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مـدخـــل
ِ
مجلــس
تأســس
َــم بأطمــا ٍع
تحــت
شــمس عال ٍ
ومــآرب كثيــر ٍةّ ،
َ
ُ
التعــاون الخليجــي فــي أبــو ظبــي عــام  .١٩٨١ض ـ ّم هــذا الحلـ ُـف
أيقنــت يومــذاك أ ّن اتّحادهــا وات ّفاقهــا علــى مجموعــة مــن
دول
ً
ْ
السياســات والــرؤى هــو مــن صلــب مصالحهــا.
ـب ُص ّنــاع الق ـرار فــي بــاد المجلـ ِ
ـس والعالــم بهــذه الخطــوة
ر ّحـ َ
الحضاريّــة التــي اعتُبــرت نقلــة نوع ّيــة مفيــدة فــي تاريــخ دو ٍل
ناشــئة ت ّواقــة إلــى رســم مســتقبلها وهــي علــى درايــة بموقعهــا
الجيــو ـ سياســي وثرواتهــا.
واكَــب مح ّمــد الرميحــي ،الــذي عــاد دكتــو ًرا ـ عــام  ١٩٧٣ـ بعــد
ســنوات مــن الدراســة والتحصيــل فــي بريطانيــا قيــا َم هــذا المجلــس.
كتــب عــن المشــروع الوليــد منــذ يومــه األ ّول شــار ًحا أهدافــه
وطموحاتــه ،الفتًــا إلــى العثـرات التــي يواجههــا وصــولً إلــى مــا آلــت
إليــه األوضــاع فــي الســنوات األخيــرة.

•
بيــن دفّتــي هــذا المؤلَّــف إحــدى عشــرة دراســ ًة نُشــرت فــي
مجلّــة آراء حــول الخليــج ،الصــادرة عــن مركــز الخليــج لألبحــاث
بيــن األعــوام  ٢٠١٥و ،٢٠٢٠فيهــا توصيــف دقيــق لمــآالت مجلــس،
يحــاول حكمــاؤه المحافظــة علــى مكتســباته وســط «االختــاف
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فــي االجتهــاد»؛ إذ بعــد أشــهر مــن عقــد الق ّمــة  ٣٤فــي الكويــت
قطعــت الســعوديّة والبحريــن واإلمــارات عالقاتهــا الدبلوماســيّة
مــع قطــر ،المطالبــة شــقيقاتها بـ«هامــش مــن الحريّــة» يتيــح لهــا
تقريــر سياســاتها تجــاه اإلقليــم والعالــم.
يوصــف الدكتــور الرميحــي أوضــاع بــاد يعرفهــا عــن
بحكمــة وتَـ َر ٍّو ّ
يعيــش أفراحهــا ونجاحاتهــا وأتراحهــا .مــن موقعــه
ُ
ظهــر قلــب،
ـح أصحــاب الحـ ّـل والربــط
هــذا ،موقــع الغيــور والمســؤول ،ينصـ ُ
بالتصــارح وحــزم األمــور والتفكيــر فــي تجديــد روح التحالــف
مقتر ًحــا تعاونًــا بســرعتين« :ســرعة الراغــب ،وســرعة المعــذور»،
إذ إنّ« :التهديــد قــد وصــل إلــى الرقــاب وال يمكـ ُن تجاهلــه ،هــذا
أي تأخيــر».
والوقــت ال يحتمـ ُـل ّ
بصبــر ودقّــة يتت ّبــ ُع الباحــثُ تشــ ّع َب الواقــعِ الخليجــي
وتداخلــه ،فمــن ســابع المســتحيالت تنــاول االقتصــاد مــن خــارج
السياســة ـ السياسـ ّية ،والسياســة ـ االجتماع ّية ،والسياســة ـ األخالق ّية.
ـادي ال ُمهيمــن علــى الحيــاة الخليج ّيــة ،ينطلق
مــن المعطــى االقتصـ ّ
الدكتــور الرميحــي (ودا ًعــا دفء النفــط واألفيــال البيضــاء) ليســتنتج
أ ّن «اليــوم التالــي» ،يــوم ســيتيقّن الخليج ّيــون أ ّن مرحلــة البحبوحــة
قــد ولّــت ،لــم يعــد بالبعيــد ،وأ ّن االســتثمار فــي التعليــم والبحــث،
والتمســك بالوحــدة والحــوار،
المؤسســات،
وفــي نبــذ الفســاد مــن
ّ
ّ
خشــبات خــاص هــذه البــاد الوحيــدة .يَطيــب للدكتــور الرميحــي
لــكل معتبــر .ففــي قديــم
قصــة «األفيــال البيضــاء» عبــر ًة ّ
ســرد ّ
ـب
الزمــان ،كان ملــك ســيام ـ تايالنــدا الحال ّيــة ـ يهــدي لمــن ال يحـ ّ
10

مــن حاشــيته فيـ ًـا نــاد ًرا أبيــض ،تص ُعــب العنايــة بــه أو التخلّــص
منــه .فهدايــا الملــك ال تُــر ّد .ثـ ّم دارت األيّــام ،وصــار أهــل االقتصــاد
يســتعملون هــذه الكنايــة لتوصيــف مشــاريع اقتصاديّــة فضفاضــة
ترهــق أصحابهــا .هكــذا يغ ِمــز الباحــث علــى ســبيل ال ُّدعابــة التــي
يتقنهــا ،مــن قنــاة مشــاريع خليج ّيــة تُذكّــر بأفيــال تايالنــدا.
تُف ِّنــد أبحــاثُ الكتــاب وتســتقرئ حــدو َد النفــط ،فـ«يــوم الفطــام
النفطــي» بــات وشــيكًا ،وســيقترن ـ وهنــا ينتقــل الباحــث مــن
االقتصــاد إلــى السياســة ـ بتظهيــر «هويّــات مفترســة» تَدمــى لهــا
القلــوب.
بقلــم واثــقٍ يطالــب الدكتــور الرميحــي القائميــن علــى المصيــر
الخليجــي «تعديــل شــروط العقــد االجتماعــي للحفــاظ علــى
ّ
األمــن واالســتقرار» .فالغلبــة برأيــه «لوحــدة خليج ّيــة جــا ّدة تعظّــم
الفــرص وتجم ـ ُع المــوارد وتــدرأ المخاطــر المحدقــة» ،بــا أدنــى
ريــب.
دار الجديد
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القمم الخليجية • :نجاحات • إخفاقات • تطلّعات
ــم أصبــح موعــد ال ِق َّمــة الخليجيــة
بــأي حــال ُعدْ تُــ َّن يــا ِق َم ُ
الســنوي فــي مســيرة األربعــة والثالثيــن عا ًمــا المنصرمــة ،وقتًــا
للتذكــر والتذكيــر والنقــد ،وفــي بعــض األوقــات لِـ«نُــواح» عــد ٍد مــن
المهتميــن مــن أبنــاء الخليــج العربــي ،أو مــن غيرهــم مــن المتابعين
للشــأن الخليجــي .وفــي كل مــا كُتــب يجــد المتابــع أمـ ًـا ولــو ضعيفًا
فــي أن يُبنــى علــى الشــيء مقتضــاه ،وأن يتل ّقــى الشــعب العربي في
الخليــج أخبــا ًرا حــول اإلنجــازات النوعيــة الظاهــرة ،التي تهــم حاضره
ـروري أن
ومســتقبله .واآلن ،وقــد طــال مــدى التعــاون أصبــح من الضـ ّ
ينتقــل إلــى مرحلــة تكامــل وتفاهــم أنضــج.
َد ُعونــا ال نذهــب بعي ـ ًدا؛ فــإ َّن مجلــس التعــاون الــذي رأى النــور
فــي  25أيــار (مايــو)  ،1981فــي مدينــة أبــو ظبــي بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،قــد حقــق بعــض اإلنجــازات ،وهــي معروفــة
علــى ُصعــد كثيــرة ،منهــا التنســيق فــي عــدد مــن المجــاالت
الحيويــة التــي تهــم دول الخليــج .ويتجلــى ذلــك فــي ظهــور عــدد
مــن المنظمــات والهيئــات العاملــة والمختلفــة فــي التخصصــات
التــي ظهــرت علــى مــر الســنوات الســابقة ،وتقــوم بتســويق
السياســات فــي مجاالتهــا بشــيء مــن االســتمرار والنجــاح أيضً ــا(((،
((( منهــا :مكتــب التربيــة ،ومنظمــة االستشــارات الصناعيــة ،وهيئــة المقاييــس،
ومكتــب وزراء الصحــة ،وغيرهــا.
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إال أن كثيريــن يتطلعــون إلــى المســتقبل علــى أمــل أن يتخطــى
مجلــس التعــاون الخطــوط التــي رســمها لنفســه حتــى الســاعة،
ُ
ويُقْــدم علــى خطــوات تنقلــه مــن حالــة التلقــي إلــى حالــة
المبــادرة.
كانــت القمــة الخامســة والثالثــون التــي ُعقــدت فــي الدوحــة
فــي كانــون األول (ديســمبر)  ،2014هــي «قمــة االرتبــاك» بــكل
مــا للكلمــة مــن معنــى ،بعــد أن ســاد فتــر ًة شــي ٌء مــن التفــاؤل
فــي إطــار مجلــس التعــاون ،خاصــة بعــد أن أطلــق المغفــور
لــه إن شــاء اللــه تعالــى خــاد ُم الحرميــن الشــريفين الملــك
عبداللــه بــن عبــد العزيــز ،ملــك المملكــة العربيــة الســعودية،
د ْعوتَــه إلــى «االنتقــال مــن االتحــاد إلــى ال َوحــدة» ،فــي
قمــة الريــاض الثانيــة والثالثيــن فــي كانــون األول (ديســمبر)
 ،2011التــي كانــت «قمــة األمــل» .وقــد أطلَقــت حالــة مــن
التفــاؤل بيــن أوســاط عديــدة فــي دول الخليــج((( ،التــي كانــت
تتحســس المخاطــر فــي المنطقــة ،وترجــو أن ينقــل القــادة
مشــروع التعــاون إلــى آفــاق أرحــب((( .ولــم تكــن دعــوة الملــك
عبد اللــه بعيــدة عــن نــص واضــح فــي النظــام األساســي
((( رحبــت بعــض الــدول بتلــك الدعــوة ،وأيضً ــا رحــب بهــا علــى نطــاق واســع العديـ ُد
مــن المنظمــات األهليــة فــي دول مجلــس التعــاون.
((( انظــر دراســة األســتاذ عبــد اللــه بشــارة فــي نــدوة التنميــة 6ـ 7شــباط (فبرايــر)
 ،2015وأيضً ــا ورقــة الدكتــور محمــد بــن هويــدن .وقــد عقــد المنتــدى اجتماعــه
مخصصــا لدراســة تجربــة مجلــس التعــاون لالت ِّجــاه إلــى
ذلــك فــي الكويــت ،وكان
ً
الوحــدة .والورقتــان تصفــان الصعوبــات التــي واجهتهــا اللجــان المختصــة ،التــي
شُ ــكلت بعــد دعــوة المرحــوم الملــك عبــد اللــه.
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لمجلــس التعــاون؛ إ ْذ ورد فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة
الرابعــة فــي النظــام األساســي« :تحقيــق التنســيق والتكامــل
صــول
والترابــط بيــن الــدول األعضــاء فــي جميــع المياديــنُ ،و ً
إلــى َوحدتهــا» .فالهــدف الموضــوع واضــح المعالــم ،ثــم إ َّن
ظهيــ ًرا شــعب ًّيا واســ ًعا قــد تفــاءل بتلــك الخطــوة.
إال أنــه ســرعان مــا اختلطــت األمــور السياســية بيــن ق َّمتَــي الريــاض
 32والدوحــة  ،35بنســبة غيــر قليلــة مــن االرتيــاب ،علــى نحـ ٍو لــم
يحــدث مــن قبــل .فلــم يَظهــر االرتيــاب عل ًنــا كمــا ظهــر بعــد قمــة
الريــاض عــام  ،2011حيــث تَح َّفــظ علــى اقت ـراح الملــك عبد اللــه
ـض أعضــاء المجلــس ،و ِمــن ث َـ َّم جــرى إرســال
بــن عبد العزيــز بعـ ُ
اقتـراح قمــة الريــاض إلــى «لجــان» معــروف عنهــا مق َّد ًمــا أنهــا لــن
(((
ألي خطــوات
تق ـ ِّدم الكثيــر  .أيضً ــا بــدأت المعارضــة ت َظهــر عل ًنــا ِّ
اتحاديــة((( فــي وقــت الحــق ،خاصــة قبيــل عقــد قمــة الكويــت
الرابعــة والثالثيــن عــام  .2013مــن ناحيــة أخــرى ،انشــغلت دول
الخليــج فــي مشــاورات مكثفــة فيمــا بينهــا ،علــى خلفيــة تداعيــات
وتغي ـرات ُعرفــت بـ«الربيــع العربــي» ،مــن حيــث اســتيعاب تلــك
الموجــة مــن التغي ـرات مــن جانــب ،والتفاعــل مــع نتائجهــا مــن
جانــب آخــر.
((( اقتر َحــت القمــة تشــكيل هيئــة مختصــة لدراســة االقتـراح ( 3أعضــاء لــكل دولــة)،
ورفــع توصياتهــا إلــى اللقــاء التشــاوري رقــم  14فــي منتصــف عــام َّ .2012إل أن
عمــل اللجنــة وا َج ـ َه صعوبــات ،ولــم ت ُنتــج شــيئًا يُذْكــر.
((( مثــل :تصريــح وزيــر خارجيــة ُع َمــان قبيــل اجتمــاع الدوحــة  ،2015بأنــه إن ســارت
الخطــوات إلــى اتحــاد ،فســوف تَخــرج ُع َمــان منــه ،وذلــك ألنهــا تــرى وجــوب أن
يُط َّبــق كل مــا اتُّفــق عليــه فــي القمــم الســابقة ،وبعدهــا يُنظــر فــي االتحــاد.
