
2018





التقرير االستراتيجي السنوي -  2018
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«



 رئيس التحرير

الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة
 رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

 مدير التحرير

الدكتور أشرف كشك

 املشاركون في التقرير

الدكتور أشرف كشك
 مدير برنامج الدراسات االستراتيجية والدولية

الدكتور عمر العبيدلي
مدير إدارة البحوث والدراسات



الفهرس

افتتاحية التقرير................................................................................................................................................................ 9

الخالصة االستراتيجية.................................................................................................................................................... 11

17 ...................... القسم األول: التطّورات السياسية .. االنتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين عام 2018م

1. تمهيد....................................................................................................................................................................... 19

2. وقائع العملية االنتخابية ........................................................................................................................................ 19

3. قراءة في نتائج االنتخابات ودالالتها ........................................................................................................................ 20

25 ............................................................................................................ القسم الثاني: االقتصاد البحريني عام 2018م

1. تمهيد....................................................................................................................................................................... 27

2. النفط والغاز............................................................................................................................................................ 27

3. السياسة النقدية وامليزانية العامة......................................................................................................................... 33

4. الدخل القومي......................................................................................................................................................... 40

5. تطّورات أخرى مختارة............................................................................................................................................ 47

49 ..................................................................................................................................... 6. نظرة لعام 2019م وما بعد

51 .......... القسم الثالث: األمن والدفاع في مملكة البحرين والتطورات اإلقليمية واالستراتيجية خالل عام 2018م 

1. تمهيد....................................................................................................................................................................... 53

2. التهديدات األمنية.................................................................................................................................................... 53

56 ................................................................................................................................................... 3. القضايا الدفاعية

القسم الرابع: منجزات السياسة الخارجية البحرينية خالل عام 2018م ................................................................ 69

1. تمهيد....................................................................................................................................................................... 71

71 .................................................................................................................. 2. تحركات السياسة الخارجية البحرينية

3. مركز امللك حمد العالمي للتعايش السلمي ............................................................................................................ 78

4. التهديدات اإليرانية على أجندة الدبلوماسية البحرينية ....................................................................................... 80

5. رؤية مستقبلية حول الدبلوماسية البحرينية ....................................................................................................... 82





افتتاحية التقرير





9

بسم هللا الرحمن الرحيم

لقد حتمت التطورات املتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن العديد من النتائج أدت إلى تداخل الحدود الفاصلة 
بيــن مســتويات األمــن الوطنــي واإلقليمــي والعالمــي األمــر الــذي يفــرض تحديــات هائلــة علــى الــدول، وبالنظــر إلــى تطــور مفهــوم 
 وحسب فإنه قد بات ضروريا تحليل الجوانب املختلفة لذلك املفهوم من أجل تحديد 

ً
 عسكريا

ً
األمن الذي لم يعد مفهوما

آليــات التعاطــي واالســتيعاب للمســتجدات األمنيــة.

 مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة »ِدراســات« بإصــدار هــذا التقريــر الــذي يقــدم رؤيــة 
ُ
وتأتــي مبــادرة

 جــادة ملواجهــة التحديــات املختلفــة التــي شــهدتها 
ً
شــاملة ألبــرز النتائــج السياســية واالقتصاديــة واألمنيــة والدفاعيــة، محاولــة

مملكــة البحريــن خــال عــام 2018م، مــع اإلشــارة لبعــض التطــورات اإلقليميــة التــي تمثــل أهميــة ململكــة البحريــن، باإلضافــة 
إلــى تنــاول أبــرز منجــزات السياســة الخارجيــة البحرينيــة.

ويعتمد منهج التقرير التركيز على القضايا املهمة بالنسبة ململكة البحرين من خال التعريف بواقع تلك القضايا ثم إيضاح 
 إلى إظهار كيفية التعامل معها بشكل تحليلي من خال صياغة رؤية استراتيجية متكاملة.

ً
تأثيرها على البحرين وصوال

يتنــاول التقريــر بشــكل أسا�ســي القضايــا ذات الطابــع الوطنــي بطريقــة علميــة وموضوعيــة، حيــث يســتند إلــى حقائــق وأحــداث 
وأرقــام موثقــة، رأى مركــز »ِدراســات« أنــه يتعيــن إبرازهــا مــن خــال هــذا التقريــر الــذي يعكــس أربعــة أمــور:

أن مملكة البحرين لديها مشروع إصاحي متميز، ومن أحد جوانب ذلك املشروع تعزيز املشاركة السياسية،  أولها:	
وهــو مــا عكســته االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي شــهدتها اململكــة فــي نوفمبــر 2018م.

بالنظر إلى تراجع أســعار النفط، فقد شــهد االقتصاد البحريني تحديات، إال أن أداء االقتصاد الوطني -وعلى  ثانيها:	
 خــال عــام 2018م.

ً
الرغــم مــن تلــك التحديــات- كان إيجابيــا

إن مملكة البحرين -كغيرها من دول املنطقة- تواجه العديد من التحديات األمنية في ظل استمرار توتر البيئة  وثالثها:	
اإلقليميــة التــي تنعكــس علــى أمــن اململكــة.

النشــاط امللحــوظ الــذي شــهدته الدبلوماســية البحرينيــة خــال العــام 2018م اســتطاع التعبيــر عــن قضايــا  ورابعها:	
مملكــة البحريــن بكفــاءة واقتــدار، وال بــد مــن القــول إن قيــادة صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
للدبلوماســية قد منحها زخما أكبر، ومصداقية أكثر، وهو األمر الذي أســفر عن تأييد العديد من دول العالم 
لقضايــا اململكــة، باإلضافــة إلــى اإلشــادة باملشــروع اإلصاحــي لصاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه.

يســرنا فــي مركــز البحريــن للدرســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة »ِدراســات«، أن نقــدم هــذا التقريــر ليكــون إضافــة بنــاءة، 
يقــف عنــد املحطــات االســتراتيجية التــي مــرت بهــا مملكــة البحريــن فــي العــام 2018م، ويتناولهــا بالتحليــل العميــق والشــامل، 

ويشــير إلــى منجــزات مملكــة البحريــن، فــي ظــل قيــادة صاحــب الجالــة حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة أعــز هللا ملكــه.

د. عبدهللا بن أحمد آل خليفة

رئيس مجلس األمناء
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السياســة  تطــورات  عــن   
ً
فضــال والدفاعيــة،  واألمنيــة  واالقتصاديــة  السياســية  التطــورات  اســتعراض  خــالل  مــن 

يلــي: فيمــا  للتقريــر  االســتراتيجية  الخالصــة  تتمثــل  2018م  عــام  خــالل  البحرينيــة  الخارجيــة 

1. التطورات السياسية

أســفرت االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي شــهدتها مملكــة البحريــن فــي عــام 2018م عــن عــدة نتائــج مهمــة منهــا أن . 1
التغيير الذي شهده املجلس النيابي حيث تم انتخاب ثاثة نواب فقط من املجلس النيابي السابق ما يعني حدوث 
تغيير في املجلس الجديد بنســبة 92% ولم يكن ذلك ســوى نتيجة للمناخ الذي أجريت فيه تلك االنتخابات واتســم 
 عــن الوجــود اإلعامــي واألمنــي املتميــز خــال تلــك 

ً
بالشــفافية الكاملــة واإلشــراف القضائــي علــى االنتخابــات، فضــا

االنتخابــات.

فــوز املــرأة بســتة مقاعــد فــي االنتخابــات النيابيــة، ومــع تعييــن تســع ســيدات فــي مجلــس الشــورى فــإن العــدد اإلجمالــي . 2
لتمثيــل املــرأة فــي الســلطة التشــريعية قــد ارتفــع ليصــل إلــى 15 ســيدة مــا نســبته 18,75% مــن إجمالــي نــواب الســلطة 
التشــريعية فــي اململكــة، وكان التطــور األبــرز هــو فــوز الســيدة فوزيــة زينــل برئاســة مجلــس النــواب كأول إمــرأة فــي تاريــخ 
.
ً
 للمــرأة البحرينيــة والعربيــة عمومــا

ً
الحيــاة النيابيــة فــي مملكــة البحريــن تــرأس مجلســا منتخبــا األمــر الــذي يعــد إنجــازا

املشــاركة الشــبابية الافتــة ســواء مــن حيــث زيــادة عــدد الشــباب اللذيــن كان لديهــم حــق التصويــت، حيــث بلغــوا 50 . 3
، وقد حرص هؤالء الشباب على التطوع من أجل املشاركة في تنظيم 

ً
ألفا من الفئة العمرية ما بين 20 إلى 30 عاما

العمليــة االنتخابيــة األمــر الــذي يعكــس داللــة مهمــة للغايــة وهــي عمــق االنتمــاء الوطنــي لــدى هــؤالء الشــباب الذيــن 
 لوطنهــم عليهــم.

ً
أدركــوا أن املشــاركة بــاإلدالء بأصواتهــم فــي ذلــك واملســاهمة فــي عمليــة التنظيــم يعــد حقــا

2. االقتصاد

يعــد إطــاق برنامــج التــوازن املالــي أحــد أهــم مســتجدات االقتصــاد البحرينــي خــال عــام 2018م ويتضمــن البرنامــج . 1
وضــع خطــة منهجيــة ملوازنــة امليزانيــة العامــة فــي عــام 2022، وخفــض الديــن العــام.

خــال عــام 2018م تــم إطــاق عــدد مــن املشــاريع الجديــدة لتنميــة االقتصــاد خــال الســنوات القادمــة حيــث يتوقــع . 2
 عن اكتشاف مملكة البحرين 

ً
زيادة إنتاج مملكة البحرين من قطاع البتروكيماويات املتقدمة بنسبة 40% ، فضا

 يحتــوي علــى 20 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي، و80 مليــار برميــل مــن النفــط الصخــري وقــد تــم بــدء 
ً
حقــا

العمــل مــن أجــل تحديــد قابليــة النفــط والغــاز لاســتخراج.

ســوف يعتمــد أداء االقتصــاد البحرينــي خــال عــام 2019م والســنوات التاليــة لــه علــى عــدة عوامــل أهمهــا أســعار . 3
 عن مدى قدرة اململكة على معالجة العجز في املوازنة 

ً
النفط التي تؤثر بشكل كبير على املوازنة العامة للدولة، فضا

العامــة للدولــة مــا يســهم فــي تنفيــذ برنامــج التــوازن املالــي، باإلضافــة إلــى قابليــة النفــط والغــاز لاســتخراج مــن الحقــل 
الجديــد بتكلفــة منخفضــة لدعــم تنفيــذ رؤيــة اململكــة 2030.
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3. القضايا األمنية والدفاعية 

3.1. القضايا األمنية

أن مملكــة البحريــن التــزال مســتهدفة مــن جانــب إيــران خاصــة بعــد نجــاح التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن . 1
فــي إجهــاض املشــروع اإليرانــي، األمــر الــذي حــدا بإيــران ملحاولــة بــث الفرقــة بيــن النســيج الوطنــي الواحــد داخــل مملكــة 
 عــن دعــم 

ً
البحريــن مــن خــال الحســابات الوهميــة التــي أعلنــت األجهــزة املعنيــة الكشــف عنهــا فــي اململكــة، فضــا

الجماعــات اإلرهابيــة داخــل اململكــة.

فــي ظــل مــا حققتــه البحريــن مــن إنجــازات متميــزة علــى صعيــد الحكومــة اإللكترونيــة فقــد لوحــظ أنهــا كانــت مســتهدفة . 2
مــن خــال عــدد مــن الهجمــات اإللكترونيــة التــي اســتهدفت عــدة جهــات حكوميــة. 

انتهــاج وزارة الداخليــة واألجهــزة األمنيــة فــي مملكــة البحريــن اســتراتيجية أمنيــة متكاملــة تناســب طبيعــة التهديــدات . 3
األمنيــة التــي واجهــت اململكــة ســواء مــن خــال تحقيــق عــدد مــن الضربــات االســتباقية تجــاه أنشــطة الجماعــات 
اإلرهابيــة، أو إيــاء عمليــة زيــادة قــدرات أفــراد األمــن أهميــة كبيــرة مــن خــال ورش العمــل والــدورات التدريبيــة فــي هــذا 

الشــأن، باإلضافــة إلــى تعزيــز التعــاون األمنــي مــع العديــد مــن الــدول. 

3.2. القضايا الدفاعية 

أن مملكــة البحريــن اســتطاعت أن تواكــب أحــدث األســلحة فــي العالــم لرفــع قدراتهــا الدفاعيــة فــي مواجهــة تهديــدات . 1
األمــن اإلقليمــي الراهنــة.

لوحــظ أن عــام 2018م قــد شــهد العديــد مــن التدريبــات املشــتركة ســواء بيــن األجهــزة األمنيــة والدفاعيــة فــي مملكــة . 2
البحريــن أو بيــن أجهــزة األمــن البحرينيــة ونظيراتهــا فــي الــدول األخــرى، األمــر الــذي أكســبها املزيــد مــن الخبــرة، خاصــة 

العمــل ضمــن بيئــات عمــل مختلفــة ملواجهــة أي تهديــدات طارئــة.

نجحــت البحريــن فــي تقويــة شــراكاتها الدفاعيــة مــع الــدول الكبــرى املؤثــرة فــي العالــم وفــي مقدمتهــا الواليــات املتحــدة . 3
 عن عاقة البحرين مع حلف شمال األطل�سي »الناتو« ضمن مبادرة إستانبول التي أطلقها حلف 

ً
األمريكية، فضا

الناتــو عــام 2004م وتتضمــن العديــد مــن مجــاالت التعــاون األمنيــة والدفاعيــة. 

4. السياسة الخارجية 

وجــود إجمــاع مــن جانــب كل الــدول التــي اســتهدفتها الدبلوماســية البحرينيــة خــال عــام 2018م علــى الرفــض القاطــع . 1
للتدخــات الخارجيــة فــي شــؤون مملكــة البحريــن وكذلــك رفــض تهديــد ســامتها وســيادتها بــل التأكيــد أن أمــن اململكــة 
جــزء ال يتجــزأ مــن أمــن منطقــة الخليــج العربــي واألمــن القومــي العربــي، بــل واألمــن العالمــي، ومــن ثــم فإنــه لــن يســمح 

بتهديــد أمــن اململكــة بــأي شــكل مــن األشــكال.

خال اللقاءات التي شهدتها الدبلوماسية البحرينية لوحظ إشادة مسؤولي العديد من الدول باملشروع اإلصاحي . 2
صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه ومــا تضمنــه مــن أســس رصينــة لبنــاء دولــة عصريــة تمــزج بيــن إرث 
 املا�ســي وعراقــة الحاضــر وتطلعــات املســتقبل ذلــك املشــروع الــذي تمــت ترجمتــه إلــى واقــع ملمــوس فــي العديــد مــن 
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املجــاالت التــي تــم تصنيــف البحريــن فيهــا ضمــن أفضــل مؤشــرات علــى مســتوى العالــم فــي العديــد مــن املجــاالت كمــا 
اتضــح مــن خــال رصــد حصــاد الدبلوماســية البحرينيــة خــال العــام 2018م.

توطيــد العديــد مــن دول العالــم عاقاتهــا مــع مملكــة البحريــن وإشــادتهم بالــدور الــذي تنهــض بــه اململكــة ضمــن أمــن . 3
الخليج واألمن اإلقليمي واألمن العالمي، باإلضافة إلى دورها املهم في تعميق الشراكات مع الدول واملنظمات الكبرى 
في العالم وهو ما تضمنته العديد من التصريحات الرسمية ملسؤولي دول العالم بشكل صريح ومنها أن اململكة قد 

 كجســر بيــن الصيــن وبقيــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
ً
 مهمــا

ً
لعبــت دورا

علــى الرغــم مــن أهميــة القضايــا التــي تضمنتهــا الدبلوماســية البحرينيــة خــال العــام 2018م فــإن التهديــدات اإليرانية . 4
 كان لهــا النصيــب األكبــر خــال ذلــك العــام مــن خــال إبــراز العديــد 

ً
تجــاه مملكــة البحريــن خاصــة ودول الخليــج عمومــا

مــن األدلــة التــي تعكــس تلــك التهديــدات وهــو األمــر الــذي أســفر عــن تأييــد كبيــر لوجهــة النظــر البحرينيــة وهــو مــا اتضــح 
ســواء مــن خــال التصريحــات الرســمية ملســؤولي بعــض الــدول أو اإلجــراءات التــي اتخذتهــا بعــض الــدول بالفعــل مــن 

خــال قطــع عاقاتهــا مــع إيــران. 

وجود تأييد كبير من جانب الدول التي اســتهدفتها الدبلوماســية البحرينية خال العام 2018م لكل اإلجراءات التي . 5
تتخذهــا مملكــة البحريــن للحفــاظ علــى أمنهــا ســواء مــن حيــث تصنيــف بعــض الجماعــات ضمــن الجماعــات اإلرهابيــة 

 للقانــون والدســتور. 
ً
أو آليــات التعامــل مــع تلــك الجماعــات وفقــا





القسم األول:

التطورات السياسية .. االنتخابات النيابية
والبلدية في مملكة البحرين عام 2018م
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1. تمهيد 

تضمــن ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي يعــد املرتكــز الرئيــس للمشــروع اإلصاحــي لصاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل 
خليفــة عاهــل البــاد املفــدى حفظــه هللا ورعــاه، العديــد مــن القضايــا التــي تســتهدف بنــاء دولــة عصريــة ومــن بينهــا الفصــل 
الخامــس الــذي تــم تخصيصــه للحيــاة النيابيــة فــي مملكــة البحريــن، وأكــد أن الحيــاة النيابيــة هــي أحــد أوجــه تكريــس املمارســة 
 عمــا تضمنــه امليثــاق مــن تطويــر لطبيعــة الســلطة التشــريعية ذاتهــا مــن خــال اقتــراح األخــذ 

ً
الديمقراطيــة فــي اململكــة، فضــا

بنظــام املجلســين كمــا هــو معمــول بــه فــي العديــد مــن الديمقراطيــات العريقــة فــي العالــم.

 عــن »الســلطة التشــريعية« يوضــح كافــة النصــوص 
ً
 كامــا

ً
ومــن ناحيــة ثانيــة فقــد خصــص دســتور مملكــة البحريــن فصــا

املتعلقــة بتلــك الســلطة واختصاصاتهــا وآليــات عملهــا وعاقتهــا بالســلطة التنفيذيــة. 

 علــى مــا ســبق فقــد شــهدت مملكــة البحريــن خــال عــام 2018م إجــراء االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي تعــد أحــد 
ً
وتأسيســا

التطــورات املهمــة ســواء بالنظــر إلــى وقائــع العمليــة االنتخابيــة، أو مــا أســفرت عنــه مــن نتائــج، وهــو مــا يعــرض لــه هــذا القســم.

2. وقائع العملية االنتخابية

صــدر األمــر امللكــي رقــم 36 لســنة 2018م بدعــوة الناخبيــن املقيــدة أســماؤهم فــي جــدول االنتخابــات للحضــور إلــى مقــار لجــان 
االقتــراع والفــرز الختيــار ممثليهــم لعضويــة مجلــس النــواب وذلــك يومــي 24 نوفمبــر 2018م واألول مــن ديســمبر 2018م فــي 
حالــة اإلعــادة، ويومــي 20 نوفمبــر 2018م والســابع والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه فــي حــال اإلعــادة للبحرينييــن فــي الخــارج، وذلــك 
فــي خامــس انتخابــات نيابيــة وبلديــة تشــهدها مملكــة البحريــن منــذ العــام 2002م وقــد بلــغ مــن يحــق لهــم اإلدالء بأصواتهــم فــي 
 ملجلس النواب و30 للمجلس البلدي من بين 430 

ً
 وناخبة، الختيار 40 نائبا

ً
مختلف أنحاء مملكة البحرين 365467 ناخبا

 ومرشــحة )293 ملجلــس النــواب( و)137 للمجالــس البلديــة( ملــدة أربــع ســنوات هــي الفتــرة مــن 2019م وحتــى 2022م 
ً
مرشــحا

)40 لجنــة فرعيــة و14 لجنــة عامــة( موزعــة علــى محافظــات البحريــن األربــع. 

 علــى نجــاح العمليــة االنتخابيــة ورغبــة فــي توفيــر األجــواء املناســبة للتصويــت فقــد تــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات 
ً
وحرصــا

أهمهــا مــا يلــي:

 للشــفافية الكاملــة فقــد كان هنــاك حــرص علــى وجــود مراقبيــن وطنييــن ولــم يكــن ذلــك فــي انتخابــات عــام . 1
ً
تحقيقــا

2018م فحسب بل منذ أول انتخابات عام 2002م وقد بلغ عدد هؤالء املراقبين خال االنتخابات التي أجريت عام 
 يمثلــون أربــع جمعيــات مــن منظمــات املجتمــع املدنــي فــي اململكــة وهــي الجمعيــة البحرينيــة 

ً
2018م حوالــي 231 مراقبــا

للشــفافية وجمعيــة الحقوقييــن البحرينيــة وجمعيــة البحريــن ملراقبــة حقــوق اإلنســان واملؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
 واملكلفيــن بالقيــام بمهــام عملهــم ومنهــا الرقابــة فــي الوقــت 

ً
اإلنســان، باإلضافــة إلــى وكاء املرشــحين املســجلين رســميا

ذاته على وقائع العملية االنتخابية، حيث تواجدوا داخل اللجان االنتخابية وخارجها، وتعد فرق املراقبة تلك أكبر 
عــدد يشــارك فــي االنتخابــات البرملانيــة فــي مملكــة البحريــن، وقــد تمثلــت املهمــة األساســية لهــؤالء املراقبيــن فــي مراقبــة 

العمليــة االنتخابيــة، ولــم يتــم رصــد أي مخالفــات خــال تصويــت املواطنيــن فــي تلــك االنتخابــات.

اإلشــراف القضائــي الكامــل علــى العمليــة االنتخابيــة وذلــك خــال مراحلهــا املختلفــة مــن خــال تشــكيل اللجنــة العليــا . 2
لإلشراف على االنتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية 7 قضاة، من ناحية ثانية فقد تم عرض جداول الناخبين في 
اللجان اإلشرافية باملحافظات األربع على مدى سبعة أيام حيث تمكن الناخبون املدرجون في الجداول االنتخابية 
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من تصحيح أسمائهم وبياناتهم سواء عبر املوقع اإللكتروني لانتخابات أو من خال زيارة املراكز اإلشرافية التابعة 
ملحافظاتهم ومن خال مركز االتصال لانتخابات. 

مبــادرة الشــباب للتطــوع مــن أجــل املشــاركة فــي تنظيــم العمليــة االنتخابيــة وفــي هــذا اإلطــار قــال رئيــس هيئــة التشــريع . 3
والــرأي القانونــي و املديــر التنفيــذي النتخابــات 2018 املستشــار نــواف حمــزة أنــه »يوجــد 5000 طلــب تطــوع لتنظيــم 
االنتخابــات وتــم توظيــف 2480 شــخصا لهــذا الغــرض« ويعكــس ذلــك داللــة مهمــة للغايــة وهــي عمــق االنتمــاء الوطنــي 
لدى هؤالء الشــباب الذين أدركوا أنه يتعين عليهم ليس فقط املشــاركة باإلدالء بأصواتهم في ذلك الواجب الوطني 
وإنما املساهمة في عملية التنظيم ذاتها حتى لو تتطلب ذلك البقاء لساعات طويلة وما يتطلبه ذلك من جهد يرونه 

 لوطنهــم عليهــم. 
ً
حقــا

الوجــود اإلعامــي واألمنــي املتميــز، حيــث تمكنــت أجهــزة اإلعــام بمختلــف أنواعهــا مــن نقــل الصــورة الصحيحــة عــن . 4
مســار االنتخابــات ووقائعهــا مــن أرض الواقــع، ومــن ذلــك تفاعــل الصحــف املحليــة مــع هــذا الحــدث املهــم مــن خــال 
عناويــن بعــض املقــاالت التــي كان منهــا »خطــوة مهمــة فــي مســيرة العمــل الوطنــي«، "يــوم الوطــن "، "عــدم املشــاركة يعــد 

 فــي حــق الوطــن ".
ً
تقصيــرا

الجديــر بالذكــر أن هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي املســؤولة عــن إدارة وتنظيــم العمليــة االنتخابيــة قــد قامــت بتدشــين حملــة 
 من 

ً
 للغاية، كما شهدت االنتخابات حضور 120 إعاميا

ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
إعامية بعنوان »نلبي الواجب« وقد شهدت تفاعا

 عن ممثلي 80 وكالة أنباء وقناة تلفزيونية عربية ودولية، باإلضافة إلى أن الحضور األمني كان ضمانة 
ً
خارج اململكة، فضا

أساسية لسامة العملية االنتخابية من خال توفير البيئة املائمة لإلدالء باألصوات بحرية وشفافية.

 من كون آلية االنتخابات هي إحدى أهم اآلليات الديمقراطية وأنها تعد حجة دامغة تجاه من يتذرع بأي ادعاءات 
ً
وانطاقا

 مــن جانــب القــوى التــي تقــف حجــر 
ً
 مــا تكــون هدفــا

ً
تجــاه نظــام الحكــم فــإن العديــد مــن العمليــات االنتخابيــة فــي العالــم غالبــا

عثــرة أمــام مســيرة التطــور والتقــدم وهــو مــا شــهدته مملكــة البحريــن بالفعــل حيــث أعلنــت املصــادر الرســمية فــي اململكــة أنــه 
تــم رصــد 41 ألــف رســالة تــم إرســالها إلــى الناخبيــن مــن جانــب قــوى خارجيــة تضمنــت معلومــات مغلوطــة عــن قوائــم الناخبيــن 
إال أن وعــي املواطنيــن كان لــه الغلبــة حيــث إن مســتوى املشــاركة يعكــس تصميــم وإرادة أبنــاء مملكــة البحريــن علــى أداء ذلــك 
الواجــب الوطنــي بحريــة وقناعــة كاملــة بشــأن اختياراتهــم، والجديــر بالذكــر هنــا أن الســلطات األمنيــة املعنيــة تولــت التحقيــق 

فــي ذلــك األمــر.

3. قراءة في نتائج االنتخابات ودالالتها

"التغيير، وزيادة تمثيل املرأة، والظهور الشبابي" عناوين ثاثة يمكن من خالها وصف نتائج االنتخابات النيابية والبلدية 
التي أجريت في مملكة البحرين خال عام 2018م.

فعلى صعيد التغيير لوحظ إعادة انتخاب ثاثة نواب فقط من املجلس السابق ما يعني أن تلك االنتخابات قد أسفرت عن 
تغيير نسبته 92% وهذا أمر له داللة مهمة للغاية، وهي حرص الناخبين على اختيار أعضاء جدد، إذ رأى جموع الناخبين أن 
األعضــاء الجــدد لديهــم القــدرة علــى التعامــل مــع التحديــات الجديــدة التــي تواجههــا مملكــة البحريــن علــى الصعيديــن الداخلــي 

والخارجــي.

وعلى صعيد زيادة تمثيل املرأة فقد استحوذت على 6 مقاعد من مقاعد املجلس النيابي بزيادة معدلها 100% عن املجلس 
النيابــي الســابق الــذي كان يضــم 3 ســيدات فقــط، وفــي أعقــاب األمــر امللكــي بتعييــن 9 ســيدات فــي مجلــس الشــورى فــإن تمثيــل 
 قد بلغ 15 سيدة بنسبة قدرها 18,75%، وفوز 6 سيدات في املجلس النيابي 

ً
املرأة البحرينية في السلطة التشريعية عموما
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الحالــي يعــد العــدد األكبــر مــن الســيدات الائــي وصلــن ملقاعــد املجلــس منــذ عــام 2002م، بــل واألهــم هــو الزيــادة امللحوظــة 
 للمصــادر الرســمية - حوالــي 5000 

ً
فــي األصــوات التــي حصلــت عليهــا بعــض ممــن فــزن فــي تلــك االنتخابــات، فقــد بلغــت - وفقــا

صــوت، وهنــاك ســيدتان حازتــا علــى مقعديــن فــي املجلــس النيابــي خــال الجولــة األولــى مــن االنتخابــات فــي كل مــن املحافظــة 
الشــمالية واملحافظــة الجنوبيــة، ولتلــك املؤشــرات داللتــان: 

األولى: أنها ترجمة لقدرات املرأة سواء من الناحية التعليمية أو القيادية من خال تقلدها العديد من املناصب التي أثبتت 
فيهــا جــدارة ملحوظــة خاصــة أن كل الســيدات الائــي فــزن فــي تلــك االنتخابــات ال ينتميــن ألي مــن الجمعيــات السياســية، 

.
ً
ولكنهــن ترشــحن بشــكل فــردي، الجديــر بالذكــر أن 39 ســيدة خضــن املنافســة االنتخابيــة مــن بيــن 293 مرشــحا

الثانيــة: التطــور فــي النظــرة املجتمعيــة للمــرأة والقناعــة بقدرتهــا علــى تولــي املهــام مــع الرجــل علــى حــد ســواء، تلــك القناعــة قــد 
انطلقت من واقع املرأة البحرينية التي تستحوذ على 53% من نسبة العاملين في القطاع الحكومي و5% من املناصب الوزارية 
و23% من املناصب القيادية و30% في منصب مدير إدارة و59% نسبة العامات البحرينيات في الوظائف التخصصية، و 
لعل التطور األبرز كان فوز إحدى النائبات وهي السيدة فوزية زينل برئاسة مجلس النواب خال الجلسة اإلجرائية األولى 
، بينمــا حصــل ممثلــو الجمعيــات السياســية 

ً
التــي عقدهــا مجلــس النــواب، حيــث حصلــت علــى 25 صوتــا مــن إجمالــي 40 صوتــا

 يضاف للمرأة البحرينية حيث تعد أول رئيس منتخب ملجلس نيابي في 
ً
 إضافيا

ً
على منصب نائبي الرئيس، ويعد هذا نجاحا

مملكــة البحريــن، وهــو األمــر الــذي أشــار إليــه صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه فــي برقيــة بهــذه املناســبة بالقــول 
 تعتــز بــه مملكــة البحريــن التــي 

ً
 للمجلــس يعــد نقلــة حضاريــة وإنجــازا

ً
»إن انتخــاب أول امــرأة فــي تاريــخ مجلــس النــواب رئيســا

عملت بشــكل دائم على دعم وتمكين املرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة الســلطة التشــريعية«.

وفي أعقاب اإلعان عن فوزها برئاسة املجلس النيابي قالت زينل »نتطلع إلى العمل كفريق جماعي من أجل خدمة مملكة 
 حيث منحت شبكة إعام 

ً
البحرين وشعبها«، ولم يكن لهذا الحدث صداه في الداخل البحريني فحسب بل في الخارج أيضا

املــرأة العربيــة الســيدة فوزيــة زينــل رئيــس مجلــس النــواب لقــب أفضــل إنجــاز سيا�ســي للمــرأة العربيــة خــال عــام 2018م وقــد 
ارتكــزت معاييــر االختيــار علــى ثاثــة أمور:

األول: أنهــا ترشــحت فــي دورتيــن ســابقتين لعضويــة املجلــس النيابــي وعلــى الرغــم مــن عــدم الفــوز فإنهــا كان لديهــا إصــرار وإرادة 
قويــة علــى تحقيــق الفــوز وهــو مــا تحقــق بالفعــل.

