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العمل فريق

الشهابي هشام عمر

 لسياسات الخليج لمركز عاماً مديراً يعمل المحرق. من بحريني
 للعلوم الخليج جامعة في محاضر فيه. األمناء مجلس وعفر التنمية،

 جامعة من االفتصاد في الدكترراه على حصل بالكويت. والتكنولرجيا
 مكنزي وشركة الدوليين، النقد وصندوق البنك في وعمل أكسفورد،

 مؤخراً له صدر .University College Oxford في ومحاضراً االستشارية،
 دول في السكاني الخلل وتفاقم العقارية المشاريع الجذور: اقتالع كتاب

 التواصل باإلمكان االصدار. لهذا عاماً ومنسقاً محرراً عمل التعاون. مجلس
©.omaralshehabi على تويتر في معه

المحمود نجيب محمود

 ماجستير على حاصل التنمية. لسياسات الخليج مركز في أبحاث محلل
 في وبكالوريوس واشنطن في األمريكية الجامعة من الدولية العالقات في

 على وحائز البحرين، جامعة من األمريكية والدراسات األنكليزي األدب
 واألمني، السياسي للقسمين كمحرر اإلصدار هذا في عمل فولبرايت. منحة
 باإلمكان البحرين. في السياسية والمستجدات المجتمعي الشقاق ملفي وعلى

.99210021010000181 تويتر عبر معه التواصل

الحسن محمد نورة

 الماجستير على حصلت التنمية. لسياسات الخليج مركز في أبحاث محللة



 الكويتية البترول مؤسسة في عملت الكريت. جامعة من االقتصاد في
 في عملت السابقة. AlWatan Daily وجريدة لإلحصاء المركزية واإلدارة

 تشابك ملفي وعلى والسكاني االقتصادي للقسمين كمحررة إلصدارا هذا

 معها التواصل باإلمكان الكريت. في االقتصادية والتطورات والسلطة المال
.alhasan.noorah@gmail.com اإللكتروني البريد عبر

سوارالذهب دالل

 على حاصلة التنمية. لسياسات الخليج مركز في أبحاث محللة
 ويلز ساوث جامعة من والبيئة والسالمة الصحة إدارة في الماجستير

(University of South Wales) كمحررة عملت .٢ ٠٠٩عام بريطانيا في 
اإللكتروني: البريد عبر معها التواصل باإلمكان اإلصدار. هذا في مساعد

.dalal.wadeisa@gmail.com

عسبول للهعبدا أحمد

 على حاصل التنمية. لسياسات الخليج مركز في أبحاث محلل
 جمعية وعضو البحرين في األهلية الجامعة من قتصاداال في بكالوريوس

 هذا في االقتصادي القسم في كباحث عمل البحرينية. االقتصاديين
 Ahmed.asb00182@gmail.com عبر معه التواصل باإلمكان اإلصدار.

@.aasbool تويتر وعبر

العوفي أحمد

 شهادة على حاصل بواشنطن. األمريكية الجامعة في عليا دراسات طالب
 على عمل بجدة. العزيز عبد الملك جامعة من االجتماع علم في البكالوريوس

 اإلصدار. هذا من األمني القسم في المصرية الخليجية العالقات ملف
.201020210٧1ه9وتوتير asofi.m@gmail.com عبر معه التواصل باإلمكان

عباس أحمد

 حاصل الكويت. والتكنولوجيا، للعلوم الخليج جامعة في غرافيكي مصمم
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 للعلوم الخليج جامعة من المتعددة الوسائط في بكالرريوس على
 من بالعديد وشارك ساهم المحاسبة. علوم في ودبلوم والتكنولوجيا

 أصحاب لتواصل Connect NYP مؤتمر أبرزها من الدعائية الحمالت
 البحث تصميم على عمل الكويت. في والصغيرة المتوسطة المشاريع
. @AhmedAAMohammed تويتر: عبر معه للتواصل وتنسيقه.

السعدون خالد جاسم

 على حاصل الكويت. في الشال مجموعة ومؤسس اقتصادي باحث
 من العديد له )بولدر(. كولورادو جامعة من القياسي قتصاداال في ماجستير
 المناخ وأزمة األزمة مناخ كتابا فيها بما االقتصادية، والدراسات البحوث
 الخاتمة على عمل الكواري. خليفة علي مع باالشتراك عاقل إلى ورسالة

اإلصدار. هذا في

إبراهيم خلود
 االستثمار مجال في عملت حيث المصرفي، القطاع من خلود تأتي
 على حصلت واالستثمار. االقتصاد في محاضرة سنوات. لعدة المصرفي

 في الماليين المحللين معهد قبل من من المعتمد المالي المحلل شهادة
 القسم في المصرفي القطاع ملف على عملت األمريكية. المتحدة الواليات

اإلصدار. هذا من االقتصادي

بوهزاع يعقوب خليل
 العمالة وقضايا والنقابية العمالية بالشؤون مهتم البحرين من صحافي

 المشارك والدبلوم القانون، في البكالوريوس درجة على حاصل المهاجرة،

 الخاص القطاع بين العمل في تنقل البحرين، جامعة من المحاسبة في
 له والعربية. البحرينية الصحف من عدد في ومراسالً صحفياً وعمل والعام،

 والشبابي، والسياسي والنقابي العمالي الشأن في متنوعة وكتابات مساهمات
 باإلمكان (.Labour Times) مدونته في منتظم غير بشكل ويكتب
®(.khalil.bohazza على تويتر في معه التواصل



الصقري محمد بن سعيد
 غير محاضر أنه كما العمانية. االقتصادية الجمعية إدارة مجلس عضو

 في الدكتوراه على حصل عمان. فرع - المفتوحة العربية الجامعة في متفرغ
 االستراتيجية االقتصادية الدراسات مركز من ٢ ٠١ ٠ العام في االقتصاد

 من المالي واالقتصاد العلوم في الماجستير وعلى بأستراليا، فكتوريا بجامعة
 .٢ ٠ ٠٠ سبتمبر أيلول/ في األمريكية المتحدة بالواليات بوسطن جامعة
 الدراسات ومركز والمالية المصرفية الدراسات كلية في محاضراً عمل

 المرارد بين العالقة في منشورة دراسات عدة وله عمان، سلطنة في الدولية
 الندوات من كثير في األوراق من بالعديد وساهم والتنمية الطبيعية

 عمل كامبريدج. جامعة في الخليج دراسات مركز مثل الدولية والمؤسسات
اإلصدار. هذا في بعمان المتعلق االقتصادي الجزء على

الشهابي هشام سعد

 يتمحور لندن. جامعة كنغز، كلية في البحرين من دكتوراه طالب
 من الكويت في والتجار الحكومة بين العالقة تطور حرل الدكتوراه بحث

 على حصل .١٩٩٠ سنة في العراقي الغزو الى االستقالل قبل ما مرحلة
 وأيضاً وليةالد األعمال في لندن جامعة بيركبك كلية من الماجستير شهادة
 السياسة في لندن، جامعة غولدسميث، كلية من البكالرريوس شهادة على

 هذا في الكويت في السياسية التطورات جزء على عمل واالقتصاد،
اإلصدار.

الجزيري علي سمية
 دول في المصرفي للقطاع ومالية اقتصادية ومحللة البحرين من باحثة

 الدراسية للمنح (Chevening) الشيفنينغ جائزة على حائزة التعاون. مجلس
 شهادة على حصلت .الماجستير شهادة لتحضير المتحدة المملكة من

 (Sussex ساسيكس جامعة من العالمي السياسي االقتصاد في الماجستير

(University االقتصاد في البكالوريرس وشهادة ٢٠١١ العام بريطانيا 
 على عملت (.McGill University) ماكغيل جامعة من السياسية والعلوم



 التواصل يمكنكم اإلصدار. هذا في البحرين في االقتصادية التطورات جزء
.SumayaAJ© على: تويتر في معها

الصفار علي

 تخصصي في البكالرريوس على حصل اقتصادي. وباحث كاتب
 Pennsylvania State بنسلفانيا والية جامعة من واالقتصاد المحاسبة

.University في شارك البترولية. أرامكو شركة في المواد إدارة خط في 
 على عمل عربياً«. المستقلة »التنمية بعنوان بورقة العروبة معنى في كتاب
اإلصدار. هذا في السعودية في قتصاديةاال التطورات جزء

الصالح كامل علياء

 حاصلة البحث. لخدمات Gulf Researcher بشركة تنفيذي مدير
 شركة في وعملت بريطانيا، في ووريك جامعة من الماجستير درجة على
 خبرة لديها لالستشارات. العالمية إي آر سي وشركة والغاز للنفط شل

 والشرق الخليج منطقة في اإلدارية واالستشارات األبحاث مجال في واسعة
 الحكومية والمؤسسات الخاصة الشركات كبريات مع عملت حيث األوسط

 عملت االقتصادية. والتنمية والتكنولوجيا والتعليم والغاز النفط قطاعات في
اإلصدار. هذا من االقتصادي القسم في والغاز النفط قطاع ملف على

الهاشمي فاطمة

 الجامعة من الدولية ساتوالدرا االقتصاد في بكالرريوس على حاصلة
 في مساعدة كباحثة دراستها خالل من عملت واشنطن. في األمريكية

 الشرق ومعهد بروكينغز معهد منها: واشنطن، في أبحاث مراكز من العديد
 االقتصادية التنمية قضايا حرل اهتماماتها تتمركز ستمسرن. ومركز األوسط

 جزء على عملت واإلسالمي. العربي العالم في الدولية والعالقات
 اإلصدار. هذا من السياسي القسم في اإلمارات في السياسية التطورات
.6921451ع تويتر عبر معها التواصل باإلمكان



الخاطر راشد لولوة
 بحثية مشاريع كمديرة العامة السياسات تحليل مجال في حالياً تعمل

 من الماجستير درجة على حاصلة السياسات. لتحليل قطر راند معهد في
 رسالة على حالياً وتعكف ،Imperial College - 101000 جامعة
 قبل عملت اإلسالم. في العامة السياسات تحليل مجال في أخرى ماجستير
 جزء على عملت والبترول. الغاز قطاع في البحثي بالمجال التحاقها
 معها التراصل باإلمكان اإلصدار. هذا في قطر في االقتصادية التطورات

.Lolwah.alkhater@gmail.com اإليميل على

الشحري مستهيل بن محمد

 جامعة في الدكترراه ألطروحة يعد وحقوقي. ثقافي وناشط كاتب
 للتواصل باإلمكان عمان. بسلطنة المتعلق السياسي الجزء على عمل ترنس.

 وعبرتريتر mohmed_shahri@yahoo.com اإللكتروني: البريد عبر معه
@alshahri_mohmed.

النصف مرزوق
 حاصل الكريت، في لالستشارات الشال شركة في اقتصادي باحث

 على عمل األمريكية. ماساتشوستس جامعة من االقتصاد ماجستير على
 البريد اإلصدار. هذا من االقتصادي القسم في االقتصادية الرؤى ملف

.m.alnusf@gmail.com اإللكتروني:

غيث بن ناصر
 السوربون جامعة في سابق ومحاضر الدولية االقتصادية التكتالت في باحث

 البريطانية. University 0 Essex من الدكتوراه شهادة على حصل أبوظبي، -
 WTO Decision-Making Processes: Multilateralism كتاب له صدر

Versus Regoinalism. اإليمل طريق عن الكاتب مع التواصل يمكن 
admin@binghaith.net 0 تويتر طريق عن أو-binghait.@ جزء على عمل 

اإلصدار. هذا في اإلمارات في االفمادة التطررات
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الرفاعي للهعبدا هاشم

 حاليا ومقبل ،٢ ٠٠ ٩ عبدالعزيز الملك جامعة اإلعالم، قسم بكالوريوس
 والمعرفي الثقافي باإلصالح مهتم االجتماع. علم في الماجستير دراسة على

 .hashem@utexas.edu عبر معه التواصل باإلمكان العام. الشأن وقضايا

اإلصدار. هذا في السعردية في السياسية التطورات جزء على عمل

القاعوري يوسف هبة

 للعلرم الخليج جامعة في الحاسوب تطبيقات قسم فريق قائدة
 من والحوسبة المعلومات نظم في بكالوريوس على حاصلة والتكنولوجيا،

 كمخرجة عملت ،٢٠٠٧ عام الكويت في المفتوحة العربية الجامعة
التالي: البريد عبر معها التواصل باإلمكان لإلصدار. الكترونية

.Kaouri.H@gust.edu.kw

قانصوه وفيق
 في بانك ساوث جامعة من األعمال إدارة في بكالوريوس على حاصل

 بينها من العربية، الصحف من عدد في تحرير ومدير صحافياً عمل لندن.
 الصياغة وإعادة اللغوي التحرير على عمل اللبنانية. واألخبار اللندنية، الحياة

.wkanso@al-akhbar.com عبر معه التواصل يمكن اإلصدار. هذا في

تحيييريييي
 دراسة هر غرضه مستقل، دراسات مركز هر التنمية لسياسات الخليج مركز

 والدول العربية الخليج لدول التعاون مجلس وأداء ومؤسسات سياسات
 لشعوب الجامعة اإلسالمية - العربية الهوية إطار في وذلك فيه، األعضاء
 المجلس دول في المزمنة الخلل اوجه ودراسة برصد المركز يختص المنطقة.
 السياسي والخلل االقتصادي والخلل السكاني الخلل في والمتمثلة التعاون،
 المتمثلة المنطقة شعوب تطلعات تحقيق في المساهمة بهدف األمني، رالخلل

 المركز حول المزيد على التعرف وبإمكانكم والتنمية. والرحدة الديمقراطية في

mailto:hashem@utexas.edu
mailto:Kaouri.H@gust.edu.kw
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األمناء مجلس

الكواري خليفة علي
 من العديد وله والديمقراطية، االقتصاد شؤون في قطر من باحث

 جامعة من قتصاداال في الدكتوراه على حاصل فيها. والدراسات المؤلفات
 هي أعماله آخر التنمية. لسياسات الخليج مركز أمناء مجلس رئيس درهام.
 والسياسات أيضاً قطر... في اإلصالح يريد الشعب كتاب وتنسيق تحرير
التعارن. مجلس دول في لإلصالح والحاجة العامة

عليفهدلزميع
 في وقبلها اإلدارية، والتنمية التخطيط وزارة في سابق كويتي وزير

 في الدكتوراه شهادة على حاصل اإلسالمية. والشؤون األوقاف وزارة
إكستر. جامعة من السياسية العلرم

السعدون جاسم

الكويت. في الشال مجمرعة ومؤسس اقتصادي باحث

فهدعليالزميع
 في والمالية اإلدارية للشؤون الرئيس ونائب القانون في مساعد أستاذ

 في الدكترراه على حاصل بالكويت. والتكنولوجيا للعلوم الخليج جامعة
 جامعة في القانرن في كمحاضر وعمل سواس، جامعة من القانون

 الكويت في القانونية اإلجازة على حاصل الكويت. وجامعة وستمنستر
ماة.للمحا شانس كلفورد مكتب في سابقاً وعمل

الشهابي هشام عمر
 جامعة في ومحاضراً التنمية، لسياسات الخليج لمركز عاماً مديراً يعمل

بالكويت. والتكنرلوجيا للعلوم الخليج

http://www.gulfpolicies.com


مقدمة -

والسلطة المال وترابط المجتمعي الشقاق بين ما الخليج

 في المزمنة الخلل أوجه وتحليل رصد على اإلصدار هذا يركز
 السياسي، الخلل في نلخصها والتي العربية، الخليج لدول التعاون مجلس
 النسخة أن وبما السكاني. والخلل األمني، والخلل االقتصادي، والخلل
 المزمنة الخلل أوجه تعريف على ركزت الدوري اإلصدار هذا من األولى

 من معينة حاالت تفصيل على الثانية النسخة هذه في نركز فإننا األربعة)'(،
 موضوعين اإلصدار هذا محور يكون أن اخترنا وقد المزمنة. الخلل أوجه

 كظاهرة الخليج دول في المجتمعي الشقاق حالة وهما ومترابطين، رئيسين
 انعكاسات كأحد والسلطة المال ترابط إلى باإلضافة السياسي، الخلل من

االقتصادي. الخلل

 بوضوح. الظاهرتين هاتين وتيرة تصاعد يالحظ المنطقة لشأن والمتتبع
 عن الناتج المجلس، دول لنسيج المجتمعي الشقاق شبح تهديد بارزاً فبات
 أو القبيلة، أو اإلثنية أو الطائفة على بناء السياسية االنقسامات حدة تزاد

واقعاً األهلي االحتقان خطر أصبح حتى الفرعية، الهويات من غيرها

 )حمرر(، الهشايب معر اإلصدار: هذا من األرىل النخسة راجع التفاصيل، من لملزيد ( ١)

 <https//: (.٢٠١٤ املعارف، منتدى )بريوت: واملحتول الثابت بني اخلليج
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 فإن المجتمعي، الشقاق هذا مقابل في المنطقة. دول بعض يواجه حقيقيا
 وتركز والسلطة، المال ترابط هي المجلس دول افتصادات في بارزة سمة

 بات وهكذا األفراد. من صغيرة فنة في السياسي والنفوذ الخاصة الثروات
 تشابك يقابله المجتمعي، - السياسي المستوى على والتصادم الشقاق
 تم وقلما االقتصادي. - السياسي المستوى على والسلطة النفوذ في وتمركز

 اخترنا ولذلك الخليج، دول مستوى على الظاهرتين هاتين وتحليل رصد
اإلصدار. هذا في الحديث محور جعلهما

 الخلل أوجه لبقية إهمالنا المحورين هذين على التركيز يعني وال
 العمل هذا يتوزع السابق، اإلصدار في الحال كان فكما المنطقة، في المزمنة

 المزمنة الخلل أوجه من واحد على منها كل يركز رئيسة، أقسام أربعة على
 فى اإلصدار بها يعنى التى الزمنية الفترة وخالل به، المتعلقة لتطوراتوا

 األربعة األجزاء فيكلمن معمقة ملفات فنفرد .٢٠١٤و ٢٠٣ عامي

 بشكل تحليله على والتركيز الدراسة، محل الخلل من معينة حالة إلى تتطرق
 المجتمع تنظيم بحرية المتعلقة القرانين لمناقشة ملفاً فنخصص منهجي.

 الطائفية لتحليل ملف إلى باإلضافة السياسي، الخلل قسم في المدني
 لمناقشة منفصلة أجزاء ونفرد المجتمعي. الشقاق حاالت إلحدى كنموذج

 ٢٠١٣ عامي مدى على المجلس دول من دولة فيكل السياسية التطورات
 دولة، كل في المجتمعي الشقاق اوجه على خاصاً تركيزاً مركزين ،٢٠١٤و

المحددة. الزمنية الفترة في المحلية السياسية التطورات أهم مناقشة زائداً

 بتحليل المعني الملف إلى فباإلضافة االقتصادي، الخلل قسم أما
 أخرى ملفات ثالثة نفرد فإننا السياسية، والسلطة الخاص المال بين الترابط

 المصرفي، والقطاع المجلس، لدول والتنموية قتصاديةاال الرؤى لمناقشة
 لمناقشة قسماً نخصص فإننا العادة، جرت وكما والغاز. النفط وقطاع

 حيث ،٢٠٤و ٢٠١٣ عامي مدى على فيكلدولة االصادية التطورات
 تحليل إلى باإلضافة فيها، المستجدات أهم حول الحديث محور يدور
الدول. هذه من كل في والسلطة المال تشابك أرجه

 مع الخليج ومواطني دول عالقة إلى األمني الخلل قسم يتطرق



 مع العالقة مولين الشقيقة، مصر جمهورية في الرئيسة السياسية األطراف
 محور يدور آخراً، وليس وأخيراً خاصاً. اهتماماً المسلمين اإلخوان جماعة

 تنظم التي »الكفالة« ظاهرة تحليل على السكاني الخلل قسم في الحديث
 هذا المجلس، دول في والرافدين والمراطنين الدولة بين ما العالقة
 بالخلل المتعلقة والمستجدات الرسمية لإلحصائيات تحليلنا إلى باإلضافة

.٢٠١٤و٢٠١٣عامي خالل الكاي
 مصيرية و وتجذرها، الخليج في المزمنة الخلل أوجه عمق إن

 علمي بشكل حولها النقاش فتح علينا تفرض منها؛ المترتبة المتغيرات
 المراضيع هذه حرل والخواطر اآلراء وتضارب لحذة ونظراً ومنهجي.
 هذا في يطرح ما ومقاربة الصدر رحابة رىاالقا من نلتمس فإننا الحيوية،
 مشاركات بأية نرحب المنطلق هذا ومن العلمية، الجدلية باب من اإلصدار

 كهذا عمالً أن الطبيعي فمن اإلصدار. هذا محتوى حول تعليقات أو
 وقد اآلخر. البعض في الصراب ويجانب القضايا، بعض في سيصيب

 من - أساساً - والنابع العلمية، المهنية بمنهج االلتزام طرحنا في حاولنا
 ادعاء يمكننا ال ذاته، الوقت وفي الخليج. أهل هو األول همه وطني حس

 وجهة من يأتي أن طزح ألي مقدر فإنة الشاملة، والموضوعية الكلي الحياد
 بناء إلى الطامحة الخليج اهل هموم تعكس آنها هنا نامل والتي معينة، نظر

والتنمية. والديمقراطية الوحدة دولة قوامه مجتمع
 إعداده في يرتكز العمل هذا فإن األول، اإلصدار في الحال كان وكما

 انطالقاً الخليج، دول من ومختصاً باحثاً عشرين من أكثر مساهمات على
 - المعنيون هم المنطقة أهل وأن بشعابها"، أدرى مكة »أهل أن مبدأ من
 األرض وحدة تجمعهم حيث لها، يحصل ما بتبعات - المطاف نهاية في

 العمل، هذا إنجاز في ساهمرا الذين كل أشكر أن علي وواجب والمصير.
 الفائدة يحقق أن وأتمنى أعمدته. استكمال في ودورهم جهودهم مقدراً

إعداده. في لنا كان كما العزيز، رىئالقا لك، والمتعة
 الشهاي هشام عمر

العام والمنسق المحرر





السياسي الخلل - ٢

 وتقنين المجتمعي الشقاق ظل في السياسي الخلل مقدمة: : ١ -٢
المدني المجتمع

 المتكافئة غير بالعالقة التعاون مجلس دول في السياسي الخلل يتسم
 في بالتحكم الحاكمة العوائل تنفرد حيث والمجتمع، السياسية السلطة بين

 مبدأ األساس، هذا على ليغيب، السياسي، القرار وصنع الطبيعية الموارد
 جميع بين والواجبات الحقوق تساوي على القائمة الكاملة المراطنة

 العقد بهذا مشروط غير بقبول السياسية السلطة تطالب بل المواطنين.
 امتيازات على الحصول مقابل في بالرالء(، يسمى ما )أو االجتماعي

(.١النفط) ريع من حصة أي للمواطن، حصرية

 الشقاق موضوع على اإلصدار هذا من السياسي الخلل قسم يركز
 المذهبية االنتماءات مثل الفئرية كاالنقسامات نعرفه والذي المجتمعي،
 إحدى المجتمعي( الشقاق )أي باعتباره وغيرها، واإلثنية والمناطقية

 في السياسي الخلل إصالح إلى ترمي جهود أي تعرقل قد التي العقبات
 تحليل على يركز معمق ملف بإعداد قمنا لقد أوأل، التعاون. مجلس دول
 وتحليل ووصف االجتماعية التركيبة إلى بالتطرق قمنا ثانياً، الموضوع. هذا

ذلك دولة، كل في السياسية المستجدات أقسام في البارزة الشقاق حاالت

نغسه. املصدر (١)

١٩



 إن المجلس، دول في القائمة الفئوية التوترات شكل عن نبذة إلعطاء
 المثال، سبيل على البحرين، ففي حالة. كل خصوصية مراعاة مع وجدت،

 االنقسام حول أساسي بشكل تتمحور المجتمعي الشقاق حالة أن نجد
 أما البالد. في القائمة السياسية األزمة في بارزة سمة أصبح الذي المذهبي

 مبني آخر انقسام يبرز طائفية، توترات وجود من الرغم وعلى الكويت، في
 حاالت تختلف المنوال هذا وعلى »البدو«. مقابل في »الحضر« على

 التشابه سمات وجرد مع آخر، إلى بلد من وطبيعتها حدتها في الشقاق
أيضاً. بينها فيما

 نماذج كأحد المعمق الملف في الطائفية الحالة على ركزنا وقد
 من الفنوي التعصب بين القائمة الجدلية تناولنا حيث المجتمعي، الشقاق

 األساس الحجر يمثل والذي أخرى، جهة من الكاملة المواطنة ومبدأ جهة،
 على التعرف على جهودنا نركز أن اخترنا وقد السياسي. الخلل إلصالح

 استطالع طريق عن الطائفية الحالة حول المجلس دول مواطني نظر وجهة
 والبحرين السعودية لمواطني (ra d m sample) عشوائية لعينة للرأي

 حول المشاركين ردود لرصد االستطالع هذا يهدف وعمان. والكويت
 إجابات تحليل ثم ومن المنطقة، في البارزة والمحلية اإلقليمية المسائل

 الوطني االنتماء فيها بما السائدة، االنتماءات االعتبار بعين األخذ مع العينة
 الطائفية الهوية بين ترابطاً هناك أن إلى النتائج وتشير والسياسي. والمذهبي

 الشقاق لحاالت نتباهاال إعارة إلى يدعر الذي األمر السياسية، واآلراء

 الوطنية الهوية تكريس سبيل في ركها،وتدا المجلس دول في المجتمعي
للجميع. الكاملة المواطنة على بناء المواطنين بين

 على فيركز السياسي، القسم في اآلخر المعمق ملف إلى بالنسبة أما
 دول في ونشاطاته طبيعته تزطر التي والقوانين المدني المجتمع تحليل
 كإحدى المدني المجتمع عن مؤخراً الحديث كثر لقد التعاون. مجلس

 وتساهم المجتمع في الفتات مختلف تمثل قد التي الرئيسة المجتمع دعائم
 تاديته إلى إضافة الفئات، هذه بين والتعايش سلمياً، النزاعات حل مبدأ في



 على ترتكز اإلمكانيات هذه كل ولكن التسلطية. للدولة المقابلة القوة دور
 لذا المدني. المجتمع لمنظمات واالستقاللية الحرية من كافية مساحة وجود
 كل في المدني المجتمع منظمات فيه تسبح الذي القانرني الفضاء تناولنا

 المنظمات هذه بنشوء يسمح الذي الحيز ومساحة المجلس، دول من
السياسية. السلطة عن مستقل شكل في بنشاطاتها وقيامها



القانون ينظمه لما وفقا الخليج: في التجمع حرية :٢ -٢
 مزسسات تأسيس لحق المنظمة التشريعات القسم هذا يستعرض

 ما بحسب األهلية، الجمعيات أو العام النفع كجمعيات المدني، المجتمع
 حرية تناول في التوسع دون من تسميتها، في الخليجية التشريعات تتنوع

 موضوعين كونهما النقابات، أو السياسية التنظيمات إلى بالنسبة التجمع
 المدني المجتمع مناقشة أهمية وتأتي السابق. اإلصدار في نوقشا أن سبق
 غير المؤسسات من الفضاء ذلك كونه من التعاون مجلس دول في

 بين أي المجتمع، وسط في الواقعة والتطوعية الحكومية، وغير الربحية،
 يشمل أنه درجة إلى واسع المدني المجتمع مجال يعتبر والشعب. السلطة

 والجمعيات النقابات فيها بما والمطلبية، الحقوقية القطاعات مختلف
والرياضية. الثقافية واألندية الخيرية والهيئات التعاونية

 طبيعة أن االجتماع علم مجال في (٢الباحثين) من الكثير ويرى
 تسعى كونها دائرته، من السياسية التنظيمات إخراج تستلزم المدني المجتمع

 التداول على القائمة الديمقراطية األنظمة ظل في الحكم إلى الوصول إلى
 دور لتمارس القديم الحزب محل تحل بذلك وهي للسلطة، السلمي
 استثناء ويثير »المدنية«. صفة عنها تنتفي وبالتالي الحاكم، الحزب

طبيعة حول تساؤالت المدني المجتمع نطاق من السياسية التجمعات

 مجل دول في المدني المجتمع وآخرون، القرشي عدنان أنظر: للمزيد (٢)

 اإلجتماعية الدراسات سلسلة المنتظرة، ادراره و مؤسساته و مفاهيمه النعارن،

٠٢,٠٦ ،٤٣ رنم والعمالية



 األنظمة حيث العربي، الخليج في وجدت، إن السياسية، التجمعات
 الحرة االنتخاات أغلبها، في تعترف، وال الوراثة، على قائمة السياسية

. البلدي العمل مستوى على حتى والديمقراطية

 من العشرينيات إلى الخليج في المدني المجتمع عمل بدايات وتعود
 الثقافي الطابع عليها ويغلب خجولة، بدايات كانت وقد الماضي. القرن

 عام الكويت في تأسست التي العربية الخيرية الجمعية مثل والخيري،
 وفي ،١٩١٩ عام البحرين في تاسس الذي األدبي والنادي ،١٩١٣

.١٩٢٢ عام الكويت

 علينا يحتم العربي، الخليج دول في المدني المجتمع في والبحث
 المساحة على للوقوف عمله تنظم التي والتشريعات القوانين في الغوص

 في الدولية المعايير عليه تنص ما إلى باالحتكام وذلك فيها، ينشط التي
 الدولي والعهد اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن وأهمها اإلطار، هذا

 في اإلنسان لحقوق العالمي إلعالنفا والسياسية. المدنية بالحقوق الخاص
 حرية في حق شخص »لكل أنه على ينض منه العشرين المادة شطري

 أحد إرغام يجوز ال و» السلمية«، والجمعيات االجتماعات في االشتراك
ما«. جمعية إلى نتماءاال على

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد نصوص تأتي فيما
 على: منه ٢ ١ المادة تنص حيث الذكر، اآلنفة المادة في جاء لما موضحة

 القيود من يوضع أن يجوز وال به. معترفاً السلمي التجمع في الحن »يكون
 تدابير وتشكل للقانون طبقاً تفرض التي تلك إال الحق هذا ممارسة على

 أو العامة السالمة أو القومي األمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية،
 حقوق حماية أو العامة اآلداب أو العامة الصحة حماية أو العام النظام

أنه: ٢٢ المادة وتضيف وحرياتهم«. اآلخرين

 أن سبق مرضوعين كونهما اإلصدار، هذا في والنقابي السباسي العمل مناقشة تتم لن (٣)
السابق. اإلصدار في مناقشتهما تمت



 )...( آخرين مع الجمعيات تكوين حرية في حق فرد لكل .١
مصالحه. حماية أجل من إليها واالنضمام

 تلك إال الحق هذا ممارسة على القيرد من يرضع أن يجوز ال .٢

 ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكل القانون عليها ينص التي
 الصحة حماية أو العام النظام أو العامة السالمة أو القومي األمن لصيانة
 تحول وال وحرياتهم. اآلخرين حقوق حماية أو العامة اآلداب أو العامة

 لقيود الشرطة ورجال المسلحة القوات أفراد إخضاع دون المادة هذه
الحق.« هذا ممارسة على قانونية

 القوانين وضعية في النظر في الشروع قبل إليه، بالتنبيه جدير هر ومما
 »الكمي« الحجم في التفاوت أن هو الخليج، في المدني بالمجتمع المتعلقة

 في الحراك قوة نتاج ليس القسم هذا في المجلس دول من دولة لكل
 تلك عن الدولة هذه في المدني المجتمع أفضلية أو الجمعيات تأسيس
 فعلى إليها. الوصول وسهولة الممادر وفرة إلى األمر يعود بل الدولة،

 على حتى الجمعيات لتاسيس المنظمة التشريعات توجد ال المثال، سبيل

بالقانون. المعنية الوزارات مواقع

المتحدة العربية اإلمارات

 وتكرين االجتماع بحرية منه ٣٣ المادة في اإلماراتي الدستور يقر
 القانون، في وبالنظر القانون. إلى الحق هذا تنظيم يحيل إنه إال الجمعيات،

 سلطات اإلدارية الجهات ومنح الجمعيات، لعمل تقييداً يتضمن أنه يتضح
 صنف مجتمع في سيما ال محتواه، من الحق هذا إفراغ معها يمكن واسعة

 بعض قبل من حر غير مجتمع بأنه الماضية ١٥ ال السنوات في
(.‘الدولية) المؤسسات

(٤) .2014 Freedom in the World, Freedom House chtjwww. freedomhouse

0rg/rep0rt٠types/freed0m٠w0rld#.Uz81٥n_vX6 د .



 المجتمع مزسسات عمل لتنظيم قانرنان اإلمارات في صدر وقد
 كتابة لغاية سارياً يزال ال ٢٠٠٨ عام والثاني ،١٩٧٤ عام األول المدني،

 عدد فإن ، القانون هذا وبموجب .٢٠١٤ منتصف في السطور هذه
 اإلماراتية، الجنسية يحملون شخصاً عشرين عن يقل أال يجب المؤسسين

 إلى المؤسسين عدد يقل أن القانون أجاز وقد عشرة. الثامنة بلغوا وممن
 التي المعايير يبين لم لكنه المختص. الوزير موافقة شرط أشخاص، خمسة
 سلطة يمنحه الذي أمر ال العدد، تقليص على للموافقة إليها الوزير يستند
التقدير. في مطلقة

 يرماً ستين خالل الجمعيات، بتسجيل المختصة اإلدارية الجهة وتصدر
 أو الجمعية، إشهار رفض أو بالموافقة قراراً الطلب، تقديم تاريخ من

 النظام في التعديالت من مناسباً تراه »ما إدخال المزسسين من بالطلب
 ٠(٦اأخرى،) االختصاص جهات إلى الطلب بإحالة أو للجمعية، األساسي

 اخرى جهات إلى التاسيس طلب إحالة على القانون في النص غريباً ويبدو

 الجهة متابعة في حقهم المؤسسين يبخس الذي األمر تسميتها، دون من
التأسيس. طلب دراسة تتولى التي

 على التسجيل رفض قرار من التظلم إجراءات القانون وينظم
 الرفف قرار تسلم من يوماً ١٨٠ خالل إداري بتظلم األولى مرحلتين،

 لم القانون لكن القضاء. أمام القرار في بالطعن والثانية ضمناً، أو صراحة
القرار. في للطعن المؤسسون إليها يلجا التي المحكمة يحدد

 تأسست التي األغراض عن الخروج الجمعيات على القانون ويحظر
 وعلى عليها يحظر كما األساسي، النظام في تحديدها وتم اجلها من

ونظام الدولة أمن تمس التي األمور في أو السياسة في التدخل أعضائها

العام. النفع ذات األهلية والمؤسسات الجمعبات شأن في ٢ رقم اتحادي قانرن (٥)
< http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx د .

نفسه. المصدر من ٧ المادة (٦)

http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx


(. الدينية) أو العنصرية أو الطائفية المنازعات إثارة أو فيها الحكم

 االنغمام أو خارجية مؤتمرات في بالمشاركة للجمعيات يسمح وال
 المختصة، اإلدارية الجهة موافقة دون من خارجية اتحادات أو منظمات إلى
 في للمشاركة اإلمارات خارج من شخصيات دعوة استطاعتها في ليس كما

 الجمعيات. عمل على المشرفة الوزارة من الموافقة أخذ بعد إال ندواتها
 والمالية، اإلدارية األمور لجهة الجمعيات على الرقابة دور الوزارة وتمارس

ال. أم األساسي بنظامها ملتزمة الجمعية كانت إذا سيما ال

 الوزارة، من مسبق بترخيص إال التبرعات جمع للجمعيات يجوز وال
 إعانات أو وصايا أو هبات قبول - ترخيص دون من - لها يجوز ال كما

 القانون أن إال الدولة. خارج من جهة أو شخص أي من تبرعات جمع أو
 بما الدولة، لصالح مقررة ضرائب أو رسوم أي من المنظمات هذه اعفى

بها. المزود هي الحكرمة كانت إذا والماء الكهرباء تكاليف فيها
 بنود خالفت ما إذا إدارياً الجمعية حل المختص للوزير القانون ويجيز

 كبار أحد وعضوية الوزارة وكيل برئاسة لجنة تشكيل بعد وذلك القانون،
 ذات الجمعيات أعضاء من وعضوين العدل، وزارة عن وممثل موظفيها،

 وتصفيتها، حلها في النظر، محل الجمعية أعضاء غير من العام، النفع
 الحل قرار في الطعن الجمعية أعضاء من لخمسة ويحق الوزير. يختارهما

 عام خالل جمعيتين حلت قد اإلماراتية السلطات وكانت القضاء. أمام
 من عدد اعتقال وتم الحقوقيين، وجمعية المعلمين جمعية هما ، ٢٠١١

بالخارج. ارتباطات لها محظورة تنظيمات إلى االنتماء بتهم الناشطين

 مهمش اإلمارات في المدني المجتمع أن المستغرب باألمر ليس إذاً،
 على الموافقة تقييد عن فضالً السلطة، توجهات إطار في إال يعمل وال

المؤسسات. هذه نشاط محدودية إلى يشير الذي األمر الجمعيات، تأسيس

نفسه. املصدر من ١٦ املادة (٧)

 منمظة املعملني، جلمعية املنتخب املديرين جملس حل املحتدة: العربية »اإلمارات (٨)
 <http://Mw.frontlinedefenders.org/ar/node/15268.> الين. فرونت

15268/http://Mw.frontlinedefenders.org/ar/node


 في تنشط الجمعيات أغلب بأن الرسمية اإلحصائيات تكشف كما
 الشؤون وزيرة تؤكد ذلك، ورغم (. والمسارح) والتراث الثقافة مجاالت

 ١٤٥ عددها بلغ إذ تصاعد، في األهلية الجمعيات عدد بأن االجتماعية
(.١٠٥٢٠١٣ عام

البحرين مملكة

 ٢ ٤ في المدني المجتمع مؤسسات عمل لتنظيم قانون أول صدر
 في والنوادي للجمعيات الترخيص قانرن مسمى تحت ١٩٥٩ فبراير شباط/

 الحكومة ومنحت ونواو. أوامر جلها في مادة ١٥ متضمناً (١البحرين،)'
 الجمعيات تأسيس على الموافقة في واسعة سلطات القانون ذلك بموجب
القضاء. لرقابة تخضع ال إدارية قرارات بموجب وحلها واألندية

 مطلقة لسلطة خاضعاً النادي، أو الجمعية، بإنشاء التصريح وكان
 النادي أو الجمعية إنشاء رفض قرارات على معقب وال اإلدارية، للجهات

 جاءت كما للتظلم، إدارية إجراءات أية القانون يتيح وال القضاء. قبل من
 التي ١ ١ المادة ذلك ومثال للمفاهيم. ضبط دون من مطلقة مواده صياغة
 عملها تسيير تم إذا الجمعية حل جواز على ه( )د، فقرتيها في نصت
 »بنية النادي إدارة أو العامة«، والمصلحة تتنافى بطريقة أو نظام، غير »على
المشروعة«. غير األغراض من لغرض عادة استعمالها أو حسنة، غير

هيئة قيادات اعتقال من قليلة سنوات بعد جاء القانرن هذا أن ومعلوم

<http://www.msagov.ae/SiteCollection العام. النفع ذات اجلمعيات دليل (٩)

<. Documents/Orglndex.pdf

 ٢ اليوم، اإلمارات ،١٤٥ إىل العام النفع ذات اجلمعيات عدد ارتفاع :’الشؤون’, (١٠)
<http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2013.03-02- .٢٠١٣ مارس آذار/

<. 1.554036

 الرمسية اجلربدة البحرين، يف والنوادي اجلمعيات ترخيص قانون تعديل قانون (١١)
<http://www.legalaffairs.gov.bh/١٩٥٩ فرباير شباط/ ٢ ،٢٩٧ رمق

.<LegislationSearchDetails. aspx?id٠781#.Uzwl8fl_vX4 

http://www.msagov.ae/SiteCollection
2013.03/http://www.emaratalyoum.com/local-section/other
%25D9%25A1%25D9%25A9%25D9%25A5%25D9%25A9/http://www.legalaffairs.gov.bh


 إجراءات في التشدد يفسر قد الذي األمر (،١٢ونفيها) الرطني االتحاد
 هذه مراقبة في اإلدارية السلطة يد وإطالق والجمعيات األندية تأسيس

المؤسسات.

 أحكامه نطاق من استثنى أنه القانون، هذا إطار في بالذكر، والجدير
 األشخاص من أكثر أو أعضائها أرباع ثالثة يكون التي والنوادي الجمعيات

 مستغربة غير مسألة وهي األجانب، أي (، ٢البحرين) لسلطة الخاضعين غير
 بمفاصل البريطاني السياسي المقيم أو بالمستشار يسمى ما تحكم ظل في

 وتنظيمها مؤسساتهم تشكيل حرية األجانب منح الذي األمر آنذاك، البالد
الرطنية. للتشريعات خاضعين يكونوا أن دون من

 إصدار تم عندما ،١٩٨٩ عام حتى القانون بذلك العمل واستمر
 واألندية الجمعيات قانون شأن في ١٩٨٩ لسنة (٢١) رقم بقانون المرسوم

 والرياضة الشباب ميدان في العاملة الخاصة والهيئات والثقافية االجتماعية
 عام منتصف لغاية نافذة احكامه تعد والذي '(‘الخاصة،) والمؤسسات

(.١٥السطور) هذه وقتكتابة٢٠١٤

دستور أول صدور من تقريباً عقدين بعد أعاله القانون إصدار وجاء

 البحرين، تارخي يف املطلبية احلراكت أبرز إحدى قائدة الوطين حتاداال هيئة تعد (١٢)
 يف حقيقية مثاركة إىل دعا واحد كيان يف والشيعة السنة طائفين صفوف توحد أن واستطاعت

 اهليئة وتثلكت آنداك، البحرين حركة شلت اليت العامة باتاإلرضا من عددًا وأطلق البالد. ادارة

 ١٩٥٦ عام ولغاية ١٩٥٤ عام من واسمترت الطائغتني، لكتا من وطنية خشصيات من القبادية
 معتقل يف آخرون قبع فميا هيالنه، سانت جزيرة إىل بعضهم ونيغ احلركة قادة اعتقال مت حيث

البحرين. يف اهلير جدة جزيرة

.١٩٥٩ البحرين يف والرنادي للجمعيات الرتخمي قانرن من ب الفقرة ٣ املادة (١٣)

 االجمتاعية واألندية اجلمعيات قانون بإصدار ١٩٨٩ لسنة ٢١ رمق بقانون مرسوم (١٤)
 اجلريدة اخلاضعة، واملزسسات والرياضة الثباب ميدان يف العاملة اخلاصة واهليائت والثقافية

<http://wwWilegalafTairs.gov.bh/LegislatioaSearchDetails. ١٨٨٢ رمق الرمسية
<.aspx?id٠4041

٠٢٠١٠و ٢٠٠٩ ،٢٠٠٢ االعوام يف تعديالت ثالثة القانون هدا عىل أدخل (١)ه

http://wwWilegalafTairs.gov.bh/LegislatioaSearchDetails


 تكون »حرية على ٢٧ مادته في نص والذي آنذاك، البحرين لدولة
 سلمية وبوسائل مشروعة وألهداف وطنية أسس على والنقابات الجمعيات

 نقابة أو جمعية أي إلى االنضمام على أحد إجبار يجوز وال )...( مكفولة
 أضاف بنص ذاته المادة برقم ٢٠٠٢ دستور جاء وقد فيها«. االستمرار أو

 عدم وبشرط القانون، يبينها التي واألوضاع للشروط »وفقاً هما شرطين
(. العام«) والنظام الدين بأسس المساس

 »الجمعوي«، الفضاء في يقع ما جميع عمل الجديد القانون وينظم
 الجمعيات على تنطبق فأحكامه العربي، المغرب في عليه يطلق كما

 الشباب ميدان في العاملة الخاصة الهيئات واالجتماعية، الثقافية والنوادي
 الثانية مادته في بقانرن المرسوم يعرف التي الخاصة والمؤسسات والرياضة،

 خيرية أو إنساية صفة ذي لعمل معينة غير لمدة مخصص »مال كل بأنها
 أو االجتماعية والرعاية البر أعمال من آخر عمل ألي أو فنية أو علمية أو

 البحرين داخل في العمل كان سواء مادي ربح إلى قصد دون العام، النفع
 نشر تاريخ من للجمعية االعتبارية الشخصية وتثبت (. خارجها«) أو

 تنفيذ بعد إال يتم ال النشر هذا أن إال الرسمية، الجريدة في تسجيلها
نسبياً. طويلة خطرات

 جمعية أي تأسيس القانرن من الثالثة المادة تمنع المبدا حيث فمن
 أن أو مشروع، غير غرض أو لسبب أو لآلداب، أو العام للنظام مخالفة

 نظامها أو الحكومة بشكل أو الدولة بسالمة المساس منها الغرض يكون
 العقيدة أسس يمس ما الجمعيات برامج تتضمن أن ويحظر االجتماعي.

الطائفية. أو الفرقة يثير ما أو الشعب وحدة أو اإلسالمية

<http://www.ppb.gov.bh/assets/٢٠٠٢ لعام البحرين مملكة دستور (١٦)

BhcConslitutjon2002.pdf د .

 وبالتايل واالجمتاعية، الثقافية والنوادي اجلمعيات عىل القم هذا يف الرتكزي سيمت (١٧)
 بنية الخيل الذي بالقدر إال والرياضة الشباب جمال يف العاملة اهليائت إىل التطرق يمت لن

الدراسة.

%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A0%25D9%25A2/http://www.ppb.gov.bh/assets


 درجة إلى واسعة جاءت بأنها المادة هذه صياغة في المالحظ ومن
 أو واآلداب العام للنظام المخالفات تفسير جعل مما ضابط، أي غياب

 تقدير على حكراً االجتماعي، بالنظام المساس أو المشروعة غير األسباب
 من اإلدارية السلطات يمكن أمر وهو القضاء، خلفها ومن اإلدارية، السلطة

 المؤسسات من الكثير تصنفه مجتمع في سيما ال النص، بتفسير التعسف
. حر غير أنه على الماضية الخمس السنوات مدى على

 إال بالسياسة. االشتغال الجمعيات على القانون من ١٨ المادة وتحظر
 ٢٠٣ عام الحكومة سمحت حينما الشرط هذا عن التغاضي تم أنه

 قانون صدور وقبل القانون، هذا بموجب سياسية جمعيات بتأسيس
سية. اليا الجمعيات

 عشرة عن المؤسسين عدد يقل أال الجمعية، لتأسيس القانون، ويوجب
 مخلة »جريمة في عليه حكم من بينهم من يكون أال شريطة أشخاص،

 أيضاً ينسحب الحكم وهذا (، اعتباره«) إليه رة إذا إال األمانة أو بالشرف
 غيرن. القانون يمنع ال كما الحقاً، الجمعية عضوية إلى ينتمي من على

 معينة سناً يحدد لم فيما لها، االذذسمام أو الجمعيات تأسيس من البحرينيين
 وهو عاماً ١٨ سن المؤسسون بلغ قد يكون أن يفترض أنه إال للمؤسسين،

الكاملة. األهلية بلوغ سن

 خالل من ،٢٠١ ٠ عام القانون على أدخل الذي التعديل وبموجب

 حتى جمعية، من أكثر عضوية بين الجمع القانون يحظر بقانون، مرسوم
هذا القى وقد (٢ المختص) الوزير بموافقة إال نشاطها، في اختلفت وإن

Freedom in عال World, Freedom House ٢٠١٤ مكثال: أنظر (١٨)

<. http://www.freedomhouse.org/report-lypes/freedom-world#.Uz810fl_vX6 >

.١٩٨٩ عام الصادر اجلمعيات تانون من ٤ املادة (١٩)

 ألنديةوا اجلمعيات قانون أحاكم بعض بتعديل ٢٠١٠ لسنة ٥٠ رمق بقانون مرسوم (٢٠)

 اخلاصة واملزسات والرياضة الشباب ميدان يف العاملة اخلاصة واهليائت والثقافية اإلجمتاعية
 . <http://tinyurl.com/pe5scjr> .١٩٨٩ لسنة ٢١ رمق بقانون باملررسم الصادر

http://www.freedomhouse.org/report-lypes/freedom-world%2523.Uz810fl_vX6
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 عليه الموافقة اعتبر حيث الشورى، مجلس قبل من شديدة معارضة التعديل
(.٢٢النواب) مجلس عليه وافق فيما (،٢عار«)' »وصمة

 في »المجتمع كان إذا الجمعية تسجيل رفض حق اإلدارية وللسلطة
 حاجة تسد أخرى جمعيات أو جمعية لوجود أو لخدماتها حاجة غير

 أمن مع يتفق ال إنشاؤها كان إذا أو المطلوب، النشاط ميدان في المجتمع
 ممارسة مكان أو الجمعية مقر صالحية لعدم أو مصلحتها، أو الدولة

 أنشئت قد الجمعية تكون أو االجتماعية، أو الصحية الناحية من نشاطها
(.٢٢حلها«) سبق أخرى جمعية إحياء بقصد

 رفض قرار على اعتراضهم في المؤسسين حق القانون كفل وقد
 التي الجهة إلى يرفع إداري تظلم عبر األولى ناحيتين، من التسجيل

 ستين خالل المؤسسين على كتابياً بالرد صريحاً رفضاً التسجيل رفضت
 في الرد عن المختصة الجهة امتناع أي ضمنياً، التسجيل رفض أو يوماً،
الذكر. اآلنفة المدة

 الطعن للمؤسسين جاز موقفها، على اإلدارية الجهة أصرت حال وفي
 األحكام وتطبق يوماً. ستين خالل الكبرى المدنية المحكمة أمام القرار في

 االطالع اإلدارية للجهة ويحق الجمعية. نظام في تعديل أي على نفسها
 طريق عن البنكية وحساباتها وميزانياتها الجمعية ومكاتبات محاضر على

في المالية الرقابة ديوان والية إلى إضافة الشأن، لهذا تنتدبهم موظفين

 مجعية،« من أكرث عضوية بني اجلمع منع »مرسوم، عىل جهومًا يشنون »شوربون (٢)
< http://www.alwasatws.com/4098/ .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين ٢٦ الوسط، حصبفة

<.news/read/83201 l/l.html

 مع األهلية اجلمعبان عضوية ازدواجية »منع رفض النواب: خمالفًا »الشورى (٢٢)
<http://www.alayam.com/ .٢٠١٣ نومفبر الناين/ ترشين ٢٦ األيام، حصيفة األندية،،«

<. 199168/News/alay am/Parliament

 اخلاصة واهليائت والثقافية االجمتاعبة واألندية اجلمعيات قانرن من ١١ املادة (٢٣)
<p://tinyurl.com،h٦/ .١٩٨٩/٢١ اخلاصة واملؤسسات والرباضة الشباب ميدان يف العاملة

 م6ل1رىع0.ح
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 السيطرة إحكام من المزيد إلى وسعيا الجمعيات. حسابات على التدقيق
 االنغمام أو االنتساب للجمعيات يحق ال المدني، المجتمع مؤسسات على
 الجهة من مسبق بإذن إال البحرين خارج مقره اتحاد أو منظمة أي إلى

اإلدارية.

 أو أجنبي شخص من أموال أي قبول الجمعيات على القانون ويمنع
 أو الخارج، في منظمات أو أشخاص إلى أموال إرسال أو أجنبية، جهة
 اإلدارية الجهة من بإذن إال العامة األماكن أو العبادة دور في تبرعات جمع

 قراراً التبرعات جمع لعملية االجتماعية التنمية وزارة وإشترطت المختصة.
 المجتمع مؤسات حصول تقيد التي المواد من العديد تضتمن ( وزارياً،)

لهبات.وا التبرعات على المدني

 جمع موضوع على التضييق رغم التنمية، وزارة أن بالذكر وجدير
 في نوعه من األول هو صندوقاً ٢٠٥ عام أطلقت والهبات، التبرعات

 يقوم األهلي، االجتماعي العمل صندوق عنوان تحت التعاون، مجلس دول
 التي المشاريع على بناء المدني المجتمع لمؤسسات مالية منح تقديم على
قائماً. البرنامج هذا يزال وال (.٢ بها) تتقدم

 الوزير منحت التي تلك مدلوالتها، في الفضفاضة المواد جملة ومن
 ارتكابها حال في للجمعية مؤقت إدارة مجلس تعيين صالحية المختص

 إضافة (،٢٦«)حلها الوزير ير ولم اإلجراء هذا يستوجب ما الخالفات »من

عن القديم اإلدارة مجلس أعضاء من مسؤوليتهم تثبت من »حرمان إلى

 راألندية للجمعيات املال جبمع الرتخيص نظام بثان ٢٠١٢ لسنة ٦٥ رمق قرار (٢٤)
http//: االجمتاعية التمنية وزارة إلرشان اخلاضعة والثقافية االجمتاعية

www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id = 82904.1ل274و15٧تا > .

 مخس ٢٠٠٦٠٢٠١٠ البحرين مبملكة األهلية لملنمظات املالية املحن برناجم (٢٥)

<http://www.social.gov.bh/sites/default/files/ اإلجمتاعية. التمنية وزارة مضيئة، سنوات

<. img/files/NGO٠financialsupport.pdf

اخلاصة واهليائت والثقافية االجمتاعية واألندية اجلمعبات قانرن من ٥٠ املادة (٢٦ ) 
<http://tinyurl.com/ ١٩٨٩ /٢١ اخلاصة واملزسسات والرياضة الشباب ميدان يف العاملة  

k6unxsn>.

٣٢
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 من مؤقت إدارة مجلس أو مدير تعيين إلى دعت التي المخالفات وقوع
 ثالث أقصاها لمدة الجديد اإلدارة مجلس لعضوية أنفسهم ترشيح

 إدارة مجالس تعيين في سلطتها التنمية وزارة استخدمت وقد سنوات«.
 وجمعية البحرينية، األطباء كجمعية (، الجمعيات) من العديد تجاه مؤقتة

(.٢٨وغيرهما) المحامين
 إجبارياً الجمعية حل اإلدارية للجهة القانون يجيز ذلك، على عالوة

 الشروط من جملة خالفت ما إذا يرماً ٤ ٥ على تزيد ال لمدة إغالقها أو
 إذا أو للقانون جسيمة مخالفة ارتكبت »إذا عمومية وأكثرها أوردتها، التي

اآلداب«. أو العام النظام خالفت
 عام بعد سيما ال نشاطه، حيث من البحرين في المدني المجتمع يتنوع

 تشكلت حيث البالد، في والسياسي األمني االنفراج من حالة وبدء ٢ ٠٠ ٢
 في أو والسياسي والشبابي الحقوقي المجال في العاملة الجمعيات من العديد

 منها (،٢٢الجمعيات) أعداد زيادة على انعكس الذي األمر بالمرأة، يتعلق ما
 السياسية للقوى واجهة كان من ومنها المجتمع، في حقيقياً فاعالً كان ما

 بعض تأسيس بدعم ذاته النهج الدولة ومارست نفسها. تنظيم في بدأت التي
٠(٣()'GONGO) عليه تطلق ما أو المدني المجتمع مؤسسات

 هشرين،« خالل مجعيات إدارات جمالس ٨و رناديًا مجعيتني حلت التمنية، » (٢٧)

<http://www.alwasatnews.c0m/3844/news/read .٢٠١٣ مارس آذار/ ١٧ الوسط، حصيفة

7529 12/1.1٤1>ا٠

 حصيفة والقضاء،« الطائفية واالنقسامات املجهول املصري يتقاذفها مهنية مجعيات ٤ (٢٨)

<http://www.alwasatnews.com/3592/news/read/686371/ .٢٠١٢ يولري ٨ الرسط،

<. l.html

 عام بعد تأس أغلهبا مجعية ٣٠٠ القانون إطار يف املؤسة اجلمعيات علد يفوف (٢٩)
< 19ا/: اإلجمتاعية: التمنية وزارة موقع عىل اجلمعيات دليل انظر .٢ ٠٠٥

www.social.gov.bh/ngos/ngos_directory .>

 Government Organized Non-Governmental” إىل GONGO مصطلح يثرب (٣٠)
Organization,، قانونا مرزوق، عادل انظر: حكوميًا. املنمظة احلكومبة غري املنمظات آي« 

 سبمترب أيلول/ ٥ الوسط، حصيفة البحرينية،« الغونغو مجعيات يف وااالختباص* »املزامحة«
٢ ٠٠٦. !http://www.alwasatnews.eom/1460/news/read/648990/l.htm> .

٣٣
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 الحكومة لدى المستشار تقرير بصدور انكشافاً أكثر النهج هذا بدا وقد
 في أطراف تقدمها التي الدعم شبكة تقريره في أوضح حيث البندر، صالح
 تزال، وال كانت، التي الجمعيات منافسة بهدف شكلت لمؤسسات الحكم

.٣١غيرها) من المهنية إلى أقرب بشكل األرض على تعمل

 جديد قانرن إصدار إلى ٢٠١٣ عام منتصف في الحكومة سعت وقد
 قوبل أنه إال بالمتطور، االجتماعية التنمية وزيرة وصفته األهلية، للجمعيات

 إلى بعضها ودفع المدني، المجتمع مؤسسات من العديد قبل من بالرفض
 ومتقدم عصري بقانون للمطالبة البيضاء« »المجموعة باسم تكتل تأسيس

(.٣٢للجمعيات)

 تعرض القانون مسودة أن ووتش« رايتس »هيومن منظمة اعتبرت وقد
 اشد قانون مشروع إلى جزئياً يرجع أكبر تهديد إلى الجمعيات تكوين حرية
 تستغله الذي (،١٩٨٩/٢١ )رقم الحالي الجمعيات قانون من حتى تقييداً

 المنظمات أنشطة على الهيمنة ومحاولة والتقييد التدخل في السلطات
(.٣٣المدنية)

السعودية العربية المملكة

 تاسيس حق إلى إشارة أي من السعودية في األساسي النظام يخلو
 قراراً ١٩٩٠ عام الوزراء مجلس أصدر ذلك، ورغم والنقابات. الجمعيات

 التي التسمية خالل ومن الخيرية«. والمؤسسات الجمعيات » عمل ينظم
يتبادر قد المدني، المجتمع مؤسسات عمل تنظم التي الالئحة على أطلقت

. اإلقصاء رآليات الدميوغرايف التغري خطط البندر: تقرير انظر: (٣١)

 حصيفة األهلية،« للجمعيات اجلديد القانون بتعديل تطالب اجلمعيات من »جمموعة (٣٢)
<http://www.akhbar-alkhaleej.C0m/12734/aricle/ .٢٠١٣ فرباير شباط/ ٢ اخلليج، أخبار

html.5682 ح .

<119//: ووتش. رايتس هيومن منمظة القمع،« يقنن اجلديد اجلمعيات اتاتون (٣٣)

www.hrw.org/ar/ ws/2013/06/20 >.
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 من أنه إال الخيري، اإلطار في محصور الجمعيات تأسيس بأن الذهن إلى
 بأن نرى الخيرية، للجمعبات الالئحة بها جاءت التي األهداف خالل

 أهداف الالئحة من ٢ المادة تعدد حيث ذلك، من أبعد إلى يمتد نشاطها
 - عيناً أو نقداً - االجتماعية الخدمات »تقديم بأنها الخيرية الجمعية ونشاط

 بالخدمات عالقة له مما الصحية، أو الثقافية أو التعليمية والخدمات
 الجمعيات بها تقوم التي النشاطات حصر يعد ذلك، ورغم اإلنسانية«.

 وتحدد الجمعية. نشاط تحديد في المؤسسين لحرية تقييداً القانون بموجب
 ممن سعودياً، عشرين بواقع للجمعية المؤسسين من أدنى حداً الالئحة

 المؤسسين بين من يكون أن جواز عدم يعني ما عشرة، الثامنة سن بلغوا
السعودية. الجنسية إلى ينتمي ال من

 التأسيس طلب تقديم اشتراط هو الالئحة في غريباً يعد قد ما أن إال

 إليه تذهب ما وهذا إنشائها، على االجتماعية الشؤون وزارة موافقة بعد
 عشرون تأسييها بطلب تقدم إذا الخيرية الجمعية »تنشا بقولها المادة

 على االجتماعية والشؤون العمل وزارة موافقة بعد وذلك )...( شخصاً
 الجهة على يعرض ثم يقدم التأسيس طلب أن المعروف فمن إنشائها«.
 يعني السعودية، الحالة وفي الموافقات. أو التراخيص بإصدار المختصة

 تحددها لم الالئحة لكن الرسمي، الطلب تقديم تبق إجراءات وجود ذلك
 الجهة تلك رفض حال في والقضائي اإلداري التظلم إجراءات تحدد ولم

الرسمي. بالطلب التقدم قبل الجمعية تأسيس

 طلب لسير إجراءات أية من الالئحة خلو اإلستغراب هذا يؤكد وما
 الطلب، المختصة الجهة رفض حال في التظلم آللية وال التأسيس،

 تأسيس رفض أو الموافقة في مطلقة سلطة اإلدارية السلطات يمنح ما
.ما جمعة

 واسعاً عاماً حكماً الالئحة تورد المنطقة، في القوانين باقي وكحال

 »تضمن حال في الجمعية تأسيس بموجبه يمكن ال النطاق، محدد وغير
 األنظمة او الالئحة هذه مع تتعارض أحكاماً للجمعية األساسي النظام



 (،٣٤للمجتمع«) العامة اآلداب مع تتنافى أو العام النظام تخالف أو األخرى،

 تاسيس في الجمعية بحرية يتعلق ما في إضافياً تقييدياً حكماً تضيف كما
مسبقاً. الوزارة موافقة تشترط إذ المملكة، مناطق باقي في لها فروع

 إدارة مجلس لعضوية المرشحين فى حتى اإلدارية السلطات وتتدخل
 المختصة للوزارة المرشحين أسماء تسلم أن الالئحة توجب إذ الجمعية.

 خالل منهم أي على تتحفظ أن ولها االنتخاب، تاريخ من يوماً تسعين قبل
 موعد من يوماً ثالثين قبل ما إلى األسماء تسليم تاريخ من الممتدة الفترة

 من بصورة الوزارة إبالغ بضرورة ملزمة الجمعية أن كما (،٣ االنتخاب)
 من فيه اتخذ وما اإلدارة، مجلس جلسات من جلسة كل اجتماع محضر

 على اإلعتراض حق وللوزارة صدوره. تاريخ من أيام عشرة خالل قرارات
 اإلدارية وللجهة (.٣٦إبالغها) تاريخ من يوماً عشرين خالل القرارات تلك

 على العمومية، الجمعية أعمال لحضور موظفيها من تراه من انتداب المعنية
 الجمعية أعمال على ستعرض التي الوثائق جميع تسليمها ذلك يسبق أن

 يعين أن الالئحة، من التاسعة المادة بمرجب للوزير، ويجوز (. العمومية)
 الجمعية مصلحة تقتضيها التي الحاالت في للجمعية مؤقتاً إدارة مجلس

تلك. المصلحة ماهية تحدد أن دون من فها،وأهدا

 حلها إجراءات الالئحة تنظيم فرغم الجمعية، بحل يتعلق ما وفي
 المختص للوزير يجوز أنه إال للجمعية، العمرمية الجمعية من قرار بموجب

 إذا أو شخصاً، عشرين عن اعضائها عدد قل إذا منه، بقرار الجمعية حل
 إذا او األساسي، لنظاوها جسيمة مخالفة ارتكبت أو فها،أهدا عن خرجت
في لهاأموا في تصرفت إذا أو المالية، بالتزاماتها الوفاء عن عاجزة اصبحت

اخليرية. راملزسسات اجلمعيات الحئة من ١ املادة (٣٤)
<. 195 ar<fcsystemid = 180&versionidه ٥ http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx71ang >

السابق. املصدر من ٣ الفقرة ٨ املادة (٣٥)
السابق. املصدر من ٤ الفقرة ٨ املادة (٣٦)
السابق. املصدر من ٣ الفقرة ٧ املادة (٣٧)

http://www.boe.gov.sa/printsystem.aspx71ang


 أو العامة، اآلداب أو العام، النظام خالفت إذا و لها، المحددة األوجه غير
 هذه في المبينة باألحكام أخلت إذا أو المملكة، في المرعية التقاليد
(.٣٨الالئحة)

 تنص إذ ، ١٧ المادة في التقييدية األحكام من بجملة الالئحة وتختتم
 الجمعية أنشطة جميع ومراتبة االطالع في اإلدارية الجهة أحقية على

 الهيئات تصدره قرار أي وقف في المختص الوزير وحق والمالية، اإلدارية
 األساسي. للنظام أو لالئحة مخالفاً اعتبره إذا الجمعية، شؤون على القائمة
 الالتحة، هذه ألحكام وفقاً المؤسسة للجمعيات »معونة« الحكومة وتمنح

 األموال في والتصرف التبرعات جمع عملية على أخرى قيوداً أن إال
 السعودية في جمعية ٥٩١ نشاط على ويغلب نفسها. الالئحة تفرضها
 إطار في المصنفة الجمعيات من يسير نزر عدا والخيري، الرعوي الجانب

(.٣٩المهنية) الجمعيات

 جديد نظام مشروع السعودي الشورى مجلس أقر ،٢٠٠٨ عام وفي
 في يزال ال األهلية،« والمؤسسات الجمعيات »نظام اسم تحت للجمعيات

 متطور المشروع هذا أن ورغم إصداره. يتم ولم الوزراء مجلس أروقة
 التي بالصورة إقراره بعدم طالبت سعودية اصواتاً أن إال سابقه، عن قليالً
 الرطنية »الهيئة تمنح التي الثغرات سد إلى داعية اآلن، عليها هو

 بعد الجمعيات عمل على ستشرف التي األهلية«، والمؤسسات للجمعيات
،<. واسعة) صالحيات النظام، إقرار

السابق. املصدر من ١٥ املادة (٣٨)

< http//: االجمتاعية. الزنون وزارة موتع يف اخليرية اجلمعيات باب انظر: (٣٩)

<. mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item. php?itcmid - 6M

 حقوق بدرن مسنقل فاعل )أهيل( مدين جممتع »ال الفاحل، مرتوك الدكتور انظر (٤٠)
 يف األهلية واملؤسسان اجلمعيات نظام مرشوع يف نقدية قراءة دستورية.. ومضانات وحريات

< http://abujoori.files.wordpress.com/2008/01/dr-faleh-on-civil- .السعودية«
٠< society.doc

mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item
http://abujoori.files.wordpress.com/2008/01/dr-faleh-on-civil


عمان

 تاسيس حق عمان لسلطنة األساسي النظام من ٣٣ المادة نظمت
 وطنية »أسس على تأسيسها يكرن أن اشترطت أنها إال الجمعيات،

 وأهداف نصوص مع يتعارض ال وبما سلمية وبوسائل مشروعة وألهداف
(. القانون) يبينها التي لإلجراءات ووفقاً األساسي«، النظام

 لنظام »معادياً نشاطها يكون جمعيات إنشاء األساسي النظام ويحظر
 الدستور بها تميز فقرة وهي عسكري«، طابع ذا أو سرياً أو المجتمع
 أن بالمالحظة والجدير الخليج. دول في التشريعات باقي عن العماني

 عدم على الدسترر في نصت التي الوحيدة الخليجية الدولة هي عمان
 النزاع ذلك مرذ يكون وقد عسكري«، طاع »ذات جمعيات تشكيل جواز

السبعينيات. مطلع في سياسية قوى وبين الحكومة بين دار الذي المسلح

 المدني، المجتمع عمل لتنظيم قانونان صدر السلطنة، تاريخ وفي
 .٤٢^٢٠٠٠ عام حالياً، المفعول الساري وهو والثاني، ،١٩٧٢ عام األول

 في الجمعيات عمل مجاالت بتحديد الرابعة المادة في القانون وينطلق
 الخدمات واألمومة، الطفولة رعاية األيتام، رعاية هي: مجاالت خمسة

 القانون ومنح الخاصة. والفئات »المعوقين« ورعاية المسنين، رعاية النسائية،
 مجلس مرافقة شريطة أخرى مجاالت إضافة صالحية المختص الوزير

مجال. من أكثر في تنشط أن من الجمعية القانون ويمنع زراء.الو

 تراه لما وفقاً الجمعيات تاسيس حق قيد قد القانرن يكرن وبذلك

 وهو المؤسسات، تلك فيها تعمل أن يجب نشاطات من اإلدارية السلطة
 الجمعيات على يحظر كما الفانون. نص في ورد كما مطلق حق

 الدينية، األمور في التدخل أو األحزاب تكوين أو بالسياسة »الشتغال
والفئوية«. القبلية التكتالت عن تنأى أن وعليها

 <http//: للدولة األسايس النظام بإصدار ١٠/٩٦ رمق سلطاين مرسوم (٤١)

www.mola.gov٥m/basicstatute.aspx .>

١vww.fiu.gov//:< http.٥m/files/٨rabic/qm/<im.pdf>. األهلية: اجلمعيات قانون (٤٢)
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 عدم لتشمل الخامسة، المادة توردها كما المحظررات، قائمة وتتسع
 وعدم للجمعية، األساسي النظام في الواردة تلك غير نشاط أي ممارسة

 وفود استقبال أو إيفاد أو السلطة، خارج هيئة في االشتراك أو االنتساب
 أو العامة الحفالت إقامة لها يجوز ال كما الوزير، بموافقة إال الخارج من

 وبطبيعة ترخيص. على الحصول بعد إال المحاضرات أو المهرجانات
 الهينة هي رسمية هيئة طريق عن إال أموال تحويل لها يجوز ال الحال،
الخيرية. لألعمال العمانية

 بعد الوزراء، لمجلس ،٢٠٠١ عام تعديل بموجب القانون، أجاز وقد
 تنطبق أن دون من جمعية تأسيس على الموافقة المختص، الوزير عرض
 والمقيم، المواطن بين يميز ال العماني والقانرن المذكررة. الشروط عليها

 من عشرة، الثامنة سن بلوغ شرط الجمعيات، تأسيس لكليهما يجيز إذ
 المتطلبات، من بالعديد مرفقاً شخصاً، أربعون يقدمه تأسيس طلب خالل
 من أي على االعتراض بعدم المختصة« »الجهات من شهادة أهمها لعل

 المعالم واضحة غير عمومها في المختصة« »الجهات وكلمة المؤسسين.
 القديم القانون بأن علماً الشهادة، منها تطلب التي الجهة ماهية تحدد وال
الداخلية. وزارة قبل من تصدر الشهادة تلك أن على واضح بشكل نص قد

 على إضافياً عائقاً األخرى، المتطلبات إلى إضافة الشرط، هذا ويعتبر
 شهادة إصدار عن المسؤولة اإلدارية للجهة يترك كما الجمعيات، تأسيس

 هذه في الداخلية وزارة أنها ولنفترض المؤسسين، على الممانعة عدم
 أو المؤسس هذا صالحية عدم أو صالحية بمدى التقرير حرية الحالة،

 في الرفض هذا من للتظلم واضحة آلية القانون يحدد أن دون من ذاك،
حصوله. حال

 في اإلدارية السلطة صالحية على القاتون من ١١ المادة وتضيف
 حال في الجمعية تأسيس رفض حت منحتها حينما التأسيس، حق تقييد
 حاجة تسد أخرى جمعية لوجود أو لخدماتها، المجتمع حاجة »عدم

تكتف ولم مصلحتها، أو الدولة أمن مع تاسيسها لتعارض أو المجتمع،



الوزارة«. تقدرها أخرى أسباب ألية »أو أضافت بل بذلك،

 اإلدارية الجهة يد فإطالق أساساته. من القانون تنسف المادة وهذه
 تلبي التي الجمعيات تأسيس في المؤسسين لحق إلغاء يعتبر الصورة بهذه

 احتياجات عن لتعبر تنشأ المدني المجتمع فمؤسسات احتياجاتهم.
 من التظلم أن خصوصاً اإلدارية، الجهة ال هم يقدرونها التي المزسسين

 بل المثال، سبيل على كالقضاء مستقلة، جهة من ينظر ال الرفض قرارات
 على معقب وال التأسيس، رفض قرار أصدر الذي نفسه الوزير قبل من

نهائياً. التظلم على الرد في قراره يعد إذ رأيه،

 لهم موظفين المعنية الرزارة تنتدب الجمعيات، عمل »ضبط« بهدف و
 دفاترها على واإلطالع الجمعية أعمال مراقبة في القضائي الضبط صفة

 األساسي بالنظام االلتزام من »التحقق بهدف ومحاضرها وحساباتها

والقوانين«.

 أو الجمعية بحل العمومية للجمعية القانون منحها التي الحقوق وحتى
 كما المختص. الوزير من بقرار إال المفعول سارية تكون ال فإنها دمجها،

 ومجالس العمومية الجمعيات محاضر من نسخة بإرسال الجمعية تلزم

 مجلس اجتماع لحضور تراه من تنتدب أن ولألخيرة الوزارة، إلى اإلدارة
 مجلس مع مناقشته في »مصلحة« الرزارة ترى موضوع لمناقشة اإلدارة
اإلدارة.

 على تزيد ال لمدة للجمعية مؤقتاً إدارة مجلس يعين أن للوزير ويجوز
 إليه، إنذار توجيه بعد يعدلها أن دون من بمخالفات المجلس قام إذا سنتين

 إذا أو الوزارة، عليه توافق سبب دون من عامين لمدة ينعقد لم إذا أو
 أكثر أو جمعية دمج له يحق كما النعقاده. كاف غير أعضائه عدد أصبح

 من أنشئت التي األغراض الجمعيات بتحقيق »كفيل الدمج بأن رأى ما إذا
 الطعن من تمكنهم الجمعيات ألعضاء ضمانات يوفر أن دون من أجلها«،

القرار. في



 الجمعية يحل أن للوزير يحق المجلس، دول في القوانين بقية وكحال
 العام النظام خالفت أو للقانون جسيمة مخالفات »ارتكبت أنها رأى إذا

 مجلس أعضاء من مسؤوليتهم تثبت من على القانون ويحظر واآلداب«.
 من بحلها، إداري قرار صدور إلى أدت التي المخالفات عن الجمعية إدارة

سنوات. ٥ لمدة أخرى جمعية أي لعضوية الترشح

قطر

 تكوين »حرية ب قطر لدولة الدائم الدستور من ٤٥ المادة تقر
 واألوضاع للشروط وفقاً الحق هذا ممارسة اشترطت أنها إال الجمعيات«،

 المدني المجتمع مؤسسات لتنظيم قانون أول صدر وقد القانون. يبينها التي
 حق فرغ وكالهما (٤٣،)٢٠٠٤ عام قانون وتاله ، ١٩٧٤ عام قطر في

 تقل ال قيوداً ووضع محتواه، من الدسنور في الوارد الجمعيات تأسيس

العربي. الخليج دول بقية قوانين في الموجودة تلك عن

 ال ما يتقدم أن الجمعية لتأسيس القانرن يشترط المبدأ، حيث فمن
 أن شريطة اإلدارية، السلطة إلى التأسيس بطلب قطرياً عشرين عن يقل

 قطري ريال بالف يقدر رسم مع عشرة، الثامنة سن بلغوا قد يكرنوا
 آالف عشرة مع المهنية، الجمعية لتاسيس ألفاً وخمسين الخيرية، للجمعية

 المؤسسين جنسية شرط استثناء ويجوز الترخيص. لتجديد سنوياً ريال
 لمقتضيات وفقاً الضرورة، »عند ءزراالو مجلس من بقرار وعددهم

 الجمعيات تأسيس شروط ومن الوزير«. اقتراح على وبناء العامة، المصلحة
 بأنهم إقراراً أو للجمعية لمقر عقداً لديهم بأن يثبت ما المؤسسون يقدم أن

تأسيسها. حال في لها مقراً سيوفرون

بمثابة يوماً ثالثين خالل التاسيس طلب على الوزارة رد عدم ويعتبر

 والقوانني اخلاصة، واملؤسات اجلمعيات بنأن ٢٠٠٤ لسنة (١٢) رمق قانون (٤٣)

< http://www.molsa.gov.qa/Arabic/Department/EnterpriseDept/Pages/ له. املعدلة
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 من تراه« »ما إدخال تطلب أن للوزارة يحق كما للطلب، ضمني رفض
 وجه في التظلم إجراءات القانون ينظم وال األساسي. النظام على تعديالت

 الرفض، لقرار المصدرة الجهة لدى أي اإلداري، بالتظلم إال الوزارة رفض
 يوماً، ثالثين خالل الوزراء مجلس إلى التظلم الوزير ويرفع الوزارة. وهي

 القضاء. أمام فيه الطعن يجوز وال نهائياً، ءزراالو مجلس قرار ويكون
 ذلك، رأت ما إذا العمومية الجمعية اجتماع تعطيل اإلدارية للجهة ويجوز

التأجيل. لطلب الواضحة األسباب القانون يوضح أن دون من

 المالية الفوائض استثمار مواردها، تنمية أجل من للجمعية، ويحق
 كذلك اإلدارية. الجهة موافقة بعد التبرعات جمع لها يجوز كما لديها،

 مالية، إعانة الجمعية منح الوزير، اقتراح على بناء الوزراء، لمجلس يحق
 تحقيق على لمعاونتها رسوم أو ضرائب أي من وإعفاؤها قرضاً، أو

 والقروض. اإلعانة صرف وشروط إجراءات القانون ينظم ولم أغراضها.
 معها المشاركة أو خارجية جهة أي إلى االنضمام من الجمعيات يمنع وهو
 األموال إرسال على ذاته الحكم وينطبق المختص. الوزير موافقة دون من

قطر. خارج

 القضاء إلى اللجوء حق دون من إدارياً، الجمعية حل حق وللوزير
 إذا أو عضواً، عشرين عن أعضائها عدد قل ما إذا القرار، من للتظلم
 السياسية، باألمور اشتغلت أو األساسي، نظامها أو القانون أحكام خالفت

 العمل عن إدارتها مجلس وقف الجمعية، حل من بدآل له، يجوز كما

سنة. تتجاوز ال لمدة مؤقت إدارة مجلس وتعيين

 في األهلية الجمعيات على الديني والدعوي الخيري النشاط ويغلب

 عددها يتجاوز ال التي المهنية الجمعيات من عدد إلى إضافة قطر،
االجتماعية البحوث معهد أعدها مسحية دراسة وتشير (. الخمس

<http//: واألهداف. النشاط نوع حسب املهشرة اخلاصة واملزسسات اجلمعيات (٤٤)
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 مؤسسات من كبيرة نسبة أن إلى قطر، جامعة في المسحية واالقتصادية
 فهي وبالتالي ، خدمية جمعيات أنها على نفسها تصنف المدني المجتمع

 بها يضطلع التي األنشطة وباقي والحقوقي التنموي الجانب عن بعيدة
المدني. المجتمع

الكويت

 تكوين حق على منه ٤٣ المادة في الكريت دولة دستور أكد
 وبوسائل وطنية »أسس على تكون أن تأسيسها في واشترط الجمعيات،

 ومن (. القانون«) يبينها التي ألوضاعوا للشروط وفقاً مكفولة سلمية
 قبل صدر المدني المجتمع تنظيم قانون أن الكويتية، التجربة في الالفت،
 كما التأسيسي، المجلس قبل من ونوقش شهور، بثالثة الدستور صدور

(.٤٧ديباجته) ذلك إلى تشير

 بل ذلك، قبل قائمة جمعيات وجرد عدم يعني ال القانون وصدور
 القائمة الجمعيات طالب األخيرة، مواده في فالقانون، تماماً. العكس على

 بتحديد القانرن ويبدأ منحلة. اعتبرت وإال لمواده، وفقاً أوضاعها بتعديل
 وحصرها يسميها، كما العام، النفع جمعيات أو األهلية الجمعيات نشاطات

رياضي. أو ديني أو ثقافي أو اجتماعي نشاط إلى تهدف التي تلك في

 طلب تقديم والعشرين، الحادية سن بلغوا ممن كويتيين، عشرة ولكل
 إذ الجمعيات تأسيس من األجانب منع ذلك من ويفهم جمعية. بتأسيس
كأعضام نضماماال يمكنهم ولكن فقط، المواطنين في المشرع حصرها

.٢٠١٣ تطر دولة يف املدين املجمتع منمظات حم اإلنسان، حلقرف الوطنية اللجنة (٤٥)

http://www.nhnHia.org/wp-content/uploads/2013/12/Civil-Society-Report.pdf.>>
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 متويل يف تسامه أن والعمل االجمتاعية الشوئن لوزارة »جيوز عىل املادة تنص (٤٨)

 أس بني من يكون أن عىل بالوزارة املختصة اللجنة تضعها اليت بالرشوط واألندية اجلمعيات
 الرعايا وجر، يف فراغًا يسد نشاط مبزاولة النادي أر اجلمعية قبام -١ احلكومية: اإلعانات منح

= عدد وزيادة أهدافها حتقيق يف اجلمعية نشاط -٢ باملجمتع. للهنرض الثقافية أو االجمتاعية

 أو العمومية الجمعية في المناقشة حق لهم يكون أن دون من منتسبين
 عاماً ٢١ ب المؤسسين سن تحديد أن يالحظ كما اإلدارة. لمجلس الترشح

 الكويتي المجتمع اتسام ظل في سيما ال المؤسسين، أمام عقبة يمثل قد
 عن شبابية طاقات إعاقة وبالتالي مكوناته، على الشباب غلبة أي بالفتوة،

نسبياً. متأخرة سن حتى االجتماعي العمل في االنخراط

 تأسيس في الشكلية اإلجراءات بعض استيفاء القانون ويوجب
 الجمعية أهداف يتضمن الذي األساسي النظام وجود كضرورة الجمعيات

 مصحوبة المعنية، الوزارة إلى الطلب وتقديم وأجهزتها، إدارتها وكيفية
 من أي على اعتراضها عدم فيها تبين الداخلية وزارة من بشهادة

املؤسسني.

 غير غرض أي تحقيق إلى السعي من الجمعيات القانون ويمنع
 في عليها المنصوص األغراض في يدخل ال أو لآلداب، مناف أو مشروع،
 أو السياسة في التدخل عليها يحظر كما منها. لكل األساسي النظام

والعنصرية. والطائفية العصبيات إثارة أو الدينية، المنازعات

 في للنظر يوماً ٩٠ إلى يصل طويالً وقتاً اإلدارية الجهة القانون ويمنح
 لتأسيسها. ضمنياً رفضاً الموعد هذا فوات ويعتبر الجمعية. تأسيس طلب

 يعد الذي الوزراء مجلس أمام الوزاري القرار في الطعن للمؤسسين ويجرز
القضاء. أمام فيه الطعن يجوز ال وباتاً نهائياً قراره

 بعد جمعها للجمعية القانون أجاز التبرعات، بجمع يتعلق ما وفي
 كل في واحداً تصريحاً ذلك يتجاوز أال على المختصة، الوزارة من تصريح

 من للجمعيات إعانة تخصيص ضرورة على ايضاً ينص القانون أن إال عام.
(. القانون) من ٢ ٥ المادة أوضحتها شروط وفق المختصة، الوزارة ميزانية



 عن خرج الكريتي المشرع ولكن إداري. بقرار الجمعية حل ويجوز
 الوزراء مجلس إلى الحق هذا أحال حينما المجلس، دول قوانين كل

 للجهة المطلقة السلطة ينفي ال ذلك أن إال المختص. للوزير وليس
 النظام أو القانرن أحكام »خالفت أنها رأت ما إذا الجمعية بحل اإلدارية

 دواعي اقتضت ).(إذا أهدافها عن تخرج بأعمال قامت أو األساسي
ذلك«. العام األمن أو العامة المصلحة

 مجلس حل في الوزير حق للوزارة، المطلقة الصالحيات جملة ومن
 للتجديد«. قابلة »محددة لمدة مؤقت إدارة مجلس وتعيين الجمعية إدارة
المعنية. الرزارة يد في األمر يجعل ما المدة، تلك القانون يحدد ولم

خالعة

 في الحريات بنسبة معنية مؤسسة وهي هاوس، فريدم مؤسسة تصف
 دول جميع األمريكية، المتحدة الواليات حكومة مادياً وتدعمها العالم دول

 تنعدم حيث حرة، غير مجتمعات بأنها الكريت، باستثناء العربي، الخليج
 أساسها على التي الديمقراطية أسس المؤسسة، تعبير حسب على فيها،
 التجمع حق على واردة قيود أي اإلنسان لحقوق الدولي المعهد يعتبر

(.٤٩»مقبولة«)

 خيدم مبتكر اجمتايع مرشوع تنفيذ عىل أتدمت إذا -٣ الشرتااكهتم. وتسديدمه فهيا األعضاء =
 الثقافية أو االجمتاعية النوايح من املحيل املجمتع خدمة-٤ الكويت. يف االجمتاعية األهداف

 نشاط عن والعمل االجمتاعية الشوئن وزارة تعدعا اليت الدورية التقاربر -٥ الدينية. أو الرياضية أو
اجلمعية. أر النادي

 يف »احلق أن عىل توكد اليت والسياسية املدنية للحقوق الدويل لعهد من٢١ املادة (٤٩)
 اليت تلك اال احلق هذا ممارسة عىل القيود من يوضع أن جيوز وال به. معرتف السملي التجمع
 أو القويم األمن لصياتة دميقرايط، جممتع يف رضورية، تدابري وتشلك للقانون طبقًا تفرض
 اآلخرين حقوف محاية أو العامة اآلداب أو العامة الصحة محاية أو العام النظام أو العامة السالمة

 هذا ممارسة عىل القيود من يوضع أن جيوز ال .٢» أنه عىل تمن اليت ٢٢ واملادة . وحرياهتم.
 لصيانة دميقرايط، جممتع يف رضورية، تدابري وتشلك القانون علهيا يمن اليت تلك اال احلن
 أو العامة اآلداب أو العامة الصحة محاية أو العام النظام أو العامة السالمة أو القويم األمن
رحرياهتم.... اآلخرين حقوق محاية
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: غيزحر ؛؛٠ غيرحر حر عير المتعدة العربية اإلمارات

حر. .غير غيرحر حر غر : البحرين مملكة
٠

غيرحن غيرحر غيرحر السعوربة العربية المملكة

غيرحر حر غد غرحر عمان ملطنة

نيزحر حر غر غيدحر ٠قطر
رجزنيا حرجزنيا حرجزنزا الكويت

 التجمع حق حول الخليجية التشريعات في الواردة القيود إلى وبالنظر
 في الحق انعدام واضحاً يبدو المدني، المجتمع مؤسسات إلى بالنسبة
 في أدواره القطاع هذا يلعب بأن السلطة ترغب إطار في تقييده أو التجمع،
ضمنه. من المجتمع

 في نوردها النقاط من جملة استخالص يمكن األساس هذا وعلى
,آلتي:

 أحقية على العربي الخليج دول دساتير أغلب في النص رغم . ١
 الحق هذا تنظيم أحالت جميعها أنها إال التجمع، وحق الجمعيات تأسيس

 إصدار سلطة أن علماً محتواه. من وأفرغه الحق هذا قيد تانون إلى
 مجالس خالل من تتم ال الكويت، عدا الخليج، دول أغلب في التشريعات

 في مباشرة الطعن للمعنيين يحق وال ومياشراً، حراً انتخاباً منتخبة نيابية

 تلك دستورية في المحاكم أمام التنفيذية السلطات عن الصادرة القوانين
الدستور. كرسه حقاً تنقض التي القوانين

 إبالغ المدني المجتمع منظمات تأسيس في الدولية المعايير توجب .٢



 من وليس والخبر«، »العلم منطلق من الجمعيات بتأسيس اإلدارية السلطات
 ال طبيعي حق التجمع حق أن من انطالقاً التاسيس، على الموافقة منطلق
 تؤكد فجميعها الخليجية، التشريعات أما محدود. نطاق في إال تقييده يمكن
 في تعقيدات مع الموافقة هذه وتترافق المسبقة، الموافقة أخذ ضرورة على

 ال التي المعاني والواسعة العامة الشروط عن فضأل التأسيس، إجراءات
 اإلدارة سلطات من يجعل الذي األمر المشرع، قصد ضبط معها يمكن

 تسجيل برفض اإلداري القرار في الطعن جواز عدم عن فضالً واسعة،
 يكون الذي اإلداري بالتظلم وتكتفي واإلمارات، البحرين عدا الجمعية،

نهائياً. قراره

 المجلس، دول قوانين بعض في الجمعيات، تأسيس حق إقتصار .٣
 مع تتناقض أنها كثيرون يرى مسألة وهي األجانب، دون المواطنين على

 عن والتعبير التجمع في إنسان كل أحقية على تؤكد التي الدولية المواثيق
 المؤسسين حصول وعمان( )الكويت القوانين بعض تشترط كما مصالحه.

الداخلية. وزارات من ممانعة عدم شهادة على

 إلى وواضح، كبير الجمعيات عمل في اإلدارية السلطات تدخل .٤
 في اإلدارية الجهات ممثلي أحقية على نص القرانين بعض أن درجة

 الصادرة القرارات نقض وإمكانية الجمعية إدارة مجلس اجتماعات حضور
 والنظام تتنافض القرارات تلك أن رأى ما إذا المختص الرزير قبل من عنه

القانون. أو للجمعية األساسي

 المثال، سبيل على والسعودية عمان في القوانين، بعض تحصر .٥
 إلى الحصر هذا ويتعدى محددة، نشاطات في الجمعيات عمل نطاق

 متشابهاً، نشاطها يرى أكثر أو جمعيتين بدمج المختص الوزير قيام إمكانية
للجمعيات. العمومية الجمعيات من بذلك قرار دون من

 أسباب على بناء إدارياً الجمعيات حل إلى اإلدارة سلطة تصل .٦
 العام«. والنظام العام اآلداب »مخالفة على النص خصوصاً محددة، غير

 جق تقييد جواز على والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد نص فرغم



 تقيد التي المجتمعات تكون أن اشترط أنه إال الظروف، لتلك وفقاً التجمع
ديمقراطية. مجتمعات الحق ذلك

 إلى نضماماال تجريم على الخليجية التشريعات كل درجت .٧
 اإلدارية، السلطات موافقة بعد إال /أجنبية«، »دولية جهات أو اتحادات
التبرعات. قضية على الحكم هذا وينسحب

 اال العامة والحريات الحقوق تنظم التي التشريعات في األصل .٨
 العفو منظمة تراها كما الحديثة، واالتجاهات جزائية، عقوبات تفرض

 أن إال العقربات. قانون إلى الجريمة أركان تحديد يترك أن (، الدولية)
 حيث التجريم، في االزدواجية بمبدا تأخذ الخليج دول قوانين أن المالحظ

 جرائم على بدورها تنص كما العام، القانون يجرمها جزائية أحكاماً تتضمن
إضافية.
 لتسجيل رسم بتحديد الخليج، مجلس دول باقي دون قطر، تنفرد .٩

 الفاً وخمسون الخيرية الجمعية حال في قطري ريال ألف وهو الجمعيات،
 اإلمكانات إلى بالنظر عالياً الرسم هذا ويعد المهنية. الجمعيات حال في

 شخصية جهود على تقوم التي المدني المجتمع مؤسسات ألغلب المادية
التبرعات. أو األموال جمع حق تقييد ظل في سيما ال وذاتيه،

 والتي الحكومية«، » المدني المجتمع مؤسسات ظاهرة تنتشر .١ ٠
 السنوات خالل تأسيسها وتيرة توسعت والتي ،GONGO بال تسمى
انافة. الالث

 العفو منمظة العربية،، الترشيعات يف السملي والتجمع اجلمعيات تأسيس »حق (٥٠)

<٥gar/Magazine/Issuel7.http://www.amnestymena/ دولية.
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نموذجا الطائفية المجلس: دول في المجتمعي الشقاق :٣ -٢

 العالم في ،٢٠١١ عام بعد ما مرحلة مالمح أبرز من يكون قد
 االنتماء على ينبني والذي المجتمعي، الشقاق حالة احتدام ااعربي،
 المشهد ويكاد االنقسامات. من غيرها أو اإلثني أو القبلي أو المذهبي
 تعج وقت في االنشقاقات، هذه على أمثلة ذكر عن يعفينا أن السياسي
 المرء يعجز بل القبيلة. تلك أو الطائفة لهذه بإشارات اإلخبارية العناوين

 تتكبدها التي البشرية الكلفة حجم تقدير محاولة أو إحصاء عن
 األهلية. الصراعات هذه جراء الراهن الوقت في العربية المجتمعات

 وسوريا كالعراق وإثنية، طائفية أسس على عديدة دول تقسيم أن ويكفي
 الذي السردان انقسام عن ناهيك الراردة، االحتماالت من بات واليمن،

 دول في مماثلة نزعات ظهور نشهد ان مستغرباً يكون ولن بالفعل. جرى

فيها. األمن تزعزع بمجرد أخرى

 بالتغيير والمنادية المحتجة القوى من كثير علقت أخرى، جهة ومن
 مشكالت لحل كمفتاح السياسية والمشاركة المتساوية المواطنة على آمالها

 أزهقت التي األهداف هذه بين التناقض نفهم أن لنا فكيف مجتمعاتها.
 على العربية المجتمعات بعض انقسام وواقع عديدة، أرواح سبيلها في

 القوى من كثير بها ينادي التي المدنية، الدولة فكرة تصطدم أال نفسها؟
 على أساساً تقوم والتي مدنية، ام كانت إسالمية العربية، السياسية

 ما مع والواجبات، الحقوق في المواطنين جميع بين السياسية المساواة
 نفسر أن لنا وكيف ومصادرها؟ الدولة على فئوي صراع من نشهده



 إحداث على غفيرة جموع مراهنة سياق في المجتمعي الشقاق حاالت
 في وتونس مصر في وشقيقاتهم أشقاؤهم به ماقام غرار على تغيير
 إلى االنتباه تعير أن بد ال األسئلة هذه عن لإلجابة محاولة أي ؟٢٠١١
 المحاوالت وجه في كبيرة عقبة باعتبارها المجتمعي الشقاق حالة

عدة. بلدان في اإلصالحية

 بلغت التعاون مجلس دول في المجتمعي الشقاق حدة تكون ال قد
 شبح لكن العربي. العالم في أخرى دول في إليها وصلت التي الدرجة

 هذه دراسة إلى يدعو المجلس دول مجتمعات في الظاهرة هذه بروز
 أن في شك وال لها. لتصديوا أفضل بشكل لفهمها عاجل بشكل الظاهرة
 بين ترترات فهناك فقط، الطائفي الشقاق على يقتصر ال المجتمعي الشقاق

 واإلثني القبلي نتماءاال على مبنية المجلس دول مواطني من جماعات
 بلد من االنقسامات بعض حدة تفاوتت وإن والطبقة، والجنس والمناطقي

 صراعاتها ووضع منها كل خصوصية إلى نتباهاال أهمية يؤكد مما آخر، إلى
 الشقاق بأن ندعي ال لذلك، والمكاني. التاريخي سياقها في الداخلية
 أن هي فالحقيقة أهمية، أو حدة األخرى الشقاق حاالت يفوق الطائفي

 ستبين كما الشقاق، حاالت من حالة كل خطورة بين كبيراً تفاوتاً هناك
 )المملكة المجلس دول من أربع لمواطني أجريناه الذي االستطالع نتائج

والكويت(. وعمان والبحرين السعودية العربية

 الدول هذه من المشاركين من عدد على الطائفية نموذج طرحنا
 حدته وتباين الطائفي نقساماال عمق مدى حول آرائهم عن لمحة لتقديم

 نقدم أن آملين منها، لكل المحلية الظروف حسب وأخرى دولة بين
 قبل ولكن، لها. التصدي وسبل الظاهرة هذه ماهية حول أولية استنتاجات

 حالة دراسة اهمية إلى أوال سنتطرق االستطالع، نتائج في الدخول

 هذه منهجية سنستعرض ثم ومن المجلس، دول في الطائفي الشقاق
 التعريفات بعض بتقديم النتائج سنستهل وأخيراً، بالتفصيل. الدراسة
بدول الخاص النظري السياق في ووضعها الطائفية، لمفهوم السائدة



 االستفادة على تساعده قد تحليلية بأدوات القارئ تزويد بهدف المجلس،
أكبر. بشكل االستطالع نتائج من

المجتمعي؟ الشقاق عن الحديث لماذا

 هذا في الحديث تجنب إلى البعض تدفع قد عدة أسباب هناك
 من المثال، سبيل على البعض، يخشى فقد والحساس. الشائك الموضوع

 أذهان في ترسيخها ومن االنقسامات هذه على أكاديمية شرعية إضفاء
 إلى مماثل رأي يذهب وقد المشكلة. تعميق في المساهمة وبالتالي القراء،

 عرضة أكثر يجعلنا مما شعوبنا، النقسامات فضح بمثابة يعد كهذا نقاشاً أن
 يعترض وربما المنطقة. شعوب عانته طالما الذي األمر خارجية، لتدخالت

 المجتمعي الشقاق حالة أن باعتبار الدراسة، هذه مسلمات على آخرون
اإلعالم. وسائل تصرره الذي بالسوء ليست

 لها نافع هو ما مجتمعاتنا يهدد ما مناقشة تجتب في هل ولكن
 تبرير على أقدم عندما كاظم، نادر االجتماعي الباحث شبه والستقرارها؟

 المبتلى المجتمع البحريني، السياق في نفسه الموضوع طرح إلى حاجته
 على حرصاً لمرضه طبي تشخيص إلى يحتاج الذي بالمريض بالطائفية
 أمراض أن إلى اإلشارة علينا ذلك، إلى إضافة (. ١وسالمته) صحته

 المهتمة الغربية المنظمات من لعديد ونقاش بحث موضرع هي مجتمعاتنا
 هذا في اآلخر تلو تقريراً تصدر والتي التعاون، مجلس دول بشؤون
 الغربية، الدول مصالح منطلق من الظاهرة إلى التطرق يتم حيث الشان،
 قد هذه االجتماعية االنقسامات باعتبار المتحدة، الواليات رأسها وعلى
إلى الحاجة وتتضاعف ، أخرى تارة وسنداً تارة لها تهديداً تمثل

 البحربنية احلالة أمراض يف نراءة االسمتالك: طبائع اكمظ، نادر يف املقدمة انظر (٥١)
(.٢٠ ٠٧ والتوزيع، والنرث للدراسات العربية املزسسة )بريوت:

 Geneive Abdo, 11ع ل٤*٧ Sectarianism: 1٦ع Arab انظر: هذا عىل ألمثلة (٥٢)

,the Shi'a-Sunni Divide, 11 Brookings Institution 01ع1ال ٤ the 20مل Uprisings, 



 الدول مصالح أن استيعابنا عند المنطقة شعوب انقسام قضية في البحث
(.٥٣المنطقة) شعوب مصالح مع بالضرورة تتطابق ال كغيرها، الغربية،

 شعوب مصالح أجل من مشكالتنا في نبحث ان إذاً، بنا، حرياً أليس

 مصالح تخاطب خارجية جهات إلى القضية تسليم من بدال المجلس دول
 يأتي أن بد ال الجواب بحتة، أكاديمية نظر وجهة من حكوماتها؟

 مقدمتها، وفي االجتماعية الظواهر بكل تهتم االجتماعية فالعلوم باإليجاب،
 من أكثر هنا، الكاتب، مسؤولية لكن الهوية. سؤال الراهنة، الفترة في

ومنهجيتها. الورقة هذه أهداف تبيان منا يتطلب وهذا أكاديمية،

والمنهجية األهداف

 طاولة على المجتمعي الشقاق مسألة طرح إلى الورقة هذه تهدف
 الشقاق هذا عن الناتجة األزمات تدارك المنطقة لشعوب ليتسنى الحوار

 الدولة بناء إكمال ومشروع الكاملة المراطنة تحقيق أمام عقبة باعتباره
هي دول، أربع في بالتحديد الطائفية سنناقش سابقاً، أشرنا وكما الحديثة.

April 2013. <http://www.brookings.edU/-/media/research/files/papers/2013/04/sunni =

%20812%20240/5^0001%20512%20ه00 د .

Barah Mikail, Sectarianism after the Arab 50102٠ an exaggerated spectre, FRIDE, 

June 2012. < http://www.fride.org/publication/1033/sectarianism-after-the-arab- 
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 نقاشاً نثير أن آملين وعمان، والكريت والبحرين السعودية العربية المملكة
 من أكانوا المواطنين، قبل من لها التصدي وكيفية الظاهرة هذه حول بناء

الشعب. عامة أو القرار صناع أو الحقوقيين أو الناشطين أو المثقفين

 يعنى رئيسين، تسمين إلى تنقسم فإنها الررقة، منهجية إلى بالنسبة
 القارئ تهيئ نظرية أدوات استخدام عبر للطائفية تعريف بتقديم األول

 يخص ما وفي الثاني. القسم في سنستعرضها التي االستطالع نتائج لتحليل
 عشوائية عينة على األسنلة من مجموعة بطرح قمنا فقد االستطالع،

(random sample) تتمركز محار، عدة حول اإلنترنت مستخدمي من 
 إلى إضافة حدة(، على بلد كل داخل )أي والمحلية اإلقليمية القفايا حول

 شريحتين إلى العينة بتقسيم وقمنا الطائفية. مع الشخصية المشاركين تجربة
 تطلعات إلى نتعرف حتى وطائفته، المشارك جنسية على بناء رئيستين،
 الشقاق فيها بما المنطقة، تواجه مهمة قضايا عدة حول وآرائهم المشاركين

الطائفي.

 مع تماماً متناسبة بالضرورة ليست العينة بان ننوه أن علينا وهنا

 إن بل المعنية. الدول في االجتماعية التركيبة أو الديمغرافي التوزيع
 مراعاتها يجب وغيرها ومناطقية وإثنية وطبقية جندرية اعتبارات هناك
 محفوف كهذه دراسة نحو الطريق ولكن كمية. دراسة إجراء عند

 ما عادة التي األساسية السكانية المعلومات غياب أهمها من بالعقبات،
 السكاني الحجم نعرف ال أننا يعني مما كهذه، دراسات عليها تقوم

 هو عما بعيداً وعلمي، دقيق بشكل المختلفة الطوائف أو لإلثنيات
 كمية بدراسة القيام استحالة هي إذا، النتيجة، وإعالمياً. شعبياً متداول

 الهدف ليس ذلك، إلى إضافة الديمغرافي. الواقع مع ومتناسبة متكاملة
 لترجهات الدقيقة النسبة يعكس (poll) استطالع إجراء الدراسة من

 ذات لعينة مسح إجراء هو الهدف بل زمنية، فترة في الدولة مواطني
 المجموعات أهم تعكس أن بإمكانها والتي ووافية، متنوعة وتركيبة حجم

وتطلعاتها. لعينة ا هذه آراء بتحليل وتسمح البلد، في الموجودة واآلراء



فقط. العينة هذه آراء تعكس النتائج أن على نشدد أن علينا وهنا

 بلد كل في المختلفة الفنات وأحجام نسب راعينا المقابل، وفي
 فقد التحليلي، الجانب من أما رسمية. غير بصفة متداول هو ما بحسب

 تامة، شبه توافق حاالت أو حاذة تباينات أبرزت التي النتائج على ركزنا
 وقد التحليل. في للبصيرة نفاذاً األكثر هي النتائج هذه أن إلى نظراً

 إلى نظراً والكويت( وعمان والبحرين )السعودية األربع الدول اخترنا
 هو دولة كل في المشاركين فعدد الحجم. حيث من مناسبة عينة توافر
 المشاركين مجمرع كان حيث التوالي، على ١٢٧و ٢٩٢و ٢٦٨و ٩٠٢

 اإللكتروني موقعنا عبر االستطالع هذا نشر وتم شخصاً. ١٦٨٩
www.gulfp٥licies.c٥m ٢٠١٣ نوفمبر الثاني/ تشرين بين ما الفترة في 

.٢٠١٤ يناير الثاني/ وكانون

الطائفية تعريف

 بها. الخاصة الفقهية باألسس دينية طائفة كل تتميز األساس، في
 كميزة أي الثقافات، كتعدد تماماً الطوائف تعدد نعتبر أن البديهي ومن
 نتماءاال أن نضيف وقد بطبيعتها. المتنوعة البشرية المجتمعات ميزات من
 كاللغة عدة محددات بين من واحداً ثقافياً محدداً يمثل الطائفة إلى

 االجتماعية والطبقة العائلية االجتماعية والعالقات القومي واالنتماء
 خصرصية الطائفة إلى نتماءلال يجعل مما ..إلخ،٠ المناطقي واالنتماء

 الفرد لدى األخرى الهوية محددات مع تالزماً وطبقية، ومناطقية قطرية

 أو »الشيعة« أو »السنة« عن عبارات تعميم الصعب من ولذلك والجماعة.
 عرضة أكثر تكون قد أخرى ثقافية اعتبارات إلى التطرق دون من غيرهم،
 انتماءات تفرق من تعد ال نماذج فهناك الطائفة. إلى نتماءاال من للتسييس

 توفيق طرح وقد األهم. الثقافي كالمحدد الطائفي االنتماء على أخرى
كهذه: نماذج السيف

 تحت ولكن نفسها النزاعات لظهرت مذاهب لدينا يكن لم »لو



 حلفاء )السنة( العراقيين األكراد فإن ذلك، على كمثال بديلة. عناوين
 في المتطرفة السلفية الجماعات أن كما العرب، للسنة وليس العرب للشيعة

 مقاتلو تحالف السودان وفي الشيعة. وليس السنة الجزائريين تقاتل الجزائر
 المسلمين ضد الوثنيين، أو المسيحيين، الجنوبيين مع المسلمون دارفور

 موقفاً اإلسالمية الدول من وكثير باكستان واتخذت الخرطوم. في الحاكمين
 ضد ألفغانستان )المسيحي( األطلسي االجتياح عن متغاضياً أو مؤيداً
(.٥٤)المسلمة(«) طالبان

 بالمعنى للطائفة نتماءاال ليس هنا يعنينا ما إذاً، األولى، الدرجة في
 على األبرز والداللة نتماء.اال هذا تسييس ولكن ذاته، بحد الفقهي الديني/
 االنتماء، هذا مع السياسي الموقف تطابق هر الطائفي االنتماء تسييس
 لي »قل الطائفة: تسييس يعاني مجتمع في لإلنسان القول نستطيع فعندها

 في الطائفة تسييس لماذا ولكن السياسي«. مونفك لك وساقول طائفتك
 الطائفة؟ تسييس حاالت ظهور شروط هي ما غيرها؟ دون األحيان بعض

 )وهو المجتمعية للطائفية وموجزة مفيدة تعريفات ثالثة السيف توفيق قدم
الحقاً()"(: إليها سنتطرق التي الدولة طائفية من يميزها ما

 إلى الناس بدعرة دينية أطراف عليه تقوم بحت ديني خالف .١
»اآلخر«. معتقدات على الهجوم طريق عن الدينية معتقداتهم

 مصالح »دائرتي بين ما تزاحم عن ناتج اجتماعي خالف .٢
 االجتماعي المجال دائرة اختراق ما طرف محاولة عند أي متمايزتين«،

دفاعية. فعل ردة عندها فتثير المذهبي، بالتبشير أخرى بطائفة الخاص

 املذهيب، الصندوف خارج تفسري عن حبثًا الطائفية: املسألة السيف، توفبق (٥٤)
 <https://www.gulfpolicies.com/index.php? -٢.٠٨ يرنبو حزيران/ ١٤

option = com_content&view — article&id ح 177:20 11-07-20-2 1-29-45لناهعع-145:201 1-

-04-09-0747-04

نفسه. المصدر (٥٥
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 العدالة غياب عن ناتجة بها خاصة مظلومية بوجود جماعة إعتقاد .٣
 موارد وتوزيع السياسية والمساواة الحياتية الفرص كتكافؤ االجتماعية

 جمعي تمرد شكل في الفعل ردة تأتي ما وعادة عادل. شكل في المجتمع
 من بعض لتفريغ الديمقراطية اآلليات غياب ظل في »نشط« أو »هادئ«

 نجاحها حال في تصحيحية إجراءات إلى ترجمتها وربما المظالم، هذه
(.٥٦ديمقراطياً)

 بأحقيته طرف كل ادعاءات على يقوم الطائفية من األول النموذج
 بشكل يعنينا ال األمر هذا ولكن الدنيوي. ال الديني، بالمعنى »للحق«

 رأسها على وربما البشرية، الثقافات تخلو فال سابقاً. أشرنا كما مباشر

 مشابهة ادعاءات من بها، المرتبطة والقصص والذكريات الوطنية الهويات
 حين يكمن الحقيقي الخطر غيرها. على جماعة أعضاء أفضلية لتبرز

 إقصاء إلى تصورها، حسب جماعتها، أحقية ترجمة إلى الجماعة تذهب
 من الرغم على آخر، بتعبير وموارده. الوطن من وحرمانها أخرى طائفة

 بالضرورة أي طائفية، - دينية تبريرات على يقوم الطائفي اإلقصاء أن
 فقهية اختالفات على تقوم )والتي الطائفية من األول بالشكل األخذ

 هي النسبي، الحرمان أو كالتزاحم األخرى، المكونات أن إال بحتة(.
 يجب التي األسئلة فادح. بشكل الفقهي الخالف بتضخيم كفيلة وحدها

 فرضية من المجتمعي الشقاق حالة اقتراب مدى هي إذا، تطرح، أن
 إلى )بالنسبة نسبياً جماعة حرمان أو متمايزتين«، مصالح دائرتي »تزاحم

 ثروة كتوزيع والملموسة، المادية المجتمع موارد من األخرى( الجماعات
 قبل من والكرامة االحترام على كالحصرل المعنوية، والموارد البالد،
والمجتمع. الدولة

اإلقليمي الصعيد على الدولة دور

الطائفية، المسالة مع التعاطي في مركزياً دوراً للدولة أن شك ال

نفسه. املصدر (٥٦)



 نفراداال لحرية رفيع وسقف خارق بنفوذ تتمتع حيث مجتمعاتنا في خاصة
 المجتمعي الشقاق حاالت على الدولة اعتماد مدى ولكن التصرف. في

 إلى إضافة القرار، صناع أيديولوجيا على يعتمد ضمنياً( )ولو كالطائفية
 في اإلقليمي السياسي المشهد كان بهم. المحيطة السياسية الظروف
 مع المتحالف السعودي المعسكر بين منقسماً العشرين القرن منتصف
 السرفياتي. االتحاد مع المتحالف المصري والمعسكر جهة، من الغرب

 اإلقليمي الصراع في المشاركة األطراف حسابات من الطائفي االنتماء غاب
 تعتبر السعودية أن أقلها ليس ألسباب، اإلسالم األول الطرف فمثل آنذاك،
 القومية راية المصري الجانب حمل فيما الشريفين، للحرمين حامية نفسها

 دون من مصر نفوذ طالها التي الدول في أما واالشتراكية. العربية
 االختالف ابرز مما علمانياً، - علمانياً الصراع فكان كالعراق، السعودية،

 من الكثير راياتهما تحت نشط اللتين والشيوعية القومية بين األيديولوجي
(.٥٧المختلفة) الطوائف أعضاء

 حيث اليوم، تاماً اختالفاً يختلف اإلقليمي السياسي المشهد يكاد

 يجمع إذ إيران. - السعودية إلى مصر - السعودية من الصراع بؤرة انتقلت
 التي الطائفة أبرز مما اإلسالمية، الهوية محورية على األخيران الطرفان
 احتد وقد مصالحهما. تضارب لتفسير ثقافي كتعبير طرف كل يمثلها
 بعد األمريكية، المتحدة الواليات أخلت بعدما الطرفين هذين بين الصراع

 في القوى بتوان ،٢٠١١ سبتمبر أيلول/ من عشر الحادي هجمات
 مسار على الطرفان ليتنافس العراق، في سياسي فراغ خلق عبر المنطقة

 الدولة على تتصارع المحلية قراه كانت وقت في وتحالفاته، البلد هذا
 بين سردياً تضافراً العراق شهد األهلية، الحرب اندالع ومع ومواردها.

كل من بعض فترجه اإلقليمي، والصراع الدولة على الداخلي الصراع

(٥٧) Movements 8100س/1109رءه the صه Hanna Batatu, 7 Old Social Classes 

of Iraq: a Study of Iraq's Old Landed and Coiwnercial Classes and of its Communists.

(.2004 ,Ba'thists, and Free Officers (Beirut: Saqi 



 الفوضى. واندالع المركزية الدولة انهيار مع اإلقليمي« »حاميها إلى طائفة
 وأصبح العراق، في إقليمياً المتصارعة الدول سرديات تثبيت تم هكذا،
 التركيبة ناحية من تشبهه التي للدول هاجساً يمثل العراق نموذج

والبحرين. سوريا مثل والسياسية االجتماعية

 تتصرف الدول إن وليةالد العالتات مجال في السائدة النظرية تقول
 من خوفاً السياسية الفراغات ملء إلى وتسارع مصالحها، حيال بعقالنية

 في األمني االسفرار تزعزع فمع (.٥٨ذلك) إلى المنافسة الدول تسبقها أن
 من ساحة األخير بات للعراق، األمريكي الغزو تداعيات جراء المنطقة
 حيث النتائج، صفرية لعبة منطق يتبع الذي اإلقليمي الصراع ساحات

 هذه وبحسب اآلخر. للفريق تراجعاً بالضرورة، معين، فريق تقدم يعني
 اإلكراه/القسر منها الهيمنة، لبسط مختلفة سبل المتنفذة للدول النظرية،

 »العصا استراتيجية أو الخشنة«، )»القوة جهة من واالستتجار واالحتواء
 أخرى. جهة من الناعمة( القوة )أي واالستقطاب واإلقناع (،لجزرة«وا

 ال النفوذ استمرارية لضمان المثلى الطريقة إن النظرية هذه صاحب ويقول
 تعاطف اكتساب على بل فقط، والجزرة العصا استراتيجية على تعتمد

 مصالح خدمة بضرورة السياسيين الالعبين إقناع على أي وتضامن،
اليوم، األوسط الشرق منطقة في اإلقليمي الصراع سياق (وفي٥الدولة)

 النامعة القوة مفهوم حول لملزيد السياسية. »الراقعية يه هنا إلهيا املشار املدرسة (٥٨)
Joseph Nye, Soft Power: The 44ى؟سه 10 د^ءماى in World 0وء:از (New York: انظر:

٠(2004 ,Public Affairs

 قال ويكيليكس، قبل من مرسب رمسي تقربر حسب سعوديًا، مسؤوأل أبان يذكر (٥٩)

 من علبةوفا جناحًا أكرث يه MBC كقنوات السعودية اإلعالمية الوسائل بأن األمرييك لنظري.
 جلذب أمريكيًا( )املدعومة احلرة اكلقناة سياسبًا املغرضة أو »الربوباغاندا« األمريكية القنوات
 منظور من املنطقة. يف األمريكية املصاحل خلدمة وبالتايل الغربية للثقافة السعودي الشباب
 “ US embassy أنظر: األمريكية. النامعة القوة عن بناقش السعودي املؤول اكن نظري،

”,105 propaganda 4 112م Letterman more effective2م cables: Desperate Housewives 

Guardian, 7 December 2010. <http://www.theguardian.com/world/us-embassy- 77ء 

<. 206346/cables-documents 
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 الطرف يرعى حيث الناعمة، القوة أشكال من شكال الطاثفي نتماءاال يمثل
 الراعي اإليراني الطرف ضد المنطقة في السنية المصالح السعودي
 القوة أن إلى اإلشارة علينا ولكن (.٦ الطائفي) السرد بحسب للشيعة،

 بشكل سياسية أهداف لخدمة الثقافة تغريض بالضرورة تستدعي ال الناعمة
 الطائفية، السردية صياغة في القرار صناع يشارك ال ربما بل وواع، متعمد

 تحاكي ثقافية تبريرات تقدم ألنها وجودها من يستفيدون قد أنهم إال
أخرى. جهة من الدولة مصالح وتخدم جهة، من الناس عامة واقع

المحلي الصعيد على الدولة دور

 أساساً تعتمد إنها إذ بامتياز، ريعية دوال التعاون مجلس دول تعتبر

 العالقات وصيانة تنظيم وبالتالي أمورها، لتصريف النفط ريع توزيع على
 لريع الحكام توزيع إن الريعية الدولة نظرية تقرل السائدة. االجتماعية

 التوظيف إلى إضافة والتسهيالت، الخدمات مختلف تقديم عبر أي النفط،
 من ضرائب اقتطاع وعدم الموظف، بإنتاجية المرتبط غير الحكومي
 صنع عملية عن باستبعادهم المواطنين قبول إلى بالتالي يؤذي المواطنين،

 الريعية الدولة نظرية تعديل تم وقد ( مجتمعاتهم) مسار وتحديد القرار
 عن ناهيك المستمر، التغيير حاالت تفسير من تمكنها وعدم لجمودها

 األحيان. بعض في احتجاجية حركات منها تنتج التي الرضا عدم حاالت
لعامة أبوية كمكرمة النفط ريع توزيع أن فكرة لتطرح التعديالت فجاءت
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Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, “The Rentier State مز the Arab (٦١) 
World,” in . Luciani, 11ع Arab State (London: Routledge, 1990).
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 الجماعات لدى خاصة البعض، لدى االستياء من حالة تولد قد الناس
 عادل بشكل الريعي واقتصادها الدولة منظومة داخل تندمج لم التي

 من مواطنون أنهم أعضاؤها يرى التي الجماعات هنا وتنشط (.٢٢ومتكافئ)
 اكثر شكل في الريع توزيع من نسبياً محرومون أنهم أو ثانية«، »درجة
 الريعي االجتماعي العقد بمراجعة المطالبة إلى آخرون يذهب فيما عداًل،

السياسية. للمشاركة المجال وفتح

 تقوم ما عادة فهي االجتماعية، للعالقات الدولة تنظيم كيفية عن أما
 خالل من الطوائف( )ومنها المختلفة الجماعات احتواء أو إدماج على

 قائمة جماعات عن عبارة وهي بالتضامنيات، سميت اجتماعية كيانات
 (group solidarity) الجماعة أفراد بين االجتماعي التضامن أساس على

 خلدون ويصنف بالعصبية. خلدون ابن أسماه ما وتشمل أسباب، لعدة
 الحاكمة( للعوائل التابعة تلك غير )أي الرسمية غير التضامنيات النقيب

 القبلية المؤسسة التالي: النحر على العربية الجزيرة شبه مجتمعات في
 والعمال والتجار الوسطى والطبقات الدينية والمؤسسة الطائفية والمؤسسة
 تحليله في أيوبي نزيه (ويذهب٦٣وجدت() إن نقاباتهم، في )الممتلين
 أساس على الدولة مع والتعاون التقارب إلى يميل بعضها بأن للتضامنيات

 الحجر تشكل قد والتي الدولة مع المتحالفة كالقبائل المصالح، التقاء

 تميل فيما الدول، بعض في الوطني الحرس أو العسكرية للبنية األساس
 يصبح وبذلك وممالحها، الدولة مع االنسجام عدم إلى أخرى تضامنيات
'(.‘واإلخضاع) للقسر عرضة أعضاؤها

Gwenn Orkuhlik, “Rentier Wealth, Unruly Law, and the Rise 0 ٤ (٦٢ ) 
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3 (1998), 295-315.
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 الرضا عدم لحاالت المختلفة التعبيرات النظري اإلطار هذا يفسر قد
 السياسية، المشاركة محدودية أو انعدام حال في وجدت، إن االستياء، أو

 للدولة معارض موقف اخذ إلى يميل التضامنيات هذه من بعضاً أن فنجد
 المنظرمة لمراجعة الدفع إلى يميل لتاليوبا تلقائي، شبه شكل في

 القريبة أو »المندمجة«، التضامنيات أن حين في برتمتها، القائمة االجتماعية
 كالمطالبة المنظومة، سياق داخل استيائها عن تعبر السياسية، السلطة من

 رصد وبإمكاننا السياسي. لإلصالح كبديل النفط ريع من أكبر بحصة
 فالتضامنيات المندمجة، التضامنيات بين الناعمة« »القوة لمنطق امتداد

 المنظومة بشرعية ملتزمة الحيرية والمؤسسات األجهزة داخل المندمجة
 التي التضامنيات بخالف القسر، طريق عن وليس اقنتاع، عن االجتماعية

 لما آخر شبه وجه نالحظ أن أيضاً وبإمكاننا نسبياً. مهمشة نفسها تعتبر

 صفرية لعبة منطق وهو أال اإلقليمي، الصعيد على صراع من يجري
 كما - آخر لفريق خسارة بالضرورة تعني فريق مكاسب إن أي - النتائج
 حين المجاالت، بعض في الطوائف بين القائمة التنافسية الحالة لنا توحي
 يسمى ما حتى أو التوظيف أو االنتخابات عبر للمنافسة المجال يفتح

(.٦٥المثال) سبيل على العام، بالفضاء

 على النظرية األطروحات هذه لتطبيق محاولة أي أن في شك وال
 دراسة تتطلب دولة كل خصوصية لمالءمة وتعديلها التعاون مجلس دول

 الصراع بين االلتقاء مفاصل على والتركيز حدة، على حالة لكل معمقة
 مدى إلى إضافة أخرى، جهة من التفامنيات وصراع جهة من اإلقليمي

 على تركيزنا نصب يلي ما وفي المستويين. هذين على السرديات تطابق
 دول في الطائفي نقساماال حالة مالمح بعض لرصد أولية محاولة
تستشف دول أربع من لعينة استطالع نتائج سرد عبر التعاون مجلس

 في قراءة االستمالك: طبائع كاظم، نادر أنظر: العام، الفضاء حرل الصراع عن للمزيد (٦٥)
البحرينية. الحالة أمراض



التعاون. مجلس دول في الطائفية الحالة حول أراءهم

االستطالع نتائج

 اإلقليمية، القضايا أولهما يتناول جزأين، إلى التالي القسم ينقسم
 الغزو مع ابتداء األخيرة القليلة السنوات في برزت التي تلك وخاصة

 أما اللحظة. هذه حتى القائمة السورية الحرب وحتى للعراق األمريكي
 وتقيم المجتمع في بالتمييز كالشعور المحلية، القضايا فيتناول الثاني القسم
عام. بشكل الطوائف بين العالقة

 بين المختلفة الطوائف إلى نتماءاال نسب التالي الجدول يبين
(٦٦األربع: الدول من االستطالع في المشاركين

 التالي البياني الرسم يبين ءاتها.انتما ناحية من عينتنا إلى أوال لنتعرف

 الدول في واإلباضية والشيعية السنية الطرائف إلى المنتمين نسب
 بالتفصيل سنناقشها والتي العينة، اختالفات من الرغم (على٦٧األربع)
 النظر بغض المشاركون، عليها يتفق أساسية ركائز هناك أن إال الحقاً،

 هناك بان االستطالع نتائج وجدت فقد والطائفية. القطرية انتماءاتهم عن
 األهم باعتبارهما واإلسالمية، العربية الهويتين محورية على إجماع شبه
 اإلثنية/العرقية على المبنية كالهرية عليهم، عرضناها التي الهويات بين

 القطرية الهوية الثالث المركز في أتت وقد والقطرية. والمناطقية والطبقية
 بحكم المراقبين لبعض مفاجأة النتيجة هذه تأتي وقد الوطنية. أو

دنع الذي األمر وهو العربية، المجتمعات تعانيها التي الكثيرة االنقسامات

 املختلفة والقرى واملدن اجلنسني بنب ما أخرى انمتاءات عىل العينة وتتوزع (٦٦)
 األخرى، التقسميات هذه يف للنظر السباسية. االنمتاءات ترنع إىل باإلضافة االجمتاعية، والطقات

اكملة. العينة بيانات لتحميل اإللكرترين موقعنا زيارة يرىج

 الدول يف الكبرية جحومها إىل نظرًا الثالث الطوائف هذه عىل الرتكزي اخرتنا لقد (٦٧)

 الفنات هذه أن اال ،٠واآخر اخمنلط* مهنا أخرى انمتاءات إىل الردود بعض أنارن األربع.
نسبيا. صغرية



 وعي غياب نتيجة فشل، قد العربية القومية مشروع إن القول إلى بالبعض
 القاعدة بأن يوحي الهويات، بهذه المشاركين تشبث ولكن حقيقي. قومي

ما. حد إلى رصينة زالت ما وقومية وطنية لمشاريع الثقافية

 إلى للتعرف وأولوياتها العينة اهتمامات إلى النظر أيضاً نا إمكان وفي
 بالمشاكل مقارنة المشاركين، إلى بالنسبة المجتمعي الشقاق مسألة أهمية

 هناك التالية، البيانية الرسوم تبين وكما مجتمعاتهم. تواجه التي األخرى
 المجتمعي الشقاق أن على العينة فنات مختلف بين تام إجماع حالة
 مسالة برزت فقد (،٦٨طرحناها) التي القفايا بين األهم القضية ليس

 المجتمعي، الشقاق إلى بالنسبة أما لديهم. للقلق مصدر كأكبر الفساد
مسألة أهم ثاني إنها إذ أخرى، إلى فئة من كبير بشكل اإلجابة فتختلف

 الرتتيب مثل حيث القضابا، من عددًا يرتبوا أن املشاركنب من طلبنا السزال هذا يف (٦٨)

 بشلك السؤال هذا نتاجئ الستعراض األقل. األمهية (٧) رمق والرتتيب األعىل األمهية (١) رمق

 األكرب األمهية عىل األقل القمية داللة يعين مما فئة، لك إجابات من املتوسط قمية بأخذ مقنا واحض،

األقل. األمهية عىل األكرب املتوسط قمبة تدل حيث حصحي، والعك املعنية، الفئة إىل بالنسبة



 السعوديين والشيعة البحرينيين السنة المشاركين إلى بالنسبة
 أهم رابع يعتبر المجتمعي الشقاق بأن يالحظ المقابل، وفي والكريتيين.

 في السنة، والسعوديين الشيعة البحرينيين المشاركين إلى بالنسبة مسألة
 الثالثة المرتبة في الشقاق مسألة السنة الكويتيون المشاركون وضع حين
 فتقل العمانيين، المشاركين إلى بالنسبة أما المطروحة. القضايا يقية بين

 الرابعة المرتبة في إنها إذ المتوسط، في إليهم بالنسبة الشقاق أهمية
 إلى بالنسبة األخيرة السابعة المرتبة وفي واإلباضيين، الشيعة إلى بالنسبة
السنة.

 حسب السعوديين المشاركين لدى الهويات ترتيب :٢ - ٢ بياني رسم
أعلى( أهمية على قيمة األتل األرقام )تدل األهمية

 الخلل مسألة خاصة المشاركين، بين أخرى قضايا برزت وقد
 النفط ريع على دولهم باعتماد للمشاركين عرفناه الذي االقتصادي

 لدى الثانية المرتبة المسألة هذه فتبوأت للدخل. أساسي كمصدر
 والمرتبة كافة، بفئاتهم والعمانيين السنة والسعوديين الكويتيين المشاركين

 ناحية من الشيعة. والكويتيين السنة البحرينيين المشاركين لدى الثالثة
 نسبياً كبيرة أهمية ذات مسألة السياسية المشاركة محدودية تعتبر أخرى،



 املشاركني لدى والثالثة الشيعة، البحرينيني لدى الثانية فهي ركني،لملشا

وشيعة. سنة السعوديني،

 حسب البحرينيين المشاركين لدى الهويات ترتيب :٣ - ٢ بياني رسم
أعلى( أهمية على قيمة األقل األرقام )تدل األهمية

 حسب الكويتيين المشاركين لدى الهويات ترتيب :٤ - ٢ بياني رسم
أعلى( أهمية على قيمة األقل األرقام )تدل األهمية



 السعوديني املشاركني لدى املحلية القضايا ترتيب :٦-٢ بياين رمس

األعىل( األمهية عىل األصغر األرقام )تدل األمهية حسب

شبص!



