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الــــــــــــتــــــــــــعــــــــــــاون ــــــــــس  مــــــــــجــــــــــل دول  ملــــــــــــــواطــــــــــــــنــــــــــــــي  الــــــــــــســــــــــــفــــــــــــر  ـــــــــســـــــــهـــــــــيـــــــــل  ت فــــــــــــــــــي  ســـــــــــيـــــــــــســـــــــــاهـــــــــــم  املـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــروع 

القطريون أكثر وعيًا بمشروع العملة الموحدة

كتبت هناء صالح الترك:

ـــــحـــــوث  ـــــب أعــــــــلــــــــن مـــــعـــــهـــــد ال
ــــمــــاعــــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة  االجــــت
 (sesri) قطر  بجامعة  المسحية 
نـــتـــائـــج الـــمـــســـح الـــمـــيـــدانـــي الــــذي 
أجــــــــراه حــــــول مــــشــــروع الــعــمــلــة 
الــخــلــيــجــيــة الــمــوحــدة وذلــــك في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي عــــقــــده صــبــاح 
أمــس د.درويــــش الــعــمــادي مدير 
حنان  الــدكــتــورة  بحضور  المعهد 
عــبــد الــرحــيــم الــمــديــر الــمــســاعــد 
بالمعهد والدكتور عبد اهللا ديوب 
بمعهد  الــبــحــثــيــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث 

.(SESR) المسحية
ألبرز  مسحا  د.العمادي  وقدم 
القائمون  طرحها  التي  التساؤالت 
على االستبيان على عينة عشوائية 
موطني خمس دول خليجية  من 
والبحرين  والسعودية  قطر  هــي 
ـــكـــويـــت واإلمــــــــــارات الــعــربــيــة  وال

المتحدة.
وقد بلغ حجم العينة المختارة 
٢٦٩١ شخصا، وقد تعلقت األسئلة 
التي تم طرحها على أفراد العينة 
العملة  بمشروع  وعيهم  بمستوى 
المواطنون  أبدى  حيث  الموحدة، 
التعاون  مجلس  دول  جميع  فــي 
الخمس  الــعــربــيــة  الــخــلــيــج  لــــدول 
عــاٍل  مستوى  المسح  شملها  الــتــي 
من الوعي، حيث أكد على األقل ٧ 
من بين كل ١٠ مواطنين وعيهم 
بــالــمــشــروع، وأبــــدى الــمــواطــنــون 
الــبــحــريــنــيــون أقــــل مــســتــوى من 
بينما   (٪٧٠) بــالــمــشــروع  الــوعــي 
أعلى  القطريون  المواطنون  أبدى 

مستوى من الوعي به.
وعـــنـــدمـــا ســئــل أفــــــراد الــعــيــنــة 
عــــن مـــــدى إلـــمـــامـــهـــم بــمــشــروع 
الــعــمــلــة الــــمــــوحــــدة. عـــلـــى عــكــس 
ــــــى الــــســــؤال  الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة إل
بمشروع  الوعي  بمستوى  الخاص 
فلقد  الموحدة،  الخليجية  العملة 
المواطنين  بــأن  النتائج  أظــهــرت 
والمواطنين   ،(٪٣٤) السعوديين 
األقـــل  هـــم   (٪٣٨) الــبــحــريــنــيــيــن 

إلماًما بالمشروع.
أن  المسح  نتائج  أظهرت  وقد   
الكويتيين  المواطنين  وعــي  نسبة 
بالمشروع بلغت ٤٩٪ ومقابل ٥٠ 

٪ لإلماراتيين.
مجلس  دول  مــواطــنــو  وأبــــدى 
العربية  الــخــلــيــج  لــــدول  ــتــعــاون  ال

تفاؤالً أقل بشأن إمكانية مشاركة 
مجلس  في  األعضاء  الدول  جميع 
في  تــام  بشكل  الخليجي  التعاون 
مـــشـــروع الــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة. فقد 
أعـــرب خــمــســون بــالــمــائــة أو أقــل 
من أفراد العينة في كل دولة عن 
دول  جميع  بــأن  اعتقادهم  عــدم 
الخليج  لــــدول  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
الــعــربــيــة ســتــشــارك فـــي مــشــروع 
العملة الموحدة. أبدى المواطنون 
واإلماراتيون   ،(٪٣٥) السعوديون 
 (٪٣٨) والــبــحــريــنــيــون   ،(٪٣٧)
تفاؤالً أقل بشأن إمكانية مشاركة 
مجلس  في  األعضاء  الدول  جميع 
الــتــعــاون بشكل تـــام فــي مــشــروع 