الثانــي: أنهــا تعــد شــخصية إعاميــة وسياســية وأكاديميــة حيــث إنهــا تقلــدت عــدة مناصــب تنفيذيــة فــي مجــال اإلعــام، كما أنها 
حصلــت علــى عــدد مــن الدرجــات العلميــة، باإلضافــة إلــى نشــاطها البــارز فــي العمل املجتمعي.

الثالــث: اســتمرار التواصــل مــع جمهورهــا مــن خــال املنصــات االفتراضيــة بشــكل منتظــم وكذلــك التواصــل مــع الناخبيــن مــن 
خــال اللقــاءات التــي عقدتهــا لهــذا الغــرض. 

وعلــى صعيــد الظهــور الشــبابي: فقــد عكســت االنتخابــات زيــادة الفتــة لنســبة الشــباب الذيــن لديهــم حــق التصويــت وذلــك 
مقارنــة باالنتخابــات الســابقة، فقــد كان هنــاك حوالــي 50 ألــف شــاب وشــابة لديهــم حــق التصويــت فــي تلــك االنتخابــات مــن 

الفئــة العمريــة التــي تتــراوح بيــن 20 و30 ســنة.
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

 مــن 
ً
ومــع أهميــة تلــك النتائــج الثــاث املهمــة فقــد عكســت االنتخابــات النيابيــة والبلديــة التــي شــهدتها مملكــة البحريــن عــددا

الــدالالت املهمــة علــى النحــو التالــي: 

 منهــم 293 لانتخابــات النيابيــة . 1
ً
زيــادة عــدد املرشــحين: فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة حيــث تقــدم 430 مرشــحا

 
ً
 في االنتخابات النيابية والبلدية، بينهم 266 مرشحا

ً
و137 النتخابات املجالس البلدية وذلك مقارنة بـ 419 مرشحا

 ومرشحة النتخابات املجالس البلدية. ولعل األمر املثير لاهتمام هو زيادة حدة 
ً
لانتخابات النيابية، و153 مرشحا

 ومرشــحة. 
ً
املنافســة داخــل الدوائــر االنتخابيــة ذاتهــا حيــث شــهدت بعــض الدوائــر تنافــس 17 مرشــحا

ارتفــاع نســبة املشــاركة حيــث تشــير املصــادر الرســمية إلــى أن نســبة التصويــت فــي تلــك االنتخابــات قــد بلغــت %67 . 2
 عــن بلــوغ نســبة 

ً
وتعــد أعلــى مــن نســبة املشــاركة خــال عــام 2014 التــي بلغــت 53% فــي االنتخابــات النيابيــة، فضــا

املشــاركة مــا يقــارب 70% فــي انتخابــات املجالــس البلديــة لعــام 2018م، وال شــك أن لذلــك داللــة مهمــة وهــي قناعــة 
 مــن ناحيــة والثقــة فــي ســامة 

ً
 وطنيــا

ً
الناخــب بأهميــة إيصــال صوتــه ملــن يســتحق فــي تلــك االنتخابــات باعتبارهــا واجبــا

 عــن القناعــة الراســخة لــدى الناخــب البحرينــي بأهميــة 
ً
ونزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة مــن ناحيــة ثانيــة، فضــا

ومحوريــة املشــروع اإلصاحــي لجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه وأن تعزيــز املشــاركة هــي أحــد جوانــب تنفيــذ 
ذلــك املشــروع بمــا يعكســه ذلــك األمــر مــن توافــق وطنــي حــول مضاميــن املشــروع اإلصاحــي وأهميتــه االســتراتيجية 

بالنســبة ململكــة البحريــن. 

زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة البحرينيــة: مــن أبــرز النتائــج التــي أســفرت عنهــا االنتخابــات النيابيــة والبلديــة زيــادة نســبة . 3
مشــاركة املــرأة البحرينيــة بشــكل ملحــوظ فقــد بلــغ عــدد املرشــحات 47 مرشــحة مــن بينهــن 39 ملجلــس النــواب و8 
للمجلــس البلــدي ويعــد العــدد األكبــر منــذ االنتخابــات النيابيــة عــام 2002م التــي بلــغ عــدد املرشــحات خالهــا 
8 ســيدات، بينمــا ارتفــع ذلــك العــدد إلــى 18 فــي عــام 2006م وفــي عــام 2010م بلــغ 9 ســيدات، أمــا فــي عــام 2014م 
فقــد بلــغ 13 مرشــحة، وال شــك أن زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة فــي االنتخابــات النيابيــة والبلديــة أمــر يعكــس معانــي 
ثاثــة، األول هــو قناعــة املــرأة البحرينيــة بتوافــر اإلطــار الدســتوري والقانونــي الــذي يمكنهــا مــن تقلــد مناصــب رفيعــة 
فــي مؤسســات مملكــة البحريــن باملســاواة الكاملــة مــع الرجــل ولعــل مــا تضمنــه ميثــاق العمــل الوطنــي ودســتور مملكــة 
 إلــى جنــب 

ً
البحريــن وتعدياتــه عــام 2012م يعكــس مــدى االهتمــام الــذي حظيــت بــه املــرأة بمــا يمكنهــا مــن العمــل جنبــا

مــع الرجــل علــى قــدم املســاواة دون أدنــى تمييــز. أمــا املعنــى الثانــي أن تلــك املشــاركة املتميــزة للمــرأة تعكــس مــدى تطــور 
املجتمــع البحرينــي ذاتــه خاصــة بالنســبة ملســتوى التعليــم الــذي بدأتــه املــرأة فــي اململكــة منــذ عــام 1899م وكذلــك 
 يمزج بين األصالة واملعاصرة. 

ً
 ألدنى شك أن مملكة البحرين تعد نموذجا

ً
التطور االجتماعي ليؤكد بما اليدع مجاال

 
ً
واملعنى الثالث هو تغير توجهات املجتمع بالنسبة للمرأة من حيث زيادة الثقة بقدراتها على تبوء أرفع ملناصب جنبا

إلى جنب مع الرجل وهو ما لوحظ خال عملية التصويت وهو األمر الذي أكده صاحب الجالة امللك املفدى خال 
إلقــاء الخطــاب الســامي فــي افتتــاح دور االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس للمجلــس الوطنــي بالقــول: 
»وهنــا أخــص بالذكــر مــا تتــواله املــرأة البحرينيــة، املحافظــة علــى هويتهــا الوطنيــة وتقاليدهــا األصيلــة، مــن دور طليعــي 
ساهم في تشكيل الصيغة العصرية واملتحضرة لدولتنا املدنية، متجاوزين بذلك مرحلة التمكين والدعم واملطالبة 
 للمــرأة البحرينيــة، تتمتــع فيهــا بحقوقهــا اإلنســانية كاملة 

ً
 ومســؤوال

ً
 متقدمــا

ً
بالحقــوق، إلــى مرحلــة نشــهد فيهــا حضــورا

وتعمل مع أخيها الرجل على قاعدة من الشراكة املتوازنة في البناء التنموي، وهو أمر ليس بغريب عليها، فهي الرائدة 
واملربيــة«، الجديــر بالذكــر أن املــرأة البحرينيــة مثلــت حوالــي 50% مــن الكتلــة االنتخابيــة خــال الفصــول التشــريعية 

الســابقة.
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 للمصــادر الرســمية البحرينيــة فقــد شــاركت 7 جمعيــات سياســية . 4
ً
تنــوع انتمــاءات املرشــحين فــي االنتخابــات: وفقــا

بمرشــحيها فــي تلــك االنتخابــات، باإلضافــة إلــى املســتقلين، ولــم يكــن هنــاك أي قيــود علــى أي جمعيــة للمشــاركة.

زيادة حدة املنافسة االنتخابية ولعل إجراء جولة إعادة في معظم الدوائر االنتخابية يؤكد هذا األمر، حيث أسفرت . 5
الجولــة األولــى مــن االنتخابــات التــي أجريــت فــي الرابــع والعشــرين مــن نوفمبــر2018م عــن حســم 9 مقاعــد نيابيــة كان 
 
ً
نصيــب املــرأة منهــا مقعديــن، بينمــا أجريــت جولــة اإلعــادة فــي األول مــن ديســمبر2018م وأســفرت عــن فــوز 31 نائبــا

بينهــم أربــع ســيدات. 

 فــي مســيرة التحديــث فــي مملكــة 
ً
 نوعيــا

ً
ومــع التســليم بأهميــة الــدالالت الســابقة فــإن االنتخابــات النيابيــة والبلديــة تعــد تطــورا

البحرين ضمن املشروع اإلصاحي الشامل لحضرة صاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه وهو ما أكده مؤشران 
علــى ســبيل املثــال ال الحصــر:

األول: إشــادة العديــد مــن الــدول بمســار العمليــة االنتخابيــة ونتائجهــا ومــن ذلــك، التغريــدة التــي أوردهــا -وزيــر الخارجيــة 
 
ً
الســعودي آنــذاك عــادل الجبيــر -وقــال فيهــا: »إن نســبة املشــاركة التــي وصفــت باألعلــى فــي تاريــخ البــاد تؤكــد بمــا اليــدع مجــاال
للشــك وحدة الشــعب البحريني وثقته بقيادته، وأن نتائج االنتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين ونســبة املشــاركة 

بمثابــة الرفــض القاطــع مــن الشــعب البحرينــي للتدخــات الخارجيــة فــي شــؤونه الداخليــة«.

الثانــي: اســتطاع الــرأي الــذي أجــراه مركــز البحريــن للدراســات االســتراتيجية والدوليــة والطاقــة »ِدراســات« علــى عينــة مــن 
 بكل محافظات اململكة أعمارهم من 20 سنة فما فوق، قد 

ً
املستطلعة أراؤهم رأيهم من الذكور واإلناث بلغت 3345 فردا

كشــف عــن عــدد مــن النتائــج أهمهــا أن 83% مــن العينــة أكــدوا أن الدافــع وراء مشــاركتهم فــي تلــك االنتخابــات هــو أنهــا واجــب 
وطنــي. 

ومــع أهميــة االنتخابــات النيابيــة ومــا أســفرت عنــه مــن نتائــج مهمــة للغايــة ليــس فقــط علــى صعيــد تعزيــز املشــاركة السياســية 
 للمشروع اإلصاحي لحضرة صاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه بل بالنظر إلى املهام امللقاه على عاتق 

ً
وتنفيذا

الســلطة التشــريعية التــي يمكــن إجمالهــا بشــكل عــام فــي قضيتيــن محوريتيــن:

القضية األولى: أنه في ظل التحديات االقتصادية التي تواجهها مملكة البحرين في الوقت الراهن - كغيرها من دول املنطقة 
 بهــا مناقشــة التشــريعات التــي مــن شــأنها تنفيــذ 

ً
-بســبب تراجــع أســعار النفــط- فــإن الســلطة التشــريعية ســوف يكــون منوطــا

 والتي أشار إليها جالة امللك املفدى 
ً
التوجه املالي للدولة ومواجهة التحديات االقتصادية التي تواجه مملكة البحرين عموما

حفظــه هللا ورعــاه خــال الخطــاب الســامي فــي افتتــاح دور االنعقــاد األول مــن الفصــل التشــريعي الخامــس للمجلــس الوطنــي 
 على متانة التجربة الديمقراطية وصابة 

ً
: »جاءت نتائجها لتؤكد مجددا

ً
حيث أشاد جالته بنتائج االنتخابات النيابية قائا

اإلرادة الشعبية املتطلعة لخير البحرين«، وخال الخطاب ذاته أكد جالته عددا من األهداف التي تسعى اململكة لتحقيقها 
 عــن أهميــة اســتقطاب االســتثمارات العامليــة 

ً
ومنهــا تحقيــق التــوازن املالــي مــن خــال اعتمــاد برنامــج محــدد املعالــم، فضــا

والوطنيــة، األمــر الــذي يتطلــب مــن أعضــاء الســلطة التشــريعية مراعــاة أولويــات العمــل الوطنــي واملتطلبات املســتقبلية«. 

أمــا القضيــة الثانيــة: فهــي: أنــه فــي ظــل االســتهداف الدائــم ململكــة البحريــن فإنــه يقــع علــى عاتــق الســلطة التشــريعية تفعيــل 
 إلــى جنــب مــع الدبلوماســية الرســمية للدولــة فــي إيضــاح التحديــات األمنيــة التــي 

ً
»الدبلوماســية البرملانيــة« التــي تعمــل جنبــا

تواجههــا اململكــة وكيفيــة مواجهتهــا.





القسم الثاني:

االقتصاد البحريني عام 2018م
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1. تمهيد

 
ً
شــهد االقتصــاد البحرينــي العديــد مــن التحــوالت اإليجابيــة خــال عــام 2018م حيــث شــهدت أســعار النفــط العامليــة تحســنا

، منهــا اكتشــاف حقــل نفطــي كبيــر قــد يغيــر مســتقبل 
ً
 مــن املشــاريع املربحــة محليــا

ً
، كمــا أنجــزت مملكــة البحريــن عــددا

ً
ملحوظــا

 مــن التحديــات منهــا 
ً
البحريــن االقتصــادي بشــكل جــذري. إال أنــه مــن ناحيــة أخــرى فقــد واجــه االقتصــاد البحرينــي عــددا

مواجهة صعوبات في املوازنة العامة، األمر الذي استدعى إطاق برنامج توازن مالي بدعم كل من اململكة العربية السعودية 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودولــة الكويــت. 

 فــي بدايــة عــام 2018م وكان هنــاك تبايــن فــي أداء 
ً
ونتيجــة لهــذه التحديــات، فقــد شــهد أداء االقتصــاد البحرينــي انكماشــا

، بينمــا انكمــش 
ً
 ملحوظــا

ً
القطاعــات الرئيســة لاقتصــاد البحرينــي، فســجل كل مــن قطــاع التشــييد وقطــاع الصناعــات نمــوا

 .
ً
 طفيفــا

ً
قطــاع التجــارة وقطــاع الفنــادق واملطاعــم؛ فيمــا شــهد قطــاع االتصــاالت واملواصــات وقطــاع الخدمــات املاليــة نمــوا

وعلــى الرغــم مــن هــذه التحديــات فقــد تمكنــت مملكــة البحريــن مــن تحقيــق مرتبــة متقدمــة فــي معــدل التنميــة البشــرية، إذ 
.
ً
انتقلــت مــن املرتبــة 47 إلــى 43 عامليــا

ويســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى مســتجدات االقتصــاد البحرينــي خــال عــام 2018م مــن خــال رؤيــة تحليليــة موضوعيــة، 
كمــا يتنــاول التقريــر التوقعــات لعــام 2019م ومــا بعــده.

 ،
ً
 مــا يتــم اســتعراض إحصائيــات الحســابات القوميــة أوال

ً
وبدايــة ينبغــي التأكيــد أنــه فــي التقاريــر االقتصاديــة الســنوية غالبــا

. ولكن في حالة مملكة البحرين في عام 2018م ومن أجل التعرف على بيانات 
ً
واستعراض تفاصيل قطاعات مختارة الحقا

 تنــاول موضوعيــن محورييــن، همــا قطــاع النفــط والغــاز، وامليزانيــة العامــة؛ ومــن ثــم النظــر 
ً
الناتــج املحلــي اإلجمالــي، ينبغــي أوال

فــي تفاصيــل إحصائيــات الحســابات القوميــة.

2. النفط والغاز

ترتكــز الرؤيــة االقتصاديــة ململكــة البحريــن 2030 علــى تنويــع االقتصــاد وخفــض االعتمــاد علــى النفــط. وعلــى الرغــم مــن 
 بشــكل أسا�ســي علــى النفــط. وأهــم 

ً
التقدمــات امللحوظــة التــي حققتهــا اململكــة فــي هــذا املجــال، فــإن االقتصــاد ال يــزال معتمــدا

مؤشــر متعلــق بقطــاع النفــط هــو الســعر العالمــي، الــذي تحــدده عوامــل خــارج ســيطرة مملكــة البحريــن أو أي دولــة أخــرى، 
 للمســتجدات املحليــة فــي قطــاع 

ً
، ومــن ثــم يتضمــن تحليــا

ً
يتنــاول هــذا القســم التوجهــات العامــة للســعر العالمــي للنفــط أوال

النفــط والغــاز لــدى مملكــة البحريــن.
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

2.1. األسواق العاملية

يعــرض شــكل 2.1.1 ألســعار النفــط العامليــة للفتــرة 2000-2018. وتشــير البيانــات إلــى اســتمرارية التوجــه اإليجابــي فــي أســعار 
 للبرميــل(.

ً
 30 دوالرا

ً
النفــط منــذ بدايــة عــام 2016م عندمــا وصلــت األســعار إلــى أدنــى مســتوى لهــا منــذ عشــر ســنوات )تقريبــا

شكل 2.1.1: السعر العالمي للنفط الخام )مؤشر برنت(، 2018-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 $-

 $10

 $20

 $30

 $40

 $50

 $60

 $70

 $80

 $90

20
16

/0
1

20
16

/0
2

20
16

/0
3

20
16

/0
4

20
16

/0
5

20
16

/0
6

20
16

/0
7

20
16

/0
8

20
16

/0
9

20
16

/1
0

20
16

/1
1

20
16

/1
2

20
17

/0
1

20
17

/0
2

20
17

/0
3

20
17

/0
4

20
17

/0
5

20
17

/0
6

20
17

/0
7

20
17

/0
8

20
17

/0
9

20
17

/1
0

20
17

/1
1

20
17

/1
2

20
18

/0
1

20
18

/0
2

20
18

/0
3

20
18

/0
4

20
18

/0
5

20
18

/0
6

20
18

/0
7

20
18

/0
8

20
18

/0
9

20
18

/1
0

20
18

/1
1

20
18

/1
2

املصدر: إدارة الطاقة األمريكية

ويعرض شــكل 2.1.2 بيانات 2016-2018 إليضاح التغيرات الشــهرية التي شــهدها ســعر النفط العالمي خال عام 2018م 
، إال أنــه 

ً
 فــي شــهر أكتوبــر 2018 م تدريجيــا

ً
 فــي شــهر ينايــر 2018م إلــى 81 دوالرا

ً
وبالتحديــد، ارتفــع الســعر العالمــي مــن 69 دوالرا

 فــي نهايــة العــام.
ً
 55 دوالرا

ً
تراجــع بشــكل حــاد خــال شــهري نوفمبــر وديســمبر 2018م ووصــل إلــى تقريبــا

يعود االرتفاع املستدام في أسعار النفط في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018م باألساس إلى ارتفاع التوترات الجيوسياسية 
فــي منطقــة الشــرق األوســط حيــث تعّهــد الرئيــس األمريكــي دونالــد ترمــب خــال حملــة االنتخابــات الرئاســية فــي عــام 2016 م 
« ال يخــدم املصالــح األمريكيــة، وفــي مايــو عــام 2018م 

ً
 ســيئا

ً
باالنســحاب مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران حيــث اعتبــره »اتفاقــا

 مــن االتفــاق النــووي األمــر الــذي أدى إلــى ارتفــاع أســعار النفــط لســببين: 
ً
أعلــن الرئيــس ترمــب االنســحاب رســميا
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شكل 2.1.2: السعر العالمي للنفط الخام )مؤشر برنت(، 2018-2016
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املصــدر: إدارة الطاقــة األمريكيــة

األول: أدى قــرار ترمــب إلــى ســيادة مخــاوف مــن احتمــال أن تشــهد منطقــة الشــرق األوســط توتــرات علــى خلفيــة ذلــك القــرار 
 فــي تطويــر طاقــة نوويــة لألغــراض غيــر الســلمية األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر علــى إنتــاج 

ً
خاصــة إذا أعلنــت إيــران امل�ســي قدمــا

وإمــدادات النفــط، كمــا حــدث فــي كل مــن ليبيــا وســوريا والعــراق منــذ بدايــة مــا أطلــق عليــه »الربيــع العربــي«.

أمــا الســبب الثانــي فهــو: الســعي إلجبــار إيــران علــى العــودة إلــى طاولــة املفاوضــات، أعــاد ترمــب فــرض العقوبــات االقتصاديــة 
 ابتــداًء مــن شــهر نوفمبــر 2018م وترتكــز العقوبــات علــى حظــر النفــط اإليرانــي، مــا يــؤدي إلــى خفــض معــروض 

ً
عليهــا مجــددا

النفــط العالمــي، ومــن ثــم إلــى ارتفــاع فــي األســعار.

 على أسعار النفط. ففي 
ً
 سلبيا

ً
وبشكل مواز لهذه التطورات الجيوسياسية، كانت هناك تطورات اقتصادية خلقت ضغطا

 فــي الحــرب التجاريــة بيــن دول رئيســة، منهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة والصيــن واالتحــاد 
ً
عــام 2018م شــهد العالــم تصعيــدا

األوروبي وغيرها. ففرضت الواليات املتحدة تعرفة ملحوظة )10%( على واردات الصلب واأللومنيوم، كما فرضت تعاريف 
جديــدة علــى الصيــن. وهــدد الرئيــس ترمــب باالنســحاب مــن اتفاقيــة التجــارة الحــرة ألمريــكا الشــمالية )التــي تحظــى الواليــات 
املتحــدة بعضويتهــا مــع كل مــن كنــدا واملكســيك( »NAFTA«، كمــا هــدد بفــرض تعاريــف جديــدة علــى واردات الســيارات مــن 
االتحــاد األوروبــي. كمــا فــرض تعاريــف مضاعفــة علــى تركيــا ضمــن ممارســة ضغــوط بشــأن موضــوع القــس األمريكــي أنــدرو 

.
ً
 فــي تركيــا وتــم اإلفــراج عنــه الحقــا

ً
برنســون الــذي كان ســجينا

ــدت هــذه املنــاورات حالــة مــن التشــاؤم حــول االقتصــاد العالمــي، وســادت توقعــات بشــأن تراجــع فــي الطلــب للنفــط. ولكــن 
ّ
وول

 للغايــة حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2018م مــا حــد مــن 
ً
كان أداء االقتصــاد األمريكــي واألســواق املاليــة األمريكيــة قويــا

شــعور املضاربيــن بالتشــاؤم. ولكــن فــي نهايــة عــام 2018م تغيــرت النظــرة املســتقبلية لاقتصــاد األمريكــي مــن حالــة إيجابيــة 
إلــى حالــة ســلبية، فــي ظــل قــرار املصــرف املركــزي )االحتياطــي الفيدرالــي( برفــع أســعار الفائــدة للمــرة الرابعــة فــي عــام 2018م 
 من التوترات السياسية، مع استقالة عدد من كبار املسؤولين، أبرزهم 

ً
وباإلضافة إلى ذلك، فقد شهد البيت األبيض عددا

وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس، وســاهمت هــذه العوامــل فــي تراجــع أســعار النفــط الــذي حــدث فــي نهايــة عــام 2018م.
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

وتنبغي اإلشارة إلى تطور آخر خال عام 2018م وهو إثارة الكونجرس األمريكي إلجراءات رفع دعوى ضد دول منظمة أوبك 
وشــركائها منــذ نهايــة عــام 2016م )روســيا ودول االتحــاد الســوفيتي الســابق(، بدعــوى التاعــب فــي األســعار العامليــة. وأشــار 
ترمــب فــي عــدد مــن تغريداتــه إلــى دعمــه لهــذا املوقــف، الســيما فــي الفتــرة مــا قبــل االنتخابــات األمريكيــة حيــث ســاد لــدى ترمــب 
قناعــة مفادهــا أن ارتفــاع أســعار النفــط - ومــن ثــم أســعار الوقــود فــي املحطــات األمريكيــة - مــن شــأنه أن يحــد مــن فــرص فــوز 

حزبــه )الجمهوريــون( فــي تلــك االنتخابــات.

وهذا تطور مقلق حسب منظور الدول املصدرة للنفط، حيث كان االتفاق بين دول أوبك وشركائها على »موازنة املعروض 
 للبرميــل فــي 

ً
 30 دوالرا

ً
 للغايــة مــن ناحيــة رفــع أســعار النفــط، وتفــادي حــرب األســعار حيــث بلــغ النفــط تقريبــا

ً
العالمــي« فّعــاال

بداية عام 2016م وقد تكون تلك املناورة مجرد ورقة ضغط تستخدمها الواليات املتحدة في الساحة الدولية، السيما أنها 
أصبحت تصدر النفط بعد نهوض قطاع النفط الصخري األمريكي، ولكنها قد تعكس محاولة جادة إلجراء تغيير جذري في 

أســواق النفــط العامليــة.

2.2. املشاريع املحلية الجديدة

كان أهم مشروع محلي جديد ململكة البحرين خال عام 2018م اكتشاف حقل جديد، يحتوي على 80 مليار برميل نفط 
 )مقارنــة بـــ 125 مليــون برميــل فــي حقــل البحريــن الحالــي(، و20 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. ويوجــد الحقــل 

ً
تقريبــا

.
ً
 بحريــا

ً
علــى الســاحل الغربــي لــدى البحريــن، إذ يعــد حقــا

، بــل إنــه نفــط صخــري، وســوف تتطلــب عمليــة اســتخراجه توظيــف أحــدث 
ً
واليعــد النفــط املوجــود فــي الحقــل تقليديــا

 أيــة حقــول نفطيــة صخريــة بحريــة مفّعلــة، وبالتالــي قــد 
ً
تكنولوجيــات النفــط الصخــري. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال توجــد حاليــا

تضطــر البحريــن إلــى أن تطــور تكنولوجيــات جديــدة لاســتفادة مــن اكتشــافها.

ق االكتشــاف عدٌد من الشــركات االستشــارية الدولية، كما أنها صنفت الحقل تحت فئة »P50« بشــكل أولي، ما يعني أن 
ّ
وث

احتمال وجود نفط قابل لاستخراج بسعر معقول هو 50% على األقل. وألجل التأكد من كمية النفط القابل لاستخراج، 
والتكلفــة املتوقعــة لذلــك، بــدأت الشــركات االستشــارية بحفــر آبــار استكشــافية فــي عــام 2018م بهــدف توفيــر صــورة دقيقــة 
فــي نهايــة عــام 2019م وفــي حالــة نجــاح تلــك التجــارب، قــد يكــون هنــاك مــردود اقتصــادي كبيــر بالنســبة ململكــة البحريــن. فعلــى 
األرجــح، ســيتم تصديــر النفــط كنفــط خــام، أو تكريــره ثــم تصديــره. بينمــا ســيتم اســتخدام الغــاز الطبيعــي لتوليــد الطاقــة 
 لتعزيــز إنتــاج شــركة ألبــا، التــي تمتلــك أكبــر 

ً
، حيــث إن البحريــن تعتمــد علــى الغــاز الطبيعــي ملحطــات الكهربــاء؛ وأيضــا

ً
محليــا

مركــز متكامــل فــي العالــم لصهــر األملنيــوم.

وبشــكل مــواز لهــذا االكتشــاف، عملــت مملكــة البحريــن خــال عــام 2018م علــى ثاثــة مشــاريع طويلــة املــدى فــي مجــال النفــط 
والغــاز.

 
ً
: ُدشن في شهر نوفمبر 2018م خط أنابيب جديد يربط مملكة البحرين باململكة العربية السعودية، حيث سيكون بديا

ً
أوال

. ويتصــف الخــط الجديــد بميزتيــن األولــى: ابتعــاد الخــط عــن املناطــق الســكنية، 
ً
للخــط الســابق، الــذي تجــاوز عمــره 70 عامــا

علــى عكــس الخــط الســابق الــذي كان عرضــة للعديــد مــن التهديــدات األمنيــة، والثانيــة: ارتفــاع الطاقــة االســتيعابية للخــط 
ن 

ّ
. األمر الذي سوف يمك

ً
 إلى 350 ألف برميل يوميا

ً
الجديد بنسبة 40% مقارنة بالخط السابق، من 250 ألف برميل يوميا

البحرين من تعزيز وارداتها للنفط الخام من اململكة العربية السعودية، التي تشكل املادة الخام األساس ملنتجات البحرين 
البتروليــة فــي مصفــاة ســترة.
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: مــن أجــل اغتنــام الفرصــة التــي يقدمهــا خــط األنابيــب الجديــد، كانــت مملكــة البحريــن فــي عــام 2018م علــى وشــك 
ً
ثانيــا

.
ً
 إلــى 360 ألــف برميــل يوميــا

ً
اســتكمال مشــروع تحديــث املصفــاة، الــذي ســيرفع طاقــة اإلنتــاج مــن 265 ألــف برميــل يوميــا

: اســتكملت مملكــة البحريــن مشــروع محطــة اســتيراد الغــاز الطبيعــي املســال، وهــي محطــة بحريــة بالقــرب مــن جزيــرة 
ً
ثالثــا

، مقارنة باستهاك البحرين الحالي، الذي يبلغ 
ً
املحرق. وتتميز املحطة بطاقة استيعابية حجمها 0.8 مليار قدم مكعب يوميا

. وستبدأ العمليات في عام 2019م وستقدم شركة أدنوك اإلماراتية أول شحنة من الغاز 
ً
 1.5 مليار قدم مكعب يوميا

ً
تقريبا

الطبيعــي املســال. وتــم بنــاء املحطــة بســبب التزايــد فــي الطلــب للغــاز الطبيعــي فــي مملكــة البحريــن، مــع النمــو الســكاني وتوســعة 
 الســتهاك أغلبيــة احتياطــات الغــاز الطبيعــي املحليــة.

ً
ألبــا، ونظــرا

2.3. اإلنتاج املحلي

يعــرض شــكل 2.2.1 إنتــاج الغــاز فــي مملكــة البحريــن، الــذي يشــتمل علــى الغــاز الطبيعــي والغــاز املصاحــب. وشــهد إنتــاج الغــاز 
 خــال عــام 2018م إذ ارتفــع إنتــاج الغــاز الطبيعــي بنســبة 1.6%، والغــاز املصاحــب بنســبة %2.5.

ً
الطبيعــي ارتفاعــا

شكل 2.2.1: إنتاج الغاز )مليون قدم مكعب( 2017، 2018
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ويعــرض شــكل 2.2.2 إنتــاج النفــط الخــام املحلــي، الــذي يتكــون مــن إنتــاج حقــل البحريــن، وحصــة البحريــن )50%( مــن إنتــاج 
حقــل أبــو ســعفة باململكــة العربيــة الســعودية. خــال عــام 2018م تراجــع إنتــاج النفــط الخــام بنســبة 1.5% مقارنــة بعــام 
2017م فتراجــع إنتــاج حقــل البحريــن بنســبة 4.8%، بينمــا تراجــع إنتــاج حقــل أبــو ســعفة بنســبة 0.6%؛ بســبب التراجــع 

الطبيعــي فــي إنتــاج أي حقــل نفطــي.
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(، يناير-سبتمبر 2018
ً
شكل 2.2.2: إنتاج النفط الخام )براميل يوميا
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املصدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز

اســتمرت مملكــة البحريــن فــي عــام 2018م فــي اســتيراد النفــط الخــام مــن اململكــة العربيــة الســعودية عبــر خــط أنابيــب النفــط، 
وتكريــر تلــك الــواردات فــي املصفــاة، ومــن ثــم تصديــر أغلــب املنتجــات البتروليــة الصــادرة مــن املصفــاة.

