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الفجوة بٌن تنمٌة رأس المال البشري واإلصالح المؤسسً
(قراءة نقدٌة)
الدكتور عبد العزٌز محمد الخٌل
طرح الدكتور خالد الٌحٌى فً ورقته المعنونة بالفجوة بٌن رأس المال البشري واإلصالح المؤسسً
سؤالا هاما ا ٌعنى بالسببٌة فً فشل التنمٌة البشرٌة ،التً ٌصفها بالتنمٌة الكبٌرة والهامة ،فً دول الخلٌج
فً أن تؤتً أكلها وتؤدي إلى تنمٌة وإدارة مؤسسات الدولة والمجتمع .وٌصف هذا الستعصاء باللغز
الذي حاول فك أسراره بالورقة التً أعدها لهذا المؤتمر.
إن الظاهرة التً انبرى لها الدكتور خالد وغٌره من الباحثٌن والمتمثلة فً عدم الستغالل األمثل لرأس
المال البشري فً دول الخلٌج العربً وخصوصا ا المملكة العربٌة السعودٌة هً مشكلة أساسٌة فً
منظومة التنمٌة الشاملة بجوانبها القتصادٌة والجتماعٌة والسٌاسٌة .لكننً أعتقد أن هناك خطأ منهجٌا ا
فً تناول هذه الظاهرة من حٌث:
 .1تعرٌف وتوصٌف التقدم العلمً والمعرفً الذي حدث فً مجال التنمٌة البشرٌة والخلط بٌن
اإلنفاق المالً الحكومً (التقدم الكمً) والتقدم النوعً فً منظومة التعلٌم حٌث ٌقول " لقد
حققت دول مجلس التعاون تطورات خالل العقود الثالثة الماضٌة على صعٌد التنمٌة البشرٌة
خصوصا ا مستوٌات التعلٌم ما جعلها تصنف ضمن فئة الدول ذات التنمٌة البشرٌة العالٌة "
ص.2
التنمٌة البشرٌة التً حدثت خالل العقود الثالثة الماضٌة وما قبلها فً دول الخلٌج وخصوصا ا فً المملكة
العربٌة السعودٌة هً تنمٌة فً مجملها ذات صبغة كمٌة ولٌست نوعٌة وهذا ما حدا بالدولة ،بعد أن كثر
الحدٌث عن هذا البعد ،إلى استحداث مشروع الملك عبد هللا لتطوٌر التعلٌم وفتح باب أإلبتعاث إلى
الخارج .لكن رغم أهمٌة هذه الجهود من الناحٌة الكمٌة (اإلنفاق الكبٌر) ٌظل الجانب النوعً وفً أهم
مجالته المتعلقة بالمنهج والمواد العلمٌة والمعلم وحرٌة الفكر المعرفًٌ ،حبو بخطوات بطٌئة وتبعا ا
لذلك ل تزال مخرجات التعلٌم ضعٌفة وغٌر قادرة على مواكبة الحتٌاجات الحكومٌة واألهلٌة من
الوظائف العلمٌة والمالٌة والرٌاضٌة مما ٌحتم الستعانة بالسوق العالمٌة والعربٌة لتلبٌة الحتٌاجات من
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تصرٌح لوزٌر التربٌة والتعلٌم قبل أٌام قال فٌه " غٌر مقتنعٌن بما توصلنا له فً
هذه الوظائف .فً
ٍ
العلوم والرٌاضٌات" (صحٌفة الشرق السعودٌة /23فبراٌر2012/م -ص.)4
 .2بُنٌت نتائج الورقة على عٌنة إحصائٌة من ( )٠30موظفا ا من القطاع الحكومً لثالث
دول هً السعودٌة واألمارات وعمان  .سوف أتجاوز الجانب اإلحصائً للعٌنة وما إذا
كانت تمثل المجتمع المقصود (موظفً القطاع الحكومً) ونسبة الثقة بنتائجها ،إلى ما هو
أهم فً نظري وهو أن الورقة فً كل ما ٌتعلق بالتحلٌل والستنتاج والنتائج خلطت بٌن
القطاع الحكومً والقطاع الخاص .هذٌن القطاعٌن المختلفٌن فً بنائهما المؤسسً من حٌث
األهداف واإلدارة والحوكمة ،فالقطاع العام وخصوصا ا فً دولنا الخلٌجٌة ٌتسم بناؤه
المؤسسً فً معظمه بهذه الصفات :
أ -مركزٌة السلطة المؤسسة علً مركزٌة الحكم.
