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2.3 االستدامة والخلل اإلنتاجي في دول مجلس التعاون من منظور 
القدرة على إعادة اإلنتاج - عمر الشهابي

تحاول هذه الورقة اإلجابة عىل السؤال التايل: ما هو شكل اإلنتاج االقتصادي يف دول مجلس التعاون يف عرص 

النفط الحايل، وما هي العالقات االجتامعية التي منت حوله، وهل هو مستدام مستقبالً؟1 

وعىل مدى هذه الورقة، سأستعرض شكل اإلنتاج االقتصادي يف دول مجلس التعاون، حيث سأبني ان هناك منط 

منو معني بإمكاننا أن نسميه "تصدير النفط – استرياد العمل". وسأبني أهم خصائص منط النمو هذا، مولياً اهتامماً 

خاصاً ملواضع الخلل فيه التي قد تؤثر عىل قدرته عىل االستدامة. وسأتخذ من أزمة كورونا وتداعياتها عىل االقتصاد 

العاملي وسوق النفط يف عام 2020 منطلقاً لدراسة وتفحص قدرة اقتصاديات دول الخليج عىل االستدامة.

االستدامة والخلل اإلنتاجي من منظور القدرة على إعادة االنتاج

وستكون االستدامة يف اإلنتاج تحديداً هي محط تركيزنا يف هذه الورقة.  لذلك لعل خري بداية هي أن نسأل: ماذا 

نعني باالستدامة عند حديثنا عن اإلنتاج؟

 

بودي يف هذه الورقة مقاربة االستدامة يف اإلنتاج من منظور جديد، بحيث يكون الرتكيز عىل مقدرة منط منو 

اإلنتاج عىل االستمرار مبا يكفي لتجديد نفسه وإعادة خلق الرشوط األولية لتواجده وتواصله، وبهذا يديم ويكرس 

ويولد منط اإلنتاج نفسه بشكل مستقر ملدة متواصلة من الزمن، بل وقد يتمكن بفضل استمراريته من التكاثر 

والتوسع والتطور. ولهذه النقطة املتعلقة بتجديد أو إعادة إنتاج )reproduction( العوامل األساسية لنمط النمو 

وضامن استمراريته أهمية بالغة ستستحوذ عىل نصيب كبري من اهتاممنا.

 mode( وهذا التعريف الذي سنعتمده لالستدامة مرتبط برتكيبة اإلنتاج يف االقتصاد املعني، والتي نسميها بنمط منو اإلنتاج

of growth(، وهو ما يتجسد يف عمليات االستمالك واإلنتاج والتوزيع واالستهالك التي يقوم بها قبل مجموعة من البرش 

1  هذه الورقة مبنية على ما ورد في الفصل الثالث واألخير من كتاب للمؤلف بعنوان:
عمر الشهابي، تصدير الثروة واغتراب االنسان: تاريخ الخلل اإلنتاجي في دول الخليج العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2018(.
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تعيش يف نظام سوق رأساميل يف منطقة ما وزمن معني، بحيث ينمو الناتج ورأس املال بشكل مستمر، بالتزامن مع العالقات 

واملؤسسات االجتامعية التي تنظم تلك العمليات، بشكل يسمح لها مجتمعة باالستمرارية والتجدد ملدة ممتدة من الزمن.

ففي أي اقتصاد رأساميل يف العرص الحايل، يبقى املعيار النهايئ والرشط الرضوري الستدامة النظام االقتصادي هو تراكم 

رأس املال والنمو يف اإلنتاج عرب التفاعل فيام بني العوامل سابقة الذكر. أما التوليفات واألمناط التي ميكن أن تتجىل 

فيها هذه العوامل يف سبيل تحقيق النمو املطلوب فهي بالغة التعدد. فنمط النمو ال يختلف من منطقة جغرافية 

إىل أخرى فحسب، بل من زمن إىل آخر. فقد يعتمد منط النمو يف دولة معينة عىل تكنولوجيا متقدمة، وقوة عمل 

متدنية نسبياً ولكن مدربة تدريباً عالياً، لتصنيع منتجات عالية املهارة، وباستعامل كمية محدودة من املوارد الطبيعة، 

كام هو الحال يف تطوير تطبيقات الحاسوب كمثال. يف املقابل، قد يكون منط منو آخر يعتمد عىل استخراج موارد 

طبيعية بكميات عالية، وبتقنية غري متطورة نسبياً، وقوة عمل متدنية املهارات، كام هو الحال يف استخراج الفحم. 

وإذا ما نظرنا إىل منط منو معني من منظور االستدامة، فإن عدم االستدامة ميثل خلالً إنتاجياً. والخلل يف اللغة هو اضطراب 

اليشء وعدم انتظامه، أو العجز والنقص، والضعف والفساد والعطل.2 فإن كان منط منو إنتاج معني غري مستدام وغري قادر 

عىل إعادة إنتاج نفسه بشكل متواصل، فباإلمكان القول بأن هناك خلالً إنتاجياً يف هذا النمط من النمو. وإذا طبقنا هذا 

املنظور عىل الخلل اإلنتاجي من ناحية االستدامة عىل دول الخليج، اتضح لنا من الوهلة األوىل وجود عدة دواع للقلق:  

اإلنتاج يعتمد بشكل كبري عىل إنتاج سلع محصورة وقليلة نسبياً، ترتكز أساساً يف النفط، وبهذا يفتقر . 	

االقتصاد للتنوع. عىل ذلك، يكون النمط اإلنتاجي عرضة ملخاطر االعتامدية املفرطة عىل النفط. ويف حال 

تعرض سوق هذه السلعة لهزة من أي نوع كان، سواء من ناحية تدهور أسعار السلعة، أو انخفاض الطلب 

العام عليها نظراً الكتشاف بدائل لها، فسينعكس ذلك بشكل جيل عىل استدامة منط منو اإلنتاج.

ويتفاقم هذا التهديد إذا ما أخذنا يف االعتبار أن هذه السلعة ناضبة، وهذه الظاهرة تضيف بعداً آخر إىل . 	

واقع عدم االستدامة. فالنفط، وعىل عكس الشمس واملياه الجارية، يعترب مورداً ناضباً غري متجدد )عىل 

األقل من منظور زمن اإلنسان(،3 ومتى ما نضب النفط، أو وصل العامل إىل مرحلة ال تفرض االعتامد عليه، 

سيشكل ذلك خطراً مضاعفاً عىل استدامة منط اإلنتاج واالقتصاديات املبنية حوله يف دول الخليج.

> http://www.almaany.com/ar/dict/ar- ،12 2  "معنى كلمة "خلل"،" معجم اللغة العربية المعاصر، المعنى رقم
.ar/%D8%AE%D9%84%D9%84/>

3  نظرياً، فبإمكان ”الطبيعة“ ان تنتج كميات اضافية من النفط، اال ان عملية انتاج النفط في الطبيعة تطورت على مدى عشرات الماليين من السنين، 
ولذلك فهي فعلياً من منظور زمن االنسان االجتماعي ناضبة وغير متجددة. للمزيد انظر الفصل الثاني.

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%84/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AE%D9%84%D9%84/
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الشكل 2.3.1: العمر االفتراضي لمخزونات النفط بناء على كميات اإلنتاج السنوية 

عام 2016

العمر االفتراضي للنفط في أغلب دول المجلس لعقود من الزمنیمتد 

شركة النفط البریطانیة  :المصدر

سنویةمخزونات النفط بناء على كمیات اإلنتاج الالعمر االفتراضي ل
2016بالسنوات، 

88

36

15

59
66

اإلماراتةالسعودیعمانقطرالكویت

معروف أن دول الخليج تعتمد اعتامداً شبه كيل عىل النفط يف صادراتها، وأن النفط مورد ناضب، لكن ذلك ال 

يكفي للوصول إىل املراد مام نعنيه بعدم االستدامة.  فعىل الرغم من كون النفط مادة ناضبة، إال أن استثامر 

عائداته بشكل يجعل قيمتها تتجدد بل وحتى تتكاثر يبقى احتامالً وارداً جداً، بحيث توزع هذه االستثامرات عىل 

قطاعات متعددة، وبذلك يتم تفادي خطر نضوب النفط وعدم تنوع أنشطة اإلنتاج يف الدول املعنية. فام يهمنا 

هنا هو تداعيات عدم تنويع االقتصاد وعدم استدامة النفط عىل منط منو اإلنتاج واالقتصاد ككل يف دول مجلس 

التعاون. ولذلك، يصبح فهم وبيان العالقة ما بني النفط ومنط منو اإلنتاج يف اقتصاديات دول مجلس التعاون هو 

السؤال امللح والرضوري، بدالً من طرح ترصيح مبهم بأن نضوب النفط وعدم التنويع من االعتامدية عليه يعني 

عدم استدامة اقتصاديات دول الخليج. فالسؤال ما زال يطرح نفسه: ملاذا تتواصل االعتامدية شبه الكاملة عىل 

النفط يف اقتصاديات دول املجلس، حتى بعد مرور أكرث من مثانني عاماً عىل اكتشافه يف أراضيها، وما هو منط منو 

اإلنتاج واالقتصاد الذي تشكل حول هذه االعتامدية عىل النفط، وهل هذا النمط االقتصادي الذي تبلور يغذي 

ويفاقم بدوره من هذه االعتامدية عىل النفط؟ 



2

53

الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

وليك نبني مدى استدامة منط منو اإلنتاج واالقتصاد املرتبط به يف دول مجلس التعاون، سنصب تركيزنا عىل تحليل: 

كيف يقوم منط منو اإلنتاج يف دول الخليج بتوفري العوامل األساسية من قوى اإلنتاج الرضورية إلعادة إنتاج نفسه 

وضامن استمراريته؟ فإن كان منط اإلنتاج غري قادر عىل توفري هذه العنارص األولية بشكل دوري ومنظم، استنتجنا 

أن هناك خلل إنتاجي يف املنطقة. فكل نظام اقتصادي يحتاج إىل عدة مقومات أساسية تضمن استمراريته، وهي 

تحديداً ما يسمى بـ قوى اإلنتاج )forces of production(.4 وال بد من ضامن تواصل توفري هذه املقومات 

األساسية يك يضمن منط اإلنتاج بدوره استمرارية وجوده وعدم دخوله يف أزمة قد تؤدي إىل انهياره. 

فإن هناك عدة طرق تسمح ألي طرف يف االقتصاد الرأساميل بالتأقلم مع رشط النمو هذا. ولذلك فإن اقتصاديات 

الدول واملدن واملناطق املختلفة تأخذ أشكاالً متعددة. كمثال، يعتمد النمو يف اقتصاد أملانيا أساساً عىل الصادرات 

ذات التقنية املتقدمة عرب استعامل التكنولوجيا واإلنتاجية العالية يف عملية اإلنتاج. يف املقابل، تعتمد تنزانيا أساساً 

عىل القطاع الزراعي لنمو اقتصادها. إذن، ال يوجد طريق واحد لرتاكم رأس املال ومنو اإلنتاج. ولكن توجد بالتأكيد 

عنارص أساسية معينة ال بد من تواجدها لضامن استمرارية أي نسخة من منط انتاج رأساميل، عنارص ال ميكن 

للنمط أن يعيش ويتواصل دونها. وميكننا تلخيص هذه العنارص األولية من قوى اإلنتاج التي يلزم توافرها من أجل 

 ،)money( والنقد ،)labour( والعمل ،)ecology( استمرارية أي منط إنتاج رأساميل تحت املسميات التالية: البيئة

ورأس املال )capital(، والتكنولوجيا واملعرفة )technology & knowledge(. كام لنا أن نضيف مؤسستني 

.)markets( والسوق ،)state( اجتامعيتني رئيسيتني يحتاجهام أي اقتصاد لتنظيم العالقات االقتصادية فيه: الدولة

لكل من العنارص السابقة دور رئييس يف االقتصاد الرأساميل املهيمن يف عرصنا الحايل، وال ميكن لرتاكم رأس املال 

ومنو اإلنتاج التواصل إذا فقد أياً منها. وقد نختلف يف تعريف كل من هذه التقسيامت، لكنني أزعم بأنه لن 

يختلف إثنان عىل أهمية كل منها يف عملية اإلنتاج.

