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 ملخص الدراسة
 

الهدف العام الرئيسي لهذا البحث هو الجواب على السؤال االستراتيجي: كيف وما هي الحلول 

لتعاون الخليجي من االعتماد شبه الكلي على إيراداتها االقتصادية الممكنة النتقال دول مجلس ا

تنويع مصادر الدخل بحيث ال تكون النفطية، في الناتج المحلي اإلجمالي إلى نجاح سياسات 

لإليرادات النفطية النسبة العظمى فيها، بل تصبح القطاعات اإلنتاجية والصناعية والصناعة 

 سيطة والمنتجة عنها الغالبة في اإليرادات العامة؟التحويلية، وصناعة السياحة والصناعات الو
 

ً وعلمياً، قيام حكومات دول مجلس التعاون في مراجعة شاملة وجادة  وهذا يتطلب، نظريا

لإلستراتيجيات االقتصادية السابقة، وتبني نموذج اقتصادي إنتاجي غير تقليدي بعيداً عن االعتماد 

إلى تنمية مستدامة ال تتأثر بتقلبات أسعار مورد  شبه الكلي على النفط، وذلك بهدف الوصول

 اقتصادي واحد كالنفط.
 

 اإليرادات والمصروفات:
وكأي بحث اقتصادي موضوعي، البد وأن يبدأ بتشخيص وتحليل الواقع االقتصادي الراهن في 

دول مجلس التعاون. ولذلك فقد خصص القسم األول من البحث لإليرادات والمصروفات في دول 

ً أو إنخفاضاً، وكيف  ،لسالمج مع تحليل تفصيلي لهما وعالقتهما بدورات أسعار النفط إرتفاعا

تعاملت هذه الدول مع هذه الدورات، دون االستفادة من األزمات السابقة المرتبطة بهذه الدورات 

السعرية للنفط. وركز البحث على الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، 

تها ـ مع بقية القطاعات االقتصادية األخرى ـ في الناتج المحلي اإلجمالي، مع تبيان ومساهم

ً مع  ،العناصر المرتبطة بها كاالستثمارات األجنبية المباشرة، وتراجع المشاريع الرأسمالية دوريا

اي إنخفاض في أسعار النفط! ليصل البحث إلى نتيجة مهمة تتمثل في أن السياسات االقتصادية 

، األمر راهنة أدت إلى المزيد من العجوزات في الموازنات العامة، وارتفاع كبير في الدين العامال

الذي فرض على حكومات دول المجلس تنفيذ المزيد من اإلجراءات التقشفية من جانب، والبحث 

 ،ض التراجع في اإليرادات النفطية، كرفع الدعم الحكوميعن مصادر )مالية( وليس اقتصادية تعو  

ً بنود  وفرض المزيد من الرسوم والضرائب. ولتوضيح هذه النتيجة حلل البحث تحليالً تفصيليا

الموازنة العامة، ونتائج الحساب الختامي. وحيث أن جميع موازنات دول المجلس متشابهة في 

 النتائج والمدخالت، فقد اعتمد البحث على مملكة البحرين كنموذج لتحقيق هذا الهدف.
 

 عمل:أسواق ال
وحيث أن السياسة االقتصادية الراهنة المعتمدة على اإليرادات النفطية بشكل أساس، لها انعكاسات 

 ً ً أو وتأثيرات على العديد من القطاعات الخدماتية التي تتأثر سلبا تقدماً، حسب أو إيجاباً، تراجعا

بيد أن البحث ـ ومن مستويات أسعار النفط، كالقطاع التعليمي والصحي واإلسكاني وسوق العمل، 

أجل عدم التشعب والتوسع ـ ركز أساساً على أسواق العمل الخليجية لما لها من إرتباط وثيق بنمط 

ومدى دور هذا النمط االقتصادي في تشويه آليات العرض االقتصاد الريعي الخليجي من جهة، 

تشوهات في تركيبة القوى والطلب للقوى العاملة في هذه األسواق، واإلفرازات التي خلقتها هذه ال

العاملة، وهيمنة القوى العاملة الوافدة، ولذلك توسع البحث كثيراً في تفاصيل واقع القوى العاملة 

المواطنة وغير المواطنة، ومساهمتها حسب القطاعات والمهنة، ومستويات األجور، والتحويالت 

ث في هذا القسم إلى البحلها. ليصل  المالية للعمالة الوافدة، ومستويات البطالة والحلول الممكنة

نتيجة خطرة تتمثل في أن أسواق العمل الخليجية تعكس أهم ظواهر "المرض الهولندي" الذي 

وصفنا نمط االقتصاد الخليجي به، واعتبرنا إن تحرر اقتصاديات دول المجلس من محددات 

 الخليجية. "المرض الهولندي" هو السبيل األمثل لإلصالح الحقيقي ألسواق العمل
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 منهجية ترتيب أقسام البحث:
من المتعارف عليه في البحوث والدراسات أن يبدأ القسم األول منها في شرح اإلطار النظري 

لموضوع البحث، وذلك كتمهيد ومرجعية نظرية لمضامين األقسام األخرى. بيد أن هذا البحث تعمد 

كورين أعاله، ذلك إن موضوع البحث بعد القسمين المذأن يضع اإلطار النظري لموضوع البحث 

يركز على االقتصاد الريعي المعتمد على مورد النفط كأساس، ومن أجل أن يربط القارئ هذا 

التنظير لمفهوم ومضمون "الريع" وإفرازاته القي مية والسلوكية واالقتصادية بالواقع االقتصادي 

ج هذا االقتصاد الريعي، كتبيان واالجتماعي الراهن، فكان األفضل أن يتم شرح وتحليل نتائ

ومطعمة كلها باإلحصاءات الرسمية،  ،والسياسات االقتصادية الراهنةالعجوزات والدين العام 

فضالً عن اإلحصاءات الرسمية لمكونات أسواق العمل، ليصل القارئ وهو يتابع المرجعية 

اإلطار النظري مقبوالً  النظرية إلى مقارنات ومقاربات بين النظرية والواقع، وبالتالي يصبح

ً ومفيداً لتعميق الفهم من جهة، وللتحرر من هذا النمط االقتصادي الريعي، واالنتقال  ومستوعبا

 القتصاد إنتاجي من جهة ثانية.

ولذلك توسع قسم اإلطار النظري في شرح جوهر "الريع" في االقتصاد المعتمد على النفط، وتوسع 

 للعقلية الريعية التي تفرزها اقتصاديات الريع النفطي. فيةأكثر في السمات القي مية والثقا
 

 الرؤى االقتصادية الخليجية:
وحيث أن السياسات االقتصادية الراهنة في دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في طريقتها 

التقليدية، ألسباب عديدة منها اعتمادها على الرؤى االقتصادية التي تم تدشينها في جميع دول 

إذا ما تكونت جلس، وألن هذه الرؤى لها تأثير كبير على الراهن ومستقبل االقتصاد الخليجي. الم

القناعات بضرورة تغيير النمط الراهن لالقتصاد ـ لذلك خصص البحث قسم توسع فيه حول خلفية 

ها ومن وراء مثل هذه الرؤى االقتصادية، ودور الشركات االستشارية األجنبية التي تم االستعانة ب

إلعداد هذه الرؤى االقتصادية، وتم اختيار سلطنة عمان كنموذج لتبيان النتائج الواقعية المتحققة أو 

الفاشلة من محاور هذه الرؤى االقتصادية، وذلك ألن سلطنة عمان كانت الرائدة خليجياً في تدشين 

 الرؤية االقتصادية فيها. 

م، بهدف 0202ية االقتصادية إلسرائيل عام وينتهي هذا القسم بشرح مفصل لمنهجية إعداد الرؤ

ومنهجية إعداد رؤية  ،المقارنة بين منهجية إعداد الرؤى االقتصادية الخليجية البعيدة عن التشاركية

إسرائيل، مع إعالن األسف على هذه المقارنة مع عدو قوي تمكن من خالل منهجيته تحقيق 

 نجاحات ملموسة في تنفيذ رؤيته االقتصادية.
 

 وق النقد والبنك الدوليين:صند
حكومات دول المجلس، كلما إنخفضت ومن واقع اإلجراءات والسياسات االقتصادية التي تنفذها 

ً لتاريخ  ،أسعار النفط وبالتالي تراجعت اإليرادات النفطية، فقد إرتأى البحث أن يخصص قسما

خص سياسات وشروط صندوق ودورها السلبي، وباأل العالميةوسياسات المؤسسات المالية والنقدية 

النقد الدولي والبنك الدولي، وحيث البحث منحاز ألهمية الدور االجتماعي للدولة، وهو إنحياز 

مرفوض لهذه المؤسسات المالية والنقدية الدولية، لذلك تعمد البحث أن يتوسع في أدوار هذه 

في دولنا ونصائحها  لمجحفةا بين شروطها المؤسسات في العالم وإزدواجية المعايير في سياساتها

على  ، وتدابيرها السلبية في اقتصاديات دول المجلسفي أوروبا والواليات المتحدة األمريكية اللينة

 .وجه الخصوص
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 من المرض الهولندي إلى العالج النرويجي:
د ليصل البحث في قسمه األخير )السادس( إلى الحلول االقتصادية الممكنة لالنتقال من االقتصا

الريعي إلى االقتصاد اإلنتاجي، وذلك من خالل إستراتيجية حكومية، ومارشال خليجي لخلق 

صناعة إنتاجية وتحويلية من جهة، وخلق صناعات جديدة تخدم وتدعم الصناعات التحويلية من 

جهة ثانية، وتأسيس صناعات تستفيد من الموارد الطبيعية المتوفرة في دول المجلس عامة ـ 

كالجزر والبحار والمحيطات، والثروة البحرية، وربطها بحرين على وجه الخصوص ومملكة ال

بصناعة سياحية متكاملة ومرتبطة بصناعات أخرى جديدة، مع تبيان وجود مقومات اقتصادية 

 ولوجستية ومالية وبشرية وموارد طبيعية من الممكن استنهاضها وتحريكها نحو تحقيق قيماً مضافة

مد على لخليجي تمكنه من تحقيق اقتصاد متنوع في مصادر دخله، وغير معتحقيقية لالقتصاد ا

عتبرناه النموذج األمثل إج الناجح الذي تحقق في مملكة النرويج والذي الريع النفطي. وهو النموذ

 كعالج "للمرض الهولندي" المصابة به اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

لمنشود، يتطلب المزيد من اإلجراءات الجديدة في أسواق العمل وبالطبع فإن نجاح هذه االنتقال ا

، الخليجية، كقياس إنتاجية المواطن الخليجي، ووجود "المعرفة المنتجة" للعامل ورواد األعمال

بالدول  إسوة، وضرورة وجود مجلس أعلى لألجورـ وهو موضوع مفصلي مهم توسعنا فيه ألهميته

ا يحتاج هذه النقلة االقتصادية إلى اعتماد أنظمة مالية لم يألفها دول اآلسيوية الناجحة اقتصادياً. كم

المجلس، كأنظمة الضرائب التي توسع البحث فيها قليالً ألهميتها، وعالقتها المباشرة باالقتصاد 

 اإلنتاجي الجديد المأمول االنتقال له.
 

نرويجي" مع تبيان ويختم البحث بملحق تعريفي وتاريخي "للمرض الهولندي" و "العالج ال

المطلوب خليجياً، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، كضرورات لتخليص اقتصاديات دول المجلس من 

مرض اقتصادي مزمن، إلى المتطلبات الضرورية إبتداًء قبل اإلسترشاد بالنموذج النرويجي الذي 

دوق سيادي يعتبر من قرر إبعاد اإليرادات النفطية من الناتج المحلي اإلجمالي ووضعها في صن

 لمستقبلكضمان إستراتيجي لالقتصاد، وضمان حقيقي  ،أضخم الصناديق السيادية في العالم

 األجيال القادمة.

 

 

 

 

 الباحث

 عبدالله جناحي
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 ةـــــدمـــــقـــم
 

 م، وما تالها من سنوات أعتمدت3791منذ الطفرة النفطية األولى بعد حرب أكتوبر المجيدة عام 

كمصدر أساسي بل أحياناً الوحيد ـ لموازنات  على النفظ لدول الخليج العربيةدول مجلس التعاون 

هذه الدول ـ ومنذ ذلك الحين برزت إفرازات اقتصادية وسياسية واجتماعية جديدة في هذه المنطقة، 

 فقد  اق العام،نفإلاالعتماد شبة الكلي على هذه السلعة الخامة كإيراد يعتمد عليه ل إلىفباإلضافة 

تعززت قيم وسلوكيات العقل الريعي كنتاج العتماد المنطقة على نمط االقتصاد الريعي. وهي قيم 

سياسية واجتماعية ساهمت في ما وصلت إليها المنطقة من أزمات سواء في الحقل السياسي أو 

آلالف بل بسبب جذب دول مجلس التعاون الخليجي  ،التشويه الكبير الذي حدث في سوق العمل

ذلك من توجه المواطنين لسوق القطاع العام فضالً عن نتائج الماليين من العمالة األجنبية الوافدة، 

والقطاعات السياحية القطاع اإلنتاجي النفطي والقطاعات اإلنتاجية الملحقة به  شبه كلي في واعتماد

هذه التحوالت في سوق العمل  وبالتأكيد رافقت مع .والمصرفية على العمالة الوافدة ألسباب عديدة

وزيادة مستويات الدخل للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع األجور واستفادة 

 .معظم الشرائح االجتماعية المواطنة من إفرازات االقتصاد الريعي

التي  ومنذ أواسط السبعينات ظهرت مئات الدراسات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفكرية

االعتماد شبه الكلي على النفط  سياسةتنبأت بمخاطر استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في 

وطالبت هذه الدراسات بعد تشخيصها للواقع الراهن االقتصادي  ،كمورد أساسي القتصادياتها

شكل ب على العمالة الوافدةتنوع مصادر الدخل القومي، وعدم االعتماد  :واالجتماعي بحلول أهمها

 في أسواق العمل. رئيسي

إن هذه الدراسة ستحاول تشخيص ومن ثم تحليل التسلسل التاريخي لهذه التحوالت النفطية 

وتأثيراتها االجتماعية، ـ وباألخص على أسواق العمل ـ وتقديم األبعاد النظرية لهذا النمط من 

 . ، وتقديم الحلول الممكنة لتنويع مصادر الدخلاالقتصاد السائد
 

 حتوي هذه الدراسة على األقسام التالية:ت

 اإليرادات والمصروفات في دول مجلس التعاون خالل دورات أسعار النفط. .1

 سوق العمل كانعكاس للسياسة االقتصادية. .2

 اإلطار النظري ـ االقتصاد الريعي أساس االعتماد المطلق على النفط. .3

 الرؤى االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. .4

 سات المالية والنقدية العالمية ودورها السلبي في إلغاء البعد االجتماعي للدولة.المؤس .5

 الحلول الممكنة لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي. .6

 المرض الهولندي والعالج النرويجي. المحلق: .7
 

إن كافة هذه المحاور مرتبطة بعضها ببعض بشكل وثيق، وهي تساهم بشكل مباشر أما بتقليص أو  

اع الفجوة في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي بين اإليرادات والنفقات، وإن تأثيراتها إتس

السياسات االقتصادية الراهنة، أو من خالل ممارسة التحليل مباشرة أو غير مباشرة في استمرار 

الرؤى ووالنقد البناء لهذه المحاور، من الممكن أن تتم إجراء مراجعة شاملة وجادة لالستراتيجيات 

نموذج اقتصادي إنتاجي غير تقليدي بعيداً عن االعتماد  وتبنيوالسياسات االقتصادية الراهنة، 

وهذا ما حاول المحور األخير من هذه الدراسة أن تقترحه من حلول ممكنة  .الكلي على النفط

قال السريع وواقعية ودون القفز على المراحل أو محددات االقتصاد الخليجي الراهن التي تعيق االنت

اقتصاد إنتاجي يصبح  إلىالمنشود من االقتصاد الريعي المعتمد أساساً على مصدر وحيد )النفط( 

 النفط مجرد مصدر من مصادر الدخل القومي الخليجي.
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في ظاهرة "المرض الهولندي" التي برزت في  تتمثل إن البوصلة التي تمسكت بها هذه الدراسة

رها ظاهرة مرتبطة بأغلبية االقتصاديات في العالم والتي اعتمدت اقتصاديات دول المجلس باعتبا

النفط ـ الذهب ـ المعادن .. ألخ" كمصدر رئيسي في دخلها القومي، األمر على مصدر طبيعي "

الذي أدى إلى تراجع االهتمام بالمصادر األخرى، سواء المتوفرة منها أو المفترض خلقها 

ماذج الدولية الناجحة التي أبعدت مصدر النفط الريعي من دخلها الدراسة بأحد الن وتبنتوتأسيسها، 

وركزت على باقي مصادر الدخل القومي بشكل نسبي كبير وحولته إلى صندوق األجيال القادمة، 

العالج المقترح  إعتبرناهوهو النموذج النرويجي، وهو ما ـ االقتصادية ـ وباألخص اإلنتاجية منها 

 عاون.القتصاديات دول مجلس الت

ً يكون على معظم القطاعات االقتصادية والخدماتية  وحيث أن تأثير "المرض الهولندي" اقتصاديا

األخرى، كقطاع التعليم والصحة ..ألخ، إال أن الدراسة ـ ومن أجل التركيز ـ اعتبرت أسواق العمل 

 هي المؤشر األوضح واألهم النعكاسات االقتصاد الريعي عليها.
 

هذه الدراسة ثغرة للنور في جدار اقتصادي ريعي في دولنا، البد من توسعتها متطلعين أن تكون 

 حتى يشع نور التنوع االقتصادي في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
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 القسم األول

 اإليرادات والمصروفات في دول مجلس التعاون الخليجي من خالل

 دورات أسعار النفط
 

م، ولغاية حرب أكتوبر 3792منذ تأسيس منظمة )أوبك( ككارتل للدول المنتجة للنفط وذلك عام 

، وبدأ دوالر أمريكي للبرميل الواحد 5كانت أسعار النفط أقل من  ،م3791عام  اإلسرائيليةالعربية 

دوالر تقريباً بعد قرار المملكة العربية السعودية قطع البترول على الدول  35 إلىاالرتفاع مباشرة 

 1الغربية والواليات المتحدة األمريكية أثناء حرب أكتوبر.

هذا التطور المفاجئ للدول المستهلكة للنفط فرض عليها العمل على تأسيس الوكالة العامة الدولية 

التي تمكنت من الحفاظ على سعر النفط عند حدود االرتفاع الذي تحقق مع هذه و م3791عام 

ارتفعت أسعار النفط تدريجياً  م3791الحرب، ولكن ومع بداية األحداث في إيران وتوسعها عام 

م، 3797وذلك بعد نجاح الثورة اإليرانية عام  ،دوالر للبرميل 12حدود  إلىأن وصلت  إلى

م، ليبدأ الهبوط التدريجي منذ ذلك 3713دوالر للبرميل لغاية عام  12لحوالي واستمر هذا االرتفاع 

 إلىدوالر، ليهبط سريعاً  02حوالي  إلىم، حيث وصل سعر البرميل الواحد 3715العام لغاية العام 

م، أقرت 3715م. في هذا األثناء وتحديداً في ديسمبر 3719دوالر أو أكثر قليالً لغاية العام  32

 إلىأي  ،أدنى مستوياته إلىمليون برميل يومياً وصوالً  12أوبك( تخفيض إنتاج النفط من منظمة )

ً من إنحدار أسعار النفط  39 دوالر للبرميل. ومنذ  32 حافة إلىمليون برميل يومياً، وذلك تفاديا

 إلى( دوالر للبرميل 02ذلك التاريخ بدأت أسعار النفط في التذبذب بين االرتفاع البسيط )أقل من 

م 3719هذه المستويات من العام  عنددوالر للبرميل، وهذا التذبذب استمر  32اإلنخفاض لحافة 

ومع  ،م3779دوالر للبرميل وفي أكتوبر  32حدود  إلىم تقريباً، لتنخفض األسعار 3779لغاية 

يجي لتصل استفحال األزمة االقتصادية لدول النمور اآلسيوية بدأت أسعار النفط في االرتفاع التدر

دوالر للبرميل وذلك حوالي عام  322حافة  إلىدوالر للبرميل لتقفز بشكل صاروخي  12حافة  إلى

سيطرة عامل الطلب على  إلىم، وذلك بعد أن تحول سوق النفط ألول مرة في تاريخه 0221

 ولكن لم تستمر هذه الدورة طويالً م لعدة عوامل أهمها األحداث جيو سياسية. 0229أسعاره منذ 

 92حوالي  إلىم، حيث وصلت 0221 أيضاً منذالصاروخي  الهبوطحيث بدأت األسعار في 

دوالر، ولكن نتيجة للعديد من األزمات االقتصادية والمالية والعقارية في الدول الرأسمالية، فضالً 

بدأ االرتفاع الصاروخي من جديد في الشرق األوسط وأوروبا الشرقية، عن األحداث السياسية 

م تقريباً، لتنحدر بعده األسعار وبشكل 0230دوالر وأكثر حتى العام 332صل األسعار في حدود لت

م، والتي بقيت متذبذبه في هذا 0231دوالر للبرميل في العام  12صاروخي كبير لتصل في حدود 

دوالر للبرميل وذلك بعد اتفاق منتجي دول )أوبك( في ضبط اإلنتاج في  12و  12الحدود بين 

ً بأن أسعار النفط في نهاية شهر ديسمبر 0239بر نوفم دوالر  52م راوحت حول 0239م، علما

ي نفس مستوى أسعاره في عام أمريكي لخام برنت، وحسب تحليل الدكتور جاسم السعدون "ه
                                                           

م، حيث 3973ام للدكتور عمر هشام الشهابي رؤية تختلف عن الرؤى االقتصادية التي تعتقد  بأن الطفرة النفطية بدأت أثناء حرب أكتوبر ع 1

 يرى أن السنوات التي سبقت الحرب العالمية األولى الفترة األكثر إزدهاراً لصناعة الغوص )صيد اللؤلؤ( حيث وصل متوسط الدخل السنوي من

هاية ألف جنية في ن 555مليون جنية إسترليني... ولكن هبطت إلى ما دون  2م إلى حوالي 3934ـ  3933اللؤلؤ لساحل الخليج في الفترة 

 عشرينات القرن العشرين، نظراً للكساد العالمي، ومع تطور صناعة اللؤلؤ المصّنع في اليابان، ويقارن ذلك بمداخيل النفط، حيث "بلغ دخل

مليون جنيه في عام  355م، وإلى أكثر من 3953مليون جنيه في  65م، وما لبث أن ارتفع إلى 3948مليون جنيه في عام  3.2الكويت من النفط 

م.. ولذلك في غضون بضع سنين كانت قيمة إنتاج الكويت فقط من النفط تضاهي ضعف القيمة القصوى لمجمل إنتاج اللؤلؤ في الخليج ككل 3955

في عصر ما قبل النفط"، ويصل الشهابي إلى نتيجة بأن ظهرت في الكويت مشكلة وبشكل جلي ألول مرة في خمسينيات القرن الماضي حول كيفية 
ي اإليرادات النفطية الفلكية مقابل حجم اإلنتاج المحلي، وهنا يرى الشهابي "بأن بإمكاننا تسمية هذه الفترة الممتدة من إكتشاف النفط ف "امتصاص"

ي ط فدول الخليج العربية حتى نهاية ستينات القرن الماضي بفترة الطفرة النفطية األولى في الخليج" مع إشارته بأنه وبالرغم من إكتشاف النف
 ل في الكويت.البحرين منذ الثالثينات القرن الماضي، إال إنها لم تكن إيراداتها بتلك الكمية التي جعلت هذه المشكلة تظهر بشكل جلي وفاقع كما الحا

ن ملفات: أنظر: د. عمر الشهابي: إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها، ورقة بحثية منشورة في سلسلة الثابت والمتحول ضم

 . م2537اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية، مركز الخليج لسياسات التنمية ـ 
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دوالر أمريكي للبرميل لو أحتسب عامل  30أو  32م عندما راوحت حول 3771م، وعام 3719

 2قات العامة"التضخم وعام انتفاخ النف
 

 (1بياني رقم )الرسم ال

 عاما   70 دورات سوق النفط على مدى

 المصدر: ورقة الدكتور جاسم السعدون ـ النفظ ومستقبل دول مجلس التعاون
 

 ي مع هذه الدورات في أسعار النفط:كيف تعاملت دول مجلس التعاون الخليج

ن فترة وأخرى تضع في سياساتها خطط في معظم الدول المتقدمة التي تواجه دورات اقتصادية بي

االقتصاد القومي، وأهم متوسطة وطويلة المدى بهدف عدم تأثير هذه الدورات المتوقعة على مجمل 

وعدم اإلرتهان لمصدر قد يكون هو السبب  ،هذه الخطط التنفيذ الجدي لتنويع مصادر الدخل القومي

وبالتالي فإرتدادتها على باقي مصادر في إنتاج دورات تضخمية أو ركود أو أزمات مترافقة، 

 الدخل وقطاعاتها االقتصادية يجب أن تكون محدودة. 

ورغم السرد التاريخي لدورات ارتفاع وإنخفاض أسعار النفط واضحة للعيان منذ السبعينات من 

اعيين والمفكرين قد حذروا القرن العشرين، وإن كثرة من االقتصاديين بل وحتى السياسيين واالجتم

إال أن من ذلك، وطالبوا باإلسراع في تنويع مصادر الدخل القومي في دول مجلس التعاون، 

اسمرار اإلرتهان لسلعة  وآنيه مع تخديريةحكومات هذه الدول تعاملت مع هذه الدورات بحلول 

 م(0239ـ  0235) نفس األخطاء الماضية، ورغم خطورة الدورة األخيرةالنفط، وتكرر كل مرة 

اض الكبير ألسعار النفط، حيث يتوقع بعض المختصين بأنها دورة قد تستمر لفترة طويلة من االنخف

 نسبياً، وإنه قد " ال يشهد المستقبل المنظور حقبة رواج جديدة لسوق النفط، فبعد نحو قرن من
تقدم تقنيات إنتاج النفط  :مصادر الطاقة، توحي مجموعة من المؤشرات مثل لقائمةتصدر النفط 

إتجاه  إلىالدول المستهلكة،  إلىلتقليدي، والقلق على البيئة، وانتقال سلطة التحكم في األسعار غير ا

فظ االستقرار ال النمو دول التعاون نحو اعتماد سياسات اقتصادية ومالية استباقية هدفها األكبر ح

 3االقتصادي.

س األخطاء وكررت نفس إن دول مجلس التعاون تعاملت مع جميع دورات إرتفاع أسعار النفط بنف

السياسات التي مورست في طفرات أسعار النفط في السبيعنات من القرن العشرين على دورات 

مليار دوالر  021.1م، حيث استمرت قيمة نفقاتها العامة في االرتفاع بالمطلق من 0231ـ  0229

بمعدل وات سن 7أضعاف في  1م، أي بنحو 0231مليار دوالر عام  901.1 إلىم 0229في عام 

                                                           
م، وآخره ضمن الثابت 2535د. جاسم السعدون: النفط ومستقبل دول مجلس التعاون، بحث قدمه د. السعدون في أكثر من محفل بدءاً من يناير  2

 ( من هذه الدراسة.3الدورات أعاله معتمد على الرسم البياني رقم )والمتحول )المصدر السابق(، علماً بأن تحليل 
 د. جاسم السعدون ـ المصدر السابق. 3
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، ويرى السعدون بأن حقبة رواج سوق النفط انتهت في دول 4 %31.0نمو سنوي مركب بلغ 

مجلس التعاون بجرعة االرتباط المالي واالقتصادي وربما المصيري بتقلبات السوق وذلك بسبب 

 سياساتها التي خلقت اختالالت هيكلية أربعة في اقتصاديات دول المجلس:

 د أو الخلل اإلنتاجي.اختالل بنية االقتصا .3

 اختالل ماليتها. .0

 اختالل ميزان السكان. .1

 اختالل ميزان العمالة.  .1

سنتوسع في بعض هذه االختالالت، في األقسام التالية من هذه الدراسة، وذلك لما لها عالقة مباشرة 

 بالحلول الممكنة.

 اإليرادات والمصروفات في دول مجلس التعاون الخليجي:
  

 : اتأوال  ـ اإليراد

الدكتور عمر الشهابي من واقع االحصاءات الرسمية لدول مجلس التعاون بأن هذه الدول قد  يكشف

قل تقدير حسب أتريليون دوالر أمريكي على  9.91حصلت على إيرادات نفطية ال تقل عن 

م يصل إجمالي تلك 0235باألسعار الثابتة لعام  األسعار الجارية، وإذا احتسبنا كل اإليرادات

، 5 0235نهاية عام  إلىم  3710تريليون دوالر أمريكي، وذلك في الفترة من  7.92 إلىيرادات اإل

 مبالغ أكبر. إلىمستويات تصل  إلىهذا دون احتساب العائد السنوي الذي قد يرفع هذا اإلجمالي 
 9.91وتتوضح من الرسومات البيانية أدناه بأن إجمالي إيرادات النفط منذ بداية تصديره حوالي 

تريليون دوالر )حسب  5.10منها بقيمة  %55تريليون دوالر، حيث حصلت السعودية على حوالي 

تريليون دوالر، واإلمارات على  3.99بقيمة  %39، والكويت على م(*0235األسعار الثابتة لعام 

 %5وعمان على  ،مليار دوالر 595بقيمة  %9تريليون دوالر، وقطر على  3.52بقيمة  39%

 مليار دوالر. 300بقيمة  %3مليار دوالر، والبحرين على  119بقيمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م ـ المصدر السابق.2537محمد الدوسري ـ الخليج بعد االنتفاضات العربية، الكويت، آفاق  4
 ة الخاصة بهذا الموضوع مقتبسة من هذه الورقة. د. عمر الشهابي: مصدر سابق، مع اإلشارة بأن معظم البيانات والرسومات البياني 5

تحسب لقياس الناتج المحلي اإلجمالي، وهو ما يسمى أيضاً بالناتج المحلي اإلجمالي )الحقيقي( الذي يأخذ أسعار األساس التي  * األسعار الثابته:

خدمات في سنة األساس بكمية اإلنتاج في السنة المعنية سنوات(، فتضرب أسعار السلع وال 35تحددها جهة إصدار المؤشر )والتي عادة تتغير كل 

وليس  للحصول على إجمالي اإلنتاج، والذي بدوره يقييس الناتج المحلي اإلجمالي بعيداً عن تأثير تقلبات األسعار، ويركز فقط على حجم اإلنتاج
ً فإن قياس نمو اقتصاد البلد عادة ما يركز على الناتج المحلي اإل جمالي الحقيقي هذا ألنه ال يعنى بتقلبات األسعار التي قد تعطي سعره، وفعليا

 االقتصاد طابع النمو والتطور بدون زيادة حجم اإلنتاج.
ً بالناتج المحلي اإلجمالي * األسعار الجارية:  تحسب لقياس الناتج المحلي اإلجمالي، أي األسعار السائدة في فترة القياس، وهو ما يسمى أيضا

 ي بدوره يتأثر بدوره بشكل مباشر بتقلبات األسعار في تلك الفترة.)اإلسمي( والذ
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 (2الرسم البياني رقم )

 باألسعار الجارية 1332اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون منذ عام 

 

 
 ورقة دكتور عمر الشهابي : المصدر

 

 (3الرسم البياني رقم )

 باألسعار الثابتة 1332ن منذ عام اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاو

 
 ورقة دكتور عمر الشهابي :المصدر

وعند مقارنة نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي 

من إيرادات الدولة بشكل دوري،  %72منذ بداية تصدير النفط، فإنها تتوضح بأنها نسبتها تخطت 

ً هي إيرادات النفط في أغلبها، ورغم الرؤى االقتصادية التي وأصبحت إيرادات  الدولة فعليا

طرحتها هذه الدول واالستراتيجيات االقتصادية التي تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم 

 في تحقيق هذا الهدف.اإلرتهان على اإليرادات النفطية، فإن جميع هذه الرؤى في هذا التأكيد فشلت 

باألسعار  الفعليمختلف القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي  وضيح نسبه مساهمةوكنموذج لت

 الرسمية بمملكة البحرين. اإلحصاءاتالثابته، لنتوسع قليالً في 
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 البحرين نموذجا :

م، استمرت الظاهرة نفسها من حيث تراكم 0231ـ  0239ولغاية ميزانية العامين  م0231منذ 

الدين العام، واستمرارية االعتماد على اإليرادات النفطية كمصدر أساس،  العجوزات وزيادات في

ورغم بعض التفاصيل والتغيرات في بنود الميزانية من سنة ألخرى، إال أنها بقيت الظاهرة 

 واألزمة هي ذاتها.

ً م كنموذج 0239و 0235لذلك سنركز على ميزانية وسطية، وهي لعام   نتوسع في تحليلها تفصيليا

إلى النتيجة التي نبتغيها وهي إستمرارية ظاهرة "المرض الهولندي" في االقتصاد،  الوصول بهدف

زيادة بنود اإليرادات األخرى غير النفطية، إال أنها ركزت ورغم محاوالت الموازنات الالحقة في 

اء، على مصادر الموارد المالية كزيادة الرسوم والضرائب ورفع الدعم عن السلع والوقود والكهرب

 ولكنها لم تطرح التنوع في المصادر االقتصادية اإلنتاجية والصناعية وغيرها.
 

 اإلحصاءات تتكلم:

م إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجماالي الحقيقاي )باألساعار 0235حصاءات الرسمية لعام إلتشير ا

م 0231عااام  %1.1مليااار دينااار( مقارنااة بنمااو قاادره  33.9 إلااى) %0.7الثابتااة( مرتفعاااً بنساابة 

والقطاع المالي  ،%1.0م. وكان النمو مدعوماً بنمو قطاع الصناعات التحويلية 0231عام  %5.5و

. ولم يحقق القطاع النفطاي ساوى زياادة طفيفاة %1باإلضافة الى قطاع الخدمات الحكومية  ،0.1%

ر الجاريااة باألسااعا %15-وذلااك باألسااعار الثابتااة فيمااا حقااق تراجااع حاااد بنساابة   %2.3جااداً بنساابة 

 وذلك انعكاساً لتدهور أسعار النفط في األسواق العالمية.

في الحقيقة لم تأتي اإلحصاءات واألرقاام الرسامية للنااتج المحلاي اإلجماالي باأي مؤشارات نستشاف 

منهااا تقاادم فااي وضااع االقتصاااد الااوطني يرقااى إلااى مسااتوى الطمااوح والتااأمالت، باال عااززت واقااع 

ي يعاني منه االقتصاد وتواصل العجز لدى الحكومة في إيجاد اقتصااد التخبطات والخلل الهيكلي الذ

متنوع بعيداً عن سيطرة "ريع" النفط وتقلبات أساعاره. بشاكل عاام يمكنناا االساتنتاج مان األرقاام ماا 

 يلي:

ق من حجم المشكلة في االقتصااد المحلاي  أوال : التراجع الحاد في أسعار النفط باألسواق العالمية عم 

عتمد على القطاع النفطي كمحرك رئيسي لالقتصاد، و بهذه النتيجة فإن وضع االقتصاد الذي ي

ينباائ بضااغوط متزاياادة علااى معاادالت النمااو مسااتقبالً بساابب انعاادام فاارص التوسااع فااي اإلنتاااج 

مقاباال انخفاضااات أسااعار الاانفط المتوقعااة )علااى الماادى القريااب والمتوسااط بحسااب التوقعااات( 

التعادل السعري المتزايدة أصالً بشكل متواتر مع تضخم الدين العاام  وأثرها السلبي على نقطة

 إلى ثالثة أضعاف خالل السنوات الماضية. 
 

 (4الرسم البياني رقم )

 

 

 

 

 

 

 المصدر: البنك الدولي
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شااهد قطاااع الصااناعات التحويليااة الااذي إحتاال المرتبااة الثالثااة ماان حيااث مساااهمته فااي الناااتج  ثانيااا :

ي )والااذي يشاامل شااركات مثاال ألبااا وبااابكو وشااركة الخلاايج للبتروكيماويااات المحلااي االجمااال

 .م0231م مقارنااة بعااام 0235فااي عااام  %1.0وغيرهااا ماان المصااانع( نمااواً خجااوالً بواقااع 

والجدير بالذكر فإن القيمة الحقيقة المضافة لمثل هذا القطاع في االقتصاد مهمة جاداً، حياث لام 

الدولاة فاي خطاط تنوياع الماوارد االقتصاادية و ضارورة الادفع تلقى العناياة المطلوباة مان قبال 

 الجدي بالتوسع فيها وهي المالكة لمجمل عناصر االنتاج في هذا القطاع. 

إن التوسع في المناطق الصناعية ال تزال دون مستوى  الطموح لتشجيع النمو في هذا القطاع، 

بالشاكل المطلاوب وذلاك بساابب  الاذي يتطلاب إلغااء كثيار ماان العوائاق التاي تحاول دون نمااوهو

بيروقراطية األنظمة المغذية الرئيسية للفساد والطاردة لالستثمارات في هاذا القطااع ذو القيماة 

 المضافة الحقيقية والهامة.
 

بالنسبة لباقي القطاعات االقتصادية غير النفطية فإنهاا شاهدت نساباً متفاوتاه وخجولاة جاداً فاي  ثالثا :

قطاع النفطي صدارة القطاعات المساهمة في الناتج المحلي اإلجماالي في حين واصل ال ،النمو

م  بينما ظلت مجمل القطاعات األخرى تدور في فلك حجم اإلنفاق الحكومي ساواء 0235لعام 

 .ساسية أو شراء السلع و الخدماتفي توفير المشاريع و المرافق األ

على المستويين العام والخااص تحااكي،  بالرغم من إن نظم وسياسات المؤسسات االقتصادية رابعا :

 ً ليه اقتصادات الدول المتقدمة، إال أن الممارسات تظل بعيدة عن إ، كثيراً من ما توصلت نظريا

مرامي وأهداف تلك الانظم والسياساات التاي هاي فاي المحصالة نتااج تطاور البناي االقتصاادية 

لاانظم تظاال كحاااالت شااكلية ال والمجتمعيااة المتحااررة ماان هيمنااة القاارار المتفاارد. فكثياار ماان ا

تااانعكس فاااي سااالوك اإلدارة المساااؤولة عااان حماياااة وتنمياااة الثاااروات علاااى مساااتوى اإلدارت 

الحكومية خاصة، حيث الممارسات الفعلية غير متناغماة ماع اإلدارة الجاديرة بالثقاة أو توزياع 

الكفااؤة فااي إدارة االقتصاااد الكلااي فاقاادة للبيئااات المؤسساااتية إن المنااافع بشااكل عااادل وشاافاف. 

سلوكياتها البعيدة عن البيروقراطية سواء في األطر القانونية أواإلدارية، إن الفجوة باين الانظم 

النظريااة والممارسااات الفعليااة سااببها اإلدارة الفاشاالة وتقييااد النشاااط االقتصااادي الحقيقااي. إن 

مة مقاباال انحسااار النمااو ومحدوديتااه فااي الصااناعات التحويليااة ذات القيمااة المضااافة المسااتدا

التوسع في االستثمارات غير القادرة على تحقيق قيمة مضاافة هاي أحاد مؤشارات تادني كفااءة 

اإلدارة االقتصادية وغياب التخطيط والسياسات االقتصادية نحو بنااء قاعادة اقتصاادية حقيقياة 

ركاون بعيدة عن العقل الريعي والربح السريع المهيمنه منذ الطفرة الساعرية النفطياة األولاى. ال

على الموارد النفطياة والمسااعدات المختلفاة بعياداً عان اساتراتيجيات اقتصاادية مساتدامة وفاق 

خطط تنموية حقيقية مفصلة بحسب احتياجات االقتصااد الكلاي وبعياداً عان تجييار المناافع إلاى 

صالح كانزي الثروات، ستظل شرطاً مهمااً فاي إيجااد تنمياة اقتصاادية حقيقاة تتجااوز مخااطر 

اد على أسعار النفط في تدويرعجلة االقتصاد مع ساد الفجاوة المتعمقاة مان ساوء اإلدارة اإلعتم

 العامة باتساع دائرة الفساد وغياب الرقابة الفعالة.  
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 (5الرسم البياني رقم )

 
 

 

إن االقتصاد البحريني ما زال يعتماد علاى القطااع النفطاي بشاكل مباشار مان خاالل أنشاطة  خامسا :

من إجمالي النااتج المحلاي اإلجماالي )باألساعار  %03اج النفط والغاز التي شكلت نحو استخر

م، وبشكل غير ُمباشار فاي إنتااج قطااع الصاناعات التحويلياة والتاي تشامل 0235الثابتة( لعام 

بعض الشركات الصناعية الكبرى كشركة بابكو وألبا وشركة الخليج للبتروكيماويات وبناغااز 

ألخرى التي تعتمد على النفط من خالل الدعم الذي تاوفره الحكوماة ألساعار ومعظم المصانع ا

ولهااذا يظاال السااؤال إن كاناات مؤشاارات النمااو تعكااس هااذه الحقااائق التااي  .الغاااز والكهرباااء

يدحضااها سااوء اإلدارة كمااا تبينهااا ثبااات نسااب النمااو المتواضااعة لهااذا القطاااع. كمااا أن قطاااع 

م، تااأتي 0235فاي النااتج المحلاي اإلجماالي لعاام  %31الخادمات الحكومياة الاذي سااهم بنحاو 

أنشااطته عاان طريااق اإلنفاااق الحكااومي الااذي باادوره يعتمااد بشااكل رئيسااي علااى إياارادات الاانفط 

 وأسعارها في السوق العالمي. 
 

أما بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، فتبين اإلحصائيات تاأثره الكبيار جاداً  سادسا :

أسعار النفط في األسواق العالمية، فعلى سبيل المثال، نشهد في الوقت الحالي انخفاض  بتقلبات

أسااعار الاانفط فااي األسااواق العالميااة األماار الااذي تساابب فااي تراجااع الناااتج المحلااي اإلجمااالي 

كما هو الحال عندما انخفضت أسعار النفط فاي  ،م0235لعام  %9-نمواً سالباً بنسبة   هوتحقيق

 %31م ممااا أدى إلااى انخفاااض الناااتج المحلااي اإلجمااالي اإلساامي بنساابة 0227 األسااواق عااام

م( ارتفع الناتج المحلاي اإلجماالي بشاكل 0221 –م 0225وقتها. وفي سنوات الطفرة النفطية )

م، فقاد ارتفاع قيماة النااتج المحلاي 0230سانوياً، أماا بالنسابة لعاام  %39ملحوظ بنسبة تقاارب 

قط نتيجة إلنخفاض أسعار النفط واستقرارها بشكل عام فاي عاام ف %5اإلجمالي اإلسمي بنحو 

م مااع إرتفاااع أسااعار الاانفط إثاار 0233فااي عااام  %31م بعااد أن كاناات نساابة النمااو نحااو 0230

الرسام البيااني أدنااه التحارك المتاوازي باين تقلباات أساعار الانفط فاي  الربيع العرباي. ويوضاح

 سعار الجارية.األسواق العالمية وناتج القطاع النفطي باأل

 

 

 

 

المحرك 

 الرئيسي

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مملكة البحرين
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 (6الرسم البياني رقم )

 
 المصدر: الجهاز المركزي لالحصاء، رويترز

 

وحتى في قطاع االستثمارات األجنبية المباشرة التي تكتسب أهمية كبرى في جهود التنمية ألي بلد 

ار بأن لالستثم تؤكد معظم التجارب الناحجة في الدول الناميةفإن يضيف لتدفقات رؤوس األموال، 

األجنبي المباشر دور مهم في جهود تنمية اقتصاديات هذه الدول في النصف الثاني من القرن 

العشرين حيث ساهم بشكل فعال في نشاطات التكامل االقتصادي العالمي من خالل زيادة حركة 

وتطور مستويات األجور  ،، وأسواق العمل الدوليةالعالميالتجارة العالمية وربط رأس المال 

نقول وحتى  .اجية كل من رأس المال والعمل في الدول المستضيفة لالستثمار األجنبي المباشروإنت

 معفي هذا القطاع المهم توضح البيانات ثبات حجم االستثمار األجنبي المباشر في البحرين قياساً 

 دول مجلس التعاون.
 

 (7الرسم البياني رقم )

 
 تنمية )األونكتاد(.المصدر: منظمة األمم المتحدة للتجارة وال

 

وبحسب بيانات االونكتاد فقد بلغ إجماالي اإلساتثمارات األجنبياة المباشارة فاي دول مجلاس االتعااون 

 م،0231عااان العاااام  %9.9مرتفعاااة بنسااابة م 0231ملياااار دوالر أمريكاااي بنهاياااة  139الخليجاااي 

بة للبحارين (. وبالنسام0231-0225أضاعاف خاالل عقاد مان الزماان ) 1ومتضاعفة بمقدار حوالي 

 31.1فهي تقبع في المركز ما قبل األخير في مجموع ما أستقطبته المنطقة من إستثمارات بمجماوع 

مان إجماالي اإلساتثمارات المتدفقاة لادول مجلاس التعااون الخليجاي  %1.5مليار دوالر وبماا يعاادل 

إساتقطاب م(. وفيماا كاان 0221مان مجماوع االساتثمارات األجنبياة عاام  %39)هبوطاً مان حاوالي 

البحاارين لالسااتثمارات األجنبيااة بطيئاااً وخصوصاااُ فااي االعااوام الخمااس الماضااية، إسااتطاعت دولااة 

م 0221ملياار دوالر عاام  9.9االمارات على سبيل المثال، أن ترفع االستثمارات االجنبية فيها مان 
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ما حققتاه أضعاف  9م )أي حوالي 0231مليار دوالر عام  335.9مليار دوالر( إلى  9.9)البحرين 

 البحرين خالل نفس الفترة(.  

رغم الزيادة السنوية في اإلستثمارات األجنبية المباشرة إال أنها كانت أدنى من التوقعات بحيث و

وذلك بالرغم من محاوالت الحكومة تسويق  ،التنمية وتنويع اإلقتصاد في عمليةتساعد بشكل فعال 

حلية متميزة وتسهيالت تشريعية وغيرها من اإلمكانيات الموجودة من بنية تحتية وعمالة م

المغريات. وبنظرنا فإن البحرين بحاجة لرسم خريطة إستثمارية واضحة المعالم وتفصيلية 

للقطاعات والنشاطات التي تريد جذب اإلستثمارات لها، وإلى إيجاد آلية رقابة فعالة بحيث تعزز 

ة عبر تهيئة الظروف السياسية واإلجتماعية ثقة المستثمر، وبالطبع فإن تحسين البيئة اإلستثماري

واالقتصادية والتشريعية يبقى التحدي األكبر، فيما يعتبر األخير من أهم العوامل في جذب 

 االستثمارات وذلك من خالل الممارسات الفعلية في تطبيق التشريعات.
 

 ثانيا  ـ المصروفات:

عنها إحصاءات واضحة نتيجة لعدم شفافية المصروفات التي ال نمتلك  إلىلن تتطرق هذه الدراسة 

جميع إحصاءات بنود اإلنفاق العام، لذلك سيتم التركيز على المصروفات الرأسمالية والجارية 

 وعلى قوة العمل والسلع والخدمات.

توضح الرسومات البيانية أدناه مقارنة بين اإليرادات والمصروفات المصروفات العامة:  .1

ل مجلس التعاون، وذلك حسب اإلحصاءات الرسمية المتوفرة. العامة في كل دولة من دو

وتتوضح بأن في السعودية كان هناك نوع من التوازن بين اإليرادات والمصروفات، في حين 

في فترات الهبوط في أسعار النفط كانت المصروفات مستمرة في ارتفاعها رغم انخفاض 

 اإليرادات.
 

 (8بياني رقم )الرسم ال

 مصروفات العامة في السعوديةاإليرادات وال

 
 المصدر: ورقة د. عمر الشهابي 

 

م، كانت 3715 إلى 3712أما في الكويت فيوضح الرسم البياني بأن اإليرادات ولغاية الفترة من 

م، وهي 3775 إلى 3772هي األعلى مع استمرار المصروفات العامة )النفقات(، وفي فترة من 

ً م فيوضح الرسم البياني بأنه رغم إنخفاض  ،ن جراء الحربالفترة الحرجة للكويت سياسيا

اإليرادات العامة إال أن المصروفات العامة كانت مرتفعة، ومع تحسن اإليرادات بعد هذه السنوات 
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م، حيث انخفضت 0231فقد كانت نسبتها أكبر من المصروفات حتى بداية األزمة بعد عام 

 قيمة المصروفات.اإليرادات بشكل صاروخي مع استمرار ارتفاع 
 

 (3بياني رقم )الرسم ال

 اإليرادات والمصروفات العامة في الكويت

 
 المصدر: ورقة د. عمر الشهابي

 

العالقة بينها وبالنسبة لإليرادات والمصروفات العامة في البحرين فيوضح الرسم البياني بأن 

ً 0227 إلى 0222 كانت متوازنه نسبياً مع ارتفاع لإليرادات في سنوات واستمرار  ،م، تقريبا

النفقات في االرتفاع أيضاً، لتستمر هذه المصروفات في االرتفاع رغم اإلنخفاض الكبير في 

 م(.0231اإليرادات مع بداية أزمة النفط الراهنة )
 

 (11الرسم البياني رقم )

 اإليرادات والمصروفات العامة في البحرين

 
 المصدر: ورقة د. عمر الشهابي

 

م ارتفعت 0222طر فرغم التوازن بين اإليرادات والمصروفات العامة، إال أن ومنذ عام وبالنسبة لق

 – 0222اإليرادات العامة أكثر من النفقات لترتفع بشكل صاروخي في الطفرة النفطية في أعوام 

م، مع استمرار ارتفاع النفقات التي استمرت في االرتفاع رغم االنخفاض الواضح في 0230

 م(.0231بداية األزمة النفطية الراهنة ) اإليرادات مع
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 (11الرسم البياني رقم )

 اإليرادات والمصروفات العامة في قطر

 
 المصدر: روقة د. عمر الشهابي

 

وبالنسبة لسلطنة عمان فاألمر ال يختلف كثيراً رغم هيمنة النفقات العامة في معظم السنوات ولغاية 

 األزمة الراهنة.
 

 (12اني رقم )الرسم البي

 اإليرادات والمصروفات العامة في عمان

 
  المصدر: ورقة د. عمر الشهابي

 

وحيث إن ورقة الدكتور عمر الشهابي لم تتضمن اإلحصاءات الخاصة باإليرادات والمصروفات 

 في اإلمارات، فقد أوضحت ورقة الدكتور جاسم السعدون ذلك في الرسم البياني التالي: 
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 (13م البياني رقم )الرس

 النفقات وااليرادات العامة في دول مجلس التعاون

 
 تقديرات صندوق النقد الدولي 2016ـ / عام  IMF –المصدر: صندوق النقد الدولي 

 من ورقة د. جاسم السعدون

 

أما إذا حللنا المصروفات العامة حسب جهة اإلنفاق، فسنجد أن أساس االرتفاع المستمر فيها يرجع 

غلبة المصروفات الجارية المتكررة عليها وخاصة الرواتب واألجور )المصروفات الجارية  ىإل

متعددة باألساس منها الرواتب واألجور لموظفي القطاع الحكومي، والنقد الموجه من الدولة لشراء 

 ً في الستينات  السلع والخدمات من القطاع الخاص كشراء األراضي )في حالة الكويت خصوصا

ومصروفات شراء السلع والخدمات االستهالكية من قبل الدولة ينات من القرن العشرين(، والسبع

 خدماتكالسيارات والقرطاسية وغيرها، وهي مصروفات من الناحية النظرية تنفقها الدولة نظير 

. .للسلع والوقود والفئات الفقيرة ةأو سلع معينة تحصل عليها الدولة كمقابل، ونفقات الدعم الموج

لخ، وديون عامة مستحقة على الدولة، وتحويالت الدولة لهيئات مستقلة عن الوزارات من ناحية أ

 التنظيم(.*

أما المصروفات الرأسمالية التي تتخذ شكل شركات ومشاريع عامة نفطية ومصارف 

 والمنيوم والطيران والبنية التحتية، فإن نسبتها ال تتعدى ثلث المصروفات العامة وبتروكيماويات

من إجمالي  %35ـ  32 إلىفي بعض الدول كالبحرين والكويت "في كل دول المجلس، بل وتهبط 

واضح إن دول المجلس أمام أي أزمة نفطية تفضل التضحية و. 6المصروفات في بعض السنوات"

بالمصروفات الرأسمالية بدالً من المساس بالمصروفات الجارية، حيث توضح البيانات بأن 

فترات الطفرات وتنخفض خالل فترات خالل مالية أكثر تقلباً، حيث ترتفع بحدة المشاريع الرأس

واألجور وذلك نظراً للتبعات  األزمات، وهذا عكس المصروفات الجارية، وباألخص الرواتب

ً للمواطن ال يمكن  ً مكتسبا السياسية والعملية، فضالً بأن تراكم هذا البند في الموازنات أصبح حقا

إمكانية تخفيض أو تجميد أو إلغاء بعض هذه المصروفات المتكررة غير الرواتب  المساس به، مع

واألجور مثل تخفيض الزيادات السنوية أو تجميدها وإلغاء الدعم على السلع والكهرباء 

ذلك مرتبط بنمط االقتصاد الريعي وإفرازاته من قيم وسلوكيات  مردونعتقد بأن  ألخ..والوقود

 سنتوسع فيها في األقسام التالية من هذه الدراسة.وعقليات ريعية والتي 

 

                                                           
 * للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لورقة د. عمر الشهابي ـ مصدر سابق.

 المصدر السابق 6
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  الخليجي: ماهي النتيجة التي وصلت إليها دول مجلس التعاون

النتيجة النهائية هي المزيد من العجوزات في الموازنات العامة وارتفاع كبير في الدين العام. ومن 

العامة لهذه الدول، وتبيان  للموازنةأجل توضيح ذلك بالتفصيل فإن المطلوب أوالً تحليل دقيق 

الحساب الختامي، وتفاصيل اإليرادات والمصروفات بكل أنواعها، لنكتشف في ضوء ذلك بأن رغم 

ً فإن جميع اإلحصاءات تؤكد على نسبة  ،كل ذلك فإن الدين العام في ارتفاع مستمر وعموما

م كانت 0221ي عام ف، واالعتماد على النفط في تمويل موازنات دول مجلس التعاون الخليجي

ونسبة اإليرادات النفطية منها  ،مليار دوالر 915.5، فإجمالي إيرادات دول المجلس كان البداية

م فقد كان إجمالي اإليرادات 0221أما في عام  ،%37.7، وغير النفطية حوالي %12.3كانت 

ويوضح  ..%00.3وغير النفطية  ،%99.7ونسبة اإليرادات النفطية كانت  ،مليار دوالر 317.9

الرسم البياني أدناه نسبة اعتماد الموازنات على اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون وذلك في 

ثم  ،%71.1تليها السعودية بنسبة  ،%71.9م، حيث كانت الكويت األولى في ذلك بواقع 0231عام 

وأخيراً قطر  ،%51.9، فاإلمارات بنسبة %95.2فسلطنة عمان بنسبة  ،%11.1البحرين بنسبة 

 .%59.2بنسبة 
 

 (14الرسم البياني رقم )

  نسب اعتماد الموازنات على اإليرادات النفطية في دول مجلس التعاون

 
 صندوق النقد الدولي، والبنوك المركزية لدول مجلس التعاونالمصدر: 

 المصدر: ورقة د. جاسم السعدون  
  

لس التعاون الخليجي بتفاصيلها، فإننا نركز وحيث لم يتوفر لدى الباحث موازنات جميع دول مج

 على نموذج مملكة البحرين.
 

 :ومستجدات الوضع الراهن في مملكة البحرين أوال : أهمية تحليل الموازنة العامة

يأتي التركيز على تحليل الموازناة العاماة للدولاة كضارورة ملحاة ألي ماواطن يهماه وضاع اقتصااد 

داً عواقاب ساوء إدارة أماوال الدولاة. وتؤكاد األزماات المالياة التاي البلد حاضراً ومساتقبالً ويعاي جيا

يطالياا وإسابانيا ضارورة متابعاة هاذه إوشهدتها العديد من الدول وبالتحديد دول كاليوناان والبرتغاال 

األموال بشكل دوري. فقد تناست حكومات هذه الدول وشعبها على السواء، أهمية كبح المصاروفات 

ت شحيحة ونمو اقتصادي محدود، وتناست أهمية تقيياد االساتالف واالقتاراض العامة في ظل إيرادا

لتمويل إنفاقها العاام، حتاى آل بهاا الادرب إلاى كسااد كبيار يساتمر حتاى يومناا هاذا، تسابب فاي إقالاة 

العديد من موظفي القطاع العام، وانكماش مختلف األنشطة االقتصاادية، وزعزعاة ثقاة المساتثمرين 

تلاك الادول تعاالج تفشاي البطالاة  فبقياتباوا بارؤوس أماوالهم إلاى خاارج الابالد، والممولين حتى هر

وازدياد سخط السكان والشباب، ولتبدأ مسيرتها نحو التنمية والتطاور مان جدياد فاي وجاود ماراقبين 
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فخساارت بااذلك حتااى اسااتقالليتها فااي تااولي  ،وممااولين حكااوميين دوليااين يرصاادون كافااة تحركاتهااا

ه العواقب تمس حياة الماواطن بصاورة شخصاية ومباشارة. إن هاذا السايناريو شؤون البالد. وكل هذ

الذي استبعده العديد من محللي دول أوروبا ودول العالم، واعتبروا من المستحيل تحوله إلى حقيقاة، 

 هو ما يبعث على القلق في تحليل الموازنة العامة للبحرين.

تي فقط نتيجة الرتفاع نسبة نمو المصروفات العامة إن القلق على مستوى الدين العام للبحرين ال يأ 

بشااكل ملحااوظ فااي الساانوات الماضااية، إال أنااه يااأتي أيضاااً نتيجااة قفاازات فااي المصااروفات تمااويالً 

االقتصاادية المحادودة و تقلباات  للماواردرأساها التجنايس دون مراعااة  ىللسياسات غير التنموية عل

تشااهد انخفاضاااً فااي الطلااب العااالمي علااى البتااارول  أسااعار الاانفط، خصوصاااً وأن الفتاارة الحاليااة

وانخفااض طلاب الادول المتطاورة  ،ومشتقاته، مع انخفاض نسبة نمو دول صاناعية كالصاين والهناد

 كاليابان والدول األوروبية المشغولة بمشاكلها االقتصادية. 

مان المتوقاع أن ليماي أناه "قاإلفااق االقتصااد آوقد أكد تقرير صاندوق النقاد الادولي حاول مساتجدات 

يزداد تباطؤ النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. فعلى الرغم من التدابير الطموحاة 

الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة هذا العام، فاإن أرصادة الميزانياة ساوف تتادهور نظاراً 

فايض العجاز علاى المادى للهبوط الحاد فاي أساعار الانفط. و ثماة حاجاة إلاى تكثياف الجهاود بغياة تخ

المتوسط من أجل استعادة االستمرارية ألوضااع المالياة العاماة، ودعام أساعار الصارف المربوطاة. 

ومان األولوياات التاي ال تقال أهمياة فاي هاذا الشاأن ضامان قادرة القطااع الخااص علاى خلاق فاارص 

، وألعاداد الساكان يسسياساات التجناالعمل الكافية للشباب، وضبط عملية تدفق العمالة الوافدة ولجم 

المتزايدة في وقت ستكون فيه قدرة القطااع العاام علاى خلاق فارص العمال محادودة. وسايتطلب ذلاك 

 ."ة األجل وتيسير التنوع االقتصاديإصالحات هيكلية عميقة لتحسين اآلفاق متوسط

 إن كاال هااذه التطااورات، عااالوة علااى المحاااوالت العدياادة لمختلااف الاادول لتطااوير مااوارد الطاقااة

المتجااددة تضااع البحاارين وغيرهااا ماان دول الخلاايج فااي موقااف المتجاهاال وغياار المبااالي للحقااائق 

والرافضااة لمواكبااة تطااورات العصاار، مااا قااد يااؤدي إلااى نتااائج ال يُحمااد عقباهااا لشااعوب المنطقااة 

ولألجيال القادمة التي قد تجد نفسها أمام قطاعات اقتصادية غير قادرة على المنافساة، وأماام إفاالس 

 كومي يحتاج إلى سنوات من الضرائب الثقيلة على مواطنيها. ح
 

 :م2115ثانيا : نتائج الحساب الختامي لعام 

م ونُشر على الموقع اإللكتروناي لاوزارة المالياة 0235عتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لعام إ

  .بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
 (15الرسم البياني رقم )
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 كان من أبرز النتائج العامة للحساب الختامي ما يلي:

 مليار دينار.  0.2إلى  %11إنخفاض إجمالي اإليرادات بنسبة  .3

مليااار دينااار( رغاام اإلرتفاااع  1.5بقاااء إجمااالي المصااروفات عنااد مسااتوى العااام السااابق ) .0

 المتواصل في مصاريف القوى العاملة.

م، 0235مليار دينار بحريني عام  3.5يصل إلى مواصلة اإلرتفاع المتسارع للعجز المالي ل .1

)بعاد إعاداد هاذه الدراساة تام نشار م.0233ملياون ديناار( فاي عاام  13مقارنة بعجز متدني )

ملياار  31م، حيث العجز أكبار والادين العاام قاد يصال إلاى 0231ـ  0239الموازنة للعامين 

 دينار(.

 
  (1رقم ) جدولال

 يني(الحساب الختامي )مليون دينار بحر 

 

 المصدر: وزارة المالية

 
 

 

 
 

 

 اإليرادات .1

تأثرت االيرادات الحكومية نتيجة الهبوط الكبير ألسعار الانفط حياث إنخفاض متوساط ساعر البرنات 

البريطاني ) وهومرجع عالمي مستخدم لتسعير ثلثي إنتاج النفط العاالمي( مان مساتواه القياساي عناد 

 م.0235دوالر أمريكي للبرميل كمتوسط سعري في  52م إلى 0230دوالر للبرميل في سنة  330

 

 

 

 

 2011 2112 2113 2014 2015 

  اإليرادات

 1,595 2,662 00922 2,645 2,479 النفط والغاز

 419 399 111 332 011 إيرادات أخرى

 01 01 - 56 322 االعانات \المنح 

 2,042 3,089 24344 3,034 2,821 إجمالي اإليرادات

  المصروفات

 

 مصروفات القوى العاملة

1,005 1,204 30122 1,379 1,430 

المصروفات المتكررة 

 األخرى

1,407 1,320 30599 1,717 1,686 

مجموع المصروفات 

 المتكررة

2,412 2,524 24877 3,096 3,116 

 444 448 199 737 113 مصروفات المشاريع

 3,559 3,544 34353 3,261 2,853 إجمالي المصروفات

 (1,517) (455) (410) (227) (31) الفائض/العجز المالي



24 | P a g e 

 

 
 (16الرسم البياني رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ماان إياارادات الدولااة علااى األساااس النقاادي  %91تحتسااب اإلياارادات النفطيااة والتااي شااكلت حااوالي 

لمجمااوع إياارادات حقاال البحاارين النفطيااة والمصاافاة وحقاال أبوسااعفة والغاااز الطبيعااي بعااد خصاام 

اإلستخراج وقيمة مشتريات النفط الخاام وتكااليف التكريار وتمويال تكااليف إنتااج الغااز مصروفات 

 الطبيعي. 
 (2رقم )جدول ال

 إيرادات البحرين النفطية بحسب الحساب الختامي )مليون دينار بحريني( 

 المصدر: وزارة المالية
 

مالحظة: تم إعادة تبويب بعض االيرادات النفطية حيث تظهر االرباح المستلمة من الشركة القابضة للنفط والغاز من 

مليون دينار خالل األعوام  59وقد إستلمت الحكومة مبلغ  ،م كعوائد إستثمارية في مجموع االيرادات0235-0231األعوام 

 .المذكورة

 

 2111 2112 2113 2014 2015 

  إيرادات حقل البحرين

 والمصفاة

 

 2,176 3,693 3,854 4,051 3,657 إجمالي اإليرادات

 (1,945) (3,486) (3,631) (3,798) (3,506) إجمالي التكاليف

 231 207 223 253 151 صافي اإليرادات

  إيرادات حقل أبو سعفة

 1,066 2,121 2,082 2,021 2,125 إجمالي اإليرادات

 (109) (94) (103)  (70) (63) إجمالي التكاليف

 (17) (21) (19) (18) (20) احتياطي األجيال القادمة

صافي إيرادات حقل أبو 

 سعفة

2,042 1,933 1,960 2,006 940 

 412 435 401 380 210 إيرادات الغاز الطبيعي

 12 15 16 22 19 ضرائب ورسوم نفطية

أرباح مستلمة )الشركة 

 القابضة للنفط والغاز(

56 56 - - - 

 1,595 2,662 2,600 2,645 2,479 صافي إيرادات النفط والغاز

0
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سعر الن  

 دوالر للبرميل الواحد 

سعر البرنت البريطاني الخفيف  األونكتاد: المصدر
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وبااالرغم ماان أهميااة هااذا البنااد إال أن الحساااب الختااامي ال يشاامل أي بيانااات وتفاصاايل توضااح مااثالً 

متوسط األسعار للمنتجات المختلفة وخصوصاً النفط الخام، ويخفي أي تفاصيل عن تكاليف اإلنتاج. 

الانفط،  وبالنظر إلى بنود الحساب الختامي، يالحظ دمج عائاد إنتااج حقال البحارين ماع عائاد مصافاة

بااالرغم أن هناااك شااركتين منفصاالتين تقومااان بعمليتااي اإلنتاااج والتكرياار وهمااا شااركتي )بااابكو( 

و)تطوير(، حيث تتخصص األولى في عمليات تكرير الانفط والثانياة فاي عملياة اإلنتااج، وهاو أمار 

 غير متعارف عليه في الحقل النفطي. 
 

 م والذي بي ن المعلومات التالية:0235لعام  نشرت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقريرها السنوي

 
 (3الجدول رقم )

 تفاصيل االنتاج 2111 2111 2112 2113 2014 2015

 
 إنتاج النفط الخام

 )ألف برميل( 

 حقل البحرين 18,462 390125 390197 390599 350539 330915

 حقل أبو سعفة 550271 590299 510911 190909 510719 510913

 مجموع إنتاج النفط الخام 734556 734882 724723 634312 634452 664376

770190 790209 3230321 770791 3220011 3220719 
 إنتاج المصفاة 

 )ألف برميل(

5590911 5500331 5100511 9970191 9010105 9530935 
 الغاز إنتاج

 )مكعب قدم )مليون 
 المصدر: الهيئة الوطنية للنفط والغاز

 

ن الساامة العامااة هااو االرتفاااع أخفاااض النساابي العااام الماضااي إلنتاااج الاانفط الخااام، إال نإلرغاام ا

ً إلالتاادريجي  ً أ 10ماان حااوالي  نتاااج حقاال البحاارين والااذي شااهد ارتفاعااا فااي العااام  لااف برمياال يوميااا

ألف يومياً العام الماضي. رغم هذا التحسن إال أن تحالف شاركة أوكسادنتال  53لى حوالي إم 0233

ية  ومبادلة اإلماراتية مع حكومة البحرين ضمن شركة تطوير لم يستطيعوا رفع إنتااج حقال مريكألا

م. علاى 0235ألاف برميال فاي الياوم لعاام  79البحرين إلى األرقام الموعودة بهاا والتاي كانات نحاو 

م لتعااود عمليااات التنقيااب 0227ضااوء ذلااك انسااحبت الشااركتان مااؤخراً ماان الشااراكة القائمااة منااذ 

ألاف برميال  300لبحرين. أما حقل أبو سعفه فقد حافظ على مستوى إنتاجاه  الباالغ حاوالي لحكومة ا

ً  –يومياً   بأن نصيب البحرين المعلن يبلغ النصف.  علما

ألاف  099أما فيما يختص بعملياات تكريار الانفط فقاد إساتمر فاي مساتوياته الساابقة والبالغاه حاوالي 

ما الغاز فقد أنتجت البحرين ما قد يعتبر رقماً قياسياً جدياداً برميل يومياً يأتي معظمه من السعودية. أ

مليون قدم مكعب يومياً كجزء مان عملياة تطاوير حقال البحارين مان قبال شاركة تطاوير  2,059بلغ 

مان الغازالمساتخرج، فقاد تام  %01م. وفيماا أعياد حقان 0232عن مساتويات  %15وبزيادة حوالي 

مان شاركة البتروكيماوياات )جيباك(  %9مان باابكو و %1منه من قبل شركة ألباا و %31استهالك 

 المتبقية.   %12فيما أستهلكت هيئة الكهرباء وباقي الشركات ال 

تحتفظ الشركة القابضة للنفط والغاز بمعظم اإليرادات وتعطى جزءاً منها إلى الحكومة عان طرياق  

بااح الموزعاة مان صاندوقها إيرادات مباشرة من حقل البحرين، وإيرادات غير مباشارة تُسامى باألر

 مليون دينار سنوياً. 59االستثماري في نهاية كل عام، والتي بلغت نحو 

والمالحظ أيضاً في إيرادات هذا الحساب الختامي األخير أن ما تخصصه البحرين سنوياً لما يُسامى 

ديناار فاي ملياون  03ملياون مقارناة ب  39بإحتياطي األجيال القادمة قد إنخفض العام الماضي إلى 

م، حياث تعتماد البحارين علاى إيارادات حقال أبوساعفة فقاط لهاذه المحفظاة، وهاي سياساة 0231عام 
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يجااب مراجعتهااا وذلااك لزهااد المبااالغ المسااتقطعة. يبلااغ االحتياااطي حسااب البيانااات الحكوميااة للعااام 

دوالر أمريكاي(، وهاو مبلاغ  متواضاع جاداً، خصوصاا عناد  551مليون ديناار ) 021م مبلغ 0235

قارنته باالحتياطيات والصناديق السايادية لادول مجلاس التعااون الخليجاي األخرى.علمااً باأن دولاة م

ملياار دوالر أمريكاي مشاكالً الجازء  122كالكويت مثالً تمتلك إحتياطي لألجيال القادمة يقدر بنحاو 

اديق شاير بياناات معهاد صانملياار دوالر أمريكاي، وت 511األكبر من صندوقها السايادي المقادر ب 

تريلياون دوالر، أي  0.99الثروات السيادية إلى أن إجمالي موجودات الصناديق الخليجية يبلغ نحو 

 .من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية %19ما يعادل أكثر من 

تحسن الدخل الحكومي بشكل مط رد خالل األعوام الخمس الماضية من اإليرادات غيار النفطياة وقد 

م، ويأتي حوالي 0233مليون دينار العام  011م مقارنة ب 0235مليون دينار عام  137ل إلى لتص

منها من بند الضرائب والرسوم والتي تادخل ضامنها الرساوم والضارائب الجمركياة ورساوم  55%

المرور والتسجيل العقاري. إضافة إلى ذلك فقد لوحظ إرتفااع ايارادات المنتجاات الخدمياة والسالعية 

 7مية وخصوصاً مما حصلته وزارة الصاحة مان بناد الرعاياة الصاحية األساساية )إرتفاع مان الحكو

 م(.0235مليون دينار عام  01م الى 0231مليون دينار في 

كما ال يتضاح أيضااً فاي بناود اإليارادات دور شاركات الصاناديق السايادية التاي تتكاون مان شاركة و

 -. فلم تستطع شركة ممتلكات حتاى اآلن8نفط والغازوالشركة القابضة لل 7ممتلكات البحرين القابضة

تحويل أياة أربااح إساتثمارية لحكوماة البحارين. كماا ال تزياد  –وهي في السنة العاشرة منذ تأسيسها 

األرباح الموزعة للشاركة القابضاة للانفط والغااز، والتاي مان الُمفتارض أن تمتلاك محفظاة ق ي  ماة مان 

ن دينااار فااي الساانوات الماضااية. فااال يُااالم القااارئ والمحلاال إذا مليااو 59أمااالك الدولااة النفطيااة، عاان 

تساءل عن إستراتيجية هذه الشاركات اإلساتثمارية وأرباحهاا السانوية وحتاى طريقاة عملهاا الُمبهماة 

 نسبياً. 

