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INTRODUCTION 
This is a summary of discussions that took place at a roundtable discussion held on 2–3 
December 2013 at Qatar University in Doha, Qatar. Part of Chatham House’s ‘Future Trends 
in the Gulf States’ research project, the discussion brought together a group of academics, civil 
society representatives, entrepreneurs, journalists and bloggers from different Gulf Cooperation 
Council states to discuss the evolving legal landscape in the GCC countries and the role of 
domestic politics and international norms in spurring legal changes. The discussions focused, 
in particular, on the impact of such changes on Gulf citizens and broader notions of citizenship. 

The meeting was held under the Chatham House Rule and the views expressed are those of 
the participants. This document is intended to serve as an aide-mémoire to those who took part 
and to provide a general summary of discussions for those who did not. 

The Chatham House Rule

‘When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to 
use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of 
any other participant, may be revealed.’
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SESSION 1: THE ARAB UPRISINGS AND THE BOUNDARIES  
OF EXPRESSION
This discussion examined the legal framework governing print and online content in the Gulf 
states, with an emphasis on recent changes in media laws affecting journalists and bloggers. 
The participants compared media restrictions in each Gulf state, and debated the importance 
of public attitudes and societal taboos in defining the parameters of acceptable expression in 
each state. 

Growing censorship

Participants discussed the media environment in the Gulf states, noting the general trend 
towards censorship in traditional media and print outlets. Many attributed growing censorship 
to a variety of factors, including legislative restrictions imposed by governments, heightened 
political sensitivities among those governments, and the phenomenon of self-censorship by 
journalists. Some noted that while traditional media outlets do exercise certain autonomy in 
their coverage of some social issues, they largely reflect government policies in foreign affairs.

The impact of cultural values 

Participants also examined the role of social and cultural values in dictating content, particularly 
in matters of religion, tribe, and sect. A speaker emphasized that some laws affecting media 
content reflect existing cultural values, and that freedom of expression should not be examined 
solely from the perspective of ‘government versus people’ but also as a more holistic struggle 
between various aspects of civil society. An example raised to support the notion of censorship 
from below included the practice by media outlets of withholding the identities of suicide victims 
to protect the privacy and honour of affected families. 

Others discussed the use of rights-based discourse by political groups as a tool to acquire 
power, noting that demands by opposition groups for greater rights often stemmed from political 
considerations rather than reformist values. To support this claim, a participant used the example 
of the Muslim Brotherhood in Egypt, which claimed to demand freedom of expression but, once 
in power, applied restrictions on opposition groups in this area. Participants also emphasized 
that while culture may play a role in dictating the boundaries, governments in most instances 
do take advantage of cultural sensitivities by imposing regulations on political expression that 
exceed the requirements of culture. 

The role of the state

Speakers drew comparisons between the political context in which media laws are devised 
inside and outside the Gulf, emphasizing the mass societal change currently taking place in the 
Gulf states. Some noted that in this context, repressive laws are introduced in part as efforts to 
uphold public order and control the pace of political changes. Others observed that while such 
concerns may be legitimate, legal restrictions should remain within international standards and 
should be tested in court and subject to appeal. A participant commented that governments 
across the region were adopting the same strategies in attempting to restrict political change. 
These included charging peaceful activists with crimes, including hatred of the regime and 
incitement to public disorder. Speakers also discussed the absence of judicial remedies for 
individuals facing such charges, noting that in most states the royal pardon has largely replaced 
judicial review in acting as a remedy and reversing political decisions. Discussants compared 
the exercise of similar executive prerogatives in other states, noting that they are rarely used in 
contexts outside the Gulf.
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Online media

Participants debated the growing relevance of online media platforms as a means of evading 
censorship in traditional media outlets and reaching wider audiences, particularly with the advent 
of the Arab Spring. Many were quick to emphasize that the social and online media platforms 
are increasingly monitored by the state, pointing to growing numbers of arrests directly related 
to political and religious expression on such platforms. Some stated that it is increasingly in the 
interest of government to maintain open channels in order to be able to monitor the contact 
networks of dissidents and track their movements. 

Others discussed whether the growing availability of online information will lead to a loosening 
of restrictions on freedom of expression. Some argued that this was inevitable, while others 
noted that online debate did not necessarily translate into a loosening of practical restrictions, 
pointing to the example of Saudi Arabia where millions are viewing critical material on YouTube 
but still unable to voice their opinions. 

Trends in individual states 

Participants compared the trends affecting freedom of expression in GCC states, and assessed 
examples of states that had advanced and retreated in this area. They discussed the example 
of Bahrain as a state that had considerably liberalized its media laws in 2001 before its current 
retraction. Many described Qatar as the state that had adopted the most liberal policies in this 
area, and debated whether it was retreating from this position today. Oman was raised as an 
example of a state where extended protests outside the Shura allowed for a broader debate 
on the very structure of the state, and Kuwait was cited as an example where freedom of 
expression had only a limited impact in terms of achieving political change. Some also raised 
concerns that a future GCC security pact would result in regression in some of the states, 
including by forcing the return of activists who feared persecution in other countries.
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SESSION 2: HUMAN RIGHTS DISCOURSE IN THE GCC STATES
The participants discussed the impact of international human right standards in the GCC states, 
and the growing use of human rights discourse among political actors, including opposition 
groups and governments, in these states. 

Legal gap

Speakers described the relevance of the International Bill of Human Rights as the foundation 
of a global human rights regime, noting the gap in the ratification of core international human 
rights treaties in the Gulf. Participants observed that Oman, Kuwait, Saudi Arabia and the UAE 
are among just 25 states worldwide that have not ratified either the International Covenant on 
Civil and Political Rights or the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.

Growing proliferation of human rights discourse and its impact

Many agreed that the language of human rights has gained in popularity among governments 
and opposition groups owing to the growing international power of the human rights movement 
and also as a reflection of the political struggle taking place within states. Some questioned the 
sincerity of governments in adopting human rights institutions, stating that they were a façade 
to gain international legitimacy. Some noted that the United Nations Universal Periodic Review 
(UPR) process is changing the behaviour of states, citing the example of Kuwait, which has 
passed reforms of laws related to bidoon in response to negative criticism from the UPR process. 

Speakers stated that there are three broad types of human rights activity in the Gulf, focusing 
mainly on civil and political rights: groups that operate with the support of governments, groups 
that use human rights to call for varying degrees of political change ranging from basic reforms 
to regime change, and human rights agencies that operate as part of governmental ministries. 
Many agreed that the UPR process had made a difference in promoting human rights and 
that local human rights groups had also played a role in pressuring regimes to reform. Others 
disagreed, stating that local human rights organizations had been ineffective in portraying 
themselves as distinct from opposition groups. 