العملة الخليجية الموحدة.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــنــتــائــج 
الـــمـــحـــتـــمـــلـــة لــــمــــشــــروع الــعــمــلــة 
البلدان  على  الموحدة  الخليجية 
أفــراد  إليها  ينتمي  التي  الخاصة 
الــــعــــيــــنــــة، فــــقــــد أعـــــــــرب هـــــؤالء 
األشـــخـــاص عـــن اعــتــقــادهــم بــأن 
الموحدة  الخليجية  العملة  طــرح 
دول  بين  القوى  بميزان  يخل  قد 
الخليج  لــــدول  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
 (٪٨٤) أعـــــــرب  فـــقـــد  ـــعـــربـــيـــة.  ال
عن  اإلمــاراتــيــيــن  المواطنين  مــن 
ــــــرأي مــقــارنــة  تــأيــيــدهــم لـــهـــذا ال
 ،(٪٦٣ الــقــطــريــيــن  بــالــمــواطــنــيــن 
والسعوديين  البحرينيين،  ومــن 
أعــرب  بينما  مــنــهــمــا،  لــكــل   ٪٦٢
الكويتيين  المواطنين  نصف  فقط 
العملة  طــرح  بــأن  اعتقادهم  عــن 
الــقــوى  بــمــيــزان  سيخل  الــمــوحــدة 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 

الخليج العربية.
وقد أعرب ٧٤ ٪ من المواطنين 
 ،(٪٦٧) واإلماراتيون  القطريين، 
والسعوديون (٦٢٪) عن اعتقادهم 
الــمــوحــدة  الخليجية  العملة  بـــأن 
ســـتـــســـاهـــم فــــي تــشــكــيــل نـــمـــوذج 
وعلى  العربي.  العالم  في  لالتحاد 
المواطنين  تأييد  نسبة  قلة  غــرار 
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن لــــمــــشــــروع الــعــمــلــة 
الكويتيين  كـــان  فــقــد  الـــمـــوحـــدة، 
أعــرب  الــــرأي.  لــهــذا  تحمسا  أقـــل 
المواطنين   (٪٣٨) ثلث  من  أكثر 
موافقتهم  عــن  بقليل  الكويتيين 
الذي  المحتمل  الــدور  عن  التامة 
قـــد تــلــعــبــه الــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة في 
العالم  في  لالتحاد  نموذج  تشكيل 

العربي. 
كما أعـــرب ٩ مــن بين كــل ١٠ 
وإماراتيين،  قطريين،  مواطنين 

وســعــوديــيــن عــن اعــتــقــادهــم بــأن 
طـــرح الــعــمــلــة الــمــوحــدة الــخــاصــة 
ــيــجــي  بـــمـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الــخــل
ســيــســاهــم فـــي تــســهــيــل الــتــجــارة 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة. فـــقـــد أعــــرب 
المواطنين  أربــاع  ثالثة  من  أكثر 
البحرينيين والكويتيين من أفراد 
طرح  بــأن  اعــتــقــادهــم  عــن  العينة 
سيساهم  الــمــوحــدة  العملة  هـــذه 
فـــي تــســهــيــل الـــتـــجـــارة بــيــن دول 
أن  إال  الخليجي.  التعاون  مجلس 
 ،(٪٨١) الــقــطــريــيــن  الــمــواطــنــيــن 
أكثر  كــانــوا   (٪٧٢) واإلمــاراتــيــيــن 
تــوافــقــا مــع هـــذا الــــرأي مــن بقية 

مواطني دول مجلس التعاون.
ويرى أفراد العينة أن مشروع 
الموحدة  الخليجية  العملة  طــرح 
لـــن يــســاهــم فــحــســب فـــي تسهيل 
الــمــجــلــس  دول  بـــيـــن  الــــتــــجــــارة 
بل  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
سفر  تسهيل  فــي  أيــًضــا  سيساهم 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  مــواطــنــي 

الخليجي بين هذه الدول.
بتأييد  الـــرأي  هــذا  حظى  وقــد 
القطريين،  المواطنين  لدى  أكبر 
والــــســــعــــوديــــيــــن، واإلمــــاراتــــيــــيــــن 
البحرينيين  بالمواطنين  مقارنة 
والــــكــــويــــتــــيــــيــــن لــــــــه. فــــقــــد كــــان 
 ،(٪٨٣) الــقــطــريــون  الــمــواطــنــون 
توافقا  األكثر   (٪٧١) واإلماراتيون 
دول  مواطني  من  الــرأي  هــذا  مع 
مجلس التعاون الخليجي األخرى.