كما حدث في السنوات السابقة لم تُدرج اإلعانات التي إستلمتها الحكوماة تحات المارشاال الخليجاي و

م( فاااي الحسااااب الختاااامي 0233سااانوات مناااذ االعاااالن عناااه فاااي  32نوياً لمااادة )ملياااار دوالر سااا

والمعااروف أنهااا خصصاات أساساااً لمشاااريع البنيااة التحتيااة. ولاام يوضااح الحساااب الختااامي تفاصاايل 

المشاريع التي مولها المارشال الخليجي، ويبقاى مصادر األخباار ماا يعلان عناه وماا ينشار مان وقات 

ا والذي يتمثل في تمويل بعاض مشااريع االساكان والبناى التحتياة آلخر عن مصادر حكومية وغيره

كتوسااعة المطااار وشااارع الشاايخ جااابر الصااباح )المعااروف بشااارع سااترة(. فااي المقاباال فقااد إحتااوى 

مليااون دينااار ُصاانف كمساااعدات خارجيااة دون أيااة  01الحساااب الختااامي بشااكل مسااتمر علااى مبلااغ 

 تفاصيل. 

 المصروفات .2

مليار دينار وذلاك باالرغم مان  3.5توى اإلنفاق خالل العام المنصرم عند حافظت الحكومة على مس

لاام تسااتطع الحكومااة التااأقلم السااريع مااع تراجااع اإلياارادات واالنخفاااض الكبياار فااي عائاادات الاانفط. 

 من مجموع المصروفات. %12خصوصاً عندما تشكل مصاريف القوى العاملة حوالي 
 

 

                                                           
ركة قابضة م بصفتها ش6002في   -أُسست شركة ممتلكات البحرين القابضة )ممتلكات( كشركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة البحرين  7 

مليار دينار فيما يبلغ  6.2مستقلة تتولّى إدارة وتطوير محفظتها االستثمارية التي تتضمن أصول تجارية مختلفة. يبلغ مجموع حقوق المساهمين 
ت، شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعا 00م. تمتلك ممتلكات حصًصا في أكثر من 6002مليار دينار عام  0.0مجموع أصولها 

راتها بما في ذلك الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، السياحة، االتصاالت، العقارات، المواصالت، وإنتاج األغذية. ومن أهم وأكبر إستثما
(، شركة الخليج %02(، مؤسسة الخليج لالستثمار )%72(، شركة بتلكو )%02(، بنك البحرين الوطني )%26ألبا ) (،%000طيران الخليج )

 (.  %000(، شركة حلبة البحرين الدولية )%72جارمكو ) –فلة األلمنيوم لدر
 

مليار دينار  0.6من قبل حكومة البحرين برأس مال مدفوع قدره  بالكاملم كشركة مملوكة 6002أُسست الشركة القابضة للنفط والغاز عام  8 
شركات محلية  8قطاع النفط والغاز. تمتلك الشركة حصصاً مؤثرة في  بناء وتطوير وإدارة محفظة استثمارية لمجموعة شركات تعمل فيلتتولّى 

     (.%20( وبافكو )%000(، تطوير للبترول )%77(، جيبك )%22(، بناغاز )%000منها بابكو )
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 (17الرسم البياني رقم )

 
 

 ات المتكررة:المصروف 

( مااان قيماااة المصاااروفات %15الزالااات المصاااروفات المتكاااررة تشاااكل الجااازء األعظااام )حاااوالي 

م وذلااك 0220الحكوميااة ويجاادر اإلشااارة هنااا إلااى المنحااى المتصاااعد للمصااروفات المتكااررة منااذ 

 بعااض لتضااخم فاااتورة مصااروفات القااوى العاملااة ماان أجااور خاصااة للقااوى العاملااة المتضااخمة فااي

 لوزارات.وا األجهزة

 
 (4رقم )جدول ال

 المصروفات المتكررة لجهات حكومية مختارة )مليون دينار بحريني( 

النسبة 

(2015) 
2015 2014 2113 2012 2011 2111 

 

 وزارة الدفاع 292 360 409 465 514 496 16%

 وزارة الداخلية 193 249 314 324 358 373 12%

 بية والتعليموزارة التر 223 246 294 319 326 334 11%

 وزارة الصحة 188 201 226 250 262 278 9%

 هيئة الكهرباء والماء 204 280 297 152 350 326 10%

باقي الوزارات والهيئات/   1,076 984 1,169 1,286 1,309 42%

 مصاريف مختلفة

 مجموع المصروفات المتكررة 1,868 2,412 2,524 2,877 3,096 3,116 100%
 المالية المصدر: وزارة

 

وقااد كاناات زيااادة المصااروفات المتكااررة ملحوظااة خااالل الخمااس ساانين الماضااية فااي عاادد ماان 

 الوزارات، نذكر منها التالي: 

م حياث 0232ملياون ديناار( مقارناة ب  021العاام الماضاي ) %92بارتفااع  وزارة الدفاع: -

  .من مجموع المصروفات المتكررة للوزارة %95تشكل مصروفات القوى العاملة 

م، وتمثال 0232ملياون( مناذ  312)بزيادة  %93قفزت المصروفات بنسبة  وزارة الداخلية: -

  .(%17مصاريف القوى العاملة الجزء األكبر منها )
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م، ورغام 0232مليون ديناار( عان مصاروفات  333) %52بزيادة  وزارة التربية والتعليم: -

 الزيادة يبقى ما يصرف على التعليم متواضعاً.

م، فيماا ال يبادو أنهاا 0232مليون دينار( عان مصاروفات  52) %17بزيادة  ة:وزارة الصح -

 تتماشى مع الزيادة المطردة في المصروفات العامة أو حتى الزيادة في عدد السكان.

م، علمااً باأن 0232ملياون ديناار( مقارناة بعاام  300) %92بزياادة  هيئة الكهربااء والمااء: -

دياة مان وزارة المالياة وال تعبارعن مصاروفات الهيئاة هذه المصروفات تمثل التحاويالت النق

الفعلية. يمكن القول بأن أسباب هذه الزياادة تعازو إلاى الزياادة فاي اساتهالك الكهربااء والمااء 

مان متوساط ساعر وحادة الكهربااء المباعاة  %91وبالتالي زيادة الدعم الحكومي الذي يعاادل 

مان ساعر وحادة  %71افة إلاى الادعم الباالغ دينار( للوحدة باإلضا 0.028للمستهلك والبالغة )

م بالعمال 0235بدأت الحكومة مناذ ماارس   دينار(. 0.728الماء المباعة للمستهلك والبالغة )

علااى رفااع الاادعم تاادريجياً وخصوصاااً علااى الشااركات والمااواطنين الااذين يملكااون أكثاار ماان 

ال أن إرتفاااع إ رمسااكن واحااد. فيمااا لاان يتااأثر المااواطن صاااحب المسااكن الواحااد بشااكل مباشاا

تكلفة الكهرباء والمااء علاى القطااع التجااري الباد أن تاؤثر علاى تكلفاة المنتجاات والخادمات 

 المقدمة للمواطنين وتزيد من أعبائهم المعيشية.
      

أما بالنسبة للمصروفات المتعلقة بالتحويالت المالية ألغراض إجتماعية، ففاد باين الحسااب الختاامي 

مليون دينار. وكان مان  135حكومة قد حافظت على مجموع الدعم البالغ حوالي م بأن ال0235لعام 

الالفت الزيادة المستمرة لعالوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وذلك لزيادة عددهم والاذي يبادو 

أنه في إتجاه تصاعدي حاد )أوضح التقرير االحصائي الصادرعن الهيئة العامة للتأمين االجتمااعي 

 جماالي عادد المتقاعادين مان القطااع الخااص والعاام )ال يشامل العساكريين( قاد إرتفاع مان إلى أن إ

م مماا شاكل عبئااً علاى الميزانياة 0235 عاام متقاعاداً  51,082لاى إم  0233عاام  متقاعداً  33,220

العامة إضافة إلى ما يشاكله زياادة عادد المتقاعادين مان أعبااء إضاافية علاى التزاماات الهيئاة العاماة 

مين االجتماعي التي تقع تحت وطئة العجز اإلكتواري والحاجة لزيادة االشتراكات وتحسين أداء للتأ

 .(ذراعها اإلستثماري

م الادعم عان اللحاوم البيضااء والحماراء مماا أدى إلاى إرتفااع أساعارها 0235رفعت الحكومة نهاية 

ل أعااادت الحكومااة للاادجاج المحلااي. وبالمقاباا %12للحااوم الحمااراء وحاوالي  %022إلاى أكثاار ماان 

هيكلة الدعم عبر مبلغ نقدي للمواطنين ال يغطي النفقة الحقيقية لشراء اللحوم مماا أدى لعازوف عاام 

عاان شااراء اللحااوم الحمااراء واالستعاضااة بهااا باألسااماك والاادجاج وربمااا الخضااروات. كمااا قاماات 

، وكماا باين %92إلاى  الحكومة إبتداء من مطلع هذا العام برفع أسعار البنزين والديزل بنسبة تصال

م يأتي لتقليل الدعم 3711فأن االتجاه لرفع أسعار البنزين التي لم تعدل منذ العام  وزير الطاقة آنذاك

م وتقليال االقتااراض والعجااز المااالي 0231مليااون ديناار فااي العااام  399المقادم لهااا والااذي بلاغ نحااو 

إضاافة  .لياون ديناار سانوياً لخزيناة الدولاةم 59الفتاً إلي ان التسعيرة الجديدة ستوفر ما قرابته نحاو 

لاى ذلااك فقااد كشااف المجلااس األعلااى للصااحة ماؤخراً عاان مالمااح برنااامج الضاامان الصااحي والااذي إ

سيعرض على مجلس الوزراء نهاية العام الجاري. وباين أن البرناامج سيفصال مقادمي الخدماة عان 

اتية، جنباً إلى جنب إنشاء صاندوق الوزارات وسيحقق للمستشفيات الحكومية في الوقت ذاته إدارة ذ

الضمان الصحي لجماع إشاتراكات الضامان. وقاد باين المجلاس أن الماواطن البحريناي يكلاف الدولاة 

  دينار سنوياً وهي في زيادة مستمرة.   505
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 (5رقم )جدول ال

 الدعم الحكومي المباشر لقطاعات ُمختارة )مليون دينار بحريني(

 2015 2014 2113 2112 2111 نوع الدعم

     204 تخفيض تكلفة عبء المعيشة

 332 331 325 56  دعم األسر محدودة الدخل

عالوة تحسين مستوى المعيشة 

 للمتقاعدين

 19 91 71 332 

 19 59 53 50 59 إعانة المواد الغذائية

 48 49 19 11 40 دعم برامج اإلسكان

 315 313 281 183 311 المجموع

 اليةالمصدر: وزارة الم

 م2111مالحظة: تم إعادة تبويب بعض البيانات بعد عام 

 
 

 مصروفات المشاريع:

مان إجماالي مصاااريف  %52مثلات مشااريع البنياة التحتيااة، وتحدياداً وزارات اإلساكان واألشااغال، 

المشاريع، في حين ال يوضح الحساب الختامي ما اذا إشتملت األرقام المعلنة عن جمياع ماا يصارف 

إلسكان والتي تمول من قبل بنك االسكان والمارشال الخليجي. لألساف لام يكان هنااك على مشاريع ا

إهتمام بمشاريع تذكر فاي ماا يخاص تطاوير بعاض البناى التحتياة الهاماة وتحساين مساتوى المعيشاة 

كالصحة والتعليم باإلضافة إلى تحسين شابكة المواصاالت العاماة وإيجااد حلاول جذرياة لإلختناقاات 

المقابل خصصت ميزانيات كبيرة نسبياً لهيئتي االعالم والثقافة. يذكر أنه تم مؤخرا المرورية، وفي 

مليون مسافر سنوياً وذلك بعاد سانوات طاوال مان  31اإلعالن عن البدء في توسعة المطار ليتسع ل 

ملياون دوالر مقادم مان دولاة  737مليار دوالر بتمويل قدره  3.3التخطيط والتأخير، وبتكلفة قدرها 

 مارات ضمن المارشال الخليجي.اإل

  
 (18الرسم البياني رقم )

 نسبة توزيع مصروفات المشاريع على الجهات الحكومية المختلفة

  م(2115-2111)متوسط لألعوام  
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  (6رقم ) جدولال

 مصروفات مشاريع بعض الوزارات والجهات الحكومية الُمختارة )مليون دينار( 

 متوسط 

(2111-

2115) 

 الهيئةالوزارة /  2010 2011 2012 2113 2014 2015

 وزارة اإلسكان 102.0 127.9 201.4 125.1 120.4 141.8 143.3

 الميزانية التحويلية 464.0 51.1 250.1 132.5 112.1 100.3 129.2

 وزارة األشغال 111.2 123.3 134.4 124.4 90.9 86.6 111.9

 الداخلية  وزارة 20.7 40.9 41.7 23.1 19.7 31.3 31.3

هيئة البحرين للثقافة  4.0 6.9 24.5 15.8 19.1 4.7 14.2

 واالثار

 مستشفى الملك حمد - 26.6 2.8 7.4 9.7 10.2 11.3

وزارة شئون الشباب  17.1 9.0 20.5 3.9 6.2 6.9 9.3

 والرياضة

 وزارة الصحة 8.0 10.9 5.5 6.3 11.6 8.6 8.6

 شئون اإلعالم هيئة 2.9 6.1 10.2 6.0 10.2 7.5 8.0

 وزارة التربية والتعليم 4.6 4.4 11.8 10.4 6.6 4.4 7.5

 وزارات وجهات أخرى 32.9 33.7 34.1 21.8 41.8 41.4 34.6

 المجموع 767.4 440.8 737.0 476.7 448.3 443.7 509.3
 المصدر: وزارة المالية

 

يع يحتااوي علااى بنااد يساامى والجاادير بالااذكر أن الحساااب الختااامي فيمااا يتعلااق بمصااروفات المشااار

بااـ"الميزانية التحويليااة" حيااث يتضاامن جميااع المصااروفات للااوزارات والهيئااات الحكوميااة التااي ال 

 %05. أنفقت الحكوماة 9تخضع بشكل مباشر إلى تدقيق وزارة المالية، من الجهات القديمة والجديدة

من حجم هذه المصااريف إال  من إجمالي مصاريف المشاريع تحت بند الميزانية التحويلية، وبالرغم

أن الحساب الختامي ال يفصح عن أي بيانات أو تفاصيل عن الجهة التاي صارفتها. وبينماا يمكان أن 

تكون هذه المشاريع  موجهاة جياداً إال أن عادم التعامال معهاا بدقاة وشافافية وإدراجهاا بحساب الهيئاة 

ها تلقاي بظاالل الشاك حاول ساوء رسام يشي بانعدام الكفاءة في إدارة الموازنات المقارة والتاي بادور

الموزانات و بيروقراطية اإلدارة المفرطة التي تزيد الحساب الختامي إبهاماً، باإلضافة إلى احتماال 

  .توجيه بعض ميزانيات المشاريع إلى أوجه صرف أخرى

 

 

 

 

 

 

                                                           
وق النفقة، غرفة البحرين : المجالس البلدية، المحكمة الدستورية، صندالتحويليةتُدرج وزارة المالية الجهات التالية تحت مصروفات الميزانية  9 

رصة لتسوية المنازعات، هيئة الحكومة االلكترونية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، األوقاف السنية، األوقاف الجعفرية، بو
ب، إعانة المواد الغذائية، بيت البحرين، جامعة البحرين، كلية المعلمين )جامعة البحرين(، بوليتكنك البحرين، هيئة ضمان جودة التعليم والتدري

ن، معهد القرآن، مجلس الشورى، المحافظات، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، ديوان الرقابة المالية واإلدارية، المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسا
البحرين للمعارض والمؤتمرات، المؤسسة  البحرين للتدريب، جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية، مركز عيسى الثقافي، مجلس التنمية االقتصادية، هيئة

رة الخيرية الملكية، مجلس النواب، معهد البحرين للتنمية السياسية، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق الضمان االجتماعي، معهد البحرين لإلدا
 دالة انترنت البحرين. العامة، معرض البحرين الدولي للطيران، مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة، ب
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   :استمرار إرتفاع الدين العام

اقااب التااي تترتااب عليهااا العجااوزات الماليااة يااأتي القلااق علااى طريقااة إدارة أمااوال الدولااة بساابب العو

والمتمثلة فاي إرتفااع قيماة الادين العاام. فالادين العاام المرتفاع يثيار قلاق المساتثمرين، خصوصااً ماع 

مخاااطر اإلفااالس، ويزيااد ماان العاابء المااالي علااى الحكومااة مااع تااراكم قيمااة الفوائااد، وبالتااالي يقيااد 

  مصروفاتها المستقبلية.

ت مؤسسااة "سااتاندارد أنااد بااورز" للتصاانيف االئتماااني تصاانيف البحاارين م خفضاا0239فااي فبراياار 

وبي نت إن القرار يعكس التأثير المستمر للتراجع الكبير في أسعار النفط. خفضت المؤسساة تصانيف 

البحرين درجة واحدة إلى ما دون "درجة االستثمار" وبنظرة مستقبلية سلبية مما يعني أن االقراض 

ولحقاات  .خاااطر المضاااربة، ودرجااة مرتفعااة ماان المخاااطر اإلئتمانيااةللبحاارين يتضاامن بعااض م

مؤسساات التصاانيف األخاارى بسااتاندارد أناد بااورز لتأكااد علااى تخفايض التصاانيف االئتماااني. بعاادها 

م  خفضاات مااوديز تصاانيفها للبحاارين درجااة أخاارى مضاايفة "أن الساابب 0239بشااهرين وفااي مااايو 

تعرض لهاا البحارين خاالل السانوات المقبلاة ماع عادم الرئيس يعود إلى الضغوط اإلئتمانياة التاي سات

كفاية اإلصالحات االقتصادية في بيئة منخفضاة ألساعار الانفط ماع تناامي اقتاراض هاذا البلاد بشاكل 

 سريع في السنوات القادمة".
 (13الرسم البياني رقم )                                                                                

فيمااا كااان الاادين العااام ضاامن 

حدود مقبولة في بداياة األلفياة 

الثالثاااااااااااة، إال أن اتجاهاااااااااااه  

التصاااااعدي الحاااااد مااااا بعااااد 

، حتااااااااى فااااااااي ذروة م0221

إرتفااع أساعار الانفط وبالتاالي 

االيرادات الحكومياة،  أصابح 

عبئا ثقيال وهماً وطنياً. إرتفاع 

الدين الحكومي العام الماضي 

 إلااااى مسااااتوى قياسااااي جديااااد

مليااار دينااار  9.0ليصاال إلااى 

 %92وهااو مااا يمثاال حااوالي 

 -من الناتج المحلي اإلجماالي 

أي ماااااااان إجمااااااااالي قيمااااااااة 

أن تقتارب نسابة الادين الحكاومي إلاى النااتج المحلاي اإلجماالي فاي « موديز»توقعت االقتصاد، فيما 

إضاافية  ملياار ديناار 3.9إقترضات الحكوماة البحرينياة  م.0237بحلول العاام  %322البحرين من 

م، وبينما تقترض معظم الدول لتسد عجزها المالي في السانة، إال أنناا نارى أن حكوماة 0235خالل 

البحاارين عااادة مااا تقتاارض أكثاار ماان عجزهااا الُمسااجل فااي حسااابها الختااامي )علااى ساابيل المثااال، 

ط ملياون ديناار(، وهاو نما 12م الباالغ 0233اقترضت الحكومة مليار دينار لمواجهة عجز موازناة 

نراه في معظم السنوات الماضاية، حياث قاد ياأتي ذلاك لتمويال فاواتير المصاروفات المتزايادة جاراء 

بعاااض السياساااات غيااار التنموياااة أو لساااداد الفوائاااد. تجااااوزت القاااروض المتضاااخمة قااادرة النماااو 

االقتصادي في سدادها وخاصة مع تفاقم فاتورة زيادة المصاريف المتكررة، خاصة رواتاب ومزاياا 

عادم الوضاوح يثيار القلاق والمزياد مان ، في ظل حجم اقتصاد محدود. إن تهااوهيئالحكومة موظفي 

 من االقتراض.  غياب الشفافية والغرضالشكوك حول 
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وتُشااكل القااروض المحليااة )والتااي تااأتي عاان طريااق أذونااات الخزانااة وصااكوك السااالم اإلسااالمية 

مان إجماالي القاروض، بينماا  %59و وصكوك التاأجير اإلساالمية، وساندات التنمياة الحكومياة( نحا

المتبقياة. وقاد لاوحظ اإلعتمااد المتزاياد علاى أساواق الماال العالمياة  %11تشكل القاروض األجنبياة 

م. إال أن 0227)األجنبية( في تمويال العجاوزات المالياة وهاو نماط جدياد أخاذ مسااراً تصااعدياً مناذ 

حياث أن معادل الفائادة علاى القاروض الجديادة  ،تبعاته خطيرة جدأ نظاراً للكلفاة العالياة لهاذه الاديون

م. لقاد أصابحت 0239يعتمد كثيراً على تصنيف اإلئتماني للمملكة والذي إنخفض كثيراً مناذ فبرايار 

 الديون األجنبية أكثر كلفة للحكومة وأقل جذباً للممولين الدوليين. 

والشركات المملوكة بالكامال وال تشمل الديون الحكومية أعاله اإلقتراض من قبل الهيئات الحكومية 

ديسامبر ففاي من قبل الحكومة )كشركة ممتلكات والشركة القابضة للانفط والغااز وطياران الخلايج(. 

ملياون دوالر أميركاي مدتاه  522م وقعت شركة ممتلكات على تساهيل إئتمااني متجادد بقيماة 0231

 ين القائم على الشركة. م من أجل إعادة تمويل الد2015خمس سنوات، واستخدم بصورة كاملة في 

م عان إبرامهاا عقاد  تساهيل 0239ومن جانب آخر أعلنت الشركة القابضة للنفط والغاز فاي ماارس 

مليون دوالر لمدة خمس سنوات لتمويل خط األنابياب الجدياد باين  952مرابحة من عدة بنوك بقيمة 

ا في الحصاول علاى قارض البحرين والسعودية ولمشاريع أُخرى. كما أعلنت ألبا مؤخراً عن نجاحه

مليار دوالر والذي يمثل القسام األول مان خطاة الشاركة التمويلياة لمشاروع خاط الصاهر  3.5بقيمة 

السادس. وفيما ال تتوافر معلومات عن مديونياة طياران الخلايج إال أن الحكوماة قاد ضاخت بالشاركة 

لة )أو إطفاء خساائر م ضمن خطة إعادة الهيك0235-0230مليار دوالر خالل األعوام  3.3حوالي 

علماااً بااأن الشااركة قااد  م،0235عااام مليااون دوالر إضااافية  319الشااركة( وماان المتوقااع ضااخ مبلااغ 

                 (   21الرسم البياني رقم )                                خفضت خسائر العمليات بها.

  إن القلق على مستويات الدين العام

الااادين  ينباااع مااان أن إرتفااااع قيماااة

يؤدي إلى إرتفااع فاي قيماة الفوائاد 

تُادفع عليهاا والتاي تزياد مان   التاي

العااابء علاااى الحكوماااة. وياُلحاااظ 

بوضوح ارتفااع قيماة الفوائاد التاي 

دفعتهااااا البحااااارين فااااي السااااانوات 

مليااااون  19الماضااااية، ماااان نحااااو 

 097م إلااى 0222دينااار فااي عااام 

م، 0235ملياااون دينااااار فاااي عااااام 

شااااكل  علماااااً بااااأن المبلااااغ األخياااار

 من إيرادات الدولة. 31%

أطلقاات الحكومااة برنااامج للسااندات 

ملياون  922ذات الشريحتين بقيمة 

م، بعااااد 0239دوالر فااااي فبراياااار

 مليااون 952سااحب إصاادار بقيمااة 

ملياون دوالر ألجال  095دينار بسبب خفض التصنيف اإلئتماني السيادي، وبلغت الشاريحة اإلولاى 

مليااون دوالر ألجاال عشاار  105قيمااة الشااريحة الثانيااة  فيمااا بلغاات ،%5075خمااس ساانوات بفائاادة 

مليون دوالر. وأصدرت الحكوماة  722وتلقت هذه السندات عروضاً بقيمة  ،%9095سنوات بفائدة 

ملياار دوالر. ومان جانباه  0سانة بقيماة إجمالياة  30سنوات وسندات ألجال  9مؤخراً صكوك ألجل 

الخزاناه الحكومياة والصاكوك بالنياباة عان إستمر مصارف البحارين المركازي فاي إصادار أذوناات 
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ألذونااات الخزانااة والتااي تشااتريها فااي العااادة المؤسسااات الماليااة  %0الحكومااة مااع متوسااط فائاادة 

المحلية. كما لوحظ أيضاً لجوء الحكومة للسحب من اإلحتياطيات الموجودة بعهدة مصرف البحرين 

ملياون ديناار  30219م إلاى 0239نياو بنهاية يو %51المركزي حيث إنخفضت االحتياطيات بنسبة 

ملياار ديناار نهاياة يونياو  9.9م. بلغت الديون الحكومية 0231مليون دينار نهاية  00011مقارنة ب 

مليار دينار  1.1جديد يقدر ب  ىفقد تصل الديون إلى مستو م وبإضافة ما تم إستدانته مؤخراً 0239

 من الناتج المحلي اإلجمالي(.    %90)حوالي 

ستمرار البحرين في هذا المسار من المديونياة العالياة لاه عواقباه، إذ أن البحارين إساتمرت فاي إإن  

االقتراض حتى في فترات ارتفاع أسعار النفط. وكما أُشرنا سابقاً عن تأثير المديونية على التصنيف 

ولي أو اإلئتماني لسندات الحكومة، وقد نصل لمرحلة مان عادم القادرة علاى مواصالة االقتاراض الاد

حتى دفع الفوائد المتزايدة، فاي الوقات الاذي ساتتأثر فياه سايولة المصاارف المحلياة سالباً اذا حاولات 

الحكومااة تعااويض عاازوف الممااولين الاادوليين عاان التموياال ممااا لااه تبعااات خطياارة علااى االقتصاااد 

 المحلي وإمكانية التعافي.
 

القتصادية لمستقبل اقتصاديات دول خالصة هذا القسم والذي سنسترشد به للخروج ببعض الحلول ا

مجلس التعاون، وذلك في األقسام الالحقة من هذه الدراسة، ولكن ومن أجل التعامل مع هذه 

األزمات المستفحلة والتي ستزداد في السنوات القادمة البد من التفكير الجاد لمستقبل األجيال 

رروة العدالة بين األجيال الحاضرة من أبناء دول المجلس، وباألخص بروز لالمساواة وضالقادمة 

المواد ونتائج النشاط البشري على  وتوزيعوالمستقبلية من ناحية الفرص والدخل وعبء الدين العام 

 الطبيعية غير المتجددة. تلوث البيئة واستهالك المواد 
 

مكن أن الالمساواة ال تكون بين الطبقات والفئات المجتمعية المختلفة فحسب، بل من المفظاهرة 

تحدث بين األجيال ضمن الطبقة الواحدة وبين األبناء واآلباء بسبب غياب السياسات التنموية 

العام وكلفة نظام  فعلى سبيل المثال هناك مسألتان لهما عالقة بالالمساواة وهما الدين المستدامة.

 ين االجتماعي.معاشات التقاعد والعجز والوفاة للمؤمن عليهم تحت مظلة اللهيئة العامة للتأم

 ً متزايدة خالل السنوات  يمكن مالحظة إن أغلب األقطار العربية، حتى النفطية منها، راكمت ديونا

ألف، من المتوقع أن يصل الدين العام  922الماضية. في البحرين مثال، التي يقل عدد مواطنيها عن 

إلى ما يقارب  م0231 مليار دوالر(، وفي 09يار دينار )مل 32.0إلى  م0239مع نهايةعام 

بعد أن كان ال يتجاوز  ،مليار دوالر( 10مليار دينار ) 30من الناتج المحلي البالغ حوالي  322%

أعوام. هذه الديون المتراكمة على الدولة تحتاج اما إلى معجزة  32من الناتج المحلي قبل  32%

الماضية، أو إلى تقليص نفقات نفطية من نوع الطفرات النفطية الثالث التي مررنا بها خالل العقود 

الدولة بشكل كبير يصاحبها فرض ضرائب ورسوم متزايدة. من األكيد إن من سيدفع الثمن هم 

 األجيال القادمة من الشباب الذين لم يشهدوا العصر الذهبي للنفط.
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 (21الرسم البياني رقم )
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 دوالر 9668ركزي. الدينار البحريني= المصدر: بنك البحرين الم

 

هذا ليس كل ما في األمر، فأنظمة التقاعد في بعض األقطار العربية مفلسة. في البحرين، بلغ العجز 

 ً األصول المتراكمة لهذه  االكتواري )التزامات صناديق التقاعد المستقبلية تجاه المؤمن عليهم ناقصا

مليون  522مليار دوالر( يتزايد بمعدل  02ليار دينار )م 9.5ما يزيد عن  م0235الصناديق( عام 

 ً هذا العجز االكتواري؟ مليار دوالر(. من هو الخاسر األكبر من استمرار تراكم  3.1) دينار سنويا

ن الصناديق التقاعدية ستعجز بعد بضع سنين عن دفع كل مستحقات المتقاعدين، إمن المؤكد 

حسب توقعات م 0201 مليار دوالر ستنفد عام 32حوالي  بالغةفأصولها )احتياطياتها( المتراكمة ال

، األمر الذي قد يدفعها إلى مضاعفة االشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم 10الخبير االكتواري 

وتخفيض المستحقات التقاعدية. الغالبية الساحقة من هؤالء المتضررين هم من فئة الشباب الذين لم 

 الذين مازال أمامهم عشرات السنين قبل الوصول إلى سن التقاعد.يدخلوا سوق العمل بعد أو 

كتواري، الذي من المؤكد أن الخاسر األكبر فيه اإلكان من الممكن تجنب أزمة الدين العام والعجز 

رت موارد الدولة لصالح التنمية المستدامة.   هو جيل شاب لم يستفد منه، لو ُوجد الحكم الصالح وُسخ 
 

ئل الناجحة في تقليل الدين العام هي إسترجاع األراضي التي تم استحواذها، والتي إن إحدى الوسا

يكشف عن الزيادة  (00رقم )إن الرسم البياني  م.0232ـ  0229كشفتها لجنة نيابية في األعوام 

 .التي حصلت في مساحة البحرين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. الخبير االكتواري ـ )شركة ميلمان( المنتدب من هيئة التأمين االجتماعي يقول أن صناديق التقاعد 6002مايو  2صحيفة األيام )البحرينية(:  10

 من االشتراكات.م سجل ألول مرة تجاوز المصروفات المبالغ المحصلة 6002م، وإن عام 6068ستعجز عن دفع المستحقات التقاعدية عام 
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 (22الرسم البياني رقم )

 (مربعالمدفونه )كم  زيادة مساحة األراضي البحرية

24 26 16

0

10

20

30

كم مربع

2005 2010 2015

زيادة مساحة األراضي البحرية المدفونة 

)كم مربع(

 
 المصدر: هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في البحرين

 

هذه األراضي التي تم ردمها في السنوات الماضية، وما زالت هناك مخططات للمزيد من الردم في 

لمشاريع اإلسكان  السنوات القادمة، هي أراضي بالضرورة تملكها الدولة، وتستخدم بعضها

م 0222والمرافق الحكومية، فيما وُهبت قسماً كبيراً منها لكبار المسؤولين. ففي الفترة مابين عامي 

م، وهي مدة الطفرة النفطية الثالثة التي شهدت إرتفاعاً حاداً في أسعار األراضي، وحمى 0235و 

ة القريبة من العاصمة المضاربات العقارية، تسارعت عملية الردم للشواطئ الضحلة، خاص

كيلو  99المنامة، ومعظمها تم وضع اليد عليها بعد أن كانت مملوكة للدولة، فزادت مساحة البحرين 

من مساحة البالد الصغيرة، وفي هذه المناطق تتركز فيها النشاط  %7، أي من 11متر مربع

مليار دوالر.  التجاري والسكني، حيث يبلغ كيلو متر مربع من األراضي ماال يقل عن نصف

والحصيلة اإلجمالية لهذه الثروة )الريعية( من األراضي تبلغ عشرات المليارات من الدوالرات، 

عدا قيمة عشرات الكيلو مترات من األراضي التي تم وضع اليد عليها ولكن لم يتم ردمها بعد. وقد 

لمعامالت السنوية انعكس حجم هذه الثروة الريعية في تعامالت سوق العقار حيث زادت قيمة ا

 5م إلى حوالي 0223مليون دوالر في بداية الطفرة العقارية عام  522عشرة أضعاف، من حوالي 

. إن استجاع هذه الثروات كفيلة بتخفيض كبير في الدين 12م0221مليار دوالر في قمة الطفرة عام 

 العام وضمان المستقبل المستقر لألجيال القادمة.
 

دول مجلس التعاون صناديق سيادية وصناديق لألجيال القادمة سوف تحمي  وقد يقول قائل بأن لدى

مستقبل األجيال القادمة، ولكن وفي ظل ارتفاع الدين العام والمزيد من االقتراض الخارجي 

 بدأت تستنفذ تدريجياً أيضاً.والداخلي لتغطية هذه الديون وفوائدها، فإن هذه الصناديق السيادية 
 

دوالر  100اذخ في حقبة رواج سوق النفط، إال أن بقاء أسعاره فوق حاجز الـ رغم اإلنفاق البف

أمريكي ألكثر من ثالث سنوات قد تمكن من تغطية كل عجوزات الماضي ودعم قيمة الصناديق 

 Sovereign -السيادية للدول الست. وتشير األرقام الصادرة عن معهد ثروات الصناديق السيادية 

Wealth Funds Institute - 2.558أن حجم الصناديق السيادية للدول الست بلغ نحو  إلى 

. ورغم عدم اشتمال تلك التقديرات لحجم م0239 يونيوتريليون دوالر أمريكي مع نهاية شهر 

  13حتى بعد خصمها.االلتزامات، يظل الرقم كبيراً بالنسبة لمعظم الدول الست 
                                                           

 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في البحرين. 11
 جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين. 12
13  -wealth-rg/sovereignhttp://www.swfinstitute.o(SWFI, 2016),  Sovereign Wealth Fund Rankings

fund-rankings. 

 

http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings
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من إجمالي  %1.7ان والبحرين مجتمعتين نسبة ومن ناحية التفاصيل، ال يتعدى نصيب كل من ُعم

، %38.6حجم الصناديق السيادية لدول مجلس التعاون، بينما يبلغ نصيب اإلمارات وحدها نحو 

ويجدر بالذكر أن أبو ظبي تستحوذ على الغالبية العظمى من تلك االحتياطيات. وتشير تلك النسب 

ات كل دوله قبل اشتداد التداعيات الناتجة عن تفاوت شديد في فسحة الوقت التي تمنحها مدخر إلى

 ضعف سوق النفط.

وإذا قارن ا األرقام، نجد أن حجم الصندوق السيادي البحريني يغطي سنة واحدة من اإلنفاق 

 5سنة، والقطري  2.6سنة إنفاق، والسعودي  1.1(، بينما يغطي العُماني م2016الحكومي )

سنوات. وبهذا، نستنتج أن المدخرات أو الصناديق  9.5تي سنوات، والكوي 8.8سنوات، واإلماراتي 

السيادية مهما بلغ حجمها، فإنها ال تمنح إال فسحة متفاوتة من الوقت لمواجهة تداعيات ركود سوق 

النفط بعد الزيادة الكبيرة في االعتماد عليه، وال تضمن استدامة الوضع المالي واالقتصادي وحتى 

 ي إصالحات مالية واقتصادية وسياسية جوهرية.السياسي من دون جراحات، أ
 

 (01الرسم البياني رقم )

 حجم الصناديق السيادية في كل من دول مجلس التعاون

 
  

 
 

 

ً لمعهد ثروات الصناديق السيادية، سحبت السعودية نحو  مليار دوالر من صندوقها  92"وفقا

وئها لج إلىم، إضافة 0239يونيو  ونهايةم 0235دي خالل الفترة ما بين نهاية يونيو السيا

 . 14لالقتراض من السوقين العالمية والمحلية"

قتربت من أرقام ورقة صناديق السيادية فإن أرقامه وإن إوحسب تحليالت الدكتور عمر الشهابي لل

 يها للمقارنة فقط.الدكتور جاسم السعدون، إال أنه من المفيد اإلشارة إل
 

وبحسب بيانات معهد الصناديق السيادية، تقدر قيمة الصناديق السيادية لدول الخليج في منتصف ))

تريليون دوالر أمريكي حسب ورقة د. جاسم  0.551"تريليون دوالر 2.8بحوالي  م2016عام 

بليون ألبو  900 تريليون تابعة لإلمارات العربية المتحدة وحدها )منها 1.1، منها السعدون" 

 40مليار دوالر لقطر، و 335مليار دوالر للكويت، و 592مليار دوالر للسعودية، و 785ظبي(، و

مليار دوالر للبحرين. وفي حين ال نعرف التركيبة الدقيقة لهذه  10.6مليار دوالر لعمان، و

                                                           
 المصدر : ورقة د. جاسم السعدون ـ مصدر سابق 14

 

  

  
سوفيرن ويلث فند  :المصدر

 SWIF - إنستيتوت
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ول بأن غالبيتها هي الصناديق من حيث االستثمارات خارج حدود البلد أو داخله، يبقى بإمكاننا الق

ً الكثير من االستثمارات الحكومية الداخلية في  استثمارات في الخارج، ولكنها تتضمن أيضا

)بالذات في البحرين(، مع التنويه بأن هذه الصناديق قد ال تشمل كل استثمارات   الشركات المحلية

 15((.الدولة المحلية

 

 (7رقم ) جدولال

 2116لسيادية في سبتمبر تقديرات اجمالي حجم الصناديق ا

 

 
 المصدر: ورقة د. عمر الشهابي

 

 "النفط الصخري"، تمهيد جديد للمزيد من إنخفاض في أسعار النفط:

برز منذ النصف الثاني من العقد الماضي منافس جديد للدول المنتجة للنفط والمتمثل في النفط 

ية رسوبية، حيث شهدت الصخري والذي يعتبر من النفط الخفيف وينتج من تكوينات صخر

الواليات المتحدة األمريكية ثورة تكنولوجيا أدت إلى خفض كلفة إنتاج هذا النوع من النفط وتخطيه 

كمية إنتاج الخام التقليدي، وهناك دول عديدة تمتلك احتياطيات كبيرة من النفط الصخري منها 

 روسيا والصين واألرجنتين.
 

 (8الجدول رقم )

 يات المتحدة من النفط الصخريرتفاع انتاج الوالإ
 

 
                 

المصدر: ثورة النفط الصخري وآثارها على الدول النفطية  
16

 

 

 

                                                           
 .ورقة د. عمر الشهابي، واعتمد على نفس الموقع اإللكتروني لمعهد ثروات الصناديق السيادية ـ مصدر سابق   15
 ، مملكة البحرين.م2537إبراهيم السيد: ثورة النفط الصخري وآثارها على الدول النفطية، يوليو  16
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 (24الرسم البياني رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 المصدر السابق
 

بسبب تباطؤ العرض على الطلب من مليوني برميل  زيادةويتوضح من هذه المنافسة الجديدة بأن 

مليون برميل من النفط الصخري األمريكي إلى السوق، األمر الذي  1اد العالمي ودخول االقتص

ً على األسعار، حيث خسر النفط  أدى إلى إرتفاع مخزونات الدول المستهلكة، وشكل ضغوطا

دوالر للبرميل بعد أن خفضت الدول المصدرة  52حوالي ثلثي سعره قبل أن يستقر عند حوالي 

 م.0239مليون برميل في نهاية  3.1للنفط إنتاجها 
 

 (3الجدول رقم )

 2116إلى قاع  2114أوبك: من قمة 
 

 
 المصدر السابق

 

بعد دخول النفط الصخري في المنافسة يشبه بالوضع في الثمانينات من إن الوضع النفطي الراهن 

الطلب، الشمال واألسكا في وقت شهدت تراجع نمو القرن الماضي مع دخول منتجين جدد من بحر 

األسعار وبقائها منخفضة لعقدين تقريباً، وما يؤكد ذلك هو إزدياد إنتاج النفط  رمما أدى إلى إنهيا

ألف برميل في نهاية  331ألف برميل، ومن المتوقع زيادة  522م إلى 0239الصخري في عام 

 مليون برميل العام القادم. 32م، وألكثر من 0239شهر أغسطس 

  

 

 

 

 

نتاج النفط فيإ  

الواليات المتحدة   

نحدار اإلنتاج األمريكي إ •
 3792منذ بلوغ قمته في 

 .نتيجة لقدم الحقول النفطية
 

ثم صعود سريع مع تطور  •
تقنية النفط الصخري قبل 

 أقل من عشر سنوات.

9753  

266 

مليون 

 برميل

دخول 
الن   
 الصخري

 دخول الن  
الصخري   
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 (25رقم )الرسم البياني 

 أوبك ظاهرة شبيهة في الثمانينيات: تقدم منتجين جدد على حساب

 
 المصدر السابق

 

 

ً على  إن هذا القسم قد كشف بشكل جلي الخلل االساس في نمط االقتصاد الخليجي المعتمد أساسا

مصدر النفط كمورد أساس، وهو أحد السمات الرئيسية لالقتصاد الريعي الذي مفيد التوسع فيه 

وذلك في األقسام التالية من هذه الدراسة، وبالمقابل أكدت اإلحصاءات  رياً وعلى أرض الواقع.نظ

رقاب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي،  علىالرسمية أن "المرض الهولندي" قابض 

وآثاره السلبية الواضحةعلى موازنات هذه الدول وبروز العجوزات وزيادات في الدين العام، 

 الوفرة النفطية. وسنوات مراحلتدريجي للثروات التي تم جمعها في  واستنزاف
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 القسم الثاني

 نعكاس للسياسة االقتصاديةسوق العمل كإ
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 القسم الثاني

 نعكاس للسياسة االقتصاديةكإسوق العمل 
 

ع أو انخفاض أسعار النفط رغم إن تأثيرات اعتماد دول المجلس على اإليرادات النفطية وارتفا

كالتعليم والصحة والبنية وانعكاساتهما على النفقات المطلوبة على قطاعات االقتصاد الخدمية 

 ،وتوفير فرص العمل ،ثير ذلك على سوق العملهي تأالتحتية وغيرها، إال أن العالقة المهمة 

ه السياسة والتي قدمت فيها وغلبة القوى العاملة الوافدة وغيرها من إفرازات هذ ،ونسب البطالة

 وتنبأت بمخاطر ذلك.مئات الدراسات منذ السبعينات من القرن العشرين، 
 

 وألهمية هذا القطاع فإن هذه الدراسة ستركز عليه، مع أهمية عدم إهمال القطاعات األخرى.
 

فحسب اإلحصاءات السكانية حول توزيع السكان في دول المجلس فقد كشفت بأن في العام 

م نسبة 0231لتصبح في العام  %19.1، وغير المواطنين %90.0م، كانت نسبة المواطنين 0221

 .%11.7وغير المواطنين  %53.3المواطنين 
 

م 0231كل دولة، فإن دولة قطر كانت أقل الدول في نسبة السكان المواطنين في العام وحسب 

(، أما %17لبحرين بنسبة )( فا%13( ثم الكويت بنسبة )%31( تليها اإلمارات بنسبة )30%)

 .17(%91(، وأخيراً السعودية بنسبة )%59سلطنة عمان بنسبة )
 

أما على صعيد نسبة المواطنين وغير المواطنين في سوق العمل، فقد كانت نسبة المواطنين 

 نسبة م0231م، لتصبح في عام 0221، وذلك في عام %99.5، والعمالة غير المواطنة 11.5%

 .%90.3، والعمالة غير المواطنة أصبحت %09.9في أسواق العمل الخليجية  المواطنة العمالة
 

م على 0231أما على صعيد كل دولة، فقد كانت مساهمة العمالة المواطنة في سوق العمل في عام 

 .18النحو التالي
 (11الجدول رقم )

 م2113مساهمة العمالة المواطنة في سوق العمل عام 
 

 

 

 

 

 المصدر: ورقة د. جاسم السعدون.
 

 ً وباألخص الدول الغربية  ،وقبل الدخول في التفاصيل البد من التأكيد بأن جميع دول العالم تقريبا

الة غير مواطنة بنسب مختلفة، وبالتالي فإن وكندا واستراليا لديها عموالواليات المتحدة األمريكية 

دول مجلس التعاون الخليجي ال تمثل حالة شاذة بالنسبة لجذب القوى العاملة األجنبية، ولكن الفرق 

بين هناك وهنا هو في التحكم الدقيق بأن ال تتحول النسبة بين القوى العاملة المواطنة وغير 

ً وسياسياً وفي غلبة العنصر األجنبي،  إلىالمواطنة  قطاعات إنتاجية وخدماتية يجب تشريعيا

ً بأن تكون األولوية للمواطن في العمل  ً واجتماعيا في هذه القطاعات التي تخلق قيماً واقتصاديا

                                                           
 صندوق النقد الدولي ـ والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون. 17
 م.2533د. جاسم السعدون: مصدر سابق، وسنشير الحقاً إلى بعض االحصاءات المحدثة لألعوام الالحقة عن عام  18

 النسبة الدولة الرقم

 %3 لكويتا 3

 %9 قطر 0

 %9 االمارات 1

 %02 عمان 1

 %05 البحرين 5

 %11 السعودية 9
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ً بل في تحسين مستويات الدخل والمعيشة للمواطن كهدف وغاية ألي  مضافة ليس فقط اقتصاديا

 تنمية إنسانية مستدامة.

نقدر جهود وطاقات هذه القوى العاملة الوافدة التي ساهمت في تحقيق اإلزدهار ورغم ذلك يجب أن 

وتنمية معظم قطاعات االقتصاد فيها، وخاصة مشاريع البنية التحتية والعقارية،  ،في دول المجلس

ً ما  المواطن بسبب أجورها المتدنية أو بسبب النظرة  يتم العزوف العمل فيها من قبلوالتي غالبا

فئات كبيرة من المجتمع الخليجي  تشربت منهالهذه األعمال، أو بسبب القيم "الريعية" التي  الدونية

 من هذه الدراسة. الثالثشرح ذلك في القسم  سيتمعالقة العمل عن الدخل، كما  بفصلوالمتمثلة 

"تفشي  إلىورغم إن جميع الرؤى االقتصادية التي تم إطالقها في دول مجلس التعاون* تشير 

وأن هدف هذه الرؤى "أولوية العمل للمواطن" و"مدى  ،رة العمالة األجنبية في أسواقها"ظاه

التنمية االقتصادية" والتزايد غير المدروس وغير  خيارالمقايضة الفعلية في بلدان الخليج بين 

 م.0212رؤية قطر الوطنية  لذلك المتوقع في حجم العمالة غير الماهرة "كما تشير

 :19املة األجنبية في دول مجلس التعاون الخليجيواقع القوى الع

يُشكل المقيمون من غير المواطنين نسبة كبيرة من التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون 

 %89نحو  إلىمن إجمالي السكان كما في المملكة العربية السعودية،  %39الخليجي، تتراوح بين 

، وذلك بحسب اإلحصائيات األخيرة لتلك الدول، كما من السكان في حالة اإلمارات العربية المتحدة

( أدناه. وتقع الغالبية العظمى من غير المواطنين في الفئة العمرية القادرة 09يوضح الرسم البياني )

ً في سوق العمل. ففي قطر على سبيل المثال، تُشكل األيدي العاملة  كة فعليا على العمل، والمشار 

المشتغلين في البالد، تفوقها اإلمارات في التقدير المنشور في  من إجمالي %95األجنبية نحو 

وفي الكويت وُعمان، تتعدى نسبة األيدي  20.%96 إلى، حيث تصل النسبة م2020رؤيتها الوطنية 

. وقد %78 إلىمن إجمالي القوى العاملة، أما في البحرين فتصل النسبة  %80العاملة األجنبية 

من إجمالي األيدي العاملة،  %57جنبية في المملكة العربية السعودية بلغت نسبة القوى العاملة األ

 (.09وهي النسبة األدنى حالياً بين دول المجلس، كما يوضح الرسم البياني )
  

 (26الرسم البياني رقم )

 نسبة الموطنين وغير المواطنين من إجمالي السكان بحسب الدولة

 
 

معلومات جهاز المركزي للمعلومات )البحرين(، الهيئة العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، بوابة البيانات المفتوحة المركز الوطني لإلحصاء والالمصدر: بوابة البيانات المفتوحة وال

   .الوطني لإلحصاء )اإلمارات( ( وتعداد السكان )قطر(، الهيئة العامة لإلحصاء )السعودية(، المركزgulfmigration.euبرنامج سوق العمل والهجرة في الخليج ) ،)عمان(
  

 

                                                           
 * سنتوسع في تحليل هذه الرؤى في األقسام الالحقة من الدراسة.

م، حيث تم اقتباس جميع 6002 ،عاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون، مركز الخليج لسياسات التنميةدالل موسى: القوى ال 19
 الرسوم البيانية وشروحاتها من هذه الورقة.

 .http://bit.ly/2nmFaeH،2012اإلمارات:  رؤية 20
 

http://bit.ly/2nmFaeH
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 (27الرسم البياني رقم )

 نسبة المواطنين وغير المواطنين من إجمالي المشتغلين بحسب الدولة

 

 
لمعلومات والكتاب اإلحصائي لإلحصاء واالمصدر: بوابة البيانات المفتوحة والجهاز المركزي للمعلومات )البحرين(، الهيئة العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، المركز الوطني 

 السنوية )عمان(، مسح القوى العاملة ووزارة التخطيط التنمية واإلحصاء )قطر(، الهيئة العامة لإلحصاء )السعودية(.

وبينما يعمل العديد من مواطني دول المجلس في القطاع العام أو الحكومي، يتركز عمل األيدي 

من إجمالي العمالة األجنبية في  %98يشتغل نحو العاملة األجنبية في القطاع الخاص، حيث 

(، بينما يستحوذ القطاع الخاص على العمالة المنزلية هافيالبحرين وعمان في القطاع الخاص )بما 

من إجمالي العمالة الوافدة في قطر، كما  %90من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت و 93%

 (.01يوضح الرسم البياني )
 (28قم )الرسم البياني ر

 نسبة المشتغلين في القطاع العام والخاص بحسب الجنسية والبلد

 
لإلحصاء والمعلومات والكتاب اإلحصائي المصدر: بوابة البيانات المفتوحة والجهاز المركزي للمعلومات )البحرين(، الهيئة العامة للمعلومات المدنية )الكويت(، المركز الوطني 

 لعاملة ووزارة التخطيط التنمية واإلحصاء )قطر(، الهيئة العامة لإلحصاء )السعودية(.السنوية )عمان(، مسح القوى ا

 

 مالحظة: معظم هذه البيانات ال تشمل من هم في الخدمة العسكرية.
 

استقطبت دول مجلس التعاون الخليجي هذه األفواج الكبيرة من األيدي العاملة األجنبية أساساً لشغل 

ورة النمو االقتصادي، الناجمة عن اكتشاف النفط وارتفاع أسعار البترول الوظائف التي نشأت مع ف

في سبعينات القرن الماضي، ما أسفر أوالً عن استقطاب األيدي العاملة الغربية في شركات 

اكتشاف وتصفية النفط، وتالياً عن ضخ مبالغ استثمارية ضخمة لدعم عمليات تشييد البنية التحتية 

مالة العربية واآلسيوية. ومن بين األسباب التي دعت دول المجلس الستقطاب التي نشطت فيها الع
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هذه األعداد من العمالة األجنبية قلة عدد مواطنيها بشكل عام مقارنة بالقدرات المادية والطموحات 

الجديدة التي أفرزها اكتشاف النفط، لكون التركيبة السكانية في الخليج تركيبة شابة، يشكل من هم 

 .21فيها نحو ثلث السكان حتى اليوم، على الرغم من انخفاض معدالت الخصوبة 15سن دون 
 

وعلى صعيد المسويات التعليمية للقوى العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون، فمعظم  

، فضالً عن تركز تلك القوى في قطاعات المستوياتتدني هذه  إلىاإلحصاءات الرسمية تشير 

العالقة بين مستويات التعليم للقوى  توضيحمحدودة للعامل، وبالتالي فإن اقتصادية ذات إنتاجية 

مؤشر مهم لقياس اإلنتاجية  العاملة الوافدة وتمركزها في قطاعات معينة من االقتصاد الخليجي

 .والقيمة المضافة لالقتصاد وتوفير فرص العمل
 

السعودية تعمل في قطاعات التشييد فعلى سبيل المثال فإن أكثر من نصف القوى العاملة الوافدة في 

( في حين القوى العاملة %31(، والعمالة المنزلية )%03( وتجارة الجملة والتجزئة )09%)

(، والتعليم %19السعودية تعمل في قطاعات اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي )

ي دول مجلس التعاون ( وهي كلها قطاعات حكومية، وممكن القول بأن باق%9(، والصحة )01%)

 .ال تشذ عن هذه القاعدة كثيراً 
 (23الرسم البياني رقم )

 2016توزيع المشتغلين غير السعوديين بحسب القطاع االقتصادي في عام 

 
 م.2116لإلحصاء الربع الثاني لعام المصدر: مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة العامة 

  
 

 (31الرسم البياني رقم )

 2016شتغلين السعوديين بحسب القطاع االقتصادي في عام توزيع الم

 
 المصدر: نفس المصدر السابق

  

 

                                                           
)الهيئة العامة لإلحصاء في الكويت، بوابة البيانات المفتوحة للبحرين، الهيئة العامة لإلحصاء في المملكة  يجإحصائيات السكان لدول الخل 21

 العربية السعودية، بوابة البيانات المفتوحة لعمان(.
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 (31الرسم البياني رقم )

 م2015توزيع المشتغلين غير الكويتيين بحسب القطاع االقتصادي في عام 

 
 (2115المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء )مسح القوى العاملة 

  

 

 (32الرسم البياني رقم )

 2015توزيع المشتغلين الكويتيين بحسب القطاع االقتصادي في عام 

  

 
 (2115المصدر: اإلدارة المركزية لإلحصاء )مسح القوى العاملة 

  

 

وبالرغم من الجوانب اإليجابية لوجود القوى العاملة الوافدة، كمساهمتها في قطاعات البناء والتشييد 

ادق، بل وأحياناً مساهمتها في بقاء أسعار السلع والخدمات وتجارة الجملة والتجزئه والمطاعم والفن

حد ما، وتقليل تكلفة إنتاج الشركات والمؤسسات بسبب تدني أجور هذه القوى. بالرغم  إلى منخفضة

من كل هذه اإليجابيات إال أن آثارها السلبية برزت في ارتفاع نسبة البطالة بين القوى العاملة 

ً في ظل  وزيادة نسبة مشاركة  .ارتفاع عدد الشباب الداخلين لسوق العملالمواطنة، وخصوصا

للعمالة األجنبية الوافدة كظاهرة ال بد من  الماليةالمرأة من سوق العمل، وتأتي مسألة التحوالت 

دراستها والبحث عن حلول لها من أجل تخفيضها وتوجيه جزء منها في االستثمار المحلي، وسوف 

لجزء الثاني من هذا القسم والمتعلق بالنموذج البحريني باعتباره النموذج نتوسع في هذا الشأن في ا

 وضع سوق العمل واألجور. أكثر عن الذي يمتلك الباحث فيه تفاصيل
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 العمل: لسوقكنموذج خليجي البحرين مملكة 
 

 :استمرار ارتفاع نسبة التوظيف األجنبي في مقابل محدودية نمو توظيف العامل البحريني .1

م )والتااي تُسااجل إجمااالي التوظيااف 0235البيانااات المنشااورة لهيئااة تنظاايم سااوق العماال لعااام تشااير 

 %5.5المدني، وال يندرج فيه التوظيف في القطاع العسكري( إلى ارتفااع إجماالي التوظياف بنسابة 

عاماال. وسااجل  9050331ليصاال إجمااالي العاااملين المحليااين والوافاادين إلااى  ،م0231مقارنااة بعااام 

ليصال إجماالي العااملين البحارينيين إلاى  %3.1ظيف األيدي العاملة البحرينية نمو بنحاو إجمالي تو

 %9.1عامل، وفي المقابل ارتفع إجمالي توظيف األيدي العاملة األجنبياة الوافادة بنسابة  3510101

 .عامل 5990915ليصل عددهم إلى 

رة الماضية، خصوصاً فيما يتعلاق في الواقع فإن مشهد سوق العمل لم يتغير كثيراً في السنوات العش

بارتفاع أعداد العمالة األجنبية الوافادة واإلعتمااد عليهاا والتاي أخاذت منحاى تصااعدي فاي معادالت 

فقاط مان  %00النمو، مما يُثير القلق حول سياسة الدولة إلصالح سوق العمل، إذ يشكل البحارينيين 

أن كانوا يشكلون مع بدايات مرحلة إصاالح  إجمالي القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، بعد

 .%11سوق العمل ما يقارب 

 
 (33الرسم البياني رقم )

0%
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100%

120%

الق ا  ال ا  الق ا  العام

م2015 -ن  ة الع الة ب    ال    ة في الق اع العام وال اص 

الع الة ال   ي  ة  الع الة األج   ة

 المصدر: هيئة تنظيم سوق العمل

 

 :معدل البطالة .2

، وفق االحصائات الرسامية إذ أن %1.1م حوالي 0235بلغ معدل البطالة في الربع األخير من عام 

حيااث يشااكلون  07 – 05لين فااي "التااأمين ضااد التعطاال" يقعااون تحاات الفئااة العمريااة أغلااب المسااج

علماااً باأن البحارين تعتمااد  ،م0235مان مجماوع المساجلين بحسااب إحصااءات شاهر ديسامبر  19%

)رغام تحفضانا علاى  ةعلى البيانات الواردة من جهااز التاأمين ضاد التعطال الحتسااب معادل البطالا

والتي تدفع النسبة نحو اإلنخفاض، حيث أن بعاض المنظماات الدولياة  طريقة إحتساب معدل البطالة

كصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية وغيرهما، يشيرون إلى نسب بطالة أعلى تتاراوح باين 

(. وتشير تقارير وزارة العمل والتنمية االجتماعية لطريقة إحتساب عدد العااطلين، حياث 35-31%

لوطنية يحسب من حاصل إجمالي عدد العاملين البحرينيين طبقاً لبيانات هيئة إجمالي القوى العاملة ا

تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين االجتماعي، إضافة إلى بااقي العااملين غيار الماؤمن علايهم 



47 | P a g e 

 

لدى الهيئة مثل العاملين لحساابهم الخااص وساواق األجارة وأصاحاب رخاص الصايد والمازارعين، 

الي العاطلين حساب ساجالت وزارة العمال، وتتوضاح مان طريقاة إحتسااب الاوزارة مضافاً إليه إجم

مكاان بهادف ياادة مجماوع القاوى العاملاة قادر اإللعدد العاطلين ضمن إجمالي العاملين بأن الهادف ز

تقليل نسبة العاطلين حيث ال يمكن أن يكون العاطلون هم جزء من مجموع القوى العاملة وفي نفاس 

تنتج مان هاذا المجماوع. بشاكل عاام فاإن صاعوبة تاوافر البياناات واإلحصااءات الوقت هام جازء مسا

وبالتاالي نبقاي علاى  ،تصعب من التوصل إلى قطع الشك باليقين فيما يخص المعدل الحقيقي للبطالاة

الشااكوك ونؤكااد علااى أن الضااغوطات المسااتقبلية المتوقعااة سااوف تسااتمرعلى مسااتوى التوظيااف 

 ً فنسبة األشاخاص )خاارج إجماالي  .في ظل التغيرات الديمغرافية والبطالة في سوق العمل خصوصا

 %99إلاى  %11قوة العمل( مقابل نسبة األشخاص )ضمن قوة العمل( من المتوقع أن تنخفض مان 

م أي نسبة األشخاص ضمن القوى العاملة ساوف ترتفاع فاي السانوات القادماة، أيضااً 0202في عام 

( ساينمو بنسابة working age populationعمار العمال ) فإن نسبة عدد البحرينيين الذين هم فاي

 .22فرد 1220222م ليصل اإلجمالي إلى 0202في حلول سنة  13%
 

 :األجور بين العامل البحريني والعامل األجنبي الوافد .3

ديناار  122يعيش شريحة كبيرة من العمال البحرينيين في القطاع الخاص على أجر شهري أقل من 

ئة العامة للتأمين االجتماعي بلغ عدد الاذي يتحصالون علاى أجار شاهري ماا حصاءات الهيإوبحسب 

عاماال بحرينااي. ماان ناحيااة أخاارى فااإن الوساايط الحسااابي  100571 حااواليدينااار وأقاال  077بااين 

ديناار وبتراجاع  539لألجور الشهرية لأليادي العاملاة البحرينياة فاي القطااعين العاام والخااص بلاغ 

ل فجاوة التكلفاة باين العامال البحريناي واألجنباي الوافاد فاي ارتفااع  (. وال تزا%2.1-سنوي سالب )

مستمر وفي  تناقض واضح "لألهاداف األولياة" التاي رسامت إلصاالحات ساوق العمال، وماا يؤكاد 

استمرارية اتساع هذه الفجوة هو نماو عادد العااملين األجاناب الاذين يتحصالون علاى أجاور أقال مان 

إلااى  -فااي القطاااعين الخاااص والعااام  –لبيانااات الرساامية عااددهم دينااار شااهرياً، والتااي تقاادر ا 022

 .23عامل أجنبي مما أوجد بيئة تنافسية بالنسبة ألصحاب العمل في توظيفهم 1110125

 
 (34الرسم البياني رقم )

 
 

لقد قدمت دراسات عديدة متخصصة في سوق العمل الكثير من المقترحات العملية كإيجاد مجلس 

على غرار التجربة السنغافورية الناجحة التي تمكنت من ضبط األجور أعلى لألجور وذلك 

 والتضخم والبطالة، بل وتحقيق زيادات دورية لألجور مرتبطة بزيادة االنتاجية والنمو االقتصادي.
 

                                                           
ducation and future High level analysis of higher eوزارة التربية والتعليم البحرينية : دراسة بعنوان  -مجلس التعليم العالي 22 

needs of Bahrian 
 المصدر: البيانات اإلحصائية لهيئة تنظيم سوق العمل. 23 
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  وسنتوسع في هذا الموضوع في القسم األخير الخاص بالحلول الممكنة من هذه الدراسة.
 

 24ذات األجور المنخفضة: الوافدةالعمالة  ضرورة تقليل االعتماد على
 

ذات األجور المنخفضة في التنمية االقتصادية التي شهدتها البحرين  الوافدةساهمت القوى العاملة  -

خالل العقود الماضية، حيث استفادت منها البحرين في تشييد عدد كبير من المشروعات العقارية 

 والعمرانية وتحسين البنية التحتية.
 

دراسة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي أعدتها مؤسسة الخليج وحسب  -

منهم من الشباب ممن تتراوح  %01ن أو، %1لالستثمار، فإن نسبة البطالة في البحرين بلغت 

عاماً، غير أن تصريح وزير العمل البحريني للصحف المحلية يفيد بأن  05 -37أعمارهم بين 

ارتفاع نسبة  إلىبنسب كبيرة لسوق العمل يعد أبرز األسباب التي أدت تدفق أمواج جديدة و

م، وتشير وزارة العمل  أن عدد 0230في الربع األول من  %1.1 إلىالبطالة في البحرين 

العاطلين عن العمل ضمن الذين سجلوا أسماءهم لديها والمستحقين لمعونة التأمين ضد التعطل، 

م أن مجموع عدد 0233في تقريرها الفصلي للربع األول من عام لذلك فإن أرقام الوزارة تشير 

من إجمالي القوى العاملة  %1.9( شخصاً، أي ما يمثل 5119العاطلين عن العمل يساوي )

( عامل. وهذا يعني أن إجمالي عدد البطالة لديها يشمل أولئك 313222البحرينية المقدر بحوالي )

طل، وأولئك المسجلين في الوزارة ولكن مدة إعانة الذين يمكنهم الحصول على تعويض التع

التعطل قد انتهت، وبالتالي فإن هذه النسبة يمكن أن تكون أقل من الواقع، ومن شأنها أال تشمل 

 جميع أولئك الذين يعتبرون ضمن الفئة العمرية التي يمكن رصدها والذين يبحثون عن عمل.
 

أن معدل  إلىأعدته منظمة العمل الدولية أشارت فيه ورغم هذه األرقام الرسمية إال أن تقريراً 

م، ونسبة الشباب 0231ـ  0227كمجموع السنوات  %9.5البطالة في البحرين يقدر بنسبة 

سنة حوالي  01ـ  35واإلناث الشابات بين  ،%05.1سنة حوالي  01ـ  35الذكور منهم بين 

10.1%.25 
 

 (11جدول رقم )ال

 صادية والجنسيةالتوظيف بحسب القطاعات االقت

  2113ـ  2113

 الحكومية الخدمات
خدمات 

 أخرى

الخدمات 

 الخاصة

الخدمات 

المالية 

والتأمين 

 والعقارات

المواصالت 

والتخزين 

 واالتصاالت

التجارة 

والفنادق 

 والمطاعم

البناء 

 والتشييد

الكهرباء 

والماء 

 والغاز

الصناعات 

 التحويلية
 الزراعة

ن
و
ني
ري
ح
لب
ا

 

5.939 704 (3.146) 6.828 1.818 9.343 (979) (120) (1.458) 512 

ن
يي
ين
حر

لب
 ا
ير
غ

 

3.844 454 (3.238) 27.067 7.060 85.557 72.237 (667) 25.627 6.142 

 المصدر: الهيئة العامة للتأمين االجتماعي ـ هيئة تنظيم سوق العمل.
 

                                                           
ات عمال عبدالله جناحي )الباحث(: تحديات الحركة النقابية العمالية راهناً ومستقبالً، دراسة قدمت للمؤتمر العام الثالث لالتحاد العام لنقاب 24

 م.6002البحرين، ديسمبر 
وال كولكية : بناء قدرات ممثلي العمال في  البحرين حول الضمان االجتماعي ، المستشارة اإلقليمية للضمان االجتماعي، منظمة العمل أورس   25

 م.6000الدولية ـ   أكتوبر 
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لتوسع في أنشطة ذات ذات األجور المنخفضة قد سمح ألصحاب العمل با الوافدةإن وجود العمالة 

وانخفاض نصيب الفرد من الناتج  ،انخفاض اإلنتاجية بشكل عام إلىإنتاجية منخفضة مما أدى 

المحلي اإلجمالي، وأن العديد من هذه العمالة بعد االنتهاء من المشاريع العقارية قد تم توظيفهم في 

زئة والفنادق. ورغم العديد من قطاعات الخدمات ذات اإلنتاجية المنخفضة مثل تجارة الجملة والتج

تعد أحد أهم  الوافدةزيادة نسبة البطالة إال أن هيمنة ومنافسة العمالة  إلىاألسباب التي تؤدي 

في القطاعين العام  الوافدةمن إجمالي القوة العاملة هم من العمالة  %99األسباب، فحوالي 

وتشير بيانات هيئة تنظيم سوق  ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة واألجور. ،والخاص

ً جديداً منها17.751م، بأن الهيئة قد أصدرت )0231العمل لعام  ( تصريحاً 13.311 (( تصريحا

للملتحقين بالعمالة األجنبية، وبلغ إجمالي عدد  )1.390 (للعمالة المؤقتة و )095(للعمالة األجنبية و

( 310 (( للعمالة و11.311(حاً، منها ( تصري19.593(التصاريح التي قامت الهيئة بتجديدها 

 26( تصريحاً للملتحقين بالعمالة األجنبية.33.731تصريحاً للعمالة المؤقتة و)
 

وتتوضح من هذه اإلحصاءات الرسمية بأن العمالة األجنبية ما تزال تدخل في البالد وتستقر فيها 

ً من  تجديداً في الرابع  )17.951(بشكل متزايد، فقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعا

م، وما يزال قطاع 0231( في الربع الثاني من العام 19.593( إلىم 0231الثاني من عام 

من  %10 إلىالمقاوالت يحوز على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة ارتفعت لتصل 

، ومن ثم قطاع %01مجموع التصاريح الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة تقارب 

وهو ما يؤكد تحليلنا المتقدم ذكره بانخفاض اإلنتاجية ومن ثم انخفاض  27،%30.9الصناعة وبنسبة 

 نصيب المواطن من الناتج المحلي اإلجمالي.
 

وتوضح الجداول التالية بعض تفاصيل ثقل العمالة المهاجرة في سوق العمل ومواقع عملهم، وكلها 

 28لكتروني للجهاز المركزي للمعلومات.إحصاءات مصدرها الموقع اإل
 

 

 (12جدول رقم )ال

 (م2114ـ  2116عدد العمالة البحرينية في قطاعات النفط والغاز )
 

 الذكور اإلناث إجمالي بحريني السنوات

2114 2743 242 2517 

2113 2862 246 2616 

2112 3163 257 2312 

2111 3163 257 2312 

2111 3458 245 3213 

2113 3515 253 3262 

2118 3515 256 3243 

2117 3471 255 3216 

2116 3436 261 3235 
 

ويالحظ من الجدول أعاله تذبذب أرقام العاملين من سنة ألخرى، لينخفض عددهم في السنوات 

 م بدالً من أن يرتفع قياساً للسنوات السابقة!0231ـ  0231
 

 

 

 

 

 

                                                           
 مؤشرات سوق العمل، وزارة العمل ـ البحرين. 26
 المصدر السابق. 27
 WWW.data.gov.bhمملكة البحرين   الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي للمعلومات في 28 



55 | P a g e 

 

 (13جدول رقم )ال

 (م2114ـ  2116رينية في قطاعات النفط والغاز )عدد العمالة غير البح
 

 السنوات

دول 

مجلس 

 التعاون

 باكستاني هنود عرب
أسيويون 

 آخرون
 أمريكي بريطاني

جنسيات 

 أخرى
 المجموع

2114 110 1 191 07 91 11 7 10 3352 

2113 3 5 522 01 99 19 33 15 911 

2112 3 9 117 09 59 332 9 19 921 

2111 3 9 103 09 59 332 9 19 995 

2111 3 5 131 09 59 331 5 50 991 

2113 3 1 120 09 91 331 9 10 999 

2118 3 1 171 12 95 311 5 10 971 

2117 0 1 197 07 91 319 5 11 995 

2116 3 9 130 07 99 351 32 13 931 
 

 

وهذا عكس ويالحظ من الجدول أعاله زيادة في عدد العمالة غير البحرينية سنة بعد أخرى، 

 (30مالحظتنا على الجدول رقم )
 

 (14جدول رقم )ال

 قطاع االلمنيوم والقطاعات الصناعية
 

 السنوات
اجمالي 

 البحرينيين
 الذكور اإلناث

اجمالي غير 

 البحرينيين

دول  

التعاو

 ن

 باكستان هنود العرب
اسيويون 

 آخرون
 أمريكي بريطاني

جنسيات 

 أخرى
 إجمالي

2112 1931 303 1579 115 1 0 927 31 311 9 1 31 1591 

2111 1111 339 1190 101 31 0 591 39 371 9 1 39 1130 

2111 1199 339 1193 120 1 3 511 39 317 9 1 52 1097 

2113 1999 310 1915 955 1 1 505 1 371 5 1 31 1500 

2118 1119 339 1937 111 5 9 511 1 031 9 0 32 1992 

2117 1173 335 1999 105 5 5 512 7 311 9 0 13 1939 

2116 1111 331 1935 919 5 9 531 7 391 30 1 05 1592 
 

(، حيث عدد العاملين البحرينيين في انخفاض، وعدد 31ونفس المالحظة نجدها في الجدول رقم )

، رغم إن هذه القطاعات هي المرشحة لالنتقال من غير البحرينيين في ارتفاع من سنة ألخرى

 .)المرض الهولندي( في سوق العمل، وخلق قيمة مضافة اقتصادية وبشرية منتجة
 

عاله إن عدد العمالة العربية قليل جداً قياساً لعدد العمالة األجنبية من الهنود وتتوضح من الجداول أ

والباكستانيين والجنسيات األخرى، وذلك في أهم قطاعين إنتاجيين في البحرين، كما أن عدد اإلناث 

 البحرينيات العامالت في هذين القطاعين قياساً لعدد الذكور البحرينيين أيضاً قليل.
 

