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تقديـــم

الدكتورة :موضي عبد العزيز الحمود
المنسق العام لممنتدى

قبؿ خمسة وعشريف عاماً اتفقت أفكار مجموعة خيرة مف ِ
التعاوف ِ
ِ
ِ
ػيِ العربي ِػة
مجمس
أبناء دوؿ
لدوؿ الخم ِ
ُ
ِ
ِ
ػدفعوا بجي ِ
ػود اإلصػ ِح
جمعيُـ
والتقت
ُ
حرصيَـ عمى مسي ِرة دولِيـ وأممُيػـ أف ي ُ
ُ
جيود ُىـ إلنشاء منتدى التنميةَ ،
التطوير في مجتمعاتِيـ مف خ ؿ جي ٍػد شػعبي مػواز لمجيػد الرسػمي المبػذوؿ فػي مج ِ
ِ
ػاؿ التنمي ِػة  ..ومنػذ ذلػؾ
و
الوقت كانت ليـ رؤية خاصة حاولوا تجسيدىا ببحوثيـ ومناقشاتيـ وأطروحاتيـ ومنشػوراتيـ ،وطػوؿ ربػق قػرف

أعضاؤه وبشكؿ سنوي منتظـ لتشخيص واقق التنمية ومشك تيا والعقبػات التػي
ىي عمر منتدى التنمية التقى
ُ
تعتػػرض مسػػيرتيا واجتيػػدوا تستش ػراؼ متطمباتي ػػا المسػػتقبمية ضػػمف جيػػد فك ػػري متحػػرر مػػف قيػػود المجامم ػػة
وتبعات اتلتزاـ الرسمي .واحتوت أجندة اجتماعاتيـ السػنوية تحديػد كثيػر مػف متطمبػات التنميػة الحقيقيػة لػدوؿ

الخميِ كالدفق بالمشاركة الشعبية في الحياة السياسية ،المناداة بالديمقراطية ،بناء المجتمعات المنتجة ،التنويػق
فػػي المصػػادر اتقتصػػادية ،تعػػديؿ التركيبػػة السػػكانية المختمػػة ،واقخػػذ بلسػػباب التقػػدـ العممػػي والتقنػػي والتحػػرؾ

واتنفتػػاح عمػػى العػػالـ العربػػي والػػدولي .ىػػذه الجيػػود تواصػػمت ولػػـ تنقطػػق ط ػواؿ مسػػيرة التنميػػة حتػػى مػػق مػػا

تعرضػػت ل ػ ػو المنطق ػػة م ػف أح ػػداث وأزم ػػات حػػادة طال ػػت وج ػػود بعػػض دولي ػػا كح ػػرب الخمػػيِ اقول ػػى والثاني ػػة
وانعكاسػػات أحػػداث الحػػادي عشػػر مػػف سػػبتمبر ،والحػػرب فػػي الع ػراؽ  ..كػػؿ تمػػؾ اقحػػداث كشػػفت مػػا كػػاف

المنتػػدى وأعضػػاؤه وميػػرىـ مػػف الحريصػػيف والمخمصػػيف مػػف أبنػػاء المنطقػػة يحػػذروف منػػو ويتوقعػػوف حدوثػػو -

وأصػػبحت دوؿ المنطقػػة مجابيػػة فػػي ىػػذا الوقػػت بمطالبػػات دوليػػة وعالميػػة بضػػرورة إص ػ ح نظميػػا السياسػػية
والتعميمية واتقتصػادية ضػمف سمسػمة مػف اإلصػ حات التػي ت يمكػف تلجيميػا بعػد كػؿ مػا حػدث حيػث أصػب

الوض ػػق ت يحتم ػػؿ التلجي ػػؿ واإلنك ػػار أو اإلدع ػػاء ب ػػلف اقم ػػور جي ػػدة وأف جي ػػود التنمي ػػة تس ػػير ف ػػي الطريػ ػؽ
الصحي .
لذا كاف لممنتدى في عامو الخامس والعشريف وقفة لمتباصر حوؿ متطمبات اإلص ح وبنوده ضمف رؤية

مػػف الػػداخؿ ومػػف قبػػؿ أبنػػاء المنطقػػة الػػذيف شػػاميـ ىػػذا اليػػـ طػواؿ الحقبػػة السػػابقة ،وقػػد اجتيػػد مػػدير المشػػروع

السػػنوي ومقػػدمو اقوراؽ والمشػػاركوف فػػي ىػػذا المقػػاء فػػي صػػيامة بنػػود أجنػػدة اإلص ػ ح مػػف الػػداخؿ ،لتمثػػؿ
مخرجػػا وطنيػػا وأداة لمواجيػػة اإلشػػكاليات المزمنػػة التػػي أصػػبحت تيػػدد المنطقػػة وتػػؤثر لػػيس عمػػى نمػػط حياتيػػا
فقط بؿ حتى عمى وجودىا وسيادة قرارىا.

ولقػػد كػػاف مػػف الطبيعػػي أف تشػػكؿ مطالبػػات اقمػػس واسػػتحقاقات اليػػوـ ىػػذه اقجنػػدة لتحػػوي فػػي بنودىػػا

اإلصػ ح السياسػػي والػػدفق بالمشػػاركة السياسػػية لمشػػعوب مػػف خػ ؿ الديمقراطيػػة ،واصػ ح الخمػػؿ اتقتصػػادي
واقمني والسكاني وتطوير المناىِ التعميمية واعادة صيامة الخطاب اإلع مي ومفرداتو وميرىا مف متطمبات
نضػعيا بػػيف أيػديكـ فػػي ىػذا الكتػػاب السػنوي لتشػػكؿ فػي مادتيػػا باإلضػافة إلػػى المناقشػات المرفقػػة أجنػدة ممحػػة

لإلص ح ،نرجو أف تجد الصدى المطموب عمى المستوى الشعبي وىو اقىـ واقكثر دواماً وتلثي اًر خاصة بيف
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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الميتميف في مجتمعات دوؿ الخميِ ومؤسسػاتو المدنيػة وجامعاتػو ومؤسسػاتو البحثيػة والفكريػة  ..وكػذلؾ عمػى

المستوى الرسمي المؤسسي والحكومي ،فالحكومات أصبحت اآلف مطالبة بكثير مف متطمبػات اإلصػ ح التػي
ت تعرؼ كيؼ ومف أيف تبدأ بيا  ..ولعؿ آليات العمؿ وبرامجو وىيكؿ مؤسساتو المقترحة التي أوردىا الزميؿ

مدير المشروع في الخاتمة تمثؿ اقسموب العممي لتنفيذه  .فميكف لنا كمواطنيف وميتميف ومسئوليف دور نؤديو
ِ
ِ
وجيده ومؤازرت ِػو
وقممو
عمنا جميعاً نساىـ في تنفيذ ىذه اقجندة أو بعض بنودىا .كؿ الشكر لمف ساىـ بفكرِه
ِ
شاؽ ولكنو حتمي ومم ما زاؿ في الوقت متسق لإلص ح.
لجيود اإلص ِح في دولنا ،وىو عم ٌؿ ٌ
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أسماء المشاركين
 - 1ابتســـــام الكتبـي

 -61عبد العزيز بن عثمان بن صقر

 - 2إبراىيم مبارك الدوسري

 -62عبد العزيــز سمطـــان

 - 3إبراىيم نوح المطـوع

 -63عبدالعزيز عبدالرحمن كمال

 - 4أحمــد الديـيـــن

 -64عبد الغفـــار حسيـــن

 – 5أحمــــد الربعــي

 -65عبد القـــادر آل يوسـف

 - 6أحمـــد الشخــص

 -66عبد اهلل العميــــــان

 - 7أحمــد الصــــراف

 -67عبد اهلل الطويــــــل

 - 8أحمـد العويـــــس

 -68عبد اهلل القويــــــز

 - 9أحمـد النفيســـــي

 -69عبد اهلل أحمــد المدنـي

 -10أحمـد بشــــــارة

 -70عبد اهلل النيبـــــاري

 -11أحمــد سيـف بالحصا

 -71عبد اهلل عمـــــران

 -12اسماعيــــل الشطي

 -72عبد المحســن المدعـج

 -13أنــــور النــوري

 -73عبد المحسن تقي مظفــر

 -14أنـــور الياسيـــن

 -74عبد المحســن ىـــالل

 -15باقــر النجـــــار

 -75عبدالممك بن عبداهلل الينائي

 -16بكـر حســــــن

 -76عبد الممك يوســف الحمر

 -17بييـة الجشـــــي

 -77عبد النبـــي العكـري

 -18تركــي الحمــــد

 -78عبد الوىاب راشد اليارون

 -19جاســـم السعــدون

 -79عبيد خمفــان الــروم

 -20جاســم مـــــراد

 -80عجـــالن الكــواري

 -21جعفــر عبد المحســن

 - 81عدنـــان السمطـان

 -22حامد حمــود العجـــالن

 - 82عمـي العنيــــزان

 -23حســـــن اإلبراىيـم
 -24حســــن مـــــدن
 -25حسيــن محمـد الميـدي
 -26حمــــد الرميحـــي
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 -83عمــي الموســــى
 -84عمي خميفــــة الكـــواري
 -85عمــي ربيعــــــــة
 -86عمـي فخـــــــــرو
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 -27حمـــد محمـد البعـادي
 -28خالـــد الشتـــــري
 -29خالـــد ىـالل المطيري
 -30راشـــــد المبـــارك
 -31راشد خميس السـويــدي

 -87عيسى محمد آل اسحـــاق
 -88فاطمـة الشامســــــي
 -89فيـد الدوســـــــري
 -90فـــؤاد شيـــــــاب
 -91فيصل عبد العزيز الزامــل

 -32رســـــول الجشــي

 -92ماجـــد المنيـــــف

 -33رفيعــــة غبــــاش

 -93مبــارك حمــد المييـري

 -34سعـــــد الزىرانــي

 -94محمــد الجيــــــوري

 -35سعـــد بـــن طفمـة

 -95محمــد الراشــــــد

 -36سعـــد عبد اهلل الصعـب
 -37سعــــــد عكاشــة
 -38سعــود صالح المصيبيح
 -39سعيــد عبد اهلل المييري
 -40سعيـــد عبد اهلل حـارب
 -41سعيــد عمـي الحارون
 -42سميمــان المطـــوع
 -43سميـرة إبراىيـم إسـالم
 -44سيــــام القبنـــدي
 -45سيف بن ىاشل المسكري

 -96محمــــــد الرميحــي
 -97محمد سعيــد طيــــب
 -98محمـد صالـح الكــواري
 -99محمد عبد اهلل السيد الياشم
 -100محمــد غبـــــــاش

 -101محمـد محســـــــن

 -102مريــم لوتــــــــاه
 -103مشـــاري النعيــــم
 -104معصــومة المبــــارك
 -105منصــور بكـــر البكـر

 -46شمــالن العيســـى

 -106منيــرة فخـــــــرو

 -47شيخـــة النصــف

 -107مــوزة غبـــــــاش

 -48صالــح الصويـــان

 -108موســى الصــــراف

 -49صقــر غبــــاش

 -109موضــي الحمـــــود

 -50عامـر التميمــــي

 - 110مـــي العريـــــض

 -51عبد الجميـل الغربممـي

 -111ناصـر إبراىيم القعــــود

 -52عبد الحميد األنصــاري

 -112ناصــر الصانــــــع

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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 -53عبد الخالــق عبد اهلل

 -113ياســر أحمـد العويـــس

 -54عبد الرحمـن الحبيـب

 -114يوسف أحمــــد الشيراوي

 -55عبد الرحمـن الذكيــر

 -115يوســـف البنخميــــل

 -56عبد الرحمـن العمـــــــوال

 -116يوسف حمـــد اإلبـراىيم

 -57عبد الرحمـن النعيمـــــي

 -117يوسف عبد الحميد الجاسـم

 -58عبد العزيـــز الجــــــالل

 -118يوســف قرطـــــاس

 -59عبد العزيــــز الدخيـــــل

 -119يوســف مكــــــي

 -60عبد العزيــز اليالبـــي
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مـدخـــــــل

االنتقــال مـن القـول إلـى الفعــل
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الدكتور عمي فخرو

االنتقال من القول الى الفعل
الدكتور عمي فخرو
التجمػق الفكػري  -الثقػافي نحتػاج إلػى وقفػة تلمػؿ بشػلف مػا حقػؽ
بعد مرور خمس وعشريف سنة عمى ىذا ُ
وما ينباي أف يحقؽ  .أما تقييـ ما تحقؽ في الماضي فسلتركو لمف ىػـ أقػدر منػي ولمػف كػانوا أكثػر إلتصػاقاً

بمسيرة ىذا المنتدى  .وسلرُكز عمى المستقبؿ قنو أصب مف ىواجس الجميق.

حتى اآلف ارتضى المنتدى لنفسو أف يكوف نشػاطو فكريػاً ثقافيػاً محػدوداً ،مرضػو تنميػة فيػـ أفضػؿ لقضػايا

التنمية الشاممة بكافة أبعادىا اتقتصادية واتجتماعية والسياسية والجيو سياسية ،بيف اعضائو والمشاركيف في

لقاءاتػػو ومػػف ىػػـ عمػػى صػػمة ثقافيػػة وفكريػػة بيػػـ وفػػي محػػيط نشػػاطيـ  .فػػي كػػؿ عػػاـ يكتػػب عػػدد مػػف أعضػػائو

أو ارق ػاً تحميميػػة فػػي سػػياؽ مشػػروع د ارسػػي سػػنوي بشػػلنيـ واحػػد أو أكثػػر مػػف ىمػػوـ مجتمعػػات الخمػػيِ العربيػػة
لتنػاقش مػػف قبػػؿ اقعضػاء فػػي اجتمػػاعيـ السػنوي ولتنشػػر مػػق م حظػات اقعضػػاء فػػي كتػاب ك ضػػافة فكريػػة

لممكتبة العربيػة .مػف ىػذا المنطمػؽ فػاف منتػدانا ت يختمػؼ عػف المنتػديات الفكريػة المماثمػة اقخػرى  ،ومػف ىػذا
المنطمؽ أيضاً كاف عطاؤه ثرياً بالغ الجودة فػي كثيػر مػف اقحيػاف .لكػف تػلثيره ظ ًػؿ محصػو اًر فػي دائػرة ضػيقّة
القراء والمتػابعيف .وبػالطبق فػ ف كػؿ كتػاب قػد عب ّػر دائمػاً عمػف كتبػوا موضػوعاتو وعمّقػوا عمييػا ولػيس عػف
مف ّ
موقػػؼ فكػػري لممنتػػدى كشخصػػية اعتباريػػة كميػػة .وىػػذا أمػػر منتظػػر مػػف جسػػـ يضػ ُػـ أف ػراداً يختمف ػوف اخت فػػات
جذريػػة فػػي أفكػػارىـ وم ػواقفيـ بالنسػػبة لمجمػػؿ قضػػايا اقمػػة العربيػػة ،واذا كػػاف يم ّكػػف اف تجمػػق بيػػنيـ قواسػػـ
مشتركة وأىداؼ ف ف منطمقات كؿ جماعة منيـ ليست بالضرورة متطابقة.
واذف فقػد اقتصػر نشػاط المنتػدى عمػى مرحمػة الفكػر ثػـ القػوؿ والخطػاب الخجػوؿ .واذا كػاف إصػدار كتػػاب

سنوي ىو نوع مف الفعؿ إتً أنة في الحقيقة يبقى نوعاً مف فعؿ القوؿ  ،أي مقاومة المنكر بالقمب والمساف في

أضيؽ حدودىما .وربما كاف ذلؾ ىو الحد الذي يمكف التقاء جماعة اىمية تعمؿ في العمف في المنطقة.

قبؿ اتنتقاؿ الى تفاصيؿ موضوع اتنتقاؿ مف القوؿ الى الفعؿ  ،دعنا أوتً نطػرح عػددا مػف اقسػئمة التػي

أعتقد أف اإلجابات عمييا ستكوف مدخ ً لنوع ذلؾ الفعؿ:

السؤاؿ اقوؿ يتعمؽ بفيمنا نحف أعضاء المنتدى لما تعنيو كممة مثقػؼ طالمػا أننػا اعتبرنػا ىػذا المنتػدى

الدرجة اقولى .ذلؾ أف الكثير مف اقدبيات تؤكػد أنػو لكػػي يعتبػر المثقػؼ نفسػو
تجمعاً لعدد مف المثقفيف في ّ
ُ
مثقفاً سيحتاج  ،إضػافة الػى كونػو متخصصػاً أو عالمػاً فػي أحػد حقػوؿ المعرفػة أو أحػد فروعيػا  ،أف يتعامػؿ

مق حقؿ تخصصو مف خػ ؿ اعتبػارات حاجػات وتطمعػات مجتمعػو ومػايؤدي الػى التقػدـ واترتقػاء اإلنسػاني.

ميمػات المثقػؼ جػرى تصػنيفو الػى تصػنيفات مػف أبرزىػا المثقػؼ الممتػزـ كمػا حػدده الفيمسػوؼ
وباإلحالة الػى ٌ
الفرنسػػي سػػارتر والمثقػػؼ العضػػوي كمػػا حػػدده المفكػػر اإليطػػالي مرامشػػي والمثقػػؼ التػػاريخي الػػذي حػػدده عػػدد
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مف المفكريف العرب .وفي الواقق سيحتاج المثقؼ أف يكوف فيو بعض مف صفات كؿ مف ىؤتء .وىناؾ مف
يرى اف صفة المثقؼ عندما ينسؽ سموؾ الفرد مق معرفتو ويعبر فعمو عف قولو.

السؤاؿ الثاني سينتِ بالضرورة عف اإلجابة عمى السؤاؿ اقوؿ .إنو يتعمؽ بالتعريؼ الذي سينطبؽ

عمى أعضاء ىذا المنتدى مستقب ً إف لـ يكف حالياً  .ف ذا أصب حمؿ ىموـ المجتمق واتلتزاـ بالعمؿ لحمُيا

ام اًر متفقاً عميو فاف انعكاس ذلؾ عمى أىداؼ ىذا المنتدى ونشاطاتو ونوعية اعضائو يصب ىو اآلخر أم اًر
جدي اًر بالنقاش.

تتعد وت تحصى فمف الضروري الدخوؿ في تفاصيؿ اقولويات وتقديـ اقىـ
ولما كانت ىموـ مجتمعاتنا
ً
ً
ٌّ
عمى الميـ والتوجو الى اقصوؿ قبؿ الفروع والتركيز عمى االمفصميات .وذلؾ مف اجؿ التوافؽ عمى قواسـ
مشتركة تكوف اىدافا لمعمؿ المرحمي مق السعي الى زيادة مساحة المشترؾ دوف إلااء حؽ اتخت ؼ في

اآلراء واتجتيادات والمنطمقات والمصال الفردية لكؿ جماعة اثنية أو فئة طبقية.

وأما السؤاؿ الثالث ف نو يتعمؽ بما إذا كاف مف الحكمة أو الضرورة طرح ىذه اقسئمة في ىذه المرحمة

مف مسيرة ىذا المنتدى  .لكنني سلبادر في الحاؿ الى التلكيد بلف طرحيا تيقصد منو عودة المنتدى الى
المربق اقوؿ  .فالمطموب ىو المراجعة والتمحيص والتطوير والتجديد مف أجؿ اإلنتقاؿ إلى مستويات أعمى
والى ساحات أرحب .

وأما السؤاؿ الرابق واقخير فيو يتعمؽ بوعي الفرؽ الجوىري العممي بيف تجمق فكري يقتصر عممو عمى

ممارسة الوعظ واإلرشاد والبيداموجية الثقافية وبيف مؤسسة مجتمق مدني فكرية تساىـ في الدفق مق اآلخريف

نحو عمميات التايير والتحوتت الكبرى في المجتمعات التي تعمؿ فييا .وىذا السؤاؿ لو أىميتو الخاصة في
الفترات اتنتقالية لممجتمعات  ،خصوصاً عندما تطرح المسائؿ التعاقدية المجتمعية كالمسائؿ الدستورية
وأنظمة الحكـ السياسية وثوابت المجتمق القيمية .

ممحة لعمـ وفكر وخياؿ وعمؿ المثقفيف مف أجؿ تحييد جيؿ وسطحية
في مثؿ ىذه الظروؼ ىناؾ حاجة ّ
وأنانية وانتيازية الكثرة مف السياسييف  .وىو أمر ينطبؽ أشد اتنطباؽ عمى المرحمة اتنتقالية التي تمر بيا
كؿ دوؿ مجمس التعاوف.
وبػػالطبق ف ػ نني لػػف أجػػرؤ عمػػى المجازفػػة بػػاقتراح اإلجابػػات ،إذ المطمػػوب عػػرض اقسػػئمة لكػػي يناقشػػيا

ومحددة،
اقممبية الى ما ترضاه مف إجابات .ومق ذلؾ ف لى حيف توفٌر إجابات واضحة
وتتوصؿ
اقعضاء
ّ
ً
ٌ
أعتقػػد أف المنتػػدى بحاجػػة عمػػى اققػػؿ لمنظػػر فػػي إضػػافة مجموعػػة مػػف النشػػاطات الجديػػدة الػػى نشػػاطو
سيتمخض عنو المستقبؿ.
الوحيد السابؽ كخطوة تمييدية لما
ُ

لخ ػػص اقخ جاس ػػـ خال ػػد
والواق ػػق أف ال ػػبعض ق ػػد تق ػػدـ باقت ارح ػػات لتوس ػػيق دائػ ػرة نش ػػاط المنت ػػدى  .وق ػػد ّ

مقدمػػة كتػػاب " إنعكاسػػات الحػػادي عشػػر مػػف سػػبتمبر عمػػى منطقػػة الخمػػيِ العربػػي " بعضػاً مػػف
السػػعدوف فػػي ّ
ذلػػؾ فػػي الفق ػرة التاليػػة  " :فنشػػر اقدبيػػات التػػي كانػػت وسػػيمتو ( المنتػػدى ) الوحيػػدة لإلع ػ ف عػػف قمق ػو فػػي
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الس ػػابؽ  ،ق ػػد يص ػػاحبيا دع ػػوة ودع ػػـ إلنش ػػاء مؤسس ػػات إقميمي ػػة لممجتم ػػق الم ػػدني  ،وق ػػد يص ػػاحبيا اتنفت ػػاح
والتواصؿ مق الخارج  ،وقد يصػاحبيا اسػتخداـ أفضػؿ لوسػائؿ ثػورة اإلتصػاتت  ،وقػد يصػاحبيا زيػادة معػدؿ

خمفية رمبة لدى اقعضاء تدعو لممراجعة والتطوير .
المقاءات ودرجة انفتاحيا " وعميو ف ننا نبني عمى ٌ
أقترح النظر في اآلتي :
أوال"  :حتى اآلف ظمت أفكار المنتدى متداولة في ساحة صايرة وبيف أعداد محدودة مف قراء كتابو السنوي.
واعتقد أنو آف اآلواف لإلتفاؽ مق مجموعة مف المشرفيف عمى بعض البرامِ اقذاعية والتمفزيونية أو صفحات

الصحؼ لتكوف منابر قعضاء المنتدى لطرح أفكاره وتحمي تو وحمولو أماـ اكبر عدد مف مواطني دوؿ
مجمس التعاوف  ،وكتحصيؿ حاصؿ أماـ مواطني الدوؿ العربية اقخرى .وسيظير اقعضاء بصفتيـ

أعضاء في المنتدى واف عبروا عف آرائيـ الشخصية ،وليس بصفاتيـ اقخرى وسيكوف برنامجاً طواؿ العػاـ

وليس موسمياً .ويمكف لمجنة التنفيذية في المنتدى اف تخطط ليذه المقاءات واف تنسقيا مق اجيزة اتع ـ واف
تقترح المختصيف والميتميف في كؿ قضية مف قضايا المنطقة مف اعضاء المنتدى ومف ميرىـ ايضا عمى

معدي تمؾ البرامِ اتع مية.

ثانيا  :قد يرمب اإلخواف في أف يعقد المنتدى اجتماعاتو السنوية قبؿ اجتماعات مجمس القمة الخميجي مف
أجؿ أف يصدر خطاباً سنوياً يرٌكز عمى القضايا المحورية التي واجيتيا دوؿ المجمس خ ؿ السنة التي تسبؽ
القمة وعمى آماؿ وطموحات ومطالب الناس مف المؤتمر الذي سينعقد  ،بحيث يصؿ الى مسامق
اجتماعات ُ
المسؤوليف مف جية ويشكؿ توعية لمؤسسات المجتمق المدني لمعمؿ في نفس اإلتجاه.
ثالثا :أعتقد أنو عمى المنتدى أف يسعى بشتى الطرؽ والوسائؿ المتاحة لتشجيق واقناع كؿ مؤسسات المجتمق
المدني في دوؿ المجمس إلنشاء اتحادات فيما بينيا مف أجؿ التييئة لمعمؿ الشعبي المشترؾ في المستقبؿ

واإلعداد لخمؽ قواعػد دعوة و ضاوط مجتمعية ليا صوت ووزف تلخذه اقنظمة بعيف اتعتبار في كؿ ما

تتخذه مف ق اررات.

وحيث تتوجد مؤسسات أىمية تيتـ بنشاط مجتمعي يعتبره المنتدى ىاماً يسعى اقخير لتكويف مثؿ تمؾ

المؤسسات عمى المستوى الوطني وعمى المستوى اإلقميمي في مجمس التعاوف.

رابعا :أقترح اف تد رس المجنة التنفيذية مدى إمكانية انتقاؿ تواجد المنتدى الى المستوى العربي القومي والدولي.
فالساحات العربية والدولية تموج بمؤسسات مماثمة لو ترمب في التفاعؿ معو وفي اتستماع إلى ما يقولو،
خصوصاً وأف الصوت الاالب كممثؿ لمجتمعات مجمس التعاوف وشعوبو عمى المستوى الفكري ىو صوت
المؤسسات الرسمية الخاضعة لتوجييات سمطات الدوؿ الرسمية  .وأعتقد أف لدى المنتدى الكثير مما يستطيق
عرضو في قضايا الفكر والسياسة والثقافة عبر المنابر العربية والدولية بلشكاليا المختمفة بما فييا المرئية

والمسموعة وتجمعات قوى المجتمق المدني العالمي في المناسبات الكبرى.
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خامسا :إف اتنتقاؿ مف القوؿ الى الفعؿ سيعني اتنتقاؿ التدريجي مف الثقافة الى السياسة  ،وسيعني أيضاً
عم ً مستم اًر وليس موسمياً .في اعتقادي أف ذلؾ قد يتطمب التفكير في لجاف محمية عمى المستوى الوطني
منبثقة عف المنتدى .يضـ فعاليات وطنية الى جانب اتعضاء .وستيتـ تمؾ المجاف بالقضايا الوطنية إضافة
تىتماماتيا المشتركة عمى مستوى مجمس التعاوف وعمى المستوييف العربي والعالمي.
سادسا :إذا تحقؽ كؿ أو بعض ماسبؽ فقد يرمب المنتدى في أف يكوف داعية أو نواة لتجمق يضـ أكبر عدد
ممكف مف مؤسسات المجتمق المدني في دوؿ مجمس التعاوف  .وكخطوة أولى أرى الدعوة لتكويف ىيئة تنسيؽ
بيف مؤسسات المجتمق المدني في دوؿ مجمس التعاوف التي كونت اتحادات إقميمية بحيث تؤدي الى تنسيؽ

دائـ بيف نشاطات كؿ اتتحادات مف جية  ،والى دعـ مطالب بعضيا البعض  ،والى حماية والدفاع عف

استق لية وحرية وحيوية المجتمق المدني فػي مجتمعات مجمس التعاوف .لكف ذلؾ التجمق تيمكف أف يفيد

لتبنييا ولكي يعمؿ الجميق مف أجؿ تحقيقيا .
بصورة كبيرة ومؤثرة دوف وجود ىدؼ أو أىداؼ محددة ينتقؿ ّ
وفي ظني فاف اليدؼ اقوؿ ينباي أف يكوف العمؿ بصور سممية ديموقراطية تنتقاؿ جميق مجتمعات مجمس
التعاوف الى إقامة أنظمة ديموقراطية بكؿ متطمباتيا اقساسية وبحيث تؤدي الى صعود تدريجي لقوى سياسية

جديدة تشارؾ في الحكـ والتشريق والرقابة  .وقد يبدو أف مثؿ ىذا النشاط ىو قفزة كبرى في بحر السياسة

بد مف بحثو واتخاذ قرار بشلنو إف عاج ً أو آج ً .ولما كانت وحدة دوؿ مجمس
اليائِ .ومق ذلؾ ف ّ
التعاوف ستكوف تطو اًر في حياة أىميا وحياة الوطف العربي الكبير فقد تكوف إضافة ذلؾ مما يفضٌّؿ البعض
إضافتو كيدؼ ثاف يستحؽ تجييش مؤسسات المجتمق لمدفق نحوه.

إنني أعتقد أف مف حؽ مجتمعاتنا وشعوبنا أف تجني مف ثمار عممنا وطاقاتنا أكثر مف الذي يعطى حاليا،

ٌّ
يصب في
وىو أمر لف يتحقؽ أتً بتايير نمط نشاط المنتدى  .وبالطبق فاف كؿ ماذكرتو تيتعارض مق ،بؿ
 ،موضوع التنمية التي كاف ىاجس المنتدى منذ قيامو .فالتنمية الشاممة ليست سوى عممية حضارية ذات

وجو انساني تتطمب بالضرورة النم و والتطور والتحسف في كؿ مناحي الحياة واوليا الحياة السياسية وتوسيق
الخيارات وضماف حؽ مشاركة الممزميف باتخاذ الق اررات العامة والمتلثريف بالخيارات العامة في عممية

اتخاذىا.

واسمحوا لي أف أقوؿ في النتيجة إف ىذا الطرح تيقصد منو في ىذه المرحمة إتٌّ أف يكوف عصفاً فكرياً

بمعنى تفكي اًر جماعيا بصوت مسموع ،يشارؾ فيو الجميق  .و ّأياً كانت اقفكار التي تقود إلييا ىذه الورقة فاف
تتحوؿ الى خطوات فعؿ ممموسة بدتً مف أف تكوف حبيسة القمب والمساف وىما أضعؼ وسائؿ
اقىـ ىو أف ٌّ

تايير الحياة.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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الفصل األول

تصحيح العالقة بين السمطة والمجتمع

 الدولة الخميجية "سمطة أكثر من مطمقة :مجتمع أقل من عاجز"  .......الدكتور محمد غباش
 مناقشة عامة
 تعقيب ختامي
 ممحق :صياغة أولية لبند تصحيح العالقة بين السمطة والمجتمع
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الدولة الخميجية
"سمطة أكثر من مطمقة  :مجتمع أقل من عاجز"
الدكتورمحمد عبيد غباش
تمييد
جػػاء فػػي خطػػاب التكميػػؼ الموجػػو مػػف منسػػؽ المقػػاء الخػػامس والعش ػريف لمنتػػدى التنميػػة إلػػى كاتػػب ىػػذا
البحث أف المطموب ىو تناوؿ" الخمؿ اتجتماعي ورؤيػة السػمطة لحقوقيػا ومصػدر شػرعيتيا وموقفيػا مػف حػؽ

المجتمق في المبادرات العامة ،واعتمادىا في ذلػؾ عمػى آليػات ضػبط سػمطوي ل فػراد والجماعػات اقمػر الػذي
أدى إلػػى ميػػاب دور فاعػػؿ لممجتمػػق وسػػمبية النخػػب فيػػو وأضػػعؼ قػػدرة المجتمػػق عمػػى المشػػاركة فػػي تقريػػر

مصيره وتاميف مستقبمو".

ويمثؿ التكميؼ تحدياً ليس ىيناً بالنظر لمطموح الكبير وربما اقمؿ بلف يقدـ المنتدى بعد إكمالػو ربػق قػرف

شيئاً أكثر مف كونو لقاءاً ثقافياً-اجتماعياً بيف مجموعة قميمة مف المثقفيف الخميجييف .الطمػوح ييػدؼ ،بحسػب

الخطػػاب نفسػػو إلػػى تنػػاوؿ" :أىػػـ أوجػػو الخمػػؿ الييكميػػة التػػي تػػـ رصػػدىا والتػػي يجػػب التصػػدي ليػػا ،باعتبػػار
إصػ ػ حيا يش ػػكؿ م ػػداخؿ اسػ ػػتراتيجية لإلصػ ػ ح الج ػػذري م ػػف ال ػػداخؿ ،وذل ػػؾ تمبي ػػة تحتياج ػػات اإلص ػ ػ ح

المنشود والتي تلخر القياـ بيا في دوؿ المنطقة بسبب مياب إرادة سياسية ومجتمعية لمتايير .وفي ذلؾ أيضا

سد لذريعة محاوتت فرض "اإلص ح" مف الخارج الذي قد يكوف في بعض أوجيو حقا يراد بو باطؿ".

والتكميؼ واض فػي أنػو ت ييػدؼ إلػى معالجػة أكاديميػة فقػط ليػذه اقمػور بػؿ إلػى أف تكػوف أوراؽ العمػؿ

مساعدة عمى تبني السياسػات  ،Policy Oriented Papersوأف تكػوف مػوجزة ومركػزة (ٕٓ ٖٓ-صػفحة)
ومتكاممة مق بعضيا بعضاً تعبر عف المستوى المعرفي وتمثؿ التوجو اإلص حي قبناء المنطقة.

واليدؼ الملموؿ ىو أف تكوف أوراؽ العمؿ ىذه عناصر "في أجندة إصػ ح جػذري جػاد مػف الػداخؿ يعبػر

عف قمؽ أبناء المنطقة عمى المصير والمستقبؿ ،ويشير إلى مرحمة جديػدة مػف التعػاطي الػوطني مػق القضػايا
العامة".

وقد رسـ المنسؽ خارطة منيجية لصيامة كؿ ورقة بحيث تتناوؿ كؿ ورقة عمؿ خمسة عناصر:
أوليا :توصيؼ الخمؿ وتحديد أوجيو وأبرز مظاىره والتعرؼ عمى آليات إعادة إنتاجو.

ثانياً :رصد أبعاد الخمؿ ومخاطر استم ارره وتداعياتو المستقبمية.

ثالثا :بياف اقىمية اتستراتيجية إلص ح الخمؿ في عممية اإلص ح المنشودة .
رابعاً :إمكانية إص ح الخمؿ مف الناحية العممية وكيفية ذلؾ.

خامســـا :متطمبػػات إص ػ ح الخمػػؿ عمػػى مسػػتوى الحكومػػات ومسػػتوى المجتمػػق اقىمػػي ومسػػتوى الم ػواطف
الفرد.
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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وأىاب التكميؼ بلف يقوـ كاتب كؿ ورقة باإللماـ بما تـ طرحو مف قبؿ المنتدى عبر ربق قرف مف

تشخيص قوضاع المنطقة ودعوة إلص ح أوجو الخمؿ فييػا.

وبرمـ مشاركة الباحث لممنسػؽ رؤيتػو إت أف بعػض التعػديؿ عمػى مخطػط بحػث السػمطة الخميجيػة كػاف ضػروريا
قسباب عديدة:

ٔ -بخػ ؼ بػػاقي البنػود المثػػارة فػػي اقوراؽ البحثيػة فػ ف موضػػوع السػمطة كػػاف مػف المواضػػيق التػػي لػـ تػػدر عمػػى
بسػػاط البحػػث فػػي منتػػدى التنميػػة بشػػكؿ مباشػػر فػػي كػػؿ ندواتػػو ،وىػػو لػػذلؾ ت يحتػػوي أدبيػػات تراكميػػة يمكػػف

رصدىا وتمخيصيا وتحػديثيا كمػا ىػو الحػاؿ فػي البنػود اقخػرى التػي ق ّػدـ فييػا المنتػدى مسػاىمات كبيػرة سػواء
مف خ ؿ ندوات نقاشية أو عبر أدبيات مطبوعة .وليذا فستمعب الورقة البحثيػة ىػذه دور إثػارة اقسػئمة وطػرح
الخيارات المختمفة إلجابتيا حتى يقوـ المشاركوف في الندوة المقبمة ب منائيا بمساىماتيـ واضافاتيـ ونقدىـ.

ٕ -مف المتعذر أف تتخذ الورقة الصياة التي طمبيا المنسؽ بلف تكوف ورقة عمؿ مساعدة عمػى تبنػي السياسػات
العامة ،وذلؾ قف موضوعة السمطة ىي شيء أكبر مف كونيا سياسة عامة يمكف تكييفيػا بكيفيػة معينػة عبػر
التسػػويات والمسػػاومات السياسػػية المعروفػػة بػػيف ال عبػػيف السياسػػييف ،بػػؿ ىػػي تطػػاؿ القاعػػدة التػػي يقػػؼ عمييػػا

النظاـ السياسي برمتو ،وىي واف لـ تكػف مستعصػية عمػى التاييػر فػ ف تاييرىػا يعنػي فيمػا يعنيػو تاييػر النظػاـ
السياسي ومؤسسات تقاسـ القػوة فيػو .ولػذلؾ فسػيكوف سػعي الورقػة ىػو فػي تحميػؿ السػمطة الخميجيػة بلمػؿ أف

فيم ػاً أكبػػر ليػػا سػػيم ّكف مػػف التفاعػػؿ معيػػا بشػػكؿ أكثػػر كفػػاءة س ػواء مػػف جانػػب نخبيػػا الثقافيػػة أو مػػف جانػػب

مواطنييا .وىذا مف شلنو تاييرىا بشكؿ أو بآخر ،بدرجة طفيفة أو عميقػة .بػؿ إف تاماػؿ رؤيػة أعمػؽ لمسػمطة

الخميجيػػة فػػي وعػػي بعػػض شخصػػياتيا القياديػػة كفيػػؿ ىػػو اآلخػػر بػػلف يكسػػب النظػػاـ السياسػػي الخميجػػي إد ارك ػاً

تتيدده وفيماً أكبر لجوانب ضعفو ،فيماً ربما يؤدي لجيد حثيث يدفق تستئصالو ،فميس
حقيقياً لممخاطر التي ّ
ىناؾ ما يستثني أو يمنق النظاـ الخميجي مف اتتصاؼ بسمة العقمنة التي رصد ماكس فيبر تمثميا في سموؾ
الدوؿ الحديثة التي أخذت بالظيور منذ منتصؼ القرف التاسق عشر.

خمسة مفاىيم مختمفة لمسمطة في الخميج

تسػػعى ىػػذه الورقػػة إلػػى تسػػميط الضػػوء عمػػى خصوصػػية النظػػاـ اتجتمػػاعي فػػي دوؿ الخمػػيِ اقعضػػاء فػػي

مجمس التعاوف ،وفيـ آلية عمؿ السمطة السياسية فيو ،والتحوتت المختمفة التي لحقت بيا لتكوف عمى ما ىي
عميو اليوـ.

قػدـ بػػاحثوف عديػػدوف الكثيػػر مػػف الفرضػػيات لتفسػػير جمػػود المنطقػػة الخميجيػػة عػػف المحػػاؽ بالعػػالـ عمػػى صػػعيد

الديمقراطيػة ،ولكونيػػا محتويػػة عمػػى أنظمػػة ممكيػػة مطمقػػة أو ميػر دسػػتورية لػػيس لتركيزىػػا فػػي منطقػػة صػػايرة،
نظير في العالـ .وقد طُرحت نظريات عديػدة لفيػـ طبيعػة السػمطة السياسػية فػي دوؿ الخمػيِ العربػي اقعضػاء

في مجمس التعاوف.

يمكف تقسيـ ىذه النظريات إلى ث ثة مفاىيـ أساسية ذات تبايف واض  :نظرية القبميػة الخمدونيػة ،نظريػة

الميراثية العائدة إلى ماكس فيبر ونظرية الدولة الريعية العائدة إلى الباحث اإلي ارنػي ميػداوي .وسػتعرض

الورقػػة أيضػاً نظػريتيف إضػػافيتيف مػػف الميػػـ رصػػدىما حتػػى واف لػػـ يتمتعػػا بػػالقبوؿ الكبيػػر مػػف جانػػب المجتمػػق

البحثػػي .سػػتناقش الورقػػة نقػػدياً ىػػذه النظريػػات وسػػتحاوؿ عبػػر ىػػذه المناقشػػة رصػػد ظػػاىرة السػػمطة فػػي الخمػػيِ
وتمييز آليات حركتيا في وسط مجتمعيا وفي البيئة اإلقميمية والدولية.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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أوالً :القبمية

يجد ىذا المفيوـ مادتو في الخمفية القبمية لممجتمعات الخميجية ،فػي أف دوؿ الخميِ ليست إت قبائؿ

بلعػ ـ ) (tribes with flagsبحسب تعبير أحد الكتاب اإلنكميز ،وفي أف الخميجي ت يشعر بمواطنيتو في

دولة حديثة بؿ كعضو في تحالؼ قبمي واسق يمحض فيو وتءه لمشيخ المترئس لمتحالؼ مقابؿ حصولو عمى

نصيبو مف الانائـ ،وينظر فيو عمى أف الحالة الخميجية ت تعدو أف تكوف سمسمة مف أعماؿ النيب واإلمارة،
وأف التحوتت السياسية فييا ليست إت نجاح تحالؼ قبمي أو جناح في اقسرة أو ابف عـ أو أخ أو ابف في

اإلطاحة بلبيو أو قريبو المتربق في السمطة واإلتياف بتحالؼ قبمي جديد أو جناح محروـ مف اقسرة لتبدأ

عممية جديدة مف عمميات النيب وتقسيـ الانائـ.

تشكؿ تحمي ت عبدالرحمف بف خمدوف الجذر اقصمي ليذا المفيوـ والذي يمقى قبوتً مف العديد مف

الباحثيف .ونجد حيوية ىذا النظاـ النظري مستمرة إلى اليوـ .فعمى سبيؿ المثاؿ نرى في كتاب"صراع القبمية
والديمقراطية :حالة الكويت" لمدكتور خمدوف النقيب أف المفيوـ الخمدوني بتنويعات واخت فات في التفاصيؿ
يحتؿ مكاف الصدارة.

بداية ،ف ف الميزة الواضحة لمنظرية الخمدونية في إج ء دور في المرحمة السابقة ل ستق ؿ مف

اتستعمار ليست أكيدة وذلؾ قف اإلدارة اتستعمارية كانت تعدؿ بشكؿ مباشر أو مير مباشر مف طبيعة
الحكـ القبمي .بؿ ت يمكف قبوؿ النظرية بشكؿ تاـ لتفسير فيـ الع قات اتجتماعية – السياسية السابقة
لمجيء المستعمر ،وذلؾ ق ف اتستثناء كاف يتمثؿ في تمتق الوحدات القبمية باتستق لية السياسية عف
الكيانات السياسية المركزية في ذلؾ الوقت أما القاعدة فكانت في خضوعيا ليذه الوحدات سواء الدولة

العمانية أو العثمانية أو السعودية اقولى أو الدولة اليعربية في عماف.

ي حظ عمى المحاوتت المبكرة لتطبيؽ النظرية الخمدونية عمى مجتمعات الخميِ أنيا تجاىمت التحوؿ

ِّ
المادي اليائؿ الذي ط أر عمى ىذه المجتمعات في العقود اقخيرة والذي أدى إلى ضعضعة البناء القبمي

قوضو تماماً ،ولعؿ ىذا ما حدا بالباحثيف ك رؾ وباوف جونز ،عمى سبيؿ المثاؿ ،إلى
لممجتمق إف لـ يكف قد ّ
نقد كتابات الباحثة الراحمة آف فايؼ حوؿ اإلمارات حيف ذك ار أنو " ت تزاؿ تذاع أقواؿ بالاة الخطل تتصؿ
بالسكاف مير المستقريف .لقد زعمت فايؼ قبؿ وقت بلف ٖٓ بالمئة مف سكاف اإلمارات العربية المتحدة ىـ

مف البدو .لكف في الحقيقة ف ف نسبة السكاف الناشطيف في ميداف الزراعة منخفضة وتبمغ ٖ ٕ،بالمائة
(إحصاء اإلمارات العربية المتحدة ٜٔٚٙـ) .ومف ىؤتء قمة منيـ يعمموف في إنتاج الماشية .إف فايؼ

تستخدـ مصطم "بدوي" لتعني سكاناً منتشريف بقطق النظر عف إف كانوا متنقميف مف الناحية الجارافية أو
عف مصدر موارد رزقيـ .في الواقق إف أممب ىذه اقسر تحصؿ عمى دخميا مف القطاع اتقتصادي الحديث

وبالذات مف التوظّؼ في الخدمات الحكومية".

ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تزعزع ص حية تطبيؽ مفيوـ القبمية عمى دوؿ الخميِ في الوقت الراىف.

فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف نسبة المواطنيف المتحدريف مف خمفية قبمية يمكف ليـ تذ ّكرىا أصبحت تشكؿ نسبة

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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يزداد تضاؤليا يوما بعد يوـ (في حالة مواطني اإلمارات لـ تتجاوز النسبة ٘ٔ بالمائة في نياية

السبعينيات)

(.)1

إضافة لذلؾ ،ف ننا نجد أف مف يسموف رجاؿ القبيمة قد قطعوا روابطيـ المادية مق نظاميـ القبمي قبؿ

عدة عقود .وىذا جاء نتيجة تستقرارىـ في مدف ولمتحوؿ في نشاطاتيـ اإلنتاجية ،ىذا التحوؿ الذي بدأ حتى

متيدـ إلى درجة أف "أعضاء" القبيمة لـ يعودوا
قبؿ اكتشاؼ النفط .ليذا فالبناء القبمي لمعديد مف القبائؿ
َ
يستطيعوف تمييز شيخ قبيمتيـ أو يقوموف بفض المنازعات باقسموب القبمي أو أف يعبئوا قواىـ لدى بروز

صدامات ما .لجممة ىذه اقسباب ولايرىا ف ف مف الواجب اإلصااء إلى تنبييات الباحثيف ريتشارد وواتربري

التي تحذر مف رؤية أشكاؿ لنظـ سياسية معاصرة ك عادة إحياء لمنظـ التي سبقتيا .وبحسب تعبيرىما ،ف ف

القبيمة والتضامف القبمي في الشرؽ اقوسط في القرف العشريف يشك ف ظواىر مختمفة نوعياً عف القبيمة
والتضامف القبمي في القرف السابق عشر والثامف عشر" :الشيء الذي اختمؼ بشكؿ جذري ىو الدرجة التي

اخترقت بيا الدولة والسوؽ كؿ قطاعات مجتمق الشرؽ اقوسط"

(.)2

أدى ظيػػور الػػنفط إلػػى وتدة مجتمػػق حضػػري يتمتػػق بلممبيػػة سػػكانية عمػػى بػػاقي المنػػاطؽ وذلػػؾ نتيجػػة

اليجػرة الداخميػػة الواسػػعة مػػف المنػػاطؽ البدويػػة-الزراعيػػة إلػػى المػػدف .التحضػػر فػػي دوؿ الخمػػيِ ت يمثػػؿ فقػػط

توافد أعضاء القبائؿ إلى المدف :إنو انصيار في داخؿ مدف تشيد عممية مير مسبوقة تاريخياً نحو التحديث

مف حيث السرعة (في أربعة عقود) ومف حيث العمؽ (التحوؿ مف اقتصاد ندرة بدائي إلى اقتصػاد قػائـ عمػى
عبػػر عضػيد داويشػػو عػػف جوانػب ىػػذا التحػػوؿ اتجتماعيػة حينمػػا كتػػب" :مػػق
إنتػاج الػػنفط وتػػدوير المػاؿ .وقػػد ّ
تزايد التحضر وتسارع التعميـ وزحؼ الثقافة الاربية ف ف القيـ واتتجاىػات التقميديػة التػي كػاف يمكػف اتعتمػاد
عمييا لتثبيت استقرار النظـ السياسية أصبحت تواجػو التشػكؾ بشػكؿ حتمػي .لقػد أخػذت القػيـ القبميػة تت شػى

م ػػق المعيش ػػة الحضػ ػرية وأخ ػػذ التوس ػػق ف ػػي النش ػػاط اتقتص ػػادي يش ػػتت الوح ػػدة الفيزيائي ػػة والتػ ػرابط ال ػػداخمي

ل سرة.)3("...

ليذه اقسباب ،فلكثر المتحمسيف ليذه النظرية ت يممؾ إت أف يرفؽ تطبيقو ليػا عمػى الوضػق الخميجػي

بالكثير مف التعدي ت لممفيوـ وذلؾ باية تجاوز المشػك ت الظػاىرة المتمثمػة فػي أف مػواطني الػدوؿ الخميجيػة
تحولوا مف أنشطة اإلنتاج القبمي إلى أنشطة إنتاج مرتبطة بالدوؿ النفطية .الجانب الذي
في مالبيتيـ الساحقة َّ

توليػو النظريػة أىميػة فائقػة ىػو الجانػب الثقػافي ،وىػو جانػب يػرى أف المػواطف الخميجػي بػرمـ تحولػو اإلنتػاجي

واتستي كي إلى أَنماط حضرية وحديثة إت أنو فيما يتعمؽ بمفاىيمو السياسية ت يزاؿ متعمقاً بانتماءاتو القبمية

واقُسرية  -وت تزاؿ العصبية القبمية ىي المحرؾ اقوؿ لسموكو السياسي.
ٔ طباطبائي ٖٖ٘ : ٜٔٚٛ
A. Richard and J. Waterbury 1990 : 331 2
A. Dawisha 1988 : 266 3

ٗ ابف خمدوف  ،دوف تاريخ  ٕٔٔ. :أنا مديف لاساف س مة في تمييز ىذا الفارؽ الكبير في نظرية بف خمدوف السياسية.
 5لعؿ أقرب المفاىيـ الحديثة ليذا الرأي الخمدوني ذلؾ الذي قدمة مرامسشي تحت مسمى الييمنة.
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تفسير جدي اًر بالتلمؿ ،واف كػاف بالضػرورة جزئيػاً ،لايػاب التس ّػيس عنػد
يجدر التنويو بلف ابف خمدوف قدـ
اً
قطاعات واسعة مف المجتمعات العربية ،خصوصاً المجتمعات التي خمعت قبميتيا حديثاً .ولعػؿ التفسػير ييػدـ

أطروحة القبمية نفسيا لتفسير الظاىرة الخميجية مف أساسيا .فالدورة الخمدونية تختتـ بال ُممؾ وفيو تبرز ظػواىر
مػػا يسػػميو ابػػف خمػػدوف "حصػػوؿ المذلػػة لمقبيػػؿ واتنقيػػاد إلػػى س ػواىـ" ،وسػػبب ذلػػؾ أف المذلػػة واتنقيػػاد كاس ػراف

لسورة العصبية وشدتيا" ··· وأف العصبية "ىي التي تكوف ليا المدافعػة والمقاومػة والحمايػة والمطالبػة وأف مػف
فقدىا عجز عف جميق ذلؾ كمو"

(.)4

نحػػف إذف أمػػاـ ظػػاىرة سياسػػية جديػػدة تمثػػؿ نقيض ػاً تام ػاً لمظػػاىرة القبميػػة القائمػػة عمػػى العصػػبية ،نحػػف أمػػاـ

ظاىرة الممؾ التي واف بحثيا ابػف خمػدوف إت أف بحثػو ليػا ت يجػد الصػدى ذاتػو لبحثػو حػوؿ القبيمػة فػي الد ارسػات

الحديثة .يقدـ ابف خمدوف أيضاً تفسي اًر بسػيطاً لظػاىرة الخضػوع المػديني حتػى قبػؿ أف تفتػر سػورة العصػبية حينمػا
الامػػب( .)5مػػق
يشػػير إلػػى أف العصػػبيات الماموبػػة تسػػمـ أمرىػػا لمعصػػبيات الاالبػػة وت تبػػذؿ أي خطػػاب مضػػاد ليػػذا ُ
ذلؾ فمف الميـ أف ت نقمؿ مف أىمية مفيوـ ابػف خمػدوف القبمػي كتفسػير سػيكولوجي لػبعض المػواطنيف الخميجيػيف

الذيف برمـ أنيػـ تخطػوا وضػعيـ القبمػي ماديػاً منػذ زمػف لػيس بالقصػير إت أنيػـ يواصػموف امػت ؾ بعػض مكوناتػو

النفسػ ػػية .أحػ ػػد ىػ ػػذه المكونػ ػػات يقػ ػػدـ تفسػ ػػي اًر لخصوصػ ػػية يجػ ػػب رصػ ػػدىا فػ ػػي ع قػ ػػة الم ػ ػواطف بالسػ ػػمطة ىػ ػػذه

الخصوصية تتمخص ليس في سمب الانيمة كما ينظر البعض بؿ في أف أممػب الخميجيػيف يرتبطػوف بػرابط الػدـ،

بروابط بشػرية ،وليسػت جارافيػة .فيػـ حػديثو عيػد بشػعور اتنتمػاء قرض مسػورة بحػدود دوليػة والشػعور بػامت ؾ
الثروات الجيولوجية في أعماؽ ىذه اقرض.

ثانياً :الميراثية Patrimonialism

نوه العديد مف الباحثيف إلى سمة بارزة لمنظـ السياسية في الخميِ أت وىي ديمومتيا مقارنة بالكثير مف
ّ
الدوؿ الجديدة التي بعد أف نالت استق ليا عاشت اضطرابات سياسية عاصفة انق بات عسكرية ،ثورات

التحوؿ مف سمطة
شعبية...إلخ .ينظر اقنثروبولوجيوف الفيبريوف إلى نشوء القوة اتستعمارية كلصؿ عممية
ّ
ميراثية إلى سمطة ديوانية (بيروقراطية) .فالنظاـ اتستعماري حافظ عمى تواجد نظاميف :النظاـ التقميدي المنظـ
لع قات اإلخضاع ذات الطابق الشخصي ،والنظاـ الحديث المعتمد عمى الديوانية الذي يؤسس ع قات أقؿ

شخصية

(.)6

I. Harik 1987 : 44 4
I. Harik 1987 : 44 4
I. Harik 1987 : 44 4
I. Harik 1987 : 44 4
I. Harik 1987 : 44 6
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في النظاـ التقميدي ،حسب مفيوـ فيبر ،تتولد الشرعية بقوة التقاليد والسمطة التي تتعاظـ ىيبتيا بمرور

ينوه إيميا حريؽ إلى إساءة تقدير ىذا النوع مف السمطة مف جانب التيارات الوطنية
الزمف عمييا .وفي ىذا ّ
ومعيـ عمماء اتجتماع:

تطور قوى مف المصال
" ..كثي اًر ما أمفموا حقيقة أف البنية تخمؽ اقسطورة .حينما يتـ إنشاء بنية ما ف نيا ّ
الراسخة وتنتِ شعو اًر عند اقفراد ،بمثؿ ما يشبو العادة ،يجعميـ يتوحدوف مق البنية .السمطة التقميدية كما
يحدثنا ماكس فيبر ىي قوة القبوؿ المتعود لطرائؽ اقس ؼ كطرائؽ صحيحة .وتطوير ىذا الشعور المتعود

لمتوحد مق البنية ت يحتاج إلى قروف مف الزمف"

(.)7

مف بيف أنواع السمطة التقميدية تشكؿ الميراثية أكثر حاتت السمطة التقميدية أىمية لمتطبيؽ عمى السمطة

تطور الييمنة التقميدية قوة إدارية وعسكرية ت تعدو
في دوؿ الخميِِّ .
يعرؼ فيبر ىذه كحاتت تنشل عندما ِّ
كونيا أدوات شخصية بحتو لمرئيس .لحظتيا فقط ف ف أعضاء الجماعة تتـ معاممتيـ كرعايا .في السابؽ كانت
سمطة الرئيس تظير كحؽ متفوؽ لمجماعة ،لكنيا اآلف تتحوؿ إلى حقو الفردي الذي يحوز عميو كما يحوز أياً

مف أشياء التممؾ .ومف حيث المبدأ فيو قادر عمى توظيؼ حقو كلي استثمار اقتصادي :بالبيق وبالرىف
وبالتقسيـ بيف الورثة .ويحمؿ فيبر أف أساس الدعـ الذي يمقاه الرئيس في النظاـ الميراثي ىو العبيد والحرس

الشخصيوف والجيوش المرتزقة ،باإلضافة لمرعايا المجنديف إلزاميا .ومف خ ؿ ىذه اقدوات يستطيق الحاكـ أف
يوسِّق مجاؿ سمطتو اتستبدادية وأف يضق نفسو في منزلة من النعـ واقفضاؿ متجاو از القيود التقميدية لمبنى

الحاكمة اقبوية أو القائمة عمى كبار السف

(.)8

رمـ الجيود الكبيرة فقد شابت تطبيؽ مفيوـ فيبر عمى المجتمعات الخميجية صعوبات عديدة .يعود سبب

ذلؾ إلى أمور عدة منيا أنو مف النادر أف نرى أسموب حكـ واحد صرؼ في أي مجتمق خميجي :اقكثر
شيوعاً أننا نرى نظاـ السمطة التقميدي -الميراثي -متعايشاً جنبا إلى جنب مق أشكاؿ سمطة ماايرة قائمة عمى

البيروقراطية ،وفي حالة الكويت مق شكؿ سمطة يمتمؾ بعضاً مف خصائص النظـ الديمقراطية الحديثة ،وفي
حالة اإلمارات يقوـ النظاـ اتتحادي بتحجيـ الكثير مف قوة السمطات الميراثية عمى المستوى المحمي.

وبسبب تمازج أكثر مف نظاـ يقدـ لوشياني تطبيقاً خاصاً يمزج فيو بيف مفيوـ فيبر وتحديد خصوصي

لمدولة يطمؽ عميو استخداـ مصطم دولة حصصية ) ،)Allocation Stateوىو ينظر إلى ىذه الدوؿ ت
كدوؿ قبمية بؿ كلنظمة ميراثية ،ويرفض النظر إلييا كلنظمة إقطاعية أو تقميدية.

إف مفيوـ الدولة الحصصية يم ّكننا مف التامب عمى أحجية :إف الممكيات الميراثية الحاكمة ت ىي
بتقميدية وت ىي ب قطاعية .فيي لـ تكف إقطاعية قط ،أما كونيا تقميدية فيو أمر قد يكوف بمعنى امت كيـ
لتقاليد ما وليس لكونيـ ىـ ذاتيـ كما كانوا قبؿ ٕٓ أو ٖٓ سنة .قد ت تتاير المظاىر كثي اًر (في الحقيقة

ف نيا تايرت كثي اًر) لكف المضموف ىو شيء مختمؼ كمياً :إف الحكاـ " التقميدييف" اليوـ يديروف دوتً حصصية
معقدة ومحنكة .الذي حدث ىو أف شكؿ الحكـ الميراثي جاء مناسباً جداً لخصوصية الدوؿ الحصصية

(.)9

 7المصدر نفسو.

M. Weber 1968 : 231 8

G. Luciani in H. Beblawi and G. Luciani 1987 : 77-8 9
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ولوشياني ت يرى بلف الديمقراطية تمثؿ مشكمة لمدوؿ الحصصية ،فبالرمـ مف أنو يبدو مف النافق إنشاء

نوع مف المؤسسات التمثيمية لمتنفيس ولمسيطرة عمى بعض أشكاؿ السخط إت أف أعضاء ىذه المؤسسات ت
يممكوف بالضرورة إت ارتباطاً واىياً مق قاعدتيـ الشعبية :حواراتيـ تواجو ب مباتة مف الجميور والحاكـ

يستطيق حؿ ىذه المؤسسات دوف أف يواجو عممياً أي مقاومة.

()10

تبدو الميراثية منطبقة أكثر عمى نظاـ الحكـ المتولد مف مجيء اتستعمار وقيامو بتحويؿ سمطة شيوخ

القبائؿ القائمة عمى الدـ والعصبية (بالمعنى الخمدوني) إلى حكاـ يسيطروف عمى رقعة جارافية محددة،
ويحتكروف السمطة في ذريتيـ شيء يشبو اإلقطاع مف جية ،ويشبو ع قة الوالي أو الوكيؿ المحمي بالسمطة

المركزية اقجنبية.

لكف الوضق طالو تحوؿ جوىري مق رحيؿ القوة المستعمرة وما تبعو مف ترقية لمكيانات السياسية ما قبؿ

الدولتية  pre-stateإلى كيانات دولية تتمتق بشرعية إقميمية ودولية .إضافة لذلؾ ف ف السمة التي تميز
اقنظمة الخميجية بعد اتستق ؿ وت تمقى ليا معادتً في مفيوـ فيبر لمسمطة الميراثية تتركز في حقيقة أف
النفط كاف أساسيا ليس لتشكيؿ الدوؿ في الخميِ العربي وحسب بؿ ولمتحوؿ الذي أصاب نظاـ السمطة

الخميجية نفسيا .فالحكاـ التقميديوف كانوا يعتمدوف عمى شكؿ مف أشكاؿ الضريبة مف المحكوميف ،لكف

المداخيؿ النفطية عممت بشكؿ درامي عمى دعـ سمطة الحاكـ ومكنتو مف نيؿ اتستق ؿ المالي عف
المحكوميف.

وتحولو إلى حاكـ ميراثي يتعزز بداية عمى يد قوى المستعمر ،ىذه القوى
يمكف أف نشاىد صعود الحاكـ
ّ
التي رقَّت الحاكـ مف موقق شيخ القبيمة أو شيخ التحالؼ القبمي (الذي نستطيق فيـ آليتو ضمف المقوتت
الخمدونية) ليكوف حاكما ميراثياً .لكف الترقي مف السمطة الميراثية إلى السمطة الراىنة عمى يد النفط أساساً ت
يكفي فيمو عبر المقوتت الفيبرية .ولعؿ ىذا النقص ىو الذي حدا بالباحثيف لتطوير مفيوـ جديد يناسب

الوضق النفطي.

ثالثاً :الدولة الريعية

يحظى مفيوـ الدولة الريعية بصدى مير قميؿ بيف الباحثيف في الشلف الخميجي .ولعؿ السبب يعود جزئياً

إلى عجز النظريات القبمية والميراثية عف اتستيعاب النظري آلثار التحديث الواسق في ىذه المجتمعات.

تفسير ليس لمسمطة في الدوؿ الخميجية وحسب
يعود ىذا المفيوـ إلى الباحث اإليراني ميداوي .وىو يقدـ
اً

بؿ لمسمطة في دوؿ أخرى ت تعتمد عمى النفط بشكؿ مباشر .وقد جاء التفسير لطبيعة السمطة السياسية

معتمداَ عمى أف النظاـ اتقتصادي في الخميِ ولّد دولة ريعية ت تفرض الضرائب والمكوس عمى مواطنييا ،بؿ
تقوـ عمى عكس كؿ دوؿ العالـ ،بالدفق ليـ في دولة رفاه مير ضريبية ،وعبر توظيفيـ في م كاتيا اإلدارية

والخدمية واقمنية .وىو شيء يشبو عممية رشوة سياسية :أسر حاكمة تحتكر السمطة السياسية مقابؿ عقد

اجتماعي تقوـ بمقتضاه بضماف الوظائؼ والخدمات اتجتماعية ،ومجتمعات تستقبؿ ىذه الخدمات ت كحقوؽ
مواطنة بؿ كيبات تقوـ مقابميا بالصمت عف إط ؽ يد الحاكـ ليتصرؼ عمى ىواه.
 10المصدر نفسو 74-5
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عرؼ ميداوي الدوؿ الريعية عمى أنيا دوؿ تتمقى موارد كبيرة مف الريق الخارجي بشكؿ منتظـ .الريق
ُي ّ
عرؼ كريق يتـ دفعو مف أفراد أو شركات أو حكومات أجنبية إلى أفراد أو شركات أو حكومات
الخارجي بدوره ُي ّ
البمد المعني .يرى ميداوي أف دفق رسوـ المرور في قناة السويس يمثؿ ريعاً خارجيا ،كذلؾ اقمر مق دفق

المارة في أراضي البمداف المعنية .واتىـ أف ميداوي يعتبر العائدات النفطية
رسوـ بناء واستخداـ أنابيب النفط َّ

المحصمة مف طرؼ الدوؿ المصدرة لمنفط ريعاً خارجياً أيضاً .والظاىرة التي تسترعي انتباه ميداوي في تطبيقو

لمفيومو ىي أف:

المصدرة لمنفط مف اإلقداـ عمى برامِ إنفاؽ
"اإلسياـ اقساسي لقطاع النفط يكمف في تمكيف حكومات البمداف
ّ
عاـ كبيرة دوف الحاجة لفرض الضرائب ،ودوف الوقوع في عجز في ميزاف المدفوعات أو مصاعب تضخمية،

وىو ما تعاني منو الدوؿ النامية اقخرى .ىذا ت ينتِ بالضرورة نظاماً اشتراكياً لكف يمكف لو أف يتحوؿ إلى

ما يمكف اعتباره دوتنية محظوظة :إذ تصب الحكومة عام ً ميماً بؿ حاسماً في اتقتصاد"

(.)11

إحدى النتائِ الميمة لمنظرية الريعية كما يرى الباحث نجـ آبادي يتمثؿ في أف المجتمق المدني قد أسقط

مطالبو عف الدولة ،قنو ت يرى مف حقو التلثير في السياسة .كما أف الدولة نجحت بشكؿ ما في التخمص مف
وشائجيا المدنية .ىذه اتستق لية عف المجتمق المدني مرتبطة بمداخيؿ النفط الكبيرة المدفوعة مباشرة

لمدولة

(.)12

ويربط حازـ البب وي مفيوـ ميداوي بالقبمية حيف يعمػف بػلف " التػراث القبمػي الطويػؿ المتسػـ بشػراء الػوتء

واإلخ ص تعزز عبر أُعطيات الدولة التي توزع المنافق والمن لسكانيا"

(.)13

والتي يتـ توظيفيا بحسب تعبير

روجػػر أويػػف فػػي شػراء الشػػرعية مػػف خػ ؿ اإلنفػػاؽ العػػاـ باإلضػػافة إلػػى اقعطيػػات الممنوحػػة قمػراض كسػػب

الػػوتء الشخصػػي .ويضػػرب أويػػف اقمثمػػة عمػػى مثػػؿ ىػػذه اقنشػػطة :باقعطيػػات النقديػػة (الشػػرىات) ،بش ػراء
اق ارضػػي الممموكػػة ل فػراد بلسػػعار كبيػرة ،وبوسػػائط مؤسسػػاتية مػػف خػ ؿ خػػدمات دولػػة الرفػػاه ،ابتػػداء بػػالتعميـ
المجػػاني والرعايػػة الصػػحية وانتيػػاء بػػدعـ أسػػعار الكيربػػاء والمػػاء والسػػكف

(.)14

باإلضػػافة لػػذلؾ يػػرى أويػػف أف

الرض ػػى الش ػػعبي م ػػف خػ ػ ؿ ت ػػوفير
التوس ػػق ال ػػديواني (البيروق ارط ػػي) واتقتص ػػادي أت ػػاح فرصػ ػاً أكث ػػر لحي ػػازة ّ

الوظائؼ والقروض وامكانية الدخوؿ في مضمار واسق مف اقنشطة الرابحة

(.)15

ومثؿ أويف يوسق البب وي مفيوـ الدولة الريعية ليشػمؿ مجتمعػاً ريعيػاً ،لكنػو يضػيؼ أيضػاً عػام ً ثقافيػاً:

عقمية ريعية .تقوـ ىذه العقمية في رأي البب وي بكسر اترتباط بيف العمؿ والمكافلة عمػى أدائػو ..." :المكافػلة
تصب كسباً مير متوقق وليس كثمرة لمعمؿ الشاؽ المتواصؿ -مرتبطة بالوضػق اتجتمػاعي ولػذلؾ فيػي ميػر

مضمونة وانتيازية

(.(16

ويجمق منظرو الدولة الريعية عمى أف نشاطات الدولة الريعية تخمؽ حالػة مػف الخضػوع لػدى المػواطنيف.

فيػػؤتء ت يػػروف أىمي ػػة لمف ػوارؽ فػػي توزي ػػق الثػػروة ،وت تمثػػؿ ى ػػذه الف ػوارؽ حػػاف اًز كافيػ ػاً لمحاولػػة تاييػػر ال ػػنظـ
M. Mahdavi in M. Cook 1970 : 428 11

A. Najmabadi in H. Beblawi and G. Luciani 1987 : 213 12
H. Beblawi in H. Beblawi and G. Luciani 1987 : 53 13
R. Owen 1992 : 72-3 14
 15المصدر نفسو

H. Beblawi in H. Beblawi and G. Luciani 1987 : 14 16
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

21

السياسػػية .ويكمػػف الحػػؿ بالنسػػبة لمفػػرد الػػذي يشػػعر بػػالابف لمشػػك تو أساس ػاً فػػي المنػػاورة لحيػػازة منػػافق أكبػػر
بواسػػطة النظػػاـ القػػائـ ولػػيس فػػي التعػػاوف مػػق آخ ػريف يعيشػػوف حالتػػو نفس ػيا قجػػؿ التاييػػر .ويػػنحط الح ػراؾ

السياسي لذلؾ في ىذه المجتمعات ليصب ت أكثر مف دسائس يتـ تدبيرىا بيف الحاشية في دواويػف الحكومػة،
لكف ىذه المناورات ناد اًر ما تتطور إلى حوار سياسي حقيقي .وبشكؿ مماثؿ يعمف البب وي بلنو مق عدـ وجود
ضػرائب تُػذكر فػ ف المػواطنيف أقػؿ إلحاحػاً نحػو المشػاركة السياسػػية .وبػلف تػاريخ الديمقراطيػػة تػرتبط بدايتػو مػػق
نوع مف اترتباط المالي (ت ضرائب دوف تمثيؿ(.)17
تنطمػػؽ نظريػػة الدولػػة الريعيػػة أساس ػاً مػػف تحميػػؿ اقتصػػادي ت يػػرى فػػي الػػنفط وىػػو مػػادة ىيدروكربونيػػة

محسوسػػة تػػـ تحويميػػا إلػػى سػػمعة عبػػر عمميػػة البحػػث والتنقيػػب واإلنتػػاج والتعبئػػة والشػػحف والتسػػويؽ إت كريػػق

إيجاري بدتً مف النظر إلييا كجزء مف اقصوؿ الرأسمالية الممموكة لمدولة .واذا صػدقت النظريػة فػي اعتبارىػا
رسوـ المرور في قناة السويس ريعاً إيجارياً تستخداـ القناة ،واذا ىي صدقت أيضاً في اعتبار رسوـ اسػتخداـ

أ ارضػػي الػػدوؿ اقخػػرى إلقامػػة أنابيػػب نفػػط ريع ػاً إيجاري ػاً .واف ىػػي صػػدقت أيض ػاً (بجيػػد جييػػد) فػػي اعتبػػار

المعونػػات الخارجيػػة ريع ػاً إيجاري ػاً فكيػػؼ يػػتـ اعتبػػار انتقػػاؿ م ػواد تشػػكؿ جػػزءاً مػػف الثػػروة الطبيعيػػة المحسوسػػة

لمدولػػة منيػػا إلػػى المسػػتيمكيف ريع ػاًح واذا نج ػ دعػػاة النظريػػة فػػي المجادلػػة بصػػدؽ ذلػػؾ ،فكيػػؼ يمكػػف ليػػـ أف
يمنعوا اعتبار أي دولػة أخػرى تنػتِ معػدناً فػي العػالـ دولػة ريعيػة -سػواء كػاف مػا تنتجػو فوسػفاتاً كػالمارب ،أو
يورانيوماً كجنوب أفريقيا أو نفطاً كروسياح

ربمػػا كػػاف ميػػداوي معػػذو اًر وىػػو يطػػرح المفيػػوـ فػػي نيايػػة السػػتينات حينمػػا كػػاف عائػػد الػػنفط يتخػػذ شػػكؿ

الض ػريبة اإليجاريػػة عمػػى شػػركات الػػنفط .لكػػف ت يصػػدؽ اقمػػر اآلف بعػػد التحػػوتت العميقػػة فػػي الع قػػة بػػيف
شركات النفط والدوؿ التي تعمؿ ىذه الشركات فييا إلى حدود جعمت أكثر الدوؿ تمتمؾ حصػص اقممبيػة فػي

ىذه الشركات بحيث أصبحت نسباً كبيرة مف الموارد تتخذ شكؿ بيق الممكية المباشرة لمسمعة الييدروكربونية.

اقسػوأ مػف ذلػؾ أف ىػذا المنظػور اتقتصػادي الضػيؽ التبسػت عميػو المسػللة الشػكمية -وىػي ت أكثػر مػف

اصط ح عرفي فلصػبحت الع قػة الفعميػة -ع قػة الممكيػة لمػنفط مػف قبػؿ المجتمػق -أو الدولػة لممػوارد مائبػة

مايبة.
أو ّ

كما أف تمحيص النتيجة التي يصؿ ليا منظرو الدولة الريعية كؿ بماتو الخاصة والمتصمة بادعاء شراء

الشرعية مف خ ؿ اإلنفاؽ العاـ يكشؼ أف ىذه النتيجة مير قابمة لمتكذيب وىو الشرط اقساسي الذي وضعو

كػػارؿ بػػوبر لمتمييػػز بػػيف مػػا ىػػو قابػػؿ قف يكػػوف عمم ػاً وبػػيف ال

عمػػـ(.)18

فاإلنفػػاؽ العػػاـ بحػػد ذاتػػو ىػػو نشػػاط

تخوضو كؿ الدوؿ ريعية كانت أـ ت ريعية .ولذلؾ فمف الشطط اعتبار أنو حينما توفر الكويػت تعميمػاً مجانيػاً
ف ف ذلؾ نوع مػف الرشػوة لكسػب الػوتء بينمػا حػيف تفعمػو ىولنػدا فيػذه مػف سػمات دولػة الرفػاه .مػف جانػب آخػر

فباإلمكاف رؤية أف كؿ الدوؿ تقريباً تقوـ بتوظيؼ اإلنفاؽ العاـ قجؿ نيؿ رضا وكسب وتء كؿ المواطنيف أو

قطاعات ىامة في نظرىا مػنيـ ،فكيػؼ نقػوـ بتمييػز أف السػمطة الخميجيػة تمػارس شػيئاً آت بشػكؿ طبيعػي مػف
كونيا ريعية بينما الشيء ذاتو تمارسو سمطات دوؿ مير ريعيةح.

ونحػػف إذا ناقشػػنا بعػػض نتػػائِ التحميػػؿ الريعػػي وتطبيقات ػو عمػػى الوضػػق الخميجػػي ف ننػػا ن حػػظ تيافتػػا بين ػاً:
 17المصدر نفسو53 :
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فعمى سبيؿ المثاؿ يع ّػدد البػب وي أمثمػة عمػى شػراء الػوتء فػي الكويػت بعػد اتسػتق ؿ لكػف الكويػت نفسػيا تقػدـ
مثاتً مضاداً قطروحة البب وي حوؿ تعذر قياـ ديمقراطية في دولة ريعية ت تفرض الضرائب عمى مواطنييا،

فقد اثبت مجمػس اقمػة الكػويتي مػ ار اًر أنػو أكثػر المؤسسػات شػبو البرلمانيػة اسػتق لية عػف السػمطة الحاكمػة فػي

العالـ العربي .إلى ذلؾ فربط البب وي بيف الضريبة والتمثيؿ يكشؼ أمموطة منطقية بدائية في اتسػتنتاج بػلف

"ت ضػريبة دوف تمثيػػؿ" يعنػػي بالضػػرورة أت تمثيػػؿ دوف ضػريبة .ويقػػوـ نجػػـ آبػػادي مستشػػيداً بػػالثورة اإليرانيػػة

بالتحذير مف المبالاة في دور مياب الضريبة ،ذاكػ اًر بػلف مجتمعػاً خاليػاً مػف الضػرائب ت يعنػي بالضػرورة أنػو

مجتمق خاضق وخاؿ مف السياسة

(.)19

حتى محاولة توسيق مفيوـ الدولة الريعية ليحتوي مجتمعاً وأفراداً ريعييف وعقمية ريعية ،ىذا التوسيق إذ

يساوي بيف كيفية حصوؿ الدولة عمى ريعيا مق كيفية حصوؿ المواطف عمى دخمو ت يكمؼ نفسو تحميؿ

كيفية حصوؿ المواطنيف عمى ىذه المداخيؿ .حقاً أف جزءاً مف موارد الدولة يتجو بشكؿ مباشر نحو

المواطنيف بالكيفية التي سبؽ ذكرىا (الخدمات العامة ،شراء اقراضي ...الخ) لكف مالبية المواطنيف

يحصموف عمى مداخيميـ مف خ ؿ بيق قوة عمميـ كموظفيف ،وقمة منيـ تستحوذ عمى مداخيؿ ريعية:
إيجارات العقارات وأرباح المضاربات (مق استثناء أرباح المؤسسات التجارية والصناعية التي يمتمكونيا والتي

تعرؼ في النظرية اتقتصادية كرب وليس كريق إيجاري) .لكف ىذه مق كونيا مداخيؿ ريعية إت أنيا ليست
ّ
مباشرة ريعاً نفطياً.
بخ ؼ فكرة تحرير المواطنيف مف الضرورة ،إضافة إلى فرص الكسب المادي مير المتولد عف جيد ف ف

مفيوـ الدولة الريعية ت ِّ
يقدـ تفسي اًر مرضياً لع قة امت ؾ الثروات النفطية مف قبؿ السمطات الخميجية التي
تمارس حقوؽ التممؾ ىذه دوف المجوء عمػى سبيؿ المثاؿ لمدعـ اقيديولوجي الذي يولِّده نمط اإلنتاج
الرأسمالي كمثؿ تبادؿ المتكافآت  Exchange of equivalantsأو صنمية السمعة

Commodity

 Fetishismلتبرير است ب فائض القيمة إذا نحف استخدمنا المقوتت الماركسية.

واض لنا جميعاً أف عدداً كبي اًر مف المواطنيف في الخميِ إف لـ يكف أممبيـ ،حتى واف لـ يدفعوا

ضرائب إت أنيـ ينظروف لمنفط كمورد طبيعي ممموؾ لكافة المواطنيف .حتى خطاب اإلع ـ في الخميِ ،وىو
رسمي في أممبو ،يعامؿ النفط كممكية عامة وت يزعـ أبداً أنو ممكية ل سر الحاكمة.

تنقؿ النظرية التالية التحميؿ بعيداً عف اترتباط اتجتماعي واتقتصادي إلى حقؿ اقفكار.

رابعاً :غياب النظريات

تدور نظرية بتروورث حوؿ الخضوع الظاىر لممواطنيف في العالـ العربي إزاء أنظمة حكـ مكروىة .ويرى

الباحث أف الحياة السياسية في العالـ العربي تختمؼ بشكؿ بيِّف عف الحياة السياسية في الارب نتيجة مياب
أي معتقدات حوؿ الحاجة اقساسية لمسيادة الشعبية .ىذا الاياب ىو ما يفسر في رأي بتروورث كيؼ أف

المواطنيف في الدوؿ العربية ت يحتجوف كثي اًر ضد اقنظمة مير المقبولة التي يعيشوف في ظميا

(.)20

والباحث

يرجق ذلؾ إلى عدـ اجتراح أنظمة فكرية سياسية تحد مف الطاياف السياسي وتؤسس بناء حقوقياً لممواطنيف

(بالمعنى السياسي) في وجو الدولة:

Najmabadi in H. Beblawi and G. Luciani 1987 : 227 19
 20المصدر ذاتو ٔٔٓ :
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"ما ُيسيّؿ قبوؿ أنظمة الحكـ القائمة عمى حكـ فرد أو قمة ليس وجود أي مجموعة محددة مف اقفكار في
الفكر السياسي العربي بؿ ميابيا .لو عبرنا ببساطة :ت يوجد في تاريخ الفكر السياسي العربي شيء يقارف
بالقطيعة الجذرية مق الماضي التي قاـ بيا مكيافممي وىوبز في القرنيف السادس عشر والسابق عشر ،والتي

تـ تطويرىا تحقاً ضمف عقيدة الديمقراطية الميبرالية في اقجياؿ التالية عمى يد لوؾ وروسو والتي جعمت

مفيوـ السيادة الشعبية مبدأً ت يشؾ فيو ،بؿ ربما مير قابؿ لمشؾ"

(.)21

ظاىرياً ،مف السيؿ أف نرى أف الباحث قاـ بتبسيط مفرط حيف فتش عف تفسير لمخضوع في مياب وجود

نظرية ليبرالية في الفكر السياسي العربي واإلس مي .باإلمكاف الرد عمى مثؿ ىذه الرؤية المثالية بلف التاريخ

ت يصنق فقط في الكتب بؿ إنو يصنق فييا وفي العالـ المادي أيضاً ،عالـ الع قات اتقتصادية والسياسية

والعسكرية

(.)22

السيؿ أيضاً أف نحاجِ بلف الديمقراطيتيف اليابانية واليندية لـ تنبثقا مف قاعدة فكرية نظرية
ومف ّ
محمية ،شينتوية أو بوذية أو ىندوسية ليبرالية ،وأف الدور الخارجي ،اقميركي والبريطاني عمى التوالي ،كاف
حاسماً في تلسيسيما .لكف يختفي وراء منظور بتروورث موقؼ مف الثقافة العربية -اإلس مية التي يوعز ليا
السبب في القابمية العالية لمخضوع .بيد أنو باإلمكاف اإلشارة لوجود تراث شيعي وخارجي نشط ولفترات طويمة

حرض ضد الخضوع لمسمطة المركزية كشيء مماثؿ لمعقائد الثورية الحديثة ،وكاف لو
كتراث نظري (فقيي) ّ
الدور اقساس في توليد ثورة كبرى ضد الطاياف المحمي والتبعية الخارجية في انط ؽ الثورة اإليرانية
واستمرار نظاميا السياسي قكثر مػػف (ٕٗ) عاما حتى اليوـ.

حتى التراث الفقيي السني الذي يمثؿ الاالبية والذي يمكف أف ُنرجق لػو تنظيرات طاعة الحاكـ تحت أي
ظرؼ خوفاً مف الفتنة( ،)23نجده في القرف العشريف قد انتفض تحت اجتيادات مفكري اإلخواف المسمميف
واقصولية الوىابية وولّد حركات ثورية في مختمؼ أنحاء العالميف العربي واإلس مي إلى الحد الذي يتعذر

فيو قبوؿ القوؿ باياب فكر رافض لمنظـ السائدة ولتقميد تقبؿ اتستبداد ،دوف أف يعني قولنا ىذا بالطبق أف
اإلنتاج الثوري الجديد وىو يرفض الطاياف القائـ يسعى نحو الميبرالية التي دعا ليا لوؾ أو سبينو از أو

الديمقراطية المباشرة التي دعا ليا روسو.

خموه مف
جدير بالذكر أيضاَ أف ىناؾ إشكالية في تشخيص الوضق الخميجي مف حيث خضوعو أو ّ
التسيُّس .وكؿ النظريات اآلنؼ ذكرىا انطمقت مف ىذا الوصؼ كشيء مسمـ بو ،برمـ أنو مف الممكف إقامة
تشخيص مضاد أساسو أف التسيُّس ىو أي شيء إت أف يكوف مائباً :الحرب اقىمية في منطقة الجبؿ

اقخضر العمانية في نياية الخمسينيات ،الثورة المسمحة في إقميـ ظفار في الستينيات والسبعينيات،
المعارضة البحرانية الوطنية والدينية ،انتفاضة  ٜٜٔٚفي الحرـ وفي المنطقة الشرقية .المعارضة السعودية
C. Butterwerth in H. Beblawi and G. Luciani 1987 : 91 21

 22تقوـ نظرية مايكؿ ماف حوؿ القوة اتجتماعية عمى فرضية وجود أربعة مص ادر متباينة كانت لكؿ منيا الامبة عمى ميرىا في فترات تاريخية مختمفة،

وفي مجتمعات مختمفة :سياسية ،عسكرية ،اقتصادية ،وثقافية .واذا صحت ىذه الفرضية فربما يجب أف نتوخى الحذر مف الرفض العجوؿ لمفيوـ بتروورث
المفرط في من المركزية لمدور الثقافي.

 23عمى سبيؿ المثاؿ تنظيرالماوردي ،أنظر يوسؼ أيبش . ٔٗٛ :ٜٔٙٙ
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الشيعية والسمفية ،أنشطة منظمة القاعدة داخؿ الخميِ وخارجو ،باإلضافة إلى اضطرابات داخمية ت حصر
ليا في كؿ دوؿ الخميِ في العقود اقربعة الماضية...

لتسيس (الخضوع قنظمة حكـ
ومق ذلؾ فمف الميـ أننا ونحف نرفض تفسيرات بتروورث لظاىرة مياب ا ّ
مكروىة لكف متروكة لتفعؿ ما تشاء) أف نوافقو الرأي في وجود الظاىرة نفسيا في أوساط العديد مف

المواطنيف الخميجييف ،مثميا في ذلؾ بقية الرقعة العربية في العقود اقخيرة .ومق التحفظ في أف فئات مف
المجتمق ذات وزف محسوس انامست في أنواع مف النشاط السياسي الذي اتخذ شك ً سياسياً بؿ مسمحاً في
فترات مختمفة ودوؿ خميجية عديدة.

يمكف الرد أيضاً عمى أطروحة بتروورث مف جانب أف الخضوع يمكف إرجاعو بشكؿ مباشر لمتدخ ت

َّ
المسيرة بعقيدة الديمقراطية الميبرالية ،ىذه التدخ ت التي تعزز مف وجود
الواسعة النطاؽ مف قبؿ اقنظمة
أنظمة وتزعزع بقاء أنظمة أخرى .وفي الحالتيف تعزيز الوجود أو زعزعتو ت يتولّداف مف إرادة داخمية صرفة

بؿ ربما مف نظاـ ىيمنة خارجي .والدور الخارجي بالذات ،وليس حضور النظرية أو ميابيا ىو ما ترتكز
عميو النظرية التالية.

خامساً" :الدولة الطرفية"

يبسط بوؿ فياي في مفيومو لمدولة الطرفية طريقة السيطرة عمى المجتمق في العالـ العربي .تمثؿ ىذه

الدولة شك ً آخر مف أشكاؿ الدولة الناىبة القديمة القائمة عمى اتستي ء عمى الثروة مف التشكيمة
اتجتماعية التي تقوـ بحكميا .لكف ىذه الدولة تعرضت ع قتيا بالمجتمق لمتاير في اقزمنة الحديثة فبينما
كانت الدولة الناىبة القديمة ت تتدخؿ في أكثر شؤوف المجتمق طالما اإليرادات تتدفؽ نحوىا بانتظاـ ،إت أف

الدولة الطرفية ترى أنو مف الضروري ليا أف تخترؽ المجتمق وتييمف عميو بشكؿ شمولي .فبالنظر تعتمادىا
عمى السوؽ العالمية فيي تفكؾ التشكيمة اتجتماعية التي تحكميا وتعيد تنظيميا بحسب تمفصميا مق السوؽ

العالمية .وبيذه العممية فيي ت تحكـ المجتمق المدني لكنيا تمايو بمحاولتيا ممارسة دوره .الدولة الطرفية

الحديثة ت تحتمؿ وجود منظمة أو وظيفة مستقمة في المجتمق المدني :اتقتصاد والمجتمق والديف والتعميـ بؿ
حتى اقسرة مخترقوف مف قبؿ الدولة .وىي تكتسب قوتيا أساساً مف ارتباطيا واعتمادىا عمى القوى الدولية
المركزية وليس عمى قاعدة قوتيا  power baseالمحمية (المجتمق) .واقخير في الواقق مبني مف قبؿ الدولة
وليس سابقاً ليا (الدولة تصنق اقمة)(.)24

يحتاج مفيوـ فياي ،إذا أردنا تطبيقو عمى الوضق الخميجي ،إلى شيء مف المناقشة .بداية ،ف ف المفيوـ

يقدـ منظو اًر وصفياً وليس تفسيرياً .فنحف نفيـ كيؼ تتصرؼ الدولة الطرفية لكف ت نفيـ لماذا تنج في ذلؾ.

إضافة لذلؾ فقابمية المفيوـ لمتطبيؽ عمى دوؿ شمولية كالعراؽ (في مرحمة حكـ البعث) وسوريا وليبيا أكثر

وضوحاً مف قابميتو لمتطبيؽ عمى الوضق الخميجي بالنظر لمدرجة المفرطة التي تُخضق فييا تمؾ الدوؿ
مجتمعاتيا مق أنيا ليست متمفصمة جيداً مق السوؽ العالمية ،أو مرتبطة بعمؽ عمى الصعيد اقمني بالقوى

الدولية المركزية المسيطرة اليوـ (واف كانت مرتبطة بقوى القطب الدولي اآلخر سابقاً قبؿ سقوطو).
S. Zubaida 1989: 141-45 24
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ومق ذلؾ ،ف ف اترتباطيف اتقتصادي واقمني لمدوؿ الخميجية بقوى السوؽ العالمي والدوؿ المركزية

يمبياف شرطاً ميماً لتطبيؽ مفيوـ الدولة الطرفية عمى الحالة الخميجية .ويبقى الشؽ اآلخر لمتطبيؽ ،وىو

عممية تفكيؾ المجتمق واعادة تشكيمو واختراقو ،بحاجة لشيء مف التحميؿ.

مف نافؿ القوؿ أف كؿ نظاـ اجتماعي ،أينما كاف ،ىو بناء ليس خالداً ويتعرض بمرور الوقت لمعوامؿ

ويرجق فيريرو السبب
مير المواتية
ّ
ولمتصدع والخراب ،وىو لذلؾ بحاجة إلى أف يعاد ترميمو وبناؤه باستمرارُ .
في ذلؾ إلى أف مبدأ الشرعية الذي يقوـ عميو النظاـ اإلجتماعي ىو شيء وقتي عابر ت يممي إرادتو إلى ما

ت نياية

(.)25

ونحف إذا رصدنا ال تحوتت السياسية واتجتماعية عمى المجتمعات والتشكي ت السياسية الموجودة في

الخميِ منذ منتصؼ القرف الثامف عشر والتي يمكف تحديد بدئيا باتنييار المتزامف تقريباً لمدولة اليعربية في
عماف ودولة نادر شاه في إيراف لوجدنا تايرات بالاة العنؼ في مداىا تصيب كافة أوجو الحياة الخميجية

برمـ ما يزعـ مف اتصافيا بالسكونية واتستم اررية .فعمى الصعيد الخارجي تـ إلحاؽ المنطقة بقوى إقميمية

جديدة صاعدة وبقوى دولية فرضت ىيمنتيا العسكرية والسياسية لفترة طويمة .وعمى الصعيد السياسي الداخمي
برزت تشكي ت ما قبؿ دولتية عمى سواحؿ الخميِ مرباً وجنوباً ذات أصوؿ قبمية .ونج اتستعمار في

تحويؿ بعض ىذه التشكي ت إلى كيانات ميراثية ،مف حيث تكويف السمطة المحمية ،وحماىا مف تيديدات

وأطماع الدوؿ المجاورة ،ومكف أممبيا مف الصمود في وجو التحديات الداخمية ،ورعى تطوير البنى السابقة
لمدولة لتصب دوتً بعد رحيمو.

بسطت بريطانيا ىيمنتيا عمى المنطقة في أوائؿ القرف  ٜٔوقامت بتحويؿ اقنظمة القبمية إلى ميراثية.

لكف الوضق لـ يكف ىيناً لمحكاـ الجدد .فش الموارد المرتبط باقتصاد كفاؼ وندرة لـ يم ّكف السمطة الوليدة
مف فرض قوتيا بشكؿ حاسـ .وأنتجت التحوتت اتقتصادية تحديات كبيرة لمحكاـ الجدد .وكانت حيازة الحاكـ

الخميجي لمكوس الجمارؾ وتصرفو فييا عمى ىواه عام ً ميماً في ظروؼ احتباس اقتصادي ىائؿ ييدد
طريقة اإلنتاج والعيش التي استمرت قلفي عاـ عمى اققؿ .ونشلت في الكويت والبحريف ودبي نتيجة انييار

اقتصاديات الاوص عمى المؤلؤ في الث ثينيات مجالس أو حركات إص حية حاولت استي د حموؿ اقتصادية
جديدة بتحديث آليات الحكـ التقميدية عبر توسيق دائرة المشاركة السياسية.

وبرمـ نجاح الحكاـ ،وبدعـ كبير مف القوة اقجنبية ،في التامب عمى تحديات المجالس اإلص حية ،إت

أف الحكاـ أنفسيـ قاموا بتبني جيود التايير اتقتصادي واتجتماعي ،بؿ والسياسي في حالة الكويت في

ستينيات القرف الماضي .وم ّكف تدفؽ الموارد النفطية في يد السمطات الخميجية مف أف تقود عممية تحديث
مست كؿ جوانب الحياة ،ولـ تشرؾ أياً مف بقايا القوى اتجتماعية التقميدية (ممثمة بالقبيمة وبالمؤسسة
ىائمة ّ

الدينية) وت بالقوى اتجتماعية الصاعدة تاريخياً ،كرجاؿ اقعماؿ أو المثقفيف ،في تحديد شكؿ التحديث

وماياتو .ووجدنا أف حكاماً عرقموا أو تباطلوا في السير في الطريؽ الجديد تمت إزاحتيـ بالقوة كمثؿ شيخ

أبوظبي ،شخبوط بف سمطاف ،وكذلؾ سمطاف عماف ،سعيد بف تيمور.
" 25لوموند ديبموماتيؾ"· النسخة العربية .رقـ ٕٕٓٔ:

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

26

واذا تتبعنا بدقة اليندسة اتجتماعية ىذه لوجدناىا مير مسبوقة تاريخياً في قصر فترتيا ،وفي عنفيا إزاء

أنماط اإلنتاج واتستي ؾ التقميدية ،بؿ حتى في وجييا الثقافي .أي إذا استعدنا لاة بوؿ فياي :عممية إعادة
تشكيؿ واختراؽ شاممة لممجتمق .والصفة التي يجدر رصدىا بدقة في العقود الث ثة اقخيرة ،عمى الصعيد

السياسي ،تكمف في تمتق السمطة الخميجية باستق لية ت مثيؿ ليا عف مجتمعيا .ويكتسب ىذا اتستق ؿ
ث ثة أوجو يجب أخذىا جميعاً بعيف اتعتبار:

األول :االستقالل االقتصادي

وىو ما شكؿ أساس مفيوـ الدولة

الريعية والذي استند عمى تحميؿ عوائد النفط .لكف اتستق ؿ

اتقتصادي ت يتركز فقط في عدـ اتعتماد عمى فرض ضرائب عمى المواطنيف ،لكنو يشمؿ قدرة السمطة

عمى ممارسة ما أسماه بوؿ فياي تفكيؾ المجتمق ،واعادة تشكيمو ،واختراقو ،وفي النياية الييمنة عميو .وت

تشكؿ عمميات الرعاية  Patronageالتي رّكز عمييا مفيوـ الدولة الريعية إت أقؿ اقمور أىمية مقارنة بفت
الب د عمى مصراعييا تكتساح قوى السوؽ العالمية التي ت تشمؿ السمق المادية وحسب بؿ الوسائط الخدمية
والثقافية ،إضافة إلى البنية الحقوقية والقانونية.

الثاني :االستقالل عن العمالة المحمية

يشكؿ وضق العمالة مير المواطنة ذات النسب الكبيرة عنص اًر مف عناصر استق لية السمطة عف

المجتمق .فمف الواض

أف قوة العمؿ اقساسية في ىذه المجتمعات يتـ استيرادىا كسمعة مف الخارج

ل ستخداـ لفترة محددة دوف أي حقوؽ سياسية وبلقؿ الحقوؽ التفاوضية في سوؽ العمؿ ،وىي معرضة
لمترحيؿ حينما تنتفي الحاجة ليا .إف ىذه الوضعية تمكف الدولة الخميجية مف اتنتفاع مف قوة عمؿ ماىرة
دوف التعامؿ معيا كجزء مف مجتمعيا التمثيمي  Constituencyالذي يجب عمييا أف تمبي ،أو عمى اققؿ

أف تظير استجابتيا لتمبية حاجاتو وتحقيؽ قيمو (ىكذا تُفيـ عممية توليد الشرعية والمحافظة عمى استمرارىا).
بالمقابؿ ف ف ىذه اقعداد الضخمة مف قوة العمؿ الخارجية ،عربية كانت أـ أجنبية ،تُيمش المجتمق

المحمي سياسياً أماـ نظاـ حكمو وذلؾ عبر إزاحتو مف مواقق اإلنتاج التي يمكف مف خ ليا أف يتـ صراع
اجتماعي أو سياسي.

الثالث :االستقالل األمني/العسكري

برمـ صار أسواقيا ،ف ف دوؿ الخميِ تقوـ ب نتاج سمعتيف استراتيجيتيف عمى الصعيد الدولي ،النفط

والفوائض المالية .وىو ما أدى إلى مد الضمانات اقمنية الاربية إلى جميق دوؿ الخميِ .وىذه الضمانات

التي جرى اختبارىا م ار اًر بنجاح (عمى سبيؿ المثاؿ في ظفار في السبعينيات ،وفي الكويت في التسعينيات)
تضيؼ ركناً حيوياً إلقواء السمطة الخميجية وحمايتيا مما يتيددىا مف التحديات الداخمية والخارجية.

وقد سعى الارب أثناء الحرب الباردة والعقد والنيؼ المذيف ت ىما إلى اإلبقاء عمى اقوضاع القائمة في

الخميِ دوف تايير بسبب خوفو مف أف تدخ ً أقؿ ربما يقود لنجاح اتتحاد السوفيتي في التلثير عمى المنطقة
يجر إلى اضطراب إمدادات النفط مق ما يحممو ذلؾ مف زيادة ت تحمد
أو أف اتضطراب في الخميِ قد ّ
عواقبيا في اقسعار.

مف آثار ىذا التدخؿ تجميد عممية اإلص ح السياسي في الداخؿ .وكنتيجة ل عتماد عمى الضمانات

اقمنية الاربية برزت استق لية السمطة في الميداف اقمني حيث بات اتعتماد الطبيعي عمى مواطنييا
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لمتعبئة العسكرية أم اًر قميؿ اقىمية .ومف الواض أف الحاكـ الذي ت يستمد وضعو مف الرضا الداخمي عميو

بؿ مف حماية القوى اقجنبية  ،يعيش ع قة فريدة مق شعبو :فاقدبيات السياسية تكاد تُجمق أنو مف المتعذر
أف تستمر تشكيمة حاكمة دوف دعـ داخمي مف طبقة اجتماعية أو إثنية أو طائفة تسند الحكـ في وجو مناوئيو
في الداخؿ وتوفر لو الشرعية ،وبمقابؿ ىذه الشرعية يقوـ الحاكـ بلداء واجبو في عقد صري واف لـ يكف

مكتوباً وىذا الواجب بالغ التعقيد ،ويتضمف فيما يتضمف توفير اقمف وادارة نظاـ قانوني يضمف حقوؽ اقفراد
والجماعات ،ويمبي ضرورات اقتصادية في حد معيف يتفاوت مف مجتمػػق آلخر يمكف ل فراد عبره مف اإلنتاج
والعيش .بيد أف ىذا التوازف بيف واجبات الحاكـ وحقوؽ المواطنيف ينيار حينما تلتي قوى خارجيػػة لتضمف

لمحاكـ وجوده رمـ أنؼ مجتمعو.

إف ىذه الدولة البالاة اتستق ؿ تظير قوية جداً أماـ شعبيا .فيي ت تتمتق فقط بمزايا اقتصادية وأمنية

وسكانية تانييا عف اتعتماد عمى مواطنييا .إنيا فوؽ كؿ ذلؾ ،ونتيجة لكؿ ما سمؼ ذكره ،تتمتق بلىـ مزية:
إلااء الحاجة لنيؿ الشرعية .بمعنى آخر ،ف ف النياية المنطقية لدولة بالاة اتستق ؿ في مجاؿ اتقتصاد

وتوفير قوة العمؿ واقمف ىو تحرير السمطة مف قابمية المحاسبة ،مف ضرورة قياميا بتقديـ تبريرات حقيقية أو

ظاىرية تقوؿ أنيا تمبي مطالب شعبية أو أنيا تسعى لتحقيؽ أىداؼ عامة مرموبة .ليذا ف ف المشكمة
الم زمة لكؿ الدوؿ الحديثة وىي مكابدة أزمة دائمة لمشرعية تصب مشكمة ت وجود ليا في الخميِ( .)26ومف

ىذا يتبيف أنو برمـ وجود كؿ الشروط التقميدية لوجود أزمة إت انو ت تظير عمى السط أية أزمة .وليس
صعباً معرفة السبب :إف السمطة الخميجية ت تممؾ شعباً وىو الشيء نفسو الذي نصفو حينما نقوؿ بلف
الشعب الخميجي ت يممؾ سمطة.

ليذا ف ف اتجاىات الرأي العاـ الخميجي ال مبالية ظاىرياً تجاه السياسة ،يجب تفسيرىا في اتستق لية

البالاة التي تتمتق بيا السمطة الخميجية .وىذا ربما يكوف حجر الزاوية في عممية اإلقصاء السياسي التي

تتصؼ بيا المنطقة الخميجية.

وعمى عكس مفيوـ الدولة الريعية القائـ عمى تحقيؽ الشرعية عبر ما يمكف أف تسميو "رشوة عامة" ف ننا

صرنا نمتمؾ تصو اًر أكثر تماسكاً .وىو تصور واف لـ يكف ينكر دور اإلنفاؽ العاـ والتحرر مف ضرورة دفق

الضريبة في تيدئة المواطنيف إت أنو تصور يضق باإلضافة إلى المداخيؿ النفطية العامميف اإلضافييف،

السكاني واقمني كلركاف أخرى لنجاح النظاـ الخميجي في ضبط مواطنيو .ونتيجة ذلؾ كمو اإلخ ؿ بالتوازف

الدقيؽ بيف الحكاـ والمحكوميف وبدفق السمطة إلى منزلة شاىقة مف الييمنة عمى المجتمق.

الخاتمة
 26يرى ىابرماس أف أزمة الشرعية تعيشيا بشكؿ دائـ كؿ الدوؿ المتقدمةJ. Habermas 1976 .
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 -لموىمة اقولى قد يبدو ىذا التحميؿ متشائماً في إمكانات تطوير النظاـ السياسي الخميجي ،وتعميؽ

المشاركة السياسية فيو ،وتوسيق دور مجتمعو المدني .لكنني لف أكتفي فقط في اإلجابة باف الباحث مير
مطموب منو تقديـ صور ممونة لمواقق وأف اقمانة تقتضيو كشؼ الوضق عمى ع تو ميما تكف النتائِ .ىذه

اإلجابة سيمة ومشروعة في الوقت نفسو .لكف أود التنويو أف الورقة ركزت البحث بالدرجة اقولى عمى ع قة
السمطة بالمجتمق وىي ع قة بالضرورة مير مكتممة إذ أنيا لـ تتطرؽ إلى تحميؿ مجموع ىذيف الكيانيف

السمطة السياسية والمجتمق المدني ،أي الدولة وىو كياف لو آليتو وطريقة عممو الخاصة خصوصاً في
تفاع تو مق أشباىو مف الدوؿ إقميميا ودولياً .ومف الواض أف الدولة الخميجية ،وبخ ؼ سمطتيا ،ليست

دولة قوية .فيي واف كانت ترث قوة سمطتيا السياسية الداخمية إت أنيا ترث أيضاً ضعؼ مجتمعيا المدني.
ليذا فيي دولة ضعيفة ،سواء في محيطيا اإلقميمي والدولي أو في المجاتت ال سياسية في مجاؿ التقنية
واتقتصاد واإلع ـ والتعميـ .وليس مف الصعب إدراؾ أنو وكما كاف العبيد عمى مدى آتؼ السنيف محاربيف

سيئيف فكذلؾ ف ف مجتمعاً مدنياً منيا اًر ت يستطيق أف يكسب الصراعات اتقتصادية واتجتماعية والثقافية

التي مدت السمة التي تميز العصر الراىف.

الدولة الخميجية منكشفة أمنياً تعتمادىا شبو التاـ عمى ميرىا .وىي معرضة لضاوطات قد تكوف

كارثية مف الدوؿ الداعمة أمنياً ،ومف الدوؿ التي تستورد منيا اليد العاممة التي أصبحت اثنتاف منيا دوتً
نووية .واتنكشاؼ اتقتصادي باد لمعياف مف جراء اتعتماد المفرط عمى تصدير النفط الخاـ الذي قد يواجو
بدائؿ طاقة منافسة مف جراء تحوتت وتقدـ تكنولوجي ليست في الحسباف .واتنكشاؼ باد لمعياف بسبب

اإليكولوجيا الخميجية الشديدة الح اررة والشحيحة بالمياه والمفتقدة ل راضي الخصبة.

 -يشير التحميؿ السابؽ إلى أف أحد المحددات اقساسية ،بؿ لعمو المحدد اقىـ لسموؾ النظاـ السياسي

الخميجي يكمف ت في استرضاء المجتمق بؿ في استرضاء الدولة الراعية أمنياً ،وىي ىنا الوتيات المتحدة.
والرصد الدقيؽ لعممية اتسترضاء يقتضي فيـ ما تتطمبو الوتيات المتحدة مف اقنظمة المحمية .فاتصطفاؼ
بوجو اتتحاد السوفييتي وحمفائو كاف الياجس اقكبر في الماضي وىو الذي حوؿ طبيعة الحكـ لتكوف معادية

لمتيارات اليسارية وداعمة لمحركات اإلس مية ذات الخطاب المعادي لمشيوعية أثناء الحرب الباردة.

واتسترضاء ت يعني بحاؿ الخضوع التاـ لموتيات المتحدة في كؿ ما تريده ،في كؿ الفترات .فمف دوف

شؾ يمكف رصد مواجيات وخ فات عمى قضايا مختمفة بيف القوة الدولية الحامية والنظـ الخميجية المحمية،

كالخ ؼ عمى الوضق الفمسطيني وعمى المحاور المختمفة لمصراع العربي اإلسرائيمي ،لكنو يعني أف اقنظمة

الخميجية تمتمؾ ىامش حركة ضيقا ومحددا في المرجق اقخير بتحديدات أميركية ،خصوصاً بعد أحداث

ٔٔسبتمبر ٕٔٓٓ .وعناويف مثؿ "محاربة اإلرىاب" و"اإلص ح الديمقراطي" و"التخصيص اتقتصادي"
و"التطبيق مق إسرائيؿ" دوف شؾ تمثؿ شيئاً ضامطاً وضروري التبني حتى واف كاف "كريياً" مف منظور
أنظمة ت تريد أف تصطؼ بشكؿ تابق ،وبلقؿ قدر مف اإلرادة المستقمة وراء البرامِ المصامة في

واشنطف .وبالطبق ف ف القوى اتجتماعية القادرة عمى التماىي مق ىذه البرامِ ،كرجاؿ اقعماؿ مث ً ،تمتمؾ
تلثي اًر ىائ ً عمى النظـ الخميجية ،ت لقوتيا الذاتية بؿ لتطابؽ البرامِ اقميركية مق مصالحيا (في مجاؿ

التخصيص).

 -مف الواض أننا لنحدد واقق الحاؿ الخميجي في المستقبؿ القريب مف الميـ لنا أف نرى ما يحدث
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بالضبط في ىذيف الحقميف  :حقؿ الضمانات اقمنية اقجنبية المقدمة لنظمنا السياسية وىي تواجو مطالب

شعوبيا في المشاركة السياسية ،وحقؿ استعادة الشعوب الخميجية لمواقعيا في سوؽ العمؿ التي تمت إزاحتيا
منيا .ومف خ ؿ الرصد ليذيف الحقميف سنستطيق أف نحدد بدقة إف كانت ىناؾ فرص حقيقية لمتحوؿ إلى

الديمقراطية .ومق أف اإلدارة اقميركية الراىنة تتبنى عمنياً مشروعاً سياسياً إص حياً لمنطقة الشرؽ اقوسط
يستند إلى الديمقراطية والعممنة ،لكف مف المشكوؾ فيو أف يتخطى المشروع حيز التنفيذ الجاد وذلؾ قف

القوى اقكثر تلىي ً لمبروز في الوضق الديمقراطي ىي الحركات السياسية اإلس مية ،والتي تنظر ليا

الوتيات المتحدة وحمفائيا عمى أنيا الخصـ اقمني والسياسي والعقائدي اقوؿ .وليذا فالتجارب "الديمقراطية"
في الخميِ سوؼ تبقى في حدىا اققصى في إطار شكمي مشابو لمتجارب الديمقراطية المزعومة في مصر

واقردف والمارب.