بناء عليه، وجب علينا تبيان تلك العنارص األساسية الالزمة لضامن تواصل وتجدد أي نظام إنتاجي-اقتصادي، 

والنظر إىل دورة التجديد )cycle of reproduction( لكل من تلك العنارص عىل حدة. لذلك، إذا أردنا التعمق يف 

سؤال استدامة أي منط منو إنتاجي، وجب علينا النظر يف استدامة العوامل األساسية الضامنة لتواصل هذا النمط 

4  في بعض األدبيات األخرى يتم تسميتها بعوامل اإلنتاج )production of factors(، إال أننا أساساً سنستعمل مصطلح قوى اإلنتاج في هذه الدراسة.
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اإلنتاجي بدالً من انقراضه، ومدى متكن هذا النمط اإلنتاجي من إعادة إنتاج وتجديد تلك العوامل بنفسه حتى 

ناً بذلك إمكانيته هو عىل االستمرار وإعادة  يضمن توفرها لنفسه، دون االعتامد عىل جهات خارجية لتوفريها، مؤمِّ

إنتاج نفسه بنفسه. وسيشكل هذا الطرح املحور الرئييس لبقية الدراسة: تبيان خصائص وطبيعة وتاريخ منط منو 

اإلنتاج السائد يف الخليج، ومدى قدرة  منط منو اإلنتاج هذا عىل إعادة إنتاج وتوليد نفسه، وبذلك تأمني استدامته 

عىل املدى البعيد.

إذن، يف املحصلة، نعيد صياغة سؤال هذه الورقة الرئييس كالتايل: ما هو منط منو اإلنتاج يف دول الخليج يف عرص 

النفط من 1932-2017، وما هي العالقات االجتامعية واالقتصادية التي متحورت حوله؟ وهل هذا النمط 

اإلنتاجي مستدام، أم أن هناك خلالً إنتاجياً يجعله غري مستدام؟ ويك نجيب عىل ذلك علينا أن نسأل: كيف يقوم 

النمط اإلنتاجي والنظام االقتصادي املرتبط به يف الخليج بإعادة إنتاج وتجديد نفسه؟ وكيف يقوم بتوفري العوامل 

األساسية التي يحتاجها بشكل متواصل حتى يضمن إمكانية إعادة تجديد نفسه بشكل متواصل ومنتظم؟ فإن 

كشف البحث أن هذا النمط اإلنتاجي ال يستطيع، ألي سبب من األسباب، ضامن توفر وتجدد كل من هذه 

العوامل األولية الستمراريته، ثبت وجود الخلل – أي ثبت أن النمط غري مستدام. 

نمط نمو اإلنتاج في دول مجلس التعاون: تصدير النفط واستيراد العمل

وحتى نفهم منط منو اإلنتاج يف دول مجلس التعاون، علينا أن نبدأ بفهم منط استمالك واستخراج النفط الثاوي 

يف البيئة، إذ تعترب أرايض دول الخليج املستودع األكرب واألقل تكلفه الستخراجه عاملياً حسب التكنولوجيا املتوفرة 

يف القرن العرشين.	 وقد تم تحويل النفط الذي تواجد طبيعياً يف باطن أرايض الخليج ملاليني السنني إىل سلعة لها 

سوقها وسعرها وبائعيها ومشرتيها،6 وأصبحت دول الخليج املزود الرئييس لهذه السلعة يف العامل، مام عاد عليها 

بكميات هائلة من الريع النفطي. وهذه الكمية املستخرجة من حقول املنطقة بنيت بداية عىل حسابات رشكات 

النفط العاملية وتوجهت أساساً الحتياجات السوق العاملي بدالً من معطيات االقتصاد املحيل، وبنيت خصوصاً عىل 

احتياجات إعادة اإلعامر يف أوروبا من النفط بعد الحرب العاملية الثانية. وقلة تكلفة استخراج النفط وتواجده 

بكرثة يف املنطقة، وهي عوامل ناجمة أساساً عن الخصائص الجيولوجية والبيئة االستثنائية بدالً من تطور قوى 

5  نستعمل مصطلح النفط )petroleum( كاختصار لإلشارة إلى جميع المواد الهيدروكربونية، بما فيها النفط السائل والغاز الطبيعي.
6  وتحديداً إلى "سلعة متوهمة" )fictitious commodity( كما يسميها كارل بوالنيي. للمزيد:

Polanyi, Karl, and Robert Morrison MacIver. The great transformation )Boston: Beacon Press, 1957(.
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اإلنتاج والتكنولوجيا يف املجتمع، باإلضافة إىل تصدير النفط بناء عىل احتياجات السوق العاملي بدالً من اعتبارات 

االقتصاد املحيل، أدت إىل تدفق إيرادات هائلة عىل دول الخليج كانت غري مبنية عىل اعتبارات القاعدة اإلنتاجية 

وقدرات قوة العمل املحلية.

وليك نأخذ فكرة عن حجم تلك اإليرادات وتباينها مع قوى املجتمع اإلنتاجية، ميكننا مقارنة حجم االقتصاد قبل 

النفط وبعده. ولنا أن نأخذ اقتصاد ساحل الخليج قبل النفط للمقارنة، وقد اعتمد أساساً وبشكل شبه كيل عىل 

صناعة اللؤلؤ، التي كانت فعلياً الصناعة املسؤولة عن توظيف غالبية املجتمع، نظراً لكونها صناعة تعتمد عىل 

كثافة عالية من قوة العمل )labour intensive(، وتعترب أساس ما ينتجه مجتمع الخليج ومصدر دخله من 

الخارج. وكانت الفرتة األكرث ازدهاراً لصناعة الغوص يف السنوات السابقة للحرب العاملية األوىل، حني وصل متوسط 

الدخل السنوي من اللؤلؤ لساحل الخليج يف الفرتة1911-1914 إىل حوايل 2 مليون جنيه سنوياً. وكانت هذه 

سنوات استثنائية، إذ ما لبثت اإليرادات وأن هبطت إىل ما دون الخمس مئة ألف جنية يف نهاية عرشينات القرن 

املايض، نظراً للكساد العاملي )Great Depression( وتطور زراعة اللؤلؤ الصناعي يف اليابان. ومل تتعاف من بعدها 

صناعة اللؤلؤ يف الخليج. 

يف املقابل، إذا نظرنا للكويت فقط، فقد بلغ دخلها من النفط حوايل 3.2 مليون جنيه يف 1948، وما لبث أن 

ارتفع إىل 60 مليون جنيه يف 1953، ثم إىل أكرث من 100 مليون جنيه يف 1955. إذن، ويف غضون بضع سنني، 

بلغت قيمة إنتاج دولة الكويت فقط من النفط ما يعادل خمسني ضعفاً من أقىص قيمة ملجمل إنتاج اللؤلؤ يف 

الخليج ككل يف عرص ما قبل النفط. وما لبثت كل دول الخليج أن وصلت ملستويات مقاربة من الدخل النفطي، 

وإن بدرجات متفاوتة حسب كمية النفط املنتجة يف كل منها. إال أن خاصية واحدة ميزت كل هذه الدول، وهي 

تحصيلها لكميات هائلة من النقد من بيع النفط، تعدت عرشات املرات قيمة ما كان ينتجه املجتمع سابقاً. 

الخطوة التالية يف منط إنتاج النفط متحورت حول طريقة التعاطي مع هذه الرثوة يف دول الخليج، حيث جنت دول 

املجلس مجتمعة أكرث من 9.60 تريليون دوالر امرييك عىل أقل تقدير، منذ تصدير أول برميل عام 1932 حتى 

عام 2015 حسب األسعار الثابتة )6.63 تريليون حسب األسعار الجارية(. 
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الشكل 2.3.2: اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون منذ 1932 - 2015 باألسعار 

الثابتة

19851980 199019751970

     

0
20151995 2000 20102005

250

150

200

100

  
  
   

  
  

  
  
  

650

50

550

400

450

300

500

350

600

       

        

    

       
   

      

                                                  
                                               
                                               

   

   

   

  
  
  

                       

                                                                                                

                                                                

بالطبع، اختلف توزيع هذه اإليرادات من دولة إىل أخرى، فحصلت السعودية عىل حوايل 55% منها بقيمة 5.32 

تريليون دوالر )حسب األسعار الثابتة لعام 2015(، والكويت عىل 17% بقيمة 1.67 تريليون دوالر، واإلمارات 

عىل 16% بقيمة 1.50 تريليون دوالر، وقطر عىل 6% بقيمة 565 مليار دوالر، وعامن عىل 5% بقيمة 436 

مليار دوالر، والبحرين عىل 1% بقيمة 122 مليار دوالر. 

 :)absorption problem( وأدى تدفق هذه اإليرادات الهائلة من الخارج إىل ظهور ما عرف مبشكلة االمتصاص

كيف لهذه املجتمعات أن تتعامل مع قوة رشائية تتعدى قدرات قوى اإلنتاج فيها يف عرص ما قبل النفط أضعاف 

املرات؟ وكان منط التعامل مع إيرادات النفط هو التايل: أن الدولة، وهي الجهة التي تستلم إيرادات النفط من 

العامل الخارجي، استعملت الغالبية الساحقة من إيرادات النفط لبناء إمارات الحكم املطلق املحّدث، حيث تم 

تركيب اإلنفاقات للتأكد من هيمنة الحاكم وعائلته عىل أعىل الهرم االجتامعي. وتم استعامل إيرادات النفط 

كتوزيعات وإنفاقات جارية ارتبطت مع قرب املكانة االجتامعية من متخذي القرار ملن يستلمها، حيث وزعت 
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لجهات خاصة وعامة عن طريق الرواتب واملخصصات والدعم والخدمات االجتامعية. هذا باإلضافة إىل إنفاقات 

عىل مشاريع إنشائية تتضخم يف فرتات الطفرات وتنحرس عند تراجع أسعار النفط. أما يف املرتبة األخرية فقد جاء 

االستثامر يف املشاريع العامة املبنية عىل اإلنتاج الربحي وتكاثر رأس املال، والتي أخذت نسبة صغرية جداً من 

استعامالت إيرادات النفط.7 

وهذه اإلنفاقات قامت بتحريك باقي االقتصاد، ما نتج عنه منط منو عام معني، يستند النمو غري النفطي فيه 

عىل رؤوس األموال الخاصة، التي تجسدت يف شكل رشكات عائلية تعتمد أساساً عىل استرياد العاملة الوافدة 

متدنية اإلنتاجية والحقوق واملهارة والتعليم، وينحرص إنتاجها يف قطاعات اقتصادية منخفضة املخاطر وغري قابلة 

للتصدير، معتمدة عىل االسترياد واالستهالك املحيل العايل، وتركزت أساساً يف قطاعات اإلنشاء واالسترياد والخدمات 

االستهالكية املصاحبة. وهذا النمط من النمو إجامالً يعتمد عىل النمو العددي يف صفوف قوة العمل ومدخالت 

 .)intensive growth( وال يستند عىل النمو يف اإلنتاجية والتطور يف التكنولوجيا ،)extensive growth( اإلنتاج

وباإلضافة إىل الواردات، فقد شكل استمالك واستهالك البيئة أحد أهم مدخالت اإلنتاج، مبا فيها األرايض والبحار 

والهواء، والتي تم تسخريها بشكل موسع ومتزايد ملتطلبات النمو يف عملية اإلنتاج. ومل يستطع املوظفون املواطنون 

منافسة الوافدين من ناحية تكلفة العامل يف هذا القطاع الخاص، إذ أن تكلفة إنتاج العامل الوافد تحدد يف بلده 

األم حيث تتواجد عائلته، وهذه كانت أقل بكثري من تلك املطلوبة للمواطنني. ولذلك انحرص دور املواطنني يف 

املؤسسات الحكومية وبنسبة أقل يف املشاريع الربحية ذات امللكية العامة، فيام اعتمد القطاع الخاص العائيل 

بشكل شبه كيل عىل الوافدين. 