 البحرينيين المشاركين لدى المحلية القضايا ترتيب :٧ - ٢ بياني رسم
األعلى( األهمية على األصغر األرقام )تدل األهمية حسب

الكويتيين المشاركين لدى المحلية القضايا ترتيب :٨ - ٢ بياني رسم



اإلقليمية القضايا

 الطوائف بني العالقة أن عىل ساحقة، بغالبية املشاركون، يتفق

 البياين الرمس )أنظر الثالثة األلفية مطلع منذ ساءت قد العريب الوطن يف

 من اكن احتجاج وحراكت حروب نشوب إىل نظرا متوقع وهذا (١٠- ١)

 ولكن الطائيف. نمتاءاال أساس عىل العريب العام الرأي تقسم أن شأهنا

 يويح مما األحداث، هذه يف تساندها اليت األطراف حول تنقسم العينة

 مدى والختبار القطرية. للحدود وعابرة الطائفة عىل مبنية عصبية هناك بأن

 قضيتني اخرتنا العينة، انقسام أمناط عىل والتعرف التخشيص، هذا حصة

 حركة مها طائيف، بعد ذو رصاع أهنما عىل تصوران ما عادة شائكتني،

سوريا. يف األهلية واحلرب البحرين يف االحتجاجات

 السيايس املهشد ينقسم أوال، حلالتني:ا هاتني بني الشبه أوجه الحظ

 املعروف مفن للطائفة. نمتاءاال أساس عىل رئيس بشلك الدول هذه داخل

 صفوف داخل أغلبية يشلكان السوريني والسنة البحرينيني الشيعة أن

 هاتان متثل اإلقلميي، السياق يف ثانيا، دولتهيام. يف السياسية املعارضة



 اإليراني المحور بين التعبير، صح إن الباردة"، »الحرب من جزءا القضيتان
 . وسوريا البحرين في الطرف نقيضي يدعمان اللذين السعودي والمحور

 سردية بين التضافر والبحرينية السورية القضيتين في يتوافر آخر، بتعبير
اآلخر. منهما كل ويعزز والمحلي، اإلقليمي الصراع

 الطوائف بين ما للعالقة العينة تقييم : ١٠ - ٢ بياني رسم
)./( ٢٠٠٠ سنة في عليه كانت بما مقارنة العربي الوطن في

 ا تحسنت

 ا ساءت

□ الاءرف/لمتلمر

 واضحة، مؤشرات هناك أن يجد عندما القارئ يفاجأ لن ناحية، من
 السياسي والموقف للطائفة نتماءاال تطابق على التالية، البيانية الرسوم في

إنهم قالوا الذين السنة المشاركين من األغلبية نعني وبالتحديد عينتنا، في

 الحكومة حالتي في واقتصادياً عسكرياً طابعاً السعودي الدعم يأخذ للتوضيح، (٦٩)

 الحكومة حالة في مشابه اإليراني الدعم أن حين في السورية، المعارضة من وأطراف البحرينية

 يعرف ما تقرير استنتج فكما البحرين. حالة في اإلعالمي الدعم على يقتصر ولكنه السورية،
 توجد ال البالد، عاهل من مبادرة خلفية على انطلق والذي الحقائق، لتقصي البسيوني» تقرير ب

 إيران نقوم ى، أخر جهة من ولكن البحرينية. السأحة على إيرانية تدخالت على أدلة أية هناك
اإلعالمي. المستوى وعلى الدولية الدبلوماسية الساحة على البحرينية المعارضة بدعم



 يساندون الشيعة املشاركني أن حني يف سوريا، يف املعارضة يساندون

 حيال طائفيًا اصطفافًا هناك بأن النتاجئ هذه وتؤكد البحرين. يف املتظاهرين

 يقوم الذي اإلقلميي الرصاع نتيجة بأنه االفرتاض ميكن اإلقلميية، القضايا

الطائيف. باالستقطاب

 األربع الدول من العينة آراء : ١١ - ٢ بياني رسم
)%( السورية األهلية الحرب حول

المجعوع

البحرين

ا الحكومة مع
 W سعارضه مع

سنمءمساً

 جند ما فنادرًا البعض. يتصورها قد اليت باحلدة ليس االنقسام ولكن

 عىل بل األربع. الدول من أي نقييض طريف عىل املشاركني من أغلبية

 يف مبا السنة، املشاركني أن وجدنا املبسط(، )ورمبا السائد الرسد عكس

 الطرفني مع خيتلفوا أن اختاوا البحرينيون، الستة املشاركون ذلك

 نتيجة ووجدنا هناك. للحكومة مباندهتم من بدال البحرين يف املتنازعني

 يه تتبع، مل اليت السورية القضية من الشيعة املشاركني موقف يف مماثلة

 يف البياين الرمس يبني ومكا األبعد. حده إىل الطائيف املنطق أيضًا،

 املتصارعني الطرفني مع ختتلف إهنا العينة من الفئة هذه قالت األسفل،

 طائفيًا تضامنًا هناك أن حني يف : بأنه النتيجة هذه نفرس وقد سوريا. يف

 املستوى عىل تقترص هذه التضامن حالة أن إال القطرية، للحدود عابرًا



 البحرينية املعارضة مع الشيعة املشاركون فيتضامن كبري، حد إىل الشعيب

 السنة املشاركون يتضامن أخرى جهة ومن السورية، احلكومة مع وليس

البحرينية. احلكومة مع وليس السورية املعارضة مع

 األربع الدول من العينة آراء :١٢-٢ بياني رسم
)./( البحرين في االحتجاجات حركة حول

 الحكومة مع

̂ ٠ المعلرضة مع

ل زدطرفئ *ع المتس

البحرين

 حول املشاركني آراء معاينة لدى أخرى، مرة النسيب، االنقسام يربز

 املشاركون فاعترب الطوائف. بني العالقة عىل اإلقلميية الدول سياسات أثر

 بني العالقة عىل اإلطالق عىل األسوأ الوقع إيران حلكومة أن السنة

 إىل ذاهتا الهتمة الشيعة املشاركون وجه فميا املنطقة، يف الطوائف

 أعضاء بني واحض توافق هناك ليس ذاته، الوقت يف ولكن، السعودية.

 الرسد حسب ملصاحلمه، اإلقلميي الرايع الطرف دمع عىل الطوائف

 من صغري غري قسم ذهب فقد العكس، عىل بل اإلقلميي. للرصاع الطائيف

 اإلقلميي«. »الرايع إىل نفسه االهتام توجيه إىل والشيعة السنة املشاركني

 السياسات من بالهتديد يشعرون والشيعة السنة املشاركني بأن يعين قد مما

 املشاركني املخاوف هذه تدفع مل ولكن )بالرتتيب(، والسعودية اإليرانية



 يلعب أن به يفرتض الذي النقيض الطرف أحضان إىل الدراسة هذه يف

 لملشاركني النقدية الرؤية مع احلال يه ومكا و»احلايم". »الرايع" دور

 السنة السعوديني املشاركني أن هنا جند بالدمه، حلكومة البحرينيني السنة

 المشاركون يتفق أخرى، ناحية ومن بالدهم. لسياسات ناقدين أيضاً كانوا
 سامهت اليت األمريكية اخلارجية السياسات إىل السلبية نظرهتم يف مجيعًا

املنطقة. يف حروب عدة اندالع يف

 العالقة على المتنفذة للدول الخارجية السياسات دور :١٣ - ٢ بياني رسم

)د( السعوديين المشاركين تقييم حسب الطوائف بين ما

 سي,

طيي!

 الاعرفلمي^ئرل
ايران السعودية لمتحدة الواليات

100%

99%

٠/٠ 89

٥/٠ 69

59/ه٠

49%

308%

٥/٠ 29

9%

سني عيعي المجموع سني شيعي البوع سئي شيعي المجمرع

 الدول بمصالح الطائفي السرد يرتبط النظري، القسم في تطرقنا كما
 الفضائية القنوات في اإلعالميين دور هنا ويبرز المتصارعة. اإلقليمية
 القفايا تأطير على مميزة قدرة لديهم إن إذ االنتشار، الواسعة اإلخبارية
 اخترنا فقد لذا، الطائفي. السرد فيها بما ثقافية، سياقات داخل اإلقليمية

 وكما العالم(. )قناة ياً نيراوإ العربية( )قناة سعودياً مملوكتين إخباريتين قناتين
 المشاركين ردود اتسمت اإلقليمية، الدول لدور العينة تقييم في الحال هي

 (، العالم) قناة أي اإلعالمي، بشكله يرانياإل الطرف تجاه بالسلبية السنة



 العربية قناة دور إن الشيعة املشاركني من ساحقة أغلبية قالت حني يف

 كبري حد إىل مشاهبة الفضائية القنوات عىل الردود أن الالفت ومن سليب.

 بشلك املشاركني، بأن يويح مما اإلقلميية، الدول دور عىل العينة لردود

 مالكهيام نظر ووجهات القناتني، هاتني تربط اليت الصلة يدركون عام،

 إن قالوا أيضًا، السنة، املشاركني أن هنا لالهمتام املثري ومن جيد. بشلك

 بأغلبيهتم الشيعة املشاركون أشار مكا متامًا سلبية، تبعات العربية قناة لدور

العامل. قناة دور سلبية إىل معان( )عدا

 العالقة على المتنفذة للدول الخارجية السياسات دور : ١٤ - ٢ بياني رسم
(٠/٠) البحرينيين المشاركين تقييم حسب الطوائف بين ما

 سي"
 طبي"

ا0ً يؤثر الاعرفإلم

 بين ما العالقة على التالية الفضائية القنوات أثر تقيم »كيف : هو السؤال نص (٧ ٠ )
 بين ما العالقة )على تؤثر« لم "و أعرف(( ال» وهما إجاباتين إلى »غيره« فئة وتنقسم الطوائف؟«
 »غيره" فئة تميا العالم، قناة دور حول نا سؤال على السنة المشاركين إجابة حالة في الطوائف(.

 »سلبي«، اإلجابة تطغى حيث البحرين في السنة عدا هذا - أعرف« ال » مكون إلى نسبياً الكبيرة

للمعارضة. اإلعالمي ودعمها البحرين في السياسية لألزمة العالم قناة لتغطية هذا يعود وربما



 العالقة عىل املتنفذة للدول اخلارجية السياسات دور : ١٥ - ٢ بياين رمس

)./( الكويتيني املشاركني تقيمي حسب الطوائف بني ما
 |ط."

■ طبى

 العالقة عىل املتنفذة للدول اخلارجية السياسات دور : ١٦ - ٢ بياين رمس

)./( العامنيني املشاركني تقيمي حسب الطوائف بني ما

■ |يجض



 الطوائف بني ما العالقة عىل الفضائية القنوات أثر : ١٧ -٢ بياين رمس

)./( الكويتيني املشاركني تقيمي حسب
اطبي;

[0لميزثر٧الاعرف

الطوائف بني ما العالقة عىل الفضائية القنوات أثر : ١٨ - ٢ بياين رمس

)./( السعوديني املشاركني تقييم حسب
يس"



 الطوائف بين ما العالقة على الفضائية القنوات أثر : ١٩ - ٢ بياني رسم
)./( البحرينيين المشاركين تقييم حسب

سي,
ش|
الاعرف^لميزثر]

 الطوائف بين ما العالقة على الفضائية القنوات أثر :٢ ٠ - ٢ بياني رسم
)( العمانين المشاركين تقييم حسب

ض:

الاعرف/لميزثرل



 يف الرمسية القنوات هو ثالثا خيارا املشاركني عىل عرضنا وقد

 للتعرف مثاًل( البحرينيني، إىل بالنسبة 8٦٧ الفضائية البحرين )كقناة دوهلم

 تباينًا وجدنا وقد العينة(. نظر وجهة )من رمسيًا الطائفة تسييس مدى عىل

 باإلجيابية العامنية الرمسية القنوات أداء يتسم إذ . حالة) لك بني واسعًا

 العامنيني. املشاركني نظر وجهة من الطائفية، املسألة جتاه احليادية أو

 تأثري الكويتية الرمسية للقنوات ليس أن الكويتيني املشاركني غالبية وترى

 املشاركني إجابات يف احلال يه مكا الطوائف، بني العالقة عىل

 حيادية أي - القاعدة هذه ولكن بلدمه. قنوات حول الستة السعوديني

 حيث البحرين، حالة عىل تنطبق ال - العينة منظور من الرمسية القنوات

 تباينت )وإن الرمسية قنواهتم دور سلبية عىل البحرينيون املشاركون يتفق

 السعوديني املشاركني نظر وجهة إىل إضافة الطائفتني(، أعضاء بني النسب

.النسبية بالسلبية أيضًا اتمست اليت الشيعة

 الفضائية القنوات أداء حول الردود بني الواحض التباين ويويح

 هذا اكن وإذا األربع. للدول الرمسية السياسات باختالف الرمسية

 حالة عن يعرب دولة للك اإلعاليم اجلانب أن بد فال حصحيًا، التخشيص

 األربع. الدول من لك يف - تقدير أقل عىل حكومية، سياسة أو - جممتعية

 يف الداخيل الشأن حول ردود من جاءنا ما برصد إذا، النقطة، هذه لنتقص

الدول. هذه

الداخلي الجانب

 دول وجممتعات جممتعاهتم أوضاع أن عىل معومًا املشاركون جيمع

 وتبعاته الطائيف االنقسام جتاوز عن بعيدة املجلس، دول فهيا مبا املنطقة،

تقيمي فيه طرحنا آخر سؤال يف االستنتاج هذا املشاركون وأكد السلبية.

 حالة عدا متفاوتة، بدرجات الحاالت، جميع في بوضوح هنا »غيره« فئة تبرز (٧١)

 ممن األغلبية قالت - تؤثر« و»لم أعرف« »ال أي - »غيره" لفئة المكونين بين ومن البحرين.

الطوائف. بين ما العالقة على تؤثر لم الرسمية دولهم ات قنو إن ب»غيره« أجاب



 والخليجي اإلقليمي المستوى على ،٢٠٠٠ منذعام الطوائف بين العالقة
 بني ترتاوح بأغلبية األربع، الدول من الرشاحئ مجيع قالت إذ واملحيل.

 حمليًا، واخلليجي. اإلقلميي املستوى عىل ساءت العالقة إن ، ./ ٩ ٠و /٠٦٥

 بالدمه يف الطائيف التوتر أن أي السلبية، نظرهتم عىل املشاركون توافق

 ملحوظ، بشلك القاعدة هذه عن تشذ معان حالة أن إال التفامق. يف آخذ

 من آخرين لدى تتغري ومل البعض، لدى حتسنت الطوائف بني فالعالقة

الطائفية. انمتاءاهتم مبختلف العامنيني املشاركني

 الطوائف بين ما للعالقة األربع الدول من العينة تقييم :٢١ -٢ بياني رسم
)./( ٢٠٠٠ سنة في عليه كانت بما مقارنة بلدهم في

 I تحسنت
 , ماءت
0الاعرفلمتتغير

 يف الطوائف بني العالقة سوء عىل تتفق واسعة رشحية أن ومبا

 التأزمي يف تسامه اليت املحلية العوامل إذًا يه مفا معان(، )عدا بالدها

 بأن تبني املحلية، املؤسسات من لعدد . املشاركني تقيمي عند الطائيف؟

 التعلميي والنظام الدينية املؤسسات دور جتاه الرضا عدم من حالة هناك

 إىل املشاركني بانمتاءات يرتبط التقيمي هذا ولكن الطائيف. الوضع حيال

 تزيد السلبية اإلجابات نسبة أن جند األربع، الدول من لك فيف ما. حد

 »األخرى« للطائفة التابعة الدينية املؤسسات عن لملشاركني لناسؤا لدى



 الشيعية، الدينية املؤسسات عن السنة املشاركني سؤال عند )مكثال،

 قد االنتقادات أن جند ذاته، الوقت يف ولكن، أيضًا(. حصحي والعكس

 حالة يف خاصة املشارك، إلهيا ينمتي قد اليت املؤسسات طالت

 ردود أما معان. يف واإلباضيني األربع الدول يف السنة املشاركني

 بني هؤالء ينقسم ما عادة حيث نسبيًا، متحفظة فاكنت الشيعة املشاركني

 السنة املشاركني خبالف بلدمه، يف الشيعية الدينية لملؤسسة وناقد مؤيد

 علينا يصعب وقد معان(. حالة )عدا التعبري حص إن ))ذاتيًا((، نقدًا األكرث

 قد ما خبالف ولكن، الشلك. هبذا الردود لتوزيع قاطع بتفسري اخلروج

 ومتضادة داخليًا متجانسة فائت وجود من اإلعالم وسائل بعض تصوره

 داخل توجد أنه احلقيقة فإن والشيعة((، »السنة« عنوان حتت بيهنا ما يف

غريه. ينقد مكا متامًا ذاته بنقد بعضها يقوم خمتلفة تيارات الطرفني

 سلبية عىل املشاركون أمجع فقد األخرى، املؤسسات إىل بالنسبة أما

 موقف عن مبعزل النتيجة هذه قراءة ميكننا ال ولكن اإلعالم. وسائل دور

 ميثله ما األعىل، يف تطرقنا فمكا هذه، اإلعالم وسائل من املشاركني

 املثال، سبيل عىل العامين، ونظريه البحريين لملشارك املحيل اإلعالم

 عدا - الشيعة املشاركون يشتيك أخرى، ناحية من كبرية. بدرجة خيتلف

 ردود يف احلال يه ومكا بلداهنم. يف التعلمي أنمظة من - مهنم العامنيني

 من وغريها اإلقلميية والرصاعات باإلعالم املتعلقة األسئلة عىل املشاركني

 السنة املشاركني غالبية أن هنا جند األعىل، يف طرحناها اليت القضايا

 املشاركني مع يتفقون معان( من األباضيني املشاركني ما حد )وإىل

 وإن التعلميية، األنمظة دور حيال املرة هذه السليب، تخشيصهم يف الشيعة

نسبيًا. أقل الفئة هذه من الناقدين أعداد اكنت



 في الدينية للمؤسسات السعوديين المشاركين تقييم :٢٢ - ٢ بياني رسم

)./( الطوائف بين ما العالقة على أثرها ناحية من بلدهم

الاعرفإلميؤثرالً

 W ؤيجنجي
 1سلبي
 □ الابرفالمفثر

 في الدينية للمؤسسات البحرينيين المشاركين تقييم : ٢٣ - ٢ بياني رسم

)./( الطوائف بين ما العالقة على أثرها ناحية من بلدهم



 في الدينية للمؤسسات الكويتيين المشاركين تقييم :٢٤ - ٢ بياني رسم

)ا( الطوائف بين ما العالقة على أثرها ناحية من بلدهم

 ارجايي
 سلبي

0 يؤثر الاعرفإلم

 في الدينية للمؤسسات العمانيين المشاركين تقييم : ٢٥ - ٢ بياني رسم

/(٠) الطوائف بين ما العالقة على أثرها ناحية من بلدهم



 التعليم لنظام السعوديين المشاركين تقييم : ٢٦ - ٢ بياني رسم

 العالقة على أثرها ناحية من عام بشكل اإلعالم ووسائل بلدهم في

)./( الطوائف بين ما

مطي شيعى المجموع سني شيعى المجموع

اإلعالم وسائل التعليم نظام

 ايجهي
 ظبي!

0الاعرفالميزثر

 التعلمي لنظام البحرينيين المشاركين تقييم :٢٧ - ٢ بياني رسم

 العالقة على أثرها ناحية من عام بشكل اإلعالم ووسائل بلدهم في

( ٠/٠) الطوائف بين ما



 التعليم لنظام الكويتيين المشاركين تقييم :٢٨ - ٢ بياني رسم

 العالقة على أثرها ناحية من عام بشكل اإلعالم ووسائل بلدهم في

)./( الطوائف بين ما

1طيب
0عرف/لميزثر١ال

 التعليم لنظام العمانيين المشاركين تقييم :٢٩ - ٢ بياني رسم

 العالقة على أثرها ناحية من عام بشكل اإلعالم ووسائل بلدهم في

)./( الطوائف بين ما

0الاعرفإلميزثر

شيب



 »أرى التالية: العبارة مع اتفاقهم مدى عن أيضًا املشاركني سألنا وقد

 واملتاحف التلفزيون براجم يف )املمثلة للدولة الرمسية الثقافية اهلوية أن

 اندماج مبدى السؤال هذا ويعىن هوييت." تعكس إخل.(٠ املدرسة وكتب

 تفاوتت وقد املجمتع. مكونات خمتلف مع الثقافية، بخشصيهتا الدولة،

 السنة املشاركني من فاألغلبية واإلباضيني. والشيعة السنة املشاركني ردود

 يف هويهتا، تعكس الدولة هوية بأن تعتقد والبحرين والكويت معان من

 البحرينيني حالة يف ساحقة وبغالبية ،الشيعة املشاركون قال حني

ممثلة. غري هوياهتم بأن مهنم، والسعوديني

 وهو: الطائيف، المتيزي مسألة حول املشاركني عىل طرح آخر سؤال

 يف أهدافك أمه لتحقيق فرصك عىل أثر قد الطائيف المتيزي أن تعتقد هل

 رد حيث باألخص، والسعوديني البحرينيني ردود هنا وتربز احلياة؟«.

 يف الشيعة املشاركون ويتفق باإلجياب. ساحقة بأغلبية الشيعة املشاركون

 اكت فقد العامنية احلالة أما أقل. بدرجة ولكن أيضًا، العبارة مع الكويت

 أن ياكد اليت االغرتاب حالة من الرمغ فعىل بامتياز. القاعدة عن شاذة

 انقسام من الرمغ وعىل الدول، بايق يف الشيعة املشاركون مهنا يشكو

 الغالبية أن إال اإلقلميي، الرصاع مع بالتوازي عديدة، قضايا حول العامنيني

 احلياتية. األهداف حتقيق عىل طائيف بتأثري تشعر ال إهنا قالت هنا الساحقة

 بدالً فئة بلك املحيطة االجمتاعية للعوامل نتباهاال عىل النتيجة هذه وتؤكد

قاطع. و عام بشلك علهيم تعمميات إضفاء من



السعودية ت5د
يلخ. ت
المجعوع

شبعة

المجموع

شرعى

المجموع

المجعوع

المجموع

 إن »أرى عبارة مع األربع الدول من العينة اتفاق مدى :٣ ٠ - ٢ بياني رسم
 الرسمي التلفزيون برامج في )الممثلة للدولة الرسمية الثقافية الهوية

 )./( هويتي« تعكس إلغ...( المدرسة، وكتب والمتاحف
 ال'ئ:

 0الاعرفالمبزثر
البحرين

 أتر »لقد عبارة: مع األربع الدول من العينة اتفاق مدى :٣١ - ٢ بباني رسم
)د( الحياة« في أهدافي أهم لتحقيق فرصي على الطائفي التمييز

 ا تعم اسمي بشكل
-نعملحدما

اجرب/الاعرف اال الهضل
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السائدة السياسية بالتيارات الطائفية عالقة

 لكن املذهيب. باالنمتاء املتعلقة اآلراء إبراز عىل اآلن حىت ركزنا

 حدة تزيد حيث أيضًا، مهامً دورًا القطري نمتاءلال أن تبني االستطالع نتاجئ

 الدول، بعض يف املشاركني من املختلفة الطوائف أعضاء بني االختالفات

 أن وجدنا اخلصوص، وجه وعىل أخرى. حاالت يف تنعدم تاكد حني يف

 آراء )حسب التوتر يشوهبا والسعودية البحرين يف الطوائف بني العالقة

 أقل بدرجة ولكن نفهسا، االنقسامات من الكويت تعاين بيمنا املشاركني(،

 السياق أمهية عىل لتربهن جاءت العامنيني املشاركني نتاجئ أن إال نسبيًا.

 دول يف الطائفية التوترات حدة من الرمغ فعىل أخرى. مرة املحيل

 أن إال املشاركون، هيلع أمجع ما حبسب العريب، والعامل املجلس

 سبيل عىل بلدمه. يف طائفية توترات من يشكون ال العامنيني املشاركني

(.٢١-٢ البياين الرمس )أنظر املثال

 نمتاءاال إن العينة من واسعة رشحية تقول األعىل، يف تطرقنا ومكا

 التخندق يقترص هل إلهيا. نسبةبال األمه الثقايف املحدد ليس للطائفة

 إىل السؤال هذا يعيدنا االنمتاء؟ هذا بأمهية يؤمن من عىل إدًا، الطائيف،

 وفكر ويع عن ناجتة ظاهرة الطائفية أن إما الطائفية: طبيعة حول نقاشنا

 لتسييس واعيًا مهنجًا جيعلها مما ومجاعات، أفراد بني منترش سيايس

 يفعل مكا )متامًا االنمتاء هذا بأمهية اإلميان وتكريس الطائيف االنمتاء

 أن أو مثاًل(، الطبيق االنمتاء مع واملاركسيون القويم النمتاءا مع القوميون

 نفسه، املجمتع بنية يف ومتجذرة اكمنة انقسامات أعراض من يه الطائفية

 حىت تؤثر وقد وإدراكهام، واجلماعة الفرد ويع تتجاوز أهنا يعين قد مما

 وتطلعاته آرائه يف كبرية أمهية للطائفية يعري ال بأنه نفسه يعرف من عىل

السياسية.

 أساس عىل العينة حتليل هو الفرضيتني هلاتني األمثل االختبار ولعل

 يؤمن جهة، مفن ال. أم الطائفة عىل مبنية اكنت سواء السياسية، االنمتاءات

 أمهية الدينية لملعتقدات بأن السيايس اإلسالم تيارات إىل املنمتون



 الديين. االنمتاء بتسييس عامة، اإلسالميون، يقوم اخر، مبعىن أو سياسية،

 أو )العلين نمتاءباال السيايس اإلسالم حتزبات تقوم هذا، من أكرث بل

 تعيط اليت الرئيسة اجلهات يه التحزبات هذه لتصبح ما، لطائفة الضمين(

 جكماعة الطائفة، عىل املبنية لالنمتاءات السيايس، املهشد يف تعبرياً،

 الوفاق مجعية أو السين، الشق يف السلفية ومجاعات املسملني اإلخوان

 الكويت يف الوطين اإلساليم والتحالف البحرين، يف اإلسالمية الوطين

الشيعي. الشق في

 اليت - والقومية واليسارية الليربالية التيارات تشرتك أخرى، جهة ومن

 أو الطائيف االنمتاء لتسييس رفضها يف - بيهنا فميا جوهريًا اختالفًا ختتلف

 القامئ للعينة، حتليلنا إىل أضفنا إذا مفاذا املبدأ. ناحية من الديين، حىت

 بني سياسيًا تقسميًا بلد، لك يف الطائفة عىل املبين االنمتاء أساس عىل

 »املدنية« التيارات أحد أو السيايس، اإلسالم فكر إىل ينمتي إنه قال من

(.٧٢التعبري؟) حص إن القومية(، أو اليسارية أو الليربالية )أي

 اإلسالمية السياسية التيارات إىل املنمتني نسب :٣٢ -٢ بياين رمس

)ا( العينة من والليربالية( والقومية اليسارية )أي واملدنية
|م□

في الطائفية االختالفات بروز عدم بسبب العمانيين المشاركين التحبل هذا يشمل لم (٧٢)

 بالبقية. مقارنة بينهم ما



 المشاركين إلى بالنسبة المذهبية الهوية أهمية مدى :٣٣ - ٢ بياني رسم
(٠/٠) والمدنية اإلسالمية السياسية للتيارات المنتمين

 بني اليشء بعض متوازنة عينتنا (٧٣،)٣٣ - ٢ البياين الرمس يبني مكا

 هذين بني السيايس نمتاءاا تأثري مدى ولتقيص واملدنيني. إلسالميني ا

 األسئلة إىل سنتطرق املدنية(، راتوالتيا السيايس اإلسالم )أي الطرفني

 السياسية املواقف حول خصوصًا الطائفة، عىل مبنية اختالفات أبرزت اليت

 البحرين. يف ااحتجاجات حركة وحول سوريا يف األهلية احلرب من

 بلدان يف الدينية املؤسسات حيال عينتنا آراء إىل أيضًا وسنتطرق

.نفسه للغرض ملستطلعني ا

 االنمتاء عىل القامئ التقسمي أساس عىل املشاركني آراء حتليل عند

احمتال يزداد أنه وجدنا واحد، آن يف الطائفة إىل واالنمتاء السيايس

 اختأر من هناك )كمثال: واحدة إجابة من أكثر المشاركين بعض إختار مالحضة: (٧٣)
 النسبة الواحدة الشريحة لدى اإلجابات مجموع يفوق قد ولذلك معا(، و»قومي« سني« »إسالمي
 التالية: األرقام من تتألف فهي العينة هذه أعداد إلى بالنسبة اما (.٠./١ ٠ ٠) الكاملة المئوية

 مدنيون (،٤١) كويتيون إسالميون (،٣٣٠) سعوديون مدنيون (،٤١٨) سعوديون إسالميون
(. ١٢٨) بحرينيون مدنيون (،١١٥) بحرينيون إسالميون (،٥٥) كويتيون



 يف املحتاربني للطرفني ،شيعيا أم اكن سنيًا املدين، املشارك معارضة

 ارتباطًا أكرث أهنم فنجد اإلسالميون، أما وممتردين. نظامية قوات من سوريا

 فاملشاركون التعبري. حص إن بطائفهتم، اخلاص السيايس باملوقف

 مه والكويتيون( والسعوديون البحرينيون أي )مجيعهم، السنة اإلسالميون

 )من الشيعة اإلسالميون املشاركون أما سوريا، يف لملمتردين دمعًا أكرث

 املدنيني نظراهئم من األسد لنظام دمعًا أكرث فهم أيضًا( الثالث الدول

الشيعة.

 حركة من املشاركني مواقف حتليل عند المنط هذا ويتكرر

 املشاركون يساند األعىل، القسم يف رأينا مكا البحرين. يف االحتجاجات

 املشاركون ينقسم حني يف البحرين، يف املحتجني عام بشلك الشيعة

 ويقل املتنازعني. للطرفني ومعارض البحرينية للحكومة دامع بني السنة

 املدنيني عند املعارضة لصاحل البحرين حلكومة السنة املشاركني دمع

 عند نسبيًا الشيعة املشاركني معارضة احمتال يزيد مكا باإلسالميني، مقارنة

 الشيعة املشاركني بني االختالفات أن املالحظ من ولكن أيضًا. املدنيني

السنة. املشاركني بني اليت بتلك مقارنة نسبيًا، صغرية مينيواإلسال املدنيني

 إلى المنتمين للمشاركين سوريا حرب من الموقف :٣٤ - ٢ بياني رسم
(٠/٠) والمدنية اإلسالمية السياسية التيارات



المنتمين للمشاركين االحتجاجات حركة من الموقف :٣ ٥ - ٢ بياني رسم
(٠/٠) والمدنية اإلسالمية السياسية للتيارات

 إلى بالنسبة السنية الدينية المؤسسات من الموقف :٣٦ - ٢ بياني رسم
)./( والمدنية اإلسالمية السياسية للتيارات المنتمين المشاركين



 إلى بالنسبة الشيعية الدينية المؤسسات من الموقف :٣٧ - ٢ بياني رسم
)%( والمدنية اإلسالمية السياسية للتيارات المنتمين المشاركين

 بلداهنم يف الدينية املؤسسات دور حول املشاركني آراء لنأخذ

 بأن التكهن املعقول مفن خمتلف. بشلك الطائفية االختالفات لتقيص

 وأن طائفهتم، ملؤسسات الناقدين من مه املدنية التيارات إىل املنمتني

 أي هناك هل ولكن، هلم. األمهية من درجة عىل ليس الطائفة إىل اانمتاء

 السؤال هذا عن اإلجابة ببساطة، »األخرى«؟ الطائفة مؤسسات ضد حتيزات

 السنة املشاركون مه القاعدة هذه يف الواحض االستثناء نعم. هو:

 ناقدون، فهم املدنية، التيارات إىل املنمتني من والسعوديون الكويتيون

 املشاركون أما للطائفتني. التابعة الدينية لملؤسسات ساحقة، بأغلبية

 إىل السلبية نظرهتم من الرمغ فعىل املدنيني، من السنة البحرينيون

 بسلبية الشيعية املؤسسات إىل ينظرون أهنم إال السنية، الدينية املؤسسات

 عىل اتفقوا الثالث، الدول يف الشيعة، املشاركني أن حني يف نسبيًا. أكرث

 املدنيني بني اختالف ال يربز ولكن سلبيًا، دورًا تلعب السنية املؤسسات أن

 مع احلال يه ومكا الشيعية. املؤسسات إىل نظرهتم يف واإلسالميني

 إىل الشيعة اإلسالميون املشاركون ينظر ،السنة مينيسالاإل لتازكني ا



 ردود يف يه هنا، املفاجأة، ولعل نسبية. بإجيابية الدينية مؤسساهتم

 اكن الشيعية الدينية املؤسسات يف رأهيم إن إذ الشيعة، املدنيني املشاركني

 السنية، الدينية املؤسسات يف السنة املدنيني نظراهئم برأي مقارنة إجيابيًا،

بعيد. حد إىل بالسلبية اتسم والذي

 هلا إن إذ هتمل، أال جيب السياسية نمتاءاتاال أن يه إذا، اخلالصة،

 ألحد مكنمت نفسه املشارك يعرف فعندما املشاركني. آراء عىل نسبيًا أثرًا

 السائد الرأي عن النسيب ابتعاده احمتال من يزيد هذا فإن املدنية، التيارات

 هو النتاجئ من القسم هذا يف بروزا األكرث المنط ولكن طائفته. أعضاء بني

 إسالميني. أم مدنيني أاكنوا الواحدة، الطائفة أعضاء ردود بني الكبري التشابه

 آراء تقارب مقابل يف الشيعة واملدنيني اإلسالميني آراء تتقارب وهبذا،

 املمجوعة يف أقل التقارب نسبة اكنت )وإن السنة واملدنيني اإلسالميني

 وسط حىت هامًا دورًا الطائفية لالنمتاءات بأن يويح قد مما الثانية(،

الدينية. غري التيارات إىل املنمتني

 السيايس اإلسالم قوى دور من الرمغ عىل أنه، عىل النتاجئ هذه تدل

 يف األساس هذا عىل سياسيًا مجاهريها وحشد الطائيف االنمتاء تسييس يف

 انقسام عن الوحيد املسؤول ليس السيايس إلسالما أن إال احلاالت، بعض

 كبنية أخرى، جممتعية راكئز هناك وإمنا طائيف، أساس عىل عينتنا

 رشحية بني الطائيف التخندق إنتاج تعيد اليت نفهسا، املجمتعية املنظومة

 اليت تلك فهيا مبا السياسية، التيارات خمتلف إىل املنمتني لتمشل واسعة،

 الطائفية أن عىل النتاجئ تدل وقد الدينية. اهلوية عىل بناء نفهسا تعرف ال

هبا. املتأثرين وإدراك ويع غاب وإن حىت دورًا، تلعب قد

قضاتهوتنا المجتمعي الشقاق الخاتمة:

 التفاؤل بني حائرًا القارئ تركت قد إلهيا توصلنا اليت النتاجئ أن بد ال

 األطراف تستقطب حيث مقلقاً بعضها جاء إذ النتائج، بهذه والتشاؤم

 تجاه المشاركين ووالءات عواطف ومحلياً، إقليمباً المتصارعة، السياسية



 األرضية بأن مطمئنة النتائج بعض جاءت ذاته، الوقت في ولكن، الطائفة.
 املختلفة األطراف شتات لمل اكف بشلك رمبا رصينة، تزال ال الوطنية

 تعبري أفضل جند ولعلنا الواحد. الوطن وعنوان واحدة ثقافية مظلة حتت

 إذا ما حول األول للقارئ، سنعرضهام سؤالني آخر يف التناقض هذا عن

 متشاهبة الطوائف مجيع أعضاء »مصاحل عبارة مع يتفقون املشاركون اكن

 دول مع األخرى الطوائف أعضاء »يتشارك نصه: والثاين بعيد"، حد إىل

بلدمه». أبناء بايق من أكرث إقلميية

 مع طوائفها مصاحل تشابه عىل العينة فائت مجيع أمجعت ناحية، من

 مناذجنا يف الوطين الويع من قدرًا يعكس قد مما األخرى، الطوائف

 معان( من الشيعة املشاركني )عدا العينة اتفقت أخرى، ناحية ومن األربعة.

 من بدالً إقلميية دول مع األخرى الطوائف تربط اليت الثانية العبارة مع

 ماذا يبدو. ما عىل األول السؤال عىل العينة إجابة يناقض مما الوطن،

 املصاحل يف يشاركونه األخرى الطوائف أعضاء أن املشارك يعترب أن يعين

 الوقت يف يهتم، وأن - مشرتكة وطنية مصلحة بوجود اإلقرار أي - نفهسا

املصاحل؟ يف إقلميية دول مبشاركة »األخرى« الطائفة ذاته،

 »مصالح عبارة مع األربع الدول من العينة اتفاق مدى :٣٨ - ٢ بياني رسم

- )./( بعيد" حد إلى متشابهة الطوائف

*ارف□



 عبارة مع األربع الدول من العينة اتفاق مدى :٣٩ - ٢ بياني رسم
 أكثر إقليمية دول مع األخرى الطوائف أعضاء مصالح »ترتبط

)./'( بلدهم« أبناء باقي من
اظق| ال|صف□

الاتفق

 من لعل ولكن الواضح. التناقض لهذا حازم تفسير تقديم يصعب
 صريحاً اعترافاً يتطلب الذي الوطن، بناء منطق بين الكامن التناقض دالالته
 عبر أخرى جهة من الطائفي الصراع ومنطق فيه، المواطنين جميع بأحقية

 حسب بينها فيما المتنافسة )»التضامنية»( والسياسية االجتماعية الكيانات
 تطابق أن الفئة على يستحيل أنه من الرغم فعلى النتائج. صفرية لعبة منطق
 إال لنفسها، موارده احتكار أو الخاصة هويتها مع التعددي المجتمع هوية

 النزوع من أسميناها، كما ، التضامنيات«» تمنع ال الغاية هذه استحالة أن
 المواقف هذه تنبع فقد وبذلك، الحاالت. بعض في تحقيقها اتجاه في

 في أنه إال نظرياً، الوطن أبناء مصير بوحدة المشارك اعتقاد من المتناقضة
 بواجباتهم »األخرى« الطائفة أعفاء التزام مدى في يشكك ذاته الوقت
ومحلياً. إقليمياً الطائفي االستقطاب ظل في الوطنية

 المشاركين، المواطنين يجمع مما الكثير هناك أن النتائج لنا كشفت
 تعريفهم كيفية وحتى بل المثال، سبيل على الفساد، من المشترك كقلقهم



عبدالنبي ترجمة المنجزة، غير المهمة البحرين: في الدولة بناء خلف، عبدالهادي (٧٤)

 عىل املجمتيع الشقاق موضوع وضع إىل الدراسة هذه هدفت وقد

 حماولة طريق عن فائهتم، مبختلف املجلس، دول ملواطين النقاش طاولة

عينة نظر وجهة من - الطائفية منوذج أي - منه منوذج وتخشيص رصد

 اليت العوامل يف للبحث إضافية دراسات إجراء إىل هذا لك يدعو

 اكملظامل غريها، من أكرث السياقات، بعض يف ما، طائفة تسييس إىل تدفع

 هذه حتفزي يف الدولة دور هو األمه العامل ولعل الثقة. وأزمات الفوئية

 إىل نظرًا األوىل، بالدرجة هنا معنية ولةفالد إمخادها. أو الطائفية النعرات

 وهذا املحسوبية، وشباكت الريع توزيع آليات عرب لملجمتع اخرتاقها مدى

 »التشطري سياسات باتباع الدولة اهتام إىل الناقدين املحللني بعض دفع ما

 (.٧٤املثال) سبيل عىل البحرين، يف حدة عىل طائفة لك إلدارة العمودي«

 أيضًا الطائفية احلالة تستديع ،الدولة سياسات دور دراسة إىل وإضافة

 حوهلم من الطائفية باحلساسيات السياسيني الالعبني ويع مدى يف النظر

سلبًا(. أم )إجيابًا علهيا تأثريمه ومدى

 الفروقات أن يبدو ذلك ومع اعتبار. لك فوق ومسملني كعرب ألنفهسم

 تفاوت إىل النتاجئ تشري أخرى، ناحية ومن أيضًا. مهامً دورًا تلعب الطائفية

 معينة، ظروف تدفع حيث آخر، إىل اجمتايع سياق من الطائفية ظاهرة

 غريها. من أكرث السياقات بعض يف الطائفة تسييس إىل يبدو، ما عىل

 الطوائف بني التوتر احتدام إىل تشري األربع الدول من املشاركني فردود

 أقل تبدو الطوائف بني الالقة فميا خاص، بشلك والسعودية البحرين يف

 اجلماعات خمتلف اخرتاق عىل قدرهتا الطائفية وأثبتت معان. يف توترًا

 والرافضة للطوائف العابرة املدنية السياسية للتيارات أن فوجدنا السياسية،

 هذه تفيش من احلد يف حمدودًا ولكن واحضًا تأثرياً نظريًا، لتسييهسا

املواطنني. بني الظاهرة

 (.٢ ٠٠٤ ن.ا، ]د. )بيروت: العكري



 المرض هذا حجم عن لمحة لتعطينا (،random sample) عشوائية
 هذا ليس وبالطبع، مجتمعاتنا. في تغلغله ومدى وطبيعته االجتماعي

 في شك فال الطائفي. االحتقان معالجة سبيل في أولية خطوة إال المجهود
 خطر احتدام خطورة ظل في خصوصاً واسعة، الموضوع هذا آفاق أن

 كبيرة عقبة المجتمعي الشقاق حاالت كون إلى إضافة الداخلي، االنقسام
 السياسية المشاركة وتحقيق المتساوية المواطنة دولة بناء إلى الطريق في

الفاعلة.



المتحدة العربية اإلمارات في السياسية التطورات :٤ - ٢

 السعودية شقيقتيها غرار على المتحدة، العربية اإلمارات واصلت
 وقد العربية. االنتفاضات اندالع منذ نشطة خارجية سياسة اتباع وقطر،
 التي نفسها األسباب إلى الصعيد، هذا على الدولة، نشاط زيادة تعزى

 الوطن أنحاء في االحتجاجات آثار احتواء وهي اال وقطر، السعودية حفزت
 وداخلياً. خارجياً الدول هذه مصالح يحمي اتجاه في دفعها أو العربي،
 في الحكم من مرسي محمد السابق المصري الرئيس عزل إلى ونظراً
 تنظيمات على الطريق لقطع فاعأل دوراً تلعب ان اإلمارات اختارت مصر،

 لبعض اعتقالها عند السلطات تدعي كما اإلمارات، داخل سواء اإلخران،
خارجها. أو المواطنين،

 نفوذها لتوسعة اقتصادها ازدهار من االستفادة اإلمارات تحاول كما
 مد إلى إضافة متعددة، وعسكرية وتجارية خيرية مشاريع عبر

 الجهود هذه وترحي خاص. بشكل وأوروبا إيران مع الدبلوماسية الجسور
 المنظومة إطار داخل اإلماراتي القرار صنع في استقاللية إلى بنزعة

 والتنسيق التعاون يبدو، ما على تحتم، األمنية األولويات ولكن الخليجية.
 صانع نظر وجهة من المشتركة، التهديدات مواجهة في السعودية مع

القرار.

 مبادرات عبر الوطنية الهوية مأسسة في قدماً الدولة مضت داخلياً،

 في المواطنة حول مناهج وتدريس اإلجباري التجنيد منها عدة، حكومية



 تواصلت كما وثقافتها. اإلمارات لتاريخ رسمية سردية وبوضع المدارس،
 من قريبة وجمعيات تيارات إلى باالنضمام للمتهمين السياسية المحاكمات

الحكم. نظام قلب محاولة بتهمة المسلمين اإلخران

المسلمون واإلخوان اإلمارات

 مرشح لوصول معارضتها في السعودية شقيقتها اإلمارات شاركت
 تبين كما مصر، في السلطة إلى المسلمين اإلخران تنظيم من رئاسي

 فعلى السابق. الرئيس حكم أثناء لإلعالم يينراتاإلما المسؤولين تصريحات
 اتهاماً زايد بن للهعبدا الشيخ راتياإلما الخارجية وزير وجه المثال، سبيل

 ال »إنهم :٢٠١٢ أكتوبر في قال عندما مصر، في اإلخوان إلى صريحاً
 في وقوانينها«، الدول هيبة اختراق على ويعملون الوطنية السيادة يحترمون

 االتهامات حسب اإلمارات، داخل اإلخوان تيار مع صلتهم إلى إشارة
(.٧٥اإلماراتية) الرسمية

 في المسلمين اإلخوان لجماعة المعادي بموقفها اإلمارات تكتف ولم
 ضد خليجي اتحاد تكوين إلى الخليجية الدول دعت وإنما والخارج، الداخل
 برادر تلمس ويمكن الخليج«. حكومات وتقويض التآمر من »لمنعها الجماعة

 في خصوصاً السعودية، العربية والمملكة اإلمارات بين الخليجي التعاون هذا

 كما مرسي. الرئيس وعزل مصر في يونيو حزيران/ ٣٠ تلت التي األحداث
 أسماء لحصر استباقية خطة بإعداد الخليجيون الداخلية وزارات ركالء قام

 دول عن إلبعادهم تمهيداً اإلخوان جماعة إلى المنتمين الوافدين
(.٧٦المجلس)

أعضاء أسماء »بحصر أوصوا المجتمعين أن أمنية مصادر وذكرت

 ٢٩ األهرام، حصبفة اإلماراتية!،« اإلخوان خلية الربى.. أمحد يكتهبا: اليوم اقضية (٧٥)

< http://tinyurl.com/k88vemr .ح .٢٠١٣ مارس آذار/

 اإللكرترنية، العربية مرص حصيفة واالحتضان،؟ احلصار بني اخلليج.. يف »اإلخوان (٧٦)

 < http://tinyurl.com/0426cq0 .ح .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ٢١

http://tinyurl.com/k88vemr
http://tinyurl.com/0426cq0


 التي والوظائف والمراكز العربية، الخليج دول في المقيمين الجماعة
 رصد إلى إضافة الخاص، أو الحكرمي القطاعين في سواء بها يعملون

 المعنية األمنية األجهزة أن إلى الفتة خليجية«، إخوانية بقيادات تهمعالقا
 إلى بعضهم لجوء وإمكانية هزالء خطورة حول قياداتها إلى تقارير »رفعت
 ظل في خصوصاً اإلخوان مناصرة إلى تهدف وأزمات مشكالت افتعال

 »وضع ايضاً قرر االجتماع أن وأوضحت .ممر« تشهدها التي األحداث
 المالية معامالتهم أو اإلخوان بإقامات يتصل ما كل تتبع تتيح رقابية آليات

 لصالح تتم التي والتحويالت األموال غسل عمليات ومواجهة والتجارية،
 للتوصل واقتصاديين أمنيين خبراء تضم لجنة »تشكيل إلى مشيرة الجماعة«،

(.٧٧الجماعة«) الستثمارات للتصدي المناسبة اآلليات إلى

 وتقنينه، اإلسالمي الطرح احتواء نحو موجهة أنها يبدو خطوة وفي
 في السلم »تعزيز منتدى ،٢٠١٤ مارس آذار/ في أبوظبي، نظمت

 والمفكرين العلماء من إسالمية »جبهة لتشكيل المسلمة« المجتمعات
 المؤتمر في وشارك التقدم«. مع لتماشيوا التطرف لمواجهة المعتدلين

 ب وصفوا إسالمياً ومفكراً عالماً ٢٥٠ من أكثر يومين استمر الذي
 بيه بن للهعبدا والعالمة الطيب أحمد األزهر شبخ يتقدمهم المعتدلين«،»

 الشيخ اإلماراتي الخارجية وزير وأكد للمنتدى. العلمية اللجنة يرأس الذي
 علماء من الكبير التجمع هذا أن المؤتمر، افتتح الذي زايد، بن عبدالله

 طريق خارطة لرسم العالمي المستوى على أولى محاولة »يمثل المسلمين
 وحسب وتناغم، بسالم العيش أجل من اإلسالمية للمجتمعات األمام نحو

(.٧٨العالمية«) المفاهيم مع تتناغم التي الجوهرية اإلسالمية المبادئ

اليامية المحاكمات

معتقاًل، ١٢٥ إلى ٢٠١٣ عام نهاية حتى اإلمارات معتقلي عدد ارتفع

نفسه. املصدر (٧٧)

 حصيفة التطرف،« ضد املعتدلني املسملني للعملاء جهبة تشكبل تريد »اإلمارات (٧٨)
 <http://www.alquds.co٠uk/?p = 141473 .> .٢٠١٤ مارس آذار/ ٩ العريب، القدس

http://www.alquds.co%25D9%25A0uk/?p


 واحداً، وقطرياً أمريكياً و وسورياً وفلسطينياً مصرياً، ٣١و مواطنا، ٨٣ بينهم

 اإلخوان من القريب اإلصالح لتنظيم التأييد أو نتماءاال بتهمة معظمهم
 في (.٧٩الحكم) نظام لقلب يتآمرون أنهم الدولة ترى والذين المسلمين،

 بتهم سياسياً معتقال ٩٤ قضية في محاكمات سلسلة بدأت مارس آذار/
 عقدت المحاكمة، فترة وخالل الحكم. نظام قلب إلى بالسعي تتعلق

 فقط بحضورها سمح المتهمين، لمحاكمة جلسة ١ ٤ الدولة أمن محكمة

 رئيس ظهر ،٢٠١٣ يوليو تموز/ من الثاني وفي الحكومية. اإلعالم لوسائل
 المتهمين، على الصادر الحكم ليقرأ حكومية قناة على الدولة أمن محكمة

 متهماً ٢٥ وتبرئة منهم، ٦٩ فيحق عاماً ١وه ٧ ين السجن على ونص

 بالسجن متهمين خمسة على وحكم . ١٣ وعددهن النساء جميع فيهم بمن
 ثمانية وحوكم سنوات. عشر بالحبس متهماً ٥ ١ وعلى سنوات، سبع

(.٨٠عاماً)١٥ بالسجن غيابياً متهمين

 والبرلمان األوروبي البرلمان من إدانات األحكام هذه أثارت وقد
 وغيرهما، وليةالد والعفو ووتش رايتس كهيومن دولية ومنظمات األلماني،

 حسب السليمة القضائية اإلجراءات إلى وافتقارها السياسية طبيعتها إلى نظراً
 الدولة أمور في تدخال اإلماراتية الرسمية الجهات فيه رأت ما وهو رأيهم،

 الدليل فإن ،٢٠١٤ لسنة ووتش رايتس هيومن تقرير وبحسب الداخلية.
 أحد اعتراف هو الحكم نظام لقلب نية وجود على استخدم الذي الرئيس

 كل المحاكمة خالل أنكر الذي السويدي،، أحمد عليهم، المدعى
(.٨١االتهامات)

١٠ إلى إضافة فارون، ٦ بينهم مصرياً ٢٠ فيحاكم العرب، عن أما

 مركز اإلنسان،، حلقوف جسمبة املرتفعة..إنهتااكت األبراج خلف :٢٠١٣ »اإلمارات (٧٩)
<http://www.emasc-uae.com/ .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ٧ عالم،واإل للدراسات اإلمارات

<.details.aspx?id = 2873#.Uu01X339Uig.twitter

نفسه. المصدر (٨٠)

:٢٠١٤ لسنة اإلمارات حول ووتش رايت هيومن تقرير (٨١)

http://www.emasc-uae.com


 اإلخوان لتنظيم فرع وإدارة وتأسيس بإنشاء تتعلق بتهم آخرين إماراتيين
 في التنظيم لدعم وموارد أموال وجمع عليه، والتستر اإلمارات، في المسلمين

 فإن مصادر، عن الرسمية الصحافة نقلته ما وبحسب مصر. األم بلده
 تموز/ من الثاني في بسجنهم السلطات قضت ناشطون هم العشرة اإلماراتيين

 المحاكمة إجراءات على المعتقلون اعترض وقد سنوات. لعشر الماضي يوليو
محاميهم. ولقاء القضية أوراق على االطالع من بمنعهم اتهامات وسط

 منصب يشغل الذي الجيدة، محمود الدكتور القطري المواطن واعتقل
 في دبي بمطار مروره أثناء للبترول، قطر شركة في الطبية الخدمات مدير

 دولة في المطلوبين لوائح ضمن اسمه ورود بدعوى فبراير، شباط/ ٢ ٦
 ،٢٠١٤ مارس آذار/ ٣ في الدولة، أمن محكمة وأصدرت اإلمارات.

 اإلصالح جمعية مع التعاون على إلقدامه سنوات سبع بحبسه حكماً

 (. لالستئناف) قابل وغير نهائي الحكم أن المحكمة وأكدت المحظورة.
 اإلمارات دولة شنتها إعالمية لحرب تتويجاً اعتقاله في البعض راى وقد
.٨٣المنطقة) في المسلمين اإلخوان لتنظيم األخيرة دعم بسبب قطر ضد

 بحريني مواطن وهو اليافعي، صالح لقضية مشابهة الجيدة وقضية
 االعتقال قيد وبقي ،٢٠١٣ أبريل نيسان/ ٢٦ في دبي فيمطار اعتقل
 قبل إليه، تهمة أية توجيه دون من مجهول مكان في أسابيع ٧ لمدة

*(.‘البحرين) حكومة تدخل بعد يونيو حزيران/ ١٥ في عنه اإلفراج

على مقطع بسبب مالياً وتغريمه عاماً بالسجن أمريكي على وحكم

 مع التعاون بهتمة سنوات ٧ بالجسن اجليدة حممود القطري املعتقل عىل »احلمك (٨٢)

< 1419/إ: . ٢٠١٤ مارس آذار/ ٣ الصحيفة، حصيفة اإلمارات،، في املحظورة اإلصالح مجعية

www.elsahefa.com/world/9730 >.

 نون حصيفة اإلمارات،« يف اختطافه عن يتحدث اجليدة الرمحن عبد »القطري (٨٣)

<http://www.n00npost.net/conteiit/1486.> .٢٠١٣ سبمترب ١ اإللكرتونية، بوست

 ٢٩ يس، يب اليب موقع إمارايت، جسن يف ’للغرب ابتعرض قطري طبيب (٨٤)
<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013 0/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/

 3O628.qatari.uae_ prisonbeaten.shtml 1 ح .

http://www.elsahefa.com/world/9730
1486/http://www.n00npost.net/conteiit
2013/http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast


 مجموعة تأليف حول فكرته وتدور أمنياً«، »تهديداً الدولة اعتبرته يوتيوب
 مستخدمين دبي شوارع في الناس لحماية تدريبات تعطي العصابة تشبه

 الثاني/ كانون ١٠ في سراحه السلطات أطلقت وقد كأسلحة. أحذيتهم
(. السجن) في أشهر تسعة قضى أن بعد ،٢٠١٤يناير

 أنها ووتش رايتس هيومن العالمية اإلنسان حقوق منظمة وأعلنت
 الخاضعين األشخاص بعض من مكتوبة شهادة ٢٢ يوليو تموز/ في تلقت

 عرضوهم المسؤولين أن منهم، ستة باستثناء جميعاً، أكدوا للمحاكمة،
 إثنان وقال األعين. ي معصوب وهم واستجوبوهم عالية، حرارة لدرجات

 الدكتور عائلة وأعلنت . بالكهرباء بالصعق هددوهما المحققين إن منهم
 (.٨٧النفرادي«) ا الحبس في و»احتجز للضرب« »تعرض أنه الجيدة محمود
 يراتاإلما األمن اتهم الجيدة، عبدالرحمن األكبر، الجيدة نجل أن ويذكر
(.٨٨لوالده) لى األو المحاكمة جلسة حضوره أثناء واختطافه بضربه

اإلماراتي القرار صنع استقاللية إلى توجهات الخارجية: السياسة

 إماراتي ضابط مقتل ٢٠١٣ عام للجدل إثارة األحداث أكثر أحد كان
أثار وقد (.٨٩الديه) قرية في انفجار في البحريني األمن رجال من واثنين

 مركز اإلنسان،« حلقوف جسمية إنهتااكت املرتفعة.. األبراج خلف :٢٠١٣ »اإلمارات (٨٥)
<http:www.emasc-uae.com/ .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ٧ واالعالم، للدراسات اإلمارات

<. 2873#.Uu01X339Uig.lwitter ه details.aspxfid

.٢٠١٤ لنة اإلمارات حول ووتش رايت هيومن تقرير (٨٦)
<http://www.hrw.org/world-report/2014/countty-chapters/122035 د .

 ٢٩ يس، يب اليب مرتع إمارايت، جسن يف للرضب ايتعرض قطري »طبيب (٨٧)
<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/

qatari_uae_prison_ beaten.shtml_130628 د ٠

 بوست نون مرقع اإلمارات، يف اختطافه عن يتحدث اجليدة الرمحن عبد »القطري (٨٨)
<http://www.n00np0st.net/c0ntent/i486.> .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنرن ٩ اإللكرتوين،

 قناة موقع باملنامة،« انفجار يف إمارايت ضابط أحدمه رشطيني ٣ مقتل »البحرين.. (٨٩)
<http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/03/ .٢٠١٤ مارس آذار/ ٣ أن، أن يس

<.bahrain-blast = 

http://www.emasc-uae.com
122035/http://www.hrw.org/world-report/2014/countty-chapters
file:///2013/06/http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
http://www.n00np0st.net/c0ntent/i486
file:///2014/03/03/http://arabic.cnn.com/middleeast


 في والشعبي الرسمي الصعيد على وشجب استنكار موجة الحادث
 اإلمارات البحرينية المعارضة أطراف بعض اتهمت فيما والبحرين، اإلمارات
 أرسلتا والسعردية اإلمارات أن يذكر البحريني. المحلي الشان في بالتدخل

 »السالمة بفترة يسمى ما )أو الطوارئ فترة في البحرين إلى قوات
 المنشآت »حماية ل الجزيرة« »درع قوات من كجزء ٢٠١١ في ( ٠ الوطنية

 الخارجية وزير تصريحات بحسب خارجي"، تدخل أي ضد الحيوية
(.٩٠البحريني)

 أزمة حيال السعودية مع اإلمارات سياسة توافق من الرغم على ولكن
 اإلسالمية الجمهورية مع طيبة قاتبعال تتمتع تزال ال أنها إال البحرين،

 أن يبدو حين ففي والسعودية. البحرين شقيقتيها عكس على اإليرانية،
 وحتى السبل، بشتى إليران التصدي على الغربيين حلفاءها تحث السعودية

 اإلمارات اتخذت مؤخراً، ويكيليكس تسريبات بينت كما عسكرياً،
 طهران زايد بن عبدالله الشيخ الخارجية وزير فزار تماماً، معاكساً موقفاً

 المصالح على الطرفان وشدد روحاني، حسن اإليراني الرئيس للقاء
 العربية الدول أول من أيضاً، اإلمارات، وكانت (.٩٢البلدين) بين المشتركة

حول إيران مع المتحدة الواليات إليه توصلت الذي باالتفاق رحبت التي

 حصيفة البحرين،« يف اخلليج أمواج بقوات املشاركة اإلماراتية القوة يتفقد زايد بن »سيف =
<http://www.alwasatnews.com/4230/news/read/873567/ ,٢٠١٣ أبريل نيسان/ ٧ الوسط،

<. l.html

 هتديد أي ضد احليوية املنشآت حلماية اجلزيرة درع قوات البحربين: اخلارجية »وزير (٩٠)
<http://www.aawsat.com/ .٢٠١١ فرباير شباط/ ٢٣ األرسط، الرثق حصيفة خاريج،«

issueno details.asp?section = 4&article٠&613833 = 1 1803ل.20910915*2 > .

(٩١) 29 ,U.S. on Iran,” Reuters 101ل off head 0 snake" Saudis ث"٤
November 2010, < hllp://www.reuters.com/article/2010/l 1/29/us-wikHeaks-iran-

<. 129 saudis-idUSTRE6AS02B2OlOl

.٢٠١٣نومفبر الثاين/ ترشين ٢٩ العرب، حصيفة زايد،، بن عبدالله يتقبل اروحايئ (٩٢)
< http://www.alarab.co.uk/7id-9507 >.

file:///873567/http://www.alwasatnews.com/4230/news/read
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 بن محمد الشيخ اإلمارات وزراء رئيس ذهب بل (.٢٣النووي) البرنامج
 »إيران إن فقال الغربية، للصحافة تصريحاته في ذلك من أبعد إلى راشد

 الجميع«. وسينتفع العقوبات إرفعوا معها. مشاكل أي نريد وال جارتنا
 السياسة هذه لكن (.٩٤النووي) برنامجها سلمية في صادقة إيران أن وأضاف

 مما السعودية، مع توتر إلى يبدو، ما على تؤد، لم إيران تجاه اإلماراتية
 لدى المشتركة األولويات قائمة في أعلى مرتبة اإلخوان لملف بأن يوحي

الراهن. الوقت في البلدين

 تعيينها طريق عن أوروبا إلى جسور مد على اإلمارات عملت دولياً،
 منظمة مقر في عربية لبعثة مقر أول وفتح األوروبي، االتحاد لدى سفيراً
 مع التعاقد في مضت أخرى، جهة ومن (.٩ )الناتو() األطلسي شمال حلف
 تصنيع برنامج برعاية الحكومة تقوم حيث التسلح، مجال في أوروبية دول

 عدما أكبر بشكل األوروبية السوق في (تأملببيعها لصنع) أسلحةمحلية
 لتزويدها وأوروبية بريطانية شركات مع اإلماراتية »توازن« شركة تعاقدت

 لشراء فرنسا مع اإلمارات تعاقدت كما (.٩ العسكرية) للمعدات بقطع
أن تبين عندما تعثرت الصفقة هذه أن إال للتجسس، اصطناعيين قمرين

 ٢٥ امليادين، قناة موقع الصمت، تلزتم وأخرى النووي باالتفاق ترحب عربية »دول (٩٣)
<http://tinyurl.com/n7qnlbj .ح .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين

 موقع عهنا،« العقوبات رفع وجيب الرنوي بربناجمها صادقة إيران راشد: بن »حممد (٩٤)
<http://arabic.arabianbusiness.com/politics- .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ١٣ العربية، بزنز

economics^ 14/21/13/351 068 ح .

(٩٥) Europe,’' The boosts diplomatic presence 1٤٤1ل٨1ت ٦ ,Mustafa ٨102مل 

National, 6 October 2013. <http://www.thcnational.ae/uae/govemment/uae-boosts- 

diplomatic-presence-in-europe .>

(٩٦) 11 Haseeb Haider, “Abu Dhabi's ambitious military industrial complex 

the spotlight,” Khaleej Times, 14 February 2013. <http://tinyurl.com/lbjdkvf.>

(٩٧) ,٤0 help DAE sell amts in Europe," The National Awad Mustafa, “Deal

2013. <http://www.thenational.ae/news/uae-news/deal-to-help-uae-sell-anns- 9 1ل٧

<. in-europe 

http://tinyurl.com/n7qnlbj
http://arabic.arabianbusiness.com/politics
http://www.thcnational.ae/uae/govemment/uae-boosts-diplomatic-presence-in-europe_
http://tinyurl.com/lbjdkvf
http://www.thenational.ae/news/uae-news/deal-to-help-uae-sell-anns-


٤٤1٨13 ,Mustafa and Pierre Tran ل٨1٧2 م[21ل-ع  Intel Satellite Deal in (٩٨) 

Doubt,” Defense News, 5 January 2014. <http://www.defenscnews.com/article/ 

20140105/DEFREG04/301050006/French-UAE-Intel-Satellite-Deal-Doubt>.

، إن إن السي نناة موقع ،« ٢٠١٧ في الصنع محلي صناعي تمر أول تطلق »اإلمارات (٩٩ ) 
<http://archive.arabic.cnn.com/2013/scitech/12/30/. ٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنون ٣٠  
sheikh_mohammed_twitter.khalifa.sat ح .

Mary Sophia, “UAE مل21مل  World's largest Foreign لنه Donor 11 (١٠٠) 
2013,” Gulf Business, 9 2014 ٨ازم . < http://gulf1usiness.com/2014/04/uae-named- 

worlds-largest-foreign-aid-donor-2013/#.UOTWX6iSxe8>.
.٢٠١٤ ابريل نيسان/ ٩ الخلبج، صحيفة عالمياً،، األولى اإلنسانية »العاصمة (١٠١)

<http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/660d692e-c418-44af-ab62-a4bled7bdaa4:'. 

 (١٠٢) Sophia, “UAE Named World’s Largest Foreign Aid Donar in له14

2013110, Gulf Business, 9 April 2014. <http://gulfbusiness.com/2014/04/uae-named- 
worlds-larges 1-٢oreign-aid-donor-2013///.U3bwlYGSxe8 >.

 لضوابط الصفقة يعرض مما الصنع، أمريكية قطع على يحتويان القمرين
 من اإلمارات طلبت لذا كهذه. حساسة عسكرية معدات بيع تمنع أمريكية
 كشف كما (.٩٨والصين) روسيا من غيرها نطع استيراد الفرنسي الطرف
 الصنع إماراتي اصطناعي قمر إلطالق مشروع عن راشد بن محمد الشيخ

(.٩٩)٢٠١٧سنة

 التعاون منظمة دول قائمة اإلمارات تصدرت وأخيراً،
 للمساعدات المانحة للدول ٢٠١٣ لعام (01610) والتنمية االقتصادي
 عام نفسها القائمة في عشر التاسع المركز تبوأت أن بعد التنموية،

 سنة غضون في /'٠٣٧٥ بنسبة اإلماراتية المساعدات زادت وبذلك .٢٠١٢
 المساعدات مجموع )من دوالر مليار ٤,٩ بأن التقارير وتفيد فقط. واحدة
 عزل بعد الجديدة المصرية الحكومة دعم إلى ذهبت مليار( ٥,٢ البالغة
 اإلعالم وسائل اعتبرت جهتها، من (.١ مرسي) محمد اإلخواني الرئيس

 اإلنسانية »العاصمة باتت اإلمارات أن التقرير هذا محصلة في اإلماراتية
 العالم في الفقر إلىمحو الرامية الجهود (في١٠١عالمي«) األولى

االذ)"'ا.

http://www.defenscnews.com/article/20140105/DEFREG04/301050006/French-UAE-Intel-Satellite-Deal-Doubt
http://archive.arabic.cnn.com/2013/scitech/12/30/
http://gulf1usiness.com/2014/04/uae-named-worlds-largest-foreign-aid-donor-2013/%2523.UOTWX6iSxe8
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/660d692e-c418-44af-ab62-a4bled7bdaa4:'.14%25D9%2584%25D9%2587_Sophia,_%25E2%2580%259CUAE_Named_World%25E2%2580%2599s_Largest_Foreign_Aid_Donar_in_(%25D9%25A1%25D9%25A0%25D9%25A2)2013110,_Gulf_Business,_9_April_2014._%253Chttp://gulfbusiness.com/2014/04/uae-named-worlds-larges_1-%25D9%25A2oreign-aid-donor-2013///.U3bwlYGSxe8_


اإلعالم وأنظمة قوانين

 مؤشر في ١١٨ ال المرتبة في المتحدة العربية اإلمارات دولة حلت
 ضمن وجاءت (،١ ٣حدود) بال مراسلون مؤسسة عن الصادر الصحافة حرية
 الحكومة قبل من المدعومة هاوس« »فريدم تصنيف في حرة« »غير فنة

 النافذة الذاتية والرقابة التقييدية الصحافة قرانين بسبب وذلك األمريكية،
. المؤسسات هذه تعبير بحسب اإلنترنت، تعطيل وسياسة

 ٣٠ المادة وتنص التعبير، حرية المتحدة العربية اإلمارات دستور يكفل
 التعبير، وسائل وسائر والكتابة، بالقول عنه والتعبير الرأي »حرية أن على

 العديد واإلعالم العقوبات قانونا ويتضمن (. ‘القانون«) حدود في مكفولة
 الدستور يكفل كما التعبير، وأشكال الصحافة على القانونية« »القيود من

 العبادة حرية تشمل التي المختلفة األنشطة و»حرة« الشخصية« »الحرية
 تفاوتاً هناك أن يبدو لكن و (. جمعيات«) تكوين و» الحركة وحرية الدينية
 تناقضاً هناك أن ويبدو الواقع. أرض على وتطبيقها الدسترر مواد بين كبيراً

 التي النسبية الحريات مع اإلمارات في المحلية للصحافة الحرية سقف في
 إن إن سي مثل البالد في تعمل التي الدولية األخبار مؤسسات بها تتمتع

(.١ ٦والعربية) ستريت وول ومجلة ورويترز

اإلماراتية الوطنية الشخصية بلورة الداخلية: السياسات

بحسب شأنها، من القرارات من عدداً ٢٠١٣في السلطات اتخذت

(١٠٣) 2 Emirates: Tracking “cybercriminals”,” Reporters withoutمه United 

http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/ll/united-arab-> Borders, 11 March 2014٠ 
emirates-tracking-cyber-criminal .>

http://www.gcc-legal.org>/ ١٩٧١ لسنة املحتدة العربية اإلمارات دولة دستور (١٠٤)

<. 22766 MojPortalPublic/DisplayLegislations.aspx?country٠

 حتليل اخلليجي التعاون جملس دول يف اإلعالم وأنمظة قوانني دايف، ماجت. (١٠٥)
<http://www.dc4mf.org/sites/def-ault/files/ اإلعالم. حلرية الدوحة مركز وتوصيفات،

gcc_media_law_ar_o.pdf د .

نفه. المصدر (١٠٦)

http://12mars.rsf.org/2014-en/2014/03/ll/united-arab-
http://www.gcc-legal.org
file:///http://www.dc4mf.org/sites/def-ault/files


 نتماءاال حس تعزيز سبيل في اإلماراتية الوطنية الشخصية بلورة رؤيتها،

 اإلماراتيين الراطبن بين المشتركة الثقافية الروابط على تركز وهي الوطني.
 أخرى، جهة من جيرانه عن راتياإلما المواطن ولتمييز البعض بعضهم مع
 ما يكون وقد كانت. أياً الوطنية الهويات بروز عند الحال طبيعة هي كما

 الحال هي )كما اإلمارات في الوطنية الشخصية وبلورة إنتاج عملية يميز
السياسات. هذه رسم مركزية هو المجلس( دول باقي في

 الهوية مشروع إلى المجتمع وتنمية والشباب الثقافة وزارة موقع ويشير
 لما والمستقبلية، الحالية وخططها الستراتيجيتها رئيساً »هدفاً باعتباره الوطنية

 متصلة صفحة وفي (. ووالء») انتماء قضية كونها من الوطنية الهوية تعنيه
 المثالي« »المواطن مواصفات الوزارة تعدد اإللكتروني، الموقع على

 ما أما وغيره، العربية« وإتقان بالمواعيد وااللتزام معقول بشكل »التدين ك
 بالبالد والفخر »الوالء فيشمل الوزارة، بحسب اإلماراتي، المواطن يميز

 وموروثها الوطني ونشيدها الدولة وعلم الوطني بالزي و»االفتخار وقيادتها«
 صفات مع كبير حد إلى تتشابه أخرى صفات إلى إضافة ومنجزاتها«،

(.١٠٨المثالي«) »المواطن

 مواد تقديم على الوطنية الهوية لصقل القرار صناع اهتمام انصب كما
 حول منتديات وتنظيم (، الخامسة) سن من لألطفال المدارس في تعليمية

إلى إضافة ، وغيرهم واألكاديميين المتنفذين كبار ودعرة الموضرع،

<http://www.mcycd.g0v.ae/ar/ املجمتع. وتنمية والشباب الثقافة رزارة موقع (١٠٧)

Ourlnitiatives/Pages/Nationaldentity.aspx ح .

<http://www.mcycd.g0v.ae/ar/ املجمتع. وتمنية والشباب الثقافة وزارة موقع (١٠٨)

<. Nationalldentity/Pages/Idenlily6.aspx

(١٠٩) ,"5 of 11 22ع Ahmed, “National identity 10 be taught in from ٨5٤مه 
The National, 24 May 2012. <http://www.lhenational.ae/news/uae-news/education/

<. 5-national-idenlity-to-be-taughl-from-age-of

.٢٠٣٠ عام يف املحتدة العربية اإلمارات درلة شعب وثقافة هوية مؤمتر موقع (١١٠)
< http://5VAVw.datamatixgroup.com/conference/2030_profile.aspx>.
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 أحمد )كالبحار التاريخية والشخصيات المأكوالت من محددة أنواع تحديد
 اإلماراتي. التراث من كجزء العازي( )فن الشعبية والرقصات ماجد( بن

 على العمانية األوساط بعض في غاضبة فعل ردود األخيرة هذه أثارت وقد
 اإلمارات أقدمت وأخيراً، (. التراث) بهذا عمان أحقية بدعوى اإلنترنت

 الهوية تعزيز بهدف للشباب اإلجباري التجنيد في تتمثل هامة خطرة على
(.١١٢اإلماراتي) اإلعالم تعبير علىحد الوطنية،

الرسمية التعيينات في بالشباب االهتمام

 دولة اعتمدت فقد السلسلة، هذه من السابق اإلصدار تركيز كان كما
 الحوافز على ،٢٠١١ في العربية االحتجاجات اندالع منذ اإلمارات،

 تنفيذ وتم ملموسة. وغير ملموسة فآتومكا ورواتب إسكان من المادية
 إضافة الدولة، ميزانية في الدراهم من المليارات ضخ عبر اإلجراءات هذه
 عام في لوحظ وقد مسبقاً. عليها التركيز تم التي األمنية اإلجراءات إلى

 الحكومة فأعلنت خاص، بشكل الشابة بالكرادر اإلمارات اهتمام ٢٠١٣
 الوزراء مجلس تشكيل في بسبط تغيير عن ٢٠١٣ مارس آذار/ ١٢ في
 الشيخ فتقلد المجلس. في شابة وجوه نصبت حيث شبابي، طابع له كان

 وزاة العلمي والبحث العالي التعليم وزير كان الذي مبارك بن نهيان
 الصالحيات بعض إليها أضيفت التي المجتمع وتنمية والشباب الثقافة

 كما الطاقة. وزارة سنه، صغر رغم المزروعي، سهيل وتولى الجديدة،
االقتصاد، وزارة إلى الخارجية التجارة وزارة مهام ضم التشكيل تضمن

 من مشاهد يتضمن والذي املثال، سبيل عىل يوتيوت، موقع يف املقطع هذا شاهد (١١)
< http//: األصل: معاين أنه عىل الرتاث ذات سيتعرض رهو العامين الرمسي التلفزيون

mZSkJJ3 1 FkQ .> ح www.youtube.com/wathv

(١١٢) 11 male Emiratis will strengthen٤0 ه CompuJsory military service 

papers,” Zawya, 21 January 2014, <http://www.zawya.C0m/ تاهل :national identity 

story/Compulsory military service for all male Emiratis will strengthen national

<. identity_UAE_papers٠WAM20140121060020129 

http://www.youtube.com/wathv
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 لبنى الشيخة ونعيين الدولي«، والتعاون التنمية »وزارة باسم وزارة وإنشاء
(. لها) وزيرة القاسمي خالد بنت

 ظبي أبو مجلس في العالي التعليم لقطاع التنفيذي المدير وكشف
 تنفذ استراتيجية ومشروعات مبادرات عن الحمادي، عارف الدكتور للتعليم،

 التعليم تواجه التي التحديات على للتغلب ،٢٠١٧ - ٢٠١٣ عامي بين
 التعليم وربط العلمي، البحث لتمويل هيئة إنشاء بينها اإلمارة، في العالي
 خارجية بعثات وتوجيه مختصة، مؤسسات خالل من العمل بسوق

الشباب. بين البطالة معدالت لخفض ذلك وكل للشباب،

 ومحفزات تدابير تدرس البالد أن غباش صقر العمل وزير وأكد
 على تقريباً يقتصر الذي الخاص القطاع في المواطنبن توظيف لتشجيع

 وظائف تأمين بهدف وذلك مغر، غير اإلماراتيون يعتبره والذي الوافدين،
 المقبلة. السنوات في العمل سوق إلى الجدد الداخلين من اآلالف لمنات
 القطاع في األسبوعية العطلة لجعل توجه إلى غباش صقر الوزير وأشار

 الحكومة اعتماد إمكان في والبحث واحد، يوم من بدال يرمين الخاص
 من لتقترب الخاص القطاع في الموظفين المواطنين لرواتب دعم سياسة

 العمالة دعم سياسة غرار على العام، القطاع في المرتفعة المستويات
(.١١٤الكويت) في المتبعة

 صندوق مع شراكة اتفاقية الشباب لتنمية اإلمارات مؤسسة ووقعت
 ، ١٩٧١ سنة أبوظبي إمارة أسسته استثمار صندوق وهو للتنمية، أبوظبي

 وقروض وشراكات منح خالل من التنموية المشاريع تمويل في وساهم
الشباب تمكين إلى االتفاقية وتهدف وخارجه. العري الوطن أنحاء في عدة

Congressional Research Service, “The United Arab Emirates: Issues for (١١٣)

U.S. Policy," 24 February 2014. <http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852. 
pdf>.

 العريب، القدس حصيفة اخلاص،، القطاع يف مراطنهبا توظيف تريد »اإلمارات (١١)

 <http://www.alqudsalarabi.info/index.asp7fname .٢٠١٣ فرباير شباط/ ١٩
<.htm 102٧1990947٠ 

http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdf
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp7fname


 في المشاركة نحو وتوجيههم كفاءاتهم وتطوير رفع خالل من اإلماراتي
 دولة خارج الرئيس الصندوق نشاط ويتركز الرطنية. التنمية تحقيق

 كبيراً اهتماهاً أبدى الصندوق أن إال النامية. الدول في وباألخص اإلمارات،
 هذا يمثل وربما (. أيضاً) محلياً الشباب وتنمية التعليمي القطاع بدعم

 ضوء في خصوصاً المحلي، المجتمع في الشباب الحتواء محاولة االهتمام
 إلى إضافة العربية،، االحتجاجات في الشباب لعبه الذي البارز الدور

 خصوصاً الشباب، الستقطاب اإلسالمية للجماعات محاولة ألي التصدي
 على والتأثير والناشئة الطالب استقطاب على التاريخي تركيزها ظل في

المناهج. وإدارة التعليم مؤسسات

الوافدون العمال

 مايو أيار/ في اإلمارات، في العاملين اآلسيويين العمال آالف شارك
 وهي »أرابتك«، شركة ضد أسبوع لمدة العمل عن إضراب في ،٢٠١٣

 ظروف بتحسين مطالبين دبي، في والبناء التشييد ألعمال شركة أكبر
 وزارة من كل مع بالتعاون »أثمرت، جهودها أن للشركة بيان وأفاد عملهم.
 والسلطات دبي لشرطة العامة والقيادة أبوظبي لشرطة العامة والقيادة العمل

 وأكد ودي«. بشكل المبرر، غير العمالي اإلضراب مسألة حل عن المعنية،
 لم الشركة لكن .القانون« أحكام وفق المسينين مع التعامل »سيتم أنه البيان

 في بناء مواقع في السبت اإلضراب بدأوا الذين العمال كان إذا ما توضح
 اإلمارات أن ويذكر عملهم. لظروف تحسيناً حققوا وأبوظبي دبي

 أي السلطات تفرض ال كما للنقابات، وجود ال حيث تحظراإلضرابات،
(.١١٦لألجرر) أدنى حد

 الوطنية،« الكوادر لتطوير يتعاونان للتمنبة أبوظيب رصندوق الثباب امؤسسة (١١٥)
<http://www.albayan.ae/across-the-uae/news- .٢٠١٣ فرباير شباط/ ٢٧ البيان، حصيفة

200ع[-00ا5/20 14-02-27-1.2070238 .>

 أخبار حصيفة املعيشة،، بتحسني لملطالبة اإلمارات يف البناء لعامل إرضاب »؛هنا* (١١٦)
<http://www.akhbar-alkhaleej.com/12846/article/ .٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٥ اخلليج،

<.26010.html

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news
http://www.akhbar-alkhaleej.com/12846/article


 بالعمالة المعنية العالمية المؤسسات من لإلمارات االنتقادات وتواصلت
 وهيومن العمال، لنقابات الدولي االتحاد عن صادرة تقارير فنقلت الوافدة.
 لظروف الثانية السنوية المراجعة بعد األمل بخيبة شعوراً ووتش، رايتس
 »لوفر« متحف بناء يتم حيث أبوظبي، في السعديات جزيرة في العمل
 يزالون ال العمال معظم أن التقرير وأوضح العالم. في األكبر يعتبر جديد

 وتحتجز العمل، لقوانين خرق في وظائفهم، لتأمين استقدام رسوم يدفعون
 مصادر وقالت أشهر. ستة إلى تصل لمدة سفرهم وجوازات بعضهم أجور

 تخالف العمال استقدام على رسوماً تتقاضى التي الجهات إن إماراتية
(.١ العامل) سفر جواز احتجاز أيضاً يحرم الذي القانون

 وهي كوبرز، ووترهاوس برايس قبل من مستقلة مراجعة وأشارت
 البناء شركات أن إلى العالم، في المهنية الخدمات شركات أكبر من واحدة
 تحمي أن يفترض التي العمل، قوانين تخالف الباطن من وليهاومقا الرئيسة
 هذه تحقيقات أوردته لما وطبقاً (.١١٨وسالمتهم) وصحتهم العمال حقوق

 في ويعملون يعيشرن العمال من العديد فإن تقاريرها، في المنظمات
 أن إلى كوبرز ووترهاوس برايس وأشارت صحية. وغير آمنة غير ظروف
 من يشكون اآلخر والبعض الواقية، المالبس إلى يفتقرون العمال بعض
 تحسن إلى ولفتت صحية. مياه دورات حتى أو للشرب مياه توفر عدم

 وأيلول/ تموز/يوليو بين األخيرة المراجعة منذ العمل ظروف في محدود
 في /٠٨٨ من أكثر يمثلون األجانب أن يذكر ( ٩العام) هذا من سبتمبر
 ،٢٠١١ لعام الحكومية لإلحصاءات طبقاً اإلمارات سكان من المائة

. آسيا جنوب من الدخل متدني من وافدون عمال منهم والكثيرون

.٢٠١٤ لنة اإلمارات حول ووتش رايت هيومن تقرير (١١٧)
٠<2 = http://vrww.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/1220352page >

(١١٨) Campaigners criticise UAE for failing 10 tackle exploitation of migrant 

workers,” 11 Guardian, 22 December 2013, <http://www.theguardian.com/world/

<. 2013/dec/22/uae-ngant-workers-exploitatioc.mirate-criticised

نفسه. المصدر (١١٩)

http://vrww.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/1220352page
http://www.theguardian.com/world/


 إلى تفتقر أنها مؤكدة التقارير، هذه دقة في ابوظبي وشككت

 شركات السياحية واالستثمار التطرير شركة كلفت كما الموضوعية،
 من تعاقدات لها التي الشركات لدى العمالة ظروف في بالتحقيق متخصصة

 واالستثمار السياحة تطوير شركة مدير نائب الحمادي، علي وقال الباطن.
 من الراردة التوصيات أفضل تطبيق كيفية اآلن ندرس »نحن أبوظبي: في

(. السعديات«) في الجارية البناء مشاريع في المشاركة األطراف جميع

 على عقوبات فرضت اإلماراتية العمل وزارة أن إلى اإلشارة تجدر
 هذه بتحويل الشركات وألزمت عمالها، رواتب صرف في تتأخر شركة كل

 العمال لتجنيب الظهيرة فترة في العمل أوقفت كما المصارف. إلى الرواتب
(.١ ١منوية) درجة الخمسين ال أحياناً تقارب التي الشمس حرارة

 إرم موقع الوافدرن، العامل هلا يتعرض جتاوزات عن تقارير دقة يف تشكك »أبوظيب (١٢٠)
<http://www.eremnews.com/7id°-20370.> ٠٢,١٣ دبري األول/ اكنون ٢٤ االخباري،

نفسه. المصدر (١٢١)

http://www.eremnews.com/7id


البحرين مملكة في السياسية التطورات :٥-٢

 درل في اضطراباً األكثر هو البحرين في السياسي المشهد يزال ال
 على تسبطر األمنية المظاهر بقيت فقد الصعد. جميع على التعاون مجلس
 جديدة الحتجاجات تحسباً األمن رجال وينتشر البحرين، مناطق مختلف

 األمني االنتشار من الرغم على ولكن والقرى. المدن من تنطلق تد
 عاماً البحرين شهدت الدائمة، وشبه الرسمية غير الطوارى وحالة الكثيف
 من عدد بحياة أودت التي األمنية والمناوشات باالحتجاجات حافال

 أطراف وحاولت والمعتقلين. الجرحى عن ناهيك األمن، ورجال المراطنين
 موعد كذكرى وإقليمية، محلية ظروف من االستفادة كعادتها، مختلفة،
 هذه أن إال مصر. في »تمرد« وحملة ٢٠١١ في االحتجاجات إنطالق

 السياسية، األطراف من أي لصالح الكفة ترجيح في فشلت المحاوالت
 جهة ومن الميدانية. بالمناوشات المطغم السياسي الجمود يتواصل حيث

 رجال من عدد بحياة أودت التي التفجيرات ظاهرة وتيرة تزايدت أخرى،
األمن.

 سياسياً حواراً البحرين حكومة نظمت السياسي، الصعيد على
 الوصول الحوار هذا نصيب وكان .٢٠١١ في حوار من سبقه ما ليستكمل

 هذا في ممثلة غير الحاكمة العائلة تزال وال نفسه. المسدود الطريق إلى
 تقتصرعلى وكأنها السياسية األزمة يصور مما رسمي، بشكل الحوار

 نفسها السلطة تبرز فيما البحرين، في السياسية التيارات بين اختالفات
مباشر. بشكل باألمر معنية غير وكجهة ،التيارات هذه بين محايد كحكم



 أي وغياب األمني الحل السلطة واعتماد السياسي الجمرد استمرار ومع
 من سياسي، حل إلى للترصل األطراف مختلف محاوالت لنجاح مؤشر

 حيال السياسية المواقف لمالزمة الطائفي الخالف هوة استمرار المرجح
األزمة.

األمن أجهزة فعل وردة المستمرة االحتجاجات

 بموجة ينذر عام كل من فبراير شباط/ ١٤ تاريخ بات
 )المرخصة المعارضة تهدف حيث البحرين، في جديدة احتجاجات
 شباط/ ١٤ شباب ائتالف كتنظيم المرخصة وغير السياسية، كالجمعيات

 باهدافها قدماً والدفع االحتجاجات أجواء إحياء إعادة إلى فبراير(
 السياسية األزمة حسم طرف أي استطاعة عدم من الرغم على السياسية،
 أثارت ،٢٠١٢ فبراير شباط/ ١٤ ذكرى في الحال كانت وكما لصالحه.

 عدة لقرى مداهمات عبر أمنية فعل ردة ٢٠١٣ في االحتجاجات
 المحتجين. وبعض األمن رجال بين عنيفة ومناوشات اعتقاالت وحمالت
 انقسمت المدني العصيان إلى دعرة االحتجاجات ذكرى موعد ورافقت
 فبراير شباط/ ١٤ شباب ائتالف نادى جهة فمن المعارضة، حولها

 الوفاق جمعية اكتفت حين في فبراير، شباط/ ١٣ يوم العام باإلضراب
 أي وتأدية التسوق عن االمتناع شكل على العصيان إلى خجولة بدعوة

(.١٢٢حكومية) معامالت

 الثامنة دون مواطن بحياة االحتجاجات أودت الذكرى، يوم وفي
 رواية بحسب االنشطاري، بالرصاص إصابته جراء الديه، قرية في عشرة

هذه على قليلة أيام سوى تمر ولم (.١٢٢المعارضة) الوفاق جمعية

 شباط/ ١٣ أن، أن يس مدين«، عصيان٠ل دعوة حول املعارضة إنقسام »البحرين: (١٢٢)
<http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/12/bahrain.protests.> .٢٠١٣ فرباير

 شباط/ ١٤ أن، أن يس البحرين،، الحتجاجات الثانية الذكرى يف مبسرية متظاهر »مقتل (١٢٣)
 < http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/14/bahrain.tecn.killed >٠٠٢.١٣ فرباير

http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/12/bahrain.protests
http://arabic.cnn.com/2013/bahrain.2011/2/14/bahrain.tecn.killed


 عبوة إطالق نتيجة آخر محتج مقتل عن الجمعية أعلنت حتى الحادثة،
 نفت ما وسرعان قريبة. مسافة من رأسه تجاه للدمرع مسيل غاز

 تم ما كل أن وأكدت الشاب، وفاة عن األمن رجال مسؤولية السلطات
 وزير كشف جهته، ومن (. ٤رأسه) على حادة بآلة ضرب أنه هو إثباته

 عن فبراير، شباط/ ١٧ في خليفة، آل عبدالله بن راشد الشيخ الداخلية
 تدربوا شيعة مواطنين ثمانية من مكونة إرهابية« »خلية أسماه ما ضبط
 أن وأضاف قوله. حسب ولبنان، والعراق إيران في العنف استخدام على

 صفوف في إصابة ٧ وه وفاة حالتي إلى أدت الثالثة الذكرى احتجاجات
(.١٢٥األمن) رجال

 واحد، الفورموال سباق موعد في البحرين ليسرد األمني الترتر وعاد
 كالسنابس بالمنامة المحيطة القرى فشهدت ،٢٠١٣ أبريل نيسان/ في

 األمني االنتشار لكن ليلي. شبه بشكل احتجاجات وجدحفص والديه
 القرى، إطار خارج االحتجاجات هذه من أي تسرب دون حال الكثيف

 االحتجاجات وانتهت السباق. حلبة محيط إلى الوصرل في تنجح ولم
(.١٢٦مواطنا) ١٣ يقلعن ماال باعتقال

 بعد مجدداً العالمية اإلعالم وسائل عناين صدارة البحرين واحتلت

 موجة إلى االجتماعي، التواصل وسائل على معارضون، ناشطون دعا أن
»تمرد« بحركة تيمناً البحرين«، »تمرد اسم تحت جديدة احتجاجات

فرباير شباط/ ٢٢ اجلزيرة، قناة موقع األمن،« برصاص متظاهر رفاة البحرين: »معارضة (١٢٤)
<http://www.aljazeera.net/ncws/pages/61a2b665-ce58-4dOb-ae42- ٠٢٠١٣
62(07(48992^.

١٧ العربية، يس يب يب عنارص، ٨ من ارهابية« »خلية ضبط تعلن »البحرين (١٢٥ ) 
<http://www.bbc.co.uk/arabjc/middleeasl/201Z/02/ . ٢٠١٣ فرباير ثباط/  

13021 /bahrain terrorism cel,.shtml>.

Alexander Dziodosz, “Bahrain stages 1 race لنه protests, heavy (١٢٦) 
security," Reuters, 1 2013 11 ٨م . <http://www.reuters.com/article/2013/04/21/us- 

bahrain-grandprix-idUSBRE93K03D20130421 >.

http://www.aljazeera.net/ncws/pages/61a2b665-ce58-4dOb-ae42-
http://www.bbc.co.uk/arabjc/middleeasl/201Z/02/_.%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B7/_%25D9%2581%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B1_%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A313021_/bahrain_terrorism_cel,.shtml
http://www.reuters.com/article/2013/04/21/us-bahrain-grandprix-idUSBRE93K03D20130421_


 محمد السابق الرئيس إلطاحة المصري الجيش بتدخل انتهت التي المصرية
 أطلقت التي بتلك شبيهة الخطوة هذه وكانت الحكم. سدة من مرسي
 التي الشرارة المصرية التجربة مثلت عندما ،٢٠١١ في االحتجاجات مرجة

 إال العربية. الدول بقية في الحال كانت كما البحرين، في الشارع أشعلت
 ذكرى أغسطس، آب/ ١ ٤ يرم المرة هذه صادف البحرين« »تمرد أن

 عام كدولة واستقاللها البحرين جزر من البريطانية القوات انسحاب
(.١٢٧)١٩٧١

 مستواها إلى االحتجاجات عودة إلى تؤد لم النداءات هذه لكن
 في األمني االنتشار كثافة إلى ذلك يعود وقد ،٢٠١١ عام المعهود

 وجود على تعودت التي الشيعية القرى وخصوصاً البحرين، أنحاء مختلف

 هذا تكثيف لوحظ وقد األزمة. اندالع منذ أطرافها على دائم أمني
 تفتيش نقاط خالل من السير لحركة محكم ترشيد إلى إضافة االنتشار

(.١٢٨القرى) مداخل عند

 إذ والمعارضة، الحكومة بين أخير بتحد السنة البحرينيون إختتم

 التي فبراير، شباط/ ١٤ شباب وائتالف والوفاء حق حركة من كل دعت

 إلى جمهوري، بنظام وتنادي الحكومة مع التعامل رفضها في تتشارك
 الجلوس عيد يصادف الذي للبحرين الرسمي الوطني العيد في التظاهر

 حين في الشهداء«. »يوم عنوان تحت ديسمبر األول/ كانون ١٦ في
 للسلطة المباشر التحدي عن المرخصة المعارضة الجمعيات ابتعدت
 ١٤ احتجاجات اندالع على يوم 1000 مرور ذكرى في مواز نداء بإطالق
الجهات احتفاالت مع الفعاليات بمصادفة يوحي ما وهو فبراير، شباط/

 هذه يف رأهسم، وعىل املعارضني، لبعض وطين كعيد اليوم هذا اعتبار رمزية تعود (١٢٧)

 يوم يف الوطين بالعيد رمسيًا حتتفل اليت البالد لقيادة حتد البحرين«، »مترد محلة منمظو احلالة،

دميبر. األول/ اكنون ١٦ يف اجللوس

(١٢٨) Akhbar له ”,rally 025 21له ٤ with barbed wire٧1112ع Bahrain cages in

<.16710/English, 13 August 2013. <http://english.al-akhbar.com/node 

http://english.al-akhbar.com/node


 الحاد االنفصام عن اليوم هذا عبر وهكذا (.١ تحذيها)' من بدالً الرسمية

 المناطق عجت حين ففي البحرين. في السياسية الساحة تشهده الذي
 أدخنة تصاعدت االحتفالية، باألجواء المعارضة لقوى بمناهضتها المعروفة
 من أخرى أنحاء في للدموع المسيل الغاز وروائح المحترقة اإلطارات

البحرين. جزيرة

التفجيرات ظاهرة

 ما وعادة .٢٠١٣ عام متزايد بشكل تفجيرات أحداث البحرين شهدت
 العكر كتفجيري فيها، وقعت التي المنطقة إلى األحداث هذه تنسب

 والمحتجين، الشرطة صفوف في وجرحى قتلى بعضها خلف وقد والرفاع،
الجنائية. والمحاكمات االعتقاالت من بسلسلة وانتهت

 النرع هذا من حادثاً المثال، سبيل على العكر، قرية وشهدت
 واحد الفورموال سباق انطالق مرعد قبيل ٢٠١٣ أبريل نيسان/ شهر في

 لوزارة تصريح بحسب الصنع، محلية أنبوبية عبرة انفجرت عندما بأسابيع،
 بليغة. بجروح منهم ثالثة وأصيب األمن، رجال من عدد في الداخلية،
 في البحرين« »تمرد موعد اقتراب مع األحداث هذه وتكررت
 رجال صفوف في ضحايا بعضها وخلف أغسطس، آب/ منتصف

 خطيراً طائفياً منعطفاً أخذت األحداث هذه .ولكن(١٣ األمن)

 عن تسفر لم الرفاع في سني مسجد أمام ملغرمة سيارة انفجرت عندما
 الحادثة هذه المعارضة الجمعيات واستنكرت بشرية. أضرار أي

اتهمت السلطة أن إال السلمية، االحتجاج ألسالبب دعمها على وأصرت

 عىل يوم ١٠٠٠ من أكرث مررر مبناسبة فعاليان حزمة تدشن البحرينية »املعارضة (١٢٩)
.٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ١٢ االسالمبة، الوطين الوفاق مجعية موقع البحرينبة،« الثورة

< 11٤0 //:2 1٧٤و.0ح/15/2013/12/12/248 78 .>

 املليك، الديران قرب مفخخة سيارة تفجري بعد البحرين يف ثالثة عىل »القبض (١٣٠)
< http://www.bbc.co.uk/arabic/ .٢٠١٣ يوليو منوز/ ٢١ يس، يب اليب قناة مرقع

. < rdd east/2013/07/13072 l_bahrain_arrests.shtml 

file:///http://www.bbc.co.uk/arabic


 دعم في بالضلوع الوفاق، جمعية رأسها وعلى المعارضة،
(.١٣١»اإلرهاب«)

 مارس آذار/ في الديه قرية في انفجار وقع نفسه، المنوال وعلى
 أعطى مما إماراتي، ضابط بينهم أمن رجال ثالثة بحياة أودى ٢٠١٤
 إضافة حكومات، عدة من الرسمية التنديدات فتوالت إعالمية، أهمية األمر
 (. المعارضة) فيها بما البحرين، في السياسية األطراف مختلف إلى

 الحكومة تقر التي األولى المرة باعتبارها خاصة أهمية الحادثة ولهذه
 في مجاورة خليجية دول من أمن لرجال ميدانية بمشاركة البحرينية

 البحرين إلى أمن رجال أرسلت اإلمارات أن ويذكر للتظاهرات. التصدي
 المنشآت »حماية بداعي الجزيرة« »درع قوات من كجزء ٢٠١١ في

 ضمت الحدث، هذا خلفية وعلى (.١ خارجي«) تدخل أي ضد الحيوية
 ١ ٤ شباب ائتالف وهي »اإلرهاب«، الئحة إلى جماعات ثالث السلطات

 األشتر« »سرايا اسم تحت مجهولتان أخريان ومجموعتان فبراير شباط/
(.١٣٤المقاومة«) سرايا و

 العمل مجعية موقع العنف،، أشاكل اكنة وتنبذ الرفاع تفجري تدين املعارضة »قوى (١٣١)
<http://www.aldemokrati.org/ .٢٠٣ يولري مترز/ ١٧ الدميقرايط، الرطين

<. 7771“details.php?artid

 ١٩ الوطن، حصيفة لإلهاب،، سيايس غطاء الرفاع بتفجري الوفاق تشكيك »الداخلية: انظر: أيضا

<http://www.alwatannews.net/NewsVieweraspx7DslpcX8k2u .٢٠١٣ يوليو متوز/
733337980ع12ع1110933339933339 .>

 يس موقع باملنامة،« انفجار يف إمارايت ضابط أحدمه رشطيني، ٣ مقتل »البحرين.. (١٣٢)
<http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/03/03/bahrain- .٢٠١٤ مارس آذار/ ٣ ان، ان

1ى٤ .>

 املنثآت حلماية اجلزيرة درع قوات البحريين: اخلارجية »رزير أبوحسني، سوسن (١٣٣)
http//: .٢٠١١ فرباير شباط/ ٢٣ األوسط، الرق حصيفة خاريج،« هتديد أي ضد احليوية

www.aawsat.com/details.asp?section٥4&article = 613833&issueno = 11803#.Uzy9DqiSxe.>

(١٣٤) ,3 policemen,” Reuters11ا Bahrain puts groups 00 terror list after bomb 

ww.reuters.com/article/2014/03/04/us-bahrain-unrest-,٠://4 February 2014. <http 

<.idUSBREA231FC20140304

file:///http://www.aldemokrati.org
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اإلرهاب ومكانحة الحقوقي الوضع حول الجدل
 حيث ،٢٠١٣ عام انطالق مع واضحة السياسي التشنج مظاهر بدت

 المعارضة رموز إلى الموجهة األحكام تخفيف االستئناف محكمة رفضت
 ينضم ان وكاد . شريف وإبراهيم حسين وعبدالوهاب مشيمع كحسن
 المساعد السلطات اعتقلت عندما »الرموز« مجموعة إلى آخر قيادي

 سبتمبر أيلول/ شهر في المرزوق خليل الوفاق جمعية عام ألمين السياسي
 تصنفه الذي فبراير، شباط/ ١ ٤ شباب ائتالف تنظيم إلى تحية وجه بعدما

 بعد ولكن (. خطابياً) تصعيداً يعتبر قد ما وهو إرهابي، كتنظيم السلطات

 العنف، على التحريض بتهمة المرزوق اعتقال على شهر من أكثر مرور
 ومع (. السفر) من ومنعه إقامته مكان ضمان مع سراحه السلطات أطلقت
 النيابة إلى سلمان علي الوفاق جمعية عام أمين استدعي السنة، نهاية حلول
 من منعه مع سراحه وأطلق األخير، ه خطاب حول معه التحقيق بداعي العامة
. السفر (١٣٨السفر)

 االعتقاالت لمجمل حصيلة إلى التوصل الصعب من أن في شك ال
 السنة طوال البحرين في األمني الوضع اضطراب إلى نظراً ٢٠١٣في

 عدد تبين رسمية غير بيانية رسوم بنشر الوفاق جمعية بدأت وقد تقريباً.
بين الجمعية أرقام جمعنا وإذا إحصائياتها. حسب وظروفها االعتقاالت

(١٣٥) Guardian, 7 January 11ن ”,Bahrain upholds activists’ life sentences 

2013, <http://www.theguardian.com/wod2013/jan/07hahrainupholdsactivists-life-

<. sentences

 معه التحقيق بدا اآلن ويؤكد: يومًا... ٤٥ املرزوق خليل حبس شائعة ينيف احمام (١٣٦)

<http://manamavoice.com/ .٢٠١٣ سبمترب أيلول/ ١٧ املنامة، صوت العامة،« النيابة يف

news-print_news-15220-0.html ح .

 ٢٥ الوسط، حصيفة حمامكته،، واسمترار املرزوق عن اإلفراج» طريف، عيل (١٣٧)
<http://www.alwasatnews.eom/4066/news/read/822122/l.html.> .٢٠١٣أكتوبر

(١٣٨) 1 Salman questioned," Gulf٨ل Wefaq leader 10 له Bahrain opposition 

News, 29 December 2013, <http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-

<. 1271705.opposition-bloc alwefaq-leaderali-salmanquestioned-l 

١١٩

http://www.theguardian.com/wod2013/jan/07hahrainupholdsactivists-life-
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 فيها أعلن التي األشهر وهي أكتوبر، األول/ وتشرين أبريل نيسان/ شهري
 إلى تصل الوفاق، جمعية بحسب حصيلتها، أن سنجد االعتقاالت، عدد

 تتهم كما (.١٢٢البعض() عن اإلفراج تم أنه العلم )مع شخصاً ١٢١٢
 عشرة الثامنة دون شخصاً ٤٥٠ عن يقل ال ما باعتقال السلطات الجمعية
 ١ ٠ ٠ حوالى بينهم من السياسية، األزمة اندالع منذ معاملتهم وإساءة
(.١٠٢٢٠١٣عام اعتقلوا

 فيها حوكم قضية ٩٥ في النظر تم فقد المحاكمات، ناحية من أما
 ٢ وه أشهر بضعة بين تراوحت أحكام وصدرت ،٢٠١٣ في شخصاً ٦٥١
 شيوعاً، األكثر )التهمة التجمهر هؤالء إلى الموجهة التهم ومن (. سنة)

 وهمية قنابل ووضع اإلطارات وإحراق الملك وإهانة المصدر( هذا بحسب
 باإلرهاب. تتعلق تهم إلى إضافة األمن(، رجال )إلرباك العامة الشوارع في

 كضرورة والمحاكمات االعتقاالت هذه إلى ينظر الرسمي، الجانب وعلى
 تقريراً التلفزيونية البحرين قناة بثت ذلك، على وكمثال اإلرهاب. لمكافحة

 عن الحكم نظام لقلب مؤامرات في بالضلوع األشخاص من عدداً اتهم
 معارضين مع صلة ذات التقرير، بحسب إرهابية، جماعات تكوين طريق

(.١٤٢ولبنان) والعراق وإيران لندن في ناشطين

 هشر احصائيات اإلسالمية: الوطين الرفاق جلمعية الكرترين مرقع من متفرقة صفحات (١٣٩)
 http//: اغىط: هشرآب/ احصائيات <http://tinyurl.Mm/jw3xgza> :٢٠١٣ يونيو حزيران/

 <http://alwefaq.net/cms/2013/09/05/ انظر: ايضًا alwefaq.net/cms/2013/08/05/21908 ح .

<http://alwefaq.net/cms/2013/12/09/24817 .> أكتوبر: األول/ ترثين هشر احصائيات 22570 د .

 ينهتجها موسعة وانهتااكت ،٤٥٠ عن اليقل املعتقلني األطفال عدد »املوسوي: (١٤٠)
.٢٠١٣ سبمترب أيلول/ ٤ اإلسالمية، الرطين الوفاف مجعية موقع األطفال،« ضد النظام

<http://alwefaq.net/cms/2013/09/04/22556>.

 (١٤١) verdicts issued since 1 January - 31 December 2013," Bahrain ع11
Youth Society 10[ Human 112٤5. <http://byshr.org/wp-content/BYSHR, 
2O13.pdf>.

<http://www.y0utube.e0m/ :( يوتيوب مرقع عىل مقطع (١٤٢
معارض طابع ذات حملية حقرقية مجاعات اثتكت جههتا من  watch?v٠D.WBKYBXlY0#t=52>. 

. باملهتمني متفهم من وصور امساء الرمسية اجلهات هذه نرش ببب عام بثلك الرمسية والتغطية التقرير هذا
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 البحرين شباب جمعية عضر إلى موجهة اتهامات أيضاً التقرير وتضمن
 بالحكومة. لإلطاحة خارجية جهات مع بالتآمر فتيل ناجي اإلنسان لحقوق

 وكرر الشديد. للتعذيب فتيل تعرض البحرين شباب جمعية ادعت فيما
 على ليعرض المحكمة في مالبسه نزع عندما االتهام هذا نفسه فتيل

 ١ ٥ بالسجن عليه يحكم أن قبل الجمعية، حسب التعذيب، آثار القاضي
(-١٤٣)

 مستخدمي من عدد على القبض تم التعبير، بقضايا يتعلق ما وفي
 تزال وال '(.“للملك) إهانتهم بحجة »تويتر« االجتماعي التواصل موقع

 رجال انتهاكات لموثقي الحكرمة مالحقة من تشكو الحقوقية الجمعيات
 اإلنسان حقوق جمعيات في ناشطين ومن (، ( المواطنين) عامة من األمن

(.١٤٦المسقطي) محمد اإلنسان لحقوق البحرين شباب جمعية كرئيس

فى مرئياً الموثقة الحوادث أشهر احد الصفعة« »فيديو يكون وقد

Urgent Appeal: New evidence emphasize torture 0٤ prominent activist ((١٤٣
 //:Fateel,” Bahrain Youth Society for Human rights, 11 July 2013, <10 زه1

byshr.0rg/?p٠ 1447>: *,Bahrain Prominent Activist Naji Fateel Removes 1115 

Clothes for عل Judge ٤0 see عمل Torture Marks,’* Bahrain Youth Society 10 Human 

Rights, 3 12013 ل٧ , < http://byshr.0rg/7p - 1434>.

Bahrain: ٣1 Authorities Celebrate the World 103٧ against Cyber- (١٤٤) 
censorship ل Arresting 6 Twitter Users,” Bahrain Youth Society for Human Rights, 

12 March 2013. <http://by5hr.org/7pi 1324 >.

 احلكومة اهتمت اليت املتكررة احلاالت إحدى العرب امحد املواطن تضية متثل (١٤٥)

 »رجل انظر: دولية. حقوقية ومنمظات املوقرف عائلة قبل من والتعذيب التعيف باالعتقال فهيا
 ٤ الدولية، العفو منمظة للتعذيب، التعرض خطر يواجه اخلاريج العامل عن مبعزل حمجتز
< hltp://tinyurl.c0m/13ecg7p > .٢٠١٤ فرباير شباط/

(١٤٦) detention 0 journalist Mohammed ٤1ع Letter 0 Allegation concerning 

1125820, photographer Hussain Hubail and cameraman Qassim Zain Aldeen 

://110> .2013 (321210",) Bahrain Youth Society 10 1111121 Rights, 15 December 

byshr.org/wp-content/20131215_letter_of_allegation_hassan_hubail_zain_aldeen_fmal
< _all_signatories-l.pdf 

http://byshr.0rg/7p
http://by5hr.org/7pi_1324_
byshr.org/wp-content/20131215_letter_of_allegation_hassan_hubail_zain_aldeen_fmal


 يحمل يكن ولم يديه، بين الصغير ابنه يحمل مواطنا يصور وهو البحرين.
 وجيز نقاش وبعد إبرازها، األمن رجل منه طلب التي الرسمية هويته بطاقة

(.١٤٧فورا نصرافاال منه طالباً المواطن، األمن رجل صفع الرجلين بين

 هذا الغربية اإلعالم ووسائل االجتماعي التواصل مواقع تناقلت وقد
 الشيخ الداخلية وزير لسان على السلطات رد وجاء واسع. بشكل الفيديو
 وتعهد األمن رجل تصرف استنكر الذي خليفة آل للهعبدا بن راشد

 على المواطنين الرزير شجع كما صالحياته. تجاوز من كل بمحاسبة
 »الصفعة« قضية واحيلت (. وقوعها) فور مشابهة أحداث أي عن اإلبالغ

 شهرين بالسجن األمن رجل على وحكم العسكرية، المحاكم إلى ذلك بعد
 القضية لكن سنة. لمدة ترقيته إرجاء إلى إضافة ديناراً، ٥ ٠ وغرم النفاذ مع

 نهاية مع الشرطي ببراءة قضت التي االستئناف محكمة في انتهت
(.١٤٩ائ

 جمعية حل االستئناف محكمة قررت آخر، قضائي صعيد وعلى
 لتحرير اإلسالمية الجبهة من امتداداً الشيرازي للتيار الممثلة »أمل«،

 الرتكابها الجمعية ضد قضائية دعوى العدل وزارة رفعت أن بعد البحرين،
إن قائلة الخطوة هذه المعارضة جمعيات وانتقدت (. جسيمة«) »مخالفات

< 1119//:٥٧:٧00ع.عا0/٧217٧=21- يوتيوب: موقع عىل مقطع (١٤٧)
Ll٢An4Bw>.

 (١٤٨) online videos,” Bahrain مminister condemns policemen’s actions 1 ت111
Ministry 0٤ Interior, 25 November 2012, <http://www.p01icemc.g0v.bh/en/ 

news_details.aspx?type, l&articleld= 16038>.

 متوز/ ١٨ إن، إن يس موقع ملواطن،« صفعه بعد أمن رجل جسن »البحرين: (١٤٩)
 »جنايح: .، <http://arabic.cnn.eom/2013/middle_east/6/18/Bahrain.police>/ ٢,١٢ يولري
. <http//:٢٠١٣ ديمسرب االول/ اكنون ٣١ الوسط، حصيفة »عايل«،« يف مواطن صفع من رشيط تربئة

www.alwasatnews.eom/4133/news/read/842989/l.html د .

 نيسان/ ١٦ الوسط، حصيفة »امل«،« مجعية حل تؤيد ‘االستئناف’» طريف، عيل (١٥٠)
 <http://www.alwasatnews.eom/3874/news/read/764593/l.html.> .٢٠١٣ أبريل

١٢٢

http://www.p01icemc.g0v.bh/en/news_details.aspx?type,_l&articleld=_16038
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 الجمعية كوادر سراح بإطالق السلطات وطالبت وكيدي«، »جائر الحكم
 بحل مماثالً إجراء اإلدارية المحكمة واتخذت (.١ ١رأي) سجناء باعتبارهم
 دين رجال من مكونة اجتماعية جمعية وهو العلمائي، اإلسالمي المجلس

 أبعد العدل وزارة وذهبت السياسي، العمل المجلس ممارسة بحجة شيعة،
(. العنف) على بالتحريض المجلس باتهامها ذلك من

 »تمرد حملة في للمشاركة لجماهيرها المعارضة تحشيد مقابل وفي
 فطلبت التشريعي. المستوى على مواز بتصعيد السلطات قامت البحرين«،
 للمعارضة المناوئون به ينفرد الذي النواب، مجلس من البحرينية الحكومة
 من حزمة تمرير ،٢٠١١ في الوفاق كتلة انسحاب بعد كبير بشكل

 هذه توصيات في جاء ما أهم ومن باإلرهاب. تسميه ما لردع اإلجراءات
االحاد: الجلة

 اإلرهابية اجلرامئ مرتكيب لك عن البحرينية اجلنسية إسقاط •

علهيا. واملحرضني

 واإلرهاب« العنف جرائم" جميع على المفروضة العقربات تشديد •
كافة. ها مصادر وتجفيف

المنامة. العاصمة في والتجمهر والمسيرات االعتصامات منع •

(.٠ الوطنية السالمة »حالة )أي رىاالطوا حالة فرض بإعادة التلوحي •

المحلي. الشأن في التدخل بعدم األجنبية الدول سفراء تنبيه •

 وسائل استخدام يسيء من كل ضد القانونية اإلجراءات وتشديد تفعيل •
االجتماعي. التواصل

ملكي عفو بأي »إرهابية« أعمال في المتورطين شمرل عدم •

نفسه. املصدر (١٥١)

 كانرن ٣١ الوسط، صحيفة العنف،« على حرض المجلسالعلمائي »العدل": (١٥٢)

. <http//:١.^alwasatnews.com/4164/news/read/852549/l.html>.٢ > ١٤ يناير الثاين/

.٢٠١٣يوليو تموز/ ٢٩ األوسط، الرق محيفة البحريني،« البرلمان توصيات »نص (١٥٣)
<ht(p://٦vw.aHK.com/detaikasp?section"4٥Urtick"738116bcno:12662#.UtjCtlZFjhcR>.

١٢٣



 ما باسرع بتنفيذها ووعد التوصيات بهذه البالد ملك وأشاد
 فاصدر البحرين«، »تمرد انطالق قبيل أخرى إجراءات واتخذ (.١ ٤يمكن)

 لتشمل المسلحة للقوات األعلى المجلس صالحيات بتوسيع مرسوماً

 األمنية الحملة وامتدت (.١ البيان) في جاء ما بحسب اإلرهاب، مكافحة
 االتصاالت لشؤون الدولة وزير فصرح أيضاً، اإلنترنت لتشمل المسبقة

 برامج على ضوابط وضع الحكومة بنية خليفة آل محمد بن فواز الشيخ
(.١٥٢وفايبر) سكايب مثل (٧0110) الصرتي االتصال

الدموع المسيلة الغازات حول جدل

 للغازات األمن رجال استخدام كيفية حول قائماً الجدل يزال ال
 البحرينية اللجنة تقرير صدور على سنة من أكثر بعد للدمرع، المسيلة
 حرل مالحظات سجل الذي البيوي،( )»تقرير الحقائق لتقصي المستقلة
 تكررت وقد (. ٧الغازات) هذه استنشاق جراء مراطن من أكثر اختناق

 معارضة، مصادر بحسب نفسها، لألسباب ٢٠١٣ في ايضاً االتهامات

 الدولية العفر )كمنظمة اإلنسان لحقوق دولية لمنظمات تقارير إلى إضافة
 هذه وانتقدت اإلنسان(. حقوق ألجل أطباء ومنظمة ووتش رايتس وهيومن

(.١٥٨األمن) رجال قبل من للغاز المفرط باالستخدام أسمته ما المنظمات

 موضع الوطين املجلس توصيات وضع عىل للعمل يرجه املفدى البالد »عاهل (١٥٤)
 البحرين، أنباء واكلة املتوفرة،« والقانونية الدستورية القنوات خالل من املمكنة بالرسعة التنفيذ

<http://www.bna.bh/portal/news/573191 .> .٢٠١٣ يوليو مترز/ ٢٨

 إقرار سلطة وميحنه األعىل.. الدفاع جملس صالحيات يرسع مليك »أمر (١٥٥)
.٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٢٧ الوسط، حصبفة الوطين،« األمن تطرير وبراجم اإلسرناتيجيات

< http://www.alwasatnews.com/3976/news/read/796146/!.html > .

 عرب الصوت تقنية الستخدام ضوابط وضع ندرس االتصاالت: لشزون الدولة »وزير (١٥٦)

http//: .٢٠١٣ يونري حزيران/ ٢٥ البحرين، أنباء واكلة هتا،«وتطبيقا ٧011 اإلنرتنت

<. 567206/www.bna.bh/portal/news

<19//:٠٣٢٩-٣٢٨ ص الحقائن، لتقصي املستقلة البحرينية اللجنة تقرير (١٥٧)

www.bid.org.bh/BICIrcportAR.pdf >.

«Bahrain Country Report 2013, Human Rights Watch http:// (١٥٨)

_573191/http://www.bna.bh/portal/news
http://www.alwasatnews.com/3976/news/read/796146/!.html
567206/www.bna.bh/portal/news
http://www.bid.org.bh/BICIrcportAR.pdf


 بين وفاة، حالة 39 تسجيل اإلنسان حقوق ألجل أطباء منظمة زعمت وقد
 عن نتجت إنها قالت ،٢٠١٣ مارس وآذار/ ٢٠١١ مارس آذار/

 السلطات ردت، جهتها، ومن (.١ ٩للدموع) المسيل للغاز المفرط االستخدام
 الوفاة حاالت بأن الضحايا ذوي وبعض المعارضة اتهامات على البحرينية

 8) حبيب قاسم الطفل وفاة كحالة مختلفة، أمراض عن وناتجة طبيعية

 الوفاة أن الجنائية المحكمة لدى الشرعي الطبيب تقرير أكد الذي سنوات(
 حالة وهي الشديد، الرئوي »االلتهاب عن ناتجة وأنها الشبهات، من خالية

(.١٦ بالعالج«) مداركته في األطباء جهرد جدوى وعدم مرضية،

المسدود الطريق الوطني: التوافق حوار

 عام حوار من سبقه ما ليستكمل حواراً البحرين حكومة نظمت
 أطراف أربعة دعيت إذ المرة، هذه اختلف المشاركين تمثيل لكن .٢٠١١
 سياسية تيارات من ممثلين ٨) والمعارضة وزراء( ٣) الحكومة لتمثل

 سياسية تيارات من ممثلين ٨) للمعارضة والمناوئون مختلفة( وجمعيات
وقد (.١١وشوريون() نواب ٨) الوطني والمجلس مختلفة( وجمعيات

www.hrw.org/woiid-report/2013/country-chapters/bahrain>; Bahrain Annual Report 
2013٠ Amnesty International <http://www.amnesty.org/en/region/bahrain/report- 

2013 >.

 للدمرع املسيل الغاز يستخدم النظام »البحرين: أنظر: للدمرع املسيل إستخدام عن الوفاق لتقرير
/٤ /٢٠ اإلسالمية، الوطين الرفاق موقع لملواطنني؟، اجلدية للتصفية ويوظفها حية كذخرية

<http://alwefaq.net/cms/2013/04/20/18949>. .٢٠١٣

Tear-Gas Related Deaths in Bahrain, Physicians ٤0[ Human Rights (١٥٩)
<http://physiciansforhumanrights.org/issues/persecution-of-health-workers/bahrain/ba 

hrain-tear-gas-deaths.html >.

 حصيفة حبيب،« قامس الطفل تشييع بعد املنامة إىل متجهة مسرية يفرق »األمن (١٦٠)
. <http://www.alwasatnews.com/3796/news/read/٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنون ٢٨ الوسط،

<.733709/l.html

<10119//: الوطين التوافق حرار موقع الوطين، الرتافق حوار عن »نبذة (١٦١)
WWW ad.bh/ar/index.php/dialogue/about >.

http://www.hrw.org/woiid-report/2013/country-chapters/bahrain
http://www.amnesty.org/en/region/bahrain/report-2013_
http://alwefaq.net/cms/2013/04/20/18949
http://physiciansforhumanrights.org/issues/persecution-of-health-workers/bahrain/bahrain-tear-gas-deaths.html_
%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A3/http://www.alwasatnews.com/3796/news/read


 مباشر تمثيل على تشتمل لم ألنها الحوار صيغة من المعارضة إشتكت
 آذار/ في الحوار إلى األولى العهد ولي دعوة عند الحال كان كما للملك،

 دون من الحوار على باإلصرار جاء الحكومة رد ولكن .٢٠١١ مارس
 الحوار، من أخرى نواح من المعارضة، شككت كما . مسبقة شروط

 من السلبي موقفهم في اآلخرين المشاركين جميع يتشارك حيث كتركيبته
(.١٦٣معارضين() مشاركين ٨ مقابل في ١٩ )وهم المعارضة مطالب

 عندما فبراير، شباط/ شهر في الحوار جلسات تنظيم الحكومة بدأت
 ذكرى الشهر مصادفة إلى نظراً متوتر، أمني وضع في البالد دخلت

 االتفاق تم جلسة ثالثون ٢٠١٣ سنة خالل وعقدت .٢٠١١ احتجاجات
والقيم": والمبادئ »الثوابت عنوان تحت عريضة خطوط على فيها

لدستور. واحترام الوطني العمل مرجعيةميثاق •
.الدستورية الرسائل خالل من السياسي إلصالحا •
المحاسبة. ومبدأ والقانون( المؤسسات )دولة المدنية بالدولة التمسك ٠
والمذاهب. األديان احترامجميع •
القانون. حكم احترام •
 دون من والواجبات الحقوق في القانون أمام المواطنين بين المساواة •

تمييز. أي
المجتمع. مكونات جميع احترام •
 العنف وثقافة وظاهرة ،وصوره أشكاله بجميع اإلرهاب مكافحة •

والطائفية. والكراهية

الوطنية. القضايا في خارجي تدخل أي رفض •

 املرشوط،« غري للحوار يتطلع واجلميع احلوار من جزء احلكرمة العدل: اوزير (١٦٢)
< http://linyurl.com/ngullc7 ح . الوطين. التوافق حوار موقع

 حصيفة الرطين، التوافت حوار قاعة من تنحب املعارضة »البحرين: (١٦٣)
<http://www.aawsat.com/ .٢٠١٣ يرنيو حزيران/ ١٣ األوسط، الرثق

<. details.asp?section = http://tinyurl.c0m/q8y02kh

http://linyurl.com/ngullc7
file:///http://www.aawsat.com
http://tinyurl.c0m/q8y02kh


 التي السياسية المحاصصة مبدأ ورفض السياسية التعددية على التأكيد •
 أو الدين أو اللغة أو األصل أو الجنس أو الطائفة أساس على تقوم

العقيدة.

البحرين. مملكة في بها المعترف اإلنسان حقوق مبادئ احترام •

 للشعب فيه السيادة ديموقراطي، البحرين مملكة في الحكم نظام •
جميعاً. السلطات مصدر

والحريات. للحقوق وضمان الحكم أساس العدل •

 وفي التشريعية المنظومة في البحرينية المرأة حقوق وكفالة دعم •
كافة. المجاالت

 على بل ملموسة. بنتائج الخروج دون من ٢٠١٣عام الحوار إنتهى
 أيلول/ شهر في بالتعثر الحوار هذا في المشاركة بدأت ذلك، من العكس
 المساعد اعتقال على احتجاجاً مشاركتها المعارضة تعليق مع سبتمبر

 فعل رد وجاء (.١٦٤المرزوق) خليل الوفاق جمعية عام ألمين السياسي
 المعارضة لكن الحوار. طاولة إلى للرجوع مهلة المعارضة بإعطاء الحكومة
(. مقاطعتها) في واستمرت الطلب هذا رفضت

 مبادرة المعارضة قوى طرحت المعارض، القيادي سراح إطالق وبعد
 اإلفراج عبر التصالحية السياسية »البيئة تهيئة إلى فيها دعت الحوار« »إلنقاذ

 اإلعالمي والتحريض األمني التصحيد ورقف الرأي، سجناء جميع عن
وردت . السياسية« المحاكمات ووقف المعارضة، قوى ضد الممنهج

 مشاوراهتم إسمترار يؤكدون ٠ وااآلخرون . احلوار«.. ب مشاركهتا تعلق »املعارضة (١٦٤)
. <http://www.alwasatnews.com/4030/٢ > ١٣ سبمترب أيلول/ ١٩ الوسط، حصيفة الثالثية،،

<. 811473/1 .html/news/rea٥

 حصيفة ممارساهتا،« تغيري بل السلطة« »مهلة حتددها ال عودتنا »املعارضة: (١٦٥)
. <http://www.a!wasatnews.com/4103/،ews/rcad/٢ - ١٣ مرب—دي األرل/ اكنون ١ الوسط،

<.833666/1.html

 األول/ اكنون ٣ الوسط، حميفة ،« احلوار إلنقاذ مبادرة تطلق »املعارضة (١٦٦)
 . <http://www.alwasatnews.eom/4105/news/ead/834305/l.html>.٢٠١٣ دميبر

١٢٧

_4030/%25D9%25A2/http://www.alwasatnews.com
http://www.a!wasatnews.com/4103/%25D8%258Cews/rcad
http://www.alwasatnews.eom/4105/news/ead/834305/l.html


 وأصرت جديداً، تحمل ال المبادرة إن قائلة بالرفض الدعوة على الحكومة
 ومن (.١٦٧المعارضة) من مسبقة شروط دون من الحوار يدور أن على

 من صدرت التي لتلك شبيهة بانتقادات للمعارضة المناوئون أدلى جهتهم،
 قوى المحمرد عبداللطيف الوطنية الوحدة تجمع رئيس فاتهم الحكومة،

 استمرار (.ومع لحرار) وتعطيل السابقة شروطها المعارضةبتكرار
 مظلة تحت للمعارضة، المناوئة القوى انتهت للحوار، المعارضة مقاطعة
 الدخول »في الحكومة رغبة عدم بسبب مشاركتها بتعليق الفاتح«، »ائتالف

 ليست جلسات من ذلك ينتجه أن يمكن وما األعمال جدول مواضيع في
. (١٦٩مجدية«) وغير قيمة ذات

 الشيخ الوزراء رئيس ونائب العهد ولي التقى ،٢٠١٤ عام مطلع ومع
 إلنعاش محاولة في المعارضة جمعيات ممثلي حمد بن سلمان
 الساحة في العهد ولي بظهور المعارضة قوى وتفاءلت (.١٧ الحوار)
 ،٢٠١١ مارس آذار/ منذ الحوار طاولة عن غيابه بعد أخرى مرة السياسية

 من العهد ولي اختفاء مع تبددت سياسية تسوية إلى بالتوصل آمالها ان إال
أخرى. مرة األضواء

والمعارضة الحكومة بين نزاع كجبهة المتحدة الواليات مع العالقة

تاريخياً، المتحدة الراليات مع ودودة بعالقة البحرين حكومة تتمتع

 اكنرن ٣ اجلزيرة، قناة موقع تنتقدها، واحلكومة مبادرة تعرض البحرين معارضة (١٦٧)
. <http://www.aljazeera.net/news/pages/d4ebl221-ddca4922؟-٠١٣ ديمسرب األول/

<.9986٠ra3eflO27eeb

 لرشوط »تكرارًا ويعتربها اجلديدة... املعارضة مبادرة يرفض املمحود »عبداللطيف (١٦٨)
. <http://manamavoice.com؟/٠١٣ ديمسرب األول/ اكنرن ٢ املنامة، رصت سابقة«،«

<. 16639 = 211 = news&act = news_read&id1102* .01020ل

 الثاين/ اكنرن ٩ األيام، حصيفة احلوار،« جلسات يف مشاركته يعلن »"الفاحت« (١٦٩)
<http://www.alayam.com/News/alayam/Frst/210413.> .٢٠١٤ يناير

 ١٦ اجلزيرة، قناة موقع احلوار، إلعادة باملعارضة يلتيق البحرين عهد »ويل (١٧٠)
.٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون

<http://www.aljazeera.net/news/pages/6e95e5c4-7e93-4977-912e-deld4aba74dO>.

http://www.aljazeera.net/news/pages/d4ebl221-ddca4922
%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A3%25D8%259F/http://manamavoice.com
210413/http://www.alayam.com/News/alayam/Frst
http://www.aljazeera.net/news/pages/6e95e5c4-7e93-4977-912e-deld4aba74dO


 الواليات تعتبر فيما الخامس، األمريكي األسطول البحرين تستضيف حيث
 األقرباء حلفائها على تقتصر صفة وهي استراتيجياً، حليفاً البحرين المتحدة
 توترت قد العالقة هذه أن إال واليابان. والكويت وإسرائيل وباكستان كمصر

 في سياسية أطراف عدة بلقاء األمريكي السفير قيام بعد خاصة ،٢٠١٣ في
 اإلعالمية التغطية وتوحي المعارضة. جمعيات ممثلي فيها بما البحرين
 من أوباما باراك إدارة لمواقف الرسمية الجهات بعض ارتياح بعدم المحلية
 األقالم وجهت إذ عام، بشكل نواياها في والتشكيك البحرين في األزمة

 الواليات بين سري تنسيق بوجود اتهامات للمعارضة المناوئة والمنابر
(. التعاون) مجلس دول حكومات مصالح حساب على وإيران المتحدة

 كقرار الشأن، هذا حيال قرارات عدة البحرينية الحكومة اتخذت وقد
 دون من األجاب والدبلوماسيين السياسية الجمعيات ممثلي بين لقاء أي منع

 وجهات في اختالفاً ثمة بان يوحي ما وهو الخارجية، وزارة من تصريح
 األزمة مع التعاطي كيفية في األمريكي وحليفها البحرينية الحكرمة بين النظر

 في الترتر عن بوضرح لتعبر الرسمية التصريحات وجاءت القائمة. السياسية
 سميرة الحكرمة باسم الرسمية المتحدثة وصفت حيث البلدين، بين العالقة
 في األمريكي السفير تدخالت »لرفف إجراء بأنه الجديد القانون رجب

 قلقها عن األمريكية الحكومة عبرت جهتها من (.١٧٢المحلية«) الشؤون
 القانون الوفاق اعتبرت حين في دبلوماسييها، على تضييقاً اعتبرته مما الشديد
السفير ورذ (.١ المعارضة) جمعيات على الحكرمة لوصاية فرضاً الجديد

 األمرييك التواطؤ وأبعاد خفايا البحرين: عىل التآمر ملف يف »صفحة زهرة، السيد (١٧١)
. <http://www.akhbar-٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين ٢٤ اخلليج، أخبار حصيفة إيران،« مع

<. ,alkhaleej.com/13029/artide/58178.htm

 السفري تدخالت لوقف إجراءات اختاذ عىل وافق الوزراء جمل رجب: »مسيرة (١٧٢)
. < http//:٢ ٠١٣ ماير أيار/ ٥ الوسط، حصبفة املحيل،« الشأن يف األمرييك

<.www.alwasatnews.com/3893/news/read/769712/l.html

 صوت الدبلوماسيني،« عىل البحرينية احلكومة تضييق حيال للغاية« »قلقة »واشنطن (١٧٣)

. <http://manamavoice.com/news-news_read-15045٠٢٠١٣ سبمترب أيلول/ ٧ املنامة،
<. 0.html 

http://www.akhbar
http://www.alwasatnews.com/3893/news/read/769712/l.html
http://manamavoice.com/news-news_read


 فيها بما البحرين في المرخصة األطراف بجميع يلتقي إنه بالقول المعني
(.١٧٤البحرين) أمن عن بالدفاع ملتزمة بالده وإن المعارضة، قوى

 باراك األمريكي الرئيس أعرب عندما علناً التوتر عالمات برزت وقد
 من قلقه عن المتحدة، لألمم العامة الجمعية في ألقاه خطاب في أوباما،
 العراق بالذكر خاصاً العربية، الدول بعض في الطائفي التوتر حدة ازدياد

 البحرينية الحكومة استدعت الخطاب، هذا خلفية وعلى والبحرين. وسوريا
توضيحاً وطلبت للخطاب، ارتياحها عدم عن للتعبير األمريكي السفير
. رمسيا (١٧؛)-

 أحدها كان البحريني، حليفها لطمأنة خطوات أوباما إدارة واتخذت
 المنامة« »حوار في هيجل تشاك األمريكي الدفاع وزير ألقاها كلمة عبر

 حيث سنوي، بشكل االستراتيجية للدراسات الدولي المعهد ينظمه الذي
 النووية إيران قدرات من بالحد ملتزمة المتحدة الواليات إن هيجل قال
 (.١٧٦ء) الحلفا حساب على تأتي لن اإليراني الطرف مع ترتيبات أي وأن

 الشهر في البحرين في القيادة إلى أخرى مطمئنة إشارات واشنطن وأرسلت
 الوجود توسيع سيتم أنه أمريكي عسكري قيادي أعلن عندما نفسه،

 طالبت وقت في أعلن الخبر هذا أن ويذكر (.١٧٧ البحرين) في العسكري
)أي العسكري الوجود باستخدام المتحدة الواليات حقوقية جمعيات فيه

.٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترثين ٣ األيام، حصيفة »األيام،،« ل األمرييك »السفري (١٧٤)
< http://www.alayam.com/News/alayam/First/19363O >.