ببميوغرافيا
)Butterworth, C. (1987) State and Authority in Arabic Political Thought. In Salamé, G. (ed.
Cook, M. (1970) Studies in the Economic History Of the Middle East: From the Rise of
Islam to the Present Day. London: Oxford University Press.
Clarke, J. and Bowen-Jones, H. (eds) (1981) Change and Development in the Middle
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

30

East:Essays in honour of W.B. Fisher. London: Methuen.
Dawisha, A. and Zartman, I. (eds.) (1988) Beyond Coercion: The Durability of the Arab
State. London: Croom Helm.
Dawisha, A. (1988) “Arab Regimes: Legitimacy and Foreign Policy”. In Dawisha, A. and
Zartman, I. (eds.).
al-Dekhayel, A. (1990) The State and Political Legitimation in an Oil-Rentier Economy;
Kuwait as a Case Study . PhD. Thesis, Exeter: University of Exeter.
Habermas, Jurgen (1976) Legitimation Crisis. London: Heinemann.
Harik, I. (1987) „The Origins of the Arab State System‟. In Salamé, G (ed.)
Ibn Khaldum, „A. (no date) al-muqaddemah (The Introduction). Beirut: Dar al-Fikr.I.
Lakatos, I and A. Musgrave (eds) (1970) Criticism and the Growth of Knowledge. London:
Cambridge University Press.
Luciani, G. (1987) „Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework‟. In Beblawi,
H. and Luciani, G. (eds).
Luciani, G. and Salamé, G. (1988) The Politics of Arab Integration. London: Croom Helm.
Mahdavi, H. (1970) „Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The
Case of Iran‟. In Cook, M. (ed.)
Mann, M. (1986) The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning to
AD 1760. Cambridge: Cambridge University Press.
Najmabadi, A. (1987) „Depoliticisation of a Rentier State: The Case of Pahlavi Iran‟. In
Beblawi, H. and Luciani, G. (ed.)
al-Naqeeb, K. (1990) Society and State in the Gulf and Arab Peninsula: a Different
Perspective. London: Routledge.
Richards, A. and Waterbury, J. (1990) A Political Economy of the Middle East: State, Class,
and Economic Development. Boulder: Westview Press.
Salamé, G. (1987) „„Strong‟ and „Weak‟ States, a Qualified Return to the Muqqaddimah‟. In
Salamé, G. (ed.)
Salamé, G. (1987) (ed.) The Foundations of the Arab State. London: Croom Helm.
Salamé, G. (1988) „Integration in the Arab World: the Institutional Framework‟. In Luciani,
G. and Salame, G. (eds).
Weber, M. (1968) Economy and Society: an Outline of Interpretive Sociology. New York:
Bedminster Press.
. دار الفكر: بيروت، عبدالرحمف (دوف تاريخ) المقدمة،إبف خمدوف
. دار الطميعة: بيروت، اإلمامة عند السنة:ٔ) نصوص الفكر السياسي اإلس ميٜٙٙ(  يوسؼ،أيبش

 مركز: بيروت. نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية، عمي (ٕٕٓٓ) الخميِ العربي والديمقراطية،الكواري

.دراسات الوحدة العربية

مناقشة عامة

 االستاذ جاسم السعدون:رئيس الجمسة

 أرحب بالجميق أعضاء ومشاركيف في منتدى التنمية لدوؿ الخميِ في لقائنا السنوي،بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
31

20/6/2004 .*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي

الخامس والعشريف.
كبير ،ولكف
أحييكـ في أولى جمسات المنتدى في السنة الخامسة والعشريف ،رمـ أف السنوات ت تعني شيئا ا
نحف في بداية ربق قرف جديد في عمر المنتدى.
أٌريد أف أبدأ بشكركـ نيابة عف المنسقيف العاميف السابقيف عمى تكريمكـ أمس ،وأف أشكر الدكتور عمي

فخرو عمى كممتو الطيبة ،وأشكر اتخت المنسقة العامة  ،والمجنة التنفيذية ،ومعدي اقوراؽ ،ورئيس المشروع
اقخ عمي الكواري عمى الجيد الطيب الذي بذلو خ ؿ السنة مف أجؿ اإلعداد ليذه الندوة.

ثـ أريد أف أعتذر سمفا عف رئاستي لمجمسة  ،فلنا ت أريد أف أمثؿ أي دور قي رئيس عربي  ،لكف
المشكمة في ىذه الندوة بالذات  ،أف معدؿ الحضور في جميق الندوات كاف دائما ما بيف (٘ٗ) إلى (ٓ)ٚ

،بمتوسط أقؿ مف (٘٘) في حيف ىذا العاـ عددنا حوالي (ٕٓٔ) أو أكثر ،لدينا ضعؼ العدد  ،والزمف مازاؿ
ساعة ونصؼ ،فاقوراؽ أصبحت أكثر جرأة وبالتالي يتطمب ذالؾ نقاشا أكثر ،فاسمحوا لي بالتحكـ قمي في

الوقت إلى حد ما حتى نسم بالك ـ لآلخريف.

 1-1ابتسام الكتبي
شك ار سيدي الرئيس ،في البداية ،أحيي زميمي وأخي الدكتور مباش عمى ىذه الورقة التي قدمت مفاىيـ

نظرية في دراسة شكؿ الع قة بيف السمطة والمجتمق.

مداخمتي ستنصب عمى السؤاؿ الرئيسي ،ما ىو توصيؼ شكؿ الع قة بيف السمطة والمجتمق فى دوؿ

مجمس التعاوف الخميجيح أو بيف الدولة والمجتمق ،ما ىي سمات ىذه الع قة ح وبالتالي ما ىي المداخؿ
لفيـ ىذه الع قة ح
أتصور أف السمة اقساسية ليذه الع قة فى منطقة دوؿ مجمس التعاوف ىي اتستق ؿ النسبي لمدولة
عف المجتمق ،بؿ اف ىذه الع قة تلخذ شك ً يتسـ بعدـ التكافؤ بؿ بالييمنة مف قبؿ الدولة عمى مجتمعيا.
ىذا اتستق ؿ أو الييمنة عائد بالدرجة اقولى الى طبيعة الدولة فى ىذه المنطقة مف حيث كونيا دولة

ريعية  ،فقد أدى حصوؿ الدولة عمى الريق النفطي إلى تحررىا مف اتعتماد عمى مصادر اإلنتاج المحمية مف

أجؿ عا ئداتيا ومنحيا درجة عالية مف اتستق ؿ اتقتصادي والسياسي عف القوى المحمية المنتجة والفئات

اتجتماعية ،وجعؿ النظاـ اتقتصادي واتجتماعي بلكممو معتمداً عمى إنفاؽ الدولة كما أعطى ىذا الريق
لمدولة القدرة عمى بناء أجيزة بيروقراطية لتوزيق المنافق عمى المجتمق والسيطرة عمى النشاط السياسي وبذلؾ

مدت الدولة أقوى مف مجتمعيا بؿ أقوى مف أية طبقة أو تكوينة اجتماعية.

وينعكس دور الدولة الريعية باعتبارىا موزعا لمخدمات والمزايا عمى تحديد طبيعة ع قتيا بمجتمعيا،

ونظرة افراد المجتمق الى حقوقيـ فى المشاركة السياسية  ،فمركزية دور الدولة او باتحرى الفئة المسيطرة
عمى جياز الدولة فى تحصيؿ الريق الخارجى وتوزيق نسبة منو عمى المواطنيف تتفاوت مف حالة الى اخرى،
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مما يجعميـ اقؿ تشددا فى المطالبة بيذه المشاركة السياسية وذلؾ بسبب انعداـ او ضآلة حجـ اتعباء

المفروضة عمييـ.

عمى الرمـ مف أف ىناؾ العديد مف اتنتقادات قد وجيت ليذا المفيوـ ،لكف بوصفى أحد الدارسيف الذيف

استخدموا ليذا المقترب فى تحميؿ طبيعة الدولة فى منطقة الخميِ يمكننى القوؿ بانو يمثؿ أكثر المداخؿ
النظرية قربا ووضوحا لفيـ لماذا استقمت الدولة عف المجتمق ح في الماضي كاف ىذا التكويف السياسي ممث

فى القبيمة  ،صحي كاف ىناؾ شيخ لمقبيمة ،لكف يظؿ ىناؾ ع قة اعتماد متبادؿ بيف السمطة السياسية
والمجتمق  ،تتمثؿ في المكوس والضرائب التي يدفعيا أفراد المجتمق طوعا ليذا الشيخ مقابؿ وظيفتو إدارة

شئوف القبيمة  ،وبعد عصر النفط تاير شكؿ ىذه الع قة الى استق ؿ كامؿ مف قبؿ النخبة الحاكمة.
لكف ما الذى يجب أف يدور حولو النقاش ،ىؿ ىو حوؿ أسباب استمرار الدولة بشكميا الوراثي في

منطقة الخميِ ،أـ عف أسباب استق ؿ ىذه الدولة عف المجتمق  ،فيما يتعمؽ بالشؽ اقوؿ يمكف فى ىذا

المجاؿ ذكر دراسة قيمة قدميا مايكؿ ىيرب بعنواف ( All in the Family: Absolutism,
 )Revolution, and Democracy in the Middle Eastern Monarchiesتبحث فى أسباب

بقاء بعض أنظمة الحكـ الوراثية ومف ضمنيا دوؿ مجمس التعاوف واندحار ممكيات أخرى فى العالـ العربيح.
ىناؾ خمؿ في الع قة بيف الدولة والمجتمق ،ونحف اآلف في إطار الك ـ عف اإلص ح السياسي ،وىذا

الخمؿ يتسـ بييمنة الدولة عمى المجتمق ،وضعؼ المجتمق ،وبالذات المجتمق المدني إزاء ىذه الدولة ،ويجب
ىنا التفريؽ بيف مرحمتيف ،مرحمة السبعيني ات وأوائؿ الثمانينات ومرحمة ما بعد منتصؼ الثمانينات إلى اآلف،

وىو عصر تآكؿ قدرة الدولة الريعية في ظؿ انخفاض أسعار النفط .

ب شؾ ،اف السؤاؿ الرئيسي الذى يطرح نفسو ىو لماذا لـ يطالب الناس بحقوقيـ في منطقة الخميِ في

فترة الرخاء واليسر النفطي في المنطقة ح الجواب كامف فى ريق النفط  .تاريخ البحريف حافؿ بالمعارضة
السياسية لمسمطة ،فالريق النفطي في البحريف كاف قد تناقص منذ فترة طويمة قياسا بدوؿ الخميِ كالسعودية
واإلمارات والكويت ،وىي أقؿ الدوؿ ريعا ،لكف الم حظ أنيا أكثر الدوؿ فييا نشاط لممعارض ،وب شؾ أف

محير ويدفق أيضا لمتساؤؿ ،وىشاشة
ا
أمر
عدـ مطالبة الناس بحقوقيـ السياسية ،واكتفائيـ بالمزايا ،كاف ا
المجتمق المدني في ىذه المنطقة أيضا يدفق إلى التساؤؿ ويثير محاولة اتستقصاء والبحث.
المفروض ،أف ما نركز عميو في ىذا المنتدى ،ىو كيؼ السبيؿ إلى إص ح الخمؿ فى الع قة بيف

السمطة السياسية والمجتمق ح كيؼ السبيؿ إلى تعزيز دور المجتمق المدني في ىذه المنطقة ح ما ىي اآلليات

التى يمكف طرحيا فى ىذا السياؽ ح.

الدكتور محمد أثار عندي نوعا مف التشويش بخصوص مفيوـ الدولة الطرفية ،فيؿ يقصد أننا نتكمـ عف

نظرية التبعية القائـ عمى مفيوـ الدولة الطرفية ،وىذا شئ آخر حيث أف نظرية التبعية تنظر لمع قة بيف
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الدولة الطرؼ والدولة المركز عمى انيا قائمة عمى اتستتباع ،السياسي واتقتصادي وعسكري وثقافي.
أختـ ك مي بلنو يجب التركيز بالدرجة اقولى عمى آليات إص ح الخمؿ في الع قة بيف السمطة
والمجتمق.

 2-1أنور النوري
شك ار سيدي الرئيس ،أوجو الشكر لمعد الورقة ،فالورقة ممتعة قراءة ومضاميف.
أعتقد أف اإلشكالية الرئيسية في الع قة بيف السمطة والمجتمق  -وتطرؽ ليا المحاضر ولكف ليس

بالعمؽ ال زـ  -ىو الموروث الفكري والثقافي في ىذه الع قة ،فنحف في دوؿ الخميِ ليس ممكنا أف نتكمـ
بمعزؿ عف موروث اقمة الثقافي والفكري ،إف ع قة السمطة مق المجتمق ،في موروثنا الثقافي مف مئات

السنيف في أعماؽ تاريخنا ،سمطة مطمقة ت تنتقؿ سمميا إلى سمطة أخرى ،واذا أتت سمطة جديدة ،أوؿ ما
تقوـ بو ىو أف تقضي عمى ما فعمتو السمطة السابقة ،وىذا كاف بعد النبوة ،الصراع عمى الخ فة ،مق العمـ

بلف اإلس ـ كاف جديدا ،حتى في فترة وجود الصحابة ،تنازعوا عمى السمطة ،والسمطة لـ تنتقؿ مف يوميا

انتقات سمميا ،وصارت نظرتنا لمسمطاف إما أف يكوف سمطانا مطمقا ،واما أف يكوف ضعيفا لتقفز عميو سمطة
أخرى وتلخذ سمطانو ،ليذا صارت ميمة أي سمطة في أي بمد صايرأو كبير ،في قبيمة أو في دولة ،ميمتيا
اقساسية المحافظة عمى ىذه السمطة إما عف طريؽ القوة أو عف طريؽ اتسترضاء ،السيؼ أو المنسؼ،

وصار عشؽ السمطاف القوي المتجبر في مفيومنا ،ىو الشخص المنقذ ،حتى في تاريخنا الحديث ،أبطاؿ ىذه
اقمة الذيف نظر ليـ بلنيـ المنقذوف ،ىـ الجبابرة ،ىـ الطااة ،ىـ مكممو اقفواه ،فيؿ اتنعتاؽ مف ىذا

المفيوـ لمسمطة ،وأف السمطة يجب تناوليا سمميا " ولو دامت لايرؾ ما وصمت إليؾ " يجب أف يكوف تداوؿ

السمطة تداوت سمميا ،ت عف طريؽ القوة واإلزاحة بالقوة ،وىنا دور المثقفيف والمفكريف ،مطموب خمؽ فكر بلف
انتقاؿ السمطة يجب أف يكوف انتقات سمميا وبدوف اقساليب العنيفة التي تعودناىا في موروثنا الثقافي،

والموجودة بكثرة .

 3-1أحمد الديين
مميز ،في مقارباتو لممفاىيـ الخمسة لتفسير
ا
شك ار سيدي الرئيس ،بالتلكيد الدكتور محمد قدـ جيدا نظريا
وضق الدولة الخميجية ،وكذلؾ في نقده ليا ،وكنت أتمنى أيضا لو أكمؿ ىذه المقاربات والنقد ،بمقاربة

لممفيوـ الماركسي لمدولة كلداة سيطرة سياسية بيد الطبقة المسيطرة اقتصاديا ،ونقده أيضا ليذا المفيوـ عمى

مستوى الدولة الخميجية.

أظف أننا إذا كنا نريد أف نطمؽ توصيفا عمى دولنا ،فيمكف أف يكوف مفيوـ دولة السمطة المييمنة ،حيث
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تييمف السمطات في بمداننا عمى اتقتصاد ،وتييمف عمى المجتمق ،وتييمف عمى الدولة ،وىذا المفيوـ لعمي
أستعيره مف المفكر المبناني الشييد ميدي عامؿ ،في تناولو لموضوع الفئة المييمنة ضمف الطبقة المسيطرة ،

فدولة السمطة المييمنة ىو الذي يفسر لنا سطوة ىذه السمطات ،ويفسر لنا استق ليتيا ،ويفسر لنا تراجق

مشروع بناء الدولة الحديثة في بمداننا ،لصال

مشروع وحيد ىو مشروع الحكـ ،الذي تكرسو السمطات

المييمنة ،وتعطيو اقولوية ،بؿ وتضعو في تعارض مق مشروع بناء الدولة الحديثة مق متطمباتيا.

باختصار لدينا في الخميِ سمطات مييمنة ومؤسسات دوؿ ممحقة وتابعة ،ومجتمعات متواطئة وخاضعة

في وقت واحد ،المطموب كسر ىذه الع قة ونقدىا ،قبؿ الحديث عف إص حيا إذا كنا سنتكمـ عف خيار
استراتيجي ،أو إذا كاف ىذا في مير اإلمكاف بسبب موازيف القوى ،فعمى اققؿ التفكير في شئ مقبوؿ مف

التوافؽ التاريخي ،بيف مشروع الحكـ ،ومشروع بناء الدولة الحديثة ،إلعادة اتعتبار ليس فقط لممجتمق ودوره
في بمداننا ،بؿ إلعادة اتعتبار لمدولة التي خضعت لمسمطة المييمنة.

 4-1عبد الجميل الغربممي
شك ار سيدي الرئيس ،والشكر موصوؿ لمدكتور محمد عمى قدرتو في تشخيص الواقق الخميجي ،وطرح في

بحثو ث ثة مفاىيـ تحكـ المجتمعات الخميجية ،مير أنني أزعـ أف ىناؾ مفاىيـ أخرى إضافية سلتحدث عف
واحد منيا ،وىو النزعة الفردية التي تـ مرسيا لتعمؿ بدورىا عمى فؾ اترتباط بيف النخب المؤثرة في
المجتمق وقضاياىا المصيرية

 ،ونجحت اقنظمة الحاكمة في تكريس ىذا المفيوـ بشخصنة السموؾ،

فلصب الكؿ يرفق شعار " أنا ومف بعدي الطوفاف"  ،...وسرت مقولة " كؿ واحد يشوؼ مصمحتو وما عميو
مف الباقيف " سرياف النار في اليشيـ ،وكاف مف شلف تكريس ىذا المفيوـ وقوع النخب السياسية والمالية في
كثير مف المثقفيف والسياسييف الذيف حققوا مكاسب ومصال مف
ا
المجتمق تنفصاـ في الشخصية ،فتجد
عمى ما آلت إليو اقمور ،وفي نفس الوقت

بكاء التماسي
مواقعيـ ،يتداولوف قضايا المجتمق ،ويبكوف
َ
يتحركوف في كؿ اتجاه لممزيد مف المكاسب والمصال وزيادة الثروة والنفوذ عند أصحاب القرار  ،فسقطوا في

انفصاـ لمنفس ،يجمدوف ذواتيـ مف جية ويسعوف لممزيد مف اإلثراء والمصال  ،محاوليف إقناع مريدييـ أنيـ
مصمحوف ،والدليؿ كتاباتيـ  ...وندواتيـ التي شاموا بيا المجتمق ،يكتفوف بالقوؿ ،عمى أت تمس مصالحيـ،
بمعنى أف مفيوـ شخصنة السموؾ والفردية المفرطة ،تحمؿ بيف طياتيا نفاقا اجتماعيا وخم في السموؾ فيما

تقوؿ وما تفعؿ عمى أرض الواقق ،وىو أمر ممقوت في جميق اقحواؿ بقوؿ اهلل تعالى " كبر مقتا عند اهلل أف
تقولوا ما ت تفعموف " ،لذلؾ ت أجد ح ل وضاع اتنفصامية سوى مراجعة النفس واتنتصار لمحؽ الذي ىو

أحؽ أف يتبق ميما كانت التضحيات التي تيوف في سبيؿ الوطف.

 5-1مريم سمطان لوتاه
بسػـ اهلل الػرحمف الػرحيـ ،فػي البدايػػة أود أف أشػكر الػدكتور محمػد عمػى ىػػذا العػرض الػذي امتػاز بالوضػػوح

والعمػػؽ واإليجػػاز ،وقػػد أرجعنػػي عرضػػو إلػػى د ارسػػة انتييػػت منيػػا فػػي مرحمػػة الماجسػػيتر حػػوؿ اقبعػػاد الداخميػػة
قم ػػف الخم ػػيِ ،حي ػػث كش ػػفت ى ػػذه الد ارس ػػة عػ ػف ىشاش ػػة البن ػػى اتجتماعي ػػة واتقتص ػػادية والسياس ػػية والثقافي ػػة
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واقمنية ليذه المجتمعات.
اقمر الذي دفعني لتساؤؿ كاف موضوع الدكتوراه فيما بعػد ،أي كيػؼ ليػذه الػدوؿ أف تسػتقر أو تسػتمر فػي
ظ ػػؿ ىشاش ػػة ى ػػذه البن ػػى ،ف ب ػػد ىن ػػاؾ م ػػف عوام ػػؿ داخمي ػػة وخارجي ػػة ودور لمؤسس ػػات الدول ػػة ذات الطبيع ػػة

اقيدلوجية – إف جاز التعبير  -في استم اررية ىذه النظـ.

وأعترؼ أنو كاف لمدكتور محمد فضؿ في بمورة اقفكار الرئيسية لدراستي لمدكتوراه.
اليوـ عرضو الطيب أرجعني لتمؾ المرحمة ،وجعمني بالفعػؿ أعتقػد أو أؤمػف بػلف الػنظـ السياسػية الخميجيػة

برعت في اتنتقائية وتوظي ؼ ىذه اتنتقائية ،اتنتقائية مف الموروث ،بمعنى أف الثقافية السياسية القبمية ،فييا
جانػػب دافػػق لحركػػة المجتمػػق ومقيػػد لمسػػمطة ،وفييػػا جانػػب أو قػػيـ خضػػوعية ،فيػػي اسػػتثمرت القػػيـ الخضػػوعية
وعطمت كؿ القيـ التاييرية في الثقافة السياسية القبمية ،كما اسػتثمرت وضػعيا كدولػة حديثػة تمتمػؾ الػنفط وليػا

ع قػات بالخػارج ،أو أف وجودىػػا كػاف أساسػػا مبنيػا عمػػى ع قتيػا بالخػػارج ،وظفتيػا فػػي تيمػيش دور المػواطف
سواء اتستق ؿ عنو ماديا ،أو مف حيث تعطيؿ حركتو المجتمعية ،أو حتى خمؽ ثقافة لديو تجعمػو ميمشػا أو
ت يشعر بلف ىناؾ قضية تعنيو ،وىنا ت أريد التعميـ ،ولكف ىناؾ فئات كثيرة فػي المجتمػق الخميجػي  ،نتيجػة

تلثير وسائؿ اتع ـ عميو والموجية مف قبؿ السمطة ،تشعر بلف اقمور عمى ما يراـ ،وأنيا تحظى بكثير مف
الخيػرات التػػي حرمػػت منيػػا نظػػـ سياسػػية أخػػرى ،وىنػػا يرجػػق م ػرة ثانيػػة اسػػتثمار الثقافػػة السياسػػية القبميػػة التػػي

تػػؤمف وتقػػر بمسػػللة الو ارثػػة عمػػى السػػمطة ،وأيضػػا اسػػتثمار ىػػذا الوضػػق المػػادي المتميػػز نوعػػا مػػا فػػي تخػػدير
المجتمق ،وأيضا في خمؽ وعي زائؼ لديو بلف كؿ شئ جيد.
ولكف سؤالي اليوـ ،في ظؿ ىذا اتنكشاؼ ،وفي ظػؿ ىػذا اتختػراؽ الخػارجي ،وفػي ظػؿ ىػذه الشػفافية فػي
انسػياب المعمومػػة وخ فػػو ،وفػػي ظػؿ التحػديات التػػي تتعػػرض ليػػا كػػؿ الػنظـ ،الػػنظـ السياسػػية العربيػػة ،والػػنظـ
السياسػػية الخميجيػػة ،ىػػؿ سػػيكوف دور الحكومػػات بػػنفس الدرجػػة مػػف الػػتحكـ فػػي ىػػذه المجتمعػػات ح أـ أف ىػػذه
المرحمػػة رمػػـ مػػا تطرحػػو عمينػػا مػػف تحػػديات كثي ػرة كم ػواطنيف وكػػنظـ حاكمػػة ،إت أنيػػا ربمػػا تػػلتي بالجديػػد فػػي

مسللة إص ح ىذه الع قة ،أـ انو أيضا سػتفم الػنظـ فػي توظيػؼ جديػد مػف نػوع آخػر فػي خمػؽ ىػذه الع قػة
المبنية عمى اتستس ـ والخضوع رمـ كؿ ىذه التحديات التاييرية.

 6-1جاسم مراد
الورقة ممتازة ،وشخصت بعض المشاكؿ ،ولكنيا لـ تضق حموت ،الشيخ في منطقة الخميِ ىو شيخ بيت،
يكوف جيشا ،يكوف شرطة ،حرسا وطنيا ،ويصرؼ ثمث الدخؿ عمى ىذا  ،وثمث
ييتـ بقبيمتو وييتـ بعائمتوِّ ،

الدخؿ لو ولقبيمتو ولعائمتو ،والثمث الباقي يصرفو عمى الشعب الموجود ،فمف حصَّؿ ٓٓٔ دينار ،فيحمد اهلل
يحصؿ ث ثيف ألؼ دينار شيريا ،أنت وحظؾ ،قالوا لنا سنعطيكـ ديمقراطية ،ما جاءت ديمقراطية لآلف،
أو
ِّ

الديمقراطية تحاسب مف ح إذا أنت ت تعرؼ الدخؿ يروح لمف ،قف العادة حتى في الدوؿ الريعية الرأس ماؿ
رأسمالية الدولة ،لكف في منطقتنا ليس رأسمالية الدولة ،رأسمالية العائمة التي تحكـ ،الشيؾ يطمق باسميـ،
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وليس باسمؾ أنت ،وت باس ـ الحكومة ،قف الحكومة ليست مكونة مف أبناء الشعب ،إت قمي

منيـ ،أكثر

العائمة الحاكمة ىي التي تحكـ ،وىي التي تريد وىي التي تسوي ،حظؾ نصيبؾ ،طمق الشيخ طيب ،إنت

بتمشي ،ما طمق السجف موجود ،الديمقراطية أيضا بدوف ليبرالية ،ما ممكف ديمقراطية بدوف ليبرالية ،حتى

اآلف حرية الفكر وحرية الرأي في الب د العربية محظورة ،ما تقدر تناقش شيئا ،حتى أنا ت يمكنني أف أقوؿ
ما أريد قولو ،وأنتـ أيضا مثمي ،قمنا العمالة ،العمالة في الخميِ والبطالة في الخميِ ،معقوؿ بمد مثؿ البحريف

فيو ٖٓٓ ألؼ أجنبي مما يؤدي إلى ٖٓ ألؼ عاطؿ ،ونحف كشعب عاطميف أص  ،فقط نلخذ رواتب،

والشاؿ مير موجود ،إت الذيف يشتاموف في التعميـ ،في البتروكيماويات  ....فقط ،ىؤتء يلخذوف رزقيـ مف
عرؽ جبينيـ ،أما الباقوف واقمنياء بدوؿ الخميِ كميـ ،ىؤتء جاءتيـ أمواؿ إما باسـ عائمتو أو باسـ فساد

أو أعطوه مقاولة أو شئ مف ىذا النوع ،لكف مف عرؽ جبينو ما أعتقد ،ويصير مني ويصير مميونير ،ىؿ
يعقؿ أف شعبا بلكممو يكد عمى عمالة أجنبية ،فمث أنا في ب دي عامؿ ،معقوؿ أقدر أعيش بػ ٓ٘ٔ دينار

أو ٕٓٓ دينار في ىذا الا ء ،اقجنبي أو اليندي يحوؿ مرتبو لبمده ٘ٔ ألؼ روبية في اليند مبمغ كبير،
لكف في الخميِ مبمغ ت شئ ،حتى الشقة في ب دنا الحجرتيف تتطمب إيجار ٕٓٓ  ٖٓٓ ،دينار ،مف أيف
نلتي بالماؿ ،كؿ ىذه اقمواؿ أيف تصرؼ ،مف ناحية التعميـ  ،قالوا يذىب أوتدنا لممدارس  ،قميؿ تعمـ

والباقي ما تعمـ شيئا ،بالقميؿ يفؾ الخط ،حتى لمثانوية ت يعرؼ يق أر ويكتب ،خريجيف الجامعة حتى تخريِ
كتبة ،ليسوا مفكريف ،إذا استمرينا بيذا اقسموب راح تروح عمينا اقشياء ،نحف بالفعؿ لدينا عمالة أجنبية،
لكف يجب أف يدفق مقابميا ،ليس الشعب يدفق لو ،الحاصؿ اآلف أف الطبقات الفقيرة ىي التي تدفق لماني،

مف ماء ،مف كيرباء ،مف إنشاء طرؽ ،مقابؿ ىذا الشئ نقوؿ خذوا ضريبة عمى مف يطمب اقجنبي ،ىذه
الضريبة يبنى بيا سكف ،زيادة رواتب ،تعطوىا مساعدات عائمية ،أي عدالة اجتماعية ،في السابؽ أياـ

الاوص ،كانت ىناؾ عدالة اجتماعية أفضؿ مف اآلف ،قف رأس الماؿ كاف يشتاؿ لمصمحة المواطف أو

لمصمحة السماؾ أو المسافر ،اآلف ت يوجد ىذا ،اآلف رأس الماؿ يروح لمخارج ،يستفيد منو الخارج ،مف أيف
يلخذونو مف الفقير ،السكف ،ىؿ معقوؿ مواطف في الخميِ ليس عنده سكف ٗٓ ،ألؼ عائمة تطمب سكف،

البنات كيؼ يتزوجف ،أيف نرسميف ،مف يريد ىؤتء كبار السف ح يجب أف نفكر في الحموؿ ،وننزؿ لحكوماتنا
ونقوؿ ىذا الذي نريد ،يرضوف بو أو ت يرضوف بو ،إذا ىـ يريدوف أف يخسروف حكميـ ،ىذا شئ ثاني،

فديمقراطية موجودة بدوف ليبرالية ،ت فائدة.

 7-1رسول الجشي
شك ار حضرة الرئيس ،أوت أريد أف أشكر الدكتور محمد مباش عمى ىذه الورقة التي قدميا ،وأود أف أذكر

أنيا الورقة التي تلتي بعد ٕ٘ سنة مف اجتماعاتنا ،وكنت أود لو أنيا جاءت مف قبؿ لنضق أصابعنا عمى
مواطف الضعؼ الذي تعيشو دوؿ الخميِ.
ت شؾ أف الورقة ىي النقمػة التػي دعػا إلييػا الػدكتور عمػي فخػرو مسػاء أمػس ،وىػي أنػو حػاف الوقػت لنايػر

مف تفكيرنا ومف معالجتنا اقكاديميةالبحتة في المواضيق ،فالمواضيق التي طرحت سػمفا كانػت كميػا تتجػو إلػى
مواضيق أكاديمية ،ت أنكر دورىا مطمقا في إمناء تفكيرنػا وزيػادة مخػزف الػذاكرة  -إف بقػي منيػا شػئ  -ولكػف
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ىذه المرة اقولى واتجتماع اقوؿ الذي بدأنا فيو فع نضق أصابعنا عمى القضػايا ،ىػذه القضػايا التػي بحثيػا

الدكتور مباش مرت عمينا مرو ار في السابؽ  ،أي مرت عمينا في بحثنا عف التنمية ،عف البطالة ،عػف ع قػة
الدولة باقجنبي  ،لكف ل سؼ الشديد ،كما أشرت سمفا ،مررنا عمييا مرور الكراـ دوف أف نضػق ليػا حمػوت أو
نقدـ حتى اقتراحات إلى الدولة ،مف ضمف القضايا التي يجب أف نعييا ونتحػرؾ مػف أجميػا أنػو ت بػد ،وأعتقػد

أف ىذه الفكرة طرحت سمفا ،بعد نياية كؿ اجتماع أف نقدـ ورقة فييػا بعػض اتقت ارحػات لمحكومػات الخميجيػة،
ت أعتقد أف ىذه الورقة ستسبب أزمة ما ،ت شؾ أف اقوضاع في اققطار الخميجيػة ل سػؼ الشػديد ت مجػاؿ

لممواطف إلبداء رأيو ،وات ذىب كما يقاؿ جمده لمدباغ  ،ولكف ىذا ت يعني أف نػدور فػي حمقتنػا دوف أف نخػرج
إلػػى الواقػػق الػػذي نعيشػػو ،وكمػػا ذكػػر الػػدكتور عمػػي أمػػس أف الشػػعب العربػػي فػػي الخمػػيِ ت يعػػرؼ شػػيئا عػػف

منتدى التنمية ،وىذا اتجتماع بالذات الذي نحتفؿ فيو بمرور ٕ٘ سنة ىو خروجنا مف ىذه البوتقة إلى وضق

جديد.

كنت أود لو أف الدكتور محمد أنو بجانب استعراضو الجيد لمعظـ القضايا الخمس التػي ذكرىػا والتػي لػو

تناولنػػا كػػؿ قضػػية منيػػا عمػػى حػػدة قخػػذت سػػاعات لنناقشػػيا ،كنػػت أود لػػو ابتعػػد عػػف العموميػػات ودخػػؿ فػػي
التفاصيؿ ،فعندما ذكر في إحدى فقراتو أنو ت وجود لممجتمق والحكومة تعمؿ لوحدىا ،فالسؤاؿ لماذا ت وجػود
لممجتمق ،ىػؿ الشػعب نفسػو ألاػى نفسػو أـ أف ىنػاؾ قػوة خارجػة عػف إرادتػو ألاػت وجػود ىػذا الشػعب ح فينػاؾ
حقػػائؽ يجػػب أف نػػذكرىا ،ىػػي أف الحكومػػات وىػػي تنظػػر إلػػى الشػػعب عمػػى أنػػو تػػابق إلرادتيػػا ،وأنيػػا تنظػػر

ل قطار التػي تحكميػا عمػى أنيػا ممػؾ خػاص وبالتػالي عمػى الجميػق الطاعػة ،وألاػت تمامػا وجػود اإلنسػاف فػي
ىذه المنطقة ل سؼ الشديد مما دعا إلى تصرفيا دوف اتباع ديمقراطية ،قف الديمقراطية سػتؤدي إلػى تقمػيص

دورىا ،وىذا ما تحاوؿ تجنبو.
ثانيا ،ت نستطيق أف نعزؿ ىذه المنطقة عف الوطف العربي ،المشكمة التي دائما نحاوؿ أف نتحدث عنيا

في منتدانا ،ىي أننا نتحدث عف مجموعة دوؿ منعزلة في قضاياىا عف الوطف العربي ،وىذا خطل كبير في
رأيي ،لو أننا استطعنا أف نربط أوضاعنا سياسية اتبتعاد عف بقية العرب ،فمث لماذا العمالة تكوف أجنبية

وت تكوف عربية ،فالكويت الشقيؽ بنى كويتو الحديث عمى عمالة عربية حوالي ٘ ،%ٛواإلخوة في الكويت
يمكف أف يحققوا ىذا الرقـ كثر أو قؿ ،ومق ىذا الكويت تطورت تطو ار جيدا ،ت أعتقد أف العمالة اقجنبية

اآلف التي توجد عمى الساحة الكويتية والتي أصبحت بدي عف العمالة العربية تؤدي دو ار أحسف مما كانت

تؤديو الع مالة العربية،عندما نلتي لمناحية الثقافية ،لماذا انعزلنا ثقافيا عف اققطار العربية اقخرى ،اجتماعيا،

النشاطات النسائية  ، ....وأعتقد أف معظـ الحاضريف يعوف ما يمكف أف أقولو ،رجائي أف ننطمؽ مف جديد
لناير تفكيرنا في كؿ ىذه القضايا ،ت أف ناير تفكيرنا في حكوماتنا ،نحف فكرنا أكثر مف مرة أف ىذا الشعور
الذي زرع في أذىاف حكامنا ت مبرر لو مطمقا ،أي ت أعتقد أف أي قطر مف دوؿ الخميِ يريد أف ياير

حكامو ،وت أجد مبر ار قزمة الثقة التي تسيطر عمى الع قة بيف الحاكـ والمحكوـ ،فلزمة الثقة في الدوؿ

اآلخرى بطبيعة الحاؿ موجودة نتيجة الصراعات السياسية ،يلتي حزب يحؿ محؿ حزب آخر ،ف لوـ لوجود
أزمة الثقة باعتبار أنو في وضق يخاؼ فيو عمى مقعده ،لكف ىذه الظاىرة ليست موجودة في أقطارنا
الخميجية ،وبالتالي عندما نستطيق أف نوجو خطابنا إلى المسئوليف مباشرة ونؤكد ليـ أننا عمى استعداد لوضق
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أ يدينا في أيدييـ إذا استطاعوا أف يمبوا بعض طمباتنا ،ت نقوؿ كميا ،سنطمق إلى تحقيقيا كاممة ،ولكف لنبدأ
المشوار عمى اققؿ ،ولكف نلمؿ أف نخرج مف ىذا اتجتماع بورقة تقدـ لرؤساء الدوؿ الخميجية لتوضي

وجيات نظر الشعب في ىذه المنطقة ،كنا قد أثرنا عدة مرات اف تجتمق القيادة الخميجية مرة كؿ سنة ،ومق

ىذا لـ نقدـ عمى مدى ٕٓ سنة ورقة واحدة ليذه اتجتماعات ،وكنا ندعو إلى تقديـ أوراؽ إلى ىذه

اتجتماعات نوض فييا وجية نظرنا مف بعض القضايا المطروحة ،ول سؼ الشديد في النياية رؤساء

اققطار يجتمعوف ويقرروف قضايا جانبية تماما ،والقضايا اقساسية التي يعاني منيا الشعب تكوف في طي

الكتماف والنسياف.

 8-1ناصر الصانع
شك ار اقخ الرئيس ،الحمد هلل رب العالميف والص ة والس ـ عمى أشرؼ المرسميف سػيدنا محمػد وعمػى آلػو

وصحبو أجمعيف ،الذي طرحو اليوـ الدكتور محمد  ،أثار فػي النفػوس شػيئا كبيػرا ،ففيػو شػئ مػف الجػرأة ،وفيػو
شػػئ مػػف لمػػس الواقػػق ،وفيػػو شػػئ مػػف التحػػدي لقناعػػات اسػػتقر عمييػػا الكثيػػر مػػف اإلخػػوة المفك ػريف ورجػػاؿ
اقعماؿ في منطقتنا ،يمكف بعض أعضاء المنتدى اليوـ معنػا قػد تطرقػوا الييػا فػي السػابؽ ،لكػف بػ شػؾ أنػو

لمس قضية ميمة جدا ،وأتفؽ مق الدكتور رسوؿ الجشي فيما ذىب إليو ،انو كاف مف المفػروض أف مثػؿ ىػذا
الطرح الواض والمباشر يكوف في فترة مبكرة مف أعماؿ المنتدى ،لػو أخػذنا بعػض ممػا طرحػو الػدكتور محمػد
بشػػئ مػػف المسػػممات واتفقنػػا عميػػو ،وت أعتقػػد أف أحػػدا يختمػػؼ فػػي بعػػض القضػػايا التػػي طرحيػػا مػػف تمكػػيف

مؤسسات المجتمق المدني مف إيجاد ع قة واضحة بيف السمطة والمجتمق ،مف تمكيف الشػعوب مػف المشػاركة
الحقيقية في مصيرىا وفي ق ارراتيا وفي مستقبميا وفي ثروتيا ،إذا اتفقنا عمػى مثػؿ ىػذه المفػاىيـ ،وت أعتقػد أف

ىنػػاؾ مػػف يختمػػؼ عمييػػا ،لربمػػا قػػد نختمػػؼ مػػث فيمػػا طرحػػو مػػف تػػلثير التاريػػب الثقػػافي الػػذي يفػػد إلينػػا مػػف

الاػػرب ،فينػػاؾ مػػف يرحػػب بػػو ربمػػا حتػػى عمػػى إط قػػو ،وىنػػاؾ مػػف يػػرى أف ىػػذا يجػػب أف يواجػػو ،ومظػػاىر
التاريب ىذه يجب أف يكوف ليا بديؿ يتفؽ مق قيـ المنطقة ودينيػا وخصوصػيتيا ،مثػؿ أي حضػارة فػي العػالـ
تحترـ خصوصيتيا  ،لكف السؤاؿ الذي يمكف أف يطرح في ىذا المنتدى الطيب،ما ىو دور النخبة المثقفة في

تفعيػؿ تبنػػي المشػػاركة الشػعبية فػػي القػرار فػي دوليػػـ ح ىػػؿ ىػو منتػػدى فقػػط لكػي نتبػػادؿ فيػػو اقفكػار ،ىػػؿ ىػػو
ىايدبارؾ ح نلتي ونفضفض فيػو ،أـ أف ىناؾ مسئولية عمى اإلخوة الػذيف يحضػروف واقخػوات فػي أف يتبنػوف

ىذه الطروحات فػي دوليػـ ،ويػلتوف فػي العػاـ القػادـ ويخبػروف مػاذا عممػوا فػي ىػذه المنطقػة ،ىػؿ نكػرر نمػاذج
تحسف الك ـ وت تجيد العمؿ ح إف مف ينظػر إلػى اقرقػاـ التػي وصػمت ليػا المنطقػة ،عمػى اققػؿ فػي موضػوع

الفسػػاد وانعػػداـ الشػػفافية ،وموضػػوع الثػػروة عمػػى وجػػو التحديػػد ،وأعتقػػد أف الموجػػوديف معنػػا اليػػوـ لػػدييـ اطػ ع

جيد عمى ما يدور ،ىذا ممؼ ساخف ومؤلـ ،وموجق لنا جميعا ،لكف الموجق أكثر ىو ماذا فعمنا مػف أجػؿ ىػذا
الممػػؼ ،مػػا الػػذي تفعمػػو النخػػب المثقفػػة فػػي الخمػػيِ سػػوى الحػػديث الجػػانبي ثػػـ تنتيػػي ىػػذه اقمػػور ،قػػاؿ اليػػوـ
الدكتور رسوؿ واتخوة اقفاضؿ ،يجب أف يكوف لممنتدى طرح عممي يحرج أصحاب القرار ،ويوض ليـ بلف
ىناؾ ليس رفض لما يدور ،ولكف ت نقبؿ ىذه اتحتفاليات في القمـ الخميجية والمقاءت والتي تعتبر أننا بخير

وأف اقمور تسير عمى ما يراـ ،أتمنى أف يتبنى المنتدى مذكرة يتقدـ بيا إلى قادة مجمس التعاوف ،والى الييئة

اتستشػػارية العميػػا لمجمػػس التعػػاوف ،ويضػػق فييػا نقػػاط محػػددة ويطالػػب فييػػا بػػرد أو تعميػػؽ ،ت يمكػػف أف تبقػػى
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اقمور عمى ما ىي عميو ،وأعتقد أننا نتحرؾ في الوقت الضائق.

 9-1عامر التميمي
شك ار سيدي الرئيس ،في البداية أقدر وأثمف البحث الذي تقدـ بو الدكتور محمد مباش ،وأعتقد أنو

تشخيص جيد لمشاكؿ اقنظمة السياسية والمجتمعات في الخميِ ،أعتقد أف النظريات التي أثارىا الباحث في

ورقتو القيمة ،كميا تقريبا تنطبؽ أو يمكف منيا تكويف فكرة تشمؿ معظـ المنطمقات التي وردت في مختمؼ

النظريات ،المجتمعات الخميجية ىي مجتمعات ريعية ،السمطة قررت مف بداية اكتشاؼ النفط في المنطقة أف

تعتمد عمى عنصر اتنفاؽ العاـ وعنصر اتعتماد عمى العمالة الوافدة ،وبالتالي ىمشت المجتمعات ،وميب
دورىا اتقتصادي وأيضا دورىا السياسي ،في نفس الوقت ىذه المجتمعات نتيجة لمتايرات الديمجرافية فييا،

أيضا اعتمدت عمى بعض القيـ البدوية والريفية ،التي ىي قيـ اتستحواذ ومحاولة اتستفادة بقدر اتمكاف مف
إمكانيات الدولة بدوف تقديـ أي مقابؿ إنتاجي ،وىذا واض في دوؿ المنطقة ،في نفس الوقت اآلف تكمفة

اتستمرار في الدولة الريعية ارتفعت في بعض دوؿ الخميِ ،وبالتالي بدأت بعض اقزمات التي تواجو

اقنظمة السياسية ،وىذا واض اقف في الكويت ،وفي السعودية ،عندما تزداد أعداد المواطنيف الذيف يدخموف
سوؽ العمؿ سنويا ،وعدـ وجود وظائؼ وأعماؿ لتوظيفيـ فييا ،فيذه مشكمة أساسية تواجو ىذه الدوؿ،
وبالتالي تحاوؿ ىذه الدوؿ أف تجد حموت دوف أف تفقد سمطتيا السياسية ،وأعتقد أف المشكمة اقساسية ىي

مشكمة في ا قساس اقتصادية ،نتيجة عدـ وجود دور حيوي لمقطاع الخاص في إدارة اتقتصاد ،والفكرة التي
تقوؿ ت ضرائب بدوف تمثيػػؿ ( )No Taxation without representationىي فكرة صحيحة ،قنو

نتجية اتعتماد عمى اتنفاؽ العاـ ،ميب دور القطاع الخاص ،وبالتالي ميب تلثيره السياسي في العممية
السياسية ،وبالتالي المشكمة اقساسية اآلف التي تواجو ىذه اقنظمة في ظؿ المعطيات المحمية والخارجية،
ىي كيؼ يمكف تعزيز عممية إص ح شكمية ،وفي نفس الوقت ت تفقد السمطة السياسية دورىا الحقيقي ،لذلؾ

أعتقد أف ىذه المجتمعات الخميجية نتيجة لتيميشيا ،ت تستطيق أف تقوـ بعممية مؤثرة إلجبار اقنظمة
إلحداث التاييرات ،ويمكف عمينا التعويؿ عمى العامؿ الخارجي اقساسي ،نتجية أف ىذه المجتمعات أصبحت

مصدرة لإلرىاب ولإلىابييف ،وىناؾ ضاوط إلجراء عمميات إص ح ،إص ح التعميـ واص ح الثقافة
واص ح اتع ـ ،واص ح اقوضاع اتقتصادية بحيث تخفؼ مف إمكانية تصدير اإلرىاب  ،يمكف ىذا

العامؿ الخارجي لو دور محوري أساسي في عممية اإلص ح السياسي في المنطقة ،ولذلؾ إذا كاف عمينا
كمثقفيف وكمتنوريف في ىذه المنطقة أف ندفق بيذا اإلص ح ،يمكف عمينا أيضا أف نستفيد مف ىذه العوامؿ

لنقوـ بالتلثير لمتايير السياسي خ ؿ العقد القادـ .

 10-1عبد المحسن مظفر
الورقة قيمة ،وما ورد فييا مف نظريات ،في تصوري الخاص ،تنطبؽ عمى كثير مف الدوؿ العربيػة ،وليس

فقط مجتمعنا الخميجي ،ا نط قا مف العنواف البارز في م ؼ الورقة ،سمطة أكثر مف مطمقة ،ومجتمق أكثر

مف عاجز ،أعت قد بيذا التوجو مق تقديري واحترامي لفكر الدكتور مباش واآلخريف الذيف تكمموا في ىذا
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اتتجاه ،بيذا التوجو قد يكوف مف الصعب الوصوؿ إلى أي نوع مف اتتفاؽ أو الحوار أو المناقشة الجدية مق
أصحاب الشلف في ىذه المنطقة ،سمطة أكثر مف مطمقة ،إذا كاف الحديث عف دوؿ الخميِ ،أنا أقوؿ سمطة

أكثر مف مطمقة في جميق الدوؿ العربية ،ىذا التحميؿ الجيد الذي أثاره الدكتور مباش في ىذه الورقة القيمة
ليس حك ار عمى منطقة الخميِ ،وربما أتفؽ في كثير مق ما قالو اقخ أنور النوري عندما أشار إلى أسباب في

الفكر التراثي المتداوؿ في ىذه المنطقة مف مئات السنيف ،وتلثيرىا في الع قة بيف الحاكـ والمحكوـ في كؿ
المنطقة العربية ،بؿ ربما يكوف في كؿ المنطقة اإلس مية ،نحف نتحدث عف سطمة أكثر مف مطمقة إذا كنا
نتكمـ عف الخميِ ،ونتحدث عف مجتمق أقؿ مف عاجز إذا كنا نتكمـ عف الخميِ ،دعنا نقارف بيف ما ىو

حاصؿ في ىذه المنطقة مق اعترافي وتسميمي واتفاقي معكـ بعيوب ىذه المنطقة ،وقصورنا عف تحقيؽ ما
نطم إليو مف آماؿ وتطمعات مستقبمية ب ذف اهلل ،دعنا نقارف الوضق في ىذه المنطقة بمناطؽ عربية أخرى،

أوت تبد مف التسميـ بلف ىذه المنطقة عمى اققؿ فيما ىو معمف مف سمطاتيا ،أنيا سمطات باعترافيا وبدوف
أي اعتراض مف أحد أنيا سمطة وراثية ،لـ تدع أي سمطة خميجية أنيا سمطة جميورية أو رئاسية أو جاءت

برمبات شعبية بالطريقة التي نطم ليا ،في المقابؿ ىناؾ الكثير مف الجميوريات العربية نجد أف السمطة
فييا أكثر إط قا مما ىو حاؿ السمطة في المنطقة الخميجية  ،ويستمر الحاكـ فييا عشرات السنيف بدوف أي
تايير حقيقي يحدث ،عمى الرمـ مف الكبت ،وىدر الحريات ،وتكميـ أفواه الناس ،ومؿء المعتق ت بالسجوف،

بدوف أف يكوف ىناؾ ما يمكف تسميتو بمجتمق مير عاجز ،أنا أضرب مثات مق التقدير لمشعوب التي أضرب

المثاؿ عنيا ،المثا ؿ الذي في ذىني ىو العراؽ وسورية وليبيا ،أقوؿ ت نصور الداء عمى أنو داء خميجي،
ىذا الداء داء عربي ،وقد يكوف داء إس مي ،وقد يكوف داء الدوؿ المتخمفة بصورة عامة ،ىذا الداء الذي

نشتكي منو ت ينطمؽ فقط مف كوننا دولة ريعية ،أو دولة تمتعت لفترة مف الوقت ب يرادات نفطية فائضة عف

الحاجة واستامتيا السمطات لمسيطرة عمى الشعوب كما نقوؿ ،ىناؾ دوؿ أخرى دوؿ جميورية ٖ٘ سنة عمى
اققؿ مف الحكـ الديكتاتوري المطبؽ في العراؽ ،والشعب العزيز في العراؽ لـ يتمكف مف تايير ذلؾ الوضق

الملساوي إت بالتدخؿ الخارجي ،مدة مشابية مف الزمف مق نفس التسمط والمعب في مقدرات الناس وىدر
اإلمكانيات المالية في السمطة الميبية ،والشعب الميبي عاجز عف التحريؾ ،آخرىا كاف اتستيتار باقمواؿ

العامة في الدولة الميبية الشقيقة بوضعيا في يد اآلخريف في صورة تعويضات لجرائـ ارتكبتيا الحكومة

الميبية ،الوضق السوري :ىن ا نتكمـ عف حكـ وراثي وميراث ،الدستور يتاير في ربق ساعة لكي يتولى ابف
الرئيس الرئاسة ،وراثية تحت نظاـ جميوري ،أنا ت أقوؿ ىذا لكي أىوف مف قضايانا ،أنا أقوؿ ىذا لكي أبيف

أف القضية ىي أشمؿ مف أف تكوف دولة ريعية ،أو دولة فييا مصادر نفطية ،أو دولة سيطرت فييا

الحكومات نتيجة ل وضاع التي ذكرت في ىذه الورقة القيمة ،أنا أقوؿ إف الداء أكبر مف ذلؾ ،والمشكمة
ليست مشكمة خميجية ،المشكمة مشكمة عربية ،المشكمة في التراث ،ونحف قد نكوف أقدر مف ميرنا في

المناطؽ العربية ،ولسنا أقؿ مف عاجزيف ،مثؿ ىذا المنتدى الذي استمر في ىذه المنطقة لمدة ٕ٘ سنة ،مثؿ

ما قاؿ الدكتور عمي فخرو أمس ،ت أعتقد أف مثمو متوفر في أي إقميـ مف اققاليـ العربية ،ويتمكف مف
اتستمرار في مناقشة ىذه اقمور بكؿ ىذه الجرأة والصراحة ،وينشر ىذا الفكر مكتوبا ،ويتـ تداولو بعمـ

السمطات القائمة في ىذه المنطقة ،أنا ت أريد أف أزيف صورة السمطات القائمة في ىذه المنطقة ،لكف أقوؿ ت

نبالغ في جمد ذاتنا في ىذه المنطقة الخميجية ،أنا أتصور وضعنا أفضؿ بكثير مف أوضاع في مناطؽ أخرى
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مف الوطف العربي ،نحف نطم إلى المزيد مف التطوير ،نطم إلى المزيد مف المشاركة الشعبية ،نطم إلى

تايير ا لع قة بيف الحاكـ والمحكوـ في ىذه المنطقة ،نعـ ،ولكننا لسنا عاجزيف ،نحف مقتدروف ولدينا
اإلمكانات ،لكف يجب أف يكوف توجينا إذا كاف خطابنا مق السمطة التي نشتكي مف سوء الع قة بيننا وبينيا،

يجب أف يكوف خطابنا موزونا ومتعق بحيث يكوف ىناؾ استجابة قفكارنا مف قبؿ ىذه السمطة ،نحف نقوؿ

اننا عاجزوف عف تاييرىا ،إذف يجب أف يكوف لدينا مقدرة عمى التفاىـ معيا عمى المدى البعيد .دعنا نقارف
الوضق.

 11-1عبد اهلل النيباري
شك ار اقخ الرئيس ،أوت أثني عمى الورقة ،وأعتقد أف اقخ محمد استطاع برشاقة فكرية أف يطرح لنا

موجز لمنظريات في تحميؿ تركيب السمطة وع قتيا بالمجتمق ،وأجمؿ ما في ىذه الورقة ،ليس فقط أسموبيا
ا
الجميؿ وتناوؿ الموجز المفيد ،لكف أعتقد أنيا مفجرة ل فكار ،بالتلكيد أعتقد أف الموضوع ظاىرة استمرار

اتستبداد ،ومياب التحرؾ الشعبي في مواجية اتستبداد ،أو باقحرى التمرد الشعبي مف أجؿ اإلص ح،

ظاىرة تكاد تكوف ليست مقصورة عمى دوؿ الخميِ وانما قد تكوف ظاىرة عربية ،وأيضا ربما إذا أخذنا نموذج
بعض الدوؿ اقخرى ،بورما ،إندونيسيا قبؿ التاير اقخير ،وربما أيضا بعض دوؿ أفريقيا  ،ظاىرة في دوؿ

العالـ النامي ،وبالتالي ربما بعض التحمي ت قد تنطبؽ عمى دوؿ الخميِ ويكوف ليا خصوصية ،وبعضيا
قد يكوف شام

لمناطؽ أكثر مف دوؿ الخميِ ،أتصور أف ىناؾ عوامؿ عديدة وليس عام

واحدا ،

ف تضافر عوامؿ عديدة ىي التي أدت إلى ىذه الظاىرة ،مياب اإلص ح السياسي والمشاركة الشعبية في
اتخاذ القرار ،أعتقد أف أىميا نمط اإلنتاج ،الم حظ أف دوؿ المجتمعات الصناعية استطاعت أف تحقؽ

إص حا سياسيا أسرع مف الدوؿ اإلقطاعية ،عوامؿ أخرى أيضا مثؿ البنية اتجتماعية ،تركيب السكاف ،حجـ
السكاف ،نسبة المواطنيف في القوى العاممة ،موضوع القبمية والطائفية واإلثنية ،موضوع الفكر والثقافة

وا لموروث الثقافي ،في تجربتنا العربية بشكؿ عاـ ،أخفقت التيارات الفكرية والسياسية في ث ثة أرباع القرف

الماضي ،أف تثمر في بقاء فكر سياسي أو تنظيمات سياسية كما كاف الحاؿ مث في ألمانيا ،نفس الفكر

الراديكالي ولد وفرخ قوة سياسية مازالت موجودة ومستمرة  ،ىذا الشئ مائب في المجتمعات العربية ،وحتى
اآلف مائب ،ومازلنا نعاني مف تشويش الفكر الميبرالي والثوري واليساري والقومي ،اآلف الفكر الديني ت يقدـ

برنامجا أو أجندة لإلص ح التي تقنق قطاعات كبيرة في الشعب العربي أو الشعوب التي تتحرؾ فييا ،وأعتقد

أف استمرار ىذا الفكر وان تشاره سيبقينا في ىذه الفوضى الفكرية التي دونيا ت يمكف أف تؤدي إلى خطوات
عممية.

تلثير النموذج ،عندما كانت ىناؾ نماذج في المحيط العربي يمكف اتقتداء بيا ،كاف ليا صدى ،التحرؾ

في منطقة الخميِ في العشرينات الث ثينات واقربعينات ،كاف ىناؾ اتقتداء بنماذج في العراؽ ،في سورية،
في مصر وميرىا ،كانت ىناؾ نماذج يمكف اتقتداء بيا ،فيذا تلثير المحيط السياسي ،أعتقد عامؿ مشترؾ

بيف ىذه القوى ،وىو توفر القوى القمعية ،الجيش والشرطة والمخابرات والمباحث وميرىا ،وفي حالة الخميِ
الحماية اقجنبية ،التي بدونيا ربما اجتاحت قوى مجاورة منطقة الخميِ ،كما حدث في حممة محمد عمي ،أو
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حممة الدولة السعودية اقولى لكافة الجزيرة العربية إلى أف وصمت إلى عماف ،أو كاف مف الممكف إليراف أف
تتمدد عبر الخميِ ،لوت الحماية اقجنبية التي حمتو ،وأيضا أبقت ىذه الكيانات عمى ما ىي عميو اآلف ،

فبالتالي ىناؾ عوامؿ عديدة قد يكوف لبعضيا خصوصية معينة في منطقة معينة ،مث

موضوع اتقتصاد

الريعي قد ينطبؽ عمى منطقة الخميِ  ،لكف كيؼ نفسر الجزائر ،كيؼ نفسر مصر ،كيؼ نفسر ليبيا ،كيؼ

نفسر بورما ،أعتقد أف العامؿ المرج أكثر ىو نمط اإلنتاج.

أحب أف أعمؽ عمى في رقة اتستنتاجات اقخ محمد ،وىو أنو دحض كؿ النظريات وأتى بتركيبة نظرية،

أف موضوع اتستق ؿ اتقتصادي ،واتستق ؿ اتجتماعي أو استق ؿ القوى العاممة ،واتستق ؿ اقمني،
لكف أعتقد أف ىذا توصيؼ ،ىذه نتائِ تحتاج الى تفسير .لماذا استطاعت ىذه السمطات أف تستاني أمنيا

واقتصاديا عف العمالة المواطنة ،طبيعة الحاؿ في دوؿ الخميِ اتقتصاد الريعي ،واتقتصاد الريعي ليس
اإلنفاؽ العاـ ،اتقتصاد الريعي أف يكوف ىناؾ دخؿ بدوف جيد ،وقد يكوف كميا وقد يكوف جزئيا ،كمي في

الخميِ ،وجزئي في ىولنػػدا الذي أدى إلى ظاىرة مػا يسمى (  ) Dutch Diseaseفاعتماد عمى قوى اإلنتاج
 ،ليس القوؿ بلف لماذا يكوف اإلنفاؽ العاـ في ىولندا وفي الارب (  ) Welfare expenditureبينما في

الخميِ ىو رشوة ح في اتقتصاد الريعي يخرج اإلنساف مف عممية اإلنتاج وييمش ويكوف دخمو ليس نتيجة

لجيده في العممية اتنتاجية ،وىذا الذي يترتب عميو اتستق ؿ اتقتصادي لمسمطة ،واتستق ؿ اقمني،
واتستق ؿ اتجتماعي ،وفي دوؿ الخميِ تتفؽ ىذه الظاىرة مق حجـ السكاف وطبيعة التركيب السكاني ،قبمي

واثني وطائفي ،لكي تتعقد المسللة أكثر.

 12-1محمد عبد اهلل الياشم
بسـ اهلل وحده ،والص ة والس ـ عمى مف ت نبي بعده ،وعمى آلو وأزواجو وجنده وعمى مف صدقو وعمؿ

بنيجو مف بعده ،بعد ٕ٘ سنة بمغ منتدى التنمية رشده ،واستوى وبمغ أشده ،ووجب عميو اتنتقاؿ ،وحؽ لو
اتنتقاؿ مف مرحمة القوؿ إلى اقفعاؿ.

في ىذا المجاؿ أختصر إليكـ ىذا المقاؿ  ،اقتراح مؤسسة اقتصادية عمى ىيئة شركة مساىمة محدودة

تستثمر ( مدخرات ) أفراد اقسر المالكة الحاكمة في كؿ قطر بشكؿ منظـ وقانوني ومشروع ،لفؾ استحواذ
ىذه اقسر عمى الماؿ العاـ واستباحتو ،ىذه ىي الزبدة ،وىذا ىو اتقتراح ،أعمـ أنو ليس جديدا  ،ولـ يطرح

قوؿ مرة ،بؿ ىو مسبوؽ ،أعرؼ أف ىناؾ مف سبقني ليذا  ،ولكف نريد أف يكوف بالمكشوؼ والحديث
بالواض والصري  ،تحقؽ اقىداؼ المطموبة مف ىذا اتقتراح ث ثة :

أوال  :تستباؽ الحراؾ اتجتماعي المؤدي إلى اتنق بات والثورات التي ت مفر مف وقوعيا إذا استمر

اتحتباس السياسي واتحتباس الفكري ،في ظؿ عامؿ مساعد ىاـ ىو العامؿ المعيشي الذي يضيؽ عمى
المواطف يوما بعد يوـ.

ثانيا  :لمكافحة الفساد اإلداري والمالي المتنامي في ظؿ أنظمة شمولية  ،كما تقولوف  ،تعتبر الماؿ العاـ

ممكا حصريا ليذه اقسرة .

ثالثا  :الحد مف إمداؽ الماؿ العاـ عمى طبقة اقكريموس التي سوؼ تنصرؼ فع إلى اتىتماـ بالتقوى

الفردية والتقوى المجتمعية بدت مف أف تكوف عونا عمى إضفاء مشروعية ليست مشروعة لتمؾ اقسر.
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أرجو مف اقخ الدكتور عمي الكواري افساح المجاؿ ليذا اتقتراح عند عرض متطمبات تحقيؽ أجندة

إص ح جذري مف الداخؿ في الجمسة الختامية.

مف الصعب جدا عمى شخص عسكري أو عربي أف يترؾ ميكروفوف أو يترؾ كرسي  ،لكني مضطر إلى

أف افعؿ ذلؾ.

 13-1معصومة المبارك
الس ـ عميكـ جميعا ،الدكتور محمد مباش قاـ بجيد نظري وتحميمي متميز حيث عرض لنظريات ىامة

تسعى لتفسير الع قة بيف السمطة والمجتمق ،وندرؾ بلف جيده لـ يكف باتجاه وضق حموؿ أو مقترحات

لمخروج مف مآزؽ الع قة بيف السمطة والمجتمق.

ٔ-ىذه الورقة نجحت في إثارة عصؼ ذىني حوؿ طاولة النقاش ،ونجحت في إثارة أسئمة مشروعة حوؿ ما
العمؿح وأيف الخمؿ ح وكيؼ يمكف إص ح الع قة بيف الدولة والمجتمق ح

إنو سؤاؿ كبير ،قد تصيبنا مناقشتو باإلحباط ،وننحو لجمد الذات ،بالتلكيد نحف في دوؿ الخميِ لسنا أسوأ

مف حاؿ ميرنا مف الدوؿ العربية ،ولكف يحؽ لنا كمثقفيف ،أف نناقش الوضق بيدؼ التشخيص وتحديد

المسار ،لمخروج مف ملزؽ الع قة مير اتيجابية بيف الدولة والمجتمق.

كنػػا نعتقػػد أف التعمػػيـ وف ػػت أب ػواب المشػػاركة السياس ػػية والمشػػاركة فػػي صػػنق القػػرار سػػتحؿ المشػػكمة ،ولكني ػػا

ازدادت تعقيدا والوضق يزداد سوءا واحباطا ،وضق يثير الحيػرة ،العديػد مػف ذوي الفكػر اإلصػ حي قػد شػاركوا
فػي م اركػز عميػا لصػنق القػرار والسػػمطة فػي الػدوؿ الخميجيػة ،ولكػف الخمػؿ فػػي أحسػف اقحػواؿ ظػؿ قائمػا ،وفػػي

ػؤء وعمقػػا ،والكثيػػر مػػف القػ اررات الخاطئػػة والضػػارة بػػالمجتمق قػػد اتخػػذت فػػي عيػػد
الكثيػػر مػػف اقحػواؿ ازداد سػ ً
ىؤتء مف القيادات اإلص حية.
ىؿ السبب يكمف في أنيـ تيادنوا مق السمطة واحبطوا التوقعات إلحداث اإلص ح ح
أـ ى ػػؿ أص ػػبحوا ف ػػي وض ػػق ت ح ػػوؿ لي ػػـ وت ق ػػوة وانتيجػ ػوا أس ػػموب " الي ػػوف أبػ ػرؾ م ػػا يك ػػوف " واخت ػػاروا ع ػػدـ

المواجية والمصادمة مق السمطة ،إلدراكيـ بعدـ جدوى ىذا التوجو ،وأنيـ مير قادريف عمى إحػداث اإلصػ ح
مف الداخؿ ح أـ ىؿ قنيـ قمة مير مؤثرة في مسار صنق القرار ح
أـ تنعداـ حرية القرار وانعداـ الديمقراطية في المراكز العميا لصنق القرار ح.
كيؼ يمكف تفسير ىذا الوضق ح ولماذا لـ يستطيعوا إحداث التايير المنشود وىـ اإلص حيوف الذيف كانوا

ومازالوا يرفعوف أصواتيـ بما يجب وما ت يجب عممو إلحداث اإلص ح وعندما وصموا لـ يايروا شيئا بؿ
زادوا عممية اإلص ح إرباكا بؿ وتراجعا  ...ح!
ت نريد توجيو أصابق الموـ قحد ،وانما نريد أف نفيـ ماذا يحدث وكيؼ يمكف إحداث اإلص ح مف الداخؿ

في الع قة بيف السمطة والمجتمق.
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خطير اجتماعيا واقتصاديا ي مس
ا
ٕ -ظاىرة البطالة ىي ظاىرة ممتدة في مجتمعاتنا الخميجية ،وتلخذ منحى

قضية أخرى عمى ذات الدرجة مف الخطورة وىي التركيبة السكانية ،فرمـ صار حجـ السكاف في مجتمعاتنا،
تتفشى ظاىرة البطالة بيف المواطنيف بشكؿ مخيؼ وينذر بمستقبؿ مير مستقر إقتصاديا واجتماعيا ،وفي

نفس الوقت تفت فرص العمؿ لمعمالة الوافدة.

في كؿ دوؿ العالـُ ،ي ْستَبشر بفت مشاريق جديدة كفرص وظيفية وطنية ،ولكف عندنا في دوؿ الخميِ تفت
تستيعاب المزيد مف العمالة الوافدة ،وبما يزيد مف استفحاؿ خمؿ التركيبة السكانية ،وخمؿ اتستقرار

اتجتماعي ،لذا شعبيا ،ىناؾ تخوؼ مشروع وحقيقي مف مفيوـ الخصخصة الذي يقاتؿ أصحاب القطاع
الخاص لتحقيقو ،حتى مف ذوي الفكر اإلص حي ،لتحقيؽ مصالحيـ الخاصة التي ليست بالضرورة تتفؽ مق
المصمحة العامة ،ويستمر كذلؾ في الع قة بيف المجتمق والدولة.

 14-1تعقيب ختامي محمد غباش
شك ار سيدي الرئيس ،أبدأ بالشكر الجزيؿ ل خوات واقخوة الذيف شرفوا ىذه الورقة بتعقيباتيـ وم حظاتيـ
وانتقاداتيـ ،وأعرؼ عف نفسي أنني تمميذ نجيب يصاي إلى أساتذتو ،ويزف حديثيـ إلى الحد الذي ت يجعمني
أقوـ بالرد ،قف كؿ ما سمعت يحتاج إلى وقت مني قىضمو وقفيمو وأتجاوب معو  ،وأرجو أف يتحوؿ

جيدي إلى جيد مكتوب أسممو في وقت تحؽ لممنتدى.

ىناؾ خطوط عريضة تناولتيا مجموعة مف الم حظات.
أوليا كاف ىناؾ تساؤؿ طرح مف أكثر مف أخ وأخت ،وىو أف الورقة لـ تتحدث عف آليات اإلص ح ،ولـ
تقترح برنامجا عمميا ،أود التنويو عمى أف ىناؾ ورقة أخرى لصديقي عبد الرحمف النعيمي تتناوؿ الشؽ اآلخر

الذي ماب عف ورقتي ،وىذا الدور أرجو أف يمبي الحاجة التي ذكرت مف قبؿ اإلخواف.

ا لجيد الذي حاولت الورقة أف تحصر نفسيا فيو ،ىو التشخيص بالدرجة اقولى ،قف المنتدى لـ يقـ بيذا
الجيد في العقود المنصرمة ،وىي مساىمة متواضعة في حاجة إلى إمناء واخصاب ليس فقط مف قبؿ الذيف
حضروا اليوـ ،ولكف مف الذيف لـ يتمكنوا مف المجيء ،والذي نرجو أف نسمق مساىماتيـ ونقرأىا في

المستقبؿ.
أيضا رصدت مف بعض المداخ ت أف مضموف الورقة يدفق إلى اإلحباط ،قنيا تقوؿ اف الوضق عصيب

ومير قابؿ لإلص ح ،واف كاف ىذا ىو الشعور فلنا أقدـ أسفي العميؽ ،قنو ليس ىذا الدور الذي سعت لو

الورقة ،بؿ عمى العكس ،الورقة انطمقت في تمييدىا مف مفيوـ أف ت شئ يمنق الدولة الخميجية مف أف تكوف
دولة رشيدة عق نية بالمعنى الذي ذكره ماكس فيبر ووصؼ فيو الدوؿ المتحولة في القرف الثامف عشر
والتاسق عشر ،وىذا ىو اتنط ؽ الذي انطمقت فيو الورقة ،ومق أف الورقة أيضا ذكرت اقطروحة التي

ذكرىا أحد الكتاب اتنجميز (  ) Tribes with flagsلكنيا أيضا حاولت أف تنتيي بما ينطبؽ عميو المثؿ

اإلنجميزي السائر  The emperor has no clothesأي تقديـ جيد يعري الوضق السياسي في المنطقة
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الخميجية بحيث ندرؾ نحف كلفراد في المجتمق ،ويدرؾ الحاكـ أيضا حقيقة الوضق الحرج الذي نحف عميو،

ويختزؿ الضعؼ المطمؽ لمدولة الخميجية ،قف عممية اتستئساد اليائمة التي يتمتق بيا الحاكـ ضد مجتمعو،
ت تستمر ليذا الحاكـ وىو يتعامؿ في وسطو اإلقميمي والدولي ،ونحف رأينا كيؼ أف الدوؿ تتاير وتنيار

وتبتمق بلسيؿ مف السيولة ،قف الحاكـ الذي يحاوؿ أف يايب مجتمعو يصب بالغ الضعؼ ،لذلؾ حاولت

الورقة أف تقوؿ إ ف اتمبراطور ت يممؾ رداء عمى جسده ،وأف ىذا الوضق المكشوؼ مف الضعؼ لمدولة
الخميجية ليس فقط ييدد مجتمعو ،بؿ ييدد النظاـ السياسي نفسو ،ونحف إذا رصدنا أبسط اقمور كيؼ أف

مجموعة مف مدننا ،فمث أنا أنتمي إلى مدينة ،المواطنوف فييا ت يشكموف أكثر مف ٘ %لوجدنا حقيقة ىذا

الضعؼ ،اف أي استفتاء أو أي إحصاء رسمي تقوـ بو اقمـ المتحدة أو منظمة العمؿ الدولية ،كفيؿ بلف
يخرج الحاكـ مف الحكـ ويسمـ السمطة لآلخريف ،فيذه حقيقة يجب أف تكوف جمية أماـ الحكاـ ،ولـ يكف ىدؼ

الورقة أف تقدـ سجاتً ضد السمطة الخميجية عمى اإلط ؽ ،بؿ كانت فع تصب في قيمة اإلص ح الذي
تحدث عنو اقخ عمى الكواري.

ممحق
صياغة أولية لبند تصحيح العالقة بين السمطة والمجتمع.

عمي خميفة الكواري

أوال :توصيف العالقة

الع قػػة السياسػػية بػػيف السػػمطة والمجتمػػق فػػي دوؿ المنطقػػة فػػي جوىرىػػا ،ع قػػة ال ارعػػي بالرعيػػة وليسػػت

ع قة مواطنيف متساويف مف حيث المبدأ .وكذلؾ ف ف نظرة اقسر الحاكمة لنفسيا فيما يخص ع قتيا بالبمد،
ىي نظرة إرث وحػؽ خػاص فػي المػاؿ العػاـ وفػي اق ارضػي وتػولي السػمطة التنفيذيػة ت سػيما الم اركػز الحاكمػة

أوما يسمى بو ازرات السيادة .ىذا إضػافة إلػى المكانػة البروتوكوليػة والمكانػة اتجتماعيػة والنفػوذ عمػى المسػتوى
الرسمي وفي القطاع الخاص.
*باعتباري منسقاً لموضوع "اتص ح الجذري:رؤية مف الداخؿ" قمت باعداد صيامة اوليو لبند تصحي الع قػة بػيف السػمطة والمجتمػق ،وذلػؾ
في ضوء اعتذار الزميؿ الدكتور محمد مباش عف محاولة القياـ بذلؾ كما ورد في مقدمة ورقتة .وارسمت المحاولة اليو فلجابني بالتالي:

صديقي عمى الكواري!بطبيعة تدريبي الفكري الذي انطمؽ اساساً مف التجربػة السياسػية فػي السػتينات أجػد نفسػي متعاطفػاً مػق توصػيفؾ السػابؽ

كمو .لكف شكوكي تتصؿ بالشؽ المتصؿ بالينبايات التي تخممت المادة .وأنا أجد نفسي عاج اًز عف التفاعؿ معيا فكرياً أو عممياً .فصػاحب أي
أفضمية سياسية ت يمكف لممنطؽ أو لموازع اقخ قي أف يدفعو ليتخمى عف مكاسبو .ليذا ف أجد مف المجدي أف نحاججو بالعقؿ .ما المجدي

إذفح تحميػػؿ المصػػال  ،مصػػالحو ومصػػال خصػػومو ،وكشػػؼ التباسػػات القػػوة بػػيف اقطػراؼ فػػي نقاطيػػا المتعػػددة وسػػيرورتيا المكانيػػة والزمنيػػة
ومواضق المقاومة والخطر عمييما فييا .لكف ىذا يستمزـ معالجة أوسق.ىذا ىو فيمي ل مر .وأتمنى أف أكوف مخطئاً .وتقبؿ خالص مودتي.
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وقد استمرت ىذه الع قة بيف السمطة والمجتمق لفترة طويمة نسبيا ،بحكـ فاعمية آليات الضبط السمطوي،

وسمبية معظـ النخب عامة  ،فيما عدا قمة اعتبرت منشقة .ىذا إضافة إلى استكانة أفراد وجماعات المواطنيف
نتيجة احتوائيـ مف قبؿ السمطة في أممب اقحياف ومعظـ الدوؿ ،وت مباتة مف الوافديف.

ومصدر ىذه الع قة ىو قياـ نظـ حكـ فردية وراثية مطمقة اليد في الداخؿ ،منذ مطمق القرف العشريف في

معظـ الدوؿ وأممب اقوقات .وقد انبثقت ىذه النظـ مف تراث تقميدي في الممؾ العربػي العضػوض الػذي يقػوـ
عمى أساس الامبة القسرية واعتبار النفوذ مصد اًر لجمب الماؿ ،والجاه مفيد لو عمى حد تعبير ابف خمدوف.

وقد نشلت ىذه النظـ الحاكمة بفضؿ تحالفات قبمية وعائمية ومناطقية قػادت إلػى بػروز أفػراد مػنيـ ،تولػوا

الرئاسػػة فػػي أممػػب الػػدوؿ بالت ارضػػي ثػػـ انفػػردت أسػػرىـ بػػالحكـ والسػػمطة عنػػدما تحػػوؿ كبيػػر مشػػايخ القبائػػؿ أو
العائ ت مف مرتبة اقوؿ بيف متساويف ،إلى حاكـ فرد يستحوذ عمى السمطة مف أيدي حمفائػو بػؿ حتػى اقػرب

أقربائو وينفرد بتحديد الخيارات واتخاذ الق اررات العامة.

وقػػد تكرسػػت ىػػذه الامبػػة القس ػرية عمػػى الحكػػـ نتيجػػة لبػػروز ث ثػػة متاي ػرات رئيسػػية فػػي المنطقػػة .أوليػػا:

معاىػػدات حمايػػة وتحػػالؼ وصػػداقة مػػق قػػوى أجنبيػػة ذات نفػػوذ عػػالمي ووجػػود عسػػكري فػػي المنطقػػة ومصػػال

اقتصادية واستراتيجية ضخمة فييا .ثانييػا :فػرض الحكػاـ رسػوما عمػى الجمػارؾ وعمػى النشػاطات اتقتصػادية

قبػؿ عصػر الػػنفط (ق طػة الاػػوص) .ومنػذ بدايػػة عصػر الػػنفط صػب ريػػق امتيػازات الػػنفط وعائػدات الحكومػػات
مػػف صػػادراتو ،فػػي أيػػدي الحكػػاـ الػػذيف اتبع ػوا سياسػػات إعػػادة التوزيػػق لمثػػروة والنفػػوذ بمػػا يػػؤدي إلػػى تك ػريس
سمطتيـ الفردية المطمقة في الداخؿ .وثالثيا :تدفؽ اليجرة بيف بمداف المنطقة ومف الدوؿ المجاورة فػي البدايػة،
ثػػـ مػػف خارجيػػا بشػػكؿ كبيػػر منػػذ مطمػػق السػػبعينيات .اقمػػر الػػذي أدى إلػػى ت ارجػػق الػػدور اإلنتػػاجي لمم ػواطنيف

عامة .كما تراجعت اقىمية السياسية لممواطنيف نتيجة لتفاقـ الخمؿ السكاني وتراجق دور المجتمعات اقصمية
في عدد مف دوؿ المنطقة حتى أصبحت تمؾ المجتمعات مجرد أقمية بيف أقميات عدة.

وبػػذلؾ فق ػػد عمم ػػت الطبيع ػػة القبمي ػػة التقميدي ػػة والوراثي ػػة ل ػػنظـ الحك ػػـ ف ػػي المنطق ػػة إض ػػافة إل ػػى المتايػػرات

الرئيسػػية اإلضػػافية المشػػار إلييػػا أع ػ ه ،عمػػى إنتػػاج واعػػادة إنتػػاج حكػػـ الامبػػة القسػرية واتنف ػراد بالسػػمطة ومػػا
يؤدي إليو امت كيا ،مف ثروة ونفوذ.

ثانيا :أبعاد العالقة الراىنة وتداعياتيا.

أدت الع قة السمبية الراىنة بيف السػمطة والمجتمػق فػي دوؿ المنطقػة إلػى مخػاطر كبيػرة وكثيػرة .وعرضػت

حكومات المنطقة ومجتمعاتيا إلى تحػديات لػـ يسػبؽ مقابمتيػا ،تنػذر اليػوـ بنكػوص المجتمعػات وتفكيػؾ الػدوؿ

وضياع ىويتيا الجامعػة .فضػ ً عػف تعػرض المنطقػة إلػى ضػاوط اسػتراتيجية الييمنػة اقمريكيػة عمػى العػالـ،
واسػػتخداـ المنطقػػة اسػػتراتيجياً ونفطي ػاً قاعػػدة وورقػػة فػػي الص ػراع مػػف أجػػؿ ىيمنػػة القطػػب الواحػػد .وقػػد وجػػدت
حكومػات المنطقػة نفسػيا فػػي موقػؼ الضػعيؼ أمػػاـ اإلمػ ءات الخارجيػة بسػػبب انفرادىػا بالسػمطة ،دوف وجػػود

ذريعة عصرية عندىا تحد مف المطالب المجحفة وتصدىا بحجة الديمقراطية.

وقب ػػؿ ب ػػروز ى ػػذه المخ ػػاطر وأثن ػػاء تص ػػاعدىا ،ل ػػـ تع ػػد الع ق ػػة الراىن ػػة ب ػػيف الس ػػمطة والمجتم ػػق ف ػػي دوؿ

المنطقة مرضيا عنيا مف قبؿ شعوبيا .وت ىي أيضا ع قة متسقة مق معطيات القرف الواحد والعشريف ،الذي

لػػـ يعػػد مقبػػوتً فيػػو لػػدى شػػعوب العػػالـ كافػػة ،أف يحتكػػر فػػرد أو قمػػة تحديػػد الخيػػارات واتخػػاذ القػ اررات العامػػة أو
تدعي أسرة ميما كاف دورىا التاريخي حقوقاً خاصة في الماؿ واقم ؾ والسمطة العامة.
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وبػػذلؾ ت ازيػػد تآكػػؿ شػػرعية حكومػػات المنطقػػة فػػي الػػداخؿ وتعرضػػت سػػيادة دوليػػا لتػػدخ ت مػػف الخػػارج،

اقمر الذي اضطر الحكومات إلى تقديـ تنازتت مجحفة لمخػارج .كمػا دفػق السػمطات فػي معظػـ دوؿ المنطقػة
وفػػي أممػػب اتوقػػات إلػػى القيػػاـ بتايي ػرات شػػكمية ت تمػػس الفرضػػيات التػػي قامػػت عمييػػا الع قػػة المختمػػة بػػيف

السمطة والمجتمق ،وت ىي أوجدت وسيمة شعبية لحماية السيادة الوطنيػة ،وانمػا جػاءت تمػؾ التاييػرات لتعتػرؼ

بضرورة تايير أسموب الحكـ دوف أف تصمحو .اقمر الذي فت شيية الشعوب لإلص ح دوف أف يروييا.

وقػػد نػػتِ عػػف ذلػػؾ اتحتقػػاف كمػػو فػػي بعػػض اتحيػػاف بػػروز حركػػات تاييػػر راديكاليػػة ت ازيػػد أخػػذىا بلشػػكاؿ

العنؼ ،الذي واجيتو السمطة بالعنؼ كما اعتادت .وصاحب ىذا تزايد المطالبيف باإلص ح في السر والعمػف،
وارتفق سقؼ مطالباتيـ تعبي اًر عف قمؽ موضوعي عمى مستقبؿ بمداف المنطقة ومس كرامة أىميا .والػى جانػب
ى ػػذا وف ػػي اتج ػػاه الض ػػد من ػػو ن ػػزع أفػ ػراد م ػػف المػ ػواطنيف مس ػػتاميف ذك ػػاءىـ الف ػػردي ومػ ػواقعيـ لتحقي ػػؽ مص ػػال

شخصية مير مشروعة واتخذ البعض توجيات انتيازية تشػؽ الصػؼ الػوطني ،فتفشػي الفسػاد المػالي واإلداري

واتضػ ػ ض ػػعؼ ال ػػوتء ال ػػوطني ل ػػدى ال ػػبعض بس ػػبب تق ػػديرىـ اتنتي ػػازي لمس ػػار اقم ػػور وت ػػرجيحيـ لض ػػياع

مجتمعات المنطقة وتفكيؾ دوليا وتايير ىويتيا الجامعة.

ثالثا :أىمية وامكانية تصحيح العالقة

إف أىمية تصحي الع قة بيف السمطة والمجتمق في دوؿ المنطقة تنبثؽ مف استحالة بقاء اقوضاع عمػى

ما ىي عميو .فيناؾ ضاوطات كاشفة مف الخارج وىناؾ ضاوطات قمقة مف الداخؿ ،نتِ عنيما وضق جديد
لػػـ يعػػد معػػو باسػػتطاعة السػػمطات فػػي المنطقػػة أف تحكػػـ بلسػػموب حكميػػا المعتػػاد .وىػػذا الوضػػق يمكػػف اعتبػػاره

وضعا ثورياً  ،ت تنفق معو التاييرات الجزئيػة أو الشػكمية اسػتجابة لمضػاوط الداخميػة والخارجيػة المتضػادة فػي
أممب اقحياف والمتقاطعة أحيانا.

ول ػػذلؾ أص ػػب م ػػف الض ػػروري أف تج ػػري ك ػػؿ س ػػمطة ف ػػي المنطق ػػة تاييػ ػرات جوىري ػػة ،ليس ػػت كايرى ػػا م ػػف

المتايرات في الماضي ،مراومة يامػب عمييػا التكتيػؾ واآلنيػة فػي محاولػة لمػتممص مػف ضػاوط التاييػر باتجػاه

أو بػػآخر أو بت ػوازف بينيمػػا .وقػػد أصػػب التايي ػر اسػػتجابة لمضػػاوط الخارجيػػة مصػػد اًر لتآكػػؿ البقيػػة الباقيػػة مػػف
شػػرعية السػػمطة فػػي نظػػر شػػعوب المنطقػػة وال ػرأي العػػاـ العربػػي واإلس ػ مي ،نتيجػػة لتقويضػػو السػػيادة الوطنيػػة

وتعطيمو اإلرادة الوطنية .وربما يذىب بالسمطة التقميدية نفسيا عنػدما ينتفػي دورىػا وتصػب عبئػاً تاريخيػاً عمػى

الحكػػـ شػػبو المباشػػر لمقػػوى المييمنػػة ...ىػػذا مػػف ناحيػػة .ومػػف ناحيػػة أخػػري ....فػ ف فػػرض أجنػػدة التاييػػر مػػف
الخارج سوؼ يقضي عمى كؿ طموحات اإلص ح الجذري مف الػداخؿ .ويػدخؿ المنطقػة فػي اضػطراب ويػلس
وعدـ استقرار ،وربما تفكيػؾ لػدوليا ونكػوص لمجتمعاتيػا وضػياع لميويػة الجامعػة لشػعوبيا وابتعػاد عػف عمقيػا

اتستراتيجي ،لفترات طويمة مف الزمف.

ولمواجية الضػاوط الخارجيػة فضػ ً عػف اتسػتحقاقات الداخميػة ،فػ ف كػ مػف السػمطة والمجتمػق فػي دوؿ

المنطقة محتاجاف ومطالباف عقميا وشرعياً ووطنياً بتصحي الع قة بينيما لما فيو مصمحتيما المشتركة .ومف
ىنػا فػ ف العقػػؿ يؤكػػد وجػود مصػػمحة لمسػػمطة والمجتمػػق فػي تصػػحي ع قاتيمػػا مػػف أجػؿ حفػػظ الوجػػود وتػػلميف

فػرص اقمػف والنمػػاء فػي إطػار إصػ ح جػذري يفػػت اآلفػاؽ لتطػور تػػدريجي فػي اتتجػاه اقسػػمـ واقبقػى قىػػؿ

المنطقػػة ،مجتمعػػات وسػػمطة .وبػػذلؾ يمكننػػا القػػوؿ أف ىنػػاؾ إمكانيػػة عقميػػة وضػػرورة شػػرعية وداعي ػاً وطني ػا،
توجػػب كميػػا عمػػى السػػمطة والمجتمػػق تصػػحي ع قتيمػػا قبػػؿ أف تحػػؿ الكػوارث وت ينفػػق حياليػػا لػػوـ كػػؿ طػػرؼ
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لمطرؼ اآلخر عمى تشدده أو تفريطو .فيؿ ىـ فاعموفح

رابعاً :متطمبات تصحيح العالقة.

التحم ػػي باإلنص ػػاؼ والع ػػدؿ والش ػػجاعة ف ػػي إط ػػار الش ػػعور بالمس ػػئولية التاريخي ػػة ،ى ػػو الس ػػبيؿ لتص ػػحي

الع قة الراىنة بيف السمطة والمجتمق في دوؿ المنطقة .وتحمي قيادات السػمطة والمجتمػق بيػذه القػيـ اإلنسػانية
واإلسػ ػ مية الرفيع ػػة ق ػػد يك ػػوف ص ػػعبا – يػ ػراه ال ػػبعض معجػ ػزة  -ولكن ػػو ل ػػيس ب ػػاقمر المس ػػتحيؿ  ،إذا عرفن ػػا
التحػػديات التػػي تواجػػو حكومػػات المنطقػػة وشػػعوبيا وتحرينػػا الفػػرص التػػي تعػػود عمػػييـ مػػف تصػػحي الع قػػة

بينيما .فتصػحي ىػذه الع قػة يتطمػب نمػو إرادة لػدى السػمطة والمجتمػق ،بكػؿ مػا تحممػو اإلرادة الصػادقة مػف
تصػػميـ عمػػى إج ػراء مصػػالحات تاريخيػػة حقيقيػػة ترقػػى إلػػى مسػػتوى المخػػاطر التػػي تواجػػو حكومػػات المنطقػػة

ومجتمعاتيا.

وأول ىذه المصالحات التاريخية الممحة ،ىي المصػالحة مػق العقػؿ الػذي قيػؿ فيػو "حيػث يكػوف العقػؿ فثمػة

شرع اهلل" ،وبو تتحقؽ المصال المشروعة لكؿ اقطراؼ.

والمصالحة مق العقؿ  -في تقديري المتواضق  -تبدأ بمنيِ النظر في سائر شئوف المعام ت ،حيث يتـ

البحث عف حؿ المشكمة أو مقاربة اإلشكالية بقدح الفكر واعماؿ العقؿ الذي ليس حك اًر عمى "رجاؿ الػديف" أو
أصحاب السمطة ،حتى يشارؾ كؿ العمماء والمفكريف وأصحاب الشاف عامة في البحػث عػف الحػؿ إلػى جانػب

عمماء الديف وأصحاب السمطة .وبعد الركوف إلى الحؿ العق نػي بعيػداً عػف احتكػار عمميػة البحػث عػف الحػؿ،
يوضق الحؿ العق ني عمى ميزاف الديف ف ف تعارض مق الوحي اإلليي أعيد النظر حتى يتـ مقاربة اإلشكالية

في إطار الشريعة اإلس مية السمحة .وفػي أريػي المتواضػق أف مػنيِ النظػر العق نػي المنضػبط بميػزاف الػديف
ىو ما أخذ بو حكمػاء المسػمميف المتجػرديف ،ومػنيـ الخميفػة ال ارشػد عمػر بػف الخطػاب عنػدما سػف الخػراج بػدؿ

الانائـ ،وألاى أعطيات المؤلفة قموبيـ  ،وأوقؼ حد السرقة عاـ الربادة.

وثاني ىذه المصالحات التاريخيػة ىػي المصػالحة الواجبػة ،بػيف التيػارات والقػوى التػي تنشػد اإلصػ ح حتػى

يػػتـ تعضػػيد المناشػػدة لإلص ػ ح بكتمػػة تاريخيػػة فاعمػػة وقػػادرة عمػػى تقػػديـ طمػػب فعػػاؿ لإلص ػ ح الجػػذري مػػف
الداخؿ ،يتفؽ عمى أجندتيا أفرادا وجماعات فاعمة مف كػؿ مػف التيػار الػديني والتيػار الػوطني بكافػة أطيافيمػا،
باعتبار تمؾ اتجندة أىدافا عامة يسعياف إلى تحقيقيا بصرؼ النظر عف منطمؽ كػؿ منيمػا فػي التوصػؿ إلػى

ضرورتيا.

ومػػف أجػػؿ التوضػػي وتجنػػب سػػوء الفيػػـ ف ػ ف المقصػػود بالتيػػار الػػديني ،ىػػـ اقف ػراد والجماعػػات التػػي يبػػدأ

بحثيا عف حؿ المشك ت ومقاربة اإلشكاليات مف النص الديني وتؤسس ع قاتيا عمى أساس الرابطة الدينيػة
وفقا لمفيوميا المذىبي .أما المقصود بالتيػار الػوطني فيػـ أيضػا اقفػراد والجماعػات الػذيف يبػدؤوف نظػرىـ فػي
المشػػك ت واإلش ػػكاليات  ،م ػػف تح ػػرى المص ػػمحة الوطني ػػة ويؤسس ػػوف ع ق ػػاتيـ عم ػػى أس ػػاس رابط ػػة المواطن ػػة

ػدير التلكيػػد أف ىػػذا التقسػػيـ النظػػري ت يعنػػي أف الػػوطنييف ميػػر متػػدينيف وت يعنػػي أيضػػا أف
المتسػػاوية .وجػ ٌ
المنضػػويف تحػػت التيػػار الػػديني ميػػر وطنيػػيف .كمػػا نجػػد أف أطيػػاؼ كػػؿ تيػػار مػػف ىػػذيف التيػػاريف الواسػػعيف قػػد
تكوف أقرب إلى طيؼ أو أطياؼ مف التيار اآلخر ،منيػا لػبعض أطيػاؼ تيارىػا وأكثػر قػدرة عمػى إيجػاد قواسػـ

مشتركة معيـ.

وثالــث ىػػذه المصػػالحات التاريخيػػة يتطمػػب أف تتصػػال كػػؿ سػػمطة مػػق مجتمعيػػا وتقػػر بحقػػو فػػي المشػػاركة

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

49

السياسية الفعالة في تحديد الخيارات واتخاذ الق اررات العامة .ومثؿ ىذه المصالحة اتستراتيجية تتطمب التػالي:

أ) أف يكػػوف اقفػراد والجماعػػات الػػذيف ينشػػدوف التاييػػر قػػد تمكنػوا مػػف تكػػويف كتمػػة تاريخيػػة فاعمػػة واتفقػوا عمػػى

ػداؼ مشػػتركةٌ يتفاوضػػوف عمييػػا مػػق حكومػػاتيـ .ب) أف تكػػوف
قواسػػـ عامػػة تجمػػق بيػػنيـ ،حتػػى تكػػوف لػػدييـ أىػ ٌ
ػتعداد لمتػػدرج فػػي تطبيػػؽ اإلص ػ ح المنشػػود بمػػا يحفػػظ ل سػػر والنخػػب الحاكمػػة وميرىػػا مػػف
ىنػػاؾ مرونػػة واسػ ٌ

اقطراؼ ،مصالحيا المشروعة دوف رمبة في اتنتقاـ ،وانما استعداداً صػادقاً لتجػاوز الماضػي إلػى المسػتقبؿ.

جػ ػ) أف يتمتػػق أىػػؿ السػػمطة وبقيػػة اقىػػالي بقيػػادات مدركػػة لضػػرورة التاييػػر واإلص ػ ح ،ومقػػدريف لصػػعوباتو
والتضػػحيات المطموبػػة مػػنيـ والتطمينػػات ال زمػػة لممػػؤثريف عمػػى ق ػرارىـ ،حتػػى تػػتـ تمػػؾ المصػػالحة التاريخيػػة

المنشودة .وفي ىذا المقػاـ نجػد أف الشػطر الػذي يقػوؿ "ت يصػم النػاس فوضػى تسػراة ليػـ" ت تكتمػؿ حكمتػو
إت بشطره الثاني القائؿ "وت سراة لمف جياليـ سادوا".

رابعا :يتطمب تصحي الع قة أخي ار وليس آخ اًر ،أف تقود تمػؾ المصػالحات التاريخيػة الػث ث الكبػرى ،إلػى

عقػػد مجتمعػػي متجػػدد يجسػػد تم ػؾ المصػػالحات فػػي دسػػتور ديمق ارطػػي ،يؤسػػس لنظػػاـ حكػػـ يضػػمف مشػػاركة
سياسية واسعة وحقيقية وفعالة .يتـ بموجب مؤسساتيا وآلياتيا تحديد الخيارات واتخاذ الق اررات العامة .كما يتـ

بتطبيقيا عمى أرض الواقػق ،طػ ؽ بػائف مػق حكػـ الامبػة القسػرية والػتخمص مػف تبعاتػو وتوابعػو .ولعػؿ نمػوذج

دسػتور الكويػت لعػاـ ٕٜٔٙـ ،ودسػتور البحػريف لعػػاـ ٖٜٔٚـ ،إذا طبقػا نصػا وروحػاً ،يقػدماف نمػوذج دسػػتور
يصم اف يكوف عقداً مجتمعياً متجدداً.
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الفصـل الثـاني

إصالح الخمل اإلنتاجي

 إصالح الخمل اإلنتاجي بدول مجمس التعاون :مدخل اقتصادي وسياسي  ....الدكتور يوسف حمد االبراىي

 مناقشو عامة
 تعقيب ختامي
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إصالح الخمل اإلنتاجي بدول مجمس التعاون :مدخل اقتصادي وسياسي
د .يوسف حمد االبراىيم
مقدمة
تممؾ دوؿ مجمس التعاوف حوالي ٗٗ %مف اتحتياطيات المؤكدة مف النفط الخاـ في العالـ ،وحوالي

٘ٔ %مف احتياطيات الااز الطبيعي .مف ناحية أخرى فاف ىذه الدوؿ تنتِ حوالي ٘ٔ %مف الناتِ العالمي
لمنفط الخاـ ،وتصؿ صادراتيا مف النفط الخاـ إلى حوالي ٕٓ %مف إجمالي الصادرات العالمية ،وىي بيذا

الشكؿ تحتؿ وضعية فريدة بيف مجموعة الدوؿ النامية ،حيث تمكنت دوؿ مجمس التعاوف بفضؿ اإليرادات
النفطية مف تحقيؽ مستويات مرتفعة لمدخوؿ فاقت في بعض اقحياف متوسط الدخؿ في الدوؿ الصناعية

المتقدمة.

ولقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في النصؼ الثاني مف السبعينيات دوؿ المجمس عمى تبني خطط تحسيف

ىياكؿ البنية التحتية وتنويق الييكؿ اإلنتاجي .مير أف الفائض الكبير في ميزانيات تمؾ الدوؿ قد بدأ في

الت شي بدءا مف عاـ ٕ ٜٔٛبسبب تزايد اإلنفاؽ العاـ ،في الوقت الذي أخذت فيو اإليرادات في التناقص

بفعؿ انخفاض أسعار النفط ،ومف ثـ بدأت تشيد دوؿ المنطقة تراجعا في معدتت النمو لمناتِ المحمي
اإلجمالي وكذلؾ احتياطياتيا الخارجية .ونتيجة لذلؾ بدأت دوؿ المجمس في تبني سياسات لمتعديؿ تضمنت
خفضا في إنفاقيا العاـ بصفة خاصة اإلنفاؽ الرأسمالي .مير أف عممية التعديؿ قد اعترضتيا أزمة العدواف

العراقي عمى دولة الكويت وما ت ىا مف حرب لتحرير الكويت عامي ٓ ،ٜٜٔٔ/ٜحيث تولد عف ذلؾ
ضاوط إضافية عمى الميزانيات والموازيف الخارجية لتمؾ الدوؿ بسبب الزيادة في اإلنفاؽ المصاحب ل زمة.

وعمى الرمـ مف أف اإليرادات النفطية قد ساعدت عمى نمو النشاط في القطاعات مير النفطية ،إت أف

اليياكؿ اتقتصادية الحالية لدوؿ المجمس مازالت تعتمد وبشكؿ كبير عمى النفط ،ولـ تسفر جيود التنمية
الحالية عف إحداث تايرات ممموسة في ىيكؿ توزيق الناتِ .مف ناحية أخرى فاف ممكية الدولة لمنفط وبسبب

كونو المصدر الرئيسي لمناتِ ،قد جعمت مف القطاع العاـ مسيط ار عمى النشاط اتقتصادي وتراجق دور

القطاع الخاص بشكؿ واض  .وبقدر ما تـ تحقيقو مف إنجازات إت أف السياسات التي اتبعت بشلنيا قد
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تسببت في العديد مف اتخت تت ،وىي إخت تت تفاقمت حدتيا بمرور الوقت وباتت تشكؿ قيدا عمى عممية

التنمية ذاتيا.

وتيدؼ ىذه الورقة إلى استعراض أنماط التنمية في دوؿ مجمس التعاوف خ ؿ ربق القرف الماضي

وتحميؿ اخت تت الييكؿ اإلنتاجي التي نجمت عف تمؾ اقنماط وبياف تداعيات استمرار تمؾ اتخت تت في

المستقبؿ ،وايضاح اقىمية اتستراتيجية لمعالجة تمؾ اتخت تت ،وعرض إمكانية إص ح الخمؿ ومتطمبات
اإلص ح عمى مستوى الحكومات والمجتمق اقىمي ومستوى المواطف.

أنماط التنمية في دول مجمس التعاون مما ت شؾ فيو أف النمو الذي حققتو دوؿ المجمس يعد جوىريا مقارنة
بباقي الدوؿ النامية اقخرى ،مير أف ىذا النمو قد شابو العديد مف التشوىات ،بصفة خاصة تشوىات ىياكؿ
اقسعار في أسواؽ السمق والعناصر واخت تت ىياكؿ اإلنتاج والسكاف وأسواؽ العمؿ بالشكؿ الذي أصبحت

معو تمؾ اتقتصاديات عاجزة ،في ظؿ اقنماط الحالية لمتنمية ،عمى إيجاد بدائؿ م ئمة لتنويق ىياكؿ
اقتصادياتيا وتخفيؼ اعتمادىا عمى النفط.

وقد شكؿ الدور الحيوي الذي يمعبو القطاع النفطي تحديا كبي ار لدوؿ مجمس التعاوف ،إذ جعميا عرضة

لمتقمبات في أسعار النفط عمى المستوى الدولي ،اقمر الذي يعد عائقا أماـ تحقيؽ معدتت مستقرة لمنمو.
وبالرمـ مف أف دوؿ المجمس بيذا الشكؿ تتشابو مق الدوؿ النامية اقخرى ،إت أف اتعتماد المفرط عمى
النفط يضق تمؾ الدوؿ في وضق حرج .إذ ترتفق نسب مساىمة ىذا القطاع في الناتِ القومي والصادرات

واإليرادات العامة .مف ناحية أخرى فاف التقمبات في أسعار النفط تنعكس بصورة كبيرة في تقمبات الناتِ
المحمي واإلنفاؽ الحكومي وايرادات الصادرات.

ولكي تواجو دوؿ المجمس اآلثار السمبية لتمػؾ التقمبػات حاولػت أف تنػوع ىياكػؿ اإلنتػاج الخاصػة بيػا وتقمػؿ

اعتمادىػػا المفػػرط عمػػى اإليػرادات النفطيػػة مسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ سػػب عػػدة .ففػػي بعػػض الػػدوؿ انصػػب اتىتمػػاـ
عمػػى تنويػػق اإليػرادات مػػف خػ ؿ تنويػػق ىياكػػؿ اقصػػوؿ الخارجيػػة ،عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ قامػػت الكويػػت بتك ػويف

حجػػـ كبيػػر مػػف اقصػػوؿ الماليػػة لكػػي تػػوفر مػوارد ل جيػػاؿ القادمػػة ،ولكػػي تسػػاعد عمػػى تجنيػػب الميزانيػػة آثػػار
التقمبػػات فػػي إيػرادات الػػنفط .مػػف ناحيػػة أخػػرى ارتكػػزت جيػػود التنويػػق فػػي بعػػض الػػدوؿ عمػػى القطاعػػات التػػي
تتمتق فييا بميزة تنافسية واضحة ،بصفة خاصة في الصناعات كثيفة اتستخداـ لمطاقة والبتروكيماويػات مثػؿ

اتلومنيوـ والحديد واتسمنت والصناعات الخفيفػة .عمػى سػبيؿ المثػاؿ قامػت المممكػة العربيػة السػعودية بتنويػق

ىياكػػؿ الػػدخؿ مػػف خ ػ ؿ تطػػوير قطػػاع محمػػي ميػػر نفطػػي بمشػػاركة جوىريػػة لمقطػػاع الخػػاص ،كػػذلؾ حاولػػت
بعػػض الػػدوؿ أف تتبػػق سػػب أخػػرى لتعظػػيـ القيمػػة المضػػافة فػػي بعػػض القطاعػػات مثػػؿ التجػػارة الحػرة ،كمػػا ىػػو

الحػػاؿ فػػي اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ،والخػػدمات الماليػػة والسػػياحة مثػػؿ البحػريف واإلمػػارات .كػػذلؾ اتبعػػت دوؿ
أخرى مزيجا مف السياستيف ،مػف خػ ؿ تحديػد اسػتراتيجياتيا عمػى أسػاس المصػادر النفطيػة واحتياطيػات النقػد
اقجنبي والفرص اتستثمارية في الداخؿ.

وفي كافة الدوؿ التي اتبعت سياسات استثمار محمي ارتكز القطاع مير النفطي عمى الصناعات

البتروكيماوية وميرىا مف الصناعات التي تعتمد عمى النفط والااز الطبيعي والتي تتمتق فييا تمؾ الدوؿ بميزة

تنافسية واضحة .أكثر مف ذلؾ ف ف معظـ الصناعات مير النفطية بقيت في يد القطاع العاـ بما يعكس
سياسات السمطات نحو الصناعات اتستراتيجية وحجـ المشاركة اقجنبية .مف ناحية أخرى فاف القطاعات
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التقميدية مثؿ التجارة والتشييد والخدمات استمرت في النمو استجابة لمزيادة في الطمب الناجـ مف القطاع

العائمي ،أما في قطاعي الزراعة والصناعة فقد كانت مساىمة القطاع الخاص فييا جوىرية ،مير أف اإلنتاج
كاف مدعما بشكؿ عاـ مف خ ؿ اقشكاؿ المختمفة لمدعـ والوسائؿ اقخرى التي أدت إلى أعباء إضافية عمى
كاىؿ الميزانية العامة وأدت إلى تشويو ىياكؿ اقسعار النسبية.

أوال  -المالمح األساسية لخمل الييكل اإلنتاجي

اعتمدت أنماط التنمية في دوؿ المجمس ،ومازالت ،عمى سياسات التنمية اليادفة إلى إعادة توزيق
الثروة ،اقمر الذي افرز الكثير مف اتخت تت التي أصبحت تيدد مسار عممية التنمية في المستقبؿ ،بسبب

تزايد اقعباء المالية لتمؾ السياسات عمى الميزانيات العامة .ويمكف تمخيص مجموعة اتخت تت اقساسية

التي تعاني منيا دوؿ المجمس في اقتي:

 .1االعتماد المفرط عمى القطاع النفطي

جدول رقم (  ) 1متوسط مساىمة قطاع النفط والتعدين في الناتج المحمي ()2001-1996
()%
الدولة

متوسط المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي

اإلمارات

28.68

البحرين

16.98

السعودية

33.89

عمان

34.71

قطر

46.50

الكويت

28.41

المصدر :محسوبة مف بيانات اقمانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.

فبعد أكثر مف ربق قرف مف التنمية مازالت مساىمة قطاع النفط الخاـ في الناتِ المحمي مرتفعة بشكؿ

واض  ،ومازاؿ يشكؿ إنتاج وتصدير النفط المكوف اقساسي لمدخؿ المحمي والمصدر الرئيسي لتمويؿ

اقنشطة اتقتصادية واتجتماعية المحمية في الاالبية العظمى لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي .حيث تتراوح

نسبة مساىمة القطاع النفطي بيف  %ٔٚفي البحريف إلى  %46.5في قطر ،كما ىو موض في الجدوؿ

رقـ (.)1

 .2ارتفاع مساىمة قطاع الخدمات في الناتج المحمي لمقطاع غير النفطي

فقد انصبت جيود التنمية بشكؿ واض عمى تنمية قطاع الخدمات والتي يتمثؿ جانب كبير منيا في

الخدمات التي يقدميا القطاع الحكومي (مساىمة أنشطة خدمات المجتمق والخدمات المالية وأنشطة التجارة

والمطاعـ والفنادؽ) ،حيث تتراوح مساىمة ىذا القطاع بيف ٔٗ %في قطر إلى  %56.2في البحريف كما ىو
موض في الجدوؿ رقـ (ٕ) .مف ناحية أخرى ي حظ محدودية مساىمة قطاع الصناعات التحويمية في
الناتِ المحمي اإلجمالي حيث تتراوح مساىمة ىذا القطاع بيف  %7.1في قطر إلى  22.9%في الكويت،
وتجدر اإلشارة إلى أف نسبة الصناعات المعتمدة عمى النفط في قطاع الصناعات التحويمية تعد مرتفعة

أيضا ،مما يعكس صار قاعدة الصناعات التحويمية اقخرى.
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وبالرمـ مف أف ارتفاع مساىمة قطاع الخدمات يعد إحدى خصائص اتقتصاديات التي قطعت شوطا

كبي ار في مسيرة التنمية ،إت أنو في دوؿ المجمس يتركز في النشاط الحكومي .كما أف المشكمة اقساسية
تتمثؿ في أف القطاعات السمعية تعتمد عمى النشاط اقولي وىو استخراج النفط الخاـ ،في الوقت الذي

تنخفض فيو مساىمة قطاع الزراعة بصورة واضحة كما ىو موض في الجدوؿ رقـ (ٕ) ،حيث تقؿ في

بعض الدوؿ عف ٔ %مف إجمالي الناتِ المحمي.

جدول رقم (  ) 2متوسط مساىمة قطاعي الخدمات والصناعات التحويمية في الناتج

المحمــــــي()2001-1996
الدولة

()%

متوسط مساىمة قطاع الصناعات التحويمية

متوسط مساىمة قطاع الخدمات

متوسط مساىمة قطاع الزراعة

اإلمارات

45.19

12.57

3.34

البحرين

56.17

16.10

0885

السعودية

48.74

9.77

5882

عمان

50.50

9.32

2844

قطر

41.01

7.12

0846

الكويت

47.91

22.85

0842

المصدر :محسوبة مف بيانات اقمانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.

 .3اختالل ىيكل اإلنفاق الكمي

حيث ترتفق مستويات اإلنفاؽ اتستي كي مف الناحية المطمقة إلى إجمالي الناتِ ،كما يتزايد اتستي ؾ

النيائي الحكومي والخاص بمعدتت تفوؽ معدتت النمو في الناتِ المحمي اإلجمالي .مف ناحية أخرى
تنخفض مستويات التكويف الرأسمالي ومعدتت نموه فض

عف تقمبيا مف سنة إلى أخرى ،بصفة خاصة

اإلنفاؽ اتستثماري العاـ .كذلؾ ي حظ انخفاض نسب التكويف الرأسمالي إلى إجمالي اتدخار القومي بسبب

انخفاض الطاقة اتستيعابية المحمية ،اقمر الذي يؤدي إلى خروج الكثير مف المدخرات خارج تمؾ الدوؿ.

