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الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز الخليج لسياسات التنمية

عمر الشهايب واحمد العويف وخليل بوهزاع )محررون(، الثابت واملتحول 2017: الخليج واإلصالح االقتصادي يف زمن األزمة النفطية 

)الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2017( 

يشتمل على فهرس:

1. مقّدمة: الخليج واإلصالح االقتصادي يف زمن األزمة النفطية. 2. املستجدات السياسية يف دول مجلس التعاون. 2.1 مقّدمة: املستجدات 

السياسية يف زمن األزمة النفطية. 2.2 املستجّدات السياسية يف مملكة البحرين - خليل بوهزاع. 2.3 املستجّدات السياسية يف اململكة العربية 

السعودية - خبيب عسيالن. 2.4 املستجّدات السياسية يف اإلمارات العربية املتحدة. 2.5 املستجّدات السياسية يف سلطنة عامن - بسمة 

الكيومي. 2.6 املستجّدات السياسية يف دولة قطر - ماجد الدوحان. 2.7 املستجّدات السياسية يف دولة الكويت - لؤي الالركيا. 3. ملفات: 

النفط يف دول مجلس  إيرادات   3.2 النفطية.  األزمة  االقتصادي يف زمن  3.1 مقدمة: اإلصالح  النفطية.  األزمة  االقتصادي يف زمن  اإلصالح 

التعاون وأوجه إنفاقها - عمر الشهايب. 3.3 النفط ومستقبل دول مجلس التعاون - جاسم السعدون. 3.4 دور الرشكات االستشارية يف عملية 

التحول االقتصادي - سلطان العامر. 3.5 رؤية عامن 2020 بني الواقع واملأمول - سعيد الصقري وآن الكندي. 3.6 القوى العاملة الوافدة 

يف اقتصاديات ورؤى دول مجلس التعاون - دالل املوىس. 3.7 تأثري العاملة الوافدة عىل االقتصاد السعودي - عصام الزامل. 4. خامتة: الخليج 

واإلصالح االقتصادي يف زمن األزمة النفطية.

العنوان باإلنجليزية:
The Constant and the Changing 2017: Gulf Economic Reform in the Times of Low Oil Prices

Edited by:

Omar Alshehabi, Ahmed AlOwfi, and Khalil Bohazza 
مركز الخليج لسياسات التنمية

جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

قطعة 5, مبنى 1

مبارك العبدالله، غرب مرشف

الكويت

info@gulfpolicies.com

http://gulfpolicies.com

mailto:info@gulfpolicies.com
http://gulfpolicies.com 
http://gulfpolicies.com 
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الثابت والمتحول 2017: الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن 
األزمة النفطية

 

اإلطار العام:  

1. المقدمة: الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية  

2. المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون  

النفطية          13 األزمة  زمن  السياسية في  المستجدات  2.1 مقدمة:    

البحرين           14 مملكة  في  السياسية  المستجدات   2.2   

السعودية          30 العربية  المملكة  في  السياسية  المستجّدات   2.3   

المتحدة          46 العربية  اإلمارات  في  السياسية  المستجدات   2.4   

عمان            58 سلطنة  في  السياسية  المستجدات   2.5   

السياسية في دولة قطر                 70 المستجدات   2.6   

الكويت                          81 السياسية في دولة  المستجدات   2.7   

  

3. ملفات: اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية  

النفطية          94 3.1 مقدمة: اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة    

إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه انفاقها          96    3.2   

التعاون          135 النفـط ومستقبل دول مجلس   3.3   
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التحول االقتصادي        148 الشركات االستشارية في عمليات  3.4 دور    

2020 بين الواقع والمأمول       168 3.5 رؤية عمان    

3.6 القوى العاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس       

التعاون           179   

السعودي     197 االقتصاد  الوافدة على  العمالة  تأثير   3.7   

 

4. الخاتمة: نحو اقتصادات إنتاجية وعقد اجتماعي جديد  
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عمر هشام الشهابي

مدير مركز الخليج لسياسات التنمية، ومحاضر في جامعة الخليج بالكويت. حصل على الدكتوراه في 
االقتصاد من جامعة اكسفورد، وعمل في البنك وصندوق النقد الدوليين، وشركة مكنزي االستشارية، 

ومحاضراً في University College Oxford. عمل كمحرر عام لهذا اإلصدار. باالمكان التواصل 
@omaralshehabi معه في تويتر على

أحمد سعد العوفي

طالب دكتوراه في علم االجتماع بجامعة إلينوي في الواليات المتحدة، وحاصل على ماجستير في 
علم االجتماع من الجامعة األمريكية في واشنطن، تتركز اهتماماته البحثية في الحركات االجتماعية 

ونظريات تشكل الدولة ومؤسساتها. عمل كمحرر عام لهذا اإلصدار. باإلمكان التواصل معه في تويتر 
@ahmedalowfi على

خليل يعقوب بوهزاع

باحث وصحفي غير متفرغ مهتم بمعايير العمل الدولية، اإلتجار بالبشر والعبودية الحديثة. حاصل 
على درجة الماجستير في القانون من جامعة ليفربول جون مورس. له عدد من البحوث وأوراق العمل 

والمقاالت في قضايا العمل والعمال. تنقل في العمل بين القطاعين العام والخاص، كما عمل محرراً 
للشؤون العمالية في صحيفة )الوقت( البحرينية ومراسالً لعدد من الصحف الخليجية والعربية. عمل 

@bohazza_khalil كمحرر عام لهذا األصدار. باإلمكان التواصل معه في تويتر على

آن سعيد الكندي

نائب رئيس اللجنة الوطنية للشباب وعضو مجلس إدارة الجمعية االقتصادية العمانية. حاصلة على 
درجة الماجستير من جامعة جالسكو في علوم القيادة، وتكتب في االقتصاد و القيادة واألداء الحكومي 
. جميع ما تكتب يوجد في موقعها الشخصي www.annalkindi.net و يمكنكم التواصل معي على 

@AnnAlkindi حسابها في توتير

بسمة مبارك سعيد

محامية وباحثة عمانية، حاصلة على الماجستير في القانون من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. 
@BasmaMubarak  باإلمكان التواصل معها في تويتر على

فريق العمل
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جاسم خالد السعدون
 

باحث اقتصادي و مؤسس مجموعة الشال في الكويت. حاصل على ماجستير في االقتصاد القياسي من 
جامعة كولورادو )بولدر(. له العديد من البحوث والدراسات االقتصادية، بما فيها كتابي ”مناخ األزمة 

وأزمة المناخ“ و“رسالة إلى عاقل“ باالشتراك مع علي خليفة الكواري. 

خبيب زهير

 باحث في مرحلة الدكتوراة في جامعة كاليفورنيا - سانتا باربرا. حاصل على شهادة الماجستير 
في تخصص السياسة المقارنة من جامعة نيويورك. مهتم بدراسة االقتصاد السياسي والحركات 

@Kzohair االجتماعية في العالم العربي. باالمكان التواصل معه في تويتر على

دالل موسى السيد

طالبة تُحضر رسالة الدكتوارة بين جامعة باريس لالقتصاد في فرنسا وجامعة لوفين في بلجيكا 
بتخصص اقتصاد سوق العمل واقتصاد السكان. حصلت على شهادة الماجستير في االقتصاد من جامعة 

السوربون في باريس، والبكالوريوس في اإلدارة المالية والصحافة من جامعة نيويورك في الواليات 
المتحدة األمريكية، وعملت في مجلس التنمية االقتصادية في البحرين لعدد من السنوات.

سلطان صالح العامر

طالب دكتوراه في العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، عضو في الجمعية األمريكية للعلوم السياسية، 
وعضو في جمعية دراسات الشرق األوسط. شارك بتأليف ثالثة كتب: )الجابري: دراسات متباينة(، )في معنى 
العروبة(، )في تاريخ العروبة(. كتب في عدد من الصحف مثل عكاظ والبالد والحياة والعربي الجديد والتقرير. 

أحد مؤسسي مدونة )أعواد قش( األكاديمية. مهتم بقضايا القومية، وتشكل الدول، والعنف السياسي، باإلضافة 
الهتمامه في الفلسفة السياسية. عمل على ملف الجذور التاريخية للصراعات اإلقليمية في الخليج العربي في قسم 

sultaan.alamer@gmail.com واإليميل sultaan_1@  الخلل األمني.  باالمكان التواصل معه عبر تويتر

سعيد بن محمد الصقري

رئيس الجمعية االقتصادية العمانية. حصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من مركز دراسات االقتصاد 
االستراتيجية بجامعة فيكتوريا األسترالية في العام 2010، ودرجة ماجستير في العلوم في تخصص 

االقتصاد من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية. إضافة إلى خبرته الواسعة في سياسات 
االقتصاد والتخطيط االقتصادي في السلطنة، فإنه عمل على تدريس مواد في التجارة واالقتصاد في عدد 
من مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بما في ذلك جامعة السلطان قابوس. وقد عمل في عدد من البرامج 

الحكومية المتخصصة مثل برنامج تنفيذ لتعميق التنويع االقتصادي للخطة الخمسية التاسعة )2016 – 
2020(، وقام بنشر العديد من البحوث في مجاالت االقتصاد واإلنتاجية في مجالت علمية عالمية وإقليمية.
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عصام محمد الزامل

باحث اقتصادي وزميل غير متفرغ في مركز الخليج لسياسات التنمية، له عدة منشورات في مجال 
اإلصالح االقتصادي، وله عمود أسبوعي في صحيفة اليوم ومجلة مونيتورز األمريكية. قدم العديد 
من المحاضرات في التنمية االقتصادية للدول النفطية وتأثير العمالة الوافدة على اقتصادات الخليج. 

رشّحت مدونته االقتصادية كأفضل مدونة اقتصادية لجائزة جلوبال ميديا فورم التي تنظمها دوتشه فيال.  
@essamz باالمكان التواصل معه على تويتر

لؤي عبدالرؤوف الالركيا

محاضر بجامعة هيوستن في الواليات المتحدة. حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية المقارنة و 
النظرية السياسية من جامعة هيوستن. باإلمكان التواصل معه عن طريق البريد اإللكتروني على

 luai.allarakia@gmail.com  ويمكن اإلطالع على أبحاثه في موقعه الرسمي
luaiallarakia.weebly.com 

ماجد حسين  الدوحان

باحث من السعودية، مهتم بالشؤون السياسية واإلجتماعية في الخليج، مقيم حالياً في نيويورك حيث 
يكمل دراسته في جامعة نيويورك، باحث مساعد في قسم الدراسات الشرق أوسطية في جامعة 

براندايس، نشر بحث بعنوان: »فجر ظفار: نظرة نقدية في تاريخ الثورة في عمان”، يمكن التواصل معه 
mhaldohan@gmail.comعبر البريد اإللكتروني

فاطمة عبداهلل حنا

مساعد مدرس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويت. حاصلة على بكالوريوس في االتصال 
المرئي من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. خبرة في التصميم الجرافيكي، عملت على تصميم 
fatema.ah@outlook.com :اإلصدار. باإلمكان التواصل معها عبر البريد اإللكتروني التالي

هبة يوسف القاعوري

قائدة فريق قسم تطبيقات الحاسوب في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، حاصلة على بكالوريوس 
في نظم المعلومات والحوسبة من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت عام 2007. عملت كمخرجة 

kaoeri.h@gust.edu.kw :الكترونية لإلصدار. باإلمكان التواصل معها عبر البريد التالي

حمد أحمد الريّس

باحث في الفلسفة والفكر االجتماعي والسياسي. مرشح للدكتوراة في الفلسفة من جامعة ستوني 
بروك بنيويورك. عمل على اإلصدار كمدقق لغوي. باإلمكان التواصل معه عبر اإليميل:

hamad.mohamed@stonybrook.edu
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مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غرضه هو دراسة سياسات 
ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول األعضاء فيه، وذلك يف 

إطار الهوية العربية - اإلسالمية الجامعة لشعوب املنطقة. يختص املركز برصد ودراسة 
أوجه الخلل املزمنة يف دول املجلس التعاون، واملتمثلة يف الخلل السكاين والخلل 

االقتصادي والخلل السيايس والخلل األمني، بهدف املساهمة يف تحقيق تطلعات شعوب 
املنطقة املتمثلة يف الدميقراطية والوحدة والتنمية. يكمن موقع املركز يف جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا يف الكويت، وبإمكانكم التعرف عىل املزيد حول املركز عرب موقعه: 

www.gulfpolicies.com
twitter: @gulfpolicies

مجلس األمناء
علي فهد الزميع 

وزير كويتي سابق في وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية، 
وقبلها في وزارة االوقاف والشؤون االسالمية. حاصل على 

شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة اكستر.  رئيس 
مجلس أمناء مركز الخليج لسياسات التنمية.

 علي خليفة الكواري 

باحث من قطر في شؤون االقتصاد والديمقراطية، وله العديد 
من المؤلفات والدراسات فيها. حاصل على الدكتوراه في 

االقتصاد من جامعة درهام. آخر أعماله هي تحرير وتنسيق  
كتاب »الشعب يريد اإلصالح في قطر... ايضا« و»السياسات 

العامة والحاجة لإلصالح في دول مجلس التعاون«.

جاسم السعدون 

باحث اقتصادي و مؤسس مجموعة الشال في الكويت.

فهد علي الزميع 

ااستاذ مساعد في القانون  ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية 
والمالية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت. حاصل 
على الدكتوراه في القانون من جامعة سواس ، وعمل كمحاضر 
في القانون في جامعة وستمنستر وجامعة الكويت. حاصل على 

اإلجازة القانونية في الكويت وعمل سابقا في مكتب كلفورد 
شانس للمحاماة.

عمر هشام الشهابي 

يعمل مديراً عاماً لمركز الخليج لسياسات التّنمية، وُمحاضراً 
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت.

مصممة الغالف : زهراء المهدي

www.gulfpolicies.com
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1

1. المقدمة:
الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية   
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1

مقّدمة: الخليج واإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية
مع نهاية عام 2016، كانت كل دول مجلس التعاون تواجه ضغوطات مالية بال استثناء، وذلك على إثر 

تراجع أسعار النفط من مستويات تعدت 100 دوالر في عام 2014، إلى ما دون 40 دوالر في عام 2015. 

وعلى ضوء ذلك، فقد باشرت جميع دول المجلس بالعمل على "إصالحات" اقتصادية، تنوعت ما بين رفع 

أسعار المحروقات والطاقة والمياه، وخفض عالوات موظفي الحكومة. وقد واجهت كافة دول المجلس 

عجوزات في ميزانياتها خالل عام 2016، مع تفاوت في حدة هذه العجوزات ما بين الكويت، التي ال زالت 

تحظى باحتياطيات عالية ومستويات ديون منخفضة، والبحرين، التي وصل تصنيف دينها السيادي من قبل 

 .)junk( "شركات تصنيف االئتمان إلى مستوى "الخردة

وبهذا فقد أصبح الهاجس االقتصادي أحد أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، سيما في خضم وضع 

إقليمي وسياسي متأزم. تركز هذه النسخة من إصدار "الثابت والمتحول" في محورها الرئيسي على تحليل 

ونقد برامج اإلصالح االقتصادي في ظل األزمة النفطية في دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد، يجمع 

اإلصدار بين دفتيه كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بأمور المنطقة االقتصادية. وكما جرت العادة، 

يركز القسم األول من اإلصدار على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون على مدى 

فترة 2017-2016، فيما يقدم القسم الثاني ملفات معمقة تعنى بقضية اإلصالح االقتصادي في ظل األزمة 

النفطية.

وكما هو الحال في كل إصدار، فإننا نختم المقدمة بتكرار قولنا:

عمق أوجه الخلل المزمنة في الخليج وتجّذرها، ومصيريّة المتغيّرات المترتبة عليها، تفرض علينا فتح 

النقاش حولها بشكل علمي ومنهجي. ونظراً لحّدة وتضارب اآلراء والخواطر حول هذه المواضيع الحيوية، 

فإنّنا نلتمس من القارئ رحابة الصدر ومقاربة ما يطرح في هذا اإلصدار من باب الجدلية العلمية، ومن 

هذا المنطلق نرّحب بكافة المشاركات والتعليقات حول محتوى هذا االصدار. فمن الطبيعي أّن عمالً كهذا 

سيُصيب في بعضه، ويجانب الصواب في بعضه اآلخر. وقد حاولنا في طرحنا االلتزام بمنهج المهنيّة 

العلمية، النّابع – أساساً - من حّس وطني هّمه األّول هو أهل الخليج والوطن العربي. وفي الوقت ذاته، فال 
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يمكننا ادعاء الحياد الكلي والموضوعية الشاملة، فإنهّ من المتوقع ألّي طْرح أن يأتي من وجهة نظٍر معيّنة، 

وحسبنا األمل هنا أنّها تعكس هموَم أهل الخليج الطّامحة إلى بناء مجتمع قوامه دولة الوحدة والّديمقراطيّة 

والتّنمية1.

وكعادة كل إصدار، فإن هذا العمل يرتكز في إعداده على مساهمات باحثين ومختصين من دول الخليج، 

انطالقاً من مبدأ "أهل مّكة أدرى بشعابها"، وأّن أهل المنطقة هم المعنيّون - في نهاية المطاف – بتبعات 

ما يحصل لها، حيث تجمعهم وحدة األرض والمصير. وواجب علينا أن نشكر كّل من ساهم في إنجاز هذا 

العمل،  بما في ذلك المشاركين في ورشة العمل المصاحبة لهذا اإلصدار، تقديراً لجهودهم ودورهم في 

استكمال أعمدته. وأتمنى أن يُحقّق اإلصدار الفائدة والمتعة للقارئ العزيز، بالقدر الذي كفلها لنا في إعداده.

محّررو اإلصدار

عمر الشهابي

أحمد العوفي

خليل بوهزاع

1 -عمر الشهابي، "مقدمة: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة"، في عمر الشهابي ومحمود المحمود ونورة الحسن )محررون(، الثابت 

 https://www.gulfpolicies.com/ ،)2014 ،والمتحول 2014: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة )الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية

pdf.20page%attachments/article/1752/GCCS%202014%20digital%20final%20single
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2. المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون
2.1 مقدمة: المستجدات السياسية في زمن األزمة النفطية 

يسير هذا القسم على نمط أمثاله في اإلصدارات السابقة من الخليج بين الثابت والمتحول. فهو يرصد أهم 

التطورات المتصلة بالخلل السياسي في دول مجلس التعاون، الذي يشكل االستفراد بالسلطة والثروة وجهه 

األبرز. إن العنوان الرئيسي الذي يمكن وضعه إليجاز األوضاع السياسية في دول مجلس التعاون يتركز 

في هذا االصدار حول الرؤى االقتصادية والحريات العامة. بمعنى آخر، هل ستؤدي الرؤى االقتصادية 

التي أصبحت "موضة" دول المجلس في السنوات القليلة الماضية إلى تغيير في العالقة السياسية بين الحكم 

والشعب؟ هل يمكن االنتقال من نمط اقتصادي شريانه األساسي موارد النفط إلى نمط اقتصاد انتاجي تتنوع 

فيه مصادر الدخل ويكون للقطاع الخاص دور محوري فيه دون أن يترتب على ذلك إعادة صياغة مفهوم 

الدولة وطريقة إدارتها لتتواكب وهذا التحديث؟ هل باإلمكان أن يكون القطاع الخاص هو المحرك األساسي 

لعملية التنمية في مجتمعات تغيب فيها الشفافية من حيث حجم المداخيل الحقيقة للنفط وغيره؟ ما هي تبعات 

إجراءات التقشف التي تتبعها دول الخليج على العالقات السياسية في المجتمع؟ وأخيراً وليس آخراً، هل 

سيُقّدر للرؤى االقتصادية النجاح في وقت لم يكن للمواطن في دول مجلس التعاون أي دور رئيسي، سواء 

في وضع أهدافها وغاياتها أو في تنفيذها، خصوصاً أن مراحل هذه الرؤى رسمت بأياد أجنبية في كثير من 

األحيان؟ يسعى القسم السياسي في هذا اإلصدار إلى تلمس خيوط اإلجابة على تلك التساؤالت من خالل 

قراءة التطورات التي شهدتها دول مجلس التعاون خالل عام 2016 وبدايات عام 2017.
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2.2 المستجدات السياسية في مملكة البحرين
خليل بوهزاع

مقدمة

مع نهاية عام 2016، لم تزل البحرين تعيش على وقع أحداث فبراير 2011 على المستويات السياسية 

والحقوقية واالجتماعية، دون حلول جذرية أو حتى شكلية تُرِجع البالد إلى حالة من االستقرار، أو على أقل 

تقدير لحالة ما قبل 14 فبراير. فاألوضاع على األرض جميعها تصب في طرف الحكم، وال شيء يعكر 

صفوها سوى جيوب احتجاجات محدودة هنا أو هناك، ال سيما في ظل االنتشار الواسع والمتواصل لقوى 

مكافحة الشغب، التي لم تغادر مواقعها منذ اندالع المظاهرات في ذلك العام.

أما على المستوى االقتصادي، واصلت الحكومة سياساتها الهادفة إلى تقليص حجم العجز في موازنتها عبر 

إيجاد مصادر جديدة للدخل، سواء من خالل رفع الدعم عن بعض السلع األساسية أو زيادة نسبة الرسوم على 

الخدمات التي تقدمها، وصوالً إلى نية فرض بعض الضرائب كضريبة القيمة المضافة. من جهة أخرى، 

حاولت الحكومة إعادة الروح لرؤية البحرين االقتصادية 2030 من خالل الملتقى الحكومي األول، الذي 

تركزت كافة محاورة حول الرؤية وسياسات تنفيذها.

ترصد هذه الورقة أبرز التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية في عام 2016، وهي بصورة أو بأخرى 

تركز على مكامن الخلل الرئيسية التي يقوم عليها هذا اإلصدار، ومن ثم فإن عدم تطرق الورقة لمعالجة 

لمواضيع أخرى ال يعني إغفالها أو عدم أهميتها، فهي إما خارج اإلطار الزمني لهذه الورقة )وهو عام 

2016( أو خارج حيز أوجه الخلل التي يعنى بها إصدار الخليج الثابت والمتحول السنوي2.

أوالً-  تشريعات 2016 

أقر مجلسي الشورى والنواب، بمصادقة الملك، تعديالً على قانون الجمعيات السياسية يحظر على "من 

2  - شهد مطلع عام 2017 عدداً من التطورات األمنية والسياسية والحقوقية، أهمها هروب مجموعة محكومين بقضايا إرهابية كما وصفتهم الحكومة من سجن جو المركزي 

ومقتل أحدهم الحقاً في محاولة للهرب من البحرين إلى إيران حسب البيان الرسمي لوزارة الداخلية، كما تم إعدام ثالثة محكومين آخرين بذات التهم. ورفعت وزارة العدل دعوى 

قضائية تطالب فيها بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد(، فيما أقر مجلسي الشورى والنواب المقترح الحكومي بتعديل الدستور لمنح القضاء العسكري الحق في محاكمة 

المدنيين. جدير بالذكر أن جميع هذه التطورات ال تدخل ضمن هذه الورقة، كون اإلطار الزمني لها هو عام 2016.



15

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

2

يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ واإلرشاد والخطابة، ولو بدون أجر"3 تولي منصباً قيادياً في 

الجمعيات السياسية أو أن يكون عضواً فيها ابتداًء،4 وذلك رغم توصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب 

رفض المشروع من حيث المبدأ5.

وكانت الحكومة قد بررت هذا التعديل على لسان وزير العدل بكونه "تطبيقاً لمخرجات حوار التوافق 

الوطني، والتعديالت التي أجريت في 2014، لفصل المنبر الديني عن المنبر السياسي"6، مشيراً إلى أن 

"القانون ال يمنع رجال الدين من العمل بالسياسة أو تولي مناصب قيادية في الجمعيات السياسية، إنما 

يخيرهم بين البقاء على المنبر الديني أو العمل السياسي"7. 

ودعمت الشخصيات القريبة من الحكومة في مجلس النواب ومجلس الشورى هذا التوجه الحكومي 

واعتبروه "جيد )...( وال يفهم ]منه[ أي تمييز، بل ]المقصود منه[ تنزيه العمل الديني عبر إبعاده عن 

السياسية"8. وأشار عضو مجلس الشورى ورئيس جمعية األصالة )سلفيون( السابق الشيخ عادل المعاودة 

بأن التعديل ال يمثل "حرباً على الدين، وإنما حماية ]له[ ممن يستغلونه"9. إال أن التيارات الدينية السياسية 

الشيعية اعتبرت هذا التعديل استهدافاً مباشراً لوجودها. ويقول أحد رجال الدين الشيعة بأن التعديل يشكل 

خطوة من خطوات التضييق على الدين وأنه يمثل "مخالفة صريحة لتعاليم اإلسالم )...( وضربة قاضية 

لما تبقى من ديمقراطية شكلية في هذا البلد"10.

وفي خطوة لتعزيز صالحيات المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، التي تواجه العديد من االنتقادات من 

الجمعيات الحقوقية المحسوبة على المعارضة ومن جماعات المعارضة نفسها، أصدر الملك مرسوماً بقانون 

3  - قانون رقم )13( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )26( لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، الجريدة الرسمية )3266(، 16 يونيو 

<http://bit.ly/2pij5Tj>. 2016

4 - المصدر السابق، المادة )2(.

.> http://bit.ly/2opcNgs< 2016 5 -حسن المدحوب، "الحكومة: تَحكم "الفتاوى الدينية" في العمل السياسي يقسم المجتمع،" جريدة الوسط، 17 مايو

6 -المصدر السابق.

7 - المصدر السابق.

8 -"الحظر يطال جانباً ضيقاً من العمل السياسي... بومجيد: رجال الدين لبسوا السياسة وجابوا العالم لإلساءة للبحرين،" جريدة البالد، 5 يونيو 2016 

.> http://bit.ly/2pUdIWB <

 9 -علي الموسوي، "الشورى يمرر بـ"سالم" مشروع منع الجمع بين اعتالء المنبر الديني والعمل السياسي،" جريدة الوسط، 23 مايو 2016 

.> http://bit.ly/2ou0Ntj<

10 -"الزاكي: قانون حظر رجال الدين الجمع بين الخطابة واالنتماء للجمعيات ضربة قاضية لما تبقى من ديمقراطية شكلية،" مرآة البحرين، 12 ديسمبر 2015 

.> http://bit.ly/2oXUu5g <

http://bit.ly/2pij5Tj
http://bit.ly/2opcNgs
http://bit.ly/2pUdIWB
http://bit.ly/2ou0Ntj
http://bit.ly/2oXUu5g
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وّسع بموجبه صالحيات المؤسسة وجعل لها ذمة مالية مستقلة تحت رقابة ديوان الرقابة المالية، كما نص 

المرسوم على تشكيل مجلس مفوضين خاص بالمؤسسة ومكون من أحد عشر عضواً، يختارون من بينهم 

رئيس المجلس ونائبه، وتخصيص موازنة مستقلة للمؤسسة تُّمول من الميزانية العامة للدولة. ويتكون هذا 

المجلس، الذي يصدر بشأن تسمية مجلس مفوضيه أمر ملكي لمدة أربع سنوات غير قابلين للعزل إال في 

حاالت، من شخصيات مرشحة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمدافعين عن حقوق االنسان11. 

ُومنحت المؤسسة صالحية رصد أوضاع حقوق اإلنسان في "المؤسسات اإلصالحية وأماكن االحتجاز 

والتجمعات العمالية والدُّور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يُشتبَه في أن يكون موقعاً النتهاك 

حقوق اإلنسان"12. ويحق لها، بموجب التعديل، أن تطلب أي معلومات من مؤسسات الدولة، كما ألزم 

القانون تلك المؤسسات بالتعاون معها، ولها أن تتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 

االنسان و"التواصل مباشرةً مع من يدَِّعي التََّعرُّض أليِّ شكل من أشكال االنتهاك". واعتبر رئيس المؤسسة 

النائب والمعارض السابق عبدالعزيز أبل التعديل "خطوة رائدة في االرتقاء بحقوق اإلنسان ]تؤسس] لقانون 

نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي"13.

وعلى مستوى الهيكل الحكومي، ألغى الملك هيئة شؤون اإلعالم، التي كانت مسؤولة عن أنشطة اإلذاعة 

والتلفزيون في البحرين14، وأُلِحقت بوزارة شؤون اإلعالم، كما أُعيد تنظيم األخيرة لتشمل الهيئة15. وعلى 

الرغم من الغموض الذي يحيط باألسباب الداعية لذلك، إال أنه من المعروف أن هيئة االذاعة والتلفزيون 

تمر منذ إنشائها بإشكاالت عديدة، أهمها المحتوى اإلعالمي الذي تقوم ببثه، إضافة إلى تعاقب عدد كبير من 

المسؤولين عليها دون أن يُحدث ذلك نقلة نوعية في اإلعالم الرسمي.

من جهة أخرى، شكلت البحرين "الصندوق الملكي لشهداء الواجب" برئاسة ولي العهد. ويتولى هذا 

الصندوق "تقديم العون والمساندة للمستحقين عن الشهيد" سواء أكان موظفاً عسكرياً أم مدنياً "يُستشهَد بسبب 

11 -مرسوم بقانون رقم )20( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )26( لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، الجريدة الرسمية )3283(، 13 أكتوبر 

.2016

12 - المصدر السابق، المادة )12(.

13 -أيمن شكل، "حقوقيون: المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان خطوة رائدة وسابقة إقليمية لتعزيز حقوق اإلنسان،" وكالة أنباء البحرين، 11 أكتوبر 

.> http://bit.ly/2oNwDEV < 2016

.> http://bit.ly/2pFaNEV < 2016 14 - مرسوم رقم )82( لسنة 2016 بإلغاء هيئة شئون اإلعالم، الجريدة الرسمية )3291(، 8 ديسمبر

.>> http://bit.ly/2pFaNEV  2016 15 - مرسوم رقم )82( لسنة 2016 بإلغاء هيئة شئون اإلعالم، الجريدة الرسمية )3291(، 8 ديسمبر

http://bit.ly/2oNwDEV
http://bit.ly/2pFaNEV
http://bit.ly/2pFaNEV
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األعمال اإلرهابية داخل مملكة البحرين أو خارجها"16. وتأسس هذا الصندوق بعد ازدياد عدد الجنود الذين 

قتلوا في حرب عاصفة الحزم في اليمن.

وألغى مجلسي الشورى والنواب، بناًء على طلب الحكومة17، مادة من قانون العقوبات كانوا قد أضافوها 

عليه في عام 201418، أيضاً بطلب الحكومة، وتقضي المادة قبل اإللغاء: "يُعاقب بالحبس وبالغرامة 

التي ال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع 

أجهزة أو أدوات أو ُمعدات أو أي من األشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد األمكنة العامة أو في أي 

وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خالف الحقيقة قاصداً من ذلك 

ترويع اآلمنين أو تعطيل مرفق عام أو اإلخالل باألمن والنظام العام".

ويدعوا صدور هذه التشريعات للتساؤل عن دور مجلسي النواب والشورى كسلطة رقابية وتشريعية 

على أداء الحكومة. ودون الخوض في آليات تشكيل المجلسين وصالحيات كل منهما، يسود الشارع 

البحريني تململ من أداء مجلس النواب بالتحديد كونه الجهة المنتخبة، وعجزه عن وقف أو عرقلة 

سياسات الدولة الرامية إليقاف أو تخفيض حزمة الدعم التي كان يتلقاها المواطنون من جهة، ومن جهة 

أخرى التصدي للقرارات والقوانين التي تفرض المزيد من الرسوم واألعباء المالية على المواطنين. 

الُملبية  الُمقيدة للحريات وتلك  التشريعات  المجلسين وسيلة لتمرير كافة  بالمقابل، فإن الحكومة استخدمت 

لتوجهات الحكومة االقتصادية والسياسية دون أي معارضة تذكر. ويمكن هنا اإلشارة إلى التعديل 

الدستوري الصادر في مطلع عام 2017، والذي منح القضاء العسكري سلطة محاكمة المدنيين.

وال يقتصر الرأي بضعف السلطة التشريعية على جماعات المعارضة فقط، فحتى الجماعات التي 

توصف بـ"الموالية" تتفق على هذا الرأي، حيث صّرح األمين العام السابق لجمعية المنبر اإلسالمي 

)إخوان مسلمون( بأن "البرلمان الحالي هو األقل أداًء )...( وأن الميزان ال يميل في الغالب إلى صالح 

.> http://bit.ly/2o6xphv< 2016 16 - أمر ملكي رقم )16( لسنة 2016 بإنشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب، الجريدة الرسمية )3256(، 17 أبريل

17 - قانون رقم )15( لسنة 2016 بإلغاء نص المادة )233 مكرراً( من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976، الجريدة الرسمية)3267(، 23 يونيو 

.> http://bit.ly/2oNz8qR < 2016
18 - قانون رقم )45( لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم )233 مكرراً( إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976، الجريدة الرسمية )3173(، 11 

.> http://bit.ly/2pFuWue < 2014 سبتمبر

http://bit.ly/2o6xphv
http://bit.ly/2oNz8qR
http://bit.ly/2pFuWue
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المواطن، وإنما إلى صالح حسابات ضيقة، وربما تكون السلطة التنفيذية أكثر ارتياحاً مع مجلس 

الجمعيات"19. المستقلين من مجالس 

ثانياً- جمود سياسي وتكاليف فرض "األمن" في تصاعد

شهد عام 2016 حل أكبر جمعية سياسية معارضة ذات خلفية دينية شيعية وهي جمعية الوفاق الوطني 

اإلسالمية، وأمرت المحكمة بتصفية أموالها، بناًء على دعوى أقامها وزير العدل واتهم فيها الجمعية 

بـ"التأسيس بشكل منهجي لعدم احترام الدستور والطعن في شرعيته، تحبيذ العنف وتأييد الجماعات 

اإلرهابية، استدعاء التدخالت الخارجية، الطعن في شرعية السلطة التشريعية، المساس بالسلطة القضائية، 

اعتماد الجمعية للمرجعية السياسية الدينية واستخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، والدعوة للخروج 

على حكم القانون"20.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الوفاق "انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض 

على العنف وتشجيع المسيرات واالعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البالد"21، مشيرةً 

إلى أن أنها "دأبت على تأييد ممارسة العنف من خالل نشرها لصور إرهابيين ]على موقعها االلكتروني] 

يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع"، وأن الدولة "تعيش بال دستور وخارجة 

عن العقد االجتماعي والشرعية فيها معلقة"22. وأيدت محكمة االستئناف العليا المدنية حكم محكمة الدرجة 

األولى، إال أن الحكم كان غير باتاً حتى نهاية عام 2016، ذلك أن الجمعية طعنت في قرار الحل أمام محكمة 

التمييز، التي تعد أعلى سلطة قضائية في البحرين.

ويرى المراقبون للساحة السياسية البحرينية بأن حل جمعية الوفاق جاء كعقاب لها على عدم مشاركتها في 

االنتخابات النيابية التي جرت في عام 2014. ويعزز هذه القناعة تصريح وزير الخارجية األمريكية جون 

كيري، الذي علق على قرار الحل قائالً: "نحيط علماً بسعي الحكومة سابقاً للتواصل مع المعارضة، ونكرر 

خيبة أملنا أن المعارضة قاطعت االنتخابات البرلمانية في العام 2014"23.

.> http://bit.ly/2jia3Dh < 2017 19 - "أمين "المنبر اإلسالمي": برلمان 2014 األقل أداًء،" جريدة الوسط، 29 يناير

.> http://bit.ly/2oNr60S < 2016 20 -"نص وتفاصيل حكم إغالق مقار جمعية الوفاق،" جريدة األيام، 14 يونيو

.> http://bit.ly/2oS61Rk< 2016 21 -"وزارة العدل : المحكمة الكبرى المدنية تصدر الحكم بحل جمعية الوفاق،" وكالة أنباء البحرين )بنا(، 17 يوليو

. >http://bit.ly/29HS1Sd < 2016 22 -علي طريف، "حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها،" جريدة الوسط،  18 يوليو

.>https://goo.gl/h2yysu  < 2016 23 -"واشنطن قلقلة من قرار حل جمعية الوفاق البحرينية المعارضة،" روسيا اليوم، 18 يوليو

http://bit.ly/2jia3Dh
http://bit.ly/2oNr60S
http://bit.ly/2oS61Rk
http://bit.ly/29HS1Sd
https://goo.gl/h2yysu
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وقد القى قرار حل الوفاق أصداء واسعة على المستوى الدولي. فقد اعتبر أمين عام األمم المتحدة بان كي مون 

أن قرار الحل، من جملة أمور متصلة بحقوق اإلنسان، تُنذر "بتصعيد الوضع المتوتر بالفعل في البحرين"، 

داعياً "إلى استئناف الحوار الوطني الجامع لخدمة سالم واستقرار البحرين والمنطقة"24. ووصفت اإلدارة 

األمريكية القرار بأنه "األحدث من سلسلة خطوات مقلقة"، داعيةً الحكومة البحرينية إلى "التراجع عن ]هذه] 

التدابير )..( والعودة على وجه السرعة إلى طريق المصالحة"25. فيما عبر وزير الخارجية البريطاني بوريس 

جونسون عن قلقه من قرار الحل وحث الحكومة على "حماية الحريات السياسية لكافة مواطنيها"26، فيما علق 

نائب مدير قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك على قرار الحل قائالً: "ال ينبغي ألحد أن 

يتوهم حول نوايا حكام البحرين، هي ليست أقل من إنهاء حياة حركة المعارضة السلمية"27.

إال أن كل تلك االنتقادات لم تجد صدى لدى الحكومة البحرينية، حيث اعتبرت وزارة الخارجية البحرينية 

االنتقادات الصادرة من أمريكا وبريطانيا "تدخالً في الشؤون الداخلية"، مشيرةً إلى أن قرار الحل "تتوافر 

فيه كافة مقومات ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية واالستقاللية"28.

ويعتبر قرار المحكمة بحل جمعية الوفاق القرار الثاني الذي يصدر بعد قرار حل جمعية العمل اإلسالمي 

)شيعة- شيرازيون( في أبريل 2013، الذي جاء أيضاً على خلفية أحداث فبراير 2011، فيما اختارت 

جمعية اإلخاء الوطني )ليبراليون من الشيعة العجم( أن تحل نفسها بنفسها تبعاً لحالة "الشلل التي يعاني منها 

العمل السياسي في البحرين" حسب تصريح رئيس الجمعية29.

وكان من المتوقع أن تُبادر قيادات الوفاق وكوادرها بتأسيس جمعية أخرى خلفاً لجمعيتهم األم، إال أن هذه التوقعات 

لم تتحقق، ما يفتح المجال لتأويالت وآمال من بينها وجود حوارات "تحت الطاولة" قد تفتح بعض منافذ النور 

لتسويات سياسية من بينها إصدار محكمة التمييز حكماً بقبول طلب الوفاق وبالتالي اعتبار قرار الحل وكأنه لم يكن. 

ويتعزز هذا التوجه بتأجيل بيع أصول الجمعية في المزاد العلني، كما قررت وزارة العدل مسبقاً، أكثر من مرة30.

.>  http://bit.ly/2piqOAJ< 2016 24 -" األمين العام يستنكر حل جمعية الوفاق في البحرين،" إذاعة األمم المتحدة، 19 يوليو

. John Kerry Secretary of State, "Recent Developments in Bahrain," U.S Department of State, 17 July 2016 >http://bit.ly/2o6GsPi< 25

.> http://bit.ly/2o6DM4m<2016 26 -"وزير الخارجية يعرب عن قلقه لحل جمعية الوفاق الوطني في البحرين،" وزارة الخارجية البريطانية، 17 يوليو

.> http://bit.ly/2pikl8R < 2016 27 -"البحرين تأمر بحّل جمعية "الوفاق" المعارضة،" هيومن رايتس ووتش، 16 يونيو

.>http://bit.ly/2a3D4fj< 2016 28 -"البحرين تنتقد "التدخل" البريطاني واألمريكي ورجال دين يقولون إن الشيعة مهددون،" رويترز، 18 يوليو

.> http://bit.ly/2oSq9mA< 2016 29 - محمد العلوي، "اإلخاء" تحل ذاتها بذاتها... والمعارضة تفقد جمعيتها الثالثة،" جريدة الوسط، 19 يونيو

.> http://bit.ly/2oSfyrI < 2016 30 - علي طريف، "مصادر: وقف إجراءات بيع منقوالت مقار "الوفاق"،" جريدة الوسط، 1 نوفمبر

http://bit.ly/2piqOAJ
http://bit.ly/2o6GsPi
http://bit.ly/2o6DM4m
http://bit.ly/2pikl8R
http://bit.ly/2a3D4fj
http://bit.ly/2oSq9mA
http://bit.ly/2oSfyrI
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وبذلك تخلو ساحة المعارضة البحرينية الرسمية لجمعيات ثالث ذات توجهات علمانية هي: جمعية العمل 

الوطني الديمقراطي- وعد )يسار وقوميون(، التي تواجه هي بدورها دعوى قضائية من وزارة العدل 

لحلها، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي )شيوعيون(، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي )بعثيون(. إال 

أن تلك الجمعيات في غالبها تمثل تيارات نخبوية تفتقد إلى االمتدادات الشعبية على األرض، حيث ال تتعدى 

عضويتها في أفضل األحوال 300 شخص31. ويغلب على هذه الجمعيات العمل النخبوي حتى وإن حاولت 

التمدد في أوساط المواطنين، فهي إما تتماهى في مطالبها وخطابها مع التيار الديني سعياً الستقطاب ما 

يمكن استقطابه من أوساط "شارع المعارضة" أو أنها في تصادم تاريخي وفكري مع التيارات الدينية. ويُثار 

التساؤل هنا حول مدى قدرة هذه الجمعيات على قيادة شارع المعارضة.

وترافق قرار حل الوفاق مع اعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن لتسع سنوات لتهم من 

بينها الترويج لقلب نظام الحكم وتأييد أعمال التخريب واالعتداءات على الشرطة وفي األماكن العامة32. في 

حين أطلقت السلطات سراح األمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف في منتصف يوليو 2016، بعد 

إنهاء محكوميته الثانية لمدة عام.

إن هذا الجو المتسارع من األحداث السياسية في البحرين ألقى بظالله على المشهد السياسي العام من حيث 

خفوت صوت الجمعيات المعارضة وغياب التحركات الفاعلة المدافعة عن حقوق المواطنين، ال سيما في 

ظل السياسات االقتصادية التي بدأت الحكومة بتطبيقها، والمتمثلة في رفع الدعم عن بعض السلع األساسية، 

وتوجه الحكومة لتطبيق الضريبة المضافة، والبدء في زيادة العديد من رسوم الخدمات الحكومية. وعلى 

مستوى األزمة السياسية التي تعيشها البالد ألكثر من خمس سنوات، غابت أي رؤى أو بوادر لحلول جذرية 

كانت أم شكلية تُعيد البالد إلى حالة من االستقرار النسبي حتى لما قبل 14 فبراير على أقل تقدير.

31 -عدد الحاضرين في المؤتمر العام الثامن لجمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( ال يتعدى 240 عضواً، "البيان الختامي للمؤتمر العام لـ"وعد" يؤكد على تكثيف الجهود 

.> http://bit.ly/2fz3pFJ < 2016 لتلبية الدعوات المخلصة للحوار الوطني"، جريدة الوسط، 8 نوفمبر

.> http://bit.ly/2oudPqy < 2016 32 -علي طريف "االستئناف" تؤيد السجن 9 سنوات للشيخ علي سلمان،" جريدة الوسط، 13 ديسمبر

http://bit.ly/2fz3pFJ
http://bit.ly/2oudPqy
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وقد أصبحت الجمعيات السياسية فاقدة ألي دور فاعل، بفعل السياسات الرسمية كالتضييق على حرية 

الرأي والتعبير وحق التظاهر، واقتصر دورها على إصدار بيانات ردود الفعل على سياسيات الحكم وإحياء 

المحاضرات والندوات في مقارها، ما حولها لـ "دكاكين سياسية" بحسب وصف أمين عام جمعية اإلخاء33. 

يُضاف إلى ذلك حالة "التشرنق" التي تعيشها المعارضة في أعقاب أحدث فبراير 2011، دون وجود 

مراجعات حقيقة والخروج برؤية واقعية تستند إلى المعطيات الجديدة. فالمعارضة استمرت بتمسكها بوثيقة 

34، والتي يراها البعض مستحيلة التحقق وتمثل خروجاً على "الشرعية 
المنامة التي أطلقتها في أكتوبر 2011 

وعن اإلجماع والتوافق الوطني".35 بالمقابل، يُمسك الحكم بكل مفاصل اللعبة السياسية، حيث استطاع إنهاء 

كافة أشكال االحتجاجات الشعبية في الشوارع، عدا بعض جيوبها دخل القرى المحسوبة على المعارضة، 

مدعوماً داخلياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جمعيات ليبرالية ودينية )سنية( ومجلس نيابي يمرر 

كافة القوانين التي تُقيد وتُقلص مساحة العمل السياسي إال في حدود ما تطلبه السلطة، وخارجياً بانتقادات 

ناعمة من قبل القوى الغربية الحليفة نظير تعاون أمني بماليين الدوالرات. 

في خضم هذه المعادلة، خرجت بعض األصوات التي تطالب المعارضة بأن تُعيد جدولة أولوياتها لتتوافق 

واألوضاع القائمة، إال أن هذه المطالبات في الغالب تواجه بنقد حاد وهجوم شرس من قبل المجموعات التي 

ترى بأنه ال يمكن العودة عن مطالب وثيقة المنامة إال بتنازالت مماثلة من قبل الحكم36.

في المقابل، ال تبتعد الجمعيات السياسية الدينية السنية عن هذه الحالة. فبعد فشل جمعية المنبر اإلسالمي 

)إخوان مسلمون( وجمعية اإلصالة اإلسالمية )سلفيون(، المعروفتان بتوجهاتهما المساندة للحكم، في الحفاظ 

على مقاعدهما في البرلمان لصالح شخصيات مستقلة، أصبح عمل هاتين الجمعيتين السياسيتين مقتصراً

.>http://bit.ly/2oSq9mA< 2016 33 -محمد العلوي، "اإلخاء" تحل ذاتها بذاتها... والمعارضة تفقد جمعيتها الثالثة،" جريدة الوسط، 19 يونيو

34 - من ضمن المطالب الرئيسية الواردة في وثيقة المنامة: -1 حكومة منتخبة "تمثل اإلرادة الشعبية" بدل الحكومة المعينة. -2 نظام انتخابي عادل يتضمن دوائر انتخابية 

عادلة تحقق المساواة بين المواطنين والمبدأ العالمي في االنتخابات "صوت لكل مواطن"، -3 سلطة تشريعية تتكون من غرفة واحدة منتخبة، وتنفرد بكامل الصالحيات 

التشريعية والرقابية والمالية والسياسية. -4 قيام سلطة قضائية موثوقة. -5 أمن للجميع عبر اشتراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيل األجهزة األمنية والعسكرية 

المختلفة، وتقرير عقيدتها األمنية. وتقتضي هذه اإلصالحات بالضرورة إيجاد صيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من األغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، 

أو عبر استفتاء شعبي عام كما تقدم بذلك ولي العهد في 13 مارس 2011 في مبادئه السبعة. لمزيد من التفاصيل حول الوثيقة، راجع نص الوثيقة على الرابط التالي:                          

.>http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=2674<

.>http://bit.ly/2oY8Y58  < 2011 35 -"المنبر اإلسالمي": "وثيقة المنامة" خروج عن اإلجماع الوطني،" جريدة البالد، 16 أكتوبر

36 -طالع على سبيل المثال مقابلة األمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي )وعد( رضي الموسوي مع صحيفة الوسط، والذي دعا فيها إلى إعادة جدولة مطالب 

.>http://bit.ly/2ew1VKN  < 2016 وثيقة المنامة. محمد العلوي، "أمين عام "وعد" لـ "الوسط": "الحكومة المنتخبة" ال تصلح للبحرين اليوم،" الوسط ، 23 أكتوبر

http://bit.ly/2oSq9mA
http://www.aldemokrati.org/details.php?artid=2674
http://bit.ly/2oY8Y58
http://bit.ly/2ew1VKN
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 على إصدار البيانات بين الحين واآلخر، فيما تراجعت مكانة تجمع الوحدة الوطنية الذي تأسس بعد أحداث 

فبراير 2011 كجبهة صد "سنية" بين مسانديه، ولم يعد بالفاعلية التي كان عليها إبان مرحلة التأسيس. 

يضاف ذلك إلى فشله في البناء على الزخم الذي حظي به في الشارع "السني" وعدم تمكنه من إيصال أي 

نائب إلى البرلمان رغم أنه دخل االنتخابات بسبعة مرشحين. وعلق التجمع هذا الفشل على "النظام الحاكم 

]الذي[ ضرب تماسكه"37.

يعيد هذا المشهد إلى األذهان أحداث انتفاضة التسعينيات في البحرين، التي بدأت أحداثها مطلع العام 1992، 

ولم تهدأ إال بعد أن تقلد الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البالد وأطلق مشروعه اإلصالحي. 

ففي ذلك الحين، ترافقت الحركة االحتجاجية في الشوارع مع ركود في أسعار النفط، األمر الذي شكل 

ضغطاً على نفقات فرض "األمن" من جهة الحكم، وكان لذلك، من جملة عوامل أخرى، الدور في الخروج 

بتسويات سياسية نقلت البحرين من حالة من عدم االستقرار السياسي لفترة زادت عن الست سنوات. ولذلك 

يبقى السؤال قائماً، هل يعيد التاريخ نفسه؟

من جهة أخرى، دخل مجلس النواب )المنتخب في عام 2014( فصله التشريعي الثاني في عام 2016 دون 

إحداث تغيير واضح في دوره في محاسبة ومراقبة الحكومة. واستطاعت الحكومة، رغم تطميناتها لمجلس النواب 

بعدم المساس بدخل المواطنين، تمرير جميع تشريعاتها التي استهدفت زيادة الرسوم، وتحرير أسعار البترول، 

ورفع الدعم عن بعض السلع األساسية، ورفض أي تحسينات على مستوى األجور أو المزايا التي يحصل عليها 

المتقاعدين، حتى وصل الحال بعدد من النواب للشكوى والمطالبة بإعادة الهيبة للمجلس وأن يتخذوا موقف 

"رجولي" من مشاريع الحكومة38. وفي ظل هذا العجز، انشغل النواب بالصراعات فيما بينهم حتى وصلت إلى 

أبواب المحاكم،39 ومالحقة حفالت "الهالوين"، والمطالبة بإلغاء مادة الموسيقى من المدارس الحكومية40. 

37  - حسن المدحوب، "الوحدة الوطنية": النظام ضرب "التجمع" بـ "صحوة الفاتح"، جريدة الوسط، 1 يوليو 2012 

 <http://www.alwasatnews.com/news/684559.html<

.> http://bit.ly/2opsPad < 2016 38 -علي الموسوي، "النواب يجلدون ذواتهم: أعيدوا هيبة المجلس وقفوا وقفة رجال،" الوسط، 3 يناير

.>http://bit.ly/2bM769N < 2016 39 "-الحايكي تمثل أمام "النيابة"... وتطالب بالتحقيق مع 23 نائباً في قروب "نواب الشعب"،" جريدة الوسط، 21 أغسطس

.> http://bit.ly/2pFMeaN < 2016 40 -حوراء عبدهللا، "النواب" يطالب بمنع "الموسيقى"،" جريدة االيام، 26 أكتوبر

http://www.alwasatnews.com/news/684559.html
http://bit.ly/2opsPad
http://bit.ly/2bM769N
http://bit.ly/2pFMeaN
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ثالثاً- حرية التعبير والمواطنة تحت طائلة "القانون"

إن كانت منظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية تركز في تقاريرها عن البحرين على انتهاكات حقوق 

اإلنسان المتمثلة في التعذيب والقتل خارج القانون وغيرها، فإن عام 2016 برز كعام للتضييق على حرية 

التعبير عن الرأي وإسقاط جنسية المواطنين المعارضين بامتياز.

 

فقد أصدرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أكثر من ثالثين بياناً وتصريحاً صحفياً 

تركز أغلبهم على انتقاد سياسات الحكومة البحرينية بحبس المغردين والناشطين الحقوقيين، إضافة إلى 

إسقاط جنسيات العشرات من البحرينيين، سواء بأحكام قضائية أو بمراسيم ملكية بناًء على موافقة مجلس 

الوزراء وعرض وزير الداخلية.

ورصدت منظمة العفو الدولية 208 حاالت تم إسقاط جنسيتها41 شملت برلمانيين سابقين42، وبعضهم منتمين 

لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(. وفي الوقت الذي تعتبر فيه منظمات حقوق اإلنسان هذا 

السلوك مخالفاً للقانون الدولي ومعايير حقوق اإلنسان، تعتبر الحكومة هذه اإلجراءات قانونية بموجب التعديالت 

التي أدخلت على قانون الجنسية لعام 1963، والتي وافق عليها المجلس الوطني )مجلس الشورى ومجلس 

النواب( وسمح بموجبها لوزير الداخلية أن يتقدم لمجلس وزراء بطلب إسقاط الجنسية عن المتمتعين بها بصفة 

أصلية أو بصفة التجنس43. وقامت الحكومة بترحيل عدد ممن اُسقطت جنسياتهم إلى إيران والعراق ولبنان44، 

فيما أعلنت وزارة الداخلية عن مهلة 4 أسابيع لتعديل أوضاع أولئك المتأثرين بإسقاط الجنسية.

إال أن الحدث األكبر في هذا الملف هو إسقاط الجنسية عن أحد كبار رجال الدين الشيعة الشيخ عيسى 

قاسم،45 والشروع في تقديمه للمحاكمة بتهم تتصل بغسيل وجمع األموال دون ترخيص46. واعتبر أنصار 

رجل الدين بأن مسلك الحكم في هذه القضية يُعد "تطاوالً على حريّة الشعائر الدينيّة"47، فاألموال التي 

بحوزته مصدرها "الُخمس"، وهي فريضة شرعية معتبرة لدى أتباع المذهب الشيعي، إال أن النيابة العامة 

41 -تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2015/2016، ص 109.

.>  http://bit.ly/2oudLHw> " 42 - التقرير العالمي 2016 )هيومن رايتس ووتش، يناير 2016(، " ملخص قسم البحرين

43 - قانون رقم )21( لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، الجريدة الرسمية )3166(، 24 يوليو 2014.

.>  http://bit.ly/2pFozqW< 2016 44 -"على البحرين الكف عن ترحيل المواطنين،" هيومن رايتس ووتش، 20 مارس

45 -مرسوم رقم )55( لسنة 2016 بإسقاط الجنسية البحرينية، الجريدة الرسمية )3268(، 30 يونيو 2016.

.>  http://bit.ly/2pizFlL< 2016 46 -"بشأن تهم تتعلق بغسيل األموال: أولى جلسات محاكمة عيسى قاسم غداً،" جريدة األيام، 26 يوليو

.>http://bit.ly/2o6Grv2 < 2016 47 -"علماء البحرين رداً على النيابة: كيف لها أن تفتي في الخمس وهي ال تفقه من تلك الفريضة حرفاً!" مرآة البحرين، 15 أغسطس

http://bit.ly/2oudLHw
http://bit.ly/2pFozqW
http://bit.ly/2pizFlL
http://bit.ly/2o6Grv2
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نفت تلك االتهامات48. ونتيجة لهذه القرارات، نظم أنصار رجل الدين اعتصاماً تجاوز الـ 200 يوم لغاية 

يناير 2017 في قرية الدراز مسقط رأسه، ما أدى بدوره إلى قيام السلطات بفرض حصار على المنطقة 

خوفاً من امتداد مساحة االعتصام. وأغلقت قوات مكافحة الشغب جميع مداخل القرية مع فرض إجراءات 

صارمة على المداخل المفتوحة49. ووصف أحد المدونين هذه اإلجراءات بأنها "عقاب جماعي ألكثر من 20 

ألف نسمة"50.

وعلى مستوى حرية الرأي والتعبير، اعتقِل عدد من المغردين والناشطين الحقوقيين، كما اُلغيَت تصاريح 

عمل عدد من المراسلين الصحفيين لوكاالت أنباء دولية. وتكرر اعتقال المدافع البارز عن حقوق اإلنسان نبيل 

رجب أكثر من مرة بسبب تغريدات على موقع التواصل االجتماعي تويتر، مرة النتقاده الحرب على اليمن 

ومرات أخرى بسبب مقاالت نشرها في صحيفة نيويورك تايمز األمريكية51 ولوموند الفرنسية52. ووجهت له 

النيابة تهم نشر "بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة، تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون 

الشقيقة ومحاولة لإلضرار بمصالحها"53. كما اعتقل المغرد الصحفي فيصل هيات على خلفية نشره رسالة 

لوزير الداخلية على موقع تويتر يستعرض فيها ما تعرض له وآخرين من تعذيب54، إال أن النيابة العامة وجهت 

له تهمة "إهانة رمز ديني والتعدي على إحدى الملل"55، وأطلق سراحه بعد انتهاء محكوميته.

من جهة أخرى، أقدمت وزارة شؤون اإلعالم على إلغاء تصاريح عمل العديد من مراسلي وكاالت 

األنباء الدولية، منهم الصحفية نزيهة سعيد، التي قدمتها الوزارة للمحاكمة بتهمة "ممارسة الصحافة دون 

ترخيص".56 ورصدت رابطة الصحافة البحرينية، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من العاصمة البريطانية 

مقراً لها، ما يقارب 360 انتهاكاً لحريات اإلعالم وحرية إبداء الرأي والتعبير57. 

.> http://bit.ly/2bssz4l< 2016 48 -"النيابة: االتهامات ضد الشيخ عيسى قاسم وآخرين ال تتعلق بفريضة الخمس الشرعية،" جريدة الوسط، 15 أغسطس

.> http://bit.ly/2j3PZUi < 2017 49 -"إغالق مدخلين للدراز بالحواجز اإلسمنتية،" جريدة الوسط، 3 يناير

.> http://bit.ly/2bwjhms< 2016 50 -محمد العلوي، "محمود اليوسف: "حصار الدراز" عقاب جماعي ألكثر من 20 ألف نسمة،" جريدة الوسط، 26 أغسطس

51 -سيد عبدالقادر، "بعد نشره مقاال في النيويورك تايمز: النيابة تتهم نبيل رجب بإذاعة أخبار كاذبة وشائعات،" جريدة أخبار الخليج، 6 سبتمبر 2016                             > 

.> http://bit.ly/2oY6xzl

.> http://bit.ly/2pUiiEe < 2016 52 -"الداخلية": إحالة نبيل رجب للنيابة بسبب مقال في صحيفة فرنسية،" جريدة الوسط، 22 ديسمبر

53 -المصدر السابق.

.>http://bit.ly/2opkN0W  >54 -حساب فيصل هيات على تويتر

.> http://bit.ly/2iTuK4A < 2017 55 -"تأييد حبس اإلعالمي هيات ٣ أشهر،" جريدة الوسط، 5 يناير

.> http://bit.ly/2oSpEZu >56 -حساب نزيهة سعيد على تويتر

57 - شملت االنتهاكات أحكام وإجراءات قضائيّة ضد مواطنين في قضايا ترتبط بشكل أساسي بحرية التعبير )37 حالة(، واالعتقاالت التعسفية )22 حالة(، والتحقيق 

واالستجواب )62 حالة(، واإلعاقة عن مزاولة العمل )32 حالة( إضافة إلى العديد من الحاالت األخرى. للمزيد يمكن الرجوع لتقرير الرابطة لعام 2016 على الرابط     

.>http://www.bahrainpa.org/?p=562<

http://bit.ly/2bssz4l
http://bit.ly/2j3PZUi
http://bit.ly/2bwjhms
http://bit.ly/2oY6xzl
http://bit.ly/2pUiiEe
http://bit.ly/2opkN0W
http://bit.ly/2iTuK4A
http://bit.ly/2oSpEZu
http://www.bahrainpa.org/?p=562
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رابعاً- إنعاش رؤية 2030 ودين عام يتجاوز سقف الـ 20 مليار

غاب الحديث عن الرؤية االقتصادية للبحرين 2030 في السنوات التي تلت أحداث عام 2011، ال سيما في ظل "تفكيك" 

المنظومة اإلدارية الدافعة لهذه الرؤية، والتي كانت تعمل تحت إدارة وإشراف مباشر من مجلس التنمية االقتصادية الذي 

يترأسه ولي العهد، وتحويل مسؤولية اإلشراف عليها، أي المؤسسات، إلى مجلس الوزراء. ويبدو بأن هناك محاوالت 

إلعادة إحياء الرؤية في عام 2016، خصوصاً بعد تعيين ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

فقد تركزت محاور الملتقى الحكومي األول الذي عقد في سبتمبر 2016 على رؤية 2030 بمبادئها الثالثة، 

"العدالة واالستدامة والتنافسية"، واستعرض المتحدثون في الملتقى ما تم إنجازه من الرؤية58. يترافق ذلك مع 

السياسيات االقتصادية الجديدة التي شرعت الحكومة في تطبيقها، كرفع الدعم عن بعض السلع األساسية كاللحوم 

ووقود السيارات وعزمها على تحرير األخير تبعاً ألسعار السوق، ورفع الضرائب على السلع الكمالية كالتبغ 

والكحول، فضالً عن النية الجماعية لدول مجلس التعاون لفرض ضريبة القيمة المضافة.

ويُثار التساؤل هنا حول عالقة "إنعاش" الرؤية االقتصادية بحاجة الحكومة إلى إيجاد مصادر أخرى لتمويل 

العجز في الموازنات، وهي في نظرنا عالقة غير وثيقة، ال سيما إذا ما أخذنا في االعتبار بأن تدشينها، أي 

الرؤية، ترافق والطفرة التي شهدتها أسعار النفط في 2008. وعلى الرغم من حاجة البحرين، كنظيراتها من 

دول المنطقة، إلى مشاريع حقيقية تنقل إقتصادياتها من االعتماد المطلق على النفط إلى اقتصاد طبيعي قادر على 

النمو واإلنتاج بمعزل عن التقلبات في أسعار النفط، إال أن المراقب للمشاريع التي طرحت خالل عام 2016 وما 

قبلها من حكومات دول المنطقة ال يرصد تغييراً حقيقياً في النهج االقتصادي.

ورغم تأكيد المتحدثين في الملتقى على تواصل العمل على تنفيذ مبادئ الرؤية الثالثة، تثبت مؤشرات عديدة عكس 

ذلك. فعلى مستوى سوق العمل، كان المفترض أن تؤدي الرؤية دوراً في زيادة نسبة توطين الوظائف، إال أن غلبة 

العمالة المهاجرة في سوق العمل تظل في ازدياد، ومعها نسب البطالة بين الشباب المواطنين، بل إنها تتجاوز النسبة التي 

استمرت الحكومة في اإلعالن عنها في حدود 3.5 إلى %4. ويدعم هذا التكهن توقف وزارة العمل عن كشف أرقام 

.59
العاطلين التي كانت تنشرها كل ثالثة شهور، حيث صدر آخر تقرير لها في هذا الشأن في الربع األول من عام 2016 

.> http://bit.ly/2oujPjr > ،58 -المحاور، موقع الملتقى الحكومي األول

59 - يُشار إلى أن وزير العمل والتنمية االجتماعية قدصّرحفيفبراير 2017 منأن "المعدل السنوي العام للبطالة في العام 2016 قد بلغ نسبة 4.0 %"، "حميدان: معدل البطالة في الحدود 

.> http://bit.ly/2piy93f > اآلمنة... وإجمالي المتوظفين الجدد 6328 في 2016،" جريدة الوسط

http://bit.ly/2oujPjr
http://bit.ly/2piy93f
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من جهته، نفى ولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة في مقابلة مع اإلعالمي تركي الدخيل تعثر أي 

من مشاريع الرؤية، مشيراً إلى تنفيذ 64 برنامجاً مختلفاً في إطارها، متوقعاً زيادة دخل األسرة البحرينية بنسبة 

%100 مع عام 2030. ورغم التفاؤل الكبير الذي أبداه ولي العهد في المقابلة حول تحقيق أهداف الرؤية، إال 

أنه استدرك بالقول بأن الحكومة قد وضعت البيئة الُمسهلة لتحقق األهداف والباقي "عليكم" بحسب تعبيره.60 

واستمرت الحكومة في عام 2016 في اعتماد سياسات تحرير سوق العمل ومنح العمالة المهاجرة حق كفالة 

نفسها بنفسها. ويعتبر هذا القرار إيجابياً من الناحية الحقوقية، إال أن ترافقه مع عدم وجود رؤية متكاملة 

إلصالح سوق العمل واالقتصاد سيزيد من أوضاع العمالة المواطنة تردياً.

كما أنشأ الملك "اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية" برئاسة نجله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وعضوية عدد 

من الوزراء، ولم يتضمن األمر الملكي بتشكيل اللجنة أي مهام أو صالحيات عدا اضطالعها "بالمهام التي يُكلَّف 

بها رئيس اللجنة َمن قِبَل صاحب السمو الملكي ولي العهد"61. وقد شارك رئيس اللجنة في االجتماع األول لهيئة 

الشؤون االقتصادية والتنموية لمجلس التعاون، الذي انعقد في الرياض وترأسه ولي ولي العهد السعودي، األمر 

الذي ينبئ بأن تشكل هذه اللجنة يأتي في إطار توجه خليجي مشترك للتعامل مع الملفات االقتصادية بشكل جماعي.

وتهدف هذه اللجنة الخليجية، من بين جملة أمور، إلى االرتقاء بالعمل االقتصادي الخليجي المشترك وإجراء 

مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات االقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، 

وضمان كفاءتها62.

وفيما يتعلق بموازنة البحرين للعامين 2018-2017، فلم تصدر أي معلومات بشأنها عدا ما تنشره 

الصحف من مناقشة مشروعها في إطار اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، رغم فوات الموعد 

الدستوري لتقديم مشروع الموازنة لمجلسي الشورى والنواب في شهر أكتوبر 2016 63. وتبعاً لذلك، 

أصدر رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط اإلنفاق تعميماً بوقف "أي إجراءات قد تترتب 

.> https://goo.gl/a8UMNm < 2016 60 - "مقابلة ولي عهد البحرين "،" تلفزيون العربية،  15 ديسمبر

.> http://bit.ly/2oSwX3k< 2016 61 - أمر ملكي رقم )28( لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية، الجريدة الرسمية )3265(، 9 يونيو

62 -"االجتماع األول لهيئة الشئون االقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد بالرياض،" األمانة العامة لمجلس التعاون، 10 نوفمبر 2016                   

.> http://bit.ly/2ouaZC7 <

.> 2oNCf1W/ly.bit//:http< 2016 63 -إيهاب أحمد، "بوعلي : ميزانية 2018-2017 صعبة ولن تحال للتشريعية في الموعد الدستوري،" الوطن، 2 فبراير

https://goo.gl/a8UMNm
http://bit.ly/2oSwX3k
http://bit.ly/2ouaZC7
http://bit.ly/2oNCf1W
http://bit.ly/2oNCf1W
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عليها التزامات مالية )...( ووقف إجراءات القوى العاملة المتعلقة بالترقيات جميعها )...( والحوافز 

والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد سواء ضمن ميزانية المصروفات المتكررة أو مصروفات 

المشاريع" لحين صدور ميزانية 201764. كما أصدرت الحكومة قراراً ما لبثت وأن تراجعت عنه، 

يقضي بوقف العالوة السنوية لموظفي الحكومة من المدنيين.

من جهة أخرى، غابت أي معلومات عن العجز الحقيقي في موازنة العامين 2016-2015 بسبب عدم 

نشر الحساب الختامي لغاية كتابة هذه السطور. وكانت الحكومة قد قدرت حجم العجز أثناء اعتماد موازنة 

السنتين في 2015 بـ3 مليارات و9 ماليين و273 ألف دينار بحريني،65 بناء على تقدير سعر برميل النفط 

بـ 60 دوالر أمريكي، فيما استمر انخفاض سعر النفط طوال العامين الماضيين ولم يتجاوز سقفه الـ 45 

دوالر، وتشير بعض التقارير إلى أن حجم العجز الحقيقي سيتجاوز الرقم المعلن بكثير. ووافق مجلس 

النواب ومجلس الشورى آنذاك على سد العجز من خالل االقتراض الخارجي، حيث يبلغ حجم الدين العام في 

البحرين مع منتصف العام 2016 حوالي 20.3 مليار دوالر66. 

خامساً- العالقات الخارجية.. بريطانيا تعود براية "الحماية"

اتسمت العالقات البحرينية الخارجية بنوع من الرتابة مع استمرار توتر العالقات مع الجار "اللدود" 

اإليراني. ففي العديد من المناسبات تؤكد الحكومة البحرينية على عالقاتها المتينة مع الواليات المتحدة 

األمريكية والمملكة المتحدة، وبالمقابل تصرح تلك الحكومات بالمثل، رغم بعض التباينات التي تطفو إلى 

السطح فيما يتصل بالقضايا التي تمس حقوق اإلنسان، كان آخرها اعتبار وزير الخارجية انتقادات هاذين 

البلدين لملف حقوق اإلنسان في البحرين بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وبُعيّد تشكيل الحكومة البريطانية، زار كل من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس 

جونسن البحرين، وشاركت األولى في قمة مجلس التعاون التي استضافتها البحرين في ديسمبر 2016 ولم تخرج 

بنتائج ملموسة لتعزيز خطوات تشكيل اتحاد خليجي67. إال أن الالفت كان كلمة وزير الخارجية جونسون التي 

.>http://bit.ly/2opyqgD < 2017 64 -حذيفة إبراهيم، "إيقاف الترقيات والحوافز والمكافآت والتوظيف الجزئي الجديد لحين اعتماد الميزانية،" جريدة الوطن، 4 يناير

65 -قانون رقم )14( لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، الجريدة الرسمية )3218(، 16 يوليو 2015.

.> http://bit.ly/2oY8Fr2 < 2016 66 -"سيكو": 20.3 مليار دوالر الديون المستحقة على البحرين،" جريدة الوسط، 6 نوفمبر

.>http://bit.ly/2opl18o  > 67 -البيان الختامي للقمة )37( لمجلس التعاون، االمانة العامة لمجلس التعاون

http://bit.ly/2opyqgD
http://bit.ly/2oY8Fr2
http://bit.ly/2opl18o
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ألقاها في "حوار المنامة" وأعاد فيها صورة المستعمر اإلنجليزي حينما قال بأن "سياسة االنسحاب من شرق 

السويس هذه كانت خطأ"، وأضاف "ال أعتقد بأن باستطاعتنا رفع العلم البريطاني فوق كل موقع في العالم حتى 

وإن كان الجميع يريدون منا أن نفعل ذلك"68. وسبق هاتين الزيارتين زيارة ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز 

للبحرين في نوفمبر 2016 في إطار احتفال البحرين بمرور 200 عام على العالقات البحرينية البريطانية.

وخارج إطار العالقات التقليدية للبحرين، زار ملك البحرين في سبتمبر 2016 روسيا االتحادية والتقى 

رئيسها فالديمير بوتين، ووقِّع خالل الزيارة عدد من االتفاقيات العسكرية والتجارية أهمها مذكرة التفاهم 

حول الغاز المسال69، األمر الذي يشير إلى نية البحرين استيراد الغاز المسال من روسيا بداًل من الشقيقة 

والجار )قطر وإيران(. فكما هو معلوم، كانت البحرين قد بدأت بمفاوضات مع قطر الستيراد الغاز، توقفت 

بعد التشاحن القديم الجديد بين هاتين الدولتين، الذي بلغ أشده باستقطاب األخيرة لعدد من القبائل البحرينية 

ومنحها الجنسية القطرية. وكذلك الحال مع إيران، حيث كانت االتفاقات الستيراد الغاز اإليراني بلغت 

مستويات متقدمة إال أنها توقفت بعد أحداث 2011 واتهام البحرين إليران بالتدخل في شؤونها الداخلية.

أما على مستوى العالقات اإليرانية، فاستمرت الحالة المتوترة واالتهامات المتواصلة من البحرين إليران 

بدعمها لجماعات إرهابية ومتطرفة والتدخل في الشؤون الداخلية. وبالمقابل ال تترك إيران شارده أو واردة 

متصلة بالبحرين، السيما في تعاطيها مع المعارضة، إال وعلقت عليها، داعيةً الحكومة إلى اإلنصات 

لمطالب مواطنيها. وبعد حادثة االعتداء على السفارة السعودية في طهران على خلفية إعدام رجل الدين 

الشيخ نمر النمر، قطعت البحرين عالقاتها الدبلوماسية مع طهران.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة البحرينية "مواقفها الثابتة" من القضية الفلسطينية، ساد جدل في الشارع 

البحريني بعد عدد من الحوادث التي اعتبرها تطبيعاً مع الكيان الصهيوني. فقد نعى وزير الخارجية الشيخ 

خالد بن أحمد آل خليفة الرئيس الصهيوني األسبق شمعون بيريز على حسابه على موقع تويتر قائالً: "ارقد 

بسالم )أيها( الرئيس شيمون بيريز، رجل حرب ورجل سالم ال يزال صعب المنال في الشرق األوسط". 

والقت هذه التغريدة غضباً وشجباً واسعين من قطاعات مختلفة في البحرين. وفي ذات السياق، أقر 

.> https://goo.gl/4278DG > 68 -كلمة وزير الخارجية في حوار المنامة تناولت سياسة بريطانيا في الخليج، موقع الخارجية البريطانية

.> http://bit.ly/2oSnlWl < 2016 69 -"تعاون تجاري وعسكري والشراكة في مجال أعمال المسح الجيوفيزيائي،" جريدة األيام، 7 سبتمبر

https://goo.gl/4278DG
http://bit.ly/2oSnlWl
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"كونغرس الفيفا" استضافة البحرين الجتماعه في عام 2017، وهو يضم في عضويته الكيان الصهيوني، 

حيث صرح أحد المسؤولين في االتحاد البحريني لكرة القدم عن حصولهم على الضوء األخضر من الجهات 

العليا الستضافة هذا االجتماع. 

أما الشعرة التي قصمت ظهر البعير فتمثلت في استضافة عدد من تجار البحرين لوفد يهودي أمريكي قام بتأدية 

أغاني باللغة العبرية في سوق المنامة أمام منطقة لها رمزيتها التاريخية وهي باب البحرين. وتناقلت مواقع 

التواصل االجتماعي فيديوهات للمجموعة تغني وترقص في العلن إضافة إلى ترديد بعض األغاني التي حملت 

أكثر من تفسير في مجلس عائلة أجور التجارية. وأيضاً ووجهت هذه الحادثة بالكثير من الشجب والغضب من 

الشارع البحريني والذي حدا بمضيفي الوفد تقديم االعتذار في بيان رسمي نشرته الصحافة المحلية.

الخاتمة

ليس من الجديد القول بأن البحرين تعيش أزمة سياسية شبيهة بتلك التي شهدتها في مطلع تسعينيات القرن 

الماضي، مع تقارب األوضاع االقتصادية المتمثلة في تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفات "استتباب" 

األمن على حساب التنمية في مختلف مجاالتها. ورغم التصريحات المتكررة للحكومة بالتزامها بالمعايير 

الدولية لحقوق اإلنسان في التعامل مع حركة االحتجاجات التي انطلقت في العام 2011 وبدأت وتيرتها 

باالنخفاض، إال أن واقع تقارير وشهادات منظمات حقوق اإلنسان المحلية والدولية، وكذلك وجود جمعيات 

سياسية على أرض الواقع، تشير إلى عكس ذلك.

وقد يكون من اإلفراط في األمل القول بوجود مبادرة سياسية تنتشل البالد من أزمتها، ال سيما في ظل 

المتغيرات السياسية اإلقليمية والدولية، وصعود التيارات الشعبوية في كل من الواليات المتحدة وعدد من 

الدول األوروبية التي باتت أكثر وضوحاً في تعاطيها "المادي" مع حكومات دول المنطقة من جهة، ومن 

جهة أخرى في ظل الجمود السائد في العالقة بين الحكم وبين المعارضة، حيث ال يزال كل من الطرفين ثابتاً 

حول مواقفه السياسية المعلنة.
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2.3 المستجّدات السياسية في المملكة العربية السعودية
خبيب زهير

شهدت السعودية في العام الماضي تطورات هامة على مختلف األصعدة، تمحور أغلبها حول سياسات 

التحول االقتصادي وإعادة الهيكلة التي فرضها االنخفاض الحاد والمستمر ألسعار النفط، والتكلفة المتزايدة 

للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن. وتسعى هذه الورقة لرصد أهم المستجدات السياسية 

المحلية، وتبعات التغييرات اإلقليمية والعالمية على الشأن السعودي. 

رؤية 2030 وإعادة هيكلة األجهزة والمؤسسات الحكومية

في مايو 2016، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز حزمة من األوامر الملكية الهادفة إلى إعادة هيكلة 

مؤسسات الدولة ودمج وإلغاء بعض الوزارات واألجهزة. فعلى سبيل المثال، ألغيت وزارة المياه والكهرباء 

وعدلت تسمية وزارة البترول والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتولت بذلك 

مسؤوليات الكهرباء والصناعة بعد أن عدل كل من مسمى ومهام وزارة التجارة والصناعة لتصبح وزارة 

التجارة واالستثمار. كما عدلت مسميات ومهام وزارة الزراعة لتصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة، 

وأسندت إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بأنشطة البيئة والمياه. كما أعلن أيضاً عن دمج وزارتي "العمل" 

و"الشؤون االجتماعية " في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وإنشاء هيئة عامة للثقافة 

وأخرى مماثلة للترفيه. وقد رافق هذه التغيرات المؤسسية تغيرات في أشخاص الوزراء، كان أبرزها إعفاء 

وزراء مخضرمين كوزير المالية محمد العساف ووزير البترول علي النعيمي70.

تأتي هذه التغييرات الهيكلية في ظل محاولة الحكومة لتخفيض النفقات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وإفساح 

المجال لخصخصة بعض األنشطة الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص في االقتصاد، وذلك بما يتوافق مع 

رؤية 2030 التي أُعلنت في أبريل 2016. وتحدد رؤية 2030 الخطوط العريضة لمشروع مفرط الطموح 

يهدف إلحداث تغيير جذري في بنى االقتصاد والمجتمع، وذلك عبر تقليل االعتماد على النفط كمصدر 

رئيسي للدخل واستبداله بعوائد صناديق االستثمار71.