«، أوباما خطاب بشان استيضاحات األمرييك السفري من تطلب البحرين »حكومة (١٧٥ )
. <http://www.alwasatnews.com/4038/ ws/ ٢٠١٣ سبمترب أيلول/ ٢٧ الوسط، حصيفة  

read/814027/ 1 .html > .

Remarks by Secretary Hagel at the Manama Dialogue from Manama, (١٧٦)
Bahrain,” U.S. Department of Defense, 7 December 2013. <http://www.defense.gov/ 

transcripts/transcript.aspx?transcriptid 5336 ح > .

US Navy Chief Admiral Greenert 000111105 Expanded Footprint 1 م (١٧٧ )
Bahrain,” Yahoo news (Bahrain News Agency), 3 December 2013. <1٤0:// 

www.bna.bh/portal/en/news/590772 ح .

_http://www.alayam.com/News/alayam/First/19363O_
http://www.alwasatnews.com/4038/_ws/%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2581%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7%25D8%258C_%25D9%25A2%25D9%25A7_%25D8%25A3%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584/_%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25B1_%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A3read/814027/_1_.html_
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid_5336_%25D8%25AD_
http://www.bna.bh/portal/en/news/590772


 الحكومة على ضغط كورقة الخامس( األسطول تمركز مكان بتغيير التهديد
(.١٧٨إصالحية) خطوات التخاذ البحرينية

 السنوي تقريرها في األمريكية الخارجية وزارة كررت المقابل، في
 من اإلنسان حقوق منظمات تقارير في جاء ما اإلنسان، حقوق حول

 بشكل المراطنين وقتل باعتقال كاتهامها البحرين حكومة ممارسات انتقادات
 إضافة المعتقل، في )الشيعية( الدينية معتقداتهم وإهانة وتعذيبهم تعسفي

 هذه وأبرزت (.١٧٩الطائفي) التمييز على تقوم سياسات اعتماد إلى
 رحبت جهة، فمن أخرى. مرة البحريني المجتمع انقسامات االتهامات

 المأزوم الوضع لطبيعة واقعياً »توصيفاً باعتباره بالتقرير الوفاق جمعية
 ينفرد الذي النواب، لمجلس بيان اعتبر حين في البحرين«، في والمتصدع

 أن منه، المعارضة انسحاب بعد تام شبه بشكل للمعارضة المناوئون به
. والمصداقية« الدقة قواعد ألبسط »يفتقد التقرير

إدارية تعيينات
 لعم نائباً ٢٠١٣ في خليفة آل حمد بن سلمان الشيخ العهد ولي عين

رحبت وقد . خليفة آل سلمان بن خليفة الشيخ زراءالو رئيس أبيه

(١٧٨) 100 ٢0[ Bahrain What the United States Government Shod 1121 13 

Next," Human Rights First, November 2013 <http://www.humanrightsfirst.org/ 

uploads/pdfs/HRF-PlanB-Bahrainrep.pdf.*

(١٧٩) ٢٠١٣ 11 United States 0٤ عمل Human Rights Reports: Bahrain, Embassy 

Manama, Bahrain < http://bahrain.usembassy.gov/policy/human-rights-report.
<.html

 يف املأزوم السيايس الوانع بدقة وصف األمريكية اخلارجية تقرير »الوفاق: (١٨٠)
<http://alwefaq.net/ . ٢٠١٤ مايو أيار/ ١ اإلسالمية، الوطين الوفاق مجعية موقع البحرين،«

.<2014/03/01/27435/cms

 حول األمريكية للخارجية الدوري التقرير يف جاء ما وتفصيالً مجلة يرفض النواب جمل »
< http//: . ٢٠١٤ مارس آذار/ ٤ البحرين، أنباء واكلة البحرين،« يف اإلنان حقوق

www.bna.bh/portaJ/news/606479 د

 = مجل لرئيس أول نائباً األعلى القائد نائب العهد ولي تعيين الوزراء.. رئيس »سمو (١٨١)

١٣١

http://www.humanrightsfirst.org/
http://bahrain.usembassy.gov/policy/human-rights-report
file:///http://alwefaq.net
606479/www.bna.bh/portaJ/news


 صالح في تصب قد خطوة فيه البعض ورأى التعيين بهذا المعارضة
 لجمهرر مرضي بشكل األزمة من والخروج السياسي اإلصالح

 هذا معنى حول السياسية والتأويالت التكهنات وتزاحمت (. المعارضة)

 حكومية مناصب العهد ولي لتولي مقدمة كان إذا وما واهميته، القرار

 أنها من الرغم وعلى الوزراء. رئاسة في محتملة تغييرات فيها بما أعلى،
 الدفاع وزير مذكرات جاءت بالحقائق، مدعومة غير تكهنات كلها بقيت

 إبان وزير مذكرات الواجب: بعنوان غيتس، روبرت السابق األمريكي
 الذي غيتس، العهد. ولي دور مستقبل حول الشائعات إحياء لتعيد الحرب،

 البالد بملك والتقى ٢٠١١ عام االحتجاجات ذروة في البحرين زار
 الستبدال مستعداً كان الملك إن كتابه في قال السياسية، األزمة لمناقشة

 تقديم رفض البحرينية القيادة في جناحاً أن إال بابنه، الحالي الوزراء رئيس
(.١٨٣للمعارضة) تنازالت أية

لبحرين في اإلثنيوالطائفي االنقسام

 بها تمر التي السياسية األزمة تتخلل أنه على عديدة إشارات هناك
 الموقف تطابق أبرزها من لعل نكرانها، يمكن ال طائفية صبغة البحرين

 الفترة في البحرينيين من واسعة لشرائح المذهبي االنتماء مع السياسي
 تسييس على تقتصر ال البحرين في المجتمعية االنقسامات أن إال الراهنة.

فترات في وخاصة البحرين، شهدت فقد فحسب، المذهبي نتماءاال

 واكلة الوطين،« العمل منظومة يف وحارضاً ومهناجًا تارخيًا القرار وحدة عىل تأكيدًا جاء الوزراء =

<http://bna.bh/portaJ/news/551374.> .٢٠١٣ مارس آذار/ ١٤ البحرين، أنباء

 املعارضة،، أوساط يف األمل، »بشيع الوزراء لريئ نائبًا البحرين عهد ويل »تعيني (١٨٢)

<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/ .٢٠١٣ مارس آذار/ ١٢ يس، يب اليب موقع

<. 2013/03/130312_bahrainprince_nomination.shtml

 موقع الوزراء،، لرئب جديد دور إجياد بشأن يًاإجباب اكن البحرين ملك اغيىث: (١٨٣)

<http://www.aJhurra.com/content/gates-new-book- .٢٠٤ أبريل نيسان/ ٦ احلرة، قناة
 and-the-gulf-region/24231 l.html د .

١٣٢

551374/http://bna.bh/portaJ/news
file:///http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast
http://www.aJhurra.com/content/gates-new-book


 أيضاً. المتعددة اإلثنية للهويات تسييس الطائفية، التوترات فيها انحسرت
 عند معاً الشقاق حالة من الشكلين هذين إلى نتطرق أن بنا فحري لذا،

 مر على تضافرهما وكيفية البحرين في المجتمعي الشقاق لحالة رصدنا
الحديث. تاريخها

 وهي: البحرين مواطني من الغالبية التالية اإلثنية المجموعات تشكل
 إضافة الجزيرة لشبه الشرقي الساحل قاطني من وهم عرب، )شيعة البحارنة

 السواحل إلى تاريخياً، ،المتحولون«» )السنة والهرلة البحرين(، جزيرة إلى
 كالعائلة العربية الجزيرة شبه من )سنة والقبليون الخليج(، من الشرقية
 ١٩٢٣ سنة وتمثل فارسية(. أصول من )شيعة والعجم وغيرهم(، الحاكمة

 بناء المطلبية الحركات انطالق نقاط إحدى سبقتها التي القليلة والسنوات
 الفالحين مظالم رفعت حين الحديث، البحرين تاريخ في الطائفة على

 أصحاب قبل من المعالة سوء تشكو البريطاني المقيم إلى البحارنة
 أن إال المعيشية. األوضاع وتردي الحاكمة( العائلة من األعيان )أي المزارع

 من »القبليين« واألعيان آنذاك البحرين حاكم بمعارضة قوبلت الحركة هذه
 تضرروا كما البالد، أمور في ياًبريطان تدخال فيها رأوا الذين اللزلؤ تجار

 فيها بما الفترة، تلك في البريطانيون فرضها التي اإلدارية التغييرات من
. حمد بابنه واستبداله علي بن عيسى الشيخ البحرين حاكم عزل

 البحرين في السياسي الوعي في تحرل نقطة الخمسينيات فترة وتمثل
 وفر جهة، فمن العربي. الرطن أنحاء في العربي القومي المد صعود إثر
 اإلثنيات ومختلف المذهبين أبناء بين لاللتقاء المشتركة األرضية المد هذا

 جسد ما أبرز ومن العربية. الهوية أي »األم«، الهوية راية تحت العربية

 في قتل حادثة القرمي الوعي إلى واإلثني الطائفي الرعي من االنتقال
بعض لكن الشوارع. في عنيفة اشتباكات عن أسفرت ١٩٥٣ سنة محرم

(١٨٤) Britain, the Shaikh, and 1, /920-194ى٠,[ Bahrain٨1-12ز Mahdi Abdula

(.1987 ,New York: Cron Helm لمه the Administration (London 

١٣٣



 والشيعة، السنة بين طائفية فتنة تداركت أن لبثت ما القومية الشخصيات
 ومتوازنة موحدة جبهة إلى الطائفي االصطدام من الشارع توجيه لتعيد
 حمد بن سلمان الشيخ حكومة لتدفع الوطني«، االتحاد »هيئة سميت طائفياً

 المستشار قبضة من واالستقالل السياسي اإلصالح تبني إلى خليفة آل
 بين الوئام حالة سببت أخرى، جهة من ولكن، (. آنذاك) البريطاني
 العجم بعض بين نفور حالة القومي االنتماء أساس على العرب البحرينيين

 عدائي خطاب بانتهاج االتحاد هيئة قياديي بعض اتهموا الذين الشيعة
 الشيعة العجم أعيان من الكثير أن الهينة في من بعض رأى فيما ،ضدهم

(.١٨٦فاعل) بشكل الحكومة يساندون كانوا

 الماركسية الحركات صعود مع والطائفية اإلثنية التقسيمات دور انحسر
 والمنامة المحرق مدينتي في خصوصاً والسبعينيات، الستينيات في والقومية

 البرلمانية التجربة ذلك على دليل وخير التيارات. هذه انتشرت حيث
 والعكس، سنية أغلبية ذات دوائر في شيعة البحرينيون رشح حين األولى،

 كان والتي قبلية، أم كات دينية التقليدية، القيادات نفوذ انحسار جر في
 الطائفي التقسيم أن إال البحرين. جنوب ومناطق القرى في أقوى تمركزها

 السلطة على السيطرة اإلسالميون أحكم بعدما أخرى مرة البروز إلى عاد
 المنطقة في أيديولوجياً السعودية نفوذ وصعود ،١٩٧٩ ثورة بعد إيران في

 ينقسم الطائفي، االستقطاب أثر وعلى .١٩٨٠ في أفغانستان حرب ونشوب
 نتماءاال على مبنية إسالمية تيارات بين الراهنة الفترة في البحرينيون

 بسلفيي بعيد، حد إلى السنة، يتمثل جهة، فمن األول. المقام في المذهبي
 وبتكتالت اإلسالمي، المنبر جمعية في المسلمين واإلخوان األصالة جمعية
الفاتح، شباب وائتالف الوطنية الوحدة كتجمع ٢٠١١ منذ ظهرت جديدة

(١٨٥) Tribe and stale in Bahrain: 77 Transformation of ل2ل ع¥٦'ًال١ا 11ع 

,Social and Political Authority in an Arab state (Beirut: Arab Development Institute
(1980

البحرينية. المرضية الحالة في قراءة االستمالك: طبائع كاظم، نادر (١٨٦)

١٣٤



 إلى ينتمرن ال ممن البرلمان في »المستقلين؟ من مجموعة إلى إضافة
 المذهبي نتماءاال في األطراف هذه كل رتشترك السياسي. اإلسالم تيارات

 جمعية تحظى أخرى، جهة ومن للمعارضة. المناوى السياسي والموقف
 وأكثرها البحرين في سياسية جمعية أكبر وهي اإلسالمية، الوطني الوفاق

 المعارضة جمهور من واسعة شريحة بدعم نفوذا، وأوسعها تنظيماً
 شيعية إسالمية أخرى تيارات إلى إضافة البحرين، في الشيعة واإلسالميين
اإلسالمي. الوفاء تيار و كالشيرازين

 فرص وتضاؤل والشيعية السنية التيارات مسار تناقض يفسر الذي ما
 واحداً خطابين، لنتناول مشتركة؟ وطنية أرضية على بينها التقاء نقطة وجود
 رئيس بدأ بإيجاز. السؤال هذا إلى للتطرق كوسيلة الطرفين، من لكل

 حول خطاباً ،٢٠١٤ مطلع المحمود، عبداللطيف الوطنية الوحدة تجمع
 الخارجية«، للتدخالت »ال تقول راية أمام يقف وهو العراق، في التطورات
 العبارة هذه تدل (.١٨٧واحد«) واقع رالبحرين »العراق التالية: بالعبارة
 هذه تعني ماذا ولكن الواحد، المذهب أبناء مصير وحدة على سطحياً

 الداللة لعل البحرين؟ في الراهنة الفترة في المحمود لجهمرر العبارة
 نال حيث البحرين، في العراق سيناريو تكرار من الخوف هي هنا، األهم،
 غربية. بمساعدة العراقيين، السنة من وصفه، بحسب الشيعة«، من »الغالة
 عراق إلى التحول إلى طريقها في البحرين أن إلى السرد هذا يشير هكذا،

 هذا يترجس المنطلق، هذا ومن المعارضة. لحراك السنة تصدى ما إذا آخر
 هنا ومن البحرينية، للحكومة ناقد أمريكي تصريح أي من السياسي التيار
 لصالح بالتدخل الحكومة تتهمه الذي األمريكي للسفير عداؤه ينبع

في ثقة وعدم ريبة حالة للمعارضة المناوئون يعيش وهكذا (. المعارضة)

<http://www.y0utube.C0m/watch?v = يوتريب: مونع من مقطع (١٨٧)

<. DZfhKRAQynY

 الوسط، حصيفة األمرييك،« السفري ضد عريضة عىل التوقيع محلة يطلق »املمحود (١٨٨)

 <http://www.alwasatnews.com/3934/news/read/785107/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/ ١٥

<. l.html 
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 خارجية تدخالت خطر من ويخشون جهة، من الشيعية اإلسالمية التنظيمات
أخرى. جهة من لحظة، أية في الطائفية الموازين تقلب قد

 في خطاباً سلمان علي الوفاق جمعية عام أمين ألقى المقابل، في
 ذلك أحداث محصلة إلى فيه تطرق -٢٠١٣ أواخر - نفسها الفترة
 قضية مع دولياً تعاطفاً اعتبره بما متفائالً سلمان بدا إقليمياً، (. العام)

 هناك إن وقال واإلعالمية، الحقرقية المستويات على البحرين في المعارضة
 الضغط سيما وال البحرين، حكومة على الدولي الضغط في تقدماً

 اإليراني، - األمريكي بااتفاق سلمان أشاد أخرى، جهة من األمريكي.
 أزمة منها المنطقة، في كثيرة ملفات على انعكاسات يترك قد أنه إلى مشيراً

 من سلمان شكا محلياً، العادل«. السياسي للحل »أرضية لتوفر البحرين
 إن وقال خصوصاً، والشيعة عموماً، المجتمع حق في المستمرة االنتهاكات

 . ١٧٨٣ سنة البحرين الحاكمة العائلة دخول منذ ينقطع لم الشعب ظلم
 إخفاء بمحاولة الحكومة متهماً الشيعة، بالبحرينيين خاصة مظالم عن وعبر

 لبناء تراخيص على الحصول بعدم مستشهداً البحرين، في الشيعي الوجود
عليها. السنية الجوامع بروز مقابل عامة شوارع في شيعية مساجد

 اإلقليمي للواقع وسلمان المحمرد قراءة أن والبديهي الواضح من
 تدخل خطر من تحذيرية األول فنبرة االختالف، كل مختلفتان والمحلي

 حذر بتفاؤل الثاني خطاب يتسم حين في السنة، من النيل منه يراد خارجي
 األمريكية بالخطوات الترحيب إلى إضافة واإلصرار، الصبر إلى ودعوة
 ال للمعارضة المناوئين أن ايضاً البديهي ومن كلفة. األقل للخالص كسبيل

 في شك وال الديمقراطية، الحياة إلى لالنتقال المعارضة بدعوة لديهم ثقة
العراق سيناريو تكرار من الخرف من نابع هذه الثقة أزمة من جزءاً أن

 < hp://www.y0Ut.ube-C0m/watch?v = N- يوتريب: موقع من مقطع (١٨٩)

 نسم )أنظر اخلطاب هدا يف نتيجةماجاء اللطات قبل من سملان عيل استديع وقد 0040ل44ل14.د

الكتاب(. هذا من الحقوفي؟ »الوضع

http://www.y0Ut.ube-C0m/watch?v


 وفشلت العراقي، المجتمع داخل السياسية القوى مرازين اختلت حيث
 خلفه الذي والعنف السياسية الخالفات مع التعاطي في االقتراع صناديق

الغزو.

 تماماً، مختلفة أولويات للطرفين ان الخطابين من االستنتاج يمكن
 فضاياهم إيصال أو مذاهبه، بجميع الشعب مخاطبة على قادرين غير وأنهما

 هذا وتفاقم بها. اآلخر« »الطرف إقناع عن ناهيك البعض، لبعضهم الخاصة
 )كمزسسات المختلفة األطراف بين والتفاوض االتعال قنوات قلة األمر

 بشكل كهذه نزاعات لحل المثال( سبيل على محادة، مدنية أو حكومية
 بشكل أيضاً، جغرافياً مقسمة باتت البحرين ان المسألة يعقد وقد سلمي.

 كاتا اللتين المدينتين والمنامة، المحرق أن إذ طائفي، أساس على كبير،
 خليطاً ضمتا واللتين المذهب على المبنية غير للتيارات األقوى الحاضنتين

 متسارع بشكل المواطنين نسبة في انحساراً شهدتا واإلثنيات، المذاهب من
 يجد ان الصعب من يبدو لذلك، الضواحي. إلى الهجرة تنامي إلى نظراً

 القرن خمسينيات في آباؤهم فعل كما المشتركة، األرضية البحرينيون
 كل ثقة وانحسار الطائفي المأزق عمق من الرغم على ولكن الماضي.

 األزمة من للخروج اساسياً شرطاً الطانفي الصدع راب بات بنظيره، طرف
 مع تتعاطى سياسية رؤية تقديم من أخيراً، البحرينيون، ليتمكن السياسية

كافة. المواطنين وتطلعات هموم

١٣٧



السعودية العربية المملكة في السياسية التطورات :٦ -٢

 وإن باإلصالح، تطالب أصوات من السعردية العربية تاريخ يخل لم
 ٢٠١٣ في الجديد أهدافها. تحقيق في تخفق ما عادة األصوات هذه كانت

 محلية، إعالم وسائل في والحقرقيين اإلصالحيين محاكمات بعض تغطية
 التغطية أن من الرغم على اإلصالحي، المشهد في حدثاً يعتبر ما وهذا
 وقت في الرسمي، الجانب إلى انحيازاً البعض فيها يرى قد بلغة تمت

 تلك وقائع عن أخبار نقل في االجتماعي التواصل شبكات ساهمت
متنام. بشكل وإحداثياتها المحاكمات

 الحكم توريث مستقبل حول التساؤالت تكاثرت آخر، صعيد وعلى
 ثانياً نائباً لعزيزعبدا بن مقرن األمير تعيين بعد خاصة الحاكمة، العائلة في

 فيه رأى ما الدولة، في القيادية األدوار توزيع وإعادة لله،عبدا للملك
 بزمام عبدالعزيز الملك أحفاد من الثالث الجيل إلمساك تمهيداً البعض

 الشفافية غياب في واألقاويل، التكهنات تكثر أن الطبيعي ومن السلطة.
وتوزيعها. العليا المناصب تعيين آلية في التامة

 اإلداري الفساد على ملحوظ احتجاج العام الشأن في برز كما
 ٢٠١٣ كماشهدعام المعيشية. األحوال بتحسين ومطالبات والمالي

 للمرة مقعداً ٣ ٠ على وحصولها الشورى مجلس السعودية المرأة دخول
 لالنتخابات المقبلة الدورة في بالترشح لها السماح تم كما األولى،
البلدية.



الوزراء مجلس لرئيس ثانياً نائباً مقرن األمير تعيين

 مجلس لرئيس ثانياً نائباً عبدالعزيز بن مقرن األمير تعيين يعتبر
 هذا بقي بعدما ،٢٠١٣ في الملكية القرارات أهم من (، الوزراء)

 ولياً سلطان األمير كان عندما نايف األمير وفاة إثر شاغراً المنصب

 مجلس عضو عبدالعزيز، بن طالل األمير التعيين هذا يرض لم للعهد.
 التي القوانين اتباع أهمية على تويتر في حسابه عبر أكد حيث البيعة،
 بالرجرع وطالب والعالم. شعبها أمام صدقيتها تثبت حتى الدولة تسنها

 في السيادية للمناصب األمراء اختيار في العمربة التراتبية نظام إلى
 بن طالل لألمير األول ليس التصريحات من النوع وهذا (. ٩ المملكة)

 ولياً نايف األمير تعيين لدى تصعيداً أكثر موقف له كان إذ عبدالعزيز،
 مقرن األمير أن يذكر البيعة. مجلس من استقالته إثره على وقدم للعهد،

 تجاوز تعيينه قرار أن يعني مما عبدالعزيز، الملك أبناء بين األصغر هو
 وأحمد وتركي طالل كاألمراء لعزيز،عبدا الملك ابناء كبار من عدداً

 يستدعي مما الغموض، من بشيء الحكم توريث مسالة وتتسم وممدوح.
 الملك أن خصوصاً األمر، في تبت أن يفنرض التي البيعة لهينة دوراً

 العهد لرلي الصحي الرضع عن يتردد وما عمره، من التسعين تجاوز
. (.١٩٢سلمان) األمير الحالي

األمراء تعيينات
ابن فعين ،٢٠١٣ في عليا لمناصب تعيين قرارات عدة أصدرت

مجل لرئب ثانياً نائباً عبدالعزيز بن مقرن األمير سمو بتعيين ملكي »أمر (١٩٠ ) 
<http://www.spa.gov.sa/details.php7id** 1074031 >. »،*السعودية األنباء واكلة الوزرا

<http://www.twitlonger.com/show/ . تويرت موقع من الاكمل للنص انظر (١٩١ ) 

kt8rik>.

King Abdullah appoints ه second in line (0 ال throne,” 11 Economist, (١٩٢)

5 April 2014, <http://www.economist.com/news/n0iddle-east-and-africa/216W180- 

king-abdullah-appoints-second-line-throne-next-after-next >.

١٣٩
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http://www.economist.com/news/n0iddle-east-and-africa/216W180-king-abdullah-appoints-second-line-throne-next-after-next_


 المدينة لمنطقة أميراً عبدالعزيز بن سلمان بن فيصل األمير العهد ولي
 وهو (، ٩٤الشرقية) للمنطقة أميراً نايف بن سعود واألمير (، ٩ المنورة)

 العهد ولي ابن وعين نايف، بن محمد األمير الداخلية لوزير األكبر األخ
 بندر بن وخالد (، العهد) ولي لديوان رئيساً سلمان بن محمد األمير

 تركي، األمير لله،عبدا الملك وابن الرياض، لمنطقة أميراً عبدالعزيز بن
(.١٩٦ه) نائباً

 هذه على تغييرات عدة جرت حتى طويلة فترة تمر لم لكن و
 وأيار/ أبريل نيسان/ شهري في عبدالله الملك أصدر حيث التعيينات،

 بن خالد األمير محل في تركي األمير نجله تعيين مراسيم ٢٠١٤ مايو
 ولي ابن يشغله كان الذي الدفاع وزير نائب منصب األخير وأخذ بندر،
 بن محمد األمير تعيين تم كما سلطان. بن سلمان األمير الراحل العهد

 كوزير فهد بن العزيز عبد األمير وإعفاء العهد، ولي ديوان رئيس سلمان
 رئاسة بتحويل قرار صدر كذلك (. الوزراء) مجلس وعضو الدولة

 األمير وعين الوطني، الحرس وزارة باسم وزارة إلى الوطني الحرس
الفيصل خالد األمير وعين (.١٩٨لها) وزيراً لعزيزعبدا بن عبدالله بن متعب

 < http//: املنورة: املدينة ملنطقة أمرياً سملان بن فيصل األمري تعيني قرار (١٩٣)

<. 1068459 www.spa.gov.sa/details.php7id

نفسه. املصدر (١٩٤)

<http://www.spa.g0V.sa/ للديران رئيسًا سملان بن حممد األمري تعيني قرار (١٩٥)

0ع 2115.0102:4= 1083395 .>

 املدينة ملنطقة أمرياً سعود آل لعزيزعبدا بن سملان بن فيصل األمري تعيني قرار (١٩٦)

< http://www.spa.gov.sa/details.php7id = 1068459.* املنورة:

 أيار/ ١٤ العربية، نيوز ساكي الدفاع،« لوزير نائبًا بندر بن خالد تعيني »السعودية: (١٩٧)

<http://tinyurl.c0m/nros74h.> .٢٠١٤ مايو

 املليك المسو صاحب وتعيني وزارة إىل الوطين احلرس رائسة بتحويل »قرار (١٩٨)
 أيار/ ٢٧ العودية، األنباء واكلة الولين،« للحرس وزيرًا لعزيزعبدا بن عبدالله بن متعب األمري

 < hltp://w٧w.spa.g0v.sa/pda/de2ils.php?id = 1 1 14424 .> .٢٠١٣ مايو

http://www.spa.gov.sa/details.php7id
file:///http://www.spa.g0V.sa
http://www.spa.gov.sa/details.php7id
http://tinyurl.c0m/nros74h


 مكة لمنطقة أميراً لله،عبدا بن مشعل األمير الملك وابن للتعليم، وزيراً
(.١٩٩المكرمة)

 ولياً تعيينه مع قيادية مناصب سلمان األمير أبناء تسلم وتزامن
 أبناء إبعاد إلى باإلضافة هذا وزارة، إلى الحرس رئاسة وتحويل للعهد،

 حيث وفانه، منذ السيادية المناصب من سلطان األمير الراحل العهد ولي
 خالد واألمير ( العامة،) االستخبارات كرئيس بندر األمير إعفاء تم

 كنائب سلمان األمير إعفاء إلى باإلضافة هذا ( والطيران،) الدفاع كوزير
 وزارات ثالث هناك باتت وبذلك، أعاله. ذكرنا كما الدفاع لرزير أول

 النفوذ ذوي من عبدالعزيز الملك أحفاد منها إثنتين رأس على عسكرية،
 بن محمد األمير يد في الداخلية وزارة إن إذ الحاكمة، األسرة داخل
 الدفاع وزارة أما عبدالله، بن متعب األمير بقيادة الحرس ووزارة نايف،

 إلى تنتقل لن الوزارة ولكن لعزيز،عبدا بن سلمان األمير يقودها زال فما
 البديهي ومن بندر. بن خالد األمير محله حل حيث سلمان، األمير ابنه
 الملك احفاد من األمراء تعيين آلية حول تكهنات التعيينات هذه تثير أن

 في المملكة قيادة في األطراف بعض تثبيت في وأثرها عبدالعزيز
المستقبل.

حسم جمعية وأعضاء مؤسسي محاكمات

 ٢٠١٣ فيعام السياسية المحاكمات ملف في األبرز الحدث لعل
 ٢٠٠٩ عام الجمعية تأسست وقد حسم. جمعية مؤسسي محاكمة هو

من وعدد القحطاني محمد والدكتور الحامد عبدالله الدكتور بقيادة

 ٢٢ السعردية، األنباء واكلة منصبه،« من سلطان بن سملان األمري بإعقاء »قرار (١٩٩)
<http://www.spa.gov.sa/details.php7idl81390.> .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون

نفه. المعدر (٢٠٠)

 لوزير نائبًا سعود آل عبدالرمحن بن حممد بن عبدالله بن هند األمري تعيني »قرار (٢٠١)
<http://www.spa.gov.5a/ .٢٠١٣ أبربل تبعان/ ٢٠ السعودبة، األنباء واكلة الدفاع،«

 0اع2115.01021ل ه 1 100736 .>

http://www.spa.gov.sa/details.php7idl81390
http://www.spa.gov.5a


 ، الحربي وفوزان البجادي محمد أمثال سياسية بتغييرات المطالبين

 الحكم، نظام على اإلصالحات بعض إدخال إلى الجمعية دعت وقد
 إلى وصوال (، البيعة) شروط وتحقيق الدستورية بالملكية المطالبة أهمها

 (،٢٠٤منصبه) من الداخلية وزير بعزل ،٢٠١٣ مارس آذار/ في المطالبة،

 وأخيراً القضاء. وباستقالل أمنياً، والموقوفين المعتقلين عن وباإلفراج

 ممثلين مع الحوار إلى الحاكمة األسرة الوطني، اليوم في حسم، دعت

. للبالد السياسي المستقبل حول وطني مؤتمر في للشعب

 حلها الجزئية المحكمة قاضي وقرر قضائياً، حسم جمعية حوكمت

 وحكم ترخيص. على حصرلها لعدم نشاطاتها ووقف أموالها ومصادرة

 بخمس وتعزيره سنوات ست بالسجن الحامد الله عبد الدكتور على

 على بناء سنوات عشر القحطاني محمد الدكترر وبسجن إضافية، سنوات

 بعد السفر من اإلثنان ومنع المعلوماتية. الجرائم نظام من السادسة المادة

. سجنهما لسنوات مساوية بمدة محكوميتهما، انتهاء

<http://www.acprahr.org/ حسم. جلمعية التأسييس البيان نص (٢ ٠٢)

٠ < 1 = ws.php?action = view&id

الكرمي،. الشعب أهيا هبا فلنطالب رشوط، الرشعية »للبيعة حسم مجعية بيان (٢٠٣)
< http://acprahr.org/ ws.php?action = view&id = 177 > ,

 احلمك عودة عىل عالمة وحماسبته الداخلية وزير اعزل حسم، مجعية بيان نص (٢٠٤)
<http://www.acprahr.org/ األمة« والية والسنة: الكتاب عىل الرشعية البيعة رشط إىل

<. news_vieW-223.html

 املعتقلني الوطن بضامئر تذكر حسم الوطن: يوم »يف حسم، مجعية بيان نص (٢ ٠ ٥)
 السيايس املستقبل حول وطين مزمتر يف للشعب ممثلني مع للحوار احلامكة األرسة وتدعو

< http://www.acprahr.org/newsvieW-25O.html د . للبالد«.

 )جلسة عرش احلادية اجللسة وقاع »عن الصادر احلمك حول حسم مجعية بيان (٢ ٠٦)
 وحقوق األمة( )سلطة الرثعية البيعة برشرط لملطالبني الباسية لملحامكة باحلمك( النطق

< http://www.acprahr.org/news_vieW-224 html ح . اإلنسان.

 العربية شبكة مؤسهبا،، من إلننني والجسن سعودية حقرقية مجعية حل »لسعودية: انظر: ايضًا،

<http://www.anhri٠net/?p = 72520.> .٢٠١٣ مارس آذار/ ١١ اإلنسان، حقوق ملعلومات

file:///http://www.acprahr.org
http://acprahr.org/
file:///http://www.acprahr.org
http://www.acprahr.org/newsvieW-25O.html
http://www.acprahr.org/news_vieW-224
http://www.anhri%25D9%25A0net/?p


 خالل من حسم محاكمات حول المستجدات تتبع اإلمكان في وكان
 الالفت ولكن التواصل. شبكات عبر المحاكمات حضروا من بعض نقله ما

 الرأي تبني إلى أترب بلغة كان وإن للخبر، محلية صحف نقل كان
 فعلى عام. راي إلى التحول طور في حسم قضية أن يعني ما الحكومي،

 جلسة إحدائيات )سبق( المحلية اإلخبارية المواقع أشهر نقل المثال، سبيل
 رقم وهو مليون، النصف الخبر قراء عدد تجاوز وقد ، (٢ ٧بالحكم) النطق

(.٢ ٨محلية) إلكترونية صحيفة في خبر إلى بالنسبة كبير

الحقوقيين محاكمة

 وليد محاكمة أهمها لحقوقيين، محاكمات عدة ٢٠١٣ عام شهد
 بداية فمنع جدة. مدينة في اإلنسان حقوق مرصد رئيس الخير، أبو سامي

 مغادرته إثر وذلك ،٢٠١٣ يناير الثاني/ كانون ٢٢ في السفر من
 تمنح »جاتزة وهي بالم، أولف جائزة الستالم السويد إلى السعودية

 حقرق عن الدفاع مجال في اعماالً قدموا الذين لألشخاص سنوياً

 الراليات إلى السفر من منعه بعد الثاني المنع هذا وكان (. اإلنسان«)
(.٢١)'٢٠٢ في المتحد؛

٢ في جدة، مدينة في الشرفية شرطة مركز في الخير أبو اعتقل

 حصيفة حسم،« »مجعية قضية يف للحامد ١١و للقحطاين سنوات ١٠ الجسن (٢٠٧)
<http://sabq.0g0nyfde.> .٢٠١٣ مارس آذار/ ٩ سبق،

 حتقيقات من مح أخفا* مستجدات آلخر متابعة ابيان حسم مجعية بيان نص (٢٠٨)
<http://www.acprahr.org/news_view_266.html.> معتقلهيا« وأرضاع وحمامكات

 والناشط املحايم السعودية السلطات حرمان تدين العربية الثبكة »السعودية: (٢ ٠٩)
 اكنون ٢٣ اإلنسان، حلقوف العرببة الشبكة والسفر،« التنقل يف حقه من اخلير أبو ولبد احلقويق
<http://www.anhri.n6t/7p = 68768 .> .٢٠١٣ يناير الثاين/

 منمظة املحتدة،« الواليات إىل السفر من منع اإلنسان حقوق عن سعودي »مدافع (٢٠)
<http://www.amnesty.org/ar/news/saudi-arabia ؛ .٢٠١٣ مارس آذار/ ٢٧ الدولية، العفو

<. 2012٠03-27^-٦J-h١iman-rights-lawyer٠banned-travelling 

١٤٣

http://sabq.0g0nyfde
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 لمنطقة اإلداري الحاكم طلب على بناء ٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين
 ووجهت بكفالة. سراحه يطلق أن قبل ( الفيصل) خالد األمير مكة
 سمعة وتشويه بالفساد، القضاة واتهام القضائية، السلطة إهانة تهم إليه

 حقرق منظمات إلى مضللة معلومات إعطاء طريق عن المملكة
 حقه في صدر ،٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين ١٣ وفي األجنبية. اإلنسان

 سبتمبر أيلول/ ٢ ٤ في الثانية القضية وجاءت أشهر. ثالثة بالسجن حكم
 استماع جلسة إلى الجنائي البحث سلطات استدعته حين ٢٠١٣

 األول/ تشرين ٦ في الرياض في المتخصصة الجزائية المحكمة في
 اإلرهاب قضايا في متخصصة استثنائية محكمة وهي ،٢٠١٣ أكتوبر
 التهم طبيعة يجهل السطرر هذه كتابة حتى يزال وال الدولة، وأمن

(.٢١٢إليه) المنسربة

 كناشط عمله خلفية على الشمري دهام مخلف حوكم كذلك
 ومنع سنوات خمس بالسجن عليه وحكم اإلنسان، حقوق في
 الصحافة في الكتابة ومن سنوات، ١ ٠ لمدة البالد مغادرة من

 المسموعة اإلعالم وسائل جميع على الظهور ومن اإلنترنت ومراقع
 الصحفية منعت ،٢٠١٣ يوليو تموز/ ١٩ وفي (٢١٣والمكتوبة) والمرئية

 جمعية لمحاكمات تغطيتها خلفية على السفر من القحطاني إيمان
(٢١٤) ٠ حسم

 اكتوبر ٣١ الكرامة، منمظة اخلير،« أبو وليد البارز للحقويق ومضايقات باجلملة »قضايا (٢١١)
٢٠١٣. . < 4731-2013-10-04-15-36-08/http://ar.alkarama.org/saudia/146akc0m-sau >

 ٢٣ الكرامة، منمظة اخلبر،« أبو وليد الباز للحقويق وتعذيب تعسيف »إعتقال (٢١٢)
<http://ar.alkarama.org/saudia/146-ak-com-sau/4818-2014-04-28- .٢٠١٣ أبريل نيان/

<. 10-20-42

 نشاطه بسبب قضائيًا المشري خملف اإلنان حقوق عن املدافع مالحقة »إسمترار (٢١٣)

 يونيو حزيران/ ٢ اإلنسان، حقوق ملعلومات العربية الشبكة معه،« يتضامن واملركز احلقويق
< http://www.anhri.net/7p ه 7881 1 .> .٢٠١٣

(٢١٤) 101٧ 19 ,138 ,20 Iman al-Qahtani given travel ٧15٤:Saudi rights 2 

<.23380086-2013 <http://www.bl0c.com/news/world-middle-east
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الموقوفين ملف

 حكومياً موقعاً ،٢٠١٣ عام مارس آذار/ في الداخلية، وزارة دشنت

 من األولى هي خطوة (في٢١٥وذويهم) الموقوفين بين ما التواصل لتسهيل
 ولكن ٠(٢١٦)٢٧٠ , وهو الموقوفين عدد عن اإلعالن تم حيث نوعها،

 بملف والمهتمين المراقبين من البعض لدى تشكيك محل كان الرقم هذا
 الحقوق جمعية رئيس القحطاني محمد الدكتور صرح فقد المرقرفين،

 أغسطس آب/ في تلفزيونية مقابلة في السعودية في والسياسية المدنية
(.٢١٧ألفاً) ٣٠ يتجاوز الموقوفين عدد أن ٢٠١١

 بكتابة القاسم عبدالعزيز للصحافي الداخلية وزارة سمحت وقد
 ذهبان لسجن زيارته عن كتبه ما لكن السجون. في جوالته عن مقاالت
 الملف، بهذا المهتمين من البعض أغضب جدة، مدينة حدود على الكائن

 شبيهة للمساجين، خلوات وغرف فاخرة، استقبال »صاالت عن تحدث إذ
 تعليمي مركز في ولكأنني أذهلني، بشكل نجرم، الخمس فنادق بغرف
 السابق العضو القنيبط، محمد الدكتور طالب وقد تعبيره. حد على فاره«

 هذه نشر بعدم تلفزيرني لقاء في الوطن صحيفة الشورى، مجلس في
 إلى الداخلية وزير ودعا المعتقلين، ألهالي إساءة فيها ألن المقاالت،

 استضاف كذلك (.٢١٨الماضي من جزءاً واعتباره الملف هذا إغالق
بتهمة الموقرفين من ثالثة الثامنة برنامج في الشريان داود اإلعالمي

 <https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/ املباحث. جسون يف املوقوفني قامئة (٢١٥)
ع1ل5٤/10102-115٤.د

 تواصل؟، »نافذة عرب الداخلية وزير مع الرتاصل لملوقرفني حيق املدينة: ل »الرتيك (٢١٦)
<http://www.al-mada.C0m/ .٢٠١٣ مارس آذار/ ١ املدبنة، حصيفة املدينة،« جريدة

<.443611/node

.٢٠١١ أغطس آب/ ٣٠ المحرر، قناة القحطاني، محمد الدكتور مقابلة (٢١٧)
< http://www.youtube.com/wathvwicRTus3nE>.

<http://www.youtube.com/ : القنيبط حممد الدكتور مع اجلمعة حديث (٢١٨ ) 
watchTv ح 310ز00الهلول  >.
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 ومعارض للموقوفين، مؤيد بين فعل ردود أثارت لقاءات في اإلرهاب،
(٢١٢لهم)

 ألهالي احتجاج مسيرات ،٢٠١٣ في السعودي، المشهد وسجل
 كتبوا حيث نوعية بخطوة هؤالء قام وقد (. المعتقلين) كيوم الموقوفين،

 مقدمها في نقطة ١٦ شمل عبدالله«، للملك مفتوح »خطاب بعنوان خطاباً

 حول الحقائق لتقصي عليا لجنة وتشكيل الداخلية، وزير بإقالة المطالبة
 وغيرها الداخلية، وزارة عن المباحث سجون وفصل والتعذيب، االنتهاكات

 إلى البيان على المرقعين عدد ووصل اإلصالحية. المطالب من
(٢٢١) ٢٣٠٠

 فترة بين الموقوفين، من عدد سراح تطلق الداخلية وزارة أن يذكر
 عدداً هناك لكن للوزارة. التابع المناصحة ببرنامج مرورهم بعد واخرى،

 رهن يزالون ال أو بعد، رسمية اتهامات إليهم توجه لم منهم كبيراً
. تواصل موقع يوضحه ما وهذا التحقيق،

العودة سلمان خطاب

 إلى الداعية والبيانات الخطابات من عدداً الماضية السنة حملت
 عبر نشره الذي العودة، سلمان للشيخ المفتوح« »الخطاب أهمها اإلصالح،

 »السجون«، عنوان تحت الخطاب، في جاء ومما (. ٢٢تويتر) على حسابه
عن والعفو إصالحها في البت ويجب استراتيجية بال تعمل »السجون أن

<http://tinyurl.com/ السناين: وليد املرقوف مع الرشيان دارود لقاء من مقطع (٢١٩)

<. nqtmmSw

 ١٠ اإلنان، حقوق ملعلرمات العربية الثبكة الثالث، املعتقلني يوم اجناح (٢٠)
<http://vww.anhri.net/7p = 79969.> ٠٢٠١٣ يويو حزيران/

<http://5elab.wordpress.com.> املعتقلني: أهايل من مفتوح خطاب (٢٢١)

<https://www.nafethah.gov.sa/ar/web/ املباحث. جسون يف املوقوفني قامئة (٢٢٢)

guest/inmate-list.>

 http://tinyurl.com/c7dbmkz>.> مفرتح. »خطاب العردة سملان (٢٢٣)

file:///http://tinyurl.com
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 أعضاء هبا يقوم اليت التعديات ووقف حاأل رساحهم وإطالق املظلومني

 يوافق ال للجسون احلايل الوضع أن وأضاف املساجني،. حق يف الجسون

 هذه جتاهل عواقب من وحذر احلامكة. األرسة أفراد من العديد هيلع

 والسياسة الرشعية الرموز تفقد الغضب تصاعد »مع قال: حيث القضية،

 إىل الدعرة وجدد الشارع«. بيد القيادة وتصبح قميهتا، واالجمتاعية

 حتديات مواجهة عىل قادرًا يكون لن البلد أن إىل مشرياً اإلصالح،

 مؤسسات من بدالً خشصية« »عالقات إدارته حتمك طاملا املستقبل

 للتصحيح، فرصة إىل األزمة حتويل املمكن من بأن وراى (،٢٢٤الدولة)

 مع التواصل وقنوات التحديات مواجهة عن باحلديث خطابه العودة واختمت

 قبل حكمية قرارات إصدار إىل داعيا الفوىض، من واخلرف املسؤولني،
عنف. رشارة أي

الوافدة العمالة أوضاع تصحيح حملة

 »تصحيح« حملة ،٢٠١٣ في العمل، ووزارة الجوازات أطلقت
 بشكل العمل سوق في المرجودة العمالة ظاهرة لمواجهة العمالة ألوضاع

 بسبب للحملة للهعبدا الملك مدد الممنوحة، المدة نهاية وقبل قانوني. غير
 العمال، من كبير عدد رحل وقد طالتهم. الذين العاملين من الكبير العدد

 عام مدير بحسب يمني ألف ١ ٠ ٠ من أكثر المثال، سبيل على بينهم، من
 المغتربين لجنة ورئيس المغتربين شؤون وزارة في والمعلرمات التخطيط

 عدد أن إلى أخرى مصادر تشير فيما ،٢٢ الدولي) البري الطوال بميناء
منظمة وذكرت (. ٦ألف) ٢٠٠ ال تجاوز المدة انتهاء قبل المرحلين

نفسه. املصدر (٢٤)

 يف السعودية من المينيني املغرتبني من املرخلنب عدد ألف ٣٠٠ من »أكرث (٢٢٥)

<http://rdfanpress.om/ .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنرن ٢ برس، ردفان ،٢٠١٣

<.8470 ٠ news_details.php?sid

 آذار/ ١٩ العربية، قناة موتع خمالف،« الف ٢٠٠ من أكرث ترحيل »اجلرازات: (٢٢٦)

 < http://tinyurl.Mm/nn3Jfhs.> .٢٠١٣ مارس

http://rdfanpress.om
http://tinyurl.Mm/nn3Jfhs_


 ألف ١ ٢ على يربو ما رحلت السعودية السلطات أن ووتش رايتس هيومن
 السيدات مئات بينهم ،٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون من األول منذ صومالي

 الده ان اإلندونيسي الخارجية وزير اعلننائب (.كما ٧واألطفال)
 . السعودية) في تأشيراتهم انتهت ممن آخر عامل ألف ١ ٨ نحو سترحل
 أوضاعهم تصحيح في الراغبين المخالفين بين سباق في الحملة وسارت
 جهات بواسطة المغادرة في يرغبون وآخرين للعمل، السعودية في والبقاء

السعودية. الترحيل

 سجلت أنه إال للحملة، النهائية النتائج لتقصي مبكراً الوقت يزال وال
 سعر ارتفاع لوحظ فقد الحملة. هذه تداعيات من أنها البعض رأى أحداث

 المعقب يطلبه الذي البدل وتضاعف لإلجراءات، والمخلصين المعقبين
 كما (.١ ٩ريال) ٢٠٠ إلى ريال، ٥٠ من الواحد الفرد إجراءات إلنهاء
 الجالية تقطن حيث تحديداً الرياض، مدينة في اشتباكات حملة رافقت

 مؤدية األمنية القوات مع اشتباكات جرت حيث منفوحة، حي في األثيوبية
 احتجاجات وسجلت (٢ ٥٧ ٠ وإصابة األثيوبيين العمال من اثنين وفاة إلى
 وفي بالدهم سفارة أمام إندونيسيون عمال تجمع حيث جدة، مدينة في

 هذه مثل لتالفي فعلي برنامج هناك كان أنه يبدو وال (،٢٣١)الشرفية حي
التفتيش عملية بدأت مقدمات، أي دون ومن فجأة، إذ البدء. منذ األزمة

فرباير شباط/ ١٩ ووتش، رايتس هريمن صومايل،« ألف ١٢ طردت »السعودية (٢٢٧)
<http://www.hrw.org/ar/news/2014/02/19/12>. .٢٠١٤

اكتوبر االرل/ تشرين ٢٣ االقتصادية، صحيفة اندونيسي،« عامل ألف ١٨ »ترحيل (٢٢٨)
<http://www.aleqt.com/2013/10/23/article_794710.html>. .٢٠١٣

 ٢٧ الرياض، حصيفة العاملة، تصحيح إجراءات إلهناء الكفالء يبزتون معقبون» (٢٢٩)
< http://www.alriyadh.com/862559 .> .٢٠١٣ أغسط آب/

صحيفة اإليواء، مركز إلى منفوحة من اإلثيوبيين ترحيل بالصور ترصد »»سبق (٢٣٠)
<http://sabq.org/Omlfde.> .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترثين ١٠ اإللكرتونية، سنب

<http://www.youtube.com/ يونيوب: موقع عىل لملظاهرة مصور مقطع (٢٣١)
 ٧2عFqDCKcenKjg = 12٧ د .
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 الرمغ عىل هذا مبارشة. الرتحيل مث العمل، وأماكن األهلية املدارس يف

 حىت أهشر ألربعة األوضاع تصحيح مهلة بمتديد املليك القرار صدور من

لملخالفني. أوضاع لتعديل بفرصة للمساح ٢٠١٢ هناية

السعودية في المرأة وضع

 في المرأة وضع في عدة تغيرات حدثت ،٢٠١٣ عام خالل
 نص ملكي بقرار الشورى مجلس في سيدة ٣٠ تعيين أبرزها السعودية،

 كخطوة القرار هذا وياتي .٢ ٠ عن فيه المرأة تمثيل يقل »اال على

 صدر كما ( الدولة) مؤسسات في إدخالها ومحاولة المرأة لدعم رسمية
 الخامسة سن أكمل من على »يجب أنه على ينص الوزراء مجلس من قرار

 وطنية هوية شخصية بطاقة على يحصل أن السعوديين المواطنين من عشرة
 بعد عشرة والخامسة العاشرة بين هم لمن اختيارياً ذلك ويكون به، خاصة

 المدني السجل قيرد واقع من البطاقة وتستخرج أمره، ولي مرافقة
المركزي.

 وفق وطنية هوية بطاقة على بالحصول السعودية المرأة ألزمت كما

 بطاقة تكون بعدها سنوات، 7 تتجاوز ال مدة خالل تدريجية مرحلية خطة
 سينعكس القرار وهذا هويتها. إلثبات الوحيدة سيلة الو هي الوطنية الهرية
 الحكومية. الدوائر مع والمعامالت التعامالت في المراة على كبير بشكل

 العدل ومكانب كالمحاكم القضايا بعض في سابقاً، المعتاد من كان فقد

 لها. كمعرفين األقارب من باثنين المرأة تأتي أن العدل، لوزارة التابعة
(. اإلجراءات) لهذه تجاوز بمثابة القرار هذا يعتبر لذلك،

http://www.spa.g0v.sa/ الشورى جملس يف مواد بتعديل ملكيان أمران (٢٣٢)

reportviewer.php?id = 1067500&notreport ه 1 ح .

 عاكظ، حصيفة معرفني، دون من النساء هوية إلئبات الثخصية البطاة »اعمتاد (٢٣٣)

 <http://www.okaz.com.sa/new/Issue5/20140303/Con201403 .٢٠١٤ مارس آذار/٣

*.03681324. him
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 مهنة بمزاولة للنساء السماح ٢٠١٣ عام سجل أخر، تطور وفي
 تصريح على تحصل سعودية أول الجحدلي أروى وباتت المحاماة،

 على أخريات محاميات أربع حصلت كما ، المهنة لممارسة التدريب
 هذا المرأة دخول ويعتبر (. الشروط) استيفاء بعد المهنة، بمزاولة تصاريح

 ذات القضايا من كثير ففي السعودية، في للمحاماة نوعياً تحوالً المضمار

المحاميات. مع والتواصل التعاطي النساء على أكثر يسهل األسري البعد

 أن علماً األسري. العنف يجرم قانونا الوزراء مجلس أصدر كذلك

 تحول التي االجتماعية الظروف بسبب كافية غير الظاهرة حول اإلحصائيات
 فعالة أنظمة وجود وعدم المختصة، الجهات إلى المتظلمة المرأة وصول دون

 التنفيذي المدير المنيف مها الدكتورة صرحت أن وسبق معها. للتواصل
 الساخن الخط أن الطفل، حماية فريق رئيسة الوطني، األسري األمان لبرنامج
 بعضها شهرياً، مكالمة ٨٠ ٠و ٦ ٠ ٠ بين يستقبل حالياً اإلستشارات لتقديم

 ١٧٩ رصد تم و (٢٣٦مختلفة) حاالت ويطرح جاد بعضها و الخط عن استفسار
 من الحماية لوحدة التابعة الرسمية األرقام حسب ،٢٠١٣ عام في عنف حالة

 األكثر هي المرأة ان األرقام هذه وتكشف الصحة، وزارة في واإليذاء العنف
 الرسمية الجهة هذه كشفت كما باألطفال. متبوعة األسرة في للعنف تعرضاً

(. الجنسي) بالعنف وصفت العنف حاالت من تقريباً /'٠٧٥ بان أيضا

 الرثق حصيفة املحاماة، مهنة مبمارسة للنساء المساح حنو تتجه »السعردية (٢٣٤)

<http://www.aawsat.com/detailsasp7sectior ٠٣.١٣ أبريل نيسان/ ١٠ األرسط،

<.54&issueno= 12552&article٠724104#.U3VbfoGSxe9 =
 اكتربر ٢ االلكترونية، الوطن صحيفة األحد،« »الرخم«.. أولى يتسلمن امحاميات (٢٣٥)

٢٠١٣. 162630 = http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx7ArticleID >

<. 5 = CalegorylD

 ٨٠ - ٦٠٠ وننلىق االرسي العنف بشان االستشارات لتقدمي ساخن خط »لدينا (٢٣٦)

 <http://www.yamamahmag.com/article.aspx? الميامة. حصيفة هشريا،« ماكملة

<.articleID٠524

 ابريل ٦ عاكظ، حصيفة الرشقية،« يف أعالها عنف حاالت ١٧٠٩ ترصد »الصحة (٢٣٧)

٢٠١٤. <. http://tvtvw.okaz.com.sa/new/Issues/2014d/Con20140406689633.htm >

http://www.aawsat.com/detailsasp7sectior
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx7ArticleID
http://www.yamamahmag.com/article.aspx
http://tvtvw.okaz.com.sa/new/Issues/2014d/Con20140406689633.htm


 العنف بتجريم الحقوقية ووتش رايتس هيومن منظمة رحبت جهتها من
 يعرض ال »القانرن إن إذ نواقصه، من قلقها عن عبرت أنها إال األسري،
 اإلساءات مزاعم في السريعة التحقيقات لضمان محددة إنقاذ آليات تفصيالً

 مطول، جدل بعد وأخيراً، (. ٨اإلساءات«) هذه يرتكبون من لمقاضاة أو
 وأقرتها البنات، مدارس في الرياضة بممارسة والتعليم التربية وزارة سمحت

 التربية إدارات جميع إلى تعميماً ووجهت فقط. األهلية المدارس في
(.٢٢٩والشروط) الضرابط من جملة باعتماد يقضي السعودية في والتعليم

تويتر على الحاجة" مايكفي »#الراتع حملة العامة: القضايا

 الرواتب على االحتجاج من كنوع العنوان هذا تويتر على مغردون أطلق
 األكثر »الهاشتاق« هذا يكون وقد السكن. ومشكالت المعيشية والظروف

 تويتر، فضاء خارج »الهاشتاق« خرج العادة غير على إذ السعوديين، بين تفاعالً
 عام، رأي قضية إلى وتحول ،٢٤ المتلفزة) والبرامج الصحف في تناقله وجرى

 (،٢٤١الحاجة«) يكفي ما الراتب4»* في تغريدة مليون ١٧ أكثرمن وسجلت
 كما للقضية. المحلية الصحف في الراي كتاب من العديد تناول إلى إضافة

 زيادة مالة ومعارض، مؤيد بين االقتصاديين، المحللين من العديد تناول
الرد وجاء (. ٤٢األساسية) السلع ودعم العمل سوق بضبط والمطالبة الرواتب،

 أيلول/ ٣ ووتش، رايتس هيومن األرسي،« العنف جيرم جديد قانون - »السعودية (٢٣٨)

<http://www.hrw.org/ar/news 013/09/03-0.> .٢٠١٣ سبمترب

 ٨> ٠ - ٦٠٠ ونتليق األرسي العنغ بشأن االستثارات لتقدمي ساخن خط »لدينا (٢٣٩)
<http//: .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ٢٨ الميامة، حصيفة هشريًا،« ماكلة

www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID٥ 524 د .

 <http://tvww.yoatube.com/ املرضوع عن اجلزيرة قناة تقرير (٢٤٠)

<11//:م نيوز: ساكي فناة عىل املوضوع تغطبة مت أيضا :02٤7٧ 2128٨-19م4ح

www.youtubecom/watch?v 19Wi_CW0CpQ4 >.

 اإلتصادية، حصيفة احلاجة«، مايكيف الراتب يف تغريدة ملبون ١٧ »أكرثمن (٢٤١)

<http://www.aleqt.com/2013/07/26/article_773277.html.> .٢٠١٣ يوليو كرزا ٢٦

<1119//: انظر: املوضوع هذا حرل العربية موقع مقاالت عىل لإلطالع (٢٤٢)

tinyurl.com/pwx9sem >.

http://www.hrw.org/ar/news
http://www.yamamahmag.com/article.aspx?articleID%25D9%25A5
file:///http://tvww.yoatube.com
http://www.youtubecom/watch?v
http://www.aleqt.com/2013/07/26/article_773277.html
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 أن فاعتبر الوطن، صحيفة عبر زراءالو مجلس عام أمين لسان على الرسمي
 باألمن تنعم السعودية أن يعجبهم ال مجهرلين من حسد »هو الهاشتاق

 وقاموا المدى بعيدة ألشياء يرسمون أناس »هناك وأضاف: واالطمئنان«.
 واطمئنان وسالم أمن في تعيش المملكة كون الواجهة، في الراتب بوضع

(. ٤ الدامية«) العربية الشعوب من الكثير عكس على وازدهار،

 والقضايا بالمطالب تتعلق تويتر على أخرى »هاشتاقات« هناك وكانت
 االجتماعي التواصل موقع بات حتى القتصادية،وا واالجتماعية المعيشية

 الواقعة القضايا نوع خاللها من نستشف أن يمكن التي الوسائل إحدى هذا
 واألراضي المساكن قضية ومنها السعودي، المواطن اهتماماهت ضمن حالياً

األسعار. ارتفاع ومراقبة األساسية والسلع المنتجات ودعم السكنية

والسيول األمطار

 بحياة أودت سيول لفيضانات سنوات، قبل جدة، مدينة تعرض بعد
 ظل في حقيقي هلع مصدر األمطار أصبحت (، ٤٤السكان) من العديد
 غير التحتية البنية بعض ووضعية اليول، لمواجهة االستعدادات لتذبذب
 تعرضت ،٢٠١٣ عام وفي .٢٤ مطمنن) بشكل الصمود على القادرة

 ١ ١ بحياة أودت السيرل من لموجة المدن من وعدد الرياض العاصمة
 منطقتي في الدراسة علقت كما (. الرياض) في منهم سبعة قضى مواطنا،
والشرقية. الرياض

 حصيفة ل^الفتنة«، واجهة الراتب.. اللرطن:.هاشتاق الوزراء جملس »أمني (٢٤٣)
<http://www.alwatanom.sa/rn/ .٢٠١٣ يوليو متوز/ ٢٩ الوطن،

٠<5= 54663&CategoryID ح ا News_Detail.aspx?NewsID

 ديمسرب األول/ اكنون ٧ الرياض، حصيفة خشصًا،« ١١٦ إىل جدة« »غرق »هشداء (٢٤٤)
٢٠١٣. <. 479691/http://www.alriyadh.com>

 ٢٠ العربية، قناة موقع ،٠باهنيار وتتسبب الرياض يف جرس قواعد جترف »السيول (٢٤٥)
< http://tinyurl.com/nymc7xy .ح .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين

 الثاين/ ترشين ٢١ العربية، نيوز ساكي السعردية، سيول حضايا عدد »إرتفاع (٢٤٦)
<http://tinyurl.C0m/mmnu391 .> .٢٠١٣ نومنبر

file:///http://www.alwatanom.sa/rn
_479691/http://www.alriyadh.com
http://tinyurl.com/nymc7xy
http://tinyurl.C0m/mmnu391


 في المتسببين المتهمين محاكمات نتائج أولى ٢٠١٣ في واعلنت
 في المتهمين بسجن حكماً ١٧ المحكمة فأصدرت جدة، سيول كارثة
 مليون ١٤ من اكثر وبتغريمهم عاماً، ١٣٣ مجموعها بلغ جدة سيول كارثة

 ريال ومليون سنوات ٧ بالسجن األول المتهم على الحكم منها ريال،
 غرامة، ريال ومليون سجناً سنوات ٥ ب )قاض( الثاني والمتهم غرامة،
 وأدانت غرامة، ريال ومليون سنوات ٥ بالسجن أعمال( )رجل والثالث
 غرامة، ريال آالف وعشرة واحداً عاماً بالسجن اعمال( )رجل الرابع المتهم

 ولم (.٢٤٧غرامة) ريال ألف ٢٠٠و أعوام ثالثة بالسجن الخامس والمتهم
 وجاءت لها. بالترميز اكتفي إنما الكارثة، هذه في المتورطة األسماء تعلن

 هذا حول حقائق تقصي بلجنة عبدالله الملك أمر أن بعد المحاكمات
(. الزمن) من فترة بعد التحقيقات نتائج وسلمت القضية.

والحضري القبلي بين ما المجتمعي الشقاق

 أرجائها في مناطقي سكاني بتنرع السعودية العربية المملكة تتميز
 حيث من لها مرجعية مناطق في تتمركز القبائل كانت البدء في الواسعة.

 التمركز هذا قل النفط، اكتشاف وبعد والثقافي. التاريخي والتكوين المنشا
 أرجاء من مكان أي في المناسبة والوظيفة الرزق عن البحث وصار كثيراً،

 وقد منطقة، أي في االستقرار إلى السعودي دافع هو الواسعة السعودية
 إال واألجداد اآلباء مناطق إلى يعود أن دون من حياته، بقية فيها يمضي

الرسمية. واإلجازات كاألعياد العامة المناسبات في
 لكن باستمرار، السطح على طافي قبلي صراع السعودية في يرجد ال
التباينات بعض وجود على تدل وآخر حين بين تخرج تصريحات هناك

 جدة،« سيول اكرثة يف ملهتمني غرامة ريال مليون ١٤و عامًا ١٣٣ »الجسن (٢٤٧)

< http://1vww.0kaz.c0m.sa/new/Issues/٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ،٢٨ عاكظ حصيفة

<. 20131228/Con2Ql 31228665152.htm

 قناة مرقع جدة،« سريل حرل احلقائق تقيص جلنة تقرير يتمل السعودي »العاهل (٢٤٨)
<http://www.alarabiya.net/articles/2010/03/06/ .٢٠١١ مارس آذار/ ٦ العرببة،

٠ 102274.1 

%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A3/http://1vww.0kaz.c0m.sa/new/Issues
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 فترة قبل تحدث المثال، سبيل فعلى المجتمعي. الشقاق من حالة وعلى
 أهالي انتماء عن الرسالة قناة على برنامج في الحبيب طارق الدكتور
 لدولة انتمائهم من أكثر المجاورة للدول والشمالية الجنوبية المناطق

 وتكاثرت العام، الرأي لدى ضجة التصريح هذا أحدث وقد ( الوسطى،)
(. وتوضيحه) اعتذاره إلى أذى ما حوله، األفعال ردود

 البدو و وقبيلي« »حضيري ثنائيات السعودي المجتمع في توجد
 وكلها النسب، على بناء («٢٢٠/١١٠ ب«) محلياً يعرف وما والحضر«

 بهذه المراطن يصدم وقد القبلية. االنتماءات إلى المجتمع يعرفها إشارات
 على الزواج، قضايا في وبينة ظاهرة لكنها اليومية، الحياة في التقسيمات

 عنهم. يختلفون من إلى أبنائهم تزويج البعض يرفض حيث المثال، سبيل
 لعدم طالق طلب دعوى ترفع فترة وبعد الزواج يتم الحاالت، بعض وفي

 الدالالت وإحدى القرابة. وذوي األسرة أطراف أحد قبل من النسب تكافؤ
 من قضية ١ ٦ رفعت حيث النسب، تكافؤ عدم قضايا هي الناحية هذه في
(.٢ه١)٢٠١٣ في السعودية المحاكم أمام النوع هذا

 الحديث خالل من الثنائية هذه يالمس من هناك آخر، مسترى على
 تخطيطياً دعمها لجهة بالمناطق االهتمام توزيع في والعدالة التنمية عن

 من حظها تنل لم المناطق بعض أن إلى إشارة في ولة،الد قبل من وتنموياً
بضخ واالهتمام العناية من حقها نالت أخرى مناطق مقابل في االهتمام،

 < https://www.youtube.com/ احلبيب: طارق حلديث اليوتيوب من مقطع (٢٤٩)

walchTv = g9GDhszjUUI .>

 http://www.y0utube.c0m>/ واجلنوب: المشال ألهل خالهلا من إعتذر مقابلة (٢٥٠)

oCIxqxLTopO .> ح watchTv

١vww.youtube.c0m//:<http/ العربية: قناة عىل اخلبر من مقطع (٢٥١)

 watchTv = gX9h_vPixYA د .

 حصيفة للناكح،« باركوا الزوجة أقارب من ١٥٠ املدينة: »زويج بني التفريق اقضية انظر: أبضًا
< http://sabq.0rg/50Wede> . .٢٠١/٣/٣ األلكرتونية، سبق

 < htlp://tinyurl.c0m/nltjq39.> الثامنة: برناجم يف القضية مناثة ومت هذا

file:///https://www.youtube.com
http://www.y0utube.c0moCIxqxLTopO_
http://sabq.0rg/50Wede_


 يتداوله الطرح وهذا غيرها. من أكثر أرضها على والمشاريع الميزانيات
 »القبيلة صنيتان محمد يقول المثال سبيل فعلى والمثقفين. الكتاب بعض

 الشقاق مالمسة محاولة وتبقى (. التهميش«) من تعاني بالدنا في
 بعض بين المقارنات في واضحاً أسلوباً التنمية خالل من المجتمعي

المناطق.

الطائفي الشقاق

 ومحافظات مدن بعض في شيعية وأقلية سنية، أكثرية السعودية في
 في وبرزت إسماعيليون. شيعة نجران في يرجد كما الشرفية، المنطقة
 مع خصوصاً الشيعي، - السني التوتر في زيادة بوادر الماضية السنوات

 وشاشات منابر لهم تتوفر والسياسي الديني المشهد في فاعلين وجرد
 وفدظهرت (. محتربين) كمعسكرين تحريفاتهم عبرها يطلقون فضائية

 في منها كل يتخصص وسنية، شيعية قنوات، عدة الماضية السنوات في
.٢٥٤المذهبي) االنتما على بناء اآلخر المعتقد مهاجمة

 للشقاق األبرز الحالة الشيعية، األغلبية ذات القطيف، تكون وقد
 الدينية المنطقة فئات بعض تعيش حيث الطائفية. الهوية على المبني

 هذه وتتهم السعودية. في الحاكمة السلطة مع صراع حالة والسياسية
(. الدينية) شعائرهم ممارسة في الشيعة على بالتضييق السلطات األطراف

< http://sabq.org/SXsfde > . .٢٠١٢ ديمسرب األول/ اكنون ٢١ »بن،«، (٢٥٢)

 العربية الشبكة )بريوت: والقييلة السيايس السعودية: صنينان، حممد كتاب انظر لإلسزتادة،
(.٢ ٠ ٠٨ والنرش، لألحباث

 احلراك صادف، حممد االبراهمي بدر أنظر: السعودية، يف الشبعة قضية حول لملزيد (٢٥٣)

 والنرش، لألحباث العربية الشبكة )بريوت: السياسة ومدهبة املدهب تسييس السعودية: يف الييع

٢٠١٣.)

 اليب وثائيق انظر العربية، الفضائية القرنات عىل املذهيب التحريف حول لملزيد (٢٥٤)

<http://AVwWiyoutube.com/watch7viDiNKgXGcxX8ح. الكراهية«: »أثري يس يب

<http://www.hrw.0rg/ar/ ووتش. رايتس هيومن تقرير الكرامة،« من »احلرمان (٢٥٥)
 reports/2009/09/03-0 د .

_http://sabq.org/SXsfde_
http://AVwWiyoutube.com/watch7viDiNKgXGcxX8
http://www.hrw.0rg/ar


 وخاصة العربية، الساحة على بالتغيرات القطيف تأثرت ،٢٠١١ عام وفي
 في احتجاجات إلى أدى مما البحرين، إلى سعودية عسكرية قوات دخول

(.٢٥٦القطيف)

الشرقية المنطقة في الشيعية االجتماعية الحركة السعودي؟ الربيع ماتسين، توبي (٢٥٦)
<http://qatifobsrever.files.wordpress.com/2013/03/toby-matthiesen ا.٢٠١٢-٢٠١١

>ململ.٠

http://qatifobsrever.files.wordpress.com/2013/03/toby-matthiesen


عمان سلطنة في السياسية التطورات :٧-٢

 لم التي السياسية القضايا من العديد مع ٢٠١٣ عام عمان دخلت
 والتجمع، والتعبير الرأي بحرية يتعلق ما ففي الحل. إلى طريقها تجد
 بقضية عمان في المعروفة تلك هي العام للرأي شغال األكثر القضية كانت

لتجمهر. وا اإلعابة

 النفط شركات مجال في وخاصة - اإلضرابات جذوة انتقلت كذلك
 قضايا السطح إلى برزت كما .٢٠١٣ إلى ٢٠١٢ -منعام التعليم وقطاع
 تسميته البعض يود كما أو ،٢٠١١ قبل العام للرأي مطروحة تكن لم فساد

 التواصل وسائل عبر العام الرأي معها تفاعل وقد العماني«. »الربيع ب
 انضمت ذاته، المرضوع وفي والتويتر. بوك والفيس كالمنتديات االجتماعي
 إلى بالنسبة أما الفساد. لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية إلى السلطنة

 أي ٢٠١٣ عام يشهد لم المدنية، المعامالت قانون فباستثناء التشريعات،
 المرسوم يوصف أن ويمكن للدولة. األساسي القانون في إصالحات
 تفاعل التي المراسيم أهم من كواحد الرواتب بتوحيد الخاص السلطاني

إيجابياً. العمانيون معها

 ولكن متفاوتة، بدرجات الخليج في المجتمعات على الطائفية تهيمن
 المذاهب تنرع من الرغم فعلى عمان. في نفسه الوقع لها أن يبدو ال

 إلى تقف لم الدولة أن إال العماني، للمجتمع العرقية واألصول اإلسالمية
 اإلسالمية الجماعات السلطة عصا طالت وقد عرق. أو طائفة أي جانب

 الشيعة وجماعة المسلمين اإلخران مثل مذهبية خلفيات على المتثكلة

١٥٧



 جماعة أي إلى الدولة تحيز بعدم يوحي مما اإلباضية، والجماعة الشيرازية

فاعل. بشكل

 مجلس أعضاء ألحد وسجن تحقيق حالة أول ٢٠١٣ عام وسجل
 رشحته التي الرالية في المحتجين بعض مطالب مع وقوفه نتيجة الشورى
 شهد كما (.٢٠١٥ - ٢٠١١) السابعة الدورة في الشورى مجلس لعضوية

 ٢ ٥ يوميات ظفار: كتاباً نشره بعد كاتب على قضائي حكم أول العام هذا
. فبراير شباط/

 عمان سلطنة رعت إذ الخارجية. العمانية السياسة عام ٢٠١٣ وكان
 كما اإليرانية، اإلسالمية والجمهورية المتحدة الواليات بين سرية مفاوضات

 لله،عبدا بن علوي بن يوسف خارجيتها وزير لسان على السلطنة، أعلنت
 من مسقط بانسحاب مهدداً التعاون، مجلس دول اتحاد إلقامة رفضها

االتحاد. قيام حال في المجلس

 والتنفيذية والتشريعية السياسية المؤسسية الهيكلية في التطورات
والقضائية
 الخاص. القانرن هرم المدني، القانون أو المعامالت، قانون يعتبر

 الخاصة والمعامالت قاتوالعال األفراد حياة تنظيم في أهميته وتكمن
 (،٢٥٧) ٢٠١٣ /٢٩ رقم اللطاني بالمرسوم القانون هذا صدر وقد بينهم.

 تنظيمه بسبب ٢٠١٣ عام الصادرة القوانين في األهم الحدث يعد الذي
 التجارية والمعامالت اليومية بالمعامالت المتعلقة المجاالت من للعديد

 وجذب السلطنة في االستثمار لتشجيع العقود، تفصيل و الملكية أحكام و
 أربعة في مادة (١٠٨٦) القانون وتضمن واألجانب. العرب المستثمرين

العقرد حول والثاني الشخصية، والحقوق االلتزامات حول أولها كتب،

 مرقع املدنية،« املعامالت تانون باصدار ٢٠١٣ /٢٩ رمق سلطاين »مرسوم (٢٥٧)

<http://omanlegal.org/law/omanlegal/ .٢٠١٣ مايو أيار/ ٦ اإللكرتوين، الرمسية اجلريدة

 omanlegal-1301 .pdf د .

١٥٨

file:///http://omanlegal.org/law/omanlegal


 كما العينية. التأمينات عن والرابع العينية، الحقوق حول والثالث المسماة،
 أعضاء انتخابات حول (٢٠١٣ /٥٨ )رقم آخر سلطاني مرسوم صدر

 الالئحة عن القانون هذا مضامين تختلف وال العماني. الشورى مجلس
 الداخلية، وزارة تصدرها كانت التي الشورى مجلس النتخابات التنظيمية

 وسير الترشح إجراءات على اإلشراف في التنفيذية السلطة تحكم يعني مما
 /٥٨ رقم السلطاني المرسوم من (٣٤) المادة وتضمنت االنتخابات.

 قد يكون »أال الشورى مجلس عضوية إلى المرشح شروط من أنه ٢٠١٣
 أو بالشرف مخلة جريمة في أو جنائية بعقوبة نهائياً عليه الحكم سبق

 الوجوه من العديد استبعاد يعني مما (، اعتباره«) إليه رذ ولو األمانة،
اإلعابة. أو النجمهر بتهم أدينوا ممن الناشطة

 الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية إلى عمان سلطنة انضمت دولياً،
(UNCAC،) تحفظ مع ،٢٠١٣ /٦٤ رقم السلطاني المرسوم بموجب 

 تنص التي االتفاقية، من (٦٦) رقم المادة من (2) الفقرة على السلطنة
 األطراف الدول من أكثر أو دولتين بين ينشا نزاع أي »يعرض اآلتي: على
 التفاوض طريق عن تسريته وتتعذر تطبيقها، أو االتفاقية هذه تفسير بشأن

 تلك إحدى طلب على بناء التحكيم على معقولة، زمنية فترة غضون في
 من أشهر ستة بعد األطراف، الدول تلك تتمكن لم وإذا األطراف، الدول
 تلك من ألي جاز التحكيم، تنظيم على االتفاق من التحكيم، طلب تاريخ
 يقدم بطلب الدولية العدل محكمة إلى النزاع تحيل أن األطراف الدول

 على تحفظها سبب السلطنة تبرر ولم .٢ ٩)للمحكمة« األساسي للنظام وفقاً
السابقة. الفقرة

األكثر (UNCAC) الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية وتعد

< http//: للدولة. األسايس النظام أحاكم بعف بتعديل مرسوم (٢٥٨)
<. 20249/www.omaainfcatlach.com/print

 حصيفة الفساد،« ملاكحفة املحتدة األمم اتفاقية يف فقرة عىل تتحفظ »السلطنة (٢٥٩)

 <http://www.shaWba.com/News/Articie, .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ١٩ الشبيبة،

 28150.28د«م٠

20249/www.omaainfcatlach.com/print
http://www.shaWba.com/News/Articie


 الدول تلزم وهي عالمي، نطاق على الفساد مكافحة في وقوة شموال
 الفساد. مكافحة بيرتدا من ومفصلة واسعة مجموعة بتنفيذ فيها األطراف

.٢٠١٣ يناير الثاني/ كانون حتى دولة 165 االتفاقية على صادقت وقد

عمان سلطنة في الطائفية والحالة المجتمعية التركيبة

 األغلبية، تشكل عربية أصول من العماني االجتماعي النسيج يتشكل

 الجغرافي الموقع فرض إذ وفارسية. وهندية أفريقية أصول من ومزيج
 للدولة السياسي والتاريخ اآلخر، مع والتراصل المفتوحة البحار في المتمثل

 عمان مع ارتبطت التي العرقيات من للعديد موطناً تكون أن العمانية،
 السراحل على العماية الدولة هيمنت فقد وسياسية. تجارية بعالقات
 فرضت كما الميالدي، عشر الثامن القرن في زنجبار في وتحديداً األفريقية،
 العجمي العنصر وجود إلى إضافة الباكستانية، جوادر منطقة على وجودها

 ووصول الفارسي البر من العمانية السواحل قرب إلى نظراً عمان في

 بعض في خضعت التي أراضيها إلى فارس بالد من العسكرية الحمالت
 اعتمدت الشرقية، الهند شركة إنشاء وبعد الفرس. لحكم التاريخ فترات
الهندية. البانيان طائفة من معظمهم مسقط في لها نجاراً الشركة

 والشيعة. واإلباضية كالسنة اإلسالمية المذاهب من العديد عمان في
 اجتماعية قاتبعال البعض بعضهم مع الجماعات هذه أبناء ويرتبط

 واحدة مسافة على الدولة وتوف إلى يبدو، ما على ذلك، ويعود ومصاهرة.
 في المذاهب مختلف إلى السلطة عصا وصلت وقد المذاهب. كل من

 كانون في ( الشيرازية) الشيعة من فرداً ١٨ فسجن مناسبة، من أكثر
 بتهمة سنين وثماني سنتين بين تراوحت لفترات ١٩٨٧ ديسمبر األول/
 جماعة من عضواً ١٢٦و الحكم، نظام لقلب خارجية جهات مع التخابر
بين تراوحت أحكام حقهم في صدرت ١٩٩٤ عام المسلمين اإلخوان

 السياسي المثهد لفهم ممهدة قراءة وراللطة: اإلنسان عمان الهاشمي، سلطان سعيد (٢٦٠)

.١٤٠ ص ،٢٠١٣ العربية، الوحدة دراسات مركز )بيروت: المعاصر العماني



 عنهم عفا وقد . للعسكريين واإلعدام للمدنيين، المؤبد والسجن سنتين
 تقريباً، شخصاً، ٣٠ اعتقل ،٢٠٠٥ عام وفي . ١٩٩٥ عام قابوس السلطان

 بحكم واستبداله السياسي بالنظام لإلطاحة سري إباضي تنظيم إنشاء بتهمة
 متهماً ١٢ وعلى عاماً، ٢٠ بالسجن هؤالء من ٦ على حكم وقد اإلمامة.
 عفو صدر وقد سنة. بالسجن واحد متهم وعلى (٢٦٢سنين،) ١٠ بالسجن
سجنهم. من أشهر بعد المحكومين عن سلطاني

 المذاهب معتنقي نسبة عن منشورة إحصاءات اآلن حتى توجد ال
 الجنسية على حصلوا الذين الهندوس أعداد عن أو السلطنة، في اإلسالمية
 وبالتحديد القديمة، مسقط مدينة في لهم معبد إقامة من وتمكنوا العمانية

 الدينية والشؤون األوقاف وزارة أن ذلك إلى أضف الزعفرانية. حلة في
 مجلس أعضاء أمام وزيرها يستجوب وال السيادية، الوزارات من تعتبر

الشورى.

 يتمثل لغوي ثقافي تنوع ايضاً، عمان، في العرقي، التنوع إلى وإضافة

 والمهرية الشحرية مثل القديمة لعربية اللغات من العديد وجود في
 عمان. وجنوب وسط في الهبيوتية واللهجة البطحرية واللهجة والحرسوسية

 جراد العراقي المؤرخ عنها ويقول تكتب، ال لكنها منطوقة، لغات وهذه
 لهجات تتكلم قبائل الجنوبية العربية في »نجد (:١٩٨٧ - ١٩٠٧) علي
 لغة ترجد كما (. الشحرية«) واللغة المهرية اللغة مثل عربيتنا عن غريبة
 الكمزارية، تسمى مسندم، محافظة في وتحديداً عمان، شمال في أخرى
 اللغة مثل أهلها، مع عمان إلى دخلت عربية غير أخرى لغات إلى إضافة

 أهل لغة من القريبة اللواتية واللغة البلوشية واللغة )زنجبار( السواحيلية
ذلك، مع الفارسية. اللغات إحدى تعتبر التي العجمية اللغة وكذلك السند،

.١٤ نفسه،ص المصدر (٢٦١)

. ١٤٧ نفسه،ص المصدر (٢٦٢)

 (،١٩٩٣ بغداد، جامعة )بغداد: اإلسالم قبل العرب تاريخ في المفصل علي، جواد (٢٦٣)
٠١٨٥ ص



 الثقافية أهميتها من الرغم على اللغات بهذه رسمي اعتراف هناك ليس
اتقراضها. وخطر واللغوية

 غير بالتراث لالهتمام الدولة قبل من مبادرة أول ٢٠١٣ عام وسجل
 شهر في الشررى، مجلس في والثقافة اإلعالم لجنة ناقشت فقد المادي.
 تنوع استمرارية على والحفاظ التراث موضوع ،٢٠١٣ أبريل /نيسان
 في والباحثين المهتمين من العديد واستضافت عمان، في والثقافات اللغات

(. ٤الوزراء) مجلس إلى ورفعه عليها للحفاظ تصور لوضع اللغات هذه

القاضي العزيز عبد المعارض عودة

 العمانية الزمن جريدة نشرت ،٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين ٢٢ في
 بعد السلطنة إلى ( القاضي) العزيز عبد السياسي المعارض عودة عن خبراً
 األمين هو والقاضي اليمنية. عدن مدينة في عقود أربعة من أكثر امتدت إقامة
 من األخيرة الحلقة تعتبر التي العمانية، الديمقراطية الشعبية للجبهة العام

 مؤتمرها بعد الجبهة، ترقفت وقد عمان. في اليسارية التحرر جبهات سلسلة
 داخلي سياسي نشاط بأي القيام أو مطبوعات أية إصدار عن ،١٩٩٢ عام

 (.٢٦٦ذلك) إعالن دون من انتهت، الجبهة إن القول معه يمكن بما وخارجي،
 عائلته أفراد بعض واسترد السلطنة، في واإلفامة بالدخول للقاضي سمح وقد

(.٢٦٧)٢٠١٣/٤٦رقم السلطاني المرسوم بموجب العمانية الجنسية

والعرائض االحتجاجات

أعداد بين تراوحت االحتجاجية، الوقفات من العديد ٢٠١٣ عام شهد

<http://tinyur!.com/k91ckzu.> الرثرى مبجلس والقافة اإلعالم جلنة اجمتاع (٢٦٤)

 ترشين ٢ الزمن، جريدة بصحار، اإلسهتاليك املعرض تتابع املسهتلك محاية» (٢٦٥)
<http://tinyurl.com/nc6kc6j .> .٢٠١٢ أكتوبر األول/

.٧٢ ص رالسلطة، اإلنسان عمان الهاشمي، سلطان سعيد (٢٦٦)
 ترشين ٢٨ اللد، حصيفة املواطنني،« من لعدد العامنية اجلنسية برد سلطانية »أوامر (٢٦٧)
 <http://albaladoman.com/7p, 14529.> .٢٠١٣ أكتوبر األول/

http://tinyur!.com/k91ckzu
_http://tinyurl.com/nc6kc6j
http://albaladoman.com/7p


 في الحال هي كما معينة، حادثة من متضررين مواطنين على إقتصرت قليلة
 إضراب مثل مهنية، قطاعات في إضرابات وبين السلطانية، األوبرا دار

 للمطالبة مايو أيار/ ٣١ إلى ١٩ من مسقط مطار في اإلداريين الموظفين
 بسبب موظفاً ١٣ فصل تم وقد والوظيفية. االقتصادية أوضاعهم بتحسين

اإلضراب.

 يمنع قراراً العاملة القوى وزارة أصدرت األحداث، هذه خلفية وعلى
 أساسية أو عامة خدمات تقدم التي المنشآت »في إليه الدعوة أو اإلضراب

 والموانئ البترولية والمصافي النفطية المنشآت في أو للجمهور
 القرار أعطى المؤسسات، هذه في إضراب إعالن حال وفي والمطارات«،

 المضربين. العمال ضد القانونية اإلجراءات اتخاذ في الحق العمل صاحب
 الوزاري، القرار حسب العمال، مطالب ترفع عمالي، نزاع نشوب حال وفي
 العام تحادواال عمان وصناعة تجارة لغرفة ممثل من مكرنة لجنة إلى

.٢٦٨النزاع) أطراف من إلىممثل إضافة للعمل،

 من األول في إضراباً السلطنة في المحاكم موظفي من عدد نفذ كما

 شهدت كذلك الوظيفي. ووضعهم رواتبهم بتحسين للمطالبة مايو أيار/
 غضفان، في وتحديداً لوى، والية في حدث كما أهلية احتجاجات السلطنة
 إلى هذا الغازات. منها تنبعث التي المصانع على األهالي احتج حيث
 للمرة تسجل سابقة وهي المعلمين، كإضراب مهنية احتجاجات جانب
النفط. عمال إضراب إلى إضافة التعليم، قطاع في األولى

األوبرا دار إحتجاج
 ،٢٠١٣ مارس آذار/ ٨ الجمعة، يوم المتظاهرين من أعداد تجمعت

 سورة قراءة حادثة على احتجاجاً مسقط في السلطانية األوبرا دار أمام

اعتقلت وقد العروض. أحد في أمريكية جاز فرقة قبل من الفاتحة

اإللكترونية، البلد صحيفة العمالية، المطالب لبحث ' لجنة ب"تثكيل وزاري »قرار (٢٦٨)

 <htlp://albaladomaa.com/?p=15702.> .٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون ٥

١٦٣
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 الدار قدمت فيما الحجز، إلى واقتادتهم المتظاهرين األمنية السلطات
 بن أحمد الشيخ السلطنة عام مفتي وكان الحادثة. عقب رسمياً اعتذاراً

 وكافة الناس لكل أكدت »لقد قاثأل الحادثة بعد صرح قد الخليلي
 واللهو«، الترهات أشكال من وصونه القرآن قدسية أهمية المسزولين

 »المكان عن رضاه عدم رغم الفاتحة سورة بقراءة تفاؤله عن وأعرب
(. ٩التالوة«) فيه تمت الذي والوضع

غضفان أهالي إحتجاج

 المنطقة ضد احتجاجية وقفة لوى والية في غضفان بلدة أهالي نظم
 .٢٠١٣ أغسطس آب/ ٢٢ في الصناعي، صحار ميناء من القريبة الصناعية
 المعمري، طالب الدكتور الشررى مجلس عضو االعتصام في وشارك
 بالسجن قضائياً حكماً ينفذان اللذان البلوشي، صقر البلدي المجلس وعضو

 حركة وتعطيل العام بالنظام اإلخالل بقصد التجمهر بتهمة سنوات ثالث
 المتأثرون األهالي نظمها احتجاجية وقفة في القضية وتتلخص المرور.
 قد المنطقة أهالي وكان الصناعية. المنشآت عن الناجمة الغازات بانبعاث
 إلى بها توجهوا أهلية دعوات وعبر لهم، سابقة اعتصامات في طالبوا

 إضافة البيئي، التلوث أسموه ما في تسبب من ومحاسبة بإقالة المسؤولين،
 بطاقات وإصدار الميناء، تلوث من المتضررين المرضى جميع معالجة إلى

 إلى إضافة سابقاً، الحكومة وعدت كما الوالية، أهالي لجميع صحي تامين
 من الشركات في العاملين رواتب وتعديل الئقة، وظائف بتوفير المطالبة

 بقاء مع الوالية أهالي يرضي بما واإلجالء النقل قضية وحل الوالية، أبناء
(٢٧ ألصحابها) األراضي

 البلد حصيفة موتع املتظاهرين،« وتعتقل »األوبرا« إعتصام تفف »اللطات (٢٦٩)
<11م//:2ا312ل01020ع.0/7م=9308.ح .٢٠١٣ مارس آذار/ ٩ اإللكترونية،

 ٢٣ اإللكرتونية، البلد حصيفة لرى، يف احتجاجية وقفة تفرق الشغب »ماكحفة (٢٧٠)

< http://albaladoman.com/7p ع 13476 .> ٠٢٠١٣ اغسطس آب/
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 شيء، منها ينفذ لم الوعود، تلك على أشهر وثمانية سنة مرور وبعد
 ،٢٠١٣ أغسطس آب/ ٢٢ في احتجاجية وقفة إلى غضفان أهالي دفع مما

 طالب الدكتور اعتقل ساعة، ٤٨ مرور وبعد الشغب. مكافحة قوات فرقتها
 ٢٠١١) الحالية الدورة في لوى والية عن الشررى مجلس عضر المعمري

 المجلس عضو البلوشي صقر اعتقل كما شقيقه، منزل في (٢٠١٥-
 النظام له كفلها التي بالحصانة يتمتع المعمري أن من الرغم على البلدي،

 اتخاذ المشهود الجرم حالة غير في يجوز »ال أنه على تنص التي األساسي
 الشورى، مجلس عضو أو الدولة مجلس عضر ضد جزائية إجراءات أي

 ويصدر المختص. المجلس من سابق بإذن إال السنوي االنعقاد دور أثناء
(. االنعقاد«) دورة غير في المجلس هذا رئيس من اإلذن

 برفع يفيد تصريح أو بيان أي الشورى مجلس عن يصدر ولم
 حقوق لمعلومات العربية الشبكة وبحسب المعمري. الدكتور عن الحصانة
 أربع بسجنه االستئناف محكمة من قضائي حكم صدر فقد اإلنسان،
 التجمهر بتهمة وسنة الدولة، مكانة من النيل بتهمة منها ثالث سنوات،

 المتظاهرين من وعدد البلوشي على المحكمة حكمت كما الطريق. وقطع
(.٢٧٢التجمهر) بتهمة عام لمدة بالسجن

 السلطاني المرسوم صدر ،٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين شهر نهاية في
 في سكنية وحدات بناء لمشروع العامة المنفعة صفة بتقرير ٢٠١٣/٥٢ رقم

 في المحدد - المشروع باعتبار منه األولى المادة قضت لوى، والية
 العامة. المنفعة مشروعات من - اإلجمالي التخطيطي والرسم المذكرة
 بناء مشروع فإن السلطاني، للمرسوم المرافقة المذكرة في ورد وحسبما
المنازل لنقل بديل سكني مخطط استحداث في يسهم السكنية، الرحدات

<htlp:/(vww.omanet.om/arabic/ الشورى. لمجلس اإللكتررني المرقع (٢٧١)

. < goverment٧gov6.asp?cat٥gov&subcat = gv3

 ستة وتدين المعمري، الشورى مجلس عضو تسجن مسقط محكمة »عمان: (٢٧٢)

.٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون ١٦ الحرية، رسل شبكة بلدي،« مجلس عضو بينهم متظاهرين

 < hltp://t؛nyucom/o2sp،at> ب



(. البديلة) السكنية الوحدات وبناء الصناعي، صحار لميناء المجاورة

المعلمين إضراب

 تشرين من األول في السلطنة، في والمعلمات المعلمين من عدد نفذ
 ١٠٤٧ أصل من مدرسة ٧٤٣ في العمل عن إضراباً أكتوبر، األول/
 بزيادة مطالبين السلطنة، مستوى على التعليمية المراحل مختلف في مدرسة

 وفصل تعليمية، مرافق وإضافة المدرسية، المباني مستوى ورفع الرواتب
 قانون وإصدار المدرسية، الحافالت وتحديث اإلناث، عن الذكور مدارس
 جمعية أو مجلس أو نقابة وإنشاء المدنية، الخدمة قانون عن وفصله التعليم

 السلطنة مدارس في المعلمين من ورئيسها أعضائها اختيار يتم للمعلمين
 المعلمين إضراب الرسمية الجهات تجاهلت (. ٤االنتخاب) طريق عن

 الزخم امتصاص وحاولت جديد، من االعتصامات باب فتح خشية
 بقطع التلويح مع االجتماعي، التواصل مواقع في لإلضراب اإلعالمي

فيهم. المؤثرين مع والتحقيق المضربين عن الرواتب

 نقابة وجود عدم بسبب اإلضراب، في السلطنة مدارس كل تشارك لم
 على يحظر إذ المناطق، مستوى على مجالس أو جمعية أو للمعلمين

 بها المسموح النقابات تكوين المدنية الخدمة قانون تحت المنضوين العمال
 الصادر األهلية الجمعيات قانون أن كما الخاص، القطاع في للعمال

 باي القيام الجمعيات على يحظر ٢٠٠ /١٤ رقم السلطاني بالمرسرم
سياسية. أنشطة

للمطالبة عدة اعتصامات تنفيذ السلطنة في للمعلمين سبق وقد

 بناء ملثروع العامة املنفعة صفة بتقرير (٢٠١٣/٥٢) رمق سلطاين مررسم (٢٧٣)

<http://www.omannews.gov.om/ona/ لوى. برالية سكنية وحدات

newsDetails_inc.jsp?newsID, 179451 ح .

 <11//: اإللكرترنية الفلق حصيفة م،٢٠١٣ العامنينب املعملني »إرضاب (٢٧٤)
<.5889=al٢alq.com/?p الببان حصيغة معان،« يف الدراسة بعطل املعملني »إرضاب أيضًا أنظر 

.٢٠١٣ أكوبر األول/ ترثين ٢ اإلماراتية،

http://www.omannews.gov.om/ona
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 المديرية في المعلمين اعتصام آخرها كان الرواتب، وزيادة التعليم بتحسين
 تشرين ١ ٠ في السريق والية في الباطنة جنرب في والتعليم للتربية العامة
 المشاركون تعرض إذ ساعات. من أكثر يدم لم الذي ،٢٠١١ أكتوبر األول/

 منهم البعض واقتيد للدمرع، المسيل الغاز واستخدام للضرب اإلضراب في
 كان لكنه وقتها، ملموسة نتائج األول اإلعتصام هذا يحقق ولم السجن. إلى

.٢٠١٣ أكتوبر األول/ تشرين في نفذ الذي لإلضراب مقدمة

النفط عمال إضراب
 بتوحيد الشركة إدارة النفط عن للتنقيب »آرديسيز« شركة عمال طالب

 تستجب لم الشركة إدارة لكن العليا. واإلدارة العاملين بين الطعام نوعية
 ٩ يومي العمل في االسمرار مع الطعام عن أضربوا الذين العمال لمطالب

 حلحلة، دون من الوضع استمرار ومع .٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون ٩و
 كانرن ٢ ٥ وبتاريخ العمل. عن إضراب إلى الطعام عن اإلضراب تحول
 بوقف فيه تنذرهم للعاملين جماعياً إخطاراً الشركة أصدرت ديسمبر، األول/

 العاملين من عامال ٢٣٣ خدمات الشركة أنهت التالي، اليوم وفي اإلضراب.
 العمال عدد وبلغ (.٢٧٥التالي) اليرم في عمال ١٠٩ فصلت ثم المناوبة، في

 الشركة إدارة بين مفاوضات وبعد عامالً. ٣٤٢ العمل من المفصولين
 والغاز، النفط ووزارة العاملة، القوى ووزارة عمان لسلطنة العام واالتحاد

 رالقرارات العماني العمل بقانون بااللتزام الطرفين كال بإلزام التسوية جاءت
 بتوحيد العمال وبين بينها المبرمة االتفاقية بتنفيذ الشركة وبدأت الرزارية،

 في التفرقة مظاهر كل وإزالة الشركة، في العاملين جميع بين الطعام نوعية
 لعمال العام االتحاد رئيس نائب البطاشي نبهان تصريحات بحسب ذلك

(. اإلضراب) نفذوا الذين العمال مطلب تنفيذ بذلك وتم عمان. سلطنة

 جريدة حقوقهم،« عىل باحلفاظ املزولني يطالبون املفصولون »آرديسزي« »معال (٢٧٥)

 <http://aJroya.info/ar/aJroya-newspaper/٠٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ٣٠ الرزية،
<. ocal/82862-qq[ecnomic٠

 البلد حصيفة »آردبزي«، برشكة معهلم إىل »املفصولني« العامل مجيع »إعادة (٢٧٦)

<http://albaladoman.com/7p-15738.> .٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنرن ٨ اإللكرترنية،

http://aJroya.info/ar/aJroya-newspaper
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االجتماعي التواصل مواقع على الحراك

 حيث العام، الراي على االجتماعي التواصل مواقع تأثير وتيرة تتصاعد
 ومن علها.وتفا األحداث نقل في تاثيراً اإلعالم وسائل أهم من أصبحت

 بوك الفيس ومواقع اإللكترونية المنتديات على المتداولة المواضيع أهم
التالية: النضال كانت والتويتر

والتجمهر اإلعابة قضية

 عام وسمت التي واألحداث القضايا من العديد السلطنة شهدت
 شهد لذي ٢٠١٢ منعام المنقولة والتجمهر اإلعابة قضية وأولها ،٢٠١٣

 النشطاء من العديد مع وتحقيقات اعتقاالت حملة منه الثاني النصف
 بعض مصير معرفة عدم وبسبب االجتماعي. التواصل وسائل في والمدونين
 القسم أمام احتجاجية وقفة إلى النشطاء بعض دعا والمدونين، المعتقلين
 ١١و ١٠و ٩ أيام السلطانية عمان لشرطة العامة القيادة في الخاص
 القبض السلطانية عمان شرطة فيه ألقت الذي التاريخ وهو يونيو، /حزيران

 حين في بعد، ما في منهم ١٤ عن وأفرجت ومتظاهرة، متظاهراً ٢٥ على
 المسينين بأبرز العام االدعاء بيان وصفهم متظاهراً ١ ١ على أبقت

(٢٧٧المحرضين) والمحرضين

 محكومين عدا ما الحكم ونفذوا بالسجن، هؤالء على حكم وقد
 عفو صدر وقد تسليمها. قبيلتها رفضت امرأة واألخرى لبنان، في أحدهما
 قضيتي في المسجونين شمل ،٢٠١٣ مارس آذار/ ٢١ بتاريخ سلطاني

غيابي. حكم حقهم في صدر وممن والتجمهر اإلعابة

 ٩ في الطعام عن إخصراباً نفذوا القضية هذه في السجناء بعض وكان
في أوضاعهم على احتجاجاً أسبوع، بعد وانتهى ٢٠١٣ فبراير شباط/

يونيو حزيران/ ١٣ تارخي يف املادر ٢٠١٢/١٨رمت العام االدعام بيان انظر (٢٧٧)

٥.> ٠٢٠١٢mannews.g v.om/ona/newsMore.jsp.http: www> 



 مدونين ٨ على السجن حكم تأييد االستئناف محكمة قرار وعلى السجن،
 سعيد الحقرتي والناشط الكاتب إدخال اإلضراب عن ونتج آخرين.
 حالته تدهور إثر المستشفى، إلى ثم ومن االنفرادية، الزنزانة إلى الهاشمي
الصحية.

 بل والحقرقيين، السياسيين النشطاء استدعاء حمالت تتوقف ولم
 عماد« »أبي ب المعروف جداد سعيد الحقوقي الناشط فاستدعي توسعت،

 ١ ٤ بتاريخ مسقط، في السلطانية عمان شرطة بقيادة الخاص القسم إلى
 والتحريض المذهبية، الفتن »إثارة بتهمة معه للتحقيت يناير، الثاني/ كانون
 الدولة سمعة من والنيل القالقل وإثارة واالعتصامات المظاهرات على

 (. ٨٧الدولة« في موظفين سمعة وتشويه األمن، قوات بسمعة والمساس
 الوطنية بالرحدة المساس أو الفتنة أو الفرقة إلى يؤدي ما كل الدولة وتمنع

(.٢٧٩األساسي) القانون من (١٢) المادة عليه نصت كما

 لهم المحققين اتهام عن اإلنسان حقوق نشطاء من العديد ويروي
 وكسب الكتابة عن للتوقف معنوياتهم على التاثير بهدف يرتكبوها لم بتهم

 كما (. ٨ أخرى) بتهم المحاكم في ويحاكمون بتهم فيحتجزون العام، الرأي
خمسة التحقين رهن بقي الذي العزري صالح الطبيب من كل استجوب

(، يرماً) 23 التحقيق رهن وبقي السعدي، سلطان والمهندس أيام،

 حلقوق اخلليج مركز جداد، سعيد البارز اإلنسان حقرق مدافع عن »اإلفراج (٢٧٨)
<http://gc4hr.org/news/view/324.> .٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنون ٢١ اإلنسان،

<http://www.omanet.om/arabic/goverment/ للدولة. األسايس القانون (٢٧٩)

<. 2٧3 = gov&subcat = ا g٥v9.asp?ca

 power ال : السلطان. »إعابة ب هيلع حمكومًا معانيًا ناشطًا حتاور القانونية »املفكرة (٢٨٠)

point 110/:1ع231- ٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنون ٣٠ القانونية، املفكرة القضاء،« لتوجيه كأداة>

<.agenda.com/article.php?id = 257&lang = ar#.UwRTTtrTHrc

 اإللكرتونية، البلد حصيفة التحقني،، يف أيام ٥ قىض طبيب عن تفرج »السلطات (٢٨١)
<http://albaladoman.com/?p=10736.> .٢٠١٤ ابريل نيسان/ ١٩

 آب/ ٢١ البلداإللكرتونية، حصيفة السعدي،، سلطان الدرن عن تفرج »السلطات (٢٨٢)
 <http://alba,adoman.com/?p = 13446د . .٢٠١٣ أغسط

324/http://gc4hr.org/news/view
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 اعتقل كما مرة، من أكثر البدواوي خلفان أيضاً التحقيق إلى واستدعي
 الفزاري محمد ايضاً التحقيق إلى واستدعي (. العامري) سباع بن ذئاب
 أعده تقرير وأشار (. ٨٤البشام) حسن السابق والدبلوماسي المالكي حاتم
 أعاله أسماؤهم الواردة بعض تعرض إلى اإلنسان لحقوق الخليج مركز

(.٢٨٥للتعذيب)

التعاون مجلس دول اتحاد إلى اإلنضمام السلطنة رفض

 الخارجية الشزون عن المسؤول الوزير علوي، بن يوسف السيد صرح
 عمان بأن ،٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون في المنامة، حوار في العمانية،

 العربية المملكة تبنته الذي المشروع وهو الخليجي، االتحاد في تشارك لن
 ويشير وإقليمية. محلية فعل ردود أثار مما ،٢٠١١ عام منذ السعودية

 الحوارية والبرامج االجتماعي التواصل مواقع في المسألة هذه حول النقاش
 وتوجه العماني العام الرأي بين توافقاً ثمة أن إلى الفضائية القنوات على

 بهذا العمانيين المواطنين من الكثير باقتناع يوحي مما السياسية، قيادته
(.٢٨٦للسلطنة) الخارجية للسياسة الموقف

والتعبير الرأي قضية
 الرأي حرية وفي الصحافة حرية في كبيراً تراجعاً عمان سجلت

 ٢٠١٣ في الصادر حدود« بال »مراسلون منظمة تقرير ذكر فقد والتعبير.
األوسط الشرق منطقة في عربية لدولة خسارة بأكبر منيت السلطنة »أن

 البلد حصيفة كإرهايب،« األمنية اللطات تعتقله معاين مغرد العامري »ذياب (٢٨٣)

<http://www.elwatandz.com/watanarabi/8651.html.> .٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٠ اإللكرتونة،

 متوز/ ٢٥ اإللكرتونية، الوطن حصيفة أمبنة،« أيد يف سأرزع معاين »دبلومايس (٢٨٤)

< http://wvvw.elwatandz.com/watanarabi/9285.html > .٢٠١٣ يوليو

 يناير الثاين/ اكنون ،٢٩ اإلنسان حلقوف اخلليج مركز موقع معان، يف التعذيب (٢٨٥)
٢٠١٤. <. 21/http://gc4hr.org/repor/view >

 معان سبلة منتدى يف إستفتاء أنظر: عملي أو رمسي غرب إلستفتاء مكثال (٢٨٦)
 < http://avb.s٠oman.net/showthread.php?t“ 2048695fltop ح . اإللكرتوين.

http://www.elwatandz.com/watanarabi/8651.html
http://wvvw.elwatandz.com/watanarabi/9285.html
_21/http://gc4hr.org/repor/view_
http://avb.s%25D9%25A0oman.net/showthread.php?t%25E2%2580%259C


 الماضية السنة مع مقارنة درجة ٢ ٤ بنسبة تراجعت حيث إفريقيا؛ وشمال
 مالحقة إلى التراجع أسباب التقرير وعزا (.٢٨٧«)١٤١ المرتبة بذلك محتلة

 ومخالفة السلطانية، الذات إعابة بتهمة مدوناً ٥ ٠ لحوالى العمانية السلطات
 وسائل بعض نشرت وقد .٢٠١٢ عام خالل المعلومات تقنية قانون

 أسماءهم وذكرت السجن، بلباس المتهمين صور والمقروءة المرئية اإلعالم
 مع يتعارض وهو عملهم. وأماكن ميالدهم وتواريخ عناوينهم مع كاملة
 حتى بريء »المتهم إن تقول التي للدولة األساسي القانون من ٢ ٢ المادة
 لممارسة الضرورية الضمانات فيها له تؤمن قانونية محاكمة في إدانته تثبت
(. ٨٨معنوياً«) أو جسمانياً المتهم إيذاء ويحظر للقانون، وفقاً الدفاع حق

كانب محاكمة

 في االبتدائية المحاكمة إلى المعشني مسعود بن مسلم الكاتب قدم

 دون من مطبوعات توزيع بتهمة ،٢٠١٣ مايو أيار/ شهر نهاية في صاللة،
 على التحريض »شأنه من مطبوع ونشر المختصة، الجهة من ترخيص
 الحكم منطرق حسب المجتمع« أفراد بين الشقاق روح وبث البغضاء
 مايو أيار/ ٢ ٩ بتاريخ االبتدائية صاللة محكمة في الكاتب حق في الصادر
 غرامة ودفع أشهر ستة »بالسجن المعشني على المحكمة وحكمت .٢٠١٣
 الثانية التهمة وعن والتحريض، التوزيع بتهمة عماني« ريال ٥٠٠ مالية

 منها وينفذ بحقه العقوبتين ودمج ريال، ٥ ٠ ٠ وغرامة أشهر ٦ »بالسجن
المطبوعات«. ومصادرة ريال ٥٠٠ قدرها كفالة وتقديم األشد...

 تناول فبراير شباط/ ٢ ٥ يوميات ظفار: بعنوان كتاباً الكاتب نشر وقد
الكاتب طلب وقد .٢٠١١ عام صاللة محافظة في نفذ إعتصام أحداث فيه

حدود. بال مراسلرن الربيع،« بعد واستقرار أمل خيبات :٢٠١٣ العاملي »التصنيف (٢٨٧)

http://anaTchilext.files.wordpress.com/2013/05/classement_2013_intro_ar_finaJ.pdf.>>

http>//: اإللكرترين. العامنية اإلعالم وزارة موقع للدولة، األسايس النظام (٢٨٨)

. < gov&subcat = gv3 اwww.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat 

http://anaTchilext.files.wordpress.com/2013/05/classement_2013_intro_ar_finaJ.pdf
http://www.omanet.om/arabic/goverment/gov9.asp?cat


 وزارة أن إال السلطنة، في الكتاب لنشر العمانية السلطات من اإلذن
 الكتاب، حول معه حقق الذي العام، االدعاء إلى الموضوع أحالت اإلعالم

(.٢٨٩المحاكم) في القضية انتهت حتى

صحيفة ضد دعوى رفع
 قضائية دعوى ،٢٠١٣ سبتمبر أيلول/ 5 بتاريخ اإلعالم، وزارة رفعت

 عددها في اإلنكليزية باللغة الصادرة األسبوعية 11ع Week جريدة ضد
 نشر بعد تحريرها، رئيس وعلى ،٢٠١٣ أغسطس آب/ ٢٩ بتاريخ (546)

 في جنسياً المثليين وضعية عن يتحدث اء«»الغرب بعنوان مقاالً الصحيفة

 »ال بأنها اإلعالم وزارة عن العمانية األنباء وكالة نقلته بيان وبحسب عمان.
 دينه في إليه اإلساءة أو ومبادئه، وقيمه المجتمع بثوابت بالمساس تسمح

 العامة واآلداب العام بالنظام اإلضرار أو أبنائه، كرامة من النيل أو وأخالقه
 تنشر لم )الذي المقال أثار (. ٩ والقوانين«) األنظمة مع يتعارض ما نشر عبر

 واضطرت السلطنة، في العام الرأي قبل من مستهجنة فعل ردود كاتبه( هوية
 نية، لدينا تكن »لم أنه فيه أكدت العماني، للشعب اعتذار نشر إلى الصحيفة

 في الناس لمشاعر جرح أو أذى أي في التسبب في قصد، دون أو بقصد
 المقال، ذلك نشر على وصادقاً عميقاً اسفاً وناسف الماضي، األسبوع مقال
(.٢١١«)رأيهم نحترم الذين للقراء علناً اعتذارنا ونقدم

 بالعفو سعيد بن قابرس السلطان جاللة يناشد واملركز املثعين مسعود بن مسمل (٢٨٩)

 <http//: .٢٠١٣ مايو أيار/ ٣٠ راحلريات، احلقوف لدمع الدويل املركز عنه،«
www.icsrf.org/index.php?option -- comcontent&view - article&id عح 289:20 13-05-30-11-

<.146 - 04-09&catid = 53:amman&1temid

 واكلة املثليني،، عن تقريرًا نرشت أسبوعية حصيفة صدور متنع العامنية »احلكومة (٢٩٠)
<http://ara.reuters.com/article/topNews/. ٢٠١٣ سبمترب أيلول/ ٥ رويرتز،

<. idA.RACAE9B2R5K2010905

 ايالف حصيفة املثلية،« عن موضوعًا نرشا حصافيني قضائيًا تالحق معان اسلطنة (٢٩١)

<http://www.elaph.eom/Web/news/201/9/ .٢٠١٣ سيمتر أيلرل/ ٥ اإللكرتونية،

<. 834370.html
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عمان في التعذيب

 عمان«، في »التعذيب بعنوان تقريراً اإلنسان لحقوق الخليج مركز نشر
 إلى وترجمته هينغنز، ليزا وحررته جينجل، ميالني اإلنكليزية المحامية أعدته
 أكتوبر األول/ تشرين في جينجل، قابلت وقد عطية. أبو ريهام العربية اللغة

 لالعتقال تعرضرا الذين الحقوقيين النشطاء من العديد مسقط، في ٢٠١٣
 باسمة واإلعالمية البدواوي، خلفان الناشط ومنهم والسجن، والتحقيق
 والمحامية الفزاري، محمد والناشط المقبالي، إسماعيل والناشط الراجحي،

 تحدث وقد جداد. سعيد والناشط العزري، صالح والدكتور الكيومي، بسمة
 وقد السجن. ظروف وعن واالستجواب االعتقال أثناء له تعرضوا عما هؤالء
 حيال المنظمة نظر وجهة من العمانية السلطات إلى توصيات التقرير تضمن

 السجناء عن اإلفراج فيها بما االنسان، حقوق حرل المطلوبة اإلصالحات

 في والتحقيق بحقهم، الموجهة التهم وإسقاط تعسفي بشكل المحتجزين
أ'ا١٢ءادلة) محاكمات على والحصول التعذيب، مزاعم

والشفافية الفساد

 ،٢٠١١ مارس آذار/ ٢ في للدولة، واإلدارية المالية الرقابة جهاز قام
 بمنح عمان، في المناطق من عدد في االعتصامات من أيام بعد أي

 في المسؤولين ببعض تتعلق فساد ملفات وبفتح أكثر، رقابية صالحيات
 خصوصاً الطرفين، بين المالح تتشابك حيث وخاصة، حكومية مؤسسات

 والتي الخارج من الرهمية الشركات مع التعاقد كقضية العقود مجال في
 حققه إنجاز على الخطوة هذه وتدل عمانيين. لمسؤولين ملكيتها تعود

 الشارع إلى العمانيين الفساد ملف أخرج حيث عمان في الشعبي الحراك

وكيل ومنهم الحكرميين، المسؤولين من عدد تقديم وتم . ٢٠١١ عام

 يناير الثاين/ اكنون ،٢٩اإلنسان حلقوق اخلليج مركز موقع معان، يف التعذيب (٢٩٢)

< 1110ع//:4 11.0ع[/ع[21/00٤/٧:٧ .> .٢٠١٤

.٢٠١١ مارس آذار/ ١٥ الجزيرة، قناة موقع بعمان،« أكبر بإصالحات »مطالب (٢٩٣)
< 11p://tiayurl.com/mgx44h3 >.
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 إلى المدن، لتخطيط العليا اللجنة عام وأمين السابق اإلسكان وزارة
 بسجن األمر وانتهى الوظيفة، واستغالل األمانة إساءة بتهمة المحاكم
 تغريمهم، إلى إضافة أعوام، وثالثة عام بين تراوحت لفترات المتهمين

.٢٩٤الجبرية) بالقوة األراضي ونزع

 ثماية بحق حكماً االبتدائية المحكمة أصدرت أخرى، ناحية من

 وتصل والغاز. النفط قطاع شركات كبرى من رشاوى تلقي بتهمة مسؤولين
 ١٥ السجن إلى أخرى، فساد قضايا إلى إضافة القضية، هذه في األحكام

 في السلطنة وضع قد ٢٠١٢ لعام الدولية الشفافية منظمة تقرير وكان سنة.
الفساد. انتشار حيث من ٦ ١ ال المرتبة

 شباط/ ١٦ أن، أن سي موقع فساد،« بنهم بالدرلة سابقين مسؤولين سجن اعمان: (٢٩٤)
< h,tp://arabic.cnn.corrnddJeeast/201 02/16/oman-kailed-of٢icials .> .٢٠١٤ فبراير



تطر في السياسية التطورات :٨-٢
 مستوى على مهماً عاماً ٢٠١٣ عام يكرن أن متوقعاً كان

 تشريعية انتخابات أول يشهد أن مقرراً كان إذ قطر. في السياسية الحياة
 قبل خليفة بن حمد الشيخ البالد أمير قطعه وعد بحسب الدولة، هذه في

 التمديد بعد معلوم غير أمداً أجلت االنتخابات هذه أن إال عامين.

 شهد العام هذا أن غير جديدة. سنوات ثالث المعين الشورى لمجلس
 تمثل والدولي، الشعبي االهتمام من األبرز النصيب له كان آخر، حدثاً

 إليه للسلطة طوعي انتقال بعد البالد إدارة حمد بن تمبم الشيخ تسلم في
 الوضع يبارح لم ذلك، باستثناء ثاني. آل خليفة بن حمد الشيخ والده من

 وبقيت الجوار، دول ببقية مقارنة به، اتسم الذي الهدوء العام السياسي
 المحيط في الفعال التأثير عن بعيدة السياسي بالتغيير المطالبة األصوات

الشعبي-

 على السياسية األحداث في مزثراً العباً قطر ولكون ولكن،
 العربية، االنتفاضات اندالع بعد خصوصاً والدولي، اإلقليمي الصعيدين
 في يدور عما الدولة هذه في السياسي الواقع فصل يصعب
 السياسية األحداث تأثيرات في النظر لزاماً ويصبح العربي، محيطها
 العالقات على وانعكاساتها العام، الشعبي المزاج على إقليمياً الصاخبة

 المحررين هذين حول البحث من الجزء هذا سيدور لذا االجتماعية.
 على اإلقليمية األحداث وتأثير السلطة، انتقال في المتمثلين الرئيسين
 المجتمع مبادرات آخر على الضوء الورقة وستسلط القطري. الداخل



 كيفية حول التعاون مجلس دول بين الخالف إلى إضافة قطر، في المدني
اإلقليمية. المتغيرات مع التعاطي

اسة انتقال

 هو المنصرم، العام في قطر، دولة في السياسية األحداث أبرز لعل
 األمير من يونيو، حزيران/ شهر في للسلطة، والطوعي السلس االنتقال

 وعلى تميم. الشيخ عهده وولي نجله إلى ثاني آل خليفة بن حمد األب
 عليها الواضحة والدالالت السلطة انتقال عملية سبقت تكهنات من الرغم

 هذه أن إال (، ٩ الداخلي) الوضع مفاتيح من العديد تميم الشيخ تسليم بعد
 تمثله لما عام، بشكل الخليج منطقة وفي قطر، في مفاجأة شكلت العملية

 أسباب حول السياسية التحليالت تعددت وقد المألوف. عن خروج من
 القطرية الخارجية السياسة توجيه إلعادة بمحاولة ربطها من فمنها التغيير،

 إسقاط فشل بعد العظمى القوى إليها تدفع جديدة حالة مع يتماهى بما
 أشارت فيما مصر. في اإلخوان مشروع وتداعي سوريا، في األسد نظام

 الدولة داخل السياسية القوى بعض تقويض محاولة إلى أخرى تحليالت
 وبعيداً المستقبل. في الجديد األمير أو العهد ولي مع محتمل صدام لمنع
 الحقيقة، عن بعدها أو قربها ومدى والتحليالت، التكهنات هذه كل عن

 فتح أبناؤها اعتاد منطقة في مسبوقة غير خطوة نتقاليةاال العملية هذه تبقى
المنية. توافيهم أن إلى يتغيرون ال وملوك أمراء على أعينهم

 المقبلة. للمرحلة الرئيسة المعالم الجديد لألمير األول الخطاب رسم
وكان (. ٩ إلقيادة«) بتغير تتغير لن والمهام »التحديات أن فيه أكد وهو

 أيار/ ١٣ اإللكرتونية، الوطن حصيفة قطر،« يف العهد وويل الثاين الرجل »رصاع (٢٩٥)
< www.elwatannews.com/news/details/ 1 80672 .> .٢٠١٣مايو

 ٢٦ اجلزيرة، قناة موقع ثاين، ال محد بن متمي الشيخ للكمة الاكمل النص (٢٩٦)

<www.aljazeera.net/mob/f6451603-4df1-4cal-9cl0- .٢٠١٣ يونيو حزيران/

<.122741dl7432/5cd5a412-d720-43e9-a477-cllfcd0ea1b8 

_80672_1_/www.elwatannews.com/news/details_
http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4df1-4cal-9cl0


 استكمال على والتأكيد الداخلية الشؤون على تركيزه الخطاب في األبرز
 الثورات حال في اإلغراق عن والنأي والبشرية قتصاديةاال التنمية مسيرة

 واضحة، ومساهمات أياد فيها لقطر كانت التي سوريا في تحديداً العربية،
 تقديم إلى تعدته بل »الجزيرة«، لقناة اإلعالمي الدور على تقتصر لم

 تأكيد من الرغم وعلى المعارضة. لفصائل والعسكري السياسي العون
 العربي« والتعاون التضامن تجاه »بواجباتها قطر التزام على الخطاب

 وكرامة بحرية للعيش وتطلعاتها العربية الشعوب قضايا »إلى وانحيازها
 االنتفاضات ذكر على يأت لم أنه إال واالستبداد«، الفساد عن بعيداً
 القطري الموقف في تغيير أي هناك كان إذا وما حدة، على كل العربية

 قطر أن األول خطابه في تميم الشيخ أكد ذلك، من العكس على منها.
 تحترم بل آخر((، ضد تيار »على تحسب وال سياسياً"، »حزباً ليست

 ما في المنطقة«، في والفاعلة والمؤثرة المخلصة السياسية التيارات »جميع
 حكومة دعم حيال ما نوع من تراجع إلى إشارة حينها بدا

 يونيو، حزيران/ ٣٠ موعد إقتراب مع مصر في المسلمين اإلخوان
 ضد للتظاهر حينها المعارضة المصرية التيارات وضعته الذي التاريخ
 نبذ حول واضحة رسائل الجديد األمير كلمة حملت كما اإلخوان. حكم

 تحترم قطر أن فأكدت العربية، الثورات استشراؤها رافق التي الطائفبة
 أساس على العربية المجتمعات »تقسيم وترفض ، المذاهب« في »لتنوع
 للسلطة السياسي االنتقال بأن االعتقاد عزز ذلك، كل ومذهبي«. طائفي

 إلى لتعود الخارجية القطرية للسياسة مغاير دور إلى يؤشر قد قطر في
 العربية الثورات اندالع قبل الحال كانت كما السياسي، الوسيط دور لعب
.٢٠١١ عام مطلع

 النمو وتيرة استمرار على الجديد األمير كلمة ركزت داخلياً،
 في والصرامة والمخرجات« »النتائج أهمية على التأكيد مع االقتصادي،

 للحكومة كأولويات الفساد ومحاربة والمستقبلية، القائمة المشاريع تنفيذ
 السياسية الحقوق عن الحديث تحاشي الكلمة في ز األبر وكان الجديدة.
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 االنتخابات إلجراء محدد موعد عن اإلعالن ومنها القطري، للشعب
 األب األمير قطعه وعد وبعد القطري. الدستور عليه نص كما البرلمانية

 عام من الثاني النصف في االنتخابات بإجراء ٢٠١١ عام نهاية
 عن ،٢٠١٢ عام منتصف القطري، الوزراء مجلس وإعالن (،٢٩٧)٢٠٣
 لم الذي االنتخابات قانون الستصدار الالزمة اإلجراءات اتخاذ إلى التوجه

 أصدر قد خليفة بن حمد الشيخ األب األمير وكان (. ٩ بعد) النور ير
 الشورى لمجلس بالتمديد ابنه، إلى السلطة تسليم قبيل أميرياً، قراراً

 المجلس انتخابات تأجيل ضمناً، يعني، ما جديدة، سنوات لثالث المعين
 هذا أسباب توضيح دون ومن معلوم، غير أمد إلى التشريعي

(.٢٩٩التأجيل)

الجديد الوزاري التشكيل

 فيه األبرز وكان الخطاب، بعيد القطري زراءالو مجلس تشكيل أعيد
 رئاسته في سنوات سبع قضائه بعد جبر بن جاسم بن حمد الشيخ غياب

 بن عبدالله الشيخ بخالفته وكلف الخارجية. وزارة رأس على سنة 22و
 بتغييراته المعروف السابقة الحكومة في الداخلية الشؤون وزير ناصر،

 األخيرة، السنوات في الداخلية وزارة في اإلدارية الهيكلية في اإلصالحية
 مستوى على واسعة تغييرات إحداث في رغبة بوجود االعتقاد عزز ما

 على والتركيز التغيير، هذا خالل من الحكومة في اإلدارية الهيكلية
وجود الجديد التشكيل في واضحاً كان كما تقدم. كما الداخلية الشؤون

 ١ يس، يب اليب قناة موقع ٠،٢٠١٣ يف الشورى جملس انتخابات يقرر قطر »أمري (٢٩٧)
<http://arabic.cnn.eom/2011/middle_east/ll/l/qatar.shoura/ .٢٠١١ يناير الثاين/ اكنون

<. index.html?utm_source = dlvr.i t&utm_medium = buzz

 حزيران/ ٧ العرب، حصيفة الشورى،« انتخاب قانون مرشوع الستصدار »إجراءات (٢٩٨)
< http://www.alarab.qa/details.php7issueld = 1637&artid= 192715د . .٢٠١٢ يونيو

الشورى. جملس مدة مبد ٢٠١٣ لسنة (٧٠) رمق أمربي قرار نص (٢٩٩)
<www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=493O&language = ar>.
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 يرأسها التي الوزارية الحقائب عدد وتقلص الشابة الوجوه من عالية نسبة
 رئيس مع بقيت التي الداخلية حقيبة جاب فإلى الحاكمة. األسرة أبناء

 األسرة من وزيرين سوى الجديد التشكيل يتضمن لم زراء،الو مجلس
 و»االقتصاد العمراني« والتخطيط »البلدية وزارتا إليهما أسندت الحاكمة

 الوزراء بين العليا الشهادات حملة نسبة ارتفاع أيضاً ويالحظ والتجارة((.
 حملة من وزراء إلى حقائب ٨ أسندت وزارة، ٢ ٠ بين فمن الجدد.