Local context and outside influence 

Participants debated the extent to which the global human rights regime reflects Western liberal 
values. Many agreed that the human rights regime is largely perceived as an externally imposed 
project and that such perceptions dramatically hinder the impact of human rights discourse 
within civil society. Others noted that the United States is often accused of hypocrisy because  
of its simultaneous provision of financial support for opposition human rights organizations and 
its military and political support for regimes that work against these organizations. Participants 
stated that outside organizations need to build trust locally and understand the local context by 
hiring local staff and making greater efforts to understand local cultural values. Some added 
that such organizations lose credibility by pushing for social reforms that are considered taboo. 
Participants debated to what extent human rights values exist in general ‘rule of law’ debates, 
and the utility of substituting human rights language with such discourse.

Access to judicial remedies 

Participants stated that a major factor affecting the advancement of human rights is the lack of 
access to judicial remedies in the Gulf. They added that those courts tend to interpret human 
rights narrowly, attributing this to heavy executive dominance over judiciaries, and that this has 
also contributed to general cynicism over the effectiveness of human rights.
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SESSION 3: DO CONSTITUTIONS MATTER? ADJUDICATION AND 
LEGISLATION IN THE GCC
In this panel, participants discussed the evolution of constitutional texts in the GCC states and 
the challenges facing the development of a culture of constitutionalism. 

Why constitutions matter

Speakers explained the importance of constitutions as documents that set out the political 
institutions of the state and define the basis of individual rights. They added that constitutions 
should, in addition to including minimum standards for the protection of basic rights, provide 
details of the content of those rights and broad categories of exceptions. Some added that 
states should also determine their objectives clearly before drafting constitutions. Participants 
said that while cultural issues may define the exact parameters of some rights, governments 
too often also use cultural values as a pretext to adopt narrow interpretations of certain rights 
and freedoms. They noted that following the drafting of constitutions, courts also exercise broad 
responsibilities in developing and upholding the rights contained in constitutional texts. 

Popular input in the drafting process

Speakers compared popular consultation and involvement in constitution-drafting across various 
GCC states. Participants stated that in nearly all cases, civil society was not provided with the 
opportunity to participate in drafting constitutions and was also denied the opportunity to publicly 
debate elements of its own constitution. Participants discussed whether civil society in various 
states was mature enough to be included in the constitution-drafting process, questioning 
whether constitutionalism was a Western import. The majority of participants rejected this 
idea. Some raised examples of constitutional movements in Bahrain and Kuwait as proof that 
many groups within society demand further involvement in constitution-drafting and reform, 
and others added that the most democratic constitutions in the Gulf also came about following 
independence, indicating that such efforts were not a Western import. Participants attributed 
the lack of popular participation to poor governance and centralization of power within the state 
apparatus, and not to issues of culture or a lack of desire for involvement among civil society. 

The political context 

Participants debated the role of secondary texts in defining the parameters of constitutional 
rights, stating that in some instances constitutional rights were taken away by secondary 
legislation that restricts their application. The importance of the popular context of constitutions 
was highlighted; for example, while some constitutions may refer to popular consent, such 
terms are clearly subservient to the political context. Participants also discussed the revocation 
of nationality as an example of a constitutional right that may be revoked by the executive with 
no opportunity for judicial review, in states including the United Arab Emirates. 

Constitutional design

Participants considered various forms of constitutional design. Some argued that short, flexible 
constitutions gave leaders broad leeway to exercise discretion in their own favour, and that 
constitutions should therefore set out the exact parameters of power in very clear detail. Others 
countered that rigid constitutions do not necessarily favour the people, if they are geared 
to provide excess power to the executive. Participants also discussed the right of appeal 
to constitutional courts, which often requires individuals to go through lower courts first and 
make multiple appeals on both the merits of a particular case and the legality of the legislation 
governing it in order for the case to be heard at higher levels. 
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SESSION 4: CONSTITUTIONS, CIVIC AWARENESS AND CITIZENSHIP IN 
THE GCC
In this session, participants revisited the concept of the rentier state and discussed 
understandings of citizenship in the Gulf states. 

The rentier state and citizenship

Participants defined citizenship in most GCC states as an economic status, describing the typical 
rentier bargain where economic privileges act as a substitute for power-sharing or democracy. 
Many argued that this economic conception of citizenship has driven many governments to 
limit citizenship to a small core of the population and resist its expansion. Others described 
citizenship as loyalty to a single ruler or ruling family as opposed to the broader nation, stating 
that this notion has made it easier for governments to strip citizenship from those who express 
critical political opinions. 

Participants debated whether the spread of education in the GCC states has resulted in greater 
pressure by civil society for democratic transformation. Some observed that greater education 
has not had this effect. Others added that demands for power-sharing in some states such 
as Bahrain preceded modern education systems and therefore could not be linked to modern 
development. 

In discussing definitions of democracy, some participants distinguished between representative 
democracy and traditional models of Shura, a process of consultation. Some questioned the 
effectiveness of Shura, stating that it could not be seen as a replacement for representative 
democracy. Participants debated the extent to which GCC governments are vulnerable to 
pressures from below that demand greater power-sharing. One speaker stated that many 
wealthier states are insulated from such pressures because their productive sector is not 
dependent on the citizen. Many agreed that states facing economic pressures, including Oman 
and Bahrain, are less insulated from such pressures and must increasingly confront them 
directly. 

Pathways for civil society

Participants described the growing intrusion of the state apparatus into civil society, evidenced 
by the appointment of government figures as heads of NGOs in some states. One speaker 
described NGOs as a battleground between members of opposition groups and government 
figures, both of whom are seeking a greater role in such organizations. Some described the 
political elite as holding near-complete control over politics, society, economy and the media. 
They also argued that in some states the vast majority of political actors are shaped by state 
institutions. Participants agreed that civil society organizations are increasingly acting as a 
battleground for a broader political struggle between opposition and government actors. 

Economic citizenship and citizenship as a political tool

Participants described the range of economic benefits accruing from citizenship, including 
healthcare, education and housing. Some described the role of governments in using citizenship 
as a carrot and a stick, on the one hand to incentivize loyalty and on the other to warn citizens 
of the repercussions of acting outside the boundaries of permissible conduct. 

Participants discussed the practice adopted by the UAE and Kuwait of expelling citizens to the 
Comoros Islands and stripping them of citizenship as an example of how governments use 
the loyalty-equals-citizenship dynamic as a tool to regulate political activity and demography. 
Others stated that citizenship status is also subject to a range of factors including ethnicity, 
gender, geographic location and ancestry. 
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Bolstering local conceptions of citizenship

Participants stressed the need to link ideas of citizenship with broader civic awareness. Many 
questioned the traditional notions of the GCC citizen as ‘depoliticized’, stating that citizens are 
aware of their rights but fearful of expressing opinions publicly. Others stated that problems 
of disengagement are not unique to the GCC but exist globally. Discussions also focused on 
the nature of the underlying social contract in the GCC states, stressing that it is necessary to 
understand not only what the state owes citizens but also what citizens contribute to the state. 