.>  https://goo.gl/4PPauk< ،2016 70 - "السعودية: إعادة هيكلة شاملة للحكومة،" العربية نت، 7 مايو

71 - حنان الهاشمي، الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد خمس سنوات من االنتفاضات العربية )الكويت: افاق، 2016(، التطورات السياسية في السعودية.

https://goo.gl/4PPauk
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وقد تبع الرؤية إعالن برنامج التحول الوطني 2020، والذي اشتمل على عدة أهداف استراتيجية ومبادرات 

حكومية داعمة لتحقيق الرؤية. وتتمثل أبرز هذه األهداف في خلق حوالي 450 ألف وظيفة في القطاعات 

غير الحكومية بحلول عام 2020، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية وذلك عبر إشراكه 

في تمويل المبادرات الحكومية. ويتكون البرنامج من 543 مبادرة، تشارك فيها 33 جهة حكومية وتقدر 

تكلفتها اإلجمالية للخمس السنوات القادمة بـ 270 مليار لاير )حوالي 72 مليار دوالر امريكي(. ويحدد 

البرنامج أهدافاً استراتيجية لكل الوزارات والجهات الحكومية المشاركة. فعلى سبيل المثال، تشتمل األهداف 

االستراتيجية لوزارة المالية على تنمية اإليرادات غير النفطية، وتخفيض نسبة األجور والرواتب في 

الميزانية. أما بالنسبة لوزارة االقتصاد والتخطيط، فقد تضمنت أهدافها  تخصيص بعض الخدمات واألصول 

الحكومية، وخفض الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة 72.

وقد ظهرت بعض االنتقادات المحدودة للرؤية في وسائل اإلعالم المحلية. فعلى سبيل المثال،  تساءل الدكتور 

خالد الدخيل في جريدة الحياة السعودية عن إمكانية تحقيق األهداف االقتصادية للرؤية في ظل غياب إصالحات 

سياسية وقانونية، كما انتقد افتقار الرؤية الستراتيجية تهدف لتطوير القوى العاملة المحلية تمهيداً إلحاللها بدل 

العمالة األجنبية73. كما انتقد الكاتب االقتصادي برجس البرجس ضخامة المبالغ المخصصة لمبادرات برنامج 

التحول الوطني، مشيراً إلى أن الكثير من هذه المبالغ هي تكاليف دارسات استشارية. كما انتقد البرجس شركة 

ماكينزي االستشارية، مشيراً لفشلها في إحداث النقالت التنموية التي روجت لها في العديد من دول الشرق 

األوسط.74 الجدير بالذكر أن ماكينزي أعلنت في نوفمبر 2016 أنها لم تقم بصياغة رؤية 2030، وأن تقريرها 

عن االقتصاد السعودي والذي نشر في 2015 لم يكن بطلب من الحكومة السعودية 75.

وتتمثل أهم التحديات التي تواجه تحقيق رؤية 2030 في كون سياسات رفع الدعم وتقليل اإلنفاق على 

األجور والرواتب وتخصيص الخدمات الحكومية ستؤدي لتزايد األعباء المالية على الطبقات المتوسطة 

والفقيرة، مما يحتم على الحكومة إيجاد سبل لتخفيف هذه األعباء. إضافة لذلك، تمثل الرقابة الحكومية على 

الدور المتزايد للقطاع الخاص في تقديم الخدمات األساسية تحدياً أساسياً للدولة في السنوات القادمة. ففي ظل 

< http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf > ، 202072 - برنامج التحول الوطني

.> https://goo.gl/OsQmqT > ،2016 73 - خالد الدخيل، "الرؤية بين السياسي واالقتصادي،" صحيفة الحياة، 6 مايو

.>  https://goo.gl/vs2xgO> ،2016 74 - برجس البرجس، "عين ماكينزي ورفقائه على ربع تريليون لاير،" الوطن، 14 يوليو

.> https://goo.gl/ZMLWGq > ،2016 75 -"ماكنزي توضح: ربطنا برؤية السعودية 2030 غير صحيح،" العربية نت، 15 نوفمبر

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
https://goo.gl/OsQmqT
https://goo.gl/vs2xgO
https://goo.gl/ZMLWGq
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التوجه لخصخصة التعليم والصحة، من المتوقع أن تواجه الحكومة تحديات إيجاد آليات فعالة تضمن أداء 

وكفاءة القطاع الخاص وتحمي حقوق المستهلكين من المواطنين. أيضاً، يكمن تحدي آخر في مدى إمكانية 

وقدرة الجهاز البيروقراطي الحكومي على تنفيذ برنامج التحول الوطني والتي يشبه في لغته وأهدافه خطط 

الشركات والمؤسسات الربحية، كونه يتطلب مقاييس دقيقة لتقييم األداء والمخرجات، وهي أمور لم تعهدها 

األجهزة البيروقراطية في السعودية 76.

وقد هيمنت قضية سياسات التحول وإعادة الهيكلة االقتصادية على النقاش العام في وسائل التواصل 

االجتماعي والصحف. حيث ساد شعور القلق والترقب من التحوالت االقتصادية القادمة، وصاحبه بعض 

النقد والمطالبات السياسية. فعلى سبيل المثال، انتشرت أحد ردود الفعل على اإلعالن عن قرب العمل 

بضريبة القيمة المضافة وإلغاء بدالت موظفي القطاع الحكومي في شكل وسوم على موقع تويتر، طالب 

فيها المغردون بإيقاف مخصصات األمراء والتمثيل السياسي مقابل الضرائب، إال أن هذه المطالبات 

كانت ذات تأثير وانتشار محدودين 77. وفي الوقت الذي استخدم فيه العديد من السعوديين منصة تويتر 

للتعبير عن تخوفهم ونقدهم لسياسات التحول االقتصادي، سعى عدد من الكتاب والصحفيين إلى التعبير 

عن آراء متفائلة وداعمة لسياسات التقشف وإعادة الهيكلة االقتصادية، وذلك بالتركيز على ضرورتها 

وأهمية تقليل االعتماد على دور النفط. وقد سعت الحكومة لكسب دعم النخب للسياسات االقتصادية 

الجديدة، وذلك عبر لقاءات مغلقة أعقبها كتابات وتصريحات حاولت تطمين الرأي العام وبث التفاؤل 

بمستقبل االقتصاد السعودي78.

مع ذلك، فمن غير المستبعد أن تتزايد حدة النقد والسخط من السياسات الحكومية، سيما في ظل استمرار 

سياسات التقشف وإعادة الهيكلة االقتصادية وظهور تبعاتها االجتماعية. 

وفي ديسمبر 2016 أعلن تشكيل الجديد لمجلس الشورى، الذي يعين الملك جميع أعضائه، واستمر تمثيل 

النساء في مجلس الشورى والذي بدأ في عهد الملك الراحل عبد هللا، حيث استبدلت عشرين عضوة بأسماء 

   MATTHEW M. REED, "Saudi Vision 2030: Winners and Losers," Carnegie Endowment for International Peace, August 2, 2016,- 76

.< http://carnegieendowment.org/sada/64227>

https://goo.gl/GnmWyi  وسم ال ضرائب بال تمثيل ، https://goo.gl/HqUbdj77 -طالع: وسم إيقاف مخصصات األمراء على موقع تويتر
.> https://goo.gl/bmZYGT > ،2016 78 -علي سعد الموسى، " أسئلة المواطن لمحمد بن سلمان،" صحيفة الوطن السعودية، 24  ديسمبر

http://carnegieendowment.org/sada/64227
https://goo.gl/HqUbdj
https://goo.gl/bmZYGT
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أخرى، فيما مددت فترات عشر أخريات. وكما جرت عليه العادة، فإن أغلب أعضاء مجلس الشورى هم من 

ذوي الخلفيات التكنوقراطية واألكاديمية79.

وكما أشارت األعداد السابقة من هذا االصدار، فال تزال صالحيات المجلس التشريعية والرقابية محدودة80. 

وجدير بالذكر أنه لم يكن لمجلس الشورى دور يذكر في مناقشة وإقرار السياسات االقتصادية الجديدة، 

فقد أنيطت بمجلس الوزراء مهام متابعة وتنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لمجلس الشؤون 

االقتصادية والتنمية، الذي يترأسه ولي ولي العهد ووزير الدفاع محمد بن سلمان81. أدى ذلك الزدياد الدور 

التشريعي والرقابي لألجهزة التنفيذية للدولة، وتقلص أهمية مجلس الشورى ذو الدور المحدود ابتداًء. 

وفي هذا السياق، طالب عدد من الكتاب في الصحافة المحلية بدور أكبر لمجلس الشورى الجديد في رسم 

السياسات االقتصادية ودراسة وإبداء الرأي في رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني82، كما عبر البعض 

عن أمله في انتخاب نصف أعضاء المجلس في القريب العاجل83. إال أنه لم يصدر عن الحكومة أي إشارة 

عن احتمالية إجراء انتخابات لمجلس الشورى أو توسيع صالحياته.

المستجدات في القوانين واألنظمة

شهد العام المنصرم إقرار وتعديل عدد من األنظمة والقوانين التي سبق وأن دار حولها الكثير من الجدل في وسائل 

اإلعالم التقليدي وشبكات التواصل االجتماعي. ولعل أحد أهم التعديالت القانونية التي أُقرَّت التنظيم الجديد لهيئات 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل 2016. وقد قلص التنظيم الجديد من 

مهام وصالحيات منسوبي الهيئة، حيث نصت المادة السادسة من التنظيم الجديد على أنه "ليس لرؤساء المراكز أو 

أعضاء الهيئة إيقاف األشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم 

والتي تعد من اختصاص الشرطة واإلدارة العامة لمكافحة المخدرات"84.  كما حد التنظيم الجديد أيضاً من أماكن 

وأوقات عمل الهيئة، حيث حصرها في األسواق والشوارع واألماكن العامة خالل ساعات الدوام الرسمي فقط. 

.>  https://goo.gl/RrF4Uh> ،2016 79 -سعاد الشمراني، عمر البدوي، "الشورى الجديد ال يفقد "التكنوقراط"،" صحيفة الحياة، 4 ديسمبر

80 -الخليج 2013: الثابت والمتحول )الكويت: افاق، 2013(، التطورات السياسية في المملكة العربية السعودية.

.> J6jy4v/gl.goo//:https > ،2016 81 -"مجلس الوزراء يقر رؤية السعودية 2030،" االقتصادية، 25 ابريل

82 -د. إحسان أبو حليقة، "مجلس الشورى: الدور التشريعي والرقابي وحوكمة الرؤية السعودية 2030،" صحيفة اليوم، 4 ديسمبر 2016،                                     

.> http://www.alyaum.com/article/4169344<

.> https://goo.gl/3LQzGe > ،2016 83 -عبدهللا المعلمي، "أهاًل بمجلس الشورى الجديد،" صحيفة المدينة، 5 ديسمبر

.>https://goo.gl/Halu0w > ،84 -"تنظيم الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،"  هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 4/7/1437 هـ

https://goo.gl/RrF4Uh
https://goo.gl/J6jy4v
https://goo.gl/J6jy4v
http://www.alyaum.com/article/4169344
https://goo.gl/3LQzGe
https://goo.gl/Halu0w
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وقد تباينت ردود الفعل على التنظيم الجديد ما بين مؤيد ومعارض، وذلك في انعكاس للصراع اإلعالمي 

المستمر بين أصوات ليبرالية وأخرى محافظة، حيث رأى الكثير من داعمي الهيئة أن التنظيم الجديد يشكل 

"إضعافاً" جلياً و تجميداً لدورها85، بينما احتفى البعض بالتنظيم الجديد كونه يسعى لمعالجة تجاوزات 

أعضاء الهيئة واألفراد المتعاونين معهم86. 

فيما يتعلق بقوانين العمل، أقر مجلس الوزراء في أبريل 2015 عدة تعديالت على نظام العمل، تهدف في 

مجملها إلى تعزيز حقوق العمال في القطاع الخاص87. فعلى سبيل المثال، يمنح نظام العمل الجديد الحق 

للعامل بإضافة بنود في عقد العمل لحماية حقوقه، ورفض نقل مكان عمله بدون موافقته الخطية. كما أقرت 

التعديالت زيادة تعويضات إصابات العمل، وزيادة مدة إجازة األمومة للمرأة العاملة، حيث نصت المادة 

151 على أن "للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء"88. 

يجدر بالذكر أن نظام العمل الجديد يستثني العمالة المنزلية ومن في حكمهم، إال أن الوزارة قد أصدرت 

الئحة تنظم عمل هذه الفئة من العمال89. ويؤخذ على هذه  الالئحة العمومية وعدم النص على حقوق واضحة 

للعمال المنزلين كما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين90، لذلك فمن 

غير المتوقع أن تشهد أوضاع الماليين من العمالة المهاجرة تحسناً على المدى القريب.

تجدر اإلشارة أيضاً أنه بعد إقرار نظام رسوم األراضي البيضاء في نوفمبر 2015 وصدور الئحته التنفيذية 

في يونيو 2016، بدأت وزارة اإلسكان بحصر وتسجيل األراضي البيضاء في ثالث مدن وهي الرياض وجدة 

والدمام، كمرحلة أولى، وذلك تمهيداً لفرض الرسوم، والتي تقدر بنسبة %2.5 من قيمة األرض. ويهدف النظام 

وفقاً لوزارة اإلسكان إلى توفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة تمكن المواطنين من تملك مساكنهم91.

85 -إبراهيم السكران، " صوت العقل في تنظيم الهيئة الجديد،" صيد الفوائد، 8 رجب 1437هـ، < http://www.saaid.net/Doat/alsakran/88.htm<. انظر أبضا محمد 

.>http://www.almaqal.net/archives/110013  > ،2016 السعيدي، "حول تنظيم الهيئة الجديد،" المقال، 14 ابريل

.> https://goo.gl/HGGwH8 > ،2016 86 -عيسى الغيث، "قراءة لتنظيم الهيئة الجديد،" صحيفة الوئام، 20 أبريل

.>http://www.alriyadh.com/1092105 > ،18/10/2015 ،87 -"38 تعدياًل على نظام العمل تبّشر بـ"عهد جديد" بين العامل وصاحب العمل،" صحيفة الرياض

.>  https://goo.gl/hq7sNA> ،93 88 -المركز االعالمي، " تعديالت نظام العمل،" قرارات وأنظمة ) وزارة العمل (، العدد 4563 السنة

 https://www.musaned.gov.sa/sites/default/files/2016-11/Download%20Rights%20and%20Duties_ar.pdf 89 -نص الالئحة

90 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين رقم )189(،                                                                                                                      

< http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf >.

 https://www.housing.gov.sa/ar/initiative/13891 وزارة اإلسكان، األراضي البيضاء

http://www.saaid.net/Doat/alsakran/88.htm
http://www.almaqal.net/archives/110013
https://goo.gl/HGGwH8
http://www.alriyadh.com/1092105
https://goo.gl/hq7sNA
https://www.musaned.gov.sa/sites/default/files/2016-11/Download%20Rights%20and%20Duties_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
https://www.housing.gov.sa/ar/initiative/138
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التطورات المتعلقة بميزانية الدولة
على غرار العامين الماضيين، بدا تأثير انخفاض أسعار النفط جلياً على ميزانية الدولة. فقد شهدت ميزانية 

ل عن طريق االقتراض المحلي والخارجي، إضافة  العام 2016 عجزاً قدر بـ 326 مليار لاير سعودي، ُموِّ

للسحب من االحتياطات النقدية، والتي شهدت انخفاضاً حاداً على مدى العامين الماضيين. وكانت نسبة الدين 

العام قد ارتفعت مع نهاية عام 2015 إلى %5.8 من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بـ %2 في عام 922014.

ونتيجة للعجز المالي الذي فرضه انخفاض أسعار النفط، قامت الحكومة السعودية بتطبيق عدة إجراءات 

تقشفية، كان أهمها إلغاء عدد من البدالت والمكافآت للموظفين الحكوميين، إضافة إلى إلغاء منح العالوة 

السنوية للعام الحالي93. كما ُخفضت رواتب الوزراء بنسبة %20، وكذلك المكافأة واإلعانة السنوية ألعضاء 

مجلس الشورى بنسبة 94%15. إال أنه كان من المفاجئ أن يتم العدول عن تلك اإلجراءات التقشفية بأمر 

ملكي يقضي بإعادة صرف البدالت والمكافئات في أبريل من عام 2017، أي بعد مرور أقل من سبعة أشهر 

من البدء بتنفيذ القرار 95. 

وقد صاحب سياسات التقشف المالي إقرار عدد من مسؤولي الحكومة بوجود خلل في سياسات اإلنفاق 

العام السابقة، وهدر هائل ومشاريع ضخمة ذات عوائد محدودة. إال أن هذه االعترافات الخجولة لم تتطرق 

بصراحة لمسائل الفساد المالي وعدم وجود جهاز غير تنفيذي يختص بالرقابة على المالية العامة96.

ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية )International Transparency( فقد حققت السعودية تقدماً طفيفاً في 

مقياس تصورات الفساد، ففي عام 2014 حصلت السعودية على درجة 49 من 100، وارتفعت إلى 52 في 

عام 2015. وقد حلت السعودية في المرتبة 48 من بين 67 دولة، وهي بذلك تأتي خلف قطر واإلمارات 

بينما تتفوق على البحرين والكويت وعمان. أما من جهة مقياس الرشوة، الذي يقيس احتمالية دفع الشركات 

والمؤسسات الخاصة لرشاوى خالل فترة نشاطها في بلد معين،  فقد نالت السعودية درجة 7.3 من 10، 

األمر الذي يشير لتفشي ظاهرة دفع الرشاوى97.

.>https://goo.gl/8HHJDt  > ،)2016 ،92 -بيان وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة )السعودية: وزارة المالية

.> https://goo.gl/x4hc8x> ،2016 93 - واس، " مجلس الوزراء: إلغاء منح العالوة السنوية وأي زيادة مالية هذا العام،" صحيفة الرياض، 27 سبتمبر

.>https://goo.gl/mklNpm > ،2016 94 -"أوامر ملكية تخفيض راتب الوزير %20 ومكافأة عضو الشورى %15،" صحيفة الرياض، 26 سبتمبر

<http://www.alriyadh.com/1587813  >. ،2017 95 - "أمر ملكي: تعديل موعد االختبارات النهائية إلى ما قبل رمضان،" صحيفة الرياض، 24 ابريل

96 -"العرج: يوجد هدر كبير في مباٍن ومشاريع جامعية ال حاجة لها. ونائب وزير االقتصاد: كثير منها "ترف"،" أخبار 24، 20 اكتوبر 2016،                          

.>https://goo.gl/ZHf1cO <

Saudi Arabia, Transparency International, > https://goo.gl/onQeYw <- 97

https://goo.gl/8HHJDt
https://goo.gl/x4hc8x
https://goo.gl/mklNpm
http://www.alriyadh.com/1587813
https://goo.gl/ZHf1cO
https://goo.gl/onQeYw
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الحراك السياسي والمطالبات الحقوقية

بالرغم من الخفوت الملحوظ لمطالبات اإلصالح السياسي التي تلت انتفاضات الربيع العربي، إال أن الحراك 

الحقوقي لم يتوقف. وقد تمثلت أبرز المطالب الحقوقية خالل العام المنصرم في حملة إسقاط الوالية عن 

المرأة، التي نشطت على مواقع التواصل االجتماعي تحت وسم "سعوديات يطالبن بإسقاط الوالية"، ويقودها 

عدد من الناشطات السعوديات أبرزهم األكاديمية عزيزة اليوسف. وتطالب الحملة الحكومة بإلغاء األنظمة 

التي تلزم المرأة بموافقة الرجل )ولي األمر( قبل التمكن من إنجاز معامالتها في المؤسسات الحكومية 

والخاصة أو السفر والعمل98. وقد قامت بعض الناشطات بإرسال خطاب يتضمن مطالب الحملة للديوان 

الملكي، إال أنه لم يصدر من الحكومة موقف واضح بخصوص الحملة و مطالبها حتى اآلن99.

ز نشاط الحملة على مواقع التواصل االجتماعي، إال أنها خلقت نقاشاً واسعاً في المجتمع  وبالرغم من تركُّ

حول مسألة والية الرجل على المرأة، ظهر جلياً في البرامج الحوارية ومقاالت الصحف ووسوم شبكات 

التواصل االجتماعي100. وقد وصلت أصداء هذه الحملة لوسائل اإلعالم العالمية، حيث قامت صحيفة 

النيويورك تايمز بنشر عدة مواد صحفية عن وضع المرأة في السعودية تزامناً مع الحملة101. وقد تميزت 

حملة إسقاط الوالية عن نظيراتها في السابق بمطالبها الواضحة والموجهة للدولة حصراً، وتجنبها لجداالت 

النقد الديني واالجتماعي102. وبالرغم من غياب موقف حكومي واضح من الحملة ومطالباتها، فقد قامت 

بعض وسائل اإلعالم المحلية بتغطية الحملة بشكل الفت، وأتاحت المجال لعدد من كتاب الرأي للتعبير 

دعمهم لمطالبها103. ومن الممكن تفسير انفتاح اإلعالم المحلي على الحملة كمؤشر على توجه حكومي 

لتخفيف بعض القيود القانونية على المرأة، وذلك تماشياً سياسات التحول االقتصادي التي تهدف إلى رفع 

مشاركة المرأة في سوق العمل وخلق بيئة جاذبة لالستثمارات األجنبية104. 

 https://goo.gl/9CaQVn >.> ، 2016 98 -"السجال يشتعل حول إسقاط والية الرجل على المرأة،" الحياة، 7 اغسطس

.> https://goo.gl/77eakg > ،2016 99 -"حملة "إسقاط الوالية" من "تويتر" إلى الديوان الملكي السعودي،" العربي الجديد، 27 سبتمبر

.> https://goo.gl/XJGC3X<  2016 100 - طالع: اتجاهات، هاشتاق سعوديات يطالبن بإسقاط الوالية مع د. عزيزة اليوسف و نسيمة السادة، 30 اكتوبر

 MONA EL-NAGGAR, "I Live in a Lie’: Saudi Women Speak Up - The New York Times," The New York Times, October 28, - 101

2016, > http://www.nytimes.com/2016/10/29/world/middleeast/saudi-arabia-women.html >.

102  -لالستزادة انظر: اتجاهات 30 اكتوبر 2016-هاشتاق سعوديات يطالبن بإسقاط الوالية مع د. عزيزة اليوسف و نسيمة السادة                                                

 https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=2152s

.>http://www.al-madina.com/article/484618> ،2016 103 -أمل زاهد، "الوطنية في حملة إسقاط الوالية!،" صحيفة المدينة، 20 ديسمبر

.> http://www.alriyadh.com/1561398> ،2017 104 -عزيزة الرويس، "واقع المرأة السعودية في ظل رؤية 2030،" صحيفة الرياض، 8 يناير

https://goo.gl/9CaQVn
https://goo.gl/77eakg
https://goo.gl/XJGC3X
http://www.nytimes.com/2016/10/29/world/middleeast/saudi-arabia-women.html
https://www.youtube.com/watch?v=zHWEGWsll1w&t=2152s
http://www.al-madina.com/article/484618
http://www.alriyadh.com/1561398
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وفي تطور متصل، أُقِّر أخيراً نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية في ديسمبر2015، وذلك بعد انتظار 

دام ثمان سنوات منذ طرحه للنقاش في مجلس الشورى في عام 2008 105. ويمنح النظام الجديد الجمعيات 

والمؤسسات األهلية استقاللية محدودة للغاية، حيث يحق لوزير العمل والتنمية االجتماعية عزل مجلس 

اإلدارة المنتخب وتعيين غيره، كما يحق له إلغاء نتيجة انتخابات مجلس اإلدارة في حال وجود مخالفات 

نظامية. وبخالف مسودات سابقة للنظام، فقد حذف من نص النظام  لفظ "اتحادات" وكذلك اإلشارة لحقوق 

اإلنسان كأحد األغراض المشروعة إلنشاء الجمعيات األهلية106. وتخضع الجمعيات والمؤسسات األهلية 

وفقاً للنظام لرقابة أكثر من جهة حكومية، أهمها وزارتي الداخلية والتنمية االجتماعية. ورغم ذلك فقد منح 

النظام الجمعية أو المؤسسين حق التظلم من القرارات الوزارية أمام المحكمة اإلدارية خالل ستين يوما107ً. 

وتنص المادة الثامنة من النظام على أنه "ال يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت الئحتها األساسية 

أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع اآلداب العامة، أو تخل بالوحدة 

الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو الالئحة أو غيرها من األنظمة واللوائح"108. وتنطوي الصياغة العامة 

للنظام على سلطة تقديرية واسعة ألجهزة الدولة، تمكنّها من تحديد ما هو متعارض مع اآلداب والنظام العام، ومن 

ثم منع إنشاء الجمعيات والمؤسسات األهلية، األمر الذي قد يعيق تطور مؤسسات مجتمع مدني مستقلة وفعالة109. 

وبالرغم من إقرار نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، تواصل العديد من األنظمة والممارسات الحكومية في 

المملكة فرض قيود شديدة على حرية الصحافة والتعبير. وتتراوح هذه القيود بين أوامر بإيقاف كتاب أو برامج 

تلفزيونية، إلى محاكمة األفراد وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي تعاقب مادته السادسة بالسجن والغرامة 

كل من يقوم بإنتاج "ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو اآلداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو 

إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي"110.

105 -نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، مرسوم ملكي رقم )م/8(، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 19/2/1437هـ،                                                               

.> https://boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&versionid=353&systemid=374<

.> https://goo.gl/nqMJNV > ،25/12/2015 ،106 -سعود البلوي، "بين المجتمع األهلي والمدني،" صحيفة الوطن السعودية

107 -تم دمج وزارة الشؤون االجتماعية تحت مسمى وزارة العمل والتنمية االجتماعية.

.>https://goo.gl/tjnYK1>،108  -نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

109 -حول الطبيعة القانونية التي تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الخليج. الخليج الثابت والمتحول 2014: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال 

والسلطة، حرية التجمع في الخليج... وفقاً لما ينظّمه القانون.

.>https://www.boe.gov.sa/m/viewsubsystemdetails.aspx?lang=ar&systemid=217> ،110 - نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

https://boe.gov.sa/printsystem.aspx?lang=ar&versionid=353&systemid=374
https://goo.gl/nqMJNV
https://goo.gl/tjnYK1
https://www.boe.gov.sa/m/viewsubsystemdetails.aspx?lang=ar&systemid=217
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وعلى مدى العام الماضي، تواردت أنباء عن إيقاف بعض الكتاب في الصحافة المحلية أمثال جمال خاشقجي 

وبرجس البرجس، حيث توقفت مقاالتهما عن الظهور في جريدتي الحياة والوطن السعودية. وقد عرف 

الكاتبان بمقاالتهما الناقدة لبعض سياسات التحول االقتصادي والسياسة الخارجية السعودية111. وفي حادثة 

أخرى مهمة، قامت وزارة الثقافة واإلعالم بمصادرة عدد كبير من الكتب من أحد المقاهي الثقافية في مدينة 

الرياض، وذلك بحجة عدم وجود ترخيص بعرض الكتب وكون أكثر الكتب لم تحصل على الفسح من 

الوزارة112. وقد أثارت مصادرة الكتب اعتراضات واسعة في مواقع التواصل االجتماعي113.

وفي ذات السياق، حِكم على الصحفي عالء برنجي، الذي سبق أن عمل في صحيفتي الشرق والبالد 

السعوديتين، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مقدارها خمسون ألف لاير سعودي في مارس 2016. 

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن برنجي أدين بتهم تضمنت اإلساءة للعائلة المالكة واتهام قوات األمن بقتل 

متظاهرين في المنطقة الشرقية114. وكان عالء برنجي قد اعتقل في مايو 2014، وفي مايو 2015 نظمت 

حملة تضامنية على مواقع التواصل االجتماعي طالبت بإطالق سراحه115.

القضايا األمنية 

في يناير 2016 أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حكم اإلعدام في 60 شخصاً، من ضمنهم رجل الدين 

الشيعي البارز الشيخ نمر النمر، وذلك بعد إدانتهم في قضايا متعلقة باإلرهاب116. وفي شهر ديسمبر من 

نفس العام، حِكم باإلعدام على 15 من المتهمين بتشكيل خلية تجسس إيرانية، وذلك بعد إدانتهم بتهمة 

الخيانة العظمى. كما حكم بالسجن لفترات متعددة على 14 آخرين. ووفقاً للتصريحات الحكومية، فإن أغلب 

المتهمين هم مواطنون شيعة يعملون في قطاعات عسكرية117. وقد انتقدت منظمة هيومان رايتس واتش هذه 

المحاكمات، وذلك الفتقارها لإلجراءات التي تحفظ حقوق المتهمين118. 

."Saudi Journalist Banned from Media after Criticising Trump," Middle East Eye, December 28, 2016, >https://goo.gl/fuXV8T <- 111

.>  https://goo.gl/wQmgJT> ،2016 112 - ابراهيم الحسين، " لهذا صودرت كتب مقهى الراوي،" العربية نت، 6 نوفمبر

.>https://goo.gl/kB8oFn>،113 - وسم مصادرة كتب مقهى الراوي، تويتر

.> https://goo.gl/3C0jde > ،2016 114 -"الحكم بالسجن 5 سنوات على صحفي سعودي بسبب تغريدة،" بي بي سي، 25 مارس

115 -ماجد عياد وتهاني الناصر، "بعد سجنه للعام الثاني في ظروف غامضة.. نشطاء سعوديون: "الحرية لبرنجي"،" موقع التقرير، 14 مايو 2015،                             < 

.> https://goo.gl/6IcjgH

116 - حنان الهاشمي، الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد خمس سنوات من االنتفاضات العربية )الكويت: افاق، 2016(، " التطورات السياسية في السعودية".

.> https://goo.gl/9rchNj > ،2016 117 -"الحكم بإعدام 15 مداناً في خلية "تجسـس إيرانية" بتهمة "الخيانة العظمى"،" الحياة، 7 ديسمبر

"Saudi Arabia: Spy Trial a Mockery of Justice," Human Rights Watch, 7 May 2016, >https://goo.gl/p9NHI9<- 118

https://goo.gl/fuXV8T
https://goo.gl/wQmgJT
https://goo.gl/kB8oFn
https://goo.gl/3C0jde
https://goo.gl/6IcjgH
https://goo.gl/9rchNj
https://goo.gl/p9NHI9
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وقد استمر تهديد تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" للسعودية، فقد تعرضت السعودية خالل 2016 لعدد 

من الهجمات المسلحة والعمليات االنتحارية، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها، واستهدف أغلبها مساجد 

وحسينيات. ففي يناير، قتل أربعة أشخاص وأصيب 18 آخرون في هجوم على مسجد اإلمام الرضا بمحافظة 

األحساء. وفي يوليو من نفس العام، وقعت عدة هجمات كان أبرزها تفجير انتحاري نفسه قرب المسجد 

النبوي بالمدينة المنورة، ما أسفر عن مقتل أربعة من رجال األمن119. وفي اليوم ذاته، فجر انتحاري نفسه 

بالقرب من القنصلية األمريكية بمدينة جدة ونتج عن ذلك إصابة رجلي أمن. كما تعددت حوادث إطالق النار 

باتجاه الدوريات األمنية ونتج عنها مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة120. 

وقد ساهم تشديد اإلجراءات األمنية عقب التفجيرات الدامية في العامين الماضيين في إحباط عدد من الهجمات 

وتقليل الخسائر البشرية. فقد تواصلت عمليات القبض على مواطنين ومقيمين بتهمة انتمائهم لتنظيم "داعش" 

وتخطيطهم للقيام بهجمات مسلحة. فبعد أن أعلنت وزارة الداخلية عن قبضها على 431 شخصاً في يوليو 2015، 

أعلنت في أكتوبر 2016 عن القبض على خليتين تابعتين لتنظيم "داعش" وإحباط عدة هجمات وشيكة121. 

المستجدات اإلقليمية والدولية

واصلت السعودية انتهاج سياسات خارجية نشطة فيما يتعلق بالعديد من القضايا اإلقليمية، شّكل الحد من نفوذ 

إيران وحلفائها في المنطقة أحد أهم أولوياتها. وقد كان لهذه السياسة الخارجية النشطة تأثيرات هامة على 

عالقات المملكة مع العديد من دول المنطقة. 

فعلى المستوى الخليجي، عقدت في البحرين في ديسمبر 2016 قمة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقد هيمنت القضايا اإلقليمية والتدخالت اإليرانية في المنطقة على 

أعمال القمة، حيث طالب البيان الختامي إيران بتغيير سياساتها العدائية واالمتناع عن التدخل في الشؤون 

الداخلية لدول الجوار. كما أكد البيان على استمرار العمل لتحقيق التكامل االقتصادي الخليجي دون إشارة 

.>https://goo.gl/tfr5kN  > ،119 -"تفجيرات بالمدينة المنورة والقطيف توقع قتلى وجرحى،" الجزيرة نت

.> https://goo.gl/hrk5IP > ،2016 120 -"استشهاد رجل أمن وإصابة آخر في القطيف،" العربية نت، 30 اكتوبر

.> https://goo.gl/63Hwdv > ،2016 121 -"السعودية: إحباط عملية إرهابية تستهدف ملعب الجوهرة," العربية نت، 31 اكتوبر

https://goo.gl/tfr5kN
https://goo.gl/hrk5IP
https://goo.gl/63Hwdv
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صريحة لمسألة االتحاد السياسي، التي سبق أن دعت إليها السعودية منذ عام 2011122. وقد سبق القمة زيارات 

قام بها الملك سلمان لإلمارات وقطر والبحرين والكويت قوبلت باحتفاالت رسمية وتفاعل شعبي على مواقع 

التواصل االجتماعي123. وكان من الملفت استثناء سلطنة عمان من جولة الملك سلمان الخليجية، وقد عزا 

البعض ذلك لتوتر العالقات بين البلدين إثر تباين مواقفهما فيما يخص إيران وحرب اليمن واالتحاد الخليجي124. 

وفي اليمن، فبعد أكثر من عام ونصف على بدء الحملة العسكرية بقيادة السعودية، لم ينجح التحالف العربي 

في تحقيق أي تقدم عسكري أو سياسي يؤدي إلى حسم الصراع. فقد فشلت حتى نهاية عام 2016 جميع 

جهود التسوية السياسية التي ترعاها األمم المتحدة بين أطراف الصراع اليمنية. في الوقت ذاته، تزايدت 

االنتقادات الدولية للسعودية، وذلك عقب تزايد أعداد القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة الغارات الجوية. 

وكان أبرز هذه الحوادث قصف طيران التحالف لمجلس عزاء في صنعاء، الذي نتج عنه مقتل أكثر من 

140 شخص. وبعد إنكار مبدئي، أقرت السعودية بمسؤولية طيران التحالف عن القصف، وأعلنت عن فتح 

تحقيق ومحاسبة المسؤولين ودفع تعويضات ألهالي الضحايا125. كما تواصل سقوط القذائف الصاروخية 

داخل المناطق الحدودية جنوب السعودية ونتج عنها عدد من الضحايا المدنيين والعسكريين126. 

د على ضرورة رحيل بشار  وفيما يخص األزمة السورية، فقد واصلت السعودية تمسكها بموقفها المؤكِّ

األسد سواء بحل عسكري أو سياسي، كما أعلنت عن نيتها تزويد المعارضة السورية بصواريخ أرض-

جو لمواجهة طيران النظام السوري واستعدادها للتدخل بقوات برية في إطار التحالف الدولي لمحاربة 

داعش127. إال أن السعودية لم تنجح في التأثير على تطورات األحداث على األرض، حيث واصلت قوات 

النظام السوري مدعومة بالطيران الروسي والمليشيات الموالية لها التقدم في المناطق التي تسيطر عليها 

المعارضة، وتمكنت في ديسمبر 2016 من إحكام سيطرتها على حلب الشرقية وإجبار عناصر المعارضة 

المسلحة على الخروج منها128. 

122 -"اختتام القمة الخليجية بانتقاد إيران والتعاون مع بريطانيا،" الجزيرة، 7 ديسمبر https://goo.gl/f0MxNO > ،2016 <. "السعودية تجدد الدعوة إلى اتحاد خليجي،" 
.>https://goo.gl/3NH0CB  > ،2014 الجزيرة نت، 27 مايو

.> https://goo.gl/hojTg3 > ،2016 123 -"مواقع التواصل تتفاعل مع زيارة العاهل السعودي،" الجزيرة، 7 ديسمبر

.> https://goo.gl/H6j1WZ > ،2016 124 "السعودية وعمان ... مفترق طرق في منطقة مهددة باالنفجار؟،" دويتشه فيله، 7 ديسمبر

.> https://goo.gl/zBfmY6> ،2016 125 -"التحالف بقيادة السعودية قصف مجلس العزاء في صنعاء بناء على "معلومات مغلوطة"،" بي بي سي، 15 اكتوبر

.> https://goo.gl/XrBwGU > ،2016 126 -"إصابة 4 إثر سقوط صواريخ من اليمن،" العربية نت، 7 يونيو

.> http://goo.gl/9qZkGg > ،2016 127 -"الجبير: نعتزم تزويد المعارضة السورية المعتدلة بصواريخ أرض-جو،" دويتشه فيله، 19 فبراير

128 -"معركة حلب: إجالء أول مجموعة من جرحى مسلحين المعارضة السورية وعائالتهم من شرق المدينة،" بي بي سي، 15 ديسمبر 2016،                                 

.> https://goo.gl/1iQnsM<

https://goo.gl/f0MxNO
https://goo.gl/3NH0CB
https://goo.gl/hojTg3
https://goo.gl/H6j1WZ
https://goo.gl/zBfmY6
https://goo.gl/XrBwGU
http://goo.gl/9qZkGg
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كما شهدت نهاية عام 2016 توتراً ملحوظاً في العالقات السعودية المصرية، جّراء تباين مواقف الدولتين من 

األزمة السورية. فعلى عكس الموقف السعودي المناهض لنظام األسد، اتضح أن النظام المصري يرغب في 

استمرار بشار األسد في السلطة ويعارض بشدة دعم الحركات المعارضة المسلحة129. وقد بدا ذلك جلياً في تصويت 

مصر لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في مجلس األمن، على الرغم من معارضة الدول العربية له. 

وبالرغم من دعم السعودية المعلن للنظام المصري الحالي، إال أن حسابات النظام المصري الداخلية تجعله متخوفاً 

من زوال نظام األسد، كون نهاية حكم الجيش في سوريا قد يضع حكم الجيش في مصر تحت األضواء130. 

وفيما بدى كرد فعل سعودي على الموقف المصري، أبلغت شركة أرامكو السعودية الحكومة المصرية في 

أكتوبر عن إيقاف إمدادها بالنفط حتى إشعار آخر. وبالرغم من سعي مسؤولي البلدين للتقليل من حدة التوتر، 

فقد انعكس هذا التوتر بوضوح في وسائل اإلعالم ، حيث تبادلت أصوات إعالمية بارزة في مصر والسعودية، 

وخصوصاً في وسائل اإلعالم المصري الخاصة، تراشق االتهامات وانتقاد السياسات اإلقليمية لكال البلدين131.

وفي تطور هام في مسألة جزيرتي تيران وصنافير، التي سبق أن أقرت مصر بتبعيتها للسعودية في اتفاقية 

ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، الموقعة في أبريل 2016، أصدرت المحكمة اإلدارية العليا في مصر 

حكماً ببطالن االتفاقية وتأكيد سيادة مصر على الجزيرتين. ولم يصدر عن السعودية رد فعل واضح أو تعليق 

رسمي على الحكم132. ما لبث هذا الحكم أن ينقض مرة أخرى في ابريل من العام 2017، إذ قضت محكمة 

القاهرة لألمور المستعجلة بصحة االتفاقية لتنقض حكم المحكمة اإلدارية 133. 

وفي استمرار للتقارب السعودي التركي، عبرت السعودية عن دعمها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد 

محاولة االنقالب الفاشلة التي جرت في 15 يوليو 2016. وقد ساعدت السعودية في إيقاف الملحق العسكري التركي 

لدى الكويت خالل عبوره بأراضيها، وذلك استجابة لطلب الحكومة التركية عقب فشل االنقالب134. بالمقابل، عبر 

الرئيس التركي عن دعمه للسعودية ضد قانون جاستا الذي أقره الكونغرس األمريكي )انظر القسم التالي( 135. 

.> https://goo.gl/RvyFcY > ،2016 129- "-السيسي: الجيش الوطني بسوريا هو جيش نظام األسد،" الجزيرة، 23 نوفمبر 

<https://goo.gl/2MXHo4>. ،2016 130 -خالد الدخيل، "بين السعودية ومصر: هل هناك مكان للركوع لغير هللا؟،" صحيفة الحياة، 16 اكتوبر

.> https://goo.gl/0KDuYI > ،2016 131 -"العالقات السعودية المصرية: شرخ أم أزمة عابرة ؟،" بي بي سي، 8 نوفمبر

.> https://goo.gl/QuVzgQ > ،2017 132 -"القضاء المصري: تيران وصنافير جزيرتان مصريتان،" الجزيرة نت، 17 يناير

133 - "تيران وصنافير: حكم جديد في مصر يقضي بسريان اتفاق نقل ملكية الجزيرتين االستراتيجيتين إلى السعودية،" بي بي سي عربية، 2 ابريل 2017،                        

<  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-39472178<

.> https://goo.gl/BxOybD > ،2016 134 -"السعودية توقف الملحق العسكري التركي،" العربية نت، 18 يوليو

.> https://goo.gl/hrB6l2 > ،2016 بالعربية، 03 أكتوبر CNN "،"135 -"أردوغان: سنقف مع السعودية قانونياً ضد "جاستا

https://goo.gl/RvyFcY
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وفي لبنان، دعمت السعودية مبادرة سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل بترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة 

الجمهورية، وذلك بعد فراغ رئاسي تجاوز العامين. وتبدو مبادرة الحريري كنوع من التنازل، حيث أن 

حزب هللا اللبناني، الخصم السياسي األبرز للحريري، أصر على مدار الثالث سنوات الماضية على ترشيح 

عون للرئاسة.136 ويرى محللون في خطوة الحريري داللة على انحسار التأثير السعودي في لبنان، بينما 

ربط آخرون قرار الحريري بالضغوط المالية التي تواجهها شركته "سعودي أوجيه" في السعودية. يجدر 

بالذكر أن السعودية أعلنت مباركتها النتخاب عون كرئيس للجمهورية في أكتوبر 1372016.

وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير 2016 إيقاف مساعداتها العسكرية للبنان، وقد بلغت قيمتها ثالثة 

مليارات دوالر138. وتعكس هذه التطورات تغير أولويات السياسة الخارجية السعودية وقناعة المسؤولين 

السعوديين بقلة جدوى الدعم المالي في التأثير على مواقف األطراف السياسية الفاعلة، في ظل ما يرونه من 

هيمنة حزب هللا وحلفائه على الدولة اللبنانية139. 

وعلى إثر توليه منصب الرئاسة، اختار عون السعودية لزيارته الخارجية األولى، في مسعى لترميم العالقات 

بين البلدين واستعادة الدعم السعودي للبنان. وبالرغم من التصريحات المتفائلة التي أعقبت لقاء عون بالملك 

سلمان في يناير 2017، إال أنه من غير المعلوم ان كان ذلك سيؤدي لتغير في الموقف السعودي140. 

وفي ذات السياق، استمر انقطاع العالقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران على إثر الهجوم على السفارة السعودية 

في طهران، الذي أعقب تنفيذ حكم اإلعدام على رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر في يناير 2016141. ومثّل 

غياب الحجاج اإليرانيين عن أداء شعائر الحج أحد تبعات قطع العالقات الدبلوماسية، بعد فشل المفاوضات بين 

ممثلي بعثة الحج اإليرانية ومسؤولي وزارة الحج السعودية.142 وأدى ذلك لتبادل االتهامات بين البلدين بتسييس 

فريضة الحج143. فيما يتعلق بفلسطين، فقد تفاجاً السعوديون في يوليو 2016 بتقارير صحفية عن زيارة وفد 

.> https://goo.gl/QX6IzV > ،2016 136 -رضوان السيد، "لبنان بعد انتخاب عون لرئاسة الجمهورية،" العربية، 4 نوفمبر

.> https://goo.gl/QqQwmI > ،2016 137 -"السعودية ولبنان … طالق مؤلم،" رويترز، 5 ابريل

.> https://goo.gl/uzEWMt > ،2016 138 -"بسبب مواقفه.. السعودية توقف مساعداتها العسكرية للبنان،" العربية نت، 19 فبراير

.> https://goo.gl/QqQwmI > ،2016 139 -"السعودية ولبنان … طالق مؤلم،" رويترز، 5 ابريل

.> https://goo.gl/A4IKlw > ،2017 140 -"زيارة عون للسعودية.. الدالالت والرسائل،" الجزيرة نت، 8 يناير

141 -حنان الهاشمي، الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد خمس سنوات من االنتفاضات العربية )الكويت: افاق، 2016(، " التطورات السياسية في السعودية".

.>https://goo.gl/pphQEy  > ،2016 142 -"حجاج إيران يغيبون عن موسم الحج،" الجزيرة، 10 سبتمبر

.> https://goo.gl/yIW6XF < 2016 143 -"الرياض تحمل طهران مسؤولية حرمان اإليرانيين من الحج،" الجزيرة، 29 مايو
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سعودي غير رسمي لألراضي الفلسطينية المحتلة ولقائه بمسؤولين صهاينة، من ضمنهم المدير العام لوزارة 

خارجية الكيان دوري غولد. ووفقاً لصحيفة جيروساليم بوست، فقد ترأس أنور عشقي، وهو لواء سابق في الجيش 

السعودي، ويرأس حالياً مركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية والقانونية في جدة، وفداً مكوناً من أكاديميين 

ورجال أعمال سعوديين، في محاولة إلحياء مبادرة السالم العربية144. وقد نتج عن هذه الزيارة ردة فعل شعبية 

الفتة، حيث ظهرت حملة على مواقع التواصل االجتماعي بعنوان "سعوديون ضد التطبيع"، عبر فيها عدد من 

السعوديين عن رفضهم واستنكارهم لزيارة عشقي ومرافقيه، وطالب العديد منهم الحكومة بمحاسبتهم النتهاكهم 

القوانين السعودية التي تمنع السفر لألراضي المحتلة145. كما نجم عن الزيارة إطالق عريضة صاغها نشطاء 

سعوديون وخليجيون وتجاوز عدد موقعيها األلفين وخمسمائة شخص. وطالبت العريضة، التي حملت عنوان 

"الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني"، الحكومات الخليجية بالمحافظة على سياسة المقاطعة ومنع 

كافة أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي مع الكيان. كما دعت العريضة حكومات دول الخليج لمعاقبة المخالفين 

.146 )BDS( لسياسة المقاطعة ودعم حركة المقاطعة العالمية للكيان الصهيوني

ولم يصدر عن الحكومة السعودية موقف واضح من الزيارة، حيث اكتفت وزارة الخارجية السعودية 

باإلحالة إلى بيان سابق يشير إلى أن أنور عشقي ال يحمل أي صفة رسمية وأن تصريحاته ال تمثل الموقف 

الرسمي للحكومة147. إال أن سفير المملكة في األمم المتحدة، عبدهللا المعلمي، كتب مقااُل في صحيفة المدينة 

السعودية وصف فيه دعاة التطبيع بـ "االنهزاميين الذين يدَّعون أنهم يتوشحون برداء العقالنية واالعتدال"، 

وانتقد بشدة إقحام اسم المملكة في محاوالت التطبيع مع  الدولة العبرية ولقاء مسؤولين  صهاينة، دون أن 

يشير إلى عشقي أو أحد من مرافقيه.148 في المقابل، برر أنور عشقي هذه الزيارة بأنها كانت استجابة لدعوة 

من السلطة الفلسطينية وبأن دخول الوفد كان عبر األردن149. 

وعلى صعيد العالقات السعودية األمريكية، بدا التأزم جلياً خالل العامين الماضيين على أثر خالفات بين 

الدولتين في عدة ملفات، أهمها االتفاق النووي اإليراني وتبعاته، وموقف إدارة أوباما المتردد من األزمة 

السورية، إال أن زيارات كبار المسؤولين من البلدين لم تتوقف بالرغم من تلك الخالفات.

  "Saudis Visit Israel, Meet Government Official," Gulf News, 24 July 2016, > https://goo.gl/i6QGiO >.- 144

.> https://goo.gl/wBxShl > ،2016 145 -"مغردون سعوديون "ضد التطبيع"،" بي بي سي، 30 يوليو

.> https://ansaudis.wordpress.com > "146 -موقع "الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

.> https://goo.gl/W4bRtk> ،2016 147 -منى المنجومي، "عشقي يبرر.. و"الخارجية" تتبرأ مجدداً.. وأنظمة "الداخلية" تحظر السفر إلى إسرائيل،" الحياة، 27 يوليو

.> https://goo.gl/mvarqz> ،2016 بالعربية، 11 سبتمبر CNN "،148 -"المعلمي يرد ضمنا على زيارة عشقي إلسرائيل: يستغلون اسم السعودية والرتب العسكرية

.> https://goo.gl/ANk8w8> ،2016 149 -"السعودي أنور عشقي يؤكد استعداده للعودة إلى إسرائيل.. والرياض لم تخضعه للتحقيق،" هافينغتون بوست عربي، 17 اغسطس
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ولعل أهم المستجدات في هذا السياق هو إقرار الكونجرس األمريكي في سبتمبر 2016 لقانون "العدالة ضد 

رعاة اإلرهاب" والمعروف اختصاراً بـ "جاستا"، وذلك بعد تجاوزه للفيتو الرئاسي. ويتيح القانون للمحاكم 

األمريكية النظر في دعاوى التعويضات المالية لضحايا العمليات اإلرهابية على األراضي االمريكية ضد أي 

دولة، حتى لو لم تكن مصنفة ضمن الدول الراعية لإلرهاب. وبرغم أن القانون ال يشير إلى السعودية أو إلى 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فإن أبرز الداعمين للقانون هم أقارب ضحايا هجمات 9/11، الذين عبروا 

عن نيتهم رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة السعودية. وبالفعل، فبعد يومين من صدور القانون، قامت 

أرملة أحد الضحايا برفع أول دعوى ضد السعودية، متهمة المملكة بالمسؤولية الجزئية عن أحداث الحادي 

عشر من سبتمبر عبر دعمها المالي لتنظيم القاعدة150. إال أن بعض المحللين أشاروا إلى أن القانون ينطوي 

على عدة مواد قد تحد من إمكانية إجبار السعودية على دفع تعويضات151. 

وكانت السعودية قد عبرت عن خطورة القانون على العالقات السعودية األمريكية، وحذرت أن تمرير القانون 

سيجبر السعودية على بيع أصولها المالية في الواليات المتحدة، التي تقدر بحوالي 750 مليار دوالر، برغم صعوبة 

تنفيذ ذلك عملياً.152 وقد ذكرت تقارير صحفية أن السعودية أنفقت ماليين الدوالرات على تعاقدات مع شركات 

عالقات عامة للضغط على صناع القرار في واشنطن ومنع تمرير القانون153. وعلى إثر إقرار القانون، أصدرت 

الحكومة السعودية بياناً أشارت فيه إلى أن اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم 

العالقات الدولية فيه على مبدأ المساواة و الحصانة السيادية، وأضاف البيان أن إضعاف الحصانة السيادية سيؤثر 

سلباً "على جميع الدول، بما في ذلك الواليات المتحدة". ودعت الحكومة السعودية "أن يتخذ الكونغرس األميركي 

الخطوات الالزمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون"154.

ويبقى الحدث األبرز الذي فاجأ الكثير في الواليات المتحدة وحول العالم، هو فوز رجل األعمال والمرشح 

الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة األمريكية. وبينما ال تزال سياسات ترامب بخصوص الشرق األوسط 

غير واضحة، إال أنه صرح خالل حملته االنتخابية أنه سيجعل السعودية ودول الخليج تدفع مقابالً مالياً أكبر نظيراً 

Greg Clary, "9/11 Widow Files Lawsuit Against Saudi Arabia," CNN, October 1, 2016, >https://goo.gl/PLkHPN >.- 150

.>https://goo.gl/ZsWDcF > ،2016 بالعربية، 3 اكتوبر  CNN"،تعقيدات بـ"جاستا" تصّعب القدرة على تحصيل تعويضات مالية من السعودية :CNN151 -"محلل لـ

  "Saudi Arabia Warns of Economic Fallout if Congress Passes 9/11 Bill," The New York Times, 15 April 2016, > https://goo.gl/yzVaFG >. 152

MEGAN R. WILSON, "Saudis Have Lobbying Muscle for 9/11 Fight," The Hill, April 18, 2016, >https://goo.gl/XCAM5a >.- 153

.>https://goo.gl/ItYCki  > ،2016 154 -"السعودية: اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي،" الحياة، 28 ديسمبر

https://goo.gl/PLkHPN
https://goo.gl/ZsWDcF
https://goo.gl/yzVaFG
https://goo.gl/XCAM5a
https://goo.gl/ItYCki
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لحماية الواليات المتحدة لهم. كما سبق أن هدد بأنه قد يقوم بإيقاف استيراد النفط السعودي. بالمقابل، حذر وزير 

الطاقة السعودي من العواقب السلبية التي ستؤدي إليها خطوة كهذه على أسواق النفط العالمية155. ويرى بعض 

المحللين أن السعودية، رغم قلقها من بعض تصريحات ترامب، إال أنها مستبشرة بموقفه الحاد من إيران156. 

على الصعيد االقتصادي، توصلت الدول المنتجة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك في ديسمبر 2016 التفاق 

لتخفيض اإلنتاج سعياً لرفع أسعار النفط العالمية، وذلك بعد جهود دامت سنتين. وقد تحملت السعودية العبء 

األكبر من التخفيض، حيث تعهدت بتخفيض إنتاجها بمقدار 486,000 برميل. ويعد ذلك تراجعاً هاماً في 

موقف السعودية، التي طالما سعت للحفاظ على حصتها السوقية. وسيمكن االتفاق إيران من زيادة إنتاجها 

بمقدار 90,000 برميل، األمر الذي سيسمح لها بالعودة لمستويات اإلنتاج التي سبقت العقوبات الغربية157. 

وبالرغم تعرض أسعار النفط الرتفاع محدود عقب االتفاق، يبقى من الصعب التنبؤ بمدى تأثير االتفاق على 

المدى الطويل، كون ذلك يعتمد على مدى التزام الدول المنتجة للنفط بحصص خفض االنتاج158. 

الخاتمة

ألقى استمرار تداول النفط عند سعر منخفض ظله على االقتصاد السعودي وعلى القرارات السياسية التي 

شهدها عام 2016، وكانت رؤية 2030 وسياسات التقشف والتحول االقتصادي أهم ما أثار الجدل والترقب 

في الشأن الداخلي ومس حياة المواطن العادي بشكل مباشر. وبالرغم من هيمنة هذا الهم االقتصادي على 

السياسات والنقاش العام في المملكة العربية السعودية، إال أن التطورات اإلقليمية والعالمية كحرب اليمن 

واألزمة السورية والتحول المرتقب في السياسة األمريكية في الشرق األوسط، ال تقل أهمية وتأثيراً وال تزال 

حبلى بخيارات مفتوحة. تفرض هذه المستجدات المحلية والخارجية تحديات عديدة على السلطة السياسية. 

فمن ناحية، سيتحتم عليها التعامل مع التبعات السياسية واالجتماعية لسياسات التحول االقتصادي التي لن 

تأتي دون كلفة، في ذات الوقت الذي تتطلب فيه الملفات اإلقليمية المفتوحة من حرب اليمن وسوريا صياغة 

سياسية خارجية تتالءم مع التطورات اإلقليمية والعالمية والمتسارعة. 

"Saudi Arabia Warns Trump Against Banning Oil Imports," CNN Money, 16 Nov. 2016, >http://money.cnn.com/2016/11/16/  - 155

investing/trump-saudi-arabia-ban-oil-imports-opec/ >.

Bruce Riedel, "Saudi Arabia Contemplates Trump," Al-Monitor, November 2, 2016, >https://goo.gl/TA6Bla>.- 156

 BENOIT FAUCON and GEORGI KANTCHEV, "Oil Surges on OPEC Deal to Cut Production," Wall Street Journal, November- 157

30, 2016, > https://goo.gl/9nKye >.

 BENOIT FAUCON, NATHAN HODGE, and SUMMER SAID, "Oil-Producing Countries Agree to Cut Output Along With- 158

OPEC," Wall Street Journal, December 10, 2016, > https://goo.gl/WvJwYO >.

http://money.cnn.com/2016/11/16/investing/trump-saudi-arabia-ban-oil-imports-opec/
http://money.cnn.com/2016/11/16/investing/trump-saudi-arabia-ban-oil-imports-opec/
https://goo.gl/TA6Bla
https://goo.gl/9nKye
https://goo.gl/WvJwYO
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2.4 المستجدات السياسية في اإلمارات العربية المتحدة

تستمر اإلمارات في سياساتها الداخلية والخارجية دون تغيير جذري وعلى ذات إيقاع سنوات االنتفاضات 

العربية، والمتمثلة في ازدياد حجم الرفاهية والعطايا المادية من الدولة، في مقابل التصدي ألي معارضة 

سياسية في الداخل، ودعم كل من يتصدى لإلسالميين ويعرقل وصولهم للسلطة على الصعيد الخارجي. 

القوانين والتشريعات والمشاركة السياسية 

كما أشارت إصدارات سابقة159، يبقى القرار السياسي في يد حكام اإلمارات السبع المسؤولين عن تشكيل 

المجلس األعلى لالتحاد، والذي يقع على عاتقه اختيار رئيس الدولة ونائبه، اللذان يعلنان بدورهما عن رئيس 

الوزراء ونائبه. وقد تركزت القيادة السياسية للدولة منذ نشأتها في إمارة أبوظبي، المنتج األكبر والرئيسي 

للنفط من بين اإلمارات السبع. 

ويعد التمثيل السياسي للمواطنين، الذين يشكلون أقل من %15 من السكان، محصوراً في انتخابات المجلس 

الوطني، حيث يقوم حكام كل إمارة باختيار مجموعة من األفراد ومنحهم حق الترشح والتصويت. وتحظر 

اإلمارات، كباقي دول الخليج، باستثناء البحرين التي تسمح بتشكيل جمعيات سياسية، تشكيل األحزاب 

السياسية. ولم يطرأ أي تغير جوهري يذكر على هذه الثوابت160.

وقد أعلن محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في فبراير 2016، عبر حسابه في تويتر، التشكيل الثاني عشر 

للحكومة، وهو التشكيل األكبر في تاريخ مجلس الوزراء منذ تأسيس الدولة. ومن أهم التغييرات التي طالت 

المجلس استحداث وزارة للسعادة، ووزارة للتسامح، وإضافة وزراء للمستقبل والشباب والتغير المناخي، 

وإضافة وزيرين جديدين لقطاع التعليم، وإنشاء مجلسين أحدهما لعلماء اإلمارات وآخر لشباب اإلمارات161.

وقد أثارت قضية السعادة، التي أُسست من أجلها وزارة كاملة وروج لها اإلعالم الرسمي بمؤشرات عالمية، 

تفاعالً رسمياً كبيراً وحملة إعالمية مكثفة. وبعد أن احتلت اإلمارات المرتبة العشرين وفق التصنيف العالمي 

159 -عمر الشهابي وآخرون، الخليج بين الثابت والمتحول )بيروت: منتدى المعارف، 2014(، ص41-42.

160  - المصدر السابق.

161 -" 6 تشكيالت وتعديل وزاري في حكومات ترأسها محمد بن راشد،" البيان، 11 فبراير 2016                                                                                     

<http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-02-11-1.2571070>.

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-02-11-1.2571070


47

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

2

لمستوى السعادة لعام 2015، تراجعت لتصبح في المرتبة الثامنة والعشرين في عام 1622016، بالرغم من 

الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الذي يعد منتهى غاية أي حكومة تسعى لخدمة شعبها.

االقتصاد ورؤية 2020

اعتمد مجلس الوزراء ميزانية اإلمارات االتحادية لعام 2017 في أكتوبر 2016  بقيمة 48.7 مليار درهم، 

ما يعادل 13.3 مليار دوالر ويعادل ميزانية العام الماضي 2016، البالغة 48.56 مليار درهم163. ويقدر 

حجم ميزانية اإلمارات االتحادية بحوالي %14 من إجمالي اإلنفاق المالي للدولة، حيث يتركز باقي اإلنفاق 

في اإلمارات السبع وخاصة إمارة أبوظبي، المنتج األكبر للنفط164. وال توجد حسابات ختامية مستقلة ومدققة 

لميزانية الدولة وكل من اإلمارات السبع، في ظل تواصل غياب الشفافية والوضوح حول األرقام. 

وفي يناير 2016 أعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً على كل القطاعات 

والبضائع، وذلك اعتباراً من عام 2018، وبنسب تتراوح بين 3 و%5. وقّدرت الوزارة مجموع قيمة 

ضريبة القيمة المضافة المتوقع تحصيلها بالنسبة لإلمارات في العام األول من التطبيق بين 10 إلى 12 مليار 

درهم، الفتة إلى إعفاء قطاعي الصحة والتعليم وقائمة من السلع الغذائية من الضريبة165.

جاءت هذه الضريبة في سياق محاولة لترشيد االستهالك وتوليد اإليرادات، نظراً لما تواجهه اإلمارات وباقي 

دول الخليج من انخفاض في أسعار النفط منذ 2014، إضافة إلى تراكم الديون السيادية التي وصلت إلى 20 

مليار درهم، وقد قامت الدولة سابقاً برفع أسعار المحروقات وربطها بالتغيرات في السوق العالمي166.

في عام 2010 أُعلن عن رؤية اإلمارات 1672021، وتتلخص محاورها فيما يلي: "في ظل اتحاد قوي 

وآمن سيخطو اإلماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة واإلبداع، لبناء اقتصاد تنافسي منيع، في 

World happiness report )United Nations, 2016(. >http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf>.- 162

163 -"مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الميزانية االتحادية 2021-2017 بإجمالي 248 مليار درهم،" االمارات اليوم، 30 اكتوبر 2016                       

.>http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-10-30-1.941562<

164 -"اقرار ميزانية االمارات االتحادية 2017 بقيمة 48.7 مليار درهما و عجز مالي بنسبة %3.86 العام الحالي،" العالم اليوم، 2 نوفمبر 2016                           

.>http://bit.ly/2o9bS43<

165 -"المالية: بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة خليجياً 2018،" اإلمارات اليوم، 14 يناير 2016                                                                                       

.>http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-01-14-1.859030<

.>http://uae71.org/cate/6/posts/31842< 2016 166 -" 20 مليار درهم ديون سيادية جديدة.. لماذا و كيف سيدفعها اإلماراتيون؟،" موقع اإلمارات 71، 13 مايو

.>https://www.vision2021.ae/ar>167 -جميع المعلومات المتعلقة بالرؤية تحت عناوين )الرؤية والمؤشرات واإلنجازات( هي من موقع الرؤية الرسمي

http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-10-30-1.941562
http://bit.ly/2o9bS43
http://www.emaratalyoum.com/business/local/2016-01-14-1.859030
http://uae71.org/cate/6/posts/31842
https://www.vision2021.ae/ar
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مجتمع متالحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش، في بيئة معطاءة مستدامة". تهدف الرؤية 

ألن تغدو دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العالم في مستويات المعيشة بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد 

)50 عاماً(. ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، قُّسمت مقومات رؤية اإلمارات 2021 إلى ستة 

محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيُركَّز عليها خالل السنوات المقبلة في العمل الحكومي، 

وهي: مجتمع متالحم محافظ على هويته، مجتمع آمن وقضاء عادل، نظام تعليمي رفيع المستوى، اقتصاد 

معرفي تنافسي، بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، نظام صحي بمعايير عالمية. وقد أطلق الرؤية نائب 

رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء 

والمستقبل مراقبة ومتابعة تنفيذ وقياس الرؤية وتحقيقها. وتعتمد الرؤية على أربعة عناصر: متحدون في 

المسؤولية، والمصير، والمعرفة، والرخاء. وتندرج تحت كل عنصر المحاور الستة التي يمكن قياسها 

من خالل مؤشرات محلية وعالمية. ففي نقطة "متحدون في المسؤولية"، تهدف اإلمارات إلى بناء مجتمع 

متالحم محافظ على هويته عن طريق مؤشرات مثل مؤشر التالحم األسري، الذي اعتمدت الدولة في قياسه 

على مؤسسة حكومية وهي وزارة تنمية المجتمع، والذي بلغت نسبته %93 في عام 2015، على أمل أن 

ترتفع إلى %100 بحلول عام 2021. هذا باإلضافة إلى مؤشر عالمي وهو مؤشر السعادة، الذي احتلت فيه 

اإلمارات المرتبة 28 في عام 2016، على أمل أن تكون من أفضل 5 دول بحلول عام 2021. 

وفي الموقع التابع للرؤية يمكن مالحظة تحديث البيانات والمؤشرات وفقاً آلخر المعطيات168، إال أنها ال 

تقارن التغير بمعطيات عام 2010، حين أطلقَت الرؤية، األمر الذي يصعب معه متابعة الفرق. ففي عام 

2013 أصدرت الوزارة ملفاً يستعرض بعض اإلنجازات التي تحققت منذ بدء تنفيذ الرؤية مبَّينةً باألرقام، 

ومنها على سبيل المثال رفع قيمة المساعدات االجتماعية بنسبة %17، وزيادة عدد المستفيدين منها بنسبة 

%43 في محور "مجتمع متالحم". وفي محور التعليم ازداد عدد المدارس بنسبة %8، وخصصت الدولة 

ميزانية مالية مقدارها 17.6 مليار درهم في عام 2012 لالستثمار في التعليم الحكومي العام والعالي 

والجامعي. أما على صعيد محور النظام الصحي، فقد تقدمت اإلمارات للمرتبة 32 دولياً في عام 2012 بعد 

احتاللها للمرتبة 35، وذلك وفقاً لمؤشر "ليجاتوم" للرخاء واالزدهار العالمي في قطاع الصحة.

.>https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/national-priority-indicators-table> ،)2021 168 -جدول المؤشرات الوطنية )رؤية اإلمارات

https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/national-priority-indicators-table
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أما في جانب االقتصاد، فقد سجلت اإلمارات نمواً سنوياً منذ 2009 بمقدار %5 في الناتج المحلي اإلجمالي 

ونصيب الفرد فيه، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث تعد اإلمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي. وفي 

جانب "المجتمع اآلمن والقضاء العادل"، فقد قاست هيئة اإلمارات للهوية في وزارة الداخلية نسبة رضا 

الجمهور عن األمن، وسجلت رضا الجمهور بنسبة %92 في عام 2012 بعد أن بلغت %86 في عام 2008. 

وفيما يخص البنية التحتية، ارتقت اإلمارات إلى المرتبة األولى عالمياً في جودة الطرق عام 2013 بعد أن 

أحرزت المرتبة 9 عام 2008169.

ولم تثر الرؤية الكثير من االنتقادات على المستوى الشعبي، بل بدا التفاعل معها محدوداً في المجمل. فهي لم 

تنل حقها من التسويق والشرح بعد اإلعالن عنها، وقد يعد هذا النقص في التسويق بذاته انتقاداً لمدى وضوح 

الرؤية وفعاليتها بالنسبة للجهات المسؤولة عن تطبيقها وتلك المتأثرة بها.

أمام اإلمارات اليوم خمس سنوات لتحقيق أهدافها المرجوة في "أن تكون من أفضل دول العالم" في المجاالت 

التي تنص عليها الرؤية. وقد طرحت تساؤالت عدة حول إمكانية تحقيق هدف اقتصاد المعرفة التنافسي، سيما 

مع تصنيف اإلمارات في المرتبة 47 وفق مؤشر االبتكار لعام 2015، وليس أمامها سوى خمس سنوات لتحقق 

الهدف الذي وضعته لنفسها بأن تكون من بين أفضل 10 دول في هذه الفئة170.

وهناك تساؤالت أيضاً حول االعتماد على المؤشرات العالمية من ناحية حاجتها إلى الشفافية المطلقة في البيانات المقدمة 

وآلية الدراسة والجهة المسؤولة عنها، فقد ال يكون من الصعب أن يروج اإلعالم الرسمي للحصول على المراكز األولى 

دون تدقيق فعلي. فعلى سبيل المثال، نشرت الصحف المحلية في اإلمارات أنها نالت المركز الثالث عالمياً واألول 

في اإلقليم في مستوى التسامح، مشيرة إلى دراسة أعدها مركز معهد التنمية اإلدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي 

للتسامح171. إال أن التقرير المشار إليه يقيس مستوى التنافسية في االقتصاد، الذي تراجعت فيه اإلمارات من المرتبة 12 

إلى 15، األمر الذي يوضح عدم قياسه للتسامح وإنما لموضوع آخر. كذلك الحال مع مؤشر السعادة، حيث اعتمدت 

الوزارة  في كل إعالن لها على مؤسسة دراسات مختلفة يصعب معها المقارنة بين النتائج على امتداد األعوام المتوالية172.

. >http://bit.ly/2o5kWdh> ،)2021 169 -انجازات االمارات في أرقام )رؤية االمارات

.>https://goo.gl/FuDNgt< 2016 170 -سلطان القاسمي، "سوء خدمات االتصاالت يعيق تحقيق رؤية 2021،" االقتصادي، 11 يوليو

".>http://bit.ly/2nGXQss< 2016 171 -"اإلمارات األولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مؤشر التسامح،" اإلمارات اليوم، 26 نوفمبر

172 -"التضليل اإلعالمي بالتعاطي مع المؤشرات الدولية وواقع الحريات باإلمارات،" موقع اإلمارات 71، 16 ديسمبر 2016                                                         

.>http://uae71.com/cate/6/posts/38718<

http://bit.ly/2o5kWdh
https://goo.gl/FuDNgt
http://bit.ly/2nGXQss
http://uae71.com/cate/6/posts/38718
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التفاوت ما بين اإلمارات السبعة

يواجه مواطنو اإلمارات الشمالية )الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة، الشارقة( فروقاً في مستويات 

المعيشة والخدمات وجودة الحياة والرفاهية مقارنة بتلك التي يتلقاها نظراؤهم في أبوظبي ودبي، إذ يعادل 

دخل الفرد في مدينة أبوظبي ستة أضعاف دخل الفرد في مدينة عجمان، على سبيل المثال173. ويمكن إيعاز 

هذا التفاوت إلى "التفاوت )في( حجم موارد كل إمارة وإعطاء كل إمارة الحرية في المحافظة على مواردها 

الطبيعية كما في الدستور المادة 23، ومنها تراجع دور المؤسسات االتحادية"174. وال يُنكر أن طبيعة الموارد 

ال يمكن التدخل فيها، إال أن هذا التقنين في الدستور أدى إلى أن تبقى القرارات المتعلقة بالموارد في يد 

كل إمارة على انفراد، ما نجم عنه تقلص موارد المؤسسات االتحادية، وسعي كل إمارة إلى َسلك مسار 

تنموي مستقل يشير إلى تراجع النزعة االتحادية التي بادر إليها الجيل األول مع نشأة الدولة، حيث كان دور 

المؤسسات االتحادية  واضحاً في توفير الدعم بمختلف الوسائل لتشمل كافة اإلمارات، مساهماً بذلك في سد 

فجوة الدخل بين أبناء الوطن. وال تساهم أبوظبي في الميزانية االتحادية إال بـ %3 من ناتجها، بينما تساهم 

دبي بأقل من %1 من ناتجها فقط175.

تطورات السياسة الداخلية

تواصل التعامل األمني مع المعارضة الداخلية من خالل عدة وسائل، أهمها مجموعة قوانين صدرت 

على مدى األعوام الماضية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات176، ومكافحة الجرائم اإلرهابية177، 

ومكافحة التمييز واالزدراء الديني178، وسط مخاوف أمنية فاقمتها االنتفاضات العربية وتداعياتها في مصر 

وسوريا واليمن وليبيا. واحتفظت حكومة اإلمارات بموقفها في محاولة الحد من أي انتشار لإلسالميين ومن 

تشك في ارتباطه بهم. وقد اعتقِل البعض وحوكموا داخل أراضيها ومنعوا من السفر وسحبَت جنسياتهم، إذ 

يبقى العشرات من النشطاء واألكاديميين قيد االعتقال في القضية المعروفة باسم UAE 94 وهم من منتسبي 

173 -يوسف اليوسف، "مستقبل اإلصالح في اإلمارات وقطر،" مجلة المستقبل العربي، فبراير 2016، العدد 444، ص77                                                       

.>http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_444_yousf_khalifa_alyoussef.pdf<

174 -المصدر السابق.

175 -المصدر السابق.

176 -"قانونيون يشيدون بصدور قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"،" االتحاد، 13 نوفمبر 2012                                                                                 

.>http://www.alittihad.ae/details.php?id=109106&y=2012&article=full<

177 -"رئيس الدولة يصدر قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية،" البيان، 21 أغسطس 2014                                                                                                 

.>http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-08-21-1.2186569<

178 -"رئيس الدولة يصدر قانونا لمكافحة التمييز والكراهية،" البيان، 20 يوليو 2015                                                                                                    

.>http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-07-20-1.2419626<

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_444_yousf_khalifa_alyoussef.pdf
http://www.alittihad.ae/details.php?id=109106&y=2012&article=full
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2014-08-21-1.2186569
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-07-20-1.2419626
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جماعة دعوة اإلصالح التي تأسست عام 1974179. وقد اتهمتهم الحكومة باعتبارهم عمالء أجانب يتبنون 

نوايا اإلخوان المسلمين في اإلطاحة بالحكم، وذلك بعد مطالبتهم برفع القيود عن انتخابات المجلس الوطني. 

ووجهت منظمة العفو الدولية اتهامات بتعرض المعتقلين في هذه القضية لمعاملة مهينة في السجون، 

إضافة إلى التضييق على أهاليهم وورود أنباء بسحب جنسيات مجموعة منهم ومن ذويهم، حسب تصريح 

المنظمة180.

فبعد سحب الجنسية عن المواطنين السبعة، قامت اإلمارات بسحب جنسية المواطن عبيد علي الكعبي، مما 

أدى إلى تجريده وعائلته من الجنسية181. هذا باإلضافة إلى سحب الجنسية عن كل من أسماء ودعاء وعمر 

أبناء محمد عبد الرزاق الصديق، أحد المواطنين السبعة الذين سحبت جنسياتهم في 2011 وأحد المعتقلين في 

قضية UAE 94. وفي رد على األمم المتحدة، بررت السلطات اإلماراتية قرار سحب الجنسية من األشقاء 

الثالثة بكونه قراراً قانونياً ونتيجة منطقية إللغاء مواطنة أبيهم، نظراً لتجنسه ونشاطه السياسي182، في حين 

احتج بيان المركز الدولي للعدالة وحقوق اإلنسان في جنيف بأن محمد الصديق لم يكتسب الجنسية بالتجنس 

وإنما بحكم القانون183، ولم يسمح له باللجوء للقضاء للطعن في هذا القرار الذي طال أبناءه، كما لم يستلم أحد 

منهم مرسوم السحب الخاص بهم بالرغم من طلبهم له184. 

االعتقاالت والمحاكمات 

في أكتوبر 2016 حاكمت السلطات األكاديمي ناصر بن غيث بعد اعتقاله ألكثر من نصف سنة185. وقد 

تركزت التهم حول ارتكابه عمل عدائي ضد بلد أجنبي، وذلك بعد انتقاده ألحداث ميدان رابعة في مصر عبر 

حسابه في تويتر. كما يواجه عدد من التهم، منها اتهامات بنشر معلومات تهدف لإلساءة إلى دولة اإلمارات 

179 -تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2015/16 )منظمة العفو الدولية، 2016(،                                                                                                              

.>https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates<

180 -المصدر السابق.

181 -"سحب الجنسيات.. عقوبة أمنية غير مشروعة بحق أبناء اإلمارات الشرعيين،" موقع اإلمارات 71، 31 أكتوبر 2016                                                                              

.>http://uae71.org/cate/6/posts/37213<

182 -رد الدولة على البالغ المشترك بشأن المدعو عبيد الزعابي وأبناء محمد الصديق )البعثة الدائمة لإلمارات العربية المتحدة - جنيف، 20 يونيو 2016(،                                       

.>https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/ARE_20.06.16_%281.2016%29.pdf<

183 -يفرق دستور اإلمارات في قانون الجنسية بين الجنسية بالتجنس والجنسية بحكم القانون، إذ تسقط الجنسية بحكم القانون، وتسحب إذا كانت بالتجنس ويمكن سحبها من 

مكتسبها بالتجنس: إذا أتي عمال يعد خطرا على أمن الدولة وسالمتها او شرع في ذلك، وال يوجد هذا التفصيل في حالة اإلسقاط.

.>https://goo.gl/gJqyhl> ،2016 184 -"اإلمارات العربية المتحدة تنفي عدم قانونية إلغاء المواطنة ألبناء الصديق،" المركز الدولي للعدالة وحقوق االنسان، 10 أكتوبر

185 -عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد االنتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص95                                                                             

.>https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf<

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates
http://uae71.org/cate/6/posts/37213
https://spdb.ohchr.org/hrdb/33rd/ARE_20.06.16_%281.2016%29.pdf
https://goo.gl/gJqyhl
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf
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من خالل ادعائه التعرض للتعذيب والظلم خالل المحاكمة السابقة، التي أدين فيها وخمسة آخرين باإلهانة 

العلنية لمسؤولين إماراتيين. تهمة أخرى يواجهها ناصر بن غيث هي تعريضه أمن الدولة ومصالحها العليا 

للخطر، بسبب تغريدات له ذكرت وسائل إعالم محلية حولها أنه "سخر بتصريحاته من قرار دولة اإلمارات 

بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي"186، في حين تدور التهمتان الرابعة والخامسة حول ارتباطه بحزبي 

األمة وجماعة اإلصالح المصنفتين كمنظمات إرهابية لدى سلطات اإلمارات، وهو ما نفته عنه عائلته في 

بيان نسب لها على تويتر187. 