ويوض الجدوؿ رقـ (ٖ) متوسط معدتت اتستي ؾ النيائي إلى إجمالي الناتِ والتي تتراوح بيف %49.4

في قطر إلى ٕ %ٚ٘5في الكويت ،مف ناحية أخرى ي حظ أف معدتت تكويف رأس الماؿ بالنسبة لمناتِ
تتراوح بيف  %12.8في الكويت إلى  %27.3في اإلمارات العربية المتحدة.

جدول رقم (  ) 3متوسط معدالت االستيالك والتكوين الرأسمالي إلى الناتج المحمي()2001-1996

()%

االستيالك العام

تكوين رأس المال

الدولة

االستيالك اإلجمالي

اإلمارات العربية المتحدة

64.31

47.54

16.78

27.32

البحرين

69.60

50.04

19.55

13.32

المممكة العربية السعودية

66.65

38.98

27.67

19.71

عمان

70.79

47.12

23.67

15.79

قطر

49.38

21.97

27.41

26.86

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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الكويت

48.63

75.21

26.58

12.75

المصدر :محسوبة مف بيانات اقمانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.

 .4ارتفاع معدالت التسرب من دورة الدخل اإلنفاق القومي

ويرجق ذلؾ إلى ارتفاع مستويات الواردات مف الخارج بسبب ارتفاع الميؿ المتوسط ل ستيراد وضعؼ قدرة

القاعدة اإلنتاجية المحمية عمى مواجية الطمب المحمي ،بصفة خاصة مف السمق اتستي كية ،اقمر الذي
يؤدي إلى تراجق الفائض في الميزاف التجاري عبر الزمف ،خصوصا مق ميؿ أسعار النفط نحو التراجق مف

الناحية الحقيقية .ومف الجدوؿ رقـ (ٗ) يتض أف متوسط نسبة الواردات إلى الناتِ المحمي تتراوح بيف
ٗ %ٕٚ5في المممكة العربية السعودية إلى  %ٙٛ5ٚفي البحريف .وتتكوف الواردات بشكؿ أساسي مف السمق

اتستي كية وواردات الخدمات المختمفة.

جدول رقم (  ) 4متوسط معدالت واردات السمع والخدمات إلى الناتج المحمي ()2001-1996
()%
نسبة الواردات إلى الناتج

الدولة
اإلمارات

62.29

البحرين

68.67

السعودية

27.45

عمان

36.70

قطر

32.95

الكويت

39.28

المصدر :محسوبة مف بيانات اقمانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.

 .5ىيمنة القطاع العام عمى حركة النشاط االقتصادي المحمي

مق تزايد درجة التدخؿ الحكومي المباشر في الحياة اتقتصادية ،تضخـ حجـ القطاع العاـ حيث أصب

يييمف عمى مستويات النشاط اتقتصادي .إذ ترتفق نسبة مساىمة القطاع العاـ في ىيكؿ النشاط اتقتصادي
المحمي بصورة واضحة في دوؿ مجمس التعاوف بسبب سيطرة الدولة عمى أىـ أصوؿ الثروة

الوطنية وىو النفط ،فض عف اتساع أنشطة اإلدارة العامة في الوقت الذي تنخفض فيو المساىمة النسبية

لمقطاع الخاص وتراجق الدور الذي يضطمق بو كمنتِ وموظؼ لمعمالة الوطنية.

 .6اختالل ىيكل الميزانية العامة

تتمثؿ أىـ جوانب اتخت ؿ في الميزانيات العامة في اآلتي:

 سيطرة اإليرادات النفطية

حيػث تتركػز إيػرادات دوؿ مجمػس التعػػاوف كمػا ىػػو معمػوـ فػػي اإليػرادات النفطيػػة ،وحتػى وقػػت قريػب كانػػت

اإلي ػرادات المولػػدة مػػف اتسػػتثمارات الخارجيػػة تشػػكؿ جانبػػا ميمػػا بالنسػػبة لي ػا ،ويوض ػ الجػػدوؿ رق ػػـ (٘) أف
اإليرادات النفطية تسيطر بصورة واضحة عمى ىيكؿ اإليرادات العامة في دوؿ مجمس التعاوف .ففي المتوسط

تتراوح اإليرادات النفطية إلى إجمػالي اإليػرادات العامػة بػيف حػوالي ٔ %ٙفػي البحػريف إلػى نحػو  %ٚٚ5ٚفػي

المممكة العربية السعودية.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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وتعاني المصادر اقخرى لإليرادات مػف مشػكمة انخفػاض قاعػدتيا ،بصػفة خاصػة القاعػدة الضػريبية والتػي

تتكػػوف أساس ػػا مػػف الضػ ػرائب الجمركي ػػة وض ػرائب ال ػػدخؿ المحػػدودة والرس ػػوـ اقخ ػػرى حيػػث تمثػػؿ ى ػػذه

اإليػ ػرادات ف ػػي المتوس ػػط حػ ػوالي  %ٛفق ػػط م ػػف الن ػػاتِ المحم ػػي ف ػػي دوؿ الخم ػػيِ ،وى ػػو م ػػا يق ػػؿ بكثي ػػر عػ ػف
المسػػتويات المماثمػػة فػػي الػػدوؿ الناميػػة اقخػػرى .كػػذلؾ ي حػػظ انخفػػاض إي ػرادات الخػػدمات بشػػكؿ عػػاـ نتيجػػة
تقػػديـ الخػػدمات العامػػة برسػػوـ بسػػيطة ت تعبػػر عػػف التكمفػػة الحقيقيػػة ليػػا ،أو بػػدوف مقابػػؿ فػػي بعػػض اقحيػػاف،

اقمر الذي يػؤدي إلػى اإلسػراؼ فػي اسػتخداميا ومػف ثػـ زيػادة الضػاوط عمػى اإلنفػاؽ العػاـ مػق نمػو السػكاف.
ويتض مف الجدوؿ رقـ (٘) أف نسبة اإليرادات مير النفطية إلى اإليرادات النفطية قد اقتصرت في المتوسػط

عمػػى ح ػوالي  %22فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية ،وتبمػػغ أقصػػى مسػػتوياتيا فػػي البح ػريف حيػػث تمثػػؿ ح ػوالي
 .%33.6وتوضػ ىامشػػية اإليػرادات ميػػر النفطيػػة مػػدى خطػػورة وضػػق الماليػػة العامػػة لػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف.

حيػػث تمثػػؿ اإليػرادات مػػف الػػنفط العمػػود الفقػػري لإليػرادات فػػي حػػيف تتسػػـ اإليػرادات التقميديػػة لمدولػػة باليامشػػية

بصفة خاصة اإليرادات الضريبية كما تنخفض مستويات اإليرادات مف الرسوـ عمػى الخػدمات وايػرادات السػمق

العامة بسبب برامِ الرفاه.

مف ناحية أخرى فاف ىامشية المصادر التقميدية لإليرادات العامة ،أي الضرائب المباشرة ومير المباشرة،

ت جعؿ الصمة بيف الناتِ المحمي اإلجمالي واإليرادات العامة مفقودة ،وبالتالي حرماف صانق السياسة مف أحد

أىـ أدوات السياسة المالية لمتلثير عمى مستويات النشاط اتقتصادي المحمي .حيث يجعؿ ذلؾ النشاط تحت

رحمة العوامؿ الخارجية ،كما يعني ذلؾ أف النظاـ المالي الحالي ت يحقؽ العدالة اتجتماعية المفترضة بيف
اقفراد نظ ار إلعفاء الجميق مف الضرائب المباشرة عمى الدخوؿ أو اقرباح ،في الوقت الذي تتاح فيو السمق

والخدمات المدعمة لمجميق.

 انخفاض نسب اإلنفاق الرأسمالي مقارنة باإلنفاق الجاري

ففيما عدا اإلمارات العربية المتحدة ت تتجاوز نسبة اإلنفاؽ الرأسمالي العاـ ما بيف ٖٔ،%ٔٛ5٘ - %

وي حظ ميؿ ىذا اإلنفاؽ نحو التقمب بشكؿ مستمر مق تقمب اإليرادات مف النفط .ففي اقوقات التي ترتفق
فييا اإليرادات النفطية يزداد فييا اإلنفاؽ اتستثماري أيضا ،إما في اقوقات التي تنخفض فييا اإليرادات مف
النفط فاف أكثر أشكاؿ اإلنفاؽ تلث ار يكوف اإلنفاؽ اتستثماري ،حيث يسيؿ تخفيض ىذا النوع مف اإلنفاؽ
بينما يصعب تخفيض اقشكاؿ اقخرى مف اإلنفاؽ الجاري مثؿ الرواتب والدعـ نتيجة لمقيود السياسية

واتجتماعية.

جدول رقم (  ) 5مؤشرات المالية العامة لدول مجمس التعاون الخميجي ()2001-1996
()%

البيان
اإليرادات النفطية لإليرادات العامة
اإليرادات غير النفطية لإليرادات العامة
اإلنفاق الرأسمالي لإليرادات العامة
اإلنفاق الجاري لإليرادات العامة

اإلمارات

البحرين

6
4.90
3
5.10
3
4.72
6
5.28

السعودية

عمان

قطر

61.05

77.67

75.38

-

69.39

38.58

21.94

24.62

-

30.61

18.53

16.41

18.55

12.94

14.53

81.47

83.77

82.09

87.06

85.54

المصدر :محسوبة مف بيانات اقمانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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وفي المقابؿ نجد أف اإلنفاؽ الجاري يمثؿ الجانب اقكبر مف اإلنفاؽ العاـ حيث يتراوح اإلنفاؽ الجاري

بيف  %81.5إلى  %ٛٚمف اإلنفاؽ العاـ (باستثناء اإلمارات العربية المتحدة) ،ويستحوذ اإلنفاؽ عمى
الرواتب والمدفوعات التحويمية اقخرى الجانب اقكبر مف اإلنفاؽ العاـ .ويرجق ارتفاع تمؾ المستويات إلى

سياسات التوظيؼ التي اتبعتيا تمؾ الدوؿ وسياسات الدعـ والمدفوعات التحويمية اقخرى اليادفة إلى إحداث

قدر مف إعادة توزيق الثروة النفطية بيف المواطنيف .ومف المعموـ أف اإلنفاؽ الجاري ت يمكف تخفيضو بصورة

محسوسة في معظـ اقحواؿ ليتماشى مق تطورات اإليرادات العامة .ويترتب عمى ذلؾ أف يصب ىيكؿ

اإلنفاؽ برمتو مير مرف .وبما أف الجانب اقكبر مف اإلنفاؽ العاـ يتمثؿ في اإلنفاؽ الجاري ،فاف جمود
اإلنفاؽ الجاري سوؼ يعني أف محاوتت تقميص اإلنفاؽ العاـ ليتماشى مق مستويات اإليرادات العامة سوؼ

تنصب عمى تخفيض مستويات اإلنفاؽ اتستثماري ،اقمر الذي يؤثر عمى فرص النمو المستقبمي ل قتصاد
المحمي ،فض عف تعميؽ اآلثار اتنكماشية لإلنفاؽ عمى مستويات التوظؼ والتشايؿ المحمي باعتبار أف

اإلنفاؽ العاـ ،خاصة اتستثماري منو ،ىو المحرؾ اقساسي لمنشاط اتقتصادي .ومما ت شؾ فيو أف ىذا

الييكؿ لإلنفاؽ العاـ ت يمثؿ أساسا صمبا لتنمية مستقرة في اقجؿ الطويؿ ،إذ مف المعموـ أف النمو
اتقتصادي يحتاج إلى رفق معدتت اتستثمار بشكؿ مستمر ولفترة طويمة مف الزمف ،ويصعب تحقيؽ مثؿ

ىذا اتستقرار في معدتت اتستثمار في ظؿ أنماط اإلنفاؽ وىياكؿ اإليرادات الحالية.

 عدم تناسب اإلنفاق العام مع اإليرادات العامة

يتسـ اإلنفاؽ العاـ في دوؿ المجمس بالتزايد المستمر بينما تتقمب اإليرادات النفطية حسب التايرات في

سعر النفط في السوؽ العالمي ،وحينما تميؿ اإليرادات النفطية نحو التناقص يصعب تخفيض مستويات

اإلنفاؽ العاـ نتيجة اتسامو بالجمود النسبي .ويعني ىذا الوضق ضعؼ إمكانية السيطرة عمى اإلنفاؽ العاـ
بدوف المساس باعتبارات اقمف اتجتماعي ،أو المساس بمستويات الرفاىية لمسكاف ،التي يعتقد أنيا أصبحت

حقوؽ مكتسبة.

وتنشل الضاوط عمى اإلنفاؽ الجاري أساسا مف جانب المرتبات واإلنفاؽ عمى الدفاع واقمف والدعـ.

حيث يتزايد اإلنفاؽ عمى أبواب المرتبات بصورة كبيرة عاما بعد اآلخر ،نتيجة الدور الذي تضطمق بو

حكومات دوؿ المجمس كموظؼ أساسي لقوة العمؿ الوطنية في اتقتصاد .فقد ترتب عمى النمو المتزايد في
مستويات المرتبات وجود فجوة كبيرة بيف ىيكؿ اقجور في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص .كما أصب

اإلنفاؽ عمى الدفاع واقمف يستنزؼ نسبة كبيرة مف اإلنفاؽ العاـ ،كذلؾ تزايد اإلنفاؽ عمى الدعـ في دوؿ
مجمس التعاوف في ظؿ تبني إطار عاـ لعممية إعادة توزيق الثروة النفطية عمى الجميور ولدعـ أنشطة

القطاع الخاص .وباإلضافة إلى السياسات الحمائية اقخرى فاف الدعـ الموجو لكؿ مف المستيمكيف والمنتجيف
قد ىدؼ إلى تلميف أسعار منخفضة ومستقرة لممواد الاذائية اقساسية والخدمات اقساسية في مجاتت

الصحة والتعميـ ولتشجيق الصناعات اقساسية .وعمى الرمـ مف انخفاض نسبة الدعـ النقدي المقدـ مقارنة
بالمعايير الدولية ،فاف ىناؾ دعما مستت ار كبير الحجـ والمتمثؿ في الخدمات الحكومية المجانية أو المنخفضة
التكاليؼ في مجاتت التعميـ والصحة وأسعار المنتجات النفطية وكذلؾ في بعض الدوؿ مف خ ؿ القروض

طويمة اقجؿ بفائدة منخفضة أو بدوف فوائد.

.7

اختالل ىيكل السكان وقوة العمل

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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نمػا عدد السكاف في الخميِ مف ٗ مميوف عاـ ٜٓ٘ٔـ ،إلى حوالي ٔ ٖٕ5مميوف نسمة في عاـ

ٕٔٓٓـ ،أي حوالي ثمانية أضعاؼ .مير أف معظـ ىذه الزيادة قد تـ خ ؿ الربق قرف الماضي .فقد كاف

معدؿ نمو السكاف في دوؿ المجمس اكبر معدتت النمو في العالـ ،حيث بمغ حوالي ٘ %٘5في المتوسط
خ ؿ السبعينيات مما جعؿ تمؾ الدوؿ أعمى الدوؿ مف حيث معدتت النمو بالمقاييس الدولية .ومف العوامؿ

التي ساعدت عمى النمو السكاني تحسف الخدمات الصحية وتحسف مستويات المعيشة بشكؿ عاـ ،اقمر

الذي أدى إلى خفض معدتت الوفيات بيف اقطفاؿ في الوقت الذي ارتفعت فيو توقعات الحياة .ولقد كانت

ىناؾ حاجة لمنمو السكاني المرتفق في المراحؿ اقولي تكتشاؼ النفط في ظؿ الندرة الواضحة لمسكاف

الوطنييف وتزايد اتعتماد عمى العمالة الوافدة ،مير أف مستويات النمو الحالية أصبحت تمثؿ تيديدا واضحا

تقتصاديات دوؿ الخميِ مق تراجق متوسط نصيب الفرد مف الناتِ وتزايد إعداد الداخميف الجدد لسوؽ العمؿ.

إذ يترتب عمى النمو السكاني مزيد مف الضاوط عمى الخدمات العامة ونفقات الرفاه اتجتماعي والبنى
التحتية ودعـ السمق اقساسية لمسكاف ،وعمى قدرة تمؾ اتقتصاديات وبشكؿ خاص القطاع العاـ عمى توفير

وظائؼ لمداخميف الجدد.

وقد حدث نوع مف التباطؤ النسبي مؤخ ار في معدتت النمو وأصب

مف الواض أف ظاىرة التحوؿ

السكاني  Demographic transitionقد أخذت في الظيور في مجتمعات الخميِ العربي .إذ أف ىناؾ

عوامؿ طبيعية تحد مف النمو السكاني مق ارتفاع معدتت التحضر وزيادة درجة مشاركة المرأة في سوؽ

العمؿ واتبتعاد عف مفيوـ اقسرة الممتدة  Extended familyوتبني مفيوـ اقسرة الذرية Nuclear
 ،familyاقمر الذي يساعد عمى التحوؿ السكاني ،إت انو حتى تحدث ظاىرة التحوؿ السكاني بشكؿ كامؿ

فسوؼ ينباي عمى تمؾ الدوؿ أف تواجو اقعباء المرتفعة لعمميات النمو السكاني .وقد تواجو عمميات الحد
مف النمو السكاني عدة عوائؽ أىميا استمرار السياسات المالية الحالية المشجعة لمنمو السكاني مثؿ ع وة

اقوتد والع وة اتجتماعية باإلضافة إلى العوامؿ الثقافية والدينية اقخرى ،كما انو قد يصعب تبريرىا في
ظؿ تواجد الحجـ الكبير لمسكاف والعمالة مف اقجانب.

وبالرمـ مف التحسف الواض في معدتت مساىمة المواطنيف في النشاط اتقتصادي وارتفاع المستوى

التعميمي لقوة العمؿ الوطنية ،وت سيما مف اإلناث ،إت أف العمالة الوافدة مازالت تسيطر عمى أسواؽ العمؿ

في دوؿ المجمس ،حيث تمثؿ العمالة الوافدة حوالي ضعفي العمالة الوطنية في المتوسط ،وفيما عدا المممكة
العربية السعودية حيث تتساوى نسب العمالة الوطنية والوافدة في إجمالي قوة العمؿ تقريبا ،فاف نسبة العمالة

الوافدة تتراوح بيف  %ٙٓ5ٙفي البحريف إلى  %ٛ٘5ٚفي قطر ،كما يتض مف الجدوؿ رقـ ( .)ٙوعمى
الرمـ مف محاوتت الحد مف العمالة الوافدة وجيود إح ؿ العمالة الوطنية محؿ العمالة اقجنبية ،إت أف

العمالة الوافدة ازدادت بشكؿ عاـ في تمؾ الدوؿ .وي حظ أف زيادة الطمب عمى العمالة الوافدة تؤدي إلى
زيادة الطمب عمى السمق والخدمات المختمفة اقمر الذي يخمؽ الحاجة إلى المزيد مف الطمب عمى العمالة

والتي يتـ الوفاء بيا بشكؿ أساسي مف خ ؿ المزيد مف العمالة الوافدة.

ولقد أدى اتعتماد المفرط عمى العمالة الوافدة إلى تعقيد عممية تجزئة أسواؽ العمؿ بتمؾ الدوؿ

 ،Segmentationحيث أدى ذلؾ إلى موقؼ سادت فيو العمالة الوافدة في القطاع الخاص ،بينما تركزت
العمالة الوطنية في القطاعات الحكومية ،وأصب
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

مف مير الممكف اتستمرار في توظيؼ كامؿ العمالة
59

الوطنية عندما بمات قيود الميزانية حدودىا القصوى ،وازدادت بالتالي معدتت البطالة بيف المواطنيف .وقد
أصبحت دوؿ المجمس أماـ خياريف حرجيف ،إما تقييد دخوؿ العمالة اقجنبية وفرض توظيؼ العمالة الوطنية

بما قد تحممو مف آثار سمبية عمى القدرة التنافسية عمى اققؿ في اقجؿ القصير ،أخذا في اتعتبار فروؽ
اقجور بيف المواطنيف واقجانب ،أو اتستمرار في الحفاظ عمى سياسة منفتحة نحو العمالة الوافدة ومواجية

اقعباء اتجتماعية ترتفاع معدتت البطالة بيف المواطنيف ،وقد اختارت معظـ دوؿ المجمس ح وسطا مف
خ ؿ محاولة التقميؿ مف العمالة الوافدة عف طريؽ استخداـ نظاـ الحصص واقىداؼ التلشيرية واستخداـ

نظـ الحوافز والتدريب لتشجيق القطاع الخاص عمى توظيؼ العمالة الوطنية.

وتشي ر الدراسات إلى أف ىناؾ عوامؿ عدة قد أسيمت في عدـ تشايؿ كميات كافية مف العمالة الوطنية

في القطاع الخاص ،أىميا أف العمالة الوطنية التي ىي في حالة بطالة قد ت تمتمؾ الميارات المطموبة ،واف

العماؿ الوطنييف يطمبوف مستويات مف اقجور ت يمكف مقارنتيا مق نظرائيـ اقجانب ،واف مستويات

اإلنتاجية لمعمالة الوطنية محدودة في ظؿ انخفاض الحافز عمى العمؿ .وفي المقابؿ نجد أف أجور العماؿ
اقجانب اقؿ مف نظرائيـ الوطنييف ،وأنيـ يعمموف لساعات أطوؿ خاصة في القطاع الخاص ،فض

عف

انخفاض المزايا الممنوحة ليـ بالمقارنة بالعمالة الوطنية.

جدول رقم ( ) 6التوزيع النسبي لمعمالة في دول مجمس التعاون()%

الدولة

مواطنون

االمارات
قطر

9

البحرين

9

غير مواطنين

ذكور

إناث

جممة

ذكور

إناث

جممة

-

-

-

-

-

-

30.5

39.3

8.7
9

41.8

8
7.1

49.0
2

2

الكويت

2
50.8

43.6
7.21

7

8

18.7

81.1

2

السعودية
عمان

50.0
8

10.5
3

60.6

4.2
9.98
11.5
0

6
14.2

7

9
6.0

74.4
1

17.5
4

4

11.3
2

64.9
8

85.7
3

17.4
8

82.4
6

(ٔ) عف السنوات ٕٓٓٔ-ٜٔٛٙ
(ٕ) عف السنوات ٕٓٓٔ-ٜٜٜٔ
(ٖ) عف السنوات ٕٓٓٔ-ٜٔٛٙ
(ٗ) عف سنة ٕٔٓٓ

(٘) عف السنوات ٕٓٓٔ-ٜٔٛٙ

المصدر :محسوبة مف بيانات اقمانة العامة لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.

ثانيا  -تداعيات استمرار ىذه االختالالت في المستقبل
إف استمرار اتخت تت السابقة في المستقبؿ يحمؿ معو الكثير مف المخاطر عمى دوؿ مجمس التعاوف،

ويمكف تمخيص تمؾ المخاطر في اآلتي:
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 .1تزايد اعتماد دول المجمس عمى النفط
بما يعمؽ اآلثار مير المواتية لمتقمبات في أسعار النفط والصدمات التي يمكف أف تتعرض ليا

اتقتصاديات الوطنية لدوؿ المجمس بسبب تزايد اعتماد اإليرادات العامة عمى اإليرادات النفطية ،ومف ثـ

عدـ استقرار مستويات الطمب الكمي وبصفة خاصة الطمب الحكومي والطمب اتستثماري العاـ .ويترتب عمى
استم ارر ىذه اقوضاع أف تصب

دوؿ المجمس تحت رحمة تقمبات أسعار النفط ،ويجعؿ المستقبؿ

اتقتصادي واتجتماعي والسياسي لتمؾ المجتمعات برمتو مير محدد المعالـ في ظؿ استمرار اعتمادىا عمى

مورد ناضب بطبيعتو.

 .2استمرار تضخم القطاع العام
بما لذلؾ مف آثار سمبية عمى الكفاءة اتقتصادية ،بسبب انخفاض كفاءة المشروعات العامة كموظؼ

لمموارد في المجتمق ،وذلؾ بالمقارنة بالقطاع الخاص .ومما ت شؾ فيو أف تضخـ القطاع العاـ لو أيضا آثار
سمبية عمى مستويات الرفاىية العامة .إف استمرار تضخـ القطاع العاـ يجعؿ مف عممية التحوؿ إلى الخصخصة

مسللة مع قدة بسبب تزايد فاتورة عممية إعادة ىيكمة المشروعات العامة ،والتكمفة الفادحة التي ستترتب عمى
تحويؿ العمالة الوطنية بالقطاع العاـ نحو القطاع الخاص ،وتعد النقطة اقخيرة مف اقسباب اقساسية لبطئ

عمميات التحوؿ نحو القطاع الخاص.

 .3استمرار تكدس العمالة الوطنية في القطاع العام
وتحوليا مف مصدر لعممية التنمية إلى أداة تعيؽ المسار التنموي ،وذلؾ بسبب ارتفاع تكمفتيا سواء

بالنسبة لتضخـ العمالة في المصال الحكومية وانتشار البطالة المقنعة بشكؿ يؤثر عمى سير العمؿ وكفاءة

عممية تقديـ الخدمات لمجميور ،أو بالنسبة لمتكمفة الفادحة تستمرار أوضاع العمالة الوطنية كما ىي في ظؿ
سياسات الرفاه الحالية.
وتشير جميق المؤشرات عف دوؿ مجمس التعاوف إلى استحالة استمرار اقوضاع الحالية لمقطاع الحكومي
بتمؾ الدوؿ كموظؼ أساسي لقوة العمؿ البشرية .عمى سبيؿ المثاؿ تشير إسقاطات المستقبؿ بخطة التنمية

ات قتصادية واتجتماعية بدولة الكويت إلى أف استمرار الوضق الحالي بدوف إص ح اقتصادي ومالي جاد
سوؼ يؤدي إلى-:

 إف توازف الميزانية العامة لمدولة سوؼ يحتاج إلى أف يصؿ سعر النفط لمبرميؿ إلى حوالي ٓ٘ دوت ار بحموؿ
عاـ ٕٕٓٓـ ،ومني عف البياف انو ليس ىناؾ ضماف لتحقؽ مثؿ ىذه المستويات المرتفعة مف اقسعار.

 إف إيرادات النفط لف تكفي لسداد باب المرتبات بالميزانية العامة لمدولة.
* إف عجز الميزانية سوؼ يفوؽ أي إمكانيات لمتمويؿ سواء بالنسبة لمتمويؿ المحمي أو التمويؿ الخارجي.
إف مثؿ ىذه اإلشارات المبكرة تحتاج إلى التعامؿ معيا بقدر كبير مف الجدية تتوازى مق حجـ التحدي

المصاحب ليا.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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 .4استمرار اضمحالل القطاع الخاص
ومف ثـ عدـ قدرتو عمى التوسق في نشاطات حديثة أو التمكف مف استيعاب تزايد العمالة الوطنية بسبب

ضخامة حجـ القطاع الحكومي ومف ثـ الدور الذي يمعبو القطاع الحكومي كقطاع سائد في اقتصاديات

دوؿ المجمس في مقابؿ ىشاشة الدور الذي يضطمق بو القطاع الخاص .،فالع قة بيف القطاعيف العاـ
والخاص في ظؿ اقوضاع الحالية ىي ع قة تبعية إلى حد كبير حيث يعتمد النشاط في القطاع الخاص

عمى مستويات النشاط اتقتصادي في القطاع العاـ وخطط اإلنفاؽ العاـ بالميزانية العامة لمدولة.

ويمثؿ ىذا الوضق حجر عثرة أماـ تنمية دور القطاع الخاص في ظؿ تركز اإلنفاؽ اتستثماري بيد

القطاع الحكومي ،مما يعني أف ىذا القطاع بشكمو الحالي ت يصم أوت لكي يكوف رائدا في عممية توظيؼ

العمالة الوطنية لصار حجمو أو أف يكوف قطاعا رائدا في المجاتت اقخرى المرتبطة باتستثمار واإلنتاج
والتصدير

 .5تزايد انكشاف االقتصاد الوطني عمى العالم الخارجي
وذلؾ بسبب زيادة حجـ الواردات وزيادة اتعتماد عمى الصادرات النفطية ،ومف ثـ تصب دوؿ المجمس

في موقؼ فريد ،فيي مف ناحية تفتقد أداة ىامة مف أدوات اتستق ارر اتقتصادي وىي الضرائب ،في الوقت

الذي تعتمد فيو عمى مصدر متقمب وىو اإليرادات النفطية .مف ناحية أخرى ت تستطيق إحداث التنامـ مف
خ ؿ أدوات اتستقرار المرتبطة بالقطاع الخارجي بسبب تقمبيا ،كما أنيا ت تستطيق اتستاناء عف الخارج

بسبب قيود الطاقة اإلنتاجية المحمية .وتشير البيانات المتاحة إلى أف دوؿ المجمس تعد مف اكبر الدوؿ
انفتاحا عمى العالـ الخارجي  ،اقمر الذي يزيد مف فرص انكشاؼ اقتصاديات تمؾ الدوؿ عمى العالـ
الخارجي وتعرضيا لمصدمات الخارجية بشكؿ اكبر نتيجة التقمبات في مستويات النشاط اتقتصادي الدولي

وأسعار سمق التجارة ).(Tradeables

 .6االنعكاسات النقدية عمى العممة والتضخم
إف اتستقرار النسبي الذي تتمتق بو عم ت دوؿ المجمس ينبق أساسا مف عامميف:


العامؿ اقوؿ ىو وجود احتياطيات كافية مف النقد اقجنبي لدى البنوؾ المركزية لدوؿ المجمس يمكف



العامؿ الثاني ىو عدـ لجوء تمؾ الدوؿ إلى التمويؿ التضخمي (إصدار النقود) كسبيؿ لتمويؿ عجز

أف تستخدـ كخط دفاع أوؿ ضد أي ضاوط عمى عم ت تمؾ الدوؿ.

الميزانية العامة ،حيث تمجل تمؾ الدوؿ إما إلى السحب مف احتياطياتيا الخارجية أو اتقتراض.

وفي ظؿ استمرار اقوضاع الحالية فاف اتحتياطيات الخارجية لتمؾ الدوؿ سوؼ تتآكؿ كما قد تمجل تمؾ

الدوؿ في ضوء الحاجة الممحة لتمويؿ العجز إلى التمويؿ التضخمي وىو ما ستترتب عميو ضاوط تضخمية
ناجمة عف تدىور معدتت صرؼ العم ت الوطنية مما يؤدي إلى تاذية التضخـ المستورد الناجـ عف ارتفاع

كمفة الواردات ،كما يؤدي ذلؾ إلى تاذية التضخـ المحمي نتيجة اإلفراط في اإلصدار النقدي وتزايد مستويات
الطمب الكمي بصورة تفوؽ معدتت نمو العرض الكمي مف السمق والخدمات.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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ثالثا  -األىمية االستراتيجية لمواجية ىذه االختالالت
مما ت شؾ فيو أف ىذه التداعيات المستقبمية ستؤدي إلى انحدار وتراجق عمى كافة المستويات بشكؿ

كبير يتزايد ككرة الثمِ وربما يؤدي كمحصمة نيائية إلى تفكيؾ النسيِ السياسي واتجتماعي ليذه المجتمعات

وذلؾ ل سباب اآلتية:

ٔ .إف ىذه اتخت تت تيدد مسيرة التنمية اتقتصادية واتجتماعية الحالية ومستقبميا في دوؿ المجمس ،ذلؾ أف
استمرار ىذه اتخت تت سوؼ ييدد الجيود المبذولة لدفق برامِ اتستثمار وتبني خطط طموحة لمنمو،
بسبب ما تحدثو مف اضطراب عمى المستوى اتقتصادي.
ٕ .أف ىذه اتخت تت تيدد مستقبؿ اتستقرار واقمف لتؾ الدوؿ .ذلؾ أف التدىور اتقتصادي وانخفاض
مستويات الرفاىية لمسكاف وانتشار البطالة تمثؿ بيئة خصبة تنتشار الجريمة بلشكاليا المختمفة وانتشار
اإلرىاب والتطرؼ الديني ونمو التنظيمات المناىضة لمنظـ السياسية الحاكمة ،حيث ترى تمؾ التنظيمات أف

المؤسسات الحاكمة ىي المسبب اقساسي ليذه المشاكؿ واف التخمص مف تمؾ المؤسسات ىو السبيؿ لإلنقاذ

والسبيؿ نحو مستقبؿ أفضؿ لجموع الشعب ،وميرىا مف الدعوات اليدامة التي قد تيدد اتستقرار اقمني
والسياسي الذي تنعـ بو مجتمعات دوؿ الخميِ.

 .3إف ىذه اتخت تت تيدد مستقبؿ التعاوف بيف دوؿ المجمس ،بؿ تيدد مستقبؿ المجمس ذاتػو كمؤسسػة تكامػؿ
بػػيف الػػدوؿ اقعضػػاء .إذ تشػػير تجػػارب الػػدوؿ الناميػػة فػػي التكامػػؿ إلػػى أف كافػػة الحػػاتت التػػي فشػػمت فييػػا
مؤسسات التكامؿ بيف الدوؿ اقعضاء ترجق إلى تزايد الضاوط اتقتصادية عمػى الػدوؿ اقعضػاء فػي التكتػؿ

مما يدفق الدوؿ إلى التصرؼ بطريقة تخدـ اقتصادياتيا المحمية باض النظر عما يمكػف أف يترتػب عمػى ذلػؾ

مف أضرار لباقي الدوؿ اقعضاء في التكتؿ أو عمػى الت ازمػات تمػؾ الػدوؿ قبػؿ بػاقي الػدوؿ اقعضػاء بموجػب
اتتفاقيػػات فيمػػا بينيػػا ،اقمػػر الػػذي يػػؤدي فػػي النيايػػة إلػػى انييػػار كيانػػات التكتػػؿ اتقتصػػادي .ولعػػؿ انييػػار
منظمة التعاوف بيف الدوؿ الشيوعية سابقا  COMECONأفضؿ مثاؿ عمى ذلؾ.

رابعا  -إمكانية إصالح الخمل
تلتي إمكانية وكيفية إص ح الخمؿ في مقدمة أية سياسات أو برامِ لإلص ح اتقتصادي ،ولذلؾ سوؼ

نتناوليا أوت تاركيف الحديث عف متطمبات إص ح الخمؿ في المحور اقخير مف ىذه الورقة .ويمكف تمخيص
سبؿ معالجة الخمؿ اإلنتاجي بدوؿ مجمس التعاوف في اآلتي:

 .1تنويع الييكل اإلنتاجي
تيدؼ عمميات تنويق ىياكؿ اإلنتاج بدوؿ المجمس إلى:

 oخمؽ قطاعات جديدة مولدة لمدخؿ بحيث ينخفض اتعتماد عمى القطاع النفطي.
 oفت مجاتت جديدة ذات قيمة مضافة أعمى توفر فرص عمؿ أكثر إنتاجية لمعمالة الوطنية

بعيدا عف القطاعات الحكومية.

 oرفق معدتت النمو في اقجؿ الطويؿ
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وتحتاج دوؿ المجمس إلى إعادة دراسة المزايا النسبية التي تتمتق بيا سواء مف ناحية العناصر أو مف

الناحية المالية أو البشرية أو التقنية ،بحيث يتـ وضق برامِ استثمارية مكثفة تستا ؿ المزايا المتاحة لتنويق
الييكؿ اتقتصادي وضماف تنمية مستقرة عمى المدى الطويؿ مف خ ؿ التخمص مف المخاطر التي يفرضيا
اعتماد تمؾ الدوؿ بشكؿ أساسي عمى مصدر أحادي لمدخؿ .كما يقتضي اقمر تنفيذ سياسة مكثفة لإلص ح

في اقجؿ الطويؿ تيدؼ إلى إزالة تشوىات اقسعار في أسواؽ العناصر والسمق بحيث يسم لتمؾ العناصر
بحرية البحث عف العوائد اقعمى وزيادة إنتاجيتيا وتقميؿ اليدر ودفق عمميات التنمية اتقتصادية.

 .2معالجة الخمل في الميزانيات العامة واعادة ىيكمة المالية العامة

يعكس عجز الميزانية بدوؿ المجمس طبيعة اتخت تت الييكمية التي تعاني منيا اقتصاديات تمؾ

الدوؿ .ويعني ذلؾ أف محاوتت معالجة العجز تبد واف تتـ بصورة ىيكمية ،أي في إطار عممية تصحي

شاممة ل قتصاد الوطني ككؿ تيدؼ إلى تنويق ىيكؿ اتقتصاد المحمي بحيث يقؿ اتعتماد عمى قطاع النفط

كقطاع أساسي ،ومحاولة اإلسراع في تبني برامِ أكثر جدية لمخصخصة تيدؼ إلى خمؽ دور أكثر فاعمية
لمقطاع الخاص بالشكؿ الذي يجعمو الموظؼ اقساسي لقوة العمؿ ويقمؿ مف ىيمنة الدولة عمى اتقتصاد

الوطني ويعيد صيامة دورىا ،وبما يضمف استمرار اتحتياطيات الخارجية عند مستويات مناسبة ويقمؿ
الحاجة إلى اتقتراض الخارجي .مير أف معالجة أوضاع الميزانية يجب أف تتـ جنبا إلى جنب مق تشجيق
عممية النمو ،حتى ت يترتب عمى ذلؾ تخفيض معدتت النمو وتقييد الطاقة اتستيعابية لتمؾ اتقتصاديات

الذي قد يضر في مواجية النمو في العمالة الوطنية.

ففي جانب اإلنفاؽ يمثؿ ترشيد بنود اإلنفاؽ المختمفة لمميزانية ومعالجة جوانب اليدر في اإلنفاؽ مدخ

فعات لعممية إص ح أوضاع الميزانية .وتحتاج دوؿ المجمس في اقجميف القصير والمتوسط إلى تبني

سياسات أكثر تقشفا لإلنفاؽ العاـ الجاري لتقميص المستويات المرتفعة مف الدعـ والتحوي ت اقخرى،
وتعديؿ أسعار السمق لمستوياتيا الدولية وكذلؾ تعديؿ أسعار الخدمات بما يتناسب مق تكاليفيا الحقيقية ،مف

خ ؿ رفق رسوـ الخدمات الحكومية .ومما تشؾ فيو أف عممية التعديؿ التي ستتـ عمى اقسعار سوؼ

ينسحب أثرىا عمى المجموعات ذات الدخوؿ المنخفضة ،ويمكف معالجة ذلؾ مف خ ؿ برامِ الدعـ المباشر
الموجية أساسا إلى مجموعات دخمية معينة ،والتي تتسـ بعدالتيا في التوزيق وشفافيتيا .إذ يجب إعادة تقييـ

برامِ الدعـ وميرىا مف سياسات الحماية في إطار اقىداؼ العامة لعممية التنمية واتولويات القطاعية.

وربما يكوف مف المناسب أف يصاحب إلااء الدعـ توجيو الموارد نحو دعـ القطاعات اقخرى التي تدعـ
اإلنتاجية مثؿ التعميـ والصحة واإلسكاف .كذلؾ يجب التنسيؽ في خطط تخفيض حجـ الدعـ والحماية بشكؿ

عاـ بيف دوؿ المجمس حتى ت يترتب عمييا تحوتت في رؤوس اقمواؿ واإلنتاج بيف دوؿ المجمس نتيجة
تاير المناخ في تمؾ الدوؿ بتاير السياسات.

مف ناحية أخرى ينباي أف ترتكز سياسات ترشيد اإلنفاؽ عمى الحد مف زيادات اقجور في القطاع

الحكومي لتخفيض فاتورة اقجور والمرتبات ،وذلؾ في إطار مف إص ح قطاع الخدمات وابراز أىمية
معالجة مشكمة البطالة المقنعة والتي أصبحت إحدى سمات القطاع الحكومي .كما يجب أف تفكر دوؿ

المجمس بشكؿ أكثر جدية في تخفيض حجـ اإلنفاؽ العسكري واقمني دوف أف يحدث ذلؾ أخطا ار عمى
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

64

س متيا وأمنيا ،خاصة بعد تراجق الياجس اقمني في أعقاب تايير النظاـ في العراؽ واعادة ترتيب

اقوضاع بالمنطقة .وفي المقابؿ يجب التلكيد عمى أىمية دفق مستويات اإلنفاؽ الرأسمالي بما يضمف إحداث
دفق مستمر لعممية التنمية في اقجؿ الطويؿ.

أما بالنسبة لجانب اإليرادات فيجب تعبئة اإليرادات مير النفطية مف خ ؿ تفعيؿ اإليرادات الضريبية،

وىو ما سوؼ يتطمب إص ح مصادر الدخؿ الضريبية ومير الضريبة مف خ ؿ إدخاؿ الضرائب عمى

اتستي ؾ وضرائب القيمة المضافة وتوسيق نطاؽ التاطية لضرائب الدخوؿ واقرباح الحالية .كذلؾ يمكف

زيادة اإليرادات الضريبة مف خ ؿ إلااء اإلعفاءات الجمركية وزيادة الضرائب الجمركية عمى السمق الكمالية
والسمق المعمرة .كما يجب تعديؿ أسعار الرسوـ عمى الخدمات لكي تصؿ باقسعار إلى التكاليؼ الحقيقية

لتمؾ الخدمات وإلحداث نوع مف التقارب بيف التكمفة الحقيقية التي تتحمميا الدولة وسعر البيق لمجميور وذلؾ

بيدؼ ترشيد استخداـ ىذه الخدمات والحد مف اليدر في استخداـ الموارد وتقميص اتعتمادات المالية ال زمة

لموفاء باحتياجات النمو المتسارع في الطمب عمى ىذه الخدمات.

وبشكؿ عاـ يجب عمى دوؿ مجمس التعاوف إعادة ىيكمة ميزانياتيا العامة ،واقخذ بميزانية البرامِ

والتي تسم بدرجة اكبر مف التحكـ والرقابة والمتابعة لكؿ مف جوانب اإليرادات واإلنفاؽ لمقطاعات المختمفة

بالدولة .وقد بدأت دولة الكويت مؤخ ار اقخذ بنظاـ ميزانية البرامِ .كما تبد مف البدء في برامِ تزيد مف
الشفافية في سياسات اإلنفاؽ الحكومي لمحد مف الفساد والرشوة التي تعيؽ كفاءة ىذا اإلنفاؽ.

.3

تطوير التعميم وتنمية القوة البشرية
يعد التعميـ عنص ار ميما في عممية اإلص ح اتقتصادي وتصحي اتخت تت الييكمية .ذلؾ أف إعداد

القوى البشرية القادرة عمى قيادة عممية التنمية يعد شرطا ضروريا تستدامة التنمية ،ومف ىذا المنطمؽ ف ف

الفرد ىو عنصر الثروة الحقيقية لمجتمعو كما انو ماية الجيد التنموي ،وبقدر النجاح في اترتقاء ب مكانياتو
وقدراتو سوؼ يتحقؽ النجاح في بموغ أىداؼ التنمية .ومف ىنا تتلكد أىمية التعميـ والتدريب كنشاط رائد في
عممية التنمية ،حيث يقق عمى كاىؿ النظاـ التعميمي ميمة تلىيؿ القوى البشرية الوطنية لمواجية احتياجات

التنمية في اقجميف المتوسط والطويؿ ،كما تبرز أىمية التدريب في ضوء الحاجة إلعادة تلىيؿ وتدريب

مخرجات التعميـ لمواجية احتياجات سوؽ العمؿ عمى المدى القصير ،فض عف التييئة المستمرة لقوة العمؿ
لمواجية اتحتياجات المتطورة تسوؽ العمؿ في ظؿ التقدـ التكنولوجي المتواصؿ.

وتحتاج نظـ التعميـ إلى تطوير مناىجيا بشكؿ واض كي يتماشى مق متطمبات العصر ،واتنتقاؿ مف

التركيز عمى الحفظ إلى الفيـ واتستيعاب واتبتكار وتنمية مواىب اتبتكار والتعامؿ مق وسائؿ التعميـ
الحديثة والحاسب اآللي ،ووسائؿ اتتصاؿ الحديثة والماات اقجنبية .كذلؾ تحتاج نظـ التعميـ إلى التركيز

عمى التعميـ الفني والتطبيقي وزيادة نسبة خريجي العموـ ،وبشكؿ عاـ فاف مخرجات التعميـ يجب أف يتـ

تفصيميا لتتوافؽ مق احتياجات السوؽ .كذلؾ يجب التوسق في مراكز التدريب الميني لمميارات الفنية
المطموبة وبرامِ إعادة التدريب لفائض الخريجيف .إف نجاح برامِ تطوير التعميـ وتنمية القوة البشرية سوؼ
يساعد عمى اترتقاء بالمستوى التعميمي لمسكاف الوطنييف ،مما يؤدي إلى تحسف نوعية المعروض مف قوة

العمؿ الوطنية.
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إف عمينا أف ندرؾ في الخميِ أف ثروتنا الناشئة مف امت كنا لمورد طبيعي مثؿ النفط لف تمكننا مف

اتستمرار في العيش عند مستويات رفاىيتنا الحالية ما لـ نطور مف قدراتنا وامكانياتنا ومياراتنا في المجاتت
اقخرى .ومف ثـ فاف استثماراتنا في عمميات التعميـ تعد شرطا أساسيا لتحولنا نحو اتقتصاد المبني عمى

المعرفة.

كما يجب عمينا أف ننظر إلى استثمارنا في قوتنا البشرية عمى انو نوع مف اتستثمار القومي ،والذي

يجب أف يحتؿ أولوية أولى ضمف سمـ أولوياتنا في المستقبؿ .فمما ت شؾ فيو أف النمو السكاني المتسارع
وزيادة اإلنفاؽ الجاري دوف اإلنفاؽ اتستثماري في قطاعي التعميـ والصحة يخمؽ ضاوطا سمبية عمى ىذا

المحور الياـ واقساسي في عممية التنمية.

 .4دعم برامج الخصخصة واعادة صياغة دور الدولة
يعد اقخذ بقوى السوؽ أحد المبادئ الرئيسية في البيئة اتقتصاديػة العالمية الجديدة .ويعتبر ىذا المبدأ

رافداً رئيسياً عند الحديث عف إعادة صيامة دور الدولة ،حيث أف ىناؾ الكثير مف التشريعات والقوانيف

وبرامِ اإلنفاؽ والدعـ ،والتي تدخؿ ضمف نطاؽ النشاط اقساسي لمدولة ،وتخمؽ تشوىات في قوى السوؽ،

وتؤثػر عمى كفػاءة آليػاتو سواء في أسواؽ السمػق والخدمات أو أسواؽ العمؿ .وقد أدى ذلؾ الوضق إلى نشوء

قطاع خاص ليس لديو المقدرة في ظؿ الوضق الحالي عمى مشاركة الدولة في الصيامة الجديدة لدورىا،
والمنافسة ضمف البيئة اتقتصادية الجديدة .وتتطمب معالجة ىذا الوضق العمؿ عمى تخفيض ىذه التشوىات

واعادة تلىيؿ القطاع الخاص ،بالتخمّي التدريجي عف سياسة الدعـ الشامؿ إلى سياسة الدعـ اتنتقائي

اليادؼ إلى حماية الطبقات الضعيفة أساسا ،والى فت مجاؿ المنافسة وازالة احتكار قمة لمجموعة أنشطة
اقعماؿ الريعية ) (Rent Seeking Businessحتى يتحقؽ مبدأ تكافؤ الفرص بيف المواطنيف.

مف ناحية أخرى فاف مبدأ الشراكة والتكامؿ بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص يعد ميماً وضرورياً في

تعزز ىذه
إعادة صيامة دور الدولػة ،فالقطاعاف يجب أف يكمؿ بعضيما بعضاً ،وعمى دوؿ المجمس أف ّ
الشراكة تدريجياً حسب درجة تطور وتلىؿ القطاع الخاص في البيئة الجديػدة ،وذلؾ بتخمّي الدولػة عف بعض
التطورات التقنية في خمػؽ فرص استثمارية تنافسية جديػدة فييا لمقطاع
اقنشطة ،خاصة تمؾ التػي ساىمت
ّ
الخاص مثؿ قطاعي اتتصاتت والكيرباء .ومما ت شؾ فيو أف دوؿ المجمس لدييا خبرة محدودة في عممية

الخصخصة ،مير أف التجارب الدولية في ىذا المجاؿ تشير إلى أف برامِ الخصخصة يجب أف تركز أساسا
عمى تييئة نظاـ كفئ ت ييتـ فقط بتوسيق نصيب القطاع الخاص ولكف أيضا بتييئة مناخ أفضؿ تتخاذ

الق اررات وذو ممكية أوسق ،وبميارات تنظيمية وقدرات إبداعية أفضؿ .كما يجب أف يصاحب ذلؾ تحري ار اكبر
ل ستثمارات اقجنبية المباشرة .لقد حدد العديد مف دوؿ المجمس قطاعات الخدمات العامة كقطاعات مؤىمة

لعممية الخصخصة ،إت أف ىذا اقمر يقتضي تعدي ت أساسية في اقسعار لكي تضمف قدرة تمؾ القطاعات

عمى تمويؿ نفسيا بعد التحوؿ لمقطاع الخاص ولكي يتـ تخفيض اقعباء عمى الميزانية .فض عف ذلؾ ت
بد مف تطوير التشريعات المنظمة لبرامِ الخصخصة والتي تشمؿ منق اتحتكار وتشجيق المنافسة وتطوير

النظـ الضريبية وانشاء الييئات الرقابية والتنظيمية لمتابعة أعماؿ المشروعات المحولة إلى القطاع الخاص

لحماية المستيمؾ وضماف المنافسة العادلة.
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ويثير الجدؿ السائد حوؿ الخصخصة إلى أف قضية العمالة تعد احد القيود اقساسية التي تعرقؿ دفق

عممية الخصخصة في دوؿ المجمس ،مير أف التجارب الدولية تشير أيضا إلى انو مف الممكف معالجة ىذا

اقمر بعدة برامِ لضماف عدـ اإلضرار بمصال العمالة الوطنية العاممة في المشروعات العامة ،وبما يرفق

مف كفاءة المشروعات قبؿ تحويميا إلى القطاع الخاص .ومما ت شؾ فيو أف ارتفاع درجة الكفاءة يحقؽ فوائد

لكؿ مف المستيمكيف والعمالة واتقتصاد ككؿ .حيث ترتفق درجة استفادة المستيمكيف مف ىذه الصناعات
حينما تعود عمييـ آثار الكفاءة العالية التي يتـ تحقيقيا مف خ ؿ الخصخصة سواء أكاف ذلؾ في شكؿ
انخفاض اقسعار ،أو ارتفاع الجودة ،أو تحسيف مستوي أداء الخدمات ،أو عمي اققؿ إتاحة فرصة أوسق

ل ختيار أماميـ .إذ مف المتوقق أف تكوف الصناعات التي يتـ خصخصتيا أسرع في استجابتيا لمتايرات التي
تحدث في طمب المستيمؾ ،كما أنيا ستكوف أكثر ابتكا ار في تقديـ المنتجات الجديدة لمسوؽ.

كذلؾ سيستفيد اتقتصاد ككؿ مف خ ؿ ارتفاع العائد عمي رأس الماؿ المستثمر في ىذه الصناعات.

كذلؾ ستدخؿ ىذه الصناعات سوؽ رأس الماؿ مثؿ ميرىا مف الشركات الخاصة لممنافسة عمي الحصوؿ

عمى التمويؿ ال زـ ليا بدت مف اتعتماد عمي الحكومة في توفير التمويؿ ،وىو ما يقمؿ مف احتياجات
اتقتراض لمقطاع العاـ.

 .5تنسيق السياسات النقدية والمالية
ارتكزت السياسات النقدية بدوؿ الخميِ عمى استقرار معدتت الصرؼ مما أسيـ في الحفاظ عمى معدؿ

منخفض لمتضخـ بتمؾ الدوؿ وزاد مف ثقة القطاع الخاص .وتقوـ كافة دوؿ مجمس التعاوف حاليا بتثبيت
عم تيا بالنسبة لمدوتر اقمريكي ،وىو ما يعني أف معدتت الفائدة بيا سوؼ تكوف مرتبطة إلى حد كبير

بالفائدة عمى الدوتر اقمريكي .وفي ىذا اإلطار فاف الدوؿ الخميجية تحتاج إلى إنشاء نظاـ لمعدتت فائدة
مستقرة بيف عم تيا وىذا التنسيؽ الواسق بيف السياسات النقدية لدوؿ الخميِ يعد أم ار ىاما لتحقيؽ اتستقرار

النقدي وتنسيؽ سياساتيا النقدية .ولحسف الحظ فاف الضاوط عمى السياسات النقدية الناجمة عف تصاعد
العجز في ميزانيات تمؾ الدوؿ مازالت محدودة وعند حدىا اقدنى ،إت أف ىذا اقمر قد ت يستمر بيذا الشكؿ
في اقجؿ الطويؿ خصوصا إذا ترتب عمى تزايد مستويات العجز تدىور وضق اتحتياطيات واتستثمارات

الخارجية .إذ مف المتوقق أف يترتب عمى استمرار أوضاع الميزانية بشكميا الحالي تزايد الضاوط عمى

السياسة النقدية قمراض تمويؿ العجز مما ينشئ بالتبعية ضاوطا تضخمية تيدد قدرة الدوؿ عمى إتباع
سياسات لمعدؿ الصرؼ الثابت في مقابؿ الدوتر اقمريكي ومقابؿ عم تيا بعضيا البعض .وعمى ذلؾ فاف

التنسيؽ بيف السياستيف المالية والنقدية يعد أم ار ميما فالسياسة المالية المنضبطة يجب أف يصاحبيا سياسة
نقدية مناسبة لكي تضمف استقرار اقسعار ومعدتت الصرؼ ،وعمى ذلؾ إذا لـ يكف ىناؾ تصحي مالي

جوىري فاف الضاوط عمى السياسة النقدية سوؼ تتزايد .إف ضماف استقرار اقسعار ومعدتت الصرؼ

والحفاظ عمى ثقة القطاع الخاص يستمزـ إتباع المزيِ المناسب مف السياستيف المالية والنقدية.

ونحف نتطمق إلى التعاوف بيف دوؿ المجمس في السياسة النقدية التي وضعت ىدفا لتوحيد العممة في عاـ

ٕٓٔٓـ ،مما يعني توحيد الكثير مف السياسات المالية والنقدية ومؤشراتيا مثؿ نسبة عجز الميزانية مف

الناتِ ومعدؿ التضخـ وميرىا.
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 .6تطوير ودمج أسواق المال

تعاني الدوؿ الخميجية مف صار حجـ أسواؽ الماؿ بيا ،مير أف ىذه اقسواؽ سوؼ تمعب دو ار ىاما في

المستقبؿ في عممية تخصيص الموارد وزيادة عمميات التمويؿ مف خ ؿ اقسيـ والسندات لمقطاع الخاص،

كذلؾ فاف فرص اتستثمار المتاحة محميا سوؼ تساعد عمى جذب كميات كبيرة مف المدخرات التي يحتفظ
بيا مواطنو دوؿ مجمس التعاوف في الخارج .مف ناحية أخرى فاف معظـ دوؿ المجمس أصب لديو التزامات

نحو منظمة التجارة العالمية ،ووفقا لممنظمة فاف أسواؽ الماؿ المحمية ت بد واف يتـ فتحيا ،ومف المعروؼ أف

المنظمة تعطي لمدوؿ اقعضاء فترة انتقالية قبؿ الفت التاـ ل سواؽ ،ويجب أف تستاؿ ىذه الفترة لتلىيؿ

البنوؾ المحمية والمؤسسات المالية اقخرى لتقوية أوضاعيا بصفة خاصة واف الكثير مف ىذه المؤسسات
تعيش حاليا حالة مف مياب المنافسة مف قبؿ المؤسسات الدولية المثيمة.

لقد أثبتت تجارب الخصخصة الناجحة اقىمية الحيوية لسوؽ الماؿ الكؼء .ومما تشؾ فيو أف اقداء

الجيد قسواؽ اقسيـ سوؼ يستفيد مف المشاركة اقوسق لممشروعات المحمية وكذلؾ المستثمريف اقجانب.
مير انو مف الميـ تطوير اقطر القانونية والضريبية التي تكفؿ التقميؿ مف عمميات المضاربة عمى اقسيـ

في اقسواؽ والمحافظة عمى ثقة القطاع الخاص ،كذلؾ فاف تطوير أسواؽ الماؿ أكثر تكام

في دوؿ

المجمس سوؼ يتطمب تنسيقا اكبر ل طر القانونية والرقابية وتدفقا أسيؿ لرأس الماؿ بيف تمؾ الدوؿ .وتحتاج
دوؿ المجمس إلى دمِ أسواؽ الماؿ بيا وربطيا بشبكة معمومات تساعد عمى دمِ تمؾ اقسواؽ بشكؿ أفضؿ

وتطوير عمميات التعامؿ المشترؾ عبر تمؾ اقسواؽ مف خ ؿ تطوير اقنظمة اآللية لمتقاص والتسوية وربط

تمؾ اقنظمة مق بعضيا البعض .وتوسيق القواعد اتستثمارية لمسوؽ وتوسيق قاعدة المتعامميف في اقسواؽ

بالشكؿ الذي يسم بعمميات تسويؽ اتستثمارات المحمية لمدوؿ اقعضاء عبر دوؿ المجمس في ذات الوقت.
وقد حققت بعض الدوؿ اقعضاء تقدما كبي ار فيما يتعمؽ بعدد الشركات المسموح بتداوؿ أسيميا لمواطني

دوؿ المجمس.

 .7تعظيم االستفادة من العولمة

تواجو دوؿ المجمس تحديا كبي ار في ظؿ توقيق معظميا عمى اتفاقية منظمة التجارة العالمية ،ومف ثـ

فمق تطبيؽ الدوؿ اقعضاء لجداوؿ التزاماتيا أماـ المنظمة وفت أسواؽ السمق والخدمات بيا ،ف نيا ستخضق
أسواقيا ووسائؿ اإلنتاج المحمية لخطر تزايد درجة المنافسة الدولية في مجاؿ السمق والخدمات .ويسيؿ

انتشار ظاىرة العولمة وتكامؿ أسواؽ الماؿ تدفقات رؤوس اقمواؿ كما يخمؽ فرص تمويؿ أفضؿ لمعديد مف

الدوؿ النامية .ويمكف القوؿ أف مستويات الضرائب الجمركية بدوؿ المجمس تعد منخفضة أساسا مقارنة بباقي
الدوؿ النامية ،إذ ت تتجاوز حسب اتتفاؽ اقخير ل تحاد الجمػركي نسبة ٘ ،%اقمر الذي قد يقمؿ مف

اقخطار المحتممة لفت اقسواؽ .إت انو ينباي اإلشارة إلى أف الكثير مف الصناعات وميرىا مف وسائؿ
اإلنتاج تعتمد بشكؿ أو بآخر عمى الدعـ الحكومي السخي المقدـ ليا ،وىو ما يرفق مف معدتت الحماية

الفعالة لوسائؿ اإلنتاج المحمية ،اقمر الذي قد يحمؿ معو تيديدا حقيقيا لتمؾ الصناعات في حالة التزاـ تمؾ
الدوؿ بتعيداتيا أماـ المنظمة ب زالة أشكاؿ الدعـ الحكومي عف تمؾ المؤسسات.

وأخذا في اتعتبار ىيكؿ اإلنتاج واإلنفاؽ الحالي ،فاف الفوائد المباشرة عمى دوؿ مجمس التعاوف مف

عولمة التجارة الدولية ربما تكوف محدودة ،عمى اققؿ في البداية .أكثر مف ذلؾ فاف الفوائد اتقتصادية مف
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الع قات الوثيقة مق أسواؽ رأس الماؿ الدولية يمكف تعظيميا فقط مف خ ؿ قطاع مالي محمي يتسـ بالتنوع،

وأسواؽ مفتوحة تعمؿ بشكؿ فعاؿ ومدارة ومراقبة بشكؿ جيد ،وىو ما يبرز أىمية تطوير أسواؽ الماؿ السابؽ
اإلشارة إلييا .وعمى ذلؾ فاف دوؿ مجمس التعاوف تحتاج إلى العمؿ عمى تنمية وتطوير قدراتيا اتقتصادية
لرفق قدراتيا التنافسية ،واتستفادة مف وضعيا كتكتؿ عند التفاوض مق منظمة التجارة العالمية مما يتطمب
اتسراع في تنفيذ إجراءات التكامؿ اتقتصادي فيما بينيا.

 .8تفعيل دور مجمس التعاون

عمى الرمـ مف الخطوات التي تـ اتخاذىا لتطبيؽ اتتفاقية اتقتصادية وانشاء منطقة لمتجارة الحرة ،واقرار

اتتحاد الجمركي ،إت أف ذلؾ لـ يؤد إلى تزايد النشاط التجاري بيف دوؿ المجمس إلى المستوى الملموؿ،
حيث ما زاؿ التبادؿ التجاري بيف دوؿ المجمس يتسـ بضللة حجمو مقارنة ب جمالي التبادؿ التجاري بيف ىذه

الدوؿ وباقي دوؿ العالـ .وتشير البيانات المتاحة إلى أف نسبة الصادرات البينية بيف دوؿ المجمس ت تتجاوز

ٔ %ٙ5في المتوسط مف إجمالي صادرات دوؿ مجمس التعاوف خ ؿ الفترة مف ٜٜٓٔـ إلى ٕٔٓٓـ ،بينما
ت تتجاوز نسبة الواردات البينية بيف دوؿ المجمس  %ٙ5ٚفي المتوسط خ ؿ نفس الفترة .وىو ما يعني أف
ع قات دوؿ المجمس التجارية أوثؽ مق اقطراؼ اقخرى خارج التكتؿ .وتعني ىذه المستويات المتواضعة

لمتجارة البينية أف اتفاقية المجمس لـ تتمكف مف إيجاد أرضية مناسبة لتنويق ىياكؿ اإلنتاج بيا مف خ ؿ بناء

قاعدة إنتاجية عريضة ت سيـ في توسيق نطاؽ التبادؿ التجاري فيما بيف دوؿ المجمس بالشكؿ الذي يسم

بتقميؿ اعتماد ىذه الدوؿ عمى العالـ الخارجي ،كذلؾ انتيجت دوؿ مجمس التعاوف بشكؿ منفرد استراتيجيات

تنموية مير متوافقة مق اقىداؼ العامة لممجمس.

ويعكس ىذا التدني في مستويات التجارة البينية حقيقة أف المجمس لـ يبذؿ الجيد المناسب إليجاد

اقرضية المناسبة لنمو المشروعات المشتركة بيف الدوؿ اقعضاء ،بالشكؿ الذي يسم بنشر مؤسسة الخميِ
ل ستثمار تستثماراتيا عبر دوؿ المجمس .إف الدور المتواضق لممشروعات المشتركة ت يعكس اتمكانات

المالية الضخمة لتؾ الدوؿ .ف بالرمـ مف كثرة المشروعات المشتركة التي تـ إقرارىا أو تقييميا فاف عدد

المشروعات المنفذة منيا يعد محدودا .اقمر الذي يعكس انخفاض أىمية تمؾ المشروعات في سمـ اولويات
دوؿ مجمس التعاوف ،بالرمـ مف اقىمية الكبيرة التي تحتميا المشروعات المشتركة بالنسبة قي تكتؿ
اقتصادي ،إذ تمثؿ تمؾ المشروعات أساس عمميات التخصص وتقسيـ العمؿ بيف الدوؿ اقعضاء .ولذا

ينباي أف يعاد تفعيؿ دور مؤسسة الخميِ ل ستثمار بحيث تضطمق بدور اكبر في اتستثمار في المشروعات

المشتركة بيف دوؿ المجمس بحيث توزع عمى أساس إقميمي يتوافؽ مق المزايا النسبية لمدوؿ اقعضاء وبما
يحقؽ كؿ مف التكامؿ اقفقي والرأسي بيف المشروعات المشتركة المختمفة .كذلؾ ينباي أف تركز دوؿ

المجمس في المستقبؿ عمى المشروعات واقنشطة التي تؤدي إلى خمؽ فرص عمؿ لقوة العمؿ الخميجية وذلؾ

لمواجية خطر البطالة القادـ والذي يمثؿ أىـ التحديات التي ستواجييا أسواؽ العمؿ في المستقبؿ ،والتوجو
نحو اقنشطة التي تخمؽ طمبا عمى العمالة الماىرة وليس العمالة مير الماىرة أو اليامشية التي عادة ما

تستورد مف الخارج .ومف خ ؿ تكثيؼ حجـ اتستثمارات داخؿ المجمس ،وفى ذات الوقت توزيق ىذه

اتستثمارات ل ستفادة مف المقومات اإلقميمية ،يمكف إقامة قاعدة إنتاجية ضخمة تمكف مف استيعاب العمالة
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الوطنية وتساعد عمى تنويق ىياكؿ اتقتصاد المحمي وتقميؿ اتعتماد عمى الواردات مف الخارج.

 .9معالجة اختالالت ىيكل أسواق العمل في دول مجمس التعاون.

لقد ىدؼ المجمس إلى رسـ سياسة لمعالجة الخمؿ السكاني بالدوؿ اقعضاء وترشيد استخداـ العمالة

الوافدة ،والعمؿ عمى توطيف الوظائؼ مف خ ؿ تشجيق عمميات اإلح ؿ ،كذلؾ فقد عمؿ المجمس عمى
تنمية القوى البشرية في المنطقة مف خ ؿ الدعوة إلى إلزامية التعميـ لكؿ مف البنييف والبنات ،واتىتماـ

بالتعميـ الفني والميني ،وفت مجاتت العمؿ أماـ المرأة ،والعناية بمراكز التدريب .وبالرمـ مف الدور الحيوي
الذي يمكف أف يمعبو القطاع الخاص في ىذا الجانب إت أف استعداد القطاع الخاص في ىذا المجاؿ مازاؿ

محدودا .وتمعب السياسات الحكومية دو ار ىاما في تعقيد ىذه المشكمة .فقد أدى ارتفاع معدتت اقجور

لموطنييف إلى عزوؼ القطاع الخاص عف توظيؼ مواطني دوؿ المجمس ،كما ساعد ىيكؿ الحوافز لمعامميف

بالحكومة إلى عزوؼ الوطنييف عف العمؿ بالقطاع الخاص ،وجاءت مخرجات قطاع التعميـ لتعقد مف

المشكمة ،حيث يوجد تفاوت واض بيف مستوى وطبيعة مخرجات التعميـ واحتياجات القطاع الخاص .ولذا
ينباي التركيز في المستقبؿ عمى قضايا التعميـ والتدريب وحؿ مشكمة البطالة ،وذلؾ بيدؼ التامب عمى

اخت تت ىيكؿ البنية السكانية واخت تت سوؽ العمؿ بما لو مف انعكاسات سمبية عمى دوؿ المجمس .ومف

الممكف أف تمعب اتتفاقية اتقتصادية الموحدة دو ار ىاما في ىذا المجاؿ مف خ ؿ تفعيؿ اتفاقيات حرية
انتقاؿ عنصر العمؿ بيف الدوؿ اقعضاء ،ويمكف اتستفادة مف التجربة اقوروبية في ىذا المجاؿ عف طريؽ

اإلع ف عف الوظائؼ المتاحة بكافة دوؿ المجمس بشكؿ مركزي ،وبحيث يتـ إعطاء أفضمية في عممية شاؿ
الوظائؼ بدولة ما إلى مواطني تمؾ الدولة أوت ثـ مواطني دوؿ المجمس اآلخريف ثانيا ،قبؿ أف يتـ شاؿ تمؾ

الوظائؼ مف خ ؿ العمالة الوافدة.

خامسا -متطمبات اإلصالح عمى مستوى الحكومات ومستوى المجتمع األىمي ومستوى المواطن

ت شؾ أف ىناؾ مجموعة مف المعوقات إلص ح ىذا الخمؿ ذات جوانب متعددة منيا سياسية واجتماعية
وتقنية ومؤسسية .ويمكف تمخيص متطمبات اإلص ح في اآلتي:

 – 1وضع رؤية واضحة ومتكاممة

إف وجود الرؤيػة المستقبمية طويمػة اقمد ) (Visionلدى متخذي القرار ورسـ اإلطار العاـ إلستراتيجية

طويمة اقمد لتحقيػؽ ىذه الرؤيػة يعد مف اقمور اقساسية لمعالجة أوجو الخمؿ المختمفة التي تعاني منيا دوؿ
المجمس .ولعؿ مف اقمور المفيدة اإلشارة إلى أف ىذه الرؤيػة ت بد واف يؤمف بيا ويعمؿ عمى تحقيقيا جميق
المشاركيف في عممية اتخاذ القرار ،بؿ ينباي إشراؾ جميق فئات المجتمق في ىذه العممية ،وذلؾ لضماف

كسب تلييد الفئات المختمفة ولحشد التلييد الشعبػي ليذا الدور .إف التجػارب الناجحة ىي التػي استطاعت أف
توض لمجماىير الرؤية طويمة اقمد وفوائدىا مقارنة بالصعوبات الناجمة عنيا في اقمد القصير ،وأف تجعؿ

فئات المجتمق تشعر بلنيا صانعة ليذا التايير وليس مفروضاً عمييا.

وقد سعت معظـ دوؿ المجمس إلى رسـ رؤية لمستقبؿ المجتمعات بيا مثمما فعمت سمطنة ُعماف بوضق
رؤية سنة ٕٕٓٓ ،(Vision 2020) ،وكذلؾ فعمت دولة الكويت (الرؤية اإلستشرافية لمستقبؿ التنمية في

الكويت  ،)2025إضافة إلى الخطط الخمسية التػي تتضمف بعض اقىداؼ البعيدة المدى.
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مير انو تنباي اإلشارة إلى انو يامُب عمى معظـ ىذه الرؤى واإلستراتيجيات نقص في اإلرادة واتلتزاـ

السياسي الداعـ ليا مف حيث اإلقرار والتنفيذ والمتابعة ،إذ أف معظميا ُيصاغ في مؤسسات بعيدة عف مركز
اتخاذ القرار ،كما تعاني ىذه المؤسسات مف نقص الكفاءات البشرية المحمية القادرة عمى إدارة برامِ ىذه
وي حظ كذلؾ أف معظميا يرّكز عمى التنمية المحمية لمدولة بمعزؿ عف
الرؤى واإلستراتيجيات طويمة اقمدُ .
اإلطار الخميجي والتنمية المشتركة بيف دوؿ المجمس ،إذ عادة ما يلتي ذكر مجاؿ التعاوف والتكامؿ الخميجي

في ُجمؿ عابرة في ىذه الوثائؽ.
إف صيامة رؤية الدولة ضمف اإلطار التنموي لدوؿ المجمس وتاميب المصمحة الخميجية عمى المصمحة
القُطرية ىو المسار الممكف والمجدي ضمف المستجدات العالمية ،والذي سيحقؽ في المحصمة النيائية

المصمحة القطرية أيضاً .ومف اإلشارات المطمئنة في ىذا المجاؿ وضق اقمانة العامة لمجمس التعاوف
استراتيجية لمتنمية الشاممة بعيدة المدى لدوؿ مجمس التعاوف ٕٓٓٓ – ٕٕ٘ٓ ،لترسـ التوجيات المستقبمية

لمتنمية الشاممة بدوؿ المجمس .وقد تناولت الوثيقة تحديدا لمخطوط العريضة تستراتيجية التنمية بعيدة المدى

وتح ديدا لآلليات التي ينباي إتباعيا لتفعيؿ تنفيذ اتستراتيجية ،سواء أكانت مؤسسية أو تنظيمية أو فنية أو
تشريعية .إت أف ىذه اتستراتيجية تنقصيا اإلرادة السياسية والجياز الفني لتنفيذىا.

 – 2دعم قدرة المؤسسات عمى إدارة عممية التغيير

ينبق ضعؼ قدرة المؤسسات المختمفة عمى إدارة عممية التايير مف نقص القدرات البشرية والخبرات

الفنية أو بسبب اإلجراءات والموائ والقوانيف أو بسبب مقاومة بعض القيادات في بعض اقحياف لعممية
التايير خوفا ما قد يترتب عمييا مف مساس بالمزايا والمكتسبات التي تتمتق بيا تمؾ اإلطراؼ .ولعؿ أخطر

أشكاؿ المقاومة لمتاير ىي تمؾ التي تلتي مف الداخؿ .إف عمميات التايير الناجحة تبد واف تعتمد بشكؿ
مكثؼ عمى قدرة القيادة عمى تشكيؿ اقطقـ التنفيذية واإلدارية .ولذلؾ ت يمكف النظر إلى عممية التايير عمى
أنيا تمثؿ سمسمة مف الخطوات لموصوؿ إلى حالة استراتيجية محددة سمفا ،بؿ عمى العكس تتطمب عممية
التايير اشتراؾ القادة اقساسييف لكي يتـ التامب عمى العقبات الخارجية مير المتوقعة مف جانب والتامب

عمى المقاومة الداخمية لمتايير مف جانب آخر.

كذلؾ ينباي أف يكوف لمسمطات الحاكمة استعداد أكبر لتطبيؽ سياسات التايير ،وتحمؿ الضاوط التي

يمكف أف تنشل عف ذلؾ مف اإلطراؼ المختمفة ،ودفق برامِ التايير بدوف تراجق حتى ت يترتب عمى ذلؾ آثا ار
سمبية تجيض استراتيجيات التايير.

 – 3مشاركة المؤسسات الحاكمة في تحمل أعباء التغيير

مما ت شؾ فيو أف عمميات اإلص ح بلشكاليا المختمفة وبصفة خاصة اإلص ح اتقتصادي والمالي

سوؼ يتطمب أساسا مشاركة مف كافة اقطراؼ في تحمؿ أعباء عمميات اإلص ح ،بما في ذلؾ المؤسسات

الحاكمة .فمما ت شؾ فيو أف تبني أي نظاـ لمضرائب عمى الدخؿ تبد واف يطاؿ أيضا المؤسسات الحاكمة
وامتيازاتيا السيادية التي تتمتق بيا في ظؿ النظـ الحالية .وليس مف المتوقق أف تتـ عممية إص ح مالي فعاؿ

دوف أف تشارؾ فييا أيضا المؤسسات الحاكمة .ولذلؾ مف الممكف أف تواجو مثؿ ىذه الدعوات بمقاومة مف

قبؿ أطراؼ داخؿ المؤسسات الحاكمة خوفا عمى امتيازاتيا التقميدية التي تتمتق بيا وخشية مف إجبارىا عمى

تقديـ تنازتت مف طرفيا في مقابؿ ىذه اإلص حات .وت شؾ أف مثؿ ىذه المقاومة قد تمثؿ تحديا كبي ار
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لعمميات اإلص ح ،حيث يفترض أف العدالة في تحمؿ اقعباء يجب أف يتحمميا الجميق باض النظر عف

موقعيـ في السمـ اتجتماعي والسياسي في المجتمق .وعندما يجد رجؿ الشارع انو وحده ىو الذي سيتحمؿ
أعباء عممية اإلص ح فانو لف يشارؾ فييا ،وسيحاوؿ التيرب منيا بكافة السبؿ .مف ناحية أخرى فاف

مشاركة رجؿ الشارع دوف مشاركة حقيقية مف النخبة الحاكمة سوؼ يكوف ليا رد فعؿ سمبي عمى اقفراد،
ومف ثـ فاف عممية التايير الفعاؿ ت بد واف تتطمب مشاركة فعالة مف قبؿ المؤسسات الحاكمة في تحمؿ

نصيبيا مف تمؾ اقعباء.

 – 4التخطيط بحكمة لمواجية ردود فعل الشارع

لقد صاحب الوفرة المالية لدوؿ المجمس تبني سياسات مكثفة لمرفاه في مجاتت مختمفة استيدفت أساسا

إعادة توزيق الثروة النفطية ورفق مستويات الدخؿ والمعيشة لمفئات المختمفة مف المواطنيف .وينظر المواطنوف
إلى أشكاؿ الدعـ المختمفة وسياسات الرفاه عمى أنيا مف أىـ مكتسبات عيد الوفرة .وبعد عقود مف تبني

مفيوـ دولة الرفاه يصعب عمى اقفراد التنازؿ عف تمؾ المكتسبات .وفي أسوأ السيناريوىات ربما تنعكس ردود
فعؿ الشارع عمى اتستقرار السياسي الداخمي .ولتفادي ردود اقفعاؿ تمؾ ت بد مف إدارة عممية اإلص ح
بشكؿ يقمؿ مف أعباء عمميات اإلص ح عمى الفئات محدودة الدخؿ بصفة خاصة .ولعؿ مف بعض ىذه

التجارب في ىذا المجاؿ ما أشارت إليو الخطة الخمسية لمتنمية اتقتصادية واتجتماعية بدولة الكويت عمى

إنشاء شبكة ل ماف اتجتماعي تيدؼ إلى مراعاة اقبعاد اتجتماعية لعممية اإلص ح المالي وذلؾ مف خ ؿ
تلميف التاطية قصحاب الدخوؿ المحدودة وتخفيؼ أعباء عمميات إعادة تسعير السمق والخدمات العامة

بصفة خاصة أسعار الكيرباء والماء عمى تمؾ الفئات.

 – 5دعم حرية التعبير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني
يعد ضماف حرية التعبير والرأي مدخ

أساسيا لنجاح عممية التايير ،فيو مف ناحية يضمف مشاركة

أكثر فاعمية لمختمؼ اقفراد والفئات والمؤسسات في صناعة عممية التايير ،مف ناحية أخرى فاف حرية
التعبير وحرية الرأي مف خ ؿ وسائؿ اإلع ـ المختمفة ستخمؽ قوة ضامطة تدفق عمميات التايير ،وتخمؽ
تفيما أفضؿ لحتميتو واستعداداً اكبر لتحمؿ أعبائو وتكاليفو عمى كافة اقصعدة .وتمعب مؤسسات المجتمق
المدني ممثمة بالتجمعات والتكت ت المختمفة دو ار حيويا في عممية التايير ،ويشكؿ مياب مثؿ ىذه

المؤسسات عائقا أساسيا أماـ عممية التايير .إذ أف لمثؿ ىذه المؤسسات قدرة اكبر عمى الوصوؿ إلى
الجماىير بكفاءة وبفعالية قد ت تتوافر لمحكومات .ولذا ت بد مف إفساح المجاؿ بصورة كاممة أماـ مثؿ ىذه

المؤسسات لممارسة ىذا الدور .إذ بدوف ىذه المؤسسات تصب التجربة الديمقراطية ناقصة ومير فاعمة في
تحقيؽ اقىداؼ العامة لممجتمق.

 – 6تعميق المشاركة الديمقراطية

مما ت شؾ فيو أف عمميات التايير الجذري ت يمكف أف تتـ وتستمر بنجاح في ظؿ مناخ مير

ديمقراطي .فالديمقراطية والمشاركة الفعالة مف كافة الفئات والتيارات المختمفة سوؼ تضمف شفافية اكبر في
عمميات صناعة ق اررات التايير ،واستعدادا اكبر لممشاركة في تحمؿ أعبائو .فالديمقراطية ت تعني فقط مجرد
المشاركة ولكف أيضا مسئولية .إف عمى المؤسسات الحاكمة أف تدرؾ أيضا أف المرحمة القادمة ت بد واف
تتطمب مشاركة أكبر مف قبؿ القطاعات اقخرى في المجتمق في عمميات صناعة السياسة وصيامة البرامِ
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وتنفيذ اتسترايتجيات ،ومما ت شؾ فيو أف ذلؾ اقمر يتطمب تنازتت مف قبؿ المؤسسات الحاكمة لقبوؿ مثؿ

ىذه المشاركة .مير أف الديمقراطية أيضا ممارسة ،وبمعنى آخر فاف مياب الديمقراطية بمفيوميا الشامؿ
حاليا في معظـ دوؿ المجمس سوؼ يعني أف إدخاؿ ىذا الشكؿ مف الديمقراطية يجب أف يكوف بشكؿ
تدريجي لضماف الممارسة اتيجابية ،خصوصا في ظؿ التركيبة اتجتماعية لمعظـ مجتمعات دوؿ الخميِ
والتي قد تسيطر عمى حركة وتوجيات النواب في البرلمانات ،باض النظر عف المصمحة العامة عمى المدى

الطويؿ.

 – 7الوعي بقواعد الحركة

تتطمب الديمقراطية والحرية مف الحكومات أف تتعمـ مف قواعد الحركة في المجتمق .عمى سبيؿ المثاؿ

تشير التجربة الكويتية إلى فعالية الخطاب النيابي لجماىير الشارع مف خ ؿ الديوانيات وميرىا مف وسائؿ

اتتصاؿ الجماىيري ،في الوقت الذي تعاني فيو الحكومة مف مياب أو ضعؼ اتتصاؿ الحكومي بالجماىير
اقمر الذي يترؾ المجاؿ فسيحا أماـ النواب ،قنيـ الصوت الوحيد الذي يعزؼ في الشارع ،خصوصا في

ظؿ مياب الصحؼ الحكومية وضعؼ القنوات اإلع مية الرسمية في إيصاؿ رسالة الحكومة وبياف أىمية
برامجيا لموصوؿ بشكؿ مناسب إلى الشارع .ولذلؾ حرصت الحكومة في الكويت ضمف مقترح برنامجيا

لخطة التنمية اتقتصادية واتجتماعية لمفترة ٕٕٓٓ ٕٓٓٙ/عمى عمؿ حممة لمتوعية الجماىيرية بالخطة

 Public awareness campaignوأىدافيا وبرامجيا ومخاطر استمرار اقوضاع الحالية.

المراجع

 عبد اهلل القويز ) ٜٜٖٔ ( ،منجزات التك امؿ اتقتصادي لمجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية في ضوء التنفيذ التدريجي
قحكاـ اتتفاقية اتقتصادية الموحدة" التعاوف السنة الثامنة ،ص ص .ٚٛ-ٙٙ

 مازف العميكي " ) ٜٜٔٔ ( ،تجربة التصنيق في دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية " ،التعاوف ،السنة السادسة ،ص
ص ٖ.ٜٗ - ٛ
 سميماف القدسي ،سياسات أسواؽ العمالة في دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية( ،أبو ظبي:

مركز اإلمارات

لمد ارسػات والبحوث اإلستراتيجية ،سمسمة محاضرات اإلمارات [ٕٕ].)ٜٜٔٛ ،

 طاىر كنعاف (تحريػر) ،دور الدولة في البيئة اتقتصادية العربية الجديدة( ،الصندوؽ العربي لإلنماء اتقتصادي واتجتماعي
وصندوؽ النقد العربي.)ٜٜٔٛ ،
 عبد المطيؼ الحمد "،التكامؿ اإلنمائي الخميجي :التحديات والمواجيػة " ،بحث نشر في كتاب :قمة الكويت وصيامة
المستقبؿ ،وكالة اقنبػاء الكويتية ،إصدار خاص بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لممجمس اقعمى لمجمس التعاوف لدوؿ
الخميِ العربية.)ٜٜٔٚ ،

 عبد اهلل القويز " ،التحديات والفرص اتقتصادية الرئيسية أماـ دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية " ،بحث نشر في كتػاب
مؤتمر أمف الخميِ :المنظور الوطنػي( ،لندف :مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية.)ٜٜٔٚ ،
 عمى نايؼ عبيد " ) ٜٜٔٙ ( ،مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية :مف التعاوف إلى التكامؿ " ،مركز دراسات الوحدة العربية.
بيروت.

 مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية ،النشرة اتقتصادية ،أعداد مختمفة.
 محمد عبد الرحمف العسومي ،تطورات أسواؽ النفط العالمية واقتصاديات دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية( ،أبو ظبي:
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

73

.)ٜٜٔٛ ،مرفة تجارة وصناعة أبو ظبي
.)ٜٜٖٔ ،  (المعيد العربي لمتخطيط، مستقبػؿ التنمية العربيػة والعمػؿ اتقتصادي المشترؾ، محمد محمود اإلماـ
.ٕٕٓٓ ، مكتب العمؿ الدولي "التعميـ والتدريب مف اجؿ العمؿ في مجتمق المعارؼ" جنيؼ

 مجمة دراسات."  المستقبؿ-  السمات-  المفيوـ: " التخطيط التنموي في مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية، يوسؼ اإلبراىيـ
.(1994) ،الخميِ والجزيرة العربية
 دار: (الكويت، وسبؿ المواجية، اتحتماتت، الواقق: أوضاع المالية العامة في دولة الكويت: عجز الموازنة، يوسؼ اإلبراىيـ
.)ٜٜٔ٘ ،قرطاس

 " الدور اتقتصادي لمدولة ومستقبؿ التعاوف اتقتصادي بيف دوؿ الخميِ العربية" (مجمة العموـ اتقتصادية، يوسؼ اتبراىيـ
. ٔٙٓ-ٕٔٚ  ص،ٕٓٓٓ ٔ) ديسمبرٙ( واتدارية) العدد
.ٕٖٓٓ  البعد اتقتصادي" وكالة اقنباء الكويتية ديسمبر: "مستقبؿ مسيرة دوؿ مجمس التعاوف الخميجي، يوسؼ اتبراىيـ
Al Gore, Creating A Government that Works Better and Cost Less, The Report of the National 
Performance Review, 1993.
Al-Alkim, H.H The Gulf Subregion In The Twenty-First Century: US Involvement & Sources of 
Instability, American Studies International, February 2000, Vol. XXXVIII, No. 1 pp 72-94
Girgis, M. National Versus Migrant Workers in the GCC: Coping with Change”, submitted to 
Mediterranean Development Forum Labor Workshop, Cairo, Egypt. March 5-8, 2000.
IMF, Financial Systems and Labor Markets in the Gulf Cooperation Council Countries, 1997. 
IMF, Kuwait From Reconstruction to Accumulation for Future Generations, Paper 150, 1997. 
IMF, Policy Challenges in the GCC Countries, 1996. 
Ismail Sirageldin and Yousef Al-Ebraheem, “Budget Deficit, Resource Gap and Development in 
Oil Economies,” Discussion Paper, Council of Foreign Relations, 1997.
Ismail Sirageldin, “Globalization, Regionalization, and Recent Trade Agreements: Impact on 
Arab Economies,” Keynote Address, International Conference on “The New Economic
Development and their Impacts on the Arab Economics,” Arab Planning Institute, Tunis, 1998.
Jadresic, E. “On a Common Currency for the GCC Countries” IMF policy discussion paper 
PDP/02/12, Dec. 2002
Joseph Stiglitz, “Redefining the Role of the State: What Should It Do? How Should Do It? and 
How Should Decisions Be Mode? Presented at the Tenth Anniversary of MIT Research Institute,
Japan, March, 1998.
Julia Devlin, An Institutional Approach to Economic Policy Reform in the Gulf States, 
Occasional Papers, no. 13 (Abu Dhabi: ECSSR, 1998).
Nakhleh, E. ( 1986 ) “ The Gulf Cooperation Council: Policies, Problems and Prospects “, 
Praeger, New York.
Yousef Al-Ebraheem, “Kuwait‟s Economic Travails,” Middle East Quarterly, 1996. 

74

20/6/2004 .*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي

رئيس الجمسة :األستاذ محمد سعيد طيب

مناقشة عامو

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،التحية لمجميق والتينئة لمجميق في ىذه المناسبة العزيزة وىي اتحتفاء بمرور ٕ٘

سنة عمى تلسيس منتداكـ ىذا  ،الذي مازلنا نتمقى الم حظات بلنو ناد نخبوي مامؽ ت تلثير لو ،ت في
الشارع وت عمى أصحاب القرار ،ىذه م حظة مير عابرة إف ص التعبير.

محدثنا في ىذه الجمسة ت يحتاج إلى تقديـ ،فيو أستاذ معروؼ لإلقتصاد في جامعة الكويت ،وكاف وزي ار
لمتعميـ العالي ،ثـ وزي ار لممالية والتخطيط ،وىو مف قبؿ ومف بعد عضو قديـ في ناديكـ ىذا لسنوات عديدة،

تناوؿ محدثنا الدكتور يوسؼ حمد اإلبراىيـ في ورقتو اليامة ىذه" ،إص ح الخمؿ اإلنتاجي في دوؿ مجمس
التعاوف ،مدخؿ إقتصادي وسياسي" ،وبعد أف وصؼ ىذا الخمؿ بتركيز مير مخؿ ومدعـ ببعض
اإلحصاءات واقرقاـ اليامة ،تناوؿ في فصؿ مستقؿ إمكانية إص ح الخمؿ ،وتناوؿ في فصؿ أخير متطمبات
اإلص ح عمى مستوى الحكومات ،وعمى مستوى المجتمق اقىمي ومستوى المواطف ،وىو في الوقت الذي
يدعو فيو إلى تعميؽ المشاركة الديمقراطية ،وىو مطمب يبدو مكر ار وتقميديا ،فيو قبؿ ذلؾ يدعو إلى مشاركة

المؤسسات الحاكمة لتحمؿ أعباء التايير ،وأف تكوف ىذه المشاركة مشاركة فعالة.

 1-2أحمد الربعي
شك ار سيدي الرئيس ،والشكر لمدكتور يوسؼ اإلبراىيـ ،وأعتقد أف ورقتو تكمؿ ورقة ىذا الصباح ،قف
ىناؾ شيئا مف اليارموني بيف الورقتيف.
عندي م حظة تستحؽ أف تلخذ منا بعض الوقت ،وىي ،ىؿ مف الممكف ،ىؿ يكفي أف نستخدـ أدوات
التحميؿ الك سيكي والاربي التي استخدمناىا ىذا الصباح ،لفيـ ظاىرة مجتمعاتنا الخميجية ،أـ نحف نحتاج

إلى شئ مف التفكير بصوت مسموع لمخروج بفيـ لطبيعة ىذا المجتمق ،أنا أرى أف العمة الرئيسية ،أف الحاكـ

في مجتمعنا الخميجي ت يخشى أحدا ،لشئ بسيط أف الثروة تصؿ إليو دوف أف يكوف لممجتمق دور فييا ،أي
أنو لو كانت الثروة ىي منتِ اجتماعي في النياية مف منتِ عرؽ ىؤتء الناس ،لكاف الحاكـ يخشى الناس،

قف في النياية الثروة ستلتي مف ىؤتء الناس ،والحاكـ في أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا يخاؼ مف إضراب

عماؿ السكؾ الحديدية ،ويخاؼ مف إضراب عماؿ المناجـ والمصانق ،لكف الحاكـ في ب دنا ت يخاؼ أحدا،

قف الثروة تلتي كما تعرفوف أو تخرج مف اقرض بفعؿ ضاط الااز الطبيعي وربما بعض المضخات ،ثـ
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تصؿ إلى الموانئ بفعؿ اتنحدار الطبيعي ،دوف أي جيد ،عمى عكس ما يحدث في معظـ المجتمعات،

وىذا ،أعتقد ،خمؽ حالة مريبة في الع قة.

الحاكـ ت يخاؼ الناس ،يعتبر الناس ىـ مجرد أفراد موجوديف في المجتمق ،في حيف أف الناس في

المجتمق يخافوف الحاكـ ،بمعنى أف الحاكـ بنى معادلة جديدة ،معادلة تقوؿ نساؤكـ يمدف في مستشفى
الحكومة ،وأنتـ تدفنوف في مقابر الحكومة ،وبيف مدافف الحكومة ومستشفى الحكومة أنا مسئوؿ عف تعميمكـ

وع جكـ ومواص تكـ ،وت تسللوني وت تحاسبوني ،وأنتـ ت تدفعوف ضرائب ،عمى طريقة اليوشة الصعيدية "

سيب وأنا أسيب " ليس لؾ دالة عميو أص  ،أنا الذي أشربؾ ،وأنا الذي يعطيؾ ،وأنا الذي أعزؾ ،وأنا الذي
حر يخاؼ مف السمطة قف
أذلؾ في أي وقت ،لذلؾ المجتمق يخاؼ مف السمطة ،رجؿ اقعماؿ الذي يكوف ا
طريقة توزيق المناقصات مير عادلة ،وبالتالي يمكف أف يحاوؿ أف يرضي الحاكـ لمحصوؿ عمى مناقصتو،
وموظؼ الدولة يخاؼ قف الذي يوظفو الحاكـ ،والذي يرقيو الحاكـ ،والذي يفصمو الحاكـ ،لذلؾ ىذه الع قة

تحتاج إلى شئ مف التفكير .في الماضي وربما قبؿ سنوات قميمة كاف الموضوع مختمفا ،تذكروف ،خاصة
اإلخواف في قطر في عاـ ٖٜٔٙـ ،الحاكـ ىدد بشرعيتو ،عندما ىددت وفعمت بعض القبائؿ والعائ ت
ومادرت إلى الكويت ،وتذكروف حالة التوسط التي تمت مق السعودية وميرىا إلعادة المواطنيف ،قنو مجتمق

صاير ،مركب ىذه التركيبة الصايرة ،فلي اخت ؿ فيو يشعر الحاكـ فيو بلف ىناؾ شيئا مف عدـ الشرعية،
وبالتالي يحاوؿ أف يحافظ عمى ىؤتء المواطنيف ويحاوؿ عدـ إمضابيـ ،في الكويت الحالة أيضا شبيية لكف

مصدر مدخؿ ،كاف الحاكـ الفقير قبؿ النفط يلخذ
ا
بسبب آخر ،الحاكـ كاف ت ياضب المواطنيف قنيـ كانوا
ضرائبو سواء مف البحر أو حتى مف المزارع البسيط ،وبالتالي بالنسبة لو ىؤتء دافعو ضرائب ،اآلف الحالة

اختمفت ،الحاكـ استقؿ استق ت كام بق ارراتو وب رادتو.
خطر ،ونحف محظوظوف أف أسعار النفط العاـ
ا
ف ذا كاف ىذا ىو واقق الحاؿ ،فالوضق اآلف أصب

الماضي وصمت إلى ث ثيف دوت ار ،وات لكاف اتنفجار الذي أخشاه حدث ىذه السنة ،ولكف مازاؿ الماؿ
ياطي العيوب ،لكف إلى متى سنستمر في تاطية عيوب مجتمعاتنا قف الحاكـ عنده بعض الماؿ يدفعو ىنا

وىناؾ ،ويدفعو رواتب قشخاص ويحؿ مشاكمو المالية  ،قيؿ إف ىذه السنة ،عندنا في الكويت (ٖٖ) مميار
دوتر فوائض ،ىذا مبمغ ٍ
كاؼ إلطفاء حريؽ لمدة مؤقتة ،لكف إذا لـ يستخدـ بشكؿ رشيد ،ف ف الحريؽ قادـ.
مف ىنا أقوؿ أت نكتفي بالبكاء والندب في ىذا المنتدى ،نحف اآلف نواجو مشكمة ،حاكـ في بعض الدوؿ

مير رشيد مير واع لخطورة أت ينفت عمى الناس ،مير واع لخطورة أف يستمر التلزـ اتجتماعي والسياسي،
يسيرف في نفس الوقت ،وىذا موضق الخطورة  ،فساد مالي واداري مف جية ،وبطالة مف جية
ا
فيناؾ شيئاف
أخرى ،في أجواء مف ىذا النوع ينمو كؿ اإلرىاب ،كؿ أنواع اإلرىاب ،واذا لـ نحاوؿ نحف المثقفيف أف ندفق
ىذا الحاكـ بالعقؿ وبالرؤية والتفاىـ بكؿ طريقة وطريقة ،ونقوؿ لو إف الذي يدور اآلف ىو خطر عميؾ وخطر

عمينا وعمى كؿ مجتمعاتنا ،وات قد يلتي الوقت الذي نجد أنفسنا بيف ناريف ،نار اإلرىاب الذي بدأ يصؿ إلى
بيوت الناس كما حدث في السعودية ،وبيف حاكـ ت يريد أف يعي خطورة ما يفعمو بنفسو ،وما يفعمو
بمجتمعاتو ،مف ىنا أعتقد دور ىذا المنتدى ،وبعد ٕ٘ سنة يجب أف نتحوؿ إلى قوى ضامطة بوسائؿ
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إنسانية ،بوسائؿ سممية ،أف ما يحدث خطل ،مف ىنا أعتقد انو حتى توجيو رسالة مف المثقفيف الخميجييف

توقق بلسمائيـ  ،لماذا مازالوا حتى اآلف متمكئيف في قضية اتص ح السياسي ،ويقاؿ ليـ بكؿ لاة طيبة
وبكؿ طريقة سممية اف ىذا خطر عمينا ،وخطر عميكـ.
م حظة أخيرة ،اف الفساد وصؿ إلى مراحؿ خطرة في بعض الدوؿ الخميجية خطر وخطر جدا ،والناس
تق أر وتطمق ،وكؿ بيت فيو اآلف انترنت  ،وفيو مواقق الدنيا  ،ىذه أجواء يوما بعد يوـ تتعقد ،لذلؾ أتمنى أف
ينتيي المنتدى إلى عمؿ معيف  ،وأف ننطمؽ مف مجرد أف نكوف منتدى مامؽ إلى شئ آخر.

 2-2سميرة إسالم
ىذه المداخمة حوؿ كيفية اإلص ح مف الداخؿ :
أود طرح وجية نظر نحو تشخيص اقسباب المؤدية إلى ما نريد اآلف إص حو ،لكي نصم الخطل أو

المشاكؿ التي نعاني منيا  ،يجب أف نضق الخطط والسياسات التي نرجو مف خ ليا تحقيؽ المطموب ،أي
يجب أف نشخص حتى نحقؽ أىدافنا  ،دعونا نلخذ عمى سبيؿ المثاؿ المشاكؿ التالية -:
 عدـ تشايؿ العمالة الوطنية :مف ىنا تلتي البطالة ومف ىنا يصب عبء ومسئولية تشايؿ ىؤتءالمواطنيف عمى عاتؽ القائميف عمى الدوؿ دوف تشخيص لممشكمة.
فبالرمـ مف أف ىناؾ دوؿ بدأت تعمؿ عمى إح ؿ المواطنيف بدتً مف الوافديف  ،كتجربة السعودة لدينا في

المممكة العربية السعودية  ،التي أتت شكمياً بنتائِ مبشرة  ،قف اقرقاـ تقوؿ إف عددالمواطنيف ازداد تدريجياً
وبمعدتت سريعة وممفتة لمنظر ،إت أف ىذه التجربة الناجحة بحاجة إلى تقييـ لنتائجيا حتى نستفيد أكثر.

 -توطيف الصناعات  :لمبطالة أسباب كثيرة ومتعددة  ،فمث ً النفط إذا نظرنا إلى صناعة النفط  ،أممب الدخؿ

ما زاؿ مف بيق النفط الخاـ  ،مق قميؿ مف الصناعات المحمية  ،فنقوؿ لكي تزداد فرص العمؿ يجب العمؿ عمى
توطيف صناعات النفط وأقممتيا  ،فمماذا لـ توطف إلى اآلف ح

 التعميـ ىو السبب :نقوؿ قف التعميـ لـ يؤىؿ الكفاءات التي يمكف أف تقوـ بيذه المياـ  ،و لماذا التعميـلـ يؤد ي واجبو ح قننا ببساطة تعودنا عمى اإلستيراد  ،فلستوردنا أحسف البرامِ التعممية مف أعمى الجامعات

العالمية بقصد تييئة شبابنا حسب ما ُيدرس في تمؾ الجامعات ،و قد رأيت مف تجربتي الشخصية أننا في
بعض اقوقات استقطبنا برامِ مف جامعات مثؿ ىارفارد أو أكسفورد وميرىا وطبقناىا في أوقات شبابنا لـ
يكف مؤى ً قف إلستيعابيا أو اإلستفادة مف تمؾ اقنظمة مثاؿ نظاـ الساعات المعتمدة المطبؽ في أمريكا،
حينما طبقناه أرتبكت العممية التعميمية وأتعبتنا ثـ صرفنا النظر عنو ،ب ختصار يمكف تصوير الوضق كما لو

فكرنا في طبيخ اقرز ،في اليابا ف يطبخونو بطريقة مير طريقتنا وقد ت نستطعمو ،كذلؾ الوضق لدينا فعندما

نلخذ برنامِ يجب أف يتطبق ونصياو بالطريقة التي يستوعبيا منطؽ اإلنساف لدينا ،ولكف ما يحدث أننا

نلتي بنظرية خارجية ونحاوؿ تطبيقيا حرفيا  ،لماذا ت ننظر إلى البرامِ الخاصة بنا التي تحتاج إلى تطوير
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ومراجعة ،كونيا تجارب طبقت وظيرت نتائجيا  ،حتى النتائِ السمبية بقميؿ مف البحث و التطوير قد تلتي

بنتائِ ناجحة.

لدينا فئة كبيرة مف العمماء ممموف بالضعؼ ومدى الحاجة لتييئة الشباب ،و توجد بيف متخذي الق اررات

و ىؤتء العمماء حواجز بيروقراطية تمنق التفاعؿ والتشاور ،فيا حبذا لو أف وزيري التعميـ والصناعة عمى
إحتكاؾ بالعماؿ وبالموظفيف حتى يممسا المشاكؿ بلنفسيـ ،وت يعتمدا عمى الموظفيف والبطانة .

 3-2ابتسام الكتبي
شكر خاصا لمدكتور يوسؼ اإلبراىيـ ،لقد استمتعت جدا بقراءة ورقتو التي شخصت
ا
في البداية أوجو

المشكمة واقترحت الحموؿ ،مزجت بيف اتقتصادي والسياسي ،ف
سياسي ،والعكس بالعكس.

يمكف إص ح اقتصادي دوف إص ح

لدي ثالث مالحظات
النقطة اقولى ،أف اتنتقاؿ مف دولة الرفاه الشكمي إلى دولة الرفاه اإلنتاجي ،سوؼ يتطمب عددا مف
التاييرات ،ولعؿ أىميا تايير العقمية الريعية ،العقمية الريعية لمدولة ،والعقمية الريعية ل فراد القائمة عمى قبض

اقجر دوف بذؿ أي مجيود.

النقطة الثانية ،التي تمسيا الدكتور يوسؼ ،وىى بيت القصيد ،ىي انتفاء الشفافية في دخؿ قطاع النفط وما
يتعمؽ بو ،نحف نعمـ ما يباع مف البراميؿ وعددىا ،لكف ما يدخؿ في الميزانية العامة مف ىذا الدخؿ ت يذكر
أبدأ ،فيناؾ جزء مفقود ت نعرؼ أيف يذىب ح ت توجد شفافية ،ىؿ مف المعقوؿ أف ندخؿ القرف الواحد

والعشريف ،ويتقاضى اقفراد في اقسر الحاكمة رواتب ومخصصات مف الماؿ العاـ ليست بالضئيمة ،لمجرد
انتمائيـ الى اقسرة الحاكمة  ،بينما المجتمق يعاني مف اخت تت وعجوزات اقتصادية تتمثؿ في تزايد
معدتت البطالة ،تزايد معدتت الفقر  ،ولعؿ المممكة العربية السعودية شاىد عمى ذلؾ ،اف المممكة التي

تعتبر مف أمنى البمداف فييا حي فقير جدا في العاصمة السعودية الرياض ،أيضا مطموب إص ح نفس
النخبة ،الفساد ،الرشاوى ،المحسوبيات ،استئثار أفراد النخبة بالفرص اتقتصادية ،تداخميـ في كؿ ومعظـ
اقنشطة اتقتصادية ،أتصور أف ك ـ الدكتور يوسؼ صحي  ،ت.

يمكف إص ح شؽ واحد ،ينباي أف يتناوؿ المجتمق والنخبة الحاكمة أيضا ،ت يمكف اإلنفاؽ المظيري

عمى مظاىر البذخ ،في ظؿ مطالبة اقفراد بدفق رسوـ ،بينما أفراد اقسرة الحاكمة معفييف مف الرسوـ.

النقطة الثالثة ،تصب في سياؽ ما ذكره الدكتور الربعي ،حوؿ الحديث عف ترشيد اإلنفاؽ عندما
تنخفض أسعار النفط ،وعندما يزداد العجز ،لكف ما أف ترتفق أسعار النفط ،وننعـ ببعض الفوائد ،حتى

يتراجق الك ـ عف اإلص ح اتقتصادي ويصب فى خبر كاف.
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 4-2ناصر الصانع
فع اتنساف مرات يصاب بحيرة عند مناقشة بعض الموضوعات ،اآلف نحف اليوـ مثؿ ما تكمـ اإلخواف

ىذا الصباح ،ومثؿ ما تكمـ الدكتور يوسؼ اليوـ ،نشخص بشكؿ جيد الواقق الذي نعيشو ،حتى مدا

تشخيصنا أم ار مكررا ،بدأنا نتسابؽ في التعرؼ عمى ما سيقاؿ ،ثـ نمتؼ ونقوؿ مف السبب ح حاولت اليوـ
أتكمـ مق واحد مف اإلخواف ،قاؿ إذا تكممنا عف التعميـ ولدينا ىنا اليوـ في المنتدى أربق وزراء سابقيف في

التعميـ في الكويت ،نحف جزء مف القرار ،وبالتالي يجب أف نسلؿ أنفسنا ماذا فعمنا ،فلنا عضو في مجمس
اقمة في الكويت ،ومسئوؿ عف أي عمؿ عممتو ،وأيضا أحاسب مف ناخبيي ومف زم ئي ومف مثؿ الزم ء

في ىذا المنتدى ،الك ـ الذي يقولو ،الك ـ الذي ذكره الدكتور يوسؼ يمثؿ تشخيصا جيدا ،لكف أيضا
التجربة التي مر بيا الدكتور يوسؼ في اإلص ح الذي طرح في الكويت أعتقد أنيا بالاة التعقيد ،ت أعتقد

أف الوقت يسم بمناقشتيا.
فمث

الك ـ عف الرؤية المستقبمية ،أيف الرؤية المستقبمية ح الك ـ أنو مف الضروري وضق رؤية

مستقبمية ،أيف الرؤية المستقبمية عندما كاف الدكتور يوسؼ وزي ار لمتخطيط ح كادر الميندسيف مث  ،يقاؿ إنو
إرضاء لمناس واستجابة لضاوط نقابات  ،جاءنا وزير في لجنة مف لجاف المجمس وقاؿ ىذا الك ـ  ،قمنا

ك مؾ صحي والوضق ت يسم  ،لكف اعطنا وعدا أت يعتمد كادر آخر تحت ضاوط  ،ويصب ك منا
ىباء ح وفي اليوـ التالي طمق تصري يقوؿ اف كادر اإلطفائييف قريبا سيعتمد  ،وىكذا  ، ...ليس ىناؾ
مصداقية  ،ك ـ كثير  ،فالك ـ عف اإلص ح ما لـ تكف لو مصداقية كما قاؿ الدكتور يوسؼ فميس لو

معنى  ،يجب أف تكوف لدينا مصداقية في اطروحات اإلص ح.
مث

موضوع التلمينات اتجتماعية الذي ذكره الدكتور يوسؼ منذ قميؿ  ،صار لنا في الموضوع في

حوار لمدة سنتيف ونصؼ ،حتى الك ـ عف الفساد ،أعتقد أف الكثير منا موجودوف في مؤسسات استشرى
فييا الفساد ،ىـ مسئولوف ،ت نبعد اقصابق عف أنفسنا ،فلنا أؤيد أف نحوؿ ىذا المنتدى بعد مرور ٕ٘ سنة

إلى منتدى يقدـ مرآة صادقة عما يدور في بمدانو قصحاب القرار ،وأف يكوف أصحاب المنتدى وأعضاء
المنتدى أوؿ ناس نعتب عمييـ ونطمب منيـ دو ار أكبر ،حتى ت نتحوؿ إلى ظاىرة ك مية كما ىو في كثير

مف المؤتمرات ،الذي نريده في مثؿ ىذه المواقؼ ،منيجية جديدة فييا مف المصداقية وفييا محاسبة النفس،

وفييا مف محاولة تايير الواقق في بمداننا ،وات سلقوؿ كما قاؿ اتخواف أظف أف الوقت أصب متلخ ار.

 5-2فاطمة الشامسي
شك ار سيدي الرئيس ،وأشكر الدكتور يوسؼ عمى العرض الشافي الوافي الذي قدمو لمخمؿ اإلنتاجي في

اقتصاديات دوؿ المجمس ،وآليات إص ح ىذا الخمؿ.

