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2.3 نقيض المواطنة: تاريخ نشوء الحكم المطلق في دول الخليج 
العربية - عمر الشهابي 

ال ميكن الحديث عن املواطنة يف دول الخليج العربية دون التطرق إىل نظام الحكم السيايس القائم فيها.1 وعىل 

الرغم من وجود تعاريف متعددة ملفهوم املواطنة، فكام يبني الكواري، فإنها تتفق عىل وجود حد أدىن العتبار دولة 

ما مراعية ملبدأ املواطنة من عدمه، والذي يتمثل يف رشطني اساسيني:

أولهام: زوال وجود مظاهر حكم الفرد أو القلة من الناس، وتحرير الدولة من التبعية لشخص الحاكم. 

وثانيهام: اعتبار جميع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة مواطنني متساوين يف الحقوق والواجبات، 

يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية، كام تتوفر ضامنات قانونية وإمكانيات 

اجتامعية تتيح لكل مواطن حق املشاركة السياسية الفعالة وتويل املناصب العامة. 2

ما من جديد يف القول بأن هذا الحد األدىن ال يتواجد يف دول مجلس التعاون )فيام عدى الكويت نسبياً(، حيث 

يسيطر بضع أفراد من عائالت حاكمة عىل أغلب مفاصل السلطة يف الدولة، فهذا تشخيص معروف ومتداول 

بشكل واسع. ولكن ما يهمنا يف هذه الورقة هو وصف طبيعة هذه السلطة ومكمنها، وكيفية تطورها عرب الزمن إىل 

الشكل الذي تتخذه اليوم، بحيث يكون هدفنا هو رسد تاريخ تطور هذا النوع من الحكم يف الخليج. وما سنطرحه 

يف هذه الورقة هو أنه ميكن تشخيص طبيعة الحكم الحايل يف دول مجلس التعاون كنوع من أنواع الحكم املطلق 

)absolutism( املحدث نفطياً، وإن هذا النوع من الحكم ليس تقليد متجذر منذ القدم كام هي الصورة النمطية 

السائدة، بل هو حديث نسبياً عىل املنطقة وقد برز أساساً يف القرن العرشين. وقد تم رسم اإلطار العام لهذا 

النوع من الحكم يف الخليج من قبل االستعامر الربيطاين، بناء عىل ما كان ميارس يف إمارات الهند املحلية، وبعدها 

تطور ليتخذ شكالً فريداً من نوعه يف العامل، إذ بنت كل عائلة حاكمة سلطتها عرب التحكم يف مفاصل القوة التالية: 

الحصول عىل الدعم واالعرتاف من القوى الغربية، والتحكم يف إيرادات الدولة النفطية وأوجه إنفاقها، والتحكم يف 

مفاصل األجهزة البريوقراطية ومؤسسات الدولة، وأخرياً التحكم يف املوارد االقتصادية الحيوية غري النفطية، خصوصاً 

1  هذا الورقة مستخلصة مما ورد في الفصل الخامس من كتاب:
عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول الخليج العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(.

http://dr-alkuwari.net/ >  ،2000 2  علي الخيفة الكواري، “مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية”،  موقع الدكتور علي الكواري، 17 اغسطس
.> .sites/akak.nsms.ox.ac.uk/files/concept-of-citizenship.pdf

http://dr-alkuwari.net/sites/akak.nsms.ox.ac.uk/files/concept-of-citizenship.pdf
http://dr-alkuwari.net/sites/akak.nsms.ox.ac.uk/files/concept-of-citizenship.pdf
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األرايض. وطبيعة هذا الحكم املطلق والقوة املتمركزة يف العوائل الحاكمة يف الخليج تعترب شبه حرصية يف عرصنا 

الحايل عىل دول الخليج وبعض الدول األخرى التي ال تتعدى أصابع اليد. 3

 petro-modernized ( ًسنسمي هذا النوع من نظام الحاكم الذي برز يف الخليج بالحكم املطلق املحّدث نفطيا

absolutism(، بحيث قد يكون أدق وصف لدول الخليج من ناحية فنون الحكم هي أنها إمارات محّدثة نفطياً 

)petro-modernized emirates(. وقد اخرتنا هذا املصطلح ألنه برأينا يخترص أهم ميزات نظام الحكم يف دول 

الخليج. فدول الخليج يف املقام األول عبارة عن إمارات،4 تتميز بالحكم املطلق، ولكنه حكم مطلق من طراز محّدث، 

مبني عىل منط بريوقراطيات القرن العرشين، ولذلك يجب التفرقة بينها وبني إمارات األزمنة السابقة. وندلل عىل نوع 

هذه الحداثة عرب إضافة مصطلح النفط، الذي أصبح أهم وقود )باملعنى الفعيل واملجازي( للحداثة يف عرصنا الحايل، 

وقد اعتمدت هذه اإلمارات املحدثة عىل النفط بشكل أسايس لبناء نفسها. وهذا ما سنبينه يف بقية الورقة.

الحكم المطلق: نظرة أولية

تقدم ماملك الحكم املطلق )absolutist monarchies( يف أوروبا بني القرنني السادس والثامن عرش النموذج التاريخي 

األشهر للحكم املطلق، خصوصاً من ناحية تركيز السلطة يف يد حاكم واحد من عائلة معينة. وقد تكون فرنسا امللك 

لويس الرابع عرش، الذي حكم من 1643 إىل 1715، أشهر مثال عىل نظام الحكم يف املاملك األوروبية املطلقة.5 

امتازت هذه املاملك برتكيز واحتكار السلطة السياسية فيها بشكل كبري يف شخص امللك، الذي يجمع يف قبضته غالبية 

السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية، بحيث أصبح هو صاحب السيادة )sovereign( األوحد ضمن حدود 

الدولة. وشهدت هذه الظاهرة عىل تطور نوعي يف نظام الحكم يف أوروبا مقارنة بالحقبة السابقة عليها وهي الحقبة 

اإلقطاعية )feudalism(، التي متيزت بتذبذب نفوذ الحاكم الرسمي كلام ابتعدت املنطقة من املركز واقرتبت من 

األطراف. فقد كان للبارونات )barons( واإلقطاعيني يف كل منطقة النفوذ األكرب يف فرض قوتهم ورضائبهم ومتطلباتهم 

عىل املناطق الواقعة تحت إدارتهم، وزاد هذا النفوذ كلام ابتعدت منطقتهم عن مركز الحاكم، وإن كانوا إسمياً 

يقدمون الوالء للحاكم. تغري الحال مع ظهور ماملك الحكم املطلق، بحيث ضعفت قوة اإلقطاعيني حتى يف املناطق 

البعيدة، وصعدت قوة الحكم املركزي املتمثلة يف شخص امللك ذو السيادة املطلقة عىل أرايض دولته. 

3 األردن، والمغرب، و بروناي، وسوازيالند، و )ربما( الفاتيكان. وجاءت أيضاً بوتان ضمن هذه المجموعة سابقاً، إال أنها تحولت إلى ملكية دستورية في 
عام 2008. والحال ذاته مع النيبال، حيث ألغيت الملكية عام 2008.

4  نتعامل هنا مع االمارة والمملكة والسلطنة على انهما من نمط حكم مماثل، والذي نختصره هنا باإلمارة، على رغم من بعض االختالفات فيما بينها.
 5  Perry Anderson, Lineages of the Absolutist State )UK: Verso Books, 2013(.
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نالحظ أن طبيعة الحكم يف الخليج قريبة من هذا املنظور، خصوصاً من حيث متركز السلطة السياسية املحلية 

بشكل شبه مطلق يف شخص الحاكم وكبار أفراد العائلة الحاكمة من حوله. ولكن بالطبع علينا أيضاً أن نوضح 

الفروقات بني طبيعة الحكم املطلق يف أوروبا القرن السابع عرش ويف خليج القرن العرشين. ففي دول الخليج 

كام سنبني، يكمن جزء كبري من قوة الحاكم وطبيعة الحكم املطلق يف تحكمه يف توزيع إيرادات الدولة، وهي 

إيرادات نفطية أساساً. وبالطبع مل تكن املاملك يف أوروبا متول عرب النفط،6 بل كانت متول عرب الرضائب، ولهذا 

استعملنا مصطلح الحكم املطلق املحدث نفطياً لتفرقة الوضع يف الخليج عنها. باإلضافة إىل ذلك، فهناك اختالف 

جوهري آخر، يتمثل يف كون املاملك يف أوروبا ذات سيادة مستقلة يف عالقاتها مع الدول األخرى، بل أصبح الكثري 

منها إمرباطوريات وقوى استعامرية ما انفكت تهيمن وتسيطر عىل قوى وحكومات أخرى. وقد بنيت هذه 

اإلمرباطوريات والدول أساساً عرب جهاز بريوقراطي قوي ومحرتف ومدرب، خصوصاً من ناحية الجيش. يف املقابل، 

فإن غالبية دول الخليج عموماً قد وجدت نفسها تحت هيمنة املؤسسات األجنبية، التي تولت فعلياً رسم حدودها 

وحاميتها،  وما زالت تلعب دوراً محورياً يف دعم األنظمة يف الخليج وتشكيل القرارات املصريية املتعلقة باملنطقة، 

مام يضع مفهوم السيادة تحت املجهر، وحري بنا أن نتعمق يف هذه النقطة.

تطور مفهوم الدولة النموذجي الحديث أساساً يف أوروبا بدءاً من القرن السادس عرش وحتى اليوم. وعادة ما 

يتم تلخيص صورة الدولة كنمط مثايل فيربي )Weberian ideal type( عرب ربطها باملؤسسات التي لها الحق يف 

»احتكار أدوات القرس« يف منطقة معينة. وقد تشكلت الدولة أساساً يف أوروبا بناء عىل عالقة من االعتامد املتبادل 

مع صناعة الحرب، فكام يبني شارلز تييل )Charles Tilly( يف دراسته الشهرية: »الدولة صنعت الحرب، والحرب 

صنعت الدولة. إذ كان هناك اعتامد متبادل بني بناء الدولة وصناعة الحرب خالل الفرتة التاريخية املحدودة التي 

أصبحت فيها الدولة-األمة التنظيم املهيمن يف الدول الغربية«.7 وعىل مدى القرون املتتالية من القرن السادس 

عرش حتى الحرب العاملية الثانية، دخلت الدول يف أوروبا يف حروب متعددة، تركزت فيام بني بعضها البعض، 

بحيث أصبحت الحروب والقدرة عىل شن الحروب هي املعيار األول واألسايس ألي نظام حكم ناجح. وحتى تخوض 

هذه الحروب، احتاجت األنظمة الحاكمة إىل جيوش نظامية ومحرتفة، باإلضافة إىل فرض الرضائب عىل شعوبها 

لتمويل هذه الجيوش. واالثنان، الجيوش والرضائب، احتاجوا إىل بريوقراطية مركزية محرتفة وقوية، تسمح بتدريب 

الجيش عىل أعىل مستوى لشن الحروب، باإلضافة إىل تدريب كادر محرتف لتويل املالية العامة وجني الرضائب 

6  وقد تحتوي حالة إسبانيا من القرن السادس عشر بعد استعمار القارتين األمريكيتين واكتشاف الذهب، على مقاربات ملفته مع دول الخليج، إذ لعب 
الذهب دوراً يمكن مقارنته مع النفط في وقتنا الحالي.

.>yQkt3u/gl.goo//:https> ،7  أحمد العوفي، »تشارلز تيلي: صناعة الحرب وبناء الدولة بوصفها جريمة منظمة«، مدونة نظر

https://goo.gl/yQkt3u
https://goo.gl/yQkt3u
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ورصفها، وهذا ما خلق أساس الدولة الحديثة يف أوروبا. ويختم تييل دراسته بالقول بأن الدولة هي عبارة عن 

»جرمية منظمة« أو مرشعنة، وذلك عائد لرتكز دور الدولة الرئييس – حسب رؤيته – يف استعامل القرس يف محاربة 

الدول األخرى، واستعامل القرس يف جباية الرضائب، ويف إرغام املواطنني عىل االنضامم لصفوف الجيش. وبالطبع 

واجهت الدول يف البداية معارضة لهذه املساعي، التي سابقاً كثرياً ما ارتبطت بالقرصنة وقطاع الطرق، فاضطرت 

الدولة إىل رشعنة وتنظيم هذه العملية.

ويف خضم تقنني هذه العملية، اضطرت الدولة إىل إعطاء »مواطنيها« حقوقاً معينة يف مقابل جباية الرضائب منهم 

وإجبارهم عىل دخول الجيش. وبذلك تطورت عالقة عضوية بني الدولة ومواطنيها، بل إن مفهوم املواطن ومبدأ 

املواطنة )citizenship( يعود تطوره إىل هذه الفرتة، حتى ظهرت الصورة املثالية للمواطن الفاعل يف أمور الدولة 

وتبلورت بشكل واضح مع روسو )Rousseau( يف الفرتة السابقة للثورة الفرنسية يف النصف الثاين من القرن الثامن 

عرش.8 وهكذا، منت »حقوق املواطنة« يف دول أوروبا يف جدلية مركبة مع منو الدولة ومنو الحروب بالتزامن، 

والحاجة للبريوقراطيات والرضائب لتمويل هذه الحروب.