7  نستعمل مصطلح "المشاريع العامة" لإلشارة إلى الشركات ذات الطابع الربحي التي تلعب مؤسسات الدولة العامة دوراً رئيسياً في ملكيتها أو نشأتها، 
وتشمل البنوك وشركات الطيران واالتصاالت واأللمنيوم إلخ التي تملك الدولة أو مؤسسات التأمينات االجتماعية حصة معتبرة من أسهمها.
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جدول 2.3.1: متوسط النمو المئوي السنوي في الناتج ومدخالت اإلنتاج )%(

النمو السنوي يف الناتج 
اإلجاميل املحيل الحقيقي 

)2010 -1975(

النمو السنوي يف حجم قوة 
العمل)1975- 2010(

النمو السنوي يف الناتج املحيل 
الحقيقي لكل فرد من قوة العمل 

)2010 -1975(

-3.455.281.73اإلمارات

-5.796.800.94البحرين

-2.954.511.49السعودية

-5.849.022.50قطر

6.755.131.54عامن

-3.965.771.70الكويت

املصدر: حسابات املؤلف من أجهزة اإلحصاء الرسمية. 

اإلمارات1980-2009، السعودية 1975-2009، قطر1980- 2010 
 

وتتجدد هذه الدورة عرب قيام أصحاب الرشكات الخاصة بإعادة استثامر أموالهم يف هذه النشاطات يف االقتصاد 

املحيل بشكل متواصل، بحيث يتم تجديد وإعادة إنتاج نفس منط النمو واستمراريته بشكل موسع. ويتميز منط 

النمو هذا باعتامدية كبرية عىل املدفوعات التي تغادر االقتصاد املحيل وتتجه إىل االقتصاد العاملي، والتي تشمل 

نسبة عالية من الواردات، وتحويالت العاملة الوافدة، باإلضافة إىل تصدير نسبة معتربة من رؤوس األموال خارج 

دول الخليج الستثامرها دولياً، مام جعل دول الخليج من أكرب مصدري رؤوس األموال الخاصة والعامة يف العامل. 

إذن، فباإلمكان تلخيص دورة الدخل يف الخليج كالتايل: 1. استمالك واستخراج النفط وتحصيل اإليرادات من 

بيعه عىل العامل الخارجي 2. توزيع الدولة ذات الحكم املطلق املحدث للغالبية الساحقة من ثروة النفط العامة 

يف شكل مخصصات وخدمات اجتامعية لجهات خاصة وعامة مبعايري تعتمد عىل القرب من متخذ القرار. هذا 

باإلضافة إىل اإلنفاق عىل املشاريع اإلنشائية الضخمة، وبنسبة أقل عىل املشاريع العامة االربحية. 3. ومن ثم يتم 

خلط هذه األموال املتدفقة يف القطاع الخاص العائيل مع مدخالت اإلنتاج من البيئة والسلع والعاملة الوافدة ذات 

اإلنتاجية واملهارة والحقوق املتدنية، إلنتاج قطاعات اقتصادية ذات استهالك واسترياد عايل يف مقابل صادرات ال 

تذكر، والتي تعيد استثامر بعض من أرباحها يف نفس األنشطة االقتصادية 4. بينام تخرج من االقتصاد كميات عالية 
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من األموال يف شكل رؤوس أموال خاصة وعامة لالستثامر يف االقتصاد العاملي، باإلضافة إىل التحويالت من العاملة 

الوافدة واملدفوعات للواردات.

وإذا ما ألقينا نظرة رأسية شاملة )bird’s eye view( عىل دورة االقتصاد هذه، نجدها تعتمد عىل تواصل القدرة عىل 

تصدير النفط للعامل الخارجي بأسعار مجزية، حتى تتمكن من تغطية ما يخرج من االقتصاد من مدفوعات للواردات 

وتحويالت العاملة الوافدة ورأس املال املغادر للبالد. هذا باإلضافة إىل أهمية تواجد كميات ومخزونات إضافية 

من "الطبيعة" باإلمكان استمالكها واستغاللها يف عملية اإلنتاج، أكانت نفطاً أم أراض أم مياه أم هواء. ويعتمد 

الطلب العام )aggregate demand( يف االقتصاد املحيل بشكل كبري عىل كثافة االستهالك العالية من قبل املواطنني 

والدولة، التي يتم متويلها أساساً عرب إيرادات النفط املحصلة من الخارج، والتي توزعها الدولة بدورها عىل املواطنني. 

يف املقابل، فإن العرض العام )aggregate supply( لقوة العمل والسلع التي يحتاجها االقتصاد لتقديم الخدمات 

واألنشطة االستهالكية يف الدولة، يتم تزويدها أساساً عرب استرياد العاملة والسلع من الخارج. وبهذا، يكون الطلب 

العام والعرض العام يعتمدان أساساً عىل معطيات ومعايري تحدد خارج حدود الدولة بشكل كبري ومتتد مساحات 

إعادة تجديدها عىل مدى العامل، حيث يعتمد متويل الطلب العام عىل إيرادات النفط، ويعتمد العرض العام عىل 

استقطاب قوة عمل وسلع مستوردة. ولنا أن نبني ذلك عرب دورة الدخل/املال يف اقتصاديات دول مجلس التعاون:

OELI "الشكل 2.3.3: دورة الدخل في اقتصاد من نمط  "تصدير النفط – استيراد العمل
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منط النمو هذا يعترب فريداً من نوعه يف العامل، وقد اخترصناه مبسمى "تصدير النفط – استرياد قوة العمل" 

))Oil Exportism - Labour Importism )OELI ( للداللة عىل أهم ميزتني يتسم بهام. وإذا أردنا أن 

نؤطر أهم الخصائص التي متيز منط الرتاكم هذا، بحيث إن تواجدت هذه الخصائص يف اقتصاد معني، فبإمكاننا 

إدراج هذا االقتصاد ضمن فئة OELI، فبإمكاننا أن نلخص أهم هذه الخصائص يف التايل:

 

الدولة هي الجهة التي تحصل عىل ريع النفط )مبا فيه الغاز الطبيعي(.. 1

يتم جني ريع النفط من بيعه خارج االقتصاد املحيل.. 2

يشكل النفط جل صادرات االقتصاد املحيل إىل الخارج.. 3

متول جل مرصوفات الدولة املحلية )مبا فيها الجارية والرأساملية( من قبل إيرادات النفط.. 4

تشكل مرصوفات الدولة املحلية جل اإلنفاق يف االقتصاد املحيل غري النفطي.. 	

 

النقاط السابقة مرتبطة بتصدير النفط وأوجه إنفاقه من قبل الدولة يف االقتصاد، وهذا كام ذكرنا سابقاً هو أحد 

أهم عاملني يف تشكل منط الرتاكم يف الخليج. أما العامل الثاين املهم، فلنا أن نضيفه كمحدد رئييس أيضاً يف الخاصية 

السادسة:

قوة العمل مستوردة من خارج مساحة االقتصاد املحيل.. 6

إذا تواجدت هذه الخصائص يف اقتصاد معني، فبإمكاننا أن نسمي االقتصاد من منط OELI.  ويجب أن نؤكد أن 

ما نبينه أعاله إمنا هو نوع معياري )ideal-type( لنمط منو يعتمد بشكل كامل عىل النفط والعاملة الوافدة.8 

وبالطبع ال يوجد اقتصاد ميتثل كلياً لهذه املواصفات، إال أن دول الخليج تقرتب جداً من ذلك، إذ أن الخصائص 

1. إىل 6. تنطبق عليها بنسب عالية جداً. إذن، كلام اقرتبت خصائص أي اقتصاد من خصائص النمط املعياري 

املذكور أعاله، كلام كان بإمكاننا تسمية منط تراكمها بنمط OELI . وفيام عدى دول الخليج، قد تكون الدول 

الوحيدة التي ينطبق عليها هذا النمط يف عرصنا هام ليبيا يف عهد القذايف )عىل الرغم من اختالف نظام السلطة( 

وسلطنة بروناي، وإن كانت بنسب أقل بكثري من دول الخليج )خصوصاً من ناحية نسبة العاملة الوافدة(.

8  نستعمل "النوع المعياري" )type-ideal( حسب مفهوم ماكس فيبر.
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 OELI جدول 2.3.2: درجة امتثال اقتصاديات دول مجلس التعاون لخصائص نمط النمو

في بدايات القرن الواحد والعشرين

الدولة
حصة الدولة 
من إيرادات 

النفط محليا9ً

نسبة 
الصادرات من 

إجاميل إيرادات 
النفط10 

نسبة النفط 
من إجاميل 
الصادرات11

نسبة 
مرصوفات 
الدولة من 

إجاميل الناتج 
املحيل غري 
النفطي12 

نسبة النفط 
من إجاميل 

إيرادات 
الدولة13

نسبة الوافدين 
يف إجاميل قوة 

العمل14

92%82%48%- 90% <100%اإلمارات

79%90%38%61%80% <100%البحرين

59%93%60%80%90% <100%السعودية

82%87%85%61%90% <100%عامن

95%70%%8672%90% <100%قطر

83%94%91%88%90% <100%الكويت
*صادرات اإلمارات من النفط تتضمن الكثير من الواردات المعاد تصديرها عبر دبي )re-exports(، لذلك لم يجري إدخالها.

عىل أرض الواقع، فقد تبلور هذا النمط االقتصادي بشكل ملموس يف بناء املدن الحديثة واألنشطة املوازية لها، 

ولكن هذه املدن واألنشطة كانت من نوع خاص، نسميها مبدن الحداثة النفطية، وذلك ألنها اعتمدت عىل النفط 

ليس فقط من ناحية إيرادات بيعه للخارج، بل أيضاً عىل استخدام النفط والتكنولوجيا املصاحبة له لتوفري أبسط 

مقومات الحياة فيها، مبا فيها تحلية املياه وإنتاج الطاقة. وبذلك، فإن النفط لعب دوراً أساسياً يف اقتصاد دول 

مجلس التعاون من ناحية توفري القيمة التبادلية أو النقدية )exchange-value( لالقتصاد ليمول مدفوعاته إىل 

9  يقيس هذا المقياس حصة الدولة من إجمالي إيرادات النفط المحصلة من قبل األطراف المحلية )في مقابل أي إيرادات تذهب للقطاع الخاص المحلي(. 
وتذهب كل إيرادات النفط المحصلة من األطراف المحلية في الخليج إلى الدولة، على عكس الحال في أمريكا مثالً، حيث يعود عائد النفط إلى األفراد 

والشركات الخاصة المحلية التي تملك األرض التي يتواجد فيها النفط.
10  ال توجد أرقام دقيقة حول قسمة إيرادات الدولة النفطية بين النفط المباع محلياً أو خارجياً، إال أنه ال شك في كون نسبة اإليرادات الخارجية كبيرة 

وتتعدى %80، ذلك أن غالبية نفط دول الخليج يباع في الخارج بنسبة تتعدى %75 في كل دول الخليج، وألن النفط المباع محلياً مدعوم في السعر بشكل 
كبير، مما يقلل من اإليرادات المحصلة منه.

11 اإلحصائيات لعام 2014:
“Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries,” IMF, April, 2016 <https://goo.gl/qF2FGV< , p13.

12  اإلحصائيات لعام 2012 فيما عدى اإلمارات لعام 2013. ومن المهم التنويه أن هذه األرقام ال تعكس دور إنفاق إيرادات النفط المضاعف في تمكين 
 ،)rentier multiplier( بقية اإلنفاق في االقتصاد، حيث يتم تدوير هذه اإليرادات في االقتصاد عبر األطراف المختلفة عبر ما يسمى بالمضاعف الريعي

بحيث إن احتسب هذا المضاعف ارتفعت نسبة دور إيرادات النفط في االقتصاد غير النفطي إلى ما يزيد عن %80. للمزيد أنظر:
 Stauffer, Thomas R, “Accounting for” wasting assets”: measurements of income and dependency in oil-rentier
states,” The Journal of Energy and Development, 11.1 )1985(: 69-93.

