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تقديم

يتيح موقع مجلس التعاون و موارد األقطار األعضاء فيه, فرص تحقيق تنمية شاملة ذات وجه إنساني في إطار كيان اتحادي 
ديمقراطي, تطبيقا لنص المادة الرابعة من النظام األساسي للمجلس. وتقف في وجه هذه الفرص التي يتوقف عليها امن 

مجتمعات المنطقة ومستقبل األجيال المتعاقبة فيها, عقبات تحول دون إصالح أوجه الخلل المزمنة وبدء عملية التنمية, األمر 
الذي جعل سياسات المجلس والدول األعضاء فيه عاجزة عن تخطي مفترق طرق خطير وجدت نفسها عالقة فيه, تراوح مكانها 

وتتعرض لما يهدد مستقبل مجتمعاتها.

من هنا تنشئ الحاجة إلى قيام جهود علمية مختصة ومركزة ومستمرة واهتمامات مجتمعية متواصلة, معنية بتحديد أوجه 
الخلل  الرئيسية ومتابعتها, ورصد سياسات اإلصالح والتنمية وتقييم أداء المجلس والدول األعضاء فيه.

 ومن اجل إنشاء هذه المؤسسة العلمية اتفق »وقف نهوض« في الكويت و »مشروع المدرسة العربية للبحوث والدراسات« 
في قطر على تأسيس »مركز الخليج لسياسات التنمية«. ويتمثل غرض المركز في دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية والدول األعضاء فيه,  وذلك في إطار الهوية العربية - اإلسالمية الجامعة لشعوب المنطقة. 

وفي هذا النطاق، بات لنا امرا ملحا الحاجة لوضع تقديم علمي مركز حول اهم اوجه الخلل المزمنة في دول المجلس وسبل 
اصالحها، بهدف تعريف وتأطير هموم المنطقة وطرحها للنقاش المعمق بين المهتمين بشؤونها. وتأتي هذه الورقة كاضافة 

نوعية حقيقية لسد هذا النقص الحيوي، حيث كان هدفها الرئيس هو تحديد وطرح اهم معالم اوجه الخلل المزمنة في دول 
المجلس، والخطوط العريضة لسبل اصالحها والتوجه نحو تنمية حقيقة ومستدامة لدول المجلس. 

لقد قيل وكتب الكثير عن هموم المنطقة، ولكن هناك ندرة حقيقية للكتابات النوعية التي تهتم بتعريف وشرح اهم قضايا 
المنطقة بطريقة مختصرة ومترابطة. وقد قام الزميل حمد الريس بمجهود كبير يشكر عليه، اثمرت عن دراسة في رأينا ال غنى 

عنها للمهتمين بأمور المنطقة. وليس الهدف من هذه الدراسة ان تكون مرجعا شامال ومفصال لكل تفاصيل دول المجلس، فكما 
تشير الدراسة: »فالمعلومات نفسها ليست شحيحة، والدراسات التي تعرض لها مستفيضة ووافية. إال أن ربط هذه المعلومات 

في نسق فكري موحد، وبشكل مختصر، يرى أوجه الخلل جميعًا في وحدة عضوية متماسكة متقاطعة األبعاد متضافرة 
العناصر هو ما يجب االلتفات إليه بشكل أكثر جدية.« وفي رأينا فنحن في امس الحاجة لهذه الدراسة التي تضع اهم قضايا 

المنطقة في اطار علمي سهل المنال وعميق االبعاد، وحيث يؤمل لها ان تكون  نقطة بداية إلثارة النقاش الجدي وتوجيهه 
حول اهم التحديات والقضايا التي تواجه دول المجلس. واالسلوب السلس في طرح وتقديم هذه الدراسة يجعلها حقا في فئة 

»السهل الممتنع« الذي يؤمل ان تمتع القارئ وتثريه في آن واحد. وقد تكون هذه الدراسة مادة خصبة للمقررات التعليمية عن 
هذه الدول، باإلضافة الى اهميتها لصناع القرار والباحثين والمهتمين بأمور دول مجلس التعاون.

ارجوا ان تكون هذه الورقة مفيدة وممتعة لقارئيها بالقدر الذي استفدت وتمتعت شخصيا بقراءتها.

د. عمر هشام الشهابي
مدير المركز
ابريل 2012
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مقدمة حول اوجه الخلل المزمنة وسبل اصالحها
  في اقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حمد أحمد الريس*1 

تمهيد

نتناول في الصفحات اآلتية أوجه الخلل الرئيسية في دول الخليج العربية وسبل إصالحها، والتي يمكن حصرها في أربعة:

الخلل االقتصادي  -1

الخلل السياسي  -2

الخلل السكاني  -3

الخلل األمني  -4

وقد اعتمدنا في هذا المقال على كتابات عدد من المفكرين في منطقة الخليج والعالم العربي، بتركيز خاص على إسهامات 
الدكتور علي الكواري في الموضوع. ففي حين كان الهدف من البدء في المشروع هو العرض الشامل – لكن المختصر – ألوجه 

الخلل األربعة وبعض مفاتيح اإلصالح، لم نَر من الضرورة أن تتم تغطية كافة اآلراء واألفكار التي تم طرحها في السابق. ذلك أن 
الغرض ليس تقديم لوحة زمنية شاملة للنقاشات الفكرية والسياسية حول المسألة، بقدر ما هو استخالص أبرز التقاطيع الملّحة 

في كل وجه من أوجه الخلل على حدة، ومن ثم السعي إلى ربط تلك األوجه بصورة متماسكة مفهوميًا، بحيث ال يتم النظر إلى 
كل منها على أنها قضية مستقلة، وإلى الكل على أنه مجرد مجموعة من المشاكل المشتتة وغير المترابطة جوهريًا. وقد 

أسهم عمل د. الكواري على ما يقارب الثالثة عقود من الزمن في استخالص األساسي من أوجه الخلل، مما يغني عن االستطراد 
في البحث عندما يتعلق األمر بالخطوط العامة لتلك األوجه. 

تنقسم الدراسة إلى أربعة أقسام، تبدأ بالخلل االقتصادي وصواًل إلى الخلل األمني، حسب الترتيب أعاله. وقد تم العرض لكل 
من أوجه الخلل باالعتماد على المصادر الموجودة، حسب قدرتها على اإليفاء بالغرض، مما قلص إسهام كاتب هذه السطور 

الشخصي إلى االكتفاء بدور المحرر والجامع للكتابات واألفكار في الغالب األعم. فالمعلومات نفسها ليست شحيحة، 
والدراسات التي تعرض لها مستفيضة ووافية. إال أن ربط هذه المعلومات في نسق فكري موحد، وبشكل مختصر، يرى أوجه 

الخلل جميعًا في وحدة عضوية متماسكة متقاطعة األبعاد متضافرة العناصر هو ما يجب االلتفات إليه بشكل أكثر جدية. ونحو 
رة لهذه النظرة الشاملة في المستقبل. هذا الغرض نقدم ما يلي، على أمل تشكيل وجهة نظر نقدية ومطوِّ

ختامًا، فالشكر موصول للدكتور علي الكواري الذي تناول هذا المجهود المتواضع ببالغ االهتمام، وساهم في تطويره عبر 
اقتراحاته القيمة، والدكتور علي الزميع الذي أثرى البحث خاصة باقتراحاته حول توسعة باب »الكتلة التاريخية«، والدكتور عمر 

الشهابي الذي أتاح لي فرصة العمل على هذا الكتيب وتابع العمل بتفهم وعناية وسعة صدر.
 

*1  باحث في الفلسفة والفكر االجتماعي والسياسي، مرشح لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ستوني بروك Stony Brook بنيو يورك. 
Hamad.a.Alrayes@gmail.com باالمكان التواصل مع المؤلف على
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الخلل االقتصادي

يشكل النفط العمود الفقري القتصادات دول مجلس التعاون، لذا فمقاربة الخلل االقتصادي ال بد وأن تكون مبنية على تحليل 
أوجه التعاطي مع إنتاج النفط وتصديره وأساليب التعامل مع ريعه وعائداته. في تناول هذه الجوانب من البنية االقتصادية، 

سيتحتم علينا دون شك االلتفات إلى التقاطعات القائمة بينها وبين البنية السياسية، وإلى العالقة الجدلية التي تحكمها. وفي 
حين أننا سنأتي على ذكر التقاطعات مع أوجه الخلل األخرى في هذا القسم بشكل عام ودون الدخول في التفاصيل، فإن تحليل 

الخلل االقتصادي تحديداً سيرتكز على المحاور التالية: 1( االقتصاد الريعي وغياب السيطرة الوطنية على الثروة النفطية؛ 2( 
تشكل »الغطاء المالي« النفطي وغياب المراقبة والشفافية؛ 3( عدم وجود قاعدة اقتصادية بديلة تحل محل االقتصاد النفطي 

على المدى البعيد، وعالقة ذلك بغياب برنامج للتنمية االقتصادية-االجتماعية المستدامة في المنطقة؛ 4( االعتماد على 
االستثمارات الخارجية »بدياًل«؛ 5( انتشار المشاريع العقارية العشوائية.  

االقتصاد الريعي وغياب السيطرة الوطنية على الثروة النفطية

إن من أبرز ما يميز إدارة إنتاج النفط وتوزيع عائداته هو خروجها عن نطاق السيطرة الوطنية. ويتجسد هذا الخروج على مستويين 
)حول هذين المستويين، أنظر: الكواري 2010أ، ص 1(:

أولهما، فيما يتعلق باالعتبارات الخارجية: إخضاع اإلنتاج لتغيرات سوق النفط العالمية وتقلبات أسعاره، مما يضع هذه 
التقلبات العشوائية في كرسي القيادة، وليس الفعل الواعي. 

وثانيهما، فيما يتعلق باالعتبارات الداخلية: حيث يتركز تعاطي الحكومات مع عائدات النفط في التالي:

1( في أزمنة الطفرة: يتمثل التعامل مع عوائد النفط في أزمنة الطفرة في سياسات التدوير السريع للعوائد، مما يعني 
االستخدام غير المقنـّن وغير المرشـّد لها، دون رؤية مستقبلية تأخذ في االعتبار متطلبات التنمية المستدامة ومصالح 
األجيال القادمة. في هذه الفترات، يواَجه االقتصاد بكميات هائلة من العائدات التي تفوق طاقته االستيعابية بأشواط، 
مما يضطر القائمين على القرار، في ظل غياب خطط – إن لم نقل إرادة – للتنمية المستدامة، إلى تصريف هذه العوائد 

بصورة استهالكية، تحتل فيها إعادة تدوير العوائد األولوية، بغض النظر عن أوجه تصريفها أو الجدوى منها. ولعل تفشي 
الحمى العقارية المتزامنة مع الطفرة النفطية الثالثة من التجليات األبرز لهذه السياسات االستهالكية، كما سنأتي على 

ذكره.

2( في أزمنة تراجع األسعار أو اإلنتاج: أما في أزمنة التراجع، فإن التركيز ينصب على موازنة اإلنفاق العام من العائدات 
النفطية، فيما يشبه عملية ترقيع اقتصادي تلعب فيها النفقات السرية دوراً أساسيًا، حيث تمثل ما يشبه المورد الدائم 

للتعاطي مع العجوزات الفجائية. غير أن حتى هذه النفقات السائبة ال يمكن االعتماد عليها، فالنفقات السرية، ُحكمًا، 
ليست عرضة للرقابة والمحاسبة، مما يفتح المجال أمام استغاللها لخدمة الفساد اإلداري. إن من يدفع الثمن، حقًا، 

لتغطية العجوزات النفطية هم أصحاب الدخل المحدود وخدمات التعليم والصحة واإلسكان وصيانة األبنية األساسية 
ومشاريع تطويرها.

وبالنظر إلى ما سبق، فإنه لغني عن القول بأن ربط اإلنتاج في المقام األول باالعتبارات الخارجية )السوق العالمية( هو بمثابة 
الجذر الموضوعي للخلل االقتصادي، حيث يقتصر التعاطي الداخلي مع اإلنتاج والتوزيع أما في عمليات تصريف للوفرة )في 

أزمنة الطفرة( أو عمليات ترقيع للعجز )في أزمنة التراجع( هي في الواقع ليست سوى ردود أفعال آلثار التقلبات الخارجية. غير 
أن هذا ال يعني التقليل من دور الجذر الذاتي للخلل، أي بنية األنظمة الداخلية نفسها التي تسمح بالتزام هذه السياسات التبعية 
منهجًا لتحديد أنماط اإلنتاج والتوزيع للثروة النفطية. )سيتم التعاطي مع هذا »الجذر الذاتي« بمزيد من التفصيل عند الكالم عن 
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الخلل السياسي، فاألول يجد تعبيره الرئيسي في الثاني.( 

كخالصة، يمكننا وصف النظام االقتصادي السائد في المنطقة على أنه نظام ريعي، » مبني على محورية النفط و عوائده 
في االقتصاد العالمي على المستوى الخارجي، بينما على المستوى الداخلي، فيتمركز االقتصاد حول مبدأ الدولة الريعية، 
حيث تتحكم الدولة في موارد النفط و انفاقها، بينما تسيطر طبقة  نخبوية من المستثمرين على الفرص االقتصادية الرئيسية 

المنبثقة من النفط« )الشهابي 2011، ص 5(. هذا مع التنويه على أنه ما من عائق، مبدئيًا، يحول دون اندماج »الطبقة النخبوية 
.).14ff .pp ,2011 Hanieh( من المستثمرين« مع »الطبقة الحاكمة«؛ بل إن هذا هو السائد في دول المنطقة

وقد كان االقتصادي اإليراني حسين مهدافي أول من نّظر لفكرة الدولة الريعية. وهي، حسب قوله، »تلك التي تحصل بشكل 
دوري على كميات عالية من الريع الخارجي، حيث تكون اطراف اجنبية هي السوق الرئيسي لبيع هذا الريع« )الشهابي 2011، ص 

 .)10

بالنسبة لدول الخليج، فإن الريع باألساس ريع ناتج عن موارد الطاقة الحيوية الناضبة، أي النفط والغاز الطبيعي بالتحديد. وقد 
اعتمد إنتاج النفط في دول المنطقة منذ اكتشافه على »االنتاجية العالية في حقول النفط في المنطقة و قدرة االطراف 

المنتجة له في التحكم في اسعار و سوق النفط« )م.ن.(. طبعًا، كانت واردات النفط، وما زالت، تصب في الخزائن الحكومية، مما 
أتاح للحكومات »أن تتحكم في مصروفات ميزانياتها من دون االعتماد على االنتاجية المحلية او الضرائب المفروضة في الداخل« 

 )م.ن.(.

من زاوية أخرى، يمكننا فهم الدولة الريعية على أنها »الوسيط بين االقتصاد العالمي والمحلي«، إضافة إلى كونها »المتحكم 
الرئيسي في مسار التطور االقتصادي محليًا« )م.ن.، ص 11(. على هذا، »تم تعريف الدولة الريعية كتلك التي تتوفر فيها 

 الخصائص التالية:

ايرادات الريع يجب ان تأتي من اسواق خارج الدولة  .1
الريع يجب ان يكون  مصدر االيراد الرئيسي  في االقتصاد المحلي  .2
المتلقي الرئيسي اليرادات الريع المباشرة هو الحكومة المحلية  .3

النسبة الكبرى من نشاط السكان المحليين االقتصادي تتمحور حول استهالك و اعادة توزيع الريع, بدال من   .4
 انتاجه« )م.ن.(.

غني عن القول أن هذه الخصائص قد طبعت النظام االقتصادي والسياسي لدول المنطقة في تاريخها الحديث، وخاصة منذ فترة 
االستقالل.

تشكل الغطاء المالي النفطي وغياب الرقابة والشفافية 

توفر العائدات النفطية الهائلة، والفجائية في كثير من األحيان بسبب االرتهان إلى مزاج السوق العالمية ال إلى التخطيط الوطني 
الواعي، غطاًء ماليًا يتيح للحكومات أن توظف العائدات في مصلحة سياسات استهالكية أو آنية بحتة، تضرب صفحًا باستخدام 
تلك العائدات لمصلحة سياسات تنموية تسعف المنطقة وتحقق لها االستقرار وإمكانيات العيش الكريم عندما يقع المحتوم 

وتضطر االقتصادات إلى االعتماد على مصادر دخل قومي غير النفط. أِضف إلى ذلك ازدياد النفقات السرية والجارية في الميزانيات 
العامة على حساب النفقات العلنية واالستثمارية )بسبب االضطرار إلى »ترقيع« العجوزات أو »تصريف« الفوائض الفجائية حسب 
التقلبات العشوائية لسوق النفط(. هذه النفقات، بدورها، تمثل شرطًا ماديًا، بالمعنى الَحرفي، الستشراء الفساد والمحسوبية 

في األجهزة الحكومية والعديد من قطاعات الدولة، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على المال العام وفي ظل – وهذا هو 
األسوء – الحاجة لهذه النفقات السائبة للتعاطي مع تقلبات السوق حسب السياسات االقتصادية الراهنة، فـ«المال السايب 

يعلم السرقة«، كما درج المثل )الكواري 2010أ(.
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هذا وال تخفى عالقة الغطاء المالي بمسائل أخرى تتعلق بالخلل االقتصادي، من جهة، وأوجه الخلل األخرى )من سياسية 
وسكانية وأمنية( من جهة ثانية. »فبفضل الغطاء المالي للنفط انصرفت الحكومات عن األمر الهام والمصيري، أال وهو تحقيق 

تنمية ذات وجه إنساني تستثمر عائدات النفط بداًل من استهالكها، تنمية ترتكز على سياسة نفطية تخضع أنتاج النفط وتصديره 
الحتياجات التنمية االقتصادية–االجتماعية الشاملة« )م.ن.، ص 1(. 