The current trend towards growing nationalism in the GCC was discussed. Some stated that 
expression related to national symbols – such as the use of flags and slogans, and displaying 
favouritism towards prominent national historical figures – and attitudes towards foreign groups 
including minorities are bordering on xenophobia and McCarthyism. Participants also discussed 
the need for conceptions of citizenship to replace tribal politics, especially in instances where 
rulers rely on narrow concepts to ‘divide and rule’. Many agreed that the development of deeper 
conceptions of citizenship is crucial for building stronger and more inclusive societies, and 
curbing harmful regional trends such as sectarianism. 
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SESSION 5: WOMEN AS CITIZENS IN THE GCC

Regression or advancement of women’s rights?

Participants stated that there has been both progress and regression in the area of women’s 
rights. Women have been granted the right to vote in many states, including Bahrain, Kuwait 
and the UAE. However, few women have been elected to power in these states. It was noted 
that the reasons include traditional conceptions of parliament as social gatherings of male 
economic elites, and the fact that women do not enjoy equal access to the public sphere. 

Social pressures

Participants stated that in many instances, state leaders have had to compensate for the lack 
of females elected to parliaments by appointing women to ministries and Shura councils. Some 
observed that other areas in which women’s rights are lacking include personal and family status 
laws, which have been passed in some states but face resistance in others, or which have only 
been passed partially, as in Bahrain. In many states, citizenship laws also discriminate against 
women. The UAE passed a new law in 2011 allowing women to pass citizenship on to children, 
but in many other states women continue to face barriers in this area. 

Participants also questioned why women’s empowerment is typically only measured in terms 
of political progress, stating that this may reflect a limited view of women from the upper class 
and not the day-to-day realities that most women face. 

Women on women’s rights

Participants questioned whether women are themselves acting as obstacles to their complete 
empowerment. A participant cited a study in which a significant percentage of women believed 
that domestic violence is acceptable under certain conditions, adding that many women also 
do not vote for female candidates in parliament. Another cited female participation in protests 
against women’s personal status laws in Bahrain as proof of this. Others stated that women 
sometimes do not advocate on behalf of other women because they fear being labelled as too 
aggressive by male counterparts in parliament. One participant attributed the falling number 
of women in some workplaces to societal pressures and individual choices to fulfil family and 
marital obligations. Others noted that empowerment of women depends on decreasing their 
dependence on patriarchal social forces. 
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SESSION 6: CORPORATIONS AND THE LAW 
Panellists discussed the legal environment affecting businesses and corporations in the Gulf, 
examining in particular the effect of two-tiered legal systems and free trade zones on the 
development of local legal systems. 

The effect of free trade areas

Panellists described the growth of free trade areas in states including the UAE, which have 
created two-tier systems that allow local merchants to operate with limited foreign competition, 
and which also allow multinationals to operate under different jurisdictions. Participants stated 
that such free trade areas allowed export-oriented firms to establish a presence in those states 
in a way that did not challenge the interests of local merchants and families. A participant pointed 
out that in Dubai’s media free zone, internet restrictions were also lifted. A speaker described 
other free trade areas, citing the King Abdullah University of Science and Technology as an 
example of an insulated area in Saudi Arabia. Participants questioned whether the existence 
of these zones would act as pressures valves for the entire social and legal systems or just as 
‘islands of efficiency’ that had a limited effect in transforming these broader systems. 

Attracting foreign direct investment

Participants debated the role of local legal systems in regulating the actions of corporations in the 
Gulf. Some noted that states including Saudi Arabia and Qatar are trying to open their markets 
by amending the legal system to make foreign direct investment (FDI) attractive. Others added 
that a race for foreign investment would lead to a race to the bottom, with states increasingly 
watering down protections in order to attract investment. A speaker stated that multinational 
corporations in states such as Kuwait have not attempted to reach out to explain how foreign 
investment may benefit local communities, and that as a consequence parliamentarians in 
that country remain sceptical about the utility of relaxing FDI laws. Participants also compared 
the levels of integration of expatriate workers in various states, citing Bahrain as having the 
greatest integration of expatriate workers in the areas of banking and management. 

The rule of law

Discussions also centred on the growing practice by corporations of establishing their 
agreements under English or American law, which enabled them to bypass local legal systems. 
Participants described this practice as ‘outsourcing the rule of law’ and questioned its impact on 
the development of local standards. Some noted that arbitration laws do not allow for individuals 
to raise cases against the state, thereby complicating efforts at redress. 



Law and Citizenship in the GCC Law and Citizenship in the GCC

www.chathamhouse.org 11 

PLENARY SESSION: CONCLUDING REMARKS 
Participants summarized the basic points of the discussion and added concluding remarks. 

Concluding remarks centred on how legal systems of the region are interacting with international 
legal systems and norms. Some noted that the rapid development of these states, with high 
economic and population growth, has sometimes meant importing legal models from abroad 
which are unable to take root in the social and political context. Participants attributed the 
inability of some legal protections, such as freedom of expression, to take hold to a variety 
of reasons including executive dominance over the judicial branch of government, secondary 
legislation limiting the scope of such rights, and social contestation over the limits of those 
norms. 

Discussions also focused on the future of the rentier state. Some observed that the rentier state 
framework remains effective in describing why some GCC states have experienced limited 
demands for greater power-sharing, but that, increasingly, states facing resource scarcities 
are witnessing calls for reform from civil society. Many agreed that the decline of oil reserves 
and transformations in demographics, including a growing youth bulge, is likely to force a re-
evaluation of this bargain across the region in the future. 

Participants stated that a strong and inclusive notion of citizenship is key towards building 
stable societies in the region. Discussions focused on the role of exclusionary citizenship in 
driving sectarianism and tribalism as dominant markers of group identity. Some observed 
that states are exacerbating sectarian divisions to prevent the kind of cross-cutting activity 
along social lines that would threaten those governments. Others noted that the GCC does not 
promote citizenship as loyalty to the nation but loyalty to the individual ruler, which means that 
defying a single person means being disloyal to the nation. Ultimately, decisions on who is a 
citizen are often made by a single entity, and participants agreed that more inclusive concepts 
of citizenship are key to achieving social equity and state-building in the future.

Others examined the economic dimensions of citizenship, noting that participatory citizenship 
cannot exist as long as the citizen remains economically dependent on the state, and that there 
needs to be a fundamental transformation at both the political and the economic level. 

Participants considering the rule of law and human rights stated that authorities in the region 
largely use human rights as political rhetoric and are not taking adequate steps to either accede 
to or implement international treaties. In discussing the prevalent notion that the Arab Spring 
has bypassed the Gulf, some participants noted that although the region has witnessed social 
movements for change, these have been unsuccessful in generating lasting political or social 
transformations. 

ABOUT THE MENA PROGRAMME

The Middle East and North Africa Programme, headed by Dr Claire Spencer, undertakes high-
profile research and projects on political, economic and security issues affecting the Middle 
East and North Africa. To complement our research, the MENA Programme runs a variety of 
discussion groups, roundtable meetings, workshops and public events which seek to inform 
and broaden current debates about the region and about UK and international policy. We also 
produce a range of publicly available reports, books and papers. 

www.chathamhouse.org/mena
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رشكائه  أو  كادره  أو  هاوس  تشاتام  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  وال  فقط  املؤلف)ين(  مسؤولية  من  هي  الوثيقة  هذه  يف  الواردة  اآلراء  إن 

القضايا  تجاه  مؤسساتية  مواقف  يتخذ  وال  سياسية.  هيئة  أي  أو  حكومة  ألي  والء  له  وليس  مستقل  هاوس  تشاتام  أن  حيث  مجلسه.  أو 

وتشاتام  املؤلف)ين(/املتحدث)ين(  ذكر  فيجب  منها  مقتطف  أي  استخدام  حال  يف  أنه  أساس  عىل  الوثيقة  هذه  أصدرت  وقد  السياسية. 