وانتقدت بعض منظمات حقوق اإلنسان المحاكمة النتهاكها حقوقه األساسية حسب تعبيرها، فقد جاءت 

المحاكمة بعد احتجازه في الحبس االنفرادي لمدة 9 أشهر لم يعرف فيها مكانه حتى ظهوره في المحكمة، 

ولم يسمح له برؤية محام، ولم يبلَّغ بالتهم الموجهة إليه حتى الجلسة الثانية من محاكمته في مايو 2016. 

وقد صرحت منظمة هيومان رايتس ووتش بأن التهم الموجهة إليه تشكل انتهاًكا لحقه في التعبير، كما أن 

المحاكمة التي تجري في دائرة أمن الدولة في المحكمة االتحادية العليا تعد انتهاًكا لمعايير المحاكمة العادلة، 

فهي تصدر أحكاًما غير قابلة للطعن188.

وفيما يتعلق بقضية أبناء العبدولي189، وهو عقيد ركن سابق في الجيش اإلماراتي التحق بالحرب في سوريا 

وشارك في القتال مع حركة أحرار الشام ضد النظام وقتل هناك، فقد اعتقل أبناؤه بتهمة الترويج لتنظيم 

إرهابي. وقضت دائرة أمن الدولة في 30 مايو 2016 ببراءة موزة العبدولي من تهمة اإلساءة لإلمارات في 

تعليقات نشرتها على موقع تويتر. إال أنه في 31 أكتوبر 2016 أصدرت المحكمة االتحادية العليا حكمها 

على أمينة العبدولي بالسجن خمس سنوات ومصعب العبدولي بالسجن سبع سنوات وهم أشقاء موزة، وهذا 

الحكم نهائي ال يمكن استئنافه. وقد قبض عليهم في 19 نوفمبر 2015 من بيتهم في إمارة الفجيرة على يد 

أفراد من جهاز األمن، واقتيدوا إلى مكان غير معلوم، وبعد أن حاول شقيقهم األكبر االحتجاج علناً، اعتقل 

بدوره في مكان سري ثم أطلِق سراحه دون توجيه تهمة إليه190. 

Former university lecturer appears in court accused of inciting hatred in UAE," The national, 2 may 2016  >http://www."- 186

.>thenational.ae/uae/courts/former-university-lecturer-appears-in-court-accused-of-inciting-hatred-in-uae

.>http://bit.ly/2njUGJf< 2016 187 -تغريدة لـ وداد بليله، زوجة ناصر بن غيث، تويتر، 5 مايو

.>https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/12/295159< 2016 188 -"اإلمارات: اتهامات تنتهك حرية التعبير،" هيومن رايتس ووتش، 12 أكتوبر

189 -عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد االنتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص96                                                                               

.>https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf<

190 -"اإلمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: حكم بالسجن خمس وسبع سنوات على شقيقين،" منظمة العفو الدولية، 3 نوفمبر 2016                                       

.>https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/5088/2016/ar/<

http://www.thenational.ae/uae/courts/former-university-lecturer-appears-in-court-accused-of-inciting-hatred-in-uae
http://www.thenational.ae/uae/courts/former-university-lecturer-appears-in-court-accused-of-inciting-hatred-in-uae
http://bit.ly/2njUGJf
https://www.hrw.org/ar/news/2016/10/12/295159
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/5088/2016/ar/
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وقد ادعى المعتقل المصري مصعب أحمد عبد العزيز191، ابن مستشار الرئيس المصري السابق محمد 

مرسي، أن السلطات اإلماراتية مارست التعذيب البدني والنفسي عليه. وقد اعتقل مصعب في أكتوبر 

2014، واحتجز رهن الحبس االنفرادي في مكان سري دون السماح له باالتصال بذويه وأسرته حتى 

فبراير 2015. وذكر مصعب أنه اعترف مكرهاً تحت التعذيب بانتمائه لجماعة اإلخوان المسلمين، وفي 

يونيو 2016 أسفرت سلسلة من المحاكمات غير القابلة لالستئناف استمرت لشهرين عن الحكم على مصعب 

بالسجن 3 سنوات بتهمة انتمائه لجماعة اإلخوان المسلمين المصنفة كتنظيم إرهابي، مع ترحيله من البالد 

عقب انتهاء المدة192.

ومع نهاية عام 2016، يبقى الصحفي األردني تيسير النجار معتقالً في اإلمارات منذ ديسمبر 1932015. 

وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، يأتي هذا االعتقال بسبب انتقادات وجهها الصحفي على اإلنترنت 

للعمليات العسكرية الصهيونية في قطاع غزة، وتدمير قوات األمن المصرية لألنفاق بين قطاع غزة ومنطقة 

سيناء، حسب تعبير المنظمة. ويمتلك تيسير خبرة صحفية تمتد ألكثر من 15 سنة، وهو يعمل في اإلمارات 

مراساًل لصحيفة دار منذ عام 2015 194.

كما احتجزت اإلمارات رجل األعمال البريطاني ديفيد هاي منذ مايو2014 195، إذ واجه تهماً جديدة على 

صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين الذين اختلف معهم. وقد كان من المقرر إخالء سبيله في نوفمبر 

2015، حين كان محبوساً على ذمة اتهامات بالتزوير. إال أن منظمات حقوق اإلنسان احتجت بأنه عند 

النظر لوقت التغريدات التي اتهم بسببها، يالحظ أنها صدرت في 3 مارس 2015، وقد كان في السجن حينها 

وال يمكنه استخدام تويتر196.

191 -عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد االنتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص97                                              

.>https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf<

192 -"اإلمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: الحكم على رجل مصري الجنسية بالسجن 3 سنوات: مصعب أحمد عبد العزيز رمضان"، منظمة العفو الدولية، 5 يوليو 

.>https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/4388/2016/ar/< 2016

.>https://goo.gl/BG5u4j< 2016 193 -معن البياري، "من أجل تيسير النجار،" العربي الجديد، 12 ديسمبر

194 "على اإلمارات اإلفراج عن شخصين وّجها انتقادات لمصر،" هيومن رايتس ووتش، 15 مايو 2016                                                                             

.>https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/15/289854<

.>http://bit.ly/2oty5t0> ،2016 195 -"رايتس ووتش: اإلمارات تعتقل رجل أعمال بريطانيّا بسبب تغريدة،" عربي 21، 7 مارس

196 -"اإلمارات – رجل أعمال بريطاني يواجه اتهامات بجرائم إلكترونية،" هيومن رايتس ووتش، 7 مارس 2016                                                                             

.>https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/07/287365<

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/4388/2016/ar/
https://goo.gl/BG5u4j
https://www.hrw.org/ar/news/2016/05/15/289854
http://bit.ly/2oty5t0
https://www.hrw.org/ar/news/2016/03/07/287365
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وقد أفرجت السلطات في عام 2016 عن عدد من المتهمين الليبيين197، وهم كمال وابنه محمد الضراط 

اللذان يحمالن الجنسية األمريكية198، وسليم العرادي الذي يحمل الجنسية الكندية199، وذلك بعد اعتقالهم 

في 2014 وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الدعم المالي والمادي إلى جماعتين مسلحتين في ليبيا200. وقد أشار 

المتهمون إلى تعرضهم للتعذيب.

الشفافية وحرية اإلعالم

تعد اإلمارات من أقل الدول  فساداً في المعامالت الحكومية والتجارية في العالم العربي، فقد حصلت على المرتبة 

23 من أصل 168 وفق مؤشر الفساد العالمي201، ويعود ذلك لزيادة الكفاءة وتبسيط اإلجراءات البيروقراطية. إال 

ان هذا المؤشر ال يتطرق إلى إمكانية وجود "الفساد الكبير" على مستوى الدولة، وال زالت الشفافية في الحكومة 

من ناحية البيانات واإلحصائيات منخفضة عموماً مع تعذر إمكانية الوصول إلى المعلومات202، فهناك اقتطاعات ال 

تعكسها هذه المؤشرات من صادرات الدولة النفطية وما يظهر منها في الموازنات العامة203. 

وبالرغم من أن دستور الدولة يتضمن مواداً تنص على حرية التعبير، إال أن هذا الحق مقيد في الممارسة 

العملية، وبالرغم من أنها تعد مركزاً إقليمياً لوسائل اإلعالم الدولية، إال أن أجهزة اإلعالم تتعرض لرقابة 

مشددة، وأغلب وسائل اإلعالم المحلية مملوكة للدولة. فوفق مؤسسة فريدوم هاوس، تصنف اإلمارات بأنها 

"غير حرة"، وقد تراجعت على مستوى مؤشر حرية اإلعالم إلى المرتبة 78، متراجعة عن المرتبة 76 

لعام 2015، وهو تراجع إضافي تسجله اإلمارات لما شهدته من هبوط خالل العقد الماضي. وعلى مدى

 األعوام السالفة، قامت السلطات بحظر عدد من المواقع اإلخبارية مثل العربي الجديد وميدل إيست آي204، 

و نون بوست واإلمارات 71 وإيماسك.

197 -عمر الشهابي وآخرون، "الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد االنتفاضات العربية،" مركز الخليج لسياسات التنمية، ص97                                                                             

.>https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf<

.>http://www.alhurra.com/a/uae-libya-usa/308637.html< 2016 198 -"اتهم بدعم مسلحين ليبيين.. اإلمارات تفرج عن رجل أعمال أميركي،" الحرة، 3 يونيو

.>http://bit.ly/2otwPGl<  2016 199 -"اإلمارات تفرج عن سليم العرادي بعد تبرئته من تهمة اإلرهاب،" عربي 21، 1 يونيو

200 -"اإلمارات العربية المتحدة: معلومات إضافية: أربعة ليبيين أمام المحكمة بعد طول انتظار،" منظمة العفو الدولية، 22 يناير 2016                                       

.>https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/3297/2016/ar<

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015 )Transparency International, 2015(, >http://www.transparency.org/cpi2015#map-container>.- 201

.>https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/united-arab-emirates> ،)2016 ،202 - تقرير اإلمارات العربية المتحدة 2016 )منظمة فريدوم هاوس

203 - يوسف اليوسف، "مستقبل اإلصالح في اإلمارات وقطر،" مجلة المستقبل العربي، العد 444، فبراير 2016، ص79-80                                                                             

.>http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_444_yousf_khalifa_alyoussef.pdf<

.>https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/united-arab-emirates> ،)2016 ،204 - تقرير اإلمارات العربية المتحدة 2016 )منظمة فريدوم هاوس

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article/2309/GCCS2016.pdf
http://www.alhurra.com/a/uae-libya-usa/308637.html
http://bit.ly/2otwPGl
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde25/3297/2016/ar
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/united-arab-emirates
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_444_yousf_khalifa_alyoussef.pdf
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/united-arab-emirates
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وفي أغسطس 2016 تعرض الناشط اإلماراتي أحمد منصور - أحد المعتقلين في قضية UAE 5 - إلى 

هجوم على هاتفه، مما دعا شركة الهواتف الذكية )أبل( إلى حث مستخدميها على تحديث أنظمتهم. 205وقال 

باحثون تقنيون أنهم اكتشفوا هجوماً من 3 محاور استهدف هاتف منصور إلى درجة تخريبه البيئة األمنية 

لشركة أبل، مما جرها إلى تحديث نظامها لمواجهة ما يعرف بـ"ترايدنت" تحت مسمى "بيغاسوس"، 

ومنشؤه شركة "إن إس غروب" ومقرها  الكيان الصهيوني، حسب استنتاج الباحثين206.

وقد قال منصور أنه تعرض مراراً لهجمات من هذا النوع على بريده اإللكتروني وحساباته على مواقع 

التواصل االجتماعي. وقد نفذ الهجوم باعتماد خطة خداع تقليدية تقوم على إرسال رسالة نصية تعد باالطالع 

على أسرار حول تعرض المعتقلين للتعذيب في سجون اإلمارات. ولم يرتبط الهجوم المعلوماتي على أحمد 

بدولة معينة، إال أن "سيتزين الب" أعلنت أن المؤشرات تدل على دولة اإلمارات، حسب تعبير المنظمة207. 

حقوق العمال 

وفيما يتعلق بنظام الكفالة، أعلنت اإلمارات عن إصالحات جديدة تعزز حقوق العمال الوافدين في سبتمبر 2015. 

وتهتم هذه اإلصالحات بتحسين نظام الكفالة والممارسات السلبية المرتبطة به، حيث يشمل القانون مراسيم تقضي 

بالتزام رب العمل بتقديم عرض عمل موحد للعامل بلغته األم، باإلضافة إلى إمكانية إنهاء العمل من قبل طرفي 

العمل، مع حق العامل في الحصول على وظيفة جديدة حتى لو كان هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق208. 

كما أوكل مجلس الوزراء في ديسمبر 2016 إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مهمة اإلشراف على 

استقدام وتوظيف عامالت المنازل، بعد أن كانت هذه المهمة مناطة بوزارة الداخلية. وعلقت منظمات حقوقية 

على الخبر بأنه خطوة إيجابية تنتظر اإلكمال بإدراج عامالت المنازل في قانون العمل، إذ ال يزلن عرضة 

لسوء المعاملة واالستغالل ما دمن مستثنيات من قانون العمل وحمايته209.

"UAE: End ‘travesty of justice’ for five convicted over President insults," Amnesty, 27 Nov 2011 >https://www.amnesty.org/en/ - 205

latest/news/2011/11/uae-end-travesty-justice-five-convicted-over-insults/>.

.>http://huff.to/2nEerxp< 2016 ل"، هافينغتون بوست عربي، 27 أغسطس 206 -"شاهد.. محاولة اختراق هاتف ناشٍط حقوقي إماراتي تدفع آبل للتدخُّ

"Apple fixes security flaw after UAE dissident’s iPhone targeted," Reuters, 26 Aug 2016 >http://www.reuters.com/article/us- - 207

apple-iphone-cyber-idUSKCN1102B1>.

208 -"العمل": إجراءات جديدة لتعاقد العّمال وإنهاء العالقة واالنتقال مطلع 2016،" البيان، ديسمبر 2015                                                                             

.>http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-29-1.2469337<

.>https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/22/298087< 2016 209 -"على اإلمارات توسيع قانون العمل ليشمل عامالت المنازل"، هيومن رايتس ووتش، ديسمبر

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/11/uae-end-travesty-justice-five-convicted-over-insults/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/11/uae-end-travesty-justice-five-convicted-over-insults/
http://huff.to/2nEerxp
http://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-cyber-idUSKCN1102B1
http://www.reuters.com/article/us-apple-iphone-cyber-idUSKCN1102B1
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2015-09-29-1.2469337
https://www.hrw.org/ar/news/2016/12/22/298087
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إال أن بعض المنظمات الحقوقية استمرت في توجيه االتهامات باستمرار بعض أوجه المعاملة السيئة التي يتعرض 

لها بعض العمال الوافدين. فقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يدعي استمرار أوضاع العمل السيئة في 

جزيرة السعديات التي ستحتضن فروعاً لمتحف اللوفر وغوغنهايم. وبالرغم من استجابة الحكومة للتقرير الذي نشرته 

بعض المنظمات في عام 2009، إال أن التقرير أشار إلى تواصل تعرض العمال النتهاكات مثل عدم دفع أجورهم، 

والتهديد باالعتقال والترحيل في حال اإلضراب عن العمل، إضافة إلى التأخر في إصدار  تأشيرات الدخول واإلقامات، 

ورفض أصحاب العمل دفع مكافآت نهاية الخدمة، إلى جوار أوضاع المساكن التي تفتقر للشروط الصحية210.

العالقات الخارجية 

ال زالت بوادر العالقة بين دول الخليج وإدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب غير واضحة المعالم، وذلك 

في اعقاب فتور العالقة نسبيا في عهد الرئيس باراك أوباما. 

في اليمن وبعد فشل الجهود في التوصل إلى اتفاق بين حكومة عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي 

بقيادة السعودية مع طرفي الحوثي وصالح، أعلنت اإلمارات توقف دورها العسكري في التحالف وإبقاء 

دورها في تمكين اليمنيين على األراضي التي تقع تحت سيطرة حكومة هادي. يأتي ذلك في ظل عدم مساندة 

حكومة هادي لدعوى وقف إطالق النار بين جميع األطراف في اليمن التي أعلنها جون كيري من أبوظبي. 

وقد قال وزير خارجية اليمن عبد الملك المخالفي أن ما صرح به كيري ال تعلم عنه الحكومة اليمنية وال 

يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السالم بمحاولة الوصول التفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة211.

من ناحية العالقات مع مصر، فقد وقفت اإلمارات مع النظام المصري منذ تولي السيسي للرئاسة بعد محمد 

مرسي، ومدت هي والسعودية والكويت اقتصاد مصر بمعونات قدرت بعشرات المليارات من الدوالرات 

منذ 2013212، إضافة إلى تصدير البترول لمصر بسعر مخفض. وبالرغم من هذا الدعم، فقد عانى االقتصاد 

المصري من وضع حرج خالل تلك المدة، إذ تستمر البطالة في التزايد بوصولها إلى نسبة %13، كما ارتفع 

التضخم إلى نسبة %16، إلى جوار الدين العام الذي يكاد يصل إلى نسبة %130 من الناتج المحلي213. 

210 -"حقوق العمالة المهاجرة في جزيرة السعديات اإلماراتية،" هيومن رايتس ووتش، 10 فبراير 2015                                                                            

.>https://www.hrw.org/ar/report/2015/02/10/267969<

.>  http://www.bbc.com/arabic/middleeast-37990558< 2016 211 -"الحرب في اليمن: كيري يعلن اتفاق الحوثيين والتحالف"،" بي بي سي، 15 نوفمبر

Taimur Khan, "UAE allocates $4bn in assistance to Egypt," The National, 23 April 2016 >http://www.thenational.ae/world/- 212

middle-east/uae-allocates-4bn-in-assistance-to-egypt>.

.>https://goo.gl/wSmySh< 2016 213 -"تراجع االقتصاد وتثوير الشارع المصري،" الجزيرة، 13 سبتمبر

https://www.hrw.org/ar/report/2015/02/10/267969
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-37990558
http://www.thenational.ae/world/middle-east/uae-allocates-4bn-in-assistance-to-egypt
http://www.thenational.ae/world/middle-east/uae-allocates-4bn-in-assistance-to-egypt
https://goo.gl/wSmySh
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وبالرغم من العالقات المتوترة بين اإلمارات وتركيا خالل فترة االنتفاضات العربية، إال أن بعض المحللين 

اعتبر زيارة وزير الخارجية عبدهللا بن زايد ألردوغان في أكتوبر 2016 بمثابة بادرة النفراج مرحلي في 

العالقات بين البلدين214، خصوصاً بعد محاولة انقالب يوليو العسكري الفاشلة في تركيا. 

الخاتمة

يأتي عام 2016 في اإلمارات ليعيد ما سبق، فرؤية 2021 تظهر نمواً متزايداً من الناحية المادية، باإلضافة 

إلى تمرير رفع الدعم عن أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة بغاية ترشيد االستهالك، وسط إعالنات 

عن مساعدات ضخمة لدعم أنظمة دول أخرى، وتواصل الحمالت األمنية على النشطاء السياسيين داخلياً، 

وهي خلطة تشابه ما ُرِصد في السنوات السابقة منذ اندالع االنتفاضات العربية. ويدل هذا االستمرار على نفس 

المنهج في التعاطي مع المستجدات السياسية على اقتناع متخذي القرار في اإلمارات بفاعلية خطواتهم السابقة 

من وجهة نظرهم ومصالحهم، بحيث لم تلزم المستجدات عليهم تغيير مسار سياساتهم الداخلية أو الخارجية 

بشكل جذري. ويبقى لنا أن ننتظر إن كانت تداعيات أوجه الخلل المزمنة السياسية واالقتصادية والسكانية 

واألمنية قد تغير من هذه المعادلة في المستقبل، كما هو الحال في باقي دول المجلس.

214 -"عبدهللا بن زايد يبحث واردوغان العالقات وتطورات المنطقة"، البيان، 18 أكتوبر 2016                                                                                                                   

.>http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2016-10-18-1.2737141<

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2016-10-18-1.2737141
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2.5 المستجدات السياسية في سلطنة عمان
بسمة مبارك سعيد

شكلت سنة 2016 في مجملها امتداداً لألوضاع العامة السابقة في سلطنة عمان، حيث ظلت فيها السلطة 

مخلصةً لممارساتها ومناهجها االقتصادية والسياسية واالجتماعية، كما ال تزال حريصةً على استدامة 

الوضع الحالي ألطول فترٍة ممكنة، دون أي بوادر لمراجعة حقيقية أو ذات معنى، ودون أي مؤشرات تدل 

على وجود خطط إصالحية يمكن التعويل عليها. فمن جهة السلطة، ظلت الخطوط العامة لسياستها ثابتة، 

وكل المستجدات التي شهدتها 2016، كانت مدفوعةً بظروف ومتغيرات محلية وإقليمية، فرض على 

السلطة التعاطي معها. أي أن مجمل حراك السلطة في 2016 كان عبارة عن ردود فعٍل على المتغيرات 

في محيطها، ال أفعال أصيلةً ذاتية المنشأ، تحركها رؤية واضحة أو خطة مستدامة تتجاوز الرغبة في إبقاء 

الحال على ما هو عليه. 

ولعل أبرز التحديات التي ألقت بظاللها على 2016 وصاغت أبرز أحداثها هي، أوالً: الوضع الصحي 

لجاللة السلطان، وثانياً: األزمة االقتصادية، وثالثاً: الوضع الخليجي. 

مرض السلطان 

لم تحمل 2016 أي جديد فيما يتعلق بالوضع الصحي لجاللة السلطان، الذي عاد في 13 فبراير 2016 إلى 

ألمانيا الستكمال الفحوصات الطبية لفترة محدودة بحسب البيان الصادر من ديوان البالط السلطاني215. وقد 

أعادت هذه الرحلة المخاوف والقلق الذي رافق رحلته العالجية األولى واستمرت ثمانية أشهر، وفتحت الباب 

مجدداً لإلشاعات والتكهنات حول وضعه الصحي ومستقبل الخالفة في البالد واحتماالت االستقرار السياسي 

بعد رحيله. وفي 12 أبريل 2016، عاد السلطان إلى ُعمان وأعلن الديوان في بيانه الصادر بهذه المناسبة 

أن الفحوصات التي خضع لها قد "تكللت بفضل هللا بالنتائج الجيدة المرجوة"216. إال أن الديوان لم يوضح 

في هذه المرة أو في المرات التي سبقتها طبيعة مرض السلطان أو أي تفاصيل تتجاوز التطمينات العامة. لذا 

215 -"جاللة السلطان يغادر إلى ألمانيا اليوم لمتابعة فحوصات طبية دورية.. ولفترة محدودة"، صحيفة الوطن العمانية، 14 فبراير 2016                                             

.> http://alwatan.com/details/98686 <

http://alwatan. < 2016 216 -" جاللة السلطان يعود إلى أرض الوطن الفحوصات الدورية تكللت بفضل هللا بالنتائج الجيدة المرجوة"، جريدة الوطن العمانية، 13 أبريل

.> com/details/107817

http://alwatan.com/details/98686
http://alwatan.com/details/107817
http://alwatan.com/details/107817
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بقيت األسئلة والمخاوف حاضرة، يعمقها ويزيد من حدتها غياب السلطان وحضوره النادر المقتضب. حيث 

غاب السلطان عن بعض المناسبات الهامة التي اعتاد حضورها كصالة العيدين، ولم يظهر طوال هذا العام 

إال مرات معدودة، كنشر صور له أثناء ترأسه الجتماعات مجلس الوزراء في 27 يناير قبل سفره أللمانيا، 

ثم في 26 أبريل بعد عودته منها، وكان أول ظهور علني مباشر له في 2016 بتاريخ 18 نوفمبر أثناء 

رعايته للعرض العسكري المقام احتفاالً بالعيد الوطني السادس واألربعين، باإلضافة إلى بعض االستقباالت 

الرسمية المتباعدة. وقد ختم العمانيون عامهم بإشاعٍة صادمة، نشرها صحفي سعودي على تويتر في 30 

ديسمبر حول وفاة السلطان وبدء الترتيبات الداخلية النتقال الحكم. وأثارت تلك اإلشاعة ضجة واسعة 

وغضباً في وسائل التواصل االجتماعي، انتهت دون ردة فعل رسمية. 

هذه اإلشاعات والمخاوف والقلق، تعود في جزء كبيٍر منها لعدم وجود خليفٍة مسمى يعقب السلطان قابوس 

بعد وفاته، وعدم وجود أبناء أو أشقاء للسلطان، واإلشكاليات التي تتضمنها آلية انتقال الحكم المنصوص 

عليها في النظام األساسي للدولة217. السيما وأن نظام الحكم في البالد يدور إلى حٍد بعيد، ومنذ ما يقارب 

الخمسة عقود، حول شخصية السلطان وحكمه المنفرد، مما يثير تساؤالت جادة وعميقة حول مآالت األمور 

بعد رحيله، بالنسبة لشعٍب لم يعرف معظم أبناءه في حياتهم حاكماً سواه. 

األزمة االقتصادية

تسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط منذ عام 2015 بأزمة اقتصادية حقيقية ألقت بظاللها على قطاعات 

عديدة في البالد. حيث سجلت الموازنة العامة عجزاً مقداره 4.5 مليار لاير في عام 2015، ثم 3 مليار 

في عام 2016، بعد أن خسرت البالد ما يزيد على ٪50 من إيراداتها جراء انخفاض سعر النفط. هذا 

وعلى الرغم من خفض اإلنفاق الحكومي في قطاعات عدة، ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية 

وزيادة الضرائب على أرباح الشركات من ٪12 إلى ٪15، ورفع الدعم الحكومي عن بعض القطاعات 

كالمحروقات. وفي منتصف شهر يناير 2016، أعلنت الحكومة عن تعديل أسعار المنتجات النفطية بما 

يتوافق مع األسعار العالمية لتلك المنتجات، على الرغم من االحتجاج الشعبي الذي تم التعبير عنه بشكل حاد 

217 - توضح عملية الخالفة في المادة )6( كالتالي: "يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خالل ثالثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل إليه والية 
الحكم، فإذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان البالد قام مجلس الدفاع بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة". وعليه، 

يؤدي مجلس العائلة الحاكمة دوراً حاسماً في تحديد هوية السلطان القادم، ولكن، إذا فشل المجلس في االتفاق على مرشح في غضون ثالثة أيام، يتولى 
مجلس الدفاع العملية ويعيّن السلطان القادم بناء على االسم أو األسماء التي اختارها السلطان السابق. وتبقى هذه األسماء سرية حتى موت السلطان، حيث 

وّضح السلطان قابوس، أنه "كتب اسمين، بترتيب تنازلي، ووضعهما في مظروفين مختومين في منطقتين مختلفتين".
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وساخر أحياناً في وسائل التواصل االجتماعي. وجدير بالذكر أن رفع الدعم عن المنتجات النفطية تزامن 

مع خطوة مشابهة في جميع دول مجلس التعاون. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن مقدار نمو االقتصاد 

العماني في عام 2016 يقدر بـ ٪1.8، منخفضاً عن نسبته في 2015، التي قدرت بـ 4.1٪218. 

وقد أثرت هذه األزمة على فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص، ال سيما قطاع النفط، حيث أوقفت 

بعض الشركات التوظيف أو خفضته، وامتنعت بعض الشركات عن نقل العمالة الوطنية للمشاريع التي 

تستحوذ عليها أو تأول إليها، مخالفةً بذلك قانون العمل219. ولم يكن الحال في القطاع الحكومي أفضل، إذ 

امتنعت وزارة الصحة عن سداد رواتب أطباء االمتياز لسبعة أشهر كاملة لدفعة عام 2015، وتكرر األمر 

بالنسبة للدفعة التي تلتها220، مما دفع هؤالء األطباء لإلضراب عن العمل في أكتوبر 2016، تم إيقافه بعد 

مفاوضات عديدة مع المسؤولين في الوزارة. وقد ُسرب من تلك المفاوضات تسجيل صوتي نُسب إلى وزير 

الصحة العماني، يتحدث فيه عن الحساب البنكي للوزارة وتأثره باألزمة األخيرة، حيث أشار إلى احتمالية 

وقف العالوات السنوية، وأشار إلى أن وزارته خالية من مرتبات نوفمبر وديسمبر، لكنه استدرك األمر، 

وطمأن محدثيه بأنه سيوفرها )أي المرتبات( 221. 

كما تأخرت جامعة نزوى، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي في البالد، عن سداد رواتب 

ومستحقات العاملين بها، وانتشرت اشاعات باحتمال إفالسها الوشيك، إال أن رئاسة الجامعة نفت الخبر 

وبررت تأخرها في سداد الرواتب بمشاكل في التدفق النقدي يعود في جزء كبير منه إلى تأخر وزارة التعليم 

العالي عن سداد رسوم طلبة البعثات الداخلية222. 

وقد نشرت صحيفة أثير االلكترونية تحقيقاً في نوفمبر 2016 أشارت فيه إلى أن أكثر من 100 شاب عماني 

من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددون باإلفالس والسجن، وذلك بسبب تورطهم مع مشروع 

خط الباطنة السريع وتأخر وزارة المالية عن صرف مستحقاتهم ألكثر من عشرة أشهر. وقد ردت وزارة 

 "IMF cuts Oman’s growth forecast to 1.8% on global trends, weak oil," Muacatdaily.com, 2016, 13 April >http://bit.ly/2pkPTa6 >.- 218

 "Oil industry begins leaking jobs, say union leaders in Oman," timesofoman.com, 7 August 2015. -219

http://albaladoman.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84- 220 - جريدة البلد

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-

/D8%A3%D8%B7%D8%A8%-D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%-D8%A9%D9%82%D8%B6%D9%8A%

221 - تسجيل مسرٌب لوزير الصحة أثناء اجتماٍع له مع مجموعة من موظفي الوزارة المحتجين.

.>http://www.atheer.om  < 2016 222 -"رئيس جامعة نزوى ينفي  فالسها ويوضح ما يتداول،" صحيفة اثير االلكترونية، 29 نوفمبر

http://bit.ly/2pkPTa6
http://albaladoman.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8/
http://albaladoman.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8/
http://albaladoman.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8/
http://albaladoman.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D8%B7%D8%A8/
http://www.atheer.om
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النقل واالتصاالت على ذلك بأنها ليست طرفاً مباشًرا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعاقد مع 

المقاول الرئيسي، وأكدت أنها تعمل على تمرير المستحقات للمقاولين نظير األعمال المنفذة223.

وفي 26 أبريل 2016، أُبلِغت الوحدات الحكومية بسحب الترقيات التي اتخذتها الوحدات اإلدارية 

الخاضعة لجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين بالدولة بترقية موظفيها من دفعتي عامي 

2011/2012، مع إعفاء المستفيدين من هذه القرارات من إرجاع ما صرف لهم. كما قضت بوقف كافة 

الترقيات للموظفين حتى أشعار آخر، إال أن مصدر رسمي أشار إلى أن هذه القرارات سببها "قيام بعض 

المؤسسات بمخالفة األوامر". وأوضح "أن الترقيات سوف تُلغى حتى يتم أوال ترقية المستحقين للترقية 

لعامي 2009 و2010، ثم تكون الترقيات بالعدل لجميع العاملين في القطاع الخاضع للخدمة المدنية"224.

من جهة أخرى، فإن أعداد خريجي التعليم العام والتعليم الجامعي المنضمين لسوق العمل في ازدياد مستمر، 

بما يفوق قدرة هذا االقتصاد المتأزم على استيعابها. ففي كل عام ترفد مؤسسات التعليم العالي المحلية، 

باإلضافة إلى مخرجات البعثات الخارجية، وطلبة الدبلوم العام الذين ال يجدون لهم مقعداً للدراسة الجامعية 

أو ال يرغبون فيها، ترفد سوق العمل بآالف من الخريجين الباحثين عن عمل. وبلغ عدد خريجي مؤسسات 

التعليم العالي وحدها في عام 2015 ما  يقارب التسعة عشر ألف خريج دون احتساب مخرجات الدبلوم العام 

والدارسين في الخارج على حسابهم الخاص225. وتشير نتائج المسوحات التي تجريها وزارة التعليم العالي 

إلى أن أكثر من نصف الخريجين العمانيين يبقون بال وظيفة بعد تخرجهم،226 بينما أفادت اإلحصائيات التي 

نشرها المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بأن نصف العمانيين الباحثين عن عمل يحتاجون إلى ثالث 

سنوات ونصف للعثور على وظيفة227. وقد بلغت نسبة البطالة في السلطنة أكثر من ٪7 بحسب آخر إحصاء 

نشرته منظمة العمل الدولية228. 

.> http://www.atheer.om< 2016 223 -مختار الهنائي، "أصحاب شركات متوسطة مهددون باإلفالس والسجن،" صحيفة اثير االلكترونية، 20 نوفمبر

.>https://goo.gl/GpFrZV< 2016 224 -"مصدر مسؤول: سحب الترقيات مستمر لتحقيق العدالة الوظيفية،" صحيفة أثير االلكترونية، 11 يونيو

225 - وزارة التعليم العالي، " 18605 إجمالي الطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة للعام األكاديمي 2014/2015،" مركز القبول الموحد                                       

.> http://bit.ly/2ohVhxf <

Business Arabian - 226 ، سلطنة ُعمان : نصف الخريجين يحصلون على فرص وظيفية في أول ستة أشهر"، 7 فبراير 2016،                                                                             

 <http://cdn.arabic.arabianbusiness.com/jobs/2016/feb/7/406763<

227 -" نصف الشباب العماني يقضون أكثر من 3 سنوات ونصف في البحث عن عمل"، صحيفة الشبيبة العمانية، 23 يناير 2016                                                                             

.> http://shabiba.com/article/123473<

. "Oman Unemployment Rate," Trading economics, 3 Jan 2017 >http://www.tradingeconomics.com/oman/unemployment-rate <- 228

http://www.atheer.om
https://goo.gl/GpFrZV
http://bit.ly/2ohVhxf
http://cdn.arabic.arabianbusiness.com/jobs/2016/feb/7/406763
http://shabiba.com/article/123473
http://www.tradingeconomics.com/oman/unemployment-rate
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وفي محاولة لرفع كفاءة المنظومة الحكومية وتشجيع االستثمار ومعالجة التحديات التي يواجهها قطاع 

األعمال في السلطنة، أطلِق برنامج "تنفيذ" في سبتمبر من العام 2016. ويتضمن البرنامج كما أُعلن عنه 

ثمان خطوات أساسية، تتمثل في تحديد القطاعات االقتصادية المستهدفة، وتنظيم ورش عمل ومختبرات 

يشارك فيها المعنيون بكل قطاع لوضع خطوات ومقترحات عملية، تُنشر فيما بعد للمجتمع. على أن يتم متابعة 

تطبيق تلك الخطط عبر مؤشرات واضحة لألداء وبمتابعة لجنة من الخبراء الدوليين. وقد حظي البرنامج 

باحتفاء رسمي واسع وتغطية إعالمية كبيرة، ونِشرت نتائج المختبرات وورش العمل للجمهور في نهاية 

نوفمبر، إال أن الوقت اليزال مبكراً جداً على تقييم الجدوى العملية واألثر الذي سيحدثه هذا البرنامج. 

في مواجهة هذه األزمة، تركزت الحلول التي لجأت إليها السلطة في خفض اإلنفاق الحكومي وزيادة 

الضرائب والرسوم ورفع الدعم، مما فاقم من االحتقان الشعبي وضاعف من حالة عدم الثقة بين الجانبين، 

وارتفعت معها المطالبات بإيجاد حلول جذرية لألزمة تطال بنية النظام وطبيعته الريعية وتحرر قراره 

االقتصادي من التحالفات والتوازنات الحالية المضرة التي تقوضه من الداخل229.

العالقات مع دول مجلس التعاون األخرى

شهدت السنوات القليلة الماضية توتراً ملحوظاً في العالقات العمانية-الخليجية بسبب مواقف السلطنة من 

بعض القضايا والملفات اإلقليمية، كرفضها المشاركة في عاصفة الحزم في اليمن، والتقارب بينها وبين 

إيران سياسياً واقتصادياً، ودورها في الوساطة بين إيران والغرب، ورفضها الحاسم للدعوات التي تزعمتها 

السعودية الستبدال مجلس التعاون باتحاٍد خليجي. وفي 2016، ظل التوتر قائماً وملحوظاً حتى على الصعيد 

الشعبي المعبّر عنه في وسائل التواصل االجتماعي بالصدامات المستمرة والتعريض بالسلطنة تلميحاً 

وتصريحاً بوصفها خارجة عن اإلجماع الخليجي. وكمظهر واضح لهذا التوتر، تسببت تغريدة نشرها حساب 

وزارة الخارجية العمانية في أعقاب االستفتاء الذي قامت به بريطانيا للخروج من االتحاد األوروبي، في 

ردود فعٍل واسعة، حيث وصفت التغريدة القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني بـ "الشجاع والتاريخي" 

وفسرته بأنه جاء كردة فعٍل على بعض سياسات المفوضية األوروبية. وأثار هذا الموقف المعلن الكثير من 

التساؤالت حول احتمالية انسحاب السلطنة من مجلس التعاون، وهي االحتمالية التي بدت ممكنة في ظل 

.>http://www.alfalq.com/?p=8199  < 2016 229 - مبارك سعيد، بسمة. "عن األزمة االقتصادية واإلصالح السياسي"، الفلق، 27 يونيو

http://www.alfalq.com/?p=8199


63

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

2

التوتر الظاهر رسمياً وشعبياً. واقتناصاً للحظة، نشر إسحاق السيابي، نائب رئيس مجلس الشورى األسبق، 

تغريدة تساءل فيها عن إمكانية عقد استفتاء مماثل في السلطنة يبحث في هذه االحتمالية230. 

وقد كانت السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تتخذ أي ردة فعل دبلوماسية على االعتداء التي 

تعرضت له السفارة السعودية في طهران في يناير 2016، كما أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم 

إلى "التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب" الذي أعلن عنه محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير 

الدفاع، في ديسمبر 2015.، األمر الذي قد يُفسر استثناءها من الزيارات التي قام بها الملك السعودي لجميع 

دول المجلس قبيل انعقاد القمة الخليجية في البحرين.

إال أن العام لم ينقضي دون شيء من التقارب بين السلطنة واألشقاء في الخليج، حيث تداولت وسائل التواصل 

االجتماعي أخباراً وصورة عن استقبال السلطان قابوس لمحمد بن زايد ولي العهد اإلماراتي في مزرعته 

"بهجة األنظار" بصحار في أكتوبر. وتكتسب هذه الزيارة أهميتها كمؤشر على التقارب بين البلدين بعد 

فتور في العالقات منذ إعالن السلطنة في 2011 عن اكتشاف خلية تجسس إماراتية في السلطنة. كما أعلنت 

السعودية، في خطوة مفاجئة في 28ديسمبر 2016، أنها تلقت رسالة من الوزير العماني المسؤول عن شؤون 

الدفاع يعلن فيها عن رغبة السلطنة باالنضمام للتحالف اإلسالمي العسكري ضد اإلرهاب. وقد أكدت السلطنة 

هذا الخبر عبر بياٍن صادر من وزارة الخارجية جاء فيه أن ُعمان "سوف تبذل، وكما كانت على الدوام، كل 

الجهود مع األشقاء واألصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها األمن والسالم في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون 

كل األطراف لتحقيقها"، وذلك  "في سياق الفهم المشترك للدول اإلسالمية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة 

المملكة العربية السعودية الشقيقة على أهمية تحقيق السالم واألمن"231.

وقد رأى بعض المحللين في ذلك تحوالً في السياسة العمانية وتعبيراً عن عودتها للبيت الخليجي، وتمهيداً 

لالتحاد الخليجي، كما رأوا أن ذلك يعني بالضرورة بروداً في العالقة مع إيران على األقل إن لم يكن موجهاً 

ضدها. إال أن المحللين العمانيين الذين علقوا على هذه الخطوة، لم يروا فيها إال تعبيراً عن الموقف العماني 

الرافض باستمرار لإلرهاب والعنف في المنطقة والداعم لكل الجهود الجادة في محاربته، كما أن المشاركة 

.> https://goo.gl/QDJ2B3 < 2016 230 -"هل تخرج السلطنة من مجلس التعاون الخليجي؟" روسيا اليوم، 25 يونيو

.> https://goo.gl/5cZOZW < 2016 231 -" ُعمان: قررنا االنضمام للتحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب،" العربية، 29 ديسمبر

https://goo.gl/QDJ2B3
https://goo.gl/5cZOZW
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العمانية ليست سوى خطوة سياسية رمزية لن تتضمن تدخالً عسكرياً وستفيد في تحسين العالقات مع األشقاء 

في الخليج232. وفسروا تأخر السلطنة في إعالن مشاركتها في التحالف، بأن اإلعالن عن تأسيس التحالف 

تزامن مع تحالف آخر ضد اليمن، وبما أن السلطنة كانت تلعب دوراً وساطياً بارزاً في الحرب الدائرة في 

اليمن فإن مشاركتها في التحالف اإلسالمي قد يُفسر بأنه انحياز لطرف دون آخر وقد يؤثر سلباً على جهودها 

في الوساطة233. 

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى الدور الذي أدته السلطنة في التقريب بين وجهات النظر في اليمن 

ومحاولة إنهاء الحرب الدائرة فيها والوصول إلى تسوية سياسية منذ بداية األزمة. وقد تمت إضافة السلطنة 

في ديسمبر 2016 الجتماعات اللجنة الرباعية المكونة من السعودية واإلمارات والواليات المتحدة 

وبريطانيا. وقد حظي الدور العماني بإشادة دولية، ال سيما فيما يتعلق باستقبال السلطنة للجرحى والمصابين 

وتوفير العالج والمأوى لهم.

الرأي العام

وفي أكتوبر 2016، نظم بعض الفاعلون على مواقع التواصل االجتماعي حملة واسعة لمقاطعة شركتي 

االتصاالت الرئيستين في السلطنة )عمانتل وأوريدو(، أسفرت عن مشاركة شعبية واسعة للضغط على هاتين 

الشركتين لتحسين خدماتهما وخفض األسعار. وقد تفاعل الرأي العام ووسائل اإلعالم وبعض المؤسسات 

الرسمية مع الحملة بشكل إيجابي ضاعف من زخمها، حيث أصدرت لجنة الخدمات والتنمية االجتماعية في 

مجلس الشورى بياناً بتاريخ 20 أكتوبر، جاء فيه أن اللجنة "تقدر مطالب الرأي العام وتتفق مع هذه المطالب 

المحقة وهي: رفع مستوى جودة الخدمة، وشمولية تغطية شبكات االتصال، وخفض كلفة الخدمة". كما 

دعت اللجنة كالً من هيئة تنظيم االتصاالت وشركات االتصاالت لتقديم بياٍن يتحلى بالشفافية حول مالبسات 

الموضوع والخطوات المتخذة بشأن االستجابة لمطالب الرأي العام234.

.>http://www.alfalq.com/?p=8993  < 2016 232 -زاهر المحروقي، "ضجة انضمام السلطنة إلى التحالف اإلسالمي،" الفلق، 30 ديسمبر

233 -محمد الدريعان، "بانضمامها إلى التحالف اإلسالمي لمكافحة اإلرهاب.. هل عادت ُعمان إلى "الحضن الخليجي؟" هافينغتون بوست عربي، 30 ديسمبر 2016             

.> http://www.huffpostarabi.com/2016/12/30/story_n_13897912.html <

.> https://goo.gl/gD1sK9 < 2016 234 -"الشورى يستدعي شركات االتصاالت والهيئة بعد انطالق المقاطعة"، صحيفة البلد االلكترونية، 11 أكتوبر

http://www.alfalq.com/?p=8993
http://www.huffpostarabi.com/2016/12/30/story_n_13897912.html
https://goo.gl/gD1sK9
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كما أطلق ناشطون دعوة لتبني ميثاق للحوار الوطني قبل نهاية عام 2015 بأيام235. واستمر النقاش فيها 

في مطلع عام 2016، حيث دعا الموقعون على الميثاق إلى "حواٍر يفضي إلى شراكة حقيقية وفاعلة، من 

أجل تنمية إنسانية مستدامة، ووطن يتمتع فيه اإلنسان بالمساواة والحرية والعدالة االجتماعية، تكون فيه 

السيادة للشعب، والحكم للقانون"، مما يستوجب " تشخيصاً دقيقاً وصادقاً لراهن البالد السياسي واالقتصادي 

واالجتماعي بعيداً عن المجامالت وقريباً من التحديات، يخلص في نتيجته إلى حلول وخطط عملية تعالج 

مواطن الخلل وتمهد الطريق نحو المستقبل". إال أن عدد الموقعين على الميثاق لم يجاوز بضع عشرات من 

األسماء الفاعلة مجتمعياً، بينما ُوجهت له انتقادات عدة أهمها أنه مفرطٌ في التفاؤل دون وجود مؤشرات 

حقيقية تدل على رغبة السلطة أو حاجتها لتبني مبادرٍة كهذه، ال سيما وأنها تجاهلت عرائض ومبادرات عدة 

في السابق. كما أن الميثاق لم يوضح أي خطة عملية تخرج به من حيز المطالبة إلى أرض الواقع.  لكنه، مع 

ذلك، كان مؤشراً احتجاجياً واضحاً وتعبيراً عن رغبة تتعاظم في إنهاء تفرد السلطة باتخاذ القرار وإشراك 

المجتمع بشكل حقيقي وفاعل. وقد عمدت السلطة إلى استدعاء بعض الموقعين على الميثاق والتحقيق معهم 

على خلفية تبنيهم للفكرة236. 

الوضع الحقوقي

عنى كل هذا أن السلطة وجدت نفسها مضطرة للعمل على أكثر من جبهة، فعلى الجبهة الداخلية الشارع 

محتقن بسبب الجمود السياسي وتداعيات األزمة االقتصادية، وفي الخارج الوضع اإلقليمي محتدم ولُعمان 

دور فاعل ومثير للجدل، ومحاوالت الضغط عليها مستمرة. وروافد قوة النظام التقليدية، ليست في أحسن 

أحوالها، فريع النفط منخفض بشكل حاد وخطير، وصحة السلطان وعدم ظهوره المستمر يثيران القلق 

واألسئلة. وعوضاً عن أن تقودها هذه الزاوية الضيقة إلعادة التفكير في أسباب المشكلة وإيجاد حلول جذرية 

لها، أمعنت السلطة في استخدام القوة والتضييق على الحقوق والحريات المدنية، وعلى رأسها حرية التعبير 

والتجمع السلمي. فشهدت 2016 تصعيداً كبيراً في استدعاء الكتاب والصحفيين والتحقيق معهم وحبسهم 

احتياطياً لفترات مطولة ثم محاكمتهم وإصدار أحكام شديدة نافذةً في حقهم. 

 < http://bit.ly/2qi4bJY > ،2016 235 -"كتاب ومدونون يدعون لحوار وطني لتعزيز الشراكة المجتمعية في السلطنة"، صحيفة البلد االلكترونية، 1 يناير

236 -كاتبة هذه الورقة هي من الموقعين على ميثاق الحوار الوطني.

http://bit.ly/2qi4bJY
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ففي 8 فبراير، أصدرت محكمة صحار االبتدائية حكماً على المدون والدبلوماسي السابق حسن البشام 

بالسجن ثالث سنوات بتهمة التجديف على العزة اإللهية وإعابة الذات السلطانية واستخدام الشبكة المعلوماتية 

فيما من شأنه المساس بالقيم الدينية. وفي 17 فبراير أصدرت محكمة استئناف صاللة حكماً بحبس الكاتب 

سعيد الدارودي ثالثة أشهر بسبب منشور له في الفيسبوك حول انتماءاته الظفارية. وفي 15 أبريل احتجز 

السينمائي والكاتب عبدهللا حبيب على خلفية منشور عن تاريخ الثورة الظفارية. وأفِرج عنه في 4 مايو، 

ثم أعيد احتجازه مرة أخرى في يوليو، وأحيل للمحاكمة بتهمة التجديف على العزة اإللهية، وقد أصدرت 

المحكمة االبتدائية في حقه حكما بتاريخ 8 نوفمبر بالحبس ثالث سنوات. وبسبب تضامنه مع عبدهللا حبيب، 

احتجز الكاتب واإلعالمي سليمان المعمري وحبس انفرادياً لمدة تقارب الثالث أسابيع، ثم أفرج عنه دون 

محاكمة. وفي 14 أغسطس احتجز الكاتب حمود الشكيلي بسبب منشور أدبي له في الفيسبوك، وحبس 

احتياطيا لمدة تجاوز الشهرين، وأحيل للمحاكمة وأدين بتهمة استخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما 

من شأنه المساس بالنظام العام، وصدر في حقه حكم بالسجن ثالث سنوات في 18 أكتوبر. كما حوكم سعود 

الجامودي في مايو على خلفية دعوته لوقفة احتجاجية مطالبة بمحاسبة التجار المتورطين في قضية األرز 

المغشوش، وصدر في حقه حكم بالحبس لمدة ثالثة أشهر. 

وباإلضافة إلى تلك األحكام، شهد هذا العام استدعاءات واحتجازات متعددة لكتاب وناشطين دون أن تسفر عن 

محاكمات، ومنهم الكاتب سعود الزدجالي والشاعر والروائي محمد الحارثي وعضو المجلس البلدي السابق صقر 

البلوشي. وفي 4 مايو 2016، أفِرج عن عضو مجلس الشورى السابق طالب المعمري بعفو سلطاني بعد سجنه 

لما يزيد على ثالث سنوات، كما أفِرج عن الناشط سعيد جداد بعد انقضاء فترة محكوميته في 26 أغسطس. 

وإمعاناً في سياسة التضييق على المبادرات األهلية والشبابية وتقييد الفضاء العام، التي اتبعتها السلطة 

منذ 2011 بإيقاف األنشطة والفعاليات العامة كصالونات القراءة والتحقيق مع القائمين عليها، أصدرت 

وزارة التراث والثقافة بتاريخ 5 ديسمبر الئحة تنص على أنه ال يجوز القيام بأي مبادرة ثقافية إال بعد 

الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة. وتحظر على أعضاء هذه المبادرات إقامة أي أنشطة 

غير مرخص بها، أو إقامة أي نشاط خارج السلطنة إال بموافقة كتابية مسبقة، كما ال يجوز لهم التنسيق أو 

التواصل مع أي جهة أجنبية سواًء داخل السلطنة أو خارجها إال بموافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة. 
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حرية الصحافة

كما شهدت 2016 تقهقراً كبيراً على مستوى حرية الصحافة وحرية التعبير، حيث أغلقت مجلة مواطن 

االلكترونية، التي عرفت بحسها المعارض، بسبب االستدعاءات األمنية المستمرة لطاقمها والتضييق عليهم، 

إلى حد منع رئيس التحرير من السفر واحتجازه المتكرر. وفي 14 يناير، نشرت المجلة اعتذاراً لقرائها 

جاء فيه: "نود أن نعلمكم أن المجلة بكل أسف ستتوقف عن النشر حتى إشعار آخر بسبب ظروف خارجة 

عن اإلرادة أهمها ضمان سالمة كتاب وصحفيي مواطن". وقد غادر رئيس تحرير المجلة )محمد الفزاري( 

البالد، وطلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة237. 

وفي أكتوبر، قررت صحيفة البلد اإللكترونية أن تتوقف عن النشر، في بيان خال من إشارة واضحة 

لألسباب، إال أن قرار اإلغالق جاء مباشرة بعد استدعاء أمني لرئيس تحريرها )تركي البلوشي(، وبعد 

قيام الصحيفة بإعادة نشر تقرير لرويترز عن تهريب أسلحة لليمن عبر ُعمان، أثار جدل واسعاً في الشارع 

العماني. 

وفي يوليو 2016، أعلنت مجلة الفلق االلكترونية عن تنحي رئيس تحريرها )المعتصم البهالني( بعد 

استدعائه من قبل القسم الخاص )الذراع التنفيذية لجهاز األمن الداخلي( واحتجازه لمدة يومين. وقد أدت 

الفلق حتى ذلك الوقت دوراً مهماً باعتبارها أحد المنافذ القليلة المتبقية التي يستطيع الُكتاب المحسوبون على 

المعارضة النشر فيها. 

إال أن الحدث األبرز على صعيد حرية الصحافة في 2016، هو إغالق جريدة الزمن وحبس ومحاكمة 

رئيس تحريرها )إبراهيم المعمري( ومدير التحرير )يوسف الحاج( وأحد أبرز صحفييها )زاهر العبري(. 

ففي 29 يوليو، استيقظت البالد على مانشيتات مدوية نشرتها الزمن على صفحتها األولى جاء فيها )سلطات 

عليا تغل يد العدالة( وتتصدر المادة المنشورة صورةٌ لرئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس األعلى 

للقضاء )إسحاق البوسعيدي(. وقد تضمن المنشور إشاراٍت صريحة إلى ضلوع شخصيات نافذة في تعطيل 

حكم قضائي، ووجود شبهات فساد في المؤسسة القضائية. 

.> https://goo.gl/LTSpgh >237 -"خروج محمد الفزاري،" المركز العماني لحقوق اإلنسان

https://goo.gl/LTSpgh
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وعلى إثر ما نشر تم اعتقال رئيس التحرير وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق. وكردة فعٍل على االعتقال 

قام الصحفي زاهر العبري بنشر تغريدات متضامنة مع رئيس التحرير، اعتقل بعدها مباشرة. وأصدر وزير 

اإلعالم قراراً بمنع نشر أي تفاصيل تتعلق بالقضية محل الجدل أو باعتقال رئيس التحرير. وتعبيراً عن 

احتجاجها على هذا القرار، قامت الزمن في األيام الالحقة بترك الجزء األكبر من صفحتها األولى أبيضاً في 

ذلك الوقت. تولى مدير التحرير يوسف الحاج القيام بأعمال رئيس التحرير، وقام بنشر حوارين مع نائب رئيس 

المحكمة العليا الذي أدلى بتصريحات صادمة عما يدعيه من فساد في المؤسسة القضائية. وتم اعتقال الحاج 

وحبسه ومحاكمته مع زميليه، وأصدر وزير اإلعالم قراراً بغلق صحيفة الزمن ومنعها من التداول. وقد تظلم 

العاملون في الجريدة من قرار المنع أمام محكمة القضاء اإلداري التي أصدرت حكمها بإلغاء قرار المنع. إال أن 

وزير اإلعالم، وفي ذات اليوم، أصدر قراراً آخر، متفادياً األسباب التي من أجلها أبطلت المحكمة قراره السابق. 

 أما بالنسبة للصحفيين فقد ُوجهت إلبراهيم المعمري أربع تهم هي: اإلضرار بالنظام العام، ونشر وقائع 

محاكمات متعلقة باألحوال الشخصية، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر وسائل تقنية المعلومات، 

والنيل من هيبة الدولة. وليوسف الحاج ست تهم هي: اإلضرار بالنظام العام، ونشر وقائع محاكمات متعلقة 

باألحوال الشخصية، ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر وسائل تقنية المعلومات، والنيل من هيبة 

الدولة، ونشر أخبار وموضوعات منع نشرها من قبل وزير اإلعالم، واالفتراء. ولزاهر تهمة واحدة هي 

مخالفة المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك بنشره تغريدتين في تويتر، احتج في 

األولى على وجود رئيس التحرير "خلف قضبان التعتيم"، أما الثانية فوصف فيها البيان الذي أصدرته 

جمعية الصحفيين بشأن ما حدث، بأنه "مخٍز". 

واستمر حبس الصحفيين الثالثة احتياطياً وبشكل انفرادي على ذمة القضية طوال فترة مداولتها، حيث بقي 

إبراهيم ويوسف محبوسين انفرادياً ألكثر من شهرين، أما زاهر فأفرج عنه بكفالة قبل النطق بالحكم. 

وبتاريخ 26 سبتمبر أصدرت المحكمة االبتدائية بمسقط حكمها القاضي بإدانة الصحفيين بجميع التهم المنسوبة 

ومعاقبتهم بالحد األقصى وهو السجن لثالث سنوات في حق المعمري والحاج، وسنة في حق العبري باإلضافة 
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إلى الغرامات المالية. والالفت أن قاضي المحكمة االبتدائية حدد مبلغ الكفالة لإلفراج عنهم أثناء االستئناف 

بمبلغ 50 ألف لاير لكٍل من المعمري والحاج، وهي مبالغ صادمة تكاد تكون غير مسبوقة. وقد وافقت محكمة 

االستئناف على طلب المتهمين تخفيض مبلغ الكفالة إلى ألفي لاير، وتم اإلفراج عنهما. وبعد عدة جلسات، 

أصدرت محكمة االستئناف في 26 ديسمبر حكمها القاضي بسجن المعمري لستة أشهر والحاج لسنة، وأعلنت 

براءة العبري، كما ألغت قرار إغالق جريدة الزمن وسمحت لها بمعاودة النشر والتداول238. جديٌر بالذكر أن 

المحكمة منعت نشر وقائع الجلسات والمداوالت في القضية عبر اإلعالم أو وسائل التواصل االجتماعي.

االنتخابات

وعلى صعيد آخر، أجريت في 25 ديسمبر 2016، انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية، حيث شهدت 

نسبة الناخبين الذين صوتوا في االنتخابات تراجعاً ملحوظاً عن الدورة السابقة، إذ بلغت ٪39.87 مقارنةً 

بأكثر من ٪50 في الدورة التي سبقتها239. وقد عزا بعض المراقبين ذلك إلى عدم اقتناع الناخب بأهمية 

وفاعلية الدور الذي أدته المجالس البلدية في دورتها األولى، باإلضافة إلى القصور في اختصاصاتها، حيث 

يقتصر دورها على رفع التوصيات والمقترحات دون أن يكون لها سلطة في إصدار القرار. إال أن وكيل 

وزارة الداخلية أجاب على سؤال طرح عليه حول ذلك بأنه من الصعوبة استخدام مصطلح "تراجع" ألن هذه 

هي الفترة الثانية فقط وعلينا انتظار الفترات القادمة.240 الالفت في هذه االنتخابات هو فوز سبع نساء بمقاعد 

في المجالس البلدية من بين 23 مترشحة. 

الخاتمة 

وهكذا، وعلى الرغم من أن العام المنصرم 2016 كان مليئاً باألحداث، إال أنها في مجملها ال تخرج عن 

كونها امتداداً لحالة االختناق السياسي واالقتصادي المستمرة منذ أعوام. إذ لم تخرج السلطة عن سياساتها 

وممارساتها السابقة، الحريصة على المحافظة على الوضع الراهن دون حراك في اتجاه التغيير أو اإلصالح 

الجاد والشامل. وظل الحراك الشعبي محدوداً وهامشياً وغير منظم أو مؤثر. إال أن المستويات المنخفضة 

ألسعار النفط، والضغط المستمر على الموازنة، والوضع الصحي للسلطان، تبقى هي العوامل األكثر تأثيراً 

في رسم المشهد العام في السلطنة وما يمكن أن يشهده من تطورات. 

238 -إال أن الجريدة لم تعد للصدور فعلياً حتى تاريخ نشر هذه الورقة.

.> com.dotmasr.www < 2016 239 -ايوب عبدالتواب، "فوز 7 نساء في االنتخابات البلدية في سلطنة عمان،" دوت مصر، 26 ديسمبر

240 -تغريدةٌ نُشرت على حساب صحيفة أثير اإللكترونية في تويتر بتاريخ 26 ديسمبر 2016.

http://www.dotmasr.com
http://www.dotmasr.com
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2.6 المستجدات السياسية في دولة قطر  
ماجد الدوحان

على الرغم من العبء الناجم عن استمرار تداول النفط بأسعار منخفضة، فقد مر عام 2016 إجمااًل على 

قطر دون مفاجآت كبرى على الصعيدين الداخلي والخارجي. ففي المجال العربي والتغيرات التي شهده 

خالل العام الماضي، واصلت قطر أداء دورها المعهود في معالجة الملفات الراهنة على هذه الساحة، من 

القضية الفلسطينية ومحاوالت المصالحة المستمرة بين حماس وفتح، إلى الملفين السوري واليمني، حيث 

استمرت في دعمها لبعض الفصائل السورية المعارضة، رغم الحديث الدائر عن تسليمها لملف الصراع 

السوري إلى الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية. وعلى الصعيد الداخلي، شهدت قطر تغييرات على 

المستوى الهيكلي للوزارات، بما فيها وزارتي الداخلية والخارجية، كما أنها مستمرة على نهج األعوام 

السابقة في التجهيز الستضافة كأس العالم 2022، تماشياً مع ما جاء في الرؤية الوطنية 2030، التي 

ُوضعت في عهد األمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، والطامحة إلى تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية 

للفرد القطري، والتي كانت قد أنهت مرحلتها األولى 2016-2011 بنهاية العام الماضي. إال أن تأثير الهبوط 

الحاد في أسعار النفط بدى واضحاً على كافة األصعدة، إذ تتجه قطر، وإن كانت أقل من جاراتها تضرراً 

على المدى المنظور، نحو المزيد من سياسات التقشف ورفع الدعم. فكيف تعاملت قطر مع هذه التغيرات 

الداخلية والخارجية؟ ستقوم هذه الورقة باستعراض أهم المتغيرات والقرارات في دولة قطر في عام 2016.

عام جديد وتشكيلة وزارية جديدة

شهدت بداية السنة الميالدية تغييرات كبيرة في الحكومة القطرية، حيث أصدر األمير تميم بن حمد آل ثاني أمراً 

أميرياً بتعديل وزاري شمل غالبية الوزارات وقطاعاتها. ونص األمر األميري رقم "1" الصادر في يناير 2016 

على تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيراً للخارجية، وتعيين خالد العطية وزير الخارجية السابق 

وزيراً للدولة لشؤون الدفاع. وقد تم تعيين العديد من الوزراء الجدد في وزارات مثل وزارة الثقافة والرياضة، 

ووزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، ووزارة البلدية والصحة. الجدير بالذكر أن التشكيل الوزاري 

الجديد شمل حنان الكواري وزيراً للصحة، فكانت بذلك ثاني امرأة تتولى وزارة الصحة، ورابع امرأة قطرية تدخل 

مجلس الوزراء، كما كان من أهم التغييرات التي أحدثتها التشكيلة الوزارية الجديدة إبعاد وزير الدفاع القطري 

السابق، اللواء ركن حمد بن علي العطية، وتولي األمير تميم منصب وزير الدفاع. 

الثابت و المتحول 2017  |الخليج واإلصالح االقتصادي يف زمن األزمة النفطية
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كما دِمجت ثمان وزارات لتصبح بذلك أربع وزارات، إذ دمجت وزارة البلدية مع وزارة البيئة، ووزارة المواصالت 

مع وزارة االتصاالت، ووزارة الثقافة مع وزارة الرياضة، ووزارة التنمية اإلدارية مع وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية. ورأى بعض المحللين أن الدمج الوزاري يأتي كمحاولة لتقليل الصرف الحكومي، حيث انخفض الناتج 

اإلجمالي القطري إثر هبوط أسعار النفط. فيما علق إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة 

للدراسات العليا، أن الدمج يأتي كمحاولة لتقليم البيروقراطية المتضخمة التي باتت تعاني منها الوزارات القطرية241. 

العمالة الوافدة في قطر وقانون الكفالة الجديد

ما زال وضع العمالة الوافدة في قطر ونظام الكفالة يشكالن أكثر المواضيع إثارة للجدل على الصعيد الدولي 

منذ أن فازت قطر في عام 2010 باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. ففي ديسمبر 2016، بدأ العمل في 

قطر بقانون "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، الذي وصفته الجهات الرسمية بأنه إلغاء لنظام الكفالة. 

ومنذ إعالن فوز قطر باالستضافة، بدأت الصحافة العالمية بتسليط الضوء على قطر، وباألخص على 

قضايا العمالة الوافدة ونظام الكفالة الذي يمنح أرباب العمل سلطة مهيمنة على العمال. وقد سبب ملف 

العمالة في قطر حرجاً كبيراً للدولة ومسؤوليها في المحافل الدولية، أهمها الشكوى المرفوعة عليها من قبل 

االتحاد الدولي للنقابات )ITUC( في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية 

)Amnesty International( صدر في مارس 2016 242، أكدت المنظمة حسب تعبيرها على التمييز 

الممنهج الذي تتبناه الحكومة القطرية تجاه العاملة الوافدة. في المقابل، كانت وزارة العمل القطرية قد تعهدت 

في 2012 بأنها ستلغي هذا النظام بحلول نهاية 2016، وأعلنت الوزارة أيضاً آنذاك أنها ستقيم نقابة منتخبة 

للعمال، تمثل العمال من القطريين واألجانب، وفي حين ال يسمح بالترّشح إال للقطريين فقط، فإن حق 

التصويت يُكفل للجميع. كما قال الوكيل السابق لوزارة العمل القطرية حسين المال معلقاً على ذلك بأن إنشاء 

نقابة منتخبة للعمال يعتبر أحد مقومات خطة 2022 الحتضان كأس العالم243. وقد وافق مجلس الوزراء 

القطري على هذا المقترح، إال أن القرار ما زال ينتظر موافقة الديوان األميري منذ ذلك الحين244. 

"Qatar Reshuffles Cabinet, Appointing New Foreign and Defense Ministers," Wall Street Journal, 27 January 2016. >https://goo.- 241

gl/enfhSv>.

"Qatar: Abuse of World Cup workers exposed," Amnesty International, 31 March 2016 >https://www.amnesty.org/en/latest/- 242

    news/2016/03/abuse-of-world-cup-workers-exposed/ >.

243 -"قطر تعتزم إلغاء نظام الكفيل وإقامة "نقابة للعمال"،" صحيفة اإلمارات اليوم، 2 مايو 2012                                                                                     

.> http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2012-05-02-1.481157<

244 -"بناء كأس عالم أفضل: حماية العمالة الوافدة في قطر قبل كأس العالم لكرة القدم 2022،" هيومان رايتس ووتش، 12 يونيو 2012                                        

.> https://www.hrw.org/ar/report/2012/06/12/256330<

https://goo.gl/enfhSv
https://goo.gl/enfhSv
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/abuse-of-world-cup-workers-exposed/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/03/abuse-of-world-cup-workers-exposed/
http://www.emaratalyoum.com/politics/news/2012-05-02-1.481157
https://www.hrw.org/ar/report/2012/06/12/256330
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كما أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قانوناً معنياً بحماية العمالة المنزلية، إذ كانت قطر قد ناقشت إصدار قانون  

مماثل منذ عدة سنوات، ولكن تم تجاهل الموضوع في 2014 عندما قرر مجلس دول التعاون الخليجي إصدار 

قانون موحد بشأن العمالة المنزلية245. وتأتي هذه الخطوة بعد عدة أشهر من تلقي سفارة الفلبين في قطر رسالتين 

خطيتين من عامالت منزليات يطلبن النجدة246. وينص القانون الجديد الذي أصدره مجلس الوزراء على عدة نقاط، 

أهمها أن العامل/العاملة يوقع عقد العمل، كما يملك العامل/العاملة حق  العيش خارج المنزل، إضافة إلى يوم إجازة 

واحد، وست ساعات عمل يومية. وقد اقتصر هذا القانون الجديد على العمالة المنزلية، أما بالنسبة لعمال الشركات 

والمؤسسات، فقد فّعلت وزارة العمل إلغاء قانون الكفالة في ديسمبر 2016، حيث استبدل النظام الجديد الكفيل بالجهة 

المتعاقدة مع العامل، وعلق وزير العمل القطري عيسى الجفالي النعيمي على ذلك قائالً: "القانون الجديد يُعتبر آخر 

المستجدات في سبيل تحسين وحماية حقوق كل عامل في قطر، فالقانون الجديد يغير نظام الكفالة بنظام أكثر حداثة، 

مرتبط بالعقد الذي يضمن للعامل حقوقه ويزيد من مرونة تغيير الوظيفة" 247. إال أن القانون الجديد الذي أصدرته 

قطر بخصوص الكفالة قوبل بالنقد من المنظمات المعنية بحقوق العمال، كما علّقت  العفو الدولية بأن القانون الجديد 

"يالمس فقط القشرة الخارجية للمشكلة"، إذ علّق جيمس لينش من المنظمة ذاتها قائالً: "قد يكون النظام الجديد قد 

تخلص من كلمة ’كفالة‘، إال أنه الزال يحمل نفس إشكاالت النظام القديم"248، حيث الزالت المنظمات الحقوقية 

تطالب بتعديالت حتى على النظام الجديد. وبصورة إجمالية، يمكن القول إن سنة 2016 شهدت تحرًكا في ملف 

العمالة الوافدة في قطر، تمثل في عدة محاوالت من السلطات القطرية لحل مشاكل العمالة الوافدة وتحسين أحوالها 

المعيشية والقانونية، مع استمرار الضغط من المنظمات الدولية التي لم تر في هذا السعي تغييرا حقيقيًا.

االعتقاالت والعفو وحرية الصحافة

فيما يتعلق بالحريات السياسية، لم يطرأ على المشهد السياسي القطري أي تغيير جوهري. فقد أطلقت 

السلطات القطرية سراح الشاعر القطري محمد ابن الذيب، الذي تم اعتقاله في 2011 إثر قصيدة كان قد 

كتبها تضامناً مع الربيع العربي في 2010، حيث صدر عليه حكم بالسجن 15 سنة في محاكمة مغلقة في 

2012. وتم إطالق سراحه في مارس 2016 بعفو أميري. 

"Qatar’s Cabinet approves draft law to protect domestic workers," Doha news, 9 February 2017 >https://dohanews.co/qatars-- 245

.cabinet-approves-draft-law-protect-domestic-workers/<

"Domestic workers in Qatar plead for help in handwritten note," Doha News, 26 July 2016 >https://dohanews.co/domestic- - 246

 workers-qatar-plead-help-handwritten-note/>.

"Qatar abolishes ‘kafala’ labor system," Arab News, 13 December 2016 <http://www.arabnews.com/node/1023416/middle-east >. 247

"Qatar Announces Labor Reforms But Critics Pounce," DW News, 13 December 2016 >http://www.dw.com/en/qatar-announces-- 248

.>labor-reforms-but-critics-pounce/a-36745020

https://dohanews.co/qatars-cabinet-approves-draft-law-protect-domestic-workers/
https://dohanews.co/qatars-cabinet-approves-draft-law-protect-domestic-workers/
https://dohanews.co/domestic-workers-qatar-plead-help-handwritten-note/
https://dohanews.co/domestic-workers-qatar-plead-help-handwritten-note/
http://www.apple.com
http://www.arabnews.com/node/1023416
http://www.apple.com
http://www.dw.com/en/qatar-announces-labor-reforms-but-critics-pounce/a-36745020
http://www.dw.com/en/qatar-announces-labor-reforms-but-critics-pounce/a-36745020
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وفي مقابل ذلك، تم اعتقال فهد بن عبدهللا بن جاسم آل ثاني، وإصدار حكم بسجنه 7 سنوات مع غرامة مالية 

قيمتها50 ألف لاير قطري. وتفيد إحدى الروايات أن سبب االعتقال هو هجوم مسلح قام به على محطة للشرطة 

في حي الريان، أدى إلى إصابة 3 من رجال الشرطة، بعد أن اعتقلت األخيرة اثنين من أبناءه على أثر قضية 

اعتداء بالضرب على عامل وافد249. إال أن البعض، مثل عائلة المعتقل وبعض الشهود والمحامي نجيب 

النعيمي، يقدم رواية مختلفة، حيث تشير تلك المصادر إلى أن قوات األمن داهمت منزل المعتقل في الدوحة 

في نهاية يناير الماضي، واعتقلته وابنيه بعد االعتداء عليهم بالضرب250. وقد ُعرف فهد آل ثاني بمعارضته 

لحكم األمير تميم آل ثاني، ويعزو البعض ذلك إلى أن الحكومة القطرية كانت قد صادرت بعض ممتلكاته من 

األراضي، فيما نسب البعض اآلخر العالقة المتوترة بينهم إلى أن فهد آل ثاني، ابن عم أمير قطر الحالي، لديه 

سياسيات مغايرة لتلك التي تدار بها البالد، حيث قام فهد آل ثاني في عام 2011، باالشتراك مع 19 قطري، 

برفع عريضة إلى أمير قطر تميم آل ثاني، تطالب بتعديالت سياسية واقتصادية، وإصالحات ديموقراطية251. 

بالرغم من ذلك، لم تلق حادثة فهد آل ثاني صدى كبيراً داخل المجتمع القطري، حيث يراها البعض مشاكل 

داخلية تخص األسرة الحاكمة وال تعبر بالضرورة عن رأي أو معارضة شعبية.

إجماالً، وكما هو الحال على مدى السنوات الماضية، فإن النشاط السياسي الداخلي في قطر يمكن وصفه 

بشبه المعدوم، بحيث تندر مطالب المواطنين العلنية المعنية باإلصالح السياسي، ومن ضمنها انتخاب مجلس 

الشورى الذي بّشر به الدستور القطري. 

أما على صعيد حرية الصحافة، فقد قامت الحكومة القطرية في نهاية نوفمبر من عام 2016 بحجب موقع 

Doha News اإلخباري، والمعني بتغطية أخبار قطر باللغة اإلنجليزية، واتهم القائمين على الموقع 

الحكومة القطرية بالحجب، لكن لم يعلّق أي من المسؤولين حيال ذلك.

"Court sentences man to seven years in prison after police shooting," Doha News, 30 December 2015 >https://dohanews.co/court-- 249

sentences-man-seven-years-prison-police-shooting/>.

"Doha’s Domestic Troubles," New York Times, 13 Jan 2016 >https://www.nytimes.com/2016/01/14/opinion/mohamed-fahmy-- 250

  doha-qatar.html >.

"Doha’s Domestic Troubles", New York Times, 13 Jan 2016 >https://www.nytimes.com/2016/01/14/opinion/mohamed-fahmy-- 251

 doha-qatar.html>.

https://dohanews.co/court-sentences-man-seven-years-prison-police-shooting/
https://dohanews.co/court-sentences-man-seven-years-prison-police-shooting/
https://www.nytimes.com/2016/01/14/opinion/mohamed-fahmy-doha-qatar.html
https://www.nytimes.com/2016/01/14/opinion/mohamed-fahmy-doha-qatar.html
https://www.nytimes.com/
http://www.apple.com
http://www.apple.com
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رؤية 2030

أصدرت األمانة العامة للتخطيط التنموي قطر رؤية 2030  الوطنية في يوليو 2008 بتقديم من تميم بن 

حمد آل ثاني، حيث حددت ركائز الرؤية في أربع نقاط رئيسية هي: التنمية البشرية، والتنمية االجتماعية، 

والتنمية االقتصادية، والتنمية البيئية252. وطرحت الرؤية عدة إشكاالت تواجه قطر وحددت طرق التعامل 

معها، ولكنها ركزت بشكل كبير على المشاكل االقتصادية، وعلى رأسها اعتماد قطر على النفط والغاز، 

ووجوب استبدال ذلك النموذج بالنجاح االقتصادي الحقيقي المعني بالـ "التعامل والتفاعل مع النظام العالمي 

الجديد الذي يقوم على المعرفة ويتسم بالتنافسية الشديدة"253.

 وقد أكدت الرؤية على وجوب االستغالل المسؤول للنفط والغاز وأهمية التنويع االقتصادي. ومنذ ذلك 

الحين، قامت قطر بعدة استثمارات خارج قطاع النفط تحت مظلة جهاز قطر لالستثمار، إما في شركات 

وبنوك عالمية، أو في عقارات أجنبية. ومع ذلك، لم تحرز قطر أي تقدم يذكر في عام 2016 بشأن تقليل 

االعتماد على النفط والغاز كمصدر لصادرات وإيرادات الدولة، واقتصرت سياستها االقتصادية على تقليل 

الصرف الحكومي واالستثمارات الخارجية وإكمال مشاريع استضافة كأس العالم 2022 اإلنشائية.

النفط وسياسات التقشف

من أهم التحديات التي تواجه الرؤية التنموية في قطر انخفاض أسعار النفط، حيث كانت قطر، بجانب 

روسيا وفنزويال والسعودية، قد قررت تجميد اإلنتاج في يناير في اجتماع لوزراء النفط من الدول األربع في 

منتصف فبراير 2016، وقد عزز هذا القرار المخاوف المتعلقة بشأن مستقبل االقتصاد في الدول المنتجة 

للنفط.254 ومع ذلك، شدد األمير تميم في كلمة ألقاها في األول من نوفمبر 2016، أنه رغم انخفاض أسعار 

النفط إال أن قطر مازالت تتمتع باقتصاد متين حسب تعبيره، حيث حققت مستويات عالية نسبياً من النمو 

االقتصادي، على عكس باقي الدول النفطية في المنطقة. 

.> http://www.mdps.gov.qa/ar/qnv/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf> )2008 ،252 - تقرير رؤية قطر 2030 )األمانة العامة للتخطيط التنموي

253 - نفس المصدر السابق.

Oil Output Freeze Has a Catch: Attracting OPEC Unity", New York Times, 16 Feb 2016 >https://www.nytimes.com/2016/02/17/"- 254

.> business/energy-environment/opec-oil-production.html

http://www.mdps.gov.qa/ar/qnv/Documents/QNV2030_Arabic_v2.pdf
https://www.nytimes.com/2016/02/17/business/energy-environment/opec-oil-production.html
https://www.nytimes.com/2016/02/17/business/energy-environment/opec-oil-production.html
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ورغم محافظة قطر في 2016  على معدل بطالة يعد األكثر انخفاضاً في العالم، واألقل في تاريخ قطر، بنسبة 

تقارب %0.2 بعدما كان%0.3  في 2014 255، إال أن االقتصاد القطري عانى الكثير في 2016، إذ أعلن 

وزير المالية القطري علي العمادي عن عجز في ميزانية عام 2016 بقيمة 46.5 مليار لاير قطري، ويعتبر 

هذا أول عجز تواجهه قطر منذ15 عاما256ً. ومن المفترض أن تتراجع قيمة العجز في 2017، حيث اعتمدت 

قطر موازنة للسنة الجديدة في ديسمبر2016 بلغت فيها قيمة العجز 28.3 مليار لاير قطري257، كما تتوقع 

وزارة التنمية واإلحصاء القطرية أن يستمر العجز إلى عام 2018  بسبب انخفاض العوائد النفطية.