وهنا تجدر اإلشارة إلى صعوبات جدية، قد نسميها عوائق معرفية، تتعلق بمحاولة مقاربة الخلل االقتصادي نفسها. فعائدات 
الدولة من النفط في بعض دول المنطقة ليست هي نفسها عائدات الميزانيات العامة من النفط. ففي بعض دول المنطقة، 

يختلط المال العام بالمال الخاص، ويكون نصيب الميزانية العامة بعض من عائدات الدولة من النفط، قد يقل أو يكثر، ولكن ليس 
كل ما يجب أن يدخل الميزانيات العامة من إيرادات النفط يدخلها في كل الدول. 

ومن المؤسف أن الدارس عندما يريد أن يتحقق من ذلك يدخل غابة تتدنى فيها الرؤية وتنعدم فيها الشفافية. هذا قبل أن 
يدخل إلى صلب الميزانيات العامة نفسها ويحاول أن يتحقق من مصادر إيراداتها من النفط والغاز المسال بشكل خاص، وأوجه 

تخصيص النفقات العامة، حيث يجد هنا أيضًا صعوبة في الوصول إلى الحسابات الختامية للميزانيات العامة أو إلى تقارير دواوين 
المحاسبة، فذلك في بعض دول المنطقة سر من أسرار الدولة ال يحق للمواطنين االطالع عليه. وهذه مفارقة في عصرنا الحديث، 

حيث يكون لكل مساهم في شركة تجارية الحق في االطالع على الحسابات الختامية للشركة وعلى تقرير المدقق الخارجي 
للحسابات وله الحق في االستفسار والمحاسبة. ولكن بعض الدول ما زالت تنكر حق المواطنين في معرفة الحسابات 

الختامية للميزانية العامة وحقهم في معرفة الفوائض ورصد االحتياطات العامة )الصناديق السيادية( وأوجه توظيفاتها. فهذه 
أسرار، وعلى من أراد أن يعرفها أن يبحث بنفسه في مصادر المعلومات البديلة ويتحمل مسؤولية أخطاء التقدير )كما جاء في: 

الكواري 2009ب، ص 80(.

يتضح لنا مما سبق أن مشكلة »الغطاء المالي« مشكلة معقدة في طبيعتها، متشعبة في آثارها. فالتبعات المترتبة 
على توفر هذا النوع من الغطاء المالي النفطي ال يمكن النظر إليها دون األخذ في االعتبار الفساد الموجود أصاًل في العديد 

من مفاصل الدولة الخليجية، في حين أن هذا الفساد نفسه يتغذى على فيض الغطاء المالي ويترعرع في كنفه. ومن ناحية 
أخرى، فإن محاولة مقاربة الخلل المتمثل في كيفية توفر الغطاء المالي وأساليب استعماله تصطدم بعوائق معرفية هي 

نفسها وليدة الممارسات الخاطئة الناجمة عن السياسات التي تسمح بتضخم الغطاء المالي النفطي بهذا الشكل، ممارسات 
غايتها التعتيم على مسألة الغطاء المالي والمستفيدين منه، بغرض استمرار الحال على ما هو عليه واستمرار المستفيدين 

باالستفادة منه. هذا ناهيك عن كون الغطاء المالي نفسه نتيجة للسياسات المؤدية إلى غياب السيطرة الوطنية على القطاع 
النفطي، والتي أتينا على ذكرها فيما سبق، وغياب قاعدة اقتصادية بديلة، مما سنأتي على ذكره اآلن. 

غياب قاعدة اقتصادية بديلة للنفط

يمكن اعتبار ما سبق أسبابًا أولية وضرورية لفهم الجانب الرئيسي من الخلل االقتصادي، أال وهو غياب قاعدة اقتصادية بديلة 
للنفط، ترتكز على أهداف تنموية اقتصادية-اجتماعية شاملة ومستدامة، تهتم بتنمية اإلنسان والمجتمع أواًل، واالقتصاد 

الوطني ذو السيادة كمبدأ، ال الخضوع لمصالح أقليات متنفذة في األنظمة القائمة من ناحية، أو اعتبارات خارجية لقوى إقليمية 
ودولية من ناحية أخرى. 

وإذا كان الكالم هنا عن عملية تنمية شاملة ومستدامة، فإنه يجدر بنا اإللماح، على األقل، إلى  مفهوم التنمية بشكل عام قبل 
الدخول في صلب المسألة. وقد يتم لنا ذلك عبر اللجوء إلى تحديد تعريف مختصر للمقصود بـالتنمية الشاملة، والبناء عليه، 
مقارنًة واستقراًء، لمقاربة الحالة الخليجية. لذا، واستناداً إلى األدبيات المتعلقة بالموضوع، والبرامج التنموية المدعومة من 

قبل هيئات عالمية تابعة لألمم المتحدة وغيرها )على سبيل المثال، راجع تقارير عام 1991 إلى 1994 لبرنامج األمم المتحدة 
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اإلنمائي(، يمكننا اقتراح التعريف المختصر التالي للتنمية الشاملة: »التنمية الشاملة عملية مجتمعية واعية ومستدامة، 
موجهة وفق إرادة ومصلحة وطنية من أجل إيجاد تحوالت هيكلية وإحداث تغييرات سياسية-اجتماعية-اقتصادية-
ثقافية، تسمح بتحقيق تصاعد مضطرد لقدرات المجتمع المعني وتحسين مستمر لنوعية الحياة وتوسيع خيارات 

األفراد والجماعات فيه« )الكواري 2010أ، ص 2(. 

ويمكننا حصر مؤشرات التنمية في أربعة )راجع: م.ن.، ص 3(:

1-  نمو اقتصادي مستدام، بمعنى أن تكون االنتاجية الفردية والمجتمعية متزايدة على نحو منظم ومضطرد.
2-  التحوالت الهيكلية الالزمة، سواء على الصعيد السياسي أو اإلداري أو غيره، والهادفة إلى توجيه الطاقات 

االنتاجية نحو رفاه المواطنين وإطالق طاقات المواطنين نحو تعزيز الرفاه االنتاجي واالقتصادي.
3-  التحسن في حياة المواطنين المعنوية والمادية، كمًا وكيفًا، وهو مؤشر تابع للمؤشرين السابقين.

4-  تكريس النسق االجتماعي الذي يحافظ على استمرار المجتمع في العملية التنموية الشاملة ويعزز هويته 
الجامعة.

من هنا يتضح مدى عمق العالقة التي تربط عملية التنمية الشاملة بكافة أوجه الخلل، وحجم التغييرات اإليجابية والملموسة 
المنتظرة في حال ترجمْت االستراتيجيات والتعريفات النظرية إلى سياسات وبرامج فعلية على أرض الواقع.

إذا اتفقنا على هذا التعريف )المختصر(، فأين دول الخليج وسياساتها االقتصادية من مفهوم التنمية الشاملة؟ بالنظر إلى ما 
سبق ذكره من مشاكل مستعصية ومتشابكة، فإننا ال نحتاج إلى كبير جهد كي ندرك أن هذه الدول بعيدة عن اتباع )ناهيك عن 

التزام( سياسات تسعى لتفعيل ذلك المفهوم. فقد فوتت التوجهات االستهالكية والشخصية لمتخذي القرار على المنطقة 
فرصة بناء قاعدة إنتاجية بديلة للنفط، وضيعت بالتالي فرصة بدء عملية تنمية مستدامة على كل من دولها. ففي حين 
أن التنمية يجب أن تكون من أجل المواطنين كما يجب أن تعتمد عليهم، نرى أن ما يجري هو تهميش دور المواطنين إنتاجيًا 

وسياسيًا، وتحويلهم إلى أقليات في أوطانهم )م.ن.، ص 4(. 

هذا على الرغم من أن أحداً ال ينكر وجود تحسنات ملحوظة في العديد من الجوانب المادية من الحياة منذ الطفرة النفطية األولى 
خاصة. وقد شملت هذه التحسنات جوانب شتى من الحياة االجتماعية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، فضاًل عن ارتفاع 

مستوى المعيشة بشكل عام. إال أن هذه التحسنات مرتبطة دائمًا على المدى القريب بتقلبات سوق النفط العالمية وعلى 
المدى البعيد بتوفر النفط. مما يعني أنها ال تمثل جزءاً من خط تنموي تصاعدي، أي أنها ال تشكل جزءاً من وليست نتيجة 

لعملية تنمية مستدامة، وال تعدو كونها رد فعل آني استجابًة لعملية عشوائية وخارج السيطرة الوطنية. ويجب النظر إلى 
تلقائية هذه التحسنات وعدم استقرارها كنتيجة مباشرة لعدم توفر قاعدة اقتصادية بديلة للنفط، عمادها النظرة بعيدة المدى 

للتنمية الشاملة المستدامة. أما الجوانب السياسية من الحياة، وهي ما يمكن أن نطلق عليها اسم الجوانب المعنوية، فإنها لم 
تشهد ما يذكر من تحسنات مقارنة بالتحسنات المادية، كما سيتضح لنا عند مقاربة الخلل السياسي )م.ن.، ص 3(. 

إال أن التنبيه لمخاطر غياب قاعدة اقتصادية بديلة ال يجب أن يأتي استجابة فقط إلدراك المصير المحتوم للثروة النفطية، نعني 
النضوب. إن التركيز على ريع النفط، بالمقام األول، كقاعدة اقتصادية قد أدى إلى تشكيل اقتصاد ريعي، مصدره ريع خارجي ناتج 
عن وجود طلب عالمي على النفط لدى دول قوية ومتطورة تقنيًا، وهي دول مهتمة في الوقت ذاته بتطوير مصادر بديلة تحل 

محل الكثير من استخدامات النفط. وهكذا، فإن اآلثار السلبية لربط انتاج وتصدير النفط أساسًا بالسوق العالمية ال تنحصر فقط 
في كون النفط ثروة ناضبة، ولكن أيضًا في كون الدول المستوردة نفسها في تسابق للبحث عن مصادر طاقة بديلة تغنيها عن 

النفط، على العكس من دول الخليج.
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االعتماد على االستثمارات الخارجية كبديل لالعتماد على النفط

ثمة نسق اقتصادي آخذ في النمو منذ فترة، وهو النسق القاضي بتشجيع االستثمارات الخارجية بغرض »تنويع« القاعدة 
االقتصادية واستحداث بديل لالعتماد على الريع النفطي. لهذا النسق من »التنمية« االقتصادية بريقه ولمعانه الخاص في 

المنطقة، والذي تساهم اآللة اإلعالمية الخليجية بشكل كبير في التحشيد له. وهو، لهذه األسباب وغيرها، يكتسب قبواًل شعبيًا 
ال بأس به وآخذ في االزدياد بشكل ملحوظ )لما يلي، راجع: الكواري 1985، ص 75-73(.

إال أن الواقع مخالف لما تروج له اآللة اإلعالنية للطبقات المتنفذة من المجتمع. فاعتماد االستثمارات الخارجية بدياًل للنفط يتضمن 
خطورة ال تقل عن الخطورة المتضمنة في االعتماد على ريع النفط. وتكمن هذه الخطورة في وجود تلك االستثمارات خارج نطاق 
السيادة الوطنية، ووقوعها تحت سيطرة السياسات االقتصادية والمالية والنقدية للدول المضيفة. هذه المشاريع، في الواقع، 

تحف بها المخاطر المالية والتجارية، فضاًل عن توقع تزايد هذه المخاطر، إضافة إلى مخاطر قانونية أخرى ينتظر بروزها عندما يرتفع 
حجم هذه االستثمارات الخارجية في أي بلد مضيف، ومن ثم تزايد أعبائها على ميزان مدفوعاته، في وقت ال ينتظر أن يكون فيه 

لدى دول المنطقة فائض مالي يستحق التشجيع من قبل البلدان المضيفة.

وتبدو سلبيات االعتماد على االستثمارات الخارجية بشكل واضح إذا أخذنا في االعتبار أن الهدف من بناء القاعدة االقتصادية 
الوطنية البديلة يتجاوز مسألة تحقيق ربح تجاري، باعتبار أن الهدف يتمثل في خلق قاعدة اقتصادية تضمن تنمية شاملة 

ومستدامة قادرة على تلبية االحتياجات االقتصادية للسكان. 

إن خطورة االعتماد على االستثمارات الخارجية باعتبارها بدياًل للنفط قضية يجب أن يعيها الجميع، ويجب الحيلولة دون إمكانية 
خلقها شعوراً كاذبًا باألمان يؤدي إلى تشتت وضعف الجهود الموجهة لعملية البناء الداخلي أو يبعثر الموجود منها.

انتشار المشاريع العقارية العشوائية

ال يقل خيار توجيه الموارد االقتصادية نحو إنشاء مشاريع عقارية مترفة ضخمة بريقًا ولمعانًا عن خيار التوجه نحو االستثمارات 
الخارجية. وقد برز نجم هذه المشاريع في تزامن مع الطفرة النفطية الثالثة. ويتمثل هذا الخيار الذي تم اتخاذه  ووضعت 

السياسات لتحقيقه في توسع الحكومات في بيع األراضي العامة، وتشجيع المستثمرين األجانب على االستثمار، وتسهيل 
اإلقامة الدائمة لمالك الشقق في المناطق الجديدة من غير المواطنين، ورفع الحواجز عن استقدام العمالة األجنبية الالزمة لبناء 
المدن والمناطق العقارية الجديدة، وكل هذا دون مراعاة فعلية ألبعاد وتداعيات الخلل االقتصادي – ناهيك عن الخلل السكاني – 

المصاحب لهذه العملية.

 اقتصاديًا، يمثل هذا الخيار إضافة مصدر دخل قومي ريعي لتصحيح مشكلة االعتماد على مصدر دخل قومي ريعي آخر )نعني 
النفط(، وكأن المشكلة في انتاج النفط ذاته وليست في طبيعته الريعية التي ال يمكن االعتماد عليها بحال لخلق عملية تنمية 
مستدامة. فكما أن االعتماد على ريع انتاج النفط وتصديره محفوف بالمخاطر االقتصادية ألسباب أتينا على ذكرها، فإن االعتماد 

على الريع العقاري ال يقل خطورة عن ذلك، بل وإن تبعاته السلبية تمتد لتطال التركيبة السكانية نفسها للمجتمع )وبالتالي 
المساهمة االنتاجية والسياسية للمواطنين الفعليين، كما سيتبين لنا من معالجة الخلل السكاني(. وتكمن خطورة االعتماد 

على الريع العقاري في ارتباطه العضوي بالوضع االقتصادي الموجود سلفًا في المنطقة، وهو وضع يتحدد أساسًا باالعتماد 
على ريع النفط مصدراً رئيسيًا للدخل القومي، فالعقارات ستفقد جاذبيتها وستكسد حتمًا في ظل تراجعات اقتصادية كبيرة 
وفجائية، وهي تراجعات أثبتت التجربة تكرارها وحتميتها، كما تعلمنا من تاريخ الطفرات النفطية. ومن الواضح أن حل مشكلة 

قطاع ريعي ما ال يمكن أن يكون بتأسيس قطاع ريعي آخر فوقه.

أضف إلى ذلك حاجة هذه المشاريع، التي تتسابق فيما بينها على سرعة اإلنجاز، ألعداد هائلة من العمالة األجنبية الرخيصة، تلك 
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العمالة التي ترزح تحت مآسيها الخاصة، من أجور وظروف معيشة ال إنسانية، وتضع المواطنين من جهة أخرى في مواجهة 
تهميش سكاني وانتاجي وسياسي خطير. 

بعض عالقات الخلل االقتصادي بأوجه الخلل األخرى

بعد العرض للجوانب الرئيسية والملحة من الخلل االقتصادي، يمكننا ابراز بعض التقاطعات التي يتصل فيها هذا الخلل بأوجه الخلل 
األخرى، السكانية واألمنية والسياسية )حول هذه العالقات، راجع: الكواري 2009أ(.

