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من المظاھر االكثر داللة على  االستئثار بالسلطة في ایة مجتمع ھو تفشي "الفساد الكبیر"، ونعني ھنا بالفساد الكبیر ذلك الفساد المتمركز في القسم االعلى من ھرم السلطة. العوائد النفطیة
الھائلة في دول مجلس التعاون خلقت تناقضا غریبا على مدى العقود الماضیة. فالطفرات في اسعار النفط  بلورت في دولنا فسادا  كبیرا تخطى في كمھ ونسبتھ ایة مقارنة مع باقي دول العالم،

فتمكن المتنفذین من تجمیع ثروات ھائلة تعذر احصاءھا نظرا النعدام الرقابة ولھول حجمھا، والتي من شبھ المؤكد انھا تعدت مئات البالیین من الدوالرات.

لكن العوائد الھائلة من النفط سمحت لدول المجلس في الوقت ذاتھ بتقدیم خدمات  متقدمة نسبیا على المستوى العالمي لمواطنیھا ، بما في ذلك من ناحیة السكن والبنیة التحتیة والصحة والتعلیم.
اَسس ھذا التناقض عقدا غیر مكتوبا في الدولة الریعیة: على الدولة توفیر الخدمات المتقدمة والرفاھیة لمواطنیھا، في المقابل یحصل متخذي القرار على الوالء من المواطنین وعدم تعرضھم

للمسائلة او المعارضة. ھذا التضاد ، بین الفساد الكبیر المستفحل من جھة والمقدرة على تقدیم دولة ریعیة متقدمة من جھة اخرى، جعل الفساد الكبیر ظاھرة معروفة في المجتمع ولكنھا مسكوتا
عنھا طالما تواصل عقد الدولة الریعیة.

في اطروحة الدكتوراه التي اعدھا قبل اكثر من اربعة عقود، بین د. علي الكواري ان نسبة ایرادات دول الخلیج التي كانت تستقطع للعوائل الحاكمة  منذ النصف األول من القرن العشرین تقدر
بحوالي الثلث.  في دراسة اخرى اعدھا وتركزت في االساس على ایرادات دول الخلیج من النفط في 2008، اي في عز الطفرة النفطیة االخیرة، نجد ان ما ال یقل عن الثلث من ایرادات

الدولة  من النفط غیر مدرجة في االرقام الرسمیة. تضاعفت عوائد النفط في غضون نصف القرن الماضي مئات المرات، وبذلك تضاعفت كمیة االیرادات المختفیة مئات المرات ایضا.  فأغلب
الدول، بالرغم من ان عوائدھا تقدر بمئات البالیین، ال زالت  تعتبر  میزانیاتھا واحتیاطھا من النفط امورا سریة ال تصلح للنشر! 

الفساد الكبیر اخذ اشكاال متعددة على مر العقود الماضیة، فبعضھ تلبس طابع استقطاب اآلالف من عمال ال"فري فیزا" الذین ال حول لھم وال قوة، وبعضھ تمثل في مصادرة نسبة معینة من
ارباح ایة مشاریع تجاریة كبیرة في الدولة. ولكن قد یكون نوع الفساد الكبیر االكثر تأثیرا وغلیانا في نفوس المواطنین ھو ذلك الذي یرونھ  امام ناظریھم، وبالتحدید الفساد المتعلق باالراضي.

فھا ھي االرض التي كان الناس یتجولون فیھا ویستخدمونھا مشاعا، ھي اآلن تسور، ویبنى حولھا حائطا. بل ان األمر وصل الى دفن البحر، ذلك المورد االساسي التي اعتمدت علیھ اغلب
شعوب الخلیج لعملھا وحیاتھا، ومن بعدھا یسور البحر المدفون ویحول الى امالك خاصة. ونحن ھنا نتكلم عن مئات الكیلومترات المربعة والتي تقدر بمئات البالیین من الدوالرات التي تم

االستیالء علیھا. مھما تم سن قوانین وصفقات واعذار لتبریر مصادرة ھذه االراضي، فإن حقیقة ھذه الظاھرة معروفة، فما ھو حق ال یمكن طمسھ بقوانین جائرة.  في جدة، على جدران احد
االراضي البحریة المصادرة والمسورة، كتب احد الشباب نقشا یقول: "ھذا بحر ربّنا".