2018 ،2017 )
ً
شكل 2.2.3: استيراد وتصدير النفط )براميل يوميا
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املصدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز

 علــى األرجــح بســبب 
ً
ويعــرض شــكل 2.2.3 إحصائيــات تلــك األنشــطة، التــي مــرت بتراجعــات طفيفــة، بلغــت 2% تقريبــا

التراجع الطبيعي في إنتاج النفط الســعودي. ويعرض شــكل 2.2.4 إنتاج الشــركتين البحرينيتين شــركة غاز البحرين الوطني 
.)GPIC( وشــركة الخليــج للبتروكيماويــات ،)Banagas(
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شكل 2.2.4: إنتاج شركة غاز البحرين الوطني وشركة الخليج للبتروكيماويات، 2018
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وخال عام 2018م ارتفع إنتاج شركة »Banagas« حوالي )14.4%( وكذلك تصديرها بنسبة )%15.6(.

 بــرز 
ً
وخاصــة مــا ســبق لــم يشــهد اإلنتــاج املحلــي أي تغييــرات كبيــرة خــال عــام 2018م مقارنــة بالســنة الســابقة، ولكــن عمومــا

تراجــع ســلبي طفيــف للغايــة ويعكــس ذلــك علــى األرجــح التراجــع الطبيعــي فــي إنتــاج املنشــآت النفطيــة.

3. السياسة النقدية وامليزانية العامة

تتصف كل االقتصادات بعاقة قوية بين امليزانية العامة وميزان التجارة. ولكن في حالة مملكة البحرين، فإن هذه العاقة 
تبــدو أكثــر صابــة، وذلــك بســبب اعتمــاد كٍل مــن امليزانيــة العامــة وميــزان التجــارة علــى إنتــاج وأســعار النفــط، ويتنــاول هــذا 

طلــق فــي عــام 2018م.
ُ
القســم موضــوع امليزانيــة العامــة، وميــزان التجــارة، ومــن ثــم برنامــج التــوازن املالــي الــذي أ

3.1. امليزانية العامة

 فــي ميزانيتهــا العامــة. وفــي 
ً
 األخيــرة، كان عــام 2009م أول عــام شــهدت فيــه مملكــة البحريــن عجــزا

ً
علــى مــدى العشــرين عامــا

عــام 2014م، بعــد بدايــة أزمــة أســعار النفــط، ازدادت التحديــات التــي تواجههــا املوازنــة العامــة بســبب اعتمــاد اإليــرادات 
 80% مــن اإليــرادات العامــة. لــذا، أطلقــت مملكــة البحريــن سلســلة 

ً
العامــة علــى إيــرادات النفــط والغــاز، التــي تشــكل تقريبــا

مــن اإلصاحــات تهــدف إلــى تعزيــز وتنويــع اإليــرادات العامــة، وإلــى خفــض اإلنفــاق. وفــي هــذا اإلطــار، فــي عــام 2018م اســتمرت 
البحريــن فــي مواجهــة تحــدي العجــز فــي ميزانيتهــا العامــة، كمــا واصلــت تنفيــذ إصاحاتهــا املاليــة، وتطويــر إصاحــات جديــدة.
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شكل 3.1.1: امليزانية العامة لدى مملكة البحرين كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، 2019-2016
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يعرض شكل 3.1.1 امليزانية العامة للفترة 2016-2019، حيث تمثل بيانات 2018 و2019 توقعات صندوق النقد الدولي. 
واألرقام ســالبة ألن اإليرادات العامة أقل من اإلنفاق العام. ويدل الشــكل على التالي:

: حجــم العجــز فــي امليزانيــة العامــة ملحــوظ، إذ بلــغ 15.1% كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2017. وفــي عــام 
ً
أوال

2018م مــن املتوقــع أن يبلــغ العجــز 11.6% كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي.

 .%3.5 
ً
: تمكنــت مملكــة البحريــن مــن تحقيــق تحســن ملحــوظ فــي ميزانيتهــا العامــة خــال عــام 2018م يســاوي تقريبــا

ً
ثانيــا

 بســبب إصاحــات البحريــن املاليــة، وليــس فقــط بســبب التحســن العــام فــي أســعار النفــط. وعلــى 
ً
ويمكــن تفســير ذلــك جزئيــا

ســبيل املثــال، فــي عــام 2018م اســتمرت مملكــة البحريــن فــي سياســة خفــض الدعــم للســلع األساســية، كالطاقــة والوقــود.

ولكــن مــن الجديــر االنتبــاه إلــى أن مملكــة البحريــن واجهــت صعوبــات فــي تنفيــذ بعــض السياســات التقشــفية األخــرى خــال 
عام 2018م وبالتحديد، إلى اآلن، لم تتوصل وزارة الصناعة والتجارة إلى قرار نهائي حول جدول رســوم تســجيل الســجات 
 بيــن الــوزارة والقطــاع الخــاص. كمــا تمــت مراجعــة إصاحــات 

ً
طلــق فــي عــام 2017م إذ الزال الحــوار مســتمرا

ُ
التجاريــة الــذي أ

نظــام التقاعــد مــرات عــدة بســبب رفــض مجلــس النــواب ملســوداته األولــى.

: علــى الرغــم مــن هــذا التحســن النســبي فــي امليزانيــة العامــة، فإنــه ال تــزال هنــاك حاجــة للمزيــد مــن اإلصاحــات لضمــان 
ً
ثالثــا

مســتقبل البحريــن االقتصــادي.
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شكل 3.1.2: سعر برميل النفط املطلوب ملوازنة امليزانية العامة، 2019-2016
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وتنعكــس هــذه النقــاط الثــاث فــي شــكل 3.1.2، الــذي يعــرض ســعر برميــل النفــط املطلــوب ملوازنــة امليزانيــة العامــة ألربــع دول 
خليجيــة. ففــي عــام 2017م بلــغ الســعر املطلــوب ملوازنــة ميزانيــة مملكــة البحريــن 116$، الــذي هــو أعلــى مــن الســعر الحقيقــي 
 فــي العجــز فــي امليزانيــة العامــة. وفــي عــام 2018م مــن املتوقــع أن يبلــغ الســعر املطلــوب 

ً
للنفــط بشــكل ملحــوظ، وينعكــس أيضــا

 عــن الســنة املاضيــة. وعلــى الرغــم مــن توقــع حــدوث تحســن إضافــي فــي 
ً
ملوازنــة امليزانيــة العامــة 113$، الــذي ســيمثل تراجعــا

 لتحقيــق أهــداف البحريــن االقتصاديــة طويلــة املــدى، الســيما الرؤيــة 
ً
 كافيــا

ً
البحريــن فــي عــام 2019م فإنــه ال يمثــل تحســنا

.
ً
االقتصاديــة 2030. ولكــن هــذه التوقعــات تســبق برنامــج التــوازن املالــي، الــذي ســتتم مناقشــته الحقــا

شكل 3.1.3: الدين العام لدى مملكة البحرين كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، 2019-2016
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يعــرض شــكل 3.1.3 الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي. وتؤكــد هــذه البيانــات أهميــة إجــراء إصاحــات ماليــة فــي 
مملكــة البحريــن، إذ بلــغ الديــن العــام 90% كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2017م ومــن املتوقــع أن يبلــغ 95% فــي 
عــام 2018م وأن يتجــاوز 100% فــي عــام 2019م. وتنبغــي اإلشــارة إلــى أن االرتفــاع فــي الديــن العــام فــي الفتــرة 2016-2017 كان 
 نصــف االرتفــاع الســابق. وهــذا التغيــر لــه دور فــي 

ً
8.9%، بينمــا فــي الفتــرة 2017-2018، مــن املتوقــع أن يبلــغ 4.5%، وهــو تقريبــا

.
ً
تفســير التطــورات فــي الدخــل القومــي التــي ســتتم مناقشــتها الحقــا

3.2. ميزان التجارة

فــي عــام 2018م اســتمرت مملكــة البحريــن فــي سياســة ربــط عملتهــا بالــدوالر األمريكــي، كمــا اســتمرت ســيطرة النفــط علــى 
صــادرات البحريــن الســلعية. يعــرض شــكل 3.2.1 صــادرات مملكــة البحريــن النفطيــة كنســبة مــن الصــادرات الســلعية للفتــرة 
2016-2018. ارتفعــت النســبة مــن 55% فــي عــام 2017م إلــى 60% فــي النصــف األول مــن عــام 2018م ويؤكــد ذلــك أهميــة 

االســتمرار فــي تنفيــذ الرؤيــة االقتصاديــة 2030، لتنويــع قاعــدة االقتصــاد البحرينــي.

شكل 3.2.1: صادرات مملكة البحرين النفطية كنسبة من الصادرات السلعية، 2018-2016
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 األخيــرة، لــم تحقــق مملكــة 
ً
ويعــرض شــكل 3.2.2 الحســاب الجــاري كنســبة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي. فخــال العشــرين عامــا

 في حسابها الجاري قبل عام 2015م عندما تراجعت أسعار النفط. واستمرت العجوزات، ولكنها انخفضت 
ً
البحرين عجزا

، ومن املتوقع أن يبلغ العجز 3.2% كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 2018م.
ً
حجما
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شكل 3.2.2: الحساب الجاري كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي، 2019-2016
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شكل 3.2.3: مؤشر )2016.01 = 100( قيمة الدوالر األمريكي مقابل عمات عاملية، 2018-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: صندوق النقد الدولي

يعرض شكل 3.2.3 قيمة الدوالر األمريكي مقابل عمات عاملية )الجنيه اإلسترليني، الين الياباني، اليورو، اليوان الصيني(. 
. فــكان االقتصــاد األمريكــي ينمــو، مــا دفــع 

ً
وارتفعــت قيمــة الــدوالر مقابــل كل هــذه العمــات فــي عــام 2018م بنســبة 8% تقريبــا

املصــرف املركــز )االحتياطــي الفدرالــي( إلــى رفــع أســعار الفائــدة، لحمايــة االقتصــاد مــن تضخــم فــي أســعار املســتهلك. 

وفــي منتصــف عــام 2018م واجــه الدينــار البحرينــي تحديــات فــي األســواق املاليــة العامليــة أدت إلــى صــدور بيــان مشــترك مــن 
، كما تضمن البيان خطة 

ً
جانب كل من اإلمارات والسعودية والكويت يؤكد استعداد تلك الدول لدعم البحرين اقتصاديا

اإلصاحــات املاليــة التــي تعمــل عليهــا تلــك دول بالتعــاون مــع مملكــة البحريــن.
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3.3. برنامج التوازن املالي

أطلقــت مملكــة البحريــن فــي شــهر أكتوبــر 2018م برنامــج التــوازن املالــي. ويتضمــن خطــة لتحقيــق تــوازن فــي امليزانيــة العامــة 
خــال الفتــرة 2018-2022. وتقــوم الخطــة علــى سلســلة مــن إصاحــات ماليــة، بعضهــا تخّفــض اإلنفــاق العــام، وغيرهــا تعــزز 
 عــن دعــم مــن الشــركاء الخليجييــن )اإلمــارات والســعودية والكويــت( هنــاك ســت مبــادرات فــي برنامــج 

ً
اإليــرادات العامــة؛ فضــا

التــوازن املالــي.

 بالامركزيــة فــي املصروفــات لــدى 
ً
تقليــص املصروفــات التشــغيلية للحكومــة. تتصــف الحكومــة البحرينيــة حاليــا  :

ً
أوال

املؤسســات الحكوميــة، إذ تمتلــك كل مؤسســة حريــة ملحوظــة عنــد تحديــد طبيعــة ومصــدر املشــتريات. تعــزز هــذه املبــادرة 
 لضمان فعاليتها. وتقوم بذلك عن طريق تشكيل ستة فرق عمل ذات تخصصات 

ً
املركزية في املصروفات التشغيلية، سعيا

مختلفة )اإليجارات، نظم املعلومات، صيانة املباني، املوارد الطبية، السفر واملواصات، املصروفات األخرى(، تعمل تحت 
اللجنــة الوزاريــة للشــؤون املاليــة وضبــط اإلنفــاق. تســتلم تلــك الفــرق طلبــات املشــتريات مــن املؤسســات الحكوميــة، وتقــوم 

 حــول تخويــل أو عــدم تخويــل املصروفــات املطروحــة.
ً
بدراســتها ثــم تقــوم برفــع ماحظاتهــا للجنــة، التــي تتخــذ قــرارا

 للتقاعــد املبكــر. 
ً
: برنامــج تقاعــد اختيــاري، يســعى لتقليــص حجــم الــكادر الحكومــي، عــن طريــق إعطــاء املوظفيــن خيــارا

ً
ثانيــا

 أفضــل مــن البدائــل التقليديــة التــي تقــوم بهــا الــدول فــي مثــل هــذه الحــاالت والتــي تتمثــل فــي تســريح 
ً
وتعتَبــر هــذه املبــادرة خيــارا

املوظفيــن الحكومييــن، أو خفــض رواتبهــم.

: زيــادة كفــاءة هيئــة الكهربــاء واملــاء لتحقيــق التــوازن بيــن إيراداتهــا ومصروفاتهــا. وســيتم تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال 
ً
ثالثــا

إعادة هيكلة الدعم املقدم للكهرباء واملاء، بطريقة تقلل إنفاق الحكومة، وتحفز املســتخدمين على الترشــيد عند اســتهاك 
الطاقــة واملــاء.

: تعزيــز كفــاءة وعدالــة الدعــم الحكومــي املباشــر ملســتحقيه مــن املواطنيــن. ويعنــي ذلــك علــى األرجــح تبنــي نظــام شــبيه 
ً
رابعــا

 من الحكومة، 
ً
 مباشــرا

ً
بالنظام الذي أطلقته اململكة العربية الســعودية في بداية عام 2018م، حيث يتســلم املواطن دعما

 مــن الدعــم غيــر املباشــر التقليــدي الــذي يتمثــل فــي أســعار منخفضــة للســلع 
ً
يأخــذ فــي عيــن االعتبــار مســتواه املعي�ســي، بــدال

األســاس.

: تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي. وتشــتمل هــذه املبــادرة علــى تطويــر نظــام الرقابــة املاليــة، وتأســيس مكتــب إلدارة 
ً
خامســا

الديــن العــام، وغيرهمــا مــن أنشــطة ضمــن الجهــاز الحكومــي.

: تســهيل اإلجــراءات الحكوميــة وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة. ومــن بيــن أهــم عناصــر هــذه املبــادرة، إطــاق ضريبــة 
ً
سادســا

القيمــة املضافــة فــي عــام 2019م ســنة واحــدة، والجديــر بالذكــر أن كا مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة 
املتحــدة قــد قامتــا بالخطــوة ذاتهــا. 

، وســوف يمكــن مملكــة البحريــن مــن تحقيــق تــوازن مالــي فــي عــام 
ً
ويتوقــع معــدو البرنامــج أنــه ســيوفر 800 مليــون دينــار ســنويا

.2022

: تعميم تلك الخطة، السيما 
ً
: وضع خطة منهجية ملعالجة العجز املزمن في امليزانية العامة. ثانيا

ً
وكان للبرنامج هدفان. أوال

أمام املستثمرين املحليين والعامليين، لخلق ثقة في االقتصاد البحريني.

 علــى مــا ســبق يثــار تســاؤل مــؤداه: مــا هــي أهــم متطلبــات نجــاح برنامــج التــوازن املالــي؟ ولإلجابــة عــن ذلــك التســاؤل 
ً
وتأسيســا

يمكــن اإلشــارة إلــى عــدة نقــاط:
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: آلية تطبيق برنامج التقاعد االختياري:
ً
أوال

ينقســم اإلنفــاق الحكومــي إلــى فئتيــن: اإلنفــاق املتكــرر، الــذي يشــمل رواتــب موظفــي القطــاع العــام؛ واإلنفــاق غيــر املتكــرر، 
الــذي يشــمل االســتثمار فــي مشــاريع جديــدة. وبشــكل عــام، عمليــة خفــض اإلنفــاق املتكــرر أصعــب مــن خفــض اإلنفــاق غيــر 

املتكــرر، ألنــه قــد يســتدعي خفــض رواتــب موظفــي القطــاع العــام، أو تســريح عــدد كبيــر مــن املوظفيــن.

وفي الفترة ما بعد بروز أول عجز في عام 2009م مرت مملكة البحرين بإعادة هيكلة إلنفاقها الحكومي، إذ شهدت مساهمة 
 مقارنة بمساهمة اإلنفاق غير املتكرر. ويهدف برنامج التقاعد االختياري لتغيير هذا 

ً
 ومستداما

ً
 كبيرا

ً
اإلنفاق املتكرر ارتفاعا

. وأحد شروط التقاعد 
ً
 وليس إلزاميا

ً
التوجه، وبشكل ال يمس املواطن الذي يعمل في القطاع العام، كون البرنامج اختياريا

االختيــاري الــذي ُيفــرض علــى املؤسســة التــي يعمــل بهــا املوظــف هــو أن وظيفتــه تلغــى بعــد تقاعــده. وهــدف ذلــك الشــرط هــو 
تثبيــت التراجــع فــي اإلنفــاق املتكــرر؛ ففــي حــال الســماح للمؤسســة الحكوميــة بتوظيــف شــخص آخــر مــكان املتقاعــد، يتحــول 
البرنامــج مــن وســيلة لخفــض اإلنفــاق الحكومــي إلــى وســيلة لزيــادة اإلنفــاق، ألن الحكومــة ســوف تضطــر لدفــع راتــب موظــف 

جديــد، باإلضافــة إلــى راتــب التقاعــد لــدى املوظــف املتقاعــد.

ولكــن ال يكفــي شــرط إلغــاء وظيفــة املتقاعــد، ألن املؤسســات الحكوميــة قــادرة علــى تجنــب الشــرط عــن طريــق إجــراء إعــادة 
هيكلة، وخلق وظيفة جديدة تحمل مسؤوليات شبيهة بمسؤوليات وظيفة املتقاعد. وهذه مناورات طبيعية في املؤسسات 
 تسعى لتعزيز نفوذها، والتحكم بمقدار أكبر من املوارد البشرية واملالية. لذا ينبغي 

ً
الحكومية في كل أنحاء العالم، ألنها دائما

مراقبة املؤسسات الحكومية بدقة، وإضافة شروط حول إجمالي عدد املوظفين في املؤسسة، وليس االكتفاء بشرط إلغاء 
الوظيفــة.

: آلية تطبيق نظام تقليص املصروفات التشغيلية للحكومة:
ً
ثانيا

تمنــح مركزيــة القــرارات املاليــة الحكومــة فرصــة للتخلــص مــن الهــدر فــي املؤسســات الحكوميــة، ألن هنــاك جهــة مســتقلة تتخــذ 
 حول املصروفات، بناًء على معايير رصينة وعاملية. ولكن املركزية قد تبطئ القرارات، حيث تضطر الجهة املركزية إلى 

ً
قرارا

قضاء وقت طويل للتعرف على خصائص كل حالة قبل اتخاذ قرار، بينما الجهة املعنية تعلم تلك الخصائص ألنها تتعلق 
بعملهــا اليومــي. فبالتالــي لضمــان جــودة الخدمــات الحكوميــة، ينبغــي توظيــف أفضــل الكــوادر الحكوميــة للعمــل فــي اللجــان 
املركزيــة، وتزويدهــم بالدعــم املالــي والبشــري الــازم، ووضــع آليــة عمــل متقدمــة ومرنــة. وذلــك مــن أجــل تفــادي تحــّول هــذا 
ــل عمــل املؤسســات الحكوميــة بســبب إجــراءات بطيئــة أو قلــة املــوارد البشــرية 

ّ
عط

ُ
البرنامــج إلــى عنــق زجاجــة بيروقراطيــة، ت

املخصصــة للمهمــة.
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4. الدخل القومي

 35 مليــار دوالر. يتنــاول هــذا القســم التطــورات بشــأن 
ً
فــي عــام 2017م بلــغ الناتــج املحلــي اإلجمالــي لــدى مملكــة البحريــن تقريبــا

 عــن مســتجدات أســعار املســتهلك. وفــي الختــام، ســوف تتــم اإلشــارة إلــى 
ً
الناتــج املحلــي اإلجمالــي والقطاعــات الفرعيــة، فضــا

تداعيــات مســتجدات االقتصــاد الكلــي علــى التنميــة البشــرية فــي مملكــة البحريــن.

4.1. الناتج املحلي اإلجمالي

 في نمو الناتج املحلي اإلجمالي خال عام 2018م مقارنة بالسنوات املاضية. يعرض 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت مملكة البحرين تباطؤا

شــكل 4.1.1 نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي الفتــرة 2017م إلــى 2018م، حيــث بــدأ التباطــؤ فــي الربــع األول مــن عــام 2018م 
إذ انكمــش االقتصــاد بنســبة 1.0%. وكانــت هــذه هــي املــرة الثالثــة التــي يتــم خالهــا تراجــع حجــم االقتصــاد منــذ عــام 2005م 
)الحالتان األخيرتان الربع األول من عام 2010م والربع األخير من عام 2011م(. عاد االقتصاد إلى حالة نمو في الربع الثاني، 
إذ نمــا بنســبة 2.1%، إال أن معــدل النمــو قــد تراجــع مــرة أخــرى فــي الربــع الثالــث، إذ بلــغ 1.4%، ثــم ارتفــع إلــى 4.6% فــي الربــع 

األخيــر. وبالتالــي خــال عــام 2018م نمــا االقتصــاد بنســبة 1.8%، مقارنــة بـــ 3.8% فــي عــام 2017م.

شكل 4.1.1: نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي على أساس سنوي، 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية

ومن أجل تفســير أســباب التراجع في النمو - واالنكماش في الربع األول - ينبغي النظر في أداء القطاعات املختلفة التي يتكون 
االقتصــاد البحرينــي منهــا. يعــرض شــكل 4.1.2 معــدالت النمــو ألول مجموعــة )قطــاع البنــاء والتشــييد، قطــاع الصناعــات، 
وقطاع املناجم - الذي يمثل قطاع النفط باألســاس(، كما يعرض شــكل 4.1.3 معدالت نمو املجموعة الثانية )املشــروعات 

املاليــة، املواصــات واالتصــاالت، الفنــادق واملطاعــم، التجــارة(.
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شكل 4.1.2: نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي على أساس سنوي لقطاعات مختارة، 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية

: كان سبب انكماش االقتصاد في الربع األول هو التراجع في قطاع النفط )املناجم( بنسبة 14.7%، حيث يمثل القطاع 
ً
أوال

كــر فــي شــكل 2.2.2، أتــى ذلــك التراجــع 
ُ
 19% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وهــو أكبــر قطــاع فــي االقتصــاد. وكمــا ذ

ً
النفطــي تقريبــا

بســبب فتــرة صيانــة مطولــة فــي حقــل أبــو ســعفة، الــذي يشــكل حوالــي 75%مــن إنتــاج البحريــن للنفــط الخــام. كمــا نمــا القطــاع 
غيــر النفطــي بنســبة 1.9% خــال الفتــرة ذاتهــا، األمــر الــذي يؤكــد أن مصــدر ذلــك االنكمــاش كان قطــاع النفــط.

شكل 4.1.3: نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي على أساس سنوي لقطاعات مختارة، 2018-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

 %2.3 
ً
 في الفترة ذاتها، السيما قطاع الفنادق واملطاعم، الذي يمثل تقريبا

ً
: شهدت بعض القطاعات األخرى انكماشا

ً
ثانيا

 4.4% مــن االقتصــاد. واســتمر االنكمــاش فــي قطــاع الفنــادق واملطاعــم فــي 
ً
مــن االقتصــاد؛ وقطــاع التجــارة، الــذي يمثــل تقريبــا

 بســبب ضآلــة مســاهمة القطاعيــن فــي االقتصــاد الكلــي. 
ً
عــام 2018م، كمــا لــم ينــم قطــاع التجــارة، ولكــن كان األثــر محــدودا

.
ً
وســيتم التحــدث عــن األســباب املحتملــة الحقــا

: كان ســبب النمــو فــي القطــاع غيــر النفطــي خــال عــام 2018 م أداء قطاعــي التشــييد والصناعــات باألســاس. فبلــغ معــدل 
ً
ثالثــا

 22% مــن االقتصــاد. ويعــود نمــو قطــاع التشــييد إلــى مشــروعات الدعــم 
ً
 تقريبــا

ً
 3%، وهمــا يمثــان معــا

ً
النمــو للقطاعيــن تقريبــا

الخليجي املستمرة، كمشروع املطار الجديد الذي يتم بناؤه من خال تمويل إماراتي، ومختلف املشاريع السكنية وفي البنية 
التحتيــة التــي تعتمــد علــى دعــم كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية والكويــت، بينمــا يعــود نمــو قطــاع الصناعــات باألســاس إلــى 

.
ً
التحســن في أداء شــركة ألبا، الذي ســيتم تســليط الضوء عليه الحقا

وألجل تلخيص محتوى شكل 4.1.2 و4.1.3، يعرض شكل 4.1.4 النمو التراكمي للقطاعات املختارة في عام 2018م مقارنة 
بالفترة بعام 2017م.

شكل 4.1.4: نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي لقطاعات مختارة، 2018-2017
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غاملشروبات الكحولية والتب املالبس واألحذية والغازاملسكن واملياه والكهرباء يةالتجهيزات واملعدات املنزل الخدمات والرعاية الصحية

2017ديسمبر  2018ديسمبر 

املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية

وتؤكد البيانات املعروضة في شــكل 4.1.4 انكماش قطاعي النفط، والفنادق واملطاعم. وأتى التراجع في اآلخر بعد ما ســجل 
 في عام 2017م عندما نما قطاع الفنادق واملطاعم بنسبة 9.5%. كما يؤكد شبه انعدام النمو في قطاع التجارة، 

ً
 قويا

ً
نموا

الذي نما بنسبة 8.5% خال عام 2017م.

: نتيجــة لانكمــاش الــذي حصــل فــي قطــاع 
ً
ويعــود أداء قطــاع الفنــادق واملطاعــم وقطــاع التجــارة علــى األرجــح إلــى عامليــن. أوال

النفــط. حيــث يتمحــور االقتصــاد البحرينــي حــول القطــاع الحكومــي، ألن إيــرادات النفــط تعــود إلــى الحكومــة، ومــن ثــم تنتشــر 
 
ً
فــي االقتصــاد عبــر اإلنفــاق العــام علــى املشــروعات، وعبــر رواتــب موظفــي القطــاع العــام، وبالتالــي تتأثــر هــذه القطاعــات ســلبا

عندمــا يتراجــع القطــاع النفطــي، ألن الحكومــة تضطــر أن تقلــل إنفاقهــا علــى املشــروعات والنفقــات األخــرى. ويعــد ذلــك هــو 
ســبب تراجــع معــدالت النمــو فــي قطــاع املواصــات واالتصــاالت )6.2% فــي عــام 2017م إلــى 0.2% فــي عــام م2018(، وقطــاع 

املشــروعات املاليــة )5.0% فــي عــام 2017م إلــى 0.9% فــي عــام 2018م( فــي الفتــرة نفســها.
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كــر أعــاه، فقــد تمكنــت الحكومــة مــن خفــض العجــز فــي امليزانيــة العامــة خــال عــام 2018م مقارنــة بعــام 2017م، 
ُ
: كمــا ذ

ً
ثانيــا

 
ً
 فــي النمــو. ويــدل ذلــك علــى أن الحكومــة قللــت حجــم دعمهــا لاقتصــاد الــذي كان ممــوال

ً
 ملحوظــا

ً
وشــهد الديــن العــام تباطــؤا

مــن قبــل القــروض. ففــي الفتــرة مــا بعــد بــروز أول عجــز فــي امليزانيــة العامــة فــي عــام 2009م نجــد أن أحــد أســباب نجــاح مملكــة 
البحرين في تحقيق نمو إيجابي سنوي، على الرغم من وجود أزمات اقتصادية كاألزمة املالية العاملية في عام 2008م وأزمة 
أسعار النفط في عام 2014م هو أنها لجأت إلى األسواق املالية، واستفادت من القروض كوسيلة لدعم االقتصاد. وعندما 

قــل اســتخدامها لهــذه الوســيلة فــي عــام 2018م تراجــع نمــو االقتصــاد كنتيجــة مباشــرة.

كــر 
ُ
وتجــدر اإلشــارة إلــى صــواب قــرار خفــض العجــز فــي امليزانيــة العامــة، علــى الرغــم مــن تداعياتــه علــى االقتصــاد الكلــي. فكمــا ذ

 
ً
أعاه، وصل الدين العام إلى مستوى غير قابل لاستدامة، وأصبحت السيطرة على امليزانية العامة وتحقيق التوازن هدفا

ذا أولويــة متقدمــة لــدى الحكومــة.

4.2. أسعار املستهلك

بلــغ معــدل التضخــم الســنوي فــي أســعار املســتهلك فــي نهايــة عــام 2018م 1.9%، وهــو رقــم معتــدل، حســب املعاييــر الدوليــة 
 2.5%(. وتعــود اعتــدال معــدل التضخــم باألســاس إلــى التراجــع 

ً
)عــادة تســتهدف املصــارف املركزيــة معــدل تضخــم قــدره تقريبــا

 لارتفــاع فــي 
ً
فــي معــدل النمــو االقتصــادي املذكــور أعــاه، وضعــف أداء القطــاع التجــاري بالتحديــد. كمــا كان هنــاك دور أيضــا

 فــي أســعار الــواردات.
ً
قيمــة الــدوالر األمريكــي، الــذي يســبب تراجعــا

ويعــرض شــكل 4.2.1 معــدالت التضخــم ملجموعــة مــن فئــات الســلع والخدمــات للعاميــن 2017م و2018م، ويعــرض شــكل 
4.2.2 املعــدالت للفئــات املتبقيــة فــي املؤشــر العــام. وهنــاك عــدد مــن االختافــات بيــن العاميــن ينبغــي اإلشــارة إليهــا.

شكل 4.2.1: معدالت النمو في مؤشرات أسعار املستهلك الفرعية )مجموعة 1(، نوفمبر 2017 و2018

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

: تراجــع أســعار الســلع املتعلقــة بقطــاع التجــارة وقطــاع الفنــادق واملطاعــم؛ إذ تراجعــت األســعار فــي »املابــس واألحذيــة«، 
ً
أوال

و»التجهيزات واملعدات املنزلية«، »والثقافة والترفيه«، كما نمت بشكل طفيف في قطاع املطاعم. ويعكس ذلك التراجع في 
القطاعيــن علــى مســتوى االقتصــاد.