أو  حدث  خالل  متحدثني  قبل  من  ترصيحات  إىل  الوثيقة  هذه  تشري  وحيثام  الحدث.  تفاصيل  أو  النرش  تاريخ  إضافة  ويفضل  هاوس، 

مؤلف)ي(  عىل  تقع  الدقة  عن  النهائية  املسؤولية  لكن  ونظراتهم،  آرائهم  عن  صحيح  متثيل  إلعطاء  بذلت  قد  الجهود  كل  فإن  عنها  تقرر 

املقدم.  األصل  عن  املنشور  والتقدميات  الخطب  نص  يختلف  وقد  الوثيقة. 

تشاتام هاوس



القانون واملواطنة يف دول مجلس التعاون الخليجي

 2  www.chathamhouse.org

مقدمة

يوجز هذا امللخص نقاشات طاولة مستديرة جرت بني الثاين والثالث من ديسمرب 2013 بجامعة قطر يف الدوحة. وقد جمعت النقاشات –كجزء من مرشوع األبحاث 

"االتجاهات املستقبلية يف دول مجلس التعاون الخليجي" لتشاتام هاوس– مجموعة من األكادمييني وممثيل املجتمع املدين ورواد األعامل والصحفيني واملدونيني من مختلف 

دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ملناقشة املشهد القانوين الناشئ يف الدول الخليجية ودور السياسة املحلية واملعايري الدولية يف دفع التغيريات القانونية. وتركزت 

النقاشات بصورة خاصة عىل أثر تلك التغيريات عىل املواطن الخليجي واملفاهيم األوسع للمواطنة.

ُعقد هذا االجتامع مبوجب قاعدة تشاتام هاوس، واآلراء املعرب عنها إمنا هي آراء املشاركني. والغرض من هذه الوثيقة أن تكون تذكريا للذين شاركوا وأن تقدم ملخصا عاما 

عن النقاشات ملن مل يشارك. 

قاعدة  تشاتام هاوس

أي  أو  املتحدث)ين(  انتامء  أو  لكن ال يسمح بكشف هوية  املتلقاة،  املعلومات  استخدام  فللمشاركني حرية  تشاتام هاوس،  قاعدة  أو جزء منه يف ظل  اجتامع  يعقد  "حيثام 

مشارك آخر."
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الجلسة األوىل: االنتفاضات العربية وحدود التعبري

تناولت النقاشات اإلطار القانوين الذي ينظم املحتوى اإلعالمي املطبوع والشبيك يف الدول الخليجية، مع الرتكيز عىل آخر التغريات يف قوانني اإلعالم من حيث تأثريها عىل 

عمل الصحفيني واملدونني. وقارن املشاركون بني القيود اإلعالمية يف كل من الدول الخليجية، وناقشوا أهمية املواقف العامة واملحظورات االجتامعية عند تحديد مواصفات 

التعبري املقبول عن الرأي يف كل دولة.

الرقابة املتزايدة

ناقش املشاركون البيئة اإلعالمية يف الدول الخليجية، والحظوا التوجه العام إزاء الرقابة يف وسائل اإلعالم التقليدية والصحافة. وقد عزا العديد منهم تزايد الرقابة إىل تشكيلة 

من العوامل، منها القيود الترشيعية املفروضة من الحكومات وشدة الحساسية السياسية لدى تلك الحكومات وظاهرة فرض الصحفيني رقابة ذاتية عىل أعاملهم. كام نوه 

البعض إىل أنه رغم متتع املنافذ اإلعالمية التقليدية باستقاللية معينة أثناء تغطيتها لبعض الشؤون االجتامعية، إال أنها تتبع السياسات الحكومية إىل حد كبري يف نطاق الشؤون 

الخارجية.

تأثري القيم الثقافية

كذلك ناقش املشاركون دور القيم االجتامعية والثقافية يف تحديد وإمالء املحتوى اإلعالمي، ال سيام يف األمور القبلية أو الدينية أو الطائفية. وأكد مشارك أن القوانني التي تؤثر 

عىل املحتوى مرآة عن القيم الثقافية القامئة، وأنه ال ينبغي تناول حرية التعبري من منظور "الحكومة مقابل الشعب" فحسب بل وباعتبارها رصاعا أوسع بني مختلف جوانب 

املجتمع املدين. ومن األمثلة التي رضبت للداللة عىل مفهوم الرقابة من قبل املجتمع قيام املنافذ اإلعالمية بحجب هوية ضحية االنتحار احرتاما لعائلته وحامية لخصوصيتها.

وناقش آخرون استغالل الجامعات السياسية للخطاب الحقوقي كوسيلة للحصول عىل السلطة، منوهني إىل أن مطالبة جامعات املعارضة بحقوق أكرب ال تدفعها يف كثري من 

الحاالت مقاصد إصالحية بل تنبع من اعتبارات سياسية. ودعام لهذا الزعم، استشهد مشارك مبثال اإلخوان املسلمني يف مرص، إذ ادعت الجامعة مطالبتها بحرية التعبري ثم 

فرضت قيودا عىل الجامعات املعارضة يف هذا الصدد عندما استلمت السلطة. وأكد املشاركون أن للثقافة دورا يف إمالء الحدود إال أن الحكومات يف معظم الحاالت تستغل 

الحساسيات الثقافية لفرض تنظيامت عىل التعبري السيايس تتجاوز تلك املقتضيات الثقافية.

دور الدولة

عقد املشاركون مقارنات بني السياق السيايس الذي توضع فيه القوانني اإلعالمية يف الخليج وخارجه، الفتني النظر إىل التغريات االجتامعية الهائلة التي تجري حاليا يف دول 

الخليج. ونوه بعضهم إىل صدور قوانني قمعية يف السياق الخليجي كجزء من مساعي السيطرة عىل النظام العام وضبط وترية التغريات السياسية. والحظ آخرون أن مخاوف 

الدول قد تكون مرشوعة إال أنه ينبغي إبقاء القيود القانونية ضمن املعايري الدولية مع مراجعتها من قبل القضاء وإمكانية االستئناف. وعلق مشارك بأن الحكومات يف أرجاء 

املنطقة تعتمد االسرتاتيجيات ذاتها سعيا إىل تقييد التغري السيايس، ومن بينها اتهام النشطاء السلميني بجرائم من قبيل كراهية النظام والتحريض عىل الشغب العام. كام ناقش 

املتحدثون غياب سبل االنتصاف القضائية للمتعرضني لتلك التهم، منوهني إىل أن العفو األمريي يف معظم تلك الدول قد حل محل املراجعة القضائية عموما كوسيلة لعالج 

وإلغاء تلك القرارات السياسية. كام قارن املتناقشون ذلك مبامرسة صالحيات تنفيذية شبيهة يف دول أخرى، منوهني إىل ندرته خارج السياق الخليجي.

