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ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات
كمحرك للإ�صالح االقت�صادي
ال�صغرية واملتو�سطة ُ
يف الكويت
د .العنود ال�شارخ ,باحثة يف معهد لندن لل�رشق الأو�سط بجامعة لندن

عانى االقت�صاد الكويتي من الركود على مدار العقد
املا�ضي ب�سبب مزيج من اال�ضطرابات ال�سيا�سية
والتقلب يف �أ�سعار النفط والف�ساد امل�ست�رشي .وملكافحة
هذا الو�ضع ،حاول الربملان والنخبة احلاكمة وفئة
املعنيني بالتجارة تطوير قطاع �أعمال مزدهر عن
طريق �إحداث نقالت نوعية يف ال�سيا�سات ،لالبتعاد
عن االحتكارات ،مع تطوير امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة� .إلاّ � ّأن هذه الأطراف الثالثة خُمتلفة يف
وكثريا ما تتقاطع
ما يخ�ص كيفية �إجناز �أهدافها،
ً
غاياتها .ويفاقم من م�شكالت الكويت االقت�صادية
تزايد الإنفاق العام وتداخل م�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سات
العامة مع حتمل م�ؤ�س�سات خمتلفة للم�س�ؤوليات
نف�سها ،كما ورد يف �صحيفة الراي ،الأمر الذي
دفع �إىل �إق�صاء القطاع اخلا�ص و�ضمن ا�ستمرارية
االعتماد على الدولة ب�صفتها الوجهة الأوىل للباحثني
1
عن عمل.
وتعود جهود الرتكيز على تنمية امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة �إىل عام  2010على الأقل،
حني عر�ض املجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية �أهداف
احلكومة يف الر�ؤية اال�سرتاتيجية للكويت .2035
ت�شجع هذه اخلطة على جناح القطاع اخلا�ص بعي ًدا
عن �أرباح احلكومة النفطية 2،مع تنويع �سلة ثروات
القطاع اخلا�ص بعد �أن كانت مركزة يف املنتجات
غري القابلة للتداول التجاري ،ب�شكل يغذي ت�ضخم
1

الأ�صول .ولقد اع ُترب �إن�شاء امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة و�سيلة خللق قطاع خا�ص م�ستقل ،عن
طريق ال�سماح لالعبني الأ�صغر بدخول ال�سوق.
ولقد وافق املجل�س الوطني – يف مبادرة منف�صلة تعود
لعام  – 2010على خطة تنمية متو�سطة الأجل من
�أجل حت�سني جهود احلكومة الرامية �إىل النهو�ض
بقطاع خا�ص مزدهر[« ،كانت] تنمية امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة م�س�ألة �أ�سا�سية يف �سياق منو
اقت�صاد الدولة» 3.على �أن اخلطة ف�شلت يف الت�أثري
بقوة على منو امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،و�إن
�أم�ست احلاجة �إىل التغيري و�إىل الفر�ص االقت�صادية
إحلاحا و�رضورة بعد احتجاجات عام
الأكرب �أ�شد � ً
4
 2012وعنف ال�شباب يف الكويت.
ومت يف عام � 2013إطالق ال�صندوق الوطني لرعاية
وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ك�رشكة
عامة م�ستقلة بر�أ�س مال  2مليار دينار كويتي (7
مليارات دوالر �أمريكي) ،وب�رشاكة تنفيذية مع
5
البنك الدويل.
ولل�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة �أربعة مكونات ،بح�سب عبد
العزيز اللوغاين نائب رئي�س جمل�س الإدارة الأول
واملدير التنفيذي لل�صندوق:
 -1امل�ساعدات احلكومية عن طريق متويل