ب -غٌاب المساءلة وقانون الحساب والعقاب فٌما ٌتعلق بشاغلً المراتب العلٌا فً سلم
الهرم الوظٌفً وهنا تنعدم القدوة الحسنة وٌضعف معها الولء للمؤسسة والحافز الذاتً
إلى اإلخالص فً العمل واإلنتاج.
ج -انتشار الفساد المالً واإلداري بشكل عام بٌن مختلف المستوٌات الوظٌفٌة إل ما
رحم ربً .ومن أنواع الفساد اإلداري الواسطة الجهوٌة أو الجتماعٌة التً تتغلب فً
بعض األحٌان على معٌار الكفاءة العلمٌة والمهنٌة واإلنتاجٌة فً تقٌٌم أداء الموظف
وترقٌته.
د -ضعف الحوافز المؤسسٌة لدى الرؤساء والمدراء لرفع مستوى اإلنتاجٌة فً
إداراتهم الحكومٌة واعتبار اإلنتاجٌة مقٌاسا ا للتقدم الوظٌفً لهم ولموظفٌهم .لقد غاب الحافز
الذاتً المادي والمعنوي واضمحل بسبب الفساد المالً واإلداري وضعف بذلك الولء
للصالح العام والمؤسسة الحكومٌة.
هذه الصفات السلبٌة وغٌرها التً تسم القطاع العام قد ٌكون بعضٌ منها موجوداا ولو بنسب ٍة ضئٌلة فً
القطاع الخاص لكن الفرق الجوهري بٌن القطاعٌن هو أن مؤسسات القطاع الخاص وجودها مهدد
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بالفناء عندما تتواصل الخسارة المادٌة وٌنعدم الربح أو ٌقل ،وهنا ٌصبح اإلصالح اإلداري والمالً أمراا
ل مفر منه ٌفرضه انتفاء الهدف الرئٌسً الّذي قامت من أجله مؤسسة القطاع الخاص ،فأما النجاح وأما
الفناء .هذه قاعدة عامة وألشك أن لها استثناء خصوصا ا عندما تمتد ٌد الفساد المالً لتربط المصالح
بٌن المتنفذٌن فً مؤسسة حكومٌة ومن ٌقابلهم فً المؤسسة الخاصة برباط من الفساد المالً ٌغذي
المؤسسة الخاصة بالحٌاة رغم خسارتها لو أُقٌمت حساباتها على أسس تجارٌة قائمة على اإلنتاج
واإلنتاجٌة ولٌس على الفساد المالً المختبئ فً ثناٌا مشارٌعها الحكومٌة.
القطاع الحكومً وخصوصا ا فً دولنا الغنٌة بالنفط المحصنة من المساءلة الشعبٌة فً الصحافة أو
البرلمان ،ل تحكم قانونه اإلداري الفعلً ولٌس الورقً معاٌٌر اإلنتاجٌة والكفاءة اإلدارٌة وقواعد
ّ
المسطرة فً التعلٌمات والتعامٌم وقوانٌن المشترٌات الحكومٌة والمراجعة والتدقٌق.