دفع انخفاض أسعار النفط والعجوزات المتوقعة في ميزانية الدولة إلى الشروع في عمليات إعادة هيكلة في 

العديد من المؤسسات والجهات التي تقوم بتمويلها الدولة، كشبكة الجزيرة اإلعالمية، وراس غاز وقطر 

غاز، ومؤسسة حمد الطبية، وغيرها من المؤسسات258. فعلى سبيل المثال، قامت شركة بترول قطر بتسريح 

اآلالف من موظفيها إثر تراجع أسعار النفط،259 وقررت االبتعاد عن األنشطة غير األساسية ضمن خطّة 

"إعادة الهيكلة"، كما أسماها سعد شريده الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول. كما أكد الكعبي أنه لم يتم 

تسريح أي مواطن قطري ضمن خطة إعادة الهيكلة، لكنه رفض أن يصرح بعدد المسرحين عن العمل. 

ولم يقتصر األثر على قطاع النفط فقط، بل نال قطاع الغاز نصيبه من "إعادة الهيكلة"، إذ أعلنت الحكومة 

القطرية في ديسمبر الماضي عن قرار دمج شركتي "راس غاز" و"قطر غاز" المملوكتين للدولة في شركة 

واحدة. كما أكد الكعبي أن عملية االندماج ستستغرق سنة، مضيفاً أنه لن يتم تسريح أي عامل في الوقت 

الحالي، لكن دون أن ينفي حدوث ذلك مستقبال260ً. كما أشار موقع الدوحة نيوز نقاًل عن موظفين في مؤسسة 

قطر Qatar Foundation  أن المؤسسة تعتزم تسريح 800 موظف بسبب الضغوط على الميزانية261، 

على أن تشمل عملية التسريح موظفي جامعة حمد بن خليفة أيضاً. 

Qatar Unemployment Rate )Trading Economics, 2017( >http://www.tradingeconomics.com/qatar/unemployment-rate<- 255

"Qatar publishes 2016 budget, projects 46.5 bln riyal deficit," Reuters, 15 December 2015 >http://www.reuters.com/article/qatar-- 256

budget-idUSL8N14532X20151216>.

257 -"قطر تعتمد موازنتها لعام 2017 بعجز 7.6 مليار دوالر،" العربي الجديد،15  ديسمبر 2016                                                                                  

>https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/15/قطر-تعتمد-موازنتها-لعام2017-<.

.>http://www.al-sharq.com/news/details/400393< 2016258 -"مسايرة التقشف وحفظ المال العام لتحقيق رؤية سمو األمير،" صحيفة الشرق،31 ديسمبر

259 -"تسريح آالف الموظفين في قطر بسبب تدني أسعار النفط،" آرابيان بزنس، 23 مايو 2016، قطر-تعتمد-موازنتها-لعام قطر-تعتمد-موازنتها-لعام قطر-تعتمد-موازنتها-

.<http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2016/may/23/413971/<  لعام

260 -"دمج شركتي ’راس غاز‘ و‘قطر غاز‘ الحكوميتين،" العربية،11  ديسمبر 2016 قطر-تعتمد-موازنتها-لعام قطر-تعتمد-موازنتها-لعام قطر-تعتمد-موازنتها-لعام 

.>-.htmlدمج-شركتي-راس-غاز-و-قطر-غاز-الحكوميتينhttps://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2016/12/11/<

261 -"تسريح 800 موظف من مؤسسة قطر،" آرابيان بزنس،25 مارس2017                                                                                                              

.>/25/436131/mar/2017/society-culture/society/com.arabianbusiness.arabic//:http<

http://www.tradingeconomics.com/qatar/unemployment-rate
http://www.reuters.com/article/qatar-budget-idUSL8N14532X20151216
http://www.reuters.com/article/qatar-budget-idUSL8N14532X20151216
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/15/قطر-تعتمد-موازنتها-لعام-2017
https://www.alaraby.co.uk/economy/2016/12/15/قطر-تعتمد-موازنتها-لعام-2017
http://www.al-sharq.com/news/details/400393
http://arabic.arabianbusiness.com/business/energy/2016/may/23/413971/
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2016/12/11/دمج-شركتي-راس-غاز-و-قطر-غاز-الحكوميتين-.html
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2016/12/11/دمج-شركتي-راس-غاز-و-قطر-غاز-الحكوميتين-.html
http://arabic.arabianbusiness.com/society/culture-society/2017/mar/25/436131/
http://arabic.arabianbusiness.com/society/culture-society/2017/mar/25/436131/
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وحتى مع العجز الذي تواجهه قطر في الميزانية، وتقلص الكثير من المشاريع في عدة قطاعات رئيسية كالنفط 

والغاز، فإن مشاريع استضافة كأس العالم لم تتأثر، حيث تأتي االستضافة على قائمة أولويات الدولة. فقد صرح 

وزير المالية القطري أن قطر تنفق 500 مليون دوالر أسبوعياً على مشاريع البنى التحتية المعنية باستضافة 

كأس العالم، وأن معّدل الصرف قد يستمر على نفس الوتيرة حتى عام 262.2021 كما قامت قطر بعدة 

استثمارات خارجية خالل 2016، إذ اشترى بنك قطر الوطني الحصة األكبر في بنك فاينانسبانك في تركيا، 

من بنك اليونان الوطني، بسعر قارب الثالثة مليارات دوالر، مقابل استحواذه على%99,81  من البنك263. 

وفي ديسمبر 2016، أعلن عبدهللا بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار، أن الجهاز يخطط 

الستثمار 10 مليار دوالر في البنية التحتية في الواليات المتحدة264. وبهذا يكون االستنتاج أن سياسات قطر 

االقتصادية لهذا العام اقتصرت على تقليل المصروفات العامة في قطاعات متعددة، كالنفط والغاز واإلعالم 

والصحة، فيما واظبت على إكمال المشاريع المتعلقة باستضافة كأس العالم بنفس الوتيرة، كونها تشكل أولوية 

للحكومة القطرية. 

مآالت التنمية

وفي ظل التوسع العمراني الذي تشهده قطر في إطار هذه الرؤية، والتركيز على البنى التحتية للبالد تأهباً 

الستقبال مونديال كأس العالم 2022، تسببت أمطار الوسمي بغرق الكثير من الشوارع العامة واألنفاق، مما 

جعل بعض المواطنين يتساءلون على مواقع التواصل االجتماعي عن معايير هذه التنمية، وكيفية الرقابة التي 

تفرضها الدولة لتتحقق من إكمال مشاريع البنى التحتية بحرفية265. كما كانت قضية وفاة المواطنة شروق 

السليطي أثناء عملية الوالدة قد حركت الرأي العام القطري، واتّهم زوج السليطي مستشفى النساء والوالدة 

بمؤسسة حمد الطبية بالتسبب في مقتل زوجته نتيجة اإلهمال الطبي266. وانطلقت على إثر تلك االتهامات 

حملة في تويتر بوسم #كلنا_اخوان_شروق_السليطي، طالب فيها المغردون بالتحقيق العاجل في مالبسات 

   "Qatar spending $500m a week on World Cup projects," The Guardian, 7 February 2017 >https://www.theguardian.com/- 262

football/2017/feb/08/qatar-spending-500m-a-week-on-world-cup-projects-2022>.

"National Bank of Greece to Sell Turkish Lender to Qatar Bank," New York Times, 22 Dec 2016 >https://goo.gl/QX0vCp>.- 263

"Qatar plans to invest $10 billion in US infrastructure," Business Insider, 13 December 2016 >http://www.businessinsider.com/qatar-- 264

to-invest-10-billion-in-us-infrastructure-2016-12>.

<http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2016/11/27/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8،265 - أمطار غزيرة في قطر، الجزيرة

 %B1-%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1<

266 -"التفاصيل الكاملة لوفاة شروق السليطي أثناء الوالدة،" صحيفة الراية، 12 يوليو                                                                                                                

.>http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/60c209a1-2d5b-48ac-9de1-0120faa89d04<

https://www.theguardian.com/football/2017/feb/08/qatar-spending-500m-a-week-on-world-cup-projects-2022
https://www.theguardian.com/football/2017/feb/08/qatar-spending-500m-a-week-on-world-cup-projects-2022
https://goo.gl/QX0vCp
http://www.businessinsider.com/qatar-to-invest-10-billion-in-us-infrastructure-2016-12
http://www.businessinsider.com/qatar-to-invest-10-billion-in-us-infrastructure-2016-12
http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2016/11/27/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2016/11/27/%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://www.raya.com/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/60c209a1-2d5b-48ac-9de1-0120faa89d04
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القضية، فيما ذهب البعض إلى اتهام وزارة الصحة بالتقصير والتستّر على األخطاء الطبية في المؤسسة 

الطبية الحكومية. ونتيجة لذلك، قامت مؤسسة حمد الطبية بإصدار بيان تعقيبي على القضية، تعلن فيه أنها 

قامت بإجراء التحقيقات الالزمة في قضية وفاة شروق السليطي267، إال أنها لم تنشر نتائج التحقيقات في 

القضية.

الملفات الخارجية: سوريا واليمن وفلسطين

بالنسبة للسياسة الخارجية، حاولت قطر خالل 2016 الموافقة بين سياستها الخاصة وسياسة دول مجلس 

التعاون. ففي أبريل 2016، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع تركيا تعتبر األولى من نوعها في المنطقة، 

تقضي ببناء قاعدة عسكرية –بجانب قاعدة العديد األمريكية – تؤوي ثالثة آالف عسكري تركي، متجاهلة 

بذلك التوتر في العالقات الخليجية–التركية. وعلى صعيد آخر، بقيت قطر متمسكة بموقفها إزاء األزمة 

السورية، المطالب بإيقاف فوري إلطالق النار، فقد دعمت االتفاق التركي الروسي حول سوريا، مؤكدة على 

ضرورة التزام النظام في سوريا بهذا االتفاق268. كما رحب السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب اإلعالمي 

بوزارة الخارجية القطرية، بدعوة الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى إنشاء "مناطق آمنة" للمدنيين في 

سوريا269. ومن جهته، اتهم الرئيس السوري بشار األسد قطر بكونها أحد أسباب اندالع الحرب في سوريا 

في عام 2011، حسب ما قال. حيث علّق في لقاء مع صحيفة "إيل جورنالي" اإليطالية قائالً إن رد سوريا 

على قطر بـ"ال" إلنشاء خط األنابيب "كان أحد العوامل المهمة، لكنه لم يعرض علينا بشكل علني، لكني 

أعتقد أنه كان مخططا له".270 "في المقابل، فقد كانت قطر إحدى أولى الدول المشاركة في عملية عاصفة 

الحزم، التي شنتها السعودية على اليمن في مارس 2015، إضافة إلرسال ألف جندي قطري إلى اليمن في 

سبتمبر 2015، استكماالً للدعم ضد قوات صالح والحوثيين.

وفي أكتوبر الماضي، اجتمع األمير تميم بكل من محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وإسماعيل هنية، 

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، وخالد مشعل، رئيس حماس، حينما كان عباس في زيارة إلى قطر للتعزية في 

.>https://goo.gl/b3YXnb<2016 267 - "قضية وفاة شروق السليطي تحرج الصحة القطرية"، صحيفة العربي الجديد، 13 يوليو

.>https://goo.gl/xCfRmS<2016  268  -"دولة قطر ترحب باالتفاق التركي الروسي حول سوريا،" وزارة الخارجية القطرية، 29 ديسمبر

269 -"قطر وتركيا ترحبان بدعوة ترامب لـ"مناطق آمنة" في سوريا"، سي إن إن العربية، 25 يناير 2017                                                                                                 

.>http://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/26/qatar-turkey-syria-safe-zones-trump<

270 -"األسد: أحد أسباب الحرب في سوريا رفضنا لمد خط أنابيب اقترحته قطر"، آر تي العربية، 30 ديسمبر news/com.rt.arabic//:https< 2016/856710-األسد-

أحد-أسباب-الحرب-في-سوريا-رفضنا-لمد-خط-أنابيب-اقترحته-قطر/<.

https://goo.gl/b3YXnb
https://goo.gl/xCfRmS
http://arabic.cnn.com/middleeast/2017/01/26/qatar-turkey-syria-safe-zones-trump
https://arabic.rt.com/news/856710-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D8%25B7-%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1/
https://arabic.rt.com/news/856710-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D8%25B7-%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1/
https://arabic.rt.com/news/856710-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D8%25B7-%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1/
https://arabic.rt.com/news/856710-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25AE%25D8%25B7-%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25AD%25D8%25AA%25D9%2587-%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B1/
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وفاة أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وتولى وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن 

جاسم آل ثاني تنظيم اللقاء مع خالد مشعل. وعلى صعيد آخر، عبرت سلطة الكيان الصهيوني عن امتعاضها من 

.271
الدعم المالي الذي قدمته قطر لمؤتمر حملة مقاطعة إسرائيل )BDS( في تونس في أغسطس 2016 

قطر والتطبيع

في أبريل من عام 2016، شارك منتخب الكيان الصهيوني لكرة الطائرة في منافسات الدوري الثالث الذي 

أقامه االتحاد القطري لكرة الطائرة، إذ تمت استضافة الالعبين الصهاينة شون فايغا وإيريال هيلمان، 

باإلضافة إلى رئيس اتحاد كرة الطائرة الصهيوني، يانيف نيومان، والمدرب شاكيد حايمي272. الجدير بالذكر 

أنه هذه ليست أول مشاركة رياضية للكيان في قطر بل الثالثة من نوعها، حيث كانت أول استضافة في 

عام 2008 لالعبة التنس شاهار بير، التي عادت لتلعب مرة أخرى في 2012 أيضاً. وقد أثارت الزيارات 

الثالث غضباً شعبياً عارماً في قطر والخليج عموماً، حيث أصدرت منظمة شباب قطر ضد التطبيع بياناً 

استنكارياً بعنوان "رسالة لرئيس االتحاد القطري لكرة الطائرة"273. 

وفي مارس 2017، فاز المخرج الصهيوني شاؤول شوارتز بتمويل من مؤسسة الدوحة لألفالم إلخراج 

فيلم وثائقي بعنوان "كأس االنتصار"، مما سبب ضجة كبيرة على وسائل التواصل االجتماعي، وانطلق 

على أثر ذلك وسم #نرفض_تطبيع_الدوحة_لألفالم، فيما عبرت شريحة واسعة من القطريين عن رفضهم 

لهذا الدعم274. ومن جهتها، أصدرت مؤسسة الدوحة لألفالم بياناً توضيحياً، تشير فيه إلى أن المؤسسة 

تختار "األفالم التي تحصل على تمويل وفق مجموعة من المعايير، منها مدى تركيزها على القصص 

العالمية الطابع التي تبحث في مواضيع عن األمل وإحداث التغيير اإليجابي"275، ما أثار حفيظة الكثير. 

ووصفت جريدة الراية القطرية البيان بأنه "ضعيف وغير مقنع"، مستشهدة بخدمة المخرج في جيش العدو 

"Israeli anger as Qatar backs campaign for global boycott," The Telegraph, 3 August 2016 >http://www.telegraph.co.uk/- 271

  news/2016/08/03/fury-as-qatar-announces-plan-to-support-anti-israel-group/>.

  "Israeli beach volleyball duo make history in Qatar", The Times of Israel, 4 April 2016 >http://www.timesofisrael.com/israeli-- 272

beach-volleyball-duo-win-in-qatar/>.

.>http://bit.ly/2psur35<2016 273 -"رسالة لرئيس االتحاد القطري لكرة الطائرة"، شباب قطر ضد التطبيع، 5 أبريل

.>http://bit.ly/2nDnsrA<2017274 -"رواد تويتر يهاجمون مؤسسة الدوحة لألفالم"، صحيفة الراية،25  مارس

.>http://bit.ly/2ofzVNU<2017275 - "الدوحة لألفالم: تمويل كأس االنتصار يتوافق مع برنامج المنح بالمؤسسة"، العرب،25 مارس

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/03/fury-as-qatar-announces-plan-to-support-anti-israel-group/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/03/fury-as-qatar-announces-plan-to-support-anti-israel-group/
http://www.timesofisrael.com/israeli-beach-volleyball-duo-win-in-qatar/
http://www.timesofisrael.com/israeli-beach-volleyball-duo-win-in-qatar/
http://bit.ly/2psur35
http://bit.ly/2nDnsrA
http://bit.ly/2ofzVNU
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الصهيوني، ومطالبة المؤسسة بدراسة السير الذاتية للمخرجين قبل دعمهم276. فيما أصدرت منظمة شباب 

قطر ضد التطبيع رسالة من السينمائيين والفنانين في قطر، يشجبون فيها قرار المؤسسة الدوحة  دعم 

الفيلم277. 

وعلى صعيد آخر، أكد األمير تميم في خطاب ألقاه خالل الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لمنظمة األمم 

المتحدة في دورتها الحادية والسبعين على إدانة الكيان الصهيوني واستحالة التطبيع معه، حيث قال أن 

"إسرائيل ال تكتفي برفض قرارات الشرعية الدولية بل تعمل على فرض أمر واقع"، مؤكداً في موضع آخر 

على "استحالة التطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق حل عادل لقضية فلسطين"278. كما رحبت قطر بإدانة مجلس 

األمن لالستيطان  الصهيوني. وعلق وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قائالً: "مهما بلغت 

التحديات التي تحيط بمنطقتنا العربية إال أنها لن تثنينا عن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في 

نضاله للدفاع عن أرضه وأبنائه ومقدساته". كما قامت قطر بدعم المقترحات التي طرحها وزير الخارجية 

األمريكي جون كيري إليجاد حل نهائي لما أسماه بـ"النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي"، وأكدت قطر على 

ضرورة إنهاء االحتالل الصهيوني، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، كما تنص مبادرات السالم العربية 

وقرارات مجلس األمن. وعلى الصعيد الداخلي، صوت المجلس التمثيلي الطالبي لجامعة قطر لصالح 

المقاطعة في نوفمبر 2016 وعدم المشاركة بأي شكل من األشكال في أي مشروع مع  الدولة العبرية، 

وركز على ضرورة إقامة عالقات أكاديمية مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية، لكسر العزلة التي يعانيها 

الفلسطينيون279. 

الخاتمة

شكل انخفاض أسعار النفط المحرك الرئيسي للتغيرات الداخلية في قطر في العام 2016، من إعادة هيكلة 

الوزارات إلى تقليل اإلنفاق الحكومي. وبجانب ذلك، فقد أدى فوز قطر باستضافة كأس العالم إلى وضعها 

تحت المجهر من قبل الصحافة العالمية ومنظمات حقوق اإلنسان، ما مثل أحد دوافع التغيير، كي تحافظ قطر 

على استضافة الكأس. أما على الصعيد الخارجي، فكان لألزمتين السورية واليمنية الحضور األقوى خالل 

.>http://bit.ly/2nDnsrA< 2017 276 -"رواد تويتر يهاجمون مؤسسة الدوحة لألفالم"، صحيفة الراية، 25 مارس

.>http://bit.ly/2orIo3q< 2017277 -"رسالة من السينيمائيين/ات والفنانين/ات في قطر لمؤسسة الدوحة لألفالم"، شباب قطر ضد التطبيع،26 مارس

.>https://goo.gl/0dztqw< 2016 278 "أمير قطر: النظام السوري بات يستورد المنظمات والمليشيات التي تشكل خطرا على األمن اإلقليمي"، قناة الجزيرة، 20 سبتمبر

.>https://goo.gl/i6ekKY< 2016 279 - "المجلس التمثيلي الطالبي يصوت لصالح المقاطعة"، شباب قطر ضد التطبيع، 15 نوفمبر

http://bit.ly/2nDnsrA
http://bit.ly/2orIo3q
https://goo.gl/0dztqw
https://goo.gl/i6ekKY
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العام، حيث تحاول قطر أن تقارب بين سياساتها وسياسات دول الخليج بشكل أكبر من السابق. ذلك بجانب 

االهتمام المستمر الذي توليه قطر للقضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت تشّكل أحد أهم محاور السياسات 

القطرية الخارجية. ولكن خالل عام 2016، زادت وتيرة التطبيع الذي تقوم به المؤسسات القطرية مع 

الكيان الصهيوني. وفيما قد يرى البعض أن هذه المؤسسات مستقلة، إال أن التطبيع قوبل بالرفض الصريح 

من كافة أطياف المجتمع القطري، فيما آثرت الحكومة القطرية السكوت وعدم التعليق عن التطبيع مع هذه 

المؤسسات.
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2.7 المستجدات السياسية في دولة الكويت
لؤي الالركيا

شهدت الكويت أحداثا بالغة األهمية منذ حل مجلس األمة في 2009، الذي سماه البعض بـ"مجلس 

القبيضة"280، وخروج الشيخ ناصر المحمد من منصب رئاسة الوزراء في عام 2011. واستمر مسلسل 

العالقة المتوترة بين السلطة التنفيذية والتشريعية التي لم تهدأ نسبياً إال مع وصول مجلس 2013، الذي قاطعته 

معظم رموز المعارضة في الكويت، واصفينه بالمجلس الموالي للحكومة. ومن المسائل التي زادت من التشنج 

السياسي في الكويت انخفاض سعر البترول، الذي دفع الحكومة إلى تقديم مقترحات وخطط إلعادة هيكلة 

االقتصاد الكويتي، على رأسها وثيقة اإلصالح االقتصادي. وفي حين قوبلت الوثيقة بسخط شعبي وسياسي 

واسع، أعلنت بعض القوى والشخصيات السياسية نيتها إنهاء مقاطعة مجلس األمة مع حلول صيف عام 

2016 وخوضها االنتخابات القادمة، وهوما حدث فعال بعد حل مجلس 2013 في 16 أكتوبر 2016. فقد 

شاركت المعارضة بقوة وحصلت على عدد معتبر من المقاعد في مجلس األمة في انتخابات ديسمبر 2016. 

وبذلك دخلت الكويت مرحلة سياسية جديدة تعود فيها المعارضة إلى مجلس األمة بعد غياب أربع سنوات. 

سيرصد هذا القسم األحداث التي مرت بالكويت خالل هذه المرحلة، باإلضافة إلى بعض من أبرز التطورات 

السياسية التي شهدتها الساحة الكويتية في العام 2016 وبداية العام 2017. 

األحداث الخارجية وتأثيرها على الوضع الداخلي في الكويت

بدأ العام 2016 بالعديد من األحداث الساخنة، على رأسها إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر 

مع 47 آخرين بتهمة اإلرهاب، وتسبب الحكم في ضجة إقليمية سرعان ما أدت إلى اقتحام متظاهرين إيرانيين 

للسفارة السعودية في طهران.281 وسارعت الكويت رسمياً بإدانة اقتحام السفارة السعودية في طهران، حيث 

شدد رئيس مجلس األمة على أن هذه االعتداءات تمثل انتهاكاً اللتزام الدول بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان 

سالمة موظفيها حسب تعبيره، ودعا لعقد جلسة سرية لمناقشة ما تشهده الساحة من مواقف متسارعة.282 من 

ناحية أخرى، قامت الكويت باستدعاء السفير الكويتي من طهران وسط ترحيب ومساندة من معظم نواب مجلس 

.>http://bit.ly/2oDqdI9< 2012 280 -"البراك: االقتحام يوم وطني مشهود أسقط "حكومة الفساد" و"مجلس القبيضة"،" جريدة الجريدة، 12 مارس

 .>http://bbc.in/2oMFlDE< 2016 عربي، 3 يناير BBC "،281 -"إعدام نمر النمر: متظاهرون غاضبون يقتحمون السفارة السعودية في طهران

http://bit.< 2016282 -"الغانم يدين اقتحام السفارة السعودية في طهران ويدعو النواب الي جلسة سرية وااللتفاف حول القيادة السياسية،" مجلس االمة الكويتي، 4 يناير

.>ly/2oMO60p

http://bit.ly/2oDqdI9
http://bbc.in/2oMFlDE
http://bit.ly/2oMO60p
http://bit.ly/2oMO60p
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األمة283. وتسارعت وتيرة التوتر بين حزب هللا ومجلس التعاون الخليجي مع تصنيف المجلس للحزب كمنظمة 

إرهابية284، وترحيل الكويت لـ 60 لبنانياً بتهمة إقامة عالقات مع حزب هللا اللبناني285. 

وفي سياق متصل، رفع مجلس األمة الحصانة عن النائب حميد دشتي "على إثر ما قام به النائب دشتي من انتهاك 

صارخ للدستور الكويتي وكافة األعراف الدبلوماسية واإلساءة إلى العالقات الراسخة بين الكويت ودول الخليج 

وباألخص السعودية والبحرين، والتي ال يقبل المساس بها" حسب تصريح اللجنة التشريعية286. ووصلت األمور إلى 

حد تنسيق الكويت مع منظمة اإلنتربول التي أصدرت مذكرة إلحضار النائب عبد الحميد دشتي لتنفيذ أحكام قضائية 

ضده في الكويت تتعلق باإلساءة للسعودية والبحرين والدعوة لالنضمام إلى حزب هللا واإلساءة للقضاء الكويتي287. 

األحكام القضائية

أما من ناحية الوضع الداخلي في الكويت، فقد شهد عام 2016 العديد من األحكام القضائية بسجن مغردين 

وناشطين سياسيين، كما طالت األحكام أيضاً أعضاًء من العائلة الحاكمة. فبدايةً اعتقلِت الناشطة السياسية رنا 

السعدون بتاريخ 16 أبريل 2017 في مطار الكويت بعد وصولها من بيروت، وقد كان االعتقال على خلفية 

حكم غيابي صدر بشأنها في عام 2015 بتهمة المساس بالذات األميرية أو إهانة األمير288، بعد أن أعادت قراءة 

خطاب النائب السابق مسلم البراك المعنون "لن نسمح لك" في فيديو مصور289. ولكن محكمة الجنايات امتنعت 

الحقاً عن النطق بعقاب السعدون على أن تدفع كفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي وأن تلتزم بحسن السيرة 

والسلوك290. وفي سياق مماثل، قررت النيابة الكويتية احتجاز المغردة سارة الدريس 21 يوماً للتحقيق معها بتهمة 

اإلساءة للذات األميرية في 27  سبتمبر2016، ولكن بعد الذهاب إلى المحاكم عدة مرات حصلت الدريس على 

291. ولم تكن تلك القضية الوحيدة التي واجهتها 
حكم براءة في القضية من محكمة الجنايات في 19 يناير 2017 

283 -"نواب مجلس األمة الكويتي يرحبون بقرار استدعاء السفير الكويتي من طهران وتأييد عقد جلسة خاصة لمناقشة األوضاع اإلقليمية المستجدة" جريدة الجزيرة، 7 يناير 

.>http://bit.ly/2ojvhOB< 2017

.>http://bit.ly/2oA4gIl< 2016 284 -"مجلس التعاون يصنف حزب هللا منظمة إرهابية،" موقع قناة الجزيرة، 2 مارس

 .>http://bbc.in/2plvohi< 2016 عربي، 28 مارس BBC "،285 - "الكويت "ترّحل" 60 لبنانيا يشتبه بصلتهم مع حزب هللا
 .>http://bit.ly/2ojv5i8< 2016 286 -"رئيس اللجنة التشريعية الكويتية: سنعتقل دشتي في المطار،" قناة العربية، 17 مارس

.>http://bit.ly/2nR97HW< 2016 287 -"الكويت تالحق دشتي بـ "اإلنتربول"،" جريدة الوطن الكويتية، 21 اغسطس

<http://bit.ly/2oDchhq< 2016 288 -"الكويت تسجل أول عجز موازنة في 16 سنة،" موقع قناة الجزيرة، 9 اغسطس

.>http://alqabas.com/15928/< 2016 289 -"القبض على رنا السعدون في مطار الكويت،" موقع جريدة القبس الكويتية، 16 أبريل

.>http://bit.ly/2pFdfqZ< 2016 290 -"إلغاء حبس رنا جاسم السعدون،" موقع جريدة اآلن الكويتية، 4 ديسمبر

.>http://bit.ly/2ozTQc0< 2017 291 -"براءة سارة الدريس من اإلساءة للذات األميرية،" البوابة اإلخبارية، 1 يناير

http://bit.ly/2ojvhOB
http://bit.ly/2oA4gIl
http://bbc.in/2plvohi
http://bit.ly/2ojv5i8
http://bit.ly/2nR97HW
http://bit.ly/2oDchhq
http://alqabas.com/15928/
http://bit.ly/2pFdfqZ
http://bit.ly/2ozTQc0
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الدريس، فقد واجهت الحبس أيضاً في قضية ازدراء أديان ولكنها حصلت مجدداً على حكم بالبراءة في القضية292 .

يمكن القول إن القضية األبرز في هذا السياق هي قضية "قروب الفنطاس". وتعود جذور القضية إلى أبريل 

2015، عندما استقبل العديد من الكويتيين رسالة مجهولة على تطبيق الـ"واتساب" من مجموعة تحمل اسم 

الفنطاس تتحدث عن مؤامرة يتم تدبيرها لقلب الحكم والقضاء293. ولعل أكثر ما يميز هذه القضية هو أن محكمة 

الجنايات أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ ضد ثالثة من أفراد العائلة الحاكمة وهم 

عذبي فهد األحمد الصباح )ابن أخ أمير الكويت صباح األحمد الصباح( وأحمد الداود الصباح، وخليفة علي 

الخليفة الصباح294. كما حِكم على كل من المحاميين عبدالمحسن العتيقي وفالح الحجرف بنفس المدة295، فيما 

ُحكم على حمد الهارون - المتهم الرئيسي في القضية - بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ296. وأخيراً حكم 

على الصحفي سعود العصفور بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة القضاء، بسبب تغريدات تتعلق بمجريات وحيثيات 

قضية قروب الفنطاس297، وهوما دعا بعض النشطاء إلى إطالق حملة على تويتر تحمل الوسم #الحرية_لسعود_

العصفور، كون االعتقال من وجهة نظرهم متعلق بقضية حرية رأي298. 

وثيقة اإلصالح االقتصادي: إصالح اقتصاد الدولة الريعية يصطدم برفض الخصخصة والمساس بجيب المواطن  

مع دخول عام 2016، استمر مسلسل االنخفاض العالمي ألسعار النفط، ومن نافل القول أن الكويت كانت إحدى الدول 

المتأثرة بهذا االنخفاض، حيث أعلنت عن عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2016-2015، وهو أول عجز تسجله منذ 16 

سنة299. دفع ذلك لجنة الشؤون االقتصادية التابعة لمجلس الوزراء إلى إصدار وثيقة لإلصالح المالي واالقتصادي في 

اجتماع مجلس الوزراء األسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتاريخ الخامس عشر من مارس 

2016 300. وتتكون الوثيقة من ستة محاور: )1( اإلصالح المالي، و)2( إعادة رسم دور الدولة في االقتصاد الوطني، و)3( 

زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي، و)4( مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، و)5( إصالح سوق 

العمل ونظام الخدمة المدنية، و)6( اإلصالح التشريعي والمؤسسي واإلجراءات المساندة.    

.>http://bit.ly/2oA69F5< 2017 292 -"االستئناف" أيدت براءة سارة الدريس،" جريدة الرأي العام الكويتية، 3 مارس

.>http://bit.ly/2ojmeNH< 2016293 -"حبس 3 من "آل الصباح" بقضية "قروب الفنطاس"،" موقع الخليج أون الين، 3مايو

.>http://cnn.it/2plNK1m< 2016عربي، 31 مايو CNN  294 -"السجن 5 سنوات لـ3 من العائلة الحاكمة بقضية "الفنطاس" ودعوات للمحكومين لتسليم أنفسهم،" موقع

295 -نفس المصدر السابق.

296 -نفس المصدر السابق.

297 -"االستئناف" تؤيد أحكام "قروب الفنطاس" بسجن الهارون والعتيقي والحجرف وخليفة العلي وأحمد الصباح وعذبي الفهد وسعود العصفور،" موقع جريدة الراي الكويتية، 20 

.>http://bit.ly/2pF9Bxs< 2016 يناير

.>http://bit.ly/2oAl95P>298 -"مغّردون من سياسيين وناشطين يدشنون وسما تضامنيا بعنوان #الحرية_لسعود_العصفور،" موقع جريدة سبر

 .>http://bit.ly/2oDchhq< 2016 299 -"الكويت تسجل أول عجز موازنة في 16 سنة،" موقع قناة الجزيرة، 9 اغسطس

300 -"األنباء" تنشر نص وثيقة اإلصالح: العجز سيستمر حتى 2022.. و2.7 مليار دينار حصة المواطنين من مشاريع الشراكة.. و"المركزي": ملتزمون باستقرار الدينار،" موقع 

.>http://bit.ly/2oMJt6J< 2016 جريدة األنباء، 15 مارس

http://bit.ly/2oA69F5
http://bit.ly/2ojmeNH
http://cnn.it/2plNK1m
http://bit.ly/2pF9Bxs
http://bit.ly/2oAl95P
http://bit.ly/2oDchhq
http://bit.ly/2oMJt6J
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تسبب إصدار الوثيقة في جدل سياسي واسع في الكويت، حيث لم تقتصر معارضة الوثيقة وما تضمنتها من إجراءات 

اقتصادية مقترحة على المعارضة السياسية خارج البرلمان، بل وصل الجدل إلى أعضاء مجلس 2013. وقد شملت 

انتقادات المعارضة للوثيقة جميع النواحي، فعلى سبيل المثال صرح عضو مجلس فبراير 2012 المبطل د. حمد المطر 

بأنه في حين احتوت الوثيقة في محور اإلصالح المالي على خمسة بنود لم يتم التركيز إال على بند واحد وهو "إعادة 

تسعير السلع والخدمات العامة"،  بينما تركت بقية البنود، التي تتحدث عن "استحداث ضريبة على الشركات بمعدل 

ثابت، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإعادة التسعير مقابل االنتفاع بأراضي الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات 

الدولة" 301.

 في حين وصفها النائب السابق صالح المال بوثيقة إعالن نوايا لبيع القطاع العام في ندوة "الدولة أمام عجز المال 

وسوء اإلدارة" 302. وانتقد النائب السابق عبدهللا النيباري الوثيقة من نفس المنطلق حين صرح في ندوة "اإلصالح 

االقتصادي …كيف ولماذا؟" بأن الوثيقة بيع للقطاع العام عن طريق تخصيص الصحة والتعليم واألشغال والنفط 

والمطار، وهي من ثم ال تمثل حالً إليجاد مصادر بديلة للبترول، بل مصادرة لموارد موجودة بدون إيجاد بدائل 

للعمالة الوطنية التي ستتأثر من سياسات الخصخصة 303. أما النائب السابق والمعارض المخضرم أحمد السعدون 

فوصف الوثيقة بأنها وثيقة دمار مالي واقتصادي، محذراً من "البديل االستراتيجي" وتسليم الرعاية السكنية للقطاع 

الخاص. 

لم يكن من المفاجئ إذن أن يصل الجدل إلى مجلس األمة، فقد أدت ردود الفعل حول الوثيقة إلى غموض حيال كون 

الوثيقة مجرد رؤية أم تشريًعا ينبغي التصويت عليه. وفي هذا الصدد، تحدث النائب في مجلس 2013 عدنان عبد 

الصمد عن ضرورة عرض تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية النهائي بشأن وثيقة اإلصالح االقتصادي 

على مجلس األمة لمناقشته مرة أخرى قبل إحالته إلى الحكومة، ألن الوثيقة تضمنت محاور خطيرة كخصخصة التعليم 

والصحة وبعض الشركات الحكومية، فال يجوز إحالتها للحكومة دون مناقشتها في مجلس األمة 304. وهو ما حدث فعاًل 

في جلسة 26 أبريل 2016، إذ ناقش المجلس الوثيقة ووضح بعض النواب اعتراضهم على بعض المقترحات التي 

301 -"األنباء" تنشر نص وثيقة اإلصالح: العجز سيستمر حتى 2022.. و2.7 مليار دينار حصة المواطنين من مشاريع الشراكة.. و"المركزي": ملتزمون باستقرار الدينار،" 

.>http://bit.ly/2oMJt6J< 2016 موقع جريدة األنباء، 15 مارس

http://alziadiq8.com/202244.< 2016302 -"فيديو/ صالح المال: وثيقة اإلصالح االقتصادي هي وثيقة إعالن نوايا لبيع القطاع العام للقطاع الخاص،" مدونة الزيادي، 13مايو

.>html

<http://alqabas.com/20771/>. 2016 303 -"ندوة "اإلصالح االقتصادي": األيام السوداء.. قادمة!" موقع جريدة القبس، 28 أبريل

.>http://alqabas.com/17815< 2016 304 -عبدالصمد: "وثيقة اإلصالح" تتضمن تفاصيل خطيرة، موقع جريدة القبس، 21 أبريل

http://bit.ly/2oMJt6J
http://alziadiq8.com/202244.html
http://alziadiq8.com/202244.html
http://alqabas.com/20771/
http://alqabas.com/17815
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تضمنتها، مثل إلغاء الدعم وخصخصة قطاعات حساسة من االقتصاد الكويتي. كما حاول رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغانم حسم الجدل حول التصويت على الوثيقة مؤكداً أن "الوثيقة رؤية حكومية وليست تشريعاً حتى يصوت عليها 

المجلس وما يرد بها من تشريعات ال بد وأن تعرض على المجلس في حال رغبة الحكومة بتقديمها"305.

مجلس 2013: حصاد ما قبل الحل 

وبالحديث عن مجلس 2013 المنحل، فلم تكن الوثيقة االقتصادية المسألة االقتصادية الوحيدة التي أثارت 

الجدل في هذا المجلس، الذي شهد نقاشاً ساخناً حول تشريعات وقرارات حكومية هدفت إلى تقليص الدعوم 

االقتصادية في محاولة لخفض الصرف الحكومي في ظل انخفاض أسعار البترول. فعلى سبيل المثال، شهد 

المجلس مشروع قانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، ولم يمر المشروع بنجاح إال بعد استثناء 

المواطنين والسكن الخاص من القانون306.

أما في الجانب الرقابي، فقد شهد المجلس استجوابين انتهى كالهما بتوصيات للوزير المستجوب. تم مناقشة االستجواب 

األول  الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط 

والتنمية هند الصبيح في جلسة  مارس 2016، وتكّون االستجواب من محوران هما: تخصيص الجمعيات التعاونية 

ووقف مساعدات األيتام والتعرض لهم.307 وقد نجحت الوزيرة هند الصبيح في اجتياز االستجواب بدون طرح الثقة، 

وهو ما يعد سابقة برلمانية، إذ استطاعت الوزيرة الحصول على ثقة البرلمان للمرة الثانية في نفس دور االنعقاد.308 

وقدم االستجواب الثاني كال من النائب مبارك سالم الحريص والنائب أحمد سليمان القضيبي إلى وزير التجارة 

والصناعة د. يوسف العلي في مارس 2016، واحتوى االستجواب على  محورين: سوء استخدام الوزير سلطاته 

بإعادة قسائم صلبوخ بشكل مخالف والتقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.309 

انتهى هذا االستجواب إلى نفس نتيجة االستجواب السابق، أي باالكتفاء بتوصيات للوزير المستجوب.310

.>http://bit.ly/2pF7k5w< 2016 305 -"مجلس األمة حسم الجدل ... وثيقة اإلصالح رؤى حكومية وليست تشريعاً ملزماً،" موقع جريدة الراي، 27 أبريل

<http://bit.ly/2p7shcU>. http://www.alanba.com.kw/ar/ 2016 306 -"المجلس يستثني السكن الخاص من زيادة الكهرباء،" موقع جريدة األنباء،  14 أبريل

kuwait-news/parliament/642927/14-04-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%8A%7%D

307 -"في سابقة برلمانية.. الصبيح ثقة مرتين،" موقع جريدة القبس ، 16 مارس 2016                                                                                                     

<http://alqabas.com/4238>. http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971

<http://bit.ly/2ojAeXH>. http://alqabas.com/4238/308 -"االستجوابات في تاريخ الحياة النيابية الكويتية،" موقع مجلس األمة الكويتي

309 -"انتهاء جلسة استجواب وزير التجارة دون طرح الثقة،" موقع جريدة القبس، 12 أبريل 2016                                                                                                 

<http://alqabas.com/13945>. http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971

http://alqabas.com/13945/ .310 -حركة سياسية كويتية تأسست عام 1991 وتعتبر االمتداد الكويتي لحركة اإلخوان المسلمين

http://bit.ly/2pF7k5w
http://bit.ly/2p7shcU
http://://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/642927/14-04-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
http://://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/642927/14-04-2016-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1/
http://alqabas.com/4238
http://bit.ly/2ojAeXH
http://alqabas.com/13945
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مفاجأة سياسية: انكسار توافق المعارضة حول المقاطعة وحل مجلس 2013 

شكل إعالن الحركة الدستورية اإلسالمية )حدس(311 عن نيتها المشاركة في انتخابات مجلس األمة الخامس 

عشر بداية النهاية بالنسبة لقرار مقاطعة االنتخابات الذي اتخذته القوى السياسية المعارضة منذ انتخابات 

ديسمبر 312.2012 وقد سبق إعالن حدس اجتماٌع لتجمع ثوابت األمة أعلن فيه التجمع - بحضور النواب 

السابقين محمد هايف المطيري وأسامة المناور وبدر الداهوم - عن المشاركة في االنتخابات القادمة وإنهاء 

المقاطعة.313 إال أن قرار حدس كان األهم، نظراً لوزن الحركة في المعارضة والشارع. وقد أثار قرار كل 

من حدس وتجمع ثوابت األمة جدالً واسعاً وزوبعة من االنتقادات، 314لم تلبث أن تهدأ حتى قام النائب السابق 

علي الدقباسي بتفجير مفاجأة  أخرى بإعالنه االستقالة في يوليو من حركة العمل الشعبي )حشد( ونيته 

المشاركة في االنتخابات القادمة.316،315 وبينما استمر الجدل حول المشاركة في االنتخابات القادمة مع عدم 

حسم العديد من الشخصيات أمرها حيال المشاركة، تسارعت األمور بشكل مفاجئ في أكتوبر مع  إلماح 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 16 أكتوبر2016  عن إمكانية حل مجلس 

األمة، قائالً أن المرحلة القادمة دقيقة وخطيرة داخلياً وخارجياً، وبحاجة لطاقم حكومي جديد لمواكبة المرحلة 

والعودة إلى صناديق االقتراع ليجدد الشعب الثقة في من يراه أهالً لمواصلة المشوار في هذه المرحلة، 

ويشفق على آخرين من تحمل مسؤولية االستمرار ويختار من يريد.317 وقد سبقت هذه المقابلة بعض 

التوترات بين المجلس والحكومة مع إعالن النائب السابق أحمد القضيبي في 21 سبتمبر 2016 عن جمعه 

31 توقيعا لعقد جلسة طارئة لالستماع إلى جميع الوزراء وما نفذوه من وثيقة اإلصالح االقتصادي والمالي. 

واتهم القضيبي الحكومة بإجهاض الجلسة الطارئة لمناقشة رفع أسعار البنزين بينما قبلت استجواب وزير 

المالية والنفط "كي ال تبين "خمالها" والفساد المستشري في الوزارات".318 وتم بالفعل حل البرلمان، حيث 

أصدر أمير الكويت صباح األحمد الجابر الصباح المرسوم 276  لسنة 2016  بحل مجلس األمة  الكويتي 

.>http://bit.ly/2ppMCaz< 2016 311 -"حدس" طلّقت... المقاطعة،" موقع جريدة الراي، 26 مايو

312 -"بالفيديو– تجمع "ثوابت األمة" يعلن عن مشاركته في االنتخابات البرلمانية 2017،" موقع جريدة القبس، 20 أبريل 2016                                                  

<http://alqabas.com/17531>. http://www.alraimedia.com/ar/article/omma/2016/05/26/682532/nr/kuwait

313 تجمع سياسي سلفي كويتي تم تأسيسه في عام 2003 ومن أشهر أعضائها النائب في مجلس األمة الكويتي محمد هايف. 

314 -حركة سياسية كويتية انطلقت في عام 2013 وتعتبر امتدادا لكتلة العمل الشعبي البرلمانية التي انطلقت في عام 1996 بقيادة النائبان في مجلس األمة الكويتي أحمد 

السعدون ومسلم البراك.

.>http://bit.ly/2p7uq8B< 2016315 -"النائب السابق علي الدقباسي يستقيل من "حشد".. ويعلن عزمه الترشح لالنتخابات البرلمانية المقبلة،" موقع جريدة الوطن، 18 يوليو

316 -"فيديو: مرزوق الغانم: حل المجلس أمر بيد صاحب السمو.. ورأيي هو العودة إلى الشعب في انتخابات مبكرة لهذه األسباب،" مدونة الزيادي، 16 أكتوبر 2016                 

.>http://bit.ly/2pFdgLP<

<http://bit.ly/2nRh0Ny>  http://alziadiq8.com/216924.html 2016 317 "القضيبي: الحكومة "انحاشت" من الجلسة الطارئة،" موقع جريدة الجريدة، 21 سبتمبر

.>http://alqabas.com/306430< 2016 318 "سمو األمير يصدر مرسوماً بحل مجلس األمة،" موقع جريدة القبس، 16 أكتوبر

http://bit.ly/2ppMCaz
http://alqabas.com/17531
http://bit.ly/2p7uq8B
http://bit.ly/2pFdgLP
http://bit.ly/2nRh0Ny
http://alqabas.com/306430


87

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

2

في 16 أكتوبر 2016، معلالً الحل بالظروف اإلقليمية الدقيقة والتحديات األمنية وانعكاساتها المختلفة،319 

فيما رأى بعض المحللين أن الخطوة تستهدف قطع الطريق أمام المعارضة وخلط أوراقها بإجراء انتخابات 

مبكرة.320

فرض حل برلمان 2013 على المعارضة االستعجال في اتخاذ قرار المشاركة، ومما زاد الضغط 

على المعارضة خروج حملة شبابية تحت مسمى "طالبينكم" لحث المعارضة على العودة إلى المعترك 

االنتخابي.321 وانتهى النقاش إلى حسم معظم األصوات المعارضة قرارها بالمشاركة، وقرر على إثر ذلك 

19 من أعضاء ما سمي بكتلة األغلبية في مجلس فبراير 2012 المشاركة في االنتخابات.322

انتخابات مجلس األمة 2016: عودة المعارضة والمفاجأة الشبابية

تسببت عودة المقاطعين إلى البرلمان، وقرار حل البرلمان المفاجئ، وإجراء االنتخابات قبل الموعد المتوقع 

في 2017 إلى إرباك المعارضة من جهة وبالموازاة إلى إعادة الزخم للحياة السياسية في الكويت التي شهدت 

ركوًدا طويالً منذ اعتقال النائب السابق مسلم البراك والحكم عليه بالسجن.323 شارك في االنتخابات 454 

مرشحاً ومرشحة، وكانت نسبة المشاركة في االنتخابات عالية، وصلت إلى %70 من الناخبين324، وهي 

 325
أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات مجلس 2006. 

وشكلت نتائج انتخابات 2016 مفاجأة للمتابعين لسببين مهمين. أوالً، بلغت نسبة التغير في النواب ما يقارب 62%، 

أي أن أكثر من نصف نواب مجلس 2013 خسروا مقاعدهم.326 ثانياً، تمكنت معظم األصوات المعارضة من 

العودة إلى البرلمان بعد انقطاع دام منذ انتخابات ديسمبر 2012. وقد وصل إلى المجلس 9 من أصل 16 نائباً 

319 "ما األسباب التي أدت لحل مجلس األمة؟" برنامج الواقع العربي، موقع قناة الجزيرة، 16 أكتوبر 2016                                                                               

<http://bit.ly/2ecVJWd > > http://alqabas.com/306430/>

320 "الحربش أمام شباب "طالبينكم": سأشاور قواعدي و"الحركة" والرموز، "موقع جريدة الراي،  19 أكتوبر 2016                                                           

<http://bit.ly/2oMY1mF>.http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/10/16/ http://www.aljazeera.net/programs/

arab-present-situation/2016/10/16/%

 <http://bit.ly/2pov0ON>. 2016 321 "فيديو خاص| المقاطعون النتخابات الصوت الواحد.. بين العائدون والمستمرون في المقاطعة،" تويتر قناة كويتنا، 29 اكتوبر

http://www.alraimedia.com/ar/article/omma/2016/10/19/716246/nr/kuwait

.>http://bit.ly/1vrVe0Y< 2015 322 "السجن للبراك عامين مع الشغل والنفاذ،" موقع جريدة الوطن، 22 فبراير

323  جريدة القبس العدد 15622- 27 نوفمبر 2016.

.>http://a3wadqash.com/?p=621< 2016 324 لؤي الالركيا، "هل من جدوى لمقاطعة االنتخابات التشريعية؟ مجلس األمة في الكويت أنموذًجا،" اعواد قش، 21 نوفمبر

http://a3wadqash.com/?p=621 .2016 325 جريدة القبس العدد 15622- 27نوفمبر

326 نفس المصدر السابق.

http://bit.ly/2ecVJWd
http://bit.ly/2oMY1mF
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/10/16/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/10/16/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%
http://www.aljazeera.net/programs/arab-present-situation/2016/10/16/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%
http://bit.ly/2pov0ON
http://bit.ly/1vrVe0Y
http://a3wadqash.com/?p=621
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من النواب المقاطعين سابقاً، أي أكثر من نصفهم.327 هذا باإلضافة إلى فوز العديد من شباب الحراك بمقاعد في 

المجلس على الرغم من مشاركتهم ألول مرة في انتخابات مجلس األمة، مثل ثامر السويط وعبد الوهاب البابطين 

وعمر الطبطبائي، لتصل بذلك نسبة النواب المعارضين أو ذوي االتجاه اإلصالحي إلى ما يقارب 25 نائباً.328

استشراف لمجلس 2016: بداية جديدة أم عودة لالستقطاب والتأزم؟

مع عودة المعارضة واألصوات اإلصالحية إلى المعترك البرلماني، تطفو إلى السطح مجدداً إمكانية عودة 

ديناميكية التأزم بين السلطة التنفيذية والتشريعية التي لطالما ميزت الحياة السياسية في الكويت. ليس من 

الواضح بالضرورة في الوقت الراهن إذا ما كانت الحياة السياسية متجهة إلى مسلسل آخر من المواجهة بين 

السلطتين، إال أن المؤشرات تشي بأن إمكانية التأزم تبقى عالية. بداية، وحتى قبل انعقاد الجلسة االفتتاحية 

للبرلمان، أخذ الفرز بين القوى السياسية يتشكل بوضوح مع االجتماع الذي تم في ديوانية النائب محمد 

المطير، الذي ضم 25 نائباً جلهم إما إصالحي أو معارض.329 هذا واتفق النواب على ترشيح إما النائب عبدهللا 

الرومي أو النائب شعيب المويزري لمنصب رئيس مجلس األمة، باإلضافة إلى أجندة تشريعية تتصدرها 

قضية سحب الجنسيات وتعديل النظام االنتخابي وقانون "منع المسيء" من الترشح لالنتخابات.330 لم يرق هذا 

االجتماع لبعض النواب من غير المدعوين لالجتماع. فعلى سبيل المثال، وصف النائب أحمد الفضل االجتماع 

باإلقصائي وأنه بداية لمجلس "محاربني ومحاربك".331 وبات الفرز واضحاً مع مأدبة الغداء التي دعا إليها 

النائب سعدون حماد، حيث حضر المأدبة 20 نائباً ممن لم توجه إليهم الدعوة إلى اجتماع ديوانية المطير 

باستثناء عبد هللا الرومي، فيما اعتذر جميع النواب المحسوبين على المعارضة من المدعوين عن الحضور332.

تُرِجم هذا الفرز بالفعل في الجلسة االفتتاحية للمجلس، التي شهدت معركة حامية على منصب رئاسة مجلس 

األمة انتهت بخسارة مدوية للنواب الذين اجتمعوا في ديوان المطير، فلم يصل ال المويزري أو الرومي إلى 

سدة الرئاسة، وانتهى األمر إلى عودة النائب مرزوق الغانم إلى المنصب.333 لكن المفاجأة لم تتمثل فقط 

327 نفس المصدر السابق.

.>http://alqabas.com/326916< 2016 328   "اجتماع المطير": المويزري أو الرومي للرئاسة،" موقع جريدة القبس، 30 نوفمبر

http://alqabas.com/326916/ .329  قانون المسيء هو قانون ينص على حرمان المسيء للذات اإللهية واألنبياء والذات األميرية من الترشح لالنتخابات

.>http://bit.ly/2ohqA8U<2016 330 "أحمد الفضل للمطير: هناك شيء غريب…!"موقع جريدة الجريدة، 30 نوفمبر

.>http://bit.ly/2poOYt4< 2016 331 "سعدون حماد: ضرورة التركيز على حل العديد من القضايا التي تهم الشعب الكويتي،" موقع جريدة الوطن، 4 ديسمبر

332 القبس 12-ديسمبر-2016 - السنة 45- العدد 15637                                                                                                                                            

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=508207..http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=508207

333  المصدر السابق

http://alqabas.com/326916
http://bit.ly/2ohqA8U
http://bit.ly/2poOYt4
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في فوز مرزوق الغانم بالمنصب، فالواقع هو أن أصوات الوزراء تعد كتلة تصويتية بإمكانها حسم معركة 

الرئاسة في معظم األحيان، وهي مسألة اعترض عليها النائب شعيب المويزري عندما طالب الوزراء 

الشيوخ بالحياد وعدم التصويت.334 بل تمثلت المفاجأة في فوز الغانم بواقع 48 صوتاً مقابل 9 أصوات 

للرومي و8 أصوات للمويزري، مما يعني أن بعض النواب الذين حضروا اجتماع ديوانية المطير قاموا 

بالتصويت للغانم، وهو ما ألمح إليه النائب وليد الطبطبائي عندما اتهم بعض النواب بخيانة األمانة.335 ولم 

تستطع المعارضة حتى تحصيل منصب نائب الرئيس الذي ذهب إلى النائب عيسى الكندري بفارق صوت 

واحد عن النائب المعارض جمعان الحربش. وكان المنصب الذي استطاعت المعارضة تحصيله هو منصب 

المراقب، لكنها استطاعت أيضاً الحضور بشكل معقول في لجان المجلس الدائمة.336 وتشي هذه النتائج بأن 

مهمة األصوات المعارضة واإلصالحية لن تكون سهلة ال من ناحية عالقتها مع السلطة التنفيذية،  وال من 

ناحية التنسيق ككتلة متناسقة، وهوما بدا واضحاً في االنتخابات على المناصب القيادية في مجلس األمة. 

وحتى بعد مرور أكثر من شهر على عمر المجلس، وضح النائب شعيب المويزري )أحد أعضاء كتلة الـ 

26( في مقابلة مع القبس بتاريخ 31 يناير 2017، بأن الحكومة نجحت في التأثير على كتلة الـ 26 إلى حد 

كبير، أدى إلى عدم وجود تنسيق أو تواصل بين األعضاء في الفترة الماضية.337

 من ناحية أخرى ستشكل القوانين المثيرة للجدل )من وجهة نظر المعارضة( التي أصدرها مجلس 2013 

)مثل قانون المسيء، وقانون الجرائم اإللكترونية، وقانون تنظيم العمل الطالبي( عقبة أمام أي توافق 

حكومي-نيابي أو حتى نيابي-نيابي.338 فعلى سبيل المثال، رفض المجلس طلب النائب عبد الكريم الكندري 

بتشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة القوانين والتشريعات التي صدرت في المجلس السابق، حيث عدها كل من 

رئيس مجلس األمة الغانم والنائب سعدون حماد طعناً في المجلس السابق وحصراً للمالحظات على فصل 

تشريعي بعينه.339 ولم يمنع ذلك النواب من تقديم طلب بتكليف لجان دائمة مثل لجنتي الدفاع والداخلية 

والتشريعية باستعجال إنجاز تقاريرها حول التعديالت التي تم تقديمها حيال قانون الجنسية وقوانين االنتخاب 

ومنع المسيء من الترشح، وقبل المجلس هذه الطلبات على أن تعرض هذه التقارير على مجلس األمة خالل 

.>http://alqabas.com/331906< 2016 334 "وليد الطبطبائي يتهم 11 نائباً بـ"خيانة األمانة"،" موقع جريدة القبس، 11 ديسمبر

335 القبس 12-ديسمبر-2016 - السنة 45- العدد 15637.

336 القبس، 31 يناير2017، السنة )45( العدد 15686.

337 يمكن للقارئ أو القارئة العودة إلى إصدارات الثابت والمتحول السابقة لألعوام 2016-2014 لتفاصيل أوفى عن هذه القوانين وأثارها السياسية.

338 القبس، 28 ديسمبر2016، السنة )45( العدد 15653.

339 نفس المصدر السابق.

http://alqabas.com/331906
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شهرين.340 فيما اتضح االستقطاب في المجلس بين النواب حيال قضية إعادة تشكيل لجنة الظواهر السلبية 

المؤقتة341، حيث اعترض عليها على سبيل المثال كل من النواب صفاء الهاشم ويوسف الفضالة وراكان 

النصف.342 لكن المجلس استطاع على الرغم من هذه الصعوبات أن يمرر قانون رفع سن الحدث إلى 18 

سنة، ملغياً بذلك القانون الذي مرره مجلس 2013 بخفض سن الحدث إلى 16 عاماً.343 بطبيعة الحال 

لم تخلو الجلسة من المناوشات بين األطراف التي وصفت القانون القديم الذي قضى بخفض سن الحدث 

بالمحاولة الواضحة الستهداف مجموعة محددة من شباب الحراك وتلك التي دافعت عن القانون بوصفه 

اجتهاداً مبني على إجماع الفقهاء بأن سن البلوغ هو16 سنة.344

 لكن يبدوان التحدي األكبر الذي سيواجه المجلس يكمن في قضية سحب الجنسيات التي تسببت في جدل 

واسع في أوساط المجتمع الكويتي.345 فبعد أن كشف النائب وليد الطبطبائي عن تنسيقه مع النائب رياض 

العدساني الستجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال عرقلة أو رفض الحكومة لتعديل قانوني 

الجنسية وحرمان المسيء بعد جلسة 8 مارس 2017، جاء الرد الحكومي في 7 مارس 2017 بعد لقاء جمع 

األمير صباح األحمد مع وفد نيابي مشكل من رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ومجموعة من النواب.346 

وتمثل الرد في تفويض األمير لرئيس مجلس األمة ورئيس الوزراء بوضع اآللية المناسبة "إلعادة الجنسيات" 

وتجاوب بعض النواب مع  المبادرة األميرية بالتعهد بعدم مساءلة األمير والتعاون معه في الفترة المتبقية من عمر 

المجلس.347 ولكن  ذلك التعهد لم ينطبق على نواب آخرين مثل رياض العدساني وراكان النصف، الذين باركوا 

المبادرة األميرية مع تأكيدهم على حقهم في مساءلة رئيس الوزراء إن أخطأ، وعدم دخولهم كطرف في أي اتفاق 

لتحصين رئيس الوزراء من المسائلة.348 وفي هذا الصدد أيضاً شكلت الحكومة عن طريق مجلس الوزراء لجنة  

340 لجنة برلمانية مؤقتة في مجلس األمة الكويتي تعنى بدراسة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي. يدور حول تجديد تشكيلها وتحديد أولوياتها في كل فصل أو دور تشريعي 

جدل بين القوى السياسية المعارضة والليبرالية في البرلمان.

341  لجنة برلمانية مؤقتة في مجلس األمة الكويتي تعنى بدراسة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي. يدور حول تجديد تشكيلها وتحديد أولوياتها في كل فصل أو دور تشريعي 

جدل بين القوى السياسية المعارضة والليبرالية في البرلمان.   

342 القبس، 28 ديسمبر2016، السنة )45( العدد 15653.

343 القبس، 9مارس2017، السنة )46( العدد 15772.

344  نفس المصدر السابق.

345  يمكن للقارئ أو القارئة العودة إلى اإلصدارات السابقة من الثابت والمتحول لتفاصيل أوفى عن قضايا سحب الجنسيات.

346 "الطبطبائي لـ "الراي": أنسق مع العدساني الستجواب رئيس الحكومة بعد جلسة 7 مارس،" جريدة الرأي، 3 مارس http://bit.ly/2olxvgi< 2017< والقبس، 

7مارس2017، السنة )46( العدد 15720.

347 نفس المصدر السابق.

348 نفس المصدر السابق.

http://bit.ly/2olxvgi
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برئاسة المستشار علي الراشد للنظر في إعادة الجنسيات، حيث تختص اللجنة في قضيتي سحب الجنسية من 

عبدهللا البرغش وسعد العجمي.349 ولم تمر مسألة إعادة الجنسيات بدون جدل، فقبل اإلعالن عن تشكيل اللجنة 

المذكورة طفت إلى السطح أنباء عن توجه وفد أمني كويتي إلى السعودية لتسهيل عودة سعد العجمي ورفض 

األخير للتوقيع على ورقة بيضاء بحسب ما أورد النائب مبارك الحجرف، الذي عبر عن تخوفه حيال اتجاه 

الموقف إلى مواجهة وصدام بدالً من االتفاق الذي تم مع األمير حول قضية سحب الجنسيات.350

وتزامناً مع تشكيل لجنة دراسة إعادة الجنسيات، أنجزت اللجنة التشريعية في مجلس األمة تقريراً يقضي بمنح 

األفراد حق اللجوء إلى القضاء اإلداري في حال فقدان أو سحب الجنسية.351 وسبق هذ التقرير ندوة بعنوان 

"سحب الجنسية بيد القضاء"، أكد فيها النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي ومرزوق الخليفة أن الهدف 

من تعديل قانون الجنسية هو بسط يد القضاء على مسألة سحب الجنسيات.352 لكن محاوالت إدراج طلب 

مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في جلسة 28 مارس 2017 من قبل وليد الطبطبائي و10 نواب آخرين  باءت 

بالفشل نظراً لعدم اكتمال النصاب.353 ولم تسلم القضية من التراشق الكالمي حتى خارج أروقة مجلس األمة، 

إذ رفض رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة التعديالت على قانون الجنسية، 

واصفاً إياها باالقتراحات التي تمس الوحدة الوطنية وتعرض الهوية الكويتية للتمزق،354 األمر الذي دعا 

جمعية المحامين الكويتيين للرد على تلك التصريحات ووصفها بالسابقة الخطيرة والتجاوز الغير مقبول.355

وال يمكن التغافل أيضاً عن الدور الذي سيؤديه انخفاض أسعار النفط وإجراءات إعادة هيكلة االقتصاد والتقشف 

التي القت معارضة نيابية كبيرة في توتير العالقة بين السلطتين. فلم يهدأ الجدل حول وثيقة اإلصالح االقتصادي 

سالفة الذكر، وشكلت مادة دسمة النتقاد الحكومة خالل الحمالت االنتخابية لمجلس 2016. ولم يقتصر انتقاد 

الوثيقة على المعارضة، بل أصبح هنالك شبه إجماع من قبل المرشحين على انتقاد الوثيقة بغض النظر عن 

خلفيتهم السياسية واالجتماعية، مع استثناءات قليلة. فعلى سبيل المثال، انتقد الوثيقة كل من النائب خالد الشطي 

.>http://bit.ly/2poxBIQ< 2017 349 "لجنة علي الراشد تبحث ملفات الجناسي المسحوبة،" موقع جريدة الراي، 28 مارس

.>http://bit.ly/2oCD0Js< 2017 350 "الحجرف: نتجه للمواجهة والصدام في موضوع الجناسي،" جريدة الجريدة، 27 مارس

.>http://alqabas.com/374918< 2017 351 "مقايضات نيابية – حكومية على تعديالت "الجنسية"،" موقع جريدة القبس، 26 مارس

.>http://bit.ly/2oOpT9V< 2016 352 "نواب: 28 مارس يوم تحصين المواطنة،" موقع جريدة الوطن، 26 مارس

353 القبس، 29مارس2017، السنة )46( العدد 15742.

.>http://bit.ly/2olv0e1< 2017 354 "صالح الفضالة: لنا أدواتنا في مواجهة كل نائب في عقر داره،" موقع جريدة النهار، 27 مارس

.>http://bit.ly/2poLw1m< 2017 355 "المحامين": تهديد نواب األمة سابقة خطيرة وتجاوز "غير مقبول"،" موقع جريدة الوطن، 29 مارس

http://bit.ly/2poxBIQ
http://bit.ly/2oCD0Js
http://alqabas.com/374918
http://bit.ly/2oOpT9V
http://bit.ly/2olv0e1
http://bit.ly/2poLw1m
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وخليل أبل على الرغم من عدم ارتباطهما بالمعارضة.356 وقام النائب رياض العدساني أيضاً بإعالن نيته تقديم 

قانون لتثبيت أسعار البنزين بالمقدار الذي كانت عليه قبل الزيادة وأال تتم زيادته في المستقبل إال بقانون.357

وأخيراً وليس آخراً، شهد المجلس استجواباً مقدماً من النواب عبد الوهاب البابطين والحميدي السبيعي ووليد 

الطبطبائي لوزير اإلعالم والشباب الشيخ سلمان الحمود تضمن أربعة محاور، وهي إيقاف النشاط الرياضي، 

والتفريط في األموال العامة، وتجاوزات مالية وإدارية في اإلعالم، وتجاوزات ضد حرية الصحافة منها 

مالحقة المغردين. وانتهى االستجواب بطلب طرح الثقة بالوزير حدد موعده في الثامن من مارس 358.2017 

لكن األحداث تسارعت وارتفع عدد النواب المطالبين بطرح الثقة من 20 نائباً إلى 30 نائباً حتى قبل موعد 

الجلسة المقررة لطلب طرح الثقة، مما أدى إلى إعالن الوزير استقالته في 6 فبراير2017. 359  

الخاتمة

شهدت الكويت أحداثاً مهمة في عام 2016، بدأت بأحداث إقليمية ساخنة كان لها وقعها على الوضع الداخلي 

في الكويت. لكن األحداث الداخلية كانت أكبر تأثيراً على الديناميكية السياسية والعالقة بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية في الكويت. فمن الواضح أن انخفاض أسعار البترول فرض على الكويت التوجه نحو إجراء 

إصالحات جدية لالقتصاد الكويتي، لكن من ناحية أخرى يبدو أن هذه اإلصالحات ستصطدم بواقع داخلي 

معقد، يعتمد فيه الكويتيون بشكل كبير على دولة رفاه ضخمة، في سياق عداء كبير نحو القطاع الخاص من 

غالبية الشعب والنواب. شهدت الكويت أيضاً انفراجاً مهماً في األزمة التي تفجرت منذ إبطال مجلس فبراير 

2012، مع مشاركة معظم أقطاب المعارضة في انتخابات مجلس األمة 2016. لكن الواضح من مسار 

مجلس 2016 منذ شهر ديسمبر 2016 إلى مارس 2017 أن طريق المجلس سيكون وعراً حتى عندما 

يتعلق األمر بقضايا شهدت خطوات حكومية لحلحلة الوضع، مثل قضية سحب الجنسيات، فضالً عن العديد 

من القوانين الجدلية األخرى التي أقرت في مجلس 2013 وتحاول المعارضة إلغائها أو تعديلها في المجلس 

الحالي. لذلك فإن عودة مسلسل التأزم السياسي الذي عانت منه الكويت منذ عام 2006 لن يكون مستبعداً.

356 "خالد الشطي: هناك أياٍد خفية تعمل على بّث الفتنة والطائفية في البالد،" موقع جريدة األنباء، 25 نوفمبر http://bit.ly/2oltKrf< 2016<. و"خليل عبدهللا: الحكومة 

.>http://bit.ly/2olkGCR< 2016 عاجزة عن إيجاد حلول لمشاكلنا المستعصية،" موقع جريدة األنباء، 14 نوفمبر

.>http://bit.ly/2olxngK>357 "العدساني: سنقدم قانون لتثبيت أسعار البنزين.. وال زيادة إال بقانون،" موقع جريدة سبر

358 القبس، 1فبراير2017، السنة )45( العدد 15687.

359 القبس، 2فبراير2017، السنة )45( العدد 15688.                                                                                                                                                               

.>http://bit.ly/2olswfG< 2017 و"قبول استقالة وزير اإلعالم والشباب الكويتي،" موقع سكاي نيوز العربية، 6 فبراير

http://bit.ly/2oltKrf
http://bit.ly/2olkGCR
http://bit.ly/2olxngK
http://bit.ly/2olswfG


 

3. ملفات: اإلصالح االقتصادي في زمن 
األزمة النفطية

مقدمة: اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية.  3.1  
إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها - عمر الشهابي.  3.2  

النفط ومستقبل دول مجلس التعاون - جاسم السعدون.  3.3  
دور الشركات االستشارية في عملية التحول االقتصادي - سلطان العامر.  3.4  

رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول - سعيد الصقري  وآن الكندي.  3.5  
القوى العاملة الوافدة في اقتصاديات ورؤى دول مجلس التعاون - دالل الموسى.  3.6  

تأثير العمالة الوافدة على االقتصاد السعودي.  3.7  



94

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

3

3. ملفات: اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية
3.1 مقدمة: اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية

قامت كل من دول مجلس التعاون على مدى العقد األخير بإصدار "رؤى تنموية"، تناولت ما تهدف إليه هذه 

الدول على مدى السنوات القادمة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي، كما بينت االستراتيجيات االقتصادية 

التي ستتبناها في هذه الفترة. وقد كانت أولها رؤية عمان 2020 التي وضعت في عام 1997، ثم تلتها رؤى 

قطر وأبو ظبي والبحرين 2030، التي وضعت في عام 2008، ومن ثم رؤية الكويت 2035 التي وضعت 

في فبراير 2010، وآخرها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أعلنت في أبريل 360.2016

إال أن هذه الرؤى اصطدمت بالواقع الذي واجهته دول مجلس التعاون منذ عام 2015 مع انخفاض أسعار 

النفط من مستوياتها السابقة إلى ما دون 50 دوالر للبرميل، ما فرض على دول الخليج اتخاذ حزمة من 

قرارات التقشف، بما فيها رفع أسعار المحروقات والطاقة والمياه، والبدء بفرض بعض الضرائب.

يركز هذا القسم على مناقشة أهم القضايا االقتصادية التي تواجه المنطقة ضمن هدف اإلصالح االقتصادي 

في ضوء األزمة النفطية. ففي الورقة األولى يتطرق عمر الشهابي إلى تحليل إيرادات النفط في دول 

مجلس التعاون وأوجه إنفاقها منذ أول برميل تم تصديره عام 1932، ويتركز الحديث في هذه الورقة على 

اإلنفاقات المعلنة وغير المعلنة. وفي الورقة الثانية، يرصد جاسم السعدون أهم تطورات سوق النفط العالمية 

وانعكاساتها على ميزانيات واقتصاديات دول مجلس التعاون، باإلضافة إلى مقارنة األخيرة بحال دولتين 

نفطيتين هما النرويج وفنزويال. أما في الورقة الثالثة، فيتطرق سلطان العامر إلى دور الشركات االستشارية 

في رسم الرؤى االقتصادية في دول مجلس التعاون، مولياً اهتماماً خاصاً للخلفية األيديولوجية التي يرتكز 

عليه االعتماد المتزايد على هذه الشركات داخل أجهزة الدولة. وفي نفس موضوع الرؤى االقتصادية، يقوم 

سعيد الصقري وآن الكندي بتحليل منجزات رؤية عمان 2020، التي تعتبر الرؤية األولى من نوعها في 

دول مجلس التعاون، بعد مرور عشرين عاماً على انطالقها في عام 1997. 

360 انظر: مرزوق النصف، "الرؤى التنموية واالقتصادية في دول مجلس التعاون"، في عمر الشهابي ومحمود المحمود ونورة الحسن 

)محررون(، الثابت والمتحول 2014: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة)الكويت: مركز الخليج لسياسات التنمية، 2014                                                                                

 .>https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1749 <

https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1749
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إذا كان تركيز األوراق األربعة األولى منصباً على النفط والرؤى االقتصادية، فإن الورقتين األخيرتين 

تحيالن اهتمامنا إلى العنصر األهم في أي اقتصاد، وهو قوة العمل. ففي الورقة الخامسة، تركز دالل 

موسى على فرز أهم خصوصيات سوق العمل في دول مجلس التعاون من ناحية العمالة الوافدة وانتشارها 

في القطاعات المختلفة من االقتصاد. وأخيراً وليس آخراً، يتطرق عصام الزامل إلى آثار العمالة الوافدة 

على االقتصاد السعودي على وجه التحديد، كونه أكبر اقتصاد في المنطقة و"عمود الخيمة" الذي سيرسم 

التوجهات في باقي دول مجلس التعاون.
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3.2 إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه انفاقها
عمر هشام الشهابي

تحاول هذه الورقة اإلجابة على األسئلة التالية:

كم تبلغ قيمة إيرادات النفط التي جنتها دول الخليج منذ بداية تصديره إىل يومنا هذا؟. 1

ما هي أوجه إنفاق وتوظيف اإليرادات النفطية املحصلة يف دول الخليج منذ بداية تصدير النفط إىل يومنا . 2

هذا؟

ما هي التبعات املرتتبة عىل أوجه اإلنفاق عىل النظام االقتصادي-االجتامعي يف دول الخليج؟. 3

هل يعترب منط اإلنفاق هذا والنظام االقتصادي-االجتامعي الناجم عنه مستداماً، أم هل يعاين من خلل؟. 4

وفي رأينا، فإن محور تركيز أي رؤية أو برنامج إصالح اقتصادي لدول مجلس التعاون يجب أن يتضمن 

اإلجابة على هذه األسئلة األربعة، إذ أن إيرادات النفط وإنفاقها تعتبر العصب الرئيسي القتصاديات دول 

مجلس التعاون. ولهذا، تشكل هذه األسئلة األربعة محور حديثنا في هذه الورقة. 

بدأت إيرادات النفط بالتدفق على دول الخليج منذ النصف األول من القرن العشرين، ووصلت إلى مستويات 

خيالية مع الطفرة النفطية في سبعينات القرن الماضي. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت القضية االقتصادية الرئيسية 

التي تواجه دول الخليج هي: كيف توظف دول الخليج هذه اإليرادات الهائلة المحصلة من الخارج، التي أتت 

في شكل عملة أجنبية، وأعطت صاحبها أحقية المطالبة بمنتجات تساوي قيمتها من بقية دول العالم؟ تعتبر 

هذه المشكلة فريدة على مستوى الدول النامية، حيث عادة ما تكون المشكلة هي شح رأس المال والموارد. أما 

في دول الخليج، فتتمحور المشكلة حول كيفية التعامل مع الوفرة المفرطة.

وحتى نأخذ فكرة عن حجم هذه اإليرادات وعدم تناسقها مع قوى المجتمع اإلنتاجية، فلنا أن نقارن حجم 

االقتصاد قبل النفط وبعده. ولنأخذ اقتصاد ساحل الخليج قبل النفط للمقارنة، وهو الذي كان يعتمد على 

صناعة صيد اللؤلؤ بشكل شبه كلي، حيث عملت الغالبية الساحقة من المجتمع في تلك الصناعة، نظراً 
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لكونها صناعة تعتمد على كثافة عالية من قوة العمل )labour intensive(، وتعتبر أساس ما ينتجه مجتمع 

الخليج ومصدر دخله من الخارج. وشكلت السنوات التي سبقت الحرب العالمية األولى الفترة األكثر ازدهاراً 

لصناعة الغوص، حيث وصل متوسط الدخل السنوي من اللؤلؤ لساحل الخليج في الفترة 1911-1914 

إلى حوالي 2 مليون جنيه. لكنها كانت سنوات استثنائية، إذ ما لبثت إيرادات ساحل الخليج من الغوص 

 great( أن هبطت إلى ما دون 500 ألف جنية في نهاية عشرينات القرن الماضي، نظراً للكساد العالمي

depression( وتطور صناعة اللؤلؤ المصنّع في اليابان، ولم تتعاف من بعدها صناعة اللؤلؤ في الخليج. 

في المقابل، إذا نظرنا إلى الكويت فقط، فقد بلغ دخلها من النفط 3.2 مليون جنيه في عام 1948، وما لبث 

أن ارتفع إلى 60 مليون جنيه في عام 1953، وإلى أكثر من 100 مليون جنيه في عام 1955. إذن، وفي 

غضون بضع سنين، كانت قيمة إنتاج دولة الكويت فقط من النفط تضاهي خمسين ضعف القيمة القصوى 

لمجمل انتاج اللؤلؤ في الخليج ككل في عصر ما قبل النفط. وما لبثت بقية دول الخليج حتى وصلت إلى 

مستويات مقاربة من الدخل النفطي العالي، وإن كانت بدرجات متفاوتة حسب كمية النفط المنتجة في كل 

منها. وتبقى الخاصية التي ميزت كل تلك الدول متمثلة في تحصيلها لكميات هائلة من النقد من بيع النفط، 

تعّدت عدة مرات قيمة ما كان ينتجه المجتمع سابقاً.

وهكذا ظهر في هذه الفترة ما سمي بـ "مشكلة االمتصاص" )absorption problem(، المتمثلة في التالي: 

كيف كان لدول الخليج أن تتعامل مع هذه اإليرادات الهائلة داخل اقتصادها، حيث تعدت قيمة النفط المصدر 

قيمة ما تنتجه قوى المجتمع في عصر ما قبل النفط بأضعاف عديدة؟ وكيف كان لالقتصاد المحلي أن يمتص 

كل تلك األموال القادمة من الخارج وصرفها داخلياً؟ وظهرت المشكلة بشكل جلي ألول مرة في الكويت في 

خمسينات القرن الماضي،361 حيث كانت الكويت أول دولة خليجية تصل فيها نسبة إيرادات النفط في مقابل 

حجم االقتصاد المحلي إلى مستويات فلكية. وبإمكاننا تسمية هذه الفترة الممتدة من اكتشاف النفط حتى نهاية 

ستينات القرن الماضي بفترة الطفرة النفطية األولى في الخليج. وبحلول الطفرة النفطية الثانية في أوائل 

السبعينات، تبلورت هذه المشكلة بشكل واضح في كل دول الخليج.