شكل 4.2.2: معدالت النمو في مؤشرات أسعار املستهلك الفرعية )مجموعة 2(، نوفمبر 2017 و2018
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املصدر: هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية

: أســعار النقــل، التــي ارتفعــت بشــكل كبيــر )15.6%( خــال عــام 2018م، مقارنــة بانكمــاش )6.3%( خــال عــام 2017م. 
ً
ثانيــا

ويعود ذلك إلى رفع أسعار الوقود للسيارات في بداية عام 2018م إذ ارتفع سعر البترول »الجيد« من 125 فلس/لتر إلى 140 
فلس/لتر )12%(، وارتفع سعر البترول »املمتاز« من 160 فلس/لتر إلى 200 فلس للتر )%25(.

: االرتفاع الحاد في أسعار املشروبات الكحولية والتبغ، الذي يعود إلى فرض ضريبة جديد قدرها 100% على منتجات 
ً
ثالثا

التبــغ ومشــروبات الطاقــة )كمــا فرضــت الحكومــة ضريبــة 50% علــى املشــروبات الفــوارة(. وكانــت هــذه الضرائــب الجديــدة 
 عن تعزيز إيرادات الحكومة، كجزء من اإلصاحات املالية املذكورة 

ً
تسعى إلى خفض الطلب للسلع املضرة للصحة، فضا

.
ً
ســابقا

وبالتالــي وبشــكل عــام ال تهــدد أســعار املســتهلك االقتصــاد البحرينــي علــى اإلطــاق، فهــي منخفضــة ومســتقرة؛ كمــا لــم يؤثــر 
خفــض الدعــم )الوقــود( وفــرض الضرائــب الجديــدة علــى املؤشــر العــام.
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4.3. التنمية البشرية

 حول التنمية البشــرية العاملية. ويقوم مؤشــر التنمية البشــرية على ثاثة 
ً
 ســنويا

ً
يصدر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي تقريرا

مؤشــرات فرعية، التي تمثل أركان التنمية البشــرية: مؤشــر الصحة، ومؤشــر التعليم، ومؤشــر الدخل.

شكل 4.3.1: العمر املتوقع عند الوالدة، 2015 و2017
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املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

يعــرض شــكل 4.3.1 العمــر املتوقــع عنــد الــوالدة، وهــو املتغيــر الــذي يحــدد مؤشــر الصحــة. ومقارنــة بعــام 2015م، فــي عــام 
.
ً
 إلــى 77 عامــا

ً
2017م، تقدمــت مملكــة البحريــن بشــكل محــدود فــي هــذا املجــال، مــن 76.8 عامــا

شكل 4.3.2: إحصائيات التعليم، 2015 و2017
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املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
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يعرض شــكل 4.3.2 املتغيرين املحددين ملؤشــر التعليم. فمقارنة مع عام 2015م، في عام 2017م، تقدمت مملكة البحرين 
. وتقدمت في متوسط سنوات الدراسة من 9.3 أعوام إلى 9.4 

ً
 إلى 16 عاما

ً
في العدد املتوقع لسنوات الدراسة من 14.8 عاما

أعوام. وكان سبب االرتفاع الكبير في العدد املتوقع للسنوات هو معالجة ثغرة في اإلحصائيات لدى عام 2015م

شكل 4.3.3: مؤشر التنمية البشرية واملؤشرات الفرعية، 2015 و2017
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املصدر: برنامج األمم املتحدة اإلنمائي

ويلخــص شــكل 4.3.3 آثــار هــذه التطــورات علــى مؤشــرات التنميــة البشــرية الفرعيــة، واملؤشــر الرئيــس. فــكان هنــاك تراجــع 
طفيف في مؤشــر الدخل، بينما تقدمت مملكة البحرين بشــكل ملحوظ في املؤشــرين الفرعيين اآلخرين )الصحة والتعليم( 
أســفر عــن تقــدم ملحــوظ )مــن 0.832 إلــى 0.846( فــي مؤشــر التنميــة البشــرية. وبالتالــي صعــدت مملكــة البحريــن فــي الترتيــب 

.»
ً
العالمــي مــن مرتبــة 47 إلــى مرتبــة 43، وحافظــت علــى تصنيفهــا كدولــة ذات »تنميــة بشــرية مرتفعــة جــدا
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5. تطورات أخرى مختارة

يســلط هــذا القســم الضــوء علــى أبــرز التطــورات األخــرى. وفــي عــام 2018م أتــت تلــك التطــورات فــي ســوق العمــل، وفــي قطــاع 
األلومنيــوم.

5.1. سوق العمل

؛ والوافــدون، الذيــن يمثلــون 
ً
تنقســم القــوة العاملــة فــي البحريــن إلــى قســمين: البحرينيــون، الذيــن يمثلــون ربــع القــوة تقريبــا

ثاثة أرباع القوة العاملة. ويمنح نظام سوق العمل البحريني أصحاب الوظائف مرونة كبيرة في توظيف وتسريح األجانب، 
فإجــراءات اســتقدام الوافديــن ســهلة وغيــر مكلفــة، كمــا ال يمكــن لعقــود عملهــم أن تتجــاوز ســنتين. وبالتالــي، هنــاك ارتبــاط 

 .
ً
قــوي بيــن عــدد املوظفيــن فــي قطــاع مــا، الســيما عــدد الوافديــن، وأداء ذلــك القطــاع اقتصاديــا

شكل 5.1.1: معدالت نمو القوة العاملة حسب الجنسية ألول نصف للسنة، 2018-2017
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شكل 5.1.2: معدالت نمو القوة العاملة حسب القطاع ألول نصف للسنة، 2018-2017
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يعــرض شــكل 5.1.1 معــدالت نمــو القــوة العاملــة حســب الجنســية للنصــف األول لعامــي 2017 و2018. وفــي عــام 2018م، 
 ألهميــة 

ً
تراجــع عــدد الوافديــن العامليــن بالبحريــن بنســبة 0.4%، مقارنــة بنمــو 3.3% فــي نفــس الفتــرة فــي عــام 2017م. ونظــرا

الوافديــن للقــوة العاملــة، انعكســت هــذه التحــركات علــى املجمــوع، إذ انكمــش بنســبة 0.1% فــي عــام 2018م، مقارنــة بنمــو 
2.2% فــي عــام 2017م. 

ويعــرض شــكل 5.1.2 معــدالت نمــو القــوة العاملــة حســب القطــاع لنفــس الفتــرة. وتراجــع عــدد املوظفيــن فــي قطاعــي التصنيــع 
والتشــييد خال النصف األول من عام 2018م، على الرغم من نمو القطاعين من ناحية القيمة املضافة. ويدل ذلك ربما 
على تحسن في اإلنتاجية في القطاعين، وتبني تكنولوجيات أحدث من شأنها أن تساعد الشركات على توفير األيدي العاملة.

وانكمش قطاع التجارة )0.2%( وقطاع الفنادق واملطاعم )5.6%( خال النصف األول لعام 2018، كما تراجع القطاعان 
خــال الفتــرة املماثلــة فــي عــام 2017م. ويــدل ذلــك - الســيما التراجــع امللحــوظ فــي قطــاع الفنــادق واملطاعــم - علــى أن االنكمــاش 
، وليس مجرد تراجع عشوائي 

ً
الذي برز في القطاع حسب بيانات الحسابات القومية )القيمة املضافة( قد يكون مستداما

أو عابــر.

 فــي مجــال ســوق العمــل عندمــا تــم تصنيفها 
ً
 ملحوظــا

ً
 عــن اإلحصائيــات الرســمية، فقــد حققــت مملكــة البحريــن تقدمــا

ً
وبعيــدا

جــار بالبشــر » وكانــت مملكــة 
ّ
فــي شــهر يونيــو 2018م إلــى أعلــى مرتبــة فــي تقريــر وزارة الخارجيــة األمريكيــة حــول مكافحــة »االت

البحرين أول دولة عربية تحقق هذا اإلنجاز، الذي عكس جهود الجهات املسؤولة عن إدارة سوق العمل في مجال حماية 
حقــوق الوافديــن.

 ملســاعدة 
ً
 لحمايــة ودعــم العمالــة الوافــدة، وهــو مكتــب يعمــل 24 ســاعة يوميــا

ً
وبالتحديــد، دشــنت مملكــة البحريــن مركــزا

 أثناء القضايا 
ً
 لدعم الوافدين ماليا

ً
 في حال انتهاك حقوقهم. وباإلضافة إلى ذلك، أطلقت البحرين صندوقا

ً
الوافدين، مثا

جــار بالبشــر.
ّ
القانونيــة، ألجــل تحفيــز الوافديــن علــى الشــهادة عندمــا تحاكــم الحكومــة مــن يقــوم باالت
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5.2. األملنيوم

أهــم صــادرات ململكــة البحريــن هــي املنتجــات البتروكيماويــة، وبعدهــا تأتــي منتجــات شــركة ألبــا، التــي هــي إحــدى أكبــر شــركات 
 قدرهــا 78 مليــون دينــار بحرينــي، مقارنــة بـــ 

ً
. وخــال الفتــرة يناير-ســبتمبر 2018م، حققــت ألبــا أرباحــا

ً
تصنيــع األلومنيــوم عامليــا

 بنســبة 12%. وكان الســبب الرئيــس 
ً
69 مليــون دينــار بحرينــي خــال الفتــرة نفســها فــي عــام 2017م؛ وبالتالــي مثــل ذلــك ارتفاعــا

 600 مليــون دينــار خــال األشــهر التســعة األولــى مــن عــام 2018م
ً
هــو ارتفــاع بنســبة 16% فــي املبيعــات، التــي بلغــت تقريبــا

وفــي نهايــة عــام 2018م، فّعلــت ألبــا خطهــا الســادس، وهــو مشــروع بــدأت العمــل فيــه فــي عــام 2015م وســوف يعــزز الخــط 
، ومــع بنــاء الخــط الســادس، أصبحــت الشــركة أكبــر مركــز متكامــل فــي العالــم 

ً
الجديــد طاقــة اإلنتــاج فــي ألبــا بنســبة 35% تقريبــا

لصهــر األملنيــوم.

ولكن كان هناك تطور سلبي، وهو قرار الرئيس األمريكي دونالد ترمب بفرض تعرفة قدرها 10% على الصلب واأللومنيوم. 
 120 ألــف طــن مــن األلومنيــوم إلــى الواليــات املتحــدة، وذلــك لاســتفادة مــن الفــرص التــي تقدمهــا اتفاقيــة 

ً
تصــّدر ألبــا تقريبــا

التجــارة الحــرة الثنائيــة بيــن الواليــات املتحــدة ومملكــة البحريــن. ففــي عــام 2017م فــازت ألبــا بــأول جائــزة التفاقيــة التجــارة 
الحــرة األمريكية-البحرينيــة بســبب حجــم أنشــطتها التجاريــة فــي الواليــات املتحــدة. وأعلنــت الشــركة أنهــا تســعى للحصــول علــى 
استثناء من التعرفة، مثل االستثناء الذي حصلت عليه الشركة »جارمكو«، وهي شركة خليجية مقرها في مملكة البحرين.

6. نظرة لعام 2019 وما بعد

 علــى مــا ســبق يثــار تســاؤل مــؤداه مــا هــي توقعــات تطــور االقتصــاد البحرينــي عــام 2019 ومــا بعــده؟ ولإلجابــة عــن 
ً
تأسيســا

ذلــك التســاؤل يمكــن تنــاول موضوعيــن األول: التنبــؤات االقتصاديــة الرســمية حــول الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي ضــوء التقارير 
الصــادرة مــن الحكومــة البحرينيــة والثانــي: طــرح بعــض األســئلة املحوريــة التــي ســتحدد مســار االقتصــاد البحرينــي عــام 2019.

6.1. التنبؤات االقتصادية

التنبــؤ الرســمي لــدى حكومــة البحريــن ملعــدل النمــو االقتصــادي فــي عــام 2019 م- الــذي يعــده مجلــس التنميــة االقتصاديــة - 
، بينمــا القطــاع غيــر النفطــي ســينمو بنســبة %3.6.

ً
هــو 3%. ويتوقــع مجلــس التنميــة أن القطــاع النفطــي ســيبقى مســتقرا

6.2. أسئلة محورية

ســوف تعتمــد مســيرة االقتصــاد البحرينــي خــال الســنوات القادمــة علــى عوامــل مختلفــة يمكــن صياغتهــا فــي عــدد مــن األســئلة 
املحوريــة كمــا يلــي:

: إلــى أي مــدى ســتكون البحريــن قــادرة علــى االســتفادة مــن النفــط والغــاز املوجوَدْيــن فــي الحقــل الجديــد؟ تمثــل عمليــة 
ً
أوال

، إذ ال توجــد أي حقــول مماثلــة فــي أنحــاء أخــرى فــي 
ً
اســتخراج النفــط الصخــري مــن حقــل بحــري تجربــة جديــدة تكنولوجيــا

العالــم. وبالتالــي هنــاك عامــة اســتفهام حــول قابليــة النفــط لاســتخراج. ولكــن تنبغــي اإلشــارة إلــى أن التكنولوجيــات تتطــور، 
 األخيــرة، شــهد قطــاع 

ً
الســيما فــي مجــال النفــط الصخــري، الــذي شــهد ابتــكارات كبيــرة ومتعــددة، فخــال الخمســة عشــر عامــا

النفــط األمريكــي نهضــة كبيــرة كان مــن شــأنها تحويــل أكبــر اقتصــاد فــي العالــم مــن اقتصــاد مســتورد للنفــط إلــى اقتصــاد مصــّدر 
للنفــط. وبالتالــي حتــى فــي حــال عــدم توفــر تكنولوجيــا اســتخراج مناســبة لحقــل البحريــن فــي الوقــت الراهــن، فإنــه ســوف يتــم 
تطويرهــا خــال الســنوات القادمــة. وهنــاك فرصــة ململكــة البحريــن أن يكــون لهــا ريــادة فــي هــذا املجــال إذا اســتثمرت فــي تطويــر 
 تحديد تكلفة 

ً
تكنولوجيات استخراج النفط الصخري من الحقول البحرية. وباإلضافة إلى تحدي االستخراج، ينبغي أيضا

االســتخراج، وجــودة النفــط. 
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: ما هو مستقبل أسعار النفط؟ ربما أهم عامل يتعلق بمدى االستفادة من الحقل النفطي الجديد هو األسعار العاملية 
ً
ثانيا

 ،
ً
 أن عصــر أســعار 100 دوالر للبرميــل قــد انتهــى، وبالتالــي ليســت كل الحقــول النفطيــة مجديــة اقتصاديــا

ً
للنفــط. يبــدو حاليــا

حيــث إن تكلفــة اســتخراج البرميــل قــد تكــون أعلــى مــن ســعر البرميــل فــي األســواق العامليــة. إن عمليــة التنبــؤ بأســعار النفــط 
املستقبلية صعبة للغاية، وجرت العادة على أن التنبؤات غير دقيقة، إذ تبرز مفاجآت بانتظام، كأزمة 2014م وال يعكس 
ذلــك نقــص املــوارد املخصصــة لعمليــة إعــداد التنبــؤات، أو قصــور رؤى املحلليــن، بــل إن عــدم الدقــة هــو نتيجــة تعقــد أســواق 
النفــط العامليــة. فعلــى عكــس الســلع األخــرى كالنحــاس والقطــن، يتميــز النفــط بقيمــة اســتراتيجية، مــا يحــول التحكــم بالنفط 

إلــى شــأن جيوسيا�ســي.

 للبرميل في السنوات القادمة، ولكن هناك تباين كبير في 
ً
، يتوقع املحللون أن أسعار النفط ستكون بين 60 و70 دوالرا

ً
حاليا

التنبؤات. هناك من يميل نحو التشاؤم، بسبب حرص الحكومات على االنتقال إلى الطاقة املتجددة، واستخدام السيارات 
الكهربائيــة، وخفــض االعتمــاد علــى الوقــود األحفــوري فــي املجــاالت كافــة. كمــا يوجــد محللــون يميلــون نحو التفاؤل، ويشــيرون 
 إلــى تراجــع كبيــر فــي 

ً
 أم آجــا

ً
إلــى انكمــاش االســتثمارات فــي القطــاع النفطــي فــي الفتــرة مــا بعــد عــام 2014م التــي ســتؤدي عاجــا

اإلنتــاج النفطــي العالمــي، ومــن ثــم إلــى ارتفــاع فــي ســعر النفط.

، فقــد تمكنــت دول أوبــك وشــركاؤها مــن التعــاون 
ً
 مهمــا

ً
وعلــى املــدى املتوســط، قــد تلعــب الضغــوط األمريكيــة علــى أوبــك دورا

ألجل خفض إنتاج النفط ورفع سعر النفط منذ ديسمبر 2016م ففي حالة نجاح اإلجراءات القانونية التي بدأت الواليات 
 علــى تلــك املنظمــة مــا يعنــي عــودة الســوق إلــى حالــة مــن 

ً
املتحــدة اتخاذهــا ضــد منظمــة األوبــك فــإن ذلــك مــن شــأنه التأثيــر ســلبا

التنافــس وحــرب األســعار ومــن ثــم حــدوث تراجــع كبيــر فــي األســعار.

: إلــى أي مــدى ســتتمكن مملكــة البحريــن مــن تنفيــذ برنامــج التــوازن املالــي؟ علــى عكــس أســعار النفــط العامليــة - التــي تمثــل 
ً
ثالثــا

 ململكــة البحريــن. األفــكار واملبــادرات 
ً
 داخليــا

ً
 خــارج تحكــم البحريــن - فــإن موضــوع تنفيــذ برنامــج التــوازن املالــي يعــد شــأنا

ً
شــأنا

ســبب العجــز فــي امليزانيــة العامــة فــي البحريــن، إال أن التنفيــذ 
ُ
املطروحــة فــي البرنامــج متميــزة، وتعالــج بالفعــل الثغــرات التــي ت

الفعلــي عــادة ال يســير بنفــس الســهولة التــي يتصورهــا واضعــو الخطــة. ففــي كل أنحــاء العالــم، تعــارض املؤسســات الحكوميــة 
التقشــف، وتبحــث عــن وســائل للتهــرب منــه. وفــي حــاالت النجــاح، كان هنــاك دور لســلطة مركزيــة فوقيــة لديهــا قناعــة بأهميــة 

التقشــف، وتعمــل بنــاًء علــى نظــرة طويلــة املــدى.

وفي مملكة البحرين، في شهر ديسمبر 2018م اتخذت الحكومة خطوة مهمة وهي إعادة تسمية وزارة املالية بـ »وزارة املالية 
واالقتصــاد الوطنــي«. فترســل الحكومــة مــن خــال هــذا التغييــر رســالة للمؤسســات الحكوميــة وللمســتثمرين مضمونهــا أن 
، بل إنه أمر ذو أهمية بالغة لاقتصاد الوطني، وأن صانعي القرار 

ً
 حسابيا

ً
تحقيق التوازن في امليزانية العامة ليس فقط أمرا

وفــي ظــل التحديــات االقتصاديــة التــي تواجههــا مملكــة البحريــن يــرون أنــه ال خيــار ســوى معالجــة عجــز املوازنــة العامــة للدولــة.



القسم الثالث:

األمن والدفاع في مملكة البحرين والتطورات
اإلقليمية واالستراتيجية خالل عام 2018م
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1. تمهيد

يتناول هذا القسم تحليل أهم األحداث األمنية والدفاعية في مملكة البحرين خال عام 2018م، وتهديدات األمن اإلقليمي 
التــي كان لهــا تأثيــر علــى مصالــح مملكــة البحريــن، والقضايــا ذات الطابــع االســتراتيجي التــي ترتبــط بمجمــل اإلطــار اإلقليمــي، 
، وســوف يرتكــز 

ً
 وتأثــرا

ً
فالبحريــن تقــع ضمــن بيئــة إقليميــة مضطربــة، وقــد تفاعلــت مملكــة البحريــن مــع تلــك التطــورات تأثيــرا

 عــن 
ً
منهــج العمــل فــي هــذا القســم علــى تحديــد أهــم التطــورات التــي كان لهــا تأثيــر ملحــوظ فــي كل قطــاع مــن القطاعــات بعيــدا

الرصــد الكامــل لألحــداث.

 على ما سبق فسوف يتناول هذا القسم أربعة أجزاء رئيسة هي، التهديدات األمنية، القضايا الدفاعية، التدخات 
ً
 وتأسيسا

اإليرانية في األزمات اإلقليمية )اليمن، سوريا، العراق(، التطورات اإلقليمية االستراتيجية.

2. التهديدات األمنية

تعددت تهديدات األمن الداخلي ململكة البحرين خال عام 2018م ومنها التهديدات اإلرهابية ومحاوالت الترويج للفتن عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، باإلضافة إلى التهديدات اإللكترونية، وقد تمكنت أجهزة األمن البحرينية من التعامل بكفاءة 

واقتدار مع تلك التهديدات األمر الذي حظي بتقدير واهتمام ودعم العديد من دول العالم من خال مؤشرات عديدة.

2.1. طبيعة التهديدات األمنية التي واجهت مملكة البحرين

كثيــرة هــي التهديــدات التــي شــهدها األمــن الداخلــي ململكــة البحريــن عــام 2018م، التــي تؤكــد علــى أن مملكــة البحريــن كانــت 
-والتــزال- مســتهدفة، فعلــى صعيــد التهديــدات اإلرهابيــة فقــد كشــفت األجهــزة األمنيــة فــي مملكــة البحريــن عــددا مــن الخايــا 
اإلرهابية ذات االرتباطات اإلقليمية ومن ذلك على سبيل املثال إعان وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد 
هللا آل خليفة في الحادي والعشرين من يناير 2018م تنفيذ األجهزة األمنية في اململكة أكبر عملية أمنية استباقية كان نتيجتها 
إحبــاط عــدد مــن الجرائــم التــي كانــت تخطــط الجماعــات اإلرهابيــة لتنفيذهــا ومنهــا الشــروع فــي اغتيــال عــدد مــن املســؤولين 
والشــخصيات العامــة واســتهداف رجــال األمــن وحــرق وتدميــر املنشــآت النفطيــة للنيــل مــن االقتصــاد الوطنــي، وقــد تمثلــت 
 
ً
 والقبــض علــى 47 عنصــرا

ً
 ومســتودعا

ً
جهــود األجهــزة األمنيــة فــي تنفيــذ أكثــر مــن مائــة مهمــة أمنيــة شــملت تفتيــش 42 موقعــا

 مــن العناصــر الرئيســة املنتميــن إلــى ثاثــة تنظيمــات إرهابيــة وهــي :ســرايا األشــتر اإلرهابيــة، ســرايا املقاومــة الشــعبية 
ً
إرهابيــا

اإلرهابية، سرايا املختار اإلرهابية، وفي السابع من فبراير عام 2018م أعلنت وزارة الداخلية القبض على مجموعة إرهابية 
تابعــة لتنظيــم مــا يعــرف بـ»ائتــاف 14 فبرايــر اإلرهابــي« حيــث قامــت تلــك املجموعــة بالتخطيــط واإلعــداد وتفجيــر أحــد أنابيــب 
 عــن اســتهداف أمــن 

ً
النفــط بالقــرب مــن قريــة بــوري فــي 10 نوفمبــر 2017م اســتهدف اإلضــرار باملصالــح العليــا للمملكــة، فضــا

وســامة املواطنيــن، وفــي الســادس عشــر مــن مايــو 2018م أعلنــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة بالتعــاون مــع الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة واململكــة العربيــة الســعودية وهمــا الدولتــان اللتــان تترأســان مركــز اســتهداف تمويــل اإلرهــاب، إدراج 10 أفــراد و4 
كيانــات تنتمــي ملــا يســمى »مجلــس الشــورى التابــع لتنظيــم حــزب هللا اإلرهابــي« علــى قائمــة اإلرهــاب وهــو التصنيــف الثانــي مــن 
 ملوافقة مجلس الوزراء البحريني على ذلك 

ً
 على التشريعات الوطنية ململكة البحرين ذات الصلة ووفقا

ً
جانب املركز ارتكازا

التصنيف في جلسته املنعقدة في 14 مايو 2018م والجدير بالذكر أن ذلك املركز يضم في عضويته كل دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة. 

 وبقوة حيث تعرض 
ً
ولم تقتصر التهديدات األمنية ململكة البحرين على اإلرهاب التقليدي بل كان اإلرهاب اإللكتروني حاضرا

عــدد مــن أجهــزة الدولــة فــي مملكــة البحريــن لنحــو 23 هجمــة إلكترونيــة خــال العــام 2018م، وقــد تمكنــت هيئــة املعلومــات 
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والحكومة اإللكترونية من التصدي لحوالي تسعة آالف محاولة الستهداف األنظمة الحكومية، األمر الذي أدى إلى التفكير 
فــي إنشــاء مركــز وطنــي لألمــن اإللكترونــي بهــدف حمايــة ومراقبــة أمــن الشــبكات وأنظمــة تقنيــة املعلومــات والرصــد والتدقيــق 
األمنــي باململكــة، كمــا تعرضــت الجهــات الحكوميــة فــي مملكــة البحريــن ألكثــر مــن 62 مليــون بريــد إلكترونــي ملــوث وأكثــر مــن 
مليونين و230 ألف برنامج يحمل صفة خبيثة، باإلضافة إلى املحاوالت من جانب بعض الجماعات اإلرهابية إلحداث فتن 
فــي النســيج االجتماعــي الواحــد باململكــة، وفــي هــذا الســياق أعلنــت وزارة الداخليــة اتخــاذ إجــراءات صارمــة للتصــدي لانفات 
والفو�ســى اإللكترونيــة التــي ســببتها بعــض حســابات التواصــل االجتماعــي املخالفــة التــي تســتهدف النيــل مــن وحــدة النســيج 
االجتماعــي والســلم األهلــي وقــد أكــدت املصــادر الرســمية فــي اململكــة أن تلــك الحســابات يتــم إدارتهــا مــن داخــل إيــران، الجديــر 
بالذكر أن وزير شؤون اإلعام علي الرميحي قد أشار خال مشاركته في امللتقى اإلعامي العربي في دورته الخامسة عشر في 
أبريــل 2018م بدولــة الكويــت إلــى أن »أكثــر مــن %70 مــن أخبــار مواقــع التواصــل االجتماعــي مزيفــة ومفبركــة وكاذبــة« وأضــاف 

أن »معظــم هــذه األخبــار وراءهــا أجنــدات وهنــاك مــن يحركهــا«.

2.2. آليات مواجهة التهديدات األمنية التي تعرضت لها مملكة البحرين

تضمنــت مواجهــة التهديــدات األمنيــة ثاثــة مســارات متوازيــة، املســار األول: الضربــات االســتباقية وتقييــم املخاطــر: حيــث 
اســتطاعت أجهــزة األمــن البحرينيــة تنفيــذ العديــد مــن العمليــات األمنيــة االســتباقية خــال عــام 2018م مــا يعنــي التصــدي 
ملخاطر الجماعات اإلرهابية التي استهدفت أمن مملكة البحرين، باإلضافة إلى توجيه وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
راشــد بــن عبــد هللا آل خليفــة خــال ترؤســه أحــد اجتماعــات مجلــس الدفــاع املدنــي فــي 13 يونيــو 2018م بإعــادة تقييمــات 
استعدادات مملكة البحرين في ضوء املخاطر في املنطقة، وإعان وزير الداخلية في مارس 2018م عن تشكيل لجنة »تعزيز 
الــوالء الوطنــي وترســيخ قيــم املواطنــة« مــن أجــل إعــداد اســتراتيجية ورؤيــة متكاملــة فــي هــذا املجــال وتضــم فــي عضويتهــا ســتة 

 مــع احتفــال وزارة الداخليــة بمناســبة يــوم الشــراكة املجتمعيــة.
ً
 وذلــك تزامنــا

ً
عشــر عضــوا

املســار الثانــي: االســتعداد والجاهزيــة: حيــث شــهد العــام 2018م العديــد مــن الجهــود للتأكــد مــن االســتعداد والجاهزيــة لــدى 
أجهــزة األمــن املختلفــة ملواجهــة األزمــات والكــوارث، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال تنفيــذ اإلدارة العامــة للدفــاع املدنــي فــي مايــو 
 مــع إحــدى الشــركات املختصــة بالتنقيــب عــن النفــط ضمــن تبــادل الخبــرات والتأكــد مــن الجاهزيــة 

ً
 مشــتركا

ً
2018م تمرينــا

الازمــة للتعامــل مــع حــاالت املــواد الخطــرة، الجديــر بالذكــر أن اللجنــة الوطنيــة إلدارة الكــوارث واألزمــات قــد عقــدت عــدة 
اجتماعــات خــال عــام 2018م وأكــد مســؤولوها جاهزيــة اللجنــة وقدرتهــا علــى التعامــل مــع أي مســتجدات طارئــة.

باإلضافة إلى تنظيم ورش العمل والندوات ذات الصلة بالتحديات األمنية، ومنها ورشة عمل بعنوان »املمارسات األفضل 
خال تحقيقات جرائم اإلرهاب وتمويله« في أغسطس 2018م بالتعاون بين جهاز األمن العام في مملكة البحرين وعدد من 
الجهــات التابعــة لــكل مــن وزارة العــدل والداخليــة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وقــد اســتهدفت تلــك الورشــة التــي شــارك 
 من مختلف إدارات وزارة الداخلية تبادل الخبرات وزيادة مهارات املشاركين في التعرف على أساليب تمويل 

ً
فيها 28 مشاركا

اإلرهــاب وممارســات التطــرف الفكري.

 إلحصائيــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة فقــد عقــدت اإلدارة العامــة للدراســات بالــوزارة 162 دورة تدريبيــة 
ً
وبوجــه عــام ووفقــا

 كما عقدت إدارة التدريب 69 دورة داخل البحرين وخارجها واســتفاد منها 8 آالف شــخص.
ً
شــارك فيها 929 فردا

 ويتمثــل املســار الثالــث: فــي تعزيــز التعــاون األمنــي مــع العديــد مــن الــدول: ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال تشــكيل لجنــة أمنيــة عليــا 
مشــتركة بيــن مملكــة البحريــن واململكــة العربيــة الســعودية فــي التاســع مــن ينايــر عــام 2018م بهــدف بحــث ومناقشــة القضايــا 

التــي يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الجانبيــن.
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وخــال زيارتــه للمملكــة املتحــدة فــي ينايــر 2018م تــم االتفــاق بيــن وزيــر الداخليــة الفريــق أول ركــن الشــيخ راشــد بــن عبــد هللا 
آل خليفــة ووزيــرة الداخليــة أمبــر راد باململكــة املتحــدة علــى مراجعــة االتفاقيــة األمنيــة املوقعــة بيــن الجانبيــن بهــدف تطويرهــا 

لتســهم فــي دعــم مجــاالت التعــاون ذات الصلــة بالتدريــب وتبــادل املعلومــات والجرائــم املســتحدثة.

