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ملخص الدراسة

اهلدف العام الرئيسي هلذا البحث هو اجلواب على السؤال االسرتاتيجي :كيف وما
هي احللول االقتصادية املمكنة النتقال دول جملس التعاون اخلليجي من االعتماد شبه
الكلي على إيراداتها النفطية ،يف الناتج احمللي اإلمجالي إىل جناح سياسات تنويع
مصادر الدخل حبيث ال تكون لإليرادات النفطية النسبة العظمى فيها ،بل تصبح
القطاعات اإلنتاجية والصناعية والصناعة التحويلية ،وصناعة السياحة والصناعات
الوسيطة واملنتجة عنها الغالبة يف اإليرادات العامة؟
وهذا يتطلب ،نظرياً وعلمياً ،قيام حكومات دول جملس التعاون يف مراجعة شاملة
وجادة لإلسرتاتيجيات االقتصادية السابقة ،وتبين منوذج اقتصادي إنتاجي غري تقليدي
بعيداً عن االعتماد شبه الكلي على النفط ،وذلك بهدف الوصول إىل تنمية مستدامة ال
تتأثر بتقلبات أسعار مورد اقتصادي واحد كالنفط.

اإليرادات واملصروفات:

وكأي حبث اقتصادي موضوعي ،البد وأن يبدأ بتشخيص وحتليل الواقع
االقتصادي الراهن يف دول جملس التعاون .ولذلك فقد خصص القسم األول من البحث
لإليرادات واملصروفات يف دول اجمللس ،مع حتليل تفصيلي هلما وعالقتهما بدورات
أسعار النفط إرتفاعاً أو إخنفاضاً ،وكيف تعاملت هذه الدول مع هذه الدورات ،دون
االستفادة من األزمات السابقة املرتبطة بهذه الدورات السعرية للنفط .وركز البحث
على الصناعات التحويلية املرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي ،ومساهمتها ـ مع بقية
القطاعات االقتصادية األخرى ـ يف الناتج احمللي اإلمجالي ،مع تبيان العناصر املرتبطة
بها ،كاالستثمارات األجنبية املباشرة ،وتراجع املشاريع الرأمسالية دورياً مع اي
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إخنفاض يف أسعار النفط! ليصل البحث إىل نتيجة مهمة تتمثل يف أن السياسات
االقتصادية الراهنة أدت إىل املزيد من العجوزات يف املوازنات العامة ،وارتفاع كبري يف
الدين العام ،األمر الذي فرض على حكومات دول اجمللس تنفيذ املزيد من اإلجراءات
التقشفية من جانب ،والبحث عن مصادر (مالية) وليس اقتصادية تعوّض الرتاجع يف
اإليرادات النفطية ،كرفع الدعم احلكومي ،وفرض املزيد من الرسوم والضرائب.
ولتوضيح هذه النتيجة حلل البحث حتليالً تفصيلياً بنود املوازنة العامة ،ونتائج احلساب
اخلتامي .وحيث أن مجيع موازنات دول اجمللس متشابهة يف النتائج واملدخالت ،فقد
اعتمد البحث على مملكة البحرين كنموذج لتحقيق هذا اهلدف.

أسواق العمل:

وحيث أن السياسة االقتصادية الراهنة املعتمدة على اإليرادات النفطية بشكل
أساس ،هلا انعكاسات وتأثريات على العديد من القطاعات اخلدماتية ال ي تتأثر سلباً
أو إجياباً ،تراجعاً أو تقدماً ،حسب مستويات أسعار النفط ،كالقطاع التعليمي
والصحي واإلسكاني وسوق العمل ،بيد أن البحث ـ ومن أجل عدم التشعب والتوسع ـ
ركز أساساً على أسواق العمل اخلليجية ملا هلا من إرتباط وثيق بنمط االقتصاد الريعي
اخلليجي من جهة ،ومدى دور هذا النمط االقتصادي يف تشويه آليات العرض والطلب
للقوى العاملة يف هذه األسواق ،واإلفرازات ال ي خلقتها هذه التشوهات يف تركيبة
القوى العاملة ،وهيمنة القوى العاملة الوافدة ،ولذلك توسع البحث كثرياً يف تفاصيل
واقع القوى العاملة املواطنة وغري املواطنة ،ومساهمتها حسب القطاعات واملهنة،
ومستويات األجور ،والتحويالت املالية للعمالة الوافدة ،ومستويات البطالة واحللول
املمكنة هلا .ليصل البحث يف هذا القسم إىل نتيجة خطرة تتمثل يف أن أسواق العمل
اخلليجية تعكس أهم ظواهر "املرض اهلولندي" الذي وصفنا منط االقتصاد اخلليجي
به ،واعتربنا إن حترر اقتصاديات دول اجمللس من حمددات "املرض اهلولندي" هو السبيل
األمثل لإلصالح احلقيقي ألسواق العمل اخلليجية.
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منهجية ترتيب أقسام البحث:

من املتعارف عليه يف البحوث والدراسات أن يبدأ القسم األول منها يف شرح اإلطار
النظري ملوضوع البحث ،وذلك كتمهيد ومرجعية نظرية ملضامني األقسام األخرى .بيد
أن هذا البحث تعمد أن يضع اإلطار النظري ملوضوع البحث بعد القسمني املذكورين
أعاله ،ذلك إن موضوع البحث يركز على االقتصاد الريعي املعتمد على مورد النفط
كأساس ،ومن أجل أن يربط القارئ هذا التنظري ملفهوم ومضمون "الريع" وإفرازاته
القيّمية والسلوكية واالقتصادية بالواقع االقتصادي واالجتماعي الراهن ،فكان
األفضل أن يتم شرح وحتليل نتائج هذا االقتصاد الريعي ،كتبيان العجوزات والدين
العام والسياسات االقتصادية الراهنة ،ومطعمة كلها باإلحصاءات الرمسية ،فضالً عن
اإلحصاءات الرمسية ملكونات أسواق العمل ،ليصل القارئ وهو يتابع املرجعية النظرية
إىل مقارنات ومقاربات بني النظرية والواقع ،وبالتالي يصبح اإلطار النظري مقبوالً
ومستوعباً ومفيداً لتعميق الفهم من جهة ،وللتحرر من هذا النمط االقتصادي الريعي،
واالنتقال القتصاد إنتاجي من جهة ثانية.
ولذلك توسع قسم اإلطار النظري يف شرح جوهر "الريع" يف االقتصاد املعتمد على
النفط ،وتوسع أكثر يف السمات القيّمية والثقافية للعقلية الريعية ال ي تفرزها
اقتصاديات الريع النفطي.

الرؤى االقتصادية اخلليجية:

وحيث أن السياسات االقتصادية الراهنة يف دول جملس التعاون اخلليجي مستمرة
يف طريقتها التقليدية ،ألسباب عديدة منها اعتمادها على الرؤى االقتصادية ال ي مت
تدشينها يف مجيع دول اجمللس ،وألن هذه الرؤى هلا تأثري كبري على الراهن ومستقبل
االقتصاد اخلليجي .إذا ما تكونت القناعات بضرورة تغيري النمط الراهن لالقتصاد ـ
لذلك خصص البحث قسم توسع فيه حول خلفية ومن وراء مثل هذه الرؤى االقتصادية،
ودور الشركات االستشارية األجنبية ال ي مت االستعانة بها إلعداد هذه الرؤى
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االقتصادية ،ومت اختيار سلطنة عمان كنموذج لتبيان النتائج الواقعية املتحققة أو
الفاشلة من حماور هذه الرؤى االقتصادية ،وذلك ألن سلطنة عمان كانت الرائدة
خليجياً يف تدشني الرؤية االقتصادية فيها.
وينتهي هذا القسم بشرح مفصل ملنهجية إعداد الرؤية االقتصادية إلسرائيل عام
0202م ،بهدف املقارنة بني منهجية إعداد الرؤى االقتصادية اخلليجية البعيدة عن
التشاركية ،ومنهجية إعداد رؤية إسرائيل ،مع إعالن األسف على هذه املقارنة مع عدو
قوي متكن من خالل منهجيته حتقيق جناحات ملموسة يف تنفيذ رؤيته االقتصادية.

صندوق النقد والبنك الدوليني:

ومن واقع اإلجراءات والسياسات االقتصادية ال ي تنفذها حكومات دول اجمللس،
كلما إخنفضت أسعار النفط ،وبالتالي تراجعت اإليرادات النفطية ،فقد إرتأى البحث
أن خيصص قسماً لتاريخ وسياسات املؤسسات املالية والنقدية العاملية ودورها السليب،
وباألخص سياسات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،وحيث البحث منحاز
ألهمية الدور االجتماعي للدولة ،وهو إحنياز مرفوض هلذه املؤسسات املالية والنقدية
الدولية ،لذلك تعمد البحث أن يتوسع يف أدوار هذه املؤسسات يف العامل وإزدواجية
املعايري يف سياساتها بني شروطها اجملحفة يف دولنا ونصائحها اللينة يف أوروبا والواليات
املتحدة األمريكية ،وتدابريها السلبية يف اقتصاديات دول اجمللس على وجه اخلصوص.

من املرض اهلولندي إىل العالج النروجيي:

ليصل البحث يف قسمه األخري (السادس) إىل احللول االقتصادية املمكنة لالنتقال
من االقتصاد الريعي إىل االقتصاد اإلنتاجي ،وذلك من خالل إسرتاتيجية حكومية،
ومارشال خليجي خللق صناعة إنتاجية وحتويلية من جهة ،وخلق صناعات جديدة ختدم
وتدعم الصناعات التحويلية من جهة ثانية ،وتأسيس صناعات تستفيد من املوارد
الطبيعية املتوفرة يف دول اجمللس عامة ـ ومملكة البحرين على وجه اخلصوص كاجلزر
والبحار واحمليطات ،والثروة البحرية ،وربطها بصناعة سياحية متكاملة ومرتبطة
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بصناعات أخرى جديدة ،مع تبيان وجود مقومات اقتصادية ولوجستية ومالية وبشرية
وموارد طبيعية من املمكن استنهاضها وحتريكها حنو حتقيق قيماً مضافة حقيقية
لالقتصاد اخلليجي متكنه من حتقيق اقتصاد متنوع يف مصادر دخله ،وغري معتمد على
الريع النفطي .وهو النموذج الناجح الذي حتقق يف مملكة النرويج والذي إعتربناه
النموذج األمثل كعالج "للمرض اهلولندي" املصابة به اقتصاديات دول جملس التعاون
اخلليجي.
وبالطبع فإن جناح هذه االنتقال املنشود ،يتطلب املزيد من اإلجراءات اجلديدة يف
أسواق العمل اخلليجية ،كقياس إنتاجية املواطن اخلليجي ،ووجود "املعرفة املنتجة"
للعامل ورواد األعمال ،وهو موضوع مفصلي مهم توسعنا فيه ألهميته ،وضرورة وجود
جملس أعلى لألجورـ إسوة بالدول اآلسيوية الناجحة اقتصادياً .كما حيتاج هذه النقلة
االقتصادية إىل اعتماد أنظمة مالية مل يألفها دول اجمللس ،كأنظمة الضرائب ال ي
توسع البحث فيها قليالً ألهميتها ،وعالقتها املباشرة باالقتصاد اإلنتاجي اجلديد املأمول
االنتقال له.
وخيتم البحث مبلحق تعريفي وتارخيي "للمرض اهلولندي" و "العالج النروجيي" مع
تبيان املطلوب خليجياً ،اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ،كضرورات لتخليص
اقتصاديات دول اجمللس من مرض اقتصادي مزمن ،إىل املتطلبات الضرورية إبتداءً قبل
اإلسرتشاد بالنموذج النروجيي الذي قرر إبعاد اإليرادات النفطية من الناتج احمللي
اإلمجالي ووضعها يف صندوق سيادي يعترب من أضخم الصناديق السيادية يف العامل،
كضمان إسرتاتيجي لالقتصاد ،وضمان حقيقي ملستقبل األجيال القادمة.
وختاماً ال بد من اإلشارة بأن هذه الدراسة قد أجنزت يف العام 0202م ،ولذا فإن
مجيع اإلحصاءات فيها لغاية العام 0202م .

الباحث
عبداهلل جناحي
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مـ ـقـ ـ ـدمـ ـ ـة

منذ الطفرة النفطية األوىل بعد حرب أكتوبر اجمليدة عام 0721م ،وما تالها من
سنوات أعتمدت دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية على النفظ كمصدر أساسي
بل أحياناً الوحيد ـ ملوازنات هذه الدول ـ ومنذ ذلك احلني برزت إفرازات اقتصادية
وسياسية واجتماعية جديدة يف هذه املنطقة ،فباإلضافة إىل االعتماد شبة الكلي على
هذه السلعة اخلامة كإيراد يعتمد عليه لإلنفاق العام ،فقد تعززت قيم وسلوكيات
العقل الريعي كنتاج العتماد املنطقة على منط االقتصاد الريعي .وهي قيم سياسية
واجتماعية ساهمت يف ما وصلت إليها املنطقة من أزمات سواء يف احلقل السياسي أو
التشويه الكبري الذي حدث يف سوق العمل ،بسبب جذب دول جملس التعاون اخلليجي
آلالف بل املاليني من العمالة األجنبية الوافدة ،فضالً عن نتائج ذلك من توجه املواطنني
لسوق القطاع العام واعتماد شبه كلي يف القطاع اإلنتاجي النفطي والقطاعات اإلنتاجية
امللحقة به والقطاعات السياحية واملصرفية على العمالة الوافدة ألسباب عديدة.
وبالتأكيد رافقت مع هذه التحوالت يف سوق العمل وزيادة مستويات الدخل للمواطنني
بسبب ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع األجور واستفادة معظم الشرائح االجتماعية
املواطنة من إفرازات االقتصاد الريعي.
ومنذ أواسط السبعينات ظهرت مئات الدراسات االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والفكرية ال ي تنبأت مبخاطر استمرار دول جملس التعاون اخلليجي يف سياسة
االعتماد شبه الكلي على النفط كمورد أساسي القتصادياتها ،وطالبت هذه
الدراسات بعد تشخيصها للواقع الراهن االقتصادي واالجتماعي حبلول أهمها :تنوع
مصادر الدخل القومي ،وعدم االعتماد على العمالة الوافدة بشكل رئيسي يف أسواق
العمل.

| 11

إن هذه الدراسة ستحاول تشخيص ومن ثم حتليل التسلسل التارخيي هلذه التحوالت
النفطية وتأثرياتها االجتماعية ،ـ وباألخص على أسواق العمل ـ وتقديم األبعاد النظرية
هلذا النمط من االقتصاد السائد ،وتقديم احللول املمكنة لتنويع مصادر الدخل.
حتتوي هذه الدراسة على األقسام التالية:
 .1اإليرادات واملصروفات يف دول جملس التعاون خالل دورات أسعار النفط.
 .2سوق العمل كانعكاس للسياسة االقتصادية.
 .3اإلطار النظري ـ االقتصاد الريعي أساس االعتماد املطلق على النفط.
 .4الرؤى االقتصادية يف دول جملس التعاون اخلليجي.
 .5املؤسسات املالية والنقدية العاملية ودورها السليب يف إلغاء البعد
االجتماعي للدولة.
 .6احللول املمكنة ملستقبل دول جملس التعاون اخلليجي.
 .7احمللق :املرض اهلولندي والعالج النروجيي.
إن كافة هذه احملاور مرتبطة بعضها ببعض بشكل وثيق ،وهي تساهم بشكل
مباشر أما بتقليص أو إتساع الفجوة يف موازنات دول جملس التعاون اخلليجي بني
اإليرادات والنفقات ،وإن تأثرياتها مباشرة أو غري مباشرة يف استمرار السياسات
االقتصادية الراهنة ،أو من خالل ممارسة التحليل والنقد البناء هلذه احملاور ،من
املمكن أن تتم إجراء مراجعة شاملة وجادة لالسرتاتيجيات والرؤى والسياسات
االقتصادية الراهنة ،وتبين منوذج اقتصادي إنتاجي غري تقليدي بعيداً عن االعتماد
الكلي على النفط .وهذا ما حاول احملور األخري من هذه الدراسة أن تقرتحه من حلول
ممكنة وواقعية ودون القفز على املراحل أو حمددات االقتصاد اخلليجي الراهن ال ي
تعيق االنتقال السريع املنشود من االقتصاد الريعي املعتمد أساساً على مصدر وحيد
(النفط) إىل اقتصاد إنتاجي يصبح النفط جمرد مصدر من مصادر الدخل القومي
اخلليجي.
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إن البوصلة ال ي متسكت بها هذه الدراسة تتمثل يف ظاهرة "املرض اهلولندي" ال ي
برزت يف اقتصاديات دول اجمللس باعتبارها ظاهرة مرتبطة بأغلبية االقتصاديات يف
العامل وال ي اعتمدت على مصدر طبيعي "النفط ـ الذهب ـ املعادن  ..أخل" كمصدر
رئيسي يف دخلها القومي ،األمر الذي أدى إىل تراجع االهتمام باملصادر األخرى ،سواء
املتوفرة منها أو املفرتض خلقها وتأسيسها ،وتبنت الدراسة بأحد النماذج الدولية
الناجحة ال ي أبعدت مصدر النفط الريعي من دخلها القومي بشكل نسيب كبري
وحولته إىل صندوق األجيال القادمة ،وركزت على باقي مصادر الدخل االقتصادية ـ
وباألخص اإلنتاجية منها ـ وهو النموذج النروجيي ،وهو ما إعتربناه العالج املقرتح
القتصاديات دول جملس التعاون.
وحيث أن تأثري "املرض اهلولندي" اقتصادياً يكون على معظم القطاعات االقتصادية
واخلدماتية األخرى ،كقطاع التعليم والصحة ..أخل ،إال أن الدراسة ـ ومن أجل الرتكيز
ـ اعتربت أسواق العمل هي املؤشر األوضح واألهم النعكاسات االقتصاد الريعي عليها.
متطلعني أن تكون هذه الدراسة ثغرة للنور يف جدار اقتصادي ريعي يف دولنا ،البد
من توسعتها حتى يشع نور التنوع االقتصادي يف اقتصاديات دول جملس التعاون
اخلليجي.
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القسم األول
اإليرادات واملصروفات يف دول جملس التعاون اخلليجي
من خالل دورات أسعار النفط
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القسم األول
اإليرادات واملصروفات يف دول جملس التعاون اخلليجي من خالل
دورات أسعار النفط
منذ تأسيس منظمة (أوبك) ككارتل للدول املنتجة للنفط وذلك عام 0792م،
ولغاية حرب أكتوبر العربية اإلسرائيلية عام 0721م ،كانت أسعار النفط أقل من 5
دوالر أمريكي للربميل الواحد ،وبدأ االرتفاع مباشرة إىل  05دوالر تقريباً بعد قرار
اململكة العربية السعودية قطع البرتول على الدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية
1
أثناء حرب أكتوبر.
هذا التطور املفاجئ للدول املستهلكة للنفط فرض عليها العمل على تأسيس
الوكالة العامة الدولية عام 0721م وال ي متكنت من احلفاظ على سعر النفط عند
حدود االرتفاع الذي حتقق مع هذه احلرب ،ولكن ومع بداية األحداث يف إيران
وتوسعها عام 0722م ارتفعت أسعار النفط تدرجيياً إىل أن وصلت إىل حدود  12دوالر
للربميل ،وذلك بعد جناح الثورة اإليرانية عام 0727م ،واستمر هذا االرتفاع حلوالي 12
دوالر للربميل لغاية عام 0720م ،ليبدأ اهلبوط التدرجيي منذ ذلك العام لغاية العام
0725م ،حيث وصل سعر الربميل الواحد إىل حوالي  02دوالر ،ليهبط سريعاً إىل 02
1

للدكتور عمر هشام الشهابي رؤية تختلف عن الرؤى االقتصادية التي تعتقد بأن الطفرة النفطية بدأت أثناء حرب أكتوبر عام
1793م ،حيث يرى أن السنوات التي سبقت الحرب العالمية األولى الفترة األكثر إزدهاراً لصناعة الغوص (صيد اللؤلؤ) حيث
وصل متوسط الدخل السنوي من اللؤلؤ لساحل الخليج في الفترة  1711ـ 1714م إلى حوالي  2مليون جنية إسترليني ...ولكن
هبطت إلى ما دون  500ألف جنية في نهاية عشرينات القرن العشرين ،نظراً للكساد العالمي ،ومع تطور صناعة اللؤلؤ المص ّنع
في اليابان ،ويقارن ذلك بمداخيل النفط ،حيث "بلغ دخل الكويت من النفط  3.2مليون جنيه في عام 1748م ،وما لبث أن ارتفع
إلى  50مليون جنيه في 1753م ،وإلى أكثر من  100مليون جنيه في عام 1755م ..ولذلك في غضون بضع سنين كانت قيمة
إنتاج الكويت فقط من النفط تضاهي ضعف القيمة القصوى لمجمل إنتاج اللؤلؤ في الخليج ككل في عصر ما قبل النفط" ،ويصل
الشهابي إلى نتيجة بأن ظهرت في ا لكويت مشكلة وبشكل جلي ألول مرة في خمسينيات القرن الماضي حول كيفية "امتصاص"
اإليرادات النفطية الفلكية مقابل حجم اإلنتاج المحلي ،وهنا يرى الشهابي "بأن بإمكاننا تسمية هذه الفترة الممتدة من إكتشاف النفط
في دول الخليج العربية حتى نهاية ستينات القرن الماضي بفترة الطفرة النفطية األولى في الخليج" مع إشارته بأنه وبالرغم من
إكتشاف النفط في البحرين منذ الثالثينات القرن الماضي ،إال إنها لم تكن إيراداتها بتلك الكمية التي جعلت هذه المشكلة تظهر
بشكل جلي وفاقع كما الحال في الكويت.
أنظر :د .عمر الشهابي :إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها ،ورقة بحثية منشورة في سلسلة الثابت والمتحول
ضمن ملفات :اإلصالح االقتصادي في زمن األزمة النفطية ،مركز الخليج لسياسات التنمية ـ 2019م.
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دوالر أو أكثر قليالً لغاية العام 0729م .يف هذا األثناء وحتديداً يف ديسمرب 0725م،
أقرت منظمة (أوبك) ختفيض إنتاج النفط من  12مليون برميل يومياً وصوالً إىل أدنى
مستوياته ،أي إىل  09مليون برميل يومياً ،وذلك تفادياً من إحندار أسعار النفط إىل
حافة  02دوالر للربميل .ومنذ ذلك التاريخ بدأت أسعار النفط يف التذبذب بني االرتفاع
البسيط (أقل من  02دوالر للربميل) إىل اإلخنفاض حلافة  02دوالر للربميل ،وهذا
التذبذب استمر عند هذه املستويات من العام 0729م لغاية 0772م تقريباً ،لتنخفض
األسعار إىل حدود  02دوالر للربميل ويف أكتوبر 0772م ،ومع استفحال األزمة
االقتصادية لدول النمور اآلسيوية بدأت أسعار النفط يف االرتفاع التدرجيي لتصل إىل
حافة  12دوالر للربميل لتقفز بشكل صاروخي إىل حافة  022دوالر للربميل وذلك
حوالي عام 0222م ،وذلك بعد أن حتول سوق النفط ألول مرة يف تارخيه إىل سيطرة
عامل الطلب على أسعاره منذ 0229م لعدة عوامل أهمها األحداث جيو سياسية .ولكن
مل تستمر هذه الدورة طويالً حيث بدأت األسعار يف اهلبوط الصاروخي أيضاً
منذ0222م ،حيث وصلت إىل حوالي  92دوالر ،ولكن نتيجة للعديد من األزمات
االقتصادية واملالية والعقارية يف الدول الرأمسالية ،فضالً عن األحداث السياسية يف
الشرق األوسط وأوروبا الشرقية ،بدأ االرتفاع الصاروخي من جديد لتصل األسعار يف
حدود 002دوالر وأكثر حتى العام 0200م تقريباً ،لتنحدر بعده األسعار وبشكل
صاروخي كبري لتصل يف حدود  12دوالر للربميل يف العام 0201م ،وال ي بقيت
متذبذبه يف هذا احلدود بني  12و  12دوالر للربميل وذلك بعد اتفاق منتجي دول (أوبك)
يف ضبط اإلنتاج يف نوفمرب 0209م ،علماً بأن أسعار النفط يف نهاية شهر ديسمرب
0209م راوحت حول  52دوالر أمريكي خلام برنت ،وحسب حتليل الدكتور جاسم
السعدون "هي نفس مستوى أسعاره يف عام 0729م ،وعام 0772م عندما راوحت حول
 02أو  00دوالر أمريكي للربميل لو أحتسب عامل التضخم وعام انتفاخ النفقات
2
العامة"
د .جاسم السعدون :النفط ومستقبل دول مجلس التعاون ،بحث قدمه د .السعدون في أكثر من محفل بدءاً من يناير 2015م،
وآخره ضمن الثابت والمتحول (المصدر السابق) ،علما ً بأن تحليل الدورات أعاله معتمد على الرسم البياني رقم ( )1من هذه
الدراسة.

2
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الرسم البياني رقم ()1
دورات سوق النفط على مدى  70عاماً

املصدر :ورقة الدكتور جاسم السعدون ـ النفظ ومستقبل دول جملس التعاون

كيف تعاملت دول جملس التعاون اخلليجي مع هذه الدورات يف
أسعار النفط:
يف معظم الدول املتقدمة ال ي تواجه دورات اقتصادية بني فرتة وأخرى تضع يف
سياساتها خطط متوسطة وطويلة املدى بهدف عدم تأثري هذه الدورات املتوقعة على
جممل االقتصاد القومي ،وأهم هذه اخلطط التنفيذ اجلدي لتنويع مصادر الدخل
القومي ،وعدم اإلرتهان ملصدر قد يكون هو السبب يف إنتاج دورات تضخمية أو ركود
أو أزمات مرتافقة ،وبالتالي فإرتدادتها على باقي مصادر الدخل وقطاعاتها االقتصادية
جيب أن تكون حمدودة.
ورغم السرد التارخيي لدورات ارتفاع وإخنفاض أسعار النفط واضحة للعيان منذ
السبعينات من القرن العشرين ،وإن كثرة من االقتصاديني بل وحتى السياسيني
واالجتماعيني واملفكرين قد حذروا من ذلك ،وطالبوا باإلسراع يف تنويع مصادر الدخل
القومي يف دول جملس التعاون ،إال أن حكومات هذه الدول تعاملت مع هذه الدورات
حبلول ختديرية وآنيه مع امسرار اإلرتهان لسلعة النفط ،وتكرر كل مرة نفس األخطاء
املاضية ،ورغم خطورة الدورة األخرية ( 0205ـ 0202م) من االخنفاض الكبري ألسعار
النفط ،حيث يتوقع بعض املختصني بأنها دورة قد تستمر لفرتة طويلة نسبياً ،وإنه قد "
ال يشهد املستقبل املنظور حقبة رواج جديدة لسوق النفط ،فبعد حنو قرن من تصدر
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النفط لقائمة مصادر الطاقة ،توحي جمموعة من املؤشرات مثل :تقدم تقنيات إنتاج
النفط غري التقليدي ،والقلق على البيئة ،وانتقال سلطة التحكم يف األسعار إىل الدول
املستهلكة ،إىل إجتاه دول التعاون حنو اعتماد سياسات اقتصادية ومالية استباقية
3
هدفها األكرب حفظ االستقرار ال النمو االقتصادي.
إن دول جملس التعاون تعاملت مع مجيع دورات إرتفاع أسعار النفط بنفس األخطاء
وكررت نفس السياسات ال ي مورست يف طفرات أسعار النفط يف السبيعنات من القرن
العشرين على دورات  0229ـ 0201م ،حيث استمرت قيمة نفقاتها العامة يف االرتفاع
باملطلق من  02101مليار دوالر يف عام 0229م إىل  90102مليار دوالر عام 0201م ،أي
بنحو  1أضعاف يف  7سنوات مبعدل منو سنوي مركب بلغ  ،4 %0100ويرى السعدون
بأن حقبة رواج سوق النفط انتهت يف دول جملس التعاون جبرعة االرتباط املالي
واالقتصادي ورمبا املصريي بتقلبات السوق وذلك بسبب سياساتها ال ي خلقت اختالالت
هيكلية أربعة يف اقتصاديات دول اجمللس:
 .0اختالل بنية االقتصاد أو اخللل اإلنتاجي.
 .0اختالل ماليتها.
 .1اختالل ميزان السكان.
 .1اختالل ميزان العمالة.
سنتوسع يف بعض هذه االختالالت ،يف األقسام التالية من هذه الدراسة ،وذلك ملا
هلا عالقة مباشرة باحللول املمكنة.

اإليرادات واملصروفات يف دول جملس التعاون اخلليجي:
اإليرادات:

أوالً ـ
يكشف الدكتور عمر الشهابي من واقع االحصاءات الرمسية لدول جملس التعاون
بأن هذه الدول قد حصلت على إيرادات نفطية ال تقل عن  9091تريليون دوالر أمريكي
3

د .جاسم السعدون ـ المصدر السابق.
4
محمد الدوسري ـ الخليج بعد االنتفاضات العربية ،الكويت ،آفاق 2019م ـ المصدر السابق.
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على أقل تقدير حسب األسعار اجلارية ،وإذا احتسبنا كل اإليرادات باألسعار الثابتة
لعام 0205م يصل إمجالي تلك اإليرادات إىل  7092تريليون دوالر أمريكي ،وذلك يف
الفرتة من 0710م إىل نهاية عام  ،5 0205هذا دون احتساب العائد السنوي الذي قد
يرفع هذا اإلمجالي إىل مستويات تصل إىل مبالغ أكرب.
وتتوضح من الرسومات البيانية أدناه بأن إمجالي إيرادات النفط منذ بداية تصديره
حوالي  9091تريليون دوالر ،حيث حصلت السعودية على حوالي  %55منها بقيمة 5010
تريليون دوالر (حسب األسعار الثابتة لعام 0205م)* ،والكويت على  %02بقيمة 0092
تريليون دوالر ،واإلمارات على  %09بقيمة  0052تريليون دوالر ،وقطر على  %9بقيمة
 595مليار دوالر ،وعمان على  %5بقيمة  119مليار دوالر ،والبحرين على  %0بقيمة
 000مليار دوالر.

5

د .عمر الشهابي :مصدر سابق ،مع اإلشارة بأن معظم البيانات والرسومات البيانية الخاصة بهذا الموضوع مقتبسة من هذه
الورقة.
* األسعار الثابته :تحسب لقياس الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو ما يسمى أيضا ً بالناتج المحلي اإلجمالي (الحقيقي) الذي يأخذ
أسعار األساس التي تحددها جهة إصدار المؤشر (والتي عادة تتغير كل  10سنوات) ،فتضرب أسعار السلع والخدمات في سنة
األساس بكمية اإلنتاج في السنة المعنية للحصول على إجمالي اإلنتاج ،والذي بدوره يقييس الناتج المحلي اإلجمالي بعيداً عن
تأثير تقلبات األسعار ،ويركز فقط على حجم اإلنتاج وليس سعره ،وفعليا ً فإن قياس نمو اقتصاد البلد عادة ما يركز على الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي هذا ألنه ال يعنى بتقلبات األسعار التي قد تعطي االقتصاد طابع النمو والتطور بدون زيادة حجم
اإلنتاج.
* األسعار الجارية :تحسب لقياس الناتج المحلي اإلجمالي ،أي األسعار السائدة في فترة القياس ،وهو ما يسمى أيضا ً بالناتج
المحلي اإلجمالي (اإلسمي) والذي بدوره يتأثر بدوره بشكل مباشر بتقلبات األسعار في تلك الفترة.

| 21

الرسم البياني رقم ()2
اإليرادات النفطية يف دول جملس التعاون منذ عام  1332باألسعار اجلارية

املصدر :ورقة دكتور عمر الشهابي

الرسم البياني رقم ()3
اإليرادات النفطية يف دول جملس التعاون منذ عام  1332باألسعار الثابتة

املصدر :ورقة دكتور عمر الشهابي
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وعند مقارنة نسبة اإليرادات النفطية من إمجالي اإليرادات العامة يف دول جملس
التعاون اخلليجي منذ بداية تصدير النفط ،فإنها تتوضح بأنها نسبتها ختطت  %72من
إيرادات الدولة بشكل دوري ،وأصبحت إيرادات الدولة فعلياً هي إيرادات النفط يف
أغلبها ،ورغم الرؤى االقتصادية ال ي طرحتها هذه الدول واالسرتاتيجيات االقتصادية
ال ي تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم اإلرتهان على اإليرادات النفطية،
فإن مجيع هذه الرؤى يف هذا التأكيد فشلت يف حتقيق هذا اهلدف.
وكنموذج لتوضيح نسبه مساهمة خمتلف القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي
الفعلي باألسعار الثابته ،لنتوسع قليالً يف اإلحصاءات الرمسية مبملكة البحرين.

البحرين منوذجاً:
منذ 0201م ولغاية ميزانية العامني  0202ـ 0202م ،استمرت الظاهرة نفسها من
حيث تراكم العجوزات وزيادات يف الدين العام ،واستمرارية االعتماد على اإليرادات
النفطية كمصدر أساس ،ورغم بعض التفاصيل والتغريات يف بنود امليزانية من سنة
ألخرى ،إال أنها بقيت الظاهرة واألزمة هي ذاتها.
لذلك سنركز على ميزانية وسطية ،وهي لعام  0205و0209م كنموذج نتوسع يف
حتليلها تفصيلياً بهدف الوصول إىل النتيجة ال ي نبتغيها وهي إستمرارية ظاهرة "املرض
اهلولندي" يف االقتصاد ،ورغم حماوالت املوازنات الالحقة يف زيادة بنود اإليرادات
األخرى غري النفطية ،إال أنها ركزت على مصادر املوارد املالية كزيادة الرسوم
والضرائب ورفع الدعم عن السلع والوقود والكهرباء ،ولكنها مل تطرح التنوع يف
املصادر االقتصادية اإلنتاجية والصناعية وغريها.

اإلحصاءات تتكلم:
تشــري اإلحصــاءات الرمسيــة لعــام 0205م إىل تبــاطؤ منــو النــاتج احمللــي اإلمجــالي
احلقيقي (باألسعار الثابتة) مرتفعاً بنسبة ( %007إىل  0009مليار دينار) مقارنة بنمو قدره
 %101عــام 0201م و %505عــام 0201م .وكــان النمــو مــدعوماً بنمــو قطــاع الصــناعات
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التحويليــة  ،%100والقطــاع املــالي  ،%001باإلضــافة اىل قطــاع اخلــدمات احلكوميــة .%1
ومل حيقق القطاع النفطـي سـوى زيـادة طفيفـة جـداً بنسـبة  %200وذلـك باألسـعار الثابتـة
فيمــا حقــق تراجــع حــاد بنســبة  %15-باألســعار اجلاريــة وذلــك انعكاس ـاً لتــدهور أســعار
النفط يف األسواق العاملية.
يف احلقيقــة مل تــأتي اإلحصــاءات واألرقــام الرمسيــة للنــاتج احمللــي اإلمجــالي بــأي
مؤشــرات نستشــف منهــا تقــدم يف وضــع االقتصــاد الــوطين يرقــى إىل مســتوى الطمــوح
والتــأمالت ،ب ـل عــززت واقــع التخبطــات واخللــل اهليكلــي الــذي يعــاني منــه االقتصــاد
وتواصل العجز لـدى احلكومـة يف إجيـاد اقتصـاد متنـوع بعيـدًا عـن سـيطرة "ريـع" الـنفط
وتقلبات أسعاره .بشكل عام ميكننا االستنتاج من األرقام ما يلي:
أوالً :الرتاجع احلاد يف أسعار النفط باألسواق العاملية عمّق مـن حجـم املشـكلة
يف االقتصاد احمللي الذي يعتمد على القطاع النفطي كمحرك رئيسـي لالقتصـاد،
و بهــذه النتيجــة فــإن وضــع االقتصــاد ينبــئ بضــغوط متزايــدة علــى معــدالت النمــو
مســتقبالً بســبب انعــدام فــرص التوســع يف اإلنتــاج مقابــل اخنفاضــات أســعار الــنفط
املتوقعة (على املدى القريب واملتوسط حبسب التوقعات) وأثرهـا السـليب علـى نقطـة
التعــادل الســعري املتزايــدة أصـالً بشــكل متــواتر مــع تضــخم الــدين العــام إىل ثالثــة
أضعاف خالل السنوات املاضية.
الرسم البياني رقم ()4
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ثاني ـاً :شــهد قطــاع الصــناعات التحويليــة الــذي إحتــل املرتبــة الثالث ـة مــن حيــث
مســاهمته يف النــاتج احمللــي االمجــالي (والــذي يشــمل شــركات مثــل ألبــا وبــابكو
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وشركة اخلليج للبرتوكيماويات وغريها من املصانع) منواً خجـوالً بواقـع  %100يف
عام 0205م مقارنة بعـام 0201م .واجلـدير بالـذكر فـإن القيمـة احلقيقـة املضـافة
ملثل هذا القطـاع يف االقتصـاد مهمـة جـداً ،حيـث مل تلقـى العنايـة املطلوبـة مـن قبـل
الدولة يف خطط تنويع املوارد االقتصادية و ضرورة الدفع اجلدي بالتوسع فيها وهي
املالكة جململ عناصر االنتاج يف هذا القطاع.
إن التوسع يف املناطق الصناعية ال تزال دون مستوى الطموح لتشـجيع النمـو يف
هذا القطاع ،والذي يتطلب إلغاء كثري من العوائق الـ ي حتـول دون منـوه بالشـكل
املطلـــوب وذلـــك بســـبب بريوقراطيـــة األنظمـــة املغذيـــة الرئيســـية للفســـاد والطـــاردة
لالستثمارات يف هذا القطاع ذو القيمة املضافة احلقيقية واهلامة.
ثالث ـاً :بالنســبة لبــاقي القطاعــات االقتصــادية غــري النفطيــة فإنهــا شــهدت نســب ًا
متفاوته وخجولة جداً يف النمو ،يف حـني واصـل القطـاع النفطـي صـدارة القطاعـات
املســاهمة يف النــاتج احمللــي اإلمجــالي لعــام 0205م بينمــا ظلــت جممــل القطاعــات
األخـرى تــدور يف فلــك حجــم اإلنفــاق احلكــومي ســواء يف تــوفري املشــاريع و املرافــق
األساسية أو شراء السلع و اخلدمات.
رابعاً :بالرغم من إن نظم وسياسات املؤسسات االقتصادية على املستويني العام
واخلاص حتاكي ،نظرياً ،كثرياً من ما توصلت إليه اقتصـادات الـدول املتقدمـة،
إال أن املمارسات تظل بعيدة عن مرامـي وأهـداف تلـك الـنظم والسياسـات الـ ي هـي
يف احملصــلة نتــاج تطــور الــبين االقتصــادية واجملتمعيــة املتحــررة مــن هيمنــة القــرار
املتفــرد .فكــثري مــن الــنظم تظــل كحــاالت شــكلية ال تــنعكس يف ســلوك اإلدارة
املسؤولة عن محاية وتنمية الثروات على مستوى اإلدارت احلكومية خاصـة ،حيـث
املمارسات الفعلية غري متناغمـة مـع اإلدارة اجلـديرة بالثقـة أو توزيـع املنـافع بشـكل
عــادل وشــفاف .إن إدارة االقتصــاد الكلــي فاقــدة للبيئــات املؤسســاتية الكفــؤة يف
ســـلوكياتها البعيـــدة عـــن البريوقراطيـــة ســـواء يف األطـــر القانونيـــة أواإلداريـــة ،إن
الفجوة بني النظم النظرية واملمارسات الفعلية سببها اإلدارة الفاشلة وتقييد النشاط
االقتصــادي احلقيقــي .إن احنســار النمــو وحمدوديتــه يف الصــناعات التحويليــة ذات
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القيمة املضـافة املسـتدامة مقابـل التوسـع يف االسـتثمارات غـري القـادرة علـى حتقيـق
قيمة مضافة هي أحد مؤشرات تدني كفـاءة اإلدارة االقتصـادية وغيـاب التخطـيط
والسياسات االقتصادية حنو بناء قاعدة اقتصادية حقيقيـة بعيـدة عـن العقـل الريعـي
والربح السريع املهي منه منـذ الطفـرة السـعرية النفطيـة األوىل .الركـون علـى املـوارد
النفطيــة واملســاعدات املختلفــة بعيــداً عــن اســرتاتيجيات اقتصــادية مســتدامة وفــق
خطط تنموية حقيقية مفصلة حبسب احتياجات االقتصاد الكلي وبعيداً عن جتـيري
املنافع إىل صاحل كانزي الثـروات ،سـتظل شـرطاً مهمـاً يف إجيـاد تنميـة اقتصـادية
حقيقة تتجاوز خماطر اإلعتماد على أسعار النفط يف تدويرعجلة االقتصـاد مـع سـد
الفجوة املتعمقة من سوء اإلدارة العامة باتساع دائرة الفساد وغياب الرقابة الفعالة.

الرسم البياني رقم ()5
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خامس ـاً :إن االقتصــاد البحــريين مــا زال يعتمــد علــى القطــاع النفطــي بشــكل
مباشر من خالل أنشطة استخراج النفط والغاز ال ي شكلت حنو  %00من إمجالي
الناتج احمللـي اإلمجـالي (باألسـعار الثابتـة) لعـام 0205م ،وبشـكل غـري ماباشـر يف
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية وال ي تشمل بعـض الشـركات الصـناعية الكـربى
كشركة بابكو وألبا وشركة اخلليج للبرتوكيماويـات وبناغـاز ومعظـم املصـانع
األخرى ال ي تعتمد على النفط من خالل الدعم الذي توفره احلكومة ألسعار الغاز
والكهربــاء .وهلــذا يظــل الســؤال إن كانــت مؤشــرات النمــو تعكــس هــذه احلقــائق
الــ ي يدحضــها ســوء اإلدارة كمــا تبينهــا ثبــات نســب النمــو املتواضــعة هلــذا القطــاع.
كمــا أن قطــاع اخلــدمات احلكوميــة الــذي ســاهم بنحــو  %01يف النــاتج احمللــي
اإلمجالي لعـام  0205م ،تـأتي أنشـطته عـن طريـق اإلنفـاق احلكـومي الـذي بـدوره
يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط وأسعارها يف السوق العاملي.
سادســـاً :أمـــا بالنســـبة للنـــاتج احمللـــي اإلمجـــالي باألســـعار اجلاريـــة ،فتـــبني
اإلحصائيات تـأثره الكـبري جـدًا بتقلبـات أسـعار الـنفط يف األسـواق العامليـة ،فعلـى
ســبيل املثــال ،نشــهد يف الوقــت احلــالي اخنفــاض أســعار الــنفط يف األســواق العامليــة
األمر الذي تسبب يف تراجع الناتج احمللي اإلمجـالي وحتقيقـه منـواً سـالباً بنسـبة -
 %2لعام 0205م ،كما هو احلال عندما اخنفضت أسـعار الـنفط يف األسـواق عـام
0227م مما أدى إىل اخنفاض النـاتج احمللـي اإلمجـالي اإلمسـي بنسـبة  %01وقتهـا.
ويف ســنوات الطفــرة النفطيــة (0225م – 0222م) ارتفــع النــاتج احمللــي اإلمجــالي
بشكل ملحوظ بنسبة تقـارب  %02سـنوياً ،أمـا بالنسـبة لعـام 0200م ،فقـد ارتفـع
قيمة الناتج احمللي اإلمجالي اإلمسي بنحو  %5فقط نتيجة إلخنفـاض أسـعار الـنفط
واستقرارها بشكل عام يف عـام 0200م بعـد أن كانـت نسـبة النمـو حنـو  %01يف
عام 0200م مع إرتفاع أسعار النفط إثر الربيع العربي .ويوضح الرسم البياني أدنـاه
التحرك املتوازي بني تقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية وناتج القطـاع النفطـي
باألسعار اجلارية.
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وحتى يف قطاع االستثمارات األجنبية املباشرة ال ي تكتسب أهمية كربى يف جهود
التنمية ألي بلد يضيف لتدفقات رؤوس األموال ،فإن معظم التجارب الناحجة يف الدول
النامية تؤكد بأن لالستثمار األجنيب املباشر دور مهم يف جهود تنمية اقتصاديات هذه الدول
يف النصف الثاني من القرن العشرين حيث ساهم بشكل فعال يف نشاطات التكامل
االقتصادي العاملي من خالل زيادة حركة التجارة العاملية وربط رأس املال العاملي ،وأسواق
العمل الدولية ،وتطور مستويات األجور وإنتاجية كل من رأس املال والعمل يف الدول
املستضيفة لالستثمار األجنيب املباشر .نقول وحتى يف هذا القطاع املهم توضح البيانات ثبات
حجم االستثمار األجنيب املباشر يف البحرين قياساً مع دول جملس التعاون.
الرسم البياني رقم ()7
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وحبسب بيانات االونكتـاد فقـد بلـغ إمجـالي اإلسـتثمارات األجنبيـة املباشـرة يف دول
جملس االتعاون اخلليجي  109مليار دوالر أمريكي بنهاية 0201م مرتفعـة بنسـبة %202
عن العام 0201م ،ومتضاعفة مبقدار حوالي  2أضعاف خالل عقد من الزمان (-0225
0201م) .وبالنسبة للبحرين فهي تقبع يف املركز ما قبل األخري يف جمموع ما أسـتقطبته
املنطقـــة مـــن إســـتثمارات مبجمـــوع  0202مليـــار دوالر ومبـــا يعـــادل  %105مـــن إمجـــالي
اإلستثمارات املتدفقة لدول جملس التعاون اخلليجي (هبوطاً من حوالي  %02مـن جممـوع
االســـتثمارات األجنبيـــة عـــام 0221م) .وفيمـــا كـــان إســـتقطاب البحـــرين لالســـتثمارات
األجنبيــة بطيئـاً وخصوصـاع يف االعــوام اخلمــس املاضــية ،إســتطاعت دولــة االمــارات علــى
ســبيل املثــال ،أن ترفــع االســتثمارات االجنبيــة فيهــا مــن  909مليــار دوالر عــام 0221م
(البحــرين  902مليــار دوالر) إىل  00509مليــار دوالر عــام 0201م (أي حــوالي  9أضــعاف
ما حققته البحرين خالل نفس الفرتة).
ورغم الزيادة السنوية يف اإلستثمارات األجنبية املباشرة إال أنها كانت أدنى من
التوقعات حبيث تساعد بشكل فعال يف عملية التنمية وتنويع اإلقتصاد ،وذلك بالرغم
من حماوالت احلكومة تسويق اإلمكانيات املوجودة من بنية حتتية وعمالة حملية
متميزة وتسهيالت تشريعية وغريها من املغريات .وبنظرنا فإن البحرين حباجة لرسم
خريطة إستثمارية واضحة املعامل وتفصيلية للقطاعات والنشاطات ال ي تريد جذب
اإلستثمارات هلا ،وإىل إجياد آلية رقابة فعالة حبيث تعزز ثقة املستثمر ،وبالطبع فإن
حتسني البيئة اإلستثمارية عرب تهيئة الظروف السياسية واإلجتماعية واالقتصادية
والتشريعية يبقى التحدي األكرب ،فيما يعترب األخري من أهم العوامل يف جذب
االستثمارات وذلك من خالل املمارسات الفعلية يف تطبيق التشريعات.

ثانياً ـ املصروفات:
لن تتطرق هذه الدراسة إىل املصروفات ال ي ال منتلك عنها إحصاءات واضحة نتيجة
لعدم شفافية مجيع إحصاءات بنود اإلنفاق العام ،لذلك سيتم الرتكيز على املصروفات
الرأمسالية واجلارية وعلى قوة العمل والسلع واخلدمات.
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 .1املصروفات العامة :توضح الرسومات البيانية أدناه مقارنة بني اإليرادات
واملصروفات العامة يف كل دولة من دول جملس التعاون ،وذلك حسب اإلحصاءات
الرمسية املتوفرة .وتتوضح بأن يف السعودية كان هناك نوع من التوازن بني
اإليرادات واملصروفات ،يف حني يف فرتات اهلبوط يف أسعار النفط كانت
املصروفات مستمرة يف ارتفاعها رغم اخنفاض اإليرادات.
الرسم البياني رقم ()8
اإليرادات واملصروفات العامة يف السعودية

املصدر :ورقة د .عمر الشهابي

أما يف الكويت فيوضح الرسم البياني بأن اإليرادات ولغاية الفرتة من  0722إىل
0725م ،كانت هي األعلى مع استمرار املصروفات العامة (النفقات) ،ويف فرتة من
 0772إىل 0775م ،وهي الفرتة احلرجة للكويت سياسياً من جراء احلرب ،فيوضح
الرسم البياني بأنه رغم إخنفاض اإليرادات العامة إال أن املصروفات العامة كانت
مرتفعة ،ومع حتسن اإليرادات بعد هذه السنوات فقد كانت نسبتها أكرب من
املصروفات حتى بداية األزمة بعد عام 0201م ،حيث اخنفضت اإليرادات بشكل
صاروخي مع استمرار ارتفاع قيمة املصروفات.
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الرسم البياني رقم ()3
اإليرادات واملصروفات العامة يف الكويت

املصدر :ورقة د .عمر الشهابي

وبالنسبة لإليرادات واملصروفات العامة يف البحرين فيوضح الرسم البياني بأن
العالقة بينها كانت متوازنه نسبياً مع ارتفاع لإليرادات يف سنوات  0222إىل
0227م ،تقريباً ،واستمرار النفقات يف االرتفاع أيضاً ،لتستمر هذه املصروفات يف
االرتفاع رغم اإلخنفاض الكبري يف اإليرادات مع بداية أزمة النفط الراهنة
(0201م).
الرسم البياني رقم ()11
اإليرادات واملصروفات العامة يف البحرين

املصدر :ورقة د .عمر الشهابي
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وبالنسبة لقطر فرغم التوازن بني اإليرادات واملصروفات العامة ،إال أن ومنذ عام
0222م ارتفعت اإليرادات العامة أكثر من النفقات لرتتفع بشكل صاروخي يف الطفرة
النفطية يف أعوام 0200 – 0222م ،مع استمرار ارتفاع النفقات ال ي استمرت يف
االرتفاع رغم االخنفاض الواضح يف اإليرادات مع بداية األزمة النفطية الراهنة (0201م).
الرسم البياني رقم ()11
اإليرادات واملصروفات العامة يف قطر

املصدر :روقة د .عمر الشهابي

وبالنسبة لسلطنة عمان فاألمر ال خيتلف كثرياً رغم هيمنة النفقات العامة يف معظم
السنوات ولغاية األزمة الراهنة.
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الرسم البياني رقم ()12
اإليرادات واملصروفات العامة يف عمان

املصدر :ورقة د .عمر الشهابي

وحيث إن ورقة الدكتور عمر الشهابي مل تتضمن اإلحصاءات اخلاصة باإليرادات
واملصروفات يف اإلمارات ،فقد أوضحت ورقة الدكتور جاسم السعدون ذلك يف الرسم
البياني التالي:
الرسم البياني رقم ()13
النفقات وااليرادات العامة يف دول جملس التعاون

املصدر :صندوق النقد الدولي –  IMFـ  /عام  2016تقديرات صندوق النقد الدولي
من ورقة د .جاسم السعدون

| 33

أما إذا حللنا املصروفات العامة حسب جهة اإلنفاق ،فسنجد أن أساس االرتفاع املستمر
فيها يرجع إىل غلبة املصروفات اجلارية املتكررة عليها وخاصة الرواتب واألجور
(املصروفات اجلارية متعددة باألساس منها الرواتب واألجور ملوظفي القطاع احلكومي،
والنقد املوجه من الدولة لشراء السلع واخلدمات من القطاع اخلاص كشراء األراضي (يف
حالة الكويت خصوصاً يف الستينات والسبعينات من القرن العشرين) ،ومصروفات شراء
السلع واخلدمات االستهالكية من قبل الدولة كالسيارات والقرطاسية وغريها ،وهي
مصروفات من الناحية النظرية تنفقها الدولة نظري خدمات أو سلع معينة حتصل عليها الدولة
كمقابل ،ونفقات الدعم املوجة للسلع والوقود والفئات الفقرية ..أخل ،وديون عامة مستحقة
على الدولة ،وحتويالت الدولة هليئات مستقلة عن الوزارات من ناحية التنظيم)*.
أما املصروفات الرأمسالية ال ي تتخذ شكل شركات ومشاريع عامة نفطية
ومصارف وبرتوكيماويات واملنيوم والطريان والبنية التحتية ،فإن نسبتها ال تتعدى ثلث
املصروفات العامة يف كل دول اجمللس ،بل وتهبط يف بعض الدول كالبحرين
والكويت "إىل  02ـ  %05من إمجالي املصروفات يف بعض السنوات" .6وواضح إن دول
اجمللس أمام أي أزمة نفطية تفضل التضحية باملصروفات الرأمسالية بدالً من املساس
باملصروفات اجلارية ،حيث توضح البيانات بأن املشاريع الرأمسالية أكثر تقلباً ،حيث
ترتفع حبدة خالل فرتات الطفرات وتنخفض خالل فرتات األزمات ،وهذا عكس
املصروفات اجلارية ،وباألخص الرواتب واألجور وذلك نظراً للتبعات السياسية والعملية،
فضالً بأن تراكم هذا البند يف املوازنات أصبح حقاً مكتسباً للمواطن ال ميكن
املساس به ،مع إمكانية ختفيض أو جتميد أو إلغاء بعض هذه املصروفات املتكررة غري
الرواتب واألجور مثل ختفيض الزيادات السنوية أو جتميدها وإلغاء الدعم على السلع
والكهرباء والوقود..أخل ونعتقد بأن مرد ذلك مرتبط بنمط االقتصاد الريعي وإفرازاته
من قيم وسلوكيات وعقليات ريعية وال ي سنتوسع فيها يف األقسام التالية من هذه
الدراسة.
* للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لورقة د .عمر الشهابي ـ مصدر سابق.
6
المصدر السابق
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ماهي النتيجة اليت وصلت إليها دول جملس التعاون اخلليجي:
النتيجة النهائية هي املزيد من العجوزات يف املوازنات العامة وارتفاع كبري يف الدين
العام .ومن أجل توضيح ذلك بالتفصيل فإن املطلوب أوالً حتليل دقيق للموازنة العامة هلذه
الدول ،وتبيان احلساب اخلتامي ،وتفاصيل اإليرادات واملصروفات بكل أنواعها،
لنكتشف يف ضوء ذلك بأن رغم كل ذلك فإن الدين العام يف ارتفاع مستمر ،وعموماً
فإن مجيع اإلحصاءات تؤكد على نسبة االعتماد على النفط يف متويل موازنات دول
جملس التعاون اخلليجي ،ويف عام 0221م كانت البداية ،فإمجالي إيرادات دول
اجمللس كان  21505مليار دوالر ،ونسبة اإليرادات النفطية منها كانت  ،%2200وغري
النفطية حوالي  ،%0707أما يف عام 0221م فقد كان إمجالي اإليرادات  01709مليار
دوالر ،ونسبة اإليرادات النفطية كانت  ،%2207وغري النفطية  .%.0000ويوضح الرسم
البياني أدناه نسبة اعتماد املوازنات على اإليرادات النفطية يف دول جملس التعاون وذلك
يف عام 0201م ،حيث كانت الكويت األوىل يف ذلك بواقع  ،%7109تليها السعودية
بنسبة  ،%7101ثم البحرين بنسبة  ،%2201فسلطنة عمان بنسبة  ،%2502فاإلمارات
بنسبة  ،%5202وأخرياً قطر بنسبة .%5202
الرسم البياني رقم ()14
نسب اعتماد املوازنات على اإليرادات النفطية يف دول جملس التعاون

املصدر :صندوق النقد الدولي ،والبنوك املركزية لدول جملس التعاون
املصدر :ورقة د .جاسم السعدون

وحيث مل يتوفر لدى الباحث موازنات مجيع دول جملس التعاون اخلليجي
بتفاصيلها ،فإننا نركز على منوذج مملكة البحرين.
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أوالً :أهمية حتليل املوازنة العامة يف مملكة البحرين ومستجدات الوضع الراهن:
يأتي الرتكيـز علـى حتليـل املوازنـة العامـة للدولـة كضـرورة ملحـة ألي مـواطن يهمـه
وضــع اقتصــاد البلــد حاضــراً ومســتقبالً ويعــي جيــداً عواقــب ســوء إدارة أمــوال الدولــة.
وتؤكـــد األزمـــات املاليـــة الـــ ي شـــهدتها العديـــد مـــن الـــدول وبالتحديـــد دول كاليونـــان
والربتغــال وإ يطاليــا وإســبانيا ضــرورة متابعــة هــذه األمــوال بشــكل دوري .فقــد تناســت
حكومــات هــذه الــدول وشــعبها علــى الســواء ،أهميــة كــبح املصــروفات العامــة يف ظــل
إيــرادات شــحيحة ومنــو اقتصــادي حمــدود ،وتناســت أهميــة تقييــد االســتالف واالقــرتاض
لتمويــل إنفاقهــا العــام ،حتــى آل بهــا الــدرب إىل كســاد كــبري يســتمر حتــى يومنــا هــذا،
تســـبب يف إقالـــة العديـــد مـــن مـــوظفي القطـــاع العـــام ،وانكمـــا خمتلـــف األنشـــطة
االقتصــادية ،وزعزعــة ثقــة املســتثمرين واملمــولني حتــى هربــوا بــرؤوس أمــواهلم إىل خــارج
الــبالد ،فبقيــت تلــك الــدول تعــا تفشــي البطالــة وازديــاد ســخط الســكان والشــباب،
ولتبدأ مسـريتها حنـو التنميـة والتطـور مـن جديـد يف وجـود مـراقبني وممـولني حكـوميني
دولــيني يرصــدون كافــة حتركاتهــا ،فخســرت بــذلك حتــى اســتقالليتها يف تــولي شــؤون
الـــبالد .وكـــل هـــذه العواقـــب متـــس حيـــاة املـــواطن بصـــورة شخصـــية ومباشـــرة .إن هـــذا
الســـيناريو الـــذي اســـتبعده العديـــد مـــن حمللـــي دول أوروبـــا ودول العـــامل ،واعتـــربوا مـــن
املستحيل حتوله إىل حقيقة ،هو ما يبعث على القلق يف حتليل املوازنة العامة للبحرين.
إن القلق علـى مسـتوى الـدين العـ ام للبحـرين ال يـأتي فقـط نتيجـة الرتفـاع نسـبة منـو
املصروفات العامة بشكل ملحوظ يف السنوات املاضية ،إال أنه يأتي أيضـاً نتيجـة قفـزات
يف املصروفات متويالً للسياسات غري التنموية علـى رأسـها التجنـيس دون مراعـاة للمـوارد
االقتصـــادية احملـــدودة و تقلبـــات أســـعار الـــنفط ،خصوصـ ـاً وأن الفـــرتة احلاليـــة تشـــهد
اخنفاضاً يف الطلب العاملي على البرتول ومشتقاته ،مـع اخنفـاض نسـبة منـو دول صـناعية
كالصني واهلند ،واخنفـاض طلـب الـدول املتطـورة كاليابـان والـدول األوروبيـة املشـغولة
مبشاكلها االقتصادية.
وقد أكد تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق االقتصـاد اإلقليمـي أنـه
"من املتوقع أن يـزداد تبـاطؤ النشـاط االقتصـادي يف دول جملـس التعـاون اخلليجـي .فعلـى
الرغم من التدابري الطموحة اجلاري تنفيذها لضبط أوضاع املالية العامة هذا العـام ،فـإن
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أرصدة امليزانية سوف تتدهور نظراً للهبوط احلاد يف أسعار النفط .و مثة حاجـة إىل تكثيـف
اجلهود بغية ختفيض العجز على املدى املتوسط من أجل استعادة االسـتمرارية ألوضـاع املاليـة
العامــة ،ودعــم أســعار الصــرف املربوطــة .ومــن األولويــات الــ ي ال تقــل أهميــة يف هــذا الشــأن
ضمان قدرة القطاع اخلاص على خلق فرص العمـل الكافيـة للشـباب ،وضـبط عمليـة تـدفق
العمالة الوافدة وجلم سياسات التجنيس ،وألعداد السـكان املتزايـدة يف وقـت سـتكون فيـه
قــدرة القطــاع العــام علــى خلــق فــرص العمــل حمــدودة .وســيتطلب ذلــك إصــالحات هيكليــة
عميقة لتحسني اآلفاق متوسطة األجل وتيسري التنوع االقتصادي".
إن كــل هــذه التطــورات ،عــالوة علــى احملــاوالت العديــدة ملختلــف الــدول لتط ـوير مــوارد
الطاقــة املتجــددة تضــع البحــرين وغريهــا مــن دول اخللــيج يف موقــف املتجاهــل وغــري املبــالي
للحقائق والرافضة ملواكبة تطورات العصر ،ما قد يؤدي إىل نتائج ال ياحمـد عقباهـا لشـعوب
املنطقــة ولألجيــال القادمــة الــ ي قــد جتــد نفســها أمــام قطاعــات اقتصــادية غــري قــادرة علــى
املنافسة ،وأمام إفالس حكومي حيتاج إىل سنوات من الضرائب الثقيلة على مواطنيها.
ثانياً :نتائج احلساب اخلتامي لعام 2115م:
إعتمد جملس الوزراء احلساب اخلتامي لعام 0205م وناشر علـى املوقـع اإللكرتونـي
لوزارة املالية بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة املالية.
الرسم البياني رقم ()15

| 39

كان من أبرز النتائج العامة للحساب اخلتامي ما يلي:
 00إخنفاض إمجالي اإليرادات بنسبة  %11إىل  002مليار دينار.
 00بقــاء إمجــالي املصــروفات عنــد مســتوى العــام الســابق ( 105مليــار دينــار) رغــم
اإلرتفاع املتواصل يف مصاريف القوى العاملة.
 01مواصلة اإلرتفـاع املتسـارع للعجـز املـالي ليصـل إىل  005مليـار دينـار حبـريين عـام
0205م ،مقارنـــة بعجـــز متـــدني ( 10مليـــون دينـــار) يف عـــام 0200م(.بعـــد إعـــداد هـــذه
الدراسة مت نشر املوازنة للعامني  0202ـ 0202م ،حيـث العجـز أكـرب والـدين العـام قـد
يصل إىل  01مليار دينار).
اجلدول رقم ()1
احلساب اخلتامي (مليون دينار حبريين)

2011
اإليرادات
النفط والغاز
إيرادات أخرى
املنح \ االعانات
إمجالي اإليرادات
املصروفات
مصروفات القوى
العاملة
املصروفات املتكررة
األخرى
جمموع املصروفات
املتكررة
مصروفات املشاريع
إمجالي املصروفات
الفائض/العجز املالي

2112

2113

2,479

2,645

00922

2,662

1,595

011
022
2,821

332
56
3,034

111
24344

399
02
3,089

419
02
2,042

1,005

1,204

00122

1,379

1,430

1,407

1,320

00529

1,717

1,686

2,412

2,524

24877

3,096

3,116

110
2,853
)(31

737
3,261
)(227

129
34353
)(410

448
3,544
)(455

444
3,559
(1,51
)7

املصدر :وزارة املالية
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2014

2015

 .1اإليرادات
تــأثرت االيــرادات احلكوميــة نتيجــة اهلبــوط الكــبري ألســعار الــنفط حيــث إخنفــض
متوســط ســعر الربنــت الربيطــاني ( وهومرجــع عــاملي مســتخدم لتســعري ثلثــي إنتــاج الــنفط
العـــاملي) مـــن مســـتواه القياســـي عنـــد  000دوالر للربميـــل يف ســـنة 0200م إىل  52دوالر
أمريكي للربميل كمتوسط سعري يف 0205م.
الرسم البياني رقم ()16

150

سعر ال
ر ل بر ي ال ا

100
50
0

المصدر :األونكتاد

سعر البرنت البريطاني الخفيف

حتتســب اإليــرادات النفطيــة والــ ي شــكلت حــوالي  %22مــن إيــرادات الدولــة علــى
األساس النقدي جملموع إيرادات حقـل البحـرين النفطيـة واملصـفاة وحقـل أبوسـعفة والغـاز
الطبيعــي بعــد خصــم مصــروفات اإلســتخراج وقيمــة مشــرتيات الــنفط اخلــام وتكــاليف
التكرير ومتويل تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي.
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اجلدول رقم ()2

إيرادات البحرين النفطية حبسب احلساب اخلتامي (مليون دينار حبريين)
2111

2113

2112

2014

2015

إيرادات حقل البحرين
واملصفاة
إمجالي اإليرادات

3,657

4,051

3,854

3,693

2,176

إمجالي التكاليف

()3,506
151

()3,798
253

)(3,631

)(3,486

)(1,945

223

207

231

صايف اإليرادات
إيرادات حقل أبو سعفة
إمجالي اإليرادات

2,125

2,021

2,082

2,121

1,066

إمجالي التكاليف

)(63

)(70

)(103

)(94

)(109

احتياطي األجيال القادمة

)(20

)(18

)(19

)(21

)(17

صايف إيرادات حقل أبو
سعفة

2,042

1,933

1,960

2,006

940

إيرادات الغاز الطبيعي

210

380

401

435

412

ضرائب ورسوم نفطية

19

22

16

15

12

أرباح مستلمة (الشركة
القابضة للنفط والغاز)

56

56

صايف إيرادات النفط والغاز 2,479

2,645

-

-

-

2,600

2,662

1,595

املصدر :وزارة املالية

مالحظة :مت إعادة تبويب بعض االيرادات النفطية حيث تظهر االرباح املستلمة من الشركة القابضة
للنفط والغاز من األعوام 0205-0201م كعوائد إستثمارية يف جمموع االيرادات ،وقد إستلمت احلكومة
مبلغ  59مليون دينار خالل األعوام املذكورة.