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وســرعان مــا ظهــر االختــاف فــي االجتهــاد تجــاه تلــك األحــداث،
خاصــة المصريــة((( ،لكــي يزيــد مــن التبايــن بيــن األعضــاء .وفجــأة،
ّ
بعــد أشــهر قليلــة مــن عقــد القمــة  34فــي الكويــت ،حدثــت
قطيعــة دبلوماســية علن ّيــة بيــن ثــاث دول مــن المجلس (الســعودية
والبحريــن واإلمــارات) مــن جهــة ،ودول ـ ٍة هــي عضــو رابــع قطــر،
وهــذا مــا سـ َّبب الكثيــر مــن الوجع لــدى المتابعيــن ،وغلَّب التشــاؤ َم
علــى التفــاؤل بيــن الجمهــور الخليجــي .فلــم تلتئــم الجــروح إال قبــل
قليــل مــن قمــة «االرتبــاك» فــي الدوحــة في كانــون األول (ديســمبر)
2014؛ مــا جعــل مــن قمــة الدوحــة الخامســة والثالثيــن فــي ذلــك
الوقــت ،أســر َع اجتمــا ٍع عق َدتــه ِقمـ ُم الخليــج فــي تاريخهــا الطويــل
نســبيًّا .كان االختــاف فــي الــرؤى قــد أصبــح واض ًحــا وعلنيًّــا أيضً ــا ،ال
ـص بالوضــع العربــي ال الخليجــي ،إلــى درجــة
سـيّما فــي خلفيّـ ٍة تختـ ُّ
أن الشــيخ تميــم بــن حمــد أميــر قطــر الجديــد ،الــذي يــرأس أول
قمــة فــي وضعــه الجديــد بوصفــه أمي ـ ًرا ،شــدد علــى وجــوب تــرك
«هامــش مــن الحريــة» للــدول األعضــاء ،لتقريــر سياســاتهم تجــاه
غيرهــم .لــم يكــن مــن المتوقــع أن يَحــدث الكثيــر مــن اإلنجــازات
بعــد تلــك القمــة ،بــل صــار الحفــاظ علــى الحــد المتفــق عليــه ـ كما
ـرب إلى
فــي الســابق ـ مــن تســيير المؤسســات التابعــة للمجلــس ،أقـ َ
تقديــم إنجــازات.
إال أن متغيــرات كبــرى قــد حدثــت فــي اإلقليــم فــي األشــهر
((( تأث ّــرت مصــر ،الدولــة العربيــة الكبــرى بمجموعــة مــن ال ُمتغيــرات والتفاعــات
القويــة ،التــي خشــيت بعــض دول الخليــج مــن نتائجهــا غيــر المحســوبة ،فنشــطت
فــي التفاعــل معهــا سياس ـ ًّيا وإعالم ًّيــا ومال ًّيــا.
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القليلــة التــي تلــت قمــة الدوحــة ،مــن بينهــا حدثــان كبيــران،
أ َّولهمــا ـ وربمــا أه ُّمهمــا ـ قـرار عاصفــة الحــزم التــي انطلقــت فــي
آذار (مــارس) عــام  ،2015وقادتْهــا المملكــة العربيــة الســعودية
بمســاعدة حثيثــة مــن معظــم دول مجلــس التعــاون وبعــض الــدول
العربيــة .فجـ َّد َدت فــي الوقــت نفســه اآلمــال ،حيــث اتخــذت ُ
دول
ٍ
صعيــد عملــي خطوتيــن ،األولــى منهمــا وكانــت
المجلــس علــى
متوقَّعــة :االشــتراك فــي «ضريبــة الــدم» ،حيــث جــرى بالفعــل
إقرارهــا؛ والثانيــة :أن تتجــاوز دول المجلــس االختالفــات الصغــرى
للوقــوف أمــام التهديــدات الكبــرى((( .أمــا الحــدث الكبيــر الثانــي،
فهــو التوقيــع علــى اتفاقيــة بيــن الجمهوريــة اإليرانيــة والــدول
الخمــس((( ،التــي كانــت تُفــاوض طه ـران فــي الملــف النــووي فــي
 14تمــوز (يوليــو)  .2015الحدثــان أطلقــا ديناميَّــات جيوسياســية
تأثــرت بهــا دول مجلــس التعــاون ،وال تـزال ارتداداتهــا تفعــل فعلهــا
فــي الفضــاء اإلقليمــي والدولــي.
التهديــدات أمــام مجلــس التعــاون اِختــرتُ أن أقــول
واألقــل وضو ًحــا
ِّ
بــدل مــن المفهــوم المســتخ َدم
«التهديــدات»ً ،
«التحديــات» .أصبحــت الســيولة السياسـ ّية تتســارع من حــول دول
مجلــس التعــاون ،إ ْذ حــدث فــي الجوار ما يمكن تســميته «عســكرة
((( ق َّدمــت كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العديــ َد مــن
الشــهداء ،وكذلــك مملكــة البحريــن .وأيضً ــا ســاعدت كل مــن الكويــت وقطــر
بأشــكال مختلفــة فــي المجهــود الحربــي ،فــي كل مــن عاصفــة الحــزم وإعــادة
األمــل فــي اليمــن.
((( الــدول الخمــس :أربــ ٌع منهــا فــي مجلــس األمــن وهــي :الواليــات المتحــدة
وبريطانيــا وفرنســا وروســيا ،والخامســة ألمانيــا.
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السياســة» ،وبــرزَت تطــورات تلــك العســكرة التــي تــكاد تظهــر كل
أســبوع ويَدخــل فيهــا العبــون ُجــدد ،إن لــم تكــن كل بضعــة أيــام
وبشــكل مفاجــئ .قــد تكــون دول مجلــس التعــاون تواجــه اليــوم مــا
يمكــن أن يُســمى « managing uncertaintyإدارة عــدم اليقيــن» .فهــي أمــام
عــدد مــن التهديــدات بالغــة الخطــورة ،وعــد ٍد مــن المتغيــرات
المفتوحــ ِة النهايــة .فالحــرب األهليــة فــي ســوريا ت ُغ ِّيــر وجــه
المنطقــة الجيوسياســي ،علــى نح ـ ٍو لــم تفعلــه أيــة أحــداث منــذ
الحــرب العظمــى األولــى ،ويــكاد االشــتباك العســكري هنــاك يماثــل
«حربًــا عالميــة ُصغــرى» .وأيضً ــا يواجــه مجلــس التعــاون اندفا ًعــا
مــن جانــب النظــام اإليرانــي فــي الخاصــرة العربية بشــكل متســارع
وغيــر منضبــط ،وأيضً ــا بشــكل غيــر مســبوق ،ويطلــق « ُهويّــات
مفترســة» شــيعية((( ،تُقابلهــا هويــات مفترســة ُســ ِّنيّة( .((1ويقــوم
ذلــك النظــام بتكويــن « foreign legionقــوات قتاليــة حليفــة أجنبيــة»
كل مــن باكســتان وأفغانســتان والعـراق ولبنان
 ،مك َّونــة مــن شــيعة ٍّ
واليمــن ،مقرونــة بأيديولوجيــا شــرق أوســطية بعيــدة عــن المنطــق
الدولــي المعاصــر ،لكــي يدفعهــا النظــام فــي أتّــون معركــة يرغــب
فيهــا فــي تحقيــق أهــداف خاصــة بــه ،علــى رأســها تأكيــد نفــوذ
إيرانــي واســع .ويمكــن أن تتوســع تلــك الهجمــة مــع حصــول إيـران
علــى ســيولة نقديــة هائلــة ،نتيجــة رفــع المقاطعــة الدوليــة ضدهــا
بعــد توقيــع االتفــاق حــول الملــف النــووي .ويتواجــه مجلــس
أساســا مــع حلفــاء عــرب فــي ســهول اليمــن وجبالــه،
التعــاون ً
((( مثل :حزب الله ،والحشد الشعبي ،وجماعات «الشَّ ِّبيحة».
( ((1مثل داعش وأمثالها.
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فــي حــرب ضــروس صعبــة ،تمدهــا إيــران وحزب اللــه بالمــال
والســاح والرجــال والدعــم اإلعالمــي .فــي الوقــت نفســه ،فــإن
«الحلفــاء التقليدييــن» لــدول مجلــس التعــاون ـ خاصــة الواليــات
المتحــدة ـ  ،لــم ي ُعــ ْد لهــم ال االهتمــام وال الرغبــة فــي وضــع
أيديهــم مــكان أفواههــم .فهــم يعلنــون بالقــول وقوفهــم ضــد أي
تهديــد خارجــي لمصالــح دول مجلــس التعــاون ،ولكنهــم علــى
األرض يفعلــون القليــل ،إ ْن حصــل(.((1
فــي الجانــب اآلخــر ،هنــاك «شــبه إنــكار» لــدى بعــض الفرقــاء
فــي الخليــج لالعت ـراف بــكل تلــك التهديــدات .إ َّن كيــان الخليــج
مهــ َّدد ،علــى أســاس مراهنــات تقليديــة وسياســات ســابقة
لتلــك التغييــرات الهائلــة الجاريــة حــول اإلقليــم ،وبعــض آخــر
تســتهلكهم الثق ـ ُة المطلقــة بفكــرة «القائ ـ ُم دائ ـ ٌم» ـ فــي وثــوق
بالنفــس غيــر صحــي ـ  ،أو المراهنــ ُة علــى تغييــر فــي اإلدارة
األميركيــة القادمــة ،لعلهــا تأخــذ من ًحــى مختلفًــا عمــا اتخذتــه
اإلدارة األوباميــة تجــاه ملفــات الســاحة الشــرق أوســطية .ولكــن
الحقيقــة الموضوعيــة ،هــي أنــه ليــس هنــاك حصانــة لشــعب أو
إقليــم مــن الوقــوع فــي المشــكالت الحــادة التــي تفرزهــا تلــك
الســيولة اإلقليميــة ،وأيضً ــا ال توجــد أيــة مؤشــرات توحــي أن
اإلدارة القادمــة فــي الواليــات المتحــدة ســوف تختلــف جذريًّــا
عــن ســابقتها.
( ((1ال بــد مــن التذكيــر هنــا بمقولــة األميــر بنــدر بــن ســلطان« :أميــركا ال بــد أن
يحذرهــا أعداؤهــا ،أمــا أصدقاؤهــا فعليهــم الحــذر أكثــر» .وردت فــي كتــاب
« َويــل ألصدقــاء أميــركا» فــي الشــرق األوســط  14تمــوز (يوليــو) .2015
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يــرى بعــض المحلِّليــن االســتراتيجيِّين ،أن الدولــة الفاشــلة ِمــن
مواصفاتهــا ،بجانــب كل المواصفــات المعروفــة ،أنهــا «ال
تنســجم مــع محيطهــا» .وهــذا يعنــي أن تلــك الدولــة إن لــم
يكــن لهــا تحالفــات عميقــة وقويــة مــع مــن هــم فــي جوارهــا
أو تشــترك معهــم فــي مصالــح ثابتــة ،تَحمــل بعــض صفــات
«الدولــة الفاشــلة» .فقــد أصبــح التعــاون بيــن الــدول المتماثلــة
صفــة مــن صفــات العالقــات الدوليــة ،فــي ثالثــة أربــاع القــرن
المنصــرم (منــذ خمســينيات القــرن الماضــي) ،حتــى أصبــح
مصطلــح «عصــر اإلقليميــة» مــن ثوابــت النقــاش فــي العالقــات
الدوليــة .وهنــاك عــدد مــن التجمعــات اإلقليميــة يُضــرب بهــا
المثــل فــي أميــركا الشــمالية والجنوبيــة وفــي آســيا وأوروبــا.
فكــرة التعــاون اإلقليمــي ناتجــة عــن نظريــة التكامــل ،التــي تقــول
إن الدولــة أقــل قــدرة ،إن بقيــت بمفردهــا ،علــى تحقيــق االســتقرار
«الــكل أكبــر مــن مجمــوع
ُّ
أو االزدهــار( ،((1أو كمــا قــال أرســطو:
أجزائــه» .واليــوم ،ليــس هنــاك أكثــر مــن دول الخليــج احتيا ًجــا إلــى
«جمــع األج ـزاء» .وأمــام الجميــع تلــك السلســلة مــن االتحــادات
اإلقليميــة ،والتــي ،رغــم الصعوبــات التــي تواجههــا ،ال تـزال ُمصـ َّرة
علــى أن يَبقــى بعضهــا مــع بعــض ،فــي الوقــت الــذي تشــترك فيــه
دول الخليــج فــي هامــش واســع مــن التماثــل ،الــذي ربمــا ال
يتوافــر لكثيــر مــن االتحــادات األخــرى .هــي َح ِريَّــة بــأن تذهــب
بأقصــى ســرعة إلــى التكامــل الحقيقــي ،وهــو الــذي يعطيهــا قــوة
( ((1انظــر تفصيــل ذلــك فــي ورقــة محمــد بــن هويــدن ،فــي منتــدى التنميــة
الخليجي ،وقد أشرتُ سابقًا إلى هذا المصدر خالل النص.
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تفاوضيــة أكبــر مــن مجمــوع أجزائهــا ،ويع ـ ِّدل األوزان التفاوضيــة
فــي اإلقليــم وتجــاه العالــم.
ال َوحــدة الخليجيّــة مب ّرراتهــا وضروراتهــا مــن هنــا ،فــإن
قمــة التعــاون السادســة والثالثيــن فــي الريــاض فــي كانــون األول
(ديســمبر)  ،2015وجــب أن تكــون «قمــة الحــزم» .فليــس هنــاك
مــن عاقــل يــرى كل هــذه التهديــدات والمخاطــر التــي تواجههــا
دول اإلقليــم الخليجــي ،ويعــرف كــم هــو الجوهــري والمشــترك
الــذي يربــط بيــن تلــك األج ـزاء ،ثــم بعــد ذلــك ال يســتغرب ـ بــل
ال يتحســر ـ مــن هــذا التلكُّــؤ عــن تحقيــق «ال َوحــدة» بمعناهــا
السياســي واالقتصــادي واألمنــي .فدوافــع التعــاون المشــترك
واضحــة جليــة ،ثــم إ َّن لهــا تأثي ـ ًرا إيجابيًّــا فــي كل وحــدات تلــك
المجموعــة الخليجيــة ،حيــث يحفــظ أمنهــا ،ويقــوي اقتصادهــا،
ويع ـ ِّدل مــن تركيبتهــا الســكانية ،ويقــدم لهــا موق ًفــا صلبًــا أمــام
شــيعي.