361  وعلى الرغم من اكتشاف النفط في البحرين منذ ثالثينات القرن الماضي، لم تكن إيراداته بتلك الكمية التي جعلت هذه المشكلة تظهر بشكل جلي وفاقع كما كان الحال في 

الكويت. 
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وكانت وجهة النظر السائدة حتى سبعينات القرن الماضي هو استحالة امتصاص تلك الكمية من اإليرادات 

والقدرة الشرائية من الخارج على دول الخليج. ولكن دول الخليج أبت إال أن تثبت عكس ذلك، وأن بإمكانها 

أن تكّون وتبني اقتصاديات محلية كفيلة بامتصاص تلك اإليرادات وتدويرها داخلياً، بل وتضخيم اقتصاداتها 

الداخلية إلى مستويات تتعدى متطلباتها ما هو متوفر من إيرادات النفط. وسينصب تركيزنا في هذا القسم 

على تبيان كيفية صرف دول الخليج إليرادات النفط وتبعات ذلك الصرف االقتصادية واالجتماعية.362

أوالً - بكم تقدر قيمة إيرادات النفط التي تدفقت على دول الخليج منذ اول برميل تم تصديره؟

في بداية سعينا، حري بنا أن نسأل: كم تبلغ قيمة إيرادات النفط التي تدفقت على دول الخليج منذ بداية تصدير 

النفط حتى يومنا هذا؟ بالطبع هذا سؤال صعب، خصوصاً بالنظر إلى تحفظ دول الخليج )باستثناء الكويت( 

على اإلعالن عن إيراداتها النفطية بشكل شفاف ومستقل، ومشكلة ضبابية وعدم شفافية البيانات المالية في 

دول الخليج هو موضوع سنركز عليه بشكل كبير في هذه الدراسة. لذلك، فمن المهم منذ البداية أن نؤكد على 

أهمية الشك في أي إحصائيات رسمية تقدمها دول الخليج، وأاّل نفترض دقة تلك األرقام كلياً. لكن تمحيص 

تلك األرقام ال يزال مفيداً، حتى تتبين لنا على األقل مالمح نظرة عامة، وإن كانت غير دقيقة كلياً، حول أهم 

إحصائيات إيرادات النفط في الخليج.   

وإذا ما جمعنا المعلومات المتوفرة حول إيرادات دول الخليج النفطية بدءاً من تصدير أول برميل في عام 

1932 الى نهاية عام 2015 )آخر سنة تتوفر لها االحصائيات حتى تاريخ كتابة السطور(، يتبين أن دول 

الخليج حصلت على إيرادات نفطية ال تقل عن 6.63 تريليون دوالر أمريكي على أقل تقدير حسب األسعار 

الجارية. وإذا احتسبنا كل اإليرادات باألسعار الثابتة لعام 2015، يصل إجمالي تلك اإليرادات إلى 9.60 

تريليون دوالر أمريكي.

362  تم تحصيل جميع اإلحصائيات والبيانات المستعملة في الورقة من األجهزة اإلحصائية الرسمية لدول مجلس التعاون. باإلمكان التواصل مع الكاتب للمزيد حوسل طريقة 

احتساب هذه اإلحصائيات.
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وإذا ما أردنا تطبيق عائد سنوي بما يعادل %3، فإن الرقم السالف يصل إلى 9.87 تريليون دوالر باألسعار 

الجارية، وإلى 17.65 تريليون دوالر إذا احتسبنا أسعار عام 2015 الثابتة.363 وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغ 

إجمالي حجم الناتج المحلي السنوي لعام 2015 في المملكة المتحدة 2.9 تريليون دوالر سنوياً، وفي اليابان 4 

تريليون دوالر سنوياً، وفي الصين 11 تريليون دوالر سنوياً، وفي الواليات المتحدة 18 تريليون دوالر سنوياً.

وتعتبر هذه األرقام إليرادات الخليج النفطية متحفظة جداً، وهي بالتأكيد أقل من اإليرادات الفعلية بنسبة قد 

تصل إلى الربع أو الثلث أو أكثر، إذ تعتمد هذه األرقام أساساً على اإليرادات الرسمية المعلنة،364 التي تقّدر 

في أغلب األحوال بأقل من حجمها الفعلي، حيث ال تشمل عادةً االقتطاعات لمخصصات العائلة الحاكمة أو 

لمصروفات الدولة المباشرة خارجياً )كالهبات والدعم المالي السياسي(، وهي نفقات يرجح وصولها إلى ما 

بين الربع إلى الثلث من إيرادات النفط كما سنرى. 

رسم بياني رقم 3.2.1 – اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون منذ عام 1932 باألسعار الجارية

363  بما ان وجهات النظر قد تختلف حول العائد السنوي المفروض تطبيقه، فقد آثرنا تقديم عدة امثلة، ويترك الخيار للقارئ الختيار العائد المالئم لوجهة نظره.

364  كما أنها ال تشمل إيرادات أبو ظبي في األعوام 1966-1962 التي تعذر علينا الحصول عليها.
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رسم بياني رقم 3.2.2 – اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون منذ عام 1932 باألسعار الثابتة لعام 
2015

بالطبع، اختلف توزيع هذه اإليرادات من دولة إلى أخرى، فحصلت السعودية على حوالي %55 منها بقيمة 

5.32 تريليون دوالر )حسب األسعار الثابتة لعام 2015(، والكويت على %17 بقيمة 1.67 تريليون 

دوالر، واإلمارات على %16 بقيمة 1.50 تريليون دوالر، وقطر على %6 بقيمة 565 مليار دوالر، 

وعمان على %5 بقيمة 436 مليار دوالر، والبحرين على %1 بقيمة 122 بليون دوالر. 

وكما هو معروف، فقد شكلت هذه اإليرادات النفطية النصيب األعظم من اإليرادات العامة في دول الخليج 

منذ بداية تصدير النفط، إذ تخطت نسبتها %90 من إيرادات الدولة بشكل دوري، وأصبحت إيرادات الدولة 

فعلياً هي إيرادات النفط فحسب. وفيما يتبقى من الورقة، سنتعامل مع اإليرادات العامة واإليرادات النفطية 

على أنها تدل على الشيء ذاته.
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ثانيا - اوجه إنفاق إيرادات النفط: خارطة أولية

والسؤال الذي نطرحه اآلن هو: ما الذي حصل لهذه اإليرادات، أي كيف كانت طريقة توظيفها وإنفاقها؟ 

وإن كان الحصول على أرقام اإليرادات أمراً صعباً ويشوبه الكثير من الضبابية، فإن الحال مع المصروفات 

أصعب وأكثر ضبابية بأضعاف. فغالبية دول الخليج ال تحتفظ بميزانية شفافة ومدققة من قبل جهة مستقلة، 

ومما ال شك فيه أن األرقام المعلنة رسمياً ال تبين جميع أوجه الصرف، حيث تبقى الكثير منها سرية أو 

مفتقرة إلى التفصيل كما سنبين بعد قليل. 

لكن حري بِنَا أن نحاول البحث قدر المستطاع في كيفية توظيف هذه اإليرادات وأوجه صرفها. وقد تكون 

أفضل بداية لتحليل المصروفات هي التطرق إليها من منظور أربعة أسئلة:

ما هي أوجه الرصف يف ميزانيات دول الخليج؟ أي ما هي األغراض التي يوجه إليها الرصف؟ وهنا قد تكون . 1

القسمة األهم ماثلة بني املرصوفات الجارية يف مقابل املرصوفات الرأساملية. 

ما هي األطراف املستفيدة من أوجه الرصف؟ وهنا، قد تكون القسمة األهم هي بني الرصف الذي تستفيد . 2

منه الجهات ذات امللكية العامة، كالرشكات واملؤسسات اململوكة من قبل الدولة، يف مقابل الجهات الخاصة. 

فالنفط كام رأينا يبدأ كملك عام للدولة. فهل تبقى مؤسسات الدولة هي من تستلم وتستفيد من إيراداته؟ 

أم أن هذه الخلطة عرضة للتغيري، بحيث تستفيد من عوائد النفط أطراف خاصة، وتتحول العوائد بذلك من 

ملك عام إىل ملك خاص؟

أين يتم هذا الرصف؟ ومبعنى آخر، ما هو املكان أو املساحة التي يتوجه إليها هذا الرصف؟ وهنا تكمن . 3

القسمة األهم ما بني االقتصاد املحيل واالقتصاد العاملي كوجهة لرصف عائدات النفط. 

كم من األموال يتم رصفها؟ وهنا نسأل عن كمية األموال املوجهة نحو كل من األغراض واألطراف سالفة . 4

الذكر.

متى يتم هذا الرصف؟ فهل ترُصَف هذه األموال حال جنيها، أم هل ترُصف تدريجياً عىل املدى الطويل؟. 5

إذن، تتبلور لدينا ثالث محاور رئيسية سننظر إليها عند تحليل كيفية صرف إيرادات النفط، وهي: )1( 

القسمة بين المصروفات ألطراف خاصة في مقابل المنفعة العامة، و)2( القسمة بين المصروفات كرأسمال 

والمصروفات الجارية كاستهالك، وأخيراً )3( القسمة بين توجيه المصروفات إلى داخل االقتصاد في مقابل 
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توجيهها نحو االقتصاد العالمي. كما يجب النظر إلى )4( نصيب كل محور من تلك المصروفات، )5( 

باإلضافة إلى توقيتها.

وفيما يلي سنتعمق أكثر في محاولة تفصيل هذه الزوايا وأهميتها. وسنبدأ بتحليل المصروفات من وجهة 

نظر األسئلة الثالثة األولى: ما هي أوجه الصرف، وما هي األطراف المستفيدة منه، وأين يتم توجيه هذا 

الصرف، وسنبدأ بالنقطة األخيرة. 

أ. مصروفات الدولة خارج نطاق سيادتها:

 ونعني هنا توظيف الدولة لألموال مباشرة خارج أراضيها، دون أن تتفاعل مع االقتصادي المحلي. ومن 

ناحية أوجه الصرف، لنا أن نقسم المصروفات الخارجية كالتالي:

استثامرات خارجية مبارشة: وهذه عادة ما تأخذ شكل احتياطي من العمالت األجنبية أو استثامرات طويلة . 1

املدى، كاالستثامرات يف الصناديق السيادية، مبا فيها االستثامرات املبارشة يف رشكات عاملية أو صكوك أو أسهم.

تحويالت مبارشة إىل أطراف خارجية: وهذه عادة ما تكون يف شكل تربعات أو دعم سيايس إىل دول خارجية.. 2

رشاء سلع من الخارج من قبل الدولة مبارشة: وتتمثل هذه أساساً يف شكل صفقات األسلحة. فعموماً، مل . 3

تكن دول الخليج تشرتي السلع كالغذاء والسيارات وغريها مبارشة من دول أخرى، بل كانت أطراف "القطاع 

الخاص" هي القامئة عىل استرياد السلع ومن ثم بيعها يف السوق املحلية، بحيث يتوفر رشاءها ألطراف 

االقتصاد املختلفة، مبا يف ذلك الدولة. ولكن يف حالة األسلحة، فكانت دول الخليج تشرتيها مبارشة من "العامل 

الخارجي". 

وهذه اإليرادات النفطية التي يتم صرفها مباشرة في الخارج، ال تدخل في االقتصاد المحلي، وال تؤثر عليه 

إال بصيغة محدودة جداً. وطبعاً، تختلف تلك المصروفات فيما بينها من ناحية طبيعة وظيفتها. ففي حالة 

االستثمارات الخارجية المباشرة من قبل الدولة، فإن النقد المستثمر يتخذ شكل رأس المال، الذي يفترض 

استثماره في اإلنتاج بهدف التكاثر وأن ينمو على مر الزمن، جرياً على طبيعة رأس المال. في المقابل، 

لها الدولة إلى  فالتحويالت المتمثلة في الهبات، العتبارات سياسية أو اجتماعية معينة، تشكل قوة شرائية تحوِّ
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تلك األطراف الخارجية، بحيث ال تعود قوة شرائية في يد الدولة التي تبرعت بالمبلغ. أما النقد الذي يُدفع 

لشراء السلع مباشرة، كاألسلحة، فيعتبر بمثابة قيمة التبادل القتناء تلك السلع )إذا ما تغاضينا عن الفساد 

واالختالسات التي تشهدها تلك العمليات(. ففي هذه الحالة، تحصل الدولة على سلعة في المقابل، وأما مدى 

حاجة أو استفادة الدولة من تلك السلع فهو أمر مفتوح للنقاش. 

وفي دول الخليج، يبقى حجم وقيمة هذه المصروفات مجهوالً بشكل عام، ويظل الوصول إلى تفاصيلها 

متعذراً، إذ ال تظهر تلك التفاصيل في الميزانيات المعلنة أصالً في األغلب، لكن سيكون لنا عودة لها فيما بعد 

في محاولة لوضع تصور تقريبي عن أحجامها.

ب - أوجه اإلنفاق المحلية: 

لنوجه تركيزنا اآلن إلى أوجه اإلنفاق المحلية، فما هي التجليات التي أخذتها مصروفات الدولة داخل 

حدودها؟ 

المصروفات الرأسمالية

لنا نقسم المصروفات المحلية إلى قسمين: المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية. وإذا ما بدأنا بأوجه 

اإلنفاق الرأسمالي، فإننا نستعمل مصطلح "رأسمالي" بداللة بالغة التحديد، ال تنطبق إال على األموال التي 

تصرف بهدف التكاثر والتراكم، أي تلك الموجهة نحو االستثمار وجني العائد على االستثمار. ولنا أن نقسم 

المصروفات الرأسمالية من قبل الدولة كالتالي:

النقد املستثمر مبارشة كرؤوس أموال – وهي التي تتخذ شكل رشكات أو مشاريع عامة، إما مبلكية حكومية . 1

بالكامل، وإما باستثامر فيام يسمى بالقطاع املختلط )رشكات بتمويل مشرتك حكومي وخاص(. وباإلضافة إىل 

رشكات النفط، يشمل هذا القطاع الكثري من البنوك، ورشكات البرتوكيامويات، والطريان، والقطاع اللوجستي، 

إلخ، يف جميع دول مجلس التعاون.

صفقات وعقود بناء وتنفيذ املشاريع الحكومية – وهي التي تتخذ طابع العائد الرأساميل عىل املجتمع . 2

عموماً، والتي قد ال يذهب عائدها إىل الدولة مبارشة. وهنا نعني بالذات مشاريع البنية التحتية من ملك 
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الدولة، كالشوارع والجسور، الخ. وهذه املشاريع، عىل الرغم من عودتها باإليرادات عىل حكومات عديدة 

حول العامل، أال أن دول الخليج تتوىل تشييدها عموماً دون أي مقابل مادي، يف مقابل استفادة باقي أطراف 

املجتمع منها كخدمة مقدمة من الدولة. وهنا يجب التنويه مبشكلة أساسية تربز يف تقييم مشاريع البنية 

التحتية هذه، وهي: كيف لنا أن نقيم العائد والجدوى االستثامرية من هذه املشاريع يف ظل غياب العائد 

املادي املبارش منها إىل الدولة؟ وتزداد هذه املشكلة حدة بالنظر إىل اعتياد دول الخليج عىل الرشوع يف 

مشاريع بنية تحتية ذات قيمة مجتمعية او مالية مضافة متدنية، بل يتم الرشوع فيها اساساً العتبارات 

سياسية أو كصفقات تجارية.

بعض امليزانيات أيضاً تصنف املشاريع اإلسكانية التي تبنيها الدولة ومن ثم توزع وحداتها عىل املواطنني . 3

كنوع آخر من املرصوفات الرأساملية، وعادة ما يتم تصنيف هذه املشاريع كمشاريع رأساملية يف ميزانيات 

دول الخليج. ولكن يجب التنويه هنا بأن هذه املشاريع قد ال تعترب مشاريع رأساملية حسب تعريفنا لها، 

الذي يقترص عىل االستثامرات بهدف تكاثر رأس املال والحصول عىل عائد مادي، إذ تقوم الدولة يف الغالب 

ببناء هذه الوحدات السكنية ومن ثم توزيعها عىل املواطنني كملك خاص بدالً من إبقائها ملكاً عاماً للدولة، 

وبهذا فإن الدولة ال تحصل عىل أي عائد مادي يف مقابلها، بل تأخذ تلك املشاريع شكل الخدمة االجتامعية 

التي توفرها الدولة كجزء من دولة الرفاه للمواطن. أضف عىل ذلك أن املواطنني املستفيدين من وحدات 

اإلسكان يستعملون هذه الوحدات أساساً للسكن واالستهالك الشخيص بدل أن يتم تسخريها لألنشطة 

التجارية والرأساملية، وبهذا فإن هذه الوحدات ال تأخذ طابع رأس املال حتى للمواطنني. وعىل الرغم من 

هذا التنويه، فإنه عادة ما يتم احتساب هذا النوع من الرصف عىل املشاريع اإلسكانية ضمن أوجه الرصف 

الرأساميل للدولة.

المصروفات الجارية

وهي المصروفات ذات الطابع االستهالكي والمتكرر بشكل دوري، على عكس المصروفات الرأسمالية ذات 

الطابع االستثماري. وبإمكاننا أن نقسم هذه المصروفات كالتالي:

التحويالت

 وهي المبالغ المحولة من قبل الدولة مباشرة ألطراف معينة نظراً لخاصية ما تؤهلهم للحصول على تلك 
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المبالغ من وجهة نظر الدولة. وكمثال، قد يستحق فرد ما الحصول على مبلغ معين بناء على العمر أو العائلة 

أو الحالة االجتماعية، ويمكن تقسيم هذه التحويالت إلى: 

مخصصات العائلة الحاكمة – نقصد هنا املخصصات من إيرادات النفط التي تذهب مبارشة إىل الحاكم أو . 1

العائلة الحاكمة. وهذه املخصصات عموماً، كام هو الحال مع مرصوفات الدولة الخارجية، غري معروفة وغري 

منشورة للعلن، وسنحاول فيام بعد أن نرسد بعض مالمحها من املعلومات املتوفرة.

تحويالت مباشرة للمواطنين – تعتمد هذه التحويالت عادة على الحالة االجتماعية للمواطن، كمثال: . 2

إن كان المواطن متزوجاً أو معيالً لألطفال أو من ذوي الدخل المحدود، إلخ.  وعادة ما تأخذ هذه 

التحويالت شكل توزيعات نقديه، كمخصصات دعم الغالء أو مخصص التموين أو دعم األسرة، إلخ.365

تحويالت الدولة لهيئات مختلفة – تدرج ميزانيات دول الخليج ضمن طياتها تحويالت لعدة هيئات . 3

مستقلة عن وزارات الدولة من ناحية التنظيم )كمثال: هيئة تنظيم التعليم العالي، أو هيئة تنظيم سوق 

العمل، إلخ(، وقد كثرت هذه الهيئات في الفترة األخيرة بصفتها إحدى سبل المحاصصة السياسية 

ضمن أجنحة الحكم، وكمحاولة لتخطي التعطل والجمود المنتشر في بيروقراطيات بعض الوزارات، 

باإلضافة إلى استعمالها كذريعة لتفادي المساءلة حول مصروفات الهيئات المختلفة، نظراً النخفاض 

الشفافية في البيانات المالية لهذه الهيئات.

الدعم الموجه للسلع – وهو دعم موجه في األساس للكهرباء، والماء، والبنزين، والغذاء، يستفيد منه . 4

كل المستخدمين، مواطنين كانوا أم أجانب أم شركات أم وزارات وجهات حكومية. ويتزايد هذا النوع 

من الدعم مع تزايد كمية االستهالك لهذه السلع ومع زيادة عدد سكان الدولة المستفيدين منه.366

مدفوعات القروض المستحقة على الدولة – وتشمل هذه أي ديون عامة يجب على الدولة تسديدها، . 5

أكانت محلية أم أجنبية.

مصروفات الدولة على قوة العمل والسلع والخدمات

وهي مصروفات الدولة الجارية نظير خدمات أو سلع معينة تحصل عليها الدولة كمقابل )من الناحية النظرية 

على األقل(:

365  وقد تكون الكويت هي أكبر مستعمل لهذا النوع من التحويالت، حيث تتواجد عالوات لكل عائلة، وسكن، وعالوات لكل طالب جامعي، إلخ.

366  وقد شجع رخص السلعة على اإلفراط في االستهالك، كما تزايد حجم هذا الدعم بشكل ملحوظ في الفترة األخيرة، ما دعى الحكومات للتركيز على تقليصه حالياً.
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رواتب موظفي أجهزة الدولة وبدالتهم – وترصف هذه الرواتب والبدالت، نظرياً عىل األقل، نظري تقديم . 1

عمل قام به املوظفون، أي أنها أجر يحتسب نظري تأجري قوة العمل من قبل الدولة. ولكن هنا يجب التنويه 

أن رواتب أجهزة الدولة يف الخليج ال تأخذ فقط شكل املقابل نظري خدمة العمل التي يوفرها املوظف، 

بل تستعمل الدولة الرواتب والتوظيف الحكومي أيضاً كآلية لتوزيع جزء من إيرادات النفط للمواطنني، 

ما يعني وجوب النظر إىل هذه الرواتب يف كثري من األحيان بصفتها تحويالت، ال مجرد مقابل لتوفري قوة 

العمل. وكام سرنى، تشكل الرواتب البند األكرب يف ميزانيات دول املجلس التعاون. 

 النقد املوجه من الدولة لرشاء السلع والخدمات من "القطاع الخاص" – ولنا أن نقسم السلع والخدمات 2. 

التي تشرتيها الدولة إىل عدة أنواع:

أ. رشاء األرايض – وقد كانت هذه إحدى آليات إعادة توزيع إيرادات النفط، إما لعموم . 3

املواطنني عن طريق تثمني ورشاء أراضيهم، وإما لكبار املتنفذين الذين سجلوا أراض شاسعة 

كملك خاص باسمهم، وهو الغالب، ومن ثم وجب عىل الدولة رشاء األرايض منهم بأسعار 

عالية. وقد اشتهرت الكويت خاصة بهذه الظاهرة يف خمسينات وستينات القرن املايض.                                                                                            

ب. مرصوفات رشاء السلع والخدمات االستهالكية من قبل الدولة – وتشمل هذه حاجات الدولة من 

سيارات وقرطاسية وغريها من مستلزمات عملية، التي يوفرها القطاع الخاص للدولة أيضاً.

ثالثاً - اوجه إنفاق إيرادات النفط على أرض الواقع

بعد هذا التأطير السريع والمبسط ألوجه إنفاق إيرادات الدولة، اآلتية أساساً من النفط، نوجه تركيزنا إلى 
اإلحصائيات المعنية بأوجه الصرف هذه على أرض الواقع. ويجب التنويه مرة أخرى بأن هذه األرقام ال 

تشمل المصروفات السرية المذكورة سابقاً، بما فيها مخصصات العائلة الحاكمة والتحويالت الخارجية، التي 
سنعود إليها فيما بعد.

هيمنة المصروفات الجارية على المصروفات الرأسمالية

فيما يلي سنحاول استعراض اإلحصائيات المتعلقة بأكبر عدد ممكن من دول الخليج، بناء على المعلومات 

المتوفرة لكل دولة. وقد تكون اإلمارات هي االستثناء الوحيد، كونها الدولة التي لن نغامر بتحليل تركيبة 

المصروفات فيها، نظراً لعدم توافر اإلحصائيات.367

367 ومما يعقد األمر في اإلمارات هو انفراد كل إمارة بميزانيتها الخاصة المحاطة بسرية بالغة، باإلضافة إلى الميزانية االتحادية، التي عادة ما تكون صغيرة مقارنة بميزانيات 

اإلمارات المنفردة.
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رسم بياني رقم 3.2.3 – اإليرادات والمصروفات العامة في السعودية

   

رسم بياني رقم 3.2.4 – اإليرادات والمصروفات العامة في الكويت
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رسم بياني رقم 3.2.5 – اإليرادات والمصروفات العامة في البحرين

رسم بياني رقم 3.2.6 – اإليرادات والمصروفات العامة في قطر
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رسم بياني رقم 3.2.7 – اإليرادات والمصروفات العامة في عمان

إن أول ما يشد انتباهنا من ناحية المصروفات العامة في دول مجلس التعاون هو درجة تقلباتها المتدنية جداً 

مقارنة باإليرادات العامة، التي هي أساساً إيرادات نفطية كما ذكرنا. فاإليرادات العامة ما تنفك تتقلب مع 

سعر النفط، الذي يعتبر من أكثر السلع تقلباً من ناحية السعر على مستوى العالم، فتصعد معه اإليرادات 

ثم تهبط )أنظر الرسوم البيانية السابقة(. وكمثال، ارتفعت اإليرادات العامة في السعودية بنسبة أكثر من 

%2000 على مدى طفرة السبعينات )الطفرة النفطية الثانية(، ثم هبطت بنسبة %60 خالل أزمة الثمانينات 

والتسعينات، وبعدها ارتفعت باطراد بأكثر من %700 خالل الطفرة النفطية األخيرة، لتهبط أكثر من 50% 

بعد تدهور أسعار النفط في عامي 2015 و2016.

في المقابل، نجد المصروفات أقل تقلباً، وال تعتريها التغيرات الفجائية من سنة إلى أخرى، بل إننا عادة ما 

نجدها في تصاعد شبه مستمر، كما تكون نسبة االرتفاع فيها أقل نسبيا من نسبة االرتفاع في اإليرادات خالل 

فترة الطفرات النفطية. في المقابل، ال تسجل المصروفات هبوطاً خالل فترة ركود أسعار النفط بالقدر الذي 

تشهده اإليرادات. 
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رسم بياني رقم 3.2.8 – المصروفات الجارية والرأسمالية في السعودية

رسم بياني رقم 3.2.9 – نسبة المصروفات الجارية والرأسمالية في السعودية

 

ولو تمعنا في المصروفات، سنجد أن أساس االرتفاع المستمر فيها يرجع إلى غلبة المصروفات الجارية 

المتكررة عليها. أما المصروفات الرأسمالية فتشكل نسبة ال تتعدى الثلث في أي من دول الخليج، وتهبط في 

بعض دوله، كالبحرين والكويت، إلى %15-10 من إجمالي المصروفات في بعض السنوات. وفي حالة 

المصروفات الجارية المتكررة، مثل الرواتب والدعم والتحويالت، فإن الدولة تفكر ملياً قبل تخفيضها، نظراً 
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للتبعات السياسية والعملية المتوقعة من خفضها، كونها تؤثر بشكل أساسي على دخل عامة الشعب. ولذلك 

يالحظ أن تلك المصروفات أقل تقلباً عموماً من غيرها، فضالً عن ميلها إلى االزدياد مع تعاظم عدد السكان 

ومستويات االستهالك. في المقابل، فإن المشاريع الرأسمالية هي األكثر تقلباً، حيث ترتفع بحدة خالل فترات 

الطفرات وتهوي خالل فترات األزمات، إذ يرى متخذو القرار بأنه من األسهل سياسياً إلغاء بعض المشاريع 

الضخمة المزمع بنائها، بدالً عن تخفيض الرواتب والدعم والمصاريف المتكررة األخرى.

رسم بياني رقم 3.2.10 –المصروفات الجارية والرأسمالية في الكويت
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رسم بياني رقم 3.2.11 – المصروفات الجارية والرأسمالية في البحرين

 

رسم بياني رقم 3.2.12 – المصروفات الجارية والرأسمالية في قطر
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رسم بياني رقم 3.2.13 – المصروفات الجارية والرأسمالية في عمان 368

تركيبة المصروفات الجارية

ولو نظرنا إلى تركيبة المصروفات الجارية، نجد أن المرتبات، والتحويالت، واإلعانات، والدعم )كدعم 

الطاقة والمياه والغذاء، إلخ( تشكل الجزء األكبر منها في دول مجلس التعاون. وتشكل المرتبات على وجه 

الخصوص نصيباً معتبراً من اجمالي مصروفات دول مجلس التعاون، تتراوح بحسب الدولة ما بين 20% 

)قطر( إلى %40 )البحرين(، وتظل هذه النسب ثابتة نسبيا على مر الزمن، في مقابل التقلبات التي تطرأ 

على المصروفات الرأسمالية. 

وكما نوهنا سابقاً، فإن الرواتب الحكومية في دول الخليج ال تأخذ فقط شكل المقابل المادي نظير خدمة العمل 

التي يوفرها الموظف، بل تعمل الرواتب والتوظيف الحكومي كآلية لتوزيع جزء من إيرادات النفط على 

المواطنين. ولذلك، تتركز غالبية المواطنين في العمل في األجهزة الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في 

الطلب على الوظائف في الدوائر الحكومية، ونمو ما يسمى بـ "العقلية الريعية" و"البطالة المقنعة" في صفوف 

المواطنين العاملين في القطاع الحكومي. ولكن هذا ال يعني أن توزيع الريع هو الغرض الوحيد من الرواتب 

368  ال تفرق احصائيات عمان بين المصروفات الجارية والرأسمالية في القطاع العسكري، حيث ال تقدم االحصائيات سوى الرقم اإلجمالي.
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الحكومية، كما ال يعني أنها في جزء منها على األقل تمثل أجراً مقابل خدمات العمل التي يقدمها الموظف 

للدولة، حتى وإن تفاوتت جودة هذا العمل وارتباطه باألجر، إذ كان للكادر الحكومي الدور الرئيسي في توفير 

الخدمات االجتماعية المقدمة من قبل أجهزة الدولة، من صحة وتعليم ودفاع وأمن وجهاز قضائي وغيرها.

وظاهرة هيمنة المصروفات الجارية سارية على جميع دول مجلس التعاون بال استثناء، مع وجود بعض 

االختالفات. ففي الكويت، أثرت عملية شراء األراضي من قبل الدولة تأثيراً بالغاً في المصروفات خالل 

خمسينات وستينات القرن الماضي، ومن ثم هبطت إلى أن تالشت تقريباً في عصرنا الحالي. في المقابل، 

ترتفع نسبة المصروفات الرأسمالية في عمان وقطر نسبياً لتصل إلى حوالي %30 من إجمالي المصروفات 

الجارية، مقابل تدنيها إلى %15 في البحرين والكويت. ويالحظ في جميع الدول زيادة نسبة التحويالت بشكل 

مطرد على مر الزمن، خصوصا في الخمس عشرة سنة األولى من القرن الحادي والعشرين، ما يعكس 

تزايد حجم المصروفات التي تحولها الدولة إلى جهات تعتبر خارج سيطرة وزاراتها هيكلياً، األمر الذي يثير 

تساؤالت عدة حول مدى الرقابة على تلك األموال واستدامتها في ظل ارتفاع التزامات الدولة من تحويالت 

إلى األطراف المذكورة. هذا باإلضافة إلى تزايد كمية الدعم الحكومي للطاقة والمياه وغيرها، والذي ما انفك 

يزداد مع تزايد عدد السكان في دول مجلس التعاون على مدى العقود السبعة األخيرة.

رسم بياني رقم 3.2.14 – تركيبة المصروفات العامة في البحرين  
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رسم بياني رقم 3.2.15 –تركيبة المصروفات العامة في عمان

رسم بياني رقم 3.2.16 – تركيبة المصروفات العامة في الكويت
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رسم بياني رقم 3.2.17 – تركيبة المصروفات العامة في قطر

تحليل المصروفات العامة من ناحية القطاعات

إذا ما نظرنا إلى المصروفات العامة من ناحية القطاعات التي توجه إليها، فبإمكاننا تقسيم هذه القطاعات 

بشكل عام إلى التالي:

قطاع اإلدارة العامة – ويشمل هذا القطاع أنشطة إدارة وحامية الدولة، مبا فيها الدفاع واألمن والعدل  •

والخارجية. 

•  welfare قطاع الخدمات االجتامعية – ويشمل هذا القطاع خدمات الرفاه االجتامعية التي تقدمها الدولة

state، مبا فيها الصحة والتعليم والعمل والشؤون االجتامعية األخرى.

قطاع البنية التحتية – ويشمل هذا القطاع ما ترصفه الدولة عىل املوارد الحيوية ومشاريع البنية التحتية يف  •

الدولة، مبا فيها الطاقة واملياه والشوارع واإلسكان واالتصاالت واملواصالت.

قطاع النفط والغاز – ويشمل هذا القطاع رصف الدولة عىل تطوير القطاع الذي يعترب العصب الرئييس  •

لإلنتاج يف دول مجلس التعاون.
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هذا باإلضافة الى بعض القطاعات المتفرقة األخرى، كالقطاع المالي، الذي يشمل وزارات التجارة والمالية، 

وغيره من القطاعات الصغيرة ذات الصرف الحكومي عليها )كالزراعة وغيرها(.

وإذا ما نظرنا إلى االحصائيات المتوفرة، نستنتج طغيان مصروفات اإلدارة العامة بشكل كبير في كل دول 

المجلس، خصوصاً المصروفات العسكرية واألمن العام. ويصل نصيب المصروفات العسكرية ذروته 

في عمان، حيث تشكل حوالي %30 من المصروفات، في مقابل تربع البحرين على صدارة مصروفات 

قطاع األمن العام، حيث تصل المصروفات عليه إلى أكثر من %10 من إجمالي الميزانية. ومجموع هذين 

القطاعين )العسكري واألمني( في البحرين وعمان يتعدى %30 من الميزانية في كل منهما. وقد ال يكون 

هذا األمر مستغرباً إذا أدركنا الدور المحوري الذي أداه القطاعين في تاريخ تكوين الدولتين، إذ يؤدي 

القطاع العسكري دوراً محورياً في عمان منذ أيام ثورة ظفار، وينطبق نفس األمر على القطاع األمني في 

البحرين وتعاطيه مع الحركات االحتجاجية هناك منذ عشرينات القرن الماضي. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي 

القطاع العسكري دوراً محورياً في السعودية واإلمارات، على الرغم من عدم تواجد بيانات تفصيلية حول 

هذا الجانب. وتخصص الميزانيات األولية المعلنة في بداية كل سنة في السعودية جزءاً كبيراً منها للجانب 

العسكري منذ عقود )وال تنشر السعودية الحسابات الختامية للقطاعات فيها(. وقد خصصت السعودية نسبة 

أكثر من %20 من ميزانية عام 2016 للقطاع العسكري، فيما فاقت ميزانية قطاع األمن العام 369.10% 

ومن باب المقارنة، فإن نسبة القطاع العسكري في المملكة المتحدة تهبط إلى %5، فيما ترتفع إلى %15 في 

الواليات المتحدة، والتي تعتبر من أعلى النسب عالمياً. 

Saudi Arabia to raise military spending 6 pct –budget," Reuters, 22 Dec 2016 > http://www.reuters.com/article/saudi-economy-" 369

.> budget-military-idUSL5N1EH3CU

http://www.reuters.com/article/saudi-economy-budget-military-idUSL5N1EH3CU
http://www.reuters.com/article/saudi-economy-budget-military-idUSL5N1EH3CU
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رسم بياني رقم 3.2.18 – تركيبة المصروفات العامة في البحرين حسب القطاع

رسم بياني رقم 3.2.19 – تركيبة المصروفات العامة في عمان حسب القطاع
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رسم بياني رقم 3.2.20 – تركيبة المصروفات العامة في الكويت حسب القطاع

 

في المقابل، يجب التنويه أيضاً بنصيب قطاع الخدمات االجتماعية من ميزانيات دول الخليج، خصوصاً من 

ناحية الصحة والتعليم. وعلى الرغم من ان نسبة قطاع الخدمات االجتماعية أقل من قطاع اإلدارة العامة، 

إال أنه يستحوذ بدوره على نسبة معتبرة تقدر بحوالي %20 من ميزانيات دول مجلس التعاون. وعلى الرغم 

من انتقاد البعض للخدمات االجتماعية في دول الخليج بكونها ال ترتقي إلى المستوى المتوقع، خاصة من 

ناحية الجودة، إال أن تلك االنتقادات ستكون مجانبة للحقيقة ولن تساعدنا على تفسير طبيعة اقتصاديات 

الخليج إذا ما تغاضينا عن واقع نمو نموذج دولة الرفاه في دول الخليج، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية 

واإلسكانية، وبإمكاننا أيضاً أن نضيف تحت دولة الرفاه هذه ظاهرة الدعم للسلع األساسية، كالغذاء والوقود 

والكهرباء والماء. وعلى الرغم من أن الكثير قد يعتبر دولة الرفاه هذه من المسلمات، إال أنها ليست بالشيء 

المؤكد، فهناك دول كثيرة انهالت عليها ثروات نفطية، ولكن دولة الرفاه فيها كانت شبه معدومة، كما هو 

الحال كمثال في غينيا االستوائية )Equatorial Guinea(، ونيجيريا، وفينزويال )في فترة ما قبل وصول 

شافيز إلى سدة الحكم(. بل الحت بوادر تشير إلى محاولة دول الخليج تقليص مظاهر دولة الرفاه هذه مع 

أزمة أسعار النفط المتدنية في مطلع عام 2015، من خالل رفع الدعم المقدم على السلع وخصخصة بعض 

الخدمات الصحية والتعليمية. 
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رابعاً - المصروفات غير المعلنة في دول مجلس التعاون

ومن المهم التنويه بأن األرقام السابقة ال تشكل كل أوجه الصرف في ميزانيات دول المجلس، كونها ال تشمل 

عدة مصروفات تعتبر سرية وغير معلنة، على الرغم من كبر حجمها. وحري بنا التعمق قليالً في تحليل تلك 

المصروفات، نظراً ألهميتها في فهم تركيبة دول مجلس التعاون االقتصادية. 

من ضمن تلك المصروفات تبرز مخصصات العائلة الحاكمة من ميزانية الدولة كإحدى أهم أوجه اإلنفاق 

السرية، وهي غير معلنة في كل دول المجلس ما عدى الكويت نسبياً. وعادة ما يتم التحكم بمثل هذه 

المخصصات وإدارتها عن طريق الديوان الملكي أو األميري في كل دولة، وغالباً ما تأخذ شكل مخصصات 

شهرية ألفراد العائلة الحاكمة، بناء على ترتيبهم في الهرم االجتماعي للعائلة. ويمكن أن تشمل هذه 

المخصصات منحاً من األراضي أو األموال لتغطية تكاليف الزفاف، أو السفر، أو غيرها من النفقات الخاصة. 

أما التكهن بالمقدار الدقيق لهذه المخصصات فليس باألمر الوارد، نظراً للسرية والتكتم اللذان يلفانها. وعادة 

ما يتكاثر حديث الناس عنها عن طريق األخبار المتداولة في الوكاالت األجنبية بشأن تقديرات الثروة 

المزعومة ألعضاء العائالت الحاكمة، أو الشائعات المنتشرة حول الصفقات الباهظة التي يبرمها أعضاء 

العائلة الحاكمة لشراء قصور تبلغ قيمتها مئات الماليين من الدوالرات. وقد تقدم لنا تكهنات موظفي السفارة 

األمريكية، نقالً عن وثائق ويكيليكس المسربة من السفارات األمريكية عام 2013، لمحة مفيدة عن ماهية 

هذه المخصصات في العقدين األخيرين. وتتعرض تلك التعليقات لطبيعة وحجم مخصصات العائلة الحاكمة 

في المملكة العربية السعودية في عام 1996:

" اآللية االكثر شيوعا لتحويل ثروة البالد للعائلة المالكة هي عبر نظام مخصصات الرواتب الشهرية في 

الميزانية لجميع أفراد آل سعود، والذي يديره "مكتب المقررات والقواعد" في وزارة المالية. تتراوح الرواتب 

ما بين 270,000 دوالر أمريكي شهرياً لذوي المرتبات العالية، إلى 800 دوالر أمريكي شهرياً ألعضاء 

العائلة ذوي الصالت البعيدة. كما تتوفر المكافآت المالية لألعراس وبناء القصور. وتقدر السفارة مصروفات 

نظام الرواتب السنوي بحوالي 2 مليار دوالر من إجمالي ميزانية الحكومة التي تقدر بـ 40 مليار دوالر.
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باإلضافة إلى نظام الرواتب، فإن حفنة من كبار األمراء يثرون أنفسهم أيضاً من خالل التحكم 

 OFF-BUDGET( "باإلنفاق السنوي لعدة مليارات من الدوالرات في برامج " خارج الميزانية

PROGRAMS(. ومع عدم وجود رقابة أو ضوابط من قبل وزارة المالية على هذا اإلنفاق، فإنه ينظر 

إلى هذه البرامج على أنها مصادر عمولة لكبار العائلة الحاكمة. ويتحكم خمسة أو ستة أمراء من خالل هذه 

البرامج "خارج الميزانية" بإيرادات مليون برميل نفط يومياً، من إجمالي اإلنتاج اليومي للمملكة المقدر بـ 8 

مليون برميل نفط خام يومياً".

ً مصروفات الدولة المباشرة خارجيا

يأخذنا الحديث عن غموض مخصصات العائلة الحاكمة إلى الحديث عن المصروفات الخارجية المباشرة 

لدول الخليج. وإن كانت األرقام غامضة من ناحية الصرف الداخلي، فهي أكثر غموضاً من ناحية ما يصرف 

أو يستثمر خارجياً من قبل الدولة مباشرة. وكما أوضحنا مسبقاً، فبإمكاننا تقسيم المصروفات الخارجية 

المباشرة لدول الخليج إلى ثالث مجموعات: التحويالت المباشرة إلى دول وجهات أجنبية، استثمارات الدولة 

المباشرة في الخارج، وصفقات واردات األسلحة العسكرية. 

لنبدأ بالتحويالت المباشرة لدول مجلس التعاون إلى جهات وحكومات أجنبية. مما ال شك فيه أن جزءاً ال 

يستهان به من إيرادات دول الخليج قد أعيد توجيهه مباشرة إلى جهات خارجية دون أن يدخل في االقتصاد 

المحلي. ولهذه التحويالت تاريخ طويل، ولها أكثر من استعمال. فجزء منها يأخذ شكل المساعدات ذات 

الطابع الخيري واإلنساني التي تقدمها دول الخليج في شتى بقاع العالم. وكمثال، فإن الصندوق الكويتي 

للتنمية االقتصادية العربية هو أحد أقدم صناديق التنمية في العالم، وقد منح أكثر من 16.639 بليون دوالر 

إلى 102 دولة حول العالم منذ إنشائه في عام 370.1961 وتصُدر المساعدات الخيرية الخارجية بشكل 

أساسي من دول مجلس التعاون األكثر ثراء )السعودية واإلمارات وقطر والكويت(، وجميعها تمتلك صناديق 

وهيئات مماثلة لتوزيع كميات كبيرة من األموال والتبرعات في جميع أنحاء العالم، إال أن هذه األرقام تبقى 

غير معلنة رسمياً فيما عدى الكويت.

Bader Al-Mutairi, ‘Kuwait Official Development Assistance: Fifty Years On’, unpublished papers, 2013. 370
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 chequebook( "نوع آخر من التحويالت المباشرة إلى الخارج هو ما يعرف بـ " دبلوماسية دفتر الشيكات

diplomacy(، حيث تستعمل دول الخليج إيراداتها النفطية لتعزيز نفوذها السياسي على أطراف سياسية 

معينة في الخارج. وال شك أن لهذه التحويالت تاريخاً طويالً يمتد إلى بداية عصر تدفق عائدات النفط، وإن 

اكتنف الغموض آلياتها وأرقامها. فبعد هزيمة النكسة في حرب عام 1967، على سبيل المثال، خصصت 

المملكة العربية السعودية حوالي %10 من إيراداتها السنوية كمدفوعات إلى مصر واألردن في أعقاب اتفاق 

الخرطوم، وتواصلت هذه المخصصات إلى سبعينات العقد.371

وعلى الرغم من غياب المعلومات المؤكدة بشأن طبيعة وحجم التحويالت هذه، فإنها ال تزال مدار تكهنات 

أطراف مختلفة. فعلى سبيل المثال، اتضح في عام 2015 أن عاهل السعودية السابق قد قام "بإهداء" رئيس 

الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق 681 مليون دوالر أمريكي، األمر الذي سبب ضجة في بلده عند انكشافه 

للعلن. ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر عام 2014، فقد أفادت مصادر إعالمية متفرقة أن 

المملكة العربية السعودية واإلمارات قد ضخت " عشرات المليارات من الدوالرات" في مصر على صورة 

"رز" بهدف تحقيق االستقرار في االقتصاد المصري المتعثر.372 كما كان متداواًل بأن قطر قامت قبل ذلك 

بدعم سلفه محمد مرسي بـ 7.5 مليار دوالر أمريكي في فترة حكمه القصيرة.373 كما شاع أيضاً أن قطر قد 

دعمت جماعات معينة في سوريا وليبيا بالمال والسالح منذ عام 2011.  في المقابل، من المتداول أيضاً أن 

دولة االمارات العربية قد قدمت دعماً مالياً كبيراً ألطراف معينة في الصراع الليبي.374 وبحكم طبيعتها، فإن 

" دبلوماسية دفتر شيكات" هذه محاطة بسرية وغموض بالغين، إذ ال يوفر أي من الطرفين المانح أو المتلقي 

التفاصيل للعامة حول هذه التحويالت، كما أنها ال تظهر إجماالً في ميزانيات الدولة المعلنة.  

واردات االسلحة

تشكل مصروفات استيراد األسلحة الفئة الرئيسية الثانية من اإلنفاقات الخارجية المباشرة للدولة. وكما هو الحال مع 

مخصصات العائلة الحاكمة، تتعذر معرفة الكمية المصروفة من هذه الناحية بالتحديد، لكننا نعرف أنها بدأت بالتضخم 

British National Archives: FCO 8/1743 Saudi Budget. Letter from the Embassy. 371

 Ahmed Feteha, Tarek El-Tablawy and Zainab Fattah, "Egypt Readies for Tough Reforms as Gulf Seen Tightening Aid," Bloomberg, 372

23 August 2016. >www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-23/u-a-e-deposits-1-billion-in-egypt-to-shore-up-imf-loan-deal>.

373 Reuters, "Egypt Returns $2 Billion to Qatar in Sign of Growing Tensions," VOA News, 19 September 2013 > www.voanews.com/a/

egypt-returns-two-billion-dollars-to-qatar-tension/1753280.html >.

.> http://bit.ly/2orIo3q  > 374 عمر الشهابي وآخرون. الخليج بعد االنتفاضات العربية

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-23/u-a-e-deposits-1-billion-in-egypt-to-shore-up-imf-loan-deal
http://www.voanews.com/a/egypt-returns-two-billion-dollars-to-qatar-tension/1753280.html
http://www.voanews.com/a/egypt-returns-two-billion-dollars-to-qatar-tension/1753280.html
http://bit.ly/2orIo3q
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بشكل متواصل منذ الثمانينات، وأصبحت تشكل جزءاً ال يستهان به من ميزانيات الدول. وعلى رغم ما يلفها من 

الغموض، ال يزال باإلمكان الحصول على معلومات متناثرة حول هذه الصفقات، في المقام األول ألن منتجي 

األسلحة في الدول الغربية غالباً ما يجب عليهم اإلعالن عن مثل هذه الصفقات. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي 

ألبحاث السالم، والذي يعتبر المرجع الرئيسي حول بيانات تجارة األسلحة عالمياً، فقد احتلت المملكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة المركزين الثاني والرابع كأكبر الدول المستوردة لألسلحة في العالم ما بين 

السنوات 2010 – 2014، ممثلين ما يعادل %5 و%4 على التوالي من إجمالي واردات األسلحة في العالم في 

تلك السنين. وبحسب تقديرات متحفظة للغاية لقيمة استيراد االسلحة في تلك السنوات، بناء على اسعار سنة 1990 

الثابتة، فقد استوردت اإلمارات أسلحة تقدر قيمتها بـ 15.1 مليار دوالر أمريكي، فيما استوردت المملكة العربية 

السعودية ما قيمته 11.1 مليار دوالر أمريكي من األسلحة، وعمان 2.3 مليار دوالر أمريكي، وقطر 1.0 مليار 

دوالر أمريكي، والكويت 1.5 مليار دوالر أمريكي، والبحرين 786 مليون دوالر أمريكي. 375

ويبدو أن هذه االرقام ارتفعت بشكل ملحوظ في السنوات التي تلت االنتفاضات العربية، فوفقاً لبيانات مجلة 

األعمال فوربز )Forbes(، "فبين عامي 2013 و2014، فإن واردات األسلحة إلى السعودية وحدها زادت 

%54 إلى 6.46 مليار في عام 2014. وقد استوردت المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 

مجتمعة ما يعادل 8.6 مليار دوالر أمريكي من المعدات العسكرية" في عام 2014. 376

مثل هذه األرقام الكبيرة لصفقات إيرادات األسلحة ليست بمفاجئة، خاصة في ظل اإلنفاق العسكري العالي في 

دول مجلس التعاون كما أسلفنا. فكما رأينا، غالباً ما تشغل ميزانيات القطاع العسكري واألمني القسم األكبر من 

ميزانيات الدولة المعلنة. وليس من الواضح إن كانت هذه األرقام العسكرية في الميزانية تتضمن اإلنفاق على ما يتم 

استيراده من أسلحة، ام أنها تستثني هذا اإلنفاق وتقتصر فقط على اإلنفاق العسكري المحلي )كرواتب العسكريين 

والمصروفات المحلية على الخدمات والسلع(. وتتصدر دول مجلس التعاون القوائم العالمية من ناحية اإلنفاق 

العسكري للفرد وكنسبة مئوية للناتج المحلي اإلجمالي. وكمقارنة، فان اإلنفاق العسكري لدول مجلس التعاون 

الخليجي يتعدى مجموع اإلنفاق العسكري للمملكة المتحدة والكيان الصهيوني معاً )أنظر الرسوم البيانية التالية( .377

Pieter D. Wezeman and Siemon T. Wezeman, "Trends in International Arms Transfers, 2014," SIPRI, March 2015, p. 4 > http://books. 375

sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf >.

Niall Mc Carthey, "Saudi Arabia Has Become the World’s Biggest Arms Importer," Forbes, 10 March 2015 > http://bit.ly/2p9BqkX >. 376

377 هذه البيانات والرسوم المصاحبة لها مأخوذة من: عمر الشهابي )محرر(، الخليج بين الثابت والمتحول 2013.

http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1503.pdf
http://bit.ly/2p9BqkX
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 رسم بياني رقم 3.2.21 – االنفاق العسكري كنسبة من اجمالي الناتج المحلي

 

رسم بياني رقم 3.2.22 – اجمالي االنفاق العسكري 
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استثمارات الدولة الخارجية

وأخيراً، فقد تمثل االستثمارات الخارجية الجزء األكبر واألهم من توظيف إيرادات النفط خارج حدودها. 

وتختلف طبيعة وكمية هذه االستثمارات من دولة إلى أخرى وبين فترة وأخرى، حيث نجدها متركزة بشكل أساسي 

في الدول ذات صادرات النفط العالية نسبة إلى سكانها، كاإلمارات وقطر والكويت، باإلضافة إلى السعودية نظراً لحجمها 

وحجم صادراتها. في المقابل، فإن أحجام هذه االستثمارات الخارجية تعتبر متواضعة نسبياً في عمان والبحرين.  وعموماً، 

فقد ارتفعت استثمارات دول الخليج المباشرة في الخارج في فترات الطفرات النفطية، كما كان الحال في طفرة 

السبعينات وفي طفرة األلفية الثالثة، وهبطت في فترات كساد سوق النفط، كما كان الحال في الثمانينات والتسعينات، 

حيث اضطرت دول الخليج إلى اللجوء للسحب من احتياطاتها من األصول األجنبية لتغطية العجز في ميزانياتها. 

وكما هو الحال حول المشتريات العسكرية والتحويالت المالية الخارجية المباشرة، يكتنف الغموض حجم هذه 

االستثمارات أيضاً. وبحسب بيانات معهد الصناديق السيادية، تقدر قيمة الصناديق السيادية لدول الخليج في منتصف 

عام 2016 بحوالي 2.8 تريليون دوالر، منها 1.1 تريليون تابعة لإلمارات العربية المتحدة وحدها )منها 900 بليون 

ألبو ظبي(، و785 مليار دوالر للسعودية، و592 مليار دوالر للكويت، و335 مليار دوالر لقطر، و40 مليار دوالر 

لعمان، و10.6 مليار دوالر للبحرين. وفي حين ال نعرف التركيبة الدقيقة لهذه الصناديق من حيث االستثمارات خارج 

حدود البلد أو داخله، يبقى بإمكاننا القول بأن غالبيتها هي استثمارات في الخارج، ولكنها تتضمن أيضاً الكثير من 

االستثمارات الحكومية الداخلية في الشركات المحلية  )بالذات في البحرين(، مع التنويه بأن هذه الصناديق قد ال تشمل 

كل استثمارات الدولة المحلية.378

جدول رقم 3.2.1 - تقديرات اجمالي حجم الصناديق السيادية في سبتمبر 2016

تقديرات اجمالي حجم الصناديق السيادية )بليون دوالر امريكي( الدولة
1113 اإلمارات
902 )منها ابوظبي(
758 السعودية
592 الكويت
335 قطر
40 عمان

10.6 البحرين
2838.4 المجموع

2016 June 30 ,Institute Fund Wealth Sovereign :المصدر
Sovereign wealth Fund Rankings )SWFI, 2017( > http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/ >. 378

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/
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خامساً - شفافية الميزانيات في الخليج والمصروفات واإليرادات الغير معلنة

وعموماً، باإلمكان القول إن ميزانيات دول الخليج غير شفافة وغير مستقلة، وهذه النقطة، فضالً عن 

الضبابية التي تلف ميزانيات دول الخليج بشكل عام، تستحق التوقف عندها قليالً، حيث يجد الراغب 

بدراستها صعوبة في الوصول إلى الحسابات الختامية للميزانيات العامة، أو إلى تقارير دواوين المحاسبة، 

التي تعتبر في بعض بلدان المنطقة سّراً من أسرار الدولة، ال يحّق للعموم االطالع عليه. 

وإذا استثنينا الكويت، فإنّنا ال نجد دواوين المحاسبة العامة في بلدان المنطقة مستقلة عن السلطة التنفيذية. كما 

نجد الكثير من بلدان المنطقة ال تُتيح االطالع على الحسابات الختاميّة للميزانيّات العامة. بل نجد أّن بعض 

هذه البلدان ال يعلن تفاصيل الميزانية العامة التقديرية، وال يسمح حتى لمجالس الشورى فيها باالطالع على 

الميزانيات التقديرية بكاملها، بصرف النظر عن االطالع على الحسابات الختاميّة للميزانيات العامة، أو 

تقرير ديوان المحاسبة حيث ُوجد.

ففي عام 2015، انفردت الكويت نسبياً بصفتها الدولة الخليجية الوحيدة التي خضعت لتدقيق علني ومستقل 

وشفاف لحسابات ميزانيتها الختامية. ويتم تدقيق عائدات الدولة بواسطة ديوان المحاسبة، الذي يعتبر كياناً 

مستقالً ومسؤوالً أمام مجلس األمة الكويتي المنتخب. وقد نص الدستور على التدقيق المستقل للميزانية في 

المادة 151:

"ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقالله، ويكون ملحقا بمجلس األمة، ويعاون الحكومة 

ومجلس األمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل 

من الحكومة ومجلس األمة تقريرا سنويا عن أعماله ومالحظاته."

بالطبع ال يعني هذا غياب الفساد عن الكويت، بل إن البيروقراطية الحكومية في الوقت الحاضر هي األسوأ 

سمعة في الخليج من ناحية "الفساد المتوسط" المتواجد في بيروقراطية الدولة بمؤسساتها المختلفة، حيث 

تعتبر المحسوبية سمة جلية في الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية بمستوى يفوق المتعارف عليه في 

بقية دول المجلس. عالوة على ذلك، فإن تصنيفات اإلنفاق التي يتبعها ديوان المحاسبة في الكويت التزال 
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أقرب إلى المعايير القديمة غير المفصلة إذا ما قورنت بنظيراتها في الدول الغربية. وبالتالي فإن الوضع ال 

يزال بعيداً عن المثالية. ولكن يبقى أن "الفساد الكبير" وعائدات وإنفاقات الميزانية للدولة قد وضعت رسمياً 

تحت إشراف ومراقبة مدقق مستقل.

وتعتبر الكويت فريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي من هذه الناحية، إذ ال تمتلك دولة أخرى 

ديوان محاسبة بنفس مستوى االستقاللية والشفافية. كما تنفرد الكويت بقانون ينص على مخصصات 

"األمير" بشكل واضح ومحدد. وقد ارتفعت هذه المخصصات في سنة 2006 من 8 ماليين دينار كويتي إلى 

50 مليون دينار كويتي )165 مليون دوالر أمريكي(، مع وصول األمير صباح األحمد إلى سدة الحكم. هذا 

باإلضافة إلى مخصصات الديوان األميري، التي وصلت إلى 733 مليون دينار كويتي )2.4 بليون دوالر 

أمريكي( في موازنة 2014-2015.

تختلف الحال في بقية دول مجلس التعاون. ففي حين أنشئت في جميع دول الخليج دواوين محاسبة معنية 

بتدقيق إيرادات ومصروفات الدولة حسب معايير وأسس بيروقراطية حديثة، يتمحور لب المسألة حول 

درجة االستقاللية والشفافية والمساءلة التي تتمتع بها هذه األجهزة، وكلها لم تصل إلى المستوى الذي وصل 

إليه ديوان المحاسبة في الكويت، على الرغم من وجود فروقات بين الدول. ففي البحرين، يوجد ما يسمى 

بـ " ديوان الرقابة المالية واإلدارية"، الذي نص عليه المرسوم 16 لسنة 2002، والمعني باإلشراف على 

الحسابات الختامية للوزارات الحكومية. ويقوم الديوان بنشر الحسابات الختامية للدولة، باإلضافة إلى تقرير 

سنوي للجمهور يغطي فيه األنشطة المالية والمخالفات في مختلف وزارات الدولة. وقد قام الديوان بإصدار 

نسخته العاشرة في عام 2015، التي غطت السنة المالية 2014/2015.

 واالنطباع العام السائد هو أن التقرير يقوم بعمل مهني ومفصل، وقد أصبحت المخالفات والتجاوزات المالية 

التي يحتويها التقرير محط الحديث واالهتمام العام. لكن هذا الديوان يقع قانونياً وهيكلياً تحت مظلة الديوان 

الملكي، وبذلك فهو عبارة عن هيئة غير مستقلة مسؤولة أمام الملك فقط بالمقام األول. عالوة على ذلك، فإن 

الحسابات الختامية وتقرير التجاوزات المعلن والمتاح للجمهور ال يغطي جميع نفقات الدولة، وكما سنرى، 
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فهناك تساؤالت حول ما إذا كان يغطي جميع عائدات النفط أيضاً. فال تظهر في الحساب الختامي ميزانية 

ن الحساب الختامي رقماً إلجمالي نفقات األجهزة العسكرية، إال أنه  الديوان الملكي. وعلى الرغم من تضمُّ

ال يتضمن أي تفاصيل حولها، أما التدقيق في هذه النفقات فيتم عبر جهة خاصة غير معلنة للعموم. بل أنه 

عندما أثارت شخصية معارضة في مقابلة شهيرة على التلفزيون الحكومي هذه المسألة، تم فصل وزير 

اإلعالم وإلغاء البرنامج التلفزيوني. باإلضافة إلى ذلك، فإن التقرير ال يدخل في تفاصيل ميزانيات العديد من 

الهيئات والمؤسسات الحكومية "المستقلة"، كما هو الحال مع مجلس التنمية االقتصادية والصندوق السيادي 

"ممتلكات".

تعتبر الحال مشابهة في سلطنة عمان، حيث تُعهد إلى "مجلس الرقابة المالية واإلدارية للدولة" مهمة 

اإلشراف على التدقيق المالي واإلداري لوزارات الدولة حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/55، وقد تم 

تحديث الجهاز عبر المرسوم السلطاني رقم 2011/27، في أعقاب احتجاجات سنة 2011. ويفترض على 

الهيئة تقديم الحساب الختامي للميزانية، باإلضافة إلى تقرير حول أي تجاوزات، إلى مجلس الوزراء ومجلس 

الشورى المنتخب. وعلى الرغم من نشر الحساب الختامي للعلن، وإن متأخراً، فإن تقرير التجاوزات سري 

وال يتم نشره للعامة.  وكما هو الحال في البحرين، فإن الحساب الختامي ال يقدم أي تفاصيل حول ميزانية 

القطاع العسكري سوى الرقم اإلجمالي، ونفس األمر ينطبق على مصروفات الديوان السلطاني، التي يثير 

تساؤالت حول تغطية الرقم المعلن جميع مصاريفه. ولكل من هاتين الجهتين دواوين محاسبة خاصة تدقق 

حساباتها، التي ال يتم الكشف عنها للعامة أو لمجلس الشورى المنتخب من الشعب.

وإن كان الغموض يلف الوضع في عمان والبحرين، فالوضع أكثر غموضاً في باقي دول المجلس. فكما 

ذكرنا سابقاً، تنتشر دواوين المحاسبة في جميع دول المجلس، وهي جزء أساسي من أي بيروقراطية حديثة، 

وال تختلف أي من اإلمارات والسعودية وقطر من هذه الناحية. إال أنه ال يوجد في أي من هذه الدول حساب 

ختامي معلن لميزانية الدولة، كما ال يتوفر تقرير عن التجاوزات المالية، وال تعتبر أي من هذه الدواوين 

مسؤولة أو محاسبة من قبل هيئات منتخبة شعبياً. فاألرقام الختامية لميزانية الدولة المعلنة سنوياً في المملكة 

العربية السعودية ال تكاد تتعدى الثالثة سطور لكل من اإليرادات واإلنفاقات. أما في قطر، فال يتم نشر 
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الميزانية المفصلة والحسابات المغلقة حتى لمجلس الشورى المعين، والحال كذلك في السعودية. وفي كال 

البلدين، تعتبر هذه الميزانيات من اختصاص المجلس الوزاري. وكما هو الحال في البحرين وعمان، فجميع 

هذه الدول ال تقدم اي تفاصيل في بنود المخصصات الملكية، واإلنفاقات العسكرية، ومخصصات الهيئات 

والمؤسسات الحكومية المستقلة غير الوزارية.

بل ال نبالغ إن قلنا بأن ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي هي األقل شفافية على مستوى العالم. فبحسب "مبادرة 

الموازنة المفتوحة" )Open Budget Initiative(، وهي منظمة توفر مؤشر يقيس نسبة شفافية واستقاللية 

ميزانية الدول على مستوى العالم، لم تدرج سوى دولتين خليجيتين في المؤشر لعام 2015، هما قطر والسعودية.

وقد صنفت الدولتين في قاع الترتيب، ضمن فئة الشفافية "الضئيلة أو المعدومة"، حيث تبوأت مراتب خلف 

بلدان مثل العراق، وميانمار، ولبنان، وغينيا االستوائية، وفنزويال، والسودان. وتقيّم هذه المبادرة ميزانيات 

الدول بناء على ثالثة معايير هي: الشفافية، والمشاركة الشعبية في وضعها، وفي آليات المحاسبة الموجودة 

فيها. وقد حصلت السعودية وقطر على نتيجة 0 من 100 في المعايير الثالثة عام 2015.

وبهذا، نخلص إلى أن اإليرادات والنفقات الحكومية في دول المجلس، باستثناء الكويت جزئياً، تعتبر غامضة 

ومحاطة بالسرية، ويتم إعدادها وتدقيقها من قبل هيئات ال تعد مسؤولة أمام العامة. وعندما ندمج هذا االستنتاج 

مع ما سردناه سابقاً من إنفاقات تعتبر خارج الميزانية المعلنة، من مخصصات العائلة الحاكمة، واإلنفاقات 

الحكومية المباشرة خارج الدولة، من استثمارات وتحويالت وصفقات التسليح، فاالستنتاج هو أن هناك كميات 

كبيرة من اإليرادات النفطية والنفقات غير المعلنة رسمياً. وبهذا يجب علينا التحفظ عند التعامل مع اإلحصائيات 

السالفة حول اإليرادات والنفقات، إذ ما من شك أنها أدنى من الواقع وال تشمل كل اإليرادات واإلنفاقات.

وإلى جانب كون جزء ال يستهان به من اإليرادات واإلنفاقات غير معلناً، يصعب إعطاء أي أرقام دقيقة عن 

الفوارق بين اإليرادات واإلنفاقات المعلنة وتلك الرسمية. وقد حاولنا في دراسة مشتركة سابقة إلقاء الضوء 

على الفروقات بين صادرات دول المجلس الفعلية من النفط في مقابل إيراداتها النفطية المعلنة في السنوات 
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من 2002 إلى 2011، وقد تبين لنا أن تقديرات الصادرات الفعلية لدول المجلس من النفط والغاز تفوق ما تّم 

إدراجه رسميّاً من إيرادات النفط في الميزانيات المعلنة بما يزيد على 772 مليار دوالر، أي ما يساوي أكثر من 

ربع الدخل الحكومي المعلن من النفط والغاز في هذه الّدول في تلك الفترة، والذي بلغ 2867 مليار دوالر.

وقد تبدو هذه األرقام مبالغة وخيالية من الوهلة األولى، لكن التاريخ يخبرنا بأنها أقل نسبياً مما كانت العائالت 

الحاكمة تستحوذ عليه في الماضي القريب، حيث وصلت النسبة إلى أكثر من %50 في بعض البلدان في فترات 

معينة، كما سنبين في القسم التالي. وإن أخذنا في االعتبار أن كثيراً من أوجه اإلنفاق سالفة الذكر ال تدرج في 

ميزانيات الدولة، بما فيها ميزانيات الدواوين الملكية والمدفوعات الخارجية المباشرة، فضالً عن غياب الشفافية 

في عملية تدقيق الحسابات، فعندها قد ال تبدو هذه األرقام الضخمة من وحي الخيال كلياً.

ولم تشكل هذه الظاهرة، ظاهرة الضبابية والغطاء المالي في ميزانية الدولة، واقع الحال دائماً في غالبية دول 

المجلس. بل إن الطفرة النفطية في سنة 1973 كانت بمثابة نقطة التحول من ناحية الشفافية واالستقاللية عند 

تدقيق الميزانية، حيث مكنت الفوائض الكبيرة في الميزانيات الحكومات من اإلنفاق بغزارة على العامة، 

متيحة لهم فرصة تخصيص األموال بشكل سري بعيداً عن المسائلة العامة في نفس الوقت.

سادساً - أوجه إنفاق إيرادات النفط في بداية تكوين الدولة
وبإمكاننا تكوين فكرة عن أوجه إنفاق إيرادات النفط في دول مجلس التعاون بالرجوع الى فترة بداية تكون 

الدولة، التي تزامنت تقريباً مع فترة بداية تصدير النفط، حتى نلقي الضوء على تركيبة إنفاقات الدولة في 

تلك الفترة وما يمكن أن تبينه عن الفترة التي تلت الطفرة النفطية في عام 1973. فاإلحصائيات المتعلقة 

بأوجه اإلنفاق في تلك الفترة متوفرة، على عكس حال الفترة الحالية. وتتضمن هذه اإلحصائيات مخصصات 

العائالت الحاكمة واالستثمارات الخارجية للدولة. ومن حسن حظنا أن علي خليفة الكواري قد قام في 

أطروحة الدكتوراه بتتبع إيرادات النفط وأوجه صرفها في ثالث دول كانت من أوائل من صدر النفط في 

 المنطقة، وهي الكويت والبحرين وقطر، منذ بداية تصدير النفط في عام 1932 حتى عام 1970.

 وإذا ما نظرنا إلى البيانات التي توصل إليها حول بدايات تكوين الدولة وإنفاقات النفط المصاحبة لهذا 

التكوين، يتبين لنا اآلتي:
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من ناحية إيرادات الدولة العامة، يتبين تشكيل اإليرادات النفطية نسبة %78 من إجمالي اإليرادات الحكومية 

في البحرين )لألعوام 1948-1947 إلى 1970(، والكويت %91.4 )1952 – 1970/1971(، وقطر 

 .)1970 – 53/55( 92%

ويتبين لنا توجيه الغالبية الساحقة من اإليرادات النفطية )بعد خصم اإليرادات غير النفطية( نحو نوعين من 

الصرف في الدول الثالث: المصروفات الجارية، ومخصصات العائلة الحاكمة. ففي البحرين، خصصت 

%44.5 للمصروفات جارية، و%32.3 لمخصصات الحاكم والعائلة الحاكمة، بما مجموعه %76.8 من 

اإليرادات. ومن ثم ذهبت %20.9 للمصروفات الرأسمالية، و%2.2 إلى استثمار مدخرات )صندوق األجيال(.

أما في الكويت، فقد وجهت %46.8 من اإليرادات إلى المصروفات الجارية، و%2.7 إلى مخصصات 

العائلة الحاكمة، في حين خصصت كمية كبيرة بلغت %20.6 لشراء األراضي )التي مثلت طريقة لتوزيع 

الثروة على مالك األراضي، خصوصاً من العائلة الحاكمة، كما سنرى(، ومن ثم %11.2 خصصت 

الحتياطي االستثمار، و%18.4 للمصروفات الرأسمالية.

وفي قطر بلغت نسبة مخصصات العائلة الحاكمة %35.1 من إجمالي إيرادات النفط، فيما توجهت 

%20.5 إلى المصروفات الجارية، و%9.9 إلى مخصصات شراء األراضي، و%17.1 إلى المصروفات 

الرأسمالية، و 20.6% الى صندوق االستثمار.

إذن، لو نظرنا إلى أوجه استعمال إيرادات النفط، أمكننا تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: األول يشمل 

المصروفات الجارية والتحويالت إلى أفراد معينين في الدولة، وهي تتضمن مخصصات العائلة الحاكمة 

ومخصصات شراء األراضي، والثاني يشمل المصروفات الرأسمالية واالستثمارية )في صندوق األجيال(. 

وإذا ما نظرنا إلى األول، تبين لنا أنه استحوذ على %76.8 من إيرادات النفط في البحرين، و%70.1 في 

الكويت، و%65 في قطر. وأما الباقي فوزع بين صناديق االستثمار والمصروفات الرأسمالية.

أما من ناحية القطاعات، فكان القطاعان اللذان استحوذا على النصيب األكبر من المصروفات الجارية 

هما قطاع الخدمات االجتماعية وقطاع األمن العام. فقد استحوذت الخدمات االجتماعية على %65.7 في 
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البحرين كنسبة من المصروفات الجارية، و%31.8 في الكويت، و%53.7 في قطر، بينما بلغت نسبة 

القطاع األمني من المصروفات الجارية %26.7 في البحرين و%22.9 في الكويت و%41.6 في قطر. 

وهو أمر مشابه لما رأيناه في اإلحصائيات التي قدمناها في الفصل السابق للفترة التي تلت طفرة السبعينات 

النفطية إلى يومنا هذا، مع فارق أن نسبة القطاع األمني والعسكري تبدو في ازدياد منذ طفرة السبعينات إلى 

 اآلن.

 باإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة المصاريف المتكررة على "اإلدارة العامة" في الكويت في مرحلة ما قبل 

1970 كانت عالية جداً )%41.4(، ما يعكس أن الكويت كانت أول دولة من دول الخليج قامت باستعمال 

التوظيف في القطاع الحكومي ليس فقط لتقديم خدمات الدولة، بل أيضاً كطريقة لتوزيع إيرادات النفط بين 

المواطنين، مما زاد من التوظيف الحكومي ومصاريف الدولة لتمويل هذه البيروقراطية الحكومية منذ 

خمسينات القرن الماضي.

  

سابعاً - الخاتمة: تحويل الثروة العامة إلى جهات خاصة، وغلبة النفقات الجارية على 
الرأسمالية

ما هي زبدة االستنتاجات التي يفضي إليها ما سبق من تحليل ألرقام إيرادات النفط وأوجه صرفها في دول 

الخليج؟ بغض النظر عن انعدام الشفافية والغموض الذي يلف هذه اإلحصائيات من ناحية اإليرادات واإلنفاق 

غير المعلن، بإمكاننا التوصل للنتائج التالية بناء على المعلومات المتوفرة:

أفردت كمية ال يستهان بها من إيرادات النفط كمخصصات للعائلة الحاكمة، وال يعلم نسبة أو كمية هذه . 1

املخصصات حالياً، لكنها قدرت بحوايل ثلث إيرادات النفط يف فرتات تاريخية سابقة كام بينا سالفاً.  وهذه ظاهرة 

فريدة من نوعها يف العامل، وتدل عىل الدور الخاص واملحوري الذي تضطلع به العوائل الحاكمة يف دول الخليج. 

معدالت الرصف عىل الخدمات االجتامعية أيضاً تعترب ضخمة نسبياً وتحتاج إىل تفسري. فعىل الرغم من . 2

أن الكثري قد يرى أنها ال ترتقي إىل املستوى املتوقع، خاصة من ناحية الجودة، فإن التغايض عن واقع منو 

دولة الرفاه يف الخليج سيكون مجانباً للحقيقة ولن يساعدنا عىل تفسري طبيعة اقتصاديات املنطقة، مبا فيها 

الخدمات الصحية والتعليمية واإلسكانية. وكام ذكرنا سابقاً، فقد الحت بوادر تيش مبحاولة دول الخليج 

تقليص مظاهر دولة الرفاه هذه مع أزمة أسعار النفط املتدنية يف مطلع عام 2015. 
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تشكل الرواتب جزءاً كبرياً جداً من مرصوفات الدولة، باإلضافة إىل كثافة التحويالت إىل أفراد وجهات معينة . 3

)غري مخصصات العائلة الحاكمة( ، التي تشمل دعم السلع واألرس وغريها من مرصوفات. وهذا يعني أن 

جزءاً كبرياً من إيرادات النفط يوجه إىل تحويالت وبدالت ورواتب لجهات خاصة معينة، من مواطنني عرب 

الرواتب، وجهات معينة عرب التحويالت التي تحصل عليها من الحكومة، كمعونات الغالء والعائلة وغريها.

الخاصية الرابعة تكمن يف ارتفاع معدالت الرصف عىل الجانب العسكري إىل مستويات عالية جداً، سواء من . 4

ناحية الكمية أو النسبة. 

وهذه ترتبط بالظاهرة الخامسة، وهي ارتفاع معدالت الرصف عىل األجهزة األمنية )الداخلية( أيضاً. ولكل . 5

من هذين النوعني من الرصف آلياته الخاصة، برغم تقاربهام، وكل منهام بحاجة اىل تفسري.

تركز الظواهر الخمس السالفة على المصروفات الجارية أو المتكررة، ما يجرنا إلى الخاصية السادسة، التي 

تركز على المصروفات الرأسمالية: 

الخاصية السادسة تتمثل يف ضآلة معدالت الرصف الرأساميل نسبياً، إذ ال تتعدى حوايل الثلث من إيرادات . 6

النفط يف أي من دول املجلس، ويغلب عليها التذبذب الحاد عموماً، فرتتفع يف فرتات الطفرة يف أسعار 

النفط، ومن ثم تهبط يف فرتات ركود االسعار. وهو عكس ما يحصل مع املرصوفات الجارية، التي ما انفكت 

تزيد كنسبة عىل مر الزمن. وينطبق هذا التذبذب عىل شتى أنواع املشاريع الرأساملية التي استعرضناها، 

أمحسوبة كانت عىل قطاع البنية التحتية العامة، أم املشاريع العامة املحلية االستثامرية، كالرشكات التي 

للحكومة نصيب فيها، أم االستثامرات يف الصناديق السيادية واألصول والرشكات األجنبية.

إذن، زبدة الكالم هي أن معظم إيرادات النفط اتجهت نحو توظيفات ال تعتبر رأسمالية. فكان أكبر توظيف 

لها هو كرواتب لموظفين في الدولة، وبناء األجهزة األمنية والعسكرية، وخدمات دولة الرفاه من تعليم 

وصحة غيرها، باإلضافة إلى دعم السلع االستهالكية، والتحويالت المباشرة للعائلة الحاكمة والمواطنين. 

وهذه المصروفات، التي تأخذ أساساً شكل تحويل إيرادات النفط العامة إلى أطراف خاصة، تعدت بشكل 

ل إلى أطراف خاصة، إما  كبير استثمارات الدولة الخارجية والداخلية. ما يعني أن أغلب إيرادات النفط تُحوَّ

عن طريق الرواتب، أو مشتريات الدولة من القطاع الخاص، أو التحويالت المباشرة، ومن ثم يكون لهذه 

األطراف الخاصة حرية التصرف في النقد المحصل.
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في المقابل، فإذا ما أردنا تلخيص ما تم استثماره من قبل الدولة من إيرادات النفط مباشرة كرأسمال، 

نجدها متركزة في االستثمارات الرأسمالية في الخارج، واالستثمارات الرأسمالية في الشركات الحكومية 

والمختلطة في الداخل، وأخيراً في مشاريع البنية التحتية )على الرغم من التحفظات التي تطرقنا إليها حول 

هذه األخيرة(، وهي لم تتعد الثلث من إيرادات النفط على كل حال. 

إذن االستنتاج العام هو أن الدولة، وهي الجهة التي تستلم إيرادات النفط من العالم الخارجي، لم تستعمل 

الغالبية من هذه اإليرادات النفطية كرأسمال عام، بحيث يستثمر كثروة عامة في أنشطة إنتاجية مبنية على 

تنمية هذه الثروة، بل استعملت الغالبية الساحقة من إيرادات النفط كتوزيعات ومخصصات جارية لم ترتبط 

باإلنتاج، منحت لجهات خاصة عن طريق الرواتب والمخصصات وأوجه الدعم. وجرى كل هذا في جو من 

انعدام الشفافية والمحاسبة الشعبية وطغيان الضبابية حول أحجام وأوجه استخدام إيرادات النفط عموماً. وبهذا 

تم تحويل الغالبية الساحقة من ثروة عامة، من المفترض أن تكون منتجة ومتكاثرة، إلى مخصصات جارية 

خاصة تنفق بشكل متكرر، وأعطيت الجهة الخاصة التي تحصل عليها حق التصرف فيها كما ترى، وبرأينا 

فإن هذا هو لب الخلل اإلنتاجي المتعلق بكيفية استعمال إيرادات النفط وإنفاقها.

كما نرى أن هذا النمط يعتبر خلالً إنتاجيًا ليس فقط إلهداره إيرادات النفط على مصروفات متكررة مجهولة 

الجدوى، بل المشكلة االقتصادية األساسية هي أنها أسست لمبدأ أن النفط ليس بالكامل ثروة عامة، تملكها 

الدولة ككل، ويجب معاملتها بناء على هذا األساس وينظر إليها كحق عام ال يستطيع أحد أن ينتفع به لوحده. 

بل أسس على العكس لمبدأ أن النفط أساساً غنيمة للتقسيم بين جهات مختلفة، كل حسب مكانته االجتماعية. 

إذن لكل شخص حق في كعكة النفط، وأصبحت النظرة لغالبية األفراد في المجتمع تفترض وجود الكعكة، 

و"أريد نصيبي من الكعكة كما حصل عليها غيري". وكانت هذه الخطيئة األولى، إذ كان من المفترض 

معاملة النفط كملك عام، يستثمر كثروة عامة، بهدف استمرارية هذه الثروة العامة وتكاثرها للمصلحة العامة. 