الحوكمة وقوانٌنها
مما تقدم أقول أن الورقة افترضت وجود طاقات بشرٌة وطنٌة على مستوى عال من العلم والمعرفة
وهذا هو جانب العرض فً معادلة الفجوة فً الورقة ،أما الجانب اآلخر من المعادلة فهو الطلب
ب منطقٌة وفعلٌة أوردتها
الحكومً علً العمالة الوطنٌة الذي قالت عنه الدراسة أنه ضعٌف ألسبا ٍ
الدراسة .وهذا ٌفسر ما أسمته باللغز ،أي وجود عمالة وطنٌة متعلمة تعلٌما ا عالٌا ا من جهةٌ ،قابله ضعفٌ
فً الطلب على هذه العمالة المتعلمة من جه ٍة أخرى .هذه المقولة المتناقضة اقتصادٌا ا على المدى
الطوٌل ،وخصوصا ا فً المملكة العربٌة السعودٌة ،أكبر دولة فً العٌنة اإلحصائٌة ،أسمتها الدراسة
باللغز الذي انبرت لحله عن طرٌق إشهار أسباب .صحٌ ٌح أن معدل الستفادة الحكومٌة من الكوادر
البشرٌة المتاحة للعمل فً القطاع الحكومً ضعٌفٌ حسب األسباب الّتً ذكرتها الورقة ،لكن ل ٌمكن
مال بشريٍ على مستوىا
عال من التعلٌم والمعرفة
ٍ
الستنتاج من ذلك أن الحكومة قد استثمرت فً رأس ٍ
والطاقة اإلنتاجٌة كما ٌُفهم من الورقة ،وهذا هو مربط الفرس والنقطة المفصلٌة فً هذا اللغز ،فحقٌقة
األمر إنه ل وجود للغز ،فضعف الطلب الحكومً مبر ٌر ببنٌة مؤسسات الدولة من حٌث الحوكمة
والفساد المالً واإلداري ونقص الشفافٌة واإلنتاجٌة .أما وجود عمالة وطنٌة منتجة متعلمة وعاطلة فإنه
استنتا ٌج خاطئ لندرة تلك العمالة ذات التعلٌم العالً والمتخصص والّتً أصبحت أسعارها فً سوق
ٌ
ا
بطالة
مرتفعة جداا لندرتها .البطالة الموجودة الٌوم بٌن المواطنٌن الباحثٌن عن العمل هً
العمل الوطنً
سببها الرئٌس عدم توافق مكونات الطلب على العمالة فً القطاع الخاص والقطاع العام مع العرض
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ٌ
ٌ
عالٌة ،التزام
مهنٌة
الموجود من المواطنٌن فً سوق العمل .فاألول  ،أي الطلب ،مقوماته تعلٌ ٌم ج ٌّ ٌد،
بقواعد العمل والنظام اإلداري ،وأما الثانً وهو العرض فً سوق العمالة الوطنٌة ،فجلّه من الّذٌن لم
ت ل ٌزال مستواها العلمً
علوم شرعٌ ٍة أو من جامعا ٍ
ت أدبٌة أو
ٌُكملوا تعلٌمهم أو الّذٌن أكملوه فً كلٌا ٍ
ٍ
منخفضا ا.
خالصة القول ،أن الورقة تواجه ثالث إشكالت رئٌسٌة:
األولً  -هً فرضٌة وجود عمالة وطنٌة على مستوى عال من العلم والمعرفة ناتج عن إنفاق الدولة
خالل العقود الماضٌة على التعلٌم حتى أصبحت هذه الدول  ،السعودٌة واإلمارات وعمان ،من فئة الدول
ذات التنمٌة البشرٌة العالٌة حسب معٌار برنامج األمم المتحدة اإلنمائً (ص .)2كما أسلفت فإن فرضٌة
وجود رأس مال بشري وطنً على مستوي عال من التعلٌم هً فرضٌة غٌر مقبولة وتحتاج إلى
مراجعة وتدقٌق على أساس تعرٌف ٌعتمد المعٌار العلمً القائم على سلة من العلوم التقنٌة والمالٌة
واإلدارٌة التً تشكل المكون المعرفً لرأس المال البشري المطلوب لعملٌة اإلنتاج والتطور بكل
متطلباتها التقنٌة واإلدارٌة فً القطاعٌن الخاص والعام المحلٌٌن .عند تطبٌق هذا المعٌار النوعً ولٌس
الكمً لقٌاس األداء الحكومً فً بناء رأس المال البشري خالل العقود الثالثة أو ما قبلها سنجد
المحصلة النهائٌة ألداء الدولة ضعٌفة جداا ولٌست كما تقول الورقة ،وٌمكن قٌاس هذا الضعف بحجم
