد، البعض اآلخر 

حصل عىل اللجوء السيايس، ومنهم من ينتظر.

http://goo.gl/XYQhj2 2015 132  شؤون خليجية،  24 يوليو

http://anhri.net/?p=157058 2015133  “الشبكة العربية تطالب باإلفراج عن الشاعر نارص البدري”، 22 ديسمرب

134  قامئة االستدعاءات واالحتجازات )الظاهرة واملتداولة علناً، عىل األقل( لهذا العام، ليست بالقصرية، فقد ضمت  كل من:  الباحث عيل الرواحي، الناشط إسامعيل املقبايل، الدبلومايس السابق 

حسن البشام، الداعية عادل املسهيل، الطبيب صالح العزري، الناشط عبدالله الغيالين، املحامي يعقوب الخرويص، الشاعر خالد الجنيبي،  الناشطة حبيبة الهنايئ، الداعية أحمد املسهيل، الناشط خالد 

النوفيل، املدون املختار الهنايئ، أحمد البلويش، ومحمود الفزاري، واملحامي أحمد املعمري، واملدون طالب السعيدي، النقايب عيل هالل املقبايل، محمد املانعي، ماجد البلويش، عبدالله الكندي، 

نارص القرطويب، وأحمد املغريي. وشخصيات أخرى، ال تُفضل إعالن استدعاءاتها، تُجرى لهم “املناصحات” األمنية الودية، بشكل رسي، ومستمر، يف جلسات خاصة بعضها قصرية. يف جٍو عام مازال 

بإمكان تغريدة صغرية عىل تويرت، أو منشور مخترص عىل فيسبوك، أو تدوينة مفتوحة يف مدونة شخصية أو قصيدة شعرية أو مقالة أن تؤدي إىل االستدعاء واالعتقال والسجن، ملدد متتد من يوم 

إىل أشهر، بتهمة “النيل من مكانة الدولة” أو “إعابة السلطان”،  أو اإلساءة لألديان واملذاهب”. وال يقف األمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إىل التشهري يف ذات الوسائط )التي تم طرح الرأي أو الفكرة 

من خاللها(. كام ميتد “األذى الناعم” اىل حجز الوثائق، وبال سبب معلن، واملنع من السفر والتنقل والحركة.

http://albaladoman.com/35965 2016 135  “مجلة مواطن تتوقف عن النرش بسبب ضغوط من جهات أمنية”، صحفية البلد، 17 يناير

http://albaladoman.com/35512 2015 136  كمثال بسيط عىل هذه النقطة أنظر: قرارات تغيري أسعار املحروقات والرسوم الحكومية صدرت دون علم الشورى، صحيفة البلد،  30 ديسمرب

http://goo.gl/XYQhj2
http://anhri.net/?p=157058
http://albaladoman.com/35965
http://albaladoman.com/35512
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التجارب السابقة أوضحت، وبشكل جيل تعطيل هذه املؤسسة عن القيام بدورها الفّعال، إال من أدوار شكلية، 

ومامرسات متفرقة، بال سياق ترشيعي، رقايب، محاسبي حقيقي وفاعل.

أما عىل املستوى اإلجرايئ والكمي، فقد بلغت نسبة التصويت يف االنتخابات )حسب البيانات الرسمية( %56،66، حيث 

أدىل 252 ألف و905 ناخباً وناخبة بأصواتهم يف االنتخابات، منهم 127 ألف و955 ناخباً و124 ألفاً و950 ناخبة، 

من مجمل 525 ألفا و 785 ناخبا وناخبة ممن يحق لهم اإلدالء بصوتهم. بلغت نسبة الوجوه الجديدة يف مقاعد مجلس 

الشورى %70، يفوزون بعضوية الشورى للمرة االوىل، ومعظمهم من فئة الشباب، إذ ترتاوح أعامرهم بني 30 و45 

سنة.137كام أسفرت النتائج عن فوز امرأة واحدة مبقعد )وباألحرى تم تجديد انتخابها عن والية السيب(. إن موضوع املرأة 

ودخولها ميدان العمل السيايس، سؤال مهم وجوهري، ال يتم طرحه إال موسمياً، وتطغى عليه األحكام العامة التي عادة ما 

متتدح “تقدمية” السلطان وحكومته “مبنح” املرأة مكانة سياسية مرموقة، يف مقابل “تخلف املجتمع” و”رجعيته” عندما 

ل بوعي اإلنسان يف ُعامن.  يرتك له حرية القرار. وهو أمر يحتاج إىل دراسة أكرث ُعمقاً من هذا التسطيح املُخِّ

أما مجلس الدولة )املعني( فقد تم إعادة تشكيله هو اآلخر هذا العام بعد إعالن نتائج االنتخابات مبارشة بـ84 

عضواً، 23 عضوا منهم أعضاء سابقني بينام 61 عضواً أعضاء جدد، توزعوا بحسب النوع االجتامعي إىل 72 رجالً 

مقابل 12 إمرأة، شكل األعضاء الجدد منهم: 53 رجالً و 8 نساء.138 

عىل الجانب اآلخر استمرت عدد من املامرسات التي تؤثر عىل مسألة املشاركة السياسية الحقيقية، كتغايض 

السلطة عن ظاهرة رشاء األصوات،139 وتدخل الجهات األمنية املبارش يف استبعاد األسامء التي ال ترغب يف تواجدها 

يف هذه املجالس،140 باإلضافة إىل وجود أعضاء ومرتشحني حصلوا عىل “دعم غري مبارش” حكومي واآلخر خاص، مع 

وصول أعضاء جدد كانوا موظفني لدى جهات معروفة )أمنية وعسكرية عىل وجه التحديد(.141

137  “%56.66. نسبة التصويت الختيار أعضاء مجلس الشورى للفرتة الثامنة، صحيفة الوطن، ُعامن، 27 أكتوبر http://alwatan.com/details/82848 2015. كذلك للمزيد من املؤرشات، 

الصفحة 

http://election.gov.om/shura/index.php/voters/alfarz 2015 ”الرئيسية النتخابات أعضاء مجلس الشورى للفرتة الثامنة

138  نرشة داخلية، مجلس الدولة، ُعامن، ديسمرب 2015.

http://albaladoman.com/33730 2015 139  “قانونيون: قانون االنتخاب مل يُفّعل عىل أرض الواقع”، صحيفة البلد،  25 أكتوبر

http://www.alfalq.com/?p=7387 2015 140  “بدر نارص الجابري، وأمرهم شورى بينه”، مجلة الفلق اإللكرتونية،  5 يوليو

http://www.azamn.com/?p=191483 2015 141  “مطالب بإعادة النظر يف قوانني ورشوط انتخابات مجلس الشورى”، صحيفة الزمن، 18 يناير

http://alwatan.com/details/82848
http://election.gov.om/shura/index.php/voters/alfarz
http://albaladoman.com/33730
http://www.alfalq.com/?p=7387
http://www.azamn.com/?p=191483
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ختاماً

يبدو املشهد السيايس العامين بعد خمس سنوات من أحداث الربيع العريب، للمراقب يف الداخل أو يف الخارج، 

ساكناً، مستقراً، ُمَسيطراً عليه من قبل سلطة سياسية قوية، قادرة عىل احتواء أي أزمة بحلم الحوار، وسعة الفهم 

الكافل لبقاء الوضع القائم، بنظامه وشبكات مصالحه بأقل الخسائر، بالرتغيب تارة، متى ما توفر املال والجاه، 

وبالرتهيب تارة أخرى، إذا مل تجدي الطريقة األوىل. رهان السلطة يف ذلك التحكم والسيطرة عىل أي قوى سياسية 

قد تؤدي دوراً له وزن وقيمة، عن طريق االخرتاق الفّعال، أمنياً واجتامعياً واقتصادياً ودينياً وإدخال تلك الجامعة 

الطموحة أو ذاك الفرد املتطلع إىل حيّز سيطرتها من خالل النطاق العريض لشبكة مؤسساتها السياسية واإلدارية 

املتعددة. 

السؤال الِجّدي الذي يطرح نفسه هنا: إىل أي مدى ستكون هذه الطريقة ناجعة، وكافلة الستقرار مستدام؟ وهل 

ستتغرّي هذه الخلطة، الفّعالة حالياً، بعد مرحلة السلطان الحايل؟ هل سيصمد هذا النظام أمام تزايد حاالت 

الالعدالة يف الدخل والتوظيف واملشاركة السياسية؟ وهل ستغنيه نجاحاته الدبلوماسية يف الخارج عن استحقاقات 

اإلنسان يف الداخل؟
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2.5 المستجّدات السياسية في المملكة العربية السعودية
حنان الهاشمي

شهدت الساحة السياسية السعودية خالل األعوام الخمسة املنرصمة، منذ انطالق موجة االنتفاضات العربية 

يف أواخر عام 2010، العديد من التطورات السياسية عىل صعيد بيت الحكم داخلياً وعىل صعيد السياسات 

الخارجية، سواء فيام يتعلق باملوقف من االنتفاضات التي شهدتها دول “الربيع العريب” أو التحركات السعودية 

عىل املستوى العسكري، كإطالق “عاصفة الحزم” يف عام 2015. يحاول النصف األول من هذه الورقة تغطية 

ع آثارها عىل كل من الجامهري والسلطات السعودية، وتداعيات ذلك  ورصد وتحليل أهم هذه التطورات، مع تتبُّ

عىل القرارات املتخذة داخلياً وخارجياً. بينام ُخصص النصف الثاين لدراسة ما شهده العام 2015-2016 من 

مستجداٍت بارزة، خاصة من جهة التغريات يف سياسات الدولة السعودية بعد وصول امللك سلامن إىل سدة الحكم.

 أوالً: أهم التطورات السياسية يف األعوام 2014-2011

مثل بقية دول العامل، فوجئت اململكة العربية السعودية باالنتفاضات العربية. وكغريها من الدول العربية، تأثرت 

برياح التغيري التي عصفت باملنطقة، خاصة مع أداء اإلعالم الجديد لدور هام يف تسهيل تبادل املعلومات والخربات 

من قبل الشباب املتظاهر ناهيك عن تنظيم التجمعات. وأكرث من ذلك، فقد أصبحت مواقع التواصل االجتامعي 

مصدراً رئيسياً ملتابعة آخر التطورات عىل األرض، يف ظل التعتيم الذي مارسته بعض الفضائيات، وتحديداً الحكومية 

منها. وضعت هذه العوامل مجتمعة الحكومة السعودية أمام تحديات جديدة، خاصة إذا علمنا أن نسبة 

السعوديني املستخدمني لوسائل التواصل االجتامعي تعد من أعىل النسب يف العامل.142 وقد كان حرص السلطات 

السعودية عىل حامية نفسها واألنظمة الحليفة لها من رياح التغيري الطابع األبرز الذي طبع تعاملها مع جميع 

هذه التحديات.

الصعيد الداخيل: تداعيات االنتفاضات العربية: 

شّجعت األحداث يف تونس ومرص بعض الناشطني السعوديني عىل االحتجاج والتظاهر. وميكن القول أن البداية 

كانت يف مدينة جدة، حني استجاب ما يقارب املائة شخص للرسائل التي تدعو إىل التظاهر واإلرضاب العام، يف 

http://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675428.html 2012 142  “السعوديون أكرث شعوب العامل منوا عىل “تويرت” واملوقع يستقبل 400 مليون تغريدة يوميا”، االقتصادية،18  يوليو

http://www.alriyadh.com/720334 2012 اململكة أعىل دولة يف العامل مشاهدة لليوتيوب من خالل الجوال”، صحيفة الرياض،  21 مارس“

http://www.alriyadh.com/729389 2012 اململكة تتصدر الرشق األوسط يف استخدام “الفيس بوك””، صحيفة الرياض،  22أبريل“

http://www.aleqt.com/2012/07/18/article_675428.html
http://www.alriyadh.com/720334
http://www.alriyadh.com/729389
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28 يناير 2011، احتجاجاً عىل سوء البنية التحتية املسببة لكارثة سيول جدة. وقد اشتبك األمن مع املتظاهرين 

واعتقل أعداداً منهم، كام أغلق الطرق املؤدية إىل مكان االحتجاج . 143  ثم اندلعت مظاهرات يف العاصمة الرياض 

ومدينة القطيف، ميكن القول أن اإلطار العام لهذه التظاهرات كان املطالبة بإصالحات شاملة ابتداء من إقامة 

مملكة دستورية وبرملان منتخب، وانتهاء باملطالبة مبكافحة الفساد والتوزيع العادل للرثوة.144  ورغم انفراد 

متظاهري القطيف مبطالب تتعلق مبا وصفته صفحة “أحرار القطيف” بحقوق الشيعة “كأقلية مضطهدة داخل 

اململكة العربية السعودية” غري أن الشعار األبرز لدى املحتجني كان املطالبة باإلفراج عن املعتقلني لدى الداخلية، 

التي رّدت باملزيد من االعتقاالت وتكثيف تواجد قوات األمن يف الشوارع، مع تحذير السكان من مغبّة التظاهر.145 

يف الوقت ذاته، أعلن امللك عبدالله عن ضخ 130 مليار دوالر من خزينة الدولة، لدعم التنمية ولعالج املشاكل 

املعيشية التي تواجه السّكان وعىل رأسها مشكلتي البطالة واإلسكان.146

رغم الحظر التام للتظاهر الذي صدر يف 5 مارس 2011، بدعوى أنه مخالف للرشيعة اإلسالمية وأعراف املجتمع 

السعودي، وملا يرتتب عليه من إرضار باملصالح العامة والخاصة، إال أن مظاهرات القطيف استمرت، يف حني بدأت 

مظاهرات الرياض مرة أخرى، ورافقتها تظاهرات يف مدينة بريدة، وذلك لالحتجاج عىل احتجاز مئات األشخاص عىل 

ذمة التحقيق ولفرتات طويلة دون محاكامت.147 وعليه فقد سارعت قوات األمن بتوقيف هؤالء املتظاهرين. وقد 

ضمت قامئة املعتقلني محمد البجادي، أحد مؤسيس جمعية الحقوق املدنية والسياسية )حسم( يف السعودية، الذي 

خضع للمحاكمة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة دون حضور محام، كام ُمنع أهله من زيارته.148 وبحسب منظمة 

هيومن رايتس ووتش، شهد السادس عرش من ديسمرب خروج أكرث من 100 سيدة وعرشات الرجال يف الرياض 

وبريدة، للمطالبة  باإلفراج عن املعتقلني تعسفياً أو محاكمتهم. ومرة أخرى تعرض أغلب املحتجني لالحتجاز.149

أما القطيف والعوامية فقد شهدتا إطالقاً للنار أسفر عن مقتل أربعة، وإصابة تسعة، بينهم امرأة واثنني من رجال 

األمن، وذلك يف الفرتة بني 20-23 نوفمرب. وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن تلك اإلصابات جاءت 

نتيجة تبادل إطالق النار مع من وصفتهم بـ”املصادر اإلجرامية املجهولة املندسة بني املواطنني”، متعهدة باتخاذ 

http://goo.gl/X3UjwC  2011 143  “اعتقاالت يف السعودية بعد احتجاجات”، الجزيرة نت، 29 يناير

https://www.hrw.org/ar/news/2011/12/30/244961   2011 144  “السعودية: مظاهرات جديدة تتحدى الحظر”، هيومن رايتس ووتش، 30 ديسمرب

http://goo.gl/bK8yM3  2011145  “أحداث القطيف ـ مخطط خارجي أم مطالب حقوقية مرشوعة؟”، دويتشه فيل، 26 نوفمرب

 Neil MacFarquhar, ” In Saudi Arabia, Royal Funds Buy Peace for Now“, The New York Times, 8 June 2011  146

http://www.nytimes.com/2011/06/09/world/middleeast/09saudi.html?_r=0

http://www.alriyadh.com/610995 2011 147  “وزارة الداخلية تؤكد منع كافة املظاهرات واملسريات”، صحيفة الرياض،  5مارس

https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE23/016/2011/ar 2011 148  “القمع باسم األمن يف السعودية”، منظمة العفو الدولية، 1 ديسمرب

149  “السعودية: مظاهرات جديدة تتحدى الحظر”، هيومن رايتس ووتش، مصدر سابق.

http://goo.gl/X3UjwC
 https://www.hrw.org/ar/news/2011/12/30/244961
 https://www.hrw.org/ar/news/2011/12/30/244961
http://goo.gl/bK8yM3
http://www.nytimes.com/2011/06/09/world/middleeast/09saudi.html?_r=0
http://www.alriyadh.com/610995
https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE23/016/2011/ar
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كافة اإلجراءات والتحقيقات الالزمة ملعرفة املتسبب.150 وبالرغم من هذا التعهد، استمر إطالق النار مع استمرار 

املظاهرات يف القطيف، إىل جانب تعرض أعداد كبرية لالحتجاز.151 

يف 22 فرباير 2011، صدر بيان “نحو دولة الحقوق واملؤسسات”، الذي  وقّعه ما يزيد عىل 10 آالف مواطن 

ومواطنة،152 عىل رأسهم شخصيات بارزة من التيار اإلسالمي مثل الشيخ سلامن العودة. من أهم مطالب البيان أن 

يكون مجلس الشورى منتخباً بالكامل مع منحه صالحيات سن القوانني والرقابة واملساءلة، إىل جانب فصل رئاسة 

الوزراء عن امللك، وإصالح املؤسسة القضائية والتأكيد عىل رضورة استقالليتها، والدعوة إىل تفعيل مؤسسة هيئة 

مكافحة الفساد، وإيجاد حلول جذرية ملشاكل البطالة والسكن، واملطالبة بفتح املجال أمام حرية التعبري، وإزالة 

كافة العقبات التي تحول دون إنشاء مؤسسات مجتمع مدين أو تعيق عملها، والدعوة إىل إطالق رساح معتقيل 

الرأي وحفظ حقوق املساجني.153

من األحداث البارزة يف تلك الفرتة، إنشاء مجموعة مجهولة من النشطاء صفحة عىل الفيسبوك معنونة بعبارة 

“الشعب يريد إسقاط النظام”، دعت إىل التظاهر يف ما أسمته بـ”يوم الغضب” أو “ثورة ُحنني”، يف 11 مارس 

2011، إال أن الحضور األمني الكثيف،154 إىل جانب ضعف االستجابة للدعوات مجهولة املصدر، حالت دون 

خروج املتظاهرين سوى يف املنطقة الرشقية. أما يف العاصمة الرياض، فلم يحرضها سوى متظاهر واحد، وهو خالد 

الجهني، الذي اعتُقل بعد لقاٍء أجراه مع قناة يب يب يس.155 

يعكس إعالن مجموعة من املشايخ، واملحارضين، واملحامني، ورجال األعامل، من ذوي التوجهات السلفية، عن 

تأسيسهم لـ”حزب األمة اإلسالمي” يف 9 فرباير 2011، مدى تأثري االنتفاضات العربية عىل النشطاء السياسيني 

السعوديني، إذ تُعد مثل هذه الخطوة تحدياً غري مسبوق للدولة السعودية التي تحظر تأسيس األحزاب 

السياسية.156 تدعو الوثيقة التأسيسية للحزب إىل القيام بعدة إصالحات مثل املطالبة بإقامة انتخابات برملانية، 

http://www.alriyadh.com/685782 2011 150  “الداخلية: مقتل 4 وإصابة 9 يف تبادل إلطالق النار مع مثريي الشغب بالقطيف”، صحيفة الرياض، 24 نوفمرب

151  “ السعودية: مظاهرات جديدة تتحدى الحظر”، هيومن رايتس ووتش، مصدر سابق. 

152  عبدالرحمن حركايت، “التطورات السياسية يف اململكة العربية السعودية”، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق، 57 

 https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf 

http://www.almqaal.com/?p=1928 2011 153  “نحو دولة الحقوق واملؤسسات، موقع املقال، 1 مارس

154  بحسب منظمة العفو الدولية فإن تقاريراً أشارت إىل نرش ما يقارب 10,000 عنرص من القوات السعودية لقمع أي احتجاجات. أنظر: “ منظمة العفو الدولية تحث اململكة العربية السعودية 

/https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2011/03/saudi-arabia-urged-reverse-ban-peaceful-protest-1  2011 عىل إلغاء حظر االحتجاجات السلمية”، منظمة العفو الدولية، 10 مارس

https://www.hrw.org/ar/news/2011/04/20/242679 2011 155  السعودية: توقيف كاتب معارض، هيومن رايتس ووتش، 20 أبريل

Pro-reform Saudi activists launch political party, Reuters, 10 February 2011  156

 http://www.reuters.com/article/2011/02/10/us-saudi-opposition-idUSTRE71942L20110210?sp=true 

http://www.alriyadh.com/685782
 https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf 
 https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf 
http://www.almqaal.com/?p=1928
https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2011/03/saudi-arabia-urged-reverse-ban-peaceful-protest-1/
https://www.amnesty.org/ar/press-releases/2011/03/saudi-arabia-urged-reverse-ban-peaceful-protest-1/
https://www.hrw.org/ar/news/2011/04/20/242679
 http://www.reuters.com/article/2011/02/10/us-saudi-opposition-idUSTRE71942L20110210?sp=true 
 http://www.reuters.com/article/2011/02/10/us-saudi-opposition-idUSTRE71942L20110210?sp=true 
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والفصل بني السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية، وضامن حرية التعبري واالحتجاج السلمي، وتعزيز دور 

املرأة واملجتمع املدين، باإلضافة إىل فرض القيم اإلسالمية يف السياسات الداخلية والخارجية.157 وقد جاء رد فعل 

السلطات السعودية رسيعاً، إذ اعتقلت األعضاء املؤسسني للحزب، واشرتطت عليهم سحب مطالبهم السياسية 

مقابل إطالق رساحهم.158 كام امتدت اليد األمنية إىل جهات مل تقدم أي مطالب ذات سقف عاٍل، مثل إيقاف 

برنامج لسلامن العودة تحدث خالله باستحسان عن االنتفاضات العربية،159 كام ُمنع من السفر عام 2012. مع 

ذلك، فقد قام الداعية بإصدار كتابه “أسئلة الثورة”، الذي متت مصادرته من معرض الكتاب يف الرياض.160 

وكانت جمعية الحقوق املدنية والسياسية )حسم( قد لقيت اهتامماً واسعاً بني عامي 2012 و2013، خاصة من 

ِقبل الشباب عىل موقع التواصل االجتامعي “تويرت”، حيث تابع املغردون أخبار الجمعية وجلسات محاكمة أعضائها، 

وعىل رأسهم عبدالله الحامد ومحمد القحطاين. ما مييز حسم عن أي حراٍك سيايس أو حقوقي آخر هو أنها متكنت من 

أن تجمع تحت مظلتها شخصيات ذات توجهات فكرية وأيديولوجية مختلفة، تجمعها الرغبة باإلصالح وتحسني أوضاع 

املواطنني، حسب رؤيتهم. وقد صدرت أحكام قضائية بالسجن ملدة طويلة عىل مؤسيس هذه الجمعية.161 وبحسب 

القضاء السعودي، اتهم هؤالء النشطاء بالتحريض عىل مخالفة النظام وإشاعة الفوىض من خالل الدعوة إىل التظاهر 

يف امليادين العامة، والطعن الرصيح بهيئة كبار العلامء، والقدح يف نزاهة واستقالل القضاء، وتأليب الرأي العام عىل 

كبار املسؤولني، والقيام بإنشاء جمعية غري مرخصة تدعو إىل الفرقة والشقاق.162 أما يف السادس من يوليو 2014، 

فقد ُحكم عىل املحامي وليد أبو الخري بالسجن 15 عاماً، مع املنع من السفر ملدة مامثلة، إىل جانب تغرميه مائتي 

ألف ريال سعودي.163 كان ذلك بعد محاكمته وفقاً لنظام جرائم اإلرهاب ومتويله164 – الذي أُقر يف 16 ديسمرب 

2013–165  عىل خلفية توليه ملف الدفاع يف قضية إصالحيي جدة املعتقلني منذ سنة 2007. 166 

Saudi Arabia: Free Political Activists, Secret Police Crackdown on Founders of First Political Party, Human Rights Watch, 19 February 2011  157

 https://www.hrw.org/news/2011/02/19/saudi-arabia-free-political-activists 

 Saudi authorities detain founders of new party,“ The Washington Times, 18 February 2011“   158

  http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/18/saudi-authorites-detain-founders-new-party

159  “إم يب يس” توقف “الحياة كلمة” بحجة زيادة ساعات البث الخاصة مبرص، الوطن أون الين، 12 فرباير 2011 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=41425

 http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/10/salman-oudah-book 2014 160  “ بعد منع “أسئلة الثورة”.. سلامن العودة يعود ملعرض كتاب الرياض بـ”زنزانة”، يس ان ان، 10 فرباير

161  لالطالع عىل هذه األحكام ميكن الرجوع إىل هاشم الرفاعي، “ التطورات السياسية يف السعودية”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(، الثابت واملتحول 2015: الخليج واآلخر 

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf 58 ،)2015 ،الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية(

https://groups.google.com/forum/#!topic/acpra/tAth_cCCtM0 162  صور لصكوك الحكم عىل عضوي حسم الحامد والقحطاين

163  املصدر نفسه.

164  وهو نظام يقدم تفسريات مبهمة وفضفاضة ملاهية اإلرهاب واألعامل اإلرهابية، وقد يُضيق ذلك عىل حرية التجمع والتعبري وتأسيس الجمعيات، إىل جانب منح القانون صالحيات واسعة 

http://goo.gl/YJDvio :للرشطة بعيداً عن أي رقابة قضائية. لالطالع عىل نص القانون يرجى زيارة الرابط التايل عىل موقع مؤسسة النقد العريب السعودي

http://aawsat.com/home/article/13555  2013 165  السعودية تقر أول نظام لجرائم اإلرهاب ومتويله، صحيفة الرشق األوسط، 17 ديسمرب

https://www.hrw.org/ar/news/2007/02/07/231830  2007 166  عىل السعودية اإلفراج عن دعاة اإلصالح امُلحتجزين، هيومن رايتس ووتش، 7 فرباير

 https://www.hrw.org/news/2011/02/19/saudi-arabia-free-political-activists 
 https://www.hrw.org/news/2011/02/19/saudi-arabia-free-political-activists 
http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/18/saudi-authorites-detain-founders-new-party  
http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/18/saudi-authorites-detain-founders-new-party  
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=41425
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/10/salman-oudah-book 
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/02/10/salman-oudah-book 
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf
https://groups.google.com/forum/#!topic/acpra/tAth_cCCtM0
http://goo.gl/YJDvio
http://aawsat.com/home/article/13555
https://www.hrw.org/ar/news/2007/02/07/231830
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التغريات يف مؤسسات الدولة:

وبخصوص أهم التطورات والتغريات التي شهدتها هيكلة مؤسسات الدولة وأهم التعيينات عىل مستوى الحكم 

يف األعوام املاضية، فقد تم تحليلها ودراستها يف اإلصدارات السابقة ملركز الخليج لسياسات التنمية.167 من هذه 

التطورات تعيني األمري مقرن بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء168، بعد أن ظل هذا املنصب شاغراً منذ 

وفاة األمري نايف عام 2012، باإلضافة إىل تحويل رئاسة الحرس الوطني إىل وزارة، وتعيني األمري متعب بن عبدالله 

بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني.169 وتجدر اإلشارة إىل عزل أبناء األمري سلطان بن عبدالعزيز من مناصبهم بعد 

وفاته، حيث أعفي األمري خالد بن سلطان من منصبه كنائب لوزير الدفاع،170 باإلضافة إىل إعفاء أخيه سلامن بن 

سلطان من منصبه.171 كام أصدر امللك عبدالله بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقيض بإعفاء األمري بندر بن سلطان من 

منصبه وتكليف الفريق أول ركن يوسف بن عيل اإلدرييس بالقيام بعمل رئيس االستخبارات العامة.172 

يف ختام الحديث عن أهم التطورات الداخلية، تجدر اإلشارة إىل أنه مع تأثر قطاعات من املواطنني السعوديني 

باالنتفاضات العربية، تختلف توجهات املعارضني بني ُمطالٍب بحزمة من اإلصالحات السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية، وبني مجموعات اقل عدداً نسبياً، مناديٍة بسقوط النظام. لكن ما يجب اإلشارة إليه هو أن االحتياطي 

العايل من النفط واملال الذي وفّر للشعب السعودي رفاهية نسبية يف العيش، واستناد النظام عىل الدين والرعاية 

األبوية للمواطنني، إىل جانب غياب النقابات أو أي مؤسسات للمجتمع املدين، جعل النظام السعودي يف منأى عن 

رياح التغيري، وذلك عىل املدى القريب عىل األقل.173 وهذا ال يعني تناقص املطالب ملختلف رشائح السكان، خاصة 

بالنظر إىل عدم متكن الدولة من القضاء عىل الفقر والبطالة وأزمة السكن برغم إنفاقها للمليارات عىل املشاريع 

167   عبدالرحكمن حركايت، التطورات السياسية يف اململكة العربية السعودية”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق، 57 

 https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf 

هاشم الرفاعي، “ التطورات السياسية يف السعودية”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود ونورة الحسن )محررون(، الثابت واملتحول 2014: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي وترابط املال والسلطة 

)الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2014(، مصدر سابق، 88

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

هاشم الرفاعي، “ التطورات السياسية يف السعودية”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(، الثابت واملتحول 2015: الخليج واآلخر، مصدر سابق، 

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf 58

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1757&Itemid=457

.http://www.spa.gov.sa/viewstory 2012 168  “عام / أمر مليك بتعيني سمو األمري مقرن بن عبدالعزيز نائباُ ثانياُ لرئيس مجلس الوزراء”، وكالة األنباء السعودية، 1 فرباير

php?newsid=1074031

169  “عام / أمر مليك : تحويل رئاسة الحرس الوطني إىل وزارة وتعيني صاحب السمو املليك األمري متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني”، وكالة األنباء السعودية، 27 مايو 2013 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1114424

170  “عام / أمر مليك : إعفاء األمري خالد بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه وتعيني األمري فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن نائباً لوزير الدفاع”، وكالة األنباء السعودية، 20 أبريل 2013 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1100736

http://www.alriyadh.com/935815   2014 171  “إعفاء سلامن بن سلطان من منصبه وتعيني خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع”، صحيفة الرياض، 15 مايو

http://goo.gl/TP0H77 2014 172  “إعفاء بندر بن سلطان من منصبه”، الحياة، 16 أبريل

173  تبنت األكادميية السعودية ذات التوجه املعارض مضاوي الرشيد مثل هذا الرأي يف مقالها 

No Saudi Spring,“ Boston Review, 1 March 2012 https://www.bostonreview.net/madawi-al-rasheed-arab-spring-saudi-arabia“

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf 
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf 
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf 
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf 
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1757&Itemid=457
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1074031
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1074031
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1074031
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1114424
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1100736
http://www.alriyadh.com/935815
http://goo.gl/TP0H77
https://www.bostonreview.net/madawi
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التنموية، مام يعطي دافعاً للمطالبة باإلصالحات السياسية. ولعل امللف األهم بالنسبة للناشطني هو امللف األمني 

وملف املعتقلني،174 حيث تعتمد الدولة عىل الحلول األمنية ملواجهة االحتجاجات. وغالباً ما تتم اإلشارة إىل وجود 

جهات خارجية تدفع املعارضني ملعارضة الدولة، مثل العبارات التي وردت يف بيان وزارة الداخلية إبّان أحداث بلدة 

العوامية ومهاجمة رجال األمن بقنابل املولوتوف،175 حني اتهمت منفذي الهجوم بأنهم يعملون “بإيعاز من دولة 

خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره”، واعتبارها هذا العمل “تدخالً سافراً يف السيادة الوطنية”. 

عىل الصعيد الخارجي: التعامل مع التطورات التي أعقبت االنتفاضات العربية

فيام يخص سياسات السعودية الخارجية يف تلك املرحلة، كان الشعار األبرز هو التحوط من تأثري االنتفاضات 

العربية عىل استقرار االنظمة امللكية. من هنا جاء الرتحيب بانضامم األردن واملغرب إىل مجلس التعاون، باإلضافة 

إىل األنظمة الحليفة لها يف املنطقة.176 يف ذات الوقت، شكلت إمكانية استغالل إيران لحالة عدم االستقرار التي 

عصفت باملنطقة لتوسع من نفوذها هاجساً حقيقياً لصناع القرار يف الرياض. خاصة مع بقاء املواقف العامة التي 

حكمت العالقة بني البلدين، والقامئة عىل الريبة والنوايا التوسعية، عىل حالها منذ عقود. كام زاد الوضع تعقيداً 

قرب توصل الواليات املتحدة وإيران إىل اتفاق بشأن الربنامج النووي اإليراين يف تلك الفرتة. ومل يأت قلق اململكة 

تخوفاً من نجوم تهديد عسكري مبارش عن االتفاق، وإمنا تحسباً النفتاح إيران عىل العامل بعد توقيع هذا االتفاق، 

األمر الذي قد يضاعف من طموح طهران يف توسعة نفوذها السيايس يف املنطقة من وجهة نظر اململكة، حيث 

ستبدو أكرث جاذبية للجامعات التي تبحث عن حليف قوي يف املنطقة، خاصة يف الدول ذات الحكومات الضعيفة، 

سيام إذا توفرت القاعدة األيديولوجية املشرتكة. من هذا املنطلق تعاملت السعودية مع جميع التطورات التي 

أعقبت سلسلة االنتفاضات العربية، وقد اتخذ هذا التعامل صوراً مختلفة، من التدخل املايل والسيايس )كام يف 

حالتي اليمن ومرص(، إىل دعم وتأييد فصائل املعارضة )كام يف حالة سوريا(، وصوالً إىل التدخل العسكري )كام يف 

حالة البحرين ومن ثم اليمن(. 

يف 14 مارس 2011، أكد مصدر سعودي مسؤول دخول أكرث من ألف جندي إىل البحرين، التي شهدت موجة 

من احتجاجات موسعة. 177 وبحسب ذا نيويورك تاميز، فإن عدد قوات درع الجزيرة قد بلغ حوايل األلفي جندي، 

https://www.youtube.com/watch?v=hhJrKZSJeMc&nohtml5=False اثنينية_وعي: أزمة االعتقاالت التعسفية”، 16 سبتمرب 2013، يوتيوب، 3:33 دقيقة#“ ،wa3iclub  174

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20111005/  2011 175  عىل عنارص الفتنة أن يحددوا والءهم لله ثم وطنهم أو لتلك الدولة ومرجعياتها، صحيفة عكاظ، 5 أكتوبر

Con20111005448879.htm

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/05/110510_gulf_morocco_ 2011 176  “دول الخليج تؤيد انضامم االردن واملغرب اىل مجلس التعاون”، يب يب يس، 11 مايو

jordan.shtml

 http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141506.html 2011 177  “قوات من “درع الجزيرة” تدخل البحرين تجاوباً مع طلب املنامة للدعم”، العربية، 14 مارس

https://www.youtube.com/watch?v=hhJrKZSJeMc&nohtml5=False
https://www.youtube.com/channel/UCyB3HJh9P9c7nMDeD-taHKQ
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20111005/Con20111005448879.htm
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20111005/Con20111005448879.htm
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/05/110510_gulf_morocco_jordan.shtml
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/05/110510_gulf_morocco_jordan.shtml
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/14/141506.html
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منهم 1200 جندي سعودي، إىل جانب 800 جندي من اإلمارات العربية املتحدة،178 أما الكويت فقد أعلنت 

عن مشاركة القوة البحرية الكويتية بعدد من الزوارق من أجل تأمني الحدود البحرية مع البحرين.179 جاء هذا 

التدخل ملساعدة الحكومة البحرينية بعد اندالع االحتجاجات، بدعوى توفري األمن وحامية املنشآت التي ُهددت 

من قبل املتظاهرين، بدالً من اشتباكات مبارشة مع املحتجني. وتجدر اإلشارة هنا إىل إنشاء دول املجلس لربنامج 

مساعدات بقيمة عرشين مليار دوالر بعد انتفاضات الربيع العريب، لدعم الدول متدنية اإلمكانيات يف املجلس 

)البحرين وسلطنة عامن(، من أجل مساعدتهم عىل القيام مبشاريع تنموية.180 وقد أثرت أحداث البحرين بدورها 

عىل املشهد السيايس السعودي، حيث تم اعتقال ومحاكمة عدد من الناشطني بتهمة تأييد الحراك يف البحرين، 

والدعوة إىل التضامن معه والتصدي لقوات درع الجزيرة.181 

وكام أسلفنا، فقد جاء التدخل السعودي يف اليمن سياسياً، حيث تم توقيع املبادرة الخليجية يف العاصمة الرياض 

يف 23 نوفمرب 182،2011 وهي مرشوع اتفاقية سياسية أعلنتها دول الخليج يف 3 أبريل 2011، وخضعت لعدة 

تعديالت بعد رفض عيل عبدالله صالح التوقيع عليها عدة مرات. من أبرز بنود هذه االتفاقية منحها الرئيس 

اليمني املخلوع ومعاونيه الحصانة ضد املالحقة القانونية والقضائية.183 عىل الرغم من تسهيل هذه املبادرة 

لعملية رحيل صالح وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، إال أن البعض رأى فيها تجاهالً للتحديات الضخمة التي تهدد 

وحدة وأمن اليمن، خاصة وأنها غّضت الطرف عن جميع املظامل التي وقعت خالل 33 عاماً من الحكم التسلطي، 

حني سمحت للحزب الحاكم باالستمرار كالعب رئيس يف الساحة السياسية اليمنية، دون أن ينخرط يف عملية إصالح 

حقيقية تنحي الفاسدين واملتهمني بنهب األموال وتأجيج الرصاعات. 

يف سوريا، وعىل عكس تعاملها مع باقي الدول، عملت السعودية عىل دعم من تراهم معارضة معتدلة باملال 

والسالح، ليقاتلوا من تعتربهم متطرفني، وعىل رأسهم النظام السوري املتحالف مع إيران، باإلضافة إىل تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش(، الذي يشكل بدوره معضلة صعبة بالنسبة للحكومة السعودية، من خالل تهديده للركن 

األساس الذي يقوم عليه الحكم السعودي وهو الحكم بالرشيعة اإلسالمية. وبحسب مصدر دبلومايس إقليمي 

Ethan Bronner and Michal Slackman, ”Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest“, 14 March 2011 http://www.nytimes.com/2011/03/15/  178

world/middleeast/15bahrain.html?_r=3

http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2011/07/03/271365/nr/nc 2011 179  قوة الواجب البحرية الكويتية تنهي مهمتها يف مملكة البحرين، الراي، 3 يوليو

http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/10/141010.html 2011 180  دول الخليج تطلق صندوقاً بقيمة 20 مليار دوالر ملساعدة البحرين وعامن، العربية نت، 10 مارس

http://www.alyaum.com/article/3087622 2013 181  ““الجزائية” تسجن 7 أعضاء يف “خلية األحساء” 48 عاما”، اليوم، 7 يوليو

182  “الرئيس اليمني واملعارضة يوقعان عىل “املبادرة الخليجية” بحضور العاهل السعودي”، العربية نت، 23 نوفمرب 2011  

http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/23/178840.html

 http://www.alriyadh.com/685755  2011 183  نص املبادرة الخليجية، صحيفة الرياض، 24 نوفمرب

http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html?_r=3
http://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html?_r=3
http://www.alraimedia.com/ar/article/local/2011/07/03/271365/nr/nc
http://www.alarabiya.net/articles/2011/03/10/141010.html
http://www.alyaum.com/article/3087622
http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/23/178840.html
http://www.alriyadh.com/685755
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ومصدر أمني عريب لرويرتز، فإن هذه األسلحة تأيت بعد تنسيق وثيق بني املخابرات السعودية واألمريكية يك ال تصل 

إىل “األيدي الخطأ” يف إشارة إىل “املقاتلني املتشددين”.184 أما من الناحية السياسية فقد قرر النظام السعودي منح 

الحكومة االنتقالية الوليدة التي شكلها االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية يف الخارج، مساعدة قدرها 

300 مليون دوالر أمرييك.185 ويبدو جلياً من موقف الحكومة السعودية مع امللف السوري أنها ال ترفض التغيري 

والثورة وحتى الدعوات إىل الدميقراطية رفضاً مطلقاً، بل ميكن أن تدعمه إذا متاىش مع مصالحها. 

أما فيام يخص تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، فإن خطورته تعدت تهديده النظري لرشعية الدولة السعودية حني أصبح 

التنظيم أكرث نشاطاً عىل نحو متزايد عىل األرض السعودية، وقيامه بتنفيذ العديد من الهجامت داخلها، سواء باستهداف 

أجانب أو قوات األمن أو املسلمني املنتمني للطائفة الشيعية أو املناطق الحدودية. ففي 3 نوفمرب 2014، أي قبل يوم 

واحد من حلول يوم عاشوراء، وهو أحد أكرث األيام تقديساً لدى أتباع املذهب الشيعي، فتح مسلحون النار عىل حشد 

يغادر إحدى الحسينيات يف منطقة مبحافظة األحساء، مام أسفر عن مقتل العديد من األشخاص. وقد سارعت جميع 

األجهزة الرسمية بالدولة، مبا فيها الهيئات الدينية الرسمية، بإدانة الهجوم. وخالل أيام قليلة، الحقت قوات األمن الجناة 

وقتلت العديد منهم. لكن األمر مل يقف عند تلك الحادثة، إذ استهدفت تفجريات انتحارية يف شهر مايو 2015 املساجد 

الشيعية يف القديح مبحافظة القطيف ويف الدمام، وقد تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( كلتا العمليتني.186

ويف مرص، أّدت اململكة العربية السعودية، بالتعاون مع اإلمارات العربية املتحدة، دوراً مهامً يف دعم عزل 

الرئيس السابق محمد مريس عام 2013. وميكن قراءة تعامل النظام السعودي مع حكومة إخوان مرص، ودعمه 

لحكومة السييس مادياً وسياسياً، مبثابة رسالة لإلسالميني الحركيني يف الداخل السعودي، الذين سبق وأن انتقدوا 

األرسة الحاكمة بسبب تحالفها مع الواليات املتحدة ونرش قوات أمريكية عىل أراٍض سعودية عىل إثر غزو العراق 

للكويت يف العام 1991. واستمراراً لهذا النهج، أدرجت وزارة الداخلية السعودية جامعة اإلخوان املسلمني عىل 

قامئة املنظامت اإلرهابية يف أوائل مارس 2014، كام قامت مبراقبة من يعارض سياستها يف مرص ودعمها لحكومة 

السييس، خاصة إذا أبدى الشخص املعني تعاطفاً مع جامعة اإلخوان املسلمني، حتى وإن جاء هذا التعاطف عىل 

شكل استخدام شعار رابعة عىل تويرت، إذ أصبح مثل هذا الفعل جرمية يعاقب عليها القانون.187

http://goo.gl/lSkALC 2013 184  مصادر: السعودية تدعم الجيش الحر بصواريخ جديدة، العربية نت، 18 أغسطس

http://goo.gl/oQFUtm 2013 185  سوريا.. دعم مايل سعودي لحكومة املعارضة، سكاي نيوز عربية، 12 نوفمرب

.Toby Matthiesen, ”The domestic sources of Saudi foreign policy: Islamists and the state in the wake of the Arab Uprisings“, August 2015 http://www.brookings  186

edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-islam/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINAL.pdf?la=en

187  املرجع نفسه. 

http://goo.gl/lSkALC
http://goo.gl/oQFUtm
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-islam/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINAL.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-islam/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINAL.pdf?la=en
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2015/07/rethinking-political-islam/Saudi-Arabia_Matthiesen-FINAL.pdf?la=en
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ثانياً: أهم التطورات السياسية للعام 2016-2015

عىل الصعيد الداخيل: التغريات يف مؤسسات الدولة

قد يكون الحدث األكرب هو تويل امللك سلامن بن عبد العزيز )79 عاماً( مقاليد الحكم  يف 23 يناير من عام 

2015، بينام نُّصب األمري مقرن بن عبد العزيز ولياً للعهد، وذلك بعد وفاة العاهل السابق امللك عبد الله.188 يف 

29 أبريل 2015، أصدر امللك السعودي سلسلة من املراسيم امللكية غري املتوقعة، كان من أهمها: تعيني األمري 

محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه مبنصبه وزيراً للداخلية 

ورئيساً ملجلس الشؤون السياسية واألمنية. كام تم إعفاء األمري مقرن بن عبدالعزيز من منصبه. وتضمن القرار 

تعيني األمري محمد بن سلامن ولياً لويل العهد. وبحسب التلفزيون الرسمي السعودي فقد متت املوافقة عىل طلب 

وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بإعفائه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيني عادل الجبري سفري اململكة يف 

أمريكا خلفا له.189 حتى هذا الوقت، كان جميع ملوك السعودية من أبناء مؤسس اململكة امللك عبدالعزيز. وعليه 

يكون محمد بن نايف هو أول من سيصل إىل العرش من األحفاد. 

ومن جملة التغيريات التي أحدثها امللك سلامن القيام بعدد من التعديالت يف مجلس الوزراء، من أهمها دمج 

وزاريت الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل يف وزارة واحدة باسم وزارة التعليم، وتعيني عزام الدخيل وزيراً لها.190 

كام تضمنت التغيريات تعيني األمري منصور بن متعب وزيراً للدولة مستشاراً لخادم الحرمني الرشيفني، والشيخ 

صالح آل الشيخ وزيرا للشؤون اإلسالمية، إىل جانب تعيني الشيخ سعد الشرثي مستشاراً للديوان املليك.191 وكان 

األخري قد أُعفي يف عهد امللك عبد الله بن عبدالعزيز من منصبه يف هيئة كبار العلامء يف 4 أكتوبر 2009  إثر 

حديث له عن االختالط يف جامعة امللك عبدالله عىل قناة املجد الفضائية.192 يرى البعض أن القرار األخري يهدف 

إىل توثيق عالقة الدولة مع التيار اإلسالمي املحافظ يف البالد، ويسند ذلك تعيني الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله 

السند عىل رأس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بعد عزل عبداللطيف آل الشيخ من ذلك املنصب.193 

http://www.spa.gov.sa/king-slman-cv.php ،188  السرية الذاتية لخادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود، وكالة األنباء السعودية

http://goo.gl/lfOkx2  2015 189  محمد بن نايف وليا للعهد بالسعودية وإعفاء األمري مقرن، الجزيرة نت، 29 أبريل

http://www.al- 2015 190  أُعفي من منصبه يف 11 ديسمرب 2015 وُعني خلفاً له أحمد العيىس. أنظر: “ صدور 12 أمراً ملكياً.. وإعفاء وزير التعليم”، الجزيرة أونالين، 11 ديسمرب

jazirahonline.com/news/2015/20151211/69069

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/01/29/1.html 2015 191  “امللك سلامن يضخ الشباب يف مجلس الوزراء”، العربية نت، 30 يناير

http://www.alarabiya.net/articles/2009/10/04/86906.html 2009 192  “التلفزيون السعودي يعلن اعفاء الشرثي من عضوية هيئة العلامء”، العربية نت، 4 أكتوبر

http://goo.gl/I2VpW5 2015193  “من هو الرئيس الجديد لهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟”، الحياة، 30 يناير

http://www.spa.gov.sa/king-slman-cv.php
http://goo.gl/lfOkx2
http://www.al-jazirahonline.com/news/2015/20151211/69069
http://www.al-jazirahonline.com/news/2015/20151211/69069
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/01/29/1.html
http://www.alarabiya.net/articles/2009/10/04/86906.html
http://goo.gl/I2VpW5
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امللف الحقوقي

أما فيام يتعلق بامللف الحقوقي يف البالد، فقد استمر اعتقال النشطاء والعاملني يف مجال حقوق اإلنسان، واستمرت 

محاكامتهم وفقاً لقوانني مكافحة اإلرهاب. وأشار تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إىل أن السعودية سجلت 

يف العام 2015 أعىل معدل ألحكام اإلعدام يف تاريخها منذ ما يقرب العقدين.194 وبحسب التقرير، فإن معظم 

املحكومني باإلعدام كانوا من العامل املهاجرين، وقد خضعوا للمحاكمة باللغة العربية دون أن تتوفر لديهم 

الرتجمة الكافية، مام حدى باملنظمة إىل التشكيك يف عملية سري املحاكامت. 

ويف أكتوبر 2015، أصدرت املحكمة الجزائية املتخصصة بالرياض حكام بإعدام الشيخ منر النمر بتهمة ارتكاب 

قامئة من الجرائم تتضمن “الخروج عىل ويل األمر ونزع يد الطاعة” و”الدعوة إىل قلب النظام” و”الدعوة إىل 

تنظيم املظاهرات” و”التحريض عىل الفتنة الطائفية” و”التشكيك يف نزاهة القضاء” و”االجتامع مع مطلوبني 

ومساندتهم” و”التدخل يف شؤون إحدى دول الجوار” )يف إشارة إىل البحرين(.195 يُذكر أن النمر كان قد تعرض 

لالعتقال يف 8 يوليو 2012. وبحسب رواية وزارة الداخلية، فإن النمر ومن معه بادروا بإطالق النار واصطدموا 

بإحدى الدوريات أثناء محاولة الهرب، مام اقتىض أن يتم الرد عليه باملثل، ليتم القبض عليه بعد تعرضه 

لإلصابة.196 تجدر اإلشارة إىل أنه قد أمىض معظم فرتة حجزه يف الحبس االنفرادي.197

يف ذات السياق، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “خطر اإلعدام الذي يحدق مبا يزيد عىل 50 شخصاً أضحى 

داهامً بعد تردد أنباء يف وسائل اإلعالم املحلية القريبة من السلطات السعودية تفيد بأنهم سيُعَدمون قريباً يف يوم 

واحد”.198 من بني هؤالء 3 نشطاء شبان كانوا قد اعتقلوا وهم دون سن الـ18 وهم: عيل النمر، وداوود حسني 

املرهون، وعبد الله حسن الزاهر. ومن ضمن التهم التي وجهت إليهم: املشاركة يف مظاهرات مناهضة للحكومة، 

والقيام بعملية سطو مسلح، واملشاركة يف قتل رجال رشطة بصناعة واستعامل زجاجات املولوتوف الحارقة. وقد 

أفاد الثالثة بتعرضهم للتعذيب من أجل االعرتاف بارتكاب التهم املوجهة إليهم.199 

194  اململكة العربية السعودية: إعدام 151 هذا العام وهذا أعىل عدد يسجل يف ما يقرب من عقدين، منظمة العفو الدولية، نوفمرب9، 2015 

/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/11/saudi-arabia-151-executed-this-year-in-highest-recorded-toll-in-nearly-two-decades

195  اململكة العربية السعودية: الحكم باإلعدام عىل رجل دين شيعي عقب محاكمة معيبة: الشيخ منر النمر، منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/028/2014/ar

http://www.alriyadh.com/750431 2012 196  القبض عىل منر النمر بعد مقاومته األمن، صحيفة الرياض، 9 يوليو

197  املرجع نفسه.

198  “اململكة العربية السعودية: شبح اإلعدام يخيم عىل 50 شخصاً عىل األقل محكوم عليهم باإلعدام، ومن بينهم نشطاء شيعة”، منظمة العفو الدولية، 26 نوفمرب 2015 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/11/saudi-arabia-execution-looms-for-at-least-50-on-death-row

199  اململكة العربية السعودية: مخاوف متزايدة من إمكان إعدام ثالثة ناشطني شبان قريباً، منظمة العفو الدولية، 16 أكتوبر 2015

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/saudi-arabia-three-young-activists-could-soon-be-executed 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/11/saudi
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/028/2014/ar
http://www.alriyadh.com/750431
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/11/saudi
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/saudi
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يف مطلع هذا العام، تم تنفيذ حكم اإلعدام بحق 47 شخصاً بعد اتهامهم مبا وصفه بيان وزارة الداخلية السعودية 

باعتناق الفكر التكفريي، وارتكاب أعامل قتل وتفجري وتحريض، والتورط بالهجامت اإلرهابية. ومن أبرز هؤالء 

املحكومني، رجل الدين الشيعي منر النمر، واملنظر الرشعي لتنظيم القاعدة يف السعودية فارس الشويل الزهراين.200 

وقد حصلت قضية إعدام النمر عىل تفاعل إعالمي عاملي كبري، خصوصاً يف الغرب، عىل خالف ما حدث مع بقية 

املحكومني باإلعدام، والذين مل يحظوا بنفس التغطية. 

 وبالحديث عن اإلعدام وأحكامه، فقد قضت محكمة سعودية بإعدام أرشف فياض، وهو شاعر وفنان فلسطيني، 

بعد اتهامه بالردة، كام ُحرم من االستعانة مبحام طوال فرتة احتجازه ومحاكمته.201 وكانت املحكمة السعودية قد 

خففت الحكم يف 2 فرباير 2016، إىل السجن مثان سنوات مع الجلد.202 كام كثّفت الداخلية من عملياتها األمنية، 

ومتكنت من إلقاء القبض عىل العرشات ممن يشتبه بانتامئهم لتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف مناطق مختلفة 

من أرض اململكة العربية. وبحسب الصحف الرسمية، فإن املشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذ هجامت عىل مناطق 

سكنية، ومواقع أمنية، باإلضافة إىل السفارة األمريكية.203

وكانت وسائل اإلعالم الغربية قد تعرضت إىل األحداث يف السعودية وتحركات الدولة تجاهها بشكل غري مسبوق، 

إذ نالت أنباء مثل إعدام منر النمر والحكم عىل أرشف فياض وحادثة تدافع منى خالل موسم الحج204 اهتامماً 

واسعاً ومكثفاً عىل وسائل اإلعالم العاملية. وقد عزى البعض ذلك إىل تواجد حملة منظمة من أطراف خارجية 

تستهدف اململكة.205

http://goo.gl/J3WuAu 2016 200  “السعودية تعلن إعدام 47 “تكفرييا وإرهابيا”، الجزيرة نت، 2 يناير

https://www.amnesty.org/ar/documents/ 2015 201  اململكة العربية السعودية: شاعر عرضة لإلعدام بتهمة الردة يف اململكة العربية السعودية، منظمة العفو الدولية، 24 نوفمرب

mde23/2925/2015/ar

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160202_saudi_ 2016 202  السعودية تخفف حكم اإلعدام عىل الشاعر أرشف فياض إىل السجن 8 أعوام، يب يب يس، 2 فرباير

fayadh_sentence

 203  القبض عىل 93 شخصاً بينهم امرأة ضمن خاليا تابعة لداعش، صحيفة الرياض، 28 أبريل 2015 

http://www.alriyadh.com/1043462 

 الداخلية السعودية تعلن القبض عىل داعشيني وفرار آخرين، العربية نت، 16 سبتمرب 2015 

http://goo.gl/SiF9ZQ 

http://goo.gl/HSRPXC 2015 204  راح ضحيتها 769 حالة وفاة، و934 إصابة. أنظر: “ حادثة الحج مبنى 2015”، الجزيرة نت، 24 سبتمرب

Sarmad Network  205 | شبكة رسمد، “ أحمد السعدون لـ”رسمد”: السعودية مستهدفة وتتعرض لهجمة رشسة وإذا إنهارت لن تبقى دولة خليجية واحدة”، 4 يناير 2016، يوتيوب، 7:30 

https://www.youtube.com/watch?v=cCNX83OwMAU دقيقة

http://goo.gl/J3WuAu
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/2925/2015/ar
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/2925/2015/ar
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160202_saudi_fayadh_sentence
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/02/160202_saudi_fayadh_sentence
http://www.alriyadh.com/1043462
http://goo.gl/SiF9ZQ
http://goo.gl/HSRPXC
https://www.youtube.com/watch?v=cCNX83OwMAU
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قضايا املرأة وانتخابات مجلس البلدية

من األحداث البارزة عىل الساحة الداخلية مشاركة املرأة ألول مرة يف انتخابات املجالس البلدية ومتكنها من الفوز 

مبا يقارب 20 مقعداً.206 جاءت هذه املشاركة بعد اإلعالن عن آليات جديدة وتعديالت ضمن نظام املجالس 

البلدية. من أبرز هذه التعديالت السامح للمرأة باملشاركة يف االنتخابات كناخبة ومرشحة )وفق الضوابط 

الرشعية(، حيث متت االنتخابات يف مراكز انتخابية نسائية وتحت إرشاف لجان نسوية، باإلضافة إىل رفع نسبة 

األعضاء املنتخبني من النصف إىل الثلثني.207 وبحسب املتحدث الرسمي باسم االنتخابات البلدية جديع القحطاين، 

فإن املادة الرابعة من الفصل الثاين قد نّصت عىل أن يتوىل املجلس البلدي إقرار الخطط والربامج البلدية ذات 

الصلة بتنفيذ املرشوعات البلدية املعتمدة يف امليزانية، فيام أعطت كل من املادتني الخامسة والسادسة من النظام 

للمجلس البلدي صالحية إقرار مرشوع ميزانية البلدية وحسابها الختامي، أما املادة الثامنة من النظام الجديد فقد 

منحت للمجلس حق مامرسة سلطاته الرقابية عىل أداء البلدية وما تقدمه من خدمات.208

وقد جاءت ردود الفعل فيام يتعلق مبشاركة املرأة متباينة بني مؤيٍد ومعارض. من هذه اآلراء ترصيح عضو املجلس 

البلدي عيىس بن سليامن العيىس بأن املرأة مواطنة ويحق لها ما يحق لغريها من املواطنني، بيد أنه أشار إىل عدم 

استطاعته التنبؤ بنجاح املرأة من عدمه ألن التجربة ما زالت حديثة.209 أما الصحفي جامل خاشقجي فقد رأى بأن 

املرأة مثل زميلها الرجل سيكون لها دور وحضور بحسب املساحة املتاحة لها من قبل النظام، والصالحيات التي متتلكها 

مع قدرتها عىل املحاسبة واملساءلة، وقال: “هذه املسائل يجب أن نركز عليها وليس عىل نوع العضو؛ ألنه ال يفرق سواء 

كان ذكراً أو أنثى، وإمنا صالحيات العضو هي األهم. فاملجالس البلدية  بدون أسنان غري مفيدة، وثبت من التجربة 

السابقة أن املجالس البلدية مل تساهم يف مراقبة ومحاسبة ومحاكمة البلديات بل حتى أنهم ال يعرفون ميزانيات 

البلديات”.210 من ناحية أخرى، أفتى الشيخ عبدالرحمن الرباك بحرمة مشاركة املرأة املسلمة يف عضوية املجالس 

البلدية، مرشحة كانت أو معينة، وكذا حرّم انتخابها.211 أما إقبال الناخبني فقد جاء ضعيفاً، وقد عزى اللواء صالح 

الزهراين مستشار وزير الداخلية وعضو مجلس الشورى سابًقا هذا العزوف إىل عدم رضا املواطنني عىل املجالس البلدية 

السابقة، وخيبة األمل التي لحقت بهم جراء قصورها يف تبني مواقف املواطن والدفاع عن قضاياه.212

http://goo.gl/5stNg3  2015 206  “نتائج االنتخابات البلدية تعزز طموح املرأة السعودية”، الجزيرة نت، 15 ديسمرب

http://www.alriyadh.com/1052926 2015 207  “آليات جديدة وصالحيات واسعة للمجالس البلدية يف مراقبة وتطوير األداء للبلديات”، صحيفة الرياض، 31 أبريل

208  املرجع نفسه.

http://goo.gl/AvThkd 209  “تفاؤل َحِذر حول ترشيح النساء يف االنتخابات البلدية”، معهد العربية للدراسات

210  املرجع نفسه.

 211  “حكم مشاركة املرأة يف انتخابات املجالس البلدية”، موقع الشيخ عبدالرحمن بن نارص الرباك، 25 أغسطس 2015 

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6261

2016http://www.al-madina.com/node/628006 212  “ضعف أداء املجالس البلدية السابقة وراء عزوف الناخبني”، صحيفة املدينة، 10 فرباير

http://goo.gl/5stNg3
http://www.alriyadh.com/1052926
http://goo.gl/AvThkd
http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&id=6261
http://www.al-madina.com/node/628006
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امللف االقتصادي

أما عىل الصعيد االقتصادي فقد تقرر خفض الدعم الحكومي عن املشتقات النفطية واملياه والكهرباء، يف ميزانية 

السنة الجديدة لعام 2016. وبحسب وكالة األنباء السعودية )واس( فإن هذا القرار يراعي التدرج يف التنفيذ، 

بهدف تحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة واملحافظة عىل املوارد الطبيعية ووقف الهدر واالستخدام غري الرشيد، 

والتقليل من اآلثار السلبية عىل املواطنني متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع األعامل.213 وقد أظهر 

تقرير اقتصادي سعودي أن قرار خفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وخدمات عامة أخرى، سيوفر نحو 

سبعة مليارات دوالر للموازنة السعودية التي شهدت عجزا قياسيا يف 2015 بلغ 98 مليار دوالر.214 وقد أدى رفع 

الدعم إىل رفع أسعار البنزين واملياه والكهرباء بنسب تصل إىل %215.80 وبالتأكيد، سيكون لهذا القرار أثر مبارش 

عىل حياة املواطنني الذين اعتادوا وملدة عقود عىل أسعار طاقة زهيدة نسبياً مقارنة باألسعار يف دول العامل األخرى. 

وقد افتتح عام 2016 بخرب نزل كالصاعقة عىل كثري من السعوديني، حيث أعلن ويل ويل العهد الحديث األمري 

محمد بن سلامن، نجل امللك، يف لقاء مع مجلة االيكونومست الربيطانية216، نية تخصيص رشكة النفط الوطنية 

أرامكو، والتي تعترب أكرب رشكة يف العامل. وعاد األمري ليؤكد  عىل نفس النقطة يف لقاء آخر أجراه مع بلومبريغ يف 

ابريل من نفس العام، حيث علق بأن العائدات من خصخصة أرامكو ستستعمل إلنشاء صندوق استثامري بحجم 

2 تريليون دوالر، سيكون األكرب من نوعه يف العامل.217 وقد أشار بأن عملية الخصخصة قد تبدأ من عام 2017، مع 

طرح أويل بنسبة %5 من أسهم الرشكة. 

وقد كانت هذه املشاريع جزء من “رؤية 2030” االقتصادية للدولة218، والتي تم إطالقها يف نهاية أبريل يف عام 

2016، والتي وضعت رؤوس أقالم لخطة اقتصادية من املزمع ان تنقل اقتصاد اململكة من اعتامدية عالية عىل 

النفط، إىل اقتصاد متنوع ينهي هذه االعتامدية. وقد رأت الرؤية بأن الركائز األساسية الثالثة لتفعيل هذه الخطة 

هو ان تصبح اململكة قوة استثامرية عاملية، وان تنشط من استعامل موقعها الجغرايف، وأن تستفيد اقتصادياً من 

213  السعودية: هيكلة دعم الكهرباء واملاء والوقود خالل 5 سنوات، العربية نت، 28 ديسمرب 2015 

http://goo.gl/3QSL7k

http://www.alhurra.com/content/saudi-budget-oil-prices/291370.html 2016 214  السعودية.. قرار رفع األسعار يوفر سبعة مليارات دوالر، الحرة، 19 فرباير

215  املصدر نفسه. 

Transcript: Interview with Muhammad bin Salman,“ The Economist, 6 January 2016 http://www.economist.com/saudi_interview https://www.google.“  216

com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7ZPDh_HMAhXCWxQKHVf8AL4QFgggMAA&url=http%3A%2

F%2Fwww.economist.com%2Fsaudi_interview&usg=AFQjCNEZhwZezgxGhMoJzoOw5bvXSFqJ9w

Saudi Arabia Plans $2 Trillion Megafund for Post-Oil Era: Deputy Crown Prince,“ Bloomberg, 1 April 2016, http://www.bloomberg.com/news/“   217

articles/2016-04-01/saudi-arabia-plans-2-trillion-megafund-to-dwarf-all-its-rivals

Full text of Saudi Arabia‘s Vision 2030, Al Arabiya, 26, April, 2016 http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-  218

Arabia-s-Vision-2030.html

http://goo.gl/3QSL7k
http://www.alhurra.com/content/saudi-budget-oil-prices/291370.html
http://www.economist.com/saudi_interview
https://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7ZPDh_HMAhXCWxQKHVf8AL4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fsaudi_interview&usg=AFQjCNEZhwZezgxGhMoJzoOw5bvXSFqJ9w
https://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7ZPDh_HMAhXCWxQKHVf8AL4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fsaudi_interview&usg=AFQjCNEZhwZezgxGhMoJzoOw5bvXSFqJ9w
https://www.google.com.bh/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy7ZPDh_HMAhXCWxQKHVf8AL4QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fsaudi_interview&usg=AFQjCNEZhwZezgxGhMoJzoOw5bvXSFqJ9w
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-01/saudi
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-01/saudi
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-Vision-2030.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2016/04/26/Full-text-of-Saudi-Arabia-s-Vision-2030.html
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رعايتها ألهم موقعني يف اإلسالم. وعىل الرغم من ترويج اإلعالم الرسمي بقوة للرؤية، إال أن الرؤية واجهت أيضاً 

انتقادات علنية من جهات عدة219، عىل عكس الحال مع باقي الرؤى االقتصادية يف دول مجلس التعاون، والتي 

عموماً مل تواجه نفس الحدة من النقد. وقد تركزت االنتقادات220 أساساً حول خطورة بيع أصول أرامكو، والتي 

تعترب املصدر الرئيس لخزينة الدولة؛ باإلضافة إىل االعتامدية املفرطة عىل الرشكات االستشارية األجنبية يف وضع 

الرؤية بدالً من الكوادر املحلية، وخصوصاً رشكة ماكينزي اإلستشارية، والتي كانت لها اليد الطوىل يف تصميم 

الرؤية؛ باإلضافة إىل خطورة املغامرة بأصول الدولة يف أسواق االستثامر العاملية املتقلبة. وقد شدد من حدة هذه 

املخاطرة تصديق قرار من قبل مجلس النواب األمرييك بأحقية ضحايا حادثة 11 سبتمرب 2001 مبقاضاة الحكومة 

السعودية حول مسؤوليتها عن هذه األحداث، مام يفتح الباب إلمكانية الحجز قضائياً عىل أصول السعودية 

املتواجدة يف الواليات املتحدة بعذر دفع أية تعويضات قد تحكم بها املحاكم.221

عىل الصعيد الخارجي: عاصفة الحزم

 تزامن وصول امللك سلامن إىل الحكم مع انتهاج الخارجية السعودية سياساٍت أكرث نشاطاً ومبارشة من السابق. 

فبعد أن كانت متارس نفوذها من خالل وكالئها يف املنطقة طيلة العقود املاضية، أعلن امللك السعودي إطالق 

واحدة من أكرب العمليات العسكرية يف تاريخ اململكة، وذلك يف 26 مارس 2015، موجهة ضد جامعة الحوثيني 

والرئيس السابق عيل عبدالله صالح يف اليمن، تحت مسمى “عاصفة الحزم”.222  

تعود جذور التدخل السعودي يف اليمن إىل استشعار الخطورة )من وجهة نظر الحكومة( من استيالء الحوثيني 

عىل صنعاء، وتوسعهم العسكري الرسيع جنوباً، حيث عدن ومضيق باب املندب، األمر الذي اعتربته الرياض يشكل 

تهديداً خطرياً، خاصة وأن القادة الحوثيني رصحوا بعداوتهم للنظام املليك السعودي. للتعبري عن هذا العداء بدأت 

الجامعة يف 12 مارس 2015 بالقيام مبناورات عسكرية يف منطقة البُقع اليمنية املحاذية لنجران، يف تحرك رآه 

البعض استفزازياً تجاه اململكة العربية السعودية.223 إىل جانب املكاسب العسكرية، ظهر الحوثيون كقوة سياسية 

محتملة ميكن أن تشكل حكومة مع تبني أجندة متحالفة مع إيران، األمر الذي تراه الحكومة السعودية معادياً لها.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=29779 2016 219  برجس حمود الربجس، “استشارات وزارية باملليارات”، صحيفة الوطن اون الين، 1 مارس

https://www. 2016 220 ايضاً أنظر: سامل سيف، “حكم املستشارين: كيف تهيمن ماكينزي عىل صناعة القرار داخل اململكة العربية السعودية”، مركز الخليج لسياسات التنمية، 9 مايو

gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:-24-&catid=52:2011-04-09-07-47-47&Itemid=366

 Mark Mazzetti, ”Senate Passes Bill Exposing Saudi Arabia to 9/11 Legal Claims,“ The New York Times, 17 May 2016  221

 http://www.nytimes.com/2016/05/18/us/politics/senate-passes-bill-that-would-expose-saudi-arabia-to-legal-jeopardy-over-9-11.html?_r=0

http://goo.gl/sMVJ4S   2015 222  “انطالق عاصفة الحزم السعودية إلنقاذ اليمن”، الرشق األوسط،26  مارس

http://goo.gl/2RI1Uf   2015 223  “مناورات عسكرية للحوثيني عىل الحدود السعودية”، ديوستشه فيل، 12  مارس

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=29779
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:-24-&catid=52:2011-04-09-07-47-47&Itemid=366
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2305:-24-&catid=52:2011-04-09-07-47-47&Itemid=366
http://www.nytimes.com/2016/05/18/us/politics/senate-passes-bill-that-would-expose-saudi-arabia-to-legal-jeopardy-over-9-11.html?_r=0
http://goo.gl/sMVJ4S
http://goo.gl/2RI1Uf
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ويرى بعض املحللني أن التقارب األمرييك اإليراين زاد من شعور اململكة برضورة انتهاج سياسة حازمة تعيد إليها 

دورها يف املنطقة،224 خاصة بعد أن متكنت إدارة باراك أوباما من التوصل إىل اتفاق بشأن الربنامج النووي اإليراين، 

األمر الذي شكل مصدر قلق حقيقي للرياض، إذا كان هذا التقارب مع إيران يأيت عىل حساب العالقات السعودية 

األمريكية وااللتزامات األمريكية تجاه رشكائها التقليديني يف اململكة ودول املجلس. وقد أكد باراك أوباما دعم بالده 

لعاصفة الحزم،225 كام أعلنت واشنطن عن تأسيسها خلية تخطيط مشرتكة مع السعودية لتنسيق الدعم العسكري 

واالستخبارايت يف ما يتعلق بالعملية العسكرية.226

وكانت السعودية قد انضمت إىل التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة لقصف مسلحي الدولة اإلسالمية )داعش(. 