ولقد اعتُرب �إن�شاء امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة و�سيلة
خللق قطاع خا�ص م�ستقل ،عن
طريق ال�سماح لالعبني الأ�صغر
بدخول ال�سوق.
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امل�رشوعات النا�شئة و�إعادة هيكلة الأنظمة القانونية.
� -2أن�شطة تعليمية ُم�صممة مل�ساعدة الطالب على
«تبني عقلية ريادة الأعمال عن طريق �أن�شطة خارج
6
املقررات الدرا�سية و�أخرى م�شمولة فيها».
� -3إطار عمل قانوين ُمراع لل�رشاكات التجارية
ي�سعى �إىل تذليل العقبات التي تواجه منو امل�رشوعات
7
ال�صغرية واملتو�سطة.
 -4تغيري يف املوقف نحو فهم �أن «التاجر يف يومنا
أي�ضا م�شكالت املجتمع ويجعل
وع�رصنا هذا يعالج � ً
حياة النا�س �أكرث فعالية» من �أجل توعية اجلمهور
8
وتبني مفهوم ريادة الأعمال.

على الرغم من
اجلهود ال�ساعية لتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة ،فهي متثل
 %3فح�سب من �إجمايل
الناجت املحلي الكويتي،
وتوظف  %23من القوى
العاملة.
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حددت هذه اال�سرتاتيجية الوطنية جماالت اهتمام
احلكومة الأولية باال�ستثمارات اخلا�صة بامل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،وم�ؤ�رشات الأداء الأ�سا�سية
مطلوبا
لر�صد وتقييم منو الأعمال التجارية 9.كان
ً
�أن يكون املتقدمون بطلبات الدعم قد بلغوا من
عاما على الأقل و�أن يكونوا عاملني يف
العمر ً 21
م�رشوعات �صغرية ومتو�سطة مملوكة لكويتيني
و»ملتزمني بامل�ساهمة ب�شكل مبا�رش يف تطوير
وتنويع االقت�صاد الوطني ...وبتوفري فر�ص عمل
�إ�ضافية للمواطنني الكويتيني» 10.وقد � ّأدى ما حلق
من انتظار دام ثالث �سنوات قبل احل�صول على
قر�ض من ال�صندوق �إىل ت�سليط ال�ضوء على حالة
اجلمود التنفيذي والت�رشيعي القائمة ب�سبب التعار�ض
بني الأجندة ال�سيا�سية والإ�صالحية ،اخلا�صة بكل
من الطبقة التجارية والنخب احلاكمة والف�صائل
الربملانية.
ولقد تو�صل التقرير ال�سنوي ال ّأول لل�صندوق
الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة �إىل � ّأن العقبات الأ�سا�سية التي اعرت�ضت
طريق النجاح كانت تتمثل بغياب برامج الدعم الفني
واملايل والإر�شاد 11.مل يتمكن ال�صندوق من تقدمي
هذا الدعم ب�سبب التعجل يف ت�شكيله وب�سبب تعار�ض
�أجندات �صناع القرار .كما برزت م�شكالت هيكلية،
مثل الت� ّأخر يف توجيه امل�سائل املت�صلة بامل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة من قبل وزارة التجارة
وال�صناعة .ولقد تفاقم الو�ضع ب�سبب الإفراط يف
الإنفاق ومناخ عدم الثقة بال�صندوق ب�صفته م�ؤ�س�سة
حكومية ،كما الحظت �صحيفة القب�س 12،وكما الحظ
كل من مهند ال�صانع �أمني �رس اجلمعية االقت�صادية
14
الكويتية 13،واللوغاين نف�سه.

ونتيجة للمذكور ،مت ا�ستبدال جمل�س ال�صندوق يف
 2016ومت تنفيذ جمموعة كبرية من برامج تنمية
ريادة الأعمال بالتعاون مع «جرنال �إلكرتيك»
�سيا�سية كامنة
و�رشكاء �آخرين� 15.إلاّ � ّأن خالفات
ّ
وراء تعيينات �أع�ضاء جمل�س الإدارة قد طفت �إىل
ال�سطح ،مع اختالف الهيئات الكويتية احلكومية
املختلفة حول �أف�ضل ال�سبل لال�ستفادة من الربنامج،
ن�صيبا من الرثوة �إىل
�ضم الكويتيني الأقل
ً
مبا ي�شمل ّ
امل�ستفيدين منه .ولقد مثّل اخلالف ما و�صفته نائب
وزير �ش�ؤون ال�شباب ب�أنه نق�ص يف «تن�سيق وتوحيد
ومزج اجلهود ،وفر�ض املحا�سبة» 16.قام النواب
ال�شباب ال�ساعون لتو�ضيح �سبب �إخفاق ال�صندوق
الوطني يف تقدمي دعم مايل حقيقي للم�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة بالك�شف عن �صعوبات كربى
اعرت�ضت طريق تقدمي الدعم الإداري 17من الهيئات
احلكومية للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة 18،ومت
بذل حماوالت ملعاجلة هذه امل�شكالت عن طريق جلنة
من جمل�س الأمة ،كانت تهدف �إىل حت�سني ظروف
تطور امل�رشوعات
الأعمال التجارية مبا يراعي ّ
ال�صغرية واملتو�سطة ومنو ريادة الأعمال يف
الكويت.