2.3. نتائج الجهود األمنية تجاه تهديدات األمن الداخلي ململكة البحرين

 خــال عمليــات التصــدي للتهديــدات 
ً
فــي ظــل انتهــاج مملكــة البحريــن مبــدأ الشــفافية وااللتــزام باملعاييــر املتفــق عليهــا دوليــا

 ململكــة البحريــن فــي ظــل جهودهــا 
ً
 ياحــظ أن العديــد مــن دول العالــم قــد أبــدت تأييــدا

ً
اإلرهابيــة والتحديــات األمنيــة عمومــا

للتصــدي للتهديــدات األمنيــة التــي تواجههــا اململكــة وهــو مــا عكســته ســتة مؤشــرات:

املؤشــر األول: حصــول وزيــر الداخليــة علــى شــخصية عــام 2018م وتكريمــه مــن جانــب املنظمــة الدوليــة ملكافحــة العنــف 
واإلدمــان بالواليــات املتحــدة األمريكيــة.

املؤشــر الثاني: قرار الواليات املتحدة األمريكية في العاشــر من يوليو 2018م بتصنيف »ســرايا األشــتر« منظمة إرهابية وهي 
املنظمة التي تدعمها إيران، وقد رحبت مملكة البحرين بذلك القرار الذي يعكس عمق العاقات التاريخية واالستراتيجية 

بيــن الدولتيــن اللتيــن تربطهمــا أواصــر ممتــدة من الصداقة.

املؤشــر الثالــث: تأكيــد ســفير الواليــات املتحــدة لــدى مملكــة البحريــن جاســتين ســيبيريل فــي حــوار لــه مــع صحيفــة الوطــن 
 في مكافحة اإلرهاب وهي نفسها ضحية لإلرهاب املوجه 

ً
 ثابتا

ً
البحرينية في 18 فبراير 2018م أن »اململكة لطاملا كانت شريكا

مــن الخــارج، وأن الواليــات املتحــدة تعمــل بشــكل وثيــق مــع البحريــن والشــركاء فــي دول مجلــس التعــاون علــى مجموعــة واســعة 
من التحديات األمنية التي تتمثل في مكافحة اإلرهاب والتطرف ومكافحة تمويل اإلرهابيين ومعالجة التهديدات التي تواجه 

حريــة املاحــة واألمــن البحــري«.

املؤشــر الرابــع: املقــال الــذي كتبــه ســفير الواليــات املتحــدة لــدى مملكــة البحريــن جاســتين ســيبيريل وأوردتــه صحيفــة الوطــن 
 خاله إلى تجربة البحرين 

ً
جار بالبشر« مشيرا

ّ
البحرينية في 30 يونيو2018م بعنوان »البحرين تقود الطريق نحو مكافحة االت

جــار باألشــخاص مــن جانــب وزيــر 
ّ
املتميــزة فــي هــذا الشــأن والتكريــم الــذي حظيــت بــه اللجنــة الوطنيــة البحرينيــة ملكافحــة اإلت

جار بالبشر، الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد 
ّ
الخارجية األمريكي مايك بومبيو خال حفل إطاق تقرير العام حول االت

جار بالبشر وذلك بالتعاون مع مكتب 
ّ
وافق في مايو 2018م على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات على مكافحة االت

األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة ومقره املنامة.

املؤشــر الخامــس: تأكيــد رئيــس البرملــان العربــي مشــعل الســلمي دعــم البرملــان ململكــة البحريــن فيمــا تقــوم بــه مــن عمليــات ضد 
الجماعات اإلجرامية وما تتخذه من إجراءات لحفظ األمن وذلك ضمن البيان الذي أصدره بمناسبة اليوم العربي لحقوق 

اإلنسان في 16 مارس 2018م.

 لتقرير 
ً
املؤشر السادس: حصول مملكة البحرين على ثاني أفضل دولة في العالم للحياة والعمل بعد الدنمارك وذلك وفقا

عد أكبر شبكة عاملية لألشخاص الذين يقيمون ويعملون بالخارج وذلك ضمن استطاع آلراء 
ُ
أعدته شبكة إنترنيشينز التي ت

13 ألف مغترب من 188 دولة في العالم، وقد استندت بيانات االستطاع إلى مستوى الرضا عن التوازن بين الحياة والعمل 
والرضا عن متوسط ساعات العمل.
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

3. القضايا الدفاعية

فــي ظــل اســتمرار التهديــدات األمنيــة التــي تواجــه مملكــة البحريــن خاصــة علــى الصعيــد اإلقليمــي ابتــداًء باســتمرار األزمــات 
 باستمرار الجماعات اإلرهابية 

ً
اإلقليمية وما ترتبه من تداعيات أمنية مع استمرار التدخات اإليرانية في تلك األزمات ومرورا

 وانتهاءً  بصراع القوى اإلقليمي وما يثيره ذلك من مقترحات بشأن 
ً
 فإنها تبقى أيديولوجية وفكرا

ً
التي مع انحسارها جغرافيا

ترتيبــات لألمــن اإلقليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط، وجميعهــا تحديــات قــد أملــت علــى مملكــة البحريــن انتهــاج اســتراتيجية 
دفاعية عام 2018م ذات ســمات ثاث وهي، رفع القدرات الدفاعية ململكة البحرين من خال التدريبات املشــتركة، تأكيد 

التعــاون العســكري مــع العديــد مــن الــدول، وتطويــر الشــراكات الدفاعيــة مــع الــدول واملنظمــات الدفاعيــة الكبــرى.

وسوف نتناول هذه السمات بالتفصيل:

3.1. رفع القدرات الدفاعية ململكة البحرين من خالل التدريبات املشتركة

جالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه قــد أولــى تطويــر القــدرات الدفاعيــة ململكــة البحريــن واالرتقــاء بالكــوادر العســكرية 
فــي مختلــف األجهــزة الدفاعيــة أهميــة بالغــة، فخــال الزيــارة التــي قــام بهــا جالتــه لقــوة دفــاع البحريــن فــي يوليــو 2018 م قــال 
جالته: »إن تمكن رجال قوة دفاع البحرين البواســل من التقنيات الحديثة يشــجعنا على التوجه إلى الصناعة العســكرية 

إلكمــال منظومــة العمــل العســكري بقــوة دفــاع البحريــن«.

 مــن تلــك الرؤيــة االســتراتيجية لصاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه، شــهدت األجهــزة الدفاعيــة فــي 
ً
وانطاقــا

اململكــة خــال العــام 2018م تنظيــم العديــد مــن التدريبــات العســكرية املشــتركة واملشــاركة فيهــا، حيــث شــاركت قــوة دفــاع 
البحرين في عدد من التمارين العسكرية املهمة مع الدول الخليجية وبعض الدول العربية خال عام 2018م ومنها التمرين 
العســكري املشــترك »درع الخليــج 1«، التماريــن الجويــة املشــتركة »الربــط األسا�ســي«، التمريــن املشــترك »درع العــرب 1«، 
التمريــن التعبــوي املشــترك »قــوة العــزم«، التمريــن البحــري الثنائــي املشــترك »جســر19«، التمريــن املشــترك »ســموم3«، 

التمريــن املشــترك »الــدرع الواقــي10«، التماريــن املشــتركة التعبويــة »ترابــط12« ، تماريــن خالــد بــن الوليــد. 

ومع أهمية كل التمارين السابقة يمكن اإلشارة إلى تمرينين مهمين للغاية:

األول: تمرين »قوة العزم« الذي استضافته البحرين في الخامس من فبراير عام 2018م وأجرته قوة دفاع البحرين وشاركت 
فيه قوات من اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس قوة الدفاع.

الثاني: مناورات »درع الخليج املشــترك1« التي نظمتها وزارة الدفاع في اململكة العربية الســعودية بمشــاركة قوات عســكرية 
مــن ثــاث وعشــرين دولــة منهــا مملكــة البحريــن إلــى جانــب القــوات الســعودية واســتهدفت زيــادة التنســيق األمنــي والعســكري 
بيــن دول املنطقــة ملواجهــة مختلــف التحديــات، ويعــد ذلــك التمريــن مــن أضخــم التماريــن العســكرية فــي املنطقــة ســواء مــن 
حيث عدد القوات أو الدول املشاركة التي تتنوع خبراتها، حيث يعد ذلك التمرين نقطة تحول نوعية على صعيد التقنيات 
املســتخدمة، واملشــاركة الدوليــة واســعة النطــاق، حيــث تأتــي أربــع منهــا فــي صــدارة التصنيــف العالمــي ضمــن قائمــة أقــوى 
جيوش في العالم، ولعله مما أكســب هذا التمرين أهمية بالغة أنه تم خاله تنفيذ تكتيكات على نوعين من الحروب وهما 
 للغاية في ظل 

ً
الحروب النظامية والحروب غير النظامية التي يكون أحد طرفيها ميلشيا أو جماعة إرهابية، وهو ما يعد مهما

اســتمرار مخاطــر امليلشــيات اإلرهابيــة املســلحة وخاصــة فــي دول الجــوار اإلقليمــي. 
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مــن ناحيــة أخــرى أجــرى وشــارك الحــرس الوطنــي فــي العديــد مــن التدريبــات املشــتركة التــي اســتهدفت فــي مجملهــا رفــع مســتوى 
الكفــاءة العســكرية والجاهزيــة القتاليــة واملهــارات امليدانيــة والقــدرة علــى االنتشــار بهــدف التعامــل مــع األزمــات ومنهــا مشــاركة 
الحــرس الوطنــي مــع قــوة دفــاع البحريــن ووزارة الداخليــة فــي تمريــن »قــوة العــزم« فــي ينايــر 2018م والــذي تــم تنفيــذه بمختلــف 
محافظــات مملكــة البحريــن، كمــا أجــرى الحــرس الوطنــي فــي ســبتمبر2018م تمريــن حمايــة املنشــآت الحيويــة البحريــة 
والحفاظ على األرواح واملمتلكات، و تمرين »راية العز 1« في نوفمبر 2018م الذي تم إجرائه في أنحاء مملكة البحرين كافة، 
وتمريــن »حمــاة الجنــوب« الــذي تــم تنفيــذه فــي أبريــل عــام 2018م، كمــا تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الحــرس الوطنــي والجيــش 
الباكســتاني تضمنــت تنفيــذ تمريــن »بــدر2« الــذي تضمــن أعمــال التخطيــط والتنفيــذ والقيــادة والســيطرة ملكافحــة اإلرهــاب 
حيــث تــم إجــراء ذلــك التدريــب خــال الفتــرة مــن 26 ديســمبر 2017-11 ينايــر 2018م، باإلضافــة إلــى العديــد مــن ورش العمــل 
والــدورات التدريبيــة التــي نظمتهــا كل مــن قــوة دفــاع البحريــن والحــرس الوطنــي اســتهدفت فــي مجملهــا زيــادة الوعــي ورفــع كفاءة 

األفــراد العامليــن بتلــك األجهــزة مــن خــال التعــرف علــى بعــض التجــارب اإلقليميــة والدوليــة.

3.2. تأكيد التعاون العسكري بين مملكة البحرين والدول األخرى

 مــن التهديــدات اإلقليميــة التــي تواجههــا مملكــة البحريــن فقــد أولــت التعــاون العســكري مــع العديــد مــن الــدول أهميــة 
ً
انطاقــا

بالغة ســواء في منطقة الخليج العربي أو على املســتويين اإلقليمي والدولي، وضمن هذا اإلطار فقد حظي التعاون البحريني-
األمريكــي بأهميــة خاصــة. 

وفــي هــذا اإلطــار قــال ســفير الواليــات املتحــدة األمريكيــة لــدى مملكــة البحريــن جاســتن ســيبيريل أن »صفقــة شــراء مملكــة 
 فــي 

ً
البحريــن طائــرات مقاتلــة مــن طــراز إف 16 تعــد غايــة فــي األهميــة لجهــة تعزيــز الشــراكة العســكرية مــع البحريــن مســتقبا

املجــال العســكري« والجديــر بالذكــر أنــه ســوف يتــم تســليم تلــك الطائــرات ململكــة البحريــن فــي ســبتمبر 2023م حيــث ســتكون 
اململكــة مــن أوائــل الــدول الخليجيــة التــي تمتلــك هــذا الجيــل مــن املقاتــات املتقدمــة، مــن ناحيــة ثانيــة فقــد وقعــت مملكــة 
البحرين صفقة أسلحة مع شركة »بل« األمريكية لصناعة الطائرات العمودية لشراء عدد من الطائرات املتقدمة وسوف 
يتم استام الدفعة األولى من تلك الصفقة نهاية عام 2022م والجدير بالذكر أن مملكة البحرين ستكون هي الدولة الثانية 

التــي تســتخدم هــذه الطائــرات بعــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

وقد شهد عام 2018م العديد من اللقاءات املشتركة بين مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية استهدفت في مجملها 
تعزيز الشــراكة الدفاعية بين الجانبين، ومنها اجتماع اللجنة البحرينية األمريكية للتعاون العســكري املشــترك خال الفترة 
مــن 25-26 ســبتمبر 2018م بحــث التنســيق العســكري والتعــاون الدفاعــي املشــترك وســبل تعزيــزه، وتنظيــم ســفارة مملكــة 
البحريــن لــدى الواليــات املتحــدة حلقــة نقاشــية بالتعــاون مــع املكتــب اإلقليمــي للمعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجية فــي 
األمريكتيــن ومقــره واشــنطن فــي مايــو 2018م تناولــت العاقــات الدفاعيــة واألمنيــة بيــن الجانبيــن وشــارك فيهــا العديــد مــن 
الخبراء واملهتمين من الدولتين أكدوا خالها أن الشراكة بين الجانبين شهدت نقلة نوعية إبان عهد صاحب الجالة امللك 
حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه، الــذي يحــرص علــى تطويــر تلــك الشــراكة نحــو آفــاق أرحــب. كمــا وقعــت مملكــة 

البحريــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة مذكــرة تفاهــم بشــأن الجرائــم عابــرة الحــدود فــي أكتوبــر 2018م.

كما حرصت مملكة البحرين على تعزيز أواصر التعاون العسكري مع عدد من الدول الصديقة والشريكة للمملكة ومنها على 
سبيل املثال استضافة مملكة البحرين اجتماعات اللجنة البحرينية-األردنية املشتركة في مارس 2018م التي تضمنت بحث 
التعاون والتنســيق العســكري بين الجانبين، وتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي مشــترك بين مملكة البحرين وجمهورية باكســتان 

اإلسامية في السادس والعشرين من يونيو 2018م استهدفت زيادة أواصر التعاون العسكري املشترك بين الجانبين.
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3.3. تطوير الشراكات مع الدول واملنظمات الدفاعية الكبرى

تحــرص مملكــة البحريــن علــى تطويــر شــراكاتها الدفاعيــة مــع الــدول واملنظمــات الدفاعيــة الكبــرى، ومنهــا الواليــات املتحــدة 
األمريكية وحلف شــمال األطل�ســي »الناتو«، فخال العام 2018م أكد عاهل الباد املفدى جالة امللك حمد بن عي�ســى آل 
خليفة القائد األعلى حفظه هللا ورعاه، مرات عديدة على الدور املهم الذي تضطلع به الواليات املتحدة األمريكية في حفظ 
األمن واالســتقرار اإلقليمي والعالمي وذلك خال لقائه مع املســؤولين األمريكيين خال العام 2018م ومن ذلك على ســبيل 
املثــال لقــاء جالتــه برئيــس لجنــة االســتخبارات بمجلــس الشــيوخ األمريكــي ووفــد مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ خــال زيارتهــم 
للمملكــة فــي فبرايــر 2018م، ولقــاء جالتــه الجنــرال املتقاعــد أنتونــي زينــي ونائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكــي لشــؤون 
الخليــج العربــي ثيموثــي لندركنــج فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2018م، وخــال زيارتــه لقاعــدة عي�ســى الجويــة فــي الثالــث عشــر 
مــن نوفمبــر 2018م أعــرب صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه عــن تقديــره للتعــاون التاريخــي االســتراتيجي الــذي 
 بشــكل مســتمر كشــركاء فــي ضمــان أمــن الخليــج العربــي وأداء 

ً
يجمــع البلديــن الصديقيــن منــذ عقــود طويلــة ويشــهد تطــورا

العديــد مــن الواجبــات واملهــام املشــتركة مــن أجــل أمــن املنطقــة ومكافحــة اإلرهــاب وحمايــة طــرق املاحــة والتجــارة العامليــة، 
وفــي الرابــع مــن أكتوبــر 2018م أكــد وزيــر الخارجيــة البحرينــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة علــى األهميــة التــي 
يوليها صاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه لتعزيز العاقات الوطيدة مع الواليات املتحدة األمريكية، كما أعرب 
الشــيخ خالــد عــن تقديــر مملكــة البحريــن لسياســات ومبــادرات الرئيــس األمريكــي دونالــد ترمــب ملحاربــة اإلرهــاب والتصــدي 

 لعوامــل الخطــر فــي املنطقــة.
ً
 كبيــرا

ً
لخطــر النظــام اإليرانــي التــي تعكــس تفهمــا

ولــي مملكــة البحريــن التعــاون مــع حلــف الناتــو أهمية 
ُ
وعلــى صعيــد عاقــة مملكــة البحريــن بحلــف شــمال األطل�ســي »الناتــو«، ت

 فــي مبــادرة اســتانبول التــي أعلنهــا الحلــف فــي يونيــو عــام 2004م، وتتضمــن التعــاون فــي ســتة مجــاالت 
ً
كبيــرة باعتبارهــا عضــوا

أساســية، وفــي هــذا اإلطــار قــام الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة بزيــارة 
 اعتزازه بالعاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وحلف الناتو وما تتســم 

ً
مقر الحلف في بروكســيل في ســبتمبر 2018م مؤكدا

 بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الحلف في حفظ السلم واألمن 
ً
به من تطور وتنسيق في إطار مبادرة استانبول للتعاون مشيدا

 إلــى أن نتائــج النســخة األولــى لبرنامــج الشــراكة والتعــاون الفــردي بيــن مملكــة البحريــن وحلــف الناتــو للفتــرة 
ً
الدولييــن، ومنوهــا

مــن 2016-2018 كانــت مثمــرة وبنــاءة خاصــة فــي مجــال التعــاون السيا�ســي والدبلوما�ســي وتبــادل الخبــرات فــي مجــاالت الدفــاع 
واألمــن والتعــاون ملواجهــة التحديــات األمنيــة الناشــئة وتعزيــز الحــوار ووضــع اآلليــات واالســتراتيجيات الفعالــة، وقــام الدكتور 
الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة بتقديم النســخة الثانية من برنامج »الشــراكة والتعاون الفردي« للفترة 2018 - 2020 
 للحوار السيا�سي والتعاون االستراتيجي، وخارطة طريق ألنشطة مستقبلية مشتركة، من أجل 

ً
بين الجانبين، باعتباره إطارا

 أن البرنامج يرتكز على ثاثة محاور 
ً
تطوير مستوى التعاون، ملواجهة تحديات األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي، موضحا

رئيســية هــي: التعــاون السيا�ســي والدبلوما�ســي، وتبــادل الخبــرات فــي مجــاالت الدفــاع واألمــن، والتعــاون ملواجهــة التحديــات 
 إلــى تطلــع اململكــة إلــى أن تكــون النســخة الثانيــة للبرنامــج لألعــوام مــن 2018- 2020 قيمــة مضافــة 

ً
األمنيــة الناشــئة، مشــيرا

وحيويــة لألمــن واالســتقرار ضمــن شــراكة للتعــاون يمكــن مــن خالهــا تحديــد األولويــات األمنيــة ملكافحــة التهديــدات التقليديــة 
والجديــدة وتفعيــل مجــاالت التعــاون املشــترك.

وقد أسفرت السياسات الدفاعية الناجحة ململكة البحرين خال عام 2018م عن تفهم الواليات املتحدة األمريكية ليس 
فقط لواقع التهديدات التي تواجه أمن مملكة البحرين بل وااللتزام بمواجهة تلك التهديدات وهو ما يؤكده مؤشران:

املؤشــر األول: إعــان قائــد القــوات األمريكيــة البحريــة املركزيــة قائــد األســطول الخامــس نائــب األدميــرال ســكوت ســتيرني فــي 
سبتمبر عام 2018م أن »القوات األمريكية لديها استعداد كامل لضمان حرية املاحة البحرية والتجارة الدولية »وأضاف« 



59

 أي تغيــرات فــي الظــروف واملســتجدات 
ً
 فــي املنطقــة ونعــي تمامــا

ً
إننــا نأخــذ التهديــدات اإليرانيــة علــى محمــل الجــد ونعمــل يوميــا

ولدينــا اســتعداد كامــل ملواجهــة أي تهديــد ملصالحنــا أو ســفننا«. 

أمــا املؤشــر الثانــي: فهــو قــرار مجلــس الشــيوخ األمريكــي بإســقاط مشــروع قانــون كان مــن شــأنه وقــف بيــع األســلحة الهجوميــة 
 مــن جانــب مملكــة البحريــن حيــث أصــدرت وزارة 

ً
ململكــة البحريــن وذلــك فــي نوفمبــر 2018م وهــو األمــر الــذي القــى ترحيبــا

 تضمن تقدير اململكة للموقف اإليجابي األميركي الداعم ألمن مملكة البحرين ولسياسة الواليات 
ً
الخارجية البحرينية بيانا

املتحدة في االلتزام بأمن الخليج العربي ومحاربة اإلرهاب والتصدي لكل املمارسات واألنشطة التي تستهدف تقويض األمن 
والســلم فــي املنطقــة.

3.4. التدخالت اإليرانية في األزمات اإلقليمية )اليمن، سوريا، العراق(

علــى الرغــم مــن تعــدد تطــورات األمــن اإلقليمــي فــي عــام 2018م فــإن مــا يجمعهــا أمــر مهــم مــؤداه اســتمرار األزمــات اإلقليميــة 
 وأمن دول الخليج على نحو 

ً
خاصة في كل من اليمن وسوريا والعراق، تلك األزمات التي لها تأثير على األمن اإلقليمي عموما

 عن الخوض في تفاصيل تلك األزمات فإن ما يعنينا في هذا القسم العوامل التي أدت إلى تفاقم تلك األزمات 
ً
خاص، وبعيدا

وديمومتهــا علــى هــذا النحــو وفــي مقدمتهــا التدخــات اإليرانيــة فــي تلــك األزمــات.

فعلى صعيد األزمة اليمنية: تعد تلك األزمة أحد أبرز التحديات التي تواجه األمن اإلقليمي بالنظر إلى سعي إيران الستنساخ 
 فــي اليمــن مــن خــال دعــم امليلشــيات الحوثيــة بالعديــد مــن األســلحة وهــو مــا أكدتــه 

ً
تجربــة الحــرس الثــوري اإليرانــي مجــددا

العديــد مــن املؤشــرات فــي هــذا الشــأن، وقــد أدى اســتمرار األزمــة اليمنيــة إلــى تهديــد أمــن اململكــة العربيــة الســعودية علــى نحــو 
، ففــي أغســطس 2018م أعلــن املتحــدث الرســمي باســم قــوات تحالــف دعــم الشــرعية 

ً
خــاص ودول الخليــج العربــي عمومــا

فــي اليمــن العقيــد ترـكـي املالكــي اعتــراض قــوات التحالــف لصــاروخ باليســتي أطلقتــه امليلشــيات الحوثيــة باتجــاه األرا�ســي 
 إلى أن إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها تلك امليلشيات تجاه اململكة حتى ذلك الوقت بلغ 182 

ً
السعودية، مشيرا

، وعلى الرغم من الجهود األممية لحل الصراع في اليمن فقد لوحظ تعنت تلك امليلشيات في االستجابة ملقترحات 
ً
صاروخا

املبعوث األممي لدى اليمن، وخال العام 2018م أعلنت بعض الدول تأييدها لدول الخليج بشأن مخاطر تلك امليلشيات، 
وفي هذا اإلطار قال قائد القيادة املركزية للقوات البحرية األمريكية واألسطول الخامس األمريكي األدميرال سكوت ستيرني 
فــي ســبتمبر 2018م أن »الواليــات املتحــدة علــى اطــاع بشــأن عمليــات التحالــف بقيــادة اململكــة العربيــة الســعودية، وأن 
الواليــات املتحــدة تدعــم القــرار 2216 الــذي يمنــع تهريــب األســلحة، كمــا أن كل الــدول فــي القــوات املشــتركة تدعــم قــرار مجلــس 
األمن«، وأضاف القول: »التزال إيران تطور القدرات الباليستية وتنقلها للحوثيين وحزب هللا مما يسمح لهذه املجموعات 
بتوجيه الضربات كما تشاء لتخدم مصالحها في املنطقة«، وقال: »موقف الواليات املتحدة دعم مصالحنا في جنوب البحر 
األحمــر مــن خــال وجودنــا مــع شــركائنا فــي املنطقــة وضمــان قدرتنــا علــى الــرد إذا مــا كان هنــاك تصعيــد فــي تلــك املنطقــة«، وعلــى 
 من خال إطاق 

ً
الرغم من استمرار تهديد امليلشيات الحوثية ألمن اململكة العربية السعودية ودول الخليج العربي عموما

مئــات الصواريــخ علــى املدنييــن فــي اململكــة العربيــة الســعودية فــإن اململكــة لــم تتــوان عــن تقديــم كل الجهــود املمكنــة ملســاعدة 
الشــعب اليمنــي الشــقيق، ففــي الثانــي والعشــرين مــن ينايــر2018م أطلــق التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية عمليــة إنســانية 
 لجهــود املنظمــات اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة، إضافــة إلــى مشــروعات لرفــع 

ً
شــاملة جديــدة فــي اليمــن شــملت تبرعــا

الطاقــة االســتيعابية ملوانــئ اليمــن وبرامــج لخفــض كلفــة النقــل وتحســين البنيــة التحتيــة للطــرق وإقامــة جســر جــوي إليصــال 
املساعدات اإلنسانية إلى مأرب األمر الذي يعكس ويؤكد املواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني 
 عن قرار اململكة إيداع ملياري دوالر في املصرف 

ً
الشقيق، الجدير بالذكر أن تكلفة تلك العملية بلغت 1,5 مليار دوالر، فضا

املركــزي اليمنــي لتعزيــز االســتقرار االقتصــادي فــي اليمــن، وقــد حظــي املوقــف الســعودي بدعــم إقليمــي ودولــي. 
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

 أدان وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي باإلجماع في ختام االجتماع الطارئ بجدة في يناير 
ً
فإقليميا

2018م إطاق امليلشيات الحوثية صاروخ باليستي إيراني الصنع على مدينة الرياض في السابع عشر من ديسمبر2017م، 
وخــال اجتماعهــم بالقاهــرة فــي الســابع مــن مــارس عــام 2018 م جــدد وزراء الخارجيــة العــرب إدانتهــم الســتمرار التدخــات 

اإليرانيــة فــي شــؤون الــدول العربيــة خاصــة دعمهــا للميلشــيات الحوثيــة فــي اليمــن. 

 للشك الدعم اإليراني للميلشيات الحوثية ويمكن تحديد خمس منها على سبيل 
ً
وتتعدد األدلة التي تؤكد وبما اليدع مجاال

املثــال ال الحصــر:

املؤشــر األول: إعــان مســاعد وزيــر الخارجيــة اإليرانــي عبــاس عراقجــي فــي مايــو 2018م عــن اســتعداد إيــران »للتفــاوض حــول 
اليمــن«، ورفــض املطالــب األوروبيــة حــول السياســات اإلقليميــة إليــران وقضيــة الصواريــخ الباليســتية وذلــك خــال مشــاركة 
إيران في اجتماع ببروكســيل مع دول االتحاد األوروبي لبحث تداعيات انســحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي على 

مصالــح دول االتحــاد.

املؤشــر الثانــي: فــي األول مــن فبرايــر عــام 2018م قــال مستشــار املرشــد األعلــى فــي إيــران علــي أكبــر واليتــي أن »نفــوذ إيــران فــي 
 فــي املنطقــة ســوف يســتمر هــذا النفــوذ«.

ً
 رئيســا

ً
املنطقــة حتمــي ولكــي تظــل العبــا

املؤشــر الثالــث: فــي الســابع مــن مــارس عــام 2018م تــم اإلعــان وللمــرة األولــى عــن عــدد القتلــى مــن القــوات اإليرانيــة فــي كل مــن 
سوريا والعراق الذي بلغ 2100 قتيل خال السنوات السبع املاضية، حيث أعلن رئيس مجلس بلدية طهران زراعة 2100 

 إنها: »بعدد القتلى الذين سقطوا في معارك بكل من سوريا والعراق«.
ً
شجرة قائا

املؤشــر الرابــع: فــي التاســع مــن فبرايــر عــام 2018م أعلــن وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف أن لــدى إيــران اقتراحــا 
لتسوية األزمة في اليمن وذلك خال استقباله ملحمد عبد السام الناطق باسم امليلشيات الحوثية ويتضمن ذلك االقتراح 
أربعــة بنــود وهــي الوقــف الفــوري إلطــاق النــار وإرســال مســاعدات إنســانية وإطــاق حــوار تشــارك فيــه كل األطــراف، وتشــكيل 

حكومــة وحــدة وطنيــة مــن كل القــوى السياســية.

املؤشــر الخامــس: تصريــح ناصــر شــعباني أحــد قــادة الحــرس الثــوري اإليرانــي أوردتــه وكالــة فــارس فــي الســابع مــن أغســطس 
عــام 2018م »طلبنــا مــن الحوثييــن أن يهاجمــوا ناقلتــي النفــط الســعوديتين ففعلــوا ذلــك«، الجديــر بالذكــر أن تحالــف دعــم 
الشــرعية فــي اليمــن قــد أعلــن فــي الخامــس والعشــرين مــن يوليــو 2018م إحبــاط هجــوم للميلشــيات الحوثيــة اســتهدف ناقلتــي 
نفــط ســعوديتين فــي مضيــق بــاب املنــدب قبالــة الســواحل الغربيــة لليمــن األمــر الــذي حــدا باململكــة العربيــة الســعودية إلــى 

تعليــق شــحنات النفــط الخــام التــي يتــم تصديرهــا مــن خــال ذلــك املضيــق.