«الهويــات المفترســة» ،ســوا ٌء تحــت غطــاء ُســ ِّن ٍّي أو
ٍّ
وهنــاك طــرق عديــدة يمكــن أن تُســلك للوصــول إلــى ذلــك ،مثــل
«التكامــل الوحــدوي» الــذي يحتــاج أ ّولً وقبــل كل شــيء إلــى إزالــة
بقايــا قديمــة مــن «الريبــة» بيــن بعــض األطـراف ،التــي تنظــر إلــى
المســتقبل بنظرتهــا إلــى الماضــي .فرغبــة ترقيــة التعــاون بيــن
دول الخليــج ،تُصــادف الكثيــر مــن التأييــد بيــن القــوى االجتماعيــة
فــي كل دولــة خليجيــة تقريبًــا ،ألن الجمهــور العــام يَشــعر بحـرارة
ُ
وحــال االنســداد فــي هــذه
المتغيــرات وضخامــة التهديــدات.
البوابــة يُن ِتــج الكثيــر مــن عــدم اليقيــن لــدى الجمهــور الخليجــي،
ويُعـ ِّرض أمــن الجميــع للمخاطــر ،و ِمــن ث َ َّم يجعــل الطريق القســري
الممكــن لالطمئنــان الشــعبي والنجــاة الوطنيــة المســتقبلية ،هــو
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التوج ـ ُه إلــى وضــع أســس ثابتــة مــن القــادة فــي «قمــة الحــزم
 »2015لمعالــم ذلــك الطريــق الوحــدوي ،الــذي يجــب أن تُرســم
خرائطــه فــي تلــك القمــة المقبلــة ،وعــد ُم تــرك الموضــوع ذي
األهميــة االســتراتيجية لِلِّجــان ،أو لِبيروقراطيــة الموظفيــن.
لعــل ظــروف إنشــاء مجلــس التعــاون تذكِّرنــا بأهميــة العامــل
ـرب إقليميــة (عراقيــة
الدافــع إلــى التقــارب ،حيــث كان هنــاك حـ ٌ
إيرانيــة) مشــتعلة ،تهــدد المنطقــة كلهــا ،وكانــت أصــوات المدافــع
تُســمع فــي بعــض مــدن الخليــج ليـ ًـا ونهــا ًرا ،وأيضً ــا كان هنــاك
انســحاب وفتــور دولــي فــي مواجهــة جــادة لتلــك الحــرب العبثيــة.
وتقري ًبــا ،نجــد اليــوم تلــك العوامــل مض َّخمــة أكثــر فــي الحجــم،
وفــي مســتوى التهديــد الــذي كانــت عليــه عنــد قيــام المجلــس
بمئــات المــرات .فهنــاك حــروب أهليــة فــي شــمال الخليــج
وجنوبــه ،وهنــاك إحســاس شــعبي بــأن التوحــد يجلــب األمــان
النســبي واالســتقرار ،ثــم إ ّن األهــداف بيــن دول مجلــس التعــاون
قــد تقاربــت أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،مــن خــال اختــاط دم
الشــهداء فــي عاصفــة الحــزم .فالتهديــدات ظهــرت للجميــع علــى
نحــ ٍو لــم تظهــر فيــه هكــذا مــن قبــل .لقــد قامــت بعــض دول
المجلــس بمبــادرات هامــة علــى صعيــد حفــظ أمــن المنطقــة،
منهــا مثــاالن بــارزان :األول منهمــا تَمثَّــل بإرســال قــوة مشــتركة
إلــى البحريــن (ســعودية إماراتيــة) ،والثانــي ـ وهــو األهــم واألخطر
ـ ت َمثَّــل بالوقــوف أمــام التهديــدات اإليرانيــة ،والتــي تتجســد فــي
قــوى عميلــة فــي اليمــن تهــدد وحدتــه واســتقراره ،مــع أن عاصفــة
الحــزم لــم تكــن متوقَّعــة مــن األط ـراف المشــتبكة فــي الص ـراع
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فــي اإلقليــم .لذلــك ،فإنهــا ق ـرار شــجاع بالمواجهــة .عمو ًمــا تلــك
مبــادرات علــى األرض مشــتركة بيــن بعــض دول مجلــس التعــاون،
وهــي مبــادرات شــكلت الــردع الواضــح لألطمــاع اإليرانيــة فــي
اإلقليــم ،إال أنهــا ليســت كافيــة؛ إذ المطلــوب أكثــر مــن ذلــك.
فإلــى جانــب الخطــوة العســكرية الشــجاعة ،يحتــاج اإلقليــم إلــى
خطــوة سياســية تُماثلهــا مــن أجــل حســم مســار المســتقبل ،أي
ومؤس ِســية مبنيــة علــى
إقامــة ش ـراكة اســتراتيجية طويلــة األمــدَّ ،
قيــم واضحــة ،أساســها االعتمــاد علــى النفــس وعلــى المواطــن
الخليجــي.
إن التراجــع االقتصــادي المحلــي بســبب «ترا ُجــع أســعار النفــط»،
معطوفًــا عليــه ســخونة بُــ َؤر حــروب أهليــة ،بالتزامــن مــع
انســحاب كلــي أو جزئــي للقــوى الدوليــة مــن المنطقــة يُواكــب
نمــ َّو الطلــب المحلــي علــى الخدمــات ،واالتســاع فــي شــبكات
التواصــل االجتماعــي ،مقرونًــا بخلــل هيكلــي ســكاني مال َحــظ(،((1
مــع هجمــة شرســة إعالميــة ترمــي إلــى «شــيطنة» دول الخليــج
وهــ ِّز اســتقرارها .كل ذلــك وغيــره ،يحتــم علــى ُمتَّ ِخ ِ
ــذي القــرار
الخليجــي فــي الــدورة القادمــة للقمــة  36فــي الريــاض (قمــة
الحــزم) ،أن يَحزمــوا أمرهــم ،وأن يفكــروا خــارج الصنــدوق ،ويأتــوا
( ((1عــدد الســكان المحلِّ ِّييــن فــي كل دول مجلــس التعــاون عــام  ،2012كان
حوالــي  24مليونًــا ،وعــدد غيــر المواطينــات والمواطنيــن فــي نفــس الوقــت
كان حوالــي  23مليونًــا .وهنــاك خلـ ٌـل ســكاني ُم ِخيــف فــي بعــض دول الخليــج،
حيــث ال يتعــدى فيهــا عــدد المواطينــات والمواطنيــن ُعشــر بقيــة الســكان علــى
األكثــر.
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بمبــادرات ال تنقصهــا الصراحــة ،وتســتجيب للحاجــة الملِ َّحــة فــي
المنطقــة ،حتــى ولــو وصــل األمــر إلــى التفكيــر فــي « َو ْحــدة
بســرعتَين» ،أي قبــول مــن يرغــب فــي التقــارب أكثــر ،وعــذر مــن
ُ
ال يرغــب فــي هــذا الوقــت ،لعلــه يعــود إلــى ركــوب القطــار فــي
محطــات الحقــة ،ألن التهديــد قــد وصــل إلــى الرقــاب ،وال يمكــن
تجاهلــه أكثــر مــن ذلــك ...الوقــت ال يحتمــل أي تأخيــر.
 29تشرين الثاني (نوفمبر) 2015
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مجلس التعاون الخليجي  :2016المسيرة والمأمول
أي ُمتابــع ألعمــال مجلــس التعــاون ( 1981ـ ،)2016
و َب ْعــدُ ُّ ...
يَلحــظ مجموعــة مــن الظواهــر ،أولهــا أن هنــاك كثافــة فــي الكتابــة
حولــه ،خاصــة فــي الشــهر األخيــر مــن كل عــام .أمــا الظاهــرة
الثانيــة ،فهــي أ ّن ك ًّمــا مــن الكتابــات قــد ظهــر فــي الخمســة
والثالثيــن عا ًمــا الماضيــةُ ،جلُّهــا ينحــو إلــى أمــل واحــد هــو تطويــر
هــذا المجلــس سياس ـ ًّيا ،وتطويــر األمانــة العامــة مــن ســكرتارية ـ
بحســب مــا هــي عليــه فــي الواقــع ـ إلــى مفوضيــة لهــا قــدرة علــى
االقتــراح وتقديــم األفــكار للمجلــس األعلــى مــن القــادة ،نظــ ًرا
إلــى قربهــا مــن أهــل الفكــر ،وأيضً ــا مــن الشــارع الخليجــي .إال أن
تلــك الكتابــات واالقتراحــات لــم ت ـ َر النــور ،وعجــز الكثيــرون عــن
إيصــال فكــرة أن المنطقــة تتغيــر ،وأ ّن الشــعوب تتغيــر فــي رؤاهــا
ومطالبهــا ،ثــم إ ّن التهديــدات للخليــج (كَكُل) تتعاظــم.
لقــد انتقــل إلــى رحمــة اللــه تعالــى خمســة مــن المؤسســين
الكبــار ،الذيــن اجتمعــوا فــي  25أيــار (مايــو) عــام  1981فــي أبــو
ظبــي ،ليعلنــوا للعالــم والدة هذا الكيــان السياســي ،إال أن «المرحلة
االحتفاليــة» طالــت أكثــر مــن الــازم ،وكل عــام تُعــاد هــذه
(((

المؤسسـ�ون هـ�م :الملـ�ك فهـ�د بـ�ن عبـ�د العزيـ�ز ،والشـ�يخ زايـ�د بن سـ�لطان ،والشـ�يخ
(((
ِّ
جاب��ر األحمـ�د ،والش��يخ عيســى ب��ن س�لـمان ،والشـ�يخ خليفةــ ب��ن حمدــ ،والمؤســس
الســادس هــو الســلطان قابــوس بــن ســعيد (رحمهــم اللــه جمي ًعــا).
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االحتفاليــة فــي كانــون األول (ديســمبر) (الشــهر الــذي اتُّ ِفــق علــى
أن يكــون موعــد عقــد القمــة الخليجيــة) .وفــي كل عــام ينتظــر
مواطنــو دول الخليــج أن تخطــو نتائــج القمــم الخطــوة المبتغــاة،
وهــي تطويــر هــذه المنظومــة مــن أجــل أن تُســاير التحديــات
الشــاخصة .وبالفعــل ق ـ َّدم بعــض القــادة أفــكا ًرا مهمــة ومتســقة
مــع الشــعور الشــعبي ،مثــل مبــادرة الملــك الراحــل عبد اللــه
بــن عبد العزيــز (رحمــه اللــه) ،لتطويــر هيكليــة المجلــس إلــى
َو ْحــدة َمرِنــة ،بعــد أن هبــت ريــاح التغييــر فــي مشــرق العــرب
ومغربهــم((( .إال أن تلــك المبــادرة ربمــا قُتلــت فــي اللجــان وفــروع
اللجــان ،وقــد تبخــرت أيضً ــا الكثيــ ُر مــن المبــادرات اإليجابيــة،
بســبب أن بعضهــم لــم يكــن يرغــب فــي تطويــر تلــك المنظومــة
قلَ ًقــا مــن احتمــاالت يراهــا ،ســوا ٌء حقيقي ـ ًة كانــت أو متخيَّلــة.
الحقيقــة المؤكــدة أن نظريــة «الــكل أكبــر مــن مجمــوع األج ـزاء»،
لــم تَرســخ حتــى اآلن فــي ذهــن بعــض متخــذي الق ـرار فــي دول
الخليــج ،وإ ْن أصبحــت راســخة فــي ذهــن بعضهــم اآل َخــرَّ .إل أن
التحديــات التــي تواجههــا المنطقــة قــد تقــود الجميــع إلــى مــكان
صعــب فــي المســتقبل ،والــردع السياســي الحقيقــي هــو الذهــاب
ُنســق بيــن َو َحــدات مجلــس التعــاون مــن خــال
إلــى َو ْحــدة َمرِنــة ،ت ّ
«تجميــع المــوارد واســتثمارها بشــكل أفضــل» .تلــك المــوارد هــي
الماديــة والمعنويــة والبشــرية والجغرافيــة ،فــي وقــت يَظهــر فيــه
للجميــع التحــدي القائــم علــى ثالثــة معطيــات واضحــة .األول منهــا:
تَناقُــص الدخــل مــن النفــط ،الذي تعتمــد عليــه دول الخليــج اعتما ًدا
((( قُ ِّدمت المبادرة في شهر كانون األول (ديسمبر) عام .2012
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ـي فــي تمويــل ميزانياتهــا .وال ُمعطَــى الثانــي :أطمــاع الدولــة
شــبه كلِّـ ٍّ
اإليرانيــة ،التــي اتَّضَ ــح أنهــا فــي صلــب اســتراتيجية تلــك الدولــة(((.
أمــا الثالــث ،فهــو انحســار القــوى الدوليــة التقليديــة ،التــي كانــت
بعــض دول الخليــج تركــن إلــى وعودهــا فــي الحمايــة الخارجيــة .في
المقابــل ،تؤثّــر الحــروب المشــتعلة ســل ًبا فــي وضــع دول الخليــج،
ســوا ٌء اشــتعلت فــي العـراق أو فــي ســوريا أو فــي اليمــن .وقــد ظهــر
مجلــس التعــاون فــي البدايــة (عــام  ،)1981من أجــل اتِّقــاء تداعيات
حــرب واحــدة ،هــي الحــرب العراقيــة ـ اإليرانيــة .واليــوم ،المجلــس
َح ـر ٌِّي بــأن يطــور مــن آل َّياتــه ونُظمــه حتــى فلســفته ،اتقــا ًء لتأثيــر
ثــاث حــروب شَ ـ ْعواء مشــتعلة حولــه ،تَن ُفــذ تداعياتهــا فــي الجســم
الخليجــي السياســي واالجتماعــي واإليديولوجــي.