بالطبع، مل يكن هذا حال بناء الدول يف غالبية ما يعرف بالعامل الثالث، الذي تعرض لالستعامر والحكم األجنبي، إما 

بشكل مبارش أو غري مبارش، من قبل هذه الدول الغربية. بل إن البريوقراطية الحديثة يف جل العامل الثالث تبلورت 

أصالً يف فرتة االستعامر وحقبة التحرر التي تلتها، والتي بدأت يف القرن التاسع عرش مع حروب التحرر يف أمريكا 

الجنوبية ومن ثم انتقلت يف القرن العرشين إىل باقي املستعمرات. إذن، فإن مؤسسات وأجهزة هذه الدول مل تنتج 

من نفس التاريخ واألوضاع التي نتجت منها الدول يف أوروبا، بل لعب االستعامر دوراً محورياً فيها.

هذه النقطة مهمة، إذ ينزع الكثري من النقاد إىل عقد املقارنات مع دول أوروبا وأمريكا الشاملية وكأنها املعيار 

املثايل، بحيث تكفي اإلشارة الختالف دولة ما عن هذا »املعيار« للحكم بالخلل يف بنيتها. ويف هذا التشخيص 

توصيف خفي للعالج أيضاً، الذي يتلخص يف أن تصبح الدولة مثل قريناتها يف أوروبا وأمريكا الشاملية، وهو 

توصيف يفرتض ضمنياً إمكانية وصول هذه الدولة »املتخلفة« إىل نفس النموذج املتبع يف العامل »املتقدم«. والحق 

أن ليس لهذه الدول أن تتشابه كلياً و«ترتقي« ملصاف الدول األوروبية إال إذا عاشت نفس تاريخها من حروب 

واستعامر. ولذلك، فاألحرى فهم تاريخ وطبيعة الدولة يف كل منطقة عىل حدة، عوضاً عن االعتامد الكيل عىل 

اإلطارات والنامذج املسبقة لدول يختلف تاريخها وتطورها عن طبيعة الدولة قيد الدراسة. بالطبع، هذا ال يعني 

 8  Jean-Jacques Rousseau, Rousseau:’The Social Contract’ and Other Later Political Writings )UK: Cambridge
University Press, 1997(.
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عدم إمكانية أخذ العرب واألمثلة واملعايري من هذه الدول، خصوصاً وأنها تعترب من الدول الدميقراطية والصناعية يف 

عرصنا الحايل، إال أنه يحتم الوعي بأن مسار أي دولة أخرى لن يكون مامثالً من الناحية التاريخية. 

يف غالبية دول الخليج، منت الدولة بشكل مغاير متاماً لنمط منو الدول يف أوروبا، إذ أنها منت أساساً تحت ظل 

االستعامر الربيطاين )باستثناء السعودية نسبياً، والتي سنعود إليها بعد قليل(. وبذلك، مل تنم الدولة أساساً عن 

طريق بريوقراطية بنيت للحرب وجني الرضائب لتمويل هذه الحروب، بل أخذ تطورها منحًى مغايراً. وليك نفهم 

منو الدولة الحديثة يف الخليج، علينا العودة إىل القرن التاسع عرش ودخول الهيمنة الربيطانية إىل مياه الخليج.

أن ترى بعين اإلمبراطورية: التبعية الغربية وبذور الحكم المطلق في الخليج

ظهرت يف القرن الثامن عرش يف الجزيرة العربية ظاهرة أسامها خلدون النقيب بـ »دورة النخب القبلية«،9 حيث 

برزت عدة حركات من شبه الجزيرة بشكل ملفت للنظر، واستطاعت الوصول إىل سدة الحكم يف مناطق متعددة، 

بل الكثري منها ما زال يحكم حتى هذا اليوم. فقد أضحى القواسم يف رأس الخيمة كقوة بحرية لها اعتبارها منذ 

عام 1777، وسبقها بروز مسقط كقوة تجارية إقليمية منذ عام 1719، الذي تبعه انقسام الحكم بني اإلمامة 

يف الداخل والسلطنة يف الساحل يف عام 1792. وثبت حكم آل الصباح رسمياً يف الكويت حوايل عام 1752، 

وبرزت كمحطة تجارية بديلة للبرصة يف نهاية القرن الثامن عرش. بينام منت البحرين كمركز تجاري بعد سيطرة آل 

خليفة عليها عام 1783، وبرزت الحركة الوهابية والدولة السعودية األوىل يف عام 10.1744 وتأسست أغلب هذه 

اإلمارات ومراكز حكمها عىل تخوم اإلمرباطوريات الكربى املهيمنة عىل املنطقة يف تلك الفرتة، وبالذات العثامنية 

والقاجارية. وكانت هاتان اإلمرباطوريتان متران مبراحل مضطربة يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش، ما سمح 

بربوز هذه القوى، والتي واصلت النمو بفضل تواجدها خارج إطار النفوذ املبارش لهاتني اإلمرباطوريتني، بحيث 

 ،)entrepot state( اعتمدت عىل الرضائب املنخفضة مقارنة بهذه اإلمرباطوريات، وسياسة املدن التجارية املفتوحة

التي شجعت بدورها تنقل الناس إليها واالستقرار وبناء الحوارض الجديدة فيها.

9  خلدون النقيب، المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف )لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987(، ص76.
10  الجدير بالذكر ان التحالف الوهابي-السعودي يختلف في انه ليس حركة قبلية كما هو الحال في مناطق الخليج األخرى، بل تحالف اسري مديني. للمزيد 

انظر:
خالد الدخيل، الوهابية بين الشرك وتصدع القبيلة )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 2013(.
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جدول: العائالت الحاكمة في دول الخليج العربية 

أول اتفاقية وقعت مع اإلمرباطورية الربيطانيةبداية فرتة حكم العائلةالعائلة الحاكمةالدولة

17611820آل نهياناإلمارات – أبوظبي

18331853آل مكتوماإلمارات – ديب

اإلمارات - الشارقة 

ورأس الخيمة
17271820آل قاسمي

17831820آل خليفةالبحرين

آل سعودالسعودية
1744

)الدولة السعودية األوىل(
1915

18471916آل ثاينقطر

17441798آل بو سعيدعامن

17521899آل صباحالكويت

واتسمت هذه املرحلة باالضطراب، يتغري فيها الحكم ويعاد رسم النفوذ باستمرار، بحيث بات عسرياً عىل الحكام 

ضامن استمرار سلطتهم ألكرث من بضع سنني، إما بسبب االعرتاك الداخيل أو بسبب املعارك مع القوى اإلقليمية 

األخرى.11 ومن املهم تبيان أن طبيعة هذا الحكم مل تكن مامثلة ملفهوم الحكم أو الدولة الحديث، حيث تتواجد 

قوة مركزية وجهاز بريوقراطي ضخم يدير هذه الدولة بناء عىل أصول الرتشيد الحديث من وزارات وجهاز خدمة 

مدنية وميزانية محدثة إلخ. بل كان الحكم أكرث تناثراُ وتفرقاً، وتركز أساساً يف املدينة التي كان يعيش فيها الحاكم 

)كالكويت(، فيام كان نفوذ الحاكم يقل يف املناطق األبعد من مركز كريس الحكم، وإن ظلت هذه املناطق تعترب 

تحت نفوذه ولو باالسم، فقد كان يكفي أن تدين الناس أو القبائل للحاكم بالوالء االسمي وعرب دفع الرضائب. 

وعموماً مل تتواجد دول ذات بريوقراطية مركزية وقوية يف أي من مناطق ما يعرف بدول مجلس التعاون اليوم.12 

مع دخول القرن التاسع عرش، بدأ نفوذ إمرباطورية أخرى بالتوسع يف الخليج، وهي التي سرنكز معظم حديثنا 

11  كمثال، على مدى السنوات األربعين التي تلت تولي آل خليفة الحكم في البحرين عام 1783، كانت هناك محاوالت لالستحواذ على الجزر من قبل آل 
سعود، وسلطان مسقط، وحكام بالد فارس. وقد نجحت بعضها في ذلك لفترات قصيرة من الزمن )كمثال آل سعود عام 1810(. 

12  وحتى حكام عمان، الذين حظوا بنفوذ ال ينكر وإمبراطورية آخذة في االتساع خالل الدولة اليعربية ومن بعدها السلطنة البوسعيدية في الفترة ما بين 
القرن السابع عشر والثامن عشر، بحيث ضم حكمها مناطق متفرقة في الخليج وشرق إفريقيا وزنجبار وشبه القارة الهندية، إال أن اإلمبراطورية قد دخلت 

مرحلة األفول بحلول منتصف القرن التاسع عشر، خصوصاً بعد انفصال حاكم زنجبار ماجد البوسعيدي عن أخيه ثويني حاكم مسقط في منتصف القرن 
التاسع عشر. تزامن هذا مع تناشط حركة منع تجارة الرق حول العالم من قبل اإلنجليز، وقد أدت هذه العوامل إلى انكماش نفوذ سلطان مسقط وقوته من 

الناحية االقتصادية والسياسية خالل الجزء األخير من القرن التاسع عشر.
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عليها، نعني اإلمرباطورية الربيطانية. وقد رسخت بريطانيا نفوذها خالل هذه الفرتة عرب توقيع اتفاقيات »سالم« 

مع القوى الحاكمة املمتدة عىل ساحل الخليج العريب آنذاك. فبعد أن دمر الربيطانيون أسطول القواسم يف رأس 

الخيمة عام 1819 بدواعي محاربة القرصنة، فرض اإلنجليز عىل عدد من حكام املنطقة توقيع »اتفاقية السالم« 

لسنة 1820، التي أعطت الحامية والحرية ألية سفن بريطانية تعرب املنطقة. وتوالت االتفاقيات مع مختلف 

 Perpetual( »قوى الخليج عىل مر القرن التاسع عرش، حتى توجت باتفاقية عام 1853 »للسالم البحري الدائم

maritime Truce(، التي أسست للـ »سالم« فيام بني األطراف والحكام املتفرقني يف الخليج، تحت طائلة العقوبة 

الربيطانية ألي مخالفني.

وهكذا، بسط الربيطانيون سيطرتهم عىل مياه الخليج، كام فعلوا مع غالبية بحار العامل آنذلك، حتى أصبح القرن 

التاسع عرش يعرف بـ«السلم الربيطاين« )Pax Britannica(، اعرتافاً بكونها أهم قوة عظمى يف العامل. وكان هم 

الربيطانيني خالل هذا القرن هو السيطرة عىل مياه الخليج لتأمني طرق التجارة من وإىل الهند، ال أمور الحكم 

الداخلية يف منطقة الخليج، التي كانت تعترب منطقة طرف )periphery( لإلمرباطورية الربيطانية. واكتفت بريطانيا 

بفرض املعاهدات التي تضمن »السالم« وعدم االقتتال يف بحار الخليج دون التدخل بشكل كبري يف أمور الحكم 

الداخلية.13 

لكن هذه النظرة بدأت يف التغري مع نهاية القرن التاسع عرش، يف تلك الفرتة التي سامها املؤرخ هوبزباوم 

)Hobsbawm( بعرص اإلمرباطوريات )Age of Empire(.14 فقد بدأ االستعامر األورويب بالتوسع بشكل كبري، 

خصوصاً يف املنطقة التي عرفت باسم »الرشق األوسط« وإفريقيا. وقد انعكس هذا التوسع يف الخليج، إذ بدأت 

بريطانيا بالتدخل يف شؤون الحكم الداخلية يف منطقة الخليج بوترية متسارعة. بدأت هذه التدخالت مع ما عرف 

 Lord Curzon – Viceroy of( للّورد كورزون حاكم الهند الربيطانية )forward policy( »بـ«السياسة األمامية

India (، التي وضعها يف السنوات الثالث األخرية من القرن التاسع عرش. وقد طور كورزون هذه السياسة استباقاً 

للمراوغات املتصاعدة بني اإلمرباطوريات الكربى يف ذلك الوقت، إذ رأى بأن نفوذ وأطامع فرنسا وروسيا وأملانيا 

بدأت تتمدد وتتزايد يف منطقة الخليج، ولذلك وجب أن يكون هناك تواجد فعيل عىل األرض لضباط بريطانيني 

»بيض« عىل الساحل الغريب للخليج. ومل يكن لربيطانيا حضور مبارش يف الساحل الغريب من الخليج حتى هذه 

الفرتة سوى عرب املقيم الذي كان يعيش يف بوشهر والوكالء املحليون يف كل مدينة. وكانت البحرين هي املكان الذي 

13  وقد يكون االستثناء الكبير، والذي قد نعتبره البداية األولى للتدخل البريطاني في أمور الحكم الداخلية في الخليج، هو عزلهم لحاكم البحرين محمد بن 
خليفة في 1869 نظراً للقتال الذي كان يؤججه في باقي الخليج من وجهة نظر البريطانيين، وتم استبداله بالشيخ عيسى بن علي، الذي كان ليحكم البحرين 

ألكثر من 60 سنة قبل عزله مرة أخرى من قبل اإلنجليز عام 1923 كما نبين في هذا الفصل.
14  Eric Hobsbawm, Age of Empire: 1875-1914 )UK: Hachette UK, 2010(.
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وقع عليه االختيار لتفعيل »السياسة األمامية« يف الخليج، حيث كانت البحرين أكرب مركز لتجارة اللؤلؤ يف الخليج 

يف تلك الحقبة. وهكذا قدر لهذه الجزيرة الصغرية أن تصبح مبثابة عني العاصفة للتدخل الربيطاين املبارش يف أمور 

الحكم الداخيل يف الخليج.