وبالرغم من أهمية هذا البند إال أن احلساب اخلتـامي ال يشـمل أي بيانـات وتفاصـيل
توضــح مــثالً متوســط األســعار للمنتجــات املختلفــة وخصوص ـاً الــنفط اخلــام ،وخيفــي أي
تفاصيل عـن تكـاليف اإلنتـاج .وبـالنظر إىل بنـود احلسـاب اخلتـامي ،يالحـظ دمـج عائـد
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إنتــاج حقــل البحــرين مــع عائــد مصــفاة الــنفط ،بــالرغم أن هنــاك شــركتني منفصــلتني
تقومان بعملي ي اإلنتاج والتكرير وهمـا شـرك ي (بـابكو) و(تطـوير) ،حيـث تتخصـص
األوىل يف عمليات تكرير النفط والثانية يف عملية اإلنتاج ،وهو أمر غري متعارف عليه يف
احلقل النفطي.
نشـــرت اهليئـــة الوطنيـــة للـــنفط والغـــاز تقريرهـــا الســـنوي لعـــام 0205م والـــذي بـ ـيّن
املعلومات التالية:
اجلدول رقم ()3

تفاصيل االنتاج

2111

2111

2112

2113

2014

2015

إنتاج النفط اخلام
(ألف برميل)
حقل البحرين

18,462

020225

020127

090529

050509

000915

حقل أبو سعفة

550271

590222

510911

190209

510719

510210

جمموع إنتاج النفط
اخلام

734556

734882

724723

634312

634452

664376

إنتاج املصفاة
(ألف برميل)

0220011 0220722

770791

0200021

790209

770190

إنتاج الغاز
(مليون قدم
مكعب(

5590911 5500002 5100511 9270121 2020105 2500905
املصدر :اهليئة الوطنية للنفط والغاز

رغم اإلخنفاض النسـيب العـام املاضـي إلنتـاج الـنفط اخلـام ،إال أن السـمة العامـة هـو
االرتفاع التدرجيي إلنتاج حقل البحـرين والـذي شـهد ارتفاعـاً مـن حـوالي  10ألـف برميـل
يومياً يف العام 0200م إىل حوالي  50ألف يومياً العـام املاضـي .رغـم هـذا التحسـن إال أن
حتالف شركة أوكسدنتال األمريكية ومبادلة اإلماراتية مـع حكومـة البحـرين ضـمن
شــركة تطــوير مل يســتطيعوا رفــع إنتــاج حقــل البحــرين إىل األرقــام املوعــودة بهــا والــ ي
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كانت حنو  79ألف برميل يف اليوم لعام 0205م .علـى ضـوء ذلـك انسـحبت الشـركتان
مؤخراً من الشراكة القائمة منذ 0227م لتعود عمليات التنقيب حلكومة البحـرين .أمـا
حقل أبو سعفه فقد حافظ على مستوى إنتاجـه البـالغ حـوالي  300ألـف برميـل يوميـاً –
علماً بأن نصيب البحرين املعلن يبلغ النصف.
أما فيما خيتص بعمليات تكريـر الـنفط فقـد إسـتمر يف مسـتوياته السـابقة والبالغـه
حوالي  029ألف برميل يومياً يأتي معظمه من السعودية .أما الغـاز فقـد أنتجـت البحـرين
ما قد يعترب رقماً قياسياً جديداً بلغ  2,059مليون قدم مكعب يومياً كجـزء مـن عمليـة
تطوير حقل البحرين من قبل شركة تطوير وبزيادة حـوالي  %15عـن مسـتويات 0202م.
وفيما أعيد حقن  %02من الغازاملستخرج ،فقـد مت اسـتهالك  %02منـه مـن قبـل شـركة
ألبا و %2مـن بـابكو و % 9مـن شـركة البرتوكيماويـات (جيبـك) فيمـا أسـتهلكت هيئـة
الكهرباء وباقي الشركات ال  %12املتبقية.
حتــتفظ الشــركة القابضــة للــنفط والغــاز مبعظــم اإليــرادات وتعطــى جــزءاً منهــا إىل
احلكومة عن طريق إيرادات مباشرة مـن حقـل البحـرين ،وإيـرادات غـري مباشـرة تاسـمى
باألرباح املوزعة من صندوقها االستثماري يف نهاية كل عام ،وال ي بلغت حنـو  59مليـون
دينار سنوياً.
واملالحظ أيضاً يف إيرادات هذا احلسـاب اخلتـامي األخـري أن مـا ختصصـه البحـرين
ســنوياً ملــا ياســمى بإحتيــاطي األجيــال القادمــة قــد إخنفــض العــام املاضــي إىل  02مليــون
مقارنــة ب  00مليــون دينــار يف عــام 0201م ،حيــث تعتمــد البحــرين علــى إيــرادات حقــل
أبوسعفة فقط هلذه احملفظة ،وهي سياسة جيب مراجعتها وذلك لزهد املبـالغ املسـتقطعة.
يبلغ االحتياطي حسب البيانات احلكوميـة للعـام 0205م مبلـغ  022مليـون دينـار (551
دوالر أمريكـــي) ،وهـــو مبلـــغ متواضـــع جـــداً ،خصوصـــا عنـــد مقارنتـــه باالحتياطيـــات
والصناديق السيادية لـدول جملـس التعـاون اخلليجـي األخرى.علمـ ًا بـأن دولـة كالكويـت
مثالً متتلك إحتياطي لألجيـال القادمـة يقـدر بنحـو  122مليـار دوالر أمريكـي مشـكالً
اجلــزء األكــرب مــن صــندوقها الســيادي املقــدر ب  511مليــار دوالر أمريكــي ،وتشــري
بيانات معهد صناديق الثروات السيادية إىل أن إمجالي موجودات الصناديق اخلليجية يبلغ
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حنو  0092تريليون دوالر ،أي ما يعـادل أكثـر مـن  %12مـن إمجـالي موجـودات صـناديق
الثروات السيادية العاملية.
وقــد حتســن الــدخل احلكــومي بشــكل مطاــرد خــالل األعــوام اخلمــس املاضــية مــن
اإليرادات غري النفطيـة لتصـل إىل  107مليـون دينـار عـام 0205م مقارنـة ب  011مليـون
دينــار العــام 0200م ،ويــأتي حــوالي  %55منهــا مــن بنــد الضــرائب والرســوم والــ ي تــدخل
ضمنها الرسوم والضرائب اجلمركية ورسوم املرور والتسجيل العقـاري .إضـافة إىل ذلـك
فقــد لــوحظ إرتفــاع ايــرادات املنتجــات اخلدميــة والســلعية احلكوميــة وخصوصــاً ممــا
حصــلته وزارة الصــحة مــن بنــد الرعايــة الصــحية األساســية (إرتفــع مــن  7مليــون دينــار يف
0201م اىل  02مليون دينار عام 0205م).
و كمــا ال يتضــح أيض ـ ًا يف بنــود اإليــرادات دور شــركات الصــناديق الســيادية الــ ي
تتكون من شـركة ممتلكـات البحـرين القابضـة 7والشـركة القابضـة للـنفط والغـاز.8
فلم تستطع شركة ممتلكات حتى اآلن -وهي يف السنة العاشرة منذ تأسيسها – حتويل
أية أرباح إستثمارية حلكومة البحرين .كمـا ال تزيـد األربـاح املوزعـة للشـركة القابضـة
للنفط والغاز ،وال ي من املعفرتض أن متتلك حمفظة قَيِّمة من أمالك الدولة النفطيـة ،عـن
 59مل يون دينار يف السنوات املاضية .فال ياالم القارئ واحمللل إذا تسـاءل عـن إسـرتاتيجية
هذه الشركات اإلستثمارية وأرباحها السنوية وحتى طريقة عملها املعبهمة نسبياً.
وكما حدث يف السنوات السابقة مل تادرج اإلعانات الـ ي إسـتلمتها احلكومـة حتـت
املارشال اخلليجي (مليار دوالر سـنوياً ملـدة  02سـنوات منـذ االعـالن عنـه يف 0200م) يف
احلســاب اخلتــامي واملعــروف أنهــا خصصــت أساس ـاً ملشــاريع البنيــة التحتيــة .ومل يوضــح
7
أُسست شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) كشركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة البحرين  -في 6002م بصفتها
ّ
شركة قابضة مستقلة تتولى إدارة وتطوير محفظتها االستثمارية التي تتضمن أصول تجارية مختلفة .يبلغ مجموع حقوق
المساهمين  6.2مليار دينار فيما يبلغ مجموع أصولها  0.0مليار دينار عام 6002م .تمتلك ممتلكات حصصًا في أكثر من 00
شركة تجارية ُتغطي مجموعة متنوعة من القطاعات ،بما في ذلك الصناعات التحويلية ،الخدمات المالية ،السياحة ،االتصاالت،
العقارات ،المواصالت ،وإنتاج األغذية .ومن أهم وأكبر إستثماراتها طيران الخليج ( ،)%000ألبا ( ،)%26بنك البحرين
الوطني ( ،)%02شركة بتلكو ( ،)%72مؤسسة الخليج لالستثمار ( ،)%02شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم – جارمكو
( ،)%72شركة حلبة البحرين الدولية (.)%000
8
أُسست الشركة القابضة للنفط والغاز عام 6002م كشركة مملوكة بالكامل من قبل حكومة البحرين برأس مال مدفوع قدره
 0.6مليار دينار لتتولّى بناء وتطوير وإدارة محفظة استثمارية لمجموعة شركات تعمل في قطاع النفط والغاز .تمتلك الشركة
حصصا ً مؤثرة في  8شركات محلية منها بابكو ( ،)%000بناغاز ( ،)%22جيبك ( ،)%77تطوير للبترول ()%000
وبافكو (.)%20
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احلساب اخلتامي تفاصيل املشاريع ال ي موهلا املارشال اخلليجي ،ويبقى مصـدر األخبـار
ما يعلن عنه وما ينشر من وقت آلخر عن مصادر حكومية وغريها والذي يتمثل يف متويل
بعــض مشــاريع االســكان والبنــى التحتيــة كتوســعة املطــار وشــارع الشــيخ جــابر الصــباح
(املعـروف بشـارع سـرتة) .يف املقابـل فقـد إحتـوى احلسـاب اخلتـامي بشـكل مسـتمر علــى
مبلغ  02مليون دينار صانف كمساعدات خارجية دون أية تفاصيل.
 .2املصروفات
حافظت احلكومة على مسـتوى اإلنفـاق خـالل العـام املنصـرم عنـد  3.5مليـار دينـار
وذلك بالرغم من االخنفـاض الكـبري يف عائـدات الـنفط .ومل تسـتطع احلكومـة التـأقلم
الســريع مــع تراجــع اإليــرادات خصوص ـاً عنــدما تشــكل مصــاريف القــوى العاملــة حــوالي
 %12من جمموع املصروفات.
الرسم البياني رقم ()17

املصروفات املتكررة:
الزالـــت املصـــروفات املتكـــررة تشـــكل اجلـــزء األعظـــم (حـــوالي  )%25مـــن قيمـــة
املصروفات احلكومية وجيدر اإلشارة هنـا إىل املنحـى املتصـاعد للمصـروفات املتكـررة
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منــذ 0220م وذلــك لتضــخم فــاتورة مصــروفات القــوى العاملــة مــن أجــور خاصــة للقــوى
العاملة املتضخمة يف بعض األجهزة والوزارات.
اجلدول رقم ()4
املصروفات املتكررة جلهات حكومية خمتارة (مليون دينار حبريين)

2111

2011

2012

2113

2014

2015

وزارة الدفاع

292

360

409

465

514

496

النسبة
)(2015
16%

وزارة الداخلية

193

249

314

324

358

373

12%

وزارة الرتبية والتعليم

223

246

294

319

326

334

11%

وزارة الصحة

188

201

226

250

262

278

9%

هيئة الكهرباء واملاء

204

280

297

152

350

326

10%

باقي الوزارات واهليئات/
مصاريف خمتلفة
جمموع املصروفات
املتكررة

1,868

1,076

984

1,169

1,309 1,286

42%

2,412

2,524

2,877

3,116 3,096

100%

املصدر :وزارة املالية

وقــد كانــت زيــادة املصــروفات املتكــررة ملحوظــة خــالل اخلمــس ســنني املاضــية يف
عدد من الوزارات ،نذكر منها التالي:
 وزارة الدفاع :بارتفـاع  %22العـام املاضـي ( 021مليـون دينـار) مقارنـة ب0202م حيــث تشــكل مصــروفات القــوى العاملــة  %25مــن جممــوع املصــروفات
املتكررة للوزارة.
 وزارة الداخلية :قفزت املصروفات بنسبة ( %93بزيـادة  022مليـون) منـذ0202م ،ومتثل مصاريف القوى العاملة اجلزء األكرب منها (.)%27
 وزارة الرتبيــة والتعلــيم :بزيــادة  000( %52مليــون دينــار) عــن مصــروفات0202م ،ورغم الزيادة يبقى ما يصرف على التعليم متواضعاً.
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 وزارة الصــحة :بزيــادة  52( %17مليــون دينــار) عــن مصــروفات 0202م،فيما ال يبدو أنها تتماشى مع الزيادة املطردة يف املصروفات العامة أو حتـى الزيـادة
يف عدد السكان.
 هيئــة الكهربــاء واملــاء :بزيــادة  000( %92مليــون دينــار) مقارنــة بعــام0202م ،علماً بأن هذه املصروفات متثـل التحـويالت النقديـة مـن وزارة املاليـة وال
تعربعن مصروفات اهليئة الفعلية .ميكن القول بـأن أسـباب هـذه الزيـادة تعـزو إىل
الزيادة يف استهالك الكهرباء واملاء وبالتالي زيادة الدعم احلكومي الـذي يعـادل
 %92من متوسط سعر وحدة الكهرباء املباعة للمستهلك والبالغة ( 0.028دينـار)
للوحــدة باإلضــافة إىل الــدعم البــالغ  %71مــن ســعر وحــدة املــاء املباعــة للمســتهلك
والبالغة ( 0.728دينـار) .بـدأت احلكومـة منـذ مـارس 0205م بالعمـل علـى رفـع
الدعم تدرجيياً وخصوصاً على الشركات واملـواطنني الـذين ميلكـون أكثـر مـن
مسكن واحد .فيما لن يتأثر املواطن صاحب املسكن الواحد بشـكل مباشـر إال
أن إرتفاع تكلفة الكهرباء واملاء على القطاع التجاري البد أن تـؤثر علـى تكلفـة
املنتجات واخلدمات املقدمة للمواطنني وتزيد من أعبائهم املعيشية.
أمــا بالنســبة للمصــروفات املتعلقــة بــالتحويالت املاليــة ألغــراض إجتماعيــة ،ففــد بــني
احلســاب اخلتــامي لعــام 0205م بــأن احلكومــة قــد حافظــت علــى جممــوع الــدعم البــالغ
حــوالي  105مليــون دينــار .وكــان مــن الالفــت الزيــادة املســتمرة لعــالوة حتســني مســتوى
املعيشة للمتقاعدين وذلك لزيادة عددهم والذي يبدو أنه يف إجتاه تصـاعدي حـاد (أوضـح
التقريــر االحصــائي الصــادرعن اهليئــة العامــة للتــأمني االجتمــاعي إىل أن إمجــالي عــدد
املتقاعدين مـن القطـاع اخلـاص والعـام (ال يشـمل العسـكريني) قـد إرتفـع مـن 33,220
متقاعداً عام 0200م إىل  51,082متقاعداً عام 0205م مما شكل عبئاً على امليزانية
العامة إضافة إىل ما يشكله زيادة عدد املتقاعدين من أعباء إضافية على التزامات اهليئة
العامــة لل تــأمني االجتمــاعي الــ ي تقــع حتــت وطئــة العجــز اإلكتــواري واحلاجــة لزيــادة
االشرتاكات وحتسني أداء ذراعها اإلستثماري).
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رفعــت احلكومــة نهايــة 0205م الــدعم عــن اللحــوم البيضــاء واحلمــراء ممــا أدى إىل
إرتفــاع أســعارها إىل أكثـــر مــن  %022للحــوم احلمـــراء وحــوالي  %12للــدجاج احمللـــي.
وباملقابــل أعــادت احلكومــة هيكلــة الــدعم عــرب مبلــغ نقــدي للمــواطنني ال يغطــي النفقــة
احلقيقية لشراء اللحوم مما أدى لعزوف عام عـن شـراء اللحـوم احلمـراء واالستعاضـة بهـا
باألمساك والدجاج ورمبا اخلضروات .كما قامت احلكومة إبتداء مـن مطلـع هـذا العـام
برفع أسعار البنزين والديزل بنسبة تصل إىل  ،%92وكمـا بـني وزيـر الطاقـة آنـذاك فـأن
االجتاه لرفع أسعار البنزين ال ي مل تعدل منذ العام 0721م يأتي لتقليل الدعم املقدم هلـا
والذي بلغ حنو  099مليون دينار يف العـام 0201م وتقليـل االقـرتاض والعجـز املـالي الفتـاً
إلي ان التسعرية اجلديـدة سـتوفر مـا قرابتـه حنـو  59مليـون دينـار سـنوياً خلزينـة الدولـة.
إضافة إىل ذلك فقد كشف اجمللس األعلى للصـحة مـؤخراً عـن مالمـح برنـامج الضـمان
الصــحي والــذي ســيعرض علــى جملــس الــوزراء نهايــة العــام اجلــاري .وبــني أن الربنــامج
سيفصل مقدمي اخلدمة عن الوزارات وسيحقق للمستشفيات احلكومية يف الوقـت ذاتـه
إدارة ذاتية ،جنباً إىل جنب إنشاء صـندوق الضـمان الصـحي جلمـع إشـرتاكات الضـمان.
وقــد بــني اجمللــس أن املــواطن البحــريين يكلــف الدولــة  505دينــار ســنوياً وهــي يف زيــادة
مستمرة.
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اجلدول رقم ()5
الدعم احلكومي املباشر لقطاعات ماختارة (مليون دينار حبريين)

نوع الدعم
ختفيض تكلفة عبء املعيشة

2111

2112

2113

2014

2015

204

دعم األسر حمدودة الدخل

56

025

001

002

عالوة حتسني مستوى املعيشة
للمتقاعدين

12

22

71

002

إعانة املواد الغذائية

59

50

50

52

12

دعم برامج اإلسكان

40

11

12

49

48

اجملموع

311

183

281

313

315

املصدر :وزارة املالية
مالحظة :مت إعادة تبويب بعض البيانات بعد عام 0200م

مصروفات املشاريع:
مثلـــت مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة ،وحتديـــداً وزارات اإلســـكان واألشـــغال %52 ،مـــن
إمجالي مصاريف املشاريع ،يف حني ال يوضـح احلسـاب اخلتـامي مـا اذا إشـتملت األرقـام
املعلنة عن مجيع ما يصرف على مشاري ع اإلسـكان والـ ي متـول مـن قبـل بنـك االسـكان
واملارشال اخلليجي .لألسف مل يكن هناك إهتمام مبشاريع تذكر يف مـا خيـص تطـوير
بعــض البنــى التحتيــة اهلامــة وحتســني مســتوى املعيشــة كالصــحة والتعلــيم باإلضــافة إىل
حتسني شبكة املواصالت العامة وإجياد حلول جذريـة لإلختناقـات املروريـة ،ويف املقابـل
خصصت ميزانيات كبرية نسبياً هليئ ي االعالم والثقافة .يـذكر أنـه مت مـؤخرا اإلعـالن
عن البدء يف توسعة املطار ليتسع ل  01مليون مسافر سنوياً وذلك بعـد سـنوات طـوال مـن
التخطــيط والتــأخري ،وبتكلفــة قــدرها  000مليــار دوالر بتمويــل قــدره  707مليــون دوالر
مقدم من دولة اإلمارات ضمن املارشال اخلليجي.
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الرسم البياني رقم ()18
نسبة توزيع مصروفات املشاريع على اجلهات احلكومية املختلفة
(متوسط لألعوام 2115-2111م)

اجلدول رقم ()6
مصروفات مشاريع بعض الوزارات واجلهات احلكومية املعختارة (مليون دينار)

الوزارة  /اهليئة
وزارة اإلسكان

141.8 120.4 125.1 201.4 127.9 102.0

متوسط
(-2111
)2115
143.3

100.3 112.1 132.5 250.1

129.2

86.6

111.9
31.3

2010

2011

2012

2113

2014

2015

امليزانية التحويلية

464.0

وزارة األشغال

124.4 134.4 123.3 111.2

90.9

وزارة الداخلية

40.9

41.7

23.1

19.7

31.3

6.9

24.5

15.8

19.1

4.7

14.2

26.6

2.8

7.4

9.7

10.2

11.3

وزارة شئون الشباب والرياضة

17.1
8.0

9.0
10.9

20.5
5.5

3.9
6.3

6.2
11.6

6.9
8.6

9.3
8.6

هيئة شئون اإلعالم

2.9

6.1

10.2

6.0

10.2

7.5

8.0

وزارة الرتبية 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

اجملموع

443.7 448.3 476.7 737.0 440.8 767.4

509.3

20.7

هيئة البحرين للثقافة واالثار 4.0
مستشفى امللك محد
وزارة الصحة

51.1

املصدر :وزارة املالية
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واجلدير بالذكر أن احلساب اخلتامي فيما يتعلق مبصروفات املشـاريع حيتـوي علـى
بنــد يســمى بـــ"امليزانية التحويليــة" حيــث يتضــمن مجيــع املصــروفات للــوزارات واهليئــات
احلكومية ال ي ال ختضع بشكل مباشـر إىل تـدقيق وزارة املاليـة ،مـن اجلهـات القدميـة
واجلديــدة .9أنفقــت احلكومــة  %05مــن إمجــالي مصــاريف املشــاريع حتــت بنــد امليزانيــة
التحويلية ،وبالرغم مـن حجـم هـذه املصـاريف إال أن احلسـاب اخلتـامي ال يفصـح عـن أي
بيانــات أو تفاصــيل عــن اجلهــة الــ ي صــرفتها .وبينمــا ميكــن أن تكــون هــذه املشــاريع
موجهة جيداً إال أن عدم التعامل معها بدقة وشفافية وإدراجها حبسب اهليئة يشي بانعـدام
الكفــاءة يف إدارة املوازنــات املقــرة والــ ي بــدورها تلقــي بظــالل الشــك حــول ســوء رســم
املوزانات و بريوقراطية اإلدارة املفرطة ال ي تزيد احلساب اخلتامي إبهامـاً ،باإلضـافة إىل
احتمال توجيه بعض ميزانيات املشاريع إىل أوجه صرف أخرى.

استمرار إرتفاع الدين العام:
يـــأتي القلـــق علـــى طريقـــة إدارة أمـــوال الدولـــة بســـبب العواقـــب الـــ ي ترتتـــب عليهـــا
العجــوزات املاليــة واملتمثلــة يف إرتفــاع قيمــة الــدين العــام .فالــدين العــام املرتفــع يــثري قلــق
املستثمرين ،خصوصاً مع خماطر اإلفالس ،ويزيد مـن العـبء املـالي علـى احلكومـة مـع
تراكم قيمة الفوائد ،وبالتالي يقيد مصروفاتها املستقبلية.
يف فرباير 0209م خفضت مؤسسة "ستاندارد أند بورز" للتصنيف االئتمـاني تصـنيف
البحــرين وبيّنــت إن القــرار يعكــس التــأثري املســتمر للرتاجــع الكــبري يف أســعار الــنفط.
خفضــت املؤسســة تصــنيف البحــرين درجــة واحــدة إىل مــا دون "درجــة االســتثمار" وبنظــرة
مستقبلية سلبية مما يعين أن االقراض للبحرين يتضـمن بعـض خمـاطر املضـاربة ،ودرجـة
ُ 9تدرج وزارة المالية الجهات التالية تحت مصروفات الميزانية التحويلية :المجالس البلدية ،المحكمة الدستورية ،صندوق النفقة،
غرفة البحرين لتسوية المنازعات ،هيئة الحكومة االلكترونية ،الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ،األوقاف السنية،
األوقاف الجعفرية ،بورصة البحرين ،جامعة البحرين ،كلية المعلمين (جامعة البحرين) ،بوليتكنك البحرين ،هيئة ضمان جودة
التعليم والتدريب ،إعانة المواد الغذائية ،بيت القرآن ،مجلس الشورى ،المحافظات ،المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،ديوان
الرقابة المالية واإلدارية ،المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،معهد البحرين للتدريب ،جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية ،مركز عيسى
الثقافي ،مجلس التنمية االقتصادية ،هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات ،المؤسسة الخيرية الملكية ،مجلس النواب ،معهد
البحرين للتنمية السياسية ،هيئة تنظيم سوق العمل ،صندوق الضمان االجتماعي ،معهد البحرين لإلدارة العامة ،معرض البحرين
الدولي للطيران ،مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة ،بدالة انترنت البحرين.
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مرتفعة من املخاطر اإلئتمانية .وحلقت مؤسسـات التصـنيف األخـرى بسـتاندارد أنـد بـورز
لتأكــد علــى ختفــيض التصــنيف االئتمــاني .بعــدها بشــهرين ويف مــايو 0209م خفضــت
مــوديز تصــنيفها للبحــرين درجــة أخــرى مضــيفة "أن الســبب الــرئيس يعــود إىل الضــغوط
اإلئتمانية ال ي ستتعرض هلا البحرين خالل السنوات املقبلة مع عـدم كفايـة اإلصـالحات
االقتصادية يف بيئة منخفضة ألسعار النفط مع تنامي اقرتاض هذا البلد بشكل سريع يف
السنوات القادمة".
الرسم البياني رقم ()13

فيمــا كــان الــدين العــام
ضمن حدود مقبولـة يف بدايـة
األلفية الثالثة ،إال أن اجتاهـه
التصــــاعدي احلــــاد مــــا بعــــد
0222م ،حتـــــــــــــــــى يف ذروة
إرتفاع أسعار الـنفط وبالتـالي
االيـــــــــرادات احلكوميـــــــــة،
أصـــــبح عبئـــــا ثقـــــيال وهمــــاً
وطنيـــــــــاً .إرتفـــــــــع الـــــــــدين
احلكــومي العــام املاضــي إىل
مسـتوى قياسـي جديـد ليصــل
إىل  200مليــار دينــار وهــو مــا ميثــل حــوالي  %92مــن النــاتج احمللــي اإلمجــالي  -أي مــن
إمجــالي قيمــة االقتصــاد ،فيمــا توقعــت «مــوديز» أن تقــرتب نســبة الــدين احلكــومي إىل
الناتج احمللي اإلمجالي يف البحرين من  %022حبلول العام 0207م .إقرتضـت احلكومـة
البحرينيــة  002مليــار دينــار إضــافية خــالل 0205م ،وبينمــا تقــرتض معظــم الــدول لتســد
عجزها املالي يف السـنة ،إال أننـا نـرى أن حكومـة البحـرين عـادة مـا تقـرتض أكثـر مـن
عجزها املعسجل يف حسابها اخلتامي (على سبيل املثال ،اقرتضـت احلكومـة مليـار دينـار
ملواجهة عجز موازنة 0200م البالغ  12مليون دينار) ،وهو منـط نـراه يف معظـم السـنوات
املاضية ،حيث قد يأتي ذلك لتمويـل فـواتري املصـروفات املتزايـدة جـراء بعـض السياسـات
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غري التنمويـة أو لسـداد الفوائـد .جتـاوزت القـروض املتضـخمة قـدرة النمـو االقتصـادي يف
ســدادها وخاصــة مــع تفــاقم فــاتورة زيــادة املصــاريف املتكــررة ،خاصــة رواتــب ومزايــا
موظفي احلكومة وهيئاتها ،يف ظل حجـم اقتصـاد حمـدود .إن عـدم الوضـوح يـثري القلـق
واملزيد من الشكوك حول غياب الشفافية والغرض من االقرتاض.
وتاشكل القروض احمللية (وال ي تأتي عن طريـق أذونـات اخلزانـة وصـكوك السـالم
اإلســالمية وصــكوك التــأجري اإلســالمية ،وســندات التنميــة احلكوميــة) حنــو  %52مــن
إمجالي القـروض ،بينمـا تشـكل القـروض األجنبيـة  %11املتبقيـة .وقـد لـوحظ اإلعتمـاد
املتزايد على أسواق املال العامليـة (األجنبيـة) يف متويـل العجـوزات املاليـة وهـو منـط جديـد
أخذ مساراً تصاعدياً منذ  0227م .إال أن تبعاتـه خطـرية جـدأ نظـرًا للكلفـة العاليـة هلـذه
الــديون ،حيــث أن معــدل الفائــدة علــى القــروض اجلديــدة يعتمــد كــثرياً علــى تصــنيف
اإلئتمــاني للمملكــة والــذي إخنفــض كــثرياً منــذ فربايــر 0209م .لقــد أصــبحت الــديون
األجنبية أكثر كلفة للحكومة وأقل جذباً للممولني الدوليني.
وال تشــــمل الــــديون احلكوميــــة أعــــاله اإلقــــرتاض مــــن قبــــل اهليئــــات احلكوميــــة
والشر كات اململوكـة بالكامـل مـن قبـل احلكومـة (كشـركة ممتلكـات والشـركة
القابضة للنفط والغاز وطريان اخللـيج) .ففـي ديسـمرب 0201م وقعـت شـركة ممتلكـات
علــى تســهيل إئتمــاني متجــدد بقيمــة  522مليــون دوالر أمريكــي مدتــه اــس ســنوات،
واستخدم بصورة كاملة يف 2015م من أجل إعادة متويل الـدين القـائم علـى الشـركة.
ومن جانـب آخـر أعلنـت الشـركة القابضـة للـنفط والغـاز يف مـارس 0209م عـن إبرامهـا
عقد تسهيل مراحبة من عـدة بنـوك بقيمـة  252مليـون دوالر ملـدة اـس سـنوات لتمويـل
خط األنابيب اجلديد بني البحـرين والسـعودية وملشـاريع أعخـرى .كمـا أعلنـت ألبـا مـؤخرًا
عن جناحها يف احلصول على قرض بقيمة  005مليار دوالر والـذي ميثـل القسـم األول مـن
خطــة الشــركة التمويليــة ملشــروع خــط الصــهر الســادس .وفيمــا ال تتــوافر معلومــات عــن
مديونيــة طــريان اخللــيج إال أن احلكومــة قــد ضــخت بالشــركة حــوالي  000مليــار دوالر
خالل األعوام 0205-0200م ضمن خطـة إعـادة اهليكلـة (أو إطفـاء خسـائر الشـركة)
ومن املتوقع ضـخ مبلـغ  019مليـون دوالر إضـافية عـام 0205م ،علمـاً بـأن الشـركة قـد
خفضت خسائر العمليات بها.
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الرسم البياني رقم ()21

إن القلــــــــــــق علـــــــــــــى
مستويات الدين العام ينبـع
مــن أن إرتفــاع قيمــة الــدين
يـــؤدي إىل إرتفـــاع يف قيمـــة
الفوائــد الــ ي تاــدفع عليهــا
وال ي تزيد مـن العـبء علـى
احلكومــــــــــة .وياالحــــــــــظ
بوضوح ارتفاع قيمة الفوائد
الــــ ي دفعتهــــا البحــــرين يف
السنوات املاضية ،من حنـو
 12مليــــون دينــــار يف عــــام
0222م إىل  097مليــــــــون
دينار يف عام 0205م ،علماً بأن املبلغ األخري شكل  %01من إيرادات الدولة.
أطلقــت احلكومــة برنــامج للســندات ذات الشــرحيتني بقيمــة  922مليــون دوالر يف
فربايــر0209م ،بعــد ســحب إصــدار بقيمــة  252مليــون دينــار بســبب خفــض التصــنيف
اإلئتماني السيادي ،وبلغت الشرحية اإلوىل  025مليون دوالر ألجل اس سـنوات بفائـدة
 ،%5075فيما بلغت قيمة الشـرحية الثانيـة  105مليـون دوالر ألجـل عشـر سـنوات بفائـدة
 ،%2095وتلقــت هــذه الســندات عروض ـاً بقيمــة  722مليــون دوالر .وأصــدرت احلكومــة
مؤخراً صكوك ألجـل  2سـنوات وسـندات ألجـل  00سـنة بقيمـة إمجاليـة  0مليـار دوالر.
ومــن جانبــه إســتمر مصــرف البحــرين املركــزي يف إصــدار أذونــات اخلزانــه احلكوميــة
والصكوك بالنيابة عن احلكومة مع متوسط فائدة  %0ألذونات اخلزانـة والـ ي تشـرتيها
يف العــادة املؤسســات املاليــة احملليــة .كمــا لــوحظ أيض ـ ًا جلــوء احلكومــة للســحب مــن
اإلحتياطيـات املوجـودة بعهـدة مصـرف البحــرين املركـزي حيـث إخنفضـت االحتياطيــات
بنسبة  %51بنهاية يونيو 0209م إىل  00219مليون دينـار مقارنـة ب  00021مليـون دينـار
نهاية 0201م .بلغت الديون احلكومية  202مليار دينار نهاية يونيـو 0209م وبإضـافة مـا
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مت إستدانته مؤخراً فقد تصل الديون إىل مستوى جديد يقدر ب  201مليار دينـار (حـوالي
 %20من الناتج احمللي اإلمجالي).
إن إستمرار البحرين يف هذا املسار من املديونيـة العاليـة لـه عواقبـه ،إذ أن البحـرين
إستمرت يف االقرتاض حتى يف فرتات ارتفاع أسعار النفط .وكما أعشرنا سابقاً عـن تـأثري
املديونية على التصنيف اإلئتماني لسندات احلكومة ،وقد نصل ملرحلـة مـن عـدم القـدرة
على مواصلة االقرتاض الدولي أو حتى دفع الفوائد املتزايدة ،يف الوقت الذي ستتأثر فيـه
سيولة املصارف احمللية سلباً اذا حاولت احلكومة تعـويض عـزوف املمـولني الـدوليني عـن
التمويل مما له تبعات خطرية على االقتصاد احمللي وإمكانية التعايف.
خالصة هذا القسم والذي سنسرتشد به للخروج ببعض احللول االقتصادية ملستقبل
اقتصاديات دول جملس التعاون ،وذلك يف األقسام الالحقة من هذه الدراسة ،ولكن
ومن أجل التعامل مع هذه األزمات املستفحلة وال ي ستزداد يف السنوات القادمة البد من
التفكري اجلاد ملستقبل األجيال القادمة من أبناء دول اجمللس ،وباألخص بروز
لالمساواة وضرروة العدالة بني األجيال احلاضرة واملستقبلية من ناحية الفرص والدخل
وعبء الدين العام وتوزيع املواد ونتائج النشاط البشري على تلوث البيئة واستهالك املواد
الطبيعية غري املتجددة.
فظاهرة الالمساواة ال تكون بني الطبقات والفئات اجملتمعية املختلفة فحسب ،بل
من املمكن أن حتدث بني األجيال ضمن الطبقة الواحدة وبني األبناء واآلباء بسبب غياب
السياسات التنموية املستدامة .فعلى سبيل املثال هناك مسألتان هلما عالقة بالالمساواة
وهما الدين العام وكلفة نظام معاشات التقاعد والعجز والوفاة للمؤمن عليهم حتت
مظلة اللهيئة العامة للتأمني االجتماعي.
ميكن مالحظة إن أغلب األقطار العربية ،حتى النفطية منها ،راكمت ديوناً
متزايدة خالل السنوات املاضية .يف البحرين مثال ،ال ي يقل عدد مواطنيها عن 222
ألف ،من املتوقع أن يصل الدين العام مع نهايةعام 0202م إىل  0200مليار دينار (02
مليار دوالر) ،ويف 0202م إىل ما يقارب  %022من الناتج احمللي البالغ حوالي  00مليار
دينار ( 10مليار دوالر) ،بعد أن كان ال يتجاوز  %02من الناتج احمللي قبل  02أعوام.
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هذه الديون املرتاكمة على الدولة حتتاج اما إىل معجزة نفطية من نوع الطفرات النفطية
الثالث ال ي مررنا بها خالل العقود املاضية ،أو إىل تقليص نفقات الدولة بشكل كبري
يصاحبها فرض ضرائب ورسوم متزايدة .من األكيد إن من سيدفع الثمن هم األجيال
القادمة من الشباب الذين مل يشهدوا العصر الذهيب للنفط.
الرسم البياني رقم ()21
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املصدر :بنك البحرين املركزي .الدينار البحريين=  56.2دوالر

هذا ليس كل ما يف األمر ،فأنظمة التقاعد يف بعض األقطار العربية مفلسة .يف
البحرين ،بلغ العجز االكتواري (التزامات صناديق التقاعد املستقبلية جتاه املؤمن عليهم
ناقصاً األصول املرتاكمة هلذه الصناديق) عام 0205م ما يزيد عن  205مليار دينار (02
مليار دوالر) يتزايد مبعدل  522مليون دينار سنوياً ( 001مليار دوالر) .من هو اخلاسر
األكرب من استمرار تراكم هذا العجز االكتواري؟ من املؤكد إن الصناديق التقاعدية
ستعجز بعد بضع سنني عن دفع كل مستحقات املتقاعدين ،فأصوهلا (احتياطياتها)
املرتاكمة البالغة حوالي  02مليار دوالر ستنفد عام 0202م حسب توقعات اخلبري
االكتواري  ،10األمر الذي قد يدفعها إىل مضاعفة االشرتاكات ال ي يسددها املؤمن
عليهم وختفيض املستحقات التقاعدية .الغالبية الساحقة من هؤالء املتضررين هم من فئة
10

صحيفة األيام (البحرينية) 2 :مايو  . 6002الخبير االكتواري ـ (شركة ميلمان) المنتدب من هيئة التأمين االجتماعي يقول أن
صناديق التقاعد ستعجز عن دفع المستحقات التقاعدية عام 6068م ،وإن عام  6002م سجل ألول مرة تجاوز المصروفات
المبالغ المحصلة من االشتراكات.
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الشباب الذين مل يدخلوا سوق العمل بعد أو الذين مازال أمامهم عشرات السنني قبل
الوصول إىل سن التقاعد.
كان من املمكن جتنب أزمة الدين العام والعجز اإلكتواري ،الذي من املؤكد أن
اخلاسر األكرب فيه هو جيل شاب مل يستفد منه ،لو واجد احلكم الصاحل وساخّرت
موارد الدولة لصاحل التنمية املستدامة.
إن إحدى الوسائل الناجحة يف تقليل الدين العام هي إسرتجاع األراضي ال ي مت
استحواذها ،وال ي كشفتها جلنة نيابية يف األعوام  0229ـ 0202م .إن الرسم البياني
رقم ( )00يكشف عن الزيادة ال ي حصلت يف مساحة البحرين.
الرسم البياني رقم ()22
زيادة مساحة األراضي البحرية املدفونه (كم مربع)
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املصدر :هيئة املعلومات واحلكومة اإللكرتونية يف البحرين

هذه األراضي ال ي مت ردمها يف السنوات املاضية ،وما زالت هناك خمططات للمزيد
من الردم يف السنوات القادمة ،هي أراضي بالضرورة متلكها الدولة ،وتستخدم بعضها
ملشاريع اإلسكان واملرافق احلكومية ،فيما وهابت قسماً كبرياً منها لكبار
املسؤولني .ففي الفرتة مابني عامي 0222م و 0205م ،وهي مدة الطفرة النفطية الثالثة
ال ي شهدت إرتفاعاً حاداً يف أسعار األراضي ،ومحى املضاربات العقارية ،تسارعت
عملية الردم للشواطئ الضحلة ،خاصة القريبة من العاصمة املنامة ،ومعظمها مت وضع
| 55

اليد عليها بعد أن كانت مملوكة للدولة ،فزادت مساحة البحرين  99كيلو مرت
مربع ،11أي من  %7من مساحة البالد الصغرية ،ويف هذه املناطق ترتكز فيها النشاط
التجاري والسكين ،حيث يبلغ كيلو مرت مربع من األراضي ماال يقل عن نصف مليار
دوالر .واحلصيلة اإلمجالية هلذه الثروة (الريعية) من األراضي تبلغ عشرات املليارات من
الدوالرات ،عدا قيمة عشرات الكيلو مرتات من األراضي ال ي مت وضع اليد عليها
ولكن مل يتم ردمها بعد .وقد انعكس حجم هذه الثروة الريعية يف تعامالت سوق العقار
حيث زادت قيمة املعامالت السنوية عشرة أضعاف ،من حوالي  522مليون دوالر يف
بداية الطفرة العقارية عام 0220م إىل حوالي  5مليار دوالر يف قمة الطفرة عام
0222م .12إن استجاع هذه الثروات كفيلة بتخفيض كبري يف الدين العام وضمان
املستقبل املستقر لألجيال القادمة.
وقد يقول قائل بأن لدى دول جملس التعاون صناديق سيادية وصناديق لألجيال
القادمة سوف حتمي مستقبل األجيال القادمة ،ولكن ويف ظل ارتفاع الدين العام واملزيد
من االقرتاض اخلارجي والداخلي لتغطية هذه الديون وفوائدها ،فإن هذه الصناديق
السيادية بدأت تستنفذ تدرجيياً أيضاً.
فرغم اإلنفاق الباذخ يف حقبة رواج سوق النفط ،إال أن بقاء أسعاره فوق حاجز الـ
 100دوالر أمريكي ألكثر من ثالث سنوات قد متكن من تغطية كل عجوزات
املاضي ودعم قيمة الصناديق السيادية للدول الست .وتشري األرقام الصادرة عن معهد
ثروات الصناديق السيادية  - Sovereign Wealth Funds Institute -إىل أن حجم
الصناديق السيادية للدول الست بلغ حنو  2.558تريليون دوالر أمريكي مع نهاية شهر
يونيو 0209م .ورغم عدم اشتمال تلك التقديرات حلجم االلتزامات ،يظل الرقم كبرياً
13
بالنسبة ملعظم الدول الست حتى بعد خصمها.
11

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية في البحرين.
12
جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين.

Sovereign Wealth Fund Rankings (SWFI, 2016), 13
http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings.
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ومن ناحية التفاصيل ،ال يتعدى نصيب كل من عامان والبحرين جمتمعتني نسبة
 %1.7من إمجالي حجم الصناديق السيادية لدول جملس التعاون ،بينما يبلغ نصيب
اإلمارات وحدها حنو  ،%38.6وجيدر بالذكر أن أبو ظيب تستحوذ على الغالبية
العظمى من تلك االحتياطيات .وتشري تلك النسب إىل تفاوت شديد يف فسحة الوقت ال ي
متنحها مدخرات كل دوله قبل اشتداد التداعيات الناجتة عن ضعف سوق النفط.
وإذا قارنّا األرقام ،جند أن حجم الصندوق السيادي البحريين يغطي سنة واحدة من
اإلنفاق احلكومي (2016م) ،بينما يغطي العاماني  1.1سنة إنفاق ،والسعودي 2.6
سنة ،والقطري  5سنوات ،واإلماراتي  8.8سنوات ،والكوي ي  9.5سنوات .وبهذا،
نستنتج أن املدخرات أو الصناديق السيادية مهما بلغ حجمها ،فإنها ال متنح إال فسحة
متفاوتة من الوقت ملواجهة تداعيات ركود سوق النفط بعد الزيادة الكبرية يف االعتماد
عليه ،وال تضمن استدامة الوضع املالي واالقتصادي وحتى السياسي من دون جراحات،
أي إصالحات مالية واقتصادية وسياسية جوهرية.
الرسم البياني رقم ()01
حجم الصناديق السيادية يف كل من دول جملس التعاون

املصدر :سوفرين ويلث فند إنستيتوت- SWIF
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"وفقاً ملعهد ثروات الصناديق السيادية ،سحبت السعودية حنو  22مليار دوالر من
صندوقها السيادي خالل الفرتة ما بني نهاية يونيو 0205م ونهاية يونيو 0209م ،إضافة
إىل جلوئها لالقرتاض من السوقني العاملية واحمللية".14
وحسب حتليالت الدكتور عمر الشهابي للصناديق السيادية فإن أرقامه وإن إقرتبت
من أرقام ورقة الدكتور جاسم السعدون ،إال أنه من املفيد اإلشارة إليها للمقارنة فقط.
((وحبسب بيانات معهد الصناديق السيادية ،تقدر قيمة الصناديق السيادية لدول
اخلليج يف منتصف عام 2016م حبوالي  2.8تريليون دوالر" 00552تريليون دوالر
أمريكي حسب ورقة د .جاسم السعدون"  ،منها  1.1تريليون تابعة لإلمارات العربية
املتحدة وحدها (منها  900بليون ألبو ظيب) ،و 785مليار دوالر للسعودية ،و 592مليار
دوالر للكويت ،و 335مليار دوالر لقطر ،و 40مليار دوالر لعمان ،و 10.6مليار دوالر
للبحرين .ويف حني ال نعرف الرتكيبة الدقيقة هلذه الصناديق من حيث االستثمارات
خارج حدود البلد أو داخله ،يبقى بإمكاننا القول بأن غالبيتها هي استثمارات يف
اخلارج ،ولكنها تتضمن أيضاً الكثري من االستثمارات احلكومية الداخلية يف
الشركات احمللية (بالذات يف البحرين) ،مع التنويه بأن هذه الصناديق قد ال تشمل
15
كل استثمارات الدولة احمللية)).
اجلدول رقم ()7
تقديرات امجالي حجم الصناديق السيادية يف سبتمرب 2116

املصدر :ورقة د .عمر الشهابي
14

المصدر  :ورقة د .جاسم السعدون ـ مصدر سابق
15
ورقة د .عمر الشهابي ،واعتمد على نفس الموقع اإللكتروني لمعهد ثروات الصناديق السيادية ـ مصدر سابق.
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"النفط الصخري" ،متهيد جديد للمزيد من إخنفاض يف أسعار
النفط:
برز منذ النصف الثاني من العقد املاضي منافس جديد للدول املنتجة للنفط واملتمثل
يف النفط الصخري والذي يعترب من النفط اخلفيف وينتج من تكوينات صخرية
رسوبية ،حيث شهدت الواليات املتحدة األمريكية ثورة تكنولوجيا أدت إىل خفض
كلفة إنتاج هذا النوع من النفط وختطيه كمية إنتاج اخلام التقليدي ،وهناك دول
عديدة متتلك احتياطيات كبرية من النفط الصخري منها روسيا والصني واألرجنتني.
اجلدول رقم ()8
إرتفاع انتاج الواليات املتحدة من النفط الصخري

املصدر :ثورة النفط الصخري وآثارها على الدول النفطية

16

16

إبراهيم السيد :ثورة النفط الصخري وآثارها على الدول النفطية ،يوليو 2019م ،مملكة البحرين.

| 50

الرسم البياني رقم ()24

خ ال
الصخري

إنتاج النفط في
الواليات
المتحدة

1790
66.
ي
بر ي

• إحندار اإلنتاج
األمريكي منذ بلوغ قمته
يف  0722نتيجة لقدم
احلقول النفطية.
املصدر السابق

• ثم صعود سريع مع
تطور تقنية النفط
الصخري قبل أقل من
عشر سنوات.

ويتوضح من هذه املنافسة اجلديدة بأن زيادة العرض على الطلب من مليوني برميل
بسبب تباطؤ االقتصاد العاملي ودخول  1مليون برميل من النفط الصخري األمريكي إىل
السوق ،األمر الذي أدى إىل إرتفاع خمزونات الدول املستهلكة ،وشكل ضغوطاً على
األسعار ،حيث خسر النفط حوالي ثلثي سعره قبل أن يستقر عند حوالي  52دوالر
للربميل بعد أن خفضت الدول املصدرة للنفط إنتاجها  002مليون برميل يف نهاية
0209م.
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اجلدول رقم ()3
أوبك :من قمة  2114إىل قاع 2116

املصدر السابق

إن الوضع النفطي الراهن بعد دخول النفط الصخري يف املنافسة يشبه بالوضع يف
الثمانينات من القرن املاضي مع دخول منتجني جدد من حبر الشمال واألسكا يف وقت
شهدت تراجع منو الطلب ،مما أدى إىل إنهيار األسعار وبقائها منخفضة لعقدين تقريباً،
وما يؤكد ذلك هو إزدياد إنتاج النفط الصخري يف عام 0209م إىل  522ألف برميل،
ومن املتوقع زيادة  001ألف برميل يف نهاية شهر أغسطس 0202م ،وألكثر من 02
مليون برميل العام القادم.
الرسم البياني رقم ()25
ظاهرة شبيهة يف الثمانينيات :تقدم منتجني جدد على حساب أوبك

املصدر السابق
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إن هذا القسم قد كشف بشكل جلي اخللل االساس يف منط االقتصاد اخلليجي
املعتمد أساساً على مصدر النفط كمورد أساس ،وهو أحد السمات الرئيسية لالقتصاد
الريعي الذي مفيد التوسع فيه نظرياً وعلى أرض الواقع .وذلك يف األقسام التالية من هذه
الدراسة ،وباملقابل أكدت اإلحصاءات الرمسية أن "املرض اهلولندي" قابض على رقاب
اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي ،وآثاره السلبية الواضحةعلى موازنات هذه
الدول وبروز العجوزات وزيادات يف الدين العام ،واستنزاف تدرجيي للثروات ال ي مت
مجعها يف مراحل وسنوات الوفرة النفطية.
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القسم الثاني
سوق العمل كإنعكاس للسياسة االقتصادية
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القسم الثاني

سوق العمل كإنعكاس للسياسة االقتصادية
رغم إن تأثريات اعتماد دول اجمللس على اإليرادات النفطية وارتفاع أو اخنفاض
أسعار النفط وانعكاساتهما على النفقات املطلوبة على قطاعات االقتصاد اخلدمية
كالتعليم والصحة والبنية التحتية وغريها ،إال أن العالقة املهمة هي تأثري ذلك على سوق
العمل ،وتوفري فرص العمل ،ونسب البطالة ،وغلبة القوى العاملة الوافدة وغريها من
إفرازات هذه السياسة وال ي قدمت فيها مئات الدراسات منذ السبعينات من القرن
العشرين ،وتنبأت مبخاطر ذلك.
وألهمية هذا القطاع فإن هذه الدراسة سرتكز عليه ،مع أهمية عدم إهمال
القطاعات األخرى.
فحسب اإلحصاءات السكانية حول توزيع السكان يف دول اجمللس فقد كشفت
بأن يف العام 0221م ،كانت نسبة املواطنني  ،%9000وغري املواطنني  %1202لتصبح يف
العام 0201م نسبة املواطنني  %5000وغري املواطنني .%1207
وحسب كل دولة ،فإن دولة قطر كانت أقل الدول يف نسبة السكان املواطنني يف
العام 0201م ( )%00تليها اإلمارات بنسبة ( )%01ثم الكويت بنسبة ( )%10فالبحرين
بنسبة ( ،)%17أما سلطنة عمان بنسبة ( ،)%59وأخرياً السعودية بنسبة (.17)%92
أما على صعيد نسبة املواطنني وغري املواطنني يف سوق العمل ،فقد كانت نسبة
املواطنني  ،%1105والعمالة غري املواطنة  ،%9905وذلك يف عام 0221م ،لتصبح يف عام
0201م نسبة العمالة املواطنة يف أسواق العمل اخلليجية  ،%0209والعمالة غري املواطنة
أصبحت .%2000
17

صندوق النقد الدولي ـ والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون.
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أما على صعيد كل دولة ،فقد كانت مساهمة العمالة املواطنة يف سوق العمل يف
عام 0201م على النحو التالي.18
اجلدول رقم ()11
مساهمة العمالة املواطنة يف سوق العمل عام 2113م

الرقم

الدولة

النسبة

0

الكويت

%0

0

قطر

%9

1

االمارات

%2

1

عمان

%02

5

البحرين

%05

9

السعودية

%11

املصدر :ورقة د .جاسم السعدون.

وقبل الدخول يف التفاصيل البد من التأكيد بأن مجيع دول العامل تقريباً،
وباألخص الدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية وكندا واسرتاليا لديها عمالة غري
مواطنة بنسب خمتلفة ،وبالتالي فإن دول جملس التعاون اخلليجي ال متثل حالة شاذة
بالنسبة جلذب القوى العاملة األجنبية ،ولكن الفرق بني هناك وهنا هو يف التحكم
الدقيق بأن ال تتحول النسبة بني القوى العاملة املواطنة وغري املواطنة إىل غلبة العنصر
األجنيب ،ويف قطاعات إنتاجية وخدماتية جيب تشريعياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً
بأن تكون األولوية للمواطن يف العمل يف هذه القطاعات ال ي ختلق قيماً مضافة ليس
فقط اقتصادياً بل يف حتسني مستويات الدخل واملعيشة للمواطن كهدف وغاية ألي
تنمية إنسانية مستدامة.
ورغم ذلك جيب أن نقدر جهود وطاقات هذه القوى العاملة الوافدة ال ي ساهمت يف
حتقيق اإلزدهار يف دول اجمللس ،وتنمية معظم قطاعات االقتصاد فيها ،وخاصة مشاريع
البنية التحتية والعقارية ،وال ي غالباً ما يتم العزوف العمل فيها من قبل املواطن بسبب
أجورها املتدنية أو بسبب النظرة الدونية هلذه األعمال ،أو بسبب القيم "الريعية" ال ي
18
د .جاسم السعدون :مصدر سابق ،وسنشير الحقا ً إلى بعض االحصاءات المحدثة لألعوام الالحقة عن عام 2013م.
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تشربت منها فئات كبرية من اجملتمع اخلليجي واملتمثلة بفصل عالقة العمل عن الدخل،
كما سيتم شرح ذلك يف القسم الثالث من هذه الدراسة.
ورغم إن مجيع الرؤى االقتصادية ال ي مت إطالقها يف دول جملس التعاون* تشري إىل
"تفشي ظاهرة العمالة األجنبية يف أسواقها" ،وأن هدف هذه الرؤى "أولوية العمل
للمواطن" و"مدى املقايضة الفعلية يف بلدان اخلليج بني خيار التنمية االقتصادية" والتزايد
غري املدروس وغري املتوقع يف حجم العمالة غري املاهرة "كما تشري لذلك رؤية قطر
الوطنية 0212م.
واقع القوى العاملة األجنبية يف دول جملس التعاون اخلليجي:19
ياشكل املقيمون من غري املواطنني نسبة كبرية من الرتكيبة السكانية يف دول
جملس التعاون اخلليجي ،ترتاوح بني  %39من إمجالي السكان كما يف اململكة العربية
السعودية ،إىل حنو  %89من السكان يف حالة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك حبسب
اإلحصائيات األخرية لتلك الدول ،كما يوضح الرسم البياني ( )09أدناه .وتقع الغالبية
العظمى من غري املواطنني يف الفئة العمرية القادرة على العمل ،واملشارِكة فعلياً يف سوق
العمل .ففي قطر على سبيل املثال ،تاشكل األيدي العاملة األجنبية حنو  %95من إمجالي
املشتغلني يف البالد ،تفوقها اإلمارات يف التقدير املنشور يف رؤيتها الوطنية 2020م ،حيث
تصل النسبة إىل  20.%96ويف الكويت وعامان ،تتعدى نسبة األيدي العاملة األجنبية %80
من إمجالي القوى العاملة ،أما يف البحرين فتصل النسبة إىل  .%78وقد بلغت نسبة القوى
العاملة األجنبية يف اململكة العربية السعودية  %57من إمجالي األيدي العاملة ،وهي
النسبة األدنى حالياً بني دول اجمللس ،كما يوضح الرسم البياني (.)02

* سنتوسع في تحليل هذه الرؤى في األقسام الالحقة من الدراسة.
19
دالل موسى :القوى العاملة الوافدة في اقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون ،مركز الخليج لسياسات التنمية6002 ،م ،حيث
تم اقتباس جميع الرسوم البيانية وشروحاتها من هذه الورقة.
20
رؤية اإل ارا .http://bit.ly/2nmFaeH،2012 :
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الرسم البياني رقم ()26
نسبة املوطنني وغري املواطنني من إمجالي السكان حبسب الدولة

املصدر :بوابة البيانات املفتوحة واجله از املركزي للمعلومات (البحرين) ،اهليئة العامة للمعلومات املدنية (الكويت) ،بوابة البيانات املفتوحة
املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات (عمان) ،برنامج سوق العمل واهلجرة يف اخلليج ( )gulfmigration.euوتعداد السكان (قطر) ،اهليئة
العامة لإلحصاء (السعودية) ،املركز الوطين لإلحصاء (اإلمارات).

الرسم البياني رقم ()27
نسبة املواطنني وغري املواطنني من إمجالي املشتغلني حبسب الدولة

املصدر :بوابة البيانات املفتوحة واجلهاز املركزي للمعلومات (البحرين) ،اهليئة العامة للمعلومات املدنية (الكويت) ،املركز الوطين
لإلحصاء وامل علومات والكتاب اإلحصائي السنوية (عمان) ،مسح القوى العاملة ووزارة التخطيط التنمية واإلحصاء (قطر) ،اهليئة العامة لإلحصاء
(السعودية).

وبينما يعمل العديد من مواطين دول اجمللس يف القطاع العام أو احلكومي ،يرتكز
عمل األيدي العاملة األجنبية يف القطاع اخلاص ،حيث يشتغل حنو  %98من إمجالي
العمالة األجنبية يف البحرين وعمان يف القطاع اخلاص (مبا فيها العمالة املنزلية) ،بينما
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يستحوذ القطاع اخلاص على  %93من إمجالي العمالة الوافدة يف الكويت و %90من
إمجالي العمالة الوافدة يف قطر ،كما يوضح الرسم البياني (.)02
الرسم البياني رقم ()28
نسبة املشتغلني يف القطاع العام واخلاص حبسب اجلنسية والبلد

املصدر :بوابة البيانات املفتوحة واجلهاز املركزي للمعلومات (البحرين) ،اهليئة العامة للمعلومات املدنية (الكويت) ،املركز الوطين
لإلحصاء واملعلومات والكتاب اإلحصائي السنوية (عمان) ،مسح القوى ا لعاملة ووزارة التخطيط التنمية واإلحصاء (قطر) ،اهليئة العامة لإلحصاء
(السعودية).
مالحظة :معظم هذه البيانات ال تشمل من هم يف اخلدمة العسكرية.

استقطبت دول جملس التعاون اخلليجي هذه األفواج الكبرية من األيدي العاملة األجنبية
أساساً لشغل الوظائف ال ي نشأت مع فورة النمو االقتصادي ،النامجة عن اكتشاف
النفط وارتفاع أسعار البرتول يف سبعينات القرن املاضي ،ما أسفر أوالً عن استقطاب
األيدي العاملة الغربية يف شركات اكتشاف وتصفية النفط ،وتالياً عن ضخ مبالغ
استثمارية ضخمة لدعم عمليات تشييد البنية التحتية ال ي نشطت فيها العمالة العربية
واآلسيوية .ومن بني األسباب ال ي دعت دول اجمللس الستقطاب هذه األعداد من العمالة
األجنبية قلة عدد مواطنيها بشكل عام مقارنة بالقدرات املادية والطموحات اجلديدة
ال ي أفرزها اكتشاف النفط ،لكون الرتكيبة السكانية يف اخلليج تركيبة شابة،
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يشكل من هم دون سن  15فيها حنو ثلث السكان حتى اليوم ،على الرغم من
اخنفاض معدالت اخلصوبة.21
وعلى صعيد املسويات التعليمية للقوى العاملة الوافدة يف دول جملس التعاون،
فمعظم اإلحصاءات الرمسية تشري إىل تدني هذه املستويات ،فضالً عن تركز تلك
القوى يف قطاعات اقتصادية ذات إنتاجية حمدودة للعامل ،وبالتالي فإن توضيح العالقة
بني مستويات التعليم للقوى العاملة الوافدة ومتركزها يف قطاعات معينة من االقتصاد
اخلليجي مؤشر مهم لقياس اإلنتاجية والقيمة املضافة لالقتصاد وتوفري فرص العمل.
فعلى سبيل املثال فإن أكثر من نصف القوى العاملة الوافدة يف السعودية تعمل يف
قطاعات التشييد ( )%09وجتارة اجلملة والتجزئة ( ،)%00والعمالة املنزلية ( )%01يف
حني القوى العاملة السعودية تعمل يف قطاعات اإلدارة العامة والدفاع والضمان
االجتماعي ( ،)%19والتعليم ( ،)%01والصحة ( )%2وهي كلها قطاعات حكومية،
وممكن القول بأن باقي دول جملس التعاون ال تشذ عن هذه القاعدة كثرياً.
الرسم البياني رقم ()23
توزيع املشتغلني غري السعوديني حبسب القطاع االقتصادي يف عام 2016

املصدر :مسح القوى العاملة الصادر عن اهليئة العامة لإلحصاء الربع الثاني لعام 0209م.

21

الخ يج (الهيئة العامة لإلحصاء في الكويت ،بوابة البيانات المفتوحة للبحرين ،الهيئة العامة لإلحصاء
إ صائيا السكا ل
في المملكة العربية السعودية ،بوابة البيانات المفتوحة لعمان).
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الرسم البياني رقم ()31
توزيع املشتغلني السعوديني حبسب القطاع االقتصادي يف عام 2016

املصدر :نفس املصدر السابق

الرسم البياني رقم ()31
توزيع املشتغلني غري الكويتيني حبسب القطاع االقتصادي يف عام 2015م

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء (مسح القوى العاملة )0205
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الرسم البياني رقم ()32
توزيع املشتغلني الكويتيني حبسب القطاع االقتصادي يف عام 2015

املصدر :اإلدارة املركزية لإلحصاء (مسح القوى العاملة )0205

وبالرغم من اجلوانب اإلجيابية لوجود القوى العاملة الوافدة ،كمساهمتها يف
قطاعات البناء والتشييد وجتارة اجلملة والتجزئه واملطاعم والفنادق ،بل وأحياناً
مساهمتها يف بقاء أسعار السلع واخلدمات منخفضة إىل حد ما ،وتقليل تكلفة إنتاج
الشركات واملؤسسات بسبب تدني أجور هذه القوى .بالرغم من كل هذه اإلجيابيات
إال أن آثارها السلبية برزت يف ارتفاع نسبة البطالة بني القوى العاملة املواطنة ،وخصوصاً
يف ظل ارتفاع عدد الشباب الداخلني لسوق العمل .وزيادة نسبة مشاركة املرأة من سوق
العمل ،وتأتي مسألة التحوالت املالية للعمالة األجنبية الوافدة كظاهرة ال بد من
دراستها والبحث عن حلول هلا من أجل ختفيضها وتوجيه جزء منها يف االستثمار احمللي،
وسوف نتوسع يف هذا الشأن يف اجلزء الثاني من هذا القسم واملتعلق بالنموذج البحريين
باعتباره النموذج الذي ميتلك الباحث فيه تفاصيل أكثر عن وضع سوق العمل واألجور.
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مملكة البحرين كنموذج خليجي لسوق العمل:
 .1استمرار ارتفاع نسبة التوظيف األجنيب يف مقابل حمدودية منـو توظيـف العامـل
البحريين:
تشري البيانات املنشورة هليئة تنظيم سوق العمـل لعـام 0205م (والـ ي تاسـجل إمجـالي
التوظيــف املــدني ،وال ينــدرج فيــه التوظيــف يف القطــاع العســكري) إىل ارتفــاع إمجــالي
التوظيف بنسبة  %505مقارنة بعام 0201م ،ليصـل إمجـالي العـاملني احمللـيني والوافـدين
إىل  2050001عامل .وسجل إمجالي توظيـف األيـدي العاملـة البحرينيـة منـو بنحـو %001
ليصــل إمجــالي العــاملني البحــرينيني إىل  0520102عامــل ،ويف املقابــل ارتفــع إمجــالي
توظيف األيدي العاملة األجنبية الوافدة بنسبة  %902ليصل عددهم إىل  5990225عامل.
يف الواقــع فــإن مشــهد ســوق العمــل مل يــتغري كــثرياً يف الســنوات العشــرة املاضــية،
خصوصاً فيما يتعلق بارتفاع أعداد العمالة األجنبية الوافدة واإلعتماد عليها وال ي أخـذت
منحــى تصــاعدي يف معــدالت النمــو ،ممــا ياــثري القلــق حــول سياســة الدولــة إلصــالح ســوق
العمل ،إذ يشكل البحرينيني  % 00فقـط مـن إمجـالي القـوى العاملـة يف القطـاعني العـام
واخلاص ،بعد أن كانوا يشكلون مع بدايات مرحلة إصالح سوق العمل ما يقارب .%11
الرسم البياني رقم ()33
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 .2معدل البطالة:
بلغ معدل البطالة يف الربع األخـري مـن عـام 0205م حـوالي  ،%101وفـق االحصـائات
الرمسية إذ أن أغلب املسجلني يف "التأمني ضد التعطل" يقعون حتـت الفئـة العمريـة – 05
 07حيث يشكلون  %19من جمموع املسجلني حبسب إحصاءات شهر ديسمرب 0205م،
علم ًا بأن البحرين تعتمد على البيانـات الـواردة مـن جهـاز التـأمني ضـد التعطـل الحتسـاب
معدل البطالة (رغم حتفضنا على طريقة إحتساب معدل البطالة وال ي تـدفع النسـبة حنـو
اإلخنفــاض ،حيــث أن بعــض املنظمــات الدوليــة كصــندوق النقــد الــدولي ومنظمــة العمــل
الدوليــة وغريهمــا ،يشــريون إىل نســب بطالــة أعلــى تــرتاوح بــني  .)%02-05وتشــري تقــارير
وزارة العمل والتنمية االجتماعية لطريقـة إحتسـاب عـدد العـاطلني ،حيـث إمجـالي القـوى
العاملة الوطنية حيسب من حاصل إمجالي عـدد العـاملني البحـرينيني طبقـاً لبيانـات هيئـة
تنظــيم ســوق العمــل واهليئــة العامــة للتــأمني االجتمــاعي ،إضــافة إىل بــاقي العــاملني غــري
املؤمن عليهم لدى اهليئة مثل العاملني حلسابهم اخلـاص وسـواق األجـرة وأصـحاب رخـص
الصيد واملزارعني ،مضافاً إليه إمجالي العاطلني حسـب سـجالت وزارة العمـل ،وتتوضـح
مــن طريقــة إحتســاب الــوزارة لعــدد العــاطلني ضــمن إمجــالي العــاملني بــأن اهلــدف زيــادة
جممــوع القــوى العاملــة قــدر اإلمكــان بهــدف تقليــل نســبة العــاطلني حيــث ال ميكــن أن
يكون العاطلون هم جزء من جمموع القوى العاملة ويف نفس الوقت هم جزء مسـتنتج مـن
هذا اجملموع .بشكل عام فـإن صـعوبة تـوافر البيانـات واإلحصـاءات تصـعب مـن التوصـل
إىل قطـــع الشـــك بـــاليقني فيمـــا خيـــص املعـــدل احلقيقـــي للبطالـــة ،وبالتـــالي نبقـــي علـــى
الشــكوك ونؤكــد علــى أن الضــغوطات املســتقبلية املتوقعــة ســوف تســتمرعلى مســتوى
التوظيـــف والبطالـــة يف ســـوق العمـــل خصوصـ ـاً يف ظـــل الـــتغريات الدميغرافيـــة .فنســـبة
األشــخاص (خــارج إمجــالي قــوة العمــل) مقابــل نســبة األشــخاص (ضــمن قــوة العمــل) مــن
املتوقع أن تنخفض مـن  %22إىل  %29يف عـام 0202م أي نسـبة األشـخاص ضـمن القـوى
العاملة سوف ترتفع يف السنوات القادمة ،أيضاً فإن نسـبة عـدد البحـرينيني الـذين هـم يف
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عمر العمل ( )working age populationسينمو بنسـبة  %10يف حلـول سـنة 0202م
ليصل اإلمجالي إىل  1220222فرد.22
 .3األجور بني العامل البحريين والعامل األجنيب الوافد:
يعيش شرحية كبرية من العمال البحرينيني يف القطاع اخلاص على أجر شهري أقـل
مــن  122دينــار وحبســب إحصــاءات اهليئــة العامــة للتــأمني االجتمــاعي بلــغ عــدد الــذي
يتحصلون على أجر شهري ما بـني  077دينـار وأقـل حـوالي  100572عامـل حبـريين .مـن
ناحيـــة أخـــرى فـــإن الوســـيط احلســـابي لألجـــور الشـــهرية لأليـــدي العاملـــة البحرينيـــة يف
القطاعني العام واخلاص بلغ  502دينار وبرتاجـع سـنوي سـالب ( .)%201-وال تـزال فجـوة
التكلفــة بــني العامــل البحــريين واألجــنيب الوافــد يف ارتفــاع مســتمر ويف تنــاقض واضــح
"لألهــداف األوليــة" الــ ي رمســت إلصــالحات ســوق العمــل ،ومــا يؤكــد اســتمرارية اتســاع
هذه الفجوة هو منو عدد العاملني األجانب الذين يتحصلون على أجور أقل من  022دينار
شــهرياً ،والــ ي تقــدر البيانــات الرمسيــة عــددهم – يف القطــاعني اخلــاص والعــام  -إىل
 1210125عامل أجنيب مما أوجد بيئة تنافسية بالنسبة ألصحاب العمل يف توظيفهم.23
الرسم البياني رقم ()34

 22مجلس التعليم العالي -وزارة التربية والتعليم البحرينية  :دراسة بعنوان High level analysis of higher education
and future needs of Bahrian
 23المصدر :البيانات اإلحصائية لهيئة تنظيم سوق العمل.
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لقد قدمت دراسات عديدة متخصصة يف سوق العمل الكثري من املقرتحات العملية
كإجياد جملس أعلى لألجور وذلك على غرار التجربة السنغافورية الناجحة ال ي
متكنت من ضبط األجور والتضخم والبطالة ،بل وحتقيق زيادات دورية لألجور مرتبطة
بزيادة االنتاجية والنمو االقتصادي.
وسنتوسع يف هذا املوضوع يف القسم األخري اخلاص باحللول املمكنة من هذه
الدراسة.
ضرورة تقليل االعتماد على العمالة الوافدة ذات األجور املنخفضة:

24

 ساهمت القوى العاملة الوافدة ذات األجور املنخفضة يف التنمية االقتصادية ال يشهدتها البحرين خالل العقود املاضية ،حيث استفادت منها البحرين يف تشييد عدد
كبري من املشروعات العقارية والعمرانية وحتسني البنية التحتية.
 وحسب دراسة عن التوظيف والبطالة يف دول جملس التعاون اخلليجي أعدتهامؤسسة اخلليج لالستثمار ،فإن نسبة البطالة يف البحرين بلغت  ،%2وأن  %02منهم
من الشباب ممن ترتاوح أعمارهم بني  05 -07عاماً ،غري أن تصريح وزير العمل
البحريين للصحف احمللية يفيد بأن تدفق أمواج جديدة وبنسب كبرية لسوق العمل يعد
أبرز األسباب ال ي أدت إىل ارتفاع نسبة البطالة يف البحرين إىل  %102يف الربع األول
من 0200م ،وتشري وزارة العمل أن عدد العاطلني عن العمل ضمن الذين سجلوا
أمساءهم لديها واملستحقني ملعونة التأمني ضد التعطل ،لذلك فإن أرقام الوزارة تشري
يف تقريرها الفصلي للربع األول من عام 0200م أن جمموع عدد العاطلني عن العمل
يساوي ( )5112شخصاً ،أي ما ميثل  %102من إمجالي القوى العاملة البحرينية املقدر
حبوالي ( )010222عامل .وهذا يعين أن إمجالي عدد البطالة لديها يشمل أولئك
الذين ميكنهم احلصول على تعويض التعطل ،وأولئك املسجلني يف الوزارة ولكن مدة
24
عبدهللا جناحي (الباحث) :تحديات الحركة النقابية العمالية راهنا ً ومستقبالً ،دراسة قدمت للمؤتمر العام الثالث لالتحاد العام
لنقابات عمال البحرين ،ديسمبر 6002م.
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إعانة التعطل قد انتهت ،وبالتالي فإن هذه النسبة ميكن أن تكون أقل من الواقع،
ومن شأنها أال تشمل مجيع أولئك الذين يعتربون ضمن الفئة العمرية ال ي ميكن
رصدها والذين يبحثون عن عمل.
ورغم هذه األرقام الرمسية إال أن تقريراً أعدته منظمة العمل الدولية أشارت فيه
إىل أن معدل البطالة يف البحرين يقدر بنسبة  %205كمجموع السنوات  0227ـ
0201م ،ونسبة الشباب الذكور منهم بني  05ـ  01سنة حوالي  ،%0501واإلناث
25
الشابات بني  05ـ  01سنة حوالي .%1001
اجلدول رقم ()11
التوظيف حبسب القطاعات االقتصادية واجلنسية
 2113ـ 2113
خدمات
أخرى

اخلدمات
اخلاصة

اخلدمات
املالية
والتأمني
والعقارات

املواصالت
والتخزين
واالتصاالت

التجارة
والفنادق
واملطاعم

البناء
والتشييد

5.939

704

)(3.146

6.828

1.818

9.343

)(979

)(120

3.844

454

)(3.238

27.067

7.060

72.237 85.557

)(667

اخلدمات
احلكومية

نيون

البحري

البحرينيني

غري

الكهرباء
الصناعات
واملاء
التحويلية
والغاز

)(1.458

512

25.627

6.142

املصدر :اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ـ هيئة تنظيم سوق العمل.

إن وجود العمالة الوافدة ذات األجور املنخفضة قد مسح ألصحاب العمل بالتوسع يف
أنشطة ذات إنتاجية منخفضة مما أدى إىل اخنفاض اإلنتاجية بشكل عام ،واخنفاض
نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي ،وأن العديد من هذه العمالة بعد االنتهاء من
املشاريع العقارية قد مت توظيفهم يف قطاعات اخلدمات ذات اإلنتاجية املنخفضة مثل
 25أورسوال كولكية  :بناء قدرات ممثلي العمال في البحرين حول الضمان االجتماعي  ،المستشارة اإلقليمية للضمان
االجتماعي ،منظمة العمل الدولية ـ أكتوبر 6000م.
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الزراعة

جتارة اجلملة والتجزئة والفنادق .ورغم العديد من األسباب ال ي تؤدي إىل زيادة نسبة
البطالة إال أن هيمنة ومنافسة العمالة الوافدة تعد أحد أهم األسباب ،فحوالي  %22من
إمجالي القوة العاملة هم من العمالة الوافدة يف القطاعني العام واخلاص ،ويعمل
معظمهم يف وظائف منخفضة املهارة واألجور .وتشري بيانات هيئة تنظيم سوق العمل لعام
0201م ،بأن اهليئة قد أصدرت ( )170751تصرحياً جديداً منها ) )100011تصرحياً
للعمالة األجنبية و) (095للعمالة املؤقتة و ) (20020للملتحقني بالعمالة األجنبية ،وبلغ
إمجالي عدد التصاريح ال ي قامت اهليئة بتجديدها ) )190590تصرحياً ،منها
) )110012للعمالة و ) )010تصرحياً للعمالة املؤقتة و( )000701تصرحياً للملتحقني
26
بالعمالة األجنبية.
وتتوضح من هذه اإلحصاءات الرمسية بأن العمالة األجنبية ما تزال تدخل يف البالد
وتستقر فيها بشكل متزايد ،فقد شهد عدد جتديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من
) (170251جتديداً يف الرابع الثاني من عام 0201م إىل ) )190590يف الربع الثاني من
العام 0201م ،وما يزال قطاع املقاوالت حيوز على أعلى عدد من تصاريح العمل
اجلديدة بنسبة ارتفعت لتصل إىل  %10من جمموع التصاريح الصادرة ،يتبعه قطاع البيع
باجلملة والتجزئة بنسبة تقارب  ،%01ومن ثم قطاع الصناعة وبنسبة  27،%0009وهو ما
يؤكد حتليلنا املتقدم ذكره باخنفاض اإلنتاجية ومن ثم اخنفاض نصيب املواطن من
الناتج احمللي اإلمجالي.
وتوضح اجلداول التالية بعض تفاصيل ثقل العمالة املهاجرة يف سوق العمل ومواقع
28
عملهم ،وكلها إحصاءات مصدرها املوقع اإللكرتوني للجهاز املركزي للمعلومات.

26

مؤشرات سوق العمل ،وزارة العمل ـ البحرين.
27
المصدر السابق.
28
الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين WWW.data.gov.bh
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اجلدول رقم ()12
عدد العمالة البحرينية يف قطاعات النفط والغاز ( 2116ـ 2114م)
السنوات
2114
2113
2112
2111
2111
2113
2118
2117
2116

إمجالي حبريين
2743
2862
3163
3163
3458
3515
3515
3471
3436

الذكور
2517
2616
2312
2312
3213
3262
3243
3216
3235

اإلناث
242
246
257
257
245
253
256
255
261

ويالحظ من اجلدول أعاله تذبذب أرقام العاملني من سنة ألخرى ،لينخفض عددهم
يف السنوات  0201ـ 0201م بدالً من أن يرتفع قياساً للسنوات السابقة!
اجلدول رقم ()13
عدد العمالة غري البحرينية يف قطاعات النفط والغاز ( 2116ـ 2114م)
السنوات

دول
جملس
التعاون

2114
2113
2112
2111
2111
2113
2118
2117
2116

110
0
0
0
0
0
0
0
0

عرب

هنود

باكستاني

أسيويون
آخرون

بريطاني

أمريكي

جنسيات
أخرى

اجملموع

1
5
9
9
5
2
2
2
9

122
522
117
100
102
120
172
127
100

07
02
02
02
09
09
12
07
07

21
22
52
52
52
92
25
21
99

21
22
002
002
001
001
011
019
051

7
00
2
2
5
9
5
5
02

10
15
19
19
50
10
10
11
10

0052
211
221
925
922
992
971
925
902

ويالحظ من اجلدول أعاله زيادة يف عدد العمالة غري البحرينية سنة بعد أخرى،
وهذا عكس مالحظتنا على اجلدول رقم ()00
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اجلدول رقم ()14
قطاع االملنيوم والقطاعات الصناعية
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ونفس املالحظة جندها يف اجلدول رقم ( ،)01حيث عدد العاملني البحرينيني يف
اخنفاض ،وعدد غري البحرينيني يف ارتفاع من سنة ألخرى ،رغم إن هذه القطاعات هي
املرشحة لالنتقال من (املرض اهلولندي) يف سوق العمل ،وخلق قيمة مضافة اقتصادية
وبشرية منتجة.
وتتوضح من اجلداول أعاله إن عدد العمالة العربية قليل جداً قياساً لعدد العمالة
األجنبية من اهلنود والباكستانيني واجلنسيات األخرى ،وذلك يف أهم قطاعني إنتاجيني
يف البحرين ،كما أن عدد اإلناث البحرينيات العامالت يف هذين القطاعني قياساً لعدد
الذكور البحرينيني أيضاً قليل.
كما يوضح اجلدول رقم ( )05الزيادة احلاصلة للعمالة غري البحرينية يف عقد من
الزمن ،وذلك حسب الوظيفة واجلنس.
اجلدول رقم ()15
منو السكان غري البحرينيني العاملني ( 15سنة فأكثر) حسب املهنة
الذكور

2111
اإلناث

مديروا اإلدارة العامة واألعمال

90205

455

االختصاصيون (العلوم البحتة ـ
التطبيقية ـ الطب ـ العلوم اإلنسانية
والسياسية واملالية واإلعالم ..اخل)

000000

الفنيون
(نفس جماالت
أعاله)

املهنة

االختصاصيون

1,768

اجملموع
6,480
12,980

الذكور
3,395
8,554

1331
اإلناث
229
1,200

اجملموع
3,624
9,754

10122

2,261

6,641

3,330

2,559

5,889

املهن الكتابية

90205

1,166

7,981

4,224

1,198

5,422

مهن البيع

50021

452

5,655

7,133

567

7,700

مهن اخلدمات

100229

24,342

57,048

24,313

14,564

38,877

مهن الزراعة وتربية احليوانات
والطيور والصيد

50722

10

5,998

4,226

6

4,232

مهن اإلشراف والعمليات الصناعية
والكيمائية والغذائية

050022

3,012

18,128

9,986

1,368

11,354

املهن اهلندسية األساسية املساعدة

550022

24

55,302

47,693

18

47,711
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ومن تشوهات سوق العمل وعدم قدرة االقتصاد يف تنفيذ الرؤية االقتصادية 0212
للبحرين وال ي تدعو إىل أفضلية املواطن يف فرص العمل هي استمرار بقاء العمالة
األجنبية وعدم إنهاء اقاماتهم بعد انتهاء املشاريع االقتصادية ال ي بسببها مت جلبهم ،وهو
األمر الذي برزت ظاهرة العمالة السائبة (فري فيزا) .فحسب احصاءات هيئة سوق العمل
فإن إمجالي عدد العمالة األجنبية ال ي متت انتقاهلا إىل صاحب عمل جديد خالل الربع
الثاني من العام 0201م بلغ ) )020901عامالً ،وقد بلغت نسبة طلبات االنتقال بعد
انتهاء تصاريح العمل  %52من جمموع الطلبات باملقارنة مع  %51لنفس الفئة يف الربع
الثاني من العام 0201م ،وكان قطاع الفنادق هو األعلى يف هذا االنتقال يتبعه قطاع
اخلدمات املالية ،كما حازت معامالت املؤسسات الصغرية (أقل من  05عامل) على
29
 %55من إمجالي معامالت االنتقال.
 .1التحويالت املالية للعمالة الوافدة :30
منذ مطلع الثمانينات من القرن املاضي ونسبة العمالة األجنبية بالنسبة لسكان دول
جملس التعاون اخلليجي تتجاوز حاجز  ،%52ونظراً إىل أن هذه النسبة املرتفعة فقد
أصبحت منطقة اخلليج حتتل املركز الثالث من بني أهم املناطق ذات العمالة الوافدة يف
العامل ،حيث فاق حجم هذه التحويالت حاجز  22مليار دوالر يف عام 0200م ،وذلك
فقط املسجلة واحملوّلة عرب اجلهات الرمسية.
ويف أحدث إحصائية صادرة عن البنك الدولي فقد وصلت التحويالت املالية يف مجيع
الدول اخلليجية أكثر من  22مليار دوالر ،وذلك يف العام 0201م.