إىل جانب قيادتها لتحالف “عاصفة الحزم” الذي يضم دول املجلس )باستثناء عامن(، باإلضافة إىل األردن ومرص 

واملغرب والسودان.227 وقد تم اإلعالن عن انتهاء عملية عاصفة الحزم يف 21 أبريل 2015، وبدأ عملية “إعادة 

األمل”. وبحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية فإن الغارات الجوية قد أزالت التهديدات املوجهة إىل اململكة ودول 

الجوار، كام دمرت األسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولت عليها امليليشيات الحوثية والقوات املوالية 

لعيل عبدالله صالح من قواعد ومعسكرات الجيش.228 إال أن البعض شكك بإمكانية تحقيق األهداف املعلنة 

للعاصفة، فحسب رأيهم مل يتم تدمري قوى الحوثيني، وحتى هجامتهم عىل الحدود السعودية ظلت مستمرة. 

أما الرئيس هادي فقد كان يف الرياض حينها ومل يتمكن من العودة إىل اليمن بعد.229 وبالرغم من إعالن نهاية 

عمليات عاصفة الحزم وبدأ العملية السياسية تحت مسمى إعادة األمل، فإن القصف الجوي السعودي ظل 

مستمراً عىل اليمن مع استمرار الحصار. وبحسب وزير الخارجية السعودي عادل الجبري، فإن عملية إعادة األمل 

“تهدف إلحياء العملية السياسية يف اليمن”، كام أنها تشمل “وقف أي أعامل عدائية للحوثيني”، وقد تحدث عن 

رضورة “استمرار الرقابة عىل اليمن جوا وبحرا للتأكد من عدم تسليح الحوثيني”.230

 224  د. عبدالله خليفة الشايجي، “تراجع الرشق األوسط يف اإلسرتاتيجية األمريكية”، االتحاد، 16 فرباير 2016 

http://alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=88298

http://goo.gl/XCZLnX 2015 225  أوباما يؤكد للملك سلامن دعمه “عاصفة الحزم” باليمن، الجزيرة نت، 28 مارس

http://goo.gl/CJhWzi 2015 226   “عاصفة الحزم”.. الدول املشاركة والداعمة وحجم القوات، الجزيرة نت، 26 مارس

227  املصدر نفسه. 

http://goo.gl/IYJUe2 2015 228  “بدء عملية “إعادة األمل” وانتهاء عاصفة الحزم”، سكاي نيوز عربية، 21 أبريل

Yemen conflict: Saudi Arabia ends air campaign, BBC, 21 April 2015 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32402688  229

http://goo.gl/fYwOSM  2015 230  “الجبري: إعادة األمل تحمي اليمنيني من الحوثيني”، العربية نت، 23 أبريل

http://alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=88298
http://goo.gl/XCZLnX
http://goo.gl/CJhWzi
http://goo.gl/IYJUe2
http://www.bbc.com/news/world
http://goo.gl/fYwOSM
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وبالرغم من شعار الدفاع عن اليمن ضد التدخل اإليراين الذي رفعته الرياض ودول التحالف،231 ميكننا أيضا أضافة 

أهم املحركات لهذه العملية يف القلق بشأن أمن مضيق باب املندب الحيوي وذو األهمية البالغة القتصاد اململكة 

وجميع دول املنطقة بل وحتى لخط التجارة العاملية،232 باإلضافة إىل تأمني الدور السعودي القوي داخل الساحة 

السياسية اليمنية. 

العالقات السعودية-اإليرانية 

مع أن العالقات السعودية اإليرانية متوترة يف طبيعتها، إال أن حدتها قد ازدادت بعد تنفيذ حكم اإلعدام بحق منر 

النمر املشار إليه سابقاً، حيث أدانت إيران بشدة تنفيذ هذا الحكم ورصح املتحدث باسم وزارة خارجيتها بأن 

اململكة “ستدفع مثناً باهظاً” جراء ذلك.233 أما عىل األرض فقد قامت مجموعة من املتظاهرين اإليرانيني بالهجوم 

عىل السفارة السعودية يف طهران وإلقاء الزجاجات الحارقة عليها، ومن ثم اقتحامها بعد إعالن تنفيذ حكم اإلعدام 

يف 2 يناير 234،2016 كام تعرضت القنصلية السعودية يف مدينة مشهد لهجوم مامثل.235 

يف ردها عىل هذه التطورات، أعلنت اململكة عىل لسان وزير خارجيتها قطع كافة عالقاتها الدبلوماسية مع إيران، 

ودعوة البعثة الدبلوماسية اإليرانية إىل مغادرة أراضيها خالل 48 ساعة.236 من ناحيته، أعلن أمني املجلس األعىل 

لألمن القومي اإليراين أن “مقتحمي السفارة السعودية تم تقدميهم إىل القضاء وهم قيد املحاكمة”.237  

وقد انعكس أثر الرصاع السعودي اإليراين بشكل واضح عىل العالقات السعودية اللبنانية، بعد أن أعلنت الرياض 

إيقاف مساعداتها للجيش اللبناين واألمن الداخيل، جراء عدم انضامم لبنان إىل بقية الدول العربية يف التنديد 

باالعتداءات عىل السفارة السعودية يف طهران. ومن وجهة نظرها، تعكس التحركات السعودية إعادة تقييم لضآلة 

العائد عىل ما بذلته اململكة من جهود وأموال يف لبنان، وشعور باإلحباط ملا أصاب حلفاءها اللبنانيني من ضعف 

متزايد يف مقابل صعود قوة حزب الله واملتحالفني معه يف الساحة املحلية.238

Iranian support seen crucial for Yemen‘s Houthis, Reuters, December15, 2014  http://www.reuters.com/article/us-yemen-houthis-iran-insight-  231

 idUSKBN0JT17A20141215

http://goo.gl/Wczzpy 2015 232  “فيديو يرشح حامية “باب املندب” من ميليشيات الحويث”، العربية نت، 27 مارس

http://goo.gl/NsJNkI 2016 233  “إيران: السعودية ستدفع “مثنا باهظا” إلعدامها رجل الدين الشيعي منر النمر”، فرانس 24، 4 يناير

http://goo.gl/FDIwrU 2016 ،3234  “إيرانيون يهاجمون السفارة السعودية يف طهران”، سكاي نيوز عربية، يناير

http://goo.gl/uHeiwm 2016 235  “السعودية تعلن قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران”، فرانس 24، 4 يناير

236  املصدر نفسه. 

http://goo.gl/6995Tg 2016 237  “إيران: مقتحمو السفارة السعودية قيد املحاكمة”، العربية نت، 16 فرباير

238  “السعودية ولبنان .. طالق مؤمل”، رويرتز، 5 أبريل 2016

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0X20X8?pageNumber=5&virtualBrandChannel=0

http://www.reuters.com/article/us
http://goo.gl/Wczzpy
http://goo.gl/NsJNkI
http://goo.gl/FDIwrU
http://goo.gl/uHeiwm
http://goo.gl/6995Tg
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0X20X8?pageNumber=5&virtualBrandChannel=0
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التحالفات املستجدة

ومن التغريات التي لوحظت عىل السياسات الخارجية السعودية، وجود ما ميكن أن نصفه بالتقارب الرتيك السعودي. 

بعد أن سادت حالة من الفتور يف العالقة بني البلدين، وتحديداً بعد موجة االنتفاضات العربية وصعود جامعة 

اإلخوان املسلمني. لكن عامي 2015-2016 شهدا ظهور عالمات الود بني البلدين، حيث دعمت أنقرة عاصفة 

الحزم رغم عدم وجود أي مصالح مبارشة لها يف اليمن، كام تتفق الرؤى السعودية-الرتكية بشكل كبري فيام يتعلق 

بامللف السوري، وخصوصاً يف اإلرصار عىل إسقاط نظام األسد ورضورة إجبار إيران عىل مغادرة األرض السورية.

كام أعلنت اململكة يف 15 ديسمرب 2015، تأسيس ما أسمته بـ”التحالف اإلسالمي العسكري”، وهو حلف مكون 

من 35 دولة، يهدف إىل مكافحة “اإلرهاب”.239 الالفت أن دواًل مثل باكستان ولبنان وماليزيا أعلنت أنها مل تكن 

عىل علم مسبق بهذا الحلف الذي أُعلنت دولهم عىل أنها جزء منه.240 ويبدو أن إنشاء اململكة لهذا التحالف قد 

جاء للرد عىل كل من يتهم الدول اإلسالمية بالتقصري يف مكافحة ما يسمى باإلرهاب أو “الفكر املتطرف”. عىل 

ذلك، تبقى ماهية “اإلرهاب” املعني غامضة، وتحديداً بعد الترصيح بأن هذا التحالف لن يكتِف بقتال داعش 

فقط، بل سيشمل أي منظمة يرونها إرهابية حيث وجدت. 

امللف السوري

رأى الكثريون أن هذه السنة متيزت بتخيل السعودية عن سياساتها الخارجية املتحفظة والتي ُعرفت بها لفرتات 

طويلة، وتحولها نحو السياسة الخارجية النشطة. يدعم ذلك إعالن اململكة قرارها بإرسال قوات برية سعودية 

إىل سوريا بهدف مقاتلة “داعش”. وبحسب الجبري، فإنه إذا ما قرر التحالف إرسال قوات برية إىل سوريا فإن 

السعودية ستشارك بقوات برية خاصة وستكون مهمتها قتال تنظيم داعش، الفتا إىل أن استهداف بشار األسد 

يعتمد عىل توسيع التحالف من عملياته ليشمله.241 وكان وزير الخارجية الرتيك جاويش أوغلو قد كشف عن 

إرسال طائرات سعودية إىل قاعدة “إنجرليك” الرتكية ووصول مسؤولون سعوديون لالطالع عىل القاعدة، مضيفاً 

بأن القيادة السعودية كانت قد أرسلت فرقاً استكشافية إىل تركيا إلجراء عدد من التحريات، وذلك متهيداً إلرسال 

مقاتالتها التي ستشارك يف الحرب عىل التنظيم.242 ويف دعم ملوقف اململكة، أعلنت كل من قطر واإلمارات عن 

http://www.alriyadh.com/1109998 2015 239  “محمد بن سلامن: التحالف اإلسالمي سيتصدى ألي منظمة إرهابية”، صحيفة الرياض، 15 ديسمرب

 Saudi Arabia‘s ’Islamic military alliance‘ against terrorism makes no sense“, The Washington Post, December17, 2015“  240

  https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/17/saudi-arabias-islamic-military-alliance-against-terrorism-makes-no-sense

241  “الجبري: بحال إرسال السعودية قوات لسوريا فإنها ستستهدف داعش.. روسيا: أي تدخل يف أرايض سوريا انتهاك وإفشال للسالم”، يس إن إن بالعربية، 19 فرباير 2016 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/19/jubair-syria-russia-isis-assad

http://www.huffpostarabi.com/2016/02/13/------_n_9224732.html 2016 242  “طائرات سعودية تصل إىل تركيا متهيداً للتدخل الربي يف سوريا، هافينغتون بوست عريب، 13 فرباير

http://www.alriyadh.com/1109998
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/12/17/saudi
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/02/19/jubair
http://www.huffpostarabi.com/2016/02/13/------_n_9224732.html
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استعدادهام للتدخل الربي يف سوريا إذا طلبت الرياض ذلك.243 ويف السياق ذاته، كشف وزير الخارجية السعودي 

عن أن بالده تعتزم تزويد املعارضة السورية “املعتدلة” من وجهة نظرها بصواريخ أرض-جو ملواجهة الجيش 

النظامي السوري. وفقاً للجبري، فإن تلك الصواريخ ستمكن املعارضة املعتدلة من ردع مروحيات وطائرات النظام 

السوري، موضحاً أن امتالك املعارضة لهذه الصورايخ من املمكن أن يؤدي إىل تغيري موازين القوى يف سورية مثلام 

حدث يف أفغانستان من قبل.244 هذا وقد كانت الرياض قد استضافت يف ديسمرب املايض مؤمتراً ضم مختلف 

أطياف املعارضة السورية السياسية والعسكرية، يف محاولة لالتفاق عىل موقف تفاويض مشرتك إلجراء محادثات 

حول إدارة املرحلة االنتقالية، مع اشرتاط رحيل األسد وفق البيان الختامي للمؤمتر.245 

كام شهدت مدينة امللك خالد يف منطقة حفر الباطن )املجاورة لسوريا والعراق( شامل اململكة  وصول قوات 20 

دولة عربية وإسالمية للمشاركة يف املناورات العسكرية “رعد الشامل”، والتي تعد األكرب من نوعها يف املنطقة سواء 

عىل صعيد عدد الدول املشاركة أو نوعية العتاد العسكري املزمع استخدامه فيها.246 يف هذا الصدد، رأى املحلل 

السيايس الدكتور عيل العنزي أن تنفيذ املناورات يف هذا الوقت الذي تحتدم فيه الرصاعات وتتشابك فيه امللفات 

يف املنطقة، سواء امللف السوري أو اليمني أو العراقي، إضافة إىل ملف اإلرهاب، يحمل رسائل للقوى الكربى 

مفادها أن التفرد يف ملفات املنطقة غري ممكن بدون مشاركة الدول الفاعلة وعىل رأسها اململكة، ورسائل للدول 

اإلقليمية وباألخص إيران بأن تدخالتها يف املنطقة ستواجه من تحالف إسالمي بقيادة املللكة.247

أما عىل الصعيد االقتصادي، فقد توصلت كل من السعودية وروسيا وقطر وفنزويال إثر اجتامع وزاري يف الدوحة، 

إىل اتفاق عىل تجميد إنتاجها من النفط عند مستوى يناير سعيا إلعادة االستقرار ألسعاره املتهاوية، يف خطوة بقي 

تأثريها محدودا عىل األسعار يف األسواق. وأكد وزير النفط والصناعة القطري محمد صالح السادة خالل إعالن 

االتفاق، أنه مرتبط بقيام منتجني كبار آخرين خصوصا العراق وإيران بتجميد مامثل. أما وزير النفط السعودي 

عيل النعيمي فقد اعترب التجميد الحايل لإلنتاج مناسباً للسوق.248 

http://goo.gl/quPfUB 2016 243  الدوحة تبدي استعدادها للتدخل الربي يف سوريا إذا طلبت الرياض ذلك، الرشق األوسط، 15 فرباير

http://goo.gl/9qZkGg 2016 244  “الجبري: نعتزم تزويد املعارضة السورية املعتدلة بصواريخ أرض-جو”، دويتشه فيل، 19 فرباير

http://goo.gl/XMmyef 2015 245  “مؤمتر الرياض: املعارضة السورية تتوصل إىل اتفاق يشرتط رحيل األسد عن الحكم”، فرانس 24، 10 ديسمرب

http://goo.gl/quPfUB 2016 246  “الدوحة تبدي استعدادها للتدخل الربي يف سوريا إذا طلبت الرياض ذلك”، الرشق األوسط، 15 فرباير

247  “رعد الشامل: رسائل سياسية وعسكرية ذات دالالت إقليمية ودولية”، صحيفة املدينة، 18 فرباير 2016 

http://goo.gl/Ra7t5W

http://goo.gl/jVP0ZC  2016 248  “اتفاق بني السعودية وروسيا وقطر وفنزويال لتجميد انتاج النفط”، فرانس 24، 16 فرباير

http://goo.gl/quPfUB
http://goo.gl/9qZkGg
http://goo.gl/XMmyef
http://goo.gl/quPfUB
http://goo.gl/Ra7t5W
http://goo.gl/jVP0ZC
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وكانت الحكومة السعودية قد واجهت بعض االنتقادات التي اتهمتها بتعمد التسبب بتدهور أسعار النفط العاملية. 

فعىل سبيل املثال رأى الخبري الدويل يف الطاقة واستشاري البنك الدويل ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ممدوح 

سالمة، بأن الدافع وراء هذا القرار هو تواطؤ سعودي أمرييك يهدف إىل خفض أسعار النفط من أجل الضغط عىل 

روسيا وإيران.249 إال أن مسؤويل اململكة نفوا ذلك، وعزوا تحركات بالدهم يف السوق إىل رغبتها يف املحافظة عىل 

حصتها. وكان وزير البرتول والرثوة املعدنية عيل النعيمي، قد ناقش هذا املوضوع يف كلمة له حول سياسة اململكة 

البرتولية،250 أكد فيها عىل أن اململكة مازالت مستعدة لإلسهام يف إعادة االستقرار للسوق، وتحسن األسعار، ولكن 

مبشاركة الدول الرئيسة املنتجة واملصدرة للبرتول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وأن ال يوضع العبء عىل 

كاهل اململكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول األوبك. كام أشار يف كلمته إىل تجربة النصف األول من الثامنينات، 

حني قامت السعودية وبعض دول األوبك بخفض اإلنتاج عدة مرات لكن النتيجة كانت أن خرست اململكة كل من 

العمالء والسعر. هذا ونفى النعيمي يف كلمته استخدام اململكة للبرتول ألغراض سياسية بهدف اإلرضار بأي دولة. 

خامتة

شهد عامي 2015 و2016 تغريات مفصلية يف اململكة، فمنذ تويل امللك سلامن سدة الحكم طرأت تغريات 

واضحة يف سياسات الدولة خارجياً، وهيكلة مؤسسات الحكم داخلياً، باإلضافة اىل التغريات االقتصادية املتعاقبة. 

يرى املؤيدون بأن هذه السياسات عربت عن “حزم” يف مواجهة صعود نفوذ إيران يف املنطقة، ويف نقل سدة 

الحكم إىل جيل جديد من األمراء الشباب، ويف مواجهة الصعوبات االقتصادية التي تحيط باململكة. يف املقابل، يرى 

املنتقدون بأن القرارات قد تكون متهورة، وتؤدي إىل صدامات عسكرية وسياسية إقليمية قد تكون اململكة يف 

غنى عنها، وإىل بيع أصول أهم مورد للدولة “أرامكو” بشكل قد يرض باململكة اقتصادياً. ويبدو أن املرحلة القادمة 

ستشهد املزيد من التغريات املفصلية التي ستبدى أي من الطرفني هو األقرب إىل الواقع. يف املقابل، فقد تواصلت 

النشاطات االجتامعية والسياسية محلياً، والتي تنوعت بني املطالبة باملشاركة السياسية يف صنع القرار إىل حقوق 

املرأة. وقد كان رد فعل السلطة عموماً يتأرجح بني الحل األمني والحل املايل. أما اإلصالحات الجذرية السياسية، 

فكام هو الحال يف بقية دول مجلس التعاون، بقيت حبيسة األدراج، تنتظر لعل وعىس أن يأيت اليوم الذي ينفض 

الغبار عنها. 

249  “ملف: ندوة “تداعيات هبوط أسعار النفط عىل البلدان املصدرة”، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، 7 نوفمرب 2015 

http://www.dohainstitute.org/file/Get/266b3579-0c25-43dc-a70a-8ad344325b98 

250  “ سياسة اململكة البرتولية: كلمة معايل املهندس عيل بن إبراهيم النعيمي”، جمعية االقتصاد السعودية، 7 أبريل 2015 

http://seaportal.org/event/papers/m_ar.pdf

http://www.dohainstitute.org/file/Get/266b3579
http://seaportal.org/event/papers/m_ar.pdf
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2.6 المستجّدات السياسية في اإلمارات العربية المتحدة
آالء الصديق

 برزت االمارات كأحد اهم الالعبني السياسيني يف املنطقة العربية فيام بعد انتفاضات 2011، حيث دفعت ضعوط 

هذه الفرتة بصناع القرار االمارايت للعب دور نشط يف سبيل الحفاظ عىل املصالح السلطة االماراتية داخلياً واقليمياً، 

حسب رؤية صناع القرار. امتازت هذه الفرتة بقيام السلطات بالتعاطي مع املواطنني حسب االسرتاتيجية املتبعة 

لدى دول املجلس االخرى، فقدمت مغريات مادية للمواطنني من جهة، وتعاملت مع األصوات املعارضة باللجوء 

للحلول االمنية بدالً من محاولة التعاطي مع مطالبها أو احتوائها.

يف هذا السياق، يعترب عام 2015 أحد أعنف األعوام التي مرت عىل دولة اإلمارات من الناحية العسكرية، فقد 

فقدت الدولة أكرث من 50 جنديًا يف القوات املسلحة اإلماراتية التي شاركت كجزء من التحالف العريب يف العملية 

التي عرفت بعملية “إعادة األمل” باليمن، بقيادة اململكة العربية السعودية.251 وتعد هذه أكرب خسارة يف الجنود 

منذ نشأة الدولة يف عام 1971.

وقد سارعت الحكومة اإلماراتية بالقيام بعديد من اإلجراءات التي تخفف من وطأة هذا الحدث عىل املجتمع، من 

ذلك إعالنها الحداد الرسمي وتنكيس األعالم ملدة ثالثة أيام يف سبتمرب 252،2015 واختارت تاريخ 30 نوفمرب من 

كل عام “يوًما للشهيد” اعتربته إجازة رسمية، وهو اليوم الذي استشهد فيه سامل سهيل أول شهيد إمارايت يف جزيرة 

253 كام قامت وسائل اإلعالم واملؤسسات املختلفة بحمالت 
معركة طنب الكربى ضد القوات اإليرانية عام 1971. 

ر وجود قادة اإلمارات بينهم يف  موسعة تهدف إىل تبيني حجم التضحية والوالء الذي قدمه الجنود للوطن، وتَُصوِّ

زيارات مستمرة ألهايل الجنود والجنود الجرحى.254

اإلمارات يف سنوات ما بعد االنتفاضات العربية 

ضلت اإلمارات، اىل جانب قطر، كحالة استثنائية ما بني دول املجلس )واملنطقة العربية يف مجملها( يف عدم بروز 

حراك شعبي فيها. ولكن يف الوقت ذاته مل تكن يف منأى عن آثار موجة االحتجاجات التي عصفت بالعامل العريب 
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and- 2015 251  “ارتفاع عدد شهداء الواجب يف اليمن إىل 45 شهيًدا” ، صحيفة البيان، 4 سبتمرب

reports/2015-09-04-1.2451935

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-09-04-1.818192 2015 252  “إعالن الحداد الرسمي وتنكيس األعالم ملدة 3 ايام”، االمارات اليوم، 4 سبتمرب

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/08/20/uae-martyr-day-30-november 2015 أغسطس CNN، 20 ،”253  “اإلمارات تعلن “يوم الشهيد”.. ملاذا اختارت 30 نوفمرب؟

254  ميكن االطالع عىل ذلك من خالل البحث بهاش تاغ: #شهداء_اإلمارات_البواسل عرب مواقع التواصل االجتامعي وغريها.

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-04-1.2451935
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-04-1.2451935
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-09-04-1.818192
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/08/20/uae
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يف العام 2011. فقد قدمت 133 شخصية إماراتية بعريضة موجهة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات، مضمونها املطالبة مبجلس ترشيعي منتخب من قبل كافة الشعب اإلمارايت ومنح ذلك املجلس الصالحيات 

الترشيعية والرقابية الكاملة.255 

اتبعت الحكومة اإلماراتية اسرتاتيجية مشابهة لدول املجلس األخرى يف تلك الفرتة، فقد قامت، من ناحية، بتوفري 

منح ومكارم عن طريق زيادة رواتب العاملني يف القطاع العام بنسب تصل إىل %100، كام تم اسقاط الديون 

عن بعض املواطنني. من ناحية أخرى، اتهم اإلعالم الرسمي اإلمارايت النشاطني بالخيانة والعاملة، كام تعرض عدد 

من املواطنني، من فئة املنتمني إىل جامعات إسالمية وممن يتعاطف معهم – ينتمي لتوجهات ليربالية وغريها – 

لالعتقال،  واعتُمد أسلوب سحب الجنسية كرادع لألنشطة السياسية داخل اإلمارات.256

عىل صعيد السياسة الخارجية، واجهت اإلمارات تحديات االنتفاضات العربية بزيادة نشاطها السيايس يف املنطقة 

عرب دعم أطراف يف النزاعات داخل دول عربية مختلفة عىل حساب أطراف أخرى مبا يتامىش مع  مصالحها، حسب 

تصور صناع القرار االماراتيني. خليجياً، كانت اإلمارات أحد الداعمني لقوات درع الجزيرة، التي تم ارسالها إىل 

البحرين يف مارس 2011 عىل خلفية قيام موجة احتجاجية موسعة هناك. اقليمياً، أصبح هاجس وصول االخوان 

املسلمني إىل السلطة، يف أي بلد من البلدان العربية، وعىل رأسها مرص، أحد أبرز الدوافع لتدخل اإلمارات، وذلك 

لتخوفها من تأثريهم نظراً لكون اإلسالميني أكرث الجامعات تنظياًم وتنسيًقا، وخاصة املنتمني منهم لدعوة اإلصالح 

والتي ترى السلطة ارتباطهم املبارش بجامعة اإلخوان املسلمني. وقد وضع وصول اإلسالميني إىل السلطة يف املنطقة 

العربية اإلمارات يف موقف عىل نقيض من موقف دولة قطر الداعم لهذه القوى السياسية، األمر الذي أذىك الخالف 

داخل البيت الخليجي ما بني املحور السعودي-اإلمارايت وبني قطر يف هذه الفرتة.257

لعب الجهاز العسكري اإلمارايت دوراً نشطاً يف مختلف دول املنطقة، حيث قام بدعم الواليات املتحدة، إىل جانب 

السعودية وحلفاء آخرين، يف الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( يف سوريا، إىل جوار الدور 

الذي قامت به يف حملة “عاصفة الحزم”يف اليمن، وبالرغم من أن هذه املواقف املوحدة، جعلت اإلمارات حليًفا 

https://www.gulfpolicies.com/media/files/  41 ،255  جاسم راشد الشاميس، “التطورات السياسية يف دولة اإلمارات،” يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول

Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

256  املصدر السابق

257  للمزيد حول هذه األزمة، انظر ملف املستجدات السياسية يف قطر يف هذا اإلصدار.

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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مهاًم للسعودية، إال أنها اتخذت مواقًفا أكرث استقاللية من ضمنها عالقتها مع إيران فقد وقفت اإلمارات، كباقي 

دول املجلس، متضامنة مع السعودية عىل خلفية اقتحام السفارة السعودية يف طهران يف يناير من العام 2016، 

إال أنها مل تقطع عالقتها الدبلوماسية مع إيران كام فعلت السعودية والبحرين، بل اكتفت باستدعاء سفريها 

يف طهران وتخفيض مستوى التمثيل الدبلومايس هناك، باإلضافة إىل تسليم مذكرة احتجاج للسفري اإليراين يف 

اإلمارات.258 وتؤكد قضية اقتحام السفارة السعودية، وردود األفعال عليها من قبل السعودية وحلفائها مبا فيهم 

االمارات عىل ما جاء يف تقرير يف “الثابت واملتحول 2014”  من أن املوقف اإلمارايت من الحرب السعودية-اإليرانية 

الباردة، إن صح التعبري، له حسابات خاصة مرتبطة باملصالح اإلماراتية/اإليرانية، وخاصة التجارية منها، وإن كانت 

هذه العالقة مهددة مبزيد من التوتر يف حال استمرار ارتفاع حدة املواجهة السعودية-اإليرانية.

ألقت ضغوط هذه املرحلة بظاللها عىل القرار السيايس اإلمارايت، حيث توجهت السياسات الجديدة إىل إرشاك 

املواطنني يف الجانب العسكري عرب التجنيد اإلجباري والسعي لبلورة شخصية وطنية إماراتية –حسب رؤية 

السلطات– من جهة، واالستثامر يف مجال التقنيات العسكرية، كتطوير برنامج تصنيع األسلحة محلياً، من جهة 

أخرى. ويذكر أن اإلمارات لعبت دوراً عسكرياً بشكل منفرد يف أكرث من حالة، منها قيامها بلعب دور مساند 

للواليات املتحدة األمريكية يف أفغانستان ملدة إحدى عرش عاًما، انتهاًءا بعام 2015، باإلضافة إىل قيامها بقصف 

مواقع يف ليبيا بشكل منفرد دعامً ألحد أطراف النزاع العسكري هناك من دون التنسيق مع حلفائها.259 

السياسة الداخلية يف اإلمارات يف العام 2016-2015

انتخابات املجلس الوطني

مل تشهد الساحة السياسية يف اإلمارات أية إصالحات سياسية، إال أن الحدث األبرز عىل الصعيد السيايس الداخيل 

كان انتخابات املجلس الوطني االتحادي التي جرت يف موعدها املقرر، 3 أكتوبر 2015، وتم التصويت داخل 

الدولة ويف السفارات. ويعد املجلس الوطني االتحادي جزءاً من السلطة الترشيعية، إال أن هذا الدور يقترص حالياً 

عىل كونه مجلساً استشارياً يتكون من أربعني عضواً ميثلون اإلمارات السبع، حيث تحظى كل من أبوظبي وديب 

بثامنية مقاعد، ولكل من رأس الخيمة والشارقة ستة مقاعد، ولكل من عجامن وأم القيوين والفجرية أربعة مقاعد.

Caline Malek, ”UAE recalls ambassador to Iran,“ The National, 5 January 2016, http://www.thenational.ae/world/middle-east/uae-recalls-ambassador-to-iran  258

259  فاطمة الهاشمي، “التطورات السياسية يف اإملارات العربية املتحدة”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود ونورة الحسن )محررون(، الثابت واملتحول 2014: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي 

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single%20page.pdf 66 ،وترابط املال والسلطة، مصدر سابق

https://www.gulfpolicies.com/ 66 ،التطورات السياسية يف اإملارات العربية املتحدة”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(، الثابت واملتحول 2015: الخليج واآلخر، مصدر سابق“

attachments/article/2033/GCCF2015.pdf

http://www.thenational.ae/world/middle-east/uae
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS
20page.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf
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و مع بدايات القرن الحايل، وتحت الضغط الخارجي والداخيل املنادي بأهمية إجراء بعض اإلصالحات السياسية، وشيوع 

الحديث عن رضورة املشاركة والتمثيل الشعبي، أقرت حكومة اإلمارات بصيغة الختيار أعضاء املجلس وفيها يقوم 

الحكام بتعيني %50 من أعضاء املجلس والذين ميثلون عرشين عضًوا، كام يختارون يف الوقت نفسه 5000 شخص، أو 

%1 من مواطني اإلمارات، مبعايري غري محددة، ثم يقوم هؤالء بانتخاب األعضاء العرشين املتبقني من بينهم.260 

يف 2011 وبعد اندالع االنتفاضات العربية، أصدر حاكم اإلمارات قراراً اتحادياً ينص فيه عىل زيادة عدد الناخبني 

ملمثيل كل إمارة،261 وكان مجموع الناخبني قرابة 129 ألف ناخب،262 وال ميكن ألي مواطن ترشيح نفسه أوانتخاب 

من يريد ما مل يكن ُمختاراً من قبل حكومة إمارته ضمن هذه القامئة. ويف انتخابات عام 2016، ضمت الهيئة 

االنتخابية ممن يسمح لهم بالتصويت والرتشيح 224 ألف عضو، أي  بزيادة عن عام 2011 بلغت 263.66% 

وتبقى صالحيات املجلس محصورة يف األمور االستشارية، بدالً من أن يكون له أي سلطة ترشيعية. 

الجانب الترشيعي والتنفيذي

أصدر رئيس الدولة مرسوماً بشأن قانون مكافحة التمييز والكراهية يف عام 2015، يقيض بتجريم األفعال املرتبطة 

بازدراء األديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عرب مختلف وسائل وطرق التعبري، 

وتراوحت العقوبات بني خمسة إىل عرش سنوات وغرامة تصل إىل مليوين درهم لكل من انطبقت عليه مادة من 

مواد القانون، أفراًدا ومؤسسات.264 كام أقر املجلس الوطني االتحادي مرشوع قانون بشأن حقوق الطفل. وبحلول 

نهاية العام كان املرشوع يف انتظار تصديق رئيس الدولة. يف إبريل، أعلن أحد وزراء الحكومة أن السلطات تُعد 

قانوناً لتنظيم أنشطة منظامت أجنبية غري حكومية، وانتهى العام دون نرش مرشوع قانون بهذا الشأن.265

عىل الصعيد األمني، وفيام يعرف عىل املستوى اإلمارايت بقضية “شبح الريم”، والذي قَتلت فيه امرأة تعمل 

كمدرسة يف مدرسة أمريكية، فقد تم تنفيذ حكم اإلعدام عىل املتهمة بعد الحكم عليها بتهمة القتل والرشوع به، 

260  يوسف خليفة اليوسف، “اإلمارات العربية املتحدة عىل مفرتق طرق”، )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية(، الطبعة األوىل، 126

 http://www.albayan.ae/2011-02-15-1.1385866 2011 261  “رئيس الدول يصدر قرارا بشأن طريقة اختيار ممثيل اإلمارات يف املجلس الوطني االتحادي”، صحيفة البيان،  15 فرباير

http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/UndertheFNC/Pages/AboutFNC.aspx 262  موقع املجلس الوطني االتحادي، صفحة عن املجلس

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-07-06-1.2410522 2015 263  “تعرف عىل أسامء أعضاء الهيئات االنتخابية 2015”، صحيفة البيان،  6 يوليو

2015http://www.emaratalyoum.com/local-section/ 264  “رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية”، اإلمارات اليوم، 20 يوليو

other/2015-07-20-1.803981

/https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/0001/2015/ar 75 ،2015 265 تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014/2015: حالة حقوق اإلنسان يف العامل، 5 فرباير

http://www.albayan.ae/2011-02-15-1.1385866
http://www.almajles.gov.ae/AboutTheFNC/UndertheFNC/Pages/AboutFNC.aspx
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-07-06-1.2410522
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-07-20-1.803981
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-07-20-1.803981
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/0001/2015/ar
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وجمع مواد متفجرة، وإنشاء وإدارة حساب إلكرتوين عىل الشبكة املعلوماتية باسم مستعار بغرض الرتويج ألفكار 

إرهابية ونرش معلومات بقصد اإلرضار بسمعة وهيبة الدولة ورموزها.

النفط واالقتصاد

يف 22 يوليو 2015، أعلنت وزارة الطاقة يف حكومة اإلمارات عن تحرير أسعار الوقود يف الدولة اعتباراً من شهر 

أغسطس يف العام ذاته، واالعتامد عىل األسعار العاملية يف آلية التسعري، شامالً ذلك كل من الجازولني والديزل. كان 

هدف القرار تخفيض ثقل دعم املحروقات عىل الدولة،266 حيث أن اإلمارات تدفع ما يقارب 29 مليار دوالر سنوياً 

لدعم أسعار املنتجات النفطية والكهرباء. إذ توقع صندوق النفط الدويل عجزاً يف موازنتها املالية بقيمة 9 مليارات 

267 وبالرغم من أن بقية دول املجلس قد قامت أيضاً بتغيري أسعار املحروقات، إال أن اإلمارات 
دوالر لعام 2015. 

انفردت يف املنطقة بربطها الرصيح بني أسعار املحروقات وأسعار النفط الخام يف السوق العاملية، بحيث تصعد 

وتنزل األسعار معاً، عىل عكس باقي دول املجلس التي رفعت األسعار إىل مستوى معني.

من ناحية أخرى قدمت اإلمارات مساعدة قيمتها 4 مليارات دوالر لحكومة مرص التي يرأسها عبد الفتاح السييس، 

هذه املليارات تضاف إىل عرشة مليارات سابقة ليبلغ مجموع ما تم تقدميه من معونات لحكومة مرص خالل عامي 

2014 و 2015 ، 14 مليار دوالر.268 وعىل الصعيد السوري، بلغ مجموع املساعدات التي قدمتها اإلمارات منذ 

2012 لالجئني واألطراف األخرى ذات العالقة 530 مليون دوالر.269

الحريات والحقوق

جاءت اإلمارات يف املركز الـ86 من أصل 100 دولة يف بحسب مؤرش حرية اإلعالم واملحتوى واإلنرتنت لعام 

2015 الذي تعده سنوياً مؤسسة فريدوم هاوس.270 وقد عزت املؤسسة ذلك إىل قانون “مكافحة الجرائم 

اإلرهابية” الذي تم إقراره عام 271،2014 وقانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات عام 272،2012 بعد أن كان 

2015http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-07-22-1.804612 266   “ تحرير أسعار الوقود يف الدولة مطلع الشهر املقبل”، اإلمارات اليوم، 22 يوليو

http://goo.gl/i5lgds 2015 267   “ اإلمارات ترفع الدعم عن البنزين والديزل”، الجزيرة نت، 22 يوليو

2015http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2015-03-13-1.765200 268  “اإلمارات تقدم 4 مليارات دوالر لدعم مرص”، اإلمارات اليوم، 13 مارس

Emirates defends its response to Syria’s refugee crisis”,The Big Story,“  269

http://bigstory.ap.org/article/9cfb46113644483798391911c841a2a7/emirates-defends-its-response-syrian-refugee-crisis, 9 September, 2015

“United Arab Emirates”, Freedom House 2015 report https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202015_United%20Arab%20Emirates.pdf   270

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and- 2014 271 “رئيس الدولة يصدر قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية”، صحيفة البيان، 21 أغسطس

reports/2014-08-21-1.2186569

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-11-13-1.526151 2012 272  قانون اتحادي ملكافحة جرائم تقـنية املعلومات، اإلمارات اليوم، 13 نوفمرب

http://www.emaratalyoum.com/business/local/2015-07-22-1.804612
http://goo.gl/i5lgds
http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2015-03-13-1.765200
http://bigstory.ap.org/article/9cfb46113644483798391911c841a2a7/emirates-defends-its-response-syrian-refugee-crisis
https://freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN
20Emirates.pdf
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-08-21-1.2186569
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-08-21-1.2186569
http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-11-13-1.526151
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معمواًل بهام دون تقنني. ومن ضمن املواد التي أثارت التحفظ : “ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عرش سنوات 

كل من أعلن بإحدى طرق العالنية عداءه للدولة، أو لنظام الحكم فيها، أو عدم والئه لقياداتها”. وقد صنفت 

مؤسسة فريدوم هاوس اإلمارات عىل إثر ذلك بأنها دولة “غري حرة”.

كام منعت سلطات اإلمارات يف مايو 2015 خبري منظمة العفو الدولية جيمس ليتش من الدخول إليها للمشاركة 

يف أحد املؤمترات. ومل تقدم سبباً لذلك، إال أن ليتش قال إن أحد املسؤولني يف املطار كان يحمل يف يده أمراً برتحيله 

مكتوباً عليه باللغة العربية “مُينع من دخول البلد ألسباب أمنية”.273

ويف هذا السياق، تم منع أحمد منصور، الناشط يف مجال حقوق االنسان، من السفر الستالم جائزة مارتن إناليز 

للمدافعني عن حقوق اإلنسان لسنة 2015. ويذكر أن أحمد منصور كان من املعتقلني السابقني، وقد أفرج عنه 

الحقاً من خالل عفو عام.

االعتقاالت 

تواصلت االعتقاالت من ِقبل السلطات، والتي بدأتها مع انطالق االنتفاضات العربية عام 2011. كام مل تغري 

موقفها تجاه اإلسالميني بشكل عام وجامعة اإلخوان املسلمني تحديداً -والتي قامت بحظرها بشكل خاص- أو كل 

من يصل بطرف لها، مواطناً كان أم وافداً. فال زال املعتقلون بقضية “املعتقلني 94”، املتهمون بالسعي لالستيالء عىل 

الحكم، يقضون السنوات التي حكم عليهم بها وتواردت أنباء تُعرب عن سوء أوضاعهم داخل السجون،274 من ذلك 

صعوبة الحصول عىل الرعاية الطيبة وعرقلة التواصل مع أهاليهم بشكل دائم وعدم توفري أدوات أساسية كاألوراق 

واألقالم وتعريضهم األصوات الصاخبة أو الربودة والحرارة الشديدة باإلضافة إىل تعريضهم للحبس االنفرادي. .275

ويف 18 أغسطس 2015، اعتقل جهاز أمن الدولة االقتصادي واألكادميي البارز الدكتور نارص بن غيث يف أبوظبي، 

واليزال مكان وجوده مجهوالً حتى منتصف عام 2016. ومل يبلغ أفراد أمن الدولة الدكتور نارص أو أحد أفراد 

عائلته بأسباب اعتقاله أو املكان الذي سيؤخذ إليه. وابن غيث محارض سابق يف جامعة السوربورن – باريس يف 

أبوظبي، وقد ساهم سابقاً يف إصدارات مركز الخليج لسياسات التنمية “الثابت واملتحول” بكتابة قسم املستجدات 

273  “ اإلمارات العربية املتحدة متنع خبري منظمة العفو الدولية من الدخول إليها”، منظمة العفو الدولية، 27 مايو 2015

/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/uae-denies-entry-to-amnesty-international-expert 

/https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/0001/2015/ar 75 ،2015 274  تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2014/2015: حالة حقوق اإلنسان يف العامل، 5 فرباير

275  املصدر السابق

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/05/uae
https://www.amnesty.org/ar/documents/pol10/0001/2015/ar
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االقتصادية يف دول اإلمارات يف عام 2013-276،2014 وقد تعرض لالعتقال سابًقا يف إبريل 2011 واُتهم باإلهانة 

العلنية لرئيس الدولة ونائبه وويل عهد أبوظبي، يف منشورات عىل منتدى حواري إلكرتوين، وأفرج عنه يف نوفمرب 

من العام نفسه بعفو عام بعد مرور أكرث من سبعة أشهر عىل اعتقاله.277

وقد كان الدكتور بن غيث نشطاً عىل موقع التواصل االجتامعي تويرت، وعربَّ يف كثري من تغريدته عن رأيه الذي 

ال يكون متوافًقا يف بعض األحيان مع توجهات السلطات اإلماراتية يف سياساتها. إذ انتقد يف تغريداته األخرية عىل 

تويرت افتتاح اإلمارات معبداً هندوسياً عىل أراضيها،278 فيام يرجع آخرون أسباب اعتقاله إىل مجاهرته بتضامنه مع 

متظاهري ميدان رابعة يف مرص.279 

هذا وقد حكمت املحكمة االتحادية العليا عىل 11 شاباً من قضية “شباب املنارة” من أصل 41 متهم، بالسجن 

املؤبد، وذلك بعد اتهامهم باعتناق “الفكر التكفريي اإلرهايب املتطرف، بهدف القيام بأعامل إرهابية داخل 

أرايض الدولة”، عىل حد تعبري النيابة.280 كام تناقل ناشطون خرب تعرض عبدالرحمن مصبح السويدي العتقال يف 

أندونيسيا، إال أن وسائل االعالم داخل االمارات مل تنقل هذا الخرب. وقد قبض عىل السويدي، الذي حكم عليه بـ 

15 سنة غيابياً يف القضية املعروفة  ل“معتقيل اإلمارات 94”، بتهمة حيازته عىل أوراق شخصية مزورة.281

بعد مرور ثالثة أشهر عىل اختفائهن يف مكان مجهول،  أطلقت السلطات اإلماراتية يف 15 مايو 2015 رساح األخوات 

أسامء، ومريم، وإليازية خليفة السويدي، شقيقات الدكتور عيىس خليفة السويدي أحد املعتقلني يف قضية “معتقيل اإلمارت 

94”. وبالرغم من أن السلطات اإلماراتية مل تبني سبب االعتقال، فقد يكون اإلجراء نتيجة لدفاعهن املستمر عن أخيهن يف 

مواقع التواصل االجتامعي وبشكل خاص يف موقع تويرت. ويف 19 نوفمرب 2015، تم اعتقال كل من موزة 18 سنة، وأمينة 

33 سنة ، ومصعب 25 سنة، ووليد، أبناء محمد العبدويل العقيد املتقاعد الذي قُتل يف سوريا يف 3 مارس 2013. 282
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS%202014%20 66 ،276  فاطمة الهاشمي، “التطورات السياسية يف اإملارات العربية املتحدة”، مصدر سابق

digital%20final%20single%20page.pdf

https://www.amnesty.org/download/Documents/ 2015 277  “اعتقال أكادميي بارز وهو عرضة لخطر التعذيب”، منظمة العفو الدولية، 18 أغسطس

MDE2522992015ARABIC.pdf

12:49https://twitter.com/brkaq8/status/63 ،2015 278  بركه، “الدكتور االمارايت نارص بن غيث: الظاهر جامعتنا فاهمني التسامح بني األديان كلش غلط”، تغريدة تويرت، 17 اغسطس

3304576909803520?lang=arf

https://twitter. 8:51 ،2015 279  نارص بن غيث، “ستبقى رابعة رمز للصمود والثبات عىل الحق من جانب ورمز للعار والتغول بالباطل من جانب آخر ..”، تغريدة تويرت، 14 اغسطس

com/n_binghaith/status/632157558862557184?lang=ar

https://goo.gl/SfWjRX 2016 280 “اإلمارات... السجن املؤبد لـ11 متهام يف قضية “مجموعة شباب املنارة”، روسيا اليوم، 27 مارس

Rori Donaghy, ”UAE dissident secretly deported from Indonesia to Abu Dhabi,“ Middle East Eye, 28 December 2015  http://www.middleeasteye.net/  281

news/uae-dissident-secretly-deported-indonesia-abu-dhabi-rights-group-76816311

http://goo.gl/zSsNz7 2015 282 “ اإلمارات تعتقل ابنتي العقيد العبدويل.. حرر مطارين بسوريا”، موقع عرب 21، 21 نوفمرب

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS
20page.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2522992015ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2522992015ARABIC.pdf
https://twitter.com/brkaq8/status/633304576909803520?lang=arf
https://twitter.com/brkaq8/status/633304576909803520?lang=arf
https://twitter.com/n_binghaith/status/632157558862557184?lang=ar
https://twitter.com/n_binghaith/status/632157558862557184?lang=ar
https://goo.gl/SfWjRX
http://www.middleeasteye.net/news/uae
http://www.middleeasteye.net/news/uae
http://goo.gl/zSsNz7


97

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

2

وقد عفت السلطات اإلماراتية عن ثالثة من املواطنني القطريني، هم محمود الجيدة بعد عامني من السجن، وحمد 

الحامدي ويوسف املال بعد عام.283  واتُِّهم الجيدة مبساعدة أرس املعتقلني يف قضية “معتلقيل اإلمارات 94”، 

وَحكمت عليه بالسجن لسبع سنوات. يف حني أن الحامدي اتُّهم بتغريدات مسيئة لإلمارات، وُحكم عليه بالسجن 

ملدة عرش سنوات.284 كام تم اإلفراج عن رجل األعامل الرتيك الفلسطيني األصل، عامر الشوا، يف فرباير 2015 بعد 

خمسة أشهر يف سجون أبوظبي دون إبداء األسباب.285

من جهة أخرى، اعتقلت السلطات املدون العامين معاوية الرواحي يف فرباير 2015، عند دخوله اإلمارات من 

عامن، واحتُجَز يف مكان رسي ثم إىل سجن الوثبة يف نهاية مايو، ليتهم مبوجب قانون الجرمية اإللكرتونية “بإنشاء 

وإدارة حسابات عىل الشبكة بغرض التحريض عىل الكراهية واإلخالل بالنظام العام”. وكان الرواحي قد نرش 

م فيها عىل سلطات اإلمارات عىل حسابه يف تويرت، ويعاين من مرض االضطراب ثنايئ القطب، وقد حاول  رسائل تهجَّ

االنتحار ست مرات.286

باإلضافة إىل املواطن العامين، تعرض لالعتقال املواطن املرصي مصعب أحمد عبدالعزيز رمضان، الذي شغل والده 

منصب املستشار اإلعالمي للرئيس املرصي السابق محمد مريس. وبالرغم من أن مصعب قد نشأ يف الشارقة، وليست 

له ارتباطات رسمية  بجامعة اإلخوان املسلمني، إال أنه اختفى منذ أكتوبر 2014، لينَقل يف فرباير 2015 إىل سجن 

الوثبة بعد محاوالت أهله التواصل معه ومعرفة سبب القبض عليه.287 املصري املشابه من االعتقال تعرض له املواطن 

املرصي سامح بسيوين عالم، وقد عاش يف ُعامن طيلة 13 عاماً، وقد اعتقلته السلطات اإلماراتية بحجة تقديم بالغ 

288
كاذب. ثم قىض شهرًا يف السجن ولكن مل يتم اإلفراج عنه وال يعرف مكان وجوده حتى منتصف عام 2016. 

كذلك كان لليبيني نصيب من االعتقاالت، فاألخوان محمد العرادي وسليم العرادي اعتقلوا يف أغسطس 2014، 

وأُفرج عن محمد العرادي بعد أربعة أشهر ليبعد إىل ليبيا دون إبداء أسباب. وحسب منظمة العفو الدولية، فقد 

https://goo.gl/YvhwiH 2015 283 “اإلمارات تفرج عن القطريني الحامدي والجيدة”، العريب الجديد، 18 مايو

284 “ اإلمارات العربية املتحدة: العفو عن مواطن قطري وترحيله”، منظمة العفوالدولية، 27 مايو 2015

/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/1735/2015/ar

http://www.thenewkhalij.net/ar/node/10062 2015 285  “ اإلمارات تخيل سبيل رجل األعامل الرتيك “عامر الشوا” دون أسباب”، الخليج الجديد، 14 فرباير

ن عامين أمام محكمة أمن الدولة: معاوية الرواحي، سبتمرب  286   اإلمارات العربية املتحدة: معلومات إضافية: محاكمة مدوِّ

/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/2531/2015/ar 2015

/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/1635/2015/ar 2015 287   “ اإلمارات العربية املتحدة: نقل مواطن مرصي إىل سجن نظامي”، منظمة العفو الدولية، مايو

288   “ اإلمارات العربية املتحدة: اإلبقاء عىل رجل مرصي سجيناً عقب انتهاء مدة حكمه: سامح بسيوين عبد الله عالم”، منظمة العفو الدولية، 3 أغسطس 2015

/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/2224/2015/ar

https://goo.gl/YvhwiH
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/1735/2015/ar
http://www.thenewkhalij.net/ar/node/10062
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/2531/2015/ar
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/1635/2015/ar
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/2224/2015/ar
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قال العرادي بانه قد تعرض للتعذيب.289 ويعد محمد وسليم العرادي إثنان من أصل 10 رجال أعامل ليبيني أفرج 

عن أربعة منهم يف ديسمرب 2014، وأبعدوا إىل تركيا. وبقي اآلخرون معتقلني دون تهمة، وكان من بينهم معاذ 

محمد الهاشمي وعادل رجب ناصف وعيىس املناع وكامل الرضاط الذي يحمل جنسية أمريكية، وهو أكرب املعتقلني 

الستة سًنا ويعاين من مشكالت صحية.290

حقوق العامل

احتلت دولة اإلمارات املركز العارش يف إحصائية اتحاد نقابات العامل الدولية لعام 2015 ل”أسوأ عرش دول 

التزاماً بحقوق العامل”، عىل حد تعبري املنظمة.291  وترتكز االتهامات بانتهاك حقوق العامل عموماً يف القطاعات 

التي يعمل فيها الوافدون، والذين تعرضوا، حسب االتهامات، النتهاكات منها األجور املؤجلة غري املدفوعة لفرتات 

طويلة، وساعات العمل املتواصلة، وجوازات السفر املُصادرة من قبل أصحاب العمل، والتغريات التي يتعرض لها 

العقد بعد وصول العامل، والذي ُوقِّع قبل مغادرته لبلده، وهي اتهامات موجهة ألغلب دول مجلس التعاون، 

والتي تعتمد بشكل كبري عىل العاملة الوافدة.

السياسة الخارجية لدولة اإلمارات 

 كان هاجس “اإلرهاب” من أكرث املواضيع التي تم الرتكيز عليها يف مواقع اتخاذ القرار يف أبوظبي فيام يتعلق 

بالقضايا االقليمية التي لعبت اإلمارات فيها دوراً عسكرياً أو سياسياً، سيام قضيتي الدولة اإلسالمية يف العراق 

والشام )داعش( وامليليشيات املسلحة يف اليمن. أكد ذلك محمد بن زايد ويل عهد أبوظبي يف لقاء بوفد من أعضاء 

الكونغرس األمرييك، أشار فيه إىل “أهمية تكثيف الجهود بني دول العامل ملحاربة التنظيامت اإلرهابية التي شكلت 

يف اآلونة األخرية تهديًدا حقيقيًا للسلم واألمن العامليني”292 حسب تعبريه، تبعه وزير الخارجية عبدالله بن زايد يف 

هذا املوقف حني زار السفارة الفرنسية بأبوظبي وقدم تعازيه ومواساته لضحايا الهجامت التي تعرضت لها باريس 

يف نوفبمر2015 .293

289  “ اإلمارات العربية املتحدة: تعذيب مواطن أجنبي يف الحجز واعتقاله ملدة عام دون تهمة” منظمةالعفوالدولية، 28 أغسطس 2015 

/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/08/uae-foreign-national-tortured-in-custody-and-detained-without-charge-for-a-year

290  “ اإلمارات العربية املتحدة : اإلمارات تحتجز ثالثة ليبيني، ومخاوف من تعرضهم للتعذيب”، منظمة العفو الدولية، 31 مارس 2015 

/https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/1319/2015/ar 

The World‘s Worst Countries For Workers, The 2015 ITUC Global Rights Index http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_   291

  en.pdf

www.albayan.ae/across-the-uae/news-and- 2015 292   “ محمد بن زايد: أهمية تكثيف الجهود العاملية ملحاربة التنظيامت اإلرهابية”، صحيفة البيان، 23 نوفبمر

reports/2015-11-23-1.2512343

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-11-17-1.2507408 2015 293   “عبدالله بن زايد: تربير اإلرهاب إرهاب” صحيفة البيان، 17 نوفمرب

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/08/uae
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/1319/2015/ar
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf
www.albayan.ae/across-the-uae/news
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-11-17-1.2507408
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ح اتجاهات السياسة الخارجية لدولة اإلمارات،  294 وضَّ
ويف خطاب ألقاه عبدالله بن زايد يف األمم املتحدة 2015. 

مبيًنا أنها ستقف مع اململكة العربية السعودية ضد أي محاوالت إيرانية للتدخل يف الشؤون الداخلية للدول 

العربية. وبالرغم من اللغة املبارشة للخطاب، إال أن العالقات االقتصادية بني اإلمارات وإيران الزالت تجعل من 

هذا الخطاب خطاباً ناعامً، إذ تعد إيران رابع أكرب رشيك تجاري لإلمارات. حيث وصل حجم التبادل التجاري بني 

البلدين إىل 25 مليار درهم إمارايت عام 295،2012 ويبلغ عدد اإليرانيني املقيمني يف اإلمارات 400 ألفاً ممن 

يديرون رشكات تجارية ضخمة.296 وقد انعكس ذلك عىل العالقات الخليجية اإليرانية، ففي حني أعلنت كل من 

السعودية والبحرين قطع عالقاتها مع إيران، جاءت صيغة اإلمارات مخففة، حيث قررت تخفيض مستوى التمثيل 

الدبلومايس مع إيران إىل مستوى قائم باألعامل وتخفيض عدد الدبلوماسيني اإليرانيني عىل أراضيها.297 وال تزال 

قضية الجزر اإلمارتية الثالث املحتلة من قبل إيران موضع تأكيدات السياسة اإلماراتية، ومل يحصل أي تطور يف هذا 

امللف عىل مدى السنوات 2016-2011. 

وبالرغم من تطابق املواقف عموماً بني اإلمارات والسعودية، إال أن الحالة اختلفت يف موقفها مع تركيا وروسيا. 

فقد رصح وزير الخارجية عبدالله بن زايد، واصًفا قيام تركيا بإسقاط طائرة روسية اخرتقت املجال الجوي بأنها: 

»عملية إرهابية«. يأيت هذا الترصيح وسط توتر العالقات بني اإلمارات والحكومة الرتكية، إذا أن أبوظبي تتهم 

الحزب الحاكم يف تركيا بأنه فرع لجامعة اإلخوان املسلمني التي أدرجتها يف قامئة الجامعات املحظورة، كام تواجه 

أنقرة أبوظبي باتهامها بدعم »الكيان املوازي« ومجموعات معارضة تسعى لزعزة األمن يف تركيا.

وتشهد العالقات اإلماراتية الروسية تقاربًا، إذ زاَر ويل عهد اإلمارات محمد بن زايد موسكو يف 11 أكتوبر 2015 

ليلتقي الرئيس الرويس فالدميري بوتني. كان ذلك َعِقب الرضبات الجوية التي شنتها روسيا عىل سوريا بعرشة أيام، 

إىل جانب التقارب االقتصادي بني الدولتني،298 كام كرر ويل عهد أبوظبي زيارته ملوسكو يف مارس2016 .299

http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2015- 2015 294   “عبدالله بن زايد: اإلمارات تقـف بحزم مع السعودية ضد أيِّ تدخل إيراين باملنطقة”، اإلمارات اليوم، 4 أكتوبر

10-04-1.826887

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-04-16-1.2103057 2014 295  “ عبدالله بن زايد: العالقات اإلماراتية اإليرانية تاريخية”، البيان، 16 إبريل

http://goo.gl/GJdrbF  2015 296  “توقع عودة الزخم التجاري بني اإلمارات وإيران”، صحيفة الحياة، 16 يوليو

http://arabic.cnn.com/ 2015 يناير CNN، 4 ،”297  “ اإلمارات تقرر تخفيض مستوى التمثيل الدبلومايس مع إيران إىل “قائم باألعامل”.. وتستدعي سفريها من طهران

middleeast/2016/01/04/uae-saudi-iran-tensions

http://www.huffpostarabi.com/2015/11/30/ 2015 298   “عبد الله بن زايد: إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية “عمل إرهايب”، هافينغتون بوست عريب، 30 نوفمرب

story_n_8683422.html?utm_hp_ref=arabi

http://arabic.sputniknews.com/russia/20160324/1018025578. 2016 299   “ بوتني يصف زيارة ويل عهد أبو ظبي بأنها جاءت يف الوقت املناسب “، سبتنيك عريب، 24 مارس

html

http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2015-10-04-1.826887
http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2015-10-04-1.826887
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-04-16-1.2103057
http://goo.gl/GJdrbF
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/04/uae
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/04/uae
http://www.huffpostarabi.com/2015/11/30/story_n_8683422.html?utm_hp_ref=arabi
http://www.huffpostarabi.com/2015/11/30/story_n_8683422.html?utm_hp_ref=arabi
http://arabic.sputniknews.com/russia/20160324/1018025578.html
http://arabic.sputniknews.com/russia/20160324/1018025578.html
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فيام يخص الشأن اليمني، يكمن االختالف األبرز بني السعودية واإلمارات حول وضع التجمع اليمني لإلصالح، وهو 

حزب اإلخوان املسلمني يف اليمن. فمن الواضح أنه ال ميكن تجاهل تأثري دور اإلصالح يف اليمن، خصوصاً يف تعز، 

وقد اتُهم حزب اإلصالح بالخيانة من قبل أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية يف اإلمارات، والذي غرد يف 

تويرت قائاًل: “لوال فشل التجمع اليمني لإلصالح وأعامل اإلخوان املسلمني لكنت تعز محررة بشكل كامل اآلن”. يف 

حني أن السعودية قد خففت إىل حد كبري من موقفها املناهض لجامعة اإلخوان املسلمني منذ وصول امللك سلامن 

إىل السلطة، خصوصاً من منظور تاريخها الطويل يف دعم قادة القبائل املنتمني لتجمع اإلصالح منذ الستينيات.300

يف ليبيا، ال زالت اإلمارات تدعم برملان طربق املعرتف به دوليًا بالرغم من املواجهات التي يخوضها محلياً، وهو الربملان 

الذي يرأس جانبه العسكري اللواء خليفة حفرت، ضد حكومة طرابلس التي يرأسها خليفة الغويل وبرملانها والذي يسيطر 

عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية ويدعمه عسكريًا قوات فجر ليبيا. فباإلضافة اىل دورها يف شحن أسلحة لحلفاء 

اإلمارات يف ليبيا، ساهمت اإلمارات يف توجيه املبعوث األممي إىل ليبيا، والذي من املفرتض أن يوفق بني األطراف الليبية 

املتصارعة للخروج بحل لألزمة. ولكن يف 4 نوفمرب 2015 كشفت صحيفة الجارديان أن مبعوث األمم املتحدة يف ليبيا 

برناردينو ليون، الذي كُلِّف مبحاولة التوصل اىل وقف إلطالق النار يف البالد، أمىض صيفه يف التفاوض مع دولة اإلمارات 

عىل وظيفة براتب 53 ألف دوالر شهريًا، ليشغل مبوجبها منصب مدير عام “أكادميية اإلمارات الدبلوماسية”.301

وقد وصل الخالف حول جامعة االخوان املسلمني إىل بريطانيا، ففي 17 ديسمرب 2015، َخلُص تقرير أعدته الحكومة 

الربيطانية حول نشاطات جامعة اإلخوان املسلمني إىل أنه ال ينبغي تصنيف الجامعة كمنظمة إرهابية وال ينبغي حظرها، 

عىل أن تُعترب عضوية الحركة واالرتباط بها مؤرشاً عىل تطرف محتمل. بناًء عىل هذا التقرير أكد رئيس الوزراء الربيطاين ديفد 

كامريون أنه لن يتم حظر جامعة اإلخوان املسلمني، ولكن أنشطتها ستكون محل رقابة يف الداخل والخارج. وزعمت صحيفة 

الغارديان بعدها أن التقرير تأخر يف صدوره نظراً لضغوط اقتصادية مارستها إحدى الدول الخليجية، دفعاً إلدانة الجامعة من 

مت الوعود بعقد صفقات سالح مع بريطانيا  حة بسحب االستثامرات من بريطانيا، ويف نفس الوقت قدَّ خالل التحقيق، ملوِّ

مبليارات الدوالرات. وكان التقرير قد زعم أن اإلمارات كانت تقف وراء قرار الحكومة إجراء املراجعة، وأن السلطات يف 

اإلمارات كانت “تلوح بالراية الحمراء” احتجاجاً عىل عدم املباالة التي تظهرها لندن تجاه الجامعة، حسب زعم الصحيفة.302

Could the Saudi-led coalition in Yemen be fracturing“, Brookings, 29 December 2015 http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/12/29-“   300

addressing-fault-lines-in-saudi-coalition-barakat

Randeep Ramesh, ”UN Libya envoy accepts £1,000-a-day job from backer of one side in civil war,“ The Guardian, 4 November 2015 http://www.   301

theguardian.com/world/2015/nov/04/un-libya-envoy-accepts-1000-a-day-job-from-backer-of-one-side-in-civil-war

302  “ “اإلخوان املسلمون” لن تحظر يف بريطانيا.. لكنها ستخضع للرقابة: تقرير حكومي” هافنغتون بوست عريب، 17 ديسمرب 2015

http://www.huffpostarabi.com/2015/12/17/story_n_8826722.html

http://www.brookings.edu/blogs/markaz/posts/2015/12/29
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/un
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/un
http://www.huffpostarabi.com/2015/12/17/story_n_8826722.html
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أما عىل مستوى العالقات مع الكيان الصهيوين، فقد صوتت اإلمارات لصالح إرسائيل عىل عضوية كاملة يف لجنة 

االستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، كام استقبلت املنتخب اإلرسائييل للجودو، وسمحت بتواجد ممثل للكيان 

يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة، والتي اختريت اإلمارات كمقر لها.303 وتعترب هذه آخر التطورات يف قامئة من 

الخطوات التطبيعية بني اإلمارات وإرسائيل عىل مدى السنوات املاضية.304

الخالصة

دفعت ضغوط االنتفاضات العربية والفراغ السيايس الذي أنتجته األزمات السياسية يف املنطقة؛ بدولة اإلمارات 

لرسم سياسة خارجية نشطة، دبلوماسياً وعسكرياً، يف العديد يف الدول العربية. ومن أهم أهداف السياسة 

الخارجية اإلماراتية، حسب ما تجىل يف السنوات التي تبعت االنتفاضات العربية، هو منع االسالميني، وخاصة 

اإلخوان املسلمني، من الوصول إىل السلطة، وهذا ما يعكس هاجس السلطات اإلماراتية من انتشار تنظيامت 

إسالمية عىل أراضيها وما بني مواطنيها. كام يتجىل ذلك الهاجس يف التعاطي األمني مع الناشطني السياسيني داخل 

االمارات. 

تواصلت جهود السلطات عىل هذا املنوال يف عام 2015، حيث ال زال الحل األمني ميثل أحد الطرق الرئيسية لدى 

صناع القرار اإلماراتيني يف التعامل مع الناشطني السياسيني، كام تستمر الحمالت العسكرية اإلماراتية يف املنطقة 

العربية. ال شك أن هذه السياسات قد اثرت عىل طبيعة العالقة ما بني الحاكم واملحكوم يف اإلمارات، حيث تتجه 

السلطات إىل إرشاك املواطنني يف جهازها العسكري عرب التجنيد اإلجباري من جهة وتوفري حياة الرفاهية للمواطنني 

من جهة اخرى – ولكن من دون مشاركة فعلية للمواطنني يف صنع القرار السيايس نفسه.

http://goo.gl/5ji3zw 2015 303  أحمد املرييس،” محرض االجتامع.. مرص واإلمارات وُعامن صوتت لصالح إرسائيل”، عريب 21، 1 نوفمرب

304  أحمد صربي وإرساء املفتاح وصالح العامر،”الواقع واملأمول: رصد لحاالت التطبيع وفرص املقاطعة يف دول مجلس التعاون”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(، الثابت واملتحول 

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf  142 ،2015:الخليج واآلخر، مصدر سابق

http://goo.gl/5ji3zw
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
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2.7 المستجّدات السياسية في دولة قطر
محمد الدورسي ومحمود املحمود

أدى الزلزال السيايس الذي هز الوطن العريب من املحيط اىل الخليج إىل تغريات واضحة يف السياسة القطرية، حيث 

حاولت القيادة السياسية التأقلم مع التغريات املتسارعة يف املنطقة. خارجياً، كان لدى صناع القرار يف الدوحة 

طموح ملد نفوذهم السيايس يف املنطقة عرب لعب دور الوسيط ما بني أطراف متصارعة يف السودان وافغانستان 

وفلسطني، ولكن املتغريات الخاطفة يف الوطن العريب فتحت املجال أمام القيادة القطرية لتغيري نهج سياستها 

الخارجية، الحذرة نسبياً يف حقبة ما قبل االنتفاضات العربية، إىل سياسة نشطة يف مختلف الدول العربية، ما 

أدى اىل اصطدامها مع املحور السعودي- اإلمارايت يف عدة ساحات عربية. لكن الدوحة تراجعت عن هذا التوسع 

السيايس الخارجي بعد مرور عدة أعوام عىل ترجيح املعارك السياسية يف املنطقة – ولو بشكل مؤقت – لصالح 

القوى املحافظة )يف مقابل القوى الداعية اىل التغيري( ، إن صح التعبري، حتى عادت الدوحة إىل ما يشبه دورها 

التقليدي الحذر نسبياً واملتعاون مع دول املجلس األخرى.

أما داخلياً، فشعرت القيادة السياسية يف الدوحة، عىل مر السنوات الخمس )منذ 2011( بضغوط قوى التغيري 

املطالبة باملشاركة السياسية يف املنطقة، عىل ما يبدو، حيث قامت بتقديم وعود بالسامح للشعب القطري 

باملشاركة السياسية عرب انتخابات برملانية، ولكن مل يتم الوفاء بهذه الوعود. كام شهدت الساحة السياسية القطرية 

تغيرياً مهام عىل الصعيد الداخيل، حيث قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين بالتنحي عن الحكم لصالح ابنه الشاب 

الشيخ متيم بن حمد. 

الصعيد الداخيل: عالوات للمواطنني ووعود اصالحية عالقة

يتميز املشهد السيايس القطري بالهدوء، حيث مل تشهد هذه الساحة صخب املظاهرات واإلرضابات ووسائل 

االحتجاج االخرى التي الزمت الدول العربية األخرى منذ 2011، مبا فيها دول مجلس التعاون األخرى. لكن 

هذا ال يعني نأي الحالة القطرية متاماً عن املجريات السياسية يف املحيط العريب، إذ انتهجت القيادة السياسية 

القطرية سياسات تشبه سياسات جريانها يف تعاطيهم مع ضغوط هذه املرحلة، حيث قامت برفع اجور املوظفني 
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القطريني بنسبة %120، كام قامت بتقديم وعد للشعب القطري باقامة انتخابات برملانية يف النصف الثاين من 

عام 2013. أتاحت هذه الوعود مجاالً للمناورة للقيادة القطرية، خصوصاً يف اإلعالم الغريب. فحينام يتم طرح 

مسألة الدميقراطية التي تنادي بها الدوحة يف دول عربية أخرى، مثالً، يقوم املتحدث الرسمي القطري باإلشارة إىل 

االنتخابات املزمع عقدها يف املستقبل.305 ولكن الواقع هو انه مل يتم الوفاء بهذا الوعد، حيث تم تأجيل االنتخابات 

ضمنياً بعد ما قامت القيادة الجديدة يف البالد – بقيادة الشيخ متيم – بتمديد عمر مجلس الشورى القطري املعني 

لثالث سنوات أخرى.306

أما عىل صعيد املجتمع املدين والنخب املثقفة، فتم إصدار كتاب ملجموعة من الكتاب القطريني بتحرير د. عيل 

خليفة الكواري بعنوان “الشعب يريد اإلصالح يف قطر... أيضاً”، وقد تم منعه من معارض الكتاب يف الدولة.307 

وبالنسبة للنشاط السيايس داخل قطر، فقد ركز عىل القضايا اإلقليمية وخاصة القضية الفلسطينية، حيث قامت 

مجموعة “قطريون ضد التطبيع” باملطالبة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوين كيفام تجلت مظاهره، كام قامت 

املجموعة بالتعاون مع جهات مختلفة بتنظيم “أسبوع الفصل العنرصي اإلرسائييل” سنويا منذ عام 2012، وذلك 

بالتزامن مع قيام ناشطني باقامة فعاليات مشابهة يف مختلف دول العامل.308

وواجهت قطر، التي تعترب داعمة لكثري من القوى الناشطة يف االنتفاضات يف العامل العريب لدى البعض، انتقادات 

واسعة بعد الحكم بسجن الشاعر القطري محمد بن الذيب يف 2011، إذ تم الحكم عليه باملؤبد بتهمة التحريض 

عىل نظام الحكم، قبل ان يتم تخفيف الحكم إىل 15 عام.309 وقد صدر قرار اخرياً يف مارس 2016 يقيض بالعفو 

عن الشاعر بعد قضائه لثلث مدة الحكم الصادر بحقه.310 ويعترب محمد بن الذيب هو املعتقل السيايس الوحيد 

يف قطر، وخروجه من السجن قد يبعد عن قطر الكثري من االنتقادات التي تتهمها بالتناقض بني سياستها الخارجية 

والداخلية. 