 بأنه الجديد الوزاري التشكيل وصف يمكن لذا تهم.مجاال في الدكتوراه
تقدير. أقل على الشكل في تكنوقراطي،

القطري المجتمع على وتأثيراته الطائفي الشقاق

 من األول النصف في حرجة مرحلة العربية االنتفاضات دخول مع
 الغوطة منطقة على كيماوي هجوم عن الحديث بعد المنصرم، العام

 المعلن والدخول سوريا، في دولي عسكري تدخل بوادر وظهور السورية،
 المعارضة، مواجهة في السوري النظام جانب إلى له ل حزب. لقوات

 المنطقة، في الطائفية االصطفافات تنامت القصير، مدينة في وتحديداً
 الخليج، في المجتمعات مكونات بين العالقات على سلباً وانعكست

 تكن ولم العامة. السياسية التوجهات مع وتماهت الطائفية اللهجة فتعززت
 كانت التي المهمة السياسية األدوار مع خصرصاً ذلك، من مامن في قطر

 القطري، للمجتمع االجتماعية التركيبة أن إال الساخنة. البؤر في تلعبها
 نفسه الوقت وفي مؤثرة، وغير جداً ضنيلة شيعية نسبة وجود وتحديداً
 االصطفاف استفحال دون حال السني، محيطها في كبير بشكل مندمجة
 بوسائل محصورة الطائفية المشاحنات فظلت العلن، إلى وخروجه الطائفي

 على يذكر، رصد أي هناك يكن لم عموماً، ولكن، االجتماعي. التواصل

 على الطائفي للتمييز حاالت ألي اإلعالمي، أو الرسمي المستوى
 الشيعية لألقلية الدينية الشعائر ممارسة مستوى على أو الحكومي المستوى

البلد. في

 يونيو، حزيران/ ٣٠ بعد مصر، في السياسية التطورات صعيد على أما

١٧٩



 المتحدة العربية اإلمارات دولة مع العالقات توتير تداعياتها من كان فقد
 مصر في األوضاع حيال القطري الموقف من نقيض طرف على تقف التي
 بين الرسمية العالقات على التوترات تقتصر ولم يونيو. حزيران/ ٣٠ بعد

 التراشق من موجات وأفرزت الشعبية، العالقات إلى امتدت بل البلدين،
 مواقع وفي الرسمي اإلعالم صفحات على الجانبين بين المتبادل اإلعالمي
 الدكترر راتيةاإلما السلطات اعتقال بعد خصوصاً االجتماعي، التواصل
 إلى قادماً دبي مطار من عبوره أثناء فبراير، شباط/ في الجيدة محمود
 أثناء للتعذيب تعرضه عن أخبار وتنامي اآلسيوية، الدول إحدى من الدوحة
 متهمة إسالمية بجماعات باالرتباط له اإلماراتية السلطات اتهام بعد اعتقاله

.٢٠٠ اإلمارات) في الحكم نظام إلسقاط بالتخطيط

 السعودية العربية المملكة أعلنت ،٢٠١٣ مارس آذار/ بداية وفي
 من سفرائها سحب مفاجئ، بشكل والبحرين، المتحدة العربية واإلمارات

 بذلت إنها فيه قالت مشتركاً بياناً الثالث الدول وأصدرت قطر. دولة
 إطار ضمن السير يكفل نهج »مسار تبني على قطر لحث كبيرة« »جهوداً
 النظام في الواردة األسس على تقوم المجلس لدول موحدة سياسة

 ذلك في بما بينها، الموقعة االتفاقيات وفي التعاون لمجلس األساسي
 الشؤون في التدخل عدم تكفل التي بالمبادئ وااللتزام األمنية، االتفاقية
 دعم وعدم مباشر، غير أو مباشر بشكل المجلس دول من ألي الداخلية

 أو منظمات من المجلس دول واستقرار أمن تهديد على يعمل من كل
 التأثير محاولة طريق عن أو المباشر األمني العمل طريق عن سواء أفراد

المعادي«. اإلعالم دعم وعدم السياسي

أكثر مرور »بعد الخطوة هذه على أقدمت أنها الثالث الدول وأضافت

 ٢٩ يس، يب اليب قناة موقع إمارايت،« جسن يف للرضب »يتعرض قطري »طبيب (٣٠٠)

<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/06/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/

<. 130628_qatari_ uae_prison_beaten.shtml 
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 قطر دولة اتخاذ دون من األمنية، االتفاقية توقيع على أشهر ثالثة من
 ببيان قطر ردت جهتها، من (. التنفيذ«) موضع لوضعه الالزمة اإلجراءات

 الثالث الدول اتخذتها التي للخطوة عالقة أي وجود فيه نفت معاكس
 المواقف في باختالف بل واستقرارها، وأمنها الخليجية الشعرب »بمصالح

 أن البيان وأضاف .٣ ٢التعاون«) مجلس دول خارج واقعة قضايا حول
 روابط »على لحرصها - سفرائها بسحب أي - بالمثل ترد لن قطر دولة

 مراقبون وعزا <.٣ ٣كافة«) الخليجية والشعوب القطري الشعب بين األخوة
 لتيارات المستمر قطر دعم إلى الدبلوماسية األزمة لهذه الرئيس السبب

 اإلمارات أزعج الذي األمر المنطقة، في عدة دول في المسلمين اإلخوان
 مع ومتعاطفة معارضة تيارات وجود إلى نظراً خاص بشكل والسعودية

 القطري الخارجية وزير تصريحات وجاءت .٢ ٤البلدين) هذين في اإلخوان
 الخارجية السياسة استقالل »أن اعتبر إذ التكهنات، هذه لتدعم العطية خالد
.٣ ٥للتفاوض«) قابل غير ببساطة، هو، قطر لدولة

 البعير ظهر قصمت التي القشة بمثابة مصر في السياسية األزمة تكون قد
 حكومة حلت بعدما الثالث، والدول قطر بين المتوترة العالقة إلى بالنسبة
 الرئيس حكومة مكان وبحرينياً، وإماراتياً سعودياً المدعومة منصور، عدلي

اإلخوان عزل من الرغم على ولكن قطرياً. المدعوم مرسي محمد المعزول

 ٥ سي، بي البي قناة موقع قطر،؟ من والبحرين واإلمارات السعودية سفراء »سحب (٣٠ ١)
<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast014/03/ .٢٠١٤ مارس آذار/

<. 5- qatarenvoys.shtml140305ع01٤52٤ع

 الشعوب مبصاحل والبحرين واإلمارات السعردية خلطوة عالقة ال الوزراء: »جمل (٣٠٢)

<http://tinyurl.com/malslfd.* .٢٠١٣ مارس آذار/ ه قطر، أنباء واكلة اخلليجية،«

نفسه. المصدر (٣٠٣)
 ٦ اجلزيرة، قناة موقع قطر،؟ من الثالثة« »السفراء حسب قرار يف مرصية »قراءة (٣٠٤)

<http://www.aljazeera.net/mob/f6451603-4dff-4cal-9cl0- .٢٠١٤ مارس آذار/
12274 117432/2 179 1ل6ع-255-4043-2361-472644ط310>٠

 ١ ٠ رويترز،« وكالة للتفاوض، قابلة غير الخارجية سياساتها بأن تقول »قطر (٣٠٥)
<http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA .٢ ٠ ١٤ مارس آذار/

^.29013120140310 
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 من إرهابية منظمة باعتبارهم مصر، في السياسية والحياة الحكم من المسلمين
 قناة )أي قطرياً المملوكة اإلعالمية األجهزة أن إال المصرية، الحكومة قبل

 قصدته ما وهو مصر، ألحداث تغطيتها في التنظيم هذا تدعم تزال ال الجزيرة(
 من نها.بيا في المعادي« اإلعالم دعم »عدم جملة ذكرت عندما الثالث الدول
 حمد بن ناصر الشيخ المتحدة الواليات في السابق القطري السفير علق جهته،

 حكومة وإن االنقالب«، تدعم الدول »هذه إن بالقول األزمة على خليفة آل
 أن إلى اإلشارة وتجدر (. شعبها«) تقتل أخرى حكرمة تساند »لن بالده

 الدول سحب من يوم بعد الدوحة من سفيرها أيضاً سحبت المصرية الحكومة

 محورية حول للتكهنات صدقية يعطي قد مما سفراءها، الثالث الخليجية
 األزمة هذه وتمثل (. ٧الخليجي) - الخليجي الخالف في المصرية المسألة

 ضربة ثاني المجلس دول منظومة في المنضويين طرفيها بين الدبلوماسية
 بضعة قبل رسمياً، عمان سلطنة صرحت أن بعد الخليجية، الوحدة لمشروع

 آمال تبددت بهذا و الخليجي. تحاد اال في للمشاركة لديها نية ال بأن أشهر،
 أكثر سياسي بكيان التعاون مجلس منظومة باستبدال الوحدة مشروع داعمي
له. المساندة الدول عدد تقلص مع مركزية

المدني المجتمع مبادرات

 تحرك أي بروز ٢٠١٣ عام يسجل لم المدنية، الحياة مستوى على
 سياسية جمعيات إنشاء إعاقة في الحالي الجمعيات قانون تأثير واستمر مؤثر.

 في االثنين لقاءات استمرار العام هذا في األبرز وكان مهنية. أو نقابية أو
مع تجاوباً ٢٠١١ عام انطلقت التي الكواري خليفة علي الدكتور مجلس

(٣٠٦) 0٤ 15 Support 1011 02ها 0٧ع Gulf Countries Pull Ambassadors 

/2014/03/Islamists,” The New York 111122, 3 March 2014 <http://w1vw.nytimes.com

06/world/middleeast/3-persian-gulf-states-pull-ambassadors-from-qatar.html.>

(٣٠٧) New 0* 11105, 4 March Egypt Pulls Ambassador From Qatar,” 1٦ 
http://w1vw.nytimes.com/2014/03/07/world/middleeast/egypt-1vithdraws-> 2014٨

. < 0 = amba ssador-from-qatar.html?r 

http://w1vw.nytimes.com
http://w1vw.nytimes.com/2014/03/07/world/middleeast/egypt-1vithdraws-


 يريد الشعب كتاب إصدار اللقاءات هذه أثمرت وقد العربي. الشارع حراك
 متوفرة الكتاب )مقدمة تداوله السلطات منعت الذي أيضاً قطر في اإلصالح

 االثنين لقاء تناول الثانية، دورته وفي (.٣٠٨الهوامش() في التالي الرابط على
 قطر، في التعليمية بالسياسات المتعلقة كتلك الشائكة المواضيع بعض

 أوراقه إحدى تضمنت كما وغيرها. والمتاحف الرياضة على العام واإلنفاق
 واقع »من الوطن ينتشل آمناً« »هبوطاً يشكل أن يمكن لما سياسياً تصوراً

 السياسات أفرزتها ( ٩«)مصيرية تحديات إلى الدولة فيه تتعرض معاش
 صدارتها وفي الشبابية، التحركات بعض وتواصلت الورقة. تشير كما الحالية،

 كشف في استمرت التي التطبيع« ضد قطر »شباب مجموعة تحركات
 سيما ال الصهيوني، الكيان مع قطر في المتزايدة التطبيع حاالت ومناهضة

 مشاركة عن المجموعة هذه كشفت المثال، سبيل فعلى الرياضي. المجال في
 في الدوحة في أقيمت التي للسباحة العالم بطولة في إسرائيليين سباحين

 المسبح في اإلسرائيلي العلم رفع أثار وقد أكتوبر. األول/ تشرين شهر
 الشعب من واسعة قطاعات استهجان البطولة، أقيمت حيث األولمبي،

 بإزالة مطالبة االجتماعي التواصل وسائل في واسعة حملة أثمرت القطري
 عبر خطاباً ذلك، إثر التطبيع«، ضد قطر »شباب مجموعة ووجهت العلم.

 فيه تطالبه للسباحة القطري تحاداال رئيس إلى العنكبوتية الشبكة في صفحتها
 واالمتناع اإلسرائيليين الالعبين استضافة وإنهاء الصهيوني الكيان علم »بإزالة

 بعض أوضح وقد .٣١ المستقبل«) في مقامة فعالية أي إلى دعوتهم عن
ورفع عاد لكنه فعال، أزيل العلم أن بالصور، الحقاً، القطريين المغردين

<http://dralkuwari.net/sites/akak/files/ أنظر: الكتاب، من املقدمة لتحميل (٣٠٨)

itroduction-monday-book 1 مل.٤ >

 أبريل نيسان/ ٢٢ آمن؟، هبوط ىل سبيل قطر:هملن دولة الغامن، شاهني عيىس (٣٠٩)
٢٠١٣. <. http:dr-alkwari.net/sites/akak/fes/ys_lgnm-hl_mn_hbwt_arnn.pdf>

(٣١٠) 3 Swimming Association,” Qatar٤0 22ا Open Letter'‘ ٨1 12,[حط Khalil 

٤0 Normalization, 20 October 2013. <http://qayon.blogspot.com/ Youth Opposed

<. 201 3/lO/open-letter-to-qatar-swimming.html 
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 إحدى في الثاني بالمركز إسرائيلية سباحة فوز إثر األولمبي المسبح داخل
 تنظيم على «التطبيع ضد قطر شباب» مجموعة أشرفت كما . المسابقات

 الدوحة في الثاني اإلسرائيلي العنصري والفصل االحتالل مقاومة أسبوع
 فيه وتمت فنية، ومعارض ومحاضرات ندوات بين أنشطته تنوعت والذي

.٣١٢للصهيونية) المناهضين وليينالد الناشطين من كبير عدد استضافة

الوافدين العمال شأن في دولي ضغط

 العالم كأس الستضافة قطر استعدادات أن إلى دولية تقارير أشارت
 في يعملون ممن وافد عامل ٩ ٠ ٠ وفاة مع كبيرة، بشرية خسائر تكبدت
 شبهت التي العمل أوضاع تردي بسبب الضخمة، التحتية البنية مشاريع

 قد المشاريع هذه أن من الدولي النقابات اتحاد وحذر المعاصرة«. ب»العبودية
 الجهات قبل من األمر تدارك يتم لم إن عامل ٤٠٠ بحياة تودي

 كصحيفة غربية، الواردة التقارير مصادر جميع أن وبما . الرسمية
 بصحف متبوعة خاص، بشكل القضية بهذه اهتمت التي البريطانية الغارديان

 اتهم ووتش، رايتس وهيومان الدولية العفو كمنظمة حقوقية ومنظمات أخرى
 بشكل قطر باستهداف الجهات هذه اإلنسان لحقوق القطرية اللجنة رئيس

(. »طبيعي«) بأنه العمال صفوف في الوفيات معدل ووصف ممنهج،

 قناة موقع السباحة، يف فازت إرسائيلية هوية أخىف قطر تلفزيون »معاريف: (٣١١)
<http://tinyurl.com/msjggbz.> .٢٠١٣ أكتوبر األول/ ترشين ٢٢ العربية،

 يف الثاين اإلرسائييل العنرصي والفصل االحتالل مقاومة أسبوع فعاليات »ملخص (٣١٢)
 <http//: .٢٠١٣ مايو أيار/ ،١ التطبيع! ضد تطر شباب مدونة الدوحة،«

qayon.blogspot.com/2013_05_01_archive.html.>

(٣١٣) Rose Eveleth,”More 1131 900 Workers Have Already Died Building 

://Cup Infrastructure,” Smithsonian Magazine, 13 March 2014. <http ٧01ل Qatar's 

١٢ww.smithsonianmag.com/smart-news/over-900-workers-have-already-died-building- 

qatars-world-cup-facilities-180950088/?no-ist.>

(٣١٤) 19 ,Jazeera English 5,” مله worker death rate normal52ل Qat٩r official 

February 2014. <http://-www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/02/qatar-official-

says-worker-death-rate-1ormal-20l42181886988990.html ح .

http://tinyurl.com/msjggbz
%25D9%25A1%25D9%25A2ww.smithsonianmag.com/smart-news/over-900-workers-have-already-died-building-qatars-world-cup-facilities-180950088/?no-ist
http://-www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/02/qatar-official-


 التقارير، هذه على رسمياً علقت الدوحة في الهندية السفارة أن ويذكر
 بأن القطرية الحقوقية المنظمة قالته ما مكررة شأنها، من بدورها فقللت

 يعملون الذين الوافدين العمال من الكبير العدد إلى نظراً طبيعية الوفاة نسبة
(.٣١قطر)ه في

 أيضاً طالت بل فقط، الوفيات عدد على االنتقادات تقتصر ولم
 األجر من بالحرمان اتهامات ومنها العمال، يعيشها التي والظروف المعاملة

 من كثير في يقتضي الذي »الكفالة« نظام وتطبيق األحيان، بعض في
 العمال يربط قد مما العمل، صاحب إلى العمال جوازات تسليم األحيان

 عدم حالة في لوظيفته العامل ترك دون ويحول قسرياً، العمل باصحاب

 من الالزمة الحماية توفير وعدم األجور مستوى تدني إلى إضافة الرضا،
السل)"''. مخاطر

 المتكررة االنتقادات هذه على القطرية الحكومة رذت جهتها، من
 العليا اللجنة وأعلنت الوافدين، العمال أوضاع في تحقيق بإجراء بالتعهد

 وسائل تناقلتها التي والمشاهد بالصرر صدمت بأنها «2022 »قطر ل
 تطمين محاولة الغارديان، صحيفة نشرتها التي التقارير وخاصة اإلعالم،
 قصوى أهمية وكرامتهم وسالمتهم العمال لصحة بأن اإلعالميين المراقبين

(.٢١٧القطريين) المسؤولين لدى

Indian worker death 12٤ 1م Qatar ’normal’,” BBC, 19 February 2014 (٣١٥) 
<http://www.bbe.LOin/new8/world-micldlL-es8t-2626076; >.

2212: End corporate exploitation of migrant construction workers,” (٣١٦)

Amnesty International, 17 November 2013 <http://www.amnesty.org/en/news/qatar- 

end-corporate-exploitation-migrant٠constructionwrkers-2013-l 1-17 >.

Qatar investigating treatment 0٤ world cup workers,” The Daily Star, 27 (٣١٧) 

September 2013 < http://dailystar.com.lb/Sports/Football/2013/Sep-27/232708-qatar- 

investigating-treatment-of-world-cup-workers.ashx ح .

١٨٥

http://www.bbe.LOin/new8/world-micldlL-es8t-2626076;_
http://www.amnesty.org/en/news/qatar-end-corporate-exploitation-migrant%25D9%25A0constructionwrkers-2013-l_1-17_
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الكويت في السياسية التطورات :٩-٢

 اختالف مع األحداث تكرر الكويتي السياسي العمل سمات من
 األمة لمجلس آخر إبطاأل ٢٠١٣ سنة شهدت فقد والشخصيات. التفاصيل

 المحاكمات تواصلت فيما البالد. إدارة أخرى وتولي حكومة رحيل مع
 المحدقة المالية األخطار حول الجدل واستمر والسياسيين، المغردين لبعض

 جذري تغيير أو جديدة لرؤية بوادر أي هناك أن يبد ولم الدولة. بميزانية
المتكررة. أزماته من البلد يخرج

التنفيذية اللظة

 الكويتية. الحكومة رأس على الصباح الحمد المبارك جابر الشيخ استمر
 األول/ كانون لحكومة يكتب لم السابقة، الحكومات مع الحال هي وكما

 بعد جديدة حكومة وشكلت استقالتها فقدمت طويلة، حياة ٢٠١٢ ديسمبر
 إبطال إثر يوليو، تموز/ شهر أواخر أجريت التي األمة مجلس انتخابات
 كثيراً يختلف لم الحكومة أداء الدستورية. المحكمة قبل من السابق المجلس

 أي إدخال دون المزمنة والمشاكل المدة قصر حال وربما السابق، عن
المحلية. الساحة على بصمة أو أثراً تترك أن يمكن كان جذرية إصالحات

 الكويت في الحكومي العمل إلى وجهت التي االنتقادات أبرز ومن
 انتقاد محل كانت التي التنمية خطة مثل المشاريع، ألهم التخطيط غياب

 العبدالعزيز سالم الشيخ المالية وزير صرح فقد السابق. المجلس
 على اعدت الخطة بأن أكتوبر، األول/ تشرين شهر في الصباح،

 ليتم جديذة خطة إعداد طرر في الحكومة وأن صحيحة، غير أسس



(. ٨)٢٠١٤ سنة من أبريل نيسان/ شهر بداية في تطبيقها

 بعض تطبيق على القدرة إلى الحكومة افتقرت ذلك، جانب إلى
 اعتماد وتخفيف اإلنفاق ترشيد مثل ضرورية، تراها التي السياسات
 وكان والشعبية. النيابية الضغوط بسبب وذلك الحكومة، على المواطنين

 أسعار ورفع الحكومي الدعم سياسة مثل القضايا بعض في جلياً ذلك
 المتناقضة زراءالو تصريحات للمواطنين. المقدمة والسلع الخدمات بعض
 هذه بعض على اإلقدام في الحكومة تردد كشفت المواضيع هذه حول

 أوضاع ترتيب شأنها من أن على حكومياً إليها ينظر كان التي الخطوات
 سوق في تقلبات أو هزات أي أمام االقتصاد وتحصين المالية الكويت

 شباط/ شهر في الراي، لصحيفة المالية وزير صرح ففيما العالمية. النفط
 عاد، ،٢١٩الخدمات) أسعار لرفع نية أي الحكومة لدى ليس بأن فبراير،

 للتخفيف الخدمات بعض أسعار رفع الحكومة نية على ليشدد شهرين، بعد
 أن للمجلس أكد لكنه للدولة. النفطي غير المدخول وتعزيز الميزانية عن

 فيما ،٣ والماء) كالكهرباء األساسية الخدمات بعض تشمل لن الزيادات
 دعم ارتفاع عن ٢٠١٣ - ٢٠١٢ المالية للسنة الختامي الحساب كشف
(. دينار) مليارات ٢,٨٠٩ إلى ليصل دينار مليون ٧٥٧ بنحو اءالكهرب

 برنامج تقديمه خالل الوزراء، رئيس صرح عندما الطرح سقف وارتفع
 الرفاه دولة بأن أكتوبر، األول/ تشرين شهر في الجديدة حكومته عمل

 وفي لالستمرار. قابلة غير الكويتي المواطن عليها تعود التي االجتماعي
لشؤون الدولة ووزيرة التنمية لشؤون الدولة وزيرة حذرت نفسها، الجلسة

.٢٠٠٧ يونيو حزبران/ ٢ اجلريدة، حصيفة حصحية،« غري التمنية" »خطة (٣١٨)
< >. http://www.aljarida.com/news/index/2012628286  

 شباط/ ٢٣ الراي، حصبفة اخلدمات،« رسوم لرح حابًا نية ال الراي: ل »المشايل (٣١٩)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspxhd = 392016 .> .٢٠١٣ فرباير

.٢٠١٣ ابريل نيسان/ ١٢ اجلريدة، حصيفة الرسوم،« سزنيد الجلريدة: »المشايل (٣٠)
< >. http://www.aljarida.com/news/index/201259634 

 نيسان/ ١٠ الراي، صحيفة عام، في الكهرباء محطات ونود دينار... مليارات ٣> (٣٢١)
 <http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 458617 .ح .٢٠١٣ ابريل

http://www.aljarida.com/news/index/2012628286_
http://www.alraimedia.com/Articles.aspxhd
http://www.aljarida.com/news/index/201259634_
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id


 ومن والسلع، الخدمات أسعار تدني استمرار من دشتي روال األمة مجلس
 ما سرعان ولكن (. المقبلة) السنوات في الميزانية في عجز وقوع احتمال
 طالب فقد التصريحات. هذه على والسياسية النيابية االنتقادات انهالت
 من محذراً الحكومة، برحيل السعدون أحمد األسبق األمة مجلس رئيس

 أما (. زعمه) حد على متنفذين مجموعة إلى وتسليمها الكويت تفكيك
 وتناقضه العلمية الناحية من التصريح صحة إلى فأشار النصف راكان النائب

 الوقت في الرفاه دولة زوال من تحذر أن للحكومة كيف إذ الراقع، مع
العالية. المالية الكلفة ذات المقترحات من المزيد إقرار فيه يتم الذي

 العبدالعزيز سالم الشيخ المالية وزير طريق عن أيضاً، ألمحت الحكومة
 أسوة المحلية الشركات دخل على ضرائب فرض دراسة نيتها إلى الصباح،

 االقتصادي الخبير . ./' ١٥ ال دخلها ضريبة نسبة تبلغ التي األجنبية بالشركات
 الحكومة قدرة لعدم المقترح هذا تنفيذ صعوبة إلى لفت السعدون جاسم
 االقتصادي القبس صحيفة محلل (.٢٢٤السياسية) الناحية من به الدفع على
 حيال الوزراء تصريحات تضارب إلى أشار حيث مشابه، رأي أيضاً له كان
 مجلس لشؤون الدولة ووزيرة التنمية لشؤون الدولة فوزيرة الموضوع، هذا

 األول/ كانرن شهر أوائل في األمة، مجلس أمام نفت دشتي روال األمة
بحسب بالحكومة، فحري ضرائب. أية لفرض مخططات أي وجود ديسمبر،

٢٠٠٧ يونيو حزيران/ ٢ اجلريدة، حصيفة التحديات، تواجه مطوحة »خطة (٣٢٢)
< http://www.aljarida.com/news/index/2012629284 >.

 حصيفة البب،« واحلكومة ستنهتي.. الرفام دولة اجلامعة: يف النصف »رااكن (٣٢٣)

<http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id = .٢٠١٣ أكتوبر األول/ ترشين ٢٩ القبس،

<. 29102013 = 918071&date
 حصيفة منتخبة،« حلكومة وصوأل دستورية تعديالت املعارضة: مطالب حترك ارنا،... »دولة

<http://www.alraimedia.com/ .٢٠١٣ أكتوبر األول/ ترشين ٣١ الراي،
Articles.aspx?id ح 462729 > .

 ١٧ القبس، حصيفة املحلية،« الرشاكت عىل رضائب فرض حنو املالية: »وزير (٣٢٤)

<http://w١i.alqabas-kw.com/Article.aspx?id .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون
<.17122013 = 93O392&date = 

١٨٨

_http://www.aljarida.com/news/index/2012629284_
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id
file:///http://www.alraimedia.com
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 المستحقات وتحصيل الهدر لوقف حازمة إجراءات تتخذ أن المحرر،
(. المهمة) الخطوة هذه على اإلقدام في تفكر أن قبل المتأخرة والرسوم

 ذات النيابية المطالب بعض جماح لكبح محاوالت للحكومة كانت
 أبرز ومن المالية. الموارد من الكثير رأيها، في تستنزف، التي الشعبية الصبغة
 ،٢٠١٣ يوليو تموز/ ومجلس واليته المبطلة المجلسان، ناقشها التي القضايا
 الحكومة تزال ال إذ القروض. فوائد إسقاط القديمة: - الجديدة القضية
 الباهظة المالية لتكلفته القروض فوائد إسقاط مقترح الرافض بموقفها متمسكة
 في المبطل، المجلس أمام أوضح الشمالي مصطفى الوزير العدالة. ولغياب

 أوضاع تسوية في ساعد المعسرين صندوق أن يناير، الثاني/ كانون شهر
 لم إذ المقترحات لتلك رفضه أبدى أيضاً المركزي البنك (. المتعثرين)

 لكن (. موقفه) تغيير تستدعي القضية في جذرية تغييرات أي تطرأ
 صندوق إنشاء قانون فأقرت النواب، لمطالب رضخت ما سرعان الحكومة

 ويؤمل كويتي، دينار مليون ٧٠ نحو العامة الخزينة سيكلف الذي األسرة
 هذا جانب إلى أنه بالذكر والجدير مواطن. ألف ستين نحو منه يستفيد أن

 للغرض الحكومة أنشأته الذي المعسرين صندوق أيضاً يوجد الصندوق،
 القضية هذه حيال المتحفظ موقفه على فحافظ المركزي البنك أما نفسه.

(. الفنية) األخطاء بعض ه وتشوب العدالة إلى يفتقر المقترح هذا أن مبيناً

 أولويات )تطنيش( عن وأسئلة التوقيت.. ورفض املبدأ قبول الرضائب: »فرض (٣٢٥)
< 1119:ا/ .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ١٨ القب، حصيفة الفساد،« وجلم اهلدر ضبط

www.alqabas-kw.com/Articlc.aspx?id = 930622&date= 18122013 >.

 حصيفة القروض،« لفوائد إسقاط ال أمرها.. حمست احلكومة القبس: ل »المشايل (٣٢٦)
<http://www.alqabas-kw.com/ .٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنون ٢٥ القب،

<. 25012013 = 20&date Article.aspx?id = 852010٠/٠
 فرباير شباط/ ٢٨ الراي، حصيفة القروض،« فوائد إسقاط رفضه جيدد »املركزي (٣٢٧)

٢٠١٣. <.392828 = http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id > 

 آذار/ ١٣ القبس، حصيفة الفوائد،« فتسقط القررض تشرتي ترتاجع.. »احلكومة (٣٢٨)
 <http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx7id = 863318° OLdate = .٢٠١٣ مارس

<. 13032013

http://www.alqabas-kw.com/Articlc.aspx?id
http://www.alqabas-kw.com
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id
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للدولة اإلداري الجهاز إصالح
 في عدة مصاعب الحكومة تواجه المالية، السياسة إصالح جانب إلى
شديداً. ترهال يعاني الذي ولةللد اإلداري الجهاز إصالح

 جلسته في الوزراء مجلس أصدر الراكدة، المياه لتحريك محاولة وفي
 اإلشرافية، الوظائف شاغلي بإحالة قراراً ٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٧ في المنعقدة

 ٣٠ من اعتباراً التقاعد على عاماً، ٣٠ من أكثر خدمتهم على مضى ممن
 اتخذتها التي القرارات من العديد كحال ولكن، (.٣٢٩)٢٠١٣ سبتمبر أيلول/

 بعض إصدار نتيجة للحكومة حرجاً سبب مما متخبطاً، التطبيق كان الحكومة،
 القرارات، هذه لمثل السليم التخطيط غياب إلى ونظراً المتناقضة. القرارات

 المسؤولين بعض إقدام إلى نظراً قانونية متاعب أمام نفسها الحكومة ستجد
 القانونية السن إكمالهم قبل التقاعد على إحالتهم بسبب دعاوى رفع على

 حكمت ،٢٠١٤ منتصف في السطور، هذه كتابة وحتى .٣٣ للخدمة)
 كبار مسؤولين ثالثة بإعادة الكويتية البترول مؤسسة بإلزام اإلدارية المحكمة

.٣ للتقاعد) المطلوبة المدة إلى بعد يصلوا لم ألنهم المؤسسة إلى

ألزرق الطائر إعادةهيكلة

 ضحايا من أخرى ضحية الكويتية، الجوية الخطوط أو األزرق، الطائر
 التنفيذية السلطتين بين السياسي والصراع الرؤية وضياع اإلداري التخبط

الخدمات، في المثل الوطني بالناقل يضرب كان أن فبعد والتشريعية.

 حصيفة التقاعد،« إىل عامًا ٣٠ بعد اإلرشافية الوظائف شاغلو الوزراء: »جملس (٣٢٩)

<http://www.alqabas-kw.com/ .٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٨ القبس،

<. 28052013 = o2O&date/Article.aspx?id = 882480٥

 ٢٥ القبس، حصيفة االنتقائية،« بسبب احلكومة يقاضون وموظفًا قياديًا٧٠(»٣٣٠)

< http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx7id = .٢٠١٣ سبمترب أيلول/
<. 25092013 = 910702&date

 رتليغ النفطية مناصهبم إىل واهلاجري واملضف الصباح شذى تعيد »اإلدارية" (٣٣١)

http//: .٢٠١٤يناير الثاين/ اكنرن ٢٨ اجلريدة، حصيفة التقاعد،« إىل إحالهتم قرار
<. tinyirrl.com/nlnqyoc 
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 مادة وباتت الصحف، تمأل القديمة الشركة طائرات تعطل أخبار أصبحت
 هيكلتها، وإعادة الشركة إلنعاش محاوالت جرت وقد والسخرية. للتهكم
 الخطوط خصخصة قانون إقرار فبعد بالفشل. اصطدمت ما سرعان لكنها

 القانون، أحكام وبحسب الشركة. تبعية مشكلة برزت الكويتية، الجوية
 العمومية الجمعية تتبع فيما اإلدارة، مجلس تعيين المواصالت وزير يتولى

 وما المالية. لوزارة األخرى هي تتبع التي لالستثمار العامة الهيئة للشركة
(. المختلفة) الجهات بين بها التقاذف يتم الشركة حول المسؤولية انفكت

 األمور أخذت بل الحد، هذا عند األزرق الطائر مشاكل تقف لم
 مجلس رئيس بوقف المواصالت وزير من قرار صدور مع آخر منحى

 طائرات خمس شراء قراره بسبب العمل عن الكويتية الجوية الخطوط إدارة
 الصفقة أن كشف الوزير .٣٣٣الهندية) إيرويز« »جت شركة من مستعملة
 كان واحداً موظفاً وأن اإلدارة، مجلس من تفويض دون من أبرمت
 المعلن الرقم ستتعدى الصفقة قيمة أن وأوضح المفاوضات. عن مؤوأل

 ونفقات الطالء إعادة تكاليف احتساب تم إذا دوالر مليون ٢٨٢ وهو
 األطراف بين االتهامات وتبادل الجدل وتواصل (. ٤التجديد) إعادة

(. إلغاؤها) ينبغى كان إذا وما وأحقيتها الصفقة جدوى حول المختلفة

 أيار/ ٨ الراي، حصيفة ،,‘واملواصالت 'املاب' بني تاهئة" زالت ما ,'الكويتية' (٣٣٢)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 408765 .> .٢٠١٣ مايو

 حصيفة اهلندية،« الطائرات صفقة خلفية عىل العمل عن النصف يوقف »الكندري (٣٣٣)

 <http://www.aljarida.com/news/index/ .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين ٢٥ اجلريدة،

2012634260 >ب

 الثاين/ ترشين ٢٦ الراي، حصيفة العام،« املال عىل جوية« »اكرثة يوفر »الكندري (٣٣٤)

.٢٠١٣ نومفبر

 القبس، حصيفة مستعمل،« رال مستأجر.. وال جبديد األسطول حتديث »تبون« »ما (٣٣٥)

<http://www.alqabas-kw.com/ .٢٠١٣ نرمفبر الثاين/ ترشين ٢٧
.<2112013 = Article.aspx?id = 925470&date

.٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ٣ اجلريدة، حصيفة تضليلنا،« مت »الكويتية": اجملس انظر: أيضا

< http://www.aljarida.com/news/index/2012635652>.

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id
file:///http://www.aljarida.com/news/index
http://www.alqabas-kw.com
_http://www.aljarida.com/news/index/2012635652


 مع آخر عقداً اإلدارة مجلس وقع ديسمبر، األول/ كانون من الثاني وفي
 الصفقة هذه لكن (.٣٣٢أخرى) ١٢ وتأجير طائرة ٢٥ لشراء »إيرباص« شركة

 اإلدارة مجلس رئيس قرر كما .٣٣٧والجدل) االنتقادات من أيضاً تسلم لم

 ووزير زراءالو مجلس رئيس ضد قضائية دعوى رفع النصف سامي السابق
(.٣٣٨منصبه) إلى بإعادته مطاباً المواصالت

٢٠١٢ ديسمبر األول/ كانون مجلس التشريعية: السلطة

 شهد فقد األمة. لمجلس المتكرر الحل دوامة في الكويت تزال ال
 الواحد الصوت بنظام منتخب أمة مجلس أول حياة نهاية ٢٠١٣ عام

 العشر في أخرى، مرة الكويتيون، وتوجه الخمس. نتخابيةاال والدوائر
 لمرسوم تجربة ثاني في اإلقتراع صناديق إلى رمضان شهر من األواخر

 إلى أربعة من األصوات فقلص االنتخابات، قانون عدل الذي الضرورة
فقط. واحد صوت

الشعبية القوانين

 المجالس عن كثيراً يختلف لم ٢٠١٢ ديسمبر األول/ كانون مجلس
 طموح يقف ولم الشعبية. المقترحات تقديم على النواب تهافت في السابقة
 لتشمل االقتراحات توالت بل فقط، الفوائد وإسقاط القروض عند النواب
بصرف الحكومة طالب الصانع يعقوب النائب المجتمع. من أخرى شرائح

.٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون٣ الراي، حصيفة إيرباص"،« عقد توقع »الكويتية) (٣٣٦)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 470392 د .

 ٥ اجلريدة، حصيفة »الكويتية«،« طائرات رشاء صفقة ينتقدان والزلزلة العمري (٣٣٧)

<http://www.aljarida.com/news/index/2012635940.> .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون

 حصيفة االستمثار،« هيئة مبوافقة مرشوط طائرة ٣٧ال صفقة إمتام »الكندري: انظر: ايضا
<http://www.aljarida.com/news/index/ .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ٤ الجريدة،

<. 2012635836

 حصيفة ،« الكويتية ل رئيسًا بإعادته ويطالب والكندري املبارك يقايض »النصف (٣٣٨)

<http://www.alraimedia.com/ .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون الراي،

 Articles.aspx?id ح 470849 > .
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 الخاضعين للعاملين دينارا ٢٥٠ مقدارها الكريم رمضان شهر بمناسبة هدية
 مؤسسة لدى والمسجلين والنفطي األهلي القطاع وفي المدنية الخدمة لنظام

 من نصيب أيضاً الري أحمد للنائب وكان (. االجتماعية)' التأمينات
 لقيمة األقصى الحد لرفع بمقترح تقدم عندما الشعبية االقتراحات

 الكرم وبلغ .٣٤ مليون) نصف إلى دينار ألف ٣٠٠ من والتثمين االستمالك
 استراحات توزيع أعلن عندما دشتي عبدالحميد النائب مع مداه الحاتمي

 أسرة لكل مربع، متر ٥٠٠٠ منها كل مساحة الشمالية، الحدود على
 أبناء بين بالتساوي نقداً النفط أرباح من جزء توزيع جانب إلى كويتية،
(.٣٤١الكويتي) الشعب

 ٧٠ من اإلسكاني القرض زيادة على وافق قد األمة مجلس وكان
 من اإلسكانية للقروض اإلجمالية الكلفة لترتفع ألف، ١٠٠ إلى دينار ألف
 الشعبية المقترحات عدد وازداد (.٣٤٢مليوناً) ٣٥٤ إلى دينار مليون ١٨٢

 خليل النائب طالب فقد المجلس، حياة نهاية مع النواب بها تقدم التي
 ٥٥٩ إلى ديناراً ٣٥٠ من الكويتية المرأة مكافأة بزيادة الحكومة الصالح
 بالنسبة أما سنة. ٤٠ من بدال سنة ٢٤ إلى االستحقاق سن وخفض ديناراً،

 ٧٥ إلى ديناراً ٥٠ من رفعها على المجلس وافق فقد األوالد، عالوة إلى
وبلغ .٣٤ دينار) مليون ٨٢٥ الزيادة هذه تكلفة وبلغت أوالد. لسبعة ديناراً

 أيار/ ٢٣ الراي، صحيفة للموظفين،« رمضانية« اعالوة دبناراً ٢٥٠ بصرف »اقتراح (٣٣٩)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 412172 .> ٢٠١٣ مايو

 الراي، صحيفة المتقاعدين، رواتب على المئة ي ٣٠ ال زيادة أقرت »التشريعية" (٣٤٠)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 409833 .> .٢٠١٣ مايو أيار/ ١٣

 مواطن لكل هبة سنوياً »كاش« ومبلغ أسرة لكل استراحان توزيع الراي: ل دشتي » (٣٤١)
<http://www.alraimedia.com/ .٢٠١٣ ابريل نيسان/ ١٧ الراي، صحيفة الدولة،« من

.<403826 = Articles.aspx?id

 الكوادر،« من المستفيدين غير المدنيين المرظفين رواتب على زيادة المئة في ٢٥» (٣٤٢)
<http://www.alraimedia.com/ .٢٠١٣ مايو أيار/ ٨ الراي، صحيفة

. < 408759 = Articles.aspx?id 

١٩٣
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 آخر أعمال جدول ففي دينار. راتمليا ٤ النواب اقتراحات تكلفة إجمالي
 بدل زيادة بينها: من مقترحات عدة في النظر تم المبطل، للمجلس جلسة

 التي االجتماعية العالوة وزيادة دينار، مليون ٣٤٥ ستكلف التي اإليجار
 ٥ ٠ بقيمة الخارج في للدراسة وصندوق دينار، مليون ٥٨ ٠ ب قدرت
 لبعض التام رفضها النواب الحكومية الجهات أبلغت وقد دينار. مليون

(.٣٤٤المرتفعة) المالية تكلفتها إلى نظراً المقترحات

الصعبة ونيات المدي قانون تعديل

 لتعديل بطلب النواب بعض تقدم الشعبية، االقتراحات جانب إلى
 األحداث خضم في الزمن يطويه أن كاد الذي الصعبة المديونيات قانون

 هذه بعد المجلس، يعيد أن فعالً المستغرب من وكان (. ٤ المتسارعة)
 ستكون المقترح تكلفة أن خصوصاً الملف، هذا فتح الطويلة، الفترة
 منه. سيستفيدون الذين المواطنين من القليل العدد مع مقارنة عالية
 قبل أقر الذي القانون هذا عن قصيرة نبذة إعطاء المفيد من ولعله

 بعد الكويت عاشتها استثنائية ظروف ظل وفي تقريباً، عاماً عشرين
 عام إلى القانون هذا تاريخ يعود العراقي. االحتالل من تحريرها

 كارثة من تبقى ما لحل محاولة في الحكومة أصدرته وقد ، ١٩٨٦
 سوق »أزمة ب حينها عرف ما أو الرسمية، غير األسهم سوق انهيار

 الغزو بسبب للتحصيل القابلة غير الديون الحقاً إليه وأضيفت المناخ«.

 بشراء األسبوعي، الشال تقرير بحسب الحكومة، قامت وقد العراقي.
إصدار وتم كويتي، دينار مليون ٦٢٦٧ بلغت التي الصعبة المديونيات

 ٣ الراي، حصيفة ،«٢٤ ل منسن اعتبارًا تعمل ال كويتية للك دينارًا ٥٥٩, (٣٤٣)

<http://www.al a media.com/Ari.icles.aspx?id = 414720.> .٢٠١٣ يرنيو حزيران/

 حصيفة دينار،« راتمليا ٤ لكفهتا بقوانني نتخابيةاال محالهتم يدشنون »نواب (٣٤٤)

<http://www.aljarida.com/ ws/idex/2O126O6567.> .٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٩ اجلريدة،

< 1اا0//: .٢٠١٣ ابريل نيسان/ ٨ الراي، حصيفة باملفلسني،« رمحة : الترشيعية » (٣٤٥)

 www.alraimedia.com/Articles.aspx?id = 401694 د .
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 األمة مجلس وأصدر حينها. كويتي دينار ماليبن ٥٥٠٥ بقيمة سندات
 المرسوم مكان ليحل الديون تلك بتحصيل المتعلق ٩٣/٤١ رقم القانون

 مجلس انتخابات وقبل الكويت تحرير بعد صدر الذي السابق
 مجلس إلى قدم الذي المالية الشؤون لجنة تقرير وتضمن (. األمة)
 أرقاماً ١٩٩٣ أبريل نيسان/ شهر في القانرن مداوالت أثناء األمة

 على موزعة كويتي دينار مليار ٥,٩ إلى الديون وصلت حيث مشابهة،
 يصل الدائنين مجموع من ٠/٠٤ أن التقرير بين وقد شخصاً. ٩٥٤٦

 ٤٤١٦ يعادل ما أو الديون، إجمالي من ٠/٧٥ إلى مديونياتهم إجمالي
(.٣٤٧كويتي) دينار مليون

 إدخال من وحذر النواب، استبق قد كان األسبوعي الشال تقرير
 من وحذر التقرير. وصف حد على الصيت« »السيئ القانون على تعديالت

 المديونيات قانون تعديل إلى مدخال األسرة صندوق قانون إقرار يشكل أن
 في مشابهة بقوانين مطالبات أمام مصراعيه على الباب ليفتح الصعبة

 بعض مطالب مقالة في استهجن الغانم عبدالله وليد الكاتب (. ٤ المستقبل)
 حد على مليارية مبالغ الدولة سيكلف ذلك ألن القانون هذا بتعديل النواب
 أن بحجة القانون تعديل رفضت لالستثمار العامة الهيئة (. وصفه)

 الفرص، وتكافؤ بالمساواة المتعلقة الدستورية المبادئ تناقض االقتراحات
الدعاوى من العديد رفع في ستتسبب التعديالت هذه أن من وحذرت

 الصعبة،« املديرنيات سداد بعد دوالر مليار ١٨,٧ الكويت خسارة يتوقع الشال » (٣٤٦)

<http://www.aawsat.0m/ ٢٠٠٠ سبمترب أيلول/ ٢ االوسط، الرثق حصيفة

.<details.asp?section = 6issueno = 7949#.U0Mvk6iSxe

 مركزدراسات يف املوجود الصحافة أرشيف من ،١٩٩٣/٤/٢١ األنباء، حصيفة (٣٤٧)

الكويت. جامعة يف العربية اجلزيرة وشبه اخلليج

 الصعبة،« املديونيات قانون لتعديل مدخالً »األرسة« يكون أن خنىش : الشال » (٣٤٨)

.٢٠١٣ ابريل نيسان/ ٧ اجلريدة، حصيفة

 اآلن حصيفة الصعبة،« املديونيات قانون تعديل واصفًا الغامن وليد هبلواين.. » (٣٤٩)

٠٢٠١٣ ابريل نيسان/ ٢٧ اإللكرتونية،

http://www.aawsat.0m


 السابق في التزموا الذين العمالء قبل من المالية ووزارة الهيئة ضد القضائية
 هي رفضت فقد الهيئة، رأي عن الحكومة تشذ ولم . السداد بشروط
 ٣ ١ حتى المفلسين أصول أن التشريعية للسلطة مبينة المقترح األخرى

(. مفلساً) ٦٧٠ ل دينار مليون ٥٧٠ بلغت ٢٠١٢ ديسمبر األول/ كانون

 فيها يصعد لم استجوابات أربعة قدمت القصيرة، المجلس حياة في

 النائب قدم فبراير، شباط/ من الخامس جلسة ففي المنصة. إلى وزير أي
 األذينة. سالم المهندس المواصالت وزير إلى استجوابه القالف حسبن سيد

 المسؤولين بعض تعيينات على ركز أول محور من كان االستجواب
 بعض حول فكان الثاني المحور أما التحقيق، لجان بعض قبل من المدانين

 في االستجواب إدراج تم وقد برلمانية. أسئلة حولها وجه التي المخالفات
 فيصل النائب قدمه الثاني االستجواب (. فبراير) شباط/ ١٩ جلسة

 الشيخ الداخلية ووزير زراءالو مجلس لرئيس األول النائب إلى الدويسان
 إسرائيلية، شركة مع التعاقد حول األول محورين: وتضمن الحمود، أحمد

 سعد أكاديمية في ٤ ٢ ال الدفعة طلبة قبول في مخالفات حول والثاني
 استجوابا .٣ ٣الوزارة) إدارة في الوزير وأسلوب األمنية للعلوم العبدالله

جلسته في المجلس، قرر عندما نفسه المصير واجها والمالية النفط وزيري

 الدستورية،« لملبادئ إهدار : ٠ الصعبة »املديونيات تعديل ترفض اإلستمثار » (٣ ٥٠)

<http://wvw.alraimedia.com/Arlicles .٢٠١٣ ابريل نيسان/ ١٣ الراي، حصيفة

<. 402812 = aspx?id

 أيار/ ٦ الراي، حصيفة الصعبة«،« »املديونيات عىل التعديالت رفضت »احلكومة (٣٥١)

< http://wvw.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 408264 > ٢٠١٣ مايو

 قانون عىل والتعديالت العاملة القوى وهيئة البطالة ضد التأمني أقر »املجلس (٣٥٢)

<http://wvw.alqabas-kw.com/ .٢٠١٣ فرباير شباط/ ٦ القب، حصبفة األهيل،« العمل

<.06022013 = Article.aspx?id = 854988٠/٠20&date

 التج خطر مع التواطز مبحورين: الداخلية وزير يستجوب الدويسان »فيصل (٣ ٥٣)

<1110//: .٢٠١٣ فرباير شباط/ ١٠ الراي، حصيفة الكويت، عىل الصهيوين

www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 389227 >.
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 حينها وعد وقد اشهر. أربعة لمدة تأجيلها مارس، آذار/ ٥ في المنعقدة
 التي والقوانين المشروعات على »بالتركيز الراشد علي األمة مجلس رئيس
.٣ ٤ مباشر«) بشكل المواطنين صالح في تصب

 تقديم ماير، أيار/ ١٢ جلسة في المري، ناصر النائب وأعلن
 كيميكال((. »الداو غرامة حرل حسين هاني النفط وزير إلى استجواب

 الدكتور النائب فيه شاركها استجواباً أيضاً قدمت الهاشم صفاء النائب
 أحمد الشيخ الداخلية وزير الوزراء مجلس رئيس للنائب الزلزلة يوسف

 رمزاً صار الرجل »هذا بأن إياه واصفة الحمود الهاشم وانتقدت الحمود.
 بتقديمه النفط وزير استجواب في المطاف إنتهى واألمان«. األمن لعدم

 على تحفظه حسين الوزير أبدى ويومها مايو، أيار/ ٢ ٦ بتاريخ استقالته
 قريبة مصادر سلفاً«. ومعدة نتيجته معروفة استجواب »في المنصة صعود

 الوزير، شخص إلى موجهاً كان االستجواب أن إلى أشارت النفط وزير من
 الشيخ (, الوزاري) المنصب توليه قبل حدثت »الداو« قضية أن بدليل
 الشؤون لجنة إلى استجوابه إحالة المجلس من طلب الحمود أحمد

 صحيفة في وجدت التي الدستورية المخالفات لدراسة التشريعية
 النواب فابتهل النواب، بعض امتعاض أثار اإلجراء هذا .٢ ٦االستجواب)

 وجل عز المولى إلى الدويسان وفيصل الزلزلة ويوسف القالف حسين سيد
 في الدستورية حقوقهم ممارسة من تمكينهم عدم بسبب المجلس يحل أن

شهر من أقل فبعد أمانيهم. تحققت ما وسرعان .٣ الوزراء) محاسبة

 حكويم بتوافق يأمل احلكومة ورئيس أهشر ٤ تأجال والمشايل الرتكيت »استجوابا (٣٥٤)

< http//: . ٢٠١٣ مارس آذار/ ٦ الراي، حصيفة القررض،« فوائد مشلكة حلل نيايب -

 www.alraimedia.com/Articles.aspx?id ت 394223 د .

. ٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٧ الراي، حصيفة واستقال،« املسارمة... رفض حسني »هاين (٣٥٥)

< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 4ا 3120 > .

 »الترشيعية«،« إىل... احلمود استجواب الطارئة: »األزمة طويا واحلكومة »املجلس (٣٥٦)

 <http://www.alraimedia.com/Articles٠aspx?id= .٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٩ لراي، حصيفة

<. 413561

٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٩ اجلريدة، حصيفة املجلس،« هذا حل إهلي »نواب: (٣٥٧)
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. األمة مجلس بإبطال يونيو حزيران/ ١ ٦ فى الدستورية المحكمة حكمت

٢٠١٢ ديسمبر األول/ كانون مجلس إبطال

 كانت الكويتي السياسي بالشأن والمهتمين الكويتيين من العديد أنظار

 حزيران/ ١٦ في حكمها أصدرت التي الدستورية المحكمة نحو شاخصة
 أسامة المواطن طعن قبلت المحكمة األمة. مجلس بإبطال ٢٠١٣ يونيو

 مرسوم دستورية على حكمها منطوق في الضوء وسلطت الرشيدي
 إلى أربعة من األصوات عدد بتقليص االنتخاب نظام عدل الذي الضرورة

 الوطنية اللجنة أنشأ الذي الضرورة مرسوم وعلى فقط، واحد صوت
 األصوات، قلص الذي الضرورة بمرسرم يتعلق ما وفي ات. نتخابلال العليا
 تعلو التي الوطنية للمصلحة تحقيقاً جاء التعديل »هذا أن المحكمة رأت
 الواحد الصوت نظام أن الحكم حيثيات في وذكرت اعتبار«. كل فوق

 الفرص من المزيد إلعطاء الديموقراطية الدول من العديد في به معمول
 لالنتخابات، العليا اللجنة إنشاء مرسوم إلى بالنسبة أما األقليات. لتمثيل
 المرسوم، ذلك إلصدار ضرورة أية توجد ال أنه المحكمة رأت فقد

 هي العليا الدولة مصلحة أن تصور يمكن ال أنه »كما قائلة: واستطردت
 لهذا اإليضاحية بالمذكرة جاء ما نحو على إصداره، إلى دعت التي

 تختزل أن من قدراً وأعلى شاناً أعظم العليا المصلحة أن إذ المرسوم.
 في والشفافية النزاهة من للمزيد تحقيق لجنة إنشاء محض في

(.٣٥٨االنتخابات«)

٢٠١٣ يوليو تموز/ مجلس انتخابات

 وتطبيقها للقضاء احترامها الحكم تلقيها فور الحكومة أكدت
تاريخ واعتمدت الدستورية، المحكمة عن الصادرة لألحكام الكامل

<http://www.alqabas-kw.com/ انظر: الدستورية حمك حول اكملة لتغطية (٣٥٨)
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(. ٩األمة) مجلس النتخابات يوليو تموز/ ٢٧

 ١٥٨ رقم األميري المرسوم صدور فور الترشيحات بورصة انطلقت
 نواب عدة ضمت المرشحين قائمة الترشح. باب وفتح الناخبين لدعوة
 نواب بينهم من السابقة، النيابية والمجالس المبطل المجلس في سابقين
 ممثلي بعض عودة أيضاً االنتخابات وشهدت األخيرة. نتخاباتاال عارضوا

 السابقة االنتخابات قاطعوا الذين الوطنية التيارات من وحلفائهم التجار طبقة
 الوسمي خالد وسمي الشايع، فيصل الرومي، عبدالله الغانم، مرزوق مثل

 ألول النصف راكان دخول االنتخابات شهدت كما العيدالجادر. ومحمد
 التجار، طبقة من الجديد الجيل إلى ينتمي وهو االنتخابي، السباق في مرة
 في التنفيذي المكتب في عضويته طريق عن السياسي المعترك دخل وقد

 إلى ٢٠٠٦ من متتالية دورات ألربع الديمقراطي الوطني التحالف
(٣٦٠)٢٠١٣

 حكم صدور بعد الترشح في موقفهم المرشحين بعض بنى وقد
 حصنت أن بعد ترشح أنه أعلن الغانم مرزوق فالنائب الدستورية. المحكمة
 الخطوة بأن التام وإليمانه الواحد، الصوت مرسوم الدستورية المحكمة
 أيضاً الرأي في وماثله السالم. عبدالله قاعة من اإلصالح هي المقبلة
 صدور بعد السياسية مقاطعته أنهى الذي العدساني رياض السابق النائب
(.٣٦١الحكم)

 عزوف هو مشاركتها ميز ما وأبرز المشاركة، قررت أيضاً »لقبائل«
الخامسة الدائرة في العجمان فقبيلة الفرعية. انتخاباتها إجراء عن بعضها

 حزيران/ ٢٧ اجلريدة، حصيفة العيد،« بعد واالفتاح يوليو متوز/ ٢٧ »االنتخابات (٣٥٩)

< http://linyurl.om/ntpoxsy > ٢٠١٣ يونيو

 <http://www.rakanalnusif.com/index.php/ النصف لرااكن الذاتية السرية (٣٦٠)

*.resume

 السامل،« عبدالله قاعة خالل من واإلصالح وطين... من أيأس لن الغامن: »مرزوف (٣٦١)

< http://www.alraimedia.com/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٢ الرأي، حصيفة
. < 421835 = Articles.aspx?id 

١٩٩

http://linyurl.om/ntpoxsy
http://www.rakanalnusif.com/index.php
file:///http://www.alraimedia.com


 .٣٦٢ممثليهم) الختيار القبيلة ألبناء األمر تاركة وراتهامشا إجراء عدم قررت
 الفرعيات هذه إلجراء متباينة آراء هناك كانت فقد العوازم، قبيلة في أما

 يوم بأصواتهم لإلدالء للناخبين الحرية ترك من وبين مساند بين
 ضد بأنه الراي لجريدة جامع بن فالح الشيخ صرح وقد (. االنتخابات)
 في المطلوب الشخص تفرز ال »ألنها والتشاوريات الفرعيات

(.٣٦٤معظمها«)

 كل الترشح نيته أعلن فقد الشيعية، السياسية الشخصيات إلى بالنسبة أما
 عبدالله، خليل الدكتور الري، أحمد عبدالصمد، عدنان السابقين: النواب من

المبارك. معصومة والدكتورة الدويسان فيصل الصالح، خليل عاشور، صالح

 ٢٧ أعلن فقد المعارضة. أعضاء بين انقسام بوادر هناك كانت كما
 باستثناء عليه وقعوا مقاطعة بيان في النيابية لالنتخابات معارضتهم منهم

 والصيفي العازمي مطيع بن وأحمد العجمي وعمار المطيري هايف محمد
.٣٦ العازمي) نقا ومناور الصيفي مبارك

 السياسي المال استعمال عن الحديث نتخاباتاال هذه في كثر وقد
 اإلقتراع. صناديق مخرجات في والتحكم السياسية اللعبة مسار لتغيير
 على الضوء سلط من بين من كانت الجريدة جريدة مثل اإلعالم وسائل

 صدر على تحقيقاً الجريدة نشرت يوليو تموز/ ٧ ففي الظاهرة. هذه مثل
والحكومة«. المجلس على للسيطرة مليوني »صندوق عنوانه: صفحتها

.٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٢٧ اجلريدة، حصيفة تنطلق،؟ الرتحش إعالنات »بورصة (٣٦٢)
< http://www.aljarida.com/news/index/2012609797 >.

ك 1119//: يرنيو حزيران/ ٣ الراي، صحيفة الحامي،« على... »االنتخابات (٣٦٣)
www.alraimedia.com/Articles.aspx7id -422144 >.

 الراي، حصيفة و^التشاوريات«،« »الفرعيات« ضد أنا »الراي«: ل جامع بن »فالح (٣٦٤)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 440991 .ح .٢٠١٣ يوليو متوز/ ٢٧

 مطيع وبن هايف يوقعه مل بيان يف االنتخابات مقاطعة رمسيًا أعلنت »الغالبية (٣٦٥)

<119//: .٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٢٤ الراي، حصيفة العيمج، ومعار ونقا والصييف
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 مليون عشر بثالثة قدرتها الصندوق لهذا مرصودة ميزانية وجود وإدعت
 زعم حد على سياسية وشخصيات متنفذون أعضاء فيها ساهم كويتي، دينار

 خمسة رصد إلى نفسها، المقالة في أيضاً، الجريدة وأشارت الصحيفة.
 الصندوق أهداف من أن إلى ولفتت الرئاسة، النتخابات دينار ماليين
 مع مفاوضات في الدخول عبر المقبل الوزراء مجلس تشكيل على السيطرة
 حقائب بست والمطالبة المدعومين النواب طريق عن الوزراء رئيس
 النيابة إلى المزعوم المليوني الصندوق قضية حولت وقد . وزارية
 األدلة من بالمزيد النيابة الجنائية للمباحث العامة اإلدارة وزودت العامة،

.٢٦٧الموضوع) هذا حول

٢٠١٣ يوليو تموز/ مجلس انتخابات نتائج

 وزارة من المقدمة الرسمية البيانات بحسب المشاركة، نسبة بلغت
 أقل لكنها السابق. المبطل المجلس في /'٠٤٠,٣ ب مقارنة /'٠٥٢,٤ اإلعالم،

 ٠٠/٠٥٩,٥ إلى وصلت والتي األول المبطل المجلس في المشاركة نسبة من
 من /٥٨,٥ صوت حيث الثانية، الدائرة في مشاركة نسب أعلى وسجلت
 سجلت فيما ،٠/٠٥٨,١٤ بلغت تصويت بنسبة األولى الدائرة تليها الناخبين،

٠(٣٦٨./')٤٨,٣٨ بلغت حيث الخامسة الدائرة في تصريت نسبة أقل

 على المحسوبة الشخصيات بعض كان األمة مجلس إلى العائدين أبرز
 وشهد الغانم. ومرزوق الشايع فيصل السابق النائب مثل الوطني التيار

 الذين النواب من وهو مرة، ألول النصف راكان النائب فوز أيضاً المجلس
فاز فقد المجلس. في الوحيد الشاب يكن لم ولكنه الشباب. جيل يمثلون

 متوز/ ٧ اجلريدة، حصيفة واحلكومة،« املجلس عىل للسيطرة »مليوين« »صندوق (٣٦٦)
< http:www.aljarida.com/news/index/2012611509 .> .٢٠١٣ يوليو

 حزيران/ ٢٢ اجلريدة، حصيفة والنيابة، الداخلية مرىم يف املليوين' »الصندوق (٣٦٧)
< http://wwwaljarida.com/news/index/2012614104.> .٢٠١٣ يونيو

.٢٠١٣ يوليو متوز/ ٢٩ اجلريدة، حصيفة واكقات،« عاتبت »املشاركة... (٣٦٨)
< http://tinyurl.com/ovwgaju >.
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 الكندري عبدالكريم الدكتور مثل الشباب المرشحين من عدد جانبه إلى
 المحكمة قبل من الحقاً عضويته أسقطت الذي الطاحوس وأسامة

(. ٩االقتراع) صناديق فرز إعادة بعد الدستورية

 الدائرة ففي مخضرمة. سياسية شخصيات خسارة االنتخابات وشهدت
 عشر. الثاني المركز في الرومي عبدالله السابق النائب حل شال، األولى،

 نفسه. المركز في الري أحمد السابق النائب حل أيضاً، الثانية الدائرة وفي
 أيضاً، جيداً الوطني التيار على المحسوبة الشخصيات بعض أداء يكن ولم
 الدائرة في عشر الثالث المركز في الوسمي خالد وسمي المرشح حل فقد

 في عشر الرابع المركز في العبدالجادر محمد السابق والنائب األولى،
(.٣٧الثانية) الدائرة

٢٠١٣ يوليو تموز/ مجلس

 جابر الشيخ بتعيين أميري مرسوم صدر يوليو، تموز/ ٢٩ وفي
 التعيين عملية ميز ما وأبرز الوزراء. لمجلس رئيساً الصباح الحمد المبارك

 المشاورات عن السعدون أحمد األسبق األمة مجلس رئيس غياب كان
 الشيخ استقبل فقد الوزراء. رئيس اختيار قبل األمير يجريها التي التقليدية

 السابق الوزراء ورئيس الخرافي جاسم الرئيس البالد أمير األحمد صباح
 أميري مرسوم صدر أسبوع، من أقل وخالل فقط. المحمد ناصر الشيخ

 الشيخ مثل السابقين الوزراء بعض ضمت التي الجديدة الحكومة بتشكيل
 مثل الجدد الوزراء وبعض الداخلية، وزارة إلى عاد الذي الخالد محمد
. المالية وزارة تولى الذي الصباح العبدالعزيز سالم الشيخ

 ٩ القبس، حصيفة «والطاحوس، معصومة وسقوط والفضل.. دشيت فوز »إعالن (٣٦٩)
<http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id٥914104'’/٠ .٢٠١٣ أكرتبر األول/ ترشين

<.20&date = O91O2O13

 موقع الكويت، سياسة بيانات قاعدة الكويت،« يف راملرحشون والوزراء »النواب (٣٧٠)
<http://www2.gsu.edu/-polmfh/database/database.htmح. جورجيا. والية جامعة
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األمة مجلس مناصب انتخابات

 في األول العادي االنعقاد دور األحمد صباح الشيخ األمير افتتح
 معركة وكانت أغسطس، آب/ شهر من السابع في الرابع التشريعي الفصل
 الراشد. وعلي الغانم سرزوق النائبين بين محصورة المجلس رئاسة

 تم ما نقيض وعلى المجلس. برئاسة الغانم فوز عن نتخاباتاال وأسفرت
 القبس صحيفة ذكرت الحكومة، حيادية شأن في الراي لصحيفة به التصريح

 نتائج تلق ولم (. وزراء) عشرة أو تسعة أصوات على حصل الغانم أن
 المبارك كمعصومة النواب بعض لدى جيداً صدى المجلس رئاسة انتخابات

(. المزعوم) الحكرمي التدخل بسبب الهاشم وصفاء

 المزيد تقديم المجلس هذا واصل السابقة، المجالس لنهج اً استكمال

 أعلن الحصر، ال المثال سبيل فعلى واالستجوابات. الشعبية المقترحات من
 االجتماعية العالوة لزيادة مقترحاً تجهيزه المطيري موسى ماجد النائب

 مكافاة بتوحيد الصالح خليل النائب وطالب (. ٧ التقاعدية) والمعاشات
 الحق الرجل وإعطاء والخاص، العام القطاعين في للموظفين الخدمة نهاية

 سنة، ١ ٥ بعد والمرأة خدمة سنة ٢ ٠ بعد المبكر التقاعد بطلب بالتقدم
متقاعد. لكل كويتي دينار ألفا قدرها سنوية زيادة ومنح

 النراب انتقادات وابل تتلقى أن قبل طويالً الحكومة تنتظر ولم
 الذي سانيالعد رياض للنائب األول االستجواب فكان برحيلها. بتهممطالو

 وتراجع األراضي، سعر وارتفاع ية اإلسكان األزمة هما محورين، على ارتكز
تقديم التميمي عبدالله النائب وقرر . الفساد وانتشار البلد مستوى

 •http//: .٢٠١٣ أغسط آب/ ٨ بتارخي الصادرة القبس حصبفة انظر (٣٧١)

<.www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/08/08/14438.jxlf

 آب/ ٨ اجلريدة، حصيفة أنصارها،« يف فرطت احلكومة وصفاء: »معصومة (٣٧٢)

<http://tinyurl.com/qyenkth.> .٢٠١٣ أغط

 ١٢ اجلريدة، حصيفة التقاعدية،« واملعاشات االجمتاعية العالوة لزيادة »موىس (٣٧٣)

<http://www.aljarida.com/news/index/2012617185ح. .٢٠١٣ أغطس آب/
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 بعدما األذينة سالم المهندس البلدية للشؤون الدولة وزير ضد استجواب
 الوزير (. عاشوراء) بمناسبة المقامة والخيم األكشاك بعض إزالة تمت

 فقدم بات.االستجوا من نصيب أيضاً ناله المبارك للهعبدا محمد الشيخ
 تجاوزه الثقة لطرح طلب تاله ضده، باًاستجوا القويعان حسين النائب
 قطار (. الثقة) تجديد ضد نائباً ١٢ صوت فيما نائباً ٣١ بأغلبية الوزير

 بتقديم العازمي حمدان النائب فقام الحد، هذا عند يقف لم االستجوابات
 الشؤون وزيرة إلى المجلس لهذا القصيرة الحياة في استجواب تاسع

الرشيدي. ذكرى والعمل االجتماعية

أخرى قوانين على وتعديالت الدستورية التعديالت

 يوليو تموز/ مجلس نواب بعض قدم المبطل، المجلس عكس وعلى
 قضية أخرى، مرة الساحة، إلى فطفت الدستورية. التعديالت بعض ٢٠١٣
 من ٧٩ المادة على الحمدان حمود النائب به تقدم بتعديل القوانين أسلمة

 تقدموا ٢٠١٢ فبراير شباط/ مجلس أعضاء بعض أن يذكر الدستور.
 كما (. النواب) طلب األمير رفض وقد المادة، تلك لتعديل مشابه بطلب
 األمة لمجلس الداخلية الالئحة لتعديل بطلب القويعان حسين النائب تقدم

 المجلس مكتب مناصب على التصويت في الوزراع مشاركة بمنع
 مماثل تعديل بطلب الهاشم صفاء النائب تقدمت كذلك (. ٨٧ولجانه
في الحكومة تدخل من التعديالت هذه تحد أن وتوقعت القويعان، للنائب

 نومفبر الثاين/ ترشين ١٦ اجلريدة، حصيفة طائفية،« أزمة تسبب البلدية »فوىض (٣٧٥)

٢٠١٣. <. 2012632617/http://www.aljarida.com/news/index >

 نومفبر الثاين/ ترشين ٢٧ اجلربدة، حصيفة نائبًا،« ٣١ باغلبية اثقة« ,العبدالله (٣٧٦)

٠ .٢٠١٣<12013 271 = 925405&date ح http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx7id >

.٢٠١٣ أكتوبر األول/ ترشين ، ١٧ الراي، حصيفة »ثانية«،« القوانني... »أسملة (٣٧٧)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id - 459815 >.

 اجلريدة، حصيفة اللجان،، عىل التصويت من الرزراء ملنع تعديالً يقدم »القويعان (٣٧٨)

 <http://www.ajarida.com/news/index/2012637173.> .٢٠١٣ دميبر ألول/ اكنون ١٢

_2012632617/http://www.aljarida.com/news/index_
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx7id
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(. ٧٩المهمة) التشريعية األدوات من تعد التي اللجان انتخابات

 أسدلت ديسمبر، األول/ كانون شهر من والعشرين الثالث في
 مجلس انتخابات في االنتخابية الطعون على الستار الدستورية المحكمة

 اليايية نتخاباتاال بسالمة فقضت طعناً. ٥٥ عددها بلغ والتي األمة
 الطاحوس، وأسامة المبارك معصومة النائبين من كل عضوية وبطالن

 وفي والعمل. االجتماعية للشؤون وزيرة الرشيدي ذكرى توزير وبسالمة
 جابر الشيخ الوزراء رئيس إلى استقالتها الحكومة قدمت اليوم، ذلك

 بدت وهكذا، (.٢٨ أكثر) خيارات الوزراء رئيس إلعطاء المبارك
 ٢٠١٣ عامي الكويتية والتشريعية التنفيذية الساحة على السيناريوهات

 كبير جزء بمقاطعة اتسمت والتي سبقتهما، التي لألعوام مشابهة ٢٠١٤و
 والتنفيذية، التشريعية السلطتين بين التصادم واستمرار المعارضة من

 الموعد قبل المتكرر األمة مجلس وحل االنتخابات إبطال شبح وتخييم
منهما. ألي الرسمي

القضائية السلطة

 فيصل للمستشار تصريح ففي القضائية. للسلطة حافالً العام هذا كان
 ٢٢٠ إلى وصل ٢٠١٢ عام سجلت التي القضايا عدد أن ذكر المرشد،

 تلك على له تعليق وفي .٢٠١١ مع مقارنة /'٠١١ بزيادة قضية، الف
 مثل دولة إلى بالنسبة عادياً أمراً ليس هذا أن المرشد اعتبر األرقام،
 المحاكم أمام والمؤجلة ردةوالرا المنظورة القضايا عدد بلغ وقد الكويت.

 إضافة بعد ٨٥٣ إلى ارتفع ،٥٧٠ القضاة عداد وبلغ قضية، ٧٩٢٨٦٣ نحو
سنوياً، قضية ١٣٩٠ في ينظر قاض كل أن يعني مما العامة، النيابة وكالء

 اللجان،، وأعضاء املجلس رئيس اختيار من احلكومة ملنع الالحئة لتعديل »صفاء (٣٧٩)
<http://www.aljarida.com/newsdex/٠٢.١٣ مرب—دب ألول/ اكنون ١١ اجلريدة، حصيفة

2012636966 ن .

.٢٠١٣ ديسمبر االول/ كانون ٢٣ بتاريخ الصادرة القب صحيفة انظر (٣٨٠)
<http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pages/2013/12/23/14571.pdf>.

%25D9%25A0%25D9%25A2.%25D9%25A1%25D9%25A3/http://www.aljarida.com/newsdex
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 بالقضايا حافال القضائي السلك جدول كان وقد (.٢٨١شهرياً) قضية ١١٦و
السنة. هذه السياسية

األميرية بالذات المساس قضايا

 بالذات مساس قضايا عدة في المنصرمة السنة في المحاكم نظرت
 يناير الثاني/ كانون شهر أوائل ففي باإلدانة. أحكام عدة وصدرت األميرية،

 الشغل مع سنتين العنزي راشد المغرد بحبس الجنايات محكمة قضت
 الشغل مع سنتين الحشاش صقر المغرد بحبس قضت كما . والنفاذ

 ٢ ٠٠و أشهر وثمانية سنة لمدة الديحاني ناصر المغرد وبحبس والنفاذ،
 المغرد على مشابه حكم صدر كذلك (.٣٨٣الحكم) نفاذ لوقف كفالة دينار
 الشغل مع أشهر وثمانية وسنة ( سنتين،) لمدة بالحبس الخالدي حامد
 سارة للمغردة نهائياً الحكم صيرورة لحين النفاذ لوقف دينار ٢ ٠ ٠ وكفالة

 أيدت قد أغسطس آب/ شهر في االستئناف محكمة وكانت ، الدريس
 العامة النيابة طعن ورفضت الدريس، بحبس درجة أول محكمة حكم

 من المقدم البراءة طلب استئناف رفضت كما عليها. العقوبة بتشديد
(. مجدداً) المرافعة باب بفتح الدفاع هيئة طلب ورفضت الدريس،

 ٢٨ القبس، حصيفة يوميًا،« قضية آالف ٣ طبيعية.. غري معدالت يف »اجلرامئ (٣٨١)
.٢٠١٣ أيلول/سبمترب

< o20&date/http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx7id = 911629٥ ح 28092013 د .

 جرمية األمري ذات يف العيب تؤكد: واجلنايات سنتنب العزني راشد املغرد احبس (٣٨٢)
< http//: .٢٠١٣ يناير الثاين/ اكنون ٧ الراي، حصيفة رصاحة،« أو مبارشة يكن مل لو حىت

<.381581 = www.alraimedia.com/Articles.aspx7id

 حصيفة «لنفاذ،وا الشغل مع سنتني احلشاش املغرد حببس حتمك اجلنايات » (٣٨٣)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 394716 > . ٢٠١٣ مارس آذار/ ٨ الراي،

 ابريل نيسان/ ١ الراي، حصيفة والنفاذ، الشغل مع سنتني اخلالدي املغرد »حبس (٣٨٤)
٢٠١٣. . < 400195 = http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id>

 أيار/ ٣٠ الراي، حصيفة هشرًا،« ٢٠ الدريس املغردة حبس نفاذ لوقف »كفالة (٣٨٥)
< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 413822 > .٢٠١٣ مايو

http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx7id
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 قضايا في متهمين عدة ببراءة أحكام صدرت نفسه، الوقت وفي
 الجنايات محكمة قضت فبراير، شباط/ شهر ففي األميرية. بالذات المساس

 أيدت مايو، أيار/ شهر وفي (. التهمة) تلك من مغردين خمسة ببراءة
 من البلهان فارس المغرد ببراءة درجة أول محكمة حكم االستئناف محكمة

 حكم بإلغاء العامة النيابة استنناف ورفضت األميرية، بالذات المساس
 أول محكمة حكم االستئناف محكمة أيدت نفسه، الشهر وفي (. البراءة)
 وأخلت األميرية، بالذات العيب من الخالدي حامد المغرد ببراءة درجة
 قدرها كفالة مقابل دولة أمن بقضية المتهم الحربي عياد المغرد سبيل أيضاً
(. ٨٢السفر) من منعه مع دينار ألف

 كلمته في الصباح، الجابر األحمد صباح الشيخ البالد أمير عفا كما
 صدرت من كل عن المبارك، رمضان شهر من األواخر العشر مناسبة في
 (. ٩ األميرية) بالذات بالمساس المتعلقة القضايا في نهائية أحكام حقهم في

 الشخصيات بعض قبل من استحاناً الخطوة تلك القت وقد
(.٣٩١السياسية)

 ثالثة فيها المتهم الدولة أمن قضية في الكويتية المحاكم نظرت كذلك
بالعيب الداهوم، وبدر الطاحوس وخالد الصواغ فالح هم سابقين، نواب

 متوز/ ١٨ اجلربدة، حصيفة هشرًا،« ٢٠ الدريس املغردة جسن تؤيد االستئناف » (٣٨٦)
< http://www.aljarida.com/news/index 012613437 > ه .٢٠١٣ يوليو

 ١٤ الراي، حصيفة األمريية،« للذات اإلساءة من مغردين ٥ برأت اجلنايات» (٣٨٧)
<http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 390206.> .٢٠١٣ فرباير شباط/

 ٢١ الجريدة، صحيفة المساس،« من والبلهان التجمهر من وسيار الطبطبائي »تبرئة (٣٨٨)
<http://www.aljarida.com/news/index/2012603225.> .٢٠١٣ ماير أيار/

.٢٠١٣ مايو أيار/ ٢٤ الراي، صحيفة الحربي،« وتخلي الخالدي تبرى »اإلستئناف (٣٨٩)
<  = 412415 >.http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id

.٢٠١٣ مارس آذار/ ٣١ القبس، صحيفة جديدة«، مرحلة على مقبلون »األمير: (٣٩٠)
<  = 898667° OLdate = 31072013 >.http://wvrwaJqabas-kw.com/Article.aspx7id

 اجلريدة، حصيفة الكويتيني،« صدور أثلج األمري عفو رمدنية: ونيابية سياسية »قوى (٣٩١)
 <http://www.aJjarida.com/news/index/2012615834.> .٢٠١٣ أغسطس آب/ ١

_012613437_http://www.aljarida.com/news/index_
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 سالم السابق النائب ديوانية في أقيمت ندوة خالل األميرية الذات في
 النواب بحبس فبراير شباط/ شهر أوائل في المحكمة وقضت النمالن.

 باستئناف فوراً المحامون وقام والنفاذ، الشغل مع سنوات ثالث الثالثة
 عندما يوليو تموز/ شهر في القضية على الستار أسدل وقد . الحكم
 منطوق في ورد وقد النواب. بحبس الحكم االستئناف محكمة ألغت
 المادة أحكام بحسب تجريمه يتم ال النواب لسان على ورد ما أن الحكم

 الطاحوس خالد النائب أن المحكمة واستطردت الدولة. أمن قانون من ٢ ٥
 احترامه على يؤكد مما السمر، صاحب يا بمناداته األمير يخاطب كان

.٣٩٣لألمير)

 الكويتية المحاكم نظرت األميرية، بالذات المساس قضايا جانب وإلى
 محكمة فقضت الصحابة. وسب األديان وازدراء بالسخرية تتعلق قضايا في

 الصحابة سب بتهمة سنوات عشر النقي حمد المغرد بحبس االستئناف
 السعودي النظامين وسب ديني مذهب إلى واإلساءة النبي وزوجات

 شمساه مصعب المغرد بحبس الجنايات محكمة قضت كما (.٢٩٤والبحريني)
 في االستئناف محكمة وقضت . األديان تحقير بتهمة سنوات خمس

 ٣ عن سنة ١١ العجمي هدى المغردة بحبس نوفمبر الثاي/ شهرتشرين
والطعن الكويت، في القائم الحكم نظام قلب على التحريض وهي تهم،

 شباط/ ٦ القب، حصيفة سنوات،« ثالث والداهوم والطاحوس الصواغ »حبس (٣٩٢)
<http://tinyurl.C0m/083nuuc.> .٢٠١٣ فرباير

دورمه مارسوا آذار/ والداهوم: والصواغ الطاحوس حب تليغ »اإلستئناف" (٣٩٣)
<http://uww.alqabas- .٢٠١٣ يولبو متوز/ ٢٣ الفرب، حصيفة والقلق،« اخلوف عن وعربوا

<.20&date٥23072013<،/kw.com/Article.aspx?id = 896606٠

٢٩ الجريدة، صحيفة والنفاذ،« الشغل مع النقي للمغرد سنوات ١٠ »الحب (٣٩٤)
<http://uww.aljarida.com/news/index/2012629452.> .٢٠١٣ أكتوبر األرل/ ترشين

 ١٩ القبس، حصيفة األديان،« حتقرب بهتمة سنوات ٥ مشساء »املغرد« »حب (٣٩٥)
.٢٠١٣نومفبر الثاين/ ترشين

<. 19112013 ٠ http://uww.alqabas-kw.com/Article.aspx2id = 923323&date > 

http://tinyurl.C0m/083nuuc
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.٢١٦ديني) لمذهب والتصغير والسخرية وسلطاته، األمير حقوق في علناً

األمة مجلس اقتحام قضية

 الثاني/ تشرين١ ١ بتاريخ األمة، مجلس مبنى اقتحام قضية وكات
 وجاء الكويتية. المحاكم أمام أيضاً المنظورة القضايا من ،٢٠١١ نوفمبر
 تلك في جديداً فصالً ليسجل ديسمبر األول/ كانون شهر في البراءة حكم

 وذكرت المتهمين. ببراءة الجنايات محكمة حكمت حيث المثيرة، القضية
 أقوال تناقض إلى حكمها في استندت أنها الحكم حيثيات في المحكمة
 دون رأيه عن بالتعبير رسالة إيصال أراد البعض »إن قائلة: وأردفت الشهود،

 ال المتهمين أن كما المجلس، بمبنى باإلضرار جنائي قصد لديه يكون أن
 ولم (. ٩٧الدولة«) كيان تهديد شانها من شاذة أو منحرفة أفكاراً يحملون

 النائب وقال الحكم، في العامة النيابة طعنت إذ النهاية، هو البراءة حكم يكن
 »وجود إلى طعنها في استندت النيابة إن العسعوسي ضرار المستشار العام
 من المنسوبة التهم وثبوت االستدالل، في والفساد القانون تطبيق في خطأ
(. ٩٨(()المتهمين بحق النيابة

البراك خطاب قضية

 حتى قائمة البراك مسلم السابق النائب محاكمة مجريات استمرت
 بحبس الجنايات محكمة قضت أبريل نيسان/ شهر ففي السطور. هذه كتابة

الذات في العيب بتهمة والنفاذ الشغل مع سنوات خمس البراك

 الثاين/ ترشين ٢١ الراي، حصيفة العيمج، لملغردة جسنًا عامًا ١١ »"االستثناف": (٣٩٦)

< http://www.alraimedia.com/Articles.aspxd = 467615 > . .٢٠١٣ نومفبر

 الهشود،« وتنانض إنفعال ثورة املجلس: إتتحام يف املهتمني تربى اجلنايات" » (٣٩٧)

<http://www.aljarida.com/news/index/ .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ١٠ اجلريدة، حصيفة

<. 2012636861

 اجلريدة، حصيفة املجلس،« دخول براءة حمك إستأنفنا اجلربدة: ل العام »النائب (٣٩٨)

 <http://www.aljarida.com/news/index/20l2638370> .٢٠١٣ ديمسرب ألول/ اكنون ١٩
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 حيثيات وفق باطل إنه بالقول الحكم على البراك وعلق (.٢٩٩األميرية)
 وقد للحكم. األصلي الكتاب بإحضار الداخلية وزارة مطالباً التقاضي،

 نيسان/ ١ ٤ في البراك، ديوان إلى الحكم بتطبيق المكلف العقيد حضر
 كما <.٤ الحاضرين) مع للصدام منعاً بعد ما في انسحب لكنه أبريل،

 يكن لم لكنه عليه، القبض إللقاء الديوان إلى الخاصة القوات توجهت
 للحكم ه استالم الجاسم، لقادرعبدا محمد محاميه، نفى وقد موجوداً.
 النائب بأن الحمود أحمد الشيخ الداخلية وزير وصرح (. االصلي)

 (ب‘ الجميع) على ستطبق األحكام أن على وشدد القانون، تحدى السابق
 سبيل بإخالء أبريل، نيسان/ ٢٢ في االستئناف، محكمة قضت وقد

 وحددت السفر. من منعه مع دينار ٥٠٠٠ قدره مالي بضمان البراك
 شهر أواخر وفي <.٤ ٣القضية) في للنظر مايو أيار/ ١٥ بتاريخ جلسة

 وحددت البراك حبس حكم ببطالن االستئناف محكمة حكمت مايو أيار/
<.٤ ٤الشهود) وأقوال أقواله لسماع جلسة

٢ ١ وإحضار بضبط أوامر العامة النيابة أصدرت متصلة، قضية وفى

 الراي، حصيفة سنوات، ٥ الرباك مسمل حبب للحمك الاكمل النص تنرش »الراي« (٣٩٩)
<http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 403404.> .٢٠١٣ ابريل نيسان/ ١٥

 و»حشمية«،« أشقر« »فنجان عندي هلم التنفيذ ورجال عالية... معنويايت »الرباك: (٤٠٠)

 <http://www.alraimedia.com/Ajticlcs. .٢٠١٣ ابريل نيان/ ١٦ الراي، حصيفة
<.aspx?id٠403558

.٢٠١٣ ابريل نيسان/ ١٨ الراي، حصيفة عفو،« إىل أحتاج وال أهرب ال »الرباك: (٤٠١)

<http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id٥404127>.

ابريل نيسان/ ١٨ اجلريدة، حصيفة القانون،« وسنطبق يتحدى الرباك »احلمود: (٤٠٢)

<http://www.aljarida.com/news/index/2012597406>. .٢٠١٣

ابريل نيسان/ ٢٢ الراي، حصيفة دينار،« ٥٠٠٠ بكفالة الرباك مسمل سبيل »إخالح (٤٠٣)

<http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id = 405034>. .٢٠١٣

مايو أيار/ ٢٨ الراي، حصيفة سنوات، ٥ الرباك حبس حمك أبطلت »االستحناف" (٤٠ 1)

<http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id = 413295>. .٢٠١٣

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id
http://www.alraimedia.com/Ajticlcs
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id%25D9%25A5404127


 وقررت (.٤ ءبثاً«)ه »كفى ندوة في ألقاه الذي البراك خطاب رددوا شخصاً

 هؤالء من الثانية الدفعة سبيل إخالء سبتمبر أيلول/ شهر أواخر في النيابة
(.٤ السفردأ من منعهم مع شخصية بكفالة

الكويتية النفط ناقالت قضية

 والمثيرة، القديمة القضايا إحدى على أيضاً الستار المحاكم وأسدلت

 الساحة إلى طفت التي الكويتية النفط ناقالت شركة سرقة قضية وهي
 في التمييز نيابة تقدمت فقد العراقي. الغزو من الكويت تحرير بعد العامة
 إلى الموجهة التهم بسقوط التمييز محكمة إلى بطلب مايو أيار/ شهر

 النيابة للتقادم. وذلك سنة، ٥٥ بالسجن عليه حكم الذي قبازرد حسن
 ٤٧ وه مليون ١٠٠ بلغت الشركة من المختلسة المبالغ مجموع أن ذكرت
 أحد أن يذكر منها. دوالر ألف ٩وه مليوناً ٩٥ سداد تم دوالر ألف

 العاصمة في فترة منذ توفي البدر، عبدالفتاح القضية، تلك في المتهمين
 شهر في النفط ناقالت قضية صفحة طي تم وقد لندن) البريطانية

 قبازرد حسن ضد الصادر الحكم التمييز محكمة أيدت عندما يوليو تموز/
(. ذمته) في المتبقية المبالغ برد وإلزامه سنة ٥ ٥ لمدة بالسجن

المدني المجتمع

 ٢٠١١ سنتي مثل ساخنة األحداث تكن لم الميداني، الصعيد على
وطن« »كرامة بمسيرات عرفت مسيرات عدة انطالق شهدتا اللتين ٢٠١٢و

سبمترب أيلول/ ١٧ الراي، حصيفة الرباك،« خطاب رذدوا خشصًا ٢١ بضبط »أوامر (٤٠٥)

<http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 453223>. ٠٢٠١٣

 أيلول/ ٢٠ الراي، حصيفة الرباك، خطاب بإعادة املهتمني سبيل ختيل »النيابة (٤٠٦)

< http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id = 453984 .> .٢٠١٣ سبمترب

 اجلريدة، حصيفة للتقادم، »الناقالت، يف قبازرد هتم بسقوط تطالب المتيزي »نيابة (٤٠٧)

<http://www.aljarida.com/Lews/index/2vl2L01640.> .٢٠١٣ ماير أيار/ ١٢

 يونيو حزيران/ ٢٢ الراي، حصيفة عامًا،« ٥٥ زردقبا حببس »الناقالت« ملف اغلق (٤٠٨)

٠٢٠١٣ <. http://www.aljarida.com/news/index/2012L14102 > 

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id_=_453223
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx7id
http://www.aljarida.com/Lews/index/2vl2L01640
_http://www.aljarida.com/news/index/2012L14102_


 األصوات بتقليص االنتخابي النظام عدل الذي الضرورة مرسوم صدور بعد
 المعارضة أصاب ركوداً أن ويبدو فقط. واحد صوت إلى أربعة من

 عقد في السنة هذه السياسي نشاطها انحصر التي الكويت في السياسية
 وإطالق والنشطاء، والساسة النواب بعض دواوين في والتجمعات الندوات

. المستجدات آخر حول تعليقات أو تصريحات

 دواوين بتجمعات الحالي السياسي الحراك تشبيه يمكن ظاهرياً،

 العراقي، الغزو قبيل ،١٩٩٠ عام ومطلع ١٩٨٩ عام أواخر الشهيرة االثنين
 اختالف من الرغم على السياسي، والنشاط الندوات كثرة حيث من

 رئيس رحيل إلى المطالبات وصلت الحالية، المرحلة ففي المحتوى.
 فكانت االثنين، دواوين فترة في أما منتخب. آخر برئيس واإلتيان الحكرمة

 ثالث من أكثر استمر غياب بعد الديمقراطية الحياة إعادة المطالبات أبرز
 .١٩٨٦ صيف في دستوري غير حال األمة مجلس حل نتيجة سنوات

 اإلجماع هو السياسي الكويت تاريخ من المهمة الحقبة تلك يميز ما ولكن
 مشاري السابق والوزير النائب ديوان فمن المطالبات. تلك على الواسع

 في الشريعان أحمد السابق النائب ديوان إلى الفيحاء، في العنجري
 من كثيرة أطياف فيها شارك التي الشهيرة التجمعات تلك عقدت الجهراء،
الكويتي. المجتمع

 بالتأييد يحظ لم أنه المالحظ فمن الحالي، الحراك إلى بالنسبة أما
 الحراك هذا عن الغائبين أبرز ومن االثنين. دواوين لقيته الذي الجامع شبه

 قبل ما عصر في للحكم التقليدي الشريك يعتبرون الذين التجار طبقة
 تلك التجارية الشخصيات بعض أيدت االثنين دواوين ففي النفط.

 الحياة بعودة المطالبة بدايات في الغانم ثنيان عبداللطيف مثل المطالبات،
 العريضة على الموقعين أبرز من كان الذي الصقر وعبدالعزيز الديموقراطية

هو الوحيد االستثناء ٠<٤ الصغر)' عبدالعزيز بعريضة بعد ما في عرفت التي

 بعف عىل حيتوي والذي اليوتيوب يف العون مشعل حساب عىل لالطالع (٤٠٩)

 = <http://www.youtube.com/userkoweit انظر اإلئنني، درارين يف ألقبت اليت اللكامن

٢١٢
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 العوائل من واحدة إلى أيضاً ينتمي الذي المال صالح السابق النائب
 لمرسوم المعارضين أشد من يزال وال الكويت، في العريقة التجارية
 شأن في الدستررية المحكمة أمام طعون عدة قدم وقد الواحد. الصوت

اليايية. االنتخابات سالمة

 حول »الحضر« بين انقسام هناك التجارية، الشخصيات جانب وإلى
 االنتخابات في المشاركة نسب في واضحاً كان وهذا الحراك، في المشاركة
 االنتخابية. والخامسة الرابعة بالدائرتين مقارنة أعلى كانت حيث األخيرة،
 الحياة إلى السياسية الشخصيات بعض عودة األخيرة االنتخابات فشهدت

 مجلس إثره على أبطل الذي الدستورية المحكمة حكم صدور بعد الغيابية
 اللذين العدساني ورياض الغانم مرزوق مثل ،٢٠١٢ ديسمبر األول/ كانون
 الضرورة. مرسرم حضن الذي المحكمة حكم على بناء العودة قرار أكدا

 الواحد، الصوت لمرسوم المزيدين من أيضاً كانت الشيعية السياسية القوى
 ينتخاباال النظام وفق جرت التي النيابية االنتخابات في المشاركين ومن

 أعلن الذي جوهر حسن الدكترر كان أيضاً االستثناءات بين ومن الوحيد.
(.٤ ١ »الراي«) تلفزيون مع لقاء في الضرورة مرسوم وفق اتنتخابلال مقاطعته

 الشخصيات بعض بشهادة انقسامات، من عانت نفسها المعارضة
 وجه الذي الجاسم عبدالقادر محمد المحامي مثل عليها، المحسوبة
 في الجاسم وقال .٢٠١٢ فبراير شباط/ مجلس غالبية إلى انتقادات
 آذار/ شهر في الراي، صحيفة نشرتها »تويتر« موقع على له تغريدات

لمتابعة التفرغ قرر ولذلك الحراك لتشتيت محاوالت هناك إن مارس،

= .. < videos دوارين ووثائت »ونائع املباريك يوسف كتاب عىل اإلطالع يرىج املعلومات من ولملزيد 

 حصيفة اإلثنني، دوارين ووثائق وقاع يجسل الباريك »يوسف اتظر: الكتاب حول ملعلرمات اإلثنني.

<http://www.alraimedia.com/Ajticles.aspx7id = 105417> .٢٠٠٩ مابو أيار/ ١٦ الراي،

 مسو رمباركة ورعاية برائسة وطنيًا مزمترًا بتطلب السيايس املهشد جوهر: »حسن (٤١٠)

<http://www.alraimedia.com/ .٢٠١٣ مارس آذار/ ٩ الراي، حصيفة األمري،
<. 394795 = Articles.aspx?id 

٢١٣

http://www.alraimedia.com/Ajticles.aspx7id
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 سابقين نائبين أنصار حينها، الجاسم، واتهم المحاكم. في السياسية القضاا
 مجلس رئيس أشار جهته، من. (. ضده) المتكررة الهجمات وراء بالوقون

 وجود إلى الهندسة كلية في عقدت ندوة في السعدون أحمد األسبق األمة
 مستمر الحراك أن أكد ولكنه دجالين«. بيننا إن حتى ومندسين، »سماسرة

(.‘١٢ولنيتهي)

 كانون شهر من السادس في «،٥ وطن »كرامة مسيرة نظمت ميدانياً
 وأفراد المسيرة في مشاركين بين مناوشات وقعت وقد يناير. الثاني/
 واعتقل المتظاهرين، لتفريق صوتية قنابل فيها استخدمت الخاصة القوات
 وفي الشاهين. أسامة ٢٠١٢ فبراير شباط/ مجلس في السابق النائب

 التي «٦ وطن »كرامة مسيرة أحداث الكويت شهدت تاله، الذي األسبوع
 بعض أيضاً وشهدت البراك مسلم السابق النائب فيها شارك

٠(٤١٣المعادمات)

 البراك ديوان من المعارضة ائتالف والدة مارس آذار/ شهر وشهد
 الشبابية والقوى المجاميع لمختلف مظلة سيكون االئتالف أن أكد الذي

 في ستمثل ٢٠١٢ فبراير شباط/ مجلس غالبية وأن النقابية، والحركات
 آذار/ نهاية وفي (.٤١٤السياسي) المكتب وفي لإلئتالف العمومية الجمعية
العمل حركة أو »حشد«، لتأسيس اإلجراءات بدء البراك أعلن مارس،

 الراي، حصيفة فاعل،« بفعل تفتت واحلراك .انهتت.. »الغالبية« اجلامس: »حممد (٤١١)
< http://tvtvw.alraimedia.com/Articles.aspxd = 398967 > .٢٠١٣ مارس آذار/ ٢٧

 وحىت .ومزروعرن.. ومندرسن مسارسة بيننا نعم ينته... مل احلراك »السعدون: (٤١٢)

<http://tvtvw.alraimedia.com/ .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين ١٢ الراي، حصيفة دجالرن،«
Arlicles.aspx?id = 465283 ح .

 يناير الثاين/ اكنون ١٤ الراي، حصيفة احلراك،« طبيعة يغريون »السادس« »مقنعو (٤١٣)

٢٠١٤. <.383127 = http://www.alraimedia.com/Ajticles.aspx7id>

 مليار ١٥ ال عن ترصحياته املبارك: بإنتقاد »إلئتالف« والدة يدشن »الرباك (٤١٤)

<http://tvtvw.alraimedia.com/ .٢٠١٣ مارس آذار/ ٤ الراي، حصيفة ملن؟،« رسالة دوالر...
. < 393728 = Articles.aspx?id 

http://tvtvw.alraimedia.com/Articles.aspxd
file:///http://tvtvw.alraimedia.com
http://www.alraimedia.com/Ajticles.aspx7id
file:///http://tvtvw.alraimedia.com


 المعارضة على البعض ويعيب (.٤ ١٥لها) إعالمي مكتب وتشكيل الشعبي،
 على ليتم ومفصلة واقعية عمل خطط أي تقديمها عدم الحالية السياسية
 عقد على تركزت المعارضة تحركات فمعظم زاتها.إنجا تقييم أساسها
الحكومة. ومهاجمة السياسية والتجمعات الندوات

األخرى المدني المجتمع مؤسسات

 مجلس أغلبية في المتمثلة الحالية السياسية المعارضة جانب إلى
 التي المدني المجتمع لمؤسسات بارز دور هناك كان المبطل، ٢٠١٢

 فمثاًل، الكويتية. السياسية الساحة في القضايا بأهم الوعي زيادة في ساهمت
 الدستور من ٢٩ال المادة من اسمها اقتبست التي ٢٩ال مجموعة هناك

 الحقوق وفي اإلنسانية الكرامة في المساواة على تنص التي الكويتي
 في مهمة، قضايا عدة على الضوء سلطت المجموعة العامة. والواجبات

 والذي الجنسية لعديمي األول المؤتمر فنظمت البدون، قضية مقدمها
 عدة تقوم ذلك، جاب إلى (.٤١٦القضية) بهذه ومهتمين خبراء استضاف
 ورنا ومنى المحارب شيخة الدكتورة مثل المجموعة من عضوات

 قضايا على يركز والذي »اليوم«، قناة على ٢ ٩ برنامج بتقديم العبدالرزاق
 البدون، لقضية األخرى واألبعاد الكريت في العمالة أوضاع مثل شائكة

 أسست مارس، آذار/ شهر وفي (. يعانونه) الذي االجتماعي العزل مثل
 أي ورصد السياسية المحاكمات بمتابعة تختص التي االنتهاكات رصد لجنة

هو ما حسب ضاغط عام رأي لتشكيل ونشرها اإلنسان لحقوق خروقات

.٢٠١٣ مارس آذار/ ٢٥ الراي، حصبفة أسبوعني،« خالل »حشد« إعالن »الرباك: (٤١٥)

<.398537 = http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id>

 < http//: .٢٩ جمموعة موقع الكويت،« يف اجلنسية لعدميي األول »املؤمتر (٤١٦)

tinyurl.com/olsjf3k .>

http >//: أنظر: املمجوعة أنشطة حول املعلومات من لملزيد (١٧)

<. www.gup29q8.org 

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id
tinyurl.com/olsjf3k
http://www.gup29q8.org


 في ها حساب طريق عن اللجنة، ألخبار المتتبع (.٤١٨اللجنة) موقع في وارد
 بالمحاكمات مزدحماً عاماً كان المنصرم العام أن يرى »تويتر«، مرقع

مواعيدها. بنشر تهتم اللجنة كانت التي السياسية

 البارة المدني المجتمع في المنظمة التحركات هذه بروز يكون وقد
 أحداث خضم في الكويت، في ٢٠١٤و ٢٠٣ عامي لألنظار لفتاً األكثر

 بين صراع من السابقة األعوام من ومتكررة مألوفة باتت وسيناريرهات

 بين الصراع إلى إضافة الطرفين، من كل داخل رفي والمعارضة، الحكم
 إداري وترهل سياسي جمرد وسط والتنفيذية، التشريعية السلطتين
خالصتها. تعرف ال محدقة مالية وأزمات متعددة قضائية ومحاكمات

<https://twitter.com/ اإلنهتااكت. لرصد الرطنية للجنة التابع تريرت حساب انظر (٤١٨)

<. ncvkwt

file:///https://twitter.com


التعاون مجلس دول في االقتصادي الخلل - ٣

مقدمة : ١ — ٣

 ريع عىل واملتزايد، املطلق، »االعمتاد يف اإلنتايج اخللل يمتثل

 )الزيت اخلام النفط ويه للنضوب، املعرضة الطبيعية الرثوة صادرات

 الرئيسة الدخل أنواع خمتلف مصدر أن املعروف ومن الطبييع(. والغاز

 عرشات النفط سعر ارتفاع من والناجت النفيط، الريع هو املنطقة دول يف
 الناجت تركيب يف يتجىل خلل وهو إنتاجه، تاكليف مع باملقارنة املرات

 هذه مصدر ألن األخرى، القومية احلسابات وسائر اإلمجايل املحيل

 األفراد إنتاجية وليس »ناضبة«، طبيعية ثروة تصدير ريع هو املداخيل

اإلنتايج. قتصاداال يف احلال هو مكا واملؤسسات،

 منفردة املنطقة دول من لك - قدرة عدم ورمبا - رغبة لعدم ونتيجة

 العتبارات النفط صادرات مبوجهبا ختضع وطنية نفطية سياسة تبين عىل

 من تلقايئ، بشلك النفط عىل العاملي للطلب تلبيهتا متت فقد التمنية،
 النفطية. للرثوة الناضبة الطبيعة أو االستعابية للقدرة اعتبار أدىن دون

 هو الريع هذا وأصبح عقود، منذ النفط ريع عىل االعمتاد تزايد وبذلك

 واالستمثارات املدفوعات، ومزيان العامة، املوازنة إليرادات املصدر

(. األخرى«) القومية احلسابات وسائر العامة،

 المعارف، منتدى )بيروت: رالمتحول الثابت بين الخليج االقتصادي، القسم مقدمة (١)

٢.١٤.

٢١٧



 هذا من األولى النسخة في االقمادي - اإلنتاجي الخلل عرفنا هكذا
 دول اقتصاديات على الطاغية السمة هو الخلل هذا يزال وال اإلصدار،
 عال بدخل تتمتع التعاون مجلس دول أن الخلل هذا يلغي وال المجلس.

 العالم مستوى على نسبياً متقدمة مناصب الدول هذه كل تتبوأ حيث نسبياً،
الشرائية. والقوة الدخل ناحية من

٢٠١٣ األمريكي، بالدوالر للفرد الشراية القوة :١ - ٣ بياني رسم

لحولي لتقد تقدسلتملدوت ممطر:

 اإلجمالي المحلي الناتج في نموا التعاون مجلس دول شهدت فقد
 وسجلت السابقة. السنة عن /'٠٣,٢٥ بنحو ٢٠١٣ لسنة الجارية باألسعار
 األقل النسبة الكويت شهدت بينما /(،٠٦,١٤) نمو معدل أعلى البحرين

 الفردي المحلي الناتج نحسب حين تختلف البيانات لكن ( /()٠,٤٢)
 نتيجة ٢٠١٣ في /٠٠,٦٢ - النمو متوسط بلغ حيث الجارية، باألسعار

أقل تشهد قطر جعل مما اإلجمالي، المحلي الناتج نمو السكان نمو تجاوز

٧٧011 Economic Outlook Database, International Monetary Fund, ٨0111 (٢)
20144 <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx>.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx


 أعلى البحرين شهدت بينما ,/،٤,٢٩ - بنحو الفردي المحلي الناتج في نمو
 . السابقة السنة عن /٤,٠٥ بنحو الفردي المحلي الناتج في نمو نسبة
 من يأتي اإلجمالي المحلي الناتج نمو أن نرى النسب، هذه على فبناء

 المتواجدة العمل قوة يزيد الذي السكان معدل نمو نتيجة الطلب جانب
االستهالك. ومعدل

 اإلجمالي المحلي الناتج :٢ - ٣ بياني رسم
٢٠١٣ أمريكي، دوالر مليون الجارية باألسعار

 مجلس دول القتصاديات الفقري العمرد هو النفطي القطاع ويبقى
 وبلغ للنفط. العالمي اإلنتاج من /٠٢٣,٥ المنطقة تشكل حيث التعاون،
 مليون ١٧, ١ التعاون مجلس دول في ٢٠١٢ عام النفط إنتاج إجمالي

 إجمالي بلغ بينما (. السابقة) السنة عن /٠٥,٤ بنحو مرتفعاً اليوم، في برميل

برميل مليون ١٣,٦ نفسها للسنة التعاون مجلس لدول النفطية الصادرات

نفسه المصدر (٣)

(٤) Country,” Annual Statistical Bulletin ل World Crude Oil Production 

Petroleum Exporting Countries^ <http://uww.0pec.0rg/ 2013 عل, Organization of 

<.٢iles_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf_opec_web/static 

٢١٩
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 الصادرات وتشكل السابقة. السنة عن /'٧,٥ بنحو نمت حيث ،٢٠١٢ في
 النفطية الصادرات إجمالي من /'٠٣٣,٧ التعاون مجلس لدول النفطية
 من الكبرى النسبة على تستحوذ التعاون مجلس دول تزال فال (. العالمية)
 عرضة الحكومية وإيراداتها اقتصادياتها يجعل مما العالمية، النفط صادرات
 نفرد فإننا القطاع، هذا محورية إلى ونظراً العالمية. النفط أسعار لتقلبات

 في والغاز النفط قطاع في اإلنتاج وهيكلية طبيعة لمناقشة خاصاً ملفاً

 في توثر التي العوامل ألهم أفضل فهم إلى للوصول محاولة في المنطقة،
وتسريقه. وبيعه إنتاجه

 الفردي المحلي الناتج :٣ - ٣ بياني رسم
٢٠١٣ األمريكي، بالدوالر الجارية باألسعار

 عىل لكي شبه بشلك تعمتد تزال ال املجلس دول أن البدهيي ومن

العاملية النفط أسعار اخنفاض أدى وقد نياهتا.مزيا يف النفطية اإليرادات

(٥) ,Crude Oil Exports by Country,” Annual Statistical Bulletin 2013 ل٧011

Organization of the Petroleum Exporting Countries^ < http://www.0pec.org/ 

opec_web/static_files_؛w^;؛jftiAa/downloads/publications/ASB2013.pdf >.

http://www.0pec.org/


 متوسط فبلغ ،٢٠١٣ عام المجلس دول في العامة اإليرادات تراجع إلى
 السعودية جعل مما السابق، العام عن ./ ١ — ٢ ’ ١٣ لسنة اإليرادات نمو

 في نمو أكبر قطر شهدت فيما /،٠١٠- بنسبة انخفاض أكبر تشهد
(. />٠٩ بنحو العامة اإليرادات

 في عاماً ملحوظاً ارتفاعاً التعاون مجلس دول شهدت وقد
 المصروفات نمو متوسط بلغ حيث البحرين، عدا ما في العامة المصروفات

 شهدت بينما /،٠١٧ بنحو نمو أكبر اإلمارات شهدت وقد .٢٠١٣ لعام ٦
 تواجه باتت األخيرة أن إال /،٠٢ - بنحو المصروفات في انكماشاً البحرين

 دولة إلى بالنسبة مرتفعة تعتبر عام دين ونسبة الميزانية في عالياً عجزاً
(.٧للنفط) مصدرة

 أغلبيتها أن في العامة المصروفات مستوى ارتفاع خطورة وتكمن
 العالية األسعار تعد ولم موظفين. أجور هيئة على جارية مصروفات تشكل
 نتيجة مريح بشكل المالية التعاون مجلس دول احتياجات تغطي للنفط
 مصاعب إلى يشير قد المستقبل أن ويبدو المصروفات. هذه تفاقم

 الموازنة في الضغوطات ستواجه فكيف الدول، لهذه متصاعدة وتحديات
الحقة؟ االقتصادية التنمية وتفعيل الشعب مطالب تلبية بين ما

 األجندة تحليل ملحاً أمراً يصبح السؤال، هذا عن ولإلجابة كبداية،
 رسمتها التي االقتصادية والتطلعات األهداف هي وما الدول، لهذه التنموية

 اإلصدار هذا في المعمقة الملفات أحد في نركز فإننا لذلك، حكوماتها.
 أربع في خصوصاً الدول، هذه رسمتها التي االقتصادية الرؤى تحليل على

 القطاع تنمية أن وبما وقطر. والبحرين واإلمارات الكويت هي منها
آخر ملفاً نفرد فإننا الرؤى، هذه كل في رئيساً عموداً تمثل المصرفي

نفسه. املصدر (٦)

٧0114 Economic Outlook Database, International Monetary Fund, April (٧) 
2014, < http://www.imf. org/external/pubs/ft/weo 014/01 /weodata/index.aspx >.

٢٢١
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وقطر. البحرين دولتي في سيما ال المنطقة، في المصرفية القطاعات لتحليل
 دور »تعزيز على التنموية الخطط هذه تركيز من رئيس جزء ينصب

 »القطاع ب نعني ماذا لكن المنطقة. اقتصاديات في الخاص« القطاع
 هذا طبيعة هي وما التعاون، مجلس دول عن الحديث عند الخاص«

 السياسي؟ والنفوذ بالسلطة قتهعال ناحية من خصوصاً وتركيبته، القطاع
 السياسية السلطتين بين التشابك أن خصوصاً محورياً، السؤال هذا يصبح

 خاصاً ملفاً نخصص فإننا لذلك، المنطقة. في ومركز عال واالقتصادية
 في خصوصاً الخاص، والمال السياسية السلطة بين التشابك مسألة لتحليل

 وكما والكويت. وقطر السعودية في األسهم أسواق في المدرجة الشركات
 أهم لمناقشة قسماً دولة لكل نفرد فإننا السابق، اإلصدار في الحال كان

 عند ونركز ،٢٠١٤و ٢٠١٣ عامي مدى على االقتصادية المستجدات
 السلطة بين التشابك أوجه بعض تبيان على المستجدات هذه تحليل
المجلس. دول من كل في الخاص والقطاع السياسية

٢٢٢



التعاون: مجلس دول في والغاز النفط قطاع :٢ -٣
(٨وإقليمية) عامة نظرة

 الصنايع لالقتصاد الرئيسني املحركني الطبييع والغاز النفط يعترب

 الفحم يشلك فميا العاملي، الطاقة مزجي من ٦٠ حواىل وميثالن العاملي،

 % ٤ ٠ أخرى ثانوية مصادر من وجمموعة املجتددة والطاقة النووية والطاقة
عامليًا. املسهتلكة الطاقة من

 والغاز النفط يستخدم للطاقة، مصدرين امه كوهنما إىل وإضافة

 حياتنا يف نسهتلكها اليت املنتجات من حيىص ال لعدد أولية مكواد

 وإلكرتونيات جتميل ومستحرضات وأمسدة ومذيبات أدوية من اليومية،

كثرية. أخرى ومنتجات بناء ومواد

 التعاون جملس لدول اجلغرافية الرقعة صغر من الرمغ وعىل
 النفط إنتاج من ./'٢ ٠ حواىل متثل أهنا إال ساكهنا، عدد وقلة اخلليجي

 من ./'٢٣و العاملي الغاز إنتاج من ٠./٩و احتياطياته، من ./'٣٤و العاملي

احتياطياته.

 علياء التمنية: لسياسات اخلليج مركز من استطالعية لورقة ملخص هو امللف هذا (٨)

 < http://tinywl.0m/ واقلميية. عامة نظرة اخلليج: يف والغاز النفط »قطاع الصاحل،

<. muvbmnn

٢٢٣

http://tinywl.0m


العالمي الطاقة مزيج :٤-٣ بياني رسم

انطبيعى انغاز ا 'ئص٠لع٠ زلحل'قم يج عز ^1 ن ؛يغطئئخخم

اللتاج٦ االلمر

مدن
صهة ادول

W هلللج
W سلطملم

االحتيللى اللتاج

 مدان
 اعؤدصهة

W مدلس 
العلم سل

Source: Economist Intelligence Unit, 2010

 على كبيراً اعتماداً الخليجي التعاون مجلس دول اقتصاديات تعتمد
 المحلي الناتج من /'٠٤٠ حوالى القطاع هذا ويشكل والغاز. النفط

 الحكومية واإليرادات التصدير عائدات من األقل على ./'٨٠و اإلجمالي،
 (وهو٩المتحدة) العربية اإلمارات دولة باستثناء المجلس، دول من كل في

 اإلنفاق على كبير بشكل تعتمد التي النفطية غير القطاعات على حتى يؤثر
 المهم من يبقى ولهذا والغاز، النفط إيرادات على أساساً المرتكز الحكومي

 هذا من هدفنا يبقى الذي الحيوي، القطاع هذا خصائص أهم على التعرف
الملف.

الوطنية النفط شركات

 في أو بالكامل، المملوكة تلك هي الوطنية النفط شركات
التجارية، أهدافها تحقيق إلى وإضافة الحكومات. قبل من أسهمها، معظم

(٩) The 000 11 2020: Broadening the economy. Economist Intelligence Unit

.2010 (,EIU) 
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 واالجمتاعية السياسية األهداف دمع يف هام دور الرشاكت هلذه

 الطاقة أمن مضان ذلك يف مبا الوطين، املستوى عىل واالقتصادية

 والتمنية الصناعية القطاعات ودمع الوطنية امليزانية يف واملسامهة

 من ذلك غري إىل مناسبة، معل فرص وخلق عام، بشلك قتصاديةاال

وغايات. أهداف

 املوارد إدارة يف دور أي الوطنية النفط لرشاكت يكون أن وقبل

 عىل مطلق شبه بشلك هتمين العاملية الرشاكت اكنت الوطنية، النفطية

 فقرية الدول هذه غالبية اكنت فقد عدة. ألسباب املنتجة الدول موارد

 وإدارة لتطوير العاملية الرشاكت مساعدة إىل ملحة حاجة ويف آنذاك،

 وبالتايل الطلب، عىل العرض بزيادة يمتزي النفط قطاع اكن مكا هتا.احتياطيا

 بسبب التواطؤ من عالية درجة وجود جانب إىل للبيع، حمدودة مبنافذ

املنطقة. يف النفط حقول جلميع حمدودة رشاكت احتاكر

 باتت اقتصاديًا، بالمنو املنطقة يف النفطية الدول بدء مع ولكن،

 هذه أدركت فقد وسيادية. وطنية رضورة اإلنتاج عىل االسرتاتيجية السيطرة

 عقود عرب النفطية، ملواردها العاملية النفط رشاكت استغالل درجة الدول

 املنصف بالنفع تعود وال مؤاتية، غري إنتاج وسياسات عادلة غري ورشوط

 الدول طالبت لذلك، ونتيجة النفطية. املوارد صاحبة الدول عىل واملتوازن

 ومنذ .النفطية مواردها عىل السيطرة يف مشاراكهتا بزيادة املنتجة

 إعادة أو جزئيًا، والغاز النفط بتأممي الدول من عدد بدأ اخلمسينيات،

العقود. رشوط عىل التفاوض

 أسعار وارتفاع الطاقة عىل املتزايد الطلب منح الوقت، مرور مع

 نسبيًا أعىل حتمك قدرة وبالتايل أكرب، تفاوضية قوة النفطية الدول النفط

 القرن من السبعينيات فرتة خالل النفط تأممي وأدى الوطنية. مبواردها

 بدأت واليت اليوم، نراها اليت الوطنية النفط رشاكت نشوء إىل املايض

 يف األقل عىل العاملية، النفط رشاكت مع املبارش بالتنافس يف تدرجييًا

التقليدية. النفط مشاريع



ومراحله النفط تأميم دوافع :٥ - ٣ بياني رسم

لالجلهة »رشيت اجلج

امعصاسالامعن ياعمةاس^ر:
سسة معهسسف

ففهة

لذمة سرات ض

سد نسعمسءمدعة

انمهمه امراحل

األصول جميع موبل واكمون شل شركة تغتد ،(1917) لروسوة البالغية الثورة 19105
 لتحسين بعرعة وتراجع لكنه االمتياز ولغى النغداالنجلوحارمرة، بشروطئركة راض مير إران شاه ا 9305

الشررط في ضئيل
 كبرى اجنبية شركة من امريكاالالتينية فى النفط تلمم دولة اول ، 1937 بوليفياعام فى النفط تلميم

 زيلة بعبب بسل التجربة هذه تبوه لكن و المتحدة والمملكة المتحدة البت الو اسول تؤمم المكسيك
الطلب طى مرض

50% ل سهمها يرفع فنزووال فى الحود إعدةتف^وض 19405

50/50 اراسكو حصتها؛ ترفع السعودية 1 9508

ايرلنية االنجلو النفط شركة اسول تزمم اران شفط ستاعة تزمم إئدونسيا
ح50 من 55 إلى ارباحها حصة ترفع لييبا

Z50 من 55 إلى اريلحها حصة ترفع إيران

Z60 إلى ارباحما حصة ترفع فنزويال
 العراق( بترول شركة فى األصول واكسون شل، بتروليم، برتش )تقدشركفت العراق في لنفط تليم ا 9705

 يتلثرون( موبيل واكمون تكدكو )شيفرون، ‘يت(60) جزئي تاميم السعوديه
 النفط صناعة تؤمم الكويت

الننط صناعة تزمم لمنزريال

 والغاز، النفط قطاع يف املختلفة واإلقلميية العاملية التطورات أدت

 وخصوصًا القوى، موازين يف كبري تغري إىل الوطنية، النفط رشاكت ونشوء

 بدأ الذي النفط أسعار ارتفاع مفع النافذة. العاملية النفط رشاكت دور يف

 يف الكبرية الزيادة من الوطنية النفط رشاكت استفادت ،٢٠٠٠ عام منتصف

 ورشاء ريعلملشا الذايت المتويل عىل القدرة وبالتايل املال، رأس

 تطوير من ذلك مكهنا مكا النفطية. اخلدمات رشاكت من التكنولوجيا

 مواردها إدارة تطوير وبالتايل والتقنية، اإلدارية وخرباهتا البرشية مواردها

 رضورة العاملية النفط رشاكت مع الرشاكة تعد مل لذلك، نتيجة النفطية.

 تقامس اتفاقيات عن ما، حد إىل بتعاد،اال فمت سابقًا، احلال هيلع اكنت مكا

 اإلنتاج من حصة العاملية الرشاكت متحن اليت العقود من وغريها اإلنتاج

 عقود إىل الدول من الكثري توجه املقابل، ويف هيلع. السيطرة صالحية أو

 املخنفضة. التقنية املخاطر ذات املشاريع يف وخصوصًا التشغيل، خدمات

 واملهارات التكنولوجيا متلك اليت النفطية اخلدمات رشاكت واستفادت

 النفط رشاكت مع دورها زيادة من فمتكنت اجلديد، الوضع من املتقدمة

العاملية. النفط رشاكت حساب عىل الوطنية
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 /٠٨٠ حنو عىل تسيطر العاملية النفط رشاكت اكنت السبعينيات، يف

 من 40% من أقل فمتثل اليوم، أما العامل. يف واحتياطياته النفط إنتاج من

 أكرث عىل الوطنية النفط رشاكت تسيطر فميا االحتيايط، من 30و% اإلنتاج

العاملي. االحتيايط من 70و% اإلنتاج من 60% من

والوطنية العالمية الشركات بين واحتياطياته النفط إنتاج :٦ -٣ بياني رسم

Source: Wood MacKcnzje (2009)

والوطنية العالمية الشركات بين واحتياطياته النفط إنتاج :٧ - ٣ بياني رسم

350

االنتاج

 f مر٠،مه/رأ7 ين
ب آ اسبة ألثركك احتياطي ء - ٠،٠٠الوطنية ,لثركك سيدلي

90 Deutsche Bank (2010) :٢٥ع
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الوطنية النفط شركات ١ - ٣ جدول:

 السوظفين عدد

,(2010/1)
آلر٢د بنيوى

(2ا(1(١1)
1 كوالز١حك

70111111>

ا ج االنتن
؛ ه ليو فى بين ير ن سنيو

20120)
انوضنية انتفط

54,798٠ n/a 210* 12.5 Saudi Aramco

393.000 44.6 158 9.7 Gazprom (Russia)

41,000 nla 854 6-4 NIOC (Iran)

552,810 ه/ 222 4.4 PetroChina

138215 ٢٧a 103٠ 3-6 Pemex (Mexico)

,6619* n/a 86.4* 3.2 KPC (Kuwait)

552,810 n/a 75 2.9 (Abu Dhabi) ل010

59,767* ه/و 1.6٠ 5 2-7 Sonatrach (Algeria)

80,497* 19.9 146 2-6 Petrobras (Brazil)

106,000 ؛24 92 2.6 Rosneft (Russia)

21.330 14.9 52 2.3 Qatar Petroleum

21.330 6.7 93* 2-1 Statoil (Norway)
n/a 4.3 ا 3 88 ا .9 PDVSA (Venezuela)

377,235 1/ 273 \-6 Sinopec (China)
n/a n/a آ١آلل ا.4 NNPC (Nigeria)

39,236 20.88* 79.95* ا.4 Petronas (Malaysia)

2010 values Source: Fortes (2012)٠ Wikipedia, Company Annual Reports and other sources

 واستقالهلا الوطنية النفط رشاكت قوة تنايم من الرمغ عىل

 تزال ال األخرية هذه أن إال العاملية، النفط رشاكت عن املتزايد

 احلقول تطوير يف سميا ال األمد، الطويلة للرشااكت املفضل الرشيك

 رشاكت متتلك والمتويل، التكنولوجيا إىل فإضافة حتديًا. واألكرث الصعبة

 لملشاريع تضاىه ال وإدارية تشغيلية وقدرات خربات العاملية النفط

 مبيزاهتا االحتفاظ كيفية يف نظر إعادة إىل رمبا، حتتاج، ولكهنا الكبرية.

 اخلدمات رشاكت لقدرات املتنايم التطور ظل يف خصوصًا التنافسية،

(.١٠ النفطية)

والغاز للنفط القيمة سلسلة

 االستكشاف التالية: األنشطة والغاز للنفط الرئيسة املراحل تمشل

 والتوصيل التسويق وأخرياً واملعاجلة، التكرير والتخزين، النقل واإلنتاج،

 املراحل هذه من مرحلة لك عىل الضوء وسنسلط الهنايئ. املستخدم إىل

التالية. األجزاء يف

Key Issues for Rising National Oil Companies, KPMG, June 2008. (١٠)
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والغاز للنفط القيمة سلسلة :٨ -٣ بياني رسم

والغاز النفط موارد
 وقد آخر. إىل ماكن من للزوجة،وا املظهر يف اخلام، النفط خيتلف

 خالل من النفط نوعية حتديد وميكن أيضأ. لملسهتلك فائدته يف خيتلف

 فيه، الكربيت وحمتوى ولزوجته وكثافته وزنه حول عدة اختبارات إجراء

 السوق يف سعره عىل وبالتايل نوعيته، عىل تأثري هلا أخرى وعوامل

العاملي.

 الغاز وسوائل الميثان غاز من أساساً فيتكون الطبيعي الغاز أما

 عدد ذلك في بما الطبيعي، والبنزين والبيوتان والبروبان كاإليثان الطبيعي

 المحتوي الطبيعي الغاز ويسمى والماء. الكربون أكسيد كثاني الشوائب من

 هيدروكربونات على يحتوي الذي أما الجاف. بالغاز الميثان على فقط

الرطب. بالغاز فيسمى أخرى

 )ويسمى النفط عن منفصلة تراكمات في إما الطبيعي الغاز ويوجد

 النفط تراكمات فوق غطاء أو كطبقة أو المصاحب(، غير بالغاز حينها

 الطاقة مصادر عن تميزه خصائص يمتلك وهو المصاحب(. )الغاز
 وفرة، وأكثر بالبيئة، إضراراً أقل مصدر إنه إذ األخرى، الهيدروكربونية

سعراً. وأرخص النقل، في وأسهل

 في والغاز النفط حقول أكبر التعاون مجلس دول منطقة في تقع

حقل أكبر السعودية، العربية المملكة في »غوار«، حقل ويعتبر العالم.
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 في الطبيعي للغاز حقل أكبر قطر في الشمال« و»حقل العالم، في نفط
العالم.

 الرئيسة والغاز النفط حقول :٩ - ٣ بياني رسم

التعاون مجلس دول منطقة في

لنفط إنتاج

 منذ إنتاجها التعاون مجلس دول في النفط حقول من الكثير تواصل
 الحقول هذه في السهل« النفط إن القول ويمكن عاماً، ٦ ٠- ٥ ٠ من أكثر
 أو النفط، وإنتاج احتياطيات على الحفاظ يتطلب لذلك استخراجه. تم قد

 للتكنولوجيا أعلى توظيف إلى إضافة وكلفة، تقدماً أكثر تقنيات تهما،زياد
والتقنيات.

 في للنفط إنتاجية قدرة أكبر تملك التي السعودية العربية المملكة في
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 املثال، سبيل فعىل /٨و ٦ بني سنويا االخنفاض معدالت ترتاوح العامل،

 حقل أما ٠/٠٧٤ بنسبة اململكة، يف احلقول أقدم ، بقيق« » حقل استنفاد مت

 خصصت لذلك، ٠/٠٤٨ بنسبة استزنف فقد اململكة، يف األكرب »غوار«،

 السنوات مدى عىل دوالر، مليار ٣ ٠و ٢٠ بني مقدارها مزيانية اململكة

 اإلنتاج مستويات عىل واحلفاظ االخنفاض معدالت لتعويض املقبلة، اله

احلالية)''(.

التعاون مجلس دول في الخام النفط إحصائيات :٢ - ٣ جدول

أنكويت قطر عمان -لطنة العربية انمملكة
السعدية ل

انبحر سلكة  :ت امدر
'يتحل العربية

104 25.38 5.5 267 0,013 97.8 2اا ا 2 يرمبن( )منيار احتياطى ا اثنغط

2.682 1.631 0.890 11.15 0.045 3.087 ا 1النقطى)مليونبرمينوميا(ااا لنتاج١

1365 0.704 0.702 6.274 0 2.036 2,(,،9 برميزيوميا( )مليون التغطيه الصادزات

0 0 0 0 0.225 0 20(19 بوميا( برعيز )مليون :نننطية الو!ردات

Source, ٤1٨ World Factbook خلم خلم نغل ليست و الغلز لئل سو تثمل قلم االر هذه *

 أن فرضية من تنطلق والمعدالت األرقام هذه أن بالذكر والجدير
 يمكن ال بأنه يعتقد البعض أن علماً إنتاج«. »ذروة ب يسمى ما هناك
 النفط فإنتاج المستمر. التقني التطور ظل في إنتاج(( »ذروة بوجود الجزم
 إغالق إلى يؤدي مما باستمرار تكلفته ترتفع ولكن ينضب، ال والغاز
 مع الحقاً فتحها يعاد وقد الهيدروكربوني، المكمن في محددة حقول

 عن الحديث نظرياً يمكن ال ذلك، على وبناء االستخراج. تكلفة انخفاض
إنتاج«. »ذروة

 - »برقان« حقل على كبير بشكل اعتمدت فقد الكويت، دولة أما
 ويرى اإلنتاجية. طاقتها لغالبية - »غوار« بعد العالم في حقل أكبر ثاني

الثالثينيات في اكتشفت التي الحقول من وغيره الحقل، هذا أن البعض

Country Analysis Briefs, U.S. Energy Information Administration, 2011 (١)
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 تحسين تقنيات تتطلب وباتت النضوب، في اخذة الماضي، القرن من

 الشمال حقول تطوير إلى الكويت تتطلع لذلك، واسع. نطاق على اإلنتاج

 الدوالرات بمليارات مشروع وهو الكويت((، »مشروع خالل من
 بحلول يومياً برميل ماليين أربعة إلى اإلنتاجية الطاقة زيادة إلى يهدف

.٢٠٢٠ عام

 ميداني نطاق على اإلنتاج تحسين تقنيات تطبيق يتم لم أبوظبي، في

 الوقت وفي للمستقبل. استعداداً تجريبي كمشروع تطبق ولكنها اآلن. حتى

 البنية تطوير خالل من اإلنتاجية طاقتها لزيادة أبوظبي تخطط الراهن،

(. وتوسيعها) النفطية لمنشآتها التحتية

 عام منذ مطرد بشكل النفطي اإلنتاج نمو من الرغم وعلى قطر، وفي
 في اإلنتاج( حيث من سابقاً حقل )أكبر »الدخان« حقل إنتاج أخذ ،٢٠٠٢

 تطبيق في حالياً النظر يجرى المتوقعة، التراجعات ولتعويض االنخفاض.