أحب في ىذه المداخمة أف أؤكد عمى بعض النقاط التي طرحيا الدكتور يوسؼ ،وأف أؤكد عمى أىميتيا
 ،ففيما يتعمؽ بالخمؿ الخاص بتضخـ القطاع العاـ ،واستمرار اضمح ؿ القطاع الخاص ،أعتقد أنو كما ذكر
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الدكتور يوسؼ أف ىذا ىو سبب تبعية نشاط القطاع الخاص لمستويات النشاط اتقتصادي في القطاع العاـ،

وىذا في الواقق انعكاس لخصائص المرحمة التي نشل فييا القطاع الخاص  ،وىي مرحمة الوفرة ،إذ أصب

دور القطاع الخاص ىو محاولة تطوير إمكانياتو مف خ ؿ اقنشطة الريعية معتمداً عمى ما تضخو الدولة
مف أمواؿ محاولة منيا في توزيق ريق النفط .وتبعا لذلؾ ،فقد جاء دوره في التنمية ىامشيا وارتبط في أممبو
باقنشطة التي ت تسيـ في خمؽ عناصر إنتاج جديدة ،فزيادة اقنفاؽ الحكومي أدي إلى خمؽ فرص لمرب

في مجاتت التجارة والمضاربة المالية والعقارية ،وفي بروز الوكاتت التجارية التي كاف ىميا الرئيسي ترويِ

منتجات الشركات اقجنبية ،بصورة أكبر مف المجاتت اإلنتاجية اقخرى ،التي عادة ما تكوف محفوفة
بالمخاطر وعرضة لممنافسة الشديدة وتتطمب كثي ار مف الجيد والعمؿ .في نفس الوقت تزامف ذلؾ مق عزوؼ
القطاع الخاص عف توفير فرص عمؿ خاصة بالعمالة المواطنة  ،واعتماده عمى العمالة اقجنبية لرخصيا و

سيولة ا لحصوؿ عمييا ،مما ساىـ في تكدس العمالة المواطنة في القطاع العاـ  ،و بالتالي تفشي ظاىرة
البطالة بنوعييا المقنعة والسافرة.
الخمؿ الثاني يتعمؽ باياب الخطط التنموية والشاممة والرؤى اتستراتيجية طويمة المدى التي تحدد
اقىداؼ وتوض

اآلليات وكيفية تنفيذ ىذه اآلليات ،ونتاج انعداـ ىذه الخطط ،في ظؿ مياب القوانيف

والسياسات اتقتصادية مق عدـ استقرار ووضوح مثؿ ىذه القوانيف في تمؾ الفترة ،ساىـ في عدـ وجود

استقرار ل نشطة اإلنتاجية ،وعدـ توجو رؤوس اقمواؿ الخاصة إلى اقنشطة اإلنتاجية ذات المردود في
المدى الطويؿ ،وتسربيا خارج ىذه اقنشطة إلى تمؾ ذات العائد السريق في المدى القصير ،فنحف بحاجة

إلى تحديد أولويات التنمية وتخطيط أىدافيا الطويمة المدى وخمؽ البيئة اتجتماعية والسياسة واتقتصادية

المناسبة في المجتمق ،و مف ثـ تعبئة المدخرات الخاصة وتوجيييا قحداث التنمية المطموبة.
الخمؿ اآلخر متعمؽ بقصور مناىِ التعميـ وتنمية القوى البشرية حيث تشير تقارير التنمية البشرية إلى

أننا في دوؿ المجمس نعتبر مف الدوؿ ذات المؤشرات المرتفعة في معػدتت اتلتحػاؽ بالتعمي ػـ ومعدتت محو
اقمية وميرىا مف المؤش ارت ،إت أف مناىِ التعميـ لدينا مازالت تكرس التخمؼ ،وتكرس الخضوع والطاعة
والتبعية  ،وتقتؿ التفكير النقدي الحر ،وبالتالي فنحف في أمس الحاجة إلى تايير ىذه المناىِ وتطويرىا

بحيث تكوف قادرة عمى تنمية قدرات الخمؽ واإلبداع لدى الطػ ب وتشجيق الحوار والممارسات والديمقراطية

.

أخي ار أضـ صوتي لصوت الدكتور يوسؼ فيما يتعمؽ بلىمية تفعيؿ دوؿ مجمس التعاوف ،وتنسيؽ
السياسات اتقتصادية والنقدية والمالية وتشجيق عممية اتندماج بيف الكيانات و المؤسسات اتقتصادية في

شتى المجاتت المصرفية والصناعية والتجارية ،مما يعزز دور وأداء ىذه المؤسسات ويرفق مف قدرتيا
التنافسية في ظؿ التحوتت العالمية وبيدؼ اترتقاء بمستوى اقداء و تقميؿ التكاليؼ ،وكمنا يدرؾ أف ما
تحقؽ عمى صعيد مجمس التعاوف خ ؿ العشريف سنة الماضية يعتبر ضئي

والتحوتت التي تواجييا دوؿ المجمس.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

80

مقارنة بحجـ المشاكؿ

 6-2عبد الوىاب اليارون
شك ار اقخ الرئيس ،موضوع اتص ح اتقتصادي دائما مثار ،ودائما نتحدث عنو في كؿ المناسبات،

ولكف أتذكر كممة قاليا اتستاذ سميماف المطاوع قبؿ (ٕٓ) سنة ،كاف ىناؾ نقاش حوؿ اإلص ح اإلداري في
الكويت ،قاؿ سجموني بعد (ٕ٘) سنة ،سوؼ نتكمـ في ىذا الموضوع ونفس المشك ت ،وفع صدؽ ك مو،

ونحف ىنا اليوـ نتكمـ في نفس الموضوع ،أعتقد أف قضية اإلص ح اتقتصادي  ،وقضية اإلص ح اإلداري،
وقضية اإلص ح التعميمي ،كؿ اتخت تت الموجودة في حياتنا  ،أعتقد أنو ستظؿ موجودة إذا لـ يسبقيا

إص ح سياسي ،والدكتور يوسؼ انتيى إلى كممة في صفحػة (ٕٔ) عندما قاؿ " نقص في اإلرادة واتلتزاـ

السياسي الداعـ ليا مف حيث اإلقرار والتنفيذ والمتابعة ،ىنا المشكمة ،عندنا مشكمة إرادة وادارة ،وىما
مت زماف في كؿ مجتمعاتنا الخميجية مق اقسؼ ،ت إرادة وت إدارة ،وبالتالي لف يكوف ىناؾ إص ح إذا لـ

يكف ىناؾ إص ح سياسي.

في الصفحة اقخيرة دعا إلى التوعية اإلع مية المطموبة مف قبؿ الحكومات لمشارع حتى يتفيـ معنى

اإلص ح اتقتصادي.

يفترض أوؿ مف تبدأ بو الحممة اإلع مية ىي الحكومات نفسيا ،ىو مجمس الوزراء نفسو ،قف نفس
مجمس الوزراء مير واع لإلص ح ،إذا صار النفط بلسعار بسيطة ،بدأنا نتحدث عف اإلص ح.
واذا ارتفق سعر البتروؿ سكتنا عف اإلص ح ،فنحف في الكويت حتى لما كاف البتروؿ بػ ( )ٜدنانير (ٖٓ
دوتر) كاف ىناؾ تبذير وكاف ىناؾ تقديـ مشاريق قوانيف زيادة رواتب وميرىا والتبذير واتسراؼ.
الخطابات اقميري ة السنوية في الكويت تتحدث عف اإلص ح اتقتصادي ،الخطة الخمسية تتحدث عف

الخصخصة ،كؿ وزير خصوصا المعنييف بالشلف اتقتصادي يتحدث عف الخصخصة ،لكف السؤاؿ أيف
قانوف الخصخصة الذي يتحدثوف عنو ح كاف عبارة عف اقتراح بقانوف تبناه أعضاء في مجمس اقمة وليس

الحكومة ،وسقط في اقوؿ في مجمس ٕٜٜٔـ ،ثـ تـ طرحو في مجمس ٜٜٔٙـ ،ولـ يتمكف مف إق ارره ،ثـ

تـ تبنيو في مجمس ٜٜٜٔـ ،ومرت أربق سنوات وحينما بدأنا المناقشة في المجمس ،الحكومة نفسيا وقؼ

وزيرىا المعني وقاؿ اف لدينا م حظات عمى ىذا القانوف ،ووجدنا ايضاً مف آثار قضية بيق الكويت مف
خ ؿ ىذا القانوف ،والمقصود فييا تخصيص لناس معينيف أو مجاميق اقتصادية معينة ،وقؼ الوزير ،وتراجق
عف ىذه القضية ،ونفس الشئ مق الخطة ،حينما بدأت مناقشة الخطة الخمسية وقؼ أيضا الوزير ،وقاؿ اف

ىناؾ م حظات عمى الخطة ،ونحتاج إلى إعادتيا الى المجنة لمزيد مف الدراسة ،ىناؾ تراجق مف الحكومات
 ،ليس ىناؾ قرار ،وت فيو إرادة ،وت فيو استعداد ،وت فيو إلتزاـ ،وبالتالي أضـ صوتي لصوت اقستاذ سميماف

المطوع ،وأقوؿ سجموني مف اآلف ،بعد ٕٓ سنة سنتحدث عف اإلص ح اتقتصادي وبنفس المشك ت.

 7-2محمد عبداهلل السيد الياشم

اس محو لي في ىذه الجمسة اف اواصؿ موضوع مداخمتي في الجمسة اتولى واقترح عميكـ برنامِ
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تعاوف دوؿ الخميِ العربيو التنموى AGCCDP

ماية البرنامِ :تعاوف دوؿ الخميِ العربيو فى مجموعة مف المشاريق التنمويو  ،توجد قاعدة مف

الترابط فى المصال  ،وتساىـ ىذه المشاريق فى حؿ بعض المشك ت ذات الطابق اإلستراتيجى ،وتوفر
إيرادات مالية سخية فى مواجية تنامى اإلنفاؽ العاـ فى دوؿ المجمس التعاوف والعراؽ الجديد!

وقد تبمورت فى الوقت الراىف أربعة مشاريق مف مشاريق البرنامِ بعضيا يرجق الى عاـ ٜٔ٘ٚـ

ٔ-

مجموعة إي ؼ ،ميناء إي ؼ العراقي ،وىي ىندسة وتشييد ميناء عصري كبير يمكف العراؽ مف

تصدير مميوني برميؿ نفط يوميا عبر جزر صناعية  ،واستيراد أيضا وتصدير مميوني طف متري ،يرتبط
بخط حديدي بشبكة العراؽ الحديدية.
ٕ-

ىندسة وانشاء مشروع نقؿ ما بقي مف مياه شط العرب عبر أنابيب إلى شماؿ المممكة ومرب الكويت

ٖ-

مجموعة نقؿ النفط والااز الخميجي إلى رأس مدركة في عماف عمى بحر العرب ،وتشمؿ أنبوب

لممساىمة في بعض المشاريق.

العراؽ بطاقة مميوني برميؿ ،ينضـ إليو انبوب كويتي  ،وسعودي ،وثالث مف قطر ،وخامس عراقي.
ٗ  -مجموعة مصافي التكرير لمنفط وصناعة الااز في عماف.
نيدؼ مف ىذا البرنامِ إلى تحقيؽ أربعة أىداؼ:
ٔ-

ترسيخ تعاوف تكاممي استراتيجي في صناعة النفط لتحقيؽ فوائد ومزايا اقتصاية.

ٕ-

حسف استا ؿ ما بقي مف مياه الفرات ودجمة ،في زراعة عصرية قراض عطشى مرب الكويت

ٖ-

توفير الحؿ المناسب لمعراؽ الجديد لتصدير النفط ومتطمبات اقتصاد واعد ،واطفاء أحد أسباب

وشماؿ المممكة.

ومبررات الخ ؼ العراقي الكويتي المزمف ،فعند تخرجي كانت ميمتي الدفاع عف الكويت ضد عبد الكريـ

قاسـ  ،وقبؿ أف أتقاعد كانت الدفاع عف الكويت ضد صداـ .

نرجو أف تتاح الفرصة لتقديـ ورقة لإلخواف في المنتدى ،لكف أعتقد أنو بعد ٕ٘ سنة مف عمر المنتدى ،قدـ

الكثير مف اقماني الصادقة والتوصيات والنصائ السديدة ،لعؿ مف المفيد اآلف تقديـ أفكار وبرامِ ومشاريق
محددة ت مس الرمبة الصادقة في التحرؾ اإليجابي.
أتمنى لكـ دواـ التوفيؽ ،وكفاني واياكـ شر التمفيؽ ،إنو بنا رؤوؼ رفيؽ.
 8-2مي إبراىيم العريض
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،أشكر الدكتور يوسؼ حمد اإلبراىيـ عمى ىذه الورقة الشاممة ،لدي تعقيب

بسيط يعقبو سؤاؿ ،وأرجو مف المحاضر تصحي المداخمة إذا كنت مخطئة.
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في رأيي أف توعية الشعب لمدخوؿ إلى الديمقراطية يجب أف تكوف قبؿ ممارستيا ،ولدي مثاتف :
المثؿ اقوؿ  :لقد ذكر المحاضروف ىذا الصباح أف شعوب منطقة الخميِ تتكوف مف قبائؿ مختمفة ،وىذا
ليس فقط في مجتمق الخميِ العربي ،وانما عمى جميق الشعوب التي تطؿ عمى الخميِ ،فمث عندما أرادت
السمطة في إيراف أف تدفق اإليرانييف لمقرف العشريف عارضيا أفراد الشعب.

المثؿ الثاني :عندما أرادت السمطة في الكويت دخوؿ المرأة في البرلماف عارضيا أفراد الشعب أعضاء
البرلماف.
وىنا يلتي السؤاؿ ما العمؿ لحؿ ىذه المسللة قبؿ وضق اقساس لمديمقراطية ح

 9-2أحمد الديين
شك ار سيدي الرئيس ،مق التقدير لمدراسة القيمة التي تفضؿ بيا الدكتور يوسؼ ،لكف أظف أف ىناؾ
حاجة لكي نفكر في البحث عف آلية لكي يكوف القرار الحكومي المتصؿ باإلص ح اتقتصادي ،ق ار ار
مدروسا ورشيدا ،وحتى يكوف التشريق أيضا رشيدا وعق نيا ،وحتى ت يكوف مشروع اتص ح اإلقتصادي

محؿ استقطاب وشد وجذب ومادة لمصراع السياسي بدوف طائؿ ،ىذه اآللية في ظني مطموبة ،مطموب أف

يكوف ىناؾ توافؽ اجتماعي داخؿ مجتمعنا عمى تحمؿ التبعات اتقتصادية واتجتماعية لإلص ح
اتقتصادي ،ىناؾ قضايا معروؼ أف عمييا جدؿ كبير ،اقجور والرواتب وزيادتيا ،التلمينات اتجتماعية،

الضماف الصحي ،الخصخصة ،التضخـ ،قوانيف العمؿ ،الرسوـ والضرائب ،جممة مف اقمور ،أعتقد أف
اقفضؿ أف نفكر في آلية ،وقد كتب عنيا أكثر مف مرة ،ىي آلية إنشاء المجمس اتقتصادي اتجتماعي ،ىو
موجود مث في فرنسا ،ىذا المجمس جية استشارية  ،جية توافؽ ،جية تقدـ الرأي ،ليس ضروريا أف تصدر

ق اررات ،يكوف ىناؾ مجاؿ لمجدؿ والصراع داخميا ،تتمثؿ فييا نقابات العماؿ والموظفيف وممثموىـ ،وأرباب

العمـ ،ومرفة التجارة ،والحكومة ،ومجمس اقمة ،لكي يكوف ىناؾ قرار رشيد بدت مف أف يخضق ىذا القرار

لمصراعات في القضايا المتصمة بالتبعات اتقتصادية اتجتماعية الناجمة عف اإلص ح اتقتصادي ،أنوه

ليذه اآللية ،وأتمنى أف نفكر فييا.
 10-2عبد الممك الينائي

شك ار سيدي الرئيس ،وأيضا شك ار لمدكتور يوسؼ اإلبراىيـ عمى ىذه الورقة التي شخص فييا الخمؿ

اتقتصادي السياسي في المنطقة وىو خبير ومجرب ،ولكني أحب أف أذكر نقطة واحدة ىو ذكرىا بدوف
تفصيؿ ،وىي أف أي إص ح يجب أف يتـ مف خ ؿ مؤسسات ،وما لـ تكف ىناؾ مؤسسات فمف يكتب قي

سياسات أو إجراءات أو ق اررات اتستمرار ،ذلؾ ل سؼ ما ىو حاصؿ في بعض دولنا وليس كميا ،ىناؾ

اتجاه نحو تركيز دور اقفراد وليس دور المؤسسات ،لذلؾ ف ف ىذه السياسات التي تتخذ بيف فترة وأخرى
إلدخاؿ إص حات سواء كانت سياسية أو اقتصادية ،تفقد قيمتيا ومصداقيتيا في المجتمق.
فما أود التلكيد عميو أنو تبد قي إص ح كاف اقتصاديا أو سياسيا أو حتى اجتماعيا مف وجود

مؤسسات تسير عميو وتقيـ نتائجو وتصححيا باستمرار.
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 11-2ماجد المنيف
شك ار سيدي الرئيس ،أثني عمى الورقة حيث كانت شاممة حاولت أف تربط – وىذا الميـ  -اإلص ح

اتقتصادي باإلص ح السياسي العاـ ب ص ح المالية العامة ،وحاولت أف تكوف عامة.

النقطة األولى :ىي بالنسبة إلص ح جوانب خاصة في كؿ دولة ،عمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ دوؿ أكثر

شفافية ،الميزانية العامة في الكويت تعرض عمى البرلماف في الكويت ،الميزانية في المممكة العربية السعودية
وربما في دوؿ أخرى ت تعرض عمى مجمس الشورى ،والبيانات فييا شحيحة جدا ،لدرجة انو حتى التقرير

الذي لجل إليو الدكتور يوسؼ ،تقرير مجمس التعاوف ،يضطر اإلخوة في مجمس التعاوف أف يتراجعوا إلى أقؿ

الدوؿ شفافية ،وينشروا فقط المعمومات لتمؾ الدوؿ ،ربما ىناؾ دوؿ أكثر شفافية ،ىناؾ إص حات خاصة في
كؿ دولة ،ولكف بشكؿ عاـ نلخذ الموضوع الذي يصدؽ عمى كؿ دوؿ الخميِ.
دائما نكرر موضوع اتعتماد عمى النفط ،أعتقد أف ىذا بحد ذاتو ليس مشكمة ،قف ربما لمسنوات العشريف
أو الث ثيف القادمة سوؼ يزداد اإلنتاج أو الطمب عمى النفط ،المشكمة المعضمة الرئيسية ىي ماذا نعمؿ  ،أو
كيؼ نتصرؼ ب يرادات النفط ،كيؼ يمكف أف ينمو الناتِ مير النفطي بمعدتت أعمى مف نمو الناتِ ح

أعتقد أف ىذا ىو المؤشر الذي يجب دوما أف ننظر لو ،قف اتعتماد عمى النفط سوؼ يبقى لسنوات ،الميـ

كيؼ يمكف أف نسخر اإليرادات النفطية لبناء قطاعات بديمة ،وفي ىذا المجاؿ كما ذكر الدكتور ىناؾ

إخفاقات.

النقطة الثانية :الع قة بيف القطاع الخاص والحكومة ،ع قة مشوىة إلى حد كبير ،القطاع الخاص

لفترة نما وترعرع في ظؿ الحكومة ،اآلف تاير الوضق ،اآلف  -عمى سبيؿ المثاؿ  -صوت الحكومة في
كثير مف دوؿ المجمس مسموع في مؤسسات القطاع الخاص ،في شركات القطاع الخاص إلى آخره ،بينما

العكس مير صحي  ،أي صوت القطاع الخاص مير مسموع في خطط وبرامِ الحكومة وىكذا ،وأعتقد أنو
يجب تطوير ىذه اآللية ،قف اآلف في كثير مف مؤسسات القطاع الخاص ،الشركات المساىمة  ،ىناؾ

مساىمة وىكذا ،ىناؾ ممثميف ليذا القطاع الحكومي أو ذاؾ مف خ ؿ الصناديؽ وميره ،فكيؼ يكوف إص ح

ىذه الع قة بيف الحكومة والقطاع الخاص ،بلف يكوف صوت القطاع الخاص في آليات اتخاذ الق اررات
الحكومية والمجالس المختمفة وىكذا.

النقطة الثالثة :ربط الموازنة العامة بخطط التنمية ،الموازنة العامة عندنا سنوية ،وخطط التنمية

تكوف عمى مدى خمس سنوات ،وفي كثير مف الدوؿ تكوف خطط التنمية ،تكوف وسائؿ آماؿ وأىداؼ ،تسير

باتجاه مااير جدا لمميزانية العامة التي تحوؿ المالية العامة ،دوما لمواجية إشكاليات آنية ،مثؿ انخفاض
انخفضت اإليرادات في إحدى السنة ،فربط الميزانية العامة بخطط التنمية أعتقد ضروري جدا .
الدكتور أشار إلى موضوع الضرائب ،وىذا الموضوع لـ يناقش كثي ار في دوؿ المجمس ،ىناؾ
م قاومة لمسللة الضرائب عمى الدخؿ وميره ،ىذا الموضوع إذا لـ يناقش بجدية ويتخذ موقؼ منو ،دائما

الحكومات تمجل لمضرائب ،الرسوـ عمى ىذا أو ذاؾ ،وىذه الرسوـ بما فييا ضريبة القيـ المضافة ،ت تراعي

الفروقات ،أي يتحمميا الجميق باض النظرعف مستويات دخوليـ.
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أحد اقسباب ىو التيرب مف مناقشة موضوع الضرائب التصاعدية عمى الدخؿ ،متى وكيؼح اآلف كثير

مف الحكومات إذا انخفضت اإليرادات تمجل إلى فرض الرسوـ عمى ىذه السمعة أو تمؾ ،وىذه الضرائب بشكؿ
عاـ تطاؿ الكؿ ،وىي تعتبر مير عادلة.
النقطة الرابعة :موضوع الخيارات التي كانت متاحة لمدولة أو لمحكومات في دوؿ المجمس ،لـ تعد

كذلؾ ،خصوصا في ظؿ العولمة ،حتى موضوع اتتحاد الجمركي لـ يعد لو معنى في ظؿ منظمة التجارة

العالمية ،ف ذا أرادت دوؿ مجمس التعاوف أف تعقد اتفاقا لمنطقة التجارة الحرة مق اتتحاد اقوروبي ،واتفاؽ
منطقة التجارة الحرة مق الوتيات المتحدة اقمريكية ،ت يكوف ىناؾ أي معنى تتحاد جمركي ،فاآلف الكثير
مف الدوؿ تتعدى ىذه المرحمة.

النقطةالخامسة :موضوع لـ يشر إليو ،أنو باإلضافة إلى الشفافية أعتقد تطوير مؤسسات المساءلة،

المساءلة العامة في كؿ شئ ،ىناؾ قصور جدا في موضوع المساءلة ،ومف ىنا يلتي موضوع الفساد
واستشرائو ،قنو ليس ىناؾ مؤسسات لممساءلة العامة.

 12-2عامر التميمي
شك ار سيدي الرئيس ،وأود في البداية أف أثمف البحث القيـ الذي قدمو الدكتور يوسؼ اإلبراىيـ ،وأتفؽ مق

تشخيص اتخت تت التي ذكرىا في الورقة ،وكذلؾ مق الرؤية اإلص حية المطروحة ضمف الورقة ،لكف
أعتقد أف ىناؾ اعتراضات شعبية تواجو عممية اإلص ح اتقتصادي في مختمؼ دوؿ الخميِ العربي ،وبعض

ىذه اتعتراضات مشروعة ،وىي مواجية برامِ إص حية وتصحيحو في العديد مف دوؿ العالـ ،ولكف بعض

ىذه اتعتراضات تستثمر سياسيا بطريقة شعبوية لمحد مف تلثيرىا أو إجياضيا ،ىناؾ باإلضافة إلى ىذه

اتعتراضات ،ىناؾ تردد السمطات السياسية في مختمؼ دوؿ الخميِ بشلف اإلص ح اتقتصادي وت تجد

الحماس الكافي لدفق برامِ اإلص ح ميما كانت متواضعة ،وأي اعتراض شعبوي مف قبؿ أي طرؼ سياسي
ىناؾ ،تجد أف ىناؾ تردد مف السمطة السياسية ل ستمرار في برامِ اإلص ح ،وأعتقد أف لدينا ىنا عدد مف
الوزراء السابقيف الذيف واجيوا مشك ت مق السمطات السياسية في طرح برامجيـ اتقتصادية ،وكيؼ أف
بعضيـ تخمت عنو السمطة عندما قوبؿ باعتراضات شعبية ،ومثؿ ما يقولوف عندنا في الكويت أف السمطات

السياسية "جطتيـ عمى صخر" بحيث لـ تسعفيـ في التقدـ في برامجيـ وانجازىا ،ولذلؾ ،المشكمة ،أعتقد ىي
مشكمة اقدوات السياسية لتنفيذ البرامِ اتص حية اتقتصادية ،وىذا يتطمب وعيا ،كيؼ يمكف التوافؽ بيف ما

يطرح مف برامِ وتكييفيا بحيث نقنق نسبة كبيرة مف أفراد المجتمق بلىمية اإلص ح اتقتصادي لخدمة

المصال الشعبية في المستقبؿ.

في موضوع التخصيص ،أعتقد أنو إذا اقتصر عمى مؤسسات القطاع الخاص أو أفراد القطاع الخاص في
دوؿ الخميِ لـ يكف مثمرا ،قف ىذه مازالت تتعامؿ مق اإلدارة اتقتصادية بعقمية السوؽ ،وىذه تتناقض مق

التفكير المؤسسي الموجود ا قف في الرأسماليات المتقدمة التي تعتمد عمى المينية وعمى المعايير الموضوعية
في تعييف المدراء والعامميف ،مازلنا في بعض بمداف الخميِ ،حتى القطاع الخاص ت يختمؼ كثي ار في إدارتو

عف مؤسسات القطاع العاـ ،ىناؾ التعيينات المعتمدة عمى الع قات العائمية أو الع قات السياسية والمصال
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الخاصة ،التي ت تعتمد المينية والموضوعية في المعايير مثؿ ما ىو متبق في الرأسماليات المتقدمة ،ولذلؾ

عممية التخصيص يجب أف يواكبيا عممية انفتاح اقتصادي عمى اتستثمار اقجنبي ،وىذا يتطمب وعيا
بلىمية اتلتحاؽ بمستجدات اتقتصاد العالمي وتلثيرات العولمة عمينا ،وكيؼ يمكف أف نستثمر ىذه التلثيرات

بشكؿ إيجابي.

 13-2حامد الحمود
شك ار سيدي الرئيس ،شك ار الدكتور يوسؼ ،أورد الدكتور يوسؼ في ورقتو بعض المؤشرات اتقتصادية
التي تبيف مدى الخمؿ اتقتصادي في دوؿ الخميِ ،وأنا م حظاتي شكمية وليست جوىرية ،تحظت مث

أرقاـ في جدوؿ رقـ (ٕ) متوسط مساىمة قطاعي الخدمات والصناعت التحويمية في الناتِ المحمي ،وأرقاـ
عف متوسط معدتت اتستي ؾ والتكويف الرأسمالي لمناتِ المحمي ،وأخي ار جدوؿ رق ػـ (ٗ) متوسط معدتت
واردات السمق والخدمات إلى الناتِ المحمي ،وأعتقد أف ىذه جدا مفيدة  ،لكف يمكف تكوف اقرقاـ مفيدة أكبر

إذا قارناىا بنفس المؤشرات ىذه في الدوؿ المتقدمة ،قننا إذا قرأناىا بدوف مقارنة ،ربما ت نفيـ الارض الذي
نصبو إليو ،أتمنى مف الدكتور اف يضيؼ جداوؿ لنفس المتايرات لدوؿ أوروبية أو دوؿ أخرى متطورة.

كذلؾ في أحد اقرقاـ التي وردت في الورقة ،لدي خ ؼ مق الدكتور يوسؼ عمييا ،ىو تقديره لسكاف دوؿ

الخميِ والجزيرة العربية في عاـ ٜٓ٘ٔـ ،ورد في الورقة أف سكاف الخميِ والجزيرة العربية كاف ٗ مميوف،
أعتقد أف ىذا الرقـ مبالغ فيو ،وقد تحظت أف موضوع تقدير سكاف دوؿ الخميِ في فترات سابقة ىو

موض وع حساس ،قف بعض اقفراد يعتقد أف لو صمة بشرعية الدولة ،مق اف ىذا ليس لو ع قة بالموضوع،
وقد ناقشت ىذا مق سميماف المطوع ،مث الكويت في عاـ ٜٔ٘ٙـ ،كاف عدد سكانيا ت يزيد عمى ٓ٘ ألؼ،

الناس ت تتصور أف ىذا حقيقة ،وعمى ىذا المنواؿ أعتقد أف دوؿ الخميِ كاف سكانيا أقؿ بكثير عف ٗ

مميوف في عاـ ٜٓ٘ٔـ .

 14-2تعقيب ختامي يوسف االبراىيم
شيء صعب تمخيص كؿ ما طرح مف آراء وأفكار لكف سلحاوؿ الرد باإلطار العاـ ليذه المداخ ت

والتركيز عمي بعضيا:

أوال :أود أف أركز ،أني ت أختمؼ مق ما طرح مف أراء بشكؿ عاـ ،وت أدعي أف الورقة شاممة ومانعة ،إت
أنو مف الممكف أف بعض النقاط واقفكار تحتاج إلى تفسير أدؽ ،والى تفصيؿ أوسق .وأتفؽ في بعض ما
طرح مف قبؿ الدكتور أحمد الربعي ،والدكتورة سميرة حوؿ التعميـ ،وكذلؾ الدكتورة ابتساـ والدكتورة فاطمة،

ويمكف أني ت أشارؾ البعض في تشاؤميـ الكثير ،قف اإلص ح ليس كما نفت مفتاح اإلضاءة ونامقو بؿ
ىي عممية طويمة ومعقدة ومتشابكة ،وت يجب أف نموـ ىذا المنتدى بالتقصير ،حيث أني أراه جدوت أو ارفدا
مف ضمف روافد عديدة يجب أف تكوف وتتواجد في المجتمعات المتحضرة والمتطورة القادرة عمى أف

تستوعب الرأي والرأي اقخر .وتحاوؿ أف تنظر إلى الجانب اتيجابي ،واف تركز عمى جوانب اتلتقاء أكثر

مف جوانب الخ ؼ.
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ثانيا :مف الناحية الفنية ،الذي ذكره الدكتور ماجد المنيؼ ،أنا ت أميز أف ضريبة القيمة المضافة ىي
أىـ مف ضريبة الدخؿ ،بؿ ىي مكممة ليا ،خاصة فائدتيا لمسيطرة عمى نمط اإلنفاؽ اتستي كي الكبير

تمييز بيف الفقير والاني ،خاصة إذا عرفنا أف القيمة المضافة لف
الذي يحدث في منطقتنا .وأعتقد أف فييا
اً
تفرض عمى جميق السمق والخدمات وانو سوؼ يستثنى منيا بعض الخدمات مثؿ الخدمات التعميمية

والصحية وكذلؾ المواد الاذائية ،وم بس اقطفاؿ ،ويتـ التركيز عمى بعض السمق ،واقمثمة عديدة في ىذا

اقمر .وأتفؽ معو عمى أىمية ضريبة الدخؿ ،لكف باعتقادي أف ضريبة الدخؿ ستكوف مف أكبر القضايا
التي سوؼ تكوف محؿ جدؿ في مجتمعاتنا ،تف عدد العامميف في القطاع العاـ كبير جدا ،واستثناؤىـ مف أي

دخؿ ضريبي لف يحقؽ الكثير مف اإليرادات عمى مستوى اقفراد وربما يثار موضوع كفاءة التحصيؿ ليذه
الضرائب.

ثالثا :أيضا الع قة بيف القطاعيف العاـ والخاص ع قة مشوىة ،نعـ ،وذكر بلف النخبة الحاكمة ،كما ذكرت
الدكتورة ابتساـ ،أنيا تشارؾ في الفساد والرشاوي والتممؾ مير المشروع ،وتطالب ب لااء الميزات النقدية ليا.

إت أف ىناؾ رأيا آخر في الكويت ،بلف نزيد الميزة النقدية لمسمطة الحاكمة حتى تبتعد عف مجاؿ اتقتصاد
والتجارة وتتفرغ إلدارة شؤوف الدولة ،وىذه في الحقيقة معضمة كبيرة نحتاج إلى نقاش ومصارحة.
رابعا :قضايا اإلص ح قضايا جدلية ،نعـ ،واعتقد أف المجتمعات الحية ىي التي تناقش ىذه القضايا الجدلية
وتتخذ ق اررا ،ويمكف القرار ت يكوف صائبا ٓٓٔ ،%لكف ىي خطوة إلى اإلماـ ،لكف اتبتعاد عف القضايا
الرئيسية والتفرغ لمقضايا الفرعية وخمؽ ىالة كبيرة حوليا ونعتقد أننا أنجزنا الكثير ،ىذا مير صحي  ،فيجب

أوت أف نناقش القضايا الجذرية ،وأوليا أف الرفاه في دولنا ىو رفاه استي كي وليس رفاىا إنتاجيا ،وبالتالي
يجب أف ناير مف ىذا النمط الذي نعيشو ،وليس فقط مف قبؿ اقسرة

الحاكمة ،لكف عمى المستوى الشخصي واقسري وفي شركاتنا ،وفي أعمالنا وفي أي مجاؿ نكوف فاعميف

فيو.

خامسا :إف الخيارات المتاحة لدوؿ المجمس بيذا الوضق وخاصة عندما تصب جزء مف ( )WTOسوؼ
كبير مف ىذه الخيارات ،إت أف ىناؾ مجات جيدا في العشر سنوات القادمة أف نحصؿ عمى
ا
تخسر عددا
بعض العوائد كعضو في ( ،)WTOأيضا مف الممكف أف نستفيد مف المفاوضات مق اتتحاد اقوروبي أو
مق الوتيات المتحدة بشكؿ جماعي بدت مف كؿ دولة عمى حدة .فمث البحريف تتفاوض مق الوتيات المتحدة
عمى منطقة تجارة حرة ،والكويت تفاوض الوتيات المتحدة عمى منطقة تجارة حرة ،والسعودية وقطر واإلمارات

طمبت التفاوض مق الوتيات المتحدة ،كؿ واحدة عمى حدة .وعندما طرح في اجتماع قمة قادة دوؿ مجمس

التعاوف اقخير توحيد التفاوض لـ يمؽ أذانا صامية ،أيضا ىناؾ قضايا اقتصادية كثيرة تـ تلجيميا ،ليس

عمى مستوى القادة ،لكف أيضا عمى مستوى الوزراء والمجاف .ما زلنا ننظر إلى منظور التنمية بمنظور

الدولة وليس بمنظور المجمس بشكؿ عاـ.

أخي ار أشكر كؿ مف أبدى م حظات ،وأتمنى أف أكوف قد وفقت وشك ار جزي
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إلى جميق مف ساىـ في

مداخ تو ولـ أتمكف مف الرد عميو ولمجميق عمى حسف إصاائكـ.

الفصل الثالث

مطمب الديمقراطية
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مطمب الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتنمية المجتمع المدني...الميندس عبد الرحمن النعيمي

 مناقشة عامة
 تعقيب ختامي

مطمب الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتنمية المجتمع المدني
في اقطار مجمس التعاون لدول الخميج العربية

الميندس عبد الرحمن النعيمي
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تتناوؿ ىذه الورقة خمسة محاور رئيسية وفقا لما جاء في ورقة منيِ اعداد أوراؽ المقاء الخامس

والعشريف لمنتدى التنمية حوؿ "اص ح جذري :رؤية مف الداخؿ".

وجدير بالتاكيد انو سوؼ يتـ التطرؽ الى مفيوـ الديمقراطية المنشودة باعتبارىا السبيؿ الى تفكيؾ

اتستبداد في الحياة السياسية وطوؽ النجاة لحياة أفضؿ .كما سوؼ يتـ تحري القواسـ المشتركة لقياـ حركة

ديمقراطية فاعمة.

اوال :توصيف الخمل السياسي وتحديد أبرز مظاىره والتعرف عمى آليات إعادة إنتاجو.
تسيطر عمى السمطة السياسية في (دوؿ مجمس التعاوف ) أسر حاكمة ،وقد وصمت ىذه اقسر الحاكمة
الى الوضعية الراىنة عبر تطور تاريخي ،سواء لدورىا في عممية التحرر مف السيطرة اتجنبية (كلسرة
البوسعيد التي قاد مؤسسيا اتماـ أحمد بف سعيد عممية تحرير الب د مف السيطرة الفارسية ،او عبر
اعتناقيا لمذىب ديني ،واعتبرت اف عمييا رسالة نشر ىذا المذىب في ارجاء المنطقة ،كما ىو الحاؿ مق
البيت السعودي الذي تح الؼ مق الداعية الشيخ محمد بف عبد الوىاب ليقيـ الدولة السعودية اتولى في
القرف الثامف عشر ،ويعيد بناء الدولة بعد كؿ انييار ليا ،وتمكف المرحوـ الممؾ عبدالعزيز مف اعادة بناء
الدولة السعودية الثالثة بعد استي ئو عمى الرياض في بداية القرف المنصرـ ،او نتيجة وضعيا القبمي
وتوقيعيا اتفاقيات الصم مق بريطانيا في مطمق القرف التاسق عشر ،كما ىو حاؿ اتسر الحاكمة في
اتمارات السبق المشكمة لدولة اتمارات العربية المتحدة ،او نتيجة مزوىا واستي ئيا عمى مقاليد اتمور في
منطقة اخرى كما ىو الحاؿ في البحريف حيث استولت اتسرة الحاكمة عمى جزر البحريف وحررتيا مف
السيطرة الفارسية) وبالتالي فاف ىذه اترضية التاريخية ل سر الحاكمة ،التي حصمت عمى الدعـ السياسي
والعسكري تحقاً مف القوى اتجنبية ،قد جعميا العائمة المييمنة في تمؾ المنطقة ،واعتبرت نفسيا فوؽ
المجتمق تحقاً ،وليا امتيازات يتوارثيا اقبناء عف اآلباء ،واعتبرت اف اترض وما عمييا وما تحتيا ممؾ
ل سرة الحاكمة ،واعطت نفسيا حؽ التصرؼ بحرية المواطنيف اآلخريف سواء بتقريػبيـ الييا او حرمانيـ
مف المواطنة او اإلبعاد او المصادرة او التضييؽ عمييـ في سبؿ العيش .وتميز سموكيا بالتمييز القبمي او
الطائفي او العرقي  ..وقد حصمت عمى الدعـ اتمني والسياسي والعسكري مف بريطانيا ومف الوتيات
المتحدة تحقاً ..
وبالرمـ مف اف ىذه اتسر الحاكمة قد وصمت الى السمطة قبؿ اكتشاؼ النفط ،وتمتعت بموقق ممتاز
في الخارطة اتجتماعية ػ الطبقية سواء بالنسبة لمتجارة او اتراضي الزراعية  ..فقد تحققت ليا النقمة
النوعية بعد اكتشافات النفط ،حيث تدفقت عمى الب د ثروات كبيرة عوضتيا عف اتعتماد عمى المجتمق،
واعتبرت نسبة مف الدخؿ النفطي اف لـ يكف كمو ممكية خاصة ليا ،وتايرت وضعية اتعتماد المتبادؿ
بينيا وبيف البيوتات المالية والتجارية ،حيث باتت متداخمة مق الدولة الحديثة ،وبدأت تبني جياز الدولة
لتكوف ىي عموده الفقري ،وأقامت المؤسسات اتمنية والعسكرية التي تربق افرادىا عمى قمتيا ،ومق تزايد
الثروة النفطية تزايدت ىيمنة اتسر الحاكمة ،وامتدت سيطرتيا عمى اتراضي والعقارات وكافة ثروات
ال ب د ،واستخدمت نفوذىا السياسي ،لترتيب الوتءات المحمية بناء عمى الع قات بيف افراد اتسرة الحاكمة
وبقية البيوتات التجارية والمالية او الصناعية في الب د ،حيث بات معروفاً أىمية وجود افراد اتسر
الحاكمة في اية مشاريق او صفقات مف مختمؼ اتنواع.
يمكننا باختصار م حظة سيطرة البيت الحاكـ عمى مفاصؿ الدولة ،بؿ عمى مواقق كثيرة في الجياز
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التنفيذي او المناطؽ ،ومق تطور الوضق اتداري فاننا نشاىد المزيد مف تاماؿ افراد اتسرة الحاكمة في
مواقق اخرى مف الجياز التنفيذي سواء كوك ء و ازرات او مدراء عاميف.
وفي عممية التلسيس ،وخاصة بعد تدفؽ الثروة النفطية ،بنت ىذه اتسر الحاكمة بالتعاوف مق الدوؿ
اتجنبية اتساسية ذات المصمحة جيوشاً واجيزة امنية ضخمة ،جعمت عقيدتيا العسكرية واتمنية مرتبطة
بالوتء ل سرة الحاكمة ،وبالتفكير المذىبي السائد ،مما ضاعؼ مف اتستبداد السياسي والمذىبي الذي
تمارسو السمطة عمى المواطنيف والسكاف عموماً.
وفي الوقت الذي اعتمدت اقسر الحاكمة عمى التحالفات القبمية واتسرية في المرحمة السابقة لمنفط،
فانيا فتحت الباب عمى مصراعيو لتدفؽ العمالة العربية واتجنبية التي تزايدت أعدادىا بدرجة كبيرة ،لكنيا
جموع ت تتمتق باية حقوؽ سياسية وتبيق قوة عمميا لصال فئات اجتماعية محمية ،لكنيا تتي المجاؿ لبقاء
اتسر الحاكمة في قمة اليرـ السياسي واتقتصادي في الب د ..وتضعؼ قدرات القوى اتجتماعية المحمية
ذات المصمحة مف تشكيؿ الضاوطات عمى ىذه اتسر الحاكمة لمتنازؿ عف بعض اتمتيازات السياسية او
اتقتصادية الكبيرة.
وفي عممية التلسيس لمدولة او المجتمق ،جرى تقسيـ المجتمق إلى درجات مف المواطنية ومف السكاف
مير المحمييف الذيف ت يتمتعوف بلية حقوؽ سياسية ،وحرـ الكثير منيا المرأة مف اية حقوؽ ،بؿ ويمارس
عمييا اتضطياد اتجتماعي والحرماف مف ابسط الحقوؽ.
وانط قاً مف كونيا أس ار مالكة وحاكمة ،فانيا تعتبر المواطنيف رعايا ،واف مف حقيا التاريخي الموروث
اف تتصرؼ كما تراه مناسباً ،مما افرز تطو اًر ممحوظاً باتجاه الممكيات المطمقة واتستبداد السياسي الذي
يعاد انتاجو باستمرار عبر المزيد مف ىيمنة افراد اتسر الحاكمة عمى السمطة والماؿ العاـ واتراضي وعدـ
استعدادىـ لتطوير الوضق السياسي بحيث يشترؾ معيـ فئات اجتماعية اخرى.
واعتبرت اتسرة الحاكمة أي حديث عف المشاركة السياسية عبر مؤسسات تشريعية بدعة خارجية،
وفي حالة موافقتيا عمى وضق دساتير (عقدية او ممنوحة) فانيا تحرص اف تكوف ليا الامبة في صنق
القرار ،وليا الحؽ في إلااء او تعديؿ المؤسسات القائمة بما يضمف عدـ مشاركتيا في التشريق او الرقابة
عمى الماؿ العاـ.
عمى الصعيد الموضوعي تطورت المجتمعات الخميجية ،حيث لـ تعد مجتمعات تعتمد عمى قطاعات
اتنتاج الطبيعي التقميدي مف الزراعة والرعي وصيد السمؾ والتجارة التقميدية وما شابو ،بؿ تـ مزوىا بقوة
مف الخارج وأُدخمت في النظاـ الرأسمالي العالمي عبر شركات النفط والبنوؾ والشركات المتعددة الجنسيات
التي تدفقت عمى المنطقة والخبرات والكوادر اتجنبية ..وصاحب ذلؾ ادخاؿ التعميـ الحديث ،واتستعانة
بالتطور التقني الكبير ،مما افرز فئات اجتماعية محمية متعممة وفنية أو باتت تمتمؾ قدرات سياسية أو
ادارية او اقتصادية كبيرة باتضافة الى الدور الكبير الذي احدثتو ثورة المعمومات والفضائيات مف انتشار
الوعي السياسي والمعرفة التقنية واتحتكاؾ بكؿ المجتمعات العالمية المتقدمة ..وبالتالي فاف مصال الدوؿ
اتجنبية ومصال الفئات اتجتماعية الجديدة التي افرزىا التطور الموضوعي قد فرض تحديث اتنظمة
اتدارية والسياسية عمى حد سواء.
ات اف اتسر الحاكمة ،في الوقت الذي استجابت وبدرجات متفاوتة بيف منطقة واخرى ،الى قوانيف
التطور الموضوعي لتحديث النظاـ اتداري واقامة مؤسسات الدولة وسف قوانيف لضبط حركة المجتمق،
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فانيا استعانت بالتجربة العربية القمعية وباترث اتستبدادي ،لمنق قوى المجتمق مف التطور ،بؿ اقامت
مؤسسات مجتمعية (شبابية ،رياضية واجتماعية ،اندية وماشابو) لتحكـ سيطرتيا عمى المجتمق  ..وبدأت
تعيد تنظيـ صفوفيا لتتمكف مف ضبط مصال مختمؼ افراد اتسر الحاكمة ،في الوقت الذي سمطت اجيزة
اتمف عمى قوى المجتمق لمنعيا مف تنظيـ صفوفيا في احزاب او نقابات او جمعيات مينية او اتحادات
ط بية او شبابية او نسائية
وبالتالي ف ف تباعداَ وافتراقاً متزايداً بيف التطور الموضوعي ،البناء التحتي لممجتمق ،وبيف الوضق
السياسي المسيطر عميو مف قبؿ اتسر الحاكمة قد تزايد ..كما تزايدت اليوة بيف النظاـ السياسي المحمي
وما وصمت اليو بمداف العالـ ،وخاصة بعد انييار اتنظمة الشمولية التي مثمتيا المنظومة اتشت اركية بقيادة
اتتحاد السوفيتي ،مف انظمة ديمقراطية تحترـ حقوؽ اتنساف واشتراؾ المواطنيف في صنق القرار السياسي
 ..عبر مؤسسات تشريعية ورقابية معروفة.
لذا فاف مجتمعاتنا تشيد تشوىاً كبي اًر في أوضاعيا ..إنيا تعيش تحت خط الفقر السياسي بمراحؿ..
وابرز مظاىر التشوه:
ػ حرص اتسر الحاكمة عمى استمرار التركيبة القديمة سواء القبمية او المذىبية بحيث يستمر الصراع او
التنافس القبمي والمذىبي  ،باعطاء امتيازات لمشائخ القبائؿ الذيف تصطفييـ السمطة ،والتعامؿ مق رجاتت
الديف او المذىب في حؿ المشاكؿ السياسية الناجمة كما شاىدنا في البحريف والمممكة السعودية.
ػ خمؽ حالة مف البحبوحة اتقتصادية والمعيشية لممواطنيف عندما تفيض الموارد وتوفير فرص عمؿ
مير حقيقية لممواطنيف عندما تسم الميزانية لتاطية فشميا في خمؽ وظائؼ انتاجية حقيقية وقاعدة
اقتصادية بديمة لمنفط مما يجعميـ في وضعية ارقى وافضؿ مف بقية السكاف.
ػ استمرار حالة التمايز بيف المواطنيف عمى اساس التقادـ الزمني حيث السكاف اتصمييف والمجنسيف،
والتمايز بيف المرأة والرجؿ ،وبيف المواطف والبدوف مما يوجد عدـ مساواة بيف ابناء الوطف.
ػ اتعتماد عمى العمالة العربية او اتجنبية ،الوافدة ،باض النظر عف الحاجة الماسة الييا ،والتعامؿ
معيا بشكؿ مير انساني في الكثير مف الحاتت ،حيث ت يشعر الوافد باتستقرار او المساواة القانونية،
مما يخمؽ بوناً بينو وبيف بقية المواطنيف ،ويضاعؼ مف اتحتقاف والتوتر بيف المواطنيف والوافديف ،وقد
يتحوؿ الى صراع مكشوؼ يخسر المواطنوف فيو بسبب عدـ قدرتيـ عمى المنافسة ،واذا حصؿ الوافدوف
عمى حقوؽ ،تماييا بقوانيف.
ػ استمرار ىيمنة اقسر الحاكمة وبطريقة أبوية ،مف حيث المظير ،عمى المجتمق ،حيث يتصرؼ
الحاكـ بلنو والد الجميق ويمكنو أف يحؿ مشاكؿ الجميق عبر مجالسو الخاصة بدتً عف المؤسسات
الرسمية.
ػ التطور الكبير في اوضاع الطبقات والفئات اتجتماعية وحاجتيا الى بمورة قوانيف ومؤسسات عصرية
قادرة عمى دفق عجمة التطور الى اتماـ وتمبية مصالحيا ..
ػ تزايد اليوة بيف النظاـ السياسي في المنطقة وما وصؿ اليو العالـ مف تقدـ ديمقراطي وحقوقي سواء
لممواطنيف او الفئات السكانية اتخرى ،وبالتالي تزايدت المطالبة المحمية بسف دساتير واقامة مؤسسات
تشريعية ورقابية ،واط ؽ حرية التعبير والسماح باقامة اتحزاب والنقابات وكافة مؤسسات المجتمق المدني
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عمى مرار ما ىو موجود في مالبية البمداف الديمقراطية.
وبالرمـ مف حديث اقنظمة ومنظريييا والمدافعيف عف خصوصيات ىذه اتنظمة ،ات اف الجميق بات
مقتنعاً بلف النظاـ الرأسمالي الذي ساد اقتصادياً عمى الصعيد العالمي ،تبد اف يسود بلشكالو السياسية
عمى الصعيد العالمي ايضاً ،واف وجود انظمة متخمفة في أي موقق في ىذا العالـ الصاير ،سيؤثر سمباً
عمى مصال كافة الدوؿ اتخرى ،مما يضاعؼ مف حجـ الضاوطات عمى ىذه الدوؿ المتخمفة ،عبر
الضاوطات المنفردة او عبر المؤسسات الدولية واتتفاقيات التي بدأت تتدخؿ في الكثير مف الخصوصيات
وتعتبرىا قضايا عامة كحقوؽ اتنساف ومسللة المرأة والعمالة وحقوؽ العمالة اتجنبية والمشاركة السياسية
وميرىا مف القيـ اتنسانية.
ولعؿ مف القضايا التي باتت مسممات في كافة بمداف العالـ ،عدا بعض الدوؿ اتساسية في دوؿ
مجمس التعاوف الخميجي ،والتي ت يمكف الحديث عف التطور السياسي بدوف إيجادىا ،ىي التالي:
ٔ ػ اف انقساـ المجتمق الى طبقات وشرائ وفئات يقتضي تنظيـ ىذه الفئات بما يحافظ ويدافق عف
مصالحيا ،وبات مف المتعارؼ عميو حؽ العماؿ في تنظيـ انفسيـ في نقابات عمالية واتحادات مينية،
والتجار والصناعييف في مرؼ التجارة ..اضافة الى المينييف واتطباء والمحاميف وميرىـ مف الفئات
المتخصصة .وانعداـ النقابات في اممب ىذه البمداف يجعؿ العماؿ المحمييف واتجانب فريسة ارباب العمؿ
،وت يمكف اف تستمر اتوضاع في ىذه القطاعات عمى ماىي عميو.
ٕ ػ اف الفئات اتجتماعية المختمفة المصال والرؤى تنظـ نفسيا في أحزاب وتجمعات سياسية عمنية شرعية
تشكؿ اقساس لمبناء السياسي الديمقراطي في الكثير مف البمداف ،وتشكؿ اقرضية لمسللة تداوؿ السمطة
في البمداف الديمقراطية
ٖ ػ تبد مف تنظيـ الع قة بيف مختمؼ فئات المجتمق ،سواء الحاكمة او المحكومة ،وذلؾ بسف دساتير تصدر
عف جمعيات تلسيسية ،وتنبثؽ عنيا مؤسسات تشريعية تعبر عف مبدأ "الشعب مصدر السمطات جميعاً"
ومبدأ الفصؿ بيف السمطات الث ث :التشريعية والتنفيذية والقضائية..
ٗ ػ إف حرية التعبير والنشر والصحافة واتستفادة مف وسائؿ اتع ـ مف قبؿ كؿ فئات المجتمق باتت ضرورة
لتطور المجتمق نظ اًر لما تتمتق بو الصحافة مف دور كبير في الرقابة عمى السمطة والمجتمق  ،مما يعني
اقىمية الفائقة لمشفافية لمكافحة كؿ اوجو الفساد المالي واتداري.
ثانياً :رصد أبعاد الخمل ومخاطر استمراره وتداعياتو المستقبمية.

تشؾ اف كؿ بمد مف بمداف مجمس التعاوف قد تطور ضمف خصوصياتو ..ف يمكف تعميـ التجربة
البحرينية عمى دولة اتمارات ،وت يمكف مقارنة الوضق السعودي بالوضعية الكويتية رمـ التشابو في بعض
الجوانب او السمات اتساسية.

تكمف أبعاد الخمؿ المشترؾ في استمرار اتسر الحاكمة في السموؾ السياسي القديـ ،وتمتعيا بحقوؽ مطمقة
في الماؿ العاـ واتم ؾ العامة واتراضي وتمتعيا بامتيازات تجارية ووظيفية واجتماعية وعدـ اتستجابة
لممطالب الشعبية في تطوير الوضق السياسي وتحديث اتوضاع،واصرارىا عمى السير في طريؽ الممكيات
المطمقة ..بدتً مف التطور في طريؽ الممكيات الدستورية.
كما اف السموؾ السياسي القديـ ل سر الحاكمة في اتعتماد عمى بعض القوى الدينية والتي ارادت مف
خ ليا مواجية الحركات القومية والتقدمية ،جعؿ منطقتنا في تصادـ مق القوى الكبرى ،وانتقؿ الصراع الى
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المنطقة في الوقت الحاضر ،وخاصة بعد تفاقـ التدخؿ اتميركي والمتعدد الجنسيات في الكثير مف بمداف العالـ
بحجة مكافحة اترىاب.
اف استمرار الممكيات المطمقة وعدـ تجاوبيا مق التطورات الكبيرة التي تعصؼ بالمنطقة رمـ توقيعيا عمى
العديد مف اتتفاقيات الدولية حوؿ المرأة والعمالة والحقوؽ السياسية قد ضاعؼ مف اتحتقاف السياسي لدى قوى
المجتمق ،وبرزت العديد مف اتصوات التي تطالب بالديمقراطية وتحديث اتوضاع السياسية ،لكف الرد السمطوي
كاف التجاىؿ اذا لـ يكف القمق وتكميـ اتفواه .وت يقتصر اتمر عمى اتصوات الوطنية المطالبة بالديمقراطية،بؿ
إف انعداـ حرية التعبير قد جعؿ اتنظمة تمجل الى القمق مق كؿ صوت احتجاجي ضد سموكيا ،مما يدفق الى
العمؿ السري والعنيؼ ضد الدولة وضد المجتمق في بعض اتحياف.
وحيث تشترؾ دولنا في العديد مف المنظمات الدولية ،ذات الع قة بحقوؽ اتنساف والديموقراطية ،وحيث
اتتفاقيات المصادقة عمييا تصب جزءاً مف قانوف البمد ..فاف موضوعة الحريات العامة سواء لمقوى اتجتماعية
المحمية او اتجنبية ،في مسائؿ التمييز وحرية المعتقد الديني وحرية تشكيؿ النقابات العمالية والجمعيات المينية
وماشابو  .سيجعؿ مف ىذه القضايا اوراقاً ضامطة عمى دولنا لف تتمكف مف مواجيتيا سوى بتقديـ المزيد مف
التنازتت لصال القوى اتجنبية لمتحكـ بمسارات الحياة الداخمية لمجتمعاتنا بدتً مف تشجيق قوى المجتمق
واتنفتاح اتنساني عمى الجاليات اتجنبية واعتبار بمداننا جزء مف الوطف العربي وبالتالي اعطاء المواطف
العربي حقوقاً افضؿ مف اتجانب لتعميؽ الحس القومي واترتباط المصيري بيف اجزاء اتمة العربية.
كما ا ف اتنتياكات الخطيرة التي تمارس ضد الجاليات اتجنبية سواء خدـ المنازؿ او العمالة اتجنبية التي
تعيش وضعية قنانة في بعض دوؿ المنطقة وخاصة مف الدوؿ اآلسيوية او اتفريقية في الوقت الذي يتمتق
اقوربي او اقمريكي بامتيازات كبيرة ،تجعؿ التوتر اتجتماعي كبي ار بيف فئات السكاف ينعكس سمباً عمى اتمف
اتجتماعي في ىذه الدوؿ ،وستطالب الدوؿ المصدرة لمعمالة في مستقبؿ اتياـ القادمة بحقوؽ لمواطنييا ت
يتمتق بيا مواطنو دوؿ المنطقة نفسيا.
ومف ناحية اخرى فاف التمييز الطائفي او المذىبي واعتبار الدولة مرتبطة بمذىب مف المذاىب
اتس مية دوف ميره افرز حالة مف عدـ المساواة مف جية ،وضاعؼ مف تدخؿ رجاؿ الديف في الشؤوف
السياسية ،وىذا ولد حاتت تمييزية ضد المواطنيف مف المذاىب اتخرى وقد يكوف استمرار ىذه الوضعية
مدعاة لممطالبة باتنفصاؿ في مناطؽ عف الجسـ اقـ ،ويمكف لمقوى اتجنبية اف تستخدـ ىذه الوضعية
ضد استقرار منطقتنا.

ثالثا :بيان األىمية االستراتيجية إلصالح الخمل في عممية اإلصالح المنشودة .
في الوقت الحاضر ،باتت مسللة اتص ح السياسي ضػرورية لماايػة ،فاتصػ ح السياسػي مػدخؿ تصػ ح
بقية القضايا في المجتمق ،شريطة أف يكوف اص حاً حقيقياً وليس شكمياً..
فػ بػػد مػػف وضػػق دسػػاتير ديمقراطيػػة عػػف طريػػؽ جمعيػػات تلسيسػػية حيػػث كػػاف الدسػػتوريف الكػػويتي الصػػادر
عػػاـٕ ،ٜٔٙوالبحرينػػي عػػاـ ٕ ،ٜٔٚوالمػػذاف اعتب ػ ار دسػػتورييف عقػػديف لبيػػا تطػػور اتمػػارتيف فػػي تمػػؾ الفت ػرة
وبات مف الضروري تجاوزىما ،سواء بمشاركة واضحة لممرأة في العمػؿ السياسػي كمػا جػرى فػي البحػريف او
الفصؿ بيف السمطات عبر اعتماد المجمػس المنتخػب ىػو صػاحب السػمطة التشػريعية والرقابيػة الكاممػة ،ويػتـ
التوافؽ بيف اتسر الحاكمة والشعب عمى ضرورة تشريق الحركة السياسية واتنتقاؿ الى مبدأ تداوؿ السمطة،
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

94

بما يعني المزيد مف الثقة بيف ىذه اتسر الحاكمة ومجموع القوى الشعبية ،السياسية والمجتمعيػة  .وضػرورة
اتنتقاؿ الى الممكيات الدستورية عمى مرار الديمقراطيات العريقة
وت ب ػػد م ػػف اقام ػػة حي ػػاة برلماني ػػة س ػػميمة تت ػػدرج باتج ػػاه الممكي ػػات الدس ػػتورية عم ػػى المس ػػتوى ال ػػوطني وحي ػػاة
ديمقراطية عمى مستوى اقطار مجمس التعاوف (مثؿ ماليزيا)
وت بػػد مػػف حريػػة التعبيػػر والصػػحافة والاػػاء كافػػة القيػػود المفروضػػة عمػػى ذلػػؾ ،لتسػػود الشػػفافية فػػي الحيػػاة
السياسية واتقتصادية.
وت بد مف الفصؿ بيف السمطات
وت بد مف اص ح القضاء واستق لو.
وت بػػد مػػف السػػماح بتشػػكيؿ اح ػزاب سياسػػية ونقابػػات عماليػػة واتحػػادات ط بيػػة وشػػبابية ونسػػائية  ،واعطػػاء
المػرأة حقوقيػػا السياسػػية ،واطػ ؽ العنػػاف لقػػوى المجتمػػق الحػػديث لتمػػارس الػػدور المطمػػوب منيػػا فػػي مواجيػػة
كػػؿ القػػوى التقميديػػة التػػي تكػػب تطػػور المجتمػػق ،عمػػى اف تجػػري اتمػػور فػػي وض ػ النيػػار ويكػػوف المجػػاؿ
متسعا لمجميق.
إف عػػدـ التقػػدـ إلػػى اقمػػاـ فػػي العمميػػة الديمقراطيػػة الحقيقيػػة ،وتوزيػػق الوعػػود بػػيف الفت ػرة واتخػػرى كمػػا
نشاىد في المممكة العربية السعودية ،واقامة مؤتمرات لحقوؽ اتنساف في ذات الوقػت الػذي تمػارس حمػ ت
اتعتق ػػاؿ لمتظ ػػاىريف يط ػػالبوف باتصػ ػ حات السياس ػػية ،اف ع ػػدـ التق ػػدـ ي ػػدفق الق ػػوى المتطرف ػػة ال ػػى القي ػػاـ
بعمميات عنؼ ضد السمطة وضد المجتمق ،وقد نجد أنفسنا فػي وضػعية شػبيية بػالجزائر حيػث الصػداـ بػيف
القوى السمفية وقوى السمطة يستنزؼ طاقات المجتمق بلسره ،ويجعؿ الب د تدور فػي دوامػة مػف العنػؼ ميػر
واضحة المخارج ،تستثمرىا القوى الخارجية لتصفية حساباتيا وصراعاتيا بيف بعضيا الػبعض فػي ا ارضػينا،
وتخمؽ نتيجػة ىػذا العنػاد عػف اتسػتجابة ل صػ حات المزيػد مػف اتحتقػاف وعػدـ الػوتء لمػوطف والمجػوء الػى
الخارج..
إف العػالـ ينظػر باىتمػاـ بػالغ الػى ىػذه المنطقة ػ نظػ اًر لمصػال الكثيػر مػف دوؿ العػالـ فييػا .وقػد كشػػؼ
الوضػػق العربػػي خطػػورة الػػنيِ اتسػػتبدادي والفػػردي ،ممػػا قػػدـ التبريػرات لممحتمػػيف اتمريكػػاف والبريطػػانييف اف
يمارسػوا احػػت ليـ لمعػراؽ بصػػفاقة قػػؿ نظيرىػػا نظػ اًر لمتػػوتر الشػػديد بػػيف فئػػات اجتماعيػػة عديػػدة فػػي المجتمػػق
والطبقػة الحاكمػة .وقػػد نجػد أنفسػنا فػػي اوضػاع شػػبيية فػي بعػض بمػػداف المنطقػة مػف حيػػث التػدخؿ اتجنبػي
لفػرض انمػاط مػف التعمػيـ او السياسػة والتركيبػة السػكانية عمػى بمػداننا تحصػؿ عمػى اسػتجابة مػف قبػؿ بعػض
قوى المجتمق وبعض دوؿ العالـ ذات المصمحة.
وفي الوقت الحاضر فاف اليجمة اتجنبية متعددة اتشكاؿ ،ليس آخرىا الحضور العسكري السافر وانما
تم ػػؾ الف ػػرؽ اتوربي ػػة واتميركي ػػة وميرى ػػا المعني ػػة بتعم ػػيـ النش ػػطاء السياس ػػييف واتجتم ػػاعييف قواع ػػد المعب ػػة
الديموقراطية ،مما يتطمب اتىتماـ الشديد مف قبمنا بتلسيس مراكز لتنمية الديمقراطية ومؤسسات تمػوؿ مثػؿ
ىذه المراكز لنتمكف مف اتعتماد عمى انفسنا عبر قوانػا الديمقراطيػة ونحػدد مػف نسػتفيد مػنيـ فػي الػتعمـ مػف
انماط الحياة السياسية والفكرية واتدارية الحديثة.

رابعاً :إمكانية إصالح الخمل من الناحية العممية وكيفية ذلك.

ىناؾ إمكانيات كبيرة إلص ح الخمؿ السياسي في العديد مف بمداف المنطقة ..وقد سار البعض منيا عمى
السكة ..ونحتاج الى الوقوؼ اماـ كؿ بمد مف بمداف المنطقة بالتفصيؿ لنرى:
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ٔ ػ القوى اإلص حية داخؿ الحكـ
ٕ ػ القوى اتص حية السممية والثورية في المعارضة السياسية
ٖ ػ القوى المجتمعية التي ليا مصمحة في التايير مف التجار والصناعييف والعماؿ والمينييف بشكؿ عاـ.
ٗ ػ وضق خطط عمؿ في كؿ منطقة تستند عمى مقاييس محددة في المسار الديمقراطي بحيث يمكننا الحكـ
بلف ىذه المنطقة ضعيفة في ىذا الجانب وقوية في الجوانب اتخرى.
ات اف مف الضروري اف تكوف ىناؾ قناعة تامة بلف ىناؾ قواعد عامة اساسية في عممية اتص ح السياسي
المطموبة تتجمى في التالي:
ٔ ػ السماح لكافة قوى المجتمق الطبقية والمينية بتشكيؿ منظماتيا النقابية والمينية ،فتنظيـ قوى المجتمق في
مؤسسات عمى مستوى الوطف تدافق عف مصال الفئات والطبقات اتجتماعية كفيؿ بتوحيد صفوؼ الشعب
بعيداً عف الوتءات المناطقية والقبمية والطائفية ،واعتماد مقاييس عصرية لمتمايز بيف المواطنيف المتساوييف
في الحقوؽ والواجبات
ٕ ػ السماح بتشكيؿ اتحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية ،والمدافعة عف البيئة والمكافحة ضد الفساد اتداري
والمالي..
ٖ ػ سف دساتير عصرية تلخذ بعيف اتعتبار مستوى التطور وظروؼ كؿ منطقة .والدخوؿ في عصر
اتنتخابات والترشي لممجالس البمدية والمحافظات والنيابية  ،مما سيحقؽ نقمة نوعية في الحياة السياسية..
وسيدفق قوى المجتمق الى اتماـ .
ٗ ػ اط ؽ حرية التعبير والنشر والصحافة والااء كافة اشكاؿ الرقابة عمى المطبوعات باشكاليا.
٘ ػ الحد مف ص حيات ونفوذ كافة افراد اتسر الحاكمة ،وتقنيف مصالحيا بحيث يمكف ادماجيا في المجتمق
بدتً مف أف تكوف منعزلة عف المجتمق وتتربق عمى قمتو وتعتبر نفسيا طبقة منفصمة ومعادية لو.
وحيث برزت الكثير مف الشخصيات الديمقراطية واتص حية واتس مية .فاف باتمكاف عقد سمسمة مف
المقاءات عمى مستوى البمد وعمى مستوى المنطقة برمتيا لتشكيؿ لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر لمداعيف
ل ص حات السياسية في المنطقة يشكؿ لجنتو التنفيذية تحقاً ويتابق العمؿ الديمقراطي في بقية البمداف.
خامسا :متطمبات إصالح الخمل عمى مستوى الحكومات ومستوى المجتمع األىمي ومستوى المواطن الفرد
ىناؾ أطراؼ ث ثة ضامطة عمى اتسر الحاكمة لتعديؿ المسار السياسي في بمدانيا ،عمى النحو التالي:
ٔ ػ الحركة الشعبية التي تتفاوت قدراتيا بيف بمد وآخر ،سواء مف حيث التنظيـ او وزنيا في المؤسسات
المجتمعية او حجـ تعاونيا مق بعضيا البعض ،ويمكف دراسة كؿ بمد مف بمداف المجمس عمى حدة.
كما اف الوضعية السياسية المشتركة تتطمب تعاوف كؿ النشطاء السياسييف المطالبيف باتص حات
السياسية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،بحيث يشكموف قوة ضاط كبيرة في مؤسسات المجمس وعمى
الصعيد العاـ ،ويستثمروف المناسبات لتبياف وجيات نظرىـ ،ويتـ نقؿ الخبرة بيف بعضيـ البعض ويقدموف
العوف لبعضيـ البعض.
ومف الضروري اتستفادة مف كؿ الثارات التي يتيحيا التطور ،وخاصة في مجاؿ تشكيؿ مؤسسات
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المجتمق المدني وتنظيـ القوى العاممة في نقابات واتحادات مينية ،وتنظيـ المرأة والشباب والطمبة  ..اف
تنظيـ ىذه الفئات اتجتماعية واتقتصادية ،والتعاوف الوثيؽ مق مرؼ التجارة والصناعة التي تشكو مف
تخمؼ الوضق السياسي والقضائي واتداري وتنشد اتص ح الشامؿ لما فيو مصمحتيا ..اف الدفق بالعمؿ
التنظيمي مف اجؿ تشكيؿ المزيد مف الضاوطات السممية عمى النظاـ ضروري لمااية
ٕ ػ اف الطبقة الحاكمة تعاني مف ىيمنة الرموز التاريخية العاجزة عف التفكير بطريقة جديدة عصرية ،وقد
برزت الكثير مف الشخصيات اتص حية مف داخؿ اتسر الحاكمة التي باتت مقتنعة بلنو مف المستحيؿ
السير في الطريؽ القديـ اذا ارادت الحفاظ عمى استمرار مكانة اتسر الحاكمة وعدـ انجرار المجتمق الى
العنؼ ضدىا ..اف التحالؼ مق ىذه الشخصيات والتجمعات اتص حية مفيد لمااية  ،طالما اننا ننشد
اتص ح  ،وت يمكف اف ندفق باتجاه العنؼ او التمرد او اتنق ب عمى اتوضاع السائدة.
ٖ ػ اف الحركة الديمقراطية العالمية ومؤسساتيا في الدوؿ الاربية تقؼ الى جانب حقوؽ اتنساف والديمقراطية
والمشاركة السياسية وحؽ تنظيـ النقابات ومؤسسات المجتمق المدني ،وحقوؽ المرأة والطمبة والشباب  .إف
تشكيؿ المزيد مف الضاوطات الخارجية عمى ىذه اتنظمة ضمف توجيات ورؤى الحركة اتص حية في
المنطقة ضروري لتعرية وفض اتتجاىات اتكثر انا قًا وتزمتاً ََ في اتسر الحاكمة ،كما اننا يجب اف نقؼ
بص بة ضد القوى التي تسعى الى تدمير المجتمق.
ويتوجب عمينا كشخصيات وجمعيات وقوى سياسية اف نكثؼ مف توعيتنا السياسية وسط التجمعات
الشعبية لتخفيؼ اتحتقاف الطائفي والتمييز القبمي والعرقي وخمؽ وحدة وطنية ما امكف ،والدفاع عف
مصال كؿ الشعب بدتً مف الدفاع عف المصال الضيقة ليذه الفئة او تمؾ.
إف عممية اتص ح ضرورة تاريخية في ىذه المنطقة ..ونحتاج الى شخصيات شجاعة مستعدة
لممواجية والى استعداد لخمؽ منظمات عمنية تنتزع شرعيتيا مف التفاؼ قوى اجتماعية حوليا ومف إصرارىا
عمى السير في الطريؽ السممي والعمني واإلص حي.

رئيس الجمسـة :

منـاقشة عــامو

الدكتورة ابتســام الكتبـي

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،نبدأ الجمسة الثالثة مف ىذا اليوـ ،وىي بعن ػواف "مطمب الديمقراطية وحقوؽ

اإلنساف وتنمية المجتمق المدني في أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية "  ،الميندس عبد الرحمف
النعيمي ،ونحف نتحدث عف اإلص ح أحسب أف ضمف مجاتت اإلص ح ىو إعطاء المرأة دو ار في رئاسة

الجمسة في ىذا الممتقى ،فشك ار لممنسقة العامة لممنتدى.

الميندس عبد الرحمف النعيمي خريِ الجامعة اقمريكية في بيروت ،وىو مناضؿ قديـ ،ومازاؿ يناضؿ،

بقي في المنفى ٖٖ عاما ،عاد إلى البحريف عاـ ٕٔٓٓ بعد العفو العاـ ،وىو اآلف يرأس جمعية العمؿ

الوطني الديمقراطي ،وأتصور أف الحديث في ىذه الجمسة متصؿ أيضا بالجمستيف السابقتيف ،واف كاف يمقي
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الضوء عمى الجانب المجتمعي مف اإلص ح.
في البداية اشك ار ل ستاذ عبد الرحمف عمى ىذا العرض الشافي والوافي الذي تناوؿ فيو توصيؼ
الخمؿ السياسي وتحديد أبرز مظاىر ىذا الخمؿ ،والتعرؼ عمى آليات إعادة إنتاجو ،أيضا تناولت الورقة

رصد أبعاد الخمؿ ومخاطر استم ارره وتداعياتو المستقبمية ،كما بينت اقىمية اتستراتيجية إلص ح الخمؿ
وعممية اإلص ح المنشودة ،وكذلؾ إمكانية إص ح الخمؿ مف الناحية العممية وكيفية ذلؾ ،وختمت
بمتطمبات إص ح الخمؿ عمى مستوى الحكومات والمجتمق اقىمي والمواطف الفرد ،وأحسب أيضا أف

اقستاذ عبد الرحمف شخص الخمؿ أيضا كما ذكرنا في الصباح أف ىناؾ ىيمنة مف النخبة الحاكمة عمى
المجتمق تسببت في ضعؼ وىشاشة ىذا المجمتق ،وبالتالي يجب تفعيؿ دور المجتمق المدني الذي أضعفتو
إعادة تدوير الريق داخؿ ىذا المجتمق ،وبالتالي إيضا الم حظة ،أنو في الماضي كاف المواطنوف

الخميجيوف سمبييف تجاه المشاركة و تجاه العمؿ التطوعي ،فاآلف مق انحسار الريق وتضاؤؿ دور الدولة
الريعية ،ن حظ أف ىناؾ نشاطا ومطالبة بالمشاركة السياسية ،تمثمت في عرائض قدمت بعد حرب

الكويت ،ونراىا اليوـ في مطالبات في المممكة العربية السعودية ،وأيضا يجب مناقشة شئ ميـ في المنتدى

وىػو ،ما السبيؿ إلى تفعيؿ دور المجتمق المدني مف قبؿ المجتمق وليس مف قبؿ النخب الحاكمة.

 1-3محمد الرميحي
شك ار سيدتي الرئيسة ،أود في بداية الحديث أف أثمف اتوراؽ الث ث التي قدمت اليوـ في الجمسات

الدكتور محمد مباش ،والدكتور يوسؼ اإلبراىيـ واقخ عبد الرحمف النعيمي.
وأريد أف أتحدث في نقطتيف سريعتيف:

النقطة اقولى ىو السؤاؿ الذي طرحو الدكتور عمي الكواري ،ىؿ التايير يجب اف يتـ مف الداخؿ أو مف
الخارج ح واعتقد أف ىذا سؤاؿ أكاديمي ونظري بحت ،قف كؿ التاريخ الحديث في ب دنا العربية يقوؿ لنا

اف ىناؾ تفاع بيف الداخؿ والخارج ،وت أريد أف أدخؿ في كثير مف التفاصيؿ في ىذا الموضوع ،وربما
كثير مف الحوادث التاريخية تؤكد لنا ىذا ،منذ اف بدات الحممة الفرنسية عمى مصر في نياية القرف الثامف

عشر ،وتدخمت الدوؿ العظمى بعد ذلؾ في (تحرير العرب مف اتتراؾ) وتدخمت في اتنق بات العسكرية (
اي انيا اما ايدت او ساندت او ضربت صفحا عما يحاؾ تحت اعينيا) فالحديث عف الداخؿ والخارج ت

يستقيـ مق العقؿ وت مق احداث التاريخ ،ليس ىناؾ فاصؿ بيف (الداخؿ) و (الخارج).

النقطة الثانية أننا منذ الصباح نواجو بمحاولة توصيؼ لممجتمعات أو الدوؿ التي نعيش فييا وكانيا

متماثمة ،وأنا أقترح وربما أف التوصيؼ اققرب إلى ذىني ىو أننا نعيش في (دولة القربى) ،وىي ليست

دولة إقطاعية أو دولة ريعية ،او دولة قبيمة ،وىذا التوصيؼ ليس خاصا بالدوؿ الخميجية  ،فدولة القربى

تظير في عدد كبير مف الدوؿ العربية ،انظر الى النخبة الحاكمة منذ ٕ٘ ٜٔفي مصر ،وانظر الى سوريا

( دولة القربي الطائفية) انظر الى ليبيا ،واريد اف اشير في ىذا الصدد الى كتاب ميـ نشره مركز دراسات
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الوحدة العربية حوؿ السمطة السياسية في مصر منذ بعد الثورة وحتى اآلف ،وجد الكتاب اف كثي ار مف

الوزراء واعضاء مجمس اتمة  ...الخ ،في مصر ( الثورة) ايضا دولة قربى ،اما اذا ذىبنا الى مناطؽ
اخرى سنجد اف ىذه القربى منتشرة في تركيب الدولة العربية ،وليست ىذه مشكمتي ،مشكمتي باف العرب في
دولة القربى وزعوا القربى في المؤسسات سواء السياسية او اتىمية ،واريد اف اذكر بعض اتمثمة بسرعة،

توفي المرحوـ اليضيبي منذا اياـ  ،وانا اقدر نضاؿ اتخواف المسمميف السياسي ،باض النظر عف موافقتي
او عدـ موافقتي عمى برامجيـ ،ولكف ايضا نجد في ىذا الحزب القديـ جداً ( حزب قربى)  - ،كمثاؿ –
ف ذف المؤسسة اتبوية المسيطرة ،وتوارث( لممؤسسيف) ىؿ تذكروف رئيس اتحاد الكتاب العرب ،فمنذ اف
بدأت اق أر وجدت انو ف ف ىو الرئيس الدائـ لمكتاب العرب ،او تذكروف رئيس اتحاد المحاميف العرب او

الى اخره مف ىذه المؤسسات.

تحدثت أمس مق الدكتور عمي فخرو عف وجوب أت نفصؿ الفكر عف الممارسة ،وتحدث اقخ عبد

الرحمف اليوـ عف مؤسسة المجتمق المدني ،وأنا يحضرني جمسة مف ىذا النوع مف الجمسات التي عقدناىا

في اوؿ سنوات ندوتنا ىذه وكانت في البحريف ايضا ( كما نحف اليوـ ) عندىا قاـ احد الزم ء بخمق
(مترتو) ووضعيا عمى الطاولة ،وقاؿ منفع

إننا نريد أف نتحدث ىنا ،فقط نريد اف ( نفضفض) ىذا

الحدث منذ عشريف سنة أو أكثر وت زلنا نحتاج الى الفضفضة ،البعض يتذكر ىذا ،نحف في ىذه المؤسسة
عممنا انتخابات مرة أو اثنتيف أو ث ثة فقط ت مير ،ثـ بعد ذلؾ لـ نفعؿ شيئا في موضوع اتنتخابات،

كيؼ نطالب بالديمقراطية ونحف ت نطبقياح وربما لف نستطيق أف ننتخب أفضؿ مف ىوتء الذيف قادوا

العمؿ ،لكني أتحدث مف حيث المبدأ ،إذف لدينا (ثقافة القربى) بجانب دولة القربى، ،ثقافة التوافؽ القرابي،

او التنظيمي او الصداقة ،ليذا السبب أريد أف أقدـ مفيوما إذا أردتـ أف نناقشوه ،أو أف نتبناه بعد النقاش،

أف نعترؼ بالقربى في الممارسة السياسية تنيا موجودة ،ولكف اف ( تسود القربى وت تحكـ)  ،أعتقد أف ىذا

مفيوـ إذا طرح ربما يقربنا لموصوؿ إلى بعض الحموؿ اتولية الصحيحة في طريؽ اتص ح ،بمعنى أنيا
تسود وت تدير المجتمق او الدولة ،المشكمة ىي إدارة الموارد في ىذه الدولة التي نعيش فييا ،نعيش في

كثير مف المشاكؿ ،بسبب ( القربى) نحف نرى مشكمة المتعطميف مف الشباب في منطقتنا ،في الوقت الذي

نستورد فيو عماؿ ضخمة مف الخارجح انيا مشكمة ادارة الموارد ،مشكمة التعميـ ،نحف في ىذه المنطقة لدينا

تاريخ مف التعميـ يكاد يصؿ الى ثمثي قرف اتف ومق ذلؾ فاف تعميمنا ت يسد حاجات المجتمق ( انيا
مشكمة ادارة الموارد) مشكمة الصحة ايضا ،ىي اذا إدارة الموارد ،وعندما تتدخؿ السمطة السيادية باإلدارة،

ويختمط القانوف بالعرؼ ،ويكافئ الموالي مير المدرب عمى الكفئ المدرب ،تختمط كثير مف اقمور ،كما

ذكر اقخ عبد الرحمف في موضوع اقراضي ومف يممكيا ...إلخ.

لدينا أيضا قضية أخرى ،العالـ يتحدث عف استنزاؼ العقوؿ ،أعتقد أننا في ىذه المنطقة العربية بشكؿ
عاـ ،وخاصة في الخميِ ،لدينا (تبديد العقوؿ) ،عدـ استخداـ ىذه العقوؿ في إدارة المجتمق نصؿ إلى
الفساد المشاىد تف العقوؿ النيرة ت ترضى باتدارة الفاسدة ،نظاـ القرابة ىو نظاـ اجتماعي لماذا نحولة

الى نظاـ سياسي  ، ..فنحف ت نستطيق أف نقوـ بحؿ بعض ىذه المك ت التي تواجينا إت مف خ ؿ تقديـ
مفاىيـ جديدة ،لكف ىذه المفاىيـ عصية عمى الدخوؿ في مجتمعنا وعجزنا عف توطينيا ،قننا أماـ
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اتستبداد اقبوي ،ت يرتفق الصوت وانخفاض الصوت وضيؽ الحريات ت تنبئ عف قدرة اتص ح ،وأرجو

أت أثير أحد عندما أقوؿ ،نحف نذكر يوـ الممحمة ويوـ المرحمة في تاريخنا اتس مي ،وىذه قضية في
التاريخ اإلس مي معروفة ،والقوؿ القرآني يقوؿ "ت أسللكـ عميو أج ار إت المودة في القربى " ىذه أيضا مف
أصوؿ اقصوؿ في قضية القربى ،وىذا مبحث طويؿ وكبير ،ليذا السبب أعتقد أف القضية قضية ثقافية،

واذا كنا نريد أف نبدأ خطوة صايرة جدا ،محدودة جدا ،فمنبدأ بلنفسنا ونتدارس ثقافتنا.

 2-3شمالن العيسى
شك ار سيدي الرئيس ،وأشكر اقخ عبد الرحمف النعيمي عمى ورقتو القيمة ،ليس فقط تنو أعاد ذكريات
الشباب والتظاىرات ضد اقنظمة الحاكمة واتستعمار واإلمبريالية ،بؿ ويبيف لنا انو برمـ كؿ ما حصؿ مف
تجارب ديمقراطية طواؿ الخمسينات والستينات ،وىي فترة است ـ القومييف مراكز صنق القرار ،لـ يتمكف

مف تحقيؽ ما كنا نؤمف بو وندعو اليو .ول سؼ اف نرى احد اتخواف في المنتدى وىو نائب كويتي
يعارض الحقوؽ السياسية لممرأة في الكويت ،كما يرفض توفير الحريات الخاصة لممواطنيف ،وينتقد زميؿ
لو في المنتدى وزير سابؽ تنو لـ يحقؽ شيئا في و ازرة التخطيط ،كيؼ يمكف التعايش مق مثؿ ىذا

التفاقضح برمـ كؿ اتفكار والتطمعات التي كنا وت نزاؿ نحمميا ونتطمق الييا ،ات اف واقعنا ت يزاؿ كما

ىو ،ننتخب تسباب عائمية وقبمية وطائفية .مف المسئوؿ عف كؿ ىذا البؤس الثقافي والسياسيح
ليست اتنظمة مسئولة عف ىذا وت اتستعمار وت اتمبريالية ،بؿ نحف المسئولوف عف ىذا التدىور والعجز

عف القياـ بعمؿ حقيقي وجاد .وىي اشكالية تفرض نفسيا.

مف جانب اخر لقد حفمت الورقة كالعادة فيما نقرأه مف دراسات وأبحاث ،كثيرة الينبايات ،ينباي اف
نفعؿ كذا وكذا ،ولكف في الحقيقة نحف شعب يتكمـ اكثر مف يعمؿ .وقد آف اآلواف اف نفكر كشعوب ،بدت

مف القاء الموـ عمى اتنظمة ،كيؼ ناير واقعنا باترادة والتصميـ عمى العمؿ .وىا ىو الشعب اتيراني
الذي قرر بعد اكثر مف عشريف سنة اف يقاوـ اتسبتداد الديني السياسي باتصرار عمى التايير نحو المزيد

مف اتص حات الديمقراطية ،مما ادى الى ظيور الحركة اتص حية في ايراف ،حركة يعمؿ مف اجميا

الشعب بمثقفية ونوابو وط ب الجامعة والمرأة ،وقد حقؽ جزء كبير مما يريد وازعِ المحافظيف ،وت يزاؿ
يناضؿ في الشارع والجامعة والبرلماف والصحافة وت شؾ اف اتوضاع في ايراف ستتاير مستقب ً ،فيما نحف

نتدىور ديمقراطياً .ونتساءؿ لماذا استطاع الشعب اتيراني فرض ارادتو ،فيما نحف عاجزوف عف التحرؾ
تنفاذ ديمقراطيتناح

 3-3سميمان المطوع
تفكيري ت يبعد كثي ار عف تفكير الدكتور شم ف ،الحقيقة فوجئت بالورقة ،وأرجعتني إلى ما يسمى باياـ
القومييف ،عندما كنت ناظر مدرسة ويسقط ف ف ،ويسقط ف ف  ، ....ولكف أف يلتي ىذا الك ـ في سنة

ٕٗٓٓ استاربت ،اقشياء التي طرحيا لـ تعد قائمة في الوقت الحاضر ،مث  ،اقسباب التي أوردىا في

صفحة (٘) عندما يقوؿ إف مجتمعاتنا تشيد تشوىا كبي ار في أوضاعيا ،إنيا تعيش تحت خطر الفقر
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السياسي بمراحؿ ،وأبرز مظاىر التشوه ( اقسر الحاكمة  ).............فلذا كانت كؿ ىذه اقمور تعزى
ل سر الحاكمة ،فليف دورنا نحف ،وعندما نقوؿ فلنا أتكمـ عف جميق مستويات الشعب ،سواء المثقفيف أو
التجار أو المينييف أو ما يسمى بالعماؿ ،قف المرحوـ كارؿ ماركس نسي أنو سيكوف ىناؾ تعميـ وسترتفق

مستويات التعميـ وسترتفق الدخوؿ وستتاير التركيبةاتجتماعية ،لكف إذا كانت اقسر الحاكمة فعمت كؿ

ىذا ،إذف نحف ليس لنا دور ،وىذا مير صحي  ،لماذا ت نقوؿ إف ما كنا نريده رفعناه إليو لكي يتبناه
ويصب سياسة ،إذف نحف عمينا م مة لما يحدث لنا ،ت نبعد أنفسنا ونقوؿ أننا أكثر نصاعة مف اآلخر.
النقطة الثانية :عندما تكمـ عف اقسر الحاكمة ،وعف الدور الذي تستامو في توزيق المناصب بيف بعض
المقربيف إلييـ ،عندما حذفت قطر وعماف والسعودية والكويت ،ووضعت محميـ سورية وليبيا ومصر والعراؽ،

لوجدت أنو ينطبؽ عمييـ ،لماذا نحف بالذات وحكامنا ح وتاركيف التقدمييف الذيف بعد أف ذبحوا شعوبيـ تيب

مجموعةالمثقفيف مف المحاميف في اقردف واقماكف اقخرى لكي يدافعوا عنيـ ،ونحف ن ـ مف قبؿ ناس مننا
بلف حكامنا ت يسووف وت ىـ قادروف ،لو استمر الرميحي في نظرية ذوي القربى قعطانا اقسماء وصمتيـ

بيف بعض ليذه الطبقة التي تعتقدوف أنيا مينية.

الشئ الثالث وأذكر الحقيقة الدكتور يوسؼ لماذا في محاضرة قاؿ جممة مف أبدع ما يكوف منذ ٕ٘ سنة
( لقد أصب الحزب الحاكـ ىو حزب الحاكـ ).
الشئ اقخير عندما تكمـ اقخ عبد الرحمف عف القوى الدينية ،وكيؼ جاءت ،ىو يعزو ىذا إلى أف
الجماعة أيدوىا ،ولكف نسى أنو بعد اندحار القوى اقخرى ،الناصرية ،البعثية ،القومية ،عندما برىنت عمى

عدـ مقدرتيا عمى أف تحاوؿ أف تحؿ مشكمة العالـ العربي ،أصب ىناؾ فراغ كبير ،ودائما الشعوب عندما
كبير ترجق إلى المولى عز وجؿ وتقوؿ قد يكوف الديف الذي تركتو مرجعا لي أف يعطيني نوعا
تجد فراما ا
مف الطملنينة ،كونو استاؿ – وىذا طبق العرب  -ممف أخذوه سواء كانوا بعثييف أو سمفييف ،أو إخواف
مسمميف ،لـ يتاير عندنا شئ قننا نحف العرب نريد أف ناير لكي نجعؿ اقمور لصالحنا ونحف عمى قيد

الحياة ،وعمى الكرسي ت نعمؿ لممستقبؿ  ،شئنا أـ أبينا.

 4-3عبد اهلل المدني
شك ار سيدتي الرئيسة ،والشكر أيضا ل خ عبد الرحمف النعيمي عمى ورقتو القيمة ،واف كنت آخذ عميو

فقط إشارتو المطولة في بداية الورقة إلى كيفية مجئ اقسر الحاكمة إلى السمطة في الخميِ ،ليس قف في

ك مو خطل ،لكف قننا ت نريد أف نصطدـ بالسمطة ب ثارة مثؿ ىذه اقمور الحساسة مف وجية نظرىا .ت
أحد منا يريد أف يسقط اقنظمة في منطقة الخميِ إت البن دنيوف والطالبانيوف ومف في حكميـ .فنحف
متفقوف عمى بقائيا ،و كؿ ما نطالب بو ىو أف يحدثوا تايي ار قبؿ أف يفرض عمييـ التايير مف الخارج ،قف
وضعنا في المنطقة لجية الدساتير وحقوؽ اإلنساف وحقوؽ المرأة ،متخمؼ ،حتى أكثر مف أفاانستاف.

ومف يق أر دستور أفاانستاف الجديد ،يجد فيو أف المرأة  -رمـ أنيا ليست عمى مستوى تعميـ المرأة في

الخميِ ،ورمـ أف الب د متخمفة كثي ار  -أعطيت كامؿ الحقوؽ ،وصار اآلف ب مكانيا أف تترش لمرئاسة و
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نيابة الرئاسة ،كما فرض عمى الرئيس أف يعيف ثمث البرلماف مف النساء ،وفرض عمى كؿ وتية أف ترسؿ

عمى اققؿ اثنتيف إلى مجمس الموياجوركا .وأعطى الدستور جميق الضمانات ل رتقاء باقسرة والعائمة  ،و
من اجازات الحمؿ والمساواة في تقمد الوظائؼ العامة  ،ومير ذلؾ مما ت يوجد في دوؿ الخميِ التي

تتباىى بلنيا متقدمة و قطعت أشواطا في التنمية  ،وفييا جيوش مف المتعمميف والمثقفيف.

النقطة الثانية :أنو قبؿ ىذا المؤتمر كاف ىناؾ مؤتمر في صنعاء ،وبالتزامف كاف ىناؾ مؤتمر في أبو

ظبي ،وقبؿ ذلؾ كاف ىناؾ مؤتمر عمى ىامش احتفاتت مجمة العربي في الكويت ،وكاف ىناؾ مؤتمر

الفكر العربي في بيروت .وكاف القاسـ المشترؾ بيف كؿ ىذه المؤتمرات ىو المشاركة القوية مف جانب
المثقفيف و النخبوييف واقكاديمييف ومفكري المنطقة واقمة ،باإلضافة إلى قاسـ مشترؾ آخر ىو أف كؿ

المواضيق التي طرحت ىي مواضيق الساعة مثؿ الديمقراطية ،حقوؽ اإلنساف ،ع قة السمطة بالمجتمق،
حقوؽ المرأة ،اإلرىاب ،التطرؼ ،العولمة ،لكف دوف الوصوؿ إلى رؤية حاسمة وآلية واضحة لكيفية العمؿ

مف أجؿ إخراج اقمة مف أزماتيا.

ىذا الك ـ يقودني إلى ما طرحو الميندس عبد الرحمف النعيمي في الصفحة (ٔٔ) حينما يق ػوؿ "آف

الوقت لكي نعد لجنة تحضيرية إلنشاء برلماف خميجي" .أنا أعتقد أنو حاف الوقت بالفعؿ لنكوف المجنة
التي يقترحيا الميندس عبد الرحمف النعيمي .وطالما أف في ىذا التجمق وجوىا طيبة ومف مختمؼ
التخصصات ،فمماذا ت يتحوؿ ىذا المنتدى إلى لجنة تحضيرية إلقامة مثؿ ىذا البرلماف أو التجمق أو

التكتؿ الممثؿ لشعوب المنطقة وآماليا وطموحاتيا.

 5-3محمد صالح الكواري
شك ار الدكتورة الرئيسة ،بودي أف أوجو الشكر لجميق مف أتحفونا بآرائيـ مف مقدمي اقوراؽ والمعقبيف
في ىذا اليوـ.
لف أكرر أمو ار كثيرة متفقا عمييا وتعتبر أساسيات في ىذا المنتدى  ،لكف بودي أف أتساءؿ ماذا عمينا
أف نعمؿ ح أتصور أف الكثيريف سمعوا عف بارتو ذلؾ اتقتصادي اإليطالي الذي وضق قاعدة تفيد بلنو

يمكف الحصوؿ عمى ٓ %ٛمف النتائِ المرجوة نظير قيامؾ بػ ٕٓ %مف اقعماؿ ( ترتيب اقولويات )،
ىؿ نستطيق أف نحدد ما ىي اقعماؿ التي يجب أف نرفق لواءىا ،ونعتقد بلىميتيا ،لدينا قوائـ طويمة جدا

لما نعتقد أنيا معوقات في ىذه المجتمعات ،لماذا ت نعمف بالضبط ما نركز عميو ،ونوصمو لكؿ طبقات
المجتمق ،مث نوصمو سنويا لمجمس التعاوف ،اليوـ طرح أننا لـ نرفق أي شئ ليذا المجمس منذ أف أنشئ،
وىذا شئ مير دقيؽ ،قنو حسب ما أذكر أف ىذا المنتدى سبؽ أف رفق عريضة لمجمس التعاوف عند

ان عقاده في دولة الكويت أوائؿ التسعينات ،وأعتقد أنو مف الميـ جدا أف نحدد القضايا التي نعتقد أف ليا
اقولوية وليا التلثير في تايير ىذا الواقق إلى واقق أفضؿ ،أعتقد أنو يجب أف نركز عمى القضايا مف حيث

أىميتيا ،مث عمى مؤسسات المجتمق المدني ،عمى قضية الماؿ العاـ  ،عمى قضية المناطؽ اتنتخابية،
فيي إحدى البؤر لمفساد حتى في الدوؿ التي أصب فييا انتخابات سواء كانت ىذه اتنتخابات صورية أـ
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حقيقية ،جاءت مف الضاط الخارجي أـ لـ تلت ،بكؿ أمانو ىناؾ درجة حساسية عالية مف الضاط

الخارجي ،في حيف أف كثيريف مف المثقفيف يعقدوف ندوات في دوؿ العالـ الخارجي قنيا ت تتاح ليـ ىنا،
وىـ يستخدموف إمكانيات تمؾ الدوؿ لمحديث عف شئونيـ ،لكف عندما يلتي الظرؼ الخارجي مواتيا إلحداث

تايير في ىذه المنطقة نقوؿ ت نريد التدخؿ الخارجي ،أعتقد أف أمرنا عجيب.

 6-3عبد الخالق عبد الحي
شك ار السيدة الرئيسة ،شك ار لمعد الورقة ،سلركز عمى موضوع المرأة ،المرأة ليست نصؼ المجتمق ،بؿ

ىي كؿ المجتمق ،ىي صانعة الرجاؿ ،وىي المتيمة اقولى في نفس الوقت بلنيا ناقصة عقؿ وديف  ،أنيا
تصنق الرجاؿ العق ء الذيف يحكموف ،أتمنى عمى المنتدى أف يخصص السنة القادمة أو التي تمييا لحقوؽ

المرأة واقسرة والطفؿ ،تكوف ورشة عمؿ مكثفة ،تكوف فييا حركة تنويرية لممرأة بحقوقيا الشرعية ،ومعالجة

كؿ الماالطات التي تنسب لمديف اإلس مي فيما يتعمؽ بحقوؽ المرأة أو فيما يتعمؽ بالطبيعة ،أو كؿ ما
يتعمؽ بالعمـ ،ىناؾ في الواقق كثير مف الدراسات التي تدعي أنيا عممية وىي في واقق اقمر ليس ليا

ع قة بالعمـ اوالطبيعة او الديف ت مف قريبا وت مف بعيد ،فلرجو أف يولي المنتدى ىذا اقمر اىتماما كبي ار

جدا ،قننا محتاجوف تفعيؿ الطاقة النسائية في منطقتنا ،قف الطاقة الرجالية قميمة جدا ،فما بالؾ باياب

الطاقة النسائية ،وىناؾ الكثير مف المتخصصيف الذيف لدييـ القدرة عمى الحوار مق ما يسموف برجاؿ

الديف ،وفي الواقق كمنا رجاؿ ديف ،كما اف تصنيؼ المجتمعات الخميجية إلى عمماني وانساني تصنيؼ
خاطئ لمااية ،كمنا عممانيوف ودينيوف أردنا أـ لـ نرد ،بمعنى أننا انسانيوف ،النص شئ واتجتياد والتفقو
في النص شئ آخر ،وبالتالي يجب أف نفرؽ بيف الديف وبيف الصيامة التاريخية لمديف ،ما نمارسو نحف في
حياتنا السياسية في أيامنا الحالية ىي صيامة إنسانية تاريخية لمديف ،ويجب أف نكوف عمى درجة مف

الوعي بيذه الحقيقة الدينية والعممية حتى تتمكف مجتمعاتنا مف النمو والتقدـ.

 7-3الدكتورة موضي الحمود
شك ار دكتورة ابتساـ ،شك ار لمدكتور عبد الرحمف النعيمي عمى ورقتو القيمة ،الورقة ألقت الضوء عمى
سمبية المواطف ،وضعؼ أثره في التايير المنشود ،وأف ىذا المواطف يتحمؿ جزءا مف المسئولية في تخمفنا،

أود أف أشير إلى ورقة ىامة جدا ألقيت في ميرجاف القريف اقسبوع الماضي لمدكتور محمد جواد رضا ،كاف
فييا الكثير مف النقاط التي شخصت ما ىي اقسباب التي تؤدي إلى تخمؼ العقؿ العربي ،أكيد نشر كثير
عف ىذا الموضوع ،ولكف كاف فييا مجموعة مف النقاط ،التي بودي أف أقتبس منيا فقط إلثارة النقاش في

ىذا الم نتدى ،وعقب عمييا الدكتور عبد العزيز الج ؿ وكاف تعقيبا جيدا ،الورقة أشارت إلى أف الوعي
العربي أو الفكر العربي بلبعاده وصفاتو ومنطمقاتو ،ىو نتاج تشكيؿ النظاـ التربوي أو المؤسسة التربوية

عمى عمومو واط قو ،وىنا سلقتبس بعض البيانات وسلضيؼ أفكا ار أخرى ،تبيف أف كؿ رموز اتستبداد

العربي خ ؿ القرف العشريف كانوا مف معطيات ىذه التربية وكانوا أصدؽ شيود عمى بؤسيا ،كؿ الذيف

صرفوا مقدرات اقمة خ ؿ العقود الثمانية الماضية ،كانوا مف معطيات ىذه التربية ،كؿ الذيف برروا
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اتستبداد وزينوا الخنوع لمطاياف في عيوف الناس ،ىـ نتاج ىذه التربية ،أرتاؿ المتبطميف بطالة سافرة ىـ
نتاج ىذه التربية ،رسؿ اإلرىاب والمعتديف عمى حريات الناس وحقوقيـ ىـ نتاج ىذه التربية ،المشرعوف

الذيف جعموا مف القانوف سوطا لمقمق ،ىـ نتاج ىذه التربية.
ونحف نعتقد أف بداية تحريؾ المواطف واثارة وعيو بتحرير عقمو مف مجموعة مف اقوىاـ ،وقد ذكر

الدكتور خمسة أوىاـ ،وأقتبس منو وىميف ميميف جدا ،أوليما وىـ اليوية ،نحف دائما موىوموف بالحفاظ
عمى ىويتنا ،ىذا الوىـ دفعنا لمتصادـ مق الاير ،وأصب مق اقسؼ اإلرىاب صناعة خميجية تصدر

لآلخريف ،وىـ الخوؼ مف الحداثة والديمقراطية والخوؼ مف العولمة الذي جعمنا نناقش أو نحاوؿ أف نتطمق
إلى نموذج مف الديمقراطية يتوافؽ معنا ومق خصوصيتنا ،بينما اقمـ اقخرى والشعوب اقخرى ،الياباف،
الصيف ،اليند ،أوروبا الشرقية بدوليا المختمفة ،أخذت النموذج الاربي ،طبقتو ،اندمجت فيو وحدثت

الديمقراطية ،ونحف مازلنا نفتش عف النموذج الذي يتوافؽ مق خصوصيتنا.

أعود مرة أخرى وأقوؿ كما يقوؿ الدكتور محمد جواد رضا ،ليس العيب أف ننتسب إلى تاريخنا ،ولكف

العيب أف يادو التاريخ بدي عف الحاضر ،والعيب اقكبر أف تظؿ اليوية تستعار مف التاريخ وليس مف
إبداعات الحاضر وابداعات اقحياء أنفسيـ في مواجية مشاكميـ والتماس الحموؿ ليا ،لذلؾ أرى إعادة

تشكيؿ الوعي العربي ،إعادة النظر بجدية وحتى بجيود وبضاط داخمي إلص ح النظـ التعميمية ،ىي في

الواقق البداية باإلضافة إلى الجيود اقخرى ،ولكف يجب أف يكوف ىناؾ أجندة وطنية إلص ح النظـ
التربوية ومحاولة معالجتيا إلعادة تشكيؿ الوعي العربي.

 8-3عامر التميمي
شك ار السيدة الرئيسة ،ونشكر اقستاذ عبد الرحمف النعيمي عمى ىذا المجيود الطيب ،لدي م حظة

عمى ما ورد في صفحة (ٓٔ) حوؿ موضوع التعميـ ،اقستاذ الباحث يتخوؼ مف التدخ ت اقجنبية بشلف
إص ح التعميـ في بمداف الخميِ ،وفي الواقق إص ح التعميـ ىو استحقاؽ وطني أكثر مف كونو مطمبا

أجنبيا  ،قف أنظمة التعميـ مازالت عاجزة عف التكيؼ مق متطمبات التطورات اتقتصادية في بمداف العالـ،
وبالتالي أي إص ح اقتصادي يتطمب إص حا تعميميا يتوافؽ مق توفير مخرجات تعميـ قادرة عمى أف
تواكب العمؿ في بيئة منتجة ،مف جانب آخر إص ح التعميـ الذي تطالب بو القوى اقجنبية ،يعتبر مطمبا

مشروعا نتيجة قف ىناؾ الكثير مف القيـ الواردة في مناىِ التعميـ في بمداننا التي تحرض عمى العنؼ
وعمى التطرؼ وعمى الكراىية ،وأعتقد أف معنا في ىذه القاعة العديد مف التربوييف الذيف يؤكدوف وجود مثؿ
ىذه المناىِ ومثؿ ىذه القيـ في المناىِ ،ومثؿ ما ذكر الباحث أف بمداننا اآلف في منطقة الخميِ تصدر

أو توفر بنية تستطيق أف تخرج الكثير مف اإلرىابييف والمتطرفيف المعاديف لمحضارة اإلنسانية ،أعتقد ىذا

أيضا نتيجة لمتعميـ ولإلع ـ الموجود في منطقتنا ،وأعتقد أف ىذا يصب مف اقىمية بمكاف معالجتو بشكؿ
جيد وبشكؿ يتوافؽ مق متطمبات التوافؽ مق العالـ اآلخر.

في موضوع التدخ ت التي ذكرت في البحث ،بلف ىناؾ العديد مف المؤسسات التي تحاوؿ أف تساعد
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في تنمية الديمقراطية ،أعتقد أف ىذا تدخؿ حميد ،فماذا يعيبنا إذا استعنا بمنظمة مثؿ ،صحفيوف ب حدود
أو منظمة العفو الدولية ،أو منظمات حقوؽ اإلنساف اقخرى في البمداف الديمقراطية ،أو اقحزاب

الديمقراطية ذاتيا ،لمتدريب عمى الممارسة الديمقراطية ،قننا مثؿ ما نستفيد منيـ في التدريب عمى اقمور

اإلدارية واقمور ا لتقنية ،يجب أف نستفيد منيـ في التدرب عمى ممارسة الديمقراطية ،قننا أص دوؿ مير
ديمقراطية وبالتالي نحتاج مثؿ ىذه المساعدات ،وىذه منظمات ممكف أف نستفيد منيا في طريقة التآلؼ

السياسي ،بيف المنظمات السياسية في بمداننا ،طريقة طرح المطالب الديمقراطية ،حقوؽ الم أرة ،معالجة
اتضطياد الذي تعاني منو المرأة سواء اتضطياد المنزلي أو اتضطياد المجتمعي ،فكؿ ىذه منظمات
جيدة ،وممكف نستفيد مف تجارب مثؿ حزب العماؿ البريطاني ،أو الحزب اتشتراكي الفرنسي ،أو حزب

الوسط الديمقراطي في إيطاليا ،كؿ ىذه أحزاب ديمقراطية بنت تجارب ممكف أف نستفيد منيا في بمداف

المنطقة .

القضية اقخرى ىي قضية المشاركة في اإلص ح الديمقراطي ،أعتقد أف اإلص ح الديمقراطي يتطمب

مشاركة في العممية السياسية ،وأستارب أف ىناؾ قوة ديمقراطية في البحريف عزفت عف المشاركة في
اتنتخابات اقخيرة ،ىذا أيضا يعطؿ الدور اإلص حي ليذه التنظيمات لمعممية اإلص حية في البحريف،

وىذا يعطي فرصة لقوى التخمؼ أف تحؿ محميا في مواقعيا وبالتالي تكرس التخمؼ في ىذا البمد.

أخيرا ،إذا أردنا أف نوحد القوة السياسية في منطقة الخميِ ،فيجب أف نتفؽ عمى لاة خطاب سياسي
عصرية ،تتعامؿ مق الوضق الديمق ارطي وتطرح عممية اإلص ح الديمقراطي عمى أسس عصرية ،وت تتشبث
بماة الخطاب السياسي ل حزاب العربية في البمداف المشرقية التي ىي أحزاب شمولية أص  ،تدافق عف
اتستبداد وتدافق عف اقنظمة المستبدة  ،فبالتالي يجب التوافؽ عمى خطاب عصري ،خطاب ديمقراطي

حقيقي يؤمف بالديمقراطية بكؿ قيميا  ،وليس فقط في عممية اتقتراع في اتنتخابات ،يجب أف نعرؼ
الديمقراطية كقيمة ديمقراطية حقيقية ،آف اقواف لمتوافؽ عمى مثؿ ىذا الخطاب السياسي.

 9-3أحمد الديين
شك ار ل ستاذ عبد الرحمف النعيمي ،طبعا التعقيبات والتعميقات ليست محاكمة لمورقة لكف تبد مف إبداء

بعض اآلراء.

في الجزء الذي تحدث فيو اقخ الباحث في ورقتو عف كيفية وصوؿ اقسرة الحاكمة إلى الوضعية
الراىنة ،أشار بانيا وصمت إما بدورىا في عممية التحرر والسيطرة  ،أو عبر اعتناقيا مذىبا دينيا مثؿ

السعودية ،أو نتيجة وضعيا القبمي وتوقيعيا اتفاقيات اقسرة الحاكمة مق بريطانيا مثؿ اإلمارات  ،أو نتيجة
الازو واتستي ء عمى مقاليد اقمور كما ىو الحاؿ في البحريف.
ربما ىناؾ نموذج آخر ميـ ولو صمة بموضوعنا ،وىو النموذج الذي تـ في الكويت ،كاف ىناؾ اختيار

ادى الى وصوؿ أمراء في الكويت لسدة الحكـ ،واستمر حتى في حالة يمكف تسميتيا الحكـ المشترؾ منذ
أواسط القرف الثامف عشر حتى نياية القرف التاسق عشر عندما وصؿ مبارؾ الصباح إلى السمطة بصفة

استثنائية ،فلنيى الحكـ المشترؾ.
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اقمر اآلخر ،تعرض اقستاذ عبد الرحمف في ورقتو إلى بروز شخصيات إص حية داخؿ اقسر

الحاكمة ودعا إل ى التحالؼ معيا ،وىذا أمر ميـ فع

 ،وأقوؿ اف التحالؼ معيا يكوف بوضعيا أماـ

مسئوليتيا وليس فقط إبراز محاسف موقفيا ،لدينا في الكويت مثاؿ تاريخي  ،عبد اهلل السالـ ،مف اقسرة

الحاكمة ،تعاطؼ مق حركة مجمس اقمة التشريعي سنة ٜٖٔٛـ ،وتولى رئاسة ذلؾ المجمس ،ثـ عندما
أصب أمي ار أيضا ساعد في تحقيؽ التوافؽ التاريخي بيف مشروع الحكومة ومشروع بناء الدولة الحديثة.

نقطة أخيرة ،في الورقة ركز عمى الحركة الديمقراطية العالمية ومؤسساتيا ،وىذا ميـ ،لكف أظف أنو في

الارب السمطة ليست بيد منظمات ،وانما ىو بيد اليميف المحافظ الجديد ،اليميف المسيحي الصييوني في
الوتيات المتحدة ،والذي بيده المجمق العسكري الصناعي ،وىذه ليست مق الديمقراطية ،ومشروع الدمقرطة

اقمريكي أنا حتى اآلف أراه مشروع ع قات عامة أكثر منو مشروع جدي ،والمثاؿ ،قدـ لنا العراؽ مثات

لمديمقراطية الجديدة ،ومنذ ٖ أياـ يقر في العراؽ تطبيؽ الشريعة عمى قضايا اقحواؿ الشخصية بدت مف
القانوف المدني ،وتخرج أكثر مف ٓ ٚجمعية نسائية تحتِ عمى ىذا ،أي أف الذي يريد أف يقدـ لنا

الديمقراطية الجديدة في مثاليا ،قدـ لنا العودة إلى تطبيؽ الشريعة ،ت أظف أف مشروع الدمقرطة اقمريكي

مشروع جدي.