29

المصدر السابق.
30
جميع االحصاءات من كتاب "أثر تنقل العمالة في التنمية البشرية" ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
الطبعة األولى ،أبو ظبي 6000 ،م.
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اجلدول رقم ()16
التحويالت الصادرة من دول جملس التعاون يف عام 2111م

مملكة البحرين

القيمة (باملليارات الدوالرات)
00252

الدولة
دولة الكويت

000222

سلطة عمان

20005

دولة قطر

020101

اململكة العربية السعودية

020125

دولة االمارات العربية املتحدة

000009

املتوسط

114841

اإلمجالي

714151

املصدر :البنك الدولي ،ماعدا قطر واإلمارات من البنك املركزي لكل منهما

وللمزيد من التفصيل يف هذا املوضوع اهلام ،فاهلند مثالً هي دولة األصل الرئيسية
حيث يوجد حنو  02مليون مهاجر يف دول اجمللس ،وتفيد الفلبني إنه يف عام 0200م
كان هناك حنو  005مليون عامل فلبيين مهاجر يف اخلارج ،ومن بني هؤالء اجته %91
منهم إىل دول جملس التعاون اخلليجي يف األعمال غري البحرية.
وحسب االحصاءات الواردة يف املصدر 31فإن إمجالي التحويالت إىل جنوب آسيا
من دول اجمللس بلغ  25مليار دوالر عام 0200م ،وهو ما يكاد يناهز ضعف
استثماراتها األجنبية املباشرة.
وبالنسبة للعمال القادمني من بنغالد فتشري اإلحصاءات من نفس املصدر السابق
بأن إمجالي عددهم يف دول اجمللس يف عام 0200م قد وصل إىل ) )9220272عامالً
بنغالياً ،منهم ) (21,777يف البحرين ،وإنه يف الفرتة بني 0729م إىل 0200م كان
إمجالي البنغاليني يف دول اخلليج قد وصل إىل ( (2,1220217عامالً منهم
( )0120222عامالً يف البحرين ،ونسبة النساء منهم قد بلغ ( )0070290عاملة أو ضمن
العمالة املنزلية يف دول اخلليج ،منهن ( )10502يف البحرين ،وحسب إحصاءات
( )Bangladesh Bankفقط بلغ حجم التحويالت املالية الرمسية من دول اخلليج يف
31

المصدر السابق.
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حدود ( (510225007مليون دوالر منه ) )072019مليون دوالر من البحرين وذلك يف
ديسمرب 0200م.
إن أهم دالالت هذا التسرب الضخم لألموال هو خلق الضغوط على أسعار الصرف
وعلى السياسات املالية والنقدية ،وعلى االستثمارات احمللية ،فبدالً من أن توجه هذه
التحويالت لالستثمار يف االقتصاد احمللي تتجه للخارج ،األمر الذي يتطلب وضع حوافز
استثمارية يف دول اجمللس جلذب نسبة من هذه التحويالت لالقتصاد اخلليجي.
إن التحدي األهم يف مسألة التحويالت املالية للعمالة املهاجرة هو السيطرة على
القنوات غري الرمسية ال ي تتحول هذه التحويالت إليها ،فمن املعروف أن قدراً كبرياً
من حتويالت العمالة الوافدة يتم عرب إرساله من قنوات غري منظمة ،فبعد أن يقضي
العامل املهاجر فرتة جناح يف دول اجمللس يدخل الكثري منهم يف مشروعات جتارية،
وحيث إن القوانني الوطنية يف دول جملس التعاون ال تسمح بتغيري أوضاعهم ،ويف ظل
هذه الظروف يدخل هؤالء األفراد الطموحني يف مجيع احلاالت تقريباً يف ترتيبات غري
رمسية مع كفالئهم والذين يصبحون بذلك شركاء صامتني يف هذه املشروعات ال ي
تسجل بأمسائهم ،ويف املقابل يتشارك الوافد والكفيل يف أرباح املشروع يف إطار االتفاق
املسبق بينهما ،هذا الطابع غري الرمسي هلذه الرتتيبات ال يرتك للعامل الوافد الطموح
خياراً سوى حتويل اإليرادات ال ي جينيها من هذه املشروعات عرب قنوات غري رمسية،
األمر الذي يعين خسارة مضاعفة للدول االستقبال هلذه التحويالت وكذلك للدول
32
املرسلة للعمالة لدول اجمللس ،وتعريض مصاحل هذه الدول املالية واألمنية للخطر
تشري التقديرات ال ي أجراها مركز دراسات التنمية 33إىل أن حجم اهلنود
الوافدين يف دول اخلليج يف حدود  9ماليني هندي ،أي  %52من اهلنود املهاجرين إىل
خمتلف دول العامل ،وتشري إحصاءات النبك الدولي أن الوافدين اهلنود يف قطر حوالي
( )0520917وافد  ،ويف الكويت ( )1710002وافد هندي ،ويف عمان ()1120201
32

دراسة "تعظيم الفوائد من تنقل العمالة :حالة التعاون البحثي بين بنغالدش ومجلس التعاون الخليجي ،من كتاب" أثر تنقل
العمالة في التنمية المستدامة ،المصدر السابق.
33
دراسة محفزات التنمية :األثر التنموي للعمالة الهندية المهاجرة في دو ل مجلس التعاون الخليجي ،من كتاب :أثر تنقل العمالة
في التنمية المستدامة ،المصدر السابق.
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مهاجر ،ويف اململكة العربية السعودية ( )001500702مهاجر ،ويف اإلمارات
( )000250707وافد هندي.
غري إن الدراسة املذكورة (املصدر السابق) تشري بأن كل هذه اإلحصاءات هي
فقط للذين حيتاجون إىل تصريح باهلجرة من حكومة اهلند ،فهناك  02فئة يف اهلند
معفاة من استخراج تصريح باهلجرة ،حيث تندرج ضمن فئة "غري مطلوب تصريح للهجرة"
وفقاً لقانون اهلجرة اهلندي الصادر عام 0721م ،ولذا فاألرقام الرمسية ال تعرب سوى عن
حركة العمالة املهاجرة ال ي تندرج حتت الفئات "املطلوب منها تصريح للهجرة".
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اجلدول رقم ()17
فئة "غري مطلوب تصريح للهجرة" يف اهلند
قائمة باألشخاص  /فئات العمال
1

مجيع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية  /الرمسية

2

مجيع املوظفني احلكوميني املعتمدين رمسياً

3

مجيع اخلاضعني لضريبة الدخل (مبن فيهم ممولو ضريبة الدخل الزراعي) بصفتهم الشخصية

4

مجيع حاملي الشهادات املهنية ،مثل شهادة الدكتوراه ،وحاملي بكالوريوس الطب وبكالوريوس
اجلراحة أو شهادات الطب اهلندي التقليدي أو املعاجلة املثالية ،والصحفيني املعتمدين واملهندسني،
واحملاسبني املعتمدين ،واحملاضرين اجلامعيني ،واملدرسني ،والعلماء ،واحملامني ...أخل

5

زوجات أصحاب الفئات  0ـ  1وأبناؤهم الذين يعولونهم

6

احلاصلون على شهادات الدرجة العاشرة أو الشهادات األعلى منها

7

البحارون احلاصلون على شهادة إجازة دائمة ،وخرجيو الكليات البحرية ،وطالب البحرية الذين
اجتازوا االمتحان النهائي للحصول على بكالوريوس العلوم البحرية بعد ثالث سنوات من
)0
الدراسة بكلية  T.S Chanakyaيف مومباي.
احلاصلون على تدريب حبري أولي ملدة ثالثة أشهر يف اي معهد من معاهد التدريب احلكومية
)0
املعتمدة مثل ،NIPM T.S Chanakya, T.S Jawahar, MTI (SCI) :وذلك بعد استخراج
بطاقات اهلوية الالزمة من سلطات الشحن يف مومباي ،كالتكا  /شيناي

8

احلاصلون على تأشريات هجرة دائمة لبعض البالد مثل اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية
وأسرتاليا

3

احلاصلون على دبلوما سنتني من أي معهد معتمد من اجمللس الوطين للتدريب املهين أو جملس الدولة
للتدريب املهين ،أو احلاصلون على دبلوما ثالث سنوات  /شهادة معادلة من بعض املؤسسات مثل معهد
البوليتكنك (متعددة التخصصات العلمية) املعتمدة من احلكومة املركزية  /حكومات الواليات

1

املمرضون واملمرضات احلاصلون على مؤهالت معتمدة يف إطار قانون جملس التمريض اهلندي لعام 0712

1

مجيع األشخاص فوق سن  52سنة

1
1

املصدر :كتاب :أثر تنقل العمالة يف التنمية املستدامة ـ مصدر سابق

أما بالنسبة للبحرين فتشري الدراسة بأن العمالة الوافدة اهلندية قد زاد عددها عرب
السنوات 0722م إىل 0200م ،وذلك على النحو املوضح يف اجلدول أدناه:
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اجلدول رقم ()18
تدفق العمالة املهاجرة اهلندية للبحرين
السنة
1388
1383
1331
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1333
2111
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2113
2111
2111
2112

العدد
20007
20502
90220
20912
090152
050900
010229
000015
090912
020711
090772
010725
050727
090120
020222
010222
000722
120292
120922
070799
100701
020510
050020
010101
020052
املصدر السابق

وجيب التنويه بأن أرقام اجلدول رقم ( )02هي تراكمية ،حيث توضح عدد العمالة
الوافدة اهلندية للبحرين يف كل سنة على حدى.

أحدث تقرير عن حركة اهلجرة العاملية:
يف تقرير صادر عن مبادرة شراكة املعارف العاملية للهجرة والتنمية التابعة جملموعة
البنك الدولي ،بعنوان (حقائق اهلجرة والتحوالت 0209م) بأن عدد املهاجرين من
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سكان البحرين بني املواطنني ومقيمني بلغ حنو  9009ألف شخص حتى العام 0201م،
مبا نسبته  %109من السكان ،فيما بلغ عدد العمالة الوافدة إليها حنو ( )20901ألف
شخص حتى العام 0201م بنسبة تصل إىل  ،%51وكشف التقرير بأن أعلى وجهات
املهاجرين من البحرين حتى العام 0201م كانت بنغالد والضفة الغربية وقطاع غزة
وبريطانيا واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وفيتنام وأسرتاليا
وليبيا والكويت ،فيما كان أعلى الدول املرسلة لعمالتها إىل البحرين حتى العام
0201م هي كل من اهلند وبنغالد وباكستان ومصر والفلبني وإندونيسيا واليمن
والسودان واألردن وسريالنكا ،كما أشار التقرير إىل أن نسبة احلاصلني على التعليم
العالي من جمموع املهاجرين من البحرين إىل الدول األعضاء يف منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،بلغت  %12من املهاجرين حبسب إحصائيات العام 0200م ،وبلغت
نسبة احلاصالت على شهادات عليا من املهاجرات من البحرين إىل دول تنتمي ملنظمة
التعاون االقتصادي والتنمية بلغت  %1701حبسب إحصائيات العام 0200م .وبلغ عدد
طاليب اللجوء من املهاجرين من البحرين )111( ،شخصاً يف العام 0201م.
وبني التقرير أن نسبة النساء من الوافدين إىل البحرين بلغت  ،% 0202وأن عدد
الالجئني إىل البحرين بلغت  102أشخاص حتى العام 0201م.
ووفقا للتقرير ،بلغ عدد املهاجرين من منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إمجاال
( )0107مليون مهاجر %12 ،منهم يعيشون يف بلدان منظمة التعاون والتنمية ،وحنو %10
يعيشون داخل املنطقة ،وكانت أكرب بلدان مرسلة للمهاجرين هي الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وسورية ومصر واملغرب والعراق .واستقبلت املنطقة ( )0002مليون مهاجر
ومغرتب ،معظمهم من األردن وإيران ولبنان وسورية وليبيا.
وبلغت التحويالت الوافدة إىل املنطقة ( )50مليار دوالر يف العام 0205م ،فيما
شهدت دول جملس التعاون اخلليجي مرتفعة الدخل يف املنطقة (البحرين والكويت
وسلطنة عمان وقطر واململكة العربية السعودية واإلمارات) ،زيادة كبرية يف أعداد
العمالة الوافدة إليها يف السنوات القليلة املاضية ،وكان معظمهم من جنوب آسيا
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وشرقها ،وبلغت قيمة التحويالت اخلارجة من هذه البلدان ( )7200مليار دوالر يف العام
0201م.
وبلغ العدد اإلمجالي للمهاجرين من منطقة جنوب آسيا ( )1200مليون شخص،
 %0209منهم يعيشون يف بلدان منظمة التعاون والتنمية ،وحنو  %11كانوا يف بلدان
مرتفعة الدخل من خارج املنظمة ،كدول جملس التعاون اخلليجي ،وكانت أكرب بلدان
مرسلة للمهاجرين هي اهلند وبنغالديش وباكستان وأفغانستان ونيبال .وبلغت قيمة
التحويالت إىل بلدان جنوب آسيا ( )001مليار دوالر يف العام 0205م ،أمَّا التحويالت
اخلارجة فبلغت ( )09مليار دوالر يف العام 0201م.
وتوقع التقرير أن يتجاوز عدد املهاجرين على مستوى العامل ( )052مليوناً هذا
العام ،وهو أعلى مستوى له على االطالق ،إذ يبحث املهاجرون عن فرص اقتصادية
أفضل .وأشار التقرير إىل أن البلدان النامية سريعة النمو أصبحت تشكل بصورة
متزايدة مقصداً جاذباً للمهاجرين من أجزاء أخرى من بلدان العامل النامية.
وأشار التقرير إىل أن املهاجرين يف أحناء العامل أرسلوا ( )920مليار دوالر إىل
أسرهم يف بلدانهم األصلية هذا العام ،وتلقَّت البلدان النامية حتويالت بقيمة ()110
مليار دوالر ،مما يدلل بوضوح على تأثريهم االقتصادي.
وذكر التقرير أن الواليات املتحدة كانت أكرب ماصدِّر للتحويالت ،وتاقدَّر
التدفقات اخلارجة منها بنحو ( )59مليار دوالر يف العام 0201م ،تلتها اململكة العربية
السعودية ( 12مليار دوالر) ،وروسيا ( 11مليار دوالر) .وكانت اهلند أكرب بلد ماتلقٍ
للتحويالت ،إذ ياقدَر أنها تلقَّت ( )20مليار دوالر يف العام 0205م ،تلتها الصني (91
مليار دوالر) ،والفلبني ( 12مليار دوالر).
وياقدِّم التقرير حملة سريعة عن اإلحصاءات اخلاصة باهلجرة الداخلية واخلارجية،
وهجرة األيدي العاملة املاهرة إىل اخلارج ،وتدفقات التحويالت إىل  001بلداً ومنطقة.
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ووجد التقرير أن اهلجرة فيما بني بلدان اجلنوب أكرب منها بني اجلنوب والشمال،
وأن أكثر من  %12من املهاجرين يف العامل يف العام 0201م هاجروا من بلدان نامية إىل
بلدان نامية أخرى ،باملقارنة مع  %11انتقلوا من بلدان نامية إىل بلدان متقدمة.
وكانت أكرب عشرة مقاصد للمهاجرين هي الواليات املتحدة واململكة العربية
السعودية وأملانيا وروسيا واإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وكندا
وإسبانيا وأسرتاليا ،أمَّا أكرب عشرة بلدان مرسلة للمهاجرين فكانت اهلند واملكسيك
وروسيا والصني وبنغالديش وباكستان والفلبني وأفغانستان وأوكرانيا واململكة
املتحدة.34
 .2حقوق العمالة األجنبية:
جبانب خطورة هيمنة العمالة األجنبية على سوق العمل اخلليجي ،برزت أصوات
عاملية من املنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ،وكذلك الدول املرسلة هلذه
العمالة تطالب بإعطاء املزيد من احلقوق للعمالة الوافدة ،وقد صدرت األمم املتحدة
اتفاقية دولية "حول محاية العمالة املهاجرة ومجيع أفراد أسرهم" تضمنت العديد من
احلقوق املهنية .وال ي من العدالة واإلنصاف تطبيقها كاملساواة يف حقوق العمل وعدم
التمييز حبق العمالة األجنبية وعدالة األجور وتوفري متطلبات احلياة الكرمية
كالسكن الالئق والسالمة املهنية ،ولكن أيضاً تضمنت هذه االتفاقية احلقوق
السياسية والثقافية ،وهو التحدي األكرب لدول جملس التعاون ،حيث إن مثل هذه
احلقوق ستكون طبيعية يف الدول ال ي نسبة العمالة املهاجرة فيها ال تتعدى  %02من
إمجالي السكان كالواليات املتحدة األمريكية وبعض دول أوربا ،ولكن أن تتعدى
نسبة هؤالء يف حدود  22إىل  %72من السكان كما يف دول اجمللس ،فإن ذلك
ستؤدي إىل تداعيات سياسية مستقبلية يف هذه الدول.
إضافة لذلك فقد خرجت أصوات عديدة يف الدول املرسلة للعمالة املهاجرة بضرورة
قيام دول اجمللس بإقامة مشاريع يف هذه الدول لتنمية مهارات القوة العاملة وتأسيس
مراكز التدريب وتأهيل القوى العاملة ،واملساعدة يف وضع املناهج ال ي تالئم
34

ملخص التقرير منشور في جريدة الوسط البحرينية ،العدد  ،0828السبت  62ديسمبر 6002م.
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متطلباتهم ،وتقديم خدمات استشارية مالية ألنسب السبل يف جناح التحويالت املالية
هلا ،وهي أمور وإن كانت مطلوبة جللب عمالة ماهرة ،ولكن ستكون عبئاً كبرياً
على دول اجمللس يف ظل التحديات املوجودة يف جمتمعاتها.
أما بشأن حقوق العمالة األجنبية املهاجرة يف البحرين حسب وجه نظر املنظمات
احلقوقية العاملية ،فهي تعلنها يف تقاريرها الدورية ،حيث أصدرت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" تقريراً بعنوان " البحرين ـ انتهاك حقوق العمال املهاجرين رغم
اإلصالحات" والصادر يف  0أكتوبر 0200م ،35أشارت فيه إىل خمتلف أشكال
انتهاك حقوق العمالة األجنبية املهاجرة واالستغالل ال ي يعانون منه ،كما يشري التقرير
إىل اجلهود احلكومية املبذولة لتقديم اإلنصاف والتعويض ودعم ومحاية هؤالء العمال.
 .3خماطر البطالة واحللول املمكنة:
إن مشكلة البطالة كإحدى أهم التحديات يف سوق العمل تفرز ظواهر اجتماعية
خطرية كاملخدرات والسرقة واجلرائم والفساد وغريها ،وهناك كثرة من احللول ال ي
طرحتها اجلهات الرمسية سواء من خالل االسرتاتيجية االقتصادية الوطنية ،أو الرؤية
االقتصادية للبحرين 0212م ،وأهمها تقليص ملموس للعمالة األجنبية وزيادة تكاليف
استقدامها ،والرتكيز على القطاعات ذات الرواتب العالية أو املتوسطة لتوظيف
املواطنني.
ومن احللول املقرتحة تقليل أيام وساعات العمل وباألخص يف القطاعات ال ي تعمل
 01ساعة ،وذلك بهدف زيادة دورات العمل ،وبالتالي توظيف املزيد من العمال واملوظفني
لتغطية النقص .وقد أشار ذلك جريمي ريفكن يف كتابة املشهور "نهاية عصر الوظيفة"،
ويرى أن حتقيق هذا اهلدف يتطلب توزيع مكاسب االنتاج توزيعاً عادالً ومتساوياً ،ومنه
ختفيض ساعات العمل األسبوعية وجهد حكومي واع لتوفري وظائف بديلة يف القطاع

35

جريدة الوسط البحرينية ،العدد ( 6 ،)7228أكتوبر 6006م.
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الثالث ،وهو قطاع االقتصاد االجتماعي ملن مل تعد هناك حاجة إليهم يف أسواق
36
العمل.
يف هذا الشأن يأتي التحدي املستقبلي يف كيفية تنظيم العاملني يف القطاع
االجتماعي وكذلك يف الصناعات الصغرية ،وهو القطاع الذي بدأ يكرب حجمه
بشكل واضح بعد عام 2111م ،حيث كثرة من الشباب العاطل أخذ يؤسس لنفسه
مشاريع صغرية كاملقاهي واملطاعم املنزلية ،أو ميارس أعماالً حرة كالصيد أو بيع
السلع الغذائية على الطرقات.
إن تنظيم القطاع غري املنظم بات ضرورياً ،حيث يعترب مالذاً للعاطلني والفقراء،
ورغم إن هذا القطاع كظاهرة ليست جديدة ومنتشرة حتى يف الدول املتقدمة ،إال أن
تنظيم هذا القطاع يف دول جملس التعاون اخلليجي سوف يؤدي إىل معرفة حجم العاملني
خارج املؤشرات والقياسات واإلحصاءات الرمسية ،وإىل وضع اخلطط لالستثمار األمثل
هلذا القطاع وحتويله إىل قطاع منظم ،إسوه ببعض التجارب الدولية ،حيث متكن (بلدة
مثل البريو من إخراج املاليني من حتت خط الفقر .37إن هذا القطاع غري املنظم يتضمن
أكثر أشكال التبادل قدماً (املقايضة) وأكثر حداثة (التجارة اإللكرتونية) ،غري إنه
اقتصاد ال خيضع للرقابة احلكومية وال تدخل مدخالته وخمرجاته يف احلسابات
القومية ،بل وال يعرتف بالتشريعات الصادرة ،وقد يتهرب من الرسوم والضرائب مع
اإلستفادة من أغلب اخلدمات املقدمة لغريه من القطاعات وبكل أشكاهلا .ولذلك
فالنتائج االقتصادية تكون اهلدر املستمر نتيجة لعدم دقة وصحة البيانات واملعلومات
الالزمة عند إعداد اخلطط مثل دقة إحصاءات البطالة ـ التضخم ـ معدل اإلعالة ـ الكتلة
النقدية  ..أخل.
ومن املمكن تطوير اجلهود املستمرة يف دول جملس التعاون مثل مشاريع رواد األعمال
وبرامج التمكني ـ وسند ـ الداكوم ـ صناديق دعم املشروعات الصغرية واملتوسطة ،صناديق
36

جيرمي ريفكن" :نهاية عصر ال وظيفة ،انحسار قوة العمل العالمية وبزوغ حقبة ما بعد السوق " ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،سلسلة دراسات مترجمة ،العدد ( ،)00بدون تاريخ.
37
دراسة تحليلية حول القطاع غير المنظم في الدول العربية :منظمة العمل العربية ،القاهرة 6006م.
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التنمية وغريها املوجودة يف مجيع دول اجمللس ،ومبا جيذب أغلبية العاملني يف القطاع غري
املنظم.
وعودة لكتاب "نهاية عصر الوظيفة" فهو يستعرض البطالة النامجة عن التقنية،
وهي حمصلة طبيعية للكفاءة املتزايدة ،والفائض االقتصادي أو األسواق احملدودة ،وإن
الدولة إذا أرادت أن حتاشي بطالة مستدمية أو واسعة النطاق فيجب على أرباب العمل أن
يتقامسون مكاسب االنتاجية مع عماهلم يف صورة ساعات عمل أقل ،وبدء النظر إىل
إعادة توزيع ساعات العمل بوصفها مسألة بقاء ،فإذا كانت التقنيات اجلديدة قد زادت
معدالت االنتاجية وتسببت يف ختفيض عدد العمال إىل حد كبري ،وإىل فائض يف
اإلنتاج ،فإن الدواء الوحيد الصاحل يتمثل يف ختفيض عدد ساعات العمل حتى يتاح
لكل شخص احلصول على وظيفة ودخل كاف وقوة شرائية الستيعاب الزيادة يف
اإلنتاج.
لقد كشف هذا القسم بأن أحد أهم القطاعات ال ي جيب إصالحها هو سوق العمل
وحبلول ممكنة دون (ينبغيات) يف جوهرها النظري صحيحة ولكن على أرض الواقع ال
ميكن تنفيذها ،وسوف نقرتح بعض هذه احللول يف القسم اخلاص بذلك من هذه
الدراسة ،غري أن املسألة املهمة كخالصة لواقع أسواق العمل اخلليجية هي إنها متثل يف
اختالالتها الواضحة إحدى إفرازات "املرض اهلولندي" كظاهرة اقتصادية ريعية ،وإن
انتقال االقتصاد من اقتصاد ريعي إىل إنتاجي ،يصبح فيه ريع النفط مصدراً للدخل
القومي ،وليس املصدر األساس ،وهو السبيل األمثل لإلصالح احلقيقي ألسواق العمل
اخلليجية.
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القسم الثالث
اإلطار النظري
االقتصاد الريعي أساس االعتماد املطلق على النفط
رغم أن األطر املرجعية يف معظم الدراسات والبحوث تبدأ باإلطار النظري ملوضوع
البحث .إال أن هذه الدراسة تعمدت أن تبدأ بتحليل اإلحصاءات املتعلقة باإليرادات النفطية
وهيمنتها على باقي مصادر الدخل القومي وتأثرياتها على موازنات الدول والعجوزات
والدين العام ،وتعمدت أيضاً أن تقدم حتليل أسواق العمل ،ملا هلا إرتباط باالقتصاد
الريعي .واهلدف أن يتمكن القارئ عند قراءة اإلطار النظري أن يعكس هذه التنظريات
نفسها على الواقع الراهن من خالل اإلحصاءات وحتليالتها يف القسمني األول والثاني من
هذه الدراسة واللذان ركزا على منط االقتصاد البحريين وسوق العمل:38

لذلك فإن هذا القسم النظري سوف يقدم حتليالً حول مضمون ،وما هية
االقتصاد الريعي وقيمه السلوكية وتأثرياته على االقتصاد واجملتمع والفرد والتعليم
وسوق العمل.
منط االقتصاد البحريين وسوق العمل:
أبرز التحديات ال ي تواجه االقتصاد البحريين هو ضرورة العمل اجلاد على تغيري
النموذج االقتصادي الريعي إىل منط إنتاجي ،وحسب اعرتاف اإلسرتاتيجية االقتصادية
الرمسية  39نفسها بأنه ال ميكن حتقيق تنمية مستدامة بالدرجة األوىل إذا استمر
االعتماد على اإليرادات النفطية يف الدخل القومي ،ومن الصعوبة مبكان إجناح سياسات

38

عبدهللا جناح ي (الباحث) :المنظمات األهلية في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها األسرة البحرينية ،ورقة بحثية ضمن
تقرير الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية ـ القاهرة ـ 2015م.
39
اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية لمملكة البحرين – 2014 – 2011م.
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إحالل العمالة املواطنة حمل العمالة الوافدة يف ظل بقاء هذا النمط الريعي لالقتصاد
والذي يعتمد كثرياً على العمالة الرخيصة ،وخاصة يف القطاع اخلاص.
إن هذا النمط االقتصادي قد خلق ظاهرة وجود سوقني للعمل ،سوق العمل يف القطاع
اخلاص املعتمد على العمالة الوافدة الرخيصة ،وسوق العمل يف القطاع احلكومي
بامتيازاتها ،وبالتالي فإن التحدي الثاني يتمثل يف العمل على تقليص الفوارق بني هاتني
السوقني ،وختفيض نسبة العمالة الوافدة ،حيث أن استمرار النموذج االقتصادي الراهن
لن حيقق أي نتيجة إجيابية ملموسة يف سياسات إصالح سوق العمل ،مبا يف ذلك احتمال
فشل سياسات إحالل املواطنني حمل العمالة الوافدة ،وهو األمر الذي ينعكس بآثاره
السلبية الكبرية على الشباب واملرأة من زيادة البطالة يف صفوفها ،وكذلك اخنفاض يف
مستويات الدخل واألجور وبالتالي زيادة ظاهرة الفقر.
ورغم حماوالت البحرين يف تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط ،إال أن
اإلحصاءات الرمسية توضح أن االقتصاد ال يزال معتمداً على مدخول النفط ،وتعرتف
اإلسرتاتيجية االقتصادية الوطنية بأن أهم التحديات االقتصادية لتخفيض الدين العام
والعجوزات يف املوازنة العامة يتمثل يف وضع خطط لتقليل االعتماد على النفط كمصدر
أساسي لدخل احلكومة.
وقد كشفت دراسة حديثة بأن النفط يشكل املورد األساسي يف عموم االقتصاد
اخلليجي ـ ومنه االقتصاد البحريين" ،وأن من أبرز ما مييز إدارة إنتاج النفط وتوزيع
عائداته هو خروجها عن نطاق السيطرة الوطنية ،وذلك على مستوى االعتبارات اخلارجية
حيث إخضاع اإلنتاج لتغريات سوق النفط العاملية وتقلبات أسعاره ،مما يصنع ،واملستوى
الثاني تعاطي احلكومات مع عائدات النفط ،حيث يف سنوات الطفرة النفطية يتم
التعامل مع عوائد النفط عرب سياسات التدوير السريع للعوائد ،مما يعين االستخدام غري
املتقن وغري الرشيد هلا ،دون رؤية مستقبلية تأخذ يف عني االعتبار متطلبات التنمية
40
املستدامة ومصاحل األجيال القادمة ،ولذلك يزداد االستهالك ويتفشى احلمى العقارية"

40

حمد أحمد الريس :مقدمة حول أوجه الخ لل المزمنة وسبل إصالحها في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،مركز
الخليج لسياسات التنمية ـ أبريل 2012م.
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أما يف مراحل تراجع األسعار أو اإلنتاج ،فإن الرتكيز ينصب على موازنة اإلنفاق
العام من العائدات النفطية ويكون مربر تغطية احلجوزات على حساب أصحاب الدخل
احملدود وخدمات التعليم والصحة واإلسكان وصيانة البنية األساسية.
يف إطار هذا النموذج االقتصادي فإن السياسات االجتماعية الراهنة لن حتقق
النجاحات املنشودة ،ويف ظل عدم تغيري هذا النمط االقتصادي فإن املخاطر االجتماعية
التقليدية كالفقر والبطالة والعمالة الوافدة املهيمنة على سوق العمل وآثارها االجتماعية
كالتفكك األسري والعنف والتطرف وزيادة ظاهرة اإلسكان العشوائي وضعف
خمرجات التعليم ،نقول بأن كل هذه املخاطر ال ميكن إجياد حلول تنموية مستدامة
هلا ،فضالً عن املخاطر االجتماعية اجلديدة الناجتة عن العوملة أو احلروب واملتغريات
اإلقليمية ال ي أفرزت خماطر تهدد السيادة واهلوية الوطنية وتضخم اهلويات الفرعية
كالطائفية ،والتطرف الفكري ،واألزمات االقتصادية العاملية وال ي حتتاج إىل اقتصاد
إنتاجي قوي ومرن وقادر على االعتماد على مصادر داخلية بدل اإلرتهان ألسعار النفط
املتقلبة عاملياً.
إن النظام االقتصادي السائد هو نظام ريعي " بين على حمورية النفط وعوائده يف
االقتصاد العاملي على املستوى اخلارجي ،وعلى املستوى الداخلي يتمركز االقتصاد
حول مبدأ الدولة الريعية ،حيث تتحكم الدولة على موارد النفط وإنفاقها ،بينما
41
تسيطر طبقة خنبوية من املستثمرين على الفرص الرئيسية املنبثقة من النفط"
ونالحظ أن مجيع خصائص االقتصاد الريعي تنطبق على البحرين من حيث:
 00إيرادات الريع ،جيب أن تأتي من أسواق خارج الدولة.
 00جيب أن يكون الريع مصدر اإليراد الرئيسي يف االقتصاد احمللي.
 01احلكومة هي املتلقي الرئيسي إليرادات الريع املباشرة.
 01تتمحور النسبة الكربى من نشاط السكان االقتصادي حول استهالك
وإعادة توزيع الريع بدالً من إنتاجه.

41

المصدرالسابق.
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النمط البديل عن النفط الذي بدأ يهيمن هو تشجيع االستثمارات اخلارجية بغرض
"تنويع" القاعدة االقتصادية واستحداث بديل لالعتماد على الريع النفطي ،وهلذا النسق
من التنمية االقتصادية بريقه وملعانه اخلاص يف دول جملس التعاون اخلليجي ،غري أن
االعتماد على االستثمارات اخلارجية بديالً عن النفط " يتضمن خطورة ال تقل عن
اخلطورة املتضمنة االعتماد على النفط ،وتكمن هذه اخلطورة يف وجود تلك السياسات
االقتصادية واملالية والنقدية للدولة املضيفة ،وهلذه املشاريع يف الواقع سلبياتها لكونها
ال ختلق قاعدة اقتصادية تضمن تنمية شاملة ومستدامة وقادرة على تلبية االحتياجات
االقتصادية للسكان".42
ومقابل ذلك فقد أخذت دول اجمللس تعتمد أيضاً على السياسة العقارية وبناء املدن
السياحية الضخمة وال ي أدت إىل توسع احلكومة يف بيع ومصادرة األراضي العامة،
وتشجيع املستثمرين األجانب على االستثمار ،وتسهيل اإلقامة الدائمة ملالك الشقق يف
املناطق اجلديدة من غري املواطنني ،ورفع احلواجز عند استقدام العمالة الوافدة الالزمة
لبناء املدن واملناطق العقارية اجلديدة ،وكل هذا دون مراعاة فعلية ألبعاد وتداعيات
اخللل االقتصادي ـ ناهيك عن اخللل السكاني ـ املصاحب هلذه العمالة.
ومن أهم إفرازات هذه السياسة جلوء احلكومة إىل سياسات البطالة املقنعة
لتوظيف املواطنني يف األجهزة احلكومية ،كحل للفشل يف خلق وظائف اقتصادية
منتجة عندما كان الريع النفطي يسمح بذلك.
وبشكل عام فاخللل األساسي هو بقاء منوذج الدولة الريعية والذي "يؤسس لعالقة
مشوهة سياسياً بني السلطة واجملتمع حيث جوهرها عالقة "الراعي" و "الرعية " وليس
عالقة مواطنني متساويني من حيث املبدأ.43
وحيث أن االقتصاد اإلنتاجي يعتمد أساساً على الشراكة بني أطراف اجملتمع
(احلكومات القطاع اخلاص ـ مؤسسات اجملتمع املدني ) فإن هذا النمط االقتصادي لن
يشجع يف إجناح هذه الشراكة الالزمة ،فال يزال القطاع اخلاص معتمداً اعتماداً شبه
كلي على احلكومة ومناقصاتها وريعها النفطي ،األمر الذي يضعف مبدأ املساواة بني
42

المصدرالسابق.
43
الدكتورعلي الكواري :توصيف العالقة بين السلطة والمجتمع وسبل تعميمها،من شبكة االنترنت2004 ،م.
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أطراف الشراكة ،وغياب الندية واللجوء للتعاون يف إطار الدعم الرعائي واخلريي،
وكذا احلال بالنسبة ملؤسسات اجملتمع املدني ،ذلك أن التعريف العام للمجتمع املدني
يتمثل يف إنه " جمتمع يعيد إنتاج ذاته كمجتمع من األفراد األحرار القادرين على التعاقد
خارج إطار الدولة ،والقادرة على إعادة إنتاج ذاته خارج الدولة ،ويف عالقة استقالل
نسيب معها" ورغم أن هذا التعريف ال يعين باستقاللية مؤسسات اجملتمع املدني عن نظام
اإلنتاج السائد ،وإن كانت مستقلة عن الدولة نسبياً يف سياساتها وبراجمها وقراراتها،
بيد أن االقتصاد الريعي يلعب دوراً ملموساً دون قيام مؤسسات اجملتمع املدني قوية
ومتماسكة حبيث تصبح فعلياً سلطة خامسة يف اجملتمع ،جبانب السلطات الثالث
املعروفة (القضائية ـ التشريعية ـ التنفيذية) والسلطة الرابعة املتمثلة بالصحافة واإلعالم
احلر واملستقل ،حيث يكرس االقتصاد الريعي قيم اعتماد املواطنني على مكرمات
ورعاية الدولة ،وبالتالي تفتقد مؤسسات اجملتمع املدني نسبياً استقالليتها عن الدولة.
ومن جانب آخر ال ميكن أن ينتج اقتصاد مقسم بني اقتصاد الريع والقبلية والريف
جمتمعاً مدنياً ،مبعنى جمتمعاً ينتج اقتصاد الدولة ويدخل معها يف عالقة جدلية ،وتنتج
دولة تعتمد على إنتاجية مواطنيها بدالً من مواطنني يعتمدون على رعاية الدولة هلم ،وال
ميكن أن خيلق جمتمعاً تعاقدياً قوياً مؤلفاً من أفراد مقابل دولة قوية ،ولذلك ويف ظل
غياب الدميقراطية احلقيقية حتت منوذج الدولة الريعية أو الراعية أو الدولة الغنائمية،
فإن اجملتمع املدني يكون ضعيفاً ومفتتاً.
"إن تفتت اجملتمع املدني يتحقق باالرتداد إىل عناصر ما دون اجملتمع املدني ،ما
ميكن تسميتها باالنتماءات الوشائجية ،حبثاً عن خملص ،كالعرف والقبيلة أو
الطائفية".44
إن اخللل االقتصادي املتقدم ذكره مرتبط بشكل وثيق باخللل السياسي،
فكالهما يرفد ويدعم اآلخر ،حيث أن التهميش السياسي ميثل الوجه اآلخر للتهميش
االقتصادي ،فاالستغناء أو اإلقصاء االقتصادي عن دور املواطنني اإلنتاجي ياعد عامالً
معززاً يف استغناء احلكومات سياسياً عن املشاركة الشعبية ،ويف املقابل لعب اخللل
44

الدكتورعزمي بشارة :في المسالة العربيةـ مقدمة لبيان ديمقراطي عربي ،مركز دراسات الوحدة العربيةـ بيروت 2009م.
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االقتصادي دوراً أساسياً يف احملافظة على هذه البيئة السياسية من حيث أنه عزز من
سلطة احلكومات مادياً ،ومن قدرتها على كسب رضا قطاعات واسعة من الشعب عرب
توزيع فتات الريع .ولذلك فإن جناح أي إسرتاتيجية اجتماعية تعتمد على مفهوم التنمية
اإلنسانية املستدامة حيتاج يف املقام األول ضرورة إعادة النظر يف النظام االقتصادي
نفسه ،فاالقتصاد الريعي ال ينتج إال دولة كبرية" ،أي متضخمة النفقات وامليزانيات،
ومتضخمة اقتصادياً ،واقتصاداً جمتمعياً صغرياً ،وقدرات مالية لدى الدولة غري قائمة
على جباية الضرائب ،وهذه الدولة بالذات هي ال ي متتلك خيار االستغناء عن املشاركة
الشعبية السياسية" .45
إضعاف الطبقة الوسطى :إن أحد أهم نتائج استمرار األزمات االقتصادية واملعيشية
واستفحاهلا ،وعدم القدرة على تنفيذ حلول اقتصادية جذرية قادرة على حتقيق استقرار
وتنمية مستدامة ،وحتسني ملموس ملستويات احلياة واملعيشة ،األمر الذي أدى إىل زيادة
الثراء لقلة من املتنفذين نتيجة آلليات االقتصاد الريعي يف مقابل زيادة يف الفقر لكثرة
من أبناء الشعب ،وهو ما أدى إىل تغيري يف اهليكل الطبقي للمجتمع من شكل املعني،
حيث كانت الطبقة الوسطى هي الغالبة وتعادل نسيب بني الطبقة الغنية والطبقة الفقرية
إىل مثلث طبقي أصبحت القلة على رأس اهلرم وكثرة من الشعب يف قاع اهلرم وتآكل
يف الطبقة الوسطى (أنظر الشكلني أدناه).

45
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إن خطورة فشل السياسات االقتصادية اهلادفة إىل حتسني مستويات املعيشة للطبقات
الفقرية وما دون الوسطى ،ومتكينها لتحقيق قفزات حنو الصعود للطبقة الوسطى،
وحماربة الفساد ومعاقبة املفسدين ومحاية املال العام من أجل حتقيق تقليل لألقلية
املستحوذة على الثروة وهبوط نسبة منها للطبقة الوسطى وصعود نسبة من األخرية
للطبقة الغنية ،حبيث تتم إعادة الشكل املعني للهيكل الطبقي للمجتمع.
إن خطورة استمرار هذا الوضع الطبقي تتمثل يف زيادة مظاهر التطرف والعنف
واستفحال املخاطر االجتماعية ،حيث أن الطبقة الوسطى وتقويتها وتوسيع مساحتها
هي صمام األمان لالستقرار والوسطية يف التفكري واملمارسات والتسامح والقبول
بالتنوع والتعددية ،وسوف نتطرق هلذا املوضوع يف القسم اخلاص احللول املمكنة حيث
أن التجربة الصناعية واإلنتاجية لبعض دول جملس التعاون اخلليجي وال ي إنطلقت يف
مرحلة آواخر السبعينات ولغاية الربع األخري من الثمانينات القرن العشرين قد أمثرت
انتقال كثرة من العمال وذوي الدخل احملدود إىل الطبقة الوسطى ،وانتقال شرائح من
الطبقة الوسطى إىل الطبقة الغنية ،األمر الذي غري الشكل الطبقي للمجتمع من مثلث
إىل معني ،وهذا ما يؤكد أن أحد أهم نتائج التخلص من "املرض اهلولندي" اقتصادياً
سوف يؤدي إىل تغيريات إجيابية على الصعيد الطبقي يف اجملتمع.
العقلية الريعيه وتعارضها مع مقومات الدولة الدميقراطية:46
رغــم التحلــيالت الــ ي حتــاول عــدم ربــط جنــاح التنميــة االقتصــادية بوجــود مؤسســات
دميقراطيــة تشــريعية واحــزاب وقــوى اجملتمــع املــدني الفاعلــة األخــرى ،إال أن املتفــق عليــة
لدى معظم االقتصاديني ،خاصة املتبـنني لالقتصـاد السياسـي ،بـأن هنـاك عالقـة طرديـة
واضــحة بــني جنــاح التنميــة االقتصــادية املســتدامة وحتــى النمــو االقتصــادي وبــني األجــواء
واملتطلبـات السياســية الدميقراطيـة يف اجملتمــع ،لدرجـة إن اإلجتــاه الـذي أخــذ يسـود هــو
تبين سياسات وبرامج اقتصادية اجتماعية سياسية تؤكد على التنمية البشرية املستدامة
46

عبدهللا جناحي ـ االقتصاد الريعي ومقومات الدولة الديمقراطية :سلسلة أوراق اقتصادية ـ العدد ( )8ـ إصدار جمعية
االقتصاديين البحرينية ـ فبراير 2004م.
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قوامهـــا متكـــني فئـــات اجملتمـــع والتســـليم حبقـــوقهم النقابيـــة والسياســـية واحلقوقيـــة
والدميقراطيـــة جنبـ ـاً إىل جنـــب مـــع احلقـــوق االقتصـــادية والبيئيـــة والصـــحية والتعليميـــة
كشرط الزم ألية اسرتاتيجية اقتصادية ناجحة.
وبالتــالي إنــه مــن الســهولة مبكــان أن نــربز مبــادىء وقــيم وســلوكيات ومؤسســات
اجملتمـع الـدميقراطي يف أي جمتمـع يـدار اقتصـاده إدارة سـليمة وحسـب عناصـر وعوامــل
اإلنتــاج املعروفــة .األمــر الــذي ميكــن القــول أن هنــاك عالقــة طرديــة واضــحة بــني النمــو
والتنمية وتنشيط االقتصاد ،وبني وجود مؤسسات وقـيم وسـلوك دميقراطـي يف مثـل هـذه
اجملتمعات ،ولكن هل هذه العالقة تنطبق علـى االقتصـاد الريعـي باعتبـاره منطـاً سـائداً
يف الدول النفطية عامة ،ولكنه السـائد مـن حيـث قيمـه وسـلوكياته يف الـدول النفطيـة
اخلليجية على وجه اخلصوص؟
ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال إال بعد معرفة مفهوم االقتصـاد الريعـي وإفرازاتـه
القيمية والسلوكية.

الريع يف االقتصاد:
لقد تعامل االقتصاديون مع (الريع) باعتباره دخول املالك العقاريني ،بيد أن مصطلح
(الريع) استخدم فيما بعد للحاالت األخرى مثـل الـدخول عـن ملكيـة املـوارد الطبيعيـة أو
أصــحاب املزايــا اخلاصــة ،ومــن أهــم االقتصــاديني الــذين توســعوا يف حتليــل (الريــع) هــو
االقتصــادي املعــروف ريكــاردوا حيــث أدخــل املنــاجم يف مصــاف املصــادر الــ ي تــدر ريع ـاً
ألصــحابها ،أمــا االقتصــادي الربيطــاني أدم مسيــث فقــد فــرق بــني الريــع وصــور الــدخل
األخرى كاألجور واألرباح حيث يرى ان "ارتفاع أو إخنفـاض األجـور واألربـاح تعتـرب سـبباً
الرتفاع وإخنفاض األسعار" وهـذًا عكـس العالقـة بـني الريـع واألسـعار حيـث إن "ارتفـاع
وإخنفاض الريع يعترب نتيجة الرتفاع أو إخنفاض األسعار".47

47

د .حازم الببالوي :الدولة الريعية في الوطن العربي ،مجلة المستقبل العربي ـ السنة ( )10العدد ( )103ـ إصدار مركز
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وبشكل عـام ودون الـدخول يف متاهـات املـدارس االقتصـادية الـ ي ناقشـت (الريـع)،
ميكن القول بأن الريـع مبفهومـه الواسـع ينصـرف إىل كافـة أشـكال الـدخول الراجعـة
إىل هبات الطبيعة ،كاملناجم واملعادن والنفط.
ومــن جانــب آخــر ال بــد مــن التأكيــد بــأن الريــع يعتــرب ظــاهرة عامــة تعرفهــا مجيــع
االقتصــاديات املتقدمــة منهــا واملتخلفــة ،بيــد أن اخلــالف ينحصــر فقــط يف مــدى األهميــة
النسبية ال ي ميثلها الريع باملقارنة ببقية مصادر الدخل األخرى ،ذلـك أن ظـاهرة الريـع ال
متثل عادة يف االقتصاديات احلديثة سوى نسبة ضئيلة من الناتج القومي ،فضال ًعـن أنهـا
كثرياً ما تكون مؤقته ،وهذا عكس احلال بالنسبة للـدول النفطيـة ،ورغـم أن االجتـاه
احلديث يف النظرية االقتصادية مييل إىل عدم التمييز بني أمثان عناصر اإلنتاج املختلفة،
وعــدم معاملــة الريــع معاملــة خاصــة ،إال أن التــأثري التقليــدي مــا زال موجــوداً جتــاه الريــع
باعتباره دخالً غـري مـرتبط بـدورة اإلنتـاج ومنفصـل عـن قـيم اإلنتـاج وبـذل اجلهـد وحتمـل
املخــاطر ،وهــذه النظــرة االقتصــادية املرتبطــة بــاألخالق هــي الــ ي تــرى يف العمــل القيمــة
الرئيســية وســـبيل اخلــالص يف الــدنيا واآلخــرة ،وهــي نظــرة منحــدرة يف التــاريخ واألدب
االقتصــادي ،ولــذلك فــان مجيــع االقتصــاديني التقليــديني ومــن بعــدهم كــارل مــاركس
كانـــت هلـــم دائمــاً انتقـــادات شـــديدة لظـــاهرة الريـــع ولـــدور أصـــحاب الريـــع يف التطـــور
االقتصــادي واالجتمــاعي ،ماعــدا االقتصــادي مــالتس صــاحب نظريــة النمــو الســكاني
48
وحمدداته على النمو االقتصادي.
إن هــذا القســم ال يركــز علــى الريــع بــاملعين االقتصــادي كــثمن ألحــد
عناصر اإلنتاج ،وإمنا ينصب اجلهد على الوظيفـة أو السـلوك االجتمـاعي لفئـة حتصـل
على نصيب من الناتج دون أن يكون هلا إسهام يف حتقيق هذا الناتج وهـو مـا مسيناهـا
بالسمات القيمية والثقافية لالقتصاد الريعي.
ومن جانب آخـر فـإ ن هـذه السـمات سـوف تركـز علـى االقتصـاد الريعـي
الــذي تغلــب عليــه عناصــر الريــع اخلــارجي ولــيس الريــع النــاتج عــن اجلهــد املبــذول يف
حتويل املورد الطبيعي الداخلي إىل سلعة ما ،ذلـك أن الريـع الـداخلي بالضـرورة يسـتند
48
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إىل قطاعــات إنتاجيــة داخليــة أو حمليــة حبيــث تشــارك العناصــر الريعيــة يف االســتيالء
علــى نســبة أو جــزء مــن هــذا النــاتج احمللــي ،لــذلك فــأن االقتصــاد الريعــي اخلــارجي،
وخاصة إذا كان مهماً بالنسبة للناتج القومي كما هو احلال بالنسبة للدول النفطيـة،
فإنه يشري إىل حتويالت من االقتصاد اخلارجي دون أن يفرتض وجود قطاعات تستولي
على نتاجها القومي وفيها يتحول الريع اخلارجي إىل إنتاجية حملية مهمة.

السمات العامة لالقتصاد الريعي:
إ ن الدولة ال ي تعتمد على الريـع اخلـارجي يف معظـم نتاجهـا القـومي هـي
من الدول ال ي تسمى بالدولة الريعية وفيها يؤول الريع اخلارجي أو نسبة عاليـة منـه
إىل فئــة صــغرية أو حمــدودة .إن الدولــة الــ ي تعتمــد علــى الريــع اخلــارجي يف معظــم
نتاجهــا تعيــد توزيــع أو اســتخدام هــذه الثــروة الريعيــة علــى الغالبيــة مــن الســـــكان،
وهكـــذا جنـــد أن فكـــرة الدولـــة الريعيـــة تقتضـــي التفرقـــة مـــن ناحيـــة بـــني األقليـــة
واألغلبيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى بــني خلــق الثــروة وتوزيعهــا ،49ولــذلك جنــد أن الفئــة
احملدودة من اجملتمع حتصل بشكل مباشر على عناصر الثروة ( الريع اخلارجي) يف
حني يقتصر دور الغالبية العظمى من السكان على اسـتخدامات هـذه الثـروة ،وهـذا
من شأنه أن ينشأ نشاط اقتصادي تابع يعتمد اعتماداً كبرياً علـى املصـدر األساسـي
للثروة.
ويقابل ذلـك االنفصـام يف العالقـة بـني تيـار العائـدات النفطيـة الـ ي تـؤول
إىل حكومــات هــذه الــدول وبــني اجلهــد االنتــاجي للمجتمــع ككــل ،إذ أن أســعار
الصادرات النفطية كما تتحدد يف السوق العاملي تعترب منفصـلة متامـاً عـن تكـاليف
اإلنتاج احمللي للـنفط ،ذلـك ألن املـدخالت املطلوبـة للتنقيـب واسـتخراج الـنفط ،علـى
األقل تلك املدخالت ال ي هلا تكلفـة الفرصـة البديلـة ،تعتـرب يف غايـة الضـآلة لدرجـة
50
ميكن معها اعتبار العائدات النفطية مبثابة هبة حرة من هبات الطبيعة.
49

المصدر السابق.
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أي أننا يف هذا املقام جيب أن نفرق بني الدولـة الريعيـة والـ ي تكـون لألقليـة اهليمنـة
علـى الثـروة ،واالقتصـاد الريعـي الـذي يشـارك فيـه عـدد كـبري مـن املـواطنني ،كمــا يف
اجلزر السياحية ال ي تعتمد أغلبية مواطنيها على السياحة اخلارجية و يشارك اجلميع يف
هــذا الريــع اخلــارجي ،وهــذا عكــس الــدول النفطيــة الــ ي تعتمــد أغلبيــة مواطنيهــا علــى
النسبة ال ي توزعها األقلية من ثروة الريع النفطي على اجملتمع.
الســمة األخــرى الناجتــة عــن الســمة املشــار إليهــا أعــاله ،هــي أن الوضــع
املتميز لدور هذه القلة يؤدي يف معظم األحيان إىل أن تصبح الدولة أو احلكومة هـي
املستفيد املباشر من هذا الريع اخلارجي ،فرتكيز هذه القوة االقتصادية يف يد عدد
حمدود ال يلبث أن يؤدي إىل تركيز القوة السياسية فيها يف الوقت نفسه.
السمة الثالثة ال ي متثل اإلفراز القيّمي للسمتني السابقتني ،هي تأسـيس
العقليـة الريعيـة ،وأخطـر مـا مييـز هــذه العقليـة هـو نظرتهـا اخلاصـة للعائـد و اصــة
انفصاله عـن اجلهـد أو حتمـل املخـاطر ،فالعائـد ال يعـدو أن يكـون رزقـاً أو حظـاً أو
صدقة ،وليس جزءاً من نظـام إنتـاجي ،فالعقليـة الريعيـة تـرى يف الريـع عمـالً منعـزالً
يرتبط بالظروف ،وليس حلقة يف عملية إنتاجية ومـا يـرتبط بهـا مـن جهـد وخمـاطر،
ومن هنا يظهر التعارض بني العقلية الريعيـة واإلنتاجيـة ،فـاألخرية تـؤمن أن العائـد أو
املكســب هــو نتيجــة لعمــل إنســاني مــنظم ،وكجــزاء علــى اجلهــد أو مقابــل حتمــل
51
املخاطر.

51
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الس ــمات القيمّي ــة والفقافي ــة ال ــيت أفرلته ــا الدول ــة الريعي ــة تتمف ــل يف
الظواهر التالية:
 .0الدولــة وبعــد أن وضــعت حتــت تصــرفها معظــم مصــادر الثــروة الوطنيــة
أصبحت وظيفتها األساسية هـي توزيـع املزايـا واملنـافع علـى أفـراد اجملتمـع ،وبـذلك
أصــبح دور الدولــة األساس ـي مؤسســة لتوزيــع املنــافع واملكاســب ،ذلــك أن الدولــة
الريعية أصبحت مستقلة عن قوة االقتصاد احمللـي ،فهـي بالتـالي ليسـت حباجـة إىل
صــياغة أي شــئ يســتحق أن يســمى سياســة اقتصــادية ،فكــل مــا حتتــاج إليــه هــو
سياســـة مصـــروفات ،وحســـب (جيـــاكومو لوشـــياني) مـــدير الدراســـات يف معهـــد
الدراسات الدولية بروما والذي يعطي تسمية (دولة رصـد التخصيصـات) بـديالً عـن
الدولة الريعيـة ،يؤكـد أن إيـرادات الدولـة ذاتهـا هـي أكـرب أقسـام إمجـالي النـاتج
احمللـي ،وبالتـالي فـإن جمـرد اإلنفـاق حمليـاً سـيؤدي إىل منـو معـدل هـذا النـاتج إىل
حده األقصى ،واملشكلة الوحيدة املتعلقة بدولة رصـد التخصيصـات هـي احلصـول
على أقصى إيراد ممكن من العامل .بيـد أن هـذه ال عالقـة هلـا إال قلـيالً باالقتصـاد
احمللي ،وألن دولة رصد التخصيصـات إمنـا تنفـق فقـط وال تفـرض الضـرائب ،فـإن
سياسة مصروفاتها ال ميكن أن تضر أحداً وإمنا هي عـادة فكـرة نافعـة للجميـع،
بيد أن منافع هذه املصروفات ليست موزعة بالتسـاوي ،ولـذلك فـالفرد الـذي يشـعر
أن منافعه ليست على ما يرام ،عليه أن يناور من أجل احلصول على مغامن شخصية
52
ضمن الوضع القائم.
 .0هذا الدور للدولة الريعية عكس نفسه على تشـكيل عالقـات اجملتمـع،
حبيـــث مت ترتيـــب هـــذه العالقـــات علـــى حنـــو يســـمح للمصـــاحل اخلاصـــة والفئـــات
االجتماعية املختلفة باحلصول على أكرب قدر مـن إعـادة توزيـع الريـع ،األمـر الـذي
أدى إىل ظهـــور فكـــرة (املواطنـــة) املرتبطـــة بعناصـــر الثـــروة ومصـــادر الكســـب
االقتصادي ألبناء هذه الدول فقط ،ومت تثبيت هذا املفهوم يف قوانني اجلنسية وبـرز
ذلــك احلــرص الشــديد علــى عــدم التوســع يف التجنــيس ،وظهــر التمييــز بــني فئــات
52
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املواطنني ،بني املـواطنني األصـليني واملتجنسـني (هـذه السـمة مطبقـة يف الـدول ذات
االقتصاد الريعي النفطـي عامـة ـ مـع شـواذ يف دول أخـرى ألسـباب سياسـية وأمنيـة ـ
الباحث ـ).
 .1لقـــد ابتعـــدت الدولـــة الريعيـــة عـــن الوظـــائف احلديثـــة للدولـــة ،فالدولـــة
احلديثة يصب جهدها على الوظائف ال ي تؤديها ملواطنيها أو العمليات ال ي تنفـذها
لتحقيق الوظائف ال ي تلتزم بها أمــام مواطنيها ،ويف كلتا احلالتني تنتفـي احلاجـة
إىل البحث يف أصول األشياء والناس وينصب اجلهد علـى وصـف املشـاكل القائمـة
ووضع التشخيص لعالج هذه املشاكل ،وهكذا تستطيع الدولة احلديثة أن تتحرر
وحتــرر شــعبها مــن عقــد املاضــي وأمراضــه وأن تكــرس جهــدها ملشــاكل الواقــع
53
املعايش.
 .1إذا كان النقد الشديد الـذي وجهـه االقتصـاديون مـن أمثـال ريكـاردو و
أدم مسيث وكارل ماركس للريع وخاصة األمالك العقارية ،فلقد مارسـت الدولـة
الريعية النفطية ،اخلليجية منها على وجه اخلصوص ،ذات السياسة ،فلقد باشرت
الدولة النفطية اخلليجيـة يف توزيـع مباشـر جلـزء مـن الثـروة علـى األفـراد مـن خـالل
توزيع األراضي عليهم ومن ثم شرائها بأسعار عالية ،مما خلقت هـذه السياسـة نـواة
من املصاحل العائلية حول الدولة الريعية اجلديدة ،ذلك أن استخدام الدولة ألسلوب
استمالك األراضي ،وهـو األسـلوب األساسـي لتوزيـع جـزء مـن الثـروة النفطيـة علـى
عدد مـن العـائالت الكـبرية واملتوسـطة ،قـد أدى إىل قيـام ثـروات خاصـة مهمـة إىل
جانب ثروة الدولة املسـتندة إىل عائـدات الـنفط ،وهكـذا ارتبطـت جتـارة األراضـي
بثروة النفط منذ البداية ،وقد نشطت جتارة األراضي واملضاربات عليها فيما بعـد،
مما أفرز بشكل قوي عقلية ريعية وارتباطها باألرض ،وهو اجملال التقليدي ملفهـوم
الريع لدى املفكرين االقتصاديني.

53
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 .5مــن أهــم اإلفــرازات القيمّيــة للدولــة الريعيــة ذلــك التــداخل بــني املصــلحة
اخلاصة واملصـلحة العامـة لدرجـة أصـبح (الفسـاد) النـاتج عـن هـذا التـداخل مسـألة
مقبولــة جبانـــب أنهـــا معروفــة وغـــري مســـتهجنة ،فالدولــة وبعـــد أن إنهمـــرت الثـــروة
النفطية عليهـا أخـذت تقـدم اخلـدمات العامـة للمـواطنني بشـكل منـتظم ومبسـتوى
راق جداً يف بعض القطاعات وجيد يف القطاعات األخرى التعليمية والصحية وتوفري
فــرص العمــل ،وأنشــأت شــبكة راقيــة مــن البنيــة األساســية ،وكانــت كــل هــذه
اخلــدمات تقــدم جمانـاً أو برســوم زهيــدة ،بيــد أن هــذه اخلــدمات أســتغلت مــن قبــل
كبار املسؤولني يف الدولة لتحقيق منافع خاصة أثناء املناقصات وتنفيذ املشروعات
العامة ،حتـى أن يف كـثري مـن األحـوال أخـذت الدولـة تتعامـل مـع إرسـاء العطـاءات
واملناقصــات كنــوع مــن التعــبري عــن رضــا احلــاكم وعطايــاه هلــذا التــاجر أو تلــك
العائلــة املواليــة لــه ،ولــذلك إختلطــت املصــلحة اخلاصــة باخلدمــة العامــة ،وأصــبح
التمييز بينهما مسألة غري مسموح بها ،حيث إرتبطـت املشـروعات الكـربى للتنميـة
بتحقيق فرص الثراء لبعض شاغلي املراكز العامة.
وإذا كانــت هــذه الظــاهرة غــري معممــة علــى مجيــع املســئولني العمــوميني ،إال أنهــا
تعتــرب ظــاهرة ســائدة يف الدولــة النفطيــة اخلليجيــة ،األمــر الــذي يــدعونا إىل القــول بــأن
معظــم الثــروات اخلاصــة مل تتكــون بعيــداً عــن ممارســات الســلطة العامــة يف سياســاتها
اإلنفاقية ال ي كانت مسؤولة عن تكوين هذه الثروات.
 .9إذا ابتعــدنا عــن عالقــة الثــروة اخلاصــة باخلدمــة العامــة ،فــان القطــاع
اخلــاص مبؤسســاته الكــبرية وخاصــة العائليــة منهــا قــد كونــت ثرواتهــا مــن قــيم
وقــوانني الدولــة الريعيــة الــ ي ســاعدت علــى خلــق ظــروف تســمح هلــذه املؤسســات
باكتساب أنواع متعددة من الريع ،فالتجارة ال تعدو أن تكون مناسـبة لإلفـادة مـن
املزايــا عــرب القــانون أو الواقــع الــذي خيــدم ذلــك ،فالشــركات األجنبيــة مل تســتطع
ممارسة نشاطها إال من خالل وكالء حمليني ،ومعظم هـذه الشـركات حتتـاج إىل
معونــــة املــــواطنني لتســــيري معامالتهــــا مــــع اإلدارات واألجهــــزة اإلداريــــة (الفســــاد
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اإلداري) ،54وحتـــى املـــواطن العـــادي اســـتفاد مـــن هـــذه القـــيم الريعيـــة ،فأصـــبح
(كفيالً) لألجنيب القادم من دول فقرية ومستعد أن يقتطع جزءاً من أجـره وأرباحـه
وتقدميــه للكفيــل املــواطن مقابــل أن يســتمر وجــوده يف الــبالد شــرعياً ،وهكــذا
أصبحت اجلنسية أو املواطنة مصدر الكسب عـرب شخصـيته ككفيـل لألجـنيب،
ومبعنى أدق ظهرت (طبقة ريعية) من املواطنني يسميها شـبل بـدران ،أسـتاذ أصـول
الرتبية املساعد جبامعة طنطـا مبصـر (طبقـة الـوكالء) إذ يقـوم (الكفيـل) بتقـديم
الغطــاء القــانوني الــالزم ملــن يــود مــن غــري أهــل البلــد فــتح متجــر للبقالــة أو ورشــة
ميكانيكية أو حمل خياطة ....اخل وكل ما يتحمله الكفيل هـو مسـئولية قانونيـة
مبهمــة جتــاه احلكومــة واملكفــول ،فقــد يتحمــل مســئولية الســلوك العــام للــذين
يكفلهم  55ويف مقابل ذلك حيصل (الكفـالء) علـى نصـيب مـن األربـاح مـن كـل
مشــروع يكفلونــه ،وبعــد احنســاراملوجه النفطيــة ،حتولــت تلــك العمليــة إىل عمليــة
جتاريــة حبتــه ،بــل أن شــبل بــدران يؤكــد وبثقــة أنهــا حتولــت إىل جتــارة (الرقيــق
56
األبيض) نظراً إىل شروطها الال إنسانية.
 .2لقد ارتبطت فكرة الريع دائما بظاهرة املضاربة ،ذلك أن الريع يف بعض
مزاياه غري املرتبطة باجلهد واإلنتاج سرعان ما يؤدي إىل قيـام عقليـة املضـاربة الـ ي
تسعى إىل حتقيق فـرص الـربح ،وقـد عرفـت دول اخللـيج النفطيـة ظـاهرة املضـاربة
بشــكل واضــح يف عقــد الســبعينات مــن القــرن املاضــي (ســوق املنــاخ يف الكويــت،
شراء اجلوازات من املواطنني لزيادة نصـيب اسـهم الشـركات املسـاهمة الـ ي حتـت
57
التاسيس ،املضاربات الكبرية على االراضي والعقارات ...اخل ).
 ونستطيع يف هذا املقام ان نؤكـد صـحة أطروحـة االقتصـادي الربيطـانياملعروف ( كينـز) علـى اجملتمعـات النفطيـة ،حيـث يـرى بـأن الـذين يـدخلون عـامل
54
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األعمال واملـال واإلسـتثمار ال حيملـون معهـم "روح املشـروع الرأمسـالي" القـائم علـى
التنظيم والتجميع لعوامل اإلنتاج وحتمل املخـاطر طويلـة األجـل واملشـاركة يف دفـع
عملية الرتاكم الرأمسالي املنتج ،إذ أن العديد من هـؤالء حتركـه "روح املضـاربة"
القائمـــة علـــى الكســـب الســـريع واســـتغالل االختناقـــات يف األســـواق ،ويف أحـــوال
كــثرية يــدار االقتصــاد الــوطين بواســطة حفنــة مــن املضــاربني واملغــامرين املــاليني،
وأوضح مثال على ذلك ما حدث يف سوق املناخ بالكويت.
 .2لقد تزامن مع االقتصاد الريعي منو القطاعات اإلنتاجية ،وقـد توافـق مـع
هذا التقسيم االقتصادي مع تقسيم اجتماعي بني املواطنني والوافدين ،وعامة غلـب
الوافــدون علـــى القطاعــات اإلنتاجيـــة يف حــني تركـــز االقتصــاد الريعـــي يف أيـــدي
املواطنني ،ولذلك أصبحت العالقة بني العمـل والعائـد هـي مسـة القطـاع اإلنتـاجي،
وبالتالي هي عالقة دخل فيهـا الوافـد ،ومـن هنـا بـرز التمييـز والفصـل بـني املـواطن
والوافـــد لـــيس يف احلقـــوق السياســـية وحقـــوق املواطنـــة فحســـب ،بـــل ويف شـــبكة
العالقات االجتماعية والنظرة الدونية للمهن اليدوية واإلنتاجية بشكل عـام ،األمـر
الذي أدى إىل عدم استعداد اجملتمع بقبول وإنصهار الوافدين فيه مهما كانت فرتة
إقامتــه يف هــذه الدولــة .ومــن املؤشــرات الــ ي تفضــح هــذا التوجــه أن التعلــيم الفــين
واملهين ،وهو تعليم سادت النظـرة إليـه يف هـذه الـدول بوصـفه تعليمـ ًا مغلقـ ًا للفئـات
الفقرية والكادحة ،ولقد سادت أيضاً وجهـة نظـر حمافظـة تقـول أن مشـكلة هـذا
النــوع مــن التعلــيم تعــود إىل التكلفــة العاليــة ،ولــذلك فــإن معظــم أن مل نقــل كــل
الــدول الريعيــة توســعت يف التعلــيم النظــري ألنــه أقــل تكلفــة مــن هــذا النــوع مــن
التعليم ،واملفارقة هنا أن البلدان النفطية الغنية وذات الثروات اهلائلـة كانـت قـادرة
منذ البدء أن تقيم تعليماً فنياً بشكل أفضل ،ولكـن ذلـك مل حيـدث ،ومل يـتم يف
تلك البلدان ،وظل التعليم الفين واملهين قاصراً على الفئات ال ي وفدت إىل احلضـر
من البادية ،والفئات غري األصيلة (غري القبلية) أي الفئات الفقرية واحملرومـة ،وظـل
التعليم النظري مدخالً للتعليم العـالي وقاصـراً علـى أبنـاء امليسـورين ،ونسـتثين هنـا
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البحرين جزئياً باعتبارها ليست دولة نفطية بالكامل وليست ذات بنيه بدويه قبليـة
58
سائدة كما يف باقي دول اخلليج.
 .7لقــد عكــس هــذا التمييــز بــني الوافــد واملــواطن نفســه علــى التوجهــات
القومية حيث كان واضحاً ذلك عند املقارنة بني توجهـات السـتينات حيـث كانـت
الغلبــة للتوجهــات القوميــة وتقريــب الفــوارق بــني أبنــاء خمتلــف الــدول العربيــة وبــني
الســـبعينات حيـــث غلبـــت التوجهـــات والنزعـــات اإلقليميـــة علـــى معظـــم املتصـــدرين
للسياسة العامة ،حتى من أكثر الفئـات حتـرراً ،59وحسـب أطروحـة حممـد جـواد
رضــا يف تشخيصــه للواقــع اخلليجــي ،يــرى أن هنــاك أوضــاعاً ثقافيــة تنخــر أكثــر
التخطيطــات املصــممة الســتعجال التغــيري االجتمــاعي املنشــود ،وأن هــذه األوضــاع
تفضـح عـن نفســها بقـوة كعقبـات ثقافيــة أكثـر منهـا تصــورات سياسـية ،وال تــرى
هذه الدول حكمة يف كسر هذه املعوقات الثقافية خوفاً من ردود الفعـل السـلبية،
ومن ضمن هذه العقبات يسرد التناقضات الثمانية:
 التقليد ضداً لإلبداع. االستعالء الذكري ضدًا لتحرير املرأة. السلطة ضداً للحرية. اإلقليمية ضداً للقومية. القبلية ضداً للتعاقد االجتماعي. الزراعة ضداً للتصنيع. احملسوبيه ضداً للكفاية الفردية. الثروة ضداً للفقر.وما يهمنا هنا ضدية اإلقليمية للتوجهات الوحدوية العربية ال ي تسود يف اجملتمعات
الريعية جبانب قوة بعض األضداد األخرى يف بعض الدول وضعفها يف البعض اآلخر.

58

د .شبل بدران ـ مصدر سابق.
59
د .حازم الببالوي ـ مصدر سابق.

| 115

تلك هي السمات الرئيسية لالقتصاد الريعي قيمّياً وثقافياً وال ي أنتجت العقلية
الريعية مبمارساتها ونظرتها جتاه املواطن أو الوطن ومؤسساته.