فمع حلول عام 1900، أرسل الربيطانيون إىل البحرين أول ضابط بريطاين رسمي برتبة مساعد وكيل سيايس 

)Assistant Political Agent( ليقيم بشكل دائم يف الضفة الغربية من الخليج، وكان يتبع املقيم السيايس 

)Political Resident( يف بوشهر، واإلثنان بدورهام كانا تحت حكومة الراج الربيطانية يف الهند. ورسعان ما تبع 

مساعد الوكيل السيايس وكيل سيايس )Political Agent( يف 1904، وقد أرسل إىل املنامة، كام أرسل آخر إىل 

الكويت. ويف نفس السنة، دمر اإلنجليز بيت وأسطول أمري املنامة املحيل ونفوه، وأسسوا مكانه »دار الحكومة« يف 

املنامة. وكان ذلك مبثابة إعالن للمأل بأن هناك قوة سيادية جديدة يف البالد، أعىل من أي قوة أخرى، مبا فيها »بيت 

الدولة« يف املحرق، الذي كان معقل حاكم البحرين الشيخ عيىس بن عيل. وكانت هذه بداية تدخلهم بشكل مبارش 

يف تفاصيل وحيثيات الحكم املحيل يف البحرين والخليج عموماً.15

ومن املهم التذكر أن هذه الفرتة، املمتدة من بداية القرن العرشين وحتى نهاية الحرب العاملية األوىل، كانت 

مرحلة مفصلية ومتقلبة يف تاريخ العامل العريب أجمع، مبا فيه الخليج. فكانت هذه الفرتة هي مرحلة أفول 

اإلمرباطوريات العريقة التي حكمت وسيطرت عىل املنطقة لعدة قرون. إذ كانت الدولة العثامنية، التي حكمت 

عدة مناطق يف شبه الجزيرة العربية، مبا فيها املنطقة الرشقية والحجاز، ترتنح إىل أن سقطت بعد الحرب 

العاملية األوىل. وكان مصري الدولة القاجارية يف إيران مامثالً، إذ ضعفت سلطتها منذ ثورة التنباك يف نهاية القرن 

التاسع عرش حتى أفولها يف عام 1925. باإلضافة إىل ذلك، مثلت هذه الفرتة مرحلة حاسمة يف رسم الحدود 

السيادية األوىل يف املنطقة، ابتداء من اتفاقية سايكس بيكو إىل اتفاقية العقري، التي نتج عنها االنتداب الربيطاين 

للعراق وفلسطني ومرص وغريها من املناطق العربية. إذن، كانت هذه املرحلة محورية ومضطربة، سقطت فيها 

اإلمرباطوريات السابقة، وتوسع فيها االستعامر الغريب، وتوىل مفاصل السلطة فيها حكام جدد، ورسمت حدود 

الدول ألول مرة.

15  التفاصيل التالية مبنية على تلك التي فصلناها في دراسة سابقة لنا:
 and ,nationalism ,sectarianism of birth the and rule divided :modernity Contested“ ,AlShehabi Hesham Omar
.333-355 p ,)2017( 44.3 ,Studies Eastern Middle of Journal British ”,Bahrain in absolutism
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فنون الحكم في الخليج: المستشارون كأداة لتحديث الدولة تاريخيًا

وحتى نفهم التطورات يف هذه الفرتة، فمن الرضوري أن نتبحر قليالً يف طبيعة النظام االستعامري االورويب يف 

هذه الفرتة، أي يف الربع األول من القرن العرشين. وقد كان الفكر السائد يف بريطانيا يف ذلك الوقت بأنه عىل 

هذا االستعامر أن يأخذ شكل »الحكم غري املبارش« )indirect rule(.16 وتقتيض الفلسفة األساسية من وراء هذا 

النوع من الحكم أن لكل منطقة وسكانها خصوصياتها وطبائعها وثقافتها الخاصة، وأن عىل الربيطانيني مأسسة 

هذه الخصوصيات بأكرب قدر ممكن وتقنينها رسمياً، ومن املفضل أن يتم ذلك تحت أعني الحكام املحليني، الذين 

بدورهم كانوا تحت وصاية اإلنجليز. وطبق هذا املبدأ يف مناطق مختلفة من اإلمرباطورية، من الهند وصوالً إىل 

جنوب إفريقيا، وكانت هذه العقلية التي رسا بها اإلنجليز عىل سواحل الخليج. 

وقد تفاوتت حدة االستعامر والنفوذ الربيطاين بني دول الخليج، فكانت عىل أشدها يف البحرين وأضعفها نسبياً يف 

الكويت. ومتثل االستثناء األبرز يف اململكة العربية السعودية، التي كانت يف خضم تكوين الدولة السعودية الثالثة يف 

أول عقدين من القرن العرشين، والتي مل يطلها االستعامر الربيطاين مبارشة، إال أنه كام سنبني كان له نفوذ محوري 

فيها أيضاً.17 لكن من املالحظ أن االستعامر الربيطاين قد ثبّت حكم العوائل املختلفة يف الخليج وشبه الجزيرة العربية 

التي حصلت عىل دعم الربيطانيني. فكل العوائل التي حصلت عىل دعم »الدولة البهية« )كام كانت تسمى بريطانيا( 

قد بقيت يف منصبها حتى يومنا هذا، فيام عدى إمارة املحمرة تحت حكم الشيخ خزعل، التي استولت عليها حكومة 

الشاه الجديدة يف إيران، وأصبحت جزءاً من منطقة األحواز اليوم. هذا باإلضافة إىل حكم رشيف مكة يف الحجاز، 

الذي كان مدعوماً من قبل الربيطانيني قبل سقوطه وضمه إىل الحكم السعودي املساند أيضاً من قبل بريطانيا. أما 

الحكام الذين مل يحصلوا عىل دعم اإلنجليز، كإمارة الرشيد يف حائل، فقد سقطوا وانتهى حكمهم. وبهذا، متكنت 

اإلمارات الصغرية، التي عادة ما يتم ابتالعها من قبل قوى ودول أكرب، من االستمرار عىل امتداد الساحل الغريب 

للخليج، بعد حصولها عىل الحامية الربيطانية التي ثبتت حكم العائالت املالكة يف كل منها.

إذا، كان لالستعامر الربيطاين دور حاسم يف تكوين دول الخليج، وتفاوت هذا الدور بني املناطق املختلفة، حيث بلغ 

تدخلهم أوجه يف البحرين. وسنحول أنظارنا إىل هذه الجزيرة الصغرية يف هذا الجزء، لكونها أول شاهد عىل مخاض الدولة 

 16  Mahmood Mamdani, Citizen and subject: Contemporary Africa and the legacy of late colonialism )USA:
Princeton University Press, 1996(.

17  وعلى الرغم من أن المملكة وقعت اتفاقية دارين مع البريطانيين في عام 1915، والتي اعترفت فيها بريطانيا بمملكة نجد وأنها تحت »الحماية« 
البريطانية، إال أن أحد األسباب الرئيسية لتوقيع هذه االتفاقية كان إيقاف توسع الملك عبدالعزيز نحو المناطق المطلة على الخليج. أي أن هذه االتفاقية كانت 

استباقية من قبل اإلنجليز، وفعلياً لم يكن لهم حضور عبر وكيل سياسي أو أنظمة قضائية في السعودية كما هو الحال مع باقي دول الخليج.
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الحديثة يف الخليج. فبحلول العقد الثاين من القرن العرشين، كان الربيطانيون قد بسطوا سيطرتهم الكاملة عىل الحكم 

املحيل يف البحرين. فعىل مدى الفرتة من 1904 إىل 1923، واصل الربيطانيون متديد توسعهم  يف البحرين، إىل أن قاموا 

بعزل الحاكم يف 1923، وتنصيب ابنه كحاكم جديد، فيام كان الضباط اإلنجليز هم املمسكني بزمام الدولة من خلفه. 

 Native( وقد بنى الربيطانيون نظام حكمهم يف البحرين بناء عىل ما كان يطبقونه يف اإلمارات الهندية املحلية

Princely States(، بحيث يتم حرص السلطة والقوة السياسية املحلية يف هيئة الحاكم، ويسانده يف الخلفية ثلة من 

املستشارين والخرباء الربيطانيني. والتبحر يف أصول هذا النظام مهم، إذ هو الذي وضع البذور األساسية لطبيعة الحكم 

املطلق يف الخليج الذي يستمر إىل يومنا هذا. ففي سبيل تثبيت إدارة الدولة، أرسل الربيطانيون »مستشاراً« إنجليزياً 

يدعى شارلز بلجريف ليساعد الحاكم يف تدبري أمور الحكم، وقد أصبح بلجريف أسطورة يف تاريخ البحرين الحديث. 

بل إن هذا »املستشار« أصبح متخذ القرار الفعيل يف البالد ألكرث من ثالثني سنة حتى مغادرته يف عام 1957 وسط 

معارضة عارمة عىل حكمه. وقد كانت اإلدارة العامة التي أسست عىل يده واملسؤولني الربيطانيني اآلخرين هي بداية 

الحكم املطلق املحدث الذي مأسس له االستعامر، حيث بدأ املسؤولون الربيطانيون بقيادة املستشار بتطبيق سلسلة 

من » اإلصالحات »، هدفها األسايس إنشاء بريوقراطية الدولة الحديثة يف البحرين. فلمدة ثالثني عاماً، ترصف بلجريف 

كرئيس وزراء البالد، وأدار كل أمور الدولة فعلياً، من الشؤون املالية إىل نظام الرشطة مروراً بالصحة والتعليم. 

جّسد بلجريف املثال الحي لذلك النمط من املستشار االستعامري الربيطاين الذي ظهر يف أوائل القرن العرشين يف 

ظّل نظام »الحكم االستعامري غري املبارش« ، الذي متيز مبزيج من الخلفية العسكرية وبكونه »استرشاقي« مخرضم 

يتقن اللغة العربية بعد أن عاش يف املنطقة لفرتة من الزمن. وقد درس بلجريف يف جامعة أكسفورد معقل تخريج 

كوادر اإلدارة االستعامرية، وكانت لديه خربة سابقة يف الجيش الربيطاين واملستعمرات الربيطانية، مبا فيها السودان التي 

قىض فيها فرتة. ثم درس اللغة العربية يف جامعة لندن كلية الدراسات الرشقية واالفريقية )SOAS(، وبعدها عنيِّ يف 

البحرين. وكان لـ »بلجريف« املستشار أن يصبح القدوة للربيطانيني إلدارة باقي منطقة الخليج يف فرتة اإلستعامر.

ومن املهم التوضيح أن نظام الحكم املطلق املحدث ال يعترب فريداً فقط عىل مستوى العامل يف القرن العرشين، بل 

أيضاً باملقارنة مع أنظمة الحكم التي كانت سائدة يف منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية يف الفرتة التي سبقت 

تحديثه وبنائه ألول مرة يف بدايات القرن العرشين تحت اإلرشاف الربيطاين. فعىل الرغم من تواجد حاكم معني من 

عائلة معينة يف الفرتة التي سبقت هذا النظام، إال أن السلطات مل تجتمع يف يده بشكل شبه مطلق، بحيث يحتكر 

هو واملقربون من عائلته السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية يف البالد، بل وحتى املوارد االقتصادية يف الدولة. 
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فتاريخياً، شهدت املنطقة توزيعاً يف مكامن القوى السياسية واالقتصادية. ففي البحرين كمثال، كان مجلس العرف 

املكون أساساً من التجار هو الفصل يف القضايا والخالفات التجارية، ونفس األمر ينطبق مع مجلس السالفة الذي توىل 

أمور اللؤلؤ.18 أما القضايا الدينية والجنائية، فكان للقضاة استقالل كبري أيضاً يف إدارتها.19 وحتى فيام بني شيوخ العائلة 

الحاكمة، كان هناك توزيع يف القوى، إذ كان لكل من »الكبارية« قوته القرسية الخاصة )الفداوية(، وكان لكل منهم 

مناطق معينة تحت سيطرتهم التامة )كام كان الحال مع الكثري من القرى الزراعية يف البحرين التي مورس عليها الحكم 

االقطاعي(. وحتى بعض القبائل كان لها استقاللية يف إدارة أمورهم واملناطق التي تواجدوا فيها )كام هو حال الدوارس 

يف البديع(. أما من ناحية املوارد االقتصادية، فقد اعتمد الحاكم عىل الرضائب املتحصلة من التجارة يف املناطق الواقعة 

تحت نفوذه، وهو ما أعطى التجار نفوذاً اقتصادياً قوياً يف البالد.

ويعترب متركز السلطة يف يد الحاكم يف املنامة من أهم التغريات التي طرأت عىل منط الحكم، بعد أن كانت السلطة مبعرثة 

عىل عدة شيوخ ومناطق. وتزامن ذلك مع إنشاء قوة رشطة احتكرت حق استعامل القرس وإلغاء القوى القرسية الخاصة 

بكل شيخ عىل حدة )الفداوية(. كام أنشأت املحاكم الرسمية يف هذه الفرتة، ووضع القانون الجنايئ واملدين لحكم البالد. 