اإلعالم الشبيك

ناقش املشاركون الدور املتنامي للمواقع اإلعالمية عىل شبكة اإلنرتنت كوسيلة تتجنب الرقابة يف املنافذ اإلعالمية التقليدية وتتيح االنتشار األوسع، وخاصة مع بزوغ الربيع 

العريب. وبادر الكثريون إىل لفت االنتباه إىل تصاعد رقابة الدولة عىل مواقع اإلعالم الشبيك والتواصل االجتامعي، مشريين إىل زيادة حاالت االعتقال املرتبطة ارتباطا مبارشا 

بالتعبري السيايس والديني عن الرأي عرب تلك املنابر. وذكر البعض أن من مصلحة الحكومات إبقاء قنوات مفتوحة ليك تتمكن من مراقبة شبكات املعارف بني املعارضني 

وتتبع تحركاتهم.

وناقش آخرون ما إذا كان ازدياد املعلومات املتاحة عىل اإلنرتنت سيؤدي إىل تخفيف القيود املفروضة عىل حرية التعبري. ورأى البعض أنه أمر ال مفر منه، بينام أشار آخرون 

إىل أن النقاشات الدائرة عىل شبكة اإلنرتنت ال تسفر بالرضورة عن تخفيف القيود العملية، وأشاروا إىل منوذج السعودية حيث يشاهد املاليني مقاطع ناقدة عىل موقع 

يوتيوب لكن ال ميكنهم بعد التعبري عن آرائهم.

االتجاهات السائدة يف كل دولة

قارن املشاركون االتجاهات املؤثرة عىل حرية التعبري يف دول مجلس التعاون الخليجي، وقيموا أمثلة عن دول حققت تقدما أو تراجعا يف هذا الصدد. كام ناقشوا منوذج 

البحرين بوصفها دولة حررت قوانني اإلعالم عام 2001 تحريرا كبريا قبل الرتاجع الحايل. ووصف عديدون قطر بأنها دولة اعتمدت أكرث السياسات تحررا يف هذا امليدان، 

وتناقشوا إن كانت ترتاجع حاليا عن ذاك التوجه. كام طرح منوذج سلطنة عامن كدولة امتدت فيها االحتجاجات خارج مجلس الشورى مام سمح بنقاش أوسع عن هيكل 

الدولة ذاته. وذكرت الكويت كمثال عن األثر املحدود لحرية التعبري يف تحقيق التغيري السيايس. وخيش البعض من أن تؤدي االتفاقية األمنية لدول مجلس التعاون الخليجي 

إىل تراجع يف بعض تلك الدول، ومن ذلك اإلعادة الجربية للنشطاء الذين يخافون االضطهاد يف دولة أخرى. 
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الجلسة الثانية: خطاب حقوق اإلنسان يف دول مجلس التعاون الخليجي 

ناقش املشاركون أثر معايري حقوق اإلنسان الدولية يف دول مجلس التعاون الخليجي، واالستغالل املتزايد لخطاب حقوق اإلنسان بني الجهات السياسية الفاعلة، ومنها 

جامعات املعارضة والحكومات يف تلك الدول.

فجوة قانونية 

وصف املتحدثون أهمية "الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان" باعتبارها ركيزة نظام عاملي لحقوق اإلنسان، ونوهوا إىل الفجوة يف املصادقة عىل معاهدات حقوق اإلنسان 

الدولية األساسية يف منطقة الخليج. إذ الحظ املشاركون أن سلطنة عامن والكويت والسعودية واإلمارات من بني 25 دولة فقط يف العامل مل تصادق بعد عىل العهد الدويل 

الخاص بالحقوق املدنية والسياسية أو العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

االنتشار املتزايد لخطاب حقوق اإلنسان وأثره

اتفق العديد من املشاركني أن لغة حقوق اإلنسان قد اكتسبت شعبية بني الحكومات وجامعات املعارضة بسبب القوة العاملية املتنامية لحركة حقوق اإلنسان وكانعكاس 

لرصاع سيايس يجري يف تلك الدول. وشكك البعض يف صدق الحكومات عندما تتبنى مؤسسات حقوق اإلنسان، وأفادوا بأنها واجهة الكتساب رشعية دولية. وأشار البعض 

إىل أن قيام األمم املتحدة بعملية االستعراض الدوري الشامل يغري من سلوك الدول، ضاربني املثل بالكويت التي أصدرت إصالحات للقوانني املتعلقة بالبدون ردا عىل 

االنتقادات السلبية التي وردتها من تلك العملية.

الخليج تركز أساسا عىل الحقوق املدنية والسياسية: فثمة جامعات تعمل بدعم الحكومات، وجامعات  أنواع رئيسية لنشاط حقوق اإلنسان يف  وذكر املتحدثون ثالثة 

تستخدم حقوق اإلنسان للمناداة بدرجات متفاوتة من التغيري السيايس ترتاوح بني اإلصالحات األساسية وحتى تغيري النظام، وهناك مجالس حقوق إنسان تعمل كجزء من 

الوزارات الحكومية. واتفق الكثريون أن عملية االستعراض الدوري الشامل قد أحدثت تغيريا إيجابيا عزز حقوق اإلنسان، كام قامت جامعات حقوق اإلنسان املحلية بدور 

يف الضغط عىل األنظمة من أجل اإلصالح. ومل يتفق آخرون، بل أفادوا أن منظامت حقوق اإلنسان املحلية مل تفلح يف تصوير نفسها ككيانات متميزة عن جامعات املعارضة.

السياق املحيل والتأثري الخارجي

ناقش املشاركون مدى اتباع النظام العاملي لحقوق اإلنسان للقيم الليربالية الغربية. وأقر العديد منهم بأن نظام حقوق اإلنسان يعترب إىل حد كبري مرشوعا مفروضا من 

الخارج، وأن هذا التصور يحد كثريا من فاعلية خطاب حقوق اإلنسان بني املجتمع املدين. وأشار آخرون إىل أن الواليات املتحدة كثريا ما اتهمت بالنفاق، وذلك لدعمها 

املايل ملنظامت حقوق اإلنسان املعارضة أثناء دعمها العسكري والسيايس لألنظمة املناهضة لتلك املنظامت. كام ذكر املشاركون أن املنظامت األجنبية بحاجة إىل بناء ثقة 

محلية وإدراك السياق املحيل بتوظيف أفراد محليني وبذل جهود أكرب لفهم القيم الثقافية املحلية. وأضاف البعض أن تلك املنظامت تفقد مصداقيتها ملناداتها بإصالحات 

اجتامعية تعترب من املحظورات. كام ناقش املشاركون مدى حضور قيم حقوق اإلنسان يف النقاشات العامة عن "سيادة القانون"، وجدوى إحاللها محل لغة حقوق اإلنسان.