م�شكالت متعلقة بالتنفيذ
على الرغم من اجلهود ال�ساعية لتنمية امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،فهي متثل  %3فح�سب من
�إجمايل الناجت املحلي الكويتي ،وتوظف  %23من
القوى العاملة 19.وهناك تقرير �صدر عن البنك
الدويل عام  2017ي�صنف الكويت يف املرتبة 102
على م�ستوى العامل من حيث �سهولة �أداء الأعمال
التجارية (الأدنى مرتبة بني دول جمل�س التعاون
اخلليجي) بعد �أن كان مركزها الـ  98يف عام
 ،2016مع احتالل املركز ( 173بعد �أن كان 149
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يف عام  )2016بالن�سبة �إىل �سهولة فتح �رشكة.
يتطلب فتح �رشكة يف الكويت نحو � 12إجراء خمتل ًفا
يوما ،ويكلف  %2.8من
وي�ستغرق الأمر نحو ً 62
متو�سط الناجت القومي للفرد.
ويف ا�ستبيان �أ�صدره البنك الدويل عام ،2014
ذكر  502من امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة يف
الكويت � ّأن �إجراءات الرتاخي�ص والت�صاريح هي
العائق الرئي�سي الذي يحول دون النمو ،يف ما كانت
«قوانني العمل وعدم اليقني يف ما يخ�ص الأنظمة
والقواعد ،والف�ساد الإداري» من بني املعوقات

كمحرك للإ�صالح االقت�صادي يف الكويت
ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ُ

الكربى الأخرى .و�أعرب  24باملائة من امل�شمولني
يف اال�ستبيان عن �أن نق�ص القوى العاملة املتعلمة
«بالقدر الكايف» والتي لديها املهارات والتدريب
الالزمان ،هي من املعوقات الأخرى التي تعرت�ض
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طريق النمو.
وملعاجلة بع�ض هذه امل�شكالت� ،شكّ لت احلكومة جلنة
حت�سني بيئة الأعمال التجارية يف عام  2015من
�أجل حت�سني وتي�سري ظروف العمل التجاري يف
الكويت ،و�شاركت فيها  11هيئة عامة .ولقد جنحت
اللجنة يف ا�ستحداث بع�ض �أوجه التح�سن وقدمت
ت�رشيعا جدي ًدا .ومن جماالت النجاح اجلديرة بالذكر
ً
م�س�ألة متويل امل�رشوعات اجلديدة .فبح�سب التقرير
ال�سنوي لل�صندوق الوطني  2016،22-2015تلقى
م�رشوعا فح�سب متويالت منذ عام ،2013
59
ً
وباملقارنةُ ،يظهر تقرير  2017-2016ال�سنوي
املوافقة على  245برناجم ًا جدي ًدا ،لي�صل �إجمايل
عدد امل�رشوعات �إىل 304.23
�إال �أنه توجد معوقات هيكلية �أكرب تواجه منو
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وقد ال تنجح
مذكرة تفاهم �صادرة عن جلنة �أو ت�رشيع جديد
وح�سب بحلّها .ففي عام � 2016أ�صدرت الكويت
وثيقة للإ�صالح االقت�صادي �سلطت ال�ضوء على
بع�ض التحديات الهيكلية التي تواجه االقت�صاد
الكويتي ،وركزت على تن�شيط القطاع اخلا�ص
و�إ�ضافة ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص
وزيادة اهتمام املواطنني بالقطاع اخلا�ص ،ك�أف�ضل
ال�سبل للتعامل مع تزايد عجز امليزانية وانح�سار
24
�أ�سعار النفط .ومن بني �ستة �أهداف ذُ كرت،
حددت الوثيقة ثالثة تغيريات �أ�سا�سية الزمة لتح�سني
االقت�صاد الكويتي :تخ�صي�ص (خ�صخ�صة) اخلدمات
احلكومية ملزيد من ال�رشاكات مع القطاع اخلا�ص؛
ت�رشيع قوي ملكافحة االحتكار مبا ي�سمح باملناف�سة؛
توفري بيئة حمفزة للقطاع اخلا�ص� .إال �أنه وبعد �أقل
من عام على �إ�صدار وثيقة الإ�صالح االقت�صادي،
علّق العمل بها ب�سبب اخلالفات بني الف�صائل ال�سيا�سية
�إزاء تنفيذها .ونتيجة لهذاُ ،طلب من وزارة املالية
25
مراجعة الوثيقة.
وباملثل ،يرتبط م�صري ال�صندوق الوطني لرعاية
وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة بالر�ؤى
االقت�صادية املتغرية ،التي تتعلق بدورها يف االقت�صاد
الكويتي .فحتى الآن ،مت تغيري تركيبة ال�صندوق
مرتني ،ومن املقرر �إعادة هيكلة جمل�س �إدارته
بالكامل بناء على �أمر �صدر عن احلكومة الكويتية يف