العمالة األجنبٌة ذات التعلٌم العالً والرواتب العالٌة التً تحتل مراكز متقدمة فً السلم الوظٌفً فً
بشكل خاص ،كما ٌمكن النظر إلى ضعف األداء الحكومً فً بناء
بشكل عام والحكومً
القطاع الخاص
ٍ
ٍ
رأس المال البشري المتعلم المنتج من زاوٌة أخرى تتمثل فً شح الكفاءات الوطنٌة ذات التعلٌم العالً
بمفهومه العلمً ،فخرٌجو جامعة البترول فً المملكة العربٌة السعودٌة ،على سبٌل المثال ،هم سلعة
ا
مقارنة بخرٌجً الجامعات السعودٌة األخرى وكذلك األمر بالنسبة للخرٌجٌن من
نادرة فً سوق العمل
الجامعات األمرٌكٌة واألوروبٌة ذات المكانة العلمٌة المرموقة .إن البرنامج الحكومً التعلٌمً ،رغم
محاولة اإلصالح والتطوٌر ،ومعه نظام السعودة الّذي ٌُعنى بالترقٌع والتقرٌب والتدرٌب ،مسئو ٌل عن
هدر رأس المال البشري بسبب نظام التعلٌم الحكومً القائم على مناهج مملوءة بالمواد األدبٌة والفقهٌة،
ضعٌفة فً المواد العلمٌة والرٌاضٌة ،وأسلوب قائ ٌم على الحفظ والتكرار وإنتاج الماضً ومسلماته،
أسلوبٌ مانع للشك والسؤال والنقاش واإلبداع ،مكرسٌ للقبول والتسلٌم .نظام تعلٌمً هذه صفاته ل ٌبنً
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رأس مال بشري منتج وإنما ٌهدر طاقات عقول كان باإلمكان تزوٌدها بما ٌنفعها وٌنفع الوطن (انظر:
عبد العزٌز الدخٌل  -السعودة هدر لرأس المال البشري  -صحٌفة الشرق السعودٌة العدد  22فً
2011/12/26م).
الثانٌة  -تشٌر الورقة إلى أن سوء اإلدارة الحكومٌة من حٌث "الحوكمة وأسالٌب صنع القرار وتقاسم
السلطة والمساءلة وآلٌات توزٌع الفرص والحوافز " هو سبب الفشل فً " تحفٌز وتشغٌل وتمكٌن
الطاقات البشرٌة الوطنٌة والستفادة منها فً تنمٌة وإدارة مؤسسات الدولة والمجتمع" (ص .)2صحٌح
ما أوردته الورقة عن سوء اإلدارة الحكومٌة رغم إننً أرى وكما ذكرت أعاله أنه إلى جانب األسباب
اإلدارٌة هناك أسباب بنٌوٌة جوهرٌة أ ّدت وتؤدي إلى ضعف اإلدارة الحكومٌة .إن التركٌز على ضعف
اإلدارة الحكومٌة وجعله السبب الرئٌس فً تدنً مستوى التنمٌةٌ ،بعد األنظار عن أن هناك مشكلة
جوهرٌة هً نقص رأس المال البشري المزوّ د بسالح العلم والمعرفة بسبب سوء النظام التعلٌمً الّذي
أنشأته وأقامته وتشرف علٌه وترعاه الحكومة .ومما زاد األمر سوءاا هو إلغاء الورقة للنظرٌة التً
تقول أن الستثمار فً بناء المواطن بنا اء علمٌا ا تقنٌا ا معرفٌا ا جٌداا سٌؤدي إلى دفع عجلة التنمٌة
والتطوٌرٌ .قول د.خالد فً ورقته (ص" )٠هناك مٌل عام لعتقاد مفاده أن األمور الجٌدة ٌجلب بعضها
بعضا أي أن الستثمار فً الموارد البشرٌة واستٌراد البتكارات التقنٌة والمادٌة سٌؤدٌان تلقائٌا ا إلى
ٌ
نعت ل أجده كثٌرا فً معجم أدبٌات المهنة  ،لكن إذا
التنمٌة" .ونعت د .خالد هذا المنطق بالساذج و هذا
تجاوزنا ذلك إلى النص فإننا نجد إن الكلمة المحورٌة التً ٌمكن أن تكون قد استفزت د .خالد هً كلمة
" تلقائٌا ا " و لكن حتى لو أخذنا موضوع التلقائٌة فً العتبار فإن مقولته الرافضة للعالقة المباشرة بٌن
العلم و التنمٌة تحتاج إلى إعادة صٌاغة وذلك نظراا ألهمٌة التعلٌم فً بناء رأس المال البشري ودوره
األساسً فً معادلة التنمٌة الشاملة.