 Al Jazeera English,  :305 عىل سبيل املثال، شاهد هذا املقطع القصري املقتطف من مقابلة ما بني صحفي يعمل لدى قناة الجزيرة االنجليزية ووزير الخارجية القطري خالد العطية

”UpFront - Qatar‘s foreign minister: ’We have our own democracy‘“, youtube, 1:28 minutes https://www.youtube.com/watch?v=jLvtJw13nUo

https://www.gulfpolicies.  81 ،306  سعد هشام الشهايب، “التطورات السياسية يف اململكة العربية السعودية”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق

 com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_ 307  عبدالفتاح مايض  “تنويه بكتاب:الشعب يريد اإلصالح يف قطر أيضاً”، مركز الخليج لسياسات التنمية

content&view=article&id=1157:-q-q-&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364

308  عمر الشهايب، مصدر سابق.

Amnesty International, ”Qatari authorities must free poet serving 15-year jail sentence“, 10 November 2015 https://www.amnesty.org/en/latest/  309

news/2015/11/qatari-authorities-must-free-poet-serving-15-year-jail-sentence

http://goo.gl/DjYZuH 2016 310  “قطر.. عفو عن الشاعر محمد بن الذيب”، سكاي نيوز عربية، 16 مارس

https://www.youtube.com/watch?v=jLvtJw13nUo
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:-q-q-&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1157:-q-q-&catid=51:2011-04-09-07-47-31&Itemid=364
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/qatari
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/qatari
http://goo.gl/DjYZuH
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ويف تطور يزيد من أهمية دور قطر يف اإلعالم العريب، أعلنت قناة العرب اململوكة من قبل رجل األعامل الوليد 

بن طالل أنها حصلت عىل املوافقة لالنتقال إىل الدوحة، وذكرت عرب لسان مديرها جامل خاشقجي “إن القناة 

حصلت عىل موافقات من أكرث من دولة أوروبية وإقليمية، لكن إدارة القناة فضلت قطر بسبب األجواء اإلعالمية 

املريحة فيها ورغبة القناة يف البث يف املنطقة الخليجية والعربية، وأن تكون قريبة من األحداث يف املجتمع العريب 

والخليجي”.311 وكانت القناة قد بثت من البحرين، إالّ انها أغلقت بعد يوم واحد من البث بسبب استضافتها أحد 

املعارضني.312

مناورات قطر اإلقليمية تصل إىل طريق متعرث

تعترب الدوحة مندرجة يف فلك املنظومة األمنية األمريكية يف املنطقة العربية، كام هو الحال مع بقية دول املجلس. 

ولكنها نجحت يف تبوء موقع مميز لها، حيث مل تكتف بلعب دور الدولة التابعة ألي من القوى اإلقليمية املتحالفة 

مع الواليات املتحدة. يف الوقت نفسه، مل تقم قطر، يف حقبة ما قبل االنتفاضات العربية، مبزاحمة الالعبني 

اإلقليميني املؤثرين يف الساحات السياسية يف املنطقة، بل اكتفت بلعب دور الوسيط يف الرصاعات الداخلية يف 

السودان وأفغانستان وفلسطني.313 ولكن تحولت السياسة الخارجية إىل دور نشط يف املنطقة ومتحيز لصالح “حق 

الشعوب لتقرير مصريها” مع انطالق االنتفاضات العربية، حسب وجهة نظر املتعاطفني مع سياسات قطر.314 

اخذت هذه السياسة الخارجية الجديدة شكل دعم إعالمي عرب مختلف وسائل اإلعالم )وعرب قناة الجزيرة عىل 

وجه الخصوص( لالنتفاضات، خصوصاً تلك التي قامت يف تونس ومرص وسوريا واليمن وليبيا. ولكن يرى البعض 

أنه رسعان ما تجلت طبيعة الدعم القطري لقوى التغيري، إن صح التعبري، حيث مل متتد لجميع التيارات السياسية 

املنادية للتغيري بل اقترصت عىل دعم للحركات اإلسالمية وتلك القريبة من حركة االخوان املسلمني باألخص.315 

راهنت الدوحة عىل بروز هذا التيار يف دول عربية مختلفة وتناغم ايديولوجيتها مع قطاع واسع من الشعوب 

العربية، وذلك يف وقت بدت أطراف مؤثرة يف الواليات املتحدة فيه وكأنها عىل استعداد للتعاون مع هذه الحركات 

http://www.al-sharq.com/news/details/410603 2016 311  “خاشقجي يكشف لـ”بوابة الرشق” األأسباب الحقيقية النتقال قناة “العرب”للدوحة”، بوابة العرب، 16 مارس

https://goo.gl/7tYDDm 2015 312  “بعد 24 ساعة من انطالقها.. إيقاف بث قناة العرب”، روسيا اليوم، 5 فرباير

 Kristian Coates Ulrichsen, ”Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implications,“ Carnegie Endowment for International Peace,  313

September 2014 http://carnegieendowment.org/files/qatar_arab_spring.pdf

Analysis: Qatar‘s foreign policy - the old and the new,“ Aljazeera, 21 November 2014 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis- “  314

qatar-foreign-policy--2014111811274147727.html

”.Ulrichsen, ”Qatar and the Arab Spring  315

وقد قامت قطر بتقديم مساعدات مالية كبرية للقوى السياسية التي تدعمها يف االقليم، ما يفرس االرتفاع الكبري يف املساعدات الخارجية التي قدمتها قطر يف فرتة ما بعد 2011 ملقارنة ما بني 

االموال التي تربعت بها قطر يف فرتة ما قبل 2011 وبعدها، انظر: 

 Mon Sanroma, ”Qatar during the reign of Hamad Al Thani )1995-2013(: from soft power to hard power,“ Institut Català Internacional per la Pau, Barcelona,

March 2015 http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/2015/WP_1_2015.pdf

http://www.al-sharq.com/news/details/410603
https://goo.gl/7tYDDm
http://carnegieendowment.org/files/qatar_arab_spring.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis-qatar-foreign-policy--2014111811274147727.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis-qatar-foreign-policy--2014111811274147727.html
http://icip.gencat.cat/web
WP_1_2015.pdf
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يف حال وصولها إىل السلطة.316 كام مل يشمل دعم قطر للحركات االحتجاجية تلك التي وصلت اىل الضفاف 

العربية من الخليج بنفس املستوى، حيث مل تغطي القنوات العربية املنبثقة من الدوحة الحركات االحتجاجية يف 

البحرين الكويت وعامن واملنطقة الرشقية من السعودية بنفس املستوى )عىل الرغم من اختالف الحال يف القنوات 

اإلنجليزية املنبثقة من الدوحة(. 317بالرغم من ذلك، فقد أثار التوجه الجديد للسياسة الخارجية القطرية حفيظة 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، وهام الدولتان اللتان عارضتا التغيري السيايس يف عدة دول 

عربية ويف مرص تحديداً، كام أن مصالحها تتعارض مع وصول إسالميني من فئة اإلخوان املسلمني إىل الحكم يف دولة 

عربية مؤثرة كمرص. 

لذا نشب نزاع علني ما بني قطر من جهة والسعودية واالمارات من جهة أخرى. أخذ هذا النزاع طابع املنافسة 

بالوكالة يف عدة ساحات عربية كتونس ومرص وسوريا وليبيا، وذلك عن طريق تقديم مختلف أنواع الدعم لألطراف 

املتصارعة أو املتنافسة فيام بينها )حالة سوريا(. ارتفعت حدة املنافسة ما بني هذه الدول إىل درجة أوصلتها إىل 

القطيعة الدبلوماسية، حيث سحبت كل من السعودية واإلمارات والبحرين سفرائها من الدوحة “بعد مرور اكرث 

من ثالثة اشهر عىل توقيع االتفاقية األمنية من دون اتخاذ دولة قطر اإلجراءات الالزمة لوضعه موضع التنفيذ”، 

يف حني رصح وزير الخارجية القطري لإلعالم أن “استقالل السياسة الخارجية لدولة قطر هو، ببساطة، غري قابل 

للتفاوض”.318

السياسية الخارجية يف عام 2015 

إذا كان عام 2014 قد شهد عدة خالفات خليجية - خليجية، أّدت إىل سحب سفراء السعودية واإلمارات والبحرين 

من قطر، فإن عام 2015 متيّز بعدم ظهور الكثري من الخالفات التي كانت موجودة ما بني قطر ودول الخليج 

الثالثة. ففي آخر ديسمرب 2014، قامت قطر بإغالق قناة “الجزيرة مبارش مرص”، والتي كانت ذات توجه معارض 

لحكومة عبدالفتاح السييس، وتتهمها دول الخليج الثالثة بتغطية أخبار مرص بطريقة “متحيّزة”.319 وكمحاولة 

لتهدئة التوتر مع دول الخليج، وكعامل استجابة ملبادرة امللك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز لحل 

Elise Labott, ”The Muslim Brotherhood courts Washington,“ Security Clearance blog, CNN, 7 April 2012 http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the-  316

muslim-brotherhood-courts-washington

Analysis: Qatar‘s foreign policy - the old and the new,“ Al Jazeera, 21 November 2014 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis-“  317

qatar-foreign-policy--2014111811274147727.html

318   “التطورات السياسية يف قطر”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود ونورة الحسن )محررون(، الثابت واملتحول 2014: الخليج ما بني الشقاق املجتمعي وترابط املال، مصدر سابق، 109 

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

http://goo.gl/7Ljcqm   2014 319  “شبكة الجزيرة توقف بث الجزيرة مبارش مرص”، البي يب يس عربية، 23 ديسمرب

http://security.blogs.cnn.com/2012/04/07/the
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis-qatar-foreign-policy--2014111811274147727.html
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/11/analysis-qatar-foreign-policy--2014111811274147727.html
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/1752/GCCS
20page.pdf
http://goo.gl/7Ljcqm
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الخالفات بني قطر والحكومة املرصيّة، جاء إغالق القناة بعد يوم واحد من لقاء موفد من أمري قطر مع الرئيس 

املرصي عبدالفتاح السييس بوساطة سعودية.320 ومع بداية 2015، وتويّل امللك سلامن بن عبدالعزيز مقاليد 

الحكم يف السعودية، يرى مراقبون أن تلك الخالفات مل تعد بارزة عىل السطح بسبب التغرّي يف أولويات السياسة 

الخارجيّة السعودية.

 وكان نتيجة ذلك بروز بوادر التعاون بني قطر ودول املجلس، والسعودية عىل وجه الخصوص، يف عدة محاور. 

األول هو مشاركة قطر يف تحالف عاصفة الحزم بقيادة السعودية يف اليمن، من خالل دعمها اإلعالمي والعسكري 

للتحالف. كام كانت من املشاركني بريّاً يف اليمن، من خالل إعالنها إرسال ألف جندي قطري يف سبتمرب 2015، 

وإعالنها مقتل أحد جنودها يف نوفمرب من العام نفسه.321 وجاءت مشاركة قطر يف اليمن يف وقت مل تشارك 

فيه برياً سوى أربعة دول، هي السعودية واإلمارات والبحرين وقطر، فيام رفضت مرص طلباً سعودياً للمشاركة 

يف قوات برية داخل األرايض اليمنيّة.322 وعىل صعيد امللف السوري، أصبحت قطر والسعودية أقرب مام مىض 

يف دعم املعارضة السورية، وأصبح محور السعودية - تركيا - قطر، الذي يعتربه البعض قد وصل إىل مرحلة 

التحالف،323 املحور األبرز يف دعم املعارضة نظراً لربوز التنسيق عىل صعيد الدعم الدبلومايس والعسكري 

للمعارضة السورية.324 واستكاماًل لتعاون قطر مع السعودية يف السياسة الخارجيّة، قامت قطر باستدعاء سفريها 

من إيران يف 6 نياير 2016 بعد اقتحام السفارة السعودية يف مشهد بسبب إعدام السعودية للشيخ الشيعي منر 

النمر، ودعامً ملوقف السعودية التي سحبت كامل بعثتها الدبلوماسية من إيران.325

كانت الخالفات اإلماراتية – القطرية قد وصلت ذروتها أثناء فرتة سحب السفراء، فقد شملت الخالفات استدعاء 

اإلمارات ملوظفيها العاملني يف بعض القنوات الرياضية القطرية، وانسحاب املنتخب اإلمارايت لكرة اليد من كأس 

العامل املقام يف قطر،326 والحكم بسجن بعض القطريني يف اإلمارات بتهم مختلفة تتعلق باإلساءة لرموز الدولة.327 

إاّل ان اإلمارات قامت بعد أيام من صدور الحكم ضد املواطنني القطريني باإلفراج عنهم، وجاء يف وكالة االنباء 

320  املصدر السابق.

http://goo.gl/LPQg4T    2015 321  “مقتل جندي قطري يف املعارك داخل اليمن”، الجزيرة نت، 11 نوفمرب

 http://goo.gl/2L7TTA 2016 322  “نبيل فهمي: مرص رفضت إرسال قوات برية لليمن”، الجزيرة نت، 16 فرباير

 http://goo.gl/PE5S6M 2015 323  أنور الخطيب، “5 أولويات أمام القمة الخليجية اليوم”، العريب الجديد، 9 ديسمرب

324  املصدر السابق.

 http://goo.gl/nPVWKW 2016 325  “قطر تستدعي سفريها من إيران”، البي يب يس عربية، 6 يناير

 http://goo.gl/x4uQyO 2014 326  “اإلمارات والبحرين تنسحبان من مونديال قطر لكرة اليد”، فرنسا 24، 9 نوفمرب

 https://goo.gl/cOMu9Q 2015 327  “الحكم عىل خمسة ضباط قطريني بالسجن يف اإلمارات” روسيا اليوم، 19 مايو

http://goo.gl/LPQg4T
http://goo.gl/2L7TTA
http://goo.gl/PE5S6M
http://goo.gl/nPVWKW
http://goo.gl/x4uQyO
https://goo.gl/cOMu9Q
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اإلماراتية، أن اإلفراج عن القطريني جاء بناءاً عىل حرص اإلمارات عىل توطيد العالقات األخوية مع قطر.328  وقام 

أمري قطر يف 15 يونيو 2015، بعد فرتة من الجفاء بني البلدين، بزيارة أوىل ألبو ظبي منذ عودة السفراء إىل 

الدوحة، فيام يعتقد البعض أن زيارة أمري قطر لإلمارات كانت مرشوطة باإلفراج عن املواطنني القطريني،329 وهو 

ما أّدى إىل تخفيف حدة التوتر بني البلدين. وقد تكّررت زيارة أخرى من أمري قطر لإلمارات يف 18 مارس 2016. 

وعىل الرغم من عدم بروز الخالفات الخليجية – الخليجية يف 2015، والخالفات القطرية – اإلمارتية  عىل وجه 

التحديد، إاّل أن بعض املحللنّي يرّجحون استمرار وجود آثار مستقبلية للخالفات السابقة. فرغم انتهاء أزمة سحب 

السفراء وعودة العالقات بني قطر ودول الخليج الثالثة إىل مستوى أقرب ملا كانت عليه قبل التوترات، إاّل أن هنالك 

ترجيح الستمرارية وجود أزمة ثقة بني بعض دول مجلس التعاون، نتيجة افتقاد منظومة راسخة لدول املجلس.330 

كان السبب األبرز يف الخالفات متعلقاً باملستجدات يف مرص. ورغم وجود بوادر تطبيع للعالقات بني قطر ونظام 

عبدالفتاح السييس يف مرص، كزيارة موفد أمري قطر ملرص واتصاله بالرئيس املرصي مهنئاً له بحلول شهر رمضان، إاّل 

أن قناة الجزيرة ال تزال مستمرة بتغطيتها لألحداث الجارية يف مرص، منتقدة يف كثري من األحيان لسياسات النظام 

املرصي الداخلية والخارجية. وقد هاجمت الصحف املرصية قناة الجزيرة، واتهمتها باستئناف العداء مع مرص بعد 

رحيل امللك عبد الله، وذكرت أنه “رغم إغالق قناة الجزيرة مبارش مرص فإن الجزيرة متارس الهجوم من قنواتها 

األخرى”.331 فيام رد بعض املحلّلني القطريني بأن مرص مل تنفذ أي بند من بنود املصالحة التي جرت بوساطة 

العاهل السعودي الراحل، كاإلفراج عن صحفيي الجزيرة املعتقلني لديها منذ أغسطس 332.2013 إالّ ان املحكمة 

املرصية قررت يف فرباير 2015 اإلفراج عن جميع صحفيي الجزيرة املتهمني، قام بعدها أمري قطر يف مارس بزيارة 

الرئيس املرصي يف رشم الشيخ،  قبيل ابتداء القمة العربية.333 ويعد هذا التطور األبرز من نوعه نحو تكريس 

املصالحة الخليجية يف 2014، واملصالحة القطرية - املرصية عىل وجه التحديد، لكن استمرار تغطية قناة الجزيرة 

لألحداث يف مرص، بنقد للنظام املرصي، يف مقابل استمرار هجوم بعض القنوات املرصية عىل قطر، ال يشري إىل زوال 

الخالفات بني البلدين خالل هذه الفرتة.

 وعىل صعيد العالقات القطرية-املرصية، فقد اعرتضت قطر عىل ترشيح مرص ألحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة 

العربية، وأشارت بعض املصادر إىل تدخل بعض الدول الخليجية األخرى من أجل تقريب وجهات النظر بني مرص 

 https://goo.gl/hfUTkW  2015 328  “اإلمارات تفرج عن القطريني الحامدي والجيدة، العريب الجديد، 18 مايو

 http://goo.gl/DNJdzy  2015 329  بالل الخالدي “تأكيداً النفراد عريب 21.. امري قطر يزور اإلمارات”، موقع عريب 21، 15 يونيو

http://goo.gl/MLsMDg 2015 330  إسالم حسن،”الخالفات الخليجية – الخليجية، األسباب وآليات الحل”، الجزيرة للدراسات، 15 يناير

 http://goo.gl/wCUsuT  2015  331  عادل القايض “مستقبل املصالحة املرصية السعودية بعد وفاة العاهل السعودي”، صحيفة التقرير، 28 يناير

332  املصدر السابق.

 http://goo.gl/sveouw  2015 333    أمري قطر يف رشم الشيخ.. ما الذي  جرى بني السييس ومتيم بأول لقاءقبل القمة العربية؟، يس ان ان عربية، 29 مارس

https://goo.gl/hfUTkW
http://goo.gl/DNJdzy
http://goo.gl/MLsMDg
http://goo.gl/wCUsuT
http://goo.gl/sveouw
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وقطر.334 ويرجح البعض معارضة قطر ألحمد أبو الغيط الذي كان وزير الخارجية يف فرتة حكم الرئيس املرصي 

حسني مبارك، أنها تعود لترصيحات أحمد أبو الغيط بعد اإلطاحة بالرئيس املرصي بعد ثورة 25 يناير، إذ هاجم 

قطر ودور قناة الجزيرة يف تأجيج االحتجاجات وتدخلها يف شؤون مرص حسب تعبريه.335

كام شهد عام 2015 مزيداً من التطور عىل صعيد العالقات القطرية – الرتكية. فقد زار الرئيس الرتيك رجب 

أردوغان قطر يف ديسمرب 2014، كأول زيارة له لبلد عريب بعد فوزه يف االنتخابات الرئاسية. كام أعلنت الحكومة 

الرتكية يف يونيو 2015، بدء االتفاقية العسكرية بينها وبني قطر، يف مجاالت التدريب العسكري والصناعة 

الدفاعية، ومتركز القوات املسلحة الرتكية عىل األرايض القطرية. وتنص االتفاقية عىل أن البلد املضيف يسمح للبلد 

اآلخر باستخدام موانئه البحرية وطائراته ومجاله الجوي، وبتمركز القوات العسكرية عىل األرض مستفيدة من 

املنشآت العسكرية للدولة املضيفة.336 وقد رصح السفري الرتيك يف قطر يف ديسمرب 2015، أن بالده ستنشئ قاعدة 

عسكرية يف قطر يف إطار اتفاقية دفاعية، تهدف ملساعدة البلدين عىل مواجهة “األعداء املشرتكني”.337 وعىل صعيد 

دور قطر يف الوساطة، فقد تكّرر مرة أخرى دور قطر كوسيط بني الجامعات اإلسالمية والحكومات، التي قامت به 

يف 2014 كوسيط بني حركة طالبان والواليات املتحدة االمريكية اّدت إىل تبادل لألرسى، إذ قامت قطر بالوساطة 

بني جبهة النرصة يف سوريا والسلطة اللبنانيّة، مام أدى إىل إطالق رساح 16 أسرياً من الجنود اللبنانيني لدى جبهة 

النرصة، مقابل إطالق رساح 25 أسرياً لدى السلطات اللبنانية بينهم 17 إمرأة وأطفالهن.338

تطورات ملف كأس العامل

كان االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( قد أعلن يف ديسمرب 2014، عرب رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم 

بالفيفا، براءة قطر وروسيا من اتهامات الفساد التي شابت ملفيهام الفائزين بحق استضافة بطولتي كأس العامل 

2022 و 2018. إاّل أن أحداث الفيفا يف 2015، كاستقالة رئيس الفيفا جوزيف بالتر بسبب فضائح الفساد يف 

الفيفا، قد أدت إىل تسليط الضوء مرة أخرى عىل الصعيد اإلعالمي عىل ملف استضافة قطر لكأس العامل، خصوصاً 

بعد إيقاف رئيس لجنة التفتيش يف الفيفا عىل عريض استضافة كأس العامل 2018 و 2022 لسبع سنوات بتهم 

الفساد. ومل توضح الفيفا ما إذا كان إيقاف رئيس لجنة التفتيش يتعلّق باستضافة قطر للمونديال، وذكرت “أنه 

http://goo.gl/Kzjmkn   2016 334  “اعرتاض قطري عىل اختيار أحمد أبو الغيظ أميناً عاماً”، العريب الجديد، 10 مارس

 http://goo.gl/G8jPKg 2016 335  “راديو فرنسا يكشف تحفظ قطر عىل احمد أبوالغيظ”، 11 مارس

 https://goo.gl/IAcKFC 2015 336  “تركيا تعلن بدء رسيات االتفاقية الدفاعية مع قطر”، روسيا اليوم، 8 يونيو

 https://goo.gl/tQl5H3 2015 337   “تركيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية يف قطر”، روسيا اليوم، 16 ديسمرب

 http://goo.gl/sQwjfS  2015 338  “قطر.. وساطتنا بطلب لبناين وحرصاً عىل حياة العسكريني املختطفني”، العريب الجديد، 1 ديسمرب

http://goo.gl/Kzjmkn
http://goo.gl/G8jPKg
https://goo.gl/IAcKFC
https://goo.gl/tQl5H3
http://goo.gl/sQwjfS
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سيتم الكشف عن التفاصيل حني يصبح القرار النهايئ نافذ املفعول”.339 بينام نفت الدوحة من خالل بيان اللجنة 

العليا ملونديال قطر 2022، أن يكون لألحداث التي يشهدها االتحاد الدويل لكرة القدم أي تأثري عىل استضافة 

املونديال، وأن مشاريع االنشاء تسري وفق الخطط.340 ومن املتوقع كام تقول قطر بأن تكلفة البطولة ستصل إىل 

35.34 مليار دوالر عىل األقل. 

ويف قضية أخرى حول ملف استضافة كأس العامل، قّررت الفيفا رسميّا وبشكل نهايئ السامح لقطر باستضافة كأس 

العامل يف نوفمرب 2022 حتى ديسمرب من العام نفسه، ليكون يف موسم الشتاء بدالً من موسم الصيف، إذ شكل 

الطقس الحار يف قطر أثناء فصل الصيف أحد العقبات يف طريق استضافة قطر لكأس العامل، وقد أنهى هذا القرار 

الكثري من الجدل بهذا الخصوص. وستحصل األندية الكبرية عىل تعويضات عىل مشاركة العبيها يف كأس العامل 

2022، بسبب إقامة املونديال خالل فرتة مباريات األندية.341

التطّورات االقتصادية 

ذكر تقرير صندوق النقد الدويل يف إبريل 2015 أن السياسية املالية العامة يف قطر مستدامة عىل املدى املنظور، 

ولكن نظراً لالنخفاض الكبري يف أسعار النفط، نّوه التقرير إىل رضورة النظر يف اتخاذ تدابري لزيادة اإليرادات واحتواء 

النفقات من أجل ضامن تحقيق العدالة بني األجيال.342 وكان ذلك جليّاَ من خالل توقع قطر، كسائر دول الخليج، 

أن تواجه خالل عام 2016 عجزاً يف موازنتها العامة يبلغ 12.3 مليار دوالر، باإلضافة إىل خفض توقع منو االقتصاد 

بسبب انخفاض أسعار النفط.343  وحني عادت أسعار النفط للهبوط إىل ما دون 40 دوالر يف نوفمرب 2015،  ذكر 

أمري قطر يف كلمته يف افتتاح الدورة العادية ملجلس الشورى القطري، أن انخفاض أسعار النفط يجب أن يقودنا إىل 

الحذر ال إىل الخوف، “ألن الخوف يشيع مناخات تؤثر سلباً عىل االقتصاد واالستثامر”.344 وأكّد امري قطر أن معيشة 

املواطنني يجب أن تكون بعيدة عن التأثر بانخفاض أسعار النفط، ورضورة االستمرار يف املشاريع التي التزمت بها 

الدولة، “وإزالة كل العقبات التي تعرتض سبيل االستثامر يف قطر، والتعقيدات التي يتعرض لها املستثمر املحيل 

والخارجي، وأهمية أن تكون هناك خطة زمنية واضحة إلنجاز ذلك”.345

http://goo.gl/fCNSJ2  2015 339 “فضيحة الفيفا”إيقاف 7 سنوات ملسؤول تقييم ملفي 2018 و2020””، يس ان ان، 6 يوليو

 http://goo.gl/9QlrYo  2015 340  “الدوحة: األحداث األخرية يف الفيفا لن تؤثر عىل تحضريات مونديال 2022”، يس ان ان، 3 يونيو

 http://goo.gl/Vg86d1  2012 341  “الفيفا : مونديال قطر يف الشتاء، وتعويضات لألندية األوربية”، صحيفة الجزيرة، 25 سبتمرب

https://goo.gl/4lGcOC  2015 342  “قطر – تقرير القضايا مختارة”، صندوق النقد الدويل، إبريل

 https://goo.gl/FCtCDe  2015 343 أنور الخطيب،”عجز موازنة يف الكويت وقطر”، صحيفة العريب الجديد، 17 ديسمرب

 https://goo.gl/02M3OK 2015 344  “أمري قطر يدعو إىل الحذر من انخفاض أسعار الطاقة” العريب الجديد، 3 نوفمرب

345  املصدر السابق.

http://goo.gl/fCNSJ2
http://goo.gl/9QlrYo
http://goo.gl/Vg86d1
https://goo.gl/4lGcOC
https://goo.gl/FCtCDe
https://goo.gl/02M3OK
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ومن جانب آخر يراه البعض مرتبط بانخفاض أسعار النفط، قامت شبكة الجزيرة اململوكة لقطر بترسيح عدد 

500 من موظفيها بعد أن كانت توصف بأنها من أكرث الجهات اإلعالمية املستقرة وظيفيّاً، باإلضافة إىل إعالنها 

إغالق قناة الجزيرة األمريكية يف إبريل 2016، بعد أن تم رشائها بنصف مليار دوالر. ويعترب ترسيح الجزيرة 

لهذا العدد من العاملني لديها من أكرب عمليات الترسيح يف املجال اإلعالمي العريب. وذكرت الجزيرة أن االستغناء 

عن املوظفني جاء من أجل “تعزيز قدرتها عىل مواكبة التطور املتسارع  الذي تشهده الساحة اإلعالمية”.346 إالّ 

أن صحيفة “الغارديان” الربيطانية نرشت يف سبتمرب 2015 تقريراً يتحّدث عن الصعوبات التي تواجه الجزيرة، 

وذكرت أن عمليات الترسيح املرتقبة يف قناة الجزيرة تعود إىل رغبة الدوحة يف خفض اإلنفاق مع تراجع أسعار 

النفط، خصوصاً وأن ميزانية املؤسسة شهدت تضاعفاُ يف  السنوات األخرية تجاوزت بضعة مليارات دوالر، يف وقت 

تراجع فيه إقبال املشاهدين حسب صحيفة الغارديان.347 وترى الصحيفة أن من أسباب هذا التقليص يف ميزانية 

شبكة الجزيرة، هو اتجاه الدوحة لدعم مؤسسسات إعالمية وبحثية أخرى، كالتي يرشف عليها الدكتور عزمي 

بشارة.348 

ويف عملية ترسيح أخرى قد تكون مرتطبة بإنخفاض أسعار النفط، قامت رشكة قطر للبرتول بترسيح عدد من 

املوظفني امتنعت عن اإلفصاح عنه.  ورصح الرئيس التنفيذي للرشكة أنه عىل  الرغم من عدم قدرة الرشكة عىل 

التحكم يف األسواق واألسعار، إاّل أنه بإمكانها التحكم يف التكاليف واملرصوفات، وأن عمليات الترسيح جاءت يف ظل 

عملية إعادة هيكلة. وأكّد أنه مل يتم ترسيح أي من املوظفني القطريني.349 

ملف العاملة

ويف جانب آخر، برز موضوع إعالن قطر عن إلغاء نظام “الكفيل” ضمن قانون جديد لتنظيم حركة دخول وخروج 

الوافدين وشؤون إقامتهم. ويشكل هذا املوضوع أهمية كربى لقطر كونه مرتبط بانتقادات الذعة لقطر من 

منظمة العفو الدولية، تتهمها بفرض ظروف عمل قاسية عىل العامل األجانب الذين يعملون يف تشييد بناء املالعب 

والبنى التحتية ملونديال 2022، وأنها تصل إىل العمل القرسي احياناً. وكان القانون السابق يحظر عىل أي عامل 

أجنبي مغادرة البالد من دون موافقة صاحب العمل، ويحرمه من إمكانية تغيري وظيفته. وقد أصدر أمري قطر يف 

http://goo.gl/IqOvkd   2016 346  مريزا الخويلدي”الجزيرة القطرية ترسح 500 من موظفيها”، صحيفة الرشق األوسط، 28 مارس

http://www.raialyoum.com/?p=320183  2015 347  “الغارديان: شبكة الجزيرة تفصل املئات من موظفيها”، حريدة الرأي اليوم، 23 سبتمرب

348  املصدر السابق.

 http://goo.gl/AoDmnD  2015 349  “قطر للبرتول ترسح موظفني وتتخارج من األنشطة األساسية”، رويرتز، 23 يناير

http://goo.gl/IqOvkd
http://www.raialyoum.com/?p=320183
http://goo.gl/AoDmnD
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أكتوبر 2015 قانوناً جديداً، بحسب الصحف القطرية، يقيض بثالثة أمور رئيسية، بدءأ من إلغاء مسّمى “الكفيل” 

واستبدالة بكلمة “املستقدم”، وإنشاء لجنة لتظلامت خروج الوافدين للبحث يف حاالت االعرتاض عىل الخروج، أي 

توفري مرونة أكرث يف الحركة والسفر وتحويل عقود عملهم إىل جهة أخرى، وأن عىل الوافد أو املستقدم للعمل إبالغ 

عن كل واقعة خروج قبل موعدها بثالثة أيام عىل األقل، عىل أن يدخل هذا القانون حيّز التنفيذ يف 2017 .350

من جانبها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا القانون حيث اعتربته “غري كاف”. ويف تقرير ملنظمة العفو 

الدولية صدر يف مارس 2016، جاء بعنوان “الجانب القبيح للرياضة الجميلة”، ذكرت أن آالف العاّمل األجانب 

يف قطر ال زالوا يتعرضون لالستغالل والعمل القرسي. واستندت يف تقريرها إىل 234 من العامل الوافدين الذين 

يعملون يف “أستاد خليفة” أو يف مراكز الرياضة، حيث تحدثت أن أرباب عملهم يحتفظون بجوازات سفرهم، 

وأن بعض عامل البناء ينتظرون إىل ما يصل إىل سبعة أشهر للحصول عىل أجورهم، وأنهم يهّددون بالطرد يف حال 

احتجوا عىل ذلك حسب تقرير املنظمة.351 بينام ردت اللجنة العليا للمشاريع املرشفة عىل مونديال قطر 2022 

من خالل بيان صحفي، أن اللجنة ملتزمة بضامن صحة وسالمة كافة العاملني يف مشاريعها وحامية حقوقهم 

وكرامتهم.352 وكانت الحكومة القطرية قد ردت عىل تقرير سابق ملنظمة العفو الدولية يف ديسمرب 2015، 

دافعت من خالله عن معاملتها لألجانب، وذكرت الحكومة “أن انتقادات منظمة العفو الدولية غري دقيق وخارج 

عن السياق وباطلة”. وأن إصالحات جوهرية يف ملف العاملة قيد التنفيذ.353

خامتة

دخلت دولة قطر فرتة ما بعد االنتفاضات العربية منفردة عن بقية دول املجلس يف سياستها الخارجية. ولكن بعد 

خمس سنوات من ذلك، قد يصعب عىل قطر الرجوع اىل الدور التقليدي التي كانت تلعبه يف املنطقة، والذي امتاز 

بالحذر من جهة والحياد النسبي. بالرغم من ذلك، يبدو أن قطر قد تراجعت، بشكل غري معلن، عن مواقفها التي 

كانت تتعارض مع سياسات املحور السعودي - اإلمارايت. لذا، باتت قطر تلعب، بعد تعرضها لضغوط هائلة، دور 

مساند لجهود دول املجلس األخرى بقيادة السعودية يف أكرث من ساحة، وعىل رأسها الحرب يف اليمن. ولكن هل 

سيصمد املوقف الخليجي املوحد يف وجه التحديات املستقبلية، خاصة وأن الدوحة قد جاهرت بنزعتها االنفرادية 

يف اكرث من موقف؟ قد ال يكون سيناريو التنسيق الخليجي مرجحاً لالستمرار عىل املدى البعيد بسبب غياب آليات 

 http://goo.gl/IwMak0  2015 350  “قطر تلغي نظام الكفيل وتستبدله بنظام جديد”، ام يب يس، 28 أكتوبر

http://goo.gl/qrBU5r  2016 351  “العفو الدولية تتهم قطر مجددا بالفشل يف ملف العاملة”، دويتشه فيل، 31 مارس

352  املصدر السابق.

 http://goo.gl/kMK3oM  2015 353  “قطر ترفض انتقادات العفو الدولية الوضاع العاملة لديها”، دويتشه فيل، 21 ديسمرب

http://goo.gl/IwMak0
http://goo.gl/qrBU5r
http://goo.gl/kMK3oM
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واضحة داخل املنظومة الخليجية لحل النزاعات فيام بني األعضاء والتعايش مع االختالف السيايس، وبسبب تناقض 

مصالح بعض دول املجلس إزاء بعض القضايا املحورية يف املنطقة.

عىل الساحة السياسية العاملية ايضاً، اصبحت قطر محط أنظار اإلعالم الغريب بسبب فوز قطر بحق استضافة كأس 

العامل للعام 2022، وهذا ما دفع صناع القرار القطريون بالتعهد بالقيام بإصالحات يف ما يُسمى بنظام الكفالة. 

كام أنه من املتوقع أن تصاحب الضعوط يف اتجاه اصالح نظام الكفالة مراجعٌة لسياسة البالد االقتصادية يف ظل 

انخفاض أسعار النفط، والتي ظهرت بوادره يف شكل ترسيح العداد من املوظفني واغالق أكرث من فرع لقناة 

الجزيرة. أما داخلياً، فال زال ملف اإلصالح السيايس معطالً، حيث مل تقم االنتخابات الربملانية يف موعدها املقرر يف 

عام 2013. من املتوقع أن يالزم الغموض الطموحات اإلصالحية يف قطر، خصوصاً وأن القيادة السياسية، بخالف 

معظم دول املجلس األخرى، ال تتعرض لضغوط شعبية كبرية نسبياً يف اتجاه االصالح السيايس. ولكن، مبا أن األضواء 

مسلطة عىل قطر يف اإلعالم الغريب، فهل يستثمر صناع القرار القطري ذلك لتحسني صورتهم عرب املبادرة باإلصالح 

السيايس قبل ارتفاع محتمل لألصوات اإلصالحية يف الداخل القطري يف املستقبل، أم هل يستمر الركود السيايس 

مخيامً عىل الساحة السياسية املحلية القطرية؟ 
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2.8 المستجّدات السياسية في مملكة البحرين

منذ اندالع االحتجاجات يف فرباير 2011 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور يف مايو 2016، والحالة السياسية يف 

البحرين مضطربة. فلم تصل األطراف السياسية، ممثلة يف الحكم واملعارضة والحركات السياسية املناوئة للمعارضة، 

إىل مخرج من األزمة السياسية التي تحيط بالبالد. فبالرغم من ظهور عدد من املبادرات الداعية للحوار واملصالحة، 

إال أن النجاح مل يحالف أي منها.

وعىل الرغم من انخفاض وترية املظاهرات املرخصة وغري املرخصة، وانخفاض نشاط الجمعيات السياسية املعارضة بشكل 

عام، إال ان التواجد األمني ال زال قوياً، خصوصاً يف بعض قرى البحرين التي تنشط فيها املظاهرات. كام أن مركز الحركة 

االحتجاجية املعارضة يف فرباير 2011 – أي “دوار اللؤلؤة” يف املنامة - ال زال  محاطاً أمنياً، يف حني ال زالت املظاهرات 

املتفرقة تشتبك مع قوات األمن، وإن خفت وتريتها، ناهيك عن تواصل االعتقاالت واملحاكامت بشكل متفرق.

وقد شعر املواطنني والحكومة أيضاً بضائقة مضاعفة مع دخول البالد أزمة اقتصادية جراء هبوط أسعار النفط يف عام 

2015، خصوصاً وأن سعر معادلة امليزانية العامة للدولة وصل إىل ما فوق الـ 100 دوالر للربميل. وكان من املتوقع 

أن يصل عجز امليزانية يف عام 2016 إىل %90 من إيرادات الدولة حسب توقعات صندوق النقد الدويل،354 مام دفع 

حكومة البحرين، إثر ذلك، إىل اإلعالن عن سلسلة إجراءات تقشفية متمثلة يف تقليل الدعم املوجه اإىل املحروقات 

والطاقة واملياه. أما إقليمياً، فقد أصبحت البحرين جزءاً من العمليات العسكرية يف سوريا ضد داعش، ويف اليمن كجزء 

من التحالف الذي تقوده السعودية ضد قوات الرئيس السابق عيل عبدالله صالح والحوثيني.

لذا، تأيت أحداث العام 2016 استمراراً ملسلسل أحداث 2011، الذي أدى إىل إنهاك البحرين سياسياً واقتصادياً.

2011 - 2015 استمرار لألزمة السياسية

من أعراض األزمة السياسية انحسار دور املعارضة املعرتف بها رسمياً، واملمثلة يف الجمعيات السياسية، وتواجدها 

يف الساحة السياسية الرسمية، خصوصاً يف الربملان، بعد أن قاطعت انتخابات عام 2014. كام صعد تيار سيايس 

IMF Executive Board Concludes 2016 Article IV Consultation with Bahrain,“ International Monetary Fund, 26 April 2016“  354

https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16186.htm 

https://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16186.htm
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معارض غري معرتف به رسمياً وأصبح يزاحم الجمعيات السياسية املعرتف بها حضوره يف “شارع املعارضة”، مثل 

“ائتالف شباب 14 فرباير” وغريهم، يف ظل استمرار الدولة يف انتهاج الحلول األمنية يف تعاملها مع األزمة السياسية. 

أما الحكومة فقد دخلت يف مواجهة مع عدد من الحركات السياسية، وعىل رأسها الجمعيات السياسية ذات التوجه 

اإلسالمي الشيعي، وعدد من أنصار القوى السياسية “املدنية.” كام أدت السنوات الخمس األخرية إىل نزيف كبري يف 

ميزانية حكومة البحرين املالية وصورتها يف اإلعالم العاملي، خصوصاً يف الغرب.

أما يف الجانب اآلخر من الساحة السياسية يف البحرين، فقد واصلت الجمعيات السياسية الرسمية املناوئة 

للمعارضة انحسارها. ففي العام 2014 وخالل االنتخابات النيابية، خرست تلك القوى السياسية العديد من 

املقاعد يف الربملان لصالح “النواب املستقلني” غري املنتمني لجمعيات سياسية. فعىل سبيل املثال، تقدمت جمعية 

الوحدة الوطنية التي انبثقت عن حراك “تيار الفاتح” بعدد سبعة مرشحني يف االنتخابات النيابية، إال انه مل يتمكن 

أي من مرشحيها من الوصول إىل املجلس.355 وأفرزت االنتخابات النيابية االخرية التي أقيمت يف 2014 عن تركيبة 

جديدة ملجلس النواب البحريني، فمع مقاطعة جمعيات املعارضة لالنتخابات وخسارة الجمعيات السياسية 

اإلسالمية املحسوبة عىل التيار السني يف البحرين ملقاعدها السابقة، بات النواب “املستقلون” يسيطرون عىل 

غالبية املقاعد النيابية.356

من املمكن اعتبار األزمة السياسية التي اندلعت يف 2011 امتداداً ألزمة سياسية أخرى نتجت إثر إصدار امللك 

حمد بن عيىس آل خليفة لدستور مملكة البحرين الجديد يف 2002، ومتثلت يف أزمة دستورية حسب قراءة 

املعارضة، إذ ترى املعارضة أن هذا الدستور ال يتضمن الوعود التي وافقت عليها الغالبية الساحقة من شعب 

البحرين عند تصويتها عىل ميثاق العمل الوطني يف العام 2001، وعىل رأسها إنشاء مجلس ترشيعي منتخب 

كامل الصالحيات. وكام تقول وجهة نظر املعارضة، فانه مل يتم التوافق عىل الدستور الحايل من قبل القوى 

السياسية كافة، بل تم وضعه بشكل منحة من قبل هرم السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية يف البحرين 

متمثلة يف امللك، وعربه تم إبطال دور املجلس الترشيعي املنتخب من خالل تعيني مجلس شورى غري منتخب مواز 

له.357

 http://www.alwasatnews.com/news/940753.html 2014 355  “شاهد تشكيلة مجلس نواب 2014”، صحيفة الوسط، 30 نوفمرب

http://goo.gl/geZIoV 2014 356  “نتائج انتخابات البحرين 2014م.. صعود )املستقلني( يهدد استقاللية الربملان”، صحيفة شؤون الخليج اإللكرتونية، 24 نوفمرب

https://goo.gl/xciSpw 357  حسن ريض، “ أحداث البحرين: األزمة واملخرج،” منتدى التنمية الثالث والثالثون

http://www.alwasatnews.com/news/940753.html
http://goo.gl/geZIoV
https://goo.gl/xciSpw
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وقد حاولت أطراف النزاع السيايس – أي الحكومة واملعارضة واملناوئون للمعارضة – منذ اندالع أزمة 2011، 

الجلوس عدة مرات عىل طاولة الحوار، حيث عقد الحوار الوطني األول يف يوليو 358،2011 والحوار الوطني الثاين 

يف فرباير 359،2013 وعقد لقاء علني بني ويل العهد وأمني عام جمعية الوفاق يف 15 يناير 360،2014 كام تم 

طرح عدة مبادرات من الحكومة361 واملعارضة362 وجهات اخرى يف محاولة لتقريب وجهات النظر ما بني األطراف 

املتفرقة،363 وقد يكون أهمها تشكيل “اللجنة املستقلة لتقىص الحقائق”، والتي بارشت تحقيقها يف أحداث عام 

2011 وقدمت تقريرها الرسمي يف الوقائع يف نوفمرب 2011، ولكنها جميعها مل تنجح يف حل األزمة السياسية، بل 

تواصلت الصدامات األمنية وسقوط عدد من القتىل من صفوف الرشطة واملحتجني. 

وقد جاءت االنتخابات النيابية والبلدية يف العام 2014، يف ظل أجواء متوترة، حيث تصاعدت فيها الدعوات من 

قبل األطراف املعارضة، وبشكل غري مبارش بعض الجمعيات املناوئة للمعارضة،364 ملقاطعتها وعدم املشاركة فيها، 

يف حني سعت أطراف أخرى من الجمعيات األخرية، إىل جانب الحكومة، نحو دفع املواطنني يف اتجاه املشاركة. 

واستبقت الحكومة االنتخابات بتعديل الدوائر االنتخابية365 والغاء املجلس البلدي )املنتخب( للعاصمة املنامة 

واستبداله بأمانة معينة.366 كام قامت الحكومة بطرح وثيقة سياسية جديدة، مبتغاها املعلن هو إجراء إصالحات 

سياسية، والتي ُعرفت بـ”وثيقة األعيان”، والتي رأت املعارضة بأنها غري كافية لحلحلة األزمة السياسية. 367

عىل املستوى االقليمي والدويل، توترت العالقات البحرينية–األمريكية خالل عام 2014، ووصلت إىل مداها 

بقرار وزارة الخارجية البحرينية اعتبار مساعد وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية للشئون الدميقراطية 
http://www.bna.bh/portal/news/466666 2011 358   “حوار التوافق الوطني... انطالقة تاريخية / تقرير”، وكالة أنباء البحرين، 8 يوليو

http://www.bna.bh/portal/news/547204 2013 359   “ استكامل جلسات الحوار الوطني يوم غد االربعاء 19 فرباير 2013”، وكالة أنباء البحرين، 19 فرباير

http://www.alwasatnews.com/news/848133.html 2014 360   “ ويل العهد يعود لقيادة الحوار الوطني بعد 3 أعوام”، صحيفة الوسط، 17 يناير

361   “اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق”: أنشئت اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق يوم 29 يونيو 2011 يف مملكة البحرين مبوجب األمر املليك رقم 28 من امللك حمد بن 

عيىس 

آل خليفة. وقد تم تكليف اللجنة مبهمة التحقيق والتقيص حول األحداث التي جرت يف البحرين يف الفرتة من فرباير 2011 ، والنتائج املرتتبة عىل تلك األحداث. وقد قامت اللجنة بتسليم 

تقريرها 

http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar ،اىل عاهل البالد بتاريخ 23 نوفمرب 2011م. انظر: موقع اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص الحقائق

362   وثائق املعارضة: قمت املعارضة البحرينية بإطالق سلسلة من الوثائق السياسية التي اوضحت فيها رؤيتها للحل السيايس منهجها السيايس، وهذه الوثائق هي: “وثيقة املنامة”، جمعية 

/http://alwefaq.net ،اكتوبر 2011 “وثيقة ال للكراهية”، جمعية الوفاق الوطني االسالمية http://alwefaq.net/cms/2011/10/12/5933/ ، 12  :الوفاق الوطني االسالمية

cms/2014/01/09/25573، 9 يناير 2014 “وثيقة الالعنف”، صحيفة الوسط: http://www.alwasatnews.com/news/714146.html، 6 يوليو 2014.

http://www.alwasatnews.com/news/626914.html 2012 363  “ 300 مواطن ومواطنة ينضمون إىل اللقاء الوطني البحريني”، صحيفة الوسط، 5 فرباير

 http://www.alwasatnews.com/news/893218.html 2014 364   “بوصندل يدعو لدراسة مقاطعة انتخابات 2014”، صحيفة الوسط، 8 يونيو

365   “مرسوم رقم )71( لسنة 2014 بشأن تحديد املناطق والدوائر اإلنتخابية وحدودها واللجان الفرعية إلنتخابات”، هيئة الaترشيع واالفتاء القانوين، 25 سبتمرب 2014:

.http://www :2014 366   “قانون رقم )24( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001”، هيئة الترشيع واالفتاء القانوين، 7 اغسطس

legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71323#.Vy2tETFJnIU

367  احمد العسبول، “ التطورات السياسية يف البحرين”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(، الثابت واملتحول 2015: الخليج واآلخر، مصدر سابق، 44 

 https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf

http://www.bna.bh/portal/news/466666
http://www.bna.bh/portal/news/547204
http://www.alwasatnews.com/news/848133.html
http://www.bici.org.bh/indexd6cc.html?lang=ar
http://alwefaq.net/cms/2014/01/09/25573/
http://alwefaq.net/cms/2014/01/09/25573/
http://alwefaq.net/cms/2011/10/12/5933/
http://www.alwasatnews.com/news/714146.html
http://alwefaq.net/cms/2014/01/09/25573/
http://www.alwasatnews.com/news/626914.html
http://www.alwasatnews.com/news/893218.html
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71323#.Vy2tETFJnIU
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71323#.Vy2tETFJnIU
http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=71323#.Vy2tETFJnIU
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2033/GCCF2015.pdf
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وحقوق اإلنسان، توماس مالينوسيك، شخصاً غري مرحب به، ملزمة إياه مبغادرة البالد.368 كام حرض ملف البحرين 

“حقوقياً” عىل طاولة منظامت حقوق اإلنسان الدولية. وقد جاء البيان املشرتك الذي وقعته 35 دولة يف مجلس 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ورفضته الحكومة البحرينية، معرباً عن قلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان يف 

البحرين، مبا يف ذلك سجن من ميارسون حقوقهم يف حرية التعبري والتجمع وتكوين الجمعيات، كام أبدى البيان 

قلقاً إزاء انعدام املساءلة.369 وانخرطت البحرين عسكرياً ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي يف الرصاع 

اليمني–اليمني، عرب مشاركة القوات العسكرية البحرينية يف تحالف “عاصفة الحزم”، العملية العسكرية التي 

تقودها اململكة العربية السعودية منذ 25 مارس 2015 يف اليمن وعىل حدودها الجنوبية ضد الحوثيني والقوات 

موالية للرئيس املخلوع عيل عبدالله صالح. وقد راح عدد من الجنود البحرينيني ضحية لهذه الحرب.370

2015: األزمة مستمرة 

أدى اعتقال قيادات الصف األول يف الجمعيات السياسية املعارضة إىل ضعف الحراك السيايس والشعبي لهذا التيار، 

ومل يشهد العام 2015 أي تطور نوعي يف تعاطي الجمعيات والحركات املعارضة مع األوضاع يف البحرين. فقد 

قل عدد الجامهري يف التجمعات واملسريات التي تدعو لها تلك الجمعيات، بينام تواجدت بعض وجوه املعارضة يف 

بعض املحافل خارج البالد التي تنتقد األوضاع السياسية والحقوقية يف البحرين، خصوصاً يف الغرب. كام يبدو أن 

االتصال بني الحكومة واملعارضة قد انقطع نهائياً، حيث ظهر أكرث من شخص من قيادات املعارضة يف اإلعالم ليؤكد 

هذا األمر.371 هذا وقد أصدرت املحكمة الكربى الجنائية الرابعة، يف تاريخ 16 يونيو 2015، حكمها االبتدايئ بحق 

األمني العام لجمعية الوفاق الشيخ عيل سلامن، إذ قضت بسجنه ملدة 4 سنوات بعد إدانته بتهم التحريض عىل 

بغض طائفة وعدم االنقياد للقوانني وإهانة وزارة الداخلية، وبّرأته املحكمة من تهمة إسقاط النظام بالقوة.

كام اتهمت جهات حقوقية الحكومة بالتضييق عىل حرية الرأي والتعبري من خالل اتخاذها عدة إجراءات 

بحق مغردين وصحفيني وغريهم من الشخصيات التي تتعاطى يف الشأن العام بوجهة نظر مخالفة لتلك التي 

تتبناها مؤسسات النظام. ففي تاريخ 28 مارس 2015 قامت السلطات باعتقال فاضل عباس، أمني عام جمعية 

التجمع الوطني الدميقراطي الوحدوي، وحكم عليه بتاريخ 28 يونيو 2015 بالسجن ملدة خمس سنوات بتهمة 

http://www.alwasatnews.com/4321/news/ ،2014 368   “الخارجية البحرينية: توماس مالينوسيك غري مرحب به ..وعليه مغادرة البالد فوراً”، صحيفة الوسط، 8 يوليو

read/902050/4321/news/read/902020/1.html

http://www.alwasatnews.com/news/1025740.html ،2015 369   ““الخارجية” ترفض بيان 33 دولة بجنيف ينتقد أوضاع حقوق اإلنسان يف البحرين”، صحيفة الوسط، 15 سبتمرب

370  “ إستشهاد 3 عسكريني من قوة دفاع البحرين من املشاركني يف الواجب الوطني املقدس ضمن صفوف قوات التحالف العريب بقيادة السعودية”، وكالة أنباء البحرين، 5 سبتمرب 2015 

 http://www.bna.bh/portal/news/703842

http://www.alwasatnews.com/4494/news/read/947756/4494/news/ 2014 371   “ال اتصاالت ما بني السلطة واملعارضة... لكننا متفائلون،” صحيفة الوسط، 27 ديسمرب

read/947867/1.html

http://www.alwasatnews.com/4321/news/read/902050/4321/news/read/902020/1.html
http://www.alwasatnews.com/4321/news/read/902050/4321/news/read/902020/1.html
http://www.alwasatnews.com/news/1025740.html
http://www.bna.bh/portal/news/703842
http://www.alwasatnews.com/4494/news/read/947756/4494/news/read/947867/1.html
http://www.alwasatnews.com/4494/news/read/947756/4494/news/read/947867/1.html
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“إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثرية من شأنها إلحاق الرضر بالعمليات الحربية للقوات 

املسلحة،”372 وذلك عىل خلفية إصدار بيان من قبل جمعيته انتقد فيه دخول البحرين طرفاً يف الحرب يف اليمن 

إىل جانب التحالف التي تقوده اململكة العربية السعودية. كام تم الحكم عىل الناشط الحقوقي نبيل رجب 

يف أبريل بالسجن ملدة 6 أشهر بتهمة “اإلهانة العلنية ملؤسسات رسمية”. وقد أطلق رساحه قبل انتهاء فرتة 

محكوميته بسبب “ظروفه الصحية”.373

وأيدت محكمة االستئناف الثانية يف 15 يونيو 2015 تغريم يعقوب سليس، وهو عضو ائتالف شباب الفاتح، 

الذي يعترب أحد األطراف السياسية املنبثقة من “تجمع الفاتح” ، 200 دينار بقضية “إهانة الجيش”. وكان يعقوب 

سليس قد اعتقل لبضعة أيام، ووجهت النيابة العامة له تهمة مفادها أنه “أهان بإحدى طرق العالنية الجيش، وذلك 

عن طريق الكتابة يف واقعٍة تعود إىل 7 يونيو 2014”، وذلك بعدما دعى سليس الحكومة إىل عدم تسيري أصوات 

العسكريني يف االنتخابات النيابية للعام 2014. من جهته، نفى سليس التهمة املوجهة له أمام املحكمة.374

وقد ثار جدل موسع يف مواقع التواصل االجتامعي عندما احال مجلس النواب عدة شكاوى إىل النيابة العامة رفعت 

ضد مغردين بتهمة “اإلساءة إىل مجلس النواب”، حيث رأى رافعي القضايا بأن “التعليقات التي وردت من بعض هؤالء 

“املغردين” تجاوزت الحق املكفول يف الدستور لحرية التعبري والرأي، ووصلت لحد السب والقذف والشتم واالستهزاء 

والنيل من األعراض والرشف، موضًحا أن ما أثري يف مواقع التواصل االجتامعي بسبب هؤالء املغردين يفوق وصف 

األدب”،375 يف حني رأى معاريض هذه الخطوة، وهم يحسبون عىل “تيار الفاتح” باإلضافة إىل “تيار اللؤلؤ”، بأن هذا 

ميثل تعدي من قبل مجلس من املفروض أن يكون منتخباً من قبل الشعب عىل حقوق أفراد الشعب يف التعبري عن 

رأيهم يف مجلس كرثت االنتقادات حول عدم فاعليته يف التطرق إىل هموم املواطنني.

كام تم، يف يونيو 2015، اإلفراج عن املعارض إبراهيم رشيف، األمني العام السابق لجمعية وعد )وهي جمعية 

معارضة ذات توجه العرويب/ اليساري(، بعدما قىض فرتة عقوبته يف السجن ملدة خمسة سنوات.  ولكن، تم اعتقال 

رشيف مجدداً يف غضون اسابيع من إطالق رساحه، وذلك بعد تقدميه كلمة يف تأبني أحد القتىل من املتظاهرين قال 

http://goo.gl/JYSHNQ 2015 372  “البحرين: السجن 5 سنوات ألمني عام “الوحدوي” فاضل عباس”، صحيفة العريب الجديد، 28 يونيو

Bahrain rights campaigner Nabeel Rajab freed from jail,“ BBC, 13 July 2015, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-33516946“  373

 http://www.bahrainpa.org/?p=435 374  تقرير رصد مفصل أعدته رابطة الصحافة البحرينية

http://goo.gl/2NX5mS 2016 375  ““النواب” يحيل 4 مغردين لـ “النيابة””، صحيفة األيام، 17 أبريل

http://goo.gl/JYSHNQ
http://www.bbc.com/news/world
http://www.bahrainpa.org/?p=435
http://goo.gl/2NX5mS
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فيها أن الشعب منهك بعد خمس سنوات من “القمع”، وأن الحراك سيعود يف حال استمرار األزمة.376 وتم توجيه تهم 

“التحريض عىل تغيري نظام الدولة، وكذلك التحريض عىل كراهية النظام واالزدراء به” – وهي تهم أنكرها رشيف – 

وتم الحكم عليه بأربع سنوات.377

وقد شهد هذا العام إصدار أحكام طويلة األمد عىل عدد من املواطنني يف قضايا متعددة تتعلق باألزمة السياسية. 

ففي نهاية عام 2015 حكم عىل 29 مواطناً بأحكام ترتاوح ما بني 5 و25 عاماً بتهمة تدبري عملية تفجري 

استهدفت رجال رشطة يف عام 378،2014 كام تم الحكم عىل 57 مواطناً من ُسجناء سجن جو بالسجن 15 سنة 

عىل خلفية اشتباك السجناء مع السلطات هناك، كام تزعم السلطات بأن السجناء قاموا بأعامل تكسري داخل 

السجن.379 وقد مثلت زيارة أهايل احد الُسجناء مبثابة الرشارة التي اشعلت أحداث سجن جو، حسب ما نقلته 

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، حيث نشب نزاع ما بني األهايل ورجال األمن، ورسعان ما خرج الوضع 

خارج السيطرة حيث قام ُسجناء آخرون باإلحتجاج. ونقلت املنظمة عن السجناء بان ردة فعل السلطات تضمنت 

إساءة نفسية وجسدية تجاههم، مبا يف ذلك توجيه شتائم طائفية واستخدام الغاز املسيل للدموع يف داخل السجن 

واستخدام السالح ذو الرصاص االنشطاري )املعروف محلياً ب”الشوزن”( والرضب املربح.380  يف حني السلطات 

مل تعلق عىل إتهامات السجناء لها، أال انها قامت بنرش مقاطع من أحداث السجن، مصحوبة بتعليق باللغة 

اإلنجليزية، وذلك يف محاولة إلثبات صحة روايتها بأن السجناء هم من تسبب يف إثارة األحداث.381

واستمرت ظاهرة التفجريات ومهاجمة رجال الرشطة بقنابل املولوتوف الحارقة يف هذا العام يف حدثني بارزين، 

وقع أولهام يف جزيرة سرتة، حيث تسبب االنفجار مبقتل رشطيني وجرح ستة اخرين. قامت السلطات جراء هذا 

الحدث باعتقال خمسة أشخاص وإتهام الجمهورية اإلسالمية اإليرانية رسمياً بتدبري هذه العملية.382 أما العملية 

األخرى، فوقعت يف قرية كرباباد، حيث تعرضت سيارة رشطة لقنبلة مولوتوف حارقة أودت بحياة رشطي وجرحت 
 BAHRAIN#“، 10شاهد كلمة #ابراهيم رشيف املفجرة ىف اول مشاركة لة ىف الفعاليات ىف تابني الشهيد #حسام الحداد “ ،SADA AL – BAHRAIN :376  ملشاهدة الكلمة املصورة، انظر

يوليو 

https://www.youtube.com/watch?v=nN8yNVISlcs 2015، يوتيوب، 19:37 دقيقة

http://www.alwasatnews.com/news/1007781.html 2015 377  “ اتهام إبراهيم رشيف بالتحريض عىل تغيري وكراهية النظام،” صحيفة الوسط، 13 يوليو

 Bahrain court sentences 29 people to 5-25 years jail for 2014 explosion: BNA,“ Reuters Canada, 30 December 2015“  378

http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN0UD0AJ20151230

http://www.alwasatnews.com/news/1072488.html 2016 379  السجن 15 سنة لـ 57 متهاًم بـ “شغب جو، صحيفة الوسط، 26 يناير

Bahrain: Allegations of Severe Prisoner Abuse,“ Human Rights Watch, 6 May 2015“  380

https://www.hrw.org/news/2015/05/06/bahrain-allegations-severe-prisoner-abuse 

GDNOnline, ”Jau Riot 2015F,“ 25 June 2015, youtube, 8:54 minutes https://www.youtube.com/watch?v=pxuFLoPwCBk  381

382  ““الداخلية”: القبض عىل مرتكبي “تفجري سرتة”... والحرس الثوري وراء التخطيط والتمويل،” صحيفة الوسط، 14 اغسطس 2015

http://www.alwasatnews.com/news/1016343.html

https://www.youtube.com/watch?v=nN8yNVISlcs
http://www.alwasatnews.com/news/1007781.html
http://ca.reuters.com/article/topNews/idCAKBN0UD0AJ20151230
http://www.alwasatnews.com/news/1072488.html
https://www.hrw.org/news/2015/05/06/bahrain
https://www.youtube.com/watch?v=pxuFLoPwCBk
http://www.alwasatnews.com/news/1016343.html
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آخرين.383 من جهتها، قامت جمعيات املعارضة بإدانة أعامل العنف التي تستهدف رجال الرشطة يف بياناتها.384 

وقد قامت السلطات الحقاً باعتقال 11 شخصاً ووجهت لهم تهمة تدبري العملية.385

ويف سياق التدابري األمنية التي تتخذها الدولة يف مواجهة ما تراه تهديدات ألمن البالد، قامت السلطات البحرينية 

بطرد ما بني سبع وعرش عوائل لبنانية مقيمة يف البحرين بحجة أن املطرودين هم من املتعاطفني مع جامعة حزب 

الله، التي تعتربها السلطات جامعة “إرهابية”.386 يف هذا الشأن، علق وزير الخارجية خالد بن أحمد عىل املوضوع 

بالقول أن حزب الله ال تزال متثل “تهديداً” ألمن البحرين. كام قامت السلطات بطرد خمسة مواطنني ممن سحبت 

الحكومة جنسياتهم البحرينية يف ديسمرب 387،2015 ويُذكر بأن السلطات البحرينية قامت بسحب جنسية ما ال 

يقل عن 208 مواطن بسبب تهم متعلقة مبا تعتربه إرهاباً، حيث شملت القامئة عنارص قيل أنها مؤيدة ملا يُسمى 

تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وآخرين محسوبني عىل تيارات إسالمية شيعية معارضة للنظام.388 

لعله من الصعب احصاء عدد التظاهرات التي جرت يف البحرين خالل عام 2015، وذلك بسبب صغر حجمها 

نسبيا عن األعوام السابقة، وبسبب عدم متكن املتظاهرين من الخروج باملظاهرات خارج حدود القرى نحو 

العاصمة كام حدث يف عام 2011. إال أن هذه املظاهرات تواصلت بشكل مستمر، وكان أبرزها تلك التظاهرات 

هي التي جرت يف بعض مناطق البحرين احتجاجا عىل إعدام رجل الدين السعودي من الطائفة الشيعية منر 

النمر، والتي واجهتها السلطات مبسيالت الدموع وإستخدام السالح ذو الرصاص االنشطاري )الشوزن(.389 وقد 

قامت السلطات مبنع ترصيح املسرية العاملية السنوية التي تنظمها النقابات العاملية سنوياً يف يوم عيد العامل، 

وتعترب هذه أول مرة يتم منع املسرية العاملية منذ دخول البحرين ما يُسمى بسنوات اإلصالح )أي يف حقبة ما بعد 

2001(.390 ويف سياق متصل، قامت السلطات بطرد أربعة صحفيني أمريكيني أتوا إىل البالد لتغطية املظاهرات 

http://bna.bh/portal/news/722740 2016 383  “وزير الداخلية: القبض عىل عدد من املشتبه بهم يف جرمية “كرباباد” اإلرهابية،” وكالة انباء البحرين، 17 ابريل

http://www.aldemokrati.org/print.php?artid=8659 ،)384  “وعد تستنكر حادث كرباباد وتطالب باجراء تحقيق مستقل وشفاف،” موقع جمعية العمل الوطني الدميقراطي )وعد

 Habib Toumi, ”11 terror suspects arrested in Bahrain,“ Gulf News, 30 April 2016  385

 http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/11-terror-suspects-arrested-in-bahrain-1.1815257

http://www.alhurra.com/content/bahrain-lebanon-hezbollah/298001.html 2016 386  “البحرين تطرد لبنانيني تهمتهم بدعم حزب الله،” موقع قناة الحرة، 14 مارس

Bahrain: stop deportation of nationals: unlawful interference with family life,“ Human Rights Watch, 20 March 2016 https://www.hrw.org/“  387

news/2016/03/20/bahrain-stop-deportations-nationals

 /https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain  2016388  تقرير املنظمة للعامني 2015 و

Bahrain police fire tear gas, bird shot at protesters – witnesses,“ Yahoo News, 8 January 2016 https://www.yahoo.com/news/bahrain-police-fire-tear-gas-“  389

 bird-shot-protesters-145952907.html?ref=gs

 http://www.alwasatnews.com/news/986891.html 2015 390  “عيد العامل 2015...بال مسرية عاملية بعد رفض الداخلية،” صحيفة الوسط، 1 مايو

http://bna.bh/portal/news/722740
http://www.aldemokrati.org/print.php?artid=8659
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/11-terror-suspects-arrested-in-bahrain-1.1815257
http://www.alhurra.com/content/bahrain-lebanon-hezbollah/298001.html
https://www.hrw.org/news/2016/03/20/bahrain
https://www.hrw.org/news/2016/03/20/bahrain
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain/
https://www.yahoo.com/news/bahrain-police-fire-tear-gas-bird-shot-protesters-145952907.html?ref=gs
https://www.yahoo.com/news/bahrain-police-fire-tear-gas-bird-shot-protesters-145952907.html?ref=gs
http://www.alwasatnews.com/news/986891.html
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التي كانت متوقعة يف الذكرى الخامسة النطالق الحركة االحتجاجية.391 أما الرواية الرسمية، فتقول بأن الصحفيني 

دخلوا البالد بشكل غري مرشوع، وكانوا متهمني باالشرتاك يف “تجمهر غري مرشوع بقصد ارتكاب جرائم واإلخالل 

باألمن العام، وتعريض وسائل املواصالت للخطر”.392

القوانني والترشيعات

شهد املشهد السيايس البحريني حدثاً نادراً من نوعه يف عام 2016، حيث ادى قرار الحكومة برفع تحفظاتها 

عىل مجموعة من البنود يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، واملعروفة بـ”سيداو”، إىل انقسام 

تيارات املجتمع البحريني بشكل فريد من نوعه.  ففي حني صادقت أغلبية مجلس النواب عىل القرار، وساندته 

بقوة مجموعة من قطاعات املجتمع املدين، مبا فيها تلك املحسوبة عىل املعارضة “املدنية” )كجمعية العمل 

الوطني الديقراطي )وعد(393 واملنرب الدميقراطي التقدمي ذو التوجه اليساري(،394 اتجهت القوى اإلسالمية السنية 

والشيعية، مبا فيها جمعية الوفاق، إىل الدفع يف اتجاه معارضة رفع تحفط البحرين عىل بنود االتفاقية.395 وقد 

أبقت البحرين تحفظها عىل مساواة الرجل واملرأة يف حق منح الجنسية ألطفالها، فيام رفعت تحفظاتها عن عدة 

مواد، األمر الذي قد يفتح املجال ألطراف دولية ومحلية للضغط يف اتجاه تحقيق املساواة الكاملة ما بني الجنسني، 

وذلك حسب ما تنص عليه املعاهدة. وتتضمن املواد التي تم رفع التحفظ عنها ما ييل:396

املادة رقم 2، والتي تتضمن البنود:

إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى.... 1

اتخاذ املناسب من التدابري، ترشيعية وغري ترشيعية، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل متييز ضد . 2

املرأة

فرض حامية قانونية لحقوق املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، وضامن الحامية الفعالة للمرأة.... 3

اتخاذ جميع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك الترشيعي منها، لتغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة . 4

واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزاً ضد املرأة

U.S. Journalist Says Bahrain Deprived Her Team Of Food, Water & Sleep During Detention,“ Huffungton Post, 26 February 2016“  391

http://www.huffingtonpost.com/entry/anna-therese-day-bahrain_us_56cf34c9e4b0bf0dab310eb0 

http://goo.gl/mAs4Xp 2016 392  “لقضاء البحريني يخيل سبيل اربعة صحفيني امريكيني،” دويتشه فيل، 16 فرباير

http://www.alwasatnews.com/news/1061024.html 2015 393  “وعد تطالب برفع التحفظات عن سيداو والرشوع يف الدولة املدنية،” صحيفة الوسط، 26 ديسمرب

http://www.alwasatnews.com/news/1104314.html 2016 394  “املنرب التقدمي: سيداو مكسب للكرأو البحرينية ال يجب التفريط فيه،” صحيفة الوسط، 19 ابريل

395  “العالمة صنقور: انتقادنا التفاقية “سيداو” ال يعني تنكرا لحقوق املرأة... ونصوص الدين كفلت حقوقها كاملة غري ناقصة،” موقع جمعية الوفاق، 22 ابريل 2016 

/http://alwefaq.net/cms/2016/04/22/44279

http://www.alwasatnews.com/news/1099060.html 2016 396  “ما هي اتفاقية سيداو ... وما هي التحفظات التي ابقت عليها البحرين؟،” صحيفة الوسط، 6 ابريل

http://www.huffingtonpost.com/entry/anna
http://goo.gl/mAs4Xp
http://www.alwasatnews.com/news/1061024.html
http://www.alwasatnews.com/news/1104314.html
http://alwefaq.net/cms/2016/04/22/44279
http://www.alwasatnews.com/news/1099060.html
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املرسوم رقم 70 عىل البند الرابع من املادة 15، والتي تتضمن النص: “متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس 

الحقوق فيام يتعلق بالقانون املتصل بحركة األشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم.”