لقد كان تأثير الطفرة النفطية الثالثة، التي كان حجمها في أسعار النفط وفي قيمة صادراته كبيراً وربما غير مسبوق، سلبيًا 
مقارنة بالطفرات السابقة، التي لم تكن بدورها مثااًل للتعامل اإليجابي أيضًا. فمن ناحية، كان لهذه الطفرة بالغ األثر السلبي على 

المواطنين وأمن المجتمعات وتماسكها، وذلك بسبب االتساع في المشاريع العقارية العشوائية، كما سبق ذكره، وسياسات 
اعطاء الحق في الحصول على اقامات دائمة لمشتري العقارات وعائالتهم في بعض الدول، هذا باإلضافة للخلل االنتاجي الناجم 

عن جلب تلك األعداد الهائلة من العمالة األجنبية الرخيصة إلنجاز هذه المشاريع وغيرها. وقد كان للتضخم المنفلت الناجم عن 
تعامل الدول الخليجية مع الطفرة، والتراجع المصاحب للقيمة الشرائية للرواتب واألجور، أثراً سلبيًا على التعليم والصحة وإسكان 

المواطنين ومساكن المقيمين ومستويات معيشة السواد األعظم منهم. 

أما من ناحية أمنية، فثمة هدر متصاعد وملحوظ للمال العام في صفقات التسلح والعون اللوجستي وما في حكمها. وغني 
عن القول أن هذه الصفقات، الممكنة أساسًا بسبب الخلل االقتصادي، الذي تجلى بدوره في التعامل مع الطفرة الثالثة، تعود 

لتنعكس بشكل مباشر على الخلل األمني الذي سنأتي على العرض له الحقًا، فتزيد من حدته وتضاعف من تهديداته. وفي هذا 
مثال واضح على ترابط أوجه الخلل جميعًا بعضها ببعض.

ومن ناحية الخلل السياسي، فقد ساهم التسرب الموجود سلفًا في المال العام إلى إهداره في المخصصات والعطايا والهبات 
في أغلب دول المنطقة، وذلك بحكم كبر حجم الدخول ونموها المستمر والمفاجئ، في وقت انصرف فيه كثير من المواطنين 

إلى االهتمام المتزايد بالبورصات والمضاربات عن االهتمام بالشأن العام. 

لقد تم االستغناء بريع صادرات النفط وسياسات إعادة توزيعه عن ضرورة بناء مجتمع منتج ومشارك في أعباء الدولة وبناء 
االقتصاد، وحققت الحكومات بذلك االستقالل عن تأثير المجتمع على السلطة وكرست اعتماد المواطنين على فتات الريع. وقد 
كان من نتائج ذلك بروز وتزايد الخلل اإلنتاجي بسبب العجز عن بناء قاعدة اقتصادية بديله تدريجيًا في الوقت الذي كان يمكن ان 
تساعد فيه الموارد النفطية وعائدات صادراتها على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يستفيد منها الجيل الراهن وتستمر في 

خدمة األجيال القادمة بعد أن تقل إمكانية اإلعتماد على النفط. وقد كان من بين أوجه الخلل اإلنتاجي، على سبيل المثال، اللجوء 
إلى سياسات البطالة المقنعة لتوظيف المواطنين في اإلدارة العامة، كحل للفشل في خلق وظائف اقتصادية منتجة عندما 
كان الريع يسمح بذلك، ومن ثم بروز بطالة ظاهرة عندما شحت الموارد  دون أن ينسحب »ترشيد األنفاق« على نفقات تحويلية 

وأنماط استهالكية ظاهرة للعيان، ولهذه الظواهر أثر واضح على البنية النفسية العامة ألفراد المجتمع. األمر الذي اصبح يهدد 
االستقرار في عدد من دول المنطقة، والبقية ليست بعيدة عن تفاقم أنواع البطالة المختلفة وغيرها من تداعيات الخلل اإلنتاجي 

واالطمئنان إلى سياسة االستغناء عن دور المواطنين )الكواري 2004ب، ص 5-4(.
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الطريق إلى اإلصالح

بالنظر إلى ما سبق، فإنه يتحتم على حكومات المنطقة االلتفات في المقام األول إلى بناء قاعدة اقتصادية بديلة تضمن تنمية 
اقتصادية-اجتماعية شاملة ومستدامة. إن في السعي لبناء هذه القاعدة المفتاح الرئيسي إلصالح الخلل االقتصادي. لذا، ال 
بد من االستفادة من موارد النفط والغاز الطبيعي في إطار خطة عامة للتنمية، ومن ثم توظيف الريع في عملية بناء قاعدة 

اقتصادية بديلة للنفط، قاعدة متنوعة من حيث النشاطات والقطاعات، يمكنها تدريجيًا توفير فرص عمل منتجه ومصادر دخل بديلة 
لعائدات النفط وتنمية قدرة على توازن ميزان المدفوعات وتلبية حاجة االستيراد من عائدات صادراتها )م.ن.، ص 8(. 

وقد يكون ذلك، مثاًل، بالشروع في تنمية نشاطات انتاجية ذات جدوى اقتصادية، يشارك فيها القطاع الخاص الوطني، قادرة على 
تحويل الميزات النسبية التي يتيحها النفط والغاز الطبيعي في الوقت الحاضر للمنطقة إلى ميزات تنافسية قادرة على الصمود 

في وجه تحديات العولمة واالنفتاح االقتصادي ومقتضيات اتفاقيات منظمة التجارة الدولية. هذا، ومن الضرورة أيضًا الشروع في 
تفكيك البنى الطفيلية في االقتصاد، والتي أخذت تنمو بشكل متصاعد في شكل مضاربات وفقاعات عقارية متكررة تزامنًا مع 
الطفرة النفطية الثالثة. في المقابل، يجب العمل على تنمية القدرات اإليجابية عند القطاع الخاص، وتعزيز سعيه لالستثمار في 

االقتصادية، ومنها قطاع الصناعات النفطية التي تتمتع بميزات نسبية يوفرها وجود الغاز الطبيعي  القطاعات ذات الجدوى  
والنفط في المنطقة )الكواري 2001، ص 4-3(. 

أما من ناحية المشروعات العامة، فال بد من إصالح إدارتها، وتعزيز توجهاتها االقتصادية واإلنتاجية، من أجل تنمية القطاع العام 
وتمكينه من استثمار جزء من ريع النفط لما فيه صالح األجيال القادمة، وذلك تحقيقًا للعدالة بين األجيال. وبالنسبة لالستثمارات 

الخارجية، فيجب العمل على عودتها للمواطنين وتوفير البيئة القانونية لحماية استثمارها في الداخل )م.ن.(.

وال بد أن يترافق السعي لبناء هذه القاعدة البديلة، واإلصالحات االقتصادية في القطاعين العام والخاص، مع العمل على 
–  يضمن عدم إنحراف التامين عن مقصده  توفير شبكة أمان اجتماعي للمواطنين، تعمل على تأمين المواطنين بشكل إيجابي 
النبيل - ضد ظاهرة البطالة المتصاعدة نتيجة للفشل في خلق وظائف منتجة، وبسبب نظم الحوافز المغلوطة في سياسات 

التعليم والتوظيف الحكومي. وكذلك ضمان حق التعليم والعالج، وتأمين مستوى معيشي كريم في ضوء التراجع المتوقع 
لمستويات المعيشة والخدمات العامة، في دول مصدر الغني والثروات الخاصة فيها التي تراكمت في أيدي القلة، كان ومازال 

من استنزاف مورد عام ناضب لم يحسن توظيفة بل أُسيء استخدام عائداته )الكواري 2004ب، ص 8(.

الخلل السياسي

يشكل الخلل السياسي الجناح الثاني للخلل المزمن في دول المنطقة، فهو يتميز عن الخلل االقتصادي حكمًا، لكنه، وبفعل 
االرتباط العضوي بينهما – كما نستشف من الطرح السابق للخلل االقتصادي – مكمل له أيضًا. لمقاربة هذا الخلل، ال بد، أواًل، من 
توصيف وتوضيح المفاهيم األساسية التي يعتمد عليها البحث هنا. وبعد إرساء هذه األرضية الفكرية، يمكننا تناول أوجه الخلل 

األساسية بشيء من التفصيل.

المفاهيم األساسية

إذا كان مفهوم »التنمية« هو المفهوم الموجه لمقاربة الخلل االقتصادي، فإن مفهوم »الديمقراطية« هو الموجه لمقاربة 
الخلل السياسي.  ويمكننا اعتماد مفهوم ضامر للديمقراطية، يرتكز على ما يمكن اعتباره الحد األدنى من الحريات والمشاركة 

السياسية، ويعتمد بالتالي على المبادئ الستة التالية )نقتبس هذه المبادئ من: الكواري 2007، ص 4-2(:
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أواًل: مبدأ الشعب مصدر السلطات  نصًا وروحًا وعلى أرض الواقع. فنظام الحكم الديمقراطي يعبر عن حق تقرير المصير وهو 
بالضرورة يتطلب أال يكون هناك احتالل أجنبي للبلد، وأال تكون هناك بشكل ظاهر أو مبطن سيادة أو وصاية لفرد أو لقلة على 

الشعب تحتكر السلطة أو الثروة العامة.

وللتأكد من وجود هذا المبدأ يجب التمعن بشكل خاص في النص الدستوري وما يحيله على القوانين من صالحيات. فكثيراً ما 
يؤخذ بالقانون ما أعطاه الدستور، ويصبح الوضع القائم هو الحكم بالقانون بدل حكم القانون، الذي هو مبدأ ديمقراطي ثابت. إلى 

جانب ذلك، وأهم منه، هو النظر إلى حقيقة الممارسة، وهل الشعب أو الكثرة منه على األقل هو مصدر السلطات قواًل وفعاًل، 
أم أن إرادة الحاكم الفرد أو القلة الحاكمة هي صاحبة السلطة المطلقة والقول الفصل. 

ثانيًا: مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية الفاعلة، واعتبار المواطنة وال شيء غيرها مصدر الحقوق ومناط الواجبات دون تمييز. 
ومن أبرز مظاهر المواطنة الكاملة تساوي الفرص من حيث المنافسة على تولي السلطة وتفويض من يتوالها. وكذلك الحق 

المتساوي في الثروة والمناصب العامة، التي ال يجوز ألي كان احتكارها وادعاء أن له حق خاص فيها دون اآلخرين. 

ثالثًا: مبدأ التعاقد المجتمعي المتجدد الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي ملزم لكل مواطن، حاكمًا كان أو محكومًا. 
ويتجلى التعاقد المجتمعي المتجدد في المشاركة الفاعلة ألفراد المواطنين وجماعاتهم في وضع الدستور وتعديله عبر 

األجيال. وفي العادة، يوضع الدستور الديمقراطي من قبل جمعية تأسيسية منتخبة تملك إرادتها وتعبر عنها بحرية.

رابعًا: قيام األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني على قاعدة المواطنة وممارسة الديمقراطية داخلها وفيما بينها. 
وهذا المبدأ من أهم مقومات استقرار نظام الحكم الديمقراطي، ويجب التأكيد عليه في مرحلة االنتقال إلى نظام حكم 

ديمقراطي، حيث تكون االحتقانات الفئوية على أشدها، والميل إلى التمترس الطائفي واإلثني والقبلي والمناطقي ظاهرة بارزة، 
ربما نتيجة ما لحق ببعض الفئات من ظلم في عهود حكم االستبداد. 

إن تأسيس نظم حكم ديمقراطية بحجة التوافقية على أساس المحاصصة الطائفية البغيضة بدل االلتزام بمبدأ المواطنة في 
الدولة واألحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، هو مشروع للحرب األهلية بدل التأكيد على االندماج الوطني الذي ال تقوم 

لنظام حكم ديمقراطي بدونه قائمة.

 خامسًا: االحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي، وثمة ستة مبادئ عامة يجب أن يؤسس عليها أي دستور الكتساب صفة 
»الديمقراطي«. وهذه المبادئ الستة الهامة المشتركة في كل دستور ديمقراطي هي: 

1( أن ال سيادة لفرد أو قلة على الشعب، واعتبار الشعب مصدر السلطات، يفوضها دوريًا عبر انتخابات فاعلة وحرة 
ونزيهة.

2( إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات. 
3( سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن يسود حكم القانون وليس مجرد الحكم بالقانون. 

4( عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة.
5( ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريًا وقانونيًا وقضائيًا. ويتم ذلك من خالل ضمان فاعلية األحزاب ونمو 

المجتمع المدني المستقل عن السلطة ورفع يد السلطة ومراكز المال عن احتكار وسائل اإلعالم وكافة وسائل 
التعبير، وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة وعلى األخص حرية التعبير وحرية التنظيم. وكذلك حقوق األقليات 

والمعارضة في اطار الجماعة الوطنية. 
6( تداول السلطتين التنفيذية والتشريعية سلميًا وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة، تحت إشراف قضائي 

كامل ومستقل بوجود شفافية تحد من الفساد واإلفساد والتضليل واستغالل النفوذ العام في العملية 
االنتخابية. 
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في توصيف الخلل

بعد هذا العرض العام للمفاهيم األساسية التي يشتمل عليها تعريف الديمقراطية، يمكننا مقارنة الحالة الراهنة لدول مجلس 
التعاون باألسس الديمقراطية المذكورة أعاله، ومن ثم استشفاف مكامن الخلل وأعراضه الملحة.

أ( نموذج الدولة الريعية

إذا ما نظرنا إلى الوضع السياسي لدول مجلس التعاون، فإننا سوف نجد أنه يرتكز على نموذج للدولة يمكننا أن نطلق عليه 
اسم »الدولة الريعية«، وهو التجلي الطبيعي لنظام االنتاج المسيطر، أال وهو االقتصاد الريعي. ويمكننا توضيح ما نقصده 

بنموذج الدولة الريعية عبر تناول بعض الحاالت الملموسة لممارسة هذه الدولة.

مبدئيًا، يمكننا تشخيص العالقة السياسية بين السلطة والمجتمع في أقطار مجلس التعاون على أنها في جوهرها عالقة 
»الراعي بالرعية« وليست عالقة مواطنين متساوين من حيث المبدأ. يضاف إلى ذلك نظرة األسر الحاكمة لنفسها في كثير 

من الحاالت في عالقتها مع المجتمع واألرض، فنجدها »نظرة إرث وحق خاص في المال العام وفي األراضي وتولي السلطة 
التنفيذية، ال سيما المراكز الحاكمة أو ما يسمى بوزارات السيادة. هذا إضافة إلى المكانة البروتوكلية والمكانة االجتماعية، 

والنفوذ على المستوى الرسمي وفي القطاع الخاص« )الكواري 2004أ، ص 1(.

من ناحية أخرى، فإن نظرة كثير من الشرائح الشعبية لنفسها، تلك الواقعة تحت وطأة الهيمنة الثقافية لألنظمة الحاكمة، 
والتي ترى بالتالي مصلحتها في مصلحة هذه الطبقات ومناهجها وممارساتها السياسية واالجتماعية، تلك النظرة – نقول 

– تتسم بالخضوع الطوعي للسلطة ولنموذج حكمها )»الدولة الراعية«(، وتتسم كذلك بالتكريس الذاتي لدور الرعية. وهذه 
مسألة تستحق أن يفرد لها بحث خاص، يتناول كيفية ترسيخ السلطة لهيمنتها ثقافيًا، بحيث تصبح ثقافة الراعي/الرعية مكرسة 

ومقبولة اجتماعيًا. نستثني من هذه الشرائح الشعبية تلك الفئات التي تشكل أقلية سياسية )وهي ليست دائمًا أقلية عددية(، 
والتي نجدها تلتجئ إلى تجمعات وشائجية دون مستوى المجتمع المدني، كالطائفة والقبيلة، كأداة للنضال السياسي 
والمطالبة بالحقوق في ظل عدم فاعلية المجتمع المدني )المفتت بالضرورة، هذا إن ُوجد(. وسيتم التعاطي بشيء من 

التفصيل مع مسألة المجتمع المدني في الفقرة )ج( من هذا القسم.

أما المصادر التاريخية لهذه العالقة الرعوية فيتعاضد فيها السياسي بالثقافي، لكنها تجد شرط إعادة إنتاجها لذاتها، في 
التحليل األخيرة، في تجذر النظام االقتصادي الريعي. 

فمن ناحية، يمكننا حصر العوامل السياسية في قيام نظم حكم فردية وراثية مطلقة اليد في الداخل منذ مطلع القرن العشرين 
وفي أغلب األوقات خالله. أما ثقافيًا، فإن ما أتاح لهذه النظم أن تؤسس شرعية – قد تعلو أو تخفت – لنفسها فقد كان ترسخ 
»تراث تقليدي في الملك العربي العضوض الذي يقوم على أساس الغلبة القسرية واعتبار النفوذ مصدراً لجلب المال، و الجاه 

مفيد له على حد تعبير ابن خلدون« )م.ن.(. وقد تكرست هذه الغلبة القسرية في الحكم في مظهرها الحديث نتيجة لبروز ثالثة 
متغيرات تاريخية رئيسية في المنطقة )م.ن.، ص 2-1(:

1( معاهدات حماية وصداقة مع قوى أجنبية ذات نفوذ عالمي ووجود عسكري في المنطقة، ومصالح 
اقتصادية واستراتيجية ضخمة فيها. 