 10-3ناصر الصانع
شك ار اقخت الرئيسة ،في البداية ورد عمى لساني ىذا الصباح عبارة أريد أف أصمحيا ،قمت وأنا أتكمـ
عف مجمس التعاوف الخميجي ،قمت الييئة اتستشارية لدوؿ مجمس التعاوف ،قالوا كيؼ ت نسمى ،نحف

الييئة اتستشارية.

ىناؾ مصطمحات لـ أفيميا في ورقة الميندس عبد الرحمف ،الحركة السمفية ىؿ ىي الحركة اإلس مية
ح مختمؼ ألواف وأشكاؿ العمؿ اإلس مي الموجودة أـ تح عمى حسب معموماتي مث الحركة اإلس مية في
السعودية ت تسعى تسقاط النظاـ ،ولكف تسعى إلص ح الوضق ،كذلؾ الك ـ الذي طرح مف قبؿ بعض

اإلخواف حوؿ المرأة ،أف النساء ناقصات عقؿ وديف ،ىذا الحديث صحي  ،والمقصود فيو أنو شرعا شيادة

الرجؿ بشيادة امرأتيف ،ومعروؼ أف نقص الديف قضية صحية ،ىناؾ تفرقة بيف الديف والمتدينيف،

المتدينوف ممكف يخطئ ػ وف ،وبالتالي تبلس مف نقدىـ ،وتوجيو التيـ ليـ ،وتعريضيـ لممساءلة ،ولكف الديف
أمر مقدس ت يجب أف نمس بو ،ونحف مسمموف وت يجوز أف نمس الديف أبدا.
الموضوع اآلخر كيؼ ننتقؿ بآليات أفضؿ لموضوع توسعة الديمقراطية وتجذيرىا في منطقتنا ،والحقيقة
أنا طرحت في منتدى سابؽ مقترح وأتمنى أف أجدده ،أف يسعى المنتدى أف ينتِ ما يسمى بمؤشرات

التحوؿ نحو اقفضؿ ،في جانب الديمقراطية ومؤسسات المجتمق المدني ،والقضايا في الشفافية ،وحقوؽ
اإلنساف ،وميرىا مف مؤشرات كثيرة ،وأف نتعب في إصدارىا لكي تكوف لنا مسطرة نعيد مراجعة أوضاعنا

في الخميِ سنة بعد سنػة ،فنعرؼ أيف تقدمنا ،وأيف تخمفنا ،نشكر الذيف تقدموا ،ونعتب عمى الذيف تخمفوا،
حتى ت يكوف نقاشنا نقاشا عاما ،وأعتقد أنو في الخميِ رمـ كؿ المآسي والمشاكؿ ىناؾ آليات وتجارب

ناجحة في كيفية مكافحة الفساد ،مق أف صور انتشار الفساد أكثر ،لكف ىناؾ مف نج واف كاف بشكؿ
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مصار في مكافحة الفساد ،نريد أف نتبادؿ ىذه التجارب حتى نقوي خبرتنا الفنية ،وأشير ىنا إلى منظمة

أنشئت مؤخ ار في اكتوبر ٕٕٓٓ اسميا برلمانيوف مف أجؿ مكافحة الفساد ،وأنشئت في كندا وشارؾ فييا
بعض اإلخوة موجودوف معنا اليوـ ،وكاف اليدؼ منيا أف البرلمانييف في العالـ لدييـ قمؽ في كيؼ أف

المفسديف لدييـ ذكاء وقدرة مير طبيعية في تمرير مصالحيـ عمى كؿ ىذه القوانيف واآلليات والتشريعات ،
فكيؼ نستفيد مف تجارب البعض ،فلنشئت ىذه المنظمة ،وأتمنى أف ينشل الفرع العربي حتى نستطيق أف

نفعؿ مثؿ ىذه اقمور.

 11-3جاسم مراد
أشكر اقخ عبد الرحمف الذي أعتقد أنو يؤذف في خرائب مالطة ،ما فيو أحد مستعد أف يسمق ،قف الحؽ

يؤخذ وت يعطيو ماتصب ،إت اذا وخزت في ظيره اإلبر ،اآلف في البحريف وفي العالـ العربي خاصة في

الخميِ ،حركة عمراف كبيرة ،لمف ىذه الحركة العمرانية ح مف يسكف في ىذه البنايات ،ىؿ ىي لممواطنيف ح

يقولوف يؤجرونيا ،معناىا أف يحضروف أجانب ويسكنوىـ في ىذه البنايات ،ومف أيف نصرؼ عمييـ كيرباء
وماء ،ولماذا يلتوف ،نبيق البنايات ح واذا بعناىا ما الفائدة ،البناية لمصمحة مف ح قاؿ الشاعر " إذا رمت

قص ار ف سكنت العموج ،واذا سمت كوخا فاسكف اقىؿ" ،نحف ت نسكف في أكواخ ،العمراف يكوف في مكاف

فيو صناعة وانتاج وسياحة وفنادؽ ،نحف ليس لدينا ىذا الشئ ،لدينا فنادؽ يقولوف لمسياحة ،لكف ك نتاج أو
كانساف ينتِ  ،بحريني أو خميجي ت أعتقد.
نحف خاصة المثقفيف والميبرالييف والعممانييف ،الناس المنفتحيف ،مف المستحسف أف ننزؿ مف أبراجنا
ونحتؾ بالشارع ،ونشرح اقمور حسب اقصوؿ ،قف ناس استاموا الديف خطفوا مجموعة وشوىوا أفكارىـ
وحجبوا نساءىـ وجعموىـ يجمسوف في البيت ت يصمحوف لعمؿ ،في الوقت الذي فيو النساء الييود

واتنجميز واقمريكاف جاءوا يحاربوف بدلنا ،ونحف جالسوف تحت الفرش  ،لماذا ت يخمقوف فكرة أو نقاشا
عف أف المرأة تدخؿ الجيش وتدافق مثميا مثؿ الرجؿ ،بدؿ ما نحضر أجانب نشاميـ في البوليس والجيش،
لماذا المرأة ت تقود سيارة مث  ،ىؿ السبب منا كديف أو كفكرة ،أو موساد متدخؿ في العممية وشاير عمييـ

بذلؾ ،قف المرأة ىي أىـ شئ ،ىي التي تربي اقجياؿ ،واقجياؿ كميـ طمعوا مير فالحيف بسبب ىذه

التصورات  ،لكف إذا خمقنا فييا الوطنية ،ندخميا في اقعماؿ في الجيش ،وىي تقوـ بمياـ البيت ميما
حدث.

الصحافة كسمطة رابعة ،مف الصحؼ التي ليا سمطة رابعة ،رجؿ يكرـ ويحشـ ،رجؿ يحصؿ فيزات،

ىؿ يوجد وطني منيح يجب أف نخمؽ سمطة جديدة فوؽ تراقب ىذه السمطة الرابعة ،مف أيف جاءت
ب الفموس ،مف أيف جاءت بالمطابق ،مف أيف ىذا العم ؽ ح أكيد فيو تمويؿ مف جيات تدفق ليا ،اآلف
راحت تشتري محطات لتعرض أخبار وتثقفنا  ،قننا ممينا الذيف يانوف.

الحاكـ في المنطقة ،لو ما في السماوات وما في اقرض وماتحت الثرى ،ماذا بقي ح بقي نحف ،ليس
ممكف ىذا الش ئ ،قف اتستقرار ت يلتي إت باإلنتاج وأىؿ البمد يشتاموف ،اتقتصاد يجب أف يصب في

مصمحة المواطنيف ،اآلف اتقتصاد ت يصب في مصمحة المواطنيف ،في مصمحة ناس ليـ مصال مرتبطة
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باقجانب ،الثروة تروح لمخارج ما يبقى شئ منيا ،ثانيا ،ىذه البرلمانات عقب ما تكمـ بوش خافوا منو ،سوا

ديمقراطية ،جابوا مف ،أئمة مساجد ،ىؿ ىؤتء يتكمموف في اتقتصاد ،ىو أنا عارؼ أئـ الناسح إذا أنا ت
أعرؼ أبيق وأشتري ،شوىوا سمعتنا ،انقذونا يا جماعة ،انقذوا ىؤتء الشباب المتعمميف ،سوؼ يوذوننا أكثر

وأكثر ،وسوؼ يؤذوا عيالكـ إذا إنتـ مرتاحيف ،مكافحة الفساد ،معقوؿ واحد يسوي الفساد ويكاف الفساد ح

تزـ واحد آخر يكاف الفساد.

 12-3تعقيب ختامي عبد الرحمن النعيمي
ت شؾ أف ىناؾ كثرة مف المواضيق التي طرحت ،والتي نتعمـ ونستفيد منيا ،ويمكف لمكاتب إعادة قراءة

الورقة عمى ضوء الم حظات القيمة التي وردت مف قبؿ اتخوة المساىميف.

ىناؾ بعض المسائؿ التي أريد أف أرد عمييا ،نحف نتحدث عف الديمقراطية ،وأكيد نحف نشكو مف مياب

الديمقراطية في صفوفنا  ،ىناؾ مشكمة سواء في اقفراد ،البيت ،الحركة السياسية ،ىناؾ حاجة ماسة إلى أف

نتعمـ الديمقراطية  ،ىناؾ حاجة ماسة إلى ثقافة ديمقراطية ،وبالتالي ىذه عممية ضرورية لنا جميعاً فبمقدار
ما نؤكد عمى ضرورة أف يكوف لدينا ثقافة ديمقراطية ونترجـ ىذه القناعة الى ممارسة عممية وننتقد باستمرار

الممارسات مير الديمقراطية بمقدار ما نستطيق أف نطور أوضاعنا.

ىناؾ إشكالية طرحيا اإلخواف أف الورقة ثورية أكثر مف ال زـ ،وانتقاد كيؼ انني اقوؿ باف المنطقة

تعيش تحت خط الفقر السياسيح أعتقد أنو في العالـ كمو ىناؾ سبق دوؿ في العالـ ت توجد فييا احزاب

سياسية :ىي دوؿ مجمس التعاوف ،والجماىيرية الميبية الديمقراطية اتشتراكية الشعبية .وعمينا اف نعترؼ
باف ىناؾ معايير دولية لمعمؿ السياسي ومف ىذه المعايير وجود احزاب وحركات سياسية عمينة في البمداف

المختمفة الديمقراطية ومير الديمقراطية في اممبيا ( حيث الحزب الحاكـ مث ً) ىناؾ معايير مقاييس ،ىذه
المنطقة ت تمتزـ بالمعايير الدولية ،وبالتالي ىي تحت خط الفقر السياسي .ليست ىناؾ حريات لمتعبير

 ....إلخ أعتقد أننا متخمفوف – في ىذا الميداف – اكثر مف أياـ العباسييف ،أعطيؾ مثات عمى رقابة
الكتب ،أعتقد أف أكثر الكتب التي صدرت وتتحدث عف المشاكؿ والقضايا اتنسانية بيف الجنسيف ممنوع
تداوليا اتف ،أنا قمت لمرقيب السوري أنيـ لو أتوا لؾ بالقرآف ستمنق دخولو ،قنو كاف مانق كتاب (مدار

السرطاف) لمكاتب اتمريكي الشيير مير ،.ىناؾ عدد مف المقاييس عندما ترصدىا تحس أف ىذه اقنظمة
في منتيى التخمؼ ،النظاـ في داخؿ البحريف يمنق كتب ثـ يتراجق عنيا ،النظاـ في الكويت يمنق كتب

وكذلؾ يتراجق عنيا ،أتمنى أت يفيـ أنني أقؼ إلى جانب اتنظمة الحاكمة في سوريا او العراؽ او ليبيا او

اليمف او مصر ،اف اي نظاـ جميوري يسعى لتوريث ابنائو يجب اف نرفض ىذا الطريؽ ،والقضية ليست

قضية أف نجمد أنفسنا بالخميِ ،ت ،ىناؾ مشكمة في منطقتيا يجب أف نشخصيا ،دوف أف نقوؿ اف
اآلخريف أسوأ منا ،ىناؾ أنظمة أسوأ مف الخميِ ،ولكف في منطقتنا ىناؾ تطور كبير لمااية عمى صعيد

التعميـ ،عمى صعيد الوضق المادي  ....إلخ ولكف نظامنا السياسي يرفض أف يتطور عمى الصعيد

الحقوقي ،ل ذلؾ أتمنى لو أف اقخ شم ف واقخ سميماف أف يكونوا شبابا ،قننا لف ننجز أي مف الميمات
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التي طرحناىا مف الخمسيف ،فيما يتعمؽ بدولة الحريات ،فيما يتعمؽ بدولة القانوف المؤسسات ،فيما يتعمؽ
بلف يكوف لدينا برلماف يستطيق أف يستمـ السمطة التنفيذية ،أف تنتخب أو تعيف السمطة التنفيذية مف الحزب
اقكثر ،بحيث أف عندنا نظاـ ممكي دستوري ،نحف ليس لدينا حتى ما ىو موجود ىذا في اقردف أو في

المارب ،عندنا بعض اقنظمة التي تقوؿ دساتيرىا أف ىناؾ إمكانية بلف تؤسس جميعات ،وترفض حتى أف
تؤسس جمعيات في بمدانيا ،وأرجو مف الدكتور عمي الكواري أف يصح لي إذا كنت عمى خطل عف قطر،

لـ نسمق أف ىناؾ جمعية مينية ،وت حتى جمعية لمتضامف مق فمسطيف  ...إلخ  ،وعندما زاد البتروؿ زاد

اتستبداد ،قبؿ النفط كنا فقراء ،وطبعا ىذا يمكف أف نلخذه عمى الوضق العربي كمو ،أتمنى أف يكوف ىناؾ

دراسة حوؿ كيؼ استثمرت اقنظمة النفط لمترويِ قيدلوجيتيـ ،بالتحديد جماعة اقمر بالمعروؼ والنيي
عف المنكر في السعودية التي صرفت الم ييف حتى تنشئ جمعيات وجوامق ،وتريد أف تنشر اإلس ـ عمى

الصعيد العالمي ،ثـ حاليا نشاىد ىذا النمط مف اإلس ـ الذي تمثمو تنظيـ القاعدة وابف تدف ،أكيد نحف
في حاجة أت نامؽ انفسنا في متاىات تاريخنا ،أت نندب الحسيف ،نحف نندب الحسيف واآلخريف وصموا إلى

المريخ ،ىذه المشكمة التي نعيشيا ،دائما نندب ،نحف عاجزوف عف صنق تاريخ  ،دائما أمجادنا  ...إلخ ،

لكف أنت مير قادر أف تتقدـ ل ماـ  ،وحتى مؤسساتنا ،أفرادنا ،عندما تقوؿ أف ت تستطيق قطر أو البحريف

أو الكويت أو اإلمارات أف تشكؿ دوتً حقيقية في ىذا العالـ الذي يترابط ،كؿ واحد تلخذه العزة باإلثـ
يقولوف قطر مير ،البحريف مير  ...إلخ  ،نحف عاجزوف حتى عف أف يكوف عندنا تفكير وحدوي ،يقوؿ

بلف ىذه المنطقة يجب أف تخمؽ ليا مواطنة مشتركة ،بحيث نرفض أي عقمية أو أي ممارسة مف قبؿ
السمطة تريد أف تكرس ىذه الحدود بيف بعضنا البعض  ،وأنا أذكركـ بعد عشر سنيف إذا استطاعوا أف

يوحدوا العممة ،قف كؿ عممة عمييا صورة الشيخ ،إت إذا وضعوا صور كؿ الشيوخ عمى العممة الموحدة.
فيما يتعمؽ بسؤاؿ أنا عاجز عف الرد عميو  ،تيار خاتمي ،وتيار خامئني  ،تقريبا نحف في دوؿ الخميِ

لدينا تيار خامئني  ،ليس ىناؾ تيار إص حي نشط قادر أف يواجو التيار المحافظ المفرط في محافظيتو،
بحيث أحيانا يتصدى لقضايا مثؿ موضوع اقحواؿ الشخصية ،فقد اعترض بعض العمماء عمى دور

البرلماف في اصدار قانوف اتحواؿ الشخصية واعترض بعضيـ عمى قانوف موحد ل حواؿ الشخصية
وطالبو بقوانيف  :واحد لمسنة واحد لمشيعية ويطالبوف باف يقوـ العمما بوضعو.
في موضوع المرأة ،أريد أف أذكر مثات عف رجاؿ الديف ،في ندوة مف الندوات قاؿ أحدىـ أننا نؤيد

اعطاء المرأة حقوقيا السياسية اتف اإليماف دخؿ قمبيا ،لكف نحف عاـ ٖ ٜٔٚوقفنا ضدىا قنيا لـ يكف
اإليماف في قمبيا ،يعني إذا خرج اإليماف مف قمبيا نرجعيا ونرفض أف تشارؾ في الحياة السياسية ،نحف

نشكو مف موقؼ رجاؿ الديف الذيف في سنة ٜٕٜٔـ ،رفضوا اف تتعمـ المرأة وتذىب الى المدارس في
البحريف ،ثـ تحقا برروا موقفيـ  ،وفي كؿ فترة سيجدوف مف النصوص ما يبرر موقفيـ في تمؾ المحظة.
أكيد نحف في حاجة لخطاب سياسي نتوافؽ عميو.
في موضوع المقاطعة والمشاركة في داخؿ البحريف ،موضوع أريد أف أقوؿ اف اإلخوة الكويتييف إلى

اآلف يرفضوف أف يقوـ اقمير بتعديؿ الدستور عمى مزاجو ،وأتذكر عمى اققؿ سنة ٜٔٛٚـ ،عندما

اعتصـ ٕٖ ألؼ وذىب الدكتور الخطيب إلى السجف قنيـ يرفضوف أف يقوـ اقمير بتعديؿ الدستور خارج
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آلية تعديؿ الدستور ،ما جرى عندنا في ٗٔ فبراير عاـ ٕٕٓٓ  ،ىو انق ب حقيقي عمى الدستور ،ليس لو

ع قة بميثاؽ الع مؿ الوطني ،وت بما تعارؼ عميو الناس ،وت بآلية تعديؿ الدستور ،وكانوا يرفضوا أف
يطمعوا أي فرد عمى الدستور ،ولـ يتشاور مق القوى السياسية ولـ يعرضوه عمى مجمس منتخب مف الشعب

( حسب الدستور العقدي الساري المفعوؿ) لمناقشة التعدي ت او مناقشتو اف كاف دستو اًر جديداً ،أنا في
تقديري ما جاء في ىذا الدستور مختمؼ عف دستور ٖ ، ٜٔٚوخاصة في ص حيات المجمس المنتخب،

بحيث جاز لنا اف نقوؿ بانو تطوير لمجمس الشورى .وأعتقد أف التضحيات التي قدميا شعب البحريف مف
الشيداء ومف قوة الحركة السياسية ،مما دفعيا اف ترفض ىذا البرلماف ،اشكاليتنا في الواقق أف ىناؾ بعض
القوى التي استطاعت السمطة أف تقنعيا أف تخطو ل ماـ خطوة ،لكف كاف المفروض أف تقؼ وتقوؿ أنا

أرفض مثؿ ىذا التعديؿ ويجب عمى النظاـ أف يسمؾ اآللية الصحيحة لتعديؿ الدستور ،وما نشاىده في

الوقت الحاضر مف خ فات حادة بيف الحكـ والمعارضة سببيا اصدار الدستور مف طرؼ واحد ،بتعدي ت

جوىرية مست جوىر الحقوؽ والواجبات لممؤسسة التشريعية التي كاف مف المفترض اف تكوف منتخبة

بالكامؿ حسب تعيدات كبار المسؤوليف.
الرئيس

أتقدـ باسمي وباسمكـ لمميندس عبد الرحمف النعيمي عمى ما تفضؿ بو مف رد  ،وأشكركـ جميعا عمى ما

قدمتموه مف مداخ ت.
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الفصــل الـرابـــع
إقامة شبكة تأمينات اجتماعية

الدكتور حسين محمد الميدي

 البطالة و تأسيس نظم تأمينية ضد البطالة



مناقشة عامة



تعقيب ختامي
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البطالة و تأسيس نظم تأمين ضد البطالة

الدكتور حسين محمد الميدي

تيدؼ ىذه الورقة الى تسميط الضوء عمى قضية البطالة و التي تعتبر مف اصعب و اخطر القضايا

التي تواجو دوؿ مجمس التعاوف والتي تحتاج الى معالجة سياسية واقتصادية جادة مف جميق اتطراؼ ذات

الع قة بصفة عامة ومف الحكومات بصفة خاصة .ولعؿ مف اكثر الحموؿ العممية الممكف تبنييا وتطبيقيا
لضماف مواجية مثؿ ىذه القضية التي تمس استقرار مجتمعات دوؿ المجمس مف خ ؿ رؤية ل ص ح مف

الداخؿ ،ىو "نظاـ التلميف ضد البطالة او التلميف ضد التعطؿ".

ولمناقشة موضوع الورقة وىو "البطالة وتلسيس نظـ التلميف ضد البطالة" ،سنقسـ الورقة الى محوريف.

حيث يتناوؿ المحوراتوؿ البطالة و يقدـ خمفية عنيا ،معرفا بيا وبلنواعيا وكيفية قياسيا ،ومف ثـ نبيف

وضق البطالة في دوؿ المجمس .المحور الثاني يعالِ التلميف ضد البطالة او التلميف ضد التعطؿ ،مف
خ ؿ تقديـ خمفية عف نظميا ومناقشتيا بصفة عامة مستعرضيف الخطوط العامة لنظاـ تلميف ضد
البطالة ،يمكف تطبيقو عمى مستوى دوؿ المجمس اتخرى ،مستفيديف مف تجربة البحريف وقياميا باإلعداد

تمكانية تطبيؽ ىذا النظاـ مق حموؿ صيؼ عاـ ٕٗٓٓـ .ومف ثـ نختـ الموضوع و نورد بعض

التوصيات.
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المحور األول
-1-

البطالة – خمفية عنيا ،تعريفيا ،أنواعيا ،و كيفية قياسياووضعيا في دول المجمس

*البطالة

تعرؼ البطالة بانيا حالة الشخص الذي ت يجد عم ً ،رمـ أنو يبحث عنو بجد (الموسوعة العربية

العالمية )ٜٜٜٔ ،و قادر عمى العمؿ .ومصطم البطالة ت يشمؿ أولئؾ اقشخاص الذيف ت يبحثوف عف
عمؿ بسبب تقدـ السف أو بسبب إصابتيـ بمرض عقمي أو جسماني أو بسبب إعاقة ،كما ت يشمؿ

اقشخاص الذيف ينتظموف بالمدارس أو يقوموف بالواجبات المنزلية .فمثؿ ىؤتء اقشخاص يصنفوف بشكؿ

عاـ عمى أنيـ خارج القوى العاممة.

وقد تنطوي البطالة عمى مشاكؿ كبيرة لكؿ مف الفرد والمجتمق .فبالنسبة لمفرد ،تمثؿ البطالة دخ ً

مفقوداً ،ويمكف أف تؤدي البطالة إلى اإلنخفاض في اإلنتاج العاـ ،وفي بعض الحاتت تؤدي إلى اإلجراـ

أو أي سموؾ ضار بالمجتمق.

البطالة العادية :تحدث البطالة العادية عندما ت تعمؿ أسواؽ العمؿ بكفاءة ،حتى واف توافرت الوظائؼ
بقدر كبير .مثؿ ىذه البطالة تشمؿ العماؿ الذيف تركوا وظائفيـ أو الذيف فصموا ولـ يحصموا عمى وظائؼ

جديدة .كما تشمؿ أشخاصا آخريف مثؿ صاار السف والنساء ال تي كف يعممف في منازليف ولـ تكف ليف
وظائؼ ولكف بدأف البحث عنيا اآلف .وتسمى ىذه البطالة البطالة قصيرة اقمد.

البطالة الموسمية :نوع آخر مف البطالة العادية يحدث في الصناعات التي يتـ فييا خفض عدد عماليا
خ ؿ فصوؿ معينة كؿ عاـ ،مثؿ الصناعات الاذائية والبناء وصناعة السفف .ومثاؿ ذلؾ كندا التي تتميز
بفصؿ شتاء طويؿ وبارد ،لذلؾ تكوف البطالة الموسمية فييا أكبر منيا في البمداف اقكثر دفئاً.

البطالة الييكمية :تحدث عندما تكوف ميارات اقشخاص الذيف يبحثوف عف عمؿ ت تتناسب مق الوظائؼ
المتوافرة .ومثاؿ ذلؾ أف يبحث عماؿ البناء عف عمؿ في وقت يعاني فيو سوؽ العمؿ مف نقص في

السكرتيرات أو في مبرمجي الحاسوب .كما تشمؿ البطالة الييكمية أناسا يعيشوف في مناطؽ تقؿ فييا
الوظائؼ بينما تتوافر الوظائؼ في مناطؽ أخرى .كما تشمؿ البطالة الييكمية البطالة التقنية التي تنتِ عف

تطوير منتجات أو آتت أو وسائؿ إنتاج جديدة .مثؿ ىذا التطور يحتاج إلى ميارات جديدة مف العماؿ.

وقد ت يقؿ في ىذه الحالة عدد فرص العمؿ المتاحة ،لكف عدد الوظائؼ في ميف معينة ربما ينمو بسرعة
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أقؿ منو في ميرىا ،وربما يضمحؿ.

بطالة نقصان الطمب او البطالة الدورية :وىي تنجـ عف انخفاض عاـ في الطمب عمى العماؿ .ويحدث

ىذا عند ما يصب اإلنفاؽ الكمي لممجتمق قمي ً جداً .فعند ما ت تروج السمق ،يمجل كثير مف المصانق إلى

خفض إنتاجيا وعدد العامميف بيا .وبدي عف ىذا ،ف نو ت يمكف لمصناعات اإلحتفاظ بنفس المستوى مف

اإلنتاج والتشايؿ ولكف مق تخفيض كؿ مف اقسعار واقجور.

وبطالة نقصاف الطمب تسمى أيضا البطالة الدورية ،حيث تحدث في فترات ينخفض فييا النشاط

اتق تصادي ،ولكنيا يمكف أيضا أف تحدث في فترات ازدياد الرواج التجاري إذا كانت أعداد العماؿ تزيد
بمعدؿ أكبر مف إزدياد أعداد الوظائؼ المتاحة.

البطالة في التاريخ :في فترة ث ثيات القرف العشريف ،وخ ؿ الركود اتقتصادي الذي عرؼ باسـ الكساد

العظيـ ،زادت البطالة بسرعة في بمداف كثيرة .ففي كندا وألمانيا والمممكة المتحدة ،مث ً ،تراوح عدد

اقشخاص العاطميف بيف ٖٔ %وٕٓ %مف القوى العاممة .وفي الوتيات المتحدة اقمريكية ،لـ يتمكف

ٕ٘ %مف اقشخاص الرامبيف في العمؿ مف الحصوؿ عميو في نفس ىذه الفترة .وبقي معدؿ البطالة

اقمريكي يزيد عمى ٗٔ %حتى عاـ ٓٗ .ٜٔوبعد ذلؾ دخمت الوتيات المتحدة اقمريكية الحرب العالمية
الثانية عاـ ٔٗ ،ٜٔوصرفت حكومتيا مبالغ طائمة بسبب اقعماؿ الحربية ،وبذلؾ أنخفض معدؿ البطالة

حتى وصؿ إلى ٕ % ٔ5عاـ ٜٗٗٔـ.

إحصاءات البطالة :يختمؼ اتقتصاديوف حوؿ معنى معدؿ البطالة ،أو اإلحصاء الذي يوض

نسبة

اقشخاص العاطميف .فالبعض يرى أف المعدؿ يضخـ المشكمة قنو يشمؿ بعض اقشخاص الذيف يريدوف
فقط عم

مير متفرغ ،كما يشمؿ أشخاصا ت يحاولوف الحصوؿ عمى وظيفة بشكؿ جاد .بينما يجادؿ

البعض اآلخر في أف المعدؿ يقمؿ مف حجـ المشكمة قنو ت يضق في اإلعتبار العماؿ الذيف أصابيـ
اإلحباط ،فمـ يعودوا يبحثوف عف عمؿ ،أو العماؿ الذيف قبموا وظائؼ تقؿ عف مستوى مياراتيـ.

ويشير اتقتصاديوف إلى أف الدوؿ تستخدـ طرقاً مختمفة إلحصاء العاطميف عف العمؿ .واف إحصاء أو

رقما واحداً قي دولة ت يكشؼ مقدار اخت ؼ البطالة بيف المجموعات المختمفة مف الناس .وعمى سبيؿ
المثاؿ ،ف ف المعدؿ يميؿ إلى اإلرتفاع بيف صاار السف أكثر منو بيف الكبار .كذلؾ يواجو العماؿ مير
الميرة بطالة أكثر مف العماؿ الميرة ومف العامميف ذوي الياقات البيضاء (الموظفيف) .ويعاني البعض مف

البطالة بسبب العرؽ أو الديف أو الماة أو اقصؿ القومي أو قسباب أخرى.

التشغيل الكامل :في عاـ ٜٔٗٔـ ،دعا برنامِ في المممكة المتحدة ٌعرؼ باسـ خطة بيفردج إلى سياسة
التشايؿ الكامؿ ،وتعني أف تكوف الوظائؼ متاحة لكؿ مف يرمب في العمؿ .وبموجب ىذه السياسة ،عندما
تفشؿ اقعماؿ التجارية والصناعية في توفير وظائؼ كافية ،ف ف الحكومة يجب أف تتخذ اإلجراءات

ال زمة إليجاد الوظائؼ .وقد تبنت كثير مف الدوؿ الصناعية مثؿ ىذه السياسة ،لكنيا وجدت سنداً ضعيفاً
في الوتيات المتحدة اقمريكية ،أو في اققطار اقخرى التي تفضؿ حكوماتيا اقتصادات السوؽ الحر.

والواقق أف سياسات التشايؿ الكامؿ تيدؼ إلى خفض معدتت البطالة إلى ٖ %أو ٗ ،%وبذلؾ

تنحصر البطالة في شكميا الييكمي أو قصير اقمد .ويجادؿ بعض اتقتصادييف في أنو مف المحتـ أف
تكوف معدتت البطالة أعمى مف ذلؾ مف أجؿ كب جماح التضخـ أو أرتفاع اقسعار.
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أسباب البطالة :يتبيف انو مف الصعوبة بمكاف إيجاد حؿ لمشكمة البطالة في دوؿ مجمس التعاوف بصفة
عامة و في البحريف بصفة خاصة ،طالما ظمت اتسباب الحقيقية لمبطالة قائمة ولـ يطميا الع ج الجذري

(د .العالي )ٕٕٓٓ ،وىذه اتسباب نمخصيا فيما يمي:
أوال :مياب القرار السياسي لع ج مشكمة البطالة.

ثانيا :قصور برامِ التوطيف ومياب الجدية المطموبة في تنفيذىا مف قبؿ الجيات المعنية ،حيث

تتداخؿ المصال الشخصية مق الفساد والرشوة والمحسوبية في تعطيؿ تنفيذ ىذه البرامِ.

ثالثا :استمرار استيراد اتيدي العاممة اتجنبية باعداد كبيرة الى السوؽ المحمي في دوؿ المجمس ،و اذا

ما اخذنا البحريف كمثاؿ ،لتبيف لنا ارتفاع عدد التصاري الصادرة تستقداـ عمالة مف الخارج بنسبة %ٛ

خ ؿ العاـ ٕٕٓٓ لتصؿ إلى ٖٕٔ الؼ تصري  .وت يزاؿ العامؿ الحاسـ ىو فروقات الرواتب بيف العامؿ
المحمي واتجنبي وليس التدريب أو الكفاءة مما يقتضي اتسراع في سف التشريعات الخاصة بالحد اقدنى

ل جور .وتكمؼ العمالة اتجنبية اقتصاد البحريف عمى سبيؿ المثاؿ عدة مميارات مف الدنانير سنويا منيا
نحو نصؼ مميار دينار عمى شكؿ تحوي ت مالية لمعامميف الى الخارج ،ومنيا تحوي ت مالية مير رسمية
والبقية عمى شكؿ خدمات مدعومة في مجاؿ الصحة والتعميـ والكيرباء وميرىا مف المرافؽ العامة .وعمى

الرمـ مف استطاعة حكومة البحريف استحداث نحو ٓ ٛألؼ وظيفة خ ؿ العشر سنوات الماضية إت أف
مف بيف كؿ عشر وظائؼ استحدثت ىناؾ قرابة  ٙوظائؼ لاير المواطنيف (الميدي.)ٕٕٓٓ ،

رابعا :تشوه وقصور برامِ التنمية في المنطقة ،حيث ي حظ اف العديد مف اتنشطة الرئيسية التي تـ

تنميتيا خارج إطار النفط خ ؿ العقديف الماضييف لـ تولد قيمة مضافة كبيرة ل قتصاد الوطني وخاصة
عمى صعيد توليد الوظائؼ الجديدة .وىنا نكتفي باتشارة الى واقق قطاع بنوؾ اتوفشور في البحريف حيث
ت يزاؿ يتسـ بييمنة العمالة اتجنبية وخاصة في الوظائؼ العميا ،كما انو اتسـ بعدـ اتستقرار خ ؿ

السنوات اتخيرة.

خامسا :ضعؼ استثمارات القطاع الخاص في اتقتصاد الوطني الخميجي ،ففي البحريف لـ تتعد نسبة

ىذه اتستثمارات ٓٔ %كمعدؿ مف الناتِ المحمي طواؿ العقد الماضي ،وىذا يعني تدني معدتت توليد

الوظائؼ الجديدة.

سادسا :ت شؾ إف النمو السكاني المرتفق في المنطقة يشكؿ أحد أسباب مشكمة البطالة .فعمى سبيؿ

المثاؿ تقدر اتحصاءات أف سكاف البحريف تضاعؼ ٗ ٗ،مرة خ ؿ خمسيف عاما ،إت أننا ت نافؿ ىنا
عنصر العمالة الوافدة في ىذه الزيادة .ويقدر عدد الداخميف سنويا الى سوؽ العمؿ بنحو ٓٓٓ٘ الى

ٓٓٓ ٙشخص اتمر الذي يمثؿ عبئا ثقي عمى البرامِ اإلنمائية بوجو عاـ.

سابعا :وفي جانب العرض ،نحف نتفؽ أف مخرجات التعميـ ت تزاؿ قاصرة عف مواكبة احتياجات

اسواؽ العمؿ مف حيث النوع والتخصص والكفاءة ،كما اف ىناؾ نقصا واضحا في معاىد التدريب الميني
والفني والتكنولوجي ناىيؾ عف المعاىد التي تعنى بتخصصات اتقتصاد الجديد القائـ عمى العمـ والمعرفة.
البطالة عمى مستوى العالـ

اإلحصاءات العالمية لمتشايؿ والبطالة تنشر بانتظاـ مف قبؿ مكتب العمؿ الدولي التابق لمنظمة العمؿ

الدولية (الجياز التنفيذي الدائـ لممنظمة) .وتعمؿ بعض الدوؿ عمى بقاء معدتت البطالة منخفضة .وقد
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وجد أنو كاف لدى السويد ،مث  ،نسبة بطالة تقؿ عف ٕ %في أواخر الثمانينات مف القرف العشريف ،في
حيف كانت النسبة في الياباف عف تمؾ الفترة أقؿ مف ٖ ،%والواقق أف النقص في اقيدي العاممة في الياباف

وفي سناافورة التي تقؿ فييا نسبة البطالػة عف ٘ ،%ٓ5ساعد ىذه اققطار عمى الحد مف البطالة .أما في
الوتيات المتحدة اقمريكية ،فقد تسبب الكساد اتقتصادي في مطمق الثمانينات مف القرف العشريف في

ارتفاع حاد في معدؿ البطالة وصؿ إلى  %ٔٓ5ٛوىو أعمى معدؿ مف نوعو منذ عاـ ٔٗ ،ٜٔوظؿ معدؿ
البطالة في الوتيات المتحدة نحو ٘ %في أواخر الثمانينات مف القرف العشريف المي دي.

واتقطار التي لدييا معدتت بطالة تراوحت بيف ٘ %و ٓٔ %في أواخر الثمانينيات مف القرف العشريف

تشمؿ ك ً مف :أستراليا وكندا والفمبيف وجنوب إفريقيا والمممكة المتحدة .أما ماليزيا ،فمدييا معدؿ بطالة
 ،%ٛلكنيا تتمتق بقدر كبير مف الرخاء.

ومف الدوؿ التي كانت لدييا معدتت بطالة أعمى مف ٓٔ %في أواخر الثمانينات مف القرف العشريف،

اليند وأيرلندا .وقد كاف في أيرلندا معدؿ بطالة يزيد عمى  %ٔٚوليذا ،قررت أعداد كبيرة مف الناس أف
تترؾ البمد وتبحث عف العمؿ في مكاف آخر.

وفي أواخر الثمانينات مف القرف العشريف المي دي ،كاف معدؿ البطالة في ٕٗ دولة مف دوؿ منظمة

التعاوف اتقتصادي والتنمية في مربي أوربا وأمريكا الشمالية ومنطقة المحيط اليادىء حوالي  ،%ٚوىذا
ىو نفس المستوى الذي عرفتو ىذه البمداف في مطمق الثمانينات مف القرف العشريف المي دي .وواصمت

البطالة كونيا ظاىرة عالمية حتى في بداية اتلفية الثالثة ،فبحسب إحصاءات صندوؽ النقد الدولي ،في

عاـ ٕٓٓٓ بمات معدتت البطالة ٔٔ %في إيطاليا وفرنسا ،و %ٜفي ألمانيا ،و %ٙفي الياباف ،و٘%

في أميركا .كما تقدر اإلحصاءات اف ىذه المعدتت ارتفعت بشكؿ كبير بعد أحدث ٔٔ سبتمبر ٕٔٓٓ.

البطالة عمى مستوى العالم العربي

أما في الدوؿ العربية ف ف ىذه المعدتت ترتفق الى مستويات أكبر وبالذات في الدوؿ ذات الكثافة

السكانية حيث تبمغ ٕ٘ %في مصر و %ٔٚفي المارب وٕٕ %في السوداف.

البطالة في دول مجمس التعاون

ذكرت مصادر اقتصادية خميجية في عاـ ٕٔٓٓ ،اف البطالة تعد أحد اكبر التحديات الجديدة نسبيا في

دوؿ الخميِ العربية الانية بالنفط والتي يتقاضى العامموف في قطاعػاتيا الحكومية أجو ار عالية كما تعود

المشاريق التجارية فييا عمى أصحابيا بدخوؿ مػجزية (اتقتصاد و اتعماؿ .)ٕٓٓٔ،أما القطاع الخاص
فالوظائؼ فيو مف نصيب العمالة اقجنبية التي تشكؿ نسبة عالية مف عدد السكاف في المممكة العربية

السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وعماف وقطر والبحريف.

وتشير التقديرات إلى أف مسللة توفير وظػائؼ ل عداد المتزايدة مف العاطميف عف العمؿ في الدوؿ

الخميجية الست مدت اآلف في مقدمة أولػويات حكومات تمؾ الدوؿ ،التي تشاميا اآلف كذلؾ اآلثار
اتجتماعية والسياسية لتنامي معدتت البط ػالة وتزايد أعداد اقجانب.وفي اآلونة اقخيرة أطمؽ أحد

المسؤوليف الحكومييف تحذي ار مف تمؾ اآلثار ،خاصة بعد أف كشفت إحدى الصحؼ الخميجية عف محاولة

أحد المواطنيف اتنتحار عمى خمفية فشمو في الحصوؿ عمى فرصة عمؿ ،قائ ً "إذا لـ نستطق تلميف

وظائؼ لمواطنينا ف ننا سنرى مزيدا مف ىذه اقخبار وسنرى ارتفاعا في معدتت الجريمة والامياف
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اتجتماعي .نحف مدركوف ليذه المخاطر ،لكننا نبدو عاجزيف عف التحرؾ بسرعة كافية لمتقميؿ مف أعداد

العاطميف عف العمؿ".

وقد صدر تحذير مشابو عف وزير اتتصاتت اإلماراتي أحمد حميد الطاير الذي قاؿ إف "ثمة أخطا ار

ا قتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية ناجمة عف اخت ؿ التوازف في تركيبة القوة العاممة في دوؿ المنطقة".
ويضيؼ أف "التركيبة السكانية تمثؿ التحدي اقكبر في دولة اإلمارات".

وفي المممكة العربية السعودية يقوؿ اقميف العاـ لمجمس القوى العاممة إف البطالة ىي سبب العديد مف

الجرائـ في المممكة.

ويتوقق اقتصاديوف أف يصؿ عدد الباحثيف عف عمؿ في الدوؿ الست في العقد القادـ إلى سبعة م ييف

شخص ،ويقولوف إف اقتصاديات تمؾ الدوؿ ت تستطيق تحمؿ ذلؾ العدد وت تعمؿ عمى إيجاد أعداد كافية

مف الوظائؼ بالرمـ مف كونيا ذات اقتصاديات منية.

فف ي السعودية مث يقدر اتقتصاديوف عدد الوظائؼ الجديدة التي تتوفر كؿ عاـ بنحو ٖٓ ألؼ وظيفة

بينما يدخؿ سوؽ العمؿ أكثر مف ٓٓٔ ألؼ سعودي سنويا.

وبالرمـ مف أف معظـ الدوؿ الست ت تنشر بيانات رسمية عف نسب البطالة فييا ،إت إف مصادر مير

رسمية تقدرىا بنسب عالية تصؿ الى  %ٕٚفي بعض الدوؿ .ويقوؿ أحد اتقتصادييف السعودييف إف
البطالة تشكؿ قضية سياسية لمحكومات الخميجية التي تحرص عمى توفير الرفاىية لمواطنييا" .ويضيؼ أف

" العمالة اقجنبية تشكؿ في بعض اققطار الخميجية ثمثي العامميف فييا وأف الحكومات تواجو مشكمة كبيرة
في توفير الوظائؼ لمواطنييا الذيف يدخموف سوؽ العمؿ سنويا".

وتقدر مصادر مير حكومية قيمة التحوي ت اقجنبية مف دوؿ الخميِ العربية بنحو ٕ٘ مميار دوتر

سنويا .ففي السعودية ،عمى سبيؿ المثاؿ ت الحصر ،فقد قدرت تحوي ت العمالة اتجنبية الوافدة في
السعودية خ ؿ السنوات العشر الماضية الى دوؿ العالـ باكثر مف نصؼ تريميوف لاير اي نحو ٗ٘ٛ٘،

مميار لاير (ٖٔ ٔ٘ٙ،مميار دوتر) ،طبقا لتقرير صادر عف مصمحة اتحصاءات العامة في و ازرة اتقتصاد

والتخطيط السعودية (بتاريخ  )ٕٖٓٓ/ٔٔ/ٕٚاف تحوي ت الوافديف تخطت خ ؿ العقد الماضي (ٖٜٜٔ

الى ٕٕٓٓ) مبماا يعادؿ اجمالي ما تحتاجو السعودية لتمويؿ البنية التحتية حتى عاـ ٕٕٓٓ المقدرة
بحػوالي ٕ٘٘ مم ػيار لاير (ٓٗٔ مميار دوتر) (الخميِ .)ٕٖٓٓ/ٔٔ/ٕٛ

وأشار التقرير أ ف التحوي ت سجمت خ ؿ الفترة الماضية متوسط نمو سنوي يزيد عمى ٕ %رمـ

المحاوتت الحثيثة التي تبذليا الحكومة السعودية لتقميص ىذه التحوي ت التي تمثؿ نزيفا في اتقتصاد

الوطني ب ح ؿ الكوادر الوطنية وتطبيؽ نظاـ السعودة ،مضيفا الى ارتفاع زيادة تحوي ت العمالة الوافدة

خ ؿ اقعواـ العشرة الماضية بواقق الضػعؼ عف سابقػتيا المػمتدة مف (ٖ ٜٔٛالى ٖ )ٜٜٔالتي بمات

التحوي ت خ ليا ٔ ٕٜمميار لاير ( ٚٛمميار دوتر) .كما اف قيمة التحوي ت وصمت الى ذروتيا في عاـ
ٗ ٜٜٔالذي تـ فيو تحويؿ  ٙٚ،ٛمميار لاير ( ٔٛمميار دوتر) ثـ بدأت بعد ذلؾ في اليبوط بشكؿ متفاوت

استمر حتى عاـ ٕٓٓٓ عندما بمات التحوي ت  ٘ٚ،ٚمميار لاير ( ٔ٘،ٖٛمميار دوتر) .وسجمت

التحوي ت المالية لموافديف في السعودية ارتفاعا خ ؿ العاـ ٕٕٓٓ لتبمغ ٘ٗ ٜ٘،مميار لاير (٘ٔ٘،ٛ

مميار دوتر) بزيادة نسبتيا  %ٗ،ٜعف التحوي ت المقدرة في عاـ ٕٔٓٓ والبالاة نحو  ٘ٙ،ٜٙمميار لاير
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(ٔٔ ٔ٘،مميار دوتر) .وتعزى مستويات التحوي ت المرتفعة ىذه الى عدد العمالة الوافدة بالمممكة ،حيث
يقدر عدد العامميف اتجانب في السعودية بنحو سبعة م ييف نسمة مف جنسيات مختمفة تتصدرىا

الجنسيات اآلسيوية ويعمؿ نحو ٘ %ٜمف اجمالي العمالة اتجنبية في مؤسسات القطاع الخاص ويشكموف

نسبة  %ٙٚمف اجمالي سوؽ العمؿ في السعودية.

ويشير اقتصاديوف سعوديوف إف الحكومات الخميجية باتت اليوـ مقتنعة بضرورة العمؿ عمى تنويق

مصادر دخميا لكي ت تظؿ واقعة تحت رحمة تقمبات أسعار النفط .ويضيفوف إنيا تقوـ في الوقت الراىف

باتخاذ إجراءات إليجاد فرص عمؿ جديدة والحد مف اتعتماد عمى م ييف اقجانب .ويتابق ىؤتء

اتقتصاديوف أف السمطات أصبحت في اآلونة اقخيرة ترفض استقداـ أجانب لمعمؿ في وظائؼ يمكف أف

يشاميا مواطنوف خميجيوف .يضاؼ إلى ذلؾ فرض الحكومات نظاما جديدا يمزـ القطاع الخاص بتشايؿ
نسبة معينة مف المواطنيف الخميجييف.

ومف بيف تمؾ اإلجراءات أيضا إنفاؽ الحكومات الخميجية مبالغ مالية كبيرة عمى برامِ تعميـ وتدريب

المواطنيف الخميجييف لمتامب عمى تذمر شركات القطاع الخاص مف أف المواطنيف المحمييف يفتقدوف
لمميارات الضرورية لتشايميـ.

وأكد أميف عاـ مجمس التعاوف الخميجي السابؽ ،جميؿ الحجي ف ،في عاـ ٕٔٓٓ ،عمى أف الدوؿ

الخميجية قررت في قمة البحريفَّ ،
الحد تدريجيا مف عدد العماؿ اقجانب وتنفيذ جممة مف اإلجراءات بيدؼ
تحقيؽ التوازف في التركيبة السكانية والحد مف العمالة الوافدة .وقاؿ ،حينيا ،إف مف بيف تمؾ اإلجراءات

فرض سقوؼ قصوى عمى عدد اقجانب الذي سيسم بو لكؿ دولة مف الدوؿ اقعضاء وفقا لعدد السكاف
والقوى العاممة في كؿ منيا ،إضافة إلى رفق كمفة العمالة الوافدة إلى حد يجعؿ توظيفيا مير مجد لصاحب

العمؿ .كما و أف قمة المجمس لعاـ ٕٔٓٓ ،قررت كذلؾ الحد مف استقداـ العمالة اليامشية ومير الفنية،
والتركيز عمى العمالة المتخصصة التي يحتاجيا سوؽ العمؿ في دوليـ.

وفي الفصؿ الثالث مف عاـ ٖٕٓٓ ،ذكر البنؾ الدولي عمى لساف رئيسو (الوطف السعودية،

ٖ )ٕٖٓٓ/ٜ/تحذيرات جادة حياؿ احتماتت تفاقـ معدتت البطالة في المنطقة العربية التي تواجو تحديات
صعبة لتوفير ٓٓٔ مميوف فرصة عمؿ مق حموؿ عاـ ٕٕٓٓ تمثؿ في مجمميا احتياجات دوؿ الشرؽ
اقوسط وشماؿ إفريقيا لتوظيؼ الوافديف الجدد إلى سوؽ العمؿ.

وأكد خبراء البنؾ الدولي أف الدوؿ العربية قد تواجو احتماتت تصاعد أعداد العاطميف عف العمؿ بنسبة

ٓ٘ %عف أعدادىـ الحالية في حاؿ تقاعست دوؿ المنطقة عف تنفيذ سياسات إنمائية جديدة ،واص حات
اقتصادية ،وادارة أفضؿ لثرواتيا الطبيعية ،إذ تقدر نسبة البطالة الحالية بنحو ٘ٔ ،%يمكف ليا أف ترتفق

إلى ما بيف ٕٕ %وٖٕ %في حاؿ عدـ اتخاذ مثؿ ىذه اإلجراءات.

وقدر تقرير اقتصادي قدمو البنؾ الدولي (ٕ )ٕٖٓٓ/ٜ/حوؿ إط ؽ فرص العمؿ في الشرؽ اقوسط

وشماؿ إفريقيا نسبة البطالة في السعودية بواقق ٔ %ٛ،وىو معدؿ مقارب لمتقديرات ذاتيا المتداولة في
اقوساط الرسمية السعودية ،فيما تعد كؿ مف اإلمارات العربية المتحدة ،والكويت اققؿ في معدتت البطالة

مقارنة مق دوؿ المنطقة بواقق ٖ ،%ٕ،و  %ٕ،ٛعمى التوالي ،وتلتي الجزائر في صدارة دوؿ المنطقة

التي تعاني مف ارتفاع معدتت البطالة ،إذ تصؿ نسبتيا وفقا لتقديرات البنؾ الدولي إلى  ،%ٕٜ،ٛتمييا
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مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية (الضفة الاربية وقطاع مزة) التي قدرت بنحو ٘.%ٕ٘،

وأظير التقرير ذاتو أف معدؿ نمو قوة العمؿ في السعودية خ ؿ الفترة مف عاـ ٜٜٓٔـ ،وحتى عاـ

ٕٓٓٓ بمات ٕ %ٖ،فيما تشكؿ اإلناث  %ٕٖ،ٜمف إجمالي القوى العاممة السعودية المقدرة بحوالي ٖٚ،

م ييف عامؿ في عاـ ٕٔٓٓ.

تقديرات البطالة في دوؿ مجمس التعاوف

الدولة

السنة

معدل البطالة ()%

عدد العاطمين

دولة قطر

2002

-

5،358

دولة االمارات

2002

%2،3

10،898

سمطنة عمان

2002

%4،9

20،000

دولة الكويت

2003

%6،4

19،000

المممكة العربية السعودية

2003

)IMF 12/2003) %9

-

مممكة البحرين

2003

%15،5

30،000-9،000

المصادر :تقارير رسمية و دولية مختمفة.
وذكر رئيس الخبراء اتقتصادييف في إدارة منطقة الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا بالبنؾ الدولي الدكتور

مصطفى نابمي ،أف مشكمة البطالة في الدوؿ الخميجية بدأت تظير بحدة أكثر مف السنوات السابقة ،معتب ار
أف المشكمة اقساسية تكمف في واقق تشايؿ مواطني البمداف في القطاع الحكومي الذي أصبحت آفاقو

ضيقة جدا لتوفير فرص عمؿ جديدة .وقاؿ :مف الواجب أف يتـ تشايؿ الشباب والشابات في دوؿ الخميِ

مف القطاع الخاص ،إت أف القطاع الخاص يريد أف يكوف ىناؾ تلىيؿ يت ءـ مق احتياجاتو ،خاصة واف
المشكمة اقخرى تتعمؽ بمستوى الرواتب في القطاع العاـ التي تعد عالية مقارنة بالقطاع الخاص ،وىذا ما

دفق الشباب الخميجي ل تجاه إلى القطاع العاـ.

وبيف تقرير إط ؽ فرص العمؿ في الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا الذي قاـ ب عداده المستشار في إدارة

منطقة الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا بالبنؾ الدولي ،وأستاذ اتقتصاد في جامعة جورج تاوف الدكتور طارؽ

يوسؼ أف مستقبؿ الحياة اتقتصادية لمنطقة الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا سيتحدد بدرجة ت يستياف بيا
مف خ ؿ مصير أسواؽ العمؿ فييا ،معتب ار أف العوائؽ التي ينباي تخطييا ىائمة ،وتعقيداتيا مثبطة لميمة.

ودعا التقرير إلى إجراء تحوتت في اليياكؿ اتجتماعية واتقتصادية لممنطقة مف أجؿ مجابية تحدي

العمالة ،والحاجة إلى نمط جديد لمتنمية يقوـ عمى إعادة تنشيط القطاع الخاص ،وتحقيؽ اندماج أكبر مق
اتقتصاد العالمي ،وادارة أفضؿ لمثروة النفطية.

وقاؿ التقرير إف الضاوط التي يشكميا الشباب في نمو القوة العاممة ظمت في منطقة الشرؽ اقوسط،

وشماؿ إفريقيا عالية عمى الدواـ ،وستشيد الحقبة الممتدة مف عاـ ٓ ٜٜٔوحتى عاـ ٕٓٔٓ أشد ضاوط

القوة العاممة مف الشباب ذكو ار واناثا.

ويشير التقرير إلى أف البطالة في منطقة الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا تتركز عمى الشباب مف سكانيا

حيث تراوحت معدتت البطالة في فئة الشباب مف  %ٖٚمف مجموع البطالة بالمارب ،إلى ٖ %ٚفي

سوريا ،مق متوسط عاـ يبمغ ٖ٘ %بالنسبة لجميق البمداف.
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وفي ذات اتتجاه ذكر الدكتور طارؽ يوسؼ لػ"الوطف" أف نسبة البطالة في أوساط الخريجيف الجدد في

دوؿ منطقة الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا تصؿ إلى ٓ٘ ،%معتب ار أف معظـ البطالة تنشل في اقوساط
المتوسطة والانية ،وليست الفقيرة كما يعتقد البعض ،إذ دائما ما يسعى الفقير لمبحث عف فرص عمؿ لسد
احتياجاتو.

وبيف الدكتور يوسؼ خ ؿ المؤتمر الصحافي الذي عقده البنؾ الدولي لمحديث حوؿ تقرير إط ؽ

فرص العمؿ في الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا أف نسبة إنتاجية العامؿ العربي تعد ضعيفة بالمقارنة مق

المقاييس العالمية ،إذ إف معدؿ إنتاجيتو تنمو بمعدؿ  %ٓ،ٚسنويا وىو معدؿ متدف جدا.

وأثارت البيانات التي نشرىا البنؾ الدولي في تقريره حوؿ فرص العمؿ في الشرؽ اقوسط وشماؿ إفريقيا

القمؽ في أوساط الخبراء اتقتصادييف المشاركيف في فعاليات اجتماعات البنؾ وصندوؽ النقد الدولييف في

دبي ،خاصة وأنو يتزامف مق مرحمة دقيقة تواجييا المنطقة مق ظيور شب انييار العممية السممية بيف
الفمسطينييف واإلسرائيمييف نتيجة التصعيد العسكري الذي تمارسو حكومة شاروف ،فض

عف حالة عدـ

اتستقرار والفوضى التي يعيشيا العراؽ حاليا ،وظروؼ متعددة أخرى تجعؿ بالتالي مف مشكمة البطالة في
العالـ العربي قنبمة موقوتة قد تساىـ في زعزعة اتستقرار اتقتصادي واتجتماعي ما لـ يتـ اتخاذ إجراءات

حاسمة بشلنيا.

وفي ىذا اتتجاه ف ف البنؾ الدولي قدـ في تقرير(سبتمبر )ٕٖٓٓ ،جممة مقترحات لتسريق عممية خمؽ

فرص العمالة والنمو تشمؿ مف بينيا التحوؿ مف ىيمنة القطاع العاـ إلى ىيمنة القطاع الخاص عبر إزالة

العوائؽ أماـ النشاط الخاص ،مق وضق أطر تنظيمية تحقؽ التوافؽ والتعاضد بيف المصال

الخاصة

والعامة ،إلى جانب التحوؿ مف اتنا ؽ إلى مزيد مف اتنفتاح مف خ ؿ تسييؿ اتندماج مق اقسواؽ

العالمية ،والتحوؿ مف اقتصاد متقمب يعتمد عمى النفط إلى آخر مستقر.

كما أكد صندوؽ النقد الدولي والبنؾ الدولي في دبي في سبتمبر ،ٕٖٓٓ ،أف اجتماعاتيما السنوية

ستركز عمى المخاطر التي ت تزاؿ تحدؽ باتقتصاد العالمي عمى الرمـ مف اتنتعاش المعمف ،مق اىتماـ
خاص بمنطقة الشرؽ اقوسط.

وفي مؤتمر صحافي ،تحدث المدير العاـ لصندوؽ النقد الدولي ىورست كولر عف الموضوعات التي

ستناقشيا ىذه اتجتماعات ،مؤكدا ضرورة تعزيز "اتنتعاش" الذي باتت م محو ترتسـ في أفؽ اتقتصاد

العالمي و"ضماف العودة إلى نمو شامؿ ،سميـ ومستديـ" .وأوض أف "ىناؾ بعض نقاط الاموض التي
تتطمب اليقظة وسياسات حازمة" عمى الرمـ مف التفاؤؿ المتزايد حوؿ اتقتصاد العالمي في الفترة اقخيرة.

-2-

مؤشرات البطالة وسوق العمل في الدول االعضاء لمجمس التعاون
المممكة العربية السعودية

تتفاوت تقديرات البطالة في السعودية نظ اًر لقمة قواعد المعمومات في ىذا المجاؿ وتراوحت حسػب بعػض
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المصدر

معدل البطالة

المصدر

معدل

2000-99

%15-10

مصادر مختمفة

-

-

2001

%8838

مصمحة االحصاءات العامة

-

-

2002

%6،7

الكردي2003،

%28،3

مؤسسات حكومية واىمية

2003

%15

البنك السعودي االمريكي

%14

مجمس القوى العاممة

2003

%8،1

البنك الدولي2003،

%9

صندوق النقد الدولي2003 ،

البطالة

التقديرات بيف ٓٔ و٘ٔ %مف إجمالي الشباب في سف العمؿ ،يضاؼ إلييا البطالة المقنعة .يبمغ حجـ قوة
العمؿ المدنية في السعودية نحو ٕ ٚ،مميوف عامؿ ،حسب أرقاـ نياية عاـ ٕٓٓٓ .وارتفعت الى نحو نحو

٘ ٚ،مميػػوف عامػػؿ فػػي نيايػػة ٕٕٓٓ ،وتتوقػػق خطػػة التنميػػة السػػابعة (ٕٓٓٓ  )ٕٓٓ٘ -تػػوفير نحػػو ٖٕٜ

ألؼ فرصة عمؿ جديدة.

تقديرات معدتت البطالة بالمممكة العربية السعودية
ويقػػدر عػػدد العػػامميف قػػي القطػػاع العػػاـ المػػدني بح ػوالي ٘ ٙٙٛ،الػػؼ موظػػؼ ف ػي عػػاـ ٜٜٜٔـ ،مقارنػػة

بحػ ػوالي ٕٓ٘ ال ػػؼ موظ ػػؼ ف ػػي ع ػػاـ ٜٜٓٔـ ،حس ػػب إحص ػػاءات و ازرة الخدم ػػة المدني ػػة .ويمث ػػؿ الس ػػعوديوف

حوالي ٘ %ٛمف العامميف في ىذا القطاع مقارنة بحوالي  %ٙٛفي عاـ ٜٜٓٔـ ( و ازرة التخطيط).

اما بالنسبة لمقطاع الخاص ،فيقدر عدد العامميف المسجميف في سج ت التلمينات اتجتماعية بحوالي ٘ٔ،

مميػػوف عامػػؿ فػػي عػػاـ ٜٜٜٔـ ،مقارنػػة بحػوالي ٕٔ ٔ،مميػػوف فػػي عػػاـ ٘ .ٜٜٔويبمػػغ عػػدد المسػػجميف ضػػمف
ىذه اتعداد مف السعودييف  ٖٔٚالؼ في عاـ ٜٜ٘ٔـ ،وقد ارتفق ىذا العدد ليصؿ الى  ٕٜٓاقؼ في عػاـ

 ٜٜٜٔأي بزيادة قدرىا ٖ٘ ،%والى  ٕٜٗالؼ في عاـ ٖٕٓٓ.

اما الوافدوف فقد بمغ عدد المسجميف حوالي ٗ ٜٛالؼ عامؿ في عاـ ٜٜ٘ٔـ ،و ارتفق ىػذا العػدد فػي عػاـ

 ٜٜٜٔليصػػؿ الػػى ح ػوالي ٖ ٔ،مميػػوف اي بزيػػادة قػػدرىا ٕٖ .%و يقػػدر عػػدد العػػامميف ميػػر المسػػجميف فػػي
مؤسسػػة التلمينػػات اتجتماعيػػة بحػوالي ٘ م يػػيف عامػػؿ .ويعمػػؿ معظػػـ ىػػؤتء فػػي مؤسسػػات صػػايرة أو ميػػف

حرة.

وتشير دراسات و ازرة التخطيط إلى أف القوة العاممة السعودية ستزداد مف ٕ ٖ،مميوف عامؿ في ٕٓٓٓ الى

ٗ م ييف في عػاـ ٕ٘ٓٓ ،و بمعػدؿ نمػو سػنوي مقػدارة  %ٗ،ٜٙفػي المتوسػط و الػى ٖ ٛ،مميػوف عامػؿ فػي
عاـ ٕٕٓٓ .و باستخداـ ىذا المعدؿ فاف القوى العاممة السػعودية سػيبمغ عػددىا فػي ٕٕٓٓ حػوالي ٘ م يػيف

عامؿ ،و في عاـ ٖٕٓٓ حوالي ٘ ٕٔ،مميوف عامؿ.
دولة الكويت

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

121

ارتفعت البطالة بيف الكويتييف الى  ٕٖٙٛمواطنا عاـ ٕٔٓٓ مف  ٕٜٗٗعاـ ٕٓٓٓ (الشاؿ ٕٕٓٓ) .وكانت

آخر إحصاءات السكاف والعمالة الصادرة عف الييئة العامة لممعمومات المدنية تفيد أف عدد السكاف
اإلجمالي في الكويت قد بمغ نحو  ٕ،ٖٜٓمميوف نسمة في نياية عاـ ٕٕٓٓ ،وبزيادة ٔ %ٗ،عف

مستوى نياية عاـ ٕٔٓٓ .وتعتبر ىذه الزيادة الموجبة والعالية ىي اقولى منذ نياية عاـ  .ٜٜٔٛوبمات
الزيادة المطمقة لمسكاف نحو  ٜٔ،ٛألؼ نسمة ،ولعؿ مف الميـ أف نذكر بلف زيادة مير الكويتييف كانت

أعمى وبمات نحو ٔ ٘ٔ،ألؼ نسمة خ ؿ النصؼ الثاني مقابؿ نحو ٖ ٕٔ،ألؼ نسمة خ ؿ النصؼ

اقوؿ مف السنة.

وت نعرؼ ما إذا كاف اليبوط ثـ اترتفاع المتواضق حتى نياية النصؼ اقوؿ ثـ اترتفاع الكبير خ ؿ

النصؼ الثاني مف عاـ ٕٕٓٓ ،يعنياف اإلنتياء مف حقبة تنقي البيانات أـ أنو ارتخاء في السياسات

السكانية شام إحتماؿ نشاط تجارة اإلقامات .ويعتبر حجـ السكاف الحالي ىو اقعمى عمى اإلط ؽ ،إذ
كاف عدد سكاف الكويت في منتصؼ عاـ ٓ ٜٜٔنحوٕ٘ٔ ٕ،مميوف نسمة.
تقديرات معدالت البطالة بدولة الكويت

عدد العاطمين

المصدر

معدل البطالة %

المصدر

2000

2499

تقرير الشال2002،

-

-

2001

6238

تقرير الشال2002،

-

-

2002

-

-

%2،8

البنك الدولي

2003

19000

د.المشعل2003 ،

%6،4

تقارير رسمية

2007

-

-

%12،5

د .الوىيب2003،

سمطنة عمان
أف سمطنة عماف تعاني كايرىا مف دوؿ الخميِ العربية ،مف تنامي مشكمة البطالة في السنوات
رمـ ّ
اقخيرة ،إت أنو يحسب ليا أنيا مف أنج دوؿ المنطقة عمى مستوى توطيف الوظائؼ ،مستندة في ذلؾ إلى
فتي يحاوؿ في السنوات اقخيرة اقخذ
ثقافة ت يستنكؼ فييا العماني مف شاؿ أي وظيفة ،ونظاـ تعميمي ّ
بعيف اتعتبار ميمات التدريب والتكويف ( CNNبالعربية.)ٕٖٓٓ ،
ووفقا لتقارير منظمة العمؿ الدولية ،يتجاوز عدد العاطميف عف العمؿ في العالـ العربي خمسة وعشريف

مميونا ،النسبة اققؿ منيـ في دوؿ الخميِ .ومف ضمف دوؿ الخميِ تبدو ُعماف مف الدوؿ التي تعاني مف
البطالة رمـ استباقيا جيرانيا إلى توطيف الوظائؼ .ومقارنة بجيرانيا تبدو ُعماف مف أقؿ الدوؿ التي يعمؿ
فييا أجانب ،حيث يبمغ عددىـ نصؼ مميوف شخص .ويعتبر ىذا الرقـ ضئي مقارنة بعدد السكاف عامة،

تـ اقخذ بعيف اتعتبار مقارنة أرقاـ بقية دوؿ الخميِ ،أو نسب العمالة الوافدة مف بيف عدد السكاف.
إذا ما ّ
وتؤكد سمطنة ُعماف أنو ت توجد بطالة حقيقية في الب د ،حيث تشيراقرقاـ الرسمية الى اف عدد العاطميف
عند عشريف ألؼ فقط ،في الوقت الذي يعيش في الب د نصؼ مميوف أجنبي.
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تقديرات معدالت البطالة بسمطنة عمان
2002

عدد العاطمين

المصدر

معدل البطالة%

المصدر

20000

ارقام رسمية

%4،9

القيسي2003،

دولة إالمارت العربية المتحدة

أ .أبوظبي

بمغ معدؿ البطالة في إمارة أبوظبي خ ؿ العاـ ٕٕٓٓ ،ما نسبتؤ ،%ٗ،في حيف كاف ٗ( ،%وفؽ
البيانات الخاصة بنتائِ التعداد الشامؿ لمسكاف الذي جرى عاـ ٕٔٓٓ) وظيرت نتائجو في العاـ ٕٕٓٓ.
تقديرات معدالت البطالة بدولة االمارات العربية المتحدة-ابوظبي

عدد العاطمين
2001

-

2002

*10868

2003

-

المصدر

معدل البطالة

-

%4

التعداد الشامل لمسكان 2001

%4،1

التعداد الشامل لمسكان 2001

%2،3

البك الدولي

التعداد الشامل لمسكان 2001
-

المصدر

*العاطموف مف المواطنيف ،اما مجموع العاطميف فبمغ ٕ٘ٓ ** .ٕٚعمى مستوى دولة اتمارات ككؿ.

وقاؿ بطي أحمد القبيسي مدير الشعبة اتقتصادية بدائرة التخطيط بلبوظبي اف ىذا المعدؿ يعد منخفضا

لدى مقارنتو بمعدتت البطالة في الدوؿ المجاورة حيث يبمغ في البحريف ٘ٔ ،%وسمطنة عماف %ٗ،ٜ

بينما يقدر عربيا بنحو ٘ٔ %وفي اتقتصاديات المتقدمة بنحو ( %ٙالوطف.)ٕٖٓٓ ،

واضاؼ القبيسي إف إجمالي قوة العمؿ في ابوظبي بمغ نحو ٙٙ٘،٘ٗٚشخصا ،بينما بمغ اجمالي

المتعطميف ٕ٘ٓ ٕٚ،أشخاص ،وبمغ اجمالي المتعطميف الذيف سبؽ ليـ العمؿٖٔٗ٘ شخصا والمتعطميف

الذيف لـ يسبؽ ليـ العمؿ ٗ ٕٔ،ٚٚشخصا .وأوض أف اجمالي المتعطميف مف المواطنيف في أبوظبي بمغ
بنسبة ٔ %ٗٓ،مف أجمالي المتعطميف في اتمارة ومف الوافديف  ٔٙ،ٖٓٚاشخاص بنسبة ،%ٜ٘،ٜ
مشي ار إلى أف عدد المتعطميف مف الذكور بمغ نسبة ٔ ،%ٙ٘،مف أجمالي المتعطميف منيـ  ٚ،ٖٚٚشخصا

مف المواطنيف بنسبة  ،%ٙٚ،ٚبينما بمغ إجمالي المتعطميف مف اتناثٔ ٔٓ،ٗٙمتعطمة بنسبة ٘%ٖٛ،
منيفٕٖٔ٘ مواطنة بنسبة ٕ %ٖٕ،مف عدد المواطنيف المتعطميف .وذكر القبيسي أف ارتفاع نسبة البطالة

في قوة العمؿ المواطنة يعكس الوضق الذي كاف عميو الحاؿ وقت إجراء التعداد خ ؿ الفترة مف ٖٓ

أكتوبر إلى ٘ٔ نوفمبر مف عاـ ٕٔٓٓ مؤكداعمى ضرورة التركيزعمى نشر وحساب معدؿ البطالة بانتظاـ.
ب .عمى مستوى الدولة
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عمى مستوى دولة اتمارات العربية المتحدة ككؿ ،قدر البنؾ الدولي (سبتمبر ،)ٕٖٓٓ ،أف معدتت

البطالة تعتبر واحدة مف أدنى المعدتت في المنطقة .حيث قدرت معدتت البطالة بيف المواطنييف بنحو
عدد العاطمين

المصدر

معدل

2001

*9670

الشعمة ،ابريل 2001

*%3،1

-

2001

،15797بنسبة %12،4

وزارة العمل والشؤون االجتماعية،

%15

مصادر غير رسمية

2002

17400

وزارة العمل والشؤون االجتماعية

-

-

2003

30000

وزير العمل والشؤون االجتماعية ،يناير

%15

سمو ولي العيد2003/1/16 ،

2003

9000

وزير العمل والشؤون االجتماعية،

-

-

لمبحرينيين

البطالة

نوفمبر 2001

2003

يناير2003 /11/22

المصدر

ٖ %ٕ،فقط.

مممكة البحرين
مرت بيانات معدتت البطالة في البحريف بتايرات دراماتيكية منذ بدء السمطات التحدث عف ظاىرة

البطالة في ظؿ البرامِ اتص حية لممؾ البحريف والذي يتطمب المزيد مف الشفافية في توفير المعمومات

حوؿ أداء متايرات اتقتصاد الوطني.

ففي عاـ ٕٔٓٓ ،بيف وزير العمؿ والشؤوف اتجتماعية بالبحريف ،أف حجـ البطالة الرسمي بيف

المواطنيف البحرينييف وصؿ إلى رقـ قياسي ،إذ زاد عمى ٓٓ ٜ،ٙشخص في أبريؿٕٔٓٓ (اتقتصاد و
اتعماؿ.)ٕٓٓٔ،

تقديرات معدالت البطالة بمممكة البحرين

*العاطموف مف المواطنيف ،اما مجموع القوى العاممة فبمغ  ٖٓٚآتؼ شخص ،حسب التعداد السكاني

لعاـ ٕٔٓٓ.

وقاؿ وزير العمؿ والشؤوف اتجتماعية ،عبد النبي الشعمة إف "عدد الباحثيف عف عمؿ زاد إلى ٜٓ،ٙٚ

شخصا في ٕ٘ أبريؿ ٕٔٓٓ وىو أعمى معدؿ منذ عدة سنوات" .وأكد الشعمة أف البحريف تحتاج إلى إعادة

تنظيـ قواىا العاممة وجذب اتستثمارات واقامة مشروعات مف أجؿ توفير مزيد مف الوظائؼ لمبحرينييف.

وتمثؿ البطالة المسجمة ٔ %ٖ،مف القوة العاممة البالاة  ٖٓٚآتؼ فرد في البحريف التي يبمغ عدد سكانيا

حوالي  ٙٙٙألؼ نسمة ثمثيـ مف اقجانب .في حيف تقدر مصادر مير رسمية نسبة البطالة بلكثر مف
٘ٔ %مف إجمالي عدد اليد العاممة المحمية نظ ار لوجود عاطميف مير مسجميف لدى و ازرة العمؿ.

كما بحثت الحكومة في ابريؿ ٕٔٓٓ ،سبؿ تدريب وتشايؿ البحرينييف ،في سبيؿ الوصوؿ إلى حموؿ

م ئمة ليذه القضية ،معمنة عف تخصيص ٕ٘ مميوف دينار بحريني ( ٙٙمميوف دوتر) لبرنامِ ييدؼ إلى
توفير التدريب الضروري لمبحرينييف ،في إطار جيود حكومية لمساعدتيـ في الحصوؿ عمى وظائؼ .وكاف

حوالي ٖٓٓ بحريني يبحثوف عف عمؿ قد تجمعوا عند مقر و ازرة العمؿ لممطالبة بوظائؼ .وكاف بعضيـ
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مسجونا لعدة سنوات لمشاركتيـ في احتجاجات مناىضة لمحكومة اندلعت عاـ ٗ ٜٜٔبعد تجمق مماثؿ.

ويمثؿ العماؿ اقجانب ٓ %ٙمف القوة العاممة في البحريف ومعظميـ مف العماؿ مير الميرة ذوي

اقجور المنخفضة الذيف يلتوف مف شبو القارة اليندية والفمبيف .وتحاوؿ الحكومة معالجة البطالة المتزايدة

التي كانت السبب اقوؿ وراء احتجاجات مناىضة لمحكومة بيف عامي ٗ ٜٜٔو ٜٜٔٛفي ىذه الدولة

الخميجية الصايرة.

في مطمق ٕٕٓٓ ،ذكرت و ازرة العمؿ والشؤوف اتجتماعية في البحريف ( )ٕٕٓٓ/ٔ/ٜأف عدد العاطميف

عف العمؿ في البحريف في نياية نوفمبر ٕٔٓٓ بمغ  ٔ٘،ٜٚٚشخصا يشكموف ٗ %ٕٔ،مف اجمالي القوة
العاممة البحرينية البالاة ٕٔٔ ٕٔٚ،شخصا .ات اف مسؤوت رفيق المستوى في الو ازرة قاؿ لوكالة الصحافة

الفرنسية إف ىذه اقرقاـ التي تفوؽ التقديرات السابقة لمعدتت البطالة في البحريف ت تستند الى مؤشرات

عممية في سوؽ العمؿ باستثناء أعداد الداخميف الجدد الى السوؽ مف خريجي المدارس .وقاؿ التقرير الذي

حصمت وكالة الصحافة الفرنسية عمى نسخة منو اف عدد العاطميف عف العمؿ قد بدأ في اترتفاع ،منذ

اإلع ف عف صرؼ مساعدات لمعاطميف عف العمؿ في مايو ٕٔٓٓ ،حيث بادر اآلتؼ لمتسجيؿ لدى
الو ازرة ل ستفادة مف المساعدات وخصوصا النساء.

وأوض التقرير أف أكثر مف ٕٗ ألؼ مواطف تقدموا إلى و ازرة العمؿ لمتسجيؿ كباحثيف عف عمؿ

ل ستفادة مف المكرمة اقميرية الخاصة بالعاطميف عف العمؿ .وأضاؼ أف مساعدات صرفت لػ ٔٗ،ٛٗٚ
مواطنا مف ىؤتء بيف مايو واكتوبر ٕٔٓٓ ،وبعد اف تـ التحقؽ مف جميق الحاتت ،مشي ار الى اف جيود

الو ازرة في التوظيؼ والتدريب ادت الى انخفاض عدد المستفيديف مف المساعدات الى ٖٔٓ ٔٓ،مواطنا.

ويبمغ حجـ البطالة في ىذا التعداد ٔٙ،ٖٔٙشخصا ،اي  %ٕٔ،ٚمف القوة العاممة المواطنة التي يبمغ

حجميا ٕٔٔ ،ٕٔٚ،اي ٕ %٘،مف إجمالي القوة العاممة في البحريف (مق اتجانب) البالغ حجميا حسب

التعدادٖٔٗ ٖٓٛ،نسمة.

وفي مارس مف عاـ ٕٕٓٓ ،قاؿ مسؤولوف بحرينيوف إف عدد العاطميف عف العمؿ في الب د ارتفق في

نياية العاـ الماضي إلى رقـ قياسي ليبمغٓٓٗ ٔٚ،رمـ جيود الحكومة لوقؼ الزيادة المستمرة في عدد

العاطميف عف العمؿ .وأظيرت أرقاـ صدرت عف و ازرة العمؿ والشؤوف اتجتماعية أف عدد النساء الباحثات

عف عمؿ حسب سج ت و ازرة العمؿ بمغ ٕٔٔ ٔٔ،ممايشكموف أو ٗ %ٙمف المجموع الكمي لمعاطميف

(اتقتصاد و اتعماؿ.)ٕٕٓٓ ،

ويرى دبموماسيوف ومسؤولوف أف البطالة في البحريف ىي قضية اجتماعية متنامية ولكف ت يوجد حؿ

يموح في اقفؽ رمـ الخطوات التي اتخذتيا الحكومة لمسيطرة عمى المشكمة .ومف ضمف ىذه الخطوات منق
اقجانب مف العمؿ في بعض الميف وتقديـ برامِ تدريبية لمباحثيف عف عمؿ.
وفي تصري

لمدكتور مجيد بف محسف العموي وزير العمؿ والشؤوف اتجتماعية (اتياـ

ٕٕ ،)ٕٖٓٓ/ٔٔ/اكد اف عدد العاطميف المسجميف في الو ازرة يبمغ  ٜآتؼ عاطؿ لذا فانو يوجو الييـ دعوة
صادقة ل نخراط في برامِ التدريب والتوظيؼ التي تطرحيا لو ازرة مف اجؿ اتنخراط في العمؿ بالقطاع

الخاص الذي تتوفر بو فرص عمؿ كبيرة ..ويقوؿ اف مشروع السيطرة عمى البطالة جاء بعد دراسة قبؿ
تقديمو لمجمس الوزراء وىو يتمحور اوت في مجمس الموارد البشرية ممث
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في الحكومة والقطاع الخاص

والعماؿ وبعض المتخصصيف .وتنبثؽ مف ىذا المجمس ٗ ىيئات ىي التوظيؼ ،والتدريب ،والضماف

اتجتماعي ،والتفتيش العمالي .

ومد مظمة
وأما المحور الثاني فيتمثؿ في التلميف والذي يحمؿ عدة أشكاؿ Hىميا التلميف ضد التعطؿّ ،
التلمينات عمى كؿ الشركات ،وتوحيد مزايا التلميف ويقوؿ وزير العمؿ اف مجمس الوزراء وافؽ عمى

الموضوع مف حيث المبدأ لجعؿ القطاع الخاص مرك از لجذب العمالة وقد وضق الخبير اتكتواري التكاليؼ
والتبعات لتوحيد المزايا وتـ اتنتياء مف الموضوع وىو في طور المتابعة .اما مجمس الموارد البشرية فقد تـ
اق ارره مف مجمس الوزراء ونحف بانتظار صدور المرسوـ الممكي لتكويف المجمس ومرسوـ آخر مف مجمس

مد المظمة التلمينية عمى كؿ الشركات فانو
الوزراء بتعييف اعضائو وفيما يخص توحيد مزايا التلمينات او ّ
بعد سنة مف اآلف سيتـ مد مظمة التلمينات عمى بعض الشركات ،وبعد سنة ونصؼ ستمتد المظمة الى كؿ

الشركات في البحريف فمدينا قطاع يضـ حوالي  ٚٛالؼ عامؿ يمثموف ربق سوؽ العمؿ تقريبا منيـ ٔ ٝفقط
بحرينيوف .وأرجق السبب في النسبة الضئيمة الى عدـ توفر مظمة تلمينية عمى ىذا القطاع.
دولة قطر

تعتبر قضية البطالة قضية معقدة – حاليا حاؿ بقية دوؿ مجمس التعاوف -خصوصا وأف عدد العاطميف
عف العمؿ في قطر قد بمغ ٕٔ ألفا و٘ٔ ٙعاط

عف العمؿ منيـ ٘ آتؼ و ٖ٘ٛقطريا (حسب ما

أوضحو مس القوى العاممة الذي أصدرتو في عاـ ٕٕٓٓ اقمانة العامة لمجمس التخطيط بالتعاوف مق
و ازرة شؤوف الخدمة المدنية واإلسكاف).

وأوض المس عدـ وجود تفاوت كبير في عدد العاطميف عف العمؿ بيف الذكور واإلناث حيث بمغ العدد

لدى الذكور  ٙآتؼ و ٖٔٚعاط منيـ ألفاف و ٖٜٓقطرييف في حيف بمغ العدد لدى اإلناث  ٙآتؼ
و ٗٚٛأنثى منيف ٖ آتؼ و ٜٗقطرية ،وعمى الرمـ مف أف تمؾ اقعداد تعتبر مرتفعة في مجتمق
كالمجتمق القطري حيث يقدر مجموع السكاف بالدولة بػ ٖ ٜ٘ألؼ نسمة فقد برز عدد مف اقسباب ليس
أقميا رفض القطرييف العمؿ في القطاعيف الخاص والمختمط بواقق ألفيف و٘ ٗٙقطريا وقطرية .وحسب

مس القوى العاممة فقد تباينت اقسباب بالنسبة لمقطريات وال تي يشكمف مالبية العدد بمجموع ألؼ وٜٜٛ

قطرية حيث كاف اتخت ط في العمؿ بالقطاعيف الخاص والمختمط أبرز اقسباب وبواقق ألؼ و٘ٔٙ
قطرية ويلتي الوضق اتجتماعي كسبب ثاف وبواقق ألؼ و٘٘ قطرية ،كما رفضت ٔ ٖٙقطرية العمؿ

بالقطاعيف نظ ار لقمة اقجر ،ؤٖٖ بسبب ساعات الدواـ وٖٕٓ قطريات رفضف العمؿ بالقطاعيف نظ ار

لتوقيت العمؿ و ٛٙنظ ار لبعد العمؿ عف المسكف و ٘ٚلعدـ اجادة الماة اتنجميزية و ٜٗقياـ العمؿ وٖٙ
لمزايا التقاعد.

أما فيما يخص أسباب رفض القطرييف لمعمؿ بالقطاعيف الخاص والمختمط فقد جاء قمة اقجر في

مقدمة اقسباب وبواقق ٖٕ٘ قطريا يعقبو ساعات الدواـ بواقق ٘ٗٔ قطريا فلياـ العمؿ وبواقق ٖ ٜقطريا.

كما رفض  ٛٙقطريا العمؿ في القطاعيف بسبب الوضق اتجتماعي وٖ٘ لسبب مزايا التقاعد وٓٗ لبعد
العمؿ عف المسكف و ٖٚلتوقيت العمؿ و ٕٜلعدـ اجادة الماة اتنجميزية .وقد بيف المس

أف عدد

القطرييف الذيف عرض عمييـ العمؿ في القطاعيف الخاص والمختمط بمغ  ٜٔٗقطريا وقطرية في حيف لـ

يعرض العمؿ عمى ألفيف وٗ٘ ٚقطريا وقطرية يعانوف مف البطالة .ومف بيف القطرييف العاطميف عف العمؿ
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مف حممة الثانوية العامة ألؼ و ٕٜٜقطريا وقطرية التحقوا بدورات تدريبية لتنمية مياراتيـ كي تتوافؽ مق
احتياجات سوؽ العمؿ في حيف لـ يمتحؽ ألؼ و٘ ٜٗقطريا وقطرية ،وفيما يخص الدورات التي التحقوا

بيا فقد التحؽ ٖٖٗ قطريا وقطرية بدورات لاة انجميزية وألؼ و ٕٔٚقطريا بدورات حاسب آلي ،كما

التحؽ  ٜٔٛقطريا بدورات سكرتارية والتحؽ ٔ ٘ٙقطريا بدورات طباعة ،وأبدى الؼ وٓ ٕٙقطريا ممف
يعانوف مف البطالة ومير الحاصميف عمى مؤىؿ ثانوي استعدادىـ لمعمؿ في المجاؿ الحرفي في حيف رفض

ذلؾ ألؼ وٖ٘ٓ قطرييف وقطريات.

المحور الثاني

خمفية

التأمين ضد البطالة او التأمين ضد التعطل

بدأ أوؿ مشروع لمتلميف في مدينة بازؿ السويسرية عاـ  .ٜٔٚٛوفيما بعد ،ف ف عددا مف نقابات العماؿ
في الوتيات المتحدة اقمريكية وأوربا تبنت خططاً اختيارية لمتلميف ضد البطالة .وقد ساعدت مثؿ ىذه

الخطط اقشخاص القادريف عمى العمؿ باقجر ولكنيـ ،في أوقات معينة ،قد ت يجدوف عم ً دوف أف
يكوف ذلؾ نتيجة تقصير منيـ.

وفي عاـ ٔٔ ،ٜٔأنشلت المممكة المتحدة أوؿ نظاـ تلميف إجباري ضد البطالة .وبعد الحرب العالمية

اتولى (ٗٔ ،)ٜٔٔٛ–ٜٔبدأ ىذا النظاـ في المممكة المتحدة بدفق مختمؼ أنواع اإلعانات لمعماؿ
العاطميف .وقد أطمؽ عمييا عامة اإلنجميز صدقة قميمة عمى سبيؿ السخرية .وىناؾ نحو ٓٗ دولة معظميا
في أوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا لدييا نماذج مشابية.

في مصر وفي مجاؿ التلميف ضد البطالة تـ توفير إعانة بطالة مف خ ؿ إنشاء صندوؽ إعانات

الطوارئ لمعماؿ يتـ تحويمو مف خصـ ٔ %مف إجمالي اقجور السنوية وبدأ الصندوؽ نشاطو اعتبا ار مف

أوؿ أمسطس ٕٕٓٓ ،بعد صدور القانوف  ٔ٘ٙلسنة ٕٕٓٓ الذي يقضي بتقديـ إعانة لمعامميف الذيف
يتوقؼ صرؼ أجورىـ بسبب ممؽ المنشآت أو تخفيض أعداد العمالة المؤمف عمييا عمي أف تصرؼ

اإلعانة لمدة  ٙشيور بواقق ٘ %ٚمف اقجر اقساسي بحد أدني ٓ٘ٔ جنييا وحد أقصي ٓٓٓٔ جنيو
شيريا( .اتستع مات.)ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٙ ،

في الصيف بمغ عدد المشتركيف فى التلميف ضد البطالة حتى نياية الربق اتوؿ مف عاـ ٕٕٓٓ اكثر مف

مئة مميوف شخص مق بموغ معدؿ التاطية  .% ٚٙ5ٙاوضحت احصاءات و ازرة العمؿ والضماف اتجتماعى
اف فى الصيف حاليا ٖ م ييف و ٕٛٙالفا مف منتظرى العمؿ يتمتعوف بمعام ت التلميف ضد

البطالة(.الشعب.)ٕٕٓٓ/٘/ٗ،

وفى بعض المقاطعات والبمديات الصينية مثؿ شاناياى وتشجيانغ وقوانادونغ وجياناسو وشاندونغ وبكيف

اصب التلميف ضد البطالة ضمانا رئيسيا لمعيشة العماؿ والموظفيف المسرحيف ومنتظرى العمؿ حيث بمات
نسبة الضماف اكثر مف ٘.% ٚ

نماذج التأمين ضد البطالة :التلميف ضد البطالة وسيمة لدعـ دخؿ العاطميف الذيف يبحثوف عف عمؿ .وفيو
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نجد العماؿ العاطميف يحصموف عمى مبالغ نقدية أسبوعية او شيرية لفترة محددة في العادة ،في حالة

البحريف ىناؾ فترة  ٙاشير مقترحة .ومق ذلؾ ،ف ف لدى معظـ الدوؿ الصناعية مشروعات تلميف ضد
البطالة.

الضمان االجتماعي ضد التعطل-البحريف مثات في ما يمي نستعرض موضوع الضماف اتجتماعي وتحديداً
الضماف ضد التعطؿ ،مف أجؿ السعي إليجاد الحؿ لمشكمة البطالة ،ومحاولة إبراز أكبر ليذه القضية
وآلثارىا ،وطرح بعض الحموؿ والدفق باتجاه تطبيؽ ىذه الحموؿ ومف ثـ نطرح بعض التصورات لمنقاش

والحوار لموصوؿ إلى رؤى مشتركة تمثؿ حؿ ليذه الظاىرة بشكؿ عاـ.
تفعيل التأمين ضد البطالة مطمب شعبي في البحرين

عندما طرحنا السؤول التالي :ىل تفعيل التأمين ضد البطالة سيساعد عمى حل ىذه المعضمة (مارس
)2003؟ كانت النتائج كما يمي:
مجموع األصوات 231:

نعـ ،ويجب عدـ تلخيرة

)61.04%(141

ت اعتقد ذلؾ

)31.17 % (72

ت أدري

)7.79 % (18

بوجود الضمان االجتماعي تتكامل األنظمة :الفكرة اقساسية التي تقؼ خمؼ فكرة الضماف اتجتماعي
بشكؿ عاـ والضماف ضد التعطؿ ىي حالة كماؿ النظاـ ،أي نظاـ يريد أف يعطي لنفسو ص حية إدارة
شئوف الناس تبد أف يضق صياة متكاممة يمبي فييا احتياجات كؿ شرائ المجتمق حتى يكوف لو الصفة

الشرعية في أف يقوؿ أنا نظاـ معيف عندي حموؿ وصياة معينة إلدارة شئونكـ.

فلي نظاـ يجب أف يتكامؿ ،وت يتكامؿ إذا لـ يكف ىناؾ ركف اتىتماـ بالناس الذيف يضعفوف في

المجتمق .ومف ىنا تلتي فكرة الضماف في النظريات الدينية والعممانية ،وعمى النظاـ أف يوفر الضماف
اتجتماعي لمفئات الضعيفة في المجتمق .وىناؾ مساحات متعددة لمضماف اتجتماعي كالضماف ضد

الشيخوخة ،والضماف الصحي ،والضماف التعميمي ،والضماف المخصص ل سر محدودة الدخؿ.

وىناؾ ايضاً ضماف ضد التعطؿ( ،سمماف )ٕٖٓٓ ،والبطالة اآلف قد ت تكوف ب رادة شخصية ،فيذه

التركيبة الت ي تسمى الدولة بحدودىا الجارافية وقوانينيا التي تحكـ وتنظـ سوؽ العمؿ قد تجعؿ الشخص

عاط ً عف العمؿ دوف رمبتو ،وبالتالي فالدولة مسئولة بشكؿ أو آخر ضمف عوامؿ متعددة عف ظاىرة
البطالة ،فالنظاـ يجب أف يتحمؿ مسئوليتو ،ت وجود لنظاـ كامؿ ،في النتيجة النيائية النظاـ حينما يعجز

عف الحموؿ المثالية ف نو يضق حموت لمسمبيات ،الحؿ ىو وجود عمؿ لكؿ عاطؿ ،ولكف ىذا الحؿ مير
موجود في كؿ العالـ  ،واف وجد فيو مير كامؿ إذ يعتمد عمى النمو اتقتصادي اليائؿ مق توافر ظروؼ

أخرى ،فالحالة العامة أنو دائما ىناؾ بطالة ،في ظؿ ىذا النظاـ ،اتقتصاد الحديث ىكذا ،والع ج أف
تحؿ السمبيات وواحدة منو الضماف ضد التعطؿ.
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الضمان االجتماعي ،البحرين كمثاؿ وفقا القانوف البحريني عمى سبيؿ المثاؿ ،في دستور البحريف لعاـ
ٖ ٜٔٚوٕٕٓٓ أف الدولة تكفؿ العاطميف عف العمؿ وتوفر الضماف ضد الشيخوخة ،وىذه الفقرة أيضاً
تذيؿ بلف ىذا الضماف يجب أف يحقؽ الحياة الكريمة لمف ياطييـ الضماف ،وىذه إضافة صحيحة ،المادة

صحيحة وقد أتت في ظؿ الفيـ الصحي لمدولة وىذه الفقرة مكممة ليذه المادة .ىذا ىو المستند اقوؿ

محميا.

أما المستند اآلخر فيو نظاـ التلميف اتجتماعي البحريني الصادر في سنة ٜٔٚٛـ ،والذي أوجد في

البند الرابق أيضاً فكرة الضماف اتجتماعي لمعاطميف عف العمؿ ولكف في تاريخ صدور القانوف ألحؽ بو

شرح بلنو تعطؿ ىذه المادة مؤقتاً ،ومف باب تجميؿ ىذا التعطيؿ فمنفرض بلف النظاـ لـ يكف جاى اًز حينيا
بشلف التلميف ،أو أف التلميف لـ يكف قضية ممحة حينيا ،فتـ تعطيؿ ىذه المادة ،ولكف اآلف مضى عمى

ىذا التعطيؿ خمس وعشروف سنة وىي مادة باإلضافة لممادة الدستورية مادة قانونية توجب عمى الدولة

مسللة الضماف.

الضمان االجتماعي وفق القوانين الدولية توصي الضمانات مف اقمـ المتحدة وميرىا بضرورة زيادة نسب
الصرؼ عمى الضماف اتجتماعي وىناؾ قفزات في دوؿ العالـ أجمق وخصوصاً في الدوؿ المتقدمة مف
سنة ٜٔٛٛـ ،إلى ٕٓٓٓ تبيف حجـ الزيادة في الضماف اتجتماعي وىذه الفكرة تعتبر واحدة مف

إيجابيات النظاـ الاربي الرأسمالي الجشق ،فيو مصمـ لخدمة رأس الماؿ بدرجة كبيرة لكف مف أجؿ أف
يستمر في حفظ مصال رأس الماؿ أيضا وجد أنو تبد أف يحسف مف واقق الضعفاء باستمرار ،وىذا ما

وقؼ في وجو الثورات التي تحدث عنيا ماركس في الارب ،فوفؽ نظريتو أنو ونتيجة لمفوارؽ بيف العماؿ
وأصحاب العمؿ ستحصؿ ىناؾ ثورات تعيد تركيب الميزاف اتجتماعي ،وما قاـ بو الارب مف خ ؿ

الضماف اتجتماعي وميره أنو فت لمعماؿ مجات لمتقدـ واحمت المشكمة بيذا النوع ولـ تصؿ لمرحمة الجدلية

والتايير ،فيو بالرمـ مف أف صاحب الثمانيف مميار دوتر يصب عنده مائة مميار ولكنيـ يتجيوف أيضاً
ليذه الطبقات التي تسحقيا الحياة المادية والرأسمالية فتدفق ليا المزيد مف الموارد بحيث ترفعيا لذلؾ دائما

يزيد الضماف اتجتماعي .عدـ وجود الضماف في بريطانيا مث ً يسبب اضطرابات ،ت مجاؿ لاير ذلؾ،
بيذه البساطة ،فالنظاـ الاربي الرأسمالي يعالِ ىذه القضية -حتى ولو مف مير البعد اإلنساني وفيو بعد

إنساني -مف واقق المصمحة وليذا ترتفق نسبة الضماف اتجتماعي في ىذا النظاـ.

تحتؿ لكسمبورغ وفرنسا والسويد والدانمارؾ وبمجيكا أفضؿ سجؿ في الضماف اتجتماعي وبعدىا تلتي

أمريكا وبريطانيا ودوؿ أخرى في السياؽ الثاني ،أما دولنا فيي في الخط الثالث ،ىذا الخط الذي يوصؼ
بلنو ذو وضق ملساوي في مسللة الضماف اتجتماعي ،ولذلؾ يوصي التقرير الصادر مف الجيات الدولية
بضرورة اتىتماـ بالطبقات المحرومة وايجاد برامِ كفيمة بتضييؽ اليوة بيف المجتمق الاني والفقير .وفكرة

الضماف اتجتماعي تعد واحدة مف ع مات نجاح واستقرار اقنظمة الاربية الديمقراطية.

يجب أن ال يدفع الضمان نحو التكاسل :نلتي إلى فكرة الضماف اتجتماعي ضد التعطؿ مجددًا لنقوؿ
بلنو مف ضمف اقفكار اقساسية ليذا النظاـ أف الضماف ليس مف أجؿ تشجيق البطالة ،يجب أت يكوف مف
أجؿ تشجيق البطالة ،بؿ قف البطالة موجودة وت يمكف التخمص منيا فمذلؾ ندفق الضماف ،ويجب أف يكوف

الضماف باعثاً لمعمؿ وليس لمبطالة ،ىذا موجود في مجموعة أنظمة ،حيث يجد العاطؿ نفسو في حاؿ
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أفضؿ مف العامؿ ،وليذا يظؿ عاط ً لمدة خمس عشرة سنة مق وجود أنظمة مراقبة.

حكومة العماؿ في بريطانيا وخ ؿ ثماف سنوات حاولت أف تدفق باتجاه التشجيق أكثر عمى العمؿ وأف

العامؿ لو مميزات عمى العاطؿ ،ىذه المسللة مقطوع بحقانيتيا وضرورتيا ،يجب أف يطبؽ الضماف

اتجتماعي بحيث أف يشجق عمى العمؿ ت التكاسؿ.

من يستحق الضمان ضد التعطلح يستحقو الباحث عف عمؿ ،الناس التي تبحث عف عمؿ ىي التي

تستحؽ ،الناس التي تـ تسريحيا تحت ظروؼ قيرية ،ولكف يشترط في ىؤتء أنيـ في حاؿ بحث جدي عف
العمؿ مف خ ؿ الوسائؿ المتاحة ،ففي بريطانيا ىناؾ بعض المراكز المختصة التي يفرض عمى الباحث

مراجعتيا في كؿ أسبوعيف ،وىناؾ يسلؿ عف سعيو وبحثو عف العمؿ وىؿ ق أر الصحيفة الف نية التي تحوي

وظائؼ ومير ذلؾ.

المسللة الثانية أف يوفروا دورات تدريبية بشرط أف تكوف حقيقية ،فلنت مشكمتؾ أنؾ ما عندؾ عمؿ لعدـ

وجود مؤى ت لعدـ قدرتؾ عمى الكتابة أو الكمبيوتر ومير ذلؾ ،فجزء مف مشكمتؾ ،المياجريف جزء مف
مشكمتيـ الماة فيدخمونيـ دورات لاة ،والذي ت يعرؼ كمبيوتر يدخؿ دو ارت كمبيوتر ،فاإلنساف يقبؿ أف
يتعمـ ،أنت بيذا المستوى ت وظيفة لؾ ،فيجب أف تتعمـ ،فيصب مف ضمف الشروط أنو يقبؿ التعمـ

الجدي ،ت أف توفر لو دورة ىكذا مف أجؿ شاؿ الناس صحفيا واع ميا ،مطموب دورات مبنية عمى مس

سوؽ العمؿ دورات حقيقية أسبوعيف شيريف أو أكثر وعمى اإلنساف العاطؿ أف يقبؿ الدخوؿ في دورة جادة
يتعمـ مف خ ليا.

المسللة الثالثة قبوؿ الوظيفة ،العاطؿ عنده المؤىؿ والوظيفة متوفرة قنو معمف عنيا مث ً ،في نفس

المنطقة يوجد مكاف لعرض الوظائؼ الموجودة ،فتعرض وظيفة ،إذا كانت الوظيفة مناسبة تعتبر نقطة
سمبية إذا لـ يقبؿ الوظيفة ،ما الذي دفعؾ لرفض الوظيفة ،بشرط أف تكوف مناسبة ،ىذا ما يشتكي منو
الشباب ،في أنو إذا رفضت ث ث وظائؼ لف تحصؿ عمى معونة ،ولكف الوظائؼ مائة وعشريف دينار مف
مير مواص ت ،في النتيجة تبد أف تكوف الوظيفة مناسبة ،يجب أف تكوف الوظائؼ متناسبة مق سوؽ

العمؿ الفعمي ،يعني ليس ىناؾ وظيفة شامرة لطياريف مث ً ،فيذا نقبمو ،واذا لـ يكف ىناؾ أجانب في
وظائؼ مرموبة فيذا نقبمو أيضاً ،ولكف اقجنبي اآلف موجود في وظائؼ أنا أرمب وقادر عمى الوصوؿ

إلييا ،وىنا تدخؿ الثقافة أيضاً ،ونحف ندفق باتجاه بحرنة الوظائؼ ،مف يعمؿ في الحفريات والنظافة في
بريطانيا بريطانييف ،في كؿ مجتمق يعمؿ فية مواطنيو ولكف نحف عندنا وضق استثنائي مير طبيعي أف

يكوف نسبة العمالة اقجنبية ٓ.%ٙ

مقدار الضمان االجتماعي المقدار الذي نتحدث عنو في الضماف اتجتماعي ،استنادا لمدستور مقد اًر يجب

اف يوفر الحياة الكريمة ،أنا عندي طاقة لمعمؿ ولكف بسبب كؿ ىذه التركيبة التي تسمى دولة وقيود أنا
مير قادر عمى العمؿ ،فيجب أف أعيش بشكؿ كريـ واذا كنت متزوجا يجب إت تحتاج زوجتي أف تشعر
بالعوز والفاقة ،وت يحتاج ابني أف يكوف وضعو مختمفا مق الت ميذ في المدرسة ،تبد مف وجود فارؽ بيف

العامؿ والعاطؿ ولكف يجب أف تتوفر حياة كريمة لمعاطؿ وترفق عنو ظمـ عدـ الحصوؿ عمى وظيفة

ويجب أف نعالِ الوضق السئ.

ىذا المعدؿ يدخؿ فيو الحد اقدنى ل جور ،إذا كاف الحد اقدنى الواقعي ل جور ىو مائة دينار ،فلنت
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

130

كـ تفكر في الضماف اتجتماعي ،ولع ج المسللة قد تضرب الحد اقدنى ل جور.

يدخؿ في كمية ىذا الضماف ،ىذا يعمؿ أو ت ،إذا كاف يعمؿ كـ مدة عممو ،عشريف سنة اآلف سرحتو

الشركة وتعطؿ عف العمؿ بسبب أو آخر ،نسبة مف الراتب تتوفر لمعاطؿ ،العاطؿ ابتداء لو نسبة معينة،

عدد أفراد اقسرة عنصر ميـ جدا بحيث تكوف المنظومة منظمة بحيث تستوعب العاطؿ كفرد أو كلسرة،

إذا لـ تاطييا بالضماف ضد العمؿ تاطييا بضماف اقسر المحتاجة ،قد يكوف عام ً ومعاشو مائة دينار

ولكف قف عدد أفراد أسرتو كبير فيجب أف يحصؿ عمى ضماف اقسر المحتاجة ،نظاـ العاطؿ عف العمؿ

يجب أف يضق بحسبانو المتزوج وكـ يجب أف يحصؿ ،وحتى في بريطانيا ت تطالب الزوجة بالعمؿ ،واذا
كاف عنده أطفاؿ يحسب ليـ أيضاً ،يجب أف تكوف ىناؾ حياة كريمة لمفرد والزوجة واقوتد.

من أين يأتي ىذا المالح في كؿ دوؿ العالـ بشكؿ إجمالي ،الدوؿ المذكورة اع ه تتميز بلنيا تضخ
كميات أكبر ،لنلخذ التجربة البريطانية مثات ،بالنسبة لمعاطميف عف العمؿ تتكوف مف العماؿ أنفسيـ ،وفؽ
الضماف اتجتماعي في منظومة الدولة ،مفروض عمى كؿ عامؿ في بريطانيا أف يدفق قسـ مف مرتبو،

وليس قميؿ أيضا يذىب لخزينة الدولة في ىذا المشروع ،أرباب العمؿ يدفعوف قسـ ،ويبمغ ذلؾ ٖ %مف

الدولة ؤ %مف العامؿ ؤ و %مف رب العمؿ ،في كؿ بمد ىناؾ عاطميف عف العمؿ.

الضمان االجتماعي بين الصين والبحرين :في الصيف ىناؾ ث ثة م ييف وثمانمائة وستة وعشروف ألؼ

ممف يتمقوف ىذا الضماف ،نسبة البطالة في الصيف ٔ %ٖ5بالمائة وفي البحريف ٘ٔ ،%والصيف ليست

دولة منية وانما في تقدـ.

الصيف ليست دولة رعوية ىي تنمو بسرعة ولكف نتكمـ عف مميار وربق إنساف تقريبا وىي تفكر في

توفير الضماف لمعاطميف عف العمؿ قكثر مف ث ثة م ييف عاطؿ" ،كيؼ تعجز حكومة البحريف عف

توفير الضماف لسبعة وعشريف ألؼ عاطؿ عف العمؿ" (سمماف" ،)ٕٖٓٓ ،ىذا الرقـ الذي سمعتو في

مقابمة وزير العمؿ ،أنت تتكمـ عف حؽ ،حؽ ،ليس عف مكرمة ،وليس تفضميا مف الدولة ،ىذا واجب عمى
الدولة أف تقوـ بو ،وأتكمـ عف مبمغ زىيد بالنتائِ المترتبة عمى ميابو ،النتائِ السمبية واإليجابية عمى

وجوده ،زىيد" ،مائتيف مميار جنيو ىو الضماف اتجتماعي في بريطانيا وىو يفوؽ ميزانيات الدوؿ العربية،
قنو ضرورة وقنو يحفظ المجتمق.

اآلثار اإليجابية لمضمان االجتماعي :الضماف اتجتماعي ينتِ عنو بعض اآلثار اإليجابية" ،واحدة منيا
المساىمة في تعديؿ الحالة الطبقية والتي شيدت في البحريف في الث ثة عقود اقخيرة انسحاقا لمطبقة
الوسطى التي وجدت لحدود السبعيف ،ىذه الطبقة الوسطى ليست مرفية ولكنيا تشترؾ في الحياة

اتجتماعية ،ىذه الطبقة ضربت بشدة ،طفؿ مف اقمنياء عنده م ييف ،وىناؾ مف يذىب لمصندوؽ الخيري

ليلخذ عشرة دنانير  ،ىذا يساىـ في انسحاؽ الطبقة الوسطى" (سمماف .)ٕٖٓٓ ،الضماف اتجتماعي
يساىـ في "التخفيؼ مف آثار الفقر والتخفيؼ مف شدة الضاط عمى الطبقة المحرومة" ،وبالتالي يساىـ في
رفق مستوى التعميـ عمى المدى البعيد ،يعني أكثر المتسربيف مف التعميـ مف أسر فقيرة ،اقب مشاوؿ

ليحصؿ عمى المائة وخمسيف دينار ،اقـ بسبب الفقر مير متعممة وت تستطيق أف تتعمـ ،اتبف مير متوفر

لو ما يتوفر لزم ئو ،م بسو ودفاتره  ،فتتحطـ نفسيتو ،ويصب مف اإلمراء أف يحصؿ عمى دينار مف
تاسيؿ سيارة" ،مق وجود الضماف ترتفق نسبة التعميـ ،وتنخفض السرقات وينخفض التردي الخمقي النابق
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مف الفقر ،فالتردي الخمقي قد يكوف منبعو الانى وقد يكوف الفقر وقد يكوف التلثر بالحضارة الاربية".

وجود الضماف "يقمؿ كمية الكره عمى النظاـ" ،كؿ ك منا ت يفيد شيئا  ،كؿ ك منا ومبادراتنا كمسئوليف

في الدولة والجمعيات ت تفيد إف أصب اإلنساف يعاني لعدـ وجود الضماف اتجتماعي ،يصب ىذا الك ـ
وتصب المبادرات ب

معنى" ،وكلف الناس كميا مشتركة في كذبة كبيرة ىو ضحيتيا ،إذا ىو مقصر

نمومو ،لكف ليس السبعة والعشريف ألؼ مقصريف ،ىذا أنت تاذيو بكره ت وسيمة إلزالتو بالندوات وميرىا".

يجب أف تكوف ىناؾ حالة تطور لمعماؿ" ،ضماف عف التعطؿ ،ضماف ضد التقاعد ،ىذا ما يجعؿ

المجتمعات ت تنيار وت تتصادـ ،ىذا يخفؼ الحدة واتستعداء" ،أنا أقوؿ لكـ" ،أنا أقوؿ لمدولة رمـ تلثر
ذلؾ عمى مساحة الحركة الشعبية ،تخفيؼ البارود في البرميؿ يخففو الضماف اتجتماعي فيو يمثؿ

مصمحة استراتيجية في الدولة ،بعض الناس الذيف يفكروف في عقمية الشركة الخاصة وليس الدولة ،ت

يفكر في ذلؾ ،ولكف مف يفكر في الدولة وفي است ـ ولي العيد الحكـ باستقرار يجب أف يفكر في ذلؾ،

ىذه توفر مصمحة وضق بشكؿ عاـ وليس لمفقراء فقط".