( الزيادة الحاصلة للعمالة غير البحرينية في عقد من الزمن، وذلك 35الجدول رقم )كما يوضح 

 حسب الوظيفة والجنس.
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 (15جدول رقم )ال

 سنة فأكثر( حسب المهنة 15نمو السكان غير البحرينيين العاملين )
 

 المهنة
2111 1331 

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور

 3,624 229 3,395 6,480 455 90205 دارة العامة واألعمال مديروا اإل

االختصاصيون )العلوم البحتة ـ التطبيقية ـ 

الطب ـ العلوم اإلنسانية والسياسية والمالية 

 واإلعالم ..الخ(

330030 1,768 12,980 8,554 1,200 9,754 

 الفنيون

 )نفس مجاالت االختصاصيون أعاله(
10112 2,261 6,641 3,330 2,559 5,889 

 5,422 1,198 4,224 7,981 1,166 90135 المهن الكتابية

 7,700 567 7,133 5,655 452 50021 مهن البيع

 38,877 14,564 24,313 57,048 24,342 100929 مهن الخدمات

مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور 

 والصيد
50711 10 5,998 4,226 6 4,232 

يات الصناعية والكيمائية مهن اإلشراف والعمل

 والغذائية 
350329 3,012 18,128 9,986 1,368 11,354 

 47,711 18 47,693 55,302 24 550091 المهن الهندسية األساسية المساعدة 
 

 

 

للبحرين والتي  0212ومن تشوهات سوق العمل وعدم قدرة االقتصاد في  تنفيذ الرؤية االقتصادية 

ن في فرص العمل هي استمرار بقاء العمالة األجنبية وعدم إنهاء اقاماتهم أفضلية المواط إلىتدعو 

بعد انتهاء المشاريع االقتصادية التي بسببها تم جلبهم، وهو األمر الذي برزت ظاهرة العمالة 

السائبة )فري فيزا(. فحسب احصاءات هيئة سوق العمل فإن إجمالي عدد العمالة األجنبية التي تمت 

( عامالً، وقد 32.901(م بلغ 0231صاحب عمل جديد خالل الربع الثاني من العام  إلىانتقالها 

من مجموع الطلبات بالمقارنة مع  %59بلغت نسبة طلبات االنتقال بعد انتهاء تصاريح العمل 

م، وكان قطاع الفنادق هو األعلى في هذا 0231لنفس الفئة في الربع الثاني من العام   51%

 35اع الخدمات المالية، كما حازت معامالت المؤسسات الصغيرة )أقل من االنتقال يتبعه قط

   29من إجمالي معامالت االنتقال. %55عامل( على 
 

 :30الوافدة التحويالت المالية للعمالة  .1
 

منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ونسبة العمالة األجنبية بالنسبة لسكان دول مجلس التعاون 

أن هذه النسبة المرتفعة فقد أصبحت منطقة الخليج تحتل  إلى، ونظراً %52جز الخليجي تتجاوز حا

في العالم، حيث فاق حجم هذه التحويالت  الوافدةالمركز الثالث من بين أهم المناطق ذات العمالة 

 لة عبر الجهات الرسمية.م، وذلك فقط المسجلة والمحو  0233مليار دوالر في عام  92حاجز 
 

ية صادرة عن البنك الدولي فقد وصلت التحويالت المالية في جميع الدول وفي أحدث إحصائ

 م.0231مليار دوالر، وذلك في العام  12الخليجية أكثر من 

 

 

 

 

 
 

                                                           
  29 المصدر السابق. 

 ظبي جميع االحصاءات من كتاب "أثر تنقل العمالة في التنمية البشرية"، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، الطبعة األولى، أبو30 
 م.6000، 
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 (16جدول رقم )ال

 م2111التحويالت الصادرة من دول مجلس التعاون في عام 

 

 القيمة )بالمليارات الدوالرات( الدولة 

 00252 مملكة البحرين

 330992 لة الكويتدو

 90035 سلطة عمان

 320131 دولة قطر

 010195 المملكة العربية السعودية

 330009 دولة االمارات العربية المتحدة

 114841 المتوسط

 714151 اإلجمالي

 المصدر: البنك الدولي، ماعدا قطر واإلمارات من البنك المركزي لكل منهما        
 

هذا الموضوع الهام، فالهند مثالً هي دولة األصل الرئيسية حيث يوجد وللمزيد من التفصيل في 

 305م كان هناك نحو 0233مليون مهاجر في دول المجلس، وتفيد الفلبين إنه في عام  39نحو 

دول مجلس التعاون  إلىمنهم  %91مليون عامل فلبيني مهاجر في الخارج، ومن بين هؤالء اتجه 

 حرية.الخليجي في األعمال غير الب
 

جنوب آسيا من دول  إلىفإن إجمالي التحويالت  31وحسب االحصاءات الواردة في المصدر

م، وهو ما يكاد يناهز ضعف استثماراتها األجنبية 0233مليار دوالر عام  95المجلس بلغ 

 المباشرة.
 

ي وبالنسبة للعمال القادمين من بنغالدش فتشير اإلحصاءات من نفس المصدر السابق بأن إجمال

 (21,777)( عامالً بنغالياً، منهم 9290971( إلىم قد وصل 0230عددهم في دول المجلس في عام 

م كان إجمالي البنغاليين في دول الخليج قد 0230 إلىم 3799في البحرين، وإنه في الفترة بين 

بلغ ( عامالً في البحرين، ونسبة النساء منهم قد 0110991)  عامالً منهم) 10129.917) إلىوصل 

( في البحرين، 10502( عاملة أو ضمن العمالة المنزلية في دول الخليج، منهن )0370190)

( فقط بلغ حجم التحويالت المالية الرسمية من دول Bangladesh Bankوحسب إحصاءات )

من البحرين وذلك في مليون دوالر ( 071019(مليون دوالر منه  )510215.37الخليج في حدود )

 م.0233ديسمبر 
 

إن أهم دالالت هذا التسرب الضخم لألموال هو خلق الضغوط على أسعار الصرف وعلى 

السياسات المالية والنقدية، وعلى االستثمارات المحلية، فبدالً من أن توجه هذه التحويالت 

لالستثمار في االقتصاد المحلي تتجه للخارج، األمر الذي يتطلب وضع حوافز استثمارية في دول 

 ذب نسبة من هذه التحويالت لالقتصاد الخليجي.المجلس لج
 

إن التحدي األهم في مسألة التحويالت المالية للعمالة المهاجرة هو السيطرة على القنوات غير 

العمالة الرسمية التي تتحول هذه التحويالت إليها، فمن المعروف أن قدراً كبيراً من تحويالت 

ظمة، فبعد أن يقضي العامل المهاجر فترة نجاح في دول يتم عبر إرساله من قنوات غير من الوافدة

المجلس يدخل الكثير منهم في مشروعات تجارية، وحيث إن القوانين الوطنية في دول مجلس 

التعاون ال تسمح بتغيير أوضاعهم، وفي ظل هذه الظروف يدخل هؤالء األفراد الطموحين في 

كفالئهم والذين يصبحون بذلك شركاء صامتين جميع الحاالت تقريباً في ترتيبات غير رسمية مع 

والكفيل في أرباح المشروع  الوافدفي هذه المشروعات التي تسجل بأسمائهم، وفي المقابل يتشارك 

 الوافدفي إطار االتفاق المسبق بينهما، هذا الطابع غير الرسمي لهذه الترتيبات ال يترك للعامل 

                                                           
 .المصدر السابق 31 
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يجنيها من هذه المشروعات عبر قنوات غير رسمية،  الطموح خياراً سوى تحويل اإليرادات التي

األمر الذي يعني خسارة مضاعفة للدول االستقبال لهذه التحويالت وكذلك للدول المرسلة للعمالة 

 32لدول المجلس، وتعريض مصالح هذه الدول المالية واألمنية للخطر
 

في دول  الخليج  الوافدين  هنودأن حجم ال إلى 33تشير التقديرات التي أجراها مركز دراسات التنمية

مختلف دول العالم، وتشير  إلىالمهاجرين  من الهنود  %52ماليين هندي، أي  9في حدود 

، وفي الكويت وافد ( 0520917الهنود في قطر حوالي )الوافدين إحصاءات النبك الدولي أن 

السعودية  ( مهاجر، وفي المملكة العربية1190101هندي، وفي عمان ) وافد( 1710032)

 هندي. وافد( 00315.737( مهاجر، وفي اإلمارات )30150.709)
 

غير إن الدراسة المذكورة )المصدر السابق( تشير بأن كل هذه اإلحصاءات هي فقط للذين 

فئة في الهند معفاة من استخراج  39تصريح بالهجرة من حكومة الهند، فهناك  إلىيحتاجون 

ً لقانون الهجرة تصريح بالهجرة، حيث تندرج ضمن ف ئة "غير مطلوب تصريح للهجرة" وفقا

م، ولذا فاألرقام الرسمية ال تعبر سوى عن حركة العمالة المهاجرة التي 3711الهندي الصادر عام 

 تندرج تحت الفئات "المطلوب منها تصريح للهجرة".
 

 

 (17جدول رقم )ال

 فئة "غير مطلوب تصريح للهجرة" في الهند
 

 
 / فئات العمالقائمة باألشخاص 

 جميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية / الرسمية 1

2  ً  جميع الموظفين الحكوميين المعتمدين رسميا

 جميع الخاضعين لضريبة الدخل )بمن فيهم ممولو ضريبة الدخل الزراعي( بصفتهم الشخصية 3

4 

وس الطب وبكالوريوس الجراحة جميع حاملي الشهادات المهنية، مثل شهادة الدكتوراه، وحاملي بكالوري

أو شهادات الطب الهندي التقليدي أو المعالجة المثالية، والصحفيين المعتمدين والمهندسين، والمحاسبين 

 المعتمدين، والمحاضرين الجامعيين، والمدرسين، والعلماء، والمحامين ...ألخ

  وأبناؤهم الذين يعولونهم 1ـ  0زوجات أصحاب الفئات   5

 لون على شهادات الدرجة العاشرة أو الشهادات األعلى منهاالحاص 6

7 

 البحارون الحاصلون على شهادة إجازة دائمة، وخريجو الكليات البحرية، وطالب البحرية الذين

اجتازوا االمتحان النهائي للحصول على بكالوريوس العلوم البحرية بعد ثالث سنوات من  (3

 ي.في مومبا T.S Chanakyaالدراسة بكلية 

الحاصلون على تدريب بحري أولي لمدة ثالثة أشهر في اي معهد من معاهد التدريب الحكومية   (0

، وذلك بعد NIPM T.S Chanakya, T.S Jawahar, MTI (SCI)المعتمدة مثل: 

 استخراج بطاقات الهوية الالزمة من سلطات الشحن في مومباي، كالتكا / شيناي

8 
ة لبعض البالد مثل المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية الحاصلون على تأشيرات هجرة دائم

 وأستراليا

3 

الحاصلون على دبلوما سنتين من أي معهد معتمد من المجلس الوطني للتدريب المهني أو مجلس الدولة 

للتدريب المهني، أو الحاصلون على دبلوما ثالث سنوات / شهادة معادلة من بعض المؤسسات مثل معهد 

 لبوليتكنك )متعددة التخصصات العلمية( المعتمدة من الحكومة المركزية / حكومات الوالياتا

11 
الممرضون والممرضات الحاصلون على مؤهالت معتمدة في إطار قانون مجلس التمريض الهندي لعام 

3719 

 سنة 52جميع األشخاص فوق سن  11

 ـ مصدر سابق ستدامةالمصدر: كتاب: أثر تنقل العمالة في التنمية الم  
 

                                                           
التعاون البحثي بين بنغالدش ومجلس التعاون الخليجي، من كتاب" أثر تنقل العمالة في التنمية دراسة "تعظيم الفوائد من تنقل العمالة: حالة  32 

 المستدامة، المصدر السابق.
ة دراسة محفزات التنمية: األثر التنموي للعمالة الهندية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي، من كتاب: أثر تنقل العمالة في التنمي 33 

 مصدر السابق.المستدامة، ال
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م 3711الهندية قد زاد عددها عبر السنوات  الوافدةأما بالنسبة للبحرين فتشير الدراسة بأن العمالة 

 م، وذلك على النحو الموضح في الجدول أدناه:0230 إلى
 

 (18جدول رقم )ال

 تدفق العمالة المهاجرة الهندية للبحرين
 

 العدد السنة 

1388 10037 

1383 10502 

1331 90910 

1331 10912 

1332 390151 

1333 350900 

1334 310129 

1335 330015 

1336 390919 

1337 390711 

1338 390779 

1333 310725 

2111 350727 

2111 390110 

2112 020129 

2113 010991 

2114 000712 

2115 120292 

2116 190911 

2117 070799 

2118 130701 

2113 390513 

2111 350323 

2111 310101 

2112 020352 

 المصدر السابق      

 

الهندية  الوافدة( هي تراكمية، حيث توضح عدد العمالة 31ويجب التنويه بأن أرقام الجدول رقم )

 للبحرين في كل سنة على حدى.
 

 أحدث تقرير عن حركة الهجرة العالمية:

ك في تقرير صادر عن مبادرة شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة لمجموعة البن

م( بأن عدد المهاجرين من سكان البحرين بين 0239الدولي، بعنوان )حقائق الهجرة والتحوالت 

من السكان،  %1.9م، بما نسبته 0231ألف شخص حتى العام  9309المواطنين ومقيمين بلغ نحو 

 إلىم بنسبة تصل 0231( ألف شخص حتى العام 909.1إليها نحو )الوافدة فيما بلغ عدد العمالة 

م كانت 0231، وكشف التقرير بأن أعلى وجهات المهاجرين من البحرين حتى العام 51%

بنغالدش والضفة الغربية وقطاع غزة وبريطانيا واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة 

البحرين  إلىاألمريكية وفيتنام وأستراليا وليبيا والكويت، فيما كان أعلى الدول المرسلة لعمالتها 

م هي كل من الهند وبنغالدش وباكستان ومصر والفلبين وإندونيسيا واليمن 0231العام حتى 

 من العالي التعليم على أن نسبة الحاصلين إلىوالسودان واألردن وسريالنكا، كما أشار التقرير 

 بلغت والتنمية، االقتصادي التعاون منظمة في األعضاء الدول إلى البحرين من المهاجرين مجموع

 عليا شهادات على الحاصالت نسبة وبلغت م،0233 العام إحصائيات بحسب المهاجرين من 11%
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 %17.1 بلغت والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة تنتمي دول إلى البحرين من المهاجرات من

( 111) البحرين، من المهاجرين من اللجوء طالبي عدد وبلغ .م0233 العام إحصائيات بحسب

 ً  .م0231 العام في شخصا
 

 إلى الالجئين عدد وأن ،% 09.1 بلغت البحرين إلى الوافدين من النساء نسبة أن التقرير وبين

 .م0231 العام حتى أشخاص  132 بلغت البحرين
 

 ( مليون01.7) إجماال إفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة من المهاجرين عدد بلغ للتقرير، ووفقا

 داخل عيشوني %13 ونحو والتنمية، التعاون نظمةم بلدان في يعيشون نهمم %11 مهاجر،

 ومصر وسورية غزة، وقطاع الغربية الضفة هي للمهاجرين مرسلة بلدان أكبر وكانت المنطقة،

 األردن من معظمهم ومغترب، مهاجر ( مليون33.9) المنطقة واستقبلت. والعراق والمغرب

 .وليبيا وسورية ولبنان وإيران
 

 مجلس دول شهدت فيما م،0235 العام في دوالر مليار (50) المنطقة إلى ةالوافد التحويالت وبلغت

 والمملكة وقطر عمان وسلطنة والكويت البحرين) المنطقة في الدخل مرتفعة الخليجي التعاون

 القليلة السنوات في إليهاالوافدة  العمالة أعداد في كبيرة زيادة ،(واإلمارات السعودية العربية

 البلدان هذه من الخارجة التحويالت قيمة وبلغت وشرقها، آسيا جنوب من ظمهممع وكان الماضية،

 .م0231 العام في دوالر مليار (71.0)
 

 منهم %02.9 شخص، مليون (19.3) آسيا جنوب منطقة من للمهاجرين اإلجمالي العدد وبلغ

 خارج من لدخلا مرتفعة بلدان في كانوا %11 ونحو والتنمية، التعاون منظمة بلدان في يعيشون

 الهند هي للمهاجرين مرسلة بلدان أكبر وكانت الخليجي، التعاون مجلس كدول المنظمة،

( 301) آسيا جنوب بلدان إلى التحويالت قيمة وبلغت. ونيبال وأفغانستان وباكستان وبنغالديش

ا م،0235 العام في دوالر مليار  .م0231 عامال في دوالر مليار (39) فبلغت الخارجة التحويالت أمَّ
 

ً 052) العالم مستوى على المهاجرين عدد يتجاوز أن التقرير وتوقع  أعلى وهو العام، هذا ( مليونا

 أن إلى التقرير وأشار. أفضل اقتصادية فرص عن المهاجرون يبحث إذ االطالق، على له مستوى

ً  مقصداً  متزايدة بصورة تشكل أصبحت النمو سريعة النامية البلدان  أجزاء من جرينللمها جاذبا

 .النامية العالم بلدان من أخرى
 

 في أسرهم إلى دوالر مليار (923) أرسلوا العالم أنحاء في المهاجرين أن إلى التقرير وأشار

 يدلل مما دوالر، مليار (113) بقيمة تحويالت النامية البلدان وتلقَّت العام، هذا األصلية بلدانهم

 .االقتصادي تأثيرهم على بوضوح
 

ر أكبر كانت المتحدة الواليات أن التقرير روذك  منها الخارجة التدفقات وتُقدَّر للتحويالت، ُمصد  

 ،(دوالر مليار 19) السعودية العربية المملكة تلتها م،0231 العام في دوالر مليار (59) بنحو

 مليار (90) تلقَّت أنها يُقد ر إذ للتحويالت، ُمتلق   بلد أكبر الهند وكانت(. دوالر مليار 11)وروسيا 

 .دوالر( مليار 12) والفلبين ،(دوالر مليار 91) الصين تلتها م،0235 العام في دوالر

م  األيدي وهجرة والخارجية، الداخلية بالهجرة الخاصة اإلحصاءات عن سريعة لمحة التقرير ويُقد  

 .ومنطقة بلداً  031 إلى التحويالت وتدفقات الخارج، إلى الماهرة العاملة
 

 من أكثر وأن والشمال، الجنوب بين منها أكبر الجنوب بلدان بين فيما الهجرة أن التقرير وجدو

 أخرى، نامية بلدان إلى نامية بلدان من هاجروا م0231 العام في العالم في المهاجرين من 11%

 .متقدمة بلدان إلى نامية بلدان من انتقلوا %11 مع بالمقارنة
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 وألمانيا السعودية العربية والمملكة المتحدة الواليات هي اجرينللمه مقاصد عشرة أكبر وكانت

ا وأستراليا، وإسبانيا وكندا وفرنسا المتحدة والمملكة المتحدة العربية واإلمارات وروسيا  أكبر أمَّ

 وباكستان وبنغالديش والصين وروسيا والمكسيك الهند فكانت للمهاجرين مرسلة بلدان عشرة

 .34المتحدة والمملكة وأوكرانيا وأفغانستان والفلبين
 

 حقوق العمالة األجنبية:  .2

بجانب خطورة هيمنة العمالة األجنبية على سوق العمل الخليجي، برزت أصوات عالمية من 

بإعطاء المزيد المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية، وكذلك الدول المرسلة لهذه العمالة تطالب 

حول حماية العمالة المهاجرة "صدرت األمم المتحدة اتفاقية دولية ، وقد من الحقوق للعمالة الوافدة

والتي من العدالة واإلنصاف تطبيقها  .تضمنت العديد من الحقوق المهنية "وجميع أفراد أسرهم

كالمساواة في حقوق العمل وعدم التمييز بحق العمالة األجنبية وعدالة األجور وتوفير متطلبات 

لالئق والسالمة المهنية، ولكن أيضاً تضمنت هذه االتفاقية الحقوق السياسية الحياة الكريمة كالسكن ا

والثقافية، وهو التحدي األكبر لدول مجلس التعاون، حيث إن مثل هذه الحقوق ستكون طبيعية في 

من إجمالي السكان كالواليات المتحدة  %32الدول التي نسبة العمالة المهاجرة فيها ال تتعدى 

من السكان  %72 إلى 92ض دول أوربا، ولكن أن تتعدى  نسبة هؤالء في  حدود األمريكية وبع

 تداعيات سياسية مستقبلية في هذه الدول. إلىكما في دول المجلس، فإن ذلك ستؤدي 
 

إضافة لذلك فقد خرجت أصوات عديدة في الدول المرسلة للعمالة المهاجرة بضرورة قيام دول 

لدول لتنمية مهارات القوة العاملة وتأسيس مراكز التدريب وتأهيل المجلس بإقامة مشاريع في هذه ا

القوى العاملة، والمساعدة في وضع المناهج التي تالئم متطلباتهم، وتقديم خدمات استشارية مالية 

ألنسب السبل في نجاح التحويالت المالية لها، وهي أمور وإن كانت مطلوبة لجلب عمالة ماهرة، 

 يراً على دول المجلس في ظل التحديات الموجودة في مجتمعاتها.ولكن ستكون عبئاً كب
 

أما بشأن حقوق العمالة األجنبية المهاجرة في البحرين حسب وجه نظر المنظمات الحقوقية 

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً  العالمية، فهي تعلنها في تقاريرها الدورية، حيث

أكتوبر  3العمال المهاجرين رغم اإلصالحات" والصادر في بعنوان " البحرين ـ انتهاك حقوق 

المهاجرة واالستغالل التي  األجنبية مختلف أشكال انتهاك حقوق العمالة إلى، أشارت فيه 35م0230

الجهود الحكومية المبذولة لتقديم اإلنصاف والتعويض ودعم  إلىيعانون  منه، كما يشير التقرير 

 وحماية هؤالء العمال.
 

 البطالة والحلول الممكنة:مخاطر  .3
 

إن مشكلة البطالة كإحدى أهم التحديات في سوق العمل تفرز ظواهر اجتماعية خطيرة كالمخدرات 

والسرقة والجرائم والفساد وغيرها، وهناك كثرة من الحلول التي طرحتها الجهات الرسمية سواء 

م، وأهمها تقليص 0212ية للبحرين من خالل االستراتيجية االقتصادية الوطنية، أو الرؤية االقتصاد

ملموس للعمالة األجنبية وزيادة تكاليف استقدامها، والتركيز على القطاعات ذات الرواتب العالية أو 

 المتوسطة لتوظيف المواطنين.
 

ساعة،  01ومن الحلول المقترحة تقليل أيام وساعات العمل وباألخص في القطاعات التي تعمل 

العمل، وبالتالي توظيف المزيد من العمال والموظفين لتغطية النقص.  وذلك بهدف زيادة دورات

وقد أشار ذلك جيرمي ريفكن في كتابة المشهور "نهاية عصر الوظيفة"، ويرى أن تحقيق هذا 

ً عادالً ومتساوياً، ومنه تخفيض ساعات العمل  الهدف يتطلب  توزيع مكاسب االنتاج توزيعا

                                                           
 .م6002ديسمبر  62، السبت 8280جريدة الوسط البحرينية، العدد ملخص التقرير منشور في  34 

  35 جريدة الوسط البحرينية، العدد )7228(، 6 أكتوبر 6006م. 
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ير وظائف بديلة في القطاع الثالث، وهو قطاع  االقتصاد األسبوعية وجهد حكومي واع لتوف

 36االجتماعي لمن لم تعد هناك حاجة إليهم في أسواق العمل.
 

في هذا الشأن يأتي التحدي المستقبلي في كيفية تنظيم العاملين في القطاع االجتماعي وكذلك في 

م، حيث كثرة 2111 عام بشكل واضح بعدالصناعات الصغيرة، وهو القطاع الذي بدأ يكبر حجمه 

من الشباب العاطل أخذ يؤسس لنفسه مشاريع صغيرة كالمقاهي والمطاعم المنزلية، أو يمارس 

 أعماال  حرة كالصيد أو بيع السلع الغذائية على الطرقات.
 

إن تنظيم القطاع غير المنظم بات ضرورياً، حيث يعتبر مالذاً للعاطلين والفقراء، ورغم إن هذا 

إال أن تنظيم هذا القطاع في دول  ،ليست جديدة ومنتشرة حتى في الدول المتقدمة هرةكظاالقطاع 

إلى معرفة حجم العاملين خارج المؤشرات والقياسات مجلس التعاون الخليجي سوف يؤدي 

واإلحصاءات الرسمية، وإلى وضع الخطط لالستثمار األمثل لهذا القطاع وتحويله إلى قطاع منظم، 

رب الدولية، حيث تمكن )بلدة مثل البيرو من إخراج الماليين من تحت خط إسوه ببعض التجا

ً )المقايضة(37الفقر وأكثر حداثة  . إن هذا القطاع غير المنظم يتضمن أكثر أشكال التبادل قدما

)التجارة اإللكترونية(، غير إنه اقتصاد ال يخضع للرقابة الحكومية وال تدخل مدخالته ومخرجاته 

قومية، بل وال يعترف بالتشريعات الصادرة، وقد يتهرب من الرسوم والضرائب مع في الحسابات ال

اإلستفادة من أغلب الخدمات المقدمة لغيره من القطاعات وبكل أشكالها. ولذلك فالنتائج االقتصادية 

تكون الهدر المستمر نتيجة لعدم دقة وصحة البيانات والمعلومات الالزمة عند إعداد الخطط مثل 

 حصاءات البطالة ـ التضخم ـ معدل اإلعالة ـ الكتلة النقدية .. ألخ.دقة إ
 

ريع رواد األعمال وبرامج ومن الممكن تطوير الجهود المستمرة في دول مجلس التعاون مثل مشا

التمكين ـ وسند ـ الداكوم ـ صناديق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صناديق التنمية 

 س، وبما يجذب أغلبية العاملين في القطاع غير المنظم.المجلول وغيرها الموجودة في جميع د
 

وعودة  لكتاب "نهاية عصر الوظيفة" فهو يستعرض البطالة الناجمة عن التقنية، وهي محصلة 

طبيعية للكفاءة المتزايدة، والفائض االقتصادي أو األسواق المحدودة، وإن الدولة إذا أرادت أن 

سعة النطاق فيجب على أرباب العمل أن يتقاسمون مكاسب االنتاجية تحاشي بطالة مستديمة أو وا

إعادة توزيع ساعات العمل بوصفها مسألة  إلىمع عمالهم في صورة ساعات عمل أقل، وبدء النظر 

 إلىبقاء، فإذا كانت التقنيات الجديدة قد زادت معدالت االنتاجية وتسببت في تخفيض عدد العمال 

اإلنتاج، فإن الدواء الوحيد الصالح يتمثل في تخفيض عدد ساعات العمل فائض في  إلىحد كبير، و

 حتى يتاح لكل شخص الحصول على وظيفة ودخل كاف وقوة شرائية الستيعاب الزيادة في اإلنتاج.
 

لقد كشف هذا القسم بأن أحد أهم القطاعات التي يجب إصالحها هو سوق العمل وبحلول ممكنة دون 

النظري صحيحة ولكن على أرض الواقع ال يمكن تنفيذها، وسوف نقترح )ينبغيات( في جوهرها 

القسم الخاص بذلك من هذه الدراسة، غير أن المسألة المهمة كخالصة لواقع بعض هذه الحلول في 

أسواق العمل الخليجية هي إنها تمثل في اختالالتها الواضحة إحدى إفرازات "المرض الهولندي" 

وإن انتقال االقتصاد من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي، يصبح فيه ريع النفط كظاهرة اقتصادية ريعية، 

مصدراً للدخل القومي، وليس المصدر األساس، وهو السبيل األمثل لإلصالح الحقيقي ألسواق العمل 

 الخليجية.

 

 
                                                           

للدراسات والبحوث جيرمي ريفكن: "نهاية عصر الوظيفة، انحسار قوة العمل العالمية وبزوغ حقبة ما بعد السوق، " مركز اإلمارات  36 
 (، بدون تاريخ.00االستراتيجية، سلسلة دراسات مترجمة، العدد )

 م.6006دراسة تحليلية حول القطاع غير المنظم في الدول العربية: منظمة العمل العربية، القاهرة  37
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 لقسم الثالثا

  اإلطار النظري

 االقتصاد الريعي أساس االعتماد المطلق على النفط
 

أن األطر المرجعية في معظم الدراسات والبحوث تبدأ باإلطار النظري لموضوع البحث. إال رغم 

على باقي  تهاوهيمنأن هذه الدراسة تعمدت أن تبدأ بتحليل اإلحصاءات المتعلقة باإليرادات النفطية 

العام، وتعمدت أيضاً أن مصادر الدخل القومي وتأثيراتها على موازنات الدول والعجوزات والدين 

. والهدف أن يتمكن القارئ عند قراءة تقدم تحليل أسواق العمل، لما لها إرتباط باالقتصاد الريعي

ل اإلحصاءات وتحليالتها اإلطار النظري أن يعكس هذه التنظيرات نفسها على الواقع الراهن من خال

نمط االقتصاد البحريني وسوق  واللذان ركزا على في القسمين األول والثاني من هذه الدراسة

 :38العمل

 وقيمهلذلك فإن هذا القسم النظري سوف يقدم تحليالً حول مضمون، وما هية االقتصاد الريعي 

 وسوق العمل. السلوكية وتأثيراته على االقتصاد والمجتمع والفرد والتعليم
 

 :نمط االقتصاد البحريني وسوق العمل

أبرز التحديات التي تواجه االقتصاد البحريني هو ضرورة العمل الجاد على تغيير النموذج 

نفسها بأنه  39نمط إنتاجي، وحسب اعتراف اإلستراتيجية االقتصادية الرسمية  إلىاالقتصادي الريعي 

في الدخل  النفطيةإذا استمر االعتماد على اإليرادات  األولىال يمكن تحقيق تنمية مستدامة بالدرجة 

في ظل  الوافدة، ومن الصعوبة بمكان إنجاح سياسات إحالل العمالة المواطنة محل العمالة القومي

القطاع في بقاء هذا النمط الريعي لالقتصاد والذي يعتمد كثيراً على العمالة الرخيصة، وخاصة 

 الخاص.
 

قتصادي قد خلق ظاهرة وجود سوقين للعمل، سوق العمل في القطاع الخاص إن هذا النمط اال

الرخيصة، وسوق العمل في القطاع الحكومي بامتيازاتها، وبالتالي فإن  الوافدةالمعتمد على العمالة 

السوقين، وتخفيض نسبة العمالة  هاتينالتحدي الثاني يتمثل في العمل على تقليص الفوارق بين 

ن استمرار النموذج االقتصادي الراهن لن يحقق أي نتيجة إيجابية ملموسة في ، حيث أالوافدة

بما في ذلك احتمال فشل سياسات إحالل المواطنين محل العمالة  ،سياسات إصالح سوق العمل

، وهو األمر الذي ينعكس بآثاره السلبية الكبيرة على الشباب والمرأة من زيادة البطالة في الوافدة

 انخفاض في مستويات الدخل واألجور وبالتالي زيادة ظاهرة الفقر. صفوفها، وكذلك

ورغم محاوالت البحرين في تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط، إال أن اإلحصاءات 

الرسمية توضح أن االقتصاد ال يزال معتمداً على مدخول النفط، وتعترف اإلستراتيجية االقتصادية 

ات االقتصادية لتخفيض الدين العام والعجوزات في الموازنة العامة يتمثل في الوطنية بأن أهم التحدي

 وضع خطط لتقليل االعتماد على النفط كمصدر أساسي لدخل الحكومة.

وقد كشفت دراسة حديثة بأن النفط يشكل المورد األساسي في عموم االقتصاد الخليجي ـ  ومنه 

دارة إنتاج النفط وتوزيع عائداته هو خروجها عن نطاق االقتصاد البحريني، "وأن من أبرز ما يميز إ

السيطرة الوطنية، وذلك على مستوى االعتبارات الخارجية حيث إخضاع اإلنتاج لتغيرات سوق 

النفط العالمية وتقلبات أسعاره، مما يصنع، والمستوى الثاني تعاطي الحكومات مع عائدات النفط، 

عامل مع عوائد النفط عبر سياسات التدوير السريع للعوائد، حيث في سنوات الطفرة النفطية يتم الت

مما يعني االستخدام غير المتقن وغير الرشيد لها، دون رؤية مستقبلية تأخذ في عين االعتبار 

                                                           
ينية، ورقة بحثية ضمن تقرير الشبكة العربية عبدالله جناحي )الباحث(: المنظمات األهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها األسرة البحر 38

 م.2535للمنظمات غير الحكومية ـ القاهرة ـ 
 م.2534 – 2533 – اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية لمملكة البحرين39
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متطلبات التنمية المستدامة ومصالح األجيال القادمة، ولذلك يزداد االستهالك ويتفشى الحمى 

 40العقارية"

األسعار أو اإلنتاج، فإن التركيز ينصب على موازنة اإلنفاق العام من أما في مراحل تراجع 

العائدات  النفطية ويكون مبرر تغطية الحجوزات على حساب أصحاب الدخل المحدود وخدمات 

 األساسية. البنيةالتعليم والصحة واإلسكان وصيانة 

ن تحقق النجاحات المنشودة، في إطار هذا النموذج االقتصادي فإن السياسات االجتماعية الراهنة ل

وفي ظل عدم تغيير هذا النمط االقتصادي فإن المخاطر االجتماعية التقليدية كالفقر والبطالة 

المهيمنة على سوق العمل وآثارها االجتماعية كالتفكك األسري والعنف والتطرف  الوافدةوالعمالة 

بأن كل هذه المخاطر ال يمكن  وزيادة ظاهرة اإلسكان العشوائي وضعف مخرجات التعليم، نقول

إيجاد حلول تنموية مستدامة لها، فضالً عن المخاطر االجتماعية الجديدة الناتجة عن العولمة أو 

ضخم الهويات تالحروب والمتغيرات اإلقليمية التي أفرزت مخاطر تهدد السيادة والهوية الوطنية و

اقتصاد  إلىدية العالمية والتي تحتاج الفرعية كالطائفية، والتطرف الفكري، واألزمات االقتصا

رتهان ألسعار النفط المتقلبة اإلإنتاجي قوي ومرن وقادر على االعتماد على مصادر داخلية بدل 

 عالمياً.

ن النظام االقتصادي السائد هو نظام ريعي " بني على محورية النفط وعوائده في االقتصاد إ

الداخلي يتمركز االقتصاد حول مبدأ الدولة  العالمي على المستوى الخارجي، وعلى المستوى

الريعية، حيث تتحكم الدولة على موارد النفط وإنفاقها، بينما تسيطر طبقة نخبوية من المستثمرين 

ونالحظ أن جميع خصائص االقتصاد الريعي تنطبق  41على الفرص الرئيسية المنبثقة من النفط" 

 على البحرين من حيث:
 

 تأتي من أسواق خارج الدولة. أن يجبإيرادات الريع،  .3

 يجب أن يكون الريع مصدر اإليراد الرئيسي في االقتصاد المحلي. .0

 الحكومة هي المتلقي الرئيسي إليرادات الريع المباشرة. .1

تتمحور النسبة الكبرى من نشاط السكان االقتصادي حول استهالك وإعادة توزيع الريع  .1

 بدالً من إنتاجه.

لذي بدأ يهيمن هو تشجيع االستثمارات الخارجية بغرض "تنويع" القاعدة النمط البديل عن النفط ا

االقتصادية واستحداث بديل لالعتماد على الريع النفطي، ولهذا النسق من التنمية االقتصادية بريقه 

الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن االعتماد على االستثمارات الخارجية  هولمعان

" يتضمن خطورة ال تقل عن الخطورة المتضمنة االعتماد على النفط، وتكمن هذه  بديالً عن النفط

الخطورة في وجود تلك السياسات االقتصادية والمالية والنقدية للدولة المضيفة، ولهذه المشاريع في 

الواقع سلبياتها لكونها ال تخلق قاعدة اقتصادية تضمن تنمية شاملة ومستدامة وقادرة على تلبية 

 .42حتياجات االقتصادية للسكان"اال

 ً على السياسة العقارية وبناء المدن السياحية  ومقابل ذلك فقد أخذت دول المجلس تعتمد أيضا

توسع الحكومة في بيع ومصادرة األراضي العامة، وتشجيع المستثمرين  إلى والتي أدتالضخمة 

ي المناطق الجديدة من غير األجانب على االستثمار، وتسهيل اإلقامة الدائمة لمالك الشقق ف

الالزمة لبناء المدن والمناطق العقارية  الوافدةالمواطنين، ورفع الحواجز عند استقدام العمالة 

                                                           
خليج لسياسات مقدمة حول أوجه الخلل المزمنة وسبل إصالحها في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز ال: حمد أحمد الريس40

 م.2532 التنمية ـ أبريل
 المصدرالسابق.41
 المصدرالسابق.42
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الجديدة، وكل هذا دون مراعاة فعلية ألبعاد وتداعيات الخلل االقتصادي ـ ناهيك عن الخلل السكاني 

 ـ المصاحب لهذه العمالة.

سياسات البطالة المقنعة لتوظيف المواطنين في  إلىة لجوء الحكومة ومن أهم إفرازات هذه السياس

األجهزة الحكومية، كحل للفشل في خلق وظائف اقتصادية منتجة عندما كان الريع النفطي يسمح 

 بذلك.

وبشكل عام فالخلل األساسي هو بقاء نموذج الدولة الريعية والذي "يؤسس لعالقة مشوهة سياسياً 

مع حيث جوهرها عالقة "الراعي" و "الرعية " وليس عالقة مواطنين بين السلطة والمجت

 .43متساويين من حيث المبدأ

ً على الشراكة بين أطراف المجتمع )الحكومات القطاع  االقتصاد اإلنتاجيوحيث أن  يعتمد أساسا

الخاص ـ مؤسسات المجتمع المدني ( فإن هذا النمط االقتصادي لن يشجع في إنجاح هذه الشراكة 

الالزمة، فال يزال القطاع الخاص معتمداً اعتماداً شبه كلي على الحكومة ومناقصاتها وريعها 

النفطي، األمر الذي يضعف مبدأ المساواة بين أطراف الشراكة، وغياب الندية واللجوء للتعاون في 

عريف إطار الدعم الرعائي والخيري، وكذا الحال بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن الت

العام للمجتمع المدني يتمثل في إنه " مجتمع يعيد إنتاج ذاته كمجتمع من األفراد األحرار القادرين 

على التعاقد خارج إطار الدولة، والقادرة على إعادة إنتاج ذاته خارج الدولة، وفي عالقة استقالل 

مدني عن نظام اإلنتاج نسبي معها" ورغم أن هذا التعريف ال يعني باستقاللية مؤسسات المجتمع ال

ً في سياساتها وبرامجها وقراراتها، بيد أن االقتصاد  السائد، وإن كانت مستقلة عن الدولة نسبيا

الريعي يلعب دوراً ملموساً دون قيام مؤسسات المجتمع المدني قوية ومتماسكة بحيث تصبح فعلياً 

ائية ـ التشريعية ـ التنفيذية( سلطة خامسة في المجتمع، بجانب السلطات الثالث المعروفة )القض

والسلطة الرابعة المتمثلة بالصحافة واإلعالم الحر والمستقل، حيث يكرس االقتصاد الريعي قيم 

اعتماد المواطنين على مكرمات ورعاية الدولة، وبالتالي تفتقد مؤسسات المجتمع المدني نسبياً 

 استقالليتها عن الدولة.

ً مدنياً، ومن جانب آخر ال يمكن أن ينتج  اقتصاد مقسم بين اقتصاد الريع والقبلية والريف مجتمعا

ً ينتج اقتصاد الدولة ويدخل معها في عالقة جدلية، وتنتج دولة تعتمد على إنتاجية  بمعنى مجتمعا

مواطنيها بدالً من مواطنين يعتمدون على رعاية الدولة لهم، وال يمكن أن يخلق مجتمعاً تعاقدياً قوياً 

ً من  أفراد مقابل دولة قوية، ولذلك وفي ظل غياب الديمقراطية الحقيقية تحت نموذج الدولة مؤلفا

 الريعية أو الراعية أو الدولة الغنائمية، فإن المجتمع المدني يكون ضعيفاً ومفتتاً.

عناصر ما دون المجتمع المدني، ما يمكن تسميتها  إلى"إن تفتت المجتمع المدني يتحقق باالرتداد 

 .44ءات الوشائجية، بحثاً عن مخلص، كالعرف والقبيلة أو الطائفية"باالنتما

الخلل االقتصادي المتقدم ذكره مرتبط بشكل وثيق بالخلل السياسي، فكالهما يرفد ويدعم اآلخر، إن 

حيث أن التهميش السياسي يمثل الوجه اآلخر للتهميش االقتصادي، فاالستغناء أو اإلقصاء 

ً عن  يُعدين اإلنتاجي االقتصادي عن دور المواطن عامالً معززاً في استغناء الحكومات سياسيا

ً في المحافظة على هذه البيئة  المشاركة الشعبية، وفي المقابل لعب الخلل االقتصادي دوراً أساسيا

السياسية من حيث أنه عزز من سلطة الحكومات مادياً، ومن قدرتها على كسب رضا قطاعات 

ولذلك فإن نجاح أي إستراتيجية اجتماعية تعتمد على  .فتات الريع واسعة من الشعب عبر توزيع

مفهوم التنمية اإلنسانية المستدامة يحتاج في المقام األول ضرورة إعادة النظر في النظام 

االقتصادي نفسه، فاالقتصاد الريعي ال ينتج إال دولة كبيرة، "أي متضخمة النفقات والميزانيات، 

                                                           
 م.2554 توصيف العالقة بين السلطة والمجتمع وسبل تعميمها،من شبكة االنترنت،: الدكتورعلي الكواري43
 م.2557 روت في المسالة العربيةـ مقدمة لبيان ديمقراطي عربي، مركز دراسات الوحدة العربيةـ بي: الدكتورعزمي بشارة44
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تصاداً مجتمعياً صغيراً، وقدرات مالية لدى الدولة غير قائمة على جباية ومتضخمة اقتصادياً، واق

 .45الضرائب، وهذه الدولة بالذات هي التي تمتلك خيار االستغناء عن المشاركة الشعبية السياسية" 

األزمات االقتصادية والمعيشية واستفحالها،  نتائج استمرارأحد أهم  إن  إضعاف الطبقة الوسطى:

ة على تنفيذ حلول اقتصادية جذرية قادرة على تحقيق استقرار وتنمية مستدامة، وتحسين وعدم القدر

نتيجة  زيادة الثراء لقلة من المتنفذين إلىملموس لمستويات الحياة والمعيشة، األمر الذي أدى 

في  تغيير إلىفي مقابل زيادة في الفقر لكثرة من أبناء الشعب، وهو ما أدى  آلليات االقتصاد الريعي

حيث كانت الطبقة الوسطى هي الغالبة وتعادل نسبي بين  ،الهيكل الطبقي للمجتمع من شكل المعين

مثلث طبقي أصبحت القلة على رأس الهرم وكثرة من الشعب في  إلىالطبقة الغنية والطبقة الفقيرة 

 .قاع الهرم وتآكل في الطبقة الوسطى )أنظر الشكلين أدناه(
 

                                    
 

 

 

               

     

 

 
 

 

             

                                                           
 مصدرسابق.:  الدكتورعلي الكواري45

من التسعينات ولغاية األلفية 

 الثالثة

 المرحلة الراهنة

 في أواس  السبعينات ولغاية

أواس  الثمانينات من القرن 

 العشرين
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 تحسين مستويات المعيشة للطبقات الفقيرة وما إلىإن خطورة فشل السياسات االقتصادية الهادفة 

ة دون الوسطى، وتمكينها لتحقيق قفزات نحو الصعود للطبقة الوسطى، ومحاربة الفساد ومعاقب

المفسدين وحماية المال العام من أجل تحقيق تقليل لألقلية المستحوذة على الثروة وهبوط نسبة منها 

للطبقة الوسطى وصعود نسبة من األخيرة للطبقة الغنية، بحيث تتم إعادة الشكل المعين للهيكل 

 الطبقي للمجتمع.

ف والعنف واستفحال إن خطورة استمرار هذا الوضع الطبقي تتمثل في زيادة مظاهر التطر

حيث أن الطبقة الوسطى وتقويتها وتوسيع مساحتها هي صمام األمان  ،المخاطر االجتماعية

، وسوف نتطرق سامح والقبول بالتنوع والتعدديةلالستقرار والوسطية في التفكير والممارسات والت

نتاجية لبعض دول حيث أن التجربة الصناعية واإل لهذا الموضوع في القسم الخاص الحلول الممكنة

مجلس التعاون الخليجي والتي إنطلقت في مرحلة آواخر السبعينات ولغاية الربع األخير من 

الثمانينات القرن العشرين قد أثمرت انتقال كثرة من العمال وذوي الدخل المحدود إلى الطبقة 

ر الشكل الطبقي من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الغنية، األمر الذي غي شرائحالوسطى، وانتقال 

للمجتمع من مثلث إلى معين، وهذا ما يؤكد أن أحد أهم نتائج التخلص من "المرض الهولندي" 

 .اقتصادياً سوف يؤدي إلى تغييرات إيجابية على الصعيد الطبقي في المجتمع
 

 :46العقلية الريعيه وتعارضها مع مقومات الدولة الديمقراطية

نجاااح التنميااة االقتصااادية بوجااود مؤسسااات ديمقراطيااة  رغاام التحلاايالت التااي تحاااول عاادم ربااط

ن المتفاااق علياااة لااادى معظااام أال إ ،خااارىتشاااريعية واحااازاب وقاااوى المجتماااع المااادني الفاعلاااة األ

ن هناك عالقة طردية واضحة بين نجاح التنمية أب ،خاصة المتبنين لالقتصاد السياسي ،االقتصاديين

جاواء والمتطلباات السياساية الديمقراطياة فاي ي وبين األاالقتصادية المستدامة وحتى النمو االقتصاد

خذ يسود هو تبناي سياساات وبارامج اقتصاادية اجتماعياة سياساية أتجاه الذي ن اإلإلدرجة  ،المجتمع

تؤكااد علاااى التنميااة البشااارية المسااتدامة قوامهاااا تمكااين فئاااات المجتمااع والتساااليم بحقااوقهم النقابياااة 

ً  والسياسااية والحقوقيااة والديمقراطيااة إلااى جنااب مااع الحقااوق االقتصااادية والبيئيااة والصااحية  جنبااا

 ية استراتيجية اقتصادية ناجحة.والتعليمية كشرط الزم أل
 

ن نبرز مباادىء وقايم وسالوكيات ومؤسساات المجتماع الاديمقراطي أنه من السهولة بمكان إوبالتالي 

مار الاذي األ المعروفاة. نتااج دارة سليمة وحساب عناصار وعوامال اإلإي مجتمع يدار اقتصاده أفي 

وبااين وجااود  ،أن هناااك عالقااة طرديااة واضااحة بااين النمااو والتنميااة وتنشاايط االقتصاااد يمكاان القااول

 ى، ولكاان هاال هااذه العالقااة تنطبااق علاافااي مثاال هااذه المجتمعاااتمؤسسااات وقاايم وساالوك ديمقراطااي 

د ماان حيااث قيمااه االقتصاااد الريعااي باعتباااره نمطاااً سااائداً فااي الاادول النفطيااة عامااة، ولكنااه السااائ

 ص؟وجه الخصو ىوسلوكياته في الدول النفطية الخليجية عل
 

مفهاااوم االقتصااااد الريعاااي وإفرازاتاااه القيمياااة  ال يمكااان اإلجاباااة علاااى هاااذا الساااؤال إال بعاااد معرفاااة

 والسلوكية.
 

  :الريع في االقتصاد

مصااطلح )الريااع( بيااد أن  ،لقااد تعاماال االقتصاااديون مااع )الريااع( باعتباااره دخااول المااالك العقاااريين

اسااتخدم فيمااا بعااد للحاااالت األخاارى مثاال الاادخول عاان ملكيااة المااوارد الطبيعيااة أو أصااحاب المزايااا 

االقتصااادي المعااروف  سااعوا فااي تحلياال )الريااع( هااووماان أهاام االقتصاااديين الااذين تو ،الخاصااة

دي االقتصااا أمااا ،ريكاااردوا حيااث أدخاال المناااجم فااي مصاااف المصااادر التااي تاادر ريعاااً ألصااحابها

أدم سميث فقد فرق بين الريع وصور الادخل األخارى كااألجور واألربااح حياث يارى ان  البريطاني
                                                           

( ـ إصدار جمعية االقتصاديين البحرينية ـ 8عبدالله جناحي ـ االقتصاد الريعي ومقومات الدولة الديمقراطية: سلسلة أوراق اقتصادية ـ العدد ) 46

 م.2554فبراير 
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ً إ"ارتفاع أو  سعار"  وهذًا عكاس العالقاة نخفاض األإالرتفاع و نخفاض األجور واألرباح تعتبر سببا

نخفااااض إنخفااااض الرياااع يعتبااار نتيجاااة الرتفااااع أو إن "ارتفااااع وإساااعار حياااث باااين الرياااع واأل

 .47سعار"األ

يمكان القاول باأن  ،وبشكل عام ودون الدخول في متاهات المدارس االقتصادية التي ناقشات )الرياع(

كالمناااجم  ،هبااات الطبيعااة إلااىكافااة أشااكال الاادخول الراجعااة  إلااىالريااع بمفهومااه الواسااع ينصاارف 

 .والمعادن والنفط
 

رفهاا جمياع االقتصااديات المتقدماة ومن جانب آخر ال بد من التأكيد بأن الريع يعتبر ظاهرة عامة تع

بيد أن الخالف ينحصر فقاط فاي مادى األهمياة النسابية التاي يمثلهاا الرياع بالمقارناة  ،منها والمتخلفة

ذلاك أن ظااهرة الرياع ال تمثال عاادة فاي االقتصااديات الحديثاة ساوى  ،ببقية مصادر الدخل األخرى

وهاذا عكاس الحاال بالنسابة  ،ماا تكاون مؤقتاه عان أنهاا كثياراً فضاال ً ،نسبة ضئيلة من الناتج القاومي

عادم التميياز باين أثماان  إلاىورغم أن االتجاه الحديث في النظرية االقتصاادية يميال  ،للدول النفطية

إال أن التأثير التقليدي ما زال موجاوداً  ،وعدم معاملة الريع معاملة خاصة ،عناصر اإلنتاج المختلفة

اإلنتاج ومنفصال عان قايم اإلنتااج وباذل الجهاد وتحمال  ةتبط بدورتجاه الريع باعتباره دخالً غير مر

وهذه النظارة االقتصاادية المرتبطاة بااألخالق هاي التاي تارى فاي العمال القيماة الرئيساية  ،المخاطر

ولذلك فان  ،وهي نظرة منحدرة في التاريخ واألدب االقتصادي ،وسـبيل الخالص في الدنيا واآلخرة

يين وماان بعاادهم كااارل ماااركس كاناات لهاام دائماااً انتقااادات شااديدة لظاااهرة جميااع االقتصاااديين التقليااد

ماعدا االقتصادي ماالتس صااحب  ،الريع ولدور أصحاب الريع في التطور االقتصادي واالجتماعي

 48.نظرية النمو السكاني ومحدداته على النمو االقتصادي
 

وإنماا ينصاب  ،عناصار اإلنتااج على الريع بالمعني االقتصادي كاثمن ألحادهذا القسم ال يركز ن إ -

الجهد على الوظيفة أو السلوك االجتماعي لفئة تحصل على نصايب مان النااتج دون أن يكاون لهاا 

 .إسهام في تحقيق هذا الناتج وهو ما سميناها بالسمات القيمية والثقافية لالقتصاد الريعي
 

تغلاب علياه عناصار  ن هذه السمات ساوف تركاز علاى االقتصااد الريعاي الاذيإف آخرومن جانب  -

الريع الخارجي وليس الريع الناتج عان الجهاد المباذول فاي تحويال الماورد الطبيعاي الاداخلي إلاى 

ذلك أن الريع الاداخلي بالضارورة يساتند إلاى قطاعاات إنتاجياة داخلياة أو محلياة بحياث  ،سلعة ما

لااذلك فااأن ، لاايساابة أو جاازء ماان هااذا الناااتج المحتشااارك العناصاار الريعيااة فااي االسااتيالء علااى ن

االقتصاد الريعي الخارجي، وخاصة إذا كان مهمااً بالنسابة للنااتج القاومي كماا هاو الحاال بالنسابة 

 نه يشير إلى تحويالت من االقتصااد الخاارجي دون أن يفتارض وجاود قطاعااتإفللدول النفطية، 

 .إنتاجية محلية مهمة وفيها يتحول الريع الخارجي إلى القومي تستولي على نتاجها
 

 السمات العامة لالقتصاد الريعي:  

ن الدولة التي تعتمد على الريع الخارجي في معظم نتاجهاا القاومي هاي مان الادول التاي تسامى إ -

ن إ .فئة صاغيرة أو محادودة إلىأو نسبة عالية منه    الخارجيبالدولة الريعية وفيها يؤول الريع 

هاا تعياد توزياع أو اساتخدام هاذه الثاروة الدولة التاي تعتماد علاى الرياع الخاارجي فاي معظام نتاج

وهكذا نجد أن فكرة الدولة الريعية تقتضي التفرقة من ناحية  ،الريعية على الغالبية من الســـكان

ولااذلك نجااد أن الفئااة  ،49وماان ناحيااة أخاارى بااين خلااق الثااروة وتوزيعهااا ،بااين األقليااة واألغلبيااة

الثاروة ) الرياع الخاارجي( فاي حاين المحدودة من المجتمع تحصل بشاكل مباشار علاى عناصار 

                                                           
( ـ إصدار مركز دراسات الوحدة 353( العدد )35العربي ـ السنة ) . حازم الببالوي: الدولة الريعية في الوطن العربي، مجلة المستقبلد 47

 م.3987العربية، بيروت، سبتمبر 
 المصدر السابق. 48
 المصدر السابق. 49
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وهاذا مان شاأنه أن ينشاأ  ،اساتخدامات هاذه الثاروة يقتصر دور الغالبية العظمى من السكان على

 .نشاط اقتصادي تابع يعتمد اعتماداً كبيراً على المصدر األساسي للثروة
 

ماات هاذه الادول ويقابل ذلك االنفصام في العالقة بين تيار العائدات النفطية التي تؤول إلاى حكو -

سااعار الصااادرات النفطيااة كمااا تتحاادد فااي السااوق أن أذ إ ،وبااين الجهااد االنتاااجي للمجتمااع ككاال

 ً المطلوباة ن المادخالت ألذلاك  ،المحلاي للانفط نتااجاإلعان تكااليف  العالمي تعتبر منفصالة تماماا

تعتبار فاي  ،ةت التاي لهاا تكلفاة الفرصاة البديلاقل تلك المادخالاألعلى  ،للتنقيب واستخراج النفط

 50.لة لدرجة يمكن معها اعتبار العائدات النفطية بمثابة هبة حرة من هبات الطبيعةآالضغاية 
 

 ،أي أننا في هذا المقام يجاب أن نفارق باين الدولاة الريعياة والتاي تكاون لألقلياة الهيمناة علاى الثاروة

زر الساياحية التاي تعتماد كماا فاي  الجا ،واالقتصاد الريعي الذي يشارك فيه عدد كبير من المواطنين

وهاذا عكااس  ،ارك الجمياع فااي هاذا الرياع الخااارجيأغلبياة مواطنيهاا علااى الساياحة الخارجياة و يشاا

الدول النفطية التي تعتمد أغلبية مواطنيها على النسبة التي توزعهاا األقلياة مان ثاروة الرياع النفطاي 

 .على المجتمع
 

أعااله، هاي أن الوضاع المتمياز لادور هاذه القلاة ليهاا إالسمة األخرى الناتجة عان السامة المشاار  -

ياع يؤدي في معظم األحيان إلى أن تصبح الدولة أو الحكوماة هاي المساتفيد المباشار مان هاذا الر

ن ياؤدي إلاى تركياز القاوة أفتركيز هذه القوة االقتصادية في يد عادد محادود ال يلباث  ،الخارجي

 السياسية فيها في الوقت نفسه.
 

وأخطار  ،هاي تأسايس العقلياة الريعياة ،مي للسمتين السابقتينلتي تمثل اإلفراز القي  السمة الثالثة ا -

 ،ما يميز هذه العقلية هو نظرتها الخاصة للعائد وبخاصة انفصاله عن الجهاد أو تحمال المخااطر

فالعقلية الريعياة  ،من نظام إنتاجي وليس جزءاً  ،فالعائد ال يعدو أن يكون رزقاً أو حظاً أو صدقة

وليس حلقة في عملية إنتاجية وما يرتبط بهاا مان  ،في الريع عمالً منعزالً يرتبط بالظروفترى 

فااألخيرة تاؤمن أن  ،ومان هناا يظهار التعاارض باين العقلياة الريعياة واإلنتاجياة ،جهاد ومخااطر

وكجااازاء علاااى الجهاااد أو مقابااال تحمااال  ،نسااااني مااانظمإالعائاااد أو المكساااب هاااو نتيجاااة لعمااال 

 51.المخاطر
 

 ية والثقافية التي أفرزتها الدولة الريعية تتمثل في  الظواهر التالية:القيم   السمات

الدولااة وبعااد أن وضااعت تحاات تصاارفها معظاام مصااادر الثااروة الوطنيااة أصاابحت وظيفتهااا  .3

ي وباذلك أصابح دور الدولاة األساسا ،األساسية هي توزيع المزايا والمنافع على أفراد المجتماع

ذلك أن الدولة الريعية أصابحت مساتقلة عان قاوة االقتصااد  ،اسبمؤسسة لتوزيع المنافع والمك

 ،صاياغة أي شائ يساتحق أن يسامى سياساة اقتصاادية إلاىفهي بالتالي ليسات بحاجاة  ،المحلي

وحساب )جيااكومو لوشاياني( مادير الدراساات فاي  ،فكل ما تحتاج إليه هاو سياساة مصاروفات

ولااة رصااد التخصيصااات( بااديالً عاان معهااد الدراسااات الدوليااة برومااا والااذي يعطااي تساامية )د

وبالتاالي  ،جماالي النااتج المحلايإكبر أقساام أيؤكد أن إيرادات الدولة ذاتها هي  ،الدولة الريعية

والمشكلة الوحيادة  ،حده األقصى إلىنمو معدل هذا الناتج  إلىنفاق محلياً سيؤدي اإلن مجرد إف

بياد أن  .راد ممكان مان العاالمإيا ىالمتعلقة بدولة رصد التخصيصات هي الحصاول علاى أقصا

وألن دولة رصد التخصيصات إنما تنفق فقط وال  ،هذه ال عالقة لها إال قليالً باالقتصاد المحلي

ة وإنماا هاي عاادة فكارة نافعا ة مصروفاتها ال يمكن أن تضر أحداً ن سياسإف ،تفرض الضرائب

فاالفرد الاذي يشاعر أن  ولاذلك ،بيد أن منافع هذه المصروفات ليست موزعة بالتساوي ،للجميع

                                                           
 السلوك واألداء االقتصادي للدولة النفطية الريعية في المنطقة العربية، مجلة المستقبل العربي، المصدر السابق. :د. محمود عبدالفضيل 50
 حازم الببالوي: مصدر سابقد.  51
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عليااه أن يناااور ماان أجاال الحصااول علااى مغااانم شخصااية ضاامن  ،منافعااه ليساات علااى مااا ياارام

 52.الوضع القائم
 

بحيااث تاام ترتيااب هااذه  ،هاذا الاادور للدولااة الريعيااة عكااس نفسااه علااى تشااكيل عالقااات المجتمااع .0

ى أكبار حصول علالعالقات على نحو يسمح للمصالح الخاصة والفئات االجتماعية المختلفة بال

ظهاور فكارة )المواطناة( المرتبطاة بعناصار  إلاىاألمر الذي أدى  ،قدر من إعادة توزيع الريع

وتم تثبيات هاذا المفهاوم فاي قاوانين  ،لدول فقطهذه ادي ألبناء الثروة ومصادر الكسب االقتصا

ات وظهار التميياز باين فئا ،الجنسية وبرز ذلك الحرص الشديد على عادم التوساع فاي التجنايس

)هذه السمة مطبقة فاي الادول ذات االقتصااد  بين المواطنين األصليين والمتجنسين ،المواطنين

 .سياسية وأمنية ـ الباحث ـ( في دول أخرى ألسبابالريعي النفطي عامة ـ مع شواذ 
 

فالدولاة الحديثاة يصاب جهادها علاى  ،لقد ابتعدت الدولة الريعياة عان الوظاائف الحديثاة للدولاة .1

تي تؤديها لمواطنيها أو العمليات التي تنفذها لتحقيق الوظائف التي تلتزم بها أمـاـام الوظائف ال

البحاث فاي أصاول األشاياء والنااس وينصاب  إلاىوفي كلتاا الحاالتين تنتفاي الحاجاة  ،مواطنيها

تساتطيع  وهكاذا ،الجهد على وصاف المشااكل القائماة ووضاع التشاخيص لعاالج هاذه المشااكل

وتحاارر شااعبها ماان عقااد الماضااي وأمراضااه وأن تكاارس جهاادها  حااررالدولااة الحديثااة أن تت

 53.لمشاكل الواقع المعايش
 

إذا كان النقد الشديد الذي وجهه االقتصاديون من أمثال ريكاردو و أدم سميث وكاارل مااركس  .1

الخليجية منها على وجاه  ،فلقد مارست الدولة الريعية النفطية ،للريع وخاصة األمالك العقارية

فلقد باشرت الدولاة النفطياة الخليجياة فاي توزياع مباشار لجازء مان  ،ذات السياسة ،الخصوص

مما خلقت  ،الثروة على األفراد من خالل توزيع األراضي عليهم ومن ثم شرائها بأسعار عالية

ذلاك أن اساتخدام الدولاة  ،هذه السياسة نواة من المصاالح العائلياة حاول الدولاة الريعياة الجديادة

وهاو األسالوب األساساي لتوزياع جازء مان الثاروة النفطياة علاى  ،األراضي ألسلوب استمالك

جاناب ثاروة  إلاىقيام ثاروات خاصاة مهماة  إلىقد أدى  ،عدد من العائالت الكبيرة والمتوسطة

 ،وهكذا ارتبطات تجاارة األراضاي بثاروة الانفط مناذ البداياة ،عائدات النفط إلىالدولة المستندة 

مما أفارز بشاكل قاوي عقلياة ريعياة  ،مضاربات عليها فيما بعدوقد نشطت تجارة األراضي وال

 .وهو المجال التقليدي لمفهوم الريع لدى المفكرين االقتصاديين ،وارتباطها باألرض
 

ية للدولة الريعية ذلك التداخل بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة من أهم اإلفرازات القيم   .5

تااداخل مسااألة مقبولااة بجانااب أنهااا معروفااة وغياار لدرجااة أصاابح )الفساااد( الناااتج عاان هااذا ال

نهمااارت الثاااروة النفطياااة عليهاااا أخاااذت تقااادم الخااادمات العاماااة إفالدولاااة وبعاااد أن  ،مساااتهجنة

للمواطنين بشكل منتظم وبمستوى راق جداً في بعض القطاعات وجيد فاي القطاعاات األخارى 

وكانات كال  ،لبنية األساسيةنشأت شبكة راقية من اأو ،عليمية والصحية وتوفير فرص العملالت

 ً سااتغلت ماان قباال كبااار أبيااد أن هااذه الخاادمات  ،أو برسااوم زهياادة هااذه الخاادمات تقاادم مجانااا

حتاى  ،المسؤولين في الدولة لتحقيق منافع خاصة أثناء المناقصاات وتنفياذ المشاروعات العاماة

كناوع مان رسااء العطااءات والمناقصاات إأن في كثير مان األحاوال أخاذت الدولاة تتعامال ماع 

ختلطاات إولااذلك  ،التعبياار عاان رضااا الحاااكم وعطاياااه  لهااذا التاااجر أو تلااك العائلااة المواليااة لااه

حيااث  ،وأصاابح التمييااز بينهمااا مسااألة غياار مسااموح بهااا ،المصاالحة الخاصااة بالخدمااة العامااة

 .رتبطت المشروعات الكبرى للتنمية بتحقيق فرص الثراء لبعض شاغلي المراكز العامةإ
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إال أنها تعتبار ظااهرة ساائدة  ،هذه الظاهرة غير معممة على جميع المسئولين  العموميين وإذا كانت

القاول باأن معظام الثاروات الخاصاة لام تتكاون  إلاىاألمر الذي يادعونا  ،في الدولة النفطية الخليجية

نفاقيااة التااي كاناات مسااؤولة عاان تكااوين هااذه إلبعيااداً عاان ممارسااات الساالطة العامااة فااي سياساااتها ا

 .ثرواتال
 

فاان القطااع الخااص بمؤسسااته الكبيارة  ،إذا ابتعدنا عن عالقة الثروة الخاصة بالخدماة العاماة .9

وخاصة العائلية منها قد كونت ثرواتها من قيم وقوانين الدولة الريعية التي ساعدت علاى خلاق 

ون فالتجاارة ال تعادو أن تكا ،ظروف تسمح  لهذه المؤسسات باكتساب أنواع متعاددة مان الرياع

فالشركات األجنبية لم تستطع  ،مناسبة لإلفادة من المزايا عبر القانون أو الواقع الذي يخدم ذلك

معونااة  إلااىومعظاام هااذه الشااركات تحتاااج  ،ممارسااة نشاااطها إال ماان خااالل وكااالء محليااين

وحتااى  ،54(المااواطنين لتساايير معامالتهااا مااع اإلدارات واألجهاازة اإلداريااة )الفساااد اإلداري

 فأصابح )كفايالً( لألجنباي القاادم مان دول فقيارة ،العادي استفاد من هذه القايم الريعياةالمواطن 

من أجره وأرباحاه وتقديماه للكفيال الماواطن مقابال أن يساتمر وجاوده  مستعد أن يقتطع جزءاً و

 ً وهكذا أصبحت الجنسية أو المواطناة مصادر الكساب عبار شخصايته ككفيال  ،في البالد شرعيا

أستاذ أصول  ،دق  ظهرت )طبقة ريعية( من المواطنين يسميها شبل بدرانأوبمعنى  ،لألجنبي

القاانوني  الغطااءالتربية المساعد بجامعة طنطا بمصر )طبقة الوكالء( إذ يقوم )الكفيل( بتقاديم 

... الاخ .الالزم لمن يود من غير أهل البلد فتح متجر للبقالة أو ورشة ميكانيكية أو محل خياطاة

فقد يتحمل مسائولية  ،كفيل هو مسئولية قانونية مبهمة تجاه الحكومة والمكفولوكل ما يتحمله ال

وفي مقابل ذلاك يحصال )الكفاالء( علاى نصايب مان األربااح مان  55السلوك العام للذين يكفلهم 

عمليااة تجاريااة  إلااىتحولاات تلااك العمليااة  ،وبعااد انحسااارالموجه النفطيااة ،كاال مشااروع يكفلونااه

 إلااىتجااارة )الرقيااق األباايض( نظااراً  إلااىد وبثقااة أنهااا تحولاات باال أن شاابل باادران يؤكاا ،بحتااه

 56.شروطها الال إنسانية
 

ن الريااع فااي بعااض مزاياااه غياار أذلااك  ،كاارة الريااع دائمااا بظاااهرة المضاااربةلقااد ارتبطاات ف .9

تحقياق  إلاىقياام عقلياة المضااربة التاي تساعى  إلىنتاج سرعان ما يؤدي إلالمرتبطة بالجهد وا

دول الخلاايج النفطيااة ظاااهرة المضاااربة بشااكل واضااح فااي عقااد  وقااد عرفاات ،فاارص الااربح

شااراء الجااوازات ماان المااواطنين  ،سااوق المناااخ فااي الكويااتن الماضااي )الساابعينات ماان القاار

المضاااربات الكبياارة علااى  ،لزيااادة نصاايب اسااهم الشااركات المساااهمة التااي تحاات التاساايس

 57... الخ (.االراضي والعقارات
 

) كيناز( البريطااني المعاروف  ياالقتصااد طروحةأنؤكد صحة  ونستطيع في هذا المقام ان -

ساتثمار ال واإلعماال والماال األن الاذين يادخلون عاالم أباحيث يارى ، على المجتمعات النفطية

نتاااج اإلساامالي" القااائم علااى التنظاايم والتجميااع لعواماال أالر"روح المشااروع  يحملااون معهاام

ن أذ إ ،ساامالي المنااتجأالر كماعمليااة التاار جاال والمشاااركة فااي دفااعاألوتحماال المخاااطر طويلااة 

العديد من هؤالء تحركه "روح المضاربة" القائمة على الكسب السريع واستغالل االختناقاات 

حااوال كثياارة ياادار االقتصاااد الااوطني بواسااطة حفنااة ماان المضاااربين أوفااي  ،قسااوااألفااي 

 .بالكويتوضح مثال على ذلك ما حدث في سوق المناخ أو ،والمغامرين الماليين
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هذا التقسيم االقتصادي  وقد توافق مع ،لقد تزامن مع االقتصاد الريعي نمو القطاعات اإلنتاجية .1

وعامة غلب الوافدون علاى القطاعاات اإلنتاجياة  ،مع تقسيم اجتماعي بين المواطنين والوافدين

 ماالولااذلك أصاابحت العالقااة بااين الع ،تركااز االقتصاااد الريعااي فااي أياادي المااواطنين فااي حااين

ومن هناا بارز التميياز  ،وبالتالي هي عالقة دخل فيها الوافد ،والعائد هي سمة القطاع اإلنتاجي

بال وفاي  ،والفصل بين المواطن والوافد لايس فاي الحقاوق السياساية وحقاوق المواطناة فحساب

األمار الاذي  ،شبكة العالقات االجتماعية والنظرة الدونية للمهن اليدوياة واإلنتاجياة بشاكل عاام

قامتاه فاي هاذه إنصاهار الوافادين فياه مهماا كانات فتارة إوعدم استعداد المجتمع بقبول  إلىدى أ

وهاو تعلايم ساادت  ،ومن المؤشرات التي تفضاح هاذا التوجاه أن التعلايم الفناي والمهناي .الدولة

ً  ،النظارة إلياه فاي هااذه الادول بوصافه تعليماااً مغلقااً للفئاات الفقيارة والكادحااة  ولقاد ساادت أيضااا

ن فاإولاذلك  ،التكلفاة العالياة إلىة نظر محافظة تقول أن مشكلة هذا النوع من التعليم تعود وجه

معظم أن لم نقل كل الدول الريعية توسعت في التعليم النظري ألنه أقل تكلفة من هذا النوع من 

البادء أن والمفارقة هنا أن البلدان النفطية الغنية وذات الثروات الهائلة كانت قادرة منذ  ،التعليم

وظال التعلايم الفناي  ،ولم يتم في تلاك البلادان ،ولكن ذلك لم يحدث ،تقيم تعليماً فنياً بشكل أفضل

والفئاات غيار األصايلة )غيار ، الحضر من البادية إلىعلى الفئات التي وفدت  والمهني قاصراً 

عااالي وقاصااراً وظاال التعلاايم النظااري ماادخالً للتعلاايم ال ،القبليااة( أي الفئااات الفقياارة والمحرومااة

ونسااتثني هنااا البحاارين جزئياااً باعتبارهااا ليساات دولااة نفطيااة بالكاماال  ،علااى أبناااء الميسااورين

 58.وليست ذات بنيه بدويه قبلية سائدة كما في باقي دول الخليج
 

لقد عكس هذا التمييز باين الوافاد والماواطن نفساه علاى التوجهاات القومياة حياث كاان واضاحاً  .7

توجهااات السااتينات حيااث كاناات الغلبااة للتوجهااات  القوميااة وتقريااب ذلااك عنااد المقارنااة بااين 

بنااء مختلاف الادول العربياة وباين السابعينات حياث غلبات التوجهاات والنزعاات أالفوارق بين 

وحسااب  ،59حتااى ماان أكثاار الفئااات تحاارراً  ،اإلقليميااة علااى معظاام المتصاادرين للسياسااة العامااة

ً أن هناك أيرى ، ليجيطروحة محمد جواد رضا في تشخيصه للواقع الخأ ثقافية  تنخار  وضاعا

وأن هاذه األوضااع تفضاح  ،أكثر التخطيطات المصممة الستعجال التغيير االجتماعي المنشود

وال تارى هاذه الادول حكماة فاي  ،عن نفسها بقاوة كعقباات ثقافياة أكثار منهاا تصاورات سياساية

عقبااات يساارد ضاامن هااذه ال وماان ،كساار هااذه المعوقااات الثقافيااة خوفاااً ماان ردود الفعاال الساالبية

 التناقضات الثمانية:

 .بداعلإلالتقليد ضداً  -

 .االستعالء الذكري ضداً لتحرير المرأة -

 .السلطة ضداً للحرية -

 .اإلقليمية ضداً للقومية -

 .القبلية ضداً للتعاقد االجتماعي -

 .الزراعة ضداً للتصنيع -

 .المحسوبيه ضداً للكفاية الفردية -

 .اً للفقرالثروة ضد -
 

وما يهمنا هنا ضدية اإلقليمية للتوجهات الوحدوية العربية التي تسود في المجتمعات الريعية بجانب 

 قوة بعض األضداد األخرى في بعض الدول وضعفها في البعض اآلخر.
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ً والتي أنتجت العقلية الريعية بممارساتهتلك هي السمات الرئيسية لالقتصاد الريعي قيم   ً وثقافيا ا يا

 ونظرتها تجاه المواطن أو الوطن ومؤسساته.
 