املؤشر السادس: تصريح املتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي املالكي بأن التحالف 
لديــه أدلــة قويــة علــى »تــورط حــزب هللا فــي تزويــد امليلشــيات الحوثيــة االنقابيــة بمنظومــة اتصــاالت عســكرية متكاملــة«، 
 أعده فريق التواصل اإللكتروني في وزارة الخارجية األمريكية تضمن أن إيران تقوم بتمويل حزب 

ً
الجدير بالذكر أن تقريرا

.
ً
هللا بحوالــي 700 مليــون دوالر ســنويا

 فــي أكتوبــر 2018م أعدتــه مجموعــة العمــل الخاصــة 
ً
وعلــى صعيــد التقاريــر الدوليــة نشــرت وزارة الخارجيــة األمريكيــة تقريــرا

بإيــران فــي الــوزارة وقــد تضمــن أن إيــران أنفقــت خــال األعــوام الثمانيــة املاضيــة أكثــر مــن 18 مليــار دوالر لدعــم اإلرهــاب فــي كل 
مــن العــراق وســوريا واليمــن، وتضمــن التقريــر أن فيلــق القــدس نقــل هــذه األمــوال بطريقــة ملتويــة إلــى امليلشــيات والجماعــات 

التــي يدعمهــا فــي تلــك الــدول.
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من ناحية ثانية تضمن تقرير أعده كينيث كاتزمان وتم تقديمه للكونجرس األمريكي في مارس 2018م أن إيران تقوم بدعم 
الجماعــات اإلرهابيــة فــي مملكــة البحريــن مــن خــال التمويــل والتدريــب والتســليح، كمــا ذكــر التقريــر أن اإلدارات األمريكيــة 
املتعاقبــة علــى درايــة بتلــك األنشــطة اإليرانيــة، كمــا أن الخارجيــة األمريكيــة قــد أكــدت فــي تقاريرهــا عــن اإلرهــاب امتــاك 
معلومات بشأن دعم إيران للقوى اإلرهابية في مملكة البحرين، كما أشار التقرير إلى أن إيران تسعى إلى استغال املشكات 

والصراعــات اإلقليميــة فــي املنطقــة مــن أجــل تغييــر ميــزان القــوى لصالحهــا، كمــا تعمــل علــى توســيع نفوذهــا اإلقليمــي.

وعلــى صعيــد التدخــات اإليرانيــة فــي العــراق: تتعــدد مظاهــر التدخــات اإليرانيــة فــي العــراق، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال ال 
الحصــر مؤشــران:

املؤشــر األول: إعــان إيــران قطــع الكهربــاء التــي تقــوم بتصديرهــا ملــدن جنوبــي العــراق فــي يوليــو 2018م وهــو األمــر الــذي اعتبــره 
البعــض »ابتــزازا سياســيا« مــن أجــل ممارســة ضغــوط علــى العــراق لتشــكيل حكومــة مواليــة لهــا، والجديــر بالذكــر أن إيــران 
أعلنت في بيان لها أنها قامت بهذا اإلجراء من أجل تلبية احتياجاتها الداخلية من الكهرباء إال أن الواقع يشير إلى أن الحاجة 
الفعلية إليران من االستهاك املحلي من الكهرباء تبلغ 42 ألف ميجا وات في حين أن إيران تقوم بإنتاج 58 ألف ميجا وات 

مــا يعنــي أنــه لديهــا فائــض.

املؤشــر الثانــي: التصريحــات التــي أدلــى بهــا نــوري املالكــي رئيــس ائتــاف دولــة القانــون فــي ديســمبر 2018م حيــث أعلــن دعمــه 
ومشــاركته فيما يســمى »احتفالية بتأســيس مكتب في بغداد ملجموعة إرهابية مصنفة كمنظمة إرهابية وهي ائتاف شــباب 
14 فبرايــر« األمــر الــذي حــدا بــوزارة الخارجيــة البحرينيــة الســتدعاء القائــم باألعمــال باإلنابــة فــي الســفارة العراقيــة فــي مملكــة 
 في الشؤون الداخلية ململكة البحرين، 

ً
 ومرفوضا

ً
 سافرا

ً
البحرين معبرة عن استنكارها واستهجانها وهو األمر الذي يعد تدخا

 للمواثيــق ومبــادئ القانــون الدولــي الداعيــة لعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول......« 
ً
 واضحــا

ً
كمــا أنــه يمثــل خرقــا

 
ً
وعلى صعيد األزمة السورية: تتعدد جوانب العاقات اإليرانية- السورية ولعل أهمها العاقات العسكرية التي تشهد تطورا

بيــن الجانبيــن، وفــي هــذا الســياق تجــئ زيــارة وزيــر الدفــاع اإليرانــي أميــر حاتمــي لســوريا فــي أغســطس 2018م حيــث التقــى نظيــره 
الســوري علي عبدهللا أيوب وقد اســتهدفت تلك الزيارة بحث تطوير التعاون العســكري بين الجانبين وخال تلك الزيارة قال 
حاتمــي: »إن إيــران بوســعها مســاعدة ســوريا فــي تعزيــز ترســانتها العســكرية« وأضــاف: »إن إيــران لديهــا قــدرات عاليــة فــي مجــال 
الدفــاع وبإمكانهــا مســاعدة ســوريا فــي تعزيــز عتادهــا العســكري«، ومــن ناحيــة ثانيــة وفــي الحــادي والثاثيــن مــن ديســمبر 2018م 
وقعت كل من سوريا وإيران اتفاقية للتعاون االقتصادي االستراتيجي طويل األمد وضمن تلك االتفاقية سوف تعمل إيران 
 تتضمن أنشطة اقتصادية داخل سوريا ما يعني أن إيران سيكون لها األولوية ضمن عملية إعادة 

ً
من خال عشرين محورا

اإلعمــار فــي ســوريا، ومــن ناحيــة ثالثــة تشــير بعــض املصــادر إلــى بــدء إيــران فــي تأســيس ميلشــيات محليــة فــي جنــوب ســوريا، ومــن 
ناحيــة رابعــة فــإن القــرار الرو�ســي بنشــر منظومــة صواريــخ إس 300 فــي ســوريا مــن شــأنه تعزيــز الوجــود اإليرانــي فــي ســوريا.

 ألمــن واســتقرار 
ً
 بالغــا

ً
ومــع التســليم بــأن التدخــات اإليرانيــة فــي شــؤون مملكــة البحريــن ودول الخليــج العربــي تمثــل تهديــدا

تلــك الــدول فإنــه البــد مــن التأكيــد علــى أن تلــك التدخــات تعــد جــزًءا مــن املشــروع اإليرانــي الــذي يســتهدف تحقيــق الهيمنــة 
اإليرانيــة علــى منطقــة الخليــج العربــي وهــو مــا يفســر ســعي إيــران الحثيــث لتطويــر الطاقــة النوويــة لغيــر األغــراض الســلمية، 
 
ً
، فضــا

ً
 ألمــن دول الخليــج العربــي عمومــا

ً
 بالغــا

ً
وبالتالــي فــإن اســتمرار الغمــوض بشــأن البرامــج النوويــة اإليرانيــة يمثــل تهديــدا

عــن التصريحــات الصــادرة مــن أفــراد الحــرس الثــوري بــأن املــدى الحالــي للصواريــخ اإليرانيــة يبلــغ ألفــي كــم وأن إيــران لديهــا 
القــدرة علــى تصنيــع صواريــخ باليســتية بمــدى أبعــد، باإلضافــة إلــى إعــان إيــران فــي ديســمبر 2018م عــن تصنيــع مدمــرة محليــة 
 بتوازن 

ً
ال يكشــفها الرادار، ويمكنها اإلبحار ملدة خمســة أشــهر دون الحاجة إلى إعادة تموين وجميعها إجراءات تمثل إخاال

القــوى القائــم وتهديــدا ألمــن مملكــة البحريــن ودول الخليــج كافــة. 
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

3.5. التطورات االستراتيجية اإلقليمية

يتضمــن هــذا القســم أبــرز التطــورات االســتراتيجية التــي شــهدها األمــن اإلقليمــي خــال عــام 2018م وال يقصــد بهــا رصــد 
تطــورات األحــداث وإنمــا التركيــز علــى التطــورات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تغيــرات اســتراتيجية فــي منظومــة األمــن اإلقليمــي 
وأهمهــا أربــع قضايــا هــي تحالــف الشــرق األوســط االســتراتيجي، املبــادرة الســعودية بتأســيس تحالــف البحــر األحمــر، القــرار 

الرو�ســي بإمــداد ســوريا بمنظومــة صواريــخ إس 300، واالنســحاب األمريكــي مــن ســوريا.

3.5.1. تحالف الشرق األوسط االستراتيجي

 تتــم مــن خالــه مناقشــة أبــرز 
ً
 ســنويا

ً
يعــد حــوار املنامــة الــذي ينظمــه املعهــد الدولــي للدراســات االســتراتيجية لقــاًء اعتياديــا

قضايــا األمــن اإلقليمــي ومنهــا أمــن الخليــج العربــي، وتحديــات األمــن اإلقليمــي التــي تتضمــن االنتشــار النــووي وتحــدي اإلرهــاب 
 عن األزمات اإلقليمية خاصة في سوريا واليمن والعراق، وما ترتبه من تداعيات على منظومة 

ً
والتهديدات اإليرانية، فضا

 وأمــن دول الخليــج علــى نحــو خــاص، باإلضافــة إلــى القضيــة الفلســطينية واألمــن فــي القــرن اإلفريقــي 
ً
األمــن اإلقليمــي عمومــا

وبــاب واملنــدب واألمــن والتنافــس فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي.

 ومع أهمية ما سبق فإن ذلك الحوار يعد منتدى إقليميا - عامليا تتم من خاله طرح بعض األفكار التي ترتبط بشكل وثيق 
باألمــن اإلقليمــي واألمــن العالمــي علــى حــد ســواء، وخــال الحــوار األخيــر الــذي عقــد خــال الفتــرة مــن 26-28 أكتوبــر2018م 

أثيــرت فكــرة تأســيس تحالــف الشــرق األوســط االســتراتيجي. 

فخــال كلمتــه أمــام حــوار املنامــة قــال معالــي وزيــر الخارجيــة البحرينــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل خليفــة إن البحريــن تدعــم 
 نحــو أحــد ولكــن 

ً
املقتــرح األمريكــي بتأســيس تحالــف اســتراتيجي فــي منطقــة الشــرق األوســط، ذلــك التحالــف لــن يكــون موجهــا

 ولكنــه شــراكة 
ً
 محضــا

ً
 دفاعيــا

ً
يســتهدف تثبيــت االســتقرار ملواجهــة اإلرهــاب واإلرهــاب اإللكترونــي، كمــا أنــه ليــس تحالفــا

 أن ذلك التحالف 
ً
 لألدوات التي يمكن استخدامها إلدارة شؤون املنطقة، مؤكدا

ً
اقتصادية بين الدول األعضاء، ويعد مثاال

 أمــام كل دول العالــم التــي 
ً
ليــس ناديــا مغلقــا، ولكنــه تحالــف مــن شــأنه أن ينتقــل باملنطقــة إلــى املســار الصحيــح ويظــل مفتوحــا

تتبنــى السياســات نفســها، وأن مملكــة البحريــن ضمــن العمــل مــع شــركائها التاريخييــن ملتزمــة بتقاســم أعبــاء حمايــة املنطقــة، 
 أن مملكة البحرين موجودة بالفعل ضمن التحالفات اإلقليمية والدولية سواء في أفغانستان أو مكافحة القرصنة 

ً
مؤكدا

 عن االلتزام بالعمل ضمن 
ً
في خليج عدن، وضمان حرية املاحة في الخليج العربي والتحالف الدولي ملواجهة داعش، فضا

األســطول الخامــس، وقــد أيــد ذلــك االقتــراح وزيــر الخارجيــة الســعودي -آنذاك-عــادل الجبيــر، حيــث أكــد أن اململكــة لديهــا 
 بيــن دول الخليــج واألردن ومصــر 

ً
الكثيــر مــن التحالفــات ولكنــه أضــاف أن األفــكار التــزال تتبلــور وقــد شــهدت الريــاض اجتماعــا

ملناقشــة تلــك القضيــة، والهــدف هــو الوصــول لهندســة أمنيــة ملواجهــة التهديــدات املشــتركة، وقــد أيــد بعــض املتحدثيــن تلــك 
 للمشــكات 

ً
الفكــرة ومنهــم وزيــرة الدفــاع اإليطاليــة إليزابيتــا ترينتــا التــي قالــت إن التحالــف فــي الشــرق األوســط ســيكون حــا

بشرط أال يكون هناك توازن تناف�سي، أما وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي فقد قال إن األردن يرحب بأي عمل جماعي 
 مــن أجــل تجــاوز التحديــات وتحقيــق األمــن واالســتقرار الــذي تســتحقه شــعوب املنطقــة.

ً
يســتهدف العمــل معــا

وقــد لوحــظ أنــه خــال بعــض جلســات حــوار املنامــة أشــار املتحدثــون إلــى أن املنطقــة بهــا تحالفــات قائمــة بالفعــل يمكــن أن 
 للتعــاون مــع التحالــف املقتــرح ومنهــا قــوات درع الجزيــرة والتحالــف الدولــي ضــد داعــش والتحالــف العربــي لدعــم 

ً
تكــون أساســا

الشــرعية فــي اليمــن والتحالــف اإلســامي العســكري ملحاربــة اإلرهــاب، وجميعهــا مهمــة فــي ظــل تنامــي التحالــف بيــن روســيا 
وإيــران الــذي أدى إلــى تقويــة الجماعــات املســلحة دون الــدول ومنهــا حــزب هللا.
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ومع أهمية ما سبق إال أنه خال املناقشات في الجلسات الفرعية أثيرت تساؤالت تجاه ذلك املقترح منها: 

: حتى لو تم جمع كل دول الخليج تحت مظلة ذلك التحالف املقترح فإنه ربما ال توجد إرادة واضحة في اإلدارة األمريكية 
ً
أوال

الحالية بشأن ذلك التحالف.

 ما تطرح قضايا ذات صلة بالدفاع واألمن القومي على الرأي العام ملناقشتها ما يثير املخاوف من أن املنطقة 
ً
: أنه نادرا

ً
ثانيا

تستعد للحرب ألننا بصدد تأسيس حلف على غرار حلف الناتو.

 ســواء بين دول الخليج أو بين الدول 
ً
: التســاؤالت بشــأن تأثير ذلك التحالف على أطر التنســيق الدفاعي املوجودة حاليا

ً
ثالثا

.
ً
العربيــة عمومــا

 وال توجــد معلومــات كافيــة بشــأن طبيعــة ذلــك التحالــف أو أعضائــه أو األهــداف التــي يســعى إليهــا، حيــث تــردد أن الواليــات 
املتحــدة تســعى لتأســيس تحالــف إقليمــي ملواجهــة إيــران، وقــد تــم الترويــج ملــا يســمى »الناتــو العربــي« ولكــن دون تحديــد ماهيــة 

ذلــك التحالــف.

3.5.2. املبادرة السعودية بتأسيس تحالف دول البحر األحمر 

 من 
ً
، ومــن أهــم تلــك املناطــق منطقــة القــرن اإلفريقــي التــي تعــد جزًء مهما

ً
 وتأثــرا

ً
تتفاعــل دول الخليــج مــع مناطــق جوارهــا تأثيــرا

 على معطيات كثيرة، تاريخية وأمنية وجيواستراتيجية ولعل األزمات املزمنة التي تشهدها ضفتا 
ً
أمن الخليج العربي تأسيسا

 واململكة العربية السعودية على نحو خاص، األمر الذي 
ً
مضيق باب املندب قد ألقت بظالها على أمن دول الخليج عموما

حــدا باململكــة العربيــة الســعودية إلــى إطــاق مبــادرة فــي الثانــي عشــر مــن ديســمبر2018م تتضمــن تأســيس كيــان لــدول البحــر 
األحمــر وخليــج عــدن، وهــي الســعودية ومصــر والســودان وجيبوتــي واليمــن والصومــال واألردن.

 لبيــان وزارة الخارجيــة الســعودية الصــادر فــي أعقــاب االجتمــاع الــذي عقــد فــي الريــاض لهــذا الغــرض فــإن »ســبع دول 
ً
ووفقــا

عربيــة وهــي اململكــة العربيــة الســعودية ومصــر والســودان وجيبوتــي واليمــن والصومــال واألردن قــد اتفقــت فيمــا بينهــا علــى 
تأســيس كيــان لــدول البحــر األحمــر وخليــج عــدن يســتهدف حمايــة التجــارة العامليــة وحركــة املاحــة الدوليــة وتعزيــز األمــن 
واالســتثمار والتنميــة لــدول الحــوض« وأن ذلــك الكيــان »مبــادرة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
لتحقيق االستقرار في املنطقة«، وقد صدرت تصريحات من جانب مسؤولي األردن والصومال واليمن وجيبوتي والسودان، 

 باملبــادرة وأنهــا التــزال فــي مرحلــة النقــاش مــن جانــب اللجــان املعنيــة.
ً
تضمنــت ترحيبــا

 فــي إطــاق اململكــة لتلــك املبــادرة تتجــاوز 
ً
 مــن أن التحــدي يخلــق االســتجابة نجــد أن هنــاك عــدة تحديــات كانــت ســببا

ً
وانطاقــا

البعــد االقتصــادي املتمثــل فــي االســتثمارات الســعودية والخليجيــة فــي الصومــال والســودان وإثيوبيــا وجيبوتــي وإريتريــا لتطــال 
مواجهة التحديات األمنية واملتمثلة في االنقاب الذي قامت به امليلشــيات الحوثية في اليمن وســعيها لتأســيس كيان مســلح 
على غرار الحرس الثوري في إيران، باإلضافة إلى التحديات األمنية التي تواجهها الصومال ما يعني تعدد التهديدات األمنية 
 ومنهــا القرصنــة وعمليــات التهريــب وانتقــال الجماعــات اإلرهابيــة عبــر البحــر األحمــر للمملكــة 

ً
التــي تواجــه دول الخليــج عمومــا

العربيــة الســعودية ودول الخليــج.

 من خال العديد من القواعد العسكرية، 
ً
باإلضافة إلى تنامي الحضور اإلقليمي والدولي في منطقة القرن اإلفريقي عموما

 عن ارتكاز تلك املبادرة إلى خبرة اململكة في قيادة وتأسيس التحالفات اإلقليمية ومنها التحالف العربي لدعم الشرعية 
ً
فضا

فــي اليمــن والتحالــف اإلســامي العســكري ملحاربــة اإلرهــاب، وكذلــك الــدور املحــوري للمملكــة فــي تحقيــق املصالحــة التاريخيــة 
بيــن كل مــن إثيوبيــا وإريتريــا.
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 وعلــى الرغــم مــن عــدم وضــوح ماهيــة ذلــك التجمــع ســوى مــا ورد فــي بيــان وزارة الخارجيــة الســعودية املشــار إليــه فــإن وزيــر 
الخارجيــة الســعودي-آنذاك- عــادل الجبيــر قــال إن هــذا الكيــان »ســيكون لــه جانــب اقتصــادي وبيئــي وتجــاري واســتثماري 
وتنمــوي وأمنــي وعســكري« مــا يعنــي أن ذلــك الكيــان ســيكون لــه أهــداف متعــددة لــن تقتصــر علــى الجوانــب االقتصاديــة أو 

األمنيــة فقــط. 

وقــد أبــدت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تأييدهــا للمبــادرة الســعودية، فقــد وصــف وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة أنــور 
قرقــاش تلــك املبــادرة بـــ »الرائــدة« وأنهــا »نجــاح دبلوما�ســي لــدول املنطقــة تقــوده الريــاض بجهــد وحرفيــة«. وال شــك أن أمــن 
 بــل فــي الوقــت 

ً
 ليــس فقــط للمملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج واألمــن اإلقليمــي عمومــا

ً
 مهمــا

ً
البحــر األحمــر يعــد متطلبــا

، كما يعد املعبر الرئي�سي للتجارة 
ً
ذاته لألمن العالمي، حيث يشهد هذا البحر مرور حوالي 3,3 مليون برميل من النفط يوميا

بيــن دول شــرق آســيا وخاصــة الصيــن والهنــد واليابــان مــع أوروبــا، كمــا يمــر منــه حوالــي 20% مــن التجــارة العامليــة.

وعلى الرغم من أن فكرة تأســيس ذلك التجمع التزال في بداياتها فإنه ســوف يحقق العديد من املصالح املشــتركة ألعضائه 
خاصــة للمملكــة العربيــة الســعودية ومصــر فــي ظــل تنامــي نفــوذ تركيــا وإيــران فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي ومــا يمثلــه ذلــك مــن 
اإلخــال بتوازنــات القــوى القائمــة مــن ناحيــة وتهديــد املاحــة البحريــة فــي مضيــق بــاب املنــدب مــن ناحيــة ثانيــة، خاصــة فــي ظــل 
وجود أدلة قاطعة بشأن الدعم اإليراني للميلشيات الحوثية التي قامت بالفعل بمهاجمة ناقات النفط السعودية في باب 
 لألمن القومي 

ً
املندب وقيام إيران بتهريب األسلحة لتلك امليلشيات في اليمن عبر البحر األحمر، وهو األمر الذي يمثل تحديا

املصــري فــي الوقــت ذاتــه ومــن ذلــك تأكيــد الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السي�ســي خــال لقائــه مــع الرئيــس اليمنــي عبدربــه 
منصــور هــادي فــي القاهــرة فــي أغســطس 2018م الرفــض املصــري ألن »يتحــول اليمــن إلــى موطــئ نفــوذ لقــوى غيــر عربيــة، أو 
 للمشروع 

ً
منصة لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها«، ومن ناحية ثالثة فإن من شأن تنفيذ تلك املبادرة أن يمثل دعما

الــذي أعلنتــه اململكــة العربيــة الســعودية خــال عــام 2018م »نيــوم« الــذي يبلــغ رأســماله 500 مليــار دوالر ويطــل مــن الشــمال 
والغــرب علــى البحــر األحمــر وخليــج العقبــة بطــول 468 كــم وســوف يرتــب فوائــد ليــس فقــط للمملكــة العربيــة الســعودية بــل 

لبعــض الــدول املقترحــة للعضويــة فــي تكتــل البحــر األحمــر ومنهــا مصــر.

الجديــر بالذكــر أن اململكــة العربيــة الســعودية قامــت بتنظيــم تمريــن بحــري بعنــوان »املــوج األحمــر 1« فــي مدينــة جــدة فــي 
الثاثيــن مــن ديســمبر 2018م بمشــاركة اململكــة العربيــة الســعودية واألردن ومصــر والســودان وجيبوتــي، واليمــن، ومراقبيــن 
مــن الصومــال علــى مــدى ســتة أيــام، وحــول هــذا التمريــن قــال قائــد األســطول الغربــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية اللــواء 
صقر الحربي إن: »التمرين يهدف إلى تعزيز األمن البحري للدول املطلة على البحر األحمر، وحماية املياه اإلقليمية، وتعزيز 
التعــاون العســكري، وتبــادل الخبــرات القتاليــة بيــن البلــدان املشــاركة، وذلــك ملــا يشــكله البحــر األحمــر مــن أهميــة لــدى دول 
 عــن كــون التمريــن يســهم فــي توحيــد املفاهيــم العســكرية، ورفــع الجاهزيــة 

ً
، فضــا

ً
 مهمــا

ً
 اقتصاديــا

ً
العالــم، بوصفــه ممــرا

 بشــكل 
ً
 مــن الفرضيــات التــي تــم التخطيــط لهــا مســبقا

ً
القتاليــة لــدى القــوات املشــاركة«، وقــد تضمــن ذلــك التمريــن عــددا

دقيــق بمــا يتوافــق مــع مــا تمتلكــه القــوات البحريــة امللكيــة الســعودية مــن قــدرات قتاليــة، ومنظومــات بحريــة متطــورة، تعــزز 
مــن جاهزيتهــا القتاليــة.

ومــع أهميــة تلــك املبــادرة فــإن هنــاك بعــض القضايــا التــي يتعيــن التفكيــر فيهــا عنــد عمــل ذلــك التكتــل، ومنهــا إمكانيــة أن يضــم 
 أخرى ربما تكون معنية باألمن في القرن اإلفريقي ومنها إثيوبيا وإريتريا، وإمكانية التنسيق بين دول تلك املبادرة 

ً
التكتل دوال

والقــوى الدوليــة التــي لهــا تواجــد عســكري كثيــف فــي منطقــة القــرن اإلفريقــي مــن خــال قواعــد عســكرية تــم تأسيســها هنــاك، 
باإلضافــة إلــى أهميــة وجــود توافقــات علــى أولويــات التهديــدات األمنيــة التــي يجــب مواجهتهــا.
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3.5.3. القرار الرو�سي بتزويد سوريا بمنظومة صواريخ إس 300 

 كانت -والتزال - قضية توازن القوى اإلقليمي أحد أهم القضايا التي تمثل أساس االستقرار واألمن، حيث تمثلت البدايات 
األولى لترسيخ الخلل في توازن القوى اإلقليمي في نتائج الغزو األمريكي للعراق عام 2003م الذي زاد من التدخات اإليرانية 
فــي امللفــات اإلقليميــة، ثــم كانــت تحــوالت العالــم العربــي عــام 2011م ومــا تاهــا مــن تداعيــات فرصــة أخــرى إليــران للمزيــد مــن 
 وفي األزمة السورية على نحو خاص، ومع أهمية الجهود اإلقليمية والدولية للحد من تلك التدخات.

ً
تلك التدخات عموما

 نشــأت تلــك الجهــود التــي بلغــت ذروتهــا مــع إعــان اململكــة العربيــة الســعودية قيــادة تحالــف عربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن 
وإجهــاض املشــروع اإليرانــي فــي اليمــن، إضافــة إلــى الخطــط واالســتراتيجيات املعلنــة مــن جانــب الواليــات املتحــدة ملواجهــة 

السياســات اإليرانيــة.

إال أن التدخــل اإليرانــي فــي ســوريا يعــد أبــرز تهديــدات األمــن اإلقليمــي، وحاولــت إيــران تثبيــت وجودهــا بســوريا فــي ظــل قــرار 
روســيا إمــداد ســوريا بنظــام صواريــخ إس 300 وهــو القــرار الــذي وصفــه قائــد القــوات األميركيــة فــي الشــرق األوســط الجنــرال 
جوزيف فوتيل بأنه »رد متهور وغير محسوب على إسقاط طائرة عسكرية روسية في سوريا خال سبتمبر2018م« وأضاف 
أن مــن شــأن هــذا القــرار »حمايــة األنشــطة اإليرانيــة فــي ســوريا«، أمــا مستشــار األمــن القومــي جــون بولتــون فقــال: »إن خطــط 
 عن أمله في أن تعيد 

ً
 من جانب روسيا معربا

ً
 خطيرا

ً
روسيا تزويد سوريا بنظام إس-300 الصاروخي، سوف يمثل تصعيدا

الحكومــة الروســية النظــر فــي املســألة«.

لقــد قــررت روســيا إمــداد ســوريا بالنظــام الصاروخــي إس 300 وذلــك بعــد االتهامــات غيــر املباشــرة التــي وجهتهــا إلســرائيل 
باملســؤولية غيــر املباشــرة عــن إســقاط طائــرة تجســس روســية علــى يــد القــوات الســورية أثنــاء إطاقهــا النــار علــى طائــرات 
 لبعــض املصــادر فــإن عــدد األنظمــة التــي قــررت روســيا إرســالها لســوريا يتــراوح 

ً
إســرائيلية مهاجمــة فــي ســبتمبر2018م، ووفقــا
 ملــا تقتضيــه الحاجــة. 

ً
بيــن ســتة وثمانيــة وفقــا

جاء القرار الرو�سي ضمن استراتيجية روسية تجاه سوريا تضمنت ثاثة قرارات متزامنة استهدفت رفع القدرات األمنية في 
 ملا أشار إليه وزير 

ً
سوريا وحماية املنشآت الروسية ومنع أي هجوم عسكري خارجي محتمل من جهة البحر املتوسط وفقا

الدفــاع الرو�ســي ســيرجي شــويجو حســب التعليمــات الصــادرة إليــه مــن الرئيــس الرو�ســي فاديميــر بوتيــن بوصفــه القائــد األعلــى 
للقوات املســلحة الروســية وتتمثل في: 

 أن ذلــك 
ً
: إطــاق تقنيــات التشــويش الكهرومغناطي�ســي فــي مناطــق البحــر املتوســط املحاذيــة لســواحل ســوريا، موضحــا

ً
أوال

اإلجــراء يهــدف إلــى منــع عمــل رادارات واتصــاالت األقمــار االصطناعيــة والطائــرات أثنــاء أي هجــوم مســتقبلي علــى ســوريا.

: تزويد الجيش السوري بمنظومات »إس300« الصاروخية للدفاع الجوي.
ً
ثانيا

: تجهيــز املراكــز القياديــة لقــوات الدفــاع الجــوي الســورية بنظــام للتحكــم واملراقبــة وهــو النظــام املعمــول بــه لــدى الجيــش 
ً
ثالثــا

الرو�ســي. 

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الناطــق باســم الكرمليــن ديمتــري بيســكوف أن قــرار تســليم منظومــات الدفــاع الجــوي الصاروخيــة 
»إس300« لسوريا ليس موجها ضد بلدان أخرى، ولكن الهدف منه حماية العسكريين الروس في سوريا« فإن ذلك القرار 

 فــي االعتبــار ثاثــة أمــور: 
ً
ســيكون لــه تداعيــات علــى األمــن اإلقليمــي أخــذا

أولها: التعاون الرو�سي-اإليراني في سوريا وما يعنيه ذلك من أن تلك الصفقة سوف تعزز من الوجود اإليراني في سوريا.
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ثانيها: املميزات التي تحظى بها تلك النوعية من الصواريخ حيث إنها تعد صواريخ مضادة للجو متوسطة املدى ومخصصة 
لحمايــة مواقــع اســتراتيجية، وتحظــى تلــك املنظومــة بإقبــال كبيــر فــي الســوق العامليــة، وتلــك الصواريــخ فــي الوقــت الراهــن فــي 
وضع قتالي لدى عشرين دولة في العالم منها بياروس، كازاخستان، أذربيجان، أرمينيا، أوكرانيا، الصين، فيتنام، فنزويا.

ثالثهــا: تزامــن القــرار الرو�ســي مــع قــرار وزارة الدفــاع األمريكيــة ســحب أربعــة أنظمــة صواريــخ باتريــوت مــن كل مــن البحريــن 
واألردن.  والكويــت 

، كمــا أنــه 
ً
 داخليــا

ً
وعلــى الرغــم مــن صــدور بيــان مــن رئاســة األركان العامــة للجيــش الكويتــي بــأن هــذا القــرار يعــد إجــراًء روتينيــا

يخضع لتقدير القوات األميركية بالتنسيق مع الجيش الكويتي، فإنه قد أثيرت مخاوف بشأن التزام الواليات املتحدة بأمن 
دول املنطقة خاصة أن منظومة »باتريوت« الدفاعية الجوية األمريكية تعد أفضل منظومة صاروخية ملواجهة الصواريخ 
املعاديــة وإســقاطها ومــن ثــم فــإن العديــد مــن الــدول تعتمــد عليهــا بشــكل أسا�ســي فــي حمايــة أجوائهــا، ومراكزهــا االســتراتيجية 

والحساســة خــال الحــروب. 

3.5.4. االنسحاب األمريكي من سوريا 

 على الرغم من التصريحات العديدة التي أكدت أن هناك خططا أمريكية بشأن سوريا فإن الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
: »بعد 

ً
قد أعلن في التاسع عشر من ديسمبر 2018م في تغريدة في حسابه على تويتر سحب القوات األمريكية من سوريا قائا

االنتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت أن يعود شبابنا العظيم إلى الوطن«.