الدول اخلليجية النموذج الواضح للدولة الريعية:
تعتــرب الــدول اخلليجيــة النفطيــة أفضــل جتســيد لفكــرة الدولــة الريعيــة،
.0
فهذه الدول تعتمد يف اقتصادها على تصدير سلعة خام (البرتول) و يستند اقتصـادها
إىل نــوع مــن الريــع اخلــارجي املعتمــد علــى تــوافر ظــروف منجميــه مناســبة ،وطلــب
خــارجي هائــل ،ومتثــل إيــرادات الــنفط العنصــر الغالــب علــى النشــاط االقتصــادي،
ومبقارنة بسيطة بني عنصر العمل والناتج تتجلى املفارقة ،حيث أن إنتاج النفط ميثـل
ما بني  22 – 92باملائة من الناتج احمللـي ،إال أن عـدد املشـتغلني يف إنتـاج الـنفط مـن
املواطنني ال يتجاوز  1 – 0باملائة من جمموع العاملني.
ولقد انبثقت فكـرة ربـط الريـع باالقتصـاد اخلليجـي بعـد صـدمة الـنفط
.0
والطفــرة النفطيــة الــ ي حــدثت يف الســبعينات مــن القــرن املاضــي وأدت إىل تــراكم
ثروات مالية ضخمة غـري مرتبطـة جبهـود أو قـدرات فنيـة أو مهـارات جديـدة أو بـدورة
اإلنتاج.
وميكن القول بأن مجيع السـمات القيمّيـة والثقافيـة وانعكاسـاتها علـى
.1
االقتصــاد واجملتمــع والسياســة يف الدولــة الريعيــة والــ ي أشــرنا إليهــا تتجلــى يف هــذه
الــدول بشــكل كــبري ،وممــا ســاهم يف تشــرب اجملتمــع اخلليجــي واجلزيــرة العربيــة
بهــذه الق ـيّم وباملوافقــة اجملتمعيــة ألن تأخــذ الدولــة هــذا الــدور التــوزيعي للثــروة علــى
حلقــات اجملتمــع ،هــو أن جــذورها التارخييــة القبليــة حتمــل ذات الســمات الريعيــة،
فاجملتمعــات القبليـــة الســابقة علـــى ظهــور الدولـــة احلديثــة كانـــت تعتمــد أيضــاً يف
استقطاب الوالء من القبائل والعشائر على توزيع العطايا واملنح ،وجاءت ثـروة الـنفط
فأكدت هـذا الـدور يف رداء حـديث مـن دولـة الرفاهيـة الـ ي تقـدم للمـواطنني املزايـا
واخلدمات ،وهكذا اخـتلط دور الدولـة احلديثـة يف تـوفري اخلـدمات العامـة يف دولـة
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الرفاهيــة ،مــع فكــرة عطايــا احلــاكم ومنحــه التقليديــة للقبائــل لكســب والئهــا يف
اجملتمعات السابقة ،60وميكن القول بأن االقتصاد الذي كان سائداً يف مرحلة ما
قبل اكتشاف النفط (صيد اللؤلؤ – موسـم احلـج) هـو اقتصـاد حتتضـن العديـد مـن
السمات الريعية أيضـ ًا بالنسـبة للدولـة الـ ي كانـت تعتمـد يف مواردهـا علـى مـداخيل
اللؤلؤ أو موسم احلج ،وكذلك احلال مع طبقات اجملتمع األخرى.
لقد كشف الدكتور حممد الرميحي كل ذلك حيث وضح أن اجملتمع
االستهالكي املعتمد على دخل النفط غري املرتبط دخله باإلنتاج ،هو الذي يظهر لنا
أكثر وضوحاً كلما زادت املداخيل النفطية ،والدولة (العشرية) (احلاكمة) هي
مصدر رئيسي لتوزيع هذا الدخل ،فانعكس ذلك على صعيد العالقات االجتماعية
واملؤسسات السياسية ،فمن جهة مسحت مداخيل النفط للدولة ببناء قاعدة حتتية
موسعة أتت مبتغريات أساسية يف البين االجتماعية ،ومن جهة أخرى أرادت (الدولة)
االحتفاظ باخليار اآلخر يف العالقات السياسية مع القبيلة ،وقد متكنت من ربط
املتناقضني معاً والسيطرة عليهما ،ألن العنصر احملرك للتشكيل االجتماعي
(اجملتمع) ليس اإلنتاج ،ولكن توزيع عائده عن طريق (الدولة) ،حيث أن اإلنتاج
النفطي معهود فيه كلياً إىل األجانب وليس للسكان احملليني إال نسبة ضئيلة جداً
وغري فاعلة يف صناعته.61
.1
وبالنسبة (للفئـات الرأمساليـة اجلديـدة) الـ ي خلقتهـا ثـروة الـنفط ،فلقـد
ابتعــدت كــثرياً عــن مفهــوم رجــل األعمــال أو (املــنظم) علــى النحــو الــذي أشــار إليــه
املفكر االقتصادي (شومبيرت) يف توصـيفه ألسـلوب نشـأة (الرأمساليـة الغربيـة) الـ ي
إتسم روادها األوائل باقتحام املخاطر وإمتالك النظرة اإلمنائية الطويلة األمد ،وهـذا
ما يفسر اهتمام هذه الرأمسالية اجلديدة بعمليات اخلصخصـة ،إذ أن ذلـك يتفـق مـع
نظرتهـا وســلوكها القــائم علــى اإلســتيالء علـى مــا هــو (قــائم) أو (جــاهز) دون تعــب،
ودون حتمـل خمـاطر (تأسـيس) مشـروعات جديـدة تضـاف إىل الطاقـات اإلنتاجيـة يف
االقتصــاد الــوطين ،ويعطــي الــدكتور حممــود عبدالفضــيل أســتاذ االقتصــاد جبامعــة
القــاهرة وصــف (رأمساليــة معانــة) علــى هــذه الفئــات الرأمساليــة اجلديــدة ،ذلــك أنهــا
60
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تعتمــد يف متويــل جانــب مهــم مــن أنشــطتها االقتصــادية علــى تــدفقات أمــوال املعونــات
األجنبيــة ،واالقــرتاض املفــرط مــن القطــاع املصــريف ،واحلصــول علــى التــوكيالت
التجاريـة لتسـويق وتـرويج املنتجـات األجنبيـة ،واالعتمـاد علـى وجـود درجـة عاليـة مـن
(االحتكـــار) يف الســـوق احملليـــة تســـاعدها علـــى حتقيـــق أربـــاح احتكاريـــة و (غـــري
تنافسية) ،إضافة إىل أن هياكلها القانونية والتنظيمية تقوم علـى نظـام (الشـركات
العائليــة املغلقــة) فــال توجــد مجعيــات عموميــة حقيقيــة حتاســب وتســلط الضــوء علــى
أنشطة الشركات وممارسات جمالس اإلدارة (العائلية) !
ولذلك أطلق د .حممود عبدالفضيل على هذه الرأمسالية اجلديدة مـع اسـتثناءات
قليلــة – تعــبري (رأمساليــة األنابيــب) إذ أن عمليــة والدتهــا وتطورهــا ومنوهــا مل تكــن
جنيناً ينمو يف رحم اجملتمع.
يف حــني أطلــق شــبل بــدران عليهــا (رأمســاليون هالميــون) أو (رأمساليــة وســيطة
ومسســارية) ،حيــث أن هــذه الرأمساليــة العليــا الــ ي قوامهــا املصــدرون واملســتوردون
واملقاولون واملضاربون والعقاريون وكذلك كبار املسؤولني الذين يتقاضون عمـوالت
مقابــل تســهيل إمتــام الصــفقات ،يقومــون بتجميــع الشــركات واملعلومــات ،ويقيمــون
62
الصالت مع العامل اخلارجي ،ويؤمنون ألنفسهم غطاءً سياسياً داخل بلدانهم.
وخالصة هذا القسم بأن هذا البعد النظري ملفهوم االقتصاد الريعي قد عكس نفسه
منذ الطفرة النفطية يف السبعينات من القرن العشرين ،وإن بدأت هذه السمات الريعية
تتغري يف األلفية الثالثة ـ ولو بشكل بطيء ـ إن استمرار هيمنة الريع النفطي على الدخل
القومي ،وعدم االنتقال إىل منط اقتصادي إنتاجي يصبح فيه النفط جمرد مصدر ريعي
وليس إنتاجي إال يف خمرجاته من سلع إنتاجية عملياً كسلع البرتوكيمياويات أو السلع
ال ي تعتمد على النفط نوعاً ما ،ومع استمرار هيمنة النفط فإن معظم هذه السمات
الريعية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والسلوكية والقيمية سوف تكون عوامل دفع
قوية حنو بقاء الوضع املستقبلي كما كان يف الوضع املاضي ،فما أن ترتفع أسعار النفط
تطفح هذه السمات بقوة لتفرض قيمها ومطالباتها باحلصول على جزء من إيراد هذا الريع
دون ربط جاد بني الثروة واإلنتاج الفعلي للدولة واإلنسان.
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القسم الرابع

الرؤى االقتصادية يف دول جملس التعاون اخلليجي
 .0من وراء الرؤى االقتصادية؟ وملاذا؟
مع بداية األلفية الثالثة برزت ظاهرة االسرتاجييات والرؤى املستقبلية طويلة املدى
يف دول جملس التعاون (رغم وجود خطط واسرتاتيجيات اسية يف بعض الدول).
ويف هذا املقام لن تتطرق هذه الدراسة لتفاصيل هذه الرؤى االقتصادية ال ي
أعلنت عنها أغلبية دون اجمللس ،حيث إنها متوفرة ومعلنة وممكن اإلطالع عليها
للمهتمني يف هذا الشأن .ولكن الدراسة سرتكز على منوذج واحد حول نتائج
وخمرجات هذه الرؤى وذلك من واقع دراسة مفصلة مت إعدادها من قبل باحث من
أبناء هذه املنطقة .ولكن وقبل التطرق هلذا املوضوع من املفيد تقديم خلفية تارخيية
لألسباب ال ي فرضت على أصحاب القرار االقتصادي يف دول جملس التعاون بالتوجه
إىل االعتماد شبة الكلي هلذه الرؤى.
إن دول جملس التعاون وقد فضلت "املنتجات" ال ي تقدمها الشركات االستشارية
نتيجة هيمنة أفكار أيديولوجية حمددة على دوائر صناعة القرار االقتصادي ،وهي
63
أيديولوجية "اإلدارة العامة اجلديدة" .New Public Management
يرى الباحث سلطان العامر بأن سبب تبين حكومات دول اجمللس هلذه
األيديولوجية هو أزمة الشرعية ال ي دخلتها نتيجة انتقال احلكم جليل جديد من
احلكام اخلليجيني ،ونظراً لكون تلك اإليديولوجية تفضي طابعاً شرعياً عليهم
وعلى سياساتهم ،و"يصبح اللجؤ للشركات االستشارية خياراً مفضالً وعقالنياً ـ بل
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و"علمياً" و"موضوعياً" ـ حلل اإلشكاليات السياسية واالقتصادية ،وإلضفاء الشرعية
على السياسات ومحاية صناع القرار".64
وبعد طرح التساؤالت املشروعة كوجود بدائل وطنية من املمكن ألصحاب
القرار والسلطة أن يلجؤا إليها كاجلامعات الوطنية واملختصني االقتصاديني ،أو
االستفادة من خربات األجهزة البريوقراطية ال ي تتعامل بشكل يومي مع القضايا
واملشاكل من أجل توليد حلول ومعارف ضرورية لصناع القرار .بيد أن عدم اللجوء
لألدوات احمللية الوطنية سببه "املال ،فمؤسسات اإلقراض وتقديم الدعم التنموي
الدولة تشرتط على الدولة النامية تطور مؤسساتها وأجهزتها حتى تقدم هلا املال
الالزم ،وحتى تستطيع هذه الدولة إثبات تنفيذها هلذه الشروط ،فإنها تستعني
بشركات استشارية معروفة لدى املقرضني ،بل إن شروط القروض تنص يف بعض
األحيان على االستفادة من خربات شركات البلد املقرض" .65ولتوضيح الفكرة
يشري الباحث إىل "وحدة الشراكة يف كربون الغابات" ال ي أسسها البنك الدولي
عام 0222م ،وال ي تهدف لتقديم الدعم للدول ذات الغابات االستوائية من أجل تقليل
معدل اقتالع الغابات الناتج عن النشاطات اإلنتاجية والصناعية ،لذا قامت مجهورية
غيانا يف أمريكا الالتينية بتكليف جهة "حملية" حلساب معدل اقتالع الغابات،
فكانت النتيجة ما بني  201ـ  ،%200وهذا األمر مل يرضى احلكومة ألن هذه
النسبة لن تؤدي إىل حصوهلا على تعويضات مالية كبرية ،فقامت بتكليف شركة
"ماكينزي" حلساب هذا املعدل فكانت النتيجة  ،%101وقد مسح هذا املعدل املرتفع
جلمهورية غيانا أن حتصل على مبالغ تعوبضية هائلة ،واقرتحت شركة "ماكينزي"
بأن أوىل األنشطة االقتصادية ال ي عليها أن تتوقف هو نوع من الزراعة يعارف بالقطع
واحلرق ،وأنشطة أخرى عليها أن تتوقف مثل الزراعة والصناعية واحلقول الكبرية.
ويوضح الباحث "بأن هذه األنشطة ال ي اقرتحت (ماكينزي) إيقافها ال متس مصاحل
 64المصدر السابق.
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كبار التجار والشركات األجنبية األخرى ال ي تربطها مباكينزي عالقات متبادلة،
بل متس صغار املستثمرين والفالحني التقليديني .إن اهلدف من تبيان هذا املثال هو أن
اإلستشارة ال ي قدمتها ماكينزي جاءت موافقة هلوى احلكومة هناك ،وإن هذا
النوع من النصائح سيمنح الشركة القدرة على احلصول على مشاريع إضافية
وسيجعلها خياراً جذاباً لبقية الدول ذات الغابات االستوائية ال ي تريد احلصول على
تعويضات ضخمة ،كما أن هذا املثال يوضح كيف تؤدي االستشارة إىل القضاء
على مصاحل الفئات الضعيفة داخل اجملتمع دون مربر علمي أو موضوعي".66
ولكن الوضع يف دول جملس التعاون خيتلف ،فهي ال حتتاج إىل املال كالدول
الفقرية ،ولذلك يشرح الباحث األسباب اخلاصة بدول اجمللس حيث "قعدّر حجم سوق
االستشارات يف اخلليج بقيمة  002مليار دوالر عام 0209م ،وقد كان حجمه يف عام
0200م حوالي  0052مليار دوالر ،أي أنه يف أربع سنوات إزداد حجم السوق ما
يقارب  ،%22مبعنى آخر إن صعود سوق االستشارات يف وجه من وجوهه ميثل
استجابة لتغريات وحتديات حديثة".67
إن أيديولوجية "اإلدارة العامة اجلديدة" أو "اإلداروية" كما يفضلها الباحث
سلطان العامر ،يلخص فلسفتها أستاذ اإلدارة العامة (كريستوفر بوليت) بأنها "
أيديولوجيا تنطلق من افرتاض أن حتسني مستوى اإلدارة (وليس التعديالت الدستورية
واهليكلية ،وال تغيري التقنيات واألدوات املستخدمة  ..أخل) هو احلل األفضل لتحقيق
أعلى مستويات األداء واجلودة" ،وأن هناك ال فرق جوهري بني املؤسسات الرحبية
واملؤسسات العامة من ناحية حاجتها لإلدارة اجليدة لتحقيق غاياتها املنشودة ،غري أن
أخطر ما يف هذه األيديولوجية هو الفصل بني اجملال اإلداري واجملال السياسي،
معتربة أن اجملال السياسي جمال الفوضى وصراع املصاحل والعرقلة ،يف حني أن
اجملال اإلداري هو جمال العمل اإلحرتايف واحليوي والتفكري االسرتاتيجي.
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يقدم الباحث التطورات السياسية يف دول جملس التعاون وال ي أدت إىل اإلستعانة
بالشركات اإلستشارية األجنبية ،فهو يرى أنه يف الفرتة من 0225-0775م ،تغيّرت
تركيبة النخبة اخلليجية احلاكمة ،حيث توفى أغلب زعماء املنطقة 68.ونتيجة
لذلك ،انتقلت السلطة من خنبة ذات شرعية مشيخية وشرعية تأسيسية ودينية
حكمت ألكثر من عقدين من الزمان ،إىل خنبة جديدة تولت احلكم يف فرتة ما
بعد احلرب الباردة و 00سبتمرب ،وارتفاع أسعار النفط ،حيث خلقت التحديات
االقتصادية واإلقليمية والسياسية أزمة شرعية .واجهت النخبة اجلديدة هذه األزمة
بتبين عدد من اخلطابات ،كان أهمهما خطابا اإلصالح واإلداروية .مثّل خطاب
اإلصالح استجابة للضغوط الداخلية واخلارجية حنو االجتاه للدميقراطية ،وكان
مضمونه هو القبول بهذا املطلب ،لكن بعد استيفاء الشروط .فخطاب اإلصالح
أوحى بأن الدول املعنية تريد االنتقال للدميقراطية ،لكنها ما زالت غري مهيأة
وحباجة جملموعة من اإلصالحات للوصول هلا ،فكان هذا اخلطاب يعطي لألنظمة
شرعية أنها تعمل حنو االنتقال للدميقراطية .ومكان ارتفاع أسعار النفط هذه الدول
من القيام بتغيريات واعتماد سياسات متنوعة ضمن هذا الربنامج اإلصالحي ،وإن
كانت يف مضمونها غري مرتبطة بالدميقراطية .أما اإليديولوجية اإلداروية  -وال ي
كانت إمارة دبيّ ،بسبب افتقارها للنفط رمبا ،هي أول من تبناها بشكل واضح،
ومنها انتشرت إىل باقي اخلليج  -فقد كانت جاذبيتها تكمن يف قدرتها على إظهار
املؤسسات غري الدميقراطية مبظهر مساواتي خيفي عالقات القوة واهلرمية داخلها.
بعد الربيع العربي -الذي كشف لألنظمة خماطر خطاب اإلصالح وإمكانية إلزام
الشعوب للحكومات باملطالبات الدميقراطية  -وما نتج عنه من قمع وثورات مضادة
وحروب ،خفتت أهميّة وجاذبية خطاب اإلصالح .ومن تلك اللحظة ،انتقلت
اإليديولوجيا اإلداروية من اهلامش لتصبح هي املنت مع تناوب احلكومات يف اخلليج
على تبنيها بشكل رمسي .وهكذا بتنا نرى ،وبشكل متزايد ،أهداف برامج
التحوّل االقتصادي تؤكد على محاية "صحة املواطنني البدنية والنفسية واالجتماعية"
68
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وضمان حتقق "بيئة إجيابية جاذبة" ،بل وأصبح هدفاً رئيسياً أن "ترتفع نسبة ممارسي
الرياضة مرة على األقل يف األسبوع" ،وخلق جيل جديد يتمتع مبهارات املبادرة
والقيادة واملثابرة .كما حتوّلت الطريقة ال ي حتكم ظهور الزعماء اخلليجيني يف
العلن ،فصرنا جند ذبوالً لشخصية األمري أو امللك التقليدي ،وانتشاراً لشخصية مدير
الشركة التنفيذي البسيط والذي يقدم نفسه باعتباره "قائداً" ملن يعملون معه ،الذي
يراد تصويرهم كمساوين له ،وأنه ليس "رئيساً" أو "سيداً" عليهم.
الشركات االستشارية ككبش فداء وأداة شرعنة وجهة اعتماد:69
إن تفشّي اإلداروية يف حد ذاته ال يدفع صنّاع القرار إىل اللجوء للشركات
االستشارية ،لكنه جيعل الشركات االستشارية خياراً مقنعاً لالستجابة لتحديّات
متنوعة يواجهها صناع القرار يف اخلليج .فهذه الشركات تؤدي ثالثة أدوار رئيسية تعود
بالفائدة على دوائر صناعة القرار .يتمثّل الدور األول يف كون االعتماد على الشركات
االستشارية يؤدي دوراً مهماً يف إضفاء الشرعية على السياسات االقتصادية اجلديدة ال ي
تسعى جلذب االستثمارات األجنبية .فإن كانت الدول الفقرية حتتاج الشركات
االستشارية لتلقي الدعم ،فإن دول اخلليج الغنية  -بعد هبوط أسعار النفط  -أصبحت
حباجة العتماد السياسات االقتصادية اجلديدة ال ي تبشر بها تلك الشركات من أجل
زيادة املوثوقية باستثماراتها اخلارجية ،ولطمأنة رؤوس األموال األجنبية املراد استثمارها
يف اخلليج .فالشركات االستشارية يف هذا اإلطار ،بسبب مسعتها العاملية وتبين
املؤسسات املالية والعاملية لنفس أيديولوجيتها ،تؤدي دور جهة االعتماد (عند استعراض
دور صندوق النقد الدولي السليب سيتوضح جبالء أهمية رضوخ الدول ملثل هذه
الشركات اإلستشارية املرتبطة بسياسات وأهداف الصندوق).
أما بالنسبة للدورين اآلخرين فهما مرتبطان بشكل رئيسي حباجة الوزير وصانع
القرار لتمرير أجندته وحفاظه على املنصب .ففي دائرة صناعة القرار املشحونة
69
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باإلداروية ،تتنافس الكثري من األفكار واآلراء واملقرتحات حول ما جيب القيام به
وكيف .ويف خضم هذا التنافس املؤطر بتحيّز واضح جتاه اإلداروية ،يصبح االستنجاد
واملتفَق على حياديتها و"علميتها"
بهذه املؤسسات املسلام بامتالكها معرفة متميزة َّ
إسرتاتيجية جذابة لدعم أجندة هذا الوزير أو ذاك .فالوزير الذي يريد مترير مقرتح ما
يستطيع إكساب مقرتحه الشيء الكثري من الشرعية والوجاهة إذا قام بتضمينه
إستشارة من هذه الشركة اإلستشارية العاملية أو تلك .ومن هنا يبدأ صناع القرار
بالتنافس فيما بينهم على استقطاب هذه الشركات من أجل دعم مشاريعهم ورآهم
وشرعنتها .يف مثل هذا اجلو ،حتى لو كان الوزير غري مقتنع جبدوى االعتماد على هذه
الشركات ،فإنه سيضطر لتقليد غريه حتى ال يبدو "متخلفاً" ويتبنى أساليب رجعية يف
اإلدارة .وباإلضافة لدور أداة الشرعنة لألجندات واملقرتحات ،يؤدي االعتماد على
الشركات اإلستشارية دوراً يف حفاظ الوزير أو صانع القرار على منصبه ،ذلك أن أي
مشكلة حتدث يف اخلطة والفكرة املقرتحة لن يتحمل وزرها الوزير نفسه ،بل
الشركة االستشارية .وهذا الدور هو دور كبش الفداء ،حيث سيكون منطق الوزير
هنا كالتالي" :لقد كلافت أفضل الشركات العاملية يف هذا املوضوع ،وقمت مبا علي
أن أقوم به ،وليس باإلمكان أحسن مما كان".
لكن إن كان صحيحاً أن صناع القرار يعتمدون على الشركات االستشارية
إلضفاء الشرعية على مقرتحاتهم وحيولونهم إىل كبش فداء إن فشلت تلك املقرتحات،
فلماذا مل نرَ مثل هذا السلوك إال يف اآلونة األخرية؟ ملاذا مل ينتهج الوزراء السابقني يف
اخلليج هذا النهج؟ اإلجابة على هذا السؤال مرتبطة بتغيّر هيكلي أصاب اجلهاز
البريوقراطي يف دول اخلليج ،وهو أفول عصر الوزير الدائم .وحيث مل تعتمد شرعية
النظام بشكل كبري على مستوى األداء ،وذلك إما ألن الوفرة النفطية تستطيع
استيعاب أي حالة احتجاج أو لوجود مصادر شرعية أخرى قوية ،فنجد وزراء متتد فرتة
وزارتهم لعشرات السنني ،وآخرين يتم تدويرهم على احلقائب املتنوعة ،والغالب ال يفارق
وزارته إال باملوت .لكن يف الفرتة األخرية ،ومع تقلاص مراكز القوى داخل اجلهاز
البريوقراطي ،وتقلاص عدد أفراد األسر احلاكمة املتسلمني حلقائب وزارية ،وتعاظم
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تبين الدولة إليديولوجية إداروية تعترب اإلجناز واملخرجات من أهم معايري كفاءة الوزير،
أصبح لدى هذا األخري حافز كبري حلماية منصبه باللجوء ألكثر اجلهات املقدّرة
واملعتربة يف أي دائرة صناعة قرار إداروية :الشركات االستشارية.
الشركات االستشارية واستمرار إقصاء اخليار الدميقراطي التشاوري:
بشكل عام ،ميكن القول إن هناك طريقتان حلل املشاكل السياسية
واالقتصادية :الطريقة األوىل يتم فيها تصوير املشاكل وافرتاض احلاجات واحللول من
أعلى وفرضها على الكل ،وطريقة يشرتك ممثلني عن كافة املعنيني باملشكلة يف
تصويرها ومناقشتها وحلها .الطريقة الثانية هي ما سنسميه بالطريقة الدميقراطية
التشاورية ،وال تستلزم برملاناً بالضرورة (وإن كان هذا مفضالً) ،بل ميكن تبين طرقاً
متنوعة لضمان متثيل املعنيني باألمر .أما الطريقة األوىل فهي سلطوية ،وأشد أشكاهلا
تطرفاً هو ما يسمى باحلداثة العاملية .وهي نوع من اإلميان املفرط بقدرة العلم والتقنية
على حل املشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية .يف العصور القدمية ،مل يكن
من مهام الدولة العناية باملواطنني (بصحتهم ،وقدراتهم ،وتعليمهم ،وإنتاجيتهم،
وأخالقهم ،إخل) ،أما يف العصر احلديث فقد أصبحت هذه املهمة واحدة من املهام
الرئيسية للدولة ،إن مل تكن هي املهمة الرئيسية الكربى .ترافق مع تطور هذه املهمة
نشوء مفهوم "اجملتمع" باعتباره شيئاً ميثّل جمموع السكان وموجوداً هناك خارج الدولة
ولكن ،يف نفس الوقت ،حتت سيطرتها ومسؤوليتها .احتاجت الدولة  -حتى تقوم بهذه
املهمة  -لـ"معرفة" هذا اجملتمع (معرفة أعمار أفراده ،وإنتاجيتهم ،ووظائفهم ،وحاالتهم
االجتماعية ،وأمالكهم ،وجرائمهم ،إخل) .وأصبحت الدولة تدرك اجملتمع عرب هذه
املعرفة اإلحصائية الرقمية القائمة على املعدالت واالجتاهات ،يف حني أصبح اجملتمع-
بطبيعته املشيّئة والكمية هذه  -موضوع إصالحات وحتوالت الدولة احلديثة .ويف
احلاالت ال ي تكون فيها الدولة قويّة ومؤمنة بشدة بهذه اإليديولوجيا وال يواجهها
جمتمع قويّ منظم ،فإن النتائج ستكون كارثية .والسبب يف كارثيتها ،هو أنها

| 129

تتجاهل تعقيد العالقات واملصاحل واملعارف الرمسية وغري الرمسية احمليطة بالسياسة
الواحدة ،وأن هذا التعقيد ال تعكسه األرقام واملعايري واألصناف ال ي من خالهلا
ترى الدولة اجملتمع وتعرفه.
عندما تتبنى النخبة احلاكمة لدولة ما إيديولوجيا التحديث الفائق ،فإنها تبدأ
باالعتماد على العلم والتقنية بشكل حصري من أجل هندسة اجملتمع وإصالحه
وحتديثه ،وهذا يعين تفضيل املعرفة العلميّة والتقنيّة على كافة أنواع املعارف والتقاليد
األخرى ،كما أنه يعين إلغاء السياسة باعتبار أن املصاحل السياسية وتعددها وتضادها
ليست إال تشويشاً أو تعطيالً للحلول العلميّة والتقنيّة ال ي ينتجها العلماء واخلرباء وجيب
إعادة تشكيل اجملتمع وفقها .تتجلى أهم مظاهر هذه الثقة املفرطة بالعلم والتقنية يف
الزعم بالقدرة على السيطرة على املستقبل وعلى ضمان نتائج سياسات احلاضر .بالنسبة
هلذه اإليديولوجيا ،يعترب "املاضي عائقاً ،يعترب تارخياً جيب جتاوزه؛ أما احلاضر فهو
املنصّة ال ي من خالهلا جيب أن تنطلق اخلطط من أجل مستقبل أفضل" .واخلطري يف
هذه الرؤية للمستقبل هو املنطق التالي الكامن فيها :أنه إذا كان املستقبل معلوماً لدينا
بهذا الوضوح عرب العلم والتقنية ،فإن كل التضحيات والتكاليف قصرية املدى ال ي
سنقوم بها مربرة ،بل ومرغوبة ،وأن كل ممانعة ومعارضة إمنا نابعة من مصاحل ضيقة
أو نظرة قصرية املدى جاهلة ،ال تستطيع أن ترى ما تراه الدولة بفضل املعرفة العلمية
ال ي تتوفر لديها.
ميكن أن نعترب االعتماد على الشركات االستشارية اإلدارية يف مشاريع التحوّل
الكربى امتداداً هلذا اخليار املتأصل يف البريوقراطيات اخلليجية (تفضيل اخلرباء
وآليات احلل السلطوية على اخليارات التشاورية الدميقراطية) .فاملسألة هنا ليست
مسألة أجنيب مقابل حملي بقدر ما هي مسألة اختالف يف نوع "املعرفة" ال ي ترى من
خالهلا الدولة ،فاألجانب واملواطنني املعتنقني لإلداروية سريون األمور بنفس الطريقة،
أي أنهم مجيعاً سيتجاهلون ما نتحدث عنه من تعقيد والذي عادة ما يتم إحضاره وإبرازه
يف اخليارات التشاورية الدميقراطية والتشديد عليه .وما يزيد األمر خطورة يف هذه
احلالة هو أن اإليديولوجية اإلداروية تصيب معتنقها بالعمى ليس فقط أمام هذا التعقيد،
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بل أيضا أمام السلطوية واهلرمية داخل املؤسسات ال ي تعمل فيها .فشخصيّة القائد
واملدير الذي جيب أن ال حيد من قدراته ال ي تروج هلا األدبيات اإلداروية تربر له عدم
التقيّد بأي حدود يف عالقته مع من يعملون حتته ،وذلك ألنه تقدمها كمساوٍ هلم صادف
أن كان يف موقع قيادي .فعوضاً عن التأكيد على احملاذر املوجودة يف تسلام السلطة
وخطورة التعامل معها ،تتجاهل أدبيات القيادة كل حديث عن حدود استخدام السلطة
وتتيح وتربر جتاوزها إن كان ذلك يف صاحل اجملتمع العضوي املتساوي الذي ليس إال
قناعاً خيفي سلطوية املؤسسة.
وزير النفط السعودي األسبق عبداهلل الطريقي وقبل أكثر من  15عاماً أكد على
أهمية احلذر من االعتماد على االستشارات األجنبية باملطلق ،حيث أشار يف مقابلة نادرة
مع تلفزيون الكويت على ذلك.70
املذيع :ما هي مالحظتك على املكاتب االستشارية األجنبية؟ بالنسبة ملوقعها للدول
النامية؟
الوزير :أوالً حنن كلنا كمنتجني للنفط ضحية مؤامرة دولية يف نظري ،اآلن كما
ترى حنن منتلك حوالي  %92من النفط املوجود يف العامل واحتمال زيادة هذا النفط يف
بلدنا كبرية ،ملدة  02أو  12أو  12أو  52أو  92هذه النسبة تتوقف على إرادتنا
حنن .سنكون أهم مصدر للنفط يف العامل .سواء كان النفط يستخدم للطاقة احلرارية
(املكائن والسيارات) أو حيول إىل مواد برتوكيماوية أو يستخدم كمصدر لألدوية.
املذيع :مل جتب على سؤالي ما هو أثر املكاتب االستشارية األجنبية على الدول
املنتجة أو العامل الثالث؟
الوزير :حنن حتت سيطرة أجنبية فنية  %022تقريباً ،أوالً حنن لدينا مركب نقص
أن كل شي أجنيب جيد مع هذا غري صحيح ،ليس كل أجنيب جيد ،يوجد تقدم
حضاري يف الغرب من أعظم ما ميكن ،لكن هذا التقدم احلضاري حنن لن نستفيد
70

مقابلة نادرة مع وزير النفط السعودي األسبق عبدهللا الطريقي في تلفزيون الكويت0626 :م،
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منه ،التقدم احلضار الذي حنن نقوم به هو الذي سوف نستفيد منه بواسطة أن حنن
نستفيد من الغرب من إننا نتعلم ونأخذ األفكار ونطورها حتى تتالءم مع واقعنا ،عندما
نتكلم عن اخلربة األجنبية ،مثالً لدينا مصنع ونرغب يف أن يقوم أحد برتتيب هذا
املصنع ويرى كيف ميكن تسيري العمل فيه ويدرس اقتصادياته ،هذا املنصع البد أن
ينتهي بيد وطنية ألن لو ظل مع األجانب فإنه لن يستمر.
املذيع :األجانب نقصد الغري عرب طبعاً؟
الوزير :نعم العرب غري بعيدين عن بعض فيما يتعلق مبوضوع اخلربة ،األجانب يعين
الدول الغربية والدول غري الغربية ال ي قد نستعني فيها فنياً لكن اخلربة نفسها العربية
حمدودة يف جماالت الصناعة وأي عدد يأتي من بالد العربية متخرج من اخلارج ينتشر
يف مناطق الوطن العربي كله وكثافته القليلة بتجعل أثره على الصناعة حمدود ،فإذا
تكلمت عن املستشارين األجانب الذي حيضرون فهم يقدمون تقارير وإذا مل يكن
لديك أشخاص قادرين على فهم التقارير فليس هناك فائدة يف وجود هذه التقارير،
هناك حاجة أخرى جيب عدم نسيانها وهي التعارض املصلحي بيننا اآلن كمنتجني
للنفط ودول أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية ،حنن لدينا ثروة ضخمة وهي
النفط وهلا دخل ضخم ،هذا الدخل أثر على اقتصاديات أوروبا وأمريكا حبيث دفعوا
مبالغ ضخمة ،كانت هذه املبالغ تزيد عن حاجات األوبك يف عام 0721م حبوالي 95
ألف مليون دوالر أو  95بليون دوالر ،وعندما أخذنا حنن هذه األموال بدأنا بعمل خطط
تنمية وبدأنا نصرف ببدخ وبدأنا نوظف أموال يف اخلارج حبيث أن ازدادت مشرتياتنا
وارتفعت األسعار بدرجة ال يتصورها العقل يف احلقيقة .وأنا لدي هنا دالئل على أن
املكينة أو املصنع الذي نصنعه هنا مثالً مصنع أمسنت هذا لو صنع يف بلد مثل فنلندا أو
أنكلرتا أو أي بلد تصنع هذا النوع من الصناعات لكانت قيمته تكلف أقل من ثلث
قيمة املصنع الذي أحضرناهم وبنيناهم ،وهناك مثل بسيط وهو أن اخلربة ال ي نأخذها
من األجانب ليس بالضرورة تكون كلها ملصلحتنا ،فهم هلم مصلحة يف أنهم يبيعوا
البضاعه وهلم مصلحة أيضاً أن ال ننتج حنن أو إنتاجنا ال يكون صحيح حبيث أن ينافس
بضاعتهم ال ي تأتي لنا ،ولذلك مصانعنا تكون تكلفتها كبرية ال تستطيع أن تنافس
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البضاعة األجنبية .ليس من مصلحة الغرب وهذا التعارض املصلحي أن نتطور حنن
صناعياً ونستغين عن مشرتياتهم ،حيث إن معظم أموالنا اآلن تذهب على شكل
خربات ،أي نشرتي خربة أجنبية حبيث إن اخلبري األجنيب يف بلدنا يكلف  022ألف
دوالر يف السنة بينما هو يف بلده ال يكلف أكثر من  12ألف ،لتعطي لك فكرة عن
مقدار التكلفة.
ولذلك نزلت لدينا الفوائض ال ي كانت يف عام 0721م ال ي كانت تقدر حبوالي
 25ألف ،نزلت من كثرة مصاريف اىل حوالي  705يف عام 0722م ،وهذا دليل وا
ضح على أننا يف احلقيقة نسري يف طريق جيب أن نقف قليالً نفكر إذا كانت
هذه اخلطط ال ي نقوم بها سليمة أو ال.

اخلامتة:
ركزت أغلب االنتقادات املوجهة لالستعانة بالشركات االستشارية على كون هذه
الشركات "أجنبية" وألنها أجنبية ،فهي ال تستطيع فهم السياق احمللي والثقافة احمللية.
وهذا النقد غري دقيق ألن هذه الشركات تعتمد طاقماً حمليّاً من املوظفني ،بل قد
تدخل يف شراكة مع جهات حملية .فعلى سبيل املثال ،استحوذت ماكينزي على
شركة استشارات سعودية حمليّة .هلذا جيب ألاا يتوجه النقد ألجنبيتها ،بل إلدارويتها -
ال ي قد يتبناها خليجيون وأجانب  -وأثرها على اخليارات الدميقراطية وعلى احملاسبة
وبناء اخلربات احمللية .إن الرتكيز الشديد يف هذه الورقة على إبراز حتيزات وتارخيية
اإلداروية يهدف إىل نفي دعوى حياديتها وموضوعيتها ،لكنه ال يعين بالضرورة أن كل
ما هو إداروي فهو شرّ .إن األجهزة البريوقراطية اخلليجية حتتاج فعالً إلصالح ،وهناك
مشاكل بنيوية خطرية يف عملها ،وعملية إصالحها هي عملية سياسية وليست عملية
إدارية حتى يكتفى رباء حللها .من الضروري التأكيد أن للمجتمعات اخلليجية احلق
يف املشاركة وأداء دور رئيسي يف قرارات مصريية مثل حتديد ما جيب أن يبقى من
املؤسسات العامة للدولة وما جيب أن خيصخص ،واألولويات ال ي جيب مراعاتها يف هذا
الصدد .إن التأكيد على أن مثل هذه األمور هي أمور سياسية ،يعين القبول بأنها جيب
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أن تأخذ مساراً بطيئاً ،وأن هذا البطء مفيد وليس مضر ،ذلك أن التجارب األخرى
علمتنا أن احللول الكربى السريعة كانت دائماً حمفوفة مبخاطر كبرية وأدت
النتكاسات هائلة.
وتتوضح من هذه األبعاد النظرية والتارخيية أن وراء هذه الرؤى االقتصادية أهداف
إيديولوجية ،ليس إدارياً فحسب ،بل وحتى اقتصادياً ،حيث أن معظم املؤشرات تدفع
بأن مثل هذه الشركات االستشارية األجنبية مرتبطة بسياسات "نيوليربالية" وبأهداف
وشروط صندوقي النقد والبنك الدوليني ،حيث سنتوسع يف هذا اجملال يف األقسام
الالحقة املتعلقة بسياسات وشروط هذين البنكني الدوليني.

أهم مضامني الرؤى االقتصادية اخلليجية:
تتفق الرؤى االقتصادية (وغري االقتصادية) لدول جملس التعاون يف تقييم عدد من
حتدياتها والطموحات املنوطة بها ،إذ تاقر بداية بوجود حتديات سكانية تاحتم إجراء
إصالحات جديدة يف اقتصاديات املنطقة من أجل توفري الوظائف املناسبة للمواطنني.
فعلى سبيل املثال ،تبدأ الرؤية االقتصادية 2030م ململكة البحرين باإلشارة إىل أفواج
الشباب املقبلني على سوق العمل يف األعوام القادمة مبؤهالت جامعية أعلى نسبياً مقارنة
باألجيال املاضية ،حيث ستواجه سوق عمل غري قادر على خلق الوظائف باألعداد
الكافية وباألجور املناسبة إن مل تاحدَث تغيريات وإصالحات جذرية يف االقتصاد.71
إال أن أبرز ما ترتكز عليه هذه الرؤى هو دور القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية
املستقبلية ،وبالتحديد يف توظيف األيدي العاملة الوطنية ،حيث شددت رؤية 2030م
للسعودية ،على سبيل املثال ،على حتويل دور الدولة تدرجيياً من "مقدم أو مزود للخدمة"
إىل "منظم ومراقب للقطاعات" ،مع كون صندوق االستثمارات للدولة "حمركاً فعاالً
إلطالق بعض القطاعات االسرتاتيجية ال ي تتطلب رؤوس أموال ضخمة" ،إضافة إىل
عدد من اإلصالحات األخرى ،كإعادة هيكلة بعض املدن اقتصادياً والرتكيز على
71
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اخلدمات اللوجستية .72كما ذكرت رؤية قطر الوطنية ضرورة "قيام القطاع اخلاص
بتأدية دور أساسي يف حتقيق التنمية املستدامة".
تسعى هذه الرؤى إىل الرتكيز على دور القطاع اخلاص يف ظل اقتصاد متنوع
تنافسي معريف مزدهر ،ترتفع فيه نسبة مشاركة املواطنني يف سوق العمل ،مع تنمية
مؤهالتهم التعليمية واملهنية ومتكني املشاريع الصغرية واملتوسطة مادياً وتشريعياً .وبينما
نتفق مع أهمية إعطاء القطاع اخلاص اجملال للتوسع والتنمية ،نرى الواقع يرسم صورة
أخرى القتصاديات املنطقة ،إذ تاشري تقارير صندوق النقد الدولي ،على سبيل املثال ،إىل
إجياد اقتصاديات دول اجمللس ملا يقدر بسبعة ماليني وظيفة جديدة خالل العقد األول
من األلفية الثانية ،استحوذ القطاع اخلاص على حنو  5.4مليون منها ،وقد شغلت
العمالة األجنبية حنو  %90من تلك الوظائف .أضف إىل ذلك هبوط مستويات إنتاجية
العامل وإنتاجية عوامل اإلنتاج ،ما يعين استمرار ضعف القطاع اخلاص تقنياً وتفضيل
توظيف العمالة األجنبية فيه على الوطنية.73
تشري هذه الوقائع إىل إخفاق جهود بعض دول املنطقة يف حتقيق النجاح املطلوب.
فقد حللت دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي ،باستخدام إحصائيات املنطقة منذ
منتصف التسعينات من القرن املاضي وحتى عام  ،2014مدى مرونة ()elasticity
التشغيل على ضوء تغري منو الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي ،حبسب جنسية العمال،
ووجدت أن ارتفاع (أو اخنفاض) الناتج احمللي اإلمجالي غري النفطي له بالغ األثر على
املدى القصري والطويل يف تشغيل األيدي العاملة األجنبية ،بينما يبقى جامداً عندما يأتي
األمر لتشغيل األيدي العاملة الوطنية .74معنى ذلك أنه على الرغم من قدرة القطاع
اخلاص على التحكم يف عدد األيدي األجنبية العاملة فيه بطريقة تاناسب تكاليف
اإلنتاج واملبيعات ،حسب وترية النمو والركود االقتصادي ،إال أنه يبقى عاجزاً عن تغيري
نسب تشغيل األيدي العاملة الوطنية – وهو أمرا بديهي إذا ما التفتنا للحقوق ال ي يضمنها
72
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املواطن يف حال تشغيله ،كعقد عمل طويل األمد على سبيل املثال .وترى الدراسة أن
نسب املرونة تدل على مدى مرونة سوق العمل بشكل عام وقدرته على النمو
واالنكما متى ما استدعى األمر ،وهو ما يدعو لاللتفات إىل تلك النسب بشكل
جاد ،سيما يف ضوء التقديرات املتعلقة بأعداد املواطنني املقبلني على سوق العمل يف
السنوات القادمة ،ال ي قعدرت بنحو مليوني باحث جديد عن العمل سنوياً يف دول جملس
التعاون ككل بني أعوام 2020-2014م.

سلطنة عمان ونتائج الرؤية االقتصادية فيها:
تكشف األقسام السابقة من هذه الدراسة مدى التشابه الكبري يف اقتصاديات
مجيع دول جملس التعاون ،وكذلك يف أسواق العمل فيها ،وعند مقارنة الرؤى
االقتصادية لدول جملس التعاون فإن معظم حماورها وحتدياتها متشابهة ،وإن قدمت
دولة حمور أو حتدي على حساب باقي احملاور والتحديات ،فإن تقييم نتائج هذه الرؤية
كفيلة بأن تؤخد كمؤشرات جدية بضرورة مراجعة هذه الرؤى ،بل ومراجعة آليات
إصدارها ومن وراء هذا اإلعداد!!
وحيث قام كل من سعيد الصقري وآن الكندي بإعداد ورقة شاملة حول هذه
الرؤية االقتصادية العمانية وهل حققت نتائجها املنشودة أو ال؟ وذلك من واقع حتليل
موضوعي القتصاد سلطنة عمان ،ولذلك فمن املفيد استعراض أهم ما وردت يف هذه
الورقة العمانية باعتبار إن سلطنة عمان هي الدولة األوىل ال ي أعدت رؤية اقتصادية من
بني دول جملس التعاون اخلليجي.
تسعى الدول إىل استشراف مستقبلها التنموي عن طريق وضع رؤى مستقبلية تكون
مبثابة خارطة طريق تعمل من خالهلا لتحقيق تنمية شاملة ،عرب مواجهة التحديات
االقتصادية واالجتماعية وحتسني مستوى املعيشة والرفاه وحتقيق العدالة االجتماعية.
وكانت عامان قد شرعت يف وضع الرؤية املستقبلية لالقتصاد العماني 2020م من خالل
اإلعداد للخطة اخلمسية اخلامسة ( 2000 – 1996م) يف عام 1996م ،وذلك بعد
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أكثر من عقدين من استغالل املوارد النفطية ،وبعد أربع خطط اسية بدأت بها
احلكومة منذ عام 1976م ،بهدف استخدام املوارد النفطية لتحقيق التنمية وحتسني
مستوى املعيشة وتنمية القطاعات االقتصادية املختلفة ،وتنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي
وإجياد مصادر دخل بعيدة عن النفط .75
والقناعة املتجددة ال ي توصلت إليها احلكومة هي استحالة استدامة النمو
باالعتماد على النفط ،ما يوجب فك العالقة بني منو األنشطة غري النفطية والقيمة
املضافة للقطاع النفطي ،حيث نصّت اخلطة على "مواصلة التنمية يف املديني املتوسط
والبعيد يف حالة االستمرار يف األخذ بهذا النمط التنموي ستواجهها العديد من التحديات
نتيجة اعتماد هذا النمط على مورد ناضب ،عالوة على ملا لالعتماد على هذا املورد
الناضب من إفرازات سلبية على املالية العامة وعمليات التنويع االقتصادي واالدخار
واإلنتاجية" .فقد أعِدّت اخلطة اخلمسية األوىل (1980 – 1976م) يف ظل القلق جتاه
بداية االخنفاض التدرجيي للموارد النفطية ،ونفادها احملتمل حبلول عام 1988م.
وانصبّ القلق يف اخلطط اخلمسية الالحقة ناحية حتقيق التوازن بني اإليرادات
واملصروفات يف ظل التقلب املستمر ألسعار النفط ،وبعد أن بلغ العجز العام  %21من
الناتج احمللي اإلمجالي يف عام 0729م .عالوة على ذلك ،مل يتم تنويع قاعدة اإلنتاج
االقتصادي ،فبلغت األهمية النسبية للموارد النفطية ولقطاع اخلدمات حوالي  %95من
الناتج احمللي اإلمجالي يف عام 1985م %48 ،منها لقطاع النفط.
ورغم ما حتقق من إجنازات يف عدد من حماور الرؤية ،مل تزل جهود تنويع قاعدة
اإلنتاج االقتصادي وتقليل االعتماد على النفط وتنمية املوارد البشرية وتطوير القطاع
اخلاص متواضعة عند كتابة رؤية 2020م ،بالرغم من التأكيد على أهمية األمر منذ
اخلطة اخلمسية األوىل (وهي نفس النتيجة يف باقي دول اجمللس).
وكجزء من رؤية  ،2020قامت وزارة التنمية (اجمللس األعلى للتخطيط حالياً)
باالستعانة مبؤسسة Wharton Econometric Forecasting Associates
75

د .سعيد الصقري وآن الكندي :رؤية عمان 2020م بين الواقع والمأمول ،مركز الخليج لسياسات التنمية2019 ،م ،مصدر
سابق ،حيث يعتمد هذا الجزء من القسم على فقرات من هذه الورقة.
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لتصميم منوذج لالقتصاد العماني .وشكال جملس التنمية  14جلنة عمل لدراسة كل
القطاعات االقتصادية األساسية ،مبا يف ذلك جلنة لدراسة املتغريات العاملية ،وجلنة
أخرى للموارد البشرية .وقدمت تلك اللجان بالتعاون مع البنك الدولي  21تقريراً ركز
على تقييم جتربة مسرية التنمية خالل الفرتة 1993 – 1970م ،والعوائق ال ي حالت دون
تنويع اإلنتاج االقتصادي ،وسبل جتاوز تلك العوائق.
واستجابة لتباطؤ األداء الكلي لالقتصاد ،ونظراً حملدودية االحتياطيات النفطية
املؤكدة وتوقع بداية االخنفاض التدرجيي يف املخزون النفطي ،شخصّت الرؤية
التحديات ال ي تواجه مسرية التنمية يف السلطنة يف اآلتي:
اجلدول رقم ()13

التحديات ال ي تواجه التنمية يف عمان حسب رؤية 2121م

املصدر:
ورقة سعيد الصقري وآن لكندي.
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ولتجاوز تلك التحديات ،حددت الرؤية املستقبلية لالقتصاد العماني أربعة أهداف
رئيسية وهي:
أ -تنويع قاعدة اإلنتاج االقتصادي بعيداً عن االعتماد على املوارد
النفطية ،لتحقيق تنمية قادرة على االستدامة.
السعي إىل حتقيق التوازن بني مصروفات ودخل املال العام.
ب-
تنمية املوارد البشرية من خالل التعليم والصحة ،وضمان
ت-
استقرار دخل الفرد ،والسعي إىل مضاعفته بالقيمة احلقيقية حبلول عام
2020م.
تطوير ودعم القطاع اخلاص ليقود التنمية والنمو االقتصادي،
ث-
وذلك من خالل اسرتاتيجية تنموية طويلة املدى (2020 – 1996م) تعمل
على حتقيق التالي:
 .0تنمية املوارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيني على
مواكبة التطور التقين وإدارة املتغريات التقنية الطارئة بكفاءة عالية،
ومتكينهم من مواجهة الظروف احمللية والعاملية املتغرية باستمرار.
 .0تهيئة مناخ اقتصادي كلي مستقر بغية تنمية قطاع خاص قادر
على االستخدام األمثل للموارد البشرية والطبيعة للسلطنة ،بأساليب تتسم
بالكفاءة واحملافظة على سالمة البيئة.
 .1تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على املنافسة
وتدعيم اآلليات واملؤسسات ال ي من شأنها أن تعزز الرؤى واالسرتاتيجيات
والسياسات املشرتكة بينه وبني احلكومة.
 .1تهيئة الظروف املالئمة لتحقيق التنويع االقتصادي والعمل على
االستغالل األمثل للموارد الطبيعة املتاحة وللموقع اجلغرايف املتميز
للسلطنة.
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 .5تعزيز املستوى املعيشي للمواطن ،والعمل على ختفيض التباين
فيما بني املناطق وفئات الدخل املختلفة ،وضمان استفادة كافة املواطنني
من مثار عملية التنمية.
 .9احملافظة على املكتسبات ال ي حتققت خالل اخلمسة
والعشرين عاماً املاضية ،والعمل على صيانتها وتطويرها واستكمال
بعض اخلدمات األساسية والضرورية.

والواقع االقتصادي والنتائج:
حقق الناتج احمللي اإلمجالي منواً سنوياً بلغ  %3يف الفرتة  2014 – 1996م ،ومل
يطرأ تغيّر يذكر على متوسط دخل الفرد ،بل حقق متوسط الدخل منواً سالباً بلغ
حوالي ( %0.1باألسعار اجلارية للعام 2015م) يف نفس الفرتة .وال تزال نتائج تنويع
مصادر الدخل متواضعة .فاألرقام تدل على عدم وجود تغري هيكلي أساسي يف اإلنتاج
االقتصادي ،حيث يبقى النشاط النفطي مهيمناً على بقية األنشطة اإلنتاجية األخرى.
وتؤكد أرقام التجارة اخلارجية ومصدر دخل املال العام على أهمية األنشطة
النفطية يف االقتصاد .فقد بلغت قيمة الصادرات النفطية والغاز  %57من إمجالي
الصادرات العمانية يف عام 2014م ،وبلغت نسبة اإليرادات النفطية يف املال العام %83
يف نفس العام .ويقل تقدير مساهمة األنشطة االقتصادية األخرى إذا احتسِب األثر غري
املباشر للنشاط النفطي ،إذ يرتبط أداء القطاعات االقتصادية األخرى بأداء قطاع
النفط.
تؤكد كل األرقام على اإلخفاق يف حتقيق اهلدف األول ،وهو تنويع قاعدة اإلنتاج
وتقليل االعتماد على النفط ،بل ميكن القول بأن االعتماد على النفط قد ازداد .فعلى
سبيل املثال وكما تشري األرقام ،بلغت مساهمة قطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجالي
لعام 2014م ما نسبته  ،%46.4بينما كانت تقدّر بـ  %38يف عام 1995م .وإذا احتسِبَت
مساهمة قطاع اإلنشاء ،وجتارة اجلملة والتجزئة ،واإلدارة العامة للدفاع ،ال ي تعترب
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قطاعات تابعة للقطاع النفطي ،فستبلغ املساهمة املباشرة وغري املباشرة للنفط يف
االقتصاد نسبة .%69.4
وتؤكد مؤشرات التنويع األخرى على زيادة االعتماد على املوارد النفطية .فقد بلغت
مساهمة اإليرادات النفطية نسبة  %87من مجلة اإليرادات احلكومية يف عام 2014م،
بينما قدّرت بـ  %77يف عام 1995م .ورغم اخنفاض قيمة صادرات النفط اخلام إىل
 %57يف عام 2014م مقارنة بـ  %77يف عام 1995م ،ال تزال قيمة مساهمة الصادرات
غري النفطية ،مقارنة بالنفط ،صغرية وغري قادرة على احللول حمل النفط ،فإعادة
التصدير تساوي  %19من مجلة الصادرات ،فيما بلغ الوزن النسيب للصادرات العمانية
املَنشأ نسبة .%23
وبالنظر إىل اهلدف الثاني ،وهو حتقيق التوازن بني مصروفات ودخل املال العام،
تشري األرقام أيضاً إىل زيادة املصروفات احلكومية بنسبة كبرية ،خاصة بعد عام
2004م ،إذ قفزت املصروفات احلكومية من  3.810بليون ريال عماني يف عام
2004م إىل  15.172بليون ريال يف عام 2014م ،األمر الذي فاقم من حجم العجز
العام ،وأفضى إىل االبتعاد أكثر فأكثر عن حتقيق هدف التوازن بني اإليرادات
واملصروفات.
كما ال تبدو فرص حتقيق اهلدف الثالث واعدة بدورها ،وهو اهلدف اخلاص بتنمية
املوارد البشرية من خالل التعليم والصحة ،وضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه
احلالي كحد أدنى ،والسعي إىل مضاعفته بالقيمة احلقيقية مع حلول عام 2020م.
فمرة أخرى ،تشري البيانات املنشورة إىل اخنفاض متوسط دخل الفرد احلقيقي من
 6,412ريال عماني يف عام 1996م إىل  6,028ريال يف عام 2014م .وهذا يعين بأنه
مل يتم ضمان استقرار متوسط دخل الفرد ،ما سيؤدي إىل صعوبة مضاعفته حبلول عام
2020م .من جهة أخرى ،تشري الدالئل املتوفرة إىل حتقق بعض جزئيات هذا اهلدف
العام ،ال سيما تلك املتصلة بالصحة العامة ،حيث زاد متوسط عمر الفرد يف السلطنة
من  73سنة يف عام 1996م إىل  74سنة يف عام 2014م.
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وأما اهلدف الرابع ،وهو تطوير ودعم القطاع اخلاص ليقود عملية التنمية والنمو
االقتصادي ،فلم يتحقق كذلك ،ومن غري املتوقع أن يتمكن القطاع اخلاص من قيادة
التنمية والنمو االقتصادي يف املرحلة احلالية ويف العمر املتبقي من رؤية 2020م .وقد
أثبتت التجربة أن القطاع اخلاص ال يعد املعوظِف األساسي للباحثني عن عمل ،كما ال
ميتلك القدرة على احتواء األعداد املتخرجة من املراحل التعليمية املختلفة أو حتى أولئك
املتسربني منها .وأكرب دليل على ذلك ،اخلطوات ال ي اختذتها احلكومة بعد
احلركات االحتجاجية ال ي قادها جمموعة من الشباب يف السلطنة عام 2011م،
وكان من ضمن مطالبها إجياد فرص عمل للشباب ،بفتح أبواب التوظيف يف القطاع
العام وبشكل خاص القطاع األمين والعسكري الحتواء أعداد العاطلني عن العمل،
الذين عجز القطاع اخلاص عن توفري فرص عمل مالئمة هلم .وتشري التوقعات إىل ارتفاع
عدد الباحثني عن عمل مبقدار يرتاوح بني  40إىل  45ألف باحث سنوياً ،وتتوقع اخلطة
اخلمسية أن يوظف قطاع السياحة ،والصناعات التحويلية ،واللوجستيات  30ألفاً منهم
حتى عام 2020م ،ورمبا يستطيع قطاع األمساك والتعدين توظيف  10آالف آخرين.
وخالصة القول ،تبقى العوائق ال ي حالت دون حتقيق أهداف الرؤية هي نفس
العوائق ال ي واجهت االقتصاد سالفاً ومت تشخيصها عند إعداد الرؤية ،ومنها:
 تزايد حجم العجز ،واخنفاض االحتياطات املالية ،وارتفاع حجم الدين
العام بسبب استمرار االعتماد على املوارد النفطية.
 ضعف التشابك بني قطاع النفط والقطاعات اإلنتاجية واخلدمية
األخرى ،وضعف كفاءة ومستوى جودة كافة القطاعات اإلنتاجية واخلدمية،
ومن ثم ضعف قدرتها على املنافسة.
 تدني الكفاءة اإلنتاجية لألجهزة احلكومية وعجز اجلهاز اإلداري
للدولة عن حتقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة.
 تدني الكفاءة اإلنتاجية يف القطاع اخلاص ،وتشوه سوق العمل،
واخنفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجية للموارد البشرية الوطنية ،وتدني
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مشاركتها يف األنشطة اإلنتاجية ،مقابل االستمرار يف التوسع يف استخدام
العمالة الوافدة.
 قصور بعض القوانني واألنظمة عن توفري البيئة املالئمة لنمو وتعدد
أنشطة القطاع اخلاص.
باإلضافة إىل اخنفاض معدالت االدخار واالستثمار اخلاص ،وتزايد امليول
االستهالكية.
إن النموذج العماني الذي مت استعراضه قد كشف نفس النتائج والتحديات
واملعوقات املوجودة يف باقي اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي واملتعلقة بفشل
الرؤى االقتصادية يف حتقيق أهدافها املتمثلة أساساً التحرر من "املرض اهلولندي"
واالنتقال إىل اقتصاد إنتاجي متنوع يف مصادر الدخل القومي ،وليس املعتمد أساساً على
الريع النفطي.

املطلوب عقل جديد لعامل جديد:
ما ورد يف مقدمة هذا القسم حول ابتعاد حكومات جملس التعاون اخلليجي عن
التشاركية اجملتمعية عند إعداد الرؤى االقتصادية واعتمادها على الشركات
االستشارية األجنبية ،هو جوهر املشكلة يف جمتمعاتنا ،فاجملتمعات املتقدمة تثق
وتعتمد على مجيع مؤسسات الدولة واملؤسسات ذات العالقة يف اجملتمع من جامعات
ومراكز البحوث الوطنية ومجعيات مهنية وأهلية ،وخالصة أفكار مجيع هذه العقول
ستضع االسرتاتيجية املطلوبة وسيناريوهاتها املختلفة ـ حسب تغري الظروف املوضوعية
الذاتية واإلقليمية الدولية ـ معتمدة ذلك على مبدئني:
األول :املعرفة أصبحت أفقية يف عصرنا الراهن بعد أن كانت عمودية.
الثاني :التشاركية اجملتمعية مع االستفادة من خرباء وجتارب العامل.
وهذان املبدئان متداخالن ويؤديان إىل نفس اهلدف والنتيجة.
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املبدأ األول ـ املعرفة االفقية ومقوماتها بدالً من املعرفة العمودية وممارساتها الراهنة:
السياسات االقتصادية كغريها من السياسات األخرى عليها أن تستفيد من العلوم
االجتماعية وحتوالت العامل التقنية والعلمية والفكرية ،ولذلك سأشري هنا إىل حتليل
عميق للدكتور مصطفى حجازي أستاذ علم النفس ،حول الشباب والعوملة ،حيث أعترب
بأن العوملة هي حضارة الشباب بدءاً من استهالك منتجاتها واالخنراط يف توجهاتها
وإنتهاءً بقيادة عملياتها وأنشطتها ،وذلك أن العوملة ترتكز على محاسة الشباب
وحيويتهم ومغامراتهم ،أما خربة الكبار وحكمة الشيوخ فرغم ما حتظى به من احرتام
مل تعد املرجع الرئيسي .إن حجم التغريات يف العالقة بني األسرة واألبناء يف عصرنا
الراهن قد اصبح واضحاً ،حيث حتولت العالقة من عالقة عمودية إىل عالقة أفقية بني
الطرفني ،وإن أهم نتائج هذه التحوالت ال ي خلقتها العوملة هو فقدان األسرة كمرجعية
تلقائية ،بل أن الدولة يف طريقها أن تفقد مرجعيتها اجلربية.
وإذا ما رغب صاحب وسلطة القرار االقتصادي (بل حتى السياسي) االسرتشاد بهذا
التحول ،فاملقارنة بني األسرة واحلكومة ،واألبناء مبؤسسات اجملتمع املدني هي مقاربة
معقولة ،ولذلك ال ميكن للحكومة أن متارس عالقة عمودية بعد اآلن ،وعليها أن تؤمن
بأن العالقة البد أن تصبح أفقية ،أي تشاركية ،حتى ال تفقد مرجعيتها.
ومن أهم نتائج العوملة نسفها لدميومة ومرجعية التاريخ واملاضي ،فالعوملة تدير
ظهرها إىل املاضي والتاريخ وتتوجه بإصرار قطعي حنو املستقبل ،األمر الذي يعين أن
أكرب االمتيازات الذي لدى الكبار (احلكومات) وهو خربتهم وثروتهم ملرجعية التاريخ
واملاضي والذي حياولون فرضها على الشباب (الشعب) قد أخذت تسحبه العوملة من
حتت أقدامهم.
وخالصة هذا املبدأ بأن كل هذا املتغريات ال ي أحدثتها العوملة ،أدت إىل تغيري
العالقة بني الكبار (احلكومات) والشباب (الشعب) من عالقة كانت سائدة ـ وما
زالت بقاياها موجودة ،وما زالت احلكومات متارسها ـ وتتمثل بالعالقة الفوقية العمودية
إىل عالقة أفقية ،أي من عالقة مرجعية ووصاية إىل عالقة تكافؤ وشراكة وتشاور
وحتاور .وبالطبع هذه النظرة االجتماعية بني الكبار والشباب من املمكن حتويلها إىل
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احلقل االقتصادي عند صياغة الرؤى واالسرتاتيجيات االقتصادية حبيث ال متارس
احلكومات العالقة العمودية القدمية وتفرض على الشباب (الشعب) مشاريع جاهزة
ومعدة من اخلارج األجنيب دون مشاركة جمتمعية.
وحسب رؤية الدكتور مصطفى حجازي ،فإن العوملة أدخلتنا يف حالة من
"الدميقراطية اجلديدة" ،فبعد أن كان الوالدان (احلكومات) هم الذين يرعون األبناء
(الشعب) يف جتاه تواصلي أحادي (من فوق إىل حتت) أصبحت الرعاية متبادلة (يف
اجتاهني وبشكل أفقي) ولو أن كل طرف يرعى اآلخر يف جانب خمتلف.
إننا إذن حباجة إىل عقل جديد يتماشى مع عامل جديد بدأ ينطلق ويف شتى جماالت
احلياة مبا فيها اجملال االقتصادي!!
املبدأ الثاني ـ التشاركية اجملتمعية مع اإلستفادة من خرباء وجتارب العامل:76
فكرة الرؤى االقتصادية واإلسرتاتيجيات االقتصادية طويلة املدى هي فكرة ليست
جبديدة يف العامل املتقدم وبعض دول شرق آسيا ،وقد بدأت دول جملس التعاون
اخلليجي تتبنى إعداد الرؤى االقتصادية.
الرؤية االقتصادية يف البحرين تدعو للشفافية وصدورها بدون شفافية:
الشفافية إحدى األساسيات ال ي تطرحها الرؤية االقتصادية ،جبانب املبادئ الثالثة
الرئيسية وهي اإلستدامة والتنافسية والعدالة .
والشفافية والعدالة تعين ابتداءً التشاركية اجملتمعية يف صياغة الرؤى
واالسرتاتيجيات ،غري أن اجملتمع املدني مبؤسساته املهنية والنقابية والسياسية واألهلية
تفاجأ بصدور الرؤية االقتصادية ال ي أعدتها أجهزة وإدارات حكومية بالتعاون مع
شركة إستشارية أجنبية ودون طرحها للمناقشة واحلوار وإبداء الرأي حوهلا لتعزيزها
برؤى جمتمعية .ولذلك غابت الشفافية مع غياب التشاركية .
76

عبدهللا جناحي(الباحث) :رؤية نقدية لمنهجية إعداد الرؤية االقتصادية للبحرين 2030م ،قدمت هذه الورقة في ورشة التحالف
من أجل موازنة منصفة التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان ـ  29أكتوبر 2007م ،كما عرضت في أكثر من ندوة وتم
نشرها في الصحف المحلية.
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إن هذا األمر مرتبط برتاجع جملس التنمية االقتصادية عن مبدأ املشاركة
اجملتمعية بعد أن كان يف بدايات مسريته مؤمناً بالتشاركية .
فعندما طرح مشروع اإلصالح االقتصادي الشامل ،وباألخص دراسة مكنزي حول
إصالح سوق العمل وإصالح التعليم والتدريب واإلصالح االقتصادي ،نظمت ور عمل
وملتقيات الستقبال مرئيات اجملتمع املدني يف جمال سوق العمل إبتداءً ،وقدمت
مؤسسات اجملتمع املدني كثرة من التوصيات والرؤى املتعلقة باألجور والبطالة والعمالة
األجنبية .ويف مرحلة تفعيل ميثاق العمل الوطين قاد ولي العهد برناجماً تشاركياً مع
اجملتمع املدني.
بيد أن هذه التشاركية تراجعت حيث قام جملس التنمية االقتصادية وبتفرد واضح
بالتدخل يف إلغاء مواد من مسودة قانون العمل يف القطاع األهلي بعد أن مت اإلنتهاء منها
بتوافق أطراف اإلنتاج الثالثة وهم العمال ممثالً باالحتاد العام لنقابات عمال البحرين،
وأصحاب العمل ممثالً بغرفة التجارة والصناعة واحلكومة ممثلة بوزارة العمل .
وبعد أن مت البدء يف تنفيذ إصالح التعليم اختفت تقريباً امللتقيات واللقاءات مع
اجملتع املدني ،وعند البدء يف برامج التخصيص الضخمة للموانئ وإنتاج الطاقة
الكهربائية وإدارة املطار وطريان اخلليج وختصيص النفط واألملنيوم ،وهي برامج تندرج
ضمن رؤية جملس التنمية االقتصادية اخلاصة باحملور الثالث من مشروع اإلصالح
االقتصادي ،فقد اختفت الشفافية والتشاركية بشكل نهائي ،وغابت أي بيانات
ومعلومات أمام اجملتع املدني ،رغم املناشدات الكثرية للجمعيات السياسية واالحتاد
العام لنقابات عمال البحرين بضرورة العلنية وكشف مضمون الدراسات ال ي تعدها
الشركات األجنبية كشركة مكنزي بشأن إعادة اهليكلة أو بيع القطاع العام
والتخصيص .لذلك هناك غموض بعدم الكشف عن هذه السياسات االقتصادية
اجلديدة ال ي تنفذ يف العديد من املشاريع العامة.
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اخلصخصة منوذجاً:
أن جملس النواب قد ناقش موضوع اخلصخصة يف عام 0225م ،حيث أوضحت
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية التالي:77
 .0إنشاء جلنة خلصخصة ،من ذوي االختصاص ،وتتمتع باستقالل مالي
وإداري ،تقوم بوضع التوصيات ،واقرتاح اخلطط والربامج واهلياكل ،ووضع
األسس لتحديد حجم القطاع اخلاص مبا يكفل متكني احلكومة من
اإلشراف على أداء القطاع اخلاص ،واقرتاح التشريعات واألنظمة واهلياكل
اإلدارية ،ودراسة متطلبات التوسعات املستقبلية ،وحتديد أسس التعاقد مع
شركات القطاع اخلاص.
 .0يراعي التدرج يف التخصيص مبا حيقق إستيعاب املتغريات االقتصادية
واالجتماعية ،وخصوصاً إعطاء قضايا العاملني درجة عالية من األهمية والعمل
على إزالة ما قد ينشأ من آثار سلبية على مستقبل العمالة ومستحقاتها ،ومتابعة
العمل على إشراكهم يف إجناح برنامج اخلصخصة ،وأيضاً احلرص على
إشراكهم يف االكتتاب يف أسهم املشروعات العامة ال ي يتم تصفيتها مع
مراعاة اقتصار عملية اخلصخصة يف مراحلها األوىل على املشروعات الصغرية
ذات العمالة احملدودة.
 .1احلرص على أن تصاحب عمليات اخلصخصة الشفافية والوضوح يف
كل مراحلها ،حيث تعترب الشفافية من أهم عناصر جناح عملية اخلصخصة
ألنها تعطيها مصداقية أكرب ،وبالتالي تولد الثقة لدى كل األطراف املعينة،
ألن أي شك حول عمليات البيع قد يسبب معارضة قوية ،وقد يؤدي إىل فشل
الربنامج.
 .1احلرص على أن ال تؤدي عملية اخلصخصة إىل نشؤ أوضاع احتكارية
جديدة ،اي أن ننتقل من االحتكار العام إىل االحتكار اخلاص ،ويتطلب ذلك

77

مجلس النواب :تقرير لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بالمجلس حول ضوابط لعملية الخصخصة 00 ،نوفمبر 6002م،
البحرين.
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إختيار أسلوب اخلصخصة املناسب ملثل هذا اهلدف ،وهو أسلوب اإلكتتاب
العام.
 .5احلرص على أن تستخدم عوائد اخلصخصة يف اإلنفاق االستثماري ورفع
كفاءة راس املال البشري واإلرتقاء مبؤشرات التنمية البشرية يف جمال التعليم
والصحة والبنية األساسية للمجتمع.
 .9وأخرياً جيب مراعاة أن تقتصر عمليات اخلصخصة ـ ما أمكن ذلك ـ
على أسلوب التأجري واإلدارة ،حبيث تبقى الدولة على حصصها وأصوهلا بقدر
اإلمكان يف املؤسسات العامة وتتخلص من عبء إدارة ودعم هذه املؤسسات،
وتفتح اجملال للقطاع اخلاص واحمللي واألجنيب إلدارة هذه املؤسسات ،وإدخال
مهارات تكنولوجيا حديثة ترفع من كفاءة وفعالية هذه املؤسسات.
ورغم معقولية هذه التوصيات ،إال أن احلكومة استمرت يف التخصيص دون األخذ
بهذه التوصيات ،وال بالضوابط واحملددات ال ي وردت يف املرسوم بقانون رقم ( )10لسنة
0220م ،بشأن سياسات وضوابط اخلصخصة.

من الرؤى إىل اإلسرتاتيجية:
من املتوقع أن يقوم جملس التنمية االقتصادية يف توجيه األجهزة الرمسية لتحويل
الرؤية إىل إسرتاتيجيات سواء قصرية املدى أو متوسطة أو بعيدة املدى تتضمن الربامج
ووسائل تنفيذها .
عند هذا املفصل من األهمية التوضيح بأن معظم اإلسرتاتيجيات ال ي أعلنت عنها
كاإلسرتاتيجية الشبابية أو االجتماعية حتولت إىل نوع من العالقات العامة والرتويج
اإلعالمي بدالً من إعداد الربامج الزمنية واخلطط السنوية لتنفيذ حماورها .
بل أن بعض األجهزة احلكومية أخذت تتعامل مع الرؤية االقتصادية كرتويج
لنفسها لدرجة أن تتحول دورة رياضية تقيمها إحدى هذه األجهزة بأنها ضمن خطة هذا
اجلهاز لتفعيل وجتسيد الرؤية االقتصادية!!
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اسرتاتيجية (إسرائيل) لغاية عام 0202م:
وحنن نتابع تصرحيات املسؤولني يف جملس التنمية االقتصادية بأنه وجه توجيهاته
لألجهزة احلكومية بوضع اخلطط لتحويل الرؤية إىل اسرتاتيجية ،فإنه من املفيد
اإلطالع على جتربة الكيان الصهيوني يف شأن إعداده السرتاتيجية شاملة لغاية
0202م ،واهلدف ليس فقط معرفة كيف يفكر وخيطط أعدائنا ،بل اإلستفادة
(لألسف) من منهجية وأساليب هذا الكيان يف إعداد إسرتاتيجيته ،وباعتباره منوذجاً
استطعت شخصياً متابعته بدقة .
تتضمن خطة إسرائيل 0202م على العديد من اخليارات االقتصادية والسيناريوهات
احملتملة وال ي تقرتب نوعا ما من مشروع اإلصالح االقتصادي الشامل الذي أخذ جملس
التنمية االقتصادية يف مملكة البحرين على عاتقه تنفيذه .
ولذا من املفيد االطالع على تفاصيل اخلطة االقتصادية اإلسرائيلية وبالذات
منهجية إعداد اخلطة ومعايريها واجلهات ال ي قامت بتنفيذها .
ومن املفيد االستفادة من القيود واحملددات ال ي كشفتها اخلطة اإلسرائيلية وال ي
بعضها تقرتب من ذات القيود ال ي تعيق اإلصالح االقتصادي يف البحرين ،كقيد
حمدودية األراضي ،واحمليط واجلوار العربي ،وأزمة املياه ،والطاقة ،واالعتماد على
املساعدات اخلارجية ،وكذلك احلماية اخلارجية. 78

كيف وضع املخطط:
خالل ست سنوات منذ 0775م اجتمع حوالي  052خبرياً الستشراف مستقبل
إسرائيل لربع قرن ،أي حتى عام 0202م .قاد الفريق املنسق العام الربوفسور آدام
مازور ،من معهد صمويل نيمان حبيفا .