 النموذج الواضح للدولة الريعية: الدول الخليجية

فهااذه الاادول تعتمااد فااي  ،فضاال تجساايد لفكاارة الدولااة الريعيااةأتعتباار الاادول الخليجيااة النفطيااة  .3

ناوع مان الرياع الخاارجي  إلاىاقتصادها على تصادير سالعة خاام )البتارول( و يساتند اقتصاادها 

وتمثاال إياارادات الاانفط  ،وطلااب خااارجي هائاال ،مااد علااى تااوافر ظااروف منجميااه مناساابةالمعت

وبمقارناة بسايطة باين عنصار العمال والنااتج تتجلاى  ،العنصر الغالاب علاى النشااط االقتصاادي

إال أن عاادد  ،بالمائااة مان الناااتج المحلاي 12 – 92حياث أن إنتاااج الانفط يمثاال ماا باين  ،المفارقاة

 .بالمائة من مجموع العاملين 1 – 0ال يتجاوز من المواطنين لنفط المشتغلين في إنتاج ا
 

ولقد انبثقت فكرة ربط الريع باالقتصاد الخليجي بعد صدمة الانفط والطفارة النفطياة التاي حادثت  .0

تراكم ثروات مالية ضخمة غير مرتبطاة بجهاود أو  إلىفي السبعينات من القرن الماضي وأدت 

 .أو بدورة اإلنتاجقدرات فنية أو مهارات جديدة 
 

ية والثقافية وانعكاساتها على االقتصاد والمجتمع والسياساة ويمكن القول بأن جميع السمات القيم   .1

ومماا سااهم فاي تشارب  ،في الدولة الريعية والتي أشرنا إليها تتجلى فاي هاذه الادول بشاكل كبيار

ية ألن تأخاذ الدولاة هاذا الادور م وبالموافقة المجتمعالمجتمع الخليجي والجزيرة العربية بهذه القي  

هااو أن جااذورها التاريخيااة القبليااة تحماال ذات الساامات  ،التااوزيعي للثااروة علااى حلقااات المجتمااع

فالمجتمعات القبلية السابقة على ظهور الدولة الحديثة كانت تعتماد أيضااً فاي اساتقطاب   ،الريعية

ءت ثاروة الانفط فأكادت هاذا الادور الوالء من القبائل والعشائر على توزيع العطايا والمنح، وجاا

وهكاذا اخاتلط دور  ،في رداء حديث من دولاة الرفاهياة التاي تقادم للماواطنين المزاياا والخادمات

مااع فكاارة عطايااا الحاااكم ومنحااه  ،الدولااة الحديثااة فااي تااوفير الخاادمات العامااة فااي دولااة الرفاهيااة

القاول باأن االقتصااد الاذي كاان  ويمكان ،60التقليدية للقبائل لكسب والئها في المجتمعاات الساابقة

موسم الحاج( هاو اقتصااد تحتضان العدياد  –سائداً في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط )صيد اللؤلؤ 

من السمات الريعية أيضاً بالنسبة للدولة التاي كانات تعتماد فاي مواردهاا علاى ماداخيل اللؤلاؤ أو 

 .وكذلك الحال مع طبقات المجتمع األخرى ،موسم الحج

الدكتور محمد الرميحي كل ذلك حيث وضح أن المجتمع االستهالكي المعتمد على لقد كشف 

دخل النفط غير المرتبط دخله باإلنتاج، هو الذي يظهر لنا أكثر وضوحاً كلما زادت المداخيل 

النفطية، والدولة )العشيرة( )الحاكمة( هي مصدر رئيسي لتوزيع هذا الدخل، فانعكس ذلك على 

فمن جهة سمحت مداخيل النفط للدولة ببناء  جتماعية والمؤسسات السياسية،صعيد العالقات اال

أرادت  ىقاعدة تحتية موسعة أتت بمتغيرات أساسية في البني االجتماعية، ومن جهة أخر

)الدولة( االحتفاظ بالخيار اآلخر في العالقات السياسية مع القبيلة، وقد تمكنت من ربط 

ً والسيطرة عليه ما، ألن العنصر المحرك للتشكيل االجتماعي )المجتمع( ليس المتناقضين معا

ً إلى  هاإلنتاج، ولكن توزيع عائد عن طريق )الدولة(، حيث أن اإلنتاج النفطي معهود فيه كليا

 .61وليس للسكان المحليين إال نسبة ضئيلة جداً وغير فاعلة في صناعتهاألجانب 
 

فلقاد ابتعادت كثياراً عان مفهاوم  ،لقتهاا ثاروة الانفطوبالنسبة )للفئاات الرأسامالية الجديادة( التاي خ .1

رجاال األعمااال أو )الماانظم( علااى النحااو الااذي أشااار إليااه المفكاار االقتصااادي )شااومبيتر( فااي 

ماتالك إوتسم روادها األوائل باقتحام المخاطر إتوصيفه ألسلوب نشأة )الرأسمالية الغربية( التي 
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أسااامالية الجديااادة بعملياااات سااار اهتماااام هاااذه الروهاااذا ماااا يف ،نمائياااة الطويلاااة األمااادإلاالنظااارة 

ساتيالء علاى ماا هاو )قاائم( أو اإلإذ أن ذلك يتفق مع نظرتهاا وسالوكها القاائم علاى  ،الخصخصة

الطاقااات  إلااىوعات جدياادة تضاااف ر )تأساايس( مشاارودون تحماال مخاااط ،)جاااهز( دون تعااب

ساتاذ االقتصااد بجامعاة ويعطاي الادكتور محماود عبدالفضايل أ ،اإلنتاجية فاي االقتصااد الاوطني

ذلك أنها تعتمد في تمويال  ،القاهرة وصف )رأسمالية معانة( على هذه الفئات الرأسمالية الجديدة

واالقتاراض المفارط  ،جانب مهم من أنشطتها االقتصادية على تدفقات أموال المعونات األجنبياة

 ،المنتجات األجنبية والحصول على التوكيالت التجارية لتسويق وترويج ،من القطاع المصرفي

واالعتماااد علااى وجااود درجااة عاليااة ماان )االحتكااار( فااي السااوق المحليااة تساااعدها علااى تحقيااق 

أن هياكلهاا القانونياة والتنظيمياة تقاوم علاى نظاام  إلاىإضافة  ،أرباح احتكارية و )غير تنافسية(

الضاوء علاى  )الشركات العائلياة المغلقاة(  فاال توجاد جمعياات عمومياة حقيقياة تحاساب وتسالط

 أنشطة الشركات وممارسات مجالس اإلدارة )العائلية( !
 

تعبيار  –عبدالفضايل علاى هاذه الرأسامالية الجديادة ماع اساتثناءات قليلاة د. محماود ولذلك أطلق 

 ً  .ينمو في رحم المجتمع )رأسمالية األنابيب( إذ أن عملية والدتها وتطورها ونموها لم تكن جنينا
 

 ،(ةان عليهااا )رأسااماليون هالميااون( أو )رأساامالية وساايطة وسمساااريفااي حااين أطلااق شاابل باادر

حيث أن هذه الرأسمالية العليا التي قوامها المصدرون والمساتوردون والمقااولون والمضااربون 

 ،وكااذلك كبااار المسااؤولين الااذين يتقاضااون عمااوالت مقاباال تسااهيل إتمااام الصاافقات والعقاااريون

ويؤمنااون  ،ويقيمااون الصااالت مااع العااالم الخااارجي ،يقومااون بتجميااع الشااركات والمعلومااات

 62.سياسياً داخل بلدانهم ألنفسهم غطاءً 
 

وخالصة هذا القسم بأن هذا البعد النظري لمفهوم االقتصاد الريعي قد عكس نفسه منذ الطفرة النفطية 

ـ ولو بشكل  لفية الثالثةاألفي  تتغيرفي السبعينات من القرن العشرين، وإن بدأت هذه السمات الريعية 

نمط اقتصادي  إلىالريع النفطي على الدخل القومي، وعدم االنتقال  ةإن استمرار هيمن بطيء ـ

ً إنتاجي يصبح فيه النفط مجرد مصدر ريعي وليس إنتاجي إال في مخرجاته من سلع إنتاجية   عمليا

هيمنة النفط فإن معظم كسلع البتروكيمياويات أو السلع التي تعتمد على النفط نوعاً ما، ومع استمرار 

عوامل دفع هذه السمات الريعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والسلوكية والقيمية سوف تكون 

قوية نحو بقاء الوضع المستقبلي كما كان في الوضع الماضي، فما أن ترتفع أسعار النفط تطفح هذه 

راد هذا الريع دون ربط جاد بين السمات بقوة لتفرض قيمها ومطالباتها بالحصول على جزء من إي

 الثروة واإلنتاج الفعلي للدولة واإلنسان.
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 القسم الرابع

 الرؤى االقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

 
 لماذا؟من وراء الرؤى االقتصادية؟ و .3

مع بداية األلفية الثالثة برزت ظاهرة االسترايجيات والرؤى المستقبلية طويلة المدى في دول 

 الدول(. استراتيجيات خمسية في بعض ومجلس التعاون )رغم وجود خطط 

وفي هذا المقام لن تتطرق هذه الدراسة لتفاصيل هذه الرؤى االقتصادية التي أعلنت عنها أغلبية 

ولكن  .يث إنها متوفرة ومعلنة وممكن اإلطالع عليها للمهتمين في هذا الشأندون المجلس، ح

الدراسة ستركز على نموذج واحد حول نتائج ومخرجات هذه الرؤى وذلك من واقع دراسة 

. ولكن وقبل التطرق لهذا الموضوع من هذه المنطقةمفصلة تم إعدادها من قبل باحث من أبناء 

لألسباب التي فرضت على أصحاب القرار االقتصادي في دول  خلفية تاريخيةالمفيد تقديم 

 االعتماد شبة الكلي لهذه الرؤى. إلىمجلس التعاون بالتوجه 
 

إن دول مجلس التعاون وقد فضلت "المنتجات" التي تقدمها الشركات االستشارية نتيجة هيمنة 

العامة  اإلدارةديولوجية "أفكار أيديولوجية محددة على دوائر صناعة القرار االقتصادي، وهي أي

 New Public Management.63الجديدة" 
 

العامر بأن سبب تبني حكومات دول المجلس لهذه األيديولوجية هو أزمة  سلطانيرى الباحث 

الشرعية التي دخلتها نتيجة انتقال الحكم لجيل جديد من الحكام الخليجيين، ونظراً لكون تلك 

 ً للشركات االستشارية عليهم وعلى سياساتهم، و"يصبح اللجؤ  اإليديولوجية تفضي طابعاً شرعيا

خياراً مفضالً وعقالنياً ـ بل و"علمياً" و"موضوعياً" ـ لحل اإلشكاليات السياسية واالقتصادية، 

 .64وإلضفاء الشرعية على السياسات وحماية صناع القرار"
 

حاب القرار والسلطة أن وبعد طرح التساؤالت المشروعة كوجود بدائل وطنية من الممكن ألص

إليها كالجامعات الوطنية والمختصين االقتصاديين، أو االستفادة من خبرات األجهزة  يلجؤا

التي تتعامل بشكل يومي مع القضايا والمشاكل من أجل توليد حلول ومعارف  البيروقراطية

مال، فمؤسسات بيد أن عدم اللجوء لألدوات المحلية الوطنية سببه "ال .ضرورية لصناع القرار

اإلقراض وتقديم الدعم التنموي الدولة تشترط على الدولة النامية تطور مؤسساتها وأجهزتها 

حتى تقدم لها المال الالزم، وحتى تستطيع هذه الدولة إثبات تنفيذها لهذه الشروط، فإنها تستعين 

حيان بشركات استشارية معروفة لدى المقرضين، بل إن شروط القروض تنص في بعض األ

"وحدة  إلىيشير الباحث  ة. ولتوضيح الفكر65شركات البلد المقرض" خبراتعلى االستفادة من 

م، والتي تهدف لتقديم الدعم 0221الشراكة في كربون الغابات" التي أسسها البنك الدولي عام 

نتاجية للدول ذات الغابات االستوائية من أجل تقليل معدل اقتالع الغابات الناتج عن النشاطات اإل

بتكليف جهة "محلية" لحساب معدل والصناعية، لذا قامت جمهورية غيانا في أمريكا الالتينية 

، وهذا األمر لم يرضى الحكومة ألن هذه %2.3ـ  2.1اقتالع الغابات، فكانت النتيجة ما بين 

حصولها على تعويضات مالية كبيرة، فقامت بتكليف شركة "ماكينزي"  إلىالنسبة لن تؤدي 

، وقد سمح هذا المعدل المرتفع لجمهورية غيانا أن %1.1ساب هذا المعدل فكانت النتيجة لح

تحصل على مبالغ تعوبضية هائلة، واقترحت شركة "ماكينزي" بأن أولى األنشطة االقتصادية 
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رف بالقطع والحرق، وأنشطة أخرى عليها أن التي عليها أن تتوقف هو نوع من الزراعة يعُ 

ويوضح الباحث "بأن هذه األنشطة التي  .ة والحقول الكبيرةيعة والصناعتتوقف مثل الزرا

اقترحت )ماكينزي( إيقافها ال تمس مصالح كبار التجار والشركات األجنبية األخرى التي 

ن التقليديين. إن الهدف والفالحيتربطها بماكينزي عالقات متبادلة، بل تمس صغار المستثمرين 

 ،الحكومة هناك لهوىاإلستشارة التي قدمتها ماكينزي جاءت موافقة  من تبيان هذا المثال هو أن

سيمنح الشركة القدرة على الحصول على مشاريع إضافية وسيجعلها  النصائحوإن هذا النوع من 

ذاباً لبقية الدول ذات الغابات االستوائية التي تريد الحصول على تعويضات ضخمة، كما خياراً ج

القضاء على مصالح الفئات الضعيفة داخل  إلىتؤدي االستشارة أن هذا المثال يوضح كيف 

 .66المجتمع دون مبرر علمي أو موضوعي"
 

المال كالدول الفقيرة، ولذلك  إلىولكن الوضع في دول مجلس التعاون يختلف، فهي ال تحتاج 

يشرح الباحث األسباب الخاصة بدول المجلس حيث "قُد ر حجم سوق االستشارات في الخليج 

مليار  3.51م حوالي 0230في عام  هم، وقد كان حجم0239ار دوالر عام ملي 0.1يمة بق

، بمعنى آخر إن صعود سوق %99دوالر، أي أنه في أربع سنوات إزداد حجم السوق ما يقارب 

 .67االستشارات في وجه من وجوهه يمثل استجابة لتغيرات وتحديات حديثة"
 

 ،داروية" كما يفضلها الباحث سلطان العامراإلة" أو "إن أيديولوجية "اإلدارة العامة الجديد

أستاذ اإلدارة العامة )كريستوفر بوليت( بأنها " أيديولوجيا تنطلق من افتراض  فلسفتهايلخص 

أن تحسين مستوى اإلدارة )وليس التعديالت الدستورية والهيكلية، وال تغيير التقنيات واألدوات 

لتحقيق أعلى مستويات األداء والجودة"، وأن هناك ال فرق  فضلاألالمستخدمة .. ألخ( هو الحل 

المؤسسات الربحية والمؤسسات العامة من ناحية حاجتها لإلدارة الجيدة لتحقيق جوهري بين 

غاياتها المنشودة، غير أن أخطر ما في هذه األيديولوجية هو الفصل بين المجال اإلداري 

سي مجال الفوضى وصراع المصالح والعرقلة، في والمجال السياسي، معتبرة أن المجال السيا

 حترافي والحيوي والتفكير االستراتيجي.اإلحين أن المجال اإلداري هو مجال العمل 
 

ستعانة بالشركات اإل إلىيقدم الباحث التطورات السياسية في دول مجلس التعاون والتي أدت 

، تغي رت تركيبة النخبة الخليجية م0225-3775في الفترة من فهو يرى أنه  ،ستشارية األجنبيةاإل

ونتيجة لذلك، انتقلت السلطة من نخبة ذات شرعية  68أغلب زعماء المنطقة. ىالحاكمة، حيث توف

نخبة جديدة تولت  إلىمشيخية وشرعية تأسيسية ودينية حكمت ألكثر من عقدين من الزمان، 

ار النفط، حيث خلقت التحديات وارتفاع أسع ،سبتمبر 33الحكم في فترة ما بعد الحرب الباردة و

االقتصادية واإلقليمية والسياسية أزمة شرعية. واجهت النخبة الجديدة هذه األزمة بتبني عدد من 

الخطابات، كان أهمهما خطابا اإلصالح واإلداروية. مث ل خطاب اإلصالح استجابة للضغوط 

القبول بهذا المطلب، لكن بعد الداخلية والخارجية نحو االتجاه للديمقراطية، وكان مضمونه هو 

استيفاء الشروط. فخطاب اإلصالح أوحى بأن الدول المعنية تريد االنتقال للديمقراطية، لكنها ما 

زالت غير مهيأة وبحاجة لمجموعة من اإلصالحات للوصول لها، فكان هذا الخطاب يعطي 

أسعار النفط هذه الدول من مك ن ارتفاع ولألنظمة شرعية أنها تعمل نحو االنتقال للديمقراطية. 

القيام بتغييرات واعتماد سياسات متنوعة ضمن هذا البرنامج اإلصالحي، وإن كانت في 

،  -مضمونها غير مرتبطة بالديمقراطية. أما اإليديولوجية اإلداروية  والتي كانت إمارة دبي 
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 -باقي الخليج  ىإلبسبب افتقارها للنفط ربما، هي أول من تبناها بشكل واضح، ومنها انتشرت 

فقد كانت جاذبيتها تكمن في قدرتها على إظهار المؤسسات غير الديمقراطية بمظهر مساواتي 

الذي كشف لألنظمة مخاطر خطاب  -يخفي عالقات القوة والهرمية داخلها. بعد الربيع العربي

من قمع وما نتج عنه  -اإلصالح وإمكانية إلزام الشعوب للحكومات بالمطالبات الديمقراطية 

وثورات مضادة وحروب، خفتت أهمي ة وجاذبية خطاب اإلصالح. ومن تلك اللحظة، انتقلت 

اإليديولوجيا اإلداروية من الهامش لتصبح هي المتن مع تناوب الحكومات في الخليج على تبنيها 

ل االقتصادي تؤكد على  بشكل رسمي. وهكذا بتنا نرى، وبشكل متزايد، أهداف برامج التحو 

"صحة المواطنين البدنية والنفسية واالجتماعية" وضمان تحقق "بيئة إيجابية جاذبة"، بل  حماية

ً أن "ترتفع نسبة ممارسي الرياضة مرة على األقل في األسبوع"، وخلق  ً رئيسيا وأصبح هدفا

لت الطريقة التي تحكم ظهور  جيل جديد يتمتع بمهارات المبادرة والقيادة والمثابرة. كما تحو 

ء الخليجيين في العلن، فصرنا نجد ذبوالً لشخصية األمير أو الملك التقليدي، وانتشاراً الزعما

والذي يقدم نفسه باعتباره "قائداً" لمن يعملون معه، الذي  البسيطلشخصية مدير الشركة التنفيذي 

 يراد تصويرهم كمساوين له، وأنه ليس "رئيساً" أو "سيداً" عليهم.
 

 :69ش فداء وأداة شرعنة وجهة اعتمادالشركات االستشارية ككب
اللجوء للشركات االستشارية، لكنه يجعل  إلىإن تفش ي اإلداروية في حد ذاته ال يدفع صن اع القرار 

ً لالستجابة لتحدي ات متنوعة يواجهها صناع القرار في الخليج.  الشركات االستشارية خياراً مقنعا

بالفائدة على دوائر صناعة القرار. يتمث ل الدور  فهذه الشركات تؤدي ثالثة أدوار رئيسية تعود

ً في إضفاء الشرعية على  األول في كون االعتماد على الشركات االستشارية يؤدي دوراً مهما

السياسات االقتصادية الجديدة التي تسعى لجذب االستثمارات األجنبية. فإن كانت الدول الفقيرة 

 -بعد هبوط أسعار النفط  -فإن دول الخليج الغنية تحتاج الشركات االستشارية لتلقي الدعم، 

أصبحت بحاجة العتماد السياسات االقتصادية الجديدة التي تبشر بها تلك الشركات من أجل زيادة 

الموثوقية باستثماراتها الخارجية، ولطمأنة رؤوس األموال األجنبية المراد استثمارها في الخليج. 

ار، بسبب سمعتها العالمية وتبني المؤسسات المالية والعالمية فالشركات االستشارية في هذا اإلط

)عند استعراض دور صندوق النقد الدولي السلبي  لنفس أيديولوجيتها، تؤدي دور جهة االعتماد

سيتوضح بجالء أهمية رضوخ الدول لمثل هذه الشركات اإلستشارية المرتبطة بسياسات وأهداف 

 .الصندوق(
 

آلخرين فهما مرتبطان بشكل رئيسي بحاجة الوزير وصانع القرار لتمرير أما بالنسبة للدورين ا

أجندته وحفاظه على المنصب. ففي دائرة صناعة القرار المشحونة باإلداروية، تتنافس الكثير من 

األفكار واآلراء والمقترحات حول ما يجب القيام به وكيف. وفي خضم هذا التنافس المؤطر بتحي ز 

ية، يصبح االستنجاد بهذه المؤسسات المسل م بامتالكها معرفة متميزة والمتَّف ق واضح تجاه اإلدارو

ستراتيجية جذابة لدعم أجندة هذا الوزير أو ذاك. فالوزير الذي يريد إعلى حياديتها و"علميتها" 

تمرير مقترح ما يستطيع إكساب مقترحه الشيء الكثير من الشرعية والوجاهة إذا قام بتضمينه 

ستشارية العالمية أو تلك. ومن هنا يبدأ صناع القرار بالتنافس فيما بينهم اإلمن هذه الشركة ستشارة إ

على استقطاب هذه الشركات من أجل دعم مشاريعهم ورآهم وشرعنتها. في مثل هذا الجو، حتى لو 

دو كان الوزير غير مقتنع بجدوى االعتماد على هذه الشركات، فإنه سيضطر لتقليد غيره حتى ال يب

"متخلفاً" ويتبنى أساليب رجعية في اإلدارة. وباإلضافة لدور أداة الشرعنة لألجندات والمقترحات، 

ستشارية دوراً في حفاظ الوزير أو صانع القرار على منصبه، اإليؤدي االعتماد على الشركات 

                                                           
 همية هذه الورقة إلعطاء خلفية نظرية، فقد تم اقتباس معظم فقراتها.المصدر السابق: أل 69
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الشركة ذلك أن أي مشكلة تحدث في الخطة والفكرة المقترحة لن يتحمل وزرها الوزير نفسه، بل 

االستشارية. وهذا الدور هو دور كبش الفداء، حيث سيكون منطق الوزير هنا كالتالي: "لقد كل فت 

أفضل الشركات العالمية في هذا الموضوع، وقمت بما علي أن أقوم به، وليس باإلمكان أحسن مما 

 كان".
 

ً أن صناع القرار يعتمدون على الشركات االستشارية إلضف اء الشرعية على لكن إن كان صحيحا

كبش فداء إن فشلت تلك المقترحات، فلماذا لم نر  مثل هذا السلوك إال في  إلىمقترحاتهم ويحولونهم 

اآلونة األخيرة؟ لماذا لم ينتهج الوزراء السابقين في الخليج هذا النهج؟ اإلجابة على هذا السؤال 

، وهو أفول عصر الوزير الدائم. مرتبطة بتغي ر هيكلي أصاب الجهاز البيروقراطي في دول الخليج

لم تعتمد شرعية النظام بشكل كبير على مستوى األداء، وذلك إما ألن الوفرة النفطية تستطيع حيث و

استيعاب أي حالة احتجاج أو لوجود مصادر شرعية أخرى قوية، فنجد وزراء تمتد فترة وزارتهم 

عة، والغالب ال يفارق وزارته إال لعشرات السنين، وآخرين يتم تدويرهم على الحقائب المتنو

بالموت. لكن في الفترة األخيرة، ومع تقل ص مراكز القوى داخل الجهاز البيروقراطي، وتقل ص عدد 

أفراد األسر الحاكمة المتسلمين لحقائب وزارية، وتعاظم تبني الدولة إليديولوجية إداروية تعتبر 

أصبح لدى هذا األخير حافز كبير لحماية  اإلنجاز والمخرجات من أهم معايير كفاءة الوزير،

منصبه باللجوء ألكثر الجهات المقد رة والمعتبرة في أي دائرة صناعة قرار إداروية: الشركات 

 االستشارية.
 

 :الشركات االستشارية واستمرار إقصاء الخيار الديمقراطي التشاوري
واالقتصادية: الطريقة األولى يتم  بشكل عام، يمكن القول إن هناك طريقتان لحل المشاكل السياسية

فيها تصوير المشاكل وافتراض الحاجات والحلول من أعلى وفرضها على الكل، وطريقة يشترك 

ممثلين عن كافة المعنيين بالمشكلة في تصويرها ومناقشتها وحلها. الطريقة الثانية هي ما سنسميه 

بالضرورة )وإن كان هذا مفضالً(، بل يمكن بالطريقة الديمقراطية التشاورية، وال تستلزم برلماناً 

تبني طرقاً متنوعة لضمان تمثيل المعنيين باألمر. أما الطريقة األولى فهي سلطوية، وأشد أشكالها 

نوع من اإليمان المفرط بقدرة العلم والتقنية على حل وهي . العالميةتطرفاً هو ما يسمى بالحداثة 

ياسية. في العصور القديمة، لم يكن من مهام الدولة العناية المشاكل االجتماعية واالقتصادية والس

بالمواطنين )بصحتهم، وقدراتهم، وتعليمهم، وإنتاجيتهم، وأخالقهم، إلخ(، أما في العصر الحديث 

فقد أصبحت هذه المهمة واحدة من المهام الرئيسية للدولة، إن لم تكن هي المهمة الرئيسية الكبرى. 

همة نشوء مفهوم "المجتمع" باعتباره شيئاً يمث ل مجموع السكان وموجوداً ترافق مع تطور هذه الم

حتى تقوم  -هناك خارج الدولة ولكن، في نفس الوقت، تحت سيطرتها ومسؤوليتها. احتاجت الدولة 

لـ"معرفة" هذا المجتمع )معرفة أعمار أفراده، وإنتاجيتهم، ووظائفهم، وحاالتهم  -بهذه المهمة 

مالكهم، وجرائمهم، إلخ(. وأصبحت الدولة تدرك المجتمع عبر هذه المعرفة االجتماعية، وأ

بطبيعته المشي ئة  -اإلحصائية الرقمية القائمة على المعدالت واالتجاهات، في حين أصبح المجتمع

وفي الحاالت التي تكون فيها الدولة  موضوع إصالحات وتحوالت الدولة الحديثة. -والكمية هذه 

شدة بهذه اإليديولوجيا وال يواجهها مجتمع قوي  منظم، فإن النتائج ستكون كارثية. قوي ة ومؤمنة ب

والسبب في كارثيتها، هو أنها تتجاهل تعقيد العالقات والمصالح والمعارف الرسمية وغير الرسمية 

 ها المحيطة بالسياسة الواحدة، وأن هذا التعقيد ال تعكسه األرقام والمعايير واألصناف التي من خالل

 ترى الدولة المجتمع وتعرفه.
 

عندما تتبنى النخبة الحاكمة لدولة ما إيديولوجيا التحديث الفائق، فإنها تبدأ باالعتماد على العلم 

والتقنية بشكل حصري من أجل هندسة المجتمع وإصالحه وتحديثه، وهذا يعني تفضيل المعرفة 

يد األخرى، كما أنه يعني إلغاء السياسة باعتبار أن العلمي ة والتقني ة على كافة أنواع المعارف والتقال
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ً أو تعطيالً للحلول العلمي ة والتقني ة التي  المصالح السياسية وتعددها وتضادها ليست إال تشويشا

ينتجها العلماء والخبراء ويجب إعادة تشكيل المجتمع وفقها. تتجلى أهم مظاهر هذه الثقة المفرطة 

بالقدرة على السيطرة على المستقبل وعلى ضمان نتائج سياسات الحاضر. بالعلم والتقنية في الزعم 

ً يجب تجاوزه؛ أما الحاضر فهو  بالنسبة لهذه اإليديولوجيا، يعتبر "الماضي عائقاً، يعتبر تاريخا

ة التي من خاللها يجب أن تنطلق الخطط من أجل مستقبل أفضل". والخطير في هذه الرؤية  المنص 

ق التالي الكامن فيها: أنه إذا كان المستقبل معلوماً لدينا بهذا الوضوح عبر العلم للمستقبل هو المنط

والتقنية، فإن كل التضحيات والتكاليف قصيرة المدى التي سنقوم بها مبررة، بل ومرغوبة، وأن كل 

ممانعة ومعارضة إنما نابعة من مصالح ضيقة أو نظرة قصيرة المدى جاهلة، ال تستطيع أن ترى 

  راه الدولة بفضل المعرفة العلمية التي تتوفر لديها.ما ت
 

ل الكبرى امتداداً لهذا  يمكن أن نعتبر االعتماد على الشركات االستشارية اإلدارية في مشاريع التحو 

الخيار المتأصل في البيروقراطيات الخليجية )تفضيل الخبراء وآليات الحل السلطوية على 

ة(. فالمسألة هنا ليست مسألة أجنبي مقابل محلي بقدر ما هي مسألة الخيارات التشاورية الديمقراطي

التي ترى من خاللها الدولة، فاألجانب والمواطنين المعتنقين لإلداروية  "المعرفة"اختالف في نوع 

 ً سيتجاهلون ما نتحدث عنه من تعقيد والذي عادة ما  سيرون األمور بنفس الطريقة، أي أنهم جميعا

ازه في الخيارات التشاورية الديمقراطية والتشديد عليه. وما يزيد األمر خطورة يتم إحضاره وإبر

في هذه الحالة هو أن اإليديولوجية اإلداروية تصيب معتنقها بالعمى ليس فقط أمام هذا التعقيد، بل 

أيضا أمام السلطوية والهرمية داخل المؤسسات التي تعمل فيها. فشخصي ة القائد والمدير الذي يجب 

أن ال يحد من قدراته التي تروج لها األدبيات اإلداروية تبرر له عدم التقي د بأي حدود في عالقته مع 

لهم صادف أن كان في موقع قيادي. فعوضاً عن التأكيد  من يعملون تحته، وذلك ألنه تقدمها كمساو  

القيادة كل حديث على المحاذر الموجودة في تسل م السلطة وخطورة التعامل معها، تتجاهل أدبيات 

عن حدود استخدام السلطة وتتيح وتبرر تجاوزها إن كان ذلك في صالح المجتمع العضوي 

 المتساوي الذي ليس إال قناعاً يخفي سلطوية المؤسسة.
 

ً أكد على أهمية الحذر من  15 منوزير النفط السعودي األسبق عبدالله الطريقي وقبل أكثر  عاما

شار في مقابلة نادرة مع تلفزيون الكويت على أألجنبية بالمطلق، حيث االعتماد على االستشارات ا

 .70ذلك
 

 المذيع: ما هي مالحظتك على المكاتب االستشارية األجنبية؟ بالنسبة لموقعها للدول النامية؟
 

أوالً نحن كلنا كمنتجين للنفط ضحية مؤامرة دولية في نظري، اآلن كما ترى نحن نمتلك  الوزير:

أو  02من النفط الموجود في العالم واحتمال زيادة هذا النفط في بلدنا كبيرة،  لمدة  %92حوالي  

هذه النسبة تتوقف على إرادتنا نحن. سنكون أهم مصدر للنفط في العالم.  92أو   52أو   12أو  12

أو سواء كان النفط يستخدم للطاقة الحرارية )المكائن والسيارات( أو يحول  إلى مواد بتروكيماوية 

 يستخدم كمصدر لألدوية.
 

 العالم أو المنتجة الدول على األجنبية االستشارية المكاتب أثر هو ما سؤالي على تجب لم: المذيع

  الثالث؟
 

 شي كل أن نقص مركب لدينا نحن أوالً  تقريباً، %322 فنية أجنبية سيطرة تحت نحن :الوزير

 ما أعظم من الغرب في حضاري  تقدم جديو جيد، أجنبي كل ليس صحيح، غير هذا مع جيد أجنبي

 الذي هو به نقوم نحن الذي الحضار  التقدم منه، نستفيد لن نحن الحضاري التقدم هذا لكن يمكن،

                                                           
، وتم https://youtu.be/iwSsyj2nlHUم، 0626مقابلة نادرة مع وزير النفط السعودي األسبق عبدالله الطريقي في تلفزيون الكويت:  70

 كما هي، مع نشرها حسب مواضيع الدراسة.تفريغ المقابلة التلفزيونية 

https://youtu.be/iwSsyj2nlHU
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 حتى ونطورها األفكار ونأخذ نتعلم إننا من الغرب من نستفيد نحن أن بواسطة منه نستفيد سوف

 أحد يقوم أن في ونرغب مصنع لدينا مثالً  ،األجنبية الخبرة عن نتكلم عندما واقعنا، مع تتالءم

 أن البد المنصع هذا اقتصادياته، ويدرس فيه العمل تسيير يمكن كيف ويرى المصنع هذا بترتيب

 .يستمر لن فإنه األجانب مع ظل لو ألن وطنية بيد ينتهي
 

 طبعا ؟ عرب الغير نقصد األجانب: المذيع
 

 الدول يعني األجانب الخبرة، بموضوع يتعلق افيم بعض عن بعيدين غير العرب نعم :الوزير

ً  فيها نستعين قد التي الغربية غير والدول الغربية  في محدودة العربية نفسها الخبرة لكن  فنيا

 الوطن مناطق في ينتشر الخارج  من متخرج العربية بالد من يأتي عدد وأي الصناعة مجاالت

 األجانب المستشارين عن تكلمت فإذا ،محدود لصناعةا على أثره بتجعل القليلة وكثافته كله العربي

 هناك فليس التقارير فهم على قادرين أشخاص لديك يكن لم وإذا تقارير يقدمون فهم يحضرون الذي

 بيننا المصلحي التعارضوهي  نسيانها عدم يجب أخرى حاجة هناك التقارير، هذه وجود في فائدة

 ضخمة ثروة لدينا نحن األمريكية، المتحدة والواليات ةالغربي أوروبا ودول للنفط كمنتجين اآلن

 مبالغ دفعوا بحيث وأمريكا أوروبا اقتصاديات على أثر الدخل هذا ضخم، دخل ولها النفط وهي

 دوالر مليون ألف 95 بحوالي م3791 عام في األوبك حاجات عن تزيد المبالغ هذه كانت ضخمة،

 ببدخ نصرف وبدأنا تنمية خطط بعمل بدأنا األموال ههذ نحن أخذنا وعندما دوالر، بليون 95 أو

 يتصورها ال بدرجة األسعار وارتفعت مشترياتنا ازدادت أن بحيث الخارج في أموال نوظف وبدأنا

 مصنع مثالً  هنا نصنعه الذي المصنع أو المكينة أن على دالئل هنا لدي وأنا. الحقيقة في العقل

 لكانت الصناعات من النوع هذا تصنع بلد أي أو أنكلترا أو فنلندا مثل بلد في صنع لو هذا أسمنت

 الخبرة أن وهو بسيط مثل وهناك وبنيناهم، أحضرناهم الذي المصنع قيمة ثلث من أقل تكلف قيمته

 يبيعوا أنهم في مصلحة لهم فهم لمصلحتنا، كلها تكون بالضرورة ليس األجانب من نأخذها التي

ً  مصلحة ولهم البضاعه  بضاعتهم ينافس أن بحيث صحيح يكون ال إنتاجنا أو نحن ننتج ال أن أيضا

 من ليس.  األجنبية البضاعة تنافس أن تستطيع ال كبيرة تكلفتها تكون مصانعنا ولذلك لنا، تأتي التي

ً  نحن نتطور أن المصلحي التعارض وهذا الغرب مصلحة  حيث ،مشترياتهم عن ونستغني صناعيا

 األجنبي الخبير إن بحيث أجنبية خبرة نشتري أي خبرات، شكل على تذهب اآلن أموالنا معظم إن

 لك لتعطي ألف، 12 من أكثر يكلف ال بلده في هو بينما السنة في دوالر ألف 022 يكلف بلدنا في

 .التكلفة مقدار عن فكرة
 

 من نزلت ألف، 95 بحوالي تقدر كانت التي م3791 عام في كانت التي الفوائض لدينا نزلت ولذلك

 في نسير الحقيقة في أننا على ضح وا دليل وهذا م،3791 عام في 7.5 حوالي الى مصاريف كثرة

 .ال أو سليمة بها نقوم التي الخطط هذه كانت إذا نفكر قليالً  نقف أن يجب طريق
 

 :الخاتمة
ركزت أغلب االنتقادات الموجهة لالستعانة بالشركات االستشارية على كون هذه الشركات 

وألنها أجنبية، فهي ال تستطيع فهم السياق المحلي والثقافة المحلية. وهذا النقد غير دقيق "أجنبية" 

ألن هذه الشركات تعتمد طاقماً محلي اً من الموظفين، بل قد تدخل في شراكة مع جهات محلية. فعلى 

النقد  لهذا يجب أال  يتوجه سبيل المثال، استحوذت ماكينزي على شركة استشارات سعودية محلي ة.

وأثرها على الخيارات الديمقراطية  -التي قد يتبناها خليجيون وأجانب  -ألجنبيتها، بل إلدارويتها 

وعلى المحاسبة وبناء الخبرات المحلية. إن التركيز الشديد في هذه الورقة على إبراز تحيزات 

بالضرورة أن كل نفي دعوى حياديتها وموضوعيتها، لكنه ال يعني  إلىوتاريخية اإلداروية يهدف 

. إن األجهزة البيروقراطية الخليجية تحتاج فعالً إلصالح، وهناك مشاكل  ما هو إداروي فهو شر 

بنيوية خطيرة في عملها، وعملية إصالحها هي عملية سياسية وليست عملية إدارية حتى يكتفى 
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وأداء دور رئيسي  بخبراء لحلها. من الضروري التأكيد أن للمجتمعات الخليجية الحق في المشاركة

في قرارات مصيرية مثل تحديد ما يجب أن يبقى من المؤسسات العامة للدولة وما يجب أن 

يخصخص، واألولويات التي يجب مراعاتها في هذا الصدد. إن التأكيد على أن مثل هذه األمور هي 

يد وليس مضر، ذلك أمور سياسية، يعني القبول بأنها يجب أن تأخذ مساراً بطيئاً، وأن هذا البطء مف

أن التجارب األخرى علمتنا أن الحلول الكبرى السريعة كانت دائماً محفوفة بمخاطر كبيرة وأدت 

 النتكاسات هائلة.
 

وتتوضح من هذه األبعاد النظرية والتاريخية أن وراء هذه الرؤى االقتصادية أهداف إيديولوجية، 
ً فحسب ظم المؤشرات تدفع بأن مثل هذه الشركات بل وحتى اقتصادياً، حيث أن مع ،ليس إداريا

االستشارية األجنبية مرتبطة بسياسات "نيوليبرالية" وبأهداف وشروط صندوقي النقد والبنك 
الدوليين، حيث سنتوسع في هذا المجال في األقسام الالحقة المتعلقة بسياسات وشروط هذين 

 البنكين الدوليين.
 

 ة:أهم مضامين الرؤى االقتصادية الخليجي
تتفق الرؤى االقتصادية )وغير االقتصادية( لدول مجلس التعاون في تقييم عدد من تحدياتها 

والطموحات المنوطة بها، إذ تُقر بداية بوجود تحديات سكانية تُحتم إجراء إصالحات جديدة في 

رؤية اقتصاديات المنطقة من أجل توفير الوظائف المناسبة للمواطنين. فعلى سبيل المثال، تبدأ ال

أفواج الشباب المقبلين على سوق العمل في  إلىلمملكة البحرين باإلشارة  م2030االقتصادية 

ً مقارنة باألجيال الماضية، حيث ستواجه سوق عمل  األعوام القادمة بمؤهالت جامعية أعلى نسبيا

وإصالحات  غير قادر على خلق الوظائف باألعداد الكافية وباألجور المناسبة إن لم تُحد ث تغييرات

 .71جذرية في االقتصاد
 

إال أن أبرز ما ترتكز عليه هذه الرؤى هو دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية المستقبلية، 

للسعودية، على سبيل  م2030وبالتحديد في توظيف األيدي العاملة الوطنية، حيث شددت رؤية 

ً من "مقدم أو مزو "منظم ومراقب  إلىد للخدمة" المثال، على تحويل دور الدولة تدريجيا

ً فعاالً إلطالق بعض القطاعات  للقطاعات"، مع كون صندوق االستثمارات للدولة "محركا

عدد من اإلصالحات األخرى،  إلىاالستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة"، إضافة 

ً والتركيز على الخدمات اللوجستية رؤية قطر  . كما ذكرت72كإعادة هيكلة بعض المدن اقتصاديا

 الوطنية ضرورة "قيام القطاع الخاص بتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة".
 

التركيز على دور القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنوع تنافسي معرفي  إلىتسعى هذه الرؤى 

نية مزدهر، ترتفع فيه نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل، مع تنمية مؤهالتهم التعليمية والمه

ً وتشريعياً. وبينما نتفق مع أهمية إعطاء القطاع  وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ماديا

الخاص المجال للتوسع والتنمية، نرى الواقع يرسم صورة أخرى القتصاديات المنطقة، إذ تُشير 

در بسبعة إيجاد اقتصاديات دول المجلس لما يق إلىتقارير صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، 

 5.4ماليين وظيفة جديدة خالل العقد األول من األلفية الثانية، استحوذ القطاع الخاص على نحو 

ذلك هبوط  إلىمن تلك الوظائف. أضف  %90مليون منها، وقد شغلت العمالة األجنبية نحو 

تقنياً ما يعني استمرار ضعف القطاع الخاص  ،ة العامل وإنتاجية عوامل اإلنتاجمستويات إنتاجي

 .73وتفضيل توظيف العمالة األجنبية فيه على الوطنية
 

                                                           
 دالل موسى: مركز الخليج لسياسات التنمية، مصدر سابق. 71
تحت محور "اقتصاد مزدهر  http://vision2030.gov.saعلى الموقع االلكتروني:  متوفرة: م للمملكة العربية السعودية2030رؤية  72

 ه فاعل".استثمار
 دالل موسى: مصدر سابق.  73

http://vision2030.gov.sa/
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إخفاق جهود بعض دول المنطقة في تحقيق النجاح المطلوب. فقد حللت  إلىتشير هذه الوقائع 

دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي، باستخدام إحصائيات المنطقة منذ منتصف التسعينات من القرن 

( التشغيل على ضوء تغير نمو الناتج المحلي elasticityة )، مدى مرون2014الماضي وحتى عام 

اإلجمالي غير النفطي، بحسب جنسية العمال، ووجدت أن ارتفاع )أو انخفاض( الناتج المحلي 

اإلجمالي غير النفطي له بالغ األثر على المدى القصير والطويل في تشغيل األيدي العاملة األجنبية، 

. معنى ذلك أنه على الرغم من 74ي األمر لتشغيل األيدي العاملة الوطنيةبينما يبقى جامداً عندما يأت

قدرة القطاع الخاص على التحكم في عدد األيدي األجنبية العاملة فيه بطريقة تُناسب تكاليف اإلنتاج 

والمبيعات، حسب وتيرة النمو والركود االقتصادي، إال أنه يبقى عاجزاً عن تغيير نسب تشغيل 

وهو أمُر بديهي إذا ما التفتنا للحقوق التي يضمنها المواطن في حال  –لة الوطنية األيدي العام

تشغيله، كعقد عمل طويل األمد على سبيل المثال. وترى الدراسة أن نسب المرونة تدل على مدى 

مرونة سوق العمل بشكل عام وقدرته على النمو واالنكماش متى ما استدعى األمر، وهو ما يدعو 

تلك النسب بشكل جاد، سيما في ضوء التقديرات المتعلقة بأعداد المواطنين المقبلين  إلىلاللتفات 

ً في  على سوق العمل في السنوات القادمة، التي قُدرت بنحو مليوني باحث جديد عن العمل سنويا

 .م2020-2014دول مجلس التعاون ككل بين أعوام 
 

 :سلطنة عمان ونتائج الرؤية االقتصادية فيها

الكبير في اقتصاديات جميع دول مجلس  هف األقسام السابقة من هذه الدراسة مدى التشابتكش

التعاون، وكذلك في أسواق العمل فيها، وعند مقارنة الرؤى االقتصادية لدول مجلس التعاون فإن 

معظم محاورها وتحدياتها متشابهة، وإن قدمت دولة محور أو تحدي على حساب باقي المحاور 

كمؤشرات جدية بضرورة مراجعة هذه  تؤخد، فإن تقييم نتائج هذه الرؤية كفيلة بأن والتحديات

 الرؤى، بل ومراجعة آليات إصدارها ومن وراء هذا اإلعداد!!
 

وحيث قام كل من سعيد الصقري وآن الكندي بإعداد ورقة شاملة حول هذه الرؤية االقتصادية 

تحليل موضوعي القتصاد سلطنة  واقعذلك من العمانية وهل حققت نتائجها المنشودة أو ال؟ و

باعتبار إن سلطنة عمان  عمان، ولذلك فمن المفيد استعراض أهم ما وردت في هذه الورقة العمانية

 .هي الدولة األولى التي أعدت رؤية اقتصادية من بين دول مجلس التعاون الخليجي
 

ى مستقبلية تكون بمثابة خارطة استشراف مستقبلها التنموي عن طريق وضع رؤ إلىتسعى الدول 

طريق تعمل من خاللها لتحقيق تنمية شاملة، عبر مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 

وتحسين مستوى المعيشة والرفاه وتحقيق العدالة االجتماعية. وكانت ُعمان قد شرعت في وضع 

  – 1996ة الخمسية الخامسة )من خالل اإلعداد للخطم 2020الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني 

، وذلك بعد أكثر من عقدين من استغالل الموارد النفطية، وبعد أربع م1996( في عام م2000

، بهدف استخدام الموارد النفطية لتحقيق التنمية م1976خطط خمسية بدأت بها الحكومة منذ عام 

ويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي وتحسين مستوى المعيشة وتنمية القطاعات االقتصادية المختلفة، وتن

 .75 وإيجاد مصادر دخل بعيدة عن النفط
 

والقناعة المتجددة التي توصلت إليها الحكومة هي استحالة استدامة النمو باالعتماد على النفط، ما 

يوجب فك العالقة بين نمو األنشطة غير النفطية والقيمة المضافة للقطاع النفطي، حيث نص ت 

                                                           
74 Output Elasticities of Expatriates and Nationals in the Gulf -Alberto Behar, “Comparing the Employment

Cooperation Council,” IMF 191/15, AUG 2015 < http://bit.ly/2opnwut >. 
، مصدر سابق، حيث يعتمد م2537م بين الواقع والمأمول، مركز الخليج لسياسات التنمية، 2525الصقري وآن الكندي: رؤية عمان د. سعيد  75

 هذا الجزء من القسم على فقرات من هذه الورقة.

http://bit.ly/2opnwut
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ة التنمية في المديين المتوسط والبعيد في حالة االستمرار في األخذ بهذا النمط الخطة على "مواصل

التنموي ستواجهها العديد من التحديات نتيجة اعتماد هذا النمط على مورد ناضب، عالوة على لما 

لالعتماد على هذا المورد الناضب من إفرازات سلبية على المالية العامة وعمليات التنويع 

د ت الخطة الخمسية األولى )االقتصادي  ( في ظل م1980 – 1976واالدخار واإلنتاجية". فقد أع 

. م1988القلق تجاه بداية االنخفاض التدريجي للموارد النفطية، ونفادها المحتمل بحلول عام 

وانصب  القلق في الخطط الخمسية الالحقة ناحية تحقيق التوازن بين اإليرادات والمصروفات في 

ن الناتج المحلي اإلجمالي في م %21المستمر ألسعار النفط، وبعد أن بلغ العجز العام ظل التقلب 

. عالوة على ذلك، لم يتم تنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي، فبلغت األهمية النسبية م3719 عام

 %48، م1985من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  %95للموارد النفطية ولقطاع الخدمات حوالي 

 قطاع النفط.منها ل
 

ورغم ما تحقق من إنجازات في عدد من محاور الرؤية، لم تزل جهود تنويع قاعدة اإلنتاج 

االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط وتنمية الموارد البشرية وتطوير القطاع الخاص متواضعة 

)وهي  ولى، بالرغم من التأكيد على أهمية األمر منذ الخطة الخمسية األم2020عند كتابة رؤية 

 .نفس النتيجة في باقي دول المجلس(
 

، قامت وزارة التنمية )المجلس األعلى للتخطيط حالياً( باالستعانة بمؤسسة 2020وكجزء من رؤية 

Wharton Econometric Forecasting Associates  .لتصميم نموذج لالقتصاد العماني

االقتصادية األساسية، بما في ذلك لجنة لجنة عمل لدراسة كل القطاعات  14وشك ل مجلس التنمية 

لدراسة المتغيرات العالمية، ولجنة أخرى للموارد البشرية. وقدمت تلك اللجان بالتعاون مع البنك 

، والعوائق م1993 – 1970تقريراً ركز على تقييم تجربة مسيرة التنمية خالل الفترة  21الدولي 

 ل تجاوز تلك العوائق.التي حالت دون تنويع اإلنتاج االقتصادي، وسب
 

واستجابة لتباطؤ األداء الكلي لالقتصاد، ونظراً لمحدودية االحتياطيات النفطية المؤكدة وتوقع بداية 

االنخفاض التدريجي في المخزون النفطي، شخص ت الرؤية التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في 

 السلطنة في اآلتي: 
 

 (13الجدول رقم )

 م2121واجه التنمية في عمان حسب رؤية التحديات التي ت 

 
 المصدر: ورقة سعيد الصقري وآن لكندي.
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 ولتجاوز تلك التحديات، حددت الرؤية المستقبلية لالقتصاد العماني أربعة أهداف رئيسية وهي:

تحقيق تنمية قاعدة اإلنتاج االقتصادي بعيداً عن االعتماد على الموارد النفطية، ل تنويع -أ

 .قادرة على االستدامة

 .مصروفات ودخل المال العام تحقيق التوازن بين إلى  السعي   -ب

تنمية الموارد البشرية من خالل التعليم والصحة، وضمان استقرار دخل الفرد،    -ت

 م.2020الحقيقية بحلول عام مضاعفته بالقيمة  إلىوالسعي 

تطوير ودعم القطاع الخاص ليقود التنمية والنمو االقتصادي، وذلك من خالل    -ث

 ( تعمل على تحقيق التالي:م2020 – 1996استراتيجية تنموية طويلة المدى )
 

تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين على مواكبة التطور   .3

غيرات التقنية الطارئة بكفاءة عالية، وتمكينهم من مواجهة الظروف التقني وإدارة المت

 المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.

تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر على االستخدام األمثل  .0

للموارد البشرية والطبيعة للسلطنة، بأساليب تتسم بالكفاءة والمحافظة على سالمة 

 .البيئة

تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة وتدعيم اآلليات  .1

والمؤسسات التي من شأنها أن تعزز الرؤى واالستراتيجيات والسياسات المشتركة 

 بينه وبين الحكومة.

تهيئة الظروف المالئمة لتحقيق التنويع االقتصادي والعمل على االستغالل األمثل  .1

 المتاحة وللموقع الجغرافي المتميز للسلطنة.للموارد الطبيعة 

تعزيز المستوى المعيشي للمواطن، والعمل على تخفيض التباين فيما بين المناطق  .5

 وفئات الدخل المختلفة، وضمان استفادة كافة المواطنين من ثمار عملية التنمية.

ً الماضي .9 ة، المحافظة على المكتسبات التي تحققت خالل الخمسة والعشرين عاما

 والعمل على صيانتها وتطويرها واستكمال بعض الخدمات األساسية والضرورية.
 

 :الواقع االقتصادي والنتائجو

ً بلغ  ، ولم يطرأ تغي ر م2014  – 1996في الفترة  %3حقق الناتج المحلي اإلجمالي نمواً سنويا

ً بلغ حوالي  )باألسعار  %0.1يذكر على متوسط دخل الفرد، بل حقق متوسط الدخل نمواً سالبا

( في نفس الفترة. وال تزال نتائج تنويع مصادر الدخل متواضعة. فاألرقام تدل م2015الجارية للعام 

على عدم وجود تغير هيكلي أساسي في اإلنتاج االقتصادي، حيث يبقى النشاط النفطي مهيمناً على 

 بقية األنشطة اإلنتاجية األخرى.
 

صدر دخل المال العام على أهمية األنشطة النفطية في االقتصاد. وتؤكد أرقام التجارة الخارجية وم

، م2014من إجمالي الصادرات العمانية في عام  %57فقد بلغت قيمة الصادرات النفطية والغاز 

في نفس العام. ويقل تقدير مساهمة األنشطة  %83وبلغت نسبة اإليرادات النفطية في المال العام 

ب األثر غير المباشر للنشاط النفطي، إذ يرتبط أداء القطاعات االقتصادية األخرى إذا احت س 

 االقتصادية األخرى بأداء قطاع النفط.
 

األرقام على اإلخفاق في تحقيق الهدف األول، وهو تنويع قاعدة اإلنتاج وتقليل االعتماد  كل تؤكد

لمثال وكما تشير األرقام، على النفط، بل يمكن القول بأن االعتماد على النفط قد ازداد. فعلى سبيل ا

، بينما كانت %46.4ما نسبته  م2014بلغت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

ب ت مساهمة قطاع اإلنشاء، وتجارة الجملة والتجزئة، م1995في عام  %38تقد ر بـ  . وإذا احتس 
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فطي، فستبلغ المساهمة المباشرة وغير واإلدارة العامة للدفاع، التي تعتبر قطاعات تابعة للقطاع الن

 .%69.4المباشرة للنفط في االقتصاد نسبة 
 

وتؤكد مؤشرات التنويع األخرى على زيادة االعتماد على الموارد النفطية. فقد بلغت مساهمة 

 %77، بينما قد رت بـ م2014من جملة اإليرادات الحكومية في عام  %87اإليرادات النفطية نسبة 

مقارنة بـ م 2014في عام  %57 إلىورغم انخفاض قيمة صادرات النفط الخام   .م1995في عام 

، ال تزال قيمة مساهمة الصادرات غير النفطية، مقارنة بالنفط، صغيرة م1995في عام  77%

من جملة الصادرات، فيما بلغ  %19وغير قادرة على الحلول محل النفط، فإعادة التصدير تساوي 

نشأ نسبة الوزن النسبي للصاد  .%23رات العمانية الم 
 

الهدف الثاني، وهو تحقيق التوازن بين مصروفات ودخل المال العام، تشير األرقام  إلىوبالنظر 

 ً ، إذ قفزت م2004زيادة المصروفات الحكومية بنسبة كبيرة، خاصة بعد عام  إلىأيضا

بليون ريال  15.172 إلى م2004بليون ريال عماني في عام  3.810المصروفات الحكومية من 

االبتعاد أكثر فأكثر عن تحقيق  إلى، األمر الذي فاقم من حجم العجز العام، وأفضى م2014في عام 

  .هدف التوازن بين اإليرادات والمصروفات
 

كما ال تبدو فرص تحقيق الهدف الثالث واعدة بدورها، وهو الهدف الخاص بتنمية الموارد البشرية 

 إلىحة، وضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه الحالي كحد أدنى، والسعي من خالل التعليم والص

 إلى. فمرة أخرى، تشير البيانات المنشورة م2020مضاعفته بالقيمة الحقيقية مع حلول عام 

ريال في  6,028 إلىم 1996ريال عماني في عام  6,412انخفاض متوسط دخل الفرد الحقيقي من 

صعوبة  إلىلم يتم ضمان استقرار متوسط دخل الفرد، ما سيؤدي  . وهذا يعني بأنهم2014عام 

تحقق بعض جزئيات  إلىمن جهة أخرى، تشير الدالئل المتوفرة  م.2020مضاعفته بحلول عام 

هذا الهدف العام، ال سيما تلك المتصلة بالصحة العامة، حيث زاد متوسط عمر الفرد في السلطنة 

 .م2014ة في عام سن 74 إلىم 1996سنة في عام  73من 
 

وأما الهدف الرابع، وهو تطوير ودعم القطاع الخاص ليقود عملية التنمية والنمو االقتصادي، فلم 

يتحقق كذلك، ومن غير المتوقع أن يتمكن القطاع الخاص من قيادة التنمية والنمو االقتصادي في 

ربة أن القطاع الخاص ال يعد . وقد أثبتت التجم2020المرحلة الحالية وفي العمر المتبقي من رؤية 

ف األساسي للباحثين عن عمل، كما ال يمتلك القدرة على احتواء األعداد المتخرجة من  الُموظ 

المراحل التعليمية المختلفة أو حتى أولئك المتسربين منها. وأكبر دليل على ذلك، الخطوات التي 

ة من الشباب في السلطنة عام اتخذتها الحكومة بعد الحركات االحتجاجية التي قادها مجموع

، وكان من ضمن مطالبها إيجاد فرص عمل للشباب، بفتح أبواب التوظيف في القطاع العام م2011

وبشكل خاص القطاع األمني والعسكري الحتواء أعداد العاطلين عن العمل، الذين عجز القطاع 

دد الباحثين عن عمل ارتفاع ع إلىالخاص عن توفير فرص عمل مالئمة لهم. وتشير التوقعات 

ألف باحث سنوياً، وتتوقع الخطة الخمسية أن يوظف قطاع  45 إلى 40بمقدار يتراوح بين 

ً منهم حتى عام  30السياحة، والصناعات التحويلية، واللوجستيات  ، وربما يستطيع م2020ألفا

 آالف آخرين. 10قطاع األسماك والتعدين توظيف 
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ى العوائق التي حالت دون تحقيق أهداف الرؤية هي نفس العوائق التي واجهت وخالصة القول، تبق

 االقتصاد سالفاً وتم تشخيصها عند إعداد الرؤية، ومنها:

  تزايد حجم العجز، وانخفاض االحتياطات المالية، وارتفاع حجم الدين العام بسبب استمرار

 االعتماد على الموارد النفطية.

 لنفط والقطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى، وضعف كفاءة ضعف التشابك بين قطاع ا

 ومستوى جودة كافة القطاعات اإلنتاجية والخدمية، ومن ثم ضعف قدرتها على المنافسة.

  تدني الكفاءة اإلنتاجية لألجهزة الحكومية وعجز الجهاز اإلداري للدولة عن تحقيق

 االستخدام األمثل للموارد المتاحة.

 نتاجية في القطاع الخاص، وتشوه سوق العمل، وانخفاض مستوى الكفاءة تدني الكفاءة اإل

اإلنتاجية للموارد البشرية الوطنية، وتدني مشاركتها في األنشطة اإلنتاجية، مقابل 

 االستمرار في التوسع في استخدام العمالة الوافدة.

 طة القطاع قصور بعض القوانين واألنظمة عن توفير البيئة المالئمة لنمو وتعدد أنش

 الخاص.
 

 انخفاض معدالت االدخار واالستثمار الخاص، وتزايد الميول االستهالكية. إلىباإلضافة 
 

الموجودة في  والمعوقاتإن النموذج العماني الذي تم استعراضه قد كشف نفس النتائج والتحديات 
ة في تحقيق باقي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والمتعلقة بفشل الرؤى االقتصادي

ً التحرر من "المرض الهولندي" واالنتقال إلى اقتصاد إنتاجي متنوع في  أهدافها المتمثلة أساسا
 مصادر الدخل القومي، وليس المعتمد أساساً على الريع النفطي.

 

 المطلوب عقل جديد لعالم جديد:

لتشاركية المجتمعية اما ورد في مقدمة هذا القسم حول ابتعاد حكومات مجلس التعاون الخليجي عن 

عند إعداد الرؤى االقتصادية واعتمادها على الشركات االستشارية األجنبية، هو جوهر المشكلة في 

مجتمعاتنا، فالمجتمعات المتقدمة تثق وتعتمد على جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات ذات العالقة 

ية، وخالصة أفكار جميع في المجتمع من جامعات ومراكز البحوث الوطنية وجمعيات مهنية وأهل

حسب تغير الظروف ـ هذه العقول ستضع االستراتيجية المطلوبة وسيناريوهاتها المختلفة 

 معتمدة ذلك على مبدئين: ـ الموضوعية الذاتية واإلقليمية الدولية

 المعرفة أصبحت أفقية في عصرنا الراهن بعد أن كانت عمودية. األول:

 االستفادة من خبراء وتجارب العالم. التشاركية المجتمعية مع الثاني:
 

 نفس الهدف والنتيجة. إلىوهذان المبدئان متداخالن ويؤديان 
 

  رفة العمودية وممارساتها الراهنة:المعرفة االفقية ومقوماتها بدال  من المع ـ المبدأ األول

جتماعية السياسات االقتصادية كغيرها من السياسات األخرى عليها أن تستفيد من العلوم اال

تحليل عميق للدكتور مصطفى  إلىسأشير هنا  ولذلكوتحوالت العالم التقنية والعلمية والفكرية، 

، حيث أعتبر بأن العولمة هي حضارة الشباب والعولمةحول الشباب  أستاذ علم النفس، حجازي

ها، وذلك أن بدءاً من استهالك منتجاتها واالنخراط في توجهاتها وإنتهاًء بقيادة عملياتها وأنشطت

الكبار وحكمة الشيوخ فرغم ما  خبرةالعولمة ترتكز على حماسة الشباب وحيويتهم ومغامراتهم، أما 

إن حجم التغيرات في العالقة بين األسرة واألبناء في تحظى به من احترام لم تعد المرجع الرئيسي. 

عالقة أفقية بين  لىإعصرنا الراهن قد اصبح واضحاً، حيث تحولت العالقة من عالقة عمودية 

سرة كمرجعية تلقائية، بل األالطرفين، وإن أهم نتائج هذه التحوالت التي خلقتها العولمة هو فقدان 

 أن الدولة في طريقها أن تفقد مرجعيتها الجبرية.
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 ،وإذا ما رغب صاحب وسلطة القرار االقتصادي )بل حتى السياسي( االسترشاد بهذا التحول

، ولذلك ال هي مقاربة معقولة واألبناء بمؤسسات المجتمع المدني ،الحكومةوة األسر فالمقارنة بين

يمكن للحكومة أن تمارس عالقة عمودية بعد اآلن، وعليها أن تؤمن بأن العالقة البد أن تصبح 

 أفقية، أي تشاركية، حتى ال تفقد مرجعيتها.
 

 إلىضي، فالعولمة تدير ظهرها ومن أهم نتائج العولمة نسفها  لديمومة ومرجعية التاريخ والما

بإصرار قطعي نحو المستقبل، األمر الذي يعني أن أكبر االمتيازات  وتتوجهالماضي والتاريخ 

الكبار )الحكومات( وهو خبرتهم وثروتهم لمرجعية التاريخ والماضي والذي يحاولون  لدىالذي 

 .مأقدامهفرضها على الشباب )الشعب( قد أخذت تسحبه العولمة من تحت 
 

تغيير العالقة بين الكبار  إلىالتي أحدثتها العولمة، أدت  المتغيراتوخالصة هذا المبدأ بأن كل هذا 

موجودة، وما زالت  بقاياها)الحكومات( والشباب )الشعب( من عالقة كانت سائدة ـ وما زالت 

عالقة مرجعية من  أيعالقة أفقية،  إلىالحكومات تمارسها ـ وتتمثل بالعالقة الفوقية العمودية 

االجتماعية بين الكبار  ةعالقة تكافؤ وشراكة وتشاور وتحاور. وبالطبع هذه النظر إلىووصاية 

صياغة الرؤى واالستراتيجيات االقتصادية  عندالحقل االقتصادي  إلىوالشباب من الممكن تحويلها 

عب( مشاريع بحيث ال تمارس الحكومات العالقة العمودية القديمة وتفرض على الشباب )الش

 جاهزة ومعدة من الخارج األجنبي دون مشاركة مجتمعية.
 

أدخلتنا في حالة من "الديمقراطية الجديدة"،  وحسب رؤية الدكتور مصطفى حجازي، فإن العولمة

تواصلي أحادي )من  ه)الحكومات( هم الذين يرعون األبناء )الشعب( في تجا الوالدانأن كان  فبعد

رعاية متبادلة )في اتجاهين وبشكل أفقي( ولو أن كل طرف يرعى تحت( أصبحت ال إلىفوق 

 اآلخر في جانب مختلف.
 

عقل جديد يتماشى مع عالم جديد بدأ ينطلق وفي شتى مجاالت الحياة بما فيها  إلىإننا إذن بحاجة 

 المجال االقتصادي!!
 

 :76المالتشاركية المجتمعية مع اإلستفادة من خبراء وتجارب الع ـ المبدأ الثاني

ستراتيجيات االقتصادية طويلة المدى هي فكرة ليست بجديدة في العالم واإلفكرة الرؤى االقتصادية 

د الرؤى إعدا تتبنىالمتقدم وبعض دول شرق آسيا، وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي 

  .االقتصادية
 

 :تدعو للشفافية وصدورها بدون شفافية في البحرين ةالرؤية االقتصادي

حدى األساسيات التي تطرحها الرؤية االقتصادية، بجانب المبادئ الثالثة الرئيسية وهي إفافية الش

  .ستدامة والتنافسية والعدالةاإل

والشفافية والعدالة تعني ابتداًء التشاركية المجتمعية في صياغة الرؤى واالستراتيجيات، غير أن 

اسية واألهلية تفاجأ بصدور الرؤية االقتصادية المجتمع المدني بمؤسساته المهنية والنقابية والسي

دون طرحها للمناقشة ستشارية أجنبية وإبالتعاون مع شركة  التي أعدتها أجهزة وإدارات حكومية 

  .ولذلك غابت الشفافية مع غياب التشاركية .رأي حولها لتعزيزها برؤى مجتمعيةوالحوار وإبداء ال

مية االقتصادية عن مبدأ المشاركة المجتمعية بعد أن كان في إن هذا األمر مرتبط بتراجع مجلس التن

  .بدايات مسيرته مؤمناً بالتشاركية

فعندما طرح مشروع اإلصالح االقتصادي الشامل، وباألخص دراسة مكنزي حول إصالح سوق 

العمل وإصالح التعليم والتدريب واإلصالح االقتصادي، نظمت ورش عمل وملتقيات الستقبال 
                                                           

في ورشة التحالف من أجل موازنة م، قدمت هذه الورقة 2535عبدالله جناحي)الباحث(: رؤية نقدية لمنهجية إعداد الرؤية االقتصادية للبحرين  76

 م، كما عرضت في أكثر من ندوة وتم نشرها في الصحف المحلية.2559أكتوبر  27منصفة التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ـ 
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بتداًء، وقدمت مؤسسات المجتمع المدني كثرة من إلمجتمع المدني في مجال سوق العمل مرئيات ا

التوصيات والرؤى المتعلقة باألجور والبطالة والعمالة األجنبية. وفي مرحلة تفعيل ميثاق العمل 

  .الوطني قاد ولي العهد برنامجاً تشاركياً مع المجتمع المدني
 

ث قام مجلس التنمية االقتصادية وبتفرد واضح بالتدخل في إلغاء بيد أن هذه التشاركية تراجعت حي

مواد من مسودة قانون العمل في القطاع األهلي بعد أن تم اإلنتهاء منها بتوافق أطراف اإلنتاج 

صحاب العمل ممثالً بغرفة أالثالثة وهم العمال ممثالً باالتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و

  .حكومة ممثلة بوزارة العملالتجارة والصناعة وال

وبعد أن تم البدء في تنفيذ إصالح التعليم اختفت تقريباً الملتقيات واللقاءات مع المجتع المدني، وعند 

البدء في برامج التخصيص الضخمة للموانئ وإنتاج الطاقة الكهربائية وإدارة المطار وطيران 

ضمن رؤية مجلس التنمية االقتصادية الخليج وتخصيص النفط واأللمنيوم، وهي برامج تندرج 

الخاصة بالمحور الثالث من مشروع اإلصالح االقتصادي، فقد اختفت الشفافية والتشاركية بشكل 

بيانات ومعلومات أمام المجتع المدني، رغم المناشدات الكثيرة للجمعيات  أينهائي، وغابت 

لنية وكشف مضمون الدراسات التي السياسية واالتحاد العام لنقابات عمال البحرين بضرورة الع

تعدها الشركات األجنبية كشركة مكنزي بشأن إعادة الهيكلة أو بيع القطاع العام والتخصيص. لذلك 

في العديد من المشاريع هناك غموض بعدم الكشف عن هذه السياسات االقتصادية الجديدة التي تنفذ 

 العامة. 
 