ال َم ِســيرة مجلــس التعــاون يمثــل تالقــي إرادة ســت دول فــي
مرحلــة حرجــة مــن تطورهــا االقتصــادي والسياســي ،فــي أوائــل
ثمانينيَّــات القــرن العشــرين .وقــد ســار فــي الســتة والثالثيــن
عا ًمــا الماضيــة مســيرة طويلــة ،فــي عــدد مــن المجــاالت الحيويــة
السياســية واالقتصاديــة والتنمويــة ،بعضهــا حظــي بنجــاح كبيــر،
وبعضهــا بنجــاح نســبي.
التعــاون السياســي لعــل أبــرز نجاحــات المجلــس ،كان فــي
مجــال التعــاون السياســي وتنســيق السياســات ،خاصــة فــي
((( ال بــد مــن التفريــق الواضــح والجلــي بيــن أطمــاع الدولــة اإليرانيــة والمذهــب
الشِّ ـ�يعي ،وهـ�و مذهـ�ب إسـلامي معتـ� َرف بـ�ه ،إال أن الدولـ�ة اإليرانيـ�ة القوميـ�ة،
ت ُغلِّــف أطماعهــا فــي الجــوار بذلــك الغــاف الــذي ال ينطلــي علــى المطَّلِعيــن.
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أوقــات األزمــات المفصليــة ،أو فــي القضايــا التــي تهــم مصالــح
الــدول الخليجيــة أو العربيــة .ولعــل أول تلــك النجاحــات ،الموقــف
الصلــب الــذي اتَّ َخذتــه المنظومــة بعــد احتــال الع ـراق للكويــت
عــام  .1990كانــت مرحلــة صعبــة ،لــم تتــردد فيهــا دول الخليــج في
شــجب ذلــك االحتــال ،وفــي العمــل الناشــط علــى دحضــه بــكل
الطــرق الممكنــة .أيضً ــا وجــد أبنــاء الكويــت فــي تلــك المرحلــة
الحرجــة مــاذًا آم ًنــا وحض ًنــا دافئًــا ،يقلــل مــن مخاطــر شَ ــتاتهم
وتفـ ُّرق كلمتهــم ،حتــى عنــد عودتهــم إلــى بلدهــم بعــد تحريــره،
بســبب تكاتُــف المنظومــة إقليميًّــا وعالميًّــا .أيضً ــا وقــف مجلــس
التعــاون مــع حــق دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي اســترداد
ســيادتها لِل ُجــزر المحتلــة مــن ِقبــل إي ـران منــذ عــام  .1970وفــي
كل إعالناتــه المتكــررة ،ال يفتــأ المجلــس يكــرر تلــك المطالَبــة،
ويطالــب إي ـران بقبــول التحكيــم الدولــي فــي هــذا الملــف.
لقــد وقــف المجلــس فــي الشــأن السياســي فــي وجــه أي خطــر
أي مــن دولــه ،كمــا حــدث ِمــن جــ َّراء أحــداث
تتعــرض لــه ٌّ
البحريــن عــام  ،2011عندمــا أرســلت المملكــة العربيــة الســعودية
ودولــة اإلمــارات قــوات مســاندة ،لحمايــة ال ُمنشــآت الحيويــة فــي
البحريــن مــن التخريــب((( .أيضً ــا وقفــت دول مجلــس التعــاون
بقــوة مــع العـراق بعــد ســقوط النظــام الســابق ،مــن أجــل تأهيــل
ـس
الع ـراق وعودتــه إلــى الجامعــة العربيــة ،حيــث ســا َعد المجلـ ُ

((( انظــر كتــاب المســيرة واإلنجــاز ،وهــو كتــاب ســنوي توثيقــي تنشــره األمانــة العامــة
لمجلــس التعــاون ،ص ،١٧ .الريــاض .٢٠١٥
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دبلوماســيًّا((( علــى المســتوى العالمــي .أيضً ــا ســاهم مجلــس
التعــاون فــي محاولــة «إطفــاء الحرائــق» ،التــي نشــبت بعــد مــا
ُعــرف بثــورات «الربيــع العربــي» ،ســوا ٌء فــي ســوريا أو ليبيــا أو
اليمــن .وكان لمبــادرة مجلــس التعــاون حــول اليمــن أهميــة بالغــة
فــي الوصــول إلــى حلــول سياســية ،إال أنهــا تعثــرت كمــا حــدث بعد
ذلــك((( .وقــد أجــرى مجلــس التعــاون مجت ِم ًعــا فــي اإلطار السياســي
«حــوارات اســتراتيجية» مــع دول ومنظمــات إقليميــة عديــدة ،مــن
أجــل التنســيق فيمــا بيــن دولــه وتلــك المنظمــات والــدول ،مــن
أجــل تحقيــق المصالــح المشــتركة لــدول الخليــج.

علــى الصعيــد االقتصــادي عــد ٌد مــن النجاحــات ،حققهــا
المجلــس علــى الصعيــد االقتصادي ،لكــن الالفت أن تلــك النجاحات
التــي لــم يشــك الخبـراء فــي أهميتهــا ،أخــذت وقتًــا طويـ ًـا للتبلــور
والتفعيــل ،وأُرجــئ تطبيــق مــا اتُّفــق عليــه فــي بعضهــا عا ًمــا بعــد
عــام .ول َّمــا طُبــق بعضهــا وجــد الجميــع أن نتائجهــا باهــرة ،والمثال
األوضــح هــو «االتحــاد الجمركــي» ،الــذي نقــل التبــادل التجــاري
بيــن دول المجلــس مــن خانــة المالييــن مــن الــدوالرات إلــى خانــة
البالييــن .أيضً ــا نجــح المجلــس فــي شــبكة الربــط الكهربائــي،
ووضْ ــع خطــط للربــط المائــي ،وإقامــة منطقــة حــرة لــدول
المجلــس ،وتحقيــق جــزء غيــر يســير فــي الوصــول إلــى «المواطَنــة
((( انظــر بهــذا الخصــوص مقــال الكاتــب «الحــزب ليــس الدولــة فــي العـراق» ،جريــدة
الشــرق األوســط 17 ،أيلــول (ســبتمبر) .2016
((( مبــادرة الخليــج فــي اليمــن هــي أكثــر المبــادرات وضو ًحــا ،للتعامــل الخليجــي
المو َّحــد مــع بعــض مظاهــر االضط ـراب فــي الجــوار.
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االقتصاديــة» ،إال أن االتحــاد النقــدي ـ مع أن الحديــث فيه مبكر ـ ال
يـزال ينتظــر اإلنجــاز ،علــى مــا يحمــل مــن أهميــة قصــوى لالقتصاد
فــي دول الخليــج .ال يــزال الحديــث فــي «التقريــب والتوحيــد»
لِلبيئــة التشــريعية والبيئــة اإلداريــةَ ،مطل ًبــا ُمل ًّحــا يُشــار إليــه فــي
معظــم وثائــق المجلــس .وكذلــك الخطــط االســتراتيجية البعيــدة
المــدى ،التــي اتُّفــق عليهــا منــذ عــام  ،1998مــن أجــل التخفيــف
تدريج ًّيــا مــن االعتمــاد علــى الدخــل النفطي فقــط ـ ال تـزال متعثرة
تنتظــر العــودة إليهــا وتفعيلها؛ عل ًما أنه بعد ســنوات مــن ذلك العام
(أي فــي العشــرية األولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرين ومــا
كل علــى ِحـ َدة خططًا اســتراتيجية
تبعهــا) ،تب َّنــت الــدول الخليجيــة ٌّ
مــن أجــل إيجــاد مصــادر بديلــة عــن الدخــل النفطــي((( .وهنــاك
إنجــاز ال يســتهان بــه فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة
والتنمويــة واإلنتاجيــة والقانونيــة ،وأصبحــت بواســطته دول
الخليــج أكثــر قربًــا إلــى «التماســك االقتصــادي» ،مــع وجــود بعــض
المعوقــات التــي تواجههــا بعــض الملفــات.
علــى الصعيــد العســكري واألمنــي لعــل هــذا القطــاع هــو
الــذي شــهد أكثــر اإلنجــازات ُوضو ًحــا وأهميــة .فاتفاقيــة الدفــاع
المشــترك طُــورت منــذ عــام  ،2000ووضعــت اتفاقيــة أكثــر
نصــت علــى« :تعزيــز التكامــل والترابــط
تفصيـ ًـا فــي عــام َّ ،2009
العســكري وتطويــر إمكانيــات الدفــاع عــن ســيادة واســتقرار دول
((( انظــر فــي هــذا الموضــوع الدراسـ َة التفصيليــة للكاتــب ،التــي قُدمــت فــي نــدوة
التخطيــط للتنميــة فــي الدوحــة ،تشــرين األول (أكتوبــر) ( 2016نظَّــم النــدوة
مجلــس التعــاون باالشــتراك مــع وزارة التخطيــط القطريــة).
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المجلــس» .أيضً ــا نشــأت مبك ـ ًرا «قــوات درع الجزيــرة العربيــة»،
التــي قامــت بعــدد مــن المهمــات المشــتركة .وقــد ت َق ـ َّرر فــي
عــام  2013إنشــاء القيــادة العســكرية الموحــدة ،وأيضً ــا إنشــاء
األكاديميــة الخليجيــة للدراســات االســتراتيجية واألمنيــة ،ومق ُّرهــا
أبو ظبــي((( .وقــد حظــي تأميــن االتصــاالت العســكرية بالســرية،
واالهتمــام بالتطــور فــي الرقمنــة فــي االتصــاالت وضمــان ســريتها.
فــي مجــاالت التماريــن المشــتركة والخدمــات الطبيــة وإدارة
المــوارد البشــرية ،جــرى بالفعــل التنســيق علــى مســت ًوى ُم ـ ْر ٍض
فــي كل تلــك المجــاالت .أمــا علــى الصعيــد األمنــي ،فــإن األســاس
بعــض الــدول،
هــو االتفاقيــة األمنيــة (التــي وقَّ َعــت عليهــا
ُ
وامتن َعــت أخــرى) .إال أن المجــاالت األمنيــة األخــرى شــهدت
تقد ًمــا ،مثــل :محاربــة اإلرهــاب ،ومكافحــة المخـ ِّدرات ،والســماح
بالتنقــل بالبطاقــة المدنيــة للمواطنيــن ،والتعــاون فــي مواجهــة
المخاطــر النوويــة ،والدفــاع المدنــي .وعلــى نطــاق المــرور،
جــرى تســهيل نقــل ملكيــة ال َمركبــات ،و ُر َخــص القيــادة والتوعيــة
المروريــة((( ،والتعليــم والتدريــب األمنــي ،واإلعــام األمنــي ،واألمن
الصناعــي ،وحمايــة المنشــآت العامــة.
علــى الصعيــد العلمــي والتقنــي والفنــي علــى هــذا الصعيــد،
هنــاك العديــد مــن المجــاالت التــي جــرى تنســيقها بيــن دول
مجلــس التعــاون ،معظمهــا فــي نطــاق الدراســات والبحــوث ،وقليل
منهــا قــد رأى النــور حتــى اآلن .ليــس هنــاك أهــم مــن التعــاون
((( لم يَ ْج ِر حتى اآلن تفعيلها.
((( منذ زمن ،تحتفل دول الخليج في نفس الوقت بأسبوع المرور المو َّحد.
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علــى الصعيــد العلمــي ،حيــث إن العالــم يدخــل مرحلــة جديــدة
مــن «اقتصــاد المعرفــة» ،واالعتمــاد فــي الحيــاة االقتصاديــة علــى
العلــم وتطويــره .وهــو َمدخــل إلــى تنــوع اقتصــادي ،يجعــل مــن
التنميــة فــي الخليــج أم ـ ًرا مســتدا ًما.
المأمــول مــن المجلــس باالطــاع علــى الوثائــق الصــادرة مــن
األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون فــي الســنوات الســابقة ،ال يجــد
المتابــع إال االعت ـراف بقيمــة الخطــوات التــي اتُّخــذت حتــى اآلن،
إال أنــه مــن المناســب القــول :إن طموحــات أبنــاء دول مجلــس
التعــاون أكبــر ممــا تَح َّقــق .فلم تجــد «توحيــد المواطَنــة القانونية»
أي بحــث ِج ـ ِّدي ،حيــث ال ي ـزال ُمواطــن الدولــة الخليجيــة الــذي
َّ
يعمــل فــي دولــة خليجيــة أخــرى ،يوا َجــه بمعاملتــه فــي الكثيــر
مــن المجــاالت علــى اعتبــار أنــه «وافــد مــن الخــارج» .صحيــح
ميســ ًرا ،إال أن المســاواة فــي
أن االنتقــال ال َبينــي لألفــراد أصبــح َّ
المعاملــة القانونيــة ال تـزال متعثــرة .فمثـ ًـا :الرواتــب واالمتيــازات،
حتــى العــاج فــي بعــض األحيــان ،كلهــا ال ت ـزال توا ِجــه عقبــات
وتحتــاج إلــى جهــود لتذليلهــا؛ مــا يُص ِّعــب انســياب رأس المــال
البشــري ،وهــو األهــم فــي إقامــة الترابــط وتحقيــق األهــداف
المنشــودة.
نقصــا كبي ـ ًرا فــي وضــع األولويــات الم ـراد
ـس ً
أيضً ــا يعانــي المجلـ ُ
تحقيقهــا .فهــو فــي المجــاالت الثانويــة قــد حقــق الكثيــر مــن
التقــدم ،إال أنــه فــي المجــاالت االســتراتيجية الهامــة ال يـزال متــرد ًدا
فــي اتخــاذ الخطــوات المطلوبــة والعاجلــةِ ،مثــل توحيــد العملــة
عــن طريــق إنشــاء بنــك مركــزي خليجــي واحــد .ف َو ْحــدة العملــة
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تُقلــل مــن مخاطــر التقلــب فــي أســعار العمــات ،خاصــة فــي
مرحلــة تُواجــه فيهــا دول الخليــج انحســا ًرا فــي أســعار النفــط .ثــم
إ ّن التذبــذب فــي أســعار العمــات بيــن دول الخليــج ،يفتــح البــاب
أمــام المضا َربــة؛ مــا يؤثّــر فــي االقتصــاد المحلــي بشــكل ســلبي،
فضـ ًـا عــن أن قــوة «التفــاوض» مــع االقتصاديــات األخــرى ،تتعاظــم
فــي حــال وجــود التكتــل االقتصــادي بيــن دول المنظومــة وعملــة
مو َّحــدة لهــا.