ىذا الضماف اتجتماعي بيذا اقفؽ الذي تحدثنا عنو ىو حؽ تخمت عنو الدولة في البحريف عمى سبيؿ

المثاؿ (سمماف،)ٕٖٓٓ ،مف  ٜٔٚٛوفؽ القانوف ،وسمحت باستمرار ما يمكف التعبير عنو "بسرقة المقمة
مف أفواه الفقراء وىو تعبير شائق" ،ىذه العممية بيذه البساطة" ،يمكف التحميؿ الذي قمتو ممط ،ولكف ىذا
التحميؿ الذي أؤمف بو ىو سرقة لحؽ ىؤتء الناس"" ،يمكف قننا تربينا بتربية مختمفة ولكف لو عشتـ في

دولة تراعي حقوؽ مواطنييا ولمدة محدودة وتعاطيتـ معيا يتاير فيمكـ وقناعتكـ ،بصراحة كؿ المياجريف
لمارب حينما تعطييـ الدولة شيئا يستاربوف ،قف تربيتو الحقوقية مختمفة تماما ،ما نعرؼ بلف ىذا حؽ،

واآلخر يتعامؿ معؾ عمى أنو حؽ ،نحف نفكر كرـ ومباء ،ولكف بعد ذلؾ نفيـ بلف ذلؾ جزء مف حقنا ،ف ذا

قمت بلف ىذا حؽ نحف ت نستوعبو ،عاطؿ عف العمؿ ،مف حقو في أي منظومة والبحريف منظومتيا جيدة،

البحريف وفؽ القانوف منظومتيا جيدة بقي لماذا عدـ التطبيؽ ،ىو سرقة ىذا الماؿ مف أكثر الناس حاجة
إليو ليعطى قناس آخريف ويصرؼ في أماكف أخرى ،ىناؾ تركيبة ت نريد الخوض فييا ولكف ىناؾ أناس
ليـ مرتبات ثابتة حجميا أكبر مف حجـ الضماف اتجتماعي الذي أتكمـ عنو ،فيذا حؽ ،بالتعبير العاـ

سرقة لماؿ ىؤتء الناس ،يمكف أف تقوؿ ىذا يصرؼ لمدولة ،ولكنو سرقة أنا ت أعتقد أف ىناؾ مكانا أىـ

مف أف تعيش ىذه الطبقة بكرامة".

الخاتمة و التوصيات

مما سبؽ عرضو في الورقة نستطيق الخروج بالم حظات اليامة التي يجب عمى دوؿ مجمس التعاوف

اف تتبناىا سواء اكاف ذلؾ عمى المدى القصير او المتوسط او الطويؿ:

فعمى المدى القصير و المتوسط ف ف تطبيؽ انظمة التلميف ضد التعطؿ تكمؼ أقؿ بكثير مف حجـ

تحوي ت العامميف الوافديف الى الخارج وتخفؼ مف الضاوط عمى ميزاف المدفوعات و نزؼ العممة الصعبة

لمدولة.

أما عمى المدى الطويؿ فعمينا اف نبتعد عف اتعتماد عمى اتقتصاد أحادي المورد-الريعي وأف نقمؿ

بشكؿ مدروس مف استيراد اتيدي العاممة اتجنبية ،جنبا الى جنب مق تبنى و تطبيؽ انظمة و برامِ
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تلىيؿ و تدريب جادة و حقيقية لتحقيؽ معدتت توطيف مناسبة تقود إلح ؿ العمالة الوطنية محؿ العمالة
الوافدة و بالتالي تحقيؽ الكثير مف المصال العامة ،مثؿ تقميص حجـ البطالة و الجريمة ،وايجاد فرص

عمؿ مستقبيمة.
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 ٜٜٜٔشركة اتتصاتت الدولية-بريطانيا.
ٓٔ -حوار مق محمد خير ماميس وزير التنمية اتجتماعية اقردني ،مجمة اقمواؿ أكتوبر -ديسمبر  ٜٜٔٛشركة
اتتصاتت الدولية-بريطانيا.ٚٛ-ٚٙ،

ٔٔ-حقائؽ كشفيا لقاء منظمة العمؿ العربية ،مجمة اقمواؿ أبريؿ -يونيو ٕٓٓٓ ،شركة اتتصاتت الدولية-
بريطانيا.ٔٛ-ٔٙ،

ٕٔ -لقاء مق وزير العمؿ السعودي ،مجمة اقمواؿ ،أبريؿ-يونيو ٕٓٓٓ شكة اتتصاتت الدولية – بريطانيا-ٜٔ،
ٕٓ.

ٖٔ -دراسة لمصمحة اإلحصاءات العامة ،و ازرة التخطيط ،جريدة عكاظ العدد ٖٖٓٔٔ في ٕٖٔٗ/ ٘/ٜىػ.
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مناقشة عامة

رئيس الجمســـة :الدكتور اسماعيــل الشطـــــي

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،نبدأ مناقشة الجمسة الرابعة ،وموضوعيا " البطالة وتلسيس نظـ تلمينية ضد
البطالة " ،بعد اف حدثنا الدكتور حسيف محمد الميدي وىو اقتصادي ممارس منذ  ٕٚعاما  ،ورئيس
المجموعة الخميجية العالمية لإلستشارات بمممكة البحريف ،ورئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية
بارفة التجارة وصناعة البحريف ،وعضو مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي لإلع ـ بجمعية البحريف لمتدريب

وتنمية الموارد البشرية ،عضو مؤسس وعضو مجمس إدارة بجمعية البحريف لممؤسسات الصايرة

والمتوسطة ،وعضو مؤسس وعضو المجنة التلسيسية لجامعة البحريف لمتخطيط اإلستراتيجي  ،وعضو
مؤسس ورئيس صندوؽ سار الخيري في الفترة مف ٕ ٜٜٔحتى عاـ ٕٓٓٓ  ،وىو محاضر في جامعات

محمية وأمريكية ،وعمؿ في صندوؽ النقد الدولي بواشنطف بلمريكا  ،واشتاؿ في مجاؿ البحوث والدراسات.
 1-4الدكتورة موضي الحمود
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شك ار لمباحث ،وبودي أف أوض نقطة ،نحف في الكويت إلى اآلف ليس لدينا نظاـ تلميني ضد البطالة ،

ما لدينا ىو برنامِ تعويضي لمف لـ يمتحؽ في سوؽ العمؿ بعد التخرج وت تتوفر لو فرصة عمؿ  ،فالذيف
لـ يسجموا في نظاـ الخدمة المدنية وت يمكف توفير وظائؼ ليـ مباشرة  ،يصرؼ ليـ بدؿ بفئة متزوج وبفئة

أعزب لفترة سنة  ٕٔ ،شير  ،أيضا نفس الشئ إذا عرضت عميو ث ث فرص وظيفية ولـ يقبؿ بيا يوقؼ

ىذا الدعـ حتى قبؿ الػ ٕٔ شير ،الفكرة أف ىناؾ تكاس  ،حيث أنو أسيء استخداـ ىذا النظاـ  ،ىو أتى
ليحقؽ مصمحة لممواطنيف  ،لكف مق اقسؼ  ،عادة ما يسجؿ في طمب التوظيؼ ٕٓٓٓ  ،ومف أوؿ

تطبيؽ النظاـ قفز ىذا الرقـ مف ٕٓٓٓ إلى ٓٓٓٗٔ  ،قنو سجمت أسماء كثيرة أكثرىـ مف النساء
ليتقاضوا التعويض لمدة ٕٔ شي ار ثـ يحدث ما يحدث  ،الميـ يستفيدوف مف النظاـ  ،ىذه نقطة أردت أف

أوضحيا.

 2-4عمى الموسى
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  ،أشكر اقخ الباحث عمى الجيد  ،موضوع البطالة  ،المتعطؿ ىو الشخص

القادر عمى العمؿ والذي يبحث عنو وت يجده  ،تحظت كممة قادر مير موجودة ىنا .

في الكويت  ،بسبب أسموب إدارة من بدؿ البطالة ارتفق العدد عندنا وصؿ إلى  ٜٔألؼ مثؿ ما
تفضمت الدكتورة موضي ،
أحد اقمور التي يجب أف ننتبو ليا في حالة وجود نظاـ تلميني ىو أسموب إدارتو  ،أثناء دراستنا
قسموب إدارة بدؿ البطالة  ،في إنجمت ار بالذات  ،الشخص ىناؾ ت يجد بديؿ آخر سوى اتصطفاؼ في

شباؾ البطالة  ،أي الحصوؿ عمى التعويض  ،مير طريقة الكويت وقد كانت خطل قننا بدأنا بمعالجة
البطالة قبؿ أي معالجة ثانية لموضوع البطالة  ،فكاف كؿ ما تحتاجو ىو أف تسجؿ اسمؾ وتقوؿ أنا ما
حصمت وظيفة  ،القضية أصبحت نتيجتيا عكسية  ،نحف لسنا في حاجة إلى تلكيد خطورتيا وتنامييا

وتلثيرىا عمى المجتمق  ،دائما نتكمـ كما لو كانت القضية ىي فنية واقتصادية فقط  ،لكف نحف تناسينا أف
ليا جانبا كبي ار جدا  ،جانب سياسي  ،وقد تعرض ليا الدكتور مباش اليوـ  ،أحد أىـ اقشياء ىو سياسة

استخداـ العمالة الوافدة ( المتاجرة باإلقامات ) كمو عمى حساب المواطف  ،فمف أواخر السبعينات نتكمـ عف
الحد مف استخداـ العمالة ال وافدة  ،ليس ىناؾ إرادة سياسية لمعالجة الموضوع  ،أتصور قبؿ الك ـ عف
التلميف عمى البطالة  ،ىؿ بالفعؿ نحف مير قادريف عمى معالجة البطالة قسباب ىيكمية تتعمؽ باقوضاع

اتقتصادية وسياستنا اتقتصادية ح أنا بدأت أشؾ أف ىناؾ رمبة سياسية في عدـ معالجة ىذا الموضوع ،

وات المعالجة معروفة وىي أف تعيد النظر في سياسة استخداـ العمالة الوافدة  ،مثؿ كثير مف الدوؿ ،
ىناؾ حقوؽ لرأس الماؿ الوطني لمسمعة الوطنية  ،لكف ليس ىناؾ حقوؽ لممواطف العامؿ  ،يمكف منافستو

وامراقو مثؿ ما كتب اليوـ في بعض الجرائد  ،بينما ت يسم قي رأسماؿ أجنبي أف يدخؿ وينافس رأس

الماؿ الوطني  ،وت يسم لمسمعة اقجنبية أف تنافس السمعة الوطنية  ،لكف يسم لمعمالة اقجنبية أف تلتي
وتنافس العمالة الوطنية  ،ىذا مكمف الخمؿ  ،وىو المدخؿ الصحي واقساسي لممعالجة  ،سمطاتنا السياسية
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كلنيا مايبة عف المخاطر التي تتضمنيا مثؿ ىذه المشكمة .
 3-4أحمد بشارة
شك ار ل خ الرئيس ،وشك ار لمدكتور حسيف عمى ورقتو الجميمة والمختصرة والمفيدة ،وأرجو أف تكوف قدوة

قوراؽ المنتدى فيما يتعمؽ بموضوعيتيا وتشخيصيا لقضية محددة وطرحيا لمنقاش.

سؤالي عف اقرقاـ التي ذكرىا عف نسب البطالة في دوؿ مختمفة في الخميِ ،يا حبذا لو تقرف بالبطالة

في دوؿ أخرى لممقارنة  .ىناؾ حسب ما نفيـ حد أدنى لمبطالة ،نسبة معينة في أي اقتصاد حر ،أعتقد
في الوتيات المتحدة ىي في حدود  ،%ٙنسبة يمتصيا اتقتصاد وقت اتنتعاش ،وتتضخـ في وقت

الكساد .فميس ىناؾ اقتصاد يوظؼ جميق الناس القادريف أو الرامبيف في العمؿ  .والبطالة مير المقاسة
في الموضوع ىي البطالة المقنعة  ،في الكويت نممسيا  ،ىؿ وظيفة حكومية تعتبر عم  ،ىناؾ آتؼ

الموظفيف عمى المعاش الحكومي ت يعمموف  ،يشتاموف لصالحيـ الخاص .اقسباب التي ذكرت أضيؼ

ليا أسباب أخرى جوىرية  :في ىيكؿ أجور العمالة الوطنية خصوصا في القطاع الحكومي شوه العمؿ كمو
 ،أصب مقياس الطمب عمى الوظيفة ىو الراتب الحكومي ،وليس الوظيفة بحد ذاتيا ،بذلؾ تكوف العمالة

اقجنبية ت تتنافس مق العمالة المحمية إذا أخذنا في الحسباف معيار اقجور ،العامؿ اقجنبي يقبؿ بػ ٕٓٔ

دينار بالكويت  ،وفيو آتؼ الوظائؼ بػ ٕٓٔ دينار ،لكف الكويتي ت يقبؿ بيا.
الموضوع اآلخر ىو اإلقباؿ عمى الميف  ،كثير مف الميف موجودة ومتوفرة ،ولكف مف يقبؿ أف يكوف
سائقاً عمى سبيؿ المثاؿ  .أنا أعطي مثات عف الكويت  ،ويمكف في البحريف الوضق مختمؼ .
الموضوع اقخير ويثار دائما ،ىو توافؽ التعميـ مق سوؽ العمؿ ،أصبحت أرى أف ىناؾ خطل في فيـ
ىذا الموضوع .فقط اقنظمة اتقتصادية المسيرة ىي التي تحاوؿ أف توفؽ بيف التعميـ وسوؽ العمؿ ،إما

في اقنظمة ذات اتقتصاد الحر فالعممية ديناميكية ،وسوؽ العمؿ متاير ،والجامعة والمؤسسة التعميمية ،ت

يمكف أف تجاري سوؽ العمؿ بشكؿ يومي .ىناؾ ميارات وليس مف صال النظاـ التعميمي أف يحاوؿ أف
يجاري سوؽ العمؿ وأت خرج النظاـ التعميمي موظفيف وىو مير مقاصده التنموية .العمة التي نواجييا اآلف

أف النظاـ التعميمي ت يتوافؽ مق سوؽ العمؿ مف حيث الميا ارت والتلىيؿ الفكري واإلبداعي وليس
بالتخصصات  .وسوؽ العمؿ سريق التجدد بينما النظـ التعميمية بطيئة .والدور اقساسي لممؤسسات
التعميمية ىو قيادة اتقتصاد وخمؽ أسواؽ عمؿ جديدة ،وىذا منافي لمدعوات القائمة عمى أف يجاري التعميـ

سوؽ العمؿ .
 4-4ناصر الصانع
شك ار اقخ الرئيس ،موضوع البطالة في صمب القضايا ،في أي إص ح سياسي ،إص ح اقتصادي،

وبالنياية سنواجو بموضوع سوؽ العمؿ والبطالة ،اليوـ البطالة ىي القضية المؤرقة بسبب مثؿ ما تفضؿ

الدكتور حسيف انعكاساتيا اقتصادية واجتماعية وميرىا ،أحب أف أشير إلى كتاب صدر مؤخ ار كاف لي
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شرؼ اتشتراؾ فيو عف التعميـ وأسواؽ العمؿ في العالـ العربي ،في محاوتت تستقراء أسواؽ العمؿ ،

وكيؼ يمكف لمنظاـ التعميمي أف يخرج مايحتاجو ىذا السوؽ ح المشكمة مثؿ ما أشار الدكتور أحمد بشاره

أف سوؽ العمؿ احتياجاتو متجددة بشكؿ سريق ،والمؤسسة التعميمية جامدة ،لذلؾ نجد أف المؤسسة
التعميمية النموذجية في الدوؿ التي بيا أنظمة تعميمية متميزة ىي اقكثر التصاقا بسوؽ العمؿ ،أذكر في
كمية إدارة اقعماؿ في أوىايو الطمبة الذيف يدرسوف ماجستير في المرحمة النيائية ،ت يتدربوف عمى التعامؿ

في البورصة فقط واقصوؿ  ،يعطونيـ محفظة تممكيا الجامعة وينزلوف لمسوؽ يبيعوف ويشتروف ،والجامعة
ىنا تدخؿ في مخاطرة كبيرة  ،لكف أيضا التجربة التعميمية التي تتضمنيا كبيرة وثمينة  ،أنت تريد أف تمحؽ

مؤسساتؾ التعميمية بما يدور في سوؽ العمؿ  ،لكف ىذا ت يكفي  ،في حالتنا الخميجية ىناؾ مشكمة كبيرة

مثؿ ما ق اؿ اقخ عمى موسى أنو ليس ىناؾ جدية  ،ليس ىناؾ مف يرمب في تبني العمالة المواطنة ،
نحف في الكويت أنشلنا تشريعا كما أشارت لو الدكتورة موضي  ،أنشلنا لجنة في مجمس اقمة خاصة حتى

نتابق ىذا التشريق  ،مف م حظاتنا اقولية  ،ت الحكومة لدييا جدية رمـ أنو صدر مف عاـ ٕٓٓٓ  ، ،وت
مف ناحية التشريق  ،وت القطاع الخاص مستعد قف يتعامؿ معو تعام حضاريا  ،أوت حوافز  ،ثـ صارت

نسب بسيطة لمتكويت ممزمة  ،نسب التكويت في شركة كبيرة ٔ %أو ٕ ، %ثـ يقولوف إنيا نسب عالية

عمينا  ،شئ مف التعامؿ بال مسئولية وال مباتة في قضايا محورية مثؿ ىذه،الجانب اآلخر  ،كنا نتمنى
مف القطاع الخاص  ،أو عمى اققؿ القطاع الخاص الوطني أف يكوف لديو تبني لمقضايا الوطنية  ،قف
القانوف يمزميـ بلرقاـ معينة مف العمالة الوطنية  ،فلصبحوا يعينونيـ يلخذوف مرتبات ثـ يقولوف ليـ أف

يظموا في بيوتيـ  ،ت شعور وطني وت قيمي وت أخ قي في التعامؿ مق العمالة الوطنية  ،يقوؿ ت يفيموف
 ،متى أعمميـ ح متى أدربيـ ح فكيؼ نزرع روح التبني لمعمالة الوطنية ح أعتقد أف المشوار طويؿ ،نقطة

أخيرة ،نسبة البطالة المقبولة ومير المقبولة تقاس في الدوؿ التي مجمؿ عماتتيا مف مواطنييا  ،وليس كما

قيؿ اليوـ ،أف عدد فرص العامميف الوافديف ٖٓ٘ ألؼ  ،والعاطميف مف المواطنيف ٖٓ ألؼ !
 5-4سميمان المطوع

شكرا ،الحقيقة أنا أرأس شركة عمميا أف تدرب العمالة الوطنية نتيجة القانوف  ٜٔلسنة ٕٓٓٓ ،
وأعطينا مف العامميف العاطميف عف العمؿ ٓٓ٘ مواطف ومواطنة  ،الحد اقعمى لمتعميـ المتوفر لدييـ ت

يتعدى الرابعة المتوسط  ،أي  ٛسنوات مف التعميـ  ،ووجدنا أف جزًء كبي ار مف الذيف تقدموا لديواف الخدمة
المدنية كعاطميف عف العمؿ ربات بيوت لـ يكف داخؿ سوؽ العمؿ  ،خصوصا القادمات مف البادية عمرىا

ٕٓ سنة عندىا ٘ أوتد وكانت بالبيت  ،عندما صدر موضوع المكافلة جاءت لتسجؿ نفسيا عاطمة عف
العمؿ لتلخذ المكافلة  ،ناقشنا موضوع ىذه العمالة التي كما نص القانوف  ،لتشجيق العمالة الوطنية عمى
العمؿ في مير القطاعات الحكومية  ،وجدنا أف التركيز أنو يجب أف يذىبوا إلى القطاع الخاص  ،فذىبنا

إلى ديواف الخ دمة المدنية وقمنا تتشدؽ الحكومة بكفاءة القطاع الخاص  ،وكانت تريد أف تنحو منحى
القطاع الخاص في اإلدارة والكفاءة وفي كؿ شئ  ،لذلؾ عندما ذىبنا إلى القطاع الخاص وجدنا أنو مف

الصعب إقناعيـ بلف يلخذوا عمالة مقدرتيا لمقراءة والكتابة تقؿ بكثير عف الحد اقدني المطموب لموظائؼ
المفروض أف يدخموا فييا  ،ثـ إمكانياتيا لف تساعد القطاع الخاص عمى أف يتقدـ قنيا ليس لدييا الحد
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اقدنى مف التعميـ لكي يبنى فوؽ ىذا الحد اقدنى ميارات مستقبمية  ،فاآلف نحف نعطييـ الميارات

اقساسية  ،التعامؿ مق الناس  ،مق التدريب عمى استعماؿ الكمبيوتر قف ىذه ىي اقمية الجديدة التي
يجب أف تمس عند الناس  ،عندما ذىبنا إلى شركتيف  ،شركة توظؼ ٓٓٓٗ مير كويتي ونسبة العامميف

مف الكويتييف ٕ ، %وشركة توظؼ ٖٓٓ٘ وسللنا ما ىي اقسباب التي تبحثوف فييا عند مف يلتي لديكـ
لمعمؿ مف المواطنيف  ،قالوا الموقؼ مف المسئولية واتلتزاـ  ،ىذا أىـ شرط  ،لـ يتكمموا عف ميارة  ،لـ
يتكمموا عف خبرة  ،قنو كاف لدييـ استعداد أف يصرفوا عميو وأف يلخذوا بيده  ،لكف طرحوا اآلتي  ،إذا

جاءني الكويتي وأساء إلى النظاـ الذي يحدد ع قتو بي  ،واضطررت قف أنيي خدماتو ح ىؿ تتدخؿ
الحكومة وتفرضو عمي ح عندىـ ىذه المخاوؼ قنيـ أروا في بعض البنوؾ اف الحكومة تدخمت كي تعيد
مف طرد مف العمؿ  ،ىذه اقسئمة التي طرحوىا.

عندما رجعنا لمخدمة المدنية وطمبنا أف يرجعوا إلى التصميـ اقصمي وىي المؤسسة التعميمية  ،سواء

التعميـ العاـ أو التعميـ التطبيقي أو الجامعة  ،قف الدولة ىي المموؿ ليذه اقنشطة التعميمية  ،فيجب أف

يكوف تنسيؽ بينيـ  ،أنا ت أستطيق أف أفرض  ،وجدنا اقسبوع الماضي في بريطانيا عندما أثاروا موضوع

اإلعانة (  ) subsidyجميق المقاتت التي كتبت كميا تصب في أف مخرجات التعميـ الجامعي ت تتوافؽ
وت تتناسب مق متطمبات سوؽ العمؿ .

 6-4فيصل الزامل
شك ار سيدي الرئيس  ،اتصؿ بي ناس قالوا أوقفت شركات النفط رواتبنا  ،فاكتبوا عنا  ،فبحثت وتحريت
قبؿ أف أكتب فتبيف أف شروط المناقصة تقوؿ يجب تعييف ٕ٘ %كويتييف  ،سللت ىذه الشركات قالوا نحف

طمبنا ،وىذه وظائؼ ميندسيف ،وىؤتء ت يتركوف أعماليـ ويرضوف بعقد ينتيي بعد سنة أو سنتيف،
وبالتالي تعييف ميرىـ  ،فعندما طمبوا رواتبيـ قالوا ليـ انتظروا المناقصة  ،انتظروا نحوؿ لكـ  ،فتبيف أف

المبدأ بالتطبيؽ تشوه  ،تحوؿ إلى شئ ثاني  ،وأف الذي يضق ىذه المبادئ ينظر لمقطاع الخاص بطريقة

كلنو طوؽ ن جاة  ،وت يتعامؿ معو بجدية الواقق  ،أنا أسوؽ ىنا تجربة ماليزيا  ،إذا انتقمنا بالتلميف مف أنو
معونة اجتماعية ضد البطالة مثؿ ما ذكرت الدكتورة موضي إلى أنو تلميف تقاعدي ميني يعطي حوافز

لإلنتاج  ،في ماليزيا اتجيت الدولة إلى شركات التلميف  ،وقالت لف أقتصر عمى التلمينات اتجتماعية
الحكومية  ،ولكف أيضا سلدعـ المواطف الذي يستعيف بشركات التلميف العادية لمحصوؿ عمى تاميف

اجتماعي ضد البطالة وأدفق جزًء معينا  ،ىنا تنافست شركات التلميف عمى استقطاب المواطنيف لمتلميف
ضد البطالة بشروط مارية وبتنافس  ،وقدـ عرض أفضؿ مما تقدمو الحكومة  ،لماذا ىذا المثاؿ ،قف
التلمينات كنظاـ ميدد  ،ليس فقط عندنا  ،بؿ في فرنسا  ،في دوؿ كثيرة إعانة وليس محف از لمعمؿ وحاميا

لمقوى العاممة مف تقمبات اقسواؽ  ،ولذلؾ إبقائيا عمى كاىؿ الدولة محفوؼ بالخطر  ،واذا كنا نتكمـ في
الكويت عف أنيا قد تتعرض لإلف س نتيجة ما حدث مف جانب تشريعي  ،ففي فرنسا وصموا ليذه المرحمة

.

الجانب الثاني  ،المطالب بو القطاع الخاص  ،إضافة إلى مساعدتو لتوفير مطاء تلميني ضد البطالة ،
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موضوع التدريب  ،دور القطاع الخاص في توفير شيادات مينية بدورات مركزة ومكثفة مسبقة تكوف

مطموبة لدى القطاع الخاص أو لدى سوؽ العمؿ  ،القطاع الخاص يجب أف ننظر لو بطريقة أكثر
مسئولية  ،ليس أف نفرض عميو  ،أو ننتقـ منو  ،نريد مخرجا وت نريد أف نتقاذؼ ىذه الكرة .
 7-4جاسم السعدون
شك ار اقخ الرئيس  ،شك ار الدكتور حسيف  ،أذكر في عممنا وشامنا  ،دائما ندعى بلننا منتسبوف إلى عمـ

يدعى بالعمـ الكئيب  ،لماذا كئيب ح قنو إذا كانت اقمور تسير كما يجب فعميؾ أف تصمت  ،لكف إف
كنت تشعر أف ىناؾ مشكمة قادمة تتكمـ عف المستقبؿ  ،وبالتالي يجب عميؾ أف تتنبل مبك ار فيما سيحدث ،

ليذا السبب يقاؿ عميو بالعمـ الكئيب أو العمـ المتشائـ  ،أعتقد أف إحدى أخطر المشاكؿ التي تواجينا
قضية قنبمة البطالة ،والمشكمة أف البطالة مف المشك ت التي ليا إسقاط آني ،وىي نفسيا تحمؿ آلية زيادة
حجميا  ،قنيا تحمؿ احتماتت عدـ اتستقرار  ،وعدـ اتستقرار بطبعو طارد لخمؽ فرص عمؿ  ،وبالتالي

تكبر ذاتيا  ،الك ـ المذكورفي الجداوؿ أعتقد أنيا أرقاـ مير صحيحة  ،في تقدير البطالة في السعودية
اتحاد الارؼ يقدرىا ٕ٘ %عمى سبيؿ المثاؿ  ،الوليد ابف ط ؿ ذكر رقـ ٖٓ ، %أكثر المتفائميف يقوؿ

مف ٘ٔ إلى ٕٓ  ،السعودية فييا  ٜٙإلى ٓ % ٚمف جممة مواطني دوؿ المنطقة  ،وبالتالي ىي عمود
الخيمة  ،إذا صار عدـ استقرار في السعودية  ،عمينا أف نتوقق لدينا مثمو  ،ىذا ينسحب عمى كؿ دوؿ
الخميِ بدوف استثناء  ،وبالتالي المشكمة التي تواجينا لماذا يكبر رقـ البطالة ح قننا اآلف لدينا بطالة رمـ

أف لدينا إمكانيات مالية كبيرة  ،ثـ إننا إذا أخذنا الناس خارج سف النشاط ٘ٔ سنة وأقؿ نجدىـ ٕٗ%
ضعؼ العالـ المتقدـ  ،وبالتالي القادموف لسوؽ العمؿ ضعؼ الموجوديف.
أنو تحت ضاط الحاجة وتحت ضاط التقدـ  ،المرأة ستزيد مشاركتيا في سوؽ العمؿ  ،اآلف في
الكويت نسبتيا  %ٖٚىي اقعمى  ،لكف في دوؿ أخرى ٘ٔ ، %وبالتالي قدوميا يعني زيادة في جانب
الطمب عمى العمؿ  ،إذا أخذنا في اتعتبار أننا اقتصاديات مالية عامة  ،ولف نستطيق أف نحؿ مشكمة

البطالة عمى المدى المتوسط والطويؿ ىناؾ حؿ واحد ليس لو ثاني  ،أف تزيد جرعة اتستثمار إلى الناتِ
المحمي اإلجمالي مف ٕٓ إلى ٖٓ ، %الارض ىو خمؽ فرص عمؿ في المستقبؿ  ،اآلف السؤاؿ  ،كيؼ
يمكف في اقتصاد مالية عامة مكبؿ بنفقات جارية  ،أف يزيد جرعة اتستثمار إلى ىذه النسب ح ىذا

مستحيؿ  ،واذا تحظت نمو النفقات العامة مستمر  ،والحؿ المؤقت ليا نقوـ بو بشكؿ خاطئ  ،وأرد عمى
اقخ ناصر الصانق ،انو أحيانا ،نحاوؿ أف نحؿ مشكمة قائمة مف خ ؿ إرضاء الموجوديف  ،مف خ ؿ
حؿ مؤقت لممشكمة القادمة  ،والذي ذكره اقخ سميماف المطوع صحي  ،اف رقـ البطالة بالكويت كاف

ٕٕٓٓ تقريبا  ،فجلة قفز إلى ٕٔ ألؼ  ،والسبب أنو بعد أعطي اإلعانات تعتبر مف باب الشرىة أكثر مما
ىي فقداف القدرة عمى العمؿ  ،المشكمة أف في مجتمعاتنا نحف نحرـ الكذب ولكف ت نجرـ الكذب  ،نحرـ

السرقة وت نجرـ سرقة الماؿ العاـ  ،وبالتالي رخاوة القوانيف تؤدي إلى مزيد مف إىدار ليذا الماؿ  ،مزيد
مف تكبيمنا بنفقات جارية أكبر  ،زيادة مخصصات المتقاعديف  ،زيادة الرواتب واقجور  ،كوادر ىنا وىناؾ

 ،ونعتقد أننا نخدـ ىذه الفئة والواقق إننا نقتميا  ،قف العامؿ الوافد في يوـ مف اقياـ عندما يكوف الماؿ
سوؼ يترؾ البمد ويعيش في أي مكاف  ،مف سيدفق الثمف ىـ ىؤتء البشر الذيف نحاوؿ اآلف أف نرشوىـ
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

140

لكي نكسبيـ  ،لكف في المستقبؿ سيكونوف تحت العوز والحاجة ،ببساطة نحف ارتكبنا خطل جسيما ،لـ
نوفر ما يكفي في وجود قوة مالية لدينا لكي نستثمر لخمؽ فرص عمؿ حقيقية في المستقبؿ  ،ىذا اإلنجاز

الحقيقي  ،اإلنجاز الحقيقي لف يكوف ب رضائيـ لزيادة مستواىـ اإلستي كي الحالي  ،ولكف سيكوف بخمؽ

فرص عمؿ قبنائيـ ،حتى ت تتلزـ اقمور وييرب القطاع العاـ  ،وييرب القطاع الخاص  ،وييرب
المستثمر اقجنبي  ،وبالتالي تتحوؿ دولنا إلى بؤر مف عدـ اتستقرار وتكوف طاردة لمكؿ حتى لسكانيا

الطبيعييف  ،فيجب أف نكوف حذريف ناضجيف ،أف نتحمؿ بعض العبء السياسي  ،أف ندعو إلى سياسات

مير شعبية اآلف ىي في الاالب العاـ لخدمة أممبية الناس ،البديؿ سنصؿ إلى المرحمة التي تتحوؿ فييا
البطالة إلى جيش يحمؿ الس ح  ،سواء تكمؿ عف يميف أو يسار ،وتكوف ىذه الدوؿ حاضنة لإلرىاب،

يسار ،قف اليائس العاجز ،الذي ت
ا
ليس بالضرورة قف ىناؾ ثقافة ،أف ىناؾ دعوة ،أف ىناؾ إس ما أو

يرى أمؿ  ،ال ذي ت يرى نور في نياية النفؽ يمكف تجنيده في أي اتجاه ويمكف أف ينسؼ الكؿ عمى رأس
الكؿ قف ليس لديو ما يخسره ،أرجو أف نتنبو إلى أف مشكمة البطالة اآلنية يمكف أف نتعامؿ معيا  ،ولكف

مشكمتيا القادمة أكبر بكثير مف مشكمتيا القائمة.
 8-4عمي الكواري

الحقيقة أف ما ذكره اقخ جاسـ نفس ما كنت أود أف أذكره ،كاف السبب رئيسيا عندما وضعنا البطالة

كيدؼ استراتيجي مف اقىداؼ العاجمة ل ص ح ليس قنيا مشكمة مثؿ سائر المشك ت ،نحف لدينا مئات
المشك ت ،لكف الحقيقة وضعت ظاىرة البطالة عمى أجندة اتص ح الجذري لسبب جوىري ،قنيا أساسا

كبير لعدـ اإلستقرار ،والسبب اقساسي أف الشعور بالظمـ قي عاطؿ عندنا ،يختمؼ عف
مصدر ا
ا
ستكوف
الشعور بالظمـ في أي بمد أخرى  ،قنو ىنا يرى الماؿ العاـ كيؼ يوجو ،ويرى اقوضاع كيؼ تسير،

وبالتالي ردة فعمو ت تقارف بلي عاطؿ في أي بمد أخرى ،وبالتالي نسبة ٗ  %٘ ،طبيعية في كؿ دولة وقد

تكوف ضرورية  ،قنو مستحيؿ أف يكوف عندنا نسبة عمالة كاممة .ولكف عندما نسبة ٗ أو٘ %مف
المواطنيف مير مقبولة وليا اثار سمبية عمى اتستقرار.
النقطة اقخرى ،ما ىو موجود ت شئ بالنسبة لما سيكوف ،الموجود حاليا ظير بسبب عدـ قدرة

الحكومات عمى التوظيؼ في الحكومة (البطالة المقنعة) ،قسباب مالية .وعندما نتكمـ عف ىذه الظاىرة
يجب أف نرى أكثر مف بعد ،الحكومات فشمت في توفير الوظائؼ المنتجة ،الوظيفة الواحدة تحتاج الى

استثمار ٓ٘ ألؼ دوتر مف اجؿ ايجادىا لذلؾ ،نحتاج مئة مميار دوتر حتى نوفر فرص عمؿ لممواطنيف
في العشر سنوات القادمة ،وبالتالي المشكمة الحقيقية ىي في خمؽ فرص عمؿ حقيقية ،واتستعاضة عنيا

بالتوظيؼ في الجياز الحكومي في بطالة مقنعة برواتب مبالغ فييا خمقت ما يمكف تسميتة مصيدة اتجور،
قف اقجر الذي يتوافؽ مق اإلنتاجية صار مير مقبوؿ ،قف الدولة

توظؼ بلجر ليس لو ع قة

باإلنتاجية ،وفي تقديري إذا كاف ىذا الموضوع سيظؿ (البطالة) كيدؼ مف أىداؼ اقجندة ،يجب أف تتاير
الطبيعة التي نطرحو بيا  ،وليس طرحو كمشكمة  ،قف مئات المشاكؿ أىـ مف ىذا بكثير ،الفساد ،التعميـ،

آتؼ المشاكؿ ،ولكف نطرح قضيو البطالة بيف المواطنيف ل ىمية اتستراتيجية ،وبالتالي إيجاد حؿ ليا مف
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عدمو يتوقؼ عميو مستقبؿ اتستقرار في المنطقة ،البطالة خمؿ جوىري ،بالمعنى اتستراتيجي وليس بمعنى

المشكمة العادية.
 9-4جاسم مراد

شكرا ،أعتقد أف سبب البطالة عند المواطنيف في البحريف باقخص والخميِ عموما  ،عندما تدخؿ في

أي سوؽ في البحريف أو خارج البحريف تجده كمو أجانب  ،لماذا ح ىذا اقجنبي يستلجر السجؿ ويبدأ يبيق
عميؾ  ،صحي أنؾ محتاج لعمالة فنية بالفعؿ لكف مف أجؿ البناء  ،مف أجؿ إص ح  ،لكف مف أف يبيق

ح مف الذي يدفق لو ح كيؼ دخؿ ح مف أعطاه في از ح واذا كنا نريد اف نعالِ ىذه المشكمة  ،يجب أف
ندرسيا بعمؽ وبدرجة أف نفرض عمى الذي يطمب اقجنبي ،أف يتحمؿ ما تصرفو الحكومة عمى ىذا
اقجنبي ،قف مث حكومة الكويت أو حكومة البحريف إذا ىي تمثؿ شعبيا ،الماؿ ليس ماليا  ،الماؿ ماؿ

جميق الشعب  ،فمف مير المعقوؿ تلخذ ماؿ الشعب وتعطيو إلنساف ( قاعد في بيتو تمبؿ ) أو شيخ جايبو

بػ (  ، ) Free Visaىذه تجارة في اإلنساف  ،تجارة عبودية  ،أعتقد أف المواطف الخميجي إذا أعطيتو
حسب ما يقرر البنؾ الدولي الذي قاؿ  ٖٓٛدنانير في البحريف  ،أتصور سيعمؿ  ،لماذا ت يعمؿ ح ىو ت

يريد أف بػ ٕٓٔ أو ٓ ٛوتساويو باقجنبي ،قف اقجنبي مضطر ،عماؿ تراحيؿ ،جاي وراي  ،لكف ىذا
عنده سكف  ،عنده أطفاؿ  ،يدفق إيجار  ،يدفق كيرباء  ،لذلؾ يجب أف نفرض نوعا مف الضريبة حتى نحد

مف العمالة اقجنبية  ،ونجعؿ الوطني ىو الذي يقوـ بالعمؿ ىو وأوتده  ،واذا ولده تعمـ يرتفق بو  ،كؿ شئ
موجود ليس مف إنتاجنا  ،نحف ثروتنا فقط البتروؿ.

 10-4محمد عبد اهلل الياشم
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،أشكر الدكتور حسيف ميدي ،نصير العماؿ والمستضعفيف عمى قراءتو

الصادقة الواعية ،وىي قراءة ت يمزـ ليا سوى قرار سياسي لوضق توصياتيا موضق التطبيؽ  ،لوت أف

تج ربتنا السابقة مق الق اررات الحكومية ت تعطينا مزيدا مف التفاؤؿ ،دائما الق اررات الحكومية لمعالجة ىذه
القضايا تنت ِ مشاكؿ أخرى تحتاج إلى قضايا  ،تحتاج إلى ق اررات ،وىكذا تتكاثر كالجراثيـ ،بما أف حتمية
البطالة في ظؿ منظومة اتقتصاد الرأسمالي حتمية تبد مف وجودىا ،وبما أف المجتمق الخميجي أيضا
يحاوؿ المزج بيف تطبيقات النظاـ الرأسمالي اقتصاديا في ظؿ مبادئ العدؿ واإلحساف اإلس مية ،أي قراءة

اس موية لواقق نظاـ رأسمالي مير مكتمؿ ومير منتظـ  ،في المممكة العربية السعودية الموضوع تحت اسـ

نظاـ التلمينات اتجتماعية  ،وىو نظاـ يبدو أشمؿ في نظرتو إلى مسللة العمؿ والضماف اتجتماعي  ،كما
تعرفوف بلف ىذا النظاـ ولد في ظروؼ توفر قدرة اإلنفاؽ ورمبة الدولة في أف تواصؿ وضعيا اقبوي في
توزيق الدخؿ  ،لكف اليوـ نظاـ التلمينات اتجتماعي نظاـ يحتضر ،قف قاعدة المحتاجيف توسعت

وتضاعفت أضعافا مضاعفة ،بينما تضعؼ القدرة الحكومية عمى اإلنفاؽ مق ش الموارد ،أصب اآلف ىذا

الموضوع حرجا لمااية ،نسلؿ اهلل أف تستطيق الدولة أف تعالِ ىذا الموضوع عمى أساس أنيا تحتاج إلى
نظاميف ،نظاـ تلىيؿ العمؿ وتوطيف التقانة  ،ونظاـ ع ج البطالة ،وسؤالي إلى اقخ الدكتور حسيف  ،أت

ترى بلف الوقت قد حاف في دوؿ مجمس التعاوف بلف منظومة مسللة العمؿ تحتاج إلى مزيد مف اقنظمة
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حتى تتكامؿ ىذه المنظومة لمقياـ بالمسئولية الكبيرة  ،ىذا مربط الحصاف  ،ومربط الفرس سيلتي .

 11-4سميرة إسالم

الس ـ عميكـ ورحمة اهلل  ،أف ُدولنا بحاجة إلى وضق ُنظـ عممية ومثالية لمكافحة البطالة في ب دنا جذرياً ،
فالضجة التي خمقتيا البطالة أوجدت لمتلمينات اتجتماعية مجاتت لخدمات أوسق وأىمية أكبر ،وىذا في
نظري الشخصي موقؼ أو رد فعؿ "لسد الري " أو "قرص مسكف ل لـ"  ،أي أف التلمينات بشكميا الحالي ما

ىي إت أداة لمتكاسؿ في مجتمعاتنا  ،حتى أنو يوجد في مجتمعنا الكثير ممف يستمتعوف بالتلمينات والمعونات

اتجتماعية وت ُيقبموف عمى مزاولة ميف دونية .

كما أف الشكميات اإلجتماعية تسبب ضاوطا أخرى فمف منا يقبؿ أف يزوج إبنتو مف سباؾ أو مبيض ح
وبالتالي أصبحت ىناؾ عالة أو عاىة إجتماعية نفسية تحد مف قبوؿ تمؾ الميف واإلصرار عمى الحصوؿ
عمى الشيادات الجامعية باض النظر عف الكفاءات أو الميارات المكتسبة مف تمؾ الشيادات وبذلؾ ينقمب

الشكؿ اليرمي في نسب المؤى ت .
أما في الب د المتطورة فيوجد الكثير مف الذيف ت يحاولوف دخوؿ الجامعات ويكتفوف بمزاولة الميف

التي يعتبرىا مجتمعنا صارى مثاؿ الميكانيكا أو السباكة وبالتالي يكسب دخمو الذي قد يصؿ بو إلى مركز
اقتصادي ٍ
عاؿ بمجتمعو بما يعادؿ مستوى الوزير أو مدير الجامعة  ،ومق ذلؾ فيو يؤدي مينتو الممزومة
دوف حرج وىي ت تحده مف اإلستمتاع بمركز اجتماعي مرموؽ حقيقةً مجتمعنا بحاجة إلى معالجة مف ىذا

الشكؿ .

كذلؾ يجب أف ت نمقي البطالة عمى كاىؿ المسئوليف في اإلدارات الحكومية مف منطمؽ :عدـ وجود
وظائؼ إذف نضمو عمى الشئوف اإلجتماعية ونصرؼ لو مرتبا ،أو نقوؿ لمقطاع الخاص أوجد فرص عمؿ

مف الذي يوجد فرص العمؿ ح الدولة ،أـ صاحب القطاع الخاص أـ اتفراد ح

المفروض أف المؤسسات التعميميو ىي التي توجد اتنساف المبدع الذي يخمؽ فرص العمؿ  .مثؿ حي
لذلؾ دولة ماليزيا أوجدت تجارة راقية جداً مف استا ؿ زيت بذر التمور وأصبحت أكبر دولة مصدره لو ،

أي المؤسسات التعميمية ىي المسئولة عف إيجاد
حيف أف النخيؿ تم ب دنا  ،مف منا فكر في ذلؾ ح في ر ِّ

اإلبداع  ،و كذلؾ ميرىا مف مؤسسات تدريبية أو تلىيمية أخرى تبد أف تُوجو  .ثـ إف ماؿ الدولة الذي
تصرفو في التلمينات ،اقفضؿ أف تصرفو في حوافز أو إضافات تشجيعية أو بدؿ طبيعة عمؿ إلى

الدونية  ،حتى يقبؿ الناس تمؾ الوظائؼ و تتقبؿ اقىالي بلف يكوف
مرتبات ىؤتء الذيف يمارسوف الميف ُ
إبنيا كناس (أوعامؿ تنظيؼ) ومق ذلؾ لو مرتبة إجتماعية ومالية معتبرة تجعمو في مستوى عموـ المجتمق.
 12-4تعقيب ختامي حسين الميدي
شكرا ،أنا أتفؽ مق الدكتورة موضي أف في البحريف عندما طمعت المكرمة اقميرية في ٕٔٓٓ ارتفق

عدد العاطميف عف العمؿ مف  ٜآتؼ إلى  ٔٙألؼ بشكؿ سريق  ،والبعض أتوا بلمياتيـ ليسجموا ،
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وبعضيـ كانوا ٓ ٙسنة وسجموا  ،ول سؼ لـ نستفد مف ىذه التجربة حتى اآلف ،أتفؽ مق اقستاذ عمي
موسى أنو يجب إضافة القدرة عمى العمؿ في تعريؼ البطالة  ،وىناؾ حاجة بالفعؿ إلى قرار سياسي لحؿ

المشكمة  ،وت أعتقد أف ىناؾ خ فا عمى ىذه النقطة ،الدكتور أحمد بشارة لدي أرقاـ عف المقارنة بيف

البحريف أو دوؿ الخميِ وميرىا ،لكف لـ يكف ىناؾ مجاؿ لوضق كؿ ىذه اقرقاـ ،أمريكا لدييا ٘ %بالنسبة

لمرقـ المقبوؿ  ،الجزائر ٖ %وىذا حسب تقرير البنؾ الدولي  ،المارب كذلؾ فييا نسبة بطالة مرتفعة،

كثير ،لكف ت نقدر أف نركز عمى شئ معيف ،نحف نركز عمى
ا
ولكف أحب أف أؤكد عمى نقطة أننا نتكمـ

إنجازات ،وت نيتـ بالنجاحات الصايره ونكبرىا.

فيما يتعمؽ بلسباب البطالة ،ىناؾ ىيكؿ أجور العمالة الوطنية ،وىذه مشكمة واضحة  ،في البحريف

الجم اعة يريدوف أف يشتاموا سائقيف أو كؿ أنواع الشاؿ لكنيا مير متوفرة ،أتفؽ مق الدكتور ناصر أف
الموضوع لـ يلخذ بجدية  ،ولكف ىذا يقودني إلى نقطة أننا اآلف في مرحمة مفاوضات مق أمريكا ،وجزء

مف الفريؽ يناقش موضوع الصناعات ،بالذات صناعة اقنسجة التي تتي عمؿ حوالي ٓٓٓٗ فتاة في

البحريف ،وتعطي الحد اقدنى ل خر ٕٓٔ دينار  ،لكف مطموبة قف أممبيـ عمى ىامش الحياة  ،ىي في
نظرنا قميمة  ،لكف في نظرىـ تساعدىـ  ،الػ (  ) FTAليس لدييـ إت الم بس ونستورد مف عندىـ كؿ

شئ ،حتى الم بس ت يريدوف أف يدخموىا ضمف المفاوضات ،ويحاولوف أف يستثنوا ( ٓٓٓ ) ٛسمعة،

ف ذا استثنوا وأممقت المصانق ،وفع

ستة منيا أممقت ،مدا يكوف حؿ البطالة مشكمة عويصة ،وتطمق

العام ت يتظاىرف عند مجمس الوزراء ،قنيف فقدف عمميف بعد ٓٔ – ٘ٔ سنة ،فمشكمة البطالة يجب

أف ينظر ليا بشكؿ جدي  ،وات سيجبروف عمى ذلؾ مدا.

بالنسبة ل خ فيصؿ  ،موضوع البطالة نفس الشئ  ،أكبر شركة تلميف ىي فع

فكيؼ تطالبيا أف تؤمف عمى بطالة.

عمى شفا اإلف س،

فيما يتعمؽ بلننا مقبموف عمى أزمة حقيقية فلنا أتفؽ ٓٓٔ ، %أتفؽ مق قوؿ رئيس الوزراء وأكد عميو
وزير العمؿ  ،قاؿ نحتاج إلى ٓٓ ٛمميوف دوتر أمريكي سنويا استثمارات جديدة فقط في البحريف لكي
نحافظ عمى نسبة البطالة التي نحف عمييا اآلف  ،فالرقـ مخيؼ  ، ...وكما قاؿ الدكتور عمي الكواري،

نحتاج الى استثمار أكثر مف ٓ٘ ألؼ دوتر تيجاد وظيفة منتجة لمشخص ،حتى نحافظ عمى مستوى

العمالة الحالية.

كثير عف تلجير السج ت  ،وأنت كنت عضو مجمس إدارة في الارفة،
ا
اقستاذ جاسـ مراد تكممنا
وتستطيعوف أف تحركوا موضوع تلجير السج ت ،سوقنا القديـ تدمر بسبب ىذا الموضوع  ،وعمموا شركة

أو مؤسسة تناقش موضوع التستر ...

اقستاذ ىاشـ والبعض طرحوا موضوع التكاسؿ في أكثر مف مكاف ،بلف تامينات البطالة تعيؽ عممية

النظر في الموضوع برمتو ،ومثؿ ما ذكر اقخ عمي الموسى وضق نظاـ رقابي ونظاـ إداري لتطبيقو .
الرئيس
شك ار لمدكتور حسيف الميدي عمى العرض الطيب ،وشك ار لكـ عمى حسف اتستماع .
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الفصـل الخـامس

إصالح الخمل السكاني
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إصالح الخمل السكاني في أقطار مجمس التعاون :صياغة أولية .......الدكتور عمي خميفة الكواري

إصالح الخمل السكاني
في

أقطار مجمس التعاون لدول الخميج العربية

الدكتور عمي خميفة الكواري

أوال :توصيف الخمل
تعاني دوؿ المنطقة الست اقعضاء في مجمس التعاوف ،مف خمؿ ىيكمي مزمف في تركيبة السكاف

عامة وقوة العمؿ عمى وجو الخصوص .فقد تعدت نسبة الوافديف في إجمالي سكاف المنطقة عاـ ٕٔٓٓ
الثمث ،وبمات نسبتيـ في إجمالي قوة العمؿ حوالي الثمثيف .وأدى ذلؾ إلى خمؿ في التركيب الديمارافي
لمسكاف والى ضعؼ اتنتماء والوتء لمبمد لدى قوة العمؿ عامة .كما جعؿ ذلؾ الخمؿ مف معظـ مجتمعات
المنطقة ،معسكرات عمؿ أكثر مما ىي مجتمعات يرتبط مصير السكاف فييا.

وىذا الخمؿ المستمر والمتفاقـ ،موثؽ ومرصود وأشبق بحثاً ودراسة ومناقشة وتكدست التوصيات

والحموؿ المقترحة لمعالجتو ،عمى المستوييف اقىمي والرسمي منذ ربق قرف بشكؿ خاص .وتؤكد حقيقة
استمرار ىذا الخمؿ وتفاقمو ،أنو عصي عمى الحؿ ولـ يكف قاب لممقاربة الموضوعية الوطنية التي تلخذ

المصال المشروعة لممواطنيف ولجميق اقطراؼ ذات الع قة بو في الحسباف.

ولذلؾ ف ص ح ىذا الخمؿ ىو اليوـ في حاجة إلى وقفة جادة واعادة تفكير والقياـ بتقييـ السياسات
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الممتبسة واآلليات واإلجراءات التي فشمت في ع جو ،ىذا بالرمـ مف ظاىرىا المتشدد وحتى مير اإلنساني

في كثير مف اقحياف  .لقد أصبحت ظاىرة الخمؿ السكاني إشكالية مركبة ،تتطمب فيما عميقا لتعقيداتيا
وتعام

ذكيا مق شبكة المصال المرتبطة بيا .كما اف ع جيا تدريجياً ومقاربة إشكالياتيا ،يتطمب نمو

إرادة مجتمعية لـ تكف موجودة في السابؽ وت ىي عمى قائمة أولويات حكومات المنطقة وت حتى في صمب

اىتمامات أىميا.

وجدير بالذكر إف ظاىرة اليجرة بيف أطراؼ إقميـ شرؽ الجزيرة العربية ،وبينو وبيف اققاليـ الجارافية
ٌ
اقخرى المجاورة ،ىي ظاىرة تاريخية قديمة .ولكف تمؾ اليجرة التاريخية كانت في معظميا مف داخؿ
الجزيرة العربية ومف العراؽ وعرب فارس ومف عماف الداخؿ ،وكانت بلعداد ونسب وأدوار يمكف استيعابيا
مف قبؿ المجتمعات المستقرة ،وذات ثقافة شبيية تساعد عمى اندماج القادميف في مجتمعات المقيميف .وقد

كاف المياجروف في الماضي إضافة مرموبة إلى قوة العمؿ المواطنة ،ذات الدور الرئيسي في النشاطات

اإلنتاجية واتجتماعية اقخرى ،ومعاضديف ليا ومتكامميف مق أدوارىا ومندمجيف فييا ،وليسوا بدي ً يحؿ
مكانيا وييمش دور المواطنيف في اإلنتاج واإلدارة والثقافة كما ىو الحاؿ اآلف.

ومنذ تدفؽ النفط في كؿ دولة مف دوؿ المنطقة ،أخذت اليجرة إلييا تتصاعد ومصادر تمؾ اليجرة

تتعدد ،وتبتعد جارافيا عف المنطقة .كما تتباعد ثقافة معظـ جماعات المياجريف الجدد ،عف ثقافة المنطقة

وقواسميا المشتركة .ولكف وبالرمـ مف ذلؾ ،ف ف ظاىرة الخمؿ السكاني لـ تعـ وتتض في دوؿ المنطقة إت
منذ حوالي ثمث قرف .بعد الفورة النفطية اقولى في مطمق سبعينيات القرف الماضي .ففي عػاـ ٜ٘ٔٚـ ،بمغ
إجمالي سكاف الدوؿ الست ٓٔ مميوف نسمة ،نسبة الوافديف بينيـ  ، %ٕٙوبمغ حجـ العمالة  ٕ5ٜمميوف

نسبة الوافديف فييا ٘ٗ .%وفي عاـ ٜٔٔٛـ ،أثناء قياـ الطفرة النفطية الثانية ،ارتفق حجـ السكاف في

الدوؿ الست إلى ٕٔ مميوف نسمة وتصاعد حجـ قوة العمؿ إلى ٗ مميوف وفاقت نسبة الوافديف منيـ

النصؼ حيث بمات ٘.%٘ٗ5

ومنذ ذلؾ التاريخ تفاقـ الخمؿ السكاني وكلنو قدر كتب عمى المنطقة "ومف كتبت عميو ٌخطى مشاىا".
ىذا بالرمـ مف تراجق اقتصاديات المنطقة نتيجة اتنخفاض الحاد في أسعار النفط وتراجق إنتاجو وعائدات،
وما قيؿ حوؿ سياسة توطيف العمالة والحد مف تدفؽ العمالة الوافدة ،إضافة إلى التحديات والفرص التي

رافقتيما وكاف مف الممكف اتستفادة منيا .وفي عاـ ٕٔٓٓـ ،نجد إحصاءات مجمس التعاوف المتحفظة

تؤكد أف حجـ السكاف في الدوؿ اقعضاء الست قد ارتفق إلى ٕٖ مميوف نسمو بعد أف كاف ٓٔ مميوف
عاـ ٜ٘ٔٚـ ،وارتفعت نسبو الوافديف بينيـ إلى  %ٖٗ5ٜمقارنة بنسبة  %ٕٙعػاـ ٜ٘ٔٚـ ،وكذلؾ تؤكد
أف حجـ قوة العمؿ في عاـ ٕٔٓٓـ ،قد بمغ  ٔٓ5ٚمميوف بعد إف كانت ٕ5ٜعاـ ٜ٘ٔٚـ ،وتصاعدت
نسبة الوافديف بينيـ إلى حوالي الثمثيف  % ٙٗ5ٛمقارنو بنسبو ٘ٗ %عاـ ٜ٘ٔٚـ.

واذا كاف الخمؿ السكاني عاما وشام في المنطقة ويتفاقـ في جميق الدوؿ اقعضاء في المجمس ،فاف

أحواؿ بعض البمداف والمجتمعات اكثر انكشافا وخطورة مف بعضيا اآلخر ،كما يوض ذلؾ الجدوؿ التالي:
جدول ( )1إحصاءات السكان وقوة العمل في عام  1975و  ( 2001باأللف)
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2001

1975
قوة العمل

السكان

قوة العمل

السكان

أجمالي

الوافدين

أجمالي

الوافدون

أجمالي

الوافدون

أجمالي

الوافدون

اإلمارات

551

%61

292

%85

3488

%78

2079

%9183

البحرين

267

%22

79

%50

651

%3787

308

%5888

السعودية

7334

%19

1968

%34

22690

%2682

6090

%5082

عمان

846

%16

192

%54

2478

%2683

705

%7980

قطر

180

%71

74

%83

597

%7080

323

%8589

الكويت

1027

%54

298

%71

2243

%6189

1214

%8083

إجمالي

10205

%26

2903

%45

32146

%3489

10718

%6488

فاإلمػػارات كمػػا يتضػ مػػف الجػػدوؿ فػػي عػػاـ ٕٔٓٓ لػػـ يعػػد يمثػػؿ مواطنييػػا سػػوى ٕٕ %مػػف السػػكاف
و %ٛ5ٚفقط مف قوة العمؿ  .وقطر ليست أفضؿ حاتً حيث ت يتجاوز نسبة المواطنيف في السكاف ٖٓ%
وفي قوة العمؿ ٔ %ٔٗ5فقط .والكويت التي أتيحت ليا في مطمق التسعينيات ،فرصة إعادة ترتيب سياستيا

السكانية ،عػادت بسػرعة إلػى وضػق أكثػر اخػت تً ممػا كانػت عميػو قبػؿ عػاـ الاػزو ،فتػدنت نسػبة المػواطنيف

في السكاف إلى ٔ %ٖٛ5وفػي قػوة العمػؿ انخفضػت نسػبة المػواطنيف إلػى  .%ٜٔ5ٚوت تسػتثني الػدوؿ ذات
الكثافة السكانية ومعدتت البطالة المرتفعة بػيف المػواطنيف ،مػف تصػاعد معػدتت الخمػؿ فػي تركيػب السػكاف

وجدير بالتلكيد أف إحصاءات عاـ ٕٔٓٓـ ،متحفظة
وفي تركيب قوة العمؿ كما يتض مف الجدوؿ أع ه.
ٌ
جػداً ومػف مصػػادر رسػمية تسػعى إلػػى مػداراة الخمػػؿ بعػد أف فشػمت فػػي ع جػو ،كمػا شػػيدت قطػر واإلمػػارات
والبح ػريف خ ػ ؿ ىػػذه الفت ػرة حركػػة تجنػػيس واسػػعة ربمػػا وصػػمت إلػػى ٓ٘ %مػػف الم ػواطنيف اقصػػمييف فػػي

بعضيا.

ثانياً :أبعاد الخمل السكاني وتداعياتو.

يؤدي استمرار الخمؿ السكاني الراىف في دوؿ المنطقة عامة ،وفي اإلمارات وقطر بشػكؿ خػاص ،إلػى

مخاطر عمى اقمف الوطني واإلقميمي والقومي لممجتمعات اقصمية وييدد وجودىا بالنكوص والضياع ،بعد
أف أصػػب المواطنػػوف مجػػرد أقمي ػػة مػػف اتقميػػات ب ػػيف السػػكاف وليس ػوا بالضػػرورة أكبرى ػػا فػػي عػػدد م ػػف دوؿ

المنطقة .لقد تصػاعدت نسػبة الوافػديف – وأممبيػتيـ العظمػى مػف ميػر النػاطقيف بالماػة العربيػة -حتػى فاقػت
ثمػػث إجمػػالي سػػكاف دوؿ المنطقػػة السػػت ،وبماػػت أع ىػػا فػػي اإلمػػارات ( )%ٚٛوقطػػر (ٓ )%ٚوالكويػػت

(ٕ. )%ٙ

كمػا أدى اتعتمػاد شػبو المطمػؽ عمػى قػوة العمػؿ الوافػدة إلػى ت ارجػق الػدور اإلنتػاجي لممػواطنيف وتيمػيش

وجػػودىـ .لقػػد فاقػػت نسػػبة قػػوة العمػػؿ الوافػػدة أو نػػاىزت الث ثػػة أربػػاع فػػي اإلمػػارات وقطػػر والكويػػت وعمػػاف
وزادت عمى النصؼ فػي البحػريف والمممكػة العربيػة السػعودية ،وبػذلؾ أزاح الوافػدوف قػوة العمػؿ المواطنػة مػف

سػ ػػوؽ العمػ ػػؿ عامػ ػػة ،ومػ ػػف القطػ ػػاع الخػ ػػاص والمشػ ػػترؾ حيػ ػػث ت ػ ػرتبط فييمػ ػػا بالضػ ػػرورة المكافػ ػػله بالجيػ ػػد
واإلنتاجية ،باستثناء القطاعات التي أعطيت فييا لقوة العمؿ المواطنة أفضمية إدارية وقانونيػة عاليػة وكانػت

اقتصػػادياتيا ق ػػادرة عمػػى تحم ػػؿ ذلػػؾ ،مث ػػؿ قط ػػاع الػػنفط والص ػػناعات القائمػػة عم ػػى الػػنفط والا ػػاز .وتك ػػدس

المواطنػػوف حيػػث سػػمحت المي ازنيػػات فػػي اإلدارة العامػػة ،اممػػبيـ فػػي بطالػػة مقنعػػة .ورمػػي ببقيػػة قػػوة العمػػؿ
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

148

المواطنة المتزايدة في أتوف البطالة المتصاعدة التي أصبحت اليوـ ظاىرة خطيػرة فػي دوؿ المنطقػة ت سػيما

في الدوؿ الكبيرة وذات الكثافػة السػكانية العاليػة .ىػذا إضػافة إلػى تفػاقـ مػا كانػت تعانيػو المنطقػة دائمػاً ،مػف
بطالة اجتماعية بيف النساء بسبب ضيؽ مجاتت العمػؿ المتاحػة ليػف .إلػى جانػب بطالػة مرفيػة واجتماعيػة
نتيجػػة لتػػدني المسػػتوى الػػوظيفي المتػػاح أو اقجػػور المعروضػػة ،عمػػا يعتقػػد العاطػػؿ إنػػو المسػػتوى الم ئػػـ

لمكانتػػو اتجتماعيػػة ومسػػتوى عائمتػػو اتقتصػػادي ،فيفضػػؿ اتنسػػحاب مػػف سػػوؽ العمػػؿ بػػدتً مػػف منافس ػػة

الوافديف عمى وظائؼ مير مجزية اقجر.

واضافة إلى ىذيف البعديف الرئيسيف وتػداعياتيما ،ىنػاؾ أبعػاد عديػدة أخػرى مينيػة وقانونيػة واقتصػادية

واجتماعيػػة وثقافيػػة وانسػػانية ،وتػػداعيات سػػمبية لمخمػػؿ السػػكاني فػػي بمػػداف المصػػدر وفػػي البمػػداف المسػػتقبمة

لمعمالة الوافدة أيضاً .وقد تـ تناوؿ تمؾ اقبعاد وتداعياتيا في العديد مف الدراسات والبحوث وتـ التنبيػو إلػى
سمبياتيا والتنويػو بمخاطرىػا عمػى ىويػة شػعوب المنطقػة وقواسػميا المشػتركة عمػى سػبيؿ المثػاؿ .كمػا نوىػت

بعض تمؾ الدراسات بالتكمفة اتجتماعية لميجرة عمى المجتمعات المرسمة وأكدت بشكؿ خاص عمى خطورة

نقميا لنمط حياة استي كية تفاخرية ،إضافة إلى خمخمتيا اتجتماعية لممجتمعات المحمية التي ىاجرت منيا
تاركة خمفيا اقزواج والزوجات واقطفاؿ ،بعد أف رىف الكثير مف المياجريف اليامشييف كؿ ما يممكو وحتػى

دخمو المستقبمي قد رىنو ،إلى سماسرة اليجرة ومستامي حاجة المياجر في الطرفيف.

ولعػػؿ الحالػػة التػػي وصػػمت إلييػػا مجتمعػػات المنطقػػة تنػػذر اليػػوـ بتػػداعيات إضػػافية خطػرة عمػػى وجػػود ىػػذه

المجتمعات وىويتيا الجامعة في وقت تتعرض فيو دوؿ المنطقة إلى متايرات دولية واقميمية جديدة لػـ تعيػدىا

مف قبؿ.

ثالثاً :األىمية االستراتيجية لتصحيح الخمل السكاني

ىناؾ حاجة ماسة وأىمية استراتيجية عاجمو لتصحي الخمؿ السكاني في دوؿ المنطقة في سياؽ

اإلص ح الجذري مف الداخؿ .فتصحي الخمؿ السكاني والذي اخذ يتفاقـ عبر ثمث قرف مف الزمف وكلنو

قدر المنطقة وخطى كتبت عمييا ،ت بد أف يشكؿ حجر الزاوية في أجندة كؿ إص ح جاد .وذلؾ مف أجؿ
إيقاؼ مسار ضياع مجتمعات المنطقة اقصمية ،بعد اف أدى إلى خمخمتيا وشؿ قدرة المواطنيف فييا

وأضعؼ قدرتيـ الجماعية عمى تقرير مصيرىـ والدفاع عف مصالحيـ المشروعة وتاميف مستقبميـ.

لقد تفككت مجتمعات المنطقة اقصمية نتيجة تراجق دور المواطنيف السياسي واإلنتاجي ،بسبب تدفؽ

اليجرة واتعتماد عمى قوة العمؿ الوافدة التي زادت نسبتيا عمى نصؼ إجمالي قوة العمؿ في كؿ دولة مف

دوؿ المنطقة ،وأصبحت بمداف المنطقة بالتالي اقرب إلى معسكرات العمؿ منيا إلى المجتمق بالمفيوـ
العممي لممجتمق.

فمف ناحية ليس المواطنوف في كؿ دولة وحدىـ كؿ المجتمق ،نتيجة لعدـ قدرة الجماعة المواطنة

عمى توفير الحد اقدنى مف اتعتماد المتبادؿ عمى نفسيا ،بسبب تيمش الوافديف قدوار المواطنيف واعاقة
تفاعميـ اإليجابي عمى مستوى الدور اإلنتاجي والسياسي والثقافي .اقمر الذي أدى إلى فقداف النسؽ

اتجتماعي وشؿ قدرة الضبط اتجتماعي في تمؾ التجمعات السكانية التي يشكؿ المواطنوف في معظميا

مجرد أقمية مف اققميات ليست بالضرورة أكبرىا.

ومف ناحية ثانية ت يشكؿ كؿ السكاف مجتمعا ،حيث ت تتمتق تمؾ التجمعات السكانية بخصائص
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المجتمق الذي يرتكز في العادة عمى اسر طبيعية ويتكاثر أساسا مف التوالد ويتزاوج أفراده بشكؿ رئيسي مف
بعضيـ بعضاً وتتقارب فيو نسبة اإلناث والذكور ويسود فيو ىرماً طبيعياً لمسكاف مف حيث السف والجنس،

وتتوفر فيو آليات اتندماج في حياة اجتماعية مشتركة ونظـ تربية وتعميـ وتنشئة اجتماعية ،يقربوف اقفراد

والجماعات مف بعضيـ بعضاً ويوثقوف الروابط بينيـ .كما تفتقر تمؾ التجمعات السكانية إلى الثقافة
الجامعة والقواسـ الوطنية المشتركة بسبب اخت ؼ مصادر ثقافة كؿ قوـ وجنسيتيـ واخت ؼ مصالحيـ،

وتبايف تقاليد وأعراؼ وقيـ كؿ منيا بشكؿ عاـ وعمى اقخص بالنسبة لاير الناطقيف بالماة العربية .والى

جانب ذلؾ تفتقر تمؾ التجمعات البشرية أيضا ،إلى خاصية ارتباط مصير أفراد وجماعات السكاف والتي
يعتبر وجودىا حجر الزاوية في كؿ تجمق سكاني حتى يرتقي إلى صفة المجتمق .فكؿ جالية مرتبط

مصيرىا بمصير المجتمق الذي قدمت منو ومازالت تنتمي إليو أكثر مف ارتباطيا بمصير التجمق السكاني

الذي قدمت إليو.

رابعاً :متطمبات إصالح الخمل

يتطمػػب إصػ ح الخمػػؿ السػػكاني فػػي كػػؿ دولػػة مػػف دوؿ المنطقػػة وضػػق وتطبيػػؽ سياسػػة سػػكانية وتبنػػي

اسػػتراتيجيات وب ػرامِ وخطػػط واج ػراءات كافيػػة وصػػارمة ،ذات أىػػداؼ كميػػة ونوعيػػة قابمػػة لممتابعػػة والقيػػاس
والتقييـ الموضوعي .وذلؾ مف أجؿ أف يصب المواطنوف أممبية آمنة وفاعمة ذات دور رئيسي في المجتمق

في المدى المتوسط ( ٘ ٔٓ-سنوات) ،واف يصب المواطنوف أممبية متزايدة تعتمد عمييػا قػوة العمػؿ .وربمػا
تكوف النسبة اآلمنة لموافديف في إجمالي السكاف ت تتعدى ٓٔ %في المدى البعيد (ٓٔ ٕٓ-سنة) ونسبتيـ

وجدير بالتلكيد اف ىذه النسب المقترحة تعتبر مف أعمى النسب في
في إجمالي قوة العمؿ ت تتعدى ٕٓ.%
ٌ
العالـ حتى في الدوؿ التي تلسست عمى اليجرة .فكػؿ الػدوؿ الحريصػة عمػى المصػال المشػروعة لمواطنييػا

ػلثير عمػػى اتنػػدماج الػػوطني ،حيػػث انػػو ت بػػد مػػف اف تسػػتقر
تػػدرؾ اف لكػػؿ ىجػرة أثػ ا
ػر عمػػى البطالػػة فييػػا ،وتػ اً
نسبة مف المياجريف .لذلؾ ف ف ىذه الدوؿ تحد مف نسبة المياجريف في السكاف وقوة العمؿ ،وتحدد ذلؾ في
ضػػوء قػػدرتيا عم ػػى اتسػػتيعاب واتن ػػدماج .وكػػذلؾ تت ػػولى الػػدوؿ بنفس ػػيا تحديػػد ع ػػدد الميػػاجريف ون ػػوعيتيـ

المينية ومتطمباتيـ الثقافية ،وت تترؾ الحبؿ عمى الاارب قصحاب العمؿ وفقاً تعتبارات الرب التجػاري أو
إرضاء رمباتيـ في اتستي ؾ التفاخري وحشد الخدـ والحشـ.

واذا كاف مف الواجب في الختاـ أف يشار إلى سياسات واستراتيجيات وطنية لمواجية الخمؿ السكاني،

ف نو يمكف العودة إلى ما تـ اقتراحو منيا عمى مدى ثمث قرف مف الزماف ،نعيد النظر فيو ونعدلو ونضيؼ

إليو بيدؼ الوصوؿ إلى مقاربة قابمة لمتطبيؽ وفقاً لممصال الوطنية المشروعة ،آخذيف في اتعتبار واقق
اليجرة في كؿ دولة وفي المنطقة بشكؿ عاـ ومدركيف لممتايرات الدولية واإلقميمية ذات التلثير عمى متخذ

وجدير بالتلكيد أيضا أف ما ينقص المنطقة بؿ الدوؿ العربية جمعاء بالدرجة اقولى ،ليس قمة
القرار .
ٌ
الدراسات والتحميؿ والمقترحات فاقدراج بيا مميئة ،وانما تعوزنا إرادة التنفيذ.
لذلؾ وفي المقاـ اقوؿ تلتى قضية تنمية حد أدنى مف اإلرادة المجتمعية وتوفير القدرة التنفيذية عمى

رأس المتطمبات .ف بد أف يحزـ المواطنوف أمرىـ أفرادا وجماعات وأف يؤكدوا إرادتيـ لمواجية الخمؿ

السكاني المزمف في المنطقة .وذلؾ بالضاط عمى حكوماتيـ تعبي اًر عف إدراكيـ لشرور استمرار الخمؿ

السكاني عمى حاضرىـ ومستقبميـ .فبدوف حركة شعبية سممية ضامطة لف يكوف إص ح الخمؿ السكاني
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مف بيف أولويات الحكومات ومياب ىذا الضاط في الماضي أدى مق اقسؼ إلى أف تكوف الدعوات إلى

إص ح الخمؿ السكاني مجرد رمبات  ،وليس طمبا فعاتً تسنده حركة شعبية مستمرة ما استمر الخمؿ .والى

جانب العمؿ عمى بمورة إرادة سياسية والضاط عمى متخذ القرار مباشرة ف نو ت بد مف التعاوف أيضا مق
اقجيزة التنفيذية المسئولة عف السياسة السكانية وعف اليجرة واستقداـ العمالة وتوطيف الوظائؼ ومتابعة

أدائيا ومساعدتيا بالرأي والنصيحة والوقوؼ معيا ضد ضاوط المنتفعيف مف استقداـ العمالة ومف تصديرىا
أيضا.

وفي المقاـ الثاني ت بد مف وضق خطة مرحمية انتقالية (٘ )ٔٓ-سنوات ىدفيا تخفيض العدد

المطمؽ لموافديف في السكاف أو عمى اققؿ عدـ زيادتو .وكذلؾ الحد مف حجـ العمالة الوافدة الحالي بنسبة

معقولة سنويا .وذلؾ مف خ ؿ سياسة عدـ استبداؿ كامؿ العمالة اليامشية والكمية المبالغ في أعدادىا في
قطاع الخدمات الشخصية وتجارة التجزئة وفي القطاعات ذات العمالة الكثيفة .ويمكف توظيؼ عدد مف
اتستراتيجيات والسياسات أوليا :استراتيجية تعبئة كامؿ قوة العمؿ المواطنة المتاحة وتوجيييا إلى وظائؼ

إنتاجية بعيداً عف البطالة المقنعة .ثانييا :استراتيجية تقميؿ احتياجات البمد مف القوى العاممة عامة ب عطاء
اقولوية لموظائؼ المنتجة في القطاعات ذات الجدوى اتقتصادية واتجتماعية ،وتحميؿ صاحب العمؿ

تدريجياً التكمفة مير المباشرة لمعمالة الوافدة .ىذا إضافة إلى إلزامو بالتاميف الصحي وحد أدنى ل جر.
وكذلؾ حصر واجب اتستقداـ في الدولة والااء الكفيؿ بعد أف تضق الدولة سياسة واضحة المعالـ وتمتزـ

بتطبيقيا .ثالثيا :استراتيجية اإلح ؿ .إح ؿ المواطنيف مكاف الوافديف واح ؿ المرأة مكاف الرجؿ واح ؿ
العمالة النوعية المينية والفنية المتعممة مكاف العمالة الكمية واقمية .واح ؿ ذوي القدرة الثقافية عمى

اتندماج محؿ ميرىـ .رابعيا :تبني سياسة التعويض المرحمي لممتضرريف مف الوافديف وأصحاب العمؿ
مف جراء اتستراتيجيات الث ث المذكورة أع ه لشراء الرضا والحصوؿ عمى تعاوف اقطراؼ ذات الع قة.

وعندما ي تلكد وجود إرادة مجتمعية إلص ح الخمؿ السكاني ويتـ التعبير عف وجودىا بوضق وتنفيذ

خطو مرحمية انتقالية ،يتـ وضق خطة طويمة المدى ترتكز عمى استراتيجيتيف رئيسيتيف أوتىما :السيطرة

عمى آلية تدفؽ قوة العمؿ الوافدة  .وثانيتيما :استراتيجية إعادة اتعتبار لدور المواطنيف باعتبارىـ التيار
الرئيسي في المجتمق وعماد قوة العمؿ .وىاتاف اتستراتيجيتاف المطموبتاف لمعالجة الخمؿ السكاني في

المدى البعيد (ٓٔ ٕٓ-سنة) ،إلى جانب استراتيجيات وسياسات المرحمة اتنتقالية يجب أف تراعيا العوامؿ

السبعة التالية :أوت :الحد مف اإلنفاؽ اتستي كي والسيطرة عمى حجـ اإلنفاؽ العاـ والخاص وتركيبيما في
القطاع العاـ والخاص عف طريؽ أدوات السياسة المالية واتقتصادية والتجارية .ثانيا :أحكاـ قيود اليجرة

وقيود اتستقداـ واناطة ذلؾ بالدولة المسئولة عف سوؽ عمؿ واحدة ،في البمد الواحد تاذييا بالعمالة
المواطنة المناسبة مف خ ؿ التعميـ والتعبئة والتدريب ،وتستكمميا باتحتياجات المينية الناقصة وفؽ سياسة
ىجرة واضحة المعالـ ومحسوبة التلثير والنتائِ .ثالثا :سياسة سكانية بعيدة المدى تلخذ حتمية تجنيس عدد

أثر بشرياً وثقافياً .ويمكف اف يكوف ذلؾ اقثر إيجابيا إذا كانت
مف الوافديف .فميست ىناؾ ىجرة لـ تترؾ اً

سياسة التوطيف في حدود اتستيعاب والقدرة عمى اإلدماج واتندماج الحقيقي في المدى البعيد .رابعا :تنمية
الحوافز والروادع الذاتية لدى صاحب العمؿ ولدى المواطنيف أفرادا وجماعات ومؤسسات ولدى الوافديف

أيضا ،مف اجؿ اتنسجاـ مق متطمبات تحقيؽ اقىداؼ الكمية والنوعية لمسياسة السكانية .خامسا :توظيؼ
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التقنية واتتجاه إلي النشاطات اإلنتاجية والخدمية ذات الكثافة

الرأسمالية واتعتماد عمى التعميـ والتدريب والتطوير أثناء العمؿ إلعداد كامؿ قوة العمؿ المواطنة والوافدة

أيضا لموظائؼ ذات المحتوى التقني العالي .سادساً :رفق مستوى الميارة والمسؤولية لدى متخذي الق اررات
التنفيذية واتىتماـ بتوجياتيـ الوطنية .سابعا :إيجاد مجمس أعمى عمى المستوى الوطني وربما اإلقميمي،
وأداة مركزية لتنسيؽ السياسة السكانية ومتابعة أدائيا وتقييمو بشكؿ منتظـ ومستمر وتوفير جميق اقدوات

وتوظيؼ اآلليات القادرة عمى تحقيؽ اقىداؼ الكمية لمسياسة السكانية.
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الفصـل السادس

إصالح الخمل األمني في أقطار مجمس التعاون..........الدكتور خالد الدخيل
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الخمل األمني في منطقة الجزيرة العربية والخميج

كيف دلفت المنطقة إلى مظمة األمن األميركي؟
الدكتور خالد الدخيل

مقدمة

في يقيني أف الخمؿ اقمني في منطقة الجزيرة العربية والخميِ مسللة واضحة لكؿ متابق منذ زمف ليس

بالقصير .لكف الازو العراقي لمكويت في صيؼ ٜٜٓٔـ ،والتحوتت التي ترتبت عميو كشؼ عمؽ ىذا
الخمؿ ،وجعؿ منو في ظني أم ار واضحا لمجميق ،المتابق ومير المتابق .فحصوؿ الازو بحد ذاتو ،والسرعة

التي تـ بيا أثبت أف دوؿ المنطقة ت تممؾ فقط ترتيبات أمنية في وجو التيديدات ،خاصة اإلقميمية منيا ،بؿ
أثبت أف ىذا اإلنكشاؼ اقمني يشكؿ مصدر إمراء لآلخريف لتيديد تمؾ الدوؿ وابتزازىا ،بؿ وشطب بعضيا
مف الخريطة تماما تحت ذرائق ودعاو كثيرة تحفؿ بيا الثقافة السياسية العربية .والمدىش حقا أف منطقة
الخميِ تتزاؿ بعد كؿ ذلؾ مف دوف ترتيبات أمنية تتماشى مق أىميتيا الحيوية لإلقتصاد العالمي ،ومق

موقعيا اإلستراتيجي بيف الشرؽ اقوسط وجنوب شرؽ آسيا.

واقكثر مثا ار لمدىشة أف أربعة أحداث ضخمة ميرت وجو تاريخ المنطقة وأعادت ترتيب وضعيا

اإلستراتيجي ،لـ تكف كافية ،كما يبدو ،إلقناع دوؿ مجمس التعاوف بالحاجة إلى ترتيبات أمنية يكوف فييا
ليذه الدوؿ دور مركزي وفاعؿ .ىذا اقحداث كانت حسب تسمسميا التاريخي ىي :الثورة اإليرانية عاـ

ٜٜٔٚـ ،والحرب العراقية اإليرانية مابيف ٜٓٔٛـ و ٜٔٛٛـ ،والازو العراقي لمكويت عاـ ٜٜٓٔـ ،وأخي ار
الازو اقميركي لمعراؽ عاـ ٖٕٓٓـ .بؿ الازو العراقي لمكويت ،ب عتباره كاف منعطفا حاسما واختبا اًر
كشؼ ىشاشة المعادلة اقمنية التي إعتمدت عمييا دوؿ مجمس التعاوف آنذاؾ ،مر ىكذا مف دوف إعتبار
وتلمؿ أو مراجعة لما انطوى عميو مف دروس .كاف المفترض أف يشكؿ الازو العراقي درسا لمجميق بلف

الترتيبات اقمنية التي إعتمدت عمييا دوؿ الخميِ طواؿ أكثر مف نصؼ قرف لـ توفر ليا اقمف المنشود،

وانما أعطتيا مجرد فسحة مف الزمف قبؿ أف يحؿ الخطر الماحؽ ب حداىا في لحظة فاجلت الجميق ،بما



كاتب وأكاديمي ـــ جامعة الممك سعود  -الرياض
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في ذلؾ الكويت ذاتيا ،المستيدفة بالازو .كشؼ الازو دوف مواربة أف ىناؾ خم أمنيا واضحا وخطي ار
تعاني منو دوؿ مجمس التعاوف ،لكف اقمور بقيت كما كانت عميو قبؿ الازو.

الخمل في المفيوم

يتض جوىر الخمؿ اقمني أكثر ما يتض في المفيوـ اإلستراتيجي الذي تعتمده دوؿ الخميِ لحماية

أمنيا الوطني .وىو مفيوـ يستند منذ البداية عمى أف أمف دوؿ المنطقة ت ينباي لو أف يعتمد بشكؿ رئيسي
عمى القدرات الذاتية ليذه الدوؿ .عمى العكس ،يجب أف يعتمد وبشكؿ يكاد أف يكوف حصريا عمى مجموعة
مف العوامؿ الخارجية التي تقق خارج سيطرة وقدرات دوؿ المنطقة .في ىذه الورقة سلحاوؿ أف أعرض

لمفيوـ اقمف لدى دوؿ مجمس التعاوف وما يقوـ عميو مف ترتيبات أمنية ،و لمخمؿ الذي ينطوي عميو ،أو

ما أسميو ب شكالية اقمف بالنسبة لدوؿ الخميِ العربية.

كانت البدايات اقولى ػ واف لـ تكف السبب الحقيقي ػ إلشكالية اقمف الخميجي قد ظيرت لمعياف في

أعقاب إنسحاب بريطانيا مف المنطقة في أوائؿ سبعينيات القرف الماضي .وت أظف أنو أمر ذو ع قة ،أو

مف المفيد اآلف تناوؿ الوضق اقمني لممنطقة قبؿ وأثناء مظمة الحماية البريطانية .فالظروؼ السياسية

تجاوزت ذلؾ كثي ار بحيث أف المشيد السياسي ،والوضق اإلستراتيجي لممنطقة قد تاير بشكؿ كبيرمنذ أف

طوت بريطانيا مظمتيا اقمنية تمؾ.

اقىـ ىنا ىو م حظة أنو في أعقاب اإلنسحاب البريطاني بقي مفيوـ اقمف والدفاع لدوؿ الخميِ

العربية يستند إلى نوع مف المعادلة اقمنية اليشة .تقوـ ىذه المعادلة عمى نوع مف التفاىـ مير المكتوب
بيف ىذه الدوؿ ،التي شكمت فيما بعد مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية ،وبيف دوؿ المنطقة اقخرى ،بما
في ذلؾ الدوؿ العربية خارج منطقة الخميِ .وحيث أف المعادلة لـ تكف مكتوبة ،ف نيا لـ تكف ممزمة قانونيا

قحد .لكف توازنات المصمحة والظروؼ السياسية السائدة في حينيا فرضت اإللتزاـ بيا مف الجميق ،عمى
اققؿ مؤقتا .كانت ىذه المعادلة تقوـ بشكؿ عاـ عمى أربعة عناصرأساسية )ٔ( :عامؿ توازف القوة بيف
إيراف والعراؽ )ٕ( ،التوازنات السياسية والعسكرية اإلقميمية ػ بما في ذلؾ توازنات القوة وتوازنات المصمحة ػ

خارج منطقة الخميِ )ٖ( ،الحماية اقميركية عف بعد ،و(ٗ) المسايرة واإلرضاء لمدوؿ الكبيرة في المنطقة،
أو ما يعرؼ إنجميزيا بالػ  . appeasementوكجزء مف عممية المسايرة واإلرض ْاء ىذه يدخؿ برنامِ

اإلعانات والقروض المالية التي تدفعيا دوؿ مجمس التعاوف لتمؾ الدوؿ ،إما لتفادي ما تمثمو مف تيديد إذا
كانت مف الدوؿ القوية عسكريا ،أو لكسبيا سياسيا إذا كانت مف الدوؿ الصايرة.

لـ تستمر ىذه المعادلة طوي  .فقد انفجرت الثورة اإليرانية في أواخر عقد السبعينيات مف القرف

الماضي ،معمنة بداية العد العكسي لتمؾ المعادلة .ترتب عمى الثورة اإليرانية تطوراف ميماف يعكساف طبيعة
الترتيبات اقمنية في المنطقة في ذلؾ الوقت .كاف التطور اقوؿ أف الثورة أسقطت أحد عناصر المعادلة

اقمنية المذكورة ،وىو نظاـ الشاه .التطور الثاني ،مرتبط باقوؿ وت يقؿ أىمية ،وىو رد فعؿ المنطقة،
وخاصة رد الفعؿ العراقي عمى الثورة .فمف ناحية شعر النظاـ العراقي أنو أوؿ المستيدفيف بالمناخ الثوري

الذي تسبب بو نجاح الثورة في طيراف .مف ناحية أخرى ،رأت القيادة العراقية حينيا في الفوضى التي
أحدثتيا الثورة فرصة يجب إمتناميا لمقضاء عمى الثورة في ميدىا عمى أمؿ أف يصب العراؽ في ىذه

الحالة ىو القوة اإلقميمية التي يتمحور حوليا أمف المنطقة .لكف الذي حدث أف الحرب تحولت ،وعمى مدى
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ثماني سنوات ،إلى عممية إستنزاؼ بطيئة لطرفييا بشكؿ رئيسي .في الوقت نفسو ،ونتيجة لمدعـ الخميجي

لمنظاـ العراقي آنذاؾ ،كانت الحرب مصدر استنزاؼ سياسي ومالي لدوؿ مجمس التعاوف ،خاصة السعودية
والكويت ،ومصد اًر لعدـ إستقرار سياسي ت أحد كاف يعرؼ نيايتو .الميـ أنو نتيجة لمثورة اإليرانية ،ولمحرب

العراقية اإليرانية التي أعقبتيا ،تصدعت معادلة اقمف التقميدية المشار إلييا .ومف يوميا لـ تعرؼ المنطقة

اإلستقرار .ت تخرج مف أزمة إت لتدخؿ أخرى .وخ ؿ كؿ ذلؾ لـ يكد دور دوؿ مجمس التعاوف يتجاوز
دور المموؿ ليذا الطرؼ أو ذاؾ بيدؼ شراء اقمف واإلستقرار.

تصدع المعادلة األمنية

ىنا ينباي التمييز بيف صورتيف لتمؾ المعادلة اقمنية ،صورة ماقبؿ الثورة اإليرانية ،وصورة مابعد ىذه

الثورة .فما قبؿ الثورة كانت إيراف الشاه ىي المفوضة أميركيا بلف تكوف القوة الموازية التي يقق عمييا دور
مواجية العراؽ وحفظ التوازف معو في المنطقة .بعد الثورة ،وسقوط نظاـ الشاه بدا أف توازنات القوة في

الخميِ تميؿ لصال العراؽ ،اقمر الذي أمرى القيادة العراقية ،كما يبدو ،بتبني خيار الحرب لمواجية المد

الثوري القادـ مف إيراف .لكف الحرب ،التي إستمرت ثماني سنوات ،لـ تؤد إت إلى إنياؾ العراؽ وايراف معا،
مما نتِ عنو توازف التدمير المتبادؿ بينيما .ثـ جاء الازو العراقي لمكويت ،وبعده حرب الخميِ الثانية،

لتلخذ معادلة اقمف صورة ثالثة فرضيا الوجود العسكري اقميركي المباشر في المنطقة الذي جاء ردا عمى

الازو .ىذه الصورة إتخذت شكؿ آلية اإلحتواء اقميركي المزدوج لكؿ مف إيراف والعراؽ .والنتيجة التي
ترتبت عمى كؿ ذلؾ في واقق اقمر كاف تصدع معادلة اقمف التقميدية المذكورة ،قف اقمف اإلقميمي في

منطقة الخميِ أصب عندىا بشكؿ أساسي مسؤلية أميركية .ثـ اكتممت عممية التصدع ىذه باإلحت ؿ

اقميركي لمعراؽ ،وتحييده كمصدر تيديد لتوازنات القوة في المنطقة ،حتى اآلف عمى اققؿ.

تصدع المعادلة المذكورة ،وتحييد العراؽ ت يعني تجاوز أو حؿ إشكالية اقمف في المنطقة ،وىي

إشكالية مزمنة .فالوجود العسكري اقميركي ىو وجود أجنبي مرفوض ،وايراف بعد تحييد العراؽ كقوة موازية
أصبحت اآلف قوة إقميمية ضاربة ت توازييا قوة أخرى ،إت الوجود العسكري اقميركي .إلى جانب ذلؾ بقيت

دوؿ مجمس التعاوف ،وخاصة السعودية ،كما كانت مف قبؿ خارج لعبة توازنات القوة في المنطقة .لكف مق
ذلؾ تاير المشيد اإلستراتيجي لممنطقة تماما .فالخميِ اآلف ،بما في ذلؾ إيراف ،مضاؼ إلييا منطقة

الشاـ ،محاط بحزاـ عسكري أميركي إستراتيجي ،مما يعني أف الخميِ ،ومعو مف الناحية العممية الشرؽ
اقوسط ،خرج مف معادلة اقمف اليشة ليدخؿ مظمة اقمف اقميركي .وىي مظمة تعتمد بشكؿ أساسي عمى
ىيمنة عسكرية أميركية مباشرة ،ومف دوف وسطاء كما كاف عميو اقمر مف قبؿ.

تخمي دول الخميج عن دورىا األمني

خ ؿ كؿ تمؾ التحوتت لـ تكف دوؿ مجمس التعاوف ،وخاصة السعودية باعتبارىا إحدى الدوؿ الكبيرة

في المنطقة ،جزءا مباش ار مف أية صورة مف الصور التي إتخذتيا المعادلة اقمنية المعتمدة لممنطقة،
وخاصة توازنات القوة في ىذه المعادلة أثناء أشكاليا الث ثة .عمى العكس ،وفيما يتعمؽ بمنطقة الخميِ

العربي تحديدا ،وحتى الازو اقميركي لمعراؽ ،ظمت مسللة التوازف العسكري محصورة بيف العراؽ وايراف،
اقمر الذي جعؿ الدوؿ الخميجية اقخرى تقق تحت رحمة التقمبات التي شيدتيا عممية التوازف ىذه .والسبب

في ذلؾ يعود ،كما أشير ،إلى طبيعة مفيوـ اقمف اإلستراتيجي الذي تبنتو دوؿ مجمس التعاوف .وىو
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مفيوـ يستند إلى فرضية أف أمف واستقرار منطقة الخميِ بقدر ما أنو مصمحة إقميمية فيو مصمحة دولية

أيضا .وبناء عمى ذلؾ تركت عممية مراقبة توازف القوة بيف إيراف والعراؽ ،ومواجية تقمبات ىذا التوازف

لموتيات المتحدة اقميركية .وذلؾ ب عتبارىا صاحبة مصمحة إستراتيجية مباشرة في إستقرار المنطقة،
وب عتبار قدراتيا العسكرية كقوة عظمى مييمنة دوليا .لكف أيضا ب عتبارىا المسؤلة اقولى عف أمف المنطقة

وفقا لممعادلة المذكورة .بعبارة أخرى ،تخمت دوؿ مجمس التعاوف عف دورىا في تطوير ترتيبات أمنية في
منطقتيا ىي .وكؿ ما حصؿ في ىذه الحالة ىو أف الحماية البريطانية أستبدلت بمعادلة تعتمد ىي اقخرى
عمى نوايا ومصال أطراؼ أخرى ،في مقدمتيا الوتيات المتحدة.

مف ىذه الزاوية كانت الحرب عمى العراؽ ،واحت لو مف قبؿ القوات اقميركية إستم ار اًر لسمسة أحداث

رئيسية مترابطة ،حصمت كميا في فترات زمنية متعاقبة ،ومتقاربة مف حيث المسافة .والميـ في ىذا السياؽ

أف دور دوؿ مجمس التعاوف في تمؾ اقحداث الكبيرة كاف رىينة ل حداث ،ولمقوى التي تقؼ وراءىا ،بدؿ

أف يكوف دو ار فاع في التلثير عمييا ،أو في تحديد الخيارات المتاحة لمواجيتيا .ىذا عمى الرمـ مف أف

تمؾ اقحداث كانت تدور رحاىا عمى أرض المنطقة ،وفي صراع مكشوؼ بيف قوى إقميمية ودولية عمى
موارد المنطقة ومستقبميا السياسي .في ىذا اإلطار كاف كؿ واحد مف تمؾ اقحداث المشار إلييا سببا فيما

حدث بعده .فكما أشير كانت الثورة اإليرانية أواخر ٜٔٚٚـ ىي الش اررة اقولى .أعقبتيا الحرب العراقية

اإليرانية ،أو حرب الخميِ اقولى ،أواخر ٜٓٔٛـ .جاء بعد ذلؾ الازو العراقي لمكويت أواخر ٜٜٓٔـ،
كواحد مف أىـ وأخطر إف ارزات تمؾ الحرب .الازو بدوره فرض حرب الخميِ الثانية أوائؿ ٜٜٔٔـ لتحرير

الكويت .ضخامة ىذه اقحداث جاءت متناسبة مق ضخامة اقىمية اإلستراتيجية لممنطقة .وىاىي المنطقة
تواجو نتائِ ومخمفات الحرب الثالثة ،أو حرب العراؽ في ربيق عاـ ٖٕٓٓـ .وىي نتائِ ،عدا عف أنيا

تتزاؿ في طور التشكؿ ،ف ف دوؿ الخميِ تتممؾ الكثير لمتلثير عمييا أو عمى توجياتيا .وبالمعيار
التاريخي كانت ىذه أحداث تاريخية ضخمة كفيمة بتايير أشياء كثيرة .لكف مفيوـ اقمف الخميجي ،وبالرمـ

مف كؿ ذلؾ ،بقي كماىو ،وكلف شيئا لـ يحدث.

تنامي الدور األميركي

خ ؿ تمؾ اقحداث وما فرضتو مف تحوتت سياسية واستراتيجية ،وفي مقابؿ الجمود والتيميش الطوعي
لدور دوؿ مجمس التعاوف في الترتيبات اقمنية لممنطقة ،كاف الدور اقميركي وتلثيره عمى الطبيعة

اإلستراتيجية لممنطقة يتطور وينمو مف سنة قخرى ،ومف حدث آلخر .فقد جاءت الثورة اإليرانية وحرب
الخميِ اقولى بالقوات اقميركية إلى مياه الخميِ العربي .في البداية جاءت ىذه القوات لحماية ناق ت

النفط الكويتية مف ش اررات الحرب الدائرة .لكنيا في الحقيقة جاءت لتبقى .ثـ حصؿ الازو العراقي لمكويت،
وحرب الخميِ الثانية ليجع

مف الوجود العسكري اقميركي ضرورة أمنية فرضتيا حقيقة أف الازو كاف

رصاصة الرحمة بالنسبة لممعادلة اقمنية ،وقف دوؿ المجمس إختارت أف تكوف بدوف قوة ردع كافية

لمواجية أية مخاطر تيدد أمنيا مثمما حصؿ أثناء الازو.

مف ىنا لـ يكف ىناؾ مفر مف أف ينتقؿ الوجود العسكري اقميركي مف مياه الخميِ إلى ترابو ،في

السعودية وميرىا مف دوؿ المجمس .بؿ إف ىذا الوجود اقميركي في مياه الخميِ تطور ليتحوؿ إلى أسطوؿ

آخر ،اقسطوؿ السابق ،وينضـ إلى اقسطوؿ السادس في البحر المتوسط ،واقسطوؿ الخامس في المحيط
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اليادي .ثـ جاءت أحداث سبتمبر ( أيموؿ ) ٕٔٓٓـ لتضيؼ مبر ار آخر ( محاربة اإلرىاب) لموجود ذاتو
وتطويره إلى ماىو أبعد .والنتيجة أف منطقة الخميِ اآلف تقق ضمف حزاـ عسكري إستراتيجي أميركي يمتد

مف قاعدة مارسيا في جنوب الخميِ العربي ،ما ار باقسطوؿ السابق في الخميِ ذاتو ،فالوجود العسكري في

الكويت ،وفي قطر ،مرو ار بالعراؽ الذي يخضق اآلف إلحت ؿ عسكري أميركي .ويمتد الحزاـ نفسو شمات
إلى قاعدة إنجيرليؾ في تركيا.

بعبارة أخرى ،دخمت المنطقة أخي ار مظمة اقمف اقميركي بطريقة مشابية لما حدث في مناطؽ أخرى.

فالحرب العالمية الثانية فرضت الوجود العسكري اقميركي الدائـ كعنصر حيوي في أمف أوروبا الاربية.
الحرب ذاتيا فرضت التواجد العسكري اقميركي في الياباف .والحرب الكورية عاـ ٖٜ٘ٔـ جاءت بالقوات

اقميركية إلى الحدود الفاصمة بيف الكوريتيف ،الجنوبية والشمالية .وعمى إثرسقوط اإلتحاد السوفييتي إمتد
الوجود العسكري اقميركي إلى أوروبا الشرقية .وبالمثؿ جاءت أحداث ٔٔ سبتمبر ( أيموؿ ) وحرب

أفاانستاف بالقواعد اقميركية إلى وسط آسيا.

ربما تنظر اقدارة اقميركية في ىذه الحالة إلى موقؼ بعض دوؿ المنطقة المؤيد لمحرب ،والبعض

اآلخر مير المعارض أو مير القادر عمى المعارضة مؤشر عمى الضعؼ ،وعمى عدـ اإلنسجاـ ،ومياب

رؤية إستراتيجية مستقمة وواضحة .وكؿ ذلؾ يعكس عج از في التعاطي مق القضايا السياسية واقمنية

الممحة في المنطقة .واقمف مسللة حيوية بالنسبة لدولة بحجـ الوتيات المتحدة ،وفي منطقة حيوية مثؿ
الخميِ العربي والمنطقة العربية .نعـ يبقى النفط ىو اقولوية في اإلستراتيجية اقميركية .لكف النفط

كمصدر لمطاقة ،وكعممية إقتصادية متشابكة ،يتحرؾ ضمف أطر وقنوات سياسية واقتصادية ،إقميمية
ودولية .وىذه تحكميا عوامؿ مؤثرة في الع قات اإلقميمية والدولية ،وأبرزىا عوامؿ التوازف ،واإلستقرار،

واقمف .وقد فشمت دوؿ المنطقة في التعامؿ مق ىذه المسللة بشكؿ مباشر ،وانط قا مف مرئياتيا

وامكانياتيا .بدت مف ذلؾ ركنت إلى معادلة أمنية ىشة مير مكتوبة ،وت تممؾ الكثير لفرض اإللتزاـ بيا
مف قبؿ اآلخريف .ىذا تيعني أف الوتيات المتحدة كانت تفضؿ أف تتولى دوؿ المنطقة أمنيا بنفسيا .عمى

العكس .لكف تصدع معادلة اقمف التقميدية بالشكؿ الذي حصؿ سم لموتيات المتحدة أف تتقدـ وتجعؿ
أمف المنطقة تحت مظمتيا المباشرة.

مف ىذه الزاوية تيكفي القوؿ أف طبيعة النظاـ العراقي ،وسياساتو التي انتيت بو إلى اإلصطداـ

باإلستراتيجية اقميركية كانت السبب الوحيد الذي أمرى إدارة بوش اإلبف بتبني خيار الحرب واحت ؿ

العراؽ لترسيخ الييمنة اقميركية عمى مصادر النفط في المنطقة .بؿ إلى جانب ذلؾ ،وبدرجة ت تقؿ

أىمية ،ف ف تخم ي دوؿ المجمس عف مسؤلياتيا في تطوير ترتيبات أمنية إقميمية جعؿ المنطقة قابمة قف
تعاني مف فراغ أمني خطير ،في منطقة تعاني مف عدـ اإلستقرار السياسي منذ وقت طويؿ ،وتظير فييا
أنظمة وقيادات سياسية عمى شاكمة النظاـ العراقي السابؽ .وتشؾ أف مثؿ ىذا الفراغ كاف أحد المعطيات

التي أمرت اإلدارة اقميركية في اإلقداـ عمى ماامرة إحت ؿ العراؽ ،واخضاع المنطقة إلستراتيجيتيا

السياسية واقمنية بشكؿ مباشر .ومف ثـ ف ف حرب العراؽ كانت خطوة كبيرة لتثبيت الوجود العسكري
اقميركي في المنطقة وجعمو وجودا دائما .مما يمن الوتيات المتحدة ثق

وحرية في الحركة لـ يكونا

متوفريف ليا مف قبؿ .صورة المشيد اآلف تبدو واضحة .ماىو مير واض يتعمؽ بما تنوي دوؿ المنطقة
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فعمو أماـ ىذا الواقق المستجد.

غياب البديل األمني

تبد مف م حظة الفرؽ بيف الوجود العسكري اقميركي في الخميِ ،وبيف الوجود نفسو في المناطؽ

اقخرى .فالوجود اقميركي في أوروبا يشكؿ الركيزة لترتيبات أمنية تشترؾ فييا دوؿ اإلتحاد اقوروبي،
والكبيرة منيا بشكؿ خاص ،بدور مباشر وفاعؿ في ىذه الترتيبات .فالدوؿ اقوروبية الكبيرة ،مثؿ فرنسا

وألمانيا وبريطانيا وايطاليا ،بؿ وحتى إسبانيا ،تممؾ ثق

إقتصاديا ،واستق ار ار سياسيا ،إلى جانب قدراتيا

العسكرية ،بما يسم ليا بلف تكوف شريكا فاع في منظومة اقمف اقوروبي .والوجود اقميركي في شرؽ
آسيا ،وفي الياباف تحديدا ،ىو أوت لمنق ىذه اقخيرة مف العودة إلى طبيعتيا العسكرية التي كانت عمييا
إلى ما قبؿ نياية الحرب العالمية الثانية ،وثانيا لحماية الياباف والدوؿ اقخرى مف خ ؿ تحقيؽ نوع مف

التوازف مق الصيف وروسيا وكوريا الشمالية .ىذا مق م حظة أف دوؿ شرؽ آسيا المستفيدة مف مظمة اقمف

اقميركي ،مثؿ كوريا الجنوبية والياباف ،تممؾ ىي اقخرى مف اإلستقرار السياسي ،والثقؿ اإلقتصادي ،إلى
جانب قدرات عسكرية تسم ليا أيضا أف تكوف شريكا فاع في منظومة اقمف لتمؾ المنطقة مق الوتيات

المتحدة اقميركية .ولعمو مف نافؿ القوؿ أف الوجود العسكري في كمتا الحالتيف ىو لخدمة المصال
اإلقتصادية واإلستراتيجية قميركا.

أماـ الوجود اقميركي في الخميِ ،وب عتماد دوؿ مجمس التعاوف في حماية أمنيا الوطني عمى عوامؿ

خارجية ،خاصة عمى الوتيات المتحدة ،كانت وت زالت مسللة اقمف الوطني ليذه الدوؿ مرتينة لحسابات

ومعادتت إقميمية ودولية ت تممؾ إمكانية التلثير فييا ،أو السيطرة عمى تحوتتيا .وىو ما كشفتو اقحداث

الكبيرة التي بدأت مق الازو ولـ تستقر حتى اآلف .بؿ تفاقمت بعد سقوط النظاـ العراقي عمى يد قوات

الازو اقميركية في التاسق مف إبريؿ عاـ ٖٕٓٓـ .ولعؿ فيما قالو السفير الكويتي لدى الوتيات المتحدة،
ناصر الصباح ،بعد تحرير الكويت ما يؤكد مدى العجز الذي كانت تعاني منو دوؿ المجمس في تمؾ

المحظة المصيرية الممتدة مابيف الازو والتحرير .يقوؿ السفير إنو أمضى اليوميف اقوليف بعد الازو يصمي
في بيتو في واشنطف بلف ت تواصؿ القوات العراقية زحفيا نحو السعودية .لماذاح قف إحت ؿ السعودية،

حسب السفير ،كاف سيجعؿ مف إحت ؿ الكويت قضية ثانوية .بمعنى أف تحرير السعودية في ىذه الحالة
سيكوف ىو اليدؼ اقوؿ لمعالـ ،ولموتيات المتحدة بشكؿ خاص .كاف السفير يخشى ،وىو عمى حؽ في

ذلؾ ،أف تتحوؿ الكويت فيما لو أحتمت السعودية إلى مجرد ورقة تفاوضية مق النظاـ العراقي حينيا.

كاف ىذا واقق دوؿ المجمس أثناء الازو .وبعد ذلؾ بلكثر مف عشر سنوات ،وبعد سقوط النظاـ العراقي

واإلحت ؿ اقميركي لمعراؽ ،تتزاؿ دوؿ مجمس التعاوف تفتقر إلى مفيوـ أمني بديؿ لذلؾ المفيوـ الذي

تصدع تحت وطلة اقحداث الجسيمة وفشمو في مواجيتيا .بؿ إف ىذه الدوؿ ت تزاؿ تعاني مف حالة العجز

ذاتيا التي كانت عمييا إباف الازو .وليس أدؿ عمى ذلؾ أنو بالرمـ مف الخطورة التي يمثميا الوضق مير
المستقر في العراؽ تحت اإلحت ؿ عمى دوؿ مجمس التعاوف ،بحكـ أنيا مف الدوؿ المجاورة ،إت أف ىذه
الدوؿ تبدو مف أقؿ الدوؿ تلثي ار عمى المسار الذي قد تلخذه اقحداث في ىذا البمد العربي والمجاور .وتبرز

خطورة ىذا العجز بشكؿ خاص في ضوء أف الوضق في العراؽ ت يبدو أنو يتجو نحو حالة مف اإلستقرار.

بؿ إف ىذا الوضق معرض قف ينزلؽ إلى حرب أىمية دامية بعد إنتقاؿ السمطة إلى العراقييف.
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لماذا تخمت دول المجمس عن مسؤليتيا؟

تخمي دوؿ مجمس التعاوف عف دور مركزي وفاعؿ ليا في الترتيبات اقمنية لمنطقتيا كاف خيا اًر

إتخذتو ىذه الدوؿ بشكؿ طوعي .ربما قيؿ ويقاؿ أف دوؿ مجمس التعاوف دوؿ صايرة قميمة السكاف،
وتتممؾ مف الكوادر ما يمكنيا مف أف يكوف ليا دور فاعؿ في أية ترتيبات أمنية في منطقة حيوية

ومستيدفة إقميميا ودوليا .وبالتالي فميس أماـ ىذه الدوؿ إت أف تترؾ مسللة الترتيبات اقمنية اإلقميمية ىذه
لمدوؿ الكبيرة التي تتوفر ليا القدرات واإلمكانيات البشرية والعسكرية لإلضط ع بما تتطمبو مثؿ ىذه

الترتيبات .ومثؿ ىذا الطرح يتسـ بنبرة تبريرية أكثر منو محاولة لمتفسير .وربما جاز القوؿ أف مثؿ ىذا

الطرح ىوتعبير آخر عف اإلستيداؼ الذي تتعرض لو المنطقة بسبب مف مواردىا وموقعيا اإلستراتيجي،

قنو يبرر لتخمي دوؿ المنطقة عف مسؤلياتيا وعف مصالحيا مف أجؿ مصال

اآلخريف .وات فميس

المطموب مف ىذه الدوؿ أف تتحوؿ إلى دوؿ كبرى ،وت أف تنفرد بلية ترتيبات أمنية لمنطقة ىي مشتركة

لدوؿ أخرى ،إما بوجودىا في ىذه المنطقة ،أو قف ليا مصال حيوية فييا .لكف المطموب ب لحاح ىو أف
تتحمؿ دوؿ مجمس التعاوف مسؤلياتيا في أية ترتيبات أمنية بشكؿ مباشر وفاعؿ ،وبما يعكس حجـ

مصالحيا ،ووزنيا في المنطقة ،ت أف تجعؿ مف أمنيا الوطني رىينة لمصال اآلخريف ،أو لموازيف قوة
تتممؾ إزاءىا الكثير.