2( صب ريع امتيازات النفط وعائدات الحكومات من صادراته، منذ بداية عصر النفط، في أيدي الحكام الذين اتبعوا 
سياسات إعادة التوزيع للثروة والنفوذ بما يؤدي إلى ترسيخ سلطتهم الفردية المطلقة في الداخل. 

3( تدفق الهجرة بين بلدان المنطقة وجيرانها في البداية، ثم من خارجها بشكل كبير من مطلع السبعينات، األمر 
الذي أدى إلى تراجع الدور اإلنتاجي للمواطنين، وبالتالي إلى تقزيم فاعليتهم سياسيًا واجتماعيًا.



13مقدمة حول اوجه الخلل المزمنة وسبل اصالحها

وقد أدى احتكار فرد أو قلة تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة، إضافة إلى استناد األسر الحاكمة لدورها التاريخي – مهما كان 
– لالستئثار بحقوق خاصة في المال واألمالك والسلطة العامة، إلى تزايد تآكل شرعية حكومات المنطقة في الداخل، من ناحية، 

وتعرض سيادة دولها لتدخالت من الخارج، من ناحية أخرى، األمر الذي اضطر الحكومات إلى تقديم تنازالت مجحفة للخارج.

إن من يتابع تاريخ المنطقة في القرن العشرين يجد أن أسلوب الحكم المتمثل في شكل الدولة الراعية يعاود االصطدام، ألسباب 
موضوعية )مثل الطفرات النفطية( وأخرى ذاتية، بعوائق تحول دون استمراريته وإعادة إنتاجه لذاته. لقد اعتمد هذا األسلوب في 
الحكم على مصادرة حق المشاركة السياسية مقابل توفير حد أدنى من مستوى المعيشة وفرص العمل والحراك االجتماعي، 

إضافة إلى قدرته على شراء رضًى سياسي كاٍف برصيد مادي مغري. 

أما االصطدام واألزمات المتكررة فمردها إلى اقتران استقرار نموذج الدولة الراعية بعوامل تتميز هي نفسها بعدم االستقرار 
وباختالل التوازن، كاقتران أسعار النفط في المقام األول بتذبذبات السوق العالمية. ويفضي هذا االقتران غير المحمود إلى االنهيار 
الدوري – أو على األقل، خطر االنهيار الدوري – للوفاق السياسي المصطنع الذي تتمكن األنظمة الحاكمة من إنتاجه في فترات 

االستقالل النسبي )المقترنة بالدرجة األولى بالرخاء االقتصادي الناجم عن ارتفاع معدالت عائدات النفط في فترات الطفرة(. يعود 
التهديد المستمر بهذا االنهيار إلى عدم توفر شروط استمرارية الوفاق، المقترنة أساسًا بتوفر حد أدنى ومستدام من الرخاء 

االقتصادي. »وبذلك يتشكل دوريًا في تاريخ دول المنطقة وضع يمكن تسميته جوازاً بـ«الوضع الثوري«، حيث تجد الفئات الحاكمة 
نفسها عاجزة عن االستمرار في الحكم بنفس أسلوب حكمها السابق. إن األزمة، إذن، أزمة هيكلية، أو قل »بنيوية«. وإن بروز هذه 
األزمة البنيوية وتبعاتها الدورية ال بد وأن يفرض على الحكومات على األقل، إن لم يكن الشعوب، ضرورة مراجعة نموذج الحكم 

المعمول به )الكواري 1989، ص 3(. 

ب( بين الدولة الراعية والدولة الديمقراطية 

إن نظرًة مقارنة بين طبيعة أنظمة الحكم الخليجية المعاصرة، من جهة، ومقومات الحكم الديمقراطي اآلنف ذكرها، من جهة 
أخرى، تكشف لنا أن أكثرها لم تنتقل، أما من ناحية النص الدستوري أو من ناحية المبدأ، إلى نظم حكم ديمقراطية. فالحاكم فيها 

أما أن يكون منفرداً بالسلطة المطلقة صراحة، أو ملتفًا حول المواد الدستورية أو النظام األساسي في هذه الدول، وبخاصة 
المواد التي تنص بأن »الشعب مصدر السلطات«، بمواد دستورية أخرى »تجهض هذا المبدأ الديمقراطي الجوهري وتتيح للحاكم 

الفرد ان يحتفظ بالسلطة والثروة والنفوذ، و يوزعها »مكرمات« كيفما شاء وحينما شاء، دون الحاجة لتعديل دستور المنحة أو 
عقد اإلذعان«.

والدول التي تتمتع بدستور )أما عقدي أو معدل على أرضية دستور عقدي( نجدها، عوضًا عن االلتفافات حول المواد التي تضمن 
سلطة فعلية للشعب، تتجه نحو توفير المؤسسات الشكلية للديمقراطية، من مجالس نواب ومجالس بلدية وغيرها، دون رفدها 

بمضمون ديمقراطي فعلي. فالسلطة التشريعية، مثاًل، تبقى أما غير مؤثرة أو مستسلمة في المقام األخير إلرادة الحكم.
تفضي بنا هذه اللمحة المقارنة الستنتاج أن أنظمة الحكم، سواء استندت إلى دستور ما أم لم تستند، ليست أنظمة حكم 

ديمقراطية، اللهم إال بطريقة مجردة أو شكلية قد تنوجد فيها المؤسسات المطلوبة ولكن دون الفاعلية المطلوبة. هذا دون 
إنكار الفروقات الملموسة بين مستوى تطبيق حد معين من الديمقراطية، والهوامش المتاحة من حريات وحقوق وغيرها.  
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ج( تفتت المجتمع المدني

يمكننا تعريف المجتمع المدني على أنه »مجتمع يعيد إنتاج ذاته كمجتمع من األفراد األحرار القادرين على التعاقد خارج إطار 
الدولة، والقادر على إعادة إنتاج ذاته خارج الدولة وفي عالقة استقالل نسبي معها ويمولها من الضرائب« )بشارة 2007، ص 

73(. وال يعني التركيز على استقاللية المجتمع المدني عن إطار الدولة هنا أنه مستقل عن نظام اإلنتاج السائد. فاالقتصاد 
الريعي، على سبيل المثال، يلعب دوراً ملموسًا في الحؤول دون قيام مجتمع مدني بالتعريف المذكور أعاله، من حيث أنه 

يكرس العتماد المواطنين على مكرمات ورعاية الدولة، ويكرس بالتالي لعدم استقاللية المجتمع عن الدولة.

فوجود المجتمع المدني وفاعليته في دول المنطقة رهن بوجود وسيادة نمط االقتصاد الريعي الذي تتسم به المنطقة، 
حيث »ال يمكن أن ينتج اقتصاد مقسم بين اقتصاد الريع والقبيلة والريف مجتمعًا مدنيًا، بمعنى مجتمعًا ينتج اقتصاد الدولة 

ويدخل معها في عالقة جدلية، مجتمعًا تعاقديًا قويًا مؤلفًا من أفراد مقابل دولة قوية« )م.ن.، ص 73-74(. إال أنه ينبغي هنا 
التنبيه على إشكالية في طرح موضوع عالقة الدولة بالمجتمع. فالدولة ليست قالبًا فارغًا تتنافس عليه القوى المجتمعية 
المتصارعة، بمصالحها المتضاربة. بل هي، على العكس، التعبير على المستوى السياسي للفئة )أو الفئات( المسيطرة على 
مستوى اإلنتاج االقتصادي )راجع: pp ,2011 Hanieh. 12-13(. معنى هذا، أن تغيير عالقة الدولة بالمجتمع ال يكون إال عبر 

إعادة النظر في نظام اإلنتاج الذي يتطلب هذا الشكل المعين من الدولة. وبمعنى آخر، مرة أخرى، ال يمكن الحديث عن المجتمع 
المدني دون الحديث عن نظام اإلنتاج الذي يحول دون قيامه.  

إذن ليس من الغريب أن نجد المجتمع المدني منعدمًا أو متفتتًا، على أحسن تقدير، في ظل غياب ديمقراطية فعلية تحت نموذج 
الدولة الراعية. وقد تكون التبعات الناجمة عن تفتت المجتمع المدني، وارتكان مؤسساته – إن وجدت – إلى مصالح النظم 

الحاكمة/الراعية من ناحية االستقاللية والفاعلية، هي االكثر خطراً من بين كل تبعات نموذج الدولة الراعية وسياساتها. 

ويهدد تفتت المجتمع المدني هذا بتطرف في ثالثة اتجاهات: أولها العنف واالنشقاق عن النظام؛ ، وثانيها االنسياق وراء 
أطروحات التدخل الخارجي، وفرض التغيير من الخارج باعتباره الخيار الواقعي الوحيد )راجع: الكواري 2004ب، ص 3(؛ وثالثها 

االرتداد إلى عناصر ما دون المجتمع المدني – ما يمكن تسميتها باالنتماءات الوشائجية )بشارة 2007، ص 115(  – بحثًا عن 
مخّلص، كالعرق أو القبيلة أو الطائفة. »فعندما يتعرض المجتمع ألزمة طاحنة أو خطر داهم نعود إلى هذه االنتماءات-الوالءات 

الوشائجية التي نجد فيها األمان والطمأنينة، أو نستعملها كأدوات لتحقيق المصالح وكسب المنافع« )م.ن.(. واضح أيضًا أن 
هذا التفتت وهذه االرتدادات لها بالغ األثر في تدعيم سلطة الدولة، بخاصة الدولة الراعية، من حيث أنها تشتت التيارات التغييرية 

وتبعثر جهودها فتضعفها، من جهة، وتركز جهود قطاعات واسعة من المجتمع في االصطفاف أو االصطفاف المضاد مع 
انتماءاتهم الوشائجية الخاصة حسب خلفيتهم الثقافية، نتيجة للتربص والريبة من الجانب اآلخر، من جهة أخرى، فيظهر استبداد 
الدولة وكأنه الضمان الوحيد لالستقرار ويجد دعمًا لشرعيته عبر هذا الباب. ليس غريبًا، بالنظر إلى هذا الوضع، أن تسعى عدد من 

الدول إلى سياسات تعميق هذه االصطفافات )وبالتالي إلى إعاقة نشوء مجتمع مدني(، وإلى تدعيم شرعيتها عبر نشر ثقافة 
ما يمكننا تسميته بـ«تأزيم االستقرار«، حيث نجد »االستقرار« الذي تضمنه الدولة منوطًا بالحؤول دون انفجار الوضع المتأزم )الناتج 
عن هذه االرتدادات الوشائجية( الذي تنتجه بنية الدولة نفسها. في هذه الحالة، وبشكل غريب، نرى النظام نفسه يضفي شرعية 

على األزمة، من حيث أن استقراره منوط بالمحافظة عليها وإعادة إنتاجها. 
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إن هذه التهديدات المحدقة بالسلم االجتماعي واللحمة األهلية والسيادة الوطنية، في ظل الجمود السياسي المالزم للدولة 
الراعية، ال بد وأن تفرض على حكومات المنطقة مراجعة سياسات االستغناء عن دور شعوبها واالستقالل عن تأثير مجتمعاتها 

عند تحديد الخيارات واتخاذ القرارات. من ناحية أخرى، فهي ال بد وأن تفرض على المجتمع نفسه – مهما كان مفتتًا كمجتمع 
مدني – أن يصل إلى صيغ توافق أهلي-أهلي تكون أساسًا لبناء توافق أهلي-حكومي من أجل البدء في عملية انتقال 

فعلي إلى الديمقراطية وإعادة تأهيل – أو في بعض الحاالت خلق – المجتمع المدني )الكواري 2004ب، ص 4-3(. 

بعض عالقات الخلل السياسي بأوجه الخلل األخرى

للخلل السياسي، المتمثل بترسيخ نموذج الدولة الراعية والغياب المزمن للحد األدنى الواقعي من الديمقراطية، صلة وثيقة 
بأوجه الخلل األخرى، ال سيما الخلل االقتصادي، سنذكر أهمها فيما يلي. )نعتمد هنا على: الكواري 2004ب، ص5.(

م اآلخر. نرى هذا في كون التهميش  أواًل، ثمة ترابط عضوي ووثيق بين الخلل السياسي والخلل االقتصادي، فكالهما يرفد ويدعِّ
السياسي يمثل ما هو بمثابة الوجه اآلخر للتهميش االقتصادي. وقد وجد االستغناء االقتصادي عن دور المواطنين االنتاجي 
عاماًل معززاً في استغناء الحكومات سياسيًا عن المشاركة الشعبية. في المقابل، لعب الخلل االقتصادي دوراً أساسيًا في 

المحافظة على هذه البنية السياسية، من حيث أنه عزز من سلطة الحكومات ماديًا، ومن قدرتها على كسب رضا قطاعات 
واسعة من الشعب عبر توزيع فتات الريع. 

وبتحديد أكثر، فإن في ترابط العامل االقتصادي بتغيير التركيبة السكانية )كما سنأتي على ذكره في القسم التالي(، من حيث 
كونه سببًا رئيسيًا في تضاعف نسبة العمالة الوافدة في السكان، كبير األثر في دعم االستغناء عن المشاركة الشعبية في 

صنع القرار. فعوضًا عن االنعكاس السياسي لتهميش الدور االنتاجي للمواطنين، يأتي تقليص الكتلة السكانية العددية نفسها 
للمواطنين بفعل تغير التركيبة السكانية الناجم عن التوجهات االقتصادية التي بدأت في السبعينات مع الطفرة النفطية األولى 

ثم تزايدت بحدة مع الطفرة الثالثة بداية القرن الحالي. بطبيعة الحال، فإن تقليص نسبة المواطنين عدديًا بهذا الشكل يتجلى 
مباشرة في شكل تدعيم التهميش السياسي. 

أخيراً، فإن االعتماد على الحماية الخارجية، إن كانت دواًل أو مؤسسات »أمنية« خاصة، يظهر في الجانب السياسي المحلي لدول 
الخليج بصورة الضمان الخارجي – وإن شئت قل الدولي – لتحجيم دور المواطنين سياسيًا. 

الطريق إلى اإلصالح

بداية، يجب التشديد على أن الترابط العضوي بين االقتصاد الريعي والدولة الريعية ينطوي على ضرورة إعادة النظر في النظام 
االقتصادي نفسه )كما تمت اإلشارة إليه في القسم السابق( إذا كانت هناك نية إلعادة النظر في النظام السياسي. فاالقتصاد 

الريعي ال ينتج إال دولة كبيرة، »أي متضخمة النفقات والميزانيات، ومتضخمة اقتصاديًا، واقتصاداً مجتمعيًا صغيراً، وقدرات مالية 
لدى الدولة غير قائمة على جباية الضرائب« )بشارة 2007، ص 74(. وهذه الدولة بالذات هي التي تملك خيار االستغناء عن 

المشاركة الشعبية السياسية، بحيث يصعب أن يتوفر لها هذا الخيار تحت نظام إنتاج اقتصادي يعتمد التنمية المستدامة هدفًا 
والمشاركة الشعبية االقتصادية وسيلة. ثم أن تجاوز نموذج الدولة الريعية ليس بالعملية المباشرة، بحيث يصعب أن يتم تحديد 

عملية واحدة تكون بمثابة الحل السحري لجميع أوجه الخلل السياسي. فمن السبل األخرى التي لن يتم التطرق لها هنا، أما 
لكونها غير ديمقراطية أو غير ناجعة للمرحلة الراهنة في المنطقة، نجد – كأمثلة – الخصخصة وانفتاح السوق على السياسات 

النيوليبرالية، أو اإلمعان في االستبداد، أو التأميم )للمزيد، راجع: م.ن.، ص 82-80(.
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إال أنه، من الناحية السياسية البحتة، يمكننا النظر إلى متطلبات اإلصالح على أنها مجموعة من المصالحات السياسية التاريخية. 

أواًل، ال بد من مصالحة مع العقل )الكواري 2004أ، ص 4(. والمعني هنا مصالحة ال تتعارض بالضرورة مع إرث المنطقة الثقافي 
)متضمنًا اإلرث الديني(، ولكنها تشمل التعاطي المثري والفعال مع العقل، دون االرتكان إلى الموروث فقط لكونه موروثًا، 

وضمان الحق لالجتهاد المستنير في أن يقول كلمته، دون إقصاء أو ترهيب. ومن ناحية أخرى، فإنه »من الضروري تفنيد ونفي 
التعميمات حول الشخصية أو الثقافة العربية أو اإلسالمية التي تزعم وجود تناقض بينها وبين الديمقراطية. ولكن ال يجوز 

االستهتار بأهمية العناصر الثقافية طالما تم التسليم بأنها ال تعبر عن جوهر تاريخي، بل هي تاريخية، مصنوعة« )بشارة 2007، 
ص 93(.