أمــــا بــخــصــوص تــأثــيــر الــعــمــلــة 
الفئات  على  الــمــوحــدة  الخليجية 
الــمــخــتــلــفــة فــــي الــمــجــتــمــع فــقــد 
 ١٠ كـــــــل  بـــــيـــــن  مـــــــن   ٩ أعـــــــــــرب 
وإمــاراتــيــيــن  قطريين  مــواطــنــيــن 
تأثير  سيكون  بأنه  اعتقادهم  عن 
الــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة إيــجــابــيــا على 
على  والفقراء  األغنياء  المواطنين 
حـــد ســـــواء، بــيــنــمــا أعـــــرب ٨ من 
بحرينيين  مواطنين   ١٠ كل  بين 
الــرأي.  هــذا  مثل  عن  وسعوديين 
أمـــا الــمــواطــنــون الــكــويــتــيــون فقد 

كانوا أقل اتفاقا مع هذا الرأي. 
وقــــــد تـــــم تـــصـــمـــيـــم الـــعـــيـــنـــات 
الخاصة بمشروع العملة الموحدة 
ــنــتــائــج  لـــضـــمـــان الـــتـــحـــقـــق مــــن ال
البيانات  من  المشتقة  اإلحصائية 
وإمــكــانــيــة االعــتــمــاد عــلــيــهــا. لقد 
مقابلة   ٢٫٦٩٢ إجمالي  إجــراء  تم 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــخــمــس أثــنــاء 

الــفــتــرة مـــا بــيــن ديــســمــبــر ٢٠١٠ 
تم  دولــة  كل  وفــي   .٢٠١١ ويناير 
الطبقية  العينة  أسلوب  استخدام 

العشوائية االحتمالية. 
وتـــــم إجـــــــراء الـــمـــقـــابـــالت فــي 
الــفــتــرة مـــا بــيــن ديــســمــبــر ٢٠١٠ 
أسلوب  باستخدام   ٢٠١١ ويناير 
الـــمـــقـــابـــلـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، بــيــنــمــا 
تـــم تــجــمــيــع الـــبـــيـــانـــات فـــي قطر 
(الــمــقــابــلــة   CAPI بـــاســـتـــخـــدام 
الكمبيوتر).  بمساعدة  الشخصية 
فــــي دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
والمملكة  والبحرين،  المتحدة، 
تم  والــكــويــت  الــســعــوديــة،  العربية 
 PAPI تجميع البيانات باستخدام
الورقة  باستخدام  تمت  (مقابلة 

والقلم). 
وفـــــي كـــــٍل مــــن قـــطـــر وبـــاقـــي 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
ـــتـــي شــمــلــهــا الـــبـــحـــث، اســتــعــان  ال
مـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 (SESRI) المسحية واالقتصادية 
وشــــركــــاؤه بـــأشـــخـــاص مــدربــيــن 
المقابالت  إجراء  على  جيد  بشكل 
ــتــجــمــيــع الــــبــــيــــانــــات، ولــــقــــد تــم  ل
خاصة  صارمة  فحوصات  إجــراء 
بمراقبة الجودة، كما تم االحتفاظ 
جوانب  بجميع  خــاصــة  بسجالت 
عــمــلــيــات الــعــمــل الــمــيــدانــي. ولقد 
بمشرفين  الشركاء  جميع  استعان 
مــيــدانــيــيــن لــمــراقــبــة األشـــخـــاص 
ميدانًيا  المقابالت  يجرون  الذين 
والــتــحــقــق مــن أنـــه قــد تــم اتــخــاذ 
وإجــراء  بعناية  اإلجــــراءات  جميع 
الــمــقــابــالت بــشــكــل ســلــيــم. ولــقــد 
الجودة  مراقبة  إجـــراءات  شملت 
ـــًضـــا إعــــــادة زيــــــارة األشـــخـــاص  أي
معهم  مقابالت  إجــراء  تم  الذين 
وإعـــــادة إجــــراء مــقــابــالت أخــرى 
معهم (إعــادة فحص) للتأكد من 
طبًقا  المقابالت  إجراء  تم  قد  أنه 

للقواعد واإلرشادات السارية.
وخلص االستبيان إلى أنه بوجه 
مجلس  دول  مواطنو  أعرب  عام، 
التعاون لدول الخليج العربية عن 
العملة  بمشروع  الشديد  إلمامهم 
الــخــلــيــجــيــة الـــمـــوحـــدة ووعــيــهــم 
الجيد به، إال إنهم قد أبدوا تفاؤالً 
أقل بشأن إمكانية مشاركة جميع 
كاملة  بعضوية  الخليجية  الـــدول 

في هذا المشروع.
وبـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء الــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــبــيــة  الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن، أبــــــــدى غــال
مواطني دول مجلس التعاون آراء 