 الخصخصة نموذجا :

م، حيث أوضحت لجنة الشؤون 0225موضوع الخصخصة في عام  أن مجلس النواب قد ناقش

 :77المالية واالقتصادية التالي

 بوضعإنشاء لجنة لخصخصة، من ذوي االختصاص، وتتمتع باستقالل مالي وإداري، تقوم  .3

التوصيات، واقتراح الخطط والبرامج والهياكل، ووضع األسس لتحديد حجم القطاع 

من اإلشراف على أداء القطاع الخاص، واقتراح الخاص بما يكفل تمكين الحكومة 

التشريعات واألنظمة والهياكل اإلدارية، ودراسة متطلبات التوسعات المستقبلية، وتحديد 

 أسس التعاقد مع شركات القطاع الخاص.

يراعي التدرج في التخصيص بما يحقق إستيعاب المتغيرات االقتصادية واالجتماعية،  .0

املين درجة عالية من األهمية والعمل على إزالة ما قد ينشأ من وخصوصاً إعطاء قضايا الع

آثار سلبية على مستقبل العمالة ومستحقاتها، ومتابعة العمل على إشراكهم في إنجاح برنامج 

اً الحرص على إشراكهم في االكتتاب في أسهم المشروعات العامة التي الخصخصة، وأيض

ى المشروعات خصخصة في مراحلها األولى عليتم تصفيتها مع مراعاة اقتصار عملية ال

 الصغيرة ذات العمالة المحدودة.

الحرص على أن تصاحب عمليات الخصخصة الشفافية والوضوح في كل مراحلها، حيث  .1

تعتبر الشفافية من أهم عناصر نجاح عملية الخصخصة ألنها تعطيها مصداقية أكبر، 

ألن أي شك حول عمليات البيع قد يسبب وبالتالي تولد الثقة لدى كل األطراف المعينة، 

 معارضة قوية، وقد يؤدي إلى فشل البرنامج.

الحرص على أن ال تؤدي عملية الخصخصة إلى نشؤ أوضاع احتكارية جديدة، اي أن  .1

أسلوب الخصخصة  ختيارإحتكار الخاص، ويتطلب ذلك االحتكار العام إلى االننتقل من 

 اإلكتتاب العام.المناسب لمثل هذا الهدف، وهو أسلوب 

                                                           
 البحرين.م، 6002نوفمبر  00مجلس النواب: تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس حول ضوابط لعملية الخصخصة،  77
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الحرص على أن تستخدم عوائد الخصخصة في اإلنفاق االستثماري ورفع كفاءة راس المال  .5

البشري واإلرتقاء بمؤشرات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والبنية األساسية 

 للمجتمع.

جير ـ ما أمكن ذلك ـ على أسلوب التأوأخيراً يجب مراعاة أن تقتصر عمليات الخصخصة  .9

واإلدارة، بحيث تبقى الدولة على حصصها وأصولها بقدر اإلمكان في المؤسسات العامة 

وتتخلص من عبء إدارة ودعم هذه المؤسسات، وتفتح المجال للقطاع الخاص والمحلي 

واألجنبي إلدارة هذه المؤسسات، وإدخال مهارات تكنولوجيا حديثة ترفع من كفاءة وفعالية 

 هذه المؤسسات.
 

إال أن الحكومة استمرت في التخصيص دون األخذ بهذه ، معقولية هذه التوصياتورغم 

م، 0220( لسنة 13التوصيات، وال بالضوابط والمحددات التي وردت في المرسوم بقانون رقم )

 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة.
 

 :اإلستراتيجية إلىمن الرؤى 

 إلىجيه األجهزة الرسمية لتحويل الرؤية من المتوقع أن يقوم مجلس التنمية االقتصادية في تو

  .ستراتيجيات سواء قصيرة المدى أو متوسطة أو بعيدة المدى تتضمن البرامج ووسائل تنفيذهاإ

ستراتيجية كاإلستراتيجيات التي أعلنت عنها اإلعند هذا المفصل من األهمية التوضيح بأن معظم 

ات العامة والترويج اإلعالمي بدالً من إعداد نوع من العالق إلىالشبابية أو االجتماعية تحولت 

  .البرامج الزمنية والخطط السنوية لتنفيذ محاورها

بل أن بعض األجهزة الحكومية أخذت تتعامل مع الرؤية االقتصادية كترويج لنفسها لدرجة أن 

لرؤية تتحول دورة رياضية تقيمها إحدى هذه األجهزة بأنها ضمن خطة هذا الجهاز لتفعيل وتجسيد ا

 !!االقتصادية
 

 :م2121استراتيجية )إسرائيل( لغاية عام 

ونحن نتابع تصريحات المسؤولين في مجلس التنمية االقتصادية بأنه وجه توجيهاته لألجهزة 

استراتيجية، فإنه من المفيد اإلطالع على تجربة الكيان  إلىالحكومية بوضع الخطط لتحويل الرؤية 

م، والهدف ليس فقط معرفة كيف يفكر 0202تراتيجية شاملة لغاية عداده السإالصهيوني في شأن 

من منهجية وأساليب هذا الكيان في إعداد إستراتيجيته، )لألسف( ستفادة اإلويخطط أعدائنا، بل 

  .وباعتباره نموذجاً استطعت شخصياً متابعته بدقة

اريوهات المحتملة م على العديد من الخيارات االقتصادية والسين0202تتضمن خطة إسرائيل 

خذ مجلس التنمية االقتصادية أوالتي تقترب نوعا ما من مشروع اإلصالح االقتصادي الشامل الذي 

  .في مملكة البحرين على عاتقه تنفيذه

ولذا من المفيد االطالع على تفاصيل الخطة االقتصادية  اإلسرائيلية وبالذات منهجية إعداد الخطة 

  .مت بتنفيذهاومعاييرها والجهات التي قا

ومن المفيد االستفادة من القيود والمحددات التي كشفتها الخطة اإلسرائيلية والتي بعضها تقترب من 

ذات القيود التي تعيق اإلصالح االقتصادي في البحرين، كقيد محدودية األراضي، والمحيط 

وكذلك الحماية  ،يةوالجوار العربي، وأزمة المياه، والطاقة، واالعتماد على المساعدات الخارج

  .78الخارجية

 

 
 

                                                           
 م.6002المجلد األول، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، ـ بيروت، مارس  :م6060اسرائيل  78
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 :كيف وضع المخطط

الستشراف مستقبل إسرائيل لربع قرن،  خبيراً  052م اجتمع حوالي 3775خالل ست سنوات منذ 

م. قاد الفريق المنسق العام البروفسور آدام مازور، من معهد صمويل نيمان 0202أي حتى عام 

  .بحيفا
 

  :شترك في العمل كل منإ

لتالية: الداخلية، البناء واإلسكان، المالية، ديوان رئيس الحكومة، البيئة، المواصالت، الوزارات ا

  .الطاقة والبنية التحتية، الدفاع، الزراعة، سلطة المياه

ومن الجهات األخرى:كلية الهندسة المدنية والتخطيط في معهد التخنيون بحيفا، نقابة المهندسين 

الوكالة اليهودية من داخل وخارج إسرائيل، دائرة إسرائيل  المعماريين ومخططي المدن، ممثلو

لألراضي، الصندوق القومي اليهودي الستغالل األراضي الفلسطينية في إسرائيل، مختصين في 

وفي األمن والدفاع وفي  ،االقتصاد والطاقة والمواصالت واألقليات والجاليات اليهودية في العالم

  .ة والمياهالبيئ

المشروع أساتذة من جامعات مختلفة في العالم لها خبرات ذات قيمة، مثل جامعة  كما اشترك في

دبلن، أولبرغ بالدنمارك، هاواي، كمبريدج، المعهد التكنولوجي الملكي في السويد، تسوكوبه 

 إلىباليابان، نيميخين بهولندا، ليل بفرنسا، هارفارد بأمريكا، والجامعة التقنية في برلين، إضافة 

  .ات في إسرائيلالجامع

 :اعتمد المخطط المسارات التالية

  .إسرائيل في أجواء السالم وعكسه :أوال  

 (والخليجي عامة إسرائيل في مسار الدول الصناعية المتقدمة.)وهذا ما يهم المشروع الوطني :ثانيا  

  .إسرائيل والتجمعات اليهودية في العالم:ثالثا  

  :، وذلك على النحو التاليلداً حصيلة المشروع إصدار ثمانية عشر مج

 )لم ينشر إال على النخبة المحدودة( أمن إسرائيل .3

 (والخليجي موجز المخطط ) مهم للمشروع الوطني .0

 (والخليجي صورة المستقبل )مهم للمشروع الوطني .1

حيث يتضمن منهجية  والخليجي للمشروع الوطني اً االحتماالت والبدائل وتقييمها)مهم جد .1

 المخطط(

  .ل في أجواء السالمإسرائي .5

حيث المقارنات  والخليجي إسرائيل في مصاف الدول الصناعية )مهم للمشروع الوطني .9

 واالطالع على التجارب الناجحة في اإلصالح االقتصادي(

  .إسرائيل والشعب اليهودي في الخارج .9

في محاوره االقتصادية والخليجي استمرارية الوضع القائم )مهم للمشروع الوطني  .1

 بيئية والبنى التحتية(وال

 (والخليجي البديل االقتصادي )مهم للمشروع الوطني .7

 (والخليجي البديل االجتماعي )مهم للمشروع الوطني .32

 (والخليجي البديل الطبيعي البيئي )مهم للمشروع الوطني .33

 للمشروع الوطني اً سياسات التخطيط في قطاع المواصالت واالتصاالت )مهم جد .30

 (والخليجي

 (والخليجي للمشروع الوطني اً تخطيط في قطاع الطاقة )مهم جدسياسات ال .31

  (والخليجي سياسات التخطيط في مجال نظام المساحات المفتوحة )مهم للمشروع الوطني .31
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وباألخص  والخليجي للمشروع الوطني اً سياسات التخطيط في قطاع التعليم )مهم جد .35

 لمشروع إصالح التعليم(

خاصة أن أحد مبادئ  والخليجي للمشروع الوطني اً توجهات لتطور مستديم )مهم جد .39

 الرؤية االقتصادية، االستدامة(

 .(والخليجي للمشروع الوطني اً اعتبارات مالية واقتصادية وبلدية )مهم جد .39

 .(والخليجي للمشروع الوطني اً ية التنفيذ وسياسة األرض )مهم جدعمل .31
 

 :؟، ولدول مجلس التعاونالبحرينلماذا المخطط اإلسرائيلي مهم للمشروع الوطني لمملكة 

ألي مخطط  م كمخطط وضع معايير واستراتيجيات منهجية وعلمية من المهم جداً 0202 سرائيلإ

  .وطني اعتمادها

  :دراسة أربعة سيناريوهات مختلفة للحالة الواحدة إلىحيث لجأ الخبراء 

  .بقاء الشيء على أصله .3

  .أهداف الخطة إلىسيناريو متشائم بالنسبة  .0

  .سيناريو متفائل .1

  .من وجهة نظر المخططين السيناريو األكثر احتماالً  .1

كما تم قياس هذه األوضاع بواسطة مؤشرات محددة. وعلى سبيل المثال،عند السؤال:ما هو معنى 

اختبار  إلى"الدول الصناعية المتقدمة"، "الرفاة"،"األمن"، "السالم"، يحتاج المخطط بالطبع 

 .هذه الغاياتالمؤشرات التي تحدد 
  

 :لماذا المخطط لربع قرن وليس خمسية؟

يعترف المخططون بان الرؤية المستقبلية لمدة ثالث سنوات أو خمس، وهو االتجاه السائد والشائع، 

رؤية تتسم بالواقعية وصحة التوجهات. ولكن النظرة المستقبلية لنحو ربع قرن من الزمان تحتاج 

اف المستقبل وبناء المعرفة العامة والحدس واستكشاف البدائل، قدر كبير من اإلبداع واستشر إلى

وفي أثناء هذا االستكشاف يمكن التمحيص في قدرات البلد والناس، واستغالل الجيد منها، ومواجهة 

ً المشاكل المتوقعة سلف ً ا جديدة  . وهذا الجهد الفكري الواسع ليس عديم الفائدة، ولكنه يفتح آفاقا

 إلىن تحول في ما بعد إا، مما فيه منفعة للتخطيط، حتى وة بخيرها وشرهويكشف اتجاهات قديم

  .خطة قصيرة المدى
 

 :أساس المخطط

  .تعتمد الخطة على عمودين أساسيين هما: األرض والناس

  .المخطط يعتمد على فرضيات معينة بشان مساحة إسرائيل

  .وتوزع األرض حسب المساحات المستعملة والمستثمرة والعسكرية

قل كثافة أمدينية كبيرة ذات كثافة عالية، وتسع مناطق ثالث منها  إلىوتوزع الكتلة العمرانية 

 ً   .من السكان وخالية نسبيا

  .أربع مناطق إلىوتقسم المساحات بين هذه المناطق الثالث 

 نتائج باهرة وصارخة من حيث نسبة السكان للمساحة واالستثمار وعالقتها بالزراعة إلىثم تصل 

  .والمياه والصناعة والبنى التحتية الضرورية

لبيانية والخرائط كلها وعلى هذا الصعيد فان المنهجية المستخدمة والجداول والبيانات والرسوم ا

االسترشاد بها لمشروع أي إصالح شامل في أي دولة ذات مساحة جغرافية محددة  اً تخدم كثير

  .كمملكة البحرين

المهاجرين الجدد، المستوطنين، كان ذو خصوصية ) نإوط اإلسرائيلي ن المخطإوبالنسبة للناس ف

الالجئين، عرب إسرائيل، عرب األراضي المحتلة، السلطة الفلسطينية( إال أن منهجية التعامل مع 
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زيادة السكان الفلسطينيين وزيادة المهاجرين هي منهجية ديمغرافية واقتصادية مفيدة للمشاريع 

  .الوطنياالقتصادية واإلصالح 
 

 :معارضة المخطط

يضع المخطط سيناريوهات المعارضة العربية المحيطة، وكذلك المعارضة اإلسرائيلية الداخلية من 

قوى الضغط، وهي سيناريوهات عميقة في التحليل من الممكن االستفادة من منهجيتها لوضع 

  .تقديرات القوى المعارضة ألي إصالح شامل
 

 :رب الدول األخرىإسرائيل واالسترشاد بتجا

  :أربع إلىشمل المخطط خصائص التطوير في الدول الصناعية وقسمت حسب التجارب السابقة 

  .مسار الدول الجديدة في هامش الدول المتطورة كالدول اآلسيوية .3

  .المسار األوربي الغربي .0

  .المسار األمريكي الشمالي .1

  .المسار الياباني .1
 

إسرائيل هو المسار األوربي الغربي، ولكن إسرائيل  إلىت قرب المساراأووجدت الدراسات أن 

متأخرة عنه بعقد من السنين، وهي تحاول القفز على هذه الفجوة بالتغلب على العوامل السلبية 

  .يجابيةاإلوتطوير العناصر 

والسلبية وعناصر القوة يجابية اإلقيمة اإلطالع على منهجية تحليل المسارات وماهية العوامل 

  .عف، هي قيمة مفيدة لمشروع اإلصالح االقتصادي الوطنيوالض

ستهالك الفرد والطاقة البشرية إوحيث توجد في الدراسات المشاكل المطلوب معالجتها، كالطاقة 

، وتوقعات وعدد من مقاييس المدربة وزيادة العاملين في قطاع الخدمات وقلتها في الزراعة مثالً 

  .النمو
 

 :الخطة أسلوب التخطيط ونتاجات

  القرن الحادي والعشرين، في  إلىم كمخطط يطل برأسه 0202جرى إعداد مخطط إسرائيل

  .في بنية التخطيط الحالية حين أن قدميه راسختان جيداً 

  المخطط معياري، يطور توقعات بعيدة المدى ويرسم غايات مرغوبة للتطوير في المستقبل

ت التخطيط القصيرة المدى والبعيدة المدى البعيد، لكنه من حيث األسلوب ينسق بين مسارا

 ً ً معا لمبادرات التنمية الفردية حتى في الزمن  . في حين أن نتاجاته مخصصة لتكون أساسا

  .القريب

اإلطالع عليها للمشروع الوطني لإلصالح  وعليه فان هذه المنهجية العلمية مفيدة جداً 

  .االقتصادي

  ينفذ في كل مرحلة من المراحل عملية دمج منهجية المخطط ترسم مراحل العمل بحيث

  :وتنسيق بين ثالثة مسارات تخطيط متوازية

 المسار المنطقي يوضح معضالت التخطيط في القطاعات والموضوعات.  

  يجابية بالنسبة للمستقبلاإلمسار السيناريوهات ذات التوقعات.  

 خطيطية شاملة مع المسار المجالي اإلبداعي الذي يفسح في المجال لعملية توليف ت

 المسارين اآلخرين

  المخطط يكشف عن نتائج ورش عمل إبداعية شارك فيها نحو أربعين من كبار خبراء

ً  التخطيط وأسفرت عن عشرين بديالً  مكانات مختلفة للتنظيم المجالي، وهي تؤكد إعن  فكريا

  .على غايات منشودة مختلفة، وتركز على قضايا تخطيط مختارة
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 ثني عشر بديالً إ إلىطيط باختزال البدائل المذكورة قام طاقم التخ  ً ً  مجاليا   .للدولة أساسيا

  الهدف األكبر للمسار الذي تم اختياره هو أن الرفاه الشخصي والقيم االجتماعية كأهداف

عليا للمجتمع، بينما يعتبر التقدم التكنولوجي والتطوير االقتصادي وسائل رئيسية 

  .إلحرازها

 جرت عملية تحليل للمسارات التنموية المختلفة التي مرت بها الدول  وفي هذا اإلطار

ً إكما فحصت  "OECD" الصناعية األوربية لظروف إسرائيل  مكانات تطبيقها وفقا

  .الخاصة، ودون دفع "الثمن" الذي دفعه قسم من دول الغرب من خالل مسيرة تطوره
 

 :آلية استخالص النتائج عبر عصف فكري

 ( من المخطط عقدت ورش عمل بمشاركة خبراء كثيرين، وتمت فيها في المرحلة )أ

عمليات تفكير جماعي وتفعيل األدمغة بهدف البلورة األولية للتوقعات والتصورات 

  .المستقبلية

  في المرحلة )ب( عقدت ورش فكرية تمهيدية لوضع السيناريوهات الرئيسية وبدائل

لإلدالء بارآئهم، ولتقديم أوراق وجهة نظر  رئيسية، وبعدها وجهت الدعوات لخبراء أجانب

  .مستقلة، نشرت بالتوازي مع نشر نتاجات التخطيط النهائية

  في المرحلة )ج( عقدت ورشة عمل دولية في موضوع التخطيط الوطني، كأساس لتقرير

سياسة تخطيط المخطط الرئيسي، وفي هذه المرحلة تم تكليف خيرة الخبراء بتقديم أوراق 

  .ة ومتعارضة بخصوص السياسة التي اعتمدتعمل مضاد

  في كل مرحلة من المراحل المذكورة أعاله كان يعرض على طاقم التخطيط ولجان المتابعة

وممثلي دوائر الحكومة والهيئات العامة األخرى النتاج الغني والمعقد من اآلراء واألفكار 

  .والقيم

 ع عن رأيه بطرق اإلقناع والشرح. لم يكن ألي طرف حق الفيتو إنما كان كل طرف يداف

  .بلغ األثر في أغناء المخطط وتصحيحه أثناء اإلعدادأوكان لذلك 

  المخطط اخذ على عاتقه مخاطر عدم تحقيق جزء من توقعاته وان عوامل غير متوقعة قد

  .تغير مجرى المخطط

 مكن سود" ال يأنهائي وكامل، أي بمثابة "صندوق  المخطط لم يقدم للجمهور كنتاج

التدخل فيه، إنما "كصندوق شفاف" يفتح مجرى التخطيط كله أمام الجمهور. ولذلك فان 

جانب النتاجات النهائية للتخطيط،  إلى"صورة المستقبل"المختارة إلسرائيل تم نشرها 

وذلك عبر سلسلة تقارير مطبوعة ومجلدة و عبر صيغة الكترونية على شكل قرص 

"المواد الخام" التي استخدمت في صياغة  إلىوصول تاح للجمهور الأكمبيوتر، كما 

  .المخطط لتحليالتالمخطط بهدف تعميق الفهم 

  م( من قبل البرلمان، أتخذ قرار صارم بأن تواصل 0202بعد اعتماد هذه الخطة )إسرائيل

لجنة فنية متخصصة متابعة وتنفيذ الخطة، وال يحق ألي حزب حاكم أن يغير الخطة أو 

بحت الخطة كمشروع قومي استراتيجي بعيد عن لعبة الصراعات السياسية . أي أصيلغيها

 االنتخابية. والتنافسية

 اإلطالع عليها ألي مشروع إصالح وطني شامل في  اً إن هذه اآللية والمنهجية مفيدة جد

 ودول مجلس التعاون.  مملكة البحرين

م، بأن إعداد 0202ل لغاية وواضح من هذا السرد المختصر لمنهجية إعداد استراتيجية إسرائي

مملكة البحرين للرؤية االقتصادية ومن ثم لالستراتيجية بعيدة عن هذه المنهجية، فهي قد اعتمدت 
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على دراسات من شركات أجنبية من جهة، وتوقفت عن التشاركية المجتمعية من جهة ثانية، 

  .ة واإليجابية من جهة رابعةوابتعدت عن الشفافية من جهة ثالثة، ولم تضع السيناريوهات المتشائم

ورغم قناعاتنا بأن إمكانات البحرين البشرية والفنية والمالية تختلف عن إمكانات الكيان الصهيوني 

  .غير أن جزء كبير من المنهجية وآليات إعداد االستراتيجية ممكن تنفيذها

منهجية قريبة من  ودون الدخول في تقييم محاور الرؤية فان المطلوب البدء في صياغة وتنفيذ

عتمدت على التشاركية والشفافية واالستماع لآلراء أاإلستراتيجية اإلسرائيلية التي  منهجية

  .المعارضة واالستفادة منها كبدائل وسيناريوهات
 

خالصة هذا القسم تتمثل بأن الرؤى االقتصادية كخارطة طريق مستقبلية لن تحقق أهدافها 

ة، وشفافية ورقابة برلمانية وشعبية، وربطها بجدية بسياسات المرجوة، دون تشاركية مجتمعي

 اقتصادية تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الرؤى.
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 القسم الخامس

 المالية النقدية العالمية ودورها السلبي في المؤسسات

 إلغاء البعد االجتماعي للدولة
 

الحديث عن المؤسسات المالية والنقدية الدولية ودورها وتدخلها في اقتصاديات دول العالم     ـ 

وباألخص الدول النامية ـ معروف، وهناك عشرات الدراسات التي تكشف عن النتائج االقتصادية 

ة والسياسية الخطيرة التي جرت في كثرة من هذه الدول بعد أن رضخت بالكامل واالجتماعي

 .79لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

ورغم التحذيرات التي أطلقها خبراء واقتصاديين منحازين لمصالح شعوبهم وحكوماتهم الوطنية، 

األزمات االقتصادية في  بضرورة االنتباه إلزدواجية معايير هذه المؤسسات عند تعاملها مع

 قياساً مع األزمات التي تتدخل فيها في الدول النامية. الواليات المتحدة

إال أن الحكومات العربية وبعض الحكومات الخليجية ما زالت تثق بآليات "اإلصالح الهيكلي" التي 

 تطرحها هذه المؤسسات.

 إنقاذكومات الخليجية كأدوات إن التوسع في سياسات وشروط هذه المؤسسات التي تقدمها للح

لموازنات هذه الدول من العجوزات أو الديون، هي مسألة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بأي محاولة جادة 

نموذج اقتصادي  تتبنىللمراجعة الشاملة المطلوبة لالستراتيجيات االقتصادية في دولنا، حتى ال 

ر من شروطها والتوجه لسياسات ن وهش، كما تقترحها هذه المؤسسات، بدالً من التحرهجي

وصناعية يكون فيها اإلنسان الوسيلة والغاية في أي تنمية اقتصادية أو إنسانية  قتصادية / اجتماعيةا

 مستدامة.

ومن أجل تسليط الضوء على بعض التفاصيل، ستركز الدراسة على مملكة البحرين، حيث أن أكثر 

صندوق النقد الدولي يكشفان استعداد من تصريح رسمي وأكثر من تقرير رسمي صادر من 

 البحرين لتبني شروط وآليات هذا الصندوق من أجل "إعادة التوازن في موازنة الدولة"!!.
 

 إزدواجية معايير صندوق النقد الدولي: 

أقصد بازدواجية المعايير تلك النصائح والتدابير التي تفرضها هذه المؤسسة النقدية العالمية على 

الالتينية وشمال أوروبا )الدول  وأمريكاإقراض ودعم في أسيا وأفريقيا  إلىحتاج الدول التي ت

اإلشتراكية السابقة(، بل وبعض الدول الغربية كاليونان مثالً، وبين نصائحها وتدابيرها للواليات 

 المتحدة األمريكية.

م ـ بتنفيذ 0239مارس  12فمثالً يطالب الصندوق حكومة البحرين ـ حسب تقريرهم األخير في 

المزيد من اإلجراءات وعدم االكتفاء فقط برفع الدعم الحكومي عن السلع األساسية والطاقة 

حيث يقترح الصندوق اتخاذ  ئب على التبغ والمشروبات الروحية.والكهرباء والماء وزيادة الضرا

وتخفيض  تدابير ))الحتواء اإلنفاق الجاري بما في ذلك "فاتورة األجور"(( أي تجميد األجور

العالوات السنوية سواء للموظفين أو المتقاعدين، وتحرير سوق العمل بحيث يتمكن أصحاب 

األعمال استقدام العمالة األجنبية على حساب نسب البحرنة، وبالنسبة لموضوعة الضرائب يطالب 

الصندوق تطبيق ضريبة "القيمة المضافة" دون الضغط بضرورة اإلصالح السياسي أوالً، "حيث 

وحيث من األهمية وجود وضوح كامل آللية استحصال الضريبة ، ال ضريبة بدون تمثيل"

                                                           
م ـ المجلس الوطني 6002( ـ أبريل 072أرنست فولف: صندوق النقد الدولي، قوة عظمى في الساحة العالمية، سلسلة عالم المعرفة ـ العدد ) 79

الكويت ـ وهو أحدث كتاب حول الدور التخريبي لصندوق النقد الدولي في اقتصاديات دول العالم ـ مثل تشيلي )التي ما للثقافة والفنون واآلداب ـ 
 أن تحررت من بعض شروط هذا الصندوق، فإذا النمو والتنمية ينطلقان من جديد(، ومعظم دول أمريكا الالتينية، وجنوب أفريقيا وأغلبية دول

ها الدول العربية كمصر والمغرب وتونس والسودان، واالتحاد السوفياتي أثناء إنهيار المعسكر اإلشتراكي ودور الصندوق في القارة األفريقية بما في
دور تحويل روسيا إلى دولة مدينة، وبقية الدول التي خرجت من عباءة االتحاد السوفياتي، ويوغسالفيا ودور الصندوق التمهيد للحرب فيها، وال

في األزمة اآلسيوية، وحتى في أوروبا ودورها السلبي في آيسلندا وأيرلندا، ومحاولة تدخلة في أزمة اليورو، واليونان، وقبرص السلبي للصندوق 
 ... ألخ.
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وتوجيهها لدعم الخدمات األساسية للمجتمع، ودون وجود دراسات ميدانية ألثار هذه الضريبة 

إن كافة شروط الصندوق لمعظم دول العالم، يطالبون بفرض جميع  وغيرها على دخول أبناء البلد.

ب التي محصلتها إلقاء المزيد من األعباء على الطبقات االجتماعية الفقيرة ومحدودة أنواع الضرائ

الدخل والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، منها بالطبع ضريبة القيمة المضافة والتي لن تتضرر 

فجميع مراحل توزيع السلعة  تى وصول السلعة للمستهلك النهائي.منها جميع المنشآت من المنبع ح

( %5المفرد تدفع نسبة الضريبة للدولة، ) إلىمنشئات البيع بالجملة  إلىالمصنع أو المستورد من 

المستهلك المواطن الذي يدفع هذه  إلىأن تصل  إلىوتسترجعها المرحلة التالية، من توزيع السلعة 

قترح ولكن الصندوق ال ي ون أن يحصل عليها من أي جهة أخرى.النسبة على السلع التي يشتريها د

أبداً تطبيق ضريبة الدخل على األثرياء وأصحاب الماليين والمليارديرات. رغم أن أغلبية الدول 

إال في مراحلها ضريبة القيمية المضافة الغربية التي اعتمدت اقتصادياتها على الضرائب لم تنفذ 

 األخيرة، حيث بدأت بضريبة الدخل أوالً.

ً فجميع الدول وتسريح أكبر  ،رضت عليها شروط قاسية لتخفيض اإلنفاق الحكوميقد ف أما عالميا

وتنفيذ الخصخصة في القطاع الصحي والتعليمي، وضرورة  ،قدر ممكن من الموظفين الحكوميين

وتخفيض برامج الرعاية  ،خفض األجور وزيادة المعدالت الضريبية المستوفاة من األفراد العاملين

مركية والضرائب المستوفاة من الشركات األجنبية، ومعظم االجتماعية، مع خفض الضرائب الج

 هذه السياسات كان الصندوق يسميها )العالج بالصدمة(!!

م، وكذلك في المكسيك 3791حدث ذلك في تشيلي فترة حكم بينوشيه بعد االنقالب العسكري عام 

م ـ 3797ة من باقتصادها النفطي والصناعي الجيد، الذي تم تدميره بهذه السياسات في الفتر

م، وفنزويال عام 3719م، وفي البرازيل في نفس الفترة، واألرجنتين، ونيجيريا عام 3710

ً يمكن القول إن )3717 م، 3770م ـ3799( بلداً تعرضت خالل الفترة الواقعة بين 19م، وعموما

ً على سياسات التقشف )تخفيض اإلنفا إلى ق سلسلة من االضطرابات والثورات، وذلك احتجاجا

 الحكومي وإعادة هيكلة االقتصاد ..ألخ( واستجابة لشروط الصندوق.

وبانهيار المعسكر اإلشتراكي تدخل الصندوق وبذكاء شديد، بعد تولي غورباتشوف بأطروحاته 

( 51) إلىنهياره إالليبرالية والذي أفضى في المحصلة النهاية بلوغ ديون االتحاد السوفياتي قبل 

 يلتسنم كان الصندوق قد حقق مراده، ففي ظل قيادة 3770، وفي العام م3717مليار دوالر عام 

 دخلت روسيا رسمياً في مرحلة إخضاع االقتصاد الوطني إلجراءات )العالج بالصدمة(.

والمجال هنا ال يتسع لسرد باقي الدول التي أصابتها ويالت تنفيذها لسياسات الصندوق، سواء 

 باختيارها أو إجبارها على ذلك.
 

 لكن ماذا عن الواليات المتحدة األمريكية؟و

دون الدخول في تفاصيل العالقة والتداخل في المصالح بين صندوق النقد الدولي والواليات المتحدة 

م ولغاية اآلن، ودعمه الواضح 3711في عام  بريتون وودزاألمريكية منذ تأسيسه في مؤتمر 

 إلىصاد العالمي، فكشف هذه التفاصيل يحتاج للدوالر األمريكي وللهيمنة األمريكية على االقت

حلقات عديدة، ولكن لنتأمل نصائح الصندوق وهو يقدم تقريره لحكومة الواليات المتحدة األمريكية 

هذا العام، حيث نصح الصندوق أمريكا )برفع الحد األدنى لمستوى األجور لمساعدة الفقراء(!! في 

تخفيضها، وحذر الصندوق من أن )ارتفاع الفقر حين يطالب باقي الدول تجميد األجور بل و

أضرار إلمكانات البالد االقتصادية( في حين ال يهتم عملياً بهذا  إلىوالالمساواة في أمريكا يؤديان 

ويفرض تدابير اقتصادية ضريبية ورفع الدعم  ،الجانب االجتماعي/ االقتصادي في باقي دول العالم

 زيادة الفقر والالمساواة. إلىتؤدي وتقليص الرعاية االجتماعية والتي 
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أن )االقتصاد األمريكي يواجه مشاكل اقتصادية طويلة  كريستينا الغاردوأكدت مديرة الصندوق 

وتصاعد الالمساواة في الدخل،  ،وضعف نمو االنتاجية ،األمد، من ضمنها كبر سن قوة العمل

ضرائب!! ويتطلب إعفاءات ضريبية ولذلك ينبغي تعديل نظام ضريبة الشركات، وتقليل معدالت ال

ومساعدة  ،لألمريكيين ذوي الدخل المنخفض لمكافحة الفجوة المطردة في الالمساواة في الدخل

الفقراء(، فليتأمل أصحاب القرار االقتصادي في بالدنا هذه النصائح من هذا الصندوق لولي أمره 

لب المزيد من تلك الضرائب ومدى تعارضها مع "النصائح المفروضة" على دولنا والتي تطا

)وليست اإلعفاءات( التي تزيد من الالمساواة في الدخل في مجتمعنا. وحيث أن الصندوق وفي 

أغلبية دول العالم يطالب المصارف المركزية برفع معدالت الفائدة، وفي بعض هذه الدول رفعت 

ً إجراءات ه في إضعاف القوة المعدالت بشكل كبير لمنع التضخم من الصعود )والسبب أساسا

الشرائية وارتفاع األسعار ..ألخ( نراه ينصح الحكومة األمريكية بأن على )االحتياطي الفيدرالي 

والسماح لمعدل التضخم بأن ال  ،األمريكي التدخل "بروية" ـ أي بهدوء وحذر لرفع معدالت الفائدة

 بالمائة(!!. 0يتخطى الهدف السنوي له وهو نسبة 

أستاذ الفلسفة في جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا في كتابة "صندوق النقد  يشير آرنست فولف،

، قوة عظمى في الساحة العالمية"، )) إن المرء يتعجب من زعم الصندوق إن من بين 80الدولي

فريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية على صياغة مناهج تفضي أمهامه وأهدافه مساعدة الدول النامية في 

عاماً،  وفي بعض  12مة ورخاء متزايد، إن الصندوق يقدم هذه المساعدات منذ تنمية مستدا إلى

البلدان لمرة الثانية والثالثة، ولكن بال أي زيادة في النمو أو الرخاء في الدول التي لجأت إليه 

باعتباره المالذ األخير للتزويد بالسيولة، إن العكس هو الصحيح، فمديونية هذه الدول تزداد تفاقماً 

آخر، والفقر تتسع دائرته بال انقطاع((. إن على دولنا أن تبحث عن مخارج داخلية  إلىمن يوم 

وإقليمية خليجية وعربية للبحث عن حلول لتقليل ديونها بدالً من أن تقع في "فخ المديونية" الذي 

يهدف إليه الصندوق كاستراتيجية  لالنقضاض على مجمل االقتصاد، وهو "فخ" سوف تضطر 

ً على مواطنيها كأحد الحلول التي دول الصندوق لتخفيف إفرازات  ستفرضهنا أن تنصبه أيضا

شروطه وسياساته على أبناء البالد الذين سيزدادون فقراً وحاجة للمال بعد أن تنتهي مدخراتهم 

البسيطة التي وفروها من سنوات عملهم، أي بعد أن يذوب "الشحم" من أجسادهم، فتفتح لهم خزائن 

وقوع المواطن بالمقابل في "فخ  إلىارف للمزيد من االقتراض الشخصي الذي يؤدي المص

إضطرار  معالفخ بدأت تتضح إن مؤشرات هذا ، المديونية" وفي المصير المجهول لقادم حياته!

ً تزداد نسبة هذه الفوائد بشكل واضح،  الحكومة االقتراض بهدف دفع فوائد الدين العام، وسنويا

مليون دينار لعام  199م، أي 0231ـ  0239مليار دينار في السنتين  3.212صبح والمتوقع أن ت

 .81م0231مليون دينار لعام  551م، و0239
 

 :تدابير صندوق النقد الدولي تطبق في البحرين

م، 0239مارس  12اجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع حكومة البحرين وذلك في 

ب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق التي تنص على عقد وهو االجتماع الدوري حس

وآلية هذا االجتماع الدوري تتمثل في قيام  مناقشات ثنائية مع الدول األعضاء وعادة تكون سنوية.

فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات االقتصادية والمالية الالزمة، 

سؤولين الرسميين حول التطورات السياسية واالقتصادية، وبعده يعد وإجراء مناقشات مع الم

ً لمناقشات المجلس التنفيذي حيث يقوم مدير عام الصندوق بصفته  الخبراء تقريراً يشكل أساسا

رئيس المجلس التنفيذي بتقديم ملخص آلراء المديرين التنفيذيين للصندوق، ثم يرسل هذا الملخص 

   عضو.السلطات في البلد ال إلى
                                                           

 أرنست فولف: المصدر السابق. 80
 م.6002يونيو  07مشروع قانون الميزانية، مجلس الوزراء ـ مرسل لمجلس النواب ـ البحرين  81
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إن المسألة المهمة في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر بعد هذه المشاورات هي اعترافه 

ببعض الحقائق، ودعوته لتنفيذ المزيد من اإلجراءات وعدم االكتفاء فقط برفع الدعم الحكومي عن 

 لكحولية.السلع األساسية والطاقة والكهرباء والماء وزيادة الضرائب على التبغ والمشروبات ا

 إلىفالحقائق التي تم اإلعالن عنها في التقرير بأن هناك بطء في إجمالي الناتج المحلي وانخفاضه 

م، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط منذ 0231في عام  %1.5م بعد أن كان 0235في عام  1.0%

العامة "زيادة كبيرة في مواطن الضعف على مستوى المالية  إلىم، مما أدى 0231منتصف عام 

 والحسابات الخارجية"

عام  %1.1م، أشار أن النمو االقتصادي في البحرين كان 0239)رغم إن تقرير الصندوق في 

م، والمتوقع أن 0239م، واستقر على نفس النسبة في 0235عام  %0.7نخفض إلى ام، و0231

م، وكما 0231في عام  %3.9في العالم الحالي ثم يستمر في االنخفاض إلى  %0.1ينخفض إلى 

م 0239عام  %10يشير الصندوق أن نسبة الدين العام إلى الناتج اإلجمالي المحلي قد بلغت 

م، 0237م، وسيتجاوز الدين العام الناتج اإلجمالي المحلي في عام 0231عام  %79وسترتفع إلى 

 مليار دينار(. 31ليصل ألكثر من 

ً بأن هناك تراجع في "مزاج" ا لمستهلكين المستثمرين، والمزاج وإن كان واتفقوا المدراء أيضا

مصطلح فضفاض إال أنه يوحي بأن هناك انخفاض في أحد أهم المؤشرات االقتصادية لنمو 

االقتصاد، وهو نسبة االستهالك، وقد يكون استخدام هذا المصطلح سببه عدم وجود إحصائيات 

المرفق بالتقرير حول واضحة حول نسبة تراجع االستهالك واالستثمارات، رغم أن الجدول 

 إلى م0233المؤشرات االقتصادية الكلية قد أشار أن مؤشر أسعار المستهلكين كمتوسط الفترة من 

 م قد ارتفع على النحو التالي:0235
 

 (21الجدول رقم )

 معدل أسعار المستهلكين

 النسبة % السنة

0233 2.1% 

0230 0.1% 

0231 1.1% 

0231 0.9% 

0235 3.1% 

0239 1.0% 

 

ومن جهة أخرى اتقفوا أيضاً بأن هناك بطء في  نمو الودائع المصرفية وانخفاض السيولة الزائدة، 

وهذا يعني بأن هناك تراجع في االدخار، وهو المؤشر االقتصادي الثاني الهام لقياس النمو بجانب 

م الصندوق مؤشر االستهالك، رغم التناقض بين ملخص المدراء في هذا الشأن وتقرير مدير عا

 أن البنوك البحرينية تتمتع بسيولة قوية واحتياطات رأسمالية كبيرة!!  إلىالذي أشار 

م سوف يزداد بطء النمو بسبب 0239و  م0239كما توقع صندوق النقد الدولي بأن في عامي  

"الضبط المالي" أي بسبب اإلجراءات التي نفذت لغاية اآلن كرفع الدعم الحكومي، وكذلك من 

توقع أن يستمر تراجع "مزاج" المستثمرين، كما توقعوا ارتفاع في التضخم بسبب زيادة أسعار الم

عام  %2.1الطاقة، وما مؤشر أسعار المستهلكين المذكور أعاله إال تأكيداً على ارتفاع األسعار من 

 م.0239عام  %1.0 إلىم 0233

اتفقوا بوجودها وتوقعوا المزيد منها،  وإذا كانت كل هذه التراجعات االقتصادية المذكورة أعاله قد

إال أن الصندوق يقترح المزيد من تدابير إضافية كبيرة ومركزة في البداية!!، بل أوصى الصندوق 

حكومة البحرين باتخاذ تدابير الحتواء اإلنفاق الجاري بما في ذلك "فاتورة األجور"، واتخاذ تدابير 
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لسنا ندري تفاصيل هذه التدابير المتعلقة بفاتورة األجور إضافية للحد من تكلفة ممارسة األعمال. و

وتخفيض تكاليف أصحاب األعمال، ولكن يبدو أن أهم التدابير هو تجميد األجور  وتخفيض 

العالوات السنوية للموظفين والمتقاعدين، وتحرير سوق العمل بحيث يتمكن أصحاب األعمال 

ار التقرير رنة، وترك موضوع البحرنة ـ كما أشاستقدام العمالة األجنبية على حساب نسب البح

 ."لتسليح العمالة الوطنية بالمهارات الالزمة لوظائف القطاع الخاص"   بشكل غير مباشر ـ تركه

ورغم توصيتهم الجيدة التي تؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة اإليرادات غير 

ً الرتفاع األسعار من جديد النفطية بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضا فة والتي ستؤدي حتما

 وإلقاء عبء هذه الضريبة من قبل المستوردين وأصحاب األعمال على عاتق المواطن.

واألخطر من إصرار الصندوق على تنفيذ كل هذه التدابير واالستمرار في المزيد منها هو إنهم 

واجه "تحديات سياسية"، وهو مصطلح "اتفقوا" كمدراء بأن تنفيذ بعض هذه التدابير يمكن أن ي

ناعم بدل من مصطلح االحتجاجات الشعبية المتوقعة أمام استمرار تراجع القيمة الشرائية لدخل 

المواطن، وبدالً من الدعوة للمزيد من التدابير الكفيلة بعدم خلق التربة التي ستنفجر فيها تلك 

عملية تواصل قوية  إلىددوا على الحاجة االحتجاجات نراهم يقدمون نصائحهم بل وهذه المرة "ش

لرفع الوعي العام وزيادة التأييد الجماهيري" لهذه التدابير التي تمس أرزاق المواطنين 

والمستثمرين. )وقد بدأت بعض الوزارات في تنظيم ندوات وورش عمل للمواطنين في توعيتهم 

يج للضرائب والرسوم أيضاً تحت ، وبدأ مجلس النواب في التروعلى أساليب ضبط ميزانية األسرة

، متناسين أن فرض م، تحافظ عل مكتسبات المواطنين0231ـ  0239شعار أن الموازنة للعامين 

 (.!!؟الضرائب سوف يؤدي إلى تآكل مداخيل المواطنين بدالً من الحفاظ على المكتسبات كما هي

جاسم السعدون في إحدى  في موضوعة "االحتجاجات الشعبية" أشار الخبير االقتصادي الكويتي

بحق المواطنين سوف لن تواجه في  الكويتيه ندواته بأن التدابير التقشفية التي تنفذها الحكومة

مرحلتها األولى بردود فعل غاضبة حيث ما يزال المواطن لديه "شحم" يعتمد عليه، ولكن مع 

    ه أصبح ال يملك شيئاً مرور الوقت وذوبان هذا "الشحم" )أي مدخراته المتراكمة( وإحساسه بأن

..إلخ( فإنه يبدأ في  والبحث عن طرق ملتوية لزيادة مداخيلهمالمزيد من االقتراض  إلىاللجوء )

 االحتجاج ألنه لن يخسر سوى قيوده "وقد" يحصل على حقوقه وحريته!!. 

وقطر،  ومقارنة بين تقرير الصندوق الخاص بالبحرين وتقريري كل من اإلمارات العربية المتحدة

( صفحة وفيه تفاصيل 92) إلىفيالحظ مدى االهتمام الكبير لتقرير قطر الذي وصل عدد صفحاته 

دقيقة في شتى القطاعات االقتصادية ومؤشرات واضحة، في حين كان تقرير البحرين صفحتين 

 فقط وجدول يتيم لمؤشرات اقتصادية عامة. غير أن المهم في هذه المقارنة بأن تقرير اإلمارات

ضرورة أن تكون "وتيرة الضبط المالي ينبغي أن تراعي حجم االحتياطات الوقائية  إلىأشار مثالً 

المتوفرة في المالية العامة وتأثير الضبط على االقتصاد ككل ... ويتطلب الضبط المالي ترشيد 

ً االنفاق، ولكن جودة تخ لتنافسية وآفاق لتجنب التأثير على القدرة ا فيضات االنفاق تمثل عامالً حاسما

زيادة تنويع مصادر الدخل  إلىالنمو على المدى البعيد" وينبغي "أن تهدف اإلصالحات الهيكلية 

مع أن تتضمن هذه اإلصالحات زيادة االنفتاح أمام االستثمار األجنبي المباشر، وتحسين مناخ 

سبل التمويل اقتصاد قائم على المعرفة، وتيسير  إلىاألعمال في بعض المجاالت، والتحول 

 للمشروعات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة".

إن جميع النصائح "اإليجابية" التي تقدمه الصندوق لدولة اإلمارات هي من ضرورات تنفيذها 

 أيضاً في االقتصاد البحريني، ومع ذلك أهمل تقرير الصندوق الخاص بالبحرين كل ذلك!!

عاون الخليجي بأن ذات التدابير والمصطلحات ورغم ذلك تتوضح من جميع تقارير دول مجلس الت

ففي تقريري اإلمارات وقطر توجد مطالبات أيضاً  .تستخدم دون مراعاة لخصوصية كل اقتصاد

بتنفيذ تدابير "الضبط المالي" و "وضع خطط الطوارئ". والدعوة "للخصخصة" لتشجيع القطاع 
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اع العام". و"تخفيض دعم الطاقة الخاص، وضرورة السيطرة على "نمو فاتورة األجور في القط

 والتحويالت الرأسمالية" وتطبيق "ضرائب جديدة".

ويالحظ من تقريري الدولتين )اإلمارات وقطر( تأكيد الصندوق على تحسين اإلحصاءات، 

وترحيبه بتنفيذ مشروع مشترك بين الجهات المعنية إلعداد إحصاءات عن "وضع االستثمار 

صول والديون األجنبية، وضرورة "إعداد إحصاءات أشمل للجوانب الدولي". بما في ذلك عن األ

الديمغرافية وأسواق العمل". )اإلمارات(. في حين كان تقرير دولة قطر شامالً من حيث 

ً بأن تقرير البحرين قد  اإلحصاءات، وباألخص الرقم القياسي ألسعار المستهلكين. وكان واضحا

حصاءات الشاملة والدقيقة، رغم إن التقرير لم يتضمن أي خلى من كل هذه الدعوات المتعلقة باإل

 تفاصيل إحصائية!!

منذ السبعينات من القرن الماضي وهذا الصندوق يفرض تدابير اقتصادية ومالية ونقدية على الدول 

التي رضخت لشروطه، وأثمرت في أغلبية هذه الدول المزيد من الفقر والبطالة والتضخم والتراجع 

 انتفاضات وثورات شعبية كبيرة. إلىوأدت ذلك  ،قتصاديفي النمو اال

إن شروط وتدابير صندوق النقد الدولي لم تتغير منذ تأسيسه، وهي ذاتها لكل الدول التي تلجأ إليه 

فهذا الصندوق يصر  .دون تحليل وتشخيص لخصائص كل مجتمع وإمكاناته وقدراته وأولوياته

صة(، وابتعاد الدولة عن دعم الخدمات األساسية في على استمرار بيع القطاع العام )الخصخ

دعم الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتجميد األجور، وفتح األسواق  ،المجتمع، ورفع الدعم وعدم

لالستثمارات األجنبية دون شروط، ورفع الرسوم والضرائب، وغيرها من التدابير الرامية إلعادة 

ارتهان الدول النامية للدول الرأسمالية وأهمها الواليات  لىإهيكلة االقتصاد والمؤدية في النهاية 

 المتحدة األمريكية ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً سياسياً.

إن بعض الدول في أمريكا الالتينية وشرق آسيا التي تمردت على شروط وتدابير صندوق النقد 

ات المعيشة والدخل لهم، الدولي وغيرت سياساتها االقتصادية بما تخدم شعبها وتحسن من مستوي

 ،والمزيد من كشف الفساد المالي ،واعتمدت على ذاتها وإقليمها القاري في المزيد من اإلنتاجية

أي أن السياسات  ،والمزيد من تطور وتحسين خدمات التعليم والصحة واإلسكان والبنية التحتية

ً البعد االجتماعي ، وبالتالي تمكنت بعد تحررها من االقتصادية التي نفذتها كانت تراعي فيها دوما

 شروط الصندوق بأن تتقدم لألمام اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.  
 

  ينية بتدابير صندوق النقد الدولي:التزام السياسة االقتصادية البحر

لنحلل اقتصاد البحرين ونكتشف مدى التزامه وتنفيذه لشروط وتدابير صندوق النقد الدولي سواء 

م معتمدين على احصاءات مجلس 0235فحسب الحساب الختامي لعام  .أو غير مباشر بشكل مباشر

ً بمقدار  مقارنة بالعام  % 5.3التنمية االقتصادية، فقد سجلت "اإليرادات غير النفطية" ارتفاعا

ً على صعيد "الضرائب والرسوم" والتي زادت من 0231  إلىمليون دينار  020م، وخصوصا

ن بمعدل غير متناسب مع أنخفاض اإليرادات النفطية جراء االنخفاض ولك ،مليون دينار 001

الكبير في أسعار النفط. فالمعالجة امتثاالً لشروط و تدابير صندوق النقد الدولي ستظل فاشلة في 

 تقليص فجوة عجوزات الموازنة العامة المتنامية ألسباب الخلل البنيوي في هيكلية االقتصاد.

حوالي مليار وأكثر من  إلىلي" فقد تجاوز حاجز المليار دينار بكثير ووصل بالنسبة "للعجز الفع 

مليون دينار في  132م، و 0231مليون دينار في عام  155مليون دينار، بعد أن كان فقط  522

م، و لذلك 0233مليون دينار في العام  13، وم0230مليون دينار في العام  009م، و0231العام 

مليار دينار  5.5م، بعد أن كان 0235مليار دينار في نهاية العام  9.0 إلىولة وصل الدين العام للد

ألف دينار  195مليون و 097م نحو0235م، وعليه دفعت الحكومة خالل العام 0231نهاية العام 

 ى"كفوائد" القروض التي مولت العجز، ففوائد الدين ستظل في حالة تصاعد بأبعد من المستو

وال يمكن للسياسات الراهنة أن تحقق  ،من إجمالي دخل الموازنة العامة %31 اآلني، أي ما نسبته
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سوى المزيد من العجز والديون ودفع فوائدها المتراكمة، وبدالً من أن تساعد السياسات 

  %0.9واإلجراءات االقتصادية في زيادة اإليرادات، يوضح الحساب الختامي بأنها انخفضت بنسبة 

مقارنة بإجمالي اإليرادات المحصلة  %11.7لمعتمدة، وبانخفاض بلغت نسبته مقارنة بالميزانية ا

م، ورغم التحسن الطفيف في اإليرادات غير النفطية، إال أن اإليرادات النفطية 0231للسنة المالية 

مقارنة  %91.3ما زالت مهيمنة حيث كانت نصيبها األكبر من إجمالي اإليرادات العامة وبنسبة 

م، وظاهرياً يقال بأنه نجاح لسياسة تنويع مصادر الدخل، ولكن 0231للسنة المالية  %19.0بنسبة 

ً هو بسبب انخفاض أسعار النفط أوالً كسبب رئيسي، وزيادة اإليرادات الضريبية المباشرة  واقعيا

ي ، وفوغير المباشرة التي لم تحلل آثارها على القوة الشرائية واالدخار واالستهالك العام للمواطنين

المحصلة فإن هذا التنوع ليس في مصادر الدخل، إنما في مصادر الموارد والمالية وليست 

 .االقتصادية اإلنتاجية

بما يعكس  ،%39.7أما على صعيد النفقات فقد ارتفعت في معظم البنود المتكررة وفوائد القروض 

لوبة رغم أن الدولة نفذت حالة فقدان التحكم بين مستويات اإليرادات المتوافرة و المصروفات المط

مليون دينار  32إحدى "نصائح" الصندوق بتخفيض الحكومة لدعمها على السلع الغذائية بمقدار 

مليون دينار عام  39تقريباً، كما تراجع صرف الحكومة على المساعدات االجتماعية حيث بلغ 

مة على دعم م، وتراجع صرف الحكو0231مليون دينار في العام  02م، في حين كان 0235

م، في حين كان 0235مليون دينار عام  332األسر محدودة الدخل )عالوة الغالء( حيث بلغ حوالي 

م، رغم أن جميع المؤشرات تؤكد استمرار تدني األجور لدى أغلبية 0231مليون دينار عام  331

دينار من مجموع  122موظف بحريني يعملون بأجور أقل من  19922المواطنين، فحوالي 

ألف موظف وعامل، واستمرار الجمود  70العاملين في القطاعين العام والخاص والذي يقدر بنحو 

في الهرم السكاني من ناحية ارتفاع الدخل، حيث ما يزال الشكل الهرمي )المثلث( هو السائد، ففي 

أقلية  القاع أغلبية كاسحة محدودة الدخل، وفي الوسط طبقة متوسطة منخفضة النسبة وفي قمة الهرم

صغيرة تمتلك الثروات والدخول العالية!! واعترفت الحكومة بأنها نفذت سياسة تخفيض النفقات 

تعزيز الشكل الهرمي بدالً من توسعه الطبقة  إلىالعامة عبر تخفيض الدعم الحكومي، والذي أدى 

 المتوسطة.

الال مساواة بين موظفي  ىإلالتقشف بتدابير صندوق النقد الدولي يؤدي بالمقابل  سياسةإن استمرار 

هو الموظف األكبر  ،الحكومة وموظفي الخاص، حيث أن القطاع الحكومي المدني والعسكري

ألف موظف بحريني  52للمواطنين، ففي البحرين يبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي المدني 

ي تمتلك ألف يعملون في القطاع العسكري والشركات والمؤسسات الت 12ـ 12نحو  إلىباإلضافة 

ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص. إن التمييز لصالح  72الحكومة فيها حصصاً كبيرة، مقابل 

أبعاداً متعددة، سواء من حيث الفارق في األجر، أو في  يأخذالقطاع الحكومي على القطاع الخاص 

ف الحكومي مقابل يوماً للموظ 10حقوق التقاعد، أو في عدد أيام اإلجازة السنوية مدفوعة األجر )

من موظفي القطاع الخاص  %52يوماً للموظف في القطاع الخاص(، ومن ناحية األجور، فإن  03

ً  12يحصلون على أقل من  في القطاع الحكومي  %1( دوالر، مقابل فقط 3.292) دينار شهريا

ي يحصلون على هذا الحد من األجر الشهري. كما أن وسيط األجر الشهري في القطاع الحكوم

 ينار في الخاص(. 122دينار مقابل  911عنه في الخاص ) %19المدني يزيد 

هذه الميزة التفصيلية تستمر حتى بعد اإلحالة للتقاعد، إذا يبلغ وسيط المعاش التقاعدي لموظف 

 .82للخاص  175ديناراً مقابل  999القطاع الحكومي المدني 

ر أعلى مقابل عمل أقل، وعندما يتعرض وبطبيعة الحال يفضل أغلب الناس على الحصول على أج

كبيرة من قبيل االنخفاض الحاد في أسعار النفط، تقوم الحكومة بخفض نفقاتها  لهزاتاالقتصاد 
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على هذه الوظائف  يستحوذونفيتزايد التنافس على الوظائف المحدودة التي تعرضها، فإن الذين 

والمحسوبيات والتمييز وغيرها من  ليس ذوي الكفاءات إنما ألسباب أخرى مرتبطة بالواسطات

 الفساد اإلداري. أنواع

إن الالمساواة بين دخول األفراد في القطاعين الحكومي والخاص مرشحة لالستمرار في غياب 

إصالحات هيكلية للقطاعين، ليس كإصالحات الهيكلية المقترحة من صندوق النقد الدولي ألنها 

 ذوي الدخل المحدود.ستكون أكثر وطأه على الفئات الفقيرة و
 

هو عالقة هذه األرقام بالنتائج التي نتمنى أن ال تتحقق والمتمثلة في وقوع  المقامإن ما يهمنا في هذا 

البالد في "فخ المديونية" بهدف تمويل النفقات من خارج االهداف التنموية الذي وقعت فيه جميع 

رعاية صندوق النقد الدولي والمصارف الدول التي اعتمدت على االقتراض واالستدانة الدولية ب

وبالمقابل كنتيجة الحقة لوقوع الحكومة في "فخ المديونية" هي وقوع المواطن في  .التجارية الدولية

 "فخ المديونية" أيضاً. كيف؟

هذا الفخ من خالل أحد أهم نتائج إجراءات الصندوق هي التدهور المتواصل  83يحلل الدكتور فولف

للمواطنين، والذي يعتبر مشكلة خطيرة للرأسمال المالي، فالرأسمالية ليست  في القوة الشرائية

نمو اقتصادي متواصل، بل هي تفترض أيضاً تصريف البضائع والسلع المنتجة،  إلىبحاجة ماسة 

ولكن من أين للمواطنين أن يشتروا مزيداً من السلع والخدمات إذا كانت قوتهم الشرائية تنخفض من 

 يوم آلخر؟؟

، أي  أن تقوم المصارف "القرض" الرأسمالية لمواجهة هذه المشكلة إسمهالحل الذي ترتئيه  إن

ً إليها الفوائد المترتبة على  بتزويد األفراد بنقود إضافية يسددها هؤالء في وقت الحق، مضافا

القرض، وبهذا النحو ال تساعد المصارف على تخطي "فجوة التمويل" فحسب، بل هي تحصل 

بيد أن األمر الواضح هو أن القرض الممنوح يتطلب ضمانات  .لى مزيد من األرباحأيضاً، ع

إذا كانت دخول األفراد في تراجع متواصل؟  .أيضاً، ولكن من أي مصدر تتأتى هذه الضمانات

والعالج السحري الذي حصلوا عليه هو سوق العقارات كرهن مضمون ممكن االستحواذ عليه، 

م، في الواليات المتحدة كشفت خطورة هذا 0229عالمية في األعوام ما بعد ولكن األزمة المالية ال

العالج السحري والذي أدى بعد وقوع المواطنين في "فخ الديون" وانهيار سوق العقارات كضمان 

ضخ المليارات من الخزينة العامة وأموال الشعب إلنقاذ مصارف وشركات  إلىسحري أديا 

ف سيكون الحال عندما يعجز المواطن عن سداد التزاماته للمصارف خاصة!! فهل لنا أن نتخيل كي

الممولة لما سمي بالسكن االجتماعي بضمانة وزارة اإلسكان التي حولت مسؤوليتها االجتماعية 

للبنوك نظراً لضعف ميزانيتها لبناء وتوفير السكن للمواطنين، وفي ظل تدهور القوة الشرائية 

 قاعات المديونيات بالعجوزات المالية؟ والتضخم السعري مع انفجار ف

ً من الواقع، فإالومن واقع المؤشرات البحرينية فإن هذا الفخ أو المصيدة أصبح  ئتمان قريبا

قراض المصرفي في نمو متسارع على الرغم من المخاوف المتعلقة بالسيولة النقدية، فبجانب اإل

فية المحلية الممنوحة في شهر من إجمالي القروض المصر %1للقطاع الحكومي الذي شكل 

مليون دينار  122ليبلغ  %93م، حيث إرتفع اإلقتراض الحكومي بنسبة 0235سمبر من عام دي

بحريني، رغم أن االقتراض الحكومي وصل ألعلى مستوياته من عدة أعوام في شهر أكتوبر من 

االقتصادية لشهر مليون دينار، ولكن من واقع تقرير مجلس التنمية  191نفس العام حيث بلغ 

م، تبين أن إجمالي إصدارات الحكومة من أذونات الخزانة وصكوك اإلجارة 0239مارس 

ونات اذ 30مليون دينار، حيث أصدر مصرف البحرين المركزي  512وصكوك السلم قد بلغت 

، وأصدر خمس صكوك اإلجارة والسلم، وبالمقابل أطلقت %0خزانة بمتوسط فائدة بمعدل 
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م، والسندات ذات 0235مليار دوالر في شهر نوفمبر  3.5مج السندات األوربية بقيمة الحكومة برنا

والر مليون د 095مليون دوالر في فبراير، وبلغت قيمة الشريحة األولى  922الشريحتين بقيمة 

والر ألجل عشر مليون د 105، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية %5.75ألجل خمس سنوات بفائدة 

مليون دوالر، وجاء هذا اإلصدار  722، وتلقت هذه السندات عروضاً بقيمة %9.95ئدة سنوات بفا

ئتماني اإلمليون دوالر بسبب خفض التصنيف  952بعد أقل من أسبوع من إلغاء إصدار بقيمة  

السيادي للبحرين، ويالحظ بأن مستويات الفائدة على كافة األذونات والسندات الحكومية المصدرة 

رتفاع بما يعكس درجة التضخم السعري المستقبلي و درجات باإلاألخيرة أخذت في الفترة 

 الخطورة المقدرة من قبل المقرضين وعلى رأسهم البنك الدولي.    

إن الحكومة بالتالي مستمرة ليس فقط من االقتراض الداخلي بل والخارجي وعليه مستحقات دفع 

لقادمة والمتوقع أن يبلغ مجموع الفوائد خالل العام الفوائد بوتيرة متصاعدة، في السنوات الخمس ا

ً حيث شكلت نسبة  172م نحو 0239 مليون دينار، وبالمقابل سجلت القروض الشخصية ارتفاعا

في شهر ديسمبر  %31وكان االرتفاع الملحوظ بنسبة  من إجمالي القروض المصرفية، % 11

عي بعد أن حولت وزارة اإلسكان جزء م لوحده ويأتي على رأسها تمويالت السكن االجتما0235

المصارف التجارية والقطاع الخاص لتلبية تلك الطلبات.  إلىمن طلبات اإلسكان المتراكمة 

واستحوذت عليها قطاعات البناء والعقارات والتجارة ـ أما  % 51)القروض التجارية كانت بنسبة 

 االستثمار الصناعي ففي تراجع واضح ـ(.

تبدأ سخونه ماء البحر فبالتأكيد الجليد، وما أن  جبللقروض قد تكون قمة إن هذه النسب من ا

 سترتفع هذه القيمة لتكشف ما تحتها من أزمات تولد أزمات جديدة.

ئتمان العالمية كذراع يتم استخدامه، إلوعودة ألساليب صندوق النقد الدولي والخاصة بتصنيفات ا

ئتماني إلصدارات البحرين الطويلة من إلافقد قامت مؤسسة موديز بخفض تصنيف البحرين 

Baa3 إلى Ba1 مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وانخفض سقف تصنيف اإلصدارات طويلة المدى ،

، أما سقف Ba2 إلى Baa3، وللودائع األجنبية من Baa2 إلى Baa1للعمالت األجنبية من 

تأثير  إلىالتراجع هذا  ، وأرجع سببBaa1 إلى A3اإلصدارات للعمالت المحلية فقد انخفض من 

ً بسبب األداء االقتصادي العام للبحرين، كما قامت  ،أسعار النفط على التمويل الحكومي وأيضا

ئتماني للصادرات طويلة وقصيرة المدى للعمالت بورز بخفض التصنيف اإل أند ستاندرد مؤسسة

ة" للبحرين مع نظرة مستقبلية "مستقر BB/B إلى BBB/ ـ  A-3األجنبية والمحلية من 

 .-BB إلىوالمصرف البحريني المركزي، والحقاً تم خفض التصنيف 

ً من آثارها المستقبلية في وقوع الحكومة أوالً   ،إن كل هذه المؤشرات يترك المرء متخوفا

والمواطنين الحقاً في )فخ ومصيدة الديون( التي بتراكمها وزيادة أعباء فوائدها، وفوائدها المركبة 

تقدم الحكومة على إجراءات وتدابير "خطاب نوايا" لصندوق النقد الدولي وبعيداً عن  الحقاً من أن

البرلمان والرأي العام والتي ستكون نتائجها االقتصادية واالجتماعية وخيمة على المجتمع 

ستقرار االقتصادي الدول التي أصابتها ويالت الال إ واالقتصاد، وعلينا االستفادة من تجارب

التي بدأت ترضخ للمزيد من وتاريخ "خطاب النوايا "وكيف بدأ يتم فرضه على الدول والسياسي، 

االعتماد على االقتراض الخارحي بشروط الصندوق ليست المالية فحسب بل واالجتماعية 

 والسياسية الحقاً!.
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 :دور صندوق النقد الدولي في الشأن الداخلي
 

تصاد" مقولة ألحد المفكرين حيث أكدت أغلبية النزاعات "السياسة هي الشكل المكثف لالق

السياسية صحتها، سواء النزاعات الكونية أو اإلقليمية أو المحلية، وحيث أثبتت التجارب بأن 

حتكار الثروات والهيمنة وإوراء تلك النزاعات والصراعات السياسية والعسكرية المنافسة 

 على المصالح االقتصادية واالستراتيجية. 

وأصحاب النفوذ االقتصادي في تلك الدول المتأزمة اقتصادياً ومن أجل الحصول على المزيد 

من فرص الربح الوفير ال يترددون بإشعال فتن سياسية وعسكرية وطائفية ومذهبية وقبلية 

ن تماماً بأنها ستواجه  إللهاء الشعب عن خطط تمرير قوانين ومشاريع وبرامج اقتصادية يعو 

 ري كبير بل وثورات شعبية أيضاً.جماهي برفض

نهيار الجهاز المصرفي، حيث إم، لحظة 0221يسلندا عام آحدث ذلك على سبيل المثال في 

 إلىيسلندا من أغنى بلدان العالم آتدخل صندوق النقد الدولي الذي بسبب إجراءاته تحولت 

ً )في العام  ألف دوالر  92ا م بلغ متوسط دخل الفرد في أيسلند0229دولة منهارة تقريبا

ضعف متوسط الفرد في الواليات المتحدة األمريكية( وعندما تأكد  9.3ي ما يعادل أأمريكي، 

نهيار قادم بدوءا يتخذون كل ما يلزم اإلألصحاب النفوذ االقتصادي والسياسي من أن 

 الستغالل هذه الفرصة لتحقيق المزيد من األرباح لهم، بدالً من إنقاذ شعبهم، ولكن كيف؟

تفاصيل اللعبة  84يقدم لنا كتاب "صندوق النقد الدولي"، قوة عظمى في الساحة العالمية

 يسلندية.اآلالمشتركة بين صندوق النقد الدولي والحكومة 

كانو يعرفون أن المواطنين غير مستعدين للسكوت عن تراجع مستوياتهم المعيشية بنحو 

شدة وإصرار، وألن وسائل اإلعالم جراء يضر بهم بإمفاجئ وعنيف، وأنهم سيقاومون أي 

العالمية نقلت وعلى مدار الساعة أخبار نقمة المواطنين واحتجاجاتهم العارمة على حكومتهم، 

بلدان أخرى، وبهدف التخفيف  إلىنتقال األزمة واالحتجاجات والتظاهرات إومن أجل منع 

 إلىيسلندية اآلكومة من شدة االحتجاجات والتظاهرات، لجأ صندوق النقد الدولي ومعه الح

وسيلة قد تم تطبيقها بنجاح في أمريكا الالتينية،  وهي تضليل الرأي العام من خالل 

"اصطناع" نزاع لم يكن له وجود حقيقي أصالً!! حيث بدأت الحكومة على صب اللعنات 

فيما كرس أعضاؤها جهودهم لتعزيز االنطباع بأن الحكومة  ،على الصندوق أمام الرأي العام

الحيلولة دون تدخل الصندوق في شؤون البالد، وبالمقابل  إلىسعى بكل ما أوتيت من قوة ت

كانت الحكومة تنسق خطواتها مع الصندوق خلف الكواليس وتنفذ خطة الصندوق بكل 

حذافيرها، وبذلك تمكن الصندوق من انتزاع قانون تعويض المودعين األجانب، وتخلص 

رئيس الوزراء  إلىة، وأسقطت المحكمة االتهامات الموجهة المتورطون من أي معاقبة قانوني

"غايرهارده" وبرأت ساحته منها، في حين أصدرت عقوبات خفيفة على قلة من مسؤولين 

الصف الثاني أو الثالث، ومن لم يحصل على حكم "مع وقف التنفيذ" أطلق سراحه قبل انتهاء 

ليهم تسديد شيء من المبالغ الهائلة التي مدة سجنه، وجميع الماثلين أمام القضاء لم يفرض ع

 كسبوها في حقبة االزدهار االقتصادي.

يسلندية قادرة على الخروج من اآلكان التضليل اإلعالمي للرأي العام مستمراً وبأن الحكومة 

األزمة "بقواها الذاتية"، ولكن في الواقع كانت الحكومة ترضخ لشروط صندوق النقد 

ً قيمته الدولي، ففي أعقاب اال  0.3نهيار أعلن الصندوق موافقته على منح الحكومة قرضا
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مليار دوالر أمريكي مع شرط أن يدفع القرض على تسع دفعات، وأن يكون الوضع 

يسلندا على الدفعة األولى من آاالقتصادي تحت االختبار والرقابة بشكل منتظم، وقبل حصول 

على اعتراف الحكومة بكل الديون  شترط الصندوق أن تسديد هذ الدفعة يتوقفإالقرض 

األجنبية والتزامها بنحو ال رجعة فيه بتسديد هذه الديون أوالً،  وربط الصندوق دفع القرض 

بأن تعزز الحكومة جهودها لمنع أي إجراءات مثيرة للفزع في صفوف المستثمرين األجانب، 

معتبر في النفقات  كما تم فرض شروط صارمه لتبني معدالت ضريبية عالية نسبياً، وخفض

الحكومية المخصصة لتمويل المستشفيات والمدارس ورياض األطفال، وتدخل سافر وقوي 

 في نظام حتى ذلك الحين كان من أفضل أنظمة الرعاية االجتماعية في أوروبا.

يسلنديون أعباء الخسائر المتحققة، وكذلك اآلكل هذه اإلجراءات تحمل دافعوا الضرائب 

ت يورو الضائعة بفعل تورط صناديق المعاشات التقاعدية المحلية بمضاربة الثالثة مليارا

فاشلة. وتسبب من جراء ذلك بأن زاد التضخم وخسر الكثير من المواطنين مدخراتهم، 

، وضغط كبير على المستوى العام لألجور، وارتفاع %7 إلى %3وأرتفع معدل البطالة من 

يسلندي الذي كانوا يتمتعون آعامل  اآلف 1ونحو متوسط مديونية مالك المنازل السكنية، 

من أبناء الشعب عن تلبية  %3بلدان أخرى، وعجز  إلىبكفاءات مهنية جيدة قرروا الهجرة 

تسول الطعام من المطابخ الضخمة المدارة من  إلىالحد األدنى من متطلبات العيش فاضطر 

رسوم في النظام التعليمي  سمها )جيش الخالص(، وأمام فرضإقبل منظمة مسيحية خيرية 

 تدهور نوعية الحياة بشكل واضح. إلىوالصحي أدى 

يسلندا الدولة التي كانت تعتبر آوملخص القول بأن إجراءات صندوق النقد الدولي حولت 

دولة ذات المستوى المعيشي  إلىواحدة من الدول ذات أعلى مستوى معيشي في العالم 

ى تسديد ديون ما كان مسؤوالً عن تراكمها في أغلب المنخفض، وأُكرهت جيلها القادم عل

 األحيان.