التحديــات التــي تواجههــا اليــوم دول المجلــس لــم تعــد خفيــة،
وهــي تحديــات تحتــاج مواجهتهــا إلــى عمــل جماعــي منســق،
ووثيــق الصلــة بالحفــاظ علــى األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.
فليــس خافيًــا طموحــات النظــام اإليرانــي ،وهــي طموحــات
مؤطَّــرة بإطــار إيديولوجــي ،هدفــه تكريــس عوامــل االســتقطاب
السياســي فــي النســيج االجتماعــي لعــدد مــن دول الخليــج ،وإذكاء
التعصــب المذهبــي بيــن مواطنيهــا ،تمهي ـ ًدا لتحقيــق اســتراتيجية
«أم القــرى»( ،((1لتوســيع مصالــح إيـران تحــت شــعار «الثــور ُة عابــر ُة
الحــدود» .و ِمــن ث َـ ّم ،فــإن قضيــة «التماســك الوطنــي» ،والســيادة
الوطنيــة بمنظورهــا االجتماعــي والسياســي ،همــا مــن أولويــات مــا
يجــب االهتمــام بــه علــى الصعيــد اإلقليمــي الخليجــي ،ألن أي خلل
فــي هــذا الملــف يعنــي تســهيل «االختــراق» ،وتعريــض األمــن
(« ((1اســتراتيجية أم القــرى» عبــارة وردت فــي وثيقــة عنوانهــا« :مقــوالت فــي
االســتراتيجيّة الوطنيّــة :شــرح نظريّــة أم القــرى الشــيعيّة» ،بقلــم محمــد جــواد
الريجانــي ترجمهــا إلــى العربيــة نبيــل علــي العتــوم ،مركــز العصــر للدراســات
االســتراتيجية ،مكــة المكرمــة.2013 ،
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الوطنــي الخليجــي للخطــر الداهــم .لذلــك ،يجــب التفكيــر ِج ِّديًّــا
وجماعيًّــا فــي إنهــاء الص ـراع مــع إي ـران ،وليــس االكتفــاء بإدارتــه
فقــط ،مــن خــال وضــع خطــة جماعيــة ،وحشــد دبلوماســي،
وتكويــن االتحــاد.
مــن جانــب آخــر ،فــإن انحســار القــوى الدوليــة ،وصـ ْرف اهتما ِمهــا
إلــى أمــور عاجلــة تخصهــا ،يعنيــان انكشــافًا دول ًّيــا مــن جانــب
الحلفــاء الســابقين ،وهــم حلفــاء تتغيــر مصالحهــم بحســب مــا هــو
واضــح مــن ســير األحــداث الجاريــة .فعلــى دول الخليــج أن تفكــر
ِج ِّديًّــا فــي سياســة «قلــع أشــواكنا بأيدينــا» ،دون انتظــار غيرنــا .إ ّن
انحســار الدخــل النفطــي ،ســوف يترتــب عليــه التزامــات مــن ِقبــل
الدولــة ومــن ال ُمواطــن الخليجــي ،وليــس س ـ ًّرا أن عــد ًدا مــن دول
الخليــج اليــوم ،لجــأت إلــى االســتدانة لتعضيــد المطالــب الملِ َّحــة
فــي ميزانياتهــا ،وهــو أمــر يقــود بالضــرورة إلــى النظــر فــي إشـراك
ال ُمواطــن فــي اتخــاذ القـرار مــن جهــة ،والنظــر فــي كفــاءة جهــاز
الدولــة ،الــذي يعانــي فــي الغالــب كثي ـ ًرا مــن األم ـراض والترهــل،
مــن جهــة أخــرى.
أكثــ ُر مــا يُقلــق المتابــ َع لمســيرة مجلــس التعــاون ،والقــارئَ
لألدبيــات الصــادرة عــن األمانــة العامــة ،هــو ظاهــرة «اســتهالك
الوقــت» .لقــد وجــد الكاتــب فــي محاولتــه قـراء َة تلــك األدبيــات،
أ َّن هنــاك وقتًــا مســتهلَكًا كبيــ ًرا بيــن اتخــاذ قــرا ٍر مــا وتنفيــذه.
وهــي عمليــة محبطــة لبعضهــم ،ودالَّــة علــى أن الثمــن النســبي
للقــوة غيــر واضــح لبعضهــم اآلخــر ،وأن المتابعــة مــن خــال
المؤسســات هــي إمــا ضعيفــة أو معدومــة .ثــم إ ّن الطريقــة التــي
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تُتَّخــذ بهــا القــرارات «المكتوبــة» ال تجــد لهــا مســاقات زمنيــة
للتنفيــذ ،كوضــع سـ ٍ
ـقف زمنــي ال تتخطــاه عمليــات التنفيــذ بــأي
شــكل مــن األشــكال .وربمــا أن ظاهــرة «اســتهالك الوقــت» هــي
ظاهــرة ثقافيــة ،بســبب طبيعــة العالقــة بيــن القــادة ،التــي تتســم
بالحساســية والمجاملــة .و ِمــن ثــم ،ينتقــل بــطء التنفيــذ إلــى
الجمهــور العــام ،ويتــرك فيــه انطبا ًعــا عــن كــون عمــل المجلــس
هــو مــن أعمــال السياســة ،وبطــيء ال ُخطــى علــى أقــل تقديــر.
 5كانون األول (ديسمبر) 2016
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مصادر الدخل في دول الخليج :األماني والحقائق
ألقيت هذه المحاضرة في منتدى دراسات الخليج بالدوحة

للنفــط حــدود اِعتمــ َدت دول الخليــج فــي زيــادة الدخــل ـ
بنســب متفاوتــة ـ علــى بيــع المــوارد الهيدروكربونيــة للعالــم،
وصــرف جــزء مــن هــذا
خاصــة الــدول ذات االقتصــادات الناشــئةُ ،
الدخــل الضخــم فــي أو ُجــه متعــددة علــى الدولــة الخليجيــة
الناشــئة .بعــض هــذه الــدول يعتمــد اعتمــا ًدا يصــل إلــى أكثــر
مــن  %90مــن الدخــل علــى المــورد النفطــي ،وتب َّنــت هــذه
الــدول ،بشــكل عــام ،سياســات لتشــجيع االســتهالك ،وأصبــح
بســببها المجتمــع معت ِمـ ًدا اعتمــا ًدا كلِّ ًّيــا علــى ال ُّدخــول المباشــرة
الناتجــة مــن بيــع هــذه الســلعة .وبســبب عوامــل العولمــة
وعناصــر أخــرى ،ظهــر مــا يمكــن أن يُعــرف فــي الخليــج
بـ«المجتمــع االســتهالكي»((( ،الــذي يعتمــد كلّ ًّيــا علــى المــوارد
الماليــة الناتجــة مــن ريــع النفــط .فظهــر فــي هــذه الــدول مــا
ســماه األميــر محمــد بــن ســلمان« :اإلدمــان علــى النفــط»((( .أيضً ــا
تدفقــت علــى هــذه المجتمعــات موجــاتٌ ُمها ِجــرة مــن الــدول
القريبــة والبعيــدة ،وارتبطــت أســواقها باألســواق العالميــة فــي
((( المجتمــع االســتهالكي :طريقــة صــرف عائــدات النفــط توا َء َمــت بشــكل واضــح مــع
الطريق��ة القَبلي�ةـ ف��ي الحك��م ،وه�يـ م��ا يمكــن أن يُعـ َرف بشــكل عــام بـ«الزبائنيــة».
((( كثيرون حذَّروا من مغ َّبة هذا اإلدمان ،وت َح َّدثوا بِمضا ِّره.
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الــدول الرأســمالية ،ولقــد حــذَّر كثيــرون مــن أن النفــط ســلعة
«ناضبــة» ،ويمكــن أن يوجــد لهــا بدائــل فــي المســتقبل أو حتــى
ينخفــض ســعرها.
لذلــك ،يتحتَّــم اعتمــاد سياســات لبدائــل فــي االقتصــاد
لتحقيــق تنميــة مســتقرة ،كالتصنيــع أو تطويــر الخدمــات.
وهــذه البدائــل تعتمــد علــى تطويــر «رأس المــال البشــري»،
تعليــم عالــي المســتوى ،ومو َّجهــة إلــى توليــد
أي نوعيــة
ٍ
ْ
مــوارد جديــدة للمجتمــع ،إال أن َمــ َرض األوبــك قــد حــ َّد
مــن التوجــه الجــدي الســتنباط بدائــل حتــى فتــرة طويلــة.
ـرض ارتبــط طرد يًّــا بفكــرة أن المنظّمــة تســتطيع أن
وهــو مـ ٌ
تتحكــم فــي األســعار العالميــة للنفــط ،لكونهــا مك َّونــة مــن
ُنتــج معظ َمــه ((( .فهــي تتحكــم فــي العــرض
الــدول التــي ت ُ
والطلــب فــي الســوق العالمــي ،و ِمــن ثــ ّم ت َفــرض ســع ًرا
مســتق ًّرا ومناســ ًبا وشــبه دائــم .ذلــك التحكــم كان ممك ًنــا
حتــى فتــرة مــا ،ولكــن مــع تغ ُّيــر المعطيــات ،لــم ت ُعــد تلــك
القــدرة متوافــرة لمجموعــة األوبــك ،حتــى إن االتفــاق فــي
الســنوات األولــى علــى أن تكــون األوبــك «المن ِتــج ال َم ـرِن»،
والمحــ ِّد د لحصــص إنتــاج األعضــاء ،لــم يكــن األعضــاء
فيــه ملتزميــن الحصــص؛ مــا اضطَــ َّر أوبــك إلــى أن توظــف
((( منظمــة األوبــك أنشــأتها خمــس دول منتجــة للنفــط فــي أيلــول (ســبتمبر) ،1960
ثــم توســعت لتضـ َّم فــي عضويَّتهــا اليــوم  13دولــة .تملــك هــذه الــدول  %40مــن
اإلنتــاج العالمــي للنفــط و %70مــن االحتياطــي .يَدخــل أو يخــرج بعــض األعضــاء
مــن هــذه المنظمــة بحســب إنتاجهــم النفطــي.
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شــركة هولنديــة لمراقبــة الحصــص ،ولــم تكــن قــادرة علــى
ضبطهــا (((.
مــن جهــة أخــرى ،أســعار النفــط فــي العقــود الذهبيــة
الخمســة تذبذبــت بشــكل كبيــر ،وزاد هــذا التذبــذب فــي
العقــود األخيــرة نتيجــة الضطــراب االقتصــاد العالمــي مــن
جهــة ،وللتقــدم الهائــل فــي التقنيــة ((( مــن جهــة أخــرى .لقــد
قامــت النخــب فــي الخليــج ،وفــي وقــت مبكــر ،بالمطالبــة
بمــا ُعــرف الحقًــا بـ«تنويــع مصــادر الدخــل» ،أو بالمطالَبــة
علــى األقــل بـ«تصنيــع المــواد النفطيــة وبيعهــا بوصفهــا
منتجــات بــدلً مــن الخــام» .إال أن هــذه المطالبــة ذهبــت
أدراج الريــاح ،لســببين:
األول :أن أســعار النفــط تتراجــع ،ثــم ال تلبــث أن ترتفــع .فجــاء
مــن قــال :إن تلــك دورات اقتصاديــة تابعــة للــدورات الرأســمالية
فــي الــدول الصناعيــة ،ويمكــن أن يرتفــع ســعر النفــط فــي حــال
«النهــوض االقتصــادي العالمــي» أو ينخفــض فــي حــال «الركــود».
لــذا ،ال خــوف وال هلــع.
الثانــي :دول الخليــج لــم ترغــب في مواجهــة الحقائــق ،ألن مواجهتها
((( انظــر دراســة عبــد اللــه بــن حمــد العطيــة« ،أســعار النفــط ودور أوبــك
وسياســتها تجــاه األســعار» ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات،
تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  ،2015الدوحــة .مــن الكتــاب ،ص « :4لــم تتمكــن الشــركة
فــي بعــض البلــدان ،ألنهــا احت َّجــت بــأن مناطــق النفــط «خطــرة ال يجــوز االقتـراب
منهــا»».
((( انخفــاض أســعار النفــط فــي اآلونــة األخيــرة جــاء بســبب تقــدم التقنيــة فــي
الحصـ�ول علـ�ى الطاقـ�ة مـ�ن مصـ�ادر أُخـ�رى ،كالنفـ�ط الحجـ�ري أو الطاقـ�ة البديلـ�ة.
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تتطلــب حزمــة ق ـرارات جــادة ،إمــا غيــر معتــرف بأهميتهــا ،وإمــا
علــى غيــر اســتعداد لدفــع الثمــن المقبــول مــن جـ َّراء تنفيذهــا.
تَراجعــت مداخيــل النفــط فــي دول الخليــج بيــن عامــي  2014ـ
 ،2016علــى النحــو اآلتــي:
فــي الكويــت  ،%67وفــي قطــر  ،%62وفــي المملكــة العربيــة
الســعودية  ،%62وفــي اإلمــارات « .%63أمــا التراجــع العــام فــي
متوس ـطُ ُه  (((»%61.4فــي الفتــرة نفســها ،أي
دول األوبــك فقــد كان ِّ
أننــا نتحــدث بخســارة الثلــث مــن الدخــل الوطنــي فــي الــدول
الخليجيــة ال َمعن ّيــة فــي فتــرة قصيــرة ،وهــذا مــا يســتدعي التفكيــر
الجــاد فــي البدائــل ،وبنــاء اســتراتيجية مختلفــة ع َّمــا ســاد العقــو َد
الذهبيــة الخمســة .ولقــد لجــأت دول مجلــس التعــاون إلــى إصــدار
مــا س ـ َّمته فــي الغالــب «الخطــط التنمويــة االســتراتيجية» ،علــى
أســاس البحــث ـ فــي الم َديَيْــن المتوســط والطويــل ـ عــن طُــرق
اســتدامة التنميــة دون االعتمــاد علــى دخــل النفــط ،إال أن تلــك
االســتراتيجيات ،حتــى اآلن ،ينقصهــا القــرار الجــاد مــن أعلــى
الســلطات ،والوســائل الجــادة للتنفيــذ((( .نتائــج ال َمـ َرض (األوبكــي)
يمكــن أن نجدهــا فيمــا نشــاهد حدوث َــه اليــوم فــي فنزويــا
(أحــد األعضــاء المؤسســين) ،إذ توجهــت السياســات الفنزولّ ّيــة
تحــت شــعارات شــعبوية ،إلــى صــرف الدخــل النفطــي علــى
((( يذهب بعض الخبراء إلى أن هناك ســع َرين للنفط :ســعر الســوق والســعر السياسي.