وغيرهما. شاهين« و »الدخان« حقلي على اإلنتاج تحسين تقنيات

 في كبيراً دوراً اإلنتاج تحسين تقنيات فتلعب عمان، سلطنة في أما

 تقنيات طريق عن اإلنتاج لزيادة ناجح برنامج تنفيذ تم وقد النفط. قطاع

 التقنيات هذه تطبيق أن بالذكر والجدير أخرى. متطورة وتقنيات التحسين

 أعلى بين من أصالً وهي كبير، بشكل اإلنتاج تكاليف نسبة يرفع المتطورة

 )صغيرة فيها النفط حقول طبيعة بسبب عمان سلطنة في المعدالت

 المياه، من كبيرة كميات استخدام اإلنتاج تحسين تقنيات وتتطلب ومتفرقة(.

 كميات استخدام تتطلب كما المنطقة، في شحيحة موارد بدورها وهي

 صادرات من بعض توجيه إعادة إلى أدى مما الطبيعي، الغاز من كبيرة

 في الحقن إلى عمان سلطنة في اءالكهرب لتوليد المخصص والغاز الغاز

. إنتاجها لتحسين الحقول بعض

نفسه. المصدر (١٢)

نفسه. المصدر (١٣)

٢٣٢



 شراكة وهي ،٢٠٠٩ عام »تطوير« شركة تأسست البحرين، وفي
 والغاز للنفط القابضة والشركة أوكسي« و» »مبادلة« شركتي بين

(Nogaholding) تطبيق خالل من البحرين حقل إنتاج لتحسين 
 أساليب وإدخال جديدة بئر ٩٠٠ من أكثر وحفر اإلنتاج تحسين تقنيات
حديثة.

الغاز إنتاج

 تواجه العالم، في للغاز احتياطيات أكبر ثاني تملك التي قطر باستثناء
 بين توازن تحقيق في كبيرة تحديات كافة الخليجي التعاون مجلس دول

الغاز. على والطلب العرض

 السريع القتصاديوا والصناعي السكاني النمو يدفع الطلب، ناحية من
 الطاقة وتوليد المياه لتحلية للغاز المحلي االستهالك في كبير تزايد إلى

 الثقيلة. والصناعات البتروكيماوية الصناعات في وسيطة وكمادة الكهربائية،
 كميات حقن يتم النضوب، في آخذ النفط حقول من العديد أن إلى ونظراً
إنتاجها. تحسين وبالتالي الضغط لزيادة فيها الغاز من كبيرة

 الغاز معظم إن إذ أيضاً. عدة تحديات فهناك العرض، ناحية من أما
 أي مصاحب، غاز هو السعودية، العربية كالمملكة الدول، هذه بعض في
 منه االستفادة يمكن ال وبالتالي أوبك(، من )المقيد النفط بإنتاج مرتبط أنه
 الطبيعي للغاز التصدير فالتزامات عمان، سلطنة في أما وقت. أي في

 إلى الكهرباء لتوليد محلياً يستخدم أن يفترض الذي الغاز تحول المسال
 أن هو المنطقة تواجهها التي التحديات أهم من ولعل الخارجية. األسواق

 أي الجيولوجية، الناحية من تعقيداً أكثر تعتبر الجديدة الغاز اكتشافات كل
نسبة فيه أن أو (tight gas) محكمة مكامن في يكون أن إما الغاز أن

(١٤) .Bahrain 011 Field, Tatweer Petroleum, 2012 http:/ atweerpetroleum

<. com/en oilfield/global/oil-field-title.html 
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 أعلى وتقنية كلفة األمر يتطلب الحالتين، كلتا وفي الكبريت. من عالية
والمعالجة. للتطوير

 اخلدمة انقطاع إىل الدول هذه بعض يف الغاز توفري يف العجز أدى

 يف الصناعية. املشاريع بعض تعطل وإىل األحيان، بعض يف الكهربائية

 إىل السنوات إحدى يف الغاز نقص أدى املثال، سبيل عىل الكويت،

 املتزايد الطلب لتلبية البرتوكمياويات وتصنيع النفط تكرير معليات وقف

مماثلة. مشالك معان سلطنة واجهت مكا الكهرباء. عىل

 تدابري التعاون جملس دول تتخذ التحديات، هذه لك وملعاجلة

مهنا: خمتلفة

 توجهت املتزايدة، الغاز احتياجات لتلبية جديدة: اكتشافات -١

 عن للتنقيب جديدة براجم يف االستمثار إىل التعاون جملس دول معظم

 اسرتاتيجية السعودية »أرامكو« ورشكة البرتول وزارة أعلنت فقد الغاز.

 تريليون ٥٠ إلضافة دوالر راتمليا ٩ حنو استمثار تتضمن للغاز جديدة

 الكويت، ويف .٢٠١٦ عام حبلول املصاحب غري الغاز من مكعب مرت

 اكتشافات جذبت وقد أيضًا. كبرية استكشاف محلة إىل الغاز نقص دفع

 النفط رشاكت اهمتام المشالية احلقول يف املصاحب غري للغاز كبرية

 السيايس االستقرار عدم وحالة اجلذابة غري العقود صيغ ولكن العاملية.
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 االحتياطيات هذه تطوير يف رسيع توسع أي أمام عقبات متثل تزال ال

وإنتاجها.

 التقليدية، الغاز مصادر تقلص ظل في التقليدية: غير الغاز موارد .٢
 كالغاز التقليدية غير الغاز مصادر تطوير دراسة إلى الدول بعض لجأ

 شركة تدرس المثال، سبيل على عمان، سلطنة ففي (.tight 245) المحكم
المحكم. الغاز إلنتاج دوالر مليار بعشرين مشروعاً بتروليوم« »برتش

 مجلس دول من عدد لجأ األنابيب(: وخطوط LNG) الواردات .٣
 المسال الغاز طريق عن أو األنابيب خطوط عبر الغاز استيراد إلى التعاون
 وتستورد المادة. هذه في الوشيك النقص ومواجهة المتزايد الطلب لتلبية

 خط عبر قطر من الطبيعي الغاز المتحدة العربية واإلمارات عمان من كل
 من مقترح غاز أنايب خط حول محادثات جرت وقد »دولفين«. أنابيب

 قبل التعاون، مجلس دول من عدد بدأ كما والبحرين. الكويت إلى قطر
 وأبدت نفسه. للغرض إيران مع محادثات بإجراء السياسية، التصعيدات

 في الوشيك الطبيعي الغاز مشروع من بإمدادات اهتماماً مؤخراً الكويت
 من كل بدأت فقد المسال، الطبيعي الغاز إلى بالنسبة أما العراق. جنوب

 فيما الجوار. دول من المسال الطبيعي الغاز باستيراد ودبي الكويت
 بحلول تفتتح أن يتوقع المسال الطبيعي للغاز محطة بناء طور في البحرين

 كونها الروسية »غازبروم« شركة مع محادثات المنامة وأجرت .٢ ٠١ ٥ عام
المسال. الطبيعي الغاز الستيراد محتمالً مصدراً

 إقليمية كهرباء شبكة بناء حالياً يجري :الخليجية الكهرباء شبكة . ٤
 اءالكهرب استيراد إمكانية ستوفر كافة، الخليجي التعاون مجلس دول بين
 العربية اإلمارات دولة من وخصوصاً الجوار، دول من الطاقة فائض أو

 من الشبكة ستخفف وبذلك، لها. المخطط النووية ومحطاتها المتحدة
 إال يتحقق لن االحتمال هذا لكن المحلية. الغاز إمدادات على الضغط

 النووية الطاقة محطات تبدأ عندما ،٢٠١٧ عام بعد أو البعيد، المدى في
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(. الكهرباء) بتوليد المتحدة العربية اإلمارات دولة في

 التعاون من املزيد هو الغاز حتدي ملواجهة احللول أمه من ورمبا

 اململكة تسمتر أن بدل املثال، سبيل فعىل التعاون. جملس دول بني

 إلنتاج النفط من يوميًا برميل مليون يقارب ما اسهتالك يف السعودية العربية

وماليًا. بيئيًا علهيا سيوفر الذي القطري الغاز تستورد أن ميكهنا الكهرباء

والغاز للنفط المالية األنظمة

 هو (0نGas 1831 Regime 204 1) (١والغاز) للنفط المالي النظام

 استخراج كيفية وتحديد تنظيم في الحكومة أو الدولة سياسة عن عبارة

 بين العالقة النظام هذا ويرسم والغاز. النفط موارد من االقتصادي الريع

 قضايا ويحدد المتعاقدة، الشركات وبين الوطنية، الشركة أو الحكومة،

 التكاليف مع والتعامل إدارتها وكيفية النفطية العمليات على كالسيطرة

الطرفين. بين األرباح وتوزيع

 نظام هما: أساسيين، نوعين إلى والغاز للنفط المالية األنظمة وتنقسم

 تعاقدي. أساس على مبني ونظام الترخيص، أو متيازاال أساس على مبني

 (٢ و) اإلنتاج، تقاسم اتفاقيات (: ١) نوعين إلى بدوره منقسم األخير وهذا

الخدمة. اتفاقيات

 النفط موارد ملكية تحول في هو األنظمة هذه بين األساسي االختالف

والغاز:

 البئر« »رأس عند الملكية تتحول الترخيص أو االمتياز اتفاقيات في •

 مالية عائدات أية ناقصاً اإلنتاج العالمية النفط شركات تأخذ حبث

المضيفة. للدولة

(١٥) 2011 ,5. Energy Information Administration.ل ,Country Analysis Briefs 
<. http://www.eia.d0e.g0v >

(١٦) 25 ,Government Take and Petroleum Fiscal Regimes 10^0 ٧41 ١ةة١,آلاًل 

.2008 May 
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 من حصة العالمية النفط شركات تأخذ اإلنتاج تقاسم اتفاقيات في
 ويوزع المستثمر، المال ورأس نفقاتها تغطية بهدف المستخرج النفط
العقد. شروط حسب المضيفة الدولة وبين بينها المتبقى النفط

اإلطالق. على الملكية تتحول ال الخدمة اتفاقيات في
والغاز للنفط المالية األنظمة تصنيف :١٠ -٣ بياني رسم

على: اما مبنية على: اما مبنية

وانغاز نسنفذ المثية االنظبة صنيف

الداخلى العتد معدل •
االتتاج نسبة •
االيرأدات او الدخل معدل ٠

رسومثلبتة •
والمحاطر الربحية نسبة •
مزرجب^نالنوعن •

 حقوقا العالمية النفط شركة الترخيص أو االمتياز اتفاقيات تعطي
 الزمن. من محددة لفترة والتصدير والبيع واإلنتاج التنقيب في حصرية

 اتفاقيات عن عبارة المضيفة الدول مع النفط اتفاقيات كانت السابق، ففي
 التي الظروف وتغير األيام وبمرور مجحفة. شروط ذات تقليدية امتياز
 ظهر التقليدية، االمتياز اتفاقيات توقيع على توافق المنتجة الدول جعلت

 بعض مع ولكن التقليدية، تلك تشبه وهي الحديثة، باالمتيازات يعرف ما
 مساحة تقليص التعديالت هذه وتشمل المضيفة. الدول لصالح التعديالت
 سواء إضافية، مالية عائدات على والنص العقد، سريان مدة أو الترخيص،

 تدفع منح أو التنقيب، شركة أرباح على ضريبة أو إتاوة شكل على كانت
أو النفط، اكتشاف عند أو االتفاقية، على التوقيع عند المضيفة للدولة

Key Credit Factors: Criteria for Rating the Global 01ا Refining Industry, (١٧)

٢٣٧

Standard & Poor's, 26 November 2011.



(. معينة) معدالت إلى اإلنتاج وصول عند

 معدل يه: خمتلفة، عوامل ثالثة عىل اإلنتاج تقامس اتفاقيات تعمتد

 اإلنتاج نسبة أو (Internal Rate 0؟ Return) الداخيل العائد

 ويعين (.Revenues) اإليرادات أو الدخل معدل أو (Production 1ع٧)اع

 متفق نسب حتقيق حبسب تتغري النفط برميل من الرحب حصة أن ذلك

العوامل. هذه من علهيا

 رسوم عىل مستندًا األجر اكن إذا ما عىل فتنقسم اخلدمة اتفاقيات أما

 بعض ويف معينة. خماطر نسبة عىل أو حمضة( خدمة اتفاقيات )أي ثابتة

 املحضة اخلدمة اتفاقيات وتشبه النوعني. بني مزجيًا العقد يكون احلاالت،

 ويه العاملية، النفط ورشاكت النفطية اخلدمات رشاكت بني اليت تلك

إيران. يف إال حاليًا توجد وال جدًا نادرة

 اململكة يف فتستخدم املخاطر نسبة عىل القامئة اخلدمة اتفاقيات أما

 النفط رشكة تتوىل االتفاقيات هذه ويف والعراق. والكويت السعودية العربية

 منطقة داخل املضيفة للحكومة واإلنتاج االستكشاف معليات العاملية

 وال األحوال. لك يف للدولة ملاكً اهليدروكربوين املخزون ويبىق حمددة،

 إذا إال والغاز النفط من حصة أي عىل )املقاولة( العاملية الرشكة حتصل

 من اإلنتاج رشاء يف األفضلية أعطيت أو اإلنتاج عرب الرسوم هلا دفعت

املضيفة. احلكومة

 هلا توفر ال ألهنا العقود من النوع هذا العاملية الرشاكت حتبذ وال

 رئيسة مؤشرات على تؤثر ال وبانالي النفط، احتياطيات في مباشرة أسهماً
 الذي االحتيايط استبدال مكعدل إجنازها لقياس الرشاكت هذه تتخذها

سالفًا. إليه تطرقنا

 القانونية اجلوانب تصبح األحيان، معظم يف أنه، إىل هنا اإلشارة وجتدر

مواردها جتاه دولة أي تتخذه الذي واملبديئ العام املوقف ظل يف ثانوية

 ين البحر جممتع موقع وخالفها،« البرتول استمثار اتفاقيات يف »التحكمي املفيت، أمحد ( ١٨)

 <bahrainlaw.ne()p0stl6 htrn.http:,/ww١٨ . .٢٠٠٨ سبمترب أيلول/ ٢٢ القانوين،
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 من أي مضن نفهسا الريع نسبة عىل احلكومة حتصل أن فميكن الطبيعية.

 بشلك نوعها، اكن أيًا االتفاقيات، تعقد أن هو واملمه املختلفة. النفطية األنمظة

املعنية. األطراف نظر وجهة من والعادلة املجزية اإليرادات ويضمن حيقق

التعاون مجلس دول في المالية األنظمة

 الرشاكت اململكة متحن مل السعودية، »أرامكو» رشكة تأممي منذ

 عىل اأجنبية املشاركة وتقترص النفط. عن للتنقيب تراخيص أي األجنبية

 العربية اململكة بني املقمسة املنطقة يف »شيفرون« رشكة مع امتياز عقد

 الربع حصراء يف الغاز موارد وتطوير استكشاف ويف والكويت، السعودية

 لسيطرة ختضع األخرى والغاز النفط وإنتاج تطوير مشاريع فلك اخلايل.

»أرامكو«. رشكة

 عن عبارة فهي املحتدة العربية اإلمارات دولة يف العقود معظم أما

 - و»أدما ادكو(( و »زادكو« كرشكة مشرتكة مشاريع خالل من امتياز اتفاقيات

فهيا. األكرب النسبة الدولة متلك اليت أبكو«

 اإلنتاج. تقامس التفاقيات استخدام أي الدستور حيظر الكويت، ويف

 هذه يف اخلدمة. اتفاقيات من مبتكر نوع استخدام خيار احلكومة تدرس لذلك

 الحتيايط الاكملة بامللكية باالحتفاظ الكويتية للحكومة يمسح االتفاقيات،

 لملشاريع، االسرتاتيجية واإلدارة اإلنتاج مستويات عىل والسيطرة النفط

 رسوم عىل حيصل للخدمات مكقاول العاملية النفط رشاكت مع والتعامل

احلوافز. وبعض املال رأس السرتداد بدالت مع برميل للك حمددة

 االستكشاف أنشطة فلك للنفط. خمصص قانون قطر يف يوجد وال

 اإلنتاج يف واملشاركة االستكشاف اتفاقيات رشوط مبوجب تمت نتاجواإل

 الذي »بندق حقل باستثناء قطر، يف العقود غالبية متثل اليت ت(105٨)

 معظم وإنتاج تطوير أما اإلمارات. يف املطبق االمتياز نظام مضن أبرم

 الوطنية الرشكة به فتقوم حمزم( ميدان بوحلنني، )دخان، التارخيية احلقول

أوكسدنتال(. رشكة تطوره الذي الرشيق العد حقل )عدا

 اإلنتاج. تقاسم ونظام االمتباز نظام من كل استخدام يتم عمان، سلطنة في
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 النفط من /٠٩٠ الوطنية، الرشكة ويه ،(10100) معان نفط تمنية رشكة وتنتج

 فميا الوطنية الرشكة من /٠٦٠ نسبة الحكومة وتملك تقريباً. الغاز إنتاج ولك

. ./ ٢ »بارتكس« ورشكة /٠٤ »توتال« ورشكة /٠٣٤ نسبة »شل« رشكة متلك

 للنفط القابضة الرشكة بني اإلنتاج تقامس اتفاقية وقعت البحرين، ويف

 ومتلك البحرين. حقل لتطوير »تطوير« ورشكة (Nogaholding) والغاز

 رشكة متلك فميا »تطوير«، رشكة يف /٠٤٨ نسبة تال«»أوكسدن رشكة

 هذه وتشري . /٠٢٠ نسبة والغاز للنفط القابضة والرشكة ٠/٠٣٢ نسبة »مبادلة«

 يمت اليت اإليرادات تقامس نسب إىل ال التاكليف حتمل نسب إىل النسب

نفهسا. االتفاقية بنود ىف حتديدها

الخام النفط نقل و تخزين

 موانئ إىل النفط حقول من حملية أنابيب شباكت عرب النفط ينقل

 يف تنورة رأس ميناء ويعترب اإلنتاج. مناطق قرب تقع ما غالبًا اليت التصدير

 لحشن ويتسع العامل، يف النفط لحشن ميناء أكرب السعودية الرشقية املنطقة

 تستخدم األحيان معظم ويف (. ٩يوميًا) النفط من برميل ماليني 6 حواىل

 املسهتلكة الدول موانئ إىل اخلام النفط وتوصيل لنقل البحرية قالتالنا

 أو األنابيب خطوط بواسطة نقله قبل كبرية صهارجي يف ختزينه يمت حيث

والتكرير. لملعاجلة النفط مصاىف إىل الشاحنات أو احلديد سكك

التعاون مجلس دول في النفط صادرات :٤-٣ جدول

الكويت
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 حوالى عبره يمر إذ العالم. في نفطية عبور نقطة أهم هرمز مضيق ويعتبر

 وقد البحر. طريق عن المتداول النفط من ٠./٣وه العالمي النفط من ٠/٠٢ ٠

 عبر العراقي« النفط »أنبوب عليه أطلق ما السعودية العربية المملكة أنشأت

 الحرب خالل هرمز مضيق على اإليراني الحظر لتجاوز محاولة في المملكة،

 عام للكويت العراق غزو منذ يستخدم لم الخط هذا لكن العراقية. - اإليرانية

 فتح إعادة دراسة إلى النووي إيران برنامج حول التوترات أدت وقد .١٩٩٠

 اإلمارات دولة أنشأت كما النفط. لتصدير بديلة طرق لتأمين هذا األنابيب خط

 أبوظبي في »حبشان« حقول من النفط ينقل جديداً أنابيب خط المتحدة العربية

هرمز. مضيق بذلك متجنبة الفجيرة ميناء إلى

التعاون مجلس دول في والغاز النفط أنابيب :١ -٣ بياني رسم



ونقله الطبيعي الغاز تخزين

 في أو للتخزين مهيأة جيولوجية مكامن في الطبيعي الغاز تخزين يتم
فيها. الضغط درجة ضبط طريق عن األنابيب خطوط نظام

 إذ المادة. هذه تتخذه الذي الشكل على الغاز نقل خيارات وتعتمد
 شاحنات أو األنابيب خطوط عبر الطبيعي الغاز سوائل نقل يمكن

 خطوط عبر إال )الميثان( الجاف الغاز نقل يمكن ال ولكن الصهريج،
 الطاقة. توليد كمحطات النهائي المستهلك إلى مباشرة وتوصيله األنابيب
 مع إال مجدية تكون وال كبيرة، استثمارات الغاز خطوط مشاريع وتتطلب

 والتسعير، المعنيين والمستهلكين التمويل مصادر تحدد واضحة خطة
 هذه لها تخضع ما عادة التي الجيوسياسية االعتبارات عن ناهيك

(.٢٠األنابيب)

 التعاون مجلس دول منطقة في للحدود عابر أنابيب خط أول وكان
 حقل من الطبيعي الغاز لنقل ١٩٩٩ عام أنشئ الذي »دولفين« مشروع هو

 وقد عمان. وسلطنة المتحدة العربية اإلمارات دولة إلى القطري الشمال
 للغاز أنابيب خطوط شبكة حول محادثات األخيرة السنوات في أجريت

 أوروبا إلى وحتى والكويت، كالبحرين أخرى خليجية دول إلى قطر من
وتركيا. العراق عبر

 التالي( الجزء في إليه سنتطرق )لذي المسال الطبيعي الغاز ويعتبر
 الطبيعي الغاز صادرات شكلت ٢٠٠٩ عام فمنذ الغاز. لنقل أخرى طريقة

قطر. في الغاز صادرات من ٧ ٠ من أكثر المسال

نفسه. المصدر (٢٠)
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التعاون مجلس دول في الطبيعي الغاز صادرات :٥ - ٣ جدول

البلبلن

لليبن للونريية، كورا السيت،لغلنلعسل0كلهات

التصدير .اق التصدير ض مو

 لمسل لغلى0 القلن غلز مفروع
درلنين

 المحدودة للفأز لتمسل ظبى نجر شركة
ضرآدلس لي )الهاز(

 لملد1 الونرية، كرريا للعسل: لغلز
 عيبلن، لسا^لمريكاالشملية، اوروبا،

 بريطقيا
اإلملراتوءن لرض:

النفط تكرير
Source: CIA, Energy Information Administration (EIA)

 الجزيئات تفصل مختلفة عمليات عن عبارة هو النفط تكرير
 بترولية منتجات إلى وتحولها الخام النفط في الموجودة الهيدروكربونية

 فئات: ثالث إلى البترولية المنتجات تصنيف ويتم أكبر. قيمة ذات مختلفة
 المسال البترول كغاز (light distillates) الخفيفة التقطير نواتج .١

 (middle distillates) المتوسطة التقطير نواتج .٢ والنفتا، والبنزين

 (heavy distillates ٤ والبواقي الثقيلة المقطرات .٣ والديزل، كالكيروسين
(residuum إلسفلت.وا والشمع التشحيم وزيوت الثقيل الوقود كزيت 

 أجزاء إلى وفصله الخام النفط تقطير كيفية على التصنيف هذا ويستند
مختلفة.

 (١) يه: النفطية، لملنتجات رئيسة استخدامات ثالثة وهناك

 أيضًا وهناك للتدفئة. (٣و) الكهربائية الطاقة لتوليد (٢) لملواصالت

 صناعة يف النفطية املواد اكستخدام الطاقة بتوليد متعلقة غري استخدامات

البرتوكمياويات.
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:١٢-٣بياني رسم
)نموذج( للنفط برميل من المصنوعة المنتجات

3؟0٩1٤

Liquefied Petroleum 4٥/٠ 
 10؟5مور ٤اى

1 8٩'٥ Other Product؛

23» Diesel Fuel & Healing Oil

47% Gasoline

Source: U.S. Department 0٤ Energy

 برميل مليون ٩٢ إىل ٢٠١١ عام العامل يف التكرير قدرة وصلت وقد

 التعاون جملس ودول /،٠٩ فهيا األوسط الرشق دول نسبة ومتثل يوميًا،

يوميًا. برميل مليون ٤,٦ أي /"٠٥

الجغرافية المنطقة حسب التكريرية الطاقة نسبة : ١٣ - ٣ بياني رسم

»اويها

Source: BP Statistical Review 201 1



 العامل، يف نفط تكرير قدرة أكرب األمريكية املحتدة الواليات متلك

 التكريرية الطاقة من ٠/٠٩٠ أن بالذكر واجلدير والصني. واليابان روسيا تلهيا

 غنية تعترب وال »أوبك«، منمظة يف أعضاء غري دول يف موجودة للنفط

 إىل ذلك ويعود وهولندا. اجلنوبية وكوريا كسنغافورة النفطية باملوارد

 الصعب من عدة وتقنية اقتصادية عوامل عىل النفط تكرير جدوى اعمتاد

ماكن. أي يف تتوفر أن

 يف املتقدمة الدول يف النفط عىل الطلب نسبة تنخفض أن ويتوقع

 الدول يف التكرير مصانع استمثارات معظم ترتكز ولذلك املستقبل.

 التعاون جملس دول ويف كبري، منو معدل ذات اقتصاديات كوهنا اآلسيوية

العامل. يف نفط احتياطيات أكرب متتلك كوهنا األوسط والرشق

التعاون مجلس دول منطقة في التكريرية الطاقة : ١٤ -٣ بياني رسم

(2012 مرجرد) 5 (20 18-2012) مقترح

الطبيعي الغاز معالجة

 مكيات مع امليثان غاز من أسايس بشلك الطبييع الغاز يتكون

 تفصل خمتلفة لعمليات وخيضع .الثقيلة اهليدروكربونات من خمتلفة

 يف املطلوبة الوقود مواصفات وتلبية للنقل مناسبًا ليصبح عنه الشوائب

ييل: ما الطبييع الغاز منتجات تمشل امليثان، غاز جانب وإىل السوق.

الطبيعي الغاز سوائل  (Natural Gas Liquids): الطبيعي الغاز سوائل  •



 اخلام الطبييع الغاز يف املوجودة الثقيلة الغازية اهليدروكربونات يه

 التدفئة يف وتستخدم وغريها(، والبيوتان والربوبان اإليثان مواد )وتمشل

لملحراكت. وكوقود البرتوكمياويات لصناعة خام ومكواد والطبخ

 الغاز (:Liquefied Natural 045 0* LNG) املسال الطبييع الغاز •

 معلية لتهسيل سائل إىل حتويله يمت الذي الغاز هو املسال الطبييع

 حمطات يف الغاز تربيد عىل العملية هذه تقوم و ونقله. ختزينه

 في يخزن ثم ومن يسيل، حتى الغاز معالجة مصانع من بالقرب
 خمصصة مربدة صهارجي يف حتميله يمت أن قبل معزولة صهارجي

 املسهتلكني إىل ونقله الغازية حالته إىل حتويله يعاد مث للحشن،

املحلية. الغاز أنابيب شباكت عرب الهنائيني

 الغاز حتويل (Gas-to-Liquid 0+ 51:) سائل إىل املحول الغاز •

 إىل الطبييع الغاز حتويل يف تستخدم تكريرية معلية ذ، سائل إىل

 النقل وقود وتمشل اخلام، النفط من تصنع ما عادة متنوعة منتجات

 وسيلة الطبييع الغاز حتويل مشاريع وتعترب التحشمي. وزيوت والنافتا

 »بريل« مرشوع ويعترب الغاز. احتياطيات الستغالل اقتصاديًا مغرية

 مصنع أكرب "(»شل ورشكة للبرتول« »قطر بني رشاكة )وهو القطري

سائل. وقود إىل الغاز لتحويل العامل يف

 يستهلك العالمي الغاز إنتاج من /'٠٧, من أكثر كان ٢,٠٧ في
 كغاز ./'٨و األنابيب خطوط عبر يصدر الغاز من /٠١٨ كان فيما محلياً،
 بسبب مسال كغاز وتصديره الغاز تداول نسبة تزداد أن ويتوقع مسال.

عالمياً. عليه الطلب وارتفاع الدول معظم في محلياً الغاز إنتاج انخفاض

العالمية والغاز النفط أسواق

 منها مختلفة، بعوامل سعره ويتأثر العالم، في تداوآل السلع أكثر هو النفط
 صرف وسعر التصدير، لمنافذ الجغرافي والموقع والطلب، العرض عوامل
 ومخزون اإلنتاجية، »أوبك« طاقة وفائض النفطية المنتجات وأسواق الدوالر

أخرى. وجيوسياسية اقتصادية وعوامل المستهلكة، الدول لدى الخام النفط



 أنواع اعمتاد مت اخلام، النفط من خمتلفة وأصناف أنواع وجود إىل ونظرا

 يف »برنت« خام يعمتد العامل، مستوى فعىل والتسعري. للجودة مكعيار حمددة

 العاملي. النفط إنتاج ثليث لتسعري مستخدم عاملي مكرجع املحتدة اململكة

 يف أما للتسعري، مكعيار ديب خام يستخدم التعاون، جملس دول منطقة ويف

 وقد (٧٧11.) املتوسط تكساس غرب خام فيستخدم املحتدة الواليات

 عرف هبا خاصًا مرجعيا نظامًا )أوبك( للنفط املصدرة الدول منمظة وضعت

خمتلفة. خامات سبع متوسط عن عبارة هو أوبك"، »سلة ب

 منفتحة وغري إقلميية الغاز أسواق تعترب النفط، أسواق عكس عىل

 أسواقًا تعد وبريطانيا، األمريكية املحتدة الواليات يف ولكهنا، اقتصاديًا،

 يسعر ومعومًا، أوروبا. يف الغاز بأسواق مقارنة أكرب شفافية وذات حمررة

 ااسهتالك. أسواق من وقربه فيه الطاقة حمتوى أساس عىل الطبييع الغاز

 الواليات فيف الدول. بني كبرياً اختالفًا ختتلف التسعري آليات ولكن

 مكعيار لويزيانا والية يف هب« »هرني نقطة تستخدم األمريكية املحتدة

 يمت واليت الغاز أنابيب خط يف الفعيل الربط نقطة إهنا إذ الغاز، لتسعري

 عقود مضن الغاز معظم فيباع أوروبا، يف أما إلهيا. الغاز معظم توصيل

 املنتجني عىل يتوجب ألنه ذلك و النفط، بسعر مرتبطة و املدى طويلة

 لتطويره، مرشوع أي يف االستمثار قبل للغاز أسواقًا يضمنوا أن األوروبيني

مسبقا. علهيا متفق تسعري آلية حتت مقدمًا الغاز بيع خالل من ذلك ويمت

البتروكيماويات

 الطبييع والغاز النفط من مستخرجة كميياوية مواد يه البرتوكمياويات

 الكبرية اهليدروكربونية اجلزيائت تكسري فهيا يمت خمتلفة معليات خالل من

 وتنقسم . األساسية »البرتوكمياويات ب يمسى ما تكون أصغر جزئيات إىل

 األوليفينات يه: أساسية، جمموعات ثالث إىل البرتوكمياوية املواد هذه

 أكرث من والربوبيلني اإليثيلني ويعترب االصطناعية. والغازات والعطريات

 نصف من ألكرث البداية نقطة وميثالن إنتاجا البرتوكمياوية املواد

عامليا. املنتجة البرتوكمياويات

٢٤٧



للبتروكيماويات القيمة سلسلة : ١٥ - ٣ بياني رسم

االسطناعية الغرات

ألوليقنع٦ منلتزلطسعى
اإليثرلن • االينلن
البروييلس • البرربلن ٠
تعبن البو . ال*تلن ٠

العيثل٠
السلريدت

البنزس • منالتلطلللم
التولرروين • التلغتا ٠
هن الز ٠ Gas Oil ٠

البالمته ٠ واألليش ات ليمر لبو سنألوسرئن
التسري انع عو و اصق اللو • لبرلىإثهلس٦٠ جليكرل اإلرئيلسن ٠
المجلد ٠ بروض البوش ٠ االض اكيد ٠

البوليستر • للتجمول ل ممتحضر •البروبيلس اكود ٠ صمغبة مواد ٠ األكريلومتريل ٠
الصيدالنية ان المتعفر . األكريليك •

نليلون • منالسلربد
المنيبل •لعلقى العكسلن الغبنول ٠

المسللط طحئت ٠ م • 0٦٩
األىمثة ٠ DMT •

عمة اإلضافات ٠ سزتاسذاص١ض
السلحي العوادذاتالننسد ٠ األموتيا عاز ٠
المزراعية الكي^لىبد • سورشيهلمد •
التقطية المنتجد ٠
التشعيم مرال •

العرنللول ٠
MTBE ٠

المحغزآت ٠ الكيميتبة الوسطت
- .اصول

األحمن ٠

 تعاجل وسيطة مواد إلنتاج األساسية البرتوكمياوية املواد معاجلة تمت

 من واسعة جمموعة صناعة يف تستخدم هنائية مواد إلنتاج بدورها

 يف البرتوكمياويات إنتاج من ’/٠٨٠ حواىل وينصب املختلفة. املنتجات

 البويل ويعترب البالستيك. لصناعة األولية املواد ويه البولميرات، صناعة

 وإضافة والبوليسرت. بروبيلني البويل مادة تليه إنتاجا، البولميرات أكرث إيثيلني

 من حيىص ال عدد إنتاج يف البرتوكمياويات تستخدم البالستيك، إنتاج إىل

 وأمسدة ومذيبات أدوية من اليومية حياتنا يف نسهتلكها اليت املنتجات

أخرى. ومنتجات بناء ومواد وإلكرتونيات جتميل ومستحرضات

التعاون مجلس دول في البتروكيماويات قطاع

 العاملي اإلنتاج من /٠٢ ٠ األوسط الرشق منطقة تنتج أن يقدر

 قطاع السعودية العربية اململكة وتتصدر .٢ ٠١ ٥ عام حبلول للبرتوكمياويات

 لملنتجات العاملي العرض من ٧ متثل حيث املنطقة يف البرتوكمياويات

(. التعاون) جملس لدول اإلمجايل الناجت من /٠٧٠ و األساسية، البرتوكمياوية

(٢) ,٨1 Masah Capital Limited ,Global Advantage ٨ :MENA Petrochemicals

.2010 



 البتروكيماويات إنتاج نسبة : ١٦ -٣ بياني رسم
الجغرافية المنطقة حسب العالم في

Source; GPCA :٧ه  Riyad Capital - Saudi 
Arabia Petrochemicals Report (2011)

 االوسط الشرق منطقة في البتروكيماويات قطاع »سابك" شركة تتصدر
 إلى استناداً ٠/٠٦٢) نحو المنطقة سوق في حصتها وتبلغ أفريقيا، وشمال

 شركات عشر أكبر من واحدة يجعلها مما (٢٠ ٠٩ عام إيرادات إجمالي

(.٢٢العالم) في للبتروكيماويات

العالمية البتروكيماويات شركات :٦ - ٣ جدول

*The list 15 based on the 2008 revenues and therefore excludes any companies 00104 outright ط٧  governments.
Source: www.arabianoilandgas.com

Saudi Arabian Petrochemicals, Riyad 0201121, 30 November 2011. (٢٢)

http://www.arabianoilandgas.com


التعاون مجلس دول في البتروكيماويات شركات : ١٧ - ٣ بياني رسم

٠٠٥٠ Company ع* 00
 لومين ه
Orpic ب

a بنروراهع مث وييييي ععسىم ي299

ائ

لمسلسة اسلح شرعهمترمل

 سالدك
٠ه؛ئط

ملرسس^ععحعرسعر

سامات

OCTAL

 صناعة يف الرئيسني الالعبني قامئة تمشل »سابك«، إىل إضافة

 »برتورابغ« التالية: الرشاكت التعاون جملس دول يف البرتوكمياويات

 ، لالستمثار« السعودية الصناعية و»املمجوعة قطر« صناعات و»رشكة

 البرتوكمياويات مشاريع من كبري عدد يف الرشاكت هذه تسامه أو ومتلك

والعامل. املنطقة يف

التعاون مجلس دول في البتروكيماويات مشاريع :٧ - ٣ جدول
Projects Database ع 2عم Source: MEED

1 ٠T0» n٠ & Arman« ا 1»«« ا
SaVJC ه ٨٠ئ سبعفؤا ' .بم٣ر;يكغا|ت ي::ين: ■٠٠٠٠٣٠■

:جبع. ... ٠٠ي ئل٦٠١ه٠ؤ1حبيس ١• جتذغت:هدأ;ف;١

MENA Petrochemicals: ٨ 010021 Advantage, ٨1 1٧12821 Capital Limited, (٢٣) 

2010.



 لرشاكت الرئيستان األولييان املادتان مها اإليثان وغاز النافتا

 مصانع من /٠٥٠ من أكرث تعمتد حني ويف العامل. يف البرتوكمياويات

 البرتوكمياويات مصانع تستخدم أولية، مكادة النافتا عىل العامل يف اإليثيلني

 وفرته بسبب اإليثان التعاون جملس ودول السعودية العربية اململكة يف

نسبيًا. املخنفض وسعره

 تمتتع التعاون، جملس دول يف األولية املواد تلكفة اخنفاض ونتيجة

 بالرشاكت مقارنة أعىل تشغيل هبوامش املنطقة يف البرتوكمياويات رشاكت

 قاعدة بناء من السعودية العربية اكململكة دول متكنت لذلك . العاملية

ومشتقاهتا. إليثيلنيا مادة وخصوصًا للبرتوكمياويات، قوية صناعية

العالمية البتروكيماويات شركات تشغيل هوامش : ١٨ - ٣ بياني رسم

Source: Reuters Knowledge ٧1 ه ٨ا  Masah Capital MENA
Petrochemicals Report (2010)

 التدرجيي، باالرتفاع بدأ املنطقة يف اإليثان سعر أن بالذكر واجلدير

 عىل الطلب وزيادة جهة، من واإلنتاج االستكشاف معليات اخنفاض بسبب

 األمر (، أخرى) جهة من اء الكهرب وتوليد البرتوكمياويات ملشاريع الغاز

التعاون جملس دول يف املنتجني لدى التنافسية امليزة سيضعف الذي

نفسه. المصدر (٢٤)

(٢٥) .2010 ,٨1011 201141, 7 March ,Gulf Petrochemicals Industry 11ع 



 الغاز سوائل من وغريها النافتا استخدام إىل التوجه يف بدأوا الذين

 ميكن بديلة أولية مكواد والبيوتان( والربوبان اإليثان من )مكزجي الطبييع

 مضافة قمية ذات وبالتايل وتعقيدًا، تنوعًا أكرث منتجات إلنتاج استخدامها

 املختلفة األولية املواد من سلة استخدام إىل التدرجيي التحول هذا أكرب.

 تعزيز إىل تسىع اليت التعاون جملس لدول الصناعية اخلطط مع يمتاىش

 تسامه اليت املضافة القمية ذات والبالستيكية البرتوكمياوية املواد إنتاج

 مناطق حتديد بالفعل مت وقد قتصادية.اال التمنية دمع يف أكرب بشلك

 يف الكربى البرتوكمياويات إنتاج مراكز من بالقرب البالستيك، لتحويل

 أكرب بشلك والبولميرات األساسية البرتوكمياويات من لالستفادة السعودية،

 والتغليف التعبئة ومواد السيارات صناعة مثل املحلية للصناعات دها وتزوي

 الرمغ وعىل أخرى، حتويلية ومنتجات البناء ومواد االسهتالكية واملنتجات

 إال النفط، عن بعيدًا الدخل مصادر تنويع إىل يؤدي ال التوجه هذا أن من

 نسبة أكرب عىل املجلس دول اقتصاديات حصول مضان يف يسامه أنه

 أما عامليًا. ومشتقاهتما والغاز النفط أسواق يف املضافة القمية من ممكنة

 قطاع عن بعيدًا التعاون جملس دول يف الدخل مصادر تنويع إىل بالنسبة

 وخططها الدول، هلذه التمنوية الرؤى عىل معقود فاألمل ومشتقاته، النفط

 هذا من التايل القسم يف إلهيا نتطرق واليت االجتاه، هذا يف املطروحة

اإلصدار.



التعاون مجلس دول في التنموية الرؤى تقييم :٣ -٣
 )قطر التعاون جملس دول يف تمنوية رؤى أربع الفصل هذا يتناول

 املنطقة، يف التمنية جهود عن كمناذج والكويت( وأبوظيب والبحرين

هي: محاور، أربعة في لها تقييماً ثم رؤية، لكل ملخصاً ويعرض

النيوليبرالي المضمون .١

االجمتايع - االقتصادي بالبعد همتاماال يف التباين .٢

حمتواها ويف الرؤى صياغة يف الشعبية املشاركة .٣

أيديولوجية مكشاريع التمنية رؤى . ٤

 يف تشرتك الفصل هذا يف املمشولة األربع التمنية رؤى أن ويتضح

 وشباط/ ٢٠٠٨ يوليو متوز/ بني ما اإلصدار توقيت مهنا عدة، مسات

 عام أو ٢٠٣٠ عام إما واملنهتي للرؤى الزمين واملدى ،٢٠١٠ فرباير

 صياغهتا، يف اجلدية الشعبية املشاركة ضعف يف تشرتك كذلك .٢ ٠ ٣٥

 الرؤى صياغة يف التعاون جملس دول مستوى عىل التنسيق غياب مع

 املمضون، حيث من أما تكرارها. ال واملشاريع األهداف تاكمل لضامن

 النفط عىل املفرط االقتصادي االعمتاد أن عىل التمنية رؤى فتتفق

 تيع مكا املنطقة، اقتصادات يواجه الذي األساس اخلطر هو والغاز

 حيث ومن العمل. سوق يف واخللل الساكين اخللل معاجلة رضورة

مبعىن حكل، اضوليرباب طرح يف األربع التمنية رؤى تشرتك احللول،



 هذا يبىن أن عىل الضوابط، من أدىن حد مع رأمسايل اقتصاد بناء

 يغيب حيث مرافق، جدي سيايس إصالح دون من قتصادياال النظام

 - قتصادياال اجلانب أن مكا ندر، ما يف إال الدميقراطية ذكر

 اإلصالحات عليه تحصل الذي االهتمام من أقل نصيباً ينال االجتماعي
 التجاهل هذا يفامق وقد األمعال. أحصاب ومصاحل باليوليربالية املتعلقة

 دول أنمظة من الشعيب االستياء االجمتاعية - االقتصادية للحقوق النسيب

 التمنية رؤى هبا تقوم اليت األيديولوجية الوظيفة رمغ التعاون، جملس

 البساط حسب وبالتايل لإلصالح، جدية جهود بوجود انطباع إعطاء يف

السياسية. املعارضة حتت من

 والسياسات الرؤى لك يناقش ال النص هذا أن التأكيد املمه ومن

 بل التارخي، مر عىل التعاون جملس دول حكومات أصدرهتا اليت التمنوية

 سياسات عن كعينة املعارصة األمد الطويلة التمنية رؤى نصوص يناقش

المنطقة. في الراهنة التمنية

التعاون جملس دول يف التمنية رؤى عىل عامة نظرة

 قمسني، إىل امللف هذا يتناوهلا اليت األربع التمنية رؤى تقسمي ميكن

 عىل يعمتد نسيب تقسمي وهذا نسبيًا. املفصلة والرؤى العامة الرؤى مها:

 لك لتصنيف مناسبًا يكون ال وقد هنا، حتليلها يمت اليت الرؤى خصائص

 علهيا تغلب اليت تلك فهي العامة الرؤى أما العامل. يف النمنية مشاريع

 ميكن اليت أو باأرقام، املحددة األهداف قلة مقابل يف املجردة األفاكر

 قطر رؤيتا حتهتا وتندرج ، ملفًا حمددة مبؤرشات موضوعيًا قياهسا

 من أكبر قدر على تحتوي التي فهي نسبياً المفصلة الرؤى أما والبحرين.

 سلفًا، حمددة مبؤرشات موضوعيًا قياهسا ميكن اليت أو التفصيلية األهداف

والكويت. أبوظيب رؤييت وتمشل

قطر رؤية
 قطر »رؤية وهي اإلصدار، تاريخ حيث من األقدم بالرؤية البدء يمكن



 العامة األمانة عن ٢٠٠٨ يوليو تموز/ في صدرت التي ،« ٢٠٣٠ الوطنية
 تقع إذ نسبياً، مختصرة وهي القطرية، للحكومة التابعة التنموي للتخطيط

 قطر »تحويل هو الرؤية هذه من األساس والهدف صفحة. ٢٧ في

 المستدامة، التنمية تحقيق على قادرة متقدمة دولة إلى ٢٠٣٠ العام بحلول
 رؤية إذا، هي، (.٢٦جيل«) بعد جيالً لشعبها الكريم العيش تأمين وعلى

 على االعتماد دون من التنمية استدامة وعلى االقتصاد، على أساساً تركز

 الرؤية تستند الهدف، هذا ولتحقيق قطر. حالة في الغاز هو طبيعي، مورد
 الموارد تنمية بها ويقصد البشرية، التنمية أوال، هي: ركائز أربع إلى

 االجتماعية، التنمية وثانياً، الصحية، والرعاية التعليم تطوير عبر البشرية

 وتطوير بالثقافة واالهتمام االجتماعي - االقتصادي الرفاه بها ويقصد

 اإلدارة بها ويقصد االقتصادية، التنمية الركائز، وثالث الدولية. العالقات

 وتخفيف والغاز النفط لموارد السليمة إلدارةوا الكلي لالقتصاد السليمة
 بها ويقصد البيئية، التنمية تأتي وأخيراً، ورابعاً عليهما. قتصادياال االعتماد

البيئية. االستدامة

 رؤى مع بالمقارنة «٢ ٠ ٣٠ الوطنية قطر »رؤية يميز ما أهم ولعل

 أقصر ثاني الشكل، حيث من أنها، هو الملف، هذا في األخرى التنمية

 رؤية مع تشترك فهي الصياغة، حيث ومن البحرين. رؤية بعد رؤية
 أو باألرقام محددة أهدافاً تحوي ال عامة مشاريع كونهما في البحرين

 بالوعي قطر« »رؤية تتميز كما سلفا. محددة بمؤشرات قباسها يمكن

 التنمية مشاريع تصاحب أن يمكن التي السلبية الجانبية باألعراض

 ما وهو والبيئية، والمجتمعية الثقافية التبعات وتحديداً الضخمة، االقتصادية

. قطر في التنمية تواجه التي الرئيسة التحديات تعدد عندما توضحه

 ،٢٠٠٨ يوليو تموز/ التنموي، للتخطيط العامة األمانة ،«٢٠٣٠ الوطنية قطر »رؤية (٢٦)
<http://www.gsdp.gov.qa/wwwl_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf> . .٢ ص

 ،٢٠٠٨ يوليو تموز/ التنموي، للتخطيط العامة األمانة ،<(٢٠٣٠ الوطنية قطر »رؤية (٢٧)
 < http://www.gsdp.gov.qa/wwwl_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf> . .٣ص

٢٥٥

http://www.gsdp.gov.qa/wwwl_docs/QNV2030_Arabic_v2.pdf
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 البينية((، »العدالة فكرة يه نسبيا، متطورة فكرة باستخدام تمتزي كذلك

 بني واملساوئ املاكسب توزيع يف بالعدالة تتعلق فلسفية فكرة ويه

 اليت الوحيدة الرؤية بكوهنا تنفرد مكا (. املجمتع) يف املختلفة األجيال

 هذه يف التمنية، توجيه يف الدولة رئيس زوجة دور إىل رصاحة تشري

 خليفة بن محد الشيخ السابق قطر أمري زوجة املسند موزة السيدة احلالة

ثاين. آل

البحرين رؤية

 رؤية »رؤيتنا: الرسمي وعنوانها البحرين، رؤية هي الرؤى ثاني
 الرؤى أقدم ثاني وهي (، «)٢ ٠ ٣ ٠ عام حتى االقتصادية البحرين مملكة

 وتعهد ،٢٠ ٠٨ أكتوبر األول/ تشرين في صدرت إذ هنا، المناقشة
 ولي يرأسه الذي «االقتصادية التنمية »مجلس متابعتها على باإلشراف

 تقع إذ حجماً الرؤى أصغر وهي (. خليفة) آل حمد بن سلمان العهد
 األسرة دخل زيادة في للرؤية الرئيس الهدف »ويتمثل صفحة، ٢٣ في

 البحرين، فرؤية (. «)٢ ٠ ٣٠ العام بحلول الضعف من أكثر إلى الحقيقي
 هدف وهو الدخل، زيادة هو اجتماعي - اقتصادي هدف ذات إذا،

 نسبياً فنياً جانباً يحوي الذي مثال، القطرية، الرؤية هدف من أكثر ملموس
تقوم هدفها، ولتحقيق والغاز. النفط على االقتصادي االعتماد تخفيف هو

انظر: البيئية(( لعدالة»ا فكرة حول وللمزيد .٤ ص نفسه، المصدر (٢٨)
Lukas Meyer, "Intergenerational Justice,” 7% Stanford 2210^/0921:4 of Philosophy 

(Spring 2010 1101 لت), Edward N. 24112 (ed.).

< http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/justice-intergenerational > .

 األول/ تشرين البحرين، ،((٢.٣٠ عام حتى اإلقتصادين البحرين مملكة رؤية »رؤيتنا: (٢٩)
<http://www.moc.gov.bh/en/media/Media,3746,61.pdf.> .٢٠١٣ أكتوبر

 تشرين ٢٤ الوسط، صحيفة الدوائر،« لكل ملزمة «٢٠٣٠ »البحرين رؤية »العاهل: (٣٠)
<http://www.alwasatnews.eom/2240/news/read/20488/l.html> .٢٠٠٨ أكتوبر األول/

.٦ص ،((٢٠٣٠ عام حتى اإلقتصادية البحرين مملكة رؤية »رؤيتنا: (٣١)
 < http://www.m0c.g0v.bh/e1/media/Media,374611.pdf د .

_http://plato.stanford.edu/archives/spr2010/entries/justice-intergenerational_
http://www.moc.gov.bh/en/media/Media,3746,61.pdf
http://www.alwasatnews.eom/2240/news/read/20488/l.html
http://www.m0c.g0v.bh/e1/media/Media,374611.pdf


 التنمية عن االبتعاد تعني و االستدامة، أوال، مبادئ: ثالثة على البحرين رؤية

 واالستعاضة مستدام، غير قطاع ألنه العام القطاع إلى المستندة االقتصادية
 الحفاظ هو آخر معنى ولالستدامة والمبتكر. المبادر الخاص بالقطاع عنه
 على القدرة زيادة ويعني التنافسية، فهو المبادئ، ثاي أما والبيئة. الثقافة على

 مكافحة تشمل التي العدالة مبدأ يأتي وثالثاً، العالم. مع االقتصادي التنافس
 للمستهلك القانونية الحماية وضمان الشفافية، وتعزيز واالحتكار، الفساد

 الضمان وتوفير المواطنين، بين والمساواة األجنبي، والمستثمر العمل وصاحب

لهم. االجتماعي

 ،((٢٠٣٠ عام حتى االقتصادية البحرين مملكة »رؤية يميز ما أهم أما
 تتميز المضمون حيث ومن الرؤى، أقصر أنها الشكل، حيث من فهي،

 حيث من سواء االجتماعي، - االقتصادي الجانب على النسبي بتركيزها
 للحاجة المتكررة باإلشارة أو الدخل بمضاعفة المتمثل األساسي الهدف

 بتحديد الرؤية هذه تتميز كما (. للمواطنين) والتوظيف األجور زيادة إلى
 مؤشرات وبعضها األهداف، تحقيق في النجاح لقياس المؤشرات بعض

 االستثمار تدفقات وحجم اإلجمالي، المحلي الناتج نمو مثل اقتصادية
 العام القطاع مساءلة مؤشر مثل عالمية مؤشرات وبعضها المباشر، األجنبي
 يمكن رفمية اهدافاً تحدد ال الرؤية لكن <.٣٣الدولي) البنك عن الصادر

 في الرؤية تحقق مدى على دفيق بشكل الحكم يصعب وبالتالي قياسها،
 قياساً التراجع أو النسبي، التقدم ربما خال ما ،٢٠٣٠ عام بحلول الواقع

 رؤية تتميز كذلك ٠٢٠٠٨ عام الرؤية إصدار تاريخ في الوضع على
 األقل بكونها البحث هذا في المتناولة األربع الرؤى مع بالمقارنة البحرين

 واحدة مرة حتى مرادفاتها أو »امراة« كلمة ترد فال المرأة، دور على تركيزاً
 المستضعفة، المجتمع مكونات من غيرها على ينسحب وهذا النص، في
الخاصة. االحتياجات ذوي مثل

.٢٠ ،١٥ ،١٤ ،١١ ،٧ ،٦ ص نفسه، املصدر (٣٢)

.١٧-١٥ص نفسه، املصدر (٣٣)

٢٥٧



أبوظبي رؤية
 نتناولها التي األربع الرؤى من الثاني القسم إلى ننتقل أن اآلن يمكن

 أبوظبي رؤيتي وتشمل نسبياً، المفصلة الرؤى وهي البحث، هذا في
 صدرت إذ اإلصدار، تاريخ حيث من األقدم هي أبوظبي رؤية والكويت.
 إلمارة ٢٠٣٠ االقتصادية »الرؤية بعنوان ٢٠٠٨ نوفمبر الثاني/ فيتشرين
 العامة »األمانة هي بالحكومة مرتبطة جهات ثالث إعداد من أبوظبي،«
 للتطوير أبوظبي مجلس و» واالقتصاد« التخطيط دائرة و» التنفيذي« للمجلس

 أعمال أصحاب الحكومة، ممثلي إلى إضافة يضم، واألخير االقتصادي«.
 تفصيالً واألكثر األطول الرؤية هذه وتعتبر (. وخارجها) اإلمارة داخل من

 وهدفها صفحة، ١٤٢ في وتقع البحث، هذا في المتناولة الرؤى ضمن
 اقتصاد بناء األولى : ٠ »أولويتين إلى يستند الذي االقتصادي« »النجاح العام

 الخاص القطاع وتشجيع النفط من بعيداً االقتصادي التنويع بمعنى مستدام،
 تعود واجتماعياً إقليمياً متوازنة اقتصادية تنمية والثانية األجنبي، واالستثمار

 المتواصل بالعمل األولويتين بهاتين االلتزام ويرتبط الجميع. على بالفوائد
:هي مجاالت سبعة في

وفاعلة منفتحة أعمال بيئة بناء .١

منضبطة مالية سياسة تبني .٢

والنقدية المالية لألسواق ومرنة فاعلة بيئة إرساء .٣

العمل سوق كفاءة زيادة .٤

التحتية البنية تطوير . ٥

 أبوظيب، حكومة املحتدة، العربية اإلمارات أبوظيب، إلمارة ٢٠٣٠ اإلقتصادية الرؤية (٣٤)

.٨-٧ص ،٢٠٠٨ نومفبر الغاين/ ترشين

<http://w٦٧٦v.adced.ae/ar/PDF/Economic%20Vision%202030٠/o20-٥/(i20Complete٥/o20 
Report٠/o20-٠/٥20Arabic.pdf ح .

٢٥٨
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العمل قوة تطوير .٦

 الرئيس الممول تصبح أن من المالية األسواق تمكين .٧
(.٢٥للمشاريع)

 بكونها أبوظبي« إلمارة ٢٠٣٠ االقتصادية »الرئية تميز إلى وإضافة
 رؤية من العكس على أنها، إال األربع، الرؤى بين تفصيالً واألكثر األطول

 ذكر ذلك على ومثال واالقتصاد. المجتمع في المرأة بموقع تهتم البحرين،
 الملخص من متقدم موقع في العمل« قوة في المرأة مساهمة »زيادة

 يمكن بما الرؤية تتميز كذلك (. عدة) مرات ذلك وتكرار التنفيذي،
 من الثانية األولوية تحت تندرج التي المتكافئة« »التنمية ب تسميته
 »التنمية تعريف ويمكن اإلقليمية. التنمية توازن وهي التنمية، أولويات

 حيث من المختلفة الجغرافية المناطق بين المساواة محاولة بأنها المتكافئة«
 األطراف ومناطق المتقدمة المركز منطقة ثنائية على للتغلب التنمية مستوى

 بعينها القتصادات بتحديدها أيضاً، الرؤية، وتتميز (. والتابعة) المتخلفة
 ونيوزيلندا، وإيرلندا النرويج وهي أبوظبي، اقتصاد مع للمقارنة كاساس

(. ٩سنغافورة) أقل بدرجة و

الكويت رؤية
 السمات بعض إلى االنتقال قبل وآخرها، هنا المستعرضة الرؤى رابع

 الرؤى خالف على خمسية، خطة أساساً وهي الكويت. رؤية هي بالتفصيل،
 التي الكويت، خطة لكن »رؤى.« ك_ بوضوح نفسها تقدم التي أعاله الثالث

للتخطيط األعلى للمجلس العامة »األمانة إصدار من صفحة ٨٤ في تقع

.١٩-١٧ ص نفسه، المصدر (٣٥)

.٩١ ،١٨،١٠ ،٥ ص نفسه، المصدر (٣٦)

التعبير. هذا الرئية تستخدم ال (٣٧)

.٣٨،١٧،٤٠-٦ص نفسه، المصدر (٣٨)

 .١٠-٩ص نغسه، المصدر (٣٩)



 محتوى عن األول جزئها في تكشف ،٢٠١٠ فبراير شباط/ في والتنمية«
 مركز إلى الكويت »تحول األساس وهدفها (.٤«)٢٠٣٥ الكويت الدولة: »رؤية
: »استراتيجية أهداف ستة بتحقيق وذلك (،٤ وتجاري«) مالي

المواطن معيشة مستوى ورفع اإلجمالي المحلي الناتج زيادة .١
التنمية يقود الخاص القطاع جعل .٢

والمجتمعية البشرية التنمية .٣
السكانية التركيبة إصالح .٤
الحكومية اإلدارة كفاءة تحسين .٥
(.٤ واإلسالمية) العربية الهوية تعزيز .٦

 خطتها وبالتبعية الكويت، رؤية مميزات أهم تحديد أردنا وإذا
 أنها إلى نشير أن يمكن األخرى، الثالث الرؤى مع بالمقارنة الخمسية،

 في الشعبية والمشاركة الديمقراطية تعزيز إلى الدعوة في صراحة األكثر
 على القائم الديمقراطي النظام وترسيخ »تدعيم إلى تدعو إذ السياسة،
 العمل وتطوير تنمية على والعمل به وااللتزام الدستور احترام

 رؤى من غيرها تفوق بصراحة ،تدعو نفسه الوقت وفي ، السياسي«
 دستور من الثانية المادة إلى اإلشارة مع إلسالميةI الهوية تعزيز إلى التنمية،

 اإلسالمية والشريعة اإلسالم الدولة »دين أن على تنص والتي الكويت،
 كما إسالمي. لمشروع تبن أنه يبدو ما في (، للتشريع«) رئيس مصدر

قائم اقتصاد وهر لالقتصاد، مستهدف محدد شكل بتحديد الرؤية هذه تنفرد

 األمانة ،٢٠١٠-٢٠١١-٢٠١٣/٢٠١٤ للسنوات األجل متوسطة اإلمنائية اخلطة (٤٠)

.١٦-١٣ص ،٢٠١٠ فرباير شباط/ والتمنية، للتخطيط األعىل لملجلس العامة

< http://wvw.scpd.gov.kw/arabic/DocLibl/Final-Mid_range_plan.pdf >.

. ١٣ ص نفسه، املصدر (٤١)

. ١٦-١٤ املصدرنفسه،ص (٤٢)

٠١٣ ص نفسه، (المصدر٤٣)
 األول، الباب ،١٩٦٢ نومفبر الثاين/ ترشين الكويت، دولة الكويت، دولة دستور (٤٤)

 <http://www.kna.kw/clt/run.asp?id٠4#sthash.aR6ivbDq.dpbs> . نية:الثا املادة

http://wvw.scpd.gov.kw/arabic/DocLibl/Final-Mid_range_plan.pdf
http://www.kna.kw/clt/run.asp?id%25D9%25A04%2523sthash.aR6ivbDq.dpbs


 البحرين رؤيني من مثاًل، العكس، على والتجاري، المالي القطاعين على
 االعتماد عن البتعادا ضرورة في الكويت مع تتفقان اللتين وأبوظبي

 الستبدال فقط قطاعين أو قطاعاً تحددان ال لكنهما النفط، على االقتصادي
النفطي. القطاع

 البحث. هذا موضوع األربع التنمية لرؤى العامة الصورة تكتمل وبهذا
 الرؤى قاتعال في للتفصيل المحددة السمات بعض إلى االنتقال ويمكن
ببعضها.

النيوليبرالي المضمون
 أشكال من شكل الجديدة« »الليبرالية أو »اليوليبرالية« ب يقصد
 القرن سبعينيات من ابتداء الرأسمالية الدول في باالنتشار بدأ الرأسمالية
 األسواق عن الضوابط ورفع للخصخصة الدعوة صفاته وأهم العشرين،

 وااللتزامات الضرائب وخفض الحدود، عبر المال رأس حركة وعن
(.٤ العمالية) االتحادات وإضعاف المال رأس عن االجتماعية

 بالرأسمالية منتقدوه يسميه الذي الرأسمالية، من النموذج هذا ويشكل
 المتناولة الرؤى كل في االقتصادية للرؤية أساساً المتوحشة، أو المتطرفة

 قسم بعد مباشرة البحرين، رؤية تذكر المثال، سبيل فعلى البحث. هذا في
 التنمية« »معالم ترسم إنما الحكومة أن المحتويات، جدول وقبل »التمهيد«

 قدرات شرح وتواصل . تنميته« عجلة الرائد الخاص القطاع »يتولى بينما
بالقول: المنشردة التنمية تحقيق في الخاص القطاع

 هي اقتصادا؛ ازدهار استدامة ضمان نحو الطرق أفضل أن شك وال
ورفع والمهن الوظائف نوعية وتطوير العاماً، القطاع تضخم1 معالجة

 )العبياكن ماماإل جماب ترمجة خمترص(، )تارخي اجلديدة الليربالية هاريف، ديفيد (٤٥)

. (٢٠ ٠٨ السعودية، للنرش:

<1119ا/: .٣ص ،٢٠٣٠ عام حىت االقتصادية البحرين مملكة رئية رئيتنا: (٤٦)
www.moc.gov bh en/media/Media,3746,en.pdf >.

http://www.moc.gov


 النمو نموذج تغيير طريق عن إال ذلك يأتي ولن البحرين. في مستواها
 الخاص القطاع يحفزه اقتصاد إلى بالتحول وذلك الحالي، االقتصادي
لبادر(.

 أوسع بشكل البحرين أسواق »فتح إلى أيضاً، البحرين، رؤية وندعو

 ضوء »في للخصخصة مؤيد بموقف وتصرح (،٤٨مضى«) وقت أي من
 بشكل التكاليف خفض تستطيع الحكومات أن تبين التي وليةالد التجربة

 خارجية بمصادر االستعانة عبر الحكومية الخدمات نوعية وتحسين كبير
 أخرى إشارات ذلك ومثل األساسية،« غير الحكومية العمليات بعض لتنفيذ

 القطاع مشاركة و»تسريع ونفقاته« الحكومي الجهاز حجم »تقليص إلى
(.٤٩التحتية«) البنية خدمات توفير في الخاص

 من مهماً جزءاً تشكل اليولييرالية بان الزعم أعاله االقتباسات رتدعم
 تزخر كمثال، البحرين، فرؤية التعاون. مجلس دول في التنمية رؤى

 عملية في الخاص( )القطاع المال رأس شأن من اإلعالء إلى بالدعرات
 المال برأس االستعانة إلى الدعوة وكذلك قائدها، هو يصبح أن بل التنمية،

 أكبر هيمنة لصالح العام القطاع وإضعاف القيادة، في للمشاركة األجنبي
المال. لرأس

 تتميز التي أبوظبي رؤية في الدعوات لهذه مرادفات إيجاد ويمكن
 السياسة قصر مثل للنيوليبرالية، الفنية الخصائص بعض لتطبيق بتخطيطها

 خفض وليس فحسب، النقدي التضخم إدارة على التركيز على النقدية
 وعلى االقتصادي. النمو وزيادة البطالة خفض مع جنب إلى جنباً التضخم

 أو سيناً أمراً ليس التضخم لخفض النقدية السياسة استهداف أن من الرغم
 هذا على النقدية للسياسة الكامل القصر أن اإل ذاته، حد في للجدل مثيراً

الجانبية واآلثار والتوظيف االقتصادي النمو على التركيز عدم مع الهدف،

.٧ص نفسه، المصدر (٤٧)

.١٤ص نفه، المصدر (٤٨)

 .١٩-١٧ص نفه، المصدر (٤٩)
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 اتجاه في ينحو ذلك كل التضخم، خفض على الحصري للتركيز المحتملة

 تبني إلى أبوظبي رؤية تدعو المالية، السياسة جانب وفي اليوليبرالية.

 المالية السياسة وتجنب المرازنة عجز تجنب إلى الداعية النيوليبرالية
 مفاصل من المالي القطاع تمكين إلى الدعرة وكذلك تماماً، التوسعية

 خمتلف في الكبرى المشروعات لتمويل عليه العتمادا عبر قتصاداال
 العبارة وهي العمل«، سوق كفاءة »تحسين إلى الدعوة وأخيراً القطاعات،

 ما االعتماد وتعني العمالية، الحقوق مجال في النيوليبرالية لدعاة المفضلة

 وإزالة العمل، وظروف األجور لتحديد والطلب العرض قوى عىل أمكن

(. لعامل) حبقوق املتعلقة الضوابط

 الدفع في تطرفاً األكثر تكون قد الكويت رؤية أن إلى شارةاإل وتجدر
 من العامة، الخدمات معظم خصخصة إلى تدعو حيث الخصخصة، باتجاه
 خصخصة وحتى النفطي القطاع نشاطات بمعظم مروراً التحتية البنية

 من العديد تنفيذ »إتاحة إلى التنمية خطة وتدعو والمستشفيات. المدارس
 في الخاص القطاع و»إشراك الخاص«، القطاع أمام والماء الكهرباء مشاريع
 إنتاج لمحطات التدريجي التخصيص عبر والماء الكهرباء قطاعي أنشطة
 العام التخصيص مشروع ضمن وذلك وتخزينها، ونقلها والمياه الطاقة

 للمدارس التدريجي »التخصيص يشمل الذي (، للدولة«) المقترح
 في أكبر بدور الخاص القطاع »يسهم مستقلة جامعات وإنشاء الحكومية،«

 المستشفيات بعض إدارات »تخصيص الصحة وفي (، وتشغيلها«) إدارتها
(. ٣العام«) التخصيص مشروع ضمن األولية الصحية الرعاية ومراكز

 الدول كبرى حتى تستطع لم حدوداً هذا الخصخصة مشروع ويتجاوز
 األساسية والخدمات التحتية البنية مشاريع تزال فال تجاوزها، الرأسمالية

كما الدول. تلك في الكاملة الخصخصة عن بعيدة مناطق والصحة كالتعليم

٠١١٠٠١٠٠ ،٧٧-٥٦إلمارةأبوظبي،ص ٢٠٣٠ اإلقتصادية الرئية (٥٠)
.٤٩ص ،«٣٠١.-٢٠١١٠٢٠١٣/٢٠١٤ للسنرات األجل متوسطة اإلنمائية »الخطة (٥١)

.٥٨-٥٧ص نفسه، المصدر (٥٢)

.٦٢ص نفسه، المصدر (٥٣)
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 األسواق عن الضوابط كرفع للتيوليبراية، المكونة األخرى العناصر تخضع
 الرأسمالية الدول في وتقييم نظر إعادة إلى المال، رأس حركة وعن

 أن المفارقة وتبقى المستمرة. العالمية االقتصادية ٢٠٠٨ أزمة إثر الكبرى
 والطويل المفصل المركزي والتنظيم التخطيط منهج تتبنى الرؤى هذه جميع
 التخطيط نهج تقليص إلى تدعو الذي الوقت في التنمية، لتحقيق األمد

 المعادية النيوليبرالية تطبيق إلى وتسعى االقتصاد، في الدولة ودور لتنظيموا
الواعي. االقتصادي للتنظيم

االجتماعي - االقمادي بالبعد االهتمام في التباين

 ضعف هو التنمية، رؤى قبل من النيوليبرالية، لتبني اآلخر الوجه
 معظم أن فرغم للسكان. االجتماعية - االقتصادية الحقوق على التركيز
 أوضاع وتحسين االجتماعي الرفاه قضايا موضع، من أكثر في تذكر، الرؤى
 تفصل ال أنها إال (، ٤البحرين) رؤية خصوصاً االجتماعية، والعدالة العمالة

 االجتماعي، - االقتصادي بالجانب المتعلقة العمل وخطوات األهداف في
 اإلطالق، على إشارة فال النيوليبرالية. تطبيق جانب في تفصل ما بقدر
 على الرؤى، من أي في »نقابة« أو عمالي« »اتحاد لفظة إلى حتى مثاًل،

 الخاص،« و»القطاع األعمال« »أصحاب إلى المتكررة اإلشارات من العكس
 رقعة لتوسعة ومفصلة محددة برامج ألي الملحوظ الغياب عن ناهيك
 التأمين أنظمة لتطوير محددة مشاريع مثل االجتماعية، - االنتصادة الحقوق

 الحقوق ميزان في االختالل هذا تبرير ويصعب التقاعد. أو االجتماعي
المجتمع. في المختلفة للفئات االجتماعية - قتصاديةاال

 ببعض لالهتمام الملحوظ الغياب إدراج يمكن المقام هذا وفي
 الذين المواطنين غير رأسها وعلى التعاون، مجلس دول في الفئات أضعف

 رمزية، بإشارة يحظون إذ عام، بشكل وأفقرهم السكان أغلبية يشكلون
الخدمات بعض تحسين أو العمالة مهارات تطوير عن الحديث عند مثاًل،

أعاله. البحرين، »رئية قسم انظر (٥٤)



 كل في يمثلون، المواطنين غير إن بل . السكان منها يستفيد قد التي
 تعتبر قد خطوات إلى أحياناً يدفع ما وهو تحجبمها، يجب مشكلة الرؤى،

 إلى الصحية الخدمات إصالح سياق في الكويت خطة دعوة مثل عنصرية،
 التجاهل وهذا (.٥٢المستشفيات«) في الوافدين عن الكويتيين فصل »دراسة

 سكان تخص ال األربع التنمية رؤى بأن يوضح المواطنين غير ألوضاع
 الدول في الحال هي كما أقلية، كانوا وإن مواطنيها تخص إنما الدول،
 كما الجنسية، أساس على األقلية رؤى إذا، هي، أبوظبي. وإمارة الثالث

 دون من قتصادواال الدولة جهاز في للنخبة تمثيلها بمعنى فئوية خطط أنها
الصياغة. في الشعبية الفئات مشاركة

محتواها وفي الرؤى صياغة في الشعبية المشاركة

 في للشعب ومركزي فاعل دور إلى األربع التنمية رؤى تفتقر
 أو حكومية سواء فنية، أجهزة عمل ثمرة تقدير أسرأ على فهي صياغتها.

 رؤية حالة في كما فاعلة شعبية مشاركة دون من دولية، أو خاصة
 في كما رمزية اعتبارها يمكن شعبية بمشاركة جاءت أنها أو (، أبوظبي)

 برلمان وجود ورغم تحديداً، البحرين حالة وفي والبحرين. قطر حالة

 بعد إال يتوسع لم البحرين رؤية حول العام النقاش أن إال منتخب،
كانت الحاالت أفضل ولعل (،٥٨لها الملك تبني عن رسمياً اإلعالن

 البحرين ممدكة رؤية ورؤيتنا: .١٥-١٤ص ،٢٠٣٠ الوطنية قطر رؤية مثالً انظر (٥٥)

.٧ص أبوظيب، إلمارة ٢٠٣٠ االقنصادية والرؤية .٢٠ص ،٢٠٣٠ عام حىت االشادة

 .٦٢ص ،«٢٠١٠-٢٠١١٠٢٠١٣/٢٠١٤ للسنوات األجل متوسطة اإلمنائية »اخلطة (٥٦)
 »الكويت: انظر املواطنني، وغري املواطنني بني الصحية الرعاية يف الفصل تطبيق جزئيًا بدأ وقد

 حزيران/ ٥ العربية، يس يب يب موقع للرافدين؟، الصحية اخلدمات عىل قيود فرض تؤيد هل
< http://tinyurl.com/nyhwecv > . .٢٠١٣ يونيو

.١ص أبوظيب، إلمارة ٢٠٣٠ االشادة الرؤية (٥٧)

 ،٢٠٣٠ البحرين رؤية حول مرئياهتا رتبلغه االشادة التمنية جملس تلتيق »الوفاق (٥٨)

.٢٠٠٨ نومفبر الثاين/ ترشين ٢٧ اإلسالمية، الوطين الوفاق مجعية موقع
<http://alwefaq.net/cms/2OO8/ll/27/1224/>.

_http://tinyurl.com/nyhwecv_
http://alwefaq.net/cms/2OO8/ll/27/1224/


 للمجلس يكن لم وإن التنمية، خطة فيها األمة مجلس أقر التي الكويت
 كإطار عليها التصديق مجرد إنما نفسها، الخطة صياغة في الطولى اليد

(٥٩) عا عام

 ضعف إلى الرؤى صياغة في الشعبية المشاركة ضعف وينسحب
 تفصيل فرغم التنمية. رؤى متن في عام بشكل السياسية للمشاركة الدعوات

 الدعوة تحظى ال االقتصادي، المواطنين دور تعزيز أهمية في نسبياً الرؤى
 أنه يبدو ما في نفسه، بالتفصيل السياسية والمشاركة الحريات تعزيز إلى

 االرتباط ضعيفي كمشروعين السياسية والتنمية االقتصادية التنمية بين تمييز
 إلى المشاكل بعض عن الحديث عند حريصة تبدو الرؤى إن بل ببعضهما.
 إلى عائدة أو سياسية وليست فنية، حلول ذات فنية مشاكل بصورة تقديمها
 حلهما الفساد وانتشار العام القطاع كفاءة ضعف فمثالً الديمقراطية. غياب

 وتشديد الشفافية تعزيز وربما الموظفين، مهارات ورفع الخصخصة في
 ديمقراطية استنتاجات ألي حذر تجنب في العام، المال على الرقابة
ومجابهتها. المشاكل هذه في التفكير عن تنتج قد صريحة

أيديولوجية كمشاريع الننمية رؤى
 في المال رأس لمصالح المنحاز النيوليبرالي المحتوى إلى بالنظر

 بالجانب اهتمامها ضعف وفي التعاون، مجلس دول في التنمية رؤى
 االعتبار في األخذ مع المستضعفة، وبالفئات االجتماعي - االقتصادي

 لمشاريع التام شبه والغياب الرؤى صياغة في الشعبية المشاركة ضعف
 رؤى سمات إحدى بأن الزعم المقبول من يصبح السياسي، اإلصالح

 أمل إعطاء سبيل في التنمية لخطاب األيديولوجي التوظيف هي هذه التنمية
 لهذه الطويل المدى ذلك ويخدم االقتصادي. اإلصالح بإمكانية للشعوب

األنظمة، يعطي مما األحيان، بعض في 2035 عام حتى الممتد الرؤى

فرباير شباط/ ٣ اجلريدة، حصيفة التمنوية،« واخلطة املال سوق يقر األمة »جملس (٥٩)

٢ ٠١ ٠. <. http://www.aljarida.eom/epaper/index/1815/l > 

http://www.aljarida.eom/epaper/index/1815/l


 بدعوى مرقعها عن والدفاع للمناورة سنة ٢٥ إلى ٢٢ من فسحة نظريا،
أجلها. انقضاء قبل التنموية رؤاها نجاح تقييم عدالة عدم

 اإلعالمي الترويج التنمية لرؤى األيديولوجية الوظيفة هذه ويدعم
 الدولتين في خصوصاً بسنوات، اإلصدار وبعد إصدارها قبل لها الضخم

 حيث والكويت، البحرين أي الديمقراطية، من األكبر الهامش صاحبتي
 ونبذ الداخلية الجبهة توحيد تتطلب وطنية كمشاريع التنمية رؤى قدمت

 وهو التنمية، جهود عرقلة ذلك شأن من ألن للسلطة، السياسية المعارضة
 »التأزيم« تعبير شاع حيث الكويت، في المثال سبيل على حدث ما

 في السياسية المعارضة إلى حصراً لإلشارة »أزمة«( كلمة )من و»المؤزمين«
 تدعو منها جزء في والتي المعارضة، تقديم يتم حيث وخارجه، البرلمان

 الديمقراطية وتعزيز الجميع، على القانون حكم وبسط الفساد، مكافحة إلى
 أنها على والخاص الرسمي اإلعالم في تقديمها يتم اآلراء هذه والحريات،

. الكويت في التنمية تحقيق من الحكومة تمنع »تأزيمية« مواقف

 كما أنها، من الرغم على التنمية لرؤى األيديولوجي التوظيف هذا يتم
 قدم على التعامل بمعنى الدقيق، بالمعنى »وطنية« رؤى ليست أعاله، اتضح

 هي إنما لألغلبية، االنحياز حتى أو المجتمع، فنات جميع مع المساواة
 لرأس منحاز ومحتواها قتصاد،واال الدولة جهاز نخبة قبل من مصاغة رؤى

 ألغلب االجتماعية - االقتمادة بالمصالح نسبياً ضعيف واهتمامها المال،
 فهي فقط، المواطنين على بتركيزها السكان اغلب تستثني إنها بل السكان،

الدقيق. بالمعنى وطنياً مشروعاً وليست األقلية أقلية رؤى لكونها أقرب إذا،

خالصة

هذا في المشمرلة األربع التنمية رؤى أن هي الملف هذا خالصة

 نأمل اهل الليربايل: امليل ذات اخلاصة الكويتية القبس افتتاحيات إحدى مثالً انظر (٦٠ )

<http://www.alqabas.com.kw/ .٢٠١٠ مارس آذار/ ٢٥ القبس، حصيفة للتمنية؟« بفحسة

<.657386/node 
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 ضعف وفي إصدارها، ترقيت في الشكل حيث من تشترك الفصل
 ضعف وفي إقرارها، في واحياناً صياغتها في الجدية الشعبية المشاركة

 ال التكامل لضمان صياغتها في التعاون مجلس دول مستوى على التنسيق
 الخطر أن تعي للتنمية الرؤى هذه فإن المضمون، حيث من أما التكرار.

 االعتماد هر التعاون مجلس دول اقتصادات تراجهه الذي االقتصادي
 السكاني الخلل معالجة وضرورة والغاز، النفط على المفرط االقتصادي

 بناء بمعنى كحل، النيوليبرالية طرح في وتشترك العمل، سرق في والخلل
 سيقام قتصاداال هذا أن كما الضوابط. من أدنى حد مع رأسمالي اقتصاد

 الضعيف االهتمام ينقض قد ما وهو السياسة، في جدية ديمقراطية دون من
 ما وهو للتنمية، االجتماعي - االقتصادي بالجانب الرؤى تبديه الذي نسبياً

 تقوم التي األيديولوجية الوظيفة رغم األنظمة من الشعبي االستياء يفاتم قد
 معارضة أية وتهميش باإلصالح األمل إذكاء وهي أال التنمية، رؤى بها

له. تظهر قد سياسية



التعاون مجلس دول في المصرفي القطاع تحديات : ٤ -٣

 القطاع تواجه التي التحديات أهم أن فكرة الملف هذا يطرح
 مجلس دول في التنموية الرؤى دعائم أهم أحد يعتبر والذي المصرفي،

 الهيكلي التركيب في تتمثل الدخل، مصادر لتنويع تيجياتهاواسترا التعاون
 عديد في والحكومي العقاري القطاع على بإفراط يعتمد الذي السليم غير
 النشاط تنظيم في المركزية البنوك كفاءة عدم إلى إضافة المجلس، دول من

 البحرين باعتماد الورقة وستقوم المالية. المزسسات على واإلشراف المالي
األمر. هذا لتوضيح حالة لدراسة كمثالين وقطر

عام بشكل القطاع عن نبذة

 مجلس دول أولويات أهم من الدخل مصادر تنويع كان لطالما
 والغاز كالنفط - الطبيعية الموارد على اعتمادها من للحد التعاون
 األنشطة تطرير إلى الدول هذه وتسعى النضوب. طور في التي - الطبيعي

 أن يمكن التي تلك أو الهيدروكربونية، بالقطاعات وثيقاً ارتباطاً ترتبط التي
 هذه في هام دور المالي للقطاع وكان تنافسية. ميزة فيها لها تكون

 يساهم وسيطاً قطاعاً المالي القطاع ويشكل االقتصادي. للتنويع االستراتيجية

 القطاع هذا أن كما فعال. بشكل المالية الموارد وتخصيص جمع في
 ربحيته خالل من التعاون مجلس لدول االفتعادة التنمية في يساهم

عمل. فرص خلق على وقدرته

 هاماً دوراً بالفعل يلعب المالية الخدمات قطاع أن من الرغم وعلى



 االقتصاد في مساهمته أن إال التعاون، مجلس دول اقتصادات في

 المثال، سبيل فعلى المجلس. دول بين كبيرة بنسبة تتفاوت المحلي

 البحرين في الدخل مصادر معدل من /'٠١٧ بنحو المالي القطاع أسهم

 الفترة في عمان سلطنة في فقط /٠٥,٨ مقابل في (٦١،)٢٠١٢ في

 المحلي الناتج من المالي القطاع حصة متوسط وكان (. نفسها)

 حوالى ٢٠١ عام التعاون مجلس دول في المالية للقطاعات اإلجمالي
٠(٦٣/)٠٦

 دول في المصرفي القطاع في ملحوظ تطور من الرغم وعلى

 تحديات هناك تزال ال أنه إال الماضي، العقد مدى على التعاون مجلس

 محدود المنطقة هذه في المصرفية القطاعات فنمو البنوك. تواجه جوهرية
 مجلس دول في العاملة البنوك ألنشطة المقيدة القواعد بعض بسبب نسبياً

 البنوك. لفتح كشرط األدنى المال رأس من عالية مبالغ وفرض التعاون،

 التعاون. مجلس دول في نسبياً متطورة غير المال رأس أسواق أن كما

 حيث السعودية العربية المملكة باستثناء ضعيفة، فيها األسهم وأسواق

 ٠/٠١٤♦ السوقية القيمة من المتداولة األسهم لقيمة المئوية النسبة تعدت

 وبالتالي، (. )٠/٠٣ ٠ تتعدى ال التي التعاون مجلس دول باقي مع بالمقارنة

للدخل المال رأس أسواق خالل من األموال على الحصول خيار فإن

Bahrain Economic Yearbook 2013 Bahrain Economic Envelopment (٦١)
Board, 83, <http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic- 

Yearbook.pdf د .
Annual Report 2012, Central Bank 0٤ 01121, 24, <http://www.cbo- (٦٢) 
0man.org/>.

Banking 2لم Insurance 11 1 100 Countries, 11 Center 10 European (٦٣)
Policy Studies, 2 ,2013 الالل, <http://ceps.eu/book/banking-and-insurance-gcc 

countries-there-regulatory-convergence-eu >.

World Development Indicators, 11 World Bank, 2012, <http:/z (٦٤) 
wdi.w0rldbank.0rg/table/5.4 >.

http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-Yearbook.pdf
http://www.cbo-_(%25D9%25A6%25D9%25A2)0man.org/
http://ceps.eu/book/banking-and-insurance-gcccountries-there-regulatory-convergence-eu_


 ودائع من البنوك لتمويل الرئيس المصدر يبقى وبذلك معدوم. شبه الثابت
العام. القطاع في يعمل ممن ومعظمهم األفراد،

 في سريعاً نمواً التعاون مجلس دول بنوك أصول إجمالي وشهد
 هذا لكن .٢٠٠٨و ٢٠٠٦ عامي بين /٠٢٩ قدره بمتوسط الماضي العقد
 إلى وانخفض ،٢٠٠٨ في العالمية المالية األزمة بداية مع تباطا النمو

 الصعيد على كبير نمو معدل وهو ،٢٠١٢و ٢٠١٠ عامي بين /٠١٠
 حجم ويختلف (.٦ األزمة) قبل ما مستويات من بكثير أقل لكنه العالمي،

 أصول فإجمالي التعاون. مجلس دول بين كبير بشكل المصرفي القطاع
 المحلي الناتج ضعف من أكثر إلى يصل مثاًل، المصرفي، القطاع

 الناتج من /٧٠ نحو سوى يمثل ال أنه حين في البحرين، في اإلجمالي
 وتملك السعودية. العربية والمملكة عمان سلطنة في اإلجمالي المحلي
 دولة وتأتي المنطقة، في فرادلأل المصرفية للخدمات تطاع أكبر البحرين
 المصرفي. القطاع حجم لجهة الثاني المركز في المتحدة العربية اإلمارات

(.٦المنطقة) في مصرفي قطاع أكبر ثالث فتعتبر قطر أما

 من المصرفي القطاع استفاد ،٢٠٠٨ عام المالية األزمة قبل
 المحلية. البنوك في كبيرة مبالغ إيداع إلى أدت التي النفط أسعار ارتفاع

 على الطلب ارتفاع إلى الحكومي اإلنفاق زيادة أدت نفسها، الفترة وفي
 في البنوك هذه على المالية األزمة مؤثرات أبرز وتجلت القروض.
 خارج اإلقراض وتوسيع العقارات قطاع على المفرط تركيزها

 الموجهة التجزئة وبنوك عام بشكل البنوك، وتمكنت العمومية. الميزانية
األزمة آثار تفادي من تحديداً، أكثر نحو على األفراد إلى

(٦٥) ://1. Kearney, 2013, < https .٨ ”,GCC Banking 11 New Reality 0٤ 

www.atkearney.com/documents/10192/4000436/The + New+Reality + of+GCC+Ba-

nking.pdf/bld598ca-2blb-447f-acd4-cdde91d37cc5 ح .

 Banking and Insurance in the 0ى Countries, Sharaka, للسل 2013, 5 (٦٦)

<.http://www.sharaka.eu/wp-content/uploads/2013/07/Sharaka_RP_04.pdf> 
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 المنخفضة العقارية الرهونات في نسبيا استثماراتها قلة بسبب المباشرة
 وبالتالي، (.٦٧المتحدة) والواليات أوروبا في أقرانها خالف على الجودة،

 وفي لألفراد. المتعثرة القروض بعض مع التعامل سوى عليها يكن لم
 تقنين إلى أدى مما البنوك، في السيولة تقييد إلى األزمة أدت المقابل،
 النشاط تباطؤ بسبب المدفوعة غير القروض نسبة وزيادة القروض

االقتصادي.

 مجلس دول حكومات اتخذتها التي اإلجراءات وساعدت
 أثر تخفيف في االقتصادية، األزمة أعقاب في المركزية، والبنوك التعاون
 من أسرع بشكل الربحية إلى البنوك هذه عودة وسةلت األزمة،

 إلى المتوقع غير السريع االنتعاش هذا ويعزى الغربية. نظيراتها
 في كبيرة مبالغ المركزية والبنوك الحكومات ضخت فقد عدة. عوامل

 االقتصادية. األزمة أثر تخفيف في للمساعدة المصرفية األنظمة
 مليار ٣٥٠ حوالى التعاون مجلس دول حكومات واستثمرت

 أيضاً المركزية البنوك وتدخلت (، البنوك) على الضغط لتخفيف دوالر
 خفض المثال، سبيل فعلى الفائدة. أسعار خفض طريق عن

 من الفائدة أسعار المتحدة العربية اإلمارات دولة في المركزي البنك
 من الثالث الربع في إلىه,'./' ٢٠٠٨ عام من األول الربع في /'٠٣,٥
<.١١'٢.,٩ عام

٨٠ من أعلى إلى الخام النفط أسعار انتعشت عندما ذلك، إلى إضافة

Gulf Countries Limit Fallout from Crisis, International Monetary Fund, (٦٧)
12 March 2010, <https://www.imf.0rg/extemal/pubs/ft/survey/so/2010/int03 

1210a.htm >.

GCC Banks: 01 ٤1 ٦ع  Road to Maturity, ٨. 1. Keamey, 2010, 1, <http:/z (٦٨) 
www.atkear11ey.com/documents/101y2/de65ee08-eeZl-431c-ba52-025431bey2eb>.

نفسه. المصدر (٦٩)
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 للبنوك العمومية الميزانيات إلى السيولة من الناتج تدفق للبرميل، دوالراً
 عملية تسارعت وبالتالي مباشرة، غير أر مباشرة صورة في سواء

العالمية. السيولة أزمة تخفيف في ساعدت العوامل هذه كل (. االنتعاش)

العام والقطاع المصرفي القطاع بين العالقة طبيعة

 متطورة ليست لكنها متينة، مالية قطاعات التعاون مجلس دول تملك
 بدالً المصرفي اإلقراض أعمال خالل من معظمها تمويل يتم إذ جداً.

 دعم على االعتماد البنوك وتواصل .٧١االكتتاب) أسهم أو السندات من
 الدولة من مملوكة البنرك هذه تكون الحاالت، من كثير وفي الدولة.
 التعاون، مجلس دول في البنرك ملكية طبيعة في النظر فعند مباشرة.

 التابعة السيادية والصناديق التقاعد صناديق مثل العام، القطاع أن يتبين
 في ،٧ البنوك) هذه في المالية األوراق من كبيرة كمية يملك للحكومة،

 وضعتها التي القيود إلى نظراً منخفضة األجنبية الملكية تعتبر حين
 الحكومة ملكية نسبة أن كما الملكية. هذه على المنطقة حكومات
 واسع نطاق على تختلف المحلية للبنرك المباشرة( وغير )المباشرة

 النصف من أكثر إلى الكويت في ٢ ٠ من أقل من بدءاً البلد، بحسب
 غير األسهم معظم فإن ذلك، إلى إضافة ( المتحدة) العربية اإلمارات في

 العائالت من محدود عدد خالل من مملوكة المحلية البنوك في الحكومية
(.٧٤الكبيرة) المحلية التجارية

نفسه المصدر (٧٠ ).

السابق القم في المال رأس أسواف ضعف الى اإلشارة تمت كما (٧١ .)
 (٧٢) Analysis, International لGCC Banking Sector: Topography 21 ع11
Monetary Fund, April 2010٨ <http://www.imf.og/external/pubs/ftwp/2010/ 

wpI087.pdf >.

.( نفسه المصدر (٧٣  

 (٧٤) //:Banking Sector, Global Investment House, May 2005, http ىت
www.globalinv.net/research/gcc-banking-sector-2005.pdf >.

٢٧٣

http://www.imf.og/external/pubs/ftwp/2010/wpI087.pdf_
http://www.globalinv.net/research/gcc-banking-sector-2005.pdf


 على متكال بأقسامه، المالي، النظام يجعل النفطية الثروة على االعتماد
 المالي، النظام ألطراف مشروط غير دعماً سيقدم الذي العام القطاع

 دعامة تعتبر التي والعقوبات الحوافز من يقلل ما المحلية البنوك خصوصاً

 المالي. االستقرار وتحقيق المالية األزمات من للوقاية السوقي االنضباط
 الثروة على التام شبه أو التام االتكال عن الناجم السوقي االنضباط وغياب
 خصوصاً فالبنوك، المالي. النظام دعائم من دعامة كل في يتجلى النفطية

 فعلت، وإذا القروض، تقديم في لديها الحافز يقل للدولة مملوكة كانت إذا
 الوكيلة الرقابة تكاليف وتحمل للقرض الحذر التقييم في لديها الحافز يقل

 لمشاكل تعرضت حال في دورياً رسملتها ستعيد الحكومة أن تعلم ألنها
 المصرفي الكيان تمثل أنها باعتبار مشروطة، غير بسيولة وستمدها مالية

 من يخفض الحافز غياب عن الناتج التهاون هذا فإن وهكذا للدولة.
المالي. االستقرار

 على أيضاً انعكاسات المصرفي القطاع ملكية في الدولة ولهبمنة
 المملوكة البنوك تتمتع األحيان، من كثير ففي الخاصة. البنوك تطور
 وقد العام، التمويل على كالحصول ضمنية، أو صريحة بضمانات للدولة
 الخاصة، البنوك من غيرها من مرونة أكثر أو صرامة أقل لفواعد تخضع

 فإن ذلك، إلى إضافة اآلخرين. للمستثمرين مؤات غير وضعاً يخلق مما
 محتمل مصالح لصراع البنوك تخضع المصرفي للقطاع الحكومية الملكية

 األسواق على اإلشراف عن ومسؤوليتها كمنظم الحكومة دور إلى نظراً
 البنك عمليات في التدخل على السياسية السلطات قدرة وإلى المالية،
 تمريل على للحصول مؤهلة تكون ال قد التي العامة المشاريع لتمويل

 أفضلية حول قائماً نظرياً جدال هناك زال وما الخاص، القطاع من
 بوارد لسنا اقتصادياً بينهما فيما المنافسة أو الخاصة أو العامة الملكية
الملف. هذا في إليه التطرق

 استراتيجية غياب في النجاح على قادرة البنوك كانت السابق، في
 عملياتها تكن لم لذلك، نسبياً. والمنافسة التحديات قلة بسبب متميزة

٢٧٤



 وعدم القوية. الحوكمة هياكل تتبع تكن لم كما عالية، بجودة تتميز
 وعدم العمليات في التحكم صعوبة وراء كان الحوكمة آليات على التركيز
 إلى البنوك اضطرت فقد األزمة، بعد أما األزمة. قبل باألنظمة التقيد

 مع للتعامل محاولتها في هذه القصور أوجه على التغلب محاولة
 قيود هناك كانت المثال، سبيل فعلى المالية. األزمة عن الناجمة الضغوط
 األزمة، قبل المصرفية النظم في العقاري القطاع تمويل على مفروضة

 لذلك، ونتيجة بالعقارات. المرتبطة اإلقراض أنشطة تشمل لم اللوائح لكن
 الحدود من بكثير أعلى العقاري بالقطاع المرتبط الفعلي التمويل كان

 بطرح مثال، المركزي، البحرين مصرف قام فقد (. المقترحة التنظيمية
 في ٧٦العقاري) القطاع في لالستثمار أقصى كحد /'٠٣٠ فرض فكرة

التعاون. مجلس دول إلى األزمة آثار وصول بعد ٢٠٠٨

 بين تفاوتت التي المالية، األزمة لمواجهة الحكومي التدخل محاوالت
 إيداع وضمانات البنوك في أموال رؤوس وضخ الفائدة أسعار خفض

 الثقة استعادة في محورية وكانت األزمة، احتراء في ساعدت التأمين،
 وتواصل اقتصادية. أزمة حدوث وتجنب الدول، هذه في المالي بالنظام

 بعد سلس بشكل عملياتها التعاون مجلس دول في المصرفية القطاعات
 من كافية ونسب جيدة رسملة بمعدالت معظمها ويتمتع المالية، األزمة
 المالية الرافعة ونسب المعايير من األدنى الحد من بكثير أعلى المال رأس

Financial Leverage)) (.٧٧الدولية) المقارنات خالل من

(٧٥) 40 Financial stability 11 Gulf states.- Gulf countries should refine policies 

2014٠ financial stability, International Monetary Fund Survey, 19 March ،٠، 
http://www.imf.org/external/pubs/fl/survey/so/2014/car031914a.htm.>>

(٧٦) 039 may limit banks' exposure to real estate,” 1134 Arabia Business 

News Information, 7 February 2008, <http://1vww.tradearabia.com/news/

OGN.138385.html .>

(٧٧) Analysis,” International 2لم "The GCC Banking Sector: Topography 

/2010/Monetary Fund, April 2O1OA <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp
<.wpl087.pdf
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 هوامش صافي انتعاش إلى الحكومية التحتية البنية مشاريع ودفعت
 االرتباط على يؤكد مما <،٧٨(>Nct Interest Margins) للبنوك الفائدة
 النظامية المخاطر أكبر يشكل الذي النفط وسعر المصرفي األداء بين الوثيق

 بشكل المصرفي القطاع على العام القطاع إنفاق ويدل للمنطقة. االقتصادية
 وجود على التحتية( البنية مشاريع إلى األموال رؤوس حقن )من كبير

 النفطية اإليرادات فإنفاق النفط. وأسعار البنوك هذه أداء بين أوثق ارتباط
 في واستقراراً أمناً أكثر عوائد يعني قد المحلي المصرفي القطاع على

 أمثل. بشكل الشحيحة الموارد تخصيص حساب على التمويل، جانب
 لن استقراره، مكامن دراسة لدى لكن مستقراً، المالي النظام سيظهر إجماالً

 وال التنظيمية األطر في وال ينظمها التي المالية الخدمات في نجدها
 عن خارجة عوامل بفعل محقق وهمي استقرار أنه سنجد بل المحاسبية،

 الفرص في النظر البنوك هذه تضطر قد لتالي،وبا المالي. النظام سيطرة
 أكثر وأرباحها تكلفتها تكون لكي الجغرافية، حدودها خارج المربحة

 في فشلها مخاطر من والحد النفطي القطاع على اعتمادها ولتقليل كفاءة،
<.٧السبل',

البحرين نموذج
 وألنها المنطقة. في أهمية المصرفية المراكز أكثر من البحرين تعتبر

 اهتمامها إلى ذلك أذى فقد المنطقة، في للنفط إنتاجاً الدول أنل من
 النفطية عوائدها من الكثير استثمرت لذلك، للدخل. أخرى مصادر بإيجاد

 القطاع، هذا في األجنبي االستثمار لجذب متينة تحتية بنية لتوفير
 من األجنبية الودائع على اعتماداً أكثر مصرفي قطاع تأسيس في ونجحت

االستثمار على المحدودة القيود بسبب األخرى التعاون مجلس دول

(٧٨) ,2012 rough,” Alix Partners, December ٤ •GCC banking: Diamonds 1 

http://emarketing.alixpartners.com/reaction/images/pubs/FAS/AP_Diamonds_in_>

<. the_Rough_Dec_2012.pdf

نفسه. املصدر (٧٩)
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 القطاع، لتنظيم نسبياً تطوراً أكثر ولرائح قواعد ووجود األجنبية، والملكية
المركزي. البحرين مصرف برئاسة

 فرعية: قطاعات ثالثة إلى البحرين في المصرفي القطاع تقسيم ويمكن
 في ويعمل اإلسالمية. المصارف وقطاع الجملة وقطاع التجزئة، قطاع

 من ./'١ V بحوالى ساهمت مالية، ومؤسسة مصرف ٤ ٠ ٠ من أكثر البحرين
 األصول مجموع ويوازي (. )٢٠١٢ عام الحقيقي اإلجمالي المحلي الناتج

 المحلي الناتج أضعاف ٧,٢ حوالى المصرفي القطاع في الموحدة
 دوالر مليار ١٩٥,٣ حوالى األصول مجمرع بلغ حيث للبحرين، اإلجمالي
.٨١)٢٠١٣ عام من األول الربع فينهاية

 للقطاع الوحيد المنظم المركزي البحرين مصرف ويعتبر
 للمملكة ية الئتمانوا النقدية السياسات وضع مسؤولياته وتشمل المالي.

 والمؤسسات للحكومة فعالة مركزية مصرفية خدمات وتوفير وتنفيذها،
 المودعين مصالح وحماية به، الثقة وتعزيز المالي القطاع وتطرير المالية،
 مالي كمركز البحرين مملكة صدقية وتعزيز المالية، المؤسسات وعمالء

دولي.

 نظرائه مع مقارنة تحديداً، اكثر بدور المركزي المصرف يتمتع كما

 إال البحرين. في المالي للقطاع المنظم كونه في التعاون، مجلس دول في
 تقع التي نفسها للتحيزات معرض بانه الرفت، مرور مع يبدو، أنه

 االتجاهات تحليل في استباقه من فبدال لها. فريسة المالية المؤسسات
الممارسات لهذه مجار مجرد وكأنه يبدو الجديدة، المالية والممارسات

(٨٠) 11211 Economic Yearbook 2013, Bahrain Economic Development 13ه 

Board, 83 < http://1v1vw.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic- 

Yearbook.pdf».

(٨١) Bahrain Economic Yearbook 2013, Bahrain Economic Development

Board, 85 < http://www.bahrainedb.com/en/EDBDocuments/Bahrain-Economic-
«.Yearbook.pdf 
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 المحتملة للمخاطر اعتبار أي دون من أرباحاً تحقق أنها طالما المالية

 ات حال عدة كشفت وقد الوضع. لهذا المدركين غير المستثمرين تجاه
 البحرين مصرف قبل من التقصير هذا الماضية القليلة السنوات في

 يلي ما في وسنستعمل العالمية. المالية األزمة بعد وخاصة المركزي،
 كمثالين أركابيتا لبنك المعلن واإلفالس العالمية المصرفية المؤسسة قضية
ذلك. على

 The International Banking العالمية المصرفية الموسسة أنشنت

(1106) Corporation، في وإخوانه القصيبي أحمد لمجموعة المملوكة 
 وكانت (.Wholesale Bank) للجملة كبنك وصنفت ،٢ ٠٠٢ عام البحرين،

 تدوير إعادة خالل من أعمالها إدارة على تعتمد المؤسسة استراتيجية
 إلى أدى ما وهو (short term funding) األجل القصيرة االستحقاقات

 السيولة وبدأت الدولية، األسواق االئتمان أزمة ضربت عندما أعمالها انهيار
(.٨٢بالجفاف)

 المؤسسة مع خسارتها تضيف أن المحلية البنوك على كان
 المشطوبة األخرى واالستثمارات الديون إلى العالمية المصرفية

 أصولها إن إذ مضافاً. عبئاً شكل مما العالمية المالية باألزمة المرتبطة
 دعرى رفعت وعندما الخسائر. هذه كل لتغطية تكفي بالكاد كانت
 وثائق القصيبي مجموعة محامي قدم نيويورك، في المؤسسة على قضائية

 عرف ما في ،٢٠٠٥ عام حتى المؤسسة مدير الصانع، معن تورط عن
 عن كشف إذ ،٨٣التاريخ) في االحتيال عمليات أكبر بإحدى الصحافة في

٢٠٠٩ عام دوالر مليار ٢٠ب قدرت واختالسات مالية احتيال ممارسات

Saudi family groups feel the pain,” Financial Tinies, 28 May 2008, (٨٢) 
<http://www.ft.com/intl/cms/s0 5ea4dal0-4ble-llde-87c2-00144feabdc0.html>. 

, 18 (Gulf," The 20270911٨٣ م TIBC: A mystery 11 collapse 0٤ ع11 ى٤ ) 

February 2010, <http://www.economist.com/node/15546448 >.
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(.٨٤ الخمس) القارات في تنتشر بنكاً ١١٨ حوالى من

 ويونغ ارنست شركة - محايدة جهة المركزي البحرين مصرف وكل
 رفع بعد المؤسسة ممارسات حول تحقيق بفتح - (Ernst & ل0ال02)

 في األدلة من كجزء قدم الذي التقرير، وكشف نيويورك. في ضدها دعوى
 تشمل وهي »المروعة«، ب كثيرون وصفها ممارسات المتحدة، الواليات

 ألفراد قروض وتقديم اإلدارة، لمجلس وهمية واجتماعات تراقيع تزوير
 انهيار وبعد . المؤسسة من تسهيالت أي على حصولهم أنكروا

 محاولة في أنفسهم عن ليدافعوا الدائنين معظم ترك المؤسسة، موجودات
 المركزي، البحرين مصرف يكون أن مفترضاً وكان لهم.أموا السترداد
 السليمة المتابعة خالل من ذلك حصول دون الحؤول على قادراً كمنظم،
 صدور وبعد المالية. األزمة مثل حرج وقت في وخاصة المصرفي، للنظام

 اإلدارة. واستبدل المؤسسة على قيود وضع المركزي المصرف قرر التقرير،
 في المصرف كفاءة باتت وبعدما الضرر، وقرع بعد جرى ذلك لكن

 كمنظم سمعته وتضررت المجهر، تحت المالية المؤسسات على اإلشراف
المالي. للقطاع حصيف

 بمشاكل البحرين في إسالمي استثمار بنك وهو يتا،أركاب بنك مر
 التابعة شركته خالل )من المتحدة الواليات في إفالسه واشهر ايضاً، سيولة

 أكثر تمديد في فشل أن بعد ٢٠١٢ عام أوائل المتحدة( الواليات ومقرها
 بنك البنك: دائني الئحة وتشمل المطلوبات. في دوالر مليار ١,١ من

(The Royal سكوتالند أوف بنك ورويال (،Barclays 110) باركليز

(٨٤) 7 ”',AlGosaibi is victim of 'master fraudster 15 101ل London court 

National, 14 June 2011, <http://vww.thenational.ae/business/banking/4ondon-court- 

is-told-al-gosaibi-is-victim-of-master-fraudster ح .

(٨٥) 18 ,mystery 11 the Gulf,” The Economist ٨ :TIBC The coJlapse 0٤
<.15546448/February 2010, <http://www.economist.com/node

نفسه. المصدر (٨٦)
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(Bank of Scotland ستاندردتشارترد وبنك Standard Chartered) 

(Bank، الدائنين أكبر من يعتبر الذي المركزي البحرين مصرف إلى إضافة 
(.٨٧دوالر) مليون ٢٥٥ب يقدر بما

Deals 0 troubled Bahraini bank revealed,,’ Financial Times, 21 March (٨٧)

2012, < http://www.ft.com/cms/sO/O614raa0-7355-l le19014-00144feab49a.htm]#axz 

z2u3v3EAHi>.

Bahrain’s Arcapita completes US Chapter 11 bankruptcy process," 10 م (٨٨ ) 

Everington, The National, 18 September 2013, < http://tinyiirl.com/arcapila >.

 (Chapter 11) عشر الحادي الفصل حماية من أركابيتا بنك خرج

 قبل من تصفيته دون للحيلولة إليها لجا التي األمريكية المحاكم في
 األوسط الشرق في بنك أول يعتبر وهو هيكلة. إعادة خطة مع الدائنين

 لخطة ووفقاً المتحدة. الواليات في اإلفالس من للحماية بطلب يتقدم
 ومن المضمونين، غير البنك دائنو يحصل أن يتوقع الهيكلة، إعادة

أصل من ./'٧,٧ حوالى على المركزي، البحرين مصرف ضمنهم
(٨٨) ٠أ ٠ . مستحقاتهم

 تمويل في المركزي البحرين مصرف قبل من المباشرة المشاركة
 المؤسسة فضيحة فبعد لموضوعيته. جديداً تحدياً تمثل أركايتا بنك

 يبدو ال المركزي، المصرف سمعة على أثرت التي العالمية المصرفية
 تصرفاً يتا أركاب بنك مثل متعثر بنك في دوالر مليار ربع من أكثر حقن

 احتجاجات تواجه التي البالد في التمويل كلفة ترتفع وقت في حكيماً
داخلية. سياسية

 بسمعة تمتع المركزي المصرف أن يبدو الحالتين، هاتين في بالنظر
 االستثمارية البنوك معظم مثل تماماً وحصيف، متطور كمنظم طيبة

 األزمة أن إال طبيعي. اقتصادي بوضع مرهونا األمر كان طالما البحرينية،
السابق. في تركيز موضع تكن لم ضعف مناطق عن كشفت العالمية المالية

http://www.ft.com/cms/sO/O614raa0-7355-l
_http://tinyiirl.com/arcapila_


 تسببت وبهذا كثيرون. فيه ينجح لم اختبار بمثابة ٢٠٠٨ عام األزمة فكانت
 الضعف مراقع كشف على القادرة وغير للمصرف المتناسقة غير السياسات

ككل. البحرين في المالي للقطاع جسيمة بأضرار الجملة بنوك في

 أهمها التجارب، هذه من استخالصها يمكن رئيسة دروس وهناك
 في المخاطر نسبة وتحدد المستثمرين تحمي استباقية تنظيم طرق إيجاد
 فعلى نجاحاً. األكثر البنوك في حتى والتدقيق اإلسالمية، البنوك عمل
 التي التجزئة بنوك مع كبيراً نجاحاً حقق المركزي المصرف أن من الرغم
 واإلسالمية بالجملة المصرفية الخدمات أن إال األفراد، خدمات على تركز
 نوعية شأن في بيرتدا اتخاذ يجب ولذا ككل. القطاع على يؤثر ما هما

 صورة الستعادة البنوك لهذه العمرمية الميزانيات في والتدقيق السيولة
 كدولة وإنما فحسب، لالستثمار مهيأة كدولة ليس مالي، كمركز البحرين

الضرر. دفع سبل للمستثمرين توفر

 كفاءة لزيادة الجارية الجهود تعزيز المركزي المصرف على يجب لذا،
 تحقيق ويمكن وحلها. األزمات إدارة نظم وتعزيز واإلشرافية، الرقابية النظم
 نظامية تقييمات وإجراء المبكر، لإلنذار فعالة أنظمة تطوير طريق عن ذلك

 بعرامل المتعلقة السياسات تطوير وبالتالي المصرفية، للمؤسسات دورية
 في الدخل مخازن بناء خالل من (Macroprudential) الشامل االقتصاد

 مخاطر تحسين يمكن المثال، سبيل فعلى عليها. والحفاظ المصرفي القطاع
 على الحصول وبالتالي داخلياً، باألرباح احتفاظها طريق عن الضعيفة البنوك
 القصوى النسب تحديد يجب كما الضرورة. حاالت في مساند مال رأس

 نسبة من للحد العقارات، قطاع وخاصة الدورية، القطاعات بعض لتمويل
القطاعات. لهذه (Over-Exposure) المفرط التعرض

قطر نموذج

 البحرين بعد المنطقة، في مصرفي قطاع أكبر ثالث قطر تضم
 المصرفية لألصرل نمو معدل بأسرع يتمتع وهو المتحدة، العربية واإلمارات



 من اعتباراً ./١٨,٣ بمعدل التعاون مجلس دول في نظرائه بين الموحدة
 االقتصادي النمو خالل من النمو هذا ويتغذى ٠(٨٩)٢٠١٣ يونيو حزيران/
 المشاريع لمعظم مقرضة القطرية البنوك أن إذ البالد، تشهده الذي السريع

العام. القطاع في الضخمة

 في مرخصاً بنكاً ١٨ هناك بات ،٢٠١٣ يونيو حزيران/ من اعتباراً
 إلى إضافة أجنبية، وسبعة إسالمية وأربعة تجارية، مصارف ستة تشمل قطر،
 مركز قطر في المصرفي والقطاع للحكومة. المملوك للتنمية قطر بنك

 إجمالي من /'٠٨٧ يقارب ما تمثل بنوك ثالثة أكبر إن إذ كبير، بشكل
 منطقة في األكبر الوطني قطر بنك ويعد (. )٢٠١١ في القطاع موجودات

 المصرفية األصول إجمالي من /٠٤٥ حوالى وحده ويمثل األوسط، الشرق
 األول الترتيب على الوطني قطر بنك مجموعة حصلت وقد (.٩١قطر) في
.٢٠١٢ لعام العالم في البنوك ألقوى بلومبرغ« »أسواق مجلة قائمة في

 القطاع تمويل إلى القطرية البنوك قروض من األكبر الجزء يذهب
 ٢٠٢٢ العالم بكاس المتعلقة والبناء راتالعقا مشاريع وستضمن العام.
 اإلقراض يشغل بينما المتوسط. المدى على البنوك لهذه المستدام النمو

 اإلقراض إجمالي من جداً صغيراً جزءاً أخرى، ناحية من الشخصي،

 ومع المخاطر. من للحد الرواتب بضمان فقط توفيرها ويتم المصرفي،
بطاقات وقروض الشخصية القروض على الفائدة ألسعار فإن ذلك،

 Economic Insight 2013, Qatar National Bank 022, ٨م11 2013, <1//:ما (٨٩)

o2/٦vw.qnb.com.qa/cs/Satellite?blobcol = urldata &blobheader = application١¥٠
Fpdf&blobkey ح id&blobtable = MungoBlobs&blobwhere ح 1 355496375667ى*51لهم

lrue.> =

(٩٠) ,2011 ,Qatar: Bank Concentration, World Bank database via Quandl 

http://wAvw.quandl.com/WORLDBANK/QAT_GFDD_O01-Qatar-Bank-concen-> 
tration.>

(٩١) /About QNB, Qatar National Bank, <http://AVAVW.qnb.com.qa/cs/Satellite

<.QNBQatar/en_QA/enAboutQNB 
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 قطر مصرف إلمالءات وفقاً تعديه، يمكن ال محدداً سقفاً االئتمان
(.٩٢المركزي)

 في المنافسة للمال قطر مركز لهيئة التابعة األجنبية البنوك دخول وزاد
 مجال في راسخة امتيازات تمتلك تزال ال المحلية البنوك لكن القطاع. هذا

 قطر مركز هيتة إنشاء الحكومة قررت وقد (. المحلية) التجارية األعمال
 النظام بأن إلدراكها التمويلي، القطاع في المساهمة البنوك وتخويل للمال

 التي الجديدة المشاريع جميع استيعاب على قادر غير المحلي المصرفي
 القطاع في ولكن وحسب، والنفط الغاز قطاع في ليس الحكومة، ترعاها

 لمساعدتها الدولية للبنوك بوابة إنشاء إلى عمدت لذلك أيضاً. العقاري
 مسموحاً ليس ذلك، ومع المشاريع. هذه تمريل في المشاركة على

 مع التعامل للمال قطر مركز هيئة مظلة تحت تقع التي األجنبية للمصارف
(.٩٤المحلية) للبنوك منافستها عدم لضمان المحليين، األفراد العمالء

 للحكومة مملوكة متخصصة بنوك ثالثة هناك التجارية، البنوك وإلى
 من عدد إلى إضافة واإلسكان، التنمرية المشاريع في رئيس بشكل تعمل

 إجمالي من هامشية جميعاً، هؤالء، حصة لكن والتأجير. التمويل شركات
(.٩ المالي) القطاع موجودات

 إلى نظراً العالمية باألزمة تأثراً أقل قطر في المصرفي القطاع وكان
 حكرمياً دعماً تلقت المحلية البنوك أن كما المزدهر. الطبيعي الغاز قطاع
مليارات ٦ يوازي ما ضخ جرى إذ خسائرها. من الحد على ساعد كبيراً

(٩٢) GCC countries: is there regulatory عال Banking and insurance in 

convergence with the EU?" Sharaka, July 2013, <http://www.sharaka.eu/wp-

<. content/uploads/2013/07/Sharaka_RP_04.pdf

(٩٣) GCC Banking Sector: Topography and Analysis, International 1ع 

/2010/Monetary Fund, April 2010, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp

00 1087لم. ٤^٠

نفسه. املصدر (٩٤)

نفسه. املصدر (٩٥)
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 /٠٦ يقارب ما وهو والعقارات، األسهم شراء طريق عن البنوك في دوالر
 وتم (.٩٢٢٢٠٠٩ عام من األول النصف خالل اإلجمالي المحلي الناتج من

 المحافظ الحكومة اشترت عندما العقارات أسعار تذبذب من القلق احتواء
 اعتماد إلى السلطات عمدت كما .٢ ٠٠٩ مايو أيار/ في للبنوك العقارية
 مشاكل أية لوأد المصرفي القطاع في األموال ضخ في استباقية سياسة
المالية. باألزمة متعلقة محتملة

 هذا يبقى أن يتوقع المصرفي، القطاع في للسيولة الحكومة توفير بعد
 البنية في الضخمة االستثمار فبرامج المتوسط. المدى على مستقراً األخير
 اإلقراض نسبة استمرار ترقع مع للبنوك، التجارية الفرص تعزز التحتية
 على الفائدة كسقف الممارسات، بعض لكن الصافية. واألرباح العالية

 في الفائدة صافي هوامش انخفاض تسبب أن يمكن بالتجزئة، اإلقراض
البعيد. المدى على البنوك

 الحدث لمخاطر معرضة القطرية البنوك لدى األصول نوعية تزال وال
(Event Risk) القروض على الكبير االعتماد إلى نظراً الطويل المدى على 

 بمجموعة المتعلقة الشفافية غموض مع خصرصاً بالحكومة، المرتبطة

 ضوء في سيما ال القلق، على يبعث قطرمما في الكبيرة الشركات
 المرتبطة المشاريع هذه من للعديد أحياتاً الواضحة غير التجارية المبررات

 بنسبة البنوك اعتماد أن إلى إضافة البنوك. قبل من والممولة بالحكومة
 عرضة يتركها األجل القصيرة األجنبية األسواق في التويل على عالية

السوق. لظروف

 الصناعات إلى الموجهة تلك وخاصة جداً، العالية اإلقراض نسب

 مخاطر إلى القطري المصرفي النظام تعرض والبناء، العقارات مثل الدورية
العقارية المشاريع من المعروض وفرة من والخوف ٠((٧ءالية) ائتمان

نفسه. املصدر (٩٦)

(٩٧) ,Poors لمه Banking Industry Country Risk Assessment: Qatar, Standard

 June 2012 < http://tinyurl.com/sandpqatar 12 ح .
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 السوق من أكبر لخطر معرضاً التجارية العقارات قطاع يجعل التجارية
 تكون الدورية القطاعات لهذه اإلقراض نسب أكثر إن إذ (،٩ السكنية)

 فيمكن الطويل المدى على أما المقبلة. القليلة السنوات مدى على مستدامة
إشكالية. تسبب أن

 جيدة حالة في القطري المصرفي القطاع أن من الرغم وعلى لذا،
 أعقاب في الحكرمة ملكية زيادة أن إال الدولة، من المتاحة السيولة بسبب
 التي المشاريع ونوع المال رأس مصادر فيكلمن تركز إلى أدت األزمة
 األفراد ودائع ضمان عنت الحكومة ملكية تكون وقد اآلن. البنوك تمولها

 هذه اعتماد من أيضاً زادت ولكنها التجزئة(، )قطاع الصغيرة والمؤسسات
 التي القطاعات تنويع على تشجيعها بدل العامة المشاريع على البنوك
ألموالها. أفضل استثمار سبل عن والبحث تمولها

 دوالر مليار ٢ ٠ ٠ من أكثر الستثمار قطر خططت المثال، سبيل فعلى
 كأس الستضافة استعداداً المقبلة ١ ٠ ال السنوات في البناء مشاريع في

 التحتية البنية تطوير إلى منها /'٠٧٠ حوالى سيذهب ،٢٠٢٢ في العالم
 المشاريع هذه لتمويل المحلية للبنوك تحدياً يمثل ما وهذا (. النقل) لقطاع

 نسب من عالية مستويات إلى الوصول إلى يؤدي قد مما الطموحة،
 الودائع إلى القروض نسبة وصلت السياق، هذا وفي الودائع. إلى القروض

 المنة في ١٠٨ إلى البالد، في بنك أكبر ثاني القطري، التجاري البنك في
 قطر- في الوطني-األكبر قطر بنك وعين (.١٠٠٥٢٠١٢ عام بداية في

بدعم متعهداً العالم، كأس الستغافة ٢٠٢٢ فطر لملف الرسمي البنك

نفسه. املصدر (٩٨)

Qatar Construction Market, Deloitte, May 2013, <1٤٤0:// ٦٣٦٣٨٣٧. (٩٩ ) 

deloitte.com/assets/Dcom-MiddleEast/Local%20Assets/Document5/Services/FAS/Tne_ 

fas_qatar-construction-market_052013.pdf >.

“Qatar World 0س Funding Get Harder on Europe: Arab Credit,” (١٠٠) 

Businessweek, 2 July 2012, <http://www.businessweek.om/news/2012-07-02/qatar- 

world-cup-funding-may-get-harder-on-europe-arab-credit >.
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 على التركيز مخاطر نجد لذلك، (١ الحدث)' لهذا وضعت التي المشاريع
 البنوك في االئتمان نسب نمو مع جنب إلى جنباً البناء القطاع تمويل
المحلية. القطرية

 (Moral Hazard) األخالقي الخطر إزاء بالغ قلق أيضاً هناك واخيراً،

 التي البنوك فإنقاذ .٢٠٠٨ عام المالية األزمة خالل الحكومي للتدخل
 من يزيد مسؤولة، غير كانت أو مالتها،معا في كبيرة مخاطر اتخذت

 حالة على القلق هذا وينطبق عام. بشكل القطاع في الكلية المخاطر
 ولذلك يتا.أركاب كبنك المالية، األزمة وقت في البنوك تمويلها عند البحرين

 الشركات تشجيع حساب على األزمة وقت في البنوك مساعدة تأتي
 بأن االعتقاد مع المستقبل، في ينبغي مما أكبر مخاطر اتخاذ على األخرى
 الحكومات على ولذلك، قبال. فعلت كما إلنقاذها متأهبة ستكون الحكومة
األزمات. فترات في البنوك إنقاذ قيمة بعناية تدرس أن المصرفية والبنوك

 المصرفي القطاع في االختالفات من العديد وجود من الرغم وعلى
 في اإلجمالي الناتج في مساهمته ونسبة كحجمه التعاون، مجلس دول بين
 قطاعاتها كعالقة مهمة، مشتركة بعوامل تتمتع أنها إال الدول، هذه

 في خصوصاً للمصارف الحكومي والدعم النفطي، بالعائد المصرفية
(.١٠٢المحلية) للبنوك عالية تركيز ومستويات المالية، األزمات

 حالة في كما الحكرمية، والملكية العقاري القطاع على االعتماد إن
 على واإلشراف المالي النشاط تنظيم في المركزية البنوك كفاءة وعدم قطر،

أهم من اثنين يشكالن البحرين، حالة في كما المالية، المؤسات

(١٠١) ,Qatar 2022 bid,” Qatar National Bank 0 ال QNB named official bank 

1344=١v*,.qnb.com.qa/cs/Satellite?c = QNBNews_C4cid//:30 August, 2010, <http 

245056521&locale٥1338474029767&p=1344242846789&pagename٠QNBQatar٠/٠2F
QNBLayout.>

Offshore) اخلارجية املرصفية الوحدات من العديد لدهيا اليت البحرين باستثناء (١٠٢)
(.Banking Units 

qnb.com.qa/cs/Satellite?c


التعاون. مجلس دول في المصرفي القطاع تواجه التي المشتركة التحديات

 استقاللية على العمل التعاون مجلس دول على أن نجد وبالتالي،
 العقاري. القطاع على التركيز عن واالبتعاد المصرفية قطاعاتها وكفاءة
 من أعلى درجة إلى المصرفي القطاع دفع طريق عن بذلك البدء ويمكن

 هيكل عن واإلعالن األداء مؤشرات حيث من خصوصاً الشفافية،
 فيه. الثقة غرس وإعادة القطاع سالمة تعزيز إلى سيزدي مما المساهمين،

 داعم دور لتوفير أفضل وضع في المحلي المالي النظام سيكون حينها
 في األهم االقتصادي الهدف - والنمو االقتصادي التنويع عملية في رئيس
العربي. التعاون مجلس دول
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التعاون: مجلس دول في الخاص القطاع طبيعة :٥ -٣
والسلطة المال ترابط

 في ودوره الخاص القطاع أهمية عن األخيرة اآلونة في الحديث كثر
 من وتفعيله القطاع هذا تنشيط وأصبح التعاون. مجلس دول اقتصاديات

 النفطية العوائد على الكلي االعتماد لتخفيف الدول هذه رؤى أهداف أهم
التنمية. عجلة ودفع العام القطاع في المواطنين وترظيف

 دول في الموجود الخاص« »القطاع هو ما التالية: األسئلة تطرح وهنا
 أصحاب ناحية من تركيبته هي ما تنشيطه؟ يجب والذي التعاون مجلس

 وما الخاص«؟ »القطاع في العام القطاع تملك نسبة هي ما المال؟ رأس
 الملكية وبين السلطة في المتنفذين األفراد بين والتطابق التشابك نسبة هي

 ملحاً أمراً تعتبر األسنلة هذه عن اإلجابة الخاص؟ القطاع في الفردية
 المالك ناحية من وخصائصه القطاع هذا تكوين على للتعرف مهماً و

 في ومحورياً مهماً دوراً يؤدي لكي عليه معوالً كان إذا خاصة ومصالحهم،

التعاون. مجلس دول
 هذا تتناول التي الدراسات بتعدد الخاص القطاع تعريفات تنعدد
 بين تميز التي األساسية الصفة أن تفشي اإلمكان في لكن الموضوع.
 نيكولس لورد للبروفسور فوفقاً الملكية. هي والعام الخاص القطاعين

ألغراض اإلدارة في الحق محددة: أوجه بأربعة الملكية تتميز (،١ ٢سترن)

Roundtable Discussion: Development Strategies: 11 Roles of the State ( ١ ٠٣ ) 
.<the Private Sector, <http://tinyurl.com/nbrclvv ل2
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 حتويل يف السلطة املمتلاكت؛ استخدام من الدخل يف احلق معينة؛

 هلذه وطبقًا امللكية. من اآلخرين استبعاد يف احلق وأخرياً املمتلاكت؛

 معنوية وخشصيات بأخشاص مناطة احلقوق هذه تكون عندما الدراسة،

 تكون وعندما اخلاص، القطاع تصنيف حتت خاصًا ملاكً تعترب الدولة، غري

العام. القطاع من جزءًا تعترب مؤسساهتا أو الدولة أجهزة بأحد منوطة

 واخلاص. العام القطاعني بني األفضلية حول قامئًا اجلدل يزال وال

 النقد صندوق رأهسم وعىل الكثريون، رأى النيولربالية، جنم صعود مفع

 (، ٤نفهسا) التعاون جملس دول رؤى إىل إضافة الدويل، والبنك الدويل

 تجشيعه. جيب حممود أمر اخلاص القطاع حنو وااجتاه اخلخصصة أن

 صائبًا ليس اخلاص القطاع عىل التعويل هذا أن آخرون رأى املقابل، ويف

 بعض تبىق أن يفضل احلاالت من كثري يف وأنه األحوال، لك يف

 فشل إىل الفتني والتعلمي، اكلصحة العامة، امللكية حتت القطاعات

 حتت احلكومة تبقهيا أن يفرتض اكن قطاعات يف الاكملة اخلخصصة

(. إنلكرتا) يف القطارات كقطاع جزيئ، بشلك إدارهتا

 السلطة تشابك أن هو كثريون حوله خيتلف ال ما األحوال، لك يف

 من ليس إنه أي االقتصادية، الناحية من إجيابيًا أمرًا ليس اخلاصة وامللكية

 األخشاص يف االقتصادية وامللكية السيايس النفوذ مجع اقتصاديًا املمحود

 السيايس والنفوذ واملصاحل املحسوبية لدخول ميةد ذلك ألن أنفهسم،

 يمسيه ما ظهور إىل يؤدي مما االقتصادية، احلسابات يف والخشيص

(.١'٦()crony capitalistic ية« املحسوب رأمسالية ب" البعض

اإلصدار. ه.ا في االقتصادية التعاون مجلس رؤتى حول السلف أنغلر (١٤)

 جريدة العام"، القطاع إلصالح مدخل والحوكمة الكعامة'( ج;؛ II سيخ تر »لوتشياني: (١ ٠٥)
<844602/١v١vw.alqabas.com.kw/node:/:http.> .٢٠٤ مارس آذار/ ٤ القبس،

(١٠٦) Robert I.itan (2007), Good 4لم ,William Baumol, Carl Schramm 

١a\e ,and Prosperity ا of ؛’m, Uli / Economic؟.i؛iir،i)١،apltolism. Burl c)' 
.University Press



 مفهوم يف النظر إعادة إىل الورقة هذه تتطرق سبق، ما عىل بناء

 ملكية تركيبة دراسة خالل من التعاون، جملس دول يف اخلاص القطاع

 يف املال رأس ملكية تركيبة دراسة عىل بالتحديد تركز ويه املال. رأس

 الرشاكت وعىل التعاون، جملس دول من لثالث املالية األهسم أسواق

 الرشاكت إغفال مقابل يف علنًا، األسواق هذه يف املدرجة املسامهة

 يف اخلاص القطاع يؤلف مما كبرية نسبة أن يعين بالطبع، وهذا، املقفلة.