78

اسرائيل 6060م :المجلد األول ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األولى ،ـ بيروت ،مارس 6002م.
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إشرتك يف العمل كل من :
الوزارات التالية :الداخلية ،البناء واإلسكان ،املالية ،ديوان رئيس احلكومة،
البيئة ،املواصالت ،الطاقة والبنية التحتية ،الدفاع ،الزراعة ،سلطة املياه .
ومن اجلهات األخرى:كلية اهلندسة املدنية والتخطيط يف معهد التخنيون حبيفا،
نقابة املهندسني املعماريني وخمططي املدن ،ممثلو الوكالة اليهودية من داخل وخارج
إسرائيل ،دائرة إسرائيل لألراضي ،الصندوق القومي اليهودي الستغالل األراضي
الفلسطينية يف إسرائيل ،خمتصني يف االقتصاد والطاقة واملواصالت واألقليات
واجلاليات اليهودية يف العامل ،ويف األمن والدفاع ويف البيئة واملياه.
كما اشرتك يف املشروع أساتذة من جامعات خمتلفة يف العامل هلا خربات ذات
قيمة ،مثل جامعة دبلن ،أولربغ بالدمنارك ،هاواي ،كمربيدج ،املعهد التكنولوجي
امللكي يف السويد ،تسوكوبه باليابان ،نيميخني بهولندا ،ليل بفرنسا ،هارفارد
بأمريكا ،واجلامعة التقنية يف برلني ،إضافة إىل اجلامعات يف إسرائيل.

اعتمد املخطط املسارات التالية:
أوالً :إسرائيل يف أجواء السالم وعكسه .
ثانياً :إسرائيل يف مسار الدول الصناعية املتقدمة(.وهذا ما يهم املشروع الوطين
واخلليجي عامة)
ثالثاً:إسرائيل والتجمعات اليهودية يف العامل .
حصيلة املشروع إصدار مثانية عشر جملداً ،وذلك على النحو التالي :
أمن إسرائيل (مل ينشر إال على النخبة احملدودة)
.0
موجز املخطط ( مهم للمشروع الوطين واخلليجي)
.0
صورة املستقبل (مهم للمشروع الوطين واخلليجي)
.1
االحتماالت والبدائل وتقييمها(مهم جدًا للمشروع الوطين
.1
واخلليجي حيث يتضمن منهجية املخطط)
إسرائيل يف أجواء السالم .
.5
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إسرائيل يف مصاف الدول الصناعية (مهم للمشروع الوطين
.9
واخلليجي حيث املقارنات واالطالع على التجارب الناجحة يف اإلصالح
االقتصادي)
إسرائيل والشعب اليهودي يف اخلارج .
.2
استمرارية الوضع القائم (مهم للمشروع الوطين واخلليجي يف
.2
حماوره االقتصادية والبيئية والبنى التحتية)
البديل االقتصادي (مهم للمشروع الوطين واخلليجي)
.7
البديل االجتماعي (مهم للمشروع الوطين واخلليجي)
.02
البديل الطبيعي البيئي (مهم للمشروع الوطين واخلليجي)
.00
سياسات التخطيط يف قطاع املواصالت واالتصاالت (مهم جدًا
.00
للمشروع الوطين واخلليجي)
سياسات التخطيط يف قطاع الطاقة (مهم جدًا للمشروع الوطين
.01
واخلليجي)
سياسات التخطيط يف جمال نظام املساحات املفتوحة (مهم
.01
للمشروع الوطين واخلليجي)
سياسات التخطيط يف قطاع التعليم (مهم جدًا للمشروع الوطين
.05
واخلليجي وباألخص ملشروع إصالح التعليم)
توجهات لتطور مستديم (مهم جدًا للمشروع الوطين واخلليجي
.09
خاصة أن أحد مبادئ الرؤية االقتصادية ،االستدامة)
اعتبارات مالية واقتصادية وبلدية (مهم جدًا للمشروع الوطين
.02
واخلليجي).
عملية التنفيذ وسياسة األرض (مهم جدًا للمشروع الوطين
.02
واخلليجي).
.07
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ملاذا املخطط اإلسرائيلي مهم للمشروع الوطين ململكة البحرين،
ولدول جملس التعاون؟:
إسرائيل 0202م كمخطط وضع معايري واسرتاتيجيات منهجية وعلمية من املهم
جداً ألي خمطط وطين اعتمادها .
حيث جلأ اخلرباء إىل دراسة أربعة سيناريوهات خمتلفة للحالة الواحدة :
بقاء الشيء على أصله .
.0
سيناريو متشائم بالنسبة إىل أهداف اخلطة .
.0
سيناريو متفائل .
.1
السيناريو األكثر احتماالً من وجهة نظر املخططني .
.1
كما مت قياس هذه األوضاع بواسطة مؤشرات حمددة .وعلى سبيل املثال،عند
السؤال:ما هو معنى "الدول الصناعية املتقدمة"" ،الرفاة""،األمن"" ،السالم" ،حيتاج
املخطط بالطبع إىل اختبار املؤشرات ال ي حتدد هذه الغايات.

ملاذا املخطط لربع قرن وليس مخسية؟:
يعرتف املخططون بان الرؤية املستقبلية ملدة ثالث سنوات أو اس ،وهو االجتاه
السائد والشائع ،رؤية تتسم بالواقعية وصحة التوجهات .ولكن النظرة املستقبلية لنحو
ربع قرن من الزمان حتتاج إىل قدر كبري من اإلبداع واستشراف املستقبل وبناء املعرفة
العامة واحلدس واستكشاف البدائل ،ويف أثناء هذا االستكشاف ميكن التمحيص
يف قدرات البلد والناس ،واستغالل اجليد منها ،ومواجهة املشاكل املتوقعة سلف ًا .وهذا
اجلهد الفكري الواسع ليس عديم الفائدة ،ولكنه يفتح آفاقاً جديدة ويكشف
اجتاهات قدمية ريها وشرها ،مما فيه منفعة للتخطيط ،حتى وإن حتول يف ما بعد
إىل خطة قصرية املدى .
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أساس املخطط:
تعتمد اخلطة على عمودين أساسيني هما :األرض والناس .
املخطط يعتمد على فرضيات معينة بشان مساحة إسرائيل .
وتوزع األرض حسب املساحات املستعملة واملستثمرة والعسكرية .
وتوزع الكتلة العمرانية إىل تسع مناطق ثالث منها مدينية كبرية ذات كثافة
عالية ،وأقل كثافة وخالية نسبياً من السكان .
وتقسم املساحات بني هذه املناطق الثالث إىل أربع مناطق .
ثم تصل إىل نتائج باهرة وصارخة من حيث نسبة السكان للمساحة واالستثمار
وعالقتها بالزراعة واملياه والصناعة والبنى التحتية الضرورية .
وعلى هذا الصعيد فان املنهجية املستخدمة واجلداول والبيانات والرسوم البيانية
واخلرائط كلها ختدم كثريًا االسرتشاد بها ملشروع أي إصالح شامل يف أي دولة ذات
مساحة جغرافية حمددة كمملكة البحرين .
وبالنسبة للناس فإن املخطط اإلسرائيلي وإن كان ذو خصوصية (املهاجرين اجلدد،
املستوطنني ،الالجئني ،عرب إسرائيل ،عرب األراضي احملتلة ،السلطة الفلسطينية) إال
أن منهجية التعامل مع زيادة السكان الفلسطينيني وزيادة املهاجرين هي منهجية
دميغرافية واقتصادية مفيدة للمشاريع االقتصادية واإلصالح الوطين .

معارضة املخطط:
يضع املخطط سيناريوهات املعارضة العربية احمليطة ،وكذلك املعارضة اإلسرائيلية
الداخلية من قوى الضغط ،وهي سيناريوهات عميقة يف التحليل من املمكن االستفادة
من منهجيتها لوضع تقديرات القوى املعارضة ألي إصالح شامل .
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إسرائيل واالسرتشاد بتجارب الدول األخرى:
مشل املخطط خصائص التطوير يف الدول الصناعية وقسمت حسب التجارب
السابقة إىل أربع :
مسار الدول اجلديدة يف هامش الدول املتطورة كالدول
.0
اآلسيوية .
املسار األوربي الغربي .
.0
املسار األمريكي الشمالي .
.1
املسار الياباني .
.1
ووجدت الدراسات أن أقرب املسارات إىل إسرائيل هو املسار األوربي الغربي،
ولكن إسرائيل متأخرة عنه بعقد من السنني ،وهي حتاول القفز على هذه الفجوة
بالتغلب على العوامل السلبية وتطوير العناصر اإلجيابية .
قيمة اإلطالع على منهجية حتليل املسارات وماهية العوامل اإلجيابية والسلبية
وعناصر القوة والضعف ،هي قيمة مفيدة ملشروع اإلصالح االقتصادي الوطين .
حيث توجد يف الدراسات املشاكل املطلوب معاجلتها ،كالطاقة وإستهالك الفرد
ال،
والطاقة البشرية املدربة وزيادة العاملني يف قطاع اخلدمات وقلتها يف الزراعة مث ً
وتوقعات وعدد من مقاييس النمو .

أسلوب التخطيط ونتاجات اخلطة:
 جرى إعداد خمطط إسرائيل 0202م كمخطط يطل برأسه إىل القرن
احلادي والعشرين ،يف حني أن قدميه راسختان جيداً يف بنية التخطيط احلالية .
 املخطط معياري ،يطور توقعات بعيدة املدى ويرسم غايات مرغوبة
للتطوير يف املستقبل البعيد ،لكنه من حيث األسلوب ينسق بني مسارات
التخطيط القصرية املدى والبعيدة املدى معاً .يف حني أن نتاجاته خمصصة
لتكون أساساً ملبادرات التنمية الفردية حتى يف الزمن القريب .
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وعليه فان هذه املنهجية العلمية مفيدة جداً اإلطالع عليها للمشروع الوطين
لإلصالح االقتصادي .
 منهجية املخطط ترسم مراحل العمل حبيث ينفذ يف كل مرحلة من
املراحل عملية دمج وتنسيق بني ثالثة مسارات ختطيط متوازية :
 املسار املنطقي يوضح معضالت التخطيط يف القطاعات واملوضوعات .
 مسار السيناريوهات ذات التوقعات اإلجيابية بالنسبة للمستقبل .

 املسار اجملالي اإلبداعي الذي يفسح يف اجملال لعملية توليف ختطيطية
شاملة مع املسارين اآلخرين
 املخطط يكشف عن نتائج ور عمل إبداعية شارك فيها حنو أربعني
من كبار خرباء التخطيط وأسفرت عن عشرين بديالً فكرياً عن إمكانات
خمتلفة للتنظيم اجملالي ،وهي تؤكد على غايات منشودة خمتلفة ،وتركز على
قضايا ختطيط خمتارة .
 قام طاقم التخطيط باختزال البدائل املذكورة إىل إثين عشر بديالً
جمالياً أساسياً للدولة .
 اهلدف األكرب للمسار الذي مت اختياره هو أن الرفاه الشخصي والقيم
االجتماعية كأهداف عليا للمجتمع ،بينما يعترب التقدم التكنولوجي والتطوير
االقتصادي وسائل رئيسية إلحرازها .

 ويف هذا اإلطار جرت عملية حتليل للمسارات التنموية املختلفة ال ي مرت
بها الدول الصناعية األوربية " "OECDكما فحصت إمكانات تطبيقها وفقاً
لظروف إسرائيل اخلاصة ،ودون دفع "الثمن" الذي دفعه قسم من دول الغرب من
خالل مسرية تطوره .
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آلية استخالص النتائج عرب عصف فكري:
 يف املرحلة (أ) من املخطط عقدت ور عمل مبشاركة خرباء كثريين،
ومتت فيها عمليات تفكري مجاعي وتفعيل األدمغة بهدف البلورة األولية
للتوقعات والتصورات املستقبلية .
 يف املرحلة (ب) عقدت ور فكرية متهيدية لوضع السيناريوهات
الرئيسية وبدائل رئيسية ،وبعدها وجهت الدعوات خلرباء أجانب لإلدالء
بارآئهم ،ولتقديم أوراق وجهة نظر مستقلة ،نشرت بالتوازي مع نشر نتاجات
التخطيط النهائية .

 يف املرحلة (ج) عقدت ورشة عمل دولية يف موضوع التخطيط الوطين،
كأساس لتقرير سياسة ختطيط املخطط الرئيسي ،ويف هذه املرحلة مت
تكليف خرية اخلرباء بتقديم أوراق عمل مضادة ومتعارضة صوص السياسة
ال ي اعتمدت .
 يف كل مرحلة من املراحل املذكورة أعاله كان يعرض على طاقم
التخطيط وجلان املتابعة وممثلي دوائر احلكومة واهليئات العامة األخرى النتاج
الغين واملعقد من اآلراء واألفكار والقيم .
 مل يكن ألي طرف حق الفيتو إمنا كان كل طرف يدافع عن رأيه
بطرق اإلقناع والشرح .وكان لذلك أبلغ األثر يف أغناء املخطط وتصحيحه أثناء
اإلعداد .
 املخطط اخذ على عاتقه خماطر عدم حتقيق جزء من توقعاته وان
عوامل غري متوقعة قد تغري جمرى املخطط .
 املخطط مل يقدم للجمهور كنتاج نهائي وكامل ،أي مبثابة "صندوق
أسود" ال ميكن التدخل فيه ،إمنا "كصندوق شفاف" يفتح جمرى التخطيط
كله أمام اجلمهور .ولذلك فان "صورة املستقبل"املختارة إلسرائيل مت نشرها إىل
جانب النتاجات النهائية للتخطيط ،وذلك عرب سلسلة تقارير مطبوعة وجملدة و
عرب صيغة الكرتونية على شكل قرص كمبيوتر ،كما أتاح للجمهور الوصول
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إىل "املواد اخلام" ال ي استخدمت يف صياغة املخطط بهدف تعميق الفهم
لتحليالت املخطط .
 بعد اعتماد هذه اخلطة (إسرائيل 0202م) من قبل الربملان ،أختذ قرار
صارم بأن تواصل جلنة فنية متخصصة متابعة وتنفيذ اخلطة ،وال حيق ألي حزب
حاكم أن يغري اخلطة أو يلغيها .أي أصبحت اخلطة كمشروع قومي اسرتاتيجي
بعيد عن لعبة الصراعات السياسية والتنافسية االنتخابية.
 إن هذه اآللية واملنهجية مفيدة جدًا اإلطالع عليها ألي مشروع إصالح
وطين شامل يف مملكة البحرين ودول جملس التعاون.
وواضح من هذا السرد املختصر ملنهجية إعداد اسرتاتيجية إسرائيل لغاية 0202م،
بأن إعداد مملكة البحرين للرؤية االقتصادية ومن ثم لالسرتاتيجية بعيدة عن هذه
املنهجية ،فهي قد اعتمدت على دراسات من شركات أجنبية من جهة ،وتوقفت عن
التشاركية اجملتمعية من جهة ثانية ،وابتعدت عن الشفافية من جهة ثالثة ،ومل تضع
السيناريوهات املتشائمة واإلجيابية من جهة رابعة .
ورغم قناعاتنا بأن إمكانات البحرين البشرية والفنية واملالية ختتلف عن إمكانات
الكيان الصهيوني غري أن جزء كبري من املنهجية وآليات إعداد االسرتاتيجية ممكن
تنفيذها .
ودون الدخول يف تقييم حماور الرؤية فان املطلوب البدء يف صياغة وتنفيذ منهجية
قريبة من منهجية اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية ال ي أعتمدت على التشاركية والشفافية
واالستماع لآلراء املعارضة واالستفادة منها كبدائل وسيناريوهات .
خالصة هذا القسم تتمثل بأن الرؤى االقتصادية كخارطة طريق مستقبلية لن
حتقق أهدافها املرجوة ،دون تشاركية جمتمعية ،وشفافية ورقابة برملانية وشعبية،
وربطها جبدية بسياسات اقتصادية تؤدي إىل حتقيق أهداف هذه الرؤى.
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القسم اخلامس
املؤسسات املالية النقدية العاملية ودورها السليب يف إلغاء
البعد االجتماعي للدولة
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القسم اخلامس

املؤسسات املالية النقدية العاملية ودورها السليب يف إلغاء البعد
االجتماعي للدولة
احلديث عن املؤسسات املالية والنقدية الدولية ودورها وتدخلها يف اقتصاديات دول
العامل ـ وباألخص الدول النامية ـ معروف ،وهناك عشرات الدراسات ال ي تكشف عن
النتائج االقتصادية واالجتماعية والسياسية اخلطرية ال ي جرت يف كثرة من هذه الدول
بعد أن رضخت بالكامل لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.79
ورغم التحذيرات ال ي أطلقها خرباء واقتصاديني منحازين ملصاحل شعوبهم وحكوماتهم
الوطنية ،بضرورة االنتباه إلزدواجية معايري هذه املؤسسات عند تعاملها مع األزمات االقتصادية
يف الواليات املتحدة قياساً مع األزمات ال ي تتدخل فيها يف الدول النامية.
إال أن احلكومات العربية وبعض احلكومات اخلليجية ما زالت تثق بآليات
"اإلصالح اهليكلي" ال ي تطرحها هذه املؤسسات.
إن التوسع يف سياسات وشروط هذه املؤسسات ال ي تقدمها للحكومات اخلليجية
كأدوات إنقاذ ملوازنات هذه الدول من العجوزات أو الديون ،هي مسألة مرتبطة إرتباطاً
وثيقاً بأي حماولة جادة للمراجعة الشاملة املطلوبة لالسرتاتيجيات االقتصادية يف دولنا،
حتى ال تتبنى منوذج اقتصادي هجني وهش ،كما تقرتحها هذه املؤسسات ،بدالً من

79

أرنست فولف :صندوق النقد الدولي ،قوة عظمى في الساحة العالمية ،سلسلة عالم المعرفة ـ العدد ( )072ـ أبريل 6002م ـ
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ـ الكويت ـ وهو أحدث كتاب حول الدور التخريبي لصندوق النقد الدولي في اقتصاديات
دول العالم ـ مثل تشيلي (التي ما أن تحررت من بعض شروط هذا الصندوق ،فإذا النمو والتنمية ينطلقان من جديد) ،ومعظم
دول أمريكا الالتينية ،وجنوب أفريقيا وأغلبية دول القارة األفريقية بما فيها الدول العربية كمصر والمغرب وتونس والسودان،
واالتحاد السوفياتي أثناء إنهيار المعسكر اإلشتراكي ودور الصندوق في تحويل روسيا إلى دولة مدينة ،وبقية الدول التي خرجت
من عباءة االتحاد الس وفياتي ،ويوغسالفيا ودور الصندوق التمهيد للحرب فيها ،والدور السلبي للصندوق في األزمة اآلسيوية،
وحتى في أوروبا ودورها السلبي في آيسلندا وأيرلندا ،ومحاولة تدخلة في أزمة اليورو ،واليونان ،وقبرص  ...ألخ.
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التحرر من شروطها والتوجه لسياسات اقتصادية  /اجتماعية وصناعية يكون فيها
اإلنسان الوسيلة والغاية يف أي تنمية اقتصادية أو إنسانية مستدامة.
ومن أجل تسليط الضوء على بعض التفاصيل ،سرتكز الدراسة على مملكة
البحرين ،حيث أن أكثر من تصريح رمسي وأكثر من تقرير رمسي صادر من صندوق
النقد الدولي يكشفان استعداد البحرين لتبين شروط وآليات هذا الصندوق من أجل
"إعادة التوازن يف موازنة الدولة"!!.
إزدواجية معايري صندوق النقد الدولي:
أقصد بازدواجية املعايري تلك النصائح والتدابري ال ي تفرضها هذه املؤسسة النقدية
العاملية على الدول ال ي حتتاج إىل إقراض ودعم يف أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية
ومشال أوروبا (الدول اإلشرتاكية السابقة) ،بل وبعض الدول الغربية كاليونان مثالً،
وبني نصائحها وتدابريها للواليات املتحدة األمريكية.
فمثالً يطالب الصندوق حكومة البحرين ـ حسب تقريرهم األخري يف  12مارس
0209م ـ بتنفيذ املزيد من اإلجراءات وعدم االكتفاء فقط برفع الدعم احلكومي عن
السلع األساسية والطاقة والكهرباء واملاء وزيادة الضرائب على التبغ واملشروبات
الروحية .حيث يقرتح الصندوق اختاذ تدابري ((الحتواء اإلنفاق اجلاري مبا يف ذلك "فاتورة
األجور")) أي جتميد األجور وختفيض العالوات السنوية سواء للموظفني أو املتقاعدين،
وحترير سوق العمل حبيث يتمكن أصحاب األعمال استقدام العمالة األجنبية على
حساب نسب البحرنة ،وبالنسبة ملوضوعة الضرائب يطالب الصندوق تطبيق ضريبة
"القيمة املضافة" دون الضغط بضرورة اإلصالح السياسي أوالً" ،حيث ال ضريبة بدون
متثيل" ،وحيث من األهمية وجود وضوح كامل آللية استحصال الضريبة وتوجيهها لدعم
اخلدمات األساسية للمجتمع ،ودون وجود دراسات ميدانية ألثار هذه الضريبة وغريها
على دخول أبناء البلد .إن كافة شروط الصندوق ملعظم دول العامل ،يطالبون بفرض
مجيع أنواع الضرائب ال ي حمصلتها إلقاء املزيد من األعباء على الطبقات االجتماعية
الفقرية وحمدودة الدخل والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى ،منها بالطبع ضريبة
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القيمة املضافة وال ي لن تتضرر منها مجيع املنشآت من املنبع حتى وصول السلعة
للمستهلك النهائي .فجميع مراحل توزيع السلعة من املصنع أو املستورد إىل منشئات البيع
باجلملة إىل املفرد تدفع نسبة الضريبة للدولة )%5( ،وتسرتجعها املرحلة التالية ،من
توزيع السلعة إىل أن تصل إىل املستهلك املواطن الذي يدفع هذه النسبة على السلع ال ي
يشرتيها دون أن حيصل عليها من أي جهة أخرى .ولكن الصندوق ال يقرتح أبداً تطبيق
ضريبة الدخل على األثرياء وأصحاب املاليني واملليارديرات .رغم أن أغلبية الدول الغربية
ال ي اعتمدت اقتصادياتها على الضرائب مل تنفذ ضريبة القيمية املضافة إال يف مراحلها
األخرية ،حيث بدأت بضريبة الدخل أوالً.
أما عاملياً فجميع الدول قد فرضت عليها شروط قاسية لتخفيض اإلنفاق
احلكومي ،وتسريح أكرب قدر ممكن من املوظفني احلكوميني ،وتنفيذ اخلصخصة
يف القطاع الصحي والتعليمي ،وضرورة خفض األجور وزيادة املعدالت الضريبية
املستوفاة من األفراد العاملني ،وختفيض برامج الرعاية االجتماعية ،مع خفض الضرائب
اجلمركية والضرائب املستوفاة من الشركات األجنبية ،ومعظم هذه السياسات كان
الصندوق يسميها (العالج بالصدمة)!!
حدث ذلك يف تشيلي فرتة حكم بينوشيه بعد االنقالب العسكري عام 0721م،
وكذلك يف املكسيك باقتصادها النفطي والصناعي اجليد ،الذي مت تدمريه بهذه
السياسات يف الفرتة من 0727م ـ 0720م ،ويف الربازيل يف نفس الفرتة ،واألرجنتني،
ونيجرييا عام 0729م ،وفنزويال عام 0727م ،وعموماً ميكن القول إن ( )19بلداً
تعرضت خالل الفرتة الواقعة بني 0729م ـ0770م ،إىل سلسلة من االضطرابات
والثورات ،وذلك احتجاجاً على سياسات التقشف (ختفيض اإلنفاق احلكومي وإعادة
هيكلة االقتصاد ..أخل) واستجابة لشروط الصندوق.
وبانهيار املعسكر اإلشرتاكي تدخل الصندوق وبذكاء شديد ،بعد تولي
غورباتشوف بأطروحاته الليربالية والذي أفضى يف احملصلة النهاية بلوغ ديون االحتاد
السوفياتي قبل إنهياره إىل ( )51مليار دوالر عام 0727م ،ويف العام 0770م كان
الصندوق قد حقق مراده ،ففي ظل قيادة يلتسن دخلت روسيا رمسياً يف مرحلة إخضاع
االقتصاد الوطين إلجراءات (العالج بالصدمة).
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واجملال هنا ال يتسع لسرد باقي الدول ال ي أصابتها ويالت تنفيذها لسياسات
الصندوق ،سواء باختيارها أو إجبارها على ذلك.
ولكن ماذا عن الواليات املتحدة األمريكية؟
دون الدخول يف تفاصيل العالقة والتداخل يف املصاحل بني صندوق النقد الدولي
والواليات املتحدة األمريكية منذ تأسيسه يف مؤمتر بريتون وودز يف عام 0711م ولغاية
اآلن ،ودعمه الواضح للدوالر األمريكي وللهيمنة األمريكية على االقتصاد العاملي،
فكشف هذه التفاصيل حيتاج إىل حلقات عديدة ،ولكن لنتأمل نصائح الصندوق وهو
يقدم تقريره حلكومة الواليات املتحدة األمريكية هذا العام ،حيث نصح الصندوق
أمريكا (برفع احلد األدنى ملستوى األجور ملساعدة الفقراء)!! يف حني يطالب باقي
الدول جتميد األجور بل وختفيضها ،وحذر الصندوق من أن (ارتفاع الفقر والالمساواة
يف أمريكا يؤديان إىل أضرار إلمكانات البالد االقتصادية) يف حني ال يهتم عملياً بهذا
اجلانب االجتماعي /االقتصادي يف باقي دول العامل ،ويفرض تدابري اقتصادية ضريبية
ورفع الدعم وتقليص الرعاية االجتماعية وال ي تؤدي إىل زيادة الفقر والالمساواة.
وأكدت مديرة الصندوق كريستينا الغارد أن (االقتصاد األمريكي يواجه مشاكل
اقتصادية طويلة األمد ،من ضمنها كرب سن قوة العمل ،وضعف منو االنتاجية ،وتصاعد
الالمساواة يف الدخل ،ولذلك ينبغي تعديل نظام ضريبة الشركات ،وتقليل معدالت
الضرائب!! ويتطلب إعفاءات ضريبية لألمريكيني ذوي الدخل املنخفض ملكافحة الفجوة
املطردة يف الالمساواة يف الدخل ،ومساعدة الفقراء) ،فليتأمل أصحاب القرار االقتصادي
يف بالدنا هذه النصائح من هذا الصندوق لولي أمره ومدى تعارضها مع "النصائح
املفروضة" على دولنا وال ي تطالب املزيد من تلك الضرائب (وليست اإلعفاءات) ال ي
تزيد من الالمساواة يف الدخل يف جمتمعنا .وحيث أن الصندوق ويف أغلبية دول العامل
يطالب املصارف املركزية برفع معدالت الفائدة ،ويف بعض هذه الدول رفعت املعدالت
بشكل كبري ملنع التضخم من الصعود (والسبب أساساً إجراءاته يف إضعاف القوة
| 152

الشرائية وارتفاع األسعار ..أخل) نراه ينصح احلكومة األمريكية بأن على (االحتياطي
الفيدرالي األمريكي التدخل "بروية" ـ أي بهدوء وحذر لرفع معدالت الفائدة ،والسماح
ملعدل التضخم بأن ال يتخطى اهلدف السنوي له وهو نسبة  0باملائة)!!.
يشري آرنست فولف ،أستاذ الفلسفة يف جامعة بريتوريا جبنوب أفريقيا يف كتابة
"صندوق النقد الدولي ،80قوة عظمى يف الساحة العاملية" (( ،إن املرء يتعجب من زعم
الصندوق إن من بني مهامه وأهدافه مساعدة الدول النامية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا
اجلنوبية على صياغة مناهج تفضي إىل تنمية مستدامة ورخاء متزايد ،إن الصندوق يقدم
هذه املساعدات منذ  12عاماً ،ويف بعض البلدان ملرة الثانية والثالثة ،ولكن بال أي
زيادة يف النمو أو الرخاء يف الدول ال ي جلأت إليه باعتباره املالذ األخري للتزويد
بالسيولة ،إن العكس هو الصحيح ،فمديونية هذه الدول تزداد تفاقماً من يوم إىل آخر،
والفقر تتسع دائرته بال انقطاع)) .إن على دولنا أن تبحث عن خمارج داخلية وإقليمية
خليجية وعربية للبحث عن حلول لتقليل ديونها بدالً من أن تقع يف "فخ املديونية" الذي
يهدف إليه الصندوق كاسرتاتيجية لالنقضاض على جممل االقتصاد ،وهو "فخ" سوف
تضطر دولنا أن تنصبه أيضاً على مواطنيها كأحد احللول ال ي ستفرضه الصندوق
لتخفيف إفرازات شروطه وسياساته على أبناء البالد الذين سيزدادون فقراً وحاجة للمال
بعد أن تنتهي مدخراتهم البسيطة ال ي وفروها من سنوات عملهم ،أي بعد أن يذوب
"الشحم" من أجسادهم ،فتفتح هلم خزائن املصارف للمزيد من االقرتاض الشخصي الذي
يؤدي إىل وقوع املواطن باملقابل يف "فخ املديونية" ويف املصري اجملهول لقادم حياته! ،إن
مؤشرات هذا الفخ بدأت تتضح مع إضطرار احلكومة االقرتاض بهدف دفع فوائد
الدين العام ،وسنوياً تزداد نسبة هذه الفوائد بشكل واضح ،واملتوقع أن تصبح 00212
مليار دينار يف السنتني  0202ـ 0202م ،أي  122مليون دينار لعام 0202م ،و551
مليون دينار لعام 0202م.81

80

أرنست فولف :المصدر السابق.
81
مشروع قانون الميزانية ،مجلس الوزراء ـ مرسل لمجلس النواب ـ البحرين  07يونيو 6002م.
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تدابري صندوق النقد الدولي تطبق يف البحرين:
اجتمع اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع حكومة البحرين وذلك يف 12
مارس 0209م ،وهو االجتماع الدوري حسب املادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق
ال ي تنص على عقد مناقشات ثنائية مع الدول األعضاء وعادة تكون سنوية .وآلية هذا
االجتماع الدوري تتمثل يف قيام فريق من خرباء الصندوق بزيارة البلد العضو ،ومجع
املعلومات االقتصادية واملالية الالزمة ،وإجراء مناقشات مع املسؤولني الرمسيني حول
التطورات السياسية واالقتصادية ،وبعده يعد اخلرباء تقريراً يشكل أساساً ملناقشات
اجمللس التنفيذي حيث يقوم مدير عام الصندوق بصفته رئيس اجمللس التنفيذي بتقديم
ملخص آلراء املديرين التنفيذيني للصندوق ،ثم يرسل هذا امللخص إىل السلطات يف البلد
العضو.
إن املسألة املهمة يف تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر بعد هذه املشاورات هي
اعرتافه ببعض احلقائق ،ودعوته لتنفيذ املزيد من اإلجراءات وعدم االكتفاء فقط برفع
الدعم احلكومي عن السلع األساسية والطاقة والكهرباء واملاء وزيادة الضرائب على
التبغ واملشروبات الكحولية.
فاحلقائق ال ي مت اإلعالن عنها يف التقرير بأن هناك بطء يف إمجالي الناتج احمللي
واخنفاضه إىل  %100يف عام 0205م بعد أن كان  %105يف عام 0201م ،وذلك بسبب
اخنفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 0201م ،مما أدى إىل "زيادة كبرية يف مواطن
الضعف على مستوى املالية العامة واحلسابات اخلارجية"
(رغم إن تقرير الصندوق يف 0202م ،أشار أن النمو االقتصادي يف البحرين كان
 %101عام 0201م ،واخنفض إىل  %007عام 0205م ،واستقر على نفس النسبة يف
0209م ،واملتوقع أن ينخفض إىل  %001يف العامل احلالي ثم يستمر يف االخنفاض إىل
 %009يف عام 0202م ،وكما يشري الصندوق أن نسبة الدين العام إىل الناتج اإلمجالي
احمللي قد بلغت  %20عام 0202م وسرتتفع إىل  %79عام 0202م ،وسيتجاوز الدين
العام الناتج اإلمجالي احمللي يف عام 0207م ،ليصل ألكثر من  01مليار دينار).
واتفقوا املدراء أيضاً بأن هناك تراجع يف "مزاج" املستهلكني املستثمرين ،واملزاج
وإن كان مصطلح فضفاض إال أنه يوحي بأن هناك اخنفاض يف أحد أهم املؤشرات
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االقتصادية لنمو االقتصاد ،وهو نسبة االستهالك ،وقد يكون استخدام هذا املصطلح
سببه عدم وجود إحصائيات واضحة حول نسبة تراجع االستهالك واالستثمارات ،رغم
أن اجلدول املرفق بالتقرير حول املؤشرات االقتصادية الكلية قد أشار أن مؤشر أسعار
املستهلكني كمتوسط الفرتة من 0200م إىل 0205م قد ارتفع على النحو التالي:
اجلدول رقم ()21
معدل أسعار املستهلكني

السنة

النسبة %

0200
0200
0201
0201
0205
0209

%2.1
%002
%101
%002
%002
%100

ومن جهة أخرى اتقفوا أيضاً بأن هناك بطء يف منو الودائع املصرفية واخنفاض
السيولة الزائدة ،وهذا يعين بأن هناك تراجع يف االدخار ،وهو املؤشر االقتصادي الثاني
اهلام لقياس النمو جبانب مؤشر االستهالك ،رغم التناقض بني ملخص املدراء يف هذا
الشأن وتقرير مدير عام الصندوق الذي أشار إىل أن البنوك البحرينية تتمتع بسيولة قوية
واحتياطات رأمسالية كبرية!!
كما توقع صندوق النقد الدولي بأن يف عامي 0209م و 0202م سوف يزداد بطء
النمو بسبب "الضبط املالي" أي بسبب اإلجراءات ال ي نفذت لغاية اآلن كرفع الدعم
احلكومي ،وكذلك من املتوقع أن يستمر تراجع "مزاج" املستثمرين ،كما توقعوا
ارتفاع يف التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة ،وما مؤشر أسعار املستهلكني املذكور
أعاله إال تأكيداً على ارتفاع األسعار من  %201عام 0200م إىل  %100عام 0209م.
وإذا كانت كل هذه الرتاجعات االقتصادية املذكورة أعاله قد اتفقوا بوجودها
وتوقعوا املزيد منها ،إال أن الصندوق يقرتح املزيد من تدابري إضافية كبرية ومركزة يف
البداية!! ،بل أوصى الصندوق حكومة البحرين باختاذ تدابري الحتواء اإلنفاق اجلاري
مبا يف ذلك "فاتورة األجور" ،واختاذ تدابري إضافية للحد من تكلفة ممارسة األعمال.
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ولسنا ندري تفاصيل هذه التدابري املتعلقة بفاتورة األجور وختفيض تكاليف أصحاب
األعمال ،ولكن يبدو أن أهم التدابري هو جتميد األجور وختفيض العالوات السنوية
للموظفني واملتقاعدين ،وحترير سوق العمل حبيث يتمكن أصحاب األعمال استقدام
العمالة األجنبية على حساب نسب البحرنة ،وترك موضوع البحرنة ـ كما أشار التقرير
بشكل غري مباشر ـ تركه "لتسليح العمالة الوطنية باملهارات الالزمة لوظائف القطاع
اخلاص" .
ورغم توصيتهم اجليدة ال ي تؤكد على ضرورة بذل املزيد من اجلهود لزيادة
اإليرادات غري النفطية مبا يف ذلك تطبيق ضريبة القيمة املضافة وال ي ستؤدي حتماً
الرتفاع األسعار من جديد وإلقاء عبء هذه الضريبة من قبل املستوردين وأصحاب
األعمال على عاتق املواطن.
واألخطر من إصرار الصندوق على تنفيذ كل هذه التدابري واالستمرار يف املزيد
منها هو إنهم "اتفقوا" كمدراء بأن تنفيذ بعض هذه التدابري ميكن أن يواجه "حتديات
سياسية" ،وهو مصطلح ناعم بدل من مصطلح االحتجاجات الشعبية املتوقعة أمام
استمرار تراجع القيمة الشرائية لدخل املواطن ،وبدالً من الدعوة للمزيد من التدابري
الكفيلة بعدم خلق الرتبة ال ي ستنفجر فيها تلك االحتجاجات نراهم يقدمون نصائحهم
بل وهذه املرة "شددوا على احلاجة إىل عملية تواصل قوية لرفع الوعي العام وزيادة
التأييد اجلماهريي" هلذه التدابري ال ي متس أرزاق املواطنني واملستثمرين( .وقد بدأت
بعض الوزارات يف تنظيم ندوات وور عمل للمواطنني يف توعيتهم على أساليب ضبط
ميزانية األسرة ،وبدأ جملس النواب يف الرتويج للضرائب والرسوم أيضاً حتت شعار أن
املوازنة للعامني  0202ـ 0202م ،حتافظ عل مكتسبات املواطنني ،متناسني أن فرض
الضرائب سوف يؤدي إىل تآكل مداخيل املواطنني بدالً من احلفاظ على املكتسبات
كما هي!!؟).
يف موضوعة "االحتجاجات الشعبية" أشار اخلبري االقتصادي الكوي ي جاسم
السعدون يف إحدى ندواته بأن التدابري التقشفية ال ي تنفذها احلكومة الكويتيه حبق
املواطنني سوف لن تواجه يف مرحلتها األوىل بردود فعل غاضبة حيث ما يزال املواطن
لديه "شحم" يعتمد عليه ،ولكن مع مرور الوقت وذوبان هذا "الشحم" (أي مدخراته
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(اللجوء إىل املزيد من االقرتاض
املرتاكمة) وإحساسه بأنه أصبح ال ميلك شيئاً
والبحث عن طرق ملتوية لزيادة مداخيلهم ..إخل) فإنه يبدأ يف االحتجاج ألنه لن خيسر
سوى قيوده "وقد" حيصل على حقوقه وحريته!!.
ومقارنة بني تقرير الصندوق اخلاص بالبحرين وتقريري كل من اإلمارات العربية
املتحدة وقطر ،فيالحظ مدى االهتمام الكبري لتقرير قطر الذي وصل عدد صفحاته
إىل ( )92صفحة وفيه تفاصيل دقيقة يف شتى القطاعات االقتصادية ومؤشرات واضحة،
يف حني كان تقرير البحرين صفحتني فقط وجدول يتيم ملؤشرات اقتصادية عامة .غري
أن املهم يف هذه املقارنة بأن تقرير اإلمارات أشار مثالً إىل ضرورة أن تكون "وترية
الضبط املالي ينبغي أن تراعي حجم االحتياطات الوقائية املتوفرة يف املالية العامة وتأثري
الضبط على االقتصاد ككل  ...ويتطلب الضبط املالي ترشيد االنفاق ،ولكن جودة
ختفيضات االنفاق متثل عامالً حامساً لتجنب التأثري على القدرة التنافسية وآفاق النمو
على املدى البعيد" وينبغي "أن تهدف اإلصالحات اهليكلية إىل زيادة تنويع مصادر الدخل
مع أن تتضمن هذه اإلصالحات زيادة االنفتاح أمام االستثمار األجنيب املباشر ،وحتسني
مناخ األعمال يف بعض اجملاالت ،والتحول إىل اقتصاد قائم على املعرفة ،وتيسري سبل
التمويل للمشروعات املبتدئة والصغرية واملتوسطة".
إن مجيع النصائح "اإلجيابية" ال ي تقدمه الصندوق لدولة اإلمارات هي من ضرورات
تنفيذها أيضاً يف االقتصاد البحريين ،ومع ذلك أهمل تقرير الصندوق اخلاص بالبحرين
كل ذلك!!
ورغم ذلك تتوضح من مجيع تقارير دول جملس التعاون اخلليجي بأن ذات التدابري
واملصطلحات تستخدم دون مراعاة خلصوصية كل اقتصاد .ففي تقريري اإلمارات
وقطر توجد مطالبات أيضاً بتنفيذ تدابري "الضبط املالي" و "وضع خطط الطوارئ".
والدعوة "للخصخصة" لتشجيع القطاع اخلاص ،وضرورة السيطرة على "منو فاتورة
األجور يف القطاع العام" .و"ختفيض دعم الطاقة والتحويالت الرأمسالية" وتطبيق
"ضرائب جديدة".
ويالحظ من تقريري الدولتني (اإلمارات وقطر) تأكيد الصندوق على حتسني
اإلحصاءات ،وترحيبه بتنفيذ مشروع مشرتك بني اجلهات املعنية إلعداد إحصاءات عن
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"وضع االستثمار الدولي" .مبا يف ذلك عن األصول والديون األجنبية ،وضرورة "إعداد
إحصاءات أمشل للجوانب الدميغرافية وأسواق العمل"( .اإلمارات) .يف حني كان تقرير
دولة قطر شامالً من حيث اإلحصاءات ،وباألخص الرقم القياسي ألسعار املستهلكني.
وكان واضحاً بأن تقرير البحرين قد خلى من كل هذه الدعوات املتعلقة باإلحصاءات
الشاملة والدقيقة ،رغم إن التقرير مل يتضمن أي تفاصيل إحصائية!!
منذ السبعينات من القرن املاضي وهذا الصندوق يفرض تدابري اقتصادية ومالية
ونقدية على الدول ال ي رضخت لشروطه ،وأمثرت يف أغلبية هذه الدول املزيد من الفقر
والبطالة والتضخم والرتاجع يف النمو االقتصادي ،وأدت ذلك إىل انتفاضات وثورات
شعبية كبرية.
إن شروط وتدابري صندوق النقد الدولي مل تتغري منذ تأسيسه ،وهي ذاتها لكل
الدول ال ي تلجأ إليه دون حتليل وتشخيص خلصائص كل جمتمع وإمكاناته وقدراته
وأولوياته .فهذا الصندوق يصر على استمرار بيع القطاع العام (اخلصخصة) ،وابتعاد
الدولة عن دعم اخلدمات األساسية يف اجملتمع ،ورفع الدعم وعدم ،دعم الفقراء وذوي
الدخل احملدود ،وجتميد األجور ،وفتح األسواق لالستثمارات األجنبية دون شروط،
ورفع الرسوم والضرائب ،وغريها من التدابري الرامية إلعادة هيكلة االقتصاد واملؤدية
يف النهاية إىل ارتهان الدول النامية للدول الرأمسالية وأهمها الواليات املتحدة األمريكية
ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً سياسياً.
إن بعض الدول يف أمريكا الالتينية وشرق آسيا ال ي متردت على شروط وتدابري
صندوق النقد الدولي وغريت سياساتها االقتصادية مبا ختدم شعبها وحتسن من
مستويات املعيشة والدخل هلم ،واعتمدت على ذاتها وإقليمها القاري يف املزيد من
اإلنتاجية ،واملزيد من كشف الفساد املالي ،واملزيد من تطور وحتسني خدمات التعليم
والصحة واإلسكان والبنية التحتية ،أي أن السياسات االقتصادية ال ي نفذتها كانت
تراعي فيها دوماً البعد االجتماعي ،وبالتالي متكنت بعد حتررها من شروط الصندوق
بأن تتقدم لألمام اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
التزام السياسة االقتصادية البحرينية بتدابري صندوق النقد الدولي:
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لنحلل اقتصاد البحرين ونكتشف مدى التزامه وتنفيذه لشروط وتدابري صندوق
النقد الدولي سواء بشكل مباشر أو غري مباشر .فحسب احلساب اخلتامي لعام 0205م
معتمدين على احصاءات جملس التنمية االقتصادية ،فقد سجلت "اإليرادات غري
النفطية" ارتفاعاً مبقدار  % 500مقارنة بالعام 0201م ،وخصوصاً على صعيد "الضرائب
والرسوم" وال ي زادت من  020مليون دينار إىل  001مليون دينار ،ولكن مبعدل غري
متناسب مع أخنفاض اإليرادات النفطية جراء االخنفاض الكبري يف أسعار النفط.
فاملعاجلة امتثاالً لشروط و تدابري صندوق النقد الدولي ستظل فاشلة يف تقليص فجوة
عجوزات املوازنة العامة املتنامية ألسباب اخللل البنيوي يف هيكلية االقتصاد.
بالنسبة "للعجز الفعلي" فقد جتاوز حاجز املليار دينار بكثري ووصل إىل حوالي
مليار وأكثر من  522مليون دينار ،بعد أن كان فقط  155مليون دينار يف عام
0201م ،و  102مليون دينار يف العام 0201م ،و 009مليون دينار يف العام 0200م،
و 10مليون دينار يف العام 0200م ،و لذلك وصل الدين العام للدولة إىل  200مليار دينار
يف نهاية العام 0205م ،بعد أن كان  505مليار دينار نهاية العام 0201م ،وعليه دفعت
احلكومة خالل العام 0205م حنو 097مليون و 125ألف دينار "كفوائد" القروض
ال ي مولت العجز ،ففوائد الدين ستظل يف حالة تصاعد بأبعد من املستوى اآلني ،أي ما
نسبته  %01من إمجالي دخل املوازنة العامة ،وال ميكن للسياسات الراهنة أن حتقق
سوى املزيد من العجز والديون ودفع فوائدها املرتاكمة ،وبدالً من أن تساعد السياسات
واإلجراءات االقتصادية يف زيادة اإليرادات ،يوضح احلساب اخلتامي بأنها اخنفضت
بنسبة  %009مقارنة بامليزانية املعتمدة ،وباخنفاض بلغت نسبته  %1107مقارنة بإمجالي
اإليرادات احملصلة للسنة املالية 0201م ،ورغم التحسن الطفيف يف اإليرادات غري
النفطية ،إال أن اإليرادات النفطية ما زالت مهيمنة حيث كانت نصيبها األكرب من
إمجالي اإليرادات العامة وبنسبة  %2200مقارنة بنسبة  %2900للسنة املالية 0201م،
وظاهرياً يقال بأنه جناح لسياسة تنويع مصادر الدخل ،ولكن واقعياً هو بسبب
اخنفاض أسعار النفط أوالً كسبب رئيسي ،وزيادة اإليرادات الضريبية املباشرة وغري
املباشرة ال ي مل حتلل آثارها على القوة الشرائية واالدخار واالستهالك العام للمواطنني،
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ويف احملصلة فإن هذا التنوع ليس يف مصادر الدخل ،إمنا يف مصادر املوارد واملالية
وليست االقتصادية اإلنتاجية.
أما على صعيد النفقات فقد ارتفعت يف معظم البنود املتكررة وفوائد القروض
 ،%0207مبا يعكس حالة فقدان التحكم بني مستويات اإليرادات املتوافرة و
املصروفات املطلوبة رغم أن الدولة نفذت إحدى "نصائح" الصندوق بتخفيض احلكومة
لدعمها على السلع الغذائية مبقدار  02مليون دينار تقريباً ،كما تراجع صرف
احلكومة على املساعدات االجتماعية حيث بلغ  02مليون دينار عام 0205م ،يف حني
كان  02مليون دينار يف العام 0201م ،وتراجع صرف احلكومة على دعم األسر
حمدودة الدخل (عالوة الغالء) حيث بلغ حوالي  002مليون دينار عام 0205م ،يف حني
كان  001مليون دينار عام 0201م ،رغم أن مجيع املؤشرات تؤكد استمرار تدني
األجور لدى أغلبية املواطنني ،فحوالي  19222موظف حبريين يعملون بأجور أقل من
 122دينار من جمموع العاملني يف القطاعني العام واخلاص والذي يقدر بنحو  70ألف
موظف وعامل ،واستمرار اجلمود يف اهلرم السكاني من ناحية ارتفاع الدخل ،حيث ما
يزال الشكل اهلرمي (املثلث) هو السائد ،ففي القاع أغلبية كاسحة حمدودة الدخل،
ويف الوسط طبقة متوسطة منخفضة النسبة ويف قمة اهلرم أقلية صغرية متتلك الثروات
والدخول العالية!! واعرتفت احلكومة بأنها نفذت سياسة ختفيض النفقات العامة عرب
ختفيض الدعم احلكومي ،والذي أدى إىل تعزيز الشكل اهلرمي بدالً من توسعه
الطبقة املتوسطة.
إن استمرار سياسة التقشف بتدابري صندوق النقد الدولي يؤدي باملقابل إىل الال
مساواة بني موظفي احلكومة وموظفي اخلاص ،حيث أن القطاع احلكومي املدني
والعسكري ،هو املوظف األكرب للمواطنني ،ففي البحرين يبلغ عدد موظفي القطاع
احلكومي املدني  52ألف موظف حبريين باإلضافة إىل حنو 12ـ  12ألف يعملون يف
القطاع العسكري والشركات واملؤسسات ال ي متتلك احلكومة فيها حصصاً
كبرية ،مقابل  72ألف حبريين يعملون يف القطاع اخلاص .إن التمييز لصاحل القطاع
احلكومي على القطاع اخلاص يأخذ أبعاداً متعددة ،سواء من حيث الفارق يف األجر،
أو يف حقوق التقاعد ،أو يف عدد أيام اإلجازة السنوية مدفوعة األجر ( 10يوماً للموظف
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احلكومي مقابل  00يوماً للموظف يف القطاع اخلاص) ،ومن ناحية األجور ،فإن %52
من موظفي القطاع اخلاص حيصلون على أقل من  12دينار شهرياً ( )00292دوالر،
مقابل فقط  %1يف القطاع احلكومي حيصلون على هذا احلد من األجر الشهري .كما
أن وسيط األجر الشهري يف القطاع احلكومي املدني يزيد  %29عنه يف اخلاص (211
دينار مقابل  122ينار يف اخلاص).
هذه امليزة التفصيلية تستمر حتى بعد اإلحالة للتقاعد ،إذا يبلغ وسيط املعا
التقاعدي ملوظف القطاع احلكومي املدني  299ديناراً مقابل  175للخاص .82
وبطبيعة احلال يفضل أغلب الناس على احلصول على أجر أعلى مقابل عمل أقل،
وعندما يتعرض االقتصاد هلزات كبرية من قبيل االخنفاض احلاد يف أسعار النفط،
تقوم احلكومة فض نفقاتها فيتزايد التنافس على الوظائف احملدودة ال ي تعرضها،
فإن الذين يستحوذون على هذه الوظائف ليس ذوي الكفاءات إمنا ألسباب أخرى
مرتبطة بالواسطات واحملسوبيات والتمييز وغريها من أنواع الفساد اإلداري.
إن الالمساواة بني دخول األفراد يف القطاعني احلكومي واخلاص مرشحة
لالستمرار يف غياب إصالحات هيكلية للقطاعني ،ليس كإصالحات اهليكلية
املقرتحة من صندوق النقد الدولي ألنها ستكون أكثر وطأه على الفئات الفقرية وذوي
الدخل احملدود.
إن ما يهمنا يف هذا املقام هو عالقة هذه األرقام بالنتائج ال ي نتمنى أن ال تتحقق
واملتمثلة يف وقوع البالد يف "فخ املديونية" بهدف متويل النفقات من خارج االهداف
التنموية الذي وقعت فيه مجيع الدول ال ي اعتمدت على االقرتاض واالستدانة الدولية
برعاية صندوق النقد الدولي واملصارف التجارية الدولية .وباملقابل كنتيجة الحقة لوقوع
احلكومة يف "فخ املديونية" هي وقوع املواطن يف "فخ املديونية" أيضاً .كيف؟
حيلل الدكتور فولف 83هذا الفخ من خالل أحد أهم نتائج إجراءات الصندوق هي
التدهور املتواصل يف القوة الشرائية للمواطنني ،والذي يعترب مشكلة خطرية للرأمسال
املالي ،فالرأمسالية ليست حباجة ماسة إىل منو اقتصادي متواصل ،بل هي تفرتض أيضاً
82
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تصريف البضائع والسلع املنتجة ،ولكن من أين للمواطنني أن يشرتوا مزيداً من السلع
واخلدمات إذا كانت قوتهم الشرائية تنخفض من يوم آلخر؟؟
إن احلل الذي ترتئيه الرأمسالية ملواجهة هذه املشكلة إمسه "القرض" ،أي أن تقوم
املصارف بتزويد األفراد بنقود إضافية يسددها هؤالء يف وقت الحق ،مضافاً إليها
الفوائد املرتتبة على القرض ،وبهذا النحو ال تساعد املصارف على ختطي "فجوة التمويل"
فحسب ،بل هي حتصل أيضاً ،على مزيد من األرباح .بيد أن األمر الواضح هو أن
القرض املمنوح يتطلب ضمانات أيضاً ،ولكن من أي مصدر تتأتى هذه الضمانات .إذا
كانت دخول األفراد يف تراجع متواصل؟ والعالج السحري الذي حصلوا عليه هو سوق
العقارات كرهن مضمون ممكن االستحواذ عليه ،ولكن األزمة املالية العاملية يف
األعوام ما بعد 0222م ،يف الواليات املتحدة كشفت خطورة هذا العالج السحري
والذي أدى بعد وقوع املواطنني يف "فخ الديون" وانهيار سوق العقارات كضمان سحري
أديا إىل ضخ املليارات من اخلزينة العامة وأموال الشعب إلنقاذ مصارف وشركات
خاصة!! فهل لنا أن نتخيل كيف سيكون احلال عندما يعجز املواطن عن سداد
التزاماته للمصارف املمولة ملا مسي بالسكن االجتماعي بضمانة وزارة اإلسكان ال ي
حولت مسؤوليتها االجتماعية للبنوك نظراً لضعف ميزانيتها لبناء وتوفري السكن
للمواطنني ،ويف ظل تدهور القوة الشرائية والتضخم السعري مع انفجار فقاعات
املديونيات بالعجوزات املالية؟
ومن واقع املؤشرات البحرينية فإن هذا الفخ أو املصيدة أصبح قريباً من الواقع،
فإال ئتمان املصريف يف منو متسارع على الرغم من املخاوف املتعلقة بالسيولة النقدية،
فبجانب اإلقراض للقطاع احلكومي الذي شكل  %1من إمجالي القروض املصرفية
احمللية املمنوحة يف شهر ديسمرب من عام 0205م ،حيث إرتفع اإلقرتاض احلكومي
بنسبة  %90ليبلغ  122مليون دينار حبريين ،رغم أن االقرتاض احلكومي وصل ألعلى
مستوياته من عدة أعوام يف شهر أكتوبر من نفس العام حيث بلغ  121مليون دينار،
ولكن من واقع تقرير جملس التنمية االقتصادية لشهر مارس 0209م ،تبني أن إمجالي
إصدارات احلكومة من أذونات اخلزانة وصكوك اإلجارة وصكوك السلم قد بلغت
 522مليون دينار ،حيث أصدر مصرف البحرين املركزي  00اذونات خزانة مبتوسط
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فائدة مبعدل  ،%0وأصدر اس صكوك اإلجارة والسلم ،وباملقابل أطلقت احلكومة
برنامج السندات األوربية بقيمة  005مليار دوالر يف شهر نوفمرب 0205م ،والسندات
ذات الشرحيتني بقيمة  922مليون دوالر يف فرباير ،وبلغت قيمة الشرحية األوىل 025
مليون دوالر ألجل اس سنوات بفائدة  ،%5075بينما بلغت قيمة الشرحية الثانية 105
مليون دوالر ألجل عشر سنوات بفائدة  ،%2095وتلقت هذه السندات عروضاً بقيمة 722
مليون دوالر ،وجاء هذا اإلصدار بعد أقل من أسبوع من إلغاء إصدار بقيمة  252مليون
دوالر بسبب خفض التصنيف اإلئتماني السيادي للبحرين ،ويالحظ بأن مستويات
الفائدة على كافة األذونات والسندات احلكومية املصدرة يف الفرتة األخرية أخذت
باإلرتفاع مبا يعكس درجة التضخم السعري املستقبلي و درجات اخلطورة املقدرة من
قبل املقرضني وعلى رأسهم البنك الدولي.
إن احلكومة بالتالي مستمرة ليس فقط من االقرتاض الداخلي بل واخلارجي وعليه
مستحقات دفع الفوائد بوترية متصاعدة ،يف السنوات اخلمس القادمة واملتوقع أن يبلغ
جمموع الفوائد خالل العام 0209م حنو  172مليون دينار ،وباملقابل سجلت القروض
الشخصية ارتفاعاً حيث شكلت نسبة  % 11من إمجالي القروض املصرفية ،وكان
االرتفاع امللحوظ بنسبة  %01يف شهر ديسمرب 0205م لوحده ويأتي على رأسها متويالت
السكن االجتماعي بعد أن حولت وزارة اإلسكان جزء من طلبات اإلسكان املرتاكمة
إىل املصارف التجارية والقطاع اخلاص لتلبية تلك الطلبات( .القروض التجارية كانت
بنسبة  % 51واستحوذت عليها قطاعات البناء والعقارات والتجارة ـ أما االستثمار
الصناعي ففي تراجع واضح ـ).
إن هذه النسب من القروض قد تكون قمة جبل اجلليد ،وما أن تبدأ سخونه ماء
البحر فبالتأكيد سرتتفع هذه القيمة لتكشف ما حتتها من أزمات تولد أزمات جديدة.
وعودة ألساليب صندوق النقد الدولي واخلاصة بتصنيفات اإلئتمان العاملية كذراع
يتم استخدامه ،فقد قامت مؤسسة موديز فض تصنيف البحرين اإلئتماني إلصدارات
البحرين الطويلة من  Baa3إىل  ،Ba1مع نظرة مستقبلية "سلبية" ،واخنفض سقف
تصنيف اإلصدارات طويلة املدى للعمالت األجنبية من  Baa1إىل  ،Baa2وللودائع
األجنبية من  Baa3إىل  ،Ba2أما سقف اإلصدارات للعمالت احمللية فقد اخنفض من
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 A3إىل  ،Baa1وأرجع سبب الرتاجع هذا إىل تأثري أسعار النفط على التمويل
احلكومي ،وأيضاً بسبب األداء االقتصادي العام للبحرين ،كما قامت مؤسسة
ستاندرد أند بورز فض التصنيف اإلئتماني للصادرات طويلة وقصرية املدى للعمالت
األجنبية واحمللية من  / A-3ـ  BBBإىل  BB/Bمع نظرة مستقبلية "مستقرة" للبحرين
واملصرف البحريين املركزي ،والحقاً مت خفض التصنيف إىل .BB-
إن كل هذه املؤشرات يرتك املرء متخوفاً من آثارها املستقبلية يف وقوع احلكومة
أوالً ،واملواطنني الحقاً يف (فخ ومصيدة الديون) ال ي برتاكمها وزيادة أعباء فوائدها،
وفوائدها املركبة الحقاً من أن تقدم احلكومة على إجراءات وتدابري "خطاب نوايا"
لصندوق النقد الدولي وبعيداً عن الربملان والرأي العام وال ي ستكون نتائجها
االقتصادية واالجتماعية وخيمة على اجملتمع واالقتصاد ،وعلينا االستفادة من جتارب
الدول ال ي أصابتها ويالت الال إستقرار االقتصادي والسياسي ،وتاريخ "خطاب النوايا
"وكيف بدأ يتم فرضه على الدول ال ي بدأت ترضخ للمزيد من االعتماد على االقرتاض
اخلارحي بشروط الصندوق ليست املالية فحسب بل واالجتماعية والسياسية الحقاً!.
دور صندوق النقد الدولي يف الشأن الداخلي:

"السياسة هي الشكل املكثف لالقتصاد" مقولة ألحد املفكرين حيث
أكدت أغلبية النزاعات السياسية صحتها ،سواء النزاعات الكونية أو اإلقليمية
أو احمللية ،وحيث أثبتت التجارب بأن وراء تلك النزاعات والصراعات السياسية
والعسكرية املنافسة وإحتكار الثروات واهليمنة على املصاحل االقتصادية
واالسرتاتيجية.
وأصحاب النفوذ االقتصادي يف تلك الدول املتأزمة اقتصادياً ومن أجل احلصول
على املزيد من فرص الربح الوفري ال يرتددون بإشعال فنت سياسية وعسكرية
وطائفية ومذهبية وقبلية إلهلاء الشعب عن خطط مترير قوانني ومشاريع وبرامج
اقتصادية يعوّن متاماً بأنها ستواجه برفض مجاهريي كبري بل وثورات شعبية
أيضاً.
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حدث ذلك على سبيل املثال يف آيسلندا عام 0222م ،حلظة إنهيار اجلهاز
املصريف ،حيث تدخل صندوق النقد الدولي الذي بسبب إجراءاته حتولت آيسلندا
من أغنى بلدان العامل إىل دولة منهارة تقريباً (يف العام 0222م بلغ متوسط دخل
الفرد يف أيسلندا  22ألف دوالر أمريكي ،أي ما يعادل  900ضعف متوسط الفرد
يف الواليات املتحدة األمريكية) وعندما تأكد ألصحاب النفوذ االقتصادي
والسياسي من أن اإلنهيار قادم بدوءا يتخذون كل ما يلزم الستغالل هذه الفرصة
لتحقيق املزيد من األرباح هلم ،بدالً من إنقاذ شعبهم ،ولكن كيف؟

84

يقدم لنا كتاب "صندوق النقد الدولي" ،قوة عظمى يف الساحة العاملية
تفاصيل اللعبة املشرتكة بني صندوق النقد الدولي واحلكومة اآليسلندية.
كانو يعرفون أن املواطنني غري مستعدين للسكوت عن تراجع مستوياتهم
املعيشية بنحو مفاجئ وعنيف ،وأنهم سيقاومون أي إجراء يضر بهم بشدة وإصرار،
وألن وسائل اإلعالم العاملية نقلت وعلى مدار الساعة أخبار نقمة املواطنني
واحتجاجاتهم العارمة على حكومتهم ،ومن أجل منع إنتقال األزمة واالحتجاجات
والتظاهرات إىل بلدان أخرى ،وبهدف التخفيف من شدة االحتجاجات
والتظاهرات ،جلأ صندوق النقد الدولي ومعه احلكومة اآليسلندية إىل وسيلة قد
مت تطبيقها بنجاح يف أمريكا الالتينية ،وهي تضليل الرأي العام من خالل
"اصطناع" نزاع مل يكن له وجود حقيقي أصالً!! حيث بدأت احلكومة على صب
اللعنات على الصندوق أمام الرأي العام ،فيما كرس أعضاؤها جهودهم لتعزيز
االنطباع بأن احلكومة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إىل احليلولة دون تدخل
الصندوق يف شؤون البالد ،وباملقابل كانت احلكومة تنسق خطواتها مع
الصندوق خلف الكواليس وتنفذ خطة الصندوق بكل حذافريها ،وبذلك متكن
الصندوق من انتزاع قانون تعويض املودعني األجانب ،وختلص املتورطون من أي
معاقبة قانونية ،وأسقطت احملكمة االتهامات املوجهة إىل رئيس الوزراء
84
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"غايرهارده" وبرأت ساحته منها ،يف حني أصدرت عقوبات خفيفة على قلة من
مسؤولني الصف الثاني أو الثالث ،ومن مل حيصل على حكم "مع وقف التنفيذ"
أطلق سراحه قبل انتهاء مدة سجنه ،ومجيع املاثلني أمام القضاء مل يفرض عليهم
تسديد شيء من املبالغ اهلائلة ال ي كسبوها يف حقبة االزدهار االقتصادي.
كان التضليل اإلعالمي للرأي العام مستمراً وبأن احلكومة اآليسلندية قادرة
على اخلروج من األزمة "بقواها الذاتية" ،ولكن يف الواقع كانت احلكومة ترضخ
لشروط صندوق النقد الدولي ،ففي أعقاب االنهيار أعلن الصندوق موافقته على
منح احلكومة قرضاً قيمته  000مليار دوالر أمريكي مع شرط أن يدفع القرض
على تسع دفعات ،وأن يكون الوضع االقتصادي حتت االختبار والرقابة بشكل
منتظم ،وقبل حصول آيسلندا على الدفعة األوىل من القرض إشرتط الصندوق أن
تسديد هذ الدفعة يتوقف على اعرتاف احلكومة بكل الديون األجنبية والتزامها
بنحو ال رجعة فيه بتسديد هذه الديون أوالً ،وربط الصندوق دفع القرض بأن تعزز
احلكومة جهودها ملنع أي إجراءات مثرية للفزع يف صفوف املستثمرين األجانب،
كما مت فرض شروط صارمه لتبين معدالت ضريبية عالية نسبياً ،وخفض معترب
يف النفقات احلكومية املخصصة لتمويل املستشفيات واملدارس ورياض األطفال،
وتدخل سافر وقوي يف نظام حتى ذلك احلني كان من أفضل أنظمة الرعاية
االجتماعية يف أوروبا.
كل هذه اإلجراءات حتمل دافعوا الضرائب اآليسلنديون أعباء اخلسائر
املتحققة ،وكذلك الثالثة مليارات يورو الضائعة بفعل تورط صناديق املعاشات
التقاعدية احمللية مبضاربة فاشلة .وتسبب من جراء ذلك بأن زاد التضخم وخسر
الكثري من املواطنني مدخراتهم ،وأرتفع معدل البطالة من  %0إىل  ،%7وضغط
كبري على املستوى العام لألجور ،وارتفاع متوسط مديونية مالك املنازل
السكنية ،وحنو  2اآلف عامل آيسلندي الذي كانوا يتمتعون بكفاءات مهنية
جيدة قرروا اهلجرة إىل بلدان أخرى ،وعجز  %0من أبناء الشعب عن تلبية احلد
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األدنى من متطلبات العيش فاضطر إىل تسول الطعام من املطابخ الضخمة املدارة
من قبل منظمة مسيحية خريية إمسها (جيش اخلالص) ،وأمام فرض رسوم يف
النظام التعليمي والصحي أدى إىل تدهور نوعية احلياة بشكل واضح.
وملخص القول بأن إجراءات صندوق النقد الدولي حولت آيسلندا الدولة ال ي
كانت تعترب واحدة من الدول ذات أعلى مستوى معيشي يف العامل إىل دولة ذات
امل ستوى املعيشي املنخفض ،وأعكرهت جيلها القادم على تسديد ديون ما كان
مسؤوالً عن تراكمها يف أغلب األحيان.
هناك بالطبع عشرات من التجارب الدولية ال ي تكشف مدى تدخل الصندوق
الواضح يف الشأن الداخلي االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،بل وفرضه وزراء
حمددين على حكومات تلك الدول كما حدث يف جنوب أفريقيا ،والسماح
إلشعال فنت وحروب تنتج عنها فيما بعد رضوخ هذه الدول لشروط هذا الصندوق
كما حدث يف معظم دول أوروبا الشرقية حلظة وبعد سقوط املعسكر
اإلشرتاكي.
صندوق النقد الدولي وعالقته باالقرتاض اخلارجي من املصارف العاملية:
قد يتساءل املتابع إلجراءات االقرتاض ال ي متارسها الدول ذات العجوزات والديون
العامة الضخمة ،ومنها حكومة البحرين ،بأنها مل تلجأ لالقرتاض من صندوق النقد
الدولي وإمنا من مصارف عاملية وإقليمية وحملية .وهذا ظاهرياً صحيح بالنسبة لبعض
الدول ،ولكن عملياً البد أن نبحث عن سر قوة هذا الصندوق وتأثريه الكبري على
املصارف الدولية.
يكشف د .آرنست فولف 85الكثري عن خبايا هذه األسرار والعالقة الوثيقة بني
الصندوق واملصارف العاملية .فمن الناحية الرمسية تكمن وظيفة الصندوق األساسية يف
العمل على استقرار النظام املالي ويف مساعدة البلدان املأزومة على تاليف ما تعانيه من
85
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مشاكل ،غري أن تدخالته تبدو ـ يف الواقع أشبه ما تكون بغزوات جيو متحاربة،
حيث ينتهك سيادة هذه الدول ،أو تلك ،وجيربها على تنفيذ إجراءات ترفضها األغلبية
العظمى من املواطنني ،وختلف وراءها مساحة عريضة من خراب اقتصادي واجتماعي،
ويف كل هذه التدخالت مل يستخدم الصندوق أسلحة أو جنوداً ،بل كان يستعني
بوسيلة غاية يف البساطة وبواحدة من آليات النظام الرأمسالي ،أي عمليات "التمويل"
للدول ال ي تتعرض ملشاكل العجوزات أو الديون املرتاكمة عليها ،وذلك على هيئة
قروض مقابل تنفيذ الدولة إلجراءات تضمن قدرة الدول على تسديد هذه القروض.
ولكن الدكتور فولف يرى أن هذه املؤسسة ال ي تعترب املالذ األخري للتزود بالسيولة ((
ليس أمام حكومات البلدان املأزومة غري القبول بشروط الصندوق ،وإن ترتب على ذلك
السقوط أكثر فأكثر يف "فخ املديونية" حيث تتحمل الدولة ليس فقط دفع القسط بل
فوائد مركبة ،وهو األمر الذي ينعكس سلباً على املوازنة احلكومية واالقتصاد
الوطين)) ،وثبت عملياً بأن مجيع حكومات هذه البلدان املتأزمة تاحمل اجلماهري العاملة
والفقراء تبعات برامج التقشف املالي .وباملقابل فإن فولف يرى أن سياسة الصندوق قد
جعلت يف مستطاع "حفنة" من األغنياء ـ ومن ذوي النفوذ السياسي ـ والذي يعجز املرء عن
وصف تراكم ثرواتهم بال انقطاع حتى يف أزمنة األزمات ،فإن هذه اإلجراءات املدعومة
من قبل الصندوق كانت عامالً جوهرياً يف بلوغ الالعدالة االجتماعية.
ما هي آليات االستدانة من الصندوق؟
تأتي هذه اآلليات من خالل قواعد احلصول على العضوية يف صندوق النقد الدولي،
فعلى البلدان الراغبة يف العضوية أن تكشف عن حساباتها ،ومن ثم أن تودع لدى
الصندوق إنطالقاً من قدراتها االقتصادية كمية من الذهب ،ومبلغاً من املال بعملتها،
ومقابل ذلك صار من حق هذه الدول التزود بالسيولة الدولية مبقدار ودائعها يف حالة
تعرضها إىل مشاكل يف ميزان املدفوعات ،وعليها بالتالي دفع فوائد معينة على هذا
االقرتاض ،ولكن عليها أن تلتزم أيضاً بأن تسدد ديون الصندوق قبل أن تباشر بتسديد
ديون األطراف األخرى ،باعتباره "دائن ممتاز" ،وقد بدأ الصندوق برأمسال بلغ 202
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مليار دوالر أمريكي مجعه من حصص الدول األعضاء ال ي تكونت إسهاماتها من %05
ذهب و %25عملة البلد العضو ،وقد بلغت حصة الواليات املتحدة  007مليار دوالر،
وبهذا النحو مل تضمن أمريكا لنفسها قوة تصويتيه تبلغ الضعف فحسب ،بل
استطاعت أن تصبح الدولة الوحيدة ال ي تتمتع بنظام التصويت املرجح وجيوز هلا
استخدام حق النقض "الفيتو" يف كل عمليات التصويت القادمة.
األمر اخلطري بأن الصندوق ومع تطور الصراع الربيطاني األمريكي بعد العدوان
الثالثي على مصر فإنه استحدث اتفاقيات جديدة ومنها مبدأ املشروطية
( )conditionality principleومضمونه هو أن املوافقة على التمويل املطلوب
يستدعي تنفيذ شروط معينة تتعدى الشروط املتفق عليها بشأن فرتات السداد ومعدالت
الفائدة ،ولتمرير هذا املبدأ وانصياع الدول له ،فقد قام عام 0752م ،بإلزام حكومات
الدول املستلفة بإصدار "خطاب نوايا" (( (( letter of intentتعرب فيه عن التزامها
بتحقيق "أهداف كمية حمدودة للوصول إىل االستقرار املالي والنقدي والتحكم يف
املشاكل املتعلقة مبيزان املدفوعات" ،وبهذه الطريقة أعطى الصندوق انطباعاً بأن البلد
املتعثر هو الطرف الذي اقرتح على الصندوق هذه اإلجراءات الواردة يف خطاب النوايا!!
ولذلك أصر الصندوق ـ وال يزال يصر ـ على أن مجيع االتفاقيات ال ي يربمها مع الدول
املستلفة ليست إتفاقيات دولية!! وبالتالي فليست حباجة إىل مصادقة الربملان عليها،
كما أصر على أن هذه اإلتفاقيات جيب أن تكون بعيدة عن أنظار الرأي العام!! وأن
جيري التعامل معها بوصفها "سراً من األسرار الواجب كتمانها!!".
واآلن ما عالقة كل ذلك باالقرتاض من املصارف الدولية؟
إن تعزيز مبدأ املشروطية ووجود خطاب نوايا موافق عليه من قبل الصندوق ،قد
أسهم يف توسيع نطاق وتأثري الصندوق ،حيث أن البنك الدولي وأكثرية املصارف
التجارية الدولية قد دأبت على تسليف تلك البلدان املتعثرة فقط ،ال ي لديها "شهادة
حسن سلوك" من صندوق النقد الدولي ،أي شهادة تثبت أنها نفذت مجيع املعايري
املطلوبة منها!! وهنا تكمن اخلطورة الثانية املتمثلة بأن الدولة املتأزمة أصبحت غري
قادرة أن تقرتض من املصارف الدولية ،وحتى من احلكومات األخرى بدون موافقة
| 197