املادة 16، والتي تتضمن النص: “ تتخذ الدول األطراف جميع التدابري املناسبة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف كافة 

األمور املتعلقة بالزواج والعالقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، عىل أساس املساواة بني الرجل واملرأة:

نفس الحق يف عقد الزواج. 1

نفس الحق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها الحر الكامل. 2

نفس الحقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. 3

نفس الحقوق واملسؤوليات بوصفهام أبوين، بغض النظر عن حالتهام الزوجية.... 4

نفس الحقوق واملسؤوليات فيام يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية عىل األطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من األعراف. 5

نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، مبا يف ذلك الحق يف اختيار اسم األرسة واملهنة ونوع العمل. 6

كام أصدر مجلس النواب مرشوع قانون مثري للجدل يف شهر مايو 2016، يقيض مبنع تدخل شؤون الدين يف 

السياسة، وذلك عرب منع خطباء املساجد من االنتامء إىل جمعيات سياسية أو مامرسة أنشطة سياسية، وذلك بعد 

تعديل قانون الجمعيات السياسية ليتضمن بنداً يشرتط عىل املنتمي إىل جمعية سياسية أال يكون خطيباً يف مسجد 

أو منخرطاً يف نشاط ديني ما ولو بشكل خريي. كام يحظر قانون الجمعيات استخدام املنابر الدينية ألغراض سياسية. 

397 وقد تم رفع املرشوع إىل مجلس الشورى، الذي قام، من جانبه، بالتصديق عليه.398

انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها الداخلية

تأثرت البحرين، كباقي دول املجلس والدول املصدرة للنفط، بانخفاض أسعار النفط، حيث خرست بحلول ديسمرب 

2015 ما يقارب %60 من قيمته مقارنة بأسعار بداية عام 2014. وقد يكون من أخطر التطورات االقتصادية 

هو دخول الحساب الجاري )أي ميزان الصادرات يف مقابل الواردات( مرحلة العجز يف عامي 2015 و2016، عىل 

عكس الفائض الذي شهده الحساب الجاري يف السنوات العرش السابقة، وهو ما يهدد بدخول اقتصاد البالد مرحلة 

الخطر الهيكيل إذا ما استمر الحساب الجاري يف العجز، خصوصاً يف ظل أسعار النفط املتذبذبة. هذا وقد تخطت 

Bahrain MPs ban mixing of politics and religion,“ Gulf News, 18 May 2016“  397

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-mps-ban-mixing-of-politics-and-religion-1.1830097 

398  احمد عبدالحميد، “الشورى يتفق مع النواب عىل حظر املنرب الديني عن العمل السيايس”، صحيفة اخبار الخليج، 23 مايو 2016 

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/13940/article_touch/22635.html

http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-mps-ban-mixing-of-politics-and-religion-1.1830097
http://www.akhbar-alkhaleej.com/13940/article_touch/22635.html
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كمية الدين العام يف البحرين حاجز 6.6 مليار دينار بحريني يف نهاية الربع الثالث من عام 2015، مشكلة 52% 

من الناتج املحيل اإلجاميل.399 

 في البحرين  2016مشاورات المادة الرابعة لعام  -صندوق النقد الدولي : المصدر
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http://goo.gl/hWv172 2016 ين العام يتخطى 6.6 مليار دينار”، صحيفة األيام، 19 يناير 399  عباس ريض، “الدَّ

http://goo.gl/hWv172
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وقد نرش يف تاريخ 17 سبتمرب 2015 خرب تشكيل حكومة مصغرة بعد لقاء جمع امللك حمد بن عيىس بويل عهده 

الشيخ سلامن. وجاء يف الخرب الذي نرشته وكالة أنباء البحرين أن العاهل البحريني أمر بتشكيل “حكومة مصغرة” 

داخل الحكومة تختص بحل املشكالت املالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. وذكرت الوكالة أن املرسوم جاء 

بعدما قدم ويل العهد تقريراً للملك حول “تأثر األوضاع املالية الحالية يف اململكة بسبب تدين أسعار النفط 

وااللتزامات األخرى”. وأضافت الوكالة أن امللك وجه “بتشكيل حكومة مصغرة تُعنى بحل تلك املشكالت املالية 

وبالرسعة املمكنة وبالتشاور مع صاحب السمو املليك األمري خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس الوزراء”.400 إال أن 

اإلعالم املحيل مل يذكر أية تفاصيل أخرى حول هذه املستجدات منذ هذا اإلعالن.

ومع تقديم الحكومة ملرشوع ميزانيتها للعام 2015-2016، أعلنت الحكومة عن نيتها التخاذ حزمة اجراءات 

اقتصادية لتقليل قيمة عجز امليزانية، منها رفع الدعم الحكومي عن أسعار اللحوم، والذي أدى إىل إرضاب الجزارين 

وباعة اللحوم، ورفع أسعار البنزين والكهرباء واملاء وعدد من رسوم الخدمات الحكومية املختلفة.401 وقد أثارت 

قرارات التقشف حالة تذمر شعبي، متثلت يف مقاطعة بعض املواطنني سلعة اللحم التي رُفع الدعم عنها، وذلك إىل 

جانب إرضاب الجزارين.402 ويف مقابل رفع الدعم، اتخذت الحكومة اجراءات أخرى متثلت يف دمج وإلغاء بعض 

الجهات والهيئات الحكومية، األمر الذي أسفر عن تشكيل وزاري جديد يف سبتمرب 2015 تم خالله إعفاء وزيرين 

ودمج وزارتني.403 وبحسب التقارير الصحفية، قامت الحكومة بتمرير ميزانية تتضمن تخفيض اإلنفاق بنسبة 404،30% 

وذلك يف ظل توقعات رسمية أن يبلغ العجز نحو 1.47 مليار دينار )3.9 مليارات دوالر( خالل العام 405.2015

عىل مستوى املجالس البلدية، فقد أثار املجلس البلدي ملدينة املحرق جدالً واسعاً بعدما اتخذ قراراً يف عام 2013 

بإزالة كبائن الصيادين الهواة من سواحل الجزيرة. وقد أصدر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلامن قراراً بهذا 

الخصوص ليوقف قرار إزالة كبائن الصيادين، وذلك عىل خلفية ضغط بعض أهايل املحرق يف ذلك اإلتجاه.406 

اال أن الجدل رسعان ما عاد بعدما اثارت بلدية املوضوع نفسه يف عام 2015، حني حاولت البلدية بالفعل إزالة 

عدد من الكبائن بحجة أنها تُستخدم كمجالس، إال أن وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراين تدخل 

http://ara.reuters.com/article/businessNews/ 2015 400  “وكالة: البحرين ستشكل حكومة مصغرة تركز عىل حل املشكالت املالية”، رويرتز، 17 سبتمرب

idARAKCN0RH27120150917

 http://www.alarab.co.uk/?id=57204 2015 401 البحرين تعلن عن تخفيضات يف اإلنفاق وإجراءات تقشف غري مسبوقة، صحيفة العرب، 15 يوليو

http://www.alwasatnews.com/news/1032350.html 2016 402 جميل املحاري، “مقاطعة اللحوم... ماذا بعد؟،” صحيفة الوسط، 6 اكتوبر

.http://www.alwasatnews.com/news/1030671.html 2015 403  “التشكيل الوزاري الجديد: إعفاء وزيرين ودمج وزارتني”، صحيفة الوسط، 1 أكتوبر

Bahrain approves 30pc spending cuts, ”Trade Arabia, 9 December 2015 http://www.tradearabia.com/news/BANK_296364.html“  404

https://goo.gl/XeLgQk 2014 405   “3.8 مليارات دوالر عجزاً متوقعاً مبوازنة البحرين لعام 2015”، صحيفة العريب الجديد، 4 مايو

http://www.akhbar-alkhaleej.com/12889/article_touch/33756. 2013 406   “بحارة املحرق يشكرون رئيس الوزراء يف إحتفالية بساحل الغوص،” صحيفة اخبار الخليج، 6 يوليو

 html

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0RH27120150917
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN0RH27120150917
http://www.alarab.co.uk/?id=57204
http://www.alwasatnews.com/news/1032350.html
http://www.alwasatnews.com/news/1030671.html
http://www.tradearabia.com/news/BANK_296364.html
https://goo.gl/XeLgQk
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12889/article_touch/33756.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12889/article_touch/33756.html
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لإليقاف اإلجراء.407 ترواحت األسباب الرسمية املعلنة من جهة البلدية بني اعتبار هذه الكبائن تشكل تعدياً عىل 

ممتكالت عامة وخاصة وأنها متثل عالة بيئية واجتامعية، فيام احتج املعارضون للقرار بأن هذه الكبائن متثل مالذاً 

وحيداً لألهايل يف ظل انعدام السواحل العامة، وأنها خط دفاع أول ضد تعدي من قبل متنفذين استولوا عىل هذه 

السواحل وحولوها اىل أمالك خاصة من غري وجه حق. واستمر الجدل حول الكبائن بعدما أعلنت وزارة األشغال 

وشؤؤن البلديات أخرياً عن تبنيها حملة إزالة 497 كبينة من سواحل املحرق،408 وقد تم تنفيذ اجراءات إزالة هذه 

الكبائن بشكل مفاجئ يف شهر مايو من عام 2016. 

املحصلة 

تواصل الوضع السيايس املضطرب يف البحرين عىل مدى السنوات الخمس منذ اندالع احتجاجات فرباير 2011، 

وعند كتابة هذه السطور مل تظهر بعد بوادر لتقريب وجهات النظر بني املعارضة والحكومة بشكل جدي، بهدف 

إيجاد حل لألزمة التي تدور رحاها منذ أكرث من 5 سنوات. يف الوقت نفسه ال تبرش األوضاع االقتصادية للبحرين 

بالخري، وهي مسألة إن تواصلت فلن متر فرتة طويلة حتى تظهر انعكاساتها السلبية عىل الوضع االجتامعي 

والسيايس يف اململكة. 

ومع تواصل أزمة مالية حادة تعاين منها البحرين بسبب الهبوط الكبري يف أسعار النفط وعجز كبري يف ميزانيتها 

والحساب الجاري، واستمرار األزمة األمنية والسياسية فيها، يف ظل وضع إقليمي مضطرب، فال ميكن إال التنبؤ بأن 

العام 2016 سيسجل تواصالً لألزمات املتفاقمة التي تحيط بالجزيرة.

 http://www.alwasatnews.com/news/955530.html 2016 407   “البلدية ترشع بإزالة كبائن تُستخدم كمجالس... وخلف يوقفها لحني وضع اشرتاطات،” صحيفة الوسط، 25 يناير

http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=119372 2016 408   “حملة إلزالة 497 كبينة مخالفة يف املحرق،” صحيفة الوطن، 14 مارس

http://www.alwasatnews.com/news/955530.html
http://www.alwatannews.net/NewsViewer.aspx?ID=119372
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3. الخلل اإلقتصادي
مقدمة: الخلل االقتصادي بعد خمس سنوات من اندالع     3.1  

االنتفاضات العربية   
التقلبات في أسعار النفط وآثارها على ميزانيات دول الخليج:     3.2  

مقارنة بين أزمة الثمانينات وأزمة األلفية الثالثة   
3.3 مقابالت: ما هي أهم تطورات الخلل االقتصادي بعد خمس     

سنوات من اندالع االنتفاضات العربية؟   
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3. الخلل االقتصادي
3.1 مقدمة: الخلل االقتصادي بعد خمس سنوات من اندالع االنتفاضات العربية

تم تعريف الخلل االقتصادي يف اإلصدارات السابقة كاآليت: “االعتامد املُطلق، واملُتزايد، عىل ريع صادرات الرّثوة 

الطبيعيّة املعرَّضة للنضوب، وهي الّنفط الخام )الزيت والغاز الطبيعي(”.409 وقد كان االعتامد املتزايد عىل ريع 

النفط يف دول الخليج هو عنوان الخمسة سنوات املاضية. فقد شّكلت سنوات االنتفاضة العربية والتي عاد معها 

سعر برميل النفط ليتخطى الـ 100 دوالر للربميل يف عام 2011 مشهداً جديداً، استأنفت معه دول الخليج 

سيناريو تزايد االعتامد عىل النفط وزيادة مساهمته بالناتج املحيل اإلجاميل لدول مجلس التعاون. فقد أشارت 

األرقام إىل زيادة مساهمة النفط يف الناتج املحيل ليتخطّى %44 يف 2014، بعد أن كان بعد أن كان حوايل %33 يف 

.410 2003

9%

44% 

47% 

 2014تكوين إجمالي الناتج المحلي لمجموع دول الخليج : 3.1رسم بياني 

صندوق النقد الدولي: المصدر  

 أخرى

الحكومة مساهمة  
النفط مساهمة  

وتعترب الكويت صاحبة أعىل نسبة مساهمة للنفط بني دول الخليج، إذ بلغت مساهمة النفط يف ناتجها املحيّل 

حوايل %63، تليها قطر بنسبة 54%. 

https://www.gulfpolicies.com/  12 ،409  عمر الشهايب، “ مقدمة: أوجه الخلل املزمنة يف دول مجلس التعاون”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق

 media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

410  للمزيد انظر الورقة التالية عن “ التقلبات يف أسعار النفط وآثارها عىل ميزانيات دول الخليج العربية: مقارنة بني أزمة عقد الثامنينات وأزمة األلفية الثالثة”.

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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صندوق النقد الدولي: المصدر  

  2015% نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي في دول الخليج : 3.2رسم بياني 

وصاحب زيادة مساهمة النفط يف الناتج املحيل ارتفاعاً يف النفقات العامة  يف دول الخليج  خالل فرتة 2010 – 

2014 مبتوسط %11، لرتتفع النفقات العامة يف بعض دول الخليج بنسبة تغري %41 يف 2014 عن ما كانت عليه  

يف 2010. 
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صندوق النقد الدولي والحسابات الختامية لدول الخليج وحسابات المؤلف: المصدر  
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35 
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نسبة التغيّر في النفقات العامة ومتوسط نمو النفقات السنوي خالل :  3.3رسم بياني 
2014 – 2010فترة   
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ويف عام 2015، هبطت أسعار النفط إىل ما دون 40 دوالر للربميل، ووجدت دول الخليج نفسها يف مواجهة 

عجوزات يف موازناتها العامة، بعدما أصبحت أكرث انكشافاً عىل أسعار النفط عن ما كانت عليه قبل سنوات حني 

أنخفت أسعار النفط عام 2009 بسبب األزمة املالية. وصاحب هذا الرتاجع يف أسعار النفط عجوزات يف جميع 

موازنات دول الخليج يف 2015، وألول مرة لعدد منها منذ 17 عاماً، باستثناء قطر التي توقّع صندوق النقد الدويل 

حصول العجز لديها يف السنة املالية 2017/2016. 
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بالنسبة للناتج المحلي % عجوزات الموازنة العامة في دول الخليج : 3.4رسم بياني 
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2014الدين العام لسلطنة عمان لعام * صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: المصدر  

القيمة الحالية % )نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي : 3.5رسم بياني 
 2015( بالدوالر األمريكي
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وتعتمد  دول الخليج يف القدرة عىل متويل العجوزات يف موازناتها عىل عدة عوامل، ومن تلك العوامل إصدار 

سندات الدين أو االقرتاض. ورغم مواجهة بعض  دول الخليج النخفاض أسعار بديون منخفضة نسبياً عن السابق، 

إاّل أنه ال تزال بعض الدول تواجه نسبة دين عام مرتفعة بالنسبة لناتجها املحيل.

يف هذا اإلصدار نركز بشكل معمق عىل تحليل تجارب دول الخليج مع انخفاض أسعار النفط، ونسلّط الضوء بشكل 

أسايس عىل تجربة الثامنينات من خالل ملف “التقلبات يف أسعار النفط وآثارها عىل ميزانيات دول الخليج: مقارنة 

بني أزمة عقد الثامنينات  وأزمة األلفية الثالثة”. خصوصاً وأنه من غري املعروف إىل أي فرتة قد يستمر االنخفاض يف 

أسعار النفط.  من هنا بحثت الدراسة يف مدى استفادة دول الخليج من دروس املايض خالل األزمة الحالية، وحول 

مدى متّكن دول الخليج من أن تحّصن نفسها ضد تقلّبات أسعار النفط.
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3.2 التقلبات في أسعار النفط وآثارها على ميزانيات دول الخليج: مقارنة بين 

أزمة الثمانينات وأزمة األلفية الثالثة
محمد الدورسي

مقدمة

مرّت دول مجلس التعاون بفرتات رواج اقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط تلتها فرتات ركود، كام شهدت أسعار 

النفط عىل مدى األربعني سنة املاضية تقلبات رسيعة يف األسعار. ومنذ الطفرة النفطية األوىل عام 1973 وما تالها 

من تدفق لإليرادات النفطية يف دول مجلس التعاون، أصبح الهبوط يف أسعار النفط مصحوباً بتأثري عميق عىل 

اقتصاديات دول الخليج. وكان الهبوط يف اإليرادات النفطية يحدث إّما بسبب االنخفاض الحاد يف أسعار النفط، أو 

االنخفاض يف اإلنتاج. والفرتات السابقة التي شهدت هبوطاً  حاداً يف أسعار النفط هي 1982 – 1986، و1998-

1999، و2008-2009، وتعترب الفرتة األوىل - وهي فرتة الثامنينات - هي األكرث تشابهاً مع االنخفاض الحايل يف 

أسعار النفط. فمن أوجه التشابه بني انخفاض أسعار النفط اليوم وانخفاضها يف فرتة الثامنينات، هو أن هبوط أسعار 

النفط كان نتيجة لتوسع اإلنتاج النفطي خارج أوبك، وتزايد الجهود يف كثري من الدول املتقدمة لتحسني كفاءة 

استخراج البرتول وخفض تكلفة اإلنتاج، باإلضافة إىل الرتشيد يف استخدام الطاقة الذ ي قادته وكالة الطاقة الدولية عرب 

اسرتاتيجيتها، ما أّدى إىل تحّول سوق النفط إىل سوق مستهلكني.411 واألهم هو التشابه يف هبوط األسعار لفرتة طويلة، 

خصوصاً مع توقع العديد من التقارير يف عام 2016 استمرار انخفاض أسعار النفط  لفرتة ممتدة، مع  توقع  أن متر 

دول مجلس التعاون بسنوات ركود اقتصادي كتلك السنوات التي تلت انخفاض أسعار النفط يف حقبة الثامنينات. 

من هنا نركز يف هذه الورقة عىل أوجه التشابه يف سياسات دول مجلس التعاون تجاه انخفاض أسعار النفط يف 

حقبة الثامنينات واالنخفاض يف عامي 2015-2016، من خالل قراءة سياساتها املالية أثناء فرتات رواج أسعار 

النفط وانخفاضها،   كمحاولة إلدراك الثابت واملتغرّي يف الظروف، ومدى استفادة دول مجلس التعاون من دروس 

انخفاض أسعار النفط، خصوصاً وأن املرور بأي تجربة يتطلّب استعارة دروس املايض، وإن مل يتم االستفادة من تلك 

الدروس خالل فرتات رواج أسعار النفط، فال يزال يف الوقت متسع  لالستفادة منها أثناء حقبة انخفاض األسعار، من 

أجل تجّنب حالة الركود االقتصادي التي خلفها انهيار أسعار النفط  يف منتصف الثامنينات، والتخلّص من تبعات 

تذبذبات أسعار النفط وما تلحقه من أرضار عىل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.

 http://goo.gl/lvDssU  1989 411  عيل خليفة الكواري “اسرتاتيجية وكالة الطاقة الدويل”، موقع الدكتور عيل  خليفة الكّواري، سبتمرب

http://goo.gl/lvDssU
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خلفية عىل فرتة السبعينات والثامنيات

 نجحت دول أوبك ألول مرة يف أن تصبح عامالً فاعالً يف سوق النفط يف سبعينيات القرن املايض. فقد أصبحت 

قرارات اإلنتاج والتسعري بيد الدول املنتجة بشكل كبري، حيث سيطرت دول أوبك عىل %55 من إنتاج النفط خالل 

الفرتة 1973-1974. ويف خضم تداعيات حرب أكتوبر 1973 بني الدول العربية والكيان الصهيوين، ارتفعت 

أسعار النفط بشكل تصاعدي، واستمرت أسعار النفط خاضعة لهذا التطور يف السوق النفطية من سوق املستهلكني 

إىل املنتجني لفرتة من الزمن، حتى وصلت األسعار إىل 13 دوالر للربميل يف عام 1978 بعد أن قدرت بأقل من 

ثلث هذ السعر قبل عام 1973. 

وقد تىل ذلك ظهور مالمح منوذج جديد لالستهالك النفطي منذ عام 1974، متمثّلة بانخفاض الطلب عىل 

النفط نظراً لتدارك الدول املستهلكة للنفط للخطر برتشيد استهالكها للنفط. إال أنه يف عام 1980، مع التداعيات 

الجيوسياسية للثورة اإليرانية والحرب العراقية اإليرانية، عادت أسعار النفط وارتفعت بشكل غري مسبوق، حتى 

وصلت يف نهاية 1980 إىل 39 دوالر للربميل بعد أن كان السعر 8 دوالر للربميل يف 412،1973

مرّت دول الخليج للمرة الثانية بفرتة رواج يف أسعار النفط، وقد أدى ارتفاع أسعار النفط إىل تضاعف اإليرادات 

النفطية يف دول مجلس التعاون، حيث بلغت اإليرادات النفطية لدول الخليج يف عام 1981 126 مليار دوالر 

حسب ميزانيات الدول املعنية،413 مبتوسط تغرّي يف اإليرادات زاد بنسبة 210 % عن عام 1977. إالّ أنه عىل 

الرغم من مؤرشات بروز طبيعة جديدة للسوق النفطية، متمثلة بتحولها إىل سوق مستهلكني، مل ينعكس ذلك يف 

مرصوفات دول الخليج، التي زادت إنفاقها بشكل رسيع من غري األخذ بالحسبان تلك التطورات. 

%234متوسط نسبة التغير في سعر النفط   
الحسابات الختامية لكل دولة وصندوق النقد الدولي: المصدر  

نسبة تغير اإليرادات % نسبة تغير اإلنفاق % الدولة
261.4% 223.9% البحرين
153.9% 108.6% الكويت
261.4% 223% السعودية
821.5% 788.1% اإلمارات
201.2% 107.5% عمان
166.4% 106.8% قطر

 1980-1975نسبة التغير في اإليرادات والنفقات في دول الخليج : 3.1جدول رقم 

The Energy Information Administration, ”Annual Energy outlook,“ 1982 http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo82/pdf/0383)82(.pdf  412

413  امليزانيات الختامية لكل دولة، عرب حساب الصادرات النفطية ومتوسط سعر النفط يف 1980، ستبلغ إيرادات دول الخليج 177 مليار دوالر. 

http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo82/pdf/0383
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سياسة التعامل مع انخفاض إيرادات النفط يف الثامنينات

مع ارتفاع املخزون النفطي يف الدول املستهلكة، إىل جانب سياسات ترشيد استخدام الطاقة يف تلك الدول، بدأت 

صادرات أوبك باالنحسار تدريجياً.414  وقد أدى ذلك إىل انخفاض صادرات دول الخليج النفطية من 27.6 

مليون برميل يومياً يف عام 1979، مبتوسط %-14.5 سنوياً، حتى وصلت إىل 10.8 مليون برميل يوميا فقط 

عام 415.1985 فبدءاً من عام 1982، أصبح إنتاج الدول غري األعضاء يف املنظمة متساوي مع إنتاج دول أوبك، 

يف الوقت الذي انخفض فيه استهالك العامل من النفط حوايل 6 ماليني برميل نتيجة لتنفيذ برامج ترشيد الطاقة 

وإحالل مصادر بديلة محل النفط.416 لذا قررت الدول األعضاء يف أوبك انتهاج سياسة جديدة ظلّت مستمرة 

إىل اليوم، حيث تقوم عىل توزيع الحصص بني أعضاء املنظمة، باستثناء السعودية التي تركّز دورها كمنتج مرّجح 

وكعامل لالستقرار بحكم طاقتها اإلنتاجية، وبدأت تفعيل هذه السياسة يف مارس عام 1982. 

إاّل أنه بسبب عدم التزام بعض دول أوبك بحصتها اإلنتاجية،417 وجدت السعودية نفسها يف عام 1985 يف موقف 

حرج، بعد أن تراجع إنتاجها إىل 2.2 مليون برميل يف شهر أغسطس من ذلك العام، بعد أن كان 9.8 مليون برميل 

يف عام 418.1980 قررت بعدها السعودية التخيّل عن دورها كمنتج مرّجح للنفط يف سبيل استعادة نصيبها من 

السوق، وانتهجت أوبك بعد ذلك “سياسة الحرية للجميع” يف اإلنتاج، ما أدى إىل انفراط أوبك وانهيار سعر النفط 

يف يوليو 1986 إىل 7 دوالر للربميل.419 ويفرّس البعض أن متّسك السعودية مبستوى إنتاجها يف عام 2016 رغم 

االنخفاض الحاد يف سعر النفط واتباعها سياسة الدفاع عن حصتها، يهدف إىل عدم تكرار سيناريو الثامنينات. 

وهو ما ذكره وزير النفط السعودي عيل النعيمي يف أكرث من مناسبه، حني خرست حصتها السوقية والحفاظ عىل 

األسعار معاً.420 

يف عام 1985، ومع انخفاض أسعار النفط واإلنتاج، واجهت اغلب دول مجلس التعاون عجوزات يف امليزانية 

بلغت نسبة كبرية من ناتجها املحيل اإلجاميل يف ذلك الوقت. وقد استثنيت من ذلك البحرين وعامن نوعاً ما، 

اللتان استفادتا من كونهام خارج منظمة أوبك يف 1985، حيث مل تكن لديهام التزامات عىل صعيد الحصص، مام 

 .Leonardo Maugeri The Age of Oil )London: Preager, 2006(, 128  414

415   عيل الكواري ، مصدر سابق.

416  ، حسني عبد الله، مستقبل النقط العريب )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(، 235.

Maugeri, ibid., 137  417

The Energy Information Administration, Annual Energy Outlook,“ 1986  http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo86/pdf/0383)86(.pdf  418

419  حسني عبدالله، 236.

 http://goo.gl/f3Rmca  2015 420  “النعيمي: أوبك مل متت، ولن نكرر سيناريو الثامنينات”، الرشق األوسط، 5  مارس

http://www.eia.gov/forecasts/archive/aeo86/pdf/0383
http://goo.gl/f3Rmca
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سمح لهام بتعويض انخفاض أسعار النفط عرب زيادة اإلنتاج، وتعرضهام لنسبة عجز منخفضة نسبياً بالنسبة للناتج 

املحيّل. إاّل أنه مع نهاية سنة 1986، ومع انفراط أوبك وتوقّف نظام الحصص، عانت جميع دول مجلس التعاون 

من دون استثناء من عجوزات مرتفعة يف موازناتها.

الحسابات الختامية لكل دولة وصندوق النقد الدولي: المصدر  

1986 1985 مليون دوالر حسب سعر الصرف 2015
-3183.3 -1573 اإلمارات

-16% -6.2%  العجز من الناتج المحلي %
-16246 -13450 السعودية
-14% -11% العجز من الناتج المحلي %

-3728.5 -2512 الكويت
-24% -17% العجز من الناتج المحلي %
-1329 -195 قطر

-18.5% -2.8% العجز من الناتج المحلي %
-1300 -91 عمان
-1.3% -0.9 العجز من الناتج المحلي %
-137 90 البحرين

-7.2% 4.8% العجز أو الفائض من الناتج المحلي %

 1986و  1985العجوزات في الموازنة العامة في دول الخليج : 3.2رقم جدول 

بعد األزمة املالية التي مرت بها دول الخليج يف منتصف الثامنينات، تبنّي أنه كان يتعنّي عىل دول الخليج أثناء فرتة 

رواج أسعار النفط خالل الفرتة 1973 – 1981 ادخار ما يقرب من %80 تقريباً من إيراداتها النفطية  واستثامرها 

إن كانت تريد مواجهة العجوزات التي تلتها.421 وهذا طبعاً هو النموذج الذي نجحت به الرنويج من خالل إدارتها 

للمصادر البرتولية.422 إالّ أن الطريقة التي تعاملت بها دول الخليج مع اإليرادات النفطية كانت مختلفة، حيث 

مثلت تلك اإليرادات القادمة من الخارج تضخامً كبرياً يف امليزانيات، مام فاقم تبعات انخفاض أسعار النفط بعد ذلك.

 

وتركّزت سياسات اإلنفاق خالل فرتة رواج أسعار النفط يف كيفية توزيع هذه اإليرادات، والتي انصبت يف زيادة 

املصاريف الجارية والرأساملية. بدأت بعدها دول الخليج املعاناة من جرّاء سياساتها املالية خالل سنوات الطفرة 

بعد انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجها، حيث سارعت ملحاولة التخلص من أعباء امليزانية التي فاقمت من 

نسبة العجز، إاّل أنه عىل الرغم من تلك املحاوالت كان من الصعب تقليصها.

فقد كان اإلنفاق الجاري )باستثناء السعودية بنسبة بسيطة( يشهد منواً إيجابياً خالل السنوات الاّلحقة )1985-

9019(، وكان التقليص األكرب يف اإلنفاق الرأساميل يف جميع دول املجلس. وعىل الرغم التقليص الحاد للنفقات 

421  مايكل روس، “نقمة النفط، منتدى العالقات العربية والدولية، 2013”، 374.

422  فاروق قاسم، النموذج الرنويجي: إدارة املصادر البرتولية )الكويت: عامل املعرفة، 2010(، 181.
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الرأساملية، كان االرتفاع الضخم يف النفقات الجارية خالل فرتة رواج األسعار مصحوباً بتأثري سلبي عىل دول الخليج، 

نظراً لصعوبة إجراء تخفيض كبري يف اإلنفاق الجاري الذي يستحوذ عىل 60 – 70 % من إجاميل اإلنفاق العام يف 

دول مجلس التعاون، وألن حجم التوظيف العام والذي يعترب أساس سوق العمل املحيّل سيتأثر بالتغري يف النفقات 

الجارية. ومن خالل النظر لنسبة التغرّي يف اإلنفاق الجاري خالل )1985-9019(، نستنتج أن دول الخليج قررّت 

تبّني سياسة مالية ال زالت قامئة حتى اليوم، تقوم عىل السعي لتمويل العجوزات يف امليزانية العامة من خالل 

حلول مؤقتة، كخفض النفقات الرأساملية وإصدار السندات لتمويل العجز، بدالً من محاولة إصالحه. وكانت هذه 

السياسة املالية عامل رئييس لتفاقم الخلل االقتصادي عىل مدى الثالثني عاماً األخرية.

الحسابات الختامية لكل دولة وصندوق النقد الدولي: المصدر  
1989-1985تم حساب نسبة التغّير في اإلنفاق في السعودية واإلمارات خالل األعوام *  

1990-1985 1985-1980 .
البحرين

1.5% 35.5% التغّير في اإلنفاق
4.5% 85% النفقات الجارية

-5.9 11.9% النفقات الرأس مالية
الكويت

-3.7% 28% التغّير في اإلنفاق
10.7% 37.5% النفقات الجارية
-29.5% 38.3% النفقات الرأس مالية

عمان
-2.0% 116.4% التغّير في اإلنفاق
25.3% 112.5% النفقات الجارية
-60.1% 139% النفقات الرأس مالية

قطر
9.3% -1.5% التغّير في اإلنفاق

15.5% 13.9% النفقات الجارية
-27.6% -51.9% النفقات الرأس مالية

السعودية *
-15.3% -1% التغّير في اإلنفاق
-1.3% 17.7% النفقات الجارية
-43% -22.4% النفقات الرأس مالية

اإلمارات*
6% -9% التغّير في اإلنفاق

14.7% 21.8% النفقات الجارية
-28% -19.6% النفقات الرأس مالية

 نسبة تغير اإلنفاق الحكومي واإليرادات خالل الثمانينات: 3.3جدول رقم 
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الدروس املفرتض االستفادة منها من تلك التجربة

بعد تبعات االنخفاض الحاد يف أسعار النفط يف منتصف الثامنينات وما تالها من آثار عىل اقتصاديات دول مجلس 

التعاون، توقع العديد من الخرباء أن دول أوبك ودول الخليج عىل وجه الخصوص ستكون حذرة تجاه االرتفاعات 

املستقبلية يف أسعار النفط.423 ومن خالل النظر إىل تلك التجربة سيكون باإلمكان تلخيص الدروس املفرتض 

االستفادة منها يف تلك الحقبة يف عدة نقاط:

أن أسعار النفط متذبذبة، وزيادة اإلنفاق العام بشكل مطرد مع ارتفاع أسعار النفط أمر غري مستدام، حيث 

ستكون عواقب منو اإلنفاق وخيمة حني حدوث هزة يف أسواق النفط، من هنا أصبح لزاماً عىل دول الخليج تكوين 

خارطة طريق من أجل تجنب تحديات تذبذب أسعار النفط، تقوم عىل تبّني معّدالت منو يف املرصوفات متساوية 

مع معدل النمو يف فرتة ما قبل رواج أسعار النفط، واستثامر اإليرادات النفطية يف مصادر دخل بعيدة عن تقلّبات 

أسواق النفط.

أن تذبذبات أسعار النفط تفيض إىل تعطيل خطط التنمية وتأجيل الكثري من املشاريع الكبرية، فتقلّب اإليرادات 

النفطية أّدى كام يف تجربة الثامنينات إىل خفض املرصوفات الرأساملية بشكل حاد من أجل تدارك العجوزات يف 

املوازنة العامة، وهو ما أّدى إىل تعطيل الكثري من املشاريع التي يتطلب تنفيذها سنني عدة، ومن أجل إيجاد حل 

لهذه املشكلة يجب عىل دول الخليج ادخار نسبة كبرية من اإليرادات النفطية يف فرتة الرواج، وأاّل تزيد النفقات 

الجارية بشكل مفرط حتى ال تذهب األموال املدخرة يف إنفاق استهاليك بعد انخفاض أسعار النفط ومن أجل 

ضامن استمرارية املشاريع التنموية.

إن تدفّق اإليرادات النفطية يف نهاية السبعينات وبداية الثامنينات بشكل غري مسبوق عىل دول الخليج، كان 

ينقصه يف املقابل مؤسسات قوية  بصورة استثنائية تقوم بالتغلب عىل مشكالت حجم اإليرادات النفطية وتقلباتها، 

حيث أن إدارة هذا املورد الناضب يكون صعباً يف حال غياب هذه املؤسسات، والذي قد يؤدي إىل التعامل مع 

الرثوة النفطية بطريقة “تحويل ثروة مادية ناضبة كالنفط، إىل ثروة مالية أو ورقية يتم إنفاقها بدل توليد ثروة 

جديدة بعمل منتج”.424

Dermot Gately, ”Lessons from the oil price 1986 collapse,“ New York University, 238  423

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/1986-2/1986b_bpea_gately_adelman_griffin.PDF 

424  يوسف خليفة اليوسف، مجلس التعاون الخليجي: مثلث النفط والوراثة والعاملة األجنبية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، 172.

http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/1986-2/1986b_bpea_gately_adelman_griffin.PDF
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الطفرة النفطية الثالثة وانعكاساتها عىل دول الخليج

يف عام 2003 كان منو االقتصاد العاملي عامالً رئيسياً لزيادة الطلب عىل النفط، خصوصاً يف الصني التي أصبحت 

تستورد حوايل %50 من استهالكها من النفط يف عام 2006 بعد أن كانت مكتفية ذاتياً يف أوائل التسعينات، 

وهو ما أّدى بدوره إىل زيادة أسعار النفط بشكل رسيع من 23 دوالر للربميل عام 2002 إىل دوالر147 يف عام 

2008. وارتفعت معها قيمة صادرات دول الخليج من النفط والغاز من 123 مليار دوالر يف عام 2002 إىل 

614 مليار دوالر يف 2008. 425 

 وكان منو اإلنفاق العام يف دول مجلس التعاون منخفضاً نسبياً خالل الثامنينات والتسعينات  مقارنًة بالنمو الكبري 

يف اإلنفاق العام بعد الطفرة النفطية األوىل يف 1973 والطفرة النفطية الثانية عام 1979. وبعدما أّدت سياسات 

دول الخليج إىل زيادة االنفاق الحكومي يف فرتات ارتفاع أسعار النفط، ما أّدى إىل آثار سلبية عىل اقتصاد دول 

املجلس، الحت يف األفق فرصة ذهبية لدول املجلس لتصحيح املسار والبدء يف مرحلة جديدة من خالل استفادتها 

من االرتفاع غري املسبوق يف أسعار النفط مع بداية األلفية الثالثة، عرب ترشيد استخدام اإليرادات النفطية والحفاظ 

عىل مستوى اإلنفاق لتفادي أخطاء حقبة الثامنينات. حيث أن دورات سوق النفط املعروفة بتقلباتها مع اختالف 

أسبابها، تتطلب التعامل مع أي دورة جديدة باالستفادة من دروس املايض.

 إاّل أن دول الخليج اتبعت سياسات عىل صعيد اإلنفاق مشابهة  لتلك السياسات التي اتبعتها يف الثامنينات بل أكرث 

خطورة، متثّلت بارتفاع املرصوفات العامة بشكل مطرد مع ارتفاع أسعار النفط، كام لو أن فرتة رواج أسعار النفط 

دامئة، غري مستفيدة من عواقب هذا االرتفاع الذي حصل خالل النصف الثاين من فرتة الثامنينات حني انخفضت 

أسعار النفط. وعىل الرغم من أن االنخفاض الحاد يف أسعار النفط كان قد حدث يف 2008 بسبب األزمة املالية 

العاملية، حني واجهت ثالثة من دول الخليج عجوزات يف ميزانيتها، كان ذلك مبثابة إنذار لدول الخليج لتدارك 

أخطائها من جديد. إاّل أن دول مجلس التعاون استمرّت باتباع نفس السياسة يف إدارة اإليرادات النفطية بعد ذلك، 

حني عادت األسعار مرة أخرى لالرتفاع يف 2010  عرب املزيد من النمو يف اإلنفاق العام، وعىل صعيد النفقات 

الجارية عىل وجه الخصوص، والتي كانت نسبة التغرّي بها يف دول الخليج مبتوسط 367.5 % خالل الفرتة 2002-

2014. تضاعفت معها أسعار التعادل مليزانيات دول الخليج بشكل مفرط، لتتخطى حاجز 100 دوالر للربميل يف 

ثالثة دول من دول مجلس التعاون.

425  عيل الكواري )محرر(، الطفرة النفطية الثالثة وانعكاسات األزمة املالية العاملية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2009(، 79.
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2015صندوق النقد الدولي والثابت والمتحول : المصدر  

2014وسعر التعادل لميزانيات دول الخليج   2014- 2002نسبة التغير في اإلنفاق : 3.4جدول رقم   

اإلمارات السعودية  قطر عمان الكويت البحرين >
277.4 375.3% 800.4% 359.3% 371.1% 243.7 التغّير في اإلنفاق
243% 263.5% 672.8% 281% 328% 318.4% النفقات الجارية

483.3% 1134.2% 1517.7% 627% 378% 54.0% النفقات الرأس مالية
80 106 65 108 77 125 سعر التعادل للميزانية 2014

 

وقد أّدت سياسات دول مجلس التعاون يف التعامل مع الطفرة النفطية األخرية إىل تفاقم الخلل اإلنتاجي املتمثل 

يف تواصل االرتفاع املفرط يف مساهمة النفط يف الناتج املحيّل اإلجاميل بدالً من تنويع مصادر الدخل. يوضح الرسم 

البياين التايل مجموع الناتج املحيّل لدول املجلس الست، ونسبة التغرّي يف مساهمة النفط يف الناتج املحيّل اإلجاميل.
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صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون: المصدر  

نفطي غير  
النفط مساهمة  

2013 - 2003مساهمة النفط في الناتج المحلي في دول مجلس التعاون : 3.6رسم بياني   

إجمالي الناتج 
 المحلي

(مليار دوالر)  

الفرصة التي أتيحت لدول الخليج

خالل فرتة التسعينات، شهدت دول الخليج نسبة منو يف اإلنفاق متحفظة نوعاً ما، بسبب استقرار عوائد النفط يف 

أوائل التسعينات. كان متوسط منو اإلنفاق السنوي يف دول الخليج خالل تلك الفرتة حوايل %426.3.9 ولو افرتضنا 

أن دول مجلس التعاون استوعبت درس الثامنينات من خالل حفاظها عىل معدالت منو حقبة التسعينات أثناء 
426  محمد الدورسي، “االستدامة يف دول مجلس التعاون”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(،الثابت واملتحول: الخليج واآلخر 2015، مركز الخليج لسياسات التنمية، مصدر سابق، 

 93

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
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فرتة رواج أسعار النفط يف الطفرة النفطية الثالثة، خصوصاً يف النفقات الجارية، واستثمرت تلك الفوائض يف خطط 

تنمية مستدامة تهدف الستمرارية النمو االقتصادي ليشمل األجيال القادمة، لكان الوضع اليوم مختلفاً، ولكانت 

القيمة املطلوبة لسعر الربميل ملعادلة ميزانيات دول الخليج مختلفة، وقيمة الصناديق السيادية للسعودية 

والكويت وأبوظبي متساوية أو متجاوزة لقيمة الصندوق السيادي الرنويجي. باإلضافة إىل أن سياسات اإلنفاق 

والربامج االقتصادية لو كانت أكرث ترشيداً وأقل اندفاعاً مع الطفرات النفطية، لتمّكنت دول الخليج من مواجهة 

تحديات انخفاض أسعار النفط باحتياطات مالية أكرث والتزامات مالية أقل. وحتى يف ظل انهيار أسعار النفط اليوم، 

كانت دول الخليج )باستثناء البحرين( ستحقق فوائض مالية لو تم اعتبار سعر متوسط الربميل 50 دوالر.427 هذا 

مع افرتاض تغطية نفقات امليزانية من خالل اإليرادات النفطية بشكل كامل.

السعودية  قطر عمان الكويت البحرين >
96.7 13.1 4.8 24.7 4.4 سيكون حجم اإلنفاق 2015 )مليار دوالر(

55.4% 103.3% 66% 52% 61.9% نسبة التغير 2002- 2015
45 26 24 42 72.5 سيكون سعر التعادل للميزانية 2015 )دوالر للبرميل(

نفقات دول الخليج في حال تبّنت نسبة نمو في سنوات الطفرة مساوية لنسبة النمو في حقبة التسعينات: 3.5جدول رقم   

حسابات المؤلف: المصدر  

ازمة أسعار النفط الحالية

يف عام 2010 ومع بداية التعايف العاملي من آثار األزمة املالية، عادت األسعار لرتتفع بعد هبوطها الحاد إىل 

77.4 دوالر للربميل، حتى كرست حاجز 100 دوالر للربميل وتستقر عند 107 دوالر يف 2011 و109 دوالر 

يف 428.2012  إال أنه مع دخول الربع األخري من 2014، بدأت أسعار النفط  بالهبوط  مرة أخرى.429 تباينت 

اآلراء حول أسباب ذلك الهبوط، إذ يعزو البعض ذلك إىل وجود فائض يف العرض، بينام يفرّسه آخرون بوجود حرب 

إنتاج بني الجهات والدول املنتجة. وعىل الرغم من تحّسن األسعار بعض اليشء يف منتصف 2015، إذ استقرت 

عند مستوى 62 دوالر للربميل، إاّل أن األسعار عادت للهبوط مرة أخرى يف سبتمرب  لتصل إىل 42 دوالر  وإىل 38 

دوالر يف نوفمرب 2015. وبدا جليّاً مع نهاية 2015 وبداية 2016، مدى تعقيد االزمة النفطية، إذ استمرت أسعار 

النفط باإلنخفاض حتى وصل سعر خام مزيج برنت لفرتة وجيزة اىل ما دون 30 دوالر.

OPEC basket price :http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm  427

428  املصدر نفسه.

429  “هل أصبحت معادلة العرض والطلب عاجزة عن تفسري الحالة النفطية؟”، املركز العريب للدراسات واألبحاث، فرباير 2015

http://goo.gl/WRGUW3

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
http://goo.gl/WRGUW3
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وقد كشفت أزمة انهيار أسعار النفط هشاشة مناذج التنمية يف دول الخليج، نظراً لعدم تبنيها سيناريوهات مواجهة  

التقلبات يف السوق العاملية  الواحدة من أشد السلع تقلباً، أي النفط، خصوصاً وأنها قد عانت من قبل من تداعيات  تقلباته 

غري املحسوبة، والتي يعتمد عليها اقتصاد دول املجلس بشكل رئييس. وإذا ما اخذنا باالعتبار التضخم واالرتفاع املطلق 

للنفقات بنحو %506، واحتسبنا االرتفاع  يف مستوى تكاليف اإلنتاج، فإن مستوى األسعار عند 30 و40 دوالر للربميل يف 

عام 2016، بالنسبة لدول الخليج، تعترب أدىن من 10 – 15 دوالر أمرييك للربميل الذي تحّقق 1986 و1998.

يشكل التفاوت يف األوضاع االقتصادية بني دول مجلس التعاون أحد املخاطر الرئيسيّة التي تواجهها، فقدرة كل 

دول الخليج عىل احتامل األزمات االقتصادية تختلف عن قريناتها. ففي بداية فرتة االنتفاضات العربية يف 2011، 

قامت بعض الدول التي متتلك وفرة ماليّة بتعويض جاراتها من أجل طرح الحلول االقتصادية ملعالجة األزمة، 

وقد ال تتكّرر نفس الحلول مرة أخرى إذا اشتد الوضع االقتصادي يف كل دول املجلس، ومل يعد باإلمكان لبعض 

الدول مساعدة جاراتها. وميكن تقسيم دول الخليج يف القدرة عىل مواجهة األزمة إىل ثالث مجموعات، متيّزها 

عدة عوامل، كحجم الصندوق السيادي واإلنتاج النفطي ونسبة النفقات الجارية من إجاميل اإلنفاق العام. يوضح 

الجدول التايل توزيع دول الخليج الست إىل ثالث فئات، حسب القدرة عىل مواجهة االزمة، وفرق سعر النفط 

ملعادلة امليزانية لكل دولة عن سعر 30 دوالر للربميل، وهو السعر الذي نتج عن التعامل السيايس مع األزمة، من 

خالل رفض األطراف املنتجة للنفط التعاون عىل خفض اإلنتاج وإرصار بعضها عىل زيادته.

 دول المجلس موزعة إلى ثالث فئات وفقاً لقدرتها على التحّمل:3.6جدول رقم 

:المصدر:  
http://goo.gl/hO6C9A : الشال  

بلومبيرج*  
الميزانية الختامية لكل دولة**   
صندوق النقد الدولي***  

سوفيرن فند إنستيتوت****   
أوبك*****  

معدل اإلنتاج اليومي من 
النفط 2015 مليون 
برميل يومّياً *****

صافي دخل البرميل بعد 
خصم تكلفة اإلنتاج دوالر 

امريكي

الفرق عن سعر التعادل عند 30 دوالر 
أمريكي للبرميل

الصندوق السيادي مليار دوالر 
أمريكي كما في بداية االزمة****

مساهمة النفط في انالتج المحلي 
اإلجمالي ***

نسبة المصروفات الجارية 
من إجمالي المصروفات   

** 2014

سعر التعادل 
للموازنة دوالر 

أمريكي 
للبرميل *

الدولة

2.855 17.7 -43 956 39.1% - 73 اإلمارات

0.669 17.4 25.5- 256 54.7% 70% 55.5 قطر
2.726 21.5 27- 592 62.8% 91.3% 67 الكويت
10.113 20.1 76- 669 44.7% 67% 106 السعودية

0.98 18.7 73- 19 47.8% 78% 103 عمان
0.22 - 97- 11 25% 87.3% 127 البحرين

دول المجلس موزعة إلى ثالث فئات وفقاً لقدرتها على التحّمل
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ال يعني تصدر الدول للرتتيب يف الجدول قدرتها عىل تجاوز األزمة، إمنا القدرة عىل الصمود لفرتة أطول. فنالحظ 

أن دول كقطر والسعودية واإلمارات تتميّز بنسبة نفقات رأساملية أكرب نسبياً من جاراتها، حيث بلغت النفقات 

الرأساملية لهذه الدول %30 يف السنة املالية 2014-2015. يف حني تشري التعامالت السابقة لدول الخليج مع 

انخفاض أسعار النفط إىل توجهها الرسيع نحو تقليص اإلنفاق الرأساميل بالدرجة األوىل.

وال يعني ذلك القدرة عىل تفادي عجز املوازنة العامة،  فاإليرادات النفطية املتوقعة يف السعودية ستكون أقل من 

النفقات الجارية، بينام سيؤدي تقليص النفقات الرأساملية مرة أخرى إىل تعطيل الكثري من املشاريع التنموية، 

خصوصاً املشاريع الطويلة األمد. يشكّل عجز املوازنة الكبري تحديّاً للسعودية، فاإلنفاق العام يف منتصف الثامنينات 

كان يساوي %16 من إجاميل اإلنفاق عام 2015، ما فاقم من انكشافها عىل تقلبات أسعار النفط.

أما الكويت، التي تعترب إحدى أكرث دول الخليج انكشافاً عىل أسعار النفط من ناحية اعتامد ميزانيتها عىل أسعار 

النفط، فمن املتوقع أن يكون عجز موازنتها يف السنة املالية 2015-2016 حوايل 26 مليار دوالر، وهي نسبة 

مرتفعة، إاّل أنها معقولة إذا ما قورنت باالحتياطي الكويتي املقّدر 592 مليار دوالر.430 بينام يختلف العجز يف 

ميزانية السعودية، املقّدر بـ 130 مليار دوالر، والذي قد يؤدي إىل تآكل رسيع يف االحتياطيات املالية الوقائية، 

خصوصاً مع السحوبات الكبرية لألصول الخارجية التي أجرتها السعودية رغم أن االزمة ال تزال يف بدايتها، والتي 

تقدر بـ 100 مليار دوالر،431 األمر الذي قد يضعف من القدرة عىل االستفادة من تلك االحتياطات املالية يف القيام 

بإصالحات يف الهيكل االقتصادي يف حال استخدمت يف تعويض عجز املوازنة فقط. وال شك من أن التجارب السابقة 

للسعودية حيال التعامل مع عجوزات املوازنة أعطتها الكثري من الخربات، لكن يبقى التحّدي يف التغلب عىل عجز 

املوازنة من خالل ترشيد اإلنفاق من دون التعرّض لالنكامش االقتصادي، املصحوب بزيادة نسبة البطالة وخروج 

األموال من السوق املحلية، وانخفاض حجم االئتامن يف القطاع املرصيف الذي حصل مع تقلّص اإلنفاق الحكومي 

بنسبة %50 عام 1987. 432 

من املهم التنويه إىل أن السعودية ال تزال متتلك عنارص مهّمة يف األزمة الراهنة مل تكن متوفرة لديها قبل 26 

عاماً. فعىل الرغم من أوجه التشابه العديدة يف تبعات انخفاض أسعار النفط عىل السعودية بني أواخر الثامنينات 

واليوم، إاّل أنها تواجه عجز امليزانية يف ظروف أفضل. فهي امتلكت يف 2014 احتياطات مالية أكرب، فيام يصّنف 

 http://goo.gl/IxYjru   2015 430  “تقرير الشال االقتصادي األسبوعي”، موقع الشال، 12 يوليو

 http://goo.gl/cYeDJG  2015 431  “السعودية تسحب مليارات الدوالرات من أصولها يف الخارج”، الجزيرة مبارش، 29 سبتمرب

432  عبد العزيز الدخيل “التنمية االقتصادية يف اململكة العربية السعودية، دار الساقي، 2012” ص 119

http://goo.gl/IxYjru
http://goo.gl/cYeDJG
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الصندوق السيادي السعودي يف املركز الرابع عاملياً مبقدار 670 مليار دوالر. وبلغ االحتياطي النقدي نسبة 100% 

من الناتج املحيّل يف 2014، فيام بلغ الدين املحيل السعودي 1.1 % من الناتج املحيّل مقارنة بـ %119 يف عام 

433.1990 وقد يعطيها ذلك القدرة عىل الصمود عىل املدى القريب، لكنها ستواجه معضلة يف ظل استمرارية 

حجم العجز عىل حاله يف موازنتها.

يف املقابل، ستواجه دول الخليج األخرى صعوبات يف تخفيض إنفاقها بسبب انخفاض اإلنفاق الرأساميل مقابل 

اإلنفاق الجاري. فالنفقات الرأساملية تعد منخفضة بالنسبة لباقي دول الخليج يف الكويت والبحرين بحوايل 8.7% 

لألوىل و%12 للثانية. إاّل أن الكويت ستكون أقل تأثراً من البحرين نظراً للفوائض املالية الكبرية التي حققتها يف 

السنوات األخرية. لكن يبقى االمر بالنسبة للكويت أكرث صعوبة من اإلمارات وقطر. فمن املتوقع أن يبلغ عجز 

املوازنة يف السنة املالية 2015-2016 حوايل %60 من امليزانيّة، فيام ال تزال تلك الدول تحاول خفض اإلنفاق 

بصعوبة بسبب ارتفاع نسبة النفقات الجارية التي تشكل %91 من إجاميل النفقات.

وتعترب عامن والبحرين األكرث انكشافاً عىل األزمة الحاليّة من ناحية العجز يف امليزانية بسبب إنخفاض االحتياطات 

املالية مقارنة مع جاراتهام. تحاول عامن االستفادة من مستويات الدين الحكومي املتدنيّة ومن تصنيفها االئتامين 

يف متويل موازنتها، إاّل أن اتجاه السوق النفطية أّدى إىل تجاوز العجز للتوقعات، والذي أصبح يقّدر بخمسة 

مليارات ريال، بعد أن كان العجز املتوقع هو 1.8 مليار ريال عامين، أي ما يقارب %20 من ناتجها املحيل.434 وقد 

كانت عامن يف فرتة الثامنينات أقل الدول الخليجية انكشافا عىل أسعار النفط، حيث كان العجز يف املوازنة العامة 

1.5 % يف عام 1986. وحني تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يف تلك الفرتة، لجأت عامن إىل استخدام احتياطاتها 

النفطية الجديدة يف ذلك الوقت، فرفعت إنتاجها بنسبة %130 يف فرتة الثامنينات،435 مستفيدة من التزام أوبك 

بالحصص ومن كونها غري عضوة يف املنظمة. ونظراً الرتفاع إنتاجها يف تلك الفرتة بعد انخفاض أسعار النفط وليس 

أثناء فرتة رواج األسعار، ساعدها ذلك عىل تجّنب االنكشاف عىل تذبذبات أسواق البرتول. 

إاّل أن السياسة املالية العامنية خالل العقد األخري فاقمت من تبعات انخفاض أسعار النفط، فقد سلكت عامن 

منهج دول الخليج يف رفع اإلنفاق العام بشكل رسيع مع ارتفاع أسعار النفط، ما أّدى إىل تضاعف إنفاقها بنسبة 

 John Sfakianakis, ”The Reports of Saudi Arabia‘s Death Have Been Greatly Exaggerated,“ Foreign Policy, 20 October 2015   http://goo.gl/Ikwh1w  433

http://goo.gl/F0LQKG    2015  434  “العجز املايل يف سلطنة عامن يفوق التوقعات.. والنمو يحافظ عىل وتريته”، تقرير البنك الوطني الكويتي، 29 أكتوبر

435  مايكل روس، مصدر سابق، 298.

http://goo.gl/Ikwh1w
http://goo.gl/F0LQKG
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%360 خالل العرش سنوات املاضية، وبلوغ نسبة النفقات الجارية )التي يصعب خفضها( %78 من إجاميل 

املرصوفات يف 2015. باإلضافة إىل أن إبقاء أوبك لإلنتاج عىل ما هو عليه وعدم تقليص حصص أعضائه يف األزمة 

الراهنة، حال دون استفادة عامن من كونها خارج املنظمة. 

ويف حالة البحرين، فهي متتلك أعىل سعر تعادل ملوازنتها يف الخليج، وهو 120 دوالر، ما يجعلها األكرث ترضراً من 

تراجع اإليرادات النفطية التي تشكل %86 من إيراداتها. و تجاوز منو اإلنفاق يف البحرين منو اإليرادات بنسبة كبرية 

خالل السنوات املاضية، باإلضافة إىل ارتفاع نسبة املرصوفات الجارية التي تبلغ %88 من مرصوفاتها، تتكّون من 

األجور والدعم الحكومي الذي يخضع لتأثريات سياسية، وال شك أن خفض هذه النفقات سيكون مصحوباً بتأثريات 

عىل املشهد السيايس. وال تزال الخيارات أمام البحرين محدودة، فهي متتلك أقل نسبة من االحتياطات املالية 

يف الخليج، إذ تقّدر بـ 11.1 مليار دوالر، باإلضافة عىل تعهد دول الخليج بإيداع 10 مليارات دول خالل عرش 

سنوات.436 وتأثر دول الخليج األخرى قد يؤثر سلباً عىل الدعم الذي كانت تتلقاه يف السابق، ما يعني أواًل غياب 

الحلول االقتصادية يف التعامل مع أزماتها الداخليّة، وثانياً رضورة إجرائها إلصالح هيكيل، مام يفرض عليها املزيد 

من الضغط االقتصادي.

تتمتّع اإلمارات وقطر والكويت بقدرة عىل تجاوز انكشافهم عىل أسعار النفط عىل املدى القريب نظراً المتالكهم 

نسبة عجز منخفضة مقارنة مع دول الخليج األخرى بالنسبة للناتج املحيل، ومتتعهم باحتياطات مالية ضخمة 

تعينهم عىل متويل املوازنة العامة. فلو كان العجز لسنة أو سنتني، فإن القرار حول كيفية متويل عجز امليزانية 

سيكون محسوماً، حيث ستكون املفاصلة مالية فقط، إذ ستتجه هذه الدول إىل االقرتاض إذا كانت تكلفة االقرتاض 

أدىن من العائد املحتمل من استثامرات صناديقها السيادية، أي تصنيف االستثامرات حسب حجم عائدها املحتمل، 

وتسييل االستثامرات التي تحقق عائداً أقل من تكلفة التمويل.437 لكن إذا كان انخفاض أسعار النفط لفرتة طويلة، 

فالشك أن هذه السياسة لن تكون قابلة لإلستمرار، إذ من املتوقع أن ترتفع النفقات الجارية لدول الخليج مبقدار 

بحلول عام 2030 نظراً لتضاعف أعداد الداخلني لسوق العمل.438 وإذا كانت بعض دول الخليج قادرة عىل متويل 

العجز خالل بضع السنوات القادمة، فمن املؤكد أنها ستشرتك مع سائر دول الخليج يف انتهاء حقبة ارتفاع اإلنفاق 

بالشكل الذي شهدناه خالل الفرتة )2002 – 2014( باإلضافة إىل التوقعات برتاجع النمو االقتصادي مامل تراجع 

 http://goo.gl/oFNbmv  2015 436  “البحرين.. تراجع النمو مستقبال يف ظل انخفاض أسعار النفط”، تقرير البنك الوطني الكويتي، 17 نوفمرب

  http://goo.gl/Iz11jV   2015 437  “تقرير الشال األسبوعي”، موقع الشال، 20 سبتمرب

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf 93 ،438  محمد الدورسي”االستدامة االقتصادية يف دول مجلس التعاون” ، مصدر سابق

http://goo.gl/oFNbmv
http://goo.gl/Iz11jV
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
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سياساتها. وخالصة األمر أنه قد يكون مبقدور بعض دول الخليج تدبري أمورها املالية واالقتصادية يف عام 2016، 

لكن يف املستقبل املنظور، ستحتاج كافة الدول إىل إصالحات جذرية إذا ما رغبت باملحافظة عىل قوة قطاع النفط 

وحاميته من االنهيار. ومهام أسعفت االحتياطات املالية بعض دول الخليج يف تجّنب الضغوط املالية ومتطلبات 

سوق العمل لفرتة من الزمن، ال يجب أن يلغي ذلك دورها األهم يف خلق فرصة تغيري مبّكرة لسياسات مل تعد 

صالحة. 

الصناديق السيادية الخليجية

استفادت دول الخليج من الفوائض املالية يف جانب رئييس واحد، وهو إنشاء صناديق ادخار العائدات النفطية أو 

ما يعرف بالصندوق السيادي. إاّل أن الصناديق السيادية ينقصها الكثري من الشفافية حول قيمتها الحقيقية ونوعية 

استثامراتها، كام أن أهدافها غري واضحة املعامل، وال تصدر تقارير تفصيلية عن عملياتها. ويف الكويت التي تعترب 

أكرث دول الخليج شفافية، تم مناقشة الوضع املايل للدولة يف جلسة رسيّة يف مجلس األمة، وكان النقاش فقط حول 

عرض إلجاميل احتياطات األجيال القادمة من غري التعرّف عىل تفاصيلها.439

  

يف املقابل، فبمجرّد الدخول عىل موقع صندوق التقاعد الرنويجي، مثالً، باإلمكان معرفة التغرّي الفوري يف قيمة 

الصندوق الذي يبلغ 866 مليار دوالر وبشفافية عالية، وباسرتاتيجية معلنة. حيث تقوم الرنويج باستثامر 60% 

من صناديقها السيادية يف أسهم، و35 % دخل ثابت، و%5 عقار، وبتوزيع جغرايف واضح.440 

بشكل عام، تكمن أبرز أهداف الصناديق السيادية يف الخليج يف استثامر الفوائض املالية النفطية خالل فرتة رواج األسعار، 

وتهدف إىل توفري احتياطات مالية تعني عىل االستقرار املايل وتغطية العجز يف امليزانية يف حال انخفاض أسعار النفط. 

إاّل أن دول الخليج كانت تستطيع االستفادة من رواج أسعار النفط وتطوير حجم الصناديق السيادية بشكل أفضل، 

حيث أن إنشاء الصناديق السيادية مل يجنب ارتفاع اإلنفاق الجاري خالل سنوات الطفرة، وهو ما حرم دول الخليج من 

استثامر املداخيل الضخمة من العملة األجنبية يف تطوير حجم الصناديق السيادية. باإلضافة إىل أن استثامرات الصناديق 

السيادية تكمن بنسبة كبرية يف استثامرات قصرية األجل ودخول ثابتة، كسندات دين الخزانة األمريكية وأسهم الصناديق 

الخاصة441 من أجل ضامن سيولتها يف أوقات الحاجة. وهو ما أضعف فوائد وعائدات تلك الصناديق.

http://goo.gl/ZseZQW   2015 439  “تقرير الشال األسبوعي”، موقع الشال، 12 يوليو

”The fund market value“, Norges bank,  http://www.nbim.no  440

 Rabah Arezki, Adnan Mazarei and Ananthakrishnan Prasad,  ”Sovereign Wealth Funds in the New Era of Oil“, IMF blog, October 2015,1   441

https://goo.gl/C0h4zO

http://goo.gl/ZseZQW
http://www.nbim.no
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/rabah-arezki/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/adnan-mazarei/
https://blog-imfdirect.imf.org/bloggers/ananthakrishnan-prasad/
https://blog-imfdirect.imf.org/2015/10/26/sovereign-wealth-funds-in-the-new-era-of-oil/
https://goo.gl/C0h4zO
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وسيكون انخفاض أسعار النفط مؤرشاً ملدى عالقة دول الخليج بصناديقها السيادية، حيث إن مل تنجح دول الخليج يف 

تخفيض نفقاتها، ستشهد الصناديق السيادية تراجعاً يف التحويالت إليها، ويف حال استمر العجز يف ميزانيات دول الخليج 

عىل املدى املتوّسط، فستشهد الصناديق السياديّة الكثري من السحوبات.442 والحقيقة أن هبوط أسعار النفط بنسبة 

%70 من قيمتها، ال يدع مجاالً للشك بأن الصناديق السيادية ستتأثر سلباً، نظراً العتامد دول الخليج بصورة أساسية عىل 

أسواق النفط.  ما يعني أن كل شهر مير بالسعر الهابط  للنفط يعني استهالك بضعة شهور من الوفر الذي تم بنائه يف 

حقبة الرواج. وعليه، فإن عامل الزمن قاتل وال ميكن تعويضه. ومام ال شك فيه أن وجود أو عدم وجود صناديق االدخار 

ال يجب أن يغني عن تبني اسرتاتيجية للتنمية قادرة عىل تحويل ما يف باطن األرض إىل أصول منتجة فوق األرض.
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حسابات المؤلف: المصدر  

المدة التي تغطي فيها الصناديق السيادية عجز الموازنة في حال كان : 3.7رسم بياني 
دوالر 40  النفطسعر   

األزمة إىل أين؟ 

بعد انهيار أسعار النفط يف منتصف الثامنينات، استغرقت أسعار النفط للعودة ملستوياتها السابقة عرشون عاماً، 

مل تتجّنب خاللها دول الخليج الركود االقتصادي. فقد ظلّت لسنوات تتوقع عودة األسعار مرة أخرى، وتركّز جهدها 

الرئييس يف كيفيّة متويل عجز املوازنة العامة من خالل خفض النفقات الرأساملية، والذي أّدى إىل تعطيل الكثري من 

خطط التنمية، ومن خالل لجوئها لالقرتاض. واملفرتض يف الوضع الراهن هو أال تتلكأ دول الخليج يف إصالح أوضاعها 

املالية املضطربة، إذ ال يعرف مدى طول الحقبة من الضعف يف سوق النفط. فعىل الرغم من توقع وكالة الطاقة 

الدولية ارتفاع األسعار تدريجياً لتستقر عىل سعر يقارب 80 دوالر للربميل يف 2020، وهو أقل من سعر التعادل 

442  املصدر السابق 
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الحايل ألربعة من دول املجلس، إاّل أن السناريوهات التي توقعتها الوكالة سابقاً مل تكن دقيقة. فبعد أزمة انهيار 

األسعار يف 1986، توقعت الوكالة أن يستعيد سعر النفط كامل قيمته قبل األزمة يف عام 1995، إاّل أنه استعاد 

%50 فقط من قيمته السابقة يف 443،1980 ومل تعد أسعار النفط لكرس حاجز 30 دوالر للربميل إالّ مع بداية 

األلفية الثالثة. 

من هنا ندرك أن االكتفاء باملراهنة عىل عودة أسعار النفط الذي تتوقعه أوبك، ومتويل العجز حتى تعود األسعار، 

ال يجب أن يكون بأي حال من األحوال األسلوب الوحيد يف التعامل مع األزمة الراهنة. ويبقى الخوف الرئييس من 

تفاقم اآلثار السلبية لحالة الرصاع عىل الحصص بني النفط التقليدي، خصوصاً وأن العالقات السائدة بينها تبدو يف 

أسوأ حاالتها. ويف حال انفراط اإلنتاج مرة أخرى نتيجة حرب األسعار، فستكون عواقبه عىل الدول املنتجة وخيمة، 

وأعظم مام كانت عليه يف الثامنينات. فاآلثار التي خلقتها حقبة رواج أسعار النفط عىل الدول املنتجة سلبية 

جداً ويصعب تعويضها. ويكمن هذا التحدي خصوصاً يف ظل ارتفاع معدالت التوظيف يف القطاع العام، حيث ال 

تزال العاملة املواطنة ترتكّز بأكرث من %70 يف القطاع العام يف أربعة من دول مجلس التعاون.444 واستمرار هذه 

السياسية غري مستدام حتى يف حال عودة أسعار النفط إىل كرس حاجز 100 دوالر للربميل، حيث من املتوقّع أن 

يتضاعف الداخلني إىل سوق العمل مع حلول عام 445،2030 ما يعني تضاعف نفقات دول مجلس التعاون. 