13  نستعمل هذا المعيار كمقارب )proxy(  لنسبة مصروفات الدولة الممولة من قبل إيرادات النفط. األرقام لسنة 2011. 
14  األرقام لعام 2016.

https://goo.gl/qF2FGV
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الخارج، ولكن لعب دوراً أساسياً أيضاً من ناحية القيمة االستعاملية )use-value( عرب استخدامه لتزويد أسس 

الحياة يف هذه املجتمعات. 

وقد بنيت هذه املدن يف دول الخليج عىل منط الحداثة العالية، التي اتخذت السيارات وفلل الضواحي كالوحدات 

الرئيسية يف تصميمها. وتتميز هذه املدن بنموها السكاين العايل وكثافة استهالكها للسيارات والشوارع واملياه 

 suburban( والغذاء والطاقة واملنشآت العمرانية الضخمة، عىل منط مدن الضواحي التي تعتمد عىل السيارات

car-based cities( املستوحاة مام يسمى بـ "املدن املشمسة" )sunbelt cities( يف الواليات املتحدة، كلوس 

أنجلوس وهيوستون، حيث أصبحت دول الخليج أعىل دول العامل استهالكاً عىل املستوى الفردي بال منازع. بل 

وحتى أن بعض دول الخليج وصلت إىل مرحلة بناء مدن من هذا النوع تتعدى احتياجات سكانها املحليني، 

وموجهة يف األساس إىل املشرتي "الدويل"، بحيث سارعت يف بناء "مدن دولية" يف بدايات األلفية الثالثة، وذلك 

حتى يتم التواصل يف هذا النمط االقتصادي املبني عىل تدوير عوائد النفط يف إنشاء مدن ذات كثافة يف االستهالك 

واالسترياد. 

ومن املهم أن نشدد عىل مركزية استمالك واستهالك الطبيعة يف منط منو اإلنتاج يف دول مجلس التعاون. فإن 

كنا قد ركزنا يف الرسد السابق عىل اعتامدية اقتصاديات دول الخليج بشكل مفرط عىل استمالك وتصدير النفط 

 ،OELI باإلضافة إىل استرياد قوة العمل الوافدة كاملحورين الرئيسيني لنمط منو اإلنتاج، والذي لخصناه يف مصطلح

فإن تحليلنا لن يكون مكتمالً لو مل نضف استمالك واستهالك البيئة كعمود ثالث. وهذا االستمالك واالستهالك 

للبيئة يشمل النفط الذي يتم حرقه واستغالله يف سبيل منو النمط املعني من اإلنتاج واالستهالك الذي برز يف دول 

املجلس، ولكن يتعدى ذلك ليشمل األرايض والبحار والهواء الذي ما انفك يتم استغاللها بشكل توسعي يف سبيل 

تفعيل النمو االقتصادي. وبذلك، فإن النمو العددي يف انتاج دول مجلس التعاون ال يعتمد عىل النمو العددي 

فقط يف قوة العمل، بل يعتمد أيضاً عىل النمو العددي يف مدخالت اإلنتاج، وعىل رأسها استمالك مكونات الطبيعة 

وتسخريها لهذا األمر.
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الخلل اإلنتاجي: دورة التجديد واالستدامة

إذن ما هو الخلل اإلنتاجي يف منط النمو هذا؟ حتى نبني هذا الخلل علينا أن نحلل دورة اإلنتاج السابقة، وبناء 

عليها فبإمكاننا الحديث عن نوعني من الخلل. األول يرتبط بعملية اإلنتاج نفسها، وميكن تعريفه بالتأخر النسبي 

يف تقنيات منط منو اإلنتاج مقارنة بأمناط منو اإلنتاج األخرى. كمثال، فقد يعترب منط النمو متأخراً نسبياً من ناحية 

التكنولوجيا واإلنتاجية، أو من ناحية طبيعة السلع املنتجة، بحيث أنه ال يستطيع إنتاج سلع وخدمات بتكنولوجيا 

متقدمة تنافس ما ينتجه نظرائه من مجتمعات. 

أما النوع اآلخر من الخلل فريتبط بالقدرة عىل االستدامة، وخصوصاً يف القدرة عىل ضامن إعادة إنتاج وتجديد 

الرشوط األولية ليستمر منو منط اإلنتاج يف دورته بشكل متواصل. إذن علينا أن نسأل: كيف يقوم منط النمو 

اإلنتاجي والنظام االقتصادي املرتبط به يف الخليج بإعادة إنتاج وتجديد نفسه؟ وكيف يقوم بتوفري العوامل 

األساسية التي يحتاجها بشكل متواصل حتى يضمن إمكانية إعادة تجديد نفسه بشكل متواصل ومنتظم؟ فإن مل 

يستطع هذا النمط اإلنتاجي، ألي سبب من األسباب، ضامن توفر وتجدد كل من هذه العوامل التي يحتاجها حتى 

يضمن استمراريته وتجدده، فهناك خلل – أي أنه غري مستدام. وهذا يعني أنه علينا تبيان ماهية هذه العنارص 

 cycle of( األساسية التي يحتاجها أي نظام إنتاجي-اقتصادي ليضمن تواصله وتجدده، والنظر إىل دورة التجديد

reproduction( لكل منها التي تضمن استمرارية وتوفري هذا العنرص. ويعترب هذا الهدف هو املرتكز الرئييس 

للدراسة: تبيان خصائص وطبيعة وتاريخ منط منو اإلنتاج السائد يف الخليج، وما إذا كان منط منو اإلنتاج هذا قادراً 

عىل إعادة إنتاج وتوليد نفسه اجتامعياً )social reproduction(، وبذلك يكون مستداماً عىل املدى البعيد.

ويك نحلل هذين النوعني من الخلل يف دول مجلس التعاون، لزم النظر إىل قطاع النفط بشكل خاص لكونه املحرك 

الرئييس لالقتصاد، باإلضافة إىل تحليل منط النمو العام يف بقية االقتصاد غري النفطي. ومن ناحية قطاع النفط، 

يتمثل الخلل اإلنتاجي يف كون إنتاج القطاع مبنياً عىل قلة تكلفة استخراج النفط وتواجده بكرثة يف املنطقة، وهي 

أساساً نتاج الخصائص الجيولوجية )أي البيئية( االستثنائية للمنطقة بدالً من تطور قوى اإلنتاج والتكنولوجيا يف 

املجتمع. وبداية، فقد تم تخطيط اإلنتاج يف هذا القطاع بناء عىل اعتبارات رشكات النفط العاملية ملصالحها الربحية 
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الخاصة، التي رسمت خطط إنتاجها بناء عىل احتياجات واعتبارات السوق العاملي بدالً من معطيات قوى اإلنتاج 

يف االقتصاد املحيل، وتواصل هذا التوجه نحو تلبية اعتبارات السوق العاملي حتى يف عرص تأميم النفط. والريع 

العايل الناتج من قلة تكلفة استخراج النفط وتواجده بكرثة يف املنطقة نظراً لخصائص جيولوجية بحتة، باإلضافة 

إىل تصديره بناء عىل احتياجات السوق العاملي بدالً من اعتبارات قوى اإلنتاج يف االقتصادي املحيل، أدى إىل تدفق 

إيرادات هائلة عىل دول الخليج بطريقة ال تعكس إنتاجية قوة العمل فيها. وقد سبب ذلك خلالً ألنه أصبح عىل 

دول الخليج التعامل مع إيرادات هائلة متقلبة ليست مبنية عىل مستوى تطور القاعدة اإلنتاجية وقوة العمل 

فيها، وبذلك أصبحت هذه اإليرادات التي يتم تحديدها يف السوق العاملي هي العامل الرئييس الذي يسرّي ويهيمن 

عىل بقية قوى اإلنتاج يف املجتمع بدالً من العكس.

أما الخلل اإلنتاجي من ناحية عدم االستدامة، فباإلضافة إىل كون النفط مورداً ناضباً، فإن أساس هذا الخلل يتمثل 

يف القدرة عىل إعادة إنتاج صناعة النفط وكيفية استعامل إيرادات النفط. فمن ناحية صناعة النفط، فعىل الرغم 

من مرور أكرث من مثانني سنة من إنتاج النفط، إال أن دول الخليج ما زالت غري قادرة عىل إنتاج وتصنيع اآلالت 

التي تحتاجها الستمرارية وإعادة إنتاج هذه الصناعة ذاتياً، من معدات حفر الحقول ومصانع التقطري والتكرير 

إلخ، إذ إنها تعتمد بشكل شبه كيل عىل الرشكات العاملية األجنبية لتزويدها بهذه املعدات وبناء املصانع. وبذلك، 

فإنه حتى يف أهم قطاع إنتاجي لدول الخليج، فهي غري قادرة عىل ضامن إعادة إنتاج هذا القطاع بشكل دائم 

ومستمر بشكل ذايت. ولنا أن نقارن ذلك مع الرنويج، التي أصبحت من الدول الرائدة يف مجال تصنيع معدات 

وآالت قطاع النفط، حتى وصلت إىل مرحلة تصديرها.

أما من ناحية إيرادات النفط، فتمثل الخلل اإلنتاجي يف عدم استعامل غالبية هذه اإليرادات النفطية كرأسامل عام 

يستثمر كرثوة عامة يف أنشطة إنتاجية لتتكاثر قيمة هذه الرثوة بناء عىل مبدأ تراكم رأس املال العام. بل استعملت 

الغالبية الساحقة من إيرادات النفط إما يف مشاريع إنشائية متضخمة دون عائد للدولة، أو كتوزيعات ومخصصات 

جارية مل ترتبط باإلنتاج، تزداد مع قرب املكانة االجتامعية ملن يستلمها من متخذي القرار يف الدولة. حيث وزعت 

اإليرادات لجهات خاصة وعامة عن طريق الرواتب واملخصصات والدعم، وهذه استحوذت عىل األغلبية الساحقة 

من إيرادات النفط. أما توجيه عائدات النفط لالستثامرات واملشاريع العامة، فلم يأخذ إال حصة صغرية من دخل 
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النفط. وبهذا تحولت إيرادات النفط، التي من املفرتض أن تكون ملكاً عاماً يتم استثامره بشكل إنتاجي مستدام 

حتى يتكاثر كرثوة عامة ملختلف األجيال املتعاقبة، إما إىل مشاريع إنشائية ضخمة ال تعود بالدخل عىل الدولة 

وتتطلب صيانة مستمرة، أو مخصصات جارية غري متجددة وغري مرتبطة باإلنتاج، للجهة الخاصة التي تحصل عىل 

حق الترصف بها كام تريد.