إتاحة االنتصاف القضايئ

تنزع  املحاكم  تلك  أن  الخليج. وأضافوا  القضايئ يف  االنتصاف  اإلنسان غياب سبل  النهوض بحقوق  تؤثر سلبا عىل  التي  الرئيسية  العوامل  أن من  املشاركون  ذكر 

حقوق  بفاعلية  العام  الشك  يف  كذلك  أسهم  ما  وهو  القضائية،  السلطة  عىل  التنفيذية  السلطة  بهيمنة  ذلك  مفرسين  ضيقا،  تفسريا  اإلنسان  حقوق  تفسري  إىل 

اإلنسان.
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الجلسة الثالثة: هل للدستور أهمية؟ الفصل القضايئ والترشيع يف دول مجلس التعاون الخليجي 

ناقش املشاركون يف هذه الجلسة تطور النصوص الدستورية يف دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه تنمية الثقافة الدستورية.

أهمية الدستور

أوضح املتحدثون أهمية الدساتري بوصفها وثائق تحدد املؤسسات السياسية للدولة وتعرف أسس حقوق الفرد. وعالوة عىل حد أدىن من معايري حامية الحقوق األساسية، 

قال املشاركون إنه ينبغي للدستور تقديم تفاصيل عن مضمون تلك الحقوق وفئات االستثناءات الرئيسية. وأضاف البعض أن عىل الدول تحديد أهدافها بوضوح قبل 

صياغة الدستور. وذكر املشاركون أن القيم الثقافية قد تحدد املواصفات الدقيقة لبعض الحقوق، إال أن الحكومات كثريا ما تستغلها كذريعة العتامد تفسريات ضيقة لبعض 

الحقوق والحريات. ونوهوا إىل أنه يف أعقاب صياغة الدستور، فإن املحاكم أيضا تتوىل مسؤوليات واسعة بخصوص تطوير ومراعاة الحقوق الواردة يف النصوص الدستورية.

املشاركة الشعبية يف صياغة الدستور 

قارن املتحدثون املشاورة واملشاركة الشعبية يف صياغة الدستور بني مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر املشاركون أنه يف كل الحاالت تقريبا مل تتح للمجتمع 

املدين فرصة املشاركة يف صياغة الدستور وال إمكانية املناقشة العلنية ملواده. كام بحث املشاركون إن كان املجتمع املدين يف مختلف الدول ناضجا مبا يكفي إلرشاكه يف 

عملية صياغة الدستور، متسائلني عام اذا كانت الدستورية صنيعة غربية. عىل أن غالبية املشاركني رفضوا هذه الفكرة. وطرح بعضهم أمثلة عن الحركات الدستورية يف 

البحرين والكويت كدليل عىل مطالبة جامعات عديدة يف املجتمع مبشاركة أكرب يف صياغة الدستور واإلصالح، وأضاف آخرون أن الدساتري األكرث دميقراطية يف الخليج قد 

وضعت بعد االستقالل، مشريين إىل أن تلك الجهود مل تكن صنيعة غربية. وعزا املشاركون غياب املشاركة الشعبية إىل رداءة الحكم ومركزية السلطة يف أجهزة الدولة، 

وليس ألسباب ثقافية أو عزوف املجتمع املدين عن املشاركة.

السياق السيايس

ناقش املشاركون دور النصوص الترشيعية الثانوية يف تحديد مواصفات الحقوق الدستورية، مشريين إىل سلب حقوق دستورية يف بعض الحاالت بفعل ترشيعات ثانوية 

تحد من تنفيذها. كام سلط الضوء عىل أهمية السياق الشعبي للدستور؛ فعىل سبيل املثال، قد تشري بعض الدساتري إىل القبول الشعبي، لكن ذلك الرشط يخضع بوضوح 

للسياق السيايس. وتناول املشاركون سحب الجنسية كمثال عن حق دستوري تستطيع السلطة التنفيذية نزعه دون فرصة املراجعة القضائية، وذلك يف دول منها اإلمارات.

تصميم الدستور

مبا يصب يف  التقديرية  السلطة  واسعة ملامرسة  فسحة  القادة  مينح  املطاط  املقتضب  الدستور  أن  البعض  ورأى  الدستور.  تصميم  من  مختلفة  أشكاال  املشاركون  درس 

مصلحتهم، وأنه ينبغي للدساتري أن تحدد املواصفات الدقيقة للسلطة بتفاصيل جلية. ورد آخرون بأن الدستور الصلب ال يصب بالرضورة يف مصلحة الشعب إذا ما نزع 

إىل منح السلطة التنفيذية صالحيات زائدة. كام ناقش املشاركون حق االستئناف أمام املحاكم الدستورية، إذ يقتيض غالبا من األفراد البدء يف محاكم أدىن وتقديم التامسات 

متعددة عن مربرات القضية وقانونية الترشيعات املنظمة لها من أجل املوافقة عىل طرحها أمام املحاكم األعىل.
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الجلسة الرابعة: الدستور والوعي املدين واملواطنة يف دول مجلس التعاون الخليجي

أعاد املشاركون يف هذه الجلسة النظر يف مفهوم الدولة الريعية ومفاهيم املواطنة يف الدول الخليجية.

الدولة الريعية واملواطنة

اعترب املشاركون املواطنة يف معظم الدول الخليجية مكانة اقتصادية، واصفني العقد الريعي النموذجي بأنه امتيازات اقتصادية بديلة عن تقاسم السلطة أو الدميقراطية. 

وذهب العديد منهم إىل أن املفهوم االقتصادي للمواطنة قد جعل عدة حكومات تحرص املواطنة يف دائرة صغرية من السكان وتقاوم توسيعها. ووصف آخرون املواطنة 

باعتبارها والء لحاكم أو بيت واحد بدل الوالء لألمة، وأن هذه الفكرة سهلت عىل الحكومات سحب الجنسية ممن يعرب عن آراء سياسية معارضة.

كام ناقش املشاركون إن كان انتشار التعليم يف الدول الخليجية قد زاد من ضغط املجتمع املدين من أجل التحول الدميقراطي. ورأى البعض أن توسع التعليم مل يسبب ذلك، 

ليضيف آخرون أن مطالب تقاسم السلطة يف دول كالبحرين قد سبقت أنظمة التعليم الحديثة بحيث ال ميكن عزوها إىل التنمية الحديثة.

ويف معرض مناقشة تعريفات الدميقراطية، ميز بعض املشاركني بني الدميقراطية التمثيلية والنامذج التقليدية للشورى. وشكك البعض يف فاعلية الشورى، وقالوا بأنه ال 

ميكن اعتبارها بديال عن الدميقراطية التمثيلية. وناقش املشاركون مدى تأثر الحكومات الخليجية ميطالبات املجتمع بتقاسم أكرب للسلطة. وذكر أحد املتحدثني أن العديد 

من الدول األكرث ثراء مبعزل عن تلك الضغوط ألن القطاع اإلنتاجي فيها ال يعتمد عىل املواطن. واتفق العديد من املشاركني عىل أن الدول التي تواجه ضغوطا اقتصادية، 

كسلطنة عامن والبحرين، أكرث عرضة لتلك الضغوط وعليها التصدي لها أكرث.