صندوق النقد الدولي واحلصول على "شهادة حسن السري والسلوك" منه!! أي شهادة
تثبت إنها نفذت مجيع املعايري املطلوبة منها.
إن صندوق النقد الدولي مل يكتفي بهذه الوسائل الضاغطة على الدول املتأزمة
واملؤثرة على باقي املصارف التجارية الدولية ،بل خلق املزيد من الوسائل ،منها بروز
مؤسسات التصنيف اإلئتماني السيادي وإعالنها عن عدم مقدرة الدولة يف سداد الديون
وإعطائها نسب منخفضه "األمر الذي يؤثر على شراء املصارف السندات احلكومية أو
االقرتاض منها" ،وبالطبع لدى الصندوق وسائل ضغط أخرى كقرارات "نادي باريس" و
"نادي لندن".
نادي باريس:
يف عام 0759م شهدت باريس اجتماعاً ملناقشة الصعوبات ال ي تواجهها احلكومة
األرجنتينية يف سداد ما يف ذمتها من ديون ،وبعده شهدت باريس سلسلة اجتماعات
ضمت ممثلي الصندوق واألطراف الدائنة والدولة املدينة ،ومع مرور الزمن تولدت عن
هذه االجتماعات فكرة عقد اجتماعات شهرية منتظمة يلتقي فيها الصندوق بالدائنني
احلكوميني ،وحتولت فيما بعد هذه االجتماعات إىل مؤسسة مسيت "بنادي باريس"
الذي أصبحت مفاوضاته مبثابة قرارات "غري رمسية" بعيدة عن رقابة الربملانات والرأي
العام ،ويتكون هذا النادي من  07دولة أوروبية واليابان وروسيا وأمريكا ،ويف 01
يونيو 0201م ،إنضمت إسرائيل هلذه الدول لتصبح اجملموعة مكونة من  02دولة.
نادي لندن:
أمام جناح الصندوق والدول الدائنة يف إجياد وسيلة ضغط جديدة كنادي باريس،
اكتشفت املصارف التجارية األهمية العاملية هلذا النادي ،لذا فإنها اقتدت به ،فأنشأت
"نادي لندن" وبدأت منذ ذلك الزمن وحتى اليوم احلاضر تعقد اجتماعات تتزامن مع
اجتماع نادي باريس.
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واحملصلة األهم هي أن املصارف التجارية الدولية ترى أن الدول اجلديرة باحلصول
على التمويل هي تلك الدول فقط ال ي خضعت لشروط صندوق النقد الدولي ،والتزمت
بتنفيذ برامج التكيف اهليكلي ،وهكذا يرى الدكتور فولف بأنه إذا كان "هذا
البلد أو ذاك ،ال يريد لنفسه التعرض إىل عزلة شاملة ،وإذا عزم على مواصلة املشاركة
باملستجدات االقتصادية واملالية والدولية ،عندئذ لن يكون لديه خيار آخر غري االنتظام
يف صفوف الصندوق واملوافقة على شروطه ،وبهذا النحو غدا ،ثالثة أرباع بلدان
أمريكا الالتينية وثلثا البلدان األفريقية ،أعضاء يف صندوق النقد الدولي ،رغم إن
ثقلهم التصوي ي ال يتجاوز بني  5إىل  %2فقط".
إننا كدولة نفطية ورغم التذبذبات يف أسعاره متتلك القدرة على عدم الوقوع يف "فخ
املديونية" والرضوخ لشروط وتدابري صندوق النقد الدولي واملصارف الدولية عرب تطهري
االقتصاد من الفساد املالي واإلداري واحملسوبيات والتعاضديات الريعية ال ي ترهق
سالسة التنافسية واالنسيابية االقتصادية املطلوبة ،وختفيض جاد للمصروفات الناجتة
عن البريوقراطية وهدر الثروات على تضخم اجلهاز احلكومي وتشعبه وتنويع مصادر
الدخل عرب االستغالل األمثل للمواد الطبيعية واملتوفرة لدينا ،والتشريعيات الكفيلة
الستقطاب استثمارات إنتاجية وصناعية وغريها من اإلجراءات البديلة عن سياسات
اقتصادية املتضرر األكرب منها هم الفقراء وذوي الدخل احملدود والشرائح الدنيا من
الطبقة الوسطى .حيث إن هذه السياسات امللتزمة بشروط صندوق النقد الدولي لن
حتقق النمو وال التنمية املنشودة ،وإمنا املزيد من الرضوخ ملصاحل الدول والشركات
عابرة القارات ال ي تنتظر حلظة السيطرة على مقدرات البلد االقتصادية.
إن البوصلة ال ي جيب أن تركز عليها أي سياسة اقتصادية تفرض نفسها يف مراحل
االنتعا أو اإلنكما االقتصادي ،وإن أي تدابري يراد تطبيقها ،سواء النابعة من
عقول مؤسسات وطنية خالصة ،أو املنتجة من شركات استشارية أجنبية ،أو املفروضة
من املؤسسات املالية والنقدية العاملية ،هذه البوصلة تركز على املفهوم االقتصادي
املعروف واملتمثل يف أن ((جناح اقتصادي معني يقاس مباذا حيصل لرفاه أغلب املواطنني
خالل الزمن )) ،وليس فقط الرحبية ال ي سيحصل عليها األقلية املتنقذة سياسياً
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واقتصادياً والقادرة ـ حسب جتارب العامل ـ على التقاط فرص الربح وتراكم الثروات
حتى يف حلظات اإلنهيارات االقتصادية.
إن أي سياسة "لإلصالح اهليكلي" جيب أن ال متس املكتسبات القليلة ال ي حصلت
عليها فئات ذوي الدخل احملدود والفقراء والطبقة املتوسطة ،وأن ال تعمق سوء توزيع
الدخل والثروة الوطنية ،وأن ال توسع من ظاهرة الفقر ،وبالتالي تعميق ظاهرة عدم
املساواة مستقبالً ،األمر الذي سيساهم يف تآكل دور القانون وحتول مضامينة ونوعية
القوانني املصممة إلدارة االقتصاد من مضمون (العدالة للجميع) واسبتداله (بالعدالة ملن
يتحمل تكاليفها) ،بل البد أن تكون البوصلة متجهة ليس على الالمساواة يف النفقات
بل الالمساواة يف الثروة واستحواذها من القلة املسيطرة .واألهم من كل هذا وذاك بأن
أحد أهم أسباب ثورات الربيع العربي ،جبانب األسباب السياسية وغياب الدميقراطية
والفساد وإحتكار السلطة والثروة واالستبداد ـ "هو شروع احلكومات بإجراء"
إصالحات اقتصادية هيكلية" تقلصت مبوجبها اإلعانات وإنفاق الدولة ،وخصخصت
العديد من مؤسساتها ،وحاررت التجارة ،وجامدت الوظائف يف القطاع العام ،وتفاقمت
الالمساواة ،وتضاءلت فرص اخلرجيني يف إجياد فرص عمل ،وتدني عائد التعليم،
وتراجعت األجور ،وارتفعت البطالة وسط الشباب حتى بلغت  %09عام 0200م ،وهي
ضعف املعدل العاملي ،أدى هذا إىل تدهور يف اخلدمات العامة ،خاصة يف قطاعي التعليم
والصحة ،وجلؤ الطبقة الوسطى إىل القطاع اخلاص املكلف لتوفري حاجتها ،هذه هي
حقيقة "إصالحات يف أنظمة غري دميقراطية قادتها خنب فاسدة عوّلت على حترير
التجارة وتشجيع الواردات وإهمال الصناعة احمللية ،واعتمدت "سياسات للخصخصة
86
ساهمت يف ملء جيوب النخبة" ،نتيجة لذلك تفاهمت الالمساواة يف أحناء املنطقة
وواضح من كل هذه اإلفرازات ال ي فجرت تلك الثورات ،هي ذات اإلفرازات ال ي
أنتجتها تدابري وشروط هذه املؤسسات املالية والنقدية الدولية يف كل الدول ال ي
رضخت هلا.
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الطبقة الوسطى في البلدان العربية ـ قياسها ودورها في التغيير :إصدار اإلسكوا ـ 6000م.
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وعليه مثلما ندعو إلعادة النظر يف سياسات االعتماد املطلق على سلعة النفط
كمصدر أساس لإليرادات ،ومثلما ندعو إلصالح سوق العمل وتوفري املناخ املطلوب
للمواطن بأن يكون له األولوية يف العمل الالئق واألجر العادل ،ندعو يف هذا القسم
عدم اإلرتهان لسياسات مالية ونقدية ستؤدي إىل إفشال أي سياسة إصالحية حقيقية يف
تنويع مصادر الدخل وإصالح سوق العمل.
وحيث أن كافة هذه القيود مطلوبة القيام بها من قبل الدولة ،وأن تواصل الدولة يف
دورها االجتماعي يف ظل النظام الرأمسالي املعومل .ولذلك من املفيد التوسع ببعض الشي
ـ حول هذا الدور االجتماعي املنشود للدولة يف جملس التعاون اخلليجي.
جتارب ناجحة لدور الدولة االجتماعي يف ظل العوملة االقتصادية:87
لقد متيزت دول العامل الثالث يف اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضى ،كما
يؤكد املفكر االقتصادي جالل أمني ،بدور أكرب للدولة يف اجملال االقتصادي
واالجتماعي ،حيث كانت الدولة تتدخل يف كل صغرية وكبرية يف االقتصاد
واجملتمع ،فتعلن عن خطط طموحة للتنمية ،وتفرض سياج ًا مجركي ًا حلماية صناعاتها
الناشئة ،وتقوم بدور جبار يف مشروعات البنية األساسية وإعادة توزيع الدخل .ولكن
احلال تبدلت عندما بدأ تيار العوملة اجلديد وبزغ جنم الشركات متعددة اجلنسيات،
حيث أصبح لزام ًا على الدولة القوية يف العامل الثالث أن ترخي قبضتها شيئاً فشيئ ًا على
االقتصاد واجملتمع حتقيق ًا ملصاحل هذه الشركات .فاألسوار اجلمركية جيري هدمها،
ونظام التخطيط يتم إلغاؤه ،وإعادة توزيع الدخل وما يعطى من دعم للسلع الضرورية
يقال أنه يتعارض تعارض ًا صرحي ًا مع اعتبارات الكفاءة ومضر بالتنمية ،وقد زاد هذا
االجتاه تسارع ًا بعد انتهاء احلرب الباردة.88
ولكن إذا كانت العوملة والتغري التقين ال جيلبان فقط فرص ًا جديدة ،وإمنا أيض ًا
تكاليف ًا وحتديات اجتماعية متزايدة .فإن هذا اجملال االجتماعي هو بالضبط ما ميكن
للدولة أن تلعب فيه دورًا حيوي ًا حيتاج إىل املزيد من التعزيز والدعم .ورغم أن فكرة
87

تقرير منشور على موقع ـ http://www.alukah.net/culture/0/55432
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جالل أمين :العولمة ،سلسلة إقرأ ،العدد ( ،)272دار المعارف ،القاهرة0668 ،م.
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ضرورة الدولة ملعاجلة تكاليف التكيف مع العوملة أصبحت مقبولة على نطاق واسع يف
العقود املاضية ،إال أن االهتمام األكرب ،كما يؤكد تقرير العوملة والدولة ،يوجه
للضرورات االقتصادية أكثر من االعتبارات االجتماعية .ونتيجة لذلك تركز اجلدل
حول تطوير وإصالح الدولة بشكل ساحق على الكفاءة االقتصادية والتكنوقراطية
حلل املشكالت السياسية ،يف حني أن املسائل االجتماعية مل حتظ باالهتمام الكافى.
حيث يعتقد البعض أن املشاكل االجتماعية ميكن حلها من خالل تفويض جزء كبري
منها إىل السوق وآلياته ،بينما يرى آخرون أن مؤسسات اجملتمع املدني وحدها ميكن أن
جتد حلوالً هلذه املشاكل .ولكن التجربة تدل على أن مؤسسات اجملتمع املدني يف أغلب
األحيان تعاني من ضعف شديد بسبب املشاكل والقيود ال ي تواجهها عند التصدي هلذه
89
املشكالت وخاصة يف البلدان النامية
وهذا من شأنه أن يربز الدور اهلام الذي جيب أن تضطلع به الدولة يف إدارة عملية
اإلندماج يف االقتصاد العاملي ،وضمان تلبيتها لألهداف االقتصادية واالجتماعية على
حد سواء .ويشمل هذا الدور ،كما يؤكد تقرير عوملة عادلة ،توفري السلع واخلدمات
العامة كالتعليم والصحة واألمن والقانون ،واإلشراف على األسواق وتصحيح عيوبها
وإخفاقاتها ،وتوفري احلماية للمعرضني للتضرر من عمليات السوق والدفاع عنهم،
واالستثمار يف القطاعات ذات املنفعة العامة وال ي ال ياقبِل القطاع اخلاص على االستثمار
فيها .كما أن للدولة دورًا هامّ ًا يف احلد من تأثري العوملة على التفاوت يف الدخل ،من
خالل الضرائب التصاعدية وسياسات األجور والربامج واآلليات االجتماعية األخرى.
فالعوملة خلقت العديد من احلاجات اجلديدة ال ي جيب على الدولة اآلن اإلستجابة هلا.
وميكن رؤية التحدي اجلديد الذي يواجه الدولة يف سياق اإلندماج يف االقتصاد العاملي
على مستويات متعددة .فالتحرير املالي يعرض البلدان ملخاطر أكرب من التقلبات
االقتصادية ،مبا يف ذلك الدمار الذي ميكن أن حتدثه بها األزمات املالية ،ويتطلب ذلك
تقوية دور الدولة يف توفري احلماية االجتماعية وليس إضعافه .وكذلك ،فإن حركة
رأس املال املتزايدة يف ظل العوملة تقوى من سيطرة أصحاب العمل يف مواجهة العمال ،يف
89
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نفس الوقت الذي تشهد فيه أسواق العمل تدمري وانتزاع العديد من فرص العمل بفعل
التكيف االقتصادي واالنفتاح ،مما يؤكد احلاجة إىل دور أقوى للدولة يف بناء
شبكات فعالة ومؤسسات جيدة لسوق العمل .ومثة جمال هام آخر لعمل الدولة هو
سياسة االقتصاد الكلي ،وتشمل إجناز أعلى معدل ممكن من النمو االقتصادي
والنهوض بالعمالة الكاملة واحملافظة على االستقرار االقتصادي ،مبا يضمن معدالت
منو واستخدام مستدامة وحممية من خماطر األزمات االقتصادية.90
وهكذا فإنه إذا كان اقتصاد السوق املفتوح هو األساس الضرورى للتنمية والنمو
واإلنتاجية ،وال يستطيع بلد اليوم رفض املشاركة يف االقتصاد العاملي .فإن التحدي
الرئيسي هنا هو كيفية إدارة التفاعل مع األسواق العاملية لضمان النمو والتنمية
واملساواة .وكل ذلك يتطلب وجود مؤسسات قوية ومسئولة ميكنها توليد الوظائف
والثروة وحتفيز االبتكار واملساهمة يف املوارد العامة .فإذا أرادت الدولة أن تستفيد من
العوملة ،جيب عليها أن تكون قادرة على تنمية مؤسساتها سواء االجتماعية أو
االقتصادية الالزمة لتحقيق التنمية السليمة والعادلة .وأفضل إدارة للعوملة هي ال ي توسع
نطاق السياسات الوطنية حبيث تساعد على تنمية املؤسسات وخلق الوظائف وخفض
حدة الفقر وحتقيق املساواة ،كما تقوي احلماية االجتماعية وتعزز املهارات
والكفاءات .كما تدعم اإلجراءات ال ي تستهدف التغلب على الطابع غري املنظم وعدم
املساواة واالستبعاد .كذلك تتطلب املزيد من التماسك بني السياسات االقتصادية
واالجتماعية لضمان التنمية املستدامة.
يقول حائز نوبل يف االقتصاد جوزيف ستجليتز" :ليست املسألة أن تتعومل أو ال
تتعومل أو أن تنمو أو ال تنمو وليست حتى إن حترر أو ال حترر ،فاملسائل بدالً من هذا هي
ما سرعة حترير التجارة ،وما السياسات الواجب أن تصاحبها؟ ،هل هناك اسرتاتيجيات
منو داعمة للفقراء حتقق املزيد من ختفيض الفقر فيما تعزز النمو؟ ،وهل هناك
اسرتاتيجيات منو تزيد من الفقر ينبغى حتاشيها؟".91
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وفى الوقت الذي تتخلى فيه أغلب الدول العربية تدرجيي ًا عن دورها االجتماعي ،يف
إطار تبعيتها السياسية واالقتصادية للغرب الرأمسالي ،وحبجة ما تفرضه عليها سياسات
العوملة االقتصادية وقواها الفاعلة من قيود ،جند دوالً أخرى استطاعت حتقيق التفاعل
اإلجيابي مع العوملة حبيث حققت التنمية االقتصادية ال ي تسعى إليها ،وفى نفس الوقت
حافظت على دورها االجتماعي جتاه مواطنيها ،بل وتسعى إىل تطويره باستمرار ليتالءم
مع ما تفرضه العوملة االقتصادية من حتديات مستمرة .
ومن أمثلة التجارب الناجحة لتعامل الدولة الفعال مع العوملة االقتصادية واحلفاظ
على دورها االجتماعي ،جتربة الصني التنموية الشاملة ،حيث يرى جيثرى ،Guthrie
جناح اإلصالح التدرجيي يف الصني إىل عاملني .أولًا ،احتفاظ احلكومة بدورها كقوة
استقرار يف خضم االضطراب الذي ال بد وأن يصاحب عملية االنتقال من االقتصاد
املخطط إىل اقتصاد السوق .ومبرور الوقت أصبح اقتصاد السوق أكثر جناح ًا من
الناحية العملية ،وأصبحت اخلطة جزءًا من مؤسسة السوق .ثاني ًا ،أن احلكومة دفعت
تدرجيي ًا إىل احملليات أسفل اهلرم اإلدارى مبسئوليات تشبه سيطرة احلكومة .ونتيجة
لذلك ،كانت احلكومة املركزية قادرة على توىل السيطرة االقتصادية على املديرين
احملليني بدون خصخصة .وهذه اإلصالحات االقتصادية عملت على أربعة مستويات.
أوالً ،تغريات مؤسسية على أعلى املستويات احلكومية .ثانياً ،التحرك على مستوى
الشركات واملؤسسات ال ي تعرب عن النظام القانوني الرشيد الناشئ على مستوى
الدولة .ثالثاً ،دعم هذه التغريات من خالل نظام قانونى يوفر للعمال الدعم املؤسسى
للتظلم .رابع ًا ،مت تشكيل عالقات العمل من خالل ظهور أسواق جديدة للعمل يف
الصني ،وال ي مسحت للعمال حبرية التنقل إلجياد فرص عمل جديدة عند الضرورة.
وكان نتيجة هذه التغريات ظهور نظام عقالنى قانونى للعمالة ،وإعطاء العمال احلق يف
االحتجاج على هذه القوانني عند الضرورة.92
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وكان النجاح الذي حققته الصني منذ حتوهلا إىل اقتصاد السوق يعتمد على
إسرتاتيجيات وسياسات قابلة للتكيف :حيث تربز جمموعة من املشاكل بعد حل كل
جمموعة سابقة من املشاكل ،األمر الذي يتطلب ابتكار سياسات وإسرتاتيجيات
جديدة .وتتضمن هذه العملية ما أطلق عليه ستجليتز "اإلبداع االجتماعي" .حيث أدركت
الصني أنها ال تستطيع ببساطة أن حتاكى املؤسسات االقتصادية ال ي صادفت النجاح
يف بلدان أخرى؛ كما أدركت أن ما جنح يف أماكن أخرى من العامل ال بد وأن
يتكيف على األقل مع املشاكل الفريدة ال ي تواجه الصني.93
أن احلكومة يف الصني تصرفت كسواعد مرئية مساعدة وحمفزة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،حيث أطلقت العنان لعملية تدمري بناءة إلزالة النظام
االقتصادي القديم بالتوازي مع خلق النظام اجلديد ،وشرعت يف إقامة بنية حتتية
مؤسسية ولوائح تنظيمية للبنوك وشبكات التأمني وعمليات البورصة وإعادة هيكلة
الشركات القدمية ،وقد سهلت السياسة االجتماعية واملالية وإقامة مشروعات جديدة
احلفاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي والتقدم االقتصادي .كما عززت السياسة
االجتماعية يف الصني عملية الالمركزية وإعطاء الفرصة كاملة للسلطات احمللية على
كل املستويات صالحيات واسعة لتنظيم العمل االجتماعي واالقتصاد احمللى وتنسيق
اخلطط االستثمارية وجذب املستثمرين وحل املنازعات الطارئة ومراقبة األسعار وحتقيق
التنمية الشاملة املطلوبة.
كذلك فإن من األسباب اجلوهرية لنجاح السياسة االجتماعية الصينية وعدم
سقوطها يف براثن اإلصالح اجلزئي الذي جرف بعض السياسات االجتماعية واالقتصادية
يف الدول األخرى ،هو حرص احلكومة الصينية على أن تتم عمليات اإلصالح بشكل
ال يقود إىل وجود عدد كبري من اخلاسرين ،مما يؤدى إىل عرقلة خطوات اإلصالح
االجتماعي والسياسي .والشك أن هناك بعض املشكالت االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ال ي تصاحب عمليات التغيري واإلصالح ،ولكن السياسة االجتماعية
الصرحية ،والتخطيط االقتصادي املدروس ،وااللتزام احلكومي ،والتجاوب الشعيب
93
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الفعال ،واالنفتاح املتدرج على العامل اخلارجى ،أدى إىل نتائج رائدة جعلت من الصني
أهم قصص النجاح احلقيقى والواقعى على مجيع املستويات.94
وبالطبع هناك جتارب عاملية أخرى أثبت فيها الدولة جناحات كبرية ،كرافعة
اجتماعية لالقتصاد واجملتمع ،كماليزيا والربازيل واملكسيك نسبياً.95
أما على صعيد مملكة البحرين ،فيكثف الدكتور عبداهلل صادق رؤية تصب يف
اإلجتاة االجتماعي وهو حيلل تأثريات العوملة على األقتصاد .96حيث يرى أن كل تغري
اقتصادي تتبعه بالضرورة آثار اجتماعية وعليه فإن أحد التحديات األساسية للسياسة
العامة للدولة يف جمتمع معني هو إدارة هذه التغريات من أجل تعظيم الثروة واملكاسب
االقتصادية من ناحية ،وتقليل اآلثار السلبية االجتماعية واالقتصادية على األفراد أو
اجملتمع ككل من ناحية أخرى.
وتأتي أهمية هذا املوضوع من احلديث املتداول يف أوساط النخب االقتصادية يف
بالدنا-كما هو احلال يف العديد من دول العامل املتقدمة والنامية -بأن حتقيق العوملة
يتطلب تنفيذ سياسات اخلصخصة ،والتحرر االقتصادي ،وإزالة الضوابط االقتصادية
والقانونية يف األسواق .وبالتالي فإن العوملة االقتصادية تعين تقليص دور الدولة
االجتماعي وحترير سوق العمل فيما يتعلق بالتخلي عن سياسة التوظيف الكامل
والسماح مبعدل عال من البطالة ،وختفيض األجور ،وتقليص املزايا االجتماعية األخرى.
وبالتالي فإن هذه النخب االقتصادية تطرح العوملة االقتصادية على اساس إنها النقيض
لدولة الرفاه االجتماعي.
ويضيف د .الصادق بأنه وعلى الرغم من إجيابيات العوملة االقتصادية من منو التجارة
اخلارجية وتدفق االستثمار األجنيب املباشر وتقدم التكنولوجيا املعلوماتية ،بيد أن
موضوع عدم املساواة يف الداخل بني الدول كما هو احلال داخل اجملتمع الواحد
94
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سيشكل أهم التحديات ال ي تواجه مسرية العوملة وسيحدد مدى جناحها واستدامتها.
"ورغم أن العوملة االقتصادية ليست قوة تارخيية حتمية ،وإمنا هي نتيجة خيارات السياسة
العامة للدولة يف العامل ،يف حني أن التكنولوجيا وتطورها الذي يشكل احملور
األساسي للعوملة وحمركها ميكن النظر إليه كقوة حتمية".97
ومن املهم اإلشارة بأن ليس شرطاً أن التدفق املتزايد للتجارة واملال والتكنولوجيا
املعلوماتية ستشكل وضعاً اجتماعياً اقتصادياً أفضل لقوى العمل من فئات العمال
والطبقة املتوسطة ،سواء يف الدول املتقدمة صناعياً أو باقي شعوب العامل ،حيث يشري
د .الصادق إنه ويف ظل العوملة االقتصادية فإن الدولة الصناعية املتقدمة تعاني من وجود
ما يقارب  022مليون مواطن يصنفون حتت خط الفقر ،وما يقارب  15مليون مواطن
عاطل عن العمل ،وهناك ظاهرة عدم املساواة يف الدخل بني األفراد وهي ظاهرة تزداد
بإطراد.
ويف ضوء هذه احلقائق الرقمية ،ميكن القول إنه يف الوقت الذي استطاع االقتصاد
العاملي السيطرة على التضخم وعلى إدارة الدورات االقتصادية ،فإن الفقر والبطالة
وعدم املساواة يف الدخل الزالت مستوطنة يف جسم النظام االجتماعي -االقتصادي
العاملي .وهذا ما حدا ببعض االقتصاديني إىل اإلشارة إىل النظرية االقتصادية إذا كان
لديها من ضعف قاتل فهو يكمن يف جمال الرفاه االجتماعي .مبعنى آخر ،إن النظرية
االقتصادية تستطيع أن تشري إىل أن السياسات املعينة ستجعل دولة غنية أو إن اقتصادها
سيكون أكثر كفاءة .ولكن ال تستطيع هذه النظرية االقتصادية التوقع بأن هذه
السياسة االقتصادية ستجعل اجملتمع أفضل.
وضمن هذا السياق ،فإنه عادة ما يتم القاء فشل إجياد حلول مناسبة هلذه املعضالت
االجتماعية على احلكومات الوطنية للدول .وهذا صحيح يف جانب معني ولكنه غري
صحيح يف جانب آخر .فهو صحيح مبعنى أن احلكومات الوطنية ال ميكن أن تستخدم
العوملة ككبش فداء يف فشلها االقتصادي واالجتماعي وفساد وسوء إدارتها .ولكن
االقتصاد العاملي ليس حمايداً يف تأثرياته على الدول والفئات االجتماعية يف تلك الدول.
97

د .عبدهللا الصادق :المصدر السابق.

| 187

ففي ظل العوملة االقتصادية هناك فائزون وخاسرون ،والدول لديها قدرات خمتلفة يف
إدارة التأثريات االجتماعية للعوملة .وهنا ميكن احلديث عن جتارب دول شرق آسيا
املختلفة حيث أن إدارة كوريا لألزمة ختتلف إىل درجة كبرية عن إدارة أندونيسيا مثالً
لألزمة ،حيث جنحت األوىل وفشلت األخرى فشالً ذريعاً .وعليه ،ينبغي القول بإنه يف
ظل العوملة االقتصادية ومعطياتها فإن قوى العمل من فئات العمال والطبقة املتوسطة
ستكون يف حاجة لتدخل حكومات دوهلا يف احملافظة على املكتسبات واخليارات ال ي
أرادتها هذه اجملتمعات هلا وإجراء ما يستلزم من تكيف مع التغريات االقتصادية
اجلديدة.
ولكن هناك حاجة لتوافق دولي على هذه الرؤية واخليارات .ففي نهاية احلرب
العاملية الثانية أدركت الدول ال ي خرجت من احلرب حينذاك وهي الدول الصناعية
املتقدمة حالياً بأهمية توافق العوملة حينذاك مع رفاه مواطنيها .وباملثل ،فإن هناك حاجة
ملحة وحنن يف بدايات األلفية الثالثة للتأكيد على إجياد توافق جديد أو عقد جديد
يؤكد اخليارات السابقة ال ي مت االتفاق عليها يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية بني
حكومات الدول املتقدمة ومواطنيها وال ي ساهمت يف احملافظة على التقدم االقتصادي
والسالم االجتماعي وإجياد األوليات املناسبة لتحقيق ذلك.98
ورغم حتليل د .الصادق القتصاد البحرين وإندماجة يف االقتصاد العاملي منذ
السبعينات القرن العشرين وحتوهلا إىل مركز مالي بعد احلرب األهلية اللبنانية عام
0725م ،وكذلك على صعيد القطاع السياحي وخاصة مع تشييد جسر امللك فهد يف
أواخر 0729م ،إال أن هذه امليزة النسبية واالنفتاح االقتصادي قد ترك آثاراً اقتصادية
واجتماعية يف سوق العمل البحريين ،مما أثر على الرفاه االجتماعي لفئات العمل
والطبقة املتوسطة ،ويسرد الصادق أرقام العمالة األجنبية الوافدة وارتفاعها املطارد
قياساً لنمو قوة العمل املواطنة ،ليستخلص نتيجة هامة تتمثل يف أن االنفتاح االقتصادي
ال يعين بالضرورة انفتاح سوق العمل ،حيث أن سيادة آلية اقتصاد السوق يف سوق العمل
البحريين قد أدت إىل ظهور ما يسمى بظاهرة "اإلغراق االجتماعي" ،ومصطلح اإلغراق
98

المصدر السابق.
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االجتماعي ميكن النظر إليه على أساس أنه حياكي مفهوم اإلغراق االقتصادي يف
سوق السلع فعندما تتدفق عمالة أجنبية كما حيدث اآلن بأعداد كبرية ويغلب عليها
العمالة غري املاهرة ومن دول فقرية إىل أسواق العمل باملنطقة سيؤدي ذلك الحمالة إىل
منافسة العمالة األجنبية للعمالة البحرينية مما سينتج عنها بالضرورة ارتفاع مستوى
البطالة يف أوساط العمالة البحرينية .كما ستؤدي املنافسة أيضاً إىل ختفيض األجور
بدرجة كبرية ليس للعمالة األجنبية القادمة فحسب ،ولكن للعمالة احمللية بشكل
خاص واالقتصاد الوطين بشكل عام .فعلى صعيد العمالة احمللية وخاصة تلك الفئة ال ي
تعمل ضمن مستويات األجور املنخفضة ستشهد تراجعاً يف مستويات املعيشة والقوى
الشرائية وما يتصل بذلك من تراجع احلافز جتاه التعليم والتدريب .أما على صعيد
االقتصاد الوطين فذلك يعين تراجع القوة الشرائية وما يتصل بذلك من إستدامة حالة
الركود االقتصادي وبالتالي ضعف االستثمار .وما يرتبط بذلك من تراجع إنتاجية
الشركات وخاصة فيما يتصل بالشركات ال ي ختدم السوق احمللية ،كما يؤكد
مقولة أن اقتصاد السوق حيتاج إىل سوق.
وأخذاً بعني االعتبار انفتاح االقتصاد البحريين والذي هو مسة إجيابية ،وال شك،
لالقتصاد البحريين يف ظل العوملة االقتصادية العاملية ،فإن هناك حاجة للتأكد من إن
فئات العمل والطبقة املتوسطة حتصل على حصتها من الثروة ال ي خيلقها هذا االنفتاح أو
عوملة االقتصاد البحريين .وعليه ،فإنه ينبغي أن يكون هناك تدخل من قِبل الدولة
للمحافظة على مستوى مقبول من الرفاهية ملواطنيها .كما وستزداد أهمية وجود الدولة
التدخلية يف سوق العمل البحريين مع دخول البحرين ضمن االحتاد اجلمركي الذي
سيبدأ يف يناير 0221م .فمن املعروف أن تدخل دول جملس التعاون اخلليجي يف أسواق
العمل اخلاصه بها يتفاوت ،حيث يتناسب مقدار التدخل مع حجم قوى العمل املواطنة يف
تلك األسواق .وسيؤدي انفتاح اقتصاديات دول جملس التعاون اخلليجي بعضها على
البعض اآلخر مع استكمال مرحلة االحتاد اجلمركي اخلليجي إىل سهولة إنسياب
تدفق حركة رؤوس األموال واالستثمار والسلع بني تلك االقتصاديات .ولكن ميكن
القول إن انفتاح أسواق العمل سيخلق ضغوطاً على مكاسب العمالة املواطنة يف بعض
األسواق حتت مربرات تعزيز املقدرة التنافسية للشركات و ـ خاصة الشركات ذات ـ
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الكثافة العمالية يف ظل وجود ظاهرة اإلغراق االجتماعي من قِبل العمالة األجنبية يف
أسواق دول جملس التعاون اخلليجي .و يف ضوء ذلك ،يتطلب األمر إجياد رؤية واضحة
جتاه احملافظة على مكاسب العمالة املواطنة البحرينية وتعزيزها وذلك ضمن تبين
جمموعة من اإلجراءات فيما يتعلق بالتوظيف الكامل للعمالة املواطنة البحرينية ،واحلد
األدنى لألجور ،والتأمني ضد البطالة وذلك على املستوى الوطين .ويرى الصادق إن
حتقيق ذلك يستلزم تعزيز التنسيق على املستوى اإلقليمي اخلليجي ،وذلك ضمن رؤية
إقليمية اسرتاتيجية واضحة جتاه أهمية احملافظة على نظام الرفاه االجتماعي ملواطين
دول جملس التعاون اخلليجي .مبعنى آخر ،فإن هناك حاجة يف ظل العوملة االقتصادية
اجلديدة لتحقيق توافق جديد أو عقد جديد على املستوى الوطين البحريين ،وكذلك
على املستوى اخلليجي يهدف إىل تعزيز دولة الرفاه االجتماعي وإجياد اآلليات املناسبة
لصيانتها واستدامها .ويبقى القول ،بأن عوملة االقتصاد البحريين ،وكذلك ميكن
احلديث عن عوملة االقتصاد اخلليجي بدون تزامن مع نظام رفاه اجتماعي مناسب
ستؤدي إىل أن تتحول هذه العوملة إىل آلية عدم استقرار اجتماعي للمجتمع البحريين و
كذلك للمجتمع اخلليجي.
إن هذه الدراسة تتبنى هذا االجتاة االجتماعي لالقتصاد البحريين الذي بدأ ينحاز
لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،والجتاهات اقتصادية تهدف إىل حترر
الدولة من مسؤولياتها االجتماعية ودعمها لقطاعات اقتصادية مهمة للمواطن كالتعليم
والصحة على وجه اخلصوص ،ومرد ذلك ومن خالل التجارب العاملية فإن السياسات
االقتصادية ال ي ال تراعي األبعاد االجتماعية فإن مصريها الفشل واملزيد من إخنفاض
مستويات الدخل واملعيشة ،واملزيد من البطالة ،وبالتالي املزيد من اضمحالل الطبقة
املتوسطة وزيادة الطبقات الفقرية ،األمر الذي يعين إن كافة احملاوالت االقتصادية
"النيوليربالية" تكون هدراً لإلمكانات والثروات بدل أن تصب يف فرع نهر التنمية
اإلنسانية املستدامة.
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القسم السادس
احللول االقتصادية لالنتقال
من االقتصاد الريعي إىل االقتصاد اإلنتاجي
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القسم السادس

احللول االقتصادية لالنتقال من االقتصاد الريعي إىل االقتصاد اإلنتاجي
مقدمة:
حاولت هذه الدراسة أن تتوسع فيما هو "كائن" من منط اقتصادي يعتمد على سلعة
النفط الريعية ،وال ي مت توضيح مضامينها االقتصادية والقيمية نظرياً ،ومقاربة مع
الواقع التارخيي والراهن يف دول جملس التعاون اخلليجي عامة ،ومملكة البحرين على
وجة اخلصوص .وكشفت إحنياز الرؤى االقتصادية هلذه السلعة الريعية وعدم مراهنتها
ملصادر بديلة ذات دميومة اقتصادية واجتماعية ،وهو اإلحنياز املرتبط مبحاباة سياسات
وشروط املؤسسات املالية والنقدية العاملية ال ي كشفت الدراسة ابتعادها الواضح ليس
فقط عن األبعاد االجتماعية لدور الدولة واستمرار دولة الرفاه االجتماعي (وليست
الرعاية االجتماعية) ،بل أيضاً مل تنحاز إىل تشجيع مصادر الدخل القومي ال ي ستخلق
قيماً مضافة على املديني املتوسط والبعيد ،كالقطاع الصناعي واإلنتاجي ،بل والتحول
من النظرة إىل السياحة والثروات الطبيعية املتوافرة يف املنطقة من نظرة ريعية سريعة
الربح واملردود إىل نظرة إنتاجية وحتويلها إىل صناعات إنتاجية ختلق أيضاً قيماً مضافة
يف شتى اجملاالت ،ومنها نفتح آفاق جديدة من العمل وتوفري فرص عمل جديدة
وخمتلفة ،األمر الذي سيعكس نفسه يف فتح ختصصات تعليمية وتدريبية جديدة،
فضالً عن التوسع األفقي من هذه الصناعات اجلديدة ،وهي كلها قيماً مضافة
لالقتصاد واجملتمع ،وهذه هي ميزة االنتقال من االقتصاد الريعي إىل االقتصاد
اإلنتاجي.
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أي ضرورة االنتقال من "وهم التنمية أو تنمية الوهم" إىل "تنمية ملموسة يف الواقع
ولدى املواطن" .ويف املقام األول فإن حتقيق هذا التحول حيتاج إىل تبين مؤشرات التنمية
عرب احملاور األربعة التالية.99
 .0منو اقتصادي مستدام ،أي اإلنتاجية الفردية واجملتمعية تكون متزايدة
على حنو منظم ومطرد.
 .0التحوالت اهليكلية الالزمة ،سواء على الصعيد السياسي أو اإلداري أو
غريهما .واهلادفة إىل توجيه الطاقات اإلنتاجية حنو رفاه املواطنني عرب إطالق
طاقاتهم حنو تعزيز الرفاه اإلنتاجي واالقتصادي.
 .1التحسن يف حياة املواطنني املعنوية واملادية ،كماً وكيفياً.
 .1تكريس النسق االجتماعي الذي حيافظ على استمرار اجملتمع يف
العملية التنموية الشاملة ويعزز هويته اجلامعة.
واألهم من كل ذلك وضع السياسات والتمويل املارشالي املطلوب لالنتقال من
"املرض اهلولندي" يف االقتصاد إىل "العالج النروجيي".
هذه الرؤية االقتصادية تستند إىل منوذج إمنائي جديد من خالل توجية االستثمارات
إلنعا الصناعات التحويلية وذات القيمة املضافة العالية ،أي يف القطاعات ال ي توفر
أكرب عدد من الوظائف اجليدة والرواتب العادلة" ،وإن هذه الرؤية تؤكد على أن
احلماية االجتماعية مفيدة للنمو وتطلق دورة من التقدم االجتماعي واالقتصادي ،شريطة
عدم االستخدام لشراء الذمم بل كاستثمار يف النمو والعدالة وكأساس لالستقرار،
وتدعوا هذه الرؤية إىل تفكيك رأمسالية احملاباة ،وإصالح النظام الضرييب ،وخفض
اإلنفاق العسكري الذي يفوق يف املنطقة العربية املستويات األوروبية ،وحتويل أمواله
للتنمية ،ويف نفس الوقت تشدد هذه الرؤية على أهمية دور الدولة االقتصادي والتكامل
االقتصادي العربي".100
99

للمزيد من التفاصيل أنظر( :أ) النموذج المأم ول في متطلبات وسياسات خطط التنمية لدول مجلس التعاون :د .علي الزميع ـ
منتدى التنمية الخليجي ـ (ب) تقارير التنمية البشرية والتنمية اإلنسانية ـ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ـ (ج) د .على الكواري ـ
مثلث الفرص والتحديات http:www.darussalam.ae/print.asp?contentld=1643
100
الطبقة الوسطى في البلدان العربية :اإلسكوا ،مصدر سابق.
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أوالً :الصناعة الطريق األمثل للولوج إىل االقتصاد املستقبلي:
ليس سراً وال اكتشافاً جديداً هذا التأكيد على أن الصناعة وزيادة نسبتها يف
الدخل القومي هي السبيل األمثل للولوج إىل االقتصاد املستقبلي ،وال خيتلف أي
متخصص يف الشأن االقتصادي على ذلك.
إن دول جملس التعاون اخلليجي ،وإن آمنت وحاولت تنفيذ هذه الرؤية الصناعية،
إال إنها حباجة إىل مرشال خليجي موحد خيصص فقط الستنهاض عدد من الصناعات
ال ي متتلك فيها ميزة نسبية تنافسية  ،وذلك عرب تأسيس شركات عمالقة خليجية
تشرتك فيها مجيع دول اجمللس ـ أو ملن يرغب ـ وبنسب حسب نسبة حصتها ،مع مراعاة
الدول غري القادرة على توفري احلصص ال ي تؤهلها احلصول على قيمة مضافة مستقبلية
القتصادها خالصتها التحرر من االعتماد الكلي على اإليرادات النفطية واالعتماد
أكثر فأكثر على اإليرادات اإلنتاجية والصناعية( ،االنتقال من املرض اهلولندي إىل
العالج النروجيي).
إن هذه الشركات القابضة ختتص مرحلياً يف القطاعات التالية:
 .0قطاع الصناعات التحويلية.
 .0جذب استثمارات ومساهمة حكومات دول اجمللس يف صناعات جديدة
ختدم قطاع الصناعات التحويلية وغريها من القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية.
 .1صناعات تستفيد من املوارد الطبيعية املوجودة يف دول اجمللس،
كاجلزر والبحار وصيد األمساك والثروة البحرية ،وربطها بصناعة السياحة.
الصناعة يف دول جملس التعاون راهناً:
رغم اإلجنازات "الصناعية" يف دول جملس التعاون اخلليجي ،إال إنها ما زالت يف
اجململ تعتمد على الصناعات املرتبطة بقطاعي النفط والغاز ومشتقاتهما .وقد قدرت
اإلحصاءات بأن االستثمارات الصناعية يف قطاع الصناعات التحويلية يف دول اجمللس
ناهز  001مليار دوالر عام 0200م ،ورغم ذلك فإن معظم الدراسات تكشف بأن واقع
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القطاع الصناعي اخلليجي مل يرقى بعد إىل مستوى الطموحات ،وإىل إجياد فرص عمل
جمزية للمواطنني ،أو زيادة الصادرات غري النفطية بشكل ملحوظ .بل أن املشروعات
الصناعية يف دول اجمللس جاءت متشابهة يف الكثري من األحيان ،وبالتالي أوجد منافسة
حملية بدالً من التكامل فيما بينها ،ويف احملصلة فإن القطاع الصناعي اخلليجي مل
تتجاوز نسبته يف الناتج احمللي اإلمجالي  ،%02رغم الطموحات ال ي يتم تروجيها يف رفع
مساهمة هذا القطاع فيما تبقى من العقد احلالي ،حبيث ترتفع نسبته إىل  %05حبلول
عام 0202م.
ورغم وجود دراسات وخارطة طريق صناعية لدول اجمللس ،إال أنها ال تزال تصورات
وخطط نظرية ،فقد أعدت منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية (جويك) ـ كأمانة
صناعية جمللس التعاون ـ اخلريطة الصناعية لدول جملس التعاون اخلليجي ،حيث
كشفت هذه اخلريطة بأن حجم االستثمار الرتاكمي يف القطاع الصناعي اخلليجي
جتاوز  002مليار دوالر عام 0202م .وأن أكثر من  00ألف منشأة صناعية مت
االستثمار فيها ،ووفرت بالتالي ما يفوق مليون فرصة عمل ،وقدرت املنظمة بأن حجم
العمالة اخلليجية يف القطاع الصناعي يصل إىل حنو  .%02مع ذلك فقد إعرتفت اخلريطة
بأن الصناعة اخلليجية متيزت بالرتكيز على الصناعات الصغرية واملتوسطة وال ي
تشكل  %29من مجلة املنشآت الصناعية يف دول اجمللس ،وإن معظم الصناعات
الكبرية ال ي مت االستثمار فيها ترتكز يف البرتوكيماويات األساسية حيث متثل أكثر
من  %22من مجلة االستثمارات الرتاكمية ،ويأتي بعدها صناعة املعادن األساسية
كاألملنيوم واحلديد ،ثم املواد البالستيكية اخلام ،فاألمسدة يف قطاع الصناعات
الكيماوية والذي يعترب العمود الفقري لإلنتاج الصناعي اخلليجي حيث تنتج ما يقارب
 02ماليني طن سنوياً من املواد البالستيكية اخلام وتصدر  %72منها لألسواق العاملية،
وخصوصاً أسواق شرق أسيا واهلند.101

101

للمزيد من التفاصيل أنظر :الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي ،منظمة الخليج لإلستثمارات الصناعية
(جويك) ـ األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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ورغم هذه اإلحصاءات املتفائلة ،إإل أن القطاع الصناعي التحويلي يف دول اجمللس ـ
رغم أهميته كقطاع لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصادرات وخفض الواردات وخلق
فرص عمل ـ ما يزال متخلفاً .فعلى صعيد القيمة املضافة املتولدة من الصناعات
التحويلية ،فيالحظ أن النسبة كمعدل خالل الفرتة ( 0222ـ 0227م) مل تتجاوز
 %01000يف اإلمارات ،ويف البحرين  ،%0011والسعودية  ،102%7021ومقارنة بالدول
املصنعة حديثاً نالحظ وصوهلا لنفس الفرتة إىل  %07يف حال ي تركيا وفيتنام ،و%02
يف سرييالنكا ،و %00يف سنغفافورا ،و %01يف ماليزيا وأندونيسيا ،و %10يف كوريا
اجلنوبية.
إما على صعيد إنتاجية العامل الصناعي التحويلي (حصة العامل من القيمة املضافة
الصناعية) فنالحظ يف السعودية ال ي أعتمدت أساساً على التصنيع ،كأداة لتنويع
مصادر الدخل ،فقد بلغت اإلنتاجية على مستوى القطاع يف حدود ( )02521دوالر يف
عام 0229م ،وإىل أقصاها يف نشاط املنتجات البرتولية واملكررة يف حدود ()091101
دوالر ،ومقارنة مع الدول املصنعة حديثاً نالحظ أن اإلنتاجية الصناعية التحويلية يف
سنغافورا بلغت ( )27222دوالر عام 0227م ،و( )017915دوالر يف كوريا اجلنوبية
يف عام 0222م ،و( )02111دوالر يف ماليزيا يف عام 0222م ،و( )02171دوالر يف
تركيا لنفس العام ،أما يف النرويج فقد بلغت ( )019250دوالر لنفس العام أيضاً ،أي
إن إنتاجية العامل الصناعي التحويلي يف النرويج تعادل حوالي ( )01مرة ما يناظرها يف
حالة السعودية.
وعلى صعيد أهم املؤشرات االقتصادية ،أي مساهمة القطاع الصناعي التحويلي يف
احلد من معاجلة عجز احلساب اجلاري الصناعي التحويلي( ،أحد أهم أهداف
التصنيع) ،فيالحظ إن كافة الدول اخلليجية قد شهدت عجزاً يف هذا احلساب يف
السلع الرأمسالية واالستثمارية (املكائن ـ اآلالت ـ وسائل النقل ـ املباني والتشييد)،
وخالل كامل السنوات املشمولة ( 0770ـ 0200م) يشري هذا األمر ،إىل عدم وصول
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هذه الدول للمرحلة الثالثة من مراحل اسرتاتيجية إحالل الواردات املتبعة يف بعض هذه
الدول ،واخلاصة بإنتاج السلع الرأمسالية حملياً ،ومن ثم تصديرها .وحتى احلساب
اجلاري املتعلق بالسلع الوسيطة مل توفق هذه الدول يف إجناز املرحلة الثانية من مراحل
هذه اإلسرتاتيجية ،وهي إنتاج السلع الوسيطة.103
الصناعة التحويلية وتنويع مصادر الدخل:
هناك تواضع يف النتائج التنموية احملققة يف جمال دور الصناعة التحويلية ويف زيادة
نسبتها ومساهمتها يف تنويع مصادر الدخل ،وقد أشارت دراسة ممولة من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،حسب حالة كل دولة من دول جملس التعاون اخلليجي إىل
اس قضايا مهمة تربر اللجؤ للتنويع:
أوالَ :اخلوف من نفاذ االحتياطيات النفطية.
ثانياً :التقلبات يف أسعار النفط ،وآثارها السلبية يف حالة إخنفاضها.
ثالثاً :النموذج احلالي السائد والقائم على الدور احلاسم للحكومات يف النشاط
االقتصادي.
رابعاً :صعوبة احملافظة على نفس مستوى الرفاه االقتصادي.
خامساً :الوضع التعليمي غري التنافسي لقوة العمل.104
إن هدف التنويع ،سواء من خالل التصنيع ،أو من خالل أنشطة أخرى ،البد أن
يكون ضمن إطار مفهوم التنمية الواسع ،القائم أساساً على "األمان اإلنساني" ،والذي
بدوره البد أن يعتمد على اسة حماور.
األول :االعتماد على مفهوم جديد للتنمية وال ي توخذ بعني األعتبار توزيع الدخل،
واإلنصاف ،ضمن وبني األجيال ،واإلستدامة ،بهدف محاية احلياة اإلنسانية اجتماعياً
وبيئياً واقتصادياً ،حاضراً ومستقبالً.
الثاني :نقل اإلهتمام من األمان العسكري إىل األمان اإلنساني.
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الثالث :الشراكة بني الشمال واجلنوب.
الرابع :احلكم الرشيد على املستوى احمللي والعاملي.
اخلامس :دمج اجملتمع املدني بإختاذ القرارات وعدم االعتماد على احلكومات
فقط.105
التكامل االقتصادي اخلليجي:
وعلى الصعيد التكامل االقتصادي اخلليجي ،فالطموحات واالتفاقيات
واالسرتاتيجيات املعتمدة ما زالت معظمها نظرية ومل تتحول إىل واقع ملموس ،فهناك
اإلتفاقية االقتصادية املوحدة ال ي مت اعتمادها يف صيغتها احملدثة يف  10ديسمرب
0220م ،خالل الدورة ( )00للمجلس األعلى يف مدينة مسقط ،ومشلت االتفاقية سبعة
فصول ،كاالحتاد اجلمركي ،والسوق اخلليجية املشرتكة واالحتاد االقتصادي
والنقدي ،والتكامل اإلمنائي ،واملوارد البشرية أو التعاون يف جماالت البحث العلمي
والتقين ،والنقل واالتصاالت والبنية األساسية ،كما أصدرت دول اجمللس أهداف
وسياسات خطط التنمية ،واالسرتاتيجية املوحدة للتنمية الصناعية ،والسياسة الزراعية
املشرتكة.
رغم كل ذلك إال أن التكامل الصناعي اخلليجي مل حيقق هدفه املنشود كما ورد
يف هذه االتفاقيات واالسرتاتيجيات ،والسبب الرئيسي يتمثل يف اعتماد مجيع هذه الدول
على إيرادات النفط "املرض اهلولندي" وإفرازات هذا املرض االقتصادي يف أسواق العمل
وهيمنة العمالة األجنبية.
وحتى صناعة النفط مل ختطط هلا حبيث حنقق قيمة مضافة وال تكامل اقتصادي
خليجي فيها ،ولقد أشار وزير النفط السعودي األسبق عام 0727م إىل برنامج تعاون
نفطي خليجي ولكنه مل يتحقق ،ففي مقابلته مع تلفزيون الكويت أجاب التالي.106
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املذيع :استطراداً ملوضوع النفط ،التعاون اخلليجي والتنسيق اخلليجي ،ما هي يف
نظرك السبل الكفيلة لتحقيق التعاون يف اخلليج ؟
الوزير :احلقيقة أنا سعيد أنين االحظ إن هناك روح سائدة يف اخلليج بل يف الوطن
العربي كله (التعاون العربي والوحدة العربية) هذا الكالم ما كنا نسمعه فيه ولكن
اآلن نسمعه بشكل قادم نتيجة التجربة العملية للحياة يف منطقتنا ،أن حنن نتعاون مع
بعض أعظم شي ممكن أن حنن نتعاون فيه يف اخلليج هو النفط ،أنت تعرف أن النفط
يتكون من أربع مراحل ،يكتشف وحيفر آباره وينتج النفط من اآلبار ،ثم خيزن وينقل
معظمة بناقالت إىل مراكز تكريره ،أما باألسواق االستهالكية نفسها مثل أوروبا
الغربية والواليات املتحدة األمريكية واليابان أو يف مراكز بني مناطق اإلنتاج ومناطق
االستهالك مثل معمل تكرير عدن  ،معامل كثرية يف أوروبا تقوم بالتكرير للتصدير،
ثم بعد تكرير النفط يسوق .فاخلليج احلقيقة عبارة عن حبرية نصها عربي ونصها
إيراني ،العرب يف اجلهة الغربية ،بالد للتو بدأت احلياة العلمية بدأت بالنفط ،على
شأن خاطر تطور البدوي اللي جاي من ورى اجلمل أو البحار الكوي ي الذي كان معتاد
على منط واحد من احلياة فكان يغوص يف الصيف ويسافر يف الشتاء ،على شأن
تطورهم وتثبتهم على حياة جديدة ال بد أن تصنعهم ،ومثل ما قلنا يف البداية ال بد أن
تعلمهم شغلة ،حنن هنا يف منطقة اخلليج كلها ال نكرر أكثر من  %5أو  %9من
جمموع إنتاجنا والباقي كله يذهب غري مكرر ،حيث إننا يف اخلليج لدينا نوعان من
النفط  ،نوع الثقيل الذي حيتوي على كربيت وهو يف الشمال ونوع خفيف وفيه كربيت
قليل أو ال حيتوي عليه ويكون يف قطر وأبو ظيب واملناطق املتصاحلة أو من احتاد
اإلمارات العربية املتحدة لديهم نفط هذا النفط ،لو خلط بالنفط الذي لدينا لشكل
أحسن خليط يطلع أحسن املنتجات ،يعين لو نفط الكويت خلط مع نفط أبو ظيب يطلع
خليط يدخل معامل التكرير ويكلف تكريره أقل ما ميكن ،وذلك ألن خلط نفط
الكويت بنفط أبو ظيب سيقلل من الكربيت يف اخلليط وجيعل التكرير أرخص،
كذلك لو مجعنا قطر والكويت والسعودية يف منطقة صناعية عملنا معامل تكرير
كربى ،معامل التكرير هذه توزعها يف مناطق خمتلفة توفر هلا النفط من مسافات
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قصرية ،سبق وقلنا أن اخلليج عبارة عن حبرية  ،وتقوم بعمل معمل كبري يستخدم مجيع
أنواع هذا النفط لكررت أرخص ما ميكن ولعملت أسطول ناقالت ينقل هذا النفط
إىل اخلارج ،وإذا قمنا ببيع هذه املواد املكررة يزيد دخلنا يف الربميل أكثر من بيع
برميل نفط خام ،إضافه إىل النواحي االجتماعية أنك سوف ختلق جماالت للعمل،
وجيب أن نالحظ ان البالد يزداد عدد سكانها ،حتى من الناس أهلها بيزيد عدد
سكانها وجيب خلق جمال للعمل ،فالتعاون عن طريق اخلليج من الناحية االقتصادية هو
تكوين هذه الشركة ال ي تكرر وتسوق وتنقل ،فيبقى لدينا صناعة نفط متكاملة
ولن خيسر أحد مطلقاً ،وذلك ألن كل واحد "دولة" حتضر نفطها بدل ما يبيعه وجيعله
يف ناقلة ويذهب إىل البالد األجنبية يستطيع أن يبيعه للشركة الوطنية بنفس السعر،
النه يدخل ويكرر واألرباح الناجتة من بيع املنتجات توزع بقدر النسبة.
إن هذا املشروع اجلميل النفطي مل يتحقق بسبب هيمنة املصاحل الذاتية على
املصلحة التكاملية اخلليجية املنشودة.
إن مقومات جناح الصناعة يف دول اجمللس متوفرة ،وهناك فرص وأنوية معقولة
لقاعدة صناعية ممكن أن تكون مبثابة اإلنطالقة حنو الصناعة اإلنتاجية ـ مبا فيها
الصناعات التحويلية ـ على حساب قطاع النفط والغاز .بيد أن املطلوب وجود اإلرادة
واخلطة طويلة املدى واالستفادة من التجربة النروجيية كعالج لتحويل اقتصاديات دول
اجمللس من الريع النفطي إىل االقتصاد اإلنتاجي.
الصناعة يف البحرين منوذجاً:
رغم وجود "صناعات" تقليدية قدمية يف معظم دول جملس التعاون اخلليجي ـ ومنها
مملكة البحرين ـ إال أنها ال ميكن اعتبارها صناعات من املمكن أن تكون بديلة عن
سلعة النفط كمورد أساسي للناتج اإلمجالي احمللي ـ إال اذا مت تطويرها لتصبح مشاريع
إنتاجية تضيف قيمة مضافة لالقتصاد والسوق العمل وختلق مشاريع وسيطه وتولد
مشاريع أفقية ،ومن املمكن اإلستفادة من بعضها كصناعة سفن الصيد ،وصيد اللؤلؤ
كمشاريع داعمة للصناعات املقرتحة يف هذا القسم.
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عملياً بدأت الصناعة احلديثة يف البحرين بتشييد مصنع األملينوم (شركة ألبا)
وذلك عام 0792م ،وال ي متكنت من توليد مشاريع وسيطة فيما بعد وآخرها مشروع
إنتاج الفحم املكلسن من استخدام الفحم البرتولي األخضر عام 0220م .ويف أكتوبر
عام 0725م مت تأسيس مصنع كريات احلديد الذي مت شرائه من الشركة الكويتية
املالكة له لشركة كونسرتيوم خليجي عربي برازيلي ،ويف نوفمرب عام 0721م مت
تأسيس الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري) وال ي متكنت من استقبال
السفن العمالقة ال ي تقل محولتها عن  522ألف طن ،وتطورت الستقبال سفن أصغر
من ذلك .ويف عام 0727م مت تأسيس شركة البرتوكيماويات وال ي باشرت إنتاجها
فعلياً يف عام 0725م.
يف هذه الفرتة املمتدة من بداية السبعينات لغاية أوسط الثمانينات كانت السياسة
الصناعية يف سلم أولويات حكومة البحرين ـ وخاصة يف عهد األستاذ املرحوم يوسف
الشرياوي ـ وزير الصناعة آنذاك ،وهي الفرتة الذهبية ال ي خالقت فيها قيماً مضافة
واضحة املعامل ،وتوسع ملحوظ للطبقة الوسطى ،وحتسن كبري يف مستويات األجور يف
هذا القطاع اإلنتاجي ويف الصناعات التحويلية ،لدرجة أن كثرة من العمال متكنوا من
أن يستثمروا مداخيلهم يف شراء عقارات وتأسيس مشاريع جتارية ليتحولوا عملياً إىل
فئات قريبة من الطبقة املتوسطة .وبالطبع كان سبب هذا التحسن الطبقي (حتول
الشكل السكاني من مثلث طبقي إىل معني ـ إرجع لألقسام السابقة من هذه الدراسة
للمزيد من التفاصيل) هو جودة التعليم واالهتمام بالبعثات للدراسات العليا وبإعداد
معقولة من خرجني كفوئني علمياً ومن طبقات فقرية وذوي الدخل احملدود ،وما لبثت
هذه الدفعات بعد خترجها ونيلها الشهادات العليا وتوظيفها يف وظائف نوعية (أساتذة يف
جامعة البحرين ـ باحثني يف مركز البحرين للدراسات ـ مدراء يف القطاع احلكومي ـ
مسؤولني يف املصارف وقطاع اخلدمات  ..أخل) .األمر الذي أدى إىل حتسني مستويات
املعيشة والدخل وانتقال كثرة منهم إىل فئات من الطبقة الوسطى.
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وبارتفاع أسعار النفط يف الثمانينات من القرن العشرين ،مت التجميد العملي
لسياسات جذب االستثمارات اإلنتاجية والصناعية ،وإن كانت نظرياً يعطي االهتمام
هلذا القطاع ويركز عليه يف االسرتاتيجيات االقتصادية النظرية.
ولذلك يالحظ بعد هذه الفرتة مل تتمكن احلكومة من استقطاب أي مشروع
إنتاجي وصناعي كبري كمشروعات األملنيوم والبرتوكيماويات وبناء وإصالح السفن،
بل إن بعض املصانع اخلاصة باحلديد والصلب أقفلت أبوابها ،وبدأ الرتكيز احلكومي
على العقار واملدن السياحية وترميم السواحل والبحار الضحلة ،كالوجه اآلخر من عملة
االقتصاد الريعي الذي يبحث عن الربح السريع دون جهد إنتاجي يذكر ،ووضع
االستثمارات الصناعية يف آخر سلم األولويات ألنها حتتاج إىل صرب ونفس طويل ووقت
متوسط املدى للبدء يف إنتاج الرحبية ،ولكن الرحبية املنتجة املضمونة والبعيدة ـ نسبياً ـ
عن اإلرتهان بأسواق مستهلكني النفط.
ورافق مع هذا اإلهمال العملي للصناعة ،حترك القطاع اخلاص يف تأسيس مشاريع
إنتاجية ختدم مشاريعه العقارية والتجارية ،وتبحث عن النواقص يف السوق احمللي من
طلب سلعي مطلوب ،لتتم تأسيس مشاريع لتحقيق العرض املطلوب إلشباع السوق
وطلباته من هذه السلع.
لذلك تأسست "مصانع" و "مشاريع" متوسطة وصغرية ،كشركة (شو ـ ناس)
لتصميم وإنتاج أنظمة األنابيب مسبقة الصنع وذلك يف مارس 0771م ،ومصانع صغرية
ومتوسطة للحديد املطاوع وتركيب املكيفات اهلوائية ،وصناعة املسامري والرباغي
واملربدات ومعدات املطابخ واملستشفيات ،وحوالي " 000مصنع" يزاول أنشطة إنتاجية
غذائية .وخالل عام 0220م مت الرتخيص "ملصانع" غذائية خمتلفة يف جمال احللويات
واملخلالت واملنتجات البحرية والعصائر ،ومصنعان للمستلزمات الطبية وصناعة األدوية
الكيمائية والشعبية ،ومصنع واحد لصناعة األدوية املركبة كيميائياً ،و " 07مصنعاً"
لصناعة "األدوية الشعبية" كماء اللقاح واملرقدو والزموته والنعناع وغريها.
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وبالطبع مت تأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة ليعمل لتحقيق هذا
اهلدف "اإلنتاجي" (مهم الرجوع حملور األعمال ومتطلباتها يف األقسام السابقة من هذه
الدراسة).
إن هذه املبادرات من ريادة األعمال وجهودهم الوطنية املخلصة يف توسيع القطاع
اإلنتاجي والصناعي لن خيلق اهلدف املنشود يف االنتقال من اقتصاد ريعي مصاب
"باملرض اهلولندي" إىل العالج النروجيي ،حبيث املطلوب أن تضع احلكومة بثقلها
االقتصادي الكبري لتحقيق هذا التحول عرب صناعات ختلق قيماً مضافة وتنافس
إيراداتها إيرادات النفط تدرجيياً ،وتقوم تدرجيياً بإبعاد نسب من اإليرادات النفطية من
الناتج احمللي اإلمجالي وحتويلها لصندوق سيادي لألجيال القادمة ،وتستثمر يف مشاريع
صناعية وداخلية أو خارجية (التجربة النروجيية).
صناعة األملنيوم خياراً:
إن جتربة مصنع املنيوم البحرين منوذجاً خللق هذه القيم املضافة ،وحيث إن هذه
الشركة الوطنية متثل أحد كربى الشركات الصناعية يف الشرق األوسط ،ومن أكرب
عشرة مصاهر منتجة لألملنيوم يف العامل .يباع  %52من إنتاجها للصناعة التحويلية يف
البحرين بينما يتم تصدير الباقي إىل دول جملس التعاون اخلليجي والشرق األوسط
وأوروبا والشرق االقصى وجنوب آسيا.
إن جتربة صناعة األملنيوم يف دول جملس التعاون اخلليجي من التجارب الناجحة ال ي
متخضت عنها صناعات وسيطة كثرية .فإمجالي عدد املصانع العاملة يف صناعات
األملنيوم بأنواعها املختلفة يف دول اجمللس بلغت عام 0205م حنو  0212مصنعاً مشكلة
نسبة بلغت حنو  %201من إمجالي عدد املصانع العاملة يف قطاع الصناعات التحويلية
بدول اجمللس ،فيما بلغت استثماراتها قرابة  0901مليار دوالر مثلث حنو  %200من
جمموع استثمارات الصناعات التحويلية يف دول اجمللس ،وبلغ عدد العاملني يف هذا
اجملال حنو  2502ألف عامل ،يشكلون  %9من إمجالي العاملني يف الصناعات التحويلية
يف دول اجمللس .وبلغ عدد املصانع ال ي تنتج السلع النهائية لألملنيوم (األدوات املنزلية ـ
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العلب ـ الرباميل وغريها) حوالي  711مصنعاً ،وزدات استثماراتها أكثر من  007مليار
دوالر ،وأستوعبت حنو  1701ألف عامل .ومع إنشاء مصاهر عديدة لألملنيوم وإنتاج
األملنيوم األولي ،ساعد ذلك على إقامة العديد من الصناعات الوسيطة والنهائية املعتمدة
على هذا املعدن ،كما تولد عنها العديد من املنتجات مثل املقاطع واألعمدة والصفائح
واأللواح واألسالك والكابالت وغريها كصناعات وسيطة أسهمت بدورها يف قيام
العديد من مصانع األملنيوم النهائي .هذه النتائج هي ال ي خلقت القيمة املضافة األفقية
وإرتدادتها حنو املنبع (اإلنتاجي األولي) من جديد ليتولد املزيد من املصانع األولية
والوسيطة.107
ورغم تأكيدنا بأن مثل هذه الصناعات الكبرية حتتاج إىل تكامل اقتصادي
خليجي ،وشركات مشرتكة قابضة جلميع دول اجمللس ،واإلستفادة من امليزة النسبية
ال ي متتلكها دول اجمللس من طاقة رخيصة وعمالة مؤهلة نسبياً قادرة على تطوير هذه
الصناعات وخلق املزيد من صناعات املولدة منها ،بل خلق صناعات ضرورية العتماد
اقتصاديات دول اجمللس على مقدراتها بدل اإلرتهان لدول مستوردة تفرض شروطها
(فهل يعقل أن دول اجمللس ومنذ السبعينات من القرن العشرين وفيضان تريليونات من
الدوالرات عليها مل تفكر يف صناعة ناقالت النفط؟)
صناعة البرتوكيماويات خياراً لإلحالل حمل الواردات األجنبية:
بعض التحليالت االقتصادية تؤكد بأن يف ظل إخنفاض أسعار النفظ ،وبالتالي
تراجع اإليرادات النفطية ،فإن صناعة البرتوكيماويات بكل مشتقاتها هي الصناعة
املناسبة لإلنتعا  ،حبيث تنتقل إيراداتها إىل املصاف األول يف الناتج احمللي اإلمجالي،
بشرط أن تكون كافة مشتقات هذا القطاع مهيئة كصناعات مبقدورها إنتاج سلع
مطلوبة وجبودة تنافسية مع ذات السلع املستوردة من اخلارج ،حبيث تتحول إىل صناعة
إحالل الواردات يف السوق احمللي.
107

كتاب "صناعة وتجارة األلمنيوم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :إصدار منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
(جويك).

| 209

فصناعة البرتوكيماويات يف دول جملس التعاون عامة تشتمل على الصناعات
التالية :األمسدة ـ املركبات األزوتية ـ املبيدات ـ املنظفات ومستحضرات التجميل ـ
املنتجات الكيماوية ـ األلياف واخليوط الصناعية ـ املستحضرات الصيدالنية ـ اإلطارات
واملنتجات املطاطية ـ األلواح والشرائح والصفائح ـ األنابيب واخلراطيم ـ لوازم البناء ـ
التدوير والرخام الصناعي ـ الصناعات البالستيكية األخرى.
إن مجيع هذه السلع املصنعة من مصدر صناعي متوفر لدى مجيع دول اجمللس
وبأسعار تنافسية حبكم رخص تكاليف إنتاجها حملياً بسبب الدعم احلكومي هلذه
الصناعة من الطاقة والغاز خصوصاً ،وبوجود سياسة صناعية جادة من املمكن أن حتل
صناعة البرتوكيماويات كبديل إلحالل الواردات األجنبية من نفس هذه السلع ذات
الطلب املرتفع يف املنطقة ،وهذا اإلحالل سيحقق حتول إجيابي يف موازنات مملكة
البحرين خاصة ،ودول اجمللس على وجه العموم ،بدالً من استرياد هذه السلع من اخلارج
وبعمالت أجنبية ،هذا فضالً عن قدرتها للتصدير للخارج ،ولقد أوضحت تقارير رمسية
على قدرة هذه الصناعة مبنتجاتها املتقدم ذكرها ـ وباألخص البالستيك ـ من التصدير
للخارج (اهلند وشرق آسيا).
إن دول جملس التعاون اخلليجي ،وأمام فشل التكامل الصناعي يف القطاعني
(األملنيوم والبرتوكيماويات) بل واستمرار التنافس بينها يف األسواق احمللية واخلارجية،
لقادرة على تطوير هذه الصناعة ومشتقاتها وسلعها املتعددة لتصبح سلعاً حتل حمل نفس
السلع املستوردة من اخلارج ،خاصة أن هذه الصناعة أصبحت أحد أهم األنشطة
الصناعية التحويلية يف دول اجمللس ،حيث تستوعب حنو  %5709من جمموع األموال
املستثمرة ،أي ما يعادل  00201مليار دوالر ،ويبلغ عدد الشركات العاملة حالياً ـ حسب
تقرير منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية (جويك) ـ حوالي  1021شركة ومصنع،
يعمل بها حنو  020ألف عامل وموظف ،وعليه فإن وجود رؤية اقتصادية إنتاجية بعيدة
عن "املرض اهلولندي" من املمكن أن تصبح نسبة مساهمة هذا القطاع يف الناتج احمللي
اإلمجالي أكرب بكثري عن النسبة الراهنة ال ي ال تتجاوز  %007فقط.
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إن خلق منافسة حقيقية لصناعة األملنيوم والبرتوكيماويات لقطاع النفط والغاز
حيتاج إىل مبادرات حكومية كرافعة ضرورية لالنتقال إىل االقتصاد اإلنتاجي
احلقيقي.
مبادرات حكومية ضرورية للقفزة الصناعية املنشودة:
املارشال اخلليجي وشركات قابضة مشرتكة شرطان لبداية إنطالقة دول اجمللس
حنو االقتصاد املستقبلي ،ترافقها مبادرات لوجستيه ،فحكومات دول جملس التعاون
اخلليجي حتتاج ألداء دور رئيسي كحاضنات لعملية التحول للنموذج الصناعي اجلديد،
حيث يتوجب عليها دعم النمو من خالل قيادة املشاريع ذات رأس املال املرتفع
واالستهالك الكثيف للطاقة ،وال ي ال ميكن تنفيذها من قبل جهات أخرى ،يف حني
متعكن يف الوقت نفسه القطاع اخلاص من االستفادة من الفرص املتاحة يف القطاعات
األخرى املولدة من هذا النموذج الصناعي اجلديد.
إن على احلكومات وهي تضع ثقلها املارشالي للنقلة الصناعية اجلديدة عليها أن
تضمن وصول املستثمرين يف القطاع اخلاص إىل سته موارد حيوية هي :الطاقة ـ املواد
اخلام ـ رأس املال ـ األسواق ـ التكنولوجيا ـ املواهب.108
 .0الوصول للطاقة :وهي مبادرة ممكن حتقيقها حيث وفرة من الطاقة يف
دول اجمللس وبأسعار معقولة.
 .0الوصول إىل املواد اخلام :وذلك للصناعات النهائية ،فعلى سبيل املثال ال
يتم سوى حتويل  %02من األملنيوم و %05من الكيماويات املنتجة حملياً يف دول
اجمللس إىل منتجات نهائية حملياً ،كاإلطارات ونوافد وأبواب األملنيوم والعلب
البالستيكية وغريها ،ويقتصر تطوير الصناعات النهائية يف املنطقة على
جمموعة حمدودة من املنتجات األولية ،فضالً عن أسعار غري التنافسية نسبياً
ال ي يتم تقدميها لشركات الصناعات النهائية احمللية ،ولذلك يتوجب على
108

سيريل فابرويسار جرار :صنع في دول مجلس التعاون الخليجي ،ما الذي يلزم لجعل المنطقة قوة صناعية 6 ،أبريل
6007م ،من موقع  www.bain.com<press<made-in-gcc.وجميع األفكار والشروحات مقتبسة من هذا التقرير.
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حكومات دول اجمللس أن تشجع منتجي املواد األولية النهائية احمللية لتوفري
املزيد من احلوافز والدعم التقين والتسويقي لشركات تصنيع املواد النهائية
على املستوى اإلقليمي والدولي.
 .1احلصول على رأس مال :رغم وفرة السيولة يف دول اجمللس ،فإن عملية
احلصول على قروض ميكن أن تشكل حتدياً للشركات الصناعية (هنا يأتي
دور الشركات احلكومية القابضة) .حيث أن البنك الدولي صنف دول جملس
التعاون اخلليجي تصنيفاً منخفضاً فيما يتعلق "بسهولة احلصول على اإلئتمان"
حيث ترتاوح مكانة دول اجمللس بني املراتب  12و  022من بني  021دولة،
لذلك البد من تطوير النظم املالية الصناعية ومبا يسهل حصول املستثمرين
املنخرطني يف مشاريع صناعية وسيطة احلصول على اإلئتمان املطلوب.
 .1وصول املنتجات اخلليجية لألسواق :إن استبدال الواردات من اخلارج إىل
االعتماد على السلع املنتجة حملياً مسألة صعبة نظراً حلجم السوق الصغري نسبياً
لكل دولة من دول جملس التعاون ،وبالتالي فإن العديد من املنتجات حيتاج
املستثمرون إىل استهداف أسواق إقليمية أوسع من أجل تربير إقامة املصانع ،ومع
وجود عوائق موضوعية لصادرات السلع املنتجة خليجياً ،فإن املطلوب تنفيذ
اإلجرائني التاليني:
األول :تطبيق سياسات تقدم فوائد لسوق أكثر تكامالً يف دول اجمللس
واملنطقة ككل ،على غرار جتمع أو رابطة (املريكسور) .109يف أمركيا
الالتينيه.
الثاني :يتمثل يف تطوير برامج حملية تعطي بعض األفضلية يف املناقصات
العامة إىل منتجات "صنع يف دول جملس التعاون اخلليجي" بدالً من املنتجات
املستوردة.
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الميركسور :السوق المشتركة الجنوبية :رابطة اقتصادية لدول المخروط الجنوبي بأمريكا الالتينية ،تأسست عام 0660م،
وهي شبيهة برابطة آسيان ،وتتألف من األرجنتين والبرازيل واألورغواي ،مع دول في أمريكا الالتينيه كمراقبين مثل فنزويال
وبوليفيا وغيرهما.
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 .5احلصول على التكنولوجيا واملواهب :إن واجب احلكومات على هذا
الصعيد القيام مببادرات من شأنها أن تعزز قدرات قاعدة مورديها احملليني من
خالل املبادرات التالية:
املبادرة األوىل :تفويض أقسام املشرتيات يف الشركات احلكومية الكربى
لتطوير قدرات قاعدة مورديها احمللية من خالل توفري الدعم التقين وعقود
املشرتيات طويلة األمد.
املبادرة الثانية :استقطاب شركات التصنيع األجنبية مللء الثغرات يف قاعدة
املوردين احلالية (هنا ممكن ربط هذه الصناعات بصناعات أخرى كتحويل
جزر إىل حاضنات للشركات التكنولوجيا ،وسوف نستعرضها الحقاً).
املبادرة الثالثة :تدعيم برنامج التدريب املهين للمساعدة يف تطوير قوى عاملة
ماهرة ومستوعبة للشركات احمللية (مع أهمية مراعاة ما سبق ذكره يف
األقسام السابقة من هذه الدراسة حول وجود "املعرفة املنتجة" للمتدربني،
واالسرتشاد بالتجارب ال ي مت عرضها كوادي السيلكون يف الواليات املتحدة
األمريكية ،والتوجة الصناعي يف تايلند ،وصناعة النسيج يف بنغالد ).
خالصة هذا احملور تتمثل يف أن االنتقال من االقتصاد الريعي (املرض اهلولندي) إىل
االقتصاد اإلنتاجي (العالج النروجيي) حيتاج إىل مارشال خليجي حكومي كإندفاعة
ضرورية لتحريك باقي تروس االقتصاد املستقبلي ،فضالً عن مبادرات حكومية
لوجستية إلجناح صناعات بديلة عن استرياد سلع معينة من اخلارج.
ثانياً :الصناعة السياحية والبحرية يف دول جملس التعاون اخلليجي:
صحيح أن "السياحة" تعترب أحدى مصادر االقتصاد الريعي ،حيث تعتمد الدولة فيها
على الريع اخلارجي ،غري إننا يف هذا املقام جيب أن نفرق بني االقتصاد الريعي والذي
تكون لألقلية اهليمنة على الثروة ،واالقتصاد الريعي الذي يشارك فيه عدد كبري من
املواطنني ،كما يف اجلزر السياحية ال ي تعتمد أغلبية مواطنيها على السياحة
اخلارجية ،ويشارك اجلميع يف هذا الريع اخلارجي .لذلك فإن البدء يف خلق صناعة
سياحية ختلق قيماً مضافة من مشاريع وسيطة وافقية ينخرط فيها املواطنون ذوي الرغبة
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واخلربة يف تلك املشاريع املرتبطة باملشروع األم السياحي ،ولذلك تتوسع فوائد ومزايا
ومنافع املشاريع السياحية ألكرب قطاع ممكن من املواطنني والوظائف واألعمال
املرتبطة بشكل أو بآخر باملشاريع السياحية.
السياحة يف دول جملس التعاون راهناً:
ترتاوح مساهمة السياحة يف الناتج احمللي اإلمجالي لدول اجمللس بني  ،%05-5ومت
110
ختصيص حنو  122مليار دوالر للمشاريع السياحية حتى 0202م.
ويف دول اجمللس هناك فرص كبرية لتعزيز دور السياحة بأنوعها املختلفة،
كالسياحة الدينية ،والسياحة الطبيعية ،وسياحة اجلزر والبحار ،وسياحة اآلثار
والتاريخ ،والسياحة الصحراوية ،والسياحة العائلية وغريها.
وقد جنحت بعض إمارات ودول جملس التعاون يف بعض هذه األنواع من السياحة،
كإمارة دبي ،إال أن هناك مدن وجزر وسواحل ومناطق من املمكن تطويرها وإطالق
العنان للمشاريع الوسيطة واملرافقة بأن نبدأ لتحويل املنبع (احملطة) من جمرد ملعب لسباق
السيارات (فورمال مثالً) إىل منطقة ومنتجعات وجممعات وفنادق ومطاعم ومراقص
وحفالت وبرامج سياحية لفئة من السواح الذين ينجذبون للمنطقة ملناسبة حمددة.
ومثلما الصناعة حتتاج إىل دفعة قوية رمسية عرب مارشال خليجي وشركة صناعية
قابضة ،فإن صناعة السياحة حتتاج إىل نفس الدفعات األولية املطلوبة متويالً ودعماً
لوجستياً ،فحسب معلوماتنا بأن معظم األفكار واملقرتحات الواردة يف هذا احملور من
الدراسة هي موجودة على األوراق ودراسات اجلدوى يف اجلهات الرمسية ذات العالقة يف
البحرين .ولكنها املعوقات الرئيسية ال ي تواجة حتويل هذه املشاريع على أرض الواقع هي
التمويل ،وكلما إخنفضت أسعار النفط وبالتالي إيراداته ،كلما تراجع االهتمام ملشاريع
وصناعات من املمكن أن تكون مصادر دخل جديدة وذات نسب معقولة ملوازنات دول
جملس التعاون.
110

هبة المنسي :السياحة "وجهة الخليج في عصور وما بعد النفط" ـ amwal_mag.com
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مجيع دول اجمللس لديها مقومات معقولة لصناعة السياحة املختلفة ،وكنموذج لذلك
خنتار مملكة البحرين باعتبارها أرخبيل يتكون من  11جزيرة طبيعية ،وعدد من اجلزر
الصناعية.