أما إذا حولنا ناظرينا إىل اإلنتاج يف بقية االقتصاد، فيتمثل النوع األول من الخلل اإلنتاجي، والذي يرتبط باإلنتاجية 

والتكنولوجيا يف هذا االقتصاد، بأنه وفيام عدى قطاع النفط )وقطاع املشاريع العامة نسبياً(، فإن اإلنتاج يف 

االقتصاد يعتمد عىل قوة عمل وتكنولوجيا ذات إنتاجية متدنية ومستمرة يف التدين، بحيث ال يستطيع املنافسة 

عىل مستوى العامل من ناحية الصادرات. ويعتمد يف إنتاجه أساساً عىل العاملة الوافدة متدنية اإلنتاجية والحقوق 

واملهارة والتعليم، التي يتمحور إنتاجها يف قطاعات اقتصادية منخفضة املخاطر وغري قابلة للتصدير. هذا باإلضافة 

إىل استناد منو اإلنتاج عىل توسع مطرد يف استمالك واستهالك مواد الطبيعة يف عملية اإلنتاج، يف قطاعات تعتمد 

أساساً عىل االسترياد واالستهالك املحيل العايل، ومرتكزة أساساً يف قطاعات اإلنشاء واالسترياد والخدمات االستهالكية 

 extensive( املصاحبة. وهذا النمط من النمو يعتمد إجامالً عىل النمو العددي يف كميات مدخالت اإلنتاج

growth(، خصوصاً مواد الطبيعة وقوة العمل منها، وال يستند عىل النمو يف اإلنتاجية والتطور يف التكنولوجيا 

.)intensive growth(

أما النوع اآلخر من الخلل اإلنتاجي، والذي ميثل برأينا البعد األعمق، فهو الخطر الشديد من عدم استدامة منط 

منو اإلنتاج هذا الذي برز يف الخليج عىل مدى الستني سنة املاضية. وهذه الخطورة تربز يف أكرث من شكل من 

عدم قدرة منط النمو عىل توفري الرشوط األساسية إلعادة إنتاج نفسه. أوالً، فإن االقتصاد يعتمد عىل ضخه بصورة 

متواصلة بإيرادات تصدير النفط، وذلك حتى ميول املدفوعات التي تخرج من االقتصاد من واردات وتحويالت 

عاملية ورؤوس أموال، والتي تهرب من االقتصاد بال عودة. والعوامل التي تحدد دورة االقتصاد املحيل، وطلبها 

عىل الواردات وقوة العمل من السوق العاملي ورؤوس األموال التي تخرج من االقتصاد، تختلف كلياً عن العوامل 

التي تحدد طلب السوق العاملي للنفط، وبالتايل تختلف كلياً عن العوامل التي ستحدد اإليرادات التي تحصلها 

دول الخليج من النفط. فدورة االقتصاد املحيل تدخل فيها عوامل الطلب عىل السلع والغذاء واملعدات املستوردة 
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إلخ، باإلضافة إىل عوامل الطلب عىل العاملة الوافدة، وأخرياً حسابات أصحاب رؤوس األموال الخاصة حول تصدير 

أموالهم إىل الخارج، التي تختلف عن عوامل االقتصاد العاملي التي تحدد إيرادات النفط التي تحصلها دول الخليج. 

إذن، نحن بصدد مساحتني مختلفتني: السوق املحلية، والسوق العاملية، ولكل منهام عواملهام الخاصة، ولكن 

تربط هاتني املساحتني إيرادات النفط املحصلة من الخارج، والتي تستعملها دول الخليج لتدفع  كلفة وارداتها 

واستثامراتها يف العامل. وبهذا فإن دول الخليج تعتمد بشكل جذري عىل السوق العاملي ليواصل ضخها بإيرادات 

النفط. ولكن عوامل الطلب عىل إيرادات النفط محلياً، تختلف عن العوامل التي تحدد ما تجنيه دول الخليج يف 

سوق النفط العاملية. وإذا ما عجز االقتصاد عن تحصيل إيرادات النفط الكافية من الخارج لتلبية متطلبات دورته 

املحلية ألي سبب من األسباب، فإن دورته االقتصادية ستنقطع وتكون غري مستدامة.

وعدم استدامة منط النمو هذا يربز يف أكرث من مفصل من االقتصاد، ولنا أن نتفحص دورة الدخل يف اقتصاديات 

دول الخليج )راجع الرسم البياين( يك تتبني لنا نقاط التامس والتناقض املمكنة يف هذه الدورة، والتي تتواجد تقريباً 

يف كل خطوة منها. ففي أي من الخطوات السابقة باإلمكان أن تتطور أزمة ما كفيلة بوضع إمكانية تواصل الدورة 

ككل يف خطر إن هي تبلورت عىل أرض الواقع. فإذا ما أخذنا الخطوة 1a، وهي أساس ما يدخل دول الخليج من 

إيرادات النفط، فقد تسبب هذه الخطوة أزمة إن تدنت إيرادات النفط بشكل كبري. وقد يكون ذلك نظراً لهبوط 

سعر النفط يف العامل بسبب انخفاض الطلب عليه )كمثال نظراً لزيادة عدد السيارات الكهربائية( أو نظراً لهبوط 

 oil shale( تكلفة إنتاجه )كام يحصل منذ عام 2017 مع انخفاض تكلفة اإلنتاج عرب عملية تكسري النفط الصخري

fracking((، أو ألن النفط بدأ ينضب وبذلك تنخفض الكمية التي ميكن تصديرها من الدولة. وقد تكون هذه أول 

وأهم نقطة متاس يف دورة الدخل يف الخليج، فبدون إيرادات النفط ما من شك أن دورة االقتصاد الحالية ستنهار. 

وإذا ما نظرنا إىل كمية إيرادات النفط نسبة إىل عدد مواطني دول املجلس، فإن اإليرادات نسبة لكل مواطن 

تتقلب مع أسعار النفط، كام أن معدلها يهبط تدريجياً عىل مر الزمن نظراً الرتفاع أعداد املواطنني بشكل متواصل 

)ناهيك عن االرتفاع يف أعداد الوافدين(.
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الشكل 2.3.4: إيرادات النفط باألسعار الثابتة لعام 2015 مقسومة بأعداد المواطنين 

على مر الزمن

GLMMأجھزة اإلحصاء الرسمیة، : المصدر
 

تتذبذب إیرادات النفط نسبة الى كل مواطن مع تقلب أسعار النفط وزیادة اعداد المواطنین
إیرادات النفط مقسومة بعدد المواطنین على مر السنین
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نقطة متاس أخرى هي يف الخطوة 2a، بحيث قد تتزايد إنفاقات الدولة لدرجة تفوق إيراداتها. وعىل الرغم من أن 

املحللني كانوا يرون ذلك من سابع املستحيالت خالل طفرة السبعينات، إال أن هذه أضحت حالة عانت منها كل 

دول الخليج يف الثامنينات والتسعينات نظراً لتضخم املرصوفات وقلة اإليرادات، كام دخلتها كل دول الخليج مرة 

أخرى مؤخراً وبال استثناء منذ العام 2015. وهذه أيضاً ستسبب ضغطاً عىل إمكانية تواصل منط منو اإلنتاج إن 

استمرت لفرتة من الزمن، مبا أن إنفاق الدولة يلعب دوراً محورياً يف منط النمو. وقد تتبلور هذه األزمة عرب ارتفاع 

سعر الفائدة عىل القروض للدولة، أو حتى عدم تواجد مقرضني للدولة وبدء رؤوس األموال بالخروج من االقتصاد 

املحيل، كام حصل لليونان يف نفس الفرتة.

الخطوة 3 أيضاً ممكن أن تصبح مصدراً لألزمات، والتي قد تتشكل يف عدة تجليات. أولها هو يف العالقة ما بني 

الدولة واملواطنني، إذ أن عدد املواطنني الذين يعانون من البطالة قد يزيد مع تضاؤل إمكانية الدولة لتوظيفهم يف 

القطاع العام، وقد ينخفض مستوى املعيشة لدى املواطنني مع تقلص الريع النفطي الذي تحوله الدولة لهم. وقد 

بدأت بوادر هاتني الظاهرتني بالظهور بنسب متفاوتة يف دول الخليج يف القرن الحايل، إذ اتخذت كل دول الخليج 
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خطوات تقشفية شملت رفع سعر الطاقة واملياه واملحروقات وحتى تخفيض عالوات الرواتب يف خضم األزمة 

النفطية منذ عام 2016. كام بدأت نسب البطالة باالرتفاع بني صفوف املواطنني منذ تسعينات القرن املايض.

نقطة متاس محتملة أخرى هي يف العالقة ما بني رأس املال والعمل، إذ أنه يف خضم الصعوبات االقتصادية، فإن 

الدولة تدفع باملواطنني للعمل يف القطاع الخاص، عىل أن يقبل القطاع الخاص بتوظيفهم. وقد تتطور األزمة إن 

واصلت الرشكات الخاصة املحلية رفضها توظيف املواطنني أو التحايل عىل ذلك عرب التوظيف الوهمي، واالستمرار 

يف االعتامدية املطلقة عىل العامل الوافدين. ويف املقابل فقد يرفض املواطنون العمل يف القطاع الخاص يف ظل 

الحقوق والرواتب املتدنية يف هذا القطاع، مام يفاقم من مشكلة البطالة. وقد تكون نقطة متاس أخرى محتملة 

هي يف أن يطالب العامل الوافدين بحقوقهم بشكل أكرث تنظيامً، حيث برزت عدة مظاهرات واعتصامات 

وإرضابات يف خصم األزمة النفطية األخرية يف صفوف العامل الوافدين املطالبني بحقوقهم، باإلضافة إىل تزايد 

املطالبات من املنظامت الحقوقية العاملية يف هذا املجال. وعموماً، فإن األزمة الكربى التي تخاف منها أي دولة 

هي نشوب اضطرابات اجتامعية أو انتفاضات أو حتى ثورات فيام بني سكانها إن وصل الوضع االقتصادي-السيايس 

إىل مستوى مل يعد الناس يقبلون به، وهذه بالتأكيد ستسبب أزمة لنمط النمو. وأظن أن أحداث ما سمي بالربيع 

العريب منذ عام 2011 هي أفضل عالمة عىل ذلك.

وأخرياً وليس آخراً، فقد تنشب أزمة أيضاً يف الخطوة 4، إذ قد تزيد األموال التي تخرج من االقتصاد عىل تلك التي 

تدخل إليه، إما عرب الزيادة املطردة للواردات، أو هروب النقد ورؤوس األموال إىل الخارج، أو ارتفاع تحويالت 

العاملة الوافدة. وكل هذه قد تضغط عىل الحساب الجاري وعىل مخزون الدولة من العملة الصعبة يف ظل 

انخفاض أسعار النفط. وقد دخلت السعودية والبحرين وعامن هذه املرحلة يف عام 2015، وخصوصاً يف حالة 

الدولتني األخريتني ذات االحتياطي املتواضع من الدوالرات، حيث انخفض مخزونهام من العملة بشكل قد يضعضع 

الثقة يف قدرة الدولة عىل املحافظة عىل أسعار رصف عملتها وربطها بالدوالر. وإن تواصل العجز يف الحساب 

الجاري واستمر هروب رؤوس األموال بأعداد كبرية ولفرتة ممتدة من الزمن، بحيث يزيد النقد الذي يخرج من 

االقتصاد بشكل كبري عىل ما يدخل له، فعادة ما تتجسد األزمة يف شكل أزمة عملة وانهيار قدرة البنك املركزي عىل 

تثبيت سعر رصفها مع الدوالر. 



2

69

الثابت و المتحول 2020 - االستدامة في الخليج

وإن كانت كل من هذه األزمات محدقة، فأيها املرشح لالنفجار أوالً؟ ال نعلم، وليس دورنا هنا أن نتكهن 

باملستقبل، إذ كذب املنجمون ولو صدقوا، ولكنه يف رأيي أن كل منها ممكنة، بل من املمكن أن تتبلور أكرث من 

واحدة منها يف آن واحد. فمن الخطأ النظر إىل كّل نقاط التامس والتناقض هذه عىل أنّها قضايا مستقلة، أو اعتبار 

هذه الخطوات عىل أنّها مجرّد مجموعة من املشاكل املشتتة وغري املرتابطة جوهرياً. فمن املهم أن نحلل أوجه 

الرتابط فيام بني هذه العنارص املتظافرة يف ظل منط منو اإلنتاج العام. ومن الخطأ معاملة منط منو اإلنتاج وعوامل 

اإلنتاج التي تدخل فيه وكأنّها ظواهر جامدة، يستحيل أن يطرأ عليها التغيري، فجدلية التاريخ ال تتحرك يف خطوط 

مستقيمة مرسومة مسبقاً، بل إن التغريات املستمرة يف عوامل دورة اإلنتاج، والتناقضات التي تولدها، تجعل من 

الصعب، بل من املستحيل، التنبؤ بدقة بكل ما قد يحصل من توابعها. وعىل نفس القدر من األهمية كيفية تعامل 

األطراف ذات املصلحة مع هذه التغرّيات. فعندما تخرج التبعات عن املألوف، تجد األطراف املختلفة نفسها 

عىل املحك، وخارج نطاق ما اعتادت التعامل معه، أكانت األنظمة املحلية، أم فئات الشعب املختلفة، أم القوى 

الدولية. وعىل الرغم من ذلك، بل بسبب ذلك، يصبح من املهم أن ننظر إىل منط منو اإلنتاج ودورة إعادة إنتاجه 

وتجديده بشكل شمويل، يك نفهم أوجه الخلل الرئيسية يف عدم استدامته، مع أهمية األخذ يف الحسبان أن علم 

اإلنسان محدود بحيث ال يستطيع التكهن بكل التداعيات التي قد تنتج من هذا العدد الالمحدود من التعامالت 

والعالقات االجتامعية بني املليارات من البرش. 