مسارات للمجتمع املدين

تناول املشاركون التغلغل املتزايد ألجهزة الدولة يف املجتمع املدين، ومن أدلته تعيني شخصيات حكومية إلدارة منظامت غري حكومية يف بعض الدول. ووصف أحد املتحدثني 

املنظامت غري الحكومية بأنها ميدان رصاع بني أعضاء الجامعات املعارضة والشخصيات الحكومية، حيث يسعى كالهام إىل دور أكرب يف تلك املنظامت. ورأى البعض أن 

الدول تصوغها  الفاعلة يف بعض  السياسية  الجهات  العظمى من  الغالبية  بأن  واالقتصاد واإلعالم. وأضافوا  السياسة واملجتمع  كاملة عىل  السياسية سيطرة شبه  للنخبة 

مؤسسات الدولة. واتفق املشاركون أن منظامت املجتمع املدين قد أضحت وعىل نحو متزايد ساحة لرصاع سيايس أكرب بني الجهات الفاعلة املعارضة والحكومية.

املواطنة االقتصادية واملواطنة كأداة سياسية

تحدث املشاركون عن حزمة الفوائد االقتصادية املتاحة مع الجنسية، كالرعاية الصحية والتعليم واإلسكان. ووصف بعضهم دور الحكومات يف استغالل املواطنة بأسلوب 

الجزرة والعصا، إذ تحث عىل الوالء من جهة وتحذر املواطنني من تداعيات أي سلوك خارج عن املقبول من الجهة األخرى.

وكمثال عىل استغالل الحكومات لذلك التالزم بني الوالء واملواطنة كأداة لتنظيم النشاط السيايس والرتكيبة السكانية، ذكر مشاركون مامرسات قامت بها اإلمارات والكويت 

ومتثلت بنفي مواطنني إىل جزر القمر وتجريدهم من الجنسية. كام ذكر آخرون أن املواطنة تخضع ملجموعة عوامل منها العرق والجنس والنسب واملوقع الجغرايف.

تعزيز املفاهيم املحلية للمواطنة

شدد املشاركون عىل رضورة الربط بني مفهومي املواطنة والوعي املدين. وشكك عديدون يف الصورة التقليدية للخليجي كمواطن ال تهمه السياسة، مشريين إىل خشية 

املواطنني من التعبري العلني عن آرائهم رغم إدركهم لحقوقهم. وذكر آخرون أن العزوف عن املشاركة مشكلة ال تقترص عىل الدول الخليجية بل موجودة عىل الصعيد 

العاملي. وتركزت النقاشات أيضا عىل طبيعة العقد االجتامعي األسايس يف الدول الخليجية. وفضال عن رضورة إدراك واجب الدولة تجاه املواطن، أكد املشاركون كذلك عىل 

رضورة إدراك ما يسهم به املواطنون يف الدولة.

كام جرت مناقشة االتجاه القومي املتنامي حاليا يف دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر البعض أن التعبري املتعلق بالرموز الوطنية –كاستخدام األعالم والشعارات والتحيز 

للشخصيات الوطنية التاريخية البارزة– واملواقف من الفئات األجنبية كاألقليات من األمور املتاخمة لكراهية األجانب واملكارثية. وناقش املشاركون رضورة إحالل مفاهيم 

املواطنة محل السياسة القبلية، وال سيام يف الحاالت التي يعول فيها الحكام عىل سياسة "فرق تسد". واتفق العديد منهم أن تطوير مفاهيم أعمق للمواطنة أمر حاسم 

لبناء مجتمعات أقوى وأكرث شموال، وللحد من النزعات اإلقليمية الضارة كالطائفية.
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الجلسة الخامسة: املرأة كمواطنة يف دول مجلس التعاون الخليجي

تدهور أم تقدم يف ميدان حقوق املرأة؟

ذكر املشاركون أن ميدان حقوق املرأة قد شهد تقدما وتراجعا يف آن واحد. إذ نالت املرأة حق التصويت يف دول عديدة منها البحرين والكويت واإلمارات. بيد أنه مل 

ينتخب سوى عدد قليل من النساء يف تلك الدول. ولوحظ أن من أسباب ذلك املفاهيم التقليدية للمجلس النيايب كتجمع يقترص عىل رجال النخبة االقتصادية، كام أن املرأة 

ال تتمتع باملساواة يف فرص شغل املناصب العامة.

الضغوط االجتامعية

ذكر املشاركون أنه يف أحيان كثرية كان عىل القادة تعويض نقص النساء يف املجالس النيابية املنتخبة بتعيينهن يف مناصب وزارية ويف مجالس الشورى. والحظ البعض 

مجاالت أخرى تفتقر إىل حقوق املرأة مثل قوانني األحوال الشخصية واألرسية، حيث صدرت يف بعض الدول لكن واجهتها مقاومة يف دول أخرى، أو صدرت جزئيا كام يف 

البحرين. ويف عدة دول متيز قوانني املواطنة ضد املرأة. وقد أقرت اإلمارات قانونا جديدا يف عام 2011 مينح ألبناء املرأة جنسيتها، لكن يف عدة دول أخرى تواجه املرأة 

عقبات يف هذا املجال.

وتساءل املشاركون عن سبب قياس متكني املرأة عادة عىل أساس التقدم السيايس وحده، ورأوا أن ذلك يكشف رمبا نظرة محدودة لدى نساء الطبقة العليا وليس الواقع 

اليومي الذي تواجهه معظم النساء.

دور املرأة يف حقوق املرأة

تساءل املشاركون إن كانت املرأة نفسها تعمل كعقبة أمام متكينها الكامل. وأشار أحد املشاركني إىل دراسة ذكرت أن نسبة كبرية من النساء تعترب العنف املنزيل مقبوال 

يف ظروف معينة، وأن نساء عديدات ال يصوتن ملرشحات املجالس النيابية. واستدل آخر عىل ذلك مبشاركة املرأة يف االحتجاجات ضد قوانني األحوال الشخصية للمرأة يف 

البحرين. وذكر آخرون أن املرأة أحيانا ال تدافع عن النساء خوفا من وصفها بشدة العدوانية من قبل نظرائها الذكور يف املجلس النيايب. وعزا مشارك قلة املوظفات يف بعض 

أماكن العمل إىل الضغوط االجتامعية والخيارات الفردية التي تفضل وفاء املرأة بالتزاماتها األرسية والزوجية. كام الحظ آخرون أن متكني املرأة يتطلب تقليل اعتامدها 

عىل القوى االجتامعية أبوية الطابع.
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الجلسة السادسة: املؤسسات التجارية والقانون

ناقش املشاركون البيئة القانونية التي تؤثر عىل الرشكات واملؤسسات التجارية يف دول الخليج، وال سيام أثر النظم القانونية الثنائية املستوى ومناطق التجارة الحرة عىل 

تطوير النظم القانونية املحلية. 