ثانيًا، ال بد من مصالحة مع السلطة )راجع: الكواري 2004أ، ص 5(. والمعني هنا هو الدور المنوط بالسلطة للخروج بالمجتمع 
من دوامة األزمات المتكررة، بداًل من اعتماد ما يمكننا تسميته بسياسة شرعنة األزمات، بحيث يشتمل تعاطي السلطة مع 

المجتمع على أخذ األزمات على أنها شيء طبيعي ودوري تستعد له السلطة بالوسائل السياسية واألمنية المؤقتة فقط 
حينما تبرز. ويتطلب تعاطي السلطة مع التيارات اإلصالحية في المجتمع بشكل فاعل أن تعترف السلطة بضرورة اإلصالح، 

ومشروعية المطالب اإلصالحية، وتواجد المرونة في التعاطي مع العملية اإلصالحية، »بما يحفظ لألسر والنخب الحاكمة وغيرها 
من األطراف، مصالحها المشروعة دون رغبة في االنتقام، وإنما استعداداً صادقًا لتجاوز الماضي إلى المستقبل«. 

ولكن كيف نحدد تتعاطي السلطة مع المطالب اإلصالحية إن كانت األخيرة نفسها مشتتة وهالمية؟ هنا يبرز المفتاح األهم من 
مفاتيح اإلصالح، وهو ضرورة بناء قاعدة شعبية ذات توافق أهلي-أهلي نحو أجندة إصالحية تعتمد الديمقراطية منهجًا ومطلبًا 
ووسيلة لتحقيق المطالب، ما يمكن تسميته بـ«الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية«. ألهمية هذا الموضوع، رأينا أن نفرد له 

مناقشة خاصة فيما يلي.

أخيراً، ال بد من التركيز على أن جميع مفاتيح الحل يجب أن تصب في اتجاه التأسيس لدستور عقدي متجدد، حقيقي وفاعل، نجد له 
أمثلة في دستور الكويت عام 1962 ودستور البحرين عام 1973.

الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية

يمكننا تقديم التعريف المبدئي التالي للكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية، كـ«ائتالف من أجل الديمقراطية بين التيارات 
والقوى السياسية التي تنشد التغيير السلمي، وتعمل مجتمعة من أجل االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في دولة معينة، 

ملتزمة في ذلك بممارسة الديمقراطية داخلها )أي داخل تنظيمات هذه التنظيمات والقوى( وفيما بينها، وذلك على اعتبار أن 
الديمقراطية – إلى جانب كونها أحد األهداف الوطنية الكبرى – هي أيضًا وسيلة أساسية لتحقيق بقية تلك األهداف« )الكواري 

وماضي 2010، ص 40(. وفي الواقع، فإن هذا المفهوم ليس غريبًا على التجربة النضالية والمطلبية في بلدان الخليج، كما 
نجدها تاريخيًا في قيام تكتالت مثل »حزب الشعب« أو ما يساويه في عدد من بلدان المنطقة )م.ن.، ص 46(.  

ومن مبدأ رفض كون الديمقراطية المنشودة مجرد وسيلة تعايش بين مختلف القوى المعارضة، فإن الكتلة المرجوة هي 
أيضًا »ليست تكتاًل تكتيكيًا، وإنما هي تحالف استراتيجي على أسس موضوعية، كما أنها وسيلة للـ«تعبير عن إرادة مجتمعية 

مشتركة يرتفع أعضاؤها إلى مستوى المسؤولية التي تتطلبها المرحلة التاريخية، ويتفقون على األولوية المشتركة والمدخل 
االستراتيجي للنهضة، وعلى تأجيل التنافس إلى مرحلة تاريخية الحقة« » )م.ن.، 47(. وعلى هذا األساس، فإنه ال يُستثنى من 

الكتلة أحد. يتضح من هذا أن الهدف من الكتلة ليس »توافقًا تاريخيًا على برامج اقتصادية أو اجتماعية محددة، وإنما هي توافق 
حول وضع إطار سياسي ديمقراطي يمكن كل التيارات والقوى السياسية من العمل بحرية وشفافية« )م.ن.، 48(. لذا، فـ«ال مفر 

أمام كل القوى الوطنية ... من العمل على تحييد كل األهداف األخرى أو تأجيلها – مرحليًا وتكتيكيًا – من أجل هدف محدد هو 
تحقيق االنتقال الديمقراطي، ذلك الهدف الذي يكفل وجود حكومات وطنية مسؤولة أمام شعوبها، حكومات تكون قادرة على 

التصدي لكل التحديات األخرى وإنجاز األهداف التي تم تأجيلها« )م.ن، ص 85(. يعود هذا لكون الظرف التاريخي نفسه ال يسمح 
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بتقديم األهداف االيديولوجية الكبرى للتيارات السياسية على مسألة إيجاد القاعدة الديمقراطية المناسبة لطرح هذه األهداف. 
فـ«الظرف التاريخي القائم اليوم يفرض نوعًا من التأجيل – لمدة قد تطول أو تقصر- لكل طموح إلى التعميم االيديولوجي الذي 

يقوم به عادة كل ذي ايديولوجيا، واالتجاه نحو تأسيس وتأصيل عمل جماعي ضمن مشروع للوطن ككل يجعل من المصلحة 
الوطنية والقومية العليا المرجعية التي تنحني لها جميع المرجعيات األخرى« )الجابري 2005، ص 200(. 

غني عن القول، طبعًا، أن هذه األهداف باتت أهدافًا مشتركة لكافة التيارات السياسية على اختالف مرتكزاتها االيديولوجية. وإن 
في وحدة الهدف هذه لتعبير عن فرصة تاريخية متميزة ال بد من استثمارها وتعزيزها، بدل من التشتت الذي تعيش فيه معظم 

القوى التي تنشد الديمقراطية )إسالمية كانت أو ليبرالية أو يسارية أو خالفه( في الوقت الراهن. وال داع هنا للتغاضي عن وجود 
مجموعة من العوائق الموضوعية التي قد تحول دون تشكيل كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية. فعلى سبيل المثال، نجد 

اللبس المنتشر في استخدام مفهوم الديمقراطية، حتى ليبدو الوضع وكأن الديمقراطية مفهوم مفّرغ من المعنى، يمكن 
لكل من يستعمله أن يضمنه أي معنى اشتهى. يبرز هذا العائق في كونه إشكالية فكرية تتعلق بالتنوير الثقافي. أضف إلى 

ذلك فقدان الكثير من التيارات السياسية التي تنشد التغيير إلى الديمقراطية في داخلها. ومن ناحية المجتمع، فإننا نجد تفتتًا 
اجتماعيًا واصطفافًا حول االنتماءات الوشائجية اآلنف ذكرها. هذا ناهيك عن العامل الخارجي، وهو تدخل القوى الكبرى إلجهاض 

المشاريع الديمقراطية في المنطقة، أو دعمها بشكل مبهم ومتناقض على أقصى تقدير. )حول العوائق، راجع: الخليفي 
2010، ص 268-265(. 

إال أن إمكانية تجاوز هذه العوائق تتضح لنا إذا ما قورنت باإلمكانيات الفعلية المتاحة لقيام الكتلة. من هذه اإلمكانيات التي 
تسهل تشكيل الكتلة انتشار مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ليس فقط بين النخب بل وحتى بين الناس من غير المختصين، 

بالرغم من االبهام الذي يشوب هذه المفاهيم عادة. ثم إن وضع الديمقراطية من قبل الدول الكبرى نفسها كشعار يشرعن 
توجهاتها االمبريالية يضع هذه الدول نفسها في حرج، ويمكن استخدامه لتشكيل بعض من الضغط على هذه الدول في اتجاه 

خلق تناسق ما بين القول والفعل. هذا إضافة إلى الضغوط التي تشكلها المنظمات األهلية ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية، 
في ضوء تقلص العالم إعالميًا، بحيث لم يعد باإلمكان تغييب االنتهاكات في أي قطر من العالم عن أنظار العالم أجمع. أهم 

من هذا وذاك، نجد أزمة الشرعية التي تعيشها كثير من أنظمة المنطقة، بحدة قد تعلو أو تخفت، كما رأينا أعاله من ضرورة ظهور 
األزمات السياسية بشكل دوري. لقد حتمت هذه العوامل مجتمعة على النخب الحاكمة رفع الديمقراطية شعاراً، بشكل أو بآخر. 

وتبقى مسؤولية التيارات اإلصالحية أن تحول هذا الشعار من وسيلة لتغليف أشكال االستبداد السائدة إلى ورقة ضغط نحو تلبية 
المطالب الشعبية وتفكيك الهياكل االستبدادية المستشرية في المجتمع. يبقى التشديد هنا أنه ال سبيل نحو تحقيق أهداف 
مثل هذه سوى بتوحيد الصفوف. ويكون التوحيد بالسعي نحو تشكيل كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية )م.ن.، ص 268-

.)270

ملحق: األسس النظرية للتيارات السياسية وإشكاليات الكتلة التاريخية

إن مسألة الكتلة التاريخية تطرح نفسها على كل من التيارات السياسية الرئيسية المتواجدة في المنطقة. وتحديداً، تكمن 
المسألة في عالقة قرار االندماج في الكتلة التاريخية بالمبادئ والمنطلقات األساسية لكل من التيارات على حدة. في هذا 

الصدد، نود أن نطرح بعض األسئلة المتعلقة باستشراف إمكانية اندماج التيارات السياسية والفكرية في المنطقة في »كتلة 
تاريخية على قاعدة الديمقراطية«. ولن يتعدى الطرح في هذا المقال تحديد بعض االشكاليات المحتملة عند تمحيص المقصود 

باندماج التيارات )ولو نسبيًا ومرحليًا( في الكتلة التاريخية، تاركين السبر المتعمق لهذه اإلشكاليات وحلولها المقترحة لمقام آخر.
يمكننا تصنيف التيارات الرئيسية في المنطقة إلى أربعة )راجع: الزيدي 2000(: اإلسالمي والليبرالي والقومي والماركسي. دون 

شك، يمكننا أن نحدد في كل من هذه التيارات اتجاهات تشكل اختالفات نوعية فيما بينها، كالتمييز بين التيار اإلسالمي السني 
والشيعي أو التمييز بين التيار الليبرالي التقليدي والمدافعين عن السياسات النيوليبرالية المحافظة )وهم موجودون في 

المنطقة وإن لم يتشكلوا رسميًا – أو على األقل ليس بعد – في تيار له وجود ملموس على الساحة( أو الماركسي اللينيني 
والماوي، إلخ.، إال أن هذه التمايزات ال مكان لها بالضرورة في استعراض مبدئي كالذي نحن بصدده. 
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بالتركيز على موضوعنا، فلنأخذ التيار اإلسالمي مثااًل على اإلشكاليات المحتملة بالنظر إلى عالقة األسس النظرية لتيار سياسي 
معين باألسس النظرية لقيام الكتلة التاريخية على قاعدة الديمقراطية. إن المبادئ األساسية العامة للتيار اإلسالمي معروفة، 

على تمايزها النسبي بين الشقين الشيعي والسني. ويمكننا أن نحدد ثالثة منها أساسية: اإلصالح االجتماعي، والديمقراطية 
الشورية، وتطبيق الشريعة اإلسالمية )م.ن.، 275 وما بعدها(. يشوب كل من هذه األسس غموض إلى حّد ما، وهو راجع بالمقام 

األول إلى اختالف التفسير حول معنى كل منها، سيما في معنى تطبيق الشريعة اإلسالمية، بما يشمله هذا الموضوع 
المعقد من توتر ما بين »األصالة« و«المعاصرة« )على حد تعبير عبد اهلل النفيسي(، واستقطاب التيار اإلسالمي ما بين إصالحّي 

ومحافظ، إلخ. إال أن التمييز بين الشريعة اإلسالمية واألنظمة الوضعية، وتقديم األولى على الثانية، هو أمر ال يختلف عليه اثنان إن 
انتما إلى التيار اإلسالمي، شيعّي كان أم سنّي، إصالحّي أم محافظ.  

من ناحية أخرى، فإن الغايات السياسية واالقتصادية العامة التي من أجلها تتأسس الكتلة التاريخية المنشودة يمكن حصرها في 
هدفين اثنين )جناحي 2004، ص 67-66(: 

إنشاء نظام ديمقراطي تمثيلي قوامه فصل السلطات واستقاللها وتقوية المجتمع المدني واألهلي،   )1
إضافة إلى تعزيز الحريات الفردية والدفاع عنها، وما يشتمل عليه ذلك من تعزيز الوحدة الوطنية فوق االعتبارات 

الوشائجية )من طائفية وقبلية وإثنية(. 
القيام بإصالحات في النظام االقتصادي من أجل معالجة مشاكل البطالة واإلسكان والتلوث وتنويع مصادر   )2

الدخل القومي، إلخ.

اآلن، وبالنظر إلى مبادئ الكتلة التاريخية، يتضح جليًا أن ثمة مسافة تفصل األسس النظرية للتيار اإلسالمي )المثال الذي اخترناه( 
عن تلك التي للكتلة. فعلى سبيل المثال، النظام الديمقراطي نظام وضعي، في حين أن الشريعة اإلسالمية ليست كذلك. 

وعبر إخضاع النظام الوضعي )الديمقراطية التمثيلية( للنظام اإلسالمي، قد تحضر مسألة الحريات وتقييدها بقوة. لذا قد يكون 
رد الفعل األولي هو أن توفيقية ما ال بد منها في مواقف اإلسالميين المحتملة الداعمة لتشكيل الكتلة التاريخية. إن هذا الرد ال 

يجانب الصواب تمامًا، غير أنه ال يقبض على المتطلب الحقيقي فعاًل. فإن افترضنا توفيقية ما بين مبادئ التيار والكتلة، توجب 
علينا أن نسأل: على أي أساس هذه التوفيقية، وألي غرض؟ إن لم يكن للدعم أساس من اإليديولوجية األصلية نفسها فإن الدعم 
سيكون خاويًا وبعيداً عن الهاجس العام للقاعدة الجماهيرية التي تشكل شرط وجود التيار نفسه )إن كان يتطلع لوجود ملموس 

وفاعل(. نعني بهذا أنه إذا كان التوفيق بين مبادئ التيار اإلسالمي وبعض قيم الديمقراطية المعاصرة )الوضعية( ال يستمد 
شرعيته من المبادئ اإلسالمية نفسها، كان هذا التوفيق نفسه توفيقًا وضعيًا، وتعارض بذلك مع إرادة القاعدة الجماهيرية 

للتيار اإلسالمي، حيث أن هذه األخيرة تدعم التيار اإلسالمي بوصفه تياراً إسالميًا، ال تياراً وضعيًا. ولكن إذا كان الدعم ينطلق من 
األسس األيديولوجية للتيار اإلسالمي نفسها – بخطوط عريضة – كما هي موجودة اآلن، فإن الدعم سيكون بعيداً عن الهاجس 

األساسي المحرك لتشكيل الكتلة التاريخية وتحقيق متطلباتها، ذلك أن مبادئ الكتلة التاريخية ال بد وأن تشتمل على مبادئ 
ليست موجودة بشكل مباشر ضمن مبادئ التيارات اإلسالمية، وإال انعدم الفارق بين االثنتين. هذان، إذن، هما قرنْي المعضلة.

لم نتناول المعضلة المحتملة بين عالقة التيار اإلسالمي بمشروع الكتلة التاريخية إال كمثال. فالمعضلة تتكرر مع التيارات الثالثة 
األخرى. مثاًل، إذا تناولنا التيار الماركسي، وجدنا توترات أخرى بين مبادئه األساسية والغايات المنشودة من الكتلة التاريخية؛ توترات 

تواجهه بالمعضلة نفسها. فلنأخذ، على سبيل المثال، مسألة النظام االقتصادي االشتراكي الذي يشكل غاية عظمى للفكر 
الماركسي، حيث من الواضح أن أهداف الكتلة التاريخية – التي تعتبر أهدافًا من نوع »الحد األدنى« – ال تشتمل على تغيير النظام 

االقتصادي الرأسمالي بصوره الموجودة في المنطقة، وهو ما يتنافى مع المبادئ التي تنادي بها الماركسية.  