الخالصة أن أسعار النفط غري معروف مستقبلها، ومن هنا أصبح لزاماً عىل دول الخليج مراجعة سياساتها 

االقتصادية، واالستعامل األمثل لتلك الفوائض يف دعم عملية االنتقال من اقتصاد ريعي يعتمد عىل النفط إىل 

اقتصاد منتج. فقد كان النمو املطرد يف اإلنفاق العام خالل العرشة سنوات املاضية مصحوباً بتبعات سلبية، وقد 

كشفت األزمة الحالية مدى خطورة السياسة السابقة. ولعل انخفاض أسعار النفط من جديد يعطي فرصة لدول 

الخليج إلعادة النظر يف سياساتها املالية، ككبح منو النفقات واالعتامد شبه مطلق عىل أسعار النفط. 

خامتة

واجهت دول الخليج تبعات انهيار أسعار النفط يف منتصف الثامنينات، حني اعتمدت عىل النفط بشكل مطلق، 

ما أدى إىل عواقب اقتصادية بعد االنخفاض يف أسعار النفط. ومن املتوقّع من أي إدارة مرت بتلك التجربة  أن 

 The Energy Information Administration, ”Annual Energy Outlook“, 1986   http://goo.gl/ry8Wue  443

444  “الخلل السكاين: مقدمة”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق، 172  

 https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

 https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf 93 ،445  محمد الدورسي”االستدامة االقتصادية يف دول مجلس التعاون” ، مصدر سابق

http://goo.gl/ry8Wue
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
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تستحرض تلك التبعات يف تعاملها مع اإليرادات النفطية املستقبلية من أجل التخلص من نقمته، وليكون معيناً عىل 

التنمية ال عائقاً لها. إاّل أنه ال يبدو أن دول الخليج استفادت من دروس املايض بشكل كامل أثناء حقبة رواج أسعار 

النفط، فال يزال النفط املصدر األسايس لتمويل املوازنة، ومل يصاحب ارتفاعه خطط مدروسة تضع بعني االعتبار 

التجارب السابقة. حيث زادت النفقات العامة بشكل مطرد كام لو أن فرتات رواج أسعار النفط دامئة، فيام اكتفت 

بعض دول الخليج بإنشاء صناديق سيادية تدير الفوائض املالية وتنحرص مهمتها األساسية يف متويل العجز أثناء 

حصوله، بدالً من محاولة إصالح الخلل االقتصادي. وهذا ما شاهدناه من تسارع بعض دول الخليج إىل السحب من 

احتياطيها لتمويل العجز يف موازنتها منذ بداية األزمة الراهنة.

 يتيح ضعف سوق النفط الحايل، رغم تبعاته السلبية، فرصة إلعادة ترشيد السياسة املالية املنفلتة واالستفادة من 

دروس انخفاض األسعار السابقة، وأن ال تتأخر تلك اإلصالحات بحجة أن الهبوط مؤقت. فالصناديق السيادية، مهام 

بلغت قيمتها، ستتأثر سلباً مع السياسة املالية الحالية. فالتجارب السابقة لدول الخليج مع انخفاض أسعار النفط 

تؤكد وجود عالقة طردية وقوية بني الصناديق السيادية وسوق النفط يف حالتي الرواج والضعف. واليوم ومع 

عودة األزمة وتوقع حصول عجز املوازنة يف ثالثة دول يف الخليج بنسبة %20 من ناتجها املحيّل، أصبح الطلب ملحاً 

إليجاد حلول اقتصادية تخلّص دول الخليج من االعتامد املطلق عىل إيرادات النفط، وتقوم عىل تبّني خطة للتنمية 

املستدامة تضمن الحياة الكرمية لألجيال القادمة.
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3.3 مقابالت: ما هي أهم تطورات الخلل االقتصادي بعد خمس سنوات من 

اندالع االنتفاضات العربية؟

بعد انتهاء الطفرة النفطية الثالثة وما صاحبها من انعكاسات اقتصادية طرأت عىل دول مجلس التعاون، أصبح 

رضورياً إلقاء نظرة تقييمية للمتغريات واملستجدات االقتصادية عىل مدى السنوات الخمس املاضية، ومدى 

انعكاسها سلباً أو إيجاباً عىل واقع ومستقبل دول املجلس. فيام ييل، نقدم نص مقابلتني اجراهام مركز الخليج 

لسياسات التنمية مع اقتصاديني من دول الخليج، حيث يقدما فيها قراءتهام وتحليالتهام ألهم التطورات 

االقتصادية يف السنوات الخمس التي تلت االنتفاضات العربية منذ عام 2011. 

األستاذ جاسم السعدون هو باحث اقتصادي من الكويت ومؤسس مجموعة الشال، وله مشاركات بحثية عديدة، 

منها كتايب “مناخ األزمة وأزمة املناخ” و”رسالة اىل عاقل”. اما عمر العبيديل، فهو باحث اقتصادي من البحرين ومدير 

برنامج الدراسات الدولية والجيو-اسرتاتيجية يف مركز البحرين للدراسات االسرتاتيجية والدولية والطاقة، كام يعمل 

كأستاذ مشارك يف جامعة جورج ميسون يف الواليات املتحدة األمريكية وباحث أول منتسب يف مركز مركيتس.

فيام ييل نص إجابات كل من الباحثني عىل األسئلة التي تم توجيهها إليهام، ويف هذا الصدد نود أن ننوه بأنه 

حرصاً من املركز أن يرتك كامل الحرية للمساهمني يف التعبري عن آرائهم بتنوعها واختالفاتها، فإن األفكار والنصوص 

الواردة يف اإلجابات ال تعرب عن رأي املركز وإمنا عن رأي أصحابها.

ما هي أبرز التطورات االقتصادية يف دول الخليج يف السنوات الخمس األخرية؟. 1

جاسم السعدون: يغطي السؤال الفرتة 2011-2015، أي بعد سنتني وربع السنة من انفجار أزمة العامل املالية 

يف سبتمرب 2008، وأبرز التطورات االقتصادية يف دول الخليج ميكن حرصها يف اثنني. التطور األول، هو استعادة 

االقتصاد العاملي لنموه املوجب يف عام 2010 خالفاً للتوقعات بأن األزمة الجديدة بحجم أزمة الكساد العظيم يف 

عام 1929 والتي استغرق تجاوز تداعياتها نحو عقد ونصف العقد من الزمن. واستعادة االقتصاد العاملي لنموه 

املوجب، ساهم يف استعادة سوق النفط لعافيته، وبدءاً من منتصف عام 2009، بدأت أسعار النفط يف االرتفاع 

واستقرت يف عام 2010 عند معدل نحو 79.6 دوالر أمرييك لربميل مزيج برنت، مقابل نحو 72.4 دوالر أمرييك 
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للربميل ملعدل عام ما قبل األزمة أي عام 2007. التطور الثاين الالفت، كان الدعم الذي تلقته أسعار النفط إضافة 

إىل دعم أداء االقتصاد العاملي بسبب أحداث الربيع العريب يف عام 2011 والعقوبات عىل قطاع النفط اإليراين. 

وبدءاً من عام 2011، وحتى خريف عام 2014، استقرت أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دوالر أمرييك بسبب 

قوة الطلب من جانب، والقلق من شحة عرض محتمل بسبب األحداث الجيوسياسية. وكانت النتيجة هي أن 

دول الخليج الست مع نهاية عام 2014، باتت متلك مدخرات بلغت نحو 2.3 ترليون دوالر أمرييك، وهو تقدير 

ملجموع قيمة صناديقها السيادية، مع تفاوت كبري يف حصة كل منها من تلك القيمة. 

عمر العبيديل: رمبا أهّم تطور اقتصادي للدول الخليجية يتعلق باقتصاد دولتني غري خليجيّتني، حيث إّن الرتاجع 

يف النفوذ االقتصادي األمرييك، والتقّدم يف النفوذ االقتصادي الصيني، أثّرا عىل معادلتي األمن واالقتصاد يف الدول 

الخليجية. فاضطرت دول مجلس التعاون إىل أن تعّزز قدراتها الذاتية يف الحفاظ عىل األمن يف اإلقليم الخليجي 

وتقليل اعتامدها عىل املساعدات األمنيّة األمريكية. وعىل الرغم من التقّدم الكبري يف النفوذ االقتصادي الصيني، 

إاّل أنّه – إىل اآلن - مل تبحث الصني يف التدّخل العسكري يف املنطقة، ومل متأل الفراغ الذي برز بسبب االنسحاب 

األمرييك التدريجي، مام تسبّب يف مزيد من الرصاعات بني القوى الكربى يف املنطقة.

وباإلضافة إىل ذلك، فإّن التغيريات الجذرية يف أسس أسواق النفط تشّكل تطوراً اقتصادياً مهاّمً يف املنطقة، حيث 

إّن النفط الصخري يقلّل من اإليرادات النفطية الخليجية الحالية واملستقبلية. يعود ذلك باألساس إىل مرونة عملية 

استخراج النفط الصخري األمرييك، والكلفة البسيطة املرتبطة بفتح وإغالق اآلبار النفطية، مقارنة بالكلفة امللحوظة 

للنفط التقليدي، فتخلق هذه الظاهرة سقفاً ألسعار النفط عىل املدى املتوسط، قد تبلغ قيمته تقريباً 60 دوالراً 

أمريكياً. ولكن ليس من الواضح ما الّذي ستكون عليه التداعيات عىل املدى الطويل، بسبب حالة الال يقني حول 

مستقبل االقتصاد الصيني، الذي أصبح أهّم محرّك لالقتصاد الدويل نوعاً ما.

 ما هو التطور االقتصادي األكرث إيجابية يف هذه الفرتة؟. 2

السعدون: الواقع أنه من الصعب حرص األثر اإليجايب يف بعده االقتصادي، فالدول الست أساءت تقدير أن لسوق 

النفط دورات رواج وركود، ولكن استخدام بعض تلك املدخرات يف اجتناب ما هو أسوأ، أي اجتناب أحداث 
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مشابهة لدول الربيع العريب األخرى، كان األبرز من الناحية اإليجابية. فجميع تلك الدول قامت بزيادة نفقاتها 

العامة الجارية يف محاولة لرشاء الهدوء السيايس يف كل منها، كام أنها ساهمت يف متويل مثل هذا التوجه يف دولتني 

من ضمنها بتخصيص نحو 20 مليار دوالر أمرييك عىل مدى عرش سنوات للدولتني اللتني تعرضتا الضطرابات. 

العبيديل: من أبرز التطورات اإليجابية هو حرفنة املساعدات االقتصادية التي تقّدمها دول مجلس التعاون للدول 

األخرى، منها الدول العربية. فسابقاً كانت الدول الخليجية تقّدم مساعداتها املالية بشكل خريي فقط، ودون فرض 

رشوط عليها أو ربط مطالب بها. وشّجعت مثل هذه السياسة اإلنسانية الفساد والهدر يف الدول املستلمة للدعم 

املايل، كمرص واليمن، كام أنّها مثّلت فرصة مفقودة الستخدام األدوات االقتصادية لتعزيز النفوذ الجيو-اسرتاتيجّي 

لدى الدول الخليجية.

ولكن يف ظّل التهديدات املرتاكمة أمام دول مجلس التعاون، أدركت حكوماتها أنه ينبغي متابعة األموال املقَدمة 

بشكل مفّصل، وربطها برشوط انتقالية ونهائية محّددة تصّب يف مصلحة الدول الخليجية. وباإلضافة إىل ذلك، 

لتحقيق مزيد من املكتسبات، متّت االستفادة من التنافس بني الدول غري الخليجية عىل األموال الخليجية. فعىل 

سبيل املثال، بدأت دول مجلس التعاون تنّوع يف الدول التي تزّودها بأسلحة، وتستخدم العقود الكربى، للمطالبة 

بدعم دبلومايس وعسكري يف نقاط محّددة.

ما هو التطور االقتصادي األكرث سلبية يف هذه الفرتة؟. 3

السعدون: إصابة الدول الست بحالة متقدمة من أعراض لعنة املوارد أو حالة متقدمة من املرض الهولندي، 

فاالقتصادات القطرية فقدت معظم تنافسيتها بسبب ارتفاع معدل اعتامدها عىل النفط. ومع استثناءات قليلة جداً، 

اتسعت فيها االختالالت الهيكلية األربعة، أي الخلل اإلنتاجي أو زيادة اعتامد ناتجها املحيل عىل النفط، والخلل املايل، 

أي ازدياد اعتامد متويل نفقاتها عىل النفط، والخلل السكاين، وخلل ميزان العاملة، واألخريين يظهران يف اختالل تركيبة 

السكان بهبوط مساهمة املواطنني ضمنها، وهبوط مساهمة العاملة املواطنة يف سوق العمل. 

العبيديل: يشكل تراجع االهتامم األمرييك بالخليج العريب، الذي تسبب فيه تراجع احتياجات أمريكا النفطية من 

املنطقة، أحد التطورات االقتصادية األكرث سلبية. فكانت السعودية والدول الخليجية قادرة عىل التفاعل مع أمريكا 
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ومن ثم مع حلفاء أمريكا بحد أدىن من التوازن والعدالة. ولكن أصبحت اآلن العالقة غري متوازنة للغاية، حيث أن 

الدول الخليجية تهم أمريكا بشكل هاميش فقط، مثالً عن طريق اهتاممها بأمن إرسائيل، أو باستقرار االقتصاد الصيني. 

ويف نفس الوقت، يف ظل التزايد يف التوترات اإلقليمية االقتصادية وغري االقتصادية، ما زالت الدول الخليجية تسعى 

لعالقة متينة تبادلية مع أمريكا، وأصبح هذا هدفاً من غري محتمل أن يتحقق. وبالتايل اضطرت الدول الخليجية اآلن أن 

تخصص مزيد من مواردها لالستخدامات الدفاعية واألمنية، مام يقلل املوارد املتوفرة للتنمية االقتصادية.

ما هو اكرث ما يدعو للتفاؤل اقتصاديا يف املستقبل القريب واملتوسط؟. 4

السعدون: من الواضح أن اتساع االختالالت االقتصادية الهيكلية جعل التفاؤل أمراً بعيد املنال. وحتى منتصف 

شهر مارس 2016، وأزمة سوق النفط ال زالت يف بداياتها، تم خفض التصنيف االئتامين لثالث دول خليجية، 

ووضعت أخرى عىل قامئة املراقبة. ورغم ذلك، يبقى التفاؤل محصوراً يف احتامل أن تؤدي صدمة سوق النفط إىل 

الوعي برضورة تبني مبدأ االستدامة القتصادات دول املنطقة، وذلك يعني احتامالً، ولو ضئيالً، إلصالحات اقتصادية 

ومالية جوهرية، ليس ألنها خيار، ولكن ألنه ال خيار غريها. 

العبيديل: التعاون بني الدول الخليجية، والذي تطّور مؤخراً يف املجال العسكري باألساس )يف إطار العمليات 

املشرتكة يف اليمن(. ولكنه ميثّل نقلة نوعية يف مستوى التعاون، وقد ميّهد ملزيد من التعاون يف املجاالت األخرى، 

ومنها املجال االقتصادي. فهناك مكتسبات كامنة كبرية – تتعلق بالتعاون االقتصادي عىل الصعيد الخليجي – مل 

ق إىل اآلن، بسبب اختالفات بينية حول الرؤى االقتصادية، غري أّن معالجتها أقّل تعقيداً ماّم كان مطلوباً يف  تتحقَّ

عملية عاصفة الحزم. لذا من املتوقع أن يقرتب حلم التكامل االقتصادي الخليجي من التحقيق.

ما هو أكرث ما يدعو للقلق اقتصاديا يف املستقبل القريب واملتوسط؟ . 5

السعدون: أكرث ما يدعو للقلق عىل املدى القريب إىل املتوسط هو عدم وعي اإلدارات العامة يف دول املنطقة 

مبخاطر االنزالق التدريجي يف فخ أزمة اقتصادية طاحنة، فهي حالياً تدفع مثن انفالت سياساتها املالية عىل مدى 

10 سنوات مضت بنمو نفقاتها منواً سنوياً مركباً بحدود %15 للفرتة 2003-2013. مؤرشات القلق عىل املدى 

القريب بدأت بتخفيض التصنيف االئتامين لثالث دول من ضمنها ووضع أخرى عىل قامئة املراقبة. ومن مؤرشاته 
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أيضاً استنزاف نحو 100 مليار دوالر أمرييك من الصندوق السيادي السعودي يف أقل من سنة ونصف السنة عىل 

بداية أزمة سوق النفط، والسعودية متثل عمود الخيمة لدول املنطقة. عىل املدى املتوسط، تشري كل التوقعات 

إىل أن أسعار النفط ستبقى ضعيفة عىل املدى املنظور ولن تتجاوز سعر التعادل ملوازنات خمس من دول الخليج 

الست، مبا يعنيه ذلك من استنزاف للمدخرات بشكل مبارش أو من خالل االقرتاض عايل الكلفة، ويبقى ولوجها أزمة 

طاحنة قضية وقت فقط.   

العبيديل: ال شك أّن تراجع أسعار النفط يشّكل مصدر قلق، وذلك ألسباٍب واضحة، ولكّنه يتيح أيضاً فرصة للدول 

الخليجية أن تتقّدم يف خططها للتنويع االقتصادي، حيث إّن بعض العوائق الثقافية ال ميكن تجاوزها إاّل يف ظّل 

الضغوطات التي يسبّبها تراجع أسعار النفط، مثل: تقليل التوظيف يف القطاع العام، وبناء القدرات البرشية 

املطلوبة لخلق قطاع حيوي خاص.

وباإلضافة إىل ذلك، يستمّر ضعف االقتصاد الدويل يف تهديد االقتصادات الخليجية، فاملستقبل االقتصادي للعديد 

من االقتصادات املتقّدمة – ومنها االقتصاد الياباين واقتصادات أوروبا الغربية – أصبح مقلقاً للغاية. ففي العرص 

الراهن، وصل الرتابط بني االقتصادات الدولية إىل مستوى غري مسبوق، ويصعب عزل الصعوبات التي تواجهها 

بعض االقتصادات الكربى عن االقتصادات الخليجية. فخالل األزمة االقتصادية يف 2008، متّكنت االقتصادات 

الخليجية – التي تعتمد عىل الخدمات املالية، بشكل كبري – من تجّنب معظم التداعيات السلبية، بسبب ارتفاع 

أسعار النفط يف نفس الفرتة. ولكن هذا حدث غري محتمل، يف الوقت الراهن، وينبغي عىل الدول الخليجية أن 

تبحث يف سبل تحصني اقتصاداتها من التقلّبات التي ميّر بها االقتصاد العاملي.

ما هي أهم الخطوات التي عىل متخذي القرار الرتكيز عىل عملها عىل مدى السنوات القادمة؟. 6

السعدون: أعتقد أن أوىل الخطوات وأهمها هي التحول من مرشوع الحكم إىل مرشوع الدولة، فعىل مدى أربعة 

قرون من التاريخ العاملي املعارص، مل تصمد تجربة واحدة ركزت عىل اختزال الدولة يف حكم الحزب الواحد أو 

حكم العسكر أو حكم العائلة، بينام اجتازت كل الدول التي اعتمدت مبدأ الوطن رشاكة كل محنها. املبدأ الثاين 

وهو مرتبط باألول، اعتامد اإلدارة العامة باالختيار الحر، أو بالكفاءة عند األزمات، وليس بالجينات، ويف وضع 
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دولنا الحايل، ال مجال لنجاح مفهوم اإلدارة الدامئة بالجينات، ألنها ببساطة سوف تشرتي استمرارها بهدر كل فرص 

اإلصالح الذي بات يحتاج قدوة وتضحيات. املبدأ الثالث واألخري، وهو مرتبط باملبدأ األول واملبدأ الثاين، فالتحول 

إىل مفهوم الدولة واإلدارة املؤقتة والكفؤة، يعني رضورة اعتامد مفهوم االستدامة، واالستدامة ببساطة تعني أن 

مهمة أي إدارة هي أن تسلم الدولة يف وضع أفضل مام استلمته من سابقتها، أو أن ترحل.

العبيديل: يعترب إصالح أنظمة الدعم من أهّم الخطوات التي ينبغي عىل أصحاب القرار اتخاذها خالل السنوات 

القادمة، حيث إّن الدعم أصبح مكلفاً للغاية للشعوب، كام أّن أثره عىل مستوى املعيشة محدود. ومن الظواهر 

غري املرغوب فيها - املرتبطة بالدعم - اإلرساف املفرط يف استهالك السلع املدعومة، ومنها الوقود، واملواد الغذائية، 

والطاقة، واملياه. فالثقافة العربية الخليجية مبنيّة عىل قدرة الفرد عىل تحّمل أصعب الظروف التي تفرضها عليه 

بيئته الصحراوية، وعىل رأسها قلّة املوارد، ماّم يجعل ثقافة اإلرساف - التي ترّسخت مؤخراً – مؤسفة، وبعيدة عن 

طبيعتنا األصيلة. ولتحقيق هذا الهدف بأرسع وقت، ينبغي االستفادة من خربات الدول العديدة األخرى، التي 

قامت بعملية إصالح أنظمة دعمها. فهناك أمثلة ناجحة، كإندونيسيا التي ألغت دعم الوقود يف نهاية عام 2014، 

واإلمارات يف عام 2015.

ومن الخطوات األخرى املرغوب فيها، تطوير آليات توطني التقنيات واملهارات األجنبية املتقّدمة، التي يتميّز بها 

األجانب حينام يعملون يف الدول الخليجية. وهذه سياسة متيزت سنغافورة بتطبيقها، حيث أّن حكومتها صممت 

عىل وضع أقوى الكوادر السنغافورية تحت إرشاف العاملة الوافدة ذات املهارات الرفيعة، وفرضت الحكومة عىل 

العاملة الوافدة تدريب وتأهيل الكوادر السنغافورية. وحالياً - رغم وجود الكوادر األجنبية املميزة العاملة يف دول 

مجلس التعاون - فإنّنا ال نستفيد منها االستفادة التاّمة، كام يجب، ونعاملها كمهارات قابلة لإليجار، ينتهي أثرها 

حينام تغادر الخليج، وليس كوسيلة لتطوير شبابنا واالستثامر بهم يف املستقبل.

وقد تكون أهّم خطوة ينبغي اتخاذها هي تفعيل خطّة التكامل االقتصادي الخليجي، ألّن القّوة اإلجاملية لدى 

دول مجلس التعاون ملحوظة، ولكن االستفادة منها لن تتحّقق إاّل إذا تّم تشكيل اقتصاد موّحد متكامل، وهذا ما 

مل يحدث بعد. فعىل سبيل املثال مل تتفق - إىل اآلن - دول مجلس التعاون عىل تفاصيل مشاركة رسوم الجامرك، 



153

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

3

عىل الرغم من مرور ما يزيد عن عرش سنوات منذ إطالق الوحدة الجمركيّة. وأُطلقت السوق املشرتكة يف عام 

2008، ولكن يعاين العديد من التجار الخليجيني من ثغرات مستمرّة، تعيق الحركة البينية للبضائع واملوارد 

والرأسامل. وقد أثبتت تجربة االتحاد األورويب أّن هناك مكتسبات كبرية ألية كتلة تنجح يف دمج اقتصاداتها، عىل 

الرغم من الخالفات التاريخية الكبرية بني الدول األعضاء. لذا ينبغي تبّني التعامل مع هذه التجربة الناجحة كقدوة 

لدول مجلس التعاون.



154

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

1

4. الخلل األمني
مقدمة: أمن الطاقة والعالقة مع ايران والعراق  4.1  

السالم الضائع: الجذور التاريخية للصراعات اإلقليمية في    4.2  
الخليج العربي   

سياسات تغير المناخ وقطاع الطاقة في دول مجلس     4.3  
التعاون   

 
 



155

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

4

4. الخلل األمني
4.1 مقدمة: أمن الطاقة والعالقة مع ايران والعراق

إن مفهوم األمن شاسع، وكام ذكرنا يف اإلصدارات السابقة، يغطي أبعاداً متعددة، كاألمن العسكري، أو االقتصادي، 

أو االجتامعي، أو حتى البيئي. بهذا يتخذ مفهوم األمن إطاراً موّسعاً، بحيث يكون معنيّاً يف شكله العام بغياب 

التّهديدات للقيم املُكتسبة، يف أّي كيان معنّي، وأيّاً تكن هذه القيم. وقد عرفنا الخلل األمني املزمن يف دول مجلس 

التعاون بعدم مقدرة هذه الدول بنفسها عىل تأمني نفسها ضد هذه التهديدات، واعتامدها عىل القوى الخارجية، 

سيام الغربية منها، لتوفري األمن لها، خصوصاً يف الجانب العسكري.  فكام بينت اإلصدارات السابقة فيام يتعلق 

بعدد القوات العسكرية األجنبية، ال يزال ما يقارب الثالثني ألًفا من القوات األجنبية متواجداً يف دول الخليج لتأمني 

الحامية لها، متثل القوات األمريكية القسم األكرب منها، إضافة إىل نحو 22,000 عنرص عسكري أمرييك يقومون 

بدوريات أمنية يف مياه الخليج، مام يعني أن مجمل القوات األجنبية املوجودة يف املنطقة يفوق الـ 50,000. 

ولكن عىل الرغم من وجود هذه األعداد الكبرية من القوات األجنبية يف أرايض دول املجلس ومياهها، إال أنها ال 

تزال تُعد من أعىل الدول إنفاقاً عىل التسلح العسكري، بحيث يفوق إنفاق دول املجلس نظريه يف اململكة املتحدة 

وإرسائيل معاً. 446

إال أن السنوات الخمس التي تلت االنتفاضات العربية قد ولدت تفاعالت متصاعدة عىل الساحة األمنية – وإن 

كانت تجري يف ظل الثابت، أي تواصل الهيمنة األمريكية.  وقد يكون أحد أهم هذه التطورات هو النشاط 

العسكري املتزايد لدول املجلس، مبا فيه إرسال قوات عسكرية إىل ليبيا واليمن. هذا يف مقابل توسع عسكري 

مامثل إليران وحلفائها يف العراق وسوريا واليمن ولبنان. ويف سياق تصاعد “الحرب الباردة” بني بعض دول 

املجلس، ويف مقدمتهم السعودية، مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف املنطقة، فقد تشبعت وسائل اإلعالم 

باألخبار والتحاليل املتعلقة بهذا التصاعد، أو باألحرى الخصام، يف العالقة ما بني دول املجلس )فيام عدى عامن( 

وإيران.  ولهذا فإننا يف أمس الحاجة إىل تحليل تاريخ العالقات بني الدول املطلة عىل ضفاف الخليج، املتمثلة يف 

إيران والعراق ودول املجلس، والبحث يف محددات العالقة بني أطراف متثل، يف نهاية املطاف، كتلة جغرافية واحدة 

متتد عىل ضفتي الخليج، وهذه العالقات متثل محور امللف األول يف هذا القسم.

https://www.gulfpolicies.com/media/files/ 165 ،446   “األمن العسكري واالتكالية عىل الغرب” يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق

Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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أما امللف األمني الثاين الذي يركز عليه اإلصدار، فهو ملف أمن الطاقة يف دول مجلس التعاون. فكام هو معروف، 

متتلك دول مجلس التعاون أكرب مخزون للنفط يف العامل، والذي يعترب أهم مصدر للطاقة عاملياً عىل مدى القرن 

املايض. إاّل أنه قد برزت ضغوطات كبرية عىل مدى العقود األخرية، وضعت قضية أمن الطاقة يف دول املجلس تحت 

مجهر الخطر، ومن أهمها التحركات عىل مستوى العامل لخفض استهالك الوقود األحفوري، واالنتقال إىل طاقات 

متجددة تعترب أكرث صداقة للبيئة، باإلضافة إىل تطور التكنولوجيا املواتية لهذه الطاقة البديلة، مبا فيها الذرية 

والشمسية وغريها، والتي تجرب دول املجلس عىل إعادة ترتيب ملفات أمنها من ناحية الطاقة. ونظرا ألهمية هذين 

املحورين - محور العالقات بني الدول املطلة عىل ضفاف الخليج، ومحور أمن الطاقة يف دول املجلس - فقد آثرنا 

فرد ملف معمق متخصص لكل منهام يف قسم الخلل األمني من هذا اإلصدار. 
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4.2 السالم الضائع: الجذور التاريخية للصراعات اإلقليمية في الخليج العربي
سلطان العامر

هناك ثالثة حقائق بنيوية تواجه كل من يحاول فهم األحداث يف منطقة الخليج العريب. تتمثّل األوىل يف أنه منذ 

حرب أكتوبر عام 1973 - آخر الحروب النظامية بني الكيان الصهيوين والدول العربيّة - تركزّت كل الحروب يف 

العامل العريب يف منطقة الخليج. فالحروب يف الخليج مل تتوقف منذ الحرب العراقية اإليرانية )1988-1980(، 

مروراً بالغزو العراقي للكويت )1990( واالحتالل األمرييك للعراق )2003( وصوال للحرب )أو الحروب( الحالية 

الدائرة اليوم يف العراق والشام )ولو أضفنا الحروب األهلية والثورات لطالت القامئة(. أما الحقيقة الثانية، فهي 

أن هذه املنطقة )التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران( هي أكرب منطقة يف العامل من حيث 

توفرها عىل املوارد النفطية، والتي تعترب السلعة األهم للقوى العظمى والنظام اإلقتصادي يف عامل اليوم. أما 

الحقيقة الثالثة فهي أن دول هذه املنطقة تتداخل فيها الهويات القومية )عربيّة كرديّة وفارسيّة(، والهويات 

الطائفية )سنيّة وشيعيّة(، وأن هذه الهويّات عابرة لهذه الدول، ومتداخلة فيام بينها، ومسيّسة بشكل كبري، 

خصوصا يف الدول الثالث الكربى )السعوديّة، إيران، والعراق(.

قد تغري هذه الحقائق البعض باستنتاج عالقات سببية مبّسطة لتفسري طبيعة محددات العالقات بني هذه الدول، 

أي بإرجاع كرثة الحروب لوجود النفط، أو إىل حروب أبديّة بني الهويّات الدينيّة )التي يتم تصورها جوهرانياً 

باعتبارها متناحرة(، أو لجعل اآليديولوجيا اإلسالمية الطائفية لهذه الدولة أو تلك املعيار املحدد لسياستها الخارجية، 

أو تصّور الرصاع باعتباره رصاعا بني دول متحالفة مع القوى العظمى ودول إقليمية مناهضة لها. إال أن وجهات النظر 

هذه، بسبب تبسيطها، ال تستطيع إبراز السبب وراء وقوع األحداث يف وقتها وشكلها املحدد. لهذا السبب، ستحاول 

هذه الورقة تقديم استعراضا شامالً ألهم التفاصيل واألحداث الرئيسية وتتبع تطوراتها وتعرجاتها، وذلك حتى يتحرر 

القارئ من التفسريات الجاهزة والنمطية، ويدرك تعقيد هذه األحداث وطبيعتها العصية عىل الفهم البسيط.

يف هذه الورقة سأجادل بأن فراغ القّوة الذي أحدثه االنسحاب الربيطاين من الخليج أطلق تنافساً محموماً بني 

دوله، وكانت الدول املتنافسة عىل الهيمنة عىل الخليج قد وظفت الحقائق الثالثة السابقة بأشكال مختلفة، فتارة 

تستغل أطامع القوى العظمى يف الرثوة النفطية من أجل بسط الهيمنة تحت مظلتها، وتارة يتم توظيف الهويات 
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اإلثنية والطائفية من أجل إضعاف والضغط عىل األنظمة األخرى. من جهة أخرى، ستوضح هذه الورقة كيف قادت 

حمى التنافس والرصاع عيل الهيمنة عىل الخليج إىل توسع أفق هذا الرصاع ومشاركة العديد من الفاعلني فيه، بل 

وتحّول أحد أهم الفاعلني فيه )العراق( إىل ساحة تنافس بني القوى األخرى. إن تقديم السياق التاريخي للرصاع 

عىل املنطقة، وآفاق التعاون والصدام لهو أمر مهم لصّناع القرار من أجل الوصول إىل حالة من االستقرار العادل. 

أمران رئيسيان سيبدوان جليّان من هذا االستعراض التفصييل ألربعة عقود من العالقات املعقدة بني دول الخليج 

العريب. األمر األّول هو أن سعي الدول اإلقليمية لحامية أنظمتها قد اتسم دامئاً بتفكري قصري األمد وبناء تحالفات 

واستغالل لهويّات ومظامل معيّنة تنتهي دوما إىل نتائج عكسية )إيواء نظام البعث يف العراق للخميني واستخدامه 

يف رصاع العراق ضد الشاه يف السبعينات هو املثال األشهر(. أما األمر الثاين فهو الدور التخريبي الذي لعبته وتلعبه 

الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة. فرغم أن التكلفة السنوية لتواجدها يف املنطقة منذ الثامنينات )بدون 

تكاليف غزو العراق األخرية( تعادل إنفاقها السنوي للحرب الباردة ضد اإلتحاد السوفييتي447، إال أن هذا اإلنفاق 

جاء وفق قرارات ارتجالية وسياسات متخبطة قادت يف مجملها إىل جعل تحقيق السالم يف املنطقة أمراً شديد 

الصعوبة. 

 

عقد السبعينات: انسحاب بريطانيا وثورة النفط

كانت منطقة الخليج حتى بداية السبعينيات امليالدية منطقة خاضعة للسيطرة الربيطانية. إال أن بداية هذا العقد 

شهدت حدثني رئيسيني حّوال طبيعة العالقات يف هذه املنطقة بشكل جذري. ففي يناير من عام 1968، ونتيجة 

ضغوط داخل الربملان بخصوص امليزانية،448 أعلن حزب العمل الحاكم يف بريطانيا عن عزمه االنسحاب من كل 

من البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة وعامن وسنغافورة وماليزيا خالل جدول زمني مدته خمس سنوات. 

وفعال تم اإلنسحاب يف عام 1972، وهو األمر الذي خلف فراغ قّوة يف منطقة تحتوي عىل ثروة نفطية مهمة 

للنظام العاملي املحكوم مبنطق الحرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتي آنذاك.

وبدالً من التدخل املبارش يف املنطقة من أجل ملء فراغ القّوة هذا، اكتفت القوتان العظميتان يف العامل بكسب 

النفوذ عرب التحالف مع القوى اإلقليمية يف املنطقة. ففي أمريكا، قامت إدارة الرئيس نيكسون، التي كانت مثقلة 

بأعباء حرب ڤيتنام، باتباع اسرتاتيجية، عرفت فيام بعد مببدأ نيكسون، مؤداها توفري الدعم العسكري واللوجستي 

للدولتني الحليفتني يف املنطقة )إيران، والسعوديّة( واالعتامد عليهام ملنع الخليج من السقوط يف يد اإلتحاد 

Roger J. Stern, “United States cost of military force projection in the Persian Gulf, 1976–2007,” Energy Policy 38, no. 6 (2010): 2816-2825  447

 F. Gregory Gause III, “British and American Policies in the Persian Gulf, 1968–1973,” Review of International Studies 11, no. 4 (1985): 247-273. 448
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السوفييتي. فعىل سبيل املثال، ارتفع حجم اإلمدادات العسكريّة إليران من 103.6 مليون دوالر عام 1970 إىل 

552.7 مليون دوالر يف عام 1972، وللسعودية من 15.8 مليون دوالر يف عام 1970 إىل 312 مليون دوالر عام 

 449 .1972

اتبع االتحاد السوفييتي سياسة تطويقية من أجل إنهاء وتقليل نفوذ الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة، متثلت 

بزيادة االرتباط والدعم للدول ذات التوجهات القومية واليساريّة. فبعد استقالل اليمن الجنويب عام 1967، 

تشكلت حكومة ماركسية مرتبطة بعالقات اقتصادية وعسكرية وثيقة باالتحاد السوفييتي وكوبا وأملانيا الرشقية. 

ويف التاسع من أبريل عام 1972، وقع االتحاد السوفييتي معاهدة الصداقة والتعاون مع العراق املحكوم من قبل 

حزب البعث. باإلضافة لدعم هاتني الدولتني، وفّر االتحاد السوفييتي بعض الدعم للـ”جبهة الشعبية لتحرير الخليج 

العريب املحتل” يف ظفار يف عامن، والتي كانت تتمتع بدعم من قبل اليمن الجنويب أيضاً.450

وإلن كان قرار اإلنسحاب الربيطاين تسبب بخلق حالة فراغ قّوة يف هذه املنطقة، فإن قراراً آخر اتخذه معّمر القّذايف 

يف ليبيا عام 1970 لعب دوراً كبرياً يف تغري شكل منطقة الخليج اقتصادياً. فبعد انقالبه عىل امللكية يف ليبيا، طلب 

القذايف من إحدى رشكات النفط العاملة يف بلده برفع حّصة الحكومة من النفط من %50 إىل %55 وزيادة سعر 

الربميل من 2 دوالر إىل 2.3 دوالر، وبعد عدة مناورات رضخت الرشكة، فتبعتها الرشكات األخرى يف ليبيا. مثلت 

هذه الحادثة منوذجاً احتذت به حكومات الخليج. ففي نهاية عام 1970، قامت إيران باملطالبة برفع حصتها من 

النفط، وبعد عدة أشهر، أي يف مطلع عام 1971، اجتمعت الرشكات النفطية مبمثيل حكومات الخليج )الذين ما 

كان لهم أن يستطيعوا تنسيق عملهم الجامعي لوال منظمة أوبك التي أسسها قبل عقد من الزمان وزير النفط 

السعودي عبدالله الطريقي بالتشارك مع وزير النفط الڤنزوييل( لتوافق عىل رفع حصة املشاركة إىل %55 وزيادة 

األسعار %35. تبع ذلك مسلسل من زيادة األسعار أدى إىل مضاعفة مداخيل دول الخليج من النفط إىل ضعفني أو 

ثالثة. وبهذه الطريقة انتقلت قّوة تحديد األسعار من يد الرشكات الغربية إىل يد الحكومات املصدرة للنفط ممثلة 

مبنظمة أوبيك. ويف عام 1972، أمم حزب البعث يف العراق النفط، لتتبعه إيران بعد ذلك، أما بقية دول الخليج 

فقد اتفقت مع الرشكات عىل امتالك حصة معينة من األسهم )السعودية امتلكت 25 %( مع وعد بزيادة ملكيتها يف 

األعوام القادمة )يف عام 1974 زادت السعودية نسبة متلكها إىل %60، ويف عام 1980 امتلكت آرامكو بالكامل(.

F. Gregory Gause III, The International  Relations of the Persian Gulf (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 21.  449

 George Lenczowski, “The Soviet Union and the Persian Gulf: An Encircling Strategy,” International Journal 37, no. 2 (1982): 307-327. 450
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يف عام 1973، وبعد يومني من الهجوم املباغت الذي شنته كل من مرص وسوريا ضد الكيان الصهيوين، اجتمعت 

دول منظمة أوبيك برشكات النفط مطالبة إياها بزيادة سعر النفط بـ %100، لكن املفاوضات مل تنجح. فاجتمعت 

دول الخليج يف الكويت لتعلن رفع أسعار النفط %70. ومع ارتفاع وترية الدعم األمرييك للصهاينة، بدأت املفاوضات 

حول استخدام النفط كسالح يف الرصاع العريب اإلرسائييل، األمر الذي انتهى بإعالن كل من السعودية والكويت 

واإلمارات حظر تصدير النفط للواليات املتحدة األمريكية.

شّكلت هذه األحداث يف مجموعها ثورة نفطيّة هزت سوق النفط العاملي، وأدى ارتباطها الوثيق بالرصاع العريب-

اإلرسائييل إىل أن تبدأ الواليات املتحدة األمريكية بصياغة سياساتها يف املنطقة بطريقة تربط منع حدوث حروب 

جديدة بني إرسائيل والعرب مع ضامن منع استخدام النفط كسالح سيايس ضدها مرة أخرى، كام أدت هذه الثورة 

إىل تدفق املداخيل النفطية الهائلة لدول الخليج مام زاد من قّوة األنظمة الحاكمة مقابل املجتمعات والحركات 

االجتامعية.

عىل املستوى اإلقليمي، شّكل كل من فراغ القّوة الذي خلفه الربيطانيون واملداخيل النفطية الهائلة للدول اإلقليمية 

نافذة قامت كل دولة مبحاولة استغاللها لصالحها قدر اإلمكان. ففي 30 نوفمرب عام 1970، أرسل شاه إيران 

قواته للسيطرة عىل الجزر اإلماراتية الثالث القريبة من مضيق هرمز. كام أنه طالب بضم البحرين إىل إيران، إال أنه 

فيام بعد - وحتى يستطيع كسب السعودية إيل جانبه يف رفض استمرار بقاء القوات الربيطانية يف املنطقة - وافق 

عىل أن يقرر البحرينيون مصريهم عرب مهمة استقصاء من األمم املتحدة. كام أنه قام بإرسال قواته إىل عامن من 

أجل القضاء عىل ثورة ظفار. أما بخصوص العراق، فبعد أن قام الشاه بإلغاء اتفاقية 1937 املتعلقة بحدود شط 

العرب  من طرف واحد يف عام 1969، قام بتقديم الدعم لألكراد يف شامل العراق وذلك من أجل إسقاط الحكومة 

العراقية املنافسة له وحليفة اإلتحاد السوفييتي.

أما فيام يتعلق بالعراق، فقد أدت وفاة عبدالنارص يف عام 1970، إىل سعي العراق لتزعم العامل العريب بتأكيد 

املواقف الصارمة تجاه ارسائيل والقضايا العربيّة. فقد قام العراق بقطع عالقاته الدبلوماسية مع إيران بعد أن 

قامت األخرية باالستيالء عىل الجزر اإلماراتية الثالثة، كام قام بدعم ثورة ظفار يف عامن، وإرسال القوات العراقية 
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للمشاركة يف مساعدة الدول العربية يف حربهم ضد ارسائيل يف عام 1973. وبسبب هذه السياسات، باإلضافة 

للتحالف مع االتحاد السوفييتي وقرار تأميم النفط عام 1971، قامت كل من إيران والواليات املتحدة وارسائيل 

بتقديم الدعم للحزب الكردي الدميقراطي بقيادة مصطفى برزاين يف انتفاضته ضد الحكومة العراقية. وردت العراق 

بتوفري الدعم لعرب األحواز ولرجل دين إيراين اسمه روح الله الخميني. يف مطلع الستينات، تبنى الشاه سياسات 

تنموية تفرض من أعىل أطلق عليها اسم “الثورة البيضاء”، كام قام يف عام 1963 مبنح الجنود األمريكيني حصانة 

دبلوماسية. أعلن الخميني معارضته لهذه السياسات، مام أدى لسجنه مرتني، ثم نفيه إىل تركيا. بعدها سمح له 

بالدخول إىل النجف يف العراق، وهناك أمىض قرابة 14 سنة.

هذا الرصاع اإليراين-العراقي تم حلّه يف عام 1975 عندما وقع البلدان اتفاق الجزائر الذي نّص عىل أن تقر العراق 

بسيادة إيران عىل نصف شط العرب وإيقاف الدعم لعرب األحواز وطرد الخميني من أراضيه، مقابل أن تعيد 

إيران للعراق قطعة أرض حدودية متنازع عليها وتوقف دعمها لألكراد املنتفضني.

بالنسبة للسعودية، فقد كانت يف البدء معارضة لالنسحاب الربيطاين، لكن بعد أن أعلن شاه إيران قبوله لنتائج 

استقصاء تقرير مصري البحرين واحتواء ثورة ظفار )حيث تخوفت السعودية من متدد تأثريها يف أنحاء الجزيرة 

العربية(، شاركت السعودية شاه إيران رغبته يف انسحاب بريطانيا، حيث منحها هذا فرصة لفرض هيمنتها عىل 

اإلمارات الصغرية الجديدة، كام فتح الباب أمامها لحل نزاعاتها الحدودية حول واحات الربميي مع إمارة أبو ظبي 

وعامن.451 وحتى عام 1975، كانت السعودية تتعاون مع إيران ملوازنة التهديد الذي كان ميثله نظام البعث 

العراقي. لكن بعد إتفاق الجزائر، بدأ العراق بتحسني عالقاته مع السعودية حيث تعّهد بوقف دعايته املناوئة 

للسعودية، كام تم االتفاق بني البلدين عىل العمل بتقسيم املنطقة املحايدة بينهام مناصفة بخط مستقيم، حيث 

أنجز  هذا التقسيم يف عام 1981 .452

بالنسبة لبقيّة بلدان الخليج )ما عدا الكويت التي نالت استقاللها عام 1961(، فقد مثل االنسحاب الربيطاين 

لحظة ميالد بالنسبة لها، حيث وجدت نفسها بكثافتها السكانية املتواضعة وثروتها النفطية الهائلة بني ثالثة دول 

إقليمية طموحة ومتصارعة. اتحدت سبع إمارات فيام بينها مشكلة اإلمارات العربيّة املتحدة التي بدأت حياتها 

451  للمزيد عن الخالفات الحدودية بني السعودية وجاراتها، انظر: مشاري النعيم، الحدود السياسية السعودية: البحث عن االستقرار، )بريوت: دار الساقي، 1999(. 

452   املرجع السابق. ايضاً انظر:

F. Gregory Gause III, The International  Relations of the Persian Gulf (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
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باحتالل شاه إيران للجزر الثالثة، يف حني استقلت كل من قطر والبحرين كدولتني مستقلتني. أما عامن، فقد دبّر 

الربيطانيني انقالباً عىل السلطان سعيد عام 1970، ليحل محله ابنه السلطان قابوس، والذي سيلجأ ملساعدة 

الشاه، حيث سريسل األخري فرقاً من الجيش اإليراين إلنهاء ثورة ظفار، كام أنه سيلجأ ملساعدة الطيارات األردنية يف 

مواجهة هذه الثورة. بعد عام 1975، أنهى العراق دعمه لثورة ظفار، ويف عام 1977، اتفق العراق مع الكويت 

عىل تسوية خالفاتهام. 

ورغم أن بداية عقد السبعينات كانت صاخبة، إال أن دول املنطقة أبدت كفاءة عالية يف حّل الخالفات فيام بينها 

بطريقة كانت تبرّش باستقرارها عىل املدى الطويل. إال أن الثورة اإليرانية جاءت لتفّجر املنطقة من جديد لتجعل 

من فرتة السبعينات فرتة ذهبية مقارنة مبا سيحدث بعدها. كام نالحظ أن الرصاعات يف هذه الفرتة مل تكن مؤطرة 

باعتبارها رصاعات طائفية، أو رصاعات عرقية، فكام يقول ديفيد لونج: ”كانت املواجهات الرئيسية يف الخليج 

قبل الثورة اإليرانية ال تصاغ باعتبارها مواجهات سنيّة-شيعية، أو عربيّة-فارسيّة، بل باعتبارها رصاعات بني قوى 

محافظة وقوى راديكالية“453. 

 

عقد الثامنينات الساخن

إلن كان مطلع السبعينات حافالً بالتغريات اإلقليمية الالفتة، فإن العام 1979 شكل لحظة مفصلية يف تاريخ 

الخليج العريب واملنطقة برمتها. ذلك أن هذا العام شهد العديد من األحداث. األول، هو نجاح الثورة اإليرانية يف 

إسقاط نظام الشاه وتأسيس الجمهورية اإلسالمية. أما الثاين، فهو اقتحام اإلتحاد السوفيتي ألفغانستان. والثالث 

متثل بتوقيع كل من مرص وارسائيل ملعاهدة السالم املسامة اتفاقية كامب ديفيد. والرابع هو يف إطاحة صدام 

حسني ألحمد حسن البكر وتسلمه رئاسة الجمهورية العراقية. والخامس، نشوب حرب بني اليمنني الشاميل 

والجنويب. والسادس، قيام مجموعة من املسلحني بزعامة جهيامن العتيبي باالستيالء عىل الحرم امليّك. 

تعترب الثورة اإليرانية حدثا ضخام ذا آثار متعددة، لكن إذا أردنا حرص آثارها عىل النظام اإلقليمي الخليجي، 

فيمكن القول بأنها أنهت التحالف األمرييك-اإليراين )مبدأ نكسون(، وتسببت بتضاعف أسعار النفط مرتني، وقادت 

بشكل مبارش نحو حرب طويلة ومدمرة بني العراق وإيران دامت مثان سنوات )1980-1988(. كام أنها حّولت 

التحالفات املوجودة يف املنطقة، إذ ال ميكن فهم تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 إال بوصفه ردة فعل 

الدول الخليجية تجاه هذا التهديد الذي مثلته إيران ذات الربنامج الثوري يف املنطقة. 

Long, David E. “The Impact of the Iranian Revolution on the Arabian Peninsula and the Gulf States.” The Iranian Revolution: Its Global Impact (1990): 100-15.  453
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 انتقلت إيران بعد الثورة من السعي نحو الهيمنة عىل املنطقة ضمن املظلة األمريكية، إىل الهيمنة عىل املنطقة عرب 

اإلطاحة بالهيمنة األمريكية. أي أن سياسة الخميني الخارجية كانت امتداداً لسياسة الشاه فيام يتعلق بالسعي نحو 

الهيمنة، لكنها كانت قطيعة معها فيام يتعلق بأهداف وأسس واتجاه هذه الهيمنة. وهذا التوجه السيايس ميكن 

مالحظته يف شعارات مثل “ال رشقية وال غربية”، و”تصدير الثورة”، و”الجمهورية اإلسالمية”، إذ أنها كلها تشري إىل 

تحد مبارش للنظام العاملي الثنايئ القطب، ولألنظمة امللكية، وللسعي نحو زعامة املنطقة، وهو تحّد يتبنى نوع من 

التثوير اإلسالمي والذي يكتيس عادة صورة طائفية.

فعىل أرض الواقع، انتقلت السعودية ودول الخليج من خانة األصدقاء إىل خانة األعداء، حيث سعت إيران 

بشكل مبارش لتغيري األنظمة الحاكمة يف تلك البلدان، وكذلك التأثري والدعم لبعض الحركات السياسية اإلسالمية 

الشيعية يف هذه البلدان، كام سعت نحو احتكار متثيل الشيعة والتدخل يف البلدان ذات التواجد الشيعي بدعوى 

حاميتهم.454 وميكن القول أن تأثري الثورة اإليرانية عىل الجامعات السياسية الشيعية يف دول الخليج العربية انقسم 

ما بني التأثري غري املبارش الذي ينتجه أي حدث ثوري ضخم، وما بني الدعم املبارش. وكال العاملني لعبا دوراً مهامً 

يف االنتفاضة التي قادها الشريازيني - من أمثال حسن الصفار وتوفيق السيف - يف السعودية عام 1980 والتي 

تطورت إىل تأسيس “منظمة الثورة اإلسالمية يف الجزيرة العربية“ يف إيران، وكذلك محاولة االنقالب التي أعلن 

أن منظمة شريازية اسمها “الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين”  كانت تسعى للقيام بها يف البحرين عام 1981، 

وكذلك الهجامت وأعامل العنف التي استهدفت الكويت ومصالحها، مبا يف ذلك محاولة اغتيال أمريها يف منتصف 

عام 1985. كام رفض الخميني طلب حاكم رأس الخيمة بإعادة الجزر الثالثة، وطالبت أصوات داخل النظام 

اإليراين الجديد بإعادة املطالبة بالبحرين،455 وصاحبت هذه املطالبات إدانة جذرية للدول الخليجية باعتبارها 

تابعة للغرب وأن هذه التبعية تتناقض مع دعوى متثيل اإلسالم الصحيح. أما تجاه الرصاع العريب-اإلرسائييل، فقد 

سعى النظام اإليراين الجديد لفرض هيمنته يف مواجهة الهيمنة األمريكية عرب إنهاء عالقاته مع الكيان الصهيوين، 

وتوفري الدعم للفلسطينيني واللبنانيني يف حربهم ضد الصهاينة، والذي تّوج بتأسيس حزب الله اللبناين والتحالف 

الوثيق بحركة الجهاد اإلسالمي وحامس يف فلسطني. ومام يزيد التأكيد عىل البعد الجيوسرتاتيجي لهذه السياسات 

عالقة نظام الثورة اإلسالمية بالنظام السوري، إذ أن التحالف معه رغم علامنيته وبعثيته مثلت رضورة يف مواجهة 

حزب البعث العلامين يف العراق، حيث عملت سورية كحليف مهم ملوازنة الخطر العراقي بالنسبة إليران، كام أن 

454  Shirin Hunter, “Gulf Security: An Iranian Perspective,” in Gulf and International Security: the 1980s and Beyond (London:  Palgrave Macmillan, 1989), 32-68.

وانظر: محمد السعيد إدريس، النظام اإلقليمي للخليج العريب )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية(، 2000. 

Shahram Chubin and Charles Tripp, Iran-Saudi Arabia Relations and Regional Order (New York: Routledge, 2014).  455
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السكوت عن االنتفاضة اإلسالمية يف سورية عام 1982 كشف حدود “تصدير الثورة اإلسالمية” يف خطاب النظام 

الجديد.

إال أن الرصاع األهم الذي أنتجته الثورة اإليرانية فقد متثّل بالحرب العراقية-اإليرانية )1980-1988(. فقد شكلت 

الثورة اإليرانية بالنسبة للنظام العراقي تهديداً وفرصة يف نفس الوقت. إذ كانت تهديداً برفعها لشعار إسقاط 

النظام العلامين، وتصدير الثورة، ودعمها للحركات الشيعية العراقية العاملة ضد النظام العراقي. وكانت فرصة ألن 

النظام العراقي اعترب عام 1979 عام سعد بالنسبة له، ونافذة لبسط هيمنته عىل الخليج واملنطقة. فالثورة قد 

أضعفت من قّوة الدولة اإليرانية، مام جعلته يعتقد أن موازين القوى يف الخليج باتت يف صالحه، خصوصاً وأن 

التهديد الذي مثلته الثورة عىل بقيّة دول الخليج جعلتها أكرث قربا للنظام العراقي. كام أن اتفاقية كامب-ديفيد 

التي وقعتها مرص مع الكيان الصهيوين، ساهمت يف إخراج مرص من الجامعة العربية وعزلها، وهو األمر الذي زاد 

من تقارب الدول العربية مع العراق وجعله متسيداً. هذا كله دفعه لالعتقاد أن بإمكانه بسط هيمنته عىل الخليج 

واملنطقة برمتها. وفيام يتعلق بإيران فقد مثلت هذه الظروف فرصة للنظام العراقي إلعادة السيطرة عىل شط 

العرب الذي تنازل عن نصفه يف اتفاقية الجزائر عام 1975.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، مثلت الثورة اإليرانية واتفاقية كامب ديفيد والغزو السوفييتي ألفغانستان 

تهديدات خارجية ترافقت مع تهديدات داخلية متثلت باحتالل الحرم التي قادها جهيامن العتيبي، واالنتفاضة 

يف القطيف. فهذه األحداث عنت فقدان السعودية لحليفها املرصي ونظام غري عدايئ يف إيران، وعنت كذلك ريبة 

تجاه الراعي األمرييك الذي مل يستطع الدفاع عن حليفه اإليراين، وعنت كذلك تهديدا للرشعية اإلسالمية واقرتاباً 

لألطامع السوفيتية من النفط الخليجي. هذا الوضع الجديد واجهته السعودية بعدة إجراءات: أوالً، تأسيس مجلس 

التعاون الخليجي، ليعمل مبثابة إطار تنسيقي بني دول الخليج العربية ملواجهة الخطر اإليراين وتفادي آثار الحرب 

العراقية-اإليرانية وصيغة وحيدة للدفاع يف ظل وجود بيئة رافضة ومتشككة من جدوى الحامية الغربية بعد 

سقوط نظام الشاه. ويف ضمن هذا السياق تشّكلت قوات درع الجزيرة باعتبارها ترتيباً عسكرياً لحامية الخليج. إال 

أنه من األيام األوىل كانت هناك رؤى مختلفة بني الدول األعضاء حول تكوين املجلس وغاياته. فعامن مثالً كانت 

حريصة من اليوم األول عىل أال يظهر املجلس ككيان معادي إليران، وعىل أال يستخدم كذريعة النتقاص السيادة 
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الوطنية للدول األعضاء. هذه التخوفات العامنية تشري إىل أمرين: إدراك ألهمية املجلس ولكن يف نفس الوقت 

وجود تخّوف من هيمنة السعودية عليه وتحويله إىل امتداد لنفوذها عىل حساب الدول الصغرى. وبسبب هذه 

التخوفات نجد أن املجلس يجد صعوبة يف أن يعرّب عن سياسة خارجية موحدة للدول األعضاء التي ستحاول شق 

سياساتها الخارجية بطريقة منفصلة وبعض األحيان يف مواجهة للدول األخرى.

باإلضافة لتأسيس املجلس، ضاعفت السعودية من تأكيدها عىل رشعيتها اإلسالمية، وذلك بزيادة تحالفها مع 

الحركات اإلسالمية يف الخارج، ودعم املقاومة األفغانية اإلسالمية ضد الغزو السوفييتي، وكذلك بالسامح للجامعات 

اإلسالمية يف الداخل باالنتشار يف املجاالت التعليمية والدعوية واالجتامعية فيام يعرف عادة بظاهرة الصحوة، 

ولعل أهم إشارات هذا التحّول هو تغيري املسمى املليك إىل ”خادم الحرمني الرشيفني“ عوضاً عن جاللة امللك. أما 

بخصوص العالقة مع الواليات املتحدة، فبعد برود يف العالقات بسبب رفض السعودية تأييد اتفاق كامب-ديفيد 

مام دفع أمريكا لتجميد صفقة مكونة من 50 طائرة،456 أدى التهديد الذي باتت متثله الثورة اإليرانية وصعود 

صدام حسني والغزو السوفييتي إىل مزيد من التقارب بني البلدين. إذ أعلن الرئيس كارتر عن مبدأه الخاص حيث 

هدد أي قوة خارجية تهدد أمن الخليج بأنها ستواجه بكل طريقة ممكنة مبا يف ذلك استخدام القوة، كام أمر 

بتشكيل قوات اإلنزال الرسيع املشرتكة والتي ستكون مهمتها التدخل الرسيع يف الخليج يف حال تم تهديد املصالح 

أو الحلفاء. يف عام 1981، جاء ريجان للسلطة مؤكداً ملواقف كارتر، كام أنه رقّى قوات اإلنزال الرسيع املشرتكة 

ليجعلها قيادة مركزية أمريكية مسؤولة عن منطقة الخليج والرشق األوسط وجنوب آسيا. ويف عام 1987 عندما 

بدأت القوات اإليرانية باالعتداء عىل ناقالت النفط الكويتية، أمر ريجان البحرية األمريكية بحامية ناقالتها. أما 

فيام يتعلق بأفغانستان فقد تعاونت السعودية وأمريكا يف ما يعرف بـ “عملية الزوبعة”، حيث تم متويل وتسليح 

وتدريب القوات األفغانية املقاومة للغزو السوفييتي. وأدت هذه السياسات األمريكية-السعودية إىل نتيجة غري 

مخطط لها، أال وهو بزوغ ظاهرة األفغان العرب، والتي قام مجموعة منهم، يف عام 1988، بتشكيل تنظيم 

القاعدة لكن بال أهداف أو اسرتاتيجيات واضحة.457 

456  محمد السعيد إدريس، النظام اإلقليمي الخليجي )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية: 2000.( 

457  للمزيد عن ذلك، انظر املصادر التالية:

Ahmed Rashid, Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia (London: Yale University Press, 2010).

 Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10th, 2001 (New York: Penguin Books,

2004).

Thomas Hegghammer,  Jihad in Saudi Arabia: Violence and Pan-Islamism Since 1979 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010.)
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انتهت الحرب العراقية-اإليرانية يف عام 1988، وتويف الخميني عام 1989، وهي السنة التي انسحب فيها االتحاد 

السوفييتي من أفغانستان، وبدأت عالمات تفككه تؤذن بانتهاء الحرب الباردة. خرج العراق من الحرب قويّاً 

عسكرياً، لكن منهكاً اقتصادياً. صّدام أراد حصد مثار ”انتصاره“ عرب تأكيد زعامته للعامل العريب، حيث قام يف عام 

1989 بتأسيس مجلس التعاون العريب بعضوية مرص واألردن واليمن الشاميل، إال أن املجلس مل يعمل كام شاء. 

انتهى هذا العقد بسنوات هادئة أكرث بكثري من البداية الصاخبة، لكنه كان هدوء من ذلك النوع الذي يسبق 

العاصفة، فام أن يبدأ عقد التسعينات إال ويقوم صّدام بغزو الكويت. 

عقد التسعينات … تحييد العراق

مثّل عقد التسعينات انتقال منطقة الخليج العريب من عرص القطبني يف الحرب الباردة، إىل عرص القطب األمرييك 

الواحد، ومن عرص النظام اإلقليمي الثاليث )إيران-العراق-السعودية(، إىل النظام اإلقليمي الثنايئ )إيران -السعودية( 

وذلك بعد أن تم تحييد وعزل العراق بعد فشل مغامرته لغزو الكويت.

مثّل غزو العراق للكويت أّول امتحان حقيقي لقدرة مجلس التعاون الخليجي عىل حامية أعضائه، وأدى فشله يف 

هذا االمتحان إىل أن يقوم أعضاؤه بالبحث عن طرق بديلة لحامية أنفسهم. تزامنت هذه اللحظة مع نهاية الحرب 

الباردة ورغبة الواليات املتحدة زيادة نفوذها يف منطقة الخليج وحامية مصالحها من تهديد كل من العراق وإيران. 

أدى اجتامع هذين العاملني بالدول الخليجية ألن تختار التحالف مع أمريكا ودول غربية أخرى، خصوصا بعد أن 

أثبتت هذه التزامها بأمن حلفاؤها عندما قامت بطرد القوات العراقية عن الكويت واستعادة األخرية الستقاللها. 

فالغزو العراقي للكويت ساهم يف التهوين من شأن املحظور العريب املتعلق باالستعانة بالقوى األجنبية. وهكذا، 

سمحت الكويت بتواجد قوات أمريكية عىل أراضيها متثلت مبا ال يقل عن خمسة آالف جندي، وطائرات، ومعدات 

وتجهيزات عسكرية. أما البحرين فقد أصبحت يف عام 1995 مرفأ الفيلق األمرييك الخامس. بالنسبة لقطر، فقد 

خصصت منطقة العديد لبناء قاعدة جويّة أمريكية عليها، باإلضافة لتواجد عسكري يف كل من اإلمارات وعامن. 

كانت السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي مل توقع عىل اتفاقية دفاع رسمية، ولكنها عقدت العديد من 

صفقات األسلحة مع الواليات املتحدة األمريكية، وسمحت لها باستخدام قواعدها العسكرية لفرض حظر الطريان يف 

املناطق الجنوبية من العراق. وعىل الرغم من أن هذا التواجد العسكري وفّر للواليات املتحدة نفوذا متعاظام يف 

املنطقة، إال أنه جاء بأربعة نتائج رئيسية ستلعب دورا مهام يف املنطقة.
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أوالً، أرادت الواليات املتحدة األمريكية من هذا التواجد العسكري املتزايد احتواء العراق وإيران، يف سياسة عرفت 

باسم “اإلحتواء املزدوج” التي اتبعها كلينتون. بالنسبة للعراق فقد متثلت هذه السياسة بفرض منطقتي حظر 

طريان شامل وجنوب العراق، وكذلك - تحت مظلة األمم املتحدة بقرار رقم -687 فرض قامئة عقوبات اقتصادية 

قاسية جداً تضمنت حرضاً كلياً عىل مبيعات النفط العراقي لن ترفع إال إذا استجاب النظام العراقي لقامئة رشوط 

مطولة. كان الهدف من هذه العقوبات هو زيادة الضغوط الداخلية عليه من أجل إضعافه. يف عام 1998، تركزت 

سياسة أمريكا اتجاه العراق يف هدف واحد: إسقاط النظام، حيث مرر الكونجرس قراراً يقيض بتمويل املعارضة 

العراقية من أجل إنهاء حكم صدام، وهذا القرار هو الذي سيتطور الحقا ليصبح األساس الذي سينطلق منه جورج 

بوش الحتالل العراق عام 2003. ونتيجة النعدام الثقة املتبادلة، استمر الحصار االقتصادي الذي أثر بشكل 

كبري عىل املستوى االقتصادي والخدمايت والحكومي العراقي، وأدى إىل عزل املجتمع العراقي عن محيطه العريب، 

وتقلّص نفوذ الدولة مفسحاً املجال للهويات الطائفية والعشائرية بالتشكل ولعب دور رئييس يف تدبري شؤون 

الناس ومعاشهم، وهذه اآلثار اإلجتامعية ستلعب دورا رئيسيا بعد عام 2003 عندما تغزو أمريكا العراق وتسقط 

حكومته.458

ثانياً، عىل الرغم من أن دول الخليج استطاعت تجاوز محظور االستعانة بالقوات األجنبية، إال أن الرأي العام يف 

هذه الدول كان معارضاً لهذا التطور. ميكن مالحظة هذه املعارضة لدى قطاعات من حركة الصحوة يف السعودية 

التي قامت بشن حملة شعبية ضد الوجود األمرييك يف املنطقة، وسعت للضغط من أجل التخلص منه. واجهت 

الحكومة السعودية هذه الحملة بسجن قياداتها والشباب الناشطني فيها.459 ويف هذه األثناء التي فشلت فيها 

األساليب غري العنفية التي اتبعتها الصحوة للضغط من أجل إنهاء الوجود العسكري األمرييك، كان أسامة بن الدن 

يف السودان يعيد ترميم تنظيم القاعدة برؤية أكرث وضوحاً هذه املرة، حيث مثّل زيادة التواجد العسكري األمرييك 

يف الخليج والتدخل العسكري األمرييك يف الصومال مربراً كافيا لفكرة أن استخدام العنف هو الوسيلة األجدى 

ملواجهة هذا التواجد األمرييك املتعاظم. ففي عام 1996، سيعلن أسامة بن الدن “الجهاد عىل األمريكان املحتلني 

لبالد الحرمني”، ومن هذه اللحظة، ستبدأ القاعدة بشن هجامتها عىل املصالح األمريكية داخل السعودية وخارجها 

458  ملزيد من التفاصيل عىل اآلثار التي خلفها الحصار اإلقتصادي عىل الهويات الطائفية والعشائرية يف العراق انظر: 

Falih Abd al-Jabbar and Hosham Dawod, Tribes and Power: Nationalism and Ethnicity in the Middle East (London: Saqi Books, 2002).

Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (Oxford: Oxford University Press, 2011)

459  لتفصيل أكرث عن حركة الصحوة وكيف نشأت يف الثامنينات ثم تسيست يف التسعينات وحملتها االحتجاجية عىل الوجود العسكري األمرييك، انظر:

ستيفن الكروا، زمن الصحوة: الحركات اإلسالمية املعارصة يف السعودية )بريوت: الشبكة العربية للدراسات والنرش، 2012(.
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بشكل تصاعدي حتى الوصول إىل هجامت الحادي عرش من سبتمرب عام 2001، 460 ويف عام 1999، أعلن 

ملك األردن الجديد العفو عن ثالثة آالف سجني سيايس، كان من بينهم شخص اسمه فاضل نزال الخاليلة، والذي 

سيعرف الحقا باسم )أبو مصعب الزرقاوي(. بعد اإلفراج عنه، سينتقل الزرقاوي إىل أفغانستان، سيلتقي بنب الدن 

لكن األخري مل يتفق معه ومل يقبله يف التنظيم مام سيدفعه إىل إنشاء معسكره التدريبي الخاص باسم )جند الشام(، 

والذي سيكون بذرة ما سيصبح فيام بعد تنظيم الدولة اإلسالمية461. 

ثالثاً، منح التواجد العسكري األمرييك يف الخليج الدول الخليجية الصغرى هامش حركة أكرب من السابق. فهذا 

الهامش، إضافة إىل بدء استغالل مخزون الغاز الطبيعي الهائل يف دولة قطر يف وقت كانت فيه أسعار النفط 

متدنية بشكل كبري، وفّر رشوطاً أساسية لدفع القيادة الجديدة يف قطر )بعد التغيري يف الحكم عام 1995( نحو 

السعي لللعب دور رئييس يف املنطقة، وذلك باستغالل القنوات الفضائية والحركات االجتامعية واستقطاب النخب 

الثقافية وتأسيس قناة الجزيرة التي لعبت دوراً مهامً يف إعادة صياغة الرسدية العربية وتوحيدها، والتي سيتزايد 

دورها بشكل أكرب يف عقد األلفية ويف تغطيتها لألحداث من الغزو األمرييك للعراق إىل الربيع العريب.

  

أخرياً، صّعب التواجد العسكري األمرييك يف الخليج من إمكانية تحقيق تسوية وتحسني العالقات بني إيران ودول الخليج، 

رغم ما مثله غزو العراق للكويت من فرصة لتحسني هذه العالقات. فبينام رأت دول الخليج يف زيادة االعتامد عىل الحامية 

األمريكية صامم أمان لها من تكرار حادثة الغزو العراقي، رأت إيران يف زيادة التواجد هذا تهديداً مبارشاً ألمنها، أما األجنحة 

الثورية فيها فقد رأت فيه دليالً صارخاً عىل “عاملة” األنظمة الخليجية. ورغم هذا، مثّل تحجيم دور العراق مكسباً كبرياً 

إليران، حيث جعل ذلك منها القّوة األكرب يف الخليج، إال أن اآلثار االقتصادية للحرب اإليرانية-العراقية ولتدين أسعار النفط، 

واآلثار السياسية لوفاة الخميني، والتحّول العاملي بعد الحرب الباردة الذي كثّف من التواجد األمرييك يف املنطقة، دفعها تحت 

إدارة رفسنجاين التخاذ سياسة حذرة ومساملة يف املنطقة، جعلت من اإلصالح االقتصادي والتصالح السيايس أولويات لها. 