هناك بالطبع عشرات من التجارب الدولية التي تكشف مدى تدخل الصندوق الواضح في 

الشأن الداخلي االقتصادي والسياسي واالجتماعي، بل وفرضه وزراء محددين على 

ل فتن وحروب تنتج عنها حكومات تلك الدول كما حدث في جنوب أفريقيا، والسماح إلشعا

فيما بعد رضوخ هذه الدول لشروط هذا الصندوق كما حدث في معظم دول أوروبا الشرقية 

 لحظة وبعد سقوط المعسكر اإلشتراكي. 
 

 وعالقته باالقتراض الخارجي من المصارف العالمية:صندوق النقد الدولي 

ذات العجوزات والديون العامة قد يتساءل المتابع إلجراءات االقتراض التي تمارسها الدول 

الضخمة، ومنها حكومة البحرين، بأنها لم تلجأ لالقتراض من صندوق النقد الدولي وإنما من 

وهذا ظاهرياً صحيح بالنسبة لبعض الدول، ولكن عملياً البد أن  .مصارف عالمية وإقليمية ومحلية

 ولية.نبحث عن سر قوة هذا الصندوق وتأثيره الكبير على المصارف الد

الكثير عن خبايا هذه األسرار والعالقة الوثيقة بين الصندوق والمصارف  85يكشف د. آرنست فولف

العالمية. فمن الناحية الرسمية تكمن وظيفة الصندوق األساسية في العمل على استقرار النظام 

ه تبدو ـ في المالي وفي مساعدة البلدان المأزومة على تالفي ما تعانيه من مشاكل، غير أن تدخالت

الواقع أشبه ما تكون بغزوات جيوش متحاربة، حيث ينتهك سيادة هذه الدول، أو تلك، ويجبرها 

على تنفيذ إجراءات ترفضها األغلبية العظمى من المواطنين، وتخلف وراءها مساحة عريضة من 

بل كان  خراب اقتصادي واجتماعي، وفي كل هذه التدخالت لم يستخدم الصندوق أسلحة أو جنوداً،
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يستعين بوسيلة غاية في البساطة وبواحدة من آليات النظام الرأسمالي، أي عمليات "التمويل" للدول 

وذلك على هيئة قروض مقابل تنفيذ  ،التي تتعرض لمشاكل العجوزات أو الديون المتراكمة عليها

يرى أن هذه الدولة إلجراءات تضمن قدرة الدول على تسديد هذه القروض. ولكن الدكتور فولف 

المؤسسة التي تعتبر المالذ األخير للتزود بالسيولة )) ليس أمام حكومات البلدان المأزومة غير 

" حيث تتحمل قوط أكثر فأكثر في "فخ المديونيةالقبول بشروط الصندوق، وإن ترتب على ذلك الس

الموازنة الحكومية  الدولة ليس فقط دفع القسط بل فوائد مركبة، وهو األمر الذي ينعكس سلباً على

واالقتصاد الوطني((، وثبت عملياً بأن جميع حكومات هذه البلدان المتأزمة تُحمل الجماهير العاملة 

والفقراء تبعات برامج التقشف المالي. وبالمقابل فإن فولف يرى أن سياسة الصندوق قد جعلت في 

يعجز المرء عن وصف تراكم  مستطاع "حفنة" من األغنياء ـ ومن ذوي النفوذ السياسي ـ والذي

ثرواتهم بال انقطاع حتى في أزمنة األزمات، فإن هذه اإلجراءات المدعومة من قبل الصندوق 

 كانت عامالً جوهرياً في بلوغ الالعدالة االجتماعية.
 

 ما هي آليات االستدانة من الصندوق؟

د الدولي، فعلى البلدان تأتي هذه اآلليات من خالل قواعد الحصول على العضوية في صندوق النق

ومن ثم أن تودع لدى الصندوق إنطالقاً من قدراتها  ،الراغبة في العضوية أن تكشف عن حساباتها

االقتصادية كمية من الذهب، ومبلغاً من المال بعملتها، ومقابل ذلك صار من حق هذه الدول التزود 

في ميزان المدفوعات، وعليها بالتالي  مشاكل إلىبالسيولة الدولية بمقدار ودائعها في حالة تعرضها 

دفع فوائد معينة على هذا االقتراض، ولكن عليها أن تلتزم أيضاً بأن تسدد ديون الصندوق قبل أن 

 1.1تباشر بتسديد ديون األطراف األخرى، باعتباره "دائن ممتاز"، وقد بدأ الصندوق برأسمال بلغ 

ذهب  %05اء التي تكونت إسهاماتها من مليار دوالر أمريكي جمعه من حصص الدول األعض

، وبهذا النحو لم مليار دوالر 0.7عملة البلد العضو، وقد بلغت حصة الواليات المتحدة  %95و

تضمن أمريكا لنفسها قوة تصويتيه تبلغ الضعف فحسب، بل استطاعت أن تصبح الدولة الوحيدة 

لنقض "الفيتو" في كل عمليات التي تتمتع بنظام التصويت المرجح ويجوز لها استخدام حق ا

 التصويت القادمة.

األمر الخطير بأن الصندوق ومع تطور الصراع البريطاني األمريكي بعد العدوان الثالثي على 

( conditionality principleمصر فإنه استحدث اتفاقيات جديدة ومنها مبدأ المشروطية )

تنفيذ شروط معينة تتعدى الشروط  ومضمونه هو أن الموافقة على التمويل المطلوب يستدعي

المتفق عليها بشأن فترات السداد ومعدالت الفائدة، ولتمرير هذا المبدأ وانصياع الدول له، فقد قام 

 letter of intent ))م، بإلزام حكومات الدول المستلفة بإصدار "خطاب نوايا" ))3751عام 

االستقرار المالي والنقدي  إلىصول تعرب فيه عن التزامها بتحقيق "أهداف كمية محدودة للو

ً بأن  والتحكم في المشاكل المتعلقة بميزان المدفوعات"، وبهذه الطريقة أعطى الصندوق انطباعا

البلد المتعثر هو الطرف الذي اقترح على الصندوق هذه اإلجراءات الواردة في خطاب النوايا!! 

يبرمها مع الدول المستلفة  تفاقيات التيولذلك أصر الصندوق ـ وال يزال يصر ـ على أن جميع اال

ان عليها، كما أصر على أن هذه مصادقة البرلم إلىتفاقيات دولية!! وبالتالي فليست بحاجة ليست إ

تفاقيات يجب أن تكون بعيدة عن أنظار الرأي العام!! وأن يجري التعامل معها بوصفها "سراً من اإل

 األسرار الواجب كتمانها!!".
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 ا عالقة كل ذلك باالقتراض من المصارف الدولية؟واآلن م

إن تعزيز مبدأ المشروطية ووجود خطاب نوايا موافق عليه من قبل الصندوق، قد أسهم في توسيع 

نطاق وتأثير الصندوق، حيث أن البنك الدولي وأكثرية المصارف التجارية الدولية قد دأبت على 

ها "شهادة حسن سلوك" من صندوق النقد الدولي، أي تسليف تلك البلدان المتعثرة فقط، التي لدي

شهادة تثبت أنها نفذت جميع المعايير المطلوبة منها!! وهنا تكمن الخطورة الثانية المتمثلة بأن 

الدولة المتأزمة أصبحت غير قادرة أن تقترض من المصارف الدولية، وحتى من الحكومات 

صول على "شهادة حسن السير والسلوك" منه!! األخرى بدون موافقة صندوق النقد الدولي والح

 أي شهادة تثبت إنها نفذت جميع المعايير المطلوبة منها.

إن صندوق النقد الدولي لم يكتفي بهذه الوسائل الضاغطة على الدول المتأزمة والمؤثرة على باقي 

ئتماني إليف امنها بروز مؤسسات التصن ،المصارف التجارية الدولية، بل خلق المزيد من الوسائل

السيادي وإعالنها عن عدم مقدرة الدولة في سداد الديون وإعطائها نسب منخفضه "األمر الذي 

يؤثر على شراء المصارف السندات الحكومية أو االقتراض منها"، وبالطبع لدى الصندوق وسائل 

 ضغط أخرى كقرارات "نادي باريس" و "نادي لندن".
 

 نادي باريس: 

ت باريس اجتماعاً لمناقشة الصعوبات التي تواجهها الحكومة األرجنتينية في م شهد3759في عام 

سداد ما في ذمتها من ديون، وبعده شهدت باريس سلسلة اجتماعات ضمت ممثلي الصندوق 

واألطراف الدائنة والدولة المدينة، ومع مرور الزمن تولدت عن هذه االجتماعات فكرة عقد 

فيها الصندوق بالدائنين الحكوميين، وتحولت فيما بعد هذه اجتماعات شهرية منتظمة يلتقي 

الذي أصبحت مفاوضاته بمثابة قرارات "غير  "بنادي باريس"مؤسسة سميت  إلىاالجتماعات 

دولة أوروبية  37رسمية" بعيدة عن رقابة البرلمانات والرأي العام، ويتكون هذا النادي من 

نضمت إسرائيل لهذه الدول لتصبح المجموعة م، إ0231يونيو  01ا وأمريكا، وفي واليابان وروسي

 دولة. 02مكونة من 
 

 نادي لندن:

أمام نجاح الصندوق والدول الدائنة في إيجاد وسيلة ضغط جديدة كنادي باريس، اكتشفت المصارف 

التجارية األهمية العالمية لهذا النادي، لذا فإنها اقتدت به، فأنشأت "نادي لندن" وبدأت منذ ذلك 

 زمن وحتى اليوم الحاضر تعقد اجتماعات تتزامن مع اجتماع نادي باريس.ال

والمحصلة األهم هي أن المصارف التجارية الدولية ترى أن الدول الجديرة بالحصول على التمويل 

والتزمت بتنفيذ برامج التكيف  ،هي تلك الدول فقط التي خضعت لشروط صندوق النقد الدولي

 إلىتور فولف بأنه إذا كان "هذا البلد أو ذاك، ال يريد لنفسه التعرض الهيكلي، وهكذا يرى الدك

عزلة شاملة، وإذا عزم على مواصلة المشاركة بالمستجدات االقتصادية والمالية والدولية، عندئذ لن 

يكون لديه خيار آخر غير االنتظام في صفوف الصندوق والموافقة على شروطه، وبهذا النحو غدا، 

لدان أمريكا الالتينية وثلثا البلدان األفريقية، أعضاء في صندوق النقد الدولي، رغم إن ثالثة أرباع ب

 ."فقط %9 إلى 5ثقلهم التصويتي ال يتجاوز بين 

إننا كدولة نفطية ورغم التذبذبات في أسعاره تمتلك القدرة على عدم الوقوع في "فخ المديونية" 

والمصارف الدولية عبر تطهير االقتصاد من والرضوخ لشروط وتدابير صندوق النقد الدولي 

الفساد المالي واإلداري والمحسوبيات والتعاضديات الريعية التي ترهق سالسة التنافسية 

واالنسيابية االقتصادية المطلوبة، وتخفيض جاد للمصروفات الناتجة عن البيروقراطية وهدر 

لدخل عبر االستغالل األمثل للمواد الثروات على تضخم الجهاز الحكومي وتشعبه وتنويع مصادر ا

الطبيعية والمتوفرة لدينا، والتشريعيات الكفيلة الستقطاب استثمارات إنتاجية وصناعية وغيرها من 
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اإلجراءات البديلة عن سياسات اقتصادية المتضرر األكبر منها هم الفقراء وذوي الدخل المحدود 

السياسات الملتزمة بشروط صندوق النقد الدولي والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى. حيث إن هذه 

لمصالح الدول والشركات عابرة  وإنما المزيد من الرضوخ ،لن تحقق النمو وال التنمية المنشودة

 القارات التي تنتظر لحظة السيطرة على مقدرات البلد االقتصادية. 
 

في مراحل االنتعاش أو البوصلة التي يجب أن تركز عليها أي سياسة اقتصادية تفرض نفسها  إن

اإلنكماش االقتصادي، وإن أي تدابير يراد تطبيقها، سواء النابعة من عقول مؤسسات وطنية 

خالصة، أو المنتجة من شركات استشارية أجنبية، أو المفروضة من المؤسسات المالية والنقدية 

أن ))نجاح اقتصادي  العالمية، هذه البوصلة تركز على المفهوم االقتصادي المعروف والمتمثل في

معين يقاس بماذا يحصل لرفاه أغلب المواطنين خالل الزمن ((، وليس فقط الربحية التي سيحصل 

ً عليها األقلية  ً والقادرة ـ حسب تجارب العالم ـ على التقاط فرص الربح  المتنقذة سياسيا واقتصاديا

 وتراكم الثروات حتى في لحظات اإلنهيارات االقتصادية.

ذوي  اسة "لإلصالح الهيكلي" يجب أن ال تمس المكتسبات القليلة التي حصلت عليها فئاتإن أي سي

الدخل المحدود والفقراء والطبقة المتوسطة، وأن ال تعمق سوء توزيع الدخل والثروة الوطنية، وأن 

ي ال توسع من ظاهرة الفقر، وبالتالي تعميق ظاهرة عدم المساواة مستقبالً، األمر الذي سيساهم ف

وتحول مضامينة ونوعية القوانين المصممة إلدارة االقتصاد من مضمون تآكل دور القانون 

)العدالة للجميع( واسبتداله )بالعدالة لمن يتحمل تكاليفها(، بل البد أن تكون البوصلة متجهة ليس 

ألهم من كل على الالمساواة في النفقات بل الالمساواة في الثروة واستحواذها من القلة المسيطرة. وا

هذا وذاك بأن أحد أهم أسباب ثورات الربيع العربي، بجانب األسباب السياسية وغياب الديمقراطية 

الحكومات بإجراء" إصالحات اقتصادية  شروعحتكار السلطة والثروة واالستبداد ـ "هو إوالفساد و

 وُحررتها، العديد من مؤسسات وخصخصتالدولة،  وإنفاق" تقلصت بموجبها اإلعانات هيكلية

فرص الخريجين في  وتضاءلتالتجارة، وُجمدت الوظائف في القطاع العام، وتفاقمت الالمساواة، 

إيجاد فرص عمل، وتدني عائد التعليم، وتراجعت األجور، وارتفعت البطالة وسط الشباب حتى 

ة، تدهور في الخدمات العام إلىم، وهي ضعف المعدل العالمي، أدى هذا 0230عام  %09بلغت 

القطاع الخاص المكلف لتوفير  إلىخاصة في قطاعي التعليم والصحة، ولجؤ الطبقة الوسطى 

لتحاجتها، هذه هي حقيقة "إصالحات في أنظمة غير ديمقراطية قادتها نخب فاسدة  على  عو 

واعتمدت "سياسات للخصخصة  ،تحرير التجارة وتشجيع الواردات وإهمال الصناعة المحلية

وواضح من  86وب النخبة"، نتيجة لذلك تفاهمت الالمساواة في أنحاء المنطقةساهمت في ملء جي

كل هذه اإلفرازات التي فجرت تلك الثورات، هي ذات اإلفرازات التي أنتجتها تدابير وشروط هذه 

 المؤسسات المالية والنقدية الدولية في كل الدول التي رضخت لها.
 

االعتماد المطلق على سلعة النفط كمصدر أساس  وعليه مثلما ندعو إلعادة النظر في سياسات

ومثلما ندعو إلصالح سوق العمل وتوفير المناخ المطلوب للمواطن بأن يكون له لإليرادات، 

األولوية في العمل الالئق واألجر العادل، ندعو في هذا القسم عدم اإلرتهان لسياسات مالية ونقدية 

 في تنويع مصادر الدخل وإصالح سوق العمل. إفشال أي سياسة إصالحية حقيقية إلىستؤدي 

دورها في وأن تواصل الدولة مطلوبة القيام بها من قبل الدولة، وحيث أن كافة هذه القيود 

 ااالجتماعي في ظل النظام الرأسمالي المعولم. ولذلك من المفيد التوسع ببعض الشي ـ حول هذ

  لخليجي.الدور االجتماعي المنشود للدولة في مجلس التعاون ا
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 :87تجارب ناجحة لدور الدولة االجتماعي في ظل العولمة االقتصادية

المفكر تميزت دول العالم الثالث في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، كما يؤكد  لقد

جالل أمين، بدور أكبر للدولة في المجال االقتصادي واالجتماعي، حيث كانت الدولة االقتصادي 

ن خطط طموحة للتنمية، وتفرض غيرة وكبيرة في االقتصاد والمجتمع، فتعلن عتتدخل في كل ص

ً سياج ً جمركي ا لحماية صناعاتها الناشئة، وتقوم بدور جبار في مشروعات البنية األساسية وإعادة  ا

متعددة  توزيع الدخل. ولكن الحال تبدلت عندما بدأ تيار العولمة الجديد وبزغ نجم الشركات

ً أصبح لزامالجنسيات، حيث  ً ترخي على الدولة القوية في العالم الثالث أن  ا ً فشيئ قبضتها شيئا على  ا

ً قاالقتصاد والمجتمع تحقي هدمها، ونظام  يجريلمصالح هذه الشركات. فاألسوار الجمركية  ا

الضرورية يقال أنه يتعارض  التخطيط يتم إلغاؤه، وإعادة توزيع الدخل وما يعطى من دعم للسلع

ً تعارض ً ريحص ا ً مية، وقد زاد هذا االتجاه تسارعمع اعتبارات الكفاءة ومضر بالتن ا بعد انتهاء  ا

 . 88الحرب الباردة

ً التغير التقني ال يجلبان فقط فرصولكن إذا كانت العولمة و ً جديدة، وإنما أيض ا ً تكاليف ا وتحديات  ا

ً حيوي اً ة أن تلعب فيه دورما يمكن للدول اجتماعية متزايدة. فإن هذا المجال االجتماعي هو بالضبط  ا

المزيد من التعزيز والدعم. ورغم أن فكرة ضرورة الدولة لمعالجة تكاليف التكيف مع  إلىيحتاج 

العولمة أصبحت مقبولة على نطاق واسع في العقود الماضية، إال أن االهتمام األكبر، كما يؤكد 

االعتبارات االجتماعية. ونتيجة  تقرير العولمة والدولة، يوجه للضرورات االقتصادية أكثر من

لذلك تركز الجدل حول تطوير وإصالح الدولة بشكل ساحق على الكفاءة االقتصادية والتكنوقراطية 

لحل المشكالت السياسية، في حين أن المسائل االجتماعية لم تحظ باالهتمام الكافى. حيث يعتقد 

السوق وآلياته،  إلىجزء كبير منها  البعض أن المشاكل االجتماعية يمكن حلها من خالل تفويض

لهذه المشاكل. ولكن  ع المدني وحدها يمكن أن تجد حلوالً بينما يرى آخرون أن مؤسسات المجتم

التجربة تدل على أن مؤسسات المجتمع المدني في أغلب األحيان تعاني من ضعف شديد بسبب 

 89صة في البلدان الناميةالمشاكل والقيود التي تواجهها عند التصدي لهذه المشكالت وخا

ندماج في إلوهذا من شأنه أن يبرز الدور الهام الذي يجب أن تضطلع به الدولة في إدارة عملية ا

االقتصاد العالمي، وضمان تلبيتها لألهداف االقتصادية واالجتماعية على حد سواء. ويشمل هذا 

امة كالتعليم والصحة واألمن الدور، كما يؤكد تقرير عولمة عادلة، توفير السلع والخدمات الع

والقانون، واإلشراف على األسواق وتصحيح عيوبها وإخفاقاتها، وتوفير الحماية للمعرضين 

للتضرر من عمليات السوق والدفاع عنهم، واالستثمار في القطاعات ذات المنفعة العامة والتي ال 

ً هام   اً ما أن للدولة دوريُقب ل القطاع الخاص على االستثمار فيها. ك في الحد من تأثير العولمة على  ا

التفاوت في الدخل، من خالل الضرائب التصاعدية وسياسات األجور والبرامج واآلليات 

االجتماعية األخرى. فالعولمة خلقت العديد من الحاجات الجديدة التي يجب على الدولة اآلن 

ندماج في االقتصاد إلي سياق استجابة لها. ويمكن رؤية التحدي الجديد الذي يواجه الدولة فإلا

يعرض البلدان لمخاطر أكبر من التقلبات  الماليالعالمي على مستويات متعددة. فالتحرير 

االقتصادية، بما في ذلك الدمار الذي يمكن أن تحدثه بها األزمات المالية، ويتطلب ذلك تقوية دور 

إن حركة رأس المال المتزايدة في الدولة في توفير الحماية االجتماعية وليس إضعافه. وكذلك، ف

ظل العولمة تقوى من سيطرة أصحاب العمل في مواجهة العمال، في نفس الوقت الذي تشهد فيه 

أسواق العمل تدمير وانتزاع العديد من فرص العمل بفعل التكيف االقتصادي واالنفتاح، مما يؤكد 

جيدة لسوق العمل. وثمة مجال هام دور أقوى للدولة في بناء شبكات فعالة ومؤسسات  إلىالحاجة 
                                                           

 http://www.alukah.net/culture/0/55432تقرير منشور على موقع ـ  87
 م.0668(، دار المعارف، القاهرة، 272جالل أمين: العولمة، سلسلة إقرأ، العدد ) 88
89 onomic and Social World Public Sector Report, Globalization and the State, Department of Ec

Affairs, United Nations, New York, 2001. 
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آخر لعمل الدولة هو سياسة االقتصاد الكلي، وتشمل إنجاز أعلى معدل ممكن من النمو االقتصادي 

والنهوض بالعمالة الكاملة والمحافظة على االستقرار االقتصادي، بما يضمن معدالت نمو 

 .90واستخدام مستدامة ومحمية من مخاطر األزمات االقتصادية

ا فإنه إذا كان اقتصاد السوق المفتوح هو األساس الضرورى للتنمية والنمو واإلنتاجية، وال وهكذ

يستطيع بلد اليوم رفض المشاركة في االقتصاد العالمي. فإن التحدي الرئيسي هنا هو كيفية إدارة 

سات التفاعل مع األسواق العالمية لضمان النمو والتنمية والمساواة. وكل ذلك يتطلب وجود مؤس

قوية ومسئولة يمكنها توليد الوظائف والثروة وتحفيز االبتكار والمساهمة في الموارد العامة. فإذا 

أرادت الدولة أن تستفيد من العولمة، يجب عليها أن تكون قادرة على تنمية مؤسساتها سواء 

للعولمة هي التي  االجتماعية أو االقتصادية الالزمة لتحقيق التنمية السليمة والعادلة. وأفضل إدارة

توسع نطاق السياسات الوطنية بحيث تساعد على تنمية المؤسسات وخلق الوظائف وخفض حدة 

الحماية االجتماعية وتعزز المهارات والكفاءات. كما تدعم  تقويالفقر وتحقيق المساواة، كما 

د. كذلك تتطلب اإلجراءات التي تستهدف التغلب على الطابع غير المنظم وعدم المساواة واالستبعا

 .المزيد من التماسك بين السياسات االقتصادية واالجتماعية لضمان التنمية المستدامة
 

يقول حائز نوبل في االقتصاد جوزيف ستجليتز: "ليست المسألة أن تتعولم أو ال تتعولم أو أن تنمو 

ة تحرير التجارة، من هذا هي ما سرع ن تحرر أو ال تحرر، فالمسائل بدالً أو ال تنمو وليست حتى إ

وما السياسات الواجب أن تصاحبها؟، هل هناك استراتيجيات نمو داعمة للفقراء تحقق المزيد من 

 .91تخفيض الفقر فيما تعزز النمو؟، وهل هناك استراتيجيات نمو تزيد من الفقر ينبغى تحاشيها؟"

ً فيه أغلب الدول العربية تدريجي وفى الوقت الذي تتخلى جتماعي، في إطار تبعيتها عن دورها اال ا

، وبحجة ما تفرضه عليها سياسات العولمة االقتصادية الرأسماليالسياسية واالقتصادية للغرب 

أخرى استطاعت تحقيق التفاعل اإليجابي مع العولمة بحيث  وقواها الفاعلة من قيود، نجد دوالً 

على دورها االجتماعي تجاه  حققت التنمية االقتصادية التي تسعى إليها، وفى نفس الوقت حافظت

تطويره باستمرار ليتالءم مع ما تفرضه العولمة االقتصادية من تحديات  إلىمواطنيها، بل وتسعى 

  .مستمرة

دية والحفاظ على دورها ومن أمثلة التجارب الناجحة لتعامل الدولة الفعال مع العولمة االقتصا

نجاح اإلصالح  ، Guthrieجيثرىرى ، تجربة الصين التنموية الشاملة، حيث ياالجتماعي

عاملين. أواًل، احتفاظ الحكومة بدورها كقوة استقرار في خضم  إلىالتدريجي في الصين 

اقتصاد السوق.  إلىاالضطراب الذي ال بد وأن يصاحب عملية االنتقال من االقتصاد المخطط 

ً وقت أصبح اقتصاد السوق أكثر نجاحوبمرور ال من  اً أصبحت الخطة جزءناحية العملية، ومن ال ا

ً مؤسسة السوق. ثاني ً ، أن الحكومة دفعت تدريجيا المحليات أسفل الهرم اإلدارى بمسئوليات  إلى ا

تشبه سيطرة الحكومة. ونتيجة لذلك، كانت الحكومة المركزية قادرة على تولى السيطرة االقتصادية 

ة عملت على أربعة ديعلى المديرين المحليين بدون خصخصة. وهذه اإلصالحات االقتصا

ً مستويات. أوالً  ، التحرك على مستوى ، تغيرات مؤسسية على أعلى المستويات الحكومية. ثانيا

 ً ، دعم الشركات والمؤسسات التي تعبر عن النظام القانوني الرشيد الناشئ على مستوى الدولة. ثالثا

ً م. رابععمال الدعم المؤسسى للتظلهذه التغيرات من خالل نظام قانونى يوفر لل ، تم تشكيل عالقات ا

العمل من خالل ظهور أسواق جديدة للعمل في الصين، والتي سمحت للعمال بحرية التنقل إليجاد 

                                                           
90 World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization, Creating 

Opportunities for All, ILO Publications, Geneva, 2004.  
م، 6007ن بعض الروابط اإلحصائية، مساهمة خاصة فى: تقرير التنمية البشرية الفقر والعولمة والنمو: منظورات ع :جوزيف ستجليتز 91

 م.6007برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، بيروت، 
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فرص عمل جديدة عند الضرورة. وكان نتيجة هذه التغيرات ظهور نظام عقالنى قانونى للعمالة، 

 .92وإعطاء العمال الحق في االحتجاج على هذه القوانين عند الضرورة
 

اقتصاد السوق يعتمد على إستراتيجيات وسياسات  إلىوكان النجاح الذي حققته الصين منذ تحولها 

قابلة للتكيف: حيث تبرز مجموعة من المشاكل بعد حل كل مجموعة سابقة من المشاكل، األمر 

 الذي يتطلب ابتكار سياسات وإستراتيجيات جديدة. وتتضمن هذه العملية ما أطلق عليه ستجليتز

"اإلبداع االجتماعي". حيث أدركت الصين أنها ال تستطيع ببساطة أن تحاكى المؤسسات 

االقتصادية التي صادفت النجاح في بلدان أخرى؛ كما أدركت أن ما نجح في أماكن أخرى من 

 .93العالم ال بد وأن يتكيف على األقل مع المشاكل الفريدة التي تواجه الصين
 

مرئية مساعدة ومحفزة للتنمية االقتصادية واالجتماعية،  كسواعد أن الحكومة في الصين تصرفت

حيث أطلقت العنان لعملية تدمير بناءة إلزالة النظام االقتصادي القديم بالتوازي مع خلق النظام 

الجديد، وشرعت في إقامة بنية تحتية مؤسسية ولوائح تنظيمية للبنوك وشبكات التأمين وعمليات 

الشركات القديمة، وقد سهلت السياسة االجتماعية والمالية وإقامة  البورصة وإعادة هيكلة

مشروعات جديدة الحفاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي والتقدم االقتصادي. كما عززت 

السياسة االجتماعية في الصين عملية الالمركزية وإعطاء الفرصة كاملة للسلطات المحلية على كل 

لتنظيم العمل االجتماعي واالقتصاد المحلى وتنسيق الخطط المستويات صالحيات واسعة 

االستثمارية وجذب المستثمرين وحل المنازعات الطارئة ومراقبة األسعار وتحقيق التنمية الشاملة 

 .المطلوبة

من األسباب الجوهرية لنجاح السياسة االجتماعية الصينية وعدم سقوطها في براثن  كذلك فإن

واالقتصادية في الدول األخرى، هو  رف بعض السياسات االجتماعيةاإلصالح الجزئي الذي ج

وجود عدد كبير من  إلىحرص الحكومة الصينية على أن تتم عمليات اإلصالح بشكل ال يقود 

عرقلة خطوات اإلصالح االجتماعي والسياسي. والشك أن هناك بعض  إلىالخاسرين، مما يؤدى 

ياسية التي تصاحب عمليات التغيير واإلصالح، ولكن المشكالت االجتماعية واالقتصادية والس

السياسة االجتماعية الصريحة، والتخطيط االقتصادي المدروس، وااللتزام الحكومي، والتجاوب 

نتائج رائدة جعلت من الصين أهم  إلىالشعبي الفعال، واالنفتاح المتدرج على العالم الخارجى، أدى 

 .94يع المستوياتقصص النجاح الحقيقى والواقعى على جم

رافعة اجتماعية لالقتصاد كوبالطبع هناك تجارب عالمية أخرى أثبت فيها الدولة نجاحات كبيرة، 

 ً  .95والمجتمع، كماليزيا والبرازيل والمكسيك نسبيا
 

في اإلتجاة االجتماعي  تصبالدكتور عبدالله صادق رؤية  فيكثفأما على صعيد مملكة البحرين، 

كل تغير اقتصادي تتبعه بالضرورة حيث يرى أن  .96لمة على األقتصادوهو يحلل تأثيرات العو

آثار اجتماعية وعليه فإن أحد التحديات األساسية للسياسة العامة للدولة في مجتمع معين هو إدارة 

وتقليل اآلثار السلبية  ،هذه التغيرات من أجل تعظيم الثروة والمكاسب االقتصادية من ناحية

 دية على األفراد أو المجتمع ككل من ناحية أخرى.االجتماعية واالقتصا
 

                                                           
92 Guthrie, Doug, China and globalization, The Social, Economic and Political Transformation of 

Chinese Society, Rev. ed., Routledge, New York, 2009.  
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كما هو -وتأتي أهمية هذا الموضوع من الحديث المتداول في أوساط النخب االقتصادية في بالدنا

بأن تحقيق العولمة يتطلب تنفيذ سياسات  -الحال في العديد من دول العالم المتقدمة والنامية

ضوابط االقتصادية والقانونية في األسواق. وبالتالي وإزالة ال ،والتحرر االقتصادي ،الخصخصة

يتعلق  فيمافإن العولمة االقتصادية تعني تقليص دور الدولة االجتماعي وتحرير سوق العمل 

وتقليص  ،وتخفيض األجور ،بالتخلي عن سياسة التوظيف الكامل والسماح بمعدل عال من البطالة

هذه النخب االقتصادية تطرح العولمة االقتصادية على المزايا االجتماعية األخرى. وبالتالي فإن 

 اساس إنها النقيض لدولة الرفاه االجتماعي.
 

إيجابيات العولمة االقتصادية من نمو التجارة الخارجية ويضيف د. الصادق بأنه وعلى الرغم من 

م المساواة في وتقدم التكنولوجيا المعلوماتية، بيد أن موضوع عدوتدفق االستثمار األجنبي المباشر 

الداخل بين الدول كما هو الحال داخل المجتمع الواحد سيشكل أهم التحديات التي تواجه مسيرة 

ورغم أن العولمة االقتصادية ليست قوة تاريخية حتمية، " واستدامتها. نجاحها العولمة وسيحدد مدى

لتكنولوجيا وتطورها الذي وإنما هي نتيجة خيارات السياسة العامة للدولة في العالم، في حين أن ا

 .97يشكل المحور األساسي للعولمة ومحركها يمكن النظر إليه كقوة حتمية"
 

ً أن التدفق المتزايد للتجارة والمال والتكنولوجيا المعلوماتية  ومن المهم اإلشارة بأن ليس شرطا

توسطة، سواء في ستشكل وضعاً اجتماعياً اقتصادياً أفضل لقوى العمل من فئات العمال والطبقة الم

ً أو باقي شعوب العالم، حيث يشير د. الصادق إنه وفي ظل العولمة  الدول المتقدمة صناعيا

مليون مواطن يصنفون  322االقتصادية فإن الدولة الصناعية المتقدمة تعاني من وجود ما يقارب 

ساواة في مليون مواطن عاطل عن العمل، وهناك ظاهرة عدم الم 15تحت خط الفقر، وما يقارب 

 .إطرادالدخل بين األفراد وهي ظاهرة تزداد ب
 

يمكن القول إنه في الوقت الذي استطاع االقتصاد العالمي السيطرة  ،وفي ضوء هذه الحقائق الرقمية

فإن الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل  ،على التضخم وعلى إدارة الدورات االقتصادية

 االقتصادييناالقتصادي العالمي. وهذا ما حدا ببعض  -الجتماعيفي جسم النظام ا مستوطنةالزالت 

إلى اإلشارة إلى النظرية االقتصادية إذا كان لديها من ضعف قاتل فهو يكمن في مجال الرفاه 

إن النظرية االقتصادية تستطيع أن تشير إلى أن السياسات المعينة ستجعل  ،االجتماعي. بمعنى آخر

سيكون أكثر كفاءة. ولكن ال تستطيع هذه النظرية االقتصادية التوقع بأن  دولة غنية أو إن اقتصادها

 هذه السياسة االقتصادية ستجعل المجتمع أفضل. 

وضمن هذا السياق، فإنه عادة ما يتم القاء فشل إيجاد حلول مناسبة لهذه المعضالت االجتماعية 

غير صحيح في جانب آخر. على الحكومات الوطنية للدول. وهذا صحيح في جانب معين ولكنه 

فهو صحيح بمعنى أن الحكومات الوطنية ال يمكن أن تستخدم العولمة ككبش فداء في فشلها 

واالجتماعي وفساد وسوء إدارتها. ولكن االقتصاد العالمي ليس محايداً في تأثيراته على  االقتصادي

 ،ة هناك فائزون وخاسرونالدول والفئات االجتماعية في تلك الدول. ففي ظل العولمة االقتصادي

والدول لديها قدرات مختلفة في إدارة التأثيرات االجتماعية للعولمة. وهنا يمكن الحديث عن تجارب 

 أندونيسيازمة تختلف إلى درجة كبيرة عن إدارة لألدول شرق آسيا المختلفة حيث أن إدارة كوريا 

ً  ،زمةلألمثالً  ينبغي القول بإنه في ظل  ،. وعليهحيث نجحت األولى وفشلت األخرى فشالً ذريعا

العولمة االقتصادية ومعطياتها فإن قوى العمل من فئات العمال والطبقة المتوسطة ستكون في حاجة 

لتدخل حكومات دولها في المحافظة على المكتسبات والخيارات التي أرادتها هذه المجتمعات لها 

 الجديدة. وإجراء ما يستلزم من تكيف مع التغيرات االقتصادية 

                                                           
 د. عبدالله الصادق: المصدر السابق. 97



333 | P a g e 

 

ولكن هناك حاجة لتوافق دولي على هذه الرؤية والخيارات. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية 

أدركت الدول التي خرجت من الحرب حينذاك وهي الدول الصناعية المتقدمة حالياً بأهمية توافق 

ت األلفية الثالثة العولمة حينذاك مع رفاه مواطنيها. وبالمثل، فإن هناك حاجة ملحة ونحن في بدايا

للتأكيد على إيجاد توافق جديد أو عقد جديد يؤكد الخيارات السابقة التي تم االتفاق عليها في فترة ما 

ومواطنيها والتي ساهمت في المحافظة  ثانية بين حكومات الدول المتقدمةبعد الحرب العالمية ال

 . 98المناسبة لتحقيق ذلكعلى التقدم االقتصادي والسالم االجتماعي وإيجاد األوليات 
 

القتصاد البحرين وإندماجة في االقتصاد العالمي منذ السبعينات القرن  ورغم تحليل د. الصادق

م، وكذلك على صعيد 3795مركز مالي بعد الحرب األهلية اللبنانية عام  إلىالعشرين وتحولها 

 أن هذه الميزة النسبية م، إال3719واخر خاصة مع تشييد جسر الملك فهد في أالقطاع السياحي و

واالنفتاح االقتصادي قد ترك آثاراً اقتصادية واجتماعية في سوق العمل البحريني، مما أثر على 

الرفاه االجتماعي لفئات العمل والطبقة المتوسطة، ويسرد الصادق أرقام العمالة األجنبية الوافدة 

ً لنمو قوة العمل المواطنة،  االنفتاح تخلص نتيجة هامة تتمثل في أن ليسوارتفاعها المط رد قياسا

االقتصادي ال يعني بالضرورة انفتاح سوق العمل، حيث أن سيادة آلية اقتصاد السوق في سوق 

ظهور ما يسمى بظاهرة "اإلغراق االجتماعي"، ومصطلح اإلغراق  إلىالعمل البحريني قد أدت 

 غراق االقتصادي في سوق السلعاالجتماعي يمكن النظر إليه على أساس أنه يحاكي مفهوم اإل

فعندما تتدفق عمالة أجنبية كما يحدث اآلن بأعداد كبيرة ويغلب عليها العمالة غير الماهرة ومن 

إلى منافسة العمالة األجنبية للعمالة  ةدول فقيرة إلى أسواق العمل بالمنطقة سيؤدي ذلك المحال

طالة في أوساط العمالة البحرينية. كما مما سينتج عنها بالضرورة ارتفاع مستوى الب البحرينية

ولكن  ،ستؤدي المنافسة أيضاً إلى تخفيض األجور بدرجة كبيرة ليس للعمالة األجنبية القادمة فحسب

االقتصاد الوطني بشكل عام. فعلى صعيد العمالة المحلية وخاصة لة المحلية بشكل خاص وللعما

ً في مستويات المعيشة تلك الفئة التي تعمل ضمن مستويات األجور المنخف ضة ستشهد تراجعا

والقوى الشرائية وما يتصل بذلك من تراجع الحافز تجاه التعليم والتدريب. أما على صعيد االقتصاد 

قتصادي حالة الركود اال ستدامةإالوطني فذلك يعني تراجع القوة الشرائية وما يتصل بذلك من 

اجع إنتاجية الشركات وخاصة فيما يتصل وبالتالي ضعف االستثمار. وما يرتبط بذلك من تر

 كما يؤكد مقولة أن اقتصاد السوق يحتاج إلى سوق.  ،بالشركات التي تخدم السوق المحلية

وأخذاً بعين االعتبار انفتاح االقتصاد البحريني والذي هو سمة إيجابية، وال شك، لالقتصاد 

اجة للتأكد من إن فئات العمل والطبقة البحريني في ظل العولمة االقتصادية العالمية، فإن هناك ح

المتوسطة تحصل على حصتها من الثروة التي يخلقها هذا االنفتاح أو عولمة االقتصاد البحريني. 

وعليه، فإنه ينبغي أن يكون هناك تدخل من ق بل الدولة للمحافظة على مستوى مقبول من الرفاهية 

خلية في سوق العمل البحريني مع دخول البحرين لمواطنيها. كما وستزداد أهمية وجود الدولة التد

. فمن المعروف أن تدخل دول مجلس التعاون م0221ضمن االتحاد الجمركي الذي سيبدأ في يناير 

الخليجي في أسواق العمل الخاصه بها يتفاوت، حيث يتناسب مقدار التدخل مع حجم قوى العمل 

ات دول مجلس التعاون الخليجي بعضها على المواطنة في تلك األسواق. وسيؤدي انفتاح اقتصادي

البعض اآلخر مع استكمال مرحلة االتحاد الجمركي الخليجي إلى سهولة إنسياب تدفق حركة 

رؤوس األموال واالستثمار والسلع بين تلك االقتصاديات. ولكن يمكن القول إن انفتاح أسواق العمل 

ً على مكاسب العمالة المواطنة في بعض ا ألسواق تحت مبررات تعزيز المقدرة سيخلق ضغوطا

الكثافة العمالية في ظل وجود ظاهرة اإلغراق ـ  خاصة الشركات ذاتـ التنافسية للشركات و 

االجتماعي من ق بل العمالة األجنبية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. و في ضوء ذلك، 
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الة المواطنة البحرينية وتعزيزها يتطلب األمر إيجاد رؤية واضحة تجاه المحافظة على مكاسب العم

وذلك ضمن تبني مجموعة من اإلجراءات فيما يتعلق بالتوظيف الكامل للعمالة المواطنة البحرينية، 

تحقيق  ويرى الصادق إنوالحد األدنى لألجور، والتأمين ضد البطالة وذلك على المستوى الوطني. 

خليجي، وذلك ضمن رؤية إقليمية استراتيجية ذلك يستلزم تعزيز التنسيق على المستوى اإلقليمي ال

واضحة تجاه أهمية المحافظة على نظام الرفاه االجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 

بمعنى آخر، فإن هناك حاجة في ظل العولمة االقتصادية الجديدة لتحقيق توافق جديد أو عقد جديد 

ستوى الخليجي يهدف إلى تعزيز دولة الرفاه وكذلك على الم ،على المستوى الوطني البحريني

االجتماعي وإيجاد اآلليات المناسبة لصيانتها واستدامها. ويبقى القول، بأن عولمة االقتصاد 

البحريني، وكذلك يمكن الحديث عن عولمة االقتصاد الخليجي بدون تزامن مع نظام رفاه اجتماعي 

ة عدم استقرار اجتماعي للمجتمع البحريني و مناسب ستؤدي إلى أن تتحول هذه العولمة إلى آلي

 كذلك للمجتمع الخليجي.
 

إن هذه الدراسة تتبنى هذا االتجاة االجتماعي لالقتصاد البحريني الذي بدأ ينحاز لسياسات صندوق 

تحرر الدولة من مسؤولياتها  إلىالنقد الدولي والبنك الدولي، والتجاهات اقتصادية تهدف 

طاعات اقتصادية مهمة للمواطن كالتعليم والصحة على وجه الخصوص، االجتماعية ودعمها لق

ومرد ذلك ومن خالل التجارب العالمية فإن السياسات االقتصادية التي ال تراعي األبعاد االجتماعية 

، والمزيد من البطالة، وبالتالي والمعيشة الدخل فإن مصيرها الفشل والمزيد من إنخفاض مستويات

ل الطبقة المتوسطة وزيادة الطبقات الفقيرة، األمر الذي يعني إن كافة المزيد من اضمحال

المحاوالت االقتصادية "النيوليبرالية" تكون هدراً لإلمكانات والثروات بدل أن تصب في فرع نهر 

 التنمية اإلنسانية المستدامة.
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 القسم السادس

 االقتصاد اإلنتاجي إلىالحلول االقتصادية لالنتقال من االقتصاد الريعي 
 

 مقدمة:

حاولت هذه الدراسة أن تتوسع فيما هو "كائن" من نمط اقتصادي يعتمد على سلعة النفط الريعية، 

ً  والتي تم توضيح مضامينها االقتصادية ومقاربة مع الواقع التاريخي والراهن في  ،والقيمية نظريا

دول مجلس التعاون الخليجي عامة، ومملكة البحرين على وجة الخصوص. وكشفت إنحياز الرؤى 

ديمومة اقتصادية واجتماعية،  ذاتاالقتصادية لهذه السلعة الريعية وعدم مراهنتها لمصادر بديلة 

ياسات وشروط المؤسسات المالية والنقدية العالمية التي كشفت س ةوهو اإلنحياز المرتبط بمحابا

الدراسة ابتعادها الواضح ليس فقط عن األبعاد االجتماعية لدور الدولة واستمرار دولة الرفاه 

تشجيع مصادر الدخل القومي التي  إلىاالجتماعي )وليست الرعاية االجتماعية(، بل أيضاً لم تنحاز 

كالقطاع الصناعي واإلنتاجي، بل والتحول من  ،المتوسط والبعيد المديينعلى  مضافةستخلق قيماً 

الربح  سريعةالسياحة والثروات الطبيعية المتوافرة في المنطقة من نظرة ريعية  إلىالنظرة 

ً  إلىنظرة إنتاجية وتحويلها  إلىوالمردود  ً قيما في شتى  مضافةصناعات إنتاجية تخلق أيضا

فاق جديدة من العمل وتوفير فرص عمل جديدة ومختلفة، األمر الذي ومنها نفتح آالمجاالت، 

سيعكس نفسه في فتح تخصصات تعليمية وتدريبية جديدة، فضالً عن التوسع األفقي من هذه 

ً مضافة لالقتصاد والمجتمع، وهذه هي ميزة االنتقال من  الصناعات الجديدة، وهي كلها قيما

 اجي.االقتصاد اإلنت إلىاالقتصاد الريعي 

"تنمية ملموسة في الواقع ولدى  إلىأي ضرورة االنتقال من "وهم التنمية أو تنمية الوهم" 

تبني مؤشرات التنمية عبر المحاور  إلىاألول فإن تحقيق هذا التحول يحتاج  المقامالمواطن". وفي 

 .99األربعة التالية

ايدة على نحو منظم نمو اقتصادي مستدام، أي اإلنتاجية الفردية والمجتمعية تكون متز .3

 ومطرد.

التحوالت الهيكلية الالزمة، سواء على الصعيد السياسي أو اإلداري أو غيرهما. والهادفة  .0

توجيه الطاقات اإلنتاجية نحو رفاه المواطنين عبر إطالق طاقاتهم نحو تعزيز الرفاه  إلى

 اإلنتاجي واالقتصادي.

ً اً التحسن في حياة المواطنين المعنوية والمادية، كم .1  .وكيفيا

تكريس النسق االجتماعي الذي يحافظ على استمرار المجتمع في العملية التنموية الشاملة  .1

 ويعزز هويته الجامعة.
 

واألهم من كل ذلك وضع السياسات والتمويل المارشالي المطلوب لالنتقال من "المرض الهولندي" 

 في االقتصاد إلى "العالج النرويجي".
 

ية تستند إلى نموذج إنمائي جديد من خالل توجية االستثمارات إلنعاش هذه الرؤية االقتصاد

عدد من الصناعات التحويلية وذات القيمة المضافة العالية، أي في القطاعات التي توفر أكبر 

الوظائف الجيدة والرواتب العادلة، "وإن هذه الرؤية تؤكد على أن الحماية االجتماعية مفيدة للنمو 

االستخدام لشراء الذمم بل كاستثمار عدم لتقدم االجتماعي واالقتصادي، شريطة وتطلق دورة من ا

في النمو والعدالة وكأساس لالستقرار، وتدعوا هذه الرؤية إلى تفكيك رأسمالية المحاباة، وإصالح 

النظام الضريبي، وخفض اإلنفاق العسكري الذي يفوق في المنطقة العربية المستويات األوروبية، 

                                                           
التنمية  للمزيد من التفاصيل أنظر: )أ( النموذج المأمول في متطلبات وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون: د. علي الزميع ـ منتدى 99

تحديات الخليجي ـ )ب( تقارير التنمية البشرية والتنمية اإلنسانية ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ـ )ج( د. على الكواري ـ مثلث الفرص وال
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أمواله للتنمية، وفي نفس الوقت تشدد هذه الرؤية على أهمية دور الدولة االقتصادي وتحويل 

 .100والتكامل االقتصادي العربي"
 

 االقتصاد المستقبلي:إلى أوال : الصناعة الطريق األمثل للولوج 

ً جديداً هذا التأكيد على أن الصناعة وزيادة نسبتها في الدخل القومي هي  ليس سراً وال اكتشافا

االقتصاد المستقبلي، وال يختلف أي متخصص في الشأن االقتصادي على  إلىالسبيل األمثل للولوج 

 ذلك.

إن دول مجلس التعاون الخليجي، وإن آمنت وحاولت تنفيذ هذه الرؤية الصناعية، إال إنها بحاجة 

سبية عدد من الصناعات التي تمتلك فيها ميزة نمرشال خليجي موحد يخصص فقط الستنهاض  إلى

ا جميع دول المجلس ـ أو لمن ، وذلك عبر تأسيس شركات عمالقة خليجية تشترك فيه تنافسية

مع مراعاة الدول غير القادرة على توفير الحصص التي  يرغب ـ وبنسب حسب نسبة حصتها،

تؤهلها الحصول على قيمة مضافة مستقبلية القتصادها خالصتها التحرر من االعتماد الكلي على 

ات النفطية واالعتماد أكثر فأكثر على اإليرادات اإلنتاجية والصناعية، )االنتقال من المرض اإليراد

 العالج النرويجي(. إلىالهولندي 
 

 إن هذه الشركات القابضة تختص مرحليا  في القطاعات التالية:

 قطاع الصناعات التحويلية. .3

تخدم قطاع جذب استثمارات ومساهمة حكومات دول المجلس في صناعات جديدة  .0

 الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات اإلنتاجية والخدماتية.

ار وصيد صناعات تستفيد من الموارد الطبيعية الموجودة في دول المجلس، كالجزر والبح .1

 األسماك والثروة البحرية، وربطها بصناعة السياحة.
  

 الصناعة في دول مجلس التعاون راهنا :

ة" في دول مجلس التعاون الخليجي، إال إنها ما زالت في المجمل تعتمد رغم اإلنجازات "الصناعي

على الصناعات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز ومشتقاتهما. وقد قدرت اإلحصاءات بأن 

مليار دوالر عام  331االستثمارات الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس ناهز 

دراسات تكشف بأن واقع القطاع الصناعي الخليجي لم يرقى بعد ، ورغم ذلك فإن معظم الم0233

إلى مستوى الطموحات، وإلى إيجاد فرص عمل مجزية للمواطنين، أو زيادة الصادرات غير 

روعات الصناعية في دول المجلس جاءت متشابهة في الكثير من النفطية بشكل ملحوظ. بل أن المش

دالً من التكامل فيما بينها، وفي المحصلة فإن القطاع األحيان، وبالتالي أوجد منافسة محلية ب

، رغم الطموحات التي يتم %32الصناعي الخليجي لم تتجاوز نسبته في الناتج المحلي اإلجمالي 

 %05ترويجها في رفع مساهمة هذا القطاع فيما تبقى من العقد الحالي، بحيث ترتفع نسبته إلى 

 م.0202بحلول عام 
 

لدول المجلس، إال أنها ال تزال تصورات وخطط  صناعيةوخارطة طريق ورغم وجود دراسات 

نظرية، فقد أعدت منظمة الخليج لالستشارات الصناعية )جويك( ـ كأمانة صناعية لمجلس التعاون 

ـ الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث كشفت هذه الخريطة بأن حجم االستثمار 

 30م. وأن أكثر من 0232مليار دوالر عام  002عي الخليجي تجاوز التراكمي في القطاع الصنا

ألف منشأة صناعية تم االستثمار فيها، ووفرت بالتالي ما يفوق مليون فرصة عمل، وقدرت 

مع ذلك فقد إعترفت  .%32المنظمة بأن حجم العمالة الخليجية في القطاع الصناعي يصل إلى نحو 

يزت بالتركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الخريطة بأن الصناعة الخليجية تم
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وإن معظم الصناعات الكبيرة التي تم  ،من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس 19%

من جملة  %91االستثمار فيها تتركز في البتروكيماويات األساسية حيث تمثل أكثر من 

المواد دن األساسية كاأللمنيوم والحديد، ثم االستثمارات التراكمية، ويأتي بعدها صناعة المعا

البالستيكية الخام، فاألسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية والذي يعتبر العمود الفقري لإلنتاج 

ماليين طن سنوياً من المواد البالستيكية الخام وتصدر  32الصناعي الخليجي حيث تنتج ما يقارب 

 .101واق شرق أسيا والهندمنها لألسواق العالمية، وخصوصاً أس 72%
 

ورغم هذه اإلحصاءات المتفائلة، إإل أن القطاع الصناعي التحويلي في دول المجلس ـ رغم أهميته 

كقطاع لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصادرات وخفض الواردات وخلق فرص عمل ـ ما يزال 

يالحظ أن النسبة كمعدل متخلفاً. فعلى صعيد القيمة المضافة المتولدة من الصناعات التحويلية، ف

، %0.11البحرين في في اإلمارات، و %31.03م( لم تتجاوز 0227ـ  0222)خالل الفترة 

في  %37، ومقارنة بالدول المصنعة حديثاً نالحظ وصولها لنفس الفترة إلى 102%7.11والسعودية 

 في ماليزيا %01في سنغفافورا، و %03، وسيريالنكافي  %31حالتي تركيا وفيتنام، و

 في كوريا الجنوبية.  %13وأندونيسيا، و
 

إما على صعيد إنتاجية العامل الصناعي التحويلي )حصة العامل من القيمة المضافة الصناعية( 

ً على التصنيع، كأداة لتنويع مصادر الدخل، فقد بلغت  فيفنالحظ  السعودية التي أعتمدت أساسا

م، وإلى أقصاها في نشاط 0229ر في عام ( دوال32591اإلنتاجية على مستوى القطاع في حدود )

رنة مع الدول المصنعة حديثاً ( دوالر، ومقا391101المنتجات البترولية والمكررة في حدود )

م، 0227( دوالر عام 97199نالحظ أن اإلنتاجية الصناعية التحويلية في سنغافورا بلغت )

( دوالر في ماليزيا في عام 31111م، و)0221( دوالر في كوريا الجنوبية في عام 317915و)

( دوالر 319950( دوالر في تركيا لنفس العام، أما في النرويج فقد بلغت )01171م، و)0221

( مرة ما 31لنفس العام أيضاً، أي إن إنتاجية العامل الصناعي التحويلي في النرويج تعادل حوالي )

 يناظرها في حالة السعودية.
 

دية، أي مساهمة القطاع الصناعي التحويلي في الحد من وعلى صعيد أهم المؤشرات االقتصا

معالجة عجز الحساب الجاري الصناعي التحويلي، )أحد أهم أهداف التصنيع(، فيالحظ إن كافة 

الدول الخليجية قد شهدت عجزاً في هذا الحساب في السلع الرأسمالية واالستثمارية )المكائن ـ 

م( يشير 0233ـ  3770ييد(، وخالل كامل السنوات المشمولة )اآلالت ـ وسائل النقل ـ المباني والتش

إحالل الواردات هذا األمر، إلى عدم وصول هذه الدول للمرحلة الثالثة من مراحل استراتيجية 

المتبعة في بعض هذه الدول، والخاصة بإنتاج السلع الرأسمالية محلياً، ومن ثم تصديرها. وحتى 

هذه الدول في إنجاز المرحلة الثانية من مراحل  توفقلوسيطة لم الحساب الجاري المتعلق بالسلع ا

 .103هذه اإلستراتيجية، وهي إنتاج السلع الوسيطة
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 الصناعة التحويلية وتنويع مصادر الدخل:
 

في زيادة نسبتها وهناك تواضع في النتائج التنموية المحققة في مجال دور الصناعة التحويلية 

من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،  ممولةدر الدخل، وقد أشارت دراسة ومساهمتها في تنويع مصا

 حسب حالة كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى خمس قضايا مهمة تبرر اللجؤ للتنويع:
 

 النفطية. االحتياطياتالخوف من نفاذ أوالَ: 

 التقلبات في أسعار النفط، وآثارها السلبية في حالة إنخفاضها. ثانيا :

 النموذج الحالي السائد والقائم على الدور الحاسم للحكومات في النشاط االقتصادي.ثالثا : 

 صعوبة المحافظة على نفس مستوى الرفاه االقتصادي.رابعا : 

 .104الوضع التعليمي غير التنافسي لقوة العملخامسا : 
 

أن يكون ضمن إطار  إن هدف التنويع، سواء من خالل التصنيع، أو من خالل أنشطة أخرى، البد

مفهوم التنمية الواسع، القائم أساساً على "األمان اإلنساني"، والذي بدوره البد أن يعتمد على خمسة 

 محاور.
 

بعين األعتبار توزيع الدخل، واإلنصاف،  توخذاالعتماد على مفهوم جديد للتنمية والتي األول: 

ً إلنسانية اجتماعياً ضمن وبين األجيال، واإلستدامة، بهدف حماية الحياة ا واقتصادياً، حاضراً  وبيئيا

 ومستقبالً.

 نقل اإلهتمام من األمان العسكري إلى األمان اإلنساني.الثاني: 

 الشراكة بين الشمال والجنوب. الثالث:

 الحكم الرشيد على المستوى المحلي والعالمي. الرابع:

 . 105ماد على الحكومات فقطدمج المجتمع المدني بإتخاذ القرارات وعدم االعت الخامس:
 

 التكامل االقتصادي الخليجي:
 

وعلى الصعيد التكامل االقتصادي الخليجي، فالطموحات واالتفاقيات واالستراتيجيات المعتمدة ما 

زالت معظمها نظرية ولم تتحول إلى واقع ملموس، فهناك اإلتفاقية االقتصادية الموحدة التي تم 

( للمجلس األعلى في 00م، خالل الدورة )0223ديسمبر  13ي اعتمادها في صيغتها المحدثة ف

مدينة مسقط، وشملت االتفاقية سبعة فصول، كاالتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة 

والموارد البشرية أو التعاون في مجاالت البحث واالتحاد االقتصادي والنقدي، والتكامل اإلنمائي، 

الت والبنية األساسية، كما أصدرت دول المجلس أهداف وسياسات العلمي والتقني، والنقل واالتصا

 خطط التنمية، واالستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، والسياسة الزراعية المشتركة.
 

رغم كل ذلك إال أن التكامل الصناعي الخليجي لم يحقق هدفه المنشود كما ورد في هذه االتفاقيات 

سي يتمثل في اعتماد جميع هذه الدول على إيرادات النفط "المرض واالستراتيجيات، والسبب الرئي

 الهولندي" وإفرازات هذا المرض االقتصادي في أسواق العمل وهيمنة العمالة األجنبية.
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وحتى صناعة النفط لم تخطط لها بحيث نحقق قيمة مضافة وال تكامل اقتصادي خليجي فيها، ولقد 

تعاون نفطي خليجي ولكنه لم يتحقق،  برنامجم إلى 3797سبق عام أشار وزير النفط السعودي األ

 .106ففي مقابلته مع تلفزيون الكويت أجاب التالي
 

 

 السبل نظرك في هي ما الخليجي، والتنسيق الخليجي التعاون النفط، لموضوع استطرادا  : المذيع

 ؟ الخليج في التعاون لتحقيق الكفيلة
 

 كله العربي الوطن في بل الخليج في سائدة روح هناك إن االحظ أنني سعيد أنا الحقيقة :الوزير

 نتيجة قادم بشكل نسمعه اآلن ولكن فيه نسمعه كنا ما الكالم هذا( العربية والوحدة العربي التعاون)

 فيه نتعاون نحن أن ممكن شي أعظم بعض مع نتعاون نحن أن منطقتنا، في للحياة العملية التجربة

 النفط وينتج آباره ويحفر يكتشف مراحل، أربع من يتكون النفط أن تعرف أنت النفط، هو الخليج في

 نفسها االستهالكية باألسواق أما ،تكريره مراكز إلى بناقالت معظمة وينقل يخزن ثم اآلبار، من

 ومناطق اإلنتاج مناطق بين مراكز في أو واليابان األمريكية المتحدة والواليات الغربية أوروبا مثل

 تكرير بعد ثم للتصدير، بالتكرير تقوم أوروبا في كثيرة معامل ، عدن تكرير معمل مثل هالكاالست

 الجهة في العرب إيراني، ونصها عربي نصها بحيرة عن عبارة الحقيقة فالخليج .يسوق النفط

 من جاي اللي البدوي تطور خاطر شأن على بالنفط، بدأت  العلمية الحياة بدأت للتو بالد الغربية،

 الصيف في يغوص فكان الحياة من واحد نمط على معتاد كان الذي الكويتي البحار أو الجمل ورى

 في قلنا ما ومثل ،تصنعهم أن بد ال جديدة حياة على وتثبتهم تطورهم شأن على الشتاء، في ويسافر

 من %9 أو %5 من أكثر نكرر ال كلها الخليج منطقة في هنا نحن شغلة، تعلمهم أن بد ال البداية

 نوع ، النفط من نوعان لدينا الخليج في إننا حيث مكرر، غير يذهب كله والباقي إنتاجنا مجموع

 عليه يحتوي ال أو قليل كبريت وفيه خفيف ونوع الشمال في وهو كبريت على يحتوي الذي الثقيل

 نفط ديهمل المتحدة العربية اإلمارات اتحاد من أو المتصالحة والمناطق ظبي وأبو قطر في ويكون

 الكويت نفط لو يعني المنتجات، أحسن يطلع خليط أحسن لشكل لدينا الذي بالنفط خلط لو ،النفط هذا

 ألن وذلك يمكن، ما أقل تكريره ويكلف التكرير معامل يدخل خليط يطلع ظبي أبو نفط مع خلط

 لو كذلك أرخص، التكرير ويجعل الخليط في الكبريت من سيقلل ظبي أبو بنفط الكويت نفط خلط

 هذه التكرير معامل كبرى، تكرير معامل عملنا صناعية منطقة في والسعودية والكويت قطر جمعنا

 عن عبارة الخليج أن وقلنا سبق ،قصيرة مسافات من النفط لها توفر مختلفة مناطق في توزعها

 لعملتو يمكن ما أرخص لكررت النفط هذا أنواع جميع يستخدم كبير معمل بعمل وتقوم ، بحيرة

 في دخلنا يزيد المكررة المواد هذه ببيع قمنا وإذا ،الخارج إلى النفط هذا ينقل ناقالت أسطول

 مجاالت تخلق سوف أنك االجتماعية النواحي إلى إضافه خام، نفط برميل بيع من أكثر البرميل

 سكانها عدد بيزيد أهلها الناس من حتى سكانها، عدد يزداد البالد ان نالحظ أن ويجب ،للعمل

 الشركة هذه تكوين هو االقتصادية الناحية من الخليج طريق عن فالتعاون للعمل، مجال خلق ويجب

 كل ألن وذلك مطلقاً، أحد يخسر ولن متكاملة نفط صناعة لدينا فيبقى وتنقل، وتسوق تكرر التي

 أن يستطيع ةاألجنبي البالد إلى ويذهب ناقلة في ويجعله يبيعه ما بدل نفطها تحضر" دولة" واحد

 توزع المنتجات بيع من الناتجة واألرباح ويكرر يدخل النه السعر، بنفس الوطنية للشركة يبيعه

 .النسبة بقدر
 

على المصلحة التكاملية  الذاتيةإن هذا المشروع الجميل النفطي لم يتحقق بسبب هيمنة المصالح 

 الخليجية المنشودة.
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متوفرة، وهناك فرص وأنوية معقولة لقاعدة صناعية  إن مقومات نجاح الصناعة في دول المجلس

على الصناعة اإلنتاجية ـ بما فيها الصناعات التحويلية ـ  نحوممكن أن تكون بمثابة اإلنطالقة 

والخطة طويلة المدى واالستفادة من  اإلرادةحساب قطاع النفط والغاز. بيد أن المطلوب وجود 

ديات دول المجلس من الريع النفطي إلى االقتصاد ل اقتصايالتجربة النرويجية كعالج لتحو

  اإلنتاجي.
 

 الصناعة في البحرين نموذجا :

في معظم دول مجلس التعاون الخليجي ـ ومنها مملكة رغم وجود "صناعات" تقليدية قديمة 

بديلة عن سلعة النفط كمورد  من الممكن أن تكون البحرين ـ إال أنها ال يمكن اعتبارها صناعات 

ي للناتج اإلجمالي المحلي ـ إال اذا تم تطويرها لتصبح مشاريع إنتاجية تضيف قيمة مضافة أساس

ومن الممكن اإلستفادة من مشاريع وسيطه وتولد مشاريع أفقية، لالقتصاد والسوق العمل وتخلق 

 بعضها كصناعة سفن الصيد، وصيد اللؤلؤ كمشاريع داعمة للصناعات المقترحة في هذا القسم.
 

 ً م، 3791بدأت الصناعة الحديثة في البحرين بتشييد مصنع األلمينوم )شركة ألبا( وذلك عام  عمليا

من استخدام  المكلسنوالتي تمكنت من توليد مشاريع وسيطة فيما بعد وآخرها مشروع إنتاج الفحم 

م تم تأسيس مصنع كريات الحديد 3715وفي أكتوبر عام  .م0220الفحم البترولي األخضر عام 

له لشركة كونسرتيوم خليجي عربي برازيلي، وفي  المالكةتم شرائه من الشركة الكويتية  الذي

م تم تأسيس الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( والتي تمكنت من 3791نوفمبر عام 

ألف طن، وتطورت الستقبال سفن أصغر من  522استقبال السفن العمالقة التي تقل حمولتها عن 

ً في عام 3797م ذلك. وفي عا م تم تأسيس شركة البتروكيماويات والتي باشرت إنتاجها فعليا

 م.3715
 

في هذه الفترة الممتدة من بداية السبعينات لغاية أوسط الثمانينات كانت السياسة الصناعية في سلم 

أولويات حكومة البحرين ـ وخاصة في عهد األستاذ المرحوم يوسف الشيراوي ـ وزير الصناعة 

ً آنذ واضحة المعالم، وتوسع ملحوظ للطبقة  مضافةاك، وهي الفترة الذهبية التي ُخلقت فيها قيما

، وتحسن كبير في مستويات األجور في هذا القطاع اإلنتاجي وفي الصناعات التحويلية، الوسطى

في شراء عقارات وتأسيس مشاريع  مداخيلهملدرجة أن كثرة من العمال تمكنوا من أن يستثمروا 

وبالطبع كان سبب هذا التحسن الطبقي  .فئات قريبة من الطبقة المتوسطة إلىرية ليتحولوا عملياً تجا

معين ـ إرجع لألقسام السابقة من هذه الدراسة للمزيد  إلىطبقي  مثلث)تحول الشكل السكاني من 

ن خرجين معقولة م من التفاصيل( هو جودة التعليم واالهتمام بالبعثات للدراسات العليا وبإعداد

كفوئين علمياً ومن طبقات فقيرة وذوي الدخل المحدود، وما لبثت هذه الدفعات بعد تخرجها ونيلها 

يفها في وظائف نوعية )أساتذة في جامعة البحرين ـ باحثين في مركز وتوظالشهادات العليا 

..  البحرين للدراسات ـ مدراء في القطاع الحكومي ـ مسؤولين في المصارف وقطاع الخدمات

فئات من الطبقة  إلىتحسين مستويات المعيشة والدخل وانتقال كثرة منهم  إلىألخ(. األمر الذي أدى 

 الوسطى.

القرن العشرين، تم التجميد العملي لسياسات جذب من سعار النفط في الثمانينات أوبارتفاع 

ً يعطي االهتمام لهذا ال قطاع ويركز عليه في االستثمارات اإلنتاجية والصناعية، وإن كانت نظريا

 االستراتيجيات االقتصادية النظرية.
 

ولذلك يالحظ بعد هذه الفترة لم تتمكن الحكومة من استقطاب أي مشروع إنتاجي وصناعي كبير 

كمشروعات األلمنيوم والبتروكيماويات وبناء وإصالح السفن، بل إن بعض المصانع الخاصة 

كيز الحكومي على العقار والمدن السياحية وترميم بوابها، وبدأ الترأبالحديد والصلب أقفلت 

السواحل والبحار الضحلة، كالوجه اآلخر من عملة االقتصاد الريعي الذي يبحث عن الربح السريع 
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 إلىتحتاج  في آخر سلم األولويات ألنها دون جهد إنتاجي يذكر، ووضع االستثمارات الصناعية

إنتاج الربحية، ولكن الربحية المنتجة المضمونة  صبر ونفس طويل ووقت متوسط المدى للبدء في

 والبعيدة ـ نسبياً ـ عن اإلرتهان بأسواق مستهلكين النفط.

ورافق مع هذا اإلهمال العملي للصناعة، تحرك القطاع الخاص في تأسيس مشاريع إنتاجية تخدم 

ي مطلوب، سوق المحلي من طلب سلعمشاريعه العقارية والتجارية، وتبحث عن النواقص في ال

 من هذه السلع. وطلباته إلشباع السوق المطلوب لتتم تأسيس مشاريع لتحقيق العرض
 

لذلك تأسست "مصانع" و "مشاريع" متوسطة وصغيرة، كشركة )شو ـ ناس( لتصميم وإنتاج 

م، ومصانع صغيرة ومتوسطة للحديد 3771أنظمة األنابيب مسبقة الصنع وذلك في مارس 

ات الهوائية، وصناعة المسامير والبراغي والمبردات ومعدات المطابخ المطاوع وتركيب المكيف

م تم 0220"مصنع" يزاول أنشطة إنتاجية غذائية. وخالل عام  300والمستشفيات، وحوالي 

الترخيص "لمصانع" غذائية مختلفة في مجال الحلويات والمخلالت والمنتجات البحرية والعصائر، 

اعة األدوية الكيمائية والشعبية، ومصنع واحد لصناعة األدوية ومصنعان للمستلزمات الطبية وصن

"مصنعاً" لصناعة "األدوية الشعبية" كماء اللقاح والمرقدوش والزموته  07المركبة كيميائياً، و 

 والنعناع وغيرها.
 

وبالطبع تم تأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة ليعمل لتحقيق هذا الهدف "اإلنتاجي" 

 م الرجوع لمحور األعمال ومتطلباتها في األقسام السابقة من هذه الدراسة(.)مه
 

إن هذه المبادرات من ريادة األعمال وجهودهم الوطنية المخلصة في توسيع القطاع اإلنتاجي 

االنتقال من اقتصاد ريعي مصاب "بالمرض الهولندي"  فيوالصناعي لن يخلق الهدف المنشود 

بحيث المطلوب أن تضع الحكومة بثقلها االقتصادي الكبير لتحقيق هذا العالج النرويجي،  إلى

 ً وتنافس إيراداتها إيرادات النفط تدريجياً، وتقوم تدريجياً  مضافة التحول عبر صناعات تخلق قيما

بإبعاد نسب من اإليرادات النفطية من الناتج المحلي اإلجمالي وتحويلها لصندوق سيادي لألجيال 

 مر في مشاريع صناعية وداخلية أو خارجية )التجربة النرويجية(.وتستث ،القادمة
 

 صناعة األلمنيوم خيارا :

إن تجربة مصنع المنيوم البحرين نموذجاً لخلق هذه القيم المضافة، وحيث إن هذه الشركة الوطنية 

 تمثل أحد كبرى الشركات الصناعية في الشرق األوسط، ومن أكبر عشرة مصاهر منتجة لأللمنيوم

دول  إلىمن إنتاجها للصناعة التحويلية في البحرين بينما يتم تصدير الباقي  %52في العالم. يباع 

 مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وأوروبا والشرق االقصى وجنوب آسيا.
 