ووضعت أول ميزانية رسمية عامة يف منطقة الخليج عام 1924، وكانت امليزانية تدقق بشكل مستقل من قبل محاسبني 

قانونيني يف بغداد.  وأنشأت عدة دوائر إلدارة أمور البالد، مبا فيها دائرة املالية ودائرة الجامرك ودائرة التعليم ودائرة 

الصحة، واستقدم الخرباء والتكنوقراط من الهند وبريطانيا إلدارتها. وقد تكون دائرة »الطابو« )tapu( من أهم تلك الدوائر، 

وهي املعنية بتوثيق األرايض ومالكيها يف البالد، وكانت أول دائرة من نوعها يف الخليج. كام أدخلت إصالحات مركزية 

عىل مهنة الغوص، كإلغاء توارث الدين بني الغواصني، باإلضافة إىل إلغاء رضيبة »الرقابية« )من الرقبة، أي رضيبة عىل كل 

رأس(، وتحسني أوضاع الفالحني القانوين يف القرى، وقد كانوا يعيشون حياة أقرب ما تكون إىل النظام االقطاعي.20  

كام ابتكرْت املراسيم والتقاليد الرسمية املرتبطة بالدولة، كعدد الطلقات النارية املعتمدة عند االستقبال الرسمي 

للشخصيات، واأللقاب املختلفة التي تطلق عىل كل مقام )كمثال حرضة صاحب العظمة(، والتي جعلت الحاكم 

يف أعالها. وكام كان الحال مع حكومات أوروبا يف القرن السابق، كانت هذه املراسيم الحديثة تقدم نفسها وكأنها 

مستمرة وجزء من التاريخ والرتاث القديم املمتد إىل الحارض، وذلك بهدف بناء الهوية والرسدية الحديثة للدولة 

وإعطائها عمقاً تاريخياً، وقد أصبح الحاكم وعائلته عىل رأسها.21

18  Fahad Ahmad Bishara, ”A Sea of Debt: Histories of Commerce and Obligation in the Indian Ocean, c.1850–
1940,“ Ph.D. Thesis, Duke University, )2012(. Pp.350-355.

19  وقد يكون القاضي الشيخ قاسم بن مهزع والقوة التي كانت تحت سيطرته خير دليل على ذلك.
20  للمزيد حول هذه الفترة في البحرين انظر:

 OneWorld :London( Bahrain in Colonialism and ,Nationalism ,Sectarianism :Modernity Contested ,AlShehabi Omar
.)2019 ,Academic
 21  Eric Hobsbawm, and Terence Ranger, eds,The Invention of Tradition )UK: Cambridge University Press, 2012(.
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مل يحدث هذا كله من باب اإلحسان فقط، فقد راهن الربيطانيون عىل أن إدخال اإلصالحات والحداثة يف بناء 

الدولة سيساهم يف بسط سيطرتهم عىل األمور الداخلية يف الخليج، والتي بنظرهم كانت معرضة لالنفالت إذا مل 

تطبق هذه التحديثات. وقد يكون كتاب البحرين السنوي )Bahrain Annual Report(، الذي صدر ألول مرة 

عام 1926، خري شاهد عىل فنون الحكم الحديثة التي طبقها اإلنجليز يف البحرين. فهذا التقرير السنوي الذي كان 

يكتبه بلجريف، يأخذ منظور الطائر املحلق من األعايل لرياقب البالد من تحته )bird’s eye view(، بطريقة تسمح 

له باستقراء الدولة واملجتمع بنظرة شمولية فوقية، و توثيق تفاصيلهام بهدف إدارتهام بإحكام. فضم التقرير 

السنوي امليزانية املدققة واملفصلة بحسب الدوائر الحكومية، وإحصائيات متعددة عمن تلقى العالج يف املستشفى 

وأمراضهم، وعدد الطلبة يف كل مستوى درايس، وعدد موظفي الدولة، وعدد القضايا يف املحاكم، وغريها من أمور 

إدارة الدولة الحديثة التي ظهرت ألول مرة يف الخليج يف البحرين. 

وبذلك، تركزت غالبية منابع القوى السياسية يف البالد من القضائية والتنفيذية والترشيعية رسمياً يف الحاكم، 

الذي أصبح هو صاحب السيادة )the sovereign( األعىل الذي ترتسخ يف شخصه كل هذه الصالحيات، فيام كان 

املستشار بلجريف هو من يدير األمور فعلياً عىل أرض الواقع نيابة عنه. وهذا النوع من الحكم املطلق املحدث 

الذي تم تطبيقه يف البحرين، كان هو النموذج املعياري لباقي الخليج. حيث بّرر الربيطانيون هيمنتهم عىل الدولة 

عرب املكاسب االقتصادية واملادية التي أنتجها النظام املطلق البريوقراطي الجديد. ورسعان ما أصبحت البحرين 

وبلجريف قدوة للمنطقة يحتذى بها من وجهة نظر اإلنجليز. ومن ركائز هذا النموذج الجديد كان »املستشار« 

عىل منط بلجريف، وقد حاول الربيطانيون تطبيقه يف باقي املنطقة كوسيلة لتحديث الحكم تحت سيطرتهم. 

النفط يتفاعل مع أجهزة الحكم المطلق المحدث

ورسعان ما امتزج عامل أسايس آخر مع بريوقراطية الدولة الحديثة ليولد تحوالً مفصلياً يف إدارة دول الخليج، 

وبالطبع فإننا نقصد هنا اكتشاف النفط وتصديره وتدفق إيراداته عىل الدولة.  وكان لهذين العاملني، أي بناء 

البريوقراطية الحديثة وإيرادات النفط املتدفقة عىل الخليج، دور محوري يف بناء الدولة عرب جدلية ثنائية بينهام، 

بحيث كان كل منهام يغذي اآلخر. 

ومرة أخرى، ونظراً لكونها املوقع األول الكتشاف النفط يف عام 1932، لعبت البحرين دور املخترب لبلورة عملية 

توزيع العائدات النفطية، والتي شكلت سابقة طبقت فيام بعد يف بقية دول الخليج. ونص االتفاق الرسمي املربم 
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بني املستشار وبقية املرشفني عىل االستعامر الربيطاين، ورشكات النفط، والحاكم املحيل، عىل توجيه ثلث العائدات  

نحو »محفظة الحاكم« )privy purse( كحصة شخصية له من عائدات النفط، يحق له الترصف بها حسب إرادته. 

أما الثلث الثاين فخصص لتمويل اإلنفاق السنوي للموازنة العامة للدولة، وخصص الثلث األخري لالستثامرات 

الخارجية طويلة املدى، كنوع من االحتياطي واالستثامر لألجيال القادمة. وكان هذا التوزيع للحصص »الثلث 

بالثلث بالثلث« مسجالً وموثقاً رسمياً يف امليزانيات السنوية والحسابات الختامية للدولة. وهكذا أسس ملبدأ تلقي 

العائلة الحاكمة سنوياً لحصة خاصة من النفط تعادل قيمة النفقات السنوية للدولة كاملة لذلك العام. وبرأينا فإن 

هذه هي »الخطيئة األوىل« التي أسست للنمط الذي نظرت وتعاطت عربه الدولة ومن ثم املجتمع مع إيرادات 

النفط وأوجه استعاملها، بحيث نظرت الدولة واملجتمع إىل هذه اإليرادات عىل أنها كعكة تقطَّع وتوزَع عىل جهات 

خاصة يف املجتمع، لكل منها نصيب محدد حسب مكانته االجتامعية وقربه من مركز اتخاذ القرار، بناء عىل مبدأ 

»أريد نصيبي من الكعكة«. وهذا ما سنحاول تبيانه يف هذا القسم. 

لنبدأ سعينا مبا كتبه املستشار بلجريف سنة 1950 فيام يتعلق مبخصصات امليزانية لـ »محفظة الحاكم« يف البحرين:22

»هذا النوع من اإلنفاق هو من وجهة نظرنا الغربية قابل للنقد ... إال أنه يجب أال تغيضنا كثرياً الزيادة يف مرصوفات 

»محفظة الحاكم«، إذ قد يكون من الحكمة أن يكون كرمياً تجاه أقربائه يف ظل العالقات األبوية والبدائية السائدة يف 

مشيخات الخليج. فأعضاء العائلة الحاكمة املتذمرين والساخطني هم دامئاً مصدر رئييس محتمل للمشاكل السياسية.«23

وقد عرب املقيم السيايس الربيطاين يف الخليج يف ذلك الوقت السري روبرت هاي )Rupert Hey( عن شعور مامثل:

»عىل الرغم من أن الحاكم قد يكون لديه بعض املشاكل الصغرية مع شعبه، فإن أقاربه غالباً ما يكونون الشوكة 

الكربى يف جسده. قد ينارصه عدد قليل منهم، لكن ميكننا تقسيم البقية إىل قسمني: أولئك اللذين يريدون املال 

والسلطة، وأولئك اللذين يريدون املال فقط ... والفئة األخرية هي الفئة األكرب عدداً بكثري. هناك العديد من 

الشيوخ الذين يرفضون القيام بأي عمل، وبعضهم يعيشون حياة مرتفة. وهؤالء ينادون بشكل مستمر بزيادة 

بدالتهم، حيث يجعلون حياة الحاكم عبئاً عليه باستمرار، حيث يجد هو صعوبة يف مقاومة متطلباتهم ...«.24

ورسعان ما تبع املخصصات حصول أعضاء العائلة الحاكمة عىل مزايا وإعفاءات أخرى من قبل الدولة، خصوصاً من 

22  في األقسام التالية من الكتاب سوف نستدل باقتباسات من مسؤولين بريطانيين في الخليج، بهدف نقل وجهات نظرهم بشأن طبيعة الحكم في تلك الفترة. 
وعلينا تحذير القارئ حتى يكون على علم مسبق، حول النظرة االستشراقية واالستعمارية واالستعالئية في كثير من هذه االقتباسات، التي كانت سمة سائدة 

في صفوف مسؤولي االستعمار اإلنجليز في الخليج، تماماً كما كان الحال في األجهزة االستعمارية البريطانية في بقع أخرى من العالم. ومع ذلك، اخترنا 
تقديم االقتباسات حرفياً، حتى يتم تسليط الضوء على الخطابات ووجهات النظر لمختلف مسؤولي االستعمار البريطاني في تلك الفترة.

 23  BNA, FO 371/91299.
 24  Ali Khalifa Al-Kuwari, ”Oil Revenue of the Arabian Gulf Emirates: Patterns of Allocation and Impact on
Economic Development,“ PhD Diss, Durham University, )1974(, p. 209.
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ناحية الكهرباء واملاء والجامرك، التي مل يتحملوا شخصياً تكلفة أي منها، وقد دون بلجريف بشكل منهجي يف تقرير 

البحرين السنوي كل اإلعفاءات الجمركية ويف الكهرباء واملياه التي كان يحصل عليها أعضاء العائلة الحاكمة.25 

وكام سرنى، أسس هذا لنموذج لباقي الشعب للنظر إىل إيرادات النفط وأوجه إنفاقها بطريقة مامثلة، أي أن لكل 

شخص نصيب شخيص فيها، عىل غرار العوائل الحاكمة. وبهذا متأسست النظرة إىل إيرادات النفط عىل أنها »كعكة 

أريد نصيبي منها«، يتم تقسيمها عىل جهات خاصة من شيوخ ومواطنني، كل حسب قربه من مركز القرار، بدالً من 

النظر إليها أساساً كرثوة عامة يجب املحافظة عليها بل وجعلها تتكاثر.

هذا يأخذنا إىل قناة أخرى مكنت العائلة الحاكمة من تركيز الحكم املطلق يف يدها. فباإلضافة إىل التحكم يف 

إيرادات النفط وأوجه إنفاقها، والحصول عىل دعم املؤسسات الغربية التي طبقت مبدأ بناء بريوقراطية الدولة، 

فقد دأب أعضاء العائلة الحاكمة، خصوصاً النشطني منهم وذوي الطموح واملقربني من الحاكم، بتثبيت قوتهم عرب 

تحكمهم يف دوائر ووزارات الدولة املختلفة التي تم بناؤها حديثاً، حيث قاموا بإدارتها إىل جانب الخرباء الغربيني 

فيها، وأصبحوا يتحكمون يف أوجه إنفاقها وأيضاً يف الخدمات املقدمة منها.26 وهكذا، فقد كان أخ الحاكم هو 

رئيس بلدية املنامة، واملسؤول األول عن التعليم، كام دخل أعضاء العائلة الحاكمة يف مناصب قضاة يف املحاكم، 

ومن بعدها يف باقي دوائر الدولة. إذن، فإن السيطرة عىل إيرادات النفط مل تكن الطريقة الوحيدة التي ثبتت 

سلطة العائلة الحاكمة، إذ بقي السؤال األهم هو كيف استعملت إيرادات النفط هذه يف سبل أخرى لتثبيت 

القوة والسلطة. وقد متثلت أحد فنون الحكم املعتمدة يف دفع أعضاء العائلة الحاكمة، باإلضافة إىل املستشارين 

الغربيني، إىل التمركز يف دوائر الدولة وأجهزتها البريوقراطية املبنية حديثاً، لكون هذه األجهزة تعرب عن املؤسسات 

التي رسخت فيها قوة وسيادة الدولة، رسمياً وقانونياً. ولذلك متركزت سلطة وسيادة الدولة بشكل كبري يف العائلة 

الحاكمة واملستشارين. 

وهذا التحكم يف دوائر ومؤسسات الدولة الرئيسية مل يكن غرضه بسط سلطة العائلة الحاكمة عىل بقية السكان 

فحسب، بل كان أيضاً وسيلة لتقنني وحل الخالفات بني أعضاء العائلة نفسها عرب توزيع السلطة السياسية وتنظيم 

املنافسة بني هذه املؤسسات، بدالً من اللجوء إىل وسائل أخرى كالعنف لفض الخالفات، والتي كانت تستعمل 

بكرثة يف ماض ليس ببعيد. إذن، فحتى يتم ضامن استمرارية وإعادة إنتاج »الدولة« ونظام الحكم الذي ثبتت 

عليه، فقد كانت الطريقة ترتكز عىل تثبيت افراد من العائالت الحاكمة يف أسس مفاصل الدولة، وخصوصاً يف 

25  ”Government of Bahrain Annual Report for Year 1357 )March 1938 - February 1939(,“ qdl, >https://goo.gl/
VwYjYY>.
 26  Michael Herb, All in the family: absolutism, revolution, and democracy in Middle Eastern monarchies )NY:
 SUNY Press, 1999(.

https://goo.gl/VwYjYY
https://goo.gl/VwYjYY
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مفاصل املؤسسات املتعلقة بالقرس واملال والتي سميت »بالسيادية«، أي الرشطة )ومن بعدها الجيش( واملحاكم، 

باإلضافة إىل وزارة املالية )ومن ثم انضمت وزارة الخارجية بعد االستقالل(. وتم متويل بناء هذه البريوقراطية 

عرب إيرادات النفط، التي كام رأينا استخدم الجزء األكرب منها كإيرادات خاصة للحاكم وإىل متويل اإلدارة العامة 

واألجهزة القرسية.