أدت الحرب إىل انخفاض معدل دخل الفرد اإليراين عام 1988 ملا يعادل %45، وإىل زيادة التضّخم مبا يعادل 

%29، وقدرت الخسائر املبارشة وغري املبارشة للحرب مبا يقارب الرتيليون دوالر. كام زاد معدل سعر االستهالك 

مبا يعادل %600 يف حني أن األجور مل ترتفع إال مبا يعادل %120. نزح الكثري من اإليرانيني جراء الحرب، ودمرت 

460  لتفصيل أكرث حول تشّكل القاعدة وآثار التواجد العسكري األمرييك يف الخليج عىل خياراتها السياسية، انظر:

توماس هيغهامر، الجهاد يف السعودية: قصة تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب )بريوت: الشبكة العربية للدراسات والنرش، 2010(.

Michael Weiss and Hassan Hassan. ISIS: Inside the army of terror (New York: Simon and Schuster, 2015.)  461
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املوانئ واملنشآت النفطية، حيث نصت التقديرات عىل أن %45 من القدرة االنتاجية فقط كانت فّعالة بعد 

الحرب. كان رد فعل رفسنجاين - الذي انتخب رئيساً عام 1989 - هو تبني اسرتاتيجية إلنعاش اإلقتصاد قامئة عىل 

الخصخصة وفتح الباب لالستثامر األجنبي. إال أن هذه الخطة واجهت معارضة من قبل اليسار اإلسالمي - األكرثية 

يف الربملان - الذي اعترب مثل هذه الخطة عودة لخضوع إيران للتبعية والديون األجنبية، وتخلياً عن النهج الثوري 

للخميني. جاء رد رفسنجاين عىل اليسار بأن شّكل حكومته من شخصيات تكنوقراطية غري محسوبة عىل اليسار، 

مثل وزير اإلقتصاد محسن نوربخش الحاصل عىل الدكتوراة يف اإلقتصاد من جامعة كاليفورنيا، و محافظ البنك 

املركزي محمد حسني عاديل الحاصل عىل الدكتوراة يف االقتصاد وإدارة األعامل من جامعة بريكيل. ورغم معارضة 

اليسار، إال أن رفسنجاين استطاع االنطالق بخطة اإلنعاش عرب خصخصة  400 مؤسسة حكومية من أصل ثالث 

آالف، لتصل قيمة ما باعته الحكومة يف نهاية عام 1994 ملا يقارب 1.7 تريليون ريال. مع نهاية فرتة رفسنجاين 

يف عام 1997، حققت مشاريع الخصخصة ما قيمته 1.8 تريليون ريال إضافية. ورغم املؤرشات اإليجابية التي 

أظهرها االقتصاد اإليراين يف مطلع التسعينات )غالباً بسبب زيادة أسعار النفط بعد غزو العراق للكويت(، انتهت 

خطة اإلنعاش هذه بأزمة اقتصادية: حيث تفىش الفساد، ودفعت أزمة الديون املستثمرين األجانب لسحب 

استثامراتهم، وازداد التضخم، وغريها من املشاكل.462

ميكن فهم السياسة الخارجية اإليرانية املساملة والحذرة يف ظل هذا السعي الداخيل نحو اإلصالح االقتصادي، 

وكذلك يف ظل تشكل نظام الحامية األمريكية لدول الخليج. هذان العامالن يفرسان االنفتاح السيايس يف العالقات 

بني إيران والسعودية وبقية دول الخليج. فقد مثّل موقف الحياد الذي اتخذته إيران من تحرير الكويت فرصة 

لتحسني العالقات بينها وبني دول الخليج الذي بدأ عىل الصعيد االقتصادي، إذ أسفرت محادثات بني الرئيس 

رفسنجاين والسعودية عىل موافقة السعودية عىل تخفيض إنتاجها من النفط مقابل أن تزيد إيران انتاجها من أجل 

تحسني أوضاعها االقتصادية، كام أنه الحت بوادر إشارات عىل قبول اإليرانيني بالتفاوض حول حل ألزمة الجزر 

اإلماراتية. استأنفت العالقات الدبلوماسية بني السعودية وإيران يف عام 1990 بعد انقطاعها عىل إثر حادثة 

الحجاج اإليرانيني عام 1987. ويف نفس السنة، سمحت السعودية لإليرانيني بالحج، حيث حثهم رفسنجاين عىل 

القيام بالفريضة دون استفزاز الدولة املضيفة. فقد سمحت السعودية للحجاج اإليرانيني بالتظاهر ضد الواليات 

املتحدة وارسائيل، لكن دون رفع شعارات ضد السعودية.463 صحيح أن بناء العالقات تأثر بلجوء دول الخليج 

Suzanne Maloney, Iran’s Political Economy since the Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.  462

 Abir Mordechai, “Saudi Arabia: government, society and the gulf crisis.” (1993). 463
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للحامية األمنية األمريكية، إال أنها استمرت يف النمو والتطور بحيث تم توقيع العديد من االتفاقيات عىل مستوى 

الطريان والتجارة واالقتصاد والتعاون األمني والعسكري. توج هذا التحسن يف العالقات إىل تبادل الزيارات عىل كافة 

املستويات، منها زيارة رفسنجاين للسعودية، ثم زيارة خامتي، ثم زيارة وزير الداخلية السعودي األمري نايف إليران. 

واستمر هذا الهدوء يف العالقات حتى عام 2005، ومل يعّكر صفوه إال أحداث تفجريات الخرب عام 1996 التي 

اتهم حزب الله الحجاز بتنفيذها.464

األلفية: تعاظم الرصاعات 

عىل الرغم من الهدوء الذي أعقب حرب الخليج، إال أن التواجد العسكري األمرييك الذي أعقبه يف التسعينات، 

أدى إىل إشعال املنطقة يف العقد األول من األلفية. يف الحادي عرش من سبتمرب من عام 2001 شّن تنظيم القاعدة 

هجامته الشهرية يف نيويورك وواشنطن. إال أن النتيجة التي كانت تتأملها القاعدة من الهجامت مل تتحقق، بل 

تحقق عكسها: زيادة النفوذ األمرييك يف املنطقة واحتالل بلدين. لن نتحدث هنا عن احتالل أفغانستان، بل سنبدأ 

بالحديث عن احتالل العراق، حيث مثّلت هذه الحادثة نقطة تحّول اقليمية رئيسية يف ميزان القوى يف املنطقة، 

حيث منه نشأت ثالث تطورات رئيسية. التطّور األول هو أن احتالل العراق دّمر الدولة العراقية، ممل جعلها 

تتحّول إقليميا من العب رئييس يف الخليج إىل ميدان تتنافس عليه القوى اإلقليمية، وأدى بالهوية الوطنية محليّا 

للتآكل واالضمحالل لصالح تسييس الهويّات الطائفية.

أما التطّور الثاين فهو أن االحتالل قاد لوصول الحركات الطائفية الشيعية إىل السلطة يف العراق، التي انتهى تنافسها 

عىل السلطة بدفع األمريكان لنوري املاليك إىل الواجهة ليكون الشخص األقوى يف العراق. تبنت هذه السلطة عدة 

سياسات قادت إلضعاف الحركات العربية السنية: األوىل توظيف سياسة “اجتثاث البعث” من أجل إقصاء الساسة 

العراقيني واملهددين للسلطة الحاكمة. والثانية، توظيف سياسة “الحرب عىل اإلرهاب” لسجن واعتقال الكثري من 

الشباب. هذه السياسات سيكون لها أكرب األثر يف نشوب املظاهرات يف املحافظات ذات األغلبية السنية بعد الربيع 

العريب، ثم تحّولها للعمل املسلح بعد قمعها، مام مّكن لتنظيم الدولة اإلسالمية من ركوب املوجة والسيطرة عىل 

مساحات كبرية من العراق أهمها مدينة املوصل. باإلضافة للسياسات الطائفية لهذه السلطة، فإنها كانت متسامحة 

مع امليليشيات العراقية الشيعية التي إما كانت موجودة يف إيران ثم عادت بعد االحتالل )كفيلق بدر( أو تشكلت 

Abdollah Amiri, “Iran’s foreign policy towards Saudi Arabia, 1989-1997.” (2014). 464
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كحركات مقاومة ضد االحتالل أو منخرطة يف الحرب األهلية ضد امليليشيات السنية عام 2006 )كعصائب أهل 

الحق، وجيش املهدي(. هذه امليليشيات ستلعب دوراً مهامً بعد الربيع العريب يف دعم نظام بشار األسد والقتال يف 

سوريا، كام أنها ستكون النواة التي سيتشكل منها الحشد الشعبي الذي سيقاتل تنظيم الدولة بعد استيالء األخري 

عىل املوصل. باإلضافة لهذه السياسات املحلية ذات اآلثار املهمة، فإن هذه السلطة خضعت بشكل كبري لسيطرة 

كل من األمريكيني واإليرانيني. وهذا الخضوع لإليرانيني تحديداً، سيساهم يف دمج العراق تدريجياً يف التحالف 

السوري اإليراين بعد الربيع العريب، بعد أن كان املاليك عىل خالف مع نظام األسد بسبب اتهام األول لألخري بدعم 

القاعدة.

أما التطّور الثالث، فهو تشّكل تنظيم الدولة اإلسالمية. حيث أن بقايا تنظيم دولة العراق اإلسالمية، والذي أسسه 

أبو مصعب الزرقاوي، سيستغلون االنسحاب األمرييك من العراق، وتعاظم املعارضة السنية داخل العراق للامليك، 

والثورة السورية، ليعيدوا تنظيم أنفسهم مجدداً تحت اسم تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام، ثم تنظيم 

الدولة اإلسالمية.465

إن كان العراق أكرب املترضرين من أحداث الحادي عرش من سبتمرب، فإن إيران هي أكرث املستفيدين منه. فاحتالل 

أمريكا ألفغانستان والعراق أسقطا نظامي طالبان وصدام املعاديني لها، وسمح لها بأن متد نفوذها يف هذين 

البلدين. إال أن النظام اإليراين بعد الحادي عرش من سبتمرب، مل يكن عىل علم بهذه الغنائم، ولهذا مّر مبرحلتني: 

اتسمت املرحلة األوىل بالتعاون والسعي لتحقيق صفقة مع األمريكيني يقدم خاللها النظام تنازالت مقابل ضامن 

بقائه، لكنه بعد ذلك، وتحديداً مع تويل أحمدي نجاد للحكم وانكشاف الغنائم التي خلفتها السياسات األمريكية 

املتخبطة، تبنت سياسة صدامية استطاعت من خاللها بسط نفوذها عىل مساحات كبرية يف املنطقة. 

لنبدأ باملرحلة األوىل، حيث تبنى خامتي سياسة مهادنة للواليات املتحدة بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب، 

تجلت يف التعاون معها يف احتاللها ألفغانستان، ودفع امليليشيات الشيعية املتحالفة معها هناك للتعاون مع املحتل 

األمرييك، كام كانت إيران طرفاً مهامً يف محادثات بون التي نشأت منها حكومة حامد كرزاي. ويف تلك املحادثات، 

465  ملزيد من املراجع عن تنظيم الدولة اإلسالمية:

Michael Weiss and Hassan Hassan. ISIS: Inside the Army of Terror (New York: Simon and Schuster, 2015).

William McCants, The ISIS Apocalypse: The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State (London: Macmillan, 2015).

محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، تنظيم الدولة اإلسالمية: األزمة السنية والرصاع عىل الجهادية العاملية )عاّمن: مؤسسة فريدرش إيربت، 2015(. 

عبدالباري عطوان، الدولة اإلسالمية الجذور التوحش املستقبل )بريوت: دار الساقي. 2015(. 
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بدأت تتشكل قناة للتواصل بني أمريكا وإيران ممثلة بسفريها يف األمم املتحدة آنذاك جواد ظريف، واستمرت 

هذه القناة فعالة حتى ما بعد سقوط بغداد. لكن هذه املحادثات توقفت بعد رفض إيران تسليم قيادات القاعدة 

املوجودين لديها، وخصوصاً بعد أن شاع أن هؤالء القادة كانوا وراء العمليات التي نفذتها القاعدة يف السعودية 

عام 2003 )كانت إيران تطلب تسليم أمريكا ملجموعة من قيادات مجاهدي خلق مقابل تسليمهم(.466 بعد 

سقوط أفغانستان والعراق، وتصنيف بوش إليران ضمن ”محور الرش“، قادت مخاوف إيران من مصري مشابه 

للعراق وأفغانستان إلرسال رسالة عن طريق السفارة السويرسية يف أمريكا تتقدم فيها مبقرتح مناقشة شاملة 

يطرح كل القضايا عىل الطاولة )االعرتاف بارسائيل، ايقاف الدعم عن حركات املقاومة الفلسطينية، والتعاون يف 

الربنامج النووي(، إال أن امريكا رفضته ظنا منها أن النظام اإليراين قريب من حافة االنهيار، خصوصا أنها موجودة 

يف أفغانستان والعراق، واستطاعت استغالل اغتيال الحريري للضغط عىل الجيش السوري للخروج من لبنان، األمر 

الذي تم يف بداية عام 2005 والذي يعني تقلص النفوذ اإليراين يف املنطقة.467

مع انتهاء عرص خامتي، ووصول أحمدي نجاد للسلطة، وانكشاف الفرص الجديدة التي خلفها االحتالل األمرييك يف 

العراق، بدأت السياسة اإليرانية تتجه اتجاهاً مختلفاً. تبنى نجاد سياسة صدامية مع أمريكا، شملت تقديم الدعم 

للحركات املقاومة يف العراق، والتنصل عن االلتزامات التي التزم بها خامتي بخصوص املرشوع النووي، وأخرياً دعم 

الحركات اللبنانية والفلسطينية ضد إرسائيل. ففي عام 2006 عندما شنت ارسائيل حربها ضد لبنان، استطاع حزب 

الله الصمود أمامها. انتهت الحرب وأصبح حزب الله العباً رئيسياً يف لبنان، ليقوم بعد ذلك بتوظيف الرصيد الرمزي 

الذي حصل عليه من أجل تثبيت نفوذه حتى استطاع عام 2008 أن يفرض عىل الحكومة اللبنانية الحصول عىل 

حق الثلث املعطّل، أو حق النقض. أما حامس فتمكنت عام 2006 من الفوز يف االنتخابات الفلسطينية، والسيطرة 

عىل قطاع غزة - الذي انسحبت منه ارسائيل بعد سنوات من االنتفاضة - بعد احرتاب بني حامس وفتح عام 

2007. وإذا أضفنا ارتفاع أسعار النفط يف تلك الفرتة، فإن األمور تبدو وكأنها تسري لصالح إيران يف كل مكان.

هذا الصعود للمحور اإليراين يف العراق وسوريا ولبنان وفلسطني كان النتيجة الغري متوقعة لسياسات جورج بوش 

املتخبطة يف املنطقة، ومن هنا سيتم تسييس موضوع الربنامج النووي ليكون الوسيلة للسيطرة عىل سلوك إيران. 

  Michael R. Gordon, “U.S. Conferred With Iran Before Iraq Invasion, Book Says,” The New York Times, 6 March 2016 466

http://www.nytimes.com/2016/03/07/world/middleeast/us-conferred-with-iran-before-iraq-invasion-book-says.html

  Glenn Kessler, “In 2003, U.S. Spurned Iran’s Offer of Dialogue,” The Washington Post, 18 June 2006 467

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/17/AR2006061700727.html

http://www.nytimes.com/2016/03/07/world/middleeast/us-conferred-with-iran-before-iraq-invasion-book-says.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/06/17/AR2006061700727.html
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يف عام 2002 أذاعت منظمة مجاهدي خلق املعارضة إليران تفاصيل املرشوع اإليراين الذي دافعت عنه إيران 

بأنه مرشوع سلمي، إال أن رسيّته، دفعت بربيطانيا وأملانيا وفرنسا للدخول يف مباحثات مع إيران للوصول لصفقة 

محددة عام 2003. بعد التوصل لالتفاقية، رفض الربملان اإليراين املصادقة عليها، كام تدخل املرشد اإليراين يف 

رفض االتفاق. تبنى نجاد بعد انتخابه سياسة صدامية فيام يتعلق بالربنامج النووي، حيث عادت إيران لتخصيب 

اليورانيوم يف عام 2006. قامت الواليات املتحدة مبحاولة إقناع دول كثرية حول العامل من أجل فرض نظام 

عقوبات عىل إيران. يف شهر مارس 2006 طلب مجلس األمن من إيران التوقف عن تخصيب اليورانيوم، إال أن رد 

نجاد كان بأن إيران زادت من أجهزة الطرد املركزية. يف نهاية شهر يوليو من نفس العام، تبنى مجلس األمن قرار 

1696 الذي ميهل إيران حتى نهاية شهر أغسطس أو مواجهة العقوبات. وبعد رفض إيران، تبنى مجلس األمن 

قرار 1737 الذي يفرض العقوبات االقتصادية عىل إيران. وبعد عدة أشهر، صدر قرار جديد مينع بيع األسلحة 

إليران. لعبت هذه العقوبات، باإلضافة للتوسع اإليراين يف املنطقة ولعب دور مهيمن يف العراق، دوراً يف دفع 

كل من حكومة نجاد وإدارة بوش يف 2007 للدخول يف مفاوضات مبارشة حول العراق ويف رشم الشيخ حول 

اإلتفاق النووي. بعد وصول أوباما للحكم، حاول أن يأخذ مساراً أقل صدامية مع إيران، وحل موضوع الربنامج 

النووي باملفاوضات، إال أن املظاهرات اإليرانية بعد االنتخابات واالعتقاالت األمنية التي واجهتها بهم الحكومة، 

دفعت أوباما لزيادة العقوبات عىل إيران مرتني يف عام 2008 ومرة يف عام 2010. يف مطلع عام 2013، ونتيجة 

للعقوبات، وتراجع هيمنة إيران يف الهالل الخصيب نتيجة الثورة السورية التي حولت حليفتها القوية سورية إىل 

ساحة حرب، وأضعفت من هيمنتها عىل العراق مع ظهور الدولة اإلسالمية الذي استغلت أمريكا تهديده من أجل 

إخراج املاليك وإحالل حيدر العبادي، توصلت أمريكا وإيران التفاق بعد محادثات رسية يف سلطنة عامن، وهو 

اإلتفاق الذي تم توقيعه بشكل نهايئ يف عام 2015.

بالنسبة للسعودية، فقد كانت قبل الحادي عرش من سبتمرب رافضة لسياسة التجاهل الذي تبناها جورج بوش عند 

تسلمه للسلطة تجاه القضية الفلسطينية، وازداد هذا الرفض مع انطالق االنتفاضة الفلسطينية الثانية، والقمع 

الصهيوين لها. قبل الهجامت بشهر، يف أغسطس 2001، وّجه ويل العهد السعودي عبدالله – الذي تم تفويضه  

بتسلم صالحيات الحكم بسبب اعتالل صّحة امللك فهد – رسالة شديدة اللهجة إىل بوش قال فيها بأن االختالفات 

بني بلديهام باتت كبرية جدا لدرجة أنه ”منذ اآلن، أنت لك مصالحك ونحن لنا مصالحنا، وأنت لك طريقك ونحن 
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لدينا طريقنا“468. إال أن هجامت الحادي عرش من سبتمرب، والحملة اإلعالمية الرشسة التي شنتها وسائل اإلعالم 

األمريكية ضد السعودية، وتغرّي نظرة بوش لدور أمريكا يف املنطقة، غرّيت من شكل العالقة بني البلدين. رغم أن 

هجامت الحادي عرش من سبتمرب كانت حدثاً كبرياً يف أمريكا، إال أن ويل العهد السعودي وجورج بوش استطاعا 

تجاوز هذه األزمة والحفاظ عىل العالقات بني الجانبني. لكن هذا النجاح مل يرتجم إىل تعاون كامل بني البلدين يف 

باقي القضايا. فاالنتفاضة الفلسطينية كانت تضغط عىل الرأي العام العريب، والتي كان أحد مظاهرها التظاهرات 

التي دعا لها الشيخ عبدالحميد آل املبارك عىل خلفية مذبحة جنني وقادها مهنا الحبيل من األحساء أمام القنصلية 

األمريكية يف الظهران. يف عام 2002، تقّدمت السعودية مبقرتح مبادرة السالم العربيّة التي تبنتها الجامعة العربيّة. 

وهي املبادرة التي أعادت التأكيد عليها يف عام 2007، و وبعد انتخاب حامس مل تقاطعها السعودية كام فعلت 

الواليات املتحدة، بل سعت لإلصالح بينها وبني فتح.

فيام يتعلق بالعراق، كانت السعودية رافضة إلسقاط النظام. ذلك أن نظام صدام الضعيف واملحارص واملعادي 

إليران كان بالنسبة للسعودية أفضل من نظام جديد موايل إليران، أو حتى نظام نفطي ودميقراطي ميكن أن يهدد 

العالقات االسرتاتيجية السعودية-األمريكية. ترجم هذا الرفض بامتناع السعودية من املشاركة املبارشة يف التحالف 

األمرييك املحتل للعراق. أما بخصوص استخدام األمريكيني للقواعد العسكرية السعودية، فالحرب بدأت يف تاريخ 

20 مارس 2003، وكان الجيش األمرييك يستخدم قاعدة األمري سلطان لقيادة عملياته،469 ولكن بعد شهر تقريباً، 

يف 29 أبريل 2003، أعلن رامسفيلد من الرياض عن نية أمريكا سحب كل جنودها من السعودية، وبالفعل تم 

سحب الجنود واالنتقال إىل قاعدة العديد يف قطر.

عندما قررت الواليات املتحدة خوض الحرب، مل يكن لدى السعودية سياسة واضحة ملا بعد سقوط صدام، وكانت 

معتمدة بشكل مبارش عىل الواليات املتحدة يف ضامن أن النظام الذي سيخلف النظام العراقي لن يكون تابعاً 

إليران. لكن ابتداء من منتصف عام 2006 - بعد ما اتضح أن األمريكيني فشلوا يف إدارة عراق ما بعد صدام 

حيث أصبح نوري املاليك عضو حزب الدعوة املوايل إليران رئيسا للوزراء، واشتعل اإلقتتال الطائفي هناك، وظهرت 

عالمات عىل أن الواليات املتحدة ستسحب جنودها من العراق، وتوسع النفوذ اإليراين ألعىل مستوياته يف املنطقة 

– بدأت السعودية يف تبني سياسة مستقلة يف العراق لحامية مصالحها. بدأ األمر من القّمة العربية يف عام 2007 

F. Gregory Gause III, The International  Relations of the Persian Gulf (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).  468

 F. Gregory Gause III, The International Relations of the Persian Gulf, 151. 469



175

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

4

حيث أعلن امللك عبدالله أن ”اإلحتالل األجنبي“ للعراق ”غري رشعي“.470 وساهمت مع الواليات املتحدة يف 

تشجيع العشائر السنية العراقية عىل تأسيس حركة الصحوات والتي كانت مناوئة للقاعدة ومناوئة إليران، والتي 

استطاعت إضعاف وهزمية القاعدة يف العراق. بالتوازي مع هذه السياسة، قدمت السعودية الدعم إلياد عالوي 

وقامئته العراقية التي بدأت بالتشكل منذ عام 2009 للمشاركة يف االنتخابات. وكخطوة استباقية ضد هذه القامئة، 

قامت هيئة املساءلة والعدالة )املسؤولة عن اجتثاث البعث، والتي يرأسها أحمد الجلبي وعضو حزب الله العراقي 

عيل الالمي( بإصدار قامئة من 500 اسم ممنوعني من الدخول باالنتخابات منهم 72 من العراقية، باإلضافة 

للعديد من املرشحني الوطنيني واملناوئني للحركات االسالمية الشيعية. رغم هذه الخطوة، حصدت العراقية أغلبية 

األصوات، وبالتايل بات لها الحق دستورياً يف أن تشكل الحكومة، لكن نوري املاليك بواسطة املحكمة الدستورية 

استطاع إعادة تفسري الدستور بطريقة تسمح له بتشكيل كتلة جديدة تتيح له تشكيل الحكومة، ليقوم بعد 2011 

باستهداف قيادات القامئة العراقية ومالحقتهم قضائياً وهو األمر الذي أدى باملحافظات التي منحت أصواتها 

للقامئة – بالتجاوب مع الربيع العريب – أن تتظاهر اعرتاضاً عىل هذه السياسات، األمر الذي قاد نحو املواجهة 

املسلحة.

إلن حاولت السعودية منذ 2006 تبني سياسات متنوعة ملواجهة التوسع اإليراين، إال أن العالقة بني البلدين بقيت 

هادئة حتى عام 2008، إذ بدأت نربة السعودية اتجاه إيران تزداد حّدة، خصوصا بعد اقرتاب قطر وحركات 

اإلخوان اإلسالمية وتركيا من املحور اإليراين-السوري، هذا التقارب الذي برز بشكل قوي عندما شنت ارسائيل أول 

حروبها ضد الفلسطينيني يف غزة، حيث دعت قطر لعقد قمة عربية طارئة، لكن بسبب رفض السعودية ومرص 

واإلمارات والبحرين واألردن واليمن، تحولت لقّمة عربية-إسالمية شاركت فيها إيران باالضافة لـ17 دولة عربية 

والفصائل الفلسطينية املسلحة. عكست هذه القّمة حجم نفوذ التحالف اإليراين-السوري-القطري-الرتيك  بحلفائهم 

املتعددين وشعبيتهم الكبرية.

 

خامتة: الربيع العريب… الفرصة الضائعة

مثّل الربيع العريب لحظة مهّمة يف املنطقة فتحت النافذة أمام كافة الفرق املتصارعة لبداية جديدة، لكن الرصاعات 

املرتسخة واملتعاظمة بني جميع األطراف حولت هذه النافذة إىل أزمة كبرية. وألن هذه الورقة أرادت الرتكيز عىل 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=105791&y=2007&article=full 2007 470  ”العاهل السعودي: احتالل العراق غري مرشوع“، صحيفة اإلتحاد، 29 مارس

http://www.alittihad.ae/details.php?id=105791&y=2007&article=full
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جذور األزمات الحالية، فإننا سنكتفي بذكر نقاط عامة عن ما أضافه الربيع العريب عىل املنطقة. ميكن القول أن 

هناك أربعة تأثريات رئيسية للربيع العريب عىل املنطقة: األول، أن الرصاع السعودي-اإليراين امتد ليشمل مناطق 

إضافية بعد تحّول سوريا وليبيا واليمن إىل مساحات جديدة للرصاع. الثاين، أن الربيع العريب مثّل يف بدايته تعاظامً 

للدور القطري-الرتيك، حيث استطاع حلفاء قطر من اإلسالميني من الوصول إىل السلطة يف كل من مرص وليبيا 

وتونس، إال أن اإلمارات العربية املتحدة انضمت للسعودية يف لعب دور مضاد للدور القطري، مام أدى بعكس 

هذه االنتصارات، وذلك بدعم تغيري الحكم يف مرص من مريس إىل السييس، وتحويل ليبيا إىل ساحة تنافس. إال أن 

هذا الرصاع السعودي-القطري أخذ يف الهدوء بعد أن تم إضعاف اإلخوان املسلمني وتحالف املتصارعني ضد إيران. 

ثالثاً، مثّل الربيع العريب رضبة قوية ضد املحور اإليراين-السوري. فمن جهة، تحولت سوريا من فاعل إقليمي إىل 

ساحة تنافس. ومن جهة ثانية، فقد هذا التحالف قسامً كبرياً من رشعيته بسبب الخسائر املتعاظمة يف األرواح يف 

سوريا. باإلضافة لذلك، فقد هذا التحالف عدداً من حلفاؤه الرئيسيني )قطر، تركيا، السودان، حامس(. أخرياً، فتح 

الربيع العريب الباب أمام الحركات الجهادية لإلقرتاب أكرث من أي وقت مىض لتكوين كيان سيايس والسيطرة عىل 

األرض ولعب دور إقليمي مؤثر يف املنطقة، مام دفع بكافة املتصارعني للعمل سوية )وإن مل يكن معاً( ضد هذا 

التهديد ومحاولة إنهائه.

بعد هذا االستعراض الطويل لجذور األزمة التي تعيش فيها املنطقة، أصبح من الالزم عىل الناشطني واملفكرين 

وصناع السياسات أن يفكروا جيدا بطريقة إليجاد سالم عادل ودائم بني دول الخليج العريب. وأن مفاتيح الوصول 

ملثل هذا السالم مرهون بتخيل الدول الرئيسية يف هذه املناطق عن التفكري مبصالح النظام قصرية املدى عىل 

حساب الشعوب والدول واملنطقة، بل التفكري بشكل بناء نحو بناء عالقات تعاونية مدّعمة بإقحام الشعوب 

باملشاركة يف اتخاد القرار ومؤسسة عىل شبكة عالقات اقتصادية تجعل من املمكن تحقيق سالم دائم يساهم يف 

حفظ مصالح شعوب املنطقة ورفاههم.471 كام أن من بني هذه املفاتيح رضورة تخيل تلك النخب عن التفسريات 

النمطية السائدة التي تختزل تعقيد املنطقة وديناميّة تفاعالتها الذي حاولت هذه الورقة توضيحه بشكل تفصييل. 

471  حوايل 5% من واردات وصادرات دول الخليج العريب هي من عالقاتها البينية مع دول املنطقة. قرابة النصف هذه التجارة البينية هي بني ديب وإيران.

Nader Habibi, “The impact of sanctions on Iran-GCC Economic Relations,” Middle East Brief, Brandeis University, 45 (2010): 1-12.
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4.3 سياسات تغير المناخ وقطاع الطاقة في دول مجلس التعاون
 محمد الصياد

يواجه قطاع الطاقة، الذي يشمل إنتاج وتوزيع النفط والغاز وإنتاج وتوزيع الكهرباء، والذي الزال يشكل رشيان 

الحياة االقتصادية واالجتامعية يف دول املجلس، تحديان جديدان كبريان، أولهام تحدي التدابري الدولية ملكافحة 

ظاهرة تغري املناخ، والتي تشمل الضغط األورويب والعاملي بصفة عامة لفرض مصادر الطاقات املتجددة بديالً 

ملصادر الطاقة األحفورية )النفط والفحم والغاز(، باعتبار النفط والفحم املصادر األكرث نفثاً لغازات االحتباس 

الحراري. اما التحدي الثاين فهو تحدي تحرير قطاع الطاقة يف الخليج، إنتاجاً وخدماتاً، والذي برز يف املفاوضات 

متعددة األطراف الجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية. تطرح هذه التحديات عىل بساط البحث والنقاش مسألة 

الفرص واملساحة املتاحة لتأمني أمن واستدامة هذا القطاع بالغ األهمية لالقتصادات وللمجتمعات يف الخليج بصفة 

عامة، خصوصاً بحكم اعتامد اقتصاد ومنط حياة هذه املجتمعات اعتامداً كبرياً عىل انتاج وتصدير الطاقة بالشكل 

الحايل. ستناقش هذه الورقة التهديدات التي يواجهه قطاع الطاقة بسبب ارتفاع األصوات املنادية بتدارك الوضع 

البيئي، وخصوصاً الغربية منها، حيث انه من املؤكد ان تؤثر االتفاقيات الدولية يف هذا املجال عىل دول املجلس 

وبشكل سلبي، وما هي ردود فعل واسرتاتيجيات دول املجلس ملواجهة هذه التحديات.

خلفية عامة حول قطاع الطاقة يف دول مجلس التعاون 

يشكل قطاع الطاقة الذي تناهز نفقاته حوايل %10 من إجاميل الناتج العاملي، والذي الزال يهيمن عليه النفط، 

العمود الفقري لحركة االقتصاد العاملي باملجمل، فلنا أن نتصور الدور املحوري والخطري الذي الزال يضطلع به 

القطاع يف صنع وتنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات الدولية ذات الصلة.472 لهذا تتمسك رشكات النفط العاملية 

العابرة للجنسيات مبواقع استحواذاتها القارية وامتيازاتها الربية والبحرية وتعمل عىل إحاطتها بكل أشكال الحامية 

والدعم مبا يف ذلك متويل رؤساء حكومات ونواب بلدانها لضامن استمرار اإلبقاء عىل انتشارها العسكري امليداين، 

الربي والبحري، وتقوية العالقات مع مختلف لوبيات النفوذ يف بلدانها وداخل بلدان عملياتها. ولهذا السبب أيضاً 

صار الحديث عن أمن امدادات الطاقة، ال سيام إمدادات النفط، عىل رأس جدول اهتاممات ومداوالت مختلف 

البلدان، املنتجة واملستهلكة ملصادر الطاقة. وهو ما أكسب البعد الجيوسيايس لسلعة النفط خاصة أبعاداً جديدة 

زادت من قيمتها االسرتاتيجية.

“2014 Report: Better Energy, Better Climate,” Chapter 4, The New Climate Economy (2014), http://2014.newclimateeconomy.report/energy/  472

http://2014.newclimateeconomy.report/energy
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بالنسبة لدول مجلس التعاون، فإن قطاع الطاقة ال زال يشكل املحرك األساس لدورتها االقتصادية، مع استمرار 

اطمئنانها لحيازتها حوايل %57 من االحتياطيات العاملية املؤكدة من النفط واملقدرة بحوايل 133,3 مليار برميل، 

واضطالعها بحوايل %30 من االنتاج النفطي العاملي أو ما يقارب 24.5 مليون برميل يومياً. لكن بقدر ما شكل 

النفط – وال يزال يشكل – عامد التنمية يف هذه الدول، فإنه ميكن أن يكون سبباً يف تعطل ماكيناتها بسبب االغراق 

يف استمرار االعتامد عليه لتحريك دواليبها االقتصادية كافة.473

أوالً: التحديات املحلية والنمو القيايس للطلب املحيل عىل استهالك الطاقة

يشكل ارتفاع استهالك الطاقة يف دول مجلس التعاون تحدياً لها يف الوقت الراهن، وسيغدو عىل مدى  السنوات 

العرش القادمة منذ تاريخ كتابة هذه السطور يف بداية 2016 أكرث التحديات تهديداً ملكانتها االقتصادية ومقدرتها 

التنافسية العاملية، يف ضوء املعدل املرتفع للغاية من طلبها املحيل عىل استهالك الطاقة. يف أول تقرير بحثي تصدره 

مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية املستدامة، مطلع نوفمرب 2015، والذي حمل عنوان “عواقب 

النجاح أو الفشل: قلب مسار توجهات استهالك الطاقة يف دول مجلس التعاون الخليجي”، أكدت املؤسسة “إنه 

ينبغي عىل دول الخليج التصدي لالرتفاعات الحادة يف استهالكها املحيل من الطاقة، وإال سيتعني عليها مواجهة 

خطر فقدان مواردها التصديرية الثمينة التي متثل نحو %90 من ايراداتها الحكومية”.474  بحسب التقرير، فإن 

معدل استهالك دول الخليج العربية، الذي كان يشكل أقل من %1 من الطلب العاملي عىل الطاقة يف عام 1973، 

ارتفع إىل %5 يف عام 2014، وهي التي ال تشكل سوى %0.5 من التعداد السكاين العاملي. كام كان معدل النمو 

السنوي الستهالك الطاقة يف هذه الدول، بحسب إحصائيات العقد املنرصم، أرسع بنسبة الضعف من معدل منو 

االستهالك العاملي من الطاقة البالغ 2.5 باملائة”. ذلك أنه وبحسب التقرير املذكور، يف حني كان إجاميل استهالك 

منطقة الخليج من الطاقة يف عام 2001 قد بلغ 220 مليون طن مكافئ من النفط، فقد تضاعف هذا االستهالك 

يف عام 2010، وأنه من املتوقع أن يتضاعف مرة أخرى يف عام 2020. وأشار التقرير اىل أن متوسط الطلب عىل 

الكهرباء بلغ %10 سنويا منذ عام 1973 قبل أن يرتاجع إىل %7 بني عامي 2000 و2010، علامً بأن %60 من 

الطاقة الكهربائية يف دول التعاون يتم توليدها بواسطة محطات كهربائية تعمل بالغاز )دولة قطر، سلطنة عامن، 

دولة االمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين تحديداً(،  و%40 بواسطة محطات تعمل بالوقود السائل مثل 

النفط الخام والديزل وزيت الوقود الثقيل بالنسبة للدول األقل حظوة مبخزونات الغاز )اململكة العربية السعودية 

473   لهب عطا عبدالوهاب، “دراسات يف الطاقة: أمن االمدادات واملخاطر الجيوسياسية”، مركز البحرين للدراسات االسرتاتيجية والدولية والطاقة )2012(، 23  

http://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2015/03/ENERGY-BOOK-FINAL.pdf

474   “عواقب النجاح أو الفشل: قلب مسار توجهات استهالك الطاقة يف دول مجلس التعاون الخليجي”، مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية املستدامة )نوفمرب 2015(، 

http://goo.gl/6pl618

http://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2015/03/ENERGY-BOOK-FINAL.pdf
http://goo.gl/6pl618
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ودولة الكويت تخصيصاً(. وقد أدى هذا االرتفاع الكبري يف استهالك النفط بدول املجلس من نصف مليون برميل 

يومياً يف عام 1973 إىل أكرث من 4 ماليني برميل يومياً يف عام 2014، إىل تقليص الصادرات النفطية وإيراداتها.

ويرينا الشكل البياين استمرار االتجاه الصعودي للطلب عىل الطاقة بقفزات كل خمس سنوات يف دول املجلس 

حتى عام 2020. وهنا علينا أن نذكر أن نفس األمر ينطبق عىل استهالك املياه، والذي يتزايد بشكل تصاعدي، 

علامً بأن انتاج املياه الصالحة للرشب يف دول املجلس يتم باستخدام مصدري الطاقة، النفط والغاز )بحسب 

وفرتهام يف كل دولة من دول املجلس(، من خالل محطات تحلية مياه البحر التي تقوم بإنتاج الكهرباء مبوازاة 

إنتاج املياه. 475
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للفرد الكهرباء استهالك  

 استهالك الكهرباء للفرد
 ساعة/كيلووات

 2020 - 2000استهالك الكهرباء في دول مجلس التعاون بين تزايد : 4.1رسم بياني 

The Economist Intelligence Unit: The GCC in 2020: Resources for the future المصدر:  
(a) Actual 
(b) Estimate 
(c) Forecast   

ثانيا: التحديات العاملية: التغري املناخي وانعكاساتها عىل السياسات االقتصادية

خلص التقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف أن العقد األول من القرن الواحد والعرشين 

)2001 ـ2010( كان األكرث ارتفاعاً يف الحرارة منذ 476.1850 وتأكدت زيادة معدل الحرارة عىل سطح الكرة 

األرضية، وتأكد أيضاً ارتفاع مستوى املحيطات وتسارع ذوبان الجرف الجليدي، كوقائع علمية ال ريب فيها، وارتفاع 

مستويات البحر بشكل أرسع من املعدل املتوسط عىل مدار األلفي سنة املاضية، وسيستمر الصعود يف التسارع 

475   علياء الصالح، “األمن املايئ يف دول مجلس التعاون العربية”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق، 181  

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

Fifth Assessment Report (AR5), Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013-2014, https://www.ipcc.ch/report/ar5/  476

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/
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برصف النظر عن سيناريو االنبعاثات حتى يف ظل وجود أنشطة تخفيف قوية آلثار تغري املناخ. وحتى بالنسبة 

ألفضل السيناريوهات، ال يزال أفضل تقدير ملعدل االحرتار بحلول عام 2100 أدين من 4 درجات مئوية. فقد كان 

كل عقد من العقود الثالثة األخرية عىل التوايل أكرث احرتاراً عند مستوى سطح األرض من أي عقد سابق منذ عام 

1850. ومن املرجح أن الفرتة من عام 1983 إىل عام 2012 كانت أدفأ فرتة  30عاما خالل فرتة الـ 1400 سنة 

األخرية يف نصف الكرة األرضية الشاميل الذي ينطبق عليه هذا التقييم. ويتوقع الفريق الحكومي الدويل املعني 

بتغري املناخ بأن زيادة درجة الحرارة يف منطقة البحر األبيض املتوسط والرشق األوسط ستتسبب يف أن تصبح املناطق 

الجافة أكرث جفافاً، وميكن أن يكون لتغري املناخ تأثرياً هاماً حتى يف ظل وجود تكيف ناجح مع ظاهرة تغري املناخ.  

مام تقدم يتضح أن العامل مقبل عىل كوارث مناخية، بحسب التقرير، إذا ما بقي العامل يشتغل اقتصادياً عىل النمط 

السائد حالياً، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة بواقع حوايل 4 درجات فوق املعدل املسجل قبل الثورة الصناعية 

)1750-1850(، بنهاية القرن الحايل، سوف يفيض اىل الكوارث التي يحذر منها التقرير، ومن ضمنها ارتفاع 

منسوب مياه املحيطات والبحار، وغمر مناطق جزرية وساحلية بكاملها. لذلك جاء نص املادة الثانية يف اتفاقية 

باريس لتغري املناخ الجديدة، بأن الهدف العاملي هو أن ال يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة درجتني مئويتني بل والعمل 

عىل جعل هذا االرتفاع عند حدود 1.5 درجة. وليست دول املجلس استثناء من هذا السيناريو املفزع، بالنظر 

لكونها محاطة مبياه البحار من الرشق والغرب والجنوب. هذا فضال عن اآلثار االقتصادية الخطرية التي سوف تنجم 

بالرضورة عن ما يسمى تدابري االستجابة التي تتخذها مختلف البلدان األعضاء يف االتفاقية للوفاء بالتزاماتها يف 

خفض انبعاثاتها من غازات االحتباس الحراري ويف مقدمها غاز ثاين أكسيد الكربون، إضافة اىل االلتزامات التي 

ترتبت بفعل االتفاقية الجديدة عىل دول مجلس التعاون برضورة الرشوع يف اتخاذ املبادرات لخفض انبعاثاتها، مبا 

يعنيه ذلك من تخصيص أموال إضافية لهذه املبادرات وبالتايل ارتفاع تكاليف عملياتها االنتاجية وخفض تنافسية 

منتجاتها وخدماتها، ناهيك عن اضطرارها إلبطاء دورتها االقتصادية من أجل تقليل حجم انبعاثاتها.

مخصصات دعم الوقود األحفوري

ويعترب موضوع الدعم املايل، املبارش وغري املبارش، الذي تقدمه حكومات دول مجلس التعاون للوقود األحفوري، 

أحد أكرث املواضيع إثارًة للجدل يف املداوالت الدولية. وميكن القول أن الوقود األحفوري )النفط والغاز والفحم( 

غني ترتكز موجة النقد  يتعرض يف اآلونة األخرية لضغط ال سابق له، من زاويتني، مالية وبيئية. عىل هذين املسوَّ
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الحالية املوجهة ملخصصات دعم الوقود األحفوري. فهي، أي مخصصات دعم هذا الوقود، تتسبب – من وجهة 

نظر الناقدين –  يف سوء تخصيص املوارد يف االقتصاد، سيام فيام يخص االستهالك املفرط للوقود األحفوري نفسه، 

وإضافة أعباء عىل املالية العامة، فضالً عن مساهمة هذا الدعم يف زيادة انبعاثات الكربون.

وتعرب الحملة األوروبية الغربية املنسقة ضد الدعم املوجه للوقود األحفوري، عن ارتياح دوائر صناعة قرارها لدول 

مثل األردن واملغرب وإندونيسيا وماليزيا، التي استجابت لدعوات التخلص من دعم الوقود األحفوري عرب خفض 

الدعم أوالً ثم إلغائه، ومن هناك رفع أسعار الوقود. مع ذلك، يقول البعض يف هذه األوساط بأن دوافع هذه الدول 

لخفض مخصصات الدعم اقتصادية ومالية يف األساس، وال تتعلق بالبيئة. فقد أصبح العبء املايل لهذا الدعم غري 

محتمل بعد أن تضاعفت أسعار النفط خالل الفرتة من 2009 اىل 2012، ما رفع كلفة الدعم يف األردن عىل 

سبيل املثال عرش مرات، فيام هو يشكل أكرث من %5 من اجاميل الناتج املحيل.477

وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن حجم دعم الوقود األحفوري قد ارتفع يف العامل من 311 مليار والر يف عام 2009 

اىل 544 مليار دوالر يف عام 478.2012 ويزيد الصندوق عىل ذلك بالقول أن %15 من إجاميل االنبعاثات العاملية 

ناجمة عن اإلفراط يف استهالك الوقود األحفوري. وبتخفيض الدعومات املخصصة له فإن الدول املتقدمة ستتمكن 

من مقابلة أهدافها الخاصة بخفض االنبعاثات فوراً، وبإزالتها كلياً سيتمكن العامل من رفع الكفاءة االقتصادية 

ويحرر اإلنفاق الحكومي ويوجه مخصصاته ألوجه إنفاق تتسم باالستدامة مثل التعليم والبنية التحتية لوسائل 

املواصالت العامة.

هل من حلول يعرضها املنادون، يف أوروبا الغربية خصوصاً، بالتخلص من الدعم الذي يلقاه الوقود األحفوري؟

يف الواقع، تتعدى مساحة الذم والحط من شأن الوقود األحفوري نطاق الحلول العقالنية والعملية املطروحة. 

صندوق النقد الدويل هو األكرث عملية يف هذا الجانب، فهو يعترب أن فرتة 5 سنوات، كمرحلة انتقالية، كافية 

للتخلص نهائياً من مخصصات دعم الوقود األحفوري. ولكنه، كبقية املتحمسني يف دعوتهم للتخلص من هذا الدعم، 

ال ميلك إجابات مقنعة إزاء املعطيات الواقعية املحيطة  مبوضوع الدعم، واملتمثلة أساساً يف ما ييل:

 “Subsidy Reform in the Middle East and North Africa, Recent Progress and Challenges Ahead,” International Monetary Fund (2013)  477

 www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf

  David Coady, Ian Parry, Louis Sears and Baoping Shang, “How Large Are Global Energy Subsidies?,” International Monetary Fund Working Paper (2015), 478

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf

www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf
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ان االبقاء عىل هذا الدعم يف جميع بلدان العامل، املتقدمة والنامية عىل حد سواء، مرتبط بالحالة السياسية 

للحكومة املعنية، وورقة انتخابية للمتنعمني مبزايا عضوية السلطات الترشيعية. إذ لوال الخشية  من ردود فعل 

الرأي العام، ملا تطلب أمر ازالة الدعم كل هذا الجدل الواسع واملتجدد من جهة والفاقد إلرادة وآليات التطبيق 

من جهة أخرى. وهو بالضبط ما يفرس الحل الذي اقرتحه صندوق النقد للتخلص من الدعم بصورة هادئة 

ومتدرجة متتد عىل خمس سنوات، يراها مناسبة الستيعاب ردات الفعل الغاضبة لجمهور املستهلكني.

وإذا كان باإلمكان استيعاب ردة فعل الجمهور، “بتجريعه” مرارة إزالة الدعم بصورة متدرجة )عىل مدى خمس 

سنوات( كام يقرتح صندوق النقد، فكيف سيتم التغلب عىل مصدر املقاومة الرئيس لهذا القرار، وهو الرشكات 

النفطية الكربى ورشكات صناعة السيارات املرتبط مصريها بإنتاج وتسويق النفط، والتي تشكل من أقوى لويب 

مصالح ذي نفوذ عىل السلطتني التنفيذية والرشيعية.

إن التحول من منط استهاليك طاقوي عايل الكلفة إىل منوذج طاقوي متقشف – إن جاز التعبري – يتطلب تغيري 

ثقافة االستهالك السائدة. وهذا يتطلب توفري رشوط تتجاوز اآللية التقنية )الزمنية( التي اقرتحها صندوق النقد، 

وذلك بشهادة تراجع مجموعة العرشين )G-20( عن قرارها السابق القايض  بالتخلص الكامل من دعم الوقود 

األحفوري بحلول عام 2020، ومتديد املوعد حتى عام 2030.

بعد إقرار االتفاقية الجديدة لتغري املناخ يف مؤمتر األطراف الحادي والعرشين يف باريس، مل تعد مسألة التخلص 

من الدعم ترفاً وإمنا مطلباً إلزامياً، ألنه من دون التخلص منها لن يكون بوسع الدول البرتولية األعضاء يف االتفاقية 

وضع أهداف تخفيف لالنبعاثات ورفع تقرير شفاف بشأنها كل خمس سنوات، ذلك أن التخلص من الدعم، ولو 

بصورة متدرجة، سيكون الوسيلة املُثىل لتحقيق نتائج فعالة ورسيعة وكبرية يف خفض هذه االنبعاثات.

مل تبلغ رضاوة الحملة املوجهة ضد الوقود األحفوري، ال سيام النفط والفحم، ذروتها بعد، ومع ذلك فقد وضعتهام 

تحت مجهر االستهداف الرشس، سواء يف أجهزة االعالم العاملية أو يف ترصيحات كبار مسؤويل الدول العظمى 

املستوردة للنفط، أو تقارير املنظامت الدولية املتخصصة، باعتبارهام تحديداً، أي النفط والفحم، املسؤولني 

الرئيسيني عن تعاظم االنبعاثات. وهذا ما سترتتب عليه ضغوط هائلة لتهميشهام يف ميزان االستهالك العاملي من 

مصادر الطاقة املختلفة.
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ويُرينا الجدول التايل كيف تراجعت حصة استهالك النفط بصورة كبرية من إجاميل حصص أنواع الوقود املستخدمة 

يف توليد الطاقة الكهربائية عام 2013 مقارنة مبا كانت عليه عام 1973، إذ بلغت نسبة الرتاجع %20.4 لصالح 

الغاز الطبيعي والطاقة النووية وأنواع الوقود األخرى، كام يبني الجدول األسباب التي تقف وراء هذا الرتاجع. 

 األسباب التغير البند الرقم
التوزي  اإلقليمي لحصص  .1

 1973انتاج النفط الخام للفترة 
 2013مقارنة بسنة 

تراج  حصة إنتاج بلدان منطقة 
الشرق األوسط، ومن ضمنها البلدان 

الخليجية، من إجمالي إنتاج النفط 
% في عام 5.1الخام العالمي بنسبة 

 مقارنة بحصتها في عام 2013
1973. 

ارتفا  إنتا  روسيا و سيا وبع  
البلدان األعضاء في من مة التعاون 
االقتصادي والتنمية. من النفط خ ل 

 الفترة الم كورة.

حصص الوقود من توليد  .2
الطاقة الكهربائية العالمية 

 مقارنة بسنة 1973للفترة 
2013 

تراج  حصة النفط بصورة كبيرة من 
إجمالي حصص أنوا  الوقود 

المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية 
 مقارنة بما كانت علي  2013في عام 
، بنسبة قدرها 1973في عام 

% لصالح الغاز الطبيعي 20.4
والطاقة النووية وأنوا  الوقود 

 األخرى.

ارتفا  اإلنتا  العالمي من الغاز 
 ومصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.

حصص الوقود من اجمالي  .3
االستهالك النهائي للطاقة في 

 العالم
 مقارنة بسنة 1973للفترة 
2013 

تواصل تراج  وض  النفط في ميزان 
الطاقة العالمي، حيث انخفضت 

حصت  في إجمالي االستهالك النهائي 
% خالل نفس 8.4العالمي بنسبة 
 فترة المقارنة.

إجراءات تر يد استه ك الطاقة 
عموما  والنفط الخام خصوصا  في 
اليابان وأوروبا بشكل خا ، بعد 
الح ر النفطي ال ي فر ت  البلدان 

 بين 1973العربية بعد حر  أكتوبر 
 العر  وإسرائيل.

حصص الوقود من اجمالي  .4
االستهالك النهائي للطاقة في 

دول منظمة التعاون 
 (OECD)االقتصادي والتنمية 

 مقارنة بسنة 1973للفترة 
2013 

قلصت بلدان منظمة التعاون 
، (OECD)االقتصادي والتنمية 

 دولة، وهي من أكبر 24وعددها 
مستوردي النفط في العالم، نسبة 

% في 56.3استهالكها من النفط من 
% في عام 47 الى 1973عام 

2013. 

      نف  السبب الوارد أع   في 
 (.3البند )

حصص االستهالك العالمي  .5
 مقارنة 1973من النفط للفترة 

 2013بسنة 
 

قام قطا  المواصالت بتعوي  
تراج  استهالك القطاعات األخرى 
من النفط مثل قطا  الصناعة الذي 
قلل استهالك  من النفط خالل فترة 

% والقطاعات 11.5المقارنة بنسبة 
األخرى التي تراج  استهالكها من 

%. فقد 11.5النفط بنفس النسبة وهي 
ارتفعت نسبة استهالك قطا  

المواصالت خالل فترة المقارنة 
 %. 18.4بنسبة بلغت 

 

الطفرة الكبيرة التي  هدها قطا  
المواص ت ال سيما قطا  النقل 

الجوي وقطا  النقل البحري خ ل 
العقود األربعة ونيف األخيرة، كانت 

سببا  في حفا  النفط على مكانت  على 
قمة مصادر استه ك الطاقة العالمية 

بعد الفحم، ر م تراج  استه ك 
 قطا  الصناعة من .

حصص أنوا  الوقود من  .6
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المتولدة من احتراق أنوا  

 مقارنة 1973الوقود للفترة 
 2013بسنة 

ال زال النفط يحتل المرتبة الثانية بعد 
الفحم في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بين أنوا  الوقود األخرى. 
وم  ذلك ف ن صناعة النفط العالمية 

نجحت كما هو واضح من خالل 
استخدام تقنيات حديثة في تقليص 

مساهمتها في هذه االنبعاثات خالل 
%، من 16.1فترة المقارنة بواق  

% 33.6 إلى 1973 في عام 47.7%

التوس  الكبير الذي شهدت  صناعة 
الفحم االستخراجية في العالم، من 
دون أن تُعير شركات انتاج الفحم 

اهتماما  للبعد البيئي في أنشطتها على 
 سنة 40ما هو ثابت من النتائج بعد 

 من النشاط.

 حصة استهالك النفط في مصادر الطاقة العالمية واسبابهتراجع : 4.1جدول 

 International Energy Agency, Key World Energy Statistics, 2015: المصدر 
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محاولة الربط ما بني التجارة والتغيري املناخي

أُنشئت منظمة التجارة العاملية )World Trade Organization – WTO( عىل أنقاض االتفاقية العامة للتجارة 

والتعرفة الجمركية )GATT( لعام 1947، وهي املؤسسة األممية الحرصية التي متثل النظام التجاري العاملي 

الجديد.وهذه املنظمة التي تضم غالبية أعضاء األرسة الدولية )153 دولة(، معنية أساساً بتحرير التجارة العاملية 

يف السلع والخدمات وما يتفرع عنهام مثل االستثامر املتصل بالتجارة وحقـوق امللكية الفكـرية واملشرتيات 

الحكومية. ولذلك فإن موضوع تغري املناخ مل يكن ضمن نطاق تفويضها ونطاق عملها، وإن كان االتفاق إلنشاء 

منظمة التجارة العاملية قد أكد عىل أهمية الربط بني التنمية املستدامة وبني ضوابط تحرير التجارة من أجل 

ضامن أن يكون انفتاح األسواق متامشياً مع األهداف البيئية واالجتامعية.

ولكن، ومبا أن موضوع التغري املناخي قد فرض نفسه عىل رأس األجندات العاملية، فقد كان ال بد وأن تحاول 

الدول الغربية إقحامه يف املفاوضات متعددة األطراف الجارية يف إطار منظمة التجارة العاملية من أجل زيادة 

الضغط عىل الدول النامية ليك تسلم مببدأ الخفض الجامعي لالنبعاثات كأمر واقع، وذلك من خالل العمل عىل 

إزالة املعوقات التي تعرتض التجارة العاملية يف السلع والخدمات مبا ينعكس إيجاباً عىل البيئة. ذلك أن تسهيل 

الوصول إىل هذه السلع والخدمات )املصنفة عىل أنها منتجات بيئية( من خالل خفض أو إلغاء التعرفات الجمركية 

املفروضة عليها سوف يسهم – بحسب رأي الدول األوروبية املتحمسة لهذا الربط بني التجارة وبني التغري املناخي 

– يف رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحسني نوعية الهواء واملاء واألرض 

واملحافظة عىل املوارد الطبيعية، فضالً عن تحفيز وترسيع وترية االبتكارات واملخرتعات التكنولوجية يف املجاالت 

واألنشطة املتصلة بحامية البيئة. حتى أن البنك الدويل أعد دراسة خصيصاً لهذا الربط )بني التجارة والبيئة والتغري 

املناخي( خلص فيها إىل أن إلغاء القيود الكمية )التعرفات الجمركية( وغري الكمية، من شأنه أن يزيد قيمة التجارة 

الدولية بنسبة %14. وتشمل املنتجات املعنية هنا املحركات الهوائية واملحركات الكهرومائية، وسخانات املياه 

الشمسية وخزانات إنتاج الغاز الحيوي ونحوها، إضافة إىل الخدمات البيئية مثل حامية الطبيعة والغطاء األخرض 

وخدمات مراقبة االنبعاثات الناجمة عن حرق الوقود األحفوري. وقد تقدم كل من االتحاد األورويب والواليات 

املتحدة مبقرتحني منفصلني يف ديسمرب 2007 يتضمنان قوائم للسلع والخدمات التي وصفاها بأنها صديقة للمناخ، 

وهي تشكل حوايل ثلث السلع والخدمات البيئية الجاري التباحث بشأنها يف أروقة املنظمة.479

“Trade in Environmental Goods and Services: Opportunities and Challenges”, International Trade Centre, 2014, http://www.intracen.org/uploadedFiles/  479

intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/EGS%20Ecosystems%20Brief%20040914%20-%20low%20res.pdf

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/EGS Ecosystems Brief 040914 - low res.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/EGS Ecosystems Brief 040914 - low res.pdf
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كام توجد محاوالت جادة وقوية من قبل األطراف الغربية يف منظمة التجارة العاملية إلدراج قطاع إنتاج واستهالك 

الوقود الحيوي يف جولة الدوحة من املفاوضات، والخاصة بالنفاذ إىل أسواق السلع الزراعية وغري الزراعية. كام أنها 

تدفع باتجاه جعل لجنة املعوقات الفنية املتصلة بالتجارة املنبثقة عن اتفاقية املعوقات الفنية املتصلة بالتجارة 

)Agreement on Technical Barriers to Trade(، إطاراً مالمئاً ملناقشة األنظمة والضوابط التي ميكن أن 

تتخذها الدول األعضاء يف املنظمة للتعامل مع قضية التغري املناخي، عىل اعتبار أن هذه االتفاقية تشتمل عىل 

ضوابط لتجنب أي معوقات غري رضورية للتجارة وانسيابيتها.  وناقشت إحدى لجان املنظمة، بإيعاز من الدول 

الغربية األعضاء، املعايري واملقاييس املطلوبة فيام يتعلق مبنتجات كفاءة استخدام الطاقة والتحكم يف مستوى 

االنبعاثات مثل معايري الوقود االقتصادي للسيارة، ومتطلبات البيئة للمنتجات املستخدمة يف الطاقة، وبرامج كفاءة 

الطاقة للمنتجات االستهالكية، وحدود انبعاثات محركات الديزل.

ومن أجل إحداث الربط بني التجارة والبيئة، فقد نجحت الدول الغربية يف إنشاء آليات تواصل واتصال 

 Multilateral(بني سكرتارية منظمة التجارة العاملية وبني سكرتاريات االتفاقيات البيئية متعددة األطراف

Environmental Agreements Secretariats(، وبني سكـرتارية منظمـة التجـارة العاملية وسكرتارية اتفاقيـة 

األمم املتحدة اإلطارية لتغري املنـاخ، وذلك بدعوة ممثلـي سكرتـارية االتفاقية لحضـور اجتامعات لجنـة منظمة 

التجـارة العاملية للتجـارة والبيئة )CTE(.وتعترب لجنة التجارة والبيئة مبثابة الحاضنة لألفكار واالقرتاحات إلحراز 

التقدم املستهدف عىل األجندة التجارية والبيئية، وبوابة العبور ألي ربط محتمل بني التجارة والتغري املناخي 

ترغب الدول األعضاء يف املنظمة يف التطرق إليه.

من جانبها، تعمل دول املجلس عىل تنسيق مواقفها بأكرب قدر ممكن من اإلحكام واإلتقان من أجل عدم الخلط 

بني التكليفات املختلفة للهيئات واملنظامت الدولية مثل منظمة التجارة العاملية واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

لتغري املناخ، وبالتايل العمل عىل كبح اندفاع بعض الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، السيام الدول األوروبية 

والواليات املتحدة، نحو مزيد من الزج مبواضيع التغري املناخي يف جداول أعامل ومفاوضات منظمة التجارة العاملية 

الجارية. و ذلك من خالل أطرها املتخصصة والفاعلة يف مجال تنسيق ومتابعة كافة األمور املتعلقة مبنظمة التجارة 

العاملية، مثل لجنة منظمة التجارة العاملية ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفريق مجلس التعاون لشئون 

الطاقة يف املنظمة ،واتفاقيات التجارة الحرة. 
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 ولكن، نظراً للشوط الكبري الذي قطعته الدول األوروبية والواليات املتحدة يف جهودها الرامية إىل مترير وإدماج 

موضوع التغري املناخي يف قنوات التفاوض املختلفة ملنظمة التجارة العاملية وجعله أمراً واقعاً، فقد كان ال بد لدول 

مجلس التعاون التعامل مع هذا الواقع اضطراراً، رغم أن القبول مببدأ التفاوض هنا ينطوي ضمناً عىل اعرتاف 

رصيح بأحقية وتفويضية منظمة التجارة العاملية للدخول عىل خط موضوع التغري املناخي.

ميزان القوى التفاويض داخل اللجان واألطر، التي نجح الطرفان األورويب واألمرييك يف إنشائها، مختل بشكل واضح 

لصالح الدول األوروبية والواليات املتحدة التي تتوفر عىل أطقم تفاوضية مؤهلة ومدربة ومكرسة خصيصاً ملتابعة 

مواضيع التجارة والبيئة، واآلن التجارة وتغري املناخ، وهي دول تحرص أشد الحرص عىل التواجد القوي والدائم 

يف كافة اجتامعات هذه اللجان وفعالياتها الجانبية. هذا باإلضافة إىل تأثري هذه الدول الواضح عىل بقية الدول 

األعضاء املنتمية إىل عضوية هذه اللجان، حيث تتمتع الدول األوروبية والواليات املتحدة بسطوة املساعدات املالية 

والفنية عىل ممثيل هذه الدول النامية.

التحدي الذي يطرحه مثل هذا االرصار عىل إدراج مواضيع البيئة وتغري املناخ ضمن اختصاصات منظمة التجارة 

العاملية يتمثل يف املغزى الذي يحمله مثل هذا اإلرصار بالنسبة لتصنيف السلع مستقبالً ومتييزها عىل أساس مدى 

صداقتها للبيئة من عدمها. وهو أمر بارشت فيه املنظمة بالفعل، وقد ينتهي اىل اعتبار النفط الخام واملنتجات 

النفطية، سيام ذات القيمة املضافة العالية املوجهة للتصدير مثل الديزل والكريوسني ووقود الطائرات. 

هذا باإلضافة اىل ما ستحمله إعادة فتح ملفات تحرير مختلف قطاعات البرتول والخدمات البرتولية وفتحها تحت 

آلية “النفاذ اىل األسواق” )market access( و“املعاملة الوطنية” )national treatment( أمام املنافسة األجنبية، 

خصوصاً بعد أن أصبح لدى الدول األوروبية والواليات املتحدة متسع من الوقت – بعد إقرار اتفاق تغري املناخ 

يف باريس – إلعادة بعث وتنشيط مسارات التفاوض يف منظمة التجارة العاملية، بهدف كسب املزيد من حصة 

االسواق لصادراتها السلعية والخدمية، والستثامراتها املبارشة وغري املبارشة.

وقد يكون لدى منظمة األقطار املصدرة للنفط “أوبك من اإلمكانيات ومن األسباب ما يدعوها لتشكيل فرق 

تفاوض إسنادية متخصصة يف أعامل اللجان املختلفة يف املنظمة، خصوصاً املوضوعات املتصلة بالطاقة، ومن ضمنها 

مواضيع البيئة والتغري املناخي، وذلك عىل النحو الذي تفعله الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب، اللذان 
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يتعامالن مع املنظمة وهيئاتها بكل ِحرفية من أجل الدفاع عن مصالحهام، إال أن هذا مل يتبلور فعلياً عىل أرض 

الواقع بعد.

فرض رضيبة عىل النفط الخام

وباإلضافة اىل مفاوضات التجارة العاملية، فكانت هناك محاولة اخرى للحد من اآلثار البيئية املرتتبة من إنتاج 

النفط، وذلك عرب تقديم فكرة ربط اإلنتاج برضيبة. ففي عام 2011، تقدمت االكوادور اىل سكرتارية اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ مبقرتح يقيض بأن يأيت متويل برامج التكيف أساساً من مصادر التمويل الحكومية 

ر اىل الدول املتقدمة من  للدول املتقدمة اىل الدول النامية، وأن يتم فرض رضيبة عىل مبيعات النفط الخام املصدَّ

أجل متويل صندوق املناخ األخرض )Green Climate Fund – GCF( ، والذي تم اإلعالن عن إنشائه يف مؤمتر 

األطراف السادس عرش يف كنكون باملكسيك عام 2010، واملفرتض رصد 100 مليار دوالر له سنويا بحلول عام 

Daly-( 2020.  وبتحديد أكرث، يدعو املقرتح االكوادوري اىل إنشاء آليات مبتكرة عىل شاكلة رضيبة دايل-كوريا

 Net( وفرض رضيبة عىل العمليات املالية واعتامد آلية صايف االنبعاثات التي ميكن تفاديها ،)Correa Tax

Avoided Emissions Mechanism(.480 تعود فكرة فرض رضيبة عىل مبيعات النفط الخام اىل عام 2001، 

حني اقرتحها كبري االقتصاديني السابق يف البنك الدويل هريمان دايل )Herman Daly( قبل أن يتبّناها يف عام 

2007 رئيس االكوادور رافائيل كوريا )Rafael Correa( بعد أن ُعرِض هذا املقرتح عليه وعىل وزيره للتخطيط 

 Joan(فاندر فالكوين من قبل االقتصادي املتخصص يف قضايا البيئة وتغري املناخ الربوفيسور جوان مراتينيز ألريحيث

.  )Daly – Correa Tax( اكتسبت الفكرة فيام بعد مسامها املعروف ذريبة داي – كوريا . )Martinez Allier

تفاجأت دول االعضاء يف االوبك بهذا املقرتح اإلكوادوري الذي ال يخدم مصالح املنظمة، خصوصاً وأن اإلكوادور 

عضو يف أوبك. يف الواقع، فإن املقرتح اإلكوادوري يعرب عن رؤية طاقم العمل البيئي داخل الحكومة اإلكوادورية 

ح، كام هو بائن، البعد البيئي عىل بعد النمو االقتصادي البحت. وعىل أية حال فإن املقرتح مل يلَق آذانا  الذي يُرجِّ

صاغية لدى الدول املتقدمة، فضالً عن بقية الدول النفطية األعضاء يف اتفاقية االمم املتحد االطارية لتغري املناخ. 

ولكن قد يستمر ذلك إىل حني وحسب، فهنالك تصورات عملية لدى العديد من البلدان النافذة يف االقتصاد 

العاملي، تدور حول فكرة فرض رضيبة عىل النفط الخام، سواء عىل وارداته أو استهالكه يف املصب النهايئ. 

  Workshops on Various Approaches and New Market-Based Mechanism, “United Nations Framework Convention on Climate Change”, Bonn, Germany, 480

19 May 2012, https://unfccc.int/files/bodies/awg-lca/application/pdf/20120519__ecuador_1500.pdf

https://unfccc.int/files/bodies/awg-lca/application/pdf/20120519__ecuador_1500.pdf
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وقد قامت الوفود التفاوضية األوروبية، عىل مدار أيام انعقاد مؤمتر األطراف الحادي والعرشين لتغري املناخ الذي 

ُعقد يف باريس يف نهاية عام 2015، عىل إجبار املؤمتر عىل تضمني االتفاقية نصاً يشري اىل إنشاء سوق عاملية 

لتداول شهادات انبعاثات الكربون. ورغم مقاومة الدول البرتولية املشاركة يف املؤمتر لهذا املسعى، والتي أبدت 

موافقتها عىل انشاء أسواق وطنية طوعية لتداول هذه الشهادات وليس سوقاً عاملية، إال أن التحالف األورويب-

األمرييك نجح يف متريرها ولو بصورة مخففة، وذلك توطئة لفرضها يف مفاوضات الحقة ورمبا يف مؤمتر تغري املناخ 

القادم واملزمع عقده يف مدينة مراكش املغربية يف شهر نوفمرب 2016. 

مصري النفط يف اتفاق باريس لتغري املناخ

ولقد كان الوقود األحفوري مستهدفاً تاريخياً من قبل كربيات الدول الصناعية املسؤولة عن حجم تركيز انبعاثات 

غازات الدفيئة، وتخصيصاً البلدان األوروبية األعضاء يف االتحاد األورويب، منذ الجولة األوىل من املفاوضات الدولية 

املتعددة األطراف لوضع صياغة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ )UNFCCC( يف عام 1992 وما تالها 

من مفاوضات إلبرام بروتوكولها التنفيذي الذي تم يف مدينة كيوتو اليابانية يف عام 1997. ولكن نفوذ الدول 

املصدرة للبرتول، من داخل وخارج أوبك، باإلضافة إىل تركيز الدول النامية املؤتلفة يف مجموعة الـ77 زائد الصني 

عىل تثبيت املسؤولية التاريخية للدول الصناعية املتقدمة عن ظاهرة االحتباس الحراري، وإلزامها هي وحدها بدفع 

مثن اإلثراء والرفاه االقتصادي واالجتامعي الذي تنعم به منذ الثورة الصناعية وما نتج عن ذلك من أرضار بيئية 

ومناخية كارثية، قد حال دون نجاح ضغوط الدول األوروبية خصوصاً إلدارج الدول البرتولية ضمن قامئة الدول 

امللزمة بتحمل قسط من مسؤولية خفض االنبعاثات.