مايو�/أيار  2018.26وبينما �أ�سفرت العملية ال ّأولية
ل�صناعة ال�سيا�سات يف الأمثلة املذكورة �سابقًا عن
خطط وا�ضحة و�أطر عمل قابلة للتنفيذ مت ت�صميمها
ل�ضخ احلياة يف االقت�صاد الكويتي ،فمن الوا�ضح
بالدرجة نف�سها �أنه ال توجد يف الوقت احلايل � ّأية هيئة
�أو جماعة �سيا�سية �أو اقت�صادية على �صلة بالأمر
لديها القدرة على تنفيذ هذه اخلطط والأطر بفعالية.
فمن �أجل جتاوز اخلالفات بني الأجندات ال�سيا�سية
وامل�صالح االقت�صادية ،يتعني متكني ال�صندوق مبزيد
من اال�ستقالل .وللأ�سف ،يبدو �أن ال�صندوق قد
ً
ارتباطا بالكوادر احلكومية مع التغيريات
�أ�صبح �أكرث
الأخرية يف جمل�س �إدارته.

التداعيات على ال�سيا�سات
لقد دخل البنك الدويل يف �رشاكة مع ال�صندوق
الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات ال�صغرية
ٍ
أولية،
واملتو�سطة �أثناء
ثالث من مراحل التنفيذ ال ّ
وتعاون معه يف خم�س جماالت رئي�سية ،وكان
املجال الأ�صعب بينها هو «تنمية ثقافة ريادة الأعمال»
يف الكويت 27.من �أجل حتقيق هدف �إن�شاء قطاع
قياديا يف تهيئة الوظائف للجيل
دورا
ً
خا�ص [يلعب] ً
القادم من الكويتيني» على مدار ال�سنوات الع�رشين
التالية 28،فالبد وبكل و�ضوح من حدوث تغري
كبري يف القطاع اخلا�ص الكويتي ،بحيث ين�أى بنف�سه
عن االحتكارات التي تهيمن عليها النخب ،وي ّتجه
ٍ
يتطلب خلق ثروة ٍ
م�ستقلة
نحو املزيد من املناف�سة.
ُ
نظام ت�سيطر عليه الدولة �إىل ح ٍد بعيد ،حدوث
يف
ٍ
تغريٍ
جوهري يف ال�سيا�سات املالية املتعلقة بالتنظيم
ٍ
29
احلكومي ،عو�ضا ال�سيطرة الكاملة فح�سب.
أي�ضا ق�ضية �أكرب تفاقم من الركود االقت�صادي
وهناك � ً
الكويتي .فعلى الرغم من الرثوة الهائلة يف القطاع
اخلا�ص لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والتي
تفوق  2تريليون دوالر ،فهي مرتكزة ب�ش ّدة يف
يد جمموعة �صغرية من الأعمال التجارية اململوكة
لعائالت نافذة 30.نتيجة لهذا ،ف�إن الإ�صالحات يف
الكويت تتعار�ض ب�شكل مبا�رش مع م�صالح النخبة.
و ُتعد ال�سلطة ال�سيا�سية يف الكويت – كما هو احلال
يف �سائر �أنحاء اخلليج – «� ّآلية توازن ُتبقي املواطنني
را�ضني مع رعاية املطالب االقت�صادية للعائالت
�رضوريا لبقاء
النافذة التي ُيعد ا�ستمرار دعمها
ً
النظام .وهي تربم ال�صفقات مع النخب ال�سيا�سية»
31
ل�ضمان بقاء النظام يف ال�سلطة.