Anthony H.Cordesman - Max Markusen, «The OPEC Disease»: Assessing the Impact
of Lower Oil Export Revenues, Center for Strategic & International Studies, 2016.

((( اِنطل��ق التفكيـ�ر ،بشـ�كل عـ�ام ،فــي االســتراتيجيات بعــد األزمــة الماليــة لعــام .2008
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الخدمــات االجتماعيــة لنيــل الرضــا السياســي .فأصبحــت الدولــة
َم ِدي َنــ ًة لِلخــارج بأرقــام فلكيــة ال تســتطيع دفعهــا ،ال هــي وال
شــركة النفــط الفنزولّيّــة العمالقــة ،وكِلتاهمــا اليــوم أصبحــت
علــى شــفا اإلفــاس ،مــع كل االحتمــاالت التــي يُطلقهــا اإلفــاس
سياســ ًّيا واجتماع ًّيــا(((.
عــودة الوعــي اِنتشــر فيديــو علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
أخيــ ًرا فــي دول الخليــج ،يقــارن بيــن أوضــاع مجتمعــات دول
الخليــج التــي كانــت منــذ مائــة عــام فــي فقــر وشــدة وعــوز،
فــي حيــن كان اآلخــرون مــن العــرب فــي الشــمال (كالعــراق
وســوريا ومصــر) فــي بحبوحــة .وذهــب هــذا الفيديــو إلــى
إيضــاح أن «عــرب الشــمال» اليــوم فــي احتــراب وفقــر ،ودول
الخليــج فــي بحبوحــة اقتصاديــة ،إال أن هــذا يمكــن ألَّ يــدوم،
تذكي ـ ًرا للجميــع أن «النعمــة زائلــة» .ذلــك الفيلــم يمثــل جــز ًءا
مــن ثقافــة «االســتهالك الوعظــي» ،التــي هــي جــزء مــن الثقافــة
العامــة التــي تطــورت فــي الخليــج فــي زمــن الرفــاه ،ألنــه يقــول:
إن مجتمعــات الخليــج يمكــن ،إن لــم تحمــد النعمــة ،أن تعــود
فقيــرة .ولكــن األهــم الــذي ال يتطــرق إليــه كثيــرون ،هــو كيــف
يمكــن البحــث عــن سياســات اقتصاديــة اجتماعيــة بديلــة ،تدعــم
فكــرة اإلنتــاج واحتـرام العمــل والبحــث عــن بدائــل حقيقيــة فــي
االقتصــادُ ،جلُّهــا يقــع فــي تدريــب إنســان عربــي فــي الخليــج
وتعليمــه تعلي ًمــا نوع ًّيــا قــاد ًرا علــى مواجهــة التحديــات المقبلــة،
((( انظــر «فنزويــا علــى الحافــة» ،مجلــة فوريــن أفيــرز عــدد أيلــول (ســبتمبر) ـ
تشــرين األول (أكتوبــر) ،ص 133.ـ.2016 ،140
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التــي لــم تَخــرج إلــى الســطح بعــد ،ولكــن مقدماتهــا يمكــن
اإلحســاس بهــا .وكذلــك التقليــل مــن مســارب الفســاد .قــراءة
ذلــك التحذيــر الــذي انتشــر ،هــو مؤشــر ،عنــد حســن قراءتــه،
ين ـ ُّم علــى أ َّن «عــودة الوعــي» للمجمــوع األكبــر مــن المجتمــع
قــد بــدأ بالتبلــور ،إال أن هنــاك آخريــن مــا زالــوا يغمضــون عيونهم
عــن القــادم رجــا ًء فــي «معجــزة مــا» ،فــي الوقــت الــذي اتســعت
فيــه الفجــوة الماليــة ،لقــدرة الدخــل النفطــي فــي دول مجلــس
التعــاون علــى الوفــاء باحتياجــات الميزانيــة(((.
«مــا هــو قائــم ليــس دائ ًمــا» ،كان ذلــك مــا ر َّد َدتــه نُخــب الخليــج
منــذ مــدة طويلــة ،علــى األقــل فــي العقــود الخمســة الماضيــة.
إلَّ أن «ال َمـ َرض الهولنــدي» الــذي أصبــح «أوبكيًّــا» كان قــد تَغلغل
فــي النفســية الخليجيــة ،فأصبحــت حاجــة العالــم إلــى الطاقــة
(النفــط والغــاز) بالنســبة إلــى الخليج ِّييــن حاجــة دائمــة .وقــد
اجتهــد بعضهــم قائـ ًـا :إن دول الخليــج فــي فتــرة صعــود أســعار
النفــط كانــت تتمتــع بمعادلــة ،يمكــن وصفُهــا بأنهــا تملــك
«قــوة النــدرة فــي مقابــل نــدرة القــوة» ،أي إنهــا بــاد صغيــرة
ذات جغرافيــة وســكان محدوديــن نســب ًّيا ،ولكنهــا بســبب المــال
المتوافــر مــن تصديــر النفــط ،أصبــح لهــا «قــوة» ماليــة مؤثــرة
فــي األســواق العالميــة ،حتــى فــي السياســة الدوليــة .هــذه
المعادلــة التــي ســادت فتــرة زمنيــة محــدودة ،صاحبَــت الحاجــة
العالميــة إلــى الطاقــة .ولكــن مــع تراجــع تلــك الحاجــة ،أصبــح
((( إجمالــي النفقــات العامــة فــي دول المجلــس ارتفــع بيــن العاميــن  2003و2013
نحــو  4.8أضعــاف.
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العالــم الخارجــي قــاد ًرا علــى االســتغناء عــن رضــا دول الخليــج ،أو
حتــى عــن تطمينهــا مــن الناحيــة األمنيــة الخارجيــة ،ألن حاجتهــا
إليهــم أكثــر مــن حاجتهــم إليهــا .وقــد ورد فــي دراســة للخبيــر
االقتصــادي الكويتــي جاســم الســعدون« :مــا بيــن  50و 90ســنة
مــن عمــر النفــط فــي اإلقليــم الخليجــي ،وبعــد اســتراتيجيات
وخطــط وخطــب ،كلهــا تهــدف إلــى التنويــع بعي ـ ًدا عــن النفــط،
أصبحنــا مــع أزمــة ســوق ثالثــة فــي جيــل واحــد ،أكثــر اعتمــا ًدا
عليــه ،وارتباطًــا بمتغيراتــه»(.((1
مؤثـرات انخفــاض أســعار النفــط يمكــن أن يُطلِــق انخفــاض
أســعار النفــط مجموعــة مــن المؤثــرات (التوتــرات) فــي دول
الخليــج ،داخل ًّيــا وإقليم ًّيــا .ففــي الداخــل ،تَعــ ُّو ُد المواطنيــن
الد ْخـ َـل المرتفــع ـ مــع فقــدان اإلنتاجيــة بــل والقيمــة االجتماعيــة
للعمــل ـ قــد يخلــق توتــرات اجتماعيــة ،حيــث تقــول القاعــدة:
«الرضــا السياســي يتوافــر طرديًّــا مــع الرضــا االقتصــادي ،والعكــس
صحيــح» .هــي قاعــدة اجتماعيةسياســية تنطبــق علــى كثيــر مــن
المجتمعــاتُ ،
ودول الخليــج ليســت اســتثنا ًء .فالتاريــخ يمدنــا بعدد
مــن الشــواهد المحليــة ،منهــا التوتـرات التــي حدثــت فــي أواخــر
الثالثينيــات مــن القــرن الماضــي فــي كل مــن الكويــت والبحريــن
ودبــي (الموانــئ الثالثــة الكبــرى وقتهــا) ،التــي كانــت تعتمــد علــى
صناعــة الغــوص وتســويق اللؤلــؤ ،فســنوات قليلــة ســابقة علــى
ذلــك التاريــخ ،أُصيبــت صناعــة اللؤلــؤ التــي هــي المصــدر األهــم
( ((1جاســم خالــد الســعدون ،محاضــرة عامــة فــي الجمعيــة االقتصاديــة الكويتيــة،
شباط (فبراير) .2016
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لالقتصــاد الخليجــي بالكســاد ،بســبب زراعــة اللؤلــؤ الصناعــي فــي
اليابــان ،وانخفــض الدخــل العــام بشــكل كبيــر .فــكان أن تقدمــت
شــريحة التجــار مــع ش ـرائح أُخــرى إلــى الحــكام وقتهــاُ ،مطالب ـ ًة
وبتقاســم «األعبــاء» االقتصاديــة ،بســبب تضــرر التجــار
بإصالحــات
ُ
(((1
مــن ذلــك الكســاد  .تلــك المطالبــات لــم تجــد لهــا اســتجابة
مباشــرة وقتهــا ،إال أن الالفــت أنهــا كانــت «مطالــب توزيــع» ال
«مطالــب إنتــاج»(.((1
لقــد أخــذت أســعار النفــط تؤثــر فــي االقتصــاد فــي الســنوات
األخيــرة ،وهــي فــي طريقهــا إلــى إثــارة توتــرات بســبب لجــوء
الحكومــات ،مضطــرة ،إلــى تقليــص النفقــات العامــة .وقــد ظهــرت
اليــوم بعــض االختــاالت فــي الهيــاكل االقتصاديــة ـ االجتماعيــة
الخليجيــة ،منهــا أربعــة عشــر عامـ ًـا رئيس ـيًّا:
1ـ االختــال فــي توزيــع الميزانيــات العامــة ،والتوجــه إلــى تقليــص
اإلنفــاق فــي بعــض وجــوه الخدمــات.
2ـ ترا ُجع التصنيف االئتماني لبعض دول الخليج.
3ـ تجميد المرت َّبات في بعض الدول الخليجية.
( ((1للمزيــد مــن المعلومــات حــول تلــك المرحلــة ،انظــر محمــد الرميحــي ،حركــة
عــام  1938اإلصالحيــة فــي الكويــت والبحريــن ودبــي ،مجلــة دراســات الخليــج
والجزيــرة العربيــة عــدد  ،4الســنة األولــى  ،1975ص 1ـ .51انظــر أيضً ــا:
The Emergence of the Gulf States, Edited by J.E.Peterson, Bloomsbury, 2016.

المتخصصيــن ويع ّد من أه ّم الكتب التي صدرت
الكتــاب مــن تأليف مجموعة من
ّ
أخيـ ًرا حــول مجلــس التعــاون وتطـ ّوره ،الطبعــة األولــى أيلــول (ســبتمبر) .2016
( ((1بعــض التقاريــر الرســمية البريطانيــة التــي كُتبــت حــول تلــك األحــداث ،كانــت
بسبب «غضب بعض التجار المفلسين».
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4ـ زيادة في الرسوم.
5ـ رفع أسعار الخدمات ،ومنها المحروقات والكهرباء والماء.
6ـ االستغناء عن بعض المشاريع الكبرى.
7ـ اختالل التوازن ما بين الدولة وعالَم األعمال.
 8ـ االســتغناء عــن اليــد العاملــة األجنبيــة أو فــرض رســوم علــى
قدومهــا وعملهــا.
9ـ ازدياد حجم البطالة بين الشباب(.((1
10ـ احتمــال انخفــاض ســعر العملــة ،وانخفــاض أســهم البنــوك
والمؤسســات الماليــة.
11ـ الهجرة إلى الخارج.
12ـ قــد ينطلــق ص ـراع بيــن العناصــر «الوراثيــة» فــي المجتمــع،
والعناصــر المطالِبــة بالتمثيــل ،للمشــاركة فــي الق ـرار السياســي.
13ـ صعوبة قبول المساس باالمتيازات ،خاصة المالية.
14ـ إعادة كتابة قواعد اللعبة.
التحديــات تُواجــه دول الخليــج ثالثـ َة تحديــات كبــرى :التحــدي
(،((1
االســتراتيجي الــذي يهــدد االســتقرار ،والتحــدي الســكاني
والثالــث هــو التحــدي االقتصــادي الــذي أساســه ترا ُجــع أســعار
( ((1هــذا األمــر انتشــر فــي البــاد العربيــة .انظر :الدراســة الموســعة التــي صدرت في
مجلــة اإليكونوميســت البريطانيــة «النظــر إلــى األمــام بغضب» ،آب (أغســطس)،
ص  ،18ســنة .2016
( ((1أيم��ن إبراهيــم الدســوقي« ،معضل��ة االس��تقرار ف��ي النظـ�ام اإلقليم��ي الخليجــي،
المستقبل العربي» ،العدد  ،434نيسان (أبريل)  ،ص 69ـ .2015 ،84
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النفــط .وهــذا األخيــر ،ليســت هــي المــرة األولــى التــي تُواجهــه
دول الخليــج فــي العقــود الخمســة الذهبيــة ،إال أن التراجــع فــي
المـرات الســابقة يعقبــه فــي الغالــب «التعافــي» ،وذلــك مــا يُشــبه
فكــرة «لعبــة اليويــو» لــدى بعــض متَّ ِخــذي الق ـرار ،أي أن اليــوم
ترا ُجــع وغـ ًدا تَ َعـ ٍ
ـاف .ال تبــدو هــذه النظريــة فــي المرحلــة الحاليــة
ممكنــة الحــدوث ،ألن ترا ُجــع أســعار النفــط هــذه المــرة يبــدو
أنــه مســتمر ومتزامــن مــع عناصــر أخــرى ،مثــل :التوجــه إلــى
اإلنفــاق الكبيــر فــي الســنوات األخيــرة التــي أصبــح المجتمــع
ُمعتــا ًدا عليهــا ،وتفاقُــم تكاليــف الحــروب المشــت ِعلة فــي كل مــن
ســوريا واليمــن والع ـراق وليبيــا ،وهــي حــروب تؤثــر فــي ميزانيــة
الدولــة الخليجيــة( .((1ويذهــب الخب ـراء إلــى القــول :إن «االعتمــاد
المفــرط» علــى دخــل النفــط ،هــو الــذي ســوف يســبب فــي وقــت
مــا األزمــات القادمــة.