ورب قائل أن الكتلة التاريخية ال تصب إال في مصلحة التيار الليبرالي، الذي يرى في الديمقراطية التمثيلية غاية عظمى، ال وسيلة 
مرحلية. غير أن التيار الليبرالي يواجه إشكاليات من نوع خاص من ناحية مشاركته في الكتلة التاريخية. فعلى عكس الليبرالية في 

الدول المتقدمة، ال يمتلك التيار الليبرالي هيمنة ايديولوجية في دول المنطقة. بل هو مجرد تيار آخر، بل تيار أقلية، يتنافس على 
فتات السلطة مع باقي التيارات. إن هذا الوضع يحتم على التيار الليبرالي التعامل، وأحيانًا التحالف واالندماج كما في الكتلة 
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التاريخية المرجوة، مع تيارات نقيضة ال ترى في الليبرالية )متمثلة في ديمقراطية تمثيلية تضمن الحريات الشخصية وآليات 
إصالح اقتصادي( الغاية العظمى التي تتحقق فيها العدالة والحرية وغيرها من قيم سياسية واجتماعية. من هذه الناحية، فكما 

أن التيارات األخرى ال بد وأن تقوم بمراجعة موقفها من أهداف الكتلة التاريخية، بما يشتمل عليه ذلك من النظر إلى الديمقراطية 
التمثيلية كمجرد ضرورة مرحلية )كما سنأتي عليه بعد قليل(، فإن التيار الليبرالي نفسه ينبغي عليه القبول أيضًا بإمكانية كون 

النظام الليبرالي مرحلة عابرة بحكم االندماج مع تيارات نقيضة، بحيث يكون النظام الديمقراطي التمثيلي نفسه ساحة للتنافس 
على مشروعيته. إن هذا التحدي ليس بالسهل، بل ليس من الواضح إذا ما كان من الممكن معالجته بهذه الطريقة، إال أن الغرض 

هنا هو إبراز التحديات المحتملة التي تترتب على مشاركة التيار الليبرالي في الكتلة التاريخية، إضافة لإلشارة إلى أن كون األهداف 
المرجوة من الكتلة التاريخية تتقاطع بشكل كبير مع الغايات العظمى للتيار الليبرالي ال يعني تمتع التيار الليبرالي بأفضلية 

سبق على باقي التيارات. فالتيار الليبرالي، الفاقد للهيمنة اإليديولوجية في المنطقة أساسًا، سيكون منافسًا على السلطة 
عبرالنظام التمثيلي وليس قبل انتاجه، مثله مثل باقي التيارات. ومن الواضح أن األسس النظرية لمعنى الليبرالية في المنطقة 

ال بد وأن تتعرض لمراجعات شاملة إذا ما تم القبول باحتمالية هذا الوضع.

لكن المعضلة تنطوي على أكثر مما ذكرنا أعاله، فهي تشمل مساءلة قرار الدخول في الكتلة التاريخية في ذاته. ذلك أن 
القرار إذا كان مجرد قراراً تكتيكيًا-ذرائعيًا )براغماتيًا( بشكل مطلق، لم يعُد كونه شكاًل من أشكال االنتهازية السياسية، ولم تعد 
الكتلة كونها حالة تسوية مؤقتة تتيح لألقوى في نهاية المطاف أن يأتي »على األخضر واليابس« متى ما سنحت له الفرصة 
)وهو ما يسمى في العلوم السياسية بحالة الـmodus vivendi(. غير أن الكتلة التاريخية نفسها ال بد وأن تشتمل على غاية 

محددة إذا قضتها انتفى شرط وجودها. وبكلمة أخرى، فإن »الكتلة التاريخية ... ليست أبدية، بل ال بد أن يأتي يوم تكون فيه قد 
أنجزت مهمتها« )جناحي 2003، ص 119(، وتكون المهمة قد أُنجزت »عندما يتمكن التفاعل بين األطراف والقوى المكونة لها 
من تحقيق نوع من التداخل بينها تفتقد فيه التصنيفات القديمة أهميتها ومبررها مما يسمح بظهور تصنيفات جديدة تخرج من 

جوف الكتلة ككل لتحل محلها« )م.ن.(. لكن من ناحية أخرى، ال بد للقرار أن يشتمل على جانب تكتيكي بشكل من األشكال، حيث 
يتبع هذا ضرورًة الموقف من الكتلة التاريخية على أنها غاية مرحلية تؤدي إلى غاية عظمى يختلف حول طبيعتها كل من التيارات 

المعنية. كيف، إذن، يكون القرار تكتيكيًا ولكن بشكل نسبي، أي كيف يكون القرار تكتيكيًا دون أن يكون انتهازيًا؟

بمثل هذا الطرح يمكننا التأكيد على أن الولوج في الكتلة التاريخية بشكل فاعل ال بد وأن يشتمل على مراجعة فكرية لألسس 
والمبادئ الخاصة بكل من التيارات المعنية. وال تعني المراجعة هنا نقض تلك األسس، بل استخالص ما هو متسق منها مع 

جوهر الكتلة التاريخية ورفعه إلى مستوى المجال الفكري الذي من خالله تتضح الرؤية لمتطلبات تشكيل الكتلة نفسها. 
وبكلمة، فإن المراجعة هذه ال بد وأن يكون الغرض منها إبراز المصلحة الموضوعية للتيار السياسي نفسه في دخول الكتلة 
والعمل على إنجاز مهماتها، حتى ولو كانت هذه المصلحة مصلحة مرحلية. فمن المعلوم أن التيار الماركسي، مثاًل، ال يرى 

الديمقراطية التمثيلية، التي ال تمس القاعدة االقتصادية للنظام الرأسمالي، غايًة لنضاله السياسي. وكذا العديد من التوجهات 
اإلسالمية ال ترى في الديمقراطية التمثيلية سوى وسيلة مرحلية لتحقيق مفهومها الخاص للعدالة االجتماعية. ال بد لنا، 

وبصراحة، االعتراف بهذه المواقف من الديمقراطية التمثيلية التي يتخذها العديد من التيارات المنوط بها تشكيل الكتلة التاريخية 
على قاعدة الديمقراطية. هذا االعتراف ضروري حتى ال تعتمد التيارات المختلفة طرقًا خلفية إلنكار أفضلية النظام الديمقراطي 

التمثيلي على بقية األنظمة سراً، في حين تسهب في مديحة علنًا، حيث ال بد من توخي الحذر من جعل النفاق السياسي شرطًا 
لتشكيل الكتلة. 

بالتالي، ثمة خيط رفيع يفصل بين النفاق واالنتهازية السياسية وااللتزام الصريح بمبادئ الكتلة. ويرتبط هذا بالخيط اآلخر الذي 
يفصل، كما أسلفنا، بين التخلي عن المبادئ األساسية لكل تيار في سبيل التوافق المنشود في الكتلة التاريخية، من ناحية، 

والحفاظ على المبادئ كما هي على حساب إنكار ضرورة الكتلة، من ناحية أخرى. بناء على المقاربة المبدئية أعاله، نسأل مرة 
أخرى: ماذا تعني التوفيقية التي هي إبراز للمصلحة الموضوعية لكل تيار في تشكيل الكتلة التاريخية المنشودة؟ إذا كان 

الغرض مما أسميناه تجاوزاً بـ«التوفيقية« هو إبراز المصلحة الموضوعية لتيار سياسي معين في تشكيل الكتلة، فإن المراجعة 
الفكرية ال بد وأن تشتمل على مراجعة للغرض من الديمقراطية التمثيلية التي من أجلها تتشكل الكتلة، بحيث يتم طرح السؤال 

التالي: هل ثمة ما هو جدير باالمتالك والمحافظة عليه في صلب الديمقراطية التمثيلية، وما طبيعة هذا الغرض؟ فما قلناه عن 
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مسوغات القرار لدخول الكتلة )سواء كان قراراً انتهازيًا أم نابعًا من قناعة والتزام عميقين( ينطبق أيضًا على الهدف الذي من أجله 
الكتلة تتشكل: هل الديمقراطية التمثيلية مجرد ُسلَّم نلقي به جانبًا عند الوصول إلى القمة، أم هل هي مرحلة – سواء كانت 
عابرة أو نهائية، ال يهم – تشتمل على ما ال يُمتَلك بالضرورة إال من خالل ترسيخها وتثبيت دعائمها؟ هذا هو السؤال األساسي 

الذي ينبغي أن يتحكم بمسار أي مراجعة فكرية نحو تشكيل الكتلة التاريخية. فإن انتهت المراجعة إلى الخيار األول، كان اندماج 
التيار )أو أجزاء منه( مجرد انتهازية سياسية، وإن انتهت إلى الخيار الثاني، كان االندماج تعبيراً عن المصلحة الموضوعية التي 

تمثلها الكتلة للتيار نفسه ومبادئه. 

من دون مبالغة نقول، إن مراجعة تفضي للخيار الثاني ستكون بمثابة تأسيٍس لشرعية جديدة للتيار المعني، وقد يكون هذا من 
النتائج األعمق المرجوة من تشكيل الكتلة التاريخية. فإن مراجعة مثل هذه ال بد وأن تنطوي على نقد األسس التقليدية لشرعية 
هذا التيار أو ذاك أمام قاعدته الجماهيرية، واستبدالها – أو ترميمها – بأسس جديدة ترى هدفها في مصلحة التيار الموضوعية 

في االتجاه نحو الكتلة التاريخية. التحدي في هذه الحالة يكمن، طبعًا، في ما أشرنا إليه بدايًة من تحقيق لنقد جدلي لألسس 
النظرية التقليدية للتيار المعني، ينقض هوية التيار التقليدية عبر رفعها لالستجابة للمصلحة الموضوعية المتمثلة في الكتلة 

التاريخية، وفي نفس الوقت يحفظ للتيار صوته بين ثنايا قاعدته الشعبية، حتى ال يكون التأسيس للشرعية الجديدة نفيًا للتيار 
نفسه أو عزاًل له عن قاعدته التي من أجلها يعمل. 

 
الخلل السكاني

بالنظر إلى ما سبق من طروحات حول أوجه الخلل السياسية واالقتصادية، يتبين لنا أن معالجة الخلل السكاني ال يمكن أن تجري 
في فراغ، دون ربطها ضرورًة بالبنى االقتصادية والسياسية التي تحكم المنطقة. وسنسعى في هذا القسم إلى ابراز أهمية 

االقتصادي والسياسي في النظر إلى الخلل السكاني، وذلك

 1- لتالفي بعض المزالق الخطرة التي يمكن أن يتبعها الجهد الفكري عند التعاطي مع هذه المسألة، مثل 
انتهاج موقف شوفيني تجاه مسألة الوافدين، وأيضًا 

2- للتأكيد على أن للخلل السكاني أساسًا ماديًا اقتصاديًا يتضافر مع األساس السياسي، وأنه ليس نتيجة منهج 
سياسي بحت اتخذته حكومات المنطقة، بل إنه يتبع بالضرورة نظام االنتاج السائد. لهذه األسباب، نرتئي أن نبدأ 

بفحص كيفية تكون الخلل السكاني  في عالقته مع الخلل االقتصادي، بداًل من التعاطي مع هذا الموضوع في 
نهاية القسم كما فعلنا في القسمين السابقين. ومن هذا المنطلق، ستتضح لنا طبيعة  الخلل السكاني.

الخلل السكاني بين النظام االقتصادي والنظام السياسي
كما أسلفنا، ال بد من النظر إلى المشكلة السكانية انطالقًا من الطفرة النفطية في السبعينات، فقد كانت هذه الطفرة بمثابة 

األساس المادي للتركيبة السكانية التي نراها اليوم في دول الخليج.  وقد أتت التغيرات المصاحبة للتركيبة السكانية في خضم 
عملية تفعيل هذا النظام ومن ثم إعادة انتاجه لنفسه )الشهابي 2011، ص 5(. كما رأينا في قسم الخلل االقتصادي، فإن نظام 

االنتاج هذا قد اعتمد على تهميش دور المواطنين انتاجيًا، »حتى اصبحوا ال يمثلوا اكثر من الثلث من القوى العاملة في اي من 
دول المجلس« )م.ن.(، وقد كان هذا في الواقع النتيجة المترتبة على توجيه القوى العاملة لخدمة النظام االقتصادي الريعي 

والمستفيدين منه داخليًا وخارجيًا. أما المواطنين أنفسهم، فقد تم شراء رضاهم عبر إعطائهم نوع من الميزات الحصرية التي 
توفرها لهما الدولة الريعية، من خدمات اسكانية وصحية وتعليمية. وبطبيعة الحال، ال تشمل هذه الخدمات القوى العاملة 

الوافدة، التي أخذت تتوافد على المنطقة بتزايد مضطرد. فهؤالء قد تم منعهم من تلك الميزات لتسهيل استغاللهم » وللحد 
من نفوذهم في القطاع العمالي والسياسي، فتم فعليا حظر امكانية التوطن والتشكيل العمالي وامتالك رؤوس االموال 

على غير المواطنين« )م.ن.، ص 6(.

إذاً، فلمعالجة الخلل السكاني، ال بد من ربطه بنيويًا بنظام اإلنتاج االقتصادي السائد – أي االقتصاد الريعي المبني على النفط 
– وعدم التعاطي مع الخلل على أنه مشكلة سياسية بحتة، وفي نفس الوقت دون التغاضي عن الدور الرئيسي الذي يلعبه 
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النظام السياسي في تعميق الخلل. نحو هذه الغاية، يمكننا أن نبلور تبعات االقتصاد الريعي في دول الخليج على الخلل 
السكاني )نعتمد في الفقرات التالية من هذا الجزء: الشهابي 2011، ص 17-14(.

إن الرتكاز االقتصاد على ريع النفط اليد الطولى في انتاج الخلل السكاني عبر تغيير التركيبة االجتماعية بصورة جذرية وفجائية 
نسبيًا. وحسب مقومات نظام االنتاج نفسه، فقد »كان لمن يتحكم في ايرادات الصناعة النفطية ورؤوس االموال المنبثقة منها 

القوة والنفوذ الرئيسيين في تشكيل مجريات المجتمع االساسية«. وقد نجد هنا المدخل السليم لفهم عالقة النظام السياسي 
)من ناحية سياسية بحتة( بالخلل السكاني. وقد اتضح أن إيرادات النفط الهائلة التي أخذت تضخ في الخزائن الحكومية قد أدت 

إلى استقالل الحكومات عن المواطنين في اتخاذ القرارات السياسية واالجتماعية، واستعمال اإليرادات لتغيير التركيبة االجتماعية 
والسكانية لخدمة رؤوس األموال المستفيدة من ريع النفط، وهكذا، في دوامة من تراكم رؤوس األموال أدت إلى تضخم هائل 

في جهاز الدولة، لم يحظ منه المواطن إال بالفتات الكافي لشراء رضاه السياسي. فـ« مع تدفق ايرادات النفط، والتي بحلول 
عام 1973 ذهبت في المقام االول إلى خزينة الدولة، تقلصت اعتمادية االنظمة الحاكمة للموارد  االقتصادية على التجار أو على 

المواطنين، وفعليا رفع االعتماد االقتصادي على السكان المحليين من ناحية متخذي القرار وأصبحت قوة رؤوس األموال في 
يدهم«.

بتحديد أكثر، يمكننا القول بأن نشوء الدولة الريعية النفطية قد أدى إلى تغيير دور المواطنين االنتاجي )وبالتالي، السياسي( من 
ناحيتين: 

أواًل، تقلص دور العائالت التجارية الكبيرة، والتي لعبت دوراً في السابق في منافسة حكومات المنطقة على النفوذ. فبعد 
تركز رؤوس األموال في خزائن الحكومات بفعل إيرادات النفط، بدأ تشكل تطابق بين مصالح العائالت التجارية الكبرى وحكومات 
المنطقة، حيث غنمْت األولى »بجزء كبير من الفرص التي انبثقت في االقتصاد من الثورة النفطية«. وبذلك نجحت الحكومات، 
بشكل غير مباشر، في إزاحة إحدى القوى الرئيسية المنافسة لها من ناحية النفوذ السياسي عبر تحويل العالقة معها من 

تضارب مصالح إلى مصالح مشتركة. وقد فتح هذا التحول في العالقة الباب أمام الحكومات النفراد أكبر في اتخاذ القرار 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

ثانيًا، أدى هذا االنفراد المتزايد في عملية صنع القرار إلى اتجاه الحكومات، دون رادع فعلي، إلى تبني سياسات تمس التركيبة 
السكانية في الصميم، لتوفير العمالة الالزمة الستثمار رؤوس األموال الريعية اآلخذة في التراكم )دون إنكار معارضة الكثير من 

الفئات الشعبية والمثقفة لهذه المشاريع(. ففي حين أن المألوف هو أن تلجأ الحكومات إلى العمالة الوطنية لتحريك رؤوس 
األموال )عبر االستثمار في مشاريع اقتصادية على كافة األصعدة(، نرى أن العمالة الوطنية في المنطقة شكلت عائقين لم 

يحظيا بتعاطف الحكومات: 

كانت، وال تزال، » كمية رأس المال المنبثقة من العوائد النفطية وفرص االستثمار التي تراءت لها، ... تفيض على   )1
ما يمكن أن يلبيه العرض المحلي من العمالة المحلية كمًا ونوعًا، فال األعداد الكافية كانت متواجدة وال الخبرة 

والمؤهالت التي تطلبتها هذه المشاريع«.
2(  حتى إذا فكرت الحكومات في االعتماد أساسًا على العمالة الوطنية، ثم العربية، لتلبية الطلب، واللجوء 

إلى العمالة غير العربية فقط في حال َعْجز األُولََيْين عن التلبية، فإن التجربة التاريخية قد أثبتت أن االعتماد على 
العمالة العربية قد أنتج وعيًا قوميًا وسياسيًا للمطالبة بجزء أكبر من عائدات المشاريع والمشاركة في المجريات 

االقتصادية والسياسية للدولة. 