 بني التشابك أن فيه شك ال ومما الدراسة. خارج سيكون الدول هذه

 قد بل املالية، األهسم أسواق يتعدى السياسية والسلطة اخلاص القطاع

 املسؤولية وذات املقفلة اخلاص القطاع رشاكت يف تركزياً أكرث يكون

 العلن، يف املعلومات توفر إىل ونظرًا أولية، مكقاربة أنه إال املحدودة.

 هذا لفهم أويل مكدخل املالية األهسم أسواق قطاع عىل الرتكزي اخرتنا

والشائك. املعقد املوضوع

 العربية واململكة والكويت قطر يه الدراسة موضع الثالث الدول

 جمالس تشابك ناحية من الكويت حالة عىل معمق تركزي مع السعودية،

 نتيجة وذلك والتنفيذية، الترشيعية السلطات مع املدرجة الرشاكت إدارة

 من /٠١ ٠ أكرب من دولة لك يف العينة وتتكون املعلومات. لتوافر

 واختريت الثالثة. األسواق يف املدرجة املال( رأس حيث )من الرشاكت

 من كل في المال رأس إجمالي نصف من أكثر تمثل ألنها العينة هذه
 لألسواق اإللكرتونية املواقع من البيانات مجيع وأخذت الدول. هذه

المالية.

 هذه تتضمن لذا املايل، قطر سوق يف مدرجة رشكة ٤ ٢ هناك

 يف أما . املال رأس ناحية من السوق يف رشاكت مخس أكرب الدراسة

مهنا رشكة ٢١ أكرب عىل الدراسة تركز رشاكت ٢١٠ فهناك الكويت سوق

أبريل نيسان/ ٢٥ ،٢٠١٣ للعام فطر بورصة في المدرجة الشركات أموال رؤوس (١٠٧)

٠ .٢٠١٣<http://tinyurl.com/oxvyv5g> 
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 السعودي السوق في شركة ١٦١ توجد وأخيراً (. ٨المال) رأس ناحية من
 رأس ناحية من منها شركة ١٧ أكبر على الدراسة تركز المالية، لألوراق

(.١٠٩المال)

الدراسة مصطلحات تعريفات

 يف امللكية تركيبة حتليل عند مفاهمي عدة إىل الدراسة تتطرق

أوال. املفاهمي هذه توضيح املمه من هلذا الدراسة، موضع الرشاكت

 يف تستخدم اليت املالية الرثوة تعريفًا، وهو، املال. رأس مع ابتداء

 مجيع الدراسة هذه يف املال رأس ويمشل االقتصادية. النشاطات متويل

 املمول يعيط أنه خصائصه أمه ومن الرشاكت. قبل من املصدرة األهسم

 جملس يف ممثليه من أو منه )سواء مميزات ومهنا الرشكة ملكية من نسبته

 سواء الرشكة نشاطات يف متخصصة تنفيذية قرارات اختاذ يف اإلدارة(

 لنفوذ مكؤرش الدراسة هذه يف املال رأس يستخدم لذا غريها. أم اقتصادية

 اجلهات متثيل وطبيعة اخلاص القطاع يف السلطات القطاعات/ األفراد/

نفسه. القطاع يف له املالكة

 ماليك قبل من املرحشون األفراد فهم اإلدارة جمالس يف المتثيل أما

 القرارات اختاذ خصائصهم ومن إدارهتا، جملس يف كأعضاء الرشكة

االقتصادية. وتوجهاهتا الرشكة باسرتاتيجية املتعلقة الكربى

 اليت احلكومية املؤسسات مجيع هو الدراسة هذه يف العام القطاع

 هيائت فهيا مبا مبارشة، بالدولة مرتبطة مزيانياهتا وتكون الدولة، متثل

السيادية. والصناديق االجتماعي مينوالتأ التقاعد

 نوفمبر الثاني/ تشرين ٢٧ المالية، لألوراق الكويت سوق المالية، البيانات ملخص (١٠٨)
٢٠١٣. <. http://tinyurl.com/owjnvhq >

السعودية. المالية السوق السنوية، السوق إحصائيات الشركات، قائمة (١٠٩)
< http://tinyurl.com/pgf4nx9 ح .

_http://tinyurl.com/owjnvhq_
http://tinyurl.com/pgf4nx9


 فرداً كان سواء مساهم، أي هم الدراسة هذه منظور في المالك صغار
 عالقة لهم وليس الشركة، في األسهم من /٠٥ من أقل يملك مؤسسة، أو

الكويت(. حالة في التجارية العوائل )أو الحاكمة األسرة مع مباشرة

 الدولة أمير إلى نسباً، ينتمون، الذين ألفرادا جميع هم الحاكمة األسرة
 المملكة في صباح؛ آل هم الكويت في الحاكمة األسرة ملكها. إلى أو

ثاني. آل هم قطر وفي سعود؛ آل هم السعودية العربية

دولة كل في المدروسة العينة عن أولية لمحة

 رأس إجمالي من ٠/٦٣ من أكثر شركة ١٧ أكبر تملك السعودية في
 هذه في الحكومية الملكية نسبة وتبلغ المالية. لألوراق السعودية سوق مال

 أفراد من فرد يملك المقابل، في العينة. مال رأس من /٠٤ ٠ الشركات
العينة. مال رأس من ٠/١٣ الحاكمة األسرة

 من ٠/٥٢ من أكثر السوق في شركات ٥ أكبر فتملك قطر، في أما
 من ٠/٣٦ الحاكمة لألسرة المعلنة الملكية نسبة وتبلغ المال. رأس إجمالي

 الكبرى الشركات في المساهمة الحكومية المؤسسات أما العينة، مال رأس
السوق. مال رأس إجمالي من /١٩ فتملك المواطن تخدم التي

٠١٣ المحددة المالية األسواق في المال رأس تركيبة :٨ - ٣ دول

I الكويت

كويتي( دينار )مليار

قطر

(ي قطر رال واكر 1

السعوديه

سعودي( ريال )مليار

210 42 161 المالي السوق في الشركات عدد

21 5 17 العينة في الشركات عدد

9.17 105.12 431.21 السوق في المال راس إجمالي .

طار( $32.76) دار( $28.88) طار( $114.99) المالي

4.23 55.53 274.17 العينه مال رأس إمجاىل

مليار(515.11) طبر( $15.25) طيار( $73.1) ٠::: ٠ *::٠٠:

46,13«/° 52.82٥/٠ 63.58% من امللة مال رأس نسبة

,دن '•■ي. ' السوي



 ٢ ١ أكبر تملك حيث ،الملكية ناحية من تختلف الكويت في النسبة
 من /٠٤٦ من أكثر السوق في المدرجة الشركات من /"٠١٠ تشكل شركة

 المؤسسات وتملك المالية، لألوراق الكويت سوق مال رأس إجمالي
 أكبر مال رأس إجمالي من /"٠ ١ ٢ الكبرى الشركات في المساهمة الحكومية
المالية. لألوراق الكويت سوق في المدرجة الشركات

الكويت نموذج

 دول في أسهم تداول نظام أقدم المالية لألوراق الكويت سوق يعتبر
 الخاص القطاع ويعتبر (. )١٩٨٣ عام رسمياً أسس إذ التعاون، مجلس

 ملكية بنسبة مقارنة %(، ٦٧) العينة في الملكية ناحية من شريحة أكبر
 هذه وتنعكس وقطر. السعودية في المالية األسواق في الخاص القطاع
 تأثيره ومدى وديناميته الكويت في الداخلي االستثمار طبيعة على النسبة

الدولة. في االقتصادية القرارات على

والتمثيل المال الرأس ملكية تركيبة :٩ - ٣ جدول
٢٠١٣ الكويت في اإلدارة مجالس في

I (٠/٠٠) المال راس من الملكية I (٠٠)ا/ االدارة مجالس في التمثيل I الشريحة

اسالك صفار

العام القطاع

الحاكمة االسرذ

التجارية العوال

التعاون مجلس دول

.2013 ديسمبر المالية، لألوراق الكويت سوق المصدر:

 اكمل غري يكون قد امللكية ناحية من املسامهين تركيبة حتليل لكن

أخرى جهات إىل حصصهم املسامهين كبار بعض تقسمي احمتال إىل نظرًا

المالية. لألوراق الكويت سوق عن نبذة (١١٠)

<. http://www.kuwaitse.c٥m/A/KSE/About.aspx > 
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 ستتطرق العقبة، هذه ولتفادي اإلفصاح. سجل في أسماؤهم تدرج ال لكي

 يتم الذين األعضاء حيث من اإلدارة مجالس تركيبة تحليل إلى الدراسة

 من الملكية تركيبة تحليل نستطيع الطريقة وبهذه المساهمين. قبل ترشيحهم

األشخاص. هؤالء خالل

المالك صغار

 ال الشركات أكبر في الخاص القطاع ملكية تركيبة أن نرى بداية،

 صغار ملكية نسبة حيث اإلدارة، مجالس في الممثلين نسبة مع تتوافق

 كنموذج اإلدارة مجالس تركيبة أخذنا وإذ ممثليها. نسبة ضعف المالك

 في القطاع /(٠٣٤) ثلث يمثل أنه نجد الكويت، في الخاص القطاع لوضع

 ويعزى القرارات. صنع في تتحكم التي هي أخرى شرائح وأن الواقع،

 كل توافر عدم احتمال إلى الممثلين نسب مع الملكيات نسب توافق عدم

 في المدرجة المساهمة الشركات في الملكيات عن اإلفصاح معلومات

 السوق تمثل التي الشرائح أكبر تحديد عبرها نستطيع التي المالي، السوق

 عدد بين والتكتل الجبهة توحيد صعوبة إلى باإلضافة الكويت، في المالي

مهني. بشكل مصالحهم بتفعيل تسمح بطريقة الصغار المالك من كبير

التجارية العوائل

 مكانة ولها المحلي، الخاص القطاع في مهمة شريحة التجارية ئل العوا

 دورها إلى إضافة وبعده، النفط استكشاف قبل الكويت اقتصاد في تاريخية

 التجارية« »العوائل شريحة وتمثل . العام القطاع مع قتهاوعال السياسي

 الشركات إدارة مجالس أعضاء من كويتية عائلة ٢ ٠ أكبر الدراسة هذه في

القطاع في التجارية العوائل مال رأس حجم فإن لذا (، العينة) هذه في

(١١١) :Gulf 4226 States (New York ٤ Adam 112119, Capitalism and Class in
(.2011 ,Palgrave Macmillan

(١١٢) 1209112^11 1510221, Kuwait: Dependency and Class in a Rentier State

(.1993 ,Florida Florida: University Press 0٤) 



الكويتي. االقتصاد في دورها ويعكس كبيرة أهمية ذو الخاص

 القطاع في التجارية العوائل مشاركة ضعف إلى البيانات تشير مبدئياً

 تتضح الصورة لكن المالي. السوق في الشركات أكبر في الملكية ناحية من

 أكبر التجارية العوائل تمثل حيث اإلدارة، مجالس بتركيبة نقارنها حين أكثر

 في المساهمة الشركات أكبر إدارة مجالس أعضاء من (’/٠٣٥) شريحة

 أعضائها من كبيرة نسبة إن إذ أخرى، خاصية التجارية وللعوائل السوق.

 في كوزراء العام القطاع في شاركت بشخصيات مباشرة عائلية صلة لهم

 بالصلة ونعني األمة. مجلس في كنواب السياسي العمل في أو الحكومة،

 األبناء، التالي: فقط وتتضمن األبوية، العائلية العالقات المباشرة العائلية

 من ’/٠٣٥ أن إلى البيانات وتشير العم. وأبناء األعمام األجداد، اآلباء،

 مباشرة عائلية صلة لهم التجارية العوائل شريحة من اإلدارة مجالس أعضاء
 لهم منهم ٠/٠٣٣ وأن سابقاً، أو حالياً سواء األمة، مجلس في نواب مع

 إلى يؤشر وهذا . سابقاً أو حالياً الحكومة، في وزراء مع مباشرة صلة

 مفهوم على تأثيرها وإلى األخرى، القطاعات مع الشريحة هذه تشابك مدى

 تؤدي الخاصية هذه بأن نستنتج أن ويمكن الكويت، في الخاص القطاع

 القطاع مصالح بين الفصل على القدرة وتصبح المصالح، في تشابك إلى
األحيان. من كثير في صعباً أمراً السياسي والنفوذ الخاص

الحاكمة األسرة

 القطاع في المؤثرة الشرائح أهم من أيضاً الحاكمة األسرة تعتبر

 تقريباً تمثل بينما العينة، مال رأس من ,/٨ وحدها تملك إذ الخاص،

 مجالس أعضاء وجميع اإلدارة. مجالس في (٠/١٤) النسبة هذه ضعف

 ليس ولكن سابقين، وزراء مع مباشرة صلة لهم الحاكمة األسرة من اإلدارة

سابقين. نواب مع أبوية عائلية صلة أي لهم

الكويت. في السياسة بيانات قاعدة الكويت، في والوزراء النواب (١١٣)

< 1٤0//:0٧٧٧٧2ع.5م/لل.^010٤11/022299ل/22028.^11م ح .



لعام القطاع

 مقارنة األقل هي لألوراق الكويت سوق في العام القطاع ملكية نسبة
 مجالس في العام القطاع من الممثلين نسبة تصل إذ وقطر. بالسعودية

 الكبرى الشركات في العام القطاع ملكية نسبة تصل بينما ،٠/٠٦ إلى اإلدارة
 الشركات في االستثمار حجم يبلغ ذلك، إلى إضافة ٠/٠١٢ إلى فقط

 الحكومية المؤسسات جميع من كويتي دينار مليون ٥ ٠٠ من أكثر الكبرى
الدولة. في المستقلة

الشرائح؟ هذه بين التشابك موضع أين

 إذ السوق. في المدرجة الشركات ملكية تركيبة في أوأل التشابك يبدأ
 حيث العينة، من الكبرى الشركات من /"٠٥٢ في يستثمر العام القطاع إن

 هذه من ,/-٦٤ في العام القطاع مع الملكية في التجارية العوائل تتشارك
 في العام القطاع مع الملكية في الحاكمة األسرة تشترك بينما الشركات،

 خارج الرئيس )مقرها واحدة شركة وهناك الشركات. هذه من /٠٢٧
 العام، )القطاع الشرائح جميع ملكيتها في تشترك العينة في فقط الكويت(

 مجلس دول من أموال رؤوس مع التجارية( والعوائل الحاكمة األسرة
األخرى. التعاون

مباشرة عالقة لهم الذين األعضاء نسبة : ١٠ - ٣ جدول

سابقين نواب أو وزراء مع

ا ذ/ا(٠) سابقون وزراء I (9)% سابقون نواب حية لرث ا

المالك صقار

التجارية نل العوا

الحاكمة االسرة

الكويت في السياسة بيانات قاعدة المصدر:

 بل وحسب، األموال رؤوس شراكة في ليست الموضوع في اإلشكالية
 هذه منه ينتج قد الذي العام القطاع في العليا المناصب أصحاب نفوذ في



 العوائل لشريحة يكون قد إذ األخرى. والشرائح العام القطاع بين الشراكة
 التشريعية، اإلدارة في سلطة لديهم نواب طريق عن مؤثراً نفوذا التجارية

التنفيذية. اإلدارة في سلطة لديهم وزراء طريق وعن

السعودية نموذج

 المال رأس حيث من واألهم األكبر السعودي المالي السوق يعتبر
 ضعفي نحو حجمه يساوي إذ والكويت، قطر في المالية باألسواق مقارنة

 دوالر( مليون ٣٢,٧٦) الكويتي السوق مال رأس دوالر( مليون ١١٤)
 أكبر السعودية في العام القطاع ويملك دوالر(. مليون ٢٨,٨٨) والقطري

 ال شركات ٣ مقابل في العينة، في الشركات مال رأس من (٠/٠٤), نسبة
 فرد يملكها وأخرى كويتية، شركة إحداها ملكيتها، في العام القطاع يشترك

 العينة في السعودي العام القطاع ملكية نسبة تعتبر لذا الحاكمة. األسرة من
 القطاع طبيعة تحليل أن علماً /'(،٠١٢) والكويت (٠/٠١٩) بقطر مقارنة األكبر

مختلفة. المملكة في الخاص

 من الوحيد الفرد هو طالل بن الوليد األمير أن إلى البيانات وتشير
 ٠/١٣) المالي السعودي السوق في معلنة ملكية لديه الذي الحاكمة األسرة

 التي السوق في مدرجة شركة أكبر ثاني إدارة مجلس في وعضوية العينة( من
 األسرة مشاركة عدم هو هتماملال والمثير الحصة. من /٩٥ فيها يملك

 لألسر أن حين في مباشرة، األخرى الشركات إدارة مجالس في الحاكمة
 الملكية في فعاالً دوراً العينة من التعاون مجلس دول بقية في الحاكمة

 فإن لذا، الخاص. القطاع في الشركات إدارة مجالس قرارات في والمشاركة
 إذا كبير، المجالس هذه في لتمثيلهم المجتمع من أفراد توظيف احتمال
 التعاون، مجلس دول جميع في متماثلة الخاص القطاع نماذج أن افترضنا

 «Freedom House» تقرير إليها يشير التي الشائعة الممارسات من حيث

 الخاصة الشركات في الملكيات كسب في نفوذها الحاكمة األسرة استخدام
 األجنبي المستثمر وفرض العامة األراضي على سلطتها استغالل طريق عن
 قياس يمكن ال أنه الذكر ويجدر العادي. المواطن مقابل معه الشراكة في

٢٩٧



 اليت الشائعة القصص من لكهنا احلايل، الوقت يف املمارسات هذه جحم

. واألجانب املحليني املستمثرين بني وهلاتدا جيري

مدرجة سعودية شركات أكبر مال رأس تركيبة : ١٩ -٣ بياني رسم
٢٠١٣ المالي السعودي السوق في

 ٠غ

غ

قطر نموذج

 من مليار( مليون ٢٨,٨٨) جحمًا األصغر هو القطري املايل السوق

 أبرز من املتضاربة تركيبته لكن الدراسة، هذه يف املال رأس حيث

والسعودية. الكويت بمنوذج مقارنة حتليليًا الرتكيبات

 السعودية من نسبيًا أكرب يه قطر يف احلامكة لألرسة املعلنة امللكية

 ربع ومتثل العينة، مال رأس ثلث من أكرث األرسة متلك حيث والكويت،

 اخلاص بالقطاع علنًا تتحمك األرسة جند لذا العينة. رشاكت إدارة جمالس

 يف اخلاص القطاع أن توحض اخلاصية وهذه واإلدارة. المتويل ناحية من

احلامكة. األرسة من خنبة كبري حد إىل فيه تتحمك قطر

(١١٤) ,11 Crossroads 2012: Saudi Arabia, Freedom House ه٤ Countries 

٧2X.#http: wvw.freedomhouse org/report/countries-crossroads/20 1 2/saudi-arabia >
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 الشركات أكبر ملكية تركيبة :٢٠-٣ بياني رسم
٢٠١٣ المالية لألوراق قطر سوق في

%-٢٤األسرذائحاكد

% ٩ احسى

• % ١ ٦ ائعاج انعطاع

د%١ حنى

 %٣٦ابرهانحاكسد

 %٣١أنحلحر ساع

 %١٩ انعام ,ساع

 %٤ احسه ك نر

- % ٣لطربد مركل

 من ٠/٠١٦ وميثل العينة، من ٠/٠١٩ فقط ميلك فإنه العام القطاع أما

 دور فإن احلامكة، باألرسة ومقارنة الدراسة. موضع الرشاكت إدارة جمالس

 ويصبح تنفيذية، أو إدارية قرارات اختاذ ناحية من فعال غري العام القطاع

الرشاكت. هلذه مكمول أكرث العام القطاع دور

 المدرجة الشركات أكبر إدارة مجالس تركيبة :٢ -٣ بياني رسم
٢٠١٣ المالي فيسوققطر

٢٩٩



الخاتمة

 )الكويت، الدراسة موضع الدول يف اخلاص للقطاع أن الدراسة جتد

 التقليدي، باملفهوم اخلاص القطاع عن خمتلفة خصائص وقطر( السعودية

 هذه لطبيعة أن إال الثالث. الدول مستوى عىل ممتاثلة الرتكيبة تكون حيث

طبقيًا. سيًا سييا بعدًا الرتكيبة

 التجارية العوائل لرشحية حيث آخر بعدًا الكويت لمنوذج أن ويتبني

 ممول، أو ثانوي دور العام وللقطاع الكوييت، اخلاص القطاع يف فعال دور

 اخلاص. القطاع يف فعاالً دورًا السعودية يف العام للقطاع أن جند بيمنا

 يف املدرجة الرشاكت عىل األولية النظرة هذه من استنتاجه ميكن ما إذا،

 السلطة يف التشابك من كبرية درجة إىل إشارات أهنا هو الثالث الدول

 هذا حدة تزداد أن ويتوقع التعاون، جملس دول يف املال رأس وملكية

 بعض وإستعامل املغلقة الرشاكت حتليل اإلماكن يف اكن لو التشابك

 من الكبرية النسبة وهذه هلم. الظاهر عىل آخرين ملمثلني املتنفذين

 تعريف يف النظر إعادة إىل تدعو املال ورأس السيايس النفوذ بني التشابك

 من حتد ضوابط وضع وكيفية التعاون، جملس دول يف اخلاص القطاع

 هذه أن خصوصًا املال، رأس وملكية السياسية السلطة بني التطابق

االقتصاد. يف واملحسوبية الفساد تفيش مسببات أمه من تعترب اخلاصية

 ومدى الدول هذه يف اخلاص القطاع تركيبة إسقاطات تعمتد أخرياً،

 من النوع هلذا امللزمة املعلومات توفر عىل الدولة اقتصاد عىل تأثريها

 تعترب واليت معومًا، االقتصاديات يف املوجودة الشفافية ونسبة التحليل

 عىل تفرض اليت الرضائب غياب إىل نظرًا التعاون جملس دول يف متدنية

املالية. ومعلوماته بياناته عن اإلعالن اخلاص القطاع
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 المدرجة الشركات أكبر قائمة :١٢ - ٣ جدول
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المدرجة الشركات أكبر قائمة :١٣-٣ جدول
٢٠١٣ المالي فيسوققطر

الشركة منكية نببه أساس^د لثركة١

■■"(o) انية سن بؤطرى(٦;)مدؤنب»- )انقطاع(

47.8 26.524.97 ية انعقار ازدان

)عتار(
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القطري المالي السوق المصدر:
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المتحدة العربية اإلمارات في االقتصادية التطورات :٦-٣

 من الرغم على اإلمارات، دولة في استثنائياً عاماً ٢٠١٣ يكن لم

 التي التعافي حالة استمرار عن كشفت التي اإليجابية المؤشرات بعض

 يخها.تار في األكبر األزمة وهي العقارية، دبي أزمة من االقتعاد يشهدها

 الحكومية الجهات عليهما اعتمدت اللذين األساسيين المؤشرين ولعل

 ومؤشرات العقار سوق مؤشر كانا لالقتصاد »الجيد« األداء على للتدليل

وأبوظبي. دبي من فيكل المالية األسواق

 وأبوظبي دبي سوقا واصل المالية، األسواق بمؤشرات يتعلق ما في

 دبي مؤشر ارتفع فقد .٢٠١٢ بداية منذ بدأتاها التي القوية الصعود مسيرة

 فوق ما الى ٢٠١٣ بداية في نقطة ٢٠٠٠ من أقل من ٠/٠١٠٠ من بأكثر

 من أقل من أبوظبي مؤشر ارتفع حين في (،١١٥)٢٠١٤فيداية٤٠٠٠

(.١١٦نفسها) الفترة في ٥٠٠٠ يناهز ا إلى نقطة ٣٠ ٠٠

 بالضرورة تعني ال قد االرتفاعات هذه بأن االستدراك ينبغي ولكن

 يزال ال أنه نرى الذي الركود من التام وخروجه اإلماراتي قتصاداال تعافي

أية االقتصاد هذا يشهد لم ،٢ ٠٠٨ منتصف فمنذ اآلن. حتى يعانيها

< http://www.dfm.ae/Default.aspx> I املايل، دبي سوق موقع (١١٥)

المالية، لألوراق أبوظبي سوق موقع ( ١١ ٦)
 < http://www.adx.ae/EngIish/Pages/default.aspx د -

http://www.dfm.ae/Default.aspx
http://www.adx.ae/EngIish/Pages/default.aspx


 جديدة. إدراجات أي املالية األسواق تهشد ومل جديدة، لرشاكت إكتتابات

 من تعزز املال أسواق يف حقيقية إصالحات أية جتر مل ثانية، جهة ومن

 توفر استمثارية سوق إىل مضاربات سوق من وحتوهلا ومعقها كفاءهتا

 إرجاع ميكن ثالثة، جهة ومن األجل. الطويل لالستمثار واعدة فرصًا

 وديب أبوظيب فيلكمن املالية األسواق هشدهتا اليت القوية االرتفاعات

 - الساخنة األموال خاصة - رايتاإلما االفتصاد إىل السيولة عودة أواًل، إىل:

 زيادة وثانيا، العريب، الربيع بدول يمسى ما من القادمة األموال وكذلك

 ما للنفط، العاملية األسعار بفضل املرصيف النظام يف السيولة مستوى

 وثالثًا، املضاربة، معليات ومتويل االقرتاض يف التوسع عىل البنوك جشع

 إىل إما يتجه ألموالا هذه معظم جيعل ما االستمثارية الفرص حمدودية

العقار. قطاع أو املالية األسواق

 القطاعات توزيع :٢٢ - ٣ بياني رسم

٢٠١٢ اإلماراتي اإلجمالي المحلي الناتج في

والغلز الكمرباه

لالحصا الوطنى المركز المصدر:

 والتجزنة الجملة تجلرة
اإلصالح وخدمات

 والفنلدق المطاعم

ه/ه2

والثخصية االجتماعية الخدن

%2

 واالتصاالت والتخزين النقل
%8

 المالية المشررعدت كطاع
%6

الحيوانية والثروة الزراعة

الحكومية الممب لطاع



 ،٢٠١٢ في كبيرة ارتفاعات كذلك شهد دبي، في خاصة العقار، قطاع
 تكن لم االرتفاعات هذه أن إال (.١١٧)٢٠٣ عام االرتفاع زخم واستمر
 على مؤشراً اعتبارها يمكن وال المال، أسواق شهدتها التي العالية بالنسب
 قبل عليه كان ما إلى االقتصادي النشاط وعودة اإلماراتي االقتصاد تعافي
 من الكثير تواجه تزال ال العقارية فالشركات .٢ ٠٠ ٨ سبتمبر /أيلول

 فرص بإيجاد أو الديون وإدارة بالسيولة تتعلق أكانت سواء المصاعب
 في تخمة يعاني يزال ال الذي المحلي السوق في جديدة استثمارية
 كبرى مشاريع أية العقارية السوق تشهد لم األزمة، بداية فمنذ المعروض.

 في السوق في تزال ال التي الكبرى الشركات نشاط وانحسر جديدة،
 لم القطاع أن كما متعثرة. مشاريع من به البدء تم ما استكمال محاولة
 بعدما فيه الثقة وتعزز الشفافية تزيد التي المطلوبة اإلصالحات يشهد

 تعويض عن الشركات وعجز األزمة، نتيجة كبير بشكل تضررت
.الصغار المستثمرين أو األجانب المستثمرين

 اإلماراتي، االقتصاد أظهرها التي التعافي مؤشرات من الرغم وعلى
 بالكفاءة معهما التعامل اآلن حتى الحكومة تستطع لم تحديين هناك أن إال

 أدائه وكفاءة االقتصاد تعافي أمام كبيراً عائقاً يشكل قد ما وهو المطلوبة،
 بالنسبة والبطالة. الحكومية الشركات قطاع هما التحديان وهذان المستقبلي.

 بين الصحي غير االندماج في المشكلة تتمثل الحكومية، الشركات إلى
 أسباب أبرز أحد رأينا في كان والذي والسلطة، والعام الخاص القطاعين

 صور، عدة في االندماج هذا ويتجسد .٢٠٠٨ عام دبي في العقارية األزمة
 للحكومات بالكامل المملوكة سواء - الحكومية الشركات سيطرة منها

 فيها تملك التي العامة المساهمة الشركات أو واالتحادد المحلية
ومن قتصادية.اال والنشاطات المشاريع معظم على - أغلبية نسبة الحكومات

 األسعار يف مسمترًا ارتفاعًا ويهشد التعايف مرحلة يواصل ديب يف العقارات »قطاع (١١٧)

<https://www.db.com/ .٢٠١٣ أبريل نيسان/ ٢٢ دويتثه، بنك متتاليًا«، هشرًا ١٦ مدى عىل

mena/arabic/content/l386.htm >.

file:///https://www.db.com


 عن الحكومات تخلي كذلك، والعام الخاص القطاعين بين االندماج صور
 »القطاع إلى المهمة هذه وإيكال الخدمات من العديد تقديم في دورها

 عقود طريق عن الحكومية الشركات عليه تسيطر الذي الخاص«
 القانونية األطر وقصور للشفافية، تام غياب ظل وفي (.Outsourcing) ال

 القطاع كفاءة تراجع إلى ذلك يؤدي فقد العالقة، تلك مثل تنظم التي
 نسبة وارتفاع المواطنون، يتلقاها التي الخدمات تراجع وإلى وأدائه، الخاص
 وال كان الذي الحكومي القطاع في التوظيف معدالت تراجع بسبب البطالة
 معدالت ارتفاع إلى وكذلك الوطنية، للعمالة األول المشغل يعتبر يزال،

 بعد جلية ظهرت والتي الحكومية، الشركات تعانيها التي والهدر الفساد
 عشرات تجاوزت عالية ديون نسب في وتجلت ٢٠٠٨ العقارية األزمة

 الديون هذه هيكلة إعادة إلى إما المحلية الحكومات اضطر مما المليارات،
 أصولها بعض شراء خالل من الشركات هذه إنقاذ إلى أو ضمانها، مقابل
(.١١٨السيئة)

 بين العاطلين أعداد تزايد في فيتمثل بالبطالة الخاص التحدي أما
 االقتصادي للمشهد العام العنوان كان فقد لذلك، ونتيجة الوطنية. العمالة

 أن تبين بعدما التوطين«، عام ٢٠١٣» ،هو٢٠١٣ عام اإلمارات دولة في
 للعمالة استقطاباً األكثر العربي االقتصاد في المواطنين بين البطالة نسبة

 التعاون. مجلس دول في نظيراتها بين األعلى هي نسبة إلى وصلت الوافدة
 أن )تنمية( الوطنية البشرية الموارد وتوظيف تنمية هيئة بيانات أوضحت فقد
 لفا، ٣٠ بلغ ٢٠١١ عام نهاية في عمل عن الباحثين أو العاطلين عدد

من الرغم وعلى (.١١الوطنية) العاملة القوى من ,/'١٤,٦ إلى تصل بنسبة

 القبس جريدة دوالر،« مليارات ٤,٥ بقمية العقارية الدار من آل أمو تشرتي »أبوظيب (١١٨)

<http://www.alqabas.com.kw/node/41209.> .٢٠١١ ديمسرب، األول/ اكنون ٢٩ الكويتية،

 جريدة احتادية،« وزارات يف التوطني اخنفاض أسباب تناقش الوطين( »)معل (١١٩)
.٢٠١٢ ديمسرب األول/ اكنون ٢٥ اإلحتاد،

 < http://www.alittihad.ae/details.php7id - 123203&y = 2012 ح .

http://www.alqabas.com.kw/node
http://www.alittihad.ae/details.php7id


 اإلحصائية والمعايير المعلن الرقم دقة حول تثار قد التي االعتراضات
 لم اإلمارات دولة في البطالة ظاهرة أن إال إليه، الوصول في المستخدمة

 بها يشعر للعيان واضحة أصبحت إذ واألرقام، اإلحصائيات إلى تحتاج تعد
 ونموا تطوراً األقل واإلمارات األطراف مناطق في خاصة الجميع، ويعانيها

 يبدو قد الذي المشهد هذا وأمام المحدودة. والطبيعية المالية الموارد وذات
 محمل على البطالة قضية أخذ اإلماراتية الحكومة قررت غريباً، سريالياً
 الجهود كل بعد أنه هو الصادم لكن أكبر. بحزم معها والتعامل الجد
 مكافحة معركة أن تبين والمحلية، تحاديةاال الحكومات بذلتها التي الجادة
 مجلس لدول بل فحسب، اإلمارات لدولة ليس سهلة، تكون لن البطالة

 بسبب ضراوة واألكثر األكبر معركتها تكون وربما (، جميعاً) التعاون
 وسياسية اقتصادية مخاطر من تفرزه أن يمكن وما وأسبابها، المشكلة طبيعة

واجتماعية.

 اإلمارات اعتمدتها التي والبرامج والخطط المبادرات من الرغم فعلى
 تستطيع ال أنها إال العمل، عن العاطلين أعداد من والحد البطالة لمكافحة

 من الكثير تهدد التي العالمية الظاهرة هذه مع التعامل في النجاح تدعي أن
 حدت التي األسباب بعض كانت وإذا الحكومات. من الكثير وتؤرق الدول

 والعالم، التعاون مجلس دول باقي مع اإلمارات فيه تشترك النجاح هذا من
 السياسية تركيبتها طبيعة بسبب اإلمارات بدولة خاصة أسباباً هناك أن إال

 تحقيق إلى خالله من وسعت تبنته الذي االقتصادي والنموذج واالجتماعية،
والرفاهية. والنمو التنمية

 سمات من أساسية وسمة عالمية ظاهرة البطالة أن به المسلم من
 (Specialization) التخصص مبدأ على يقوم الذي الحديث االقتصاد

العالمية، البطالة ظاهرة عن وبعيداً (.Division of Labor) العمل وتقسيم

 أيلول/ ٨ اليوم، اإلمارات استعراضي،« عمل السنوية التوظيف معارض »الرحومي: (١٢٠)
.٢٠١٣سبتمبر

< http://www.emaratalyoum.com/local-section/other 20 1 3-09-08- 1.604369 > .

http://www.emaratalyoum.com/local-section/other


 من العديد التعاون، مجلس دول باقي ومعها اإلمارات، دولة تواجه
 لألعداد والكافية المناسبة العمل فرص توفير طريق على والعوائق التحديات
 تبين فقد سنوياً. العمل سوق يلجون الذين والشابات الشباب من المتزايدة

 مخرجات أن أو منهم، المزيد استيعاب عن عاجزة إما االقتصادية الهياكل أن
 االقتصادية الهياكل متطلبات تلبية عن عاجزة والتدريب التعليم مؤسسات

 دور لعب الذي - الحكومي القطاع اكتفى أن بعد المجلس، لدول الحالية
 الماضية العقود في التعاون مجلس دول في الوطنية للعمالة الرئيس المشغل

 كما التحديات، وهذه المزيد. استيعاب على قادراً يعد ولم العمالة من -
 العالم، دول باقي مع الدولة فيه تشترك عام هو ما منها اإلشارة، سبقت
القتصادية.وا االجتماعية الخصوصية«» نتيجة الدولة على يقتصر ما ومنها

االقتصادية لألزمة المستمرة أو الباقية اآلثار

 العالم دول أكثر بل التعاون، مجلس دول أكثر اإلمارات كانت
 الكبير انفتاحها بسبب ٢٠٠٨ عام العالمية قتصاديةاال باألزمة تأثراً العربي،

 الخاصة أزمته اإلماراتي قتصادلال كات كما العالمي. االقتصاد على
 األداء في كبير تراجع إلى أدى ما العقارية، الفقاعة انفجار في المتمثلة

 إجراء إلى الدولة في العاملة الشركات اضطر التراجع هذا االقتصادي.
 ظل في الكفاءة على والحفاظ النفقات لضبط كبيرة هيكلة إعادة عمليات
 الوظائف من الكثير بإلغاء ذلك، سبيل في فقامت، الجديد. الواقع

 ال سنوات، خمس مرور بعد واليوم، (.١ ١الموظفين) آالف عن واالستغنا*
 آثار يعاني اإلمارات في الخاص القطاع يزال وال قائماً، الواقع هذا يزال

 من أكثر وتوسع نما الذي واإلنشاءات العقار قطاع في خاصة األزمة،
الطفرة. حقبة خالل الالزم

بل فحسب، الخاص القطاع يطل لم العقار فقاعة انفجار بعد التراجع

 نسبة تراجع خالل من بجالء يتضح ذلك لكن معلنة، رسمية إحصائيات توجد ال (١٢)

.٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي بمستويات مقارنة ٢٠١٠و ٢٠٠٩ عامي خالل السكان



 أحدثتها التي الكبيرة الهجرة موجة نتيجة نما الذي الحكومي القطاع يفأ أ و

 الحكومي القطاع حجم زيادة إلى دفعت والتي اإلنشاءات، قطاع في الطفرة
 مليون ٣,٢٨ من السكان، لعدد والسريع المطرد االزدياد لمواكبة الخدمي

 األزمة، وبعد (.١٢٢)٢٠٠٨ عام مليون ٦,٨ نحو لى ٢٠٠١ عام نسمة

 الجهاز في األعداد تقليص إلى واالتحادية المحلية الحكومات اضطرت

 أو تجميد أو »الزائدة،« الوافدة العمالة تسريح خالل من سواء الحكومي

 اليوم، حتى ساريين والتقليص التجميد يزال وال التوظيف. عمليات تقليص

 القطاع كون البطالة، أزمة تفاقم في ساهم مما معلنة، غير بطريقة وإن

 للعمالة األكبر المشغل بل رئيساً، مشغالً الحكومية والشركات الحكومي

اإلمارات. دولة في الوطنية

 كافياً يكن ،فلم٢٠١٣و ٢٠١٢ سنتي خالل تحقق الذي النمو أما

 غير أو هشاً، نموا كان ألنه الوظائف قطاع في الهبوطي المسار لتحول

 من مناسباً عدداً يخلق ال (Hollow Growth) »فارغا« نمواً أو حقيقي،

 ألنه مستدام، غير كونه إلى المتحقق للنمو الهشة الطبيعة وتعزى الوظائف.

 الكبيرة النقدية التحويالت عن أو الحكومي اإلنفاق في توسع عن إما ناتج

 في الكبير التراجع على فعل وكرد العربي. بالربيع يعرف ما دول من اآلتية

 الحكومة عمدت المالية، األزمة بعد ما مرحلة في االقتصادي األداء

 على األزمة وطأة من للتخفيف محاولة في اإلنفاق في التوسع إلى االتحادية

 المتضررين أكبر كان الذي المصرفي القطاع في السيولة ضخ عبر قتصاداال

 على يزيد ما ضخ تم وقد المحلية. العقار فقاعة وانفجار العالمية األزمة من

 بعض أصول الحكومة اشترت كما المحلية، المصارف في درهم مليار ١٢٠

ونتيجة (. اإلفالس) من إلنقاذها محاولة في الكبرى العقارية الشركات

السكان. تعداد الدولي، البنك بيانات (١٢٢)
< http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL7page = 1 ح .

 االتحاد جريدة البنوك،« تصرف تحت الحكومة وضعتها درهم مليار ١٢٠» (١٢٣)
.٢٠٠٨ ديسمبر األول/ كانون ٢ اإلماراتية،

 < http://www.alittihad.ae/details.php7id حy&49594 ح 2008 ح .

http://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TOTL7page
http://www.alittihad.ae/details.php7id


 قطاع على ينعكس لم فإنه استهدفها، التي والقطاعات اإلنفاق، هذا لطبيعة

 بعض فإن أخرى، جهة ومن (. منها) المناسب العدد يخلق ولم الوظائف

 يمكن ما نتيجة جاء والخدمي العقاري القطاع في و»التعافي« النمو جوانب

 صورة في جاء والذي (Arab Spring Effect) العربي« الربيع ب"أثر تسميته

 شهدت التي الدول بعض من الهاربة لألموال كبيرة نقدية تحويالت

يومنا. إلى مستمرة تزال ال اضطرابات

الديموغرافية التركيبة طبيعة

 الشابة الشعوب من هي التعاون مجلس دول شعوب أن المعروف من
 تتراوح إذ مختلفة، بدرجات وإن األكبر الشريحة فيها الشباب ويمثل نسبياً،

 في السكان عدد إجمالي من /٠٣٤ بين سنة ٢٥ ال دون هم من نسبة

 من وهذا، (.١٢٧عمان) في ٠/٠٥١و (١٢٦السعودية،) في ٠./٤٨ (١٢٥اإلمارات،)

 في لكنه الحسنة. واالقتصادية ااجتماعية الظواهر من يعتبر المبدأ، حيث

 يشكل قد الناضجة، أو الكفوءة غير القتصادات ا في خاصة األحيان، بعض

 عن المحلية العمل سوق عجز نتيجة بطالة صورة في تتمثل اقتصادية مشكلة

 العمل، سوق إلى الداخلين والشباب الشباب من المتزايدة األعداد استيعاب

 تتجاوز التي الدول وفي خلال. تعاني التي االقتصادية الهياكل ظل في خاصة

 معينة، أرقاماً فيها (Organic Growth) الطبيعي السكاني النمو معدالت

 ذلك ألن العمل، سوق إلى الوافدة األعداد كل استيعاب الصعب من يصبح

األمر السكاني، النمو معدل تتجاوز اقتصادي نمو معدالت تحقيق يتطلب

 الرمسية شبه األرفام حسب مرتفعة بقيت املواطنني بني البطالة نسبة أن بدليل (١٢٤)

املعلنة

United Arab Emirates, CIA World 121000, <https://www.cia.g0v/ (١٢٥) 
library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html ح .

Kingdom 0٣ Saudi Arabia, 01٨ World Factbook, https:// (١٢٦) 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html>.

Oman, 1٨ World Factbook. <https://www.cia.gov/library/ (١٢٧) 
publications/the-world-factbook/geos/mu.html ح .

٣١١

https://www.cia.g0v/
http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
https://www.cia.gov/library/


 لو وحتى تها.ذا بحد عويصة مشكلة ويشكل ابتدأء، التحقق صعب يعد الذي
 النمو هذا فوائد فإن العالية، النمو معدالت تحقيق تم بأنه جدالً افترضنا

للنمو. المصاحبة األعلى التضخم معدالت بها ستذهب

 استعصاء أكثر البطالة مشكلة تجعل السكاني النمو معدالت أن كما

 السليمة االقتصادية الهياكل ذات كفاءة األكثر قتصاداتاال في حتى

 البطالة من معين معدل وجود ألن الصحيحة، االقتصادية والسياسات

 ليكون المرتفع، السكاني النمو معدل من بكثير أكبر بمعدل نمواً يتطلب

 من أعداد استيعاب وثانياً الجدد، الداخلين استيعاب أوال اإلمكان، في

 أن إلى إضافة الماضية. السنوات في عمل فرص يجدوا لم الذي العاطلين

 (Increasing Positive Rate of المتنامي اإليجاي السكاني النمو معدل

(Growth تكون أن بل فحسب، إيجابية نمو معدالت تحقيق عدم يحتم 
 في مستحيلة تكن لم إن صعبة، مهمة يعتبر ما وهو متنام، بمعدل أيضاً

الحالية. العالمي االقتصاد ظروف ظل

 من عالية نسبة إن إذ التعقيد، بهذا اإلمارات في الوضع يكون ال قد

 للشباب عمل فرص إيجاد يجعل مما الوافدة، العمالة من هي العمالة
 إذ حدوداً. لذلك أن إال اإلحالل. سياسة اتباع طريق عن نسبياً سهلة عملية

 مقارنة محدودة تبقى للتوطين أو لإلحالل الصالحة العمل فرص إن

 الهياكل طبيعة بسبب وذلك العمل، سوق إلى الداخلة المتزايدة باألعداد

 والذي األعظم، سوادها الخدمات قطاع يشكل التي قتصاديةاال والنشاطات

 التي كتلك الشديد االستقرار بعدم تتسم عمل فرص الغالب في يوفر

 بسيطة عمل فرص أو مثاًل، العقار كقطاع المستدامة، غير القطاعات توفرها

 استثنائية مهارات تتطلب عمل فرص أو الماهرة، غير العمالة على تقوم

طويل. ووقت كبير جهد إلى لها التأهيل ويحتاج

واضحة استراتيجية وجود وعدم االقتصادي الوضع يلف الذي الغبش

 Informational) المعلومات شح أو المعلومات قصور يعتبر

Deficiencies) اإلماراتي، االقتعاد يعانيها التي األمراض أبرز من 
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 الكبري تأثريه القصور هلذا واكن معوما. التعاون جملس دول واقتصادات

 جهة ومن واخلاص. العام القطاعني أداء وعىل االقتصادية األوضاع عىل

 قتصادياال الوضع تلف تزال، وال اكنت، اليت الغبش حالة فإن أخرى،

 وسوق العقار قطايع عىل املضاربات إذاكء يف الفضل هلا اكن للدولة،

 واألوراق العقار سويق يف الفقاعات تشلك يف األسايس والدور املال،

 األزمة تلت اليت املرحلة يف اليقني عدم من حالة يف تسببت مكا املالية.

 املال ورأس العقار قطايع تعايف تأخر يف بدورها وسامهت االقتصادية،

 ومعه كلك االقتصاد تعايف تباطؤ ويف باألزمة، تأثرًا األكرث اكنا اللذين

الوظائف. قطاع

 وتفاصيله لالقتصاد العام للوضع الرؤية وضوح عدم أدى كذلك

 وتوجهيه، قتصاداال إدارة يف احلكويم األداء يف قصور إىل املختلفة

 السياسات وضع وكذلك اخللل، مواطن لعالج املناسبة اإلجراءات واختاذ

 أدى مكا التمنية. معدالت وأعىل الكفاءة درجات أقىص لتحقيق املناسبة

 السلمي التخشيص عىل احلكومة قدرة عدم إىل املعلومايت القصور

 أدائه عىل سلبًا وأثرت االقتعاد اعرتت اليت واملشلكات للظواهر واملؤايت

 املطلوب، وبالقدر املناسب، الوقت يف املناسبة اإلجراءات اختاذ وعىل

 عن نتجت اليت كتلك واخلسائر األرضار من الكثري االقتصاد لتجنيب

املالية. واألصول العقار فقاعيت انفجار

 يف احلكومة جعزت اليت االقتصادية املشلكات أبرز من ولعل

 القصور بسبب املناسب، الوقت ويف بدقة تخشيصها عن اإلمارات

 يفرترض اكن هذه الدقيق التخشيص معلية البطالة. مشلكة يه املعلومايت،

 يف وتسبب حتقبقها، احلكومة تستطع مل اليت احلل خطوات أمه تكون أن

 أن قبل مهدها يف املشلكة هذه لوأد املناسبة احللول وضع عن جعزها

 يف مثاًل، احلال، هو مكا احلل، صعبة مزمنة مشلكة إىل وتتحول تتفامق

 وحتولت الشباب بني البطالة فهيا تفامقت اليت السعودية العربية اململكة

 حتديد ولعل القويم. واألمن السيايس االستقرار هتدد أمنية مشلكة إىل
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 الشباب من مزتادة أعداد تعطل وراء الاكمنة والرئيسة احلقيقية األسباب

 فشل ويعزى التخشيص. يف الفشل جتليات أمه أحد اكن والشابات

 البطالة مشلكة مع التعامل يف األخرى، التعاون جملس ودول اإلمارات،

 اختيار يف وخطأ التخشيص يف خطأ عنه نتج ما املعلومات، غياب إىل

 هذه مع التعامل يف الفشل إىل املحصلة يف وأدى العالج، وسائل

التفامق. يف واسمترارها املشلكة

 المسات ببعض تمتزي التقليدية البطالة مشلكة أن إىل اإلشارة وجتدر

 يعين ما اإلمارات، يف البطالة ظاهرة يف تتوافر مل اليت اهلامة واألعراض

 لن العمل فرص من مزيد وخلق المنو دمع مكحاولة التقليدية احللول أن

 المسات أمه من ولعل متامًا. املشلكة حل إىل تؤدي ولن نفعًا، جتدي

 البطالة معدالت بني العكيس التناسب هو التقليدية البطالة هبا تمتزي اليت

 المنو مرحلة يف يرتاجع البطالة معدل أن مبعىن االقتصادية، والدورة

 دول يف للظاهرة املتابع لكن قتصادي.اال الرتاجع مرحلة يف ويرتفع

 االرتفاع يف أخذت البطالة معدالت أن جيد معومًا، التعاون جملس

 ويف قتصادي.اال المنو ومراحل السوق دورة عن النظر بغض املطرد

 زاد التعاون جملس دول شباب من العمل عن العاطلني عدد فإن الواقع،

 اليت املسبوقة غري المنو معدالت من الرمغ عىل األخرية، السنوات يف

 أن ببساطة، يعين، ما للنفط، العاملية األسعار ارتفاع إىل فهيا الفضل يعود

 سوق إىل الداخلني ألعداد العمل فرص كفاية عدم يف تمكن ال املشلكة

العمل.

األجنبية( المنافسة من )الحماية في التشريعي والقصور الخاطة المقاربة

 تحرص التي األسواق أهم من تعتبر العمل أسواق أن المعلوم من
 الخارجية. المنافسة من الوطنية العمالة لحماية تحريرها عدم على الدول
 القطاعات من الكثير في نجحت التجارة تحرير جهود أن من الرغم وعلى

 أو ير تحر نية أي عن بعيدة بقيت العمل أسواق أن إال والخدمية، اإلنتاجية



 املمكنة السبل لك تتبع الدول لك أن جند لذلك للقيود. تقليل حىت

 املنافسة من الوطنية العاملة ومحاية لدهيا العمل فرص عىل للحفاظ

 )انتقال املبارشة غري أو الدولة( إىل العاملة )جهرة املبارشة األجنبية

 أمه ولعل الرخيصة(. العاملة ذات الدول إىل الوطنية واملصانع الرشاكت

 إقرار يف تمكن املحيل العمل سوق محاية يف الدول تتبعها اليت الوسائل

 وأحصاب العامل بني والعالقة إليه والداخلني العمل سوق تنظم ترشيعات

 تقييد ذلك من واألمه اجلمايع، والتفاوض النقاات ومعل األمعال

 اخلاصة احلاالت ويف احلدود أضيق يف وجعله االستقدام معليات

 يف راغب أو مؤهل هو من الوطنية الكوادر من يوجد ال اليت واألمعال

هبا. القيام

 الفشل يف تسبب قد اإلمارات دولة يف املعلومايت القصور اكن وإذا

 التخشيص يف الفشل فإن وأسباهبا، طبيعهتا وحتديد املشلكة تخشيص يف

 اعمتدت إذ العالج. يف خاطئة وإجراءات وسائل اتباع يف بدوره تسبب

 خالل من البطالة حماربة جبهود للقيام التنفيذية السلطة عىل اإلمارات

 هلا، ترشييع إطار أو غطاء وجود دون من املبعرثة احلكومية املبادرات

 دولة أي يف البطالة من احلد ميكن ال أنه حني يف فشلها. يف تسبب مما

 من الوطنية للعاملة احلماية توفر متاكملة ترشيعية منظومة هناك تكن مل ما

 أو التلكفة حيث من إما متفوقة، تكون ما غالبًا اليت األجنبية املنافسة

 نفهسا اإلمارات يف الوطنية العاملة جتد واليوم، لكتهيام. أو الكفاءة،

 دون من املحيل السوق جتتاح اليت العامل معالة مع التنافس إىل مضطرة

 اجلميع من لكفة وأقل كفاءة أكرث تكون أن إىل وحتتاج ضابط، أو رقابة

 تمتتع ال الوطنية العاملة أن مكا معل. فرصة عىل احلصول من تمتكن يك

 جهة ومن اخلاص. القطاع يف التفضيلية املعاملة أشاكل من شلك بأي

 من عدد أكرب توظيف يف تسامه اليت الرشاكت حتظى ال أخرى،

 من صورة بأي وتأهيلهم، تدريهبم يف تستمثر اليت تلك أو املواطنني،

 للرشاكت، جاذبية أكرث الوطنية العاملة جتعل املاكفأة أو التجشيع صور

األجنبية. خاصة



والتنافسية الكفاءة على الحفاظ وسياسات الخدمات قطاع

 كفاءة، أكثر اإلنتاج عملية يجعل التقني التقدم أن المعروف من
 ويكون مستواها. برفع الجودة على أو بتخفيضها، التكلفة على وينعكس

 عملية إلدارة متطورة أساليب استخدام طريق عن التقني التقدم تأثير
 إدارة أو التصنيع أو التصميم عملية في الحاسوبية األنظمة أو اإلنتاج،
 محل اآللة إحالل أي الميكنة، طريق عن يكون أن يمكن كما الجودة.
 الجودة يرفع ما اإلنتاج، مراحل من مرحلة أي في البشري العنصر
 بتقديم فيكون الخدمي، القطاع في أما التكلفة. ويقلل الوقت ويختصر
 برامج باستخدام (Online Service) االفتراضي العالم خالل من الخدمة

 عناء المستهلك على ويوفر الخدمة سعر يقلل ما المتخصصة، الحاسوب
الفعلي. الخدمة تقديم مكان إلى االنتقال وتكلفة

 الشركات على إيجابية اثار من لذلك مما الرغم وعلى لكن،
 إن إذ الوطني. االقتصاد على أيضاً سلبياً أثراً له أن إال والمستهلكين،

 يعني، اإلنتاجية العملية في اآللة أو الحاسوب بأنظمة الشركات استعانة
 التقنية مستوى ارتفع فكلما العمالة. من أقل عدد إلى ستحتاج أنها ببساطة،

 بين طردية عالقة وجود يعني وهذا المتاحة، العمل فرص قلت الصناعة في
 األفراد. صفوف في البطالة ومعدل االقتصاد في التقني التقدم مستوى
 بسبب البطالة مستوى ارتفاع في أساسياً عامالً التقني التقدم يعتبر لذلك

 يجعل ما اآللي، العنصر لمصلحة البشري العنصر عن المستمر االستغناء
 جهة، فمن أمرها. من حيرة في المتقدمة، الدول في خاصة الحكومات،

 مهماً وعنصراً المستدامة التنمية أساسيات أهم أحد التكنولوجي التقدم يعتبر
 من يعد فإنه أخرى، جهة ومن العالمي. المستوى على التنافسية سباق في

 التقدم )مستوى اليابان مثل بدول دفع ما وهذا البطالة، أسباب أبرز
 إلى فيها وصل والروبوت الحاسوب قطاع في خصوصاً التكنولوجي

 تبني إلى تام( شبه بشكل البشري العنصر عن الستغناءا من يمكنها مستوى
 لمصلحة اإلنتاجية العملية في التكنولوجيا استغالل من تحد تشريعات
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 لها تشكل بدأت التي البطالة مشكلة من للحد محاولة في البشرية العمالة
 بشكل تعتمد التي المتقدمة الدول غالبية شأن ذلك في شأنها معضلة،
(.١٢٨االقتصادي) للنمو كمحرك العالية التقنية على أساسي

 الفقري العمود اخلدمات قطاع يشلك حيث اإلمارات، دولة ويف

 االتصاالت ورشاكت اكلبنوك اخلدمية، الرشاكت تسىع االقتصادي، للنشاط

 العامل إىل والتحول للتقنية املكثف االستخدام إىل وغريها، اجلوي والنقل

 األزمة عقب قتصاداال هشدها اليت الرتاجع مرحلة يف خاصة االفرتايض،

 وإنتاجيهتا، تنافسيهتا وتعزيز نفقاهتا لضبط مهنا حماولة يف االقتصادية،

 أعداد عن االستغناء إىل - طبعًا كفاءهتا رفع جانب إىل - يؤدي قد وهذا

 يف أغلهبا يأيت اليت اجلدية العمل فرص عدد وتقليل العاملة من كبرية

الوطنية. الكفاءات يف حشًا يهشد الذي التقين املجال

النفقات ترشيد إجراءات نتيجة الحكومي اإلنفاق تراجع

 األدوار تتجاوز احلديث االقتصاد يف رئيسة أدوارًا احلكومة تلعب

 صورًا تأخذ األدوار وهذه الرقابية، الترشيعات يف املحصورة التقليدية

 استخدامه، احلكومات تستطيع الذي العام اإلنفاق أمهها لعل عديدة،

 عالية بطالة معدالت تصاحهبا اليت االقتصادي الركود مراحل خالل خاصة

 من للخروج اإلنتاج مث ومن الطلب حتفزي خالل من الوضع لعالج كأداة

 وكإجراء الركود، مراحل عىل الغالب يف يقترص الدور وهذا الركود. حالة

 الفائدة سعر كتخفيض استثنائية أخرى إجراءات حزمة مضن من استثنايئ

 تمكن املشلكة لكن النقود. من املزيد وطباعة النقدي املعروض وزيادة

 االستثنائية اإلجراءات هذه مثل »تدمن« ما غالبًا احلكومات أن يف

ألغراض أو قتصادي(اال )الرتاجع الرضورة حاالت غري يف وتستخدمها

 ناصر غيث، بن على: االطالع يرجى لبطالةوا التقنية بين العالقة حول للمزيد (١٨)

.٢٠١١ ديسمبر األول/ كانون ٢ السبب؟«، أم الحل والبطالة: المستدامة االقتعادية »لتنمية

 < http://www.mstdama.com/2014/04/blog-post_8595.html ح .

http://www.mstdama.com/2014/04/blog-post_8595.html


 وشعبيهتا أداهئا تراجع عن الناجتة السياسية األزمات أوقات يف سياسية

 املشلكة عن الناس يرصف الومهى االقتصادي الرخاء من حالة خللق
 املشلكة من وجزأ سببًا يكون اإلجراء هذا فإن احلالة، هذه وىف احلقيقية.

 لالسمترار، قال غري أواًل، ألنه وذلك احلل، من وجزًا سببًا يكون أن بدل

 سببًا يكون ورمبا املستدام، وغري احلقييق غري المنو من حالة خيلق وثانيًا

انفجرت. ما إذا ار األف من الكثري يف تتسبب فقاعة نشوء يف

 وجه عىل اإلمارات ودولة معومًا، التعاون جملس دول يف

 االقتصادي الشأن يف ليس كبرية، أدوارًا احلكومات تلعب اخلصوص،

 املهشد يف احلكويم الدور لكن العام. الشأن جممل يف وإمنا حفسب،

 بالرضورة تستقمي ال قد اليت اخلاصة ونتاجئه وأسبابه طبيعته له االقتصادي

 (Keynesian الكيزني االقتصاد علوم يف هيلع متعارف هو معام

(Economics العوائد بفضل احلكويم، االقتصادي للدور يؤسس الذي 

 جملس دول حلكومات الالزمة املالية املواد وفرت اليت االستثنائية النفطية

 الغالب يف يكون الذي االقتعاد، يف والتدخل أكرب دور للعب التعاون

 خلق وحماولة السياسية اإلصالحات جتنب يف تتلخص سياسية ألسباب

 باملشاركة املطالبة عن الناس ترصف االقتصادي والرخاء الوفرة من حالة

 مجيع يف احلكويم اإلنفاق السياسة، هلذه نتيجة تضاعف، وقد السياسية.

 ٢٠١٢و ٢٠٠٢ عايم بني أمثال ثالثة األقل عىل التعاون جملس دول

دول بعض لكن . ٢٠١٢و ٢٠٠٤ بني /'٠١٥ يبلغ سنوي منو مبعدل و

 بعد وذلك تدرجيي، بشلك إنفاقها ختفيض يف اليوم تبحث التعاون جملس

 تراجع وإماكنية النفط بسوق املحيطة املخاطر حول التقارير تواترت أن

 حصول وإماكنية احلالية، اإلنفاق معدالت تدمع ال مستويات إىل أسعاره

اإلنفاق معدالت اسمترت ما إذا احلكومية املوازنات يف كبرية جعوزات

(١٢٩) GCC: Surge 11 011 Revenues Fuels Strong Growth,” Institute of 

/International Finance, April 2012, page 4, < http://www.iif.com/press

press, 249.php>.
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 يف دوالرا ٨٥ بني يرتاوح للنفط سعري معدل عىل بنيت اليت احلالية

(.١٣٠اإلمارات) يف ١ ٠ومنال السعودية

٢٠١٢ اإلماراتية الصادرات تركيبة :٢٣ - ٣ بياني رسم

المركزي المتحدة العربية االملرات مصرف المصدر:

 فيها للنمو الحقيقي المحرك العقارية الطفرة كانت التي اإلمارات في
 مستويات زيادة إلى الحكومة اضطرت المنصرمة، العشر السنوات خالل

 العقارية الشركات إلنقاذ محاولة في وذلك المالية، األزمة بعد العام اإلنفاق
 من الوطني القتصادا تخرج إيجابية نمو نسب وتحقيق أواًل، الكبرى

 تجدر أنه إال ثانياً. االقتصادية األزمة بسبب لها تعرض التي االنتكاسة
 طوياًل، تدوم أن يمكن ال اإلنفاق من المستويات هذه أن إلى شارةاإل

 إما اإلنفاق بتقليص واالتحادية( )المحلية اإلمارات في الحكومات وستقوم
المحلية، الحكومات بعض بدأت فقد الواقع، وفي مرغمة. أو مختارة
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 وما األزمة وطأة حتت ملحوظ بشلك اإلنفاق بتقليص ديب، حككومة

 دوالر مليار ١٤٢ بني التقارير حسب ترتاوح كبرية ديون من عهنا متخض

 إىل احمتاأل سيؤدي العام اإلنفاق يف التخفيض وهذا (.١٣١مليارًا) ٢٣وه

 سيصعب ما واخلاص، العام القطاعني يف الوظائف من كبري عدد تقليص

 معلية لملواطنني معل فرص إجياد معلية وجيعل البطالة ماكحفة جهود

صعوبة. أكرث

والتدريب التعليم نظام في الخلل

 العمل فرص عدد تناسب عدم بأهنا التقليدي مبفهومها البطالة تعرف

 السائد باألجر للعمل واملؤهلني الراغبني عدد مع قتصاداال يف املتوافرة

 شباب بني التعطل ظاهرة عىل التعريف هذا تطبيق وعند العمل. سوق يف

 ميكن ال الظاهرة هذه أن جند التعاون، جملس ودول اإلمارات يف

 الفرص عدد يف فائض يوجد الواقع يف ألنه وذلك تقليدية، بطالة اعتبارها

 لسد الوافدة بالعاملة االستعانة تطلب الذي األمر االقتصاد، يوفرها اليت

 املشلكة لعل املشلكة؟ تمكن أين إذًا، املتوفرة. العاملة األيدي يف النقص

 حتيم قانونية حواجز وجود وعدم العمل سوق انفتاح يف تمكن األوىل

 األيدي بأعداد التحمك خالل من األجنبية املنافسة من الوطنية العاملة

 عدم يف تمكن ولعلها هبا. العمل هلا املمسوح والقطاعات األجنبية العاملة

 باملهارات المتتع وعدم والكفاءة، التلكفة حيث من الوطنية العاملة تنافسية

 )العام التعلمي نظام بني نفصالاال بسبب العمل سوق يتطلهبا اليت

 عدم يف تمكن مكا ومتطلباته. العمل سوق وبني وخمرجاته، واخلاص(

 مستوى عىل أو الوطين املستوى عىل سواء عملي، تدريب نظام وجود

باملهارات الوطنية العاملة تزويد خالله من يمت الرشاكت، أو القطاعات

 الديون تحديد في الكبرى المالية المؤسسات حتى تواجه كبيرة صعوبة هناك (١٣١)

 بين تتراوح الصادرة التقارير في واألرقام دبي إلمارة الحكومية والشركات الهيئات على المتراكمة

دوالر. مليار ٢٣وه ١٤٢

٣٢٠



 جناح من حتد اليت والعوائق التحديات أبرز أحد يعترب وهذا املطلوبة.

الوظائف. وتوطني البطالة ماكحفة جهود

 احلديث. االقتصاد مسات أمه من تعترب البطالة ظاهرة إن يقول الواقع

 السيع هو فعله احلكومات ميكن ما وأقىص لتبىق، هنا أهنا أثبتت والتجربة

 وحتوهلا تفامقها من حتد منخفضة معدالت ويف السيطرة، حتت إبقاهئا إىل

 خطرية. سياسية أو مقلقة اجمتاعية ظاهرة إىل سلبية اقتصادية ظاهرة من

 ظاهرة من تعاين قد العربية، اإلمارات رأهسا وعىل التعاون، جملس ودول

 اخلطأ من لكن مناسبة. معل فرص عىل حصوهلم وصعوبة الشباب تعطل

 عن الباحثني عدد بني تناسب ال حيث من تقليدية بطالة الظاهرة هذه اعتبار

 اإلمارات يف الشباب تعطل ظاهرة إن إذ املتاحة. العمل وفرص العمل

 وما معها. للتعامل خاصة إجراءات إىل وحتتاج فريدة التعاون جملس ودول

 حتوهلا املحمتل من فإن دامئة، حلول وضع خالل من رسيعًا، ذلك يمت مل

 األمنية التحديات عن خطورة يقل ال قد وأمين سيايس هاجس إىل

 أسعار اهنيار وإماكنية اإليرانية التوسعية اكلمطوحات اخلارجية االسرتاتيجية

 هذه تفامق من احلد يف تحجن لن التعاون جملس ودول واإلمارات النفط.

 العقليات تغيري يمت مل ما عقباه حتمد ال ما إىل وحتوهلا الظاهرة

 اليت الظاهرة هذه عىل للقضاء سعهيا يف تزال، وال جربهتا، اليت ات واملقارب

 والمناذج املتبعة السياسات اكنت لو التعاون جملس دول يف لتظهر تكن مل

 واحضة، ورؤية دقيقة بيانات عىل ومؤسسة رصانة، أكرث املتبناة االقتصادية

(. اجلميع) من فعالة مشاركة وذلك، هذا وقبل

 ناصر غيث، بن الخليجي: التعاون مجلس دول في البطالة تحدي حول للمزيد (١٣٢)

 نوفمبر الثاني/ تشرين ٧ الجزائري، الوطن جريدة ،« البطالة تحدي أكبر تواجه الخليج »دول

٢٠١٣. <. http://www.elwatandz.com/watanarabi/iO848.html >
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البحرين مملكة في االقتصادية التطورات :٧ - ٣

 أن للمعلومات، المركزي للجهاز األولية التقديرات بحسب يتوفع،
 ٤,٨ ال نسبة مقال ،٤,٩ بنسبة نمواً ٢٠١٣ عام البحريني قتصاداال يحقق

 بحسب /٠٤,٤ ال ونسبة البحرين، في االقتصادية التنمية مجلس قدرها التي
 ١٣ بنسبة نمواً النفطي القطاع حقق وقد الدولية. النقد مؤسسة تقديرات

 /٠٣ بنسبة نمو مقابل للمعلومات، المركزي للجهاز األولية التقديرات بحسب
 مقابل عالياً نسبياً نموا النفطي القطاع حقق حين وفي النفطي. غير للقطاع

 القطاع شهد الرئيسة، سعفة أبو مصفاة تعطيل إثر سبقه الذي العام تراجعه
 الذي العام حققها التي نسبياً العالية النمو بنسبة مقارنة تراجعاً النفطي غير

 غير القطاعات أهم شهدته الذي االنخفاض إلى التراجع هذا ويعزى سبقه.
 المالي. والقطاع اإلنشاءات، وقطاع التحويلية، الصناعات قطاع ومنها النفطية،

 مقابل ٢٠١٣ عام /"٠٣ يعادل نمو معدل التحويلية الصناعات قطاع حقق فقد
 مقابل ٢٠١٣ ي /"٣ بنسبة نمواً فحقق اإلنشاءات قطاع أما .٢٠١٢ عام /"٥

 التقديرات بحسب المالي، القطاع حقق أخرى، جهة ومن .٢٠١٢ عام /٠٤
(.١٢٣)٢٠١٢ عام /"٠٤ ب مقارنة /"٠٢ بنسبة نمو معدل األولية،

 الربع خالل /-٠٥,٤ إلى يرتفع الثابتة باألسعار االقتصادي النمو معدل »العامر: (١٣٣)

.٢٠١٤ أبريل نيسان/ ٢ البحرين، أنباء وكالة «٢٠١٣ للعام األخير

 < ٤10 //:٧٧٧٧ .12.000[141/٥٧3/61 1781 .ح
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 المحلي الناتج نمو :٢٤ -٣ بياني رسم
٢٠١٣ الثابتة باألسعار البحرين مملكة في

البحرن بعملكة العركزى المطوات جهز المصدر:

 المحلي الناتج نمو :٢٥ -٣ بياني رسم
٢٠١٣ الثابتة باألسعار البحرين مملكة في

البحرن بمملكة المركزي المعلرمات جماز المسدر:
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 ٥ البالغ القانوني السقف للبحرين العام الدين تجاوز أخرى، جهة من
 مع ،٢٠١٢ لسنة (٥٥) رقم بقانون المرسوم حدده والذي دينار، مليارات

 العجز، حجم من وتزيد العامة الميزانية على تضغط التي المصروفات تزايد
 السلع، عن الدعم تقليل إلى تهدف خطوات الحكومة فيه تتخذ وقت في

 عبر البحرين، ورفعت الموازنة. لتغطية وضرائب رسوم فرض وتدرس
 ٢٠٠٩ عام رفعته إذ متتالية، مرات ٤ العام الدين سقف بقوانين، مراسيم

 إلى ٢٠١ وفي دينار، مليار ٢,٥ إلى ٢.١٠وعام دينار، مليار ١,٩ إلى
 رفع ويتوقع دينار. مليارات ٥ إلى ٢٠١٢ وعام دينار، راتمليا ٣,٥

 الدين وقفز دينار. مليارات ٦ نحو إلى ،٢٠١٣ بنهاية القانوني، السقف
 إلىأكثرمن٢٠١٣ يناير الثاني/ كانون في دينار مليارات ٣,٨ من العام

(ن١٣٤)٢٠١٣ من الرابع الفصل في دينار مليارات ٥

 العام الدين تفاقم من البحرين دولة الدولية النقد مؤسسة حذرت وقد
 بشكل للسلع الدعم تقنين مسألة طرحت ولذا حكومي. عجز ظل في

 الماضي، سبتمبر أيلول/ ١ ٠ وفي شديدة. نيابية معارضة لقي ما تدريجي،
 اإلسفلت بيع سعر تحرير لها، بيان في والغاز، للنفط الوطنية الهيئة أعلنت
 الثاني/ كانون من األول من اعتباراً العالمية، السوق ألسعار وفقاً وبيعه
 لالستخدام الديزل أسعار برفع قراراً العام نهاية أعلنت كما . ٢٠١٤ يناير

 غضون في الثانية هي خطوة في المئة، في ٨٠ بنسبة تدريجياً المحلي
 المدعوم واألساسي الحيوي المنتج هذا بيع سعر أن إذ سنوات. خمس
 المؤسسات رفعت كما .٢٠٠٨ عام وحتى ١٩٨٣ عام منذ ثابتاً بقي محلياً،

 رسومها، والمواصالت، المدني والطيران والماء الكهرباء كهيئة الحكومية،
. البحرين وصناعة تجارة غرفة على المفروضة الرسوم إلى إضافة

 صحيفة دينارا راتمليا ٥ متخطياً القانوني السقف يتجاوز للبحرين العام »الدين (١٣٤)

<http://www.alwasatnews.com/4123/ ،٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون ٢١ البحرينية، الوسط

. < news/read/839830/l .html

نفسه. املصدر (١٣٥)
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 ،٢٠١٤/٢٠١٣ للعامين الميزانية على البحرين حكومة موافقة بعد
 ٩١٤و ،٢٠١٣ عام دينار مليون ٨٣٣ إلى الحكومي العجز يصل أن يتوقع

 العجز في التصاعدي تجاهاال واستمرار .٢٠١٤ العام في دينار مليون
 اإلنفاق إجمالي من ٠/٠٧* أن ذلك للقلق، مثير البحرين في المالي

 إنفاقات على الحكومة وافقت وقد ومتكررة. جارية إنفاقات هو الحكومي
 مع مقارنة ٢٠١٤ لعام الميزانية في أقل المشاريع( )مصروفات رأسمالية

 الناتج نمو في الحكومي القطاع مساهمة تخفض أن يرجح ،٢٠١٣ عام
 التنمية مجلس وبحسب لذلك، وفقاً الحقيقي. اإلجمالي المحلي

 بحسب الحقيقي المحلي الناتج نمو يتباطأ أن المتوقع من االقتصادية،
.٢٠١٤ عام ٠/٠٤,٢ إلى الثابتة األسعار

 البحرينية الشركات شهدت فقد الخاص، القطاع إلى بالنسبة أما
 تراجع فقد واإليرادات. األرباح في تراجعاً البحرين بورصة في المدرجة

 بين النمو أما ٠٠/٠٥١ بنسبة المدرجة الشركات أرباح إلجمالي السنوي النمو
 تراجع نتيجة /٠٣٦ بنسبة تراجعاً فشهد ،٢٠١٣ عام من األخيرين الربعين
 سنوياً نموا شهد الذي االستهالكية السلع قطاع باستثناء القطاعات، معظم
٠٠/٠١٣ بنسبة

 الرئيسة القطاعات أهم في المحققة األرباح :١٤-٣ جدول
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 حموريًا دورًا تلعب اخلاص والقطاع الدولة بني اجلدلية أن ومبا

 عىل القسم هذا بقية فسرنكز البحريين، االقتصاد مسار رمس يف

 يف واخلاص العام القطاعني بني والتشابك التقاطع مسات أمه تبيان

 وأثرها اخلاص القطاع يف الدولة ملكية ذلك يف مبا قتصاد،اال هذا

 ظهرت اليت الفساد وقضايا املتعرثة للرشاكت ودمعها القرار اختاذ يف

العلن. إىل

بالدولة الخاص القطاع عالقة

 اخلاص. القطاع رشاكت من العديد يف بارزة حصصًا الدولة متلك

 املهشد مسات من هامة مسة الدولة متتلكها قابضة رشاكت إنشاء واكن

 الرشاكت إىل وينظر عام. بشلك التعاون جملس دول يف االقتصادي

 وخاضعة فعالة غري أهنا عىل عامة، بصفة املنطقة يف للدولة، اململوكة

 هذا دوليا، املطلوبة والرقابة احلومكة يف األمثل املستوى دون ملستوى

 تمكن ما، حد إىل املفارقة، لكن القاعدة. هلذه االستثناائت وجود مع

 العجلة ودفع التمنوية باملشاريع غالبًا تعىن الرشاكت هذه أن يف

 والرحبية التجارية األهداف من أبعد هو ما وحتقيق البلد يف االقتصادية

 هذه وتعود أكرب. بشلك اخلاص القطاع علهيا يركز قد بشلك اليت البحتة

 يف االقتصادية التمنية يف للدولة تارخييًا البارز الدور إىل الظاهرة

 الرشاكت باستخدام األخرية اآلونة يف املجتدد واالهمتام املنطقة،

 الوطنية التنافسية القدرة تمنية يف رائدة مكؤسسات للدولة اململوكة

 خاص. بشلك املحلية والصناعات عام، بشلك اخلاص القطاع وتطوير

 الدولة خالل من عام بشلك اخلاص القطاع يدار البحرينية، احلالة ويف

 من كبري عدد يف حصص ومتلك احلومكة املبارش، املادي الدمع عرب

 أنه البحرين يف اخلاص للقطاع األدق الوصف ولعل اخلاصة. الرشاكت

 عن احلديث أن ذلك الدولة، من مدعومة خاصة شبه لرشاكت قطاع

 الرمغ عىل أنه، أمهها أسباب، لعدة للجدل مثرياً يصبح اخلاص القطاع

 رشاكت الواقع يف يه فيه املؤثرة الرشاكت أن إال الكبري، جحمه من
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 ب تعرف اليت واملتوسطة الصغرية الرشاكت وحىت حكومية. جزء

(SMEs - Small and Medium Enterprises،) ملك غالبيهتا يف ويه 

 مبارش دمع خالل من إما كبري، بدمع حتظى حبرينية، عوائل أو ألفراد

 سوق تنظمي كهيئة حكومية مؤسسات خالل من مبارش دمع أو للسلع

متكني. و العمل

 يهشده ما مع تمتاىه البحرين يف اخلاص بالقطاع الدولة عالقة إذا،

 وهذه العريب. اخلليج منطقة سميا ال املنطقة، يف الدول من العديد

 أو الدولة، دمع عىل كبري بشلك وتعمتد بل ومتداخلة، متالزمة العالقة

 العالقة هذه تستيق وقد الدولة. مظلة حتت اخلاص القطاع انضواء

 لدفع آماهلا الدولة هيلع علقت ما هو اخلاص القطاع كون من أمهيهتا

 وعىل للدولة الطبيعية املوارد حش إىل نظرًا قدمًا، البحريين االقتصاد

 أساسيًا قطاعًا اخلاص القطاع من جعل مما الطبييع، والغاز النفط رأهسا

 سلسلة الدولة اختذت ولذا اقتصادها. جعلة لتحريك البحرين رؤية يف

 يف االقتصادية، التمنية جملس ركز وقد القطاع. هذا لتعزيز خطوات

 الدور إياه موليًا اخلاص القطاع عىل االقتصادية، البحرين لرؤية وضعه

 من االنتقال يف نمطح مكملكة »إننا الدولة يف االقتصاد تطور يف األمه

 املنافسة عىل قادر منتج اقتصاد إىل النفطية الرثوة عىل قامئ اقتصاد

 تمنيته جعلة الرائد اخلاص القطاع ويتوىل معامله، احلكومة ترمس عامليًا،

 ينعمون الذين البحرينيني املواطنني من الوسىط الطبقة يوسع بشلك

 ذات والوظائف اإلنتاجية معدالت زيادة جراء عالية معيشية مبستويات

(.١٣٦العالية«) األجور

 النظام »أن عىل الوطين، العمل ميثاق يف الدولة، ركزت مكا

 رأس وحرية الفردية، املبادرة عىل يقوم البحرين مملكة يف االقتصادي

تمنية يف اخلاص القطاع دور وتأكيد دمع مع والتنقل ستمثاراال يف املال

< http//: االقتصادية.، التمنية جملس ،٢٠٣٠ للبحرين االقتعادية الرؤية (١٣٦)

 www.bahrainedb.com/ar/about/Pages/vision2G30.aspx ح .
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 مملكة حكومة أصدرت وقد . االقتصادية« الحركة وتنشيط الموارد

 بنموه، والدفع الخاص القطاع دور تعزيز شأنها من قوانين جملة البحرين
 (. الخصخصة) مجاالت يحدد ٢٠٠٢ لسنة ٤١ رقم بقانون مرسوم منها

 السياسة من جزء الخصخصة أن على منه األولى المادة نصت وقد
 قطاعات يشمل الخصخصة برنامج أن على نص كما للمملكة. االقتصادية

 والنقل اتتصالواال السياحة قطاعات األخص وعلى واإلنتاج، الخدمات

 والغاز النفط وخدمات والمطارات الموانئ وخدمات والماء والكهرباء
 ضرورة على نص كذلك أخرى. وإنتاجية خدمية قطاعات وأي والبريد،

 المتغيرات استيعاب يحقق بما الخصخصة عملية في التدرج مراعاة
 استقرار مع أيضاً ينسجم وبما أخرى، آثار وأية واالجتماعية االقتصادة

 إعادة خالل من االجتماعي واألمن الضمان وتحقيق وثباته االقتعاد

 مجلس يراها التي األساليب وفق خصخصتها، المراد المشروعات هيكلة
الشأن. هذا في العالمية االتجاهات مع يتفق بما الوزراء

 الشركات أبرز على الجزء هذا في الضوء سنسلط السياق، هذا وفي
 البحرين. في الخاص القطاع عن حديث أي في تذكر ما غالباً التي

 سنتعرض، كما عليها، تأثيرها وكيفية بها الدولة عالقة طبيعة وسنستعرض
 هذا خالل من ونأمل الدولة. على الخاص القطاع لتأثير ذاته، السياق في

 العام القطاعين ومستقبل العالقة هذه حول األسئلة إثارة في الطرح

البحرين. في والخاص

للدولة الخاص القطاع وتبعية القابضة البحرين ممتلكات شركة

ممتلكات »شركة بتأسيس زراءالو مجلس عن قرار صدر ،٢٠٠٥ عام

 األيام، «،٢٠٣٠ االقتصادية الرؤية تنفيذ في شريك البحرين في الخاص »القطاع (١٣٧)
<http://www.alayam.com/alayam/LaslArticle/41337.> .٢٠١٠ سبتمبر أيلول/ ٢٥

 البناء مسئولية تحمل في الخاص القطاع ماهمة لتعزيز نشط حكومي »دور (١٣٨)
<http://www.bna.bh/portal/news/ .٢٠١١ فبراير شباط/ ١٢ البحرين، أنباء وكالة والتنمية«،

٣٢٨

446952 >.
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 قبل من مملوكة مقفلة حبرينية مسامهة رشكة ويه القابضة،« البحرين

 البحرين دولة أمالك بإدارة املعين السيادي الصندوق وتعترب احلكومة،

.املختلفة واملشاريع الرشاكت يف وأهسمها

 برأس األسايس ونظامها الرشكة تأسيس عقد عىل احلكومة ووافقت

 مليار يبلغ منه الصادر حبريين، دينار ملياري يبلغ مرصح مال

 التابعة الرشاكت موجودات جمموع من الرشكة مال رأس ويتكون دينار.

 تزيد بنسبة حاليًا احلكومة فهيا تسامه رشاكت يف والنقدية، العينية هلا،

 السياحية، املشاريع رشكة )ألبا(، البحرين أملنيوم رشكة ويه: /،٠٦٠ عىل

 الرشكة الدقيق، ملطاحن البحرين رشكة الدولية، البحرين حلبة رشكة

 حملية ورشكة التأسيس(، )حتت العقارية البحرين رشكة للدواجن، العامة

 اخلليج رشكة يه ٠/٠٦* عن تقل بنسبة احلكومة فهيا تسامه

 البحرين رشكة البحرين، خليج درة رشكة )جارمكو(، األملنيوم لدرفلة

 السياحية، اللؤلؤة رشكة العائيل، للرتفيه البحرين رشكة للجولف، العاملية

 تطوير رشكة الزالق، منتجع رشكة الصحراوي، العرين منتجع رشكة

 رشكة الدويل، اخلليج بنك الوطين، البحرين بنك اجلنوبية، املنطقة

 والالسلكية السلكية تصاالتلال البحرين رشكة لملوايش، البحرين

 السفن وإصالح لبناء العربية الرشكة اخلليج، طريان رشكة )بتلكو(،

 متفاوتة، بنسب احلكومة فهيا تسامه خارجية رشاكت إىل إضافة )أرسي(،

 البرتول، لنقل البحرية العربية الرشكة املحتدة، العربية املالحة رشكة ويه

 املؤسسة لالستمثار، العربية الرشكة البرتولية، لالستمثارات العربية الرشكة

 العربية الرشكة اإلساليم، املال دار الفضائية، لالتصاالت العربية

 مؤسسة الدوائية، للصناعات العربية الرشكة البرتولية، للخدمات

لالستمثار. اخلليج
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وحصصها ممتلكات محفظة فى الشركات : ١٥ - ٣ جدول

ا )%( ممتلكات حصة ممتلكات محفظة في الشركات اهم

■■■ب■". 100 البحرين مطار شركة

.100 الدونية البحرين حلبة

' 100 العقارية البحرين شركة

100 للدواجن العامة الشركة

100 الخليج طيران

IM للطيران الخليج أكاديمية

69.38 لبحرين ١ المنيوم شركة

65.7و الدقيق لمطاحن البحرين شركة

50 البحرين خليج درة شركة

50 السياحية اللولوة شركة

.49 الوطني البحرين بتك

3ده5 جارمكو االلمنيوم لدرفلة الخليج شركة

7ذ٠٧.:ت٠ةس٠-٠٠فتخ٦.٠ةغ٠هس^م٠٠ألئ٠ةقد|ااةصهغحأر٠ بتنكو البحرين اتصاالت شركة

٤٤٠:: ٠ ٦٠' ٠٠٠٤٠  ■'I الجنوبية المنطقة تطوير شركة

25 البحرين مواشي شركة

. ،■ي:■' :20 السياحية الجزيرة شركة

82.JS ٠ئ٦ ن; زر ٠.:ر ٠٠ اسري الفن واصالح لبناء العريية الشركة

; ر:ر.' ٠:ر٤'ج٠ب:٠14لق للجولف العالمية !لبحرين شركة

ر■■'■.'■ ■.■ر- م-ج ■٠ 3.89 اويسيس بنكث

0,44 ٠٠٠, '٠' الدولي الخليج ينك

زاوية البحرين، ممتلكات لشركة الرسمي الموقع المصدر:

٣٣٠



المالية البحرين بورصة في المدرجة الشركات كبرى : ١٦ - ٣ جدول
المتكة سبة الحكو الجهت />*<٠)و س لمة السوقيه)مليلر البة

الرش( لوالر

المدرجة كنت !نشر

االجاص لقلس ؟لومة فمنة 9.97 4.2 المتحد االهلى البنك

ايخبة غركة^نلكت .69.38 1.8 البا البحريت انمنيرم شركة
 سيغا ستعك فرى

لخماص لعابين فسةبع^ة
.ج08٠ 1.8 الرطن البحرذ د

1.6 العصرفبة العربية الموسسة

 شركةمملكل^لشبضة

هي لالمدا الغاض ستة
57 1.5 بتنكو البحرين اتصالت شركه

إلحتماعي للتلن لميئة^علسة .ة 32.12 1.1 لكويت ١ ر البحرين بنلد

رف-. '->٠-هـ' *ن-?سط. ماً.: ك-٠٠.اثيهبرل٦٤٤^٤: ..09. ١,٠ ننز بنا

0.8 كة انبر بنك

0.6 امحح امتك

0.5 ئمر١ بتك

ع^رئةععدةستلسناعر 25.78 0.3 االسالمى ألبحرين بنك

لييئةطعدةللتلم^اإللماعى 312 0.3 لبحرين تسهيالت
 التماص له^نةعسدةلمتلسسن

ب سما لؤمة
32 0.2 السيغ إن عقر

لبنةهعبةهبلن!التماص 19-15 0.1 ستيرادلالستئعلرات

 في والمؤئرة سوقية قيمة اكبر تمتلك التي الشركات هي اعاله المنكورة العشر الشركات مالحظة:
المالي. البحرين مزشر

 وبنك االجتماعي للتأمين العامة الهيئة ممتلكات، حصة :٢٦ - ٣ بياني رسم
البحرين بورصة في المدرجة الشركات أكبر في الوطني البحرين

الدولية النتد مؤسة السركزي، المعطرملت جملن المركزي، البحرن مسرف الدر:

٣٣١



 أهم من واسعا نطاقا االستثمارية الممتلكات محفظة تغطي إذا،
 ات،التصالوا والغاز، النفط منها الخاص، القطاع تمثل التي القطاعات

 فإن ولذا والمواصالت. االستهالكية والمواد التجزئة وقطاع المالي، والقطاع

 الدولة قبل من مباشر غير بشكل موجه البحرين في الخاص القطاع
 من فإن السياق، هذا وفي قتصادية.اال التنمية كمجلس المعنية والمؤسسات

 هو الشركات هذه في القرارات اتخاذ عمليات في المؤثرة العوامل أبرز
 ذات مناصب الدولة في تاليين١وال السابقين المسؤولين من العديد شغل
 ممتلكات شركة وضع من الرغم وعلى الشركات. هذه في كبير تأثير

 وعلى المدراء، تثقيف إلى يهدف الذي المدراء« »دليل في للحوكمة معايير
 مناصبهم بين الفصل في اإلدارات مجالس أعضاء الخصوص وجه

 لمصلحة للعمل قانونياً واجباً لديهم ألن إدارة مجلس كأعضاء ووجودهم
 في للدولة القوي التمثيل أن إال (،١٣٩المساهمين) مصالح وحماية الشركة
 اإلدارية، الناحية من الدولة. قبل من إدارتها يعزز الشركة إدارة مجلس
 الدولة، في المسؤولين كبار من غالبيته في الشركة إدارة مجلس يتألف
 ووزراء سابقاً، اإلسكان ووزير الوزراء مجلس رئيس نائب رأسهم على

 التنمية مجلس لعبه الذي الدور أن كما والمواصالت. واألشغال المالية
 المحلي، قتصاداال مسار وتوجيه إدارة دورها حكومية جهة وهو االقتصادية،

 بارزاً. كان الشركة، تتخذها قرارات أية على والمصادقة المباشر التدخل في
 ممتلكات تمتلك شركة لكل خاصة إدارات مجالس وجود من الرغم وعلى
 تكن لم إن متماهية، تأتي والمؤثرة المهمة القرارات أن إال فيها، حصة

 دور برز وقد الشركات. هذه تحتها المنضوية الرئيسة الجهة من موضوعة،
 هيكلة إعادة على وإشرافها المباشر دورها في تحديداً، ممتلكات، شركة
 أنها إال خاصة، طيران شركة تعد ال الشركة أن علماً الخليج. طيران شركة

مظلتي تحت تندرج فهي ولذا المواصالت، قطاع في األكبر المساهمين من

<http://tinyurl.com/ ،٢٠١٢ االستئمارية، ممتلكات شركة السنوي، التقرير (١٣٩)

٣٣٢
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 عىل االطالع يف فيفيدنا علهيا، الضوء تسليط أما والدولة. اخلاص القطاع

 عالقة لتايلوبا الكربى، الرشاكت عىل التأثري يف ممتلاكت رشكة دور

وباخلخصصة. هبا احلكومة

 طيران شركة هيكلة إعادة في القابضة البحرين ممتلكات شركة دور

الخليج

 رشكة وضع تصحيح عىل مبارش، بشلك ممتلاكت، رشكة معلت

 وحبسب هيلكهتا. إعادة عىل املبارش اإلرشاف خالل من اخلليج طريان

 مت ،الكوجهي حممود السيد ممتلاكت لرشكة التنفيذي الرئيس ترصحي

 خسائرها. بمتويل احلكومة وتقوم اخلليج، طريان هيلكة إعادة من االنهتاء

 املستبعد من جيعل مما (، احلكومة) موازنة يف الرشكة خسائر وتدرج

 أعلنه ما عكس عىل خصخصهتا، املتوسط، أو القصري املدى يف جدًا،

 عيىس بن حممد الشيخ السابق االقتصادية التمنية ملجلس التنفيذي الرئيس

 غضون يف الرشكة خصخصة تعزتم البحرين بأن ،٢٠١٠ عام خليفة آل

 أن يبدو ال فواقعيًا، (. عرثهتا« من إقالهتا »برناجم ينجز أن بعد عام،

 نظرًا الرشكة هيلكة إعادة تاكليف الدولة تتحمل أن سوى خيار أي هناك

 ١٧٣ تبلغ مستحقات تمشل واليت املتفامقة، وديوهنا الباهظة خسائرها إىل

 .٢٠١٢ صيف منذ بابكو البحرين يف الوطنية النفط لرشكة دوالر مليون

 ومن ممتلاكت، لرشكة املالية الدفاتر يف والديون اخلسائر هذه وأدرجت

. املالية وزارة مث

 أن إال اخلليج، طريان تهشده الذي البيطء التعايف من الرمغ وعىل

عىل سلبًا أثرت املادية الناحية من ممتلاكت رشكة تكبدهتا اليت اخلسائر

 حصيفة حمفظهتا«، حتسن مع جديدة استمثارات إىل تتطلع البحرين« »»ممتلاكت (١٤٠)

<http://www.alwasatnews.com/4158/ ،٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ٢٥ البحرينية، الوسط

news/read/85O57O/l .html ح .

 ٢٥ البحرينية، الوسط حصيفة عام«، خالل اخلليج طريان خصخصة تعزتم »البحرين (١٤١)

 <http://www.alwasatnews.eom/2729/news/read/375129/l.html.> ،٢٠١٠ فرباير شباط/
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 أسمته بما ممتلكات شركة قامت وقد االستثمارية. عملياتها في التوسع

 ٥ ٠ ٠ بقيمة مشترك قرض في اكتتاب طرح خالل من ناجحة تمويل عملية

 إلى بالنسبة أما مقترض مال برأس تمويل أول يعد وهو دوالر، مليون

 الوطني البحرين بنك مع بالتعاون ممتلكات، بها قامت التي التمويل عملية
 اعتمادا على أيضاً تدل فهي ممتلكات(، لشركة /٠٤٩ بنسبة )المملوك

 الدر ويعزى المالي. القطاع - مكوناتها أهم وأحد الدولة بين المتبادل

 كبير جزء في هذه، التمويل عملية في الوطني البحرين بنك به قام الذي

 محفظة مكونات أهم من وهو حكومي، بنك نفسه البنك أن إلى منه،

 عمليات في بها يعمل التي السرية ظل وفي االستثمارية. ممتلكات شركة
 العملية لهذه ومنظماً متعهداً الوطني البنك كان إذا ما رصد يصعب كهذه،

 إال العملية. هذه إلدارة العروض أفضل قدم ألنه أم حكومي، قرار نتيجة
 ما هو الدور هذا البنك إعطاء من ومؤثراً كبيراً جزءاً أن البديهي من أنه

 الحكومية الشفافية في النقص حالة وفي مباشر. حكومي دعم من به يتمتع

 ودراسة تحليل يصعب العملية، هذه حول ممتلكات شركة وشفافية
 إلى ونظراً وعلمي. موضوعي بشكل اإلطار هذا في المتخذة القرارات

 في السياسية االحتجاجات تداعيات خضم وفي للشركة، المتتالية الخسائر

 ممتلكات شركة من المالية الخليج طيران التزامات حولت البحرين،

 يكون وبذلك، المالية. بوزارة متمثلة مباشرة البحرين حكومة إلى القابضة
 بدال الحكومة إلى مباشرة تحول قد المتعثرة الطيران شركة تمويل عبء

(.١٤ السيادي) البحرين صندوف من

المالي بالقطاع الحكومي القطاع وعالقة أركابيتا بنك قضية

 ،٢٠١٣ عام المالي، القطاع في تطورات برزت آخر، موضع وفي

وطلب األمريكي فرعه إفالس أشهر الذي أركايتا بنك قضية خلفية على

<http://tinyurJ.com/ االستثمارية ممتلكات شركة ،٢٠٠٨ السنري التقرير (١٤٢)
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 معليات ينظم الذي عرش احلادي الفصل مبوجب الدائنني من محايته

 بقمية ديون سداد لتأجيل اتفاق إىل التوصل عن جعز أن بعد اإلفالس،

 املركزي البحرين مرصف أن القضية هذه يف والالفت دوالر. مليار ١,١

 يف سابقة هذه ولعل دوالر(. مليون ٢٥٥,١) للبنك دائنة جهة أكرب هو

 هذه جعل مما وضبطه، املايل القطاع عىل بالرقابة تعىن مؤسسة تدخل

 عالقة إىل إضافة مهنا، واجلدوى قانونيهتا حول تساؤل حمل اخلطوة

 كبار من لكوهنا بالبنك متنفذة وخشصيات حكومية رمسية جهات

 بنك إلنقاذ الدولة أموال استخدام حول تساؤالت يثري مما ،فيه املستمثرين

 املركزي املرصف لدور رصحية خمالفة اخلطوة هذه اعتربت وقد خاص.

 عىل تنص اليت املركزي البحرين مرصف قانون من ٣١ املادة يف املعلن

 من الرمغ وعىل ( ٤٤مضان) بغري قروض تقدمي املرصف عىل حيظر أنه

 وضع قد املاضية، الثالث السنوات »خالل أنه املركزي املرصف تربير

 املركزي البحرين مرصف دمع ليؤكد املحلية البنوك يف الودائع بعض

 قبل العاملية املالية األزمة ضوء يف البحرين مملكة يف املرصيف للقطاع

 عىل دليالً األدىن، احلد يف يعد، تدخله فإن (،١٥«)٢٠٠٨ عام هناية

 ضغوط إما أمرين: نتيجة هذا يكون وقد الرقايب. دوره عىل واحض إلتفاف

 التدخل هذا أن أو عدة، العتبارات البنك إلنقاذ للتدخل الدولة من مبارشة

 أو البنك اهنيار تأثري وخشية املالية البحرين مسعة عىل حرص نتيجة جاء

 هذا يف املفارقة أما عام. بشلك السيولة عىل ديونه سداد عىل قدرته عدم

منعًا خاص بنك إلنقاذ املركزي املرصف حماولة أن يف فنمكن اإلطار،

 ١١ ،البحرينية سط الو صحيفة ، « ممتلكات ل قرض في اكتتاب دوالر مليون ٥٠ » ( ١٤٣)
<http://www.alwasatnews.eom/2166/news/read/161864/1.htm1.> .٢٠٠٨ أغسطن آب/

المركزي، البحرين مصرف المالية، والمؤسسات المركزي البحرين مصرف قانون (١٤٤)
< http://tinyurl.com/prs29mh > .

Deals of troubled Bahraini bank revealed,” Financial Times, March 21, (١٤٥)
2012 < http://www.ft.eom/cms/s/0/06 14f8a0-7355- 111 -9014-00 44 اfeab49a.htm1#a

xzz2wzpvkU81>.
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 معلية عرب اكنت عام، بشلك املرصيف القطاع عىل سلبية تبعات ألي

املركزي. املرصف لدى خاصة وودائع الدولة بأموال كبرية خماطرة حتمل

 املرصفية، العمليات يف املبارش احلكويم القطاع دور يعترب إمجااًل،

 بشلك القروض )أي املصارف لعمليات الدولة متويل جحم حيث من

 التجزئة مصارف يف احلكومية الودائع نسبة إن إذ صغرياً. دورًا خاص(،

(retail banks) الثالث الربع هناية يف الودائع إمجايل من ٠/٠١٢ بلغت 

 املشاريع متويل ومعليات القروض إىل بالنسبة أما .٢٠١٣ لسنة

 أيلول/ هناية المتويل معليات إمجايل من /٠٢,٥ بلغت فقد احلكومية،

 احلمج ناحية من نسبيًا مؤثرة وغري ضئيلة نسبة يعد ما ، ٢٠١٣ سبمترب

 الودائع، بعض تصنيف أن إال املصارف. هذه أداء عىل التأثري يف

 قد املصارف، سيولة عىل ومؤثرة مهمة نسبة تشلك اليت تلك وباألخص

 تابعة خاصة مؤسسات أو حكومية غري تمسيات مضن مندرجًا يكون

 تصنف أو مستعارة، أمساء حتمل إما حسابات يف للدولة، رمسية جلهات

 واملصارف البنوك معليات عىل املمه األثر له مما حكومية، غري كودائع

 املصارف بتأثري يتعلق ما يف أما دقيق. بشلك رصدها نستطيع ال اليت

 خالل من االقتصادي النشاط تدير اليت العجلة متثل فهي الدولة، عىل

 الناجت إمجايل من /٩٢ القروض بلغت وقد والقروض. المتويل معليات

 قتصاداال يف مؤثرة نسبة ويه اجلارية، األسعار حبسب للبحرين املحيل

(.١٤٦عام) بشلك

.٢٠١٣ سبمترب أيلول/ املركزي، البحرين مرصف اإلحصائية«، »النرشة (١٤٦)

. <http://www.cbb.gov.bh/assets/MSB/MSB-Sep2013.pd٢ > 

٠٢,١٣ الرابع الربع لملعلومات، املركزي اجلهاز القومية"، للحسابات الفصلية "النرشة

<http://www.cio.gov.bh/cioara/English/Publications/National/o20Account/2013/Q4 

2013.pdf >.

1111 concludes 2014 Article 1٧ consultation mission ٤0 Bahrain,” International 
Monetary Fund, March 25, 2014, <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/ 

prl4126.htm >.
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البحرين في التجارية البنوك في والودائع القروض :٢٧ -٣ بياني رسم

الدولية لنمد مزسعة لمركزي، للمطوملت جهلز لمركزي، البحرن سرف المصالر:

الفساد وقضايا الحكومي والدور العام االكتتاب بين ألبا شركة

 ملا للجدل، املثرية الرشاكت من لألملنيوم املصنعة ألبا رشكة تعترب

 الرئيس طالت الربيطانية املحامك يف قضائية دعاوى من مؤخرًا هشدته

 أكرب من جعلها مما السابق، التنفيذي والرئيس اإلدارة ملجلس السابق

 تساؤالت يطرح القضية هذه أثارته ما ولعل البحرين. يف الفساد قضايا
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 الشركة طرح من الرغم وعلى فيها. بارزة حكومية أطراف تورط حول
 الحصة أن بما حكومية تبقى نها إال ،٢٠١٠ عام العام لالكتتاب جزئياً
 سابك شركة امتالك إلى إضافة البحرين، ممتلكات لشركة تابعة فيها األكبر

 فبعد للشركة، اإلداري الجانب من أما فيها. حصصاً الحكومية السعودية
 الدعوى إثر علي بن عيسى الشيخ ألبا إدارة لمجلس السابق الرئيس استقالة

 شركة إدارة مجلس رئيس تولى ضده، مرفوعة كانت التي القضائية
 فبراير شباط/ شهر حتى ألبا شركة إدارة مجلس رئيس منصب ممتلكات

 في سابق مسؤول وهو الخليفة، سلمان بن دعيج الشيخ عين عندما ٢٠١٣
المنصب. هذا في الحكومة،

 األوراق لجنة رفعتها قضائية دعوى بعد مالية لفضيحة ألبا تعرضت
 ألكوا شركة على األمريكية العدل ووزارة األمريكية والبورصات المالية

 أجنبية حكومات في مسؤولين إلى رشى لها فروع تقديم بتهمة األمريكية،
 دور نافذة ألطراف وكان ألبا، شركة في حصلت كبرى فساد عمليات على

 بها قامت تسوية خالل من القضية إقفال أن أيضاً والمثير (. فيها) أساسي
 يدعو الحالي العام من يناير الثاني/ كانون في سريع بشكل ألكوا شركة

 القضية إقفال في حكومية لجهات خفياً يكون ربما دور عن التساؤل إلى
كبير. لضرر البحرين في الشركات أكبر سمعة تعرض باتت التي

 الشركة استقاللية حول األسئلة من الكثير القضية سير أثار وقد
 دور من القضية تخفيه وما أوضاعها، على المدققة الجهات وتستر وربحيتها

 على وذلك فيه. الضلوع أو مالي فساد على التستر في إما للدولة، سلبي
 التسوية إلى التوصل بعد األمريكية المحاكم في القضية تسوية من الرغم

 والتي ألكوا، وشركة األمريكية العدل وزارة بين الجنائية( )للدعوى األخيرة
العدل وزارة إلى دوالر مليون ٣٨٤ دفع على بموجبها األخيرة وافقت

 ألكوا'«، - ألبا فساد قضية لتسوية ألميركا دوالر مليون ٣٨٤ تدفع ‘ألكوا’« (١٤٧)

<http://www.alwasatnews.com/ .٢٠١٤ يناير، الثاني/ كانون ١٠ البحرينية، الوسط صحيفة

<. 4143/news/read/846061/l.html 
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 املالية األوراق جلنة باهتامات املتعلق القضية من اجلنايئ الشق لتسوية

 إىل رىش قدمت هلا »فروعًا بأن العدل ووزارة األمريكية والبورصات

 بقضية تتعلق سابقة تسوية عقدت مكا . أجنبية« حبكومات مسؤولني

 حمامك يف أيضًا أقميت مدنية دعوى يف وألبا ألكوا رشكيت بني أخرى

 أعلنت وقد .٢٠١٢ أكتوبر األول/ ترشين ٩ يف وذلك املحتدة، الواليات

 رشكة إىل نقدًا دوالر مليون ٨٥ دفع عىل وافقت ألكوا أن حيهنا ألبا

 منذ األخرية رفعهتا اليت واالحتيال االبزتاز قضية لتسوية البحرين أملنيوم

 يف املرفوعة الفساد باهتامات اإلقرار دون من ولكن ،٢٠٠٨ عام مطلع

 عىل هنايئ بشلك قضايئ حمك صدور عدم من الرمغ وعىل املحمكة.

 اعرتافات ن إال الرىش، بتسمل املهتمة اخلارجية واجلهات ألكوا رشكة

 الذي دحدلة األمعال »رجل أن أثبتت القضية يف الضالعة اجلهات

 ملدراء بالدفع قام بأنه اعرتف الرىش وتسمل تسلمي خلفية عىل استجوب

 وموافقًا ألبا ملسؤويل معروفة اكنت املدفوعات أن زامعًا الرشكة، يف

 العرف من جزءًا تعترب وأهنا البحرينية، احلكومة قبل ومن قبلهم من علهيا

 هذه وتدل . التجارية« والصفقات العمليات يف البحرينية واملمارسة

 نتيجة فهيا، حصصًا الدولة متلك اليت الرشاكت يف الثغرات عىل القضايا

 يدعو ما واإلداري، املايل والفساد السلطة استخدام وسوء الرقابة غياب

 البحرين مسعة عىل سلبًا تأثريها خشية جوهرية قضايا عىل التسرت إىل

 منذ الدولة تهشده الذي السيايس الالاستقرار جو يف الستمثارة وا املالية

أعوام. ثالثة

للدولة العامة الموازنة خالل من والشركات للسلع الحكومي الدعم
العامة املوازنة يف كربى أمهية ذا جزءًا احلكويم الدمع يشلك

نفسه. المصدر (١٨)

(١٤٩) ,٤0 anti-fraud agency,” Reuters ٤1121 collapses 11 10٧٧ UK bribery 
December 10, 2013, <http://uk.reuters.com/article/2013/12/10/uk-britain-bahrain-

. < trial-id UKBRE9B90DX20131210 
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 ونود اخلاصة. والرشاكت البحرين ساكن عىل كبري تأثري ذو وهو للدولة،

 عىل خصوصًا مركزين وطبيعته، الدمع هذا جحم استعراض الفقرة هذه يف

 يتطلب فهو الدمع، هذا جدوى إىل بالنسبة أما اخلاص. بالقطاع قتهعال

القسم. هذا يف صددها يف لسنا معمقة دراسة

 ٦٦٠ عام، بشلك واخلدمات، للسلع احلكويم الدمع جحم بلغ

 العامة احلكومة إنفاق إمجايل من /٠١٨ يعادل ما أي حبريين، دينار مليون

 ٩١٤ املوانة من العام العجز يبلغ أن ويتوقع احلايل. العام موازنة يف

 عام دينار مليون ٦٧ الغذائية للسلع املايل الدمع بلغ مكا دينار. مليون

 البحرين حكومة الدولية النقد مؤسسة أوصت حني ويف (. )٢٠١٣

 التجار قبل من كبرية معارضة اخلطوة هلذه أن إال الدمع، تقنني برضورة

 احلكويم، الدمع من مبارشة املستفيدين الصغرية املؤسسات وأحصاب

 إىل إضافة البحرين، وتدمع االسهتالكية. واملواد التجزئة رشاكت فهيا مبا

 احلمراء، اللحوم يه: غذائية سلع ثالث واملاء، اءوالكهرب الوقود

 ،معني حد عند السوق يف السعر تثبيت سياسة مضن ،والطحني ،والدجاج

للدولة. السيادية القرارات من السلع هذه سعر وجعل

 لدمع دينار مليون ٨ ٠ خصصت فقد متكني، موازنة إىل بالنسبة أما

 ميزانية أعلى وهي (،١ه١الحالي) العام في البحرين في الخاص القطاع

 الهيئة إيرادات على العامة موازنتها في تمكين وتعتمد واحد. لعام تخصص
 التي الشركات على تفرضها التي الرسوم من العمل سوق لتنظيم العامة
 فضالً اعتمادات، من الدولة تخصصه ما إلى إضافة الوافدة، العمالة توظف

إدارة مجلس يقبلها التي المشروطة وغير المشروطة واإلعانات الهبات عن

Kingdom 0٤ Bahrain Consolidated Final Account,” Ministry 0 ٤ (١٥٠ ) 
Finance, Bahrain, 31 December, 2012, <https://www.m0f.g0v.bh/ 

showdatafile.asp?rid 2732 ح&ftype = file 1 >.

First Tamkeen Consultation Forum concludes,” 18211211 News Agency, (١٥١)
31 March, 2014, <http://www.bna.bh/portal/en/news/611442>.
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 المادة تمكين عمل قانون من تمكين أموال استثمار عائد وأخيراً تمكين،

 جهة، من الخاص القطاع دعم على تمكين صندوق يعتمد ولذا (. ١٧

 التمويل في دائرية عالقة على يدل مما أخرى، جهة من الحكومي والدعم

 تنظيم هيئة تجمعها التي الرسوم أن إذ والعام. الخاص القطاعين بين المالي

 برامج بها لتمول الخاصة الشركات أصحاب من مقتطعة تعتبر العمل سوق

.الخاصة الشركات لدعم تمكين

 الخاص القطاع لكون العالقة، هذه في األكبر المؤثر الدولة وتبقى

 المالية القوة تمتلك ال المتوسطة( أو الصغيرة الشركات )وباألخص

 في الحال هي كما الدولة، على التأثير لها تتيح التي اآلن، حتى الكبرى،

 خالل من الخاص للقطاع راعية الدولة تزال ال المقابل، في أخرى. دول

 أنها كما تمكين، صندوق خالل من والدعم للسلع، المباشر المادي الدعم

 مجلس سلطة خالل من والتشريعات القوانين سن في األكبر التأثير تمتلك

 ظهر وقد الحكومة. مع كبير بشكل المتماهي الشورى ومجلس الوزراء

 أصحاب تلزم والتي الحكومة، أقرتها التي التشريعات بعض في ذلك

 أجنبي عامل أي على رسوم بدفع والكبيرة الصغيرة لمؤسساتوا الشركات

 العمل، سوق إصالح حول ماكنزي شركة أجرتها دراسة بعد مستقطب

 المترتبة التكاليف إلى نظراً منها، الخاص القطاع من الكثير امتعض والتي

عليها.

 المباشرة استثماراتها خالل من - الدولة أصبحت الخالصة، في

 المرادفة ومؤسساتها المادي دعمها إلى إضافة ممتلكات، في وتمثيلها

 الرئيس الراعي هي - القانونية الدولة سلطة عن فضالً تمكين، كصندوق

 كما القوانين، سن خالل من إما وذلك فيه. األكبر والمؤثر الخاص للقطاع

هذه وخرق اإلخالل في حتى أو العمل، تنظيم هيئة إنشاء في وجدنا

 تنظيم هيئة تمكبن، مبادرة العمل((، صندوق بإنشاء ٢٠٠٦ لسنة (٥٧) رقم »قانون (١٥٢)

 < lit p://www؛.amkeen.bh,'docs/'Lf’'-Law-Arabic.pdf»- . العمل: سوق
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 بنك إنقاذ معلية يف احلال اكنت مكا لذلك، حاجة ترى عندما القوانني

 املالية الرقابة غياب اكن وقد له. املركزي البنك متويل خالل من أراكبيتا

 رشكة هشدهتا اليت الفساد قضية يف جليًا السلطة عن لبعيدةوا املستقلة

 صندوق ممتلاكت رشكة كون أما فهيا. دور ملتنفذين اكن واليت ألبا،

 الرشاكت أمه من عددًا االستمثارية حمفظته يف يضم حكوميًا استمثار

 للقطاع التابعة الرشاكت هذه يضع ذلك فإن البحرينية، الرشاكت وكربى

 تأسيهسا نظام يف تعترب ممتلاكت اكنت وإن الدولة، مظلة حتت اخلاص

 االقتصادية التمنية ملجلس مبارش بشلك ختضع أهنا إال الدولة، عن مستقلة

الوزراء. وملجلس
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االقتصادية التطورات :٨-٣
السعودية العربية المملكة في

 النمو ناحية من السعودية العربية للمملكة إيجابياً ٢٠١٣ عام كان
 في ساهم مما مرتفعة، النفط أسعار زالت ما حيث المعلن، االقتصادي

 مصروفاتها تمويل يسر في انعكس الذي األمر الحكومية، الواردات زيادة
 البيروقراطية تضخم مع لكن الخارجي. دينها وتخفيض المتزايدة
 تقع العربي، الربيع حلول مع زادت التي لمصروفاتها الثابتة والتكاليف

 وقيادة دخلها مصادر لتنويع السعودية الدولة كاهل على كبيرة مسؤولية
 بقيت التي التنموية الخطط من أبعد هو بما االقتصادية القاعدة تنويع

الورق. على سابقاتها

٢٠١٣ فيعام االقتصادي النمو

 مقدراً ٢٠١٣ عام للسعودية الحقيقي المحلي الناتج إجمالي كان
 الناتج حجم كان فقد الجارية، باألسعار أما سعودي. ريال مليار ١٢٧٢, ٤ب

 السابق. العام في ريال مليار ٢٧٥٢ ب مقارنة ريال مليار ٢٧٩٥ المحلي
 باألسعار ،٢٠١٣ عام النمو معدالت في تراجعاً المحلي االقتصاد وشهد
 ويعود .٢٠١١ عام ./'٨,٦و ٢٠١٢ فيعام /'٠٥,٨ مقابل ٠/٣,٨ ليبلغ الثابتة،
 العام في النفط أسعار في الطفيف التراجع إلى أساسا، التراجع، ذلك

 في ٢٠١٣ عام دوالرات ١٠٩ الخام برنت نفط معدل بلغ حيث المنصرم،

٣٤٣



 للقطاع النمو معدل فإن ذلك، بسبب ٠(١٥٣)٢٠١٢ عام دوالراً ١١٢ مقابل
 أنه حيث النفطي، غير للقطاع ./ه ب تقدر زيادة مع /'٠٦ سالب كان النفطي

 كان النفطي للقطاع نمو معدل مقال المحلي، اإلنتاج زيادة إلى الدافع كان
 وعلى .٢٠١٢ عام النفطي غير للقطاع /٠٥,٨ نمو معدل مع ./,ه٧ب يقدر

 السنوات في اإلجمالي المحلي الناتج في النمو نسبة فإن نفسه، المسار
 النمو وألن االقتصادية، اإلصالحات غياب في عالية تكون أن يستبعد المقبلة

محدوداً. سيكون المستقبلي النفط إنتاج في

السعودية اقتصاد يف النفيط القطاع إهسام

 قمية فإن واملعلومات، العامة اإلحصاءات مصلحة إلحصائيات طبقًا

 من ٠/٠٤٣,٣٧ يعادل ما أي ريال، مليار ١٣٢٤ تبلغ وحده النفط قطاع

 وقد .٢٠١٣ لعام سعودي ريال تريليوين فاق الذي املحيل الناجت إمجايل

 الصناعات قطاع منا فميا ،٢٠١٣عام ٠/٣,٨٣ ب النفط قطاع قمية تراجعت

٠٠/٣,٩ بنسبة التحويلية

 التنظيمية القطاعات حسب اإلجمالي المحلي الناتج :٢٩ - ٣ بياني رسم

٢٠١٣ الجارية باألسعار السعودية العربية المملكة في

(2) جدول ،2013 شعوموة الحسنغت مؤشرات لع^مة، اإلحصاءات مصلحة . اشغر

(١ :٦٣ Administration, retrieved 10.5!!»؛. Enetgy Prices. U.S. Energy ,n ormal

8٣-“٢١Sumber'Marc,! IX, 2014. <http:,.،'www.eia.gov.'forecaststeO;'tables,,''.)tahlc 



 ريال مليار ١٠٢٩ نحو ٢٠١٣لعام قيمته فبلغت الخاص، القطاع أما
 فإن اإلحصائيات، هذه توضح وكما الجارية. ألسعاربا ٩,٣٩ نمو بنسبة

 الناتج حجم نصف من أقل يشكالن التحويلية والصناعات النفط قطاعي
 األعمال، رجال من وناضجة النمو تامة طبقة وجود افتراض لكن المحلي.

 يحمل االفتراض هذا متسرع. استنتاج هو النمو، من النسبة هذه على بناء
 بناء عالية مضافة قيمة خلق على قادراً الخاص القطاع يكون أن طياته في

 في الخاص القطاع السعودية. الحالة في غائب أمر وهو معرفية، قوة على
 يعتمد أغلبه في ووجوده المجزأ، الزبائني النظام من جزء هو السعودية،

 عليها يتحصل التي الضخمة الحكومية العقود عبر للريع تدوير إعادة على
 بشكله الخاص القطاع الحاكمة. السياسية بالطبقة رواده عالقة طريق عن

 وال العمل، عن العاطلين من الكبيرة األعداد توظيف على قادر غير الحالي
 إعادة على يعتمد األساس في ألنه للدولة ضريبي دخل مصدر تحصيل عن

عليه. تحصل الذي للريع تدوير

 الناتج في االقتصادية لألنشطة النسبية المساهمة :٣٠ - ٣ بياني رسم
٢٠١٣ الثابتة باألسعار السعودية العربية المملكة في اإلجمالي المحلي

(1) جدول ،20 13القومية المبك مؤترات العامة، ات اإلمعا* ملعة الممدر:



 االقتصاد في النفط إسهامات من جزء هو الداخل في الريع تدوير
 وهي أنواعه. حسب قتصاداال على وسلبياتها إيجابياتها وتختلف السعودي.

 مشاركة عن ورقته في منيف ماجد يفصل كما روابط، خمسة إلى تقسم
(:١٥العربية) االقتعادات تطور في النفطي القطاع

 في المختلفة لالحتياجات الحكومية النفقات عبر المالية الروابط .١
 والقدرة النفط إيرادات حجم على رئيس بشكل تعتمد والتي االقتعاد
لالقتصاد. بية االستيعا

 مباشرة يصب الذي النفطي اإلنتاج إلى تشير وهي األمامية الروابط .٢
 الروابط من النوع هذا السعودي. االقتعاد من األخرى القطاعات في

 النفطي اإلنتاج أو ية،البتروكيمائ الصناعات تحتاجها التي السوائل يشمل
 إيجابيات تفوق المملكة. أنحاء في المنتشرة المصافي تحتاجه الذي الخام

 قيمة تخلق الصناعية النشاطات هذه ألن األول النوع الروابط من النوع هذا
 القيمة إن إذ للخارج، مباشرة وتصديره بيعه بدل النفط على مضافة

 عام أمريكي دوالر مليار ٢ ٤ من زادت البتروكيماوة للصناعات المضافة
 المشتقات تضمين الممكن من .٢٠٠٤ عام دوالر مليار ٥٤ إلى ،١٩٩٠
 يساهم هذا والدعم الروابط. من النوع هذا ضمن حكومياً المدعومة النفطية
 استثناء. بال المؤسسات لجميع المواصالت تكلفة خفض في كبير بشكل

 يعتبر منه كبيراً جزءاً يجعل مما الجميع منه ويستفيد مركز غير الدعم فهذا
 الدعم لقيمة الدقيقة األرقام إن إذ االقتعادية. الكفاءة من يزيد وال هدراً

 تقييم يجعل مما قتصادواال التخطيط وزارة قبل من عليها متحفظ الحكومي
 اقتصاديون يقدر ذلك، من الرغم على صعباً. دقيق بشكل الدعم هذا أثر

أن إلى اإلشارة تجب (. ريال) مليار ٣٥ ٠ب السلع لمجمل الدعم حجم

(١٥٤) 011 sector to Arab economic ٤10ع contribution of 1٧1, 11ع. Al-Moneef

(.2006 ,development, 0٤1 Pamphlet Series 24 (Vienna: Austria

سنوياً، ريال مليار ٣٥٠ السعودي االقتعاد تكلف الدعم فاتورة نت، العربية (١٥٥)
 < http://tinyurl.com/pwdb7co ح .

http://tinyurl.com/pwdb7co


 األرقام هذه ولكن اقتصادية، إشاكلية يعترب ال ذاته حد يف احلكويم الدمع

 واألفراد للقطاعات مركز غري الدمع اكن ما إذا مشلكة عن تعرب

السعودية. يف احلال هو مكا منه طائل ال هدرًا ينتج مما املحتاجني،

 املرتبطة االقتصادية القطاعات تشريإىل ويه اخللفية، الروابط .٣

 املقاوالت رشاكت أو األنايب مثل النفط لصناعة األساسية املواد بتوريد

 نشاطها ودرجة النفيط، للقطاع الرضورية واملصانع املنشآت تبين اليت

النفيط. القطاع نشاط درجة عىل اكمل بشلك تعمتد معهلا طبيعة حبسب

 لرشاء النفط دخل عىل االعمتاد حيث من االسهتالكية الروابط .٤

 عىل فائدة األنواع أقل هو النوع هذا اخلارج. من واخلدمات املواد

 يف االسهتالكية الثقافة لتعزيز مبارشة النفط دخل يستخدم فهو االقتصاد،

 أي خلق دون من اخلارج من واملواد اخلدمات مجيع توريد عرب املجمتع

 هو النفط يكون حيث األرض، باطن من املسهتلك للنفط مضافة قمية

 فهيا النفط يكون صناعات يف يستخدم وال بيعه يمت الذي الهنايئ املنتج

األساسية. املادة

 النفط دور إىل عام بشلك تشري اليت والسياسية االجمتاعية الروابط .٥

 الرضيبة عىل اعمتادها وعدم واملجمتع الدولة بني التوازن انعدام يف

 يسامه املجمتع. عن كبري حد إىل مستقلة جيعلها مما مواردها لتحصيل

 لتحصيل التنافس عرب (rent-seeking) الرييع السلوك تعزيز يف أيضًا النفط

 القرب إن إذ وإبداعية، إنتاجية أنشطة أي دون من النفط ريع من قدر أكرب

 التوزيعات عرب الريع إىل للوصول الفرص يتيح السياسية السلطة مركز من

احلكومية. واملشرتيات الشاملة

 يف أوحض تكون االقتصاد يف النفط عىل املطلقة شبه االعمتادية هذه

 الصادرات شلكت حيث املحيل، الناجت تركيبة يف مهنا الصادرات تركيبة

 قميته اكنت الذي ٢٠١٣عام الصادرات جحم إمجايل من ٠/٠٨٤ النفطية

 من وىه البرتوكمياوية، الصادرات شلكت فميا ريال، مليار ١٤٥٤ من أكرث
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 من فقط /٠٤ نسبته ما العالية، المضافة القيمة ذات القليلة الصناعات
(. لنفطية) الصادرات

٢٠١٢ السعودية العربية المملكة صادرات :٣١ - ٣ بياني رسم

(3) جدول السبع، القسم السنوية، اإلحصانيات السعودي، العربى النقد مؤسسة السصدر:

العامة الحابات

 المؤشرات أوضح تضم الحكومية المالية الحسابات أن الذكر عن غني
 ذات البيروقراطية هياكلها لتمويل الطبيعية الموارد على الدولة اعتماد على

 إلى تذهب الحكومة نفقات من /٠٤٥ إن إذ الضخمة. التوزيعية الهيكلية
 من /٠٩٢ من أكثر النفط إيرادات شكلت وقد الموظفين. رواتب تغطية

 معدل كان سنة، ٤٠ وخالل ،٢٠١٢ لعام الحكومية اإليرادات إجمالي
 غياب إلى يشير مما /٠٨٠ فوق اإليرادات إجمالي من النفط إيرادات نسبة
(. الحكومي) الدخل لتنويع حقيقية خطة أي

 جدول السابع، القسم السنوية، اإلحصائيات السعودي، العربي النقد مؤسسة (١٥٦)
(.٣) رقم

 القسم ،٢٠١٣ السنوية اإلحصائيارت للدولة، السنوية الفعلية والمصروفات االيرادات (١٥٧)
السعودي. العربي النقد مؤسسة (، ٢) جدول الخامس،



٢٠١٢ السعودية العربية للمملكة الفعلية اإليرادات :٣٢ - ٣ بياني رسم

(2) حدول الحس، القسم ،20 13 الستوهة اإلحسانيلت للدولة، الستررة الغعلية والمصردنات اإليرادات المعدر:

 حكل التوزيعية السياسات عىل االعمتاد ازداد العريب، الربيع بعد

 فقط ٠/٠٣ زادت احلكومية اإليرادات أن من الرمغ فعىل السياسية. للضغوط

 يادةالز هذه ٠٠/٠٧٨ بنسبة زادت احلكومية النفقات ن اإل ،٢٠٠٨ عام عن

 عام السعودي امللك عهنا أعلن اليت »اهلبات مة حز من كبري بشلك تأيت

 النسبة هذه متثل وال أمرييك. دوالر مليار ١٢٠ ب قميهتا وتقدر ٢٠١١

 احلزمة )تتضمن التوظيف الستخدام الطويل األجل لطبيعة مؤقتة زيادة

 وزارة يف فقط مهنا ألفًا ٦ ٠ العام، القطاع يف وظيفة ألف ١ ٠ ٠ حنو إنشاء

 الدولة، كنف يف املواطنني من كبربة أعداد إلبقاء كوسيلة الداخلية(

 املتزايد اإلنفاق (.distribution 100488) الشاملة توزيعاهتا عىل ومعمتدين

 اليت الدول حكومات إىل وجهت خضمة مساعدات رافقته الداخل يف

 ومعان( )البحرين التعاون جملس دول من ابتداء شعبية احتجاجات هشدت

 حبمك اإلطاحة بعد مرص يف االنتقالية احلكومة إىل وصوأل ،٢٠١١ يف

 ٥ بدفع السعودية تعهدت حيث العام، منتصف يف املسملني اإلخوان

. للطاقة منتجات متضمنة مساعدات حكزمة دوالر مليارات

(١٥٨) ,10 54 01111011 more aid: report," Reuters مال Saudi Arabia 10 give Egypt"

. < 30 January 2() 14. < http:,،/tinyurl.c0m/0e2gymd
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 املطلوب النفط برميل سعر عىل انعكست اإلنفاق يف الزيادة هذه

 ٨٠ من ارتفع إذ ،٢٠٤ عام العامة امليزاية ونفقات إيرادات ملعادلة

 ٨٥٥ وبلغت قياسية اكنت امليزانية هذه دوالرًا. ٨٥ إىل للربميل دوالرًا

 هذا لكن السابقتني. للسنتني امليزانيات غرار عىل سعودي ريال مليار

ألن: لالقتصاد حصية عالمة يبدو ال املتمخض اإلنفاق

 النفط بيع يف تمتثل إنتاجية غري معلية من أتت اإليرادات هذه .١

،لمستخرج ا

 تحديد على تقوم ال النفقات توزيع في المركزية اآلليات .٢

 يتم الميزانية تخصيص إن بل وقطاع، منطقة لكل الحقيقية االحتياجات
 بين االتجاه ثنائية عالقة على بناء يتم وال أسفل، إلى أعلى من بطريقة

والمركز، الطرف

 بينها التنسيق أو السابقة الميزانيات من الدروس باستقاء تقم لم .٣
 مدى لقياس التخطيط وزارة تعلنها التي الخمسية التنموية البرامج وبين
. المحددة التنموية األهداف نجاح

 لعام الجديدة للميزانية المميزة العالمات من أن نجد التفاصيل، في
 بلغت حيث السابق، بالعام مقارنة الرأسمالية النفقات انخفاض ،٢٠١٤

 التزام إلى يشير مما السابق، العام عن ١٣ ب يقدر بتراجع ريال مليار ٢٨٥
 (current الجارية بالنفقات المتعلقة الشاملة بتوزيعاتها الحكومة

(expenditures االستثمارية الرأسمالية النفقات وضع مقابل في capital) 

(expenditures (.١٦٠األهمية) من أقل درجة في

أكثر أنه على الرأسمالية المشاريع على الحكومي اإلنفاق إلى ينظر

 جريدة جديد.« وال اإلنفاق يف زيادة جمرد اجلديدة »امليزانية الدخيل، عبدالعزيز (١٥٩)
< http://www.alsharq.net.sa/2013 01/07/663931 .> الرثق.