تداعيات أزمتي كورونا وسوق النفط

كِتب ما سبق قبل أن يباغت فريوس كورونا COVID-19 العامل البرشي خالل عام 2020، وأتت الجائحة مبثابة 

األزمة التي طبقت الكثري مام تم تبيانه عىل مدى الصفحات السابقة عىل اقتصاديات دول الخليج العربية. ويف 

ما ييل سأقوم بقراءة تداعيات هذه ااألزمة يف ضوء ما تم عرضه مسبقاً من األزمات املمكنة يف اقتصاد من منط 

OELI. فمن املعلوم أنه منذ شهر فرباير 2020، عطلت غالبية دول الخليج املدارس والجامعات، وطلبت العمل 

من املنزل ملن يستطيع، وصوالً إىل مرحلة فرض حظر التجول. وإذا نظرنا إىل االقتصاد املحيل ككل، فقد كان ما 

حصل مبثابة هزة تقلص الطلب اإلجاميل )aggregate demand( والعرض اإلجاميل )aggregate supply( معاً. 

فمن ناحية الطلب، انكمش االستهالك يف الكثري من القطاعات التي تعتمد عىل اختالط الناس وحركتهم، مبا فيها 
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املجمعات واملطاعم واملدارس والجامعات والفعاليات الرياضية إلخ، وقد تأذت بشكل خاص قطاعات الطريان 

والفنادق والسياحة. ويف املقابل، فإن العرض العام تدهور أيضاً عن طريق إيقاف الكثري من الناس عن مزاولة 

العمل، مام أدى إىل تضاؤل القوة العاملة. وهكذا، يكون االقتصاد قد تعرض لرضبة يف العرض اإلجاميل والطلب 

اإلجاميل معاً، مام يعني انكامشاً حاّداً يف اإلنتاج االقتصادي عموماً، وكان هذا هو الحال يف أغلبية دول العامل.

وقد يقارن البعض ما حصل بحالة اقتصاد الحرب )war economy(، خصوصاً تلك التي برزت يف أوربا وأمريكا 

أ وتُستنَفر كل الطاقات  خالل الحربني العامليتني، إال أن هذا ليس دقيقاً أيضاً، ففي اقتصاد الحرب عادة ما تُعبَّ

ه نحو هدف البقاء يف الحرب، مبا فيها إنتاج األسلحة وتواصل سالسل اإلمداد. وقد تنطبق هذه  االقتصادية وتُوجَّ

التعبئة حالياً عىل بعض القطاعات الحيوية، كالصحة والنفط والغذاء واملاء والكهرباء، التي دخلت مرحلة االستنفار 

العام نظراً ألهميتها يف استمرار حياة البلد، إال أن الحال هي العكس يف بقية االقتصاد الذي أُدِخل فعلياً يف مرحلة 

ركود إجباري )stasis(، يف حالة قد تكون أقرب إىل غيبوبة مستحثة )induced comma(. والقطاع املحيل األكرث 

تأثراً هو القطاع الخاص املكون من الرشكات العائلية وأصحاب رؤوس األموال واملوظفني فيها، أما القطاع الحكومي 

والرشكات العامة التي متلكها الدولة، فعموماً كان التأثري أقل وطأة عىل من يعمل فيها نظراً الستحصالها عىل الدعم 

الحكومي. ومل تختلف باقي دول العامل عن الخليج يف هذا الجانب	1 إال أن ما قد مييز الخليج عن الدول الصناعية 

يف هذا الجانب هو أن أكرب املتأثرين يعتربون من العاملة الوافدة املشتغلة يف القطاع الخاص وأولئك الذين 

يعتمدون عىل األجر اليومي لتوفري قوتهم.

إال أن يف دول الخليج اعتباراً آخر يفاقم الوضع االقتصادي الحرج، وعىل الرغم من أننا قد ال نحس بوطأته مبارشة، 

فإنه قد يكون أكرث خطورة عىل املدى املتوسط والبعيد، أال وهو ما يحدث يف سوق النفط. فأزمة كورونا قللت 

الطلب عىل النفط بشكل كبري عاملياً، خصوصاً مع الهبوط الحاد يف تنقل البرش عرب السيارات والطائرات، وكام هو 

معروف فإن قطاع النقليات هو أكرب مستهلك للنفط يف العامل. ونتيجة لهذا  الهبوط الحاد يف الطلب، تهاوت أسعار 

النفط إىل ما يقارب 20 دوالراً، مع احتاملية انخفاضه ملا دون ذلك.16

15 “What both the left and the right get wrong about the coronavirus economic crisis,” VOX, 28 March 2020, < https://
www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession >.

> https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88% ،2020 16 " تأثير الكورونا على أسواق النفط،" الشرق األوسط، 24 مارس
D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8
%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 >.

https://www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession
https://www.vox.com/2020/3/28/21195207/coronavirus-covid-19-financial-crisis-economy-depression-recession
https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
https://aawsat.com/home/article/2195756/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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إذا عدنا لرسمنا البياين لدورة الدخل، فإن ما يعنيه ذلك أن إيرادات النفط من الدوالرات التي تأيت إىل دول الخليج 

)1(، وهي كام بيّنا سابقاً تعترب أهم خطوة ومتثل الرافعة و"الدينمو" لبقية االقتصاد، قد انخفضت بشكل حاد 

خالل األزمة بنسبة قد تصل إىل أكرث من النصف يف بعض الدول. ويف املقابل، فإن التغري يف الدوالرات التي تخرج 

من الدولة )خطوة 4( صغري نسبياً، عىل الرغم من أنها قد تنخفض مع إنهاء عمل الكثري من العاملة الوافدة ونزول 

الطلب عىل الواردات نظراً للتباطؤ االقتصادي يف االقتصاد غري النفطي )خطوة 3(. والخالصة أن الفرق بني كمية 

الدوالرات التي تدخل الدولة يف مقابل تلك التي تخرج منها ستصب يف ميزان الثانية، وهذا أخطر مؤرش عىل عدم 

قدرة االقتصاد عىل االستدامة مالياً إذا استمر هذا الحال لفرتة متواصلة وممتدة من الزمن.

أما إذا نظرنا إىل إنفاق الدولة )الخطوة 2(، فهذا الرصف عموماً مل يرتاجع بنفس الحدة، بل قد يزيد يف بعض 

األحيان. فرواتب الدولة وخدماتها مل تتوقف، بل إن الكثري من مؤسساتها قد دخلت مرحلة الطوارئ والعمل 

املكثف يف حالة مشابهة القتصاد الحرب، خصوصاً يف الخدمات الصحية والنفط والطاقة كام بيّنا. بل إن بعضاً من 

دول الخليج عملت عىل تقديم "حزم تحفيزية" لالقتصاد عرب زيادة إنفاقها لتغطية رواتب املواطنني يف القطاع 

الخاص، وزيادة دعم الكهرباء واملاء،17 وتأجيل الفوائد عىل القروض إلخ، يف محاولة منها للتصدي ملضاعفات األزمة 

واالنكامش الذي أمل بخطوة 3، هذا عىل الرغم من أن إيراداتها املمولة أساساً من ريع النفط يف هبوط مستمر. 

وتعتزم دول الخليج أن تغطي هذا العجز عن طريق ما لديها من احتياطيات، خصوصاً يف الدول ذات االحتياطيات 

األكرب نسبياً كالكويت وقطر واإلمارات )والسعودية إىل نسبة أقل(، أما يف حالة البحرين وعامن )والسعودية(، 

فليس لها خيار سوى االقرتاض واالستدانة أو بيع األصول لتغطية العجوزات التي يبدو أنها ستكون ضخمة.  

إذن، إن كان لنا أن ننظر إىل الثالوث الذي تنظر إليه الكثري من الدول عند تقييم حالة اقتصادها، واملتمثل يف 

حالة ميزان املدفوعات )balance of payments( وميزانية الحكومة والبطالة، فإن األولنَي سيرتديان بشكل خطر 

جداً. وألنه كان من املتوقع أن تسجل كل دولة من دول الخليج عجزاً يف ميزانيتها حتى قبل انفجار أزمتي كورونا 

وتدهور أسعار النفط، فإن هذا العجز يف ميزانيات الدول سيتفاقم خالل األزمة بشكل كبري، وسينعكس ذلك تباعاً 

عىل ارتفاع الدين العام لدى الكثري من دول الخليج. أما من ناحية ميزان املدفوعات، فمن املمكن أن تدخل عدة 

دول )خصوصاً البحرين وعامن( يف خطر استنزاف ما لديها من الدوالرات وبقية العمالت الصعبة، وإدخالها يف مرحلة 

17  “Gulf economies rocked by coronavirus and oil price war,” Financial Times, < https://www.ft.com/content/
 b7a7902a-68ff-11ea-800d-da70cff6e4d3 >.
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حرجة قد تعجز بعدها عن تثبيت سعر عملتها إذا امتد ذلك لفرتة من الزمن. أما من ناحية الوظائف، فيبدو أن 

القطاع الخاص سيتلقى الرضبة الكربى يف املدى القصري، خصوصاً الوافدين الذين قد يتوقف الكثري منهم عن العمل.

قد يقول البعض أن هذه حالة طارئة مؤقتة، وأنها ستختفي قريباً وتعود دول الخليج إىل سابق عهدها، إال أن 

هاتني األزمتني )كورونا وسوق النفط( قد أوضحتا بشكل جيل أن هناك خلالً مزمناً يف العهد السابق الذي مل يعد 

مستداماً. فحتى قبل األزمتني، ما انفكت مرصوفات الدولة تزداد مع تضخم السكان واالستهالك املحيل واملشاريع 

الرباقة التي تتبناها الدول من مدن ضخمة ومسابقات رياضية عاملية إلخ، حتى أصبح اإلنفاق العام أعىل من 

اإليرادات يف دولة مثل الكويت التي من املفرتض أن لديها نسبة عالية من ريع النفط لكل مواطن. وما انفك ما 

يخرج من البلد من الدوالرات يزداد مع تصاعد الواردات وتحويالت العاملة الوافدة ورؤوس األموال املغادرة، بينام 

ما زال ما نحصله من دوالرات مرتبطاً بتقلبات وأهواء سوق سلعة واحدة ناضبة، أال وهي النفط. إذن، دورة هذا 

النمط من االقتصاد كانت قد دخلت مرحلة حرجة حتى قبل أزمتي كورونا وسوق النفط اللتني وضحتا بشكل 

جيل أنه مل يعد باإلمكان االعتامد –  إىل ما ال نهاية – عىل إيرادات النفط وحدها لتغطية إنفاقات الدولة وما 

يخرج منها من دوالرات. وعىل الرغم من أن كل دول الخليج آثرت امتصاص الصدمة عىل االقتصاد املحيل عرب 

توسعة عجوزات امليزانية والسحب من احتياطها واالقرتاض، فليس بإمكانها إرجاء التصدي لهذه املشكلة إىل األبد، 

ويبدو أن مرحلة الحساب رمبا كانت أقرب مام كنا نتصور. وقد تكون البحرين أوضح مثال عىل ذلك،18 حيث 

تخطى الدين العام 100% من الناتج املحيل اإلجاميل، وتثمل االلتزامات الدولية جزءاً كبرياً منه، بينام يواصل 