عدد جزر البحرين

البحرين عبارة عن أرخبيل من اجلزر املسطاحة والقاحلة ،وتوصف باألرخبيل ألنّها
تتكوّن من ثالث وثالثني جزيرة طبيعيّة ،كما تقوم احلكومة بالعديد من املشاريع
اإلصالحيّة لزيادة عدد اجلزر االصطناعيّة فيها ،وأكرب اجلزر الطبيعيّة هي البحرين،
وجزيرة احملرق ،وسرتة ،كما أنّ دولة البحرين ال تشرتك مع احلدود الربيّة مع أي دولة.

مناخ اجلزر البحرينيّة

املناخ يف البحرين قليل األمطار وذي درجات حرارة عالية ومع ارتفاع لنسبة الرطوبة،
ففي فصل الصيف تشتدّ درجة احلرارة ،ويف فصل الشتاء تنخفض فيه درجات احلرارة
مبعدالت قليلة ،حيثا يكون اجلوّ معتدالً مع تساقط لكميات حمدودة من األمطار،
أمّا بالنسبة لفصلي الربيع واخلريف فيها فهما قصريان بعض الشيء ،كما يرتبط
التنوّع النباتيّ واحليوانيّ باملناخ وكمّيات األمطار ال ي تسقط عليها ،فالغطاء النباتيّ
يتمثّل بالنباتات واألشجار ال ي هلا قدرة على حتمّل اجلفاف وأشعة الشمس املرتفعة ،إىل
جانب وجود احليوانات الربيّة كالغزال ،واألرنب ،والنمس ،والضبّ.
ورغم هذا املناخ الذي يعتقد البعض بأنه غري صاحل للسياحة ،إال أن ومن واقع
التجارب الدولية مبناخاتها القريبة من املناخ يف البحرين قد أكدت وجود شرائح كبرية
من السواح ينجذبون صيفاً للسياحة البحرية ،وكذلك وجود شرائح من السواح يرغبون
بطقس شتوي دافئ ملمارسة هواياتهم البحرية كالغوص والصيد والسباقات البحرية
وغريها ،وهي كلها متوفرة يف هذه املنطقة ،لو مت التخطيط للسياحة كصناعة
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حقيقية ،وليست جمرد أرقام إحصائية لعدد السواح القادمني سنوياً وحجوزاتهم يف
الفنادق مثالً.

معلومات عن اجلزر البحرينيّة
 البحرين :وهي أكرب اجلزر ،عاصمتها املنامة ،وتبلغ مساحتها
حوالي57202كم.0
 حبرين باي :ومساحتها  0010كم.0
 حوار :ومساحتها  5105كم.0
 الدار :وتبلغ مساحتها قرابة  2021كم.0
 جدة :وتبلغ مساحة أراضيها  2012كم.0
 أمواج :وهي جزيرة اصطناعية ،تبلغ مساحتها 1010كم.0
 احملرق :وتبلغ مساحتها  1701كم.0
 أم الصبان :وتبلغ مساحة أراضيها  2001كم.0
 ديار احملرق :وهي جزيرة اصطناعية ومساحتها حوالي  0002كم.0
 النبيه صاحل :وتبلغ مساحة أراضيها  001كم.0
 درة البحرين :وهي جمموعة من اجلزر االصطناعية ،تبلغ مساحتها
قرابة  0202كم.0
 أم النعسان :وتبلغ مساحة أراضيها 0202كم.0
 قصار القليعة :وتبلغ مساحتها  2001كم.0
 املدينة الشمالية :وهي جزيرة ما زالت قيد اإلنشاء ،وتبلغ مساحتها 202
كم.0
 حالة النعيم :وتبلغ مساحتها قرابة  2002كم.0
 سرتة :وتبلغ مساحتها  0109كم.0
 نورانا :وهي جزيرة صناعية ،وتبلغ مساحتها قرابة  0010كم.0
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باإلضافة إىل جزر أخرى ،بعضها إندثرت نتيجة لردم األراضي وإندماجها مع املدن،
وبعضها استملكت ألفراد.
إن هذه اجلزر ـ وإن أصبحت بعضها ممتكات خاصة ـ فإن معظمها مهملة ،رغم
مغريات حتويلها إىل جزر سياحية وصناعية من املمكن أن تضخ قيماً مضافة ومشاريع
وسيطة تكاملية ،وتفرز أعمال ومشاريع جديدة ،وترافقها حتويل بعض هذه اجلزر إىل
حمطات لصناعة صيد الثروة البحرية ،حيث حتيط بدول جملس التعاون حبار
وحميطات ممتلئة بثروات حبرية من املمكن أن تتحول إىل صناعات كمصادر دخل
إضافية .فهناك حبر اخلليج العربي ،وحبر العرب ،والبحر األمحر ،واحمليط اهلندي.
وإذا ما مت تأسيس شركة قابضة متخصصة بصناعة الصيد ،فمن املمكن أن تنتعش
صناعة ومشاريع السفن واليخوت والغوص وسباقات البحر وكرنفاالت الصيد ،وحيث
لدينا كفاءات قليلة يف هذه اجملاالت اجلديدة ،ولكنها من املمكن احتضانها وتدريبها
باعتبارها متتلك "املعرفة املنتجة" يف هذه اجملاالت لتكون النواة يف إقامة هذه املشاريع
الوسيطة ،سواء مشاريع تصب يف التكامل األفقي للسياحة أو لصناعة الصيد .إن الدول
ذات اجلزر املتعددة كتايلند وجزر امللديف وهاواي والفلبني .وغريها ،تعاملت مع
طبيعتها بهذه العقلية وحولت جزرها املتناثرة إىل منتجعات حبرية ،وأصبح أغلبية
املواطنني فيها مستفيدون من هذه الصناعة ويف شتى اجملاالت التسويقية والغذائية
والفنية والتجارية والعقارية ،ومتطلبات الرحالت البحرية والصيد والغوص ..أخل.
جزر تتحول إىل مركز صناعي:
من جانب آخر من املمكن االستفادة من بعض هذه اجلزر لتحويلها إىل مراكز
لصناعات املستقبل ،ويف هذا املقام ،أعد األستاذ نزار البحارنة يف عام 0225م ،دراسة
قيمة ،111من املفيد استعراض تفاصيلها ،حيث تشري الدراسة إىل أن القطاع اخلاص
يف مملكة البحرين هو األكثر تأهيالً للقيام بدور مستقبلي أكثر فاعلية يف التنمية
111

األستاذ نزار البحارنة :رئيس الدراسات المالية واالقتصادية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في عام 2005م ،ووزير حقوق
اإلنسان لغاية 2011م ،دراسة عن ترو يج البحرين كمركز لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،نشرت ملخصها في
جريدة الوسط البحرينية ،العدد ( )1055ـ  5أغسطس 2005م.
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االقتصادية واالستثمار يف جمموعة جزر حوار ،وحتويلها إىل حمطة لصناعة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات واستثمارها وتوظيفها يف هذه اجلزر (من املمكن جزر أخرى
متوفرة أيضاً).
إن هذا التوجه لو مت احتضانة سيسهم يف تنويع مصادر الدخل واحلد من االعتماد
على اإليرادات النفطية كمصدر رئيسي لإليرادات العامة للدولة ،إىل جانب إن مثل
هذا املشروع الريادي سوف جيعل البحرين مركزاً إقليمياً يف املنطقة لصناعة االتصاالت
وتقنية املعلومات مما يسهم يف زيادة الصادرات إىل اخلارج ،وحتسني أوضاع امليزان
التجاري وميزان املدفوعات من خالل تصدير برامج أنظمة الكمبيوتر لألسواق العربية
واإلقليمية.
وترى الدراسة بأن يف حال قيام البحرين بإنشاء عشرين شركة متوسطة احلجم
تتخصص يف إنتاج برامج أنظمة الكمبيوتر سيمكنها من زيادة صادراتها من هذه
السلع مبا يقدر بنحو  522مليون دوالر سنوياً ،كما تقدر قيمة أسواق املعلوماتية العاملية
بنحو  1تريليون دوالر سنوياً ،وتشمل عدداً من األنشطة التقنية ال ي من أبرزها صناعة
احلاسبات اآللية وبرجمياتها .112وكما ذكرنا يف األقسام السابقة من هذه الدراسة
كيف جنحت شركة واحدة يف الربجميات من خلق "وادي السيلكون" يف الواليات
املتحدة األمريكية ،ومن املمكن الرجوع لدراسات عديدة عن ذات التجربة يف اهلند،
تلك الدولة ال ي متكنت من خلق "واد للسيلكون" مبشاريع ابتدائية واستثمارات بسيطة
ما لبثت وأن حتول هذا الوادي إىل أكرب وادٍ لصناعة الربجميات ومتطبات احلواسيب
واهلواتف ،بل متكنت هذه الصناعة من استقطاب مئات من اهلنود املهاجرين للغرب
وأمريكا وعودتهم إىل اهلند ليواصلوا مسريتهم اإلبداعية يف وطنهم كمحطة يقدمون
من خالهلا اخلدمات جلميع الشركات يف العامل ،مبا فيها الصناعات الكبرية
واحلساسة يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،وكان هذا الوادي التقين اهلندي
املنبع الذي ضخ عشرات املشاريع ليس فقط الصناعية ،بل إعادة تشييد البنية التحتية
وإعادة إعمار املدينة وبناء أرقى املدارس واملعاهد واجلامعات املتخصصة يف جماالت
التقنيات واملعلوماتية ،أي أن فكرة صغرية حتولت إىل قيمة مضافة متشبعة ويف شتى
112

نزار البحارنة  :المصدر السابق.
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جماالت احلياة ،األمر الذي رفع من مستويات املعيشة والدخل والنمو االقتصادي
الواضح يف اهلند.
وهذا املسار املستقبلي تنبأت به الدراسة املذكورة ،حيث رأت إن استثمار القطاع
اخلاص (والشركة القابضة احلكومية) يف هذه الصناعة وتوطينها يف منطقة جزر
حوار سيسهم يف خلق كوادر مهنية جديدة متخصصة يف هذه الصناعات ميكن أن
تكون نواة ملناهج جديدة يف معاهج متخصصة يف هذا اجملال ،وممكن أن يستعان بهذه
الكوادر يف باقي دول اجمللس يف حتقيق براجمها املتعلقة بالتدريب وتنمية القوى العاملة
يف هذه اجملاالت ال ي حتتاج إىل تقنية متخصصة وعالية الكفاءة ،وتوضح الدراسة بأن
معظم دول العامل تعاني من فجوة كبرية يف هذا النوع من العمالة الفنية لتلبية إحتياجات
أسواق العمل فيها.
ومن منافع إقامة هذا املشروع أيضاً املساهمة الفعالة يف تعبئة جانب من املدخرات
احمللية وتوجيهها لإلستثمار يف هذا املشروع ،كما سيسهم يف جذب اإلستثمارات
اخلليجية والعربية واألجنبية لالستثمار يف هذه الصناعات ،وكذلك يف الصناعات
األخرى املرتبطة بها ،سواء يف صور مشروعات مشرتكة أو مشروعات تكون مملوكة
جزئياً أو كلياً للمستثمر األجنيب مما يؤدي إىل حتسني أوضاع البحرين على املستوى
اإلقليمي والدولي كإحدى الدول املتميزة يف إنتاج هذه الصناعات املهمة .وأشارات
الدراسة إىل أن دخول البحرين يف إنتاج هذه الصناعات سيسهم يف سد جانب من الطلب
اخلليجي املتزايد عليها ،وكما أنه ميكن االستفادة أيضاً من الزيادة يف الطلب العاملي
على هذه الصناعات الذي تقدره بعض الدراسات بنحو  %01سنوياً يف املتوسط،
وخصوصاً يف الدول العربية والنامية.
إن مملكة البحرين تتمتع مبقومات وعوامل أساسية لنجاح صناعة تكنولوجيات
املعلومات وتوطينها يف جزر حوار ،منها توافر العنصر البشري ـ نسبياً ـ هلذه الصناعة،
وذلك بسبب وجود العديد من مراكز التدريب ـ ومن سنوات عديدة ـ وتشري الدراسة إىل
أنه بلغ عدد املؤسسات العاملة يف هذا اجملال واملسجلة يف عضوية غرفة التجارة وصناعة
البحرين ما يقارب من 012مؤسسة وشركة ،إضافة إىل الكثري من املؤسسات األخرى
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غري املسجلة يف الغرفة ،وكلها تعمل يف جمال تقديم خدمات االستشارات والربامج
واألنظمة ذات العالقة ،وتتوافر الرغبة لدى املؤسسات يف االستثمار يف هذه الصناعات
يف حال توفري الدعم املطلوب واملناخ الالزم لقيام هذه الصناعات يف البحرين ،فضالً عن
وجود املناخ االستثماري (االقتصاد احلر ـ التشريعات ـ أخل) الذي يسهم يف جذب الكثري
من املستثمرين والشركات الدولية العمالقة متعددة اجلنسية لالستثمار يف هذه
الصناعات يف منطقة جزر حوار .113
إن ما يشجع على جناح هذه املشروع وجود قطاعات خدماتية ومصرفية يف البحرين
تعمل بشكل دائم لتطوير بنيتها التقنية واملعلوماتية .فاهليكل املصريف واملالي يف
البحرين يتكون من  097وحدة مصرفية يف عام الدراسة 0225م منها  07مصرفاً
جتارياً ،و  50وحدة مصرفية خارجية ،و 0مصارف متخصصة ،و 10مصارف
االستثمار ،و 12مكاتب التمثيل ،و 9مساسرة املال والنقد األجنيب ،و 02حمالت
صرافة ،و 2استشارات استثمارية وخدمات مالية أخرى .وإن هذا القطاع املصريف يعتمد
اعتماداً كبرياً يف أعماهلا على أجهزة احلاسب اإلىل واالتصاالت والربجميات وغريها،
مما خيلق إبتداءً طلباً حملياً على هذه الصناعات ،كما ميكن أن يسهم القطاع
املصريف يف متويل تأسيس مشروعات ضخمة إلنتاج هذه الصناعات ،مما ميثل حافزاً
مهماً لتأسيس هذه الصناعات وتوطينها يف منطقة جزر حوار ،حسب رؤية الدراسة
املذكورة.
وأوضحت الدراسة إن هناك منواً يف الطلب على صناعة الربجميات التعليمية
العربية ،كما أن هناك الكثري من املنتجات ال ي ال ميكن أن يتم تصديرها إىل
األسواق األوروبية واآلسيوية ومنها برامج التعليم باللغة العربية والثقافة اإلسالمية وغريها
من الربامج متعددة اللغات واألغراض ،إذ توضح بعض الدراسات أن العائد املتوقع
الستثمار حنو  12مليون دوالر يف صناعة تكنولوجيا املعلومات خالل أربع سنوات
ميكن أن يصل إىل حنو  722ـ  0222مليون دوالر.
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إن متطلبات جناح هذا املشروع الريادي كما تراها الدراسة ،واالستفادة من جزر
مهملة صناعياً وسياحياً وجتارياً هي قيام احلكومة (والشركة القابضة) على ختصيص
أراضي وجتمعات صناعية يف منطقة جزر حوار للشركات العاملة يف هذه الصناعات،
على أن يتم جتهيز هذه األراضي مبرافق البنية األساسية املتكاملة ،وخدمات
اإلتصاالت وشبكات الكابالت الضوئية وغريها من اخلدمات الالزمة لقيام هذه
الصناعات.
إن القيم املضافة ال ي ستنتج عن هذه اخلطوة هي زيادة الطلب يف إنشاء كليات
لتقنية االتصاالت واملعلومات تكون على تشابك وثيق مع الشركات ومراكز التدريب
فيها .ومن املمكن ـ حسب الدراسة ـ الرتويج (لوادي سيلكون حوار) عرب وسائل اإلعالم
وشبكات االنرتنت والتواصل االجتماعي وتنظيم معارض حملية وخارجية وإقامة
املؤمترات املتخصصة ،ودعوة املستثمرين لالستثمار يف هذا اجملال يف منطقة جزر حوار
مع أهمية األعفاء اجلمركي والضرائب للشركات العاملة يف جمال صناعة تكنولوجيا
املعلومات والربجميات والصناعات واخلدمات املرافقة هلا لسنوات حمددة فقط حتى
تتعزز هذه الصناعات وتتولد عنها صناعات ومشاريع وسيطة ومتكاملة هلا.
وطبيعياً فإن منو هذه الصناعة يف جزر حوار ترافقه جذب ملشاريع خدماتية جتارية
وسياحية وترفيهيه كاجملمعات التجارية والفنادق والشقق واملالهي والربامج السياحية
املتنوعة ،ومنها ربطها بصناعة السياحة البحرية .وليس بعيداً بأن خمرجات هذا الوادي
الصناعي سيؤدي إىل تشييد جسر معلق بني جزر حوار وجزيرة البحرين األم ،جسر
خيلق قفزة صناعية وجتارية وسياحية وخدماتية ،وقد يكون بديالً عن اجلسر البحريين
القطري ،حيث أن اجلسر املعلق لن يدمر البيئة والثروة البحرية ،وخيلق ميزة سياحية
نادرة يف الشرق األوسط .خاصة وإن املسافة بني جزر حوار وجزيرة البحرين الرئيسية
حوالي  09كيلو مرت ،علماً بأن طول جسر امللك فهد حوالي  05كيلو مرت ،واملتابع
للدول ال ي شيدت اجلسور املعلقة احلديثة قد حتولت إىل معامل سياحية جاذبة للسواح
أيضاً وإلنتاج أفالم عاملية وغريها من مقومات صناعة السياحة.
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إن اإلرادة والوعي ووجود اإلصرار والتمويل والرؤية بعيدة املدى هي ال ي حتول
األحالم إىل وقائع ،واملستحيالت إىل املعقوالت ،وحني يقتنع أصحاب القرار السياسي
واالقتصادي بأن آن اآلوان االنتقال اجلاد من اقتصاد مصاب (باملرض اهلولندي) إىل
اقتصاد إنتاجي صناعي ،فإن كل هذه الصناعات سوف تتحقق وستولد خمرجات وقيماً
مضافة وتنوعاً ملموساً يف مصادر الدخل القومي ،حيث حينها فقط ممكن إبعاد
اإليرادات الريعية النفطية تدرجيياً عن الناتج احمللي اإلمجالي ،واالستفادة منها
كاستثمارات يف الصندوق السيادي لتخدم هذه الصناعات واملشاريع اإلنتاجية
كاسرتاتيجيات اقتصادية بديلة عن االقتصاد الريعي الراهن.
ثالثا :اإلصالح املطلوب يف سوق العمل:
يف األقسام اخلاصة عن سوق العمل يف هذه الدراسة مت تبيان اخللل املوجود يف
أسواق العمل اخلليجية ،ومن أجل إجياد احللول املمكنة إلصالح هذه األسواق ،البد
وربطها مبتطلبات االقتصاد املستقبلي البعيد عن املرض اهلولندي ،وال ي تصب لصاحل
العالج النروجيي.
الظواهر العامة ال ي أكدتها اإلحصاءات الواردة يف الدراسة ،بأن دول جملس
التعاون اخلليجي ومنذ الطفرة النفطيةعام 0721م مستمرة يف فتح باب االستقدام
للعمالة األجنبية .ويف مراحل االنتعا االقتصادي من جراء ارتفاع أسعار النفط تستمر
هذه الدول يف توظيف املواطنني يف القطاع احلكومي ،وما زالت تعتمد على اإليرادات
النفطية ،وفشلت يف تنويع مصادر دخلها القومي ،وما تزال األجور متدنية يف معظم
القطاعات والوظائف ،ومعدالت البطالة يف ارتفاع مستمر ،وتآكل يف الطبقة الوسطى،
ويف مستويات املعيسة .كما أن النمو االقتصادي بطئ بل ويف تراجع.
كل هذه الظواهر ستعكس نفسها يف صعوبة توفري فرص عمل آلالف من املواطنني
الذين سيدخلون سوق العمل حبثاً عن وظائف وأجور تناسبهم وتناسب مؤهالتهم
وخرباتهم.
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إنتاجية املواطن اخلليجي:
.1
إن إنتقال سوق العمل إىل سوق خيدم االقتصاد اجلديد ،يتطلب حتول قيمّى
وسلوكي وتعليمي يرتافق ومع السياسات االقتصادية اجلديدة املنشودة واهلادفة
التحرر التدرجيي من املرض اهلولندي واالقتصاد الريعي.
وأهم القيم املطلوبة يف أسواق العمل اخلليجية هي تعزيز "املعرفة املنتجة" وال ي
سنتوسع يف مضمونها ألهميتها وعالقتها الوثيقة باالقتصاد اإلنتاجي.
إن اخلطأ الذي البد من تصحيحه يف سوق العمل ومبا خيدم االقتصاد املستقبلي
هو إن العمالة األجنبية ال ي ساهمت يف تشييد البنية التحتية لدول اجمللس مل ترافقه
سياسة تعليمية وتدريبية لرفع جاهزية املواطنني إلكتساب املعرفة املنتجة من خالل
التعليم ،ولذلك أصبح املواطن اخلليجي على هامش عجلة اإلنتاج ،يف حني واصلت
العمالة األجنبية دورها وسيطرتها على معظم بل وأغلبية عمليات اإلنتاج.
إن هذا اخلطأ أنتج "حرمان املواطن من إكتساب املعرفة املنتجة عرب اإلخنراط
يف األنشطة االقتصادية ،وبدل أن يستفاد من إيرادات النفط يف تسريع وتنمية إنتاجية
املواطن لتحريك عجلة االقتصاد ،أستخدمت تلك اإليرادات يف تهميش املواطن
(إنتاجياً ومعرفياً يف امليدان اإلنتاجي) واالعتماد على اليد العاملة األجنبية" .114
إن انتقال االقتصاد اخلليجي إىل اقتصاد إنتاجي حقيقي يتطلب االهتمام اجلدي
بإنتاجية املواطن ورفعها ،حيث أن قياس إنتاجية اإلنسان هو املؤشر االقتصادي الذي
مييز االقتصاديات املتقدمة عن املتخلفة.
إن السياسات التعليمية يف دول اجمللس حققت يف خفض نسبة األمية ،ورفعت
معدالت سنوات االلتحاق الدراسي ،وحاولت تدريس مناهج نظرية بسيطة يف
ختصصات مطلوبة يف سوق العمل ،وباألخص التخصصات النظرية والتجارية ،وليس
صحيحاً بأن خمرجات التعليم مل تعكس متطلبات سوق العمل يف القطاع اخلاص،
حيث أن أغلبية العمالة األجنبية الوافدة ال حتمل أكثر من شهادة الثانوية ومع ذلك
114
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فهي مطلوبة ومرغوبة لدى القطاع اخلاص ،وذلك للعديد من األسباب كرخص
األجور والطاعة العمياء ،ولكن األهم أيضاً متلكها إلنتاجية عمل كبرية.
"إن إنتاجية املواطن مرتبطة باملخزون املعريف الذي يكتسبه ،أي املعرفة املنتجة،
وهي ختتلف عن أنواع املعرفة األخرى ،وختتلف عن املعرفة ال ي يكتسبها يف املدرسة
أو اجلامعة .إن حماولة رفع إنتاجية املواطن من خالل التعليم التقليدي هي كمحاولة
تعليم قيادة الدراجة دون ركوبها ،أو من خالل جلب بطل العامل يف الدراجات
لتدريس طريقة ركوب الدراجة ،حتى لو أمضى الراغب يف تعليم الدراجة عشر
سنوات من التعليم النظري على يد أفضل املختصني فإنه سيسقط من الدراجة يف أول
ركوب له ،فمهارة ركوب الدراجة ال ميكن إكتسابها إال من خالل املمارسة،
ألنها من املهارات ال ي تصنف كمعرفة ضمنية ( )Tacit Knowledgeوهذا النوع
من املعرفة ال ميكن إكتسابه من خالل الكتب واحملاضرات ،ولكنه يكتسب
ببطء وتدرج من خالل املمارسة".115
إن ما يتم تدريسة يف مناهج التعليم اخلليجية هو املعارف ال ي جتيب على (ماذا)
كاملواد التارخيية واجلغرافية ،أو (ملاذا) كعلوم الفيزياء وقوانينها ،أو معرفة (من)
ملعرفة األشخاص .أما (كيف) فندرة ما يتم تعليمها ـ اللهم يف املدارس الصناعية ـ
"وأثبتت الدراسات أن معرفة (كيف) هي العنصر األهم يف العجلة اإلنتاجية".116
ألنها هي ال ي متكن اإلنسان من ركوب الدراجة عرب املمارسة.
يستشهد الباحث عصام الزامل يف ورقته املشار إليها يف اهلامش لتجارب دولية
حول أهمية املعرفة املنتجة للنمو االقتصادي ،وهي جديرة اإلطالع عليها واالسرتشاد
بها ،فمقارنة بني (غانا) و(تايلند) مثالً ،تؤكد أهمية املعرفة املنتجة ،فغانا قررت
زيادة االستثمار يف التعليم بهدف حتفيز منوها االقتصادي على املدى الطويل،
وكانت غانا وتايلند يف نفس املستوى التعليمي يف تلك الفرتة من بداية سبعينيات
القرن العشرين ،بل كانت غانا متفوقة على تايلند يف معدل دخل الفرد من الناتج
115
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احمللي ،وجنحت غانا يف التفوق على تايلند بعدد سنوات االلتحاق باملدارس .يف حني
ويف نفس تلك الفرتة ركزت تايلند على توسيع القاعدة الصناعية لديها وزيادة
صادراتها من السلع للعامل ،ومتكنت تايلند من جتاوز صادرات غانا ،ووصل دخل
الفرد فيها من الناتج احمللي إىل أكثر من ثالثة أضعاف دخل الفرد يف غانا.
"أسباب التفوق التايلندي على غانا فسره االقتصادي املعروف "ريكاردو
هوزمان" ،مدير مركز هارفرد للتنمية الدولية والرئيس السابق للجنة التنمية يف
صندوق النقد الدولي ،فهو يرى بأن هذا التباين الكبري يف النمو االقتصادي بني غانا
وتايلند سببه بأن املعرفة املنتجة أهم بكثري من املعرفة ال ي نكتسبها من خالل
التعليم التقليدي ،وهذه املعرفة املنتجة ال ميكن إكتسابها إال باملمارسة".117
ويسرد الباحث جتربة بنغالد وجناحها يف قطاع املنسوجات واملالبس ،ورغم إنها
من أسوأ دول العامل من ناحية البريوقراطية والفساد وهشاشة البنى التحتية ،إال إنها
جنحت يف خلق شرارة يف قطاع املنسوجات واملالبس حيث صادرتها من هذا القطاع
سنوياً يف حدود  05مليار دوالر (حوالي  %22من جمموع صادراتها) لدرجة إن جامعة
كارنيغي ميلون األمريكية قامت بدراسة هذا التحول يف بنغالد حيث تابعوا تطور
هذا القطاع .فبعد أربع سنوات من بدء اإلنتاج يف املصنع الذي أبتعث ()009
بنغالديشي لكوريا اجلنوبية ملدة ( )9أشهر للتدريب على تشغيل املصنع ،إنتقل
أكثر من  %25من موظفي املصنع الـ  009لتأسيس شركات شبيهة يف قطاع
املالبس واملنسوجات ،ونقلوا معهم خربتهم ومعارفهم املنتجة ،حتى بلغ عدد مصانع
املنسوجات إىل  071مصنعاً عام 0721م ،بعد أن كان عددهم يعد على األصابع
عام 0722م ،أما اليوم فعدد مصانع النسيج يف حدود  1222مصنع ،وبعد أن
كانت بنغالد حتتل املرتبة  21يف تصدير املنسوجات واملالبس ،صارت اليوم حتتل
املرتبة الرابعة ،واملرتبة الثانية كأكرب مصدر ملالبس املاركات العاملية.
هذه القفزة يف منو قطاع النسيج واملالبس أدت إىل رفع معدل دخل الفرد يف
بنغالد أكثر من  %122خالل  12سنة .ليؤكد البحث امليداني بأن املعرفة
117
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املكتسبة نظرياً من الصعب نقلها مليدان اإلنتاج ،وضرورة إكتسابها باملمارسة ،وإن
القيمة املضافة هلذه املعرفة املنتجة هي قدرة نقلها إىل مؤسسات جديدة يف دائرة
مستمرة من نشر املعرفة ال تتوقف إال بعد أن يصل حجم القطاع اإلنتاجي إىل أقصى
مداه املمكن اقتصادياً.
الدرس الثاني من هذه التجربة بأن بنغالد ال ي تعترب من أضعف دول العامل
تعليماً ،وتفتقد إىل أبسط عناصر التنمية الصناعية كمؤسسات التمويل ،كل ذلك
مل تقف عائقاً أمام منو املنسوجات واملالبس .وبالطبع هذا ال يعين إسقاط هذه
التجربة على كل القطاعات اإلنتاجية ،فهناك قطاعات إنتاجية حتتاج إىل معارف
نظرية وتعليم عالٍ ،ولكنها ال ميكن االستغناء على املعرفة املنتجة ،اي التعليم على
السؤال (كيف؟).
خليجياً ،ورغم املليارات ال ي أستثمرت يف التعليم ويف إبتعاث املواطنني جلامعات
العامل ،إال إنها وبشكل عام كان أغلب املواطنني املتخرجني من هذه اجلامعات
بعيدون عن ممارسة العمل املنتج بسبب استقدام املاليني من العمالة الوافدة متدنية
التكلفة واملهارة ،بينما هؤالء اخلرجيني مت توظيفهم يف القطاع احلكومي الذي ال
يسهم كثرياً يف مراكمة املعرفة املنتجة.
ويف هذا املقام نعيد ما أكده وزير النفط السعودي االسبق عام 0727م ،حيث
يوضح التالي:118
خنلق إنسان غري اإلنسان الذي نراه ،إنسان ينتج أكثر ويستطيع بالتدريج من
إنتاجه اإلستغناء عن النفط ويصبح مثالً دولة متخصصة يف صناعة معينة أو دولة
متخصصة يف خدمات أو دولة متخصصة يف جتارة عاملية أو دولة متخصصة يف
األموال واملصارف والتمويل الدولي ،املهم إن هذا اإلنسان واعين كل إنسان يف البلد
ال أعين طبقة معينة أعين حنن نهتم بالشخص نعلم هذا اإلنسان يشتغل بيديه ،وحنن
ال نعرف نشتغل باليد.
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هذا اإلنسان الذي يشتغل بيديه يف احلقيقة أنا عندي هو إنسان قادر على أن
يتكيف لديه ارتباط بني قدرة يديه وقدرة عقله ،فال بد إذن أن نطور اإلنسان أوالً.
ومن نقاط ضعفنا إننا عندما نستقدم خربة أجنبية ال نقوم مبشاركة املواطنني
لدينا ليتعاونوا مع اخلربة األجنبية هذه ،ليستطيعوا بالتدريج أن حيلوا حملها.
فإذا أردنا أن نستقدم خربة أجنبية جيب اوالً أن نعلم أوالدنا ونوجههم الوجهات
ال ي يصلحوا هلا ،ونرسلهم إىل أعظم املعامل واجلامعات واملعاهد واملصانع ليتدربوا
فيها ،وعندما يرجعون ال نضعهم يف منصب مدير أو وكيل وزارة مساعد جيب أن
نعطية شغلة (يوصخ فيها يده) يبتدي يصعد السلم من األسفل إىل األعلى ،ألن
الوظائف اإلدارية ال ي بنعملها اآلن للمتعلمني من املهندسني والكيمائيني قد تكون
مضيعة ملثل هذه الرجال.
جناح ريادة األعمال يف دول جملس التعاون:
.2
قطاع ريادة األعمال من القطاعات الواعدة واملطلوبة يف دول جملس التعاون،
حيث إنه قطاع حيتضن اإلبداع واإلبتكار ،ويبتعد عن البريوقراطية حبكم صغر
هذه املشاريع حجماً وحيوية وإنتاجية نوعاً ما ،ومثلماً يقول املثل "كل صغري مجيل"،
فإن هذا القطاع إذا ما مت االهتمام به فإنه سيخلق قيمة مضافة من فرص عمل
ووظائف بعيدة عن القطاع احلكومي وتنمية للقطاع غري النفطي.
يتوسع الباحث عصام الزامل يف إبراز إخفاق هذا القطاع اإلنتاجي الواعد يف دول
جملس التعاون ال ي "آنفقت مئات املاليني أو رمبا املليارات يف هذا اجملال ،إال أن
النتائج ما زالت ضعيفة وال توازي حجم االهتمام ،وكان التضخم اإلعالمي أكرب
بكثري من التأثري االقتصادي احلقيقي ملشاريع دعم زيادة األعمال  ...وهناك عالقة
مباشرة بني ارتفاع فرص جناح رائد األعمال وبني خرباته السابقة املرتبطة باملنشأة
ال ي يرغب يف تأسيسها ،فكما أن املعرفة املنتجة ال تكتسب إإل من خالل العمل يف
القطاع اخلاص ،فإن املعرفة املطلوبة لريادة األعمال ال ميكن إكتسابها إال من
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خالل العمل بالقطاع اخلاص ـ والشركات واملشاريع احلكومية اإلنتاجية الكبرية
ال ي تدار تقريباً بعقلية القطاع اخلاص ـ يف حني عملت كثرة من املبادرات
احلكومية على إقتحام الطالب حديثي التخرج يف جمال ريادة األعمال وتأسيس
أعماهلم اخلاصة ،وذلك ألن النظرة السائدة بني العديد من املسؤولني ترى يف ريادة
األعمال البديل األمثل للوظيفة لتجنب املواطن البطالة ،وال ترى فيها وسيلة لتعظيم
119
اإلستفادة ممن حيملون مهارات مسبقة تسمح هلم بإنشاء شركاتهم اخلاصة.
ويستشهد الباحث يف هذا اجملال بتجربة شركة فريتشايلد سيميكندكرت
) )FairchiId SemiConductorلصناعة املعاجلات اإللكرتونية ال ي أسسها عام 0725م،
مثانية شركاء كانوا يعملون سابقاً يف شركة شوكلي للمعاجلات ،حيث
استطاعت هذه الشركة الصغرية بعد فرتة أن تكون النواة يف نشؤ وادي
السيليكون ،حيث بدأ الحقاً ومع منو الشركة بعض موظفيها برتك الشركة
وتأسيس شركاتهم اخلاصة ،ومت ذلك أحياناً بتشجيع من مالكي الشركة الذين
آمنوا بضرورة دعم تأسيس الشركات الوليدة ال ي أسسها موظفوها السابقون.
وخرجت عشرات الشركات الناجحة من رحم شركة فريتشايلد .وتبني أن 70
شركة مدرجة يف السوق خرجت بشكل مباشر أو غري مباشر من الشركة األم.
ويبلغ جمموع قيمة تلك الشركات اليوم أكثر من  000ترليون دوالر.
إن هذا النجاح لقطاع اإللكرتونيات من ريادة األعمال ما كانت لتصل هلذا
النجاح لوال إكتساب موظفيها اخلربة الالزمة لتأسيس شركاتهم من خالل عملهم
يف الشركة األم .وخالصة الدراسات ال ي تابعت مثل هذه الشركات الصغرية بأن
أكثر من  %25من مؤسسي األعمال اجلديدة يف أمريكا عملوا لست سنوات على
األقل كموظفني قبل تأسيس أول شركة هلم ،يف حني أسس أكثر من %12
شركاتهم بعد ما يربو على عشر سنوات من إكتساب اخلربة كموظفني.
وخليجياً فإن أحد أهم أسباب تعرقل قطاع ريادة األعمال هو تشبع القطاع
اخلاص بالعمالة الوافدة واخنفاض األجور ،حتى بات من الصعوبة إقناع املواطن
119
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العمل يف هذا القطاع ،وإن السيطرة شبه الكاملة للعمالة الوافدة على قطاع األعمال
اخلاصة كانت عامالً مهماً يف إفشال العديد من املشاريع اجلديدة للمواطنني.
مقرتحات لتخفيض العمالة الوافدة الرخيصة:
.3
يشري الباحث جملموعة من املقرتحات العملية ال ي حباجة حقاً لدراستها بدقة،
فهو يرى إن "أوىل خطوات عالج مشكلة العمالة الوافدة الرخيصة ،دون خلق
تشوهات أخرى ،وتأثريات سلبية اقتصادياً ،هو فرض ضريبة تدفعها منشآت القطاع
اخلاص على كل عامل لديها من غري املواطنني ،حبيث تكون الضريبة مرتفعة
بدرجة كافية لتقلص من حجم صايف الطلب على العمالة الوافدة ،ويف نفس الوقت
ال تكون مرتفعة بدرجة تؤدي إىل أضرار فادحة على القطاع اخلاص ،ومع تلك
الضريبة يفرتض مبدئياً إزالة شروط نسب التوطني ،وذلك ألنها أدت إىل تشوهات
أكرب يف سوق العمل ،كالتوطني الوهمي بهدف احلصول على تأشريات الستقدام
العمالة الوافدة .فارتفاع التكلفة كفيل يف املراحل األوىل بتقليص الفجوة بني
تكلفة العمالة الوافدة وبني تكلفة املواطن ،وهو حافز لشركات القطاع اخلاص
لكي ترفع من إنتاجيتها ،مما سيمكنها من دفع أجور أعلى للمواطنني الحقاً".120
تتفق الباحثة دالل موسى مع هذه املقرتحات ،حيث تشري بأن أحد أهم آليات
التحكم يف مستويات العمالة الوافدة هو حتليل عرض القوى العاملة من جهة العاملني
والباحثني عن العمل ،وجانب الطلب على القوى العاملة ،يف القطاعني احلكومي
واخلاص.
فعلى صعيد عرض القوى العاملة ،أكدت معظم الدراسات مبا فيها الرؤى
االقتصادية اخلليجية على رفع مستويات مشاركة املواطنني يف سوق العمل ،وضرورة
رفع نسبة مشاركة املرأة املواطنة يف سوق العمل ،وضرورة رفع مستويات التعليم
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والتدريب املهين للمواطنني بفرض متكنهم من شغل بعض وظائف األيدي العاملة
األجنبية وريادة األعمال بأنفسهم.121
إن اخللل الذي أدى إىل فشل هذه الضرورات إلجناح عرض القوى العاملة املواطنة،
يكمن يف سياسات الطلب على القوى العاملة ويف هيكلية االقتصاد بشكل عام.
 .0وجود اختالل يف قيّم (أو أسعار) عمل الفرد ـ أي األجور ،ففي معظم
اقتصاديات الدول املتقدمة ،والدول النامية غري النفطية حيصل املرء أجراً مقابل
عمله ومقابل القيمة ال ي يساهم بها يف إنتاج الشركة أو املؤسسة أو البلد ،وهو
مبدأ يسري عليه الفكر االقتصادي احلديث ،ورغم إن بعض الرؤى االقتصادية
اخلليجية ،كرؤية السعودية ،تشري نظرياً إىل ذلك "ثقافة اجلزاء مقابل العمل"،
إال أن يف مجيع دول اجمللس ال توجد دراسات تقارن القيمة املضافة لأليدي
العاملة األجنبية أو املواطنة وربطها مبستويات األجور أو إسهامهما يف إمجالي
اإلنتاج يف البلد ،ولكن ومن واقع هيمنة االقتصاد والعقل الريعيني ـ خاصة يف
القطاع احلكومي ـ ممكن التكهن بضعف عالقة أجور األيدي العاملة املواطنة
جبهودهم أو قيمة عملهم.
ويف القطاع اخلاص ،واألخص الشركات املعتمدة على الدعم احلكومي
هلا من الغاز والكهرباء ،فإن هذا الدعم يؤدي إىل املغاالة يف تقدير القيمة
املضافة إلنتاج هذه الشركات احلكومية وغري احلكومية وقدرتها على
املنافسة يف املنطقة ،وبالتالي فإن رفع تكلفة العامل األجنيب عن طريق الرسوم
وتسهيل إنتقاله من عمل آلخر وتأكيد حصوله على نسبة أكرب من احلقوق،
األمر الذي جيعله موضع أقل منافسة مقارنة باأليدي العاملة الوطنية ،مع ضرورة
التوسع أكثر يف هذه السياسات.
 .0ولعل أهم اإلصالحات املطلوبة هي ختفيف سيطرة األوليغاركية
(سيطرة األقلية من التجار وأصحاب العمل) على القطاع اخلاص يف مجيع دول
اجمللس ،ففي دراسة ميدانية كشفت مدى الدور املهم الذي تؤدية العائالت
121
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التجارية يف الكويت ،حيث تسيطر تلك العائالت على نسبة عالية من رؤوس
األموال والتمثيل اإلداري ،واحلال شبيه يف باقي دول اجمللس ،إن تشابك املال
والسلطة له بالغ األثر يف احلد من التنافسية يف القطاع اخلاص ،واحلد من قدرة
املواطنني على البدء مبشاريع جتارية جديدة وريادة األعمال.
 .1املقرتح اجلدير بدراسته يف ورقة الباحثة دالل هو مسألة ارتفاع حصة
أصحاب رؤوس األموال من الدخل بشكل عام وإخنفاض حصة العمال منها،
والذي يؤثر على العدالة االقتصادية بني األفراد ،ويف مقال لي منشور يف جريدة
الوسط أوضحت ومن واقع اإلحصاءات بأن إنتاجية وإخالص العمال يف
الشركات هما اللذان يؤديان إىل زيادة الرحبية ألصحاب األعمال ،وبالتالي من
الضرورة أن حيصل هؤالء العمال على نسبة من هذه األرباح ،سواء بالتوزيع
السنوي عليهم أو توزيع نسبة من أسهم الشركة عليهم.
وبالطبع فإن اخلطوة أعاله ألبد أن تلحقها اخلطوة التالية واملتمثلة يف حترير تنقل
العمالة داخل الدولة وإلغاء نظام الكفيل ،ألن أحد اآلثار السلبية للنظام احلالي هو
حؤوله دون نشر املعرفة املنتجة املكتسبة يف أرجاء االقتصاد الوطين ،فالعامل يراكم
املعرفة املنتجة عن طريق الشركة ال ي يعمل فيها ،ولكنه ال يستطيع يف غالب األحوال
االنتقال ملنشأة أخرى ونشر املعرفة ال ي إكتسبها ،وجتربة بنغالد يف قطاع النسيج
واملالبس ،أو قطاع التقنية يف الواليات املتحدة األمريكية اللتان متت اإلشارة إليها
تؤكدان أهمية نقل املعرفة املنتجة أفقياً لبقية املؤسسات .بل أن استمرار نظام الكفيل
أدى إىل أن العامل األجنيب القادم من دولته دون خربة أو معرفة منتجة يراكم هذه
املعرفة يف شركات دول جملس التعاون لريجع بعد سنوات لبلده لينقل هذه املعرفة
املنتجة لقطاعات أخذت تنمو حقاً يف تلك البلدان ،وذلك بسبب من جراء إن دولنا حتولت
إىل ور تدريب كربى للعمالة الوافدة ،تراكم فيها املعرفة املنتجة واخلربة والكفاءة،
لدرجة أن بعض الدراسات تشري بأن جزء من هذه العمالة تتعمد االستقدام لدول جملس
التعاون كمحطة مؤقته بهدف إكتساب املعرفة املنتجة واخلربة والكفاءة لتكون
كشهادات عملية تؤهلها احلصول على تأشريات العمل يف الدول الغربية وكندا
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واسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية ،وبعضهم يستفيد من هذه املعرفة للحصول على
أعمال جمزية والئقة وأجور عادلة يف قطاعات نامية داخل بلدانها كوادي السيليكون
يف اهلند مثالً الذي أصبح مركزًا للتقنيات والربجميات وشركاته الكبرية والصغرية
أصبحت عابرة للقارة اهلندية وتستعان بها يف كل دول العامل املتقدم.
إن تطبيق الضرائب على القطاع اخلاص لعمالته األجنبية جيب أن تكون تطبيقًا
مدروساً ويرتافق معه التحول إىل االقتصاد اإلنتاجي اجلديد البعيد عن هيمنة اإليرادات
النفطية ،وإال ستربز أحد أهم مسات املرض اهلولندي يف االقتصاد .ذلك أن ما مييز دول
جملس التعاون عن الدول ال ي أصيبت باملرض اهلولندي هو وجود عمالة وافدة متدنية
التكلفة ،يف حني أن أحد مسات املرض اهلولندي هو ارتفاع تكلفة اليد العاملة ،لذلك
فإن دول اجمللس متكنت من "إخفاء" املرض اهلولندي يف اقتصادياتها بوجود عمالة
وافدة رخيصة وليس "القضاء عليه" ،ولذلك فتطبيق الضريبة على العمالة الوافدة أو
غريها من الوسائل سيعيد ظهور أعراض املرض اهلولندي للسطح ،مامل يتم تنفيذ
االقتصاد املستقبلي عرب العالج النروجيي ،وذلك بتنويع اقتصادها ومصادر إيراداتها
وعدم االعتماد شبة الكلي على صادرات النفط ،وبالطبع فإن تنويع الصادرات لن
يكون ممكناً إال من خالل زيادة حجم قطاع التصنيع.
وعليه يقرتح الباحث عصام الزامل بأن يكون فرض الضريبة يف حدها األدنى على
القطاعات الضرورية إلصالح االقتصاد ،ال سيما تلك ال ي ال ميكنها النمو يف مراحلها
األوىل إال باليد العاملة الرخيصة كقطاع الصناعة ،يف املقابل ،ترتفع الضريبة إىل
حدها األقصى على القطاعات ال ي تضيف قيمة حمدودة إىل االقتصاد.
اجمللس األعلى لألجور :ضرورة اجتماعية يف االقتصاد املستقبلي:
.4
من اآلليات املهمة إلصالح التشوهات يف أسواق العمل اخلليجية هي كيفية
مراقبة األجور وربطها باملتغريات االقتصادية ومؤشرات التضخم ومستويات املعيشة
وغريها ،ولذلك تأتي أهمية وجود اجمللس األعلى لألجور لتحقيق هذا اهلدف.
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إن مفهوم األجر تطور من اعتبار العامل سلعة وبالتالي كلما زاد الطلب عليه زاد
أجره كأي سلعة أخرى ،حيث مت التعامل معه الحقاً باعتبار األجر قيمة لقوة عمل
العامل ،وأن العمل ليس جمرد سلعة بل إكتسب مفهوماً تارخيياً واجتماعياً يف
حتديد قيمته وأجره ،أي أن العامل يبيع قوة عمله مقابل أجره ،لكن هذا األجر ال
يساوي قيمة عمله ال ي تتجسد بالسلعة ال ي أنتجها أو اخلدمة ال ي حققها ،والفرق
بني قيمة العمل واألجر هو فائض قيمة العمل الذي هو بنفس الوقت أرباح مالك
وسائل اإلنتاج.122
احلد األدنى لألجر على ضوء معايري العمل الدولية:
منظمة العمل الدولية منذ نشأتها عام 0707م مل تعترب العمل سلعة ،وأن قيمة األجر
ال جيب أن ختضع لقواعد السوق من حيث العرض والطلب ،بل هذا جزء أساسي من
حياة كل فرد وأساسي لكرامة اإلنسان وتطوره وعيشه الكريم.
وحسب االتفاقية الدولية رقم ( )010بشأن حتديد احلد األدنى لألجور ،عرفت
املنظمة هذا األجر بأنه (الكسب األدنى املسموح قانونياً أو فعالً مهما كان مستوى
كسب أو مهارة العامل ،وهو األجر الذي لديه يف كل بلد قوة القانون ،ويوفر هذا
األجر محاية للعاملني بأجر من األجور شديدة االخنفاض).
لذا فإن احلد األدنى لألجور جيب أن يراعي فيه التالي:
 .0احتياجات العمال وعائالتهم مع مراعاه املستوى العام لألجور،
وتكاليف املعيشة وإعانات الضمان االجتماعي ومستويات املعيشة النسبية
للمجموعات االجتماعية األخرى.
 .0العوامل االقتصادية ومنها متطلبات التنمية االقتصادية ،غري أن هناك
خالف بني املدارس االقتصادية واالجتماعية على أولوية أي وظيفة على األخرى.
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 املدرسة النيوليربالية :تشجع على السياسات املبنية على العرض
واألرباح ،وأن سوق العمل كغريه من أسواق السلع ختضع لقواعد العرض
والطلب ،وأن وجود احلد األدنى لألجور هو إجراء خيل بتوازن سوق العمل بني
العرض والطلب ،ولن يرتك السوق حراً يف حتديد األجر والذي نتيجته هو
الوصول إىل العمالة الكاملة وغياب البطالة ،حيث يف نظر هذه املدرسة بأن
سبب البطالة هو مشكلة عدم توازن يف سوق العمل وليس نقصاً يف الطلب
على العمل.
 املدرسة الكينزية :ترى بأن احلد األدنى لألجر ليس جمرد كلفة،
وإمنا مصدر لتدعيم االستهالك والطلب على السلع واخلدمات ،فاألجور هي
حمفز للطلب وبالتالي لإلنتاج واالستثمار مما سيزيد الطلب على العمال على
املدى البعيد ،وبالتالي ال يؤدي إىل التضخم وخفض اإلنتاج وزيادة البطالة
كما تزعم املدرسة النيوليربالية ،وحل املدرسة الكينزية بأن زيادة لألجور
ميكن ألصحاب العمل أن ينقلوا هذه الكلفة إىل املستهلك عرب زيادة األسعار
من أجل أن حتافظ الشركات على هامش رحبيتها عرب زيادة األسعار ،متاماً
مثلما تقرر زيادة األسعار بسب زيادة الضرائب وأسعار املواد الطبيعية وغريها
من العوامل.
إن زيادة احلد األدنى لألجور غايتها إعادة توزيع الثروات بني األجراء وارتفاع هذا
احلد يؤثر إجياباً على النسبة األكرب من ذوي الدخل احملدود ،حيث سيساهم يف زيادة
االستهالك والطلب على السلع ،وإن ارتفاع قوتهم الشرائية سوف حترك وتنشط األسواق
والقطاعات االقتصادية مما حيقق املزيد من فرص العمل مع توسع هذه النشاطات.
جبانب ذلك فإن وظيفة احلد األدنى لألجور هي أداة ملكافحة الال مساواة يف األجر على
أساس اجلنس أو الوضع االجتماعي (الطبقي) ومينع التمييز ضد العمال على أساس
العرق أو املنطقة.

| 232

آليات حتديد احلد األدنى لألجر:
جيب أن ال تكون بطريقة عشوائية أو حلسابات سياسية وبدون معايري واضحة،
وجيب وجود دراسات اقتصادية واضحة لتحديد احلد األدنى لألجر وزيادته دورياً.
 .0زيادة احلد األدنى لألجر جيب أن تتطابق مع نسبة التضخم ،ومستويات
اإلنتاجية ،حتى ال تؤدي إىل زيادة التضخم وأن حتقق حتفيز يف النمو واإلنتاج.
 .0زيادة احلد األدنى لألجر جيب أن ترتافق مع الزيادات يف األجور العامة
لكي ال تتوسع اهلوة بني األجور ،بل جيب أن يزيد احلد األدنى أكثر من الزيادات
يف األجور العامة حتى يتم تقليص اهلوة بينهما.
 .1من أجل أن يكون احلد األدنى لألجور ذا تأثري ،عليه أن يطال شرحية
واسعة من العمال ذوي األجر املتدني ،وجيب أن ال يكون هذا احلد شديد
االخنفاض ألنه لن حيقق اهلدف املنشود يف التأثري على االقتصاد والتحفيز ،وأن ال
يكون شديد االرتفاع أيضاً ألنه سيؤدي إىل البطالة والتضخم.
 .1أن يتم تغيري األجور عامة واحلد األدنى لألجور دورياً (سنوياً أو كل
سنتني) خاصة يف حال وجود نسبة تضخم عالية.
 .5يف كثري من األحيان يتم ربط احلد األدنى لألجور بالتأمينات
االجتماعية وإعانات البطالة ،حيث تكون األخرية جزء من احلد األدنى لألجور،
وكذلك املعا التقاعدي واملساعدات الرعائية احلكومية للفقراء واملهمشني.
 .9جيب أن يتم تأسيس اجمللس األعلى لألجور بأطرافه الثالثة (االحتاد
النقابي ـ احلكومة ـ أصحاب العمل) وإن يتم حتديد األجور عرب املفاوضات
اجلماعية وليس قرار حكومي منفرد ،مع تطعيم اجمللس بأكادمييني مستقلني
معروفني مبصداقيتهم كاالقتصاديني واالجتماعيني وغريهم.
 .2يف أغلب دول العامل يتم حتديد احلد األدنى لألجور بشكل موحد بني
كل األجراء ،لكن بعض األحيان يتم حتديده حسب القطاعات ،ففي الصناعات
ذات اإلنتاجية األكرب يكون احلد األدنى لألجر أكثر ارتفاعاً ،وهكذا.
 .2القوانني ال تكفي لتطبيق احلد األدنى لألجور بسبب حماولة بعض
أصحاب األعمال االلتفاف حول القوانني والتهرب من دفع احلد األدنى لألجر
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للعمال ،لذا جيب أن تكون للنقابات دوراً قوياً ،وكذلك وجود جهاز تفتيش قوي
وفعال ،جبانب ربط حصول الشركات على املناقصات والعقود بوجود حد أدنى
لألجر والسماح بتشكيل نقابات عمالية فيها.
احلد األدنى لألجر يف البحرين وضرورته
رغم عدم دقة االحصاءات والبيانات الرمسية وغياب الشفافية يف معظمها ،إال إنها
وكما مت التطرق إليها سابقاً تؤكد على أهمية وجود جملس أعلى لألجور يف البحرين،
وكذلك اجمللس االجتماعي االقتصادي واللذان بالضرورة جيب مشاركة مجيع أطراف
االنتاج فيها باإلضافة إىل أخصائيني اقتصاديني واجتماعيني وحماسبني ،تكون مهمتها
دراسة املستجدات يف الوضع االقتصادي وتأثريها على مستويات املعيشة ،وباألخص
لذوي الدخل احملدود والفقراء ،ومراقبة مستويات األسعار وارتفاعها والتغيري الدوري يف
سلة السلع ال ي تعتمدها الدولة يف قياس أسعار املستهلك ،والتغيريات يف مستويات
التضخم بكل أنواعه ،وفجوة األجور بني العمالة البحرينية والعمالة الوافدة يف
القطاعني العام واخلاص ومستوياتها وعدد األسر احملتاجة ونوعية وطريقة دعمها
وغريها من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية.
مستويات األجور واستمرار فجوة تكلفة األجور بني العامل البحريين
أ-
واألجنيب الوافدة:
تشري احصاءات هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات االجتماعية إىل أن متوسط
األجور الشهرية لأليدي العاملة البحرينية يف كال القطاعني العام واخلاص قد بلغ
حنو  200دينار حبريين بزيادة سنوية تقدر بـ  %205عن عام 0200م ،يف حني
أشارت مؤشرات سوق العمل الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من
عام 0201م ،بأن الوسيط احلسابي لألجور للبحرينيني قد بلغ يف القطاع
احلكومي  990د.ب ،و 120د.ب يف القطاع اخلاص .وبتحليل هذه األرقام فإن
نسبة النمو السنوية يف السنوات الثالث املاضية (منذ عام 0200م) ألجر العامل
البحريين يف القطاع اخلاص أخذت يف تراجع متواصل من  %102يف عام 0200م
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إىل  %007يف عام 0201م ،واألمر نفسه يف القطاع احلكومي فقد تراجعت نسب
منو متوسط أجور العاملني البحرينيني يف السنوات املاضية لتصل إىل %209-
بالسالب بعد أن كانت يف حدود  %0105يف عام 0200م ،وسبب هذا االرتفاع يف
العام 0200م ،هو نتيجة لرفع نسبة رواتب موظفي القطاع احلكومي مبقدار %05
يف شهر أغسطس 0200م ،مع اإلشارة إىل أن شرحية كبرية من العاملني
البحرينيني يف القطاع اخلاص حيصلون على أجر شهري أقل من  122د.ب ،وحسب
إحصاءات هيئة التأمينات االجتماعية فقد بلغ عدد العاملني البحرينيني الذين
يتحصلون على أجر شهري ما بني  077 – 022د.ب حوالي  00011عامل حبريين،
ويف القطاعني احلكومي واخلاص قد بلغ هذا العدد حوالي  1900020عامل
الغالبية العظمى منهم عمالة أجنبية ( )%7200أي ما يقارب  1510910عامل أجنيب
يتحصل على راتب شهري أقل من  022د.ب ،يف حني بلغ عدد العاملني البحرينيني
الذين حيصلون على راتب شهري أقل من  022د.ب قد بلغ  9510عامل.
معدل التضخم:
ب-
أظهرت إحصاءات اجلهاز املركزي للمعلومات أن املؤشر القياسي لألسعار يف
الربع األول من 0201م ،قد أرتفع بنسبة  %1مقارنه بنفس الفرتة من عام 0201م،
ويأتي هذا االرتفاع نظراً للزيادة يف أسعار املواد الغذائية واملشروبات باإلضافة إىل
أسعار اإلسكان والكهرباء والغاز ،هذا االرتفاع يشكل ضغطاً كبرياً على
ميزانية األسرة مما يتسبب يف إضعاف قدرتها الشرائية ،فحسب إحصاءات اجلهاز
املركزي للمعلومات فإن األسعار حبسب نوع االستهالك ) (CPIإرتفعت من عام
0222م لغاية عام 0201م على النحو التالي :األكل والشرب من  00002إىل
 ،052001واملالبس من  02102إىل  ،00002واملسكن واملاء الوقود اخنفضت من
 02102إىل  ،020012واملعدات املنزلية من  02500إىل  ،007092والصحة من
 02005إىل  ،002011واملواصالت من  02202إىل  ،000022واالتصاالت
اخنفضت من  02202إىل  ،22012والرتفيه والثقافة من  02200إىل ،012001
والتعليم من  02005إىل  ،009002وأخرى (العناية الشخصية) من  02105إىل
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 ،011072وإمجالي األسعار ارتفع من  02107عام 0222م إىل  002092يف عام
0201م.
إن هذا االرتفاع يف األسعار يؤدي إىل تراجع وتآكل دخل املوطن البحريين
األمر الذي سيؤدي إىل تدني مستويات املعيشة وظهور املطالب الشعبية املتواصلة
برفع األجور والرواتب ،ورغم شكوكنا لغياب الشفافية يف كشف االحصاءات
احلقيقية الرتفاع األسعار وبنسبة التضخم ،فإن الواقع العملي يؤكد بأن التضخم
وارتفاع األسعار يف زيادة مطردة ،األمر الذي يفرض ليس فقط حتديد احلد األدنى
لألجور إلنقاد األسر الفقرية وذوي الدخل احملدود ،بل أيضاً حتسني أوضاع
املتقاعدين والرواتب الفئات املتوسطة وفوق املتوسطة وال ي متثل الشرحية العظمى
من اجملتمع.
خط الفقر يف البحرين:
ت-
حسب دراسة أعدها جملس التنمية االقتصادية يف البحرين يف يونيو 0200م،
قدرت خط الفقر النسيب لألسر البحرينية ،والذي يضع كحد أعلى نسبة 52
باملئة من متوسط دخل األسر ،حبوالي  191د.ب شهرياً لألسرة الواحدة وفقاً
ألسعار عام 0202م ،كما تشري الدراسة إن نسبة األسر البحرينية ال ي تقتضي
دخالً أقل من هذا املبلغ تقدر حبوالي  %0007من امجالي األسر ،أي ما يعادل
 020022أسرة يف عام 0202م.
إن حتديد مستويات التفاوت يف الدخل ومستوى الفقر بني األسر البحرينية يعد
أمراً مهماً عند تقييم السياسات االجتماعية واالقتصادية ،فمستويات تفاوت الدخل
مثالً تستطيع أن توضح املشاكل اهليكلية الكامنة ال ي تؤدي تقييد النمو
االقتصادي أو إىل االضطرابات االجتماعية ،كما أن ارتفاع معدالت التفاوت يف
الدخل يعين أن جزءاً هاماً من اجملتمع ال يشارك بالتساوي مع غري يف احلياة
االجتماعية واالقتصادية يف البلد ،كما قد تشري معدالت التفاوت املرتفعة أيضاً
إىل عدم املساواة يف احلصول على األراضي ،والتمييز يف سوق العمل ،واحتمال
وجود حواجز أو معوقات أمام حتسني ظروف املعيشة ،وغريها من العوامل األخرى.
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إن هذه الدراسة قد كشفت إن دخل أغنى  %02من األسر البحرينية يعد أعلى
بنحو  01مرة من دخل أفقر  %02من األسر ،مما يدل بوجود عدم مساواة يف توزيع
الدخل.
أمام كل هذه العوامل والضرورات االقتصادية واالجتماعية فإن وجود حد أدنى
لألجر يف البحرين وتغيريه دورياً أصبح ضرورة ملحه ليس فقط كجزء من إصالح
سوق العمل ،وإمنا أيضاً لتحسني مستويات املعيشة والدخل لألسرة الفقرية وذوي
الدخل احملدود ،وزيادة القدرة الشرائية هلم ،وكجزء مهم الستمرار التنمية
اإلنسانية املستدامة واملنشودة للبحرين.
التدخل احلكومي:
ث-
من واقع املستجدات والتطورات االقتصادية الراهنة وخاصة بعد األزمة
االقتصادية الرأمسالية ال ي بدأت مقدماتها بأزمة الرهن العقاري يف الواليات
املتحدة األمريكية وتداعياتها املباشرة على القطاع املصريف وتأثرياتها املتالحقة
على القطاعات االقتصادية األخرى ،ليس فقط يف الواليات املتحدة األمريكية بل
يف عموم الدول الرأمسالية املتقدمة ودول األطراف ومنها الدول العربية.
ودون التعمق كثرياً يف التاريخ االقتصادي للرأمسالية واالكتفاء باحملطات
الكربى للرأمسالية عند أزماتها املفصلية سواء الكساد العاملي يف العشرينات من
القرن املاضي أو أزمات االنهيارات املتعاقبة يف أسواق البورصات والعمالت الصعبة
أو بروز ظاهرة جديدة ال ي مسيت بالركود التضخمي.
من واقع هذه املستجدات يتوضح مدى التدخل احلكومي يف االقتصاد وقيام
الدولة يف إنقاذ اقتصادياتها ،بل واستفادة النظام الرأمسالي من اآلليات الناجعة
للتدخل احلكومي سواء يف توفري مظلة محائية تأمينية للعاملني أو تشكيل
صناديق التعطل أو تصحيح األسعار أو تعديل األجور والرواتب .األمر الذي يدحض
أطروحة وجود اقتصاد حر وأسواق حرة ال تدخل حكومي يف آلياتها وتصحيح
أعوجاجاتها.
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أن التدخل احلكومي الضخم يف األزمة االقتصادية العاملية عرب ضخ مئات
املليارات من الدوالرات من أموال دافعي الضرائب ومن خزانة الدولة لصاحل إنقاذ
املصارف والشركات اخلاصة ،أو إجراءات التأميم اجلزئي هلذه املؤسسات
الضخمة يف هذه الدول الرأمسالية يكشف ليس فقط على املسؤولية الكبرية
للحكومات وأصحاب األعمال يف إنقاذ املؤسسات املالية واملصرفية وغريها ،بل
يعين ذلك أيضاً أهمية التدخل يف تصحيح األجور والرواتب للعاملني سواء يف القطاع
احلكومي أو يف مؤسسات القطاع اخلاص.
فمثلما تقوم احلكومات بضخ املليارات من األموال العامة إلنقاذ مؤسسات
القطاع اخلاص واملصارف اخلاصة ،فأنها مطالبة بالتالي بدعم مستوى الدخل
للمنتجني من العاملني يف هذا القطاعات من دافعي الضرائب.
ومن هنا تقوم فلسفة وجود هيئات وجمالس عليا ثالثية األطراف ملراجعة
مستويات األجور والرواتب ،وهي فلسفة أصبحت أكثر من ضرورة بعد تكرار
األزمات االقتصادية عاملياً وتكرار التدخالت احلكومية يف األسواق احلرة!!
البعد اآلخر ألهمية وجود مثل هذه اجملالس يتمثل يف رؤية الدول للعالقة بني
عملي ي النمو والفقر ،حيث أن السياسات احلكومية ال ي تؤمن بالربامج
االقتصادية االجتماعية ترى بأن الربط بني القضاء على الفقر والنمو االقتصادي
البد أن يتحقق عرب سياسات تدخل مباشرة موجهة للفقراء ،وتتمركز بشكل
أساسي يف دعم األجور وحتديد احلد األدنى جبانب توفري التعليم واخلدمات
الصحية اجملانية.
أن ربط الفقر بالنمو االقتصادي لن حيقق جناحه إذا ما مت الرتكيز فقط على
برامج موجهة للحد من ظاهرة الفقر عرب املساعدات االجتماعية وعالوات الغالء
وغريها ،وإمنا أيضاً خلق وظائف ذات األجور اجملزية.
ومن أجل جناح هذه السياسة االقتصادية االجتماعية البد من مراقبة ومراجعة
مستويات األجور ودعم الفئات ذوي األجور املنخفضة ليتم التوزيع العادل لثمرة النمو
االقتصادي على مجيع فئات اجملتمع.
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جتربة سنغافورة يف حتديد احلد األدنى لألجر:123
ج-
وحيث تسرتشد مشاريع إصالح سوق العمل يف البحرين بالكثري من سياسات
ومشاريع سنغافورا كنموذج رائد ،فانه من املفيد عرض جتربتها الناجحة يف جمال
اجمللس األعلى لألجور وال ي أهملتها خطط جملس التنمية االقتصادية يف البحرين.
يف ضوء النمو االقتصادي السريع يف سنغافورة خالل الفرتة 0722 – 0792م
وبروز القلق بشأن تصاعد األجور دون ربطها باملتغريات االقتصادية ،قامت
احلكومة السنغافورية يف عام 0720م بإنشاء اجمللس الوطين لألجور – حيث متثل
فيه أطراف اإلنتاج الثالثة ،واعترب اجمللس كهيئة استشارية للحكومة حيث قدم
العديد من التوصيات لزيادة األجور السنوية .وتتوضح من هذه التجربة بأن توصيات
اجمللس توجيهية وليست إلزامية رغم التزام القطاع العام باعتباره أكرب رب عمل يف
سنغافورة مبعظم هذه التوصيات ،أما تأثري هذه التوصيات على القطاع اخلاص
فلقد تركز على العمال ذوي الياقات البيضاء والذين يشكلون حنو  %12من قوة
العمل يف القطاعني العام واخلاص.
خالل الفرتة من 0721م – 0727م مت زيادة يف األجور الفعلية والذي أوصى بها
اجمللس.
ولقد انطلق اجمللس الوطين لألجور يف سنغافورة من رؤية اقتصادية حيث أعلن
عن "سياسة تصحيح األجور" حيث صممت هذه السياسة لزيادة القوة اإلنتاجية
وخاصة للمهن والقطاعات ذات القيمة املضافة األعلى ،وبهدف تقليل االعتماد على
العمالة املهاجرة الرخيصة غري املاهرة.
ومن امللفت يف التجربة السنغافورية بأن الزيادات يف األجور الفعلية جتاوزت
توصيات اجمللس مبتوسط  %001يف السنة .وترافقت مع هذه التوصيات استمرار
املفاوضة اجلماعية عرب عقد اتفاقيات مجاعية بني النقابات العمالية وأصحاب
األعمال.
123