(١٦٠) ,2014 Saudi breakeven 011 price crawls higher'Arab news, 7 January
< http://www.arabnews.com/news/504756 د .

2013/http://www.alsharq.net.sa
504756/http://www.arabnews.com/news


 نسب ذي نمو مسار على السعودية وضع على الجارية اإلنفاقات من قدرة
 إلى اإلحصائية الدراسات تشير حيث األمد، الطويل المستوى على عالية

 لم المحلي الناتج على السعودية في الحكومي لإلنفاق اإليجابي التأثير أن
 وإضفاء حديث تعليمي نظام وإنشاء التحتية البنية توفير طريق عن يكن

 كبيرة شركات إنشاء في مشاركتها نتيجة كان بل فقط، االقتصادي االستقرار
 إلى إضافة االقتصادية. الكفاءة من تنقض التي السوقية التشوهات وتقليص

 مساعدات توفير طريق عن االستثمارية المشاريع في الدولة ساعدت ذلك،
 مباشر بشكل وساعدت لمنشآت،وا المصانع بناء في مباشرة وغير مباشرة

 لمساعدة حكومية شبه مالية مؤسسات إنشاء عبر المالية الموارد توزيع في
 بالخصوص، المالية، المؤسسات . االقتصاد تنويع في الخاص القطاع
 المستثمرين تمكين بسبب النفطي غير القطاع تطور في رئيساً دوراً تؤدي

 قتصاداال تنويع على الدولة تركيز لكن دقيقة، استثمارية قرارات اتخاذ من
أكبر. أهمية ذا يكون أن يجب

 على الحكومة تركيز عدم إلى تشير الميزانية، على فاحصة نظرة لكن
 التنمية مسار على االقتعاد وضع في تساهم التي االستثمارية النفقات

 من تخصيصه تم ما المثال، سبيل فعلى العالية. النمو ونسب المستدامة
 ١٤ منها سعودي، ريال مليار ١٢١ ,٣ بلغ العام للتعليم الدولة ميزانية

 ل فقط /٠١٣,٥ مقابل في ,/'،٨٦,٥ نسبته ما أي للرواتب، مليارات
 التفصيل، وفي .لمشاريع"وا والنظافة والصيانة والعمومية اإلدارية »المصاريف

 . للمشاريع ذهبت سعودي ريال مليارات ٤ على يزيد ا ما أن يتضح
وزارة في الرواتب شكلت فقد ذلك. عن كثيراً الوزارات بقية تختلف وال

Abdullah AlBatel, ٤٤119 Relationship !,etween Government Expenditure (١٦١) 
and Economic Growth 11 Saudi Arabia.” /014/1ا of King 41444ى University, 

Administrative Sciences, Vol. 12, 10. 2 (2000). 173-191.

 ب»الميزانية«،« لسن »الموازنةو»البديالت« من 7. ٨٦ تستنزف الرواتب :التربية٠» (١٦٢)
 <http://tinyurl.com/ojvpvga.> .٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون ١٥ الوطن، جريدة

http://tinyurl.com/ojvpvga


(.١٦٣)٢٠١٢ لعام الميزانية حجم من /'٠٦٠ مثالً، الصحة،

 المالية، السياسة تعتمدها التي الشاملة التوزيعات هذه من الرغم وعلى
 عام ٣,٨ بنسبة نما الذي المحلي الناتج من /"٠٧,٤ الميزانية فائض شكل

العالية. اإلنتاج ومستويات النفط أسعار زيادة بفضل ٢٠١٣

والفساد الشفافية

 " العالمية الشفافية »منظمة عن الصادر العالمي الشفافية لمؤشر طبقاً

 حلت فيما دولة، ١٦٧ أصل من ٦٦ المرتبة السعودية تحتل ،٢٠١٣ لعام

 في واإلمارات وقطر ،٦١ ال المرتبة في وعمان ،٥٧ المرتبة في البحرين
 ٤٦ المؤشر في السعودية نقاط وكانت التوالي. على ٢٦و ٢٨ المركزين

 من /٠٦٩ صف في يجعلها مما الممكنة النقاط نصف من أقل وهي نقطة،
 من الرغم وعلى (.١٦٤النصف) من أقل نقاط على تحوز التي الدول

 الفساد مكافحة هيئة إنشاء منذ المؤشر هذا في السعودية مركز في التحسن
 إنشاء سنة ٢٠٠٧ عام ٧٩ السعودية ترتيب )كان ٢٠٠٧ عام )نزاهة(

 النزاهة معايير لتطبيق اإلجرائية األدوات إلى تفتقر الهيئة تزال ال الهيئة(،

 العام ففي إحصائياتها. بشهادة تفشيه من الرغم على الفساد، ومحاربة
 ربعاً يقارب ما منها استخلصت بالغاً ٤٧٥,١٠ الهيئة تلقت ،٢٠١٢ المالي

 البيانات أغلب تتعلق الهيئة، تحليل بحسب و إختصاصها. في يصب
 نصفها إن إذ والمشاريع، الخدمات تنفيذ مستوى بتدني المستخلصة

 الثلث يقارب وما الحكومية، المشاريع تنفيذ في تأخر أو تعثر بالغات

مشروع ٤٠٠ بين ومن (. الحكومية) المشاريع تنفيذ سوء عن بالغات

 ١٤ االقتصادية، جريدة الوزارة،« في للعاملين رواتب »الصحة« ميزانية من /٠٦٠ال (١٦٣)
<http://www.aleqt.com/2013/01/06/article_722687.html> .٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون

(١٦٤) <Corruption Perceptions Index, 2013, <http://tinyurl.com/p40x20d

[.011 download]

 من الكثري صكوك وتزوير احلكومية األرايض عىل التعديات كرثة : »نزاهة" »تقرير (١٦٥)
< http://www.alriyadh.com/article9O3967.html د . . األرايض..

٣٥٢
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http://tinyurl.com/p40x20d
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٠/٠٧٥ من أكثر أن يعني مما فساد، قضايا ٣٠٦ اكتشفت فيها، الهيئة دققت  
إلى فقط منها ٣٠ الهيئة حولت الفساد، يشوبها الحكومية المشاريع من  

ألقضايا من النوع هذا مع التعامل على وقادر مطور غير قضائي جهاز
١٦٦بكفاءة) ).

»تنصح وعظية هيئة مجرد المؤسسة هذه من جعلت المعوقات هذه » 
عن للتوقف القصيرة النصية والرسائل اإلعالم وسائل عبر المواطنين  

الزبائنية الشبكات في البعض يراه ما هو المشكلة أصل أن متجاهلة الفساد،  
الحاكمة بالعائلة المتمثلة الحاكمة، بالطبقة المرتبطين والتجار العوائل من ، 

االجتماعية الروابط من شكل مجرد لهم الممنوحة العقود تكون حيث  
١٦٧الريعي) والسلوك للنفط السياسية ).

يفسر ما هي الحكومية المشاريع في المتفشية الفساد درجة تكون ربما  
النفقات تأثير أن إلى تشير التي  (empirical الال التجريبية الدراسة هذه(  

إيجاباً أقل  (Government Capital Expenditures) الرأسمالية الحكومية  
(Government Current الجارية الحكومية النفقات من النمو نسب على  

الدراسة تقترح االقتصادي)™'(. المنطق ذلك في مخالفة  Expenditures) 
هذه لتقييم المستخدمة قتصاديةاال غير المعايير إلى يعود ربما ذلك أن  

استقامة األكثر التفسير لكن اإلدارية. حوافزها في إشكاليات وإلى المشاريع  
أن هو الفساد مكافحة هيئة بيانات وتحليل السعودي قتصاداال طبيعة مع

مشروع ٤٠٠ ي فساد قضايا ٣٠٦ تكشف السعودية . »نزاهة »تقرير (١٦٦ .)

< http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2014-01-12120391 16 . ح

١١ل٦آلةآ 1٤4^٨٧2 . The Political Economy 9/٨ the Persian Gul( (١٦٧)
York: Columbia University Press, 2012), 55: Giacomo Luciani, “From Private Sector 

٤0 National Bourgeoisie: Saudi Arabian Business,” in Saudi Arabia 11 the Balance: 

Political Economy, Society, Foreign Affairs, eds. Paul Aarts and Gerd Nonneman 

(London: Hurst, 2005), 150-151; 157-159.

Ghazi ٨. Joharji, and Martha ٨. Starr. "Fiscal Policy 21ل Growth 111 (١٦٨) 
Saudi Arabia." American University, 2010, < http://t1yurl.com/ol66y2x. > .

٣٥٣
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 الدفاع، بوزارة املتعلقة )العقود احلكومية املشاريع يف املتفيش الفساد

 الفساد( ماكحفة هيئة عن وبعيدة عهنا يفصح ال كبرية نسبة تشلك ويه

 احلكومية اجلارية النفقات مقابل يف االقتصادي المنو عىل فائدهتا من حيد

 بالرواتب املمتثلة الشاملة التوزيعات عرب املواطنني إىل مبارشة تصل اليت

 االستنفاع الصعوبة من واليت (lump-sum payments مبقطوعات )أشبه

رصدها. لهسولة مهنا

العام الدين

 سعودي، ريال مليار ٩٨,٧ السعودي الدين مستوى بلغ ،٢٠١٢ يف

 مجشعة، نسبة وهذه اإلمجايل. املحيل الناجت من /٠٣,٧ يقارب ما أي

 السنوات مدى عىل ومستواه الدين نسبة اخنفاض إىل نظرنا إذا خصوصًا

 ٧ قبل املحيل الناجت من ٠/٣٧,٣ مقداره ما يشلك اكن أنه إذ الفائتة،

 عن جيدًا انطباعًا اإلحصائيات هذه تشلك أولية، نظرة يف فقط. سنوات

 أن االعتبار يف األخذ مع ولكن السعودية، النقدية املالية السياسة

 اخنفاض )أثناء النفط عائدات زيادة بسبب جممله يف جاء االخنفاض

 (٠/٧,٩٩ املحيل الناجت إمجايل من الدين نسبة اكنت النفط، عائدات

 ستظل، الدين مستويات فإن احلكويم، اإلنفاق فاعلية زيادة بسبب وليس

 زيادة مع خصوصًا وأكرث، أكرث النفط بأسعار رهينة البعيد، املستوى عىل

 بسبب عكهسا عىل قادرة تكون أن يتوقع ال واليت احلكويم نفاقاإل

األجل. الطويل التأثري ذات اإلنفاقات طبيعة



 المملكة في اإلجمالي المحلي الناتج إلى العام الدين :نسبة١٧-٣ جدول
الجارية باألسعار السعودية العربية

20 13 السعودي، العربي النقد لمؤسسة السنوي التقرير العام، الدين المصدر:

 الى العام الدين تسبة

(1’االسعي).،/

 المحني الناتج

االجمالي

الجارية( ;)باألسعاز

العام الدين ___

373 1230771

: ' . ....
459647

عميء42224
ت^اثا تك٦ ( 4 ه.؛®«

17.1 1558827 266762

12.1 1949238 235034

14.0 1609117 225108

8.5 1975543 166999

5.4 25 10650 135499

3.7 2666436 98848

البطالة ومعدالت العاملة والقوى السكان
 بفارق التعاون، جملس دول بني ساكنًا األكرث الدولة السعودية تعترب

 إلحصائيات يعطي مما األخرى، الخمس الدول سكان مجموع عن كبير
 العامة اإلحصائيات مصلحة تقدر أكرب. أمهية والبطالة العاملة القوى

 ٢٩,٢ حنو ٢٠١٢ عام منتصف اململكة ساكن عدد بلوغ واملعلومات

 أن يعين مما مواطن، مليون ١٩,٨ حنو مهنم السعوديون يشلك مليون،

٠٠/٠٣٢ تتجاوز األجانب نسبة

٣٣٥٥



 العامة اإلحصائيات مصلحة عن الصادرة الرمسية البيانات تقدم

 نسبة أن إىل تشري حيث البطالة، معدالت عن متوسطة أرقامًا واملعلومات

 السعودية العاملة القوى إمجايل من ٠/٠١٢,٤ بلغت ٢٠١٢ عام البطالة

 األرقام هذه أن من الرمغ وعىل (١٦٩السابق) العام يف ٠/١٢,٤ ب مقارنة

 (methodology) املهنجية إىل مقربة نظرة أن إال مقلقة، ذاهتا حد يف
 عن سلبية أكرث صورة ترمس املعدل حساب يف املصلحة تتبعها اليت

 من العمل عن العاطلني عدد هو البطالة معدل فإن اقتصاديًا، املشلكة.

 من خشص حساب أجل من فإنه لذلك، وتبعًا العاملة. القوى إمجايل

 عنه. باحثًا أو معل عىل حاصالً يكون أن إما جيب العاملة القوى مضن

 ولكنه العمل، عن البحث من يائسًا خشص يكون أن املحمتل من إذا،

 ملعدل مضللة داللة يعيط مما العاملة القوى خارج يعترب التعريف هبذا

البطالة.

 اخلاص القطاع يف العاملني عدد ببلوغ العمل وزارة إحصائيات تفيد

 يشريإىل مما فقط، مهنم ,/١٣,٤ السعوديون يشلك عامل مليون ٨,٥ حنو

 خصوصًا (، املحيل) قتصاداال يف الوطنية العاملة دور يف كبرية إشاكلبة

 عدد بلغ ،٢٠٠٥ )فيعام العام القطاع تشبعاالعتبار يف أخذنا إذا

 (، مهنم() ٠,/٩١ السعوديون يشلك مليون ٢,٥ العام القطاع يف العاملنب

 الداخلني والشاات الشباب من الكبرية األعداد استيعاب عىل قدرته وعدم

 مليون يقارب ما األجانب العامل هؤالء مضن ومن العمل. سوق إىل

 القسم هذا يف احلديث سرنكز ولكننا املنازل، يف يعملون مليون ونصف

 وسياقها البطالة مبشلكة لعالقهتا اخلاص القطاع يف املتركزة العاملة عىل

التارخيي.

<14119//: .٤٩ صفحة .٤٩ السنوي التقرير السعودي. العربي النقد مؤسسة (١٦٩)
www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx >.

.٣٨ صفحة السابق، المصدر (١٧٠)

العاملين أعداد (٤٢) جدول السعودي. العربي النقد لمؤسسة السنوية اإلحصاءات (١٧١)
ولة.الد في

http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx
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المثتغظون

البطالة معدالت

٠٠٠ الحكومى ع انقطا موظفو

الخاص ع القطا موظفو

 الطفرة بداية يف التارخيي. سياقها يف البطالة مشلكة وضع املفيد من

 للحكومة كبرياً هاجسًا السعوديني توظيف يشلك مل السبعينيات، يف النفطية

 يف املواطنني من القليلة األعداد استيعاب عىل قادرًا اكن العام القطاع ألن

 حيث من لملواطن امتيازات متثل احلكومية الوظائف اكنت العمل. سن

 والعالوات التقاعدية والفوائد القليلة، العمل وساعات املرتفعة، الرواتب

 نفوذًا الزبائنية، الشباكت عرب املواطنني، متحن أهنا إىل إضافة االجمتاعية،

 تهسيل يف تمتثل الدولة سياسة اكنت املرحلة هذه يف السيايس. النظام يف

 اليت التحتية، البنية مشاريع احتياجات لتغطية األجانب العامل استقطاب

 وجود عدم مع املتضخمة، النفط موارد بفضل وساق قدم عىل قامئة اكنت

 مل القطاعني بني اهلام الفرق هذا القطاع. هذا يف للعمل لملواطنني دافع

 أي وجدت وإن ومراقبته، اخلاص القطاع لتنظمي دافع أي احلكومة يعط

 بتنظمي يعىن الذي العمل نظام مثاًل، جدًا. حمدودًا تطبيقها اكن فقد قوانني

 إصداره يمت مل العاملية اخلالفات وتسوية العمل وظروف التوظيف معلية

اخلاص، القطاع عىل الرقابة غياب إىل باإلضافة (.١٧٢)٢٠.٥ عام إال

 ١٨ البحث تارخي السعودية، العربية اململكة العمل، وزارة العمل، نظام مقدمة (١٧٢)

<http://portal.mol.gov.sa/ar/RulesAndRegulations/Documents/ .٢٠١٤ مارس آذار/

 LaborLawIntroduction.pdf ح .

٣٥٧
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 تم حيث والسعودي، األجنبي العامل بين متوازنة غير عالقة هناك كانت

 بموظفهم األجاب العمال إقامات تأشيرات يربط الذي الكفالة نظام تقديم

 يغير أن يمكنه ال الذي بالموظف ذلك عبر يتحكم الذي السعودي

 ال األحيان بعض وفي البنكي، بحسابه أو بإقامته، يتحكم كما وظيفته،

استغاللية. عمله ظروف تكون حين البلد من يخرج أن حتى العامل يمكن

 نسبة كانت ، ١٩٧٥ عام األجانب العمال استقطاب اشتداد ومع

 عام ٠/٠٣٢,٣ إلى تنخفض أن قبل ،٠/٧١,٧ العمال مجموع إلى المواطنين

 على العام القطاع قدرة وعدم النفط أسعار انخفاض مع ولكن، . ١٩٩٥

 من إجمالي بلغ ،٢٠١٣ )عام العمل سوق إلى الوافدين جميع استيعاب

 الحكومة واجهت ( فقط(،) /١٢٩,٩ الدولة في وموظفات موظفين عينوا

 الخصوبة معدل )كان للسكان المطردة الزيادة مع البطالة مشكلة السعودية

 السعودية الحكومة قدمت السياق، هذا في (.٣,٧ السبعينيات نهاية في

 - الخاص القطاع في المواطنين عدد بزيادة تعنى التي ٠ »السعودة سياسة

 للشركات محفزات توفير عبر - فيه توظيفهم الممكن الوحيد الخيار

أجانب. عمال توظيف من والحد لتوظيفهم

 مشكلة فإن ،١٩٩٥ عام قدمت السعودة سياسة أن من الرغم وعلى

 السابقة للسياسات النسبي الفشل بسبب الدولة على وقعها ازداد البطالة

 والشابات الشباب أعداد ازدياد مع لسعودة ا لنسب كبير تغيير إحداث في

 دفع ما وظيفة، إيجاد على القادرين وغير العمل سوق إلى الداخلين

 فطبقت العاملين. السعوديين نسبة لزيادة برامجها تكثيف إلى العمل وزارة

 وبرنامج »نطاقات" الوظائف لتوطين الخاص القطاع منشآت تحفيز برنامج

 في الخاص القطاع تساعد مختلفة توظيف قنوات يوفر الذي »طاقات"

عن الباحثين شرائح مختلف من سعودية كفاءات على الحصول

 المدنية الخدمة وزارة ،٣ ص األول العدد المدنية، للخدمة اإلحصائية النشرة (١٧٣)

<http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/ السعودية. العربية للمملكة

 MinistryNews/Documents/ehasaeahmohraml.pdfح .
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 عدد توظيف الى »أدت الجهود هذه فإن الوزارة، وبحسب . عمل
 القطاع منشآت في المملكة مناطق كل من العمل طالبي من كبير

 على العمل، وزارة لها أرادت كما تسر لم الخطط هذه لكن . الخاص
 والعقوبات التعزيزات دفعت فقد األرقام. وراء ما في النظر عند األقل
 توظيف على لحثها الخاص القطاع منشآت على الوزارة طبقتها التي

 بشكل السعوديين من الكثير توظيف إلى منها بكثير أعمالها في مواطنين
 في تسجيلهم مقابل في لألجور األدنى الحد يعطون حيث (،١٧ وهمي)

 التعزيزات من لالستفادة وذلك فعلي، عمل أي دون من الشركة سجالت
 األكبر، السعودة نسبة ذات للمنشآت »نطاقات برنامج يوفرها التي

 هذه السعودة. من متدنية نسب على المفروضة العقوبات من وللهروب
 التي للبرامج (unintended consequences) المقصودة غير التبعات
 هدر مجرد أنها فعالً تثبت واألخرى الفينة بين العمل وزارة تعلنها

 الجذري الخلل وهي للبطالة، الحقيقية األسباب تتجاهل إنها إذ لألموال،
 العمالة مستوى لرفع العمل وزارة برامج مع وبالتوازي العمل. سوق في

 العمالة ضد قاسية حملة الداخلية وزارة شنت االقتصاد، في الوطنية
 تسعة نحو أصل من عامل ماليين سبعة من أكثر تشكل التي الوافدة
 أعلنت العمل« سوق »إصالح سبيل وفي عامل. مليون ونصف ماليين

 ٦ بتاريخ تصحيحية فترة عن العمل ووزارة الداخلية وزارة من كل
 - الحقاً إضافية أشهر لثالثة مددت - أشهر ٣ لمدة ٢٠١٣ أبريل نيسان/
للحملة المتوقعة التأثيرات ومن (١٧٦الكفالة) لنظام المخالفين للعمال

 <http//: .٣٧ صفحة السعودي. العربي النقد مؤسسة .٤٩ السنوي التقرير (١٧٤)
<. www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx

 وزارة مفتشي من المضبوطة المخالفات قائمة يتصدر للسعوديين الوهمي »التوظيف (١٧٥)
<http://www.alriyadh.com/20l4/02/27/ .٢٠١٤ فبراير شباط/ ٢٨ الرياض، جريدة العمل،«

article913763.html د .

 بالمهلة الخاصة واألحكام الضوابط تعلنان العمل ووزارة الداخلية العمل، »وزارة (١٧٦)
 < https://www.mol.gov.sa/Campaign/CoiTection/Announcement.htm .> ٠" التصحيحية.

http://www.sama.gov.sa/ReportsStatistics/Pages/AnnualReport.aspx
file:///http://www.alriyadh.com/20l4/02/27
https://www.mol.gov.sa/Campaign/CoiTection/Announcement.htm


 التي القطاعات بعض تعطيل هو العمل وزارة بها قامت التي التصحيحية
 تغير مع تتأقلم حتى وقتا تأخذ األسواق ألن المواطنون عادة يشغلها ال

 من اآلالف عشرات ترحيل أن كما العمالة. من العرض جانب أوضاع
 مما العمل سوق من العرض جانب على مركزي بشكل سيؤثر العمال
الخدمات. لهذه النهائية والتكلفة الشهرية مرتباتهم سيرفع

 التصحيحية الحملة بأن تعتقد العمل وزارة كانت إذا أنه البعض ويرى
 الحسبان في أخذنا لو وحتى مخطئة. فهي البطالة مشكلة حل في ستساهم

 إبدالهم إمكانية تبقى بالحملة، سيتأثرون الذين الوافدين من الكبير العدد
 الوافدون يتقاضاها التي المرتبات بين الفروق ألن ضئيلة، سعوديين بعمال
 في الفروق إلى إضافة (، كبيرة) للسعوديين لألجور األدنى والحد

 السلع، وبقية العمالة بين الفروق قتصاديةاال الدراسات تتجاهل الرواتب،
 لكن (.١٧٨الرواتب) مثل القياس السهلة المالية التكلفة إلى حصراً وتنظر
 الراتب. في فرق مجرد من أكثر والسعوديين األجانب العمال بين الفرق

 من تجعل السعودي للموظف يكفلها التي والقوة الكفالة نظام فطبيعة
 في إنسانية عمل ظروف لتوفير الدافع انعدام نتيجة أكبر، استغاللهم إمكانية
 جزئياً يشرح مما ذكره، سبق كما العمل وزارة من والتنظيم المراقبة غياب

المهن. هذه شغل عن السعوديين عزوف
 النظاميين، غير العاملين من )دس(( عدد رحلنا إذا تقول: السائدة الفكرة

 إذا لكن »س«. بعدد سيقل السعوديين من العمل عن العاطلين عدد فإن
 (total 1200 المحلي العرض مرونة بين الكبير الفرق االعتبار في أخذنا

supply elasticity) ًالمحليين للعمال اإلجمالي والعرض حصرا Saudi)

(١٧٧) ,SR 3,000 minimum salary set for Saudis 11 private firms.” Arab News 

< http://www.arabnews.com/sr3OO0-minimum-salary-set-saudis-private-firms-0 ح .

(١٧٨) from Broccoli? 5011 Unique Robert Prasch, “How 15 Labor 1015 1٦٤٤ 
Labor and Their Importance for Economic Analysis and Policy,” Characteristics 0٤ 

٤77 1442/9091 Janet 1. Knoedler, eds., 1 Institutionalist 11 2ل Dell 1. Champlin
.58 -146 (2003 ,1460 Economics (New York: M.E. Sharpe 

http://www.arabnews.com/sr3OO0-minimum-salary-set-saudis-private-firms


(labor supply elasticity، أقل ستكون السعوديني العامل من الزيادة فإن 

 زيادة مع مصاحبة الوافدين، العامل مجيع ترحيل مت لو حىت املرحلني من

املهن. هذه تنتجها الذي واملواد اخلدمات أسعار يف

 تسبب الذي أمرا وهو أحواله، تسوية عن العامل الوافد تخلف إن

 مسؤوليته ليس (١٧٩،)وحده ٢٠١٣ عام عامل مليون من أكثر ترحيل في
 بعض في يكون الذي كفيله، منها األكبر الجزء يتحمل بل وحده،
 أمراً أمورهم متابعة يجعل مما العمال، من اآلالف عن مسؤوالً األحيان

 إحداث في تسببت التي السنوات عدد االعتبار في أخذنا وإذا هين. غير
 الوافدين لتسوية العمل وزارة حددتها التي المدة تكون فقد الخلل، هذا
 التوعية حمالت نقص ظل في لهم، ظالمة تكون وقد بل كافية، غير

إليهم. الموجهة

 السعودة »نظام أن إلى الدخيل لعزيزعبدا الدكتور يشير السياق، هذا في
 الحلول وإيجاد السعودية للبطالة الجوهرية األسباب عن بالبحث معنياً ليس
 هذا عن المسؤولين قدرات من أقوى استراتيجية ومعضلة مشكلة فهذه لها،

 جهده كل وضع السعودة نظام إن له. الممنوحة وإمكاناتهم البرنامج
 ولو راتب، أي وراتباً، وظيفة، أي وظيفة، استطاع، إن لهم، ليؤمن وإمكاناته

 من المواطن هذا اسم يحذف أن المهم شهرياً. سعودي ريال ١٥٠٠ كان
 بذلك فترتفع العاملين، المتوظفين إلى ويضاق العمل عن العاطلين قوائم
 يجب أنه أيضاً الكاتب يضيف البطالة«. نسبة وتقل الوطنية العمالة نسبة

 لإلنتاج المطلوبة التقنية وخصوصاً والمعرفة، العلم تأصيل في »االستثمار
 مستوى رفع إلى مباشر بشكل سيؤدي مما ودولياً، محلياً العلمي والبحث

والفكري,)'*'(. واإلداري والمادي اإلنتاجي والمجتمع، والعائلة الفرد

 ٢٩ نت. العربية التصحيح". »مهلة خالل بالسعودية خمالف عامل مليون »ترحيل (١٧٩)

< http://tinyurl.com/0d460wl.> .٢٠١٣ أكتوبر األول/ ترشين

ك 111//: الرشق. جريدة البرشي.« املال لرأم هدر »السعودة الدخيل، لعزيزعبدا (١٨٠)

www.alsharq.net.sa/2O 11/1 2/26/61720 > .

http://tinyurl.com/0d460wl_
http://www.alsharq.net.sa/2O


منها السعودية وموقع المعرفة اقتصاد إلى التحول

 التعاون، مجلس دول في القرار صانعو تبنى األخيرة، السنوات في
 االعتماد من التقليل في يساهم معرفي اقتعاد إلى التحول فكرة رسمياً،

 على قائم اقتصاد من والتحول والغاز، كالنفط الريعية الطبيعية الموارد على
 قائم مستدام نمو ذي اقتصاد إلى الرخيصة والعمالة الفيزيائي المال رأس
 في تنافسية بشرية عاملة قوى تخريج على وقادر واإلبداع، المعرفة على

 ذلك وانعكس الناقصة. والعمالة البطالة مشكلة من تحد العالمية األسواق
 ما ولكن األقل. على الورق على لبلدانهم، والسنوية الخمسية الخطط على

التحول؟ هذا لتحقيق الموضوعة والبنيوية العملية الخطوات ونتائج حجم

 التعليم شكل هو تنافسية بشرية عاملة قوى إنتاج في األهم العامل
العمل. سوق إلى المواطنين بماليين يدفع الذي الرسمي الحكومي

 خصصت »تطوير« أسمتها ٢٠٠٨ عام طموحة خطة الحكومة بدأت
 لكن األساسي. التعليمي البرنامج لتطوير سعودي ريال راتمليا ٨ لها

 استغرقت المثال، سبيل على بطيئة. تزال ال المشروع لهذا الحقيقية النتائج
 سنوات خمس من أكثر الجديدة العربية اللغة مناهج على الموافقة
 شركات مع التعاقد جرى التعليم، مناهج لتحديث سريعة طريقة وإليجاد
 شبيهة االستراتيجية وهذه الخارج. في مطورة مناهج لترجمة أجنبية تعليمية

 مجلس دول في العالي التعليم في األكاديمية »لثورة عليه أطلق بما
 واإلمارات قطر في غربية لجامعات فرعاً ٤٠ من أكثر افتتاح عبر التعاون

 إرسال إلى فاتجهت السعودية أما .٢٠٠٧و ٢٠٠٤ بين الفترة في وحدهما،
 الحرمين خادم »برنامج في الخارج إلى الطالب من اآلالف عشرات
 في العالي التعليم وزارة أعلنت ذلك، ومع الطموح. لالبتعاث" الشريفين
»ذات جامعات من عدة لطلبات دراستها عن ،٢٠١٣ عام نهاية السعودية،

"Saudi education catching up with world’s best," ٨12 News, <1٤0:// (١٨١)
www.arabnews.com/news/472241# ح .
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 دول من نظيراتها غرار على المملكة في لها فروع الفتتاح ا عال تصنيف

(. ٨ التعاون) مجلس

 الثقافة يعزز غربية، ومناهج جامعات استيراد يتقصد الذي التوجه هذا

 ومستوردة مستهلكة مجرد التعاون مجلس دول فيها تكون التي االعتمادية

 ولةالد مؤسسات في المعرفة لتكامل حقيقية محاولة أي غياب في للمعرفة،

 الغربية والمناهج الجامعات استيراد بدل المعرفة »ممارسة« عبر وسياساتها

 واالجتماعية القيمية النظم عن مفصولة جزر شكل على وزرعها

 هذه الدولة. سياسات في معكوسة تكون أن ينبغي التي قتصاديةواال
 رمي الختيار استمراراً تكون قد التعليم وزارة اختارتها التي المؤقتة الحلول

 محاولة بدل اأجل طويلة لمشاكل األمد قصيرة حلول إليجاد األموال

التعليم. منظومات في شامل بشكل تطبق استراتيجيات تطوير

 وتقديمها مطورة مناهج لترجمة أمريكية شركة مع التعاقد السهل من

 التعليمية المنظومة في المناهج هذه تكامل الصعب من لكن للطالب.

 التحديات مع مهاراتهم لتتناسب والمعلمات المعلمين تدريب عبر الضخمة

 معززة تدريسهم طرق وتكون العالي، التعليم في الطالب يواجهها التي

 بحيث الحفظ، على المعتمدة المهارات بدل واإلبداعي النقدي للتفكير

 الطالب يحققها التي بالنتائج عالقة ذات محفزات تقييمهم أساليب تتضمن

 ريال مليون ٤٠ صرف السهل ومن واالختبارات. المهارات صعيد على

 تحديث الصعب من لكن ، والتعليم التربية لوزارة حديث شعار لتصميم
 حفظ في مهاراتهم الكثير تتركز طالباً تخرج تزال ال التي التعليمية النظم

 بقاء على مؤشر وهو األخير، العامل يبقى لذا والتفسير. الفقهية األحكام

المخصصة الميزانية بلغت حيث للتوظيف، الشاملة التوزيعية الريعية الطبيعة

 جامعة ١٠٠ أفضل من تكون أن رشط .األجنبية. للجامعات بفروع »المساح ( ١٨٢)

<http://www.aleqt.com/2013/12/25/aricle_810191.html.> االقتصادية. جريدة عاملية،«

<http://tinyurl.com/ الوطن. جريدة »الرتبية«،« شعار تغيري تبعات مليونًا ٤١» (١٨٣)

<. pndckvw
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 األحوال أفضل في هي سعودي، ريال راتمليا ٢١٠ ،٢٠١٤ لعام للتعليم
 فعال بشري مال رأس تكوين على قادر معرفي اقتصاد إلى للتحول معيقة

وتنافسي.
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عمان سلطنة في االقتصادية التطورات :٩-٣
 وزيادة ،٢٠١٢ خالل العالمية، األسواق في النفط أسعار الرتفاع كان

 السلطنة. في لالقتصاد الكلي األداء على إيجابي أثر الخام، النفط إنتاج
 كرد العامة واالستثمارات العمل سوق قضايا على الحكومة سياسة وركزت

 مستوى وتحسين العمل فرص من المزيد توفير إلى الدعوات على فعل
 في التوظيف بتوسيع فقامت االجتماعي". »السلم على ولإلبقاء المعيشة

 عن للباحثين مالية إعانات وتقديم والمزايا، األجور ورفع العام، القطاع
 المشاريع في االستثمار وزيادة اإلنفاق في التوسع من وتمكنت عمل.

المرتفعة. النفط عائدات بفضل جديدة تحتية بنية وإنشاء االجتماعية

لالقتصاد العامة التركيبة

 ليبلغ ٢٠١٢ في /'٠٥,٨ قدره نمواً اإلجمالي المحلي الناتج حقق

 ٢٢,٥٥ بقيمة ٢.١١ في ./'١ بلغ بنمو مقارنة عماني ريال مليار ٢٤,٠٦
 قدره نمواً اإلجمالي المحلي الناتج يحقق أن ويتوقع عماني. ريال مليار

 استمرار بفضل وذلك عماني، ريال مليار ٢٣,٦٨ ليبلغ ٢٠١٣ ي /■٠٥
.٢٠١٣ خالل النفطية لألنشطة المغافة القيمة في الزيادة



 اإلجمالي المحلي الناتج :١٩ - ٣ جدول
عماني( ريال )مليون الجارية باألسعار عمان سلطنة في

 النفط قطاع مساهمة بلغت (،٢٠١٠ بأسعار )المثبتة األرقام إلى بالنظر

 قطاع مساهمة بلغت فيما ، ٢٠١٢ في /"٠٤٢ اإلجمالي المحلي الناتج من
 األنشطة لقطاع النسبية األهمية وتليها نفسه، العام في /٣٧,٩ الخدمات
(.١٨٥^٢٠١٢ في /"١٨,٥ بنسبة الصناعية

<111/: .٢٠١٣ السنوي اإلحصايئ الكتاب واملال،« قتصاداال التاسع: »الفصل (١٨٤)

www.ncsi.go١'.om,'NCSlwcbsite,''book)SYB2013/4-National٥/o20٨ccount'».pd٢>.

 يف ٠/٠٤,٦ بلغت بنسبة سامه الذي اإلنشاءات قطاع يمشل الصناعية األنشطة قطاع (١٨٥)

.٢٠١٢ يف اإلمجايل املحيل الناجت
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 الناتج مستوى على مستمراً نمواً يحقق قتصاداال أن من الرغم وعلى

 على كبير بشكل لالقتصاد اإلنتاجية القطاعات تعتمد اإلجمالي، المحلي
 اإليرادات بتطورات االقتصادي النمو ويتأثر النفطية، األنشطة إجمالي

النفط. قطاع من المتأتية

 منذ عليه كانت عما كثيراً تتغير لم قتصادلال اإلنتاجية فالهياكل

 اإلنتاجية األنشطة بقية على يهيمن النفطي القطاع يزال وال ،١٩٧٠

 الخدمات )قطاع والخدمات النفطية األنشطة قطاع مساهمة وتزيد األخرى.
 من ٠/٨ ٠ على النفطي( القطاع على مباشر غير أو مباشر بشكل يعتمد
 للقطاع النسبية األهمية ارتفاع من الرغم وعلى اإلجمالي. المحلي الناتج

 النمو يقود أن يمكنه ال القطاع هذا أن إال ،١٩٧٠ منذ وتطوره الصناعي
 مساهمة فإن أخرى، جهة ومن النفط. محل يحل أن أو المرحلة هذه في

 النفطي القطاع عن استقاللية بشبه يتمتع الذي التحويلية الصناعة قطاع
 في بكثير ستقل حماية، أو دعم دون من السوق في المنافسة على وبقدرة
 بنسبة ٢٠١٢ عام ساهمت الصناعة هذه أن علماً اإلجمالي. المحلي الناتج

التاج. هذا من /■٠١١

المحلي الناتج في التحويلية للصناعة النسبية األهمية :٣٤ - ٣ بياني رسم

201 :تمإحئسفلتسبةمنلرقلمهكدباإلحصقى؟لسنويلعل السدر

٣٦٧



العامة المالية

 بزيادة ،٢٠١٢ في عماني ريال مليار ١٣,٤٧ العامة اإليرادات حققت
 ارتفاع إلى رئيسي، بشكل الزيادة، هذه وتعزى .٢٠١١ عام عن ٢٧

 العام اإلنفاق إجمالي زاد كما .٢٠١١ بعام مقارنة ٠/٠٣ بنسبة النفط إيرادات

 مقارنة ٢٠١٢ في عماي ريال مليار ١٣,٥٦ ليبلغ ٠/٢٦ بنسبة للدولة

 المصروفات حجم بلغ فقد .٢٠١١ عام عماي ريال مليار ١٠,٧٤ ب

 جملة من /٦٥ بنسبة أي ،٢٠١٢ في عماني ريال مليار ٨,٧٧ الجارية

 ريال مليار ٢,٨٩ البالغة االستثمارية المصروفات بحجم مقارنة اإلنفاق،

 على اإلنفاق حجم وبلغ اإلنفاق. جملة من ٠/٠٢ ١ بنسبة أي عماني،

 جملة من /١٤ حوالى أي عماني، ريال مليار ١٩ والدعم المساهمات

.٢ ٠١٢ في اإلنفاق

 عجزاً العامة المالية حققت الكلية، والنفقات اإليرادات إلى وبالنظر

 اإلنفاق يزيد أن ويتوقع ٠/٠,١ بنسبة عماني ريال مليون ٨٠,٦ قدره مالياً

 المالية تحقق وأن ،٢٠١٢ عنعام ٠/١٣ بحوالى ٢٠١٣ في الحكومي

عماني. ريال مليار ١,٧ يساوي عجزاً العامة

 ،٢٠١٢ في عماني ريال مليار ١١٤٢ النفطية اإليرادات بلغت وقد

 النفطية اإليرادات تزيد أن ويتوقع الحكومة. دخل من /٨٥ وشكلت

 وتشير الحكومة. دخل من ٠/٨٤ تشكل وأن ،٢٠١٣ عام ٠/٢٢ بحوالى

 عدم وإلى العام، المال في النفطية الموارد أهمية استمرار إلى األرقام

النفط. بيع من المتأتي الدخل توازي أو تساوي بديلة دخل مصادر وجود

 بنسبة ٢٠١٢ في عماني ريال مليار ١,٣٦ العام الدين حجم وبلغ

(.١٨٦اإلجمالي) المحلي الناتج من ٠/٠٤,٥

.٦١،ص٢٠١٢ السنوي التقرير العامين، املركزي البنك (١٨٦)
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عماني( ريال )مليون عمان سلطنة في العامة المالية :٢٠ -٣ جدول
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20ا 3 لسنري الحسماء كتلب للمسدر:

والغاز النفط قطاع

 ،٢٠١٢ عام برميل ألف /٠٩١٨,٥ للنفط اليومي اإلنتاج متوسط بلغ
 يرمياً، ٠/٠٤ قدرها بزيادة ،٢٠١١ عام يومياً برميل ألف ٨٨٤,٩ ب مقارنة
 (.oil enhanced recovery) المعزز االستخالص تقنية بفضل وذلك

 وتم برميل، مليون ٣٣٦,٦ نحو ٢٠١٢ عام الكلي اإلنتاج بلغ وعليه،
 بلغ المحلي الستهالكا حجم أن يعني مما برميل، مليون ٢٧٩,٨ تصدير
 المحلي االستهالك لنسبة مساوية النسبة وهذه /،٠١٧ أو برميل مليون ٥٦,٤

.٢٠١١ عام
 تقنية استخدام عبر تمكنت للنفط المنتجة الشركات أن بالذكر، جدير

 مدى على /٠٢٤ بحوالى السنوي اإلنتاج زيادة من المعزز االستخالص
.٢٠٠٧ في اليوم في برميل ألف ٧١٤ من الماضية الخمس السنوات

 (million standard مكعب قدم مليون ٧٣١,٢٧١ الغاز إنتاج وبلغ

 ٥٢١،٢٢٨،١ قدره بإنتاج مقارنة ٢٠١٢ في cubic MNSCF 122)ا
MNSCF ٠٠/٠٣,٥ نسبتها بزيادة ٢٠١١ عام

 اإلعالم وسائل يف والغاز النفط وزارة من كبار مسؤولون وأعلن

 ١,٢و واملكثفات، النفط احتياطات إىل برميل مليون ٣٨٩ إضافة املحلية

 لزيادة جاهدة احلكومة وتعمل الغاز. احتياطات إىل مكعب قدم تريليون

 واالستمثار االستكشافية اآلبار حفر طريق عن والغاز النفط من إنتاجها
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 وكيل وقدر الحقول. إنتاجية وزيادة والتطوير التقييم مجال في كبير بشكل

 القابل النفط لكن برميل، مليار ٥ ٠ بحوالى الكامن النفط إجمالي الوزارة
(.١٨٧برميل) مليارات ٥ يبلغ حالياً لإلنتاج

 سعره ومتوسط النفط إنتاج متوسط :٢ -٣ جدول
عمان سلطنة في الغاز إنتاج ومتوسط

اننفط برمل سعر متوسض

)الفبرميز انمكرز العط

مكعب قذد ٠ منيو

سر ادو-بر
برمبز )أنف ننيوى االنتاج متوسط

I 21)08 I 211(17!
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2013 لعلم هنوي االسا, كب سر:

األجور وتحويالت الخارجية التجارة

 ،٢٠١ بعام مقارنة ٢,١٢ في /'٠١٩ بحوالى الواردات حجم زاد
 وزادت عماني. ريال مليار ١١,٠١ السلعية الواردات قيمة وبلغت

 قيمة وبلغت .٢٠١ بعام مقارنة ٢٠١٢ في ./' ١١ بنسبة السلعية الصادرات
 وزادت عماي. ريال مليار ٢٠,٠٥ حوالى ٢٠١٢ في السلعية الصادرات

 النفطية غير والصادرات /،١١ حوالى ٢٠١٢ عام النفطية الصادرات قيمة

٠/٠١٠ التصدير وإعادة /،٠١٨

 ينشرها التي األرقام تشير الماضية، السنوات في األمر عليه كان وكما
 بنسبة زادت الوافدة العمالة أجور تيالتحو أن إلى العماني المركزي البنك

 ريال مليار ٢,٧٧ ،من٢٠١٢في عماني ريال مليار ٣,١١ إلى لتصل ٠/٠١٢
 الوافدين العاملين عدد زيادة الستمرار طبيعية كنتيجة ،٢٠١١ عام عماني

 وحساب الخدمات ميزان في العجز صافي وبلغ الخاص. القطاع في

اإلجمالي المحلي الناتج من /٢٩ بنسبة الجارية والتحويالت الدخل

 آب/ ١٤ معان، جريدة برميل"، مليار ٥٠ إىل يصل السلطنة يف الاكمن »النفط (١٨٧)

 < http://main.0mandaily.0m/?p =18166 .> .٢٠١٣ أغسطس

http://main.0mandaily.0m/?p


عماني. ريال مليار ٧,٠٦ إلى ليصل ،٢٠١٢ في الجارية باألسعار

 الخارجية التجارة مؤشرات :٢٢ - ٣ جدول
عماني( ريال )مليون عمان سلطنة في

201 3 لعلم لنوي ه االحسا كتلب : للطر
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العمل سوق

 وعاملة عامالً ٣٢٦، ١٩٤ المدني الحكومي القطاع في العاملين عدد بلغ

 منهم العمانيين نسبة وبلغت ،٢٠١١ عام عن /٠٥ قدرها بزيادة ،٢٠١٢ في
 عامالً ٩٤٨، ٤٨٨، ١ إلى الخاص القطاع في العاملين عدد ووصل ٠/٠٨٦

 في التراجع واستمر .٢٠١١ عام عن ./'١٥,٥ قدرها بزيادة ،٢٠١٢ في وعاملة
 ٠/٠١١,٥ إلى /٠١٣,٥ من الخاص القطاع في العمانيين من العاملين نسبة

 من كبير عدد واستقالة الخاص القطاع في الوافدين عدد زيادة إلى ذلك ويعزى
 بعدما ، ٢٠١٢و ٢٠١١ في العام القطاع في للعمل القطاع هذا من المواطنين

 (ي١٨٨)٢٠١١ مظاهرات إثر العام القطاع في التوظيف أبواب الحكومة فتحت

 من زاد والذي ٢٠١٣ في العام القطاع في العاملين رواتب جدول توحيد ومع
 القطاع كان إذا عما مشروعاً السؤال يصبح هؤالء، يتقاضاها التي األجور نسبة

 واالنتظار، الخاص القطاع في العمل عن للعمانيين عزوفاً سيشهد الخاص

أحسن؟ عمل وظروف بأجر العام القطاع في لوظيفة األمر، طال مهما

 قتصاداال وترفد المواطن تهم جوانب على مناقشاتها في تركز الشورى »اقتصادية (١٨٨)

.٢٠١٢ مارس آذار/ ٢٦ ، ١٠ ص عمان، جريدة الوطني،«
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 الحكومي للقطاع العمل سوق :٢٣ - ٣ جدول
عمان سلطنة في الخاص والقطاع
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والتنمية قتصادياال التحدي

 ،٢٠١٢ - ١٩٧٠ الفرتة يف /٠٦ بلغ سنويًا حقيقيًا منوًا االقتصاد حقق

 ذلك لكن نفهسا، الفرتة يف /٠٣ حبواىل السنوي الفرد دخل متوسط وزاد

 وتطوير اإلنتاج قاعدة تنويع وإىل النفط عىل االعمتاد تقليل إىل يؤد مل

 المنو بني والعالقة املستدامة. التمنية حتقيق عىل قادرة إنتاجية هيالك

 فيف ضعيفة. اخلاص القطاع يف املواطنني معل فرص وزيادة قتصادياال

 اخلاص، القطاع يف كبري بشلك الوافدين أعداد فيه زادت الذي الوقت

املواطنني. بني العمل عن الباحثني نسبة زادت

 التمنية قيادة عىل قادر غري احلايل، وضعه يف اخلاص، والقطاع

 باحثني لملواطنني األسايس املوظف يصبح مل إنه إذ اقتصادي. ال والمنو

من تالها وما ،٢٠١١ مظاهرات أثبتت بل (١٨٩يأمل) اكن مكا معل عن

 هو الخاص القطاع يكون أن ٢٠٢٠ العماني لالقتصاد المستقبلية الرؤية توقعت (١٨٩)

 المواطنين. من عمل عن للباحثين األساسي الموظف
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 توظيف عىل قادر غري القطاع هذا أن التوظيف، أبواب احلكومة فتح

 آخر حبسب وافد مليون ١,٥ حواىل حاليًا يوظف أنه مع املواطنني،

 )اكنون لإلحصاء الوطين لملركز الهشرية اإلحصائية النرشة إحصائيات

 تشري التوظيف، جمال احلكومة فتحت أن فبعد (.٢٠١٤ يناير الثاين/

 اخلاص القطاع من استقالوا املواطنني من ألفًا ٨٠ حنو أن إىل التقديرات

(.١٩)-٢.١٢و ٢٠١ يف العام القطاع يف للعمل

 معان يف التمنية جتربة درست اليت العديدة البحوث وتوصلت

 العاملني جهد زيادة حصيلة اكن المنو أن إىل للنفط املصدرة والدول

 عنارص استغالل لكفاءة يكن ومل العامل، املال رأس وزيادة وعددمه،

 يف رئيس دور واإلداري التقين واالبتاكر واإلبداع املعريف والرتامك اإلنتاج

 عدد لزيادة النفط من املتأتية املوارد استخدام فمت (.١٩١التمنية) معلية قيادة

 الببالوي ويرى الفاخرة. واملباين الطرق من أكرب عدد وإنشاء العاملني

 مبان يإنشاء النفطية مواردها استخدمت النفطية الدول أن ولوتشياين

 مردود هلا يكون أن دون من املاليني تساوي وفاخرة خضمة ووزارات

 تلك منفذي إىل مبارش بشلك نفعها يعود بل االقتصاد، عىل حقييق

 خارج إىل وبرسعة، األرباح، تلك من كبرية نسبة لتخرج املشاريع

 الفاخرة السلع من املزيد رشاء طريق عن أو مبارش، بشلك االقتصاد

(.١٢واالسترياد)

 الثاني/ تشرين ٢٦ العربية، شبابها«، لتوظيف الخاص القطاع على تعول »عمان (١٩٠)
< http://www.alarabiya.net/articles/2O12/, ا /html.26/251812 .ح .٢٠١٢ نوفمبر

 الكلي: اإلنتاج وعوامل الخليجي االقتعاد في النمو »مصدر ي، الصقر سعيد (١٩١)
و ٢ ٠١ ٠ العمانية، ةقتصادياال الجمعية مؤتمر العماني،« النموذج

Al-Saqri, 2012 "Natural Resource Depletion, 41ل 541ل Abdullahi 10. Ahmed 

Strategy: Lessons from * Small Oil-Exporting 15ا Productivity 4110 Optimal 

56-80, http//: ٧01. 1٠ ,Economics /0/ 4/979ل^ن Economy," The // Journal 

 ideas.repec.org/a/icf/icfjae/vl ly2012ilp56-80.html د .

(١٩٢) 2 .1142211 Beblawi and Giacomo Luciani (Eds.). 77;،' Rentier State, vol 

(.1987 ,London: Routledge) 
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 بالكفاءة تتصف كلية إدارة يتطلبان التنمية واستدامة االقتصادي والتنويع

 قتصاديةاال للمتغيرات واالستجابة اإلنتاج على قادرة بشرية وموارد

 النفط على االعتماد ولتقليل والعالمية. واإلقليمية المحلية واالجتماعية

 يكون أن يجب المستدامة، التنمية وتحقيق اإلنتاج قاعدة وتنويع والغاز

 النمواالقتصادي. قيادة في أساسي دور )التكنولوجيا( الكلية اإلنتاج لعوامل

 على القادر البشري المال برأس مباشرة مرتبطة الكلية اإلنتاج وعوامل

 ورأس التقني التقدم أن كما للموارد، الحسنة واإلدارة واإلبداع االبتكار

 والبحث التعليم على يركز األجل طويل باستثمار يرتبطان البشري المال

العام. المالي اإلنفاق في األولوية له وتخصص والتطوير،
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قطر في االقتصادية التطورات :١٠-٣

مقلمة

 رقمين. ذي بنمو األخير، العقد معظم في القطري، االقتصاد تميز
 عامي بين المحلي اإلجمالي للناتج الحقيقي السنوي النمو نسبة وبلغت
 على نمواً األسرع الدولة مرتبة قطر لتحتل ./■، ١٢ حوالى ٢٠١٢و٢٠٠٨

 األولى، بالدرجة مدفوعاً، النمو هذا وكان الفترة. تلك في العالم مستوى
 النمو نسبة تراجعت وقد والغاز. النفط قطاع وخدمات مشاريع في بالتوسع

 ويعزى (.١٩٣./')٦,٢ إلى ٢٠١٢ نهاية في لقطر المحلي اإلجمالي الناتج في
 البترول مشاريع في االستئمار من للحد الدولة توجه إلى عموماً ذلك

 في عنها المعلن الخطط بحسب االفتصاد تنويع نحو كخطوة والغاز
 /'٠١,٩ بلغ فقد التضخم .ما٢٠١٦-٢٠١١ للتنمية الوطنية االستراتيجية

 المحلي الناتج إجمالي من ٠/٠١٣,٢ إلى المالي الفائض ووصل ،٢٠١٢ في
 تقديرات وبلغت ٠٠/٠٣ ٢ الجاري الحساب ميزان فائض بلغ فيما نفسه. للعام
 مقارنة ٠/٠٦,٢ حوالى ٢٠١٣ العام من الثالث للربع المحلي اإلجمالي الناتج

قطر بنك عن الصادر التقرير توقع وقد .٢٠١٢ لعام الثالث بالربع

"Qatar Economic 115121٤ 2013." Qatar National Bank. < http:// (١٩٣) 
tinyurl.com/qatareconomicin.sight2013 >.
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(.١٥)٢٠١٣ لعام ٠/٠٦,٥ النمو نسبة تكون أن (١٤الوطني)

 عام في قطر لدولة االقتصادي األداء الفصل هذا أجزاء بقية تناقش
 على نظرة إلقاء مع قتصاد،لال الكلي األداء مؤشرات وتتناول ،٢٠١٣

 الملفات بعض تناقش كما وتطورها، المختلفة القطاعات مساهمات
الدولة. في الخاص القطاع وضع مثل المحددة

لالقتصاد العامة التركيبة
 في إسهاماً األكثر يزال، وال قطر، دولة في والغاز النفط قطاع كان

 في اإلسهام هذا نسبة أن إال األخيرة. العقود في المحلي اإلجمالي الناتج

 الجدول يوضح كما آخر إلى عام من تفاوتت األخيرة العشر السنوات
'(.٩٦أداه)

القطاعات نسبة :٢٤ -٣ جدول
قطر في الجارية باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج من

واإلحصاء التتموي التخطيط وزارة مرقع المصدر:

ا 2012 20,1 2010 2009 2(008 2007

43.50 45.45 44.36 40.17 ن ؛43.03 44.7? واليترول)%( الغاز قطاع

56.49 54.54 55.63 59.82 .:56.55 55.27 األخرى)»( القطاعات

 له، وخمطط مقصود هو ما مهنا عوامل، عدة إىل التفاوت هذا ويعود

 العام االجتاه اكن فبيمنا السوق. تقلبات مثل أخرى بعوامل يتعلق ما ومهنا

القطاعات لصاحل اهليدروكربوين القطاع مسامهة يف اخنفاض إىل يشري

نفسه. المصدر (١٩٤)

 للناتج الحقيقي النمو نسبة تقدر نهائية أرقام تصدر لم التقرير هذا كتابة وقت حتى (١٩٥)
.٢٠١٣ لعام المحلي اإلجمالي

واإلحصاء. التنموي التخطيط وزارة موقع على المتوافرة األرقام على الجدول بني (١٩٦)

٣٧٦



 نسبة في ملحوظاً ارتفاعاً ٢٠٠ لعام شهد ،٢٠٠٩و ٢٠٠٤بين األخرى
 أسعار في االرتفاع إلى األولى، بالدرجة هذا، ويعزى القطاع. هذا إسهام
(.١٩٧الطاقة)

 المحلي الناتج من المختلفة القطاعات نسبة :٣٥-٣ بياني رسم
الجارية باألسعار قطر في اإلجمالي

التنمريواإلحصاه التخطيعد وزارة مولع المصدر:

العمل سوق

 المستوى على المقيمين، إلى المواطنين نسبة في الكبير التفاوت يعد
 العمل، سوق في المواطنين مشاركة لنسبة أميناً انعكاساً العام، الديموغرافي

 لقمة عن البحث بغرض أصالً موجودون المقيمين معظم أن سيما ال

العمل. سوق في منخرطون أغلبهم في فهم وبالتالي العيش،

(١٩٧) :/,/11 Report: Qatar 2012, Oxford Business Group, < http

<. 12 20-www.oxfordbusinessgroup.com/product/report-qatar 
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 إلى المواطنين بنسبة يتعلق ما في يتوفر ال دقيقاً رقماً أن ورغم

 وزارة موقع على المتوافرة األرقام وبحسب أنه، إال قطر، دولة في المقيمين
 اقتصادياً الناشطين القطريين نسبة حساب يمكن إلحصاء،وا التنموي التخطيط

 السكان عدد إجمالي من فقط /٠٦ ب وتقديرها المحلي العمل سوق في
 عام حتى المتوافرة الرسمية األرقام هي األرقام وهذه (.١٩٨٧اقتصادياً الناشطين

 للعام القطريين بين البطالة نسبة أن السياق، هذا في بالذكر، وجدير .٢٠١٢
 يعني ،مما ( /')٠٣,١ بنسبة أي العمل، عاطلعن ٢٦٠٠ التتجاوز نفسه

 القطريين نسبة فإن الصفر، إلى البطالة نسبة مقاربة حال في حتى أنه

حاد. بشكل منخفضة ستظل هم غير إلى المحلي العمل سوق في المنخرطين

٢٠١٢ القطري العمل سوق :٣٦ - ٣ بياني رسم

كلري لطري عير

إلحساء وا سوي لتخطوط وزارة موقع السر:

القطاعات إلى النظر خالل من النسب تلك تشريح أردنا إذا أما

 والمهنة،« والجنس الجنسية حسب فأكثر( سنة ١٥) اقتصادياً النشيطون »السكان (١٩٨)

<http://tinyurl.com/qatarlaborforce2012.> واإلحصام. التنموي التخطيط وزارة

 ديسمبر( األول/ كانون - أكتوبر األول/ )تشرين الرابع الربع العاملة القوى »مسح (١٩٩)
 <http://tinyurl.com/qatarlaborforce2013.> واإلحصاء. التنموي التخطيط وزارة ،((٢٠١٣

٣٧٨
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 إىل إضافة والوافدون، املواطنون يشغلها اليت الوظائف وطبيعة املختلفة

(.٢٠٠التالية) البيانية الرسوم إىل فلننظر املرأة، مشاركة

 يف يرتكزون املواطنني معظم أن نالحظ السابقة، الرسوم خالل ومن

 من األعىل النسبة أن حني يف واملكتبية، اإلدارية الطبيعة ذات الوظائف

 البناء أمعال يف غالبًا تمتثل اليت اليدوية احلرف يف ترتكز الوافدة العاملة

 يف حىت الوافدين، أعداد أن مينع ال وهذا وغريها. والسباكة والضيافة

 املالحظة املواطنني. عدد تفوق العليا، واإلدارية بل املكتبية املهن

 نسبة أن يه امليضء، اجلانب يف تكون ولعلها املمهة، األخرى

 عام قدرت حيث معتربة، نسبة تعد العمل سوق يف اإلناث املواطنات

 الرمغ وعىل اقتصاديًا. الناشطني القطريني نسبة من ٠/٠٣٣ حبواىل ٢٠١٢

 عام ١٩٥١٠ من العمل سوق يف املخنرطات القطريات عدد زيادة من

 حواىل من جدًا قريبة بقيت النسبة أن إال ،٢٠١٢ عام ٢٧٠٧٢ إىل ٢٠٠٦

 الوظائف يف القطريات املوظفات نسبة وترتكز (.٢'١)٢٠,٦ عام /'٠٣٤,٤

 إىل إضافة جامعية، هشادة تقدير أقل عىل تتطلب اليت التخصصية،

 اخلانة هذه حتت تندرج حيث املناسب، املهين التأهيل عىل احلصول

وغريها. واالتصاالت واملحاسبة والطب اهلندسة مثل التخصصية الوظائف

 يشغلون اكنوا القطريني غري فإن اخلاص القطاع صعيد عىل أما

 بيانات عىل نقع ومل .٢٠١١ عام حىت القطاع يف العاملني من /٩٧,٣

 القطاع يف ٠/٨٦ بنسبة يرتكزون القطريني فإن وهيلع، التالية. لألعوام أحدث

 الرسوم وتبني نفسه. القطاع من /٠٤ ٤ مشلكني احلكويم، وشبه احلكويم

(. العاملة) القوى من والعام اخلاص القطاع حصة أدناه البيانية

 «ملهنة،وا واجلنس اجلنسية حسب فأكرث( سنة ١٥) اقتصاديًا النشيطون »الساكن (٢٠ ٠)

<http://tinyurl.com/qatarlaborforce2012.> واإلحصاء. التمنوي التخطيط وزارة

نفسه. املصدر (٢٠١)

(٢٠٢) «Qatar 50121 Trends 1998-2011, «Ministry 0 Development Planning 

- < and Statistics, < http://tinyurl.com/qatarsocialtrend 
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٢٠١١ القطري العمل سوق :٣٧ - ٣ بياني رسم

واإلحصاء التنموي التخطيط وزارة موقع المصدر:

الخاص القطاع في القطري العمل سوق تركيبة :٣٨ - ٣ بياني رسم

واإلحصاء ي النمو التخطيط 3 وزار مولع : المصدر



 وتوجهيات ترشيعات وجود سياق يف تأيت النسب هذه أن واحلقيقة

 سياسة مظلة حتت اخلاص القطاع يف القطريني توظيف وتدمع تفرض

 مجيع يف القطريني غري إىل القطريني نسبة وقلة الوظائف(. )توطني التقطري

 عدد أن ويه واقعية، حقيقة إىل تعود احلكويم، فهيا مبا القطاعات،

 جدًا الرسيع التوسع يليب ال املؤهلني غرب أو مؤهلني اكنوا سواء القطريني

 وعن الخلل، حقيقة عن جوهرياً تاؤأل يطرح مما االقتصادية، األنشطة في

 حقائق مضن استيعابه قطر دولة تستطيع الذي التمنوي المنوذج طبيعة

 اجلوهري السؤال هذا عن تغاضينا وإن (. الراهنة) واللحظة اجلغرافيا

 وحاولنا الواقع، هذا خلق يف سامه الذي التمنوي المنوذج طبيعة حول

معظم عزوف سبب عن يكون السؤال فإن جزيئ، بشلك املسألة تناول

من غيرهم إلى نسبتهم عن النظر بغض الخاص القطاع عن القطريين
مسائل: ٣ إلى األمر هذا الدراسات معظم وترجع العاملة. القوى

لشغل والتدريب التعليم حيث من القطريين من قطاع أهلية عدم .١
الخاص. القطاع في التخصصية الوظائف من كثير

 بمقارنته مجزياً يعد ال الخاص القطاع لموظفي المادي المردود . ٢

العام. بالقطاع

 وأكثر أصعب تعتبر الخاص القطاع في وحوافزه العمل متطلبات .٣
العام. القطاع من صرامة

 من أكبر عدد بتوطين الدولة التزام المسؤولين تصريحات وتؤكد
 بتعمق المسألة هذه في الخوض ولكن (. الخاص) القطاع وظائف

أن البعض يرى قد والتي - البشرية التنمية أسس عن الحديث يستوجب

 د. مقال أنظر العريب. اخلليج دول معظم تواجه اليت املصريية األسئلة من هذا (٢ ٠٣)
<http://tinyurl.com/alifakhrogcdp.> الاكي«. للخلل مفصلية حلول »مطلوب خفرو، عيل

 جريدة كافيي«، غير الخاص بالقطاع والتقطير المقنعة البطالة نرفض المال: »حسين (٢٠٤)
 <http://tinyurl.con/raya26022014.> .٢٠١٤ فبراير، شباط/ ٢٦ الراية،

http://tinyurl.com/alifakhrogcdp
http://tinyurl.con/raya26022014


 األمر وهو - التعليم) قطاع في سيما ال منه جزءاً طبقت قطر دولة
هنا. لتفصيله المجال لنا يتسع ال الذي

الطاقة قطاع

 ريع تدفق ولكن ، ١٩٣٩ عام مرة ألول قطر في النفط اكتشاف تم
 الثانية. العالمية الحرب انتهاء بعد الخمسينيات في إال يبدأ لم للدولة النفط
 الطبيعي الغاز تصدير بدأ أن إلى القطري قتصاداال عماد النفط ظل وقد

 تجاوز وقد للدخل. األكبر المصدر اليوم أصبح والذي ،LNG المسال
 طن مليون ٧٧ منها مكعبة، قدم تريليونات سبعة ٢٠١٣ في قطر إنتاج
 بلغته الذي قطر تاريخ في القياسي الرقم وهو المسال، الغاز من سنوياً

 آسيا، إلى بواخر على تنقل الصادرات هذه ومعظم (. )٢ ٠١ ٠ عام منذ
 اإلمارات من إلىكل أنابيب عبر أو القطري، للغاز اسراداً األكثر وهي

 التي راتيةاإلما Dolphin شركة خالل من عمان وسلطنة المتحدة العربية
 قدرت ،٢٠١٢ عام وفي للبترول. قطر مؤسسة مع بالشراكة قطر في تعمل

 ١٥٧ حوالى قدرها بسعة للغاز منتج أكبر رابع هي قطر بأن اإلحصائيات
 الطبيعي للغاز مصدر أكبر تعد قطر أن كما الغاز. من مكعب متر مليار

 حوالى صادراتها بلغت حيث نفسه، للعام العالم مستوى على المسال
(. مكعب) متر مليار ١٥,٤

 الستغالل جديدة مشروعات أية تجميد أعلنت قطر أن بالذكر جدير
إجراء بهدف وذلك ،٢٠١٥ عام حتى الشمال حقل في جديدة موارد

 عن الصادر «٢٠١٣ البشرية التنمية »تقرير يتضمنها التي قطر معلومات أنظر (٢٠٥)
< http://repoits.weforum.org/human-capital-indcx-20 13 .ح .العالمي القتصاديا المنتدى

 أبريل نيسان/ ٣ العرب، صحيفة «،٢٠١٣ الغاز من مكعبة قدم تريليونات ٧ تنتج »قطر (٢٠٦)
٢٠١٤. <. 289443 = http://alarab.qa/new/mobile/details.php2issueld - 2306&artid >

 حزيران/ ٢٦ العربية، سي بي بي قطر«، في الثروة مصادر عن وإحصاءات »حقائق (٢٠٧)
<http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2013/06/130626_qatar_gaz_ .٢٠١٣ يونيو

<. oil.shtml 
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 بد وال . الطويل المدى على وإنتاجيته الحقل سالمة تضمن دراسات
 السوق لتزويد يهدف الذي برزان مشروع في العمل أن إلى نشير أن

 دأ وقد ٠٢٠١٤ عام منه االنتهاء ويتوقع جارياً، يزال ال بالغاز المحلية
التجميد. قرار إعالن قبل المشروع في العمل

 الطاقة قطاعي إلدارة للدولة التنفيذية الذراع QP للبترول قطر وتعد
 أو لها المملوكة الشركات من عدد تحتها ويندرج التحويلية، عاتوالصنا

(. متفاوتة) بنسب فيها للبترول قطر تسهم التي
 أقسام: ثالثة إلى قطر في ( والبترول) الغاز حقول تقسيم ويمكن

 أو الخارجية والحقول (Onshore) البرية والحقول الشمال غاز حقل
 عن للبترول قطر موقع من المتوافرة القائمة وهذه (.Offshore) البحرية

(. المثئله) الشركات وأسماء البحرية الحقول بعض
 محزم وميدان البري دخان حقل هي المهمة األخرى والحقول

 إن إذ اإلطالق، على األكبر فهو الشمال غاز حقل أما البحريان. لحنينوبوا
 متر تريليون ٩٠٠ حوالى ويحوي مربع كيلومتر ٦٠٠٠ حوالى تبلغ مساحته
 العالم احتياطي من /٠٢ ٠ حوالى يوازي ما أي المسال، الغاز من مكعب

(.٢١٢الطبيعي) منالغاز

(٢٠٨) ,Factbox: 11 energy behind Qatar’s rising power,” Reuters, 26 June 

2013, <http://www.reuters.com/artide/2013/06/26/us-qatar-energy-idUSBRE95POA 

<. 420130626

: ٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون حىت للبرتول قطر استمثارات خارطة إىل إرجع (٢٠٩ )
 ح .  >

( جيدة عامة معلومات القطرية الرشق جريدة موفع عىل املنشور املوضوع هذا يوفر (٢١٠  
ما يف السميا طرأت اليت املستجدات من العديد هناك اكن وإن قطر يف والغاز النفط قطاع عن  

تعود فيه املتوفرة املعلومات أحدث أن حيث املشاريع ببعض وإنهتاء اإلنتاجية بالطاقة يتعلق

https://www.qp.com.qa/en/QPActivities/QPActivtiesi%201mages/QP_Map_2013.swf

:٢٠٠٧ للعام  > http://tinyurl.com/qatarinvestment.ح 

 (٢١) /Qatar Petroleum, <https://svww.qp.com.q2/en ,ل 328 21112105 011
QPActivities/QPOperations/Pages/OilandGasDetails.aspx ح .

The Report: 022012 ها, Oxford Business Group, < http:// (٢١٢) 

www.oxfordbusinessgroup.com/product/report-qatar-2012 >.
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قطر في المشغلة والشركات البحرية الحقول :٢٥ -٣ جدول

للبترول قطر مرقع المصدر:

المشغل الحقل

Maersk Oil Qatar

Occidental Qatar Energy Company 

Total E&p مماهو Ltd 

Bunduq Company Ltd 

 A-Stiucftires ع Karkara اه
SMMWOWWWGW

Occidental Petroleum 0ء Qatar Ltd

الشاهين

الريان
الخليج

البندق حقل

وطبقات الكركرة حقل

الشمالية الترقي العد قبة حقل

الجنوبية الشرقي العد قبة حقل

 معاجلة مرشوع قامئًا فهيا العمل يزال ال اليت املرشوعات ومن

 عام خالل فيه العمل ينهتي أن يتوقع الذي لفان، مصفاة يف الديزل

 إنتاج إىل غاز« قطر »رشكة هيلع تقوم الذي املرشوع وهيدف (.٢١٣)٢٠١٤

 ملناطق نظيفة طاقة لتوفري وذلك Euro 5 مبواصفات النظيف الديزل

 اإلطالق عىل دفعة أول تصدير ٢٠١٣ هشدعام كذلك املختلفة. ولةالد

 رشكة مع بالتعاون مالزييا إىل LNG القطري املسال الطبييع الغاز من

.Petronas LNG Ltd .10 345)011) ال صناعة أما املالزيية Liquid، 
 النظيفة، الطاقة مصادر من تعد واليت وقود سوائل/ إىل الغاز حتويل أي

 Shell شل الطاقة معالق بدخول قطر يف نوعيًا حتوال هشدت فقد

 مستوى عىل نوعه من مرشوع أكرب إلنشاء للبرتول قطر مع بالرشاكة

 إىل الغاز حتويل معلية كون إىل وإضافة .Pearl 1 رشكة وهو العامل،

 ذاهتا يف العملية فإن للبيئة، صديقة طاقة بأنه يوصف ما تنتج 1ا سوائل

 للتصديرأو مهنا االستفادة ميكن اليت األخرى املواد من عددًا تنتج

املواد وهذه التحويلية. الصناعات أجل من املحيل لالسهتالك

٤٠1911 Project: Powering ahead with clean-burn diesel,” The Pioneer, (٢١٣)
0. 141, September 2013 ٠ ه http://tinyurl.com/thepioneerissucl41>.

%25D9%25A0http://tinyurl.com/thepioneerissucl41


 naphtha and 10011021 ،045ع oil ،kerosene ،gasoil:تثمل

paraffinال إلنتاج شركتين قطر في أن ويذكر (.٢١)؛ GTL هما Pearl 

GTL 011و Oryx طاقتها بكامل واشتغلت ٢٠٠٧عام تأسست التي 
 ٢٠١٢ عام النافتا من ألفطن ٧٠٠ األولى إنتاج بلغ وند ٠٢٠٠٩ عام
 وكانت نفسه. العام في طن ألف ٣٠٠ األخيرة إنتاج بلغ حين في

 كيروسين 01 /'٠٢٥) JET 01 قطر إنتاج أن إلى تشير التوقعات
 أن والمخطط ،٢٠١٣ عام برميل ماليين ٥ إلى سيرتفع تقليدي( ٧ ه و./

سنوياً. برميل مليون ١ ٥ حوالى إلى يصل

الخاص القطاع

 ال األخير، العقد في يزيد ودوره الخاص القطاع عن الحديث بدأ
 بجني الدولة بدأت أن منذ قطر تعيشها التي االقتصادية الطفرة مع سيما

 الدور هذا على التركيز وبدأ الطبيعي. الغاز صناعة في الستثمارا ثمرات
 نتيجة وذلك ،٢٠٢٢ عام العالم كأس تنظيم بحق قطر فوز بعد يزداد

 الجهات من عدد وهناك للمونديال. لإلعداد المتوقعة الهائلة االستثمارات
 واالقتصاد، التجارة وزارة جانب إلى قطر في الخاص القطاع بتنمية المعنية

 األعمال، لريادة بداية ومؤسسة للتنمية قطر وبنك قطر تجارة غرفة مثل
 تعقد كانت (٢١٥القطريين) األعمال لرجال رابطة وجود إلى إضافة

 بن حمد الشيخ السابق القطري الوزراء رئيس مع سنوية تشاورية اجتماعات
 اللقاء هذا استمرارية إلى التصريحات بعض وتشير ثاني. آل جبر بن جاسم

بين ترد كما (. )٢٠١٣ في يعقد لم كان وإن الجديد، زراءالو رئيس مع

(٢١٤) -1 Corporation, <http://tvww.shell.com.qa/en/products5اح ,Pearl GTL 

services/pearl.html .>

http://www.qataribusinessmen.org>/ القطريين. األعمال رجال رابطة (٢٥)

<. support/objective-ar.htm

 العرب، صحيفة أجنبية،« لجهات المشاريع فرص بضياع يشعر الخاص »القطاع (٢١٦)
<http://www.alarab.qa/details.php?issueld= .٢٠١٣ أبريل نيسان/ ٢٢

. < 239794 = 1958&artid 

٣٨٥
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 للقطاع المفترض الدور إلى المقروء اإلعالم في إشارات واألخرى الفينة

 القائمون يواجهها التي التحديات أهم إلى إضافة تنميته، وضرورة الخاص
 القطاع تعوق التي اإلجرائية المسائل في الخوض أن والحقيقة (. عليه)

 عدة من المسألة تناول يمكن كما تفاصيله، وتكثر يطول حديث الخاص

 يعينان لعلهما فقط محورين على سنركز المقام هذا في ولكننا زوايا،
وهما: قطر، دولة في الخاص القطاع لوضع عامة صورة رسم على القارئ

فيه الفاعلين وأهم للقطاع عامة خارطة .١

القطاع تواجه التي الكبرى القضايا . ٢
قطر في الخاص للقطاع عامة خارطة

 ٤ إلى قطر في الخاص القطاع في الفاعلين أهم تصنيف يمكن

التالي: الرسم يلخصها أصناف

القطري الخاص القطاع في الفاعلين أهم :٣٩ - ٣ بياني رسم

حق

 المنسات
الكبرى الخاصة

 فرلد نو فرد يملكما شركعلكبرىلتى٠
لحكوعة رندعممن

 مثل:مسلمالوكالتالتحزوةمتلوكالت٠
 لمزدان" سرت عالق كتلك لميلرت.

رشركة^سرلالالسثملرية.

 حكوميا،« المدعومة المساهمة الشركات مزاحمة يشكو القطري الخاص »القطاع (٢١٧)

<http://www.alarab.com.qa/ .٢٠١ مايو أيار/ ٣٠ العرب، صحيفة

<.17= 0 -1261 &secld1 89970183ل91ل = details.php'.'docld
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 األكبر المحتكر هي الدولة ظلت التجارية، الوكاالت بعض باستثناء

 من التسعينيات نهاية إلى قطر في الكبرى والمشاريع التحتية البنية لمشاريع

 تحرير عن الجديدة األلفية بداية في الحديث بدأ ثم العشرين. القرن

 القوانين بنية وتطوير التجارية الوكاالت عن االحتكار وفك االقتصاد

 المفتوح. السوق وآليات طبيعة مع يتناسب بما التجارة تنظم التي واألنظمة

 قطر وتوقيع العالمي التوجه مع تماشي أنه على االتجاه هذا يفسر وقد

 موجود اقتناع أنه على إليه ينظر قد أو »الغات«، مثل دولية التفاقيات

 الواقع، معطيات مع تفاعل مجرد يكون قد كما القرار، متخذي لدى أصالً

 القطاع شراكة مثل اقتصادية أشكال إلى الفترة تلك في قطر لجأت حيث

 مع سيما ال العام القطاع على العبء لتخفيف 1101 والخاص العام

 هذا في بالمالحظة الجدير فمن الدولة. تشهدها التي السريعة التغيرات

 بين الشراكة طريق عن تأتي الطاقة توليد مرافق من /٠٦٧ حوالى أن السياق

 القطاع تمويل من ٠/٠٢٢ حوالى أن كما (٢١والخاص،) العام القطاعين

 الشركات أمام الباب فتح إلى إضافة (.٢١٩الخاص) القطاع من يأتي الصحي

 وأوكسيدنتال موبيل وإكسون شل مثل والبترول الغاز مجال في الكبرى

 ممثالً الحكومي القطاع احتفاظ مع القطاع، تنمية في ركةللمشا وغيرها

 إلى بالنسبة أما االستثمارات. هذه على بالهيمنة للبترول وقطر الطاقة بوزارة

 السنوات في تقنينها تم فقد المختلفة، المجاالت في األجنبية االستثمارات

 )الصادر األجنبي االستثمار قانون مثل (، تشريعات) خالل من الماضية

 تنظيم شأن في الوزاري والقرار التجارية، الشركات وقانون (٢٠٠٠ سنة

. الضرائب وقانون التجارية، الوكاالت وقانون التجاري، التمثيل مكاتب

 صحيفة (1، قطر في والخاص العام القطاع بين شراكة الطاقة توليد مرافق من ٠,/٦٧,١ (٢١٨)
<http://tinyurl.com/alraya07022012.> .٢٠١٢ فبراير شباط/ ٧ الراية،

<http://tinyurl.com/smetoolkit.> للتنمية. قطر بنك الصحة،« قطاع عن »نبذة (٢١٩)

<http://tinyurl.com/ قطر. لدولة والتجارة االقتصاد وزارة االستثمار، قوانين (٢٠)
<. investmentlaws

 للتنمية، قطر بنك األجنبي"، للمستثمر قطر في التجارية األعمال ممارسة »خطوات (٢١)
 <http://tinyurl.com/privatesectorqatar.> .٢٠١٢ يناير الثاني/ كانون ٢٩
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 .٢٠٠ ٢ عام الفكرية الملكية يحمي قانون مرة، وألول صدر، أنه كما
 الخاص القطاع شراكة ينظم قانون صدور عن اإلعالن من الرغم وعلى

 فإن األغلب، وعلى بعد. يصدر لم القانون هذا أن إال (، ٢٢والعام)
 الحكومة رغبة خالل من تأتي األجانب للمستثمرين الكبرى المشاريع

 فهي، النفوذ، ذي القطري الوسيط خالل من أو للمشاركة، المستثمر ودعوة
 وبالرغم التنافسية. ومعايير الحر السوق لدينامكية فقط خاضعة ليست إذا،
 هذا أن إال ،٢٠٠٥ عام قطر في الحرة المناطق إلنشاء قانون سن من

تفعيله. يتم لم القانون

 المالي القطاع لتنشيط قطر دولة استحدثتها التي الجهات أهم ومن
 تطوير بهدف ٢٠٠٥ عام تأسس الذي للمال قطر مركز واالسنثماري

 وتتبع والخارج، الداخل بين المالي للتعاون مناخ وتوفير المالية الخدمات
هي: مستقلة هيئات ٤ له

للمال قطر مركز هيئة .١

للمال قطر مركز تنظيم بهيئة وتعرف التنظيمية، الهيئة .٢

االستئناف( ومحكمة )االبتدائية والمدنية التجارية المحكمة .٣

التنظيم محكمة .٤

 (،٢٢٣للمال) قطر مركز أنشطة عن المعلومات من الكثير تتوافر وال
 مقارنة الواقع في وفاعليته تأثيره مدى حول استفهام عالمة يطرح مما

 ال األعمال، بريادة يعرف ما مستوى على أما له. مرسوماً كان الذي بالدور
يعتبر للتنمية قطر بنك فإن والمتوسطة، الصغيرة المشاريع مجال في سيما

Law to regulate public-private partnership soon,” The Peninsula, 2 (٢٢٢)

January, 2013, < http://thepeninsulaqatar.com/business/qatar-business/22O26O law-to- 

regulate-public-private-partnership-soon ح .

About 21 Authority, Qatar Financial Centre Authority, 20 April, (٢٢٣)

2014, < http://www.qfc.com.qa/en-US/About-qfc.aspx > .
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 لهذه االستشارية والخدمات التمويل تقدم التي األساسية الحكومية الجهة

 قد الصناعية للتنمية قطر ببنك يعرف ما أن من الرغم وعلى المشاريع.

 وطبيعة والهيكل الرؤية في نوعية نقلة شهد أنه إال ،١٩٩٧ عام أنشئ

 مال رأس زاد فقد للتنمية. قطر بنك ليصبح ٢٠٠٦ عام المقدم الدعم

 أنه كما .٢٠٠٨ في مليارات ١٠ إلى قطري ريال مليون ٢٠٠ من البنك
 عقد هو إليه توصل ما آخر وكان األخيرة، اآلونة في نشطاً دوراً يؤدي بدأ

 إلتاحة وذلك ،Pearl GTL لمشروع المالكة شل شركة وبين بينه الشراكة

. والمتوسطة الصغيرة الشركات من المحليين للموردين توريد عقود

الخاص القطاع تحديات

 يصب والعملي التشريعي المستوى على تطوراً هناك أن في شك ال

 كان فقد األخير. العقد في تشهده قطر بدأت الخاص القطاع صالح في
 الثمانينيات عقدي في تقريباً مجمداً التنمية في القطاع هذا دور

 فقط. الواقعي المستوى على ال الخطابي المستوى على حتى والتسعينيات،

 اآلن، حتى القطاع هذا تواجه كبرى تحديات وجود يمنع ال هذا أن إال

 تنمية عن الحديث فإن ذكرنا، وكما كامل. بشكل يفعل لم دوره أن كما

 البنية مستوى على اإلجرائية التحديات من بكثير يرتبط الخاص القطاع

 اإلعفاء مثل بعضها اعتماد بالفعل تم وقد التنفيذ. آليات وكذلك التشريعية

 التجارية الوكاالت بعض احتكار وفك األجانب المستثمرين لبعض الضريبي

 األراضي نقص ومنها معلقة، اإلجرائية المسائل هذه بعض وتظل وغيرها.

 في لكننا، وغيرها. للعمال سكنية مناطق وتوفير التجارية والمحال الصناعية

 القضايا أهم من أنها نحسب جوهرية قضايا ٣ على سنركز ،السياق هذا

وهي: القطاع، تواجه التي

 مع بالتعاون اخلاص للقطاع استمثارية فرصة ١٠ يوفر التمنية بنك حممود: »ال (٢٤)

<http://www.alarab.qa/mobile) .٢٠١٣ مايو أيار/ ٨ العرب، حصيفة الريل«،

. < 242239 - details.php?issueld = 1975&artid

٣٨٩

http://www.alarab.qa/mobile


الفرص تكافؤ . ١

الشفافية .٢

والعام الخاص بين الفصل .٣

 بعض من واألخرى الفينة بني تطرح املسائل هذه أن جند وقد

 الثالث املسائل ن يف والشك (.٢٢٥الشفافية) من بدرجة األمعال رجال

 الفرص تاكفؤ إن نقول ناكد بل البعض، ببعضها عضويًا ارتباطًا مرتبطة

 بالعام. اخلاص خلط إشاكلية من أصالً متفرعتان مسألتان فيةوالشفا

 اخلطوط املثال سبيل عىل ومهنا كثرية، الواقع يف اخللط هذا وشواهد

 من جمموعة من مكبادرة التسعينيات يف انطلقت اليت القطرية اجلوية

 من رشياكً الدولة دخلت مث هوياهتم، تعرف ال الذين األمعال رجال

 بل املختلفة، األطراف هبا أهسمت اليت واملبالغ النسب تعرف أن دون

 يف تكفلت قد رشياكً بدخوهلا الدولة اكنت إذا ما يعمل أن دون من

 صاحل يف يصب مما ديونه، وتسديد اكمالً املرشوع بمتويل األمر حقيقة

 مهنم أن الشعبية األوساط تتداول الذين املؤسسني أمعال ال رجال

 هذه مثل يف الشفافية، انعدام أن حلقيقةوا التنفيذية. السلطة يف مسؤولني

 عدم أن ويبدو املختلفة. للتكهنات واسعًا الباب يفتح ما هو احلالة،

 حىت تعمل ال إذ القطرية، اجلوية اخلطوط هيلع تسري هنجًا صار الشفافية

 اكنت إذا ما يعرف ال مكا ئرها.خسا أو أرباحها وال مزيانيهتا اليوم

 األوىل الطريان خطوط دمع أجل من الغاز فوائض تضخ تزال ال الدولة

 االقتصادي المنوذج جناح مدى عن جوهريًا ا سؤال يطرح مما العامل، يف

 حال يف الصمود عىل قدرته ومدى القطرية، اخلطوط تتبعه الذي واملايل

األمر وهو املحلية، األوساط يف يدور مكا إلهيا العام املال خض توقف

 حكوميًا،« املدعومة املسامهة الرشاكت مزامحة يشكو القطري اخلاص »القطاع (٢٢٥)

<http://www.alarab.c0r1.qa/ .٢٠١١ مايو أيار/ ٣٠ العرب، حصيفة
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 والشفافية الوضوح من بقليل حمسه القطرية اجلوية اخلطوط متتلك الذي

 قطر، يف األمعال بيئة يف الفرص تاكفؤ عدم مسألة يف أما اجلمهور. مع

 منوذجًا أصبحت أهنا يبدو اليت القطرية اجلوية اخلطوط مع زلنا فال

 فإن معلوم، هو ومكا قطر. يف األمعال بيئة تواجه اليت للتحديات مثاليًا

 ال ما وهو قطر، يف اجلوي املجال استخدام تنظمي يف نفوذا للقطرية

 ناقال اكنت وإن حىت باألساس، جتارية جوية خلطوط يتاح أن جيب

 اخلطوط املدين الطريان هيئة منع النفوذ هذا شواهد ومن وطنيًا.

 بنسبة التذاكر أسعار بتخفيض قطر داخل عرضها تروجي من اإلماراتية

 من إىل املال وإعادة بل العرض، حسب إىل األخرية اضطر مما ،’/٠٤ ٠

 وجند (. القطرية) الحتاكر تكريس أنه فهم مما بالفعل، التذاكر اشرتى

 من املحتكر املواصالت قطاع مثل أخرى، قطاعات يف يتكرر املبدأ هذا

 قطاع يف أخرى رشكة بدخول المساح عن مؤخرًا أعلن وقد كروة. رشكة

 نتيجة سنوات، منذ الدولة بنية تعانيه الذي الضغط لتخفيف املواصالت

 اجلدد الالعبون هؤالء حىت أنه بالذكر جدير املتسارعة. الساكنية الزيادة

 نفوذ واختالط االحتاكر من نفهسا اللعبة لقواعد خاضعني يظلون

 واسترشاء الفرص تاكفؤ مبدأ غياب ومع التجاري. بالقطاع املسؤول

قامئة. اخلاص للقطاع تقوم أن هسال ليس االحتاكر

الدولة ميزانية

 السنوات يف مسمترًا تصاعدًا املعمتدة قطر دولة مزيانيات هشدت

 النفط عوائد يف الكبرية الزيادات أوهلما رئيسني، عاملني نتيجة األخرية

 البنية مشاريع من املجاالت مجيع يف الكبري التوسع وثانهيام والغاز،

 أعلن وقد املرشوعات. من وغريها والصحة التعلمي يف واالستمثار التحتية

/٢٠١٤ املالية للسنة قطري ريال مليار ٢١٨ قدرها موازنة عن

 الثاني/ كانون ١ العرب، صحيفة القطرية؟«، احتكار المدني الطيران يكرس »هل (٢٢٦)

 < 110//:٧٧٧٧.212[21.92ل/2ا21 15.0؟م2ا1ل = ssueld&165993: 1478 .ح .٢٠١٢ يناير



 ٢١٠ ب مقارنة اآلن، حتى قطر تاريخ في األعلى تعد (،٢٢٧,٢٠١٥

 كانت والتي (،٢٢٨)٢٠١٤/٢٠١٣ الفائتة المالية السنة عن ريال مليارات

 بين المعتمدة قطر موازنات أدناه البياني الرسم ويبين حينها. في األعلى
 في عنها المعلن الموازنات أن بالذكر وجدير (.٢٢٩)٢٠١وه ٢٠٠٨ عامي

 في هي النفط، ألسعار معتدلة تقديرات على تعتمد مالية سنة كل مطلع

 تقديرات بنيت فقد النفط. لبرميل الحقيقي السعر من بكثير أقل الغالب
 للبرميل. دوالراً ٦٥ سعر باعتماد ٢٠١٤-٢٠١٣لعام والموازنة الدخل

 غالباً المالية السنة نهاية في المتحققة المالية الفوائض فإن ذلك، على وبناء

يتها.بدا في المتوقع تفوق كانت ما

 ٢٠١٥ - ٢٠٠٨ المعتمدة قطر دولة موازنة :٤٠ -٣ بياني رسم

قطري( ريال )مليون

20ا3 دوسبسر للرلمركزي، في القملية، اإلحسقرة النشر، المصدر:

(٢٢٧) ,Peninsula 11ع ”,budget 1102ا Emir approves record 225.7 billion Qatari 

31 112[1, 2014, <http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/277 O/emir-approves- 

 rec0rd-qr225-7bn-budget ح .

 بي ان سي ريال«، مليارات ٢١٠ إلى /'٠١٨ العام هذا موازنة في اإلنفاق ترفع »قطر (٢٢٨)
< http://www.cnbcarabia.com/7p = 79625 .> .٢٠١٣ أبريل نيسان/ ١ العرببة، سي

< http//: .٢٠١٣ ديسبمر المركزي، قطر بنك الفصلية«، اإلحعائية »النشرة (٢٢٩)

. < tinyurl.com/qcbquarterlybulletin

٣٩٢

http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/277_O/emir-approves-._%25D8%25AD_rec0rd-qr225-7bn-budget(%25D9%25A2%25D9%25A2%25D9%25A8)_%25C2%25AB%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1_%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2582_%25D9%2581%25D9%258A_%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25A9_%25D9%2587%25D8%25B0%25D8%25A7_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585_%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A8/'_%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589_%25D9%25A2%25D9%25A1%25D9%25A0_%25D9%2585%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%25C2%25BB%25D8%258C_%25D8%25B3%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2586_%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A8%25D8%25A9%25D8%258C_%25D9%25A1_%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586/_%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2584_%25D9%25A2%25D9%25A0%25D9%25A1%25D9%25A3.%09.%253C_79625_=_http://www.cnbcarabia.com/7p_
tinyurl.com/qcbquarterlybulletin


 اإليرادات إمجايل (٢٣ ييل) ما يف البياين الرمس يبني املقابل، ويف

 وسيالحظ نفهسا. للسنة امليزانية مقابل يف مالية سنة للك عهنا املعلن

 املاضية. السنوات خالل كبرية مالية فوائض حققت قطر دولة أن القارىء

 فقدقدر٢٠١٥-٢٠١٤و٢٠١٤-٢٠١٣ موازنيت إىل بالنسبة أما

 عىل قطري ريال مليارات ٧,٣و قطري ريال راتمليا ٧,٤ ب الفائض

 اآلن حىت نقع ومل النفط. برميل لسعر متحفظ تقدير عىل بناء التوايل،

 ترصحيات وحبسب .٢٠١٤ - ٢٠١٣ ملوازنة احلقييق الفائض عىل

 املشاريع لدمع استغالهلا يمت املالية الفوائض هذه فإن املسؤولني،

 خالل من وحيركها لالستمثار قطر جهاز علهيا يرشف اليت االستمثارية

 اليت االستمثارات هذه للك املعلن واهلدف (.٢٣١املختلفة) ورشاكته أذرعه

 أسعار تقلبات ملواجهة والغاز النفط فوائض استغالل هو باملليارات تقدر

 حلقبة سميا ال القادمة، األجيال حق وتأمني قتصاداال تنويع ودمع السوق

 ومقره السادة، الرثوة صناديق معهد قدر وقد والغاز. النفط بعد ما

 عام تأسس - لالستمثار قطر صندوق يديرها اليت األصول قمية واشنطن،

 حني يف العارش. املركز يف ليحل دوالر، مليار ١٧٠ -حبواىل٢٠٠٥

 ثالثة، السعودية العربية واململكة ثانية، املحتدة العربية اإلمارات دولة حلت

 اكن حني يف هذا املدارة. األصول قمية حيث من سادسة، الكويت ودولة

 لصاحل يصب سياديًا صندوقًا تدير اليت الرنوجي نصيب من األول املركز

 مصدر يوجد ال أنه بالذكر اجلدير ومن (. واملعاشات) التقاعد نظام

اجلهاز. يديرها اليت احلقيقية األصول قمبة حيدد قطر يف رمسي

. نفسه المصدر (٢٣٠ )

<http://www.qia.q3>. . لالستمثار قطر جهاز لالستمثار«، قطر جهاز عن »نبذة (٢٣١ )

Sovereign Wealth Fund Ranking, Sovereign Wealth Fund Institute, (٢٣٢) 
March 2014, <http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/>.

٣٩٣

http://www.qia.q3
http://www.swfinstitute.org/fund-rankings/


قطر لدولة العامة المالية :٤١-٣ بياني رسم

20ا 3 ببر لعركزى، للر بنلك سية. اإلحمنية النشرة المسدر:

300000

 المجاالت على اإلنفاق توزيع فتوضح أدناه البيانية الرسوم أما
(.٢٣٣)٢٠١٣,٢٠١١ عامي بين المختلفة

٢٠١٣/٢٠١٢قطر لدولة العامة المصروفات تركيبة :٤٢ - ٣ رسمبياني

20 13 ديسبمر الصركزي، للر بنك النلية، اإلحصتية النثرة المصدر:

.٢٠١٣ ديسمبر األول/ اكنون املركزي، قطر بنك الفصلية«، اإلحصائية »النرشة (٢٣٣)

< http://tinyuil.com/qcbquarterlybulletin ح .

٣٩٤
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 أكبر اهتماماً شهدتا فقد ٢٠١٥-٢٠١٤و٢٠١٤-٢٠١٣ تا موازن أما
 االهمتام إىل إضافة (، والصحة) التعلمي جمايل يف التحتية البىن مبشاريع

)فيفا( القدم لكرة العامل بطولة مبتطلبات للوفاء الالزمة باملشاريع الكبري

 قطر دولة موازنات بأن اجلزئية هذه خنتمت أن نستطيع عام، وبشلك

 فائضًا حتقق فهي العكس، عىل بل جعز، أي الفائتة السنوات يف تهشد مل

 يف االستمثار يف املنشورة، التقارير حبسب معمظه، يستغل سنويًا ماليًا

 الكبرية املالية الفوائض هذه من الرمغ وعىل للدولة. السيادي الصندوق

 ريال مليار ٢٢٤ ب قدر لقطر العام الدين فإن الفائتة، السنوات خالل

.٢٠١٣ عام قطري ريال مليار ١٣,٧ حبواىل وزاد (٢٣٥)٢٠١٢ لعام قطري

 آذار/ ٣٠ الشرق، بوابة قطر«، تاريخ في موازنة أكبر تفاصيل تنشر الشرق »بوابة (٢٣٤)
< http://tinyurl.com/alsharq30032014 .ح .٢٠١٤ مارس،

 ٨ العرب، صحيفة القطري«، العام القطاع ديون حجم دوالر مليار ٨٩» (٢٣٥)
< http://www.alarab.qa/details.php3issueld = .٢٠١٢ نوفمبر الثاني/ تشرين

. < 215453 = 1793&artid 

http://tinyurl.com/alsharq30032014
http://www.alarab.qa/details.php3issueld


 جحم فإن املسؤولني، ترصحيات وحبسب أنه، بالذكر اجلدير من أخرياً،

 ٦٦٤ إىل يصل املقبلة اخلمس السنوات خالل تنفيذها املتوقع املشاريع

(.٢٣٦ريال) مليار

والصفقات التطورات أهم
 عام املمهة االستحواذات من عددًا القطرية استمثارات ال هشدت

 صفقات. ٩ عىل موزعة ريال مليار ٣٢,٣٣ جمملها قمية بلغت وقد ،٢٠١٣

 قطر بنك استحواذ أمهها ومن الصفقات، هذه رأس عىل البنيك القطاع يأيت

 . ريال مليار ٨,٩ بقمية مرص جرنال سوسيته األهيل بنك عىل الوطين

 بنك أهسم من /٠٧٤ حواىل عىل القطري التجاري البنك استحوذ مكا

Alternatif Bank .االتصاالت قطاع صفقات قمية بلغت فميا الرتيك 

 فقد البنيك. القطاع صفقات بعد ثانيًا ليحل قطري، ريال مليار ١ ٠,٨ حواىل

 سيل آسيا يف إضافية حصة عىل اتتصاللال 002000 رشكة استحوذت

 حصة عىل استحوذت مكا ريال، مليار ٤,٩ بقمية /٠٤,١ بنسبة العراقية

 بقمية اتلالتصال التونسية تونزييانا رشكة أهسم من /'١٥ تساوي إضافية

 عىل للبرتول قطر استحوذت فقد النفيط، القطاع يف أما ريال. مليون ١٣١٤

 التابعة الوحدات إحدى الكونغو، يف يب أند إي رشكة أهسم من ١٥

.٢٢٣٨ريال) مليار ٥,٨٤ بقمية الفرنسية، توتال لرشكة

 Qatar Foundation دخول ٢٠١٣ عام استحواذات في والالفت

Endowment، أهم من كواحدة قطر، لمؤسسة االقتصادية الذراع وهي

 آذار/ ٣٠ الشرق، بوابة قطر،« تاريخ في موازنة أكبر تفاصيل تنشر الشرق »بوابة (٢٣٦)

<http://tinyurl.com/alsharq30032014.> .٢٠١٤ مارس،

 «،٢٠١٣ لعام دوالر راتمليا ٩ ب إستحواذات حققت الصفقات صائدة »قطر (٢٣٧)
<http://tvww.annaharkw.com/annahar؟./ ٠١٤ يناير، الثاني/ كانون ١ لنهار، صحيفة

<.01012014 = Article.aspx?id = 428693&date

 كانون ٣١ العرب، صحيفة «،٢٠١٣ بالعالم قطرية استحواذات دوالر راتمليا ٩» (٢٣٨)
< http://www.alarab.qa/mobile/details.php2issueld = .٢٠١٣ دبسمبر األول/

. < 276111 = 2214&artid 

٣٩٦

http://tinyurl.com/alsharq30032014
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 مليون ٣٧,٣٧ عىل املؤسسة استحواذ يف األمر هذا متثل وقد الالعبني.

 حنو الصفقة تلك قمية بلغت وقد القطري. األهيل البنك أهسم من هسم

 قطر. يف االستحواذات قمية إمجايل من /٠٧,٣٣ لمتثل دوالر، مليون ٦١٥

 االتصاالت معالق أهسم من ٥ حواىل عىل االستحواذ إىل إضافة هذا

 املعلوم ومن (.٢٣٩دوالر) مليار ١,٢٦ بقمية Bharti Airtel Ltd اهلندي

 والبحث بالتعلمي األوىل، بالدرجة تعىن، رحبية غري جهة قطر مؤسسة أن

 فروع ٨ تضم اليت التعلميية املدينة عىل وأرشفت أسست ويه العملي،

 فإن لذا املحلية. والرباجم اللكيات من عدد إىل إضافة عاملية، جلامعات

^،،"Qatar Foundation Endowment االقتصادية الذراع لتكون 

 االستمثار، عامل يف بقوة ودخوهلا الرحبية، غري الطبيعة ذات قطر ملؤسسة

 نوعًا لتحقق املؤسسة دفع يف قطر يف احلكومة رغبة عىل مؤرشاً يعد قد

 تزال، وال لسنوات، ظلت املؤسسة أن سميا ال املايل، الذايت االكتفاء من

 متاحة ليست املوازنة هذه أن إال الدولة. أموال عىل موازناهتا يف تعمتد

 اليوم، حىت اكنت وإن هبا، التكهن يصعب وبالتايل والتدقيق، للرصد

 باملليارات. تقدر فعاًل، األرض عىل املوجودة املشاريع إىل وبالنظر

 اإلكتفاء درجات من درجة حتقيق رضورة عن احلديث هذا أن ونالحظ

 احلكومية شبه املؤسسات بعض يف والغاز، النفط ريع عن بعيدًا الذايت،

 أعلن اليت املتاحف هيئة - الترصحيات حبسب األقل عىل - أيضًا طال قد

 واهليئة، عام. نفع ذات خاصة مؤسسة إىل حتويلها عن ٢٠١٣ عام

 ويه املحيل، العام احليز يف ثقافيًا دورًا تؤدي أن يفرتض بدورها،

 عن اإلعالن يف الشفافية عدم أن إال كبرياً. دوليًا حضورًا جسلت

 أمام مرصاعيه عىل الباب فتح املتاحف هليئة احلقيقية املرصوفات

أهنا أداهئا عىل املعرتضني بعض يظن اليت واملبالغ األرقام عن التكهنات

(٢٣٩) ٤0 Qatar Foundation Endowment for Bharti to sell 5 percent stake 

/$1.26 billion,” Reuters, 3 May, 2013, <http://in.euters.com/article/2O13/O5O3 

 bharti-airtel-qatarfoundation-idINDEE9420 1 820130503 ح .

٣٩٧

http://in.euters.com/article/2O13/O5O3


 سوق مرشوع أن حفواه خببر الرمسية الصحف طالعتنا وقد مربرة. غري

 ستؤول قطر جنوي الوكرة، منطقة شاطئ عىل افتتاحه املزمع ٢ واقف

 الريع هذا خالل من مستقبالً أنشطهتا متويل هبدف اهليئة إىل وريعه ملكيته

 اخلبر هذا أن بالذكر وجدير هبا. القيام تنوي اليت االستمثارات من وغريه

 املحليني الصحافيني بعض قبل من االنتقادات، من موجة بعد جاء قد

 واملبادرات اإلدارية املسائل لبعض تويرت، عىل املغردين من كبري وقطاع

قطر. متاحف هيئة يف

 التحضريات انهتاء عن أعلن ،٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ويف

 مت وقد قطر. بورصة يف القابضة للبرتوكمياويات مسيعيد رشكة إلدراج

 ٢٠١٣ مايو أيار/ يف تأسست الرشكة أن ويذكر ذلك. بعد طرحها بالفعل

 وإدارة ومتلك إنشاء هبدف قطري ريال مليار ١٢ ب يقدر مال برأس

 أو التحويل أنواع مجيع متارس اليت الرشاكت يف واألصول األهسم

 الرشكة أهسم بطرح األمريي القرار صدر وقد (. للبرتوكمياويات التصنيع

 املعلن اهلدف واكن للجميع. متساو وبنصيب فقط، القطريني بني لالكتتاب

 حتديات ملواجهة ودمعمه املواطنني بني االدخار ثقافة تعممي هو

املستقبل.

 وهو هلا إصطنايع مقر أول بنجاح، قطر، أطلقت أخرى، ناحية من

 العمل بدء من سنوات ٣،بعد٢٠١٣ أغسطس (فيآب/١ )هسيل

 املواصالت صعيد فعىل الكربى، باملرشوعات يتعلق ما يف أما (. فيه)

 املترو شبكة ويه قامئًا، الكربى الثالثة املرشوعات عىل العمل يزال ال

 مطار افتتاح تارخي أن بالذكر وجدير اجلديد. وامليناء الدويل محد ومطار

الصحف يف مرارًا عنه أعلن -والذي٢٠١٣ أبريل نيسان/ - الدويل محد

 المقبل«، األسبوع البورصة في القابضة« للبتروكيماويات »مسيعيد أسهم »تداول (٢٤٠)

<http://www.raya.com/news/pages/c81d05d8.-٢٠١٤ فبراير، شباط/ ١٨ الراية، صحيفة

Oeb3-4f21-8f89-9d7 lbf968377 ح .

.٢٠١٣ أغسطس آب/ ٣٠ ع الجزيرة.نتع قطري، اصطناعي قمر أول واحد »سهيل (٢٤١)

< http:/tinyurl.com,,aljazeera30082013 > .

http://www.raya.com/news/pages/c81d05d8


 املرة ليست ويه ، املطار جاهزية عدم بسبب تأجل قد املحلية

 هو املطار الفتتاح معلن تارخي وآخر (.٢٤٣التأجيل) فهيا يمت اليت األوىل

 قامئًا العمل يزال فال اليحص، القطاع يف أما .٢٠١٤ مايو أيار/ هناية

 ١٩ إلنشاء خطة هناك أن مكا السدرة، حبوث ومركز مستشىف الفتتاح

 يف البدء بالفعل مت وقد الدولة، يف املختلفة املناطق لتغطية حصيًا مركزًا

(.٢٤٤مهنا) ٦

 وهذه قطر. يف الطاقة« »مدينة ب يمسى ما إىل اإلشارة جتدر كذلك

 حبسب فاملدينة، املرشوع. هذا عن املتوافرة القليلة املعلومات بعض

 القطاعات يف للرشاكت التقاء ونقطة أمعال مركز سمتثل عنه املعلن،

 لتهسيل والفندقية اللوجستية واخلدمات املساحة هلا وستوفر املختلفة،

 مت وقد دوالر. مليارات ٣ حواىل املرشوع تلكفة تبلغ أن ويتوقع معهلا.

 الذي لملرشوع التحتية البنية مشاريع من /٩٥ حواىل من نهتاءاال بالفعل

 سكنية مدينة يه هذه لوسيل ومدينة . له مقرًا لوسيل مدينة من يتخذ

 مساحهتا وتبلغ للعقارات، القطرية الديار رشكة إنشاهئا عىل تعمل خضمة

 وترفهيية، وسكنية جتارية منطقة ١٩و جزر ٤ وتضم مربعًا، كيلومرتاً ٣٨

زائر، ألف ٨٠و موظف ألف ١٧٠و ساكن ألف ٢٠٠ حواىل وتستوعب

 ١٧ العرب، حصيفة اجلديد«، املطار ضد دولية تعويض دعوى ترفع ديبا ليندنر » (٢٤٢)
< http://www.alarab.qa/details.php7issueld = .٢٠١٣ سبتمبر أيلول/

. < 260706 = 2108&artid

قطر". حالة والواقع الصورة بين الفساد: ومكافحة »الشفافية الخليفي. محمد (٢٤٣)
< http://titiyurl.coTn/moltdhiJa] > .

Qatar's largest budget estimates 218 ط11ا10م  Qatari Riyal outlay," Gulf (٢٤٤)

Times, 31 March, 2014, <http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/386606/
422%[12%80%995-12ع98٤ط-1لل22٤-08ا110ه٤8-9121 801-0ا14ال ح .

 ١٦ العرب، صحيفة قطر"،« الطاقة »مدينة في التحتية البنية أعمال »إكتمال (٢٤٥)
< http://www.alarab.qa/mobile/details.php7issueld = .٢٠١٣ سبتمبر أيلول/

<. 260606 = 2107&artid 

٣٩٩
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 التحتية بناها من كبيرة نسبة اكتملت وقد . فندقا ٢ ٢ على وستشتمل
(. فعالً للبيع األراضي بعض طرحت وقد التصريحات، بحسب

 تشرف اقتصادية مناطق ٣ لبناء حالياً تعد قطر أن بالذكر جدير أيضاً،
 تأسست وقد .Qatar’s Economic Zones Company (9122عليها)
 بحسب - وهي ،٢٠١١ عام واالفصاد التجارة وزارة تحت الشركة

 للمشاريع لالستثمار قطر جهاز ذراع تعد - التنفيذي مديرها تصريحات
 عن إضافية معلومات أي تتوفر تكاد ال ولكن، (. والمتوسطة) الصغيرة

االقتصادية. المناطق هذه

 نالت التي القطاعات من يعد فهو السياحة، بقطاع يتعلق ما وفي
 هيئة دور ملحوظ، بشكل نشط، فقد .٢٠١٤ - ٢٠١٣ عام وافراً اهتماما

 يسهم الذي القطاع هذا تنظيم بها المنوط الرسمية الجهة وهي السياحة،
 االستراتيجية وبحسب المحلي. اإلجمالي الناتج من /'٠٢,٦ بحوالى حالياً
 بحوالى يسهم أن القطاع لهذا يراد ،٢٠١٤ فبراير شباط/ في دشنت التي

 الرؤية وتشمل .٢٠٣٠ بحلول المحلي اإلجمالي الناتج من ٠/٥,١
 العام بحلول العالم أنحاء جميع من سائح ماليين ٧ حوالى استقطاب

 وباريس، لندن في سياحيين مكتبين السياحة هيئة افتتحت وبالفعل، نفسه.
 مستقبالً الرئيسة األسواق من عدد في أخرى مكاتب ٨ الفتتاح وتخطط

(.٢٤٩السياح) من مزيد الستقطاب
القطرية االقتصادية المشاريع من الكثير أن فيه شك ال مما ختاماً،

<http://www.!usail. com/Arabic/the_vision/Pages/ اليوم.« الوسيل »مدينة (٢٤٦)

 The-city-today.aspx ح .

.٢٠١٤ فبراير شباط/ ١١ الشرق، بوابة سكانها،" إستقبال في تبدأ لوسيل »مدينة (٢٤٧)
<. http://tinyurl.c0m/lusail2014 >ك 

(٢٤٨) support client ٤0 210ل improve ease of business 11 Qatar Economic 20125 

investment,” 11 Edge, 17 April, 2014, <http://www.theedge.me/economic-zones-to-

/<.improve-ease-of-business-in-qatar-and-support-client-investment

 شباط/ ٢٥ الراية، حصيفة ،«٢٠٣٠ السياحة لقطاع الوطنية قطر إسرتاتيجية »تدشني (٢٤٩)

<http://tinyurl.com/ku8eagx.ح .٢٠١٤ فرباير

http://www.!usail
http://tinyurl.c0m/lusail2014
http://www.theedge.me/economic-zones-to-
http://tinyurl.com/ku8eagx


 العامل لكأس االستعدادات ذلك يف مبا والعامل، املنطقة أنظار حمط أصبح

 تزال ال ولكن، الكثري. وغريها اخلارجية واالستمثارات اجلديد واملطار

 اقتصاديًا املشاريع هذه واستدامة جدوى حول كبرية استفهام عالمات هناك

 هناك ذلك، إىل إضافة الرمسي. الدمع وحسب ذاتيًا متويلها مت لو

 سميا ال التمنوية، الناحية من املشاريع هذه جدوى حول جدية تساؤالت

 العامة. امليزانية عىل عبائً وتسبب املواطنة، العاملة توظف ما نادرًا أهنا

 وعىل حاليًا، فوائض ذات تكون قد العامة امليزانية أن من الرمغ وعىل

 عىل المنوذج هذا استدامة معلومًا ليس أنه إال املدى، القصري املستقبل

والبعيد. املتوسط املديني



الكويت في االقصادين التطورات :١-٣

مقدمة

 التي العامة الميزانية في صعوبات ،٢٠١٣ في الكويت، واجهت
 العامة اإليرادات تراجعت فقد رئيسي. بشكل الدولة اقتصاد عليها يعتمد

 مع الدولة، عائدات من ٠/٠٩٤ تشكل التي النفطية الصادرات تراجع نتيجة

 محدقة أخطار إلى الميزانية حركة وتشير العامة. للمصروفات مزمن ارتفاع
 بشكل تتفاقم التي اإلسكان أزمة أكبرها يكون قد القريب، المستقبل في

 العقد في ٠/٠٨,٣٦ - بنحو الخاص السكن مالكي نسبة انخفضت إذ مقلق.
 نحو السكنية الوحدات على الطلب نسبة ارتفعت بينما ، األخير
 في تتمثل أخرى أزمة األزمة هذه وتوازي . نفسها) المدة في ٠/٠٤٧,٦

 والذي والطاقة، والوقود السلع دعم لتغطية الحكومي الدعم حجم ارتفاع

 . كويتي دينار مليار ٥٠٦ من أكثر حجمه يبلغ أن يتوقع
 الدعم حجم يصل أن الدولي النقد صندوق توقع المقابل، وفي

كويتي، دينار مليار ٧,٤ إلى ٢٠١٤/٢٠١٣ المالية للسنة الحكومي

<1٤19.//:٢٠١٤ مارس آذار/ ١٠ لإلسكان،« الكويت »مؤتمر (٢٥٠)
www.youtube.com/watch7v = D2iaJj!8-w ح .

نفسه. المصدر (٢٥١)
أبريل نيسان/ ٧ العرب، الباذخ«، الحكومي الدعم خفض إجراءات تبدأ »الكويت (٢٥٢)

٢٠١٤. !<.1958 = http://www٠ala٢ab.co.uk/?id> 

http://www.youtube.com/watch7v
http://www%25D9%25A0ala%25D9%25A2ab.co.uk/?id


 اإليرادات من ٠/٠٢١ ونحو العامة المصروفات من ٠/٠٣٤ نحو أي
(.٢٥٣العامة)

نموه نسب و اإلجمالي المحلي الناتج

 يف لإلحصاء املركزية اإلدارة من املتوفرة اإلحصائيات آخر عىل بناء

 مليار ٥١,٣ حنو ٢٠١٢ لسنة االمسي املحيل الناجت بلغ الكويت، دولة

 ٤٤ ,٣ جحمه بلغ الذي ٢٠١١ عام عن ٠/٠١٥,٧ بنسبة مرتفعًا كوييت، دينار

 ٢٠١١ لسنة املحيل الناجت منو نسبة مع باملقارنة ولكن دينار. مليار

 استقرار نتيجة /٠٤٥,٧ - بنحو ٢٠١٢ لسنة المنو نسبة تراجعت (،٠/٠٢٨,٩)

 النفيط اإلنتاج مستوى استقرار إىل إضافة املعنية، للسنة النفط أسعار

 ٢٠١٢ لسنة البيانات تنرش فمل احلقييق، املحيل الناجت أما (.٢٥٤اليويم)

 ولكن، السطور. هذه كتابة وقت حىت للدولة الرمسية املؤسسات قبل من

 احلقييق املحيل الناجت منو بلغ الدويل، النقد صندوق حتليالت حبسب

 حنو ٢٠١٣ لسنة المنو تقديرات بلغت بيمنا ،٠/٦,٢ حنو ٢٠١٢ لسنة

(.٢٥٥السابقة) السنة عن ٠/٠٨٧,١ - النسب باخنفاض أي ٠/٠٠,٨

اإلجمالي المحلي الناتج في الرئيسة القطاعات

 أغلبية حصص في انخفاض إلى القومية الحسابات بيانات آخر تشير
بلغ حيث ،٢٠١٢ في اإلجمالي المحلي الناتج من النفطية غير القطاعات

 النقد صندوق ،١ جدول ” Kuwait: 2013 Article 1٧ 000511ا2110تقرير" (٢٥٣)
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scrOl 3/ .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين الدويل،

<. crl3336.pdf

 اإلحصائية النرشة اجلارية«، باألسعار اإلمجايل املحيل الناجت :٤٨ »جدول (٢٥٤)
<http//: املركزي. الكويت .بنك٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون أكتوبر- األول/ ترشين الفصلية،

tinyurl.com/pyrh6yf ح .

 النقد صندوق ،١ جدول Kuwait: 2013 Article 3 1٧ 0005ا 112 101تقرير" (٢٥٥)
<http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/ .٢٠١٣ نومفبر الثاين/ ترشين الدويل،

<. crl3336.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scrOl
tinyurl.com/pyrh6yf
file:///2013/http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr


 باألسعار كويتي دينار مليار ٢٠,٩ النفطي غير المحلي الناتج إجمالي
 وشهد المحلي. الناتج إجمالي من /'٠٣٩,٤ حوالى بنسبة أي الجارية،

 حصة من انخفاض أكبر العقارات، وقطاع والماء، والغاز الكهرباء قطاع
 انعكست وقد التوالي. على ٠/١١,١٩ و- ٠/١٢,٣٢ - بنسبة المحلي الناتج
 (٩,٢ - ) التشييد مثل أخرى قطاعات في أيضاً االنخفاضات هذه

 هذه وتدل (. /()٩,٤ - ) والمواصالت والتخزين النقل وقطاع
 اإلسكانية، واألزمة التحتية البنية تنمية مسار في تذبذب على المؤشرات

 الدولة تحتاج التي التحتية البنية مكونات من هي القطاعات هذه أن حيث

تطويرها. إلى

 قطاع يتضمن الذي التحويلية، الصناعات قطاع شهد المقابل، في
 اإلجمالي، المحلي الناتج من نمو نسبة أكبر المكررة، المنتجات صناعة
 وارتفعت .٢٠١٢ في كويتي دينار مليار ٢,٨ القطاع حجم بلغ حيث
 نمو أي ،٢٠١٢ في ٠/٠٥,٣٧ إلى ٢٠١١ في ٠/٥,١ من الحصة نسبة
 المحلي الناتج من األخرى القطاعات حصص تراجع نتيجة ٠/٥,٢٩ بنسبة

 التحويلية الصناعات قطاع أداء تحسن من الرغم وعلى (.٢٥٧اإلجمالي)
 الناتج من حصة أكبر على يسيطر يزال ال النفطي القطاع أن إال نسبياً،

 اإلجمالي المحلي الناتج من والغاز النفط قطاع نسبة بلغت فقد المحلي.
 الناتج من والغاز النفط قطاع نسبة كانت بينما ،٢٠١٢ عام ٠/٦٢,٦

 هذه وتشير .٢٠١١ عام /"٦٠,٦ الجارية ألسعاربا اإلجمالي المحلي
 في ٠/٣,٢ بنسبة النفطي القطاع على االعتماد في نمو إلى النسب
(٢٥٨)٢٠١٢

نفسه. المصدر (٢٥٦)

نفسه. المصدر (٢٥٧)

نفسه. المصدر (٢٥٨)



 الجارية باألسعار الكويت في اإلجمالي المحلي الناتج :٤٤ - ٣ بياني رسم

٢٠١٢ القطاعات حسب

المركزي الكويت بغك ،20 ا 3 ديسمبر اكوبر- القصلرة، اإلحصتية النثرة : الععدر

العاملني وحتويالت اخلارجية التجارة

 أن إىل املركزي الكويت بنك من اإلحصائية النرشة بيانات تشري

 لسنة كوييت دينار مليار ٣٢,٦ بلغ الكويت دولة صادرات إمجايل جحم

 هلذا الرئيس السبب ويرجع السابق. العام عن ٠/٠٢ - باخنفاض ،٢٠١٣

 جحمها بلغ حيث /،٠٢,٧ - بنسبة النفطية الصادرات تدين إىل االخنفاض

 العام عن الدولية النفط أسعار تراجع نتيجة كوييت، دينار مليار ٣٠,٨

 ٢٠١٣ لسنة النفطية غري الصادرات جحم بلغ املقابل، يف سبقه. الذي

 السابق، العام عن /٠١٠,٧ بنسبة منت حيث كوييت، دينار مليار ١,٩ حنو

 إىل البيانات وتشري الدولة. صادرات إمجايل مستوى تراجع من قلل مما

 بسبب اندولة، دخل استدامة عىل خطورة تشلك الصادرات تركيبة أن

 العامة امليزانية يضع مما النفطية، الصادرات عىل املطلق شبه االعمتاد

 الدولية، النفط أسعار تقلبات رمحة حتت للدولة التجاري وامليزان

ضد املستقبل يف اقتصادية صدمة أي ليخفف عازن يوجد ال وبالتايل



٢٥العالمي) السوق في محتملة تقلبات أي

٢٠١٣ الجارية باألسعار الكويت دولة صادرات :٤٥ - ٣ بياني رسم

ي المركز الكويت بنك ،2013 ديسمبر - بر أكتو الغصلية، اإلحصائية النشرة السصدر:

 دينار مليار ٨,٣ نحو ٢٠١٣لسنة الدولة واردات إجمالي حجم وبلغ
 التجاري الميزان ووصل السابقة. السنة عن ٩,٣ بنسبة نمت حيث كويتي،

 بعد مرة ألول تراجع حيث كويتي، دينار مليار ٢٤,٣ إلى ٢٠١٣ لسنة
(.٢٦٠النفطية) الصادرات لتراجع نتيجة ٠/٠٥١٣ - بنسبة العالمية األزمة

 الثالث الربع حتى المبلغ إجمالي وصل فقد العاملين، تحويالت أما
السنة عن /'٠٢,٦ نمو بنسبة (٢٦١كويتى،) دينار مليار ٣,٣ لى ٢٠١٣لسنة

 االون/ تشرين انفصنية، حصاتبة اد ألنشرة الخازجية»، أنتجرة سلخع :٣ د ز-جدون (٢^٩)
< http:/tinyurl.com, njuuzhu > . تي. المركز الكويت بنذن ،٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون - ب أكتو

 اإلحصائية النشرة الجارية«، باألسعار اإلجمالي السحلي الناتج :٤٨ »جدول (٢٦٠)
<11110//: المركزي. الكويت .بنك٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون أكتوبر- األول/ تشرين الفصلية،

tinyurl.com/pyrh6yf ح .

 خ ين نشر ة اية ص :اتم !إلحص^ية ة !لنشز :يت» إلكو دولة مدفوعات ميزان :١-٤٧ ل »جدو (٢١)

http:/tinyurl.com
tinyurl.com/pyrh6yf


 إلى اإلجمالية العاملين تحويالت زيادة من الرغم على لكن (.٢٦٢الماضية)

 لذا ٠٠/٠٥,٥ - بنحو الوافد للعامل الفردية التحويالت معدل نمو تراجع الخارج،
 المحلي، االقتصاد يستقطبها التي العاملين أجور نسبة في زيادة هناك أن نرى

 في ٢٠١٣ في /٢,٧ بلغ الذي التضخم، نسبة معدل تراجع من الرغم على
(.٢٦٣الدولي) النقد صندوق تقديرات بحسب ٢٠١٢ عام ٠/٠٣,٢ نسبة مقابل

الخارجية االستثمارات

 (Sovereign السيادية الصناديق لمؤسسة بيانات آخر على بناء

(Wealth Fund Institute، الصناديق استثمارات تحركات تتابع التي 

 تشرف الذي السيادي الكويت صندوق حجم بلغ العالم، حول السيادية

 مارس آذار/ في أمريكي دوالر مليارات ٤١٠ لالستثمار العامة الهيئة عليه

 كل أن علماً العالم، في سيادي صندوق أكبر سادس يجعله بما ،٢٠١٤

. الصندوق في استثمارها يعاد وأرباحه الصندوق إيرادات

 أكبر الكويت جعل أنه السيادي الكويت صندوق تطورات أهم ومن

 أمريكي دوالر مليار ٢,٥ بقيمة المالية لألوراق الصين سوق في مستثمر

 العامة الهيئة االستثماري، الكويت ذراع وقع بينما (.٢٥)٢٠١٤ في

السعودية السيادية الصناديق مع بالمشاركة أجيال، شركة عبر ستثمارلال

<http://،inyurl.c0m/, المركزي. الكويت بنك .٢٠١٣ ديسمبر األول/ كانون أكتوبر- األول/ =

1ل217 > .

 كانون الفصلية، اإلحصائية ة النشر الكويت«، دولة مدفوعات ان ميز :١-٤٧ »جدول (٢٦٢)
< http://linyurl.com/nu45x8m5>. المركزي. الكويت بنك .٢٠١٣ مارس آذار/ يناير- الثاني/

(٢٦٣) .Economic Outlook !1)1 .العن: ٧01ل InJlation rate. emJ of year consumer
--. 2 http:/, tinyurl.com, imfkuwaitinllationUbl > 11٧1 Data Mapper. April 2()14٠

(٢٦٤) .Sovereign Wealth Fund Ranking. Sovereign Wealth Fund Institute 

March 2014, < http://www.swrmstitute.org/fund-rankings/.>

(٢٦٥) ,"11 (11114 RMB Market Kuwait becomes top foreign investor 11٦ 
Kt NA. 20 January. 2)( اchrtp:/www.kuna.net.kw A rticleDetails.aspx'?id 4 --ت

2356947&language en ح

http://%25D8%258Cinyurl.c0m
http://linyurl.com/nu45x8m5_
tinyurl.com
_http://www.swrmstitute.org/fund-rankings/
http://www.kuna.net.kw


 مببلغ املغرب مع احلصص متساوية استمثارية اتفاقية واإلماراتية، والقطرية

 مهنا ./ ٤ ٠ سيخصص سيادي، صندوق لك من يورو مليون ٤٠٠ قدره

 أيضًا لالستمثار العامة اهليئة ووقعت (. البيضاء) الدار ميناء ملرشوع

 اإلسرتاتيجي إيطاليا صندوق يف لالستمثار إيطاليا مع استمثارية اتفاقية

 قتصاديةاال العالقات تعزيز هبدف يورو، مليون ٥٠٠ قدره مببلغ

(.٢٦٧املتبادلة)

 البيانات إن إذ ثانوية، إخبارية مصادر من المعلومات هذه تستمد
 السيادي الصندوق مديرو قبل من تنشر ال الصندوق حجم عن الرسمية

 يجوز وال »... تنص (٨) المادة حيث ١٩٨٢ لسنة (٤٧) قانون صدور منذ
 أو أعمالهم عن بمعلومات أو ببيانات اإلدالء اإلدارة... مجلس ألعضاء

 ويستمر اإلدارة. مجلس رئيس من كتاي بإذن إال المستثمرة األموال أوضاع
 من وابتداء الهيئة«. بأعمال الشخص صلة انقطاع بعد حتى الحظر هذا

 العامة اإليرادات من االستقطاع نسبة ارتفعت ٢٠١٣/٢٠١٢ الدولة ميزانية
(.٢٦٨القادمة) األجيال صندوق لصالح ٠/٠٢٥ إلى ٠/١٠ من

النفيط القطاع

 مليون ٢,٩٢٢ نحو ٢١٣ لعام الكويت في النفط إنتاج حجم بلغ
وصل بينما (، ٩السابق) العام عن ٠/٢ - بنسبة متراجعاً اليوم، في برميل

 اكبيتال« وصال مرشوع يف يورو مليون ٤٠٠ يستمثر »أجيال« »صندوق (٢٦٦)

< 110//:110ا٧ال11.201/0412س5 .ح .٢٠١٤ أبريل نيسان/ ٣ اجلريدة، باملغرب"،

(٢٦٧) Sovereign Wealth ٠.195) 201101 1ع Gulf states reinforce 211ل 11ع Italy 

Fund Institute. February 4. 2014, <http://www.swfinstitute.org/swf-article/italy-and- 
. < /56363-the-gulf-states-reinforce-economic-ties

 أيلول/ ١٧ العربية، القادمة«، ل"األجيال اإليرادات من ٠/٠٢٥ تستقطع »الكويت (٢٦٨)

< http://www.alarabiya.net/articles/oi 2/09/ 1 7/238595.11 ا10ا ح .٢٠١٢ سبتمبر

أوبك. منمظة . ٥٧ ص .٢٠١٤ مارس آذار/ ي«، الهشر النفط سوق »تقرير (٢٦٩)

< http://tinyurl.com/p5bydv6 ح .

http://www.swfinstitute.org/swf-article/italy-and-
http://www.alarabiya.net/articles/oi
http://tinyurl.com/p5bydv6


، دوالر ١٠٥, ١ إلى ٢٠١٣ لسنة الكويت نفط برميل سعر متوسط

(.٢٧١)٢٠١٢ سنة عن ٠/٠٣,٥ - حنو قدره باخنفاض

 بيانات نرش يف أوبك منمظة بدأت ،٢٠١٢ أبريل نيسان/ من وابتداء

 جمال يف أخصائيني من يتكون ثانوي مصدر مصدرين: من النفيط اإلنتاج

 يظهره وما (. املنتجة) الدولة من الرمسي واملصدر والطاقة، النفط

 ما غالبًا الرمسية اإلحصائيات أن هو املصدرين من األرقام يف التباين

 إىل فبالنسبة الثانوية. املصادر عكس عىل اليويم، اإلنتاج جحم تمخض

 للنفط اليويم اإلنتاج جحم وصل الثانوية، املصادر وحبسب الكويت،

 الرمسي املصدر أعلن بيمنا برميل، مليون ٢,٨٢٢ إىل ٢٠١٣ يف اخلام

 أي ،٢٠١٣ يف برميل مليون ٢,٩٢٢ مبقدار يويم إنتاج عن الدولة من

 األرقام يف التفاوت وهذا (.٢٧٣الائنوية) املصادر عن برميل ١٠٠٠٠٠ بزيادة

 النفيط القطاع أن مبا الدولة، إيرادات قياس أمور حول التساؤالت يثري

 املحيل الناجت من /٠٦٠ من أكرث و الدولة إيرادات من ’/٠٩٤ يشلك

اإلمجايل.