وباإلضافة إىل زيادة نفوذ أفراد العائلة الحاكمة عرب نصيبهم من ريع النفط، فقد أعطت إيرادات النفط استقاللية 

اقتصادية ألجهزة الدولة من بقية املجتمع، فلم تعد الدولة تعتمد أساساً عىل الرضائب املفروضة عىل التجارة 

إليراداتها، وبذلك فإنها مل تعد تعتمد عىل أنشطة التجار للحصول عىل املال. ومنذ بداية بناء الدولة الحديثة يف 

البحرين، فقد كان الجانب األمني يأخذ نصيب األسد من مرصوفات الدولة، خصوصاً يف ظل األحداث الجسيمة 

التي بيناها يف فرتة عزل اإلنجليز للحاكم السابق واملعارضة التي برزت ضدها يف 1923، بحيث مل تتواجد قاعدة 

شعبية كبرية للحاكم الجديد حتى بني أهله، الذين ناهضوا عزل الحاكم السابق. وهكذا انترشت االضطرابات 

وأحداث »الشغب« مع والدة الدولة الحديثة يف البحرين. ولذلك ركز املستشار اإلنجليزي عىل بناء جهاز أمني 

مدرب ومحرتف، وخصصت نسبة كبرية من ميزانية الدولة السنوية عليه. 

وحتى تكتمل القصة، فمن املهم التنويه بأن جزءاً من إنفاقات الدولة قد وجهت أيضاً لبناء املدارس واملستشفيات 

والخدمات االجتامعية األخرى، حيث أصبحت البحرين مكان انتشار التعليم والصحة من قبل الدولة بشكل نظامي 

وموسع ألول مرة يف الخليج. وباإلضافة إىل الخرباء األجانب، فقد منى عىل مدى القرن العرشين كادر محيل مكون 

من تكنوقراط وخرباء محليون ساهموا يف بناء الجهاز البريوقراطي واملحيل وإدارته يف البحرين وبقية دول الخليج. 

ومل يجري هذا اعتباطاً، بل جاء كردة فعل عىل الحراك السيايس واالجتامعي الداخيل واإلقليمي، الذي أدى إىل 

زيادة املرصوفات عىل هذه الخدمات االجتامعية ملحاولة مواجهة وتقنني الحراك املحيل واإلقليمي املعارض.27

أما الثلث األخري من إيرادات النفط، فخصص كام ذكرنا سابقاً الستثامرات خارجية، وكانت البحرين أول دولة يف 

الخليج تقوم بذلك، مؤسسة بذلك ملبدأ استعامل جزء من النفط الستثامرات رأساملية عامة. وهكذا، مع حلول 

منتصف الثالثينات، اتضحت يف البحرين الرتكيبة األساسية ألوجه إنفاق إيرادات النفط يف الخليج التي فصلناها 

يف القسم السابق، كام متأسست أهم مالمح الحكم املطلق املحدث نفطياً. وتتلخص أهم مالمح هذا الحكم ومنط 

إعادة إنتاج الدولة املبني حوله يف التايل: متركز القوة السياسية يف يد الحاكم، وسيطرة عائلته عىل أهم مفاصل 

الدولة ومؤسساتها، وخصوصاً القرسية منها. وكان لهم أن يسيطروا عىل إيرادات النفط وطريقة توزيعها، ما 

27  للمزيد حول ذلك انظر:
عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب اإلنسان، الفصل الثامن.
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وفر املال الالزم لضامن استمرارية هذا النمط من الحكم وإعطائه استقاللية اقتصادية من بقية املجتمع، حيث 

ذهب جزء كبري من اإليرادات إىل أفراد العائالت الحاكمة. أما الباقي فقسم بني الخدمات االجتامعية التي تقدمها 

الدولة واالستثامرات الخارجية. وأرشف عليهم وساندهم يف ذلك ثلة من املستشارين الغربيني، الذين وضعوا أسس 

البريوقراطية الحديثة لهذه الدولة، والتي رسعان ما انضم إليها وأدارها كادر تكنوقراط وطني. كانت هذه إذن 

لبنات الحكم املطلق املحدث نفطياً يف إمارات الخليج تحت حكم االستعامر الربيطاين، وحتى تلك التي مل تكن 

تحت سيطرته، إذ كانت كل منها تراقب وتتعلم وتتفاعل مع األخرى. 

الكويت وأول طفرة نفطية كبرى

انتقلت أعني املسؤولني الربيطانيني يف الخليج بعد البحرين إىل الكويت، حيث اكتشفت يف عام 1938 احتياطيات 

نفطية ضخمة تعدت تلك يف البحرين عرشات املرات، وبدأ تصديرها عام 1946. وعىل الرغم من عدم تدخل 

اإلنجليز بشكل عام  يف الشؤون الداخلية للحكم يف الكويت يف الفرتة التي سبقت اكتشاف النفط، إال أن اكتشافه 

غري تلك املوازين، بحيث  عمل اإلنجليز عىل إيجاد موطئ قدم يف العملية السياسية الداخلية. وكام هو الحال يف 

البحرين، فقد أرسل الربيطانيون »مستشارين« ملساعدة حاكم الكويت الجديد الشيخ عبد الله السامل الذي توىل 

الحكم عام 1950، عىل أمل ضامن تثبيت نفوذهم يف عملية بناء الدولة الحديثة يف الكويت.  فقد أُرِسل اللواء 

ويليام هاستد )William Hasted( إلدارة دائرة التنمية التي تم إنشاؤها يف بداية الخمسينات، والتي كانت ترشف 

ه كركتون )G. C. L. Chricton( ليدير دائرة املالية، التي أصبحت من  عىل مشاريع التنمية يف الكويت، يف حني وجِّ

أهم الدوائر بعد تدفق إيرادات النفط. وعىل غرار الحال يف البحرين، أنشأت الدوائر الحكومية املتعددة، وترأس 

العديد منها أشخاص من العائلة الحاكمة، يف سبيل بسط سيطرتهم وأيضاً لتقنني املنافسة فيام بينهم. وكانت 

املنافسة فيام بني أعضاء العائلة الحاكمة تلعب دوراً مهامً يف إبراز أصحاب الكفاءة والطموح الالزم الستالم زمام 

الحكم والقيادة، إذ تبّوأ جميع حكام الكويت التالني، مبا فيهم الشيخ صباح السامل، وجابر األحمد، وسعد العبدالله، 

مناصب قيادية يف دوائر الحكومة سابقاً.28 

28  بما فيهم الشيخ صباح السالم الصباح، والذي كان رئيس دائرة الشرطة من 1953 إلى 1959، ورئيس دائرة الصحة  من 1959، ومن ثم نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية من 1962 إلى 1963، وثم رئيس الوزراء من 1963 إلى أن حكم البلد كأمير في عام 1965.  والشيخ جابر األحمد الصباح، 

الذي كان وزير المالية من 1965-1962، ومن بعدها أصبح رئيس الوزراء حتى توليه اإلمارة نهاية عام 1977.  والشيخ سعد عبدهللا الصباح، الذي ترأس 
الداخلية والجيش في عامي 1962 و1964 حتى أصبح وليا للعهد عام 1978 إلى أن أصبح أميراً لتسعة أيام قبل عزله لتدهور حالته الصحية .
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إال أنه من املهم أيضاً أن نبني أنه كانت هناك فروقات مهمة بني البحرين والكويت، عىل رغم التشابه العام فيام 

بينهام. فاإلنجليز مل يستطيعوا بسط السيطرة الكاملة عىل الحاكم يف الكويت كام الحال يف البحرين. بل إن الحاكم 

الشيخ عبد الله السامل كان أكرث استقاللية ولعدة أسباب، منها طبيعة شخصه، والضغوطات الخارجية املتمثلة يف 

مطالبات حكومة العراق بالكويت، وتفادي الربيطانيني الستعامل القوة يف تلك الفرتة، باإلضافة إىل طبيعة الحراك 

السيايس داخل الكويت. فرفض األمري تعيني مستشاراً بريطانياً أعىل كام كان الحال مع بلجريف يف البحرين، وتوجه 

يف املقابل إىل ملء البريوقراطية املحلية مبزيج من أعضاء العائلة الحاكمة والشخصيات املحلية البارزة، والتكنوقراط 

من الدول العربية املجاورة، وخاصة فلسطني وسوريا. وهذا أعطاه املقدرة عىل املناورة والتوازن النسبي بشكل أكرب 

مع الربيطانيني، بل أن املستشارين الربيطانيني رسعان ما استقالوا أو كانوا عىل الهامش.

وعموماً مع بداية الخمسينات، التي مثلت عرص التحرر واالستقالل لكثري من دول العامل، خفت بريق »خرباء« 

االستعامر الربيطاين عىل طريقة بلجريف، واتجه الهاجس يف فرتة ما بعد االستعامر يف العامل إىل هموم »التنمية »، 

حيث أصبحت التنمية هاجساً جديداً بني الدول الغربية واملؤسسات املتحالفة معها، بحيث تركز اهتاممهم عىل 

تحسني األوضاع املادية »للدول النامية« املستقلة حديثاً. وتحّول عندها الطلب إىل خرباء التنمية، ال سيام أولئك 

القادمني من الدول الغربية.29

ويف حال دول الخليج، مكنت اإليرادات النفطية الهائلة هذه الدول من الحصول عىل آخر تطورات ومنتجات 

»التنمية« يف ذلك الوقت، التي كانت الدول النامية األخرى تشقى للحصول عليها نظراً لشح املوارد، من محطات 

تحلية املياه أو توليد الكهرباء أو التخطيط املدين أو املوانئ والقواعد العسكرية. احتاجت مثل هذه املوارد إىل 

»خرباء« إلدارتها، ولكن لنتذكر أن هذه منطقة مل يكن فيها مدرسة ثانوية قبل ظهور النفط، فكان عليها استرياد 

هؤالء الخرباء، وقد استقدموا أساساً من الدول الغربية، باإلضافة إىل بعض الدول العربية كام رأينا )والتي كان 

الكثري منها تحت االستعامر او االنتداب األورويب(. وهكذا تدفقت الحشود من الخرباء االقتصاديني، واملهندسني، 

والعسكريني، والجيولوجيني، وغريهم، إىل دول الخليج. وإذا كانت البحرين هي بداية تدفق »املستشارين 

االستعامريني« يف الخليج، قد كانت الكويت بداية التدفق الحقيقي من ناحية »خرباء التنمية« يف الخليج.

اختالف جوهري آخر بني الكويت والبحرين كان حجم العائدات النفطية املتدفقة. ففي البحرين، كان االرتفاع يف 

إيرادات الدولة كبرياً، إال أنه ارتفع تدريجياً وبنسب أقل عند مقارنته بالكويت. ففي فرتة ما قبل النفط، وصلت 

 29  Arturo Escobar, Encountering development: The making and unmaking of the Third World  )USA: Princeton
University Press, 2011(.
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اإليرادات يف البحرين أوجها عام 1926 عند 1.4 مليون ربية هندية )أي حوايل 100 ألف جنيه إسرتليني(.30 

ومع تدفق النفط، ارتفعت اإليرادات تدريجياً حتى وصلت إىل 4.3 مليون ربية هندية )أي حوايل 322 ألف 

جنيه إسرتليني( عام 1937 ميالدي، أي تضاعفت الزيادة بحوايل ثالث مرات عىل مدى عرش سنوات فقط. أما 

يف الكويت، فمن غري املعلوم ما كانت عليه إيرادات الحاكم يف فرتة ما قبل النفط، ولكنها قطعاً كانت أقل من 

اإليرادات التي كانت تحصل عليها حكومة البحرين يف أوج تصدير اللؤلؤ قبل الكساد العاملي، التي كام رأينا بلغت 

حوايل 100 ألف جنيه. يف املقابل، فبحلول عام 1955 كانت إيرادات الكويت من النفط قد تعدت 100 مليون 

جنيه، أي أنها تضاعفت أكرث من ألف مرة يف فرتة محدودة جداً.

بغض النظر عن األرقام الدقيقة، فإن نقطتنا األساسية هي أن الكويت متثل أول دولة يف الخليج شهدت »طفرة 

نفطية« مبعنى الكلمة بني ليلة وضحاها، بحيث تدفق الرثاء عىل الدولة بشكل مل يكن حتى ممكناً تخيله يف 

املايض القريب، وذلك دون تطور مواز يف قوى اإلنتاج. عندها، ظهرت مشكلة جديدة وهي: ما العمل بهذه الرثوة 

املفاجئة؟ من هذه الناحية، أسست القاعدة املتبعة يف البحرين )الثلث بالثلث بالثلث( اإلطار العام لعملية توزيع 

إيرادات النفط يف الكويت أيضاً، وإن اختلفت األرقام والنسب. فاملبدأ العام كان متشابها يف كل هذه الدول، حيث 

استثِمر جزء كبري من اإليرادات يف الخارج يف سندات بالجنيه اإلسرتليني، وجزء معترب استخدم كمخصصات لرشاء 

ه نحو الخدمات العامة وأعامل  األرايض أو للعائلة الحاكمة كام هو الحال يف البحرين. أما الجزء املتبقي، فقد وجِّ

»التنمية«، حيث وصلت هذه املشاريع، التي قادها »خرباء التنمية« الجدد، إىل مستويات مل تكن معهودة يف 

املنطقة، وتخطت تلك التي يف البحرين بأشواط. 