وعلــى الرغــم مــن صــدور بعــض التصريحــات عــن الرئيــس األمريكــي بهــذا الشــأن خــال العــام 2018م فإنــه كانــت هنــاك بعــض 
النصائــح التــي قدمــت للرئيــس ترمــب بضــرورة التأنــي فــي اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، ومــع أن الخطــاب األمريكــي الرســمي منــذ عــام 
 لألمن القومي األمريكي سوى ما يرتبط بالتزام 

ً
2011م وحتى اآلن لم يعكس ما يمكن القول إن املشكلة السورية تعد تحديا

 وهو ما يفسر ضآلة حجم القوات 
ً
الواليات املتحدة لحماية أمن حلفائها وشركائها في املنطقة العربية والشرق األوسط عموما

األمريكية املوجودة في سوريا التي لم تتجاوز ألفي جندي مقارنة بعدد القوات الروسية التي تجاوزت الخمسة آالف جندي.

 باإلضافــة إلــى القواعــد العســكرية الروســية فــي ســوريا فإنــه أثيــرت العديــد مــن التفســيرات للقــرار األمريكــي ومنهــا أن هنــاك 
 حيــث لوحــظ أن الرئيــس ترمــب قــد أعلــن عــن توجــه الواليــات 

ً
توجهــا أمريكيــا لتقليــص الوجــود العســكري فــي الخــارج عمومــا

املتحدة لتخفيض عدد الجنود األمريكيين في أفغانستان إلى سبعة آالف جندي أمريكي من إجمالي أربعة عشر ألف جندي 
هنــاك، باإلضافــة إلــى التوجــه لتخفيــض عــدد القــوات األمريكيــة فــي الصومــال، مــن ناحيــة ثانيــة ربمــا أراد ترمــب الدفــع بــدور 

عربــي فــي ســوريا مــن خــال حــث الــدول العربيــة علــى إرســال قــوات عربيــة تحــل محــل القــوات األمريكيــة فــي ســوريا. 

وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس ترمــب قــال إن دور الواليــات املتحــدة كشــرطي العالــم قــد »انتهــى« وذلــك إبــان زيارتــه املفاجئــة 
: »إن العراق ســيكون قاعدة 

ً
للجنود األمريكيين في العراق في الســادس والعشــرين من ديســمبر 2018م إال أنه اســتطرد قائا

ملراقبــة ســوريا« مــا يعنــي أن تلــك القــوات األمريكيــة بإمكانهــا التدخــل فــي ســوريا مجــدًدا حــال اقتضــت الضــرورة ذلــك.

ولعل ما أشار إليه السيناتور الجمهوري لينزي جراهام بالقول: »إن الرئيس ترمب تعهد بالبقاء في سوريا إلنهاء مهمة تدمير 
داعــش« يؤكــد أن الواليــات املتحــدة ســتظل تــؤدي دوًرا مهًمــا فــي التحالــف الدولــي ملحاربــة ذلــك التنظيــم، إال أنــه فــي ينايــر عــام 

2019م قال الرئيس ترمب: »إن االنســحاب من ســوريا لن يجري بســرعة ولن يتّم حتى القضاء على داعش بالكامل«.

ومع أن توجه الواليات املتحدة للحد من تواجدها العسكري في بعض مناطق الصراع لن يطال أمن الخليج العربي وهو ما 
 على سؤال بشأن مستقبل الوجود العسكري 

ً
عبر عنه رئيس العمليات اإلعامية في القيادة املركزية األمريكية إيرل براون ردا

األمريكــي فــي منطقــة الخليــج العربــي بالقــول: »إن تحــركات القــوات وأعدادهــا فــي منطقــة الخليــج العربــي ليســت للنقاش«، فإن 
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أبــرز تداعيــات ذلــك القــرار هــي إمكانيــة حــدوث فــراغ مــن شــأنه أن يمثــل فرصــة ســانحة إليــران علــى غــرار االنســحاب األمريكــي 
مــن العــراق عــام 2011م الــذي عــزز مــن الهيمنــة اإلقليميــة إليران.

وبوجه عام فإن ذلك القرار سوف يرتب ثاثة تحديات أمنية لدول الخليج:

 فــي االعتبــار تســارع الجهــود اإليرانيــة لتعزيــز موقعهــا فــي الداخــل 
ً
أولهــا: أنــه يعنــي إطــاق يــد إيــران فــي الداخــل الســوري أخــذا

السوري سواء من خال إبرام اتفاقيات عسكرية واقتصادية مع سوريا أو التنسيق مع روسيا بشأن تحركات إيران داخل 
ســوريا.

 مقترح إرســال قوات عربية إلى ســوريا 
ً
ثانيها: في ظل وجود فراغ في أعقاب انســحاب القوات األمريكية فإن ذلك يثير مجددا

تلك القوات التي سوف تواجه مخاطر عديدة حيث إنها سوف تعمل في بيئة عسكرية وبين العديد من الاعبين على األرض 
 باملخاطر.

ً
 محفوفا

ً
الســورية بما يجعل وجودها أمرا

ثالثهــا: إمكانيــة ظهــور تنظيمــات إرهابيــة جديــدة داخــل ســوريا ومــا يمثلــه ذلــك مــن مخاطــر علــى األمــن اإلقليمــي وأمــن دول 
 .

ً
الخليــج عمومــا

4. الخالصة

 عن أهم تحديات األمن اإلقليمي والتطورات االستراتيجية 
ً
من خال استعراض أهم التطورات األمنية والدفاعية، فضا

 يمكــن القــول إن كل األجهــزة األمنيــة والدفاعيــة فــي مملكــة البحريــن 
ً
التــي شــهدتها منطقــة الخليــج والشــرق األوســط عمومــا

استطاعت التعامل مع تلك التطورات بكفاءة واقتدار، إال أنه مع استمرار تلك التحديات فإنه التزال هناك عدة متطلبات 
ملواجهتها، فعلى صعيد التحديات األمنية التزال الحاجة إلى تعزيز ما يسمى »اإلعام األمني« خاصة في ظل سوء استخدام 

وســائل التواصل االجتماعي التي قد تؤدي إلى نشــر أخبار ليســت صحيحة.

باإلضافة إلى أهمية االستمرار في الدورات والتدريبات الخاصة بإدارة األزمات وخاصة ما يرتبط منها باإلجراءات االحترازية، 
وعلــى صعيــد التحديــات العســكرية وفــي ظــل حالــة عــدم االســتقرار اإلقليمــي الراهنــة فــإن هنــاك حاجــة للمزيــد مــن التدريبــات 
العســكرية وتحديــدا مــا يرتبــط باألمــن البحــري حيــث إن نجــاح الجهــود الراهنــة فــي التصــدي للجماعــات اإلرهابيــة قــد يدفعهــا 
 ســهلة وتســبب خســائر هائلــة مثــل االعتــداء علــى ناقــات النفــط أو تعطيــل املــرور فــي 

ً
للعمــل فــي البحــار التــي قــد تراهــا أهدافــا

املمــرات البحريــة الحيويــة، وجميعهــا تحديــات البــد أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار.

وعلى صعيد األزمات اإلقليمية الراهنة التي تتصف بالديمومة فإن هناك حاجة للمزيد من اإلجراءات االحترازية للحد من 
تداعيات تلك األزمات على األمن الوطني من خال تعزيز التعاون االستخباراتي مع الدول الخليجية والعربية، وعلى صعيد 
الشــراكات الدفاعيــة مــع الــدول واملنظمــات الدفاعيــة مثــل حلــف شــمال األطل�ســي »الناتــو« فــإن هنــاك حاجــة لتطويــر تلــك 

الشــراكات بمــا يتــاءم وواقــع املســتجدات األمنيــة الراهنــة.





القسم الرابع:

منجزات السياسة الخارجية البحرينية
خالل عام 2018م





71

1. تمهيد

يستهدف هذا الجزء من التقرير االستراتيجي التركيز على أهم منجزات السياسة الخارجية ململكة البحرين خال عام 2018 
 لكافــة تحــركات السياســة الخارجيــة البحرينيــة وإنمــا التركيــز علــى أهمهــا مــع إبــراز نتائــج تلــك التحــركات، 

ً
م وال يتضمــن رصــدا

 خــال عــام 2018م تجــاه كل الدوائــر الخليجيــة والعربيــة 
ً
 ملحوظــا

ً
حيــث شــهدت السياســة الخارجيــة البحرينيــة نشــاطا

والدوليــة وتمكنــت الدبلوماســية البحرينيــة مــن إيصــال وجهــة النظــر البحرينيــة والدفــاع عــن مصالــح وقضايــا اململكــة بكفاءة 
واقتدار على املســتويات كافة، األمر الذي كان له مردود إيجابي عكســته التصريحات الرســمية التي صدرت عن العديد من 
 لقضايا اململكة، باإلضافة إلى املواقف 

ً
 عن البيانات الختامية لبعض املؤتمرات التي تضمنت تأييدا

ً
مسؤولي الدول، فضا

العمليــة التــي اتخذتهــا بعــض الــدول والتجمعــات اإلقليميــة مــا يعكــس تأييدهــا الكامــل لقضايــا مملكــة البحريــن.

2. تحركات السياسة الخارجية البحرينية

2.1. على املستوى الخليجي

ولي مملكة البحرين أمن منطقة الخليج العربي أهمية بالغة فهي عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتفاعل 
ُ
ت

 وهــو مــا تمثــل مــن خــال تفاعــل اململكــة مــع القضايــا الخليجيــة مــن خــال تحــركات عديــدة 
ً
 وتأثيــرا

ً
مــع الدائــرة الخليجيــة تأثــرا

منهــا علــى ســبيل املثــال فــي الرابــع عشــر مــن أكتوبــر 2018م أجــرى حضــرة صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة 
 بأخيــه خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود ملــك اململكــة 

ً
 هاتفيــا

ً
ملــك البــاد املفــدى اتصــاال

العربيــة الســعودية الشــقيقة وقــد أكــد جالتــه خــال االتصــال »موقــف مملكــة البحريــن املتضامــن بقــوة مــع اململكــة العربيــة 
 علــى أن البلديــن بلــد واحــد ال يتجــزأ وأن ذلــك املوقــف 

ً
الســعودية، الــذي يؤســس علــى وحــدة الهــدف واملصيــر املشــترك، مؤكــدا

لــن يتزعــزع وســتظل مملكــة البحريــن إلــى جانــب اململكــة العربيــة الســعودية وداعمــة لهــا بــكل قــوة فــي وجــه أي حمــات معاديــة 
أو أي اســتهداف لهــا«.

ومــن جانبــه أعــرب خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود عــن »شــكره وتقديــره ألخيــه صاحــب 
الجالــة علــى تلــك املشــاعر األخويــة الصادقــة النبيلــة التــي تجســد عمــق العاقــات العريقــة الراســخة التــي تجمــع البلديــن 

 ململكــة البحريــن كل الخيــر واالزدهــار والتطــور فــي ظــل قيــادة جالــة امللــك املفــدى«.
ً
والشــعبين الشــقيقين متمنيــا

مــن ناحيــة ثانيــة شــارك حضــرة صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى حفظــه هللا ورعــاه 
فــي الــدورة التاســعة والثاثيــن للمجلــس األعلــى ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة التــي عقــدت برئاســة خــادم الحرميــن 
الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود عاهــل اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة حفظــه هللا وذلــك فــي قصــر 

الدرعيــة بمدينــة الريــاض فــي التاســع مــن ديســمبر عــام 2018م.

 وفــي الســابع مــن يوليــو 2018م أدانــت وزارة الخارجيــة البحرينيــة فــي بيــان لهــا االعتــداء اإلرهابــي الــذي اســتهدف دوريــة أمــن 
أثناء قيامها بمهامها في السادس من يوليو2018 م في محافظة القطيف السعودية األمر الذي أدى إلى استشهاد أحد رجال 
األمــن وإصابــة آخريــن، وتضمــن البيــان التأكيــد علــى وقــوف مملكــة البحريــن إلــى جانــب اململكــة العربيــة الســعودية فــي كل مــا 
تتخذه من إجراءات حاسمة وخطوات الزمة الستتباب األمن للحفاظ على استقرار املنطقة ومواجهة أشكال اإلرهاب كافة.
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وفي الرابع من نوفمبر 2018م عقدت قمة ثنائية بين صاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه، وأخيه خادم الحرمين 
الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود بقصــر العوجــة بالدرعيــة وخــال تلــك القمــة أكــد جالــة امللــك املفــدى 
حفظــه هللا ورعــاه بــأن »اململكــة العربيــة الســعودية هــي صمــام األمــان للمنطقــة وأن التضامــن معهــا هــو خيــار ال حيــاد عنــه، 
 رفــض مملكــة البحريــن القاطــع للحمــات املمنهجــة واالفتــراءات اإلعاميــة املغرضــة التــي تتعــرض لهــا اململكــة العربيــة 

ً
مؤكــدا

الســعودية فــي أي جهــة كانــت«.

 ومن جانبه شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق واالجتماع 
 على أن مملكة البحرين حريصة 

ً
الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش واللذان انعقدا بالكويت في شهر فبراير 2018م مؤكدا

 بتنفيذ استراتيجية شاملة إلعادة إعمار العراق.
ً
على تمكين حكومة العراق من بناء مؤسساتها ومطالبا

 وحــول االجتمــاع الــوزاري للتحالــف الدولــي ضــد داعــش قــال الوزيــر إن: »مملكــة البحريــن تشــارك بفاعليــة منــذ اليــوم األول 
 أن »املرحلة املقبلة بعد هزيمة داعش في كل من سوريا والعراق تفرض 

ً
لتشكيل التحالف الدولي ملحاربة داعش«، مؤكدا

تضافــر الجهــود اإلقليميــة والدوليــة ملنــع عــودة التنظيمــات اإلرهابيــة والقضــاء علــى أســباب التطــرف«.

 باإلضافــة إلــى اجتماعــات اللجــان العليــا املشــتركة بيــن مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســلطنة عمــان، تــم 
خــال تلــك االجتماعــات توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم.

2.2. على املستوى العربي

 منها بأن أمن الخليج هو جزء اليتجزأ من األمن القومي العربي، 
ً
تحرص مملكة البحرين على ترسيخ عاقاتها العربية إيمانا

وهناك العديد من املؤشرات التي ترجمت ذلك املبدأ.

فخــال زيارتــه ململكــة البحريــن فــي الثاثيــن مــن أغســطس 2018م وفــي لقائــه مــع صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا 
ورعــاه أكــد الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السي�ســي »عــدم ســماح مصــر املــس بأمــن أشــقائها فــي دول الخليــج واســتقرارهم« 

 إلــى أن »أمــن الخليــج يعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن أمــن مصــر«. 
ً
مشــيرا

ومــن جانبــه أعــرب صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه عــن »تقديــره للدعــم املصــري لبــاده فــي مختلــف القضايا 
وملســاهمات أبنــاء مصــر فــي العديــد مــن القطاعــات بمملكــة البحريــن«.

وســبق ذلــك اســتقبال مملكــة البحريــن لرئيــس مجلــس النــواب املصــري الدكتــور علــي عبــد العــال فــي ينايــر 2018م ضمــن أكبــر 
وفــد برملانــي مصــري يــزور اململكــة وخــال لقائــه صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى أكــد 
 
ً
جالتــه »اعتــزازه بالعاقــات األخويــة العريقــة بيــن مملكــة البحريــن وجمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة التــي تشــهد تطــورا

 بالجهــود املشــتركة التــي تبذلهــا قيادتــا البلديــن فــي ســبيل االرتقــاء بهــذه العاقــات وترســيخها 
ً
 فــي املجــاالت كافــة، منوهــا

ً
متناميــا

بمــا يحقــق مصالــح البلديــن والشــعبين«.

وخــال تلــك الزيــارة أكــد رئيــس مجلــس النــواب املصــري أن »أمــن مملكــة البحريــن هــو أمــن مصــر وجــزء ال يتجــزأ مــن األمــن 
االســتراتيجي املصــري وخــط أحمــر بالنســبة ملصــر«، وقــال: »مصــر ال تقبــل املســاس بأمــن مملكــة البحريــن مــن أي جهــة كانــت 
 علــى أن تلــك الزيــارة ليســت بروتوكوليــة وإنمــا تأتــي فــي إطــار التعــاون والتنســيق 

ً
أو التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لهــا« مؤكــدا

املشــترك بيــن البحريــن ومصــر فــي العديــد مــن املجــاالت، وأن مصــر بــكل مــا تملكــه مــع البحريــن ضــد أي تدخــل خارجــي أو إخــال 
بأمنهــا واســتقرارها«.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب البحريني أحمد املا -آنذاك- إن: »أمن واستقرار مصر جزء ال يتجزأ من أمن واستقرار 
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دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بشــكل عــام والســيما مملكــة البحريــن« وأن »حجــم التوافــق بيــن الجانبيــن مــن 
أجــل تنســيق وتوحيــد املواقــف فــي املحافــل واملنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات العاقــة باإلضافــة إلــى املوضوعــات والقضايــا 
املتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واملحافظة على االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان ومحاربة 

التطرف والعنف واإلرهاب بشــتى وســائلها لخدمة مصالح البلدين والشــعبين الشــقيقين«.

مــن ناحيــة ثانيــة أكــد حضــرة صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة أن »مصــر تمثــل العمــق االســتراتيجي واألمنــي 
لألمــة العربيــة واإلســامية ملــا لهــا مــن مواقــف تاريخيــة رائــدة فــي الدفــاع عــن قضاياهــا والــذود عــن مصالحهــا«، وذلــك خــال 

اســتقباله رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات العمــال بمصــر جبالــي محمــد املراغــي وذلــك فــي العاشــر مــن يوليــو2018م.

 عــن انعقــاد اللجنــة العليــا املشــتركة بيــن البحريــن ومصــر التــي تــم خالهــا التوقيــع علــى عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات 
ً
فضــا

التفاهــم والبرامــج التنفيذيــة.

وخــال اجتماعــات الــدورة الرابعــة للجنــة البحرينيــة -املغربيــة املشــتركة فــي فبرايــر 2018م التــي انعقــدت بمدينــة الربــاط 
املغربية أشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية باملواقف املغربية التي تدعم أمن واستقرار مملكة 
البحريــن وهــو مــا يجســد عمــق العاقــات بيــن البلديــن والجديــر بالذكــر أنــه تــم خــال تلــك االجتماعــات التوقيــع علــى عــدد مــن 

االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم والتعــاون بيــن البلديــن.

وعلــى املســتوى الجماعــي العربــي فقــد حرصــت مملكــة البحريــن علــى املشــاركة بفاعليــة فــي كل اجتماعــات جامعــة الــدول 
العربية، ومن أبرزها مشاركة صاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه في القمة العربية في دورتها العادية التاسعة 
والعشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي عقدت باململكة العربية السعودية 

فــي أبريــل عــام 2018م.

وخال كلمته أمام القمة طالب جالته »املجتمع الدولي بالقيام بدور أكبر لفرض وتنفيذ قراراته وإتاحة املزيد من الفرص 
إلنجــاح مســارات التســويات السياســية للقضايــا واألزمــات العربيــة واإلقليميــة وإيقــاف التدخــات الخارجيــة وتوفيــر الحمايــة 
 إلى حلول عملية تعيد لتلك الدول قدرتها على حفظ سيادتها وأمنها واستقالها« كما نّبه 

ً
الازمة للشعوب املتضررة وصوال

جالتــه إلــى ضــرورة »تعزيــز األمــن القومــي العربــي بمــا يحفــظ مقــدرات الــدول العربيــة ويضمــن أمنهــا واســتقرارها ويمكنهــا مــن 
صــد التدخــات الخارجيــة«.

من ناحية ثانية كان للدبلوماسية البحرينية منجزات مهمة على الصعيد العربي منها توقيع وزير الخارجية الشيخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة على محضر النظام األسا�سي للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان مع األمين العام لجامعة الدول 
العربيــة أحمــد أبــو الغيــط وذلــك علــى هامــش اجتمــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة علــى املســتوى الــوزاري فــي دورته العادية 
)149(، وفــي هــذا اإلطــار أكــد وزيــر الخارجيــة أن »إنشــاء تلــك املحكمــة قــد جــاء بمبــادرة مــن حضــرة صاحــب الجالــة امللــك 
حمد بن عي�سى آل خليفة عاهل الباد املفدى واقتراح تقدمت به مملكة البحرين لجامعة الدول العربية وموافقة مجلس 
الجامعة على مستوى القمة على إنشاء املحكمة األمر الذي يجسد حرص عاهل الباد املفدى على تعزيز واحترام الحقوق 

والحريــات، كمــا أنــه يوضــح مــدى االهتمــام الــذي توليــه مملكــة البحريــن لحقــوق اإلنســان وتوفيــر كل الضمانــات لحمايتهــا«.
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2.3. على املستوى الدولي

 للسياســة الخارجيــة البحرينيــة التــي أســفرت عــن حقيقــة مهمــة مؤداهــا أن مملكــة البحريــن 
ً
 فعــاال

ً
شــهد عــام 2018م نشــاطا

تحظــى بعاقــات اســتراتيجية بالغــة األهميــة ومتميــزة مــع القــوى الكبــرى فــي العالــم وكذلــك التنظيمــات اإلقليميــة املهمــة.

2.3.1. الدول الغربية

علــى صعيــد العاقــات البحرينية-األمريكيــة عكســت التصريحــات املتبادلــة بيــن مســؤولي مملكــة البحريــن والواليــات املتحــدة 
األمريكيــة عمــق العاقــات بيــن الجانبيــن، فخــال اســتقبال صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه لرئيــس لجنــة 
االســتخبارات بمجلــس الشــيوخ األمريكــي الســيناتور ريتشــاردبور والوفــد املرافــق لــه فــي الثامــن عشــر مــن فبرايــر 2018م أكــد 
جالته "اعتزازه باملستوى املتقدم الذي وصلت إليه العاقات البحرينية األمريكية وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة 
 أن مملكــة البحريــن تدعــم الجهــود األمريكيــة فــي حفــظ 

ً
واحتــرام متبــادل وتعــاون وتنســيق مشــترك فــي املجــاالت كافــة، مؤكــدا

األمــن واالســتقرار والســام اإلقليمــي والعالمــي".

وخــال اســتقبال صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه لوزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس فــي الخامــس عشــر 
من مارس 2018م أكد جالته على أن »العاقات البحرينية تبنى منذ عقود على الثقة واالحترام املتبادل والحرص املشترك 
 جالته بالدور الفاعل الذي تضطلع به اإلدارة األمريكية بالتعاون 

ً
على تحقيق أهداف ومصالح البلدين الصديقين«، منوها

 دعــم 
ً
مــع الــدول الحليفــة والصديقــة فــي إرســاء دعائــم األمــن واالســتقرار فــي املنطقــة وحمايــة األمــن والســلم الدولييــن، مؤكــدا

مملكة البحرين ومســاندتها جميع تلك الجهود واملســاعي.

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع األمريكي عن تقديره لجهود صاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه في توثيق عاقات 
 بالــدور املهــم ململكــة البحريــن كشــريك مهــم منــذ عقــود طويلــة فــي دعــم وتعزيــز الســام 

ً
الصداقــة والتعــاون املتبــادل، مشــيدا

واالســتقرار اإلقليمــي والعالمــي.

مــن ناحيــة ثانيــة عكســت التصريحــات األمريكيــة الرســمية قــوة ومتانــة العاقــات البحرينيــة -األمريكيــة ومــن ذلــك تصريحــه 
لصحيفــة األيــام البحرينيــة فــي 14 فبرايــر 2018 قــال فيــه الســفير األمريكــي لــدى مملكــة البحريــن جاســتن ســيبريل أنــه يوجــد 
 500 بحريني وبحرينية يدرسون في مختلف الواليات األمريكية وقد يصل ذلك العدد إلى 1000 أو أكثر خال السنوات 

ً
حاليا

القادمــة وذلــك بفضــل تنــوع الجامعــات األمريكيــة.

 أن تلــك الفعاليــة تبــرز متانــة العاقــات بيــن 
ً
جــاءت تلــك التصريحــات علــى هامــش إقامــة »أســبوع اكتشــف أمريــكا« مؤكــدا

مملكــة البحريــن والواليــات املتحــدة األمريكيــة، ومــن ناحيــة أخــرى وفــي حــوار لــه مــع صحيفــة الوطــن البحرينيــة فــي الثامــن 
 فــي مكافحــة اإلرهــاب وهــي ذاتهــا ضحيــة لإلرهــاب 

ً
 ثابتــا

ً
عشــر مــن فبرايــر 2018م أكــد جاســتن ســيبريل أن البحريــن تعــد شــريكا

املوجه من الخارج، وأنالواليات املتحدة تعمل بشكل وثيق مع البحرين والشركاء في دول مجلس التعاون ملواجهة التحديات 
املشــتركة التــي تتمثــل فــي مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف ومكافحــة تمويــل اإلرهابييــن والتصــدي للتهديــدات التــي تواجــه حريــة 

املاحــة واألمــن البحــري. 

وأشــار إلــى أن اســتضافة البحريــن القيــادة املركزيــة للبحريــة األمريكيــة واألســطول الخامــس يتيــح لــكل مــن الواليــات املتحــدة 
 إلــى جنــب ملواجهــة التهديــدات التــي تواجــه االســتقرار اإلقليمــي، وأن التمرينــات املشــتركة 

ً
ومملكــة البحريــن العمــل جنبــا

 فــي 
ً
والتدريــب وحصــول البحريــن علــى قــدرات الدفــاع األمريكيــة املتقدمــة، جميعهــا أمــور مهمــة لضمــان مواصلــة العمــل معــا

 عــن املصالــح األمنيــة املشــتركة.
ً
املســتقبل دفاعــا
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وفــي الثالــث عشــر مــن يونيــو2018م أدلــى جاســتن ســيبريل بتصريحــات للصحــف البحرينيــة أكــد فيهــا دعــم الواليــات املتحــدة 
 أن مركز دعم وحماية العمالة 

ً
جار بالبشر وحماية العمالة مؤكدا

ّ
األمريكية لجهود مملكة البحرين الريادية في مكافحة االت

 للحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم.
ً
الوافــدة بمملكــة البحريــن يعــد نموذجــا

والجدير بالذكر أن ذلك املركز يعد أول مركز شامل في الخليج العربي يختص بإيواء الضحايا أو الضحايا املحتمل تعرضهم 
 للمواصفــات الدوليــة، وخــال زيــارة االتحــاد الحــر لنقابــات عمــال البحريــن قــال الســفير 

ً
جــار وقــد تــم تجهيــزه وفقــا

ّ
لحــاالت ات

 أنها خطوات 
ً
األمريكي إن: »البحرين خطت خطوات كبيرة في دعم العمل النقابي والعمالي وإتاحة الحريات النقابية مؤكدا

 باملشروع اإلصاحي لصاحب الجالة امللك املفدى حفظه هللا ورعاه وما شهدته مملكة البحرين 
ً
تستحق التقدير، مشيدا

فــي عهــده مــن تقــدم وتطــور غيــر مســبوق مقارنــة بالكثيــر مــن دول املنطقــة«. 

وعلــى صعيــد العاقــات البحرينية-البريطانيــة وخــال االجتمــاع التحضيــري لفريــق العمــل املشــترك بيــن مملكــة البحريــن 
واململكــة املتحــدة برئاســة الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة الــذي عقــد 
بمقــر وزارة الخارجيــة البحرينيــة فــي الرابــع مــن يوليــو 2018م أكــد الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة أهميــة تعزيــز 
 بالدور البريطاني املسؤول 

ً
وتوطيد عاقات الصداقة املتينة والتحالف الوثيق بين مملكة البحرين واململكة املتحدة منوها

والفاعــل فــي اســتقرار منطقــة الخليــج وكذلــك التعــاون الثنائــي القائــم فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب، كمــا رحــب وكيــل وزارة 
الخارجية للشــؤون الدولية بموافقة البرملان البريطاني في ديســمبر 2017م على قرار حكومة مملكة البحرين بتصنيف عدة 

جماعــات تمــارس اإلرهــاب وتســتهدف األبريــاء واملمتلــكات فــي اململكــة كمنظمــات إرهابيــة. 

وفــي التاســع مــن ديســمبر 2018م رحبــت وزارة الخارجيــة بالتقريــر الصــادر عــن وزيــر حقــوق اإلنســان بــوزارة خارجيــة اململكــة 
املتحــدة بشــأن حقــوق اإلنســان فــي مملكــة البحريــن، حيــث أشــاد بيــان الخارجيــة البحرينيــة بمــا اتســم بــه ذلــك التقريــر مــن 
مهنيــة عاليــة وموضوعيــة واســتند إلــى حقائــق واضحــة تعكــس جهــود مملكــة البحريــن فــي ترســيخ حقــوق اإلنســان والحريــات 
ومــا حققتــه مــن إنجــازات وضعــت مملكــة البحريــن ضمــن الفئــة األولــى فــي تقريــر الخارجيــة األمريكيــة الخــاص بتصنيــف الدول 
جار بالبشر كأول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا التصنيف العالمي.

ّ
في مجال مكافحة االت

وواقــع األمــر أن ذلــك لــم يكــن ســوى نتيجــة للدبلوماســية البحرينيــة النشــطة فــي هــذا املجــال، ومــن ذلــك إشــادة مســاعد وزيــر 
الخارجيــة الســفير عبــدهللا الدوســري خــال ترؤســه وفــد اململكــة فــي اجتماعــات الــدورة الســابعة والثاثيــن ملجلــس حقــوق 
اإلنســان بجنيــف فــي فبرايــر 2018م باملبــادرات الحضاريــة الرائــدة لصاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه فــي نشــر 
 أنهــا تمثــل 

ً
التســامح والتعايــش الســلمي بيــن أعضــاء األســرة البشــرية بمختلــف انتماءاتهــم الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة مؤكــدا

 مــن الرســالة اإلنســانية لجالتــه إلــى العالــم أجمــع. 
ً
فيضــا

وقد كان لتميز مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان صدى لدى املجتمع الدولي من خال مؤشرين مهمين:

األول: فوز مملكة البحرين بعضوية حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ملدة ثاث سنوات خال الفترة من 2019م وحتى 
 عن مجموعة دول آسيا والهادئ خال االنتخابات التي أجريت 

ً
 من أصل 192 صوتا

ً
2021م بعد حصولها على 165 صوتا

بيــن أعضــاء الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة باالقتــراع الســري املباشــر فــي الثانــي عشــر مــن أكتوبــر 2018 كانعــكاس واضــح 
للسياســات الحكيمــة لصاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه هللا ورعــاه فــي ترســيخ حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية فــي 
 في دورتين بمجلس حقوق اإلنسان، األولى في العام 

ً
 سابقا

ً
مملكة البحرين، وذلك للمرة الثالثة حيث كانت البحرين عضوا

2006-2007 والثانيــة العــام 2011-2009.
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الثاني: حصول املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمملكة البحرين على شهادة األيزو في نسختها املحدثة في نظام إدارة الجودة 
الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القيا�ســي »أيــزو« وذلــك بعــد عمليــة تدقيــق تــم إجراؤهــا علــى كل العمليــات واإلجــراءات 
التي تقوم بها األمانة العامة في املؤسسة الوطنية لضمان تماشيها مع األهداف املوضوعة وااللتزام بكل متطلبات نظام إدارة 

الجودة، والجدير بالذكر أنها أول مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تحصل على شهادة األيزو على املستوى اإلقليمي. 