لهذين السببين، »لم يكن خيار االعتماد على العمالة الوطنية والعربية خياراً محببًا ال لمتخذي القرار وال للطبقة المتنفذة اقتصاديًا 
على الصعيد المحلي« بعد الطفرات النفطية في السبعينات. 
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هنا نصل إلى الجذر الفعلي للخلل السكاني في المنطقة، فمن الطبيعي أن »الحل اآلخر لهذه المعضلة كان استقدام األيدي 
العاملة األجنبية غير العربية بشكل متزايد، حيث قدم هذا الخيار مزايا كثيرة لمتطلبات رأس المال«، ال يسعنا اإلسهاب في 

تفصيلها اآلن.

بعد هذا العرض المختصر للجذر المادي-االقتصادي للخلل السكاني، ال بد من التنويه بتلك العوامل السياسية البحتة التي أدت 
إلى تفاقم الخلل، وأضافت إليه بعداً جديداً ال يرتبط مبدئيًا بمسألة العرض والطلب على األيدي العاملة. الكالم هنا عن مسألة 

التجنيس السياسي كما نجدها، مثاًل، في البحرين. ال مجال هنا لتناول المسألة بالتفصيل، علمًا بأن الكثيرين قد قاموا بذلك سلفًا، 
والمسألة غير خافية حتى على صفحات الجرائد اليومية. إال أن هذه العوامل السياسية البحتة، على الرغم من خطورتها الكبرى 

على السلم األهلي، ال تشكل األساس في الخلل السكاني. فمن الواضح أنه حتى لو تم حل مشكلة التجنيس السياسي، 
ستظل النسبة الكبرى من القوى العاملة في المنطقة من غير المواطنين، أي أن الخلل السكاني سيظل هو هو. لذلك اتخذنا، 

في هذا العرض، الموقف القائل باعتماد الخلل السكاني على البنية االقتصادية للدولة الريعية في المقام األول، وهو ال يجد 
جذره الفعلي في قرارات التجنيس السياسي، على خطورة هذه األخيرة البالغة ودورها في مضاعفة الخلل وتفاقمه.

ختامًا لهذا الجزء، نرى من الضرورة تقديم المالحظة التالية. على الرغم من أن الخلل السكاني وجد شرط وجوده في االقتصاد 
الريعي النفطي، إال أنه ال ينبغي حصره في جانب السياسات االقتصادية لحكومات المنطقة. فللمواطنين أنفسهم دور في رفد 

هذا الخلل بسبب تمتعهم بالرفاه النفطي. فقد أدت موجات استقدام العمالة الوافدة إلى مشاركة المواطنين أنفسهم، تحت 
رعاية الدولة الريعية، في االستفادة من هذه العمالة الرخيصة. وبدأت بذلك عادات توظيف األيدي العاملة غير الوطنية في قطاع 

األعمال الصغيرة والمتوسطة، وكذلك في قطاع الخدمة المنزلية، بتزايد مطرد وملحوظ منذا السبعينات. ومع استفادة فئات 
واسعة من مواطني المنطقة من الوضع السكاني القائم، أصبحت التغييرات السكانية ال تصب فقط في مصلحة الحكومات 
والعائالت التجارية الكبرى فحسب، بل أيضًا، ولو بشكل نسبي، في مصلحة فئات واسعة من المواطنين أنفسهم )الشهابي 

2011، ص 21، 34(.  
 

واقع الخلل السكاني في المنطقة

هذا عن كيفية نشوء الخلل السكاني. أما عن واقعه الملموس، فاألرقام تتحدث عن نفسها. 

بشكل عام، يمكننا إدراك حجم الخلل السكاني عند النظر إلى نسبة السكان غير المواطنين في بعض دول المنطقة، والتي 
تجاوزت 75%، األغلبية الساحقة منهم من األيدي العاملة )م.ن.، ص 2(. وإذا ما تفحصنا بعض الحاالت بشكل خاص، اتضح لنا هول 

المشكلة بوضوح أكبر. ففي حالة اإلمارات، على سبيل المثال، نجد أن عدد السكان قد تضخم بأكثر من الضعف في غضون 5 
سنوات – بين 2002 و2007 – وبلغ ثمانية ماليين نسمة، انخفضت فيها نسبة المواطنين إلى أقل من 10%، وانخفض إجمالي 

قوة العمل التي يمثلونها إلى أقل من 5% )الكواري 2008، ص 2(. أما في قطر، فقد تضاعف عدد السكان من حوالي 700 
ألف نسمة عام 2004 إلى 1.5 مليون عام 2008، فيما ينتظر أن يصل اجمالي السكان إلى 2.3 مليون نسمة عام 2012 

حسب التصريحات الرسمية )م.ن.، ص 3(. وهكذا، فقد تدنت نسبة المواطنين في قطر من 29% عام 2004 إلى 16% عام 2008، 
وتدنت معها نسبة مساهمتهم في قوة العمل من 15% إلى 7% )م.ن.(. أما حالة البحرين، فقد نشرت الصحف المحلية يوم 

2008/2/28 إحصائيات رسمية مفادها أن عدد سكان البحرين قد زاد من 742 ألف نسمة عام 2006 إلى 1.05 مليون عام 2007، 
أي أنه زاد بنسبة 42% في عام واحد. وقد تضاعف عدد الوافدين في هذا العام من 283 ألف إلى 517 ألف، وبذلك تدنت نسبة 
المواطنين في إجمالي السكان من الثلثين إلى النصف. أما من ناحية إسهام المواطنين في قوة العمل فقد تدنت مساهمة 

البحرينيين من حوالي 35% عام 2006 إلى 15% فقط عام 2007 )م.ن.، ص 4(. 

واليوم، وخاصة مع بداية الطفرة النفطية الثالثة مطلع القرن الحالي، اتجهت رؤوس األموال نحو المشاريع العقارية في دول 
الخليج نفسها. فالمنطقة تشهد توسعًا ال مثيل له في القطاع العقاري، والذي نجد له نموذجًا أول في دبي، التي أثبتت »أن 
التوسع العمراني غير المرتبط بحاجة السكان ... هو مصدر ينافس النفط وبيع األراضي في وسط البحر، قادر على جلب موارد 
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مالية من خالل ربط شراء العقارات باإلقامات الدائمة، بصرف النظر عن اعتبارات الهوية الوطنية وتفاقم الخلل السكاني المزمن« 
)النعيم 2009، ص 320(. 

هذا، وإن لتداعيات الخلل السكاني المتجلية في إعادة تشكيل وبناء المدن – دبي ومن ثم الدوحة والمنامة نموذجًا – خطر 
على استقرار هذه المدن نفسها. فبسبب اإلشكالية السكانية التي تتميز بها مدن مثل هذه، من اعتماد مبالغ فيه على 

غير المواطنين في العملية االنتاجية، نجد أن استقرار هذه المدن »دائمًا على المحك« )م.ن.، ص 322(، ورهن بحاالت وأوضاع 
العمال الوافدين ال المواطنين أنفسهم؛ كيف ال وهم األقلية. فسياسة »استيراد السكان« )م.ن.، ص 326( تهدد استقرار هذه 

المدن على محورين. األول يتمثل في خطر الهجرات الجماعية المعاكسة، إلى خارج هذه المدن، بسبب التطورات االقتصادية 
على الصعيد العالمي، أما ركوداً في اقتصاد الدول الحاضنة أو تحسنًا نوعيًا في دول الوافدين األم. فإن حصل ذلك، وهو ليس 

بالمستحيل على المدى البعيد، نتجت آثار كارثية على االقتصاد وعلى المدن نفسها، التي ستتحول إلى مدن أشباح ال يستفيد 
منها المواطن وال الوافد )م.ن.(. أما التهديد الثاني، وهو أكثر احتمااًل على المدى البعيد، فيتمثل في إمكانية مطالبة السكان 

المستوردين بحقوقهم السياسية واالجتماعية، وهو ليس باألمر المستنكر على بشر. ما الذي ستفعله الحكومات في هذه 
الحالة؟ من الواضح أن خيارَي إعطاء الوافدين كامل الحقوق السياسية واالجتماعية أو قمع تلك المطالب محفوفين بالمخاطر 

التي تهدد السلم واالستقرار األهلي نفسه ) م.ن.، ص 327-326(.

ومن التبعات السكانية األخرى للسياسات االقتصادية، نجد اعتماد حكومات المنطقة بشكل متزايد على الشركات االستشارية 
والمعاهد األجنبية، التي تنظر إلى البلدان وكأنها مشروعات تجارية، »وليس دول وطنية عليها واجب بناء الدولة وتأهيل المواطن 

وتفعيل دور المجتمع وتحقيق التماسك االجتماعي من خالل عملية تنمية وطنية مستدامة ذات بعد إنساني، عملية تنمية 
تكون لصالح أهل المنطقة بأجيالهم المتعاقبة، ويكون دور المواطنين هو الدور الرئيسي في قيادتها وتحديد خياراتها« )الكواري 

2008، ص 5(. 

الخلل السكاني ومسألة الهوية

كما اتضح مما سبق، يشكل الخلل السكاني اعتداء على حقوق المواطن بوصفه امتداداً لسياسات تقزيم دور المواطنين 
سياسيًا وإنتاجيًا. باإلضافة إلى ذلك، ال بد من إدراج اآلثار الثقافية المترتبة على تغيير التركيبة السكانية، من تحويل قسري 

للهوية الثقافية للجماعة باتجاه ثقافات استهالكية )وال نقول »أجنبية«( تخدم المصالح التجارية ألصحاب رؤوس األموال. 

فمن مشاكل االزدياد المطرد في أعداد الوافدين، مثاًل، إلقاء المواطنين »في أتون منافسة غير عادلة مع نخب الوافدين من 
جميع أنحاء العالم« )م.ن.، ص 1(. ويمكننا أن نضيف هنا مزاحمة الوافدين للمواطنين في الخدمات التي توفرها الدولة للسكان، 

بما فيها البنية التحتية، والتي ال يتم تطويرها – في الغالب- لكي تجاري االزدياد في السكان، فنرى شدة االزدحام في جميع 
هذه المرافق، مما يؤدي إلى تدني مستويات الخدمة فيها. ومن الواضح هنا أنه إذا كان ثمة مذنب في هذه الحاالت، فهو ليس 

العامل أو الموظف الوافد.

في هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أن موطن الخلل من الناحية الثقافية يكمن في طبيعة التحول – أو ما يسمى، جزافًا، 
بـ«االنفتاح« – القسرية، وليس في االنفتاح والتعددية الثقافية بحد ذاتها. إن التحول الثقافي مفروض »من األعلى«، وهو 

مفروض، كما قلنا، لخدمة مصالح تجارية وسلعية بحتة— في بيئة تجارية تستأثر بها قلة وال عالقة لها بالمصالح الوطنية أو 
إيجاد قاعدة اقتصادية تضمن تنمية مستدامة، وال إصالح سياسي يضمن مشاركة شعبية أوسع في اتخاذ القرار. 

إنه لمن األهمية بمكان أن يتم التأكيد على هذا الموقف مما يمكن تسميته بـ«الخلل الثقافي« حتى ال يتم التعاطي مع الخلل 
من وجهة نظر تعبر عن شوفينية ثقافية أو انغالق حضاري. وال ننكر هنا أن التوجس من إدماج الوافدين في المجتمع يجد صدًى 
في أوساط المواطنين أنفسهم، من تخوف في مزاحمة الوافدين لهم في المزايا التي تمنحها الدولة. وبهذا تتضافر ممانعة 

دول المنطقة عن إدماج الوافدين مع ممانعة المواطنين، على أكثر من مستوى ولكن ليس لألسباب نفسها، مما يعقد 
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المشكلة. غير أن هذا الوضع ال يغير من الواقع شيئًا، أي واقع كون المواطنين أقلية في بلدانهم، مما يفسر الشعور الغالب 
للمواطنين بأنهم غرباء في أوطانهم )الشهابي 2011، ص 27(. 

أما مسألة االغتراب، أو الشعور المتزايد باالغتراب، فال يجب النظر إليها هي اآلخرى بمعزل عن جذورها االقتصادية-السياسية، 
تمامًا كما ال يجب النظر إلى مسألة الخلل السكاني بمعزل عن هذه الجذور. فالشعور باالغتراب في الوطن ليس مسألة ثقافية 

منفصلة، بل هي تجل لالغتراب االقتصادي )عدم المشاركة في االنتاج واالقتصار على االستهالك والتمتع بميزات الريع( 
واالغتراب السياسي )عدم المشاركة في صنع القرار(. أو قل هي جزء ال يتجزأ من حالة اغتراب كلي، يشمل مفاصل الحياة 

االجتماعية كلها، االقتصادية والسياسية والثقافية )م.ن.، ص 30(.

الطريق إلى اإلصالح

ثمة حلول كثيرة يمكن اقتراحها إليجاد مخرج من أزمة الخلل السكاني. وعلى الرغم من ترابط الخلل السكاني بأوجه الخلل 
االقتصادية والسياسية، فإننا سنركز في هذا الجزء على أوجه معالجة الخلل السكاني لوحدة، على خلفية عرضنا سلفًا لبعض 

الحلول المقترحة للخللين االقتصادي والسياسي كل في قسمه.

نحو تخفيض العدد المطلق للوافدين، لكي يستعيد المواطنين دورهم األساسي في العملية االنتاجية، يمكن وضع خطة 
مرحلية انتقالية، من 5-10 سنوات، ينتج عنها تخفيض تدريجي لعدد الوافدين أو على األقل عدم زيادة العدد )الكواري ]دون 

تاريخ[، ص 6(. ثمة استراتيجيات ملموسة يمكن تطبيقها لرفد خطة كهذه، نوردها في ما يلي:

» أولها: استراتيجية تعبئة كامل قوة العمل المواطنة المتاحة وتوجيهها إلى وظائف إنتاجية بعيداً عن البطالة المقنعة. 
ثانيها: استراتيجية تقليل احتياجات البلد من القوى العاملة عامة بإعطاء األولوية للوظائف المنتجة في القطاعات ذات الجدوى 

االقتصادية واالجتماعية، وتحميل صاحب العمل تدريجيًا التكلفة غير المباشرة للعمالة الوافدة. هذا إضافة إلى إلزامه بالتامين 
الصحي وحد أدنى لألجر. وكذلك حصر واجب االستقدام في الدولة وإلغاء الكفيل بعد أن تضع الدولة سياسة واضحة المعالم 
وتلتزم بتطبيقها. ثالثها: استراتيجية اإلحالل. إحالل المواطنين مكان الوافدين وإحالل المرأة مكان الرجل وإحالل العمالة النوعية 

المهنية والفنية المتعلمة مكان العمالة الكمية واألمية. وإحالل ذوي القدرة الثقافية على االندماج محل غيرهم. رابعها: تبني 
سياسة التعويض المرحلي للمتضررين من الوافدين وأصحاب العمل من جراء االستراتيجيات الثالث المذكورة أعاله لشراء الرضا 

والحصول على تعاون األطراف ذات العالقة« )م.ن.، ص 7(.

هذا على المدى القريب. أما على المدى البعيد )10-20 سنة(، فيتطلب األمر وجود استراتيجية ترتكز على محورين: أولهما، 
السيطرة على آلية تدفق قوة العمل؛ وثانيهما، إعادة تفعيل دور المواطنين االنتاجي )م.ن.(. 

أما المحور األول، فيتطلب تنفيذه مراجعة كافة القوانين المتعلقة بقوة العمل الوافدة، بما فيها – وباألخص – قوانين نظام 
الكفالة. وما يرتجى من هذه المراجعات ال يقتصر فقط على إعادة الدور االنتاجي للمواطن، بل أيضًا ضمان حقوق العمال الوافدين، 
الذي يعاني معظمهم من هضم ممنهج ألبسط الحقوق البشرية، ناهيك عن الحقوق العمالية. وقد يكون وضع حد أدنى ألجور 

الوافدين بمثابة خطوة أولى إلصالح أوضاعهم والنتائج المترتبة عليها من إخالل بالتركيبة السكانية )الشهابي 2011، ص 95-
96(. هذا، ومن المفيد أن يشتمل الحد األدنى ألجور العمالة الوافدة على القيمة الحقيقية للوافدين، شاملة الخدمات والبنية 

التحتية التي توفرها الحكومة مجانًا للسكان جميعًا. وسوف تساهم هذه الخطوة في رفع الغمامة عن الرخص المصطنع الذي 
تظهر به العمالة الوافدة )م.ن.، ص 95-94(.