اختالف آخر بني الكويت والبحرين متثل يف تقنني الكويت ملخصصات الحاكم يف دستور 1962 بعد حصولها عىل 

االستقالل عام 1961، ووضعتها تحت مراقبة ديوان محاسبة مستقل يتبع مجلس األمة املنتخب. وعىل الرغم من 

توجيه جميع إيرادات النفط إىل الحاكم يف بدايات تصدير النفط، حيث كان هناك خلط بني املال الخاص له واملال 

العام للدولة، إال أنه بحلول عام 1963 كانت املبالغ املستحقة للحاكم سنوياً مثبتة بحكم القانون، بحيث قدر 

املبلغ املخصص بـ 10 ماليني دينار كويتي، ما شكل %5.2 من ميزانية الدولة يف تلك السنة.31

إال أنه برزت آلية أخرى ساهمت يف توزيع العوائد النفطية عىل املتنفذين. وكان ذلك عرب رشاء الحكومة لألرايض 

منهم بأسعار مضخمة بعد تسجيل مساحات كبرية من األرايض بأسامئهم. وعىل الرغم من استفادة الكثري من 

30  كان الجنيه اإلسترليني يساوي 13.33 ربيه هندية.
31  وارتفع المخصص إلى 8 ماليين دينار كويتي في 1970/1971، ولكن كنسبة مئوية من إجمالي عائدات النفط، فقد انخفض من %5.2 إلى 2.6%. 
وعلى سبيل المقارنة، كانت النسبة %11 في عام 1950. مع مرور الوقت، تمت زيادة المخصصات، حتى وصلت إلى 50 مليون دينار كويتي في عام 

2006 كما بينا في الفصل السابق، ولكنها ظلت تشكل نسبة أقل من الميزانية العامة بالمقارنة مع الدول االخرى.
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املواطنني من هذه العملية عرب تثمني بيوتهم القدمية والحصول عىل مبالغ يف مقابلها، إال أن الغالبية من مبالغ 

رشاء األرايض ذهبت إىل املتنفذين الذين كانت مساحات كبرية من األرايض مسجلة بإسمهم. وهكذا، ففي حني 

استحوذت مخصصات العائلة الحاكمة يف الفرتة من -1952 1970 عىل نسبة 2.7 % فقط من عائدات النفط، 

استحوذت مرصوفات رشاء االرايض عىل %20.6 من إجاميل اإليرادات النفطية يف نفس الفرتة. وبذلك أسس لعامل 

آخر يدعم سيطرة كبار املتنفذين عىل السلطة واالقتصاد عرب التحكم يف األرايض. وكام كان الحال يف البحرين، 

حصل أعضاء العائلة الحاكمة عىل إعفاءات وتخفيضات يف مدفوعات الطاقة واملياه والجامرك، بل إن الوثائق 

الربيطانية تبني تأثري ما كان يتبع يف البحرين عىل ما حصل يف الكويت من هذه الناحية، إذ كان أعضاء العائلة 

الحاكمة واملستشارين يف الكويت يستعملون الحال يف البحرين كسابقة يبنى عليها، ما يبني التالقح والتشابك يف 

األحداث بني الدول املختلفة وكيفية تأثريها عىل بعضها البعض. 32

وهكذا، متأسس منط الحكم املطلق النفطي املحدث يف الكويت بطريقة مشابهة لتلك املتبعة يف البحرين، مع 

وجود بعض االختالفات. وكان ذلك عرب تحكم العائلة الحاكمة يف أهم مفاصل ومؤسسات الدولة، باإلضافة إىل 

حصولهم عىل الدعم الغريب. زد عىل ذلك حصولهم عىل نسبة معتربة من إيرادات النفط كمستحقات خاصة، 

وتحكمهم يف أوجه رصف اإليرادات املتبقية عرب مناصبهم يف الدولة. هذا فضالً عن تحكمهم يف األرايض املسجلة 

باسمهم، والتي مثلت مصدراً لقوة اجتامعية وسياسية واقتصادية جديدة. 

الحكم المطلق المحدث نفطيًا في اإلمارات وقطر وعمان

كانت قطر الدولة التالية تحت الحامية الربيطانية التي اكتشف النفط فيها وبدأ تصديره عام 1949. ورسعان 

ما توجهت أعني الربيطانيني إىل تثبيت نفوذهم يف قطر. وقبل عرص النفط، كانت قطر تعترب ذات اهتامم 

ثانوي بالنسبة للربيطانيني، إذ مل تربم اتفاقية حامية مع حاكمها حتى عام 1916. وحتى بعد هذه االتفاقية، 

مل يرسل الربيطانيون وكيالً سياسياً لقطر حتى عام 1949، أي  عند بدء تصدير النفط، حيث أصبحت قطر بني 

ليلة وضحاها منطقة ذات أهمية عالية بالنسبة لهم. ففي نفس السنة ، تم إرسال وكيل سيايس إىل قطر، وأجرب 

الربيطانيون الحاكم عىل »التنحي عن الحكم« نظراً لسوء إدارة الدولة وإيراداتها من وجهة نظرهم، ليأخذ مكانه 

ابنه الشيخ حمد. ومع األمري الجديد، أرسل الربيطانيون »مستشاراً« عىل غرار بلجريف عام 1950 لإلرشاف عىل 

32  BNA, FO 1016/679.
وهنا يجب التنويه ان الكويت في عهد الحاكم عبدهللا السالم اصدرت تشريعاً يقنن ملكية االراضي في الدولة ويحد من ظاهرة استمالكها بشكل فردي، بحيث 

اصبحت رسمياً كل االراضي خارج منطقة معينة ملكاً عاماً ال يجوز التصرف فيها اال بقرار رسمي من الدولة.
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تطوير البريوقراطية الحديثة، وتنظيم مخصصات امليزانية، ووضع خطة تنمية للبالد.33

إال أن الربيطانيني مل  يبسطوا سيطرتهم املطلقة عىل الحكم يف قطر، وكانت إحدى أهم الصعوبات التي تطرق إليها 

الربيطانيون هي الخالفات بني أعضاء العائلة الحاكمة حول مخصصاتهم من عائدات النفط واملطالب املتواصلة 

بزيادتها. ففي عام 1951/1950 عىل سبيل املثال، وهي السنة الثانية التي وضعت فيها ميزانية رسمية لقطر، تم 

تخصيص ما ال يقل عن 3 مليون ربية للعائلة الحاكمة من إجاميل دخل النفط الذي بلغ 7 ماليني ربية. وبحلول 

عام 1959، كانت مخصصات العائلة املالكة قد تجاوزت %50 من عائدات النفط. وانتهى األمر بعدم متكن 

املستشار الربيطاين من بسط سيطرته بالكامل، عىل الرغم من وضعه ألسس البريوقراطية والدوائر الحكومية، حتى 

وصل به األمر إىل الرحيل، والشعور بالسخط حول الوضع. وقد أدى تفاقم الخالفات بني أعضاء العائلة الحاكمة 

والربيطانيني حول كيفية تقسيم إيرادات النفط، باإلضافة إىل أزمة مالية بدأت بالتفاقم عام 1959، إىل تسوية بني 

أفراد األرسة الحاكمة والربيطانيني، نحي مبوجبها الحاكم السابق الشيخ عيل، وتسلم الحاكم الجديد الشيخ أحمد 

الحكم يف عام 1960، وتم االتفاق عىل أن مخصصات العائلة الحاكمة لن تتجاوز %50 من عائدات النفط.34

يف عامن واإلمارات، مل يجر تصدير النفط حتى ستينات القرن املايض. ولهذا، فإن مظاهر »التنمية« و«الحداثة« 

التي وصلت سابقاً إىل البحرين والكويت وقطر ظهرت فيها يف عقد الحق. وقد كان للربيطانيني دور محوري 

وأسايس يف إدارة العملية يف هاتني الدولتني، وصلت بهام حتى لإلطاحة بالحكام يف سبيل بسط نفوذهم عىل 

السلطة ويف سبيل تحقيق »التنمية«، التي أصبحت الهوس الجديد للربيطانيني يف جنوب الخليج. 

اشتهر سلطان عامن بشّح رصفه عىل البالد. ففي امليزانية التقديرية ملسقط لعام 1949، بلغت املرصوفات 15.5 

الخ )الخ = مئة ألف ربية(، انصبت أساساً عىل الدفاع والخدمة املدنية واإلدارة.35 ومل تحصل الصحة والتعليم سوى 

عىل 0.03 الخ و0.45 عىل التوايل، بينام ذهبت 15.5 أخرى إىل الفائض. ويف خضم االفتتان بـ« التنمية« الذي ساد 

املؤسسات الغربية بعد الحرب العاملية الثانية، أرسلت بريطانيا خبرياً اقتصادياً الستعراض حالة االقتصاد العامين يف عام 

1951، والذي كان يف هذه املرحلة يعترب متأخراً نسبياً عند مقارنته بدول شامل الخليج. ومل يجد الخبري أي ميزانية 

رسمية، وبحسب كالمه »فإن اإلدارة بها ال تزال بدائية، والعادة املتبعة هي أن عائدات السلطان تعترب رساً طي الكتامن«. 

وقد أوضح التقرير كيفية اتخاذ القرارات املالية، ومرة أخرى نعتذر للقارئ عن النظرة االسترشاقية واملتعالية فيه:

»الجمود الذي تعاين منه اإلدارة أساسها هو السلطان. وهو محافظ بطبعه ويطارده شبح ذكرى إفالس والده. لذلك 

فإنه يرفض تفويض السلطة، وغيابه لفرتات طويلة يف منطقة صاللة يبعده وال ميكنه من إدارة الدولة بشكل فعال. 

33 علي خليفة الكواري، العوسج )بيروت: منشورات ضفاف، 2013(، الجزء األول، ص 117-118.
34 المصدر السابق.

35  BNA, FO 371/9129.
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ويزعم املبرشون األمريكيون، اللذين عرفوه منذ أيام طفولته، بأنه يتمنى بأن يبقى شعبه متخلفاً، حيث أنه مقتنع بأن 

التعليم هو ما أنهى حكم االستعامر الربيطاين يف الهند. ويف كل األحوال، فإن التقدم يعترب مفهوماً غريباً عن تقاليد عامن 

الداخل، وقد يتعذر السلطان بأنه لن يستطيع أن يستعيد قبضته عىل أتباع اإلمام إذا انغمس يف التجربة الحداثية.«

وعن منطقة ظفار، يواصل التقرير بأنه » تم التعاطي مع هذه املحافظة من قبل السلطان وكأنها مزرعة خاصة، 

ويتم التعامل مع إنفاقات املنطقة وإيراداتها بشكل منفصل متاماً عن الشؤون املالية املعتادة للدولة.« 36

وقد كانت معاملة السلطان هذه أحد أسباب اندالع ثورة ظفار يف منتصف الستينات، التي كان من شأنها هز 

أسس الحكم يف السلطنة، بل يف شبه الجزيرة العربية كلها. و بحلول عام 1970، رأى املسؤولون الربيطانيون بأنه 

ال أمل يف القضاء عىل الثورة سوى عرب تغيري السلطان والبدء يف عملية تحديث إلدارة الدولة و«التنمية« يف البالد، 

فنفذوا انقالباً عىل السلطان السابق سعيد بن تيمور وثبتوا ابنه السلطان قابوس يف مكانه.37

وقد أدار عملية بناء بريوقراطية الدولة وتحديثها بعد االنقالب فيلق من املستشارين الربيطانيني، غالبيتهم 

من ذوي الخلفية العسكرية. وكان تيم لندن )Tim Landen( أشهر هؤالء املستشارين، وقد عمل كمستشار 

 Timothy( أعىل ألمور الدولة بطريقة مامثلة لبيلجريف يف البحرين. كام اشتهر املستشار تيمويث أشوورث

Ashworth(، الذي استلم شؤون اإلعالم والعالقات الخارجية، وديفيد باييل )David Bailey(، الذي توىل عملية 

تأسيس و”حرفنة” الجيش.38  

وعىل الرغم )أو رمبا بسبب( هذا النمط من التحديث، تواصلت مشاكل امليزانية تحت حكم السلطان الجديد. ففي 

عام 1971، تم إنفاق %20 من امليزانية عىل القصور، ومل تشمل هذه نفقات السلطان عىل الرحالت والكامليات. 

يف املقابل، خصص %40 من عائدات الدولة لإلنفاق العسكري، الذي تركز أساساً عىل مواجهة الثورة يف الظفار.39 

واستمر ارتفاع هذه اإلنفاقات يف العام التايل، فمن امليزانية العامة املقدرة بـ 50 مليون ريال عامين، استحوذ اإلنفاق 

العسكري عىل 30 مليون. وقد وصلت مالية الدولة إىل نقطة حرجة يف تلك السنة بني اإلنفاق الشخيص للسلطان 

واملتطلبات العسكرية ملواجهة الثورة، ومل يتم انقاذ الوضع إال عرب منحتني ماليتني ضخمتني من السعودية وأبوظبي، 

بحيث أصبحت التحويالت بني حكومات الخليج لدعم ومساعدة بعضها البعض أمراً متكرر الحدوث. 40

ومع حلول الطفرة النفطية يف منتصف السبعينات، كان السلطان الجديد قد ثبت حكمه، وهزمت الثورة بحلول 

36  BNA, FO 371/91297.
37  Abdel Razzaq Takriti, ”The 1970 Coup in Oman Reconsidered,“ Journal of Arabian Studies 3.2 )2013(, p 155-
173.