إستكمات لمطرح نفسو ،ىناؾ مف يقوؿ بلف دوؿ المجمس ت تممؾ القوة البشرية التي تؤىميا قف يكوف

ليا مثؿ ىذا الدور .وىذا رأي مير صحي  ،بؿ ويتناقض مق الواقق الديمومرافي ،وىو بطبيعتو واقق متحرؾ

ومير ثابت ،إلى جانب القدرات البشرية لدوؿ المجمس ،وىي قدرات تطورت كثي ار بفعؿ عممية التحديث
التي مرت بيا دوؿ المجمس خ ؿ العقود الث ثة الماضية .ثـ ىناؾ بطبيعة الحاؿ الموارد المالية المتوفرة

ليذه الدوؿ مف خ ؿ صادراتيا النفطية .وبالتالي فالرأي القائؿ بضعؼ القوة البشرية كسبب قسري يمنق
دوؿ مجمس التعاوف مف بناء قدراتيا العسكرية يتـ تسويقو كمجرد تبرير يروج لو أطراؼ ليا مصمحة في

استمرار الوضق عمى ماىو عميو.

والحقيقة أف الخيار اقمني الذي إختارتو دوؿ مجمس التعاوف يعود إلى عوامؿ مير ذلؾ .وىي عوامؿ

عدة ،منيا ما يتعمؽ بالظروؼ الداخمية لكؿ دولة ،وتحديدا الطبيعة السياسية واإلجتماعية ليذه الدولة( ،
أنظر ورقة محمد مباش عف طبيعة السمطة في دوؿ مجمس التعاوف وع قتيا بالمجتمق ) .فتخمي الدولة

عف دورىا المحوري في حماية اقمف الوطني ،وترؾ ذلؾ لقوى خارجية ،ولتوازنات قوة وتوازنات مصمحة

لدوؿ أخرى ،ىو بطبيعتو قرار سياسي .وبالتالي ت يمكف إت أف يكوف ق ار ار أتخذ بناء عمى إستراتيجية
سياسية أمنية تـ التواضق عمييا .واذا كاف اقمر كذلؾ ،ف نو يستدعي دراسة مستفيضة عف اقسباب
والدوافق السياسية واإلجتماعية وراء قرار بيذه الخطورة.

ومف العوامؿ ما ىو مرتبط بطبيعة الع قات التي تربط بيف دوؿ مجمس التعاوف ،وىي ع قات يشوبيا

التنافس المشوب بالكثير مف عدـ الثقة فيما بينيا .ومما يشير إلى ذلؾ أف حؿ الخ فات الحدودية بيف ىذه

الدوؿ بدا في بعض اقحياف صعبا ،وأخذ وقتا طوي  ،أكثر مف ث ثة عقود .وتتزاؿ بقايا ىذه المشكمة

معمقة مف دوف حؿ .كذلؾ البطء الشديد الذي تزالت تعاني منو مسيرة مجمس التعاوف ،وبعد أكثر مف
عشريف سنة عمى إنشائو خير مؤشر عمى طبيعة ىذه الع قات .يضاؼ إلى ذلؾ أف إعتماد كؿ دوؿ
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المجمس عمى قوى أجنبية لحماية أمنيا الوطني يخمؽ نوعا مف التنافس بيف ىذه الدوؿ لكسب ود وثقة ىذا

اقجنبي ،بدت مف مف اإلنخراط في تعميؽ الع قة بيف ىذه الدوؿ كيدؼ إستراتيجي يمتقي حولو الجميق.
كؿ ذلؾ يؤكد أف الحديث عف ضعؼ الكثافة السكانية كسبب ىنا ليس لو ما يبرره أو يسنده مف أرض

الواقق السياسي واإلجتماعي في المنطقة .وأف ىذا الواقق يقوؿ بلف تخمي دوؿ مجمس التعاوف عف دورىا
بتحمؿ مسؤلية اقمف الوطني ،وترؾ ىذه المسؤلية لدوؿ أخرى ،ولتوازنات إقميمية ودولية تتممؾ السيطرة

عمييا ،ىو قرار طوعي أممتو منطمقات ومصال سياسية واستراتيجية أمنية تخص حكومات ىذه الدوؿ ،وت
تخص الدوؿ ذاتيا بمجتمعاتيا وشعوبيا.

خاتمة

إذا ما تمعنا في إشكالية اقمف في دوؿ مجمس التعاوف ،كما تـ عرضيا باقتضاب ،نجد أنيا نشلت

نتيجة لث ثة عوامؿ :اقوؿ طبيعة الدولة في الخميِ والجزيرة العربية ،وطبيعة ع قتيا بمجتمعيا .بسبب
ىذا تخشى حكومات الخميِ مف بناء قدرة عسكرية قد تشكؿ في المستقبؿ مصدر تيديد ليا .وما أشار إليو
محمد مباش في ورقتو مف أف اعتماد حكومات الخميِ في أمنيا عمى مصادر خارجية يوفر ليا استق ت

أمنيا في الداخؿ ،يتفؽ مق المسار الذي اتخذتو اإلشكالية اقمنية في المنطقة ،وىو أمر يستحؽ التلمؿ.
والعامؿ الثاني ىو طبيعة التركيبة السياسية لمنطقة الخميِ .فكؿ دوؿ الخميِ تحكميا نخب ،عمى رمـ ما

بينيا مف اخت فات ،إت أنيا تتفؽ في شيئ واحد ىو إلااء المسافة بيف الحكومة والدولة ،واختزاؿ اإلخيرة

في اقولى ،ثـ إختزاؿ الحكومة في النخبة الحاكمة.

النخبة في دوؿ مجمس التعاوف ىي عائ ت حاكمة تنتمي إلى المذىب السني ،والنخبة في إيراف ىي

طبقة رجاؿ الديف ،وتنتمي إلى المذىب الشيعي ،وفي العراؽ تتكوف النخبة مف خميط بيف العشيرة والحزب
مدعومة بمؤسسة عسكرية كبيرة .أثبت التاريخ أف اإلتفاؽ والتنسيؽ بيف ىذه النخب صعب ،إف لـ يكف

مستحي عمى المدى البعيد .يضاؼ إلى ذلؾ منى المنطقة بمصادر النفط ،مما زاد ،كما يبدو ،مف دوافق
اإلخت ؼ .العامؿ الثالث ،وىو اقمرب ما أشير إليو مف إنعداـ الثقة بيف دوؿ مجمس التعاوف ذاتيا ،عمى

الرمـ مف التشابو فيما بينيا سياسيا واجتماعيا .أما العامؿ الرابق فيو اقىمية اإلستراتيجية التي تمثميا

المنطقة بالنسبة لإلقتصاد العالمي ،وبالتالي عدـ إمكانية تفادي أنيا ىدؼ لممنافسة والصراع ،خاصة بيف

الدوؿ الكبرى .وىذا العامؿ سم ليذه الدوؿ الكبرى أف تتحمؿ ىي مسؤلية حماية الدوؿ الخميجية ،قنيا
ترى في ذلؾ حماية لمصالحيا ىي في المنطقة.

بناء عمى ذلؾ ،ف ف تجاوز إشكالية اقمف الخميجي يتطمب أف تبدأ عممية إص ح الخمؿ ىنا مف دراسة
ً
ىذه العوامؿ بشكؿ مستفيض ،وذلؾ كمنطمؽ لعممية اإلص ح ىذه.
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الخاتمة

نحو بناء أجندة إصالح جذري من الداخل

 متطمبات تحقيق أجندة إصالح جذري من الداخل  ............الدكتور عمي خميفة الكواري
 مناقشة عامة
 تعقيب ختامي
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متطمبات تحقيق أجندة إصالح جذري من الداخل
في الدول األعضاء في مجمس التعاون

الدكتور عمي خميفة الكواري

أجندة إص ح جذري مف الداخؿ ،التي نحف بصدد بنائيا*في ضوء قضايا اإلص ح التي سوؼ يتـ

طرحيا ومناقشتيا في المقاء السنوي الخامس والعشريف لمنتدى التنمية ،تحددت في ستة بنود استراتيجية
مرحمية تمثؿ اليوـ – حسب تقديري -قواسـ مشتركة بيف اقفراد والجماعات التي تنشد التايير في المنطقة،
وتحظى بقبوؿ عاـ مشترؾ مف دعاة اإلص ح عامة وتنعكس في عرائضيـ وخطاباتيـ ومجمؿ أدبياتيـ.
أوليا :تصحي

الع قة بيف السمطة والمجتمق  .ثانييا:تلسيس نظـ رسمية لمتلمينات ضد البطالة

ولضماف حؽ التعميـ والع ج .ثالثيا :إص ح الخمؿ السكاني .رابعيا :إص ح الخمؿ اإلنتاجي  .خامسيا:

ع ج الخمؿ اقمني في إطار اندماج أقطار مجمس التعاوف .وسادسيا :مطمب الديمقراطية وحقوؽ
اإلنساف وتفعيؿ دور المجتمق المدني.
ىذه البنود الستة إلى جانب شعار المرحمة "اتنتقاؿ مف القوؿ الى الفعؿ" ،الذي يطرحو الدكتور عمي

فخرو في كممة افتتاح المقاء ،أصبحت مكاف قبوؿ واجماع أىمي وت تنكر الحكومات أىميتيا مف حيث

المبدأ ،واف اختمفت حوؿ أولويتيا وترددت أماـ متطمبات وضعيا موضق التنفيذ .ولكف المعضمة تبقى كيؼ
يتـ وضق ىذه اقجندة موضق التطبيؽ ،وكيؼ ننتقؿ مف القوؿ إلى العمؿ عمى المستوى اقىمي أوت ،وعمى

المستوى الرسمي ثانيا عندما يمتمؾ المحكوموف قدرة الحوار والعمؿ مق حكاميـ مف أجؿ وضق بنود أجندة
اإلص ح تدريجياً موضق التطبيؽ.

************

وأجندة إص ح جذري مف الداخؿ ىذه ،مف نوع "السيؿ الممتنق" كما يقاؿ .فيي منطقية وعق نية
وممحة ،وفييا مصمحة لمحاكـ إلى جانب المحكوـ .ولكف إمكانية اتنتقاؿ بيا مف القوؿ إلى العمؿ عصية

عمى ضوء ما ندركو مف واقق ،وما نعيده مف إرادة وعزيمة ضعيفو لإلص ح .ولذلؾ فلجندة إص ح جذري
مف الداخؿ ،أجندة طموحة بالرمـ مف كونيا مستحقة منذ زماف .وىي اليوـ مخرج وطني مف مسار الضياع

الذي تٌدفق إليو مجتمعات المنطقة دفعاً .كما أنيا السبيؿ لمواجية المشك ت واإلشكاليات المزمنة والمتزايد
والتي أصبحت تيدد استقرار المنطقة وتنذر بتفكيؾ دوليا إذا استمرت دوؿ المنطقة في مسارىا الخطر.
ومنذ قياـ مجمس التعاوف اعترؼ المسئولوف في المجمس بيذا المسار الخطر وكتب اقستاذ عبداهلل

بشارة عاـ ٜٔٛٚـ ،في العدد السادس مف مجمة التعاوف ،مؤكداً وجود مطالب إص ح ،تامؽ دونيا

اقبواب .وقاؿ "ىناؾ طرقات عمى أبواب ىادئة  ،تقميدية"" .....تلتى بنداء عف التايير في القوانيف،
والمواقؼ ،واتلتزامات ،وفي المؤسسات ،وأىميا في الفمسفات والمنطمقات" .وأضاؼ أف "التحدي الذي

يواجو دوؿ الخميِ – ىي قدرتيا مف عدميا -عمى التجاوب مق ىذه الطرقات".

وبعد مرور اكثر مف عقد مف الزمف أيضا نجد أف " استراتيجية التنمية الشاممة بعيدة المدى لدوؿ

مجمس التعاوف (ٕٓٓٓ ، " )ٕٕٓ٘-والتي اعتمدىا القادة في اجتماع المجمس اقعمى في دورتو التاسعة
عشرة في ديسمبر  ٜٜٔٛفي أبو ظبي ،تؤكد أف " مف ابرز التحديات التي تعيشيا مسيرة التنمية الوطنية
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بدرجة او بلخرى ولما تتخمص منيا رمـ مرور اكثر مف أربعة عقود تنموية بيذه الدوؿ ( ىي ) استمرار

ىيمنة الموارد اقحادية عمى مصادر توليد الدخؿ ،وىو ما يعمؿ عمى تضييؽ خيارات التنمية وفرص
الكسب( "...،صٔٔ) .وتضيؼ اتستراتيجية مؤكدة ارتباط كافة التحديات بػ "اخت تت ّبينة في التركيبة
السكانية بما تتضمنو مف تلثيرات سمبية عمى التجانس اتجتماعي وبواعث المواطنة والوتء ،وىي
إخت تت قد نجمت عف اتعتماد الكثيؼ عمى العمالة اقجنبية ،واخت تت سوؽ العمؿ ،والثبات النسبي

لنظـ التعميـ والتدريب ونظـ التوظؼ واقجور" (صٕٔ) .

وجدير بالتلكيد أف اإلص ح ما زاؿ ىو اليوـ مطمبا ممحا  .كما كاف اإلص ح دائمامطمباً قىؿ
ٌ
المنطقة في العصر الحديث ،منذ أف انفردت النظـ الراىنة بالحكـ في إطار معاىدات الحماية والتحالؼ.
فالمطالبة باإلص ح لـ تنقطق عمى مدى قرف مف الزماف ،ولكنيا مق اقسؼ أٌجيضت أو تـ احتواؤىا
أمنيا ،ولـ تتبمور في الاالب وتصب

حركة شعبية مستدامة ،حتى تكمؿ بالوصوؿ إلى توافقات مق

الحكومات تتوفر ليا مقومات التطبيؽ عمى أرض الواقق .ويستثنى مف ذلؾ المرحمتاف القصيرتاف المتاني
شيدتا وضق دستور الكويت لعاـ ٕٜٔٙـ ودستور البحريف لعاـ ٕٜٔٚـ ،والتي كاف لظروؼ المحظة
الراىنة إضافة إلى الحركة الوطنية في كؿ مف الكويت والبحريف ،فضؿ في خروج تمؾ الدساتير كنصوص،
ولكنيا عطمت أو تـ تجاىؿ جوىرىا عند التطبيؽ.

ومطالب اإلص ح الوطني اليوـ ليست أفضؿ حظا مف سابقاتيا ،والتي تعرضت خ ؿ العقود الث ثة

الماضية لكثير مف أساليب الضبط السمطوي بالترميب والترىيب فتعطمت ،وناؿ بعضيا اإلجياض .ولـ
تستطق دعوات اإلص ح بعد  ،أف تتطور في الاالب لتصؿ إلى مستوى حركات شعبية فاعمة ومستدامة
عمى المستويات الوطنية أو المستوى اإلقميمي .ودعوتنا ىذه لف تعدو أف تكوف مجرد رمبة تضاؼ إلى
الرمبات التي تقدمت بيا العرائض وتناولتيا اقدبيات ،إف وقفت الحكومات منيا وقفة ال مباتة .وىي في

ظني واقفة كذلؾ ،مف "أجندة إص ح جذري مف الداخؿ"  ،مثمما وقفت مف دعوات اإلص ح منذ عقديف

مف الزمف.

فماذا نحف فاعموفح ما العمؿ في ىذه المرة مف أجؿ تلميف الحاضر وكسب المستقبؿ ح وماذا
باستطاعتنا أف نعمؿ مف أجؿ تزويد أجندة إص ح جذري مف الداخؿ بتحركات وأدوات وآليات فاعمة
ومستدامة نبنييا تدريجياً ونعمؿ عمى مراكمتيا في ضوء المواقؼ المعيودة لمحكومات والظروؼ الدولية
واإلقميمية المحيطة وفي إطار العمؿ السممي الثقافي والسياسي المستداـ الذي نؤمف بو ومف اجمو اجتمعنا

لمناقشة اتجندة والتوافؽ عمى دورنا في العمؿ مف اجؿ تحقيقيا تدريجياًح

************

واذا كانت نبرة الم اررة قد طبعت قراءتنا لمماضي البعيد منو والقريب ،وربما تقود إلى إجابة مختصرة
حوؿ إمكانية اإلص ح في الحاضر ،يمخصيا القوؿ العامي المصري "العمؿ عمؿ ربنا" ،فنعـ باهلل والتوكؿ
عميو ،ولكف ذلؾ لف يعفي أىؿ المنطقة مف المسئولية التاريخية التي يتحممونيا اليوـ .وت بديؿ ليـ عف

.

انظر :فصؿ الخاتمة :مشروع "اص ح جذري مف الداخؿ في اقطار مجمس التعاوف"
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التفاؤؿ والسعي إلى المشاركة في صنق المستقبؿ ميما كانت إمكانيات المشاركة ضئيمة وظروفيا صعبة
ومستمر ومتراكماً ميما قمّت فرص تلثيره في البداية .فاإلص ح
اً
ومكمفة .وت بد أف يكوف ىذا العمؿ صريحاً
ت يلتي بالمداىنة وانما بالمواجية المتزنة والحوار الجاد والصدؽ مق النفس ومق الاير.

إف اإلص ح أمر واع وارادي يتطمب تضحيات آنية وفردية في سبيؿ مكاسب جماعية ومستقبمية مف

جميق اقطراؼ .ولذلؾ فاإلص ح ت يمكف تيريبو بالتحايؿ ،أو تسولو وانما يجب التوافؽ عميو مف حيث
المبدأ بيف الحكومات مف ناحية ،وبيف اقفراد والجماعة التي تنشد التايير ممثمة في حركة إص حية

معترؼ بيا مف ناحية أخرى.

ومف ىنا ف ف نمو حركة إص حية في كؿ دولة ،وانشاء منتدى لتعزيز جيود اإلص ح عمى المستوى

اإلقميمي ،ربما يكوناف نقطة البداية في العمؿ مف أجؿ تفعيؿ أجندة إص ح جذري مف الداخؿ .ولعؿ

المنطؽ البسيط في ذلؾ ىو أف لموضق القائـ مف يؤطره ويمثمو ويتحدث باسمو .ولذلؾ ت بد أف يكوف
ل فراد والجماعات الذيف ينشدوف التايير مف إطار جامق ،لو قواسمو المشتركة وىناؾ مف يمثمو ويتحدث
باسمو.

ففي كؿ دولة عربية نجد أف ىناؾ حزباً لمحاكـ – وت يوجد حزب حاكـ بالمعنى الصحي  .-يؤطر

حزب الحاكـ ىذا ،المواليف والمستفيديف مف الوضق القائـ ويعبئيـ وفقاً لمشيئة السمطة – ما ظير منيا وما

بطف  -ومصمحتيا وتوجياتيا ،سواء كاف ذلؾ الحزب ظاى اًر أو باطناً  ،يسمى حزباً أو تعبر عنو

مجموعة أحزاب السمطة أو اإلدارة كما يقاؿ في المارب ،أو ت يحمؿ اسماً وت وجوداً رسميا حيث ت يسم

ل حزاب بالوجود ،كما ىو الحاؿ في دوؿ المنطقة .وحتى يتحوؿ اإلص ح مف مجرد رمبة إلى مطمب ت

بد اف يكوف لإلص ح "حزبو" وأجندتو ومف يمثمو ويعبئ الناس حوؿ حركتو التي عمييا أف تتحاور مق

الحكومات مف أجؿ تحقيؽ اإلص ح تدريجياً.

فكيؼ يكوف قجندة "إص ح جذري مف الداخؿ" حركة تحمميا وتجمق أفراد وجماعات يقفوف خمفيا

حتى يصب مف الممكف أف تتحاور تمؾ الحركة مق الحكومات حوؿ أىمية اإلص ح وامكانية وكيفية

تحقيقو.

ىذا سؤاؿ عممي يسيؿ طرحو وتستحيؿ اإلجابة الفردية عميو ،بؿ يحتاج إلى إعماؿ جماعي لمفكر

والتدبير مف قبؿ الحاضريف – في ضوء الواقق والتجربة ، -حتى يتصؿ لقاؤنا ىذا مق ما قبمو مف تجارب،
ويتواصؿ بو مق ما يمكف أف يتبعو مف جيود لتعزيز حركة إص حية.

************

وفي سياؽ البحث عف سياسات وآليات وأدوات لتفعيؿ أجندة اإلص ح ىذه ،وفي إطار المقاء الخامس

والعشريف لمنتدى التنمية ،يمكننا أف نعيد تمخيص ما سبؽ أف تـ طرحو مف تصورات أولية لتفعيؿ مطالب
اإلص ح ،وأف ننظر إلييا عمى ث ثة مستويات متكاممة ومتفاعمة:

أوليا :مستوى عمل منتدى التنمية.

يجب عمى منتدى التنمية في ضوء تحمي تو ونقده ودعوتو لإلص ح عبر ربق قرف مف عمره ،أف يقوـ

بدور في تحويؿ أقوالو إلى أفعاؿ مف خ ؿ تحمؿ مسئولية المبادرة والقياـ بالتالي:

ٔ -تكوين لجنة تحضيرية من أبناء المنطقة مف الحاضريف ليذا المقاء ومف ميرىـ ،وتكميفيـ بالتحضير
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والدعوة إلى مؤتمر مف أجؿ تلسيس منتدى إقميمي دائـ لتعزيز جيود اإلص ح في المنطقة عامة .ويمكف

أف يطمؽ عمى ىذا المنتدى اسـ "منتدى المصالحة واإلص ح" أو "منتدى اإلص ح مف أجؿ الديمقراطية

والتنمية" أو "منتدى الحوار مف أجؿ المصالحة واإلص ح"  ،أو أي مسمى مناسب آخر .كما يمكف أف
يكوف ىذا المنتدى مرتبطاً بمنتدى التنمية تنظيمياً أو يكوف مستق ً عنو ،أو أف يتحوؿ المنتدى نفسو إلى
اتسـ الجديد ويكيؼ أمراضو ويعدؿ نظامو ويطور إدارتو ليقوـ بتعزيز جيود المصالحة واإلص ح في

المنطقة بعد أف قاـ بالدعوة إلييما.

ويمكف أف تتمثؿ الميمات الرئيسية المرحمية ليذا المنتدى في التالي:
أ -البحث بشكؿ دائ ـ ومنظـ عف قواسـ وطنية مشتركة بيف حكومات المنطقة وشعوبيا بشكؿ عاـ،

وبيف اقفراد والجماعات التي تنشد التايير بشكؿ خاص ،وبيف التيار الوطني والتيار الديني بكافة أطياؼ

كؿ منيما عمى وجو الخصوص .وسبيؿ ذلؾ ىو الحوار الموضوعي المسئوؿ عمى كافة المستويات وبيف
جميق اقطراؼ مف أجؿ زيادة مساحة الفيـ المشترؾ اقفضؿ بيف أبناء المنطقة ،والتوصؿ إلى أىداؼ
وقواسـ وطنية جامعو تتحوؿ إلى أجندة لإلص ح متجددة ،تدعميا حركة أىمية فاعمة.

ب -القياـ بالبحث والدراسة والنشر لتوضي مضموف بنود أجندة اإلص ح والدعوة ليا وايضاح أىمية تبني

أجندة إص ح جذري مف الداخؿ وامكانية تحقيقيا عمى أرض الواقق .والى جانب البحث والدراسة والنشر
العادي واإللكتروني إضافة إلى الحديث في أجيزة اقع ـ ،يمكف لممنتدى أف ينظـ الحوارات بيف وعبر
مختمؼ اقطراؼ والتيارات واقطياؼ مف أجؿ توسيق قاعدة المشاركة في وضق أجنده اإلص ح ،والعمؿ مف

اجؿ تحقيقيا تدريجياً.

جػ -القياـ بميمة الدبموماسية الشعبية مف خ ؿ تشكيؿ جماعات حكماء مف ذوي الصدقية لدى اقطراؼ

المتباعدة .وذلؾ مف أجؿ المساعدة في جيود التقريب واجراء مصالحات تاريخية بيف التياريف الوطني
والديني وكذلؾ بيف أطياؼ كؿ منيما  .....ىذا مف ناحية .ومف ناحية أخرى  ......القياـ بالدبموماسية

الشعبية لدى الحكومات واجراء حوار مق متخذي القرار حيث أمكف وعمى جميق المستويات  ،وذلؾ مف

خ ؿ قياـ شخصيات عامة ذات صدقية لدى الشعوب والحكومات حوؿ أىمية وامكانية وكيفية البدء بعممية
اإلص ح ،إضافة إلى تسييؿ إمكانية الحوار داخؿ كؿ دولة ،بيف السمطة فييا وبيف مف ينشدوف التايير.

ف

بد مف أف يوضق حد لإلقصاء واإلسقاط والتباعد والتناحر إذا كاف قجندة إص ح مف الداخؿ أف

توضق وتفعؿ.

د -تنسيؽ تحركات إقميمية سممية تعبر عف تبني أبناء المنطقة ،أجندة اإلص ح ومطالبتيـ بوضعيا

موضق التطبيؽ .وفي ىذا الصدد ربما يكوف القيام باجتماعات وعقد تجمعات شرعية موازية لمعمل

الرسمي اإلقميمي ،فرصة لمتعبير اقىمي .ومثاؿ ذلؾ أف ٌيعقد اجتماع أىمي في نفس الوقت الذي يعقد فيو
المجمس اقعمى لمجمس التعاوف اجتماعاتو .فمثؿ ىذا اتجتماع الموازي مفيد مف حيث لفت النظر إلى

أجندة إص ح جذري مف الداخؿ .ويمكف أف تتوسق ىذه اتجتماعات والتجمعات اقىمية ،إف أمكف لتكوف
موازية لكؿ مف اجتماعات المجمس الوزاري والمجالس الو ازرية المتخصصة وتكوف بذلؾ وسيمة تظيار

اتىتماـ اقىمي بالعمؿ الرسمي ومتابعة اجندتو وق ارراتو وابداء الرأي حوليا وتقديـ بديؿ ليا إذا لزـ ذلؾ.

وربما يكوف مف المفيد ابتداء التفكير في تقديم عريضة تطالب باإلصالح إلى المجمس األعمى لمجمس
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التعاون ،تعبي ار عف تبني ىذا المقاء ،أجندة إص ح جذري مف الداخؿ .كما تكوف ىذه العريضة إع نا عف
مضموف اإلص ح المنشود ومؤش اًر عمى اتساع تبنيو وتلييده إذا أخذ كؿ مف الحضور مبادرة جمق التواقيق
في مكاف إقامتو ومحيط ع قاتو واتصاتتو.

 -2تنمية مجتمع مدني إقميمي متكامل مع المجتمعات المدنية الوطنية وتعزيز جيودىما.

ىناؾ حاجة ماسة لتنشيط المجتمق المدني في دوؿ المنطقة حتى يقوـ بدوره الميني واتجتماعي

والثقافي ،في صيامة أجندة اإلص ح واتىتماـ بالجوانب القطاعية منيا والمشاركة في تفعيؿ عممية

اإلص ح عامة .وذلؾ مف خ ؿ أخذ أعضاء منتدى التنمية وأعضاء المنتدى الجديد المقترح ،بزماـ
المبادرة في تلسيس منظمات مير حكومية قوتً وفع ً  ،عمى المستوى اإلقميمي في كؿ مجاؿ مف مجاتت

العمؿ اقىمي .فيناؾ أىمية وامكانية لتنمية منظومة إقميمية مف الجمعيات اقىمية تمتقي مف خ ليا جيود
المنظمات مير الحكومية الوطنية المستقمة والجادة حيث وجدت في دولة مف دوؿ المنطقة مق جيود اقفراد

مير المنظميف إلى الجمعيات الوطنية إضافة إلى اقفراد الذيف ت يتاح ليـ في بمدىـ تكويف جمعيات

أىميو .ومف الممتقيات اإلقميمية التي ىناؾ فرص لتلسيس بعضيا ،الممتقيات المعنية بحقوؽ المواطف
وحقوؽ اإلنساف عامو .وكذلؾ جمعيات أنصار الديمقراطية ومراصد الشفافية  ،والممتقيات الثقافية في كؿ
مجاؿ مف مجاتت اقدب والفف والتربية واإلع ـ واتجتماع واتقتصاد وميره ،والممتقيات القطاعية مثؿ

المرأة والشباب والعماؿ والكتاب .ىذا فض ً عف الحاجة إلى تكويف ممتقيات مينية لممحاميف والصحفييف
والميندسيف والمحاسبيف واقطباء والمعمميف ،وتجمعات أصحاب اقعماؿ مثؿ الصناعييف والمقاوليف

والتجار والمزارعيف وأصحاب الماؿ وجمعيات صاار المساىميف في الشركات اإلقميمية .وربما ىناؾ حاجة
لتنظيـ الميرجانات اإلقميمية وتلسيس جوائز عممية وأدبية وميرىا عمى المستوى اإلقميمي .ولعؿ بناء

مجتمق مدني إق ميمي مكمؿ وفاعؿ ومتكامؿ مق المجتمعات المدنية الوطنية في دوؿ المنطقة يتطمب وجود

قانوف وجية رسمية مثؿ مجمس التعاوف أو منطقة حرة لتسجيؿ واشيار المنظمات مير الحكومية اإلقميمية

 .والى أف يتـ ذلؾ يمكف أف يكوف وجودىا بحكـ اقمر الواقق أو أف تسجؿ في الخارج .أف الارض مف
ىذه المنظومة مف الجمعيات والمنظمات مير الحكومية اإلقميمية ،يتمثؿ في استكماؿ نواقص المجتمق

المدني عمى المستوى المحمي مف حيث النوع والكـ .وتوفير قنوات تعبير وتنظيـ قد ت تتوفر بشكؿ كاؼ

عمى المستوى المحمي .وعمى منتدى التنمية ومنتدى الحوار المقترح أف يتعاوف في ذلؾ مق جميق اقطراؼ

ذات الع قة وأف يعزز جيودىا.

 -3تكوين وقفية لتعزيز العمل األىمي اإلقميمي:

إذا كاف لمنتدى التنمية أ ف يتحوؿ مف القوؿ إلى العمؿ ف نو يحتاج إلى وجود فعمي واستمرار في

النشاط بيف اتجتماعات .كما يحتاج إلى إدارة وجياز بحث ودراسات ونشر واع ـ متفرغ .وىذا يتطمب
نفقات ت يمكف توفيرىا بالكامؿ مف اشتراكات أعضائو .وكذلؾ يتطمب المنتدى الجديد المقترح تاطية

لنفقاتو التلسيسية .كما يتطمب ىدؼ المنتدى المتعمؽ بتنمية مجتمق مدني إقميمي  ،الكثير مف الماؿ لدعـ

نشاطات منظمات المجتمق المدني في مرحمة تلسيسيا عمى اققؿ .واذا كانت فرصة التمويؿ الوطني
اقىمي والحكومي الراىف لمثؿ ىذه النشاطات ضئيمة ،ومصادر التمويؿ الخارجي ليا محاذيرىا فض عف

أولوياتيا ،ف ف الحاجة إلى تكويف وقؼ لتعزيز العمؿ اقىمي اإلقميمي حاجة ماسة .وت بد مف تمبية الحد
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اقدنى منيا مف خ ؿ موارد وقؼ يؤسس ليذا الارض.

تقدير أولياً ليذه الوقفية  ،ف نني أقدر الحد اقدنى ليذا الوقؼ بمميوف دينار
واذا كاف عمي أف أطرح
اً

كويتي يجمعيا أعضاء منتدى التنمية وأعضاء المنتدى الجديد المقترح ،بمعرفتيـ كؿ حسب قدرتو ميما قؿ

ما يجمعو .الميـ ىو اتلتزاـ مف حيث المبدأ والتعبير عف ىذا اتلتزاـ بالمحاولة كؿ ضمف إمكانياتو
وع قاتو وص تو بلىؿ الخير مف المعنييف باإلص ح في المنطقة ،إضافة إلى القياـ بحممة مينية لجمق

وجدير
تبرعات ليذا الارض .ومف الميـ أف يتـ استثمار ىذه الوقفية منذ البداية في أصوؿ مدرة لمدخؿ.
ٌ
بالتلكيد أف التمويؿ مف موارد الوقؼ ىو تمويؿ معزز ومساند لمتمويؿ الذاتي وت يمكف أف يتخطى نسبة مف
التمويؿ الجاري ،ومف المفيد أف يرتبط ب لزاـ الجية الممولة بتوفير ما يوازي التمويؿ مف الوقؼ عمى اققؿ
مف مصادر أخرى.

ٗ -إعادة تنظيم منتدى التنمية وتحقيق الديمقراطية داخمو .إدارة منتدى التنمية إدارة ودية تمقائية مير
متفرمة وت توجد لعمميا قواعد تنظيمية مطبقة .وحتى اجتماعات الييئة أو الجمعية العامة وانتخاب المجنة
التنفيذية ليست مسللة رسمية وانما تتـ بالتجاوز عف النصاب ويتـ التوافؽ عمى تعييف أعضاء المجنة

التنفيذية مف قبؿ الحضور عمى قمتيـ .وىذا ما اختاره أعضاء المنتدى في الماضي عندما كاف مرضو قد
تحدد في تنمية فيـ مشترؾ افضؿ بيف أبناء المنطقة ،ونشاطاتو ت تتعدى لقاء سنويا في العادة .أما إذا

أردنا أف نحمؿ المنتدى المسئوليات المقترحة حتى ينتقؿ مف مرحمة القوؿ إلى مرحمة العمؿ في الربق قرف

مستمر طواؿ العاـ
وجود
مادي ونشاطٌ
ٌ
ٌ
القادـ مف عمره ،ف ننا نحتاج إلى إعادة تنظيـ المنتدى ليكوف لػو ٌ
وادارة تنفيذية متفرمة وموقق عمى شبكة المعمومات ومير ذلؾ مف متطمبات القياـ بالميمات الجديدة .كما

أ ف المنتدى يحتاج إلى توسيق نطاؽ عضويتو وزيادتيا وتجديد الدماء فيو ،بعد ربق قرف مف العمؿ
التاسيسي الذي أصب موضق نقد ،نتيجة لتركيزه عمى القوؿ دوف العمؿ ولـ يعد مناسباً لممرحمة الراىنة بعد

أف كاف ضرورياً في المرحمة السابقة ،وتجري ضمف محددات ما ىو متاح لمعمؿ اقىمي في الفترة السابقة.
واعادة التنظيـ ىذه ،تحتاج إلى أف تؤسس عمى قاعدة الديمقراطية وتوفيرشروط ممارستيا مف مبادئ
ومؤسسات وآليات وأدوات قادرة عمى جذب القيادات المناسبة وتحفيزىا عمى تولي إدارة المنتدى وتفعيؿ

دور اقعضاء ومشاركتيـ الفعالة في تحديد الخيارات واتخاذ الق اررات .وىذا الجانب موجود عمى جدوؿ
الم ارجعة الراىنة بمناسبة مرور خمسة وعشريف عاما عمى إنشاء المنتدى .وحسب عممي ف ف المنسقة
العامة لممنتدى والمجنة التنفيذية قد شرعت في ذلؾ وسوؼ تتقدـ بمشروع إعادة التنظيـ وما يتطمبو مف

نظاـ أساسي وداخمي عمى ضوء نتائِ ىذا المقاء وما يقرره مف ميمات إضافية ،عمى المنتدى أف يقوـ
بيا.

ثانيا :العمل األىمي عمى المستوى الوطني

العمؿ الحقيقي مف أجؿ إص ح جذري ،ىو بشكؿ رئيسي عمؿ أىمي داخؿ كؿ دولة مف دوؿ

المنطقة .وىو نضاؿ سممي وطني مف الداخؿ ،ت يمكف أف يتصدى لػو سوى مواطني كؿ دولة في إطار
مقتضيات المواطنة وحقوقيا ،وفي ضوء ىامش الحريات العامة مف حرية تعبير وحرية تنظيـ ،وفي حدود

المشاركة السياسية المتاحة لممواطنيف .ىذا إلى جانب التلثير الخارجي واإلقميمي سمباً وايجابا.
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ولذلؾ ف ف اتص حييف في كؿ دولة مطالبوف ببموغ مستوى الكتمة التاريخية ال زمة لتحمؿ أعباء

أبتداء أف يرتقي اقفراد
حركة إص حية فاعمة ومستدامة .ومف أجؿ بناء ىذه الكتمة بالتدريِ يجب
ً
والجماعات التي تنشد التايير بخطابيـ وتنقيتو مف ألفاظ التجري واتبتعاد بو مف توجيات اإللااء

واإلقصاء .وتطييره مف تيـ التخويف والتكفير والتجييؿ ،الذي – مق اقسؼ  -تقذؼ بعض الجماعات بو

أحيانا بعضيا بعضاً.

إف ضبط الخطاب والترفق عف استعداء السمطة – الظاىر منيا والباطف  -مف قبؿ طرؼ أىمي ضد

آخر ،ىو شرط الحوار البناء بيف اقفراد والجماعات التي تنشد اإلص ح السممي وترى فيو مصمحة وطنية
ليا ،وصوتً إلى تنمية قواسـ مشتركة جامعة يؤسس عمييا اإلص حيوف توافقيـ عمى أجندة إص ح جذري،

وجدير
ويدعموف بيا عمميـ المشترؾ مف خ ؿ حركة إص حية فاعمة يمكف لمحكومات أف تتحاور معيا.
ٌ
بالتلكيد أف ىذا الضبط والتنقية لمخطاب والسموؾ لف يتـ دفعة وأحدة وت بيف عشية وضحاىا ،وانما يمكف

أف يتـ تدريجياً ب عتباره خمقا حميدا وسموكا مسئووت وضرورة وطنية.

وجدير بالتلكيد ايضا في ىذا الصدد انو إلى أف يتـ ضبط الخطاب ،ف ف دعوات اإلص ح في كؿ
ٌ
دولة سوؼ تبقى مجرد رغبات ،ولف تتوصؿ إلى توافؽ عمى أجندة إص ح أو تستطيق أف تنمي حركة
إص حية توحد جيود المتضرريف مف بقاء اقوضاع الراىنة واستمرار مسارىا الخطر .والى أف يتمكف
العق ء مف دعاة اإلص ح ،الحد مف ممو وتطرؼ البعض ويتمكنوا مف احتواء الحرب اقىمية الفكرية بيف

التيارات عامة والتياريف الوطني والديني خاصة وبيف أطياؼ كؿ منيما عمى وجو الخصوص ،ف ف

إمكانيات اإلص ح الجذري – مق اقسؼ – مؤجمة ميما اتسق ىامش الحريات العامة وزاد مستوى

المشاركة السياسية .ولعؿ التباعد بيف اقفراد والجماعات التي تنشد التايير في الكويت وربما البحريف أيضا
في الوقت الحاضر ،مثاؿ عمى إعاقة إمكانيات تفعيؿ حركة إص ح جذري.ىذا بالرمـ مف وجود قدر مف

الحريات العامة يسم بقياميا .وربما يشير ىذا التباعد إلى محظور استخداـ ىامش الحرية المتاحة لبناء
المواقق عمى حساب اتخريف ،قبؿ تثبيت الوضق الدستوري وتلسيس نظاـ حكـ ديمقراطي.

إ ف اقوضاع الراىنة في كؿ دولة مف دوؿ المنطقة بؿ في كؿ دولة عربية أيضا ،ىي في أمس

الحاجة إلى إص ح جذري قوجو الخمؿ المتعددة .ومنيا الحاجة إلى إعادة تلسيس النظاـ السياسي عمى
قاعدة الديمقراطية والتعاقد المجتمعي المتجدد ،المتمثؿ في وجود دستور ديمقراطي تتوفر لػو مقومات

وضمانات التطبيؽ عمى ارض الواقق .وىذا الدستور الديمقراطي – في تقديري – مازاؿ ماية لـ تبمايا أي

دولة عربية بعد .والى أ ف تبمغ أي دولة ىذه المرحمة  ،ف نيا تعتبر في مرحمة استثنائية انتقاليو حسب
منطؽ القرف الواحد والعشريف .ولذلؾ ف نو ت مكاف لمتناحر فييا – وأف كانت ىناؾ حاجة لقبوؿ اتخت ؼ
في الرأي واتجتياد والمصمحة ونبذ الخ ؼ ،وذلؾ في إطار التركيز عمى القواسـ المشتركة بيف اقفراد

والجماعات التي تنشد التايير ،-وات ذىبت ريحيـ ىباء ،عندما يستيمؾ كؿ منيـ طاقة اآلخر ويشؿ

قدرتو ،لصال بقاء اقوضاع المختمة عمى ما ىي عميو ،بدتً مف مواجية "حزب" الحاكـ القوي والمتمكف

بكثرة اتتباع ،اقتناعاً أو منفعة أو لقمة الحيمة واليلس مف إمكانيات التايير  ،بتجمق " الدستور الديمقراطي

" أو تجمق اإلص ح الجذري"  ،أو حزب" "الشعب" مقابؿ " حزب الحاكـ" إف جازت أو صحت التسميات.

والى جانب عقبة التناحر بيف اقطراؼ الداعيف إلى اإلص ح  ،يبرز الواقق السياسي والسكاني الراىف
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في كؿ دولة مف دوؿ المنطقة  ،باعتباره عقبة كلداء أماـ قياـ حركة إص حية فاعمة ومستدامة واف

اختمفت ىذه العقبة اليوـ مف دولة إلى أخرى.

وفي تقديري أف قطر واإلمارات أكثر بعداً عف إمكانية قياـ حركة إص حية تستجيب الحكومات إلى

الحوار معيا  .وذلؾ بسبب تراجق دور المواطنيف وسمبية النخب عامة وقمة حيمة المدركيف لضرورات

اإلص ح إضافة إلى استعذاب الجزرة .ولذلؾ نجد أف قدرة الداعيف لإلص ح تعجز حتى عف تقديـ

العرائض العامة وتقديـ طمبات تلسيس جمعيات أىمية في قطر عمى سبيؿ المثاؿ ،وىذا مؤشر عمى مياب

الفرصة وتدني مستوى القدرة عمى مخاطبة السمطة والييبة منيا ،دع عنؾ الحوار معيا .وربما تكوف البداية
في مشاركة مواطني ىاتيف الدولتيف في الجيود اقىمية اإلقميمية والعربية والدولية ،إضافة إلى التعبير مف

خ ؿ الكتابة إلى جانب مد الخطوط وتوثيؽ الع قات بيف اقفراد وت أقوؿ الجماعات  ،وانما الجمعيات في

اإلمارات وربما المجالس ومف خ ؿ المقاء في المساجد والملتـ واتفراح فييا وفي قطر .حيث اف ىذه

المقاءات الدينية واتجتماعية ىي المجاؿ المسموح بو لمتجمق .وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى قدرة التعبير

والحصوؿ عمى حؽ التنظيـ في ىذه المرحمة .وقد يساعد اتساع ذلؾ اليامش بعد كسر حاجز التردد –
عمى مخاطبة الحكومات وصوت لحوار وطني مسئوؿ معيا.

وفي المممكة العربية والى حد أقؿ في سمطنة عماف ،توجد جماعات إلى جانب اقفراد ينشدوف التايير،

ويعبروف عنو في المممكة العربية منذ ٜٜٔٔـ ،بالعرائض إلي جانب أشكاؿ التعبير المحدودة اقخرى.
والتي اتسعت بسبب اقوضاع الخارجية والداخمية الضامطة عمى المممكة وقادت إلى قبوؿ مبدأ الحوار.
وفي ىاتيف الدولتيف يتعرض اإلص حيوف إلى ضاوط سمطوية تترافؽ فييا الجزرة مق أختيا ،ولكف

الضاوط الخارجية والثقافية عمى المممكة والضاوط التاريخية عمى السمطنة والضاوط اتقتصادية ،تسيما
نمو معدؿ البطالة في كمييما ،ربما يساعداف عمى تضييؽ شقة التباعد بيف اقفراد والجماعة وتؤدي بعد

كسر حاجز التقميد ،إلى حركة إص حية ذات أجندة إص ح جذري تتجاوز سقؼ العرائض إلى التلكيد
عمى ضرورة الحوار الوطني عمى المستوى اقىمي ومق الحكومات مف أجؿ اإلسراع باإلص ح.

أما الكويت والى حد أقؿ البحريف  ،ففييما فرصة افضؿ لنمو حركة إص ح جذري .ىذا إذا تـ

التوصؿ بيف اقفراد والجماعات التي تنشد التايير إلى توافؽ عمى قواسـ مشتركة وتـ تجسيدىا في أجندة

إص ح جذري .وتتميز الكويت بوجود دستور تعاقدي لـ يجر تعديمو مف خارج آلياتو ،واف كاف قد تـ

تعطيمو اكثر مف مرة ،كما توجد فييا اليوـ سمطة تشريعية أممبية أعضائيا منتخبوف ،ويمكف بالتالي أف

تعمؿ فييا حركة إص ح جذري مف خ ؿ المؤسسات الدستورية .ىذا إذا احتوت حركة اإلص ح الجذري،

التباعد بيف التيارات السياسية وأطياؼ كؿ تيار منيا ،ووحدت جيود اقفراد والجماعات التي تنشد التايير
في تجمق تربط بيف أطرافو قواسـ مشتركة ،يمتزـ بلجندة اإلص ح ويسعى إلى وضعيا موضق التنفيذ في
إطار تفعيؿ العمؿ بالدستور وفت

اإلص ح الجذري ولوجيا.

آفاؽ التحوؿ الديمقراطي ،التي عطؿ تفرؽ أصحاب المصمحة في

أما البحريف فاف تجربة اقفراد والجماعات التي تنشد التايير فييا تبدو أكثر قدرة عمى إيجاد قواسـ

مشتركة وتنمية حركة إص ح جذري .كما أف دستور البحريف لعاـ ٕٜٔٚـ ،مازاؿ ىو القاسـ المشترؾ،
تستقطب الدعوة مف أجؿ عودة العمؿ بو ،نسبة معتبرة مف شعب البحريف عبر التيارات والجمعيات
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السياسية العاممة في البحريف .ومف ىنا ف ف عودة القوى التي تنشد التايير إلى تلكيد قواسميا المشتركة

وبمورتيا في أجندة إص ح جذري يتـ التحاور حوليا مق الحكومة ،ربما تكوف نقطة البداية لتفعيؿ حركة

إص ح جذري في البحريف.

وجد ٌير بالتلكيد في الختاـ أف أي تقػدـ فػي أي دولػة مػف دوؿ المنطقػة ىػو رصػيد لحركػة اإلصػ ح فػي
بقية الدوؿ.

ثالثاً :عمى مستوى العمل اإلقميمي والدولي

ىناؾ مجاتت متعددة كثيرة أخرى عمى المستوى الرسمي واقىمي ،اإلقميمي والعربي والدولي ،يمكف أف

تساعد عمى العمؿ مف أجؿ تنمية متطمبات وضق أجندة إص ح جذري مف الداخؿ موضق التطبيؽ .ىذا

إلى جانب العمؿ عمى مستوى منتدى التنمية والعمؿ اقىمي عمى المستوى الوطني ،الرئيسييف .ويمكف
باختصار في ىذه المرحمة المبكرة مف بناء اقجندة وتحري متطمبات العمؿ مف أجميا ،اإلشارة إلى مجاليف

ىاميف مكمميف ومتكامميف مق ما سبؽ ذكره مف متطمبات.

أوليما :تركيز العمؿ مرحمياً عمى إيصاؿ تعاوف دوؿ المنطقة إلى اتحاد فدرالي بيف أقطارىا ،وفقاً لما ورد
في النظاـ اقساسي لمجمس التعاوف .فمتابعة أداء مجمس التعاوف ومطالبتو بنقؿ مرحمة التعاوف إلى مرحمة

اقتحاد ىي أيضاً في نفس الوقت دعوة إلى إص ح جذري .ف قامة اتحاد فدرالي بيف دوؿ المنطقة تتنازؿ

ابتداء عف جزء مف سيادتيا ،في مجاؿ الدفاع والسياسة الخارجية وسياسات التنمية واقامة سمطة
فيو الدوؿ
ً
تشريعية وتنفيذية اتحادية ونظاـ قضائي اتحادي يكرس حكـ القانوف ،ت يمكف أف يتـ إت وفؽ ترتيبات

لنظاـ حكـ اتحادي ٌيمنق فيو حاكـ أو نخبة بمد واحد مف الييمنة عمى بقية الحكاـ والنخب والبمداف.
وبالتالي ف ف تلسيس الع قة بيف الحكاـ والنخب والبمداف بشكؿ خاص وبيف السمطة والمجتمق بشكؿ عاـ
في حالة اقتحاد ،ت بد اف تكوف عمى قاعدة الديمقراطية ووفؽ دستور اتحادي ديمقراطي .وىذا المطمب في

حالة التوجو إلى اتتحاد سوؼ يكوف مطمب الحكاـ والنخب الحاكمة والمؤثرة إلى جانب كونو مطمب

المحكوميف.

واضافة إلى ذلؾ ف ف تجسيد كياف اتحادي سوؼ يسم بفرص حقيقية ،لمتنمية ويفت آفاقا لتحقيؽ أمف

إقميمي قومي يصعب تحقيقيما في حالة استمرار التجزئة الراىنة .وىذاف المكسباف ىما السبيؿ إلى تحقيؽ
بقية بنود أجندة إص ح جذري مف الداخؿ ،اقخرى ،مف ع ج لمبطالة وتلسيس شبكة أماف ضدىا وضماف

حؽ التعميـ والع ج واص ح لمخمؿ السكاني والخمؿ اإلنتاجي والخمؿ اقمني إلى جانب تصحي الع قة
بيف الحاكـ والمحكوـ وتعزيز مطمب الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف.

ولعؿ اقتراب منطؽ الحكاـ والنخب المؤثرة مف منطؽ دعاة اإلص ح والقوى التي تنشد التايير يكوف

أكثر ،ومقاربة اجندة اإلص ح تكوف ايسر في حالة التوجو إلى اإلتحاد ونشوء وضق جديد ت تكوف فيو
التنازتت منحصرة بيف السمطة والمجتمق في كؿ بمد ،وانما تكوف تنازتت مركبة ومتعددة الجوانب ،بعيدة
عف الحساسيات المباشرة ،لصال

وضق مستقبمي يكسب فيو الجميق ويؤمنوف مصالحيـ المشروعة

ويطمئنوف فيو إلى مصيرىـ.

وأقرب مثاؿ يرد عمى ىذه الحالة الرفيعة المسئولة مف التنازتت المتبادلة ،ىو ما حصؿ بيف س طيف

ماليزيا ومقاطعاتيا ونخبيا عندما حققت اتحاداً بينيا وأسستو عمى قاعدة الديمقراطية وفتحت أمامو آفاؽ
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اقمف والتنمية ،بعد الحرب العالمية الثانية ،وانتقمت بحكمة مف وضق اتضطراب ومخاطر ضياع

مجتمعاتيا مثؿ ما ضاعت سنافورة بالنسبة تىميا الماتوييف وتضطرب اليوـ فيجي عمى سبيؿ المثاؿ،
إلى وضق اكثر أستق ار اًر وأوسق أفاقاً كسب فيو الجميق وحرصوا عمى استم ارره.

ثانييما :مد جسور التعاوف والتفاىـ واتعتماد المتبادؿ عمى المستوى العربي واإلس مي والدولي عمى وجو
الخصوص .وىذا لف يتلتي إت عندما تكوف ىناؾ حركة لإلص ح فاعمة وعاقمة عمى اقرض وذات وجود
ورؤية تعمؿ عمى كسب اقصدقاء وتنمية رأي عاـ حوؿ مطالب إص ح جذري مف الداخؿ ،تميف بموجبو
اتعتراضات الرسمية الخارجية والداخمية وتنمي إرادة اإلص ح عند متخذي القرار في الخارج والداخؿ ،بعد

أف يتـ إضعاؼ التصميـ والعناد لدى البعض واصرارىـ عمى بقاء اقوضاع عمى ما ىي عميو ،اقمر الذي

يعمؿ عمى تآكؿ إرادة أصحاب المصال اآلنية واقنانية في الداخؿ والخارج ،عندما يجدوف حركة إص ح

جذري مف الداخؿ قد كسبت رأيا عاما دوليا إلى جانبيا ،أىمي ورسمي بقدر اإلمكاف .إف عالـ اليوـ قد

امتزج فيو الداخؿ والخارج واصب الخارج فاع ً ربما أكثر احيانا مف الداخؿ في أوضاع مثؿ أوضاع
المنطقة ،وت بد لحركة اإلص ح مف الداخؿ أف تقدـ نفسيا وتؤكد صدقيتيا وتراعي المصال المشروعة
لمشعوب والدوؿ في إطار المصال الوطنية وثوابت مجتمعاتيا.

رئيس الجمســة  :الدكتور عمي فخـرو

مناقشة عامة

رئيس الجمسة :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،ىذه ىي الجمسة الختامية تجتماعاتنا ىذا العاـ ،فباقمس
ناقشتـ موضوعات أساسية وىامة ،وجمسة اليوـ ىدفيا ،مف خ ؿ التحميؿ والتشخيص لمواقق ،طرح تصورات

ومقترحات تحقيؽ أجندة اإلص ح ،ومسار المنتدى في المستقبؿ ،سواء كاف ذلؾ مف قبؿ معد ومقدـ الورقة
أو مف قبمكـ .وكما ت حظوف ىناؾ نقاط تتعمؽ باآلليات وبالقضايا العممية البحتة ،أرجو أف تعطوىا
اىتمامكـ الشديد عند المناقشة ،مف أجؿ اتنتقاؿ بيذا المنتدى إلى مستويات ورحاب أكبر وأعمى.

 1-5راشد المبارك
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،شك ار سيدي الرئيس ،أييا اقعزاء مف اقخوات واإلخوة عميكـ مف اهلل الس ـ،

وأسللو لكـ الرضا ولمسعاكـ التوفيؽ والنجاح ،لقد كففت نفسي عف الحديث أمس الماضي لما ورد فيو مف
أوراؽ قمريف :
أوليا :أف تكوف في المداخمة التالية ما يجيب عمى سؤاؿ ويرد عمى استشكاؿ.
الثاني :توفي ار لموقت  ،فلرجو أف تمنحوني الوقت الذي لـ آخذه أمس.
في موقؼ كيذا ،يحضرني قوؿ قحد أع ـ الفكر الفرنسي ،قالو وىو يصؼ أحد خصومو السياسييف،

قػ اؿ إف خصمو يممؾ قدرة ىائمة عمى بسط أقؿ قدر مف المعنى عمى أكبر مساحة مف الكممات ،وأنا اآلف
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أحتاج عمى العكس  ،أحتاج إلى لـ أطراؼ الموضوع في أقصر وقت.
الشكر موصوؿ لإلخوة معدي اقوراؽ التي شكمت مادة ىذا المقاء ،وقف قيمة أي عمؿ ت تقاس بما
يحققو مف اتفاؽ عميو ،ولكف بما يثيره مف اىتماـ حولو ،وقد يعني اتتفاؽ عمى شئ نمطية ىذا الشئ وعدـ

إضافتو لجديد ،لذلؾ ف نني عمى ثقة أف مقدمي اقوراؽ سيعذروف مف يقؼ في الصؼ اآلخر ت تقمي
لجيدىـ  ،ولكف مف باب اتىتماـ بو.

أبدأ بم حظة عامة عمى أممب اقوراؽ ،وىو الطابق التنظيري لبعضيا ،مما دعا الباحث إلى
اتستدعاء واتستنجاد بلقواؿ منظريف آخريف ،جعؿ ىذه اقوراؽ صالحة لندوة أكاديمية أكثر مف ص حيتيا

لفريؽ عمؿ يحتاج إلى خطوات محددة في مساره إلى مايتو ،واتخذت أوراؽ أخرى منحى تاريخيا ووصفيا،
وذلؾ مفيد إذا كاف المتمقي يجيؿ الموصوؼ أو ليس عمى صمة بتاريخو  ،مما تقدـ أرجو أف يعذرني

اإلخوة إذا قمت إنني لـ أجد في أممب ما قدـ وصفة لع ج ،إذا استثنيت اتقتراحات العممية التي أشار
إلييا اقخواف ،الدكتور عمي فخرو في كممتو اتفتتاحية ،والدكتور عمي الكواري في ورقتو التي سمعناىا

منو ىذا الصباح ،اليموـ التي أجزـ أنيا تسكف ذوات كؿ منا يمكف أف أضعيا في كممتيف ىما الفقر

والقير ،وىما الجامق المشترؾ وليس القاسـ المشترؾ ،وىما الجامق المشترؾ لدوؿ العالـ الثالث أي ما
عرؼ بيذا اإلسـ ،واذا لـ نستجب إلمراء النظرة العجمى لمظاىر السط  ،سنجد أف المعانيف مف الفقر في

دوؿ الخميِ كثيروف ،واذا كاف السبيؿ إلى معالجة ومدافعة الفقر وىو الديمقراطية ليس موضق خ ؼ يذكر
بيف المحدقيف في أوضاع أمتيـ ،ف ف مما يجب قولو في ىذا الصدد وجوب أف نتذكر اف تجارب الب د

العربية في التايير ليست مارية عمى اتستدعاء أو اتحتذاء  ،وحالة بعض الب د العربية التي وقق فييا

التايير يصرخ بمساف اقعرابي القديـ " انِ سعد فقد ىمؾ سعيد "

أييا اقعزاء تعددت المطالب التي احتوتيا اقوراؽ ،وىي مطالب محمودة ويجب أف تكوف مقصودة،

إت انو أحسبني أف مطمبا واحدا أحسبو الفريضة الواجبة تنعدـ أو تقؿ قيمة أي مطمب آخر إذا لـ يتحقؽ
ذلؾ المطمب ،ومق ذلؾ ظمت ىذه الفريضة الاائبة حتى في لقائنا ىذا ،ىذه الفريضة ىي مطمب الكفاية

في الرزؽ الذي يحمي اإلنساف مف ىواف الفاقة وعبودية الفقر ،والديمقراطية وحدىا مطمب يجب أف يؤكد
ويتجدد ،لـ تنقذ الم ييف في أوسق الب د مف ىواف الفقر ،إذ يعيشوف عمى متوسط دخؿ يقؿ عف نصؼ

دوتر في اليوـ ،والعدالة في بمد فقير ت تعني سوى العدالة في توزيق الفقر ،والتنمية التي شكا مف فقدىا

أوؿ أميف عاـ لمجمس التعاوف في أوؿ إنشائو ،ماتزاؿ مطمبا بعيد المناؿ حتى يومنا ىذا ،والتنمية ،أي
إيجاد مجتمق الكفاية ت تلتي عف طريؽ الرقى والتعاويذ ،أو المنى المدثرة بمفارش الخياؿ ،وتجارب اقمـ

حولنا تدلنا عمى طريؽ واحد ظؿ لدينا الطريؽ المجيوؿ أو الميجور أو المنسي لدى الحكومات والشعوب
معا ،إف قصة قصيرة في مبناىا دالة في معناىا تختزؿ وتختصر الوضق  ،لقد قاؿ لي أحد الفض ء منذ

أعواـ وىو مف أع ـ العالـ العربي (لقد كنت في أوائؿ العشرينات أذىب أطمب مف والدي عندما يذىب إلى

الع اصمة أف يلخذني قرى ىذه اقعجوبة التي تتحرؾ ب محرؾ ،وكاف يقصد السيارة ،وكانت السيارة في
ذلؾ الوقت تصنق في ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا وتلتي إلى بمدي ،وتتعطؿ السيارة وتصم في بمدي في
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ذلؾ الوقت ،واآلف ونحف في أواخر التسعينات أي بعد ٓ ٚعاما ف ننا مازلنا نستورد السيارة مف أمريكا
وألمانيا وفرنسا وتتعطؿ وتصم بحمد اهلل في بمدي ،أعتقد أف ىذه دتلة كافية عمى وضعنا وحالنا في ىذا

اتتجاه.
أييا اقعزاء ،العالـ في ىذا الكوكب ينقسـ إلى فئتيف ،فئة قوية منية مسيطرة مؤثرة ،وفئة أخرى فقيرة
ضعيفة مؤثر فييا ،إذا بحثنا عف العامؿ الذي وضق اقولى في موضعيا ،ووضق الثانية في الموضق
اآلخر ،نجد عام واحدا ت ثاني لو ،ذلؾ العامؿ ىو قدرة الفئة اقولى عمى اكتشاؼ قوانيف المادة وسر اهلل

في الكػػوف ،أي العمـ الطبيعي والتطبيقي ،في مجاتت الفيزياء والكيمياء والفمؾ واليندسة والرياضيات ،وما
أنتجتو ىذه القوانيف مف استسناد تحوؿ إلى تقانة م ت الدنيا وشامت الناس ،وأعطت أصحابيا الانى
والقوة ،ىذه القوة وىذا الجانب ،ىو الجانب الذي يظؿ الفريضة الاائبة مف ىـ كؿ رئيس دولة ،ومف برنامِ

كؿ حزب ،ومف تفكير كؿ مثقؼ ،ومف قدرة كؿ واحد ،إف ما ننفقو عمى البحث العممي بحسب إحصاء
اليونسكو في الب د العربية أقؿ إنفاقا في ب د اقرض ،وما ينشره العالـ اإلس مي بم يينو اقلؼ في

اقبحاث العممية التطبيقية الطبيعية ومنيا الطب ت يزيد عمى ٔ ،%عمى أف ما تنشره أوروبا الاربية
وسكانيا (ٓٓٗ) مميوف أي قريب مف ثمث العالـ اإلس ميف  ،%ٖٙمتوسط ما ننفقو عمى التعميـ في الب د

العربية ت يزيد عمى ٘ %مما تنفقو أوروبا الاربية ،إذ ىو (ٓ )ٖٙدوت ار في المتوسط في الب د العربية،

(ٓٓ٘ )ٙدوتر في أوروبا الاربية ،اإلنفاؽ عمى البحث العممي يلتي في مؤخرة القافمة ،ىذه الفريضة
الاائبة ىي التي أحب أف تكوف حاضرة في أذىاننا ،عندما نتحدث عف التنمية ،إذ ت سبيؿ آخر ،وسيكوف

أي جيد إذا ماب ىذا الجانب جيدا ضائعا وأخشى أف يكوف ميجو ار ،ىولندا التي سكانيا ت تزيد عمى

( )ٙم ييف ،دخميا القومي يساوي ما يقارب ث ث مرات مف دخؿ دوؿ الخميِ البترولية مجتمعة
وسكانيا يقرب مف ( )ٕٙمميونا.

أختـ بالزىور حتى أزيؿ عنكـ عبء ىذا التوتر.

 2-5عبد الخالق عبد اهلل
شك ار دكتور عمي  ،أحب أف أثير ث ث نقاط سريعة-:
نصر وكسبا لموبي اإلص ح السياسي في مجتمعاتنا ،مقابؿ لوبي الجمود
ا
النقطة األولى :أف ىناؾ
السياسي ،إذا تصورنا الوضق كلف ىناؾ صراعا ما خفيا وواضحا في دولنا بيف لوبي يسعى لإلبقاء عمى
الوضق السياسي والجمود السياسي ،ولوبي آخر مكوف مف قوى وشرائ  ،فلعتقد مف المطمئف أف في ىذه
المحظة مف التاريخ ،أف نجد أف لوبي اإلص ح السياسي كلنو حقؽ بعض النجاح وبعض اتنتصار والدفق

لو في السنوات ال قادمة ،والمجتمعوف ىنا جزء مف ىذا الموبي ،ىناؾ إجماع حدث قوؿ مرة في التاريخ منذ
ٖٓ سنة ،حدث إجماع مجتمعي واجماع رسمي ،واجماع شعبي ،واجماع داخمي ،واجماع خارجي عمى
ضرورة اإلص ح ،اآلف في مقابؿ ىذا اتجماع مير المسبوؽ تاريخيا الذي ينباي أف نستفيد منو ،ويجب

أف نكوف جزء منو  ،في مقابؿ ىذا اإلجماع ،ت يوجد نفس القدر مف اإلجماع حوؿ كيؼ ينباي أف يكوف
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ىذا اإلص ح ح الكؿ منقسـ بما فييـ نحف ىنا في ىذه القاعة ،اقنظمة منقسمة أو مختمفة حوؿ كيؼ
اإلص ح ح القوى الشعبية الدافعة نحو اإلص ح منقسمة ،أمريكا منقسمة  ،إص ح سريق مقابؿ إص ح
بطئ ،إص ح جذري مقابؿ إص ح جزئي ،وىذا صحي ،قف اإلص ح سؤاؿ مطروح عمينا جميعا ،في

ىذه القاعة استمعنا أمس إلى تياريف ،تيار يقوؿ إف الوضق خطير وسئ وتبد مف اإلص ح الجذري ،وربما
الدكتور أحمد الربعي أفضؿ مف أجاد وعبر عف ذلؾ ،وتيار آخر يقوؿ ت داعي لجمد الذات ،ىناؾ

إص حات ،وربما نلخذ اقمور بقدر مف التحسف ،مثؿ ما ذكر الدكتور المظفر ،فاإلص ح عميو إجماع،

وىذه لحظة تاريخية مير مسبوقة ويجب أف نكوف جزَءاً منو.

النقطة الثانية :التي تحتاج إلى توضي ىي ،مـ تتكوف أجندة اإلص ح ح وسمعنا مف الدكتور عمي يقوؿ
إف أجندة اإلص ح سداسية ،والبعض قاؿ رباعية ،أجندة الدكتور عمي تقوؿ إف ىناؾ خم سكانيا ،خم

سياسيا ،لكف في نظري أنو مف الميـ أف أجندة اإلص ح ت تتوسق ،كذلؾ ،في تقديري وكسبا لموقت

والجيد وتركي از لمدفق ،ينباي قجندة اإلص ح أف تبدأ ببند واحد ووحيد ويتيـ ،وىو اإلص ح السياسي،

فاقجندة طويمة ،لكف تبد أف نكوف مق حركة تاريخية ميمة جدا ،ربما ىناؾ بنود أخرى ،لكف اقولوية لمبند

اإلص حي السياسي في الوقت الراىف وخ ؿ العشرة سنوات القادمة والجيود ينباي أف تصب في إطار
اإلص ح السياسي.
النقطة الثالثة :كنا نلمؿ ،وىكذا كاف تصورنا نحف في المجنة التنفيذية لممنتدى ،أف يخرج المنتدى بتصور،
بورقة ،بقراءة عاقمة ىادئة واضحة دقيقة ،بتصور مميـ لمحكومات ،قمريكا ،لشعوبنا ،قنفسنا ،بتصور

لإلص ح السياسي ،بعد يوـ كامؿ ،بعد أربعة أوراؽ ،بعد عشرات المداخ ت ،الحقيقة لـ نخرج بيذا

ا لتصور ،وأعتقد أف ىناؾ أفكا ار لكننا ندور حوؿ اإلص ح ،لكف حتى اآلف ت ن مسو ،أنا أتفؽ مق
الدكتور ،عمى أنو ربما تبد مف لجنة وتبد مف ىيئة لكف ىذه مسائؿ كميا طويمة  ،والدكتور عمي عندما

يتحدث إنما يتحدث مف موقق أحد عق ء ىذه المنطقة ،ودائما يعطينا أفكا ار مميمة  ،لكف مف اقجدى أف
المائة الذيف اجتمعوا ىنا أو أكثر لو خرجوا بورقة واحدة ،تتوجو إلى الشعوب  ،تتوجو إلى الحكومات،

تتوجو إلى ىذا العم ؽ الذي جاء يريد أف يفرض أجندتو اإلص حية ( أمريكا ) ،بلف ىذه رؤية أبناء

المنطقة ،كاف ىذا أجدى حات ،أتمنى أت ينتيي ىذا اتجتماع بدوف تصور شعبي ،تصور أبناء المنطقة،
وليس خطة ،قنو ربمػػا لػف نحظى وت نستطيق أف نجتمق مرة أخرى ،أرجو أت نخفؽ في ىذه الميمة.

 3-5عبد الممك الحمر
ألتفت إلى المنصة فلرى رئاسة ث ثية ،اقمانة والندوة والجمسة ،ويحؽ لرئيس
شك ار سيدي الرئيس،
ُ
الجمسة أف يقاطعني وقتما يشاء ،ىناؾ إشكاليات:

اإلشكالية األولى  :ىي النرجسية عمى مستوى الفرد ،الكؿ يقؼ عند ذاتو وت يبتعد عف ذلؾ.
اإلشكالية الثانية  :التقوقق القطري ،تقوقق القطرية حتى عمى مستوى مجمس التعاوف الخميجي ،كؿ يفكر
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في قطره وفي حماه.
اإلشكالية الثالثة  :ىي مياب دولة القانوف والعدالة معا .
أتوقؼ عند طبيعة اإلص ح ،فاذكر ث ث فئات ،ىناؾ مفكر ،وىناؾ مثقؼ ،وىناؾ مصم  ،المفكر

عمى المستوى النظري يكتفي بذلؾ ،والمثقؼ ينوي التايير ولكنو ت يحدثو ،أما المصم فيو يمتزـ بالتايير

ويصر عميو ،المفكروف عادة كثيروف ،أما المثقفوف فيـ قمة ،أما المصمحوف فيـ ندرة ،وىذه التوجيات
مستمدة مف تراجق الوطف العربي بما فيو الخميِ في القرف العشريف مقابؿ القرف التاسق عشر عندما كانت
ىناؾ حركات إص حية رائدة ،بينما اختفت ىذه الحركات اإلص حية في القرف العشريف ،وبرز مياب

العرب.

ما ىي عناصر اإلصالح ؟
العنصر األول  :النية وليست نية دينية فقط ،لكف العزـ عمى كؿ المستويات ،كثير منا يتكمـ عف

الديمقراطية ولكنو ليس ديمقراطيا ،وكثير منا يقوؿ أنو مصم ولكنو ت يسعى إلى اإلص ح ،عقد النية
بقصد العزـ أساسي عمى كؿ المستويات .
العنصر الثاني:ىو القرار السياسي الذي أشار إليو الكثيروف ،ويبدو عمى أنو يعطى اقولوية ،وىذا

القرار السياسي في ماية اقىمية ،وقد كتب الكثيروف خ ؿ العقديف الماضييف في منتديات الخميِ ،عمى
أف المعوؽ اقساسي ىو مياب القرار السياسي .
العنصر الثالث  :تكويف فريؽ عمؿ مف الفئات الث ث ،أقصد المفكر النظري ،والمثقؼ الذي يسعى إلى
التايير دوف تحقيقو ،والمصم الذي يصر عمى تصحيحو.
العنصر الرابع  :ىو جياز تنفيذي متخصص في إدارة التنمية ،أعتقد أف فشؿ العرب ،مقارنة بالشرؽ

والارب ،في القرف العشريف وما بعده ،ىو فشميـ في إدارة التنمية ،وأذكر أف الدكتور عمي الكواري في

مطمق اجتماعات المنتدى كاف رائدا في معالجة التنمية.

العنصرالخامس :ىو ضرورة التقويـ والمتابعة ،وذلؾ عف طريؽ البحوث أو عف طريؽ اتجتياد،
واتجتياد أكثر مف نقد ذاتي ،ىناؾ أمثمة مف اإلص ح ذكرىا البعض ويصروف عمى أف اإلص ح ىو

إص ح سياسي ،وت أختمؼ معيـ إف أمكف ،ولكنو بعيد المناؿ في المستقبؿ المنظور في دوؿ الخميِ
خاصة ،ولماذا ت نفكر في إص ح تشريعي ح فنجد أف أمانة مجمس التعاوف الخميجي مازالت بعيدة عف
توحيد التشريعات واقنظمة الخميجية ،حتى أف تصطدـ التطبيقات والق اررات ويعوقيا مياب التشريعات

أجنبي " (خير اف) فعمى
الخميجية الموحدة ،ولي مقولة يستنكرىا البعض " إف الخميجي في الخميِ مازاؿ
ٌ
مستوى التشريعييف نحتاج إلى إص ح ،وكذلؾ عمى مستوى اإلص ح اإلداري نحتاج إلى إص ح كثير،

نتكمـ عف الشفافية وعف الفساد المالي واإلداري الذي تكمـ عنو الدكتور يوسؼ اإلبراىيـ مشكورا ،كذلؾ
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نحتاج إلى إص ح استثماري كذلؾ ،فدوؿ الخميِ كانت ولـ تزؿ لدييا وفرة كبيرة ،أيف ذىبت استثمارات

الدوؿ الخميجية ح ولماذا ت يكوف ىناؾ إص ح ،كذلؾ نحتاج إلى إص ح بحثوي مستقبمي ،نحف نراوح

مكاننا في الحاضر دوف أف نيتـ بتطمعات المستقبؿ ،فيناؾ شريحتاف ،الشريحة اقولى ىي شريحة التصور

الواض  ،الشريحة الثانية برنامِ العمؿ الذي يسعى إليو بعض اإلخوة منيـ الدكتور عمي الكواري وعمي
فخرو ،إذف نحتاج إلى شئ مف التوازف في اإلص ح ،وأحسبني أف أقوؿ أف الدوؿ العربية والدوؿ الخميجية

كانوا وما يزالوف في حالة مف التبعية ،في الارب ىناؾ تنمية صناعية ،التنمية اقتصادية ،تنمية نركض
وراءىا ركضا ،دوف أف ننتبو إلى أىمية التنمية اتجتماعية ،القرف العشروف مضى والاربيوف ميتموف،

ونحف مف ورائيـ ،بالتنمية اتقتصادية أوت وأخيرا ،ولكف في عاـ ٘ ٜٜٔـ ،عقدت اقمـ المتحدة اجتماعا

خاصا في جنيؼ سموه التنمية اتجتماعية ،يا حبذا لو نعيد اقولويات ونضق التنمية اتجتماعية قبؿ
التنمية اتقتصادية ،ونيتـ كذلؾ بالناحية الثقافية لمجتمق المعرفة.

باقمس طمب بعض اقشخاص تصورا ،مف أيف نبدأ ح أعتقد أف لدينا ث ثة أمور ،القاعدة تكوف

التربية ،ولكف ليست ال تربية الشكمية التقميدية ،ولكنيا مزيِ مف التنشئة ،ومزيِ مف التربية ،ومزيِ مف
التوعية ،ومزيِ مف التدريب ،القاعدة تكوف ىي التربية مف منطمؽ جديد ،بحيث تشمؿ عممية الدمقرطة في

المدرسة ،وفي البيت ،وفي اإلع ـ ،وفي المؤسسة ،إذا لـ نصر عمى منطمقات جديدة ف ننا سنبقى في
مكاننا.
أما القمة فتكوف لمقرار السياسي بشرط أف توفر الحاكمية الراشدة .
ويا حبذا لو يشكؿ فريؽ عمؿ لمراجعة ما تـ خ ؿ (ٕ٘) سنة .

 4-5عبد الجميل الغربممي
شك ار ل خ الرئيس ،وشك ار ل خ عمي أفكاره وأطروحاتو ،لكف لكي نتمكف مف ترجمة اإلص ح الوطني

عمى أرض الواقق تبد أف نتواضق في اإلمكانية العممية ليذا التحرؾ ،فالمبمغ المستيدؼ بػ مميوف دينار قد
يقضي عمى أي أمؿ لمثؿ ىذا التحرؾ نظ ار لمصعوبات العممية في تجميق ىذا المبمغ مق تقديري الكبير

لمتصورات المطروحة مف قبؿ اقخ عمي الكواري في ورقتو ،واقمر عندي أقؿ وطلة ماليا مما ىو مطروح
ويتناسب مق إمكانيات المنتدى وتنوع مشارب أعضائو المحترميف ،فلنا أقترح كبديؿ فكرة موازية تحقؽ لنا

اقىداؼ التالية :

ٔ -التواصؿ مق الناس ومد الجسور معيـ ،ليتحقؽ تفاعؿ أعضاء المنتدى مق الشارع ومق الناس بكؿ

أطيافيا وفئاتيا ومستوياتيا.

ٕ -الفكرة تدخؿ تحت مظمتيا كافة التيارات السياسية عمى الساحة وأىميا الدينية والعممانية لكي يتحقؽ

التزاوج المطموب واتتفاؽ فيما بينيا عمى أرضيات مشتركة تجمق وت تفرؽ ،وىو ىدؼ أحسبو مطموب في
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الوقت الحاضر.
ٖ -دفق منتدى التنمية وتفعيؿ دوره في العممية الديمقراطية ،والتي تسير بخطوات متباينة في دولنا
الخميجية  ،وامكانية أف يقوـ المنتدى بتمثيؿ الناس في مؤسساتو الدستورية ولكي يترجـ اإلص ح السياسي

إلى واقق عممي داخؿ تمؾ المؤسسػات .

ولكي يتحرؾ المنتدى خطوات إلى اقماـ في ظؿ الظروؼ والمعطيات السائػدة ،عمينا أف نستاؿ

الحرية النسبية المتاحة في مجتمعاتنا ،والدعوات إلى اتنفتاح نحو مزيد مف اإلص ح لكي يتمكف القائموف
عمى المنتدى مف خمؽ جسور التواصؿ مق الناس مف خ ؿ نافذة الصحافة التي ستسم أف يتداوؿ الناس

بما تطرحو الصفحة أو النافذة عمييـ ،وتبدأ اآلذاف في اتستماع لما يطرحو المنتدى سواء في الشارع أو
عند الطبقة الحاكمة التي ترصد كؿ ما مف شلنو أف يحرؾ الشارع .
ما ىي اآللية ،اآللية باختصار أف تجتمق مجموعة مف الكتاب المتطوعيف في كؿ قطر مف أقطار
الخميِ ،لكي يساىموا بكتاباتيـ ،وبشكؿ أسبوعي في إحدى الجرائد اليومية ،يتـ اتتفاؽ بيف رئيس

المجموعة مق صاحب اتمتياز أو رئيس التحرير ،عمى تخصيص صفحة أسبوعية تسمى صفحة منتدى
التنمية ،تحت إشراؼ ف ف مث  ،وتمتزـ ىذه المجموعة بالكتابة ،وتطرح ما تشاء مف أفكار وتعميقات عمى

ما يدور في الساحة المحمية ويصب في النياية في أىداؼ اإلص ح الجذري ،خصوصا ومف ضمف
الحضور في ىذا المنتدى العديد مف اقق ـ المعروفة في الساحة الكويتية ،فيمكف أف يتـ استكتاب ىؤتء
اقساتذة ،فيمكف متى ما تمت الموافقة عمى اتقتراح المذكور أف تجتمق ىذه المجموعة وتبدأ مشورىا

باتجتماع برئيس تحرير إحدى الصحؼ المحمية (القبس مث ) ،سيتـ موافاة المنتدى بنتاج ىذا التواصؿ
الشعبي الذي مف شلنو أف يردد ما تطرحو صفحة المنتدى مف أفكار وآراء ليكوف مادة حية في دواويف

الكويت.

ويمكف أف تستقبؿ ىذه الصفحة كتابا مف دوؿ الخميِ يتـ استضافتيـ عمييا ليعززوا وحدة المنتدى في

جمق كتاب مف بقية دوؿ الخميِ ،ومقدـ اتقتراح مستعد أف يبدأ مق مف يريد المساىمة الجادة ،لنبدأ معا

طريؽ اإلص ح الجذري ،ولنبدأ في مشوار اقلؼ ميؿ بخطوات عممية بسيطة ومير مكمفة.

ومق شئ مف التفاؤؿ يمكف نزوؿ مجموعة المنتدى في اتنتخابات القادمة في قائمة واحدة ،وبعد
تقميص الدوائر اتنتخابي ة ،لكي يتمكف منتدى التنمية مف تمثيؿ الناس في العممية اتنتخابية عمى المستوى

القطري ،وعمى مستوى الخميِ في المستقبؿ الاير منظور.

 5-5أحمد الربعي
شك ار سيدي الرئيس ،أتمنى في الساعة الباقية أف يتـ التركيز عمى الجوانب العممية ،قف يوميف مف

التنظير كافية وقد استفدنا مف اقوراؽ التي طرحت.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

178

النقطة األولى  :قف بعد (ٕ٘) سنة واجبنا أف نتقدـ خطوة إلى اقماـ ،سمعت مف بعض الزم ء أننا

بعد (ٕ٘) سنة لـ نقدـ شيئا ،وىذا الك ـ يجب إعادة النظر فيو ،فنحف لسنا متخذي قرار ،وانما نحف

مجتيدوف ،وأعتقد أف اقطروحات التي طرحت في ىذا المنتدى والكتب التي صدرت تدؿ عمى أننا قد دققنا
ناقوس الخطر في كؿ القضايا التي نوقشت ،قضية اإلرىاب طرحناىا قبؿ أف يبدأ اإلرىاب ،قضية البطالة
وخاصة في السعودية والكويت ،وكاف رأي البعض أنو مير معقوؿ ،واآلف البطالة تطؿ عمينا برؤوسيا

وتشكؿ خط ار كبي ار عمينا ،وب التالي تنفقد الثقة بلنفسنا ،ولكف مثؿ طبيعة أي مولود يولد يجب أف يتطور ،
اآلف بعد ٕ٘ سنة واجبنا أف نتقدـ ل ماـ لكي نتحوؿ إلى شئ آخر ،ولكني أخاؼ عمى ىذه المؤسسة أف
تتقدـ بسرعة ،فالتقدـ بسرعة قد يكوف مضر ،يجب أف نسرع ببطء ،يجب أف نضق خطوات عممية معقولة،

ولك ف نحافظ عمى أساسيات موجودة ىي التي تربطنا بعضنا ببعض ،لذلؾ أوافؽ الدكتور عمى في نقطة
أننا في حاجة إلى وقفية ،ف يمكف الحديث عف عمؿ مؤسسي منظـ بدوف ماؿ ،وىذه تجربة المجتمعات
المتقدمة في العالـ المتحضر ،دوف ماؿ لف نستطيق العمؿ ،فيجب أف نتحرؾ في إتجاه أف نعمؿ وقفية

لممنتدى تستطيق أف تمبي حاجاتنا لمسنوات القادمة.
النقطة الثانية  :اتنتقاؿ مف عمؿ اليواة إلى عمؿ المحترفيف ،وأنا أقدر الجميق وجيودىـ ،وقد أدوا

واجبيـ ،لـ يعد الوقت اآلف يسم بعمؿ المتطوعيف ،فيحدد شخص منسؽ ليذا المنتدى ومعو سكرتارية
تنظـ ىذا العمؿ ،ك ما يجب أف نضق بعض اقفكار التي تدؿ عمى أف لدينا دو ار آخر ،باتستطاعة أف
نعمؿ ،عمى ىامش ىذا المنتدى ،مناسبة أخرى معو ،عمى سبيؿ المثاؿ تكريـ مبدعيف في مجاتت معينة،
محاولة البحث عف ابتعاث لمطمبة المتفوقيف في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،نجعؿ القضايا التنموية،

ف ذا قمنا لمناس أف يتبرعوا ،فعمى اققؿ نكوف نقدـ شيئا مير أننا نجتمق ونتكمـ ونصدر كتابا ،وانما لدينا
بعض الميمات التنموية.

النقطة الثالثة  :نريد إص حا ،واتص ح في يد حكاـ يجب الوصوؿ ليـ ودؽ الباب ،ىنا المعادلة،

كيؼ نستطيق أف نقنعيـ ح وخاصة بعض الدوؿ التي حتى اآلف تتمكل في اإلص ح ،ليست راضية

باإلص ح ،ونقوؿ ليـ نحف وأنتـ في خطر ،واذا استمر الوضق عمى ما ىو عميو والتلزـ عمى ما ىو عميو
سوؼ ندفق نحف وأنتـ الثمف ،نحف نشتاؿ في الشلف العاـ ،فكيؼ نستطيق أف نصؿ لمتواصؿ بطريقة معينة

معقولة ونساعد إخواننا في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي الذيف يمحوف عمى قضية اإلص ح ويواجيوف
صعوبات حقيقية ،ىؤتء بحاجة إلى دعـ مف أشقائيـ المفكريف الخميجييف ،سواء عمى شكؿ رسالة لمتخذي
القرار في ىذه الدوؿ ،أو عمى شكؿ وفد ويذىب لمحوار مق اقنظمة في ىذه الدوؿ ،نحف بحاجة إلى جسر

معيف مق ىذه اقنظمة  ،فكـ مرة كاف ينظر لنا نظرة الشؾ ح وكـ مرة منعنا مف اتجتماع في دوؿ معينة ح
وعندما سمحت لنا سمطنة عماف في مؤتمر عماف ،كـ كنا سعداء قننا اخترقنا منطقة كانت محظورة

عمينا ،فنحف ت نشكؿ خطرا ،وليس لنا مجموعة سياسية ،وليس لنا مطامق ،وانما نحف مجموعة إص حية،
يجب أف نصؿ عمى كؿ المستويات ،ت يمنق أف نشكؿ وفدا يقابؿ أميف عاـ مجمس التعاوف الخميجي،

ونطرح لو وجية نظرنا فيما يدور ،أو وفدا يقابؿ بعض رؤساء الوزراء أو رؤساء الدوؿ وىكذا . ....
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أنيي ك مي بالقوؿ إف ىناؾ أفكا ار كثيرة ،أف نشكؿ لجنة مف ث ثة أو أربعة تكوف ميمتيـ وضق كؿ

اقفكار التي طرحت في ورقة معينة ،وترسؿ لكؿ عضو في مكانو ،ويطمب منو أف يكتب م حظاتو عمييا
خ ؿ عشرة أياـ ،شير ،واذا حدث ذلؾ قد نستطيق أف نعقد مؤتم ار استثنائيا في ىذه السنة بعد شيريف أو
ث ثة كما تػروف ،تكوف ميمتو يوـ واحد فقط لدراسة ىذه الورقة.

 6-5عبد النبي العكري
أييا اقخوات واإلخوة ،أوت كم حظات عامة ،كمكـ تعمموف أف ىناؾ مشروعا أمريكيا لإلص ح ،وباسـ

الشراكة اقمريكية المتوسطية مف أجؿ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف ،وبدأ تطبيقو فعميا عمى اقرض ،وفي
اعتقادي أف كثي ار مف الدعوات التي راجت أو التي طرحت مف قبؿ اقنظمة العربية لإلص ح ىي استجابة
ليذه الضاوط ،وخصوصا أماميـ المثاؿ العراقي واض  ،ومف ىنا بدأ الك ـ في العديد مف الدوؿ العربية،

فلعتقد أف ىناؾ حاجة إلى تمييز دوافعنا ومصمحتنا في اإلص ح عف المشروع اقمريكي.

النقطة الثانية أف الك ـ عف اإلص ح مف قبؿ العديد مف اقنظمة العربية باستثناء المارب الذي عنده

إص ح فعمي سياسي باقي ،كمو يستيدؼ إص ح شكمي أي إقامة مؤسسات شكمية ،إذف ىناؾ حاجة إلى
ضاط المجتمق المدني بالفعؿ ليكوف ىناؾ توازف كما ذكر الدكتور عمي الكواري ،حزب السمطة وحزب

الشعب.

بالنسبة لدور المنتدى ،أريد أف أضيؼ أف ىناؾ ظاىرة ما أف يتـ التموي باإلص ح في بمد عربي مف
قبؿ حاكـ حتى يتسابؽ بعض الكتاب والمثقفيف العرب وييمموف دوف أخذ وجية نظر أصحاب البمد أنفسيـ،

ويتـ تسخيفيـ ،وقد جربنا ذلؾ عمى البحريف ،ما أف صدر دستور ٕٕٓٓ حتى قنوات التميفزيوف انياؿ
عمييا المفكروف اليساريوف و ، ...وكميـ يمتدحوف  ،ويحاولوف التقرب لمحاكـ.
أكيد فيو حاجة قف يكوف ىناؾ أكثر مف اجتماع سنوي ،يتحوؿ إلى قوة ضاط وقوة لتوليد اقفكار،

ويشكؿ مؤسسة في المنطقة ،مثؿ ما قاؿ الدكتور الربعي ،يخاطب الرأي العاـ ،ويخاطب الحكاـ ،ويقدـ ليـ
مشاريق محددة.
واقتراحي ،أف يسبؽ اجتماع المنتدى اجتماع مجمس التعاوف ،ويقدـ ليـ في كؿ سنة شيئا ما يراه لصال
مجمس التعاوف ،ويقدميا مباشرة لرئيس الدورة.
كما يستطيق المنتدى أف يقدـ تقري ار سنويا عف التنمية في الخميِ بما توفر لديو مف خبرات ،وينشرىا عمى

نطاؽ واسق وتكوف ليا تلثيراتيا.

بالنسبة لمقضايا القانونية والجانب القانوني والترخيص وميره ،ف ذا ضاقت بنا اقرض العربية ممكف أف

نستبدليا بدولة مف الدوؿ التي تسم لنا بذلؾ ،ونستطيق أف نحصؿ عمى وضق مراقب في اقمـ المتحدة

في المجمس اتقتصادي واتجتماعػي ،وىذا سيفت أمامنا آفاقا ،قف الم حظ أننا ت نشارؾ في حركة
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المجتمق المدني العالمية ،وىذا ضروري أف ندخؿ فييا .

 7-5أحمد النفيسي
مساكـ اهلل بالخير ،أوت أود أف أشكر الدكتور عمي الكواري عمى ما قدمو ،أمس قاؿ لي أحد اإلخواف ما

رأيؾ في المنتدى وما تقييمؾ ،قمت إنو يحاوؿ أف يخرج مف عنؽ الزجاجة ،وأعتقد أف الورقة التي قدمت
ىي في ىذا المجاؿ ،وتستحؽ المتابعة والنقاش ،وأثني عمى الدكتور أحمد الربعي بلف يكوف النقاش في

حمقات أصار حتى يثمر.

اآلف أريد أف أركز عمى نقطة واحدة وأعتقد أنو يجب أف تكوف المناخ التي تتـ فيو الوتيرة لعممنا أو عمؿ

كؿ ال قوى المستنيرة والمثقفة والدافعة مف أجؿ اإلص ح في ىذه المنطقة ،نحف في المنطقة طواؿ الفترة

الماضية ،كاف النضاؿ الوطني في مختمؼ دوؿ المنطقة ،سواء في البحريف أو في الكويت ،أو السعودية،
دائما اإلنجازات الوطنية تلتي عندما تتزاوج اقحداث اققميمية والدولية مق البعد الوطني ،ونستطيق أف نعدد

الكثير مف اإلنجازات التي تمت خ ؿ ىذا التزاوج ،وعادة اقنظمة الحاكمة في منطقتنا سريعا ما تتراجق
عف تمؾ اإلنجازات وتكبو وتفرط بمكاسب شعوبيا ،اآلف الوضق عمى مشارؼ حقبة جديدة ،يعتمد عمى

كيؼ نتصرؼ ونعالِ ىذا الوضق ،لقد مرت سنوات طويمة جدا مف عمر شعوبنا في ىذه المنطقة ،ونحف
تحت ىذه اقنظمة التي أصبحت أعجوبة العالـ ،اآلف تتركز اقضواء عمى منطقتنا ،فلحداث ىائمة تجري

في منطقتنا ،والجميق ينظر ويتفحص ماذا يحدث ،وبالتالي ىذه ىي فرصة ىذه الشعوب التاريخية الكبيرة

التي يجب أت تضيق ،ويجب أت تدع أحد يسرقيا منيا ،ىذه فرصتيا إلنجاز عممية اإلص ح المطموب
التي طالما انتظرناىا طيمة العقود أو طيمة العقد الماضي.
الماة التي نتحدث بيا ىي لاة أكاديمية ولاة مثقفيف ولاة عمماء ،وىذا جيد جدا ،ويجب أف تكوف تمؾ

ىي القاعدة ،ولكف يجب أيضا أت نماي النضاؿ الشعبي بوسائمو المختمفة ،يجب أت نحجر أو نوحي أو
نشيق ثقافة الحوار مف خ ؿ الك ـ فقط  ،وأنا ت أدعو إلى العنؼ ،وت أدعو إلى استعماؿ وسائؿ مير
مشروعة ،لكف أعتقد أف النضاؿ السممي يبدأ بالحوار وينتيي بالشارع ،ىذه كميا وسائؿ سممية ،ويجب أف

نثقؼ أبناء شعوبنا بلف المطالبة يجب أف تتـ بجميق الوسائؿ السممية ،ومف ضمنيا الخروج لمشارع
والعصياف المدني ،ىذا يجب أف يكوف واضحا حتى ت ننقمب إلى مستسمميف ،وحتى ت ننقمب إلى مداىنيف

ل نظمة ومثبتيف لموضق الحاضر.

 8-5بكــر حســـن
شك ار سيدي الرئيس ،أريد أف أركز عمى نقطة واحدة ،وىي أنو في مياب أو عجز القوى العق نية

باخت ؼ توجياتيا في التلثير عمى اإلص ح ،ف ننا سنكوف مواجييف أماـ خياريف ك ىما خطر مف وجية

نظري.
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الخيار األول :ىو قياـ القوى اإلرىابية أو الراديكالية بترويق المجتمق كما بدأنا نرى بعض بذوره ،وأعتقد

أف الجميق متفؽ عمى خطورة ىذا الخيار.

الخيار الثاني :ىو التدخؿ الخارجي والمتمثؿ في التدخؿ العسكري اقمريكي ،وبرمـ خطورتو مف وجية

نظري إت أف ىناؾ شريحة مف الميبرالييف بمختمؼ اتجاىاتيـ ت يروف بلسا مف ىذا اتتجاه ،فلريد أف أقرع
ناقوس الخطر ،أنو برمـ جاذبية ىذا الخيار وبرمـ إيماننا بواقعيتو ،إت أنو سييمش إلى حد كبير القوى
الميبرالية والقوى العق نية في المجتمق ،قف الجماىير الكبيرة الشعبية في مجتمعنا ترفض ىذا وبقوة ،وسبب

رفضيا أنيا ترى المعايير المزدوجة التي تقوـ بيا أمريكا في المنطقة ،نحف نرى الشعب الفمسطيني يذب

يوميا عمى أرض فمسطيف ،وىناؾ صمت عالمي وصمت عربي ،وصمت جماىيري ،ىذا سيفقد المصداقية

إلى حد كبير مف أبناء الشعب ،وليذا أقدـ رجاء وبرمـ معرفتي بحسف نوايا مف يطرحوف ىذا الخيار ،أنو

تبد مف مراجعتو بشكؿ جيد  ،وتبد أف يكوف اتخت ؼ بيف ما نطرحو وبيف الخيار اتمريكي واضحا،

حيث ت بد مف عدـ اتستحياء وعدـ تجنب الحديث عما يحدث في ارض فمسطيف ومحاربة المقولة

اتمريكية التي تصؼ المقاومة لممحتؿ باترىاب.

 9-5أحمد بشارة
شك ار ل خ الرئيس ،في الواقق أقؼ عمى النقيض ،أعتقد أف أماـ المنطقة فرصة تاريخية لف تعوض
إط قا ،ى ناؾ اىتماـ عالمي مير مسبوؽ مف الوتيات المتحدة أكبر قوة في العالـ ،المجموعة اقوروبية ،
المجتمق الدولي مف خ ؿ مجمس اقمف وميره ،منظمات حقوؽ اإلنساف والمجتمق المدني في العالـ كمو ،

ميتمة بشئوف ىذه المنطقة اىتماما مير مسبوؽ ،وربما نحسد عميو مف مجتمعات ودوؿ أخرى ،ونحف
نعرؼ أسباب ىذا اتىتماـ ،اإلرىاب ،العنصر الجديد ،والنفط ،ىذه عناصر ت نقدر أف نسيطر عمييا  ،وت

نقدر أف نماي اإلرىاب قننا نحف الذيف خمقناه في المنطقة ،ونعرؼ البيئة التي وفرناىا وتساىمنا فييا،
والنفط تحت اقرض ،سيطمبو العالـ وبالتالي ت أجد مضاضة عمى اإلط ؽ في أف نضق يدنا بيد القوة
التي تطالب بالتايير في المنطقة ،إذا كاف برنامجيا فيما يتعمؽ بتايير التعميـ ،تايير النظـ السياسية،

بمشاركة ،بحقوؽ اإلنساف ،بحقوؽ المرأة ،قضايا ندافق عنيا لمدة سنوات طويمة ،واآلف أمامنا فرصة مف
المجتمق الدولي بقيادة الوتيات المتحدة يقوؿ ىذه ىي مطالبنا  ،ف

نؤاخذىـ عمى ما يقولوف ،ولندفق

بعممية التحاور معيـ واتلتصاؽ معيـ ،ىذه ىي اقداة بالضبط التي ستعفينا مف كؿ ما ورد مف عرائض،

وفود ،اجتماعات ،ستقصر مسافة التايير في المنطقة ،لموصوؿ لمقوى الدولية التي تطالب بالتايير ،ونضق

يدنا بيدىا ،ونحاوؿ أف نبرىف ،ىؿ ىذه اققواؿ حقيقية ح واذا وجدنا أنيا مير حقيقية ،نبحث عف قوى
أخرى ومنابر تساعدنا عمى مطالبنا ،وىذه مطالب مشروعة في جميق أوجو النضاؿ ،سواء النضاؿ مف

أجؿ التحرير في فترات الخمسينات واقربعينات ،عندما جاءت القوى التي تطمب التحرير تبحث عف وسائؿ

لمساعدتيا.

فكرة تقديـ مقترحات لتطوير المنتدى ،أنا في تقديري ستقضي عمى المنتدى مق كؿ النوايا الطيبة التي
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وراءىا ،قنيا ستثقؿ ىذه المجموعة بمياـ جديدة ىي أساسا مثقمة ،جميق اإلخوة في سف متقدـ ،متوسط

العمر (ٓ٘) سنة ،كميـ يعمموف ومرىقوف بلعباء شخصية ،أعباء اجتماعية ،أعباء سياسية ،وميرىا ،كيؼ
نطمب منيـ أف يقوموا بكؿ المشروع الذي يطالب بو اإلخواف ،أنا أرى أف يظؿ المنتدى كمجاؿ أو كحمقة

لتداوؿ أفكاره ،وليس وسائؿ الضاط ،دعوا وسائؿ الضاط تقوـ بيا القوى الوطنية داخؿ مجتمعاتيا،

القطريوف ماذا يمنعيـ أف يتظاىروا أو يقدموا عرائض أو يقيموف جمعيات ،حتى لو كانت الجمعيات مير
مصرح بيا ،ففي الكويت (ٓ )ٔٙجمعية ولجنة تعمؿ بدوف ترخيص ،فمف يشعر أنو بحاجة إلى شئ ما،
فميقدـ عميو ،والدكتور عبد العزيز الج ؿ ذكرني في عاـ ٕٜٜٔـ ،كاف اليدؼ ىو اإلص ح السياسي مف

خ ؿ مج موعة ضاط  ،قف منتدى التنمية كاف مير قادر أف يدخؿ في المجاؿ السياسي ،وبدأنا العمؿ
فيو ،ووجدنا أنو خ ؿ ستة أشير ،أف ىذا المجيود ينيار ،بدأت الحكومات تضاط عمى بعض اقعضاء

في المنتدى ،وبعضيـ دخؿ السجف ،والبعض طمب منيـ أت يقتربوا مف ىذا المشروع ،وسدت اقبواب

جميعيا أماـ المنتدى ،فنحف لدينا تجارب والمجيود الذي ذكرتو لو أسباب ،ف ذا طمبنا مف المنتدى أف يدخؿ

في ىذا المنحى سندفق بو إلى نيايتو.

 10-5حسن اإلبراىيم
شعور مف التشاؤـ يشوب النقاش فيما يتعمؽ بمسيرة المنتدى
ا
شك ار ل خ الرئيس ،بداية أشعر بلف ىناؾ
 ،فلحب ىنا أف أذكر المتشائميف أف ىناؾ ث ثة إنجازات ميمة ليذا المنتدى.
اإلنجاز اقوؿ أف المنتدى قد بمغ خمسة وعشروف عاماً مف النشاط المستمر والمستقر في آف واحد،

وىذا أمر نادر الحصوؿ في عالمنا العربي ،تمكنا مف خمؽ شبكات اتصاتت فيما بيننا وبيف البعض لـ
نكف نحمـ بيا ،ولقد شاركت شخصياً في كؿ اتجتماعات السنوية ماعدا اجتماع واحد ،وكاف الحوار في
ىذه المقاءات تتسـ بالتسام والبعد عف التشنِ الذي نشيده في لقاءاتنا اقخرى عمى المستوى العربي،

المتشائموف الذيف يقمموف مف إنجازات المنتدى يريدوف تحويمو ليكوف حزباً سياسياً ،وأف يكوف لو عمؿ عمى

المستوى السياسي ،أعتقد أف ىذا سيقمؿ مف مصداقية ىذا المنتدى ،نستطيق أف نقوؿ إف المنتدى ىو تجمق

تنموي ،وليس حزبا سياسيا ،عممية وضق اإلص ح السياسي عمى قمة سمـ أولوياتنا أعتقد أف فيو مضرة
لمسيرة ىذا المنتدى ،في اعتقادي أف أنشطة المنتدى يجب أف تستمر ولكف يجب أف تتحوؿ إلى دراسات

مختصرة ودراسات ميدانية ،استمعت اليوـ لزميمي اقخ عمي الكواري واشادتو الكبيرة بالدستور الكويتي ،
وبالديمقراطية الكويتية والمجتمق المدني الكويتي ،أتمنى أف يكوف ىناؾ تحديد لممفاىيـ التي سنتناقش فييا

 ،كنت أتمنى أف يقاؿ إننا نحتاج إلى دراسة ميدانية لمعرفة إشكالية الديمقراطية الكويتية ،نريد أف نعرؼ

مدى تلثير الديمقراطية الكويتية في اقربعيف عاما الماضية عمى مسيرة التنمية في الكويت ،دراسة تكوف

عمى الواقق بحيث أف الدوؿ الخميجية اقخرى التي تريد أف تقمد التجربة الديمقراطية الكويتية  ،يكوف أماميـ

مجاؿ ليعرفوا أف ىناؾ تجربة مرت بمشاكؿ كثيرة ،ما سمعت أحدا يقوؿ ما ىو نوع الدميقراطية التي نريدىا
ح ىؿ الديقراطية فقط انتخابات ح ىؿ ىي بالطريقة البدوية والقبمية واقصولية التي نراىا في بمدنا الكويت ح

ىؿ الديمقراطية المطموبة ىي الديمقراطية الميبرالية ح ىؿ ما نشيده في العراؽ اآلف يبشر بالديمقراطية
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الميبرالية ح عندما أرى وأسمق أحس بالتشاؤـ ،قد يكوف المطموب بدوؿ الخميِ التطور التدريجي بعيد عف

القفزات واختصار المراحؿ التاريخية بتطور الشعوب.

أريد أف أقوؿ أف نظؿ متواضعيف ،إمكانياتنا محدودة ،اقخ أحمد بشارة ذكر أننا ت نستطيق في ىذا السف

أف نقوـ بلكثر مما قمنا بو ،والشكر واجب لممنسقيف والمجاف التنفيذية التي قامت بمياميا خ ؿ الػ (ٕ٘)
سنة الماضية ،وعمى رأسيا الدكتور عمي الكواري ،لماذا ت نبدأ بلشياء صايرةونبتعد عف التسييس  ،مث

ىؿ باإلمكاف أف نرى السيرة الذاتية ل خوات واإلخواف موجودة عمى (الويب سايت) مق تجاربيـ الماضية
في دعـ المجتمق المدني ،وخبراتيـ التي يتبرعوف بيا تطوعا قي مؤسسة مجتمق مدني في ب دنا تحتاج
إلى عوف ،نريد أف نركز عمى اقشياء الصايرة التي تمس المواطف ونبتعد عف الك ـ الكبير واقح ـ ،وقد

سمعت باقمس ك ـ أزعجني يصؼ اقنظمة الحاكمة بدوؿ الخميِ كلنظمة أحزاب شمولية ،أنا ت أستطيق
أف أقوؿ إف السمطات الحاكمة بالخميِ ىي أحزاب شمولية ،ىؿ ىذا يعني أف أقارف النظاـ الحاكـ في

الكويت بنظاـ صداـ حسيف عمى سبيؿ الفرضية ،أو أقارف النظاـ الحاكـ بالسعودية أو في قطر أو في
عماف بالدوؿ العربية الشمولية ،نحتاج إلى تعريؼ مصطمحاتنا واتتفاؽ عمى المصطمحات العممية التي

نستخدميا.

 11-5سعد بن طفمة
لدي نقطتاف ىامتاف ،أوتىما تتعمؽ بموضوع التطوير ،واعتقد أف الورقة التي تقدـ بيا مشكو ار الدكتور

عمي الكواري ،تعكس انسجاما مق النفس ،ت يمكف أف نتحدث عف تطوير ىذه اقنظمة واص حيا ،إت أف
نتحدث عف تطوير المنتدى ،ولكف أنا أميؿ إلى رأي اقخويف حسف اإلبراىيـ وأحمد بشارة ،بلف المنتدى

شئ وعمؿ تنظيـ سياسي شئ آخر ،يمكف تطوير ىذه اآللية والحفاظ عمييا بما تحققو ،ونحف نعرؼ سمفا

أني ا تحقؽ ثما ار سنوية ،أقميا ىذه الشبكة مف الع قات التي أقمناىا مق بعضنا البعض ،والتي نجددىا
ونجدد العيد بيا عمى اققؿ كؿ سنة مرة أو مرتيف.
الموضوع الذي شدني ىو حديث الدكتور عمي عف الحوار أو الوفاؽ بيف التيارات الدينية والوطنية أو

التيارات الدينية وال دين ية ،وال دينية بالمفيوـ السياسي ىي التي ت تتبنى الفكر الديني كليديولوجية
سياسية ،وأعتقد أف التجربة في الكويت ل سؼ مريرة قف ىناؾ انقطاع ،فلنا أميؿ أف تكوف ىناؾ قناة

لمتواصؿ والحوار حوؿ ىذه المسللة بالذات  ،في الكويت ربما اقكثر براجماتية وت أريد أف أقوؿ ميكيافيممية
اإلخواف المسمميف الذيف يمكف أف يتوسعوا في موضوع الثوابت ،قف الكؿ إذا حدثتو أو تحدثت معو عف

أي مف التنظيمات الدينية في الوطف العربي ،عف موضوع كيفية التعايش مق اآلخر ،وكيفية اإلق ؿ مف
ثقافة اإللااء ،والقضاء عمى اآلخر وتصفيتو ،نحف نستطيق أف نتعايش مق الجميق إذا كاف الجميق ضمف
ثوابت محددة ،والخ ؼ ليس عمى ىذا المبدأ ،لكف حوؿ تحديد ىذه الثوابت ،يمكف اإلخواف المسمميف في

مصر بسبب تجربتيـ وبسبب القمق الذي تعرضوا لو خ ؿ الحكومات المختمفة تطوروا في ىذا الجانب،

نحف نلمؿ أف يتبنى المنتدى حوا ار حوؿ مفيوـ الدولة أو المجتمق المدني والمجتمق الديني ،أو الدولة
الدينية والدولة المدنية ،في المممكة العربية السعودية أنو بسبب وثيقة اإلص ح التي تقدـ بيا بعض
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اإلص حييف وبعض الشيعة إلى اقمير عبد اهلل قامت ثائرة اليميف الديني المتطرؼ ،وىددوا بحرب أىمية

وىددوا بتصفيات ،وىددوا بتصفية الشيعة وخ فو ،وىددوا بلف الميبرالييف والشيعة في مؤامرة كبيرة إسرائيمية
صييونية صميبية  ...إلخ.
أعتقد بلنو يمكف ك حدى ميزات المنتدى وأحد أسباب الحفاظ عمى المنتدى ،أنو بقي قناة لمحوار

وطرح كافة اقفكار ،أف يتبنى ندوة خاصة حوؿ المجتمق الديني أو الدولة الدينية والدولة المدنية ،ونرى ىؿ
نحف نقؼ عمى أرضية ثابتة ،ىذه التوجيات الموجودة في المنتدى ،ربما أيضا إحدى أسباب استم ارره

واحدى الميزات الفريدة التي يتمتق بيا ىذا المنتدى.

النقطة اقخيرة أنو مف اإلشكالية أف اإلخوة يشيدوف بالديمقراطية الكويتية  ،والمسائؿ نسبية ،يمكف بعد
كؿ ما حدث أنا مف أشد الناس اتياما لمكويت بلنيا ليست ديمقراطية ،الكويت بمد حريات ،نعـ ،ولكف ت
يوجد ديمقراطية في الكويت بالمفيوـ الذي ننشده ،إذا كانت الديمقراطيات فقط انتخابات وآلية انتخابات،

وانما تداوؿ السمطة ودمقرطة المجتمق ،ومؤسسات المجتق المدني وحرية اإلع ـ ،وحرية إقامة المؤسسات

اإلع مية والمؤسسات الصحفية وخ فو ،الكويت ليست ديمقراطية حتى بمفيوـ اقرقاـ عندما نقوؿ بلف

الديمقراطية تعني مشاركة الجميق ،في الكويت الذيف يصوتوف أقؿ مف ٘ٔ ،%وىذه نسبة ت ترقى إلى
التمثيؿ النسبي أو مالبية الشعب الكويتي في تقرير مصيره ،ىذه المسللة ميمة جدا حتى بلف نتواضق في

الكويت فيما يتعمؽ بموضوع الديمقراطية ،ول سؼ الشديد ىناؾ جمود في اإلص ح السياسي ربما ىي

أكثر ىذه اقنظمة الخميجية جمودا في ىذا اإلتجاه ،بينما حري بيا أف تكوف أكثرىـ تحركا في ىذا اتتجاه.

 12-5منيرة فخرو

شك ار سيدي الرئيس ،أوت أبدا بخبر قرأتو أمس في الصحؼ المحمية وىو القبض عمى إماـ مسجد في

أسبانيا بسبب دعوتو إلى ضرب الزوجة عند نشوزىا ،والقانوف اقسباني يمنق ضرب الزوجات حتى
الضرب الخفيؼ ،ىذا المثؿ يرينا أننا كعرب ومسمميف قد وضعنا تحت المجير بعد انتشارنا في بقاع
اقرض المختمفة وأننا يجب أف نمتزـ بالقوانيف العالمية ولـ نعد نستطيق أف نفعؿ ما نريده إت حسب القوانيف

التي يسير عمييا العالـ.