وبينما �أ�سفرت العملية
ال ّأولية ل�صناعة ال�سيا�سات
يف الأمثلة املذكورة
�ساب ًقا عن خطط وا�ضحة
و�أطر عمل قابلة للتنفيذ مت
ت�صميمها ل�ضخ احلياة يف
االقت�صاد الكويتي ،فمن
الوا�ضح بالدرجة نف�سها
�أنه ال توجد يف الوقت
احلايل �أ ّية هيئة �أو جماعة
�سيا�سية �أو اقت�صادية على
�صلة بالأمر لديها القدرة
على تنفيذ هذه اخلطط
والأطر بفعالية.
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فالبد وبكل و�ضوح من
حدوث تغري كبري يف
القطاع اخلا�ص الكويتي،
بحيث ين�أى بنف�سه عن
االحتكارات التي تهيمن
عليها النخب ،ويتّجه نحو
املزيد من املناف�سة.
يتطلب خلق ثروة ٍ م�ستقلةٍ
ُ
نظام ت�سيطر عليه
يف
ٍ
الدولة �إىل ح ٍد بعيد،
جوهري يف
ري
حدوث تغ ٍ
ٍ
ال�سيا�سات املالية املتعلقة
بالتنظيم احلكومي ،عو�ضا
ال�سيطرة الكاملة فح�سب.