 .>http://www.alfalq.com/?p=5820>2013 38  بدر العبري، "تيم الندن: لورنس العرب المعاصر،" الفلق، 20 اغسطس
للمزيد حول عمان في بداية تكوين الدولة راجع:

سعيد سلطان الهاشمي، عمان اإلنسان والسلطة )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2012(.
39  Abdel Razzaq Takriti, Monsoon Revolution )UK: Oxford University, 2013(, p. 218.
40  Ibid, Chapter 10.

http://www.alfalq.com/?p=5820
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عام 1975. وقد تكون عامن يف فرتة حكم السلطان قابوس هي املثال األقرب إىل النمط املثايل )ideal type( من 

»الحكم املطلق املحدث نفطياً«، وذلك الرتكاز قوة الدولة بشكل كبري يف شخصية السلطان بشكل منفرد. وعىل 

عكس باقي دول الخليج، فإن قوة ونفوذ باقي أعضاء العائلة الحاكمة قد ظلت ضعيفة نسبياً. والهالة التي بنيت 

 the( »حول السلطان، وربطه بشكل جذري مع بناء الدولة، تجعل شخصه أقرب إىل »الحاكم ذو السيادة املطلقة

sovereign( من بني كل دول الخليج. 

تتشابه األحداث يف أبوظبي يف جوانب كثرية مع ما حصل يف عامن. فلم يصدر النفط حتى عام 1962، وكان 

الربيطانيون هناك أيضا تحت االنطباع بأن هناك حاجة للتنمية االقتصادية العاجلة، واعتقدوا أنهم سيواجهون 

مع الحاكم الشيخ شخبوط موقفاً مشابهاً ملا واجهوه مع سلطان عامن السابق. فقد نظر الربيطانيون إىل الشيخ 

شخبوط بأنه غامض، عديم االنتظام، وبخيل، وأنه ال يعرتف برضورة إنفاق املال عىل التنمية الداخلية. وعموماً كان 

ينظر إليه كشخصية خارجة عن السيطرة. ويف عهده، خصصت عائدات النفط للحاكم شخصياً، الذي كان يوزعها 

كام يرى، بحيث كان »يعترب نفسه اآلمر الناهي املطلق داخل البلد، وال يحق ألحد مساءلته يف أي يشء. بحيث كان 

الحكم الوحيد يف الشؤون الداخلية وال يقبل النصيحة من أحد.« 41

يف نهاية املطاف، أدت حدة الغضب لدى باقي أفراد األرسة الحاكمة، إىل جانب عدم الرضا الربيطاين تجاه حكمه، 

إىل اإلطاحة بالشيخ شخبوط ونفيه إىل خور مشاهر يف إيران يف انقالب قاده الربيطانيون يف أوائل اغسطس عام 

1966. وحل محله شقيقه الشاب الكاريزمايت الشيخ زايد، ومن بعدها بدأت عملية تحديث الدولة وبريوقراطيتها 

والخدمات التي تقدمها، والتي تحملت تكلفتها إيرادات النفط املتضخمة. 42

وهكذا، ويف غضون خمس سنوات بني 1965 و1970، متكن الربيطانيون من عزل 3 حكام قرساً يف جنوب 

الخليج )الشارقة عام 1965، وأبوظبي عام 1966، وعامن عام 1970(، هذا باإلضافة إىل الحاكمني الذين تم 

تدبري »تنازلهام« يف قطر يف 1949 و1960. ويف جميع الحاالت، فمن وجهة نظر الربيطانيني، مثّل انعدام الحداثة 

وانتشار »الالعقالنية« يف الدولة يف ظل الحكام الذين أطيح بهم احد أهم األسباب للتدخل، يف عرص كان يرون 

أنه ينبغي للدولة فيه أن تتوجه نحو التطوير والتحديث و«التنمية«. ولذلك، كان الحكم والدولة بحاجة إىل 

إعادة تنظيم من وجهة نظرهم، ونتج من ذلك الحكم املطلق النفطي املحدث الذي ثُبت من تلك الفرتة حتى 

يومنا هذا يف الخليج، والذي بنى مبدأ إعادة إنتاجه حول مركزية الحاكم من عائلة معينة يف أعىل هرم السلطة، 

41  BNA, FO 1016/737.
42  BNA, FO 1016/737.
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وحرص مفاصل مؤسسات الدولة الرئيسية يف كبار أفراد عائلته، مع دور محوري »للمستشارين« األجانب يف بناء 

البريوقراطية الحديثة. وقد قامت هذه الدولة بتمويل إعادة إنتاجها عرب إيرادات النفط، التي أعطتها استقاللية 

مالية من باقي فئات املجتمع، عىل الرغم من اعتامديتها املتزايدة عىل بيع النفط يف الخارج لتمويلها. ومولت 

إيرادات النفط هذه امليزانيات الخاصة للحكام وأفراد عائلتهم واألجهزة القرسية الواقعة تحت إمرتهم، باإلضافة 

إىل بناء باقي أجهزة الدولة.

الحكم المطلق المحدث نفطيًا في المملكة العربية السعودية

كام ذكرنا سابقاً، فإن تاريخ بناء الدولة يف اململكة العربية السعودية يختلف إىل حد ما عن بقية دول مجلس 

التعاون الخليجي، بل وحتى عن العامل العريب، حيث مل يدخل االستعامر الغريب )وبالذات الربيطاين( إىل تلك 

األرايض. وعىل األقل يف بداياتها، اتخذت الدولة السعودية منحى قد يكون أقرب إىل نظرية شارلز تييل حول 

تكوين الدولة يف أوروبا، إذ بنيت الدولة السعودية أساساً عىل الحرب وعىل التوسع الجغرايف، عىل الرغم من أن 

البريوقراطية املنظمة مل تكن قد منت بعد.43 إال أن ذلك مل يعن انعدام نفوذ الربيطانيني عىل حاكم السعودية 

األول امللك عبد العزيز، وإن كان هذا النفوذ أقل حدة من املناطق األخرى. فقد وقع الربيطانيون اتفاقية دارين 

مع امللك عبد العزيز يف عام 1915، التي اعرتف مبوجبها اإلنجليز مبملكة نجد بل ووفروا الحامية االسمية لها. كام 

قاموا بتقديم الدعم املادي والسالح للملك عبد العزيز خالل حمالته العسكرية قبل أن يصبح ملكاً، وشاركوا يف 

معركة السبلة الحاسمة ضد اإلخوان بقيادة فيصل الدويش عرب طائراتهم الحربية، وكانت هذه الطائرات هي كلمة 

الفصل التي أنهت فعلياً مترد اإلخوان عىل مؤسس الدولة السعودية الثالثة. باإلضافة إىل ذلك، ساهم اإلنجليز يف 

رسم حدود اململكة السعودية األوىل )وكانت حينها مملكة نجد( مع العراق والكويت. هذا باإلضافة إىل أن التجارة 

يف املناطق التي أصبحت فيام بعد جزءاً من الدولة السعودية، خصوصاً يف الحجاز واملنطقة الرشقية، كانت جزءاً 

من شبكة التجارة الربيطانية املمتدة عىل مدى املحيط الهندي من الهند إىل رشق إفريقيا والسويس.

ومع بداية تصدير النفط بشكل مكثف بعد الحرب العاملية الثانية، تطور الحكم املطلق املحدث نفطياً يف 

السعودية بشكل مشابه ملا حدث يف باقي دول الخليج، وإن كانت لكل دولة خصوصيتها. ففي السنوات األوىل 

من الحكم وحتى وفاة مؤسس الدولة امللك عبد العزيز يف عام 1953، مل توجد بريوقراطية إدارية إال بالكاد، وقد 

اعتمدت أساساً عىل البريوقراطية املتواجدة سابقاً يف الحجاز تحت الحكم العثامين إلدارة أمور الدولة األساسية، وقد 

 43  Ahmed Alowfi, ”From Warriors to Administrators: Capital and Coercion in the Early Process of State Formation in
Arabia )1900-1938(,“ Master’s thesis, American University )2015(.
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كانت إيرادات النفط وتوزيعها أساساً يف يد الحاكم.

ويف شكل مامثل ملا حصل يف الكويت، اعتمد امللك أساساً عىل مزيج من املستشارين العرب، كحافظ وهبة من 

مرص الذي أيضا قيض مدة يف الكويت والبحرين، باإلضافة إىل املستشارين الغربيني، الذين قد يكون أشهرهم سانت 

جون فيلبي، املسترشق الربيطاين الذي اشتهر بانشقاقه عن األجهزة الربيطانية للعمل مع امللك، حيث قام باعتناق 

 اإلسالم وإدارة مفاوضات امللك مع رشكات التنقيب النفطية يف بداية عرص النفط. 

وكام كان الحال مع باقي إمارات الخليج، فمع بداية الخمسينات بدأ التوجه بالتغري نحو معالجة قضايا »التنمية« 

واستقطاب خربائها، خصوصا من الغرب، ويف مقدمتهم خرباء االقتصاد. فنشطت مؤسسات دولية كفورد، واألمم 

املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل، وجيش كبري من التكنوقراط الدوليني، 

صعد جميعهم عىل منت الطائرات املتوجهة إىل مطارات الخليج الحديثة، باإلضافة اىل بناء كادر من التكنوقراط 

املحيل، وذلك يف سبيل تنفيذ رؤية حداثية إلعادة تنظيم املجتمع، عكست ما يعتربه »خبري التنمية« الحال األفضل 

 للشعوب الواقعة تحت رقابته.

اشتدت حدة هذا التوجه نحو خرباء التنمية يف ظل األزمة املالية لعام 1957 والتي كادت تطيح باالقتصاد 

السعودي، وشكلت مفرقاً هاماً يف منط اإلدارة املالية يف السعودية بل ويف الخليج ككل. فكام يروي التقرير 

االقتصادي للسفارة الربيطانية يف اململكة العربية السعودية يف عام 1958: 

»تعاين السعودية حالياً من أزمة يف العملة واالقتصاد. وال تحتاج أن تبحث طويالً لتحدد العوامل وراء الصعوبات 

الحالية. فقد كانت نفقات الحكومة السعودية خالل السنوات األخرية، وخصوصاً تلك املتعلقة بالعائلة الحاكمة، 

مبنية عىل افرتاض الكمية القصوى من اإلنتاج النفطي، وكثرياً ما تجاوزت هذه النفقات اإليرادات النفطية. ولذلك 

فقد كان االقتصاد غري جاهز ملواجهة الركود الذي تىل أزمة السويس 1956، عندما قام امللك سعود بقطع 

إمدادات النفط إىل مصنع التكرير يف البحرين كبادرة منه للتضامن العريب، وكان هذا ميثل خمس إجاميل إنتاج 

ارامكو. زد عىل ذلك تقلص مبيعات النفط لألسواق األخرى بسبب النقص يف املخازن خالل الفرتة التي تلت هذه 

األزمة. وأخرياً، فاقم بيع ريال الفضة السعودي من نفاد االحتياطات الرسمية من العمالت األجنبية.« 44

وقد وصلت خطورة األمر يف بداية عام 1957 إىل إقحام القيود عىل رصف العملة نظراً للضغط عليها، التي 

انخفضت قيمتها من 100 ريال = 125 روبية هندية إىل 100 ريال = 82 روبية. ونتيجة النخفاض العملة ظهر 

نقص يف املواد املستوردة، مبا فيها الرضوريات كالغذاء، وارتفعت تكلفة املعيشة بشكل ملحوظ، مبستويات وصلت 

إىل 35 إىل 40 باملئة فوق مستوى اكتوبر 1956. 

44  BNA, FO 371/133156.
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ويستمر تقرير السفارة الربيطانية:

»دعا امللك سعود الدكتور أحمد زيك سعد كمستشار من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل. وقام سعد مبقابلة 

مطولة مع امللك، حيث وضح بلغة ال لبس فيها املخاطر الحقيقية الستمرار املعدل الحايل لإلنفاق غري املقيد، 

واإلرساف من قبل كل من الحكومة والعائلة الحاكمة. ويقول مصدر موثوق، بأن سعداً حذر امللك سعود أنه إذا 

كان يرغب مبصري امللك فاروق )حاكم مرص السابق الذي أطيح به مؤخراً(، فام من طريقة أفضل من مواصلة 

السياسات الحالية.

وخالل استعراضه لحالة املالية السعودية، أبلغ سعد امللك سعود أن الدين الحكومي زاد عىل 700 مليون دوالر 

أمرييك )وهو مبلغ يعادل سنتني كاملتني من اإليرادات النفطية( ... وأكد سعد أن الريال يف خطر، وأن التقشف 

بات اآلن مسألة ملحة جداً«.45

ورسعان ما طبقت إصالحات اقتصادية يف السعودية منذ ذلك العام. فمن ناحية ميزانية الدولة، أصبحت السياسة 

العامة مرتكزة يف محاولة إدارة النفقات والعائدات النفطية بشكل تكون فيه امليزانية متوازنة وال تتعدى نفقات 

إيرادات النفط بكثري. كام تم وضع ونرش ميزانية مفصلة نسبياً )إذا ما قورنت بتلك املنشورة يف عرصنا الحايل(، 

وكانت تشمل مخصصات العائلة الحاكمة. كمثال، اعتربت ميزانية العام 1961/1960 ميزانية تقشفية يف خضم 

اإلصالحات املالية التي قامت بها الحكومة، حيث قام رئيس الوزراء آنذاك األمري فيصل بتخفيض مخصصات امللك 

والعائلة الحاكمة بنسبة وصلت إىل النصف. وبينت هذه امليزانية  أن 55 مليون دوالر، والتي شكلت 14.4% 

من امليزانية، ذهبت إىل مخصصات امللك والعائلة الحاكمة، وكانت أكرث من تلك املكرسة ملشاريع »التنمية 

االقتصادية«.46

واستمر هذا الحال عىل مدى العقد القادم. فعىل سبيل املثال تبني ميزانية 1971/1970 املقدرة بـ 6.380 مليار 

ريال، والتي كان عندها األمري فيصل قد أصبح ملكاً، بأن الخزينة الخاصة للملك حصلت عىل 173.1 مليون ريال 

سعودي، بنسبة تساوي %2.7 من اإلنفاقات، إال أن وزارة الدفاع وفروعها حصلت عىل نسبة %28.5 من امليزانية. 