وبرأينا، فإن أي برنامج إصالح جدي القتصاديات دول مجلس التعاون عليه أن يتطرق بشكل أساسي إلى 

إصالح لب هذا الخلل، وذلك بالبدء في تصحيح أوجه اإلنفاق في رأس الهرم قبل قاعدته، وإال ظلت إمكانية 

اإلصالح الجذري ضعيفة. 
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3.3 النفـط ومستقبل دول مجلس التعاون 
جاسم خالد السعدون

أوالً: مقدمة

 تجاوز عمر عصر النفط القرن من الزمن. ونظراً لتصدير نحو نصف إنتاج النفط للخارج، فقد بات 

النفط سلعة مسيسة إلى جانب كونه سلعة حيوية لنمو االقتصاد العالمي. ويعتبر النفط أكبر المساهمين في 

تجارة العالم السلعية، وهو سلعة استراتيجية بالغة األهمية لمناطق استهالكه، حيث قامت بسببه حروب 

عدة، ليس أولها محاولة إقصاء اليابان للواليات المتحدة األمريكية عن مناطقه بدءاً من الهجوم على ميناء 

"بيرل هاربر" في الحرب العالمية الثانية، ولن يكون آخرها ما تشهده المنطقة العربية من عنف. ويعتبر 

النفط المتغير المستقل الطاغي في معظم الدول المنتجة، من حيث تأثيره في متغيراتها التابعة، مثل نموها 

واستقرارها مالياً واقتصادياً وسياسياً، بسبب إسراف تلك الدول في االعتماد عليه.

ً رسم بياني رقم 3.3.1 -  تاريخ دورات سوق النفط على مدى 70 عاما

* أسعار النفط في نهاية شهر ديسمبر 2016 راوحت حول 50 دوالر أمريكي لخام برنت، وهي بمستوى أسعاره في عام 1986 

أو عام 1998 عندما راوحت حول 10 أو 12 دوالر أمريكي للبرميل لو احتسب عامل التضخم وعامل انتفاخ النفقات العامة.

يؤكد واقع التطورات التاريخية أن سوق النفط اعتاد التأرجح ما بين فترات الرواج والركود، وقد حذرت أكثر 

من جهة من مغبة النهاية الحتمية لدورة رواجه األخيرة على المستوى اإلقليمي والعالمي. ومع توسع السياسات 



136

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

3

المالية خالل حقبة الرواج األخيرة، تكون مراكز اتخاذ القرار في دول مجلس التعاون قد كررت كل خطايا 

الماضي، ولكن بجرعات كبيرة غير مسبوقة. وقد ال يشهد المستقبل المنظور حقبة رواج جديدة لسوق النفط، 

فبعد نحو قرن من تصدر النفط لقائمة مصادر الطاقة، توحي مجموعة من المؤشرات مثل تقدم تقنيات إنتاج 

النفط غير التقليدي، والقلق على البيئة، وانتقال سلطة التحكم في األسعار إلى الدول المستهلكة، إلى اتجاه دول 

التعاون نحو اعتماد سياسات اقتصادية ومالية استباقية هدفها األكبر حفظ االستقرار، ال النمو االقتصادي. 

ثانياً: سلبيات وإيجابيات دورة رواج سوق النفط األخيرة

سلبيات دورة رواج سوق النفط األخيرة

بدأت دورة رواج سوق النفط األخيرة مع مطلع القرن الحالي، واشتدت ما بين عامي 2006 و2013، وإن 

أصابها انكسار مؤقت إبان أزمة عام 2008. ورغم دورتي ركود سوق النفط في ثمانينات وتسعينات القرن 

الماضي، التي عانت فيها دول المجلس الست آالماً كادت تعصف باستقرارها، كررت هذه الدول نفس خطايا 

حقبة رواج سبعينات القرن الماضي، إذ ارتفعت قيمة نفقاتها العامة بالمطلق من 204.3 مليار دوالر أمريكي 

في عام 2006 إلى 623.8 مليار دوالر أمريكي في عام 2013، أي بنحو 3 أضعاف في 9 سنوات، بمعدل 

نمو سنوي مركب بلغ 13.2%.

انصبت تلك النفقات في أوجه إنفاق جارية من أجل إعادة توزيع الدخل، وبشكل غير عادل، وهي نفقات 

غير مرنة، أصبح معظمها في عداد الحقوق المكتسبة التي بات التراجع عنها باهض الكلفة سياسياً، وهي 

كلفة تزداد معالمها اتضاحاً، سيما بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين على ركود سوق النفط. ويعرض الرسم 

البياني التالي النفقات العامة في دول التعاون الست، وفيها نالحظ سرعة التوسع المالي حتى عام 2014، ثم 

حدة انكماشه حتى عام 2016. 
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رسم بياني رقم 3.3.2 النفقات وااليرادات العامة في دول مجلس التعاون 

IMF - المصدر: صندوق النقد الدولي
* عام 2016 تقديرات صندوق النقد الدولي.

إذن فقد فشلت اإلدارات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في التعامل الحصيف مع حقبة رواج سوق 

النفط، وتسببت في تعميق أمراضها االقتصادية، فازدادت حدة إصابتها بما يدعى بـ"المرض الهولندي"، أي 

ازداد تدهور تنافسية اقتصاداتها.

وقد عمقت تلك السياسات المالية المنفلتة من االختالالت الهيكلية األربعة في اقتصادات دول التعاون. 

وباالختالالت الهيكلية اآلربعة نعني اختالل بنية االقتصاد أو الخلل اإلنتاجي، واختالل ماليتها، واختالل 

ميزان السكان، واختالل ميزان العمالة. وتعرض الرسومات البيانية في الملحق التطورات الطارئة على تلك 

االختالالت. وبذلك، فقد انتهت حقبة رواج سوق النفط بزيادة في جرعة االرتباط المالي واالقتصادي وربما 

المصيري بتقلبات السوق، وأصبحت كلفة الحد من ذلك االرتباط عالية جداً، واحتماالت نجاحها متدنية.

إيجابيات دورة رواج سوق النفط االخيرة

رغم اإلنفاق الباذخ في حقبة رواج سوق النفط، إال أن بقاء أسعاره فوق حاجز الـ 100 دوالر أمريكي ألكثر 

من ثالث سنوات قد تمكن من تغطية كل عجوزات الماضي ودعم قيمة الصناديق السيادية للدول الست. 

 Sovereign Wealth Funds Institute - وتشير األرقام الصادرة عن معهد ثروات الصناديق السيادية
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- إلى أن حجم الصناديق السيادية للدول الست بلغ نحو 2.558 تريليون دوالر أمريكي مع نهاية شهر يونيو 

2016. ورغم عدم اشتمال تلك التقديرات لحجم االلتزامات، يظل الرقم كبيراً بالنسبة لمعظم الدول الست 

حتى بعد خصمها. ومن ناحية التفاصيل، ال يتعدى نصيب كل من ُعمان والبحرين مجتمعتين نسبة 1.7% 

من إجمالي حجم الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، بينما يبلغ نصيب اإلمارات وحدها نحو 38.6%، 

ويجدر بالذكر أن أبو ظبي تستحوذ على الغالبية العظمى من تلك االحتياطيات. وتشير تلك النسب إلى تفاوت 

شديد في فسحة الوقت التي تمنحها مدخرات كل دوله قبل اشتداد التداعيات الناتجة عن ضعف سوق النفط. 

وإذا قارنّا األرقام، نجد أن حجم الصندوق السيادي البحريني يغطي سنة واحدة من اإلنفاق الحكومي 

)2016(، بينما يغطي الُعماني 1.1 سنة إنفاق، والسعودي 2.6 سنة، والقطري 5 سنوات، واإلماراتي 8.8 

سنوات، والكويتي 9.5 سنوات. وبهذا، نستنتج أن المدخرات أو الصناديق السيادية مهما بلغ حجمها، فإنها ال 

تمنح إال فسحة متفاوتة من الوقت لمواجهة تداعيات ركود سوق النفط بعد الزيادة الكبيرة في االعتماد عليه، 

وال تضمن استدامة الوضع المالي واالقتصادي وحتى السياسي من دون جراحات، أي إصالحات مالية 

واقتصادية وسياسية جوهرية.

رسم بياني رقم 3.3.3 – حجم الصناديق السيادية في كل من دول مجلس التعاون
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ثالثاً: مستقبل أسعار النفط

ال يستطيع أحد الجزم بسيناريو قاطع لمسار سوق النفط على المدى المتوسط إلى الطويل، إال أن جملة من 

العوامل ترجح ضعفه مستقبالً، أوجزها بالتالي:

مع التطورات التقنية الستخراج النفط غير التقليدي، أصبحت إمكانات إنتاج ما يحتاجه العالم في المستقبل 

المنظور تفرض سقفاً أعلى لسعر النفط بحدود 60 دوالر أمريكي للبرميل )مزيج برنت(، وقد ينخفض هذا 

السقف مع تطور تلك التقنيات. ويقدر سعر الـ 60 دوالر أمريكي للبرميل في حدود %55 من أعلى سعر 

بلغه النفط في عام 2013.

وقد كانت الصين مسؤولة عن نحو %30 من الزيادة في الطلب العالمي على النفط للفترة 2013-1980، بينما 

تشير بعض التوقعات إلى تراجع معدل نمو الصين بنحو %40 في المستقبل، حيث أنه بعد أزمة العالم المالية 

عام 2008، انتقل العالم من مدرسة اقتصادية إلى أخرى، وغيرت دول عدة - ومنها الصين - من نماذج نموها، 

ما يرجح تراجع معدل نمو االقتصاد العالمي في المستقبل بنحو %25 من مستوى نموه التاريخي. 

يشير ذلك إلى إمكانية تعرض سوق النفط لتوسع غير محدود من جانب العرض، عند مستويات أسعار 

هابطة في حدود 60 دوالر أمريكي أو أعلى قليالً، بالتزامن مع ضعف في نمو الطلب إلى دون مستوياته 

التاريخية. ولنا أن نضيف هنا تداعيات اجتماع باريس وهاجس سخونة األرض الناتجة عن التلوث،  

واالتجاه الجديد لقطاع المواصالت نحو الوقود النظيف كالسيارات الكهربائية. ولما كان قطاع المواصالت 

مسؤول عن نحو %25 من استهالك الطاقة، فإن هذا يزيد من مخاوف الضغط على طلب النفط، وربما بداية 

نهاية سيادته على مصادر الطاقة.

يطرح الرسم البياني رقم )14( تصوراً لمسار أسعار النفط للسنوات الخمس القادمة، وموقع أسعار التعادل 

لموازنات دول المجلس حالياً منها. وكما هو واضح، ففي حال بقاء أسعار النفط حول 60 دوالر، سيؤدي 

ذلك إلى أزمة كبيرة في موازنات دول المجلس.
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رسم بياني رقم 3.3.4  أسعار النفط وميزانيات دول مجلس التعاون 

رابعاً: نماذج ألوضاع دول النفط – النرويج وفنزويال

 من المفيد إجراء مقارنة سريعة لألوضاع في دول الخليج مع دول أخرى منتجة للنفط، وقد اخترنا لهذه 

المقارنة حالتي النرويج وفنزويال. بدءاً بالنرويج، فقد قامت حكومتها بإجراء استباقي في النصف األول من 

سبعينات القرن الماضي، حيث احتاطت الحكومة من احتمال إصابتها بالمرض الهولندي وتوافقت كل قواها 

السياسية على تحييد األثر المحتمل إليرادات النفط على سياساتها المالية بوضع سقف ال يتعدى %4 من تلك 

اإليرادات لتمويل الموازنة العامة، وعند الضرورة فقط.

ورغم أن تكلفة اإلنتاج التشغيلية لديها )24 دوالر( تبلغ نحو ضعف تكلفة اإلنتاج التشغيلية لفنزويال، 

واحتياطاتها النفطية ال تتعدى %2 من احتياطات فنزويال، إال أن حجم صندوق النرويج السيادي قد بلغ نحو 

885 مليار دوالر أمريكي مع نهاية شهر يونيو 2016. وحالة "نعمة الموارد" هذه صنعتها إدارة واعية 

ونزيهة ومتغيرة تعمل من أجل استدامة الوطن. ويلخص الجدول رقم )1( مؤشرات أوضاع النرويج في 

المستقبل المنظور في ظل حالة الضعف الشديد التي أصابت سوق النفط. وكان باإلمكان استفادة دول مجلس 

التعاون من التجربة النرويجية، ناهيك عن تجارب دول المجلس نفسها، عندما راج سوق النفط مع بداية 

القرن الحالي، ولكنها فرصة قد ضاعت.
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جدول رقم 3.3.1 الحالة النرويجية

 IMF المصدر: صندوق النقد الدولي

في المقابل، تمثل فنزويال حالة متطرفة لسوء اإلدارة وتبعات "لعنة الموارد"، إذ يعصف بها االضطراب السياسي 

حالياً، فضالً عن البطالة والتضخم وتآكل سعر صرف عملتها، كما أنها مهددة بالعصيان المدني، ما يدخلها في نفق 

الدول الفاشلة. أما ما يشفع لفنزويال ويؤخر سقوطها، أو لعله يمنحها فرصة إليجاد مخرج ما وإن كان شديد األلم، 

فهو أنها بلد مؤسسات ديمقراطية، قد ينتج عنها تغيير سلمي لإلدارة العامة يحفظ للبلد تماسكها.

ويعرض الجدول التالي نتائج وضع فنزويال الحالي وتوقعات المستقبل، حيث من المتوقع أن تتراوح معدالت 

التضخم الحالية والمحتملة فيها ما بين 3 و4 أرقام، ما ينذر بتدهور شديد في األوضاع المعيشية قد يؤدي 

إلى فقدان قدرة معظم الشعب على استيفاء ضروريات الحياة، بالتزامن مع بطالة عالية قد تؤدي إلى فقدان 

مواطن من كل ثالثة لعمله.

جدول رقم 3.3.2 - تداعيات حالة فنزويال

 IMF المصدر: صندوق النقد الدولي

تقع دول مجلس التعاون ما بين النرويج وفنزويال، ولكنها بعيدة كثيراً عن النرويج، وبعيدة بمسافات متفاوتة لكل 

منها عن فنزويال، ولن يحدد سوى الوقت وجودة اإلدارة مصير هذه الدول، أي سرعة واتجاه مسارها إلى أحد 

االتجاهين. فقد ارتكبت كل دول المجلس أخطاء جسيمة في زمن رواج سوق النفط، وبات عليها أن تتعامل مع 

وضعها الحاضر باالستعداد لتكلفة أعلى وبفرص نجاح أدنى بكثير مما لو استبقت فترة الركود الحالية. 
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ونجد السعودية في وضع وسط، فهي الرابعة من األخير، فوق كل من ُعمان والبحرين، ولكنها تمثل الثقل 

أو عمود الخيمة في منظومة دول مجلس التعاون، ويقطنها %79 من مواطني المجلس، ونحو %59.5 من 

مجمل سكانه. وقد أشار الباحث عصام الزامل إلى األرقام التالية في عرض قدمه بتاريخ 8 يناير 2017:

دخل النفط يف عام 2016 نحو 329 مليار ريال سعودي، وباب الرواتب واألجور 480 مليار ريال سعودي، . 1

أي أن دخل النفط ال يغطي سوى %68.5 من نفقات األجور. 

حتى بعد إضافة 200 مليار ريال إيرادات غري نفطية، ال يتبقى سوى 50 مليار ريال بعد تغطية الرواتب وهو . 2

رقم ال يكفي لتكاليف الصيانة والتشغيل البالغة 200 مليار ريال سعودي، ومن دون القيام بأية مشاريع.

ووفقاً لمعهد ثروات الصناديق السيادية، سحبت السعودية نحو 70 مليار دوالر أمريكي من صندوقها السيادي خالل 

الفترة ما بين نهاية يونيو 2015 ونهاية يونيو 2016، إضافة إلى لجوئها لالقتراض من السوقين العالمية والمحلية. 

وعلى الرغم من اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( والدول المنتجة للنفط خارجها في نهاية نوفمبر الماضي 

حول تخفيض إنتاج النفط، فإن هذا االتفاق لم يتم إال بعد مخاض أليم. لكن أسعار النفط قد كسبت معه ارتفاعاً بنسبة 

تتعدى %20 مقابل خسائر بحدود %5 لمستوى اإلنتاج، ما يمنح فسحة من الوقت للدول الست. لكن األهم هو أن 

تنظر تلك الدول إلى هذه الفسحة كحافز لتعجيل سياسات اإلصالح وليس تأجيلها إلى حين. 

عانت جميع دول المجلس من هبوط إيراداتها النفطية بأكثر من %50 عند مقارنة عام 2016 بعام 2013، 

وكلها دون استثناء أعادت تخصيص مواردها الشحيحة بانحياز لنفقات التسلح واألمن، بسبب الخوف من 

الداخل بعد أحداث الربيع العربي، ومن األحداث الجيوسياسية العنيفة المحيطة بها. وقد بلغت تلك النفقات في 

بعض دول المجلس نحو 5 أضعاف المعدل العالمي لنفقات التسلح واألمن كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

ما يدل على سوء توزيع تلك الموارد الشحيحة أصالً.

خامساً: الخاتمة

ينذر تقرير صادر عن األمم المتحدة في نهاية شهر نوفمبر 2016 بربيع عربي ثان قادم إلى المنطقة 

العربية، حيث يذكر بوجود 5 دول فاشلة في العالم العربي في عام 2002، ارتفعت إلى 11 دولة في عام 

2014، ويتوقع التقرير أن تصبح 3 من كل 4 دول عربية دوالً فاشلة مع حلول عام 2020.
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يذكر التقرير بأن العرب يشكلون نحو %5 من سكان العالم، ولكنهم مسؤولين عن %45 من عملياته 

اإلرهابية، ونحو %68 من قتلى الحروب، و%47 من المهجرين داخل أوطانهم، و%58 من الجئي العالم، 

ولديهم 105 مليون شاب نتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني، ولكن بطالتهم تبلغ %30 أو أعلى من ضعف 

المعدل العالمي ألقرانهم، وهم ال يرون أمالً في المستقبل.

مشكلة العرب في تقديري ال تكمن في شح الموارد أو في ضعف مستويات قدراتهم العقلية. مشكلة العرب تتلخص 

في خاصية االستحواذ على كل مستويات السلطة، فاستدامة الوطن والعمل من أجله ليست الهدف، إنما ينحصر 

الهدف في استدامة اإلدارة حتى لو ضاع الوطن، بعد استهالك موارده لضمان ديمومتها. 

بعد األزمة المالية عام 2008، تغيرت كل إدارات العالم المتقدم باستثناء وحيد للسيدة ميركل في ألمانيا، التي فقدت 

أغلبيتها في الحكومة، وجرت كل التغيرات ضمن إطار آليات التغيير اإلرادي السلمي. أما في دولنا، تبقى اإلدارة 

بالجينات والوالءات بديالً للقدرات والكفاءات، وهي نفس العقلية التي صنعت األزمات، وآخرها خطايا حقبة رواج 

سوق النفط التي أنتجت أزمتها الكبرى الحالية. ورغم ذلك، فقد منحت تلك اإلدارات نفسها وكالة حصرية لتصميم 

آليات عالج أزمة هي من صنعها أصالً، وذلك ال يترك فسحة كبيرة من أمل الجتياز األزمة الحالية.

سادساً: الملحق – االختالالت الهيكلية األربعة في اقتصادات دول مجلس التعاون

الخلل اإلنتاجي: 

رسم بياني رقم 3.53 - مساهمة النفط في الناتج المحلي االجمالي
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رسم بياني رقم 3.63 - نصيب النفط من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2003

رسم بياني رقم 3.3.7 – نصيب النفط من الناتج المحلي اإلجمالي عام 2003

المصدر: صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون
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الخلل المالي:

رسم بياني رقم 3.83 - نسبة االعتماد على النفط في تمويل الموازنات 2003 و 2013

رسم بياني رقم 93.3 – نسب اعتماد الموازنات على اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون 

المصدر: صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون
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الخلل السكاني:

رسم بياني رقم 3.3.10 – توزيع السكان في دول مجلس التعاون

رسم بياني رقم  3.3.11– نسبة المواطنين من السكان في كل من دول مجلس التعاون
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خلل سوق العمل:

رسم بياني رقم  3.3.12- نسبة المواطنين وغير المواطنين في سوق العمل في دول مجلس التعاون

رسم بياني رقم 3.3.13 -  نسبة المواطنين قوة العمل في كل من دول مجلس التعاون
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3.4 دور الشركات االستشارية في عمليات التحول االقتصادي
سلطان العامر

"ال توجد طبقة مستقلة من المثقفين، ولكن هناك مثقفين لكل فئة اجتماعية" 

 غرامشي

على مدى سنوات األلفية الثالثة، أعلن عدد من دول مجلس التعاون عن خطط لتحوالت اقتصادية كبرى 

تهدف لالنتقال من اقتصاد مبني على النفط إلى اقتصاد منتج مستدام. وركز أحد ردود الفعل على هذه 

اإلعالنات على نقد الدور الذي أدته وتؤديه شركات االستشارات اإلدارية األجنبية في صياغة هذه الخطط. 

قدم هذا الموقف عدداً من الحجج في انتقاده لدور هذه الشركات، فهناك االنتقاد الذي يتعامل مع دورها بأنه 

نوع من "اإلمبريالية الجديدة"، وهناك من ينتقدها باعتبارها صاحبة القرار والمتحكمة في صناعته، وأخيراً 

هناك الموقف الذي ينتقدها باعتبارها "أجنبية".

وإلن انطلقت هذه اآلراء من حس سليم في استشكالها لتعامل حكومات المنطقة مع الشركات االستشارية، 

إال أنها لم توفق في وضع يدها على جوهر اإلشكال في مثل هذا التعامل. فالموقف الذي يرفضها باعتبارها 

إمبريالية، يتبنى تعريفاً غريباً لإلمبريالية، فجوهر اإلمبريالية يكمن في سلب الدول سيادتها وقدرتها على 

تقرير مصيرها أو االنتقاص من هذه السيادة والقدرة، في حين أن هذه الشركات لم تمارس دورها إال بأموال 

وموافقة الدول الداعية. فدورها يعكس استقالل هذه الدول بقرارها أكثر من كونه يعكس سلبه أو انتقاصه. 

أما الموقف الذي يحمل الشركات مسؤولية كل الخطط فيرتكب مغالطة لوم الحاشية، التي تعتبر المشكلة 

في حاشية صاحب القرار وليس في صاحب القرار نفسه وكيفية اتخاذه للقرار. فالشركات االستشارية، أياً 

كان موقفنا من دورها، ال تملك صالحية اتخاذ القرار، ومن ثم ال يمكن تحميلها مسؤوليته. أخيراً، الموقف 

الذي يرفض دور تلك الشركات فقط ألنها "أجنبية" هو موقف يعني أحد أمرين. إما أنه موقف عنصري 

تجاه كل أجنبي فقط ألنه أجنبي، أو أنه ينطلق من فرضية أن األجنبي- مهما تعلم- ال يستطيع الحصول على 

معرفة المحلي. لكن هذا الموقف األخير ال ينتبه إلى ارتباط المعرفة بالموقع في هرم القّوة أكثر من الجنسية. 

فشركة خليجية تقدم استشارات للحكومة الخليجية بنفس الطريقة التي تقدمها الشركات األجنبية ستقع في نفس 

اإلشكالية التي تقع فيها هذه الشركات االجنبية. 
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ورغم المغالطات الموجودة في الحجج السابقة، إال أن اإلحساس بوجود مشكلة في االعتماد على هذه 

الشركات سليم، وسأقوم في هذه الورقة بمحاولة تحديد هذه اإلشكالية بشكل واضح وبيان آثارها الرئيسية 

على عملية اتخاذ القرار. ستجادل هذه الورقة بأن دول الخليج تفّضل المنتجات التي تقدمها الشركات 

االستشارية نتيجة هيمنة أفكار إيديولوجية محددة على دوائر صناعة القرار الخليجية، وهي إيديولوجية 

اإلداروية )Managerialism( أو اإلدارة العامة الجديدة )New Public Management(. ورغم 

انتشار هذه اإليديولوجية وتفشيها في حكومات العالم منذ منتصف السبعينات، إال أن السبب الذي دعى 

حكومات الخليج لتبنيها في األلفية الثالثة هو أزمة الشرعية التي دخلتها نتيجة انتقال الحكم لجيل جديد من 

الحكام الخليجيين، ونظراً لكون تلك اإليديولوجية تضفي طابعاً شرعيّاً عليهم وعلى سياساتهم. ونتيجة للتحيّز 

القيمي الذي يخلقه تفشي هذه اإليديولوجية، يصبح اللجوء للشركات االستشارية خياراً مفّضالً وعقالنياً- 

بل و"علمياً" و"موضوعياً" - لحل اإلشكاليات السياسية واالقتصادية، وإلضفاء الشرعية على السياسات 

وحماية صانع القرار. وإذا كانت هذه هي األسباب التي تدفع نحو االستعانة بهذه الشركات، فإن الورقة 

ستقترح ثالثة جوانب لنقد هذه االستعانة، وإن كانت ستركز على اثنين منهما. األول هو سلطويتها، التي 

تؤدي غالباً إلى نتائج كارثية وتقصي الخيارات التشاورية والديمقراطية للتعاطي مع المشاكل االقتصادية 

والسياسية. والثاني هو األسس والمسلمات الفلسفية التي تقوم عليها اإلداروية، بحيث يجب نزع غطاء 

الحيادية والموضوعية عنها وكشف تحيزاتها والمشاكل المترتبة عليها. أخيراً، هناك النقد الموجه للعالقة بين 

صانع القرار والشركة االستشارية وكيف يؤدي منطق هذه العالقة إلى بعثرة المسؤولية ويمنع قدرة النخب 

البيروقراطية من مراكمة الخبرات والمهارات في طرق الحكم.

وحتى نقوم بذلك، سنقسم الورقة إلى قسمين، نطرح في األول منهما سؤاالً بسيطاً: لماذا تلجأ دول الخليج 

للشركات االستشارية األجنبية؟ ولإلجابة على هذا السؤال سنقدم نبذة عن تاريخ الشركات االستشارية، 

باإلضافة لكيفية تسّرب اإلداروية في الخليج، وللتغيرات البنيوية والهيكلية في األنظمة الحاكمة التي تدفع 

نحو تفضيل االستعانة بالشركات االستشارية. في القسم الثاني من الورقة، سنتناول نقد وجهين من أوجه 

المشاكل المترتبة على االستعانة بالشركات االستشارية.
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لماذا يلجأ صانع القرار الخليجي لالستشاري؟

نمهد لإلجابة على هذا السؤال بخطوات بسيطة. صانع القرار هو شخص يمتلك سلطة ويسعى من خالل هذه 

السلطة التخاذ قرارات يعالج فيها اإلشكاليات التي تواجهها بالده. وتشكل المعرفة أحد أهم العناصر التي 

يحتاجها التخاذ مثل هذه القرارات. فعالم صناعة القرار عالم محفوف بالصعوبات واألمور الضبابية وغير 

الواضحة، وحتى يتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات المناسبة ذات األثر اإليجابي، فإنه بحاجة للمعرفة 

التي تمكنه من تبديد الضبابية وتقليص الصعوبات والمخاطر واتخاذ القرار السليم. هذا يعني أن هناك حالة 

"طلب" مستمر على هذا النوع من المعرفة، وهو الذي تمثّل الشركات االستشارية أحد أشكال العرض الذي 

يسعى لالستجابة له. أي أنها شركات تقوم ببيع هذا النوع من المعرفة لصناع القرار لجعل هؤالء يتخذون 

القرارات السليمة.

لكن ما الذي يدفع صناع القرار للجوء إلى هذه الشركات تحديداً؟ لماذا ال يعتمدون على جامعاتهم وأساتذتهم 

المحليين لتقديم هذا النوع من "المعرفة"؟ ولماذا ال يعتمدون على خبرات أجهزتهم البيروقراطية في التعامل 

اليومي مع القضايا والمشاكل من أجل توليد حلول ومعارف ضرورية لصانع القرار؟ تدفع عّدة عوامل 

بصناع القرار للجوء إلى الشركات االستشارية دون غيرها لطلب هذه المعلومات، وأهمها المال. فمؤسسات 

اإلقراض وتقديم الدعم التنموي الدولية تشترط على الدول النامية تطوير مؤسساتها وأجهزتها حتى تقدم 

لها المال الالزم. وحتى تستطيع هذه الدول إثبات تنفيذها لهذه الشروط، فإنها تستعين بشركات استشارية 

معروفة لدى المقرضين، بل إن شروط القرض تنص في بعض األحيان على االستفادة من خبرات شركات 

البلد المقرض.379 وكمثال على ذلك، في عام 2008 أنشأ البنك الدولي "وحدة الشراكة في كربون الغابات"، 

التي تهدف لتقديم الدعم للدول ذات الغابات االستوائية من أجل تقليل معّدل اقتالع الغابات فيها، وذلك للحّد 

من أثرها في التغيّر المناخي. والفكرة ببساطة كالتالي: كلما زاد معدل اقتالع الغابات الناتج عن النشاطات 

اإلنتاجية والصناعية وما شابه، زادت التعويضات التي ستدفع للدولة مقابل إيقاف تلك األنشطة. وبالنظر 

إلى ذلك، يصبح حساب معدل اقتالع الغابات مسألة بالغة األهمية بالنسبة لتلك الدول، التي سترغب بطبيعة 

الحال بتسجيل معدالت عالية حتى تستطيع الحصول على تعويضات مالية كبيرة. لذا قامت جمهورية غيانا 

في أمريكا الجنوبية بتكليف جهة محلية لحساب معدل اقتالع الغابات، فكانت النتيجة ما بين 0.1-0.3 %، 

  Stone, Diane, Towards a Global Polity )London and New York: Routledge, 2002(, "Knowledge Networks and Policy Expertise in- 379

the Global Polity," p 125 -144
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األمر الذي لم يرض الحكومة. فقامت بعد ذلك بتكليف شركة ماكينزي لحساب المعدل، فكانت النتيجة 4.3 

%، ما يعني أنه إذا لم يتم إيقاف األنشطة اإلنتاجية في غيانا، فإن غاباتها ستختفي خالل 25 عاماً. بمعنى 

آخر، سيسمح هذا المعدل المرتفع لغيانا أن تحّصل مبالغاً تعويضية هائلة. وال يتوقف األمر عند هذا الحّد، 

بل إن ماكينزي في تقريرها لدولة غيانا اقترحت أن أولى األنشطة االقتصادية باإليقاف هو نوع من الزراعة 

يُعرف بالقطع والحرق، وأنه مقّدم على إيقاف أنشطة أخرى مثل الزراعة الصناعية والحقول الكبيرة. جدير 

بالذكر أن هذا النشاط ال يمس مصالح كبار التجار والشركات األجنبية األخرى )والتي تربطها بماكينزي 

عالقات متبادلة( بل يمس صغار المستثمرين والفالحين التقليديين. والقصد من هذا المثال هو توضيح 

كيف أن االستشارة التي قدمتها ماكينزي جاءت موافقة لهوى الحكومة هناك، وأن هذا النوع من النصائح 

سيمنح الشركة القدرة على الحصول على مشاريع إضافية وسيجعلها خياراً جذاباً لبقية الدول ذات الغابات 

االستوائية التي تريد الحصول على تعويضات ضخمة. كما أن هذا المثال يوضح كيف تؤدي االستشارة إلى 

القضاء على مصالح الفئات الضعيفة داخل المجتمع دون مبرر علمي أو موضوعي.380

لكن إن كان المال هو ما يدفع الدول الفقيرة لطلب معرفة الشركات االستشارية، فإن هذا العامل غائب عن 

دول الخليج. فما الذي يدفع دول الخليج الغنية للتفتيش عن المعرفة التي تقدمها الشركات االستشارية؟ في 

عام 2016، قُدِّر حجم سوق االستشارات في الخليج بقيمة 2.8 مليار دوالر، وقد كان حجمه في عام 2012 

حوالي 1.58 مليار دوالر، أي أنه في أربع سنوات ازداد حجم السوق بما يقارب الـ ٪77. وألننا ال نملك 

معلومات عن حجم السوق قبل عام 2012، لنا أن نالحظ من خالل معدالت الزيادة في الفترة ما بين -2012

2016 أنه سوق حديث نسبياً، وأنه تعاظم بشكل متزايد بعد الربيع العربي.381 بمعنى آخر، أن صعود سوق 

االستشارات في وجه من وجوهه يمثّل استجابة لتغيرات وتحديّات حديثة.

في الفقرات التالية، سنوّضح أنه حتى تكون المعرفة التي تقدمها الشركات االستشارية جّذابة ومفّضلة 

على غيرها من المعارف والطرق في حل المشاكل السياسية واالقتصادية، يجب أن تكون النخبة السياسية 

الحاكمة مقتنعة بإيديولوجيا أو بمجموعة من األفكار تسمى باإلداروية )Managerialism(. وبمجرد ما 

 Bock, Sebastian, "Politicized expertise–an analysis of the political dimensions of consultants’ policy recommendations to - 380

 developing countries with a case study of McKinsey’s advice on REDD+ policies," The European Journal of Social Science Research,

2 Oct 2014, volume 27, number 4, pp 379. - 397

.> http://www.sourceglobalresearch.com/ > )381- التقارير السنوية عن سوق االستشارات في الخليج العربي )سورس جلوبال ريسيرش

http://www.sourceglobalresearch.com/
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تتمّكن اإلداروية من مجال صناعة القرار في دولة ما، فإن استجابة مراكز القرار للمعارف والمنتجات 

وطرق التفكير التي تقدمها الشركات االستشارية ستكون أكبر بكثير من غيرها من المعارف والخبرات 

والطرق، سواء تلك المتولدة من داخل الجهاز البيروقراطي، أو تلك النابعة من الفضاءات األكاديمية، أو 

الطرق واآلليات الديمقراطية. ستبدأ الفقرة األولى بتقديم نبذة مختصرة عن تاريخ الشركات االستشارية 

وعالقتها باإلداروية، وعن ضرورة النظر لها بوصفها "شركات إيديولوجية" يرتبط القبول بمنتجاتها التسليم 

بحيادية وعلمية وموضوعية وأفضلية ما تستند عليه هذه المنتجات من معرفة. فهذا االشتباك بين المعرفة 

التي أسميها باإلداروية ومنتجات هذه الشركات مفتاح لفهم سر جاذبيتها. بعد توضيح هذا االشتباك سأنتقل 

لتوضيح كيفية انتقال األفكار اإلداروية للنخب السياسية في الخليج وعن الظروف الموضوعية التي جعلت 

مثل هذه اإليديولوجيا جذابة. وبعد توضيح أسباب تبني النخب الحاكمة لهذه اإليديولوجيا، أنتقل لتوضيح 

العاملين الرئيسيين اللذين يدفعان نحو اللجوء للشركات االستشارية.  

نبذة مختصرة عن تاريخ الشركات االستشارية وعالقتها باإلداروية

في نهاية القرن التاسع عشر، حدث نوع من االنفصال داخل الشركات والمؤسسات الربحية بين من يملك 

المؤسسة وبين من يديرها، وهذا االنفصال دفع بمهنة المدير المحترف للصعود. ارتبط ظهور الشركات 

االستشارية بصعود المدير المحترف، وذلك لحاجة هذا األخير للنصائح واالستشارات من أجل اتخاذ 

القرارات الصائبة. كانت الشركات االستشارية األولى تشغيلية )أي تحاول اإلجابة على أسئلة من نوع: كيف 

تحّسن من كفاءة إنتاجية هذا المصنع؟ وكيف تزيد من إنتاجية العامل؟(. لكن مع زيادة حجم الشركات وتعقد 

هياكلها ظهر نوع جديد من المشاكل التنظيمية اإلدارية، وكانت البنوك وشركات المحاسبة هي التي تقدم 

االستشارة في هذا المجال التنظيمي. لكن عام 1933 شهد صدور قانون في الواليات المتحدة يمنع البنوك من 

تقديم االستشارات التنظيمية،382 وصدرت في عام 1936 إجراءات تمنع المحاسبين من تقديم االستشارات 

اإلدارية.383 خلقت هذه التشريعات فراغاً في مجال تقديم النصح واالستشارة للشركات حول مواضيع من نوع 

كيفية تخفيض النفقات، وهو الفراغ الذي بدأت شركات استشارية صغيرة بالتحرك لسّده. فشركة ماكينزي- على 

سبيل المثال- تأسست في عام 1926، لكن صعودها بدأ بعد عام 1933 مع انسحاب البنوك وشركات المحاسبة 

.Act Banking Steagall-Glass  382

383 أصدرتها لجنة سوق المال األمريكية. 
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عن مجال االستشارات. ولتوضيح أثر هذه القوانين على مجال الشركات االستشارية، يمكن اإلشارة إلى أن عدد 

الشركات االستشارية قد بلغ المئة بحلول عام 1930، لكنه قفز إلى ألف شركة في عام 1950.

وفي عام 1963، تأسست مجموعة بوسطن االستشارية )Boston Consulting Group( على يد بروس 

هندرسون الذي كان يعمل في شركة استشارية عريقة اسمها آرثر دي ليتل. قامت هذه المجموعة بسد االحتياج 

لنوع جديد من االستشارات يختلف عن االستشارات التشغيلية والتنظيمية، ويعرف باالستشارات االستراتيجية. 

ففي ذلك الوقت أصبحت الشركات والمؤسسات الربحية شديدة التعقيد، وظهرت الشركات القابضة التي تعمل 

تحتها العديد من المؤسسات ذات األنشطة المختلفة وغير المتقاربة، وأصبحت بحاجة للنصيحة فيما يخص 

تكوين استراتيجيتها الخاصة. بعد عدة سنوات، وبعد انخفاض الطلب على االستشارات التنظيمية، قامت العديد 

من الشركات- من بينها ماكينزي- بالتحّول لتقديم هذا النوع من االستشارات االستراتيجية.384

في منتصف السبعينات، وبسبب حرب أكتوبر بين العرب والكيان الصهيوني، واستخدام سالح النفط وارتفاع 

اسعاره، واألزمة التي خلقها كل هذا على االقتصاد العالمي، بدأت العديد من الحكومات في أوروبا بإعادة 

النظر في الدولة ودورها وتركيبتها. تنامت هذه التوجهات حتى تحولت إلى واقع ابتداء من الثمانينات الميالدية، 

ومن بريطانيا تحديداً، حيث بدأ التفكير في كيفية االستفادة من طرق إدارة مؤسسات القطاع الخاص في إدارة 

المؤسسات العامة. ومنذ تلك اللحظة، وجدت الشركات االستشارية سوقاً جديداً ممثالً بتقديم النصائح للحكومات 

والقطاعات العامة فيما سيصبح موجة عالمية في التفكير والتعامل مع المؤسسات العامة. وكمثال على تعاظم 

دور الشركات االستشارية،385 أنفقت الحكومة البريطانية ما قيمته 90 مليون دوالر على الشركات االستشارية 

في عام 1993، لكن هذا الرقم تضاعف ليصل إلى قرابة المليار ومائتي دوالر في عام 2006. 386

من هذا االستعراض البسيط لتاريخ الشركات االستشارية، نالحظ أنها تكونت وتشكلت لحل المشاكل التي 

تعاني منها الشركات والمؤسسات الربحية، واعتمدت في هذا المجال على الجامعات- كليات اإلدارة بشكل 

خاص- لتخريج كوادر مؤهلة للقيام بهذه المهام. وداخل هذه الشبكة من كليات اإلدارة واألعمال وشركات 

Baaij, Marc G., An Introduction to Management Consultancy )SAGE Publications, 2014(.-384

.Lapsley, Irvine, "New public management: The cruelest invention of the human spirit?" Abacus, Feb 2009, volume 45, issue 1, p 1-21 -385

Lynn Jr., Laurence E., Public Management: Old and New )Routledge, 2006(.- 386
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االستشارات والشركات الربحية الكبرى، بدأت تتشكل مجموعة من األفكار والنظريات المتعلقة بكيفية 

حّل المشاكل التي تواجهها الشركات، يمكن تسميتها بـ"اإلداروية". يلّخص أستاذ اإلدارة العامة كريستوفر 

بوليت، أحد أهم المنظرين في هذا المجال، المقصود باإلداروية بأنها إيديولوجيا تنطلق من افتراض أن تحسين 

مستوى اإلدارة )وليس التعديالت الدستورية والهيكلية، وال تغيير التقنيات واألدوات المستخدمة، إلخ( هو الحل 

األفضل لتحقيق أعلى مستويات األداء والجودة. وبالنسبة لهذه اإليديولوجيا، تُقدَّم "اإلدارة" بوصفها نشاطاً 

منفصالً ومتميزاً يقوم بالدور الجوهري في ربط الخطط باألشخاص والتقنية لتحقيق األهداف المنشودة. ومن 

هذا التقدير المبالغ فيه لإلدارة تنتج نظرة ترى أنه من الخطأ "تقييد" المدير بعوائق وضوابط، بل يجب إطالق 

العنان له حتى يقدم أفضل ما لديه. وتقتضي هذه الرؤية أنه ال يوجد فرق جوهري بين المؤسسات الربحية 

والمؤسسات العامة من ناحية حاجتهما لإلدارة الجيدة لتحقيق غاياتهما المنشودة. وتقوم اإلداروية على الفصل 

بين المجال اإلداري والمجال السياسي، معتبرةً أن هذا األخير مجال الفوضى وصراع المصالح والعرقلة، في 

حين أن المجال اإلداري هو مجال العمل االحترافي والحيوي والتفكير االستراتيجي، وأنه من األفضل دائماً 

ألي مؤسسة أن تقلّص من المجال األول قدر اإلمكان حتى تستطيع االستفادة من مزايا المجال الثاني.387

تقّدم اإلداروية نفسها باعتبارها بديالً ألنماط الخدمة العامة التقليدية، وتبِرز هذه األخيرة بصورة نمطية 

سلبية. فالخدمة العامة القديمة ترّكز على عزل الجهاز البيروقراطي عن السياسة، بحيث يكون األول مسؤوالً 

عن تقديم الخدمات والتنفيذ والثاني ميدان التنافس على السياسات والرؤى. ومن هذا المنظور، فالجهاز 

البيروقراطي جهاز هرمي مركزي، يكون التوظيف فيه قائماً على الكفاءة، وهو غير متحيز سياسياً، 

ويخضع للسلطة السياسية. ولهذا تركز الخدمة العامة القديمة على العالقات التراتبية، والحدود القانونية، 

والمساواة في تقديم الخدمات، وعقلنة وعزل النزعات البشرية واالرتجالية عن العمل الحكومي، من أجل 

ضمان أن يكون الجهاز البيروقراطي موجهاً للصالح العام المعّرف من قبل السلطة السياسية. تعرضت 

هذه السمات للخدمة العامة القديمة لالنتقادات، فالجهاز البيروقراطي ضخم، ومتصلّب، ومكلف، ويعمل 

ببطء، ومستوى الخدمات التي يقدمها متدن. وتقّدم اإلداروية نفسها بديالً لهذه العيوب. فابتداًء من االسم، 

ترى اإلداروية ضرورة االنتقال من حيز "الخدمة العامة" بمحدوديتها وتبعيتها، إلى حيز "اإلدارة العامة" 

بفضائها الرحب وما تتضمنه من قابلية على المبادرة وتحّمل المسؤولية. فبالنسبة لها، ال يصح حصر تقديم 

.B. Guy Peters, and Donald J. Savoie, Taking stock: Assessing public sector reforms )McGill-Queen’s Press-MQUP, 1998( Volume 2- 387
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الخدمات بالجهاز البيروقراطي، بل يمكن إشراك القطاع الخاص واالستفادة من مرونته وسرعته في تقديم 

الخدمات. وهذا اإلشراك تتعدد أشكاله من خصخصة القطاعات العامة إلى تحويلها لشركات حكومية إلى 

ترحيل تشغيلها للقطاع الخاص. والمسؤولية بالنسبة لإلداروية ال تعتمد على التقيّد باألنظمة واإلجراءات كما 

هو الحال في الخدمة العامة القديمة، بل بتحقيق النتائج واإلنجازات، والعمل على تمكين الموظفين من أجل 

تحقيق النتائج. وأخيراً، ترّكز اإلداروية على أولوية المستفيد، الذي سيتم التعامل معه كما لو كان زبوناً أو 

عميالً، وزيادة جودة الخدمات المقدمة، وحصر الرقابة على جودة المخرجات واألداء فقط.388

هذه اإليديولوجيا تشكل اإلطار الذي من خالله تقّدم منتجات الشركات االستشارية. فبتعريف اإلدارة كمجال غير 

سياسي، يعتمد آليات مدارها المخرجات التي تقاس بمقاييس موضوعية، ويتوسل التقنيات واألدوات المرتبطة 

باإلدارة، ينتج عن ذلك أن االستشارة التي تقدمها الشركات االستشارية "محايدة"، و"غير مسيّسة"، وتعتمد 

على األرقام واألدلة الواقعية. فعلى سبيل المثال، تعّرف ماكينزي طريقة عملها كالتالي: "نحن نقوم بتقييم شامل 

مستقل مبني على الحقائق حول مستوى أداء العميل. نحن نعتمد على الحقائق ألنها تمنح الوضوح. الحقائق هي 

لغة اإلدارة العالمية. ونحن نعمل مع الحقائق لنمنح توصيات موثوقة".389 فما نراه هنا هو أننا لسنا أمام شركات 

ربحية فقط، بل أمام شركات "إيديولوجية"، تكتسب منتجاتها قيمتها المادية طالما كانت محاطة بهذه الهالة 

من اإليديولوجيا اإلداروية التي تقدمها باعتبارها موضوعية وحيادية وعلمية. وألوضح المقصود بالشركات 

األيديولوجية عبر مثال الصيرفة اإلسالمية. فالمنتجات والحلول التي يقدمها هذا القطاع مرتبطة بشكل كبير 

بنظرة شرعية تجاه الصيرفة التقليدية وإشكالياتها، فدون اقتناع قطاع كبير من المؤسسات واألفراد بهذه النظرة 

الشرعية، تفقد المنتجات التي تقدمها هذه الصيرفة اإلسالمية جاذبيتها. إال أن هذا وضوح ارتباط الصيرفة 

اإلسالمية بتلك النظرة الشرعية غائب في حالة ارتباط الشركات االستشارية باإلداروية، ذلك أن جزءاً من 

جاذبية منتجاتها قائم على إنكار أيديولوجيتها، وتصويرها على أنها موضوعية ومحايدة.

كيف تسربت اإلداروية لدوائر صناعة القرار الخليجية

إذا كان شرط انحياز مجال صناعة القرار نحو الشركات االستشارية مرتبط بتفشي واعتناق اإلداروية، 

فمن المهم أن نفهم الظروف التي أدت باألنظمة الخليجية العتناق هذه األيديولوجية. من وجهة نظري، أرى 

Owen E. Hughes, Public management and administration )Palgrave Macmillan, 2012(. 388

 Pathways to a Low-carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve )Seattle, WA: McKinsey & 389

Company, 2009(.
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أن هذه الظروف مرتبطة بمسألة الشرعية. وحتى نوضح ذلك يجب أن نتجاوز النظرة السائدة للشرعية 

السياسية، وهي نظرة تفتقر للدقة، تصّور األنظمة الديمقراطية بأنها وحدها التي تتمتع بالشرعية، وأن 

غيرها من األنظمة غير الديمقراطية ليس لها أي شرعية. مكمن الخطأ في هذا التصوير هو أن األنظمة 

غير الديمقراطية - التي ال تعتمد على العنف المفرط والصريح والرعب في الحكم- تمتلك مصادر شرعية 

غير ديمقراطية تجعلها مقبولة لدى شريحة كافية من الشعب. وانطالقاً من هذا التصّور، فإن األنظمة غير 

الديمقراطية اتبعت طرقاً متنوعة في شرعنة وجودها وسياساتها وكسب قلوب وعقول شريحة كافية من 

مواطنيها. وفي الخليج، تعددت هذه المصادر وتنوعت بحسب تقلبات الظروف الداخلية واإلقليمية. ففي فترة 

من الفترات كانت الشرعية منوطة بالمشيخة الحاكمة وشرعية التأسيس، فضالً عن الشرعية الدينية. سأجادل 

في هذا القسم بأن جانباً من االعتماد المتزايد على الشركات االستشارية هو نتاج العتماد دول الخليج 

اإليديولوجيا اإلداروية كمصدر شرعية جديد، يستطيع االستجابة ألزمة الشرعية التي خلفها كل من الربيع 

العربي وانتقال الحكم إلى جيل شاب من النخب الحاكمة وتدهور أسعار النفط.

إن كانت اإلداروية في جانب منها تتضمن فلسفة لكيفية حل المشاكل والتعامل مع المؤسسات، فإنها من 

جانب آخر تقّدم حال لمشكلة الهرمية والسلطوية داخل الشركات. فكما يرى مؤرخ األفكار األمريكي جيمس 

هوبز،390 كانت اإلداروية بمثابة اإلجابة التي قدمها منظرو كليات اإلدارة على المشكلة التي واجهت مدراء 

الشركات في أمريكا، المتمثلة في كون شركاتهم تختلف عن الديمقراطيات في كونها سلطوية وهرمية. 

فالمواطن األمريكي يتربى ويتعلّم بأنه يعيش داخل نظام ديمقراطي، السلطة فيه للمحكوم، أي لمن هو في 

األسفل، بحيث يكون من فوقه مسؤوالً أمامه: يستطيع اختياره، ومحاسبته، وعزله. لكن داخل الشركة، فإن 

عالقة السلطة معاكسة لما هي عليه في الديمقراطية، حيث أنها متركزة في األعلى وهرمية، وبالتالي تبدو 

متصادمة مع النموذج الديمقراطي. ولحل هذه اإلشكالية، قام مجموعة من المنظرين في كليات إدارة األعمال 

بتطوير حزمة من األفكار تحاول تقديم المدير بوصفه )قائداً( بال سلطة، وأن عالقته مع الموظفين هي من 

جنس العالقات التي تنظم المجتمع العضوي الواحد الذي يسعى الجميع للعمل على إنجاحه، وضمن هذه 

اإليديولوجيا نجد كل االفكار التي طورها حقل السلوك اإلداري المتعلقة بتطوير الذات، والطرق المفضلة 

للتعامل مع الموظفين، وإدخال جوانب ترفيهية داخل مساحة العمل، وإلغاء أي شكل من أشكال التراتبية 

  Hoopes, James, False prophets: The gurus who created modern management and why their ideas are bad for business today )Basic 390

Books, 2003(.
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والهرمية بين المدير وموظفيه ابتداء من الشكل والملبس ووصوالً إلى طريقة تصميم المكاتب وانفتاحها 

على بعضها البعض. تختفي داخل هذه اإليديولوجيا العالقات الهرمية بين المدير والموظف، وتصبح 

المسألة فردانية، ويصبح السؤال: كيف يستطيع كل شخص تقديم أفضل ما لديه ليكون عنصراً فاعالً في هذا 

المجتمع؟ تم ضّخ هذه األفكار واألدوات والرؤى بشكل مستمر عبر كليات اإلدارة، والمعاهد والمراكز التي 

تقدم دورات في مهارات االتصال وإدارة الوقت وغيرها، وعبر الكتب األكثر مبيعاً التي تباع في المطارات 

والمكتبات التجارية وغيرها، والمتعلقة بحل مشاكل إنتاجية الفرد والتخلص من العادات السيئة وسمات 

"القيادة" الناجحة وغيرها. 

هذا النظام المتكامل والمنتشر من األفكار يهدف لتغطية الحقيقة البسيطة التالية: أن الشركة سلطوية وهرمية، 

وأن كل هذه المظاهر التي تظهر شكالً من المساواة بين الموظفين وطمس أي شكل من أشكال السلطوية 

والهرمية إنما هدفها إخفاء هذه الحقيقة. المثير في هذه اإليديولوجية اإلداروية هو قابليتها لالنتقال خارج 

مجال المؤسسات الربحية، ذلك أنها تحمل خصائص تجعلها جذابة لكل مؤسسة أو تنظيم أو كيان سلطوي، 

وليس فقط للشركات. فتبني هذه األفكار التي تؤكد على اإلنجاز وتحقيق الذات وربط نجاح المجموعة 

بإصالح مشاكل الفرد عبر تحويله لكائن منضبط منتج منظم، يكسب كل كيان سلطوي مظهراً من مظاهر 

المساواة الشكلية التي تخفي حقيقة عالقات الهيمنة والسلطة داخلها. فمنذ منتصف الثمانينات بدأت هذه 

األفكار باالنتشار في العالم العربي، وذلك لتلبية حاجات العديد من المؤسسات والحركات التي تريد أن 

تظهر بمظهر مساواتي. فمن جهة، انكبّت الحركات اإلسالمية على هذا النوع من األفكار وقامت بتعميمها 

ونشرها بعد أسلمتها. تتبّع باتريك هايني في كتابه )إسالم السوق( انتشار هذه األفكار ابتداء من كتب كل 

من محمد أحمد الراشد، وهشام الطالب، ومحمد التكريتي، حيث قام بتعميمها في الخليج كل من الكويتي 

طارق السويدان واإلماراتي علي الحمادي.391 ونجد مالمحاً من هذا النهج عند القطري جاسم سلطان، 

وكل من عبدالكريم بكار وعلي العمري وغيرهم في السعودية. فعن طريق أشرطة الكاسيت، والقنوات 

التلفزيونية، والكتب، ومراكز التدريب والتطوير، وغيرها من القنوات قام اإلسالميون بنشر اإلداروية في 

المجتمعات الخليجية. ولم يكن اإلسالميون وحدهم في هذا المجال، فقد قامت أشهر المكتبات التجارية في 

المنطقة، مكتبة جرير بشكل رئيسي، وبشكل أقل مكتبة العبيكان، بترجمة الغالبية العظمى من أكثر الكتب 

391 باتريك هايني، إسالم السوق )القاهرة: مدارات لألبحاث والنشر، 2005(.
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مبيعاً في مجال اإلداروية، ويعكس هذا الحرص على ترجمة هذا اللون من الكتب وجود طلب متنامي عليه. 

أخيراً، منذ منتصف التسعينات، وبسبب توجه الشباب الخليجي للعمل في القطاع الخاص وخصخصة بعض 

القطاعات، فضالً عن توجه الحكومات الخليجية لحل مشكلة البطالة عن طريق دعم ريادة األعمال، تكاثرت 

البرامج التأهيلية التي تتبنى األفكار اإلداروية حول طريقة إدارة المؤسسات واألفراد، وكذلك تنامت برامج 

الماجستير في إدارة األعمال في الداخل واالبتعاث إليها في الخارج. شكلت هذه القنوات المتعددة شريحة 

مهّمة من المجتمع متشبعة بهذه اإليديولوجيا، ومستعدة لتقبّل المؤسسات التي تعمل وفقاً لمبادئها. 

في الفترة من 2005-1995، تغيّرت تركيبة النخبة الخليجية الحاكمة، حيث توفي أغلب زعماء المنطقة.392 

ونتيجة لذلك، انتقلت السلطة من نخبة ذات شرعية مشيخية وشرعية تأسيسية ودينية حكمت ألكثر من عقدين 

من الزمان، إلى نخبة جديدة تولت الحكم في فترة ما بعد الحرب الباردة و11 سبتمبر وارتفاع أسعار النفط، 

حيث خلقت التحديات االقتصادية واإلقليمية والسياسية أزمة شرعية. واجهت النخبة الجديدة هذه األزمة 

بتبني عدد من الخطابات، كان أهمهما خطابا اإلصالح واإلداروية. مثّل خطاب اإلصالح استجابة للضغوط 

الداخلية والخارجية نحو االتجاه للديمقراطية، وكان مضمونه هو القبول بهذا المطلب، لكن بعد استيفاء 

الشروط. فخطاب اإلصالح أوحى بأن الدول المعنية تريد االنتقال للديمقراطية، لكنها ما زالت غير مهيأة 

وبحاجة لمجموعة من اإلصالحات للوصول لها، فكان هذا الخطاب يعطي لألنظمة شرعية أنها تعمل نحو 

االنتقال للديمقراطية. مّكن ارتفاع أسعار النفط هذه الدول من القيام بتغييرات واعتماد سياسات متنوعة ضمن 

هذا البرنامج اإلصالحي، وإن كانت في مضمونها غير مرتبطة بالديمقراطية. أما اإليديولوجية اإلداروية 

- والتي كانت إمارة دبّي، بسبب افتقارها للنفط ربما، هي أول من تبناها بشكل واضح، ومنها انتشرت 

إلى باقي الخليج - فقد كانت جاذبيتها تكمن في قدرتها على إظهار المؤسسات غير الديمقراطية بمظهر 

مساواتي يخفي عالقات القوة والهرمية داخلها. بعد الربيع العربي- الذي كشف لألنظمة مخاطر خطاب 

اإلصالح وإمكانية إلزام الشعوب للحكومات بالمطالبات الديمقراطية - وما نتج عنه من قمع وثورات مضادة 

وحروب، خفتت أهميّة وجاذبية خطاب اإلصالح. ومن تلك اللحظة، انتقلت اإليديولوجيا اإلداروية من 

الهامش لتصبح هي المتن مع تناوب الحكومات في الخليج على تبنيها بشكل رسمي. وهكذا بتنا نرى، وبشكل 

متزايد، أهداف برامج التحّول االقتصادي تؤكد على حماية "صحة المواطنين البدنية والنفسية واالجتماعية" 

392 تولى خليفة بن حمد إمارة قطر عام 1995، وتوفي أمير البحرين عيسى بن سلمان عام 1999، وزايد آل نهيان في عام 2004، وجابر آل صباح في عام 2006، والملك 

فهد في عام 2005، وحاكم دبي مكتوم بن راشد في عام 2006.
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وضمان تحقق "بيئة إيجابية جاذبة"، بل وأصبح هدفاً رئيسياً أن "ترتفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على 

األقل في األسبوع"، وخلق جيل جديد يتمتع بمهارات المبادرة والقيادة والمثابرة. كما تحّولت الطريقة التي 

تحكم ظهور الزعماء الخليجيين في العلن، فصرنا نجد ذبوالً لشخصية األمير أو الملك التقليدي، وانتشاراً 

لشخصية مدير الشركة التنفيذي المتبسط والذي يقدم نفسه باعتباره "قائداً" لمن يعملون معه، الذي يراد 

تصويرهم كمساوين له، وأنه ليس "رئيساً" أو "سيداً" عليهم.

الشركات االستشارية ككبش فداء وأداة شرعنة وجهة اعتماد

ع  ما قمنا به حتى اآلن هو توضيح عالقتين: لماذا تبنت األنظمة الخليجية اإليديولوجيا اإلداروية، وكيف تطوِّ

اإلداروية مجال صناعة القرار من أجل االستجابة للمنتجات والمعرفة التي تقدمها الشركات االستشارية 

أكثر من غيرها. إن تفّشي اإلداروية في حد ذاته ال يدفع صنّاع القرار إلى اللجوء للشركات االستشارية، 

لكنه يجعل الشركات االستشارية خياراً مقنعاً لالستجابة لتحديّات متنوعة يواجهها صناع القرار في الخليج. 

فهذه الشركات تؤدي ثالثة أدوار رئيسية تعود بالفائدة على دوائر صناعة القرار. يتمثّل الدور األول في كون 

االعتماد على الشركات االستشارية يؤدي دوراً مهماً في إضفاء الشرعية على السياسات االقتصادية الجديدة 

التي تسعى لجذب االستثمارات األجنبية. فإن كانت الدول الفقيرة تحتاج الشركات االستشارية لتلقي الدعم، 

فإن دول الخليج الغنية - بعد هبوط أسعار النفط - أصبحت بحاجة العتماد السياسات االقتصادية الجديدة التي 

تبشر بها تلك الشركات من أجل زيادة الموثوقية باستثماراتها الخارجية، ولطمأنة رؤوس األموال األجنبية 

المراد استثمارها في الخليج. فالشركات االستشارية في هذا اإلطار، بسبب سمعتها العالمية وتبني المؤسسات 

المالية والعالمية لنفس أيديولوجيتها، تؤدي دور جهة االعتماد.

أما بالنسبة للدورين اآلخرين فهما مرتبطان بشكل رئيسي بحاجة الوزير وصانع القرار لتمرير أجندته 

وحفاظه على المنصب. ففي دائرة صناعة القرار المشحونة باإلداروية، تتنافس الكثير من األفكار واآلراء 

والمقترحات حول ما يجب القيام به وكيف. وفي خضم هذا التنافس المؤطر بتحيّز واضح تجاه اإلداروية، 

يصبح االستنجاد بهذه المؤسسات المسلّم بامتالكها معرفة متميزة والمتَّفَق على حياديتها و"علميتها" 

استراتيجية جذابة لدعم أجندة هذا الوزير أو ذاك. فالوزير الذي يريد تمرير مقترح ما يستطيع إكساب 

مقترحه الشيء الكثير من الشرعية والوجاهة إذا قام بتضمينه استشارة من هذه الشركة االستشارية العالمية 
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أو تلك. ومن هنا يبدأ صناع القرار بالتنافس فيما بينهم على استقطاب هذه الشركات من أجل دعم مشاريعهم 

ورآهم وشرعنتها. في مثل هذا الجو، حتى لو كان الوزير غير مقتنع بجدوى االعتماد على هذه الشركات، 

فإنه سيضطر لتقليد غيره حتى ال يبدو "متخلفاً" ويتبنى أساليب رجعية في اإلدارة. وباإلضافة لدور أداة 

الشرعنة لألجندات والمقترحات، يؤدي االعتماد على الشركات االستشارية دوراً في حفاظ الوزير أو صانع 

القرار على منصبه، ذلك أن أي مشكلة تحدث في الخطة والفكرة المقترحة لن يتحمل وزرها الوزير نفسه، 

بل الشركة االستشارية. وهذا الدور هو دور كبش الفداء، حيث سيكون منطق الوزير هنا كالتالي: "لقد كلّفت 

أفضل الشركات العالمية في هذا الموضوع، وقمت بما علي أن أقوم به، وليس باإلمكان أحسن مما كان".393

لكن إن كان صحيحاً أن صناع القرار يعتمدون على الشركات االستشارية إلضفاء الشرعية على مقترحاتهم 

ويحولونهم إلى كبش فداء إن فشلت تلك المقترحات، فلماذا لم نَر مثل هذا السلوك إال في اآلونة األخيرة؟ 

لماذا لم ينتهج الوزراء السابقين في الخليج هذا النهج؟ اإلجابة على هذا السؤال مرتبطة بتغيّر هيكلي 

أصاب الجهاز البيروقراطي في دول الخليج، وهو أفول عصر الوزير الدائم. في كتابه "أمراء، وسماسرة، 

وبيروقراطيون"،394 يرى ستيفن هيرتوغ أن الجهاز البيروقراطي السعودي اتسم بسمات محددة منذ عام 

1962، أهمها ضعف التواصل البنيوي األفقي بين الوزارات، وذلك بسبب استجابة كل وزارة للوزير الذي 

قضى في إدارتها فترة أطول، وأن التواصل بين الوزارات يحدث فقط في قمة الهرم البيروقراطي.395 في 

مثل هذا السياق، خضع توزيع الحقائب الوزارية لعوامل مختلفة، ولم تعتمد شرعية النظام بشكل كبير على 

مستوى األداء، وذلك إما ألن الوفرة النفطية تستطيع استيعاب أي حالة احتجاج أو لوجود مصادر شرعية 

أخرى قوية، فنجد وزراء تمتد فترة وزارتهم لعشرات السنين، وآخرين يتم تدويرهم على الحقائب المتنوعة، 

والغالب ال يفارق وزارته إال بالموت. لكن في الفترة األخيرة، ومع تقلّص مراكز القوى داخل الجهاز 

البيروقراطي، وتقلّص عدد أفراد األسر الحاكمة المتسلمين لحقائب وزارية، وتعاظم تبني الدولة إليديولوجية 

إداروية تعتبر اإلنجاز والمخرجات من أهم معايير كفاءة الوزير، أصبح لدى هذا األخير حافز كبير لحماية 

منصبه باللجوء ألكثر الجهات المقّدرة والمعتبرة في أي دائرة صناعة قرار إداروية: الشركات االستشارية.

 Bock, Sebastian, "Politicized expertise–an analysis of the political dimensions of consultants’ policy recommendations to  393

 developing countries with a case study of McKinsey’s advice on REDD+ policies, "The European Journal of Social Science Research,

2 Oct 2014, volume 27, number 4, pp 379-397.

Diane Stone, "Learning Lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of Policy Ideas," CSGR, Working Paper 69/1-41.

 Bakvis, H., Hollow Crown: Countervailing Trends in Core Executives )London: Macmillan, 1997(, "Advising the Executive: Think

Tanks, Consultants, Political Staff and Kitchen Cabinet," p 84125.

Hertog, Steffen, Princes, brokers, and bureaucrats: oil and the state in Saudi Arabia )Cornell University Press, 2011(. 394
Hertog, Steffen, Princes, brokers, and bureaucrats: oil and the state in Saudi Arabia )Cornell University Press, 2011(. 395
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ما هي مشاكل االعتماد على الشركات االستشارية في صناعة القرار؟

إذا كان التحليل السابق صحيحاً، فيجب على النقد الموجه لالستعانة بالشركات االستشارية في الخليج أن يتخذ 

ثالثة أشكال رئيسية. أما الشكل األول فيجب أن يتناول أثر هذه االستعانة على الخيارات األكثر ديمقراطية 

وتشاورية في إدارة التحّوالت الضخمة التي تمس كافة شرائح المجتمع. أما الشكل الثاني الذي يجب أن يأخذه 

النقد، فهو تجاه اإلداروية كإيديولوجيا وطرق تفكير وآليات وحلول للمشاكل السياسية واالقتصادية. وأخيراً 

يرتبط الشكل الثالث بآثار العالقة بين الشركة والحكومة على المحاسبة والرقابة وتراكم الخبرات داخل جهاز 

الدولة. وستكتفي هذه الورقة بالتركيز على الشكل األول واألخير، مع التأكيد على األهمية المحورية الذي 

يجب أن يوليها النقد لإلداروية كأيديولوجيا وفلسفة. 

الشركات االستشارية واستمرار إقصاء الخيار الديمقراطي التشاوري

بشكل عام، يمكن القول إن هناك طريقتان لحل المشاكل السياسية واالقتصادية: الطريقة األولى يتم فيها 

تصوير المشاكل وافتراض الحاجات والحلول من أعلى وفرضها على الكل، وطريقة يشترك ممثلين عن 

كافة المعنيين بالمشكلة في تصويرها ومناقشتها وحلها. الطريقة الثانية هي ما سنسميه بالطريقة الديمقراطية 

التشاورية، وال تستلزم برلماناً بالضرورة )وإن كان هذا مفضالً(، بل يمكن تبني طرقاً متنوعة لضمان تمثيل 

المعنيين باألمر. أما الطريقة األولى فهي سلطوية، وأشد أشكالها تطرفاً هو ما يسمى بالحداثة العالية. يُعّرف 

لنا جيمس سكوت "أيديولوجيا الحداثة العالية"396 بأنها نوع من اإليمان المفرط بقدرة العلم والتقنية على حل 

المشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية. في العصور القديمة، لم يكن من مهام الدولة العناية بالمواطنين 

)بصحتهم، وقدراتهم، وتعليمهم، وإنتاجيتهم، وأخالقهم، إلخ(، أما في العصر الحديث فقد أصبحت هذه 

المهمة واحدة من المهام الرئيسية للدولة، إن لم تكن هي المهمة الرئيسية الكبرى. ترافق مع تطور هذه 

المهمة نشوء مفهوم "المجتمع" باعتباره شيئاً يمثّل مجموع السكان وموجوداً هناك خارج الدولة ولكن، 

في نفس الوقت، تحت سيطرتها ومسؤوليتها. احتاجت الدولة - حتى تقوم بهذه المهمة - لـ"معرفة" هذا 

المجتمع )معرفة أعمار أفراده، وإنتاجيتهم، ووظائفهم، وحاالتهم االجتماعية، وأمالكهم، وجرائمهم، إلخ(. 

وأصبحت الدولة تدرك المجتمع عبر هذه المعرفة اإلحصائية الرقمية القائمة على المعدالت واالتجاهات، 

في حين أصبح المجتمع- بطبيعته المشيّئة والكمية هذه - موضوع إصالحات وتحوالت الدولة الحديثة.397 

Scott, James C., Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed )Yale University Press, 1998(.  396

397 ليست مصادفة أن نجد هذا السطر في مطلع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية: "تبدأ رؤيتنا من المجتمع، وإليه تنتهي"، واعتبار "المجتمع الحيوي" المحور األول من 

محاور الرؤية الثالثة. 
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وفي الحاالت التي تكون فيها الدولة قويّة ومؤمنة بشدة بهذه اإليديولوجيا وال يواجهها مجتمع قوّي منظم، فإن 

النتائج ستكون كارثية )األمثلة على ذلك كثيرة، لكن أشهرها خطة ماو لتحويل الصين من مجتمع زراعي 

إلى مجتمع اشتراكي والمسماة بـ"القفزة العظمى لألمام"، والتي أدت دوراً في مجاعة الصين العظمى التي 

راح ضحيتها عشرات الماليين من البشر(. والسبب في كارثيتها، كما يرى سكوت، هو أنها تتجاهل تعقيد 

العالقات والمصالح والمعارف الرسمية وغير الرسمية المحيطة بالسياسة الواحدة، وأن هذا التعقيد ال تعكسه 

األرقام والمعايير واألصناف التي من خاللها ترى الدولة المجتمع وتعرفه.

عندما تتبنى النخبة الحاكمة لدولة ما إيديولوجيا التحديث الفائق، فإنها تبدأ باالعتماد على العلم والتقنية بشكل 

حصري من أجل هندسة المجتمع وإصالحه وتحديثه، وهذا يعني تفضيل المعرفة العلميّة والتقنيّة على 

كافة أنواع المعارف والتقاليد األخرى، كما أنه يعني إلغاء السياسة باعتبار أن المصالح السياسية وتعددها 

وتضادها ليست إال تشويشاً أو تعطيالً للحلول العلميّة والتقنيّة التي ينتجها العلماء والخبراء ويجب إعادة 

تشكيل المجتمع وفقها. تتجلى أهم مظاهر هذه الثقة المفرطة بالعلم والتقنية في الزعم بالقدرة على السيطرة 

على المستقبل وعلى ضمان نتائج سياسات الحاضر. بالنسبة لهذه اإليديولوجيا، يعتبر "الماضي عائقاً، يعتبر 

تاريخاً يجب تجاوزه؛ أما الحاضر فهو المنّصة التي من خاللها يجب أن تنطلق الخطط من أجل مستقبل 

أفضل".398 والخطير في هذه الرؤية للمستقبل هو المنطق التالي الكامن فيها: أنه إذا كان المستقبل معلوماً 

لدينا بهذا الوضوح عبر العلم والتقنية، فإن كل التضحيات والتكاليف قصيرة المدى التي سنقوم بها مبررة، 

بل ومرغوبة، وأن كل ممانعة ومعارضة إنما نابعة من مصالح ضيقة أو نظرة قصيرة المدى جاهلة، ال 

تستطيع أن ترى ما تراه الدولة بفضل المعرفة العلمية التي تتوفر لديها.  

هذا النوع من اإليديولوجيا موجود في كافة التيارات، تجده لدى "شيوعي" مثل لينين، و"فاشي" مثل هتلر، 

تجده عند نظام "رجعي" مثل نظام شاه إيران، وتجده عند نظام "تقدمي" مثل نظام عبدالناصر. في دول 

الخليج، كانت النظرة األولية للنخبة الحاكمة تجاه الثروات الطبيعية بأنها ملك لألسر الحاكمة، وأن إنفاقها في 

مجاالت التعليم والتنمية والتطوير ستكون له نتائج خطيرة على األنظمة الحاكمة. إال أنه في فترة الخمسينات 

والستينات، ونتيجة لعاملين رئيسين، تحّولت هذه النظرة لتتبنى النخب الحاكمة إيديولوجيا التحديث الفائق. 

 Scott, James C., Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed )Yale University Press, 1998(. 398
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أما العامل األول، فهو الحراك الوطني والقومي واليساري في كافة هذه الدول في الخمسينات والستينات، 

والذي يبدأ من نجاح الناشطين في الكويت في الضغط من أجل كتابة دستور يضمن ملكية دستورية، مروراً 

بالحراك العمالي وضغوطات نخبة من البيروقراطيين الوطنيين في السعودية باتجاه التنمية والديمقراطية 

واإلصالح، وال ينتهي بثورة ظفار المسلحة في سلطنة عمان.399 أما العامل اآلخر، فهو المنافسة اإلقليمية 

بين الدول العربية على كسب قلوب وعقول الناس. فمن ضمن األساليب التي تبناها النظام الناصري وغيره 

من األنظمة التي كانت تدعو نفسها بالـ"تقدمية" هو تقديم نفسها بأنها أنظمة حديثة، متمدنة، تعتمد أسباب 

التطوير والتنمية للنهوض والتقدم. كانت "التنمية" وسيلة إيديولوجية بيد هذه األنظمة لنزع شرعية األنظمة 

في الخليج. أدى هذان العامالن- الداخلي واإلقليمي- لدفع النخب الخليجية الحاكمة لتبني إيديولوجيا التحديث 

الفائق، والسعي نحو استغالل الوفرة النفطية منذ الستينات من أجل تحقيق خطط تنموية كبرى ومضادة لهذه 

القوى، وذلك من أجل إعادة شرعنة نفسها.

فمنذ الستينات، والطبقة البيروقراطية الخليجية مكونة من مجموعة من النخب التكنوقراطية غير المسيسة 

المؤمنة بشكل كبير بإيديولوجيا التحديث الفائق، أي بالعلم والتقنية كوسائل لحل المشاكل اإلدارية ومجابهة 

التحديات. ومنذ هذه الفترة، سنشهد اعتماداً متعاظماً على الخبراء والشركات األجنبية في تنفيذ المشاريع 

الحكومية واإلصالحات اإلدارية. ومثّل االعتماد على الخبراء والشركات األجنبية بديالً "أكثر فائدة، 

وعملية" من الخيار الديمقراطي المتمثل في مشاركة اتخاذ القرار مع بقية المجتمع، الذي سيتم تصويره 

في الخطاب الرسمي بشكل مستمر باعتباره جاهالً قبلياً متديناً وإقصائياً. أي أن هذا البديل تم اعتماده على 

حساب الخيار الديمقراطي باالستناد إلى حجة سهلة ذات قدرة إقناعية هائلة: العلم والخبرة المبنية على 

الحقائق أفضل أم االعتماد على األهواء والمصالح الضيقة والتخلف والتعصب الديني؟

يمكن أن نعتبر االعتماد على الشركات االستشارية اإلدارية في مشاريع التحّول الكبرى امتداداً لهذا الخيار 

المتأصل في البيروقراطيات الخليجية )تفضيل الخبراء وآليات الحل السلطوية على الخيارات التشاورية 

الديمقراطية(. فكما قلنا إن مثل هذا النوع من السياسات يمكن أن يكون كارثي بسبب عجزه عن رؤية شبكة 

399  لتفاصيل ما حدث في الكويت والسعودية وعمان، يرجى مطالعة الفصول التي كتبها كل من ماجد الدوحان ولؤي الالركيا وسلطان العامر في كتاب في تاريخ العروبة، دار 

جسور، 2016. وحول تفسير تحّول النخب الحاكمة من رفض مشاركة النفط إلى االنخراط ببرامج تنموية وأثر الحركات الوطنية والقومية العربية، يرجى مطالعة:

 Hertog, Steffen, Saudi Arabia: Domestic, Regional and International Challenges, "Challenges to the Saudi distributional state in the age

of austerity," 12 - 13 December 2016, Singapore.
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المصالح والمعارف المعقدة المحيطة بالسياسات. فالمسألة هنا ليست مسألة أجنبي مقابل محلي بقدر ما هي 

مسألة اختالف في نوع "المعرفة" التي ترى من خاللها الدولة، فاألجانب والمواطنين المعتنقين لإلداروية 

سيرون األمور بنفس الطريقة، أي أنهم جميعا سيتجاهلون ما نتحدث عنه من تعقيد والذي عادة ما يتم 

إحضاره وإبرازه في الخيارات التشاورية الديمقراطية والتشديد عليه. وما يزيد األمر خطورة في هذه الحالة 

هو أن اإليديولوجية اإلداروية تصيب معتنقها بالعمى ليس فقط أمام هذا التعقيد، بل أيضا أمام السلطوية 

والهرمية داخل المؤسسات التي تعمل فيها. فشخصيّة القائد والمدير الذي يجب أن ال يحد من قدراته التي 

تروج لها األدبيات اإلداروية تبرر له عدم التقيّد بأي حدود في عالقته مع من يعملون تحته، وذلك ألنه تقدمها 

كمساو لهم صادف أن كان في موقع قيادي. فعوضاً عن التأكيد على المحاذر الموجودة في تسلّم السلطة 

وخطورة التعامل معها، تتجاهل أدبيات القيادة كل حديث عن حدود استخدام السلطة وتتيح وتبرر تجاوزها 

إن كان ذلك في صالح المجتمع العضوي المتساوي الذي ليس إال قناعاً يخفي سلطوية المؤسسة. 