الخاص القطاع

 الكوييت اخلاص القطاع هشدها اليت التطورات أمه أحد يكون قد

اجلديد الرشاكت لقانون التنفيذية الالحئة والصناعة التجارة وزارة نرش هو

أوبك. منظمة .٦١ ص .٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون الشهرية«، أوبك »نشرة (٢٧٠)
< http://tinyurl.com/pz6yhaf ح .

http//: أوبك. منظمة .٢٠١٤ يناير الثاني/ كانون «،٢٠١٣ السنوية »النشرة (٢٧١)

<. tnyurl.com/q74p5j6 

(٢٧٢) ,13 OPEC clouds the issue of 011 production.” Financial Times, April 

 http://tinyurl.com/pt4hhma > ,2012.ح .

أوبك. منظمة .٦١.ص٢١٤ يناير الثاني/ كانون الشهرية«، أوبك »نشرة (٢٧٣)
< http://tinyurl.com/pz6yhaf ح .

 ١٣ الكويت، لدولة والصناعة التجارة وزارة الشركات«، لقانون التنفيذية »الالئحة (٢٧٤)
 < httpwww.moci.gov.kw/StaticShow.aspx'd = 477 .ح .٢٠١٣ سبتمبر أيلول/

http://tinyurl.com/pz6yhaf
tnyurl.com/q74p5j6
http://tinyurl.com/pt4hhma
http://tinyurl.com/pz6yhaf
http://www.moci.gov.kw/StaticShow.aspx'd


 الشركات نظام على تعديالت إجراء وتضمنت (،٢٧٤)٢٠١٣ سبتمبر أيلول/ في

 في المساهمة الالئحة من المعلن الهدف وكان جديدة. قوانين وإضافة الخاصة

 الجديد التجاري القانون خصائص وأهم قدراته. وتطوير الخاص القطاع تنظيم

 فصل على ٢١٤ المادة تنص حيث المساهمة، العامة الشركات بحوكمة يتعلق

 مجلس رئيس ألي يجوز ال وأنه التنفيذية، إدارتها عن الشركة إدارة مجلس

 المال سوق هيئة وأمهلت نفسها، للشركة التنفيذي الرئيس يكون أن إدارة

(.٢٧الحالي)ه وضعها لتعديل ٢٠١٤ نهاية حتى الشركات

 لبنك التنفيذي الرئيس منصب الصقر عصام إستلم البنوك، قطاع في

 لثالثة التنفيذي الرئيس كان الذي ، دبدوب إبراهيم بعد الوطني الكويت

 في التوسع هي المستقبلية البنك استراتيجية أن إلى الصقر أشار وقد عقود.

 القطاع هذا في التوسع أن وأوضح المنطقة، في اإلسالمي المصرفي القطاع

 في ساهم الذي اإلسالمي، بوبيان بنك من ٠/٠٥٨,٤ استحواذ طريق عن بدأ

الكويتي التجاري البنك أعلن كما . الوطني مجموعة ربحية زيادة

 إلى تقليدي مصرف من البنك تحويل خطة على اإلدارة مجلس موافقة

 الكويتية البنوك لدى توجهاً هناك أن ويبدو . بالكامل إسالمي مصرف

 /٠٦ ٠ سيجعل التجاري البنك أعلن حيث اإلسالمي، المصرفي النظام إلى

إسالمي. نظامها الكويتية البنوك من

 لسنة ٢٥ رقم بقانون بالمرسوم الصادر الكويتي الشركات قانون من ٢١٤ المادة (٢٧٥)
٠٢.١٣ لة ٩٧ رقم بالقانون والمعدل ٢٠١٢

Sager succeeds Dabdoub as group 00 0٢ Kuwait's NBK,” Reuters, 16 (٢٧٦) 

February 2014 < http:/WWW.reuters.com/article/2O 1 4/02/ 1 6/kuwait-nbk-idUSL
6NOLLOES2O14O216>.

New (0 )(ت ٤  Kuwait's NBK backs bank's regional strategy,” Reuters, (٢٧٧)

10 March 2014, <http://www.reuters.com/article/2014/03/10/kuwait-nbk- 

idUSL6NOM7O412O14O31O>.

Commercial 1841* م٤  Kuwait to convert ٤0 Islamic banking,” Reuters, 3 (٢٧٨)

April 2014 < http://www.reuters.com/article/2O14/O4/O3/islamic-fmance-kuwait-

idUS15NOMV0XN2()14O4O3 ح .

http:/WWW.reuters.com/article/2O
http://www.reuters.com/article/2014/03/10/kuwait-nbk-idUSL6NOM7O412O14O31O
http://www.reuters.com/article/2O14/O4/O3/islamic-fmance-kuwait-


اإليرادات العامة: المالية

 اإليرادات جحم إمجايل أن إىل الدولة حسابات بيانات آخر تشري

 دينار مليار ٢٣,٦ بلغ ٢٠١٣/١٤ املالية السنة من الثالث الربع حىت

 نتيجة السابق العام من الثالث الربع عن - /٠٥ بنسبة مرتاجعًا كوييت،

 يف كوييت دينار مليار ٢٢,١ جحمها بلغ اليت النفطية اإليرادات اخنفاض

 أسعار استقرار بسبب وذلك ،٢٠١٢ يف دينار مليار ٢٣,٧ ب مقارنة ٢٠١٣

 الدولة دخل أن إىل البيانات وتشري اإلنتاج. يف فعلية زيادة دون من النفط

 النفطية اإليرادات حصة تتفاوت حيث النفيط، اإلنتاج عىل يعمتد يزال ال

 النسبة وهذه األخرية، اخلمس السنوات يف /٠٩ وه /٠٩٢ بني اإلمجايل من

 مقارنة النفقات تزايد إىل نظرًا الدولة حساات استدامة عىل خطرًا تشلك

الدولية. النفط أسعار عىل املعمتد , الدخل برتاجع

 الجارية باألسعار الكويت دولة إيرادات تركيبة : ٤٦ -٣ بياني رسم

٢٠١٤/٢٠١٣ الثالث للربع

 المركزى الكرت بنك ،2013 دوسمبر اكتوبر- الفصلية، اإلحمتية النئرة المصدر:



المصروفات العامة: المالية

 /٢٠١٣ املالية السنة من الثالث الربع حىت املرصوفات جمموع بلغ

 الربع عن ٠/٠٣٤ بنسبة مرتفعًا كوييت، دينار مليار ١٦,٢٥ حنو ٢٠١٤

 بسبب املرصوفات يف تصاعد إىل البيانات وتشري السابقة. السنة من الثالث

 أشارت فقد التحويلية. واملرصوفات املرتبات عىل اإلنفاق مستويات زيادة

 منو نسبة زيادة إىل الكوييت املركزي البنك من العامة املالية بيانات آخر

 وهذا السابق، العام عن /٠٤٥ بنحو التحويلية واملرصوفات املرتبات باب

 املتوقعة التوظيف طلبات زيادة عىل بناء الدولة مزياية عىل خطورة يشلك

استيعاهبا. الدولة تستطيع ال واليت املقبلة السنوات يف العام القطاع يف

 الجارية باألسعار الكويت دولة مصروفات تركيبة :٤٧-٣ بياني رسم
٢٠١٤/٢٠١٣الثالث للربع

المركزي الكريت بنك ، 20 1 3 ديصمبر اكتوبر- ,لفصدة، اإلحصقية النثر؛ الممدر:

 املالية السنة من الثالث الربع حىت الدولة مزيانية فائض إمجايل وبلغ

 عن ٠/٠٤٢ - حنو منخفضًا كوييت، دينار مليار ٧,٣ حنو ٢٠١٤/٢٠١٣



 زيادة بسبب /٠٣٤ اإلنفاق مستوى زيادة نتيجة وذلك السابقة، السنة

 بسبب ه./ - اإليرادات مستوى تراجع مع وأجورهم، القطاع في الموظفين

 مع رستقرااال في إيراداته بدأت الذي النفطي القطاع على االعتماد استمرار

 نسبة استمرت وإذا البيانات، هذه على وبناء العالمية. النفط أسعار استقرار

 والمصروفات، اإليرادات مجرى يتغير ولم نفسها، الوتيرة على الزيادة

.٢٠١٦/٢٠١٥ المالية السنة في فعلي عجز في الميزانية تدخل أن يتوقع

 الدولة ومصروفات إيرادات إجمالي :٢٦ - ٣ جدول
كويتي( دينار )مليون الثالث الربع حتى

المركزي الكويت بنك ،2013 ديمسبر اكتوير- اسدة، اإلحصثية النشر: المصدر:
متوقعة *بيتات

الفاسض/العجز 1 المصروفات االيرادات

1271ل) 182,,12

73 19.8 I12.91.1

858.5 15 2.911

(759).3) ؛1 />(2,915

العمل سوق

 والقطاع (٢٧٩العام) القطاع يف العاملني عدد إمجايل بلغ

/'٠٩,٤٨ بارتفاع ،٢٠١٣يف وعاملة عامل ١,٧٠٠,٤١٤ (٢٨١"٢٨٠اخلاص)

 المدنية، للمعلومات العامة الهيئة والجنسية، القطاع حسب العاملون (:١ ) »جدول (٢٧٩)
 <http://www.paci.gov.kw/Stats/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٣٠

< ministriesEmployee.6_2013.xlsx فقط(. الحكومي القطاع في )للعاملين

 إحصاء .«٢٠١٢-٢٠٠٨ الحكومي القطاع في العمالة حجم وإتجاهات تطور (١) جدول٠
<1019//: الكويت. لإلحصاء، المركزية اإلدارة .١٣ ص الحكومي، بالقطاع العاملين

www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID = 13 > .

 المالمح .«٢٠١٣-٢٠٠٩ الخاص القطاع في الوطنية العمالة تطور (١-١) »جدول (٢٨٠)
الكويت. لإلحصاء، المركزية اإلدارة .٤ ص الخاص، القطاع في الوطنية للعمالة األساسية

 < http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx2ID = 15.ح

http://www.paci.gov.kw/Stats
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx2ID


 إجمالي من /٠٢٤ العام القطاع في العاملون وشكل السابق. العام عن
 القوى إجمالي من /١ ٠ الكويتيون العاملون شكل بينما العاملة، القوى

.٢٠١٣ في الكويت العاملةفي

 ،٢٠١٣في ١,٣٠٥,٨٦٢ الخاص القطاع في العاملين إجمالي وبلغ
 العام القطاع في العاملين إجمالي بلغ بينما منهم، ٠/٠٤ الكويتيون وشكل
 المستقلة، لهيئاتوا والمؤسسات الوزارات جميع من يتكون الذي

 تمركز إلى البيانات وتشير ٠/٠٧١ منهم الكويتيين نسبة كانت ،٥٥٢،٣٩٤
 إجمالي من /"٨٣ حصتها بلغت حيث العام القطاع في الوطنية العمالة

 القطاع في الوطنية العمالة حصة بلغت بينما ،٢٠١٣ في الوطنية العمالة
 العمالة انخفاض نتيجة ،٢٠١٢ في الوطنية العمالة إجمالي من /"٨٠ العام

./".٨ - بنحو ٢٠١٣في الخاص القطاع في الوطنية

 الخاص. القطاع في تتركز التي الوافدة العمالة على االعتماد واستمر
 في وعاملة عامل ١,٣٥٩,٠٠٢ الدولة في الوافدة العمالة إجمالي بلغ إذ

 إلى البيانات وتشير (.٢٨٣السابق) العام عن /"٩ نحو قدره بنمو (،٢٨٢)٢٠١٣

اإلنتاج مجال في تتركز الخاص القطاع في الوافدة العمالة من /"٤٨ أن

 املالحم اخلاص"، القطاع يف الوافدة للعاملة والنسيب العددي التوزيع (٤) »جدول (٢٨١)

 املركزية اإلدارة .٩،ص٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٣٠ اخلاص، القطاع يف الوافدة للعاملة األساسية

< http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx7ID = 14.ح الكويت. لإلحصاء،

 املالحم اخلاص«، القطاع يف الوافدة للعاملة والنسيب العددي التوزيع (٤) »جدول (٢٨٢)

 املركزية اإلدارة .٩،ص٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٣٠ اخلاص، القطاع يف الوافدة للعاملة األساسية
< http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx7ID ح 14.ح الكويت. لإلحصاء،

 ٣٠ املدنية، لملعلومات العامة اهليئة واجلنيةا، القطاع حسب العاملون (:١) »جدول

 <http://www.paci.gov.kw/Stats/ .٢٠١٣ يونيو حزيران/
فقط(. احلكويم القطاع يف للعاملني)110ن03514325ع0000٧عع-6-201 3.15ح*

 املالحم اخلاص«، القطاع يف الوافدة للعاملة والنسيب العددي التوزيع (٤) »جدول (٢٨٣)
 املركزية اإلدارة .٩،ص٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٣٠ اخلاص، القطاع يف الوافدة للعاملة األساسية

< http://www.csb.gov.kw/Socan Statistic.aspx7ID = 14 > .الكويت لإلحصاء،

 = إحصاء «، ٢٠١٢-٢٠٠٨ الحكومي القطاع في العمالة حجم واتجاهات تطور (١) »جدول

http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx7ID
http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx7ID
http://www.paci.gov.kw/Stats
http://www.csb.gov.kw/Socan


 إجمالي من العاديين والعمال النقل وسائل تشغيل مثل به، المرتبطة والمهن

 في تتركز الخاص القطاع في العمالة من /٠٢ ١و الدولة، في الوافدة العمالة
 القطاع في الوافدة العمالة من ٠/٠ ١ ٠ يتركز بينما والخدمات، البيع مجال

٤ والعلمية) الفنية المهن مجال فى الخاص

 في والخاص العام القطاع في العاملين تركيبة :٤٨ - ٣ بياني رسم
٢٠١٢ الكويت

لإلحصاء العامة اإلدارة المدنية، للمعلوملت العامه الهينة :المصدر

الخاتمة

 تواجه التي المزمنة الخلل أوجه على جذري تغير أي يطرأ لم

النفطي القطاع على المطلق االعتماد في تتمثل والتي الكويتي، االقتعاد

< http//: الكويت. لإلحصاء، المركزية اإلدارة .١٣ ص الحكومي، بالقطاع العاملين =

www.csb gov kw/Socan Statistic.aspx?ID = 13 د .

 المالمح الخاص«، القطاع في الوافدة للعمالة والنسبي العددي التوزيع (٤) »جدول (٢٨٤)
 المركزية اإلدارة .٩ ص ،٢٠١٣ يونيو حزيران/ ٣٠ الخاص، القطاع في الوافدة للعمالة األساسية

 < http://www.csb.gov.kw/Socan_Stalistic.aspx'.’lD = 14ح . الكويت. لإلحصاء،

http://www.csb
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 االرتفاع تواصل وقد الدولة. ميزانية وتمويل المحلي االقتصاد لتحريك

 التي اإليرادات تذبذب مقابل في الدولة، ميزانية مصروفات في التصاعدي
 االعتماد تواصل إلى إضافة العالمية، النفط أسعار تقلبات على تعتمد

 أهم تكون وقد المحلي. العمل سوق في الوافدة العمالة على المطلق

 أصبحت التي اإلسكان أزمة شبح بروز الهيكلية المشاكل لهذه ظاهرة

 الرغم وعلى الشعبية. االهتمامات مقدم وفي الكويت في الساعة حديث
 ا أنه إال وخطورتها، المشاكل هذه على محلي إجماع شبه هناك أن من

 بشكل الصعوبات هذه لمواجهة وجادة واضحة برامج بوادر األفق في تبدو

 ضرائب فرض أو المعالم واضحة إسكانية خطة طريق عن سواء جذري،

 من الرغم وعلى غيرها. أو العمل سوق هيكلة إعادة أو الشركات، على
 لم السيناريو هذا أن إال بعد، واقعاً يصبح لم العامة الميزانية في العجز أن

 أي توجد وال سريعاً، األمر تدارك يتم لم حال في المنال بعيد يعد

القريب. المدى في الناحية هذه من منهجي تغير أي على دالالت



األمني الخلل-٤

 الغربية العسكرية الحماية استمرارية بين األمني الخلل مقدمة: ١ -٤
العربية الساحة في التغييرات ومواكبة

 أمنياً لحمايتها غربية دول على الخليجي التعاون مجلس دول تتكل
 أوجه يضاهي أمنياً خلالً نعتبره الذي األمر مطلق، شبه بشكل وعسكرياً

 السابق اإلصدار في ركزنا وقد الدول. هذه تعانيها التي األخرى الخلل
 دول في الغربي العسكري الوجود ناحية من الخلل هذا طبيعة تبيان على

 المعلومات أهم سرد بإعادة المقدمة هذه في ونكتفي التعاون)'(، مجلس
 نوعية حيث من المجلس دول في األجنبي العسكري باوجود المتعلقة

 بعدد يتعلق ما ففي تذكر. تغييرات وجود عدم إلى نظراً القوات هذه
 ألفاً الثالثين تقارب أعدادها تزال ال األجنبية، العسكرية القرات

 نحو إلى إضافة منها، األكبر القسم األمريكية القوات تمثل (٢٩٥٠٠)
 الخليج، مياه في أمنية بدوريات يقرمون أمريكي عسكري عنصر ٢٠٠

 يفوق المنطقة في الموجودة األجنبية القوات مجمل أن يعني مما
 القوات من الكبيرة األعداد هذه وجود من الرغم على ولكن .٥٠٠٠ ٠

 من تعد تزال ال أنها إال ومباهها، المجلس دول اراضي في األجنبية
مجموع أن الرسم يبين كما العسكري. التسلح على إنفاقاً الدول اعلى

 )حمرر(، الهشايب معر اإلصدار: هذا من األوىل النخسة راجع التفاصيل، من لملزيد (١)

(.٢٠١٤ املعارف، منتدى )بريرت: واملحتول الثابت بني اخلليج



 المتحدة المملكة في العسكري اإلنفاق يفوق المجلس دول إنفاق
معاً. وإسرائيل

 بالنسبة أما األمني. الصعيد في »الثابت« على تدل األرقام هذه كل
 العالم في والسياسي األمني الوضع أن في شك فال متحرل، هو ما إلى

 داخلياً المجلس دول سياسات على هامة تغييرات فرض قد العربي
 أحداث هي اإلقليمي الصعيد على التطورات أهم من ولعل وخارجياً.

 من باعتبارها كثب عن وشعوبها المجلس دول سلطات تراقبها التي مصر،
اإلقليمية. الساحة في تأثيراً العربية الدول أكثر

 بالغ باهتمام المصري بالملف المجلس دول حكومات انشغلت وقد
 السياسية الساحة على يجري ما انعكاس إلى نظراً ،٢٠١١ عام منذ

 غير رئاسية وانتخابات شعبي، حراك من الخليجية، الساحة على المصرية
 كل وحتم اآلخر. البعض ويعارضها البعض يؤيدها أمنية وحمالت معهودة

 السياسية األزمة تجاه فاعلة سياسة المجلس دول بعض تنتهج أن هذا
 السعودية، رأسهم وعلى المجلس، دول من فريق فيدعم المصرية،
 منظمة مساندة إلى قطر تذهب حين في المصرية، العسكرية المؤسسة
 إطاحة بعد الخليجية - الخليجية الصدامات تكررت المسلمين. اإلخران
 إلى المجلس دول بعض فسارعت منصبه، من مرسي محمد السابق الرئيس

 إعالمياً اإلخوان تدعم تزال فال قطر، أما اقتصادياً. االنتقالية الحكومة دعم
 حادة دبلرماسية أزمة إلى أخيراً، هذا، كل وأذى اإلعالمية، أجهزتها عبر

 أما أخرى. جهة من وقطر جهة، من والبحرين واإلمارات السعودية بين
 من محتمل، لتكرار خاص، بشكل واإلمارات، السعودية فتأهبت داخلياً،

 الدولتان، هاتان أصدرت لذلك فيهما. اإلخوان لحراك القرار، صناع وجهة
 جماعة إلى االنتماء جرمت أمنية قرارات مصر، أحداث خلفية على

(.٢»إرهابية«) منظمة باعتبارها اإلخوان

 العربية اإلمارات يف السياسية املستجدات مليف أنظر املوضوع، هذا حول لملزيد (٢)

اإلصدار. هذا من وقطر املحتدة



 المجلس، دول في األمني الوضع على مصر أحداث أهمية إلى نظراً و
 الجمهورية والدة منذ المصرية - الخليجية العالقة محددات تناولنا فقد

 ما إلى الملف هذا في وتطرقنا الراهنة. الفترة وحتى ١٩٥٢ في المصرية
 رأس واستثمارات السياسية السلطة مستوى على قاتعال من الطرفين يربط
 تاريخ إلى إضافة المجلس، دول إلى مصرية عاملة أيد واستقطاب المال
 العربية المملكة سيما وال الخليج، بدول المسلمين اإلخوان تنظيم عالقة

السعودية.



 وتطورات المصرية الخليجية العالقات :٢ - ٤
المتداخلة االنقسامات العربية: االنتفاضات بعد ما

 قوى مراكز الخليجي التعاون مجلس ودول مصر من كل تمثل
 أدواراً منها كل لعب وقد العربية. والمنطقة األوسط الشرق في أساسية

 أن من الرغم وعلى زناتها.توا وتشكيل المنطقة تاريخ في محورية
 أن إال توافق، عن دائماً تعبر لم الطرفين بين بلوماسيةالد الصالت

 عمقاً منها تجعل وثيقة واقتصادية وديموغرافية ثقافية أبعاداً بينهما للعالقة
 سياسة أي رسم عند تجاوزه يمكن ال الدول لهذه اساسياً إستراتيجياً

 االعتبار. في اإلقليمي البعد تأخذ تنموية نظرة عن الحديث أو خارجية،
 الخليجي التعاون مجلس ودول مصر بين العالقة عن الحديث ويكتسب

 االنتفاضات بعد ما مرحلة - التاريخية المرحلة هذه في خاصة أهمية
 سواء السياسية المعادلة في جذرية تغييرات معها جلبت التي - العربية

 والتحالفات المحاور على أو الدول، لهذه المحلية الشؤون مستوى على
السياسية.

 على الطارئة التغيرات ألبرز تحليلي باستعراض سنقوم القسم هذا في
 التطورات هذه استعراض يقتصر ولن الحرجة. المرحلة هذه في العالقة

 التاريخي، سياقها في بوضعها سيهتم بل فحسب، األحداث عرض على
 ينحصر لن كما والديموغرافية. االفتمادة األبعاد على الضوء وبإلقاء
 والعالقة التفاعل في سيبحث بل الرسمية، الدبلوماسية الصعد في التحليل

 من نسبي قدر لهم كفاعلين االجتماعية والحركات المؤسسات بين



 في العسكرية المؤسسة أساسي بشكل ونعني الدول، هذه في االستقاللية
 السياسي الظرف في أساسي كالعب المسلمين اإلخوان وحركة مصر،

 الحكم دوائر في باالستقطاب األطراف هذه مع التحالفات وعالقة الراهن،
. الخليجي التعاون مجلس دول في

»االعتدال« محور إلى الباردة العربية الحرب من السياسية: المحددات

 من والعشرين الخامس انتفاضة وحتى مصر في الجمهورية نشأة منذ
 خالل من الخليجية المصرية العالقات تتبع يمكن يناير، الثاني/ كانون
 هذه أولى والتحالف. التوتر بين تذبذبت متداخلة مراحل أربع تمييز

 خمسينيات في وتحالفاتها الباردة الحرب بمناخ اصطبغت المراحل
 بأشد المصرية - السعردية العالقات مرت عندما المنصرم، القرن وستينيات

 في الدولتان خاضتها التي الركالة حرب في ذروتها وبلغت توترها، مراحل
 عربية - عربية عالقات ظل في الترتر هذا وجاء اليمني)^( األهلي النزاع
 العربي الفضاء في النفوذ على الصراع تمدد حيث المرحلة، تلك في معقدة

 خارجية بمصالح تتعلق ال للدول الخارجية السياسات جعل بشكل المفتوح
 تنافس خضم في مباشر، بشكل الداخلية الشؤون تمس بل فحسب،

 في األحرار الضباط ثورة إثر الملكي النظام انهيار فبعد .٤حاد) أيديولوجي
 يؤدي الناصر عبد جمال بقيادة المصري النظام أخذ ،١٩٥٢ عام مصر
 لمصر ضمنياً حليفاً كونها من السعودية وانتقلت المنطقة، في اكبر دوراً

 لمصر الوحدوي المشروع يعارض منافس إلى العربية الجامعة داخل
التي العمانية - المصرية العالقة على انعكس نفسه واألمر (. آنذاك) الجديدة

(٣) 1958/-967 (Oxford, UK: Oxford ٢٢ه Malcolm Kerr, The Arab Cold

(1967 ,University Press

(٤) Michael Barnett, Dialogues in Arab Politics (New York: Columbia 

(.1998 ,University Press

(٥) ,Alan Taylor, The Arab Balance of 019 (NY: Syracuse University Press
(1982 



 المعادي والمشروع البريطاني الوجود بين المراجهة إطار في تشكلت
 على الثالثي للعدوان الرسمي العماني التأييد في يتضح ما وهو لالستعمار،

 عام ظفار في للثورة المباشر غير المصري الدعم في أوجه وبلغ مصر،
تلتها™. التي والسنوات ١٩٦٥

 (١٩٦٧ - ١٩٥٢) الفترة هذه في الحاد والتنافس التوتر سمة أن غير
 كانت حين ففي الخليج. إمارات بقية مع مصر قاتعال على تطغ لم

 طيلة والبحرين، وقطر آنذاك( متحدة تكن لم )التي العربية اإلمارات
 الكويت تمتعت المباشرة، البريطانية الحماية تحت والستينيات، الخمسينيات

 حفظ قوات في أساسي بشكل مصر شاركت حيث مستقرة؛ بعالقة ومصر
 التهديد لتبديد الستينيات مطلع في الكويت إلى أرسلت التي العربية السالم
(.٧آنذاك) العراقي

 مرحلة المصرية - الخليجية العالقات دخلت السبعينيات، مطلع وفي
 العالقات فشهدت والتعاون. باالنفتاح اتسمت (١٩٧٧ - ١٩٦٧) جديدة

 هزيمة تلت التي الخرطوم قمة في انفراجها بداية ومصر السعودية بين
 يمكن ما إلى نسبياً وتحسناً انفراجاً كونها من وانتقلت النكسة(، ١٩٦٧)

 (. إسرائيل) مع ١٩٧٣ حرب تبعت التي السنوات في بالتحالف وصفه
 المصرية الخارجية السياسة في التحرالت إلى التغير هذا إرجاع يمكن
 وضوحاً أكثر شكآل أخذ التحول وهذا الستة. األيام لحرب مباشرة كنتيجة
 وتمثل ، ١٩٧٠ عام مصر في الرئاسة سدة السادات أنور تولي مع وعمقاً

 االتحاد من تدريجياً، العالمية المحاور مع مصر قاتعال صياغة إعادة في
 خلفته الذي الفراغ تمأل بدأت التي المتحدة الواليات إلى الوفياتي

المساعي في وكذلك الخليج، لدول جديدة كحليفة االستعمارية بريطانيا

(٦) Sultans, and 81٧٥ما/11٥9٠ 8201مه^:/س1د Takriti, Monsoon 182222و Abdel 

٠(2013 ,1965/-976 (New York: Oxford University Press ده. Empires in

 William Quandi, Saudi Arabia in 11 /980 (Washington, DC: 11ع (٧)

(.1981 ,Brookings Institution

(٨) .Barnett, Dialogues in Arab Politics 

٤٢٢



 المساعي هذه . واألردن السعودية مع مصر عالقة ترتبب إلعادة المباشرة
 المصري االقتصاد يشهده بدأ الذي بالتدهور جزئي، بشكل مدفوعة، كانت

 دول كل تشمل )التي العالقة في التحسن وأثمر (.١ الستينيات) أواخر منذ
 شكالً وقطر( واإلمارات البحرين آنذاك، حديثاً المستقلة فيها بما الخليج

 والمساعدات االستثمارات تدفق على عالوة العسكري، التعاون أشكال من
مصر. إلى الخليجية االقتصادية

 التي (١٩٨٧ - ١٩٧٧) الثالثة المرحلة العالقات في االنفراجة هذه تلت
 المنسقة العربية المقاطعة إطار في ذلك كان أخرى. مرة النسبي التوتر سادها
 مع السالم معاهدة السادات عقد بعيد ١٩٧٨ عام بغداد قمة في لمصر

 الخليج بين رسمياً العالقات انقطعت حيث ديفيد، كامب في إسرائيل
 مستوى على والتصعيد المساعدات وقف من الرغم وعلى . ومصر

 بلغها التي الذروة إلى المرحلة هذه في التوتر يصل لم الرسمية، التصريحات
 رأسها وعلى الخليج، دول تبنت فقد الباردة. العربية بالحرب يعرف ما أثناء

 ولم (، بغداد) قمة منذ مصر على العربية العقوبات تخفيف السعودية،
 بوادر حتى العالقات، قطع فترة امتداد على الرسمية غير االتصاالت تنقطع
 الثمانينيات، منتصف اإلسالمي المؤتمر منظمة إلى مصر بإعادة العالقة عودة

 أسباب إلى ذلك وبعزى (. )١٩٨٧ في أخيراً الرسمية العالقات وعودة
 في الحال خالف على - المرة هذه المشترك الحليف رأسها على عدة،

 للجيش مصر ومساعدة المتحدة، الواليات أي - الباردة الحرب خضم
التغير إلى إضافة (، خليجي) بتنسيق اإليرانية العراقية الحرب في العراقي

Taylor, The Arab Balance of Power. (٩)

G ١١ ًاحلل؟١  Economic Relations between Egypt and 1 Gul؛ Oil States, (١٠)

1967-2000 (Bridgton, UK: Sussex Academic Press, 2003).

نفسه. املصدر (١١)

(١٢) .in Arab Politics 9:0ىمرع ,Barnett

(١٣) .Oil States ؛Economic Relations between Egypt and the Gul ¥اآح\ة

٠r,Gxeg؛j ت2ا3,ع The International Relations 0؛ Persian Gul 1؛ (١٤)

(2010 ,Cambridge: Cambridge University Press) 

٤٢٣



 إلى مبارك حسني وصول مع المصري الرسمي الخطاب في التدريجي
الحكم.

 إلى االستقرار عودة شهدت (٢٠١١-١٩٨٧) الرابعة المرحلة
 متانة. الصلة هذه مراحل أشد مثلت وربما المصرية، - الخليجية العالقات

 كبير بشكل وتعزز العربية، السياسة في مصر انخراط إعادة مع ذلك بدأ
 العراقي الغزو ضد والدولي الخليجي التحالف إلى القاهرة انحياز بعد

 إقليمي تحالف في العالقة هذه انتظمت وقد (. )١٩٩١ في للكويت
 مواجهة في »االعتدال« بدول أحياناً يعرف ما في المتحدة الواليات برعاية

 في اإليراني النفوذ تزايد إن إذ المنطقة. في إيراني« »تهديد أنه يتصور ما
 من كل حليف - الحريري رفيق وإغتيال األمريكي، االحتالل بعد ما عراق

 أساسي بشكل بالسعودية ممثالً - الخليج دفعا - لبنان في ومصر السعودية
 واتضحت (، ١ الخارجية) بالسياسة يتعلق ما في أكبر تنسيق إلى ومصر -

 في للمنطقة األمريكية الرؤية مع والمنسجمة المشتركة المواقف هذه
 عام غزة وعلى ،٢ ٠٠٦ عام لبنان على اإلسرائيلي العدوان تجاه الموقف

 مواقف يتخذ خليجي العب ظهرر على مؤشراً تضمن واألخير .٢٠ ٠٨
 أال اإلقليمية، الملفات في السعودي الموقف مع بالضرورة تتفق ال سياسية

 الدوحة في عقدت التي الطارئة القمة في جلياً ذلك وكان قطر. وهو
(.١٧ومصر) السعودية من كل قاطعها والتي غزة على العدوان لمناقشة

والديموغرافية واالصادية الثقافية األبعاد
 الخليج بين العالقة تطور مراحل عن األربع المحطات هذه تعبر

هذا أن من الرغم وعلى والدبلوماسي. السياسي المستوى على ومصر

نفسه. املصدر (١٥)

نفسه. املصدر (١٦)

(١٧) prompts Arab countries 10 boycott emergency Black, “Gaza 501112م ٤ 

summit,” 11 Guardian, 15/1/2009, <http://wvw.theguardian.com/world/2009/jan/ 
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 عدم ينبغي أنه إال الطرفين، بين للعالقات أساسية قاعدة يعد المستوى
 واالقتصادية والديموغرافية الثقافية الروابط إن إذ فيه، العالقات هذه اختزال
 العالقة حالة على اعتمادها في تتفاوت كانت وإن أساسية، أبعاداً تمثل

 مشتركات في يتمظهر الثقافي االرتباط أن إلى اإلشارة ويمكننا سياسي.
 انتقال يسهل تأثير لفضاء خلقه حيث من فعاآل بعداً ويشكل والدين، اللغة

 يضاف واأليديولوجي. السياسي التأثير لتاليوبا الثقافية، والمنتجات األفكار
 من اآلالف مئات الخليج دول في يقيم إذ الديمرغرافي، البعد ذلك إلى

 أو مصر في يقيمون الخليجيين من اآلالف عشرات أن كما المصريين،
 البعد على متفحصة نظرة إلقاء هو هنا، أهمية، األكثر وربما عليها. يترددون

 تأثيراً السياسية، التطورات مع أساسي بشكل يتفاعل الذي االقتصادي
 في واضح بشكل يظهر العالقة في وعميقاً اساسياً مأل عل ويمثل وتأثراً،
 المهم من سيكون لذلك الحقاً. سنتناول كما ٢٠١١ انتفاضة بعد ما مرحلة

 االستقرار أو التنافس مع وتقاطعها العالتة لهذه التاريخية الخلفيات نتتبع أن
السياسية. العالقة في

 حركة أن هو ومصر الخليج بين االقتصادية العالقة معالم أبرز إن
 منهما. لكل واحداً اتجاهاً وامالد على تاخذ العاملة والقوى المال رأس

 تفتقر فيما عالية، مالية فرائض النفط ويمنحها ريعية، الخليج دول فطبيعة
 العالية السكانية الكثافة ذات مصر مقابل في البشري، المال رأس إلى

 الخليجي المال تدفق إلى يؤدي ما وهذا المحدودة. الطبيعية والموارد
 الذي الوقت في مصر، على مساعدات( أو أموال رؤوس شكل )على
 منعطفات في كما ولكن، العاملة. بالقوى الخليج اقتصادات األخيرة تغذي

 بالمتغير ارتبطت حادة تذبذبات في الحركة هذه مرت السياسية، العالقة
السياسي

 تكن لم مصر، مع نسبياً مستقرة بعالقة تمتعت التي الكويت ۶ فاستشل
 أي تقدم ،١٩٦٧ قبل ما أعوام في وعمان(، )السعودية الخليج دول

 آنذاك المتأزمة السياسية المراقف مع اتساقاً المصري قتصاداال في مساهمة
 التدفق إلى قاد النكسة حرب تبع الذي المواقف في التحول أوضحنا. كما



 ما إجمالي وبلغ مصر. على الخليجية االقتصادية للمساعدات التدريجي
 أمريكي، دوالر الملياري يناهز ما ١٩٧٣و ١٩٦٧ بين الدول هذه منحته

 ١٩٧٣ بين أخرى دوالر ملياري المدنية المساعدات مقدار وتجاوز
 وعواصم القاهرة بين العالقة على طرأ الذي الفتور أن غير (.١٨)١٩٧وه

 الدعم عن باالستغناء السادات وتعهد ديفيد كامب توقيع بسبب الخليج
 كمانح األولى المرتبة من كمجموعة، الخليج، دول أعاد العربي،

 وأوروبا، المتحدة الواليات بعد الثالثة المرتبة إلى لمصر للمساعدات
 المساعدات ظلت والتسعينيات، الثمانينيات مدى فعلى . شاسع وبفارق

 شهد الذي ١٩٩١ عام )باستثناء وضئيلة محدودة لمصر الخليجية
 كتأمين الخارجية لديونها سداد شكل على لمصر مسبوقة غير مساعدات
 األسباب إلى ذلك يعود وال٢ الخليج) حرب من السياسي لمرقفها
 جراء الخليج مدخوالت على طرأ الذي للتدهور وإنما فحسب، السياسية
. الثمانينيات منتصف من ابتداء النفط أسعار انخفاض

 تذبذباً. أقل منحى االستثمارات أخذت المساعدات، خالف وعلى

 المال رأس بدأ المفترح، السوق لسياسات السادات تبني بداية فمنذ
 منتصف من الفترة وفي متراضعة. بارقام مصر في االستثمار الخليجي
 )الحكومية االستثمارات إجمالي بلغ الثمانينيات، منتصف وحتى السبعينيات
 األكبر( الحصة الخليجية منها تشكل )والتي مصر في العربية والخاصة(

 ضخت التي المليارات بمنات مقارنة تقدير، أحسن في دوالر مليار ٤,٥
 العقد مطلع في النفطية الطفرة أن إال (.٢١الغربية) االفتصادات في

 في الخليجي االستثمار على وضعت التي القيرد مع متضافرة المنصرم،
مبارك حسني حكومة واستمرار سبتمبر أيلول/ ١ ١ بعد المتحدة الواليات

(١٨) .Oil States ؛Economic Relations between Egypt and the Gul 1٤11,[ع

نفسه. المصدر (١٩)

Gause, The International Relations /the Persian Gul.؛ (٢ ٠)

(٢١) .Oil States ؛VetXet, Economic Relations between Egypt and the Gul 



 استثمارات أمام الطريق فتحت االنفتاحية، / النيوليبرالية السياسات في
 في /'٠٤,٦ من الخليجي الرأسمال حصة قفزت المثال، سبيل فعلى أضخم.
(٢٢مصر) في المباشرة األجنبية االستثمارات إجمالي من ٠/٠٢٥ إلى ٢٠٠٥

 في يتمثل والخليج مصر بين االقتصادية العالقة في الثالث البعد
 عام تقديرات بحسب وحدها، السعودية في يعمل حيث العاملة. القوى
 /٥٠ يعادل ما وهو المصرية الجنسية حملة من المليون يفوق ما ،٢٠١١

(. العالم) في المغتربة المصرية العمالة إجمالي من

المصرية العسكرية والمؤسسة الخليج

 المصرية العسكرية المؤسسة ظلت ،١٩٥٢ في الجمهورية والدة منذ
 بداية فمنذ السياسية. الحياة في حاضراً والعباً الدولة في اساسياً مكوناً
 الرؤساء جميع قدم يناير، الثاني/ كانون ٢٥ انتفاضة وحتى الحقبة تلك

 مصر في األحداث تطورات علينا وتحتم عسكرية. خلفية من المصريين
 التاريخية الخلفية إبراز محاولة معها الخليجية المواقف تفاعل وطريقة
 والمؤشر المؤسسة. وهذه الخليجي التعاون مجلس دول بين للعالقة
 التي العسكري التمويل حجم هو تتبعه يمكن الذي الصدد هذا في الوحيد
 الحكم، إلى السادات قدوم فمنذ المصري. للجيش الخليج دول تقدمه
 زيارات وفي ملفت. بشكل ومصر السعودية بين العسكرية العالقات نشطت
 من عسكريين لمسزولين ١٩٧٣و ١٩٧٢ عامي خالل ومتبادلة عديدة

 من كل من العسكرية مصر لمشتريات تمويل اتفاقيات توقيع تم الدولتين،
الخليج، دول تمويل وبلغ السوفياتي. واالتحاد المتحدة الراليات

Mahmoud Mohieldin, "Neighborly Investments," International Monetary (٢٢)

Fund Finance and Development Report, December 2008 < http://www.imf.og/ 

external/pubs/ft/fandd/2008/12/pdf/mohieldin.pdf >.

Migration Policy Center, European University Institute, April 2013 (٢٣) 

<http://www.migrationpo0icycente.eu/docs/fact_sheets/Factsheet/o20Egypt.pdf> .

٤٢٧
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 ذلك يأتي (، ٤دوالر) مليون ١٢٥٠ المصرية التسليح لصفقات بمجموعها،
 غير نفسه. العام من أكتوبر األول/ تشرين لحرب مصر تحضير خلفية على

 متصاعدة بارقام استمر بل الحدث، بذلك محكوماً يكن لم التمويل هذا أن

 السعودية من كل قدمته العسكري التمريل من دوالر ملياري بلغت
 الدعم واستمر الحرب. تليا اللذين العامين في واإلمارات والكويت
 على المترتب األمريكي بالدعم استبدل حتى المصري للجيش الخليجي

(.٢ ديفيد) كامب

مصر في المسلمون واإلخوان الخليج

 في نفوذا السياسية القوى كاكثر المسلمين اإلخوان جماعة برزت
 الجماعة استطاعت يناير. الثاني/ كانون ٢ ٥ انتفاضة بعد السياسي المشهد

 تحصد أن المصري السياسي التاريخ في عميقاً جذورها تمتد التي

 السياسي حزبها رئيس يصل وأن والشعب، الشورى مجلسي في األغلبية
 تبعها شعبية احتجاجات في به اإلطاحة قبل الرئاسة إلى مرسي محمد

 وبين الجماعة بين العالقة كانت وقد العسكرية. المؤسسة قبل من عزله
 رسم وفي السياسية لحاات1 في حاضراً عامالً الخليج دول زعامات
األحداث. تطورات

 السعودية مع للعالقة المسلمين اإلخوان جماعة أدبيات تؤرخ
 عام الحج مرسم في الجماعة، مؤسس البنا، لحسن المملكة باستضافة

 ترمز ما غالباً التي الزيارة هذه أهمية مدى عن النظر وبغض (. )١٩٣٨

التي والدعوة الحج مواسم في المتكررة الزيارات أن إال السياق، هذا في

(٢٤) .Economic Relations between Egypt and lite Gulf Oil States ع؟٦اآح\

(٢٥) Jake Wein, Saudi-Egyptian relations: the political and military dimensions 

financial flows to Egypt (Rand Corporation, 1980) < http://www.rand.0rg/ 6/ لماى
<. [pubs/papers/P6327.htm

 دار )القاهرة: التاريخ صنعت أحداث المسلمون: اإلخوان الحليم، عبد محمود (٢ ٦)
(.٢٠٤ الدعرة،

http://www.rand.0rg/


 المصري النظام من تهديدات بعد ١٩٤٨ عام الجماعة مؤسس تلقاها
 العالقة هذه نمت (. الطرفين) بين طيبة عالقات تعكس إليه، وصلت

 لها تعرض التي الثانية ات االعتقال حملة عقب استراتيجية أهمية وإكتسبت
 استقبل إذ ،١٩٦٥ عام الناصر عبد جمال نظام من المسلمون اإلخوان

 لتتم االعتقاالت حملة من الفارين اإلخوان قيادات من العديد فيصل الملك
 والمؤسسات الناشئة السعردية البيروقراطية خدمة في خبراتهم من االستفادة

 الذين اإلخوان كوادر من آخر عدد لقيه نفسه والترحيب (. التعليمية)
 سبعينيات خالل استمرت الجيدة العالقات هذه الكويت في إستقروا

 عبد )حكومة المشترك الخصم غياب من الرغم على الماضي القرن
 الثاني التاسيس اجتماعات أهم أحد عقد المثال، سبيل فعلى الناصر(.
 في المكرمة مكة في االعتقاالت، قبضة تراخي بعد المسلمين، لإلخوان

.٣٠) ١٩٧٣ عام الحج موسم

 الخليج، حرب مع تتعكر أن دون من الطويلة العالقة هذه تستمر ولم
 لتحرير األمريكية القرات تدخل مصر في الجماعة عارضت حين

 حين سبتمبر ايلول/ ١ ١ أحداث بعد التنامي في التأزم وأخذ (. الكويت)
٢٠٠٢ عام العزيز عبد بن نايف األسبق السعودي الداخلية وزير أطلق

،( القانونية الدراسات مركز )القاهر:: المسلمون ناإلخوار السعودية اإلسعاد، وأب محمد (٢٧  
١٩٩٥).

Slephane Lacroix, Awakening Islam: 7)1، Politics 0/ Religious Dissent in (٢٨)
Contemporary Saudi (Massachusetts: Harvard University Press, 2011)

Guido Steinberg, "Islamism in the Gulf, in ’’The Gulf Stales 21 ٤ (٢٩ (ل 1
Arab Uprisings” ed. Ana Echague, Fride and Gulf Research Center, 2013 <٤0://

,*,vw.fride.org/download/The_Gulf_States_and_lhe_Arab_Uprisings.pdf>.

 كانرن ٣ القاهرة، صحيفة الفراق، ساعة دفت هل والسعودية: »اإلخوان تمام، حسام (٣٠)
<hltp://wnvw.islamismscope.net/index.php?oplion٠com_content. ٢٠٠٢ ديسمبر األول/

المرسوعة .١٩٩١ مارس آذار/ من الثاني المسلمين لإلخوان الرسمي البيان انظر (٣١)
 <http://linyurl.com/nuyaw9p.> الملمين: اإلخوان لجماعة الرسمية التاريخية

http://linyurl.com/nuyaw9p


 للتطرف أصالً إياهم معتبراً المسلمين اإلخوان ضد حادة تصريحات
.٣٢الديني)

الثابت تحريك العربية: االنتفاضات بعد ما تطورات

 السياسي المشهد ٢٠١١ عام مطلع العربية االنتفاضات تفجر أربك
 االنتفاضات فتحت حيث فيه. والفاعلين القوى بين قاتوالعال اإلقليمي

 الجمود من حقبة وأنهت جديدة وتحديات وفرص وبدائل لخيارات الساحة
 المصرية االنتفاضة كانت وربما العربية. السياسة في المسارات وإنغالق
 أهميتها حيث ومن وسياسياً، ثقافياً تأثيرها حيث من العقد واسطة

 الخامس خلفه الذي النسبي السياسي والفراغ االرتباك حالة االستراتيجية.
 الجوار دول مع مصر عالقة وضعت يناير الثاني/ كانون من والعشرون

 المصري المشهد في للفرقاء وأعطت ديناميكية، حالة في العالمية والقوى
 صعيد على دوراً ...إلخ( المسلمون اإلخوان المدنية«، »القوى )الجبش،
 في استثناء المصرية - الخليجية العالقات تكن ولم الخارجية. التحالفات

المدد. هذا
 مرابطة نوعية فروق بثالثة العربية االنتفاضات بعد ما مرحلة إتصفت

 مصر بين العالقات تاريخ من سبقتها التي المراحل عن متميزة تجعلها
 داخليين فاعلين مع التحالفات تشكل وثانيها الثبات، انعدام أولها والخليج؛

 الخليجية، المواقف في الحاد التباين إلى قاد ما وهو المصرية، السياسة في
العناصر. هذه ثالث

 المصرية - الخليجية العالقات على لالنتفاضة المباشرة اآلثار أول
 - تحديداً السعودية مع - العالقة في النسبي الثبات مرحلة إنهاء هو

 االنتفاضة شرارة اشتعال فمنذ االعتدال،. »محور أضالع أحد وخلخلة
مبارك، زعامة تحت المصري بالنظام لإلطاحة معارضتها السعودية أبدت

 واإلخوان أحالم.. أضغاث السعودية القيادة تماسك حول والقال القيل نايف: »األمير (٣٢)
.٢٠٠٢ نوفمبر الثاني/ تثرين ٢٨ األرسط، الثرف صحيفة العربي،« العالم دمروا المسلمرن

<hlip://٦vw.aawsa،.con٧deUil،.aip?stdioni،AarUcfeil38584b،enoi8766#.UxlBEte950Sp>.

٤٣٠



 األولى األشهر أن غير (٢٣عنه) التخلي بعدم الحلفاء إقناع إلى وسعت
 المجلس مع الصلة لتوثيق سعودياً تحركاً شهدت االنتفاضة تبعت التي

 االتصاالت كثافة في اتضح الذي األمر السلطة، وريث العسكري،
 العام ذلك من مايو أيار/ شهر في السعودية أعلنتها التي والمساعدات

 خليجية مساعدات حزمة إطار في ،٣٤ دوالر) مليارات أربعة بلغت والتي
 فيما مليار، بنصف وقطر راتمليا بثالثة اإلمارات فيها ساهمت أوسع

 هذه كانت وفيما (. دوالر) المليار تناهز استثمارات الكويت ضخت
 كان الذي المصري الجانب نظر في ملح احتياج عن تعبر المساعدات

 بالنسبة الخطوة، هذه تعد االنتفاضة، إبان متدهوراً مالياً وضعاً من يعاني
 الجديد بالحاكم صلتها توثيق إلى سعياً والسعودية، الخليج دول إلى

 مع عالقتها في واالستثمار - المسلحة للقوات األعلى المجلس - لمصر
 مبارك تنحي منذ استمرت التي الحرجة المرحلة في العسكرية المؤسسة

 يونيو حزيران/ أواخر مرسي انتخاب وحتى ٢ ٠١ عام فبراير شباط/ في
 في الدستوري اإلعالن على التصريت الفترة هذه شهدت وقد .٢٠١٢
 ٢٠١١ عام أراخر والشعب الشورى مجلسي وانتخابات مارس آذار/

 اإلخوان جماعة وحصلت اإلسالمية القوى اكتسحتها والتي ٢٠١٢ ومطلع
البرلمان. مقاعد من حصة أكبر على فيها المسلمين

عكرت وتطورات أحداث أيضاً تخللتها االنتقالية المرحلة هذه أن إال

Chip Cummin, “Saudi Arabia Voices Support 10 Mubarak,', Wall Street (٣٣) 
Journal, 29 January 2011 <http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142405274870 

465320457611 1780673298292 >.

 مصر،« جانب إلى السعودية وقرف تؤكد دوالر ملبارات ٤ب مساعدات طنطاوي: »المثير (٣٤)
< http://www.aawsat.com/ .٢٠١١ مايو أيار/ ٢٢ األوسط، الشرق صحيفة

<.details.asp?section“1&issueno = 11863&article“622799&feature=#.UxlDqz950Sq

 جانب إلى العودية وقرن تؤكد دوالر راتمليا ٤ب ماعدات طنطاري: المثير (٣٥)
<http://www.aawsat.com/ .٢٠١١ بوليو توز/ ٩ الوطن، صحيفة مصر،

 details.asp?section ع Uxl.# l&issueno, 11863&article,622799&feature٥ د .

http://online.wsj.com/news/articles/SB1000142405274870465320457611_1780673298292_
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 ففي آثارها. وتجاوز لتدارك سريعة دبلوماسية تحركات وتطلبت العالقات

 استدعت الرئاسية، االنتخابات قبيل أي ،٢٠١٢ عام من أبريل نيسان/

 السفارة بمقر عصفت تظاهرات على احتجاجاً مصر لدى سفيرها السعودية

 المحامي السعودية السلطات اعتقال خلفية على القاهرة في السعودية

 غير . ممنوعة مواد حيازة بتهمة جدة مطار في الجيزاوي أحمد الناشط

 في حصل ما خالف على التصعيد تنتهج لم المؤقتة المصرية الحكومة أن

 إلى (وسعت )٢٠٠٨ عام المصريين األطباء كازمة - مشابهه أحداث

قف. المر تداعيات احتواء

الشرخ بوادر رئيساً: مرسي

 اختار للبالد، رئيساً انتخابه من أيام بعد له خارجية جولة أول في
 ومن ٠(٣٨الجولة) هذه في األولى محطته السعودية تكون أن مرسي

 لألهمية الجديدة اإلدارة من كإدراك االختيار هذا يفهم أن الممكن
 في أيضاً يفسر أن المهم من أنه غير البلدين؛ بين للعالقة االستراتيجية

 ارتياحها عدم عن حديث يسود كان التي الرياض طمأنة محاولة سياق
 أن إذ مصر. في الحكم سدة إلى المسلمين اإلخوان ممثل لوصرل
في استمرت - سابقاً استعرضنا كما - والجماعة المملكة بين العالقة

 Edmund Blair, ٠٤20م٤ says ٧111 10٤ need 1141, World Bank funds,” انظر: أيضا

Reuters, 25 June 2011 <http://www.reuters.com/article/2011/06/25/us-egypt-finance-

<. idUSTRE7500Q420110625

(٣٦) 2012 ٤0 Egypt ties,” Reuters, 28 April 11 blow Saudi [2115 02110 1٧0٧ 

*.http://www.reuters.com/article/2012/04/28/us-saudi-egypt-idUSBRE83R09220120428>

 قناة موقع الطبيبني،،، أزمة انهتاء حلين العودية يف أطباهئا معل »مرصمتنع (٣٧)

 <http://www.alarabiya.net/articles/2008/ll/13/ .٢٠٠٨ نومفبر الثاين/ ترشين ٢ العربية،

<.60051.html

 مرفع اخلارجية،، زياراته أول يف السعودية يف مباحثات جيري املرصي لرئيساا (٣٨)

<http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/07/ .٢٠١٢ يوليو١١ يس، يب اليب

 l_morsi_saudi_visit.shtml 1 1207 د .

٤٣٢

http://www.reuters.com/article/2011/06/25/us-egypt-finance-
http://www.reuters.com/article/2012/04/28/us-saudi-egypt-idUSBRE83R09220120428
file:///13/http://www.alarabiya.net/articles/2008/ll
file:///2012/07/http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast


 عارية التحليالت هذه تكن لم الحقيقة، وفي الخليج. حرب منذ التدهور
 وجه على واإلمارات السعردية وسلوك التالية، فاألحداث الصحة. من

 وقد التفصيل. من بشيء سنذكر كما تدعمها شواهد تقدم الخصوص،
 التحالفات معالم عن سنة من أكثر تستمر لم التي مرسي رئاسة كشفت

المصري. الداخل في القوى وبين المختلفة الخليج دول بين

 الدولي النقد صندوق مع مرسي إدارة مفاوضات كانت حين وفي
 مساعدات أعلنت التي الوحيدة الخليجية العاصمة الدوحة كانت تتعثر،
 الذي الدعم خالف فعلى .٣٩دوالر) مليارات ٣ بلغت للقاهرة مالية

 االنتقالية الفترة خالل واإلمارات السعودية من كل فيه األرقام تصدرت
 أي تقديم عن الدرل هذه توقفت العسكري، المجلس حكم تحت

 فقطر مقابل في الحكم، في مرسي وجود فترة طوال اقتصادية مساعدات
 وهذا االقتصادية. مساعداتها من األكبر الحصة مرسي حكم فترة نالت التي

 على القطري الرهان وعلى التحالفات طبيعة عن أولية مؤشرات يعطي
 السعودية من كل تعكسه الذي الترجس مقابل في المسلمين اإلخران

 رسمية غير تصريحات صراحة عنه عبرت الذي التوجس وهو واإلمارات.
 إلى المصرية الحكومة ودفعت دبي شرطة رئيس أطلقها التي كتلك

(.٤ احتجاجاً) راتياإلما السفير استدعاء

المتداخلة االفقسامات يونيو: حزيران/ ٣٠ فة إنعطا

 شعبية تظاهرات خرجت مرسي، تنصيب على عام مرور ذكرى في
من الثالث في الجيش مزسسة قبل من مباشر تدخل تالها برحيله، تطالب

(٣٩) ,aid package,’’ Financial Times 5م Borzou 02122131, “Qatar gives Egypt 

00144- 10 April 2013 < http://www.1t.eom/intl/cms/s/0/790a7d52-a 114-11 e2-8971

1eabdc0.html#axzz32hXnG98E>.

(٤٠) envoy over police chiefs tweets,” Reuters, 28 June ل٨تا Egypt summons 

2012 <http://www.reuters.com/article/2012/06/28/egypt-uae-idAFL6E8HSIOU201206 

٤٣٣

http://www.1t.eom/intl/cms/s/0/790a7d52-a
http://www.reuters.com/article/2012/06/28/egypt-uae-idAFL6E8HSIOU201206


 تمض ولم الجديد. بالدستور العمل وعلق الرئيس لعزل يوليو تموز/
 نظيرتها هنأتها حتى مصر في الجديدة الحكومة تعيين على ساعات

 /٤٢قطر) فيها بما الخليجي التعاون مجلس دول بقية ولحقتها (،٤ السعودية)
 الموقف تباينات بجالء يكشف تطورات من ذلك تال ما كل أن غير

 إن إذ أخرى. جهة من وقطر جهة من واإلمارات السعودية بين الخليجي
 في األضخم هي مساعدات حزمة تقديم إلى سارعت األولى المجموعة

 ٥ تسليم تم (، دوالر) مليار ١ ٢ بلغت الخليجية المساعدات تاريخ
 ما وهو (،٤٤الجديدة) الحكومة إعالن من أسبوع من أقل في منها مليارات
 العسكرية. المؤسسة ترعاه الذي النظام دعم على الدول هذه عزم يعكس

اإلخوان. بعد ما مرحلة في مادي دعم أي قطر تقدم لم حين في

 العسكرية المؤسسة لخطوة واإلمارات السعودية من كل دعم يكن لم
 متعددة. أشكاالً أخذ و مرسي عزل تلت التي الشهور في تواصل بل لحظياً،

 وكان توالت، التي المؤيدة التصريحات في حاسمة بلغة عنه عبر وتد
 أغسطس آب/ من عشر السادس في السعودية ملك خطاب ربما أهمها
 تحت مصر تسلكه الذي الجديد للمسار واضحاً تأييداً فيه أبدى والذي
الدول هذه اتخذت كما (. المسلحة) للقوات األعلى المجلس مظلة

 حصيفة مرص،« مجهورية رئيس منصور عديل املستشار هيىن احلرمني »خادم (٤١)

<http://www.alriyadh.om/849388.> .٢٠١٣ يولري متوز/ ٤ الرياض،

(٤٢) Regan Doherty and Amena Bakr, **Qatar 12115 new Egypt leader in 

/2013/apparent policy shift,” Reuters, 4 July 2013 <http://www.reuters.com/article

<. 07/04/us-egypt-protests-qatar-idUSBRE9630I220130704

(٤٣) Nordland, **Saudi Arabia Promises to Aid Egypt’s Regime,” New 10ل 

York Times, 19 August 2013 <http://www.nytimes.com/2013/C8/20/world/ 

middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html?pagewanted = all.

(٤٤) ://201 gives Egypt 55 billion in aid,” Reuters, 9 July 2013 <httpمه Saudi 

<.www.reuters.com/article/2013/07/09/us-egypt-protests-saudi-aid-idUSBRE9680QT20130709

 ١٦ الرياض، حصيفة والفتنة، مرصضداإلرهاب مع تقف اململكة احلرمني: اخادم (٤٥)
 < http://www.alriyadh.com/860077ح. .٢٠١٣ اغىط آب/

٤٣٤

http://www.alriyadh.om
http://www.reuters.com/article
http://www.nytimes.com/2013/C8/20/world/
http://www.reuters.com/article/2013/07/09/us-egypt-protests-saudi-aid-idUSBRE9680QT20130709
%25D8%25AD860077/http://www.alriyadh.com


 مصر في االستثمار على الخليجية األموال رؤوس تشجيع في جادة خطوات
 مباشرة. وغير جديدة أبعاداً الدعم هذا وأخذ ٠<٤ يونيو) حزيران/ ثالثين بعد
 الدينية للجماعات »االنتماء تجريم يتضمن ملكي أمر السعودية في صدر فقد

 اإلخوان لجماعة الفنة هذه بشموله فسر والذي (،٤٧المتطرفة«) والفكرية
 ما وهو (.٤٨السعودية) الداخلية وزارة من بقرار تأكد الذي األمر المسلمين،

 سبقت وقد إرهابية. جماعة اإلخوان المصرية الحكومة إعالن مع تزامن
 مصريين من بالجماعة بصلتهم يشتبه من مالحقة في الدولتين اإلمارات
(.٤٩والمحاكمات) االعتقاالت من طويلة سلسلة في وإماراتيين

 العالقات ساءت فقد قطر. موقف يأتي ذلك، من النقيض وعلى
 ابتدا حيث دراماتيكي. بشكل الجديد المصري النظام وبين بينها الدبلوماسية

 في سيما المصري المشهد تغطية في الجزيرة قناة دور خلفية على التدهور
 أغسطس آب/ في - لمرسي المؤيد االعتصام - رابعة اعتصام فض أحداث
 طاقم المصرية السلطات رحلت سبتمبر، أيلول/ من األول ففي .٢٠١٣
وواجهوا الحقاً منهم عدد اعتقل وقد (، البالد) من الجزيرة قناة

Gulf states, minus Qatar, rally Egypt investment ٤0 buoy army power,” (٤٦) 

Reuters, 2 December 2013 <http://www.reulers.com/article/2013/12/02/egypt-gulf- 

investment-idUSL5N0JA2EQ201312O2>.

 االنمتاء أو اململكة خارج قتالبة أمعال يف شارك من لك بالجسن يعاقب مليك: أمر (٤٧)
<http://www.spa.g0v.sa/ أوىل: إضافة املتطرفة والفكرية الدينية اجلماعات أو للتيارات

print.phplid = 1 194733 د .

 موقع و^داعش«،« لنرصةوا اإلخوان تمشل اإلرهابية لملنمظات سعودية قامئة »أول (٤٨)

<http://w٣8w.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2014/03/ .٢٠١٤ مارس آذار/ ٧ يس، يب اليب

<. 140307-Saudi terror organization.shtml

 املسملني، »اإلخران قضية يف راتياوإما مرصيا مهتام ٣٠ يدين رايتاإلما »القضاء (٤٩)

<http://w٦vw.bbc.c0.uk/arabic/ .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ٢١ يس، يب اليب موقع

middleeast/2014/01/140l21_uae_mb_convictions.shtml ح .

(٥٠) ”,Egypt expels Al Jazeera journalists in crackdown on Qatari channel“ 

Reuters, 1 September 2013 <http://uk.reuters.com/article/2013/09/01/uk-egypt-

 proles ts-jazeera-idUKBRE9800AW20130901 د .

http://www.reulers.com/article/2013/12/02/egypt-gulf-investment-idUSL5N0JA2EQ201312O2
file:///http://www.spa.g0v.sa
file:///2014/03/http://w%D9%A38w.bbc.co.uk/arabic/middleeast
file:///http://w%D9%A6vw.bbc.c0.uk/arabic
http://uk.reuters.com/article/2013/09/01/uk-egypt-


 وودائع لمساعدات المصري لمركزي البنك ذلكإعادة وتال (. محاكمات)
 حكم فترة في لمصر سلمت قد كانت دوالر بملياري تقدر قطرية
 الخارجية وزير انتقد عندما ٢٠١٤ عام مطلع ذروته التوتر وبلغ (، مرسي)

 الجديد النظام اعتمدها التي العنف سياسات رسمي، تصريح في القطري،
 السفير باستدعاء المصرية الحكومة وردت (. ٣والتظاهرات) المعارضين تجاه

 على االستفتاء انتهاء عقب الدوحة في سفيرها سحب ثم (،٥٤ القطري)
(.٥٥الجديد) المصري الدستور

 حلفائها على انعكس السياسية القوى بين مصر في الحاد االنقسام هذا
 مصر تجاه الخارجية السياسة حول االختالف كان إذ الخليج. في وداعميها

 يلقي الذي الجديد المصري النظام خصوم من القطري واالقتراب
 قادت التي الخالف نقاط أهم أحد خلفه، بثقلهم واإلماراتيون السعوديون

 حد إلى وصل تأزم وهو المجلس. دول بين مسبوق غير بشكل التأزم إلى
 ،٢٠١٤ مارس آذار/ مطلع في والبحرين، والسعودية اإلمارات سحب
(.٥٢مسمى) غير أجل إلى الدوحة في ها سفراء

(٥١) 29 ,٤٨1 Jazeera journalists 01 trial - prosecutor,” Reuters10 الم Egypt

.2014 January

(٥٢) ,growing tensions,’, Reuters ٤ ٥0 Qatar 11 sign Egypt returns 52 billion
19 September 2013. <http://www.reuters.com/article/2013/09/19/us-egypt-qatar-

deposits-idUSBRE98ION020!30919 د .

(٥٣) ]02 ”,Egypt 1د Qatar Calls for Dialogue between Political Segments 

http://www.m0fa.g0v.qa/en/> Foreign Affairs, 1 March 2014٠ Ministry 0٤

SiteServices/MediaCenter/News/Pages/News2O14OlO5O81OO3.aspx د .

 حصيفة لبالده، بيان عىل لالحتجاج بالقاهرة القطري السفري تستديع اخلارجية٠ » (٥٤)

<http://1vww.almasryalyoum.com/news/ .٢٠١٤ يناير الثاين/ اكنون ٤ اليوم، املرصي

<.370806#/details

(٥٥) ”,10 Qatar - cabinet 2ع Egypt has no plans to send ambassador 

http://uk.reulers.com/article/2014/03/06/uk-egypt-qatar-> Reuters, 6 March 2014٠

.<idUK3BREA251J220140306

(٥٦) Angus McDowall and Amna Bakr, "Three Gulf Arab slates recall envoys =

http://www.reuters.com/article/2013/09/19/us-egypt-qatar-
http://www.m0fa.g0v.qa/en/
file:///http://1vww.almasryalyoum.com/news
http://uk.reulers.com/article/2014/03/06/uk-egypt-qatar-


المستويات المتعدد والشقاق العالقة آفاق

 مرحلة بعد ما في ومصر الخليج بين العالقة عن الحديث عند
 تتكون متجانسين كيانين بين عالقة عن نتحدث ال فإننا العربية، االنتفاضات

 الموجز االستعراض هذا خالل من ظهر فقد وواضحة. متسقة روابط بينهما
 متقاربة أو موحدة خارجية سياسة عن بعد الحديث اإلمكان في ليس أنه

 تتشكل تحالفاتها أن على المنقسمة مصر مع التعامل وال الخليج، لدول
 للقوى أن إذ فحسب، دبلوماسياً لها الممثلة الدولة مؤسسة خالل من

 البنية ضعف مرحلة في الخارجية التحالفات صياغة في وزناً الداخلية

 أكثر العالقات تصبح المعادلة هذه مثل وفي البالد. بها تمر التي السياسية
والعكس. الداخلية الصراعات في الخارجية الخالفات وتؤثر تعقيداً

 التحالفات، عبر التوتر حدة وانتقال االستقطاب وتيرة تصاعد ومع
 الخالفات إذكاء في عامالً المصرية الساحة في الفرقاء بين الخالفات تصبح

 الشقاق تعميق في الخليجية الدول دعم يزيد مثلما تماماً الخليجية،

 المستويين على الرؤى توفيق محاولة تصبح كهذا، وضع وفي المصري.
 إعادة على للعمل بل فحسب، الداخليين األطراف لمصلحة ليست مهمة

 المنظور المستقبل في ممكناً يبدو ال األمر هذا ككل. اإلقليم في التوان

 إلى والوصول مصر في الداخلية االستراتيجيات في تغير يحدث لم إذا
 الخليج دول ودعم محلياً. المتنازعة األطراف بين ما العالقة في حلحلة

 بل فحسب، الداخلية أزمتها تجاوز في مصر يساعد لن التحول هذا لمثل
الخليجية. الخالفات في العالقة المهمة الملفات أحد حل في سيساهم

11 rift with Qatar,” Reuters, 6 14211 2014. <http://in.reuters.com/arlicle/2Ol 03/ = 

05/gulf-qatar-ambassadors٠saudi-uad-bahrain-idINDEEA2 0T20140305>.

٤٣٧

http://in.reuters.com/arlicle/2Ol_03/_=05/gulf-qatar-ambassadors%25D9%25A0saudi-uad-bahrain-idINDEEA2_0T20140305




السكاني الخلل - ٥

مقدمة ١ه-

 مليون ٤٩,٣ حنو ٢٠١٣ عام التعاون جملس دول ساكن إمجايل بلغ

 املنطقة يف الساكن منو متوسط وبلغ الرمسية، اإلحصائيات حبسب نمسة

 /'(٠٤٨) عالية نسبة يشلكون الوافدون يزال وال سبقه. الذي العام عن ٣,٩

 من نسبة أقل السعودية وتجسل التعاون. جملس دول ساكن إمجايل من

./'(.٨٩) األعىل النسبة اإلمارات تجسل فميا ./'(،٣٢) الوافدين

حدلرلسن:حسي: لر.20ا1 رلهسرسن 3010دسةفىسل-لنععدىنالسلرمت الساه1 لجمزا لع

٤٣٩



 بلغ التعاون مجلس دول في العاملين إجمالي أن إلى البيانات وتشير
 السنة عن /'٠٨,٤٧ بلغت بزيادة ،٢٠١٣ في وعاملة عامل مليون ٢٠,٥

 ويتركزون العمل، سوق إجمالي من /٦٩ الوافدون ويشكل سبقتها. التي
 يوفر الذي الحكومي القطاع في المواطنون يتركز بينما الخاص، القطاع في

 حكومات محاوالت كل من الرغم وعلى وظيفياً. وأماناً أعلى دخال للعامل
 هذه نجاح أن إال الخاص، القطاع في الوطنية العمالة تعزيز مجلس دول

 في الوافدين تركز إلى تشير البيانات تزال وال محدوداً، يزال ال البرامج
تحديداً. الخاص والقطاع عموماً العمل سوق

٢٠١٣ التعاون مجلس دول في العمل سوق إجمالي :٢ - ٥ بياني رسم

200 ملرلت 20 12 معسر:لجمزالحملهلرمةلىحولعملسملنص^ن

 التعاون، مجلس دول على طاغية سمة السكاني الخلل يزال ال إذاً،
 غير وافدون فيه يشكل »مجتمع بأنه السابق اإلصدار في عرفناه والذي

 والثقافية االقتصادية المجتمع وقدرات سكان من عالية نسبة مواطنين
. الزمن« من ومتصلة ممتدة لفترة واالجتماعية،

 )حمرر(، الهشايب اإلصدار:معر هذا من األوىل النخسة راجع التفاصيل، من ملزيد (١)
< 10ا/نه (.٢٠١٤ املعارف، منتدى )بريوت: واملحتول الثابت بني اخلليج

www.gulfpolicies.com/index.php?option = com_conlenthttp://ti٥yurl.com/nhx7yb7 >.

http://www.gulfpolicies.com/index.php?option
com_conlenthttp://ti%25D9%25A5yurl.com/nhx7yb7


 الخلل منظور من محررية تغيرات المنطقة على طرأت أنه إال
 حملة لألنظار لفتاً أكثرها يكون وقد .٢٠١٤-٢٠١٣ عامي السكاني
 الوافدين من اآلالف مئات طرد عبر العمل« سرق »تصحيح ل السعودية

 إضافة ،٢الحكومة) نظر وجهة من الرسمية اإلقامة شروط يستوفوا لم الذين
 والعمالية اإلعالمية الجهات بعض شنتها التي اإلعالمية الحملة إلى

 خضم في الدولة في اإلنشاء عمال أوضاع بسبب قطر على والحقوقية
(. ٢)٢٠٢٢ العالم لكأس الضخمة البناء لمشاريع استعداداتها

 اهتمام على يستحوذ رئيساً هاجساً السكاني الخلل قضية أصبحت إذاً،

 من الرغم على الدولية، والمنظمات ومواطنيها المنطقة دول حكومات
 محاولة وفي المتفاقم. بالخلل المتعلقة النظر ووجهات المصالح اختالف

 معمق تحليل على اإلصدار هذا في نركز السكاني، للخلل أفضل لفهم
 إلى الوافدين تدفق عملية ينظم الذي األساسي القانون وهو الكفالة، لنظام
 كفيل وافد لكل يكون بأن قانوني إلزام طريق عن التعاون مجلس دول

 كثر وقد محلية. عمل جهة أو مواطناً أكان الدولة، في إقامته يكفل محلي
 مزايا إعطائه إلى نظراً له مؤيد بين الكفيل نظام حول مؤخراً الحديث
 نفسها لألسباب له ومعارض الوافدين، مقابل في للمواطنين حصرية
 استقطاب مسارات اهم تبين على نركز المعمق، الملف هذا وفي تحديداً.

 طريق عن االستقطاب مسارات فيها بما الكفالة، نظام في المواطنين
 فيزا«، »فري ال بعمال يسمى ما أو المنزلية العمالة أو العمل شركات

 الوافدين تدفق في وتتحكم تنظم التي لآلليات أفضل لفهم كسبيل وذلك
 في معاملتهم وطبيعة الرافدين حقرق إلى إضافة التعاون، مجلس دول إلى

المجتمع.

 سبورت يورو العال،« وتضبة التوقيت بسبب ٢٠٢٢ قطر ملونديال مهنك »عام (٢)

<http://tinyurl.com/m88so٢p.> .٢٠١٣ ديمسرب األول/ اكنون ٢٧ عربية،

(٣) Bargach (2007). ’’Study on abandonmenl and the practice 0 Kafala 12ن1ه 

in Morocco 10 Amici Dei Bambini.” ا<٤ع//:م110.ل0٤9/٧ء/0مم-م20مملا/1025/

<. 2012/04/A-study-ona bandonmentnMorocco.pdf

http://tinyurl.com/m88so%25D9%25A2p


 واإلقصاء التبعية الكفالة: ٢-٥
العربية الخليج مجتمعات في

مقدمة

 فيكلمن عقود، منذ االستخدام شائع تعبيراً كونه من الرغم على
 يكتنفه يزال ال »الكفالة« مفهوم فإن العلمية، واألبحاث العام الخطاب

 االجتماعي بمحتواه األمر يتعلق عندما وخاصة واإلبهام، الغموض بعض
 المواطن عالقة تشكيل في يؤديها التي والوظائف والسياسي، واالقتصادي

العربي. الخليج مجتمعات في الوافد بالعامل
 أحد في تعود اإلبهام حالة استمرار فإن تحديداً، أكثر نكون حتى

 أي إلى التالية: التساؤالت على وتعددها اإلجابات اختالف إلى أسبابها
 قاتعال من محدد بنوع فقط تختص مسألة »الكفالة« اعتبار يمكننا درجة

 ذات مسألة اعتبارها يمكننا درجة أي وإلى العمل(؟ سوق )سياق العمل
 )السياق العمل سوق سياق ضمن فقط تنحصر أن من أكبر أهمية

 لدى األهمية غاية في أمراً التمييز هذا يعتبر ولماذا السياسي(؟ االجتماعي
 كل على العالقة هذه تمارسه الذي والعميق الواسع التأثير فهم إلى سعينا

الخليج؟ مجتمعات في الوافدة والعمالة المواطنين من
 في أفضل تساعدنا قد التساؤالت هذه عن اإلجابة بان نعتقد

 سيتم الخيارين )كال اإللغاء أو لإلصالح العالقة هذه قابلية مدى استكشاف
 السياسية السلطة هياكل استمرار ظل في نظرياً االعتبار في اخذهما

الراهن(. حالها على واالنصادة واالجتماعية



 لألسئلة ووافية شافية إجابات تقديم الحالية الورقة هدف يكون لن
 المسألة هذه حول والحوار النقاش مراصلة تحفيز هو نرجوه ما كل أعاله.

 األول على سنركز الحل، وتوصيف المشكلة تشخيص وبين الشائكة.
الثاني. معالم استكشاف ونحاول

 على اهتمامنا سنركز الموضوع، هذا في سابفة أبحاث على اعتماداً
 وسيطرة قوة عالقة بوصفها الكفالة عالقة لتشكل المختلفة المسارات تقصي

 بينها مشترك هو ما وإدراك المسارات هذه طبيعة فهم والمكفول. الكفيل بين
 على نتائجها وتلمس لإلشكالية، أوضح فهم في .ساعداننا قد مختلف، هو وما
الخليج. لمجتمعات واالجتماعي السياسي والحراك العمل أسواق من كل

الكفالة نقد عن موجزة لمحة
 اللغة في متميزين شينين تعني »كفالة« فإن االشتقاقي، للمعنى وفقاً

 الخليج مجتمعات وفي (.٤)كفل() يرعى وأن )الضمان( يضمن أن العربية:
 بمقتضاه يتم قديم بدوي تقليد إلى »الكفالة« مصطلح جذور تعود العربية،

(.٥تكفله) التي القبيلة عن غريب إلنسان والرعاية الحماية منح
 بينما المكفول، سلطة قوتها تفوق الكفيل لدى سلطة »الضمان« ويتطلب

 الدمج هذا المكفول. مقابل الكفيل يتحملها مسزولية والحماة« »الرعاية« تعني
 الرعاية مسؤولية ومبدأ طرفين، بين المتساوية غير السلطة مبدأ بين ل والتقاب

 سيلعب السلطة(، هذه يملك )ال آخر تجاه السلطة( هذه )يملك لطرف والحماية
 العمال مع قتهمعال في الخليج مواطني ووعي إدراك تشكيل في للغاية هاماً دوراً

 الدمج هذا من جعلت درجة إلى اآلن، وحتى الماضية العقود طيلة الوافدين
ومصيرها. العالفات هذه واقع في تفكير أي إليها يستند بديهية قاعدة بمثابة

في »الكفالة« عالقة تعرضت الماضي، القرن ثمانينيات مطلع منذ

 Anh Nga Longva (1997.) 1دااه 9ما on له^هى (Migration. Exclusion, صه (٤)

.78.Westview Press, p ٠(1٧41م*٤ in لر:ى

(٥) Center 01 Arab لال." Foreign labour in 1 countries of the Arabic**

 Unity. August 1983٠, .م 96.

٤٤٣



 ومنهم، العرب، والمفكرين الباحثين من العديد من حاد نقد إلى الخليج
 وصفها الذي النجار باقر االجتماع عالم الحصر، ال المثال سبيل على

 على الغوص مهنة في سادت التي بالظروف الكفالة مشبها األجر، بعبودية
 النقد حدة من الرغم على أنه مالحظة يمكن ولكن (. الخليج) في اللؤلؤ
 أو نظرية معمقة، بأبحاث تحظ لم أنها إال الكفالة، عالقة إلى وجه الذي

 النقد واقتصر العربي، العالم أو الخليج في الباحثين قبل من ميدانية،
 األجنبية العمالة الستقدام أسلوباً كونها على العام الخطاب في إليها الموجه

 أهمية على والتعويل األعمال، أصحاب قبل من ه استخدام يساء ما غالباً

 التداعيات تالفي بغية العمل أسواق على والرقابة القوانين تنفيذ في الجدية
 في تكمن ال المشكلة إن باختصار، أي، »الكفالة«، لممارسات السلبية
الواقع. أرض على تطبيقها إساءة في بل العالقة طبيعة جوهر

 األول العقد خالل جديداً بعداً ياخذ »الكفالة« بموضوع االهتمام بدا
 على الدولية الضغوط تزايد أهمها عدة، عوامل نتيجة الجديدة األلفية من

 مثل مفاهيم بين والترابط الوافدة، العمالة حقوق مجال في الخليج دول
 مختلف في لتجليها المختلفة واألشكال بالبشر« واالتجار الجبري« »العمل
 في هاماً دوراً االنسان حقوق منظمات تقارير لعبت وقد .٧العالم) مناطق

 ميدانية مقابالت من المستقاة الحقائق من العديد كشف عبر السياق هذا
(.٩^٨الخليج) في الوافدة العمالة فئات مختلف ألوضاع وأبحاث

(٦) Mohammed 1010. “Labor Migration 11 the 000 Countries: Some 

Middle East Institute. Washington DC, 11ع ”.Reflections on 2 Chronic Dilemna

<.February 2010, <http://tinyurl.com/n16b6p6

(٧) Better Life: Migrant Worker Abuse ill ه Human Rights Watch. “For 
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(٨) Migrant Domestic Every Turn: Abuse 0٠٧٧2115 2ا ٤ .Human Rights Watch 
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 سنقترح الخليج، مجتمعات في ووظائفها »لكفالة« محتوى فهم وبغية
 في الريعية الدولة عالة تحليل من تبدأ »مفهومية« محطات في السير

 منهم. األعمال أصحاب الخصوص وجه وعلى بالمواطنين، الخليج
 العمل« »رخصة تحويل عبره يمكن الذي السبب فهم من ذلك وسيمكننا

 تشكيل من ستمكن األداة هذه الوافدة. للعمالة و»إقصاء« »سيطرة« أداة إلى

 مسارات أربعة وفق الرافد بالعامل الخليج في العمل صاحب عالقة
بينها. ما في وتتداخل تتقاطع قد مختلفة،

والمواطنون الريعية الدولة »الكفالة«: والدة
 العمل أسواق سياق ضمن »الكفالة« ظاهرة بتحليل البدء يتم ما غالباً

 عالقة إطار ضمن وبالتحديد العربي، الخليج لدول التعارن مجلس دول في
 بمحض تنشا لم العالقة هذه ولكن الوافد. بالعامل المواطن العمل صاحب
 وقد أهمية، أكثر أخرى عالقة عن معزل في أو العشوائية، التاريخية الصدفة
 المقام في ممكنة الكفالة عالقة بفضله اصبحت الذي األساس تشكل
 الخصرص وجه وعلى بالمواطن، الريعية الدولة عالقة ونقصد األول،

العمل. بصاحب
 في الريعية الدولة عمل وآلليات لمكونات شامل استعراض عن عوضاً
 مباشرة صلة ذي بعد على سنركز فإننا العربي، الخليج مجتمعات
 هياكل شرعية بتجديد قتهاوعال الدولة لهذه الثروة توزيع وظيفة بموضوعنا:

المجتمعات. هذه في واالجتماعية واالقتصادية السياسية السلطة
 في يتلخص عنه اإلجابة إلى السعي علينا يتعين الذي الهام السؤال

 توزيع استراتيجيات ضمن العمل أسواق تلعبه الذي الدور هو ما التالي:
الريعية؟ للدولة الثروة

 الدولة في الثروة توزيع آلليات الواسع اإلطار في إنه القول يمكن
 في للغاية، هامين ولكن مختلفين، دورين تلعب العمل أسواق فإن الريعية،
 هياكل ضمن المالية النفط عوائد من الناجمة الثروة توزيع غايات تحقيق
 الريع من جزء توزيع في يكمن األول الدور الخليج: مجتمعات في السلطة



 في توظيفهم يتم الذين للمواطنين دفعها يتم أجور شكل على النفطي
 للمراطنين، الرئيس العمل صاحب دور الدولة تلعب هنا العام. القطاع
 المجتمعات. هذه في الحاكم السياسية السلطة جهاز كونها إلى إضافة
 آلية عبر الخاص القطاع إلى النفطي الريع توزيع في يكمن الثاني الدور

 اآللية هذه في مركزياً دوراً الحكومية المناقصات وتلعب العام. اإلنفاق
 شهدها كالتي النفطية الفررة فترات في ملحوظ بشكل دورها ويزداد
 الثالثة النفطية الطفرة )كانت الحقاً وتكررت السبعينيات منتصف في الخليج
 إلى موجهة الحكومية المناقصات تكون ما وغالباً آخرها(. ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤

 بطبيعتها، كثيفة عمالة ذات مشاريع وهي واإلنشائية، التحتية البنية مشاريع
 هائلة أعداداً يتطلب وإنجازها المشاريع هذه تحقيق أن ذلك عن وينجم

 البلدان، هذه في المحلية العمل سوق ضمن توفيرهم يمكن ال العمال من
 توزيع وظيفة الستكمال ضرورياً شرطاً الوافدة العمالة توفر من يجعل ما

الخاص. للقطاع النفطي الريع

 أن في يكمن »الكفالة؛, نشوء في بالمواطنين الدولة عالقة دور
 السياسية الخيارات إطاره ضمن تجري الذي الحيز تشكل الريعية »الترتيبات
 لهذه والقيرد الحدود تضع نفسه الوقت في ولكنها الحاكمة، للنخب

 لريعية لدولة المحركة المتناقضة القوى الصراعبين (.هذا الخيارات«)
 »المستفيدين« ونوعية حجم أن يعني الخيارات( وتضييق اإلمكانات )توسيع

 ومن للجميع مفتوحة تكون أن يمكن ال مسالة النفطي الريع توزيع من
 النفطي الريع عوائد توزيع تأثير توة بأن االفتراض ويمكن حدود. دون

 بالمقارنة الحجم ضئيل سكانه عدد مجتمع حالة في »نجاعة« أكثر ستكون
 الريع لتوزيع إن وحيث الحجم. كبيرة سكانية قاعدة ذي آخر مجتمع مع

 فإن السياسية، السلطة هياكل شرعية تجديد في الحساسية بالغ دوراً النفطي
الريع، هذا لتوزيع المنشود التأثير إلحداث ورية ضر تصبح قصاء«»اإل عملية

(١٠) 1091, and*/(.1997) ,٧2: 4ع:2411091. ىما Walls built 092 sand100ع Ah Nga

.191 Kuwait. WestviewPress ى0٤٤ر 



 في الوافدين إدماج تم لو ما في الفائدة عقيم يكون أن يمكن تأثير وهو

األول. المقام

 مختلف بين الكفالة أشكال في طفيفة تباينات وجود من الرغم على

 اإلجراءات طبيعة في اختالفات عن بالتحديد ناجمة التعاون، مجلس دول
 يجمع مشتركاً قاسماً هناك أن إال الوافدة، العمالة تصاريح ألنظمة اإلدارية

 قوة عالقة إنها : " »الكفالة بجوهر يتعلق ما في الخليج دول جميع بين

 يمتلك مهاجر، وعامل عمل( )صاحب مواطن بين متكافئة غير وسيطرة
 صاحب بوصفه التقليدية سلطاته كثيراً تفوق سلطات األول الطرف فيها

 نتيجة األول المقام في ممكنة أصبحت العالقة هذه إن وحيث عمل.

 بين التمييز سنقترح فإننا الخليج، في والمواطن الدولة بين قائمة لعالقة

 سنطلق األول والقوة: السيطرة قاتعال ظلهما في تنشط أساسيين نطاقين

 من تحديد في الدولة سلطة إطاره في تعمل الذي الدولة« »نطاق عليه
 سوق »نطاق والثاني العمل، بغرض السيادية أراضيها إلى الدخول يمكنه

 سيتم من وتحديد اختيار في العمل صاحب سلطة فيه تنشط الذي العمل«

التوضيحي(. الرسم على االطالع )الرجاء منشآته في تشغيله

الكفيل مع الوافد العامل عالقة :٣ - ٥بياني رسم



 »نطاق ضمن المختصة السلطات تدخل العالم، بلدان اغلب في
 دول في يجري، فيما الوافد، العامل مع مباشرة تعامل عالقة في الدولة«
 العمل وصاحب السلطات تلك بين األولى بالدرجة التعامل العربية، الخليج

 الحالة، هذه في عدمه، من الوافد العامل دخول قرار ويرتبط المحلي،
 تقديم آلية عبر العملية هذه وتتجسد الدولة. وموافقة العمل صاحب بطلب
 »مادة« الوافد العامل يصبح حيث الوافدة، للعمالة العمل تصاريح طلبات

 العمل رخصة لها. مالك إلى عبرها العمل صاحب ويتحول التصاريح، هذه
 أل و أ سلطات: ثالث الكفيل - العمل صاحب تمنح الترتيب هذا وفق

 له الدولة تخويل عن الناجمة السلطة ثانياً العمل، صاحب بوصفه سلطته
 له الرافد العامل يمنحها التي السلطة وأخيراً، وثالثاً، الوافد، العامل استقدام

 ويتم (. لديه) والعمل البلد بدخول له والسماح معامالته إنجاز بغية
 من سلسلة عبر وتعزيزها العمل لصاحب الثالث السلطات هذه تكريس

 باستقدام له السماح مقال في عليه الدولة تفرضها التي »المسؤوليات«
 العمل رخصة وتجديد واالنتقال والخروج الدخول مسؤولية الوافد: العامل

 حياة دورة في تتحكم العمل برخصة المرتبطة المسؤوليات هذه وإلغائها.
 على تترجم مسؤوليات وهي الخليج، مجتمعات جميع في الوافد العامل

 العامل دخول تحديد في العمل لصاحب سلطات إلى الفعلي الواقع أرض
 صاحب أي يمتلك وال البلد. في بقائه تجديد أو انتقاله أو خروجه أو

 مسؤوليات عن الناجمة السلطات هذه مثل العالم في منطقة أي في عمل
 البلدان في حتى وصالحياته، عادة الدولة جهاز اختصاصات ضمن تقع
 )المملكة األعمال أصحاب من المقدمة العمل تصاريح نظام تستخدم التي

 والتجديد وخروجهم الوافدين العمال دخول إن إذ أستراليا(. - المتحدة
 أجهزة وبين بينهم المباشر بالتعامل يتم البلدان هذه في وانتقالهم لهم

على عديدة أمثلة هناك أن صحيح الهجرة(. )إدارات المختصة الدولة

٨1 Nga Long (1997). *عاله Built 0 11091 هى1ه (44ع:٣م » Exclusion, and (١)

Society 01 *41٧4^ ٤)٠  Westview Press, 0.109



 يتم ذلك ولكن البلدان، تلك في الوافد للعامل العمل صاحب استغالل
 الخليج، دول في »الكفيل« حالة وفي عليها. التحايل أو القوانين خرق عبر
 واإلجرائية التشريعية األطر توفره ما بفعل تنشا لديه المتضخمة السلطة فإن

 لخرق ونتيجة األولى، الدرجة في الوافدة للعمالة استقدامه لعملية المنظمة
الثانية. الدرجة في عليها والتحايل األطر هذه

 سلطات العمل صاحب بتوكيل الخليج في الدولة تقوم لماذا ولكن
اختصاصاتها؟ ضمن من تعتبر

 إلى تشير الخليج في الوافدة العمالة بدراسة المختصة األبحاث بعض
 الدولة أجهزة كفاءة ضعف في يرى من فهناك المحتملة: التفسيرات بعض

 ورصد مراقبة مهام بتخويل السلطة قيام في مهماً دافعاً حديثاً، المستقلة

 على والمفاجئ الحاد االرتفاع بعد وخاصة المواطنين، إلى األجانب وجود
 تشير لونغوفا آنا .١٩٧٣ عام النفطية الطفرة أعقاب في الوافدة العمالة طلب

 الدولة سلطات تخويل عملية تؤديها اقتصادية« غير وظيفة »وجود وجرد إلى
 الهيمنة قاتعال تكون لن التخويل، هذا فعبر المواطن. العمل صاحب إلى

 باألجانب الدولة عالقة في الواسع اإلطار ضمن فقط محصورة والسيطرة
 األفراد عالقة وتشمل ستتسع بل السيادية، أراضيها على الموجودين

 استخدام تكرار إلى لونغوفا دفع ما هذا وربما (. ايضاً) باألجانب المواطنين
 )أعضاء المراطن المدني« »المجتمع بين والقوة السيطرة عالقة تعبير

المجتمع. هذا من كفالتهم يتم الذين واألجانب المواطنين( من المجتمع

 في أعاله المذكورة الثالث السلطات تجميع أذى المحصلة، في
 يمتلكها من تمكن نوعها، من فريدة أداة األخيرة تحويل إلى العمل رخصة

 ضمن عمل صاحب عليه يحصل أن يمكن ما كثيراً تتجاوز فوائد جني من
قاتعال إنتاج إعادة في تساهم باألحرى إنها تقليدية. رأسمالية عمل عالتة

(١٢) work 76) (2008) with regard 10 regulations 01ل٥. (٤ Article 2 Decision 

domestic servants, <http:// foreign employees except 11 category 0٤ visas 0٤

 portal.lmra.bh/englishlegal/show/14 ح .

14/portal.lmra.bh/englishlegal/show


 سنرى وكما بالقن، اإلقطاعي لعالقة المشابهة كتلك رأسمالية قبل ما عمل
 مصدرها الخليج في الوافدة العمالة على الطلب من هامة نسبة فإن الحقاً،
بالوافدين. المواطنين عالقات في »ريعية« أنشطة انتشار

 توفرها التي »اإلمكانات« بين التمييز ضرورة إلى هنا اإلشارة تجدر
 على الفعلية »تطبيقاتها« وبين يحدث؟(، أن يمكن الذي )ما »الكفالة« عالقة
 متعددة تدرجات ذات صورة هناك فعلياً؟(. يحدث الذي )ما الواقع أرض

 االستغالل لهذا القصرى الحاالت ولكن الوافدة، العمالة استغالل لراقع
 درسنا لو نظري، كمثال ممكن. هو لما المتاحة الحدود تعكس التي هي

 أن بالضرورة نجد فلن المثال، سبيل على العبودية فيه تسود مجتمع حالة
 فإن فعل لو ولكنه وحشية، بقسوة ويعامله عبده سيضرب عبيد مالك كل

 المقابل، وفي مطلقة. سلطات من العبودية عالقة له تتيحه عما ناجم ذلك
 سيداً ليس أنه تعني ال المجتمع ذلك في عبده معاملة يحسن سيداً فإن
 الكفالة عالقة »إمكانات« بين التمييز هذا عبداً. ليس اآلخر وأن

 للمسارات أفضل فهم في سيساهم الواقع أرض على الفعلية «تطبيقاتها و»
العالقة. لهذه التالية األربعة

األربعة المسارات الكفالة:

 ضمن تتشكل »الكفالة« فإن باألساس، وسيطرة قوة عالقة بوصفها
 في مشترك بشكل وتتقاطع منها جوانب في تختلف أساسية، أربعة مسارات
 العناصر من بمجموعة المسارات هذه طبيعة تتأثر أخرى. جوانب

 للعمالة واالستقبال اإلرسال بلدي فيكلمن واالقتصادية االجتماعية
 من كل لدى توجد ومصالح دوافع تمييز يمكن مسار كل في الوافدة.
 عالقة أن يبين المسارات هذه تحليل الوافد. والعامل المحلي الكفيل
 العمل عالقة توفرها ال إمكانات على تشتمل أن على قادرة الكفالة
 كعالقة وأنها العمل، قانون مثل المعروفة التشريعية باألطر المقننة التقليدية
 وشبه شرعية أنشطة على تشتمل أن من يمكنها ما اإلمكانات من تمتلك
العامة الصورة فإن ذلك، كل إلى إضافة أيضاً. للقانرن ومخالفة قانونية



 العمل: سوق في األنشطة من مجموعتين وجود ستوضح المسارات لهذه
الريعية. غير واألنشطة الريعية األنشطة

الخاص القطاع في الكفالة األول: المسار

 في شيوعاً وأكثرها المسارات أقدم أحد المسار هذا اعتبار يمكن
 التي العملية بأنه وصفه يمكن كما الخليج. مجتمعات في الكفالة قاتعال

 عمل تصريح على )كفيل( محلي عمل صاحب حصول بمقتضاها يتم
 لملكيته ونتيجة الكفيل. يملكها منشأة في للعمل مهاجر عامل الستقدام
 فإن الملكية، هذه من الناجمة له المتاحة والصالحيات العمل تصريح
 كرب التقليدية سلطاته ضمن توجد ال إضافية سلطة يكتسب العمل صاحب
 وإقرار البلد، إلى الوافد العامل دخرل على الموافقة سلطة مثل عمل،

 - الموافقة عدم أو - والموافقة بالمغادرة، - له السماح عدم أو - السماح
 تجديد عدم أو بتجديد والقرار آخر، عمل صاحب لدى للعمل انتقاله على

 »مسؤوليات« اعتبارها يتم التي الخفية السلطات هذه كل له. العمل تصريح
 في تؤدي العمل، تصريح منحه على الدولة موافقة نتيجة الكفيل يتحملها

 أقوى العمل رخصة من المتأتية السلطة فيه تصبح وضع إلى المطاف نهاية

 من المثال، سبيل على البحرين، في العمل. قانون بها يسمح التي تلك من
 تتعلق منها تسعة العمل، تصريح على للموافقة شرطاً عشر اثني بين

 البنود أن مالحظة ويمكن (. الوافد) للعامل فقط وأربعة العمل بصاحب
 عن عبارة العمل تصاريح في المحددة والمسؤوليات الواجبات المتعلقة

 )دفع مالية والتزامات مثاًل(، األصابع )بصمة إجرائية متطلبات من خليط
 المادة من الخامس )البند العمل بقانون الصلة ذات المواد وبعض الرسوم(،
 لعام ٧٦ رقم الرزاري القرار من الثامنة المادة من الثالث والبند السابعة،

متطلبات بين والتمازج التداخل هذا مثل مالحظة يمكن كما (.٢ ٠ ٠٨

(١٣) - Article (37) -Part 111 “Employment 0 non-Saudis" LABOR LAW

.2005 September 27ال Royal decree NO. 14-51 as of 



 العمل لتصاريح المنظمة اإلجراءات في العمل قانون ومراد العمل تصريح
 تكمن النهائية المحصلة أن إال متفاوتة. بدرجات المجلس دول مختلف في
 عقد من أهمية أكثر ستصبح وإجراءاتها العمل تصاريح قرارات أن في

 العمل. صاحب وسلطات الوافد العامل مصير تحديد في وقانرنه العمل
 ما على ٢٠٠٥ لعام السعودي العمل قانون من ٣٧ المادة تنص كمثال،

 وإذا المدة. ومحدد مكتوباً السعودي غير عمل عقد يكون أن »يجب يلي:
(. العقد«) مدة هي العمل رخصة مدة تعد مدته بيان من العقد خال

 الكفيل عالقة تظهره ما بين المفارقة مالحظة يمكننا المسار هذا في
 نظام »الكفالة فإن الباحثين، أحد أشار وكما الفعلي. واقعها مع بالمكفول

 ممارسات من كثيراً أن النتيجة . القوانين« عبر جزئياً تشفيره يتم
 ستار تحت مخفية تكون أن يمكن الوافدة للعمالة الفعلي االستغالل

العمل. لرخصة سليمة قانونية وأوضاع إجراءات

 خابا سليماً سجال يمتلك عمل صاحب التالية: الحالة نتصور أن علينا
 الذين الوافدين للعمال العمل تصاريح لجميع قانونية مخالفات أية من

 شكوى وال بانتظام المالية التزاماته يدفع جهة، من فهر، لديه. يعملون
 سفر جوازات يحتجز أخرى جهة ومن لديه. المشتغلين العمال من ضده

 ويهمل مقال، دون من إضافية ساعات العمل على ويجبرهم عماله،
 في عماله ويسكن العمل، أماكن في المهنية والسالمة الصحة شروط
 إما خيارين: أمام الحالة هذه في الوافد العامل الئقة. غير جماعية مساكن

 أو »صامتة«، المشكلة ستبقى وعندها الظروف، لهذه ويرضخ يستسلم أن
 إلى ونظراً المختصة. السلطات لدى العمل صاحب ضد بشكوى يتقدم

في سواء الخليجية، الدول أجهزة في عادة الموجودة البيروقراطية العوائق

(١٤) Migration and the Indian 71/م٣ :Strangers 0ئ Gardner, City دآلعًاةخمم

(.2010 ,Community in Bahrain, (Cornell University Press

(١٥) International 120 Organization; Kuwait Economic Society: University 

migrant workers in lives 0٤0115: 1ع ٤ of despair ,hope Sharjah. 2011. Travels 0٤ 0٤
(.the Gulf States, Dec. (Geneva 



 العمل صاحب »معاقبة« من المحتملة والمخاطر العدل، أو العمل وزارات
 سيكون الثاني الخيار فإن العمل، من بالهروب ضده بالغ تقديم عبر له

 مثل في إنه القول يمكن لذلك حال. كونه من والمجازفة العبء إلى أقرب
 معروفة. وغير ومخفية »صامتة« المشكلة تبقى ما غالباً الحاالت، هذه

 لألوضاع واستسالمهم الوافدين العمال لرضوخ المهمة األسباب وأحد
 المسؤولية عبء في يكمن الحاالت هذه مثل في يعانونها التي الصعبة
 بمسؤولياتهم مرتبطة الفردية قراراتهم إن إذ عاتقهم، على الملقاة الكبيرة
 بين يفاضلون يجعلهم ما وهو بلدانهم، في وأسرهم عوائلهم تجاه

الوانع. لألمر رضوخهم و»منافع« بحقوقهم المطالبة »مخاطر«

 واستغاللها الوافدة العمالة معاملة بسوء المتعلقة المشاكل من كبيرة نسبة
 هذه انتشار مدى تقييم يصعب أنه بيد الكفالة. من المسار هذا ضمن تأتي

 شح إلى نظراً علمية، لمعايير تخضع دقيقة بصورة وحدتها المشاكل
 لمنظمات الدولية التقارير المجال. هذا في وندرتها المنتظمة المسرحات

 تجعل المفرطة السياسية والحساسية كافية، غير لكنها مهمة، اإلنسان حقوق
 القطري النطاق على خاصة المستمر، للجدل مثيرة مسألة معها التعامل

 البحث مراكز قبل من معدوماً يكون االهتمام يكاد المقابل، في واإلقليمي.

 التي تلك باستثناء أوضاعها، وتحليل الوافدة العمالة بقياس المحلية العلمي
 نوعها من يتيمة سابقة وفي غربية. أكاديمية لمؤسسات فروعاً بوصفها تنشط

 دول في المؤقتة العقود ذوي العمال وعمل معيشة ألوضاع »مسح تنفيذ تم
 وجمعية الدولية العمل منظمة بين ٢٠١٠ عام الخليجي« التعارن مجلس
 خمس أبرز تحديد إلى المسح وتوصل الشارقة. وجامعة الكويتية ديين االنتمل
 جوازات حجز العامل، على الديون تراكم الوافدون: العمال يعانيها مشاكل
 ومشاكل طويلة، لساعات العمل النفسية، المعاملة وسوء المضايقات السفر،
 تقتصر ال المشاكل هذه (.١٦دفعها) في التأخر أو األجور دفع عدم عن ناجمة
األخرى. المساران أيضاً تشمل بل فقط، الكفالة من المسار هذا على

١٦7 ) <./http://www.tenderboad.gov.bh> 0211211 5٤ع Tender Board
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العمالة توريد أنشطة في الكفالة الثاني: المسار

 ولكنه األول، المسار مع اإلجرائية الناحية من المسار هذا يتطابق
 يتعامل هنا الوافد فالعامل األهمية. غاية في جوهرية ناحية من عنه يختلف

 العمل رب هو والثاني استقدمه، الذي الكفيل هو األول عمل: صاحبي مع
 نتائج أحد المسار هذا اعتبار ويمكن المباشر. إشرافه تحت يعمل الذي

 العمل صاحب يقوم حيث األعمال، قطاع في الحديثة »االبتكارات«
 لديه، معينة أنشطة تنفيذ بغية آخر عمل صاحب إلى العمال »توريد« ب

 خاصة. منشأة أو حكومية مؤسسة الثاني العمل صاحب يكون أن ويمكن
 في الفعلي حجمه ناحية من المسار هذا يكتنف الغموض بعض يزال وال

 تعلق سواء المسؤولية، ناحية من به المرتبطة المشاكل وطبيعة العمل، سوق
 أو للعمال(، )المستخدم الثاني أو )الكفيل( األول العمل بصاحب األمر

 هذا في توجد األول المسار في ذكرت التي المشاكل غالبية كليهما.
 العمل قاتعال من النوع هذا أن هنا إليه اإلشارة نود وما أيضاً. المسار

 إلى الدولي، الصعيد على محتدم جدل موضع تزال ال مسألة »الثالثية«
 أطراف بين اتفاق إلى التوصل في تفلح لم الدولية العمل منظمة أن درجة

 الرغم على األنشطة، من النوع هذا مثل تنظيم معايير حول الثالثة اإلنتاج
 القرن تسعينيات منذ بدأت المجال هذا في المتكررة الجهود أن من

 يمكن المسار هذا مثل أهمية عن المتوافرة المؤشرات بعض الماضي.
 البحرين مثل بلدان في الحكومية المناقصات بيانات من استشرافها

 البحرين، في المناقصات مجلس بيانات فوفق المثال. سبيل على والكويت
 حوالى ٢٠١١و ٢٠٠٨ بين العمالة بتوريد المتعلقة المناقصات قيمة بلغت

 قيمة بلغت المثال، سبيل على الكويت، وفي (. بحريني) دينار مليون ٦٧
أيلول/ ومنتصف يناير الثاني/ كانون بين العمالة بتوريد المتعلقة العقود

 إلى ٢٠١٢ يناير الثاني/ كانون ١ تاريخ من الكويت، دولة في المركزية المناقصات (١٧)
<htp:/^vww.ctc.gov.lwmodu]e/tenders/jsp/detals/ .٢٠١٢ سبتمبر أيلول/ ١٣

 lersyatmainsf ح .
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 امهية يعكس مبلغ وهو (،١٨كوييت) دينار مليون ٢٤ حواىل ٢٠١٢ سبمترب
 اعتبار وميكننا هشور(. )تسعة نسبيًا قصرية فرتة يف العاملة توريد أنشطة

 أن نتوقع الذي الرسق هذا أمهية عىل أولية مؤرشات مبثابة األرقام هذه

 توريد عقود اعتبارنا يف أخذنا لو ما يف بكثري أكرب الفعيل جحمه يكون

 ويه البعض، بعضها مع اخلاص القطاع مؤسسات بني تمت اليت العاملة

رها.انتشا مدى قياس أو قميهتا معرفة حاليًا للغاية تصعب عقود

المنزلية الخدمة مجال في الكفالة الثالث: المسار

 ناحية من أعاله املسارين مع يتشابه املسار هذا أن من الرمغ عىل

 هو هنا العمل( )صاحب الكفيل متيزه: أمور أربعة هناك أن إال اإلجراءات،

 الكفيل، مزنل هر الوافد العاملة العامل/ وإقامة معل ماكن املنزل، رب

 غري أو معدوم إما هنا العمل عالقة لتنظمي املعياري الترشييع اإلطار

 يسامه رمبا العوامل هذه تضافر اإلناث. فئة من هنا العاملة وغالبية اكيف،

 إثارة احلاالت أكرث من املسار هذا يف الوافدة العاملة حالة جعل يف

 واستغالل املعاملة رسء تقارير من كبرية نسبة أن خاصة واإلنتقاد، للجدل

 يف تأثرياً، األكرث هو املسار هذا املسار. هذا مضن تقع الوافدة العاملة

 الوافدين، العامل جتاه لملواطنني المنطية الصورة تشكيل يف اعتقادنا،
 اجلانبني. بني اليويم والخشيص املبارش التعامل إىل نظرًا أيضًا، والعكس

 إنفاذ عىل الرقابة ناحية من الدولة مؤسسات عىل األصعب املسار أنه مكا

 ألسباب البحت االقتصادي التفسري عىل االقتصار هنا ميكننا وال القوانني.

 هذه تلكفة رخص مثل املسار، هذا يف الوافدة العاملة عىل االعمتاد إزدياد

 مركبة جمموعة أيضًا وهناك لملواطنني. الدخل مستويات ارتفاع مقابل العاملة

 أعقاب يف اخلليج، يف املجمتع ثقافة عىل طرأت اليت العميقة التحوالت من

ما، حد إىل وميكننا، السبعينيات. منتصف يف األوىل النفطية الطفرة

(١٨) the South Asian-Gulf Arab Willoughby Ambivalent Anxieties 010م ٤

.2006 ,14 .labor Exchange. Revista de 0270971 mundial, no 

٤٥٥



 إليها الحاجة وتكريس المنزلية العمالة على االعتماد تزايد بأن االفتراض
 اساساً قام الخليج، في للمجتمع األسرية الحياة ضرورات من بوصفها
 الرخيصة العمالة استقدام في سهولة من يوفره وما الكفالة نظام على باالعتماد

 لبنان من كل في الحقاً النظام هذا تطبيق أذى وقد العالمي. السرق من
 غير بصورة الوافدين المنازل خدم على االعتماد ظاهرة انتشار إلى واألردن
الخليج. في الموجودة لتلك للغاية مقاربة مشاكل بروز تكرار وإلى مسبوقة،

الريعية األنشطة في الكفالة الرابع: المسار

 وغرابة، تعقيداً الوافدة العمالة تشغيل أنواع أكثر من يعتبر المسار هذا

 لهذا الرئيس المحرك حيث العالم. دول باقي في مثيل له يوجد وقلما
 الوافدة العمالة استقدام عملية من الريعي الكسب إلى السعي هر المسار

 الخاص(. القطاع في )التشغيل األول المسار إجراءات خلف التستر عبر
 طلب تقديم عبرها يتم سليمة وقانونية إجرائية عملية وفق يبدأ المسار هذا

 متسترة لعالقة كغطاء الكفيل، منشأة في للعمل وافد لعامل عمل تصريح
 بوصفه العامل ينشط أن إما هنا، والعامل. الكفيل بين عليها االتفاق يتم

 الحجم صغيرة تكون ما غالباً والتي الكفيل، منشاة يدير عمل صاحب
 سوق في ينشط أن أو التجارية(، السجالت تأجير بعملية محلياً )تعرف
 »فري المحلية التسميات في عليهم )يطلق نظامي غير عامالً بوصفه العمل
 محدد مبلغ بدفع لوافد العامل يقوم الحالتين (.فيكلتا <) فيزا()
 هذا يدفع وقد البلد. في والعمل بالبقاء له األخير سماح مقابل في للكفيل
 ويمكن الثانية. الحالة في سنوياً غالباً أو األولى، الحالة في شهرياً المبلغ
من الثمانينيات مطلع نتشارباال بدأ المسار هذا إن ما، حد إلى القول،

John Fox, Nada Mourtada-Sabbah, and Mohammed ٨1 Mutawa (1345.), (١٩) 
Globalization and the Gulf. (New York: Routledge, 2013)

2000) م^ه1025مع ). Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny (٢٠)

(No. 1). Manila: Office of Environment and Social Development, Asian 

Development Bank.
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 بالترافق المحلي، الكفيل عبر االستقدام نظام تكرس بعد الماضي، القرن
 التجارية السجالت فتح من المواطنين لتمكين للغاية المرنة التسهيالت مع

وتعزيزه. المحلي االفتمادي النشاط تقوية إلى سيؤدي ذلك أن بحجة

 السوق في خفية قرى خلق الرابع المسار هذا عبر الكفالة استطاعت
 آليات عن بعيداً ما حد إلى وتعمل الوافدة، العمالة وجود على تعتمد
 من هو هنا، الوافد، العامل التقليدي. بالمعنى العمالة على والطلب العرض

 هنا يعمل ال إنه أي بينهما، المسبق االتفاق وفق المحلي للكفيل يدفع
 الثالثة المسارات في العمال بقية مثل شهرياً راتباً يستلم أجيراً عامالً بوصفه

 انتشار إلى أدى العالقة هذه من الكفيل يكسبه الذي الريعي الدخل األولى.
 الخليجية. العمل أسواق في الريعيين« »صغار عليه نطلق أن يمكن لما كبير

 من غيرها من »جاذبية« أكثر بلدان وجود المسار هذا انتشار في وساهم
 على إليها الوافدين العمال تحفز فيها واقتصادية اجتماعية بنى وجود ناحية
 الهندية القارة شبه بلدان بالتحديد ونقصد المسار، هذا في والدخرل القبول

 فقراء بين خاصة التكلفة، الرخيصة العمالة من هائل عرض لديها يترفر التي
 هؤالء دخول البلدان تلك في الدين عبودية ظاهرة انتشار وسةل األرياف.

 وفق يكون أن له يمكن ال دخرل وهو الخليج، بلدان في »الريع« عوالم إلى
األولى. بالدرجة الكفالة نظام وجود لوال الراهن الشكل

 مجلس دول في الكفالة من الناجمة المشاكل حجم فهم يصعب
 األربعة المسارات في العالقات طبيعة إدراك عن بمعزل الخليجي التعاون

 هو ما تضم أن على قادرة رأينا، كما مسارات، وهي أعاله، المذكورة
 وجود نتائج أهم وإحدى هوظاهرأومخفي. وما وغيرقانوني، قانوني

 في العمل أسواق لمعلومات قراءتنا كيفية في ستكمن المسارات هذه
 يصنف الذي الوافد العامل لألمرر. الفعلي الواقع تعكس بصورة المنطقة

 وقد عمل، صاحب يكون فد أجير، كعامل الرسمية اإلحصاءات في عادة
 في عمل صاحب يكون قد والكفيل الواقع. في نظامي غير عامالً يكون

 الحظنا ما إذا غرابة وال نفسه. الرقت في والرابع والثاني األول المسار
 األعمال أصحاب قبل من الوافدة العمالة على الشديد االعتماد هذا
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 وكل كفيل، هو وافدة منزلية عاملة يشغل أسرة رب كل المدني. والمجتمع
 في المجتمع أن والمحصلة كفيل، هو وافداً عامالً يشغل عمل صاحب
 فيهم، ويتحكم مكفولين على يسيطر كفيل مجتمع إلى تحرل الخليج
 المجتمع هذا أفراد من الكثير عقلية على تسيطر باتت ربما التي والذهنية

»واجب«. وطاعته وخضوعه األجنبي »إقصاء« أن على ترتكز

 في يكمن الخليج في المجتمع على الكفالة آثار أخطر أن اعتقادنا في
 قبل ما عمل قاتعال إنتاج إعادة إلى يؤدي الذي »اإلقصائي« الفعل

 وعامل. عمل صاحب مثل حديثة، ومصطلحات جديد ثوب وفق رأسمالية
 وخاصة الريعية، الدولة ماكينة في للغاية مهماً دوراً يلعب »إلقصاء« هذا

 إلى »الريع« مبدأ عبر االنتفاع انتشار إلى وأدى الثروة، توزيع آليات ضمن
العمل. أسواق في كثيرة أنشطة

 عالم تعبير حسب »سالباً« أو »نشطاً« يكون أن يمكنه »اإلقصاء«
 السياسات تلك هو »النشط« باإلقصاء والمقصود (. سن) أمارتيا االفتصاد
 المجتمع، من البشر من فنة استبعاد إلى وعمد بقصد الموجهة واألفعال

 أن دون من الناس من معينة لفنات يحدث ما السلبي باإلقصاء يقصد فيما
 النوع على مثال إقصائهم. إلى عمداً تهدف وأنشطة سياسات هناك تكون
 مثال، االقتصادي الكساد ظروف في للفقراء يحدث ما اإلقصاء من الثاني

 بالطبع الرزق. لمصدر فقدانهم إلى نظراً المعيشية أوضاعهم في تدهور من

 أن إال المذكورين، اإلقصاء نوعي بين وواضحة فاصلة حدود توجد ال
 اإلقماح عملية نتائج أن إدراك في تكمن بينهما التمييز في العبرة

 الفئة بهذه تنحصر أن من أكبر تداعيات ذات البشر من لفئات االجتماعي
 الكفالة وفق الوافدة العمالة إقصاء فان الخليج، حالة في فقط. وحدها
 المطاف خاتمة في للمواطنين إقصاء إلى سيؤدي نشط( إقصاء )وهر

ومعايير مستويات تخفض وعندما سلبي(. )إقصاء منهم الشباب وخاصة

Daron Acemoglu لمه James ٨. 1010500, Why Nations Fail (New York: (٢١) 
Crown Business, 2012).
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 الوافدة العمالة إلى بالنسبة حالياً حاصل هو كما األدنى، حدها إلى العمل
 الشباب تشغيل آفاف فإن العمل(، سوق في العمال من الساحقة )الغالبية
 ال متدنية بها سيقبلون التي العمل معايير ألن بالفعل، قاتمة تصبح المواطن
 بهذه القبول عن وإحجامهم والالئق، الكريم للعيش سبيل أي لهم تضمن

 األعمال أصحاب قبل من واالعتماد الطلب تزايد إلى سيؤدي الظروف
الوافدة. العمالة على

 الديمغرافي الجسم على للغاية سلبية تداعيات ذو أيضاً »اإلقصاء«
 الديمفرافة المتغيرات دور تهميش تدريجياً يبدا حيث المحلي، للمجتمع

 و»حجم للسكان«، العمري و»الهيكل الخصوبة«، »معدالت مثل التقليدية
 غير الوافدة العمالة عرض ويصبح ...إلخ، العمل« سن في السكان ونوعية

 أخرى مجتمعات في المجتمع. نشاط في تأثيراً األكثر العنصر المحدود
 تغطية مثل محلي ديمغرافي عجز أي سد في مكمالً دوراً الهجرة تلعب

 ضخ تتم الوافدين إدماج وعبر العمل، سن في السكان حجم في النقص
 ديمغرافيا الخليج في المحلي. الديمغرافي الجسم بنية في جديدة دماء

 البنية في عجز أو نقص إلى أي »بديل« إلى تحولت الوافدة العمالة
للمواطنين. السكانية

 به ونقصد اعتقادنا، في يذكر، باهتمام يحظى ال سياسي بعد هناك
 مواطنة أقلية إحداهما المجتمع، سكان من مجموعتين لوجود المهم التأثير
 دور ذات الوافدة العمالة من أغلبية مقابل ضعيف، اقتصادي دور ذات

 الحراك على متفاوتة بدرجات يؤثر الوضع هذا للغاية. حاسم اقتصادي
 أن ويمكن لهم المكمل االقتصادي الثقل يفقدهم إذ للمراطنين، السياسي
 واالقتصادي السياسي الثقل بين نفصاماال هذا ما. حد إلى تأثيرهم يضعف

 مجتمعات في الشعبي المدني الحراك على تعقيدات سيضيف للمواطنين
 في أو العربي العالم في سواء أخرى، مجتمعات في توجد ال قد الخليج
العالم. من أخرى مناطق

 الكفالة استمرت لو ما في األحوال إليه ستؤول بما التكهن يصعب
 العربي، الخليج مجتمعات مسيرة على بالهيمنة وإقصاء وسيطرة قوة كعالقة
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 اآلخرين، إلقصاء نجاح قصص لنا تقدم ال والقديم الحديث التاريخ فأمثلة
 الهوية »نقاء« على الحفاظ على يوماً ساعد قد ذلك أن تعلمنا ال أنها كما

 تتشكل اآلخرين مع قتناعال أن حقيقة من وانطالقاً طبيعتها. كانت مهما
 قيم تحكمهم مواطنين يضم متقيأل فإن البعض، بعضنا مع قتناعال وفق

 حقوق واحترام الحكم في الشعبية والمشاركة والتكافز المساواة ومبادئ
 مستقبأل يكون قد - والتنفيع الريع ومصالح متطلبات من بدالً - نساناإل

 مسالة إلى التطرق وفي بيننا اآلخر مع التعامل في أفضل بصورة قادراً

الخليج. في المتفاقم السكاني الخلل



خاتمة

 األمم؟ تفشل »لماذا اسم يحمل ٢٠١٢ فيعام صدر كتاب في
?Why Nations Fail« مدينة على الكتاب لفكرة بإسقاط الكاتبان يبدأ 

 المكسيك. مع األمريكية أريزونا والية حدود على (023125) نوغاليس
 ويقارن مكسيكي. اآلخر ونصفها امريكي نصفها مقسومة، نفسها المدينة
 وتعليماً دخأل المتفوقين األمريكي النصف سكان أوضاع بين ما الكاتبان

 الفقراء المكسيكي، الجانب في نفسها العائالت من اقرانهم عن وأماناً

 أن إلى الفارق وينسبون العصايات، ليلهم يحكم والذين التعليم ضعاف
 المؤسسات حكم تبنت دولة في نشأ مواطن المدينة تلك في األمريكي
 بيل ثراء، اثنين أكثر بين مقارنة الكاتبان ويعقد تأسيسها. منذ والقانون

 المكسيك، في سليم وكارلوس األمريكية المتحدة الواليات في غيتس
 الكامل االلتزام وضمن واإلبداع بالخلق ثروته جمع األول أن وكيف

 بخرق آخر بمعنى أو السياسيين بشراء جمعها الثاني بينما والنظم، بالقوانين
والقيم. القانون

 المفهوم عن يخرج ال والمتحول«، »الثابت للتر قرأنا الذي والكتاب
 لمرض أعراض هي والسلطة، المال وترابط المجتمعي فالشقاق نفسه،
 على وجردها، يقتصر ال أعراض وهي القانرن، وحكم المؤسسات غياب
 كان العالم، مستوى على لمرض أعراض هي وإنما قارة، أو لون أو جنس
 فعندما المعاصر. عالمنا في صحيح وهو التاريخ، قراءة من صحيحاً ذلك

 معها يعود وال الدولة، تفشل القانرن، بسيادة االحتماء عن الفرد يفشل



 حكم يتراخى فعندما تنمية. مشروع ألي نجاح تحقق نتوقع أن ممكناً

 إما اإلنسان، ويتحول الشامل، بتعريفها المواطنة مفهوم يذوب القانون،
 المنطقة، أو القبيلة أو الطائفة أو العائلة مثل الصغيرة، بالعصبيات لالحتماء

 وغالبيتها المصالح، تجمعات إلى هامشياً، أو ناشطاً عضواً، ينظم أو
فامدة.

 البقاء وهدفه همه الحكم ومشروع حكم، مشروع في الدولة وتختزل
 لشراء الدولة مراد توزيع ووسيلته السلطة، في ممكنة مدة ألطول

 المستقبل، ولحماية الجميع لصالح الموارد تلك تنمية من بدال الوالءات
 قيمة في هو الفارق فقيرة، وأخرى غنية دولة بين ذلك في فرق وال

 الحكم أمد إطالة كان فإن الدولة، لكيان حرمة وال الجائزة. أو المكافأة
 باس ال جميعاً، إلضعافها المجتمع مكونات بين الشقاق تأصيل يتطلب
 وجد إن أو ساعدها اشتد إن ينبذها ثم الفئة، بتلك يستقوى فتارة بذلك،
 التسامح أو بالفساد يشترى الحكم لمشروع الوالء كان وإذا أفضل. بديالً

 عن التقاضي مثل مباشرة غير أو مباشرة كانت سواء فالمكافأة الفساد، مع
 مناقضة قيم وتلك الوالءات، تأصيل اجل من الجزرة بمثابة هي الفساد،

تنمية. مشروع ألي تماماً

 أو األداء حساب على بالوالء اإلدارة الحكم، مشروع خصائص ومن
 مؤسساتها في أو الدولة في القيادية المناصب توزيع أن بمعنى، الكفاءة،

 الغالب وفي المناصب. بتلك للمكافأة الرالء معيار يقدم التابعة، الهامة
 الكفاءة، ضعف أو األداء وسوء الوالء بين ما طردية عالقة هناك األعم،
 الدولة كيان تعزيز متطلبات ومواكبة فهم عن العامة اإلدارة تعجز لذلك،

 المنصب ويصبح اإلدارات، تلك تترهل الزمن وبمرور المستقبل، وصناعة
 تاخذ وتدريجياً، االقتسام. مشروع من الفئة لتلك نصيب والمؤسسة

 هي المنصب بلرغ في فاألصل المجتمعي، التفكك صبغة المزمات
 ومعها والطائفة، والقبيلة والمنطقة العائلة أي المواطنة، دون ما معايير

إلى مسؤول كل وينتصر الدولة، مؤسسات على التفتيت أسس تنعكس
٠ عصمييته



 العصا، أو الضيق، بمفهومه األمن تعزيز إلى الحكم مشروعات وتنزع
 إغوائه عن تعجز من لتطويع الموارد، شحت كلما الغليظة والعصا

 مرارد من تهدر مضخمة تكاليف األمن أجهزة والء ولشراء بالجزرة،
 وعنصر والحظوة القوة عنصر بسبب فقط تنحرف ال األجهزة وتلك الدولة.
 الذي الوطني فاألمن أهدافها، في تنحرف وإنما مصروفاتها، في السرية
 أمن مع تعارض لو حتى الحكم، أمن في يختزل تحميه، أن فيها يفترض
 األمن أجهزة فجهود الدولة. أمن مع كلية يتعارض أنه والواقع الدولة،
 فاسدي إلى كلية تتحرل وحمايته الداخل، معارضي إلى كلية تتحول
 لكن للوطن، الرالء هو ليس األمن، لحماية التمييز في فاألصل الداخل،
 فساد ومن المواطنة، تفتيت فساد من بمساوئه، القائم، الوضع على الحفاظ
 طاردة إلى األمنية األجهزة تلك وتتحول للذمم. فساد ومن العامة، اإلدارة
 دول إلى الدول بعض في وتتحول باإلغواء، أو باإلقصاء عناصرها، ألفضل

المستحقة. غير امتيازاتها بديمومة مرتبط والؤها بذاتها، قائمة

 المتحدة الواليات تماسك على حافظ الذي لينكولن« إبراهام٠
 إن مرة، قال عشر، التاسع القرن ستينيات في األهلية حربها إبان األمريكية

 والقانرن، والعقل الموارد أو والقانون، والشعب األرض هي الدولة
 هي الدولة بناء رعجينة دولة. يصنعان ال وحدهما والشعب فاألرض
 شعبها، مصلحة أجل من مواردها توظيف عملية في عقولها أفضل توظيف

 العصبيات ذوبان حكماً يعني ذلك الشاملة، المراطنة مفهوم يعزز بما
 إهدار تجريم ويعني باألداء، اإلدارة ويعني الدولة، كيان في الصغيرة
 التي األمراض اعراض من عالج ال لذلك، فساد.واإل بالفساد المرارد
 حساب على الدولة لمشروع باالنتصار سوى تقديري، في الكتاب، سطرها
 المراجهات تكرار فهو الزمن، قصر أو طال البديل، أما الحكم، مشروع

 عام منذ العربي العالم شهدها التي االنتفاضات وآخرها، واالحتجاجات،
٢٠١١.
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 المجتمعي الشقاق بين الخليجما
والسلطة المال وترابط

 الخلل أوجه وتحليل رصد على اإلصدار هذا يركز
 اخترنا وقد العربية، الخليج لدول التعاون مجلس في المزمنة

 ومترابطين، رئيسين موضوعين اإلصدار هذا محور يكون أن
 من كظاهرة الخليج دول في المجتمعي الشقاق حالة وهما

 كأحد والسلطة المال ترابط إلى باإلضافة السياسي، الخلل
االقتصادي. الخلل انعكاسات

 هاتين وتيرة تصاعد يالحظ المنطقة لشأن والمتتبع
 المجتمعي الشقاق شبح تهديد بارزاً فبات بوضوح. الظاهرتين
 االنقسامات حدة تزايد عن الناتج المجلس، دول لنسيج

 من غيرها أو القبيلة، أو اإلثنية أو الطائفة على بناء السياسية
 واقعاً األهلي االحتقان خطر أصبح حتى الفرعية، الهويات
 الشقاق هذا مقابل في المنطقة. دول بعض يواجه حقيقياً

 هي المجلس دول اقتصادات في بارزة سمة فإن المجتمعي،
 السياسي والنفوذ الخاصة الثروات وتركز والسلطة، المال ترابط

 على والتصادم الشقاق بات وهكذا األفراد. من صغيرة فئة في
 في وتمركز تشابك يقابله المجتمعي، - السياسي المستوى

 تم وقلما االقتصادي, - السياسي المستوى على والسلطة النفوذ

الخليج. دول مستوى على الظاهرتين هاتين وتحليل رصد

الشهابي هشام عمر
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