النقطة الثانية ىي الخوؼ مف التعاوف مق الارب والوتيات المتحدة بالذات ،بحجة تذويب ىويتنا واضاعة
دي ننا ،ما ذكره الدكتور أحمد بشارة أف الارب ييتـ بنا لقضيتيف ،ىما النفط واإلرىاب ،وىو يريد اإلص ح
كي يمنق انتشار اإلرىاب الذي يطالو لذلؾ عمينا التعاوف ،فيذا مف صميـ مصمحتنا ،أعتقد أننا نضجنا

كفاية بحيث نستطيق تمييز اقمور والقضايا ،وعمينا أف ننتيز الفرصة ونقوي أوجو التعاوف بيننا وبينيـ
خاصة في مجالي التعميـ وتعزيز الديمقراطية.
قضية التعميـ قضية مصيرية ،وتبد مف إص ح التعميـ بجميق الوسائموالطرؽ ،اقحداث واقمور تتسارع،
كنا في البحريف عاـ ٜٜ٘ٔـ ،قد أصدرنا العريضة الشعبية لممطالبة باإلص حات وأىميا المشاركة

السياسية ،واآلف أمامي العريضة التي أرسميا المثقفوف واقكاديميوف السعوديوف بعد ( )ٛسنوات مف
العريضة البحرينية ،اقمر لـ يحتاج إلى (ٓ٘) سنة كما كنا نعتقد ،بؿ ( )ٛسنوات فقط.
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النقطة اقخرى ىي موضوع السمطات الممنوحة ل سر الحاكمة في المنطقة ،ما سوؼ أقولو ليس

انت قاصا ليا ،وأعترؼ أف لدينا أفراد كثيروف مف تمؾ اقسر نحبيـ ونحترميـ ونتعاوف بصدؽ معيـ ،ولكف
تبد أف تصدر قوانيف لتنظيـ عمؿ أفرادىا واص حيا مف الداخؿ – قوانيف تنظـ حقوقيـ وواجباتيـ وتحديد

عدد اقفراد الذيف يتولوف سمطات سياسية فلعدادىـ باقلوؼ ،فمف مير المعقوؿ أف يتولى جميق أفراده

مراك از ومياما سياسية .

بالنسبة لممنتدى وطريقة تطويره  ، ...كما ذكر اقخ الدكتور حسف اإلبراىيـ أف ىذا المنتدى تنموي

وليس سياسي ،وأعتقد أف مالبية اقعضاء ليـ مصال وارتباطات حكومية ،فعمينا أت نحمؿ المنتدى فوؽ
طاقتو ،فمدينا تنظيمات سياسية داخؿ كؿ قطر خميجي نستطيق أف نمارس قضايانا السياسية بواسطتيا،
إنما يجب أف يبقى المنتدى كما ىو أداة عاقمة حكيمة مق التوسق في البحوث خاصة الميدانية.

كما أود التركيز عمى المقترح الذي يطالب بلف يعقد المنتدى اجتماعو السنوي قبؿ عقد مؤتمر القمة

الخميجي بلسبوع ،بحيث يرسؿ توصياتو إلى مؤتمر القمة كتقرير مو ٍاز مثمما ىو حادث اآلف لتقارير اقمـ
المتحدة التي ترسميا حكومات المنطقة ،وتتـ مناقشتيا عمى ضوء التقارير التي تصدرىا منظمات المجتمق

المدني والتوفيؽ في التقارير الحكومية وعما إذا كانت تت ءـ مق التقارير اتىمية.

 13-5عبد اهلل المدني

شك ار سيدي الرئيس ،وشك ار ل خ الدكتور عمي الكواري عمى م حظاتو حوؿ كيفية اترتقاء بالمنتدى.

باختصار ىو يريد أف يكوف لممنتدى أنياب ،ليس مف أجؿ افتراس الحكومات واقنظمة الخميجية ،وانما مف
أجؿ أف تكوف لممنتدى ىيبة ،أو عمى اققؿ ،صوت مسموع ومكانة محترمة عند صانق القرار الخميجي.

ولدي مجرد اقتراح  ،ىو أف يصار في السنوات القادمة الى تايير شكؿ الجمسات لتتحوؿ الى ورش عمؿ

صايرة  ،مق إتاحة الفرصة لممشاركيف باختيار موضوعات الحوار وتايير عضوية كؿ ورشة عمؿ حسب
اقوراؽ التي تناسبيـ .وقد جربنا ىذه الفكرة في الحوار العربي -الياباني ،واستفدنا منيا كثي ار .ورئيس
الجمسة اقخ الدكتور عمي فخرو الذي كاف معنا في ذلؾ الحوار شاىد عمى ذلؾ .ولو أف ىذه الفكرة

طبقت ،لما اشتكي أخي الدكتور عبد الخالؽ عبد اهلل بلنو بعد يوميف مف المداوتت لـ نصؿ إلى شئ محدد

 ...لو كانت فكرة ورش عمؿ مطبقة ،لكانت كؿ ورشة عمؿ خرجت بشئ محدد و لكنا مزجنا تقارير

الورش وتوصمنا سريعا الى رؤية واضحة ومحددة عما يجب عممو.

 14-5عبد اهلل النيباري
شك ار سيدي الرئيس ،أيضا أضـ صوتي إلى اإلبقاء عمى المنتدى بييئتو الحالية ،وأعتقد أف ىذه الصياة

فييا مكاسب ،لو قارناه بوضعنا في الخميِ تعتبر مكاسب كبيرة جدا.
أوال  :مجرد لقائنا ،ىذا مكسب أساسي يجب المحافظة عميو.

ثانيا  :أننا نستمق لبعض وآراء بعض في أمور مختمفة ،وليس بالضرورة أف يكوف ىناؾ اتفاؽ ،والكؿ

مساند ومتحمس لمسللة اإلص ح ويعتبره أم ار ممحا ،لكف أعتقد إذا دخمنا في التفاصيؿ سنجد شيئا مف
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

186

اتخت فات.
اإلص ح لف يلتي منحة ،ولف يلتي بسيولة ،يحتاج إلى عمؿ منظـ ،والى كفاح ،والى تحمؿ تضحيات ،
فمف يوقق بياف في السعودية يدخؿ في الواقق في مخاطرة محسوبة ،مير الذي يوقق بياف أو يياجـ

الحكومة في الكويت  ،لكف ىذه المتطمبات يمكف تمبيتيا حسب قدرات وحسب ظروؼ كؿ قطر ،ليس

بالضرورة مف ىذا المنتدى  ،كؿ منا ينتمي إلى مواقق والى تنظيمات والى أنشطة ،كمجموعات ،كلفراد ،
ممكف بصفتنا اقخرى أف نمارس ىذا النشاط ،لكف تحويؿ ىذا المنتدى إلى صياة ذات نشاط سياسي أو

لوبي ضاط  ،سوؼ يدخمو في متاىات خطيرة جدا ،ويمكف نفقد ىذا الشئ.

دائما لدينا استعجاؿ ،عف ما العمؿ ح يجب أت يقتصر عممنا عمى عمؿ أكاديمي أو عمى حوار ،أعتقد

أف الحوار مفيد وينعكس عمى سموؾ ومواقؼ اإلخوة الناشطيف  ،دوف أف يتحوؿ المنتدى إلى مواقؼ ،إذا

أردنا أف يتحوؿ إلى مواقؼ ستبرز الخ فات  ،كمثاؿ  ،البحريف القوى الديمقراطية واليسارية ٖٓ سنة
نحاوؿ أف يتفقوا دوف جدوى ،الكويت ىناؾ خ فات ،ىناؾ صراع ،السعودية ىناؾ صراع بيف التيار

الديني والتيار السياسي ،واحد مف معوقات اإلص ح ىو ىذا الصراع أكثر مف السمطة ،أعتقد أنو لو كاف
ىناؾ انسجاـ بيف القوى الشعبية ،يجوز كاف اإلنجاز مضاعؼ عمى الساحات في دفق عجمة اإلص ح ،إذا

أردنا أف ننتقؿ إلى اتخاذ موقؼ أو نشاط سوؼ تبرز اتخت فات ،لكف عندما نناقش اإلص ح بشكؿ عاـ،
لف يوجد اخت فات ،اتقتراحات التي تقدـ بيا الدكتور عمي ميمة ،لكف يمكف أف نجد ليا صياة أخرى،

لكف خارج إطار المنتدى.

 15-5عبيد خمفان الروم
شك ار سيدي الرئيس ،كؿ يضيؼ (ٕ٘) سنة إلى عمره مف عاـ ٜ٘ٔٚـ ،وأعتقد أنو قد اتسق الرتؽ عمى

الراتؽ خ ؿ ىذه المسيرة ،مف ممتقى أعضاء ىذا المنتدى إلى اليوـ ونبراسيـ العممية اإلص حية برمتيا،
ىناؾ تراكمات كثيرة تذكر في المجاؿ العممي ،ولكف أشعر أف البعد اإلص حي المبذوؿ في مجتمعاتنا في
الخميِ يبعد كثي ار عف قواعد الجماىير كما ىي في الخميِ ،نحف نحتاج إلى تنزيؿ ىذه الجيود الفكرية إلى

ساحة المؤسسات والمجتمق المدني ،وأعتقد أف ذلؾ لمس في عاـ ٜٜٜٔـ ،في دبي ،والحقيقة ىذه تحتاج

إلى آليات تنفيذ والى إلتزاـ والى مواجية والى صبر والى آناة كثيرة  ،البعد اإلص حي نفسو ،القاعدة
العظمى مف الجميور أصبحت تناء عنو مف ناحية التطبيؽ ومف ناحية القناعات ،قف مفيوـ اإلص ح
نفسو يحمؿ آليات فناء نفسو ،إلى أي مدى نحف في ىذا المنتدى لدينا قناعة ،ولدينا أيضا الجيد والفعؿ

لمتكريس المرحمة القادمة ،لمسللة التواصؿ مق الشرائ الجديدة ومختمؼ مؤسسات المجتمق المدني ،وأخص

منيا عمى وجو الخصوص الجمعيات المينية والمنتديات ،حتى نتمكف مف أف نكوف حاضريف في أذىاف

اقجياؿ القادمة ،الميمة صعبة ،لو رتبنا أولويات البعد السياسي كما طرحو الدكتور عبد الخالؽ إلى

اقولويات اقخرى ،قد تكوف متداخمة ،لكف نحف كمنتدى ثقافي وفكري ينباي أف يحافظ عمى دوره في

المجتمق ،وعمى وجوده ،وعمى إحساس اآلخريف بو ،ويحتاج إلى أولويات نلمؿ مف ىذا اتجتماع أف نكوف

خرجنا بيا ،وات تتسق الرتؽ عمى الراتؽ .
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 16-5معصومة المبارك
عمينا أت نكوف كقوـ البقرة الذيف انشاموا في الجدؿ حوؿ لونيا وشكميا وفصيمتيا ،فاإلص ح بكافة

جوانبو مطموب وبشدة ،ولكف كمنتدى حواري عمينا أف نحدد المسار ونتوجو إليو ،فاإلص ح السياسي

بالتلكيد ىو مدخؿ ىاـ إليجاد أرضية مناسبة وصحية لتحقيؽ اإلص حات اقخرى ،واإلص ح السياسي
برأيي لف يتحقؽ إت بوجود حاكـ أو سمطة سياسية رامبة في اإلص ح وعازمة عمى الولوج بمراحمو

ومتطمباتو ،

وكذلؾ أف تكوف لدينا القدرة كمثقفيف وكنخبة لموصوؿ إلى القيادة السياسية ومخاطبتيا واقناعيا

باإلص ح وخطواتو الواقعية الحقيقية ،وليست قفزات في اليواء ،وكذلؾ لطملنتيا بلف اإلص ح السياسي

ىدفو صال الجميق (السمطة والمجتمق) ،الديمقراطية الكويتية بدأت خطواتيا اقولى عاـ ٕٜٔٔـ ،مف
خ ؿ وثيقة إص ح رفعتيا نخبة إلى الشيخ أحمد الجابر  -رحمو اهلل – وبدأت عممية اإلقناع ،وبدأت
عممية الديمقراطية ترسي جذورىا.

الديبموماسية الشعبية ،كما ذكر الدكتور عمي الكواري في ورقتو القيمة ،والبدء بمشروع الحوار

والمصالحة بيف التياريف الديني والوطني ،لمخروج مف حالة التناحر والتصادـ والتصيد التي يمارسيا كؿ

منيما لآلخر ،وحالة الشؾ في النوايا واقىداؼ والسياسيات ،بما عطؿ وما زاؿ يعطؿ آلية اتستفادة مف
الحدود المتواضعة مف اإلص ح السياسي في مجتمعاتنا ،وخير مثاؿ ،حالة تلزـ الع قة ،والشؾ ،والتصادـ
بيف التياريف الديني والوطني في الكويت ،وبوادره قائمة في البحريف.

فاقتراح الدكتور عمي الكواري ببدء خطوات جادة لمحوار الحقيقي بيف التياريف ىاـ بؿ ىاـ جدا ،وحيث

أف ىذا المنتدى يضـ أعضاء مف التياريف ،فميبنى عمى ىذا وليكف ىذا منطمؽ لعمؿ المنتدى السنة

القادمة.

وكذلؾ مقترح الحوار مق السمطة يعتبر أمر ىاـ إلحداث اإلقناع والطملنينة.
-

فكرة تكويف وقفية لتعزيز العمؿ اقىمي ،فكرة قيمة ،ولكف لماذا ينشل منتدى جديد ح فمتكف الجيود

مركزة عمى تطوير ىذا المنتدى ،وتوسعة مجاتت عممو وأىدافو ،تحتضاف مطالب ومتطمبات اإلص ح

الجذري  ،وعمى رأسو اإلص ح السياسي.
-

فيما يتعمؽ ب ص ح المنتدى ،أوت عمينا أت نمعف في جمد الذات ،ولكف لتكف جيودنا في اتجاه

رؤية الكلس نصؼ مميء ،ولكف التطوير ىو سنة الحياة ومطموب.
ٔ -ولتكف الخطوة اقولى بتجذير الممارسة الديمقراطية داخؿ المنتدى ،وتوسيق القاعدة ،بمعنى أف نبدأ
باإلص ح الذاتي في ىذه المؤسسة ،ومد جسور التعارؼ بينو وبيف المجتمعات الخميجية وشعوبيا ،ليس
كافيا أف نمتقي وتمتقي ىذه النخبة المميزة مف مفكري شعوب المنطقة بكؿ نواياىا الطيبة وقدراتيا الفكرية

خمؼ أبواب مامقة ،وقد تتكرـ عمييا بعض الصحؼ لنشر خبر مقتضب عف اجتماعيا ،وقد تيمميا
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بالكامؿ تبعا لسياسة الجريدة والقائميف عمييا ،واف إنشاء موقق إلكتروني خطوة ىامة جدا في ىذا اإلتجاه.
ٕ -كذلؾ القمـ ،فكمنا ندرؾ ما لمقمـ مف تلثير ،كثيروف مف حممة القمـ في ىذا الجمق الطيب ،وليـ
أعمدة ثابتة في الصحؼ الخميجية ،يوظفوف ىذه اتمكانيات ،في خدمة أىداؼ المنتدى واىتماماتو وفمسفتو
في إحداث اإلص ح اإليجابي.

 17-5سعد الزىراني
شك ار سيدي الرئيس ،بالنسبة لموضوع إص ح المنتدى ،في تصوري أف ما يحتاج إليو المنتدى
ىوالتطوير ،والتطوير ت يعني التايير الكامؿ أو تحويمو إلى حزب سياسي أو شكؿ سياسي ،لكف أعتقد أف

ىناؾ اجماعا عمى أف الوظائؼ التي يقوـ بيا المنتدى ،حاف الوقت أف تتطور ،وأف تتوسق وتلخذ شك

أكبر م مسة لما ىو حاصؿ اآلف في المنطقة مف محاولة لمتايير والتطوير واإلص ح  ، ....في تصوري
أف التطوير الذي نطم إليو يحتاج إلى نوع مف التفرغ ،في حاجة إلى أمانة عامة متطورة وليس رئيسا

لممنتدى ،تشكؿ مف ث ثة أربعة أشخاص يستطيعوف أف يتابعوا أعماؿ المنتدى ويوجيوا حركتو.

في تصوري يجب أف يكوف ىناؾ نوع مف اتستا ؿ لمصفحة عمى اتنترنت ،ىناؾ عدد كبير مف

اإلنتاج العممي صدر ،أتمنى لو أف ىناؾ خطة لوضق ىذه الكتب عمى اتنترنت حتى يستفيد منيا الناس،

أيضا التركيز عمى ثقافة اإلص ح والتايير مف خ ؿ كتابات وندوات وتوضق عمى اتنترنت.

أيضا فكرة أف يكوف ىناؾ توصية ،يا ليت يكوف ىناؾ لجنة لصيامة ووضق توصيات ،عمى اققؿ

بالنسبة ل شياء التي تـ عمييا اتفاؽ.

الفكرة التي طرحيا الدكتور أحمد الربعي يكوف ىناؾ مؤتمر استثنائي بعد شيريف أو ث ثة أشير لدراسة

المقترحات المقدمة فيما يتعمؽ بعممية التطوير والخروج بتوصيات محددة ،ميمة جدا وأؤيدىا.

 18-5صالح الصويـان
أسعد اهلل صباحكـ ،أشكر سيادة الرئيس والدكتور عمي عمى محاضرتو الوافيػػة ،اتض خ ؿ العشر أو
الث ثة عشرة سنة الماضية أف ىناؾ خمطا وضبابية في المفاىيـ ،وأصبحنا أسرى لمقوتت تُ َس َّوؽ عمينا،
ونسينا أو تناسينا مضامينيا ،أو ما تحمؿ إليو مف أىداؼ تسمبنا شخصيتنا ،تسمبنا قيمنا  ،تسمبنا ىويتنػا،
تجعمنا مسوقيف بدؿ أف نكوف مبدعيف ،اآلف اتض في ىذا المنتدى أف ىناؾ خمطا بيف سياسة اإلدارة

اقمريكية ومنظمات المجتمق المدني ،عمينا أف نحدد المفاىيـ ،شاروف وميره يدافق عف نفسو ،والفمسطينيوف

ىـ اإلرىابيوف ،ىـ الذيف يقطعوف اقشجار  ...إلخ .أصبحنا في حالة تستمزـ منا الوقوؼ اماميا بوعي
وجدية ،وأعتقد أف عمى المنتدى مسئولية تاريخية أف يقؼ أماـ ذلؾ ،نحف نقؼ ضد اإلرىاب ،لكف ىؤتء

اإلرىابييف في يوـ مف اقياـ كانوا الجنود مف أجؿ الحرية ،كانوا المجاىديف في سبيؿ اهلل عمى لساف ريجاف
نفسو عاـ ٕٜٔٛـ ،عمينا أف نحدد المضاميف ،وماذا نقصد ح ت ننسى نضاؿ الشعوب مف أجؿ استق ليا،
ت ننسى كفاح الشعوب المضطيدة  ،ت ننسى مسئوليتنا التاريخية واقخ قية تجاه الشعب الفمسطيني وتجاه

العراؽ والشعب العراقي ،كؿ ذلؾ ممكف أف يجري لدوؿ الخميِ.
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النقطة اقخرى موضوع الفجوة بيف اقجياؿ ،ياليت أف يحضر كؿ واحد في ىذا المنتدى ،ابنو في

اتجتماع القادـ ،لترميـ الفجوة بيف الجيميف ،قف المستجدات والمتايرات بكؿ أسؼ سمبتنا دورنا وتلثيرنا،
فميس لممدرسة دور ،وت لمبيت دور ،أصب بكؿ أسؼ الشباب منساقيف وراء أمور ت تخدـ قضاياىـ وت
تخدـ مستقبميـ ،فميـ لممنتدى أف يبحث مثؿ ىذا الموضوع ويضق اآلليات المناسبة لكيفية معالجة مثؿ

ىذه الظاىرة .

 19-5عبد المحسن ىالل
شك ار سيدي الرئيس ،ىذا المنتدى لكي يتحوؿ مف مجتمق نخبوي ودراسات ،وكثير مف الناس يصروف

عمى إجراء دراسات ،أعتقد ،عمى مدى (ٕ٘) سنة كنا نعمؿ دراسات كثيرة ،فلقترح التالي :
ٔ -اقترح إصدار بياف مف المنتدى بتلييد المتطمبات اإلص حية في دوؿ الخميِ.

ٕ -اتستق ؿ المالي الذي طالب بو الدكتور الربعي أيضا شئ جيد عمى أف يكوف لنا مصادرنا التي تستطيق
أف تاطي تكاليفنا.

ٖ -اتنتشار محميا وعالميا ،تبد مف اتتصاؿ بييئات عربية وىيئات دولية وىيئات خميجية لتقوية ىذا اتنتشار
مق الشعب ،مق المستفيديف مف اإلص ح ،أي تقوية روابط كثيرة بحيث ت تكوف رابطة بيف مجتمق نخبوي،

دراسات ،ا ستراتيجيات بعيدة عف مفيوـ الشعب ،بحيث نستطيق أف ننزؿ إلى مستوى الشعب ونرفعو معنا في
دراسات تستجمب اىتماميـ.

 20-5محمد صالح الكواري
شك ار سيدي الرئيس ،أعتقد أف ىناؾ نجاحا لمصياة الحالية رمـ اقفكار اتيجابية التي ذكرىا الدكتور

عمي الكواري ،وت أعتقد أنو يريد أف يحوؿ المنتدى إلى حزب سياسي ،أعتقد أف ذلؾ فيـ خاطئ ،ولكف
الحقيقة ،حتى ت يعيد التاريخ نفسو ،قف التاريخ ت يعيد نفسو إت مق أمبياء ىذه اقمة ،وليس مق أذكيائيا،

والذكاء كثر في ىذه اقمة ،وبالتالي لسنا مطالبيف ،وت أطالب ب عادة تجربة عاـ ٕٜٜٔـ ،وتفاصيميا

كثيرة ،لذلؾ فاف استمرار الصياة الحالية ىو استمرار لمنجاح ،مق إضافة بعض التاييرات التي يمكف
التلكيد عمييا بما يمي :

ٔ -ىناؾ فرصة تاريخية في الموقؼ الدولي ومواقؼ أطراؼ مختمفة بلىداؼ مختمفة ،ويجب عدـ تفويت ىذه
الفرصة ،حتى ت ينطبؽ عمينا المثؿ القائؿ " جاؾ العوف قاؿ ما لو ماعوف ".
ٕ -إصدار بياف عمى شكؿ خبر ،وليس عمى ما يدور في جمسات ىذا المنتدى ،أعتقد أنو استدراؾ لموقت،
واىتماـ بعنصر الوقت بدؿ أف نترؾ ىذه القضايا لمدة ستة شيور أو شيريف ،ويمكف في ىذا البياف أف نؤكد

عمى نبذ اإلرىاب واستمرار الدعوة إلى التحوؿ السممي ،إلى المجتمق المدني ،والعمؿ عمى التواصؿ مق جميق

فئات المجتمق.

ٖ -التواصؿ مق اقجياؿ القادمة الشابة التي تحمؿ الكثير مف الخير ليذه المجتمعات ،فمف اقىمية بمكاف

السعي لربط موقق المنتدى عمى شبكات اتنترنت بمواقق مراكز البحوث ووسائؿ اإلع ـ المختمفة ،وىذا
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سيؤدي إلى تكرار عدد الزيارات إلى ىذه المواقق ،ونشر ما ينشر في ىذا الموقق مف معرفة.

 21-5ناصر الصانع
شك ار اقخ الرئيس ،مف الصعب أف يحدد دور لممنتدى ،ما بيف نادي يجمق أعضاء وشبكة ع قات

ومعارؼ ،وما بيف مؤسسة مؤثرة في القرار في منطقتنا ،لو أخذنا نموذج (  ) Think Tankفي الوتيات
كبير جدا في القرار السياسي ،وىذا
تلثير ا
ا
المتحدة ،سنجد أنو رمـ أنيا مؤسسات دراسات وأبحاث إت أف ليا
ما يدعو إلى تطوير مثؿ ىذه اقفكار مثؿ المنتدى إلى مؤسسة ذات كياف واستق لية وزيادة اشتراكات

المنتدى ،لربما يزيد ذلؾ مف دوره ،وتفعيمو.
مف الفوائد التي في المنتدى ىذه الحوارات مق مختمؼ اتتجاىات ،فنحف بالكويت ت نحظى بيذه الفرصة

حتى نتحاور ،فنجدىا في المنتدى وىذا شئ طيب ،رمـ أنو حدث في الكويت تطور في اآلونة اقخيرة
عمى الساحة البرلمانية عندما اجتمق ممثمو كؿ التيارات في اجتماعات متتالية في مناقشة قضية مركزية

في إص ح النظاـ اتنتخابي .

أخي ار إذا كاف ىناؾ أي مشروع سيتبناه المنتدى عمى مستوى الدراسات ،فلتمنى أف يصدر دليؿ دوري

يقيس فيو عدد مف المؤشرات عمى مستوى دوؿ مجمس التعاوف ،وىذا يستحؽ التمويؿ والتفرغ ،ولو قدـ

لمقادة في دوؿ مجمس التعاوف أو ميرىـ ،بشكؿ دوري ،سيكوف مسطرة جيدة مير منحازة في رصد واقق

حقوؽ اإلنساف ،مؤسسات المجتمق المدني ونموىا ،تطور المشاركة الشعبية والتجارب البرلمانية ،مكافحة

الفساد والشفافية ،وميرىا مف المؤشرات التنموية كالتعميـ وميرىا ،وذلؾ شبيو بما تصدره منظمة الشفافية
العالمية عف دليؿ الفساد في العالـ أو دليؿ التنمية البشرية ،فيكوف عندنا مثؿ ىذا الجيد الجاد في رصد ما

يدور في منطقتنا ،وأعتقد أننا لف نكوف ،مثؿ ما تخوؼ البعض ،حزبا سياسيا ،لكف أداة تنموية ضامطة

مير منحازة ،واقرقاـ ب شؾ تكوف دائما دليؿ لمجميق.

 22-5موضي الحمود
المنسقة العامة لممنتدى
وصمتني عف طريؽ الفاكس رسالة مف السيد /عبد اهلل مناع عضو المنتدى ،كمداخمة مكتوبة ،تضمنت
اعتذاره عف عدـ الحضور ،وأنو يتقدـ في الجمسة الختامية لممنتدى.

بثالثة اقتراحات ىي:
األول :أف يعمف عف المنتدى وطبيعة دوره وميامو في ما يمكف مف رسائؿ اإلع ـ المقروءة والمرئية.
الثاني  :أف تصدر عف المنتدى نشرة شيرية تعبر عنو وعف آراء أعضائو وتفت صفحاتيا قبناء الخميِ
عموما إلى جانب أبناء اليمف الذيف يتمتعوف في مجمس التعاوف بصفة مراقب.
الثالث  :أف يتـ اختيار أحد أعضاء المجنة التنفيذية في كؿ دورة انتخابية لػ " المجنة " ليكوف الناطؽ
الرسمي باسـ " المنتدى " لمتعبير عف المنتدى وصوتو ورأيو فيما يجري مف أحداث خميجية وعربية
وعالمية.
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وفي ختاـ ىذه الجمسة اتوجو بالشكر لمدكتور عمي الكواري ،وارى مف واجبي أف ألقي الضوء عمى

مجموعة مف النقاط المختصرة :

أوال  :أود أف أؤكد عمى أننا ليس لدينا حساسية مف مناقشة التطوير ،بالعكس دائما المنتدى مفتوح،
والمجنة التنفيذية تحاوؿ قدر اإلمكاف أف تستقطب آراء لمتطوير ،وفع متفقوف عمى أنو يجب أف تكوف
ىناؾ نقطة تحوؿ ،ولكف ما ىي ماىيتيا  ،طبيعتيا ،كيفيتيا ،حجميا ،ىذا الشئ يحتاج إلى د ارسة مف قبؿ

المجنة التنفيذية ،ومناقشة مف قبؿ اقعضاء بالدرجة اقولى ،لإلتفاؽ عمى الكيفية التي يمكف أف تكوف
اتنط قة في المرحمة القادمة عمييا.
ىذه المشاركة الواسعة في ىذا المقاء تطمئف أف التايير يسير بطريقة جيدة ،وأف التواصؿ واتتصاؿ مق
المجموعات داخؿ المجتمعات الخميجية أيضا جيد ،في كؿ مرة نحاوؿ في المجنة التنفيذية أف ندعو ،لكف
ىذه السنة والسنة الماضية جاءنا متصموف أكثر مما تطوعنا لدعوتيـ ليذه الممتقيات ،فالناس تعمـ عف

المنتدى  ،والكممة موجودة بيف مجتمعاتنا وبيف الناس ،فيـ مدركوف لما يتـ داخؿ المنتدى ولطبيعة الحوار
والنقاش ،سواء في موضوعيتو أو في رقيو ،أو في تقدمو عما يطرح في كثير مف المنتديات والتجمعات
اقخرى في داخؿ الساحات الخميجية ،فلى وسي بالجميق ،باإلضافة إلى نقطة ىامة وىي أف إصداراتنا

أصبحت مطموبة ليس مف الباحثيف والميتميف داخؿ منطقتنا ،وانما يلتيني طمب اإلصدارات مف الخارج

أكثر مما يلتي مف الداخؿ قنيا فع إصدارات موضوعية متجردة ،وأستعير المصطم الذي قالو زميمي

جاسـ السعدوف "أنيا خالية مف الرياء السياسي" ،وبالتالي عمييا طمب كبير ،وىذا طبعا إنجاز يحسب ليذا
المنتدى بعد ىذه المسيرة.
فنحف إف شاء اهلل سنعتبر "حزب المفمحوف" و "حزب المصمحوف" .

لديكـ (السايت) عمى (النت) فلي مقترحات وأي إضافات تريدوف أف ترسموىا لممنتدى لممنسؽ العاـ أو

لمجنة التنفيذية رجاء أف ترسموىا .

في النياية أشكركـ ،أشكر اىتمامكـ ،وأشكر حضوركـ رمـ اشاالكـ وقنكـ أثريتـ ىذا النقاش ،والشكر
الخاص لمجنة التنفيذية واقعضاء الذيف دائما جاىزوف إلرشاد المنسؽ العاـ بالدرجة اقولى.
الشكر الخاص لمدير المشروع الدكتور عمي الكواري ،الذي تحمؿ مشقة كبيرة في اتتصاؿ والتحضير
ليذا اتجتماع ،والشكر لمعدي اقوراؽ الذيف تحمموا الكثير في الحصوؿ عمى المعمومة والبياف ،وفي وضق
الرأي الصري

المنتدى.

في ىذه اقوراؽ ،باسمكـ وباسمي أشكرىـ عمى ىذا الجيد وىـ دائما ت يقصروف في

 23-5تعقيب ختامي :عمي الكواري
في الختاـ ،مثؿ ما ذكر اإلخواف أمس واليوـ ،ىذا زاد كثير ويحتاج إلى ىضـ وقراءة ،وعمى الذيف

شير أو شيريف حتى ييضموا ما تـ في ىذا المقاء الياـ ،وعندما يجتمق
ا
تطوعوا بكتابة اقوراؽ ،أف يلخذوا

المنتدى في شير مايو لتطوير نفسو في الناحية اإلدارية ،يكوف الممخص أمامو كورقة عمؿ أكثر تحديدا،

والتي عمى أساسيا يتـ إعادة التنظيـ ،فيذا يحتاج إلى بعض الوقت ،والحمد هلل أننا بدأنا البداية الصحيحة.
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اآلن لدي بعض النقاط :
النقطة اإلولى :ىؿ اإلص ح مثؿ ما ذكر ،يجب أف يكوف في مجموعة مف اإلىداؼ ،أو القواسـ

المشتركة ،أو يتـ التركيز عمى نقطة واحدة ،وذكر التعميـ العممي والتقني ،واإلص ح السياسي ،واإلص ح
التشريعي ،فاختزاؿ اإلص ح في ىدؼ واحد يضيؽ مف التصور الموجود ،ف

شؾ أف ىناؾ إص حا

مطموباً في كؿ مجاؿ ،وىناؾ إص ح شامؿ يرتب اتولويات ويبدأ بالمداخؿ اتستراتيجية .وبالتالي عندما
شعار مير محدد ونطمؽ كممة
ا
نركز عمى اإلص ح السياسي فقط كما ذكر عبد الخالؽ عبداهلل ،ف ننا نطرح

ى مية ،ت تعني الشئ الكثير ما لـ يحدد المقصود باتص ح السياسي في كؿ دولة مف دولنا ولماذا نريد

اتص ح السياسي .أي نوع مف إص ح المؤسسات يعتبر إص حيا إص حاً سياسيا .عندما تقوؿ لي
إص ح ديمقراطي فيذا يعني شيئا محددا ،يعني دستور ديمقراطي يقوـ عمى مبادئ وومؤسسات وتتوفر

فية آليات وضمانات ، .....لكف كممة اإلص ح السياسي كممة مطمقة وممكف اف تكوف إلى حد كبير مير
دقيقة تستخدـ كشعار أجوؼ ،لذلؾ فاف ىذه المواضيق متروكة لكؿ بمد وظروفيا  ، ...قد تكوف ىناؾ بمد

ت تستطيق أف تطرح كممة الديمقراطية ،وبالتالي ممكف لكممة اإلص ح السياسي أف تطرح ،لكف بمدا مثؿ

الكويت ،حتى اإلص ح الديمقراطي أو الدستوري ليس لو معنى ،لكف تفعيؿ الدستور ووضعو موضق
التطبيؽ ىو الميـ ،وبمدا مثؿ البحريف العودة لمعمؿ بالدستور قد تكوف مفيدة ،وبالتالي ت أرى أف اإلص ح
الشامؿ ت بد لو مف وسائؿ محددة ومايات معينة .ويجب أف يكوف ل ص ح عدد مف الاايات ،قف الناس

ت تسعى لإلص ح مف أجؿ كممة اإلص ح ،لكف ييميا مضموف اإلص ح ،ف بد أف يكوف ىناؾ وضوح،

قف اإلص ح في اقخير ىو ماذا تصم ح ولماذا تصم ح وبذلؾ تصب عممية اإلص ح ىي وسيمة

وماية .ومف ىنا أرى أف أجندة اإلص ح يجب أف تجمق قواسـ مشتركة أساسية تكوف مداخؿ لإلص ح
الجذري ،ف بدوف إص ح الخمؿ السكاني لف تصم

أي شئ ،وكذلؾ اقمني ،وبالتالي أجندة اتص ح

متماسكة ،قد يكوف تقدمنا في جبية أكثر مف جبية ،ولكف الحديث عف اإلص ح ىو الحديث الشامؿ،

ويجب أف يكوف مرتبطا باايات وأىداؼ ،حتى يكوف لإلص ح مؤيدوه وموالوف لو ،ويستحؽ أف نعمؿ مف

أجمو ،وات أصب اإلص ح كممة مطمقة ،يفسرىا اتع ـ كما يريد المسئوؿ أف يفسرىا.

النقطة الثانية  :بالنسبة لموقؼ ،قيؿ اف ىناؾ موانق قانونية ،صحي  ،لكف ت يمنق أف نسجؿ شركة

مير ىادفة لمرب في الخارج وقؼ ونتبرع ليا ،ونخصص ىذا الدخؿ ليذا الارض ،إلى أف يسم لنا بلف

نسجؿ وقفا في الداخؿ.

النقطة الثالثة  :ثنائية اإلص ح مف الداخؿ والخارج ،فاإلص ح يكوف مف الداخؿ ،ولكف قد يكوف

الخارج فاع فييا ومساعدا لمداخؿ ،وىذا مطموب  ،لكف ت يمكف أف يكوف اإلص ح ابتداء ووسيمة وأىدافا

مف الخارج ،وات أصب لصال مف يقوـ بو ت أحد يصم شيئا إت وفي ذىنو ىدؼ يريده ،وىذا فرؽ بيف
اإلص ح المرتبط بالتحسيف ،أو بيف إعادة التشكيؿ الذي لو أىداؼ مختمفة تماما مير أىدافنا .وعمى سبيؿ

المثاؿ يطرح الصم مق إسرائيؿ والتطبيق باعتباره جزءا مف اإلص ح الخارجي ،وىذا طبعا مير مرتبط
بلىدافنا ،ورمـ حاجتنا إلى الخارج الرسمي واقىمي ،لكف يجب أت يطرح اتص ح في ثنائية أييما ناخذ

واييما نضحي بيا .فاإلص ح مف الداخؿ ،والمساعدة مف الخارج بقدر ماتلتي وبقدر ما تكوف منسجمة مق
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مصالحنا وثوابتنا.

النقطة الرابعة :اإلشادة بنص دستور الكويت وليس بتطبيقو ،إف نص دستور الكويت صحي ومناسب،

وحاليا ت نطمق في أكثر مما ىو موجود فيو ،ولكف تشؾ في أف الطريقة التي يطبؽ بيا دستور الكويت لـ
قدر مف الحرية لـ يتوفر في
تخدـ الديمقراطية ولـ تنقؿ الكويت لمديمقراطية المطموبة ،وانما وفرت فييا ا

قدر مف المحاسبة لـ يتوفر في ميرىا ،وىذا مطموب في المرحمة الحالية دوف إشادة ودوف
ميرىا ،وفرت ا
ممط لما حصؿ في الكويت ،والكويت إما تجرنا معيا أو نحف نجرىا معنا ،فمف نبقى فئتيف منعزلتيف في

الجزيرة العربية.
القوؿ بلف السمطات أحزاب ،قوؿ مجازي وىو محاولة لمتوصيؿ ،المارب عمى سبيؿ المثاؿ ليس ىناؾ

حزب حاكـ ،ولكف السمطة كؿ انتخابات تخمؽ ليا حزبا تؤيده ،لذلؾ أصبحت ىناؾ مجموعة مف اقحزاب
تسمى أحزاب اتدارة ،مقابؿ أحزاب الجبية الوطنية ،ىناؾ دوؿ كاف بيا أحزاب حوليا الحاكـ إلى حزب

لو ،وىناؾ دوؿ ليس بيا أحزاب أسس الحاكـ حزب لو فييا .وىناؾ دوؿ ليس فييا أحزاب ظاىره ولكف
النخبة الحاكمة فييا ومف يوالييا لدييا جماعة كبيرة ،بمعنى أف مجموعة تسعى تحتكار السمطة مف خ ؿ

ىذه الجماعة التي ت تقابميا كتمة قوية قادرة عمى منافستيا .ف بد أف يكوف ىناؾ مطمب تمثيؿ الشعب

لنفسة مف خ ؿ جماعة او جماعاً تنافس جماعة السمطة وتسعى لممشاركة في عممية اتخاذ الق اررات
وتحديد الخيارات العامة.

النقطة الخامسة:أرى أف يطمؽ المنتدى مبادرات أىمية أكثر مف أف يقوـ بعمؿ مباشر ،ولكف حتى

يطمؽ المبادرات يجب أف تكوف أىدافو أوسق ،وقدرتو عمى الحركة واإلمكانيات المالية واستم ارريتو في

العمؿ طواؿ العاـ أكبر.

النقطة السادسة :أخي محمد سعيد الطيب طمب أف أعمف تلييده لمدكتور أحمد الربعي ،في ورقة

مكتوبو ارسميا لي قاؿ فييا-:

أقترح أف تجتمق المجنة التنفيذية في أواخر شير مارس وتكوف أمامنا حصيمة ىذا المقاء
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الخاتمة

مسودة مشروع*
" إصالح جذري من الداخل في أقطار مجمس التعاون"
إعداد  :الدكتور عمي خميفة الكواري
***************************************************************************************

أوالً المنطمق والمحددات.

 دواعي اإلص ح ومبرراتو
 محددات اإلص ح وعقباتو
 فرص اإلص ح وتحدياتو

.

تمت كتابة مسودة ىذا المشروع عمى ضوء اتوراؽ والمناقشات التي تضمنتيا الفصوؿ السابقة مف الكتاب ،بتاريخ ٕٓ ٕٓٓٗ/ٗ/وقدـ المشروع الى اجتماع

المجنة التنفيذية لمنتدى التنمية الذي عقد في الكويت في الفترة ٕٕ ٕٖ-ابريؿ ٕٗٓٓ وقد اتخذت المجنة التنفيذية القرار التالي بصدده.
ٕ ٔ/بعػد مناقشػػة الورقػػة المعػدة مػػف قبػػؿ د .عمػي الكػواري "اصػ ح جػذري مػػف الػػداخؿ فػي اقطػار مجمػػس التعػاوف"  .تػػـ اسػػتعراض مػا جػػاء بيػػا مػف افكػػار حػػوؿ اجنػػدة
اتص ػ ح المسػػتحقة فػػي دوؿ المنطقػػة ،وتؤكػػد المجنػػة التنفيذيػػة اىميػػة الورقػػة واسػػتحقاؽ طػػرح قضػػية اتص ػ ح كقضػػية مفصػػمية لمصػػير دوؿ المنطقػػة وكينوناتيػػا
وتطورىا ،كما تدعـ ما جاء بالورقة مف توجو الى اف متابعة الحوار والتحرؾ اتستراتيجي مف الممكف اف يكوف بواسطة مبػادرة لمجموعػة مػف خػ ؿ ممتقػى او تجمػق
اخر ينشل ليذا الارض وفي اطار مختمؼ عف اطار منتدى التنمية وكرديؼ لممنتدى مستقب ً.
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ثانياً :أجندة إصالح جذري من الداخل

 بنود اتجندة

 إط ؽ أجندة إص ح
 مستويات وبرامِ العمؿ ومؤسساتو

ثالثاً :متطمبات الدعوة لمشروع اإلصالح

 تلسيس ممتقى واع نو

 آليات عمؿ الممتقى وأدواتو
 مستويات وبرامِ العمؿ ومؤسساتو

مشروع
" إصالح جذري من الداخل في أقطار مجمس التعاون"
إعداد  :الدكتور عمي خميفة الكواري

تقػػدي ػ ػػـ

إف مشروع إص ح جذري مف الداخؿ في أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية ،عمؿ

جماعي ومحاولة أىمية في اتنتقاؿ مف القوؿ إلى الفعؿ .وقد تـ إعداد المشروع مف خ ؿ حوارات

ودراسات استمرت قرابة عاميف ،ولـ يكف المشروع عم مكتبيا فرديا ،وانما خ صة لمساىمات وحوارات
عكست تجارب المشاركيف في إعداده ومناقشتو ،وعبرت عف معاناتيـ واستشرفت طموحات أبناء المنطقة

في مد أفضؿ.

بدأت فكرة المشروع في منتصؼ عاـ ٕٕٓٓـ ،عندما بدأ التفكير في المقاء الخامس والعشريف

لمنتدى التنمية ،وظيرت الرمبة في ترجمة توصيات المنتدى عبر خمسة وعشريف عاما إضافة إلى

المطالبات باإلص ح والتحرؾ مف أجمو في المنطقة ،إلى رؤية لمعمؿ مف أجؿ إص ح جذري مف الداخؿ

في دوؿ المنطقة .وتـ اتتفاؽ عمى طرح موضوع اإلص ح في بداية عاـ ٖٕٓٓ ،حيث تـ تكميفي مف
قبؿ المنتدى بوضق ورقة منيِ بعد اف تـ تحديد قضايا اإلص ح وتـ تكميؼ مختصيف وميتميف وب عداد

أوراؽ العمؿ.

اخي اًر تـ تقديـ تمؾ اقوراؽ وجرت مناقشتيا في المقاء الخامس والعشريف لمنتدى التنمية الذي انعقد

في البحريف بحضور حوالي ٓ٘ٔ مف أبناء المنطقة في الفترة مف ٗٔ ٔٙ-يناير ٕٗٓٓ تحت عنواف
"اإلص ح الجذري :رؤية مف الداخؿ" .وشممت أوراؽ العمؿ اقوراؽ التالية  :الدكتور عمى فخرو :اتنتقاؿ
مف القوؿ إلى الفعؿ .الدكتور محمد مباش ،الدولة الخميجية:سمطة أكثر مف مطمقة ،مجتمق أقؿ مف
عاجز .الدكتور عمي خميفة الكوراي ،الخمؿ السكاني .الدكتور يوسؼ اتبراىيـ ،إص ح الخمؿ اإلنتاجي
بدوؿ مجمس التعاوف :مدخؿ اقتصادي وسياسي.اقستاذ عبد الرحمف النعيمي ،مطمب الديمقراطية وحقوؽ

اتنساف وتنمية المجتمق المدني .اقستاذ خالد الدخيؿ ،الخمؿ اقمني في منطقة الجزيرة العربية والخميِ:
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كيؼ دلفت المنطقة إلى مظمة اقمف اقميركيح .الدكتور حسيف محمد الميدي ،البطالة و تلسيس نظـ

تلمينية ضد البطالة .والدكتور عمي خميفة الكواري ،متطمبات تحقيؽ أجندة إص ح جذري مف الداخؿ في

الدوؿ اقعضاء في مجمس التعاوف .وقد نشرت ىذه اقوراؽ كميا في اكثر مف موقق منيا

 www.aljazeera.netفي باب الممفات الخاصة *تحت عنواف " متطمبات اإلص ح في دوؿ الخميِ:

رؤية مف الداخؿ" .كما انيا منشورة في www.arabrenewal.comتحت باب قضايا خميجية.

وفي ضوء ق ارءة اقوراؽ والمناقشات واتط ع عمى التوصيات والمطالبات وخطط التنمية وأدبيات

اإلص ح في المنطقة ،تـ إعداد ىذا المشروع المختصر والمركز الذي سوؼ يتـ عرضو تحت ث ثة أقساـ
رئيسية :أوليا :المنطمؽ والتحديات .وثانييا :أجندة إص ح جذري مف الداخؿ .وثالثيا :متطمبات الدعوة
لمشروع اإلص ح.

وفي الختاـ ف ف الفضؿ يجب اف ينسب تىمو .وأىؿ الفضؿ في إعداد ىذا المشروع ىـ المجنة

التنفيذية لمنتدى التنمية والمنسقيف السابقيف لنشاطاتو ،ول خواف معدي أوراؽ العمؿ والمشاركيف في المقاء

السنوي الخامس والعشريف لمنتدى التنمية الذيف كاف ليـ الفضؿ في إمناء الموضوع وضبطو.

دواعي اإلصالح ومبرراتو

اوالً :المنطمق والمحددات

أي جية جاءت الدعوة إليو .واإلص ح
ٔ ٔ
 اإلص ح مرموب ومطموب في كؿ زماف ومكاف ،ومف ّالجذري ىو مدخؿ كؿ عممية إص ح وطني جاد ،تسيما إذا كاف اإلص ح المستحؽ قد تلخر مثمما ىو
الحاؿ في دوؿ المنطقة ،وتمكنت أوجو الخمؿ الييكمي مف مجاتت وقطاعات ت تقوـ لعممية اإلص ح
قائمة ،إذا لـ يتـ البدء بتصحي أوضاعيا المختمة.

ٔ ٕ

والى جانب كوف اإلص ح مطموبا وىناؾ حاجة ماسة إلى بدء عممية إص ح جذري مف الداخؿ

ووقؼ النمو المتصاعد لشعور اإلحباط ،ف ف التوافؽ بيف حكومات المنطقة وشعوبيا عمى أجندة اإلص ح

والبدء في وضعيا موضق التنفيذ المتدرج مف أجؿ تحسيف وتطوير واص ح حاضر ومستقبؿ دوؿ

المنطقة وأىميا ىو ايضا مطموب.

ٔ ٖ

واضافة إلى تمبية الحاجة الداخمية المزمنة لإلص ح ،وسد الذرائق عمى الضاوط الخارجية ،فاف

بدء عممية إص ح جذري مف الداخؿ في أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية ىي الع ج الصحي

والسميـ والناجق لحاتت التطرؼ باتجاىيف :أوليما :التطرؼ باتجاه العنؼ واتنشقاؽ عف النظاـ.

وثانييما :التطرؼ باتجاه اتصطفاؼ واتنسياؽ وراء أٌطروحات التدخؿ الخارجي ،وفرض التايير مف
الخارج باعتباره الخيار الواقعي الوحيد .وك ىما يجداف مبرراتيما في حالة بقاء اقوضاع عمى ماىي عميو

دوف إص ح جذري مف الداخؿ ويتكاثراف في تربة الجمود السياسي .ولف يتـ الحد مف استقطابيما ل فراد
والجماعات ووضق حد تبعادىما وتداعياتيما الخطيرة عمى حاضر دوؿ المنطقة وأىميا ،إت بالتوافؽ بيف
حكومات المنطقة وشعوبيا عمى أجندة إص ح جذري والبدء بوضعيا موضق التنفيذ لتاير الحقائؽ الراىنة

المؤلمة عمى اقرض وفت آفاؽ رحبة لممصالحة واإلص ح.

ٔ ٗ

ويمكننا اليوـ في ضوء مطالب اإلص ح عمى المستوى اقىمي الذي عبرت عنو حركات وعرائض

وأدبيات اإلص ح عامة ،وخطاب اإلص ح والخطط الرسمية عمى المستوى الوطني منو واإلقميمي أيضا،
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أف نتوصؿ إلى قواسـ مشتركة لمطالب اإلص ح التي يجب اف يجري حوليا حوار أىمي – أىمي  ...مف

ناحية .ومف ناحية أخرى  ...حوار حكومي  -أىمي عمى مستوى مجمس التعاوف وعمى كؿ مستوى وطني.
وذلؾ مف أ جػؿ التوافؽ عمى ما يمكف التوافؽ عميػو مػف قػواسػـ مشتركة بيف كؿ حكومة وشعبيا ومف ثـ
يجري تحويميا إلى أجندة إص ح جذري توضق موضق التنفيذ في كؿ دولة مف دوؿ المنطقة.

محددات اإلصالح وعقباتو

وجدير بالتلكيد اف ىناؾ حقائؽ عمى اقرض حالت ومازالت تحوؿ دوف قياـ عممية إص ح جذري
ٔ ٘
ٌ
مف الداخؿ ،وات لما تلخر اإلص ح المستحؽ كؿ ىذه العقود في المنطقة بالرمـ مف عظـ التحديات التي
تواجو السمطة والمجتمق .وقد أفصحت أوراؽ ومناقشات المقاء الخامس والعشريف لمنتدى التنمية  -التي

عرضت وحممت أوجو الخمؿ الييكمي في المنطقة وحذرت مف تفاقمو – عف خطورة استمرار تمؾ الحقائؽ
حدت مف فرص اإلص ح ووقفت عقبة في وجو جيوده الخيرة .اقمر الذي جعؿ مف أوضاع
المرة التي ّ
المنطقة ومناخ اقزمات المطبؽ عمى أنفاسيا ،إشكالية تكاد اف تكوف مير قابمة لممقاربة واإلص ح السممي
مف الداخؿ.

ٔ ٙ

ودوف الدخوؿ في تفاصيؿ تمؾ اقوراؽ والحوار الاني الذي تبادؿ الرأي فيو ما يناىز ٓ٘ٔ مف

أبناء المنطقة حوؿ موضوع المقاء "اإلص ح الجذري :رؤية مف الداخؿ" ،والمذاف يعتبراف جزء ت يتج أز

وخمفية لمشروع " إص ح جذري في أقطار مجمس التعاوف" ىذا الذي نحف بصدده ،يمكف اإلشارة إلى

أبرز الحقائؽ التي أدت إلى بقاء اقوضاع السياسية في المنطقة عمى ما ىي عمية لعقود مف الزمف بالرمـ

مف حدوث تاييرات ومتايرات مادية ،إقميمية وعالمية تستدعي تاييرات سياسية جذرية مصاحبة في نظـ

الحكـ القائمة في المنطقة.

ٔ ٚ

وتبرز بيف ىذه الحقائؽ المرة أربق حقائؽ جعمت مف "الدولة الخميجية سمطة اكثر مف مطمقة

ومجتمعا اقؿ مف عاجز" ،عمى حد عناويف إحدى اقوراؽ التي قدمت لمقاء السنوي الخامس والعشريف
لمنتدى التنمية في البحريف مف ٗٔ – ٕٓٓٗ/ٔ/ ٔٙـ .ىذا بالرمـ مف ىشاشة الدولة وضعؼ إرادتيا

الوطنية تجاه الخارج .وتعيد أوراؽ الممتقى ومناقشاتو أسباب ىذا التوصيؼ "لمدولة الخميجية" ،إلى شعور
حكومات المنطقة باتستاناء عف دور شعوبيا واستق ليا عف تلثير مجتمعاتيا عند تحديد الخيارات واتخاذ

الق اررات العامة.

وأول :ىذه الحقائؽ تمثمت في اتستاناء بريق صادرات النفط وسياسات إعادة توزيعو عف ضرورة بناء

مجتمق منتِ ومشارؾ في أعباء الدولة وبناء اتقتصاد ،وحققت بذلؾ اتستق ؿ عف تلثير المجتمق عمى

السمطة وكرست إعتماد المواطنيف عمى فتات الريق .وقد كاف مف نتائِ ذلؾ بروز وتزايد الخمؿ اإلنتاجي
بسبب العجز عف بناء قاعدة اقتصادية بديمو تدريجياً في الوقت الذي كاف يمكف اف تساعد فيو الموارد
النفطية وعائدات صادراتيا عمى تحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة يستفيد منيا الجيؿ الراىف وتستمر في

خدمة اقجياؿ القادمة بعد أف تقؿ إمكانية اإلعتماد عمى النفط .وقد كاف مف بيف أوجو الخمؿ اإلنتاجي
عمى سبيؿ ال مثاؿ ،المجوء إلى سياسات البطالة المقنعة لتوظيؼ المواطنيف في اإلدارة العامة ،كحؿ لمفشؿ
في خمؽ وظائؼ اقتصادية منتجة عندما كاف الريق يسم بذلؾ ،ومف ثـ بروز بطالة ظاىرة عندما شحت

الموارد دوف أف ينسحب "ترشيد اقنفاؽ" عمى نفقات تحويمية وأنماط استي كية ظاىرة لمعياف .اقمر الذي
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اصب ييدد اتستقرار في عدد مف دوؿ المنطقة ،والبقية ليست بعيدة عف تفاقـ أنواع البطالة المختمفة

وميرىا مف تداعيات الخمؿ اإلنتاجي واتطمئناف إلى سياسة اتستاناء عف دور المواطنيف.

وثانييا :أدت كثافة العمالة الوافدة ،إلى اتستق ؿ عف تلثير المواطنيف عمى استمرار النشاطات وسيرىا.

ومف ثـ تيميش دورىـ في اإلنتاج وفي عممية اتخاذ الق اررات وتحديد الخيارات العامة وفي المجتمق بشكؿ

عاـ.

وثالثيا :اتعتماد عمى الحماية اقجنبية والتحالؼ الخارجي ،اقمر الذي قمؿ بالنسبة لمحكومات مف

ضرورة المشاركة السياسية الفعالة لممواطنيف ،كما حاؿ دوف بناء إمكانية وطنية دفاعية ونظاـ أمف إقميمي.

رابعيا :مياب حركة أىمية إص حية فاعمة ومستدامة ،إلى جانب سمبية النخب وصمتيا المريب في

أممب الدوؿ وفي أكثر اقحياف ،حتى أصبحت ثقافة مجتمعات المنطقة متيمة بالقابمية لمتاييب واتستكانة
بالرمـ مف وضوح المخاطر وتعاظـ التحديات.

فرص اإلص ح وتحدياتو

 ولعمنا اليوـ نممس بداية تايرات في معطيات استاناء السمطة في دوؿ المنطقة وشعورىا باتستق ؿ عفٔ ٛ

تلثيرات مجتمعيا .ويعود ذلؾ إلى تاير نوعي في الحقائؽ المشار إلييا أع ه بالزيادة والنقصاف محمياً ،
ووقوع الحكومات تحت ضاوط وطمبات خارجية قد تؤدي إلى تآكؿ البقية الباقية مف اإلرادة الوطنية
وتذىب بشرعية الحكومات وتنعكس بالتالي سمباً عمى الحكومات والمجتمعات  ...مف ناحية .ومف ناحية

أخرى  ...نممس تاي ار وعدـ رضى في مواقؼ شعوب المنطقة وأوساط بعض المثقفيف والمتعاطيف بالشلف
الوطني ،وتزايداً في عرائض وتحركات اإلص ح وأدبياتو بشكؿ عاـ .ىذا فض عف توقعات أىمية عالمية
عمى مستوى الرأي العاـ العالمي لحصوؿ إص حات ذات طابق إنساني وعق ني في دوؿ المنطقة أسوة

ببقية دوؿ العالـ .اقمر الذي يشير إلى بروز وضق مستجد حيث يصعب استمرار حكـ "الدولة الخميجية"
بنفس أسموب الحكـ في الماضي.

ٔ ٜ

وبالرمـ مف ىذه المتايرات النوعية مازاؿ مطمب اإلص ح الجذري مف الداخؿ في دوؿ المنطقة

عصيا .فمطمب اإلص ح منطقي وعق ني ومم وفيو مصمحة تشؾ فييا الىل المنطقة الحاكـ منيـ

والمحكوـ .واإلص ح اليوـ اصب

مخرجاً وطنياً مف مسار الضياع الحالي .كما انو السبيؿ لمواجية

المشك ت واإلشكاليات المزمنة والمتزايدة والتي أصبحت تيدد استقرار المنطقة ،إذا استمرت دوؿ المنطقة

في مسارىا الراىف بسبب تآكؿ اإلرادة الوطنية ومياب اإلاردة واإلدارة السياسية لتايير ذلؾ المسار ،أو

فقدت قدرتيا عمى القياـ بذلؾ.

ٓٔ مف ىنا يجب اف ت نستسيؿ إمكانية اإلص ح في دوؿ المنطقة بالرمـ مف وجود أىمية واضحة
ٔ -
لمقياـ بو في كؿ دولة مف دوليا وفي مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية .فاإلص ح الجذري اليوـ إذا كاف

مطمباً ممحاً فقد كاف مطمب اإلص ح كذلؾ بالنسبة تىؿ المنطقة عبر العصر الحديث .والمطالبة اقىمية
باإلص ح لـ تنقطق قط عمى مدى قرف مف الزمف وعمى اقخص منذ منتصؼ القرف العشريف .ولكف

حركات اإلص ح – مق اقسؼ  -أجيضت أو تـ احتواؤىا أمنيا ولـ تميؿ حتى تنضِ وتكوف حركات
مستدامة ،تكمؿ بالوصوؿ إلى توافقات بيف حكومات المنطقة وشعوبيا وتتوفر ليا مقومات القياـ بعممية

إص ح عمى ارض الواقق .ويستثنى مف ذلؾ مرحمتاف قصيرتاف شيدتا وضق دستور الكويت لعاـ ٕٜٔٙـ،
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ودستور البحريف لعاـ ٖٜٔٚـ ،والتي كاف لظروؼ المحظة الراىنة عند وضق كؿ منيما إلى جانب توافؽ

السمطة والمجتمق إضافة إلى م ئمة الظروؼ الخارجية ،فضؿ في خروج نصوص تمؾ الدساتير إلى حيز
الوجود .مف ىنا يجب اف ت يايب عف باؿ دعاة اإلص ح اليوـ ،اف حظ دعاه اإلص ح في الوقت
الحاضر ليس بالضرورة أفضؿ مف حظيـ في السابؽ .واف ىناؾ استراتيجيات معادية ذات قدرة عمى

التنفيذ حالت ،وسوؼ تعمؿ عمى إعاقة نمو حركات اإلص ح ما استطاعت إلى ذلؾ سبي  .وبذلؾ

فالدعوة الراىنة قد تكوف مجرد رمبة تضاؼ إلى الرمبات التي تقدمت بيا العرائض وصرخت بيا اقدبيات

ورددتيا الخطابات الرسمية .وعمى دعاة اإلص ح إدراؾ المتايرات الجديدة والتايرات التي ت بد اف تقتنق

شعوب ال منطقة وحكوماتيا انيـ متعرضوف إلييا ت محالة،ويجب عمييـ بالتالي العمؿ عمى تنمية توافؽ
أىمي – أىمي تمييداً لحوار أىمي – حكومي يرتفق بلىؿ المنطقة إلى مستوى المسؤولية التاريخية عندما
يتوصموف إلى قواسـ مشتركة يؤسسوف عمييا توافقيـ ويبنوف عمييا حركة إص ح جذري مستداـ مف

الداخؿ ،ذات مشروع إص حي قابؿ لمتنفيذ .وىذا المشروع اإلص حي ليس مطموباً منو بالضرورة رفض
مبادرات اإلص ح اقخرى مف الداخؿ والخارج بؿ عمية اف يستفيد منيا ويوظفيا ضمف إطار مشروع

اإلص ح الجذري المنشود حيث تقاطعت مشروعات اإلص ح اقخرى مق أىداؼ أجندة اإلص ح الجذري

 .فاإلص ح كما سبقت اإلشارة مطموب مف أي جية جاءت الدعوة إليو ،طالما كاف إطاره الجارافي

ومرجعيتة الثقافية والمصمحية تعكس تفضي ت المتلثريف باإلص ح وتمبي تطمعاتيـ وتحترـ حقيـ في تقرير

المصير واختيار الشريؾ والمساىمة في وضق اقجندة.

بنود االجندة

ثانياً :أجندة إصالح جذري من الداخل

ٕ ٔ-تشير أوراؽ ومناقشات المقاء الخامس والعشريف لمنتدى التنمية الذي سبقت اإلشارة إليو ،أف ىناؾ

قواسـ مشتركة يمكف تجسيدىا في أىداؼ وطنية واقميمية عامة صالحة لبناء أجندة إص ح جذري في

أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية.

ٕ ٕ-وقد تـ التعبير اقىمي عف وجود تمؾ القواسـ المشتركة لمطالب اإلص ح مف خ ؿ عرائض ومطالب

وأدبيات اإلص ح .كما تـ التعبير عنيا أيضا عمى المستوى الرسمي في خطط واستراتيجيات التنمية
الوطنية وفي اتتفاقيات والبيانات اإلقميمية وأكدت عمييا خطابات القادة ومتخذي القرار وتصريحاتيـ عمى

المستوى الوطني ومستوى مجمس التعاوف.

ٕ ٖ-ومف ىذه القواسـ المشتركة واقىداؼ الوطنية الكبرى المعمنة يمكف صيامة بنود مرحمية إستراتيجية،
تجندة اإلص ح الجذري التي يمكف تركيزىا في ستة بنود ،يتوقؼ عمى التوافؽ عمييا عمى المستوى

اقىمي – اقىمي والمستوى الحكومي – اقىمي ،فت آفاؽ اإلص ح الجذري مف عدمو .كما يتوقؼ عمى
وضق الحد اقدنى منيا موضق التطبيؽ عمى أي مستوى وطني وعمى المستوى اإلقميمي المشترؾ ،بدء

عممية اإلص ح الجذري الشاقة والطويمة التي ت بد مف ولوجيا وات تعرضت مجتمعات المنطقة إلى

الضياع.

ٕ ٗ-والبنود الستة تجندة اإلص ح ىذه باختصار شديد ىي ما يمي:
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أوال :تصحيح العالقة بين السمطة والمجتمع :وذلؾ مف خ ؿ الفصؿ بيف الدولة باعتبارىا مؤسسة
يتساوى فييا كؿ المواطنيف وبيف شخصية الحاكـ وبالتالي الفصؿ بيف الماؿ العاـ فييا وبيف الماؿ الخاص،

وتلكيد حؽ المواطنيف جميعاً في تكافئ الفرص في المناصب العامة ،واقامة نظاـ الحكـ عمى أساس
شرعية دستور تعاقدي متجدد ،يرتكز عمى مبادئ الدستور الديمقراطي ومنيا المواطنة المتساوية واف ت

تكوف ىناؾ سيادة لفرد أو لقمة عمى الشعب والشعب مصدر السمطات ،يمارس سمطاتو مف خ ؿ حريات

عامة مضمونة وقضاء مستقؿ وانتخابات دورية نزيية وتداوؿ سممي لمسمطة التنفيذية والتشريعية في إطار

ممكية دستورية في حالة دوؿ مجمس التعاوف ،يتـ اتنتقاؿ إلييا تدريجياَ ًَ مبتدئيف مف الوضق المفيد لمحكـ
الفردي المطمؽ الذي جاء بو دستور الكويت لعاـ ٕٜٔٙـ ،ودستور البحريف لعاـ ٖٜٔٚـ.

ثانيا :تأسيس شبكة أمان إجتماعي :وذلؾ مف أجؿ تاميف المواطنيف بشكؿ إيجابي – يضمف عدـ
إنحراؼ التاميف عف مقصده النبيؿ  -ضد ظاىرة البطالة المتصاعدة نتيجة لمفشؿ في خمؽ وظائؼ منتجة،
وبسبب نظـ الحوافز الماموطة في سياسات التعميـ والتوظيؼ الحكومي.وكذلؾ ضماف حؽ التعميـ والع ج
وتاميف مستوى معيشي كريـ في ضوء التراجق المتوقق لمستويات المعيشة والخدمات العامة ،في دوؿ

مصدر الاني والثروات الخاصة فييا التي تراكمت في أيدي القمة ،كاف ومازاؿ مف استنزاؼ مورد عاـ

ناضب لـ يحسف توظيفة بؿ أٌسيء استخداـ عائداتو.

ثالثا :إصالح الخمل السكاني :وذلؾ كي يصب المواطنوف تدريجياً أممبية مطمقة في السكاف ونسبة ت تقؿ
عف ٓ٘ %مف قوة العمؿ في كؿ نشاط وكؿ قطاع مف قطاعات اإلنتاج في كؿ دولو .حتى يسترد
المواطنوف دورىـ اإلنتاجي والسياسي باعتبارىـ التيار الرئيسي في المجتمق.

رابعا :إصالح الخمل اإلنتاجي :وذلؾ باتستفادة مف موارد الزيت والااز الطبيعي في إطار كياف قابؿ
لمتنمية ،وتوظيؼ ريعيما في عممية بناء قاعدة اقتصادية متنوعة مف حيث النشاطات والقطاعات ،تكوف

بديمو لمنفط يمكنيا تدريجيا توفير فرص عمؿ منتجو ومصادر دخؿ بديمة لعائدات النفط وتنمية قدرة عمى

توازف ميزاف المدفوعات وتمبية حاجة اتستيراد مف عائدات صادراتيا.

خامسا :إصالح الخمل األمني في إطار مجمس التعاون :وذلؾ مف خ ؿ اتندماج اإلقميمي والتكامؿ
العربي مف أجؿ تقميؿ الحاجة الوطنية واإلقميمية والعربية قي مظمو أمف خارجي .ويتطمب ذلؾ تصحي

ع قة السمطة بالمجتمق وتكريس نظاـ عدؿ وأمف ودفاع وسياسات مشتركة في إطار مجمس التعاوف وعمى

المستوى العربي واإلس مي،

يقوـ عمى ع قات تعاوف وحسف جوار وتكامؿ مق نظاـ عدؿ وأمف

واستراتيجيات تنمية وتعاوف دولي يراعي المصال المشروعة لدوؿ العالـ كافة في إطار شرعية دولية.

سادسا :مطمب الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتنمية المجتمع المدني :وأخير وليس آخر يلتي مطمب
الديمقراطية باعتباره ىدفاً مف اقىداؼ الوطنية والى جانب ذلؾ وسيمة لتحقيؽ بقية اقىداؼ .ويتطمب

العمؿ مف أجؿ تحقيؽ الحد اقدنى مف الديمقراطية البدء بعممية إص ح وانفتاح سياسي ووضق أسس

مشاركة سياسية فعالة في عممية اتخاذ الق اررات وتحديد الخيارات العامة مف قبؿ الممزميف بتنفيذىا .وذلؾ
عبر عمميات إنفتاح سياسي يؤكد وجود ضمانات لحرية التعبير والتنظيـ وسيادة حكـ القانوف ،تنتقؿ مف

خ لو الدوؿ إلى نظـ حكـ ديمقراطية اوتً ،ومف ثـ تبدأ بعد ذلؾ اتنتقاؿ اإلستراتيجي وعبور المسار
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الطويؿ والشاؽ في عممية التحوؿ الديمقراطي المستدامة ،حتى يتـ تدريجياً تكريس الديمقراطية وحقوؽ

اإلنساف والحؽ في بناء منظمات مجتمق مدني فاعمة ،وتصب الممارسة الديمقراطية في الدولة والمجتمق
قيمة يحمييا ويصونيا رأي عاـ مستنير.

إطالق أجندة إصالح

ٕ ٘-تحتاج أجندة "إص ح جذري في أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية" إلى مف يتحمؿ عبء

تعزيز جيود الدعوة إلييا .ومنتدى التنمية الذي طرح مشكو اًر موضوع "إص ح جذري :رؤية مف الداخؿ"

مير مييل مف حيث مرضو ومسيرتو وتركيب عضويتو أف يتحمؿ عبء تعزيز جيود اإلص ح .ويكفيو ما
كاف لو مف مساىمة في طرح موضوع اإلص ح الجذري مف الداخؿ في لقائو الخامس والعشريف ،باعتبار

قضية اإلص ح مف القضايا التي صاحبت كؿ مشروع دراسي سنوي أو متخصص ،عقده المنتدى عبر

ٕ٘ عاـ مف عمره المديد .وبذلؾ أصبحت قضية اإلص ح الشامؿ الجذري مف الداخؿ ،بعد أف بدأت
جماعات وحركات في دوؿ المنطقة تدعو إليو ،قضية مستحقة الطرح مف أجؿ إيجاد فيـ مشترؾ أفضؿ

بيف أبناء المنطقة حوؿ أىمية وكيفية تعزيز جيود اإلص ح.

ٕ ٙ -ولذلؾ ربما لف يتجاوز دور المنتدى القياـ ب ط ع أعضائو خاصة وأبناء المنطقة عامة عمى نتائِ
المقاء الخامس والعشريف تاركاً لمرامبيف مف بينيـ التشاور حوؿ أىمية وامكانية تكويف ممتقى أو منتدى أخر
عب الدعوة لإلص ح عمى مستوى مجمس التعاوف وتعزيز جيود الداعيف لإلص ح في كؿ دولة
يتحمؿ ْ
مف دوؿ المنطقة.

ٕ ٚ-ومف أجؿ ذلؾ عمى الرامبيف في تلسيس ممتقى أو منتدى لتعزيز جيود اإلص ح في المنطقة أف
يجتمعوا ببعضيـ لمتشاور حوؿ أىمية وامكانية وكيفية القياـ بذلؾ .وأف يختاروا المسمى والشكؿ اإلداري

الذي يفضموف ،وأف يشرعوا في القياـ ب ط ؽ الدعوة لتعزيز جيود المصالحة واإلص ح في المنطقة.

ٕ ٛ

وربما تكوف البداية المناسبة إلط ؽ أجندة إص ح جذري في أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ

العربية ىي إيصاؿ ىذا المشروع إلى مف يمكف إيصالو إليو بشكؿ مباشر أو مف خ ؿ النشر ،وتمقي

الم حظات عميو والتعرؼ عمى اتستجابات التي تؤكد عمى استعدادىا لممشاركة الفاعمة في وضعو موضق

التنفيذ .ومف ثـ ترتيب لقاء لممستجيبيف يتـ فيو تقديـ مشروع اإلص ح ىذا بعد تنقيحو عمى ضوء

م حظات ومقترحات المستجيبيف بارض إنشاء ممتقى أو منتدى حوار مف أجؿ تعزيز جيود المصالحة

واإلص ح.

ٕ ٜ-واذا كاف تبد مف اإلشارة إلى معالـ ىذا الممتقى أو المنتدى في ضوء توجيات أوراؽ المقاء الخامس
والعشريف لمنتدى التنمية ومناقشاتو وماتمى ذلؾ مف لقاءات .ف نو يمكف اإلشارة إلى ما يمي:

أوال :يمكف اقتراح مسمى "ممتقى الحوار مف أجؿ المصالحة واإلص ح في أقطار مجمس التعاوف" ويمكف اف
تضاؼ الديمقراطية إلى المسمى .وكذلؾ يمكف اف يكوف المسمى "منتدى المصالحة واإلص ح عمى قاعدة

الديمقراطية في أقطار مجمس التعاوف" ،أو أي تسمية أخرى يتفؽ عمييا المقاء التلسيسي.

ثانيا :مرض الممتقى أو المنتدى ىو التوصؿ مف خ ؿ الحوار إلى قواسـ مشتركة بيف الرامبيف مف تيارات
الفكر والقوى المؤثرة عمى العمؿ اقىمي ،بيدؼ التوافؽ حوليا لتكوف أساس مصالحة تاريخية بيف الذيف
ينشدوف التايير .ومف ثـ الحوار مق متخذي القرار بيدؼ التوافؽ عمى أجندة إص ح وطنية ترتكز عمى
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السعي مف أجؿ تحقيؽ اقىداؼ الوطنية الكبرى وتؤدي إلى إقامة أنظمة حكـ ديمقراطية باعتبار

الديمقراطية ىدفاً وطنياً مركزياً ،كما انيا وسيمة لتحقيؽ بقية اقىداؼ الوطنية الكبرى .وسوؼ يعتمد
الممتقى ابتدأ في تحقيؽ مرضو ،عمى ترتيب لقاءات بيف القوى اقىمية بيدؼ التوصؿ إلى قواسـ مشتركة

والتوافؽ عمى أىداؼ وبرنامِ عمؿ مشترؾ ومف ثـ القياـ بالدبموماسية الشعبية لتمييد الحوار عمى مستوى

مجمس التعاوف مق قادة المجمس جماعة ومنفرديف .وسوؼ يعمؿ الممتقى عمى الدعوة المباشرة لإلص ح
عمى مستوى مجمس التعاوف ،بينما يقتصر جيده عمى تعزيز جيود اإلص ح عمى المستوى الوطني دوف

اف يكوف طرفاً مباش اًر في حركات اإلص ح في كؿ دولة.

ثالثاً :مقر الممتقى وتسجيمو :مقر الممتقى والمنتدى ىو المنطقة سواء أمكف تسجيمو كجمعية أىمية إقميمية

أو مارس نشاطو بحكـ اقمر الواقق .ويمكف في حالة الحاجة إلى تسجيؿ قانوني أف يسجؿ المنتدى في
الخارج كجمعية دولية إذا تعذر تسجيمو في الداخؿ بحكـ عدـ وجود قوانيف سارية في دوؿ المنطقة في

الوقت الحاضر لتسجيؿ جمعيات أىمية إقميمية ،وربما يحتاج المنتدى إلى وجود ثقافي واع مي خارج
المنطقة في مرحمة متقدمة مف عممو .ويمكف أيضا اف يتخذ تنظيـ الممتقى شكؿ العضوية المفتوحة
والجمعية العمومية ومجمس اإلدارة أو أف يتخذ شكؿ المنظمة مير الحكومية التي يشرؼ عمييا مجمس

أمناء يقوـ برعاية نشاط المنتدى والتلكد مف أدائو قمراضو باعتباره جمعية نفق عاـ.
تأسيس ممتقى واعالنو
ٖ ٔ

ثالثاً :متطمبات الدعوة لمشروع اإلصالح

تبدأ خطوات العمؿ مف أجؿ الدعوة إلى مشروع اإلص ح ،ب يصاؿ مشروع "إص ح جذري في

دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية" ىذا بعد تنقيحو،إلى المشاركيف في المقاء الخامس والعشريف
لمنتدى التنمية والى كؿ مف يمكف مراسمتو مباشرة مف الداعيف إلى اإلص ح .وكذلؾ إيصالو عف طريؽ

النشر إلى كؿ المعنيف والميتميف باإلص ح مف أبناء المنطقة ،وتمقّى م حظاتيـ واستجاباتيـ بيدؼ تنقي
المشروع واستكماؿ متطمبات تقديمو إلى اجتماع تلسيسي لمرامبيف الممتزميف بتعزيز جيود اإلص ح
الجذري والمستعديف لمعمؿ مق اآلخريف مف أجؿ تحقيقو.

ٖ ٕ

التداعي إلى عقد اجتماع تلسيسي لممنتدى أو الممتقى الذي ينتظر أف يلخذ عمى عاتقو تعزيز

جيود اإلص ح في المنطقة ،وذلؾ مف أجؿ تحديد مرض المنتدى ومتطمبات إنشاءه واتخاذ الخطوات

العممية إلع ف الممتقى وتسجيمو واشياره.

ٖ ٖ

نشر إع ف أو بياف يدعو إلى المصالحة واإلص ح عمى قاعدة الديمقراطية عمى المستوييف

اقىمي والرسمي واإلع ف عف قياـ المنتدى ودوره في ذلؾ.

ٖ ٗ

تقديـ عريضة تدعو إلى تبني أجندات إص ح جذري مف خ ؿ الحوار عمى كؿ مستوى وطني

ومستوى مجمس التعاوف والتقدـ ببنود أجندة إص ح جذري عامة مشتركة مف أجؿ بدء عممية الحوار حيث
أمكف ،يقوـ بالتوقيق عمييا المؤسسوف ويدعوف الرامبيف في محيط ع قاتيـ واتصاتتيـ بالتوقيق عمييا.

ٖ ٘

إشعار مي ر الناطقيف بالماة العربية إلى جانب الناطقيف بيا عف طريؽ النشر واإلع ف ،بقياـ

مبادرة أىمية في منطقة مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية تدعو إلى إص ح جذري عمى مستوى المنطقة

وتعزيز جيود الداعيف لو عمى مستوى كؿ دولة مف دوليا .وذلؾ مف خ ؿ العمؿ عمى إجراء مصالحات
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تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية عمى المستوييف اقىمي وبيف حكومات المنطقة والداعيف لإلص ح فييا،

وسوؼ تتعاوف المبادرة مق كؿ دعوات اإلص ح وتسعى إلجراء الحوار معيا.

آليات عمل الممتقى وأدواتو

ٖ ٙ-آلي ات عمؿ المنتدى أو الممتقى يمكف تصورىا في الوقت الحاضر في ث ث آليات تعمؿ بشكؿ متواز
ومتكامؿ:

أوليا :آلية الحوار وذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى اقىداؼ الوطنية الكبرى مف وجية نظر كؿ طرؼ ،وتنمية
التوصؿ إلى توافؽ عمى المستوييف
فيـ مشترؾ أفضؿ حوؿ المشاكؿ واإلشكاليات التي يواجييا أمر
ّ
اقىمي والرسمي .ومف ثـ السعي لمقاربة اإلشكاليات تمييداً لتنمية منظومة قواسـ مشتركة تؤسس عمييا
أجندة إص ح جذري .وآلية الحوار ىذه قابمة لمتطبيؽ عند إجراء حوار عمى المستوى اقىمي بيف رموز
التيارات الفكرية والناشطيف عامة في كؿ بمد وعمى مستوى مجمس التعاوف .ومف أدواتيا التوسط إلجراء

الحوار وندب حكماء مف اجؿ اجرائو بيف اقطراؼ اقىمية ،وعقد المقاءات وورش العمؿ والندوات

والمؤتمرات مف أجؿ تنمية فيـ مشترؾ أفضؿ وتدشيف نتائجيا واع نيا .كما إنيا قابمة التطبيؽ ايضاً في

حالة إجراء حوارات أىمية – رسمية عمى مستوى مجمس التعاوف ومستوى كؿ دولة مف دوليا .وربما تكوف

الدبموماسية الشعبية ومقابمة الحكاـ ومراسمتيـ مف طرؼ شخصيات عامة وسيمة مناسبة  .وكذلؾ ف ف عقد

لقاءات مشتركة بيف مثؿ تمؾ الشخصيات العامة المقبولة أىميا ورسمياً مق مسؤوليف عمى المستوى

الرسمي ،تكوف بيف اقدوات الرئيسية في تفعيؿ آلية الحوار وفت أفاقو مف أجؿ التوافؽ عمى أجندة إص ح
جذري عمى كؿ مستوى وفي كؿ دولة مف دوؿ المنطقة.

ثانييا :آلية التوعية ونشر ثقافة المصالحة عمى قاعدة الديمقراطية ومف أجؿ إص ح جذري .وىذه آلية
تزمو عند التييئة وأثناء تعزيز الجيود ومف أجؿ تقوية المطالبة باإلص ح وترشيد خطابيا وتفعيؿ

نشاطاتيا السممية الجامعة .وأدوات ووسائؿ تفعيؿ ىذه اآللية ىي نفسيا أدوات ووسائؿ تفعيؿ التوعية ونشر
الثقافة الوطنية المسئولة المنضبطة باجتماعية اليدؼ وعق نية المنيِ وسممية اقسموب .ومنيا المقاءات

الواسعة القطاعية والفكرية والمحاظرات والمناظرات والكتابة والنشر والحديث إلى وسائؿ اقع ـ ومواقق

المعمومات ،مف أجؿ الدعوة إلى المصالحة مق العقؿ اوتً والنظر العق ني في مشك ت المنطقة واشكاليات
عب اإلص ح
اإلص ح فييا ومقاربتيا مف أجؿ تنمية الحد اقدنى مف الكتمة التاريخية ال زمة لحمؿ ْ
الجذري واستدامة عممية اإلص ح بعد بدئيا .وآلية التوعية ونشر الثقافة ىذه قابمة لمتطبيؽ عمى المستوى

الوطني وعمى المستوى اإلقميمي وىي آلية تتصؿ وتتفاعؿ مق جيود المصالحات التاريخية عمى الساحة
العربية عامة.

ثالثيا :آلية المطالبة السممية باإلصالح :وىذه اآللية تتلسس عمى نتائِ الحوار وما يقود إليو مف توافؽ
بيف اقىا لي أنفسيـ ،وبيف الشعوب والحكومات ويتـ تفعيميا بفضؿ انتشار الوعي وتكريس ثقافة المصالحة
واإلص ح .والمطالبة السممية تتـ ايضاً عمى مستوييف أوليما :المستوى الوطني في كؿ دولة .وثانييما:
مستوى مجمس التعاوف .ومف أدوات المطالبة السممية ووسائميا ،العرائض واتجتماعات المتوازية مق
لقاءات القادة والمسؤوليف الدورية ومتابعة جداوؿ أعماليـ ،وطرح وجيات النظر في مضمونيا واقتراح ما

يرى اقىالي أىمية في تناولو .وتتوقؼ الوسائؿ واقدوات المتاحة لممطالبة باإلص ح عمى المستوى
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السياسي واإلداري في كؿ دولة وفي مجمس التعاوف ،عمى اليوامش المتاحة لحرية التعبير والتنظيـ

واتعتراؼ مف حيث المبدأ بحؽ المجتمق المدني في التعبير عف اىتماماتو وطرح معاناتو بشكؿ جماعي

محسوس .وتبد لممطالبة باإلص ح اف تتعدى نطاؽ القاعات المامقة إلى رحاب الشارع ،والعمؿ سممياً مق

الجماىير مف أجؿ وضعيا موضق التطبيؽ.
مستويات وبرامج العمل ومؤسساتو

ٖ ٙ-المستويات :يتطمب العمؿ مف أجؿ الدعوة إلى تنفيذ مشروع اإلص ح التحرؾ عمى مستوييف .

أوليما :مستوى مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ العربية بيدؼ المطالبة ب ندماج مجمس التعاوف في كياف
سياسي فدرالي موحد ،وفقا لما جاء في المادة الرابعة مف النظاـ اقساسي لممجمس والتي تنص عمى تعاوف
الدوؿ اقعضاء وصوتً لوحدتيا .وفي ىذه الحالة تكوف المطالبة بانتقاؿ المجمس مف مرحمة التعاوف -

التي طالت دوف إحداث أثر جوىري عمى أمف وتنمية المنطقة  -إلى تجسيد كياف فدرالي موحد ،ىي
مدخؿ الدعوة إلى أجندة اإلص ح عمى مستوى الكياف الموحد لدوؿ المجمس .ويكوف التخاطب مق المجمس

اقعمى والمجمس الوزاري وبقة المجالس الو ازرية المتخصصة واقمانة العامة لممجمس وأجيزتو المختمفة،
باسـ مواطني الدوؿ اقعضاء في المجمس مجتمعيف .وربما يكوف ذلؾ مدخ ً وفرصة لمشعوب والحكومات

تف يبدأوا في مقاربة اإلص ح في إطار انتقاؿ مجمس التعاوف إلى كياف فدرالي موحد  -قاب ً لمتنمية
وقاد اًر عمى توفير الحد اقدنى مف مقومات اقمف اإلقميمي وامت ؾ إرادة اإلص ح الجذري  ، -مقاربة

جديدة مير محممة بسمبية ع قات الماضي بيف السمطة والمجتمق في كؿ دولة .كما يلخذ – في ىذه
الحالة  -مف بيدىـ سمطة إتخاذ القرار في اتعتبار ،الحاجة إلى وجود ضمانات مؤسسية ديمقراطية

يتطمبيا أمر تنازؿ اقسر الحاكمة والنخب المتنفذة عف جزء مف السيادة الوطنية لصال الكياف الموحد،

مثؿ السياسة الخارجية والدفاع اإلقميمي والسياسات العامة لوضق أجندة اإلص ح موضق التطبيؽ عبر

عممية تنمية شاممة مستدامة ذات بعد إنساني .ولعؿ المنطقة تجد في اتحاد ماليزيا نموذجاً وتجربة إس مية
تستحؽ الدراسة واتستفادة منيا في مجاؿ الوحدة واإلص ح عمى قاعدة الديمقراطية.

ثانييما :العمؿ عمى المستوى الوطني مف خ ؿ تعزيز جيود اإلص ح في كؿ دولة مف خ ؿ اتىتماـ
بالمقومات العامة المشتركة لتسييؿ قبوؿ أجندة اإلص ح وتعزيز البيئة السياسية والثقافية الم ئمة ليا
والتعاوف مق الحكومات واقىالي مف أجؿ بروز حركة إص حية وطنية في كؿ دولة مف خ ؿ الحوار

والتوافؽ بيف كؿ حكومة وشعبيا .وفي ىذه الحالة يقتصر دور الممتقى عمى تعزيز الجيود بقدر اإلمكاف

دوف الزج بنفسو طرفاً يتدخؿ في الشؤوف الداخمية ،التي قد يعقد ما يعتبر تدخ ً في شلنيا ،التوافؽ

الوطني .فاإلص ح في كؿ دولة يبقى رىيناً بتوافؽ المواطنيف أنفسيـ عمى أجندتو ،وقدرتيـ عمى الحوار
المباشر مق حكوماتيـ مف اجؿ بدء عمميتو الشاقة والطويمة.

ٖ ٚ

البرامج :أما برامِ العمؿ المباشر عمى مستوى مجمس التعاوف وعمى مستوى تعزيز الجيود عمى

المستوى الوطني في كؿ دولة فيي ث ثة برامِ رئيسيةتعبر في الوقت الحاضر عف اقىداؼ المرحمية

لتحقيؽ مرض المنتدى .أوليا :برنامِ المصالحات التاريخية .وثانييا :برنامِ اإلص ح .وثالثيا :برنامِ
تعزيز الممارسة الديمقراطية في منظمات المجتمق اقىمي ،والعمؿ مف أجؿ انتقاؿ الدوؿ إلى نظـ حكـ

ديمقراطية نصاً وروحاً.
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ٖ ٛ

آخر ف ف العمؿ مف أجؿ الدعوة إلى مشروع اإلص ح تتطمب وجود
المؤسسات :وأخي اًر وليس اً

مؤسسات أىمية إقميمية تتحمؿ عبء الدعوة إليو وتعزيز جيود العامميف مف أجمو ،وصوتً إلى تبنى كؿ
دولة عمى المستوى الوطني ومجمس التعاوف عمى المستوى اإلقميمي ،قجندة إص ح جذري ووضعيا

ابتداء في التالي :اوالً :الممتقى أو المنتدى المشار إليو سابقاً.
موضق التطبيؽ .ىذا وتتمثؿ ىذه المؤسسات
ً
وثانييا :وقؼ لتعزيز العمؿ اقىمي اإلقميمي .وثالثيا :تنمية مجتمق مدني إقميمي مكم ً ومتكام ً مق

المنظمات مير الحكومية الوطنية ومعز اًز لجيودىا.

المالحق

المنيج
- 1
- 2المنتدى ونشاطاتو
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 -3قائمة اسماء اعضاء المنتدى

 -1المنيج

إصالح جذري :رؤية من الداخل
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ألقطار مجمس التعاون

منيج إعداد وكتابة أوراق موضوع

المقاء السنوي الخامس والعشرين لمنتدى التنمية

إعداد :د .عمي خميفة الكواري
منسق المقاء السنوي

بمناسبة مرور خمسة وعشريف عاماً عمى انط ؽ نشاط منتدى التنمية (أبو ظبي  ،)ٜٜٔٚينوي

المنتدى أف يخصص المقاء السنوي الخامس والعشريف لطرح برنامِ لإلص ح ،عمى ضوء ما رصده

المنتدى مف أوضاع ،وتحراه مف أوجو خمؿ رئيسية في دوؿ ومجتمعات أقطار مجمس التعاوف لدوؿ الخميِ

العربية.

ومف أجؿ ذلؾ سوؼ يتـ تكميؼ عدد مف المتابعيف ،بتناوؿ أىـ أوجو الخمؿ الييكمية التي تـ رصدىا

والتي يجب التصدي ليا ،باعتبار اف إص حيا سوؼ يشكؿ مداخؿ استراتيجية لإلص ح الجذري مف
الداخؿ ،وذلؾ تمبية تحتياجات اإلص ح المنشود والتي تلخر القياـ بيا في دوؿ المنطقة بسبب مياب

إرادة مجتمعية لمتايير .وفي ذلؾ أيضا سد لذريعة محاوتت فرض "اإلص ح" مف الخارج الذي قد يكوف
في بعض أوجيو حقا يراد بو باطؿ.

ومف أجؿ أف تكوف أوراؽ العمؿ مساعدة عمى تبني المواقؼ واتخاذ السياسات( Policy Oriented

 ، )Papersوأف تكوف موجزة ومركزة (ٕٓ ٖٓ-صفحة) ومتكاممة مق بعضيا بعضاً ،تعبر عف المستوى
المعرفي وتمثؿ التوجو اإلص حي قبناء المنطقة ،سوؼ يقوـ منسؽ المقاء الخامس والعشريف المكمؼ مف
قبؿ المجنة التنفيذية ،باختيار معدي أوراؽ العمؿ واتتفاؽ معيـ عمى مخطط كؿ منيا وفقا لورقة المنيِ

ىذه.

ينتظر أف تتناوؿ كؿ ورقة خمسة عناصر رئيسية موجزة :أوليا :توصيؼ الخمؿ وتحديد أوجيو وأبرز

مظاىره والتعرؼ عمى آليات إعادة إنتاجو .ثانياً :رصد أبعاد الخمؿ ومخاطر استم ارره وتداعياتو المستقبمية.

ثالثا :بياف اقىمية اتستراتيجية إلص ح الخمؿ في عممية اإلص ح المنشودة.

رابعاً :إمكانية إص ح الخمؿ مف الناحية العممية وكيفية ذلؾ .خامسا :متطمبات إص ح الخمؿ عمى

مستوى الحكومات ومستوى المجتمق اقىمي ومستوى المواطف الفرد.

وعمى معد كؿ ورقة اإللماـ بما تـ طرحو مف قبؿ المنتدى عبر ربق قرف مف تشخيصو توضاع

المنطقة ودعوتو إلص ح أوجو الخمؿ فييػا ( انظر سجؿ لقاءات المنتدى ) ،كما عميو اتط ع عمى
اقدبيات ذات الع قة ،حتى تلتي ورقة العمؿ معبرة عف المستوى المعرفي حوؿ أوجو الخمؿ في المنطقة

ومخاطر استم ارره ومدركة لخطوات اإلص ح وسبؿ القياـ بو.

وجدير بالتلكيد اف كؿ قضية مف قضايا اإلص ح المطموب ىي جزء مف أجندة اإلص ح الجذري مف
ٌ
الداخؿ ،وليست مجرد ورقة أو بحث أو دراسة حوؿ موضوع البند بؿ مكم ل جندة ومتكام مق بقية

بنودىا  ،كما يجب أف يكوف التناوؿ معب اًر عف المستوى المعرفي في المنطقة حوؿ موضوع البند ومتابعاً
لدعوات اإلص ح التي سبؽ إط قيا عبر اجتماعات المنتدى وخارج تمؾ اتجتماعات .ولذلؾ عمى كؿ

كاتب مف كتّاب بنود أ جندة اإلص ح أف ينضِ موضوع البند عمى نار ىادئة واف ينشاؿ بموضوعو عبر
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فترة طويمة نسبيا لكتابة عشريف أو ث ثيف صفحة ،تكتب في العادة في أسابيق قميمة ،واف يوظؼ الكاتب

تمؾ الفترة الطويمو نسبياً( حوالي  ٜشيور) ،في اإلحاطة بالكتابات السابقة واتستيعاب قوجو الخمؿ
والتفكير العميؽ في سبؿ إص حو ومتطمبات ذلؾ اإلص ح مبتدئا مف حيث انتيى اآلخروف .ومف ىنا فاف
تداوؿ مخطط البند ومسودتو اقولى مق فريؽ مف المختصيف والميتميف يختاره الكاتب بمعرفتو ،وربما القياـ

بتداولو أيضا مق بقية كتّاب البنود إضافة لمف يرى الكاتب اتستفادة مف رأيو  ،سوؼ ياني الموضوع
ويعزز أمر قبولو وتبنيو  ،ويرفعو إلى مستوى بند في اجندة إص ح جذري جاد مف الداخؿ يعبر عف قمؽ
أبناء المنطقة عمى المصير والمستقبؿ  ،ويشير إلى مرحمة جديدة مف التعاطي الوطني مق القضايا العامة.

ومف الميـ أف يركز كؿ كاتب عمى موضوعو واف يضق الفواصؿ بيف حدوده وحدود ميره مف البنود .

ولو أف يتشاور مق منسؽ المقاء في ذلؾ مف خ ؿ مراجعة مخطط البند وضبط حدوده ونقطة تركيزه  .ىذا

مق اقخذ في اتعتبار أف ىناؾ تداخ ً في البنود مف حيث اقسباب والنتائِ وت بلس مف إبراز أسباب كؿ
خمؿ ونتائجو مق ترؾ مجاؿ التركيز لكؿ كاتب عمى موضوعو .وقد تـ اتتفاؽ عمى اف تكوف الموضوعات

التاليو مف بيف الموضوعات التي يتـ بناء أجندة إص ح جذري عمييا.:

اوالً :اتنتقاؿ مف القوؿ إلى العمؿ  ............................................الدكتور عمى فخرو
ثانياً : :إص ح الخمؿ السكاني  ........................................الدكتورعمي خميفة الكواري

ثالثاً :إص ح الخمؿ اإلنتاجي  ............................................الدكتور يوسؼ اتبراىيـ

رابعاً :تصحي الع قة بيف السمطة والمجتمق  .............................الدكتور محمد عبيد مباش

خامساً :ع ج خمؿ اقمف الوطني في إطار وحدة دوؿ مجمس التعاوف ...........الدكتور خالد الدخيؿ
سادساً :مطمب الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف وتنمية المجتمق المدني" .....اقستاذ عبد الرحمف النعيمي

سابعاً  :متطمبات تحقيؽ أجندة إص ح جذري مف الداخؿ ...............الدكتور عمي خميفة الكواري

وفي مرحمة متلخرة تمت إضافة بند رئيسي اتضحت أىمية تضمينو اقجندة أثناء عممية بنائيا اتوليو،

وىذا البند ىو "تلسيس نظـ تلمينات رسمية ضد البطالة وضماف حؽ التعميـ والع ج" .ويختص ىذا البند

بالجانب اتجتماعي واتقتصادي المتعمؽ بضرورة المحافظة عمى حد أدنى مف الدخؿ ومستويات المعيشة

الكريمة في ضوء تفاقـ مشكمة البطالة وتراجق الخدمات العامة وذلؾ مف خ ؿ توفير الحكومات لشبكات

أماف اجتماعي تضمف حماية مستوى معيشة ذوي الدخؿ المحدود.

ممحق ()2
سجل المقاءات السنوية لمنتدى التنمية عبر ربع قرن
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ممخص المقاءات السنوية والمشروعات الدراسية المتخصصة لمفترة من 2003-1979م
أوالً :المقاءات السنوية:

ٔ ٔ
-

المقاء السنوي اقوؿ  :كفاءة أداء المشروع العاـ في اققطار المنتجة لمنفط في الجزيرة العربية ،أبو ظبي

 ٕٜ-ٕٙديسمبر ٜٜٔٚـ ،مدير المشروع الدراسي :عمي خميفة الكواري.
ٔ ٕ
-

المقاء السنوي الثاني :إدارة التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط ،المنامة ٕٗ ٕٙ-ديسمبر

ٔ ٖ
-

المقاء السنوي الثالث :الواقق الحالي لمقوى العاممة المحمية وأىمية اتعتماد عمييا .الشارقة ٔٛ-ٔٚ

ٜٓٔٛـ ،مدير المشروع الدراسي :أسامة عبد الرحمف .

ديسمبر ٜٔٔٛـ ،مدير المشروع الدراسي :سميماف عبد الرزاؽ المطوع .
ٔ ٗ
-

المقاء السنوي الرابق :دور الصناعة التحويمية في بناء القاعدة اإلنتاجية ققطار الجزيرة العربية المنتجة

لمنفط ،المنامة  ٚ-ٙيناير ٖ ،ٜٔٛمدير المشروع الدراسي :عبد الباقي النوري
ٔ ٘
-

المقاء السنوي الخامس :دور التربية في التنمية ،أبو ظبي ٘ ٙ-يناير ٜٗٔٛـ ،مدير المشروع الدراسي:

عبد العزيز الج ؿ.
ٔ ٙ
-

لمقاء السنوي السادس :السياسة السكانية ومستقبؿ التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط ،المنامة

ٔ ٚ
-

المقاء السنوي السابق  :تحديات التنمية ودور ندوة التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط ،أبو

ٓٔ ٔٔ-يناير ٜ٘ٔٛـ ،مدير المشروع الدراسي :عمي موسى الموسى .

ظبي  ٔٓ-ٛيناير ٜٔٛٙـ  ،المنسؽ :أسامة عبد الرحمف.
ٔ ٛ
ٔ ٜ
-

المقاء السنوي الثامف :النفط والمالية العامة ،اإلمارات  ٜ-ٚيناير  ،ٜٔٛٚالمنسؽ :أسامة عبد الرحمف.

المقاء السنوي التاسق -ٔ :المواطنة في دوؿ الخميِ -ٕ ،الحرب اإليرانية العراقية  ،الكويت  ٜ-ٛيناير

 ، ٜٔٛٛالمنسؽ :جاسـ خالد السعدوف.
ٓٔ المقاء السنوي العاشر :أزمة عائدات النفط وتداعياتيا  ،أبو ظبي ٘ ٙ-يناير  ، ٜٜٔٛالمنسؽ :جاسـ
ٔ -
خالد السعدوف.

ٔٔ المقاء السنوي الحادي عشر :تقيـ مسيرة مجمس التعاوف ،المنامة ٗ ٘ -يناير ٜٜٓٔـ ،المنسؽ :جاسـ
ٔ -
خالد السعدوف

ٕٔ المقاء السنوي الثاني عشر :احت ؿ الكويت وأزمة الخميِ ومستقبؿ المنطقة ،أبو ظبي ٕ ٗ -يناير
ٔ -
ٜٜٔٔـ ،المنسؽ :جاسـ خالد السعدوف

ٖٔ المقاء السنوي الثالث عشر  :تحريؾ اتتجاه اتندماجي بيف دوؿ الخميِ مف منظور شعبي ،الشارقة ٔٔ-
ٔ -
ٖٔ ديسمبر ٜٜٔٔـ ،المنسؽ :جاسـ خالد السعدوف

ٗٔ المقاء السنوي الرابق عشر  :الشورى في اإلس ـ ومقدمات لبعض التجارب القطرية في الديمقراطية،
ٔ -
الكويت  ٛ -ٚيناير ٖٜٜٔـ  ،المنسؽ :جاسـ خالد السعدوف.
٘ٔ المقاء السنوي الخامس عشر :السياسة السكانية  ،المنامة ٘ ٚ -يناير ٜٜٗٔـ ،المنسؽ :عبد العزيز
ٔ -

السمطاف.

 ٔٙالمقاء السنوي السادس عشر :تقيـ تجارب التنمية  :دوؿ الخميِ العربي ،دبي  ٕٓ -ٜٔيناير ٜٜ٘ٔـ،
ٔ -

المنسؽ :عبد العزيز السمطاف.

 ٔٚالمقاء السنوي السابق عشر :ظاىرة العنؼ والتطرؼ  ،مسقط ٔٔ ٕٔ -يناير ٜٜٔٙـ ،المنسؽ :عبد
ٔ -

العزيز السمطاف.

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

210

 ٔٛالمقاء السنوي الثامف عشر :دوؿ مجمس التعاوف ودوؿ الجوار ........الع قة وتلثيرىا عمى التنمية ،أبو
ٔ -

ظبي ٕٓ ٕٔ -فبراير ٜٜٔٚـ ،المنسؽ :عبد العزيز السمطاف.

 ٜٔالمقاء السنوي التاسق عشر :قضايا ىموـ المجتمق المدني في دوؿ مجمس التعاوف ،دبي  ٕٓ -ٜٔفبراير
ٔ -
ٜٜٔٛـ  ،المنسؽ :عبد العزيز السمطاف .

ٕٓ المقاء السنوي العشروف :الخميِ وفرص وتحديات القرف الواحد والعشروف ،دبي ٔٔ ٕٔ -فبراير
ٔ -
ٜٜٜٔمدير المشروع الدراسي :عبد الخالؽ عبد اهلل.

ٕٔ المقاء السنوي الواحد والعشروف :دوؿ الخميِ والعولمة ،دبي ٖ ٗ -فبراير ٕٓٓٓـ ،مدير المشروع
ٔ -
الدراسي :أحمد بشارة.

ٕٕ المقاء السنوي الثاني والعشروف:متطمبات وتحديات التحوؿ الديمقراطي في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي،
ٔ -

دبي ٔ ٕ-فبراير ٕٔٓٓـ ،منسؽ المشروع الدراسي :عبد الخالؽ عبد اهلل.
ٖٕ المقاء السنوي الثالث والعشروف :الخميِ العربي والمحيط اآلسيوي الفرص والتحديات ،المنامة ٔٛ -ٔٚ
ٔ -

يناير ٕٕٓٓـ ،مدير المشروع الدراسي :عبد اهلل المدني

ٕٗ المقاء السنوي الرابق والعشروف :التنمية البشرية في دوؿ مجمس التعاوف :النجاحات واتخفاقات ،المنامة ،
ٔ -
 ٔٚ – ٔٙيناير ٖٕٓٓ .مدير المشروع الدراسي :باقر النجار.

ثانياً :المشروعات الدراسية المتخصصة
ٕ ٔ-المشروع التخصصي اقوؿ  :اقصوؿ المالية الخارجية ققطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط ،الكويتٖٔ ،
مارس – ٔ أبريؿ ٖٜٔٛـ  ،مدير المشروع الدراسي :عبد الوىاب التمار.

ٕ ٕ-المشروع التخصصي الثاني  :دور المرأة في التنمية في أقطار الجزيرة العربية المنتجة لمنفط ،دبي ٕٓٔٔ-
يناير ٜٔٛٚـ  ،مدير المشروع الدراسي :ثريا أحمد عبيد
ٕ ٖ-المشروع التخصصي الثالث :أزمة المالية العامة في دوؿ مجمس التعاوف ،مسقط  ٕٜ-ٕٛأبريؿ ٜٜٗٔـ،
المنسؽ :عبد العزيز السمطاف.

ٕ ٗ-المقاء التخصصي الرابق :أحداث ٔٔ سبتمبر وانعكاساتيا عمى منطقة الخميِ ،دبي  ٔٚ -ٔٙمايو ٕٕٓٓ ،

المنسؽ :موضي الحمود

-3قائمة أعضاء المنتدى

قائمة بأسماء أعضاء منتدى التنمية
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الكويـت )(00965
السيد /أحمد عبداهلل الربعي

السيد /عبدالمحسن تقي مظفر

السيد /أحمد بشــــاره

عبدالوىاب راشد اليــارون

السيد /عبدالوىاب عمي التمار

السيد /أحمــــد الديين

د .عجيل تركي الظاىــــر

السيد /أحمد الصـــراف

السيد /اسماعيل الشطــي

السيد /عدنان شيــاب الدين

السيد /أنور عبداهلل النوري

السيد /عمي موسى الموسـى
السيد /عمي الطـــــراح

السيد /جاسم خالد السعدون

السيد /حامد الحمود العجالن

السيد /غانم النجـــــار

السيد /خمدون حسن النقيب

السيد /محمد غانم الرميحي

السيد /سعد عكاشــــة

السيد /مؤيد عبدالعزيز الرشيد

فلاير الفريــــــــح

السيد /حسن عمي اإلبراىيم

السيدة /موضي عبدالعزيز الحمود

السيدة /سعاد المعجـــل

السيد /سميمان عبدالرزاق المطوع

السيدة /نادية عمي الشراح

السيد /شفيق الغبــــرا

السادة /مؤسسة البترول الكويتية

السيد /شمالن يوسف العيسى

السيد /ناصر السعد المنيفـي

السيد /عبدالباقي النــوري

السيد /يوسف إبراىيم الغانـم

السيد /عبدالجميل الغربممــي

السيد /يوسف حمد اإلبراىيـم

السيد /ناصر الصانـــــع

السيد /عامر التميمـــي

السيد /يوسف عبدالحميد الجاسم

السيد /عبدالرحمن عبدالحميد الحمود
السيد /عبدالرضا عمي أسيري

السيد /عبدالعزيز سمطان العيسى
السيد /عبدالمطيف يوسف الحمد
السيد /عبداهلل فيد النفيســـي

السيد /عبداهلل محمد النيبــاري
السيدة /ضاحية عبداهلل السالـم
السيد /عبداهلل يوسف الغانــم
السيد /عبدالمالك التميمـــي

المممكة العربية السعودية )(00966

السيد /أسامة عبدالرحمن
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

السيد /عبدالعزيز صالح اليالبي
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السيد /عبدالعزيز راشد الراشد

السيد /إياد أمين مدني

السيد /بكر أحمد حسن

السيد /عبداهلل إبراىيم القويز

السيد /عبدالعزيز محمد الدخيل

السيد /عبدالمحسن ىال ل

السيد /حسن البريكي

السيد /ماجد عبداهلل المنيف

السيد /عبداهلل مناع

السيد /تركي الحمد

السيد /فيد سعد الدوسري

السيد /جميل عبداهلل الجشي
السيد /خالد محمد القصيبي

السيد /محمد العمي أبا الخيل

السيد /راشد المبارك

السيد /محمد عبداهلل السيد الياشم

السيد /سميمان جاسر الحربش

السيد /منصور محمد أباحسين

مركز دراسات االقتصاد واإلدارة

السيد /د .ناصر إبراىيم القعود

السيد /مطمب النفيسة

السد /سعد الزىراني

السيد /ناصر أحمد المرشد البريك

وزار البترول والثروة المعدنية

السيد /عبدالخالق عبداهلل العبد الحي
السيد /عبدالعزيز عبداهلل الجالل

اإلمارات العربية المتحدة )(00971

السيدة /ابتسام سييل الكتبي

السيد /عبدالرحيم الشاىين

السيد /أحمد سيف بالحصا

السيد /عبدالرزاق فارس الفارس

السيد /عبدالخالق عبداهلل

السيد /أحمد خميفو السويدي

السيد /عبدالعزيز بن صقر

السيد /حمد محمد بن صراي

السيد /خمفان عمي مصبح المييري

السيد /عبداهلل عمران تريم

السيدة /ريما الصبان

السيد /عبدالممك يوسف الحمر

السيد /عبداهلل محمد المزروعي

السيد /خميفو محمد بخيت
السيد /سعيد أحمد غباش

السيد /عمي ميحد عمي

السيد /غانم فارس المزروعي

محمد عبيد غباش

السيد /محمد حبروش السويدي

السيد /سيف أحمد الغرير

السيدة /فاطمو سعيد الشامسي
السيد /محمد عبداهلل الركن

قطــــر )(00974
*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .
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السيد /أحمد محمد السبيعي

عمي حسين المفتاح

السيد /خطاب عمر الدفع

السيد /فاروق عبداهلل نعمو

السيد /عيسى شاىين الغانم

السيد /خالد سممان الخاطر

السيد /محمد سعيد الياجري

السيد /عبدالحميد األنصاري

السيد /محمد صالح الكواري

السيد /عبداهلل جمعة الكبيسي

السيد /جاسم محمد مراد

السيد /عجالن عمي الكواري
السيد /عمي خميفو الكواري

السيد /عمي عبداهلل المناعي

البحريــن )(00973
السيد /حسن عبداهلل فخرو

السيد /عمي محمد فخرو

د .حسن مدن

السيد /عيسى عبداهلل البورشيد

السيد /عبدالرحمن الساعي

السيد /حمد عمي السميطي

السيدة /منيرة أحمد فخرو

السيد /رسول الجشي

د .عبداهلل المدني

السيد /عمي صالح الصالح
جريدة أخبار الخميج

سمطنة عمان )(00968
حمد بن عبداهلل الريامي

السيد /سيف بن ىاشل المسكري
السيد /مرتضى أحمد سمطان

*ال يجوز وشر هذه انمسودة باي شكم مه االشكال اال بإذن خطي20/6/2004 .

د .عبدالممك بن عبداهلل الينائي
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