العالقة بين االستشاري وصانع القرار… وحدود المحاسبة

ذكرنا سابقاً أن صانع القرار- الوزير ومن يقوم مقامه - لديه مصلحة في االستنجاد بخدمات الشركات 

االستشارية: أوالً، يتقوى بسمعتها لدعم أجندته، وثانياً يجعلها كبش فداء في حال فشلت المشاريع التي يقوم 

بها. في المقابل، الربح ومضاعفته هي المصلحة التي تدفع الشركات االستشارية لتقديم النصح. فالعالقة بين 

الطرفين مدفوعة بمصالح خاصة وال يوجد هناك مجال لتولّد مصلحة عامة منها. يؤكد ذلك أن الشركات 

االستشارية ال تريد أن تربح مّرة فقط، بل تريد أن تكسب مشروعاً ممتداً، ما يدفعها لتقديم المنتج الذي 

يرضي صانع القرار حتى يتعاقد معها مرة أخرى، وال توجد طريقة لكسب رضاه أفضل من تقديم ما 

يقوي مصلحته الخاصة في الحفاظ على المنصب. وهنا تصبح مصلحة الشركة الخاصة بمضاعفة األرباح 

متحالفة مع مصلحة صانع القرار الخاصة بالحفاظ على منصبه عن طريق الظهور بمظهر المنجز والمتبني 

ألكثر طرق اإلدارة تقدماً وحداثة، وهذا االلتقاء في المصالح ال يضمن بحال تقاطعه مع المصلحة العامة 

التي يفترض أن هذه العالقة أصالً تكونت لتحقيقها. وال يغير من هذه النتيجة كون صانع القرار مؤمن فعالً 

باألجندة التي يريد تمريرها، وبأنها فعالً أجندة إصالحية، ذلك أن منطق العالقة مع الشركة االستشارية 

سيفرض نفسه في األخير. فأياً كانت "نيّة" صانع القرار، فهي مشروطة بالبقاء في المنصب، ومن ثم، 
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سواء كان الحفاظ على منصبه غاية في حد ذاتها أو وسيلة ضرورية لتحقيق ما يراه خيراً، فإن أي نصيحة 

ستقدمها الشركة االستشارية ستكون مضطرة لطمأنة صاحب القرار بأن المنتج المقترح سيضمن البقاء 

في المنصب. أي أن منطق العالقة بين صانع القرار واالستشاري، أياً كانت نواياهما ومقاصدهما، سينتهي 

باالثنين للعمل من أجل تحقيق هاتين المصلحتين الخاصتين: الحفاظ على المنصب، ومضاعفة األرباح. 

وبمعنى آخر، فإن منطق العالقة بين صاحب القرار والشركة سيحّول المصلحة العامة التي على أساسها 

تشكلت العالقة من غاية إلى وسيلة.

 

واألثر السلبي المباشر لمثل هذه العالقة هو صعوبة تحديد المسؤولية، ومن ثم المحاسبة، عن أي تقصير أو 

أي مشاكل تحدث نتيجتها. فمن هو المسؤول؟ الشركة االستشارية التي سلمت منتجها بحسب رغبات صانع 

القرار، أم هو صاحب القرار الذي قام بأفضل ما يمكنه القيام به وجاء بأفضل الشركات لحل المشكلة؟ وهذه 

الضبابية في موضوع المسؤولية هي بالضبط منبع جاذبية العالقة بين الطرفين. في السابق، في الجهاز 

البيروقراطي التقليدي، عندما ترتكب وزارة خطأ ما أو تفشل في أحد المشاريع، فإن المسؤول فيها واضح 

وعرضة للمحاسبة. كانت المشكلة في الجهاز القديم تتركز في كون المسؤول ال يحاسب، ولكن عندما بات 

المسؤول يشعر بأنه عرضة للمحاسبة عما يقوله أو يفعله، أصبح لديه حافز قوّي للدخول في هذه العالقة 

المبعثرة للمسؤولية مع الشركة االستشارية. وال يتوقف األمر عند هذا الحد، بل يصبح فشل الخطة مشكلة 

جديدة بحاجة للحل. أي أن الخطة، عوضاً عن تحقيق الهدف الذي وضعت ألجله، قامت بكشف خلل جديد 

بحاجة للحل. ذلك أنه إذا كان صانع القرار قد قام بكل ما يمكن القيام به، وأن الشركة المستشارة من أفضل 

الشركات في المجال، فال يبقى احتمال سوى أن هناك خلل ما في الداخل حال دون إنجاح المقترح اإلصالحي. 

فيصبح اإلصالح كاشفاً لمشكلة بحاجة إلصالح، وهكذا يستفيد صناع القرار والشركات من هذه العملية التي 

تولد سلسلة من اإلصالحات والمشاكل المتعاقبة دون أن يتحمل أياً من الطرفين المسؤولية عن أي فشل. 

اتخذ الكالم السابق بعداً نظرياً بحتاً، يفترض وجود مسافة بين صانع القرار والشركات االستشارية. لكن 

الواقع أسوأ من ذلك، فالشركة االستشارية - بقدراتها التسويقية الخالبة - تتغلغل أكثر فأكثر مع كل مشروع 

تستلمه من القطاع العام. فلكل سياسة دورة حياة محددة: تبدأ من التعرف على المشكلة، ثم تشخيصها، ثم 
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اقتراح الحلول، ثم اتخاذ القرار، ثم تطبيقه. نظرياً، يفترض اقتصار عمل االستشاري على تشخيص المشاكل 

واقتراح الحلول، أي أن الوزارة أو المؤسسة العامة لديها القدرة الذاتية على التعرف على مشاكلها، ولديها 

من االستقاللية ما يكفي التخاذ القرار وتطبيقه. لكن مع تعقد العالقة مع االستشاريين، نجد االستشاري يتسلم 

المزيد من حلقات هذه الدورة شيئاً فشيئاً، لتصل إلى مرحلة تكون فيها الشركة االستشارية هي من تكتب 

طلب العروض الذي ستقدم فيه هي نفسهاً عرضاً، كما في بعض الحاالت، وهي مرحلة يتعذر فيها معرفة 

الجهة صاحبة القرار بشكل واضح.400 وهذه التعقيدات الواقعية على المشهد إنما تزيد من حّدة المشكلة أكثر 

فأكثر، فيصعب تحديد المسؤولية، كما يصبح تضييع المصلحة العامة أكثر احتماالً.

باإلضافة إلى بعثرة المسؤولية، تقوم هذه العالقة بين صانع القرار واالستشاري على تضييع فرصة بناء 

خبرات بيروقراطية محلية في التعاطي مع المشاكل وحلها، ذلك أن هؤالء البيروقراطيين غالباً ما ينّحون 

ويحّولون إلى مجرد موظفي مشاريع يتقنون فن التعامل مع موظفي الشركات االستشارية، دون خبرة حقيقية 

في التعاطي مع المشاكل التي تواجهها مؤسساتهم. وبسبب الطبيعة السريّة لعمل هذه الشركات، فإن األموال 

الطائلة التي تقدم لها على األعمال المتكررة والمتنوعة ستذهب سدى بمجرد أن تغادر الشركة. وهنا تبرز 

المفارقة المثيرة للسخرية، إذ يؤدي قرار التعاقد مع الشركات لخلق اقتصاد مستدام لحالة غير مستدامة من 

االعتماد على الخبرات والكوادر الزائلة.

الخاتمة

ركزت أغلب االنتقادات الموجهة لالستعانة بالشركات االستشارية على كون هذه الشركات "أجنبية" وألنها 

أجنبية، فهي ال تستطيع فهم السياق المحلي والثقافة المحلية. وهذا النقد غير دقيق ألن هذه الشركات تعتمد 

طاقماً محليّاً من الموظفين، بل قد تدخل في شراكة مع جهات محلية. فعلى سبيل المثال، استحوذت ماكينزي 

على شركة استشارات سعودية محليّة.401 لهذا يجب أالّ يتوجه النقد ألجنبيتها، بل إلدارويتها - التي قد 

يتبناها خليجيون وأجانب - وأثرها على الخيارات الديمقراطية وعلى المحاسبة وبناء الخبرات المحلية. 

إن التركيز الشديد في هذه الورقة على إبراز تحيزات وتاريخية اإلداروية يهدف إلى نفي دعوى حياديتها 

400 هذه المعلومات مستمدة من أربع مقابالت أجريت مع موظفين خليجيين في شركات استشارية تعمل مع قطاعات مختلفة في دول مختلفة وفي شركات مختلفة، وذكر جميعهم 

قصًصا متشابهة عن تغلغل الشركات في تسلّم هذه المهام. 

http://www.mckinsey.com/middle-east/overview/mckinsey-has-acquired-saudi-arabian-consultancy :401 هي شركة اإلكسير. أنظرهنا

http://www.mckinsey.com/middle-east/overview/mckinsey-has-acquired-saudi-arabian-consultancy
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وموضوعيتها، لكنه ال يعني بالضرورة أن كل ما هو إداروي فهو شّر. إن األجهزة البيروقراطية الخليجية 

تحتاج فعالً إلصالح، وهناك مشاكل بنيوية خطيرة في عملها، وعملية إصالحها هي عملية سياسية وليست 

عملية إدارية حتى يكتفى بخبراء لحلها. من الضروري التأكيد أن للمجتمعات الخليجية الحق في المشاركة 

وأداء دور رئيسي في قرارات مصيرية مثل تحديد ما يجب أن يبقى من المؤسسات العامة للدولة وما يجب 

أن يخصخص، واألولويات التي يجب مراعاتها في هذا الصدد. إن التأكيد على أن مثل هذه األمور هي أمور 

سياسية، يعني القبول بأنها يجب أن تأخذ مساراً بطيئاً، وأن هذا البطء مفيد وليس مضر، ذلك أن التجارب 

األخرى علمتنا أن الحلول الكبرى السريعة كانت دائماً محفوفة بمخاطر كبيرة وأدت النتكاسات هائلة. 
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3.5 رؤية عمان 2020 بين الواقع والمأمول
سعيد الصقري وآن الكندي

أوالً: مقدمة

تقدم هذه الورقة البحثية المشتركة قراءة تقييمية لألهداف الموضوعة للرؤية العمانية، والتي تعتبر أول 

رؤية اقتصادية من نوعها في دول مجلس التعاون، وما تم تحقيقه منها حتى اليوم. تسعى الدول إلى 

استشراف مستقبلها التنموي عن طريق وضع رؤى مستقبلية تكون بمثابة خارطة طريق تعمل من خاللها 

لتحقيق تنمية شاملة، عبر مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية وتحسين مستوى المعيشة والرفاه 

وتحقيق العدالة االجتماعية. وكانت ُعمان قد شرعت في وضع الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني 2020 

من خالل اإلعداد للخطة الخمسية الخامسة )1996 – 2000( في عام 1996، وذلك بعد أكثر من عقدين 

من استغالل الموارد النفطية، وبعد أربع خطط خمسية بدأت بها الحكومة منذ عام 1976، بهدف استخدام 

الموارد النفطية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة وتنمية القطاعات االقتصادية المختلفة، وتنويع 

قاعدة اإلنتاج االقتصادي وإيجاد مصادر دخل بعيدة عن النفط.

والقناعة المتجددة التي توصلت إليها الحكومة هي استحالة استدامة النمو باالعتماد على النفط، ما يوجب 

فك العالقة بين نمو األنشطة غير النفطية والقيمة المضافة للقطاع النفطي، حيث نّصت الخطة على 

"مواصلة التنمية في المديين المتوسط والبعيد في حالة االستمرار في األخذ بهذا النمط التنموي ستواجهها 

العديد من التحديات نتيجة اعتماد هذا النمط على مورد ناضب، عالوة على لما لالعتماد على هذا المورد 

الناضب من إفرازات سلبية على المالية العامة وعمليات التنويع االقتصادي واالدخار واإلنتاجية". 

فقد أِعّدت الخطة الخمسية األولى )1976 – 1980( في ظل القلق تجاه بداية االنخفاض التدريجي 

للموارد النفطية، ونفادها المحتمل بحلول عام 1988. وانصّب القلق في الخطط الخمسية الالحقة ناحية 

تحقيق التوازن بين اإليرادات والمصروفات في ظل التقلب المستمر ألسعار النفط، وبعد أن بلغ العجز 

العام %21 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 1986. عالوة على ذلك، لم يتم تنويع قاعدة اإلنتاج 

االقتصادي، فبلغت األهمية النسبية للموارد النفطية ولقطاع الخدمات حوالي %95 من الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 1985، %48 منها لقطاع النفط.
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ورغم ما تحقق من إنجازات في عدد من محاور الرؤية، لم تزل جهود تنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي 

وتقليل االعتماد على النفط وتنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع الخاص متواضعة عند كتابة رؤية 

2020، بالرغم من التأكيد على أهمية األمر منذ الخطة الخمسية األولى.

تسعى هذه الورقة، أوالً، إلى استعراض الظروف االقتصادية التي مهدت لوضع الرؤية المستقبلية لالقتصاد 

العماني 2020 في عام 1995، وتقييم مدى وقدرة االقتصاد على استدامة نموه بعيداً عن الموارد النفطية، 

باعتبار تنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط إحدى الركائز األساسية التي بنيت عليها 

رؤية 2020. وفي الجزء الثاني، ستوضح الورقة كيفية ارتكاز األداء التنموي في السلطنة على تدفق 

الموارد النفطية في المقام األول، ثم على التوسع في اإلنفاق الحكومي وعلى استقدام وتوظيف أعداد كبيرة 

من العمالة الوافدة، وتبعات ذلك على تحقيق أهداف الرؤية.

ثانياً: الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني

وضعت الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني 2020 بالتزامن مع الخطة الخمسية الخامسة )1996 – 

2000(، في وقت اتسم فيه األداء العام القتصاديات دول الخليج في الفترة 1988 – 1994 بالضعف نتيجةً 

النخفاض أسعار النفط. وحذرت العديد من الدراسات حينها أن ضعف أداء اقتصاديات دول المنطقة سببه 

ارتباط اقتصاداتها بريع النفط الخام، ملتفتة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.402 

وحسب إحصائيات البنك الدولي، فقد شهد الناتج المحلي اإلجمالي في السلطنة تباطؤاً في النمو السنوي، 

إذ لم يتعد %4، بينما لم يشهد متوسط دخل الفرد نمواً يذكر )باألسعار الجارية( في الفترة 1986–1994، 

بالمقارنة مع الفترة 1976 – 1985، التي شهد فيها الناتج المحلي اإلجمالي نمواً سنوياً بلغ %14، مصحوباً 

بنمو سنوي في متوسط دخل الفرد بلغ %9 )أنظر الجدول 3.5.1(.

الجدول 3.5.1: نسبة النمو السنوية في الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفرد وسعر النفط باألسعار 

Hakura, D., Growth in the Middle East and North Africa )IMF, 2006(. 402
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الجارية
نمو سعر النفطنمو متوسط دخل الفردنمو الناتج المحلي اإلجماليالسنة

198624-29-86-
19877319
19887319-
198911719
1990201721
19913-8-15-
1992955-
199304-15-
1994307-
1995647

-408المتوسط
197618147
1977729
197806-4
1979272240
1980383433
198118135-
198242-12-
1983509-
19841051-
19851287-

1496المتوسط
المصدر: بيانات البنك الدولي وسعر النفط من الكتاب االحصائي السنوي للسنوات 1987 –  1996

وكجزء من رؤية 2020، قامت وزارة التنمية )المجلس األعلى للتخطيط حالياً( باالستعانة بمؤسسة 

Wharton Econometric Forecasting Associates لتصميم نموذج لالقتصاد العماني. وشّكل 

مجلس التنمية 14 لجنة عمل لدراسة كل القطاعات االقتصادية األساسية، بما في ذلك لجنة لدراسة 

المتغيرات العالمية، ولجنة أخرى للموارد البشرية. وقدمت تلك اللجان بالتعاون مع البنك الدولي 21 

تقريراً ركز على تقييم تجربة مسيرة التنمية خالل الفترة 1970 – 1993، والعوائق التي حالت دون 

تنويع اإلنتاج االقتصادي، وسبل تجاوز تلك العوائق.
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واستجابة لتباطؤ األداء الكلي لالقتصاد، ونظراً لمحدودية االحتياطيات النفطية المؤكدة وتوقع بداية 

االنخفاض التدريجي في المخزون النفطي، شخّصت الرؤية التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في 

السلطنة في اآلتي:403

جدول رقم 3.5.2 – التحديات التي تواجه التنمية في عمان حسب رؤية 2020
نتائجه التحدي

·التوسع في اإلنفاق العام تزايد حجم العجز، وانخفاض االحتياطات المالية، وارتفاع حجم 	
الدين العام.

على  االعتماد  استمرار 
الموارد النفطية

· التأثر بشكل مباشر بعوامل اقتصادية وسياسية وخارجية.	

· اإلنتاجية والخدمية 	 والقطاعات  النفط  بين قطاع  التشابك  ضعف 
األخرى، وضعف كفاءة ومستوى جودة كافة القطاعات اإلنتاجية 

والخدمية، وبالتالي ضعف قدرتها على المنافسة.

· االنخفاض التدريجي المتوقع في المخزون النفطي خالل الخمس 	
والعشرين سنة القادمة.

اإلنتاجية  الكفاءة  تدني 
لألجهزة الحكومية

· األمثل 	 للدولة على تحقيق االستخدام  اإلداري  الجهاز  قدرة  عدم 
للموارد المتاحة.

اإلنتاجية  الكفاءة  تدني 
الخاص  القطاع  في 

وتشوه سوق العمل

· الوطنية، 	 البشرية  للموارد  اإلنتاجية  الكفاءة  مستوى  انخفاض 
وتدني مشاركتها في األنشطة اإلنتاجية. 

· تدني قدرة العمالة الوطنية على مواكبة التطورات المتسارعة في المجال 	
التقني.

· العمالة 	 استخدام  في  التوسع  واستمرار  الوطنية  العمالة  مساهمة  ضعف 
الوافدة.

اتساع دور الحكومة في 
السلعي  اإلنتاج  مجال 

والخدمي

· هذه 	 في  الخاص  القطاع  أمام مساهمة  المتاحة  الفرص  الحد من 
المجاالت.

·تحديات أخرى قصور بعض القوانين واألنظمة عن توفير البيئة المالئمة لنمو وتعدد أنشطة 	
القطاع الخاص. 

· انخفاض معدالت االدخار واالستثمار الخاص وتزايد الميول االستهالكية.	

ولتجاوز تلك التحديات، حددت الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني أربعة أهداف رئيسية وهي: )1( 

تنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي بعيداً عن االعتماد على الموارد النفطية، لتحقيق تنمية قادرة على 

االستدامة؛ )2( السعي  إلى تحقيق التوازن بين مصروفات ودخل المال العام؛ )3( تنمية الموارد 

403 الخطة الخمسية الخامسة )عمان: المجلس األعلى للتخطيط، 1997(، ص 165.
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البشرية من خالل التعليم والصحة، وضمان استقرار دخل الفرد، والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية 

بحلول عام 2020؛ )4( تطوير ودعم القطاع الخاص ليقود التنمية والنمو االقتصادي، وذلك من خالل 

استراتيجية تنموية طويلة المدى )1996 - 2020( تعمل على تحقيق التالي:404

تنمية املوارد البرشية وتطوير قدرات ومهارات العامنيني عىل مواكبة التطور التقني وإدارة املتغريات التقنية . 1

الطارئة بكفاءة عالية، ومتكينهم من مواجهة الظروف املحلية والعاملية املتغرية باستمرار.

تهيئة مناخ اقتصادي كيل مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر عىل االستخدام األمثل للموارد البرشية . 2

والطبيعة للسلطنة، بأساليب تتسم بالكفاءة واملحافظة عىل سالمة البيئة.

تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة عىل املنافسة وتدعيم اآلليات واملؤسسات التي من شأنها . 3

أن تعزز الرؤى واالسرتاتيجيات والسياسات املشرتكة بينه وبني الحكومة.

تهيئة الظروف املالمئة لتحقيق التنويع االقتصادي والعمل عىل االستغالل األمثل للموارد الطبيعة املتاحة . 4

وللموقع الجغرايف املتميز للسلطنة.

تعزيز املستوى املعييش للمواطن، والعمل عىل تخفيض التباين فيام بني املناطق وفئات الدخل املختلفة، . 5

وضامن استفادة كافة املواطنني من مثار عملية التنمية.

املحافظة عىل املكتسبات التي تحققت خالل الخمسة والعرشين عاماً املاضية، والعمل عىل صيانتها . 6

وتطويرها واستكامل بعض الخدمات األساسية والرضورية.

ثالثاً: الواقع االقتصادي والنتائج

حقق الناتج المحلي اإلجمالي نمواً سنوياً بلغ %3 في الفترة 1996 – 2014، ولم يطرأ تغيّر يذكر على 

متوسط دخل الفرد، بل حقق متوسط الدخل نمواً سالباً بلغ حوالي %0.1 )باألسعار الجارية للعام 2015( في 

نفس الفترة. وال تزال نتائج تنويع مصادر الدخل متواضعة. فاألرقام تدل على عدم وجود تغير هيكلي أساسي 

في اإلنتاج االقتصادي، حيث يبقى النشاط النفطي مهيمناً على بقية األنشطة اإلنتاجية األخرى. 

404 المصدر السابق، ص164.
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جدول رقم 3.5.3: هيكل الناتج المحلي االجمالي 1972 و2014
19722014

5446.4إجمالي األنشطة النفطية
166اإلنشاءات

27تجارة الجملة والتجزئة
810اإلدارة العامة والدفاع

2031.6أنشطة أخرى
المصدر: الكتاب االحصائي السنوي للسنوات 1978 و2016

وتؤكد أرقام التجارة الخارجية ومصدر دخل المال العام على أهمية األنشطة النفطية في االقتصاد. فقد بلغت قيمة 

الصادرات النفطية والغاز %57 من إجمالي الصادرات العمانية في عام 2014، وبلغت نسبة اإليرادات النفطية 

في المال العام %83 في نفس العام )أنظر جدول 3.5.4(. ويقل تقدير مساهمة األنشطة االقتصادية األخرى إذا 

احتِسب األثر غير المباشر للنشاط النفطي، إذ يرتبط أداء القطاعات االقتصادية األخرى بأداء قطاع النفط. 

جدول رقم 3.5.4: مؤشرات التنويع االقتصادي
٪ اإليرادات الحكومية من النفط٪ صادرات النفط الخام٪ قطاع النفط في الناتج المحلي االجمالي

1970689999
1980629692
1990488976
2000487778
2014535783

المصدر: الكتاب االحصائي السنوي للسنوات 1978 - 2015

أهداف رؤية 2020 في الميزان

تؤكد األرقام على اإلخفاق في تحقيق الهدف األول، وهو تنويع قاعدة اإلنتاج وتقليل االعتماد على النفط، 

بل يمكن القول بأن االعتماد على النفط قد ازداد. فعلى سبيل المثال وكما تشير األرقام، بلغت مساهمة قطاع 

النفط في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2014 ما نسبته %46.4، بينما كانت تقّدر بـ %38 في عام 1995. 

وإذا احتِسبَت مساهمة قطاع اإلنشاء، وتجارة الجملة والتجزئة، واإلدارة العامة للدفاع، التي تعتبر قطاعات 

تابعة للقطاع النفطي، فستبلغ المساهمة المباشرة وغير المباشرة للنفط في االقتصاد نسبة 69.4%.
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وتؤكد مؤشرات التنويع األخرى على زيادة االعتماد على الموارد النفطية. فقد بلغت مساهمة اإليرادات 

النفطية نسبة %87 من جملة اإليرادات الحكومية في عام 2014، بينما قّدرت بـ %77 في عام 1995.  

ورغم انخفاض قيمة صادرات النفط الخام إلى %57 في عام 2014 مقارنة بـ %77 في عام 1995، ال تزال 

قيمة مساهمة الصادرات غير النفطية، مقارنة بالنفط، صغيرة وغير قادرة على الحلول محل النفط، فإعادة 

التصدير تساوي %19 من جملة الصادرات، فيما بلغ الوزن النسبي للصادرات العمانية الَمنشأ نسبة 23%.

وبالنظر إلى الهدف الثاني، وهو تحقيق التوازن بين مصروفات ودخل المال العام، تشير األرقام أيضاً إلى زيادة 

المصروفات الحكومية بنسبة كبيرة، خاصة بعد عام 2004، إذ قفزت المصروفات الحكومية من 3.810 بليون 

لاير عماني في عام 2004 إلى 15.172 بليون لاير في عام 2014، األمر الذي فاقم من حجم العجز العام، 

وأفضى إلى االبتعاد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف التوازن بين اإليرادات والمصروفات )أنظر الجدول رقم 3(.

جدول رقم 3.5.5 : عجز/فائض المال لالعوام )1995 – 2014(، مليون لاير عماني
العجز/الفائضاإليراداإلنفاق

199622541990-264
199723072267-40
199822221846-375
199922691796-473
200026562290-366
200128602468-392
20022940301070
200331893302113
200438104040230
200542084511303
20064936498044
20075880592140
20087560763978
200974296748-680
201079657917-49
20111073810625-113
20121355513475-81
20131399013908-83
20141517214108-1064

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي للسنوات 1998 - 2015
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كما ال تبدو فرص تحقيق الهدف الثالث واعدة بدورها، وهو الهدف الخاص بتنمية الموارد البشرية من خالل 

التعليم والصحة، وضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى، والسعي إلى مضاعفته بالقيمة 

الحقيقية مع حلول عام 2020. فمرة أخرى، تشير البيانات المنشورة إلى انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي 

من 6,412 لاير عماني في عام 1996 إلى 6,028 لاير في عام 2014 )انظر الجدول 3.5.6(. وهذا يعني 

بأنه لم يتم ضمان استقرار متوسط دخل الفرد، ما سيؤدي إلى صعوبة مضاعفته بحلول عام 405.2020 من جهة 

أخرى، تشير الدالئل المتوفرة إلى تحقق بعض جزئيات هذا الهدف العام، ال سيما تلك المتصلة بالصحة العامة، 

حيث زاد متوسط عمر الفرد في السلطنة من 73 سنة في عام 1996 إلى 74 سنة في عام 2014.

الجدول رقم 3.5.6: دخل الفرد باألسعار الثابتة للعام 2015 )لاير عماني(
٪الزيادة السنويةمتوسط دخل الفردالسنوات
199664121.75
199767745.66
199869622.77
19996951-0.15
200072814.75
200174972.96
20027253-3.26
20036878-5.19
20046785-1.32
200567910.09
200670263.45
200772242.83
200876445.81
200977891.89
20107659-1.67
20116948-9.30
20126736-3.04
20136352-5.71
20146028-5.10

-.015المتوسط السنوي

المصدر: بيانات البنك الدولي

405  يدل المؤشر الخاص بالصحة إلى ارتفاع متوسط عمر الفرد في الفترة 1995 – 2014، فعمر الفرد المتوقع عند الوالدة كان 73 سنة وأصبح اآلن 74 سنة. وأما مؤشر التعليم، 

فيمكن القول بأن من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعليم الموائمة بين مخرجات مراحل التعليم المختلفة، وخاصة التعليم األساسي، ومتطلبات سوق العمل من ناحية، ومن ناحية 

أخرى إيجاد فرص عمل لألعداد المتزايدة من المواطنين الذين يلتحقون بسوق العمل )الحارثي، محمد، مقاالت، مقابالت، وكلمات، الجمعية االقتصادية العمانية، 2012(.
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وأما الهدف الرابع، وهو تطوير ودعم القطاع الخاص ليقود عملية التنمية والنمو االقتصادي، فلم يتحقق 

كذلك، ومن غير المتوقع أن يتمكن القطاع الخاص من قيادة التنمية والنمو االقتصادي في المرحلة الحالية 

وفي العمر المتبقي من رؤية 2020. وقد أثبتت التجربة أن القطاع الخاص ال يعد الُموِظف األساسي 

للباحثين عن عمل، كما ال يمتلك القدرة على احتواء األعداد المتخرجة من المراحل التعليمية المختلفة أو 

حتى أولئك المتسربين منها. وأكبر دليل على ذلك، الخطوات التي اتخذتها الحكومة بعد الحركات االحتجاجية 

التي قادها مجموعة من الشباب في السلطنة عام 2011، وكان من ضمن مطالبها إيجاد فرص عمل للشباب، 

بفتح أبواب التوظيف في القطاع العام وبشكل خاص القطاع األمني والعسكري الحتواء أعداد العاطلين عن 

العمل، الذين عجز القطاع الخاص عن توفير فرص عمل مالئمة لهم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد 

الباحثين عن عمل بمقدار يتراوح بين 40  إلى 45 ألف باحث سنوياً، وتتوقع الخطة الخمسية أن يوظف 

قطاع السياحة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات 30 ألفاً منهم حتى عام 2020، وربما يستطيع قطاع 

األسماك والتعدين توظيف 10 آالف آخرين.406 

رابعاً: العوائق التي حالت دون تحقيق رؤية 2020

يدل تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على استحالة االعتماد على اإليرادات النفطية لتحقيق 

التنمية االقتصادية. وقد حققت الجهود الرامية إلى تنويع اإلنتاج االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط نتائج 

متواضعة، على الرغم من تعاقب الخطط الخمسية بداية من عام 1976، وتدشين الرؤية المستقبلية لالقتصاد 

العماني 2020 في عام 1996.

ومن التحديات األخرى التي أصبحت أكثر إلحاحاً منذ عام 2002 يبرز االعتماد المفرط على العمالة 

األجنبية الرخيصة على حساب قوة العمل العمانية، والعجز عن تطوير أدوات واضحة إلدارة الموارد 

المالية المتأتية من النفط. فلم يرافق تحسن أداء القطاعات االقتصادية زيادة في فرص العمل التي تقبل بها 

القوى العاملة الوطنية الشابة، ولم يؤد تحسن أداء المالية العامة إلى تطور ملموس على مستوى تعزيز 

أدوات اإلدارة الرشيدة من قبيل الشفافية والمساءلة، بل استغلت األموال في زيادة اإلنفاق العام والتوسع في 

اإلنفاق المتكرر غير القابل لالستدامة، األمر الذي الحت معالمه في عام 2002 وتفجر في فبراير من عام 

2011 على شكل احتجاجات شعبية تطالب بالتوظيف. واستجابة للمطالبات الشعبية، قامت الحكومة بتوفير 

406  الرقم الخاص بقطاع السياحة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات )30 ألف( مأخوذ من مخرجات برنامج التنويع االقتصادي تنفيذاً، والباقي تقدير.
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35.8 ألف وظيفة في القطاع العام في الفترة 2012 – 2015، وبتوفير عدد آخر من الوظائف في القطاع 

العسكري. ومن المؤكد بأن عدد الباحثين عن عمل سيزداد، ولن يستطيع القطاع العام توظيف المزيد على 

المدى القريب والمتوسط، في ظل تراجع الموارد المالية العامة نتيجة انهيار أسعار النفط.

ويمكن القول بأن الخطط والسياسات والبرامج العامة المنفَّذة إلى حد اآلن لم تؤد إلى تنويع قاعدة اإلنتاج 

االقتصادي. وفي حين أدى اإلنفاق العام الذي ركز على إرساء القواعد األساسية وإنشاء البنى التحتية إلى 

تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بلغ %3 في الفترة 1996 – 2014، إال أنه لم يؤد إلى تحسن ملحوظ في 

متوسط دخل الفرد. عالوة على ذلك، لم يؤد النمو االقتصادي إلى تنويع قاعدة اإلنتاج، ولم يقلل من االعتماد 

على الموارد النفطية. بل بات واضحاً بأن نموذج النمو المتبع لم تنتج عنه حتى فرص عمل لألعداد الكبيرة 

من الباحثين عن عمل من المواطنين، في حين أدى إلى زيادة العمال الوافدين وبشكل كبير، خاصة بعد عام 

2011. فحسب البيانات المنشورة في الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 2016، زاد عدد العمال الوافدين من 

0.95 مليون في عام 2010 إلى 1.6 مليون حسب إحصائيات مايو 2015.

وتؤكد العديد من الدراسات بأن النمو االقتصادي قد تم عن طريق زيادة عدد العاملين وزيادة رأس المال 

الموظف في القطاعات االقتصادية المختلفة.407 فقد أدى بيع النفط الخام إلى توظيف عدد أكبر من العاملين، 

فضالً عن المزيد من رؤوس األموال )آالت ومعدات ومصانع(، ما أفضى بدوره إلى زيادة اإلنتاج الكلي في 

االقتصاد. لكن ذلك لم يؤد إلى تنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي، ولم يؤد إلى تطوير هياكل إنتاجية قادرة على 

تدوير عجلة التنمية بموارد ذاتية ومتجددة وبعيدة عن االعتماد على الموارد النفطية. وإلى جانب ذلك، ال 

تزال العالقة بين النمو االقتصادي وزيادة فرص عمل للمواطنين ضعيفة. ففي الوقت الذي زادت فيه فرص 

العمل المتاحة للوافدين بشكل ملحوظ، زادت نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين. وأما اإلدارة الكلية 

للموارد والكفاءة، بما في ذلك االبتكار والموارد البشرية المتعلمة، فكان دورها في عملية النمو االقتصادي 

ثانوياً.

407 سعيد الصقري، "مصدر النمو في االقتصاد الخليجي وعوامل اإلنتاج الكلي: النموذج العماني"، مؤتمر الجمعية االقتصادية العمانية، 2010، و

 Abdullah D. Ahmed and Said Al-Saqri "Natural Resource Depletion, Productivity and Optimal Fiscal Strategy: Lessons from a Small

Oil-Exporting Economy," The IUP Journal of Applied Economics, IUP Publications, vol. 1, Jan 2012, p. 56-80 > http://ideas.repec.

org/a/icf/icfjae/v11y2012i1p56-80.html >.

http://ideas.repec.org/a/icf/icfjae/v11y2012i1p56-80.html
http://ideas.repec.org/a/icf/icfjae/v11y2012i1p56-80.html
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وخالصة القول، تبقى العوائق التي حالت دون تحقيق أهداف الرؤية هي نفس العوائق التي واجهت االقتصاد 

سالفاً وتم تشخيصها عند إعداد الرؤية، ومنها:

تزايد حجم العجز، وانخفاض االحتياطات املالية، وارتفاع حجم الدين العام بسبب استمرار االعتامد عىل  •

املوارد النفطية.

ضعف التشابك بني قطاع النفط والقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى، وضعف كفاءة ومستوى جودة  •

كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية، ومن ثم ضعف قدرتها عىل املنافسة.

تدين الكفاءة اإلنتاجية لألجهزة الحكومية وعجز الجهاز اإلداري للدولة عن تحقيق االستخدام األمثل للموارد  •

املتاحة.

تدين الكفاءة اإلنتاجية يف القطاع الخاص، وتشوه سوق العمل، وانخفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجية للموارد  •

البرشية الوطنية، وتدين مشاركتها يف األنشطة اإلنتاجية، مقابل االستمرار يف التوسع يف استخدام العاملة 

الوافدة.

قصور بعض القوانني واألنظمة عن توفري البيئة املالمئة لنمو وتعدد أنشطة القطاع الخاص. •

• 

باإلضافة إلى انخفاض معدالت االدخار واالستثمار الخاص، وتزايد الميول االستهالكية.

وختاماً، فقد مر أكثر من عشرين عام على وضع رؤية عمان 2020. ومع تبقي ثالث سنوات فقط على 

موعد تحقيق الرؤية، بات من المتعذر إنجاز األهداف المرجوة فيما يبدو للمراقب. وتكمن أهمية تقييم رؤية 

2020، والتعرف على مكامن الخلل في محتواها، وتحديد األسباب التي حالت دون الوصول إلى األهداف 

المرجوة، في كون رؤية عمان األولى من نوعها في دول مجلس التعاون، التي أصبحت لديها جميعاً اليوم 

رؤى تطمح إلى تحقيقها، تتشابه جميعها في محتواها وأهدافها. ولذلك فإن مراجعة ما تم تحقيقه من هذه 

الرؤى أصبح ضرورة ملحة، كي يتم تدارك األمور والتعلم منها في الرؤى والخطط المستقبلية األخرى.
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3.6 القوى العاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون
دالل موسى

يتركز جلَّ الحديث عن األيدي العاملة األجنبية، أو الوافدة، في دول مجلس التعاون الخليجي على كونها 

إحدى أهم مظاهر التركيبة السكانية فيها، التي تتميز بها هذه الدول عن غيرها حول العالم، حيث يُشكل 

السكان من غير المواطنين نسبة عالية من إجمالي سكان دول المجلس، يصل أدناها إلى نحو النصف 

وأعالها إلى نحو %90 من إجمالي السكان. وغالباً ما يدور الحديث حول هذه الفئة من المجتمع بوصفها 

"خلالً" سكانياً ناجماً عن سياسات سوق العمل، التي استقطبت أفواجاً كبيرة من القوى العاملة األجنبية مع 

اكتشاف النفط وارتفاع أسعاره وزيادة وتيرة التنمية االقتصادية في القرن العشرين.   

وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون ال تمثل حالة نادرة فيما يتعلق باستقطاب األجانب، إال أن نسبة 

هؤالء في المجتمع وموقعهم الدائم كعمالة وافدة عربية وغير عربية قلما تُدمج عن طريق التجنيس، 

يُمثل ظاهرة شاذة نسبياً عند مقارنتها ببعض الدول األخرى، األمر الذي دعا العديد من باحثي المنطقة 

والمؤسسات الدولية إلى التعمق في دور هذه الفئة من المجتمع وآليات التعامل معها.

وفضالً عن ذلك، تُقر الرؤى االقتصادية التي أطلقتها بعض دول المجلس خالل األلفية الثانية، بشكل أو بآخر، 

بتفشي ظاهرة العمالة األجنبية في أسواقها. وتطمح هذه الرؤى إلصالح إقتصادياتها، خصوصاً مع ارتفاع أعداد 

المشتغلين من المواطنين ونسبة مشاركتهم في سوق العمل وتعاظم طموحاتهم في تحقيق مستويات أعلى من الدخل. 

ولعل أهم ما أدركته تلك الرؤى هو مدى المقايضة الفعلية في بلدان الخليج بين خيار التنمية االقتصادية و"التزايد 

غير المدروس وغير المتوقع في حجم العمالة غير الماهرة"، كما تشير رؤية قطر الوطنية 2030.

يهدف هذا المقال إلى تحليل دور العمالة األجنبية في سوق العمل وفي اقتصاديات دول مجلس التعاون وبعض سبل 

التصدي آلثارها السلبية. ويُلقي القسم األول نظرة سريعة على مواصفات العمالة الوافدة بشكل عام وتاريخ استقطابها، 

فيما يتناول القسم الثاني دور هذه العمالة في التنمية االقتصادية، ويختتم القسم الثالث المقال بمحاولة للتعرف على 
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تصورات الرؤى الخليجية لأليدي العاملة الوطنية واألجنبية، خصوصاً فيما يتعلق بالقطاع الخاص، مع وضع 

بعض االقتراحات للمضي قدماً نحو المزيد من اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد. ويعتمد هذا المقال بشكل رئيسي على 

اإلحصائيات والبيانات الرسمية المتوفرة حول المنطقة، مع تفاوت توافر هذه البيانات من دولة إلى أخرى.

نظرة سريعة على األيدي العاملة األجنبية في دول المجلس

يُشكل المقيمون من غير المواطنين نسبة كبيرة من التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي، 

تتراوح بين %39 من إجمالي السكان كما في المملكة العربية السعودية، إلى نحو %89 من السكان في 

حالة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب اإلحصائيات األخيرة لتلك الدول، كما يوضح الرسم البياني 

)1( أدناه. وتقع الغالبية العظمى من غير المواطنين في الفئة العمرية القادرة على العمل، والمشاِركة فعلياً 

في سوق العمل. ففي قطر على سبيل المثال، تُشكل األيدي العاملة األجنبية نحو %95 من إجمالي المشتغلين 

في البالد، تفوقها اإلمارات في التقدير المنشور في رؤيتها الوطنية 2021، حيث تصل النسبة إلى 408.96% 

وفي الكويت وُعمان، تتعدى نسبة األيدي العاملة األجنبية %80 من إجمالي القوى العاملة، أما في البحرين 

فتصل النسبة إلى %78. وقد بلغت نسبة القوى العاملة األجنبية في المملكة العربية السعودية %57 من 

إجمالي األيدي العاملة، وهي النسبة األدنى حالياً بين دول المجلس، كما يوضح الرسم البياني )2(.

رسم بياني رقم 3.6.1 – نسبة الموطنين وغير المواطنين من إجمالي السكان بحسب الدولة

المصدر: بوابة البيانات المفتوحة والجهاز المركزي للمعلومات )البحرين(، الهيئة العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، 
gulf- )بوابة البيانات المفتوحة المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )عمان( برنامج سوق العمل والهجرة في الخليج 
migration.eu( وتعداد السكان )قطر(، الهيئة العامة لإلحصاء )السعودية(، المركز الوطني لإلحصاء )اإلمارات(  

.>http://bit.ly/2nmFaeH>،2012 408 -رؤية اإلمارات

http://bit.ly/2nmFaeH
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رسم بياني رقم 3.6.2 – نسبة المواطنين وغير المواطنين من إجمالي المشتغلين بحسب الدولة

المصدر: بوابة البيانات المفتوحة والجهاز المركزي للمعلومات )البحرين(، الهيئة العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، 
المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات والكتاب اإلحصائي السنوية )عمان(، مسح القوى العاملة ووزارة التخطيط التنمية 

واإلحصاء )قطر(، الهيئة العامة لإلحصاء )السعودية(.

وبينما يعمل العديد من مواطني دول المجلس في القطاع العام أو الحكومي، يتركز عمل األيدي العاملة 

األجنبية في القطاع الخاص، حيث يشتغل نحو %98 من إجمالي العمالة األجنبية في البحرين وعمان في 

القطاع الخاص )بما فيه عاملي المنازل(، بينما يستحوذ القطاع الخاص على %93 من إجمالي العمالة 

الوافدة في الكويت و%90 من إجمالي العمالة الوافدة في قطر، كما يوضح الرسم البياني )3.6.3(. 

رسم بياني رقم 3.6.3 – نسبة المشتغلين في القطاع العام والخاص بحسب الجنسية والبلد

استقطبت دول مجلس التعاون الخليجي هذه األفواج الكبيرة من األيدي العاملة األجنبية أساساً لشغل الوظائف 
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التي نشأت مع فورة النمو االقتصادي، الناجمة عن اكتشاف النفط وارتفاع أسعار البترول في سبعينات القرن 

الماضي، ما أسفر أوالً عن استقطاب األيدي العاملة الغربية في شركات اكتشاف وتصفية النفط، وتالياً عن 

ضخ مبالغ استثمارية ضخمة لدعم عمليات تشييد البنية التحتية التي نشطت فيها العمالة العربية واآلسيوية. 

ومن بين األسباب التي دعت دول المجلس الستقطاب هذه األعداد من العمالة األجنبية قلة عدد مواطنيها 

بشكل عام مقارنة بالقدرات المادية والطموحات الجديدة التي أفرزها اكتشاف النفط، لكون التركيبة السكانية 

في الخليج تركيبة شابة، يشكل من هم دون سن 15 فيها نحو ثلث السكان حتى اليوم، على الرغم من 

انخفاض معدالت الخصوبة409 .

وكما أشار عدد من باحثي المنطقة، فإن األزمات المالية والركود االقتصادي الذي شهده العالم في تسعينات 

العقد الماضي، إضافة إلى الحرب العراقية اإليرانية وغزو العراق للكويت، كان له أثر ملحوظ في تقليل 

نسبة نمو العمالة األجنبية في فترة التسعينات )على الرغم من استمرار ارتفاع أعدادها اإلجمالية(، تلتها 

سنوات األلفية الثانية التي بشرت بارتفاع أسعار النفط وبناء المشاريع العقارية الضخمة في المنطقة410. 

ويتضح هذا في تقديرات السكان في البحرين والسعودية والكويت في الرسوم البيانية )6-4(. ففي البحرين، 

تُشير البيانات إلى ارتفاع واضح في عدد األجانب في سبعينات القرن الماضي، ال يتكرر إال مع بدايات 

األلفية الثانية. وفي الكويت يبين منحنى السكان األجانب ارتفاعاً واضحاً مع بدايات األلفية الثانية، كما هو 

الحال مع منحنى السكان األجانب في المملكة العربية السعودية. وقد ساهمت سياسات سوق العمل، ونظام 

الكفالة بالتحديد، في تسهيل استقطاب األيدي العاملة األجنبية في القطاع الخاص، بينما أخذت حكومات 

المنطقة على عاتقها مسؤولية توظيف األيدي العاملة الوطنية في القطاع العام411. 

رسم بياني رقم 3.6.4 – عدد السكان بحسب الجنسية للبحرين عبر السنوات

409 -إحصائيات السكان لدول الخليج )الهيئة العامة لإلحصاء في الكويت، بوابة البيانات المفتوحة للبحرين، الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة العربية السعودية، بوابة البيانات 

المفتوحة لعمان(.

410 - د. عمر الشهابي، "تفاقم الخلل السكاني في دول مجلس التعاون: تاريخه وأسبابه ومعوقات مواجهته"، اللقاء السنوي الرابع والثالثون لمنتدى التنمية، فبراير 2013.

411 -عمر الشهابي، محمود المحمود، نورة الحسن، الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة )بيروت: منتدى المعارف، 2015(، ص 442                       

.> http://bit.ly/2obp5M <

http://bit.ly/2obp5M
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المصدر: بوابة البيانات المفتوحة والجهاز المركزي للمعلومات من تعدادات السكان وتقديرات السكان.
مالحظة: السنوات األولى في الرسم البياني غير متتالية.

رسم بياني رقم 3.6.5 -  عدد السكان بحسب الجنسية للكويت عبر السنوات )باآلالف(

المصدر: الهيئة العامة  للمعلومات المدنية )الكويت(

رسم بياني رقم 3.6.6 – عدد السكان بحسب الجنسية للمملكة العربية السعودية عبر السنوات )باآلالف(

gulfmigration.eu المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء ومصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات، عن طريق
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مالحظة: السنوات األولى في الرسم البياني غير متتالية

ومما ال شك فيه أن المستويات التعليمية لأليدي العاملة الوافدة في دول المجلس عادة ما تكون متدنية نسبياً، 

فضالً عن تركز تلك القوى في قطاعات اقتصادية ذات إنتاجية محدودة للعامل )وإنتاجية محدودة لعوامل 

اإلنتاج(. فعلى سبيل المثال، تشير اإلحصائيات إلى امتالك نحو %82 من األيدي العاملة األجنبية في قطر 

لمؤهالت الشهادة الثانوية وما أقل، بينما تصل هذه النسبة إلى %51 بين األيدي العاملة الوطنية، ما يُشير إلى 

أن توزيع المستويات التعليمية أعلى بين المشتغلين من المواطنين مقارنة باألجانب.412 وفي السعودية تبلغ 

نسبة المشتغلين األجانب من حملة الشهادة الثانوية فأدنى نحو %76 من إجمالي المشتغلين الوافدين، بينما 

تصل إلى %55 من المشتغلين المواطنين413. وفي عمان والكويت تشير اإلحصائيات إلى نسب مشابهة.

ونُعيد القول هنا بأن تدني نسب تعليم العمالة الوافدة يمثل حقيقة غير ُمدهشة، إذا ما نظرنا إلى سياسات سوق 

العمل وإلى القطاعات االقتصادية التي تعمل فيها تلك القوى. حيث يعمل أكثر من نصف األجانب في المملكة 

العربية السعودية )رسم بياني رقم )7(( على سبيل المثال في قطاعات التشييد )%26 من إجمالي المشتغلين 

األجانب(، وتجارة الجملة والتجزئة )%21(، وأنشطة األسر المعيشية التي يتكون غالبيتها من عامالت 

وعاملي المنازل )%13(، وهي قطاعات ال تحتاج إلى أيٍد عاملة ماهرة أو ذات تعليم جامعي. وبالمقارنة، 

يعمل العامل السعودي )رسم بياني رقم )8(( في قطاعات اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي 

)%36(، والتعليم )%23(، والصحة )%7(، وهي تقع ضمن نطاق عمل الحكومة بشكل عام. كما يعمل 

أكثر من نصف األجانب في قطر في قطاع البناء والتشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة،414 وهي نسب شبيهة 

ببقية دول المجلس. وتشير بعض اإلحصائيات الرسمية إلى ثبات أوجه توزيع المشتغلين على بعض القطاعات 

االقتصادية عبر السنوات. فقد استمر تمركز العمالة األجنبية في الكويت، على سبيل المثال، في قطاعات التشييد 

وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية بين عامي 2001 و2015، على الرغم من اختالف الكويت 

نسبياً عن بقية دول المجلس من حيث اشتغال العمالة األجنبية في اإلدارة العامة والخدمات الحكومية أيضاً. 

رسم بياني رقم 3.6.7 – توزيع المشتغلين غير السعوديين بحسب القطاع االقتصادي في عام 2016

412 -مسح القوى العاملة )قطر: وزارة التخطيط والتنمية واإلحصاء، 2015(.

413 -الكتاب اإلحصائي السنوي )المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة لإلحصاء، 2015(، جدول 9 – 17.

414 -مسح القوى العاملة )قطر: وزارة التخطيط والتنمية واإلحصاء، 2015(. جدول 12.
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المصدر: مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة لإلحصاء الربع الثاني لعام 2016، جدول 45-62 و62-47.

رسم بياني رقم 3.6.8 – توزيع المشتغلين السعوديين بحسب القطاع االقتصادي في عام 2016

المصدر: نفس المصدر السابق

رسم بياني رقم 3.6.9 -  توزيع المشتغلين غير الكويتيين بحسب القطاع االقتصادي في عام 2015

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء )مسح القوى العاملة 2015( 
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رسم بياني رقم 3.6.10-  توزيع المشتغلين الكويتيين بحسب القطاع االقتصادي في عام 2015

المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء )مسح القوى العاملة 2015( 

دور العمالة الوافدة في المنظومة االقتصادية الحالية

على الرغم من ضعف المهارات لدى األيدي العاملة األجنبية، فإنها قد ساهمت في تحقيق ازدهار دول 

المجلس وتنمية شتى قطاعاته بال شك، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية، 

التي عادة ما يعزف عنها المواطن بسبب أجورها المتدنية أو بسبب النظرة الدونية لهذه األشغال. ففي العقود 

الماضية، ساهم قطاع البناء والتشييد وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى قطاع المطاعم والفنادق، 

في زيادة اإلنتاج ونسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والناتج المحلي بشكل عام، الذي غالباً ما 

تتجه إليه المنظمات الدولية والشركات األجنبية من أجل تقييم اقتصاديات البلدان واتخاذ قرارات االستثمار 

فيها. كما يُمكننا القول بأن توافر األيدي العاملة األجنبية بأجور متدنية ساهم في تسهيل البدء في المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة.

ولعلَّ أهم فوائد وجود األيدي العاملة األجنبية هي مساهمتها في إبقاء أسعار السلع والخدمات منخفضة وثابتة 

إلى حد ما. فتوافر هذه العمالة بأجور متدنية يقلل من تكلفة إنتاج الشركات والمؤسسات، وتكلفة تجارة الجملة 

والتجزئة، وتكلفة التخزين، األمر الذي يُساهم في خفض سعر السلع والخدمات التي يدفع ثمنها الُمستهلك.415 
 Omar Al-Ubaydli, "The Economics of Migrant Workers in the GCC," The Arab Gulf States Institute in Washington, December 11,- 415

2015 > http://bit.ly/2okledf >.
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وبينما تختلف أسباب ارتفاع أسعار المستهلك )أو التضخم( من بلد إلى آخر، إال أن إحصائيات صندوق النقد 

الدولي تعزو انخفاض نسبة التضخم السنوية في دول مجلس التعاون مقارنة بدول المنطقة وبالدول النامية416 

إلى دور العمالة الوافدة فيها417.

ومن جهة أخرى، فقد أدى استقطاب العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون إلى مجموعة من التبعات السلبية، 

تطرق إليها عدد من باحثي المنطقة، أهمها ارتفاع نسبة البطالة بين القوى العاملة الوطنية، خصوصاً منذ 

تسعينات القرن الماضي، في ظل ارتفاع عدد الشباب الداخلين في سوق العمل و"الهبّة الديمغرافية"418 

التي تعيشها دول المجلس اليوم، إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل419، حيث تُشير 

اإلحصائيات المنشورة مع بدايات األلفية الثانية إلى ارتفاع نسبة البطالة في دول المجلس، حيث بلغت 

%11.6 في قطر عام 2001420 ،و%12.7 في البحرين بحسب تعداد السكان لعام 2001421، و%14.4 في 

سلطنة عمان عام 4222003، وهي نسب عالية لدول غنية بالنفط تتباهى بتوظيف نسب كبيرة من سكانها في 

القطاع الحكومي الذي طالما شكل مصدراً لألمن الوظيفي ألجيال المنطقة. 

كما أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2013 إلى نسب النمو السلبية إلجمالي إنتاجية عوامل 

اإلنتاج )total factor productivity( في جميع دول الخليج في الفترة األخيرة423. ويقيس هذا المؤشر 

مدى مساهمة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في رفع اإلنتاج المحلي، األمر الذي يؤكد تركز نسب النمو 

االقتصادية التي حققتها هذه الدول مع استقطاب األيدي العاملة األجنبية في قطاعات سطحية تكنولوجياً، 

لم تُسهم في نقل مستويات اإلنتاج إلى مستويات وأساليب العالم المتقدم. كما أشار نفس التقرير إلى انكماش 

معدل إنتاجية العامل في القطاع غير النفطي في دول المجلس باستثناء الكويت والسعودية، األمر الذي تؤكده 

إلى حد ما بعض بيانات هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، التي أشارت إلى انكماش إنتاجية العامل في 

قطاعي الخدمات والصناعة، في ظل نمو بسيط جداً إلنتاجية عوامل اإلنتاج منذ تسعينات القرن الماضي 

World Economic Outlook )IMF, 2016(.- 416

Labor Market Reforms to Boost Employment and Productivity in the GCC )IMF, OCT 2013(.- 417

418 - يستخدم األستاذ محمد ديتو هذا المصطلح في عدد من كتاباته، مثل ورقة "سكان البحرين 2010... نحو إعادة قراءة للخلل السكاني" الُمقدمة في منتدى التنمية الرابع 

والثالثون، فبراير 2013.

419 - دالل موسى، الخليج بعد االنتفاضات العربية )الكويت: افاق، 2017(، المرأة وسوق العمل في الخليج، ص 298.

420 - مسح القوى العاملة )مجلس التخطيط لألمانة العامة في قطر، 2002(، جدول )5(.

421 - التعداد السكاني )البحرين: بوابة البيانات المفتوحة، 2001(، جدول 04- 0801.

422 - خصائص الباحثين عن عمل )المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، 2015(.

Labor Market Reforms to Boost Employment and Productivity in the GCC )IMF, Oct 2013(.- 423
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حتى عام 2009424. ويمثل هذان المؤشران، أي إنتاجية العامل وإنتاجية عوامل اإلنتاج، ظاهرتين من 

ظواهر "الخلل اإلنتاجي" الذي تحدث عنه عدد من باحثي الخليج425.

وبينما يرى البعض بأن وجود القوى العاملة األجنبية قد يرفع من الطلب على السلع والخدمات في السوق 

)حيث أن الوافدون هم ُمستهلكون إضافيون يمكنهم الدفع بعجلة االستهالك وبالتالي اإلسهام في رفد عملية 

التنمية(، إال أن دخل تلك الفئات المحدود يُقيد قدرتها على رفع الطلب على السلع والخدمات، خصوصاً وأن 

نسبة كبيرة من هذا الدخل عادة ما تصّدر إلى الخارج عن طريق التحويالت المالية. 

كما تطرق عدد من الباحثين إلى اآلثار السلبية المتعلقة بتركيبة المجتمع وعاداته وتقاليده ومخاطر الفوبيا أو 

حاالت السلوك العدواني ضد األجانب، أو من قبل األجانب ضد المواطنين نظراً للمعاملة غير السوية في 

العديد من الحاالت.426 وعلى الرغم من أهمية هذه التأثيرات السلبية إال أنها خارج إطار هذا المقال. 

العمالة الوافدة والرؤى االقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل المنطقة

تتفق الرؤى االقتصادية )وغير االقتصادية( لدول مجلس التعاون في تقييم عدد من تحدياتها والطموحات 

المنوطة بها، إذ تُقر بداية بوجود تحديات سكانية تُحتم إجراء إصالحات جديدة في اقتصاديات المنطقة من 

أجل توفير الوظائف المناسبة للمواطنين. فعلى سبيل المثال، تبدأ الرؤية االقتصادية 2030 لمملكة البحرين 

باإلشارة إلى أفواج الشباب المقبلين على سوق العمل في األعوام القادمة بمؤهالت جامعية أعلى نسبياً 

مقارنة باألجيال الماضية، حيث ستواجه سوق عمل غير قادر على خلق الوظائف باألعداد الكافية وباألجور 

المناسبة إن لم تُحَدث تغييرات وإصالحات جذرية في االقتصاد. 

إال أن أبرز ما ترتكز عليه هذه الرؤى هو دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية المستقبلية، وبالتحديد في 

توظيف األيدي العاملة الوطنية، حيث شددت رؤية 2030 للسعودية، على سبيل المثال، على تحويل دور الدولة 

تدريجياً من "مقدم أو مزود للخدمة" إلى "منظم ومراقب للقطاعات"، مع كون صندوق االستثمارات للدولة 

"محركاً فعاالً إلطالق بعض القطاعات االستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة"، إضافة إلى عدد من 
424 -قسم البيانات )البحرين: هيئة تنظيم سوق العمل(، جدول رقم )71( و)7(.

425 -عمر الشهابي، سكان الخليج مظاهر الخلل وآليات المواجهة )الكويت: افاق ومنتدى التنمية، 2014(، ص 15.

426 -أحمد مبارك سالم، "كثافة العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون وأثرها في سياسات التوطين"، مجلة رؤى استراتيجية، العدد )6(، أبريل 2016.
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اإلصالحات األخرى، كإعادة هيكلة بعض المدن اقتصادياً والتركيز على الخدمات اللوجستية427. كما ذكرت 

رؤية قطر الوطنية ضرورة "قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة". 

تسعى هذه الرؤى إلى التركيز على دور القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنوع تنافسي معرفي مزدهر، 

ترتفع فيه نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، مع تنمية مؤهالتهم التعليمية والمهنية وتمكين المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة مادياً وتشريعياً. وبينما نتفق مع أهمية إعطاء القطاع الخاص المجال للتوسع والتنمية، 

نرى الواقع يرسم صورة أخرى القتصاديات المنطقة، إذ تُشير تقارير صندوق النقد الدولي، على سبيل 

المثال، إلى إيجاد اقتصاديات دول المجلس لما يقدر بسبعة ماليين وظيفة جديدة خالل العقد األول من األلفية 

الثانية، استحوذ القطاع الخاص على نحو 5.4 مليون منها، وقد شغلت العمالة األجنبية نحو %90 من تلك 

الوظائف. أضف إلى ذلك هبوط مستويات إنتاجية العامل وإنتاجية عوامل اإلنتاج كما ذكرنا سابقاً، ما يعني 

استمرار ضعف القطاع الخاص تقنياً وتفضيل توظيف العمالة األجنبية فيه على الوطنية. 

تشير هذه الوقائع إلى إخفاق جهود بعض دول المنطقة في تحقيق النجاح المطلوب. فقد حللت دراسة جديدة 

لصندوق النقد الدولي، باستخدام إحصائيات المنطقة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي وحتى عام 

2014، مدى مرونة )elasticity( التشغيل على ضوء تغير نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، بحسب 

جنسية العمال، ووجدت أن ارتفاع )أو انخفاض( الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي له بالغ األثر على المدى 

القصير والطويل في تشغيل األيدي العاملة األجنبية، بينما يبقى جامداً عندما يأتي األمر لتشغيل األيدي العاملة 

الوطنية428. معنى ذلك أنه على الرغم من قدرة القطاع الخاص على التحكم في عدد األيدي األجنبية العاملة 

فيه بطريقة تُناسب تكاليف اإلنتاج والمبيعات، حسب وتيرة النمو والركود االقتصادي، إال أنه يبقى عاجزاً عن 

تغيير نسب تشغيل األيدي العاملة الوطنية – وهو أمُر بديهي إذا ما التفتنا للحقوق التي يضمنها المواطن في حال 

تشغيله، كعقد عمل طويل األمد على سبيل المثال. وترى الدراسة أن نسب المرونة تدل على مدى مرونة سوق 

العمل بشكل عام وقدرته على النمو واالنكماش متى ما استدعى األمر، وهو ما يدعو لاللتفات إلى تلك النسب 

بشكل جاد، سيما في ضوء التقديرات المتعلقة بأعداد المواطنين المقبلين على سوق العمل في السنوات القادمة، 

427 - المصدر: رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية المتوفرة على الموقع االلكتروني: http://vision2030.gov.sa تحت محور "اقتصاد مزدهر استثماره فاعل".

 Alberto Behar, "Comparing the Employment-Output Elasticities of Expatriates and Nationals in the Gulf Cooperation Council,"- 428

IMF 191/15, AUG 2015 > http://bit.ly/2opnwut >.

http://vision2030.gov.sa
http://bit.ly/2opnwut
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التي قُدرت بنحو مليوني باحث جديد عن العمل سنوياً في دول مجلس التعاون ككل بين أعوام 2014-2020.

يتطلب التحكم في مستويات ونسب نمو األيدي العاملة األجنبية مجموعة من األدوات التي تعني بجانبين: جانب 

عرض القوى العاملة، من جهة العاملين والباحثين عن عمل، وجانب الطلب على القوى العاملة، من جهة 

القطاع العام والخاص. وقد تعرضت مجموعة من الكتاب والباحثين إلى عدد من هذه األدوات. فمن جانب 

عرض القوى العاملة، تركز الحديث في شتى البحوث، فضالً عن الرؤى االقتصادية لدول المجلس، على رفع 

مستويات مشاركة المواطنين في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة مشاركة المواطنين من الرجال في 

سوق العمل القطرية %69 فقط حسب إحصائيات عام 429،2015 مقارنة بمعدالت تقترب من %90 في بعض 

الدول المتقدمة. كما تتناول المقترحات ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل، إذ ال تزال 

تلك النسبة أقل من %50 في معظم دول الخليج باستثناء الكويت.430 وقد وضعت رؤية اإلمارات 2021 هدفاً 

واضحاً يتمثل في رفع نسبة المواطنين العاملين من إجمالي القوى العاملة المحلية، من %3.93 بتقديرات عام 

2015 إلى %8 مع حلول عام 2021431. كما أشارت مجموعة من الباحثين إلى ضرورة رفع مستويات التعليم 

والتدريب المهني للمواطنين، بغرض تمكينهم من شغل بعض وظائف األيدي العاملة األجنبية وريادة األعمال 

بأنفسهم، وهو ما شددت عليه جميع رؤى الخليج. لكن الخلل الرئيسي الذي أدى إلى التداعيات سالفة الذكر يكمن 

في سياسات الطلب على القوى العاملة وفي هيكلة االقتصاد بشكل عام، وهو ما سنحدده في الفقرات التالية.  

وإن أكثر ما ياُلحظ في اقتصاديات دول مجلس التعاون هو اختالل األسعار )أو القِيم( في شتى المجاالت: 

سواء قيمة عمل الفرد، أي األجور، أو قيمة السلع والخدمات. ففي االقتصاديات المتقدمة وحتى تلك النامية 

غير النفطية، يجني الشخص أجراً مقابل عمله ومقابل القيمة التي يُساهم بها في إنتاج الشركة أو المؤسسة أو 

البلد، وهو مبدأٌ يسير عليه الفكر االقتصادي الحديث. ويبدو أن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودي تهدف 

إلى إعادة غرس ذلك المبدأ، حيث تكررت في عدد من أقسامها عبارة "ثقافة الجزاء مقابل العمل".432 وبينما 

ال تتوفر الدراسات التي تقارن القيمة المضافة لأليدي العاملة األجنبية أو الوطنية بمستويات األجور )أو حتى 

مدى إسهامها في إجمالي اإلنتاج للبلد(، إال أنه يمكننا التكهن بضعف صلة أجور األيدي العاملة الوطنية في 

القطاع العام بجهودهم أو قيمة عملهم، خصوصاً في ظل مفهوم الدولة الريعية التي بُنيت عليها اقتصاديات 

المنطقة، والتي ضمنت وظائف حكومية لعدد كبير من المواطنين دون االرتكاز على مدى فاعليتها، األمر 
429 -مسح القوى العاملة )قطر: وزارة التخطيط والتنمية واإلحصاء، 2015(.

430 -دالل موسى، الخليج بعد االنتفاضات العربية )الكويت: افاق، 2017(، المرأة وسوق العمل في الخليج، ص 298.

.> https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/competitive-knowledge-economy < 2021 431 -رؤية اإلمارات

.> sa.gov.vision2030//:http > 432 -"اقتصاد مزدهر فرصه مثمرة"، رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية

https://www.vision2021.ae/ar/national-priority-areas/competitive-knowledge-economy
http://vision2030.gov.sa
http://vision2030.gov.sa
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الذي أدى إلى انتشار البطالة المقنعة، أو كما قال د. علي الكواري، تفشي ثقافة "روح بيتك وخذ راتبك"433.

كما يمكننا القول بطغيان اختالل قيم األجور على القطاع الخاص أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق باأليدي العاملة 

األجنبية. فإن وجود هذا العدد الكبير من األيدي األجنبية العاملة بأجور متدنية، إضافة إلى تفشي ظاهرة 

العمالة السائبة وظاهرة العمال غير النظاميين )التي حاولت المملكة العربية السعودية الحد منها في حملتها 

عام 2013، ورحلت جراء ذلك أكثر من مليون شخص(434 يؤكد على وجود فائض من األيدي العاملة 

األجنبية التي ال تُقدم للبلد نسبة عالية من اإلنتاج، سيما بالنظر إلى اشتغال أعداد كبيرة منها في قطاع تجارة 

الجملة والتجزئة، الذي يعمل عادة بأساليب متدنية تكنولوجياً )كالبقاالت، مثالً(. يعني ذلك أن أسعار السلع 

والخدمات التي تسهم العمالة الوافدة في إنتاجها وبيعها متدنية بطريقة غير طبيعية )artificial( وال تعكس 

قيمتها الحقيقية في السوق، وأن معدالت التضخم المنخفضة التي نعمت بها دول المجلس هي معدالت غير 

طبيعية ال تعكس القيمة الحقيقية ألسعار السلع والخدمات. 

أضف إلى ذلك تأثير الدعم الحكومي لشتى أنواع السلع والخدمات، خاصةً دعم استهالك الغاز والكهرباء 

للشركات والصناعات، األمر الذي يؤدي إلى المغاالة في تقدير القيمة الُمضافة إلنتاج هذه الشركات، 

الحكومية وغير الحكومية، وقدرتها على المنافسة في المنطقة وحول العالم. فالعديد من هذه الشركات، 

وخصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية، يعتمد في ربحيته واستمراره إلى حد كبير على توفير النفط 

والغاز والكهرباء بأسعار مدعومة، ال بأسعار السوق، األمر الذي يحد من استثمار تلك الشركات في 

تكنولوجيات ترفع من فعالية اإلنتاج. وينطبق ذلك على الشركات المملوكة من قبل الدولة، على الرغم من 

كونها رائدة في توظيف األيدي العاملة الوطنية.435 وقد واجهت البحرين، على سبيل المثال، ردة فعل سلبية 

نوعاً ما من قبل الشركات الصناعية وغير الصناعية مع إعالن الخفض التدريجي لدعم النفط والغاز في 

السنوات المقبلة. إن االقتصاد المزدهر الذي تطمح إليه دول مجلس التعاون في رؤاها االقتصادية يعتمد في 

األساس على مدى قدرة القطاعين الخاص والعام على تقديم قيمة مضافة حقيقية وُمستدامة بغض النظر عن 

ريع النفط، فضالً عن قدرتها على االنخراط في سلسلة القيمة اإلنتاجية. 

433 -د. علي الكواري، الشعب يريد اإلصالح في قطر... أيضاً )2012(.

434 -علي الصفار، الخليج واالخر )الكويت: آفاق، 2016(، "حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية"، ص 221.

435 -محمد ديتو، "نحو أسواق منتجة وُمستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي: أبرز التحديات"، المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، نوفمبر 2008.
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وللدولة دور مهم في مدى توسع وتنمية القطاع الخاص من ناحية أخرى، يتمثل في أدائها دور المنافس 

االقتصادي، ما يُسمى بأثر المزاحمة )crowding out effect(. فوجود قطاع عام بحجم ما نجده في دول 

مجلس التعاون يُزاحم القطاع الخاص في مجالين. المجال األول هو توفير عدد من السلع والخدمات التي 

يُمكن للقطاع الخاص أن يوفرها بربحية وبفعالية إن استثمر فيها بالطريقة الصحيحة، ومن ثم يحد القطاع 

 reservation( العام من بعض فرص القطاع الخاص. أما المجال الثاني فهو رفع قيمة أجور المشاركة

wage( للمواطنين، وهي األجور النظرية التي ال يقبل العامل أن يشتغل في أي وظيفة بأقل منها436. فارتفاع 

أجور القطاع العام، خصوصاً للمستويات التعليمية األقل نسبياً، يرفع من األجر التحفظي للمواطن ويُشكل 

ضغطاً إضافياً على القطاع الخاص لرفع قيمة األجور الُمقدمة من قبله. وقد أشارت دراسة لصندوق النقد 

الدولي إلى وجود أثر تزاحمي للقطاع الحكومي على القطاع الخاص في عدد من مناطق العالم، منها الدول 

العربية بشكل عام، األمر الذي يؤثر سلباً على نسب التشغيل في القطاع الخاص437. 

وعلى الرغم من محاولة دول المنطقة التأثير على القطاع الخاص من حيث سياسات التوطين، كفرض 

نسب معينة من األيدي العاملة الوطنية في الشركات العاملة في بعض القطاعات )كبرنامج نطاقات في 

المملكة العربية السعودية(، فقد باء العديد من تلك السياسات بالفشل، ما يحتم إعادة النظر فيها. فوضع 

نظام الحصص النسبية )"الكوتا"( هذا بدون مراقبة فعلية وصارمة من شأنه أن يزيد من تفشي ظاهرة 

العمالة الوهمية، أي وضع عدد من األيدي عاملة الوطنية شكلياً على الئحة األجور دون أن تعمل فعلياً في 

المؤسسات. كما يمكن ألنظمة الكوتا أن تكون تعسفية، توضع بال دراسة دقيقة حول احتياجات القطاعات 

ومدى إمكانية إحالل األيدي العاملة الوطنية فيها. ولعل السياسة األفضل هي التي اتبعتها البحرين ونصح 

بها عدد من الباحثين، وهي رفع تكلفة العامل األجنبي عن طريق الرسوم وتسهيل انتقاله من عمل آلخر 

وتأكيد حصوله على نسبة أكبر من الحقوق، األمر الذي يجعله في موضع أقل منافسة مقارنة باأليدي العاملة 

الوطنية438، مع ضرورة التوسع أكثر في هذه السياسات.

ولعل أهم اإلصالحات التي يجب على دول مجلس التعاون الشروع فيها تتمثل في إصالح القطاع الخاص 
436 -الحظ أن هذا يُعد أحد تأثيرات سياسات الطلب على القوى العاملة على مستويات عرض القوى العاملة في السوق، وبذلك تتشابك نتائج أدوات التحكم في سوق العمل.

 Alberto Behar and Junghwan Mok, "Does Public-Sector Employment Fully Crowd Out Private-Sector Employment?" IMF- 437

WP/13/146, Jun 2013 > http://bit.ly/2owNzgC >.

 Steffen Hertog, Arab Gulf states: an assessment of nationalisation policies )Gulf Labour Markets and Migration programme- 438

publications, 2014(.

http://bit.ly/2owNzgC
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من وجهة نظر االقتصاد السياسي، إذ تطغي األوليغاركية )أو سيطرة األقلية من التجار وأصحاب العمل( 

على القطاع الخاص في شتى دول المجلس. ويتضح ذلك جلياً في وجود ما يُسمى بـ"وكاالت" إنتاج 

واستيراد بعض السلع والخدمات، التي عادة ما تُسيطر عليها فئة من العائالت التجارية مثالً أو المقربين من 

دائرة السلطة. وتشير دراسة بسيطة لبعض الشركات الُمدرجة في أسواق األسهم في دول الخليج، من حيث 

رؤوس األموال والتمثيل في مجلس اإلدارة، إلى الدور المهم الذي تؤديه العائالت التجارية في الكويت، 

مثالً، حيث تسيطر تلك العائالت على نسبة عالية من رؤوس األموال والتمثيل اإلداري، والحال ذاته مع 

أفراد العائلة الحاكمة في قطر، الذين يمتلكون نسبة كبيرة من األسهم في الشركات المدرجة في السوق.439 

إن تشابك المال والسلطة440 له بالغ األثر في الحد من مقدار التنافسية في القطاع الخاص والحد من قدرة 

المواطنين على البدء بمشاريع تجارية جديدة وريادة األعمال. وجديٌر بالذكر هنا أن رؤى دول الخليج تحدثت 

كثيراً عن االلتزام بالتنافسية في إقتصادياتها، فهو أحد المبادئ الثالثة التي بُنيت عليها الرؤية االقتصادية 

2030 للبحرين، وهو أحد دعائم االقتصاد المرجو في رؤية اإلمارات 2021، كما ذكرت رؤية 2030 

للمملكة العربية السعودية ضرورة "رفع مستوى التنافسية" في بيئة األعمال، و"إتاحة الفرصة للجميع" 

لتحقيق اقتصاد مزدهر.

ويأتي هذا في ظل بعض النزعات التي يشهدها العالم، ودول الغرب بالتحديد، في السنوات األخيرة، والتي 

يتبين منها ارتفاع حصة أصحاب رؤوس األموال من الدخل بشكل عام وانخفاض حصة العمال منها )حيث 

يُقسم قابضي الدخل إلى أصحاب رؤوس األموال والعمال(، ما من شأنه التأثير على العدالة االقتصادية بين 

األفراد، خصوصاً وأن غالبية الناس هم ممن يجني دخله عن طريق العمل وليس عن طريق امتالك رؤوس 

األموال. وقد تطرق العديد من الباحثين والكتاب ومشاهير االقتصاد عن تفاقم مشكلة انخفاض حصة العمال من 

إجمالي الدخل في السنوات األخيرة، فخرج االقتصادي توماس بيكيتي على سبيل المثال ليوضح أن اتجاهات 

الدخل في فرنسا في القرن الماضي كانت نحو المزيد من الدخل ألصحاب رؤوس األموال بشكل يَُذكر البلد 

بتاريخ االرستقراطية القديمة، ال بالنظام الذي يعتمد على المقدرة والعطاء الفردي )meritocracy(، حتى 

أصبح لإلرث على سبيل المثال دور مهم في تحديد دخل الفرد ومستويات معيشته.441 وقد برزت هذه التداعيات 

في ظل سياسات قللت من حماية العمال ومشاركتهم في اتخاذ القرار، واالتجاه نحو المزيد من الرأسمالية. كما 
439 -عمر الشهابي وآخرون، الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة )بيروت: منتدى المعارف، 2015(، طبيعة القطاع الخاص في دول مجلس التعاون: ترابط 

المال والسلطة، ص 288.

Stephen Hertog, Princes, Brokers and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia )Cornell University Press, 2011(.- 440

Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century )Belknap Press, 2014(.- 441
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ركزت مجموعة من كتابات االقتصادي الحائز على جائرة نوبل، جوزيف ستيغليتز، على آثار هذا المسار 

االقتصادي على العدالة االقتصادية وعلى المجتمع بشكل عام في الواليات المتحدة األمريكية442. 

يعتمد مستقبل األيدي العاملة الوطنية والعمالة األجنبية في سوق العمل الخليجية على نوعية االقتصاد المراد 

تحقيقه. فبينما تعي دول المنطقة التحديات التي تواجهها وتضع جملة من اإلصالحات والحلول، ال يزال 

الوصول إلى رؤية واضحة حول االقتصاد المرجو متعذراً، حيث تتشابك وعود إصالح القطاع الحكومي 

كمراقب اقتصادي مع وعود ضخ استثمارات ضخمة في المنطقة، وتختلط آمال رفع نسبة مشاركة المواطنين 

في سوق العمل وريادة األعمال مع استمرار توفير فرص عمل واسعة في القطاع الحكومي، وأخيراً تلتبس 

طموح العدالة والفرص المتساوية مع هيكلة اقتصادية تُشجع على توسعة دائرة المنتفعين و"الواسطة". 

إن الرؤية المرجوة فيما يتعلق بالقطاع الخاص واأليدي العاملة األجنبية تحتم اإلجابة على سؤال مهم: ما 

المراد من العمالة الوافدة واألجانب؟ هل هو شغل الوظائف ذات المهارات البسيطة لكي يُفتح المجال للعمالة 

الوطنية لشغل الوظائف ذات الكفاءات العالية؟443 أم هل هو إتاحة الفرصة أمام العمالة الوطنية لشغل كافة 

أنواع الوظائف واالعتماد على األيدي العاملة األجنبية في بعض الكفاءات العالية، كما أشارت إليه رؤية 

البحرين 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030؟ 

يتمثل الطريق األفضل في االختيار الثاني. فمؤهالت مواطني دول الخليج تتفاوت من األمي إلى الحاصل 

على شهادات أقل من الثانوية إلى من هم في مستويات جامعية متقدمة، وما تفتقر إليه دول الخليج هو نوع من 

التدريب المهني للشهادات الحرفية العالية )كما تفتخر به الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان( تُمكِّن 

العمالة الوطنية، مع تغيير النظرة الدونية المتفشية، من الحلول محل العامل األجنبي في العديد من القطاعات، 

مثل الميكانيكا والبناء وتجارة الجملة والتجزئة، بشرط استثمار القطاع الخاص في الرقي بإنتاجية هذه 

القطاعات، حتى تصل إلى مستويات العالم المتقدم الذي قلما يعتمد على األيدي العاملة الوافدة في سوق عمله.  

وبذلك نقترح السبل التالية لمواجهة التحديات االقتصادية وتقليص االعتماد على األيدي العاملة األجنبية، معتمدين 
Joseph Stiglitz, The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future )W. W. Norton & Company, 2013(.- 442

Omar Al-Ubaydli, The Economics of Migrant Workers in the GCC )The Arab Gulf States Institute in Washington, 2015(, > http://- 443

bit.ly/2nKUOSe >.

http://bit.ly/2nKUOSe
http://bit.ly/2nKUOSe
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على عدد من التوصيات المطروحة من قبل باحثي المنطقة والمؤسسات الدولية ومضيفين بعض األدوات األخرى:

الحوافز املتعلقة بعرض القوى العاملة يف السوق:. 1

رفع نسبة مشاركة املواطنني يف سوق العمل، وخصوصاً النساء، باالعتامد عىل مجموعة من السياسات، منها  •

تغيري النظرة حول العمل يف القطاع الخاص، وتسهيل البدء باملشاريع الصغرية واملتوسطة، وتوفري بعض 

وسائل دعم األجور املدارة بدقة، إضافة إىل سياسات تعني باملرأة تحديداً كتسهيل توافر الحضانات ومراكز 

التعليم املبكرة، مبا ميكن املرأة من دخول الحياة العملية وتأمني البيئة املناسبة ألطفالها يف نفس الوقت.