تفشي الفساد الكبیر في دول الخلیج ظاھرة معروفة، ولكن ما بودي ان اركز علیھ ھنا ھو انھ من غیر الممكن ان یواصل الفساد على نفس الوتیرة ألبد اآلبدین، وان ھذا الفساد الكبیر ان لم یتغیر
سیكون محل تصادم بین المتنفذین والمواطنین. ارقام الدكتور علي الكواري تبین ان الفساد تزاید بشكل ھائل على مدى العقود الماضیة، ومع تزاید الفساد تتزاید تطلعات المتنفذین والمستفیدین
منھ. فالمتنفذ الذي كان سیقبل ببیت عریش قبل اكثر من نصف قرن في وسط المدینة القدیمة، اصبح اآلن یتطلع الى عدة قصور ضخمة، متناثرة بین المدن االوروبیة واالمریكیة. وقد یتطلع

ایضا الى اقتناء مضمار خیول او مطار او حلبة سیارات لل"بریستیج"، فمیزانیة الدولة ككل قبل اكثر من نصف قرن ال تساوي متطلبات متنفذ واحد لمدة شھر في عصرنا الحالي. وعدد
المتنفذین ما انفك یزداد...



متطلبات الشعوب ایضا لن تتقلص، فاعدادھا ایضا في نمو، ومن الصعب علیھا ان تتقبل تخفیضا في الخدمات والممیزات التي تعودت علیھا على مدى العقود الماضیة، خاصة عندما تتواصل
امام اعینھم حیاة الفخامة والبذخ بین اوساط المتنفذین ، فكیف یطلب منھم ان یقتصدوا فیما ھو فتات اصال؟

كل ھذا یخلق فجوة بین تطلعات المتنفذین، وتطلعات الشعوب، والموارد المتوفرة. قد تسمح العوائد النفطیة الضخمة بتفشي الفساد الكبیر و مواصلة عقد الدولة الریعیة لفترة معینة. فكما یشیر د.
علي فخرو في مقالة حدیثة، فمن المتوقع ان یتدفق ما یقارب 9 تریلیون (اي 9 الف بلیون) دوالر من عوائد النفط على دول الخلیج على مدى االثني عشرة سنة القادمة. االشكالیة تقع في ان

تطلعات المتنفذین والشعوب في مقابل الكعكة المتوفرة إلشباعھا تسیر في اتجاھات معاكسة. فالمتنفذین تعودوا على مرتبة اجتماعیة معینة، تتطلب كمیة معینة (ھائلة جدا) من المصروفات
والموارد، ومن الصعب جدا علیھم ان یستغنوا عن نمط الحیاة والمرتبة االجتماعیة التي تعودوا علیھا. الشعب ایضا تعود على خدمات وممیزات اجتماعیة معینة، ولن یتقبل تقلصھا.

في المقابل، فالنفط ثروة ناضبة، ومن غیر الممكن  استمرار صرفھ على تطلعات الحكام والشعوب الى ابد اآلبدین. وبما ان اقتصادیات الخلیج ال زالت فعلیا غیر منتجة على المستوى العالمي
في ایة قطاعات اخرى غیر النفط، وال یبدو ان ھذا االمر سیتغیر في المستقبل القریب، فالسیناریو المتوقع ان لم یطرأ تغیر جذري في اقتصادیات ومجتمعات المنطقة ھو الوصول الى مرحلة

تصادم تطلعات الشعوب مع تطلعات الحكام عند بلوغ المرحلة الحرجة في االیرادات النفطیة. وقد ال تكون ھذه المرحلة بعیدة جدا، فسعر النفط المطلوب لتغطیة مصروفات المیزانیات في كثیر
من دول الخلیج قد شارف او تعدى مئة دوالر للبرمیل, وھذا الرقم في تصاعد مستمر.

وعند الوصول الى ھذه المرحلة الحرجة ، فان تواصل الفساد الكبیر المتفشي في دول مجلس التعاون سیصبح نقطة تصادم بین من ینتفع منھ ومن ال یحصل سوى على الفتات منھ. 
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