عبدهللا جناحي (الباحث) :المصدر السابق ،وللمزيد من التفاصيل الدقيقة حول آليات هذا المجلس ،أنظر الموقع اإللكتروني
للمجلس الوطني لألجور في سنغافورة.
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ومن أهم نتائج هذه السياسة التصحيحية لألجور تضاعف بند األجور يف
صندوق االدخار ،غري أنه ومع بروز ظواهر للركود االقتصادي خالل الفرتة
0725م – 0722م نفذت احلكومة سياسة ضبط األجور عرب جتميدها مع وضع
آليات لزيادة مساهمة أصحاب األعمال يف صندوق االدخار.
ومن ضمن الرؤى اجلديدة للمجلس الوطين لألجور تنفيذه "سياسة املرونة يف
األجور" وذلك بعد صدور قانون العمل املعدل عام 0722م ،ومبوجب هذه السياسة
ظل األجر األساسي مستقراً نسبياً مع تعديالت جيدة يف املكافئات السنوية أو
جتميدها حسب الظروف االقتصادية ،مع استمرار توافق أصحاب األعمال
والنقابات العمالية يف تقاسم األرباح واحلوافز اإلنتاجية.
ومن التوصيات املوجهة ألصحاب األعمال بهدف املزيد من مساعدة
العمال يف تقليل تأثري معدالت التضخم عليهم ينبغي النظر يف منح وملرة واحدة مبلغ
مقطوع للعمال مع إعطاء األولوية للعمال ذوي األجور املنخفضة.
وقد رحب اجمللس الوطين لألجور بإعالن احلكومة يف إعادة توظيف
كبار السن لتمكني العمال من العمل إىل ما بعد سن  ،90وأوصى اجمللس للعمل
مع أصحاب العمل والنقابات يف تنفيذ إعادة التوظيف للعمال املسنني.
وأشار اجمللس يف تقريره بأنه ويف ظل وجود جمموعة كبرية من
السكان الذين ال يعملون والسيما النساء منهم فقد حث أصحاب األعمال ممن هم
يف حاجة إىل العمال النظر يف جذب هذه الفئة العاطلة لالنضمام إىل القوى العاملة.
وقد تطرق التقرير إىل مساعدة العمال متدني األجور مبا فيهم العاملني
يف القطاع غري الرمسي عرب املزيد من دعم التعاونيات وباألخص التعاونيات يف جمال
الغابات وإلغاء الضرائب عنهم.
ويتوضح من التقرير بأن آلية اجمللس الوطين لألجور شفافة وهناك اتفاق
عام على تنفيذ توصياته والتزام األطراف الثالث بها.
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خامساً :النظام الضرييب يف دول جملس التعاون اخلليجي واالقتصاد املستقبلي
البد من التأكد بأن الدول الطبيعية وغري املعاقة يف العامل البد هلا أن تفرض
ضرائب ،بشرط وجود قواعد أساسية أهمها:
 .0ال ضريبة بدون متثيل.
 .0مبدأ العدالة بوصلة السياسات الضريبية.
 .1ضرورة وجود الشفافية.
إن الدول ال ي ال تفرض ضرائب هي الدول الريعية أو الغنائمية ال ي تعيش على غنائم
احلروب أو املوارد الطبيعية الناضبة بطبيعتها ،وهي دول وجدت لفرتات حمدودة عرب
التاريخ .ويف عصرنا الراهن الدول النفطية اخلليجية يف فرتات ارتفاع أسعار املورد
االقتصادي الريعي األساسي للدخل القومي ـ أي النفط.
ويشري األستاذ إبراهيم شريف السيد يف ورقته ال ي استعرضها يف ندوة "حنو نظام
ضرييب دميقراطي وعادل" ال ي أقيمت جبمعية التجمع القومي الدميقراطي يف  02نوفمرب
0202م ،بأن دول جملس التعاون ومنها البحرين بدأت يف تنفيذ سياسات ضريبية بسبب
تسجيل عجوزات كبرية يف ميزانياتها وتنامي الدين العام بسرعة بالغة ،فقد بلغ الدين
العام يف البحرين ما يقارب  02مليار دينار يف نهاية العام 0209م ،وتراجع يف العملة
األجنبية ،وعجز إكتواري يف صناديق التقاعد يف حدود  0201مليار دينار يف العام
0209م ،وحسب موازنة الدولة للعامني  0202ـ 0202م فإن كلفة الفوائد سرتتفع إىل
 551مليون دينار يف 0202م ،يف حني كانت  097ملون دينار عام  ،0205أي إنها
ستزداد مبعدل سنوي يقارب  022مليون دينار ،أي ستلتهم  %05من إيرادات الدولة.
الضرائب ليست كافية حلل أزمة الدين العام:
ويواصل األستاذ إبراهيم شريف رؤيته حيث يؤكد بأن الضرائب غري كافية حلل
أزمة الدين العام والعجز املالي ،واألمر حيتاج إىل شفافية ،خاصة يف الشؤون املالية،
فقبل أن تطالب احلكومة املواطن بسداد فواتريها عليها أن تعطيه كشفاً كامالً
حبساباتها ،ما هي األموال ال ي حصلت عليها ومن أي مصدر وكيف صرفتها .وملاذا
ارتفع الدين العام أكثر مما هو الزم لتمويل العجوزات السنوية يف امليزانية؟؟ مثالً :من
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حق املواطن أن يعرف عن اإلجابة على أسباب القفزة الكبرية يف العجز والدين العام
ليطمئن إن أمواله الضريبية يف أيدٍ أمينة.
124

الضرائب يف البحرين:
 .0أقر جملسي النواب والشورى الضريبة االنتقالية (على السجائر
واملشروبات الغازية ومشروبات الطاقة) يف نوفمرب العام املاضي ،ومن املتوقع أن
تبلغ حصيلتها  52مليون دينار يف  ،0202وترتفع إىل  99مليون يف عام 0200م.
 .0الرسوم اجلمركية ،وهي من أقدم الضرائب يف البحرين والعامل،
واحلساب اخلتامي لعام 0209م يظهر بأن  011مليون دينار كان إيرادات
اجلمارك ،أي أكثر من نصف الرسوم والضرائب احلكومية ال ي بلغ جمموعها
 012مليون دينار.
 .1ضريبة املعا  :على شكل اشرتاكات نظام التأمني االجتماعي،
يدفعها العامل البحريين ورب العمل ،فضالً عن  %1إصابات عمل العمالة
املهاجرة ،وجمموع هذه الضرائب السنوي يساوي  119مليون دينار على شكل
اشرتاكات التأمني االجتماعي إضافة إىل عشرات املاليني من الدنانري من
اشرتاكات التأمني ضد التعطل.
 .1ضرائب العمالة املهاجرة وال ي حتصل عليها هيئة سوق العمل وتتوزع
إيراداتها على اهليئة وصندوق العمل واحلكومة وال ي بلغت حصتها  0205مليون
دينار يف العام 0209م.
 .5ضريبة حتصل عليها البلديات تبلغ أكثر من  22مليون دينار.
 .9ضريبة صغرية على الوقود تبلغ  109مليون دينار.
 .2رسوم قادمة ال تشملها القوانني منها ضرائب ورسوم وزارة التجارة ال ي
سرتتفع إىل  11مليون دينار يف عام  0202يف حني كانت  02مليون فقط يف
العام 0201م.
124

ورقة األستاذ إبراهيم شريف السيد المشار إليها أعاله.
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 .2رسوم أخرى ندفعها مقابل خدمات أو رخص تقدمها الدولة.
شروط الضريبة "اجليدة":
يؤكد املفكر االقتصادي آدم مسيث يف كتابه "ثروة األمم" أن الضرائب اجليدة"
جيب أن تستويف أربعة معايري.
 .0أن تكون مناسبة مع الدخل أو القدرة على الدفع.
 .0أن تكون معروفة بدل أن تكون عشوائية.
 .1أن تدفع يف أوقات وبطرق مالئمة لدافع الضراب.
 .1أن تكون رخيصة من حيث كلفة إدارتها وجبايتها.
إن االنتقال من اقتصاد ريعي (املرض اهلولندي) 125إىل االقتصاد املستقبلي (العالج
النروجيي) 126يتطلب بالضرورة اعتماد الدولة على الضرائب كأحد اإليرادات للدخل
القومي وبدالً عن ثروة النفط ال ي تولد إيرادات مالية ضخمة دون جهد إنتاجي يذكر.
مقومات ال بد من وجودها:
بيد أن النظام الضرييب مغر ويسيل لعاب بعض من املسؤولني اخلليجيني ،خاصة مع
العجوزات والديون العامة الكبرية يف املوازنات ،ولذلك فإن تطبيق النظام الضرييب يف
ظل الوضع الراهن اقتصادياً ،واستمرار هيمنة االقتصاد الريعي لن حيقق هذا النظام
أهدافه االقتصادية واالجتماعية والسياسية املنشودة ،وبالتالي أعتقد بأن النظام
الضرييب الشامل ال ميكن تطبيقه مرحلياً وال أن يرتافق مع اإلصالحات االقتصادية
املؤدية للوصول إىل االقتصاد املستقبلي اإلنتاجي .بل جيب الرتيث يف تطبيقه إىل حني
125

المرض الهولندي :بعض أعراض المرض اله ولندي في االقتصاد غير موجودة في الدول النفطية الخليجية حيث أن سعر
عمالتها ثابت مقابل الدوالر في خمس دول ومقابل سلة عمالت في الكويت ،ولذلك لم يرتفع سعر العمالت رغم تضاعف أسعار
النفط في السبعينات القرن الماضي وبالمقابل تم الحد من تضاعف كلفة العمالة المحلية وذلك بفتح الباب على مصراعيه الستقدام
العمالة المهاجرة األجنبية ،األمر الذي أبقى متوسط األجور منخفضاً .وهذا عكس ما حدث في هولندا أبان اعتمادها الرئيسي
على النفط ،حيث تأثرت تنافسية الصناعات التصديرية والزراعة لديها بسبب ارتفاع قيمة العملة وكلفة العمالة.
126
العالج النرويجي :التجربة النرويجية تعتبر نموذجا ً رائداً ،حيث أبعدت مورد النفط عن الناتج اإلجمالي للدولة ،وتم تحويل
إيرادات النفط إلى الصندوق السيادي الذي يعتبر أضخم الصناديق السيادية في العام.
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تستكمل اهلياكل السياسية والقانونية واالقتصادية الضرورية لتطبيق النظام
الضرييب ،حيث إن غياب املؤسسات التشريعية والرقابية كاملة الصالحيات ،وغياب
اآلليات التنفيذية املعتمدة على التشريعات واضحة بشأن الضرائب وأجهزة متابعة ورقابة
حديثة ومتطورة ،وعدم انتقال الدول فعلياً االعتماد على إيرادات من مصادر اقتصادية
غري نفطية بشكل شبه كامل ،وبالتالي اعتماد الدولة على اإلنتاج بدل اعتماد الناس
والقطاع اخلاص على ريع النفط املسيطر عليه من الدولة الريعية ،إن كل هذه املتطلبات
جيب بالضرورة توفريها أوالً لتحقيق النظام الضرييب لنجاحة كما يف الدول املتقدمة
الدميقراطية.
إن فلسفة نظام الضرائب تقوم على جمموعة من املبادئ والقواعد ،وأهمها املساواة
والعدالة ،أي مساهمة اجلميع ـ دون استثناء أو متييز ـ يف حتمل النفقات العامة حبسب
مقدرتهم النسبية ،وفكرة العدالة تقتضي إعفاء أصحاب الدخول املنخفضة من أداء
الضريبة بالنسبة حلد الكفاف ،أي احلد األدنى الالزم للمعيشة ،وكذلك ضرورة
مراعاة األعباء العائلية مبا يتناسب ومستوى املعيشة يف اجملتمع.127
ولنؤكد مرة أخرى أن النظام الضرييب مرتبط مبشاركة شعبية دميقراطية ،حيث
"ال ضريبة بدون متثيل" والتمثيل جيب أن يكون حقيقياً وليس شكلياً ،ويرتافق معه
نظام رقابي شفاف ،وحماسبة جادة ،ومعرفة ملآالت إيرادات الضرائب وإىل أين تتجه
وكيف؟ كما أن اهلدف اإلنساني من الضريبة هو إعادة توزيع الثروة العامة ،ومثلما
أوضحنا فإن االقتصاد الريعي واستمراره يتعارض بل ويعرقل جناح النظام الضرييب ،ألن
من ميتلك ثروة النفط ليس من مصلحته دفع الضرائب.
إن معدل الضريبة يعكس بشكل مباشر حجم دولة الرفاه والسياسات التوزيعية
للدخل ،ولذلك فاملالحظ أن الدول اإلسكندنافية ودول مشال القارة األوروبية بشكل
عام ترتفع فيها الضرائب وتكون دولة الرفاه يف أفضل حاالتها.128
 127تركي كاظم عبيس :مدخل الضريبة وعالقاتها بالقانون ،الكلية الزراعية ـ جامعة بابل ،العراق ،دراسة منشورة
في موقع غوغل.

128

إبراهيم شريف السيد ورضي الموسوي :الالمساواة في الدخل والثروة وغياب العدالة االجتماعية في العالم والوطن العربي،
ورقة بحثية قدمت لمنتدى عبدالرحمن النعيمي الفكري ـ الدورة الخامسة ،بيروت ،ديسمبر 2019م.
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اجلدول رقم ()21
معدل الضرائب كنسبة من الناتج احمللي

الدولة

النسبة

ا

الدمنارك

%12

0

النرويج

%1007

1

أملانيا

%1201

1

بريطانيا

%1101

5

اليونان

%1202

9

الواليات املتحدة

%0100

2

املكسيك

%0201

لرقم
0

يف العقود األخرية من القرن العشرين كانت الضرائب ترتفع يف أغلب العامل
الصناعي ،خاصة بعد استحداث ضريبة القيمة املضافة يف الستينات والسبعينات،
باستثناء الواليات املتحدة األمريكية ال ي قامت فض فعلي للضرائب على أرباح
الشركات بينما زادت الضرائب على معاشات األفراد (لتغطية نفقات التقاعد والتأمني
الصحي للكبار) ،ويف أوروبا تستخدم الضرائب بفعالية أكرب إلعادة توزيع الثروة
وختفيض الالمساواة ،لذلك فإن تركز الثروة يف الواليات املتحدة عند شرحية %0
األعلى دخالً تعادل ضعف إىل ثالثة أضعاف املعدل يف الدول األوروبية .والنتيجة هي أن
دخل الفئات املتوسطة والفقرية يف الواليات املتحدة مل يتغري خالل العقود ال ي تفجرت
فيها ينابيع الثروة لألغنياء من جراء العوملة والتقدم التكنولوجي وارتفاع اإلنتاجية ،رغم
إن دوالً صناعية أخرى تشكو من نفس الظاهرة األمريكية يف اخنفاض دخل الطبقات
الدنيا واملتوسطة ـ إال أن هذه الدول ـ بعكس الواليات املتحدة لديها شبكات أمان
اجتماعي أفضل تساهم يف إعادة توزيع الثروة .وهذه التحويالت تساهم يف اخنفاض عدد
من يستمرون حتت خط الفقر ،ففي السويد مثالً من حتت خط الفقر  %002من
السكان فقط مقابل  %0207يف أمريكا.129
129
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الضرائب تفتح باب جهنم:
رغم ضرورات وجود الضرائب يف أي اقتصاد إنتاجي ريعي ،إال أن نظام الضرائب
لن يقف فقط عند ضريبة حمددة ،بل هذا النظام ومبا أنه قد مت فتح األبواب له يف دول
جملس التعاون اخلليجي ،فمن الطبيعي أن ترتفع األصوات إما لرفض مثل هذا النظام
الضرييب ،أو املطالبة بتطبيق أنواع أخرى من الضرائب ،سواء ضرائب الدخل أو على
رأس املال أو على الثروات أو غريها .ولذلك فمن املفيد دراسة كافة االحتماالت القادمة
يف هذا البند اجلديد من بنود السياسة املالية.
فعلى سبيل املثال هناك كثرة من املختصني يف جمال الضرائب والسياسة املالية
يطالبون بتعزيز سياسة ضريبية ال تؤثر على الفقراء ،كتنويع مصادر عوائد الضريبة
بدالً من االعتماد على ضريبة مفردة غري مباشرة مثل ضريبة القيمة املضافة .وزيادة
حتصيل ضريبة الدخل الشخصية من األثرياء ،واستهداف االستهالك املرتافق مع رفع
الضرائب على هذه السلع ،وحتصيل الضرائب على رؤوس األموال ،بل البعض يطالب
بضرائب على معامالت الصرف األجنبية وال ي تلعب دوراً يف تقليل املضاربات حبيث
يكون معدهلا منخفض جداً (حوالي  %200أو أقل) كي ال يؤثر على املعامالت احلقيقية
كدفعات االسترياد والتصدير واحلواالت من العاملني يف اخلارج.
ولقد أشار كتاب "رأس املال يف القرن احلادي والعشرين" املشهور والذي استعرض
بيانات واحصاءات ضخمه ،وأكد فيه املؤلف (توماس بيكي ي) بأن االعتماد على
ضريبة رأس املال والثروة يف العامل كفيلة باحلصول على إيرادات ضريبية كبرية دون
اإلضرار بالطبقات االجتماعية الفقرية وحمدودة الدخل.
وإذا ما طبقنا معادلة (توماس بيكي ي) يف البحرين وذلك عند تقدير حجم أرباح
القطاع اخلاص واألفراد ،وبافرتاض أن رأس املال املرتاكم يساوي حوالي ( )9مرات
حجم االقتصاد البالغ  00مليار دينار ،ثم ضرب احلاصل يف  %5كعائد متوسط على
رأس املال يف العامل ،وذلك حسب نتائج (بيكي ي) ،ولذلك فالناتج سيكون 10922
مليون دينار ،وبافرتاض معدل الضرائب يبلغ  %02فإن بإمكان الدولة حتصيل 192
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مليون دينار من ضرائب األرباح ،وهذا الرقم ضعف ما ميكن حتصيله من ضريبة
القيمة املضافة.
الضرائب وقيود اتفاقيات التجارة العاملية:
إننا كدول نامية صاعدة من الطبيعي أن تبحث عن موارد جديدة ـ حتى وإن كانت
مالية كالضرائب وليست اقتصادية ـ لزيادة مواردها العامة .غري أن سياسات االقتصاد
الكلي والتجارة الدولية املفتوحة يف وقتنا الراهن ،واخنراط دول اجمللس يف اتفاقيات
جتارية دولية ،وانضمامها ملنظمة التجارة العاملية .كل ذلك أدت وستؤدي إىل ختفيض
عوائد الضريبة العامة بالنسبة للدخل القومي .فعلى سبيل املثال متنح العديد من الدول ـ
ومنها دول جملس التعاون ـ حوافز للمستثمرين األجانب على هيئة إعفاءات ضريبية ودعم
ظاهري أو باطين ،من أجل جذب رأس املال األجنيب لالقتصاد ،وعندما تكون هناك
مطالبة بتحقيق حوافز شبيهة للمستثمرين احملليني ،جترب الدولة على خفض الضرائب
على األرباح احمللية أيضاً ،ويف كلتا احلالتني ستكون النتيجة خفض عوائد الضريبة.
وقد أدى حترير التجارة إىل تقليص كبري يف رسوم االسترياد ،وعلى ضرائب التصدير،
وهذا يعين ختفيض كبري للضريبة غري املباشرة ،وهنا أيضاً يصعب زيادة الضريبة
احمللية بسبب ضرورة املماثلة.
(رغم أن الرئيس األمريكي (ترامب  /ويف قلعة الرأمسالية الليربالية قد أعلن فرض
رسوم على احلديد والصلب األوروبي بنسبة ترتاوح بني  05إىل .)%05
ولذلك يعتقد "جاياني غو " بروفيسور مركز الدراسات االقتصادية والتخطيط يف
كلية العلوم االجتماعية جبامعة جواهر الل نهرو ،بأن أمام كل هذه القيود حتولت
الدول إىل نظام ضريبة القيمة املضافة بسبب ختفيض وإلغاء للعديد من الضرائب غري
املباشرة مما خفض عوائد الضريبة .130وباملقابل يرى الربوفسور غو إن ختفيض

 130جاياني غوش :سياسات االقتصاد الكلي والتجارة ،تقرير مفصل صادر عن إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتماعية في األمم المتحدة6002 ،م..
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النفقات احلكومية كجزء من اإلجراءات املالية التصحيحة جيعل منو النتائج أكثر
بطئاً والذي بدوره يؤثر سلباً على مجع الضريبة.
كما تلعب العوملة والتجارة الدولية واالنفتاح على تدفق رؤوس األموال ،وتفادي
هروب رؤوس األموال ،تأثريات يف تقديم تنازالت ضريبية كبرية للمستثمرين األجانب
واحملليني ،وقد فاقم ذلك وجود مالجئ عاملية من الضريبة ،واملرونة املسموحة من خالل
معاهدات إزدواجية الضريبة ،وثغرات أخرى يف النظام الضرييب وال ي تسمح بطريقة
فعالة التهرب من الضرائب بشكل واسع.131
الضرائب يف دول جملس التعاون:
أمام العجوزات الكبرية يف موازنات دول جملس التعاون اخلليجي ،واآلفاق
املستقبلية ألسعار النفط وال ي تشري التحليالت إنها من غري املرجح أن تعود إىل أي
مستوى قريب ملعدالتها ما بني  0202ـ 0201م ،فإن دول اجمللس ـ وعلى املدى القصري ـ
ستعتمد بنسبة كبرية لتغطية العجز على االقرتاض أو طرح السندات ،وأيضاً من خالل
السحب من صناديق الثروات السيادية واألجيال القادمة ،بل حتى من صناديق التقاعد
والتعطل عن العمل ،وسحب من احتياطات النقد األجنيب املوجودة لدى املصرف
املركزي ،وقد أكدت كثرة من الدراسات إن هذه األدوات لن تستمر طويالً
وستستنفذ على مدار سنوات قليلة.
لذلك فإن مجيع دول اجمللس بدأت تلتزم بشروط النقد الدولي والبنك الدولي ال ي
تطلب "العمل على وضع املوازنات العامة على أسس مستدامة أكثر على املدى البعيد،
وأن تشمل على زيادات ضريبية كبرية ،وأيضاً إصالح الدعم! وتقليص النفقات
وجتميدها فيما يتعلق بالتوظيف واألجور يف القطاع العام".
(مع مالحظة مهمة بأن معظم شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وال ي
نفذتها الدول قد دمرت اقتصاد هذه الدول).
 131جاياني غوش :المصدر السابق.
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ومن املقرر فعالً تطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة  %5يف مجيع دول جملس
التعاون اخلليجي خالل عام 0202م ،وتفرتض تقديرات صندوق النقد الدولي بأن هذه
الضريبة ميكنها أن جتمع ما يصل إىل  005ـ  %0من إمجالي الناتج احمللي يف كافة
أرجاء املنطقة .ومن خالل االستخدام واسع النطاق للرسوم املفروضة على بعض املنتجات
احملددة (مثل التبغ والكحول واملشروبات الغازية) ميكن حتقيق مكاسب صغرية مع
أعباء إدارية أقل .132ويف كلتا احلالتني يرى أكسفورد إيكومنيك بأنهما تشكالن
بداية ملعاجلة العجز املالي ،ولكن ليس "دون مقابل" فمع زيادة نفقات احلياة ،قد ترتفع
هذه التدابري من الطلب على األجور وبالتالي تقويض تنافسية الشركات ـ تأملوا التحليل
املنحاز للرأمسال وال يراعي املواطنني ـ عالوة على ذلك أن يؤثر بوضوح على إنفاق
املستهلكني ،وبالتحديد يف االقتصادات ذات املداخيل املنخفضة (أو ال ي يتوزع فيها
الدخل بشكل متفاوت كثرياً).133
(مالحظة :خيتلف الربوفسور غو مع تقديرات صندوق النقد الدولي حول ضريبة
القيمة املضافة ،حيث يرى أن حتول العديد من الدول من أنظمة ضريبة املبيعات إىل
ضريبة القيمة املضافة ،عادة ما يكون اهلدف منه ليس فقط ضريبة القيمة املضافة ،بل
ضريبة على االستهالك ،وإن هذه الضريبة ال ي تفرض على مجيع مراحل اإلنتاج أو البيع
مع وجود آليات تسمح للشركات بتعويض هذه الضريبة ال ي يدفعونها على مشرتياتهم
من البضائع واخلدمات ،هي ضريبة هلا سلبيات عديدة .فاحلجج املؤيدة لتطبيق ضريبة
القيمة املضافة تتمثل يف إنهاء تقود إىل جتانس أكرب وليس هلا أثر تشويهي ،فإن
الربوفسورغو يرى عكس ذلك ،حيث يعترب ضريبة القيمة املضافة تنازلية ـ وليست
تصاعدية حسب دخل الفرد ـ ولذلك فإنها ترفع من قيمة البضائع ال ي يستهلكها
الفقراء ،ويستشهد بدراسة لصندوق النقد الدولي ال ي وجدت إن ضريبة القيمة املضافة
يف الدول املتدنية الدخل عوضت أقل من  %12من العوائد املفقودة من إلغاء الضرائب
التجارية .وحسب املعلن نظرياً بأن ضريبة القيمة املضافة هي أساساً ضريبة إلنهاء كل
 132اكسفورد إيكونيمك ( )Oxford Economicsتقرير معهد  ICAEWـ رؤى اقتصادية ـ الشرق األوسط ـ
تقرير فصلي ـ الربع األخير icaew.com/economicinsight .6002
 133اكسفورد إيكونيمك  :المصدر السابق.
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أنواع الضرائب األخرى املتعلقة بالسلع ،كضرائب اإلنتاج واإلدخال والضرائب على
السلع الكمالية ،ولذلك هو ال يعتقد بأن عوائد ضريبة القيمة املضافة ستعوض عوائد
الضرائب التجارية األخرى.
ويستعرض الربوفسور غو مشاكل ضريبة القيمة املضافة ،ومنها تلك املنتشرة يف
الدول ال ي لديها قطاع غري رمسي (القطاع غري املنظم اقتصادياً) أو سوق سوداء.
فضريبة القيمة املضافة أساساً ضريبة على القطاع الرمسي املنظم ،وال ميكن أن تغطي
النشاطات غري الرمسية ،مثل الزراعة الصغرية ـ املؤسسات املنزلية ـ صغار الباعة ـ جتارة
املفرد ـ ،مقدمي اخلدمات ،ولذلك وبطريقة سلبية ميكن لضريبة القيمة املضافة أن
تعيق التنمية بتشجيع مثل هذه النشاطات للبقاء ضمن فئة القطاع غري املنظم بدالً من
الدخول يف القطاع الرمسي ،وكإنعكاس لذلك قد تتجه احلكومة حنو زيادة نسبة
الضريبة على القطاع الرمسي .ولذلك فضريبة القيمة املضافة هلا تأثري تشويهي للدول
ال ي فيها قطاع غري رمسي كبري ألنها ختلق حوافز ضد االنتقال إىل النشاطات
االقتصادية الرمسية واملسجلة .باملقابل من املستحيل على الدول أن تفرض هذه الضريبة
على كل السلع واخلدمات ،وحتى يف حالة فرضها جزئياً على بعض السلع واخلدمات،
فإنها تتطلب قدرات إدارية كبرية ،وهلا نسبياً تكاليف عالية للتحصيل ،كما أن
مرجتعات عوائد ضريبة القيمة املضافة معقدة ومكلفة ،ولذلك فإن عملية التحول من
أنواع الضرائب األخرى إىل ضريبة القيمة املضافة تؤدي إىل تقليص عوائد الضريبة
للدول النامية الصغرية واملنفتحة خصوص ًا.134
من واقع تبيان الضرائب املوجودة يف دول جملس التعاون ،يرى تقرير أكسفورد
إيكونيمك بأن هناك جمال واسع للتدابري الضريبية األخرى ،غري ضريبة القيمة املضافة
ـ وال ي ستساهم يف سد الفجوة املالية.

 134جاياني غوش :المصدر السابق.
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اجلدول رقم ()22
الضرائب املطبقة وغري املطبقة يف دول اجمللس

املصدر :أكسفورد إيكومنيك ـ مصدر سابق
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 ليس هناك ضرائب حالياً.
√ ضرائب تطبق بشكل انتقائي على أساس جنسية الفرد  /الشركة.
ضرائب تطبق على العمالة /الشركات بغض النظر عن اجلنسية.
*  %5نسبة مشرتكة لدول جملس التعاون ستطبق من 0202م كضريبة القيمة املضافة.
مالحظة :نظرياً تطبيق ضريبة القيمة املضافة تعين عدم تطبيق أي نوع من الضرائب
التجارية األخرى ،ومنها ضريبة األرباح التجارية ،ولذلك فهل ستلتزم دول اجمللس بذلك!!)

ويرى التقرير بأن هناك خياراً آخر ميثل يف التطبيق واسع النطاق للضرائب على
األرباح أو الشركات ،حيث أن بيئة األعمال منظمة بدرجة عالية يف العديد من
اقتصادات دول اجمللس ،وهذا تعين أن األرباح احملققة يف بعض القطاعات أعلى مما هي
عليه يف اقتصادات مماثلة ،لذلك يعترب فرض هذا النوع من الضرائب بشكل موسع
مبثابة مصدر واضح ملزيد من اإليرادات احلكومية ،إال أنه فرضها على القطاعات ذات
التنافسية العالية من شأنه أن يعيق قدرة الشركات على استخدام أرباحها املستبقاة أو
غري املوزعة لالستثمار ،وكذلك التنويع االقتصادي ،وهناك أيضاً حتديات لوجستية قد
تنشأ من تطبيق ضريبة القيمة املضافة أو ضريبة األرباح ـ فكالهما يتطلب من
الشركات االستثمار بشكل كبري يف أنظمة احلسابات واإلدارة املالية للتعامل مع
اإلجراءات الضريبية ال ي قد تتسم بالتعقيد نوعاً ما .وسيمثل ذلك عبئاً ثقيالً على
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ليكون أمراً حامساً ألي جهود ناجحة للتنويع
135
االقتصادي يف املنطقة.
ويتفق التقرير مبا وردت من تأكيدات يف العديد من الدراسات بأن النظام الضرييب
ال ميكن تطبيقه إذا مل تقرر دول جملس التعاون اخلليجي االنتقال اجلدي لتنويع
مصادر الدخل القومي ،حيث خيلص التقرير "بأنه من املهم للحكومات أن تتأكد من
أن سياساتها الضريبية هي جزء من االسرتاتيجيات الشاملة للتنويع االقتصادي  ...وإال
 135أكسفورد إيكونيمك ـ مصدر السابق.
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فإن قلة فقط من السياسات الضريبية تعترب خالية من العواقب االقتصادية واسعة
النطاق".
إن التحول االقتصادي املنشود حيتضن شبكات معقدة من العالقات حبكم التاريخ
الطويل من االعتماد على اإليرادات النفطية (االقتصاد الريعي) ،وهيمنة العمالة الوافدة
على أسواق العمل ،وإذا كان "املرض اهلولندي" مل يطفح بشكل واضح يف اقتصادات
دول اجمللس بسبب هذه اهليمنة للعمالة الوافدة وال ي أدت إىل تدني األجور ،وهو ميزة ال
توجد يف اقتصاديات صناعية ولكنها مصابة "باملرض اهلولندي" ال ي ميزتها ارتفاع
تكلفة األجور ،فإن هذا التحول املنشود مبا فيه اخليار االسرتاتيجي لتقليص نسبه
العمالة الوافدة وزيادة توظيف العمالة املواطنة ،ومع تطبيق النظام الضرييب وارتفاع
تكلفة املعيشة والتضخم ،فإن الضغط سيستمر لزيادة األجور والرواتب ،وهو األمر
الذي سيربز ميزة "املرض اهلولندي" ال ي كانت خمفية يف دول اجمللس .ولذلك
فالعالجات حتتاج إىل حتليالت معمقة لتأثري وتأثر أي سياسة أو آلية على اآلخر سلباً أو
إجياباً.
وأخرياً فإن الدراسات واإلحصاءات العاملية تكشف بأن الضريبة التصاعدية على
الدخل والثروة هي ال ي أدت إىل اخنفاض الفجوة بني األكثر ثراءً واألقل فقراً وبالتالي
تقليص الالمساواة بني طبقات اجملتمع وحتول املثلث السكاني إىل شكل معني ،حيث
تقرتب مستويات الدخل بني الطبقات الثرية واملتوسطة والفقرية.
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امللحق
املرض اهلولندي والعالج النروجيي
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املرض اهلولندي

136

هولندا دولة ملكية دستورية ،وسبب التسمية باملرض اهلولندي هو وجود ظاهرة
الكسل والرتاخي الوظيفي ال ي أصابت الشعب اهلولندي يف النصف األول من القرن
العشرين 0722ـ 0752م ،بعد اكتشاف النفط يف حبر الشمال ،حيث هجع للرتف
والراحة ،واستلطف اإلنفاق االستهالكي البذخي ،فكان أن دفع ضريبة هذه احلالة
ولكن بعد إن أفاق على حقيقة نضوب اآلبار ال ي إستنزفها باستهالكه غري املنتج،
فذهبت تسميتها يف التاريخ االقتصادي "باملرض اهلولندي".
حياول مصطلح "املرض اهلولندي" توصيف الظاهرة ال ي رصدها علماء االقتصاد
والسياسة بالنسبة ملا حدث للهولنديني بالذات بعد اكتشاف النفط والغاز الطبيعي يف
املناطق التابعة هلم يف حبر الشمال.
يقول الربوفيسور(جوزيف ستغليز) االقتصادي املرموق من جامعة كولومبيا
األمريكية واحلائز على جائزة نوبل "بعد اكتشاف هذه املوارد الطبيعية السخية
إكتشف اهلولنديون أنهم يواجهون معدالت متزايدة من البطالة ،ومن تفشي ظاهرة
اإلعاقة بني صفوف القوى العاملة ،فالغريب أن العمال اهلولنديني الذين فشلوا يف البحث
عن وظائف إكتشفوا إن استحقاقات العجز واإلعاقة أفضل هلم مادياً من اإلكتفاء
بإستحقاقات البطالة".وقد زاد من تفاقم الظاهرة أن أدت حصيلة املوارد الطبيعية من
الطاقة إىل ارتفاع أسعار صرف العملة الوطنية يف هولندا فكان إن ارتفعت أسعار السلع
ال ي أنتجتها هولندا مما أفضى إىل عجز هذه السلع عن املنافسة يف أسواق التصدير ،بل
جعل الواردات من اخلارج أقل سعراً ،ومن ثم أفضل اختياراً للمستهلك احمللي ،وكانت
نتيجة هذا كله اضمحالل النشاط اإلنتاجي -الصناعي بالذات ،وتلك ظاهرة أخرى قد
يطلق عليها وصف (الالتصنيع).
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ويف ظل هذا العزوف عن اإلنتاج وهذا االضمحالل للنشاط الصناعي بدأ بالتالي
إخنفاض كبري يف فرص العمل وإشتداد آفة البطالة .مع استمرار مطالبة العمال
الستحقاقات العجز واإلعاقة ،ومت هذا كله وسط إرتفاع ألسعار الصرف للعملة
اهلولندية.
األمر الذي جعل هذا االقتصادي الكبري حيذر من اقتصاديات االعتماد على املوارد
الطبيعية ألنه خيلق يف رأيه أوطاناً غنية ومواطنني فقراء ،وهذا هو جوهر اإلصابة
"باملرض اهلولندي".
يسوق مؤرخوا االقتصاد السياسي حاالت من هذه اإلصابة بآفة "املرض اهلولندي"
وكلها حاالت جتسدت يف ثروات سخية هبطت على هذا القطر أو ذاك من خارطة
العامل بفضل اكتشافات أو مميزات وهبتها الطبيعة من موارد طبيعية مثينة سواء يف
دنيا املعادن النفيسة (الذهب واألملاس والنحاس واليورانيوم والبوكسيت) أو يف دنيا
مستلزمات الطاقة (النفط والغاز الطبيعي) أو على شكل حماصيل زراعية ذات قيمة
جتارية وعائد نقدي طائل (النب والشاي والكاكاو...أخل).
واملعنى األمشل يف هذا اجملال ينصرف إىل مفهوم العالقة بني التوسع يف استغالل
هذه املوارد الطبيعية ،معدنية كانت أو زراعية ،وبني اإلنكما يف الصناعات
التحويلية ،وهي نفس العالقة ال ي تفضي إىل مزيد من العوائد املالية وقليل من فرص
العمل الوطنية ،ورمبا مزيد من إسترياد قوى عاملة أجنبية تتمتع مبهارات خاصة ومطلوبة
يف ظل انكما تصدير املنتجات احمللية املصنعة ال ي تفقد بإطراد مزاياها النسبية من
جهة ،وال تكاد تصمد للمنافسة السعرية يف أسواق التبادل التجاري الدولي من جهة
أخرى.
معطيات تارخيية:
من هنا ميكن القول بأن "املرض اهلولندي" داء مزمن ،فقد سبق وأن أصاب إسبانيا
يف القرن السابع عشر عندما هبطت عليها ثروات جتسدت يف اكتشاف واستغالل
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مناجم الذهب والنحاس من مستعمرات إسبانيا ال ي كانت يف طول قارة أمريكا
الالتينية وعرضها ،وكذا األمر مع سباق الذهب احملموم الذي عاشته إسرتاليا منذ
الستينات القرن التاسع عشر ،وعلى كل من املكسيك والنرويج وأذربيجان بالنسبة
إلكتشافات النفط أو الغاز ،ويف مقدمتها بالذات هولندا ال ي نسبوا إليها ظاهرة
"املرض اهلولندي"على وجه اخلصوص.
ومع ذلك ميكن القول أن األقطار السابقة الذكر -األوروبية بالذات – استطاعت
بصورة أو بأخرى أن تشخص املرض وأن تتعامل مع عوارضه .املشكلة األساسية ما
برحت تتمثل يف أحوال األقطار النامية يف أفريقيا بالذات ،واألمثلة ال ي تساق يف هذا
اخلصوص هو منوذج نيجرييا ،البلد األفريقي الذي طاملا حسدوه منذ حقبة ما بعد
الكولونيالة ،حيث كانت غنية يف موارد الطاقة اهليدروكربونية ،وخاصة يف إقليم
دلتا نهر النيجر.
حلت بهذا البلد األفريقي الكبري اندفاعة السباق حنو النفط وموارده وعوائده
وثرواته ،ويف ثنايا هذه اإلندفاعة جاءت اإلصابة بكل أعراض "املرض اهلولندي" .رعونة
يف جلب أو إستقدام كل العوائد إىل داخل بنية االقتصاد والذي كان عاجزاً -بعد فرتة
استعمار طويلة  -عن استيعاب تلك الثروات اجمللوبة يف إطار نشاط إنتاجي حداثي
ومستنري .وكان طبيعياً أن يتم هذا االستيعاب لصاحل تكوين ثروات سوبر -طائلة
لشرذام من األفراد الذين ضمتهم دوائر أو مجاعات املصاحل الفردية أو العشائرية أو
الفئوية الضيقة ،ومت ذلك أوالً على حساب خطط التنمية ،وثم ذلك ثانياً حلساب
إستشراء سلوكيات الفساد بني صفوف محلة املسئوليات ورامسي السياسات وصانعي
القرارات ،ومت ذلك أخرياً لصاحل االحتكارات العاملية للطاقة ،ومل يكد الشعب
األفريقي يفيد منها شيئا مذكورا.
وإذا كان من املعروف إن لكل مرض آثاراً جانبية ،فمن اآلثار اجلانبية السلبية
"باملرض اهلولندي" ما يتعدى من جمال االقتصاد إىل جمال املمارسة السياسية ،وبرزت
سياسات يف هذا الشأن ،ومنها دراسة لألستاذين "ريكي الم" و "ليونارد ونتشيكون"
من مركز النمو االقتصادي يف جامعة بييل بعنوان (الدكتاتورية كأسلوب إلدارة
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احلكم) ،ويذهبان يف حبوثهم إىل أن الثروات الطائلة املتأتية من موارد طبيعية سخية
ومطلوبة يف سوق االقتصاد العاملي -معدنية كانت أو زراعية  -تضفي على النظام
والنشاط االقنصادي ما ميكن وصفه بأنه "الطابع الريعي" ،وهو طابع يدر أمواالً
ولكنه يسلم مع إستمراره ناهيك عن إستمرائه ،إىل تعطيل قوى العمل ومواهب اإلبداع
وأنشطة اإلنتاج ،وكلها تشكل بداهة عناصر وإمكانات التنمية والتقدم يف أي بلد من
البلدان ،ويرى الباحثان أيضاً أن تلك الثروات الريعية الطائلة ال تؤدي فقط إىل إبطاء
خطى النمو االقتصادي الناتج عن العمل واإلنتاج ،بل إنها تؤدي كذلك إىل توليد
اجتاهات أو باألدق بيئات أو مناخات سياسية تنمو يف غمارها النزاعات السلطوية
وأساليب احلكم اإلستبدادية حيث يتم الزواج  -غري الشرعي -بني الثروة والسلطة.
ورغم إن دول جملس التعاون مل متر باملطلق ما مرت بها الدول ال ي أصيبت "باملرض
اهلولندي" ،ومتكنت من االستفادة من هذه الثروة النفطية الريعية يف تشييد بنية حتتية
معقولة ،وبناء صناعات حتويلية ملوارد النفط ،واالستفادة من التقنيات واألئتمنة يف
اقتصادياتها ،ومن خالل ربط سعر صرف عمالتها بالدوالر أو بسله عمالت متكنت من
التوازن بني أسعار سلعها املنتجة حملياً -وهي نادرة  -وبني أسعار السلع املستوردة ،وذلك
بفضل الدعم املباشر وغري املباشر للصناعات احمللية .إال أن كل ذلك مل مينع من أن
عوارض" املرض اهلولندي" ال ي حاولت هذه السياسات االقتصادية اخلليجية "إخفائها"
وليس القضاء عليها ،أن تطفح على السطح بل وتهيمن على االقتصاد وأسواق العمل
مادامت مستمرة هذه الدول يف االعتماد شبه الكلي على مورد طبيعي (النفط)
كمصدر أساسي إليراداتها ،وهو جوهر "املرض اهلولندي".
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العالج النروجيي
النرويج دولة ملكية دستورية ،مت اكتشاف النفط فيها عام 0797م ،من حدودها
البحرية يف حبر الشمال (حقل إيكوفسك) .هذه اململكة تسمح بأن تقضي األموال
السهلة القادمة من ثروة النفط على اقتصادها اإلنتاجي وقدرتها التنافسية ،وألنها
باألصل بلد ثري جداً ،وتأتي يف مقدمة دول العامل من حيث دخل الفرد .لذا ناقش
النروجييون فعالً يف كيفية التصرف بهذه الثروة اجلديدة ال ي تدفقت بكميات جتارية
يف الثمانينات ،137وحينها إنقسم الربملان النروجيي إىل فريقني ،األول طالب بتوزيع
الثروة على عامة الناس ،والثاني عارض الفكرة خوفاً من إصابة الشعب "باملرض
اهلولندي" ،واقرتح إنفاق الثروة النفطية لتعزيز اإلنتاج الوطين ،ومن ريعه يتمتع الناس
بالرخاء والرفاهية ،ومع رجحان كفة الرأي الثاني مت توجيه عائدات النفط إىل صندوق
سيادي ليستثمر يف الداخل واخلارج ،وحيق للحكومة فقط سحب  %1من رأس املال
السنوي لتدعيم ميزانيتها وذلك يف حالة الضرورة فقط.
تعترب مملكة النرويج معقالً للرأمسالية مزدهرة الرفاه ،ورغم نشاط السوق احلرة
فيها إال أن التدخالت احلكومية وسيطرتها على اجملاالت الرئيسية هي السائدة ،مثل
قطاع النفط احليوي ،وهي غنية باملوارد ،فبجانب النفط الذي ميثل ما يقارب من نصف
الصادرات وأكثر من%12من عائدات الدولة ،فالنرويج هي سابع أكرب مصدر للنفط
عاملياً وثالث أكرب مصدر للغاز يف العامل ،إال إنها متتلك ثروات طبيعية أخرى
كاألمساك والغابات.
ولقد متكنت النرويج من االستفادة كثرياً من أخطاء الدول النفطية ال ي أصيبت
"باملرض اهلولندي" ،لذلك أبعدت ثروة النفط عن الناتج اإلمجالي ،وواصلت اعتمادها
على الصناعات حيث إن نسبتها يف الناتج اإلمجالي كانت  ،%1500واخلدمات %5002
والزراعة  %000وذلك يف عام 2009م .ورغم أن إمجالي القوى العاملة فيها  2.6مليون
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التقى الباحث بوزير النفط النرويجي السابق في أحد المؤتمرات بالرباط (المغرب) والتي نظمتها اإلسكوا – األمم المتحدة،
وسألته عن مدى 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".

| 250

عامل ،إال أن  %0000منها تعمل يف قطاع الصناعة ،و %29منها يف قطاع اخلدمات ،و
 %007يف القطاع الزراعي ،وذلك حسب إحصاءات عام 2008م ،ونسبة البطالة فيها يف
يناير 2010م كانت يف حدود .%101
تعتمد النرويج يف صناعاتها على الصناعات الغذائية ،صناعة السفن ،املواد
الكيميائية ،املواد اخلشبية ،النسيج ،صيد األمساك الذي مت حتويله إىل الصناعة،
والتعدين ،وأخرياً النفط والغاز الطبيعي.
ولقد متكنت النرويج من استغالل املضايق اجلميلة ال ي لديها جلذب السواح لصيد
األمساك والغوص يف أعماق البحار ،لدرجة إن هذه اهلواية السياحية حتولت إىل صناعة
لتطوير الثروة البحرية .ورغم أهمية ثروة النفط والغاز الطبيعي كقطاع صناعي ،ومن
أجل أن ال يتأثر اقتصادها وناجتها اإلمجالي بتقلبات أسعار النفط ،فقد مت استبعاد هذه
الثروة ،وهناك رقابة صارمة على الصندوق السيادي اخلاص بثروة النفط لدرجة بأن
استثماراته اخلارجية والداخلية مشروطة بأن تكون الشركات ال ي لديها نسب من هذا
الصندوق تعمل منتجات حتمي البيئة وال تلوثها ،وترفض املشاركة باالستثمار يف
الشركات ال ي تبيع األسلحة لدول تقمع شعوبها.
ورغم إن اقتصاد النرويج تأثر بتقلبات أسعار النفط ،وبدأت احلكومة النروجيية
وألول مرة على ما اعتقد ـ يف السحب من الصندوق السيادي ،ورغم انعكاس التضخم
عليها وغريها من التأثريات العاملية األقتصادية ،إال إنها تبقى الدولة األكثر رفاهية ومن
املمالك ال ي دخل الفرد فيها من أعلى املستويات عاملياَ.
أعتمدت النرويج على اسرتاتيجة واضحة املعامل ،وصارمة يف تطبيقها وال ي
ساعدتها يف ختفيف أثر النفط على اقتصادها ،وتتمثل يف احملاور الثالثة:138
 .0الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،مع بقاء احلكومة مهيمنة على
مفاصل القطاعات االقتصادية واخلدماتية املهمة.
 .0إرتفاع مستوى التشغيل واإلنتاجية.
 .1إدارة املوارد النفطية غرب صندوق سيادي.
138

صندوق النرويج هل هو الحل السحري؟ من الموقع اإللكتروني htt;//www.agaam.com
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يتبع اقتصاد النرويج النظام املختلط الذي ميزج بني حصة احلكومة وحصة القطاع
اخلاص يف االقتصاد ،فتوفر احلكومة املستشفيات الكبرية والعامة واملدارس العامة،
ومعظم شركات النفط مملكوكة للحكومة ،ونسبة إمتالك احلكومة للشركات
املدرجة يف سوق األسهم حوالي  ،%12ويف نفس الوقت تفرض احلكومة ضرائب عالية
على املواطنني ،ومل تنخفض كثرياً بزيادة إيرادات النفط ،وباملقابل تعمل احلكومة
على حتسني املناخ اإلستثماري وجذب اإلستثمارات األجنبية ودعم التوظيف لتشجيع
القطاع اخلاص بأن ميارس دوره.
ولذلك صنفت النرويج يف املؤشرات اخلاصة بالبنك الدولي يف سنة 0201م بأنها:
 .0سهولة أداء األعمال مؤشرها ( )9من أصل ( )025دولة.
 .0النزاهة ( )2من أصل ( )029دولة
 .1اإلنفتاح التجاري ( )2من أصل ( )005دولة.
 .1التنافسية ( )00من أصل ( )012دولة.
كما أن معدالت البطالة فيها عام 0201م كانت حوالي  ،%002هي األقل بني دول
االحتاد األوروبي الذي بلغ متوسط البطالة فيه .%200
قامت النرويج بعزل اإلنفاق احلكومي عن إيرادات الصندوق السيادي متاماً،
واإلنفاق فقط من أرباح الصندوق الذي تتوزع إستثماراته بني أكثر من  7222شركة
حول العامل لضمان عدم املخاطرة.
وهذه الرؤية طويلة املدى بدأت يف مثانينات القرن العشرين حيث قامت احلكومة
ببحث أفضل السبل يف إدارة املوارد النفطية وفصلها عن اإلنفاق احلكومي ،وكان
ذلك األساس يف إنشاء الصندوق السيادي عام 0772م ،وبدأ تفعيله عام 0779م ،أي
بعد  02عاماً من بداية إنتاج النفط .ويف النهاية استطاعت احلكومة النروجيية أن جتعل
إيرادات النفط ال تزيد عن  %12من إمجالي اإليرادات احلكومية ،وأن يشكل القطاع
النفطي  %01فقط من الناتج احمللي اإلمجالي ،وذلك حسب إحصاءات عام 0201م.
مملكة النرويج لديها اسرتاتيجية ثابتة يف استهداف دعم الرفاهية عن طريق دعم
القطاع احلكومي واخلدمات احلكومية من تعليم وصحة ،لذلك قامت بتخفيض سن
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التقاعد لفتح فرص عمل أوسع أمام الشباب ،وزادت من دعم املنتجات الزراعية ،مع
التوسع يف سياساتها الصناعية ،وقامت فض الضرائب بشكل بسيط.
ومع كل هذه اإلجنازات ،إال أن التجربة النروجيية صاحبتها مشاكل مع إرتفاع
اإليرادات النفطية منها:139
 .0إرتفاع تكلفة العامل النروجيي مقارنة بغريه من األوربني ،مما زاد من
تكلفة املواد املصنعة ،وبالتالي أثرت ذلك على تنافسية الصادرات النروجيية،
حيث إرتفعت التكلفة من حوالي  12يورو عام 0222م إىل  51يورو عام
0201م ،يف الوقت الذي إخنفصت فيه تكلفة العامل يف السويد وأملانيا.
 .0إرتفاع نسبة تاركي الدراسة بسبب مغريات إرتفاع الرواتب.
 .1إرتفاع نسبة أخذ اإلجازات مقارنة ببقية دول أوروبا ،فما قد يؤدي إىل
إخنفاض اإلنتاجية.
 .1إرتفاع نسبة املهاجرين للنرويج من الدول القريبة ،خاصة السويد ،وال ي
أدت إىل الضغط على سوق العقارات باإلرتفاع ،وخاصة يف املناطق املنتجة
للنفط ،كما سبب ذلك ضغطاً سكانياً على النرويج حيث عدد سكانها ال
يتعدى  505مليون نسمة.
 .5بدأت تظهر مطالبات سياسية بتخفيض نسبةالضرائب املفروضة على
الشعب ،خاصة يف ظل إرتفاع اإليرادات النفطية ،وإن بدأت هذه األصوات ختف
حدتها عند إخنفاض أسعار النفط.
 .9على الرغم من ذلك ،فإن هناك قلق كبري من إخنفاض أسعار النفط
الذي ميثل أكثر من  %52من الصادرات ،إضافة إىل أن حجم القطاع النفطي
وما يرتبط من قطاعات أخرى كالنقل والشحن كبري أيضاً.
خليجياَ وعند مقارنة سريعة جندها بعيدة عن االحتياطات ال ي وضعتها النرويج حتى
ال تصاب "باملرض اهلولندي" ،وذلك عندما توافقت كل قواها السياسية على حتييد
األثر احملتمل إليرادت النفط على سياساتها املالية (وضع سقف ال يتعدى  4%من
139

المصدر السابق.
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اإليرادات النفطية لتمويل املوازنة العامة ،وعند الضرورة فقط) .ورغم إن كلفة اإلنتاج
التشغيلية لديها ( 24دوالر) وهي تبلغ حنو ضعف تكلفة اإلنتاج التشغيلية لفنزويال،
واحتياطاتها النفطية ال تتعدى  %0من احتياطات فنزويال ،إال أن حجم صندوق النرويج
السيادي قد بلغ  885مليار دوالر أمريكي مع نهاية يونيو 2016م ،ووصل حجم هذا
الصندوق يف الربع األول من عام 0202م ،ويف مرحلة تراجع أسعار النفط إىل 721
مليار دوالر بل يف نهاية شهر يونيو ختطى  700مليار دوالر ،وبالتالي ختطى حجم هذا
الصندوق السيادي على الصندوق السيادي ألبوظيب الذي كان يف حجم موجوداته
األكرب من مجيع الصناديق السيادية يف العامل .وحالة (نعمة املوارد) هذه صنعتها إدارة
واعية ونزيهة ومتغرية تعمل من أجل استدامة الوطن ،وكان باإلمكان إستفادة دول
جملس التعاون من التجربة النروجيية ،ناهيك عن جتارب دول اجمللس نفسها ،عندما
راج سوق النفط مع بداية القرن احلالي ،ولكنها فرصة قد ضاعت".140
وحبسب حتليالت الصندوق النروجيي فإن جزء من الزيادة الدورية له عالقة بتحسن
سعر الصرف للعملة احمللية (كرونه) ،ورمبا يعود السبب أيضاً إىل حتسن القيمة
السوقية حملفظة األسهم ودخل االستثمارات .الصندوق السيادي النروجيي شفاف بدرجة
كبرية ،وباإلمكان احلصول على كثري من املعلومات من املوقع اخلاص بإدارة ثروته،
وعلى سبيل املثال بلغت قيمته حتى حلظة إعداد هذه الدراسة (نهاية يوليو  )0202يف
حدود  20722مليار كرونه ( 752مليار دوالر) ،ويستثمر يف  7222شركة مقسمة
على  22بلداً .وتنقسم استثماراته كالتالي:
يف سوق األسهم (.)%9109
يف أدوات الدخل الثابت "سندات وغريها" (.)%1007
يف العقارات غري املدرجة (.)%005
ومن أكرب استثماراته:
 شركة نستله السويسرية ( 507مليار دوالر). شركة أبل األمريكية ( 500مليار دوالر).140

د .جاسم السعدون :مصدر سابق.
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رويال داتش شل اهلولندية ( 501مليار دوالر).
شركت الفابيت األمريكية ( 100مليار دوالر).
شركت مايكرسوفت األمريكية ( 1مليار دوالر).
وكذلك يف شركة الومنيوم البحرين ( 12مليون دوالر).
اجلدول رقم ()23
احلالة النروجيية

السنة

منو الناتج احمللي
اإلمجالي باألسعار
الثابتة

فائض (عجز)
احلساب اجلاري من
الناتج احمللي %

التضخم
%

البطالة
%

فائض (عجز)
املالية العامة
(ملياردوالر)

2015

%1.6

%702

%000

%101

35.04

2016

%0.8

%202

%100

%102

26.23

2017

%1.2

%209

%001

%105

29.89

2018

%002

%201

%005

%100

30.09

2019

%000

%205

%005

%102

31.65

2020

%000

%201

%005

%102

31.79

2021

%000

%200

%005

%102

31.56

املصدر :صندوق النقد الدولي IMF

دول جملس التعاون بعيدة كثرياً عن النرويج ،و بعيدة أيضاً عن فنزويال املصابة
"بلعنة املوارد" حيث الرتاجع يف منو الناتج احمللي اإلمجالي ،وعجز يف احلساب اجلاري
من الناتج احمللي اإلمجالي ،وتضخم وصل إىل  %002202عام 2017م ،وبطالة ارتفعت
من  %201عام 2015م إىل  %0102عام 2017م ،وعجز يف املالية العامة يف حدود 2.74
مليار دوالر عام 2017م .إن مصري دول جملس التعاون سوف حيدده الوقت وجودة
اإلدارة" ،فقد ارتكبت كل دول اجمللس أخطاء جسيمة يف زمن رواج سوق النفط،
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وبات عليها أن تتعامل مع وضعها احلاضر باالستعداد لتكلفة أعلى وبفرص جناح أدنى
بكثري مما لو استبقت فرتة الركود احلالية".141
الشرط الالزم لنجاح العالج النروجيي خليجياً (مهم جداً):
إن شرط جناح التجربة النروجيية يف دول جملس التعاون اخلليجي هو أن يبدأ
املرشال اخلليجي والشركات القابضة اخلاصة بالصناعة والسياحة وغريهما يف تأسيس
صناعات ،وجذب استثمارات صناعية وحتويلية وسياحية بهدف خلق قاعدة صناعية أوالً
كخطوة أوىل للبدء يف إبعاد إيرادات النفط عن اإلنفاق احلكومي .بدون هذه اخلطوة
ال ميكن التصور بأن العالج النروجيي سوف يستطيع القضاء على املرض اهلولندي.
ولذلك يؤكد (بول كوليري) أحد أكرب اقتصادي جامعة أكسفورد واخلبري يف
إدارة املوارد الطبيعية ،بأن على الدول النفطية أن تركز على تنمية اقتصادها احمللي
صناعياً قبل التوجه لتأسيس صندوق سيادي لإليرادات النفطية ،وعدم التشبث بتجربة
صندوق النرويج السيادي باملطلق ،ألنه ال توجد قاعدة واحدة صاحلة للجميع .إن رسالة
هذا اخلبري االقتصادي واضحة وتتمثل يف أن إنطالقة االقتصاد اخلليجي صناعياً وعند
متكن الصناعة بأن تصبح رقماً مؤثراً يف الناتج احمللي اإلمجالي ،حينها من املمكن
تطبيق العالج النروجيي ،وأحسب بأن مقومات هذه اإلنطالقة متوفرة مادياً وبشرياً ،وما
تنقصها هي اإلرادة والقناعة بأن مستقبل دول اجمللس مرهون بهذا اإلنتقال الضروري من
اقتصاد املرض اهلولندي إىل اقتصاد إنتاجي متنوع املصادر.

141

المصدر السابق.

| 255

املصادر واملراجع
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مركز اخلليج لسياسات التنمية0202 ،م.
 د .عمر الشهابي :إيرادات النفط يف دول جملس التعاون وأوجه إنفاقها. د .جاسم السعدون :النفط ومستقبل دول جملس التعاون. دالل موسى :القوى العاملة الوافدة يف اقتصادات ورؤى دول جملس التعاون. د .سلطان العامر :الشركات اإلستشارية يف عمليات التحول االقتصادي. سعيد الصقري وآن الكندي :رؤية عمان 0202م بني الواقع واملآمول. د .عصام الزامل :تأثري العمالة الوافدة على االقتصاد السعودي.الرؤى االقتصادية جلميع دول جملس التعاون اخلليجي.
إحصاءات البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي.
إحصاءات منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد).
إحصاءات اجلهاز املركزي لإلحصاء ،مملكة البحرين ،واملوقع اإللكرتوني للجهاز
املركزي للمعلومات يف البحرين data.gov.bh
إحصاءات بعض البنوك املركزية لدول جملس التعاون اخلليجي.
إحصاءات السكان لدول جملس التعاون.
إحصاءات وزراة املالية ،مملكة البحرين.
إحصاءات اهليئة الوطنية للنفط والغاز ،مملكة البحرين.
التقرير اإلحصائي ،اهليئة العامة للتأمني االجتماعي ،البحرين0209 ،م.
إحصاءات هيئة املعلومات واحلكومة اإللكرتونية ،مملكة البحرين.
إحصاءات جهاز املساحة والتسجيل العقاري ،مملكة البحرين.
إحصاءات هيئة تنظيم سوق العمل ،مملكة البحرين.
مؤشرات سوق العمل ،وزارة العمل ،مملكة البحرين.
جملس التعليم العالي ،وزارة الرتبية والتعليم يف البحرين ،دراسة بعنوان
High Level analysis of higher Deducation and Future.
إبراهيم السيد :ثورة النفط الصخري وآثارها على الدول النفطية ،يوليو 0202م،
مملكة البحرين.
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األستاذ إبراهيم شريف السيد ورقة يف ندوة "حنو نظام ضرييب دميقراطي وعادل"،
مجعية التجمع القومي الدميقراطي 02 ،نوفمرب 0202م.
إبراهيم شريف السيد ورضي املوسوي :الالمساواة يف الدخل والثروة وغياب العدالة
االجتماعية يف العامل والوطن العربي ،ورقة حبثية قدمت ملنتدى عبدالرمحن النعيمي
الفكري ـ الدورة اخلامسة ،بريوت ،ديسمرب 0202م.
جريدة األيام البحرينية ـ العدد  9مايو 0202م.
جريدة الوسط البحرينية ـ العدد ( 09 ،)1252ديسمرب 0205م ،والعدد (0 ،)1922
أكتوبر 0200م.
أورسوالكولكية :املستشارة اإلقليمية للضمان االجتماعي يف منظمة العمل الدولية ،بناء
قدرات ممثلي العمال يف البحرين حول الضمان االجتماعي ،منظمة العمل الدولية،
أكتوبر 0201م.
كتاب"أثر تنقل العمالة يف التنمية البشرية" :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
اإلسرتاتيجية ،الطبعة األوىل ،أبو ظيب0201 ،م.
دراسة حتليلية حول القطاع غري املنظم يف الدول العربية :منظمة العمل العربية ،القاهرة،
0227م.
جريمي ريفكن :نهاية عصر الوظيفة ،إحنسار قوة العمل العاملية وبزوغ حقبة ما بعد
السوق ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،سلسلة دراسات مرتمجة،
العدد ( )02ـ بدون تاريخ.
اإلسرتاتيجية االقتصادية الوطنية ململكة البحرين 0200 ،ـ 0201م.
محد أمحد الريس :مقدمة حول أوجه اخللل املزمنة وسبل إصالحها يف أقطار جملس
التعاون لدول اخلليج العربية ،مركز اخلليج لسياسات التنمية ،أبريل 0200م.
د .علي الكواري :توصيف العالقة بني السلطة واجملتمع وسبل تعميقها ،من شبكة
اإلنرتنت0221 ،م.
د .عزمي بشارة :يف املسألة العربية ،مقدمة لبيان دميقراطي عربي ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت0222 ،م.
جملة املستقبل العربي ،السنة ( ،)02العدد ( ،)021إصدار مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،سبتمرب 0722م.
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 د .حازم الببالوي :الدولة الريعية يف الوطن العربي. د .حممود عبدالفضيل :السلوك واألداء االقتصادي للدولة النفطية الريعية يف املنطقةالعربية.
 د .جياكومو لوشياني :دول رصد التخصصات مقابل دول اإلنتاج ،إطار نظري.جملة املستقبل العربي :السنة ( ،)09العدد ( ،)025مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت ،سبتمرب 0771م.
د .شبل بدران :السياسة التعليمية يف البلدان الريعية ،دراسة حول إشكالية التوصيف
االجتماعي وعالقته بسياسة التعليم يف البلدان اخلليجية املنتجة للنفط.
د .حممد جواد رضا :صراع الدولة والقبيلة يف اخلليج العربي ،أزمات التنمية وتنمية
األزمات ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،بريوت0770 ،م.
د .سعد الدين إبراهيم :النظام االجتماعي العربي اجلديد ،دراسة عن اآلثار االجتماعية
للثروة النفطية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت0720 ،م.
د .حممد الرميحي :اخلليج ليس نفطاً ،دراسة يف إشكالية التنمية والوحدة ،شركة
كاظمة للنشر ،الكويت0722 ،م.
مقابلة نادرة مع وزير النفط السعودي األسبق عبداهلل الطريقي يف تلفزيون الكويت:
0727مhttps://youtu.be/iwSsyj2nlHU ،
تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية مبجلس النواب حول ضوابط عملية اخلصخصة،
 00نوفمرب 0225م ،مملكة البحرين.
إسرائيل 0202م :اجمللد األول ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،بريوت،
مارس 0225م.
آرنست فولف :صندوق النقد الدولي ،قوة عظمى يف الساحة العاملية ،سلسلة عامل
املعرفة ،العدد ( ،)115أبريل 0209م ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت.
مشروع قانون امليزانية ،جملس الوزراء ،مرسل جمللس النواب ،البحرين 01 ،يونيو
0202م.
الطبقة الوسطى يف البلدان العربية ،قياسها ودورها يف التغيري :إصدار اإلسكوا األمم
املتحدة0201 ،م.
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تقرير منشور على املوقع اإللكرتوني www.alukah.net/culture
د .جالل أمني :العوملة ،سلسلة إقرأ ،العدد ( ،)919دار املعارف ،القاهرة0772 ،م.
جوزيف ستجلتيز :الفقر والعوملة والنمو ،مساهمة خاصة ،تقرير التنمية البشرية
0221م ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،بريوت 0221م.
تقرير التنمية العربية ،حنو منهج هيكلي لإلصالح االقتصادي ،املعهد العربي
للتخطيط ،العدد األول ،الكويت 0201م.
د .عبداهلل الصادق :رؤية إسرتاتيجية ،ملاذا عوملة االقتصاد البحريين تتطلب عدم إضعاف
دولة الرفاه االجتماعي ،مقال منشور يف جريدة األيام البحرينية ،العدد (02 ،)1211
مايو 0222م.
د .على الزميع :النموذج املآمول يف متطلبات وسياسات خطط التنمية لدول جملس
التعاون ،منتدى التنمية اخلليجي.
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :تقارير التنمية البشرية والتنمية اإلنسانية.
اخلريطة الصناعية لدول جملس التعاون اخلليجي ،منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية
(جويك) ،األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية.
كتاب "صناعة وجتارة األملنيوم يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية :إصدار
منظمة اخلليج لإلستشارات الصناعية (جويك).
سرييل فابرويسار جرار ،صنع يف دول جملس التعاون اخلليجي ،ما الذي يلزم جلعل
made-in-gcc
املنطقة قوة صناعية 7 ،أبريل 0201م ،من موقع
<.www.bain.com<press
هبة املنسي :السياحة "وجهة اخلليج يف عصور ما بعد النفط" ،من املوقع اإللكرتوني
amwal_mag.com
األستاذ نزار البحارنة :دراسة ترويج البحرين كمركز لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،جريدة الوسط البحرينية ،العدد ( 9 ،)0295أغسطس 0225م.
تركي كاظم عبيس :مدخل يف الضريبة وعالقتها بالقانون ،كلية الزراعة ،جامعة
بابل ،العراق ،دراسة منشورة يف موقع .google
الربوفسور جاياني غو  :سياسات االقتصاد الكلي والتجارة ،تقرير مفصل صادر عن
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة0202 ،م.
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أكسفورد إيكونيمك ( )Oxford Economicsتقرير معهد ( ،)IAEWرؤى
اقتصادية ،الشرق األوسط ،تقرير فصلي ،الربع األخري 0209م ،من املوقع اإللكرتوني
Icaew.com/economicinsight
ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة.google ،
صندوق النرويج هل هو احلل السحري؟ من املوقع اإللكرتوني .www.agaam.com
عبداهلل جناحي (الباحث) :حتديات احلركة النقابية العمالية راهناً ومستقبالً ،وثائق
املؤمتر العام الثالث لالحتاد العام لنقابات عمال البحرين ،ديسمرب 0205م.
عبداهلل جناحي (الباحث) :املنظمات األهلية يف مواجهة املخاطر ال ي تتعرض هلا األسرة
البحرينية ،تقرير الشبكة العربية للمنظمات غري احلكومية ،القاهرة0205 ،م.
عبداهلل جناحي (الباحث) :االقتصاد الريعي ومقومات الدولة الدميقراطية ،سلسلة أوراق
اقتصادية ،العدد ( ،)2إصدار مجعية االقتصاديني البحرينية ،فرباير 0221م.
عبداهلل جناحي (الباحث) :رؤية نقدية ملنهجية إعداد الرؤية االقتصادية للبحرين 0212م،
ورشة التحالف من أجل موازنة منصفة ،اجلمعية البحرينية حلقوق اإلنسان 02 ،أكتوبر
0227م.
عبداهلل جناحي (الباحث) :اجمللس األعلى لألجور ،ضرورة اجتماعية واقتصادية ،ورقة
عرضت يف ورشة عمل أقامها االحتاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة
العمل الدولية ،ومت نشرها ضمن وثائق املؤمتر العام الثالث لالحتاد ،البحرين0209 ،م.
Sovereign Wealth Fund Rankings 2016
Alberto Behar: Comparing the Employment-Output Elasticities of
Expatriates and Nationals in the Gulf Cooperation Council, 2015
World Public Sector Report: Globalization and the State,
Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New
York, 2001.
World Commission on the Social Dimension of Globalization, A
Fair Globalization, Creating Opportunities for All, ILO
Publications, Geneva, 2004.

| 291

صدر له
 -1نص يف غابة التأويل ،كتاب مشرتك ،أسرة األدباء والكتاب يف البحرين ،دار
الكنوز األدبية ،بريوت0222 ،م.
 -0لعبة االخرتاق ،دار الكنوز األدبية ،بريوت0222 ،م .دراسات نقدية يف نصوص
القاص أمني صاحل والشاعر قاسم حداد.
 -2الكتلة التارخيية ،من غرامشي إىل اجلابري ومالءمتها للبحرين ،دار الكنوز
األدبية ،بريوت0222 ،م.
 -2االقتصاد الريعي ومقومات الدولة الدميقراطية ،مجعية االقتصاديني البحرينية،
0222م.
 -2تقليل أيام وساعات العمل ،خيار اسرتاتيجي ،مجعية االقتصاديني البحرينية،
0222م.
 -6تاريخ احلركة العمالية البحرينية وعالقتها باحلركة السياسية .إصدار مجعية العمل
الوطين الدميقراطي (وعد)0212 ،م.

له مساهمات يف التالي
 -1دراسات وحبوث اقتصادية واجتماعية بتكليف من االحتاد العام لنقابات عمال
البحرين وصدرت يف كتيبات .
 - 0دراسة عن املخاطر االجتماعية صدرت يف تقرير الشبكة العربية للمنظمات غري
احلكومية ومقرها مصر.
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 - 2دراسة عن التسامح يف مناهج التعليم لصاحل مركز رام اهلل حلقوق االنسان
 - 2دراسة عن املخاطر االجتماعية اجلديدة يف البحرين ،بتكليف من املكتب التنفيذي
جمللس وزراء الشؤون االجتماعية جمللس التعاون اخلليجي.
 - 2دراسة عن تاريخ احلركة العمالية والنقابية البحرينية عرضت يف احدى املراكز
البحثية اللبنانية يف اجلامعة االمريكية ببريوت (مت اصدارها يف كتاب الحقا لصاحل
مجعية العمل الوطين الدميقراطي "وعد).

للتواصل :
ajanahi2000@gmail.com
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