ولكن رسعان ما بدأت تتهاوى اعرتاضات الدول املصدرة للبرتول شـــيئاً فشيئاً مع كل انعقاد سنوي ملؤمتر أطراف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغــــري املناخ وأطـــــراف بروتوكول كيوتو، وصوالً اىل املؤمتر األخري وهو مؤمتر 

األطراف الحادي والعرشين، والذي حرضه مؤلف هذه الورقة. ففي كل مؤمتـــــر من هذه املؤمترات كانت 

ضغـوط الدول املستوردة واملستهلكة للنفط، وخصوصا الدول األوروبية، تدفع باتجاه تجاوز أحد أهم بنود اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ والذي ينص عىل “املسؤولية املشرتكة ولكن املتباينة” للدول يف تحمل مسؤولية 

خفض االنبعاثات وذلك بهدف إنشاء التزامات جديدة بصورة متساوية بني الدول املتقدمة والدول النامية. 
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وحني يحصل ذلك سوف يتعني عىل الدول املنتجة للنفط اتخاذ تدابري وطنية للحد من انبعاثاتها، مبا يف ذلك سن 

ترشيعات وضوابط صارمة من شأنها تضييق الخناق عىل قطاعاتها البرتولية وزيادة تكاليفها اإلنتاجية، األمر الذي 

سيؤدي إىل تخفيض درجة تنافسيتها التسويقية، خاصة تنافسيتها السوقية الخارجية.

 شهد املؤمتر مشاركة 150 من رؤساء الدول والحكومات، منها رؤساء الواليات املتحدة والصني وروسيا والهند. ومع 

أن القضية املكرس ملناقشتها وإيجاد الحلول العاملية لها هي ظاهرة تغري املناخ يف العامل، إال أنه يف جوهره مؤمتر 

اقتصادي عاملي بامتياز، من حيث تعلقه مبارشة بطريقة اقتسام وتوزيع الكلفة االقتصادية العاملية الناتجة عن 

املشكلة عىل الدول املشاركة يف املؤمتر األعضاء يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ. ونظرا للتكلفة الباهظة 

لهذه العملية، وألن إنجازها سوف يستغرق كل العقود الثامنية املتبقية من القرن الحايل، يف حال التزام كافة دول 

العامل بال استثناء بتنفيذ التزاماتها، فإن هذه القضية قد غدت أكرب بؤرة للرصاع بني الدول املتقدمة والدول النامية.

كان هذا املؤمتر مكرس إلبرام اتفاق جديد لحل محل بروتوكول كيوتو، وقد جرى التفاوض عليه ملدة اربع سنوات 

)من أواخر عام 2011(. لذلك حشدت الواليات املتحدة، التي رفضت االنضامم اىل الربوتوكول، ومعها االتحاد 

األورويب، قواهام الذاتية ونفوذهام عىل مجموعة كبرية من الدول النامية، من أجل انهاء اإلعفاء من االلتزامات 

بخفض االنبعاثات الذي متتعت به الدول النامية يف بروتوكول كيوتو. وعىل مدار أسبوعني من املفاوضات الشاقة، 

أنجز االتفاق، والذي يُتوقع ان يؤثر عىل مسار العالقات الدولية عىل املدى املتوسط والبعيد، ال سيام للدول 

العربية البرتولية. وهو أمر بالغ الخطورة، إذا مل تنجح دول الخليج يف استغالل فسحة الوقت املتاح أمامها حتى 

عام 2030 بتجاوز الواقع الراهن لنامذجها االقتصادية التي تعتمد عىل تصدير سلعة واحدة، وهي النفط.  وقد 

يكون تشبيهه بالحال الذي أضحى عليه اقتصاد الخليج بعد أن نجح اليابانيون يف بداية القرن العرشين يف تجاربهم 

الخاصة بزراعة اللؤلؤ الذي أُطلق عليه اللؤلؤ الصناعي وما ترتب منه من اندثار صناعة اللؤلؤ، عصب اقتصاد 

الخليج يف تلك الفرتة. 

وتُلزم االتفاقية الجديدة جميع الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ، الغنية والفقرية 

)الدول املتقدمة والدول النامية( عىل حد سواء، بخفض انبعاثاتها من غازات االحتباس الحراري، ويف مقدمتها غاز 
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ثاين أكسيد الكربون. كام تطالَب الدول بتقديم تقرير حول خفض االنبعاثات كل خمس سنوات اىل سكرتارية 

االتفاقية، كام تتضمن االتفاقية أهدافاً كمية طموحة لحجم ونسبة الخفض، وإن أخذت بعض ظروف االقتصادية 

للدول النامية بعني االعتبار. وملا كان مصدر غاز ثاين أكسيد الكربون هو الوقود األحفوري الذي يشمل النفط )اىل 

جانب الفحم والغاز(، فإن خفض االنبعاثات سيرتتب عليه تقليص االستهالك من النفط وبالتايل تقليص الطلب 

عليه. بل ويف مرحلة الحقة، تأمل االتفاقية بأن يفيض ذلك إىل االبتعاد عنه كلياً، وإحالل مصادر الطاقة املتجددة، 

ال سيام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محله.

وخالفاً لربوتوكول كيوتو لعام 1997، فإن اتفاقية باريس لتغري املناخ، التي ستحل محل الربوتوكول كأداة تنفيذية 

التفاقية األمم املتحدة لتغري املناخ، تُلزم الدول املتقدمة والدول النامية عىل حد سواء باتخاذ اجراءات لخفض 

 Intended( ”انبعاثاتها من غازات االحتباس الحراري من خالل ما تسمى “مساهمتها الوطنية املعتزمة واملحددة

Nationally Determined Contribution – INDC(، التي يجب أن تشتمل عىل خفض كمي منسوب إىل سنة 

أساس )base year(، وأن تكون معلوماتها شفافة وخاضعة للفحص والتدقيق، وأن يتم تحديث هذه البالغات 

الوطنية كل خمس سنوات للوقوف عىل التقدم الذي تحرزه الدول األطراف يف االتفاقية يف مجال خفض االنبعاثات 

بهدف التأكد من تحقيق الهدف الوارد يف املادة الثانية من اتفاقية باريس، واملتمثل يف ارتفاع درجة حرارة الكوكب 

األريض بأقل من درجتني مئويتني أو درجة نصف كام تطمح لذلك أطراف االتفاقية.

من الواضح أن الدول األوروبية سوف تقود بحامسها الجهود الدولية لخفض االنبعاثات. ففي أكرث من مناسبة دعا 

كبار مسؤوليها، ومنهم عىل سبيل املثال األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، االقتصادي 

والدبلومايس جوزيه آنخيل غوريا )Jose Angel Gurria( الذي دعا يف يناير 2014 يف منتدى دافوس باسم 

24 من كربيات الدول املتقدمة، اىل تحقيق هدف صفر انبعاثات من الوقود األحفوري )النفط والفحم أساساً( 

يف النصف الثاين من القرن الحايل. ولتحقيق ذلك تقرتح منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فرض رضيبة عىل 

انبعاثات الكربون عرب نظام لتجارة االنبعاثات )Emission Trading System – ETS(، وهو ما رشعت يف تطبيقه 

فعال أكرث من 40 دولة، وكذلك إعادة النظر يف الدعم املايل الذي يخصص لدعم الوقود األحفوري، والتي ترتاوح 

قيمتها يف بلدان املنظمة بني 55-90 مليار دوالر سنوياً، إضافة اىل الدعم الذي يتلقاها الوقود األحفوري يف الدول 

النامية والدول الصاعدة والتي يقدرها وكالة الطاقة الدولية بحوايل 544 مليار دوالر سنويا.481  

 Jose Angel Gurria, “A Call for Zero Emissions,” OECD Insights Blog, 24 January 2014 http://oecdinsights.org/2014/01/24/a-call-for-zero-emissions/ 481

http://oecdinsights.org/2014/01/24/a-call-for-zero-emissions/
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كام قامت األمم املتحدة باإلعالن، باسم مجموعة من الرشكات املتطوعة، عن خطة عمل مبعايري مسؤولية 

 Caring for Climate( ”تجاه الجهد الدويل ملواجهة مخاطر تغري املناخ حملت اسم “مبادرة االهتامم باملناخ

Initiative(، مبا يجعل من هذه الرشكات املتطوعة رائدة يف السوق منخفض الكربون املستقبيل. وهي مبادرة تندرج 

يف إطار اسرتاتيجية املنظمة الدولية إللزام الرشكات باملواءمة بني عملياتها واسرتاتيجياتها وبني املبادئ العاملية العرشة 

املتوافق عليها يف امليثاق العاملي لألمم املتحدة )UN Global Compact(، املبادرة املكرسة الستقطاب الرشكات 

من مختلف أنحاء العامل لتحمل مسؤولياتها تجاه مجموعة مؤرشات التنمية املستدامة يف مجاالت حقوق االنسان 

والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف جذب قطاعات األعامل، باعتبارها املحرك األساس للعوملة، للمساهمة 

يف جعل األسواق والتجارة والتكنولوجيا والتمويل تتقدم يف اتجاه يعود بالفائدة عىل جميع االقتصادات واملجتمعات 

العاملية. وقد تطوعت أكرث من 12,000 رشكة ومؤسسة من أكرث من 145 بلداً للمشاركة يف هذه املبادرة والعمل 

عىل تطبيق مبادئها العرشة. تتضمن تلك املبادرة 5 اسرتاتيجيات هي عىل النحو التايل:

تسعري انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مبقاربة اقتصادية فعالة تحايك تحدي تغري املناخ. •

إحالل الطاقة املتجددة بديالً: فمع تواصل انخفاض أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تتالىش أسباب  •

التمسك مبصادر الطاقة غري املتجددة، ويقصد بها النفط والفحم والغاز تحديداً. واآلن وقد أصبحت أسعار 

املصدرين، الطاقة التقليدية والطاقة املتجددة، متقاربة، بحسب زعم األمم املتحدة صاحبة املبادرة، فإن 

بعض الرشكات أخذت عهداً عىل نفسها بتوليد %100 من طاقتها باستخدام الطاقة املتجددة.

االستثامر يف التقنيات النظيفة: فلقد ارتفع هذا االستثامر بأكرث من 300 مليار دوالر خالل العقد األخري،  •

حيث اكتشفت الرشكات هذه الفرصة االستثامرية الواعدة فراحت تستثمر يف التكنولوجيات، ويف املنتجات 

والخدمات ذات الطبيعة املستدامة، ويف املباين الذكية مناخياً، ويف إجراءات تخزين الطاقة وكفاءتها.

إظهار التأييد عمليا لسياسات مكافحة تغري املناخ: وهنا يتعني عىل الرشكات أن تنسق وتتعاون مع  •

الحكومات لتحديد سبل خفض االنبعاثات واملحافظة عىل املوارد الطبيعية. فمن شأن مثل هذه الجهود 

املشرتكة أن تشجع عىل النمو )االقتصادي( منخفض الكربون. 

وضع أهداف مؤسسة علمياً وقابلة للتبني: بغـــض النظر عن الحجم أو القطاع أو املوقع، فإن كل أنشطـة  •

قطاعات األعامل ميكن أن تبدأ وتشارك لتكون جزءاً من حل مشاكل تغري املناخ. ولقد بادر عدد صغري 

من الرشكات باتخاذ خطوات لوضع أهداف بعيـدة املدى لخفض غازات االحتباس الحراري وذلك وفقاً ملا 

اقتضته املشورة العلمية التي تسديها الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ)IPCC(  لسكرتارية 
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اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخ )UNFCCC(، حيث تقوم هذه الرشكات بأعامل رصد وقياس 

وتقرير االنبعاثات سنوياً.482

مع جدارة املالحظة هنا بأنه وبرغم كل ما تقدم، ليس من السهولة مبكان إنهاء االعتامد عىل الوقود األحفوري، 

وتحديداً النفط والفحم. ذلك أن ثلثي الطاقة املتولدة كهربائياً تأيت من هذا الوقود، كام أن حوايل %95 من الطاقة 

املستهلكة من قبل أنظمة املواصالت يف العامل يوفرها هذا الوقود. ناهيك عن أن العامل بعد “ثورة” النفط والغاز 

الصخريني والرمال الزيتية قد حفز االستثامر مرة أخرى يف النشاطات ذات صلة بصناعة النفط. ومن جانب آخر، 

فإنه وباألخذ بعني االعتبار مناخات املفاوضات السلبية للغاية واملساومات املريرة التي كانت تتم عىل مختلف 

مسارات التفاوض يف مؤمتر باريس األخري لتغري املناخ، فإن هناك فرصا كبرية إلخفاق األطراف كافة يف الوفاء 

بالتزاماتها الواردة يف االتفاقية، خاصة وإن جهود التخفيف التي يتعني عىل الدول النامية املساهمة فيها، مرشوطة 

بنسبة تكاد تصل اىل %70 من التزاماتها الكمية بخفض االنبعاثات التي وافت بها سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية لتغري املناخ عرب ما سمي بـ “املساهمة الوطنية املعتزمة واملحددة”، ومرشوطة بحصولها عىل الدعم املايل 

والتقني من الدول املتقدمة.  

كيف تواجه دول املجلس هذه الضغوط؟

كل ما تقدم يتمحور ويتكثف حول املأزق الحقيقي الذي ستجد دول املجلس نفسها فيه خالل املستقبل املنظور، 

فكل الدالئل واملؤرشات تدل بأن عرص الوقود األحفوري وبضمنه النفط، قد بدأ يتحول اىل طور األفول، كسلعة 

تتمتع بجاذبية الرشاء خارج أسواقها املحلية. االستثناء الجدير باملالحظة والتنويه يف هذا الجانب هو تجربة دولة 

االمارات العربية املتحدة، التي متيزت بفتح مسارات جديدة يف قطاع الطاقة الجديدة، متمثال يف الطاقة النووية 

التي من املفرتض ان يتم تدشني أُوىل محطاتها إلنتاج الكهرباء بحلول عام 2017، لتتبعها بثالثة مفاعالت نووية 

أخرى سيتم تشغيلها يف عام 2020 لتنتج طاقه كهربائية اجاملية تعادل 5,600 ميجاوات، وكذلك الطاقات 

املتجددة، حيث وضعت إمارة أبوظبي لنفسها هدف تأمني %7 من حاجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقات 

املتجددة بحلول العام 2020. فيام تهدف إمارة ديب إىل بلوغ نسبة %5 من الطاقات املتجددة بحلول عام 2030. 

كام بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة عدداً من مشاريع ومحطات الطاقة املتجددة، أبرزها مدينة “مصدر”، 

  “Caring for Climate: Advancing Business Role in Addressing Climate Change,” Caring for Climate, 2015 482

http://newsroom.unfccc.int/media/544106/c4c-report-2015.pdf

http://newsroom.unfccc.int/media/544106/c4c-report-2015.pdf
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التي من املفرتض ان تعمل منشآتها بالطاقة الشمسية، ومرشوع محطة شمس 1 للطاقة الشمسيّة املركزة الذي  

دشن يف شهر مارس من عام 2015 إلنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة، والذي من املفرتض ان 

يكفي إلمداد 20 ألف منزل يف مختلف مناطق البالد.483

لقد قرأت دولة اإلمارات العربية املتحدة تحديات الطاقة واستدامتها مبكراً نسبياً قياساً ببقية دول املجلس، التي 

أبقت نفسها أسرية موقفها الدفاعي عن املوقع املكتسب تاريخياً وتراكمياً لسلعة النفط، من دون أن ترفد هذا 

املوقف بتحرك مواٍز عىل صعيد مصادر الطاقة األخرى. لذلك فإن دولة اإلمارات العربية هي الدولة الخليجية 

الوحيدة التي ضمنت بثقة عرضها “املساهمة الوطنية املعتزمة واملحددة” هدفاً كمياً لخفض انبعاثاتها، وهو رفع 

نسبة مساهمة الطاقات الجديدة واملتجددة يف إجاميل مزيج طاقتها من %0.2 حاليا اىل %24 بحلول عام 2021. 

لذا، فاإلمارات متفائلة، عىل ما هو واضح، إىل تشغيل أول مفاعالتها النووية يف عام 2017، والذي من املخطط ان 

يتلوه بناء ثالثة مفاعالت تعمل باملاء الخفيف لكل محطة بحلول عام 2020، حيث كانت اإلمارات قد تعاقدت 

بشأنهام نهاية عام 2009 مع اتحاد رشكات كورية جنوبية تقوده مؤسسة “كيبكو”، إضافة اىل عقود أخرى بقيمة 

20 مليار دوالر أخرى لتشغيل وصيانة وتزويد وقود مفاعالت نووية خالل 60 عاماً من التشغيل.484 وعىل املدى 

البعيد، تخطط دولة اإلمارات لبناء املزيد من محطات الطاقة النووية لتلبية الطلب املتزايد عىل الطاقة الكهربائية 

يف دولة اإلمارات، فضالً عن بدءها يف إنشاء البنية التحتية للطاقات املتجددة، السيام الطاقة الشمسية، من مرافق 

ومؤسسات تنظيمية ورشكات تشغيل وإدارة مشاريع هذه املصادر املتجددة من الطاقة. إضافة اىل ذلك، فتخطط 

إمارة أبوظبي لزيادة مساهمة الطاقة الشمسية إىل %7 من مزيجها من الطاقة بحلول عام 2020، يف حني تخطط 

إمارة ديب إىل تحقيق زيادة مقدارها %5 بحلول عام 2030. وقد وضع املجلس األعىل للطاقة يف ديب خطة تهدف 

إىل إقامة مزيج من الطاقة املتنوعة بحلول عام 2030 بتوليد %71 من الطاقة من الغاز الطبيعي و%12 من 

الطاقة النووية و%12 من الفحم النظيف و%5 من الطاقة الشمسية، وخفض الطلب عىل الطاقة بنسبة 30%. 

يُذكر بأن مساهمة الطاقة الشمسية تساهم حاليا بأقل من نسبة %1 من إجاميل إنتاج الكهرباء يف اإلمارات العربية 

املتحدة.485

http://government.ae/environment_energy;jsessionid=aiDyJEmGcRc0QTbj7pX-044d.undefined 2015 483  البوابة الرسمية لحكومة االمارات العربية املتحدة

http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0JM0SD20141208 2014 484  اإلمارات بصدد تشغيل أول مفاعالتها النووية يف 2017”، رويرتز، 8  ديسمرب

485  هيئة كهرباء ومياه ديب تستعرض مرشوع مجمع محمد بن راشد ال مكتوم للطاقة الشمسية يف منتدى ديب ألفضل املامرسات الحكومية 2015، هيئة كهرباء ومياه ديب، 4  نوفمرب 2015 

https://e-services.dewa.gov.ae/arabic/newshist/details.aspx?id=0256903800000000000000002569038

http://government.ae/environment_energy;jsessionid=aiDyJEmGcRc0QTbj7pX-044d.undefined
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0JM0SD20141208
https://e-services.dewa.gov.ae/arabic/newshist/details.aspx?id=0256903800000000000000002569038
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يف الجهة املقابلة، تبقى مملكة البحرين يف وضع قد يكون األصعب عىل مستوى الخليج من ناحية حشد الطاقات 

والقدرات الالزمة لتأمني أمن واستدامة الطاقة، خصوصاً وإن احتياطيات الغاز لديها، واملوجهة كلياً لتأمني 

احتياجات الداخل، عرضة للنضوب يف غضون ربع القرن القادم بحسبان معدالت االستهالك السارية عىل الغاز 

ومنو الطلب عليه. ولذلك تخطط اململكة السترياد الغاز من الخارج. وقد رشعت بالفعل يف التعاقد إلنشاء مرافق 

استقبال ناقالت الغاز الطبيعي املسال، األمر الذي سيؤدي إىل رفع الكلفة اإلنتاجية ليس لقطاع الطاقة وحسب 

وإمنا، وبالتداعي، كافة قطاعات االقتصاد.

لذا البد لدول مجلس التعاون من التحرك برسعة، فوراً ومن دون إبطاء، إلحداث تحول نوعي يف منوذجها التنموي 

الحايل. عىل دول املجلس أن تقوم بعملية “تحوير” رئيسية يف تركيبة خطوط إنتاج صناعاتها النفطية، بحيث تحول 

جزء كبري من إنتاجها النفطي الخام اىل مصافيها – التي يجب العمل رسيعا عىل رفع طاقاتها التكريرية – إلنتاج 

منتجات برتولية ذات قيمة مضافة عالية أقل نفثاً لالنبعاثات بحيث تكون قابلة للتصدير.

وقبل ذلك يتعني مسابقة الوقت للقيام برفع الطاقات التكريرية للمصايف الخليجية باالستعانة بأحدث أنواع 

التكنولوجيا التي ميكن التعويل عليها يف انتاج منتجات برتولية نظيفة ملتزمة بأكرث املعايري البيئية العاملية رصامًة. 

والتحرك لوضع الخطط الطارئة لكيفية وأوجه توجيه “الجزء املعطل” من النفط الخام، غري القابل للتصدير، سواء 

بسبب متطلبات التوافق مع املعايري البيئية العاملية أو ضيق مساحة أسواق ترصيفه تنافسياً، يف دوالب االقتصادات 

الوطنية الخليجية.

هذه، عىل ما نزعم، هي املقاربة املطلوبة يف الخليج يف الزمن الراهن لتحقيق اخرتاق نوعي يف الهياكل التقليدية 

لالقتصادات الخليجية، ملقابلة تحديات االستدامة وأمن الطاقة املستقبيل: فرق عمل ابتكارية عالية الكفاءة واملهارة 

مع صناديق دعم مالية متخصصة ومكرسة حرصاً لهذا التوجه االستثامري طويل األجل.
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5. الخلل السكاني 
5.1 مقّدمة: الخلل السكاني بعد خمس سنوات من اندالع االنتفاضات العربية 

الوافدون رسمياً يشكلون نصف املجتمع

بلغ إجاميل عدد السكان يف دول مجلس التعاون 53 مليون نسمة يف عام 2015 بحسب االحصائيات الرسمية، 

وشهد متوسط  النمو يف إجاميل سكان دول مجلس التعاون ارتفاعاً يف عام 2015 بنسبة %5.2، مقابل 3.2% 

يف العام الذي سبقه. تشري التطورات األخرية يف النمو السكاين إىل تفاقم الخلل السكاين يف دول مجلس التعاون، 

واملتمثّل  يف كون “دول املنطقة تتأّسس عىل مجتمع يُشكل فيه وافدون غري مواطنني نسبًة عاليًة من سكان 

وقدرات املجتمع االقتصاديّة والثقافيّة واالجتامعية، لفرتٍة ممتّدة ومتّصلٍة من الزمن”،486  إذ كان النصيب األكرب 

يف النمو السكاين يف جانب السكان غري املواطنني، حيث ارتفع عددهم بنسبة %5.6 يف 2015، لتتساوى ألول 

مرة نسبة السكان الغري مواطنني يف دول مجلس التعاون مع نسبة املواطنني، وليشكلوا %50 من إجاميل السكان  

حسب اإلحصاءات الرسمية.

وتشري اإلحصاءات إىل أن دوالً كقطر وعامن قد شهدت أعىل نسبة منو يف السكان غري املواطنني خالل السنوات 

الخمس املاضية، حيث بلغت نسبة منو السكان غري املواطنني يف قطر %11.2 خالل الفرتة 2011-2016، تليها 

عامن بـ%10 خالل الفرتة نفسها. واليزال الوافدون يشكلون األغلبية يف أربعة دول من دول املجلس. فيام يقرتب 

الوافدون يف سلطنة عامن من النصف، حيث أصبحوا يشكلون نسبة %46 من إجاميل السكان، نظراً لالرتفاع 

يف نسبة منو السكان غري املواطنني يف السنوات الخمس األخرية. وال تزال اإلمارات وقطر تسجالن أقل نسبة 

للمواطنني من إجاميل السكان بحسب التقديرات السكانية، بحوايل %11 لكل منهام.

أّما بالنسبة إىل سوق العمل، فقد وصل إجاميل عدد القوى العاملة يف دول مجلس التعاون إىل ما يفوق 22.6 

مليون فرد يف عام 2014، %69 منهم من الوافدين و%31 منهم من املواطنني، كام ميثّل الوافدون األغلبية يف سوق 

العمل يف كّل دول املجلس بال استثناء، مبا فيها الّدول األكرب حجام نسبيّا، مثل عامن، بنسبة83 % يف عام 2015، 

والسعودية، بنسبة %52 يف عام 2014.

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_  193 486  “مقدمة الخلل السكاين”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق

 Research_Final.pdf

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
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يف امللفات املدرجة تحت قسم الخلل السكاين يف هذا اإلصدار، ينصب تركيزنا عىل “املرأة”، من خالل ملفني يتطرقان 

إىل املرأة من منظورين مختلفني. يركز امللف األول، “املرأة يف سوق العمل” عىل واقع مشاركة املرأة يف سوق العمل يف 

دول الخليج، ويبحث عن األسباب التي قد تعيق مشاركتها  يف سوق العمل. أما امللف الثاين، “املرأة يف ظل سياسات 

التنمية والسكان”، فريكز عىل دراسة دور املرأة ومكانها يف خطط الدولة التنموية والسكانية، من خالل تحليل خطابات 

ورؤى وسياسات الدولة نحو املرأة، معتمداً دولة قطر كحالة دراسة. كام ستبني الدراستني، فإن حقوق وطاقات املرأة ال 

زالت دون التطلعات يف دول املجلس بحلول عام 2015، وإن كان هناك تحسن فيها عىل مدى السنوات املاضية.

 اإلمارات البحرين
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2010  

3.3 .7 11.8 2.1 1.7 2.5 22.1 
مليون 
 نسمة



198

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

5

5.2 المرأة وسوق العمل في الخليج
دالل موىس

إنَّ الحديث عن واقع املرأة يف سوق العمل يف الخليج هو حديٌث ُمرتع باألسئلة، تتداخل فيه القضايا االقتصادية 

واالجتامعية والتوجهات السياسية وحتى الدينية. ولكن لعلَّ بداية مؤاتية لدراسة هذا الواقع هي تلك التي َخطَّتها 

ت بها املرأة اإلماراتية العاملة حني كتبت: اإلمارات العربية املتحدة يف رؤيتها لعام 2021، وَخصَّ

“إن احرتام العادات والتقاليد اإلماراتية يدعم الدور املتنامي للمرأة دعامً تاّماً، مام يجعلُنا نستمر يف متكني املرأة اإلماراتية 

للمشاركة يف املجاالت كافة، كام تسنح فرص أكرب للمرأة لِتَجمع بني املشاركة الَنِشطة يف الحياة الَعملية ونعمة األمومة، 

وبهدف تحقيق هذه األهداف السامية يجب أن تتّم حامية املرأة من أشكال التمييز يف العمل واملجتمع.”

خ بعض العادات والتقاليد يف اإلمارات )والخليج( حول  من جانب، تكشف هذه السطور القليلة عن استمرار تَرسُّ

ب عىل املرأة  دور املرأة يف املنزل، واملُتَمثّل يف عبارة “نعمة األمومة” يف هذه الفقرة، وما يتبعه من عوائق تَُصعِّ

الجمع بني الحياة العملية واملنزلية. من جانب آخر، تُعرب هذه السطور عن طموحات معظم دول الخليج يف تعزيز 

مشاركة املرأة يف سوق العمل ورضورة حاميتها من التمييز. 

ال تنفرد اإلمارات وحدها بتخصيص جزء من رؤاها الوطنية للمرأة العاملة. فقد نّصت قطر يف رؤيتها الوطنية لعام 

2030، عىل سبيل املثال، عىل هدف “زيادة فرص العمل أمام املرأة القطرية ودعمها مهنياً”، إضافًة إىل “متكينها 

من املشاركة االقتصادية والسياسية وخاصة تلك املتعلقة بصنع القرار”. وحتى الكويت، التي قد بدأت مشوارها 

يف تعزيز مشاركة الكويتيات العملية والسياسية منذ عقود طويلة من الزمن، فقد ركزت مراراً وتكراراً يف خططها 

الحكومية التنموية عىل متكني املرأة الكويتية، خصوصاً فيام يتعلق بـ”صنع القرار”.

لكن ملاذا تَكرتِث الدول برفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل أساساً؟

بعيداً عن األسباب املُتَعلقة بحقوق اإلنسان أو تلك التي تَعني مِبساواة املَرأة بالرُجل يف فرص الحياة، فإن هدف 

لها هو أن النساء يف جميع املجتمعات  تعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل يرتِكُز عىل أُسٍس اقتصاديٍة منطقية. أوَّ

لَن نصف إجاميل السكان عىل األقل. بناء عىل ذلك، فإن عدم اشرتاك املرأة يف سوق العمل واإلنتاج  حول العامل يُشكَّ
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االقتصادي بشتى أشكاله يعني أن هذه الدول قد اختارت أن تتخىل عن نصف طاقتها اإلنتاجية، وقَِبلت بنصف 

قدراتها فقط، خصوصاً حني تشهد هذه الدول النامية )ومنها الخليج( فَْورة دميغرافية مواتية تعلو فيها نسبة من 

هم يف سن العمل مقارنة بالفئات العمرية األخرى، وتنخفض فيها نسبة اإلعالة االقتصادية.487

السبب الثاين يكمن يف ارتفاع مرصوفات املعيشة بشكل عام يف الدول النامية يف مقابل ثبات األجور )أو تدنيها يف 

بعض البلدان(، مام يَُحتّم عىل املرأة الدخول يف سوق العمل لرفع دخل األرسة ورفع مستوى معيشتها. ثالثاً وأخرياً، 

إنَّ متكني املرأة اقتصادياً لُه دوٌر كبري يف الحد من الفقر يف املجتمع. فاملطلقات واألرامل عىل سبيل املثال الاليت 

ال يعملن غالباً ما يُعانني من الفقر ويعتِمدَن عىل أقربائهن وعىل اإلعانات االجتامعية، األمر الذي قد ال يؤمن 

لهن وألبنائهن الحياة الكرمية. لذلك فإنَّ رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل ال يقترص فقط عىل األسباب 

االجتامعية، وإمنا له دوافٌع اقتصادية مهمة.

يَهدُف هذا املقال إىل إلقاء نظرٍة عامة عىل مدى مشاركة املرأة يف الخليج يف سوق العمل اليوم )القسم األول(، 

ثم البحث يف بعض األسباب االقتصادية التي قد تدفع أو متنع انخراط املزيد من النساء يف سوق العمل يف الخليج 

)القسم الثاين(، انتهاءاً بالتطرق إىل بعض التوجهات املستحدثة التي نراها ضمن األجيال الجديدة للنساء ايف 

الخليج، والتي قد تَُغريِّ من نسبة وجود املرأة يف سوق العمل )القسم الثالث(. 

يجُدُر التنويه إىل أنه عىل الرغم من اعتامد هذا املقال بصورة رئيسية عىل اإلحصائيات الرسمية املنشورة لدول 

الخليج، إال أنه نظراً لتفاوت مدى توافر هذه اإلحصائيات، فإن التحليل الذي نطرحه هنا يستند عىل البيانات 

املتوفرة بحسب الدولة. وبينام تختلف دول الخليج يف بعض خصائص سوق عملها وخصائص مواطناتها ومواطنيها، 

إال أنه مُيكننا القول أن هناك تشابهات عدة تُؤطر واقع املرأة يف الخليج يف سوق العمل يف إطار عام واحد.  

واقع مشاركة املرأة يف الخليج يف سوق العمل

مُيكن تقسيم دول الخليج من حيث مشاركة نسائها يف سوق العمل إىل ثالِث فئات مقارنة بدول العامل: الفئة األوىل 

هي تلك الدول التي تتميز بنسب “متوسطة” ملشاركة النساء يف سوق العمل وتتمثل بدولة الكويت فقط، حيث 

487  هناك العديد من البحوث املنشورة يف املجالت األكادميية االقتصادية التي تطرقت إىل دور الدميوغرافيا )أو الهيكل السكاين املواِت( يف التنمية االقتصادية للبلد، فقد أشار ديفيد بلوم 

بجامعة هارفرد مثالً إىل أن ثلث التنمية االقتصادية التاريخية التي شهدتها دول “منور آسيا” )أال وهي كوريا الجنوبية، تايوان، هونغ كونغ وسنغافورة( تعود إىل توفري فرص عمل مالمئة للعدد 

 Demographic Change and Economic Growth :2000 الهائل من الداخلني يف سوق العمل من النساء والرجال، مام زاد من اإلنتاج ومن دخل األفراد واألرُس )اسم املقال الصادر يف عام

.)in Asia
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وصلت نسبة مشاركة الكويتيات إىل %47 من إجاميل النساء يف سن العمل )15-64 عام(.488 أما الفئة الثانية فهي 

تلك الدول التي تتسم مبعدالت محدودة نسبياً ملشاركة املرأة يف سوق العمل، وتصل إىل ما يقارب %35 من إجاميل 

النساء يف سن العمل وتتمثل بدولتي قطر والبحرين. أما الفئة الثالثة واألخرية فهي تلك الدول التي تعاين من تدٍن 

حاد يف هذه نسب مشاركة نسائها يف سوق العمل، وهي عامن والسعودية واإلمارات(.

تَجدر اإلشارة هنا إىل أنّه عىل الرغم من عدم تَوفّر إحصائيات عامة حول اإلمارات ،إال أن التقديرات غري الرسمية 

تشري إىل نسب متدنية جداً ملشاركة املرأة يف سوق العمل. فنسبة مشاركة نساء ديب، وهي اإلمارة التي تُعد األكرث 

انفتاحاً بني اإلمارات السبع من ناحية عمل النساء، كانت نحو %32 يف عام 489.2012 ونظراً إىل أن اإلماراتيات 

لن سوى نحو ُسدس إجاميل النساء يف اإلمارات،490 فإنه من املتوقع أن تكون هذه النسبة أقل بكثري  يف ديب ال يُشكِّ

للبلد كَُكل. 

ال يخفى عىل القارئ أن هذه النسب جميعها أقل بكثري من نسب مشاركة الرجال املواطنني يف العمل، والتي تصل 

إىل %69 يف قطر عىل سبيل املثال، و%65 يف البحرين، و%67 يف عامن، باستثناء الكويت التي يشارك %55 فقط 

من رجالها املواطنني يف سوق العمل، وهي حالة خاصة لها عواملها األخرى.
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ال 
 يوجد

نسبة مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل لكل  من دول الخليج :  5.3رسم بياني 
2015 

، مسح القوى العاملة بالعينة لوزارة (الكويت)الهيئة العامة للمعلومات المدنية : المصدر
، الجهاز المركزي للمعلومات (قطر)التخطيط التنموي واإلحصاء وقطر لتبادل المعلومات 

، دليل تمكين المرأة العمانية للمركز الوطني (البحرين)ومنصة البحرين للبيانات المفتوحة 
 (.السعودية)، الهيئة العامة لإلحصاء (عمان)لإلحصاء 

 
 .هذه النسب تعتمد على القوى العاملة في المجال المدني، ال العسكري: مالحظة

488 يرتاوح “سن العمل” استناداً عىل التعريف الرسمي ملنظمة العمل الدولية، والتي تتبعه دول الخليج، بني 15 عاماً وحتى 64. يعتمد الحد األعىل لهذا السن عىل قوانني التقاعد يف الدول، 

إال أن بعض االحصائيات املتوفرة لدول الخليج تحدد سن العمل ملن هم 15 عاماً وما فوق.

489 املصدر: تقرير نتائج مسح القوى العاملة لعام 2012 الصادر عن مركز ديب لإلحصاء واملنشور أيضاً يف املوقع اإللكرتوين لربنامج “سوق العمل الخليجية والهجرة” تحت مركز الخليج 

لألبحاث 

 .)gulfmigration.eu(

490  مؤسسة ديب للمرأة، االحصائيات لعام 2010.

gulfmigration.eu
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ولكن أين تكُمن املُشكلة يف هذه األرقام؟ إن نسب مشاركة املرأة يف سوق العمل يف جميع دول الخليج تَعد أقل 

من املتوسط العاملي ملشاركة النساء يف سوق العمل، والذي بلغ يف عام 2015 نحو %53 بني الدول النامية،491 

وهي نسبة ال تقرتب منها إال دولة الكويت، علامً بأن نسبة مشاركة املرأة يف الدول املتقدمة تفوق الـ67%. 

كام أنه عىل الرغم من التقدم الذي حققته املرأة يف الخليج يف السنوات املاضية يف رفع نسبة انخراطها يف سوق 

العمل، إال أنها ما تزال تشكل أقل من نصف القوى العاملة الوطنية يف كل دول الخليج، إذ نجد أعىل نسبة 

يف الكويت، حيث تشكل الكويتيات نحو %47 من القوى العاملة الوطنية، وأقلها يف السعودية حيث تشكل 

السعوديات نحو %20 من القوى العاملة الوطنية، وأقل بكثري طبعاً إذا ما أضفنا العاملة الوافدة.

إال أن لُغز دول الخليج يكمن يف تناقضات واقع املرأة بشكل عام. فنجُد مثالً أنه يف العقد املايض من الزمن 

ارتفع التحصيل العلمي لجميع نساء الخليج خصوصاً يف التعليم العايل، بل وفاَق ذاك الذي يُسجله الرجل 

يف الخليج باستثناء السعودية. كام نجد يف الوقت نفسه أن نسبة الخصوبة اإلنجابية للمرأة يف الخليج قد 

انخفضت من نحو 4-5 أطفال للمرأة الواحدة يف تسعينات القرن املايض، إىل ما هو أقل من أربعة، باستثناء 

رمبا اإلمارات. يعني هذا أن املرأة يف الخليج أصبحت اليوم تُريب عدداً أقل من األطفال، وبذلك تنخفض عليها 

أعباء املنزل. 

491  املصدر: تقرير نساء العامل )2015( –االتجاهات الشائعة واإلحصائيات، الصادر عن األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، قسم اإلحصائيات 

.http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
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 اإلمارات (2013)السعودية  (2012)عمان  (2014)البحرين  (2014)قطر  (2015)الكويت 

 النساء الرجال

 ،(قطر) المعلومات لتبادل وقطر واإلحصاء التنموي التخطيط لوزارة بالعينة العاملة القوى مسح ،(الكويت) المدنية للمعلومات العامة الهيئة :المصدر
 القوى مسح تقرير ،(عمان) لإلحصاء الوطني للمركز العمانية المرأة تمكين دليل ،(البحرين) االجتماعية والشؤون العمل وزارة العمل سوق تنظيم هيئة

 .لألبحاث الخليج ومركز (السعودية) العاملة
 

 .عمل عن والباحثون وظيفة أي يشغلون الذين أوالئك يضم "العاملة القوى" تعريف :مالحظة
 

 ال يوجد

د من دول نسبة النساء والرجال من القوى العاملة الوطنية بحسب البل:  5.4رسم بياني 
 الخليج

http://unstats.un.org/unsd/gender/worldswomen.html
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وعندما نجمع هذه العوامل من ارتفاع للتحصيل العلمي للمرأة، وانخفاض عدد أطفالها، مع ازدياد فرص العمل 

نتيجًة للنمو االقتصادي، وحامية قوانني العمل نظرياً لحق املرأة ضد التمييز، فإننا ال نزال نجد عزوفاً عن العمل 

بشكل عام للمواطنة يف الخليج. وحتى حني تقرر هذه املرأة املشاركة يف سوق العمل، فإنها تجد نفسها أمام خطر 

التعطل.
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 اإلمارات (2013)السعودية  (2010)عمان  (2010)البحرين  (2010)قطر  (2015)الكويت 

 النساء الرجال

 ال يوجد

 لعام السكان تعداد ،(قطر) واإلحصاء التنموي التخطيط لوزارة 2010 لعام السكان تعداد  ،(الكويت) المدنية للمعلومات العامة الهيئة :المصدر
  والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز عن الصادر العمانيين للسكان التعليمية الخصائص تقرير  ،(البحرين) للمعلومات المركزي للجهاز 2010

 .(السعودية) لإلحصاء العامة الهيئة ،(عمان)

عاماً  15ذوي الـ المواطنيننسبة الحاصلين على شهادات التعليم العالي من :  5.5رسم بياني 
 وأكثر، بحسب الجنس والدولة
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البحرين  (2011)قطر  (2013)الكويت 
(2013) 

السعودية  (2010)عمان 
(2014) 

 اإلمارات

 ال يوجد

 للمعلومات المركزي الجهاز ،(قطر) واإلحصاء التنموي التخطيط وزارة ،(الكويت)لإلحصاء المركزية اإلدارة :المصدر
-2009) العمانية المرأة نشرة في والمعلومات لإلحصاء الوطني المركز ،(البحرين) المفتوحة للبيانات البحرين ومنصة
 .(السعودية) والمعلومات العامة اإلحصاءات مصلحة ،(عمان) (2013

  هو دبي في اإلماراتية المرأة خصوبة معدل أن إلى يشير 2014 لعام بدبي الصحة لهيئة السنوي اإلحصائي التقرير :مالحظة
 .الخليج دول بين األعلى وهي 5.2

 

معدل الخصوبة اإلنجابية للمرأة  الموطنة في الخليج:  5.6رسم بياني   
 )متوسط عدد األطفال للمرأة الواحدة(
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البحث عن األسباب االقتصادية 

بينام يُركز البعض عىل الرادع االجتامعي أو الديني أو الثقايف لتفسري تدين نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل 

)وهي بال شك أسباب نراها عىل أرض الواقع، خصوصاً يف دول كالسعودية واإلمارات(، إال أننا نجد أيضاً عوائق 

اقتصادية من شأنها أن تردع املرأة من االنخراط يف سوق العمل بشكل ملحوظ.492

إنَّ أهم األسباب االقتصادية التي تدفع الشخص للعمل، ذكراً كان أم أنثى، ومن أي بلد كان، هو األجر. وكلام 

ازدادت الحاجة إىل املدخول، كلام ازدادت نسبة مشاركة الناس يف سوق العمل. ففي الدول ذات املدخول املنخفض 

نسبياَ مثالً، تصُل نسبة النساء العامالت للرجال العاملني إىل %71، أي أنه لكل 100 رجل عامل يُقابله 71 امرأة 

عاملة، وهي نسبة قريبة جداً لتلك التي نراها يف الدول املتقدمة والتي بلغت %75 يف عام 493،2012 وهذا ما 

يؤكد عىل أن أحد األسباب الرئيسية ملشاركة النساء يف سوق العمل هو الحاجة إىل املوارد املالية للعيش.

ولكن الحاجة ليست السبب الوحيد لالنخراط يف سوق العمل. السبب اآلخر، ورمبا األكرث بروزاً يف الدول النامية، 

هو ارتفاع تكلفة “الفرصة البديلة” )opportunity cost(. فكلام ارتفعت أجور النساء يف سوق العمل، عىل سبيل 

املثال، كلام أدركت املرأة أنها ببقائها يف املنزل تخرس فرصة الحصول عىل األجر الفالين – وهذا ما نعني بالفرصة 

البديلة. 

هناك قناتان رئيسيتان متصلتان ببعضهام البعض تحددان انخراط الشخص يف سوق العمل بحسب النظرية 

النيوكالسيكية الحديثة للعمل ونظرية اقتصاد العائلة. القناة األوىل تعتمد عىل مستويات األجور بشكل عام 

يف سوق العمل )هل هي عالية أم منخفضة نسبياً( والتي عىل أساسها تُقَدر قيمة “الفرصة البديلة”. ولتقييم 

مستويات األجور هذه يجب مقارنتها مبا يسمى باحتياطي األجر )reservation wage( للشخص، أي الحد األدىن 

لألجر الذي ال يقبل الشخص الدخول يف سوق العمل بأقل منه، والذي يختلف من شخص آلخر. فكلام ارتفعت 

األجور يف سوق العمل عن احتياطي األجر للشخص، كام ازدادت مشاركة الناس يف سوق العمل.  وكلام ارتفع 

التحصيل العلمي للعامل وقلت حاجته للعمل، عىل سبيل املثال، كلام ارتفع احتياطي األجر له وبات يطلب أجراً 

أعىل لقبول فرص العمل. 

492  فكيف ميكن للرادع االجتامعي مثاًل أن يُفرس ارتفاع نسبة مشاركة املرأة القطرية يف سوق العمل يف العقد املايض بشكل ملحوظ؟ وإذا كان الرادع االجتامعي مينع بعض النساء من العمل، 

فكيف تخطى النصف اآلخر من النساء الكويتيات عىل سبيل املثال من هذه العوائق وانخرطن يف سوق العمل؟ 

493  منظمة العمل الدولية، قاعدة البيانات “أهم مؤرشات سوق العمل”، املنشور أيضاً عىل صفحة تقارير التنمية البرشية عىل موقع برنامج األمم املتحدة للتنمية. 
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أما القناة الثانية التي تحدد االنخراط يف سوق العمل، فهي مستوى الدخل الذي يجنيه الشخص خارج نطاق 

العمل الوظيفي، كاستثامر أمواله الشخصية وثروته أو حتى الدخل الذي يتقاسمه الزوج مع زوجته. فإذا اعتربنا 

العائلة النووية هي وحدة صنع القرار وأن الزوجني يتشاركان ويتقاسامن املوارد املالية، فإن حصول املرأة عىل جزء 

من دخل الرجل العامل قد ال يشجعها عىل الدخول يف سوق العمل، حيث تنخفض تكلفة الفرصة البديلة لبقائها 

يف املنزل.

ولكن ما هو وضع أجور املرأة يف الخليج يف سوق العمل اليوم؟ هل ترتفع تكلفة الفرصة البديلة لبقائها يف املنزل 

مثالً أم أنها تُعد منخفضة وال تُحفز عىل الدخول يف سوق العمل أساساً؟ 

عىل الرغم من ُشح اإلحصائيات حول األجور يف الخليج بشكل عام، إال أن املعلومات الحكومية املتوفرة عن 

البحرين، عىل سبيل املثال، تُشري إىل معاناة املرأة بشكل عام من انخفاض مستويات األجور، خصوصاً إذا ما قارناها 

بالرجل، ما يعني انخفاض تكلفة الفرصة البديلة أخذاً بالنظرية العامة القتصاد العمل. ففي القطاع الخاص، حيث 

تعمل %52 من البحرينيات العامالت، تجني املرأة  نحو %67 من متوسط دخل الرجل )511 دينار بحريني 

للمرأة يف الشهر مقارنة بـ 760 دينار للرجل يف نهاية عام 2015(.494 يأيت ذلك عىل الرغم من أن %43 من 

املواطنات يف القطاع الخاص هم من ذوات التعليم العايل، مقارنة بـ%32 فقط من الرجال.

وحتى يف القطاع العام الذي يضم %48 من املواطنات العامالت، فقد بدأ متوسط أجور املرأة باالنخفاض مقارنة 

بالرجل ألول مرة منذ نحو عقد من الزمن.495 واألبرز من ذلك كله هو اإلحصائيات حول النساء الاليت يجنني أجوراَ 

أقل من 200 دينار بحريني يف الشهر )وهو الحد األدىن غري الرسمي(، حيث تشري البيانات إىل أن هذه النسبة 

تتفىش بني النساء أكرث بكثري منها بني الرجال. فرنى أن نحو %9 من املواطنات العامالت يف القطاع الخاص يجنني 

أقل من 200 دينار شهرياً، بينام يعاين %2 من الرجال فقط من هذه األجور. ويف البحرين، بعكس دول الخليج 

األخرى، عادَة ما تنافس املواطنات العاملة الوافدة يف نفس القطاعات االقتصادية، وبذلك يخرسن بعض فرص 

العمل نظراً النخفاض أجر الوافد مقارنة بأجر املواطن.496 

494  “ بيانات هيئة تنظيف سوق العمل لعام 2015”، باب متوسط األجر الشهري بحسب الجنس للمواطنني وغري املواطنني.

495  “بيانات هيئة تنظيم سوق العمل يف البحرين لعام 2015 “ باب التوظيف بحسب القطاع للرجال، وباب التوظيف بحسب القطاع للنساء.

496  “بيانات هيئة تنظيم سوق العمل يف البحرين لعام 2015”،  باب التوظيف بحسب الجنسية والجنس والقطاعات االقتصادية.
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ل %75 من املواطنات العامالت و%77 من املواطنني  وحتى يف القطاع الحكومي يف الكويت، والذي يَُشغِّ

العاملني،497 فإن التوزيع النسبي للرواتب يشري إىل أن نسبة الكويتيات العامالت الاليت يستلمن رواتب أقل من 

1000 دينار كويتي هي أعىل بكثري مقارنة بالرجال،498 حيث تستلم نحو %41 من النساء الكويتيات العامالت 

يف القطاع العام رواتب أقل من الـ1000 دينار، مقارنة بـ %6 فقط من الرجال. ويف القطاع الخاص، حيث املرأة 

الكويتية أقل تعليامً من نظريتها يف القطاع العام، فمن املتوقع أن تكون فجوة األجور أكرب.

وحتى يف بلد يتميز نظريا بتفضيل املواطن عىل الوافد اقتصاديا كقطر ومتكني املرأة القطرية بشكل عام، تُشري 

البيانات إىل أن متوسط أجر القطريات قد بلغ نحو 23,223 ريال قطري يف الشهر،  يف مقابل 31,405 ريال 

قطري للرجل يف عام 499،2014 أي أن أجر العاملة القطرية أقل بنحو %25 من متوسط أجر الرجل القطري 

العامل، وهي نسبة أفضل مام كانت عليه يف عام 2006 ولكنها أسوأ من عام 2001. وتعزو بعض التقارير هذه 

الفجوة إىل حصول الرجل عىل بعض العالوات االجتامعية التي ال تحصل عليها املرأة، كونه املسئول األول عن 

األرسة، إضافة إىل بعض أوجه الخلل يف سياسات متكني املرأة يف قطر.500

إال أن قطر هي أحد األمثلة الحية حول دور األجور، إىل جانب سياسات متكني املرأة، يف رفع نسبة مشاركة املواطنة 

القطرية يف سوق العمل. فتشري البيانات إىل أن متوسط األجر الشهري للمواطنني يف قطر قد تضاعف باألسعار 

الجارية بني عامي 2010 و2014، والذي استفادت منه املرأة القطرية أيضاً، األمر الذي قد رفع من تكلفة 

الفرصة البديلة لبقائها يف املنزل، وحفزها أكرث عىل العمل منذ بداية األلفية الثانية.501 تجدر اإلشارة هنا أيضاً إىل 

حالة االستثناء الوحيدة يف دول الخليج وهي ُعامن، حيث أنه عىل الرغم من تدين نسبة مشاركة املرأة يف سوق 

العمل )%25((، إال أن متوسط أجر املرأة العاملة العامنية السنوي يساوي تقريباً ذاك الذي يجنيه الرجل،502 

والذي قد يعود لكون املرأة العامنية املنخرطة يف سوق العمل هي من ذوي التحصيل العايل جداً والتي ال تنخرط 

يف سوق العمل إال يف املجاالت ذات الدخل العايل. 

497  الهيئة العاملة للمعلومات املدنية لدولة الكويت، تحت باب “البيانات اإلحصائية – صمم بياناتك”.

498  “اإلدارة املركزية لإلحصاء لدولة الكويت لعام 2014”، حيث يتوفر فقط التوزيع املطلق للمعاشات بحسب أقل أو أكرث من حد الـ 1000 دينار كويتي، بال معلومات عن الرواتب 

بتفصيل أكرث.

499 :” وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء لدولة قطر”، مسح القوى العاملة بالعينة لعام 2014.

500 : تقرير مؤرشات التنمية املستدامة يف دولة قطر 2011، املنشور عرب جهاز اإلحصاء واملعهد الدبلومايس يف موقع وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، وتقرير التنمية البرشية الرابع لدولة 

قطر 

بعنوان “تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 – الحق يف التنمية” الصادر أيضاً عن وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باملشاركة مع برنامج األمم املتحدة للتنمية، يف عام 2015

501  “التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتامعية” قطر، 2014.

502  “تقرير املرأة والرجل يف سلطنة عامن”، املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ، عامن 2014.
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وحيث أن األجور بالطبع ليست وحدها العامل املؤثر يف اتخاذ قرار املشاركة يف سوق العمل، فإن أحد األسباب 

االقتصادية األخرى تعود أيضاً إىل الدخل الذي تحصل عليه املرأة خارج نطاق سوق العمل، والذي قد يكون جزء 

من الدخل األرسي الذي يشارك فيه الزوج زوجته كام هو سائد يف دول الخليج. فإذا كان مستوى معيشة العائلة 

جيد بشخص موظف واحد فقط كام هو الحال يف بعض دول الخليج، يقل دافع دخول املرأة يف سوق العمل 

وتتفرغ حينها للعمل داخل املنزل وتربية األبناء، األمر الذي يشكل يف حد ذاته توزيعاً للمهام داخل العائلة 

الواحدة، متأثراً بفجوة األجور.503 وميكن أن يُعلِّل هذا السبب عزوف بعض النساء اإلماراتيات عن سوق العمل 

نظراً الرتفاع دخل الرجال، وحتى عزوف الجزء األكرب من النساء القطريات والكويتيات.

ولكن هل املرأة يف الخليج العاملة هي تلك غري املتزوجة فقط والتي تنقطع عن العمل بعد زواجها لتتقاسم 

مدخول زوجها؟ تُشري البيانات إىل عكس ذلك. إنَّ املرأة  العاملة هي تلك املتزوجة يف أغلب األحيان، حيث 

تصل نسبة املواطنات املتزوجات العامالت إىل نحو %70 من إجاميل املواطنات العامالت يف السعودية والبحرين 

والكويت وإىل %60 يف قطر، تليهن النساء الاليت مل يسبق لهن الزواج/ ثم املطلقات وأخرياً األرامل. إن هذه النسب 

قد تُشري إىل الدافع االقتصادي للمتزوجات للعمل واملشاركة يف رفع مستوى معيشة األرُسة وعدم االعتامد عىل 

مدخول الرجل فقط. كام قد تُشري أيضاً إىل تضعُضع حاجز األعراف التي تسود يف بعض اجزاء املجتمع، واملتمثل يف 

بقاء املرأة املتزوجة يف املنزل لرتبية األبناء مثالً. 
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النسبي للحالة الزوجية للمرأة العاملة في الخليج بحسب لتوزيع :  5.7بياني رسم 
 الدولة

  لعام السكاني التعداد ،(قطر) 2010 لعام السكاني التعداد ،(الكويت) 2014 العاملة القوى مسح نشرة :المصدر
 .(السعودية) لألبحاث الخليج ومركز لإلحصاء العامة الهيئة ،(البحرين) 2010

503  فقد كتب االقتصادي املشهور كاري بيكر يف كتابه “أطروحة يف اقتصاد العائلة” يف عام Gary Becker, A Treatise on the Family( 1981( عن توزيع املهام بني املتزوجني، كل بحسب 

ميزته التفاضلية )comparative advantage( والذي يؤثر عليه أجر الشخص يف سوق العمل ومدى توزيع الدخل األرسي بني أعضاء العائلة. فكلام انخفضت أجور املرأة يف سوق العمل، كلام 

ارتفعت ميزتها التفاضلية يف اإلنتاج املنزيل وتربية األطفال، وهو سبب ملحوظ حتى يف الدول متوسطة وعالية الدخل.
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وأخرياً، ال مُيكننا الحديث عن األسباب االقتصادية ملشاركة املرأة يف سوق العمل بال التطرق إىل سياسات األرُسة التي 

يتبعها البلد والتي تدخل يف تقييم قرار املرأة باالنخراط يف سوق العمل أو العزوف عنه. حيث أن أهم العوامل 

املؤثرة عىل نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل )يف جميع البلدان، النامية واملتقدمة( هي إجازات الوضع ومدى 

الدعم املايل االجتامعي املُقدم من الدولة ملساعدة املرأة عىل املوازنة بني العمل وتربية األطفال، كتوافر حاضنات 

األطفال العامة. 

ويف الواقع فإن سياسات األرسة املتمثلة يف إجازات الوضع وغريها ال تُحفز املرأة يف الخليج عىل العمل، خصوصاً 

إذا ما قارناها بالدول الصناعية ذات النسب العالية ملشاركة للمرأة يف سوق العمل )كالدول االسكندينافية وبعض 

الدول األوروبية األخرى والتي ميكن أخذها كمثال حي للموازنة بني العمل وإنجاب األطفال(. 

فبينام ال تزيد إجازات الوضع براتب )كيل أو نصفي( عن 7 أسابيع يف دول الخليج، نراها تصل إىل 50 أسبوع يف 

دولة مثل الدمنارك، حيث تبلغ نسبة مشاركة نِسائِهن يف سوق العمل إىل أكرث من %70. كام تصل إجازة الوضع 

إىل 87 أسبوع يف الرنويج، و40 أسبوع يف اململكة املتحدة، و60 أسبوع يف النمسا والسويد، عالوة عىل إجازات 

األبُوة املقدمة يف هذه البلدان أيضاً. إضافة إىل ذلك فإن هذه الدول توفر الدعم املادي لألمهات، وتقدم خدمات 

حاضنات حكومية لألطفال خالل ساعات العمل العادية.504 وبينام بُِنيَت سياسات األرسة هذه لتشجيع املرأة 

األوروبية أيضاً عىل اإلنجاب، إال أنها جاءت أساساً لتحافظ عىل املُكتسبات االقتصادية واالجتامعية التي حققتها 

هذه الدول بانخراط املرأة يف سوق العمل. 

النمو السنوي للوافدين النمو السنوي للمواطنين إجمالي النمو السنوي نسبة المواطنين العدد اإلجمالي )مليون نسمة( تاريخ اإلحصاء الدولة
4% 2.7% 3.7% 11.3% 9.6 2014 اإلمارات

3.6% 1.4% 2.5% 48% 1.3 2015 البحرين
5% 2% 2.6% 66.6% 31.7 2015 السعودية

8.3% 4.7% 8.5% 54.5% 4.4 2015 عمان
11.5% 2.7% 13.5% 10.8% 2.5 2014 قطر

6% 3.2% 5.2% 30.6% 4.3 2015 الكويت
5.6% 2.2% 5.2% 50% 53.6 - المجموع

 تعداد السكان في دول مجلس التعاون ونسبة النمو السنوية للسكان: 5.1جدول رقم 

تم حساب النمو السنوي في * أجهزة اإلحصاء الرسمية في دول مجلس التعاون، وتقديرات إحصاءات قطر والبحرين واإلمارات : المصدر
    2015- 2011اإلمارات والبحرين وقطر من خالل متوسط نمو بين فترة 

   

 )https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf(  2015 ،”504  منظمة التعاون والتنمية،”تقرير الخصائص املهمة إلجازات األمومة واألبوة

https://www.oecd.org/els/soc/PF2_1_Parental_leave_systems.pdf
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هل نرى اتجاهات جديدة للنساء يف سوق العمل يف املستقبل؟

ن هم  إنَّ ُمجتمعات دول الخليج هي ُمجتمعاٌت شابة، يَتميُز َهرُمها السكاين بقاعدٍة عريضة تتكون من األطفال ِممَّ

أقل من 15 عاماَ، وبرأٍس ضعيف ممن هم أكرب من 65 عاماً للكويت والبحرين وعامن، علامً بأنه عىل الرغم من 

عدم توافر هذه البيانات لدول الخليج األخرى يف السنوات القليلة املاضية إال أن هرمها السكاين يُشابه هذه الدول 

بشكل عام(. وتُشري بعض اإلسقاطات السكانية إىل توقع استمرار وجود هذا املجتمع الشاب لعقود قادمة،505 َمام 

يُبَرُش بَفورة دميُغرافيٍة مواتية، إن ُوظفت بالطريقة الصحيحة فإنها ستعود بالتنمية واالزدهار لدول الخليج بدون 

االعتامد عىل املوارد النفطية. زد عىل ذلك خصائص هذه املوجة الشبابية الجديدة، املتعلمة واملُتَعولِمة، والتي من 

املؤكد أن ترفع نسبة مشاركتها يف سوق العمل مقارنة باألجيال التي سبقتها. 
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 ذكر أنثى64<

 (الكويت)الهيئة العامة للمعلومات المدنية :  المصدر

بحسب الدولة والفئة العمرية ( 2015ديسمبر )للكويت الهرم السكاني : 5.8 رسم بياني
 والجنس

505   انظر مثاًل إىل تقرير اإلسقاطات السكانية بسلطنة عامن 2040-2015 الصادر عن املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات.
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 (البحرين)الجهاز المركزي للمعلومات ومنصة البحرين للبيانات المفتوحة : المصدر

بحسب الدولة والفئة العمرية ( 2014منتصف )للبحرين الهرم السكاني : 5.9 رسم بياني
 والجنس

والواقع أننا نالحظ من اآلن ارتفاعاً يف نسبة مشاركة املرأة يف الخليج يف سوق العمل، خصوصاً بني النساء األصغر 

سناً. فإن النساء الاليت ُولِْدَن يف نهاية السبعينات والثامنينات والتسعينات من القرن املايض عىل سبيل املثال، تعلو 

180000 120000 60000 0 60000 120000 180000

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

>80
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 (عمان)تقرير اإلسقاطات السكانية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات : المصدر

بحسب الدولة والفئة العمرية ( 2015منتصف )لعُمان الهرم السكاني : 5.10 رسم بياني
 والجنس
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نسبة مشاركتهن يف سوق العمل عن تلك املُسجلة للنساء الاليت ُولدَن يف العقود السابقة. ففي الكويت مثالً، 

تِصُل نسبة مشاركة املرأة التي تبلغ من العمر بني 25-29 سنة إىل %83 من النساء يف هذه الفئة العمرية. كام 

تصل نسبة مشاركة املرأة الكويتية بني الـ30 والـ40 سنة إىل أكرث من %85، بينام تنخفض بشكل ملحوظ للنساء 

األكرب سناً. 

ويف قطر تصل نسبة مشاركة املرأة التي تبلغ من العمر 25-29 سنة إىل %56، وترتفع إىل أكرث من %60 للنساء 

بني 30-34 عاماً ثم تنخفض تدريجياً، وبينام قد يكون أحد دوافع انخفاض نسبة مشاركة املرأة األكرب سناً إىل 

فرص التقاعد املبكر مثالً، إال أنه من األرجح أن تكون أحد األسباب الرئيسية هي عدم مشاركة تلك النساء يف 

سوق العمل أساساً عندما كَُن أصغر سناً بنفس النسب التي نراها بني شابات اليوم. وهذا دليل عىل تطور العوامل 

التي تدفع املرأة يف الخليج لالنخراط يف سوق العمل، والتي من ضمنها تغيري ثقافة عمل املرأة ومتكينها اجتامعياً 

واقتصادياً وسياسياً.
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25-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-64

 (الكويت)الهيئة العامة للمعلومات المدنية : المصدر
 

سوق العمل بحسب الفئة الكويتية في نسبة مشاركة المرأة :5.11رسم بياني  
  (2012)العمرية 
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ال شك أن نساء الخليج اليوم هنَّ يف وضع أفضل مام كُن عليه فيام يتعلق بانخراطهن يف سوق العمل، ويف توفري 

القطاع العام والخاص لُفرص مواتية لتعليمهن، ويف امليض قُدماً نحو املساواة الحقيقية بينهن والرجال يف فرص 

التوظيف. ومام ال شك فيه أيضاً هو أن اسرتاتيجيات دول الخليج قد ساهمت بشكل ملحوظ يف تعزيز مشاركة 

املرأة يف الحياة االقتصادية واالجتامعية وكرس حاجز بعض األعراف املجتمعية، بل وحتى تقليص تخوف القطاع 

الخاص من توظيف املرأة يف الخليج، إىل أن وصلت بعض القيادات النسائية يف الخليج إىل كونها أحد أكرث القيادات 

النسائية تأثرياً يف العامل العريب. 

ولكن تظل العوائق االقتصادية واالجتامعية متنع من انخراط املزيد من هذه الطاقات يف سوق العمل، وتحد 

من تشغليها يف جميع القطاعات االقتصادية ويف جميع الدرجات التوظيفية. باإلضافة إىل ذلك فإن هذه الحقبة 

االقتصادية الجديدة التي يراها العامل يف عام 2016، حيُث تتدهور فيه أسعار النفط ويتباطأُ فيه منو اقتصاديات 

الدول الكربى، تُنذر بانكامش التوظيف الحكومي والخاص يف دول الخليج والذي قد يكون أحد أكرب ضحاياه املرأة. 

وبذلك يبقى السؤال حارضاً: كيف ميكننا الحفاظ عىل مكتسبات األمس وامليض قدماً بخطى ثابتة وحقيقية نحو 

تعزيز وجود ااملرأة يف سوق العمل مستقبالً؟ 
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 (.قطر)مسح القوى العاملة لوزارة التخطيط  التنموي واإلحصاء وقطر لتبادل المعلومات : المصدر
 

مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل بحسب الفئة نسبة :5.12رسم بياني  
  (2012)العمرية 
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5.3 المرأة في ظل سياسات التنمية: حالة قطر506
إرساء املفتاح

مقدمة

ال يخفى عىل أحد أن دول مجلس التعاون تبذل جهدها وتتنافس فيام بينها عىل تصدر مؤرشات التنمية الدولية. 

وأحد أهم تلك املؤرشات التي تتفاخر بها، من حني آلخر، هي تلك املتعلقة مبستوى تعليم املرأة، إذ أدى الحال إىل 

أن يكون تعليم املرأة  يفوق نظريها الرجل يف التعليم الجامعي يف أغلب دول مجلس التعاون، مام دفع البعض  

إىل الحديث عام ميكن تسميته بـ “الفجوة العكسية” بني الجنسني.507 كام تتفاخر الدول بوصول املرأة إىل بعض 

املناصب القيادية بالتعيني أو عن طريق صندوق االقرتاع، مثل ما حصل مؤخراً يف اململكة العربية السعودية يف 

انتخابات املجلس البلدي.

دون إنكار ألهمية هذه التغريات، حتى وإن كانت يف نظر البعض بطيئة أو شكلية، فإنها بالتأكيد تعد خطوات 

صغرية يف طريق طويل لتحقيق العدالة واملساواة للمرأة يف مجتمعات دول املجلس. لكن، وكام تبني لنا سلسلة 

االصدارات السنوية من “الثابت واملتحول”، فإن مع كل متغري طارئ نتيجة للتطورات والتغريات الجارية يف تتابع 

متسارع يف الدول الست، سواء أكانت اقتصادية أم اجتامعية، فهنالك ما هو “ثابت” ويف “ركود هامد”، وكذلك 

الحال مع قضايا املرأة. فربغم التغريات الحديثة الطارئة عىل املجتمع، تبقى عدة من املسائل ثابتًة أو باألصح 

خاضعًة للتثبيت جراء سياسات معينة. من هنا يسعى هذا البحث إىل طرح طرق لقراءة وتفكيك هذه السياسات 

عرب إثارة السؤالني التاليني:

كيف تنظر سياسات التنمية ملوقع املرأة يف املجتمع، خصوصاً فيام يتعلق بأوجه الخلل املزمنة؟

هل تشهد املرأة يف الخليج متكيناً يف وضعيتها يف املجتمع، أم انتقاصاً لحقوقها وتهميشاً ملكانتها يف ظل السياسات 

القامئة؟

506   بعض األجزاء من هذا البحث سبق اإلشارة لها كجزء من هذه الدراسة: 

 L. Kassem and E Al-Muftah, “The Qatari Family at the Intersection of Policies,” in Policy Making in a Transformative State, L. Palm, L. Al-Khater and E. Tok.

Basingstoke (eds) London: Palgrave Macmillan, forthcoming.

 Natasha Ridge, Education and the Reverse Gender Divide in the Gulf States: Embracing the Global, Ignoring the Local (New York: Teachers College Press, 2014). 507
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لإلجابة عن هذين السؤالني، يقوم هذا البحث بإجراء قراءة نقدية من منظور النوع االجتامعي )الجندرية(508 ، 

للوثائق الحكومية واالحصائيات والدراسات التي تنرشها. يحاول هذا النوع من التحليل إبراز كيفية إنتاج النوع 

االجتامعي والفرضيات التي يستند إليها الختالفات منهجية يف املعايري والسياسات والفرص املتاحة للمرأة.509 من 

الوثائق التي يتطرق لها هذا البحث ما هو عام يف مضمونه، كرؤية قطر 2030، والتي نجد ما يوازيها يف كافة 

دول الخليج، وما هو أكرث تفصيالً، كوثائق السياسة السكانية وقوانني الجنسية. كام متت االستعانة ببعض التقارير 

من الصحف املحلية كمؤرش للمناخ العام إزاء الفعاليات واألنشطة املتعلقة تحديداً بقضايا املرأة، كاملؤمترات 

واملحارضات العامة. يف نهاية هذا البحث، سوف يتم إبراز التناقضات يف السياسات املتعلقة باملرأة، تلك الناجمة 

عن محاولة الدولة ملحاكاة وإرضاء قطاعات مختلفة من الجامهري يف داخل املجتمع املعني وخارجه. 

وأخرياً، فإن هذا القسم من اإلصدار السنوي يعد دعوة للباحثني يف شؤون سياسات التنمية للبدء بإدراج قراءة 

نقدية من منظور النوع االجتامعي ملا يحدث من تغريات يف دول مجلس التعاون. وبالرغم من أن البحث يستحرض 

حالة املرأة القطرية باألخص، إال أنه يأمل أن يوفر إطاراً نظرياً ومنوذجاً متواضعاً ملن يرغب بدراسة سياسات 

التنمية وتأثريها عىل املرأة يف الدول الخليجية األخرى.