وعلــى الصعيــد اآلســيوي وخــال مشــاركته فــي الــدورة الثامنــة لاجتمــاع الــوزاري ملنتــدى التعــاون العربي-الصينــي فــي العاشــر مــن 
يوليــو 2018م ألقــى وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة كلمــة أكــد خالهــا أن العاقــات بيــن مملكــة 
 على املستويات كافة، خاصة 

ً
 مستمرا

ً
البحرين وجمهورية الصين الشعبية تتسم بكونها عاقات تاريخية وثيقة وتشهد تقدما

بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا حضــرة صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي ســبتمبر 
2013م.

 واسعة وجديدة للتعاون املشترك في املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية وغيرها، الجدير 
ً
لقد فتحت تلك الزيارة آفاقا

بالذكر أنه تم على هامش املؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والصين في إطار الحزام االقتصادي لطريق الحرير 
ومبــادرة طريــق الحريــر البحــري، األمــر الــذي يعكــس دعــم والتــزام اململكــة بإنجــاح تلــك املبــادرة، مــن ناحيــة ثانيــة فقــد صــدر عــن 
االجتماع إعان أدانت فيه الدول العربية والصين األعمال اإلرهابية التي تتعرض لها مملكة البحرين والتي راح ضحيتها عدد 
من رجال األمن واملدنيين األبرياء مؤكدين تأييدهم الكامل لإلجراءات والتدابير التي تتخذها اململكة لحماية أمنها واستقرارها. 

وفــي تصريحــات لوكالــة األنبــاء البحرينيــة فــي 10 يوليــو 2018م أكــد ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة البحريــن أنــور 
 كجسر بين الصين وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج 

ً
 مهما

ً
 للصين ولعبت دورا

ً
 مهما

ً
حبيب هللا أن اململكة تعد شريكا

 إلــى أنــه خــال الســنوات املاضيــة ارتفــع عــدد اســتثمارات الشــركات الصينيــة العاملــة فــي البحريــن، وأشــار إلــى أن 
ً
العربيــة، مشــيرا

مدينة التنين في البحرين تعد أبرز األمثلة التي تعكس واقع العاقات االقتصادية القوية بين الجانبين وقد تجاوز عدد زوارها 
 إلــى أن الصيــن تعــد ثالــث شــريك تجــاري غيــر 

ً
فــي عــام 2017م ســبعة ماييــن فــرد بزيــادة قدرهــا 22% عــن العــام 2016م، مشــيرا

نفطــي وأكبــر مصــدر واردات ململكــة البحريــن.

 فعلــى صعيــد 
ً
 ملحوظــا

ً
وعلــى صعيــد املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة فقــد شــهدت عاقــات البحريــن مــع تلــك املنظمــات تطــورا

االتحاد األوروبي فقد قرر وزراء مالية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في الثالث عشر من مارس 2018م رفع اسم مملكة 
البحرين من قائمة املنظمة للدول غير املتعاونة في املسائل الضريبية، ومما الشك فيه أن ذلك القرار املهم يؤكد قناعة املجتمع 
الدولي بجدية وسامة إجراءات اإلشراف والرقابة املصرفية املتبعة في اململكة، باإلضافة إلى تما�سي القطاع املصرفي البحريني 
مــع أفضــل املمارســات الدوليــة املعتمــدة فــي هــذا املجــال، كمــا يعــد ذلــك القــرار نتيجــة لعــدد مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا مملكــة 

البحــري:

أولها: انضمام اململكة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل املعلومات في املسائل الضريبية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 
وذلك قراره املتعلق باملعايير العاملية للتبادل التلقائي للمعلومات في املسائل الضريبية.

ثانيها: انضمام اململكة إلى برنامج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة عمليات التهرب الضريبي.

ثالثهــا: توقيــع مملكــة البحريــن علــى اتفاقيــة املســاعدة اإلداريــة املتبادلــة فــي املســائل الضريبيــة التــي تعــد بمنزلــة اإلطــار القانونــي 
لتبادل املعلومات في املسائل الضريبية واالتفاقية متعددة األطراف بين السلطات املختصة بشأن التبادل التلقائي ملعلومات 

الحســابات املاليــة.

مــن ناحيــة ثانيــة وبمناســبة احتفــال بلــدان االتحــاد األوروبــي بيــوم أوروبــا فــي التاســع مــن مايــو مــن كل عــام فقــد أوردت صحيفــة 
 بقلــم ســفير االتحــاد األوروبــي بمملكــة البحريــن ميكيلــي شــيرفوني بعنــوان: »بمناســبة 

ً
أخبــار الخليــج فــي 9 مايــو 2018م مقــاال

االحتفال بيوم أوروبا..طموحات الشراكة بين البحرين واالتحاد األوروبي« أشار فيه إلى أحدث تقرير عن الفجوة بين الجنسين 
فــي املنتــدى االقتصــادي العالمــي والــذي حــدد مملكــة البحريــن كواحــدة مــن أفضــل البلــدان أداًء فــي املنطقــة فــي ذلــك املجــال.
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وأشــار فــي املقــال إلــى الجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا اململكــة لتحقيــق أهــداف اإلدارة العامــة لألمــم املتحــدة الخاصــة بالتنميــة 
 فــي الخليــج 

ً
 مهمــا

ً
 أن االتحــاد األوروبــي يــرى البحريــن شــريكا

ً
 عــن التــزام البحريــن بمكافحــة الفســاد، مؤكــدا

َ
املســتدامة، فضــا

 عــن وجــود العديــد مــن املصالــح املشــتركة بيــن االتحــاد األوروبــي 
ً
العربــي، كمــا أن االتحــاد يقــف بجانــب البحريــن وشــعبها، فضــا

ومملكــة البحريــن فــي املنطقــة ويلتــزم االتحــاد بدعــم االســتقرار واألمــن والديمقراطيــة فــي مملكــة البحريــن.

مــن ناحيــة ثالثــة وفــي تصريحــات لــه لصحيفــة أخبــار الخليــج فــي الســابع والعشــرين مــن يونيــو 2018 أكــد الســفير األملانــي لــدى 
 من 

ً
مملكة البحرين ألفريد ســيمز بروتو أنه يتعين على املجتمع الدولي التركيز على مســيرة وتطورات اإلصاح في البحرين بدال

 علــى أن مملكــة البحريــن مســتهدفة وبطريقــة مجحفــة. 
ً
االســتهداف الجائــر لهــا مؤكــدا

من ناحية أخرى فقد تم انتخاب مملكة البحرين لعضوية لجنة املنظمات غير الحكومية التابعة لألمم املتحدة في نيويورك 
فــي الســادس عشــر مــن أبريــل 2018م وذلــك ملــدة 4 ســنوات مــن 2019م وحتــى 2022م، وهــو األمــر الــذي يعكــس الثقــة والســمعة 
الطيبة واالحترام الذي تحظى به مملكة البحرين في أوساط املجتمع الدولي. وقد جاءت نتيجة التصويت لصالح كل من مملكة 
البحريــن والهنــد وباكســتان والصيــن، فــي الوقــت الــذي خرجــت فيــه إيــران مــن اللجنــة التابعــة للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

التابــع لألمــم املتحدة. 

وخال كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة في سبتمبر 2018م أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة أن مملكة البحرين تؤمن بأن تثبيت االستقرار واألمن في منطقة الشرق األوسط والعالم ككل يتطلب إرادة 
 من الجميع يكفل احترام األسس التي تقوم عليها العاقات بين الدول من مبادئ حسن 

ً
 متكاما

ً
 جادا

ً
سياسية مشتركة وعما

الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وااللتزام باملعاهدات واملواثيق الدولية من أجل التصدي ألكبر تحد يواجه العالم 
وهــو اإلرهاب. 

وخــال زيــارة الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة ملقــر حلــف الناتــو فــي 
ســبتمبر2018م، أعربــت نائــب األميــن العــام لحلــف شــمال األطل�ســي »الناتــو« روز جوتمولــر عــن تقديرهــا للــدور الــذي تقــوم بــه 
مملكة البحرين من أجل الحفاظ على األمن والسلم في املنطقة وكذلك اهتمام اململكة بالتعاون مع حلف الناتو، وقد أبدت 
تطلعها للمزيد من التعاون بين الجانبين لتحقيق املصالح املشــتركة بينهما، خاصة أن هناك العديد من الفرص املتاحة بين 

اململكــة والحلــف خــال الفتــرة املقبلــة.

ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن اعتزازه بالعاقات الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وحلف 
الناتو، وما تتســم به من تطور وتنســيق في إطار مبادرة إســطنبول للتعاون، من أجل تحقيق األمن اإلقليمي، مشــيًدا بالجهود 

الكبيرة التي يقوم بها الحلف في حفظ الســلم واألمن الدوليين.

وخــال اجتماعــه مــع رئيــس املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم املتحــدة فــي الســادس والعشــرين مــن ســبتمبر 2018م 
علــى هامــش اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أكــد الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة أن مملكــة البحريــن 
تحــرص علــى تعزيــز قــوة ومتانــة العاقــات القائمــة مــع األمــم املتحــدة وأجهزتهــا ووكاالتهــا فــي مختلــف مجــاالت التعــاون املشــترك 
 أن اململكة في ظل العهد الزاهر لصاحب الجالة امللك حمد بن عي�سى آل خليفة 

ً
 من شراكة حقيقية ومتنامية مؤكدا

ً
انطاقا

عاهــل البــاد املفــدى قــد حققــت إنجــازات كبيــرة ومكتســبات متميــزة علــى جميــع الصعــد التنمويــة وتتســم بالريــادة والشــمول 
واالســتدامة.

وخــال مشــاركته فــي أعمــال املنتــدى االقتصــادي العالمــي »دافــوس« باالتحــاد السويســري فــي ينايــر 2018م أكــد وزيــر الخارجيــة 
الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة أن مشــاركة مملكــة البحريــن فــي أعمــال هــذا املؤتمــر العالمــي تعكــس سياســتها 
الراســخة القائمــة علــى مــد جســور التعــاون وتعزيــز عاقاتهــا مــع مختلــف دول العالــم وزيــادة أوجــه التعــاون الثنائــي والجماعــي 

لضمــان اســتمرار مســيرتها التنمويــة والنهضويــة.
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التقرير االستراتيجي البحريني األول 2018

3. مركز امللك حمد العالمي للتعايش السلمي

علــى صعيــد مــواز للجهــود الدبلوماســية الرســمية بــرز دور مركــز امللــك حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي كنمــوذج للدبلوماســية 
الناعمــة، ففــي الرابــع عشــر مــن مــارس 2018م أصــدر صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى 
 ملا جاء في املادة 

ً
 رقم 15 لعام 2018م بإنشاء مركز امللك حمد العالمي للتعايش السلمي، ووفقا

ً
 ملكيا

ً
حفظه هللا ورعاه أمرا

الثانيــة مــن املرســوم امللكــي فــإن املركــز يجســد فــي رؤيتــه ورســالته وأهدافــه املبــادئ املســتخلصة مــن تاريــخ وحضــارة مملكــة 
البحريــن عبــر عصورهــا واملتمثلــة فــي االنفتــاح علــى جميــع الحضــارات واألديــان والثقافــات وتعزيــز قيــم التعايــش والتســامح 

 فــي ذلــك إعــان البحريــن الصــادر فــي 13 ســبتمبر عــام 2017م.
ً
والســام مســتلهما

وتتمثــل أهــداف ذلــك املركــز فــي إبــراز منظومــة القيــم املشــتركة بيــن الحضــارات والثقافــات والتوعيــة بأهميــة تاقــي الحضــارات 
وتعزيــز الســلم العالمــي والعيــش املشــترك، وإحــداث حركــة تنويريــة مــن خــال التوعيــة بأهميــة الحــوار، ومكافحــة الفكــر 
 عــن إظهــار التعدديــة والتنــوع والتعايــش والتســامح فــي حاضــر املجتمــع 

ً
املتطــرف املغــذي للعنــف والكراهيــة واإلرهــاب، فضــا

البحرينــي وموروثــه الثقافــي.

وخــال العــام 2018م كان للمركــز مشــاركات فعالــة فــي الســاحة الدوليــة اســتطاع مــن خالهــا إبــراز تجربــة مملكــة البحريــن فــي 
التســامح كنمــوذج يحتــذى بــه، ويمكــن اإلشــارة إلــى ثــاث مشــاركات الفتــة:

األولى: تنظيم املركز وبالتعاون مع جمعية »هذه هي البحرين« فعالية في مقر األمم املتحدة بعنوان« دور القيادات الدينية في 
تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية املستدامة« وذلك في24 سبتمبر 2018م على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، وقد شارك في تلك الندوة كل من وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير 
خارجيــة اململكــة العربيــة الســعودية عــادل الجبيــر - آنــذاك- وخــال تلــك النــدوة قــال وزيــر خارجيــة مملكــة البحريــن إن مملكــة 
البحريــن بقيــادة حضــرة صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى حفظــه هللا ورعــاه تســعى 

ملواصلــة وتطويــر تاريخهــا املمتــد منــذ قــرون فــي التنوع واالنســجام. 

وقــال وزيــر خارجيــة اململكــة العربيــة الســعودية عــادل الجبيــر إن تلــك املبــادرة املتميــزة تأتــي ضمــن جهــود مملكــة البحريــن فــي 
تعزيــز قيــم التســامح والتعايــش الســلمي وتســاهم فــي مــد جســور التعــاون بيــن جميــع الــدول والشــعوب للمزيــد مــن التجانــس 

والوئــام بيــن كل أطيــاف املجتمعــات علــى اختــاف مذاهبهــم.

ومــن جانبــه قــال رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز امللــك حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي الدكتــور الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفة 
إن البحرين تنطلق في ريادتها اإلقليمية والتاريخية من مبادئ االنفتاح والتنوع واحتضان االختافات واحترام اآلخر، وهذه 

مــن أبــرز خصائــص البحريــن عبر التاريخ.

كمــا أضــاف أن النهــج اإلصاحــي لحضــرة صاحــب الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى حفظــه هللا 
ورعــاه قــد عــزز مــن مكانــة البحريــن كواحــة للتســامح والســام والتعايــش بيــن مختلــف مكونــات املجتمــع البحرينــي.

الثانية: مشاركة رئيس مجلس أمناء مركز امللك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
في تدشين كر�سي امللك حمد للحوار بين األديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا بإيطاليا في الخامس من نوفمبر 2018م، 
التــي وجــه فيهــا صاحــب الجالــة امللــك كلمــة مســجلة بتلــك املناســبة قــال فيهــا:«إن مملكــة البحريــن تأمــل مــن خــال إطــاق 
الكر�ســي األكاديمــي فــي الوصــول إلــى قلــوب وعقــول الشــباب فــي جميــع بقــاع العالــم عبــر توفيــر املعرفــة واإللهــام الازميــن لتعزيــز 

التعايــش الســلمي واملحبــة«.
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وأضــاف جالته:«عنــد صياغــة إعــان مملكــة البحريــن افتتحــت هــذه الوثيقــة بعبــارة الجهــل عــدو الســام، وإننــا نعــول علــى 
خبــرات جامعــة ســابينزا املرموقــة وتجاربهــا التــي تمتــد لقــرون وســيرتها العريقــة لتنفيــذ رؤيتنــا إلــى واقــع ملمــوس«.

ومــن جانبــه قــال رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز امللــك حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي الدكتــور الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل خليفة 
 عناصــر أساســية فــي السياســات العامــة للدولــة 

ً
خــال مشــاركته أن قيــم ومبــادئ التســامح والتعايــش الســلمي كانــت دائمــا

وحريــة العقيــدة واحتــرام االختافــات واحتضــان العلمــاء مــن مختلــف االنتمــاءات.

الجدير بالذكر أن كر�ســي امللك حمد للحوار بين األديان والتعايش الســلمي يضم ثاث مســتويات هي درجة البكالوريوس في 
التاريخ والعلوم االجتماعية واألديان ودرجة املاجستير في دراسات األديان ودرجة الدكتوراه في األديان والتأمات الثقافية، 
وقــد أنــاب جالتــه وزيــر التربيــة والتعليــم رئيــس مجلــس التعليــم العالــي الدكتــور ماجــد النعيمــي لحضــور حفــل التدشــين وقــد 
أكــد الدكتــور ماجــد النعيمــي خــال حفــل التدشــين أن مملكــة البحريــن بفضــل قيــادة صاحــب الجالــة امللــك املفــدى حفظــه 
هللا ورعاه ورعاه ستبقى موطن خير واستقرار تدعم السام الشامل في العالم وتعزيز الحوار بين األديان واملحبة والتعايش 
الســلمي وأن وجود هذا الكر�ســي في جامعة ســابينزا واإلمكانيات التي ســيوفرها ســوف يســهم في إعطاء هذه القيم اإلنســانية 

 .
ً
 دوليــا

ً
 أكاديميــا

ً
النبيلــة بعــدا

الثالثة: مشاركة رئيس مجلس أمناء مركز امللك حمد العالمي للتعايش السلمي الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
فــي مؤتمــر باريــس للســام، الــذي أقيــم خــال الفتــرة مــن 11 إلــى 13 نوفمبــر2018م وذلــك علــى هامــش مراســم إحيــاء ذكــرى 
توقيــع الهدنــة التــي أنهــت الحــرب العامليــة األولــى والتــي شــارك فيهــا حوالــي 70 رئيســا مــن رؤســاء الــدول والحكومــات بالعاصمــة 
 ملواجهــة تصاعــد التوتــرات فــي 

ً
الفرنســية باريــس، وقــد ناقــش املؤتمــر موضــوع التعدديــة وقضايــا الســام وطــرح 120 مشــروعا

العالــم. 

وقــد حظيــت تجربــة مملكــة البحريــن فــي التســامح بإشــادة العديــد مــن مســؤولي الــدول نذكــر منهــا مثاليــن علــى ســبيل املثــال ال 
الحصــر:

األول: تأكيــد وزيــر الدفــاع األمريكــي جيمــس ماتيــس أن العالــم بحاجــة إلــى االســتفادة مــن تجربــة البحريــن املتميــزة فــي التســامح 
الدينــي وذلــك خــال مشــاركته فــي مؤتمــر حــوار املنامــة الرابــع عشــر الــذي عقــد بمملكــة البحريــن خــال الفتــرة مــن 26 إلــى 28 

أكتوبــر 2018م.

الثاني: إشارة البيان الختامي ملنتدى التعاون العربي-الصيني الذي عقد في العاشر من يوليو عام 2018م إلى تجربة البحرين 
في التسامح من خال تدشين مملكة البحرين ملركز امللك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018م.
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4. التهديدات اإليرانية على أجندة الدبلوماسية البحرينية

لــم تتــوان مملكــة البحريــن عــن مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة مــن خــال دبلوماســيتها النشــطة، ظهــر ذلــك فــي مؤشــرات، نذكــر 
بعضهــا:

األول: تأكيــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة علــى أن الســلطات البحرينيــة لديهــا معلومــات 
دقيقة حول دور بنك املســتقبل الذي كان يعمل داخل البحرين في دعم وتمويل كيانات إرهابية، وذلك خال مشــاركته في 
منتــدى اإلعــام العربــي لعــام 2018م الــذي انعقــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي 3 مــارس 2018م، مــن ناحيــة أخــرى 
وعلى هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية التاســعة والعشــرين بالقاهرة شــارك وزير الخارجية الشــيخ 
خالــد بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة فــي اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة العربيــة الرباعيــة املعنيــة بمتابعــة تطــورات األزمــة مــع إيــران 
 أدانــت فيــه التدخــات اإليرانيــة 

ً
بحضــور األميــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة أحمــد أبــو الغيــط وقــد أصــدرت اللجنــة بيانــا

التخريبيــة واملســتمرة فــي الشــؤون الداخليــة ململكــة البحريــن والبلــدان العربيــة وقــد أشــادت اللجنــة بجهــود مملكــة البحريــن 
فــي محاربــة اإلرهــاب، وخــال كلمتــه أمــام حــوار املنامــة الــذي عقــد بمملكــة البحريــن فــي أكتوبــر 2018م أكــد وزيــر الخارجيــة أن 

التدخــات اإليرانيــة فــي اليمــن أدت إلــى إطالــة أمــد الصــراع.

الثانــي: تأكيــد الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة خــال لقاءاتــه مــع 
مســؤولين مــن مختلــف دول العالــم تــورط إيــران فــي دعــم للجماعــات اإلرهابيــة، حيــث قــال خــال اســتقباله وفــدا مــن موظفــي 

.
ً
 وتســليحا

ً
 وتمويــا

ً
أعضــاء مجلــس الشــيوخ فــي مــارس 2018م قــال إن إيــران تدعــم الجماعــات اإلرهابيــة تجنيــدا

وخــال زيارتــه لجمهوريــة أذربيجــان فــي أبريــل 2018م حــذر الدكتــور الشــيخ عبــدهللا بــن أحمــد آل خليفــة إيــران مــن التدخــل 
في شــؤون املنطقة ودعمها لخايا وجماعات اإلرهاب، باإلضافة إلى اســتمرارها في تطوير ترســانتها من الصواريخ الباليســتية 
كتهديد مباشر لألمن اإلقليمي، باإلضافة إلى تأكيده على القضايا ذاتها خال زياراته لكل من هيئة االتحاد األوروبي للعمل 
 عن عدد من االجتماعات 

ً
الخارجي في بروكسيل وترؤس وفد اململكة في االجتماع الثاني للتشاور السيا�سي مع بلجيكا، فضا

مع أعضاء البرملان األوروبي في بروكســيل، باإلضافة إلى مشــاركته في منتدى مراكش لألمن في فبراير 2018م.

الثالث: خال مشاركته متحدثا في الفعالية السنوية »قمة إيران 2018م« التي أقامتها منظمة »متحدين ضد إيران نووية« 
علــى هامــش الــدورة الثالثــة والســبعين للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي ســبتمبر 2018م قــال ســفير مملكــة البحريــن لــدى 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد آل خليفــة إن مملكــة البحريــن برؤيــة حكيمــة مــن لــدن حضــرة صاحــب 
الجالــة امللــك حمــد بــن عي�ســى آل خليفــة عاهــل البــاد املفــدى تمكنــت مــن بنــاء آليــات وطنيــة للتصــدي للتدخــات اإليرانيــة.

الرابع: في الثالث والعشرين من أكتوبر2018م أعلنت كل من مملكة البحرين واململكة العربية السعودية تصنيف كيانات 
وشــخصيات إيرانيــة علــى الئحــة اإلرهــاب وذلــك ضمــن إجــراءات مركــز اســتهداف تمويــل اإلرهــاب الــذي يضــم فــي عضويتــه 
دول الخليــج والواليــات املتحــدة األمريكيــة، والجديــر بالذكــر أن هــذا التصنيــف يعــد الثالــث املشــترك ملركــز اســتهداف وتمويــل 

اإلرهــاب منــذ اإلعــان عنــه فــي 21 مايــو 2017م.

الخامس: في أعقاب إعان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو االستراتيجية األمريكية تجاه إيران أعلنت وزارة الخارجية 
البحرينية في بيان لها في مايو 2018م دعمها الكامل لاستراتيجية األمريكية تجاه إيران التي تعكس إصرار الواليات املتحدة 
علــى التصــدي لألخطــار اإليرانيــة التــي تقــوض األمــن واالســتقرار فــي املنطقــة، وجــاء فــي بيــان وزارة الخارجيــة البحرينيــة أن«تلــك 

االستراتيجية تعالج الثغرات التي تضمنها االتفاق النووي اإليراني«.
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وضمن جهودها ملواجهة التهديدات اإليرانية فقد حظيت مملكة البحرين بدعم وتأييد خليجي وعربي ودولي، فعلى املستوى 
الخليجــي دعــا األميــن العــام ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الدكتــور عبــد اللطيــف الزيانــي إيــران إلــى مراجعــة توجهاتهــا 

السياسية في املنطقة بعد بدء تطبيق العقوبات األمريكية املشددة عليها.

 إلى إقامة عاقات تعاون مع إيران إال أنها مع األسف استمرت في التدخل 
ً
وأضاف أن دول مجلس التعاون كانت تدعو دائما

فــي شــؤون دول املجلــس وتقديــم الدعــم للتنظيمــات اإلرهابيــة وامليلشــيات لزعزعــة أمــن املنطقــة واســتقرارها، وليــس أمــام 
النظــام اإليرانــي اآلن إال أن يعيــد النظــر فــي توجهاتــه السياســية وااللتــزام بالقانــون الدولــي.

وقــد صرحــت مندوبــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لــدى األمــم املتحــدة الســفيرة النــا نســيبة فــي 26 يونيــو 2018م أن إيــران 
تنتهك قواعد القانون الدولي بشكل مستمر، وشددت على ضرورة إنهاء وجودها غير املسؤول من خال ميلشيات وجماعات 

 للعنف في منطقة الشرق األوسط.
ً
إرهابية كانت سببا

من ناحية ثانية أعلن املغرب قطع عاقاته مع إيران في األول من مايو 2018م وفي هذا السياق قال وزير الخارجية املغربي 
 أن إيران وحليفتها اللبنانية، 

ً
ناصر بوريطة إن املغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير اإليراني في الرباط، مضيفا

جماعة حزب هللا الشيعية، تدعمان جبهة البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها، وقد أيدت مملكة البحرين هذا القرار.

وكذلك فقد صدر قرار عن مجلس جامعة الدول العربية الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية«150« 
بالقاهرة وأدان التدخات اإليرانية املستمرة في الشؤون الداخلية ململكة البحرين، ومساندتها لإلرهاب وتدريب اإلرهابيين 
وتهريــب األســلحة واملتفجــرات وإثــارة النعــرات الطائفيــة، ومواصلــة التصريحــات علــى مختلــف املســتويات لزعزعــة األمــن 
والنظــام واالســتقرار، وتأسيســها جماعــات إرهابيــة بمملكــة البحريــن ممولــة ومدربــة مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي وذراعيــه 

كتائــب عصائــب أهــل الحــق اإلرهابيــة وحــزب هللا اإلرهابــي. 

وأكــد املجلــس دعمــه ململكــة البحريــن فــي جميــع مــا تتخــذه مــن إجــراءات وخطــوات ملكافحــة اإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة، 
للحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها.

 للبحريــن ودول الخليــج بشــأن التهديــدات 
ً
 ودعمــا

ً
وعلــى املســتوى الدولــي أبــدت كل مــن الواليــات املتحــدة وبريطانيــا تأييــدا

اإليرانية، وفي هذا اإلطار تجدر اإلشــارة إلى تأكيد الســفير األمريكي لدى مملكة البحرين جاســتن ســيبيريل في الرابع عشــر من 
مايــو 2018م أن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ســتعمل علــى تشــكيل ائتــاف موســع مــن الــدول بهــدف حرمــان إيــران مــن جميــع 

الســبل التــي تمكنهــا مــن الوصــول للســاح النــووي والتصــدي ملجمــل أنشــطتها الخبيثــة.

وفــي بريطانيــا فقــد عقــد مجلــس العمــوم جلســة خاصــة فــي ســبتمبر 2018م ملناقشــة التدخــات اإليرانيــة فــي مملكــة البحريــن، 
وخــال تلــك الجلســة أكــد نــواب فــي املجلــس أن إيــران تســلح جماعــات فــي البحريــن وتقــوم بتهريــب متفجــرات للمملكــة، وأن 

التدخــات اإليرانيــة فــي مملكــة البحريــن قائمــة منــذ عــام 1979م وليــس خــال عــام 2011م فقــط. 
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5. رؤية مستقبلية حول الدبلوماسية البحرينية

 علــى توجيهــات صاحــب الجالــة امللــك 
ً
ســوف تواصــل الدبلوماســية البحرينيــة أنشــطتها املختلفــة علــى املســارات كافــة ارتــكازا

املفــدى حفظــه هللا ورعــاه ومجملهــا ترســيخ العاقــات مــع كل الــدول واملنظمــات الفاعلــة فــي العالــم لتعزيــز الســلم واألمــن علــى 
 للغاية على 

ً
 مهما

ً
املستويين اإلقليمي والعالمي، ولعل افتتاح املقر الجديد للمعهد الدبلوما�سي في أكتوبر 2018م يعد مؤشرا

واقــع االهتمــام بإعــداد الكــوادر الدبلوماســية البحرينيــة لتضطلــع بمهمتهــا فــي تمثيــل اململكــة والدفــاع عــن قضاياهــا بالخــارج. 

كمــا وتؤيــد مملكــة البحريــن كل الجهــود الراميــة إلنهــاء األزمــات اإلقليميــة الراهنــة لبســط األمــن اإلقليمــي والعالمــي، واململكــة 
أكــدت غيــر ذي مــرة أنهــا شــريك أسا�ســي فــي التحالفــات الراهنــة واملتوقعــة التــي تحشــد الجهــود مــن أجــل مواجهــة التحديــات 

األمنيــة املشــتركة.

 والشراكة االستراتيجية مع اململكة العربية السعودية 
ً
تهتم مملكة البحرين بالحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي عموما

على نحو خاص وتدعم كل الجهود الرامية لوقف تمويل اإلرهاب بكافة أشكاله من جانب بعض الدول اإلقليمية.

وسوف تستمر مملكة البحرين في التزامها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول وحدودها 
 ملبادئ القانون الدولي ومقاصد املنظمات الدولية واإلقليمية والتي ارتضتها كافة دول العالم ويتعين أن تلتزم 

ً
وذلك إعماال

بهــا كل الــدول دون اســتثناء.

ولــي مملكــة البحريــن أهميــة بالغــة لألمــن القومــي العربــي مــن خــال دعــم جامعــة الــدول العربيــة وكذلــك الــدول العربيــة 
ُ
كمــا ت

املحوريــة، باإلضافــة إلــى العمــل علــى ترســيخ شــراكاتها االســتراتيجية الدوليــة ســواء مــع الــدول الكبــرى الفاعلــة فــي العالــم أو 
املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة.
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 علــى أهمهــا، مــن خــال منهــٍج متكامــل، 
ً
 لــكل األحــداث علــى ســبيل الحصــر، وإنمــا تركيــزا

ً
التقريــر ليــس رصــدا

يتضمــن التعريــف بــكل قضيــة، وتطوراتهــا وتداعياتهــا علــى مملكــة البحريــن، وكيــف تعاملــت اململكــة معها، عبر 

رؤيــٍة موضوعيــة.

 لكافــة املهتميــن 
ً
 أساســيا

ً
 عــن بيانــات وأرقــام مهمــة، مــا يجعلــه مرجعــا

ً
يحتــوي التقريــر علــى أحــداٍث كثيــرة، فضــا

واملعنييــن بقضايــا مملكــة البحريــن.