استمر الحال يف ميزانية السنة القادمة 1972/1971 املقدرة بـ 10.782 مليار ريال سعودي، حيث بقيت قيمة 

الخزينة الخاصة للملك ثابته عند نفس القيمة من الرياالت، وبذلك انخفضت إىل )%1.6( من مرصوفات امليزانية، 

فيام حصلت وزارة الدفاع وفروعها عىل 2.347 مليار ريال سعودي )%23.5(، وكان هذا املبلغ أكرث من ثالثة 

45  BNA, FO 371/133156.
46  BNA, FO 371/157011.
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أضعاف مخصصات التعليم وعرش أضعاف مخصصات الصحة. ويف كل هذه السنوات، خصص ما يقارب  10% 

من اإليرادات العامة كتحويالت دعم إىل مرص واألردن يف أعقاب اتفاق الخرطوم بعد هزمية 1967 ضد إرسائيل. 

وهكذا، فإن الخانات الثالث من املخصصات امللكية، وميزانية الدفاع، واملساعدات الخارجية كانت تستحوذ عىل 

أكرث من %40 من ميزانية هذه السنوات.47

وهكذا، تبلورت يف السعودية حالة مشابهة لتلك التي يف البحرين أو الكويت أو قطر أو عامن أو أبوظبي: نسبة 

معينة من اإليرادات كانت تذهب كمخصصات للعائلة الحاكمة، التي تحكمت أيضاً يف توزيع باقي اإليرادات عرب 

إدارة أعضائها ألهم مفاصل الوزارات واملؤسسات األساسية يف الدولة، التي استُقدم الخرباء والتكنوقراط من الغرب 

والدول العربية لبنائها، والتي رسخت نظام الحكم املطلق املحدث نفطياً وسيطرة العائلة الحاكمة عىل مفاصله، 

باإلضافة إىل النظرة إىل إيرادات النفط وكأنها كعكة تتقاسمها األطراف الخاصة، لكل طرف يف املجتمع نصيبه منها.

بروز نجم شركات االستشارات اإلدارية في القرن الواحد والعشرين

إال أنه وعىل عكس باقي دول الخليج، كانت الدولة الغربية التي امتدت هيمنتها عىل السعودية هي الواليات 

املتحدة األمريكية، التي رسعان ما وسعت نفوذها ليشمل كل دول الخليج ولتأخذ مكان بريطانيا كعرابة 

املؤسسات الغربية املهيمنة عىل دول الخليج العربية، التي أصبحت بدورها تتكل عىل الواليات املتحدة لتوفري 

األمن العسكري وتوفري الكثري من مستشاري الدولة من »الخرباء«. فباإلضافة إىل الحضور العسكري املتزايد يف 

منطقة الخليج منذ أن أصبحت الواليات املتحدة هي القوة العسكرية واالقتصادية العظمى يف العامل، بحيث 

تحولت دول الخليج إىل إحدى أهم مساحات النفوذ األمرييك العسكري يف العامل،48 تبوأ املستشارون األمريكيون 

وأولئك القادمني من املؤسسات التابعة لنفوذ أمريكا الدور الذي كان يلعبه »مستشارو« املستعمرين الربيطانيني 

سابقاً يف رسم السياسات العامة يف الخليج. وبذلك، تجذرت االعتامدية عىل املستشارين الغربيني من قبل حكومات 

دول الخليج كتقليد ساٍر منذ أيام املسؤولني العسكريني الربيطانيني يف النصف األول من القرن العرشين، مروراً 

مبستشاري التنمية من خمسينات إىل مثانينات القرن العرشين، وانتهاء بصنف جديد من املستشارين الغربيني، 

الذين اشتد عودهم يف األلفية الجديدة عىل وجه التحديد، والذين تجسدوا يف شكل رشكات االستشارات اإلدارية 

.)management consultancy companies(

47  BNA, FCO 8/1743 Saudi Budget. Letter from the embassy.
48  للمزيد انظر 

عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان، الفصل العاشر.
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ارتبط ظهور الرشكات االستشارية يف القرن العرشين يف أمريكا بربوز دور املدير املحرتف، بناء عىل حاجته  للنصائح 

واالستشارات يف القرارات التي يتخذها، وبطبيعة الحال تركزت الظاهرة بداية يف رشكات القطاع الخاص.49 وعىل 

الرغم من تركيز رشكات االستشارات بداية نشاطها عىل تقديم املشورة حول األمور التشغيلية والتنظيمية يف 

الرشكات، إال أنها رسعان ما توجهت نحو »االستشارات االسرتاتيجية«. فعىل مدى القرن العرشين برزت رشكات 

عمالقة متعددة األطراف واألنشطة يف عامل متحول وشديد املنافسة، ما جعل رسم اسرتاتيجية خاصة لها وتطبيقها 

أمراً ملحاً. ومع انتشار مبدأ الخصخصة و«النيولربالية« يف مثانينات القرن العرشين، بدأت رشكات االستشارات 

بالدفع نحو استعامل أساليب إدارة الرشكات الخاصة يف إدارة املؤسسات الحكومية العامة. ومنذ ذلك الحني، مثّل 

قطاع اإلدارة العامة وتقديم االستشارات للحكومات سوقاً جديداً ضخامً لرشكات االستشارات. وكانت دول الخليج 

من أوائل من لجأ إىل هذه الرشكات منذ ستينيات وسبعينات القرن املايض.

وعىل الرغم من لجوء عدة دول الستعامل الرشكات االستشارية يف رسم اسرتاتيجياتها، إال أن دول الخليج انفردت 

بدرجة اعتامديتها عىل هذه الرشكات، حيث تركز عمل الرشكات االستشارية يف دول مجلس التعاون أساساً يف 

املؤسسات الحكومية واملشاريع العامة، فيام كان تواجدها يف القطاع الخاص البحت محدوداً جداً. وقد توسع عدد 

الرشكات االستشارية يف دول املنطقة عىل مدى القرن الحادي والعرشين، حتى وصلت حدة االعتامدية يف القطاع العام 

عىل هذه الرشكات لدرجة تسليمها زمام رسم وتطبيق أهم اسرتاتيجياتها االقتصادية. ومن النادر أن تجد دولة تسلم 

 إرادياً مبدأ رسم ووضع خططها االسرتاتيجية إىل رشكات استشارية أجنبية بنفس الوترية التي تبنتها قيادات املنطقة. 

وتعترب عملية وضع خطط اقتصادية وطنية طويلة املدى مامرسة معتادة يف فن إدارة الدول، ولكن عادة ما توضع 

هذه الخطط من قبل التكنوقراط الوطنيني والخرباء، بالتزامن مع املمثلني املنتخبني الذين من املفرتض أن ميثلوا 

الشعب. ويف حالة بعض البلدان سيئة الحظ، كام اكتشفت اليونان يف القرن الحادي والعرشين، قد تُجرَب تلك الدول 

عىل قبول مثل هذه الخطط كجزء من »ِحزمة شاملة« من اإلصالحات للحصول عىل معونات من ِقبل مؤسسات 

مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. مل تواجه رشكة ماكينزي مثل هذه القيود يف منطقة الخليج، فالحّكام 

يف املنطقة ال يدينون بالفضل للهيئات املنتخبة وال آلراء التكنوقراط املحليني، وال هم مجربون عىل تبني هذه 

الخطط من جهات تقدم لهم القروض أو املعونة. ولكنهم بدالً من ذلك يدفعون مليارات الدوالرات مبحض إرادتهم 

لتلقي املشورة من الرشكات االستشارية، حيث أنفقت اململكة العربية السعودية وحدها أكرث من مليار دوالر عىل 

 املستشارين يف عام 2015 .50

49   سلطان العامر، »دور الشركات االستشارية في عملية التحول االقتصادي«، الخليج واالصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية، )الكويت 
وبيروت: مركز الخليج لسياسات التنمية ومركز دراسات الوحدة العربية، 2017(.

50  ”Saudi Arabia leads GCC consulting market“, Trade Arabia, 21 April 2016, >http://tradearabia.com/news/
REAL_305379.html>.
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باختصار، كلّفت كل دولة من دول الخليج رشكة استشارية غربية لوضع »رؤية اقتصادية« توضح الطريق نحو 

مستقبل ما بعد النفط يف القرن الحادي والعرشين.51 وعىل الرغم من ربط منط رشكات االستشارات يف رصعتها 

الحالية مبا يسمى بالنيولربالية أو اإلداروية )managerialism(، بحيث يجري التعامل مع غالبية مهام الدولة 

وكأنها مشاريع استثامرية، فإن إدمان دول الخليج عىل املستشارين الغربيني ميتد لقرن من الزمن تقريباً. فكام 

رأينا، تكررت قصة الحكام الطموحني املتعاونني مع الخرباء الغربيني يف سبيل إدارة اقتصاد البالد يف الخليج، بل إنها 

يف صلب فنون الحكم يف الدولة، بحيث يقوم التاريخ بإعادة إنتاج نفسه، كل مرة يف حلة جديدة. فتارة كانت يف 

شكل اإلداريني االستعامريني الربيطانيني، وتارة يف شكل خرباء التنمية من املؤسسات الدولية، وتارة يف شكل رشكات 

االستشارات اإلدارية.

خالصة: االستفراد في السلطة والنفط  في ظل الهيمنة الغربية

وإذا ما عدنا إىل سؤالنا األسايس يف هذا القسم، وهو ما هي طبيعة نظام الحكم الذي برز يف الخليج يف القرن 

العرشين، فبإمكاننا القول بأن هذا النمط من فنون الحكم قد بني عىل تركيز وحرص القوة السياسية املحلية  بيد 

الحاكم وعائلته، وذلك عرب احتكار أدوات القرس، التي كانت متاحة يف السابق لكوكبة من الشيوخ املختلفني، والتي 

تم تحييدها وإنشاء جهاز رشطة وجيش محرتف يحتكر استعاملها. ثانياً، كانت املؤسسات الغربية والحامية التي 

توفرها تدعم الحاكم ومتنحه الرشعية كالحاكم املطلق للبلد، وبدأ ذلك أوالً مع الهيمنة الربيطانية لينضوي بعد 

ذلك تحت املظلة االمريكية، والتي ما زالت تلعب دوراً محورياً يف صياغة القرارات املصريية املتعلقة بعالقات 

املنطقة الدولية. ثالثاً، استقِدم »الخرباء« األجانب، بعضهم من الربيطانيني واألمريكيني وبعضهم من العرب، لبناء 

البريوقراطية الحديثة ومقوماتها يف الخليج، من املحاكم إىل القوانني إىل دوائر الدولة إىل ميزانيتها املدققة. رابعاً، 

توزع أعضاء العائلة الحاكمة، أو عىل األقل الكبار منهم، عىل أهم املناصب واملؤسسات يف هذه الدولة الجديدة، 

خصوصاً تلك التي تسمى بالسيادية، وبدأ السعي نحو بناء كادر بريوقراطي من الخرباء والتكنوقراط املحليني الذين 

عملوا تحت السيطرة العامة للعائلة الحاكمة. وهذا التوزع ألقطاب العائلة الحاكمة عىل أغلب مفاصل الدولة 

الرئيسية ثبت نفوذهم، وربط مبدأ الدولة بهم بشكل عضوي، حتى صار من الصعب التفرقة بني الدولة وبني 

العائلة الحاكمة. 

خامساً، بدأت إيرادت النفط بالتدفق ومتركزت لدى الدولة، أو باألخص الحاكم، حيث كانت إيرادات النفط هي 

51  »الرؤى اإلقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون«، الثابت والمتحول: الخليج ما بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة )الكويت 
وبيروت: مركز الخليج لسياسات التنمية ومنتدى المعارف، 2015(.
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األداة التي مولت إعادة إنتاج الدولة واستمراريتها مالياً، عرب سامحها باستقاللية الحاكم وجهازه البريوقراطي من 

باقي املجتمع مادياً، حتى مل يعد هناك داع لفرض الرضائب. إال أن هذا فرض عىل أجهزة الدولة االعتامد عىل العامل 

الخارجي ليواصل ضخها بإيرادات النفط، حتى تضمن الدولة األموال املطلوبة إلعادة إنتاج نفسها. وهكذا كانت 

لتقسيمة إيرادات النفط دور محوري يف صنع منط الحكم، حيث خصص جزء كبري من إيرادات النفط كمخصصات 

للحاكم وعائلته. باإلضافة إىل ذلك، تحكم أعضاء العائلة الحاكمة يف املوارد االقتصادية األساسية األخرى يف البلد، 

خصوصاً األرايض العقارية، التي أصبحت وسيلة للنفوذ والرثاء. وبهذا، اضحى الحكم املطلق ظاهرة ثابتة يف دول 

الخليج العربية، حتى بدى وكأنه ارتبط باملنطقة منذ األزل، وطمرت صريورته كنظام حديث تبلور اساساً خالل فرتة 

االستعامر الربيطاين من القرن العرشين.