رفع املستوى التعليمي وتنويع مؤهالت املواطنني لتمكينهم من فتح أبواب جديدة للعمل وإحاللهم محل  •

العامل األجنبي، مبا فيها التدريب املهني والتعليم الحريف.

االرتقاء بدور العاملة الوطنية واألجنبية يف صنع القرار، عن طريق تعزيز دور النقابات العاملية يف اإلنتاج، عىل سبيل  •

املثال، وإرشاكها يف القطاع الخاص بصورة فعلية ملموسة، بتمثيل رسمي يف مجالس إدارة الرشكات، سيام الرشكات 

الكربى، ال عىل شكل مؤمترات ونقاشات، وهي التجربة التي تفخر بها أملانيا والتي حدت من تأثر نسب البطالة فيها 

باألزمات املالية واالقتصادية الكربى يف العقد األول من األلفية الثانية حتى ُسميت بـ"املعجرة األملانية"444.

الحوافز املتعلقة بالطلب عىل القوى العاملة يف السوق: . 2

رفع تكلفة األيدي العاملة األجنبية عن طريق فرض الرسوم وإلغاء نظام الكفالة املتبع حالياً، والسامح  •

للعامل األجنبي باختيار عمله واالنتقال إىل أعامل أخرى وإعطائه املزيد من الحقوق التي تتناسب مع 

املعايري الدولية وقوانني البلد واملبادئ الدينية واألخالقية التي بُنيت عليها. وستؤثر هذه السياسات بشكل 

كبري يف تركيبة القطاع الخاص واستثامره يف التقنيات الحديثة التي ترفع من اإلنتاج وفاعلية مدخالته.

التخلص من مواصفات األوليغاركية يف السوق وتشابك املال والسلطة، عن طريق فتح باب املنافسة عىل  •

تقديم السلع والخدمات أمام الجميع. ويرتتب عىل هذا املقرتح تسهيل متويل الرشكات الصغرية واملتوسطة 

وحتى الكبرية، سواء عن طريق الدولة نفسها )كام هو الحال مع مؤسسة متكني وبنك التنمية يف البحرين، 

مثالً( أو عن طريق تطوير أسواق املال املحلية، بطريقة تشجع البنوك عىل تقديم مثل هذه التمويالت 

بدون فرض معدالت فائدة عالية.

النظر يف استخدام الرضائب )مثالً، عىل أرباح الرشكات( مع سياسات التوطني وغريها لتحفيز وتغيري هيكلة  •

 Ulf Rinne, Klaus F Zimmermann, "Another economic miracle? The German labor market and the Great Recession," IZA Journal - 444

of Labor Policy, 9 October 2012 > http://bit.ly/2nZ32Im >.

http://bit.ly/2nZ32Im
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بعض مؤسسات القطاع الخاص. فمعظم دول العامل تعتمد عىل الرضائب، منخفضة كانت أم عالية، إلصالح 

اختالالت األسواق االقتصادية وسوق العمل، وتستغل إيراداتها من الرضائب إلعادة توزيع الدخل للفئات 

األكرث حاجة أو األكرث ترضراً من اختالالت اإلنتاج والسوق، أو الستثامراتها يف برامج تدريبية وغريها. 

ونذكر، ختاماً، أن النمو االقتصادي الُمستدام هو ذاك الذي يسمح يخلق فرص عمل لجميع فئات المجتمع 

ويرفع من مستوى معيشة الجميع، وهو ذاك الذي يجعل من دول المجلس ذات التركيبة السكانية الشابة 

جزءاً ال يتجزأ من سلسلة القيمة التي تقدمها تلك الدول للعالم من ابتكارات وُجهود أبنائها، وليس من ثرواتها 

الناضبة. 

3.7 تأثير العمالة الوافدة على االقتصاد السعودي
عصام الزامل

مقدمة

رغم مرور أكثر من 40 سنة على بداية الطفرة النفطية األولى في السعودية، إال أن االقتصاد السعودي ما 

زال يعتمد كلياً على صادرات النفط، كما فشلت محاوالت تنويع االقتصاد خالل كل تلك الفترة، حيث ال يزال 

النفط يمثل أكثر من %80 من الصادرات،445 كما تشكل إيرادات النفط أكثر من %90 من إيرادات الحكومة 

السعودية446. وتسعى هذه الورقة إلى تفسير أسباب فشل السعودية في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على 

النفط إلى اقتصاد منتج مستدام.
 Callen, M.T., Cherif, R., Hasanov, F., Hegazy, M.A. and Khandelwal, P., Economic diversification in the GCC: Past, present, and- 445

future )2014(, P. 8.

 McKinsey & Company, Saudi Arabia beyond oil: The investment and productivity transformation )London: McKinsey Global- 446

Institute, 2015(, P. 12



197

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

3

يعزو بعض االقتصاديين هذا الضعف في النمو االقتصادي والفشل في تنويع االقتصاد إلى المرض 

الهولندي، وهو المرض االقتصادي الذي يصيب بعض الدول التي تشكل الموارد الطبيعية نسبة كبيرة من 

صادراتها، حيث أن زيادة الصادرات من الموارد الطبيعية - كالنفط - تزيد من تدفق النقد األجنبي وتؤدي 

إلى رفع األسعار المحلية ورفع تكلفة األيدي العاملة، ما ينجم عنه تآكل قطاع التصنيع بسبب ضعف قدرته 

على المنافسة، جراء ارتفاع تكلفة العمالة447.

تقترح هذه الورقة بأنه على الرغم من تشابه السعودية مع الدول المصابة بالمرض الهولندي لكونها تصدر 

كميات كبيرة من مورد طبيعي واحد - وهو النفط - إال أنها تختلف جوهرياً مع تلك الدول، ما يحول دون الجزم 

بإصابتها بذلك "المرض". ويكمن االختالف الرئيسي في سماح السعودية بتدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة 

متدنية التكلفة إبان الطفرة النفطية األولى في السبعينات من القرن الماضي، ما يشير إلى غياب العنصر األهم 

لإلصابة بالمرض الهولندي - وهو ارتفاع كلفة اليد العاملة - في الحالة السعودية. قد يكون السماح بدخول 

العمالة متدنية التكلفة بأعداد كبيرة عامالً رئيسياً في تجنب المرض الهولندي بشكله التقليدي، أو بمعنى أدق 

إخفائه وليس القضاء عليه، ولكن هذا التدفق المفرط في العمالة الوافدة خلق تشوهات اقتصادية خطيرة أخرى.

تدفق العمالة الوافدة متدنية التكلفة والمهارة لم يكن السبب الوحيد الذي أدى إلى المشاكل الهيكلية االقتصادية 

في السعودية، فهناك عوامل أخرى مهمة مثل ارتفاع أجور الوظائف الحكومية، وارتفاع أعداد الوظائف 

الحكومية، باإلضافة إلى الدعم الحكومي الكبير للطاقة وبعض الخدمات العامة. وفي حين أسهم كل من تلك 

العوامل في إفشال محاوالت تنويع االقتصاد ورفع اإلنتاجية في السعودية، إلى أننا سنركز في هذه الورقة 

على األثر االقتصادي السلبي الناتج عن تدفق العمالة الوافدة وسبل معالجة هذا التشوه وتقليل اآلثار الجانبية 

المرتبطة بعالجه. تكمن أهمية هذا البحث في أنه يأتي في وقت تسعى فيه المملكة، مرة أخرى، لعملية تحول 

اقتصادي جديدة، خاصة مع االنخفاض األخير في أسعار النفط، الذي جعل من مسألة اإلصالح االقتصادي 

مسألة وجودية أكثر من كونها كمالية. ويمثل هذا البحث مساهمة لدعم هذا التوجه من قبل الحكومة السعودية.

تاريخ دخول العمالة الوافدة للسعودية

مع الطفرة النفطية في السبعينات بدأ التدفق المفرط للعمالة الوافدة، وهي عمالة متدنية المهارة في الغالب. 

 Ismail, K., ‘The Structural Manifestation of the ‘Dutch Disease’: The Case of Oil Exporting Countries’ )IMF Working Papers,- 447

2010(, pp 1-36.



198

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

3

ففي عام 1974 لم يتجاوز عدد األجانب في السعودية 770 ألف، أي ما نسبته %12.5 من سكان السعودية 

البالغ عددهم 7 ماليين نسمة في ذلك الحين، وبعد عشر سنوات بلغ عدد األجانب 2 مليون، أي ما نسبته 

%23 من سكان السعودية، واستمرت الزيادة بال توقف رغم التباطؤ االقتصادي في تلك الفترة، ليصل عدد 

األجانب إلى حوالي 5 ماليين في عام 1994، أو ما نسبته %38 من السكان، أما اليوم فيبلغ عدد األجانب 

أكثر من 10 ماليين، أي ما نسبته %50 من سكان السعودية البالغ عددهم حوالي 20 مليون نسمة448. أي أن 

عدد األجانب ما بين 1974 و 2016 تضاعف أكثر من %1100، بينما لم يرتفع عدد المواطنين السعوديين 

أكثر من %223 في نفس الفترة. وتشّكل العمالة الوافدة اليوم أكثر من %84 من العاملين في القطاع 

الخاص449، كما أن جّل تلك العمالة متدنية المهارة والتعليم، حيث ال يتجاوز تعليم %80 من تلك العمالة 

الوافدة المرحلة الثانوية450.

تزامنت الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين مع الطفرة النفطية وارتفاع اإليرادات الحكومية من صادرات 

النفط، حيث سمح هذا االرتفاع للحكومة بتوظيف غالبية المواطنين في القطاع العام. فمع نهاية الثمانينات، 

بلغ إجمالي عدد القوى العاملة السعودية حوالي 1.9 مليون، يعمل أكثر من 1.6 مليون منهم في القطاع 

الحكومي، ما يعادل حوالي %85 من إجمالي القوى العاملة السعودية، بينما ال يعمل أكثر من 300 ألف 

سعودي في القطاع الخاص، وال تتجاوز نسبتهم %20 من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع والبالغ 

عددها نحو 1.5 مليون.451 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النسبة من السعوديين العاملين في القطاع الخاص 

تشمل موظفي شركة أرامكو وسابك ومثيالتها من الشركات شبه الحكومية ذات الوضع الخاص فيما يتعلق 

بنسب التوطين والمرتبات. وباستثناء مثل تلك الشركات ذات الوضع الخاص، كأرامكو وسابك، فقد بدا 

القطاع الحكومي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المواطن السعودي من جميع النواحي، نظراً لزيادة معدل الرواتب 

في القطاع الحكومي على نظيره في القطاع الخاص بثالثة أضعاف على األقل، في حين تقل ساعات العمل 

في القطاع الحكومي بمعدل النصف مقارنة بساعات العمل في القطاع الخاص، فضالً عن اعتبار الوظيفة 

الحكومية آمنة ومضمونة على عكس غالبية وظائف القطاع الخاص. كل تلك العوامل كانت كفيلة بأن تكون 

الوظيفة الحكومية هي الخيار األول لكل السعوديين الباحثين عن عمل. وفي المقابل فتَحت األبواب على 
448 -مؤسسة النقد العربي السعودي، االحصاءات السنوية 2016 )مؤسسة النقد العربي السعودي، 2016(، جدول رقم 38

449 - المصدر السابق، جدول رقم 44

450 -وزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية، الكتاب االحصائي السنوي لعام 1435 )وزارة العمل والتنمية االجتماعية السعودية، 1435(، صفحة 110، جدول 47.

Al-Asmari, M.G.H., Saudi labor force: Challenges and ambitions )JKAU: Arts & Humanities, 2008(, 16)2(, pp 26-38.- 451
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مصراعيها لجلب العمالة الرخيصة من كل بقاع العالم، التي أغرت كلفتها المتدنية أصحاب العمل برغم 

كونها عمالة متدنية التعليم والمهارة.  

أثر تدفق العمالة الرخيصة على اقتصاد السعودية ودول الخليج

اليوم، وبعد أكثر من 40 سنة من تبني سياسة فتح باب االستقدام وتوظيف غالبية المواطنين في القطاع 

الحكومي، ما زال االقتصاد السعودي ودول الخليج يعتمد كلّياً على إيرادات صادرات النفط، إثر فشل 

تلك الدول في تنويع االقتصاد وتنويع الصادرات، في حين يبقى القطاع الخاص في حالة ضعف شديد، 

مع تدني األجور في جّل وظائفه، وارتفاع معدالت البطالة بين المواطنين، واستمرار التآكل في المستوى 

المعيشي لغالبيتهم، والتباطؤ الحاد في النمو االقتصادي حتى اقترب من الصفر بعد انخفاض أسعار النفط 

عن مستوياتها القياسية. كل هذه الظروف ستزيد من صعوبة التعامل مع دخول أكثر من 4.5 مليون سعودي 

وسعودية لسوق العمل452 بحثاً عن وظائف مالئمة في القطاع الخاص وعلى أجور تتناسب مع المستوى 

المعيشي السائد. 

في بداية الطفرة األولى ومع زيادة التدفقات النفطية، برزت حاجة اقتصادية حقيقية للعمالة األجنبية، وقد 

كان لهذه العمالة دور حيوي في إنشاء البنى التحتية، التي كان من المفترض أن تمثل بدورها عامالً مساعداً 

في رفع إنتاجية المواطن، فالطريق السريعة التي تعبّدها العمالة الوافدة ستسمح بوصول الموظف السعودي 

لمصنعه أو شركته في وقت أقصر، وسكك الحديد التي سيمّدها العامل األجنبي ستسمح بنقل البضائع إلى 

الموانئ التي بناها األجنبي أيضاً. سيبني العامل األجنبي المدارس، وقد تكون هناك حاجة أيضاً إلى أن يتولى 

األجنبي عملية التدريس، عندما كان كثير من مواطني الخليج ال يقرأ وال يكتب. ولكن كل هذا كان يفترض 

أن يصب في اتجاه واحد: رفع إنتاجية المواطن السعودي والخليجي وبالتالي رفع إنتاجية االقتصاد ككل. 

يتمثل الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه السعودية ودول الخليج في االنحراف في سبل توظيف العمالة 

األجنبية، من المساهمة في رفع سعة االقتصاد من خالل تطوير البنى التحتيّة ورفع جاهزية المواطنين 

الكتساب المعرفة المنتجة من خالل التعليم، إلى اضطالع تلك العمالة بدور المشغل لالقتصاد بأكمله. لذا 

نجد العامل األجنبي نشطاً في خطوط اإلنتاج في المصانع، وهو البائع بالمحالت، وهو الحالق والميكانيكي 
 McKinsey & Company, Saudi Arabia beyond oil: The investment and productivity transformation )London: McKinsey Global - 452

Institute, 2015(, p. 15
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وسائق الشاحنة وموظف االستقبال في الفندق، وهو المزارع والممرض والطبيب والمحاسب والمهندس، 

وهو أيضاً وفي كثير من األحيان المدير لغالبية تلك المنشآت، بل وأحياناً يكون هو المالك لها أيضاً - على 

وجه غير قانوني. أصبحت العمالة األجنبية هي المحرك لالقتصاد، حتى أن اقتصادات السعودية ودول 

الخليج ستشّل بل وقد تتضّور شعوبها جوعاً لو قررت تلك العمالة أن تغادر الخليج لسبب أو آلخر.

وقد دفع اإلفراط في استقدام العمالة األجنبية واالعتماد عليها في تشغيل كل االقتصاد بالمواطن السعودي 

والخليجي إلى هامش عجلة اإلنتاج، ما أدى إلى حرمانه من اكتساب المعرفة المنتجة عبر االنخراط في 

األنشطة االقتصادية. وبدل أن يستفاد من إيرادات النفط في تسريع وتنمية إنتاجية المواطن لتحريك عجلة 

االقتصاد، استخِدمت تلك اإليرادات في تهميش المواطن واالعتماد على اليد العاملة الوافدة. 

وال شك في االنعكاس السلبي لالعتماد المفرط على العمالة الوافدة )متدنية التكلفة والمهارة( على قدرة 

السعودية واقتصادات الخليج على النمو بصيغة صحية، فضالً عن حرمان مواطني تلك الدول واقتصادها 

من التحول التدريجي من االقتصاد الريعي المعتمد على النفط إلى االقتصاد المنتج.

وفيما يلي، سنسلط الضوء على ثالثة أضرار رئيسية تسبب بها االعتماد المفرط على العمالة الوافدة:

ضعف إنتاجية املواطنني •

 ضعف ريادة األعامل •

ضعف إنتاجية القطاع الصناعي •

تأثير العمالة الوافدة على إنتاجية المواطنين

رفع إنتاجية المواطنين هو حجر األساس للنمو االقتصادي، وهو أحد أهم أهداف حكومات كل الدول، ألنه 

السبيل الوحيد لضمان الرفاهية المستدامة، وهو الحد الفاصل، اقتصادياً، بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. 

استثمرت الحكومة السعودية - كما هو الحال مع بقية دول الخليج - مئات المليارات في قطاع التعليم، نجحت 

على إثرها في خفض نسبة األمية من %60 قبل أربعين سنة إلى أقل من %5 اليوم453، ورفعت معدل 

سنوات االلتحاق الدراسي من 4 سنوات في 1980 إلى حوالي 9 سنوات في 4542013. لكن رغم هذا النجاح 
.> http://www.alriyadh.com/766315> ،8/9/2012 ،453 - واس، " المملكة تحتفل بخفض نسبة األمية من 60 % إلى 4 % خالل أربعين عاماً،" جريدة الرياض

Barro and Lee )2013(, )UNESCO Institute for Statistics, 2013(, 2013b.- 454
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النسبي في مجال التعليم وخفض نسب األمية، إال أن ذلك لم يتبلور في اقتصاد متنوع ولم ينجح في تحويل 

المواطن إلى مواطن منتج. يعزو بعض المختصين هذا الفشل إلى ضعف مخرجات التعليم، التي لم تصنع 

مواطناً مالئما للقطاع الخاص، لكن هذا الزعم ال يستند إلى أية أدلة ملموسة، خاصة كون أكثر من %75 من 

العمالة الوافدة ال تحمل أكثر من الشهادة الثانوية، وكثير منهم ال يقرأ وال يكتب. فضالً عن أن كثيراً منهم ال 

يحمل أية مهارات مسبقة، بل يكتسب تلك المهارات بعد قدومه للسعودية أو دول الخليج. 

إنتاجية المواطن مرتبطة بالمخزون المعرفي الذي يكتسبه. هذه المعرفة التي يحتاجها المواطن هي المعرفة 

المنتجة وهي تختلف عن أنواع المعرفة األخرى، وتختلف عن المعرفة التي نكتسبها في المدرسة أو 

الجامعة. محاولة رفع إنتاجية المواطن من خالل التعليم التقليدي هي كمحاولة تعليم قيادة الدراجة دون 

ركوبها، أو من خالل جلب متخصص في الفيزياء أو بطل العالم في الدراجات لتدريس طريقة ركوب 

الدراجة. حتى لو أمضى الراغب في تعلم الدراجة عشر سنوات من التعليم النظري على يد أفضل 

المختصين فإنه سيسقط من الدراجة مع أول ركوب. فمهارة ركوب الدراجة ال يمكن اكتسابها إال من خالل 

الممارسة. ألنها من المهارات التي تصنف كمعرفة ضمنية )tacit knowledge(، وهذا النوع من المعرفة 

ال يمكن اكتسابه من خالل الكتب أو المحاضرات، ولكنه يكتسب ببطء وتدرج من خالل الممارسة455. 

ويقابلها المعرفة الظاهرة )explicit knowledge(، وهي المعرفة القابلة لالنتقال دون ممارسة، كمعرفة 

قوانين الفيزياء أو معرفة الحقائق كالتاريخ والجغرافيا، وهي المعرفة التي يمكن اكتسابها في الفصول 

الدراسية والجامعات أو من خالل البحث في اإلنترنت، على سبيل المثال.

قسمت إحدى األوراق الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( المعرفة إلى أربعة 

أنواع رئيسية456، أولها معرفة-ماذا )know-what(، وهي المعرفة القابلة للترميز والمرتبطة بالحقائق، 

كالمعلومات التاريخية أو الجغرافية أو غيرها. أم النوع الثاني فهو معرفة-لماذا )know-why(، وهي 

معرفة لماذا تحدث األشياء والقوانين التي تحكمها، كعلوم الفيزياء وقوانينها. والنوع الثالث هو معرفة-كيف 

)know-how(، ويقصد بها المعرفة التي تمنح القدرة على فعل شيء، كقيادة الدراجة، أو تشغيل آلة معقدة. 

وأخيراً تأتي معرفة-من )know-who(، وهي المرتبطة بمعرفة األشخاص، ومعرفة من يملك المعلومة 
Hausmann, R., "The Tacit Knowledge Economy," Project Syndicate, Oct 30, 2013 > http://bit.ly/2plfsLK >.- 455

 OECD, THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY )Paris: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND- 456

DEVELOPMENT, 1996(, p. 12.

http://bit.ly/2plfsLK
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أو المهارة المطلوبة. معرفة-ماذا ومعرفة-كيف هي المعارف التي يمكن اكتسابها من خالل التعليم والكتب 

والمحاضرات، وفي المقابل ال تكتسب معرفة-كيف إال بالممارسة. وتثبت الدراسات أن معرفة-كيف هي 

العنصر األهم في العجلة اإلنتاجية،457 وعادة ما تكون المعرفة المنتجة قائمة على معرفة-كيف. 

وتثبت الشواهد التاريخية أن تنمية المعرفة المنتجة، وبالتالي نمو االقتصاد، مرتبط أكثر بالممارسة وليس بالتعليم 

التقليدي. ففي بداية السبعينات الميالدية من القرن الماضي، قررت غانا زيادة االستثمار في التعليم، وذلك لتحفيز 

نموها االقتصادي على المدى الطويل. وقد كانت غانا وتايالند بنفس المستوى التعليمي في تلك الفترة - وذلك 

بمعيار متوسط عدد سنوات االلتحاق بالمدارس - كما كانت في حينها متفوقة على تايلند في معدل دخل الفرد من 

الناتج المحلي، حيث كانت حصة الفرد في غانا حوالي 257 دوالر مقارنة بـ 192 دوالر للمواطن التايلندي. 

وبعد حوالي 15 سنة – أي في عام 1985 - نجحت غانا في التفوق على تايلند بعدد سنوات االلتحاق بالمدارس. 

في المقابل، ركزت تايلند في نفس الفترة على توسيع القاعدة الصناعية لديها وزيادة صادراتها من السلع للعالم. 

وبلغت صادرات تايلند في عام 1985 أكثر من 7 مليارات دوالر، بينما لم تتجاوز صادرات غانا في تلك السنة 

500 مليون دوالر. في الثالثين سنة الالحقة استطاعت تايلند أن تنمو باقتصادها ليصل معدل دخل الفرد من الناتج 

المحلي إلى أكثر من 5700 دوالر للفرد، بينما لم يتجاوز الرقم في غانا 1900 دوالر للفرد458. أي أن دخل الفرد 

من الناتج المحلي في تايلند وصل إلى أكثر من ثالثة أضعاف دخل الفرد في غانا. 

أسباب التفوق التايلندي على غانا نجد تفسيره لدى االقتصادي الشهير ريكاردو هوزمان الذي يعمل كمدير 

لمركز هارفارد للتنمية الدولية والرئيس السابق للجنة التنمية في صندوق النقد الدولي. يفسر هوزمان هذا 

التباين الكبير في النمو االقتصادي بين غانا وتايلند بأن المعرفة المنتجة أهم بكثير من المعرفة التي نكتسبها 

من خالل التعليم التقليدي، وهذه المعرفة المنتجة ال يمكن اكتسابها إال بالممارسة. يقول هوزمان إننا قادرون 

على توقع النمو االقتصادي ألي دولة على وجه أدّق من خالل قياس ما تصنعه تلك الدولة وحجم صادراتها 

وتنوعه، فما تصنعه الدول يمثل المخزون المعرفي المنتج األكثر قيمة بالنسبة إلى االقتصاد459.

Hausmann, R., "The Tacit Knowledge Economy," Project Syndicate, Oct 30, 2013 > http://bit.ly/2plfsLK >. - 457

 Hausmann, R., Hidalgo, C.A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A. and Yildirim, The atlas of economic complexity: Mapping paths- 458

to prosperity, )M.A: MIT Press, 2014(, p. 35.

459 - المصدر السابق، ص18.

http://bit.ly/2plfsLK
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تجربة شبيهة مّرت بها بنغالديش. تُبرز هذه التجربة أهمية المعرفة المنتجة وأثرها البالغ على النمو الصناعي 

واالقتصادي، حيث تأسست في عام 1978 شركة ديش لصناعة المالبس في بنغالديش، وعقدت عند تأسيسها 

اتفاقية شراكة مع دايوو الكورية، وعلى إثر هذه االتفاقية أرِسل 126 بنغالديشي إلى كوريا الجنوبية لمدة 6 

أشهر للتدريب على تشغيل المصنع. بعد عودة المتدربين بسنتين – أي في عام 1980 - بدأ اإلنتاج في مصنع 

ديش، ولم تتجاوز صادرات بنغالديش من المنسوجات والمالبس 6 ماليين دوالر آنذاك. أما اليوم، فتربو 

صادرات بنغالديش من المنسوجات والمالبس على الـ 25 مليار دوالر سنوياً، ممثلة أكثر من %80 من 

مجموع صادراتها. وبعد أن كانت بنغالديش تحتل المرتبة الـ 74 في تصدير المنسوجات والمالبس، صارت 

اليوم تحتل المرتبة الرابعة، كما تحتل المرتبة الثانية كأكبر مصّدر لمالبس الماركات العالمية460.

 tacit( في دراسة قام بها باحثان من جامعة كارنيغي ميلون األمريكية عن أثر المعرفة الضمنية

knowledge( على التنمية الصناعية461، يشير الباحثان إلى أن الرحلة التدريبية التي قام بها 126 موظفاً 

من شركة ديش لكوريا الجنوبية  كانت بمثابة الشرارة التي نهضت بصناعة النسيج بكاملها في بنغالديش. في 

هذه الدراسة تتبع الباحثان الموظفين الذين أسسوا شركة ديش وتدربوا في كوريا، ليتبين أنه بعد أربع سنوات 

من بدء اإلنتاج في مصنع ديش، انتقل أكثر من %75 من موظفي المصنع الـ 126 لتأسيس شركات شبيهة في 

قطاع المالبس والمنسوجات، ونقلوا معهم خبرتهم التي اكتسبوها في شركتهم األولى. حسب الباحثين، شّكل 

الـ 126 متدرباً البذرة الرئيسية في تنمية قطاع المنسوجات والمالبس في بنغالديش بأكمله. فبعد أن كان عدد 

مصانع المالبس يعد على األصابع عند تأسيس مصنع ديش في 1980، وصل عددها في 1984 إلى أكثر من 

294. أما اليوم فيتجاوز عدد مصانع المنسوجات والمالبس في بنغالديش الـ 4000 مصنع. وكان هذا النمو 

في قطاع المنسوجات سبباً رئيسياً في رفع معدل دخل الفرد في بنغالديش أكثر من %300 خالل 30 سنة. 

كما هو الحال مع استنتاج ريكاردو هوزمان، يركز الباحثان على صعوبة نقل المعرفة المكتسبة نظرياً، 

سواء عن طريق الكتب أو المحاضرات أو الغرف الدراسية، وضرورة اكتسابها بالممارسة. لذلك استعانت 

المنشآت الجديدة التي تنوي دخول قطاع النسيج والملبوسات بموظفي شركة ديش، كونهم يمتلكون تلك 

المعرفة المطلوبة لتشغيل خطوط اإلنتاج بالمصنع، وهم القادرون على نقل المعرفة المطلوبة لموظفي 
Paul, R. and Quadir, S.," Bangladesh urges no harsh EU measures over factory deaths," Dhaka: Reuters, 4 May 2013, > http:// - 460

reut.rs/2nQUXqg >.

 Mostafa, R., & Klepper, S., Industrial development through tacit knowledge seeding: Evidence from the Bangladesh garment - 461

.industry )Mimeo, 2010(, > http://bit.ly/2plqCjX <

http://reut.rs/2nQUXqg
http://reut.rs/2nQUXqg
http://bit.ly/2plqCjX


204

 مركز الخليج لسياسات التنمية  |  جميع الحقوق محفوظه 2017 © 

3

المصنع الجديد. ومع اكتساب موظفي المصنع الجديد لتلك المعرفة، يستطيع هؤالء نقل تلك المعرفة إلى 

مؤسسات جديدة، في دائرة مستمرة من نشر المعرفة ال تتوقف إال بعد أن يصل حجم القطاع إلى أقصى مداه 

الممكن اقتصادياً. هذا النوع من المعرفة، الذي مّكن موظفي ديش من تشغيل المصنع وثم نقله لمصانع أخرى 

وموظفين جدد، يسمى معرفة-كيف )know-how( وهي المهارة أو القدرة على فعل الشيء، وهي من 

أنواع المعرفة الضمنية التي ال يمكن اكتسابها إال بالممارسة، كمهارة قيادة الدراجة أو السباحة.

بنغالديش كانت وما زالت من أسوأ دول العالم من ناحية البيروقراطية والفساد وهشاشة البنى التحتية، وهي من 

أضعف دول العالم تعليماً، كما تفتقر إلى أبسط عناصر التنمية الصناعية كمؤسسات التمويل. كل تلك العوامل 

لم تقف عائقاً أمام نمو قطاع المنسوجات والمالبس، ولم تحل دون اكتساب العاملين في هذا القطاع المعرفة 

المطلوبة لرفع إنتاجيتهم. فهذه المعرفة ليست مما يدّرس في المدارس أو الجامعات، إنما تكتسب على األرض 

من خالل الممارسة، بل إن غالبية المبتعثين من شركة ديش للتدريب في كوريا لم يحملوا إال الشهادة الثانوية462.

هذه الشواهد التاريخية تبيّن أحد األسباب الرئيسية لعجز السعودية ودول الخليج عن بناء المواطن المنتج، 

فالمليارات التي تستثمرها تلك الدول في التعليم وفي ابتعاث مواطنيها لجامعات العالم لن تجدي نفعاً ما دام 

المواطن بعيداً عن ممارسة العمل المنتج. فقد حرمت الغالبية العظمى من المواطنين من العمل في القطاع 

الخاص ألكثر من 40 سنة، وذلك بسبب جلب الماليين من العمالة الوافدة متدنية التكلفة والمهارة، بينما يعمل 

المواطن في القطاع الحكومي الذي ال يسهم في مراكمة المعرفة المنتجة. 

يعتبر توظيف غالبية مواطني السعودية والخليج في القطاع الحكومي أحد أوجه توزيع الثروة - سيما النفطية 

- بين المواطنين، ومن ثم رفع رفاهيته. لذا نشهد اليوم، وبسبب هذه السياسة، تضخماً في أعداد العاملين في 

القطاع الحكومي في السعودية، وارتفاعاً في كلفة المرتبات بلغ أكثر من 3 أضعاف خالل 15 سنة، حيث 

تجاوزت تكلفة الرواتب الحكومية اليوم الـ 480 مليار دوالر463، وهو رقم مرتفع جداً ومرهق للميزانية، 

تحتاج معه الحكومة السعودية لسعر نفط يتجاوز الـ 55 دوالر لتغطيته، وهذا مع افتراض أنه لن يكون هناك 

أي إنفاق على الصيانة ومشاريع االستثمار، التي دأبت الحكومة السعودية على تخصيص حوالي 400-500 

مليار دوالر لها في السنوات الماضية.
462   -نفس المصدر السابق.

463 -وثيقة برنامج التحول، ص 26.
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لم يضغط هذا اإلفراط في التوظيف الحكومي على ميزانيات السعودية ودول الخليج فحسب، ولم يقتصر 

ضرره على حرمان االقتصاد من االستفادة من إنتاجية هؤالء المواطنين إلضافة القيمة بدل أن يشكلوا عبئاً 

على الميزانية، ولكنه أيضاً حرم القوى العاملة الوطنية من اكتساب المعرفة المطلوبة لرفع اإلنتاجية. رفع 

إنتاجية المواطنين بالسعودية ودول الخليج ال يمكن أن يبدأ فعالً إال بعد دخول المواطنين بأعداد أكبر للقطاع 

الخاص، حيث تكتسب المهارات ويرتفع مخزون المعرفة المنتجة من خالل الممارسة.

تأثير العمالة الوافدة على ريادة األعمال

تمثل ريادة األعمال رافداً أساسياً للنمو االقتصادي، وهي المصدر األهم في خلق الوظائف واإلبداع 

واالبتكار464. لذلك استشعرت السعودية ودول الخليج في السنوات العشر الماضية أهمية ريادة األعمال، 

وأطلقت العديد من المبادرات الحكومية لدعمها. كان هذا االهتمام مدفوعاً برغبة في خلق الوظائف بعيداً عن 

القطاع الحكومي وتنمية القطاع غير النفطي. ورغم إنفاق مئات الماليين أو ربما المليارات في هذا المجال، 

إال أن النتائج ما زالت ضعيفة وال توازي حجم االهتمام، وكان التضخيم اإلعالمي أكبر بكثير من التأثير 

االقتصادي الحقيقي لمشاريع دعم ريادة األعمال. 

تتشابه العوامل التي أضعفت ريادة األعمال في السعودية ودول الخليج مع عوامل إضعاف إنتاجية 

المواطنين في الخليج، فهناك عالقة مباشرة بين ارتفاع فرص نجاح رائد األعمال وبين خبراته السابقة 

المرتبطة بالمنشأة التي يرغب في تأسيسها. فكما أن المعرفة المنتجة ال تكتسب إال من خالل العمل في 

القطاع الخاص، فإن المعرفة المطلوبة لريادة األعمال ال يمكن اكتسابها إال من خالل العمل بالقطاع الخاص 

أيضاً. بل إن ريادة األعمال تتطلب مهارات وخبرات تفوق كثيراً المهارات المطلوبة لكي يصبح الفرد منتجاً 

كموظف. ورغم ذلك، فقد عملت كثرة من المبادرات الحكومية في السعودية والخليج على إقحام الطالب 

حديثي التخرج في مجال ريادة األعمال وتأسيس أعمالهم الخاصة، وذلك ألن النظرة السائدة بين العديد من 

المسؤولين ترى في ريادة األعمال البديل األمثل للوظيفة لتجنيب المواطن البطالة، وال ترى فيها وسيلة 

لتعظيم االستفادة مّمن يحملون مهارات مسبقة تسمح لهم بإنشاء شركاتهم الخاصة.

 Valliere, D. and Peterson, R., 2009. Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries.- 464

Entrepreneurship & Regional Development, 21)5-6(, pp.459-480.
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أحد النماذج الكالسيكية لصناعة رواد األعمال من خالل اكتساب الخبرة هو شركة فيرتشايلد سيميكندكتر 

Fairchild Semiconductor لصناعة المعالجات اإللكترونية، التي أسسها عام 1975 في جنوب سان 

فرانسسكو ثمانية شركاء كانوا يعملون معاً في شركة شوكلي للمعالجات. استطاعت فيرتشايلد بعد فترة 

وجيزة أن تحقق نجاحاً كبيراً في مجال صناعة المعالجات والدوائر اإللكترونية. ولكن تأثير نجاح شركة 

فيرتشايلد كان واسعاً في الغرب األمريكي، وكان سبباً في نشوء وادي السيليكون. فمع نمو الشركة، بدأ 

بعض موظفيها الذين اكتسبوا الخبرة الالزمة في هذا المجال بترك الشركة وتأسيس شركاتهم الخاصة. وتم 

ذلك أحياناً بتشجيع من مالكي شركة فيرتشايلد الذين دعموا تأسيس الشركات الوليدة التي أسسها موظفوها 

السابقون. عشرات من الشركات الناجحة خرجت من رحم شركة فيرتشايلد، من بينها شركات تعد اليوم 

من أكبر شركات التكنولوجيا، مثل إنتل Intel وأيه إم دي AMD. وفي تقرير لمؤسسة إنديفور، وهي 

مؤسسة غير ربحية تهدف لدعم ريادة األعمال في الدول النامية، حللت فيه نشوء وادي السيليكون وتطوره، 

ورصدت فيه حجم تأثير شركة فيرتشايلد، تبيّن أن أكثر من 92 شركة مدرجة في السوق خرجت بشكل 

مباشر أو غير مباشر من رحم شركة فيرتشايلد، ويبلغ مجموع قيمة تلك الشركات اليوم أكثر من 2.1 

ترليون دوالر، أي أكبر من الناتج المحلي لكندا أو الهند أو إسبانيا465. كل تلك الشركات ما كانت لتصل لهذا 

النجاح لوال اكتساب موظفيها الخبرة الالزمة لتأسيس شركاتهم من خالل العمل في شركة فيرتشايلد.

حالة شبيهة بنموذج فيرتشايلد نرصدها مع نشوء صناعة السيارات في ديترويت، حيث شكلت شركة 

واحدة في ديترويت، وهي Olds Motor Works، المصدر الرئيسي لغالبية مؤسسي شركات السيارات 

الناجحة في المدينة. وقد توصلت دراسة لستيفين كليبر، من جامعة كارنيغي ميلون، عن تاريخ نشوء 

صناعة السيارات في ديترويت466، إلى أن أحد أهم العوامل التي ميزت شركات صناعة السيارات الناجحة 

هي وجود مؤسس له خبرة سابقة في نفس المجال، وأن أهم سبب في تحول ديترويت إلى عاصمة لصناعة 

السيارات هو وفرة الرواد الذين اكتسبوا خبرة في المجال بفضل عملهم كموظفين في شركات أخرى 

لصناعة السيارات قبل تأسيسهم لشركاتهم.

R. Morris & M. Pendido, How Did Silicon Valley Become Silicon Valley )Endeavor Insight, 2014(, >http://bit.ly/2ojtdpI >.- 465

 Klepper, S., The evolution of the US automobile industry and Detroit as its capital )Gainesville, Florida: In 9th Congress of the- 466

International Joseph A. Schumpeter Society, March 2002(.

http://bit.ly/2ojtdpI
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هذه الدراسات التي تثبت أهمية شركات القطاع الخاص لتأهيل رواد األعمال تدعمها األرقام الكليّة لسلوك 

مؤسسي األعمال الجديدة، حيث تشير دراسة لمؤسسة كوفمان المتخصصة في دعم رواد األعمال في 

أمريكا، إلى أن أكثر من %75 من مؤسسي األعمال الجديدة في أمريكا عملوا لست سنوات على األقل 

كموظفين قبل تأسيس أول شركة لهم، في حين أسس أكثر من %47 شركاتهم بعد ما يربو على الـ 10 

سنوات من اكتساب الخبرة كموظفين، كما أن متوسط األعمار عند تأسيس أول شركة كان 40 سنة467. 

وأشارت دراسة أخرى إلى أن أكثر من %71 من مؤسسي أنجح 500 شركة في أمريكا استنسخوا أو عدلوا 

فكرة واجهوها خالل عملهم السابق468.

رغم شح األرقام المتعلقة بريادة األعمال في السعودية بسبب تحفظ الجهات الداعمة في نشر بيانات تفصيلية 

وشح الدراسات في هذا المجال، إال أن بعض المؤشرات تؤيد االستنتاج القائل بالتأثير الكبير الكتساب 

الخبرة العملية والمهنية في زيادة فرص نجاح المشاريع الناشئة، كما تؤيد الفكرة القائلة إن الوظيفة الحكومية 

ال تمنح الفرد أي مهارات أو معرفة ترفع فرص النجاح في ريادة األعمال. فقد قمنا بتحليل رواد األعمال 

المقبولين في مؤسسة إنديفور Endeavor الفرع السعودي، وهي مؤسسة غير الربحية تقوم باختيار أفضل 

رواد األعمال بعد سلسلة من االختبارات والمقابالت الطويلة، وال يقبَل إال الرّواد الذين وضعوا أقدامهم على 

طريق النجاح بوجه سليم، بهدف اإلسهام في تسريع هذا النجاح من خالل توفير شبكة من العالقات العالمية 

والمساعدات االستشارية التي تقدمها إنديفور لهؤالء. وقد قامت إنديفور منذ تأسيسها في السعودية قبل ثالث 

سنوات بقبول 12 رائد أعمال، يمثلون نخبة رواد األعمال السعوديين. وعند تحليل خلفيات هؤالء الرواد، 

نجد أن أحد عشر رائداً منهم عملوا في القطاع الخاص قبل تأسيسهم لشركاتهم، بينما أسس واحد منهم فقط 

شركته قبل إكمال تعليمه الجامعي، كما لم يعمل أي منهم في القطاع الحكومي قبل تأسيسه لشركته. التركز 

العالي للرواد الناجحين مّمن عملوا في القطاع الخاص مؤشر إضافي على أن الخبرة والمعرفة المكتسبة 

بطريق العمل في القطاع الخاص تمثل عامالً مهماً في زيادة فرص النجاح. وفي المقابل، يدل غياب أي 

رائد أعمال من القطاع الحكومي على محدودية إسهام القطاع الحكومي في رفع المستوى المعرفي والخبرة 

إلنجاح المشاريع الريادية. برز هذا التركز الكبير لرواد األعمال من العاملين في القطاع الخاص على الرغم 

من قلة أعداد السعوديين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، حيث لم تتجاوز نسبة السعوديين في 
 Wadhwa, V., Holly, K., Aggarwal, R. and Salkever, A., Anatomy of an entrepreneur: Family background and motivation- 467

)Kauffman Foundation Small Research Projects Research, 2009(, )pp. 5-6(.

Bhide, A.V., The origin and evolution of new businesses )Oxford University Press, 2003(, p. 55.- 468
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القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي أكثر من %20 في سنة تأسيس تلك الشركات.

بسبب تشبع القطاع الخاص بالعمالة الوافدة وانخفاض األجور، بات من الصعب إقناع المواطن السعودي 

أو الخليجي بالعمل في هذا القطاع، مما ساهم في زيادة نسب البطالة. وقد اعتقدت الحكومة السعودية، 

وحكومات الخليج، بكون تشجيع الشباب على تأسيس أعمالهم الخاصة الوسيلة األفضل لحل ارتفاع معدالت 

البطالة وتوفير مصادر دخل لهؤالء الشباب بعيداً عن القطاع الحكومي. وهذه االستراتيجية صحيحة من 

الناحية النظرية. ولكن ما لم تستوعبه تلك الحكومات هو أن السيطرة شبه الكاملة للعمالة الوافدة على قطاع 

األعمال الخاصة، التي أضعفت بدورها من مستويات دخل الكثير من مؤسسات القطاع الخاص أيضاً، 

خاصة المؤسسات الصغيرة )وهو أمر مطابق لتأثير العمالة الوافدة على مستويات األجور في القطاع 

الخاص(، كانت عامالً مهماً في إفشال العديد من المشاريع الجديدة للمواطنين. كما أخطأت الحكومات عندما 

رّوجت لريادة األعمال في أوساط شرائح الشباب كافة، بما فيهم الشباب حديث التخرج، ومنهم من لم يعمل 

ليوم واحد في حياته، وتشجيعهم على أخذ القروض الحكومية لتأسيس أعمالهم الخاصة والهرب من شبح 

البطالة، لينتهي بهم المطاف بعد فترة قصيرة عاطلين عن العمل ومدينين لصناديق التمويل. 

لن تنجح السعودية أو دول الخليج في بناء جيل من رّواد األعمال الناجحين إال بعد دفع كل المواطنين 

القادمين إلى سوق العمل لالشتغال في القطاع الخاص واكتساب الخبرة الالزمة. وهذا كفيل بأن يجعل أعداداً 

كبيرة منهم على استعداد لتأسيس أعمالهم الخاصة وخلق فرص استثمارية حقيقية تسهم في نمو االقتصاد 

واستحداث الوظائف ذات القيمة العالية.

تأثير العمالة الوافدة على إنتاجية القطاع الخاص

تبرز وسائل رفع اإلنتاجية باستخدام اآللة كإحدى أهم أسباب القفزات االقتصادية الكبيرة التي شهدتها دول 

العالم المتقدم، تلك اآللة التي ساهمت في رفع إنتاجية اليد العاملة إلى مستويات غير مسبوقة، بواسطة 

تسريع العمليات اإلنتاجية وأتمتة كثير منها، وقد ارتبط االستثمار في اآللة بارتفاع مستويات األجور للعمالة 

والرغبة في البقاء ضمن اقتصاد السوق التنافسي. 
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في بداية القرن التاسع عشر، عملت الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الزراعي. ففي الواليات 

المتحدة، على سبيل المثال، عمل أكثر من %80 من القوى العاملة في قطاع الزراعة. أما اليوم، فال تتجاوز 

نسبة العاملين في القطاع الزراعي في الواليات المتحدة %3. نفس األمر ينطبق على غالبية الدول المتقدمة، 

حيث ال تتجاوز نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الدول المتقدمة %5. ولم يأت هذا االنخفاض نتيجة 

النخفاض إنتاج القطاع الزراعي في تلك الدول، إذ ارتفع اإلنتاج الزراعي في الدول المتقدمة بنسب كبيرة 

خالل تلك الفترة. ففي عام 1900، عمل أكثر من 11.5 مليون أمريكي في القطاع الزراعي469، وسّخروا 

أكثر من 22 مليون حيوان من الماشية للمساهمة في اإلنتاج470. ولم تتعد قيمة اإلنتاج الزراعي اإلجمالية 

آنذاك الـ 13 مليار دوالر.471 أما اليوم، فيوظف القطاع الزراعي في أمريكا أقل من 3 ماليين أمريكي472، 

إال أنهم ينتجون ما قيمته أكثر من 230 مليار دوالر.473 ويعود السبب في انخفاض نسبة العاملين في القطاع 

الزراعي في الدول المتقدمة إلى االرتفاع الكبير في إنتاجية القطاع الزراعي، وهو ارتفاع يشكل االعتماد 

المتزايد على اآللة أحد أهم أسبابه474، مما رفع من إنتاجية المزارع الواحد اليوم وجعله قادراً على إنتاج ما 

كان ينتجه 20 مزارعاً قبل مائة سنة.

وينطبق نفس األمر على قطاع التصنيع، حيث عمل أكثر من 22 مليون أمريكي في قطاع التصنيع عام 

1979، ممثلين حوالي %21 من إجمالي القوى العاملة في الواليات المتحدة475. أما اليوم، فقد انخفض 

عدد العاملين في قطاع التصنيع في الواليات المتحدة ألقل من 13 مليون، وباتوا يشكلون أقل من 9% 

من إجمالي القوى العاملة476. يعزو البعض السبب الرئيسي لهذا االنخفاض في أعداد العاملين في قطاع 

 Lebergott, S., Output, Employment, and Productivity in the United States after 1800 )NBER, 1966(, p. 20, Labor force and- 469

employment, 1800–1960.

 Dimitri, C., Effland, A.B. and Conklin, N.C., The 20th century transformation of US agriculture and farm policy )Vol. 3(- 470

)Washington, DC: US Department of Agriculture, Economic Research Service, 2005(, p. 2.

 Alston, J.M., Beddow, J.M. and Pardey, P.G., Global patterns of crop yields and other partial productivity measures and prices- 471

)2010(, p. 203.

Employment by activity )agriculture( )OECD, 2016(. - 472

 Alston, J.M., Beddow, J.M. and Pardey, P.G., Global patterns of crop yields and other partial productivity measures and prices - 473

)2010(, p. 203.

 Dimitri, C., Effland, A.B. and Conklin, N.C., The 20th century transformation of US agriculture and farm policy )Vol. 3( - 474

)Washington, DC: US Department of Agriculture, Economic Research Service, 2005(, p. 6.

Employment by activity )manufacturing( )OECD, 2016(. - 475

Employment Projections program )U.S. Bureau of Labor Statistics, 2015(. - 476
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التصنيع في الدول المتقدمة إلى هجرة هذا القطاع إلى الدول ذات اليد العاملة الرخيصة، ولكن األرقام ال تؤيد 

هذا االعتقاد، حيث لم يتوقف اإلنتاج الصناعي في الدول المتقدمة عن النمو خالل العقود الماضية. فرغم 

انخفاض أعداد العاملين في قطاع التصنيع في الواليات المتحدة، مثالً، إال أن إنتاجها في هذا القطاع استمر 

في االرتفاع ليصل لذروته اليوم بإنتاج تتجاوز قيمته 2 ترليون دوالر477. والسبب وراء ذلك هو االرتفاع 

الكبير في إنتاجية عامل المصنع، التي ارتفعت منذ 1950 أكثر من 300%478.

ظهرت هذه االرتفاعات الكبيرة في مستويات اإلنتاجية في بيئة سوق حر يعتمد على القطاع الخاص، 

وكانت العالقة بين الرأسمالي الباحث عن الربح والعامل الباحث عن األجر األعلى عامالً رئيسياً في تحفيز 

الرأسمالي لالستثمار في تحسين اإلنتاجية. فالمنافسة في هذا السوق وارتفاع اإلنتاجية ترفع مستويات 

األجور، والمنشآت التي تتأخر في تحسين اإلنتاجية تخرج من السوق. وكان من الصعب في هذه االقتصادات 

استقدام العمالة الرخيصة لخفض كلفة اليد العاملة، خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. لذلك لم يكن 

هناك خيار غير رفع اإلنتاجية من خالل االستثمار في رأس المال المنتج، كالمعدات واآللة، باإلضافة إلى 

التدريب والتحسينات اإلدارية التي ترفع كفاءة المنشآت. وخالل القرن الماضي وحتى اليوم، كانت حصة 

الرأسمالي في الدول المتقدمة مقارنة بحصة العمالة شبه ثابتة، حيث كان الرأسمالي - مالك أو ماّلك المنشأة 

- يحصلون على ما نسبته %40 من ربح المنشأة، بينما تحصل العمالة على ما نسبته 60%. 

في المقابل نجد وضعاً مختلفاً تماماً في السعودية والخليج بسبب الوفرة الالنهائية للعمالة متدنية التكلفة. فبينما 

تضطر الشركات في الدول المتقدمة للتنافس على مصدر ثابت من اليد العاملة - مواطنو الدولة - وبالتالي 

رفع أجور تلك العمالة بسبب هذا التنافس، فضالً عن اضطرارها لالستثمار في رفع اإلنتاجية بهدف البقاء، 

فإن الشركات في دول الخليج يمكنها دائماً الوصول ألرخص األيدي العاملة في العالم. وفرة اليد العاملة 

الرخيصة أضعفت كثيراً الحوافز التي تدفع تلك الشركات لالستثمار في رفع اإلنتاجية من خالل األتمتة 

ومراكمة رأس المال المنتج. غياب ضغط تكلفة اليد العاملة يمكن استنتاجه بسهولة من خالل الحصة التي 

يحصل عليها الرأسمالي في دول الخليج، ففي حين أن المعدل في دول العالم المتقدم ال يتجاوز 40% 

Quarterly Gross Domestic Product )GDP( by Industry )Bureau of Economic Analysis, 2016(. - 477

 Mark P., "Today is Manufacturing Day, so let’s recognize America’s world-class manufacturing sector and factory workers,"  - 478

AEI, 1/10/2015 > http://bit.ly/1RoBEHs >.

http://bit.ly/1RoBEHs
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لصاحب العمل، فإن النسبة في السعودية - وأغلب دول الخليج - تتجاوز %75 كحصة لصاحب العمل479.

منذ ست سنوات بدأت الحكومة السعودية بفرض قوانين تهدف لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص. 

ورغم أن تلك القوانين لم تكن كافية لعالج تشوهات سوق العمل بشكل جذري، إال أنها سمحت بدراسة تأثير 

التقليص النسبي في تدفق العمالة الوافدة. 

شركة تمرية، وهي إحدى أشهر شركات إنتاج حلويات التمور في السعودية، مثلّت نموذجاً حياً لتأثير تلك 

السياسات على تحفيز رفع اإلنتاجية. فقد قمنا بدراسة تأثير سياسات التوطين على الشركة، التي كان يعمل 

بها حوالي 60 عامالً من غير السعوديين على خط اإلنتاج. ورغم النمو السريع في مبيعات الشركة، إال أن 

صعوبة االستقدام بسبب سياسات وزارة العمل حرمت الشركة من التوسع بالسرعة الكافية لتغطية الطلب 

المتزايد، كما لم يمثل توظيف المواطنين خياراً مجدياً، وذلك الرتفاع تكلفتهم، مما سيؤثر سلباً على ربحية 

الشركة، خاصة أن اإلنتاج يعتمد بشكل شبه كلي على اليد العاملة. وبسبب ذلك اضطرت الشركة للبحث 

عن وسائل بديلة تمكنها من زيادة اإلنتاج دون االعتماد على زيادة اليد العاملة، فقررت الشركة البحث 

عن وسائل ألتمتة عملية اإلنتاج، وهو ما نجحت فيه الشركة، حيث قامت بشراء معدات صناعية ترفع من 

قدرتهم اإلنتاجية وتقلل من كثافة استخدام اليد العاملة.

كانت إنتاجية العامل الواحد في خطوط إنتاج تمرية ال تتجاوز 1 كيلوجرام في الساعة، وفي المقابل كانت 

الطاقة اإلنتاجية لخطوط اإلنتاج المؤتمتة تتجاوز 2000 كيلوجرام في الساعة وال تحتاج ألكثر من 15 

عامل لتشغيلها، في حين لم تتجاوز كلفة تلك المعدات 3 ماليين لاير سعودي. وحتى لو افترضنا - من باب 

التحفظ - أن طاقتها اإلنتاجية هي 1000 كيلوجرام فهذا يعني أن ما تنتجه تلك المعدات يوازي ما ينتجه 

1000 عامل بالطريقة اليدوية غير المؤتمتة. 

لو قّدرنا العمر االفتراضي لتلك المعدات بـ 10 سنوات وقمنا بحساب تكلفة العمالة الوافدة الموازية إلنتاجية 

المصنع، لوجدنا أن تكلفة العمالة خالل عشر سنوات تتجاوز الـ 150 مليون لاير - معدل راتب العامل 1300 

لاير - وجّل هذه المبالغ سيتم تحويلها إلى الخارج، أي أن مصنعا تكلفته 3 ماليين لاير يمكنه إنتاج ما يوازي 

 Bjoern Olaf Utvik and Kjetil Selvik, Oil States in the New Middle East: Uprisings and stability )Routledge, 2015(, Steffen- 479

Hertog, "Back to the 70s? Saudi youth and the kingdom’s political economy after the Arab uprisings".
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إنتاج عمالة وافدة تكلفتها 150 مليون لاير. وال يقتصر التوفير على صاحب العمل. فكل وافد أجنبي يكلف 

ميزانية الدولة حوالي 5000 لاير سنوياً،480 أي أن مجموع التكاليف المتوقعة على الدولة خالل 10 سنوات – لو 

اعتِمد على العمالة الوافدة من دون أتمتة – سيتجاوز الـ 50 مليون لاير، في حين أن مصنعاً تبلغ تكلفته 3 مليون 

لاير فقط استطاع أن يوفّر أكثر من 200 مليون لاير على االقتصاد على مدى عشر سنوات. باإلضافة إلى زيادة 

الربحية لمالك المنشأة وتقليل التكاليف االقتصادية الكلية على السعودية، فإن ارتفاع هوامش الربح يعني أنه من 

المجدي توظيف القوى العاملة الوطنية برواتب أعلى، فهي بذلك مجدية للمواطن ومجدية لصاحب المنشأة. 

ولم تقتصر فائدة األتمتة في حالة شركة تمرية على صاحب المنشأة من خالل تقليل تكاليف اإلنتاج ورفع 

هامش الربح، وال على تقليل التكاليف االقتصادية الكليّة على الدولة، وال على زيادة الفرص الوظيفية 

المناسبة للمواطنين فحسب، ولكنها أيضاً أسهمت في خفض التكاليف على المستهلك النهائي. فقد سمح ارتفاع 

الطاقة اإلنتاجية في خفض تكاليف اإلنتاج وبالتالي تقليل السعر النهائي على المستهلك. وهو ما حدث فعالً، 

حيث خفضت الشركة من أسعار منتجاتها بحوالي 10%. 

كل تلك المنافع الناتجة من رفع اإلنتاجية واألتمتة لم تكن لتتحقق لوال القيود على استقدام العمالة األجنبية. فوفرة 

اليد العاملة الرخيصة تقلل الحافز في رفع اإلنتاجية واألتمتة، مما يحرم االقتصاد من أحد أهم أسباب نموه، كما 

ستؤدي على المدى الطويل إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي تآكل مستويات الرفاهية بينهم. 

في جميع دول العالم المتقدم، يعتبر سوق العمل مغلقاً نسبياً، ومن الصعب جدا استقدام عمالة غير مواطنة، خاصة 

العمالة متدنية المهارة. وحتى في حالة وجود عمالة وافدة، فإن أجورها لن تقل عن الحد األدنى لألجور في تلك 

الدولة، وهي عادة أعلى بأضعاف من األجور التي تقبل بها العمالة الوافدة في دول الخليج. لذلك فإن القطاع 

الخاص في الدول المتقدمة، وضمن نظام السوق الحر، لم يملك خياراً غير رفع إنتاجية منشآته، ابتداًء من القطاع 

الزراعي ووصوالً إلى القطاع الصناعي، مدفوعاً باالرتفاع المستمر في مستويات األجور لمواطني تلك الدول.

ألكثر من أربعة عقود، غاب الحافز االقتصادي الذي يدفع القطاع الخاص في السعودية ودول الخليج لمراكمة رأس 

480 -حسب أرقام وزارة العمل السعودية.
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المال المنتج، ولم يضطر القطاع إلى أتمتة عملياته لرفع اإلنتاجية وتقليص االعتماد على اليد العاملة، التي كانت متوفرة 

دائماً. وقد أدى ذلك إلى إضعاف نمو القطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص غير المرتبط باإلنفاق الحكومي، وقطاع 

التصنيع الذي يمثل أهم قطاع لتقليص االعتماد على النفط. إال أن تقليص قدرة القطاع الخاص على استقدام العمالة 

الوافدة كفيل بإعادة التوازن وزيادة حافز رفع اإلنتاجية وتقليل االعتماد على اليد الرخيصة، كما سيأتي.

كيف نحل مشكلة العمالة الرخيصة؟

سوف تحتاج اآلثار السلبية البالغة جراء فتح باب استقدام العمالة على مصراعيه في السعودية ودول الخليج 

إلى سنوات طويلة لعالجها، كما سيكون لهذه اإلصالحات تكاليف اقتصادية وسياسية واجتماعية باهظة على 

المدى القصير والمتوسط. ولكن تأخير العالج سيعّمق تلك اآلثار السلبية وسيزيد من تشّوه الهيكل االقتصادي 

للسعودية ولدول الخليج، وستكون آثار تأخير العالج أشّد كلفة من جميع النواحي، وقد يؤدي هذا التأخير إلى 

تهديد حقيقي الستقرار تلك الدول. 

أولى خطوات عالج المشكلة تبدأ عبر البدء الفوري في تقليص أعداد العمالة الداخلة لسوق العمل في السعودية 

ودول الخليج إلى حدها األدنى. وأنجح الطرق وأكثرها فاعلية لتحقيق هذا الهدف من دون خلق تشوهات أخرى 

هو فرض ضريبة تدفعها منشآت القطاع الخاص على كل عامل لديها من غير المواطنين، بحيث تكون الضريبة 

مرتفعة بدرجة كافية لتقلص من حجم صافي الطلب على العمالة الوافدة، وفي نفس الوقت ال تكون مرتفعة بدرجة 

تؤدي إلى أضرار فادحة على القطاع الخاص. ومع تلك الضريبة يفترض مبدئياً إزالة شروط نسب التوطين، وذلك 

ألنها أدت إلى تشوهات أكبر في سوق العمل، كالتوطين الوهمي بهدف الحصول على تأشيرات الستقدام العمالة. 

فارتفاع التكلفة كفيل في المراحل األولى بتقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة وبين تكلفة المواطن، وهو حافز 

لشركات القطاع الخاص لكي ترفع من إنتاجيتها، مما سيمكنها من دفع أجور أعلى للمواطنين الحقاً.

الخطوة التالية تتمثل في تحرير تنقل العمالة داخل الدولة وإلغاء نظام الكفيل، ألن أحد اآلثار السلبية للنظام الحالي 

هو حؤوله دون نشر المعرفة المنتجة المكتسبة في أرجاء االقتصاد الوطني. فالعامل الوافد يراكم المعرفة المنتجة 

من طريق الشركة التي يعمل فيها، ولكنه ال يستطيع في غالب األحوال االنتقال لمنشأة أخرى ونشر المعرفة التي 

اكتسبها، حيث أن قدرة القوى العاملة على نشر المعرفة المنتجة يعّد عامالً مهماً للنمو االقتصادي، كما اتضح سالفاً 

في حالة قطاع النسيج والملبوسات في بنغالديش أو قطاع التقنية والسيارات في الواليات المتحدة األمريكية.
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بالتوازي مع تقليص استقدام العمالة األجنبية، يجب على الحكومة السعودية وحكومات دول الخليج أن تقلّص 

من التوظيف الحكومي، وتتوقف عن استخدام تلك الوظائف كوسيلة لتوزيع الدخل، حيث يفترض أن يكون 

التوظيف الحكومي مبنيّاً على االحتياج الحقيقي من قبل المؤسسات الحكومية. ومع التضخم الحالي في أعداد 

الموظفين في كل دول الخليج، ال يبدو أن هناك أي حاجة لزيادة أعداد الموظفين الحكوميين، بل قد يكون 

من األجدى تقليص أعدادهم. تقليل التوظيف الحكومي سيقلّل بدوره من صعوبة توظيف المواطنين في 

القطاع الخاص. فما زال الخيار األسهل واألفضل للمواطن، حسب ما أشرنا في بداية الورقة، هو العمل في 

القطاع الحكومي. وعلى هذا، يفترض أن تساوي األجور التي يطلبها المواطنون من القطاع الخاص أجورهم 

في القطاع الحكومي، إن لم تتجاوزها. وهذا األمر غير ممكن في كثير من األحيان، بسبب ضعف القطاع 

الخاص. لذا فإن عدم وجود خيار التوظيف الحكومي بالنسبة إلى الباحثين عن عمل، سيخفض من األجر 

التحفظي Reservation Wage الذي يطلبه الباحث عن عمل. كما يجب على الحكومات أن تسهم في تقليل 

تكلفة اليد العاملة الوطنية في تلك المرحلة االنتقالية، وذلك عن طريق دعم أجور المواطنين العاملين في 

القطاع الخاص. وذلك من خالل استخدام إيرادات الضرائب على العمالة الوافدة في دعم أجور المواطنين.

كيف نقلل من اآلثار الجانبية لسياسات تقليل تدفق العمالة األجنبية؟

الحلول المقترحة أعاله، وإن كانت ضرورية، إال أنها تتضمن آثاراً اقتصادية سلبية على المدى القصير 

والمتوسط. فكما ذكرنا في بداية الورقة، في حين ال تعاني السعودية ودول الخليج من المرض الهولندي، 

وذلك بسبب وفرة العمالة الرخيصة، فالواقع أنها لم تعالج المرض وإنما أخفت أعراضه من خالل السماح 

بتدفق العمالة الرخيصة، التي تسببت بدورها بأضرار أسوأ من أعراض المرض الهولندي. 

رفع تكلفة العمالة من خالل الضرائب أو غيرها من الوسائل سيعيد ظهور أعراض المرض الهولندي للسطح، وفي 

الوقت الذي تحتاج فيه السعودية ودول الخليج أن تنّوع اقتصادها وبالتحديد أن تنوع صادراتها، كونها تعتمد حالياً 

بشكل شبه كلي على صادرات النفط. تنويع الصادرات لن يكون ممكناً إال من خالل زيادة حجم قطاع التصنيع. 

وبسبب طبيعة هذا القطاع، فإن تكلفة اليد العاملة تشكل عنصراً أساسياً في قدرته على المنافسة واالستمرار ألنه 

معّرض للمنافسة الخارجية، خاصة في بداية مراحل نمّوه.
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لذلك يجب أن تتفاوت ضريبة العمالة الوافدة بناًء على القطاع، فيفَرض الحد األدنى من الضريبة على القطاعات 

الضرورية إلصالح االقتصاد، سيما تلك التي ال يمكنها النمو في مراحلها األولى إال باليد العاملة الرخيصة، كقطاع 

التصنيع. في المقابل، ترتفع الضريبة إلى حدها األقصى على القطاعات التي تضيف قيمة محدودة إلى االقتصاد، 

كقطاع التجزئة. من شأن ذلك أن يكون كفيالً بتوفير اليد العاملة الرخيصة لقطاع التصنيع، وفي نفس الوقت لن 

يكون العامل األجنبي مجدياً للمؤسسات التي تعمل في القطاعات ذات القيمة االقتصادية المنخفضة كقطاع التجزئة. 

ولكن ألن قطاع التصنيع ضروري للتحول االقتصادي الشامل من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط إلى اقتصاد 

منتج، وألنه أيضاً أحد أهم مصادر اكتساب المعرفة المنتجة للقوى العاملة، فإنه يجب دعم أجور القوى العاملة 

الوطنية التي تعمل في القطاعات المهمة كقطاع التصنيع بشكل أكبر، بحيث ال يحَرم المواطنين من اكتساب 

المعرفة المنتجة، ولكي تنَجز مهمة بناء جيل جديد من المواطنين ممن يحملون الخبرة في مجال التصنيع والقادرين 

على تأسيس مصانعهم الخاصة. 

الخاتمة

تمّر حكومات السعودية ودول الخليج اليوم باختبار حقيقي، فاالنخفاض الحاد في أسعار النفط أوقف عجلة النمو 

االقتصادي، حيث كان هذا النمو يعتمد بشكل شبه كلي على نمو اإلنفاق الحكومي وعلى تدفق اليد العاملة األجنبية، 

والوضع مرشح أن يكون أكثر سوءا في حال استمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية )أقل من 60 دوالر(. وما 

لم يصلَح الهيكل االقتصادي المشّوه فإن االستقرار السياسي واالجتماعي سيكون مهدداً، فتآكل المستوى المعيشي 

للمواطنين وارتفاع البطالة بينهم ستشكل تهديداً حقيقياً للعقد االجتماعي بين شعوب الخليج وحكوماتها. وتزداد هذه 

المشكلة حدة على ضوء فشل كل استراتيجيات التنويع االقتصادي خالل األربعين سنة الماضية، حيث ال تزال 

السعودية وكل دول الخليج معتمدة بشكل أساسي على إيرادات النفط.

كانت هناك محاوالت كثيرة لتفسير الفشل المستمر للحكومة السعودية وحكومات دول الخليج في تنويع اقتصاداتها 

وصادراتها وتقليل االعتماد على النفط. فمن المختصين من يربط هذا الفشل بضعف المؤسسات الحكومية أو 

الفساد، وهناك من يربطه بضعف التعليم، بينما يعزو آخرون عجزنا عن النمو االقتصادي إلى إصابتنا بالمرض 

الهولندي. ولكن السبب الذي أغفله كثير من المختصين هو الضرر الجسيم الذي تسبب به التدفق الالمحدود للعمالة 

الوافدة الرخيصة متدنية المهارة.
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فقد فتحت السعودية ودول الخليج أبوابها للعمالة الوافدة في منتصف السبعينات مع بداية الطفرة النفطية األولى. 

وارتفعت نسبتهم في السعودية من أقل من %13 من عدد السعوديين في عام 1974 إلى أكثر من %50 من عدد 

السعوديين اليوم، حيث تضاعفت أعداد الوافدين بأكثر من %1100 بين عامي 1974 و2016، بينما لم يرتفع عدد 

المواطنين السعوديين بأكثر من %230 في نفس الفترة. وتشّكل العمالة الوافدة اليوم أكثر من %84 من العاملين في 

القطاع الخاص. جّل تلك العمالة متدنية المهارة، حيث أن أكثر من %75 من هؤالء ال يتجاوز تعليمهم المرحلة الثانوية.

كان دافع الحكومة السعودية وحكومات دول الخليج لفتح األبواب للعمالة الوافدة هو المساهمة في االستفادة من زيادة 

إيرادات النفط لبناء البنى التحتية لتلك الدول، كما أن تلك العمالة استخدمت كوسيلة لتوزيع الثروة ورفع الرفاهية 

بين المواطنين. يكمن الخطأ الذي ارتكبته حكومات الخليج في عدم حصر دور العمالة الوافدة في تسريع بناء البنى 

التحتية، حيث اعتِمد عليها في كل مناحي االقتصاد، وبشكل شبه كلّي.

لم تلتفت الحكومة السعودية ودول الخليج إلى ضرر هذا التدفق المفرط للعمالة الوافدة إال بعد أن ارتفعت مستويات 

البطالة بين المواطنين. ولكن تأثير التدفق المفرط للعمالة الوافدة ال يقتصر على ارتفاع مستويات البطالة، فلهذا 

التدفق تأثير سلبي أشد وأعمق، ساهم في تشويه هيكل االقتصاد وأعاق النمو االقتصادي الحقيقي، كما كان عامالً 

أساسياً في فشل دول الخليج في التحرر من االعتماد على إيرادات النفط. 

أدى التدفق المستمر للعمالة الوافدة إلى إضعاف أهم ثالثة عناصر للنمو االقتصادي: تراكم المعرفة المنتجة وريادة 

األعمال وتراكم رأس المال المنتج. فال يمكن أن تتراكم المعرفة المنتجة لدى المواطن في ظل انعدام الممارسة 

وإبقاء المواطن بعيداً عن القطاع المنتج )القطاع الخاص(. كما أن المعرفة المنتجة التي تكتسبها العمالة الوافدة ال 

يستفاد منها بشكل كاف، ألن تلك العمالة تأتي لدول الخليج بشكل مؤقت ولسنوات معدودة، كما أن صعوبة انتقالها 

بين مؤسسات القطاع الخاص يبطئ من انتقال المعرفة المنتجة بين مؤسسات القطاع الخاص. هذا وقد أضعف 

تدفق العمالة الوافدة قطاع ريادة األعمال، فكما هو الحال مع المعرفة المنتجة، فإن المعرفة المطلوبة لرفع فرص 

نجاح رواد األعمال ال يمكن اكتسابها إال في القطاع الخاص وبالممارسة. ولذلك فإن ضعف تمثيل المواطن في 

القطاع الخاص قلّل كثيراً من أعداد المواطنين المؤهلين لتأسيس شركات قادرة على النجاح والمنافسة. وأخيراً، فإن 

انخفاض تكلفة اليد العاملة قتل أي حافز لرفع اإلنتاجية في المنشآت، فنجدها ال تستثمر في األتمتة وال في التدريب. 
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ثالثة أركان رئيسية ال يمكن ألي اقتصاد أن ينمو بدونها أدى تدفق العمالة إلى هدمها. 

ال يمكن للسعودية ودول الخليج أن تضع أقدامها على طريق التنويع االقتصادي الحقيقي وتبدأ رحلة تقليص 

االعتماد على النفط إال من خالل رفع مستوى اإلنتاجية بين مواطنيها وفي قطاعها الخاص. ولن يتهيأ ذلك إال إذا 

بدأت حكومات الخليج في تقليص أعداد العمالة الوافدة. والوسيلة األنجح لذلك هي فرض الضرائب على كل عامل 

وافد تدفعها المنشآت التي تستفيد من ذلك العامل. هذه الخطوة كفيلة، في المرحلة األولى، بتقليص تدفق العمالة 

الوافدة. وفي المقابل، يجب االستفادة من إيرادات تلك الضريبة في دعم أجور المواطنين لتقليص الفجوة بين أجور 

المواطنين والوافدين. كما يجب أن يكون هناك تمييز بين قطاعات االقتصاد المختلفة، حيث يجب أن تفَرض 

الضرائب بحدها األعلى في القطاعات األقل إسهاماً في دفع االقتصاد السعودي والخليج برفع اإلنتاجية، مثل قطاع 

التجزئة وكثير من قطاعات الخدمات. وفي المقابل، تفرض الضرائب بحدها األدنى في البداية على القطاعات 

األكثر إسهاماً في تنويع االقتصاد، مثل قطاع الصناعات التحويلية. 

4. الخاتمة: نحو اقتصادات إنتاجية وعقد اجتماعي جديد

ال يمكن النظر إلى األوضاع السياسية واالقتصادية في دول الخليج العربي خالل العام المنصرم دون 

مالحظة المتغير الكبير الذي يزداد ثقالً يوماً بعد يوم. فقد فرض استمرار تداول النفط بأسعار ال تعادل 

ميزانيات دول المجلس المتضخمة تغيراً في حجم اإلنفاق طال جميع الدول، ولو بدرجات متفاوتة. واألهم 

من ذلك، أعاد الوضع طرح السؤال القديم الجديد حول خطورة االعتماد على النفط وضرورة التحول في 

بنية االقتصاد. فهل ثمة إجابات جادة قدمتها دول الخليج؟ 

حاول هذا اإلصدار قراءة المشهدين السياسي واالقتصادي في دول المجلس وتقييم الرؤى والخطط 

االقتصادية التي يفترض أنها تجابه مثل هذه التحديات، إذ أن جميع دول المجلس قد وضعت رؤى طموحة 

جاءت الرغبة في تنويع اإلنتاج االقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على رأس أهدافها. غير أن السياقات 

التاريخية ال تعطينا مؤشرات مبشرة. إن توظيف مدخوالت النفط في الخليج منذ اكتشافه، كما بينت ورقة 

عمر الشهابي، أخذ منحى من اإلنفاق االستهالكي الذي يحول النفط إلى كعكة تتقاسمها فئات المجتمع 

بحصص متفاوتة دون النظر إليها كرأسمال يملكه الجميع وتستثمره الدولة في سبيل تنمية مستدامة. لم يهتز 
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ذلك النمط مع األزمات التي مرت بها سوق النفط كثيراً، إذ أن اإلنفاق، كما الحظ جاسم السعدون، ال يتيسر 

خفضه ليواكب االنخفاض في األسعار للكلفة السياسية التي يفرضها هذا الشكل التنموي غير المستدام.

في المقابل، فإن الوضع ليس أفضل حاالً إذا ما نظرنا إلى مدى االنتفاع من ذلك المقوم الذي يشكل عصب 

أي اقتصاد، أال وهو قوة العمل المتمثلة في اإلنسان. فكما بينت ورقتا دالل موسى وعصام الزامل، ما زالت 

قوة العمل في اقتصاديات الخليج مشكلة أساساً من العمالة الوافدة ذات اإلنتاجية والحقوق والرواتب المتدنية، 

مما يثير تساؤالت عدة حول مدى استفادة مجتمعات الخليج على مر العقود الخمسة الماضية من توطين 

المهارات والخبرات والحقوق اإلنتاجية التي تسمح بالتحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام.

لم تكن هذه المرة األولى التي يتم التشديد فيها في الخليج على ضرورة بناء اقتصادات إنتاجية. فمع كل أزمة 

يعود التشديد على تلك الضرورة، ثم تنسى مع أول ارتفاع في قيمة اإليرادات حتى أزمة قادمة. إن دراسة تجربة 

رؤية عمان تعود علينا بدروس مهمة، كونها أول دولة خليجية رسمت خطة تنموية بعيدة المدى وبدأت تعاني من 

شح الموارد النفطية. فكما رصدت ورقة سعيد الصقري وآن الكندي، لم تنجح رؤية عمان 2020، التي أوشك 

موعد حصادها، في إحراز تقدم في إصالح الخللين االقتصادي والسكاني الهيكليين حتى اآلن. وهو ما يشير إلى 

أن إنجاز أي خطوة جريئة تنطوي على تغيير هيكلي عميق يتطلب أكثر من مجرد خطة حكومية في إطار بنى 

الوضع القائم، بل إنه يتطلب مشاركة سياسية أوسع تبني دعائم ثقة مجتمعية قوية لخوض غمار التحول.

لكن استعراض التطورات السياسية الذي حمله هذا اإلصدار بين دفتيه ال يعطينا مؤشرات على أي تحسن 

في توسيع دائرة المشاركة السياسية وإشراك المواطن في القرارات الجريئة التي تتطلبها المرحلة. فباستثناء 

الكويت، التي ظل الوضع فيها متذبذبًا، لم تشهد أي من الدول تحسنًا في ملفات االعتقال السياسي أو حريات 

التعبير، كما لم تتخذ أي خطوات لتشكيل أو توسيع صالحيات مجالس أو حكومات منتخبة. فيما جاءت 

اإلصالحات في القوانين ذات العالقة كقانون مؤسسات المجتمع المدني في السعودية وتغيير قانون الكفالة في 

قطر محدودة وتفتقر إلى الثقة في شفافية التطبيق. في المقابل، وكما بينت ورقة سلطان العامر، فإن مشاريع 

اإلصالح االقتصادي الحالية ترتكز أساساً على خدمات شركات استشارية تبنت مبدأ "اإلداروية" في عملها، 

الذي ينذر بتشتت مبدأ المحاسبة والمسؤولية، فضالً عن تنافيه مع مبادئ الديمقراطية. مثل هذا الجمود على 
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الصعيد السياسي الداخلي ال يتناسب وحجم الطموح الذي تعكسه الرغبة في اإلصالح االقتصادي الحقيقي.  

من الجائز أال تكون الضائقة االقتصادية التي تمر بها دول الخليج العربي مجرد سحابة صيف كسابقاتها، 

ال تتطلب سوى إجراءات استثنائية لزمن استثنائي، إنما تحتم علينا التعامل مع شروط جديدة لواقع جديد. 

إن أهمية اإلصالح السياسي واالقتصادي في الخليج قد بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط 

لعبور األزمة المالية بل للحفاظ على استقرار الخليج في منطقتنا العربية المضطربة التي تؤدي فيها دول 

الخليج دوراً متصاعد األهمية. وعلى الرغم من الفرص الكثيرة الضائعة لإلصالح على مدى أكثر من ثمانية 

عقود من عمر النفط في بالدنا، فإن مقومات التحول مازالت قائمة. فما زالت دول الخليج تتمتع بالموارد 

وباالستقرار وبمؤشرات شعبية إلرادة التغيير، وما ينقصها هو عقد اجتماعي جديد يصبح فيه المواطن في 

دول مجلس التعاون شريًكا في القرار حلوه ومره، ال مجرد صاحب حصة في وفرة تتآكل يوًما بعد يوم.