تذهــب بعــض الدراســات إلــى أن دول الخليــج لــن يكــون التأثيــر
فيهــا «كبيـ ًرا وحــا ًّدا» فــي الســنوات القليلــة القادمــة ،نتيجــة تراجع
أســعار النفــط ،مــع ذهــاب دراســات أُخــرى (خاصــة محليــة) إلــى
أن «الشــحم بــدأ يــذوب مــن جســم الدولــة الخليجيــة» .وقــد
يصــل األمــر إلــى «العظــم» خــال ســنوات قليلــة ،إ ْذ تقـ ُّـل أو تكثــر
بحســب الدولــة الخليجيــة ومخزونهــا المالــي ،وطريقــة التصــرف
السياســي فــي مواجهــة احتمــال ظهــور األزمــات.
إال أن هنــاك مــا يســمى فــي األدب االقتصــادي «لعنــة المــوارد»،
( ((1انظــر دراســة محمــد غانــم الرميحــي« ،الخليــج والربيــع العربــي :بطاقــة يانصيــب
دون بوليصة تامين».
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أي الــدول التــي تعتمــد علــى مــورد واحــد فــي الدخــل (مثــل دول
الخليــج) ،ولهــا مواصفــات محــددة ،منهــا:
هــي أقـ ُّـل َحوكمــة • أكثــر الــدول تع ُّرضً ــا للخلــل فــي المــورد
أو فــي الســوق العالمــي • تُعانــي مزيــ ًد ا مــن الفســاد
مؤسســاتها غيــر فاعلــة • مشــاريعها «فيلــة بيضــاء»،
• َّ
أي ضخمــة دون جــدوى اقتصاديــة • صعوبــة اســتقطاب
االســتثمار األجنبــي • ضعــف االســتثمار فــي رأس المــال
المعرفــي ،والرقمنــة (التِّقنيــة الحديثــة) ( • ((1خلــل ســكاني
هائــل ُمتزايــد ( • ((1خلــل فــي ســوق العمــل ( ((1بيــن مســاهمة
المواطنيــن وغيــر المواطنيــن.
يضــاف إلــى ذلــك أن بعــض الــدول ال تتوافــر فيهــا المســاحة،
للتمكــن مــن تطويــر صناعــات تتطلــب أرضً ــا واســعة ،ثــم إ ّن
بعضهــا أو ُجلَّهــا يفتقــد المــوار َد المائيــة الكافيــة( ((1لدعــم صناع ـ ٍة
أو زراعــة ذات مــردود اقتصــادي.
(((1
(((1
(((1

(((1

انظــر الدراســة التــي قــام بهــا مركــز دراســات الخليــج فــي جامعــة الكويــت،
تحري��ر محم��د الرميحـ�ي« ،الخ�رـوج م��ن ال��دفء النفط��ي» ،حزي ـران (يونيــو)
.2016
جاســم الســعدون ،ذكــر ســابقًا أن عــدد ســكان الخليــج عــام  2000كان حوالــي 29
مليونًــا ،ارتفــع بعــده إلــى  46مليونًــا عــام  %48 ،2012منهــم غيــر مواطنيــن.
تلــك النســبة العامــة ،أمــا النســب فــي كل دولــة فتتراجــع إلــى دون ذلــك.
دول مجلــس التعــاون تدخــل حقبــة تراجــع النفــط ،بقاعــدة اقتصاديــة أكثــر
تشــوي ًها .كان ســوق العمــل فــي عــام  2000حوالــي  11مليونًــا ،والعمالــة
ِ
المواطنــة نحــو  ،%36.4وأصبــح فــي عــام  19 ،2012مليونًــا ،ونســبة العمالــة
ِ
المواطنــة .%31.6
وليــد زبــاري ،حتــى ال يعطــش الخليــج ،الحيــاة والتنميــة فــي الخليــج ،أعمــال
ندوة الخليج ( ،)2016منشورات آفاق ،الكويت.2017 ،
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االســتراتيجيات والبدائــل أمــام كل تلــك التحديــات ،أطلَقــت
ُ
دول الخليــج مجموعــة مــن الخطــط المتوســطة والطويلــة
األجــل ،علــى اعتبــار أنهــا «خطــط اســتراتيجية لتنويــع مصــادر
الدخــل»( ،((2وذلــك فــي ســنوات مختلفــة ،أغل ُبهــا فــي عــام ،2008
عنــد ظهــور األزمــة الماليــة العالميــة ،وبعضهــا بعــد ذلــك .وكثيــر
منهــا اهتــم بالموضوعــات االقتصاديــة ـ االجتماعيــة ،وقليــل منهــا
أشــار إلــى التطويــر السياســي .فعلــى ســبيل المثــال :جــرى إطــاق
عــدد من «الــرؤى» ،وهــي(:((2
رؤية المملكة العربية السعودية لعام .2030
رؤيــة دولــة الكويــت االســتراتيجية لألعــوام 2035 – 2010
(أُطلقــت ســنة .)2008
رؤية اإلمارات لعام .((2( 2030
الرؤية االقتصادية للبحرين لعام ( 2013أُطلقت عام .)2008
الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة لقطر (أُطلقت في
 23حزيران (يونيو) .)2008
(((2
رؤية ُع َمان االستراتيجية لعام . 2013
علينــا القــول :إن «الخطــط واالســتراتيجيات» الخليجيــة تتقاطــع
(((2

(((2
(((2
(((2

علينــا أن نتذكــر أن فكــرة االســتراتيجيات الطويلــة األمــد قــد تب َّنتهــا األمــم
المتحــدة ،كمــا حــدث فــي «خطــة التنميــة المســتدامة لألمــم المتحــدة» ،تمويل
عالمنــا  ،2030وهــي إعــان واحــد و 17هدفًــا و 169غايــة .وتــرى األمــم المتحــدة
أنهــا «أكثــر الحــركات نجا ًحــا فــي القضــاء علــى الفقر».
لــم يضــع الكاتــب تلــك الخطــط بحســب تسلســلها الزمنــي ،بــل بحســب مــا يـراه
من شمول أو ثقل في البلد السكاني واالقتصادي.
صحيفــة اإلمــارات اليــوم 31 ،كانــون الثانــي (ينايــر)  .2016علينــا التذكيــر أنــه إلى
جانــب رؤيــة الدولــة االتحاديــة ،كان فــي اإلمــارات رؤيــة أبو ظبــي ورؤيــة دبــي.
ُوضعت على الشبكة من أجل المشاركة الواسعة لمناقشتها.
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فــي الكثيــر مــن المفاهيــم االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية،
وفــي هــذه الخطــط يســتطيع المتابــع أن يلمــس تشــابُ ًها ،إن لــم
ن ُقـ ْـل تطاب ًقــا ،فــي األهــداف .وهــي أيضً ــا فــي مجملهــا «عبــارات»
فــي أدبيــات التنميــة الدوليــة ،منهــا «تحويــل البــاد إلــى دولــة
متقدمــة» ،و«تطويــر المؤسســات» ،و«تطويــر الثــروة الطبيعيــة
الناضبــة والمســتجدة» ،و«تنميــة الثــروة البشــرية» ،و«االعتمــاد
علــى اليــد العاملــة المحليــة» ،و«االهتمــام بالقطــاع الخــاص»،
و«ترشــيد اســتهالك الميــاه والطاقــة» ...إلــى آخــر تلــك العناويــن
التــي ال يختلــف فيهــا أحــد.
السؤال :كيف نصل إلى تحقيق تلك الرؤى؟
هنــا ،ســوف يَعــرض الكاتــب نق ًدا شـ ْب َه مطـ َّول للخطة االســتراتيجية
الســعودية ،والخطــة االســتراتيجية الكويتيــة ،وأيضً ــا مــا ت َوافَــر ِمــن
ـال
نقــد لخطــط اإلمــارات والبحريــن وقطــر وعمــان ،بوصفهــا مثـ ً
للتحديــات التــي يــرى أبنــاء المنطقــة أنهــا ت ُوا ِجــه المنطقــة كَكُل،
فــي االنتقــال إلــى مجتمــع غيــر معت ِمــد علــى مصــدر واحــد
وناضــب للثــروة ،ومتعــ ِّدد مصــادر الدخــل ،ومنتــج للثــروة فــي
طريــق التنميــة المســتدامة.
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية أُطلقــت في عــام ،2016
فاسـتَنهضت العديــد مــن التعليقــات واالقتراحــات والنقــد ،لكــون
المملكــة هــي الدولــة الكبــرى فــي الخليــج .ثــم إ ّن التغيــرات
التــي شــهدتها علــى النطــاق السياســي أخي ـ ًرا ،كانــت الفتــة فــي
جلــب قيــادة شــبابية .إحــدى الدراســات المتعمقــة فــي شــرح
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الرؤيــة ،كتَبهــا الدكتــور عبد العزيــز محمــد الدخيــل( ((2الــذي
ذهــب إلــى أن «الرؤيــة» لــم تـ ِ
ـأت مــن ف ـراغ ،بــل مــن «إرادة
سياســية للتغييــر» ،وأن هنــاك حالــة اقتصاديــة ،إنِ اســتمرت كمــا
هــي ،فســوف ينتهــي األمــر إلــى «ظهــور» أزمــة ماليــة كبيــرة .هذا
المطلــب التغييــري «لقــي تجاوبًــا شــعب ًّيا كبي ـ ًرا»(« ،((2فارتفعــت
آمــال المواطنيــن الذيــن يشــعرون بأنهــم لــم ينالــوا نصيبهــم
وحقهــم فــي الوظيفــة والســكن والصحــة والرفاهيــة»( .((2وفــي
تو ُّجــه «الرؤيــة» إلــى بنــاء اإلنســان عــن طريــق تطويــر المناهــج
وترقيــة العمليــة التعليميــة ،يــرى الكاتــب أن «قبــول» «المنهــج
العلمــي والفكــر المنطقــي المضــاد للخرافــة مهــم ،رغــم كونــه
ال يــزال يواجــه صعوبــات وعراقيــل»( .((2أيضً ــا يعتــرض الكاتــب
ـري فــي «الرؤيــة» ،وهــو بيــع جــزء مــن النفــط
علــى من ًحــى جوهـ ٍّ
الســعودي «كَبُــر أو َص ُغــر» ،ويَذكــر أن «ضــرره ســيكون أكثــر مــن
نفعــه» .ويذهــب الكاتــب إلــى تفنيــد هــذا الــرأي فــي عــدد مــن
النقــاط التــي يراهــا جوهريــة.
الكاتــب فــي دارســته المط َّولــة ،يضــع الكثيــر مــن النقــاط التــي
يجــب أن تُســتكمل باتجــاه التنميــة الشــاملة .فهــو يناقــش النمــو
الســكاني ،ويقتــرح «تحديــد النســل» ،وينتقــد برنامــج «اإلحــال
بـ«الســعودة» ،وينتهــي إلــى القــول بــأن
لليــد العاملــة» المعــروف
ّ
(((2
(((2
(((2
(((2

عبد العزيز محمد الدخيل« ،رأي في الرؤية  :2030قراءة تحليلية نقدية» ،الرياض،
أيار (مايو) gulfpolicies.org .2016
المرجع السابق ص.13 .
جرى االقتبـــاس هنـــا بتصرف طفيــــف.
المرجع السابق ص.21 .
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«التطــور السياســي واالجتماعــي يقــود إلــى التطــور االقتصــادي».
ويــرى بعضهــم أن نجــاح الســعودية فــي تطبيــق خطتهــا للتغييــر
هــو نجــاح للجميــع ،ألنهــا «كالقاطــرة التــي تج ـ ُّر بقيَّــة الع َربــات
العربيــة األخــرى إلــى األمــام».
خطــة التنميــة فــي الكويــت تتوافــر أدبيــاتٌ كثيــرة لنقــد
الخطــة الكويتيــة (الرؤيــة االســتراتيجية لعــام  ،)2035والتــي أق َّرها
مجلــس األمــة( .((2واألهــداف الكبــرى للخطــة أو الرؤيــة هــي
«تحويــل الكويــت إلــى مركــز مالــي وتجــاري جــاذب لالســتثمار،
يقــوم فيــه القطــاع الخــاص بقيــادة النشــاط االقتصــادي ،وتُزكِّــي
[أي الرؤيــة] فيــه روح المنافســة ،وترفــع كفــاءة اإلنتــاج ،وت ُرســخ
القيــم ،وتحافــظ علــى الهويــة وتحقيــق التنميــة البشــرية والتنمية
المتوازنــة ،وتوفِّــر بُنيــة أساســية مالئمــة وتشــريعات متطــورة
وبيئــة أعمــال مشــجعة»( .((2وقــد جــرت المقارنــة بيــن الخطــة
الكويتيــة والخطــة الســعودية ،واالختــاف فيمــا بينهمــا ،كمــا
فــي خطــط دول الخليــج األخــرى فــي بعــض التفاصيــل .الخطــة
الكويتيــة طويلــة األجــل( .((3نجــد أن الكثيــر مــن النقــد قــد ُسـلِّط
عليهــا فــي الصحافــة المحليــة أو مــن األكاديمييــن .فبعــض مــا
( ((2فــي القانــون الكويتــي رقــم  60الصــادر عــام  1986فُــرض عل�ىـ الدولةــ« :وضــع
خطـ�ة قومي��ة ش�اـملة طويل��ة األجلــ للتنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعيـ�ة تتضمــن
أهدافً��ا رئيس��ية مح��ددة بم��دى زمن��ي».