بلدانهم  عــضــويــة  بــشــأن  إيــجــابــيــة 
مجلس  مــنــظــومــة  فـــي  الــكــامــلــة 
العربية.  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
البحرينيون  المواطنون  كــان  كما 
والــكــويــتــيــون األقــــل اعـــتـــقـــاًدا في 
مشروع  فــي  بلدهما  عضوية  أن 
جيًدا  أمـــًرا  تعد  الــمــوحــدة  العملة 

بوجه عام.
مجلس  دول  مــواطــنــو  ويعتقد 
أن  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
بلدانهم سوف تنتفع من العضوية 
فــــي مــــشــــروع الــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة 

وأن  ــتــعــاون،  ال بمجلس  الــخــاص 
الــــمــــشــــروع ســــــوف يـــســـاهـــم فــي 
تــســارع وتــيــرة الــنــمــو االقــتــصــادي 
في بلدانهم. ولقد كان المواطنون 
الــقــطــريــون واإلمـــاراتـــيـــون األكــثــر 
نتائج  حــدوث  إمكانية  في  تفاؤال 
العملة  لمشروع  محتملة  إيجابية 
الــخــلــيــجــيــة الــــمــــوحــــدة، ويــعــتــقــد 
ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول  مـــواطـــنـــو 
الدول الخليج العربية أن مشروع 
نموذًجا  سيشكل  الموحدة  العملة 
لــالتــحــاد فــي الــعــالــم الــعــربــي على 

الــرغــم مــن اعــتــقــاد نــصــف أفـــراد 
سيصب  المشروع  هذا  بأن  العينة 
فــي مــيــزان الــقــوى لـــدول معينة 
في مجلس التعاون الدول الخليج 
ضوء  وفــي  غيرها.  دون  العربية 
واالقتصادية  المالية  المشكالت 
التي تشهدها منطقة اليورو نتيجة 
عدد  يواجهها  دين  مشكلة  لوجود 
معين من الدول األوروبية، فإنه 
من الضروري إجراء مسح خاص 
قد  كــان  إذا  مــا  لقياس  بالمتابعة 
تم حدوث تغيير كبير في التأييد 

لمشروع  الــمــواطــنــون  ـــداه  أب الـــذي 
بمجلس  الخاص  الموحدة  العملة 

التعاون لدول الخليج العربية. 
الصحفي  المؤتمر  ختام  وفــي 
للجهات  بالشكر  د.العمادي  توجه 
الــتــي رعــت هــذه الــدراســة ممثلة 
قطر  ومصرف  قطر  جامعة  في 
الـــمـــركـــزي وبــنــك قــطــر الــوطــنــي 
ودعا  القطري،  التجاري  والبنك 
واالقتصادية  المالية  المؤسسات 
األخــــرى لــدعــم األجـــــزاء األخـــرى 

المكملة لهذا المشروع المهم.

في دراسة ملعهد البحوث االجتماعية واالقتصادية بجامعة قطر

د. درويش العمادي خالل المؤتمر الصحفي

معظم مواطني «التعاون» يؤكدون مكاسب
دولهم من عضويتها بالمشروع

ورشة حول تصميم الخاليا الشمسية بجامعة قطر
وحـــدة  نــظــمــت   :]  - الـــدوحـــة 
بجامعة  الهندسية  الــمــواد  تكنولوجيا 
قـــطـــر، بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة نـــورث 
تصميم  حــول  عمل  ورشــة  ويــســتــرن،  
قدمها   ، للبيئة  صديقة  شمسية  خاليا 

هاس. ماثيو  الدكتور 
وتـــكـــونـــت الــــورشــــة مــــن جــــزأيــــن ، 
على  المشاركين  تعريف  االول  هــدف 

 ، الخلية  لتصميم  االساسية  المفاهيم 
عمليا  تدريبا  فكان  الثاني  الــجــزء  أمــا 
ــــك مـــن خــــالل تــصــمــيــم الــخــلــيــة  ، وذل
من  عمليا  واختبارها  علمية  بطريقة 

بالدورة.  المشاركين  قبل 
وقــــد تـــم إحـــضـــار بـــعـــض الــنــبــاتــات 
والـــــفـــــاكـــــهـــــة الــــمــــحــــلــــيــــة الســــتــــخــــدام 
لبيان  الــخــلــيــة  تصميم  فــي  عــصــاراتــهــا 

تــأثــيــرهــا عــلــى الــبــيــئــة ، وتــعــتــبــر هــذه 
باإلضافة  العالم  في  األحدث  الطريقة 

العالية. وكفاءتها  تكلفتها  قلة  الى 
وتـــقـــوم وحـــــدة تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــواد 
دائـــمـــا بــتــطــويــر مــوظــفــيــهــا مـــن خــالل 
تـــنـــظـــيـــم أحــــــدث الــــــــــدورات الــعــلــمــيــة 
و  المواد  علوم  مجال  في  والتطبيقية 

لهندسة. ا