االقتصاد تسجيل العجز تلو العجز يف الحساب الجاري وامليزانية حتى قبل كورونا، وصنفت كل رشكات التصنيف 

االئتامين ديْنها بـ"الخردة" )junk(، ووصل الحال إىل أنها اضطرت إىل طلب املساعدات العاجلة املتكررة من 

باقي دول مجلس التعاون لدعم ميزانيتها وتثبيت عملتها. وما زالت األسواق املالية العاملية تتوقع أن بقية دول 

الخليج ستواصل إنقاذ البحرين من محنتها، فأزمات اليونان19 ولبنان20 تقدم درساً ملا قد يحصل إن تُرِك املوضوع 

ليستفحل من دون مساعدة الجريان. لكن السؤال هو ماذا سيحصل عندما تصل بقية دول الخليج إىل نفس املرحلة 

ال قدر الله؟ من سينقذهم كلهم حينها؟

18  “Exclusive: Bahrain in talks for $1 billion loan after bond plans suspended – sources,” Reuters, 19 March 2020,
 > https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN21623S?__twitter_impression=true >.
19  “The IMF acts as the bailiff on behalf of Wall Street,” BBC, 27 Aug 2020, < https://www.bbc.co.uk/news/topics/
   czv6nvnzw9pt/greece-debt-crisis >.
20  “Can’t pay, won’t pay: What now for Lebanon’s debt crisis?” Reuters, 10 March 2020, < https://www.reuters.
com/article/us-lebanon-crisis-debt-analysis-scenario/cant-pay-wont-pay-what-now-for-lebanons-debt-crisis-
idUSKBN20X2TH >.
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إذن هاتان الصدمتان املتزامنتان )كورونا وهبوط أسواق النفط(، عىل الرغم من أنهام قد ال تستمران سوى لفرتة 

معينة، فإنهام تنذران بأنها مرحلة فاصلة لدول مجلس التعاون، وأن ما سبقها لن يكون مثل ما بعدها، وهي مبثابة 

جرس إنذار أخري للنمط االقتصادي الذي فصلناه عىل مدى هذه الورقة، والذي أصبح عجزه عن تحقيق االستدامة 

واضحاً. بل قد تكون هذه التغريات والصدمات اإلجبارية فرصة فُرِضت علينا قرساً لفتح باب النقاش حول هذا 

النمط ومراجعته، وإمكانية تغيريه بشكل جذري يف أقرب فرصة نحو منط أكرث استدامة.

الخطر األعمق من ناحية االستدامة: عدم القدرة على إعادة اإلنتاج

بل إذا ما ألقينا نظرة عامة شاملة عىل منط منو اإلنتاج يف الخليج، تبني لنا أن هناك عوامل بنيوية عميقة قد تشكل 

خطراً أكرث تجذراً من ناحية استدامة منط منو اإلنتاج من األزمات املالية املحتملة املذكورة أعاله، وخصوصاً من 

ناحية قدرته عىل توفري وإعادة إنتاج العوامل الرئيسية التي تدخل يف دورته. فغالبية األزمات التي بيناها مسبقاً 

يف خطوات دورة الدخل، باإلمكان نظرياً مداواتها عرب إعادة توازن االقتصاد واملالية واإلنفاق. فباإلمكان كمثال 

تخفيض إنفاق الدولة، أو زيادة الرضائب لتعظيم إيراداتها، وبذلك تتم حلحلة األزمة يف مالية الدولة، عىل الرغم 

من التداعيات االجتامعية التي قد ترتتب عىل ذلك. كام باإلمكان تخفيض الواردات بشكل كبري ملعادلة الحساب 

الجاري، أو وضع القيود عىل خروج رؤوس األموال من البالد، أو تغيري سعر رصف العملة، إلخ من حلول إجرائية 

لضبط تدفق األموال إىل خارج البالد، والتي اضطرت الكثري من الدول كاألرجنتني واليونان لتطبيقها إلعادة الهيكلة 

املالية ودورة الدخل يف االقتصاد. لكن يف رأينا حتى هذه األزمات التي بيناها أعاله، وعىل الرغم من خطورتها 

الجمة، فإنها ال متثل أساس الخطر الرئييس املحدق بدول مجلس التعاون يف عدم استمرارية منط منو إنتاجها، بل 

املشكلة أعمق وتتمثل يف أن منط منو اإلنتاج نفسه قد يفقد القدرة عىل تزويد العوامل الرئيسية التي يحتاجها 

إلعادة إنتاج وتجديد نفسه.

وقد يكون أكرب سبب لعدم استدامة هذا النمط اإلنتاجي، هو أن دول الخليج غري قادرة بنفسها عىل ضامن توفري 

وإعادة تجديد العوامل األساسية لنمط منو إنتاجها دون االعتامدية عىل الغري، بل إنها تعتمد بشكل رئييس عىل 

بقية العامل ليواصل تزويدها بهذه العوامل، التي تتحمل دول الخليج تكلفتها عرب االعتامدية الكلية عىل تصدير 
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مورد واحد وهو النفط. وهذا يشكل خطراً عليها من عدم االستدامة عىل املدى الطويل ومن التقلبات الحادة عىل 

املدى القصري، نظراً الختالف محددات السوق املحيل يف مقابل السوق العاملي بشكل جذري. وأول مخاطر عدم 

القدرة عىل تجديد عوامل اإلنتاج هي بالتأكيد يف سوق النفط، الذي يعترب مورداً ناضباً تعتمد عليه دول الخليج 

كلياً لقبض األموال التي تحتاجها من الخارج وضخها يف دورة االقتصاد املحلية. فإن اختفى النفط كلياً، توقفت 

الدورة السابقة كلياً أيضاً يف ظل منطها الحايل، إذ يكون أساس هيكلها اإلنتاجي قد انهار وليس بإمكانها أن تتواصل 

عرب أية حلول مالية أو إجرائية ترقيعية.

لكن باإلضافة إىل مخاطر االعتامدية املفرطة عىل إنتاج النفط وإيراداته التي ناقشناها، تظهر خطورة عدم القدرة 

عىل توفري عوامل اإلنتاج بشكل مستمر جليًة يف حالة قوة العمل، وهو العامل اإلنتاجي الذي يشكل العنرص األهم 

وأساس أي منط إنتاجي يف العامل. ففي كل دول العامل يف القرن الواحد والعرشين ما عدا دول الخليج، تكون السمة 

الطاغية يف كل دولة هي الحرص عىل أن تكون دورة تجدد وإعادة إنتاج قوة عملها دورًة وطنية يف األساس، وهذا 

يعني أن قوة العمل يف الدولة يتم إنتاجها وإعادة إنتاجها داخل الدولة أساساً، وأن الدولة ال تعتمد بشكل مفرط 

يف إنتاج وإعادة إنتاج قوة العمل عىل مساحات خارج حدودها. فأساس مبدأ سوق العمل يف الدولة الحديثة هو 

أن سوق العمل ميتد عىل املستوى الوطني، حيث تتم والدة وتدريب وتوظيف العامل يف أي دولة إجامالً داخل 

نطاقها وحدودها، من خالل مواطنيها، بحيث يكون املواطنون هم التيار الرئيس يف تزويد سوق العمل. بل عادة 

ما تحرص الدول عىل توطني املهاجرين والوافدين يك تضمن أن يصبحوا جزءاً من سوق العمل الوطني. وكل ذلك 

يحدث أساساً يك تكون كل دولة مستقلة وقادرة عىل التحكم والتأثري وإعادة تجديد سوق عملها داخل حدودها، 

بدالً من ترك العوامل املحددة لعنرص بهذه األهمية ألهواء أطراف ال تستطيع الدولة التحكم بها وتقع خارج 

سيطرتها وسيادتها. فإن الهندسة الدميغرافية لسوق العمل هي من أساس فنون الحكم ألي دولة يف العرص الحديث 

وتأخذ حيزاً كبرياً من نشاطها.

أما يف الخليج فالحالة مختلفة كلياً، فنطاق سوق العمل األسايس هو العامل ككل. فأي شخص يريد توظيف عامالً يف 

رشكة أو مرشوع ما، وفيام عدا بعض اإلجراءات البريوقراطية، يستطيع أن ميد ناظريه عىل مستوى العامل ليستقطب 

العامل. وكان لهذه الظاهرة "إيجابيات" مادية من وجهة نظر الرشكات عىل املستوى القصري، مبا فيها تجاوز تكلفة 
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ومشقة تنشئة وتربية وتدريب عنارص قوة العمل )أي اإلنسان( منذ والدتها، ومن ثم االعتناء بها بعد التقاعد 

والخروج من سوق العمل حتى مامتها. فدول الخليج تستورد يف الغالب قوة عمل جاهزة ومدربة، وعندما تتقاعد 

تعيدها إىل دول مسقط رأسها دون أن تتحمل تبعات إعالتها بقية حياتها.

يف املقابل، يعني هذا أن الدولة فعلياً قد فوضت وتخلت عن قدرتها عىل التحكم ورسم شكل قوة العمل لديها، 

والتي هي من أهم األمور التي تنشغل بها الدول األخرى، إذ أنها تستثمر الكثري من فنون حكمها يف إدارة وصقل 

قوة عملها من نشأتها إىل مامتها. ولو كنا لنأخذ مثاالً حاداً، فلو تم فرض حصار كيل عىل أي دولة من دول الخليج، 

يف حالة حرب مثالً، بحيث مل يسمح للناس بالتنقل إليها عىل اإلطالق، فلن يكون يف مقدار اقتصاديات دول الخليج، 

وخصوصاً القطاع العائيل الخاص، توفري قوة العمل التي يحتاجها، إذ أنها تعتمد عىل العامل الخارجي بشكل رئييس 

لتزويده بها. وذلك يعني أن دول الخليج غري قادرة عىل تجديد وإعادة إنتاج قوة عملها ذاتياً، حيث تعتمد أساساً 

عىل السوق العاملي ليزودها بقوة العمل بشكل مستمر. 

وهذا بدوره ينطبق عىل التكنولوجيا، فالطريقة الرئيسية التي يتم بها تعلم وتبني التقنيات واملهارات يف اقتصاد 

أي دولة، هي عرب العمل، فالتطبيق يف العمل )Learning by Doing( هي أفضل مدرسة للتعلم. وملا كانت غالبية 

قوة العمل يف الخليج من الوافدين، وليس لها حق التوطني، وال تعيد إنتاج نفسها يف دول الخليج، أو التواصل يف 

البقاء فيها مع أبنائها، فهذا يعني أن املهارات والتكنولوجيا ال يعاد إنتاجها وطنياً، وبذلك ال يتم توطينها أو تواصلها 

داخل حدود الدولة. بل ال يوجد حافز لدى أصحاب العمل لتدريب وتطوير مهارات وتكنولوجيا اإلنتاج، كونهم 

يعلمون أن هناك احتاملية عالية أن قوة العمل قد ال تستقر وتتواصل عىل املدى البعيد، وأنها ستغادر ولو بعد 

حني، وباإلمكان استقطاب عاملة مدربة وجاهزة مكانها، بدالً من الذهاب يف مشقة وعناء تدريب العاملة محلياً.  

ونفس األمر من عدم االستقاللية يف التجديد وإعادة التجديد ينطبق عىل إيرادات الدولة، التي يتم جنيها يف كثري 

من الدول األخرى من داخل إطار الدولة وسكانها، عن طريق الرضائب عىل األنشطة اإلنتاجية داخل حدود الدولة. 

أما يف دول الخليج، فإيرادات الدولة تعتمد أساساً عىل بيع النفط إىل العامل الخارجي. وفضالً عن حقيقة أن النفط 

مورد ناضب، فإن هذه االعتامدية عىل إيرادات النفط تعني أيضاً أن الدولة تعتمد عىل العامل الخارجي ليزودها 

باملوارد املادية التي تسمح لها باالستمرارية وتجديد نفسها.
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وأخرياً وليس آخراً، فإن دول الخليج تعتمد يف سيادتها وأمنها عىل قوى غربية عظمى )وخصوصاً الواليات املتحدة( 

لتوفري األمن العسكري لها. وبذلك فهي تعتمد عىل استمرارية واستدامة أمنها وسيادتها عىل أراضيها عىل غطاء 

هيمنة عسكرية غربية، األمر الذي يتطلب منها التواصل يف توفري املدفوعات والصفقات العسكرية الباهظة لهذه 

الدول بشكل متواصل من أجل توفري هذا الغطاء، الذي يتم الدفع له عرب إيرادات النفط أيضاً.