إن تجربة صناعة األلمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي من التجارب الناجحة التي تمخضت 

وسيطة كثيرة. فإجمالي عدد المصانع العاملة في صناعات األلمنيوم بأنواعها  عنها صناعات

من  %9.1مصنعاً مشكلة نسبة بلغت نحو  3212م نحو 0235المختلفة في دول المجلس بلغت عام 

إجمالي عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية بدول المجلس، فيما بلغت استثماراتها 

من مجموع استثمارات الصناعات التحويلية في دول  %1.3ار دوالر مثلث نحو ملي 09.1قرابة 

من إجمالي  %9ألف عامل، يشكلون  95.1المجلس، وبلغ عدد العاملين في هذا المجال نحو 

العاملين في الصناعات التحويلية في دول المجلس. وبلغ عدد المصانع التي تنتج السلع النهائية 

ً  711منزلية ـ العلب ـ البراميل وغيرها( حوالي لأللمنيوم )األدوات ال وزدات استثماراتها  ،مصنعا

ديدة لأللمنيوم ألف عامل. ومع إنشاء مصاهر ع 17.1مليار دوالر، وأستوعبت نحو  3.7أكثر من 

الوسيطة والنهائية المعتمدة  وإنتاج األلمنيوم األولي، ساعد ذلك على إقامة العديد من الصناعات

عدن، كما تولد عنها العديد من المنتجات مثل المقاطع واألعمدة والصفائح واأللواح على هذا الم
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واألسالك والكابالت وغيرها كصناعات وسيطة أسهمت بدورها في قيام العديد من مصانع 

نحو المنبع  النتائج هي التي خلقت القيمة المضافة األفقية وإرتدادتهاهذه  .األلمنيوم النهائي

 .107ولي( من جديد ليتولد المزيد من المصانع األولية والوسيطة)اإلنتاجي األ
 

تكامل اقتصادي خليجي، وشركات  إلىورغم تأكيدنا بأن مثل هذه الصناعات الكبيرة تحتاج 

مشتركة قابضة لجميع دول المجلس، واإلستفادة من الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس من 

 ً على تطوير هذه الصناعات وخلق المزيد من صناعات  قادرةطاقة رخيصة وعمالة مؤهلة نسبيا

المولدة منها، بل خلق صناعات ضرورية العتماد اقتصاديات دول المجلس على مقدراتها بدل 

دول المجلس ومنذ السبعينات من القرن  أناإلرتهان لدول مستوردة تفرض شروطها )فهل يعقل 

 ؟(ناقالت النفطصناعة ا لم تفكر في العشرين وفيضان تريليونات من الدوالرات عليه
 

 صناعة البتروكيماويات خيارا  لإلحالل محل الواردات األجنبية:

بعض التحليالت االقتصادية تؤكد بأن في ظل إنخفاض أسعار النفظ، وبالتالي تراجع اإليرادات 

بحيث تنتقل النفطية، فإن صناعة البتروكيماويات بكل مشتقاتها هي الصناعة المناسبة لإلنتعاش، 

إيراداتها إلى المصاف األول في الناتج المحلي اإلجمالي، بشرط أن تكون كافة مشتقات هذا القطاع 

ذات السلع المستوردة من  مع مهيئة كصناعات بمقدورها إنتاج سلع مطلوبة وبجودة تنافسية

 الخارج، بحيث تتحول إلى صناعة إحالل الواردات في السوق المحلي.
 

وكيماويات في دول مجلس التعاون عامة تشتمل على الصناعات التالية: األسمدة ـ فصناعة البتر

المركبات األزوتية ـ المبيدات ـ المنظفات  ومستحضرات التجميل ـ المنتجات الكيماوية ـ األلياف 

والخيوط الصناعية ـ المستحضرات الصيدالنية ـ اإلطارات والمنتجات المطاطية ـ األلواح 

صفائح ـ األنابيب والخراطيم ـ لوازم البناء ـ التدوير والرخام الصناعي ـ الصناعات والشرائح وال

 البالستيكية األخرى.
 

إن جميع هذه السلع المصنعة من مصدر صناعي متوفر لدى جميع دول المجلس وبأسعار تنافسية 

ً بسبب الدعم الحكومي لهذه الصناعة من الطاقة و الغاز بحكم رخص تكاليف إنتاجها محليا

خصوصاً، وبوجود سياسة صناعية جادة من الممكن أن تحل صناعة البتروكيماويات كبديل 

وهذا اإلحالل  ،إلحالل الواردات األجنبية من نفس هذه السلع ذات الطلب المرتفع في المنطقة

بدالً اصة، ودول المجلس على وجه العموم، سيحقق تحول إيجابي في موازنات مملكة البحرين خ

قدرتها للتصدير للخارج، ولقد تيراد هذه السلع من الخارج وبعمالت أجنبية، هذا فضالً عن من اس

أوضحت تقارير رسمية على قدرة هذه الصناعة بمنتجاتها المتقدم ذكرها ـ وباألخص البالستيك ـ 

 من التصدير للخارج )الهند وشرق آسيا(.
 

القطاعين )األلمنيوم  فيصناعي إن دول مجلس التعاون الخليجي، وأمام فشل التكامل ال

والبتروكيماويات( بل واستمرار التنافس بينها في األسواق المحلية والخارجية، لقادرة على تطوير 

لتصبح سلعاً تحل محل نفس السلع المستوردة من الخارج،  وسلعها المتعددةهذه الصناعة ومشتقاتها 

ية التحويلية في دول المجلس، حيث خاصة أن هذه الصناعة أصبحت أحد أهم األنشطة الصناع

مليار دوالر، ويبلغ  002.1من مجموع األموال المستثمرة، أي ما يعادل  %57.9تستوعب نحو 

عدد الشركات العاملة حالياً ـ حسب تقرير منظمة الخليج لالستشارات الصناعية )جويك( ـ حوالي 

فإن وجود رؤية اقتصادية  ألف عامل وموظف، وعليه 093شركة ومصنع، يعمل بها نحو  1311

إنتاجية بعيدة عن "المرض الهولندي" من الممكن أن تصبح نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج 

 فقط. %0.7المحلي اإلجمالي أكبر بكثير عن النسبة الراهنة التي ال تتجاوز 

                                                           
 كتاب "صناعة وتجارة األلمنيوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إصدار منظمة الخليج لالستشارات الصناعية )جويك(. 107
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اج إلى مبادرات إن خلق منافسة حقيقية لصناعة األلمنيوم والبتروكيماويات لقطاع النفط والغاز يحت

 حكومية كرافعة ضرورية لالنتقال إلى االقتصاد اإلنتاجي الحقيقي.
 

 مبادرات حكومية ضرورية للقفزة الصناعية المنشودة:

المارشال الخليجي وشركات قابضة مشتركة شرطان لبداية إنطالقة دول المجلس نحو االقتصاد 

جلس التعاون الخليجي تحتاج ألداء دور المستقبلي، ترافقها مبادرات لوجستيه، فحكومات دول م

رئيسي كحاضنات لعملية التحول للنموذج الصناعي الجديد، حيث يتوجب عليها دعم النمو من 

والتي ال يمكن تنفيذها  ،المشاريع ذات رأس المال المرتفع واالستهالك الكثيف للطاقةخالل قيادة 

اع الخاص من االستفادة من الفرص القطكن في الوقت نفسه من قبل جهات أخرى، في حين تمُ 

 المتاحة في القطاعات األخرى المولدة من هذا النموذج الصناعي الجديد.
 

للنقلة الصناعية الجديدة عليها أن تضمن وصول  المارشاليثقلها  تضعإن على الحكومات وهي 

س المال ـ رأسته موارد حيوية هي: الطاقة ـ المواد الخام ـ  إلىالمستثمرين في القطاع الخاص 

 . 108األسواق ـ التكنولوجيا ـ المواهب

وهي مبادرة ممكن تحقيقها حيث وفرة من الطاقة في دول المجلس  الوصول للطاقة: .3

 وبأسعار معقولة.

وذلك للصناعات النهائية، فعلى سبيل المثال ال يتم سوى تحويل  المواد الخام: إلىالوصول  .0

ً في دول المجلس من الكيماويات ال %35من األلمنيوم و 02% منتجات  إلىمنتجة محليا

كاإلطارات ونوافد وأبواب األلمنيوم والعلب البالستيكية وغيرها، ويقتصر نهائية محلياً، 

تطوير الصناعات النهائية في المنطقة على مجموعة محدودة من المنتجات األولية، فضالً 

لصناعات النهائية المحلية، ولذلك أسعار غير التنافسية نسبياً التي يتم تقديمها لشركات اعن 

لتوفير لمواد األولية النهائية المحلية يتوجب على حكومات دول المجلس أن تشجع منتجي ا

المزيد من الحوافز والدعم التقني والتسويقي لشركات تصنيع المواد النهائية على المستوى 

 اإلقليمي والدولي.

عملية الحصول على ل المجلس، فإن رغم وفرة السيولة في دو الحصول على رأس مال: .1

ً للشركات الصناعية )هنا يأتي دور الشركات الحكومية  يمكن أنقروض  تشكل تحديا

جي تصنيفاً منخفضاً فيما القابضة(. حيث أن البنك الدولي صنف دول مجلس التعاون الخلي

 11تب تتراوح مكانة دول المجلس بين المرا حيثئتمان" اإلبسهولة الحصول على يتعلق "

دولة، لذلك البد من تطوير النظم المالية الصناعية وبما يسهل  311من بين   322و 

اإلئتمان المنخرطين في مشاريع صناعية وسيطة الحصول على  المستثمرينحصول 

 المطلوب. 
 

االعتماد على  إلىإن استبدال الواردات من الخارج  وصول المنتجات الخليجية لألسواق: .1

ً لكل دولة من دول السلع المنتجة م ً مسألة صعبة نظراً لحجم السوق الصغير نسبيا حليا

استهداف أسواق  إلىمجلس التعاون، وبالتالي فإن العديد من المنتجات يحتاج المستثمرون 

إقليمية أوسع من أجل تبرير إقامة المصانع، ومع وجود عوائق موضوعية لصادرات السلع 

 ئين التاليين:ذ اإلجراالمنتجة خليجياً، فإن المطلوب تنفي

                                                           
م، من موقع 6007أبريل  6ر: صنع في دول مجلس التعاون الخليجي، ما الذي يلزم لجعل المنطقة قوة صناعية، سيريل فابرويسار جرا 108

made-in-gcc. <press<www.bain.com .وجميع األفكار والشروحات مقتبسة من هذا التقرير 
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تطبيق سياسات تقدم فوائد لسوق أكثر تكامالً في دول المجلس والمنطقة ككل، على  األول:

 . في أمركيا الالتينيه.109غرار تجمع أو رابطة )الميركسور(

 إلىيتمثل في تطوير برامج محلية تعطي بعض األفضلية في المناقصات العامة  الثاني:

 س التعاون الخليجي" بدالً من المنتجات المستوردة.منتجات "صنع في دول مجل

على هذا الصعيد القيام  الحكوماتإن واجب  الحصول على التكنولوجيا والمواهب:  .5

 من خالل المبادرات التالية: المحليينبمبادرات من شأنها أن تعزز قدرات قاعدة مورديها 

 قدراتكومية الكبرى لتطوير أقسام المشتريات في الشركات الح تفويضالمبادرة األولى: 

 قاعدة مورديها المحلية من خالل توفير الدعم التقني وعقود المشتريات طويلة األمد.

استقطاب شركات التصنيع األجنبية لملء الثغرات في قاعدة الموردين  المبادرة الثانية:

حاضنات  إلىأخرى كتحويل جزر  بصناعاتالحالية )هنا ممكن ربط هذه الصناعات 

 شركات التكنولوجيا، وسوف نستعرضها الحقاً(.لل

تدعيم برنامج التدريب المهني للمساعدة في تطوير قوى عاملة ماهرة المبادرة الثالثة: 

في األقسام السابقة من هذه  مراعاة ما سبق ذكرهومستوعبة للشركات المحلية )مع أهمية 

اد بالتجارب التي تم عرضها الدراسة حول وجود "المعرفة المنتجة" للمتدربين، واالسترش

والتوجة الصناعي في تايلند، وصناعة  ،كوادي السيلكون في الواليات المتحدة األمريكية

 (.بنغالدشالنسيج في 
 

االقتصاد  إلىخالصة هذا المحور تتمثل في أن االنتقال من االقتصاد الريعي )المرض الهولندي( 

خليجي حكومي كإندفاعة ضرورية لتحريك باقي  لمارشا إلىاإلنتاجي )العالج النرويجي( يحتاج 

، فضالً عن مبادرات حكومية لوجستية إلنجاح صناعات بديلة عن تروس االقتصاد المستقبلي

 .استيراد سلع معينة من الخارج
 

 في دول مجلس التعاون الخليجي: والبحريةثانيا : الصناعة السياحية 

اد الريعي، حيث تعتمد الدولة فيها على الريع صحيح أن "السياحة" تعتبر أحدى مصادر االقتص

الخارجي، غير إننا في هذا المقام يجب أن نفرق بين االقتصاد الريعي والذي تكون لألقلية الهيمنة 

واالقتصاد الريعي الذي يشارك فيه عدد كبير من المواطنين، كما في الجزر السياحية على الثروة، 

سياحة الخارجية، ويشارك الجميع في هذا الريع الخارجي. لذلك التي تعتمد أغلبية مواطنيها على ال

 ً من مشاريع وسيطة وافقية ينخرط فيها  مضافةفإن البدء في خلق صناعة سياحية تخلق قيما

المواطنون ذوي الرغبة والخبرة في تلك المشاريع المرتبطة بالمشروع األم السياحي، ولذلك تتوسع 

السياحية ألكبر قطاع ممكن من المواطنين والوظائف واألعمال فوائد ومزايا ومنافع المشاريع 

 المرتبطة بشكل أو بآخر بالمشاريع السياحية.
 

 السياحة في دول مجلس التعاون راهنا :

، وتم تخصيص %35-5تتراوح مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي لدول المجلس بين 

 110م.0231ى مليار دوالر للمشاريع السياحية حت 112نحو 
 

وفي دول المجلس هناك فرص كبيرة لتعزيز دور السياحة بأنوعها المختلفة، كالسياحة الدينية، 

، والسياحة الطبيعية، وسياحة الجزر والبحار، وسياحة اآلثار والتاريخ، والسياحة الصحراوية

 .والسياحة العائلية وغيرها

                                                           
م،  وهي شبيهة برابطة 0660ركة الجنوبية: رابطة اقتصادية لدول المخروط الجنوبي بأمريكا الالتينية، تأسست عام الميركسور: السوق المشت 109

 آسيان، وتتألف من األرجنتين والبرازيل واألورغواي، مع دول في أمريكا الالتينيه كمراقبين مثل فنزويال وبوليفيا وغيرهما.
 amwal_mag.comعصور وما بعد النفط" ـ  هبة المنسي: السياحة "وجهة الخليج في 110
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 ،األنواع من السياحة، كإمارة دبيوقد نجحت بعض إمارات ودول مجلس التعاون في بعض هذه 

 الوسيطة للمشاريع العنان وإطالق تطويرها الممكن من ومناطق وسواحل وجزر مدن هناك أن إال

 إلى مثالً( )فورمال السيارات لسباق ملعب مجرد من )المحطة( المنبع لتحويل نبدأ بأن والمرافقة

 السواح من لفئة سياحية وبرامج وحفالت ومراقص ومطاعم وفنادق ومجمعات ومنتجعات منطقة

 محددة. لمناسبة للمنطقة ينجذبون الذين

 فإن قابضة، صناعية وشركة خليجي مارشال عبر رسمية قوية دفعة إلى تحتاج الصناعة ومثلما

ً  تمويالً  المطلوبة األولية الدفعات نفس إلى تحتاج السياحة صناعة ً  ودعما  معلوماتنا فحسب ،لوجستيا

 األوراق على موجودة هي الدراسة من المحور هذا في الواردة والمقترحات راألفكا معظم بأن

 التي الرئيسية المعوقات ولكنها البحرين. في العالقة ذات الرسمية الجهات في الجدوى ودراسات

 وبالتالي النفط أسعار إنخفضت وكلما التمويل، هي الواقع أرض على المشاريع هذه تحويل تواجة

 وذات جديدة دخل مصادر تكون أن الممكن من وصناعات لمشاريع االهتمام تراجع كلما إيراداته،

 التعاون. مجلس دول لموازنات معقولة نسب
 

 مملكة نختار لذلك وكنموذج المختلفة، السياحة لصناعة معقولة مقومات لديها المجلس دول جميع

 الصناعية. جزرال من وعدد طبيعية، جزيرة 11 من يتكون أرخبيل باعتبارها البحرين
 

 عدد جزر البحرين
ن من  البحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر المسط حة والقاحلة، وتوصف باألرخبيل ألن ها تتكو 

ثالث وثالثين جزيرة طبيعي ة، كما تقوم الحكومة بالعديد من المشاريع اإلصالحي ة لزيادة عدد 

، وسترة، كما أن  رين، وجزيرة المحرقعي ة هي البحالجزر االصطناعي ة فيها، وأكبر الجزر الطبي

 دولة البحرين ال تشترك مع الحدود البري ة مع أي دولة. 
 

 مناخ الجزر البحريني ة
المناخ في البحرين قليل األمطار وذي درجات حرارة عالية ومع ارتفاع لنسبة الرطوبة، ففي فصل 

لحرارة بمعدالت قليلة، حيُث الصيف تشتد  درجة الحرارة، وفي فصل الشتاء تنخفض فيه درجات ا

ا بالنسبة لفصلي الربيع والخريف فيها  يكون الجو  معتدالً مع تساقط لكميات محدودة من األمطار، أم 

يات األمطار التي  ع النباتي  والحيواني  بالمناخ وكم  فهما قصيران بعض الشيء، كما يرتبط التنو 

ل الجفاف وأشعة تسقط عليها، فالغطاء النباتي  يتمث ل بالنباتات  واألشجار التي لها قدرة على تحم 

.  إلىالشمس المرتفعة،   جانب وجود الحيوانات البري ة كالغزال، واألرنب، والنمس، والضب 
 

ورغم هذا المناخ الذي يعتقد البعض بأنه غير صالح للسياحة، إال أن ومن واقع التجارب الدولية 

قد أكدت وجود شرائح كبيرة من السواح ينجذبون صيفاً  بمناخاتها القريبة من المناخ في البحرين

للسياحة البحرية، وكذلك وجود شرائح من السواح يرغبون بطقس شتوي دافئ لممارسة هواياتهم 

لو تم  ،، وهي كلها متوفرة في هذه المنطقةالبحرية كالغوص والصيد والسباقات البحرية وغيرها

مجرد أرقام إحصائية لعدد السواح القادمين سنوياً حقيقية، وليست  كصناعةالتخطيط للسياحة 

 .وحجوزاتهم في الفنادق مثالً 
 

 معلومات عن الجزر البحريني ة
 0كم572.9البحرين: وهي أكبر الجزر، عاصمتها المنامة، وتبلغ مساحتها حوالي. 

  0كم 0.10بحرين باي: ومساحتها. 

  0كم 51.5حوار: ومساحتها . 

 0كم 2.21ة الدار: وتبلغ مساحتها قراب. 

  0كم 2.11جدة: وتبلغ مساحة أراضيها. 
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 0كم 1.13أمواج: وهي جزيرة اصطناعية، تبلغ مساحتها. 

  0كم 17.1المحرق: وتبلغ مساحتها. 

  0كم 2.01أم الصبان:  وتبلغ مساحة أراضيها. 

  0كم 30.2ديار المحرق: وهي جزيرة اصطناعية ومساحتها حوالي. 

 0كم 3.1يها النبيه صالح: وتبلغ مساحة أراض. 

  0كم 02.2درة البحرين: وهي مجموعة من الجزر االصطناعية، تبلغ مساحتها قرابة. 

  0كم02.2أم النعسان: وتبلغ مساحة أراضيها. 

 0كم 2.31وتبلغ مساحتها  :قصار القليعة . 

  0كم 9.2المدينة الشمالية: وهي جزيرة ما زالت قيد اإلنشاء، وتبلغ مساحتها . 

 0كم 2.09لغ مساحتها قرابة حالة النعيم: وتب.  

  0كم 31.9سترة: وتبلغ مساحتها . 

  :0كم 0.10، وتبلغ مساحتها قرابة وهي جزيرة صناعيةنورانا . 
 

 وبعضها المدن، مع وإندماجها األراضي لردم نتيجة إندثرت بعضها أخرى، جزر إلى باإلضافة

 ألفراد. استملكت
 

صة ـ فإن معظمها مهملة، رغم مغريات تحويلها ممتكات خا بعضها إن هذه الجزر ـ وإن أصبحت

ً  إلى ومشاريع وسيطة تكاملية، وتفرز  مضافةجزر سياحية وصناعية من الممكن أن تضخ قيما

محطات لصناعة صيد الثروة  إلىوترافقها تحويل بعض هذه الجزر  ،أعمال ومشاريع جديدة

بثروات بحرية من الممكن أن  البحرية، حيث تحيط بدول مجلس التعاون بحار ومحيطات ممتلئة

فهناك بحر الخليج العربي، وبحر العرب، والبحر  .صناعات كمصادر دخل إضافية إلىتتحول 

وإذا ما تم تأسيس شركة قابضة متخصصة بصناعة الصيد، فمن الممكن  .األحمر، والمحيط الهندي

ت الصيد، وحيث والغوص وسباقات البحر وكرنفاال واليخوتأن تنتعش صناعة ومشاريع السفن 

لدينا كفاءات قليلة في هذه المجاالت الجديدة، ولكنها من الممكن احتضانها وتدريبها باعتبارها 

، سواء هذه المشاريع الوسيطةتمتلك "المعرفة المنتجة" في هذه المجاالت لتكون النواة في إقامة 

ذات الجزر المتعددة كتايلند إن الدول  .مشاريع تصب في التكامل األفقي للسياحة أو لصناعة الصيد

 وحولت جزرها تعاملت مع طبيعتها بهذه العقلية ،وغيرها .وجزر الملديف وهاواي والفلبين

من هذه الصناعة وفي شتى  مستفيدونبحرية، وأصبح أغلبية المواطنين فيها  منتجعات إلىالمتناثرة 

متطلبات الرحالت البحرية والصيد و ،ائية والفنية والتجارية والعقاريةوالغذالمجاالت التسويقية 

 والغوص ..ألخ.
 

 جزر تتحول إلى مركز صناعي:

مراكز لصناعات المستقبل،  إلىآخر من الممكن االستفادة من بعض هذه الجزر لتحويلها  جانبمن 

، من المفيد استعراض 111م، دراسة قيمة0225وفي هذا المقام، أعد األستاذ نزار البحارنة في عام 

أن القطاع الخاص في مملكة البحرين هو األكثر تأهيالً للقيام  إلىتشير الدراسة يث تفاصيلها، ح

بدور مستقبلي أكثر فاعلية في التنمية االقتصادية واالستثمار في مجموعة جزر حوار، وتحويلها 

في هذه الجزر )من  وتوظيفهامحطة لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واستثمارها  إلى

 جزر أخرى متوفرة أيضاً(.الممكن 

                                                           
م، ووزير حقوق اإلنسان لغاية 2555األستاذ نزار البحارنة: رئيس الدراسات المالية واالقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في عام  111

دة الوسط البحرينية، العدد م، دراسة عن ترويج البحرين كمركز لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، نشرت ملخصها في جري2533

 م.2555أغسطس  6( ـ 3565)
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على اإليرادات مصادر الدخل والحد من االعتماد  تم احتضانة سيسهم في تنويع لوإن هذا التوجه 

جانب إن  مثل هذا المشروع الريادي سوف  إلى ،العامة للدولة لإليراداتالنفطية كمصدر رئيسي 

قنية المعلومات مما يسهم في زيادة البحرين مركزاً إقليمياً في المنطقة لصناعة االتصاالت وت يجعل

الخارج، وتحسين أوضاع الميزان التجاري وميزان المدفوعات من خالل تصدير  إلىالصادرات 

 برامج أنظمة الكمبيوتر لألسواق العربية واإلقليمية.

في إنتاج  تتخصصوترى الدراسة بأن في حال قيام البحرين بإنشاء عشرين شركة متوسطة الحجم 

مليون  522مة الكمبيوتر سيمكنها من زيادة صادراتها من هذه السلع بما يقدر بنحو برامج أنظ

تريليون دوالر سنوياً، وتشمل عدداً  1قيمة أسواق المعلوماتية العالمية بنحو دوالر سنوياً، كما تقدر 

ألقسام . وكما ذكرنا في ا112من أبرزها صناعة الحاسبات اآللية وبرمجياتهامن األنشطة التقنية التي 

السابقة من هذه الدراسة كيف نجحت شركة واحدة في البرمجيات من خلق "وادي السيلكون" في 

الواليات المتحدة األمريكية، ومن الممكن الرجوع لدراسات عديدة عن ذات التجربة في الهند، تلك 

بثت وأن واستثمارات بسيطة ما لالدولة التي تمكنت من خلق "واد للسيلكون" بمشاريع ابتدائية 

لصناعة البرمجيات ومتطبات الحواسيب والهواتف، بل تمكنت هذه  واد  أكبر  إلىتحول هذا الوادي 

الهند ليواصلوا  إلىالمهاجرين للغرب وأمريكا وعودتهم ناعة من استقطاب مئات من الهنود الص

لعالم، بما مسيرتهم اإلبداعية في وطنهم كمحطة يقدمون من خاللها الخدمات لجميع الشركات في ا

فيها الصناعات الكبيرة والحساسة في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، وكان هذا الوادي التقني 

بل إعادة تشييد البنية التحتية  ،الهندي المنبع الذي ضخ عشرات المشاريع ليس فقط الصناعية

في مجاالت التقنيات  أرقى المدارس والمعاهد والجامعات المتخصصةبناء المدينة و وإعادة إعمار

وفي شتى مجاالت الحياة،  متشبعةقيمة مضافة  إلىأن فكرة صغيرة تحولت  أيوالمعلوماتية، 

 األمر الذي رفع من مستويات المعيشة والدخل والنمو االقتصادي الواضح في الهند.

ص وهذا المسار المستقبلي تنبأت به الدراسة المذكورة، حيث رأت إن استثمار القطاع الخا

)والشركة القابضة الحكومية( في هذه الصناعة وتوطينها في منطقة جزر حوار سيسهم في خلق 

كوادر مهنية جديدة متخصصة في هذه الصناعات يمكن أن تكون نواة لمناهج جديدة في معاهج 

متخصصة في هذا المجال، وممكن أن يستعان بهذه الكوادر في باقي دول المجلس في تحقيق 

تقنية متخصصة  إلىعلقة بالتدريب وتنمية القوى العاملة في هذه المجاالت التي تحتاج برامجها المت

في هذا النوع من  وعالية الكفاءة، وتوضح الدراسة بأن معظم دول العالم تعاني من فجوة كبيرة

 أسواق العمل فيها. إحتياجاتالعمالة الفنية لتلبية 
 

ً المساهم ة الفعالة في تعبئة جانب من المدخرات المحلية ومن منافع إقامة هذا المشروع أيضا

ستثمارات الخليجية والعربية اإلفي هذا المشروع، كما سيسهم في جذب  لإلستثماروتوجيهها 

واألجنبية لالستثمار في هذه الصناعات، وكذلك في الصناعات األخرى المرتبطة بها، سواء في 

اً أو كلياً للمستثمر األجنبي مما يؤدي جزئي مملوكةصور مشروعات مشتركة أو مشروعات تكون 

تحسين أوضاع البحرين على المستوى اإلقليمي والدولي كإحدى الدول المتميزة في إنتاج هذه  إلى

أن دخول البحرين في إنتاج هذه الصناعات سيسهم في  إلىالصناعات المهمة. وأشارات الدراسة 

نه يمكن االستفادة أيضاً من الزيادة في الطلب سد جانب من الطلب الخليجي المتزايد عليها، وكما أ

ً في المتوسط،  %31ذي تقدره بعض الدراسات بنحو العالمي على هذه الصناعات ال سنويا

 وخصوصاً في الدول العربية والنامية.
 

إن مملكة البحرين تتمتع بمقومات وعوامل أساسية لنجاح صناعة تكنولوجيات المعلومات وتوطينها 

منها توافر العنصر البشري ـ نسبياً ـ لهذه الصناعة، وذلك  بسبب وجود العديد من  ،في جزر حوار

                                                           
 نزار البحارنة : المصدر السابق. 112
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أنه بلغ عدد المؤسسات العاملة في هذا  إلىوتشير الدراسة  ـ مراكز التدريب ـ ومن سنوات عديدة

مؤسسة وشركة، 312المجال والمسجلة في عضوية غرفة التجارة وصناعة البحرين ما يقارب من 

الكثير من المؤسسات األخرى غير المسجلة في الغرفة، وكلها تعمل في مجال تقديم  إلىإضافة 

خدمات االستشارات والبرامج واألنظمة ذات العالقة، وتتوافر الرغبة لدى المؤسسات في 

الدعم المطلوب والمناخ الالزم لقيام هذه الصناعات  االستثمار في هذه الصناعات في حال توفير 

 عن وجود المناخ االستثماري )االقتصاد الحر ـ التشريعات ـ ألخ( الذي يسهم في البحرين، فضالً 

في جذب الكثير من المستثمرين والشركات الدولية العمالقة متعددة الجنسية لالستثمار في هذه 

 . 113الصناعات في منطقة جزر حوار 
 

بحرين تعمل بشكل إن ما يشجع على نجاح هذه المشروع وجود قطاعات خدماتية ومصرفية في ال

 397فالهيكل المصرفي والمالي في البحرين يتكون من  .دائم لتطوير بنيتها التقنية والمعلوماتية

وحدة مصرفية خارجية،  53مصرفاً تجارياً، و  37م منها 0225وحدة مصرفية في عام الدراسة 

لمال سماسرة ا 9و مكاتب التمثيل، 11و مصارف  االستثمار، 13و مصارف متخصصة، 0و

أخرى. وإن هذا  استشارات استثمارية وخدمات مالية 1ومحالت صرافة،  31ووالنقد األجنبي، 

واالتصاالت  لىالقطاع المصرفي يعتمد اعتماداً كبيراً في أعمالها على أجهزة الحاسب اإل

طاع وغيرها، مما يخلق إبتداًء طلباً محلياً على هذه الصناعات، كما يمكن أن يسهم الق والبرمجيات

المصرفي في تمويل تأسيس مشروعات ضخمة إلنتاج هذه الصناعات، مما يمثل حافزاً مهماً 

 لتأسيس هذه الصناعات وتوطينها في منطقة جزر حوار، حسب رؤية الدراسة المذكورة.
 

وأوضحت الدراسة إن هناك نمواً في الطلب على صناعة البرمجيات التعليمية العربية، كما أن 

األسواق األوروبية واآلسيوية ومنها  إلىن المنتجات التي ال يمكن أن يتم تصديرها هناك الكثير م

إذ  برامج التعليم باللغة العربية والثقافة اإلسالمية وغيرها من البرامج متعددة اللغات واألغراض،

مليون دوالر في صناعة تكنولوجيا  12توضح بعض الدراسات أن العائد المتوقع الستثمار نحو 

 مليون دوالر. 3222ـ  722نحو  إلىعلومات خالل أربع سنوات يمكن أن يصل الم
 

المشروع الريادي كما تراها الدراسة، واالستفادة من جزر مهملة صناعياً  هذاإن متطلبات نجاح 

أراضي وتجمعات صناعية  تخصيصوسياحياً وتجارياً هي قيام الحكومة )والشركة القابضة( على 

تجهيز هذه األراضي للشركات العاملة في هذه الصناعات، على أن يتم  في منطقة جزر حوار 

تصاالت وشبكات الكابالت الضوئية وغيرها من إلالبنية األساسية المتكاملة، وخدمات ا بمرافق

 الخدمات الالزمة لقيام هذه الصناعات.
 

لتقنية االتصاالت  في إنشاء كليات هي زيادة الطلبإن القيم المضافة التي ستنتج عن هذه الخطوة 

ومن الممكن ـ حسب . والمعلومات تكون على تشابك وثيق مع الشركات ومراكز التدريب فيها

اإلعالم وشبكات االنترنت والتواصل  وسائلالدراسة ـ الترويج )لوادي سيلكون حوار( عبر 

رين االجتماعي وتنظيم معارض محلية وخارجية وإقامة المؤتمرات المتخصصة، ودعوة المستثم

للشركات لالستثمار في هذا المجال في منطقة جزر حوار مع أهمية األعفاء الجمركي والضرائب 

العاملة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصناعات والخدمات المرافقة لها 

لسنوات محددة فقط حتى تتعزز هذه الصناعات وتتولد عنها  صناعات ومشاريع وسيطة ومتكاملة 

 لها.
 

ً فإن نمو هذه الصناعة في جزر حوار ترافق جذب لمشاريع خدماتية تجارية وسياحية  هوطبيعيا

وترفيهيه كالمجمعات التجارية والفنادق والشقق والمالهي والبرامج السياحية المتنوعة، ومنها 
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تشييد  ىإلربطها بصناعة السياحة البحرية. وليس بعيداً بأن مخرجات هذا الوادي الصناعي سيؤدي 

جسر معلق بين جزر حوار وجزيرة البحرين األم، جسر يخلق قفزة صناعية وتجارية وسياحية 

وخدماتية، وقد يكون بديالً عن الجسر البحريني القطري، حيث أن الجسر المعلق لن يدمر البيئة 

ر خاصة وإن المسافة بين جز والثروة البحرية، ويخلق ميزة سياحية نادرة في الشرق األوسط.

 05فهد حوالي كيلو متر، علماً بأن طول جسر الملك  39حوالي  حوار وجزيرة البحرين الرئيسية

 تحولت إلى معالم سياحية جاذبةكيلو متر، والمتابع للدول التي شيدت الجسور المعلقة الحديثة قد 

 ً  صناعة السياحة. مقوماتوإلنتاج أفالم عالمية وغيرها من  للسواح أيضا
 

 إلىالوعي ووجود اإلصرار والتمويل والرؤية بعيدة المدى هي التي تحول األحالم إن اإلرادة و

المعقوالت، وحين يقتنع أصحاب القرار السياسي واالقتصادي بأن آن  إلىوقائع، والمستحيالت 

اقتصاد إنتاجي صناعي، فإن كل  إلىاآلوان االنتقال الجاد من اقتصاد مصاب )بالمرض الهولندي( 

ً ت هذه الصناعا ً في مصادر الدخل  مضافةسوف تتحقق وستولد مخرجات وقيما ً ملموسا وتنوعا

ً عن الناتج المحلي  القومي، حيث حينها فقط ممكن إبعاد اإليرادات الريعية النفطية تدريجيا

اإلجمالي، واالستفادة منها كاستثمارات في الصندوق السيادي لتخدم هذه الصناعات والمشاريع 

 عن االقتصاد الريعي الراهن. بديلةتيجيات اقتصادية اإلنتاجية كاسترا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



329 | P a g e 

 

 

 

 

 ثالثا: اإلصالح المطلوب في سوق العمل:

في األقسام الخاصة عن سوق العمل في هذه الدراسة تم تبيان الخلل الموجود في أسواق العمل 

، البد وربطها بمتطلبات االقتصاد الخليجية، ومن أجل إيجاد الحلول الممكنة إلصالح هذه األسواق

 المستقبلي البعيد عن المرض الهولندي، والتي تصب لصالح العالج النرويجي.

الظواهر العامة التي أكدتها اإلحصاءات الواردة في الدراسة، بأن دول مجلس التعاون الخليجي 

 وفي مراحل .نبيةم مستمرة في فتح باب االستقدام للعمالة األج3791ومنذ الطفرة النفطيةعام 

االنتعاش االقتصادي من جراء ارتفاع أسعار النفط تستمر هذه الدول في توظيف المواطنين في 

القطاع الحكومي، وما زالت تعتمد على اإليرادات النفطية، وفشلت في تنويع مصادر دخلها 

ي ارتفاع القومي، وما تزال األجور متدنية في معظم القطاعات والوظائف، ومعدالت البطالة ف

وفي مستويات المعيسة. كما أن النمو االقتصادي بطئ  بل وفي  الوسطى،الطبقة  فيمستمر، وتآكل 

 تراجع.
 

كل هذه الظواهر ستعكس نفسها في صعوبة توفير فرص عمل آلالف من المواطنين الذين 

 سيدخلون سوق العمل بحثاً عن وظائف وأجور تناسبهم وتناسب مؤهالتهم وخبراتهم.
 

 اجية المواطن الخليجي:إنت .1

ى وسلوكي  إلىنتقال سوق العمل إن إ  وتعليميسوق يخدم االقتصاد الجديد، يتطلب تحول قيم 

المرض  يترافق ومع السياسات االقتصادية الجديدة المنشودة والهادفة التحرر التدريجي من

 الريعي. الهولندي واالقتصاد

في  سنتوسعوالتي  تعزيز "المعرفة المنتجة" هي وأهم القيم المطلوبة في أسواق العمل الخليجية

 .مضمونها ألهميتها وعالقتها الوثيقة باالقتصاد اإلنتاجي
 

في سوق العمل وبما يخدم االقتصاد المستقبلي هو إن العمالة  هالخطأ الذي البد من تصحيحإن 

تعليمية وتدريبية سياسة  هاألجنبية التي ساهمت في تشييد البنية التحتية لدول المجلس لم ترافق

ولذلك أصبح المواطن ، لرفع جاهزية المواطنين إلكتساب المعرفة المنتجة من خالل التعليم

الخليجي على هامش عجلة اإلنتاج، في حين واصلت العمالة األجنبية دورها وسيطرتها على 

 معظم بل وأغلبية عمليات اإلنتاج.
 

لمعرفة المنتجة عبر اإلنخراط في األنشطة إن هذا الخطأ أنتج "حرمان المواطن من إكتساب ا

المواطن لتحريك عجلة االقتصادية، وبدل أن يستفاد من إيرادات النفط في تسريع وتنمية إنتاجية 

ستخدمت تلك اإليرادات في تهميش المواطن )إنتاجياً ومعرفياً في الميدان اإلنتاجي( أاالقتصاد، 

 .114واالعتماد على اليد العاملة األجنبية" 
 

المواطن  بإنتاجيةيتطلب االهتمام الجدي  حقيقياقتصاد إنتاجي  إلىإن انتقال االقتصاد الخليجي 

ورفعها، حيث أن قياس إنتاجية اإلنسان هو المؤشر االقتصادي الذي يميز االقتصاديات المتقدمة 

 .المتخلفةعن 

معدالت سنوات  إن السياسات التعليمية في دول المجلس حققت في خفض نسبة األمية، ورفعت

االلتحاق الدراسي، وحاولت تدريس مناهج نظرية بسيطة في تخصصات مطلوبة في سوق 

ً بأن مخرجات التعليم لم  العمل، وباألخص التخصصات النظرية والتجارية، وليس صحيحا
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تعكس متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، حيث أن أغلبية العمالة األجنبية الوافدة ال تحمل 

ومع ذلك فهي مطلوبة ومرغوبة لدى القطاع الخاص، وذلك للعديد من  من شهادة الثانويةأكثر 

 .األسباب كرخص األجور والطاعة العمياء، ولكن األهم أيضاً تملكها إلنتاجية عمل كبيرة

، أي المعرفة المنتجة، وهي هالمعرفي الذي يكتسبإنتاجية المواطن مرتبطة بالمخزون إن "

لمعرفة األخرى، وتختلف عن المعرفة التي يكتسبها في المدرسة أو الجامعة. تختلف عن أنواع ا

إن محاولة رفع إنتاجية المواطن من خالل التعليم التقليدي هي كمحاولة تعليم قيادة الدراجة دون 

ركوبها، أو من خالل جلب بطل العالم في الدراجات لتدريس طريقة ركوب الدراجة، حتى لو 

ليم الدراجة عشر سنوات من التعليم النظري على يد أفضل المختصين أمضى الراغب في تع

كتسابها إال من إ، فمهارة ركوب الدراجة ال يمكن له فإنه سيسقط من الدراجة في أول ركوب

( وهذا Tacit Knowledgeخالل الممارسة، ألنها من المهارات التي تصنف كمعرفة ضمنية )

يكتسب ببطء وتدرج  هن خالل الكتب والمحاضرات، ولكنكتسابه مإالنوع من المعرفة ال يمكن 

 . 115من خالل الممارسة"
 

إن ما يتم تدريسة في مناهج التعليم الخليجية هو المعارف التي تجيب على )ماذا( كالمواد 

 .، أو معرفة )من( لمعرفة األشخاصالتاريخية والجغرافية، أو )لماذا( كعلوم الفيزياء وقوانينها

ة ما يتم تعليمها ـ اللهم في المدارس الصناعية ـ "وأثبتت الدراسات أن معرفة أما )كيف( فندر

. ألنها هي التي تمكن اإلنسان من ركوب 116)كيف( هي العنصر األهم في العجلة اإلنتاجية"

 الدراجة عبر الممارسة.
 

 يستشهد الباحث عصام الزامل في ورقته المشار إليها في الهامش لتجارب دولية حول أهمية

المعرفة المنتجة للنمو االقتصادي، وهي جديرة اإلطالع عليها واالسترشاد بها، فمقارنة بين 

، فغانا قررت زيادة االستثمار في التعليم مثالً، تؤكد أهمية المعرفة المنتجة )غانا( و)تايلند(

بهدف تحفيز نموها االقتصادي على المدى الطويل، وكانت غانا وتايلند في نفس المستوى 

القرن العشرين، بل كانت غانا متفوقة على تايلند في  سبعينياتلتعليمي في تلك الفترة من بداية ا

ت االلتحاق معدل دخل الفرد من الناتج المحلي، ونجحت غانا في التفوق على تايلند بعدد سنوا

حين وفي نفس تلك الفترة ركزت تايلند على توسيع القاعدة الصناعية لديها بالمدارس. في 

زيادة صادراتها من السلع للعالم، وتمكنت تايلند من تجاوز صادرات غانا، ووصل دخل الفرد و

 أكثر من ثالثة أضعاف دخل الفرد في غانا. إلىفيها من الناتج المحلي 

، مدير "ريكاردو هوزمان"المعروف  ي"أسباب التفوق التايلندي على غانا فسره االقتصاد

الرئيس السابق للجنة التنمية في صندوق النقد الدولي، فهو يرى مركز هارفرد للتنمية الدولية و

بأن المعرفة المنتجة أهم بكثير  سببه بأن هذا التباين الكبير في النمو االقتصادي بين غانا وتايلند

كتسابها إال إمن المعرفة التي نكتسبها من خالل التعليم التقليدي، وهذه المعرفة المنتجة ال يمكن 

. ويسرد الباحث تجربة بنغالدش ونجاحها في قطاع المنسوجات والمالبس، 117بالممارسة"

البنى التحتية، إال إنها  وهشاشةوالفساد  قراطيةالبيرودول العالم من ناحية  أسوأورغم إنها من 

نجحت في خلق شرارة في قطاع المنسوجات والمالبس حيث صادرتها من هذا القطاع سنوياً 

كارنيغي من مجموع صادراتها( لدرجة إن جامعة  %12)حوالي مليار دوالر  05في حدود 

األمريكية قامت بدراسة هذا التحول في بنغالدش حيث تابعوا تطور هذا القطاع. فبعد  ميلون

( بنغالديشي لكوريا الجنوبية لمدة 309بتعث )أأربع سنوات من بدء اإلنتاج في المصنع الذي 

 309من موظفي المصنع الـ  %95نتقل أكثر من إ( أشهر للتدريب على تشغيل المصنع، 9)
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معهم خبرتهم ومعارفهم  ونقلوالتأسيس شركات شبيهة في قطاع المالبس والمنسوجات، 

م، بعد أن كان عددهم 3711مصنعاً عام  071 إلىالمنتجة، حتى بلغ عدد مصانع المنسوجات 

مصنع، وبعد أن  1222ود م، أما اليوم فعدد مصانع النسيج في حد3712يعد على األصابع عام 

في تصدير المنسوجات والمالبس، صارت اليوم تحتل المرتبة  91كانت بنغالدش تحتل المرتبة 

 الرابعة، والمرتبة الثانية كأكبر مصدر لمالبس الماركات العالمية.
 

رفع معدل دخل الفرد في بنغالدش أكثر من  إلىهذه القفزة في نمو قطاع النسيج والمالبس أدت 

ً من الصعب نقلها  12خالل  122% سنة. ليؤكد البحث الميداني بأن المعرفة المكتسبة نظريا

كتسابها بالممارسة، وإن القيمة المضافة لهذه المعرفة المنتجة هي إلميدان اإلنتاج، وضرورة 

مستمرة من نشر المعرفة ال تتوقف إال بعد أن يصل  دائرةمؤسسات جديدة في  إلىقدرة نقلها 

 أقصى مداه الممكن اقتصادياً. إلىاع اإلنتاجي حجم القط
 

 إلىالدرس الثاني من هذه التجربة بأن بنغالدش التي تعتبر من أضعف دول العالم تعليماً، وتفتقد 

أبسط عناصر التنمية الصناعية كمؤسسات التمويل، كل ذلك لم تقف عائقاً أمام نمو المنسوجات 

، فهناك على كل القطاعات اإلنتاجيةهذه التجربة وبالطبع هذا ال يعني إسقاط  والمالبس.

، ولكنها ال يمكن االستغناء على المعرفة  إلىقطاعات إنتاجية تحتاج  معارف نظرية وتعليم عال 

 (.؟)كيف ، اي التعليم على السؤالالمنتجة
 

إال  بتعاث المواطنين لجامعات العالم،إستثمرت في التعليم وفي أخليجياً، ورغم المليارات التي 

إنها وبشكل عام كان أغلب المواطنين المتخرجين من هذه الجامعات بعيدون عن ممارسة العمل 

هؤالء الخريجين  بينماالمنتج بسبب استقدام الماليين من العمالة الوافدة متدنية التكلفة والمهارة، 

 .المعرفة المنتجة مراكمةتم توظيفهم في القطاع الحكومي الذي ال يسهم كثيراً في 
 

 :118م، حيث يوضح التالي3797وفي هذا المقام نعيد ما أكده وزير النفط السعودي االسبق عام 
 

 اإلستغناء إنتاجه من بالتدريج ويستطيع أكثر ينتج إنسان نراه، الذي اإلنسان غير إنسان نخلق

 أو خدمات في متخصصة دولة أو معينة صناعة في متخصصة دولة مثالً   ويصبح النفط عن

 الدولي، والتمويل والمصارف األموال في متخصصة دولة أو عالمية تجارة في تخصصةم دولة

 بالشخص نهتم نحن أعني معينة طبقة أعني ال البلد في إنسان كل واعني اإلنسان هذا إن المهم

 باليد. نشتغل نعرف ال ونحن بيديه، يشتغل اإلنسان هذا نعلم
 

 ارتباط لديه يتكيف أن على قادر إنسان هو عندي أنا الحقيقة في بيديه يشتغل الذي اإلنسان هذا

 .أوالً  اإلنسان نطور أن إذن بد فال عقله، وقدرة يديه قدرة بين
 

 مع ليتعاونوا لدينا المواطنين بمشاركة نقوم ال أجنبية خبرة نستقدم عندما إننا ضعفنا نقاط ومن

 .  محلها يحلوا أن بالتدريج ليستطيعوا هذه، األجنبية الخبرة
 

 يصلحوا التي الوجهات ونوجههم أوالدنا نعلم أن اوالً  يجب أجنبية خبرة نستقدم أن أردنا فإذا

 وعندما فيها، ليتدربوا والمصانع والمعاهد والجامعات المعامل  أعظم إلى ونرسلهم لها،

 فيها يوصخ) شغلة نعطية أن يجب مساعد وزارة وكيل أو مدير منصب في نضعهم ال يرجعون

 اآلن بنعملها  التي اإلدارية الوظائف ألن األعلى، إلى األسفل من السلم يصعد دييبت( يده

 .الرجال هذه لمثل مضيعة تكون قد والكيمائيين  المهندسين من للمتعلمين
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 نجاح ريادة األعمال في دول مجلس التعاون: .2

حيث إنه قطاع قطاع ريادة األعمال من القطاعات الواعدة والمطلوبة في دول مجلس التعاون، 

ً وحيوية  يحتضن اإلبداع واإلبتكار، ويبتعد عن البيروقراطية بحكم صغر هذه المشاريع حجما

ً و ، ومثلماً يقول المثل "كل صغير جميل"، فإن هذا القطاع إذا ما تم االهتمام به ما إنتاجية نوعا

ة للقطاع عن القطاع الحكومي وتنمي من فرص عمل ووظائف بعيدةقيمة مضافة  سيخلقفإنه 

 النفطي.غير 
 

يتوسع الباحث عصام الزامل في إبراز إخفاق هذا القطاع اإلنتاجي الواعد في دول مجلس 

نفقت مئات الماليين أو ربما المليارات في هذا المجال، إال أن النتائج ما زالت آالتعاون التي "

التأثير االقتصادي ضعيفة وال توازي حجم االهتمام، وكان التضخم اإلعالمي أكبر بكثير من 

. وهناك عالقة مباشرة بين ارتفاع فرص نجاح رائد .. مشاريع دعم زيادة األعماللالحقيقي 

األعمال وبين خبراته السابقة المرتبطة بالمنشأة التي يرغب في تأسيسها، فكما أن المعرفة 

لريادة األعمال  إإل من خالل العمل في القطاع الخاص، فإن المعرفة المطلوبة تكتسبالمنتجة ال 

كتسابها إال من خالل العمل بالقطاع الخاص ـ والشركات والمشاريع الحكومية إال يمكن 

ً بعقلية القطاع الخاص ـ  في حين عملت كثرة من المبادرات اإلنتاجية الكبيرة التي تدار تقريبا

لهم قتحام الطالب حديثي التخرج في مجال ريادة األعمال وتأسيس أعماإالحكومية على 

الخاصة، وذلك ألن النظرة السائدة بين العديد من المسؤولين ترى في ريادة األعمال البديل 

ستفادة ممن يحملون اإلاألمثل للوظيفة لتجنب المواطن البطالة، وال ترى فيها وسيلة لتعظيم 

  119مهارات مسبقة تسمح لهم بإنشاء شركاتهم الخاصة.
 

 FairchiId  سيميكندكترشركة فيرتشايلد  ويستشهد الباحث في هذا المجال بتجربة

SemiConductor) ) كانوا  ءم، ثمانية شركا3795 عاملصناعة المعالجات اإللكترونية التي أسسها

سابقاً في شركة شوكلي للمعالجات، حيث استطاعت هذه الشركة الصغيرة بعد فترة أن  يعملون

ً تكون النواة في نشؤ وادي السيليكون، حيث بدأ  ومع نمو الشركة بعض موظفيها بترك الحقا

ً بتشجيع من مالكي الشركة الذين آمنوا  الشركة وتأسيس شركاتهم الخاصة، وتم ذلك أحيانا

وخرجت عشرات  .بضرورة دعم تأسيس الشركات الوليدة التي أسسها موظفوها السابقون

ق خرجت شركة مدرجة في السو 70الشركات الناجحة من رحم شركة فيرتشايلد. وتبين أن 

أكثر من  اليومبشكل مباشر أو غير مباشر من الشركة األم. ويبلغ مجموع قيمة تلك الشركات 

 ترليون دوالر. 0.3
 

 إكتسابإن هذا النجاح لقطاع اإللكترونيات من ريادة األعمال ما كانت لتصل لهذا النجاح لوال 

ة األم. وخالصة الدراسات من خالل عملهم في الشرك موظفيها الخبرة الالزمة لتأسيس شركاتهم

من مؤسسي األعمال الجديدة في  %95التي تابعت مثل هذه الشركات الصغيرة بأن أكثر من 

قبل تأسيس أول شركة لهم، في حين أسس أكثر  كموظفينأمريكا عملوا لست سنوات على األقل 

 الخبرة كموظفين.إكتساب شركاتهم بعد ما يربو على عشر سنوات من  %19من 
 

ً فإن أحد أهم أسباب تعرقل قطاع ريادة األعمال هو تشبع القطاع الخاص بالعمالة وخلي جيا

الوافدة وانخفاض األجور، حتى بات من الصعوبة إقناع المواطن العمل في هذا القطاع، وإن 

ً في إفشال  شبهالسيطرة  الكاملة للعمالة الوافدة على قطاع األعمال الخاصة كانت عامالً مهما

 المشاريع الجديدة للمواطنين. العديد من
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 مقترحات لتخفيض العمالة الوافدة الرخيصة: .3

ً لدراستها بدقة، فهو يرى إن  يشير الباحث لمجموعة من المقترحات العملية التي بحاجة حقا

العمالة الوافدة الرخيصة، دون خلق تشوهات أخرى، وتأثيرات "أولى خطوات عالج مشكلة 

ضريبة تدفعها منشآت القطاع الخاص على كل عامل لديها من غير سلبية اقتصادياً، هو فرض 

المواطنين، بحيث تكون الضريبة مرتفعة بدرجة كافية لتقلص من حجم صافي الطلب على 

أضرار فادحة على القطاع  إلىالعمالة الوافدة، وفي نفس الوقت ال تكون مرتفعة بدرجة تؤدي 

 إلىالة شروط نسب التوطين، وذلك ألنها أدت إز يفترض مبدئيا  الخاص، ومع تلك الضريبة 

تشوهات أكبر في سوق العمل، كالتوطين الوهمي بهدف الحصول على تأشيرات الستقدام 

. فارتفاع التكلفة كفيل في المراحل األولى بتقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة الوافدة العمالة

لخاص لكي ترفع من إنتاجيتها، مما سيمكنها وبين تكلفة المواطن، وهو حافز لشركات القطاع ا

 .120من دفع أجور أعلى للمواطنين الحقاً"
 

تتفق الباحثة دالل موسى مع  هذه المقترحات، حيث تشير بأن أحد أهم آليات التحكم في 

 ،مستويات العمالة الوافدة هو تحليل عرض القوى العاملة من جهة العاملين والباحثين عن العمل

 على القوى العاملة، في القطاعين الحكومي والخاص.وجانب الطلب 
 

فعلى صعيد عرض القوى العاملة، أكدت معظم الدراسات بما فيها الرؤى االقتصادية الخليجية 

على رفع مستويات مشاركة المواطنين في سوق العمل، وضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة 

م والتدريب المهني للمواطنين بفرض المواطنة في سوق العمل، وضرورة رفع مستويات التعلي

 .121تمكنهم من شغل بعض وظائف األيدي العاملة األجنبية وريادة األعمال بأنفسهم
 

في  يكمنفشل هذه الضرورات إلنجاح عرض القوى العاملة المواطنة،  إلىالخلل الذي أدى إن 

 سياسات الطلب على القوى العاملة وفي هيكلية االقتصاد بشكل عام.

م )أو أسعار( عمل الفرد ـ أي األجور، ففي معظم اقتصاديات الدول ختالل في قي  وجود ا .3

المتقدمة، والدول النامية غير النفطية يحصل المرء أجراً مقابل عمله ومقابل القيمة التي 

 مبدأ يسير عليه الفكر االقتصادي يساهم بها في إنتاج الشركة أو المؤسسة أو البلد، وهو

ً الحديث، ورغم إن ب  إلىعض الرؤى االقتصادية الخليجية، كرؤية السعودية، تشير نظريا

ء مقابل العمل"، إال أن في جميع دول المجلس ال توجد دراسات تقارن اذلك "ثقافة الجز

إسهامهما القيمة المضافة لأليدي العاملة األجنبية أو المواطنة وربطها بمستويات األجور أو 

لكن ومن واقع هيمنة االقتصاد والعقل الريعيين ـ خاصة في ، والبلدفي إجمالي اإلنتاج في 

بضعف عالقة أجور األيدي العاملة المواطنة بجهودهم أو  التكهنالقطاع الحكومي ـ ممكن 

 قيمة عملهم.
 

وفي القطاع الخاص، واألخص الشركات المعتمدة على الدعم الحكومي لها من الغاز 

مغاالة في تقدير القيمة المضافة إلنتاج هذه الشركات ال إلىيؤدي والكهرباء، فإن هذا الدعم 

رفع تكلفة  ، وبالتالي فإنوقدرتها على المنافسة في المنطقةالحكومية وغير الحكومية 

نتقاله من عمل آلخر وتأكيد حصوله على نسبة األجنبي عن طريق الرسوم وتسهيل إ العامل

مقارنة باأليدي العاملة الوطنية، مع  أكبر من الحقوق، األمر الذي يجعله موضع أقل منافسة

 ضرورة التوسع أكثر في هذه السياسات.
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تخفيف سيطرة األوليغاركية )سيطرة األقلية من التجار هي ولعل أهم اإلصالحات المطلوبة  .0

وأصحاب العمل( على القطاع الخاص في جميع دول المجلس، ففي دراسة ميدانية كشفت 

التجارية في الكويت، حيث تسيطر تلك العائالت  عائالتالمدى الدور المهم الذي تؤدية 

على نسبة عالية من رؤوس األموال والتمثيل اإلداري، والحال شبيه في باقي دول المجلس، 

إن تشابك المال والسلطة له بالغ األثر في الحد من التنافسية في القطاع الخاص، والحد من 

 ديدة وريادة األعمال.على البدء بمشاريع تجارية ج قدرة المواطنين

المقترح الجدير بدراسته في ورقة الباحثة دالل هو مسألة ارتفاع حصة أصحاب رؤوس  .1

األموال من الدخل بشكل عام وإنخفاض حصة العمال منها، والذي يؤثر على العدالة 

االقتصادية بين األفراد، وفي مقال لي منشور في جريدة الوسط أوضحت ومن واقع 

زيادة  إلىإنتاجية وإخالص العمال في الشركات هما اللذان يؤديان اإلحصاءات بأن 

الربحية ألصحاب األعمال، وبالتالي من الضرورة أن يحصل هؤالء العمال على نسبة من 

 هذه األرباح، سواء بالتوزيع السنوي عليهم أو توزيع نسبة من أسهم الشركة عليهم.
 

لخطوة التالية والمتمثلة في تحرير تنقل العمالة داخل وبالطبع فإن الخطوة أعاله ألبد أن تلحقها ا

دون نشر المعرفة  هالدولة وإلغاء نظام الكفيل، ألن أحد اآلثار السلبية للنظام الحالي هو حؤول

المنتجة المكتسبة في أرجاء االقتصاد الوطني، فالعامل يراكم المعرفة المنتجة عن طريق الشركة 

طيع في غالب األحوال االنتقال لمنشأة أخرى ونشر المعرفة التي التي يعمل فيها، ولكنه ال يست

في الواليات المتحدة كتسبها، وتجربة بنغالدش في قطاع النسيج والمالبس، أو قطاع التقنية إ

األمريكية اللتان تمت اإلشارة إليها تؤكدان أهمية نقل المعرفة المنتجة أفقياً لبقية المؤسسات. بل أن 

أن العامل األجنبي القادم من دولته دون خبرة أو معرفة منتجة يراكم  إلىكفيل أدى استمرار نظام ال

هذه المعرفة في شركات دول مجلس التعاون ليرجع بعد سنوات لبلده لينقل هذه المعرفة المنتجة 

ورش تدريب  إلىمن جراء إن دولنا تحولت  ، وذلك بسببلقطاعات أخذت تنمو حقاً في تلك البلدان

عمالة الوافدة، تراكم فيها المعرفة المنتجة والخبرة والكفاءة، لدرجة أن بعض الدراسات كبرى لل

كتساب إتشير بأن جزء من هذه العمالة تتعمد االستقدام لدول مجلس التعاون كمحطة مؤقته بهدف 

المعرفة المنتجة والخبرة والكفاءة لتكون كشهادات عملية تؤهلها الحصول على تأشيرات العمل في 

اليات المتحدة األمريكية، وبعضهم يستفيد من هذه المعرفة والوالدول الغربية وكندا واستراليا 

عادلة في قطاعات نامية داخل بلدانها كوادي السيليكون  رللحصول على أعمال مجزية والئقة وأجو

ت عابرة والبرمجيات وشركاته الكبيرة والصغيرة أصبح للتقنيات اً في الهند مثالً الذي أصبح مركز

 للقارة الهندية وتستعان بها في كل دول العالم المتقدم.
 

إن تطبيق الضرائب على القطاع الخاص لعمالته األجنبية يجب أن تكون تطبيقاً مدروساً ويترافق 

وإال ستبرز أحد أهم االقتصاد اإلنتاجي الجديد البعيد عن هيمنة اإليرادات النفطية،  إلىمعه التحول 

هولندي في االقتصاد. ذلك أن ما يميز دول مجلس التعاون عن الدول التي أصيبت سمات المرض ال

بالمرض الهولندي هو وجود عمالة وافدة متدنية التكلفة، في حين أن أحد سمات المرض الهولندي 

هو ارتفاع تكلفة اليد العاملة، لذلك فإن دول المجلس تمكنت من "إخفاء" المرض الهولندي في 

لقضاء عليه"، ولذلك فتطبيق الضريبة على اوجود عمالة وافدة رخيصة وليس "اقتصادياتها ب

العمالة الوافدة أو غيرها من الوسائل سيعيد ظهور أعراض المرض الهولندي للسطح، مالم يتم 

تنفيذ االقتصاد المستقبلي عبر العالج النرويجي، وذلك بتنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها وعدم 

ً إال من االعتماد شبة ال كلي على صادرات النفط، وبالطبع فإن تنويع الصادرات لن يكون ممكنا

 .خالل زيادة حجم قطاع التصنيع
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بأن يكون فرض الضريبة في حدها األدنى على القطاعات  عصام الزامل وعليه يقترح الباحث

ى إال باليد العاملة الضرورية إلصالح االقتصاد، ال سيما تلك التي ال يمكنها النمو في مراحلها األول

حدها األقصى على القطاعات التي  إلىالرخيصة كقطاع الصناعة، في المقابل، ترتفع الضريبة 

 االقتصاد. إلى محدودةتضيف قيمة 
 

 لألجور: ضرورة اجتماعية في االقتصاد المستقبلي: المجلس األعلى .4

كيفية مراقبة األجور من اآلليات المهمة إلصالح التشوهات في أسواق العمل الخليجية هي 

وربطها بالمتغيرات االقتصادية ومؤشرات التضخم ومستويات المعيشة وغيرها، ولذلك تأتي 

 أهمية وجود المجلس األعلى لألجور لتحقيق هذا الهدف.
 

مفهوم األجر تطور من اعتبار العامل سلعة وبالتالي كلما زاد الطلب عليه زاد أجره كأي إن 

عامل معه الحقاً باعتبار األجر قيمة لقوة عمل العامل، وأن العمل ليس سلعة أخرى، حيث تم الت

كتسب مفهوماً تاريخياً واجتماعياً في تحديد قيمته وأجره، أي أن العامل يبيع قوة إمجرد سلعة بل 

نتجها أو أعمله مقابل أجره، لكن هذا األجر ال يساوي قيمة عمله التي تتجسد بالسلعة التي 

ها، والفرق بين قيمة العمل واألجر هو فائض قيمة العمل الذي هو بنفس الوقت الخدمة التي حقق

 .122أرباح مالك وسائل اإلنتاج
 

 الحد األدنى لألجر على ضوء معايير العمل الدولية:

م لم تعتبر العمل سلعة، وأن قيمة األجر ال يجب أن 3737منظمة العمل الدولية منذ نشأتها عام 

يث العرض والطلب، بل هذا جزء أساسي من حياة كل فرد وأساسي تخضع لقواعد السوق من ح

 لكرامة اإلنسان وتطوره وعيشه الكريم.

( بشأن تحديد الحد األدنى لألجور، عرفت المنظمة هذا األجر 313وحسب االتفاقية الدولية رقم )

مل، وهو األجر بأنه )الكسب األدنى المسموح قانونياً أو فعالً مهما كان مستوى كسب أو مهارة العا

الذي لديه في كل بلد قوة القانون، ويوفر هذا األجر حماية للعاملين بأجر من األجور شديدة 

 االنخفاض(.
 

 لذا فإن الحد األدنى لألجور يجب أن يراعي فيه التالي:

احتياجات العمال وعائالتهم مع مراعاه المستوى العام لألجور، وتكاليف المعيشة وإعانات  .3

 تماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات االجتماعية األخرى.الضمان االج

العوامل االقتصادية ومنها متطلبات التنمية االقتصادية، غير أن هناك خالف بين المدارس  .0

 االقتصادية واالجتماعية على أولوية أي وظيفة على األخرى.
 

 واألرباح، وأن سوق  تشجع على السياسات المبنية على العرض :المدرسة النيوليبرالية

العمل كغيره من أسواق السلع تخضع لقواعد العرض والطلب، وأن وجود الحد األدنى 

لألجور هو إجراء يخل بتوازن سوق العمل بين العرض والطلب، ولن يترك السوق حراً 

العمالة الكاملة وغياب البطالة، حيث في  إلىفي تحديد األجر والذي نتيجته هو الوصول 

المدرسة بأن سبب البطالة هو مشكلة عدم توازن في سوق العمل وليس نقصاً في  نظر هذه 

 الطلب على العمل.
 

  المدرسة الكينزية: ترى بأن الحد األدنى لألجر ليس مجرد كلفة، وإنما مصدر لتدعيم

االستهالك والطلب على السلع والخدمات، فاألجور هي محفز للطلب وبالتالي لإلنتاج 

 إلىسيزيد الطلب على العمال على المدى البعيد، وبالتالي ال يؤدي  واالستثمار مما

                                                           
، وتم عبدالله جناحي )الباحث(: ورقة بحثية قدمت في ورشة عمل أقامها االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية 122

 م.6002نشرها في وثائق المؤتمر العام الثالث لالتحاد، البحرين، 
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التضخم وخفض اإلنتاج وزيادة البطالة كما تزعم المدرسة النيوليبرالية، وحل المدرسة 

المستهلك عبر   إلىالكينزية بأن زيادة لألجور يمكن ألصحاب العمل أن ينقلوا هذه الكلفة 

لشركات على هامش ربحيتها عبر زيادة األسعار، تماماً زيادة األسعار من أجل أن تحافظ ا

مثلما تقرر زيادة األسعار بسب زيادة الضرائب وأسعار المواد الطبيعية وغيرها من 

 العوامل.

إن زيادة الحد األدنى لألجور غايتها إعادة توزيع الثروات بين األجراء وارتفاع هذا الحد يؤثر 

الدخل المحدود، حيث سيساهم في زيادة االستهالك والطلب على  إيجاباً على النسبة األكبر من ذوي

السلع، وإن ارتفاع قوتهم الشرائية سوف تحرك وتنشط األسواق والقطاعات االقتصادية مما يحقق 

بجانب ذلك فإن وظيفة الحد األدنى لألجور هي  المزيد من  فرص العمل مع توسع هذه النشاطات.

األجر على أساس الجنس أو الوضع االجتماعي )الطبقي( ويمنع أداة لمكافحة الال مساواة في 

 التمييز ضد العمال على أساس العرق أو المنطقة.
 

 آليات تحديد الحد األدنى لألجر: 

يجب أن ال تكون بطريقة عشوائية أو لحسابات سياسية وبدون معايير واضحة، ويجب وجود 

 وزيادته دورياً. رلألج دراسات اقتصادية واضحة لتحديد الحد األدنى

نتاجية، حتى ال اإلزيادة الحد األدنى لألجر يجب أن تتطابق مع نسبة التضخم، ومستويات  .3

 زيادة التضخم وأن تحقق تحفيز في النمو واإلنتاج. إلىتؤدي 

زيادة الحد األدنى لألجر يجب أن تترافق مع الزيادات في األجور العامة لكي ال تتوسع الهوة  .0

يجب أن يزيد الحد األدنى أكثر من الزيادات في األجور العامة حتى يتم بين األجور، بل 

 تقليص الهوة بينهما.

عليه أن يطال شريحة واسعة من العمال ذوي  ،من أجل أن يكون الحد األدنى لألجور ذا تأثير .1

األجر المتدني، ويجب أن ال يكون هذا الحد شديد االنخفاض ألنه لن يحقق الهدف المنشود في 

ً ألنه سيؤدي الت البطالة  إلىأثير على االقتصاد والتحفيز، وأن ال يكون شديد االرتفاع أيضا

 والتضخم.

أن يتم تغيير األجور عامة والحد األدنى لألجور دورياً )سنوياً أو كل سنتين( خاصة في حال  .1

 وجود نسبة تضخم عالية.

االجتماعية وإعانات البطالة، في كثير من األحيان يتم ربط الحد األدنى لألجور بالتأمينات  .5

حيث تكون األخيرة جزء من الحد األدنى لألجور، وكذلك المعاش التقاعدي والمساعدات 

 الرعائية الحكومية للفقراء والمهمشين.

يجب أن يتم تأسيس المجلس األعلى لألجور بأطرافه الثالثة )االتحاد النقابي ـ الحكومة ـ  .9

ور عبر المفاوضات الجماعية وليس قرار حكومي منفرد، أصحاب العمل( وإن يتم تحديد األج

مع تطعيم المجلس بأكاديميين مستقلين معروفين بمصداقيتهم كاالقتصاديين واالجتماعيين 

 وغيرهم.

في أغلب دول العالم يتم تحديد الحد األدنى لألجور بشكل موحد بين كل األجراء، لكن بعض  .9

 نتاجية األكبر يكون الحد األدنىاإلالصناعات ذات األحيان يتم تحديده حسب القطاعات، ففي 

 أكثر ارتفاعاً، وهكذا. لألجر

القوانين ال تكفي لتطبيق الحد األدنى لألجور بسبب محاولة بعض أصحاب األعمال االلتفاف  .1

حول القوانين والتهرب من دفع الحد األدنى لألجر للعمال، لذا يجب أن تكون للنقابات دوراً 

جود جهاز تفتيش قوي وفعال، بجانب ربط حصول الشركات على المناقصات قوياً، وكذلك و

 والعقود بوجود حد أدنى لألجر والسماح بتشكيل نقابات عمالية فيها.
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 الحد األدنى لألجر في البحرين وضرورته 

إنها وكما تم التطرق رغم عدم دقة االحصاءات والبيانات الرسمية وغياب الشفافية في معظمها، إال 

ً تؤكد علىإ أهمية وجود مجلس أعلى لألجور في البحرين، وكذلك المجلس االجتماعي  ليها سابقا

أخصائيين  إلىاالقتصادي واللذان بالضرورة يجب مشاركة جميع أطراف االنتاج فيها باإلضافة 

اقتصاديين واجتماعيين ومحاسبين، تكون مهمتها دراسة المستجدات في الوضع  االقتصادي 

على مستويات المعيشة، وباألخص لذوي الدخل المحدود والفقراء، ومراقبة مستويات وتأثيرها 

األسعار وارتفاعها والتغيير الدوري في سلة السلع  التي تعتمدها الدولة في قياس أسعار المستهلك، 

 دةالوافوالتغييرات في مستويات التضخم بكل أنواعه، وفجوة األجور بين العمالة البحرينية والعمالة 

في القطاعين العام والخاص ومستوياتها وعدد األسر المحتاجة ونوعية وطريقة دعمها وغيرها من 

 المؤشرات االقتصادية واالجتماعية.
 