نبذة تاريخية 

ال يجد الباحث الكثري من الدراسات التي تتناول تاريخ النساء يف الخليج خصوصاً والعامل العريب عموماً. وقد نجم 

عن هذا اإلهامل لتاريخ النساء، سواء يف حقبة ما قبل اإلسالم أو ما بعده، تصور سطحي للمرأة يف مجتمعاتنا وأيضاً 

يف مخيلة الغرب. ويك ال نقع يف ذات الخطأ، يستعرض هذا القسم ملحة رسيعة عن تاريخ النساء بشكل عام يف ما 

يتعلق مبشاركتهن يف الفضاء العام والخاص.510 وإذ أننا نجد العديد من سياسات الدولة اليوم منصبًة حول مكان 

املرأة ضمن األرسة أو يف قطاع العمل، فستتم اإلشارة يف هذا البحث إىل هذين الفضائني، مع األخذ بعني االعتبار 

أن هذا الفصل املقرتح بني العام والخاص يواجه نقداً من قبل العديد من الباحثني.511 لذا سنضع يف االعتبار 

تداخل الفضائني عند اإلشارة إىل هذه املفاهيم يف الصفحات التالية. ولذلك فإن القول بأن املرأة ال يربز مكانها 

508   يتم تعريف النوع االجتامعي )Gender( يف العلوم االجتامعية كالتايل: هو عملية دراسة العالقات املتداخلة بني املرأة والرجل يف املجتمع. وتسمى هذه العالقة “عالقة النوع االجتامعي” 

)Gender Relationship(، وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتامعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثريها عىل قيمة العمل يف األدوار اإلنجابية واإلنتاجية والتنظيمية التي 

تقوم 

بها املرأة والرجل. وعادة ما يسود تلك العالقة عدم التوازن عىل حساب املرأة يف توزيع القوة، وتكون النتيجة احتالل الرجل مكانة فوقية، بينام تأخذ املرأة وضعاً ثانويا يف املجتمع”. من “مرسد 

مفاهيم ومصطلحات النوع اإلجتامعي”، 2006، املبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والدميقراطية “مفتاح”، القدس: بيت حنينا، ص.9

 J. Sprague, Feminist Methodologies for Critical Researchers: Bridging Differences (Walnut Creek, CA: Altamira Press, 2005). 509

510   يف دراسات علم االجتامع يتم غالباً استخدام هذين املصطلحني لإلشارة إىل الفصل بني العمل واملنزل ويف الفضاء الخاص غالبا ال يكون هناك تدخل من الدولة عىل غرار الفضاء العام.

511   مقابلة مع االكادميية والناشطة هبة رؤوف.

 Karim El-Gawhary, “It is Time to Launch a New Women’s Liberation Movement – an Islamic One (an interview with Heba Ra’uf)”, Middle East Report, 191 no.1

(1994), 26-27.
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إال يف الفضاء الخاص مقارنة بنظريها الرجل هو افرتاض مضلل، خاصة وأنه تاريخيا كان العام والخاص مختلطني 

ومتداخلني وال ميكن حرص فضاء لنوع اجتامعي واحد عىل حساب اآلخر. وأخرياً، تم اسرتجاع بعض هذه الحاالت 

التاريخية بهدف كرس التصورات النمطية والثابتة عن املرأة، وليس بهدف متجيد مرحلة تاريخية عىل حساب 

األخرى، أو تعميم هذه الحاالت عىل حقبة زمنية معينة.

املرأة والعمل

تاريخياً، مل يكن عمل املرأة خارج املنزل دخيالً عىل املجتمع االسالمي بشكل عام أو حتى يف بعض مجتمعات شبه 

الجزيرة العربية عىل وجه التحديد. فالجميع يعرف أن الرسول )ص( عمل عند السيدة خديجة )ريض الله عنها( 

قبل أن يتنزل عليه الوحي، والتي بدورها كانت سيدة أعامل بارزة. وبعد اإلسالم استمرت مشاركة املرأة يف العمل، 

كام ترسد لنا فاطمة املرنييس حاالت عده يف املجتمع االسالمي لنساء قياديات، كالسيدة عائشة زوجة الرسول.512 

ولنا ان نسرتجع عدة أمثلة مشابهة يف مجتمعات دول الخليج العربية يف املايض القريب. ففي ديب، تم إصدار 

قرار لتنظيم بيع السمك يف عام 1930، ينص عىل منع النساء من بيع السمك يف السوق.513 وتروي لنا الباحثة 

اإلماراتية فاطمة الصايغ كيف تظاهر الرجال احتجاجاً عىل هذا القرار التعسفي، مربرين اعرتاضهم بأنه يصعب 

عليهم الذهاب لبيعه يف السوق بعد قضاء يوم شاق يف البحر لصيد السمك.514 كام تضيف الصايغ بأنه تبني الحقاً 

بأن النساء يحصدن ربحاً أفضل من الرجال نتيجة لخربتهن يف البيع والرشاء. فإن كانت هذه الرواية تدل عىل يشء 

فهي بالتأكيد تدل عىل أن املرأة مل تكن رهينة املنزل، وكان الوضع االقتصادي للعديد من األرس يتطلب مشاركة 

النساء يف الكثري من األعامل يف الفضاء العام، خاصة خالل فرتة سفر الرجال يف موسم الغوص. 

ولكن مع زيادة الدخل املعييش ألغلبية األرس يف دول املجلس، تالشت تلك الحاجة االقتصادية، والتجأ العديد من 

النساء إىل العمل يف املنزل، وهو طبعاً عمل ال يقل أهمية أو قيمة من العمل خارج نطاق البيت. يف املقابل،  قد 

يعتقد البعض أن الفصل بني الجنسني قد ساعد املرأة يف تخطي العزلة املتصورة لها يف املنزل ومشاركتها يف الحياة 

العامة، حيث مكن هذا الفصل املرأة من الخروج من املنزل والعمل دون االختالط مع الرجال، وبذلك كان الفصل 

طريقة لتعزيز مشاركة املرأة اجتامعياً. إال أن األمثلة السابقة تؤكد أن النساء شاركن واختلطن مع الرجال يف 

Fatima Mernissi, Women & Islam (Oxford: Blackwell Publishers, 1991).  512

Fatima Mernissi, The Forgotten Queens of Islam (Cambridge: Polity Press, 1993).

هتون الفايس، 2012، ملكات العرب يف األلف األول قبل الفرتة املعارصة، مجلة الخليج للتاريخ والآلثار، العدد 7، 13، 50.

.Fatima AlSayegh, ”Women and Economic Changes in the Arab Gulf: The Case of the United Arab Emirates,“ Domes, 10 no. 2 )2001(, 17  513

514  املصدر نفسه.
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العديد من املجاالت قبل هذا الفصل بني الجنسني، والذي مل يتحقق إال مع تزايد إيرادات النفط ومقدرة الدول 

عىل بناء مساحات مخصصة للمرأة يف املرافق العامة.515 ولذلك فإنه من املستغرب أن نجد أشخاصاً ما زالوا 

يكررون مقولة أن عمل املرأة تاريخياً أو ثقافيا أودينياً يقترص عىل املهام داخل املنزل فقط. وليس الهدف من هذه 

املقولة التقليل من أهمية عمل املرأة يف املنزل، ولكن لتأكيد عىل وجود مجاالت ومساحات أخرى ميكن للمرأة أن 

تخوض غامرها إن هي اختارت ذلك، وأن تلك الخيارات ليست بدخيلة عىل مجتمعاتنا كام يصورها البعض، وال 

هي نتاج طفرات النفط أو التغريب أو غريه من التربيرات التي تفتقر إىل العمق التحلييل.516 

املرأة واألرسة

باإلضافة إىل سن السياسات املتعلقة بقضايا عمل املرأة يف دول الخليج، فهناك اهتامم متزايد يربط املرأة بقضايا األرسة 

واإلنجاب أيضاً. وإن هذا االهتامم بسياسات األرسة واملرأة ليس بالغريب مع نشأة الدول الحديثة. فتاريخياً، نجد أن 

الدول خالل نشأتها تبدأ باالهتامم بقضايا اإلنجاب والعدد السكاين، وهي قضايا محورية لبلورة صورة “الجامعات 

املتخيلة” التي تعد ركناً أساسياً لقيام الدول الحديثة.517 تقول لنا الباحثة أمرية ُسنبل أن من أهم ما قًنن خالل نشأة 

الدول الحديثة يف العامل العريب يف ظل فرتة االستعامر هو قانون األحوال الشخصية، والذي منح الرجل للمرة االوىل 

سلطة قانونية مل تكن موجودة سابقاً يف سياق األرسة.518 ويف تلك املرحلة نجد أيضاً رسم بُنية األرسة الحديثة، وهي 

ما تسمى ب”األرسة النووية”، التي يرتأسها األب ومن ثم األم و من ثم األبناء. ويف هذه املرحلة التاريخية تتالىش 

الصالحيات التي كانت يف السابق عند رب/ربة األرسة املمتدة، والتي مل تكن بالرضورة عىل منط األرسة النووية. 

ويف املقابل، انتقلت تلك السلطة إىل الفضاء العام، وأصبحت من تخصص مؤسسات الدولة. أحد أبسط األمثلة 

هي التنشئة. فمع افتتاح املدارس النظامية، مل تعد تنشئة األبناء يف يد األرسة كالسابق. وبهذا أصبحت سياسات 

الدولة تتدخل يف أدق تفاصيل الحياة الخاصة، حتى صفات الشخص الذي يسمح أو مينع املواطن من الزواج منه، 

وكأن هذه القضايا جزء من تخصص الدولة والفضاء العام. يف الحالة القطرية مثالً، نجد القانون األسايس لدولة 

قطر والدستور القطري يؤكد اضطالع الحكومة بـ”حامية األرسة”، بصفتها “عامد املجتمع”. وعىل مستوى دول 

.Sean Foley, 2010, The Arab Gulf States: Beyond oil and Islam. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers  515

516  وبعض هذه املقوالت قد تكون متداولة عىل املواقع االسالمية التي تأخذ الآليات القرآنية كهذه اآلية “وقرن يف بيوتكن” )األحزاب: ٣٣( بشكل حريف. ولكن يعتقد العديد ان هذه التغريات 

نتيجة “التحديث القائم يف الدولة” ايضاً نتجية وضع الدولة سياسات متكني املرأة وحامية املجتمع من التحديث يف خانًة واحده وكأن العالقة بني االثنني مستقرة .

Gail Kligman, The Politics of Duplicity: Controlling Reproduction in Ceausescu‘s Romania )California: Berkeley University of California Press, 1998(, 5  517

518  أمرية سنبل 2009، نشأة قانون األرسة: أثر الرشيعة والعرف والقوانني االستعامرية عىل تطور قوانني األحوال الشخصية يف “نريد املساواة والعدل يف األرسة املسلمة )193-168(” زينة 

أنور )محرر(،. أخوات يف اإلسالم،  ماليزيا. 
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مجلس التعاون، أقر وزراء العدل يف مجلس التعاون يف العام 1966 نظاماً موحداً لألحوال الشخصية، واملعروف 

بوثيقة مسقط.519 ويف العديد من الدول، ينبغي ملن يرغب بالزواج من “أجنبي” أن يأخذ موافقة الدولة، ويف 

بعض الحاالت يتم رفض من هو من جنسية أخرى بناًء عىل معايري فضفاضة: فكمثال، يتطلب قانون الزواج من 

أجنبي وجود “أسباب اجتامعية” تدعو إىل ذلك الزواج، ولكن ليس من الواضح ما هو املقصود بتلك “األسباب 

االجتامعية”.520

ومنذ ذلك الحني، نجد توسعات عدة يف املؤسسات التي ترعى املرأة والطفل واملؤسسات املختصة بالشؤون 

االجتامعية، والتي بدأت تتكفل باملهام التي كانت تقع يف السابق عىل عاتق أفراد األرسة املمتدة. أضف إىل ذلك 

سياسات اإلسكان، وقوانني إجراءات الزواج والطالق والتي تؤثر جميعها عىل األرسة بشكل عام واملرأة بشكل خاص، 

نتيجة الربط املتصور بني املرأة واألرسة، بافرتاض أنها املسؤول األول عن أعامل املنزل وتربية األطفال يف الصورة 

املختزلة لألرسة يف أذهان الكثري من صناع القرار.

 ومن الجدير بالذكر أن كلمة أرسة ال تظهر وال مرة واحدة يف القرآن الكريم، عىل الرغم من الحث عىل صلة 

الرحم. إال أن الشكل النمطي لألرسة النووية املفروضة علينا والتي يتم الرتويج لها عىل أنها الصورة املثىل، مل تكن 

معروفة ال تاريخياً وال دينياً، فهي ليست مقدسة كام يحاول أن يسبغ عليها البعض تلك الهالة اليوم.521 وبالتأكيد 

فإن هذه النظرة السطحية لشكل األرسة، وأيضاً لألدوار االجتامعية للمرأة والرجل يف داخل األرسة، مرة أخرى تفتقر 

إىل العمق التاريخي والتحليل النقدي. فمثالً، نجد أن الرسول )ص( كان يشارك يف أعامل املنزل وتربية األطفال. 

وإن طريقة الزواج والرتبية يف أغلب الحاالت تصور يف األحاديث عىل أنها عملية رشاكة، وليست مقترصة عىل 

جنس معني. كام أن الزواج والطالق مل يكونا يوماً عملية معقدة ومقننة، وكان باإلمكان الزواج والطالق مع تواجد 

الشهود فقط، ودون الحاجة إلجراءات بريوقراطية وموافقات عدة، كام هو الحال عليه اليوم.522 

519  لدراسة تحليلية عن هذه الوثيقة يرجى مراجعة مرضية محمد الربدييس، 2013. قراءة تحليلية مقارنة من منظور اجتامعي لوثيقة مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخصية 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1422 هـ - 2011 م. شؤون اجتامعية، 118 صيف 2013 السنة 3.

ومن هذا الوثيقة اصدرت ثالث دول قانون أرسة مستعار منها، انظر:

.Lynn Welchman, ”First Time Family Law Codification in Three Gulf States,“ The International Survey of Family Law 2010, Bristol 2010, 163-178

http://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2555&language=ar 1989 /21 520  أنظر: قانون رقم )21( لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من األجانب

521   تود الباحثة تود أن تشكر الدكتورة أمرية سنبل التي أشارت لهذه النقطة عند تقديم مسودة للنسخة االنجليزية التي بنيت عليها هذا البحث خالل دائرة دراسات املرأة يف قطر.

http://www.musawah.org/sites/default/files/CEDAW%20and%20 2012 522  انظر: “سيداو وقوانني األرسة املسلمة: بحثاً عن أرضية مشرتكة”، مساواة، أخوات يف االسالم، ماليزيا

Muslim%20Family%20Laws-Arabic-edited.pdf

http://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2555&language=ar
http://www.musawah.org/sites/default/files/CEDAW
20Laws-Arabic-edited.pdf
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يف ختام هذا القسم، نود أن نؤكد مرة أخرى بأن الحاالت التاريخية السابقة تبني احتواء املفاهيم املستخدمة يف 

رسم السياسات اليوم عىل درجة عالية من املرونة والتعددية، برغم استخدام هذه املفاهيم عادة وكأنها أُحادية 

وثابتة عرب الزمن، أو حتى عرب الطبقات االقتصادية واالجتامعية. فمن الواضح أن ال “مكان املرأة” ميكن تحديده 

بوضوح يف الفضاء العام أو الخاص، وال حتى إن استندنا لحقبة تاريخية معينة. فهناك عدة عوامل تتداخل، بحيث 

يكون للنساء والرجال يف الفضاءات املتعددة أدوار مختلفة تتناسب مع واقعهم االجتامعي واالقتصادي. وبذلك، 

فإن االستنتاج العام هو أن تصور األرسة بشكلها الحايل، ودور املرأة النمطي يف املؤسسات االجتامعية، مل يكن يف 

السابق محدداً كام هو الحال عليه اليوم. ويعترب تقنني هذه األدوار والعالقات وإعطائها رشعية قانونية أمراً ليس 

بقديم، بل أنه تىل قيام الدولة الحديثة. ولذلك فهو ليس فوق النقد، بل انه يحتاج إىل تطوير مستمر. 

اال ان لهذه التصورات النمطية لدور املرأة انعكاسات حقيقية عىل مستوى سياسات ورؤى الدولة. كمثال، فإن 

هذا التصور النمطي لألرسة، ودور املرأة فيها، يجعل من أي تغري يف نسب الطالق مصدر هلع عىل املستوى 

الرسمي وحتى املجتمعي. وتكرث هذه النظرة خاصة يف ظل الفجوة بني عدد املواطنني والسكان األجانب، أو ما 

يسمى بالخلل السكاين. يف القسم التايل، سنقوم بتفكيك بعض التصورات النمطية عن األرسة واملرأة، وانعكاساتها 

عىل السياسات والقضايا التي تعتقد الدولة يف قطر أن عليها معالجتها، كالطالق، وانخفاض نسب اإلنجاب، وتزايد 

العاملة األجنبية، وتأثريها عىل الهوية والثقافة املحلية.

“املرأة” يف السياسات التنموية والسكانية: الحالة القطرية

ال شك بإن التغريات التي شهدتها دول مجلس التعاون يف العرص الحديث جرت برسعة هائلة، لدرجة أن آثارها 

االجتامعية ما زالت صعبة الرصد. ويف تقارير وسياسات الدولة يف قطر، غالباً ما نجد ضامنات لحامية املجتمع من 

التغريات التي قد تراها الدولة سلبية. وقد تكون أحد أهم هذه التغريات هي تزايد أعداد العاملة الوافدة، والتي 

وصفها وزير عمل أحد دول املجلس عىل انها باعتقاده “أخطر من القنبلة النووية، بل ومن أي هجوم إرسائييل” 

حسب اعتقاده.523 

وتعد قضية الخلل السكاين أحد أهم محاور هذا اإلصدار السنوي، والذي يتم وصفه بأنه “يتأسس عىل مجتمع 

ُيشكل فيه وافدون غري مواطنني نسبة عالية من سكان وقدرات املجتمع االقتصادية والثقافية واالجتامعية لفرتة 

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=4 2008 523  سلامن الدورسي، “وزير خليجي ل”الرشق األوسط”: العاملة الوافدة يف الخليج ستتجاوز 30 مليوناً”، الرشق األوسط، يناير

55845&issueno=10652#.VoQwCmQrLHg

http://archive.aawsat.com/details.asp?article=455845&issueno=10652#.VoQwCmQrLHg
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=455845&issueno=10652#.VoQwCmQrLHg
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ممتدة ومتصلة من الزمن”.524 ويؤكد هذا الوصف أن هذه القضية مرتبطة بالوضع االقتصادي يف البلد، وميكنه أن 

يؤثر أيضا عىل الوضع الثقايف واالجتامعي. ولذلك أصبحت الحكومات تحاول أن تضع ضامنات ضد آثار هذا الخلل 

عىل املجتمع املحيل من وجهة نظهرها.

وتعكس االقتباسات التالية من اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، هذه الضامنات والسياسات الحكومية 

املتعلقة بالخلل السكاين، والتي غالباً ما تضع النساء يف قلب مواجهة هذه التحديات، سواء من ناحية مشاركتهن 

يف العمل للتخفيف من االتكال عىل العاملة األجنبية، أو من ناحية “الحفاظ عىل الهوية” عن طريق دورهن يف 

الرتبية:

إن األساليب التقليدية ملساندة األرسة ورعايتها لن تتالىش يف خضم تكيف املجتمع القطري مع التغريات العاملية 

الجديدة. وتعمل الحكومة عىل مساعدة األرس يف رعاية أفرادها والحفاظ عىل قيمها األخالقية والدينية وُمثلها 

اإلنسانية. وسوف تبدي الحكومة أيضاً تفانياً متزايداً يف تعزيز قدرات املرأة ومتكينها للمشاركة بشكل كبري يف 

املجالني السيايس واالقتصادي 525.

للمرأة دور مركزي يف تطور األرسة القطرية. ففي الوقت الذي تحافظ فيه عىل ارتباطها بالتقاليد، أخذت املرأة 

تتكيف مع آثار التحديث. فمن خالل تعلقها باللغة، وأمناط السلوك، ومنظومة القيم، واملعتقدات الدينية، تؤدي 

 املرأة دوراً ال غنى عنه لحفظ القيم األرسية التقليلدية والثقافية526.

عىل الرغم من ازدياد معدل التحصيل التعليمي لدى الشابات القطريات، إال أن انخفاض معدل مشاركتهن يعكس 

وجود احتياط غري مستغل ملن املعارف واملهارات. ويتمثل التحدي يف كيفية تحويل مكاسبهن التعليمية إىل متكني 

اقتصادي أفضل527.

https://www.gulfpolicies.com/ 13 ،524  عمر الشهايب، “مقدمة: أوجه الخلل املزمنة يف دول مجلس التعاون”، يف عمر الشهايب )محرر(، الخليج 2013: الثابت واملتحول، مصدر سابق

 media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf

http://www. 17 ،)2011 ،525  األمانة العامة للتخطيط التنموي، اسرتاتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2016-2011: نحو رؤية قطر الوطنية 2030. )الدوحة: مطابع الخليج للطباعة

mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab4/NDS_2011_May_18_final_lowres.pdf

526  املصدر نفسه، 160.

http://www.gsdp.gov. .57 ،)2015 ،527   وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي، تقرير التنمية البرشية الرابع لدولة قطر: تحقيق رؤية قطر 2030 الحق يف التنمية )الدوحة: مطبعة الريان

qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab2/HDR%201%20June%202015.pdf

https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
https://www.gulfpolicies.com/media/files/Khaleej_2013_Grand_Research_Final.pdf
http://www.mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab4/NDS_2011_May_18_final_lowres.pdf
http://www.mdps.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab4/NDS_2011_May_18_final_lowres.pdf
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab2/HDR
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/GSDP_AR/knowledge_center_ar/Tab2/HDR
202015.pdf
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يف هذه االقتباسات نجد ربطاً واضحاً ومتكرراً يف سياسات الدولة: األول هو ما بني املرأة واألرسة بالتحديد. وهذا 

ليس مبستغرب، خاصة وأنه منذ أن نشأت املراكز واملؤسسات االجتامعية، كاملؤسسة القطرية لحامية املرأة 

والطفل، نجدها غالباً ما تضم يف مسمياتها املرأة والطفل، أو املرأة واألرسة معاً، وكأن كيان املرأة ال ينفصل عن 

دورها كأم أو زوجة. أما الرابط الثاين، والذي يبدو أحياناً مصطنعاً، كأمنا تم نسخه ولصقه يف التقارير، هو الربط 

بني مكانة املرأة يف األرسة، و”متكني املرأة” االقتصادي والسيايس. فنجد، عىل سبيل املثال، بعد كل جزء مرتبط بدور 

املرأة يف األرسة، يتم إضافة جملة أو جملتني عن أهمية متكني دورها االقتصادي.

وهذه اإلشارة ليست بالغريبة يف الخطابات والكتابات الدولية املتعلقة بسياسات التنمية، وأيضاً يف ظل النقد 

املتزايد من قبل أطراف غربية مختلفة للدول العربية، وتصورهم املعني “للمرأة الرشقية املضطهدة”.528 وقد كتب 

الكثري عن هذا املصطلح، “متكني املرأة”، والذي هو مستعار من فكر النسوية الليربالية ونظرية “القدرات البرشية” 

أو Human ،capabilities approach والتي تعتقد أن املساواة بني الجنسني تتحقق عن طريق التمكني االقتصادي 

للمرأة بالتحديد.529 

وال شك أن دول الخليج واعية بأن املؤسسات االقتصادية واالجتامعية الغربية والدولية تبحث عن مؤرشات حول 

“متكني املرأة”، إن كان يف التعليم أو يف املشاركة االقتصادية والسياسية، وذلك ليك تتمكن من تصنيف الدول يف 

تقاريرها ومؤرشاتها. ويف بعض الحاالت، تشرتط هذه املؤسسات معايري محدده ملنح القروض من البنك الدويل. 

فمثالً نجد يف التقرير األخري للتنمية البرشية الذي أصدرته قطر العام املايض 2015 جملة رصيحة يف هذا الصدد، 

حيث ربط التقرير اهتامم “وعزم القيادة السياسية” يف موضوع حقوق املرأة مبا تراه من “تعزيز سمعة الدولة 

يف األوساط الدولية وإعالء رشعيتها”.530 وبهذه الطريقة، نجد أن بعض املحللني يرون أن املرأة تستعرض كـ”رأس 

مال رمزي” للمناورة بني املجتمع الدويل واملجتمع املحيل. ورغم حديث الدولة املستمر عن املحافظة عىل املجتمع 

528  انظر لهذه السلسة من املقاالت التي تحلل ادراج “متكني املرأة” يف سياسات التنمية يف العامل العريب: 

Fida Adely, ”Education Women for Development: The Arab Human Development Report 2005 and the Problem with Women‘s Choices“

.International Journal of Middle East Studies, 41 no. 1 )2009(, 105-122 

 Lila Abu-Lughod, ”Dialects of Women‘s Empowerment: The International Circuitry of the Arab Human Development Report 2005,“ International Journal of

.Middle East Studies, 41 no. 1 )2009(, 83-103

 Frances Hasso, ”Empowering Governmentalities Rather than Women: The Arab Human Development Report 2005 and Western development Logics,“

.International Journal of Middle East Studies, 41 no. 1 )2007(, 63-82

 Ruth Pearson and Cecile Jackson, ”Interrogating Development: Feminism, Gender and Policy,“ in R. Pearson and C. Jackson )eds(, Feminist Visions of  529

.Development: Gender, Analysis and Policy )London: Routledge, 1998(, 1-16

530  وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي، 2015، 72.
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ومكانة املرأة يف األرسة، إال أنها تؤكد باستمرار أن ذلك لن يحصل إال يف ظل متكينها االقتصادي.531 لكن ما مدى 

واقعية هذه الرغبة وفاعليتها السياسية؟ وهل تساعد أم تعيق املرأة القطرية اليوم؟

“مشكلة املرأة” يف الخطاب الحكومي واالعالم: حقيقة أم من نسج الخيال؟

مع التصور الرومانيس للمرأة عىل أنها عضو األرسة الذي يتوجب عليه حامية املجتمع من اآلثار السلبية للنمو 

الرسيع يف اقتصاد الدولة ومن ترسبات الخلل السكاين، أصبحت أي فكرة مغايرة لهذا التصور النمطي للمرأة 

واألرسة مصدراً للذعر. عىل سبيل املثال، نجد يف تقرير حول مؤمتر “اجتامع الخرباء الثالث” الذي كان قد نظمه 

املجلس األعىل لشؤون األرسة )قبل أن يتم حله 2014(، تحت عنوان “السعي نحو تحقيق التوازن بني مسؤوليات 

املرأة املهنية واألرسية”، نجد احد التعابري حول املخاوف الناتجة عن التغريات املجتمعية، وخاصة تلك التي تتعلق 

باملرأة القطرية.532 وخربنا التقرير كيف أن املشاركون يف االجتامع كشفوا “عن انخفاض معدل الخصوبة اإلنجابية 

لدى املرأة القطرية العاملة”. ويف إحدى املداخالت، يدعو أحد املشاركني والشخصيات البارزة مجتمعياً “إىل تعدد 

الزوجات باعتباره الحل الجذري لهذه القضية وبالتايل معالجة خلل الرتكيبة السكانية التي تواجه املجتمع القطري”. 

قد يجد البعض هذه الدعوة مثرية للسخرية، إال أن بعض سياسات الدولة ال تبتعد كثرياً عن هذا الطرح. حيث 

نجد الرغبة يف تقليل الفجوة بني نسبة األجانب واملواطنني عن طريق الحث عىل الزواج واإلنجاب وتقليل نسب 

الطالق وزيادة “الخصوبة”، وهي أفكار شائعة يف سياسات الدولة ومحط اهتامم الدراسات واملؤمترات السنوية 

التي تقوم بها الجهات املختصة.

فمثالً نالحظ أن أحد ركائز السياسة السكانية لدولة قطر تنص عىل رغبتها بـ “زيادة املعدالت الحالية للنمو 

السكاين الطبيعي للمواطنني”،533 ولتحقيق هذه الغاية تهدف إىل: “تشجيع الشباب القطريني، وحثهم عىل الزواج 

من املواطنات”534 بهدف تقليل نسبة غري املتزوجات، أو “الحد من مشكالت تأخر سن الزواج، والسيام عند اإلناث، 

وتشجيع الزواج باملطلقات واألرامل” باإلضافة إىل “الحد من ارتفاع نسبة الطالق”535.

 André Mazawi, ”Policy Politics of Higher education in the Gulf Cooperation Council Member States: Intersections of Globality, Regionalism and Locality,“  531

.in C. Davidson & P. M. Smith )eds(, Higher Education in the Gulf States: Shaping Economies. Politics and Culture )London: al-Saqi Books, 2008(, 59-72

http://www.raya.com/news/pages/a02798c6-3ac7-41a6-8960- 2013 532   منال عباس، “انخفاض الخصوبة اإلنجابية للمرأة القطرية العاملة” صحيفة الراية، أبريل

4afacbb39fa6

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/PPC_AR/home_ar/ppc_news_ar/ppc_files_upload_ar/ 13 ،2009 ،533   اللجنة الدامئة للسكان، السياسة السكانية لدولة قطر

   QatarPP“_ar.pdf

534  املصدر نفسه، 15.

535  املصدر نفسه، 13.

http://www.raya.com/news/pages/a02798c6
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/PPC_AR/home_ar/ppc_news_ar/ppc_files_upload_ar/QatarPP
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/PPC_AR/home_ar/ppc_news_ar/ppc_files_upload_ar/QatarPP
_ar.pdf
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وكام جاء يف عنوان التقرير، يتم ربط هذه “املشكلة” بشكل دوري مع عمل املرأة تارة، ويف مرات أخرى مبستواها 

التعليمي الذي يفوق نظريها الرجل. فمثالً، يذكر التقرير اإلخباري نفسه بأن األمني العام للمجلس األعىل لشؤون 

األرسة أكد “أن االجتامع جاء هذا العام ليناقش وضع املرأة العاملة من أجل تحسني أدائها من خالل توفري بيئة عمل 

مناسبة، تلبي احتياجاتها وتتفهم طبيعتها وتعزز دورها يف األرسة، إضافة للحد من زيادة نسبة العاملة املنزلية، وما 

ينتج عنها من مشكالت وآثار قد تنعكس سلبا عىل استقرار األرسة القطرية بشكل خاص وعىل املجتمع بشكل عام”.

وليك نكون منصفني، مل يفت التقرير مناقشة اآلليات املطروحة لتحقيق الخطوات املقرتحة منذ صدور اسرتاتيجية قطر عام 

2011، كإنشاء حضانات مرفقة بأماكن العمل، كام حصل يف اإلمارات. ولكن ما زال هذا الهدف، كام هو الحال مع الكثري 

من أهداف االسرتاتيجية املذكورة، غري محقق. وقبل النظر يف بعض األفكار املقرتحة ملعالجة هذه املشاكل، علينا أن نتساءل 

إن كانت هذه القضايا فعالً تستحق كل هذا االرتياب، وما إذا كانت آثارها سلبية فعالً بهذا الحجم عىل املرأة واملجتمع.

ارتفاع نسبة الطالق وانخفاض نسبة اإلنجاب

 ما زالت مستويات اإلنجاب يف مجتمعات دول املجلس أعىل من املتوسط العام يف ما يسمى مبنطقة “الرشق 

األوسط”.536 ويعترب أي انخفاض يف نسبة اإلنجاب مصدرا للقلق يف قطر، خاصًة يف دولة وصلت نسبة الوافدين فيها 

اىل 88 باملئة من إجاميل العدد السكاين.537 والواقع أننا ال نعرث عىل داللة احصائية عىل انخفاض هذه النسبة، فنسبة 

اإلنجاب يف قطر ما زالت أعىل من املتوسط العاملي البالغ 2.5، مبعدل 3.6 لكل امرأة يف عام 2012. ومل ينقص هذا 

املعدل يف السنوات األخرية )بني عام 2000-2012(، اكرث من 0.9 عىل مدى 12 عاماً.538 وكذلك هو الحال مع 

“تأخر الزواج” أو “ارتفاع متوسط سن الزواج”، والذي مل يرتفع منذ 1990 حتى 2013 بأكرث من 1.4 سنة للنساء، 

ليصبح  23.5 عاماً. 539 ومازال سن الزواج يعد مستقراً نسبياً مقارنة باألرقام يف دول “الرشق األوسط”.540 

أما بالنسبة إىل مستويات الطالق، فنجد أن نسب الطالق التي يتم استخدامها يف التقارير اإلعالمية، والتي تعتمد 

عىل األعداد الخام لعقود الزواج والطالق، ال تضع بعني االعتبار العديد من املتغريات اإلحصائية، فهي أرقام ال 

536  هدى رشاد، وماجد عثامن، وفرزانة رودي-فهيمي، “متكني النساء والتنمية املجتمع: تعليم اإلناث ىف الرشق األوسط وشامل أفريقيا”، مركز توثيق بحوث السكان والصحة االنجابية، 2003، 

http://www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236856236_MarriageInArabWorld_Arabic.pdf :تم اسرتجاعه بتاريخ 27 ديسمرب 2015 من

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/ ،537  عمر الشهايب ومحمد املحمود )محررون(، 2015، الثابت واملتحول 2015 : الخليج واآلخر، مصدر سابق

GCCS2015.pdf

538  وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي، مصدر سابق. 

539  املصدر نفسه.

540  هدى رشاد وآخرون، مصدر سابق.

http://www.arabicdocs-popcouncil.org/CMS/pdfs/1236856236_MarriageInArabWorld_Arabic.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf


222

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2016 © 

5

تعكس الوضع الدقيق للزواج والطالق بني املواطنني. فمثالً أشار تقرير صادر عن األمانة العامة للتخطيط التنموي 

واإلحصاء إىل أن معدالت الطالق مستقرة ومل تتغري يف األعوام 2002 و2004 و2008. فلقد كانت حاالت 

الطالق، حسب الدراسة األخرية، %0.71 لكل نسمة قطرية يف 20,014، ويف 2006 هبطت إىل %0.65، وعادت 

إىل %0.70 يف  541.2008 إال أننا ما زلنا نجد مقاالت بالخط العريض تستعرض األعداد الخام للطالق، كمثال: 

“36,800 زيجة و10,325 حالة طالق يف 10 سنوات”.542 وان غضضنا النظر عن عدم صحة مقولة ارتفاع نسب 

الطالق، ففي العديد من الحاالت يتم ربط هذا االرتفاع يف نسب الطالق، أو االنخفاض  يف نسب االنجاب، بارتفاع 

مستوى تعليم املرأة أو عملها. ونجد هذا الطرح يف الدراسات، اإلعالم، وحتى التقارير الرسمية للدولة543.

ونظراً لهذا التصور السلبي لتعليم املرأة، وتزايد فجوة التحصيل العلمي بني املرأة والرجل، وعزوف الرجال والنساء 

“يف معظم املجتمعات” عن الزواج مبن هو أعىل تعليامً، ترتب عىل ذلك نظرة سلبية بني كثري من النساء تجاه 

تعليمهن.544 فقد كشفت دراسة أجريت يف “مجالس الحريم” يف قطر عن استياء “معظم الفتيات” من توجيه 

املجتمع واألهل لهن إلمتام تعليمهن العايل يف مقابل إدراكهن بأن “معظم الرجال يريدون الزواج مبن مل يتجاوز 

تعليمهن املرحلة الثانوية”.545 كام كشفت 35 باملئة من املشاركات، يف مسح أجراه معهد بحوث املسح االجتامعي 

واالقتصادي يف جامعة قطر يف عام 2011، عن تركهن لدراستهن بعد الزواج، وهي نسبة عالية.546 كام نرى نسبة 

ليست بالقليلة )%35( من املشاركات تتفقن مع مقولة أنه عندما يفوق دخل الزوجة مدخول الزوج، قد يتسبب 

ذلك مبشاكل زوجية.547 وقد بينت نسبة أعىل من ذلك عن أنها “توافق بشدة” فكرة أن عمل املرأة يرض باألبناء 

)%79(. ويف جميع الحاالت، كان عدد النساء والرجال املوافقني مساوياً لبعض تقريباً، مام يبني أن النظرة السلبية لعمل 

 Martin Evans, Philip Powell-Davis and Tsung Ping Chung, ”Child Well-Being in Qatar,“ Department of Social Development, General Secretariat for  541

.Development Planning )March 2010(

 إيفانز وفيليب باول ديفيس وتسنغ بنغ تشنغ و، مصدر سابق.

http://www.al-sharq.com/news/details/269423#.  2014 542  وفاء زايد، “سبتمرب 2014، اإلحصاء: 36800 زيجة و10325 حالة طالق يف 10 سنوات”، صحيفة الرشق، 6 سبتمرب

VoQzJ2QrLHg

543  أمثلة:

Qatar Statistics Authority, ”Qatar Social Trends 1998-2010,“ 2011. Available: https://www.yumpu.com/en/document/view/25616013/qatar-social-trends- 

1998-2010-qatar-statistics-authority-website

 “سوء اختيار وعمل املرأة وراء ارتفاع الطالق”، مصدر سابق. 

544  وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي، مصدر سابق، 66.

 Jocelyn Sage Mitchell, Christina  Paschyn, Sadia Mir, Kirsten Pike and Tanya Kane, in Majaalis Al-Hareem: The Complex Professional and Personal  545

Choices of Qatari Women, DIFI Family Research and Proceedings )2015( http://goo.gl/Y63QDq

 Mohammed Khan, Hanan Abdul Rahim, Kien Le, Kaltham Al Ghanim, Fatima Al Kubaisi and Barbara Ibrahim, ”Marriage delay in Qatar: An  546

 Investigation into Determinants and Consequences,“ Social and Economic Survey Research Institute )2011(. Unpublished data; project summary available at

http://sesri.qu.edu.qa/sites/default/files/Common/SelectedProjects/2011/ProjectSummaries/Marriage_Delay_in_Qatar.pdf

Social and Economic Survey Research Institute )2010(. World Value Survey. Unpublished data. Project summary available at http://sesri.qu.edu.qa/sites/  547

default/files/Common/SelectedProjects/2010/ProjectSummaries/Qatar_World_Values_Survey.pdf

http://www.al-sharq.com/news/details/269423
https://www.yumpu.com/en/document/view/25616013/qatar
http://goo.gl/Y63QDq
http://sesri.qu.edu.qa/sites/default/files/Common/SelectedProjects/2011/ProjectSummaries/Marriage_Delay_in_Qatar.pdf
http://sesri.qu.edu.qa/sites/default/files/Common/SelectedProjects/2010/ProjectSummaries/Qatar_World_Values_Survey.pdf
http://sesri.qu.edu.qa/sites/default/files/Common/SelectedProjects/2010/ProjectSummaries/Qatar_World_Values_Survey.pdf
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النساء وتعليمهن ال تقترص عىل الرجل فقط، بل تشمل املرأة كذلك.548 ولذلك فإن الصورة السلبية للمرأة يف اإلعالم 

ووثائق الدولة، وربطها بالخلل السكاين، قد تسبب تفاقم مثل هذه النظرة السلبية لعمل املرأة بدالً من تصحيحها. 

فاإلحصائيات يف الحالة القطرية  تدل عىل أن األطفال يف األرس التي يعمل فيها كال الوالدين هم أقل عرضة للمعاناة 

من الفقر، حيث يسهم عمل كل من الوالدين يف تعزيز رغد املعيشة.549 إضافة اىل ذلك، ترتفع  نسب الطالق يف قطر 

ما بني الزيجات األقل تعلامً، وباألخص حاميل الشهادات الثانوية، وهذا بعكس ما يتم نرشه والرتويج له.550

العاملة االجنبية يف البيت وخارجه

ومع التخوف من ارتفاع دخل املرأة، واآلثار السلبية املزعومة لعملها عىل األطفال، ظهر تخوف جديد من العامالت 

يف املنازل ودورهن يف الرتبية. وبالرغم من أن هذا الربط بني النساء العامالت واالتكال عىل العامالت املنزليات يف 

الرتبية غري دقيق )فأغلبية القطريات اللوايت ال يعملن ما زلن يتكلن عىل املربيات أيضاً(،551 إال أنه ما زال هناك 

قصور يف تحسني وضع املرأة العاملة. فبالرغم من أن الوثائق الصادرة عن الدولة تتحدث عن إنشاء حضانات يف 

العمل منذ 2011، ومتديد فرتة إجازات األمومة، مل ترتجم هذه األهداف بعد إىل ترشيعات واضحة وملزمة ألرباب 

العمل.552 وذلك بعكس اإلمارات مثاًل، التي ألزمت أرباب العمل بإنشاء حضانات ألبناء العامالت يف مكان العمل. 

أما إجازة األمومة أو الوضع، فإنها ال تزيد عن 60 يوماً مدفوعة األجر، حسب قانون العمل، وهي إجازة أطّول من 

تلك التي تحددها الجهات املعنية يف اإلمارات، ولكنها أقل من السعودية والبحرين وأغلب الدول النامية.553 ويف 

دولة تضع “حامية األرسة” يف قلب دستورها ومتكني املرأة اقتصادياً يف كل سياساتها، يبدو غريباً عدم تعديل أي من 

هذا السياسات، واستمرار الرتكيز عىل لوم العامالت يف قطاع الخدمة املنزلية واألمهات العامالت، وكأنهن جوهر 

الخلل يف األرسة القطرية. كام قد يسهم هذا الرتكيز عىل لوم العامالت يف املنازل يف تكريس املعاملة السلبية لهن، 

مام يتناقض مع سياسات الدولة التي تدعي الرغبة يف “تعزيز التسامح واملحافظة عىل قيم الرحمة يف الوقت الذي 

يزداد فيه السكان عدداً وتنوعاً”.554

548   املصدر نفسه. 

.Martin Evans et. al  549

550  جهاز اإلحصاء، “الزواج والطالق يف دولة قطر لعام 2010 عرض وتحليل”، )2011(. تم اسرتجاعة من موقع جهاز إحصاء قطر 2013.

551  %90  من عينة النساء املشاركات يف دراسة فضلنا االعتامد عىل الخادمات، بغض النظر عن عملهن من غريه. 

 Yahya El-Haddad, ”Major Trends Affecting Families in the Gulf Countries: A Background Document,“ Report for United Nations, Department of Economic

and Social Affairs, Division for Social Policy and Development, Program on the Family )2003( http://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtelhaddad.

pdf

552  األمانة العامة للتخطيط التنموي، مصدر سابق.

553  مثاًل كندا متنح األم ستة أشهر كإجازة وضع.

554  األمانة العامة للتخطيط التنموي، مصدر سابق، 158.

http://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtelhaddad.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/family/Publications/mtelhaddad.pdf
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وباإلضافة إىل التخوف من العامالت يف املنازل، فهناك تخوف أيضاً من العامل اآلسيويني “العزاب”. فعىل سبيل 

املثال، تهدف سياسة قطر السكانية إىل “تشجيع االعتامد عىل الوافدين املتزوجني، ال سيام يف التخصصات التي 

يتطلبها سوق العمل من الجنسني”،555 وذلك لتاليف مخاطر توظيف العزاب املزعومة. كام أن هذه املخاوف من 

األجانب ال تنعكس فقط يف سياسات الدولة، بل أيضاً يف اتجاهات القطريني، فنسبة 46.5 من املشاركني يف مسح 

القيم العاملية World Value Survey 2010، قالوا انهم ال يحبذون بأن يكون جريانهم من املهاجرين أو العامل 

األجانب.556 

وكام جاء يف القسم السابق، فهناك مخاوف حول نسب الطالق وعدم الزواج بني النساء القطريات. باإلضافة اىل 

ذلك، فهناك مخاوف عىل مستوى الدولة والبعض يف املجتمع من تزايد زواج القطريات من غري القطريني، فبني 

عامي 2000 و2013 ازداد عدد القطريات املتزوجات من أجانب إىل “حوايل واحد من مثانية” كنسبة من إجاميل 

زيجات القطريات،557 عىل الرغم من طرح الدولة لحزمة من التحفيزات للمواطنني للزواج من مواطنات، كالدعم 

املايل املتمثل بصناديق الزواج.558 ويف املقابل، ازداد الحذر من زواج املواطنني من غري املواطنات. كاسرتاتيجية لردع 

تلك الحاالت، قامت دول الخليج بتحديد قيود وإجراءات ترمي إىل تحجيم هذه الظاهرة. ففي الحالة القطرية، 

باإلضافة لقانون الزواج من أجنبي والذي يتطلب موافقة وزير الداخلية عىل الزواج واجتياز عدة رشوط قد تأخذ 

مدة زمنية طويلة لتحقيقها،559 إال أن أولئك القطريات ما زلن غري قادرات عىل منح أبنائهن الجنسية كباقي 

مواطنات دول املجلس،560 وذلك بعكس املواطنني الذكور. وقد يعد هذا التمييز ضد أبناء املواطنات مستغرباً، 

خاصة من بعض دول املجلس، كقطر واإلمارات، التي تعاين من خلل سكاين تدعي محاولة معالجته. ومع كل 

تأكيدات الدولة أن املرأة هي من يزرع االنتامء الوطني لألبناء عن طريق تربيتها لهم، إال أن أبنائها مازالوا يعانون 

من التمييز561.

555  اللجنة الدامئة للسكان، مصدر سابق، 15.

.Social and Economic Survey Research Institute )2010(  556

557  وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي، 66.

558  هدى رشاد، مصدر سابق.

http://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2555&language=ar 1989 /21 559  أنظر: قانون رقم )21( لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من األجانب

560  تتواجد بعض اآلليات يفرتض ان تسهل عملية نقل الجنسية ألبناء املواطنة ولكنها مازالت تعاين من نقص ومتييز ضد املرأة. مثال يف الحالة اإلماراتية يسمح لألبناء بعد اجتياز ال18 سنه 

تقديم طلب الكتساب الجنسية ولكن يعد هذا السن متأخرا جداً ومازالت نتيجة هذا القانون الحديث غري مدروسة لقياس فاعليته.

561  لقراءة بعض حاالت التمييز ميكنكم مراجعة:

 Independent Group of Concerned Citizens, Shadow Report Submitted to the Convention on the Elimination of Discrimination on Women )CEDAW( )2014(

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/QAT/INT_CEDAW_NGO_QAT_16177_E.pdf

http://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2555&language=ar
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared
INT_CEDAW_NGO_QAT_16177_E.pdf
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أين يقع الخلل إذن؟

قد يكون هناك تناقض ملحوظ بني رغبة الدولة يف تهدئة مخاوف املواطنني من تأثري الخلل السكاين، عن طريق 

تأكيد دور املرأة يف الحفاظ عىل األرسة، وبني رغبتها يف تصدر املؤرشات العاملية املتعلقة بتمكني املرأة االقتصادي 

والسيايس. نجد يف هذه الحالة تصوراً منطياً لدور املرأة يف األرسة، يكمن ال يف مخيلة الناس فحسب، بل حتى يف 

نصوص القوانني. فمثالً، ينص قانون األرسة القطري بالتفصيل عىل “حقوق وواجبات” الرجل واملرأة بشكل منطي، 

األمر الذي يبعث عىل التساؤل عن زعم صناع القرار بأنهم يواكبون حقبة “متكني املرأة”.562 أحد مواد ذلك 

القانون، مثالً، يؤكد عىل أنه يتوجب عىل الرجل “السامح” للمرأة بأن تكمل دراساتها داخل الدولة، ولكن “مبا ال 

يتعارض مع واجباتها األرسية”.563 وبالرغم من أن هناك تأكيد عىل دور األبوين يف تربية األبناء، إال أننا نجد هناك 

مواد تخص املرأة فقط يف رعاية األبناء واملحافظة عىل البيت وإدارته، قد ال تتناسب مع واقع املرأة القطرية اليوم، 

والتي ال تدير البيت فقط، بل تشارك أيضاً يف اإلنفاق عليه.564 

أما يف سياق عمل املرأة، فام من شك حول متكن النساء يف العقود األخرية من دخول مجاالت جديدة يف العمل، 

كانت حكراً عىل الرجل يف املايض القريب. لكن، وعىل الرغم من ذلك، يبقى التصور سلبياً للمرأة العاملة، وكأن 

مشاركتها يف الفضاء العام يأيت عىل حساب األرسة دامئاً. وإن كان هناك ما يعيق مشاركة املرأة عىل أتم وجه، فهو 

النقص يف السياسات التي تحمي دورها كأم يف قوانني العمل، مثل محدودية إجازة الوضع والنقص يف الحضانات. 

ومع هذه النظرة السلبية أصبح هناك إحساس عام بأن املرأة تنافس الرجل بسبب تفوق تحصيلها العلمي يف كثري 

من األحيان، ولكننا نجد أن معدل مشاركة املرأة يف قوة العمل ال يزيد عن 35 باملئة، كام تواجه املرأة صعوبات 

عدة للوصول إىل املناصب القيادية.565 ولذلك ينبغي عىل الدولة االستمرار يف العمل جاهدة لتمكني املرأة ليس 

فقط عن طريق التفاخر باألرقام واملؤرشات الدولية، ولكن بالنظر يف واقع املرأة القطرية واحتياجاتها.

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2558&language=ar :562  قانون رقم )22( لسنة 2006 قانون األرسة

563  املادة 68: “عىل الزوج أن يتيح لزوجته استكامل تعليمها حتى نهاية مرحلة التعليم اإللزامي، وأن ييرس لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة، ومبا ال يتعارض مع واجباتها األرسية”.

564  املادة 58: “حقوق الزوج عىل زوجته هي:-1 العناية به وطاعته باملعروف.-2 املحافظة عىل نفسها وماله.-3 اإلرشاف عىل البيت وتنظيم شؤونه.-4 رعاية أوالده منها وإرضاعهم إال 

إذا كان هناك مانع رشعي.” واملادة 57 حدد حقوق الزوجة وتتكون من: حقوق الزوجة عىل زوجها هي: “-1 املهر. -2 النفقة الرشعية. -3 السامح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم 

باملعروف. -4 عدم التعرض ألموالها الخاصة. -5 عدم اإلرضار بها مادياً أو معنوياً. -6 العدل بينها وبني بقية الزوجات إن كان للزوج أكرث من زوجة.”

565  وزارة التخطيط واإلحصاء التنموي، مصدر سابق.

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2558&language=ar
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خامتة وتوصيات بحثية

تبني لنا الحالة القطرية أنه بالرغم من كل املتغريات التي يشهدها املجتمع، ال زال هناك ما ترغب الدولة يف تثبيته 

من وجهة نظرها، كـ”املحافظة عىل األرسة” حسب تصورها. يكون ذلك غالباً عىل حساب املرأة، التي يتم تحميلها 

مسؤوليات وعبئ الحفاظ عىل االستقرار و”الثبات”. ولكنها مع ذلك ال زالت غري قادرة عىل تحصيل حقوقها الكاملة، 

خاصة مع ازدياد املسؤوليات امللقاة عىل كاهلها. باإلضافة إىل ذلك، فأن الدولة تحاول رسم صورة منطية للمرأة 

ومكانتها يف املجتمع، قد يكون لها ناتج سلبي لنظرة املجتمع بشكل عام للنساء، وأيضاً نظرة املرأة لذاتها.

قد تؤثر هذه النظرة من الدولة واملجتمع والسياسات املوازية عىل حياة النساء بشكل مبارش، مام يستدعي 

قراءة نقدية من منظور النوع االجتامعي لهذه النظرة والسياسات. لهذه القراءة أن تضع سياسات الدولة يف قلب 

تحليلها، يك تحدد كيفية تأثريها عىل حياة النساء بشكل منهجي، أكانت هذه التأثريات مقصودة أم ال. وغالباَ ما 

تنتج هذه السياسات عن األفكار النمطية املرتتبة عىل النوع االجتامعي لكال الجنسني، وتصور مختزل للمرأة ال 

يضع بعني االعتبار أدوارها املختلفة والهامة تاريخياً. إضافة إىل ذلك، يتقاطع النوع اإلجتامعي مع عوامل عدة 

)intersectionality(، كاملستوى التعليمي، والطبقة اإلجتامعية واالقتصادية للنساء، واملواطنة. لذلك يتوجب عىل 

أي دراسة نقدية التعامل مع هذه العوامل وعدم تجاهلها. فعىل الباحثني والباحثات يف هذا املجال عدم الوقوع 

يف التعامل مع عنرص النساء يف املجتمع وكأنه وحدة مرتاصة، بل الرتكيز عىل إبراز اختالف النساء واحتياجاتهم بناًء 

عىل العوامل االجتامعية، واالقتصادية، وغريها.

ومبا أن هذا البحث تناول حالة قطر فقط، ميكن للباحثني املهتمني بسياسات التنمية يف دول املجلس استخدام 

ذات اإلطار النظري لدراسة تداخل سياسات التنمية مع حياة النساء يف باقي مجتمعات دول املجلس. وعند اختيار 

موضوع البحث، يجب علينا البدء بالنظر للقضايا التي متس حياة النساء بشكل يومي وتستدعي تغيريات عاجلة، 

كسياسات الجنسية ومنح أبناء املواطنات حقهم يف اكتساب جنسية األم، كام مازالت قوانني العمل تحتاج اىل 

تطوير ليك تتناسب مع حياة املرأة يف دول املجلس ومتكينها اقتصادياً. وأخرياً، تحتاج قوانني األرسة والترشيعات 

املتعلقة بالطالق والزواج والعنف األرسي، وغريها من القضايا، اىل إعادة نظر للتأكد من تناسبها مع واقع النساء 

اليوم. 
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ختاماً، ال شك أن هناك قضايا أخرى تستحق التطرق اليها، مبا فيها مسألة املشاركة السياسية للمرأة يف دول 

املجلس يف ظل الخلل السيايس املتفاقم. فبالرغم من أن هذا الخلل يصف حالة متتاز مبحدودية او انعدام املشاركة 

السياسية يف صنع القرار لكال الجنسني، إال أن ذلك ال يعني تجاهل النظر يف هذه القضية أيضاً من منظور النوع 

االجتامعي. فعىل سبيل املثال، هناك نقص يف مؤسسات املجتمع املدين التي تعمل يف مجال قضايا املرأة، وإن 

وجدت فيحظر عليها العمل بالقضايا السياسية كتبني املرشحات وغريه. ولذلك، هناك حاجة للقيام بدراسات 

مقارنة تنظر يف سياسات الجمعيات واملؤسسات النسائية الرسمية وغري الرسمية يف الدول الست. فهناك العديد 

من الدروس يف دول الجوار ميكن للباحثني والباحثات والناشطني والناشطات وصناع القرار التعلم منها، وتناقلها عرب 

الدول الست، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل دولة، يك تتحقق املساواة والعدالة للجنسني يف املنطقة.
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6. الخاتمة
خاتمة: هل من فسحة أمل لغٍد أفضل؟  
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خاتمة: هل من فسحة أمل لغٍد أفضل؟

قد تكون دول مجلس التعاون هي الكتلة املتبقية الوحيدة، ذات الثقل السيايس واالقتصادي والسكاين يف املرشق 

العريب، والتي مل تصل بعد اىل حافة االنزالق يف هاوية  االنظمة الفاشلة failed states. خصوصاً وإذا ما قارناها 

بالحال يف العراق وسوريا واليمن، حيث فقدت الدولة املركزية فيها الكثري من سيطرتها عىل زمام األمور، اقتصادياً 

ام امنياً ام سياسياً.

ومام ال شك فيه ان الحالة السياسية تتباين فيام بني دول املجلس، حيث قد تكون السلطة يف قطر هي اقل من 

واجه االحتجاجات، فيام بلغت اوجها يف البحرين وعامن. اال انه ويف االجامل، ال زالت السلطة املركزية متحكمة 

بزمام االمور يف كل دول املجلس، بل وقد نجادل بأن السلطة قد احكمت قبضتها بشكل أكرث مترتساً عىل مدى 

الخمس السنوات التي تلت اندالع االنتفاضات العربية.

بل وميكن املجادلة ايضاً ان النفوذ االقليمي لدول املجلس قد توسع بشكل ملحوظ منذ عام 2011، حيث صعد 

دور كل من اإلمارات والسعودية وقطر بنسب متفاوتة عىل مدى الخمس سنوات املاضية. وأصبح لهم دور ال 

يستهان به يف املعطيات يف سوريا وليبيا واليمن ومرص، وغريها من دول الجوار. بل وأن نفوذهم االقتصادي قد 

تعدى ذلك ليصل إىل “العاملية”، يف خضم مشاريع ذائعة الصيت قد جعلت بعض دول املجلس، خاصة الغنية منها، 

محط أعني االقتصاد العاملي. وقد شملت هذه األنشطة “العاملية” رشاء حصص يف رشكات دولية، والفوز بأحقية 

استضافة محافل عاملية ككأس العامل وسباقات الفورموال واحد، واستقطاب جامعات ومراكز دراسات غربية، بل 

وحتى رشاء اندية رياضية مرموقة، كامنشسرت سيتي وباريس سان جريمان. 

ويف مقابل توسع نفوذ بعض دول املجلس اقليمياً وعاملياً، فقد تزامن ذلك مع توسع نفوذ إيران وحلفائها ايضا 

يف املنطقة، مام جعل الكثري من دول املجلس، ويف مقدمتهم السعودية، يف حالة صدام علني مع إيران يف أراٍض 

متعددة عىل امتداد املرشق العريب، اضحت ميادين للمنافسة بني قطبي الخليج الكربيني.
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بل ان سياسة التوسع اىل “العاملية”، والتي اتخذتها بعض دول املجلس عىل مدى سنوات االلفية الثالثة، بحيث 

يكون الهدف بروز اسمها ونفوذها االقتصادي والسيايس بشكل رصيح ومعلن عىل املستوى االقليمي والعاملي، هو 

سالح ذو حدين. فمثلام يرتفع صيت دول الخليج عاملياً، قد يتحول الصيت اىل سوء سمعة، خصوصاً يف ظل جو 

عاملي مشحون ويتسم بالعنرصية نحو املسلمني والعرب، بحيث تتوجه انظار العامل اىل املنطقة، يف ظل التناقضات 

الصارخة من الرثاء الفاحش اىل الحروب، بحيث يتم تحميل مسؤولية الكثري مام يحل باملنطقة عىل دول الخليج 

وأنشطتها. وقد يكون من التداعيات السيئة ايضا لهذا الهوس “بالعاملية”، هو التطبيع الذي يحصل يف بعض دول 

الخليج مع الكيان الصهيوين، كام بيّناه يف األعداد السابقة من هذا اإلصدار، خصوصا يف املحافل الرياضية والثقافية 

والعلمية التي تستضيفها هذه الدول، بحجة ان حضور الكيان يف هذه املحافل “العاملية” امر ال ميكن تفاديه  من 

وجهة نظر السلطات.566

ولهذه اللهفة وراء “العاملية” تبعات أيضاً عىل الخلل السكاين، والذي قد يكون أصبح ثابتاً متأصالً يف دول املجلس، 

حيث تفاقم بشكل متواصل عىل مدى السنوات الخمس املاضية، بل وأضحت االعتامدية االقتصادية عىل الوافدين 

يف صلب رؤى وتطلعات متخذي القرار يف دول املجلس. بل ويبدو ان هذه الرتكيبة السكانية مل تعد “خلالً” من 

وجهة نظرهم، بل ظاهرة يجب تحفيزها وتشجيعها، حيث توجهت طاقات صناع القرار نحو كيفية تقنني وتنظيم 

الظاهرة بشكل مأمسس وتوسعتها، بدال من مواجهتها ومحاولة إصالحها.

كام تتزايد االصوات املتسائلة حول جدوى هذه املشاريع “العاملية”، املوجهة اساسا اىل “رقي السمعة” يف املحافل 

الدولية، يف خضم تداعيات االزمات االقتصادية التي متر بها دول املنطقة. ومن حق مواطني الدول ان يسألوا 

عن جدوى الرصف بشكل موسع عىل هذه املشاريع والبطوالت الدولية، ذات التكاليف العالية، يف مقابل الفوائد 

الهامشية منها للمواطنني، يف حني ان التقشف االقتصادي يطال املشاريع التنموية املحلية، مبا فيها التعليمية 

والصحية.

وقد يكون شبح الخلل االقتصادي هو الخطر االكرب الذي يلقي بظالله عىل دول املجلس محلياً، خصوصا يف ظل 

هبوط اسعار النفط يف عام 2015 اىل ما دون 30 دوالراً، ووصول العجز يف ميزانيات دول املجلس اىل ضعفي 

566   أحمد صربي وإرساء املفتاح وصالح العامر،”الواقع واملأمول: رصد لحاالت التطبيع وفرص املقاطعة يف دول مجلس التعاون”، يف عمر الشهايب ومحمود املحمود )محررون(، الثابت 

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf  142 ،واملتحول 2015:الخليج واآلخر، مصدر سابق

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2167/GCCS2015.pdf
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االيرادات يف بعض الحاالت. بل ان عدداً من دول املجلس سجلت عجزاً يف حسابها الجاري عىل مدى عامي 

2015 و2016، أي ان ما ترصفه عىل الواردات فاق مدخولها من الصادرات )النفطية أساساً(، مام ينذر بدخول 

اقتصادياتها مرحلة خطر العجز الهيكيل.

اما عىل الصعيد السيايس املحيل، فقد أحكمت السلطات سيطرتها اساساً عرب سياسة “سيف املعز وذهبه”، اذ 

اعتمدت كل دول املجلس بال استثناء عىل الحلول األمنية واملادية يف تعاطيها مع شعوبها، ولو اختلفت النسبة بني 

كل دولة. يف املقابل، فإن االصالح السيايس الجذري مل يلَق نصيباً يذكر يف اي من دول املجلس )وان كانت هناك 

بوادر يف عامن يف عام 2011، رسعان ما تعرثت(. وال زال صنع القرار متمركزاً يف مجموعة قليلة، وعادة ما تكون 

هذه املجموعة من عائلة واحدة يف كل دولة. 

اذن، وعىل الرغم من عدم انفالت االوضاع كليا يف دول املجلس حتى كتابة هذه السطور، اال أّن اعراض اوجه 

الخلل املزمنة االربعة، واملتمثلة يف الخلل السيايس، والخلل االقتصادي، والخلل األمني، والخلل السكاين، قد بدأت 

بالوصول اىل مرحلة الغليان يف بعض دول املجلس، وما انفكت تغذي بعضها يف جدلية مستمرة ومتشابكة. وقد 

تكون البحرين هي خط التامس املرتقب لتفاقم اوجه الخلل املزمنة هذه، حيث ال زالت االزمة السياسية طاحنة، 

تصحبها ازمة اقتصادية خانقة، حيث وصل العجز املتوقع يف امليزانية اىل %90 من االيرادات يف عام 2016، بالرغم 

من إجراءات التقشف االقتصادية، والتي من املتوقع ان تواصل تضييقها عىل سكان الجزيرة. هذا باإلضافة اىل 

متركز البحرين يف عني العاصفة بني الخصومة االيرانية – السعوديّة، والتي صاحبها بروز شقاق مجتمعي عميق 

اخذ طابعا طائفياً خطرياً.

وعىل الرغم من ان وترية التحركات واالحتجاجات السياسية مبختلف اطيافها، اكان ذلك يف الكويت او عامن او 

البحرين او السعودية، قد خفت عىل مدى الخمس سنوات التي اعقبت 2011، وخصوصا يف الفرتة التي تلت 

احداث سيطرة الحوثيني وعىل عبد الله صالح عىل صنعاء وانطالق “عاصفة الحزم” يف 2015، فإنه من السذاجة 

االستنتاج بأن شعلة االحتجاجات قد انطفأت كلياً. بل انه ال زال هناك تحركات يف مختلف األقطار، وان خفت 

وتريتها بسبب املامرسات األمنية التي تبنتها السلطات. واالهم من ذلك هو ان االسباب الجذرية ألوجه الخلل 
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املزمنة ال زالت قامئة، بل آخذة يف التفاقم. وحدة الشقاق املجتمعي اآلخذة يف التزايد، خصوصا يف ظل وضع 

اقليمي يعترب ارضية خصبة لتغذية مثل هذه التوترات ذات البعد الطائفي، قد تنذر بإمكانية تبني الخصومات 

بعداً طائفياً خطرياً ان مل يتم تداركها بشكل جذري.

ويف مقابل تدين مبادرات اإلصالح السياسية من قبل السلطة يف هذه الفرتة، فقد ظهرت بعض املبادرات االقتصادية، 

والتي عّجل من حدتها تدهور الحالة االقتصادية بعد انهيار أسعار النفط. فقد أعلنت غالبية دول املجلس حزمة 

من إجراءات التقشف االقتصادية يف بدايات عام 2016، أعادت هيكلة الدعم حول الكثري من الخدمات والسلع، 

مبا فيها املحروقات واملياه والطاقة والغذاء. 

وقد تكون املبادرة التي اخذت الحيز األكرب عىل املستوى اإلعالمي هي إطالق “رؤية 2030” االقتصادية يف 

السعودية، يف محاولة ملواجهة الخلل االقتصادي املتفاقم يف اململكة. اال ان البوادر األولية للرؤية قد أثارت التساؤل 

حولها، اذ يبدو ان نفس املشاكل التي واجهت الرؤى االقتصادية السابقة يف دول املنطقة األخرى قد برزت ايضا يف 

هذه الرؤية، واولها االعتامدية املفرطة عىل رشكة استشارات غربية، بدال من كوادر وطنية، يف رسم الرؤية. وهذا 

يطرح سؤال امكانية نجاح رؤى ال تشارك مواطنيها بشكل فعال يف رسم واتخاذ قراراتها، وقدرتها عىل تحشيد 

ومتكني املواطنني بشكل فاعل ان مل يشاركوا اصالً يف رسمها. وقد تكون بارقة االمل هي ان الرؤية، وعىل عكس ما 

كان الحال يف تجربة باقي دول املجلس مع رؤاهم السابقة، قد نالها نقد معمق وعلني ورصيح من عدة أطراف 

محلية، خصوصاً فيام يتعلق باملقرتح بخصخصة وبيع اصول رشكة النفط ارامكو، وذلك بهدف استعامل العوائد يف 

مغامرات سوق االستثامرات العاملية. وهذا النقد العلني للرؤية قد يبرش ببوادر تفاعل مجتمعي يناقش امكانية 

طرح رؤى وافكاراً رديفة وبديلة.567

وعموماً، فإن عقد األمل يف متخذي القرار منفردين إلصالح ومواجه اوجه الخلل املزمنة، هو يف تقديرنا رهان 

ضعيف من قبل الشعوب. ففي كثري من االحيان يكون متخذي القرار نفسهم هم السبب الرئييس يف استفحال 

اوجه الخلل املزمنة، بل وتتالقى مصالحهم مع تفاقمها. بل اننا نجزم بأن معالجة الخلل السيايس، املتمثل يف غياب 

املشاركة الشعبية يف اتخاذ القرار، هو املفتاح الرئييس ملواجهة اوجه الخلل املزمنة األربع. ومن املستبعد ان يقبل 
567   انظر ملف املستجدات السياسية يف اململكة العربية السعودية يف هذا اإلصدار. ايضاً انظر: 

https://www.gulfpolicies.com/ 2016 سامل سيف، “حكم املستشارين: كيف تهيمن ماكينزي عىل صناعة القرار داخل اململكة العربية السعودية”، مركز الخليج لسياسات التنمية، 9 مايو
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طوعاً محتكري القرار السيايس، بأن يتنازلوا عن هيمنتهم عىل مفاصل وايرادات الدولة، ومشاركة باقي الشعب فيها 

من محض ارادتهم.

يبقى السؤال امللح: ما هي الرؤية التي قد يتطلع اليها أبناء املنطقة، ملواجهة التحديات واوجه الخلل املزمنة فيها؟ 

خصوصاً يف ظل الضعف الشعبي يف مواجهة قوة السلطة، والذي قد نلخصه يف مقولة “سلطة أكرث من مطلقة، وشعب 

اقل من عاجز”؟ ويقع جزء كبري من عاتق التطرق لهذه املعضلة، عىل أكتاف النخب املهتمة، والتي من املفرتض ان 

تقود املبادرة يف رسم بوادر هذه الرؤية. ويف نظرنا فقد كان أداء هذه املجموعة دون املطلوب، وال نستثني كاتبي 

هذه السطور من ذلك.568

ال زال امياننا بأن تطلعات شعوب املنطقة تتمثل يف الدولة التي توفر التنمية، والدميقراطية، والوحدة لشعوب املنطقة، 

وذلك يف إطار الهوية العربية-االسالمية الجامعة لها. وان هذا الثاليث من التنمية، والوحدة، والدميقراطية، هو الحل 

العقالين واألخالقي ألوجه الخلل املزمنة األربعة التي تنخر يف كل دول املجلس بال استثناء. ولكن يبقى الجزء االصعب 

هو بلورة هذه الرؤية بشكل مفصل ومنطقي، وتبيان الطريق نحوها يف ظل األوضاع والصعاب الحالية. ومن هذا 

املنطلق، فقد تكون البداية هي التأكيد بأن خارطة الطريق األمثل هي: بلورة آلية ملشاركة كل مكونات املجتمع يف 

وضع عقد اجتامعي جديد، ترسمه هذه االطراف فيام بينها متشاركة، يتم عربها تحديد حقوق وواجبات املواطنني 

والدولة، بدالً من ان يتم رسمها خلف الجدران، بشكل تحتكره الفئة الحاكمة ومستشاريهم من الخارج. ويبقى األمل 

هو ان تعي كل األطراف، مبا فيها الفئات الحاكمة، بأن القضية ليست “غالب أو مغلوب”، بل مصري منطقة وشعوبها، 

قد اكلت يف لحمها اوجه الخلل املزمنة بشكل مستعر. وقد أصبح لزاماً املصارحة واملشاركة الشعبية ملواجهة األزمات 

املحدقة بنا، بهدف االنتقال لغٍد أفضٍل لنا كشعب منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، والذي يجمعه وحدة االرض 

واملصري.
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