الثالثة  -هً الخلط بٌن القطاعٌن الحكومً والخاص وعدم التفرٌق فً الخصائص المؤسسٌة واإلدارٌة
بشكل واضح ودقٌق أن الورقة وموضوعها ونتائجها تتعلق بالقطاع الحكومً
لكل منهما وعدم القول
ٍ
فقط ،والبتعاد عن النصوص و المفاهٌم التً توحً بعمومٌة النص والنتائج التً تشمل التنمٌة
القتصادٌة بجمٌع قطاعاتها الحكومٌة والخاصة ،نصوص مثل إدارة التنمٌة  ،اإلصالح المؤسسً،
تخصٌص وتحدٌد.
إدارات مؤسسات الدولة والمجتمع دون
ٍ
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وختاما ا فإننً أرى أن الموضوع الذي طرحه الدكتور خالد وانبرى لنقاشه موضوعا ا هاما ا ٌقع فً صلب
عملٌة التنمٌة الشاملة ،لن بناء اإلنسان ،بناءاا متسقا ا ومعتمداا وقائما ا على العلم والمعرفة وحرٌة الفكر
واإلنتاجٌة والشفافٌة واألمانة ،هو القاعدة الرئٌسٌة الّتً تزود العملٌة اإلنتاجٌة فً القتصاد الوطنً بأهم
عوامل اإلنتاج ،أل وهو اإلنسان الحاضن للتقنٌة وبذلك ٌزداد اإلنتاج الوطنً الحقٌقً ومعه الدخل
الفردي والجماعً .فاإلنسان المبدع المنتج هو البدٌل للثروة البترولٌة المستنزفة وهو القائم األساسً
للتنمٌة الشاملة بكل جوانبها السٌاسٌة والجتماعٌة والقتصادٌة والحضارٌة .هذا اإلنسان هو الّذي لم
تنجح برامج التعلٌم والتربٌة والثقافة الحكومٌة فً إنتاجه وإخراجه إلى سوق العمل .سٌاسات الحكومة
وهدم لعقل اإلنسان وقدراته
هدر
وخططها وبرامجها التعلٌمٌة ،من حٌث تدري أو ل تدري ،كانت عامل ٍ
ٍ
اإلبداعٌة واإلنتاجٌة ولٌست عامل بناء.
الٌوم هنالك طلبٌ مرتف ٌع على العمالة الوطنٌة ذات المستوى العلمً والتقنً العالً وذلك بفعل ارتفاع
معدلت اإلنفاق الحكومً ومعها بالتبعٌة ،نشاط القطاع الخاص .لكن الطلب على العمالة الوطنٌة ،رغم
ارتفاع مستوى الطلب العام على العمالة ،ضعٌف بسبب إختالف خصائص ومكوّ نات الطلب فً القطاع
العام والخاص عن خصائص العمالة الوطنٌة الّتً تنتجها مؤسسات التعلٌم والتدرٌب الحكومٌة.
وفً المستقبل عندما ٌكون الطلب على العمالة الوطنٌة معتمداا على عملٌات اإلنتاج الحقٌقٌة الناجمة عن
مال وعمالة وتقنٌة ولٌس من اإلنفاق الحكومً القائم على استهالك
تضافر عوامل اإلنتاج من رأس ٍ
واستنزاف الثروة النفطٌة ،تكون العالقة بٌن العمالة الوطنٌة ذات المستوى العلمً والتقنً العالً وبٌن
اإلنتاج القتصادي المحلً قوٌة ومترابطة وبذلك ٌكون الطلب على العمالة الوطنٌة ،المنتجة والحاضنة
للتقنٌة ،ذا عالق ٍة مباشرة بالعرض المتوفر منها فً سوق العمل المحلً .وبذلك ٌصبح الطلب من العمالة
الوطنٌة ولٌد العرض منها ،وهذا هو كنه وفحوى مقولة أو قانون القتصادي الفرنسً الكبٌر (Jean-
 )Baptista Sayفً القرن التاسع عشر المٌالدي (  " ،)1332-1٠6٠إن العرض هو الّذي ٌخلق
الطلب" (.)Supply creates its own demand
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