تأثري مناطق التجارة الحرة

تحدث املشاركون عن منو مناطق التجارة الحرة يف دول مثل اإلمارات التي وضعت أنظمة ثنائية املستوى تسمح للتجار املحليني بالعمل يف ظل منافسة أجنبية محدودة، 

كام تسمح للرشكات متعددة الجنسية بالعمل تحت نطاقات قضائية مختلفة. وذكر املشاركون أن مناطق التجارة الحرة تلك متكن من وجود رشكات التصدير يف تلك الدول 

بحيث ال تتحدى مصالح التجار واألرس املحلية. وأشار مشارك إىل أن القيود املفروضة عىل شبكة اإلنرتنت مرفوعة يف املنطقة اإلعالمية الحرة يف ديب. ووصف أحد املشاركني 

مناطق حرة أخرى مشريا إىل جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية كمثال عن منطقة معزولة يف السعودية. وتساءل املشاركون إن كانت تلك املناطق ستهدئ من ضغوط 

كل النظم االجتامعية والقانونية أو أنها مجرد "واحات كفاءة" تأثريها محدود يف تحويل النظام األوسع.

جذب االستثامرات األجنبية املبارشة

بحث املشاركون دور أنظمة القوانني املحلية يف تنظيم عمل الرشكات يف الخليج. والحظ بعضهم أن دوال كالسعودية وقطر تسعى من خالل تعديل نظامها القانوين إىل فتح 

أسواقها بغرض جذب االستثامر األجنبي املبارش. وأضاف آخرون أن التسابق عىل االستثامر األجنبي سيسفر عن سباق إىل الحضيض، حيث إن الدول ستواصل تقليل الحامية 

لجذب االستثامرات. وذكر متحدث أن الرشكات متعددة الجنسية يف دول كالكويت مل تحاول التواصل لرشح فائدة االستثامر األجنبي للمجتمعات املحلية مام أبقى شك 

النواب يف جدوى تخفيف قيود االستثامر األجنبي املبارش. كام قارن املشاركون بني مستويات اندماج العامل األجانب يف مختلف الدول، ووصفت البحرين بالدولة األكرث 

دمجا للعامل الوافدين يف ميدان الخدمات املرصفية واإلدارة.

سيادة القانون

تركزت النقاشات أيضا عىل نزوع الرشكات إىل إبرام اتفاقاتها بحيث يحكمها القانون اإلنكليزي أو األمرييك، مام يتيح لها تجاوز النظم القانونية املحلية. ووصف املشاركون 

هذا االتجاه بأنه "تعهيد خارجي لسيادة القانون"، كام شككوا يف أثره عىل تطوير املعايري املحلية. والحظ البعض أن قوانني التحكيم ال تسمح لألفراد برفع قضايا ضد 

الدولة، مام يعقد مساعي التعويض.
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الجلسة العامة: ملحوظات ختامية

لخص املشاركون يف هذه الجلسة النقاط الرئيسية للنقاشات وأضافوا ملحوظات ختامية.

وقد متحورت امللحوظات الختامية حول كيفية تفاعل النظم القانونية يف املنطقة مع املعايري والنظم القانونية الدولية. وأشار البعض إىل أن رسعة التطور والنمو االقتصادي 

والسكاين تطلبت أحيانا استرياد مناذج قانونية من الخارج ال ميكن ترسيخها يف السياق االجتامعي والسيايس لتلك الدول. وعزا املشاركون عدم ترسخ الحامية القانونية، 

كحرية التعبري، إىل باقة من األسباب منها هيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطة القضائية، والترشيعات الثانوية التي تحد من نطاق تلك الحقوق، وشك املجتمع يف حدود 

تلك القواعد التي تعيق يف بعض الحاالت تطويرها الكامل.

كام ركزت النقاشات عىل مستقبل الدولة الريعية. والحظ البعض أن إطار الدولة الريعية ما زال يفرس املطالبة املحدودة بتقاسم السلطة يف بعض الدول الخليجية؛ ويف 

املقابل فإن الدول التي تواجه شح املوارد هي التي تشهد دعوات إصالحية من املجتمع املدين. واتفق العديد من املشاركني أن تراجع احتياطيات النفط وتغيريات الرتكيبة 

السكانية كفيضان أعداد الشباب من املرجح أن تفرض يف املستقبل إعادة تقييم للعقد االجتامعي عرب املنطقة.

وذكر املشاركون أن أساس بناء مجتمعات مستقرة يف املنطقة هو املفهوم القوي والشامل عن املواطنة. وتركزت النقاشات عىل دور املواطنة اإلقصائية يف بروز الطائفية 

والقبلية كعالمتني مهيمنتني عىل الهوية الجامعية. والحظ البعض قيام دول بتصعيد االنقسامات الطائفية ملنع النشاط العابر للخطوط االجتامعية الذي ميكن أن يهدد تلك 

الحكومات. وأشار آخرون إىل أن الدول الخليجية ال تروج للمواطنة باعتبارها والء لألمة بل كوالء للحاكم، مام يعني أن تحدي فرد واحد يجعل الشخص خائنا لألمة. ويف 

نهاية املطاف، فإن القرارات التي تحدد كون الشخص مواطنا من عدمه يتخذها عادة كيان واحد، لذا اتفق املشاركون عىل رضورة وجود مفاهيم أكرث شموال للمواطنة من 

أجل تحقيق العدالة االجتامعية وبناء دولة املستقبل.

وبحث مشاركون آخرون األبعاد االقتصادية للمواطنة، وأشاروا إىل أن املواطنة التشاركية لن تولد ما دام املواطن يعتمد اقتصاديا عىل الدولة، وأنه من الرضوري يف هذا 

الشأن إحداث تحول جذري عىل املستويني السيايس واالقتصادي.

أما املشاركون الذين تناولوا سيادة القانون وحقوق اإلنسان فقد ذكروا أن السلطات يف املنطقة ما فتئت تستخدم حقوق اإلنسان كخطاب سيايس وأنها ال تتخذ خطوات 

كافية لالنضامم إىل املعاهدات الدولية أو تنفيذها. ويف معرض مناقشة الفكرة السائدة بأن الربيع العريب قد تجاوز منطقة الخليج، أشار بعض املشاركني أن املنطقة قد 

شهدت حركات اجتامعية سعت من أجل التغيري إال أنها مل تنجح يف إحداث تحوالت سياسية أو اجتامعية دامئة.

برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يتوىل برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا، والذي ترأسه الدكتورة كلري سبنرس، القيام ببحوث ومشاريع بارزة عن قضايا سياسية واقتصادية وأمنية تؤثر عىل منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا. وإكامال ألبحاثنا، يدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا طيفا متنوعا من مجموعات النقاش واجتامعات الطاولة املستديرة وورشات العمل 

والفعاليات العامة والتي تسعى إلغناء وتوسيع الحوارات الحالية عن املنطقة وعن السياسات العامة الربيطانية والدولية. ونقوم كذلك بإصدار ونرش باقة من التقارير 

والكتب واألوراق البحثية.
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