 :الوافدةمستويات األجور واستمرار فجوة تكلفة األجور بين العامل البحريني واألجنبي  -أ

أن متوسط األجور  إلىية تشير احصاءات هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات االجتماع

دينار  900الشهرية لأليدي العاملة البحرينية في  كال القطاعين العام والخاص قد بلغ نحو 

م، في حين أشارت مؤشرات سوق العمل 0230عن عام  %2.5بحريني بزيادة سنوية تقدر بـ 

لحسابي م، بأن الوسيط ا0231الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من عام  

د.ب في القطاع الخاص.  190و ،د.ب 990لألجور للبحرينيين قد بلغ في القطاع الحكومي 

( م0233وبتحليل هذه األرقام فإن نسبة النمو السنوية في السنوات الثالث الماضية )منذ عام 

في  عام   %1.9ألجر العامل البحريني في القطاع الخاص أخذت في تراجع متواصل من 

واألمر نفسه في القطاع الحكومي فقد تراجعت نسب  ،م0231في عام   %3.7 إلىم 0233

بالسالب بعد   %2.9- إلىنمو متوسط أجور العاملين البحرينيين في السنوات الماضية لتصل 

م، هو 0233م، وسبب هذا االرتفاع في العام 0233في عام  %31.5أن كانت في  حدود 

م، 0233في شهر أغسطس   %35لحكومي بمقدار نتيجة لرفع نسبة رواتب موظفي القطاع ا

على  يحصلونأن شريحة كبيرة من العاملين البحرينيين في القطاع الخاص  إلىمع اإلشارة 

د.ب، وحسب إحصاءات هيئة التأمينات االجتماعية فقد بلغ عدد  122أجر شهري أقل من 

د.ب حوالي  077 – 022العاملين البحرينيين الذين يتحصلون على أجر شهري ما بين 

 193.390عامل بحريني، وفي القطاعين الحكومي والخاص قد بلغ هذا العدد حوالي  03311

عامل أجنبي  151.913( أي ما يقارب %71.0عامل الغالبية العظمى منهم عمالة أجنبية )

د.ب، في حين بلغ عدد العاملين البحرينيين الذين  022يتحصل على راتب شهري أقل من  

 عامل. 9513د.ب قد بلغ  022ى راتب شهري أقل من يحصلون عل
 

 معدل التضخم: -ب

ألول أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات أن المؤشر القياسي لألسعار في الربع ا

م، ويأتي هذا االرتفاع 0231مقارنه بنفس الفترة من عام  %1م، قد أرتفع بنسبة 0231من 

أسعار اإلسكان والكهرباء  إلىة والمشروبات باإلضافة نظراً للزيادة في أسعار المواد الغذائي

والغاز، هذا االرتفاع يشكل ضغطاً كبيراً على ميزانية األسرة مما يتسبب في إضعاف قدرتها 

الشرائية، فحسب إحصاءات الجهاز المركزي للمعلومات فإن األسعار بحسب نوع االستهالك 

(CPI) لى النحو التالي: األكل والشرب من ع م0231لغاية عام  م0221رتفعت من عام إ

والمسكن والماء الوقود انخفضت ، 330.2 إلى 321.1والمالبس من  ،352.31 إلى 330.2

 323.5والصحة من ، 307.99 إلى 325.0والمعدات المنزلية من  ،323.12 إلى 321.1من 

 322.2واالتصاالت انخفضت من  ،333.12 إلى 322.1والمواصالت من ، 332.11 إلى
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، 309.02 إلى 323.5والتعليم من ، 311.31 إلى 322.0والترفيه والثقافة من ، 19.19 إلى

 321.7، وإجمالي األسعار ارتفع من 311.79 إلى 321.5وأخرى )العناية الشخصية( من 

 م.0231في عام  302.99 إلىم 0221عام 
 

يني األمر الذي تراجع وتآكل دخل الموطن البحر إلىإن هذا االرتفاع في األسعار يؤدي 

تدني مستويات المعيشة وظهور المطالب الشعبية المتواصلة برفع األجور  إلىسيؤدي 

والرواتب، ورغم شكوكنا لغياب الشفافية في كشف االحصاءات الحقيقية الرتفاع األسعار 

وبنسبة التضخم، فإن الواقع العملي يؤكد بأن التضخم وارتفاع األسعار في زيادة مطردة، 

نقاد األسر الفقيرة وذوي الدخل إلالذي يفرض ليس فقط تحديد الحد األدنى لألجور األمر 

ً تحسين أوضاع المتقاعدين والرواتب المتوسطة وفوق المتوسطة  الفئات المحدود، بل أيضا

 والتي تمثل الشريحة العظمى من المجتمع. 
 

 خط الفقر في البحرين:  -ت

م، قدرت خط 0233ة في البحرين في يونيو حسب دراسة أعدها مجلس  التنمية االقتصادي

بالمئة من متوسط دخل األسر،  52الفقر النسبي لألسر البحرينية، والذي يضع كحد أعلى نسبة 

ً ألسعار عام  191بحوالي  ً لألسرة الواحدة وفقا م، كما تشير الدراسة إن 0232د.ب شهريا

من اجمالي  %03.7غ تقدر بحوالي من هذا المبل نسبة األسر البحرينية التي تقتضي دخالً أقل

 م.0232أسرة في عام  09.399األسر، أي ما يعادل 
 

إن تحديد مستويات التفاوت في الدخل ومستوى الفقر بين األسر البحرينية يعد أمراً مهماً عند 

تقييم السياسات االجتماعية واالقتصادية، فمستويات تفاوت الدخل مثالً تستطيع أن توضح 

االضطرابات االجتماعية،  إلىكلية الكامنة التي تؤدي تقييد النمو االقتصادي أو المشاكل الهي

كما أن ارتفاع معدالت التفاوت في الدخل يعني أن جزءاً هاماً من المجتمع ال يشارك بالتساوي 

مع غير في الحياة االجتماعية واالقتصادية في البلد، كما قد تشير معدالت التفاوت المرتفعة 

عدم المساواة في الحصول على األراضي، والتمييز في سوق العمل، واحتمال وجود  ىإلأيضاً 

 حواجز أو معوقات أمام تحسين ظروف المعيشة، وغيرها من العوامل األخرى.
 

مرة  31أعلى بنحو من األسر البحرينية يعد  %32الدراسة قد كشفت إن دخل أغنى  إن هذه

 وجود عدم مساواة في توزيع الدخل.من األسر، مما يدل ب %32من دخل أفقر 
 

أمام كل هذه العوامل والضرورات االقتصادية واالجتماعية فإن وجود حد أدنى لألجر في 

وإنما  ،البحرين وتغييره دورياً أصبح ضرورة ملحه ليس فقط كجزء من إصالح سوق العمل

دود، وزيادة القدرة أيضاً لتحسين مستويات المعيشة والدخل لألسرة الفقيرة وذوي الدخل المح

 الشرائية لهم، وكجزء مهم الستمرار التنمية اإلنسانية المستدامة والمنشودة للبحرين.      
 

 :التدخل الحكومي -ث

من واقع المستجدات والتطورات االقتصادية الراهنة وخاصة بعد األزمة االقتصادية 

ات المتحدة األمريكية وتداعياتها الرأسمالية التي بدأت مقدماتها بأزمة الرهن العقاري في الوالي

ليس  ،المباشرة على القطاع المصرفي وتأثيراتها المتالحقة على القطاعات االقتصادية األخرى

فقط في الواليات المتحدة األمريكية بل في عموم الدول الرأسمالية المتقدمة ودول األطراف 

 .ومنها الدول العربية

تصادي للرأسمالية واالكتفاء بالمحطات الكبرى للرأسمالية ودون التعمق كثيراً في التاريخ االق

عند أزماتها المفصلية سواء الكساد العالمي في العشرينات من القرن الماضي أو أزمات 
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االنهيارات المتعاقبة في أسواق البورصات والعمالت الصعبة أو بروز ظاهرة جديدة التي 

 .سميت بالركود التضخمي

يتوضح مدى التدخل الحكومي في االقتصاد وقيام الدولة في إنقاذ  من واقع هذه المستجدات

اقتصادياتها، بل واستفادة النظام الرأسمالي من اآلليات الناجعة للتدخل الحكومي سواء في 

توفير مظلة حمائية تأمينية للعاملين أو تشكيل صناديق التعطل أو تصحيح األسعار أو تعديل 

يدحض أطروحة وجود اقتصاد حر وأسواق حرة ال تدخل األجور والرواتب. األمر الذي 

 .حكومي في آلياتها وتصحيح أعوجاجاتها

عبر ضخ مئات المليارات من  العالميةأن التدخل الحكومي الضخم في األزمة االقتصادية 

الدوالرات من أموال دافعي الضرائب ومن خزانة الدولة لصالح إنقاذ المصارف والشركات 

ات التأميم الجزئي لهذه المؤسسات الضخمة في هذه الدول الرأسمالية الخاصة، أو إجراء

يكشف ليس فقط على المسؤولية الكبيرة للحكومات وأصحاب األعمال في إنقاذ المؤسسات 

المالية والمصرفية وغيرها، بل يعني ذلك أيضاً أهمية التدخل في تصحيح األجور والرواتب 

 .في مؤسسات القطاع الخاص للعاملين سواء في القطاع الحكومي أو

 فمثلما تقوم الحكومات بضخ المليارات من األموال العامة إلنقاذ مؤسسات القطاع الخاص

فأنها مطالبة بالتالي بدعم مستوى الدخل للمنتجين من العاملين في هذا  والمصارف الخاصة،

 .القطاعات من دافعي الضرائب

ثالثية األطراف لمراجعة مستويات األجور  ومن هنا تقوم فلسفة وجود هيئات ومجالس عليا

والرواتب، وهي فلسفة أصبحت أكثر من ضرورة بعد تكرار األزمات االقتصادية عالمياً 

 !وتكرار التدخالت الحكومية في األسواق الحرة!

البعد اآلخر ألهمية وجود مثل هذه المجالس يتمثل في رؤية الدول للعالقة بين عمليتي النمو 

أن السياسات الحكومية التي تؤمن بالبرامج االقتصادية االجتماعية ترى بأن  والفقر، حيث

الربط بين القضاء على الفقر والنمو االقتصادي البد أن يتحقق عبر سياسات تدخل مباشرة 

وتتمركز بشكل أساسي في دعم األجور وتحديد الحد األدنى بجانب توفير  ،موجهة للفقراء

 .لمجانيةالتعليم والخدمات الصحية ا

أن ربط الفقر بالنمو االقتصادي لن يحقق نجاحه إذا ما تم التركيز فقط على برامج موجهة للحد 

ً خلق  من ظاهرة الفقر عبر المساعدات االجتماعية وعالوات الغالء وغيرها، وإنما أيضا

 .وظائف ذات األجور المجزية

مراقبة ومراجعة مستويات ومن أجل نجاح هذه السياسة االقتصادية االجتماعية البد من 

األجور ودعم الفئات ذوي األجور المنخفضة ليتم التوزيع العادل لثمرة النمو االقتصادي على 

 .جميع فئات المجتمع
 

  :123تجربة سنغافورة في تحديد الحد األدنى لألجر -ج

مشاريع إصالح سوق العمل في البحرين بالكثير من سياسات ومشاريع  تسترشدوحيث 

موذج رائد، فانه من المفيد عرض تجربتها الناجحة في مجال المجلس األعلى سنغافورا كن

 .لألجور والتي أهملتها خطط مجلس التنمية االقتصادية في البحرين
 

م وبروز القلق 3792 – 3792في ضوء النمو االقتصادي السريع في سنغافورة خالل الفترة 

ية، قامت الحكومة السنغافورية في عام بشأن تصاعد األجور دون ربطها بالمتغيرات االقتصاد

، واعتبر الثالثةحيث تمثل فيه أطراف اإلنتاج  –م بإنشاء المجلس الوطني لألجور 3790
                                                           

يل الدقيقة حول آليات هذا المجلس، أنظر الموقع اإللكتروني للمجلس الوطني عبدالله جناحي )الباحث(: المصدر السابق، وللمزيد من التفاص 123
 لألجور في سنغافورة.
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المجلس كهيئة استشارية للحكومة حيث قدم العديد من التوصيات لزيادة األجور السنوية. 

رغم التزام القطاع  وتتوضح من هذه التجربة بأن توصيات المجلس توجيهية وليست إلزامية

العام باعتباره أكبر رب عمل في سنغافورة بمعظم هذه التوصيات، أما تأثير هذه التوصيات 

 %12على القطاع الخاص فلقد تركز على العمال ذوي الياقات البيضاء والذين يشكلون نحو 

 .من قوة العمل في القطاعين العام والخاص
 

 .دة في األجور الفعلية والذي أوصى بها المجلسم تم زيا3797 –م 3791خالل الفترة من 

ولقد انطلق المجلس الوطني لألجور في سنغافورة من رؤية اقتصادية حيث أعلن عن "سياسة 

تصحيح األجور" حيث صممت هذه السياسة لزيادة القوة اإلنتاجية وخاصة للمهن والقطاعات 

العمالة المهاجرة الرخيصة غير ذات القيمة المضافة األعلى، وبهدف تقليل االعتماد على 

 .الماهرة

ومن الملفت في التجربة السنغافورية بأن الزيادات في األجور الفعلية تجاوزت توصيات 

وترافقت مع هذه التوصيات استمرار المفاوضة الجماعية  .في السنة %0.1المجلس بمتوسط 

 .عبر عقد اتفاقيات جماعية بين النقابات العمالية وأصحاب األعمال

ومن أهم نتائج هذه السياسة التصحيحية لألجور تضاعف بند األجور في صندوق االدخار، 

م نفذت الحكومة 3719 –م 3715ركود االقتصادي خالل الفترة غير أنه ومع بروز ظواهر لل

سياسة ضبط األجور عبر تجميدها مع وضع آليات لزيادة مساهمة أصحاب األعمال في 

 .صندوق االدخار

لرؤى الجديدة للمجلس الوطني لألجور تنفيذه "سياسة المرونة في األجور" وذلك ومن ضمن ا

م، وبموجب هذه السياسة ظل األجر األساسي 3711بعد صدور قانون العمل المعدل عام 

مستقراً نسبياً مع تعديالت جيدة في المكافئات السنوية أو تجميدها حسب الظروف االقتصادية، 

 .األعمال والنقابات العمالية في تقاسم األرباح والحوافز اإلنتاجيةمع استمرار توافق أصحاب 
 

ومن التوصيات الموجهة ألصحاب األعمال بهدف المزيد من مساعدة العمال في تقليل تأثير  -

معدالت التضخم عليهم ينبغي النظر في منح ولمرة واحدة مبلغ مقطوع للعمال مع إعطاء 

 .ضةاألولوية للعمال ذوي األجور المنخف

وقد رحب المجلس الوطني لألجور بإعالن الحكومة في إعادة توظيف كبار السن لتمكين   -

، وأوصى المجلس للعمل مع أصحاب العمل والنقابات في 90ما بعد سن  إلىالعمال من العمل 

 .تنفيذ إعادة التوظيف للعمال المسنين

سكان الذين ال يعملون وأشار المجلس في تقريره بأنه وفي ظل وجود مجموعة كبيرة من ال -

العمال النظر في جذب  إلىوالسيما النساء منهم فقد حث أصحاب األعمال ممن هم في حاجة 

 .القوى العاملة إلىهذه الفئة العاطلة لالنضمام 

مساعدة العمال متدني األجور بما فيهم العاملين في القطاع غير  إلىوقد تطرق التقرير  -

اونيات وباألخص التعاونيات في مجال الغابات وإلغاء الرسمي عبر المزيد من دعم التع

 .الضرائب عنهم

ويتوضح من التقرير بأن آلية المجلس الوطني لألجور شفافة وهناك اتفاق عام على تنفيذ  -

 .توصياته والتزام األطراف الثالث بها
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 النظام الضريبي في دول مجلس التعاون الخليجي واالقتصاد المستقبليخامسا : 

بد من التأكد بأن الدول الطبيعية وغير المعاقة في العالم البد لها أن تفرض ضرائب، بشرط وجود ال

 قواعد أساسية أهمها:

 ال ضريبة بدون تمثيل. .3

 مبدأ العدالة بوصلة السياسات الضريبية. .0

 ضرورة وجود الشفافية. .1
 

ش على غنائم الحروب أو إن الدول التي ال تفرض ضرائب هي الدول الريعية أو الغنائمية التي تعي

الموارد الطبيعية الناضبة بطبيعتها، وهي دول وجدت لفترات محدودة عبر التاريخ.  وفي عصرنا 

الراهن الدول النفطية الخليجية في فترات ارتفاع أسعار المورد االقتصادي الريعي األساسي للدخل 

 القومي ـ أي النفط.
 

قته التي استعرضها في ندوة "نحو نظام ضريبي ويشير األستاذ إبراهيم شريف السيد في ور

م، بأن 0239نوفمبر  02ديمقراطي وعادل" التي أقيمت بجمعية التجمع القومي الديمقراطي في 

دول مجلس التعاون ومنها البحرين بدأت في تنفيذ سياسات ضريبية بسبب تسجيل عجوزات كبيرة 

مليار  32د بلغ الدين العام في البحرين ما يقارب في ميزانياتها وتنامي الدين العام بسرعة بالغة، فق

م، وتراجع في العملة األجنبية، وعجز إكتواري في صناديق التقاعد في 0239دينار في نهاية العام 

م فإن كلفة 0231ـ  0239م، وحسب موازنة الدولة للعامين 0239مليار دينار في العام  32.1حدود 

، أي 0235ملون دينار عام  097م، في حين كانت 0231ر في مليون دينا 551الفوائد سترتفع إلى 

 من إيرادات الدولة. %05مليون دينار، أي ستلتهم  322إنها ستزداد بمعدل سنوي يقارب 
 

 الضرائب ليست كافية لحل أزمة الدين العام:

ام ويواصل األستاذ إبراهيم شريف رؤيته حيث يؤكد بأن الضرائب غير كافية لحل أزمة الدين الع

والعجز المالي، واألمر يحتاج إلى شفافية، خاصة في الشؤون المالية، فقبل أن تطالب الحكومة 

المواطن بسداد فواتيرها عليها أن تعطيه كشفاً كامالً بحساباتها، ما هي األموال التي حصلت عليها 

لعجوزات ومن أي مصدر وكيف صرفتها. ولماذا ارتفع الدين العام أكثر مما هو الزم لتمويل ا

السنوية في الميزانية؟؟ مثالً: من حق المواطن أن يعرف عن اإلجابة على أسباب القفزة الكبيرة في 

 العجز والدين العام ليطمئن إن أمواله الضريبية في أيد  أمينة.
 

 124الضرائب في البحرين:

 أقر مجلسي النواب والشورى الضريبة االنتقالية )على السجائر والمشروبات الغازية .3

مليون  51ومشروبات الطاقة( في نوفمبر العام الماضي، ومن المتوقع أن تبلغ حصيلتها 

 م.0200مليون في عام  99، وترتفع إلى 0231دينار في 

الرسوم الجمركية، وهي من أقدم الضرائب في البحرين والعالم، والحساب الختامي لعام  .0

، أي أكثر من نصف الرسوم مليون دينار كان إيرادات الجمارك 311م يظهر بأن 0239

 مليون دينار. 019والضرائب الحكومية التي بلغ مجموعها 

ضريبة المعاش: على شكل اشتراكات نظام التأمين االجتماعي، يدفعها العامل البحريني  .1

إصابات عمل العمالة المهاجرة، ومجموع هذه الضرائب  %1ورب العمل، فضالً عن 

ى شكل اشتراكات التأمين االجتماعي إضافة إلى مليون دينار عل 119السنوي يساوي 

 عشرات الماليين من الدنانير من اشتراكات التأمين ضد التعطل.

                                                           
 ورقة األستاذ إبراهيم شريف السيد المشار إليها أعاله. 124
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ضرائب العمالة المهاجرة والتي تحصل عليها هيئة سوق العمل وتتوزع إيراداتها على  .1

 م.0239مليون دينار في العام  31.5الهيئة وصندوق العمل والحكومة والتي بلغت حصتها 

 مليون دينار. 12ضريبة تحصل عليها البلديات تبلغ أكثر من  .5

 مليون دينار. 1.9ضريبة صغيرة على الوقود تبلغ  .9

 11رسوم قادمة ال تشملها القوانين منها ضرائب ورسوم وزارة التجارة التي سترتفع إلى  .9

 م.0231مليون فقط في العام  32في حين كانت  0231مليون دينار في عام 

 دفعها مقابل خدمات أو رخص تقدمها الدولة.رسوم أخرى ن .1
 

 شروط الضريبة "الجيدة":

يؤكد المفكر االقتصادي آدم سميث في كتابه "ثروة األمم" أن الضرائب الجيدة" يجب أن تستوفي 

 أربعة معايير.

 أن تكون مناسبة مع الدخل أو القدرة على الدفع. .3

 أن تكون معروفة بدل أن تكون عشوائية. .0

 أوقات وبطرق مالئمة لدافع الضراب.أن تدفع في  .1

 أن تكون رخيصة من حيث كلفة إدارتها وجبايتها. .1
 

إلى االقتصاد المستقبلي )العالج  125إن االنتقال من اقتصاد ريعي )المرض الهولندي(

يتطلب بالضرورة اعتماد الدولة على الضرائب كأحد اإليرادات للدخل القومي وبدالً  126النرويجي(

 لتي تولد إيرادات مالية ضخمة دون جهد إنتاجي يذكر.عن ثروة النفط ا
 

 مقومات ال بد من وجودها:

من المسؤولين الخليجيين، خاصة مع العجوزات  بعضبيد أن النظام الضريبي مغر ويسيل لعاب 

والديون العامة الكبيرة في الموازنات، ولذلك فإن تطبيق النظام الضريبي في ظل الوضع الراهن 

ستمرار هيمنة االقتصاد الريعي لن يحقق هذا النظام أهدافه االقتصادية واالجتماعية اقتصادياً، وا

ً وال أن  والسياسية المنشودة، وبالتالي أعتقد بأن النظام الضريبي الشامل ال يمكن تطبيقه مرحليا

يترافق مع اإلصالحات االقتصادية المؤدية للوصول إلى االقتصاد المستقبلي اإلنتاجي. بل يجب 

لتريث في تطبيقه إلى حين تستكمل الهياكل السياسية والقانونية واالقتصادية الضرورية لتطبيق ا

النظام الضريبي، حيث إن غياب المؤسسات التشريعية والرقابية كاملة الصالحيات، وغياب 

اآلليات التنفيذية المعتمدة على التشريعات واضحة بشأن الضرائب وأجهزة متابعة ورقابة حديثة 

تطورة، وعدم انتقال الدول فعلياً االعتماد على إيرادات من مصادر اقتصادية غير نفطية بشكل وم

شبه كامل، وبالتالي اعتماد الدولة على اإلنتاج بدل اعتماد الناس والقطاع الخاص على ريع النفط 

تحقيق ، إن كل هذه المتطلبات يجب بالضرورة توفيرها أوالً لالدولة الريعيةالمسيطر عليه من 

 النظام الضريبي لنجاحة كما في الدول المتقدمة الديمقراطية.

 

إن فلسفة نظام الضرائب تقوم على مجموعة من المبادئ والقواعد، وأهمها المساواة والعدالة، أي 

مساهمة الجميع ـ دون استثناء أو تمييز ـ في تحمل النفقات العامة بحسب مقدرتهم النسبية، وفكرة 

إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة من أداء الضريبة بالنسبة لحد الكفاف، أي الحد العدالة تقتضي 
                                                           

ثابت مقابل المرض الهولندي: بعض أعراض المرض الهولندي في االقتصاد غير موجودة في الدول النفطية الخليجية حيث أن سعر عمالتها  125

الدوالر في خمس دول ومقابل سلة عمالت في الكويت، ولذلك لم يرتفع سعر العمالت رغم تضاعف أسعار النفط في السبعينات القرن الماضي 
أبقى متوسط وبالمقابل تم الحد من تضاعف كلفة العمالة المحلية وذلك بفتح الباب على مصراعيه الستقدام العمالة المهاجرة األجنبية، األمر الذي 

ا األجور منخفضاً. وهذا عكس ما حدث في هولندا أبان اعتمادها الرئيسي على النفط، حيث تأثرت تنافسية الصناعات التصديرية والزراعة لديه
 بسبب ارتفاع قيمة العملة وكلفة العمالة.

عن الناتج اإلجمالي للدولة، وتم تحويل إيرادات النفط إلى  العالج النرويجي: التجربة النرويجية تعتبر نموذجاً رائداً، حيث أبعدت مورد النفط 126

 الصندوق السيادي الذي يعتبر أضخم الصناديق السيادية في العام.
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األدنى الالزم للمعيشة، وكذلك ضرورة مراعاة األعباء العائلية بما يتناسب ومستوى المعيشة في 

 .127المجتمع
 

ولنؤكد مرة أخرى أن النظام الضريبي مرتبط بمشاركة شعبية ديمقراطية، حيث "ال ضريبة بدون 

ً وليس شكلياً، ويترافق معه نظام رقابي شفاف، ومحاسبة ت مثيل" والتمثيل يجب أن يكون حقيقيا

جادة، ومعرفة لمآالت إيرادات الضرائب وإلى أين تتجه وكيف؟ كما أن الهدف اإلنساني من 

الضريبة هو إعادة توزيع الثروة العامة، ومثلما أوضحنا فإن االقتصاد الريعي واستمراره يتعارض 

 ل ويعرقل نجاح النظام الضريبي، ألن من يمتلك ثروة النفط ليس من مصلحته دفع الضرائب.ب
 

السياسات التوزيعية للدخل، ولذلك وإن معدل الضريبة يعكس بشكل مباشر حجم دولة الرفاه 

فالمالحظ أن الدول اإلسكندنافية ودول شمال القارة األوروبية بشكل عام ترتفع فيها الضرائب 

 .128ولة الرفاه في أفضل حاالتهاوتكون د

 
 (21الجدول رقم )

 معدل الضرائب كنسبة من الناتج المحلي

 

 

 

 

 

 

 
 

ة من القرن العشرين كانت الضرائب ترتفع في أغلب العالم الصناعي، خاصة بعد في العقود األخير

استحداث ضريبة القيمة المضافة في الستينات والسبعينات، باستثناء الواليات المتحدة األمريكية 

التي قامت بخفض فعلي للضرائب على أرباح الشركات بينما زادت الضرائب على معاشات 

ت التقاعد والتأمين الصحي للكبار(، وفي أوروبا تستخدم الضرائب بفعالية أكبر األفراد )لتغطية نفقا

إلعادة توزيع الثروة وتخفيض الالمساواة، لذلك فإن تركز الثروة في الواليات المتحدة عند شريحة 

األعلى دخالً تعادل ضعف إلى ثالثة أضعاف المعدل في الدول األوروبية. والنتيجة هي أن  3%

ت المتوسطة والفقيرة في الواليات المتحدة لم يتغير خالل العقود التي تفجرت فيها ينابيع دخل الفئا

جراء العولمة والتقدم التكنولوجي وارتفاع اإلنتاجية، رغم إن دوالً صناعية من الثروة لألغنياء 

هذه  أخرى تشكو من نفس الظاهرة األمريكية في انخفاض دخل الطبقات الدنيا والمتوسطة ـ إال أن

الدول ـ بعكس الواليات المتحدة لديها شبكات أمان اجتماعي أفضل تساهم في إعادة توزيع الثروة. 

وهذه التحويالت تساهم في انخفاض عدد من يستمرون تحت خط الفقر، ففي السويد مثالً من تحت 

 .129في أمريكا %32.7من السكان فقط مقابل  %3.1خط الفقر 

 

 

 

                                                           
 تركي كاظم عبيس: مدخل الضريبة وعالقاتها بالقانون، الكلية الزراعية ـ جامعة بابل، العراق، دراسة منشورة في موقع غوغل. 127
ي الموسوي: الالمساواة في الدخل والثروة وغياب العدالة االجتماعية في العالم والوطن العربي، ورقة بحثية قدمت إبراهيم شريف السيد ورض 128

 م.2537لمنتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري ـ الدورة الخامسة، بيروت، ديسمبر 
 المصدر السابق. 129

 النسبة الدولة  الرقم

 %11 الدنمارك 3

 %10.7 النرويج 0

 %19.1 ألمانيا 1

 %11.1 بريطانيا 1

 %12.2 اليونان 5

 %01.3 الواليات المتحدة 9

 %39.1 المكسيك 9



344 | P a g e 

 

 الضرائب تفتح باب جهنم:

م ضرورات وجود الضرائب في أي اقتصاد إنتاجي ريعي، إال أن نظام الضرائب لن يقف فقط رغ

عند ضريبة محددة، بل هذا النظام وبما أنه قد تم فتح األبواب له في دول مجلس التعاون الخليجي، 

فمن الطبيعي أن ترتفع األصوات إما لرفض مثل هذا النظام الضريبي، أو المطالبة بتطبيق أنواع 

أخرى من الضرائب، سواء ضرائب الدخل أو على رأس المال أو على الثروات أو غيرها. ولذلك 

 فمن المفيد دراسة كافة االحتماالت القادمة في هذا البند الجديد من بنود السياسة المالية.
 

فعلى سبيل المثال هناك كثرة من المختصين في مجال الضرائب والسياسة المالية يطالبون بتعزيز 

سياسة ضريبية ال تؤثر على الفقراء، كتنويع مصادر عوائد الضريبة بدالً من االعتماد على ضريبة 

مفردة غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة. وزيادة تحصيل ضريبة الدخل الشخصية من 

األثرياء، واستهداف االستهالك المترافق مع رفع الضرائب على هذه السلع، وتحصيل الضرائب 

ؤوس األموال، بل البعض يطالب بضرائب على معامالت الصرف األجنبية والتي تلعب على ر

أو أقل( كي ال يؤثر  %2.3دوراً في تقليل المضاربات بحيث يكون معدلها منخفض جداً )حوالي 

 على المعامالت الحقيقية كدفعات االستيراد والتصدير والحواالت من العاملين في الخارج.

أس المال في القرن الحادي والعشرين" المشهور والذي استعرض بيانات ولقد أشار كتاب "ر

واحصاءات ضخمه، وأكد فيه المؤلف )توماس بيكيتي( بأن االعتماد على ضريبة رأس المال 

والثروة في العالم كفيلة بالحصول على إيرادات ضريبية كبيرة دون اإلضرار بالطبقات االجتماعية 

 الفقيرة ومحدودة الدخل.
 

إذا ما طبقنا معادلة )توماس بيكيتي( في البحرين وذلك عند تقدير حجم أرباح القطاع الخاص و

 30( مرات حجم االقتصاد البالغ 9واألفراد، وبافتراض أن رأس المال المتراكم يساوي حوالي )

كعائد متوسط على رأس المال في العالم، وذلك حسب  %5مليار دينار، ثم ضرب الحاصل في 

 %32مليون دينار، وبافتراض معدل الضرائب يبلغ  1.922يكيتي(، ولذلك فالناتج سيكون نتائج )ب

مليون دينار من ضرائب األرباح، وهذا الرقم ضعف ما يمكن  192فإن بإمكان الدولة تحصيل 

 تحصيله من ضريبة القيمة المضافة.
 

 الضرائب وقيود اتفاقيات التجارة العالمية:

ن الطبيعي أن تبحث عن موارد جديدة ـ حتى وإن كانت مالية كالضرائب إننا كدول نامية صاعدة م

وليست اقتصادية ـ لزيادة مواردها العامة. غير أن سياسات االقتصاد الكلي والتجارة الدولية 

المفتوحة في وقتنا الراهن، وانخراط دول المجلس في اتفاقيات تجارية دولية، وانضمامها لمنظمة 

ل ذلك أدت وستؤدي إلى تخفيض عوائد الضريبة العامة بالنسبة للدخل القومي. التجارة العالمية. ك

فعلى سبيل المثال تمنح العديد من الدول ـ ومنها دول مجلس التعاون ـ حوافز للمستثمرين األجانب 

على هيئة إعفاءات ضريبية ودعم ظاهري أو باطني، من أجل جذب رأس المال األجنبي لالقتصاد، 

هناك مطالبة بتحقيق حوافز شبيهة للمستثمرين المحليين، تجبر الدولة على خفض وعندما تكون 

الضرائب على األرباح المحلية أيضاً، وفي كلتا الحالتين ستكون النتيجة خفض عوائد الضريبة. 

وقد أدى تحرير التجارة إلى تقليص كبير في رسوم االستيراد، وعلى ضرائب التصدير، وهذا يعني 

ً يصعب زيادة الضريبة المحلية بسبب ضرورة تخفيض كبير ل لضريبة غير المباشرة، وهنا أيضا

 المماثلة.
 

)رغم أن الرئيس األمريكي )ترامب / وفي قلعة الرأسمالية الليبرالية قد أعلن فرض رسوم على 

 (.%05إلى  35الحديد والصلب األوروبي بنسبة تتراوح بين 
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كز الدراسات االقتصادية والتخطيط في كلية العلوم ولذلك يعتقد "جاياني غوش" بروفيسور مر

االجتماعية بجامعة جواهر الل نهرو، بأن أمام كل هذه القيود تحولت الدول إلى نظام ضريبة القيمة 

. 130المضافة بسبب تخفيض وإلغاء للعديد من الضرائب غير المباشرة مما خفض عوائد الضريبة

النفقات الحكومية كجزء من اإلجراءات المالية وبالمقابل يرى البروفسور غوش إن تخفيض 

 التصحيحة يجعل نمو النتائج أكثر بطئاً والذي بدوره يؤثر سلباً على جمع الضريبة.
 

كما تلعب العولمة والتجارة الدولية واالنفتاح على تدفق رؤوس األموال، وتفادي هروب رؤوس 

تثمرين األجانب والمحليين، وقد فاقم ذلك األموال، تأثيرات في تقديم تنازالت ضريبية كبيرة للمس

وجود مالجئ عالمية من الضريبة، والمرونة المسموحة من خالل معاهدات إزدواجية الضريبة، 

وثغرات أخرى في النظام الضريبي والتي تسمح بطريقة فعالة التهرب من الضرائب بشكل 

 .131واسع
 

 الضرائب في دول مجلس التعاون:

في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، واآلفاق المستقبلية ألسعار النفط  أمام العجوزات الكبيرة

 0232والتي تشير التحليالت إنها من غير المرجح أن تعود إلى أي مستوى قريب لمعدالتها ما بين 

م، فإن دول المجلس ـ وعلى المدى القصير ـ ستعتمد بنسبة كبيرة لتغطية العجز على 0231ـ 

ً من خالل السحب من صناديق الثروات السيادية واألجيال االقتراض أو طرح  السندات، وأيضا

القادمة، بل حتى من صناديق التقاعد والتعطل عن العمل، وسحب من احتياطات النقد األجنبي 

إن هذه األدوات لن تستمر  أكدت كثرة من الدراساتالموجودة لدى المصرف المركزي، وقد 

 ات قليلة. طويالً وستستنفذ على مدار سنو
 

لذلك فإن جميع دول المجلس بدأت تلتزم بشروط النقد الدولي والبنك الدولي التي تطلب "العمل 

على وضع الموازنات العامة على أسس مستدامة أكثر على المدى البعيد، وأن تشمل على زيادات 

ً إصالح الدعم! وتقليص النفقات وتجميدها فيما يتعلق بالتو ظيف واألجور ضريبية كبيرة، وأيضا

 في القطاع العام".
 

)مع مالحظة مهمة بأن معظم شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي نفذتها الدول قد 

 دمرت اقتصاد هذه الدول(.
 

في جميع دول مجلس التعاون الخليجي  %5ومن المقرر فعالً تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

ت صندوق النقد الدولي بأن هذه الضريبة يمكنها أن تجمع ما م، وتفترض تقديرا0231خالل عام 

من إجمالي الناتج المحلي في كافة أرجاء المنطقة. ومن خالل االستخدام  %0ـ  3.5يصل إلى 

واسع النطاق للرسوم المفروضة على بعض المنتجات المحددة )مثل التبغ والكحول والمشروبات 

أكسفورد . وفي كلتا الحالتين يرى 132أعباء إدارية أقلالغازية( يمكن تحقيق مكاسب صغيرة مع 

بأنهما تشكالن بداية لمعالجة العجز المالي، ولكن ليس "دون مقابل" فمع زيادة نفقات  إيكونميك

الحياة، قد ترتفع هذه التدابير من الطلب على األجور وبالتالي تقويض تنافسية الشركات ـ تأملوا 

يراعي المواطنين ـ عالوة على ذلك أن يؤثر بوضوح على إنفاق التحليل المنحاز للرأسمال وال 

                                                           
ن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم جاياني غوش: سياسات االقتصاد الكلي والتجارة، تقرير مفصل صادر ع 130

 م..6002المتحدة، 
 جاياني غوش: المصدر السابق. 131
ـ رؤى اقتصادية ـ الشرق األوسط ـ تقرير فصلي ـ  ICAEW( تقرير معهد Oxford Economicsاكسفورد إيكونيمك ) 132

  icaew.com/economicinsight.6002الربع األخير 
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المستهلكين، وبالتحديد في االقتصادات ذات المداخيل المنخفضة )أو التي يتوزع فيها الدخل بشكل 

 .133متفاوت كثيراً(
 

)مالحظة: يختلف البروفسور غوش مع تقديرات صندوق النقد الدولي حول ضريبة القيمة 

أن تحول العديد من الدول من أنظمة ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، حيث يرى 

المضافة، عادة ما يكون الهدف منه ليس فقط ضريبة القيمة المضافة، بل ضريبة على االستهالك، 

وإن هذه الضريبة التي تفرض على جميع مراحل اإلنتاج أو البيع مع وجود آليات تسمح للشركات 

لتي يدفعونها على مشترياتهم من البضائع والخدمات، هي ضريبة لها بتعويض هذه الضريبة ا

سلبيات عديدة. فالحجج المؤيدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تتمثل في إنهاء تقود إلى تجانس أكبر 

وليس لها أثر تشويهي، فإن البروفسورغوش يرى عكس ذلك، حيث يعتبر ضريبة القيمة المضافة 

ية حسب دخل الفرد ـ ولذلك فإنها ترفع من قيمة البضائع التي يستهلكها تنازلية ـ وليست تصاعد

الفقراء، ويستشهد بدراسة لصندوق النقد الدولي التي وجدت إن ضريبة القيمة المضافة في الدول 

من العوائد المفقودة من إلغاء الضرائب التجارية. وحسب  %12المتدنية الدخل عوضت أقل من 

ً بأن ضر ً ضريبة إلنهاء كل أنواع الضرائب األخرى المعلن نظريا يبة القيمة المضافة هي أساسا

المتعلقة بالسلع، كضرائب اإلنتاج واإلدخال والضرائب على السلع الكمالية، ولذلك هو ال يعتقد بأن 

 عوائد ضريبة القيمة المضافة ستعوض عوائد الضرائب التجارية األخرى.
 

القيمة المضافة، ومنها تلك المنتشرة في الدول التي  ويستعرض البروفسور غوش مشاكل ضريبة

لديها قطاع غير رسمي )القطاع غير المنظم اقتصادياً( أو سوق سوداء. فضريبة القيمة المضافة 

ً ضريبة على القطاع الرسمي المنظم، وال يمكن أن تغطي النشاطات غير الرسمية، مثل  أساسا

صغار الباعة ـ تجارة المفرد ـ، مقدمي الخدمات، ولذلك الزراعة الصغيرة ـ المؤسسات المنزلية ـ 

وبطريقة سلبية يمكن لضريبة القيمة المضافة أن تعيق التنمية بتشجيع مثل هذه النشاطات للبقاء 

ضمن فئة القطاع غير المنظم بدالً من الدخول في القطاع الرسمي، وكإنعكاس لذلك قد تتجه 

القطاع الرسمي. ولذلك فضريبة القيمة المضافة لها تأثير الحكومة نحو زيادة نسبة الضريبة على 

تشويهي للدول التي فيها قطاع غير رسمي كبير ألنها تخلق حوافز ضد االنتقال إلى النشاطات 

االقتصادية الرسمية والمسجلة. بالمقابل من المستحيل على الدول أن تفرض هذه الضريبة على كل 

ها جزئياً على بعض السلع والخدمات، فإنها تتطلب قدرات السلع والخدمات، وحتى في حالة فرض

إدارية كبيرة، ولها نسبياً تكاليف عالية للتحصيل، كما أن مرتجعات عوائد ضريبة القيمة المضافة 

معقدة ومكلفة، ولذلك فإن عملية التحول من أنواع الضرائب األخرى إلى ضريبة القيمة المضافة 

ً  تؤدي إلى تقليص عوائد الضريبة  .134للدول النامية الصغيرة والمنفتحة خصوصا
 

من واقع تبيان الضرائب الموجودة في دول مجلس التعاون، يرى تقرير أكسفورد إيكونيمك بأن 

هناك مجال واسع للتدابير الضريبية األخرى، غير ضريبة القيمة المضافة ـ والتي ستساهم في سد 

 الفجوة المالية.

 
 

 

 

 

 

                                                           
 ك : المصدر السابق.اكسفورد إيكونيم 133
 جاياني غوش: المصدر السابق. 134
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 (22الجدول رقم )

 ضرائب المطبقة وغير المطبقة في دول المجلسال
 

 الدولة الرقم

ضريبة 

الدخل 

 الشخصي

ضريبة 

القيمة 

 المضافة

* 

 الميراث

األرباح 

المالية 

 الشخصية

العقارات 

 والثروات

رسوم 

 الدمغات

ضريبة 

 األرباح

الضمان 

 االجتماعي

التوزيعات 

 والفوائد

خصوم 

 االمتياز

األرباح 

المالية 

 التجارية

  2118      √    اراتاإلم 1
  2118      √    البحرين 2
  2118  √   √ √ √   السعودية 3
  2118     √ √    عمان 4
 √ √ √ √ √  2118     قطر 5
  2118      √    الكويت 6

 المصدر: أكسفورد إيكونميك ـ مصدر سابق

 

 ئب حالياً.ليس هناك ضرا 

 ضرائب تطبق بشكل انتقائي على أساس جنسية الفرد / الشركة. √

.ضرائب تطبق على العمالة/ الشركات بغض النظر عن الجنسية 

 

 م كضريبة القيمة المضافة.0231نسبة مشتركة لدول مجلس التعاون ستطبق من  5%* 

 

ي نوع من الضرائب التجارية األخرى، مالحظة: نظرياً تطبيق ضريبة القيمة المضافة تعني عدم تطبيق أ

 ومنها ضريبة األرباح التجارية، ولذلك فهل ستلتزم دول المجلس بذلك!!(
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بيق واسع النطاق للضرائب على األرباح أو ويرى التقرير بأن هناك خياراً آخر يمثل في التط

ل المجلس، وهذا الشركات، حيث أن بيئة األعمال منظمة بدرجة عالية في العديد من اقتصادات دو

تعني أن األرباح المحققة في بعض القطاعات أعلى مما هي عليه في اقتصادات مماثلة، لذلك يعتبر 

فرض هذا النوع من الضرائب بشكل موسع بمثابة مصدر واضح لمزيد من اإليرادات الحكومية، 

شركات على استخدام إال أنه فرضها على القطاعات ذات التنافسية العالية من شأنه أن يعيق قدرة ال

ً تحديات  أرباحها المستبقاة أو غير الموزعة لالستثمار، وكذلك التنويع االقتصادي، وهناك أيضا

لوجستية قد تنشأ من تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة األرباح ـ فكالهما يتطلب من 

مل مع اإلجراءات الشركات االستثمار بشكل كبير في أنظمة الحسابات واإلدارة المالية للتعا

ً ثقيالً على المؤسسات الصغيرة  ً ما. وسيمثل ذلك عبئا الضريبية التي قد تتسم بالتعقيد نوعا

 135والمتوسطة، ليكون أمراً حاسماً ألي جهود ناجحة للتنويع االقتصادي في المنطقة.
 

يمكن تطبيقه  ويتفق التقرير بما وردت من تأكيدات في العديد من الدراسات بأن النظام الضريبي ال

إذا لم تقرر دول مجلس التعاون الخليجي االنتقال الجدي لتنويع مصادر الدخل القومي، حيث 

يخلص التقرير "بأنه من المهم للحكومات أن تتأكد من أن سياساتها الضريبية هي جزء من 

ة تعتبر خالية االستراتيجيات الشاملة للتنويع االقتصادي ... وإال فإن قلة فقط من السياسات الضريبي

 من العواقب االقتصادية واسعة النطاق".
 

إن التحول االقتصادي المنشود يحتضن شبكات معقدة من العالقات بحكم التاريخ الطويل من 

 ،االعتماد على اإليرادات النفطية )االقتصاد الريعي(، وهيمنة العمالة الوافدة على أسواق العمل

بشكل واضح في اقتصادات دول المجلس بسبب هذه الهيمنة  وإذا كان "المرض الهولندي" لم يطفح

للعمالة الوافدة والتي أدت إلى تدني األجور، وهو ميزة ال توجد في اقتصاديات صناعية ولكنها 

مصابة "بالمرض الهولندي" التي ميزتها ارتفاع تكلفة األجور، فإن هذا التحول المنشود بما فيه 

العمالة الوافدة وزيادة توظيف العمالة المواطنة، ومع تطبيق  الخيار االستراتيجي لتقليص نسبه

النظام الضريبي وارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، فإن الضغط سيستمر لزيادة األجور والرواتب، 

وهو األمر الذي سيبرز ميزة "المرض الهولندي" التي كانت مخفية في دول المجلس. ولذلك 

 قة لتأثير وتأثر أي سياسة أو آلية على اآلخر سلباً أو إيجاباً.فالعالجات تحتاج إلى تحليالت معم
 

وأخيراً فإن الدراسات واإلحصاءات العالمية تكشف بأن الضريبة التصاعدية على الدخل والثروة 

هي التي أدت إلى انخفاض الفجوة بين األكثر ثراًء واألقل فقراً وبالتالي تقليص الالمساواة بين 

ل المثلث السكاني إلى شكل معين، حيث تقترب مستويات الدخل بين الطبقات طبقات المجتمع وتحو

 الثرية والمتوسطة والفقيرة.
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 136الهولندي المرض
 

خي الكسل والتراوجود ظاهرة  وسبب التسمية بالمرض الهولندي هو ،هولندا دولة ملكية دستورية

م، بعد 3752ـ 3722أصابت الشعب الهولندي في النصف األول من القرن العشرين  التي الوظيفي

 ،البذخيواستلطف اإلنفاق االستهالكي  ،حيث هجع للترف والراحة ،اكتشاف النفط في بحر الشمال

ستنزفها فاق على حقيقة نضوب اآلبار التي إفكان أن دفع ضريبة هذه الحالة ولكن بعد إن أ

 فذهبت تسميتها في التاريخ االقتصادي "بالمرض الهولندي". ،ستهالكه غير المنتجبا
 

يحاول مصطلح "المرض الهولندي" توصيف الظاهرة التي رصدها علماء االقتصاد والسياسة 

بالنسبة لما حدث للهولنديين بالذات بعد اكتشاف النفط والغاز الطبيعي في المناطق التابعة لهم في 

 بحر الشمال.
 

والحائز ق من جامعة كولومبيا األمريكية يقول البروفيسور)جوزيف ستغليز( االقتصادي المرمو

أنهم يواجهون  الهولنديونكتشف إعلى جائزة نوبل "بعد اكتشاف هذه الموارد الطبيعية السخية 

ن أفالغريب  ،من تفشي ظاهرة اإلعاقة بين صفوف القوى العاملةو ،معدالت متزايدة من البطالة

كتشفوا إن استحقاقات العجز واإلعاقة أفضل إالعمال الهولنديين الذين فشلوا في البحث عن وظائف 

ً من اإلكتفاء ب ستحقاقات البطالة".وقد زاد من تفاقم الظاهرة أن أدت حصيلة الموارد إلهم ماديا

ت أسعار الطبيعية من الطاقة إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الوطنية في هولندا فكان إن ارتفع

بل  ،نتجتها هولندا مما أفضى إلى عجز هذه السلع عن المنافسة في أسواق التصديرأالسلع التي 

ومن ثم أفضل اختياراً للمستهلك المحلي، وكانت نتيجة هذا ، جعل الواردات من الخارج أقل سعراً 

 وصف وتلك ظاهرة أخرى قد يطلق عليها ،الصناعي بالذات -اضمحالل النشاط اإلنتاجيكله 

 )الالتصنيع(.
 

إنخفاض كبير في بالتالي  بدأوفي ظل هذا العزوف عن اإلنتاج وهذا االضمحالل للنشاط الصناعي 

وتم هذا  ،واإلعاقةالعجز   مع استمرار مطالبة العمال الستحقاقاتآفة البطالة. وإشتداد فرص العمل 

 كله وسط إرتفاع ألسعار الصرف للعملة الهولندية.
 

عل هذا االقتصادي الكبير يحذر من اقتصاديات االعتماد على الموارد الطبيعية ألنه األمر الذي ج

 وهذا هو جوهر اإلصابة "بالمرض الهولندي". ،يخلق في رأيه أوطاناً غنية ومواطنين فقراء
 

بآفة  "المرض الهولندي" وكلها حاالت  اإلصابةاالقتصاد السياسي حاالت من هذه  وايسوق مؤرخ

وات سخية هبطت على هذا القطر أو ذاك من خارطة العالم بفضل اكتشافات أو تجسدت في ثر

)الذهب واأللماس  النفيسةمميزات وهبتها الطبيعة من موارد طبيعية ثمينة سواء في دنيا المعادن 

والنحاس واليورانيوم والبوكسيت( أو في دنيا مستلزمات الطاقة )النفط والغاز الطبيعي( أو على 

 لخ(.أ)البن والشاي والكاكاو... ذات قيمة تجارية وعائد نقدي طائل زراعيةشكل محاصيل 
 

والمعنى األشمل في هذا المجال ينصرف إلى مفهوم العالقة بين التوسع في استغالل هذه الموارد 

وهي نفس العالقة  ،وبين اإلنكماش في الصناعات التحويلية ،معدنية كانت أو زراعية ،الطبيعية

ستيراد إمزيد من العوائد المالية وقليل من فرص العمل الوطنية، وربما مزيد من  التي تفضي إلى

قوى عاملة أجنبية تتمتع بمهارات خاصة ومطلوبة في ظل انكماش تصدير المنتجات المحلية 

وال تكاد تصمد للمنافسة السعرية في أسواق ، المصنعة التي تفقد بإطراد مزاياها النسبية من جهة

 اري الدولي من جهة أخرى.التبادل التج
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 معطيات تاريخية:
 

فقد سبق وأن أصاب إسبانيا في القرن  ،من هنا يمكن القول بأن "المرض الهولندي" داء مزمن

السابع عشر عندما هبطت عليها ثروات تجسدت في اكتشاف واستغالل مناجم الذهب والنحاس من 

وكذا األمر مع سباق الذهب  ،تينية وعرضهامستعمرات إسبانيا التي كانت في طول قارة أمريكا الال

وعلى كل من المكسيك والنرويج  ،المحموم الذي عاشته إستراليا منذ الستينات القرن التاسع عشر

وفي مقدمتها بالذات هولندا التي نسبوا إليها ظاهرة  ،كتشافات النفط أو الغازإلوأذربيجان بالنسبة 

 "المرض الهولندي"على وجه الخصوص.
 

ة أو بأخرى راستطاعت بصو –األوروبية بالذات  -ذلك يمكن القول أن األقطار السابقة الذكر ومع

أن تشخص المرض وأن تتعامل مع عوارضه. المشكلة األساسية ما برحت تتمثل في أحوال 

البلد  ،واألمثلة التي تساق في هذا الخصوص هو نموذج نيجيريا، األقطار النامية في أفريقيا بالذات

موارد الطاقة  فيحيث كانت غنية ، الكولونيالةريقي الذي طالما حسدوه منذ حقبة ما بعد األف

 في إقليم دلتا نهر النيجر. ةوخاص ،الهيدروكربونية
 

وفي ثنايا هذه  ،حلت بهذا البلد األفريقي الكبير اندفاعة السباق نحو النفط وموارده وعوائده وثرواته

ستقدام كل العوائد إض "المرض الهولندي". رعونة في جلب أو اإلندفاعة جاءت اإلصابة بكل أعرا

استيعاب تلك الثروات  عن - بعد فترة استعمار طويلة -إلى داخل بنية االقتصاد والذي كان عاجزاً 

نتاجي حداثي ومستنير. وكان طبيعياً أن يتم هذا االستيعاب لصالح تكوين إ المجلوبة في إطار نشاط

ام من األفراد الذين ضمتهم دوائر أو جماعات المصالح الفردية أو طائلة لشرذ -ثروات سوبر

ً لحساب  ،وتم ذلك أوالً على حساب خطط التنمية ،العشائرية أو الفئوية الضيقة وثم ذلك ثانيا

 ،ستشراء سلوكيات الفساد بين صفوف حملة المسئوليات وراسمي السياسات وصانعي القراراتإ

 ولم يكد الشعب األفريقي يفيد منها شيئا مذكورا. ،رات العالمية للطاقةوتم ذلك أخيراً لصالح االحتكا
 

فمن اآلثار الجانبية السلبية "بالمرض  ،ثاراً جانبيةآوإذا كان من المعروف إن لكل مرض 

وبرزت سياسات في هذا  ،الهولندي" ما يتعدى من مجال االقتصاد إلى مجال الممارسة السياسية

ستاذين "ريكي الم" و "ليونارد ونتشيكون" من مركز النمو االقتصادي في ومنها دراسة لأل ،الشأن

ويذهبان في بحوثهم إلى أن الثروات  ،جامعة بييل بعنوان )الدكتاتورية كأسلوب إلدارة الحكم(

معدنية كانت أو  -الطائلة المتأتية من موارد طبيعية سخية ومطلوبة في سوق االقتصاد العالمي

وهو طابع  ،النظام والنشاط االقنصادي ما يمكن وصفه بأنه "الطابع الريعي"تضفي على  -زراعية 

إلى تعطيل قوى العمل ومواهب اإلبداع  ،ستمرائهإستمراره ناهيك عن إيدر أمواالً ولكنه يسلم مع 

ويرى  ،وكلها تشكل بداهة عناصر وإمكانات التنمية والتقدم في أي بلد من البلدان ،وأنشطة اإلنتاج

ً أن تلك الثروات الريعية الطائلة ال تؤدي فقط إلى إبطاء خطالباحثا النمو االقتصادي  ىن أيضا

أو مناخات أو باألدق بيئات  بل إنها تؤدي كذلك إلى توليد اتجاهات ،الناتج عن العمل واإلنتاج

غير  -سياسية تنمو في غمارها النزاعات السلطوية وأساليب الحكم اإلستبدادية حيث يتم الزواج 

 بين الثروة والسلطة. -الشرعي
 

ورغم إن دول مجلس التعاون لم تمر بالمطلق ما مرت بها الدول التي أصيبت "بالمرض 

وبناء  ،وتمكنت من االستفادة من هذه الثروة النفطية الريعية في تشييد بنية تحتية معقولة ،الهولندي"

ومن خالل ربط  ،في اقتصادياتها ئتمنةواألواالستفادة من التقنيات  ،صناعات تحويلية لموارد النفط

 ً  -سعر صرف عمالتها بالدوالر أو بسله عمالت تمكنت من التوازن بين أسعار سلعها المنتجة محليا

 للصناعاتوذلك بفضل الدعم المباشر وغير المباشر  ،وبين أسعار السلع المستوردة -وهي نادرة 

رض الهولندي" التي حاولت هذه السياسات المحلية. إال أن كل ذلك لم يمنع من أن عوارض" الم
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أن تطفح على السطح بل وتهيمن على  ،االقتصادية الخليجية "إخفائها" وليس القضاء عليها

االقتصاد وأسواق العمل مادامت مستمرة هذه الدول في االعتماد شبه الكلي على مورد طبيعي 

 ي".)النفط( كمصدر أساسي إليراداتها، وهو جوهر "المرض الهولند
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  النرويجي العالج 
 

في بحر  البحريةمن حدودها  ،م3797عام  فيهاتم اكتشاف النفط  ،النرويج دولة ملكية دستورية

موال السهلة القادمة من ثروة النفط على ألن تقضي اأتسمح ب هذه المملكة )حقل إيكوفسك(. الشمال

دول العالم من  صل بلد ثري جداً، وتأتي في مقدمةنها باألا التنافسية، وألنتاجي وقدرتهاقتصادها اإل

في كيفية التصرف بهذه الثروة الجديدة التي تدفقت  ناقش النرويجيون فعالً لذا حيث دخل الفرد. 

نقسم البرلمان النرويجي إلى فريقين، األول طالب إ، وحينها 137بكميات تجارية في الثمانينات

ً من بتوزيع الثروة  صابة الشعب "بالمرض إعلى عامة الناس، والثاني عارض الفكرة خوفا

نفاق الثروة النفطية لتعزيز اإلنتاج الوطني، ومن ريعه يتمتع الناس بالرخاء إالهولندي"، واقترح 

ومع رجحان كفة الرأي الثاني تم توجيه عائدات النفط إلى صندوق سيادي ليستثمر في  ،والرفاهية

وذلك  من رأس المال السنوي لتدعيم ميزانيتها  %1، ويحق للحكومة فقط سحب جالداخل والخار

 .في حالة الضرورة فقط

ورغم نشاط السوق الحرة فيها إال أن  ،مملكة النرويج معقالً للرأسمالية مزدهرة الرفاه تعتبر

حيوي، وهي التدخالت الحكومية وسيطرتها على المجاالت الرئيسية هي السائدة، مثل قطاع النفط ال

من %12من أكثرو غنية بالموارد، فبجانب النفط الذي يمثل ما يقارب من نصف الصادرات

النرويج هي سابع أكبر مصدر للنفط عالمياً وثالث أكبر مصدر للغاز في العالم، إال فعائدات الدولة، 

 نها تمتلك ثروات طبيعية أخرى كاألسماك والغابات.إ

"بالمرض  أصيبتادة كثيراً من أخطاء الدول النفطية التي ولقد تمكنت النرويج من االستف

وواصلت اعتمادها على الصناعات حيث الهولندي"، لذلك أبعدت ثروة النفط عن الناتج اإلجمالي، 

وذلك في عام  %0.0والزراعة  %50.9، والخدمات %15.3في الناتج اإلجمالي كانت  إن نسبتها

منها تعمل في  %03.3مليون عامل، إال أن  2.6 فيها م. ورغم أن إجمالي القوى العاملة2009

وذلك حسب  ،في القطاع الزراعي %0.7و  ،منها في قطاع الخدمات %99قطاع الصناعة، و

 . %1.1م كانت في حدود 2010م، ونسبة البطالة فيها في يناير 2008حصاءات عام إ

ن، المواد الكيميائية، المواد تعتمد النرويج في صناعاتها على الصناعات الغذائية، صناعة السف

والتعدين، وأخيراً النفط والغاز  ،الخشبية، النسيج، صيد األسماك الذي تم تحويله إلى الصناعة

 الطبيعي.

سماك ولقد تمكنت النرويج من استغالل المضايق الجميلة التي لديها لجذب السواح لصيد األ

لى صناعة لتطوير الثروة إياحية تحولت ن هذه الهواية السإوالغوص في أعماق البحار، لدرجة 

ن ال يتأثر اقتصادها أجل أالغاز الطبيعي كقطاع صناعي، ومن و همية ثروة النفطأالبحرية. ورغم 

سعار النفط، فقد تم استبعاد هذه الثروة، وهناك رقابة صارمة على أجمالي بتقلبات وناتجها اإل

ستثماراته الخارجية والداخلية مشروطة بأن الصندوق السيادي الخاص بثروة النفط لدرجة بأن ا

تكون الشركات التي لديها نسب من هذا الصندوق تعمل منتجات تحمي البيئة وال تلوثها، وترفض 

 المشاركة باالستثمار في الشركات التي تبيع األسلحة لدول تقمع شعوبها.

لنرويجية وألول مرة على ما سعار النفط، وبدأت الحكومة اأ ن اقتصاد النرويج تأثر بتقلباتإورغم 

السحب من الصندوق السيادي، ورغم انعكاس التضخم عليها وغيرها من التأثيرات  يف ـ اعتقد

على أكثر رفاهية ومن الممالك التي دخل الفرد فيها من األنها تبقى الدولة إال إالعالمية األقتصادية، 

 المستويات عالميا . 

                                                           
 األمم المتحدة، وسألته عن مدى –التقى الباحث بوزير النفط النرويجي السابق في أحد المؤتمرات بالرباط )المغرب( والتي نظمتها اإلسكوا  137

استفادة النرويج من تجارب دول مجلس التعاون الخليجي، فأجاب بأنه من أهم الورش التي تم إقامتها في النرويج، ورشة عميقة وطويلة حول 
 اقتصاديات دول مجلس التعاون الريعية، وضرورة عدم تكرار أخطائها و وقوعها في شباك "المرض الهولندي".
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حة المعالم، وصارمة في تطبيقها والتي ساعدتها في تخفيف أعتمدت النرويج على استراتيجة واض

 :138أثر النفط على اقتصادها، وتتمثل في المحاور الثالثة

الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع بقاء الحكومة مهيمنة على مفاصل القطاعات  .3

 االقتصادية والخدماتية المهمة.

 إرتفاع مستوى التشغيل واإلنتاجية. .0

 رد النفطية غبر صندوق سيادي.إدارة الموا .1
 

يتبع اقتصاد النرويج النظام المختلط الذي يمزج بين حصة الحكومة وحصة القطاع الخاص في 

االقتصاد، فتوفر الحكومة المستشفيات الكبيرة والعامة والمدارس العامة، ومعظم شركات النفط 

، وفي %12ق األسهم حوالي مملكوكة للحكومة، ونسبة إمتالك الحكومة للشركات المدرجة في سو

نفس الوقت تفرض الحكومة ضرائب عالية على المواطنين، ولم تنخفض كثيراً بزيادة إيرادات 

النفط، وبالمقابل تعمل الحكومة على تحسين المناخ اإلستثماري وجذب اإلستثمارات األجنبية ودعم 

 التوظيف لتشجيع القطاع الخاص بأن يمارس دوره.
 

 م بأنها:0231يج في المؤشرات الخاصة بالبنك الدولي في سنة ولذلك صنفت النرو

 ( دولة.315( من أصل )9سهولة أداء األعمال مؤشرها ) .3

 ( دولة399( من أصل )9النزاهة ) .0

 ( دولة.305( من أصل )1اإلنفتاح التجاري ) .1

 ( دولة.311( من أصل )33التنافسية ) .1
 

، هي األقل بين دول االتحاد %0.1ي م كانت حوال0231كما أن معدالت البطالة فيها عام 

 .%2.0األوروبي الذي بلغ متوسط البطالة فيه 
 

قامت النرويج بعزل اإلنفاق الحكومي عن إيرادات الصندوق السيادي تماماً، واإلنفاق فقط من 

شركة حول العالم لضمان عدم  7222أرباح الصندوق الذي تتوزع إستثماراته بين أكثر من 

 المخاطرة. 
 

الرؤية طويلة المدى بدأت في ثمانينات القرن العشرين حيث قامت الحكومة ببحث أفضل  وهذه

السبل في إدارة الموارد النفطية وفصلها عن اإلنفاق الحكومي، وكان ذلك األساس في إنشاء 

عاماً من بداية إنتاج النفط.  09م، أي بعد 3779م، وبدأ تفعيله عام 3772الصندوق السيادي عام 

من إجمالي  %12هاية استطاعت الحكومة النرويجية أن تجعل إيرادات النفط ال تزيد عن وفي الن

فقط من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك  %01اإليرادات الحكومية، وأن يشكل القطاع النفطي 

 م.0231حسب إحصاءات عام 
 

م القطاع الحكومي مملكة النرويج لديها استراتيجية ثابتة في استهداف دعم الرفاهية عن طريق دع

والخدمات الحكومية من تعليم وصحة، لذلك قامت بتخفيض سن التقاعد لفتح فرص عمل أوسع أمام 

الشباب، وزادت من دعم المنتجات الزراعية، مع التوسع في سياساتها الصناعية، وقامت بخفض 

 الضرائب بشكل بسيط.
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يجية صاحبتها مشاكل مع إرتفاع اإليرادات النفطية ومع كل هذه اإلنجازات، إال أن التجربة النرو

 :139منها

مما زاد من تكلفة المواد إرتفاع تكلفة العامل النرويجي مقارنة بغيره من األوربين،  .3

المصنعة، وبالتالي أثرت ذلك على تنافسية الصادرات النرويجية، حيث إرتفعت التكلفة من 

م، في الوقت الذي إنخفصت فيه 0231يورو عام  51م إلى 0222يورو عام  12حوالي 

 تكلفة العامل في السويد وألمانيا.

 إرتفاع نسبة تاركي الدراسة بسبب مغريات إرتفاع الرواتب. .0

 إرتفاع نسبة أخذ اإلجازات مقارنة ببقية دول أوروبا، فما قد يؤدي إلى إنخفاض اإلنتاجية. .1

سويد، والتي أدت إلى الضغط إرتفاع نسبة المهاجرين للنرويج من الدول القريبة، خاصة ال .1

على سوق العقارات باإلرتفاع، وخاصة في المناطق المنتجة للنفط، كما سبب ذلك ضغطاً 

 مليون نسمة. 5.5سكانياً على النرويج حيث عدد سكانها ال يتعدى 

بدأت تظهر مطالبات سياسية بتخفيض نسبةالضرائب المفروضة على الشعب، خاصة في  .5

النفطية، وإن بدأت هذه األصوات تخف حدتها عند إنخفاض أسعار ظل إرتفاع اإليرادات 

 النفط.

على الرغم من ذلك، فإن هناك قلق كبير من إنخفاض أسعار النفط الذي يمثل أكثر من  .9

من الصادرات، إضافة إلى أن حجم القطاع النفطي وما يرتبط من قطاعات أخرى  52%

 كالنقل والشحن كبير أيضاً.
 

حتياطات التي وضعتها النرويج حتى ال تصاب رنة سريعة نجدها بعيدة عن االخليجيا  وعند مقا

 إليرادتالسياسية على تحييد األثر المحتمل  قواها ، وذلك عندما توافقت كل"بالمرض الهولندي"

النفطية لتمويل الموازنة  اإليراداتمن  %4النفط على سياساتها المالية )وضع سقف ال يتعدى 

تبلغ نحو وهي   دوالر( 24) لديهانتاج التشغيلية اإل كلفةن إرورة فقط(. ورغم العامة، وعند الض

 من احتياطات فنزويال، %0، واحتياطاتها النفطية ال تتعدى لفنزويالنتاج التشغيلية اإل تكلفةضعف 

 ،م2016مريكي مع نهاية يونيو أمليار دوالر  885ن حجم صندوق النرويج السيادي قد بلغ أال إ

م، وفي مرحلة تراجع أسعار النفط إلى 0239الصندوق في الربع األول من عام  هذام ووصل حج

 هذا ، وبالتالي تخطى حجممليار دوالر 700بل في نهاية شهر يونيو تخطى  مليار دوالر 721

السيادي ألبوظبي الذي كان في حجم موجوداته األكبر من جميع  على الصندوقالصندوق السيادي 

هذه صنعتها إدارة واعية ونزيهة ومتغيرة  وحالة )نعمة الموارد(ية في العالم. الصناديق السياد

ستفادة دول مجلس التعاون من التجربة النرويجية، إكان مإلوكان با ،تعمل من أجل استدامة الوطن

ناهيك عن تجارب دول المجلس نفسها، عندما راج سوق النفط مع بداية القرن الحالي، ولكنها 

 .140"فرصة قد ضاعت
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وبحسب تحليالت الصندوق النرويجي فإن جزء من الزيادة الدورية له عالقة بتحسن سعر الصرف 

للعملة المحلية )كرونه(، وربما يعود السبب أيضاً إلى تحسن القيمة السوقية لمحفظة األسهم ودخل 

إلمكان الحصول على كثير من االستثمارات. الصندوق السيادي النرويجي شفاف بدرجة كبيرة، وبا

بلغت قيمته حتى لحظة إعداد هذه  المثالالمعلومات من الموقع الخاص بإدارة ثروته، وعلى سبيل 

مليار دوالر(، ويستثمر في  759مليار كرونه ) 9.719( في حدود 0239الدراسة )نهاية يوليو 

 بلداً. وتنقسم استثماراته كالتالي: 99شركة مقسمة على  7222

 (.%91.9سوق األسهم )في  -

 (.%10.7في أدوات الدخل الثابت "سندات وغيرها" ) -

 (.%0.5في العقارات غير المدرجة ) -
 

 ومن أكبر استثماراته:

 مليار دوالر(. 5.7شركة نستله السويسرية ) -

 مليار دوالر(. 5.0شركة أبل األمريكية ) -

 مليار دوالر(. 5.1الهولندية ) شل داتش رويال -

 مليار دوالر(. 1.0مريكية )شركت الفابيت األ -

 مليار دوالر(. 1شركت مايكرسوفت األمريكية ) -

 مليون دوالر(. 12وكذلك في شركة الومنيوم البحرين ) -

 
 (23رقم ) الجدول

 الحالة النرويجية

 السنة

نمو الناتج المحلي 

سعار جمالي باألاإل

 الثابتة

فائض )عجز( 

الحساب الجاري من 

 %الناتج المحلي 

 التضخم

% 

 لبطالةا

% 

فائض )عجز( 

المالية العامة 

 (دوالر)مليار

2015 %1.6 7.2% 0.0% 1.1% 35.04 

2016 %0.8 9.2% 1.0% 1.9% 26.23 

2017 %1.2 9.9% 0.1% 1.5% 29.89 

2018 3.1% 9.1% 0.5% 1.0% 30.09 

2019 0.3% 9.5% 0.5% 1.2% 31.65 

2020 0.3% 9.1% 0.5% 1.1% 31.79 

2021 0.3% 9.0% 0.5% 1.1% 31.56 
 IMFالمصدر: صندوق النقد الدولي 

 

دول مجلس التعاون بعيدة كثيراً عن النرويج، و بعيدة أيضاً عن فنزويال المصابة "بلعنة الموارد" 

وعجز في الحساب الجاري من الناتج المحلي  ،جمالينمو الناتج المحلي اإل في تراجعالحيث 

م 2015عام  %9.1م، وبطالة ارتفعت من 2017م عا %0022.2لى إوتضخم وصل  ،جمالياإل

م. إن 2017مليار دوالر عام   2.74وعجز في المالية العامة في حدود  ،م2017عام  %01.2إلى 

مصير دول مجلس التعاون سوف يحدده الوقت وجودة اإلدارة، "فقد ارتكبت كل دول المجلس 

امل مع وضعها الحاضر باالستعداد أخطاء جسيمة في زمن رواج سوق النفط، وبات عليها أن تتع

 .141لتكلفة أعلى وبفرص نجاح أدنى بكثير مما لو استبقت فترة الركود الحالية"
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 :)مهم جدا ( الشرط الالزم لنجاح العالج النرويجي خليجيا  

إن شرط نجاح التجربة النرويجية في دول مجلس التعاون الخليجي هو أن يبدأ المرشال الخليجي 

ابضة الخاصة بالصناعة والسياحة وغيرهما في تأسيس صناعات، وجذب استثمارات والشركات الق

أولى للبدء في إبعاد إيرادات  كخطوةصناعية وتحويلية وسياحية بهدف خلق قاعدة صناعية أوالً 

النفط عن اإلنفاق الحكومي. بدون هذه الخطوة ال يمكن التصور بأن العالج النرويجي سوف 

 لمرض الهولندي.يستطيع القضاء على ا
 

ولذلك يؤكد )بول كوليير( أحد أكبر اقتصادي جامعة أكسفورد والخبير في إدارة الموارد الطبيعية، 

بأن على الدول النفطية أن تركز على تنمية اقتصادها المحلي صناعياً قبل التوجه لتأسيس صندوق 

ادي بالمطلق، ألنه ال توجد سيادي لإليرادات النفطية، وعدم التشبث بتجربة صندوق النرويج السي

قاعدة واحدة صالحة للجميع. إن رسالة هذا الخبير االقتصادي واضحة وتتمثل في أن إنطالقة 

االقتصاد الخليجي صناعياً وعند تمكن الصناعة بأن تصبح رقماً مؤثراً في الناتج المحلي اإلجمالي، 

هذه اإلنطالقة متوفرة مادياً  حينها من الممكن تطبيق العالج النرويجي، وأحسب بأن مقومات

والقناعة بأن مستقبل دول المجلس مرهون بهذا اإلنتقال  اإلرادةوبشرياً، وما تنقصها هي 

 الضروري من اقتصاد المرض الهولندي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع المصادر.
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