أما من ناحية المشاريع العقارية الضخمة، والتي تجتذب العدد األكبر من العمالة الوافدة في الوقت الراهن، فال بد من أن تواجه 
هي األخرى بحزمة من القوانين ولوائح النظام الفاعلة. فمن ناحية، ال يمكن االستمرار في ربط المشاريع العقارية باإلقامة 

للمشتري األجنبي. ومن ناحية أخرى، ال يمكن االستمرار في التوسع األهوج الذي تشهده المنطقة في المشاريع العقارية 
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التي ال تصب في مصلحة المواطن أساسًا، وال هي جزء من عملية تنمية مستدامة، بل هي تعارض هذا وذاك وال تصب إال في 
المصلحة اآلنية ألصحاب رؤوس األموال. ويمكن البدء في معالجة هذا الخلل بإنشاء هيئة مفوضة من الشعب للبت في كل 

المشاريع العقارية الضخمة وتداعياتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية )م.ن.، 95(.

من الواضح أن كل هذه الحلول المقترحة تتناول الخلل السكاني منفصاًل عن السياسي واالقتصادي. وكما ذكرنا، فإن في االرتباط 
العضوي بين أوجه الخلل ما يحتم إيجاد حل جذري وشامل يحقق نقلة نوعية من النظام االنتاجي-السياسي الحالي إلى آخر 

قوامه مصلحة جميع المواطنين واألجيال القادمة أواًل، ويستند إلى رؤية تنموية شاملة على المدى البعيد. فالحلول المقترحة 
أعاله، حتى لو طبقت بحذافيرها، لن تمس إال قشور الخلل، مما يسمح للخلل السكاني أن يفرض نفسه مرة أخرى بهذا الشكل أو 
بشكل آخر، فالخلل يجد جذره في النظام االنتاجي نفسه والعالقات السياسية المترتبة عليه والرافدة له في الوقت ذاته. فالحل 

الفعلي للخلل السكاني لن يتم دون االلتفات إلى وجهي الخلل اآلخرين، االقتصادي والسياسي.
 

الخلل األمني

من الواضح، بالنظر إلى أوجه الخلل الثالثة أعاله – االقتصادي والسياسي والسكاني – أن مسار التغيرات االجتماعية والسياسية 
الحالية في المنطقة ومصيرها المستقبلي يرتبطان بشكل وثيق بالخارج. وقد تناولنا في القسم السابق الخارج بوصفه مصدراً 

لألفواج السكانية الوافدة على المنطقة. أما في هذا القسم، فإننا سوف نتناول البعد اآلخر من عالقة دول المنطقة بالخارج، أال 
وهو البعد األمني.

لقد تبين من العرض أعاله للخلل السياسي أن أنظمة الحكم قد اعتمدت على معاهدات حماية وصداقة مع قوى أجنبية ذات 
نفوذ عالمي ووجود عسكري ومصالح استراتيجية في المنطقة من أجل تثبيت سلطتها وترسيخ هيمنتها على دول المنطقة 

)الكواري 2004أ، ص 1(. من ناحية أخرى، فإن مصالح تلك الدول األجنبية الكبرى وجدت لها صدى في مصالح رؤوس األموال 
النفطية الخليجية، وتحديداً بعد طفرة السبعينات. فمنذ ذلك الحين، شكل رأس المال النفطي الخليجي، مدعومًا بمؤسسات 

الدولة الريعية،  حلقة وصل أساسية لرأس المال العالمي المتركز في تلك الدول الكبرى )43ff .pp ,2011 Hanieh.(. بناء على 
هذا، ال ينبغي النظر إلى عالقة دول المنطقة مع الدول الكبرى على أنها عالقة صدامية بحتة، وال على أنها عالقة تبعية بحتة. 

بل األصح هو النظر إليها كعالقة مصالح مشتركة تتقاطع حينًا وتتنافر أحيانًا. 

بسبب ترابط الخلل األمني بالخلل االقتصادي والسياسي، وإلى حد بعيد بالخلل السكاني أيضًا، سنعتمد في هذا القسم نفس 
النهج الذي تم تبنيه في القسم السابق، أي العرض للخلل األمني في عالقته المباشرة مع الخللين االقتصادي والسياسي، 

وهذا لتجنب الوقوع في مزالق تبسيط الخلل والنظر إليه بمعزل عن جذوره االجتماعية والسياسية.

الخلل األمني بين النظام االقتصادي والنظام السياسي

لقد انتقلت أنظمة الحكم الخليجية، تاريخيًا، بين عالقات حماية وصداقة مع شريكين رئيسيين: بريطانيا أواًل، ثم الواليات المتحدة. 
وكان لهذا االنتقال شرطه في تغير الالعب الرئيسي على الساحة الدولية من بريطانيا إلى الواليات المتحدة. وقد الحت بشائر 

هذا االنتقال بُعيد الحرب العالمية الثانية، حيث وجدت بريطانيا نفسها منهكة تمامًا، ولم تملك إال أن تراقب نفوذها وهو يتقلص 
عالميًا. إال أن هذا االنتقال لم يكن مسألة سياسية صرفة، وكأنه عملية تداول سلمي للسلطة على نطاق عالمي. فقد ارتبط 

بعوامل انتاجية وتغيرات في تقسيم العمل العالمي، منها اللجوء إلى االعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدر أساسي 
للطاقة، بداًل من الفحم )ibid., pp. 35-36(. وإذا أخذنا الواليات المتحدة كمثال، نرى أن االعتماد على النفط كمصدر الطاقة 

الرئيسي قد زاد من النصف إلى أكثر من الثلثين في الفترة الممتدة من بداية الخمسينات إلى بداية السبعينات، وقد تصاحب ذلك 
مع ازدياد انتاج النفط العالمي عشرة أضعاف في الفترة نفسها. وقد اتضح للجميع، منذ منتصف الستينات، أن المصدر األقل 

 .).ibid( تكلفة واألسهل استحواذاً للنفط والغاز هو دول الخليج
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من المعلوم، طبعًا، أن الفترة الممتدة من الستينات إلى بداية السبعينات هي الفترة التي أعلنت فيها دول الخليج – باستثناء 
المملكة العربية السعودية – استقاللها رسميًا عن الحماية البريطانية. وهي أيضًا الفترة نفسها التي شهدت الطفرة النفطية 

الشهيرة. فإذا نحن أخذنا هذه العوامل مجتمعة – أي بداية التحول إلى النفط كمصدر رئيسي للطاقة، وصعود الواليات المتحدة 
كالقوة العالمية الكبرى باستثناء االتحاد السوفييتي، وتحرر األنظمة الحاكمة والمجتمعات الخليجية من ربقة السيطرة 

البريطانية، والتغيرات في السوق العالمية التي كانت تدفع باالقتصاد النفطي نحو طفرة السبعينات )46ff .ibid., pp.( – بدأنا 
نرى الشروط الموضوعية التي انتهت بتداخل المنظومة األمنية األمريكية مع أمن دول الخليج.  

ولكن ما الذي شجع على التحول إلى النفط بداًل من الفحم كمصدر رئيسي للطاقة؟ ثمة عوامل براغماتية وحسابية بحتة أواًل، 
مثل سهولة نقل النفط. لكن العوامل األساسية التي نجم عنها هذا التحول نجدها في العالقات االنتاجية الكامنة في النفط 

بوصفه سلعة تجارية. فمن ناحية، وكمثال على أحد أهم هذه العوامل، لم يكن انتاج النفط من دول الخليج محفوفًا بالصراعات 
العمالية التي ظلت تصاحب انتاج الفحم في بريطانيا )ibid., p. 35(. ومن ناحية أخرى، فقد كانت بنية الدولة الريعية في منطقة 

الخليج العربي تسهل التعامل مع أصحاب رؤوس األموال النفطية، الذين كانوا هم – في المحصلة – أصحاب السلطة مباشرًة 
أيضًا )14ibid., p.(. يتضح لنا هنا تقاطع وتضافر أوجه الخلل االقتصادي والسياسي مع تزايد النفوذ الخارجي على دول المنطقة. 

فمع ازدياد أهمية النفط، اتخذت الواليات المتحدة عدداً من الخطوات المباشرة لتأمين هذا المصدر الهائل للطاقة – والزهيد نسبيًا، 
نظراً لسياسات انتاج النفط المذكورة في القسم االقتصادي، والتي تعتمد على الطلب العالمي في المقام األول، وليس 

المصلحة الوطنية – باإلضافة إلى موقع دول الخليج الجغرافي االستراتيجي. وقد تتوجت هذه الخطوات بالوجود العسكري 
المباشر في المنطقة بعد حرب الخليج األولى. 

وقد كان للواليات المتحدة، بعد غزو العراق للكويت وانهيار االتحاد السوفييتي، أن تحقق طموحها في »احتالل منابع النفط دون 
غزو« )الكواري 2010ب، ص 2(. من هنا، ال ينبغي فهم التواجد العسكري األمريكي على أنه مجرد مسألة توفير مظلة أمنية 

والقيام بدور الحماية التقليدي. هذه الوظائف مهمة، ولكنها ليست أهم من تأمين منابع النفط والموقع االستراتيجي. فإذا 
انتفت الوظيفة األخيرة )بسبب نضوب النفط، مثاًل( انتفت األولى، حيث لن يكون ثمة حافز للتواجد العسكري، على األقل ليس 

بهذه الكثافة. 

هذا، وال يقتصر النفوذ العسكري الخارجي )سواء وصفناه كمظلة أمنية أو »احتالل دون غزو«( فقط على مصالح متأتية من تأمين 
الثروة النفطية في المقام األول. فال يمكننا التغاضي عن الدور الكبير الذي تلعبه الصفقات األمنية-العسكرية، حيث »تحصل 

الواليات المتحدة وحلفائها على معظم مشتريات السالح الضخمة وعقود شركات األمن واألجهزة والنظم األمنية« )م.ن.، ص 3(. 
ناهيك عن التكلفة الهائلة التي تتكبدها البلدان »المضيفة« لتواجد القواعد العسكرية )م.ن.(. 

دون شك، تشكل هذه الحالة غير المتوازنة من النفوذ العسكري واألمني المباشر خطراً على سيادة دول المنطقة في المقام 
األول. والرتباط هذا الخلل بالبنية االقتصادية والسياسية في دول المنطقة، فإن في ذلك ما يعقد المشاكل المرتبطة بتلك البنى 

ويضيف إليها بعداً أخر يعسر تجاوزه. 

تداعيات الخلل األمني

يمكننا أن نورد ثالثة أسباب أساسية الستمرار الهيمنة األمنية الخارجية – األمريكية بشكل عام – على المنطقة 
)راجع: م.ن.، ص 4(:

أواًل: منع التوجه إلى حماية األسواق الداخلية، ووضع المصلحة الوطنية في المقام األول، فوق اعتبارات الطلب العالمي 
وتقلبات األسواق العالمية. غني عن القول أن أي توجه من هذا القبيل في دول الخليج سيشكل ضربة لالقتصاد األمريكي ومن 
ثم االقتصاد العالمي، فالنفط الخليجي يشكل عصب الحياة لالقتصاد العالمي بالمعنى الحرفي للعبارة، من حيث أنه المورد 

الرئيسي للطاقة في العالم. من الطبيعي، إذن، أن تتدخل القوة االقتصادية الكبرى لتأمين عصب الحياة المحرك لمصالحها 
االقتصادية. وال نعني هنا التبسيط في التحليل، ولكن أحيانًا تكون الحقيقة فعاًل بهذه البساطة. 
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ثانيًا: ضمان حرية انتقال رأس المال العالمي. وتتعلق هذه النقطة بالحفاظ على الدور االستهالكي لدول المنطقة، بوصفها 
مصدرة للمواد الخام للدول الكبرى ثم مستهلكة للمنتجات القادمة من األخيرة. ترتبط هذه النقطة بشكل وثيق بالنقطة األولى، 

فضمان حرية انتقال رأس المال ينطوي على فتح األسواق المحلية على مصالح الشركات العالمية الكبرى وبالتالي ربط االقتصاد 
المحلي بتلك المصالح، وبالتالي صرف االقتصاد المحلي عن االرتباط بالمصلحة الوطنية في المقام األول. 

ثالثًا: منع قيام أي رادع عسكري فاعل في المنطقة يعيق استخدام الغرب للقوة العسكرية حين يشاء. وال تقتصر هذه النقطة 
على ضمان المصالح االقتصادية فحسب، بالرغم من أنها ال تستثني تلك المصالح. 

يتضح من النقاط الثالث أعاله ارتباط الخلل العسكري بالخلل االقتصادي وبشكل ما بالخلل السياسي أيضًا. لذا، ال ينبغي فصل 
مصالح رأس المال العالمي، واألنظمة السياسية المعبرة عنها، عن مصالح رأس المال الخليجي، فتقسيم من هذا القبيل ال 
بد وأن يكون تقسيمًا اعتباطيًا. ففي المقام األول، يشكل رأس المال الخليجي جزءاً ال يتجزأ من النظام االقتصادي العالمي 

)pp ,2011 Hanieh. 103-148(. وهو حتى لو كان في عالقة تبعية لالقتصاد الغربي، فهي عالقة تبعية تنطوي أيضًا على 
مصالح مشتركة. تصوير العالقة، إذن، على أنها عالقة سيطرة خارجية بحتة ينطوي على مغالطات تحليلية تصور الوضع بخالف 

ما هو عليه.

الطريق إلى اإلصالح

من المؤسف أن حجم التدخل األمني يفرض تلك القوى الخارجية كطرف في اإلصالح الشامل للمنطقة. غير أن كونها طرف ال 
يعني كونها صاحبة الكلمة، ولو أن األمر في الوقت الراهن يعطيها هذا الدور بشكل ما. غير أن ما يمكن أن يحجم من سطوة 

القوى الخارجية على القرار الوطني )وهو يشمل المواطنين والحكومات، فاألخيرة مكونة من مواطنين أيضًا، مهما علت رتبهم 
االجتماعية( هو تشكيل إرادة وطنية موحدة، تشمل الحكومات أيضًا، أو على األقل العناصر اإلصالحية في األخيرة. ويكون هذا عبر 

االلتفات إلى سبل إصالح الخلل السياسي، وأهمها تشكيل كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية.

من المهام المنوطة بهذه الكتلة هي ربط إرادة األنظمة الحاكمة باإلرادة الوطنية أواًل، وإبراز المصلحة الموضوعية في هذا 
الربط، دون الدخول في نقاشات أخالقية حول أولوية الوطن وما إلى ذلك. ولنا في التاريخ عبرة في هذا المقام، حيث أطلعتنا 

التجربة التاريخية في المنطقة على مدى تأثير اإلرادة الشعبية الموحدة حول أهداف محددة وملموسة في اجتذاب أصحاب القرار 
السياسي واالقتصادي في المنطقة نحو مشاريع تحمل الهم الوطني أواًل. فمثاًل، » كانت إرادة الحكام في مقاومة الهيمنة 

واالنحياز للمصالح الوطنية أقوى عندما كان الوضع العربي أفضل والنظام العربي أكثر تماسكًا، والعكس صحيح. وكذلك تكون 
استجابة الحكام للمطالب الوطنية ملحوظة حتى وإن اعترضت على قيام حركات وطنية، عندما يكون أفراد الشعب وجماعاته 

موحدين في مطالبهم ومصرين على العمل من أجل تحقيقها. ومثال ذلك قطر عام 1964 والبحرين عام 1970 وعام 2000 
واإلمارات عندما كان المجلس الوطني ومجلس الوزراء فعالين في منتصف السبعينيات« )الكواري 2010ب، ص 6(. 

يتقاطع الخلالن السياسي واألمني حتمًا، كما نرى. غير أن االتجاه نحو حل الخلل األمني يجب أن يتجاوز نطاق النظام السياسي 
المحلي. فإنه لغني عن القول أن ضمان أمن المنطقة يبدأ بتوفر اإلرادة الشعبية الموحدة في كل قطر من أقطارها، لكنه ال يقف 
هناك. والسبب في ذلك هو أن أي ضمان فعلي لألمن في المنطقة ال بد وأن يشتمل على األمن اإلقليمي في إطاره األوسع. 

وقد يتحقق ذلك عبر إيجاد السبل لالندماج اإلقليمي والتكامل العربي )الكواري 2004ب، ص 8(. 

وكما هو الحال مع سبل إصالح الخلل السياسي، ال بد من إبراز المصلحة الموضوعية الندماج إقليمي من هذا القبيل، ولو كان 
هذا المشروع ينتمي لخطط بعيدة المدى. أما إبراز المصلحة الموضوعية، فتبدأ عبر »االنتقال من أوهام االعتماد على الحماية 

العسكرية األجنبية إلى بناء قدرة دفاعية من خالل كيان سياسي فدرالي موحد يبدأ بمجلس التعاون ويمتد إلى دول الجوار 
العربي .... كما يقتضي توظيف الدبلوماسية وحسن عالقات الجوار من ناحية والتفاهم بين الحكومات والشعوب من ناحية أخرى 

حتى يتم بناء الثقة في الترتيبات اإلقليمية والوطنية وتنتفي الحاجة إلى القوات األجنبية« )الكواري 2001، ص 4(. 
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