أ�سا�سيا
وت�ستمر االرتباطات العائلية بكونها عاملاً �
ً
يف التعيينات ال�سيا�سية احل�سا�سة .على �سبيل املثال،
كان والد رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن
رئي�سا للغرفة التجارية للكويت على مدار ال�سنوات
ً
الع�رشين املا�ضية ،ولي�ست هذه باحلالة اال�ستثنائية.
يظهر من الو�ضع القائم �أن الإبقاء على االرتباطات
العائلية وعلى م�صالح النخب االقت�صادية له الأولوية
على الإ�صالح القادر على �إحداث �أثر حقيقي .فعادة
براقة
ما تتحول جهود الإ�صالح �إىل «م�رشوعات ّ
�سيا�سيا ومبادرات جتميلية يتم ت�صويرها
مدعومة
ً
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وك�أنها تغيريات جذرية» .على �سبيل املثال،
عندما قرر وزير التجارية وال�صناعة احلايل تغيري
جمل�س �إدارة ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة يف ،2016
عينّ من و�صفهم �أحد املراقبني ب�أنهم «�أع�ضاء
ديوانية واحدة» 33دون اال�ستعانة بعملية تعيني
تتمتع بال�شفافيةّ � .إن اخلال�ص املايل للم�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة من ال�صندوق الوطني قد يفتح
بابا لإحداث توازن يف مواجهة �سلطة اجلماعات
ً
التي تعتمد على املح�سوبية ،ف�ضلاً عن ال�سماح
للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة بتحقيق نتائج
ملمو�سة و�إحداث زخم يدفع باجتاه التغيري ،حتى
و�إن اختلفت الف�صائل مبجايل الأعمال وال�سيا�سة
حول كيفية حتقيق هذا التغيري.
من الوا�ضح �أ ّنه وعندما تتعامل احلكومة مع
م�رشوعات ريادة الأعمال وتتعاطى مع حماوالت
تنمية امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،ف� ّإن غياب
الإجماع والتما�سك �إزاء تدابري التمويل والإدارة
يطفو �إىل ال�سطح .كما توجد امل�شكلة املزمنة املتمثلة
يف �ضعف النظام التعليمي الذي �أخفق يف ت�سليح
الطالب باملهارات املطلوبة للنجاح يف �سوق العمل
احلديث ،وكذلك م�شكلة االعتماد املفرط على
الوظائف احلكومية والّتي ال ميكن حلّها عن طريق
حا�ضنات وبرامج تطوير الأعمال املدارة من قبل
حاليا 34.يف املجمل ،حتى تتوفر
ال�صندوق الوطني ً
فر�صة للإ�صالحات احلقيقية ولتهيئة مناخ يح ّفز على
منو امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ،فعلى الكويت
�إحداث تغيريات يف ال�سيا�سات تت�صدى للم�شكالت
الت�رشيعية والتعليمية التي حتول دون �أن ي�صبح
ال�شباب الكويتي �صانع التغيري االقت�صادي الذي ت�أمل
احلكومة يف �إحداثه.
�إن ال�صندوق الوطني لرعاية وتنمية امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ي�سعى �إىل امل�ساعدة يف تهيئة
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وظائف �إنتاجية للمهنيني الكويتيني ،و�إىل زيادة
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد ،و�إىل تنويع
م�صادر النمو االقت�صادي .ولتحقيق هذه الأهداف،
على الكويت �أن تبتعد عن بيئة العمل املرتكزة
على النفط والقائمة على املح�سوبيات ،نحو بيئة
حتركها ظروف ال�سوق احلقيقية.
اقت�صادية ربحية ّ
�إن الدرو�س امل�ستفادة من �إن�شاء امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة يف الكويت يجب �أن تطبقها
هيئة واحدة متما�سكة قادرة على ممار�سة �صناعة
القرار ب�شفافية ،وقادرة على الإدارة املالية والتنظيم
وتقدمي امل�ساعدة .ويجب �أن يقرتن هذا ب�إتاحة �سبل
ل�ضمان قدرة جمموعة متميزة من مقدمي الطلبات
املالكني لروح االبتكار ،على احل�صول على التمويل
والتمكني لتغيري م�سار الو�ضع القائم و�إحداث نقلة
نحو التنويع االقت�صادي احلقيقي .لن يكون هذا
ممك ًنا �إال �إذا غيرّ ت الدولة نظامها التعليمي مبا
يتوافق وجتهيز الطالب باملهارات الالزمة لتلبية
احتياجات �سوق العمل احلديث ،مع تذليل العقبات
التي تعرت�ض طريق دخول رواد الأعمال ال�شباب
�إىل ال�سوق� .إن الكويت قادرة على ا�ستحداث هذه
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة .فعلى �سبيل املثال،
ي ّدعي موقع بوتيكات – 35وهو متجر جتزئة للبيع
على الإنرتنت تديره �رشكة كويتية �صغرية – �أنه
�أكرب موقع مل�ستح�رضات التجميل ومنتجات رعاية
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الب�رشة والعطور يف ال�رشق الأو�سط.
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الكاتبة
د .العنود ال�شارخ هي باحثة يف معهد لندن لل�رشق
الأو�سط بجامعة لندن .تركز بحوثها على الق�ضايا
االجتماعية-ال�سيا�سية والثقافية والأمنية ملنطقة اخلليج
العربي .ح�صلت على الدكتوراه من جامعة لندن.

�شكّل هذا التّقرير املوجز
م�رشوع بحثي
جزءا من
ً
ٍ
وعالج مو�ضوع
دام لعامني
َ
ال�سلطة ال ّدين ّية يف ال�شرّ ق
ّ
الأو�سط .وقد ّ
مت دعم
امل�رشوع مبنحة من قبل
م� ّؤ�س�سة هرني لو�س.
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