إذن، قوة العمل، والنفط، والدولة وسيادتها، والتكنولوجيا، كلها مبنية بشكل كبري عىل معطيات تحدد أساساً 

خارج حدود الدولة، وكل هذه املعطيات يتم الدفع لها عرب إيرادات مورد ناضب وغري متجدد. مبدئياً، فإن ظاهرة 

استرياد عوامل اإلنتاج من دول أخرى ليس باألمر الشاذ، فالسائد هو أن هناك تجارة وتعاون واعتامدية متبادلة 

بني الدول يف العامل، خصوصاً من ناحية السلع والخدمات. ولكن حدة وتركز هذه الظاهرة يف دول الخليج يف أكرث 

من عامل إنتاجي، وخصوصاً يف قوة العمل والتكنولوجيا املصاحبة له، ويف سوق النفط، ويف األمن السيادي، يعني 

أن أهم العوامل الرضورية الستمرارية منط اإلنتاج وقدرته عىل تجديد نفسه يف الخليج، يتم تحديدها خارج إطار 

الدولة. وهذه الظاهرة، خصوصاً يف سياق عاملي ما زال ينظر إىل الدولة بأنها الوحدة األساسية لتحديد تقاسيمه 

وتنظيم العالقات فيام بني أعضائه، بحيث تكون هناك منافسة وندية وخصام وحتى حروب بني دول العامل، تجعل 

شبح عدم االستدامة خطراً حقيقياً يهدد منط النمو يف دول مجلس التعاون يف وضعها الحايل. وإن رسمنا للحظة 

سيناريوهاً سوداوياً يتكون من ولوج دول مجلس التعاون يف حرب عسكرية ضد أطراف أخرى، فكيف سيتسنى لها 

توفري كل هذه العوامل من قوة العمل وايرادات النفط والواردات التي تحتاجها إلعادة إنتاج وتواصل منط إنتاجها، 

خصوصاً وإن أدت الحرب إىل قطع خطوط اإلمدادات والتجارة مع بقية العامل؟ ولذلك، ويف ظل منط منو اإلنتاج 

الحايل، فإن أي هزة قد تصيب أحد هذه العوامل يف دورة تواصل منط النمو، أكانت ناتجة عن عوامل داخلية أم 

خارجية، سيكون لها تداعيات جمة عىل االقتصاد املحيل، ولن يستطيع االقتصاد املواصلة يف تجديد دورته، وسينهار. 

يبقى هناك عامل إنتاجي أخري مل نتكلم عنه، بل قد يكون هو مكمن الخطر والخلل الحقيقي األكرب. فحتى ما 

تناولناه أعاله من املخاطر املرتبطة باالستدامة يف منط النمو، فمن املمكن جداً أن تربز معادلة إنتاجية جديدة، 

تسمح بالتوافق فيام بني هذه العوامل االقتصادية املختلفة املرتبطة يف منط منو جديد. لكن القضية األكرب املرتبطة 

باستدامة هذا النمط من النمو تتعلق بنمط استمالك واستغالل البيئة يف دول جلس التعاون. واملخاطر املرتبطة 
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بالبيئة يف دول مجلس التعاون تشغل جانبني عىل األقل. أولهام هو الحداثة النفطية التي بنيت حولها الحياة يف 

الخليج. فأهمية النفط )الذي هو جزء من البيئة املادية( يف اقتصاد بل حياة اإلنسان ككل يف الخليج تتعدى قيمة 

إيرادات النفط واملعادلة فيام بني العرض والطلب االقتصادي فقط. فإن غالبية أسس الحياة يف الخليج، من توفري 

املياه والطاقة إىل رصف الشوارع وتشغيل السيارات وتكييف املسكن، تعتمد بشكل جذري وأسايس عىل النفط 

)مبا فيه الغاز الطبيعي(. بل إن االستهالك املحيل للنفط ما انفك يزداد بوترية متسارعة يف دول مجلس التعاون، كام 

هو حال منو االستهالك النهم يف املواد األخرى، حتى بدأ يشكل نسبة ليست بالصغرية من إنتاج النفط الذي كان 

يوجه سابقاً للتصدير. وبذلك، فإن النفط فعلياً أصبح الدم الذي يرسي يف عروق الحياة يف الخليج ويجعلها قادرة 

عىل االستمرار، ليس فقط من ناحية تزويده باملال الذي تشرتي به دول الخليج كل احتياجاتها، بل أيضاً من ناحية 

استعامله وحرقة لتزويد هذه االحتياجات عىل أرض الواقع. فإن اختفى النفط، كيف سيتم توفري املياه يف الخليج، 

وكيف سيتم تسيري املركبات، وكيف سيتم تزويد الطاقة التي تلطف الجو يف املسكن والعمل؟ 

وإذا ما انتقلنا من النفط إىل استمالك واستغالل البيئة عموماً يف منطقة الخليج، فإن خطورة عدم االستدامة 

الناجمة عن هذا النمط من اإلنتاج واالستهالك يتمحور حول إمكانية استدامة هذه البيئة. فهذا التوسع النهم يف 

املدن والبيوت واالستهالك يتم أساساً عىل أرض صحراوية كانت كذلك ملاليني السنني قبل مجيء النفط. ولكن مع 

بروز تلك الحقبة الزمنية التي أصبح فيها تأثري اإلنسان عىل العامل الذي يعيشه أكرث من أي كائن أو عامل آخر 

عىل وجه األرض، وهي الحقبة الزمنية التي يعرفها العلامء بحقبة "أالنرثبوسني" )Anthropocene(، أو حقبة 

طغيان التأثري البرشي عىل الكرة األرضية، فقد أصبح اإلنسان هو املتحكم الرئييس يف بيئة أرايض الخليج يف عرص 

النفط. فباإلمكان تحويل الصحراء إىل ملعب جولف أخرض أو منتجع تزلج عن طريق الطاقة واملياه والتكنولوجيا 

التي يوفرها النفط، ومن ثم يقول اإلنسان أنظر إىل هذه "الطبيعة" الخرضاء والثلجية ما أجملها فهي أحسن من 

الطبيعة التي كانت عندنا سابقاً!

وهكذا، فقد تم محاولة إخضاع البيئة، والتي تكونت عىل مدى ماليني السنني عرب تفاعل العديد من العوامل 

الطبيعية والبيولوجية والجغرافية، إىل عقلية وزمن دورة رأس املال، والتي هي من خلق البرش وال ميتد أفقها سوى 

بضع سنوات وترتكز أساساً عىل جني األرباح. وأضحى باإلمكان تسليع الطبيعة وتحويلها إىل عقار، أرضاً كانت أم 
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بحراً، وتم معاملة هذه البيئة وكأنها ذات مخزون غري متناه ومتجدد من املصادر، وأنها متاحة لالستهالك بشكل 

متواصل ومتصاعد يف سبيل منو قيمة اإلنتاج دون أي اعتبارات الستدامتها. وهذه الطبيعة الهشة من صحار وبحار، 

والتي استطاعت االستمرار وإحياء العديد من الكائنات ملاليني السنني، أصبحت يف خطر حقيقي اآلن يف عرص 

النفط بسبب منط حياة بني البرش واستهالكهم النهم يف املنطقة، والذي يتوسع بشكل استثنايئ كام رأينا يف دول 

الخليج. فأرايض الصحراء يتم ابتالعها لبناء مدن آخذة يف التوسع، وحتى البحار وما يسكنها من كائنات مل تسلم 

من هذه العملية، بل بدأ ردمها بشكل موسع يف مدن الحداثة النفطية، حتى وصلنا ملرحلة من الردم كان الهدف 

الوحيد منها هو بيع األرض التي تم ردمها بأعىل سعر ممكن ألعىل مضارب عقاري. 

وهذه املعدالت االستثنائية عىل مستوى العامل من منو السكان واالستهالك، ومحاولتها تسخري كل ما حولها نحو 

عقلية وإيقاع منو قيمة اإلنتاج ورأس املال، انعكست نتائجها عىل البيئة يف دول الخليج. إذ أصبحت أجواؤها تعترب 

األكرث تلوثاً يف العامل،  بحيث تواجدت خمس مدن يف الخليج يف قامئة أكرث عرشين مدينة تلوثاً يف العامل.21 كام 

أصبحت املنطقة يف صدارة تبعات التغريات املناخية واالحتباس الحراري يف العامل، بحيث تخىش تنبؤات العلامء 

أن درجات الحرارة ستصل إىل مستويات قاتلة تجعل العيش يف املنطقة مستحيالً.22 ونفس األمر ينطبق عىل بحار 

الخليج، التي كانت آلالف السنني هي مصدر املعيشة الرئييس لسكان املنطقة، حيث أضحت أكرث البحار تلوثاً يف 

العامل من الزيت وامللوثات.23 أما مخزونات املياه العذبة املتواجدة طبيعياً يف باطن األرض، والتي استغرق تراكمها 

ماليني السنني، فقد تم استنزافها يف غضون بضعة عقود بشكل شبه كيل.24 ويبدو أنه لو وىل عرص النفط، فإنه 

حتى منط الحياة السابق ببساطته وقسوته لن يعود ممكناً، ذلك أن البيئة التي مكنت ذلك النمط من الحياة قد 

تم تدمريها بشكل شبه كيل. وعندها سيكون السؤال املحوري ليس هل منط النمو االقتصادي الحايل يف الخليج 

مستدام، بل هل من املمكن أصالً للحياة البرشية أن تتواصل مستقبالً يف املنطقة؟

21  “Pant by numbers: the cities with the most dangerous air – listed,” The Guardian, 13 Feb 2017, <https://goo.
gl/493f55>.
 22  “Middle East May Be Uninhabitable This Century Due to Deadly Heat, Study Finds,” Science Alert, 5 Nov 2015,
  >https://goo.gl/iWJrJC>.
23  “ Persian Gulf Pollution Called World’s Worst,” Chicago Tribune, 7 Feb 1993, <https://goo.gl/zX6JkM>.
 24  Nathan Halverson, “What California can learn from Saudi Arabia’s water mystery,” Reveal news, 22 April, 2015,
>https://goo.gl/XKobXq>.
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خاتمة

كان هدف هذه الورقة هو تقديم مدخل مفاهيمي لنمط منو اإلنتاج يف دول الخليج العربية، والذي أسميناه 

"تصدير النفط – استرياد العمل OELI"، نسبة إىل أهم خاصيتني فيه. وكان هدفنا مقاربة استدامة هذا النمط من 

منظور القدرة عىل إعادة اإلنتاج والتجديد. وقد تبني لنا أن هناك عدة دواعي للقلق من إمكانية عدم استدامته، 

أكان ذلك من ناحية عدم القدرة عىل استدامة ميزانية الدولة، أم سوق العمل، أم التكنولوجيا، أم امليزان التجاري، 

والتي تعتمد كلها بشكل أو بآخر عىل النفط وإيراداته، باإلضافة إىل تفاقم املخاطر التي تواجه املنظومة البيئية يف 

املنطقة. وقد يرتاءى لنا السؤال الجوهري "ما العمل" حيال ذلك؟ وعىل الرغم أن إجابة هذا السؤال تبقى خارج 

نطاق هذه الورقة، أال أنني قد عمدت التطرق إىل بعض من جوانبه يف ورقتي األخرى التي تركز عىل سوق العمل 

باإلضافة إىل خامتة هذا اإلصدار، والتي أحيل القارئ الكريم إليهام إن أراد التعمق أكرث حول كيفية التطرق إىل هذا 

السؤال.
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