( ((2انظــر وثيقــة مجلــس األمة الكويتي« :خطط التنميــة القادمة إلى الكويت ،البحوث
والدراســات» ،عزيــز الشــريف ،أســماء محســن العجمــي ،حزي ـران (يونيــو) .2010
( ((3انظــر جريــدة الــرأي الكويتيــة  1أيــار (مايــو) « ،2015الفــروق بيــن الرؤيــة
السعودية ووثيقة اإلصالح الكويتية» ،رضا السناري.
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جــاء فــي الصحــف نشــرته جريــدة القبــس( ((3التــي أشــارت إلــى
أن« :مشــروع الرؤيــة الوطنيــة الــذي نتــج عنــه  9خطــط تنمويّــة،
ُجلُّهــا انتهــى إلــى الفشــل وعــدم تحقيــق نســبة نجــاح عاليــة
بمســيرة متعثــرة»( .((3وتذهــب القبــس إلــى القــول« :كثيــ ًرا مــا
ُر ِّدد أن بنــاء البشــر أهــم مــن الحجــر» .إال أن العنايــة بالبشــر لــم
تُنتــج ـ حتــى اآلن ـ أي شــيء ملمــوس.
وفــي دراســة لكاتــب هــذه الســطور حــول المعوقــات االجتماعيــة
لخطــة التنميــة فــي الكويــت ،جــاء اآلتــي:
األسباب غير االقتصادية لتباطؤ التنمية في الكويت(.((3
أن يكــون للكويــت خطــة فهــذا شــيء جيــد ،وأن يكــون لهــا خطــة
تَصــدر بقانــون فهــذا شــيء أكثــر مــن جيــد ،وأن تُناقَش على أوســع
نطــاق فذلــك هــو المطلــوب .مــا ســوف أقـ ِّدم اجتهــا ًدا فيــه ،هــو
األســباب غيــر االقتصاديــة التــي يمكــن أن ت ُبطــئ تنفيــذ الخطــة.
قصــة الحضــارة يقــول ويــل ديورانــت« :اإلنســان عندمــا
فــي كتابــه ّ
يفكــر فــي غــده ،فقــد خــرج بذلــك مــن جنــة عــدن ،إلــى وادي
ـاني« :الثــروة الطبيعيــة
الهمــوم» .ثـ ّم يضيــف دارس التطـ ّور اإلنسـ ّ
( ((3القبــس جريــدة يوميــة نافــذة فــي الكويــت ،والــرأي منشــور فــي 27
نيسان (أبريل) .2016
( ((3الخطــة الكويتيــة شــارك فيهــا مــا يقــارب  119شــخصية وطنيــة (أكاديمييــن
ووزراء وجمعيـ�ات أهلي�ةـ وش��ركات ومؤسس��ات حكوميـ�ة) .ولكــن غيــاب
التسـ�ويق التنمـ�وي لهـ�ا غ َّيـ�ب المواطـ�ن.
( ((3هــذه الدراســة محاضــرة عامــة قدمهــا الكاتــب ،بطلــب مــن رابطــة االجتماعييــن
الكويتيــة فــي أوائــل عــام  .2012وقــد قــام بتطويــر أفكارهــا للتناغــم مــع
الدراسـ�ة الحاليـ�ة ،وهـ�ي فـ�ي مجملهـ�ا نقـ�د للخطـ�ة االسـ�تراتيجية الكويتيـ�ة.
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ال تخلــق المدنيــة خل ًقــا ،إال أنهــا تســتطيع أن تبتســم فــي وجههــا،
وته ِّيــئ ســبل ازدهارهــا».
بهاتيــن المقولتيــن أردت أن أســتدعي الفكــر اإلنســاني ،مــن جانــب
أهميــة التخطيــط لمســتقبل الشــعوب الحيــة ،ومــن جانــب آخــر،
القــول :إن الثــروة فــي حــد ذاتهــا ال تخلــق المدنيــة ،بــل يَخلــق
المدنيـ َة والتقــدم جهـ ُد اإلنســان وتصوراتــه لمــا يريــد أن يكــون.
الكتابــات التنمويــة ـ أيًّــا كان مصدرهــا ـ تــكاد تُجمــع علــى أن
التنميــة مــن بيــن عوامــل أُ َخــر ،تحتــاج إلــى عــدد مــن الركائــز
األساســية ،هــي :وجــود رؤيــة فــي المجتمــع ،وإقامــة المؤسســاتية،
وصناعــة اإلنســان ،والمســاءلة ،ووجــود القطــاع الخــاص بفاعليــة.
هــذه الركائــز الخمــس األساســية التــي اتفــق عليهــا أهــل التنميــة،
هــي مــا يمكــن أن يعــرف بـ«المتطلبــات المســبقة» ،لإلقــاع
بالمجتمــع إلــى آفــاق جديــدة.
الرؤيــة أن يكــون لنــا خطــة واضحــة لمــا نريــد أن نصــل إليــه،
مصحوبــة ببرامــج عمــل وآليــات ،لالنتقــال ممــا نحــن فيــه إلــى
المرغــوب .الرؤيــة تتطلــب أيضً ــا أن تكــون جــز ًءا مــن تفكيــر كافــة
الش ـرائح فــي المجتمــع.
ال َمأْ َسســة :أيــة رؤيــة يــراد الوصــول إليهــا تحتــاج إلــى هيــاكل
تنظيميــة (إداريــة) ،قــادرة علــى خلــق البيئــة المناســبة لتحقيــق
أهــداف الخطــة .الخلــل أو الضعــف فــي قــدرة الهيــاكل التنظيميــة
وســرعة تجاوبهــا مــع المتغيــرات ،ســيكون عائقًــا أمــام تطبيــق
الخطــة ،بــل مع ِّوقًــا لهــا .نــرى أن يشــارك القطــاع الخــاص الــذي
ســوف يشــارك فــي حمــل أعبــاء التنميــة ،لقدرتــه علــى المشــاركة،
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وعالقتــه بالهيــاكل التنظيميــة فــي الدولــة ،وبنــاء اإلنســان (التعليــم
والتدريــب) ،ومــن ثــم أجهــزة المســاءلة وكفاءتهــا.
قسموا أهدافهم إلى فئتين.
واضعو المخطط ّ
األولــى :األهــداف الصلبــة أو الك ِّميَّــة ـ بحســب تســميتها فــي
الخطــة ـ  ،ويمكــن أن تتحقــق ب ُيســر إن توافــر المــال.
الثانيــة :األهــداف الناعمــة وهــي مــن أصعــب األهــداف كالتدريــب
علــى القيــم واألخــاق والتعليم.
إ ْن فحصنــا مــا لدينــا فــي ضــوء مــا تقــدم ،نــرى أن هنــاك «أهدافًــا»
اشــتملت عليهــا الخطــة .وهــي  6أهــداف :قيــادة القطــاع الخــاص
للتنميــة ،ودعــم التنميــة البشــرية ،وتطويــر السياســات الســكانية،
ورفــع مســتوى معيشــة المواطــن ،واإلدارة الحكوميــة الفعالــة،
وتعزيــز الهويــة العربيــة واإلســامية.
هنــاك رؤيــة وهــدف عا ّمــان ُوضعــا منــذ زمــن كــون الكويــت مرك ًزا
ماليًّــا وتجاريًّــا ،أو لرؤيــة صاحــب الســمو أميــر الكويــت فــي أقواله
التــي يعــود إليهــا دائ ًمــا ،منهــا :الحديــث المتكــرر فــي أهميــة أمــن
الكويــت ،وصيانــة الوحــدة الوطنيــة ،وتطبيــق القوانيــن ،والعالقــة
بيــن الســلطتين ،وتصحيــح مســار اإلعــام .وللكويــت خاصيــة أخرى
هــي العالقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية ومــا يشُ ــوبها
مــن معوقــات(( ((3ســنأتي عليهــا الحقًــا) .تلــك هــي الرؤيــة مــن
منظــور عــام.
ٍ
تشــريعي
مجلــس
( ((3تمتــاز الكويــت عــن ســائر دول مجلــس التعــاون بانتخــاب
ّ
كامل السلطات القانون ّية.
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مؤش ـرات ال َحوكمــة الرشــيدة الصــادرة عــن البنــك الدولــي ت ُل ِّخــص
األهــداف فــي :االســتقرار السياســي ،وفاعليــة الحكومــة ،وســيادة
القانــون ،ومكافحــة الفســاد (اســتخدام ســلطة لتحقيــق مصلحــة)،
وطريقــة االســتجابة (مــن الدولــة إلــى المطالــب العامــة)،
والمســا َءلة.
حقيقــة األمــر أن هنــاك تقاط ًعــا مه ًّمــا فــي دعــوات القيــادة،
وأهــداف الخطــة ،والمؤشـرات الدوليــة الحاث َّة على انتهــاج تخطيط
ســليم لمصلحــة مجتمــع حديــث .فالتخطيــط إذًا هــو تد ُّخــل قــادة
المجتمــع لتحقيــق أهداف«الرؤيــة» ،أي القــدرة علــى حســن
اســتخدام المــوارد ،وإزالــة المعوقــات أمــام انبثــاق اإلمكانيــات
الذاتيــة ،وتوفيــر الترتيبــات المؤسســية ومشــاركة المجتمــع ،داخــل
كيــان سياســي مع َّيــن يطلَــق عليــه مفهــوم الدولــة.
مجتمــع الكويــت ال يختلــف كثيــر مــن العقــاء فــي أن مجتمــع
الكويــت اليــوم يعانــي «عــدم توافــق اجتماعــي واســع ،يســبب
للكويــت أزمــات متتاليــة» .وهنــاك «توت ـرات اجتماعيــة» عديــدة
تَظهــر فــي وســائل اإلعــام وخاصــة الحديثــة منهــا ،وفــي ســاحة
المجلــس النيابــي المنتخــب ،وفــي المنتديــات العامــة.
الســبب أن بعضهــم ِ
ـب مشــروع مــن نــوع مــا ،يريــد أن يأخــذ
صاحـ ُ
الكويــت إلــى أهــداف مشــرو ِعه الــذي يؤمــن بــه ،دون االلتفــات
إلــى التوافــق مــع المشــاريع األخــرى .وبعضهــم اآلخــر لهــم
مشــاريعهم الخاصــة (القَبليــة أو الفئويــة) ،أي يحتــاج إلــى وضــع
«قيــم» مشــتركة ومتَّفــق عليهــا مــن الغالبيــة فــي المجتمــع.
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ـأي قــارئ فــي علــم
ال َعجــب ليــس االختــاف ،وال حتــى الصـراع .فـ ُّ
االجتمــاع يعــرف أن الصــراع فــي المجتمــع جــزء مــن تكوينــه
وصيرورتــه .ال َعجــب هــو قصورنــا عــن حــل هــذا الصـراع بــاألدوات
التــي ُصممــت مــن أجــل حلــه.
الهويــات الصغــرى ضــد الهويــة الكبــرى ،أي أن اله ّويــة القَبليــة
والطائفيــة وال ِعرقيــة والمناطقيــة ،ضــد اله ّويــة الكبــرى ،وهــي
الهويــة الوطنيــة المبتغــاة.
فكــرة الديمقراطيــة التوافقيــة ،هــي أن يتمكــن المجتمــع مــن
الوصــول إلــى توافــق ،وحلــول وســط للمشــكالت التــي تواجهــه .إال
أن هــذا التوتــر االجتماعــي الــذي ن ـراه فــي الكويــت ،ال يبــدو أن
لــه مخر ًجــا.
«اِشــتكى ويشــتكي منــه كثيــرون» .للتدليــل فقــط ،نلحــظ افتتاحية
جريــدة القبــس  30أيلــول (ســبتمبر)  ،2010بعنــوان الفــت:
«االســتباحة السياســية» ،فتَذكُــر أن« :مجــرد أن يبــدأ نائــب أو
نــواب بالهجــوم علــى وزيــر معيــن ،يســارع المتابعــون فــي عالــم
السياســة إلــى التفتيــش عــن األســباب الحقيقيــة التــي تقــف فــي
خلفيــة الحملــة ،وفــي الكثيــر مــن األحيــان يجــدون أن األســباب
شــخصية أو فئويــة أو طائفيــة أو مذهبيــة… أو مخجلــة أحيانًــا.
يعــود ســمو األميــر فــي خطابــه وهــو يفتتــح دورة مجلــس األمــة،
تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  2010إلــى القــول« :حتــى غـ َدا الشــارع
وليــس قبــة البرلمــان هــو المــكان لطــرح القضايــا والمشــكالت،
األمــر الــذي يتعــذر معــه الوصــول إلــى ق ـرار صائــب».
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الممارســة الديمقراطيــة ـ علــى ســم ِّو فكرتهــا ـ هــي فــي الممارســة
الفعليــة ،زكَّــت الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة والمناطقيــة ،حتــى
أصبحــت حواســنا تتعامــل بالمســتجدات ،وعقليتنــا تتمســك
بالماضــي ،وأصبحنــا قــاب قوســين أو أدنــى مــن مرحلــة «التصــدع
االجتماعــي».
والحــال أن الموضــوع فــي النصــوص والدســتور والقوانيــن ،أفضــل
بكثيــر ممــا يحــدث علــى أرض الواقــع .فقـراءة الواقــع االجتماعــي
السياســي ،والتشــارك فــي وضــع تصــورات للخــروج مــن حــدة
التوت ـرات االجتماعيــة ،هــو شــرط أســاس لتطبيــق الخطــة.
لتنميــة مــراده ،علينــا أولً العــودة مــن الحالــة ال َم َرضيــة فــي
مجتمعنــا إلــى الحالــة الصحيــة المرجــوة ،أي إيجــاد توافــق
واســع يتخطــى األجنــدات الصغــرى ،إلــى تحقيــق أجنــدة
المواطنــة .وهــذا يتطلــب جهــ ًدا فكريًّــا كبيــ ًرا ،بــل وضخ ًمــا،
يصاحبــه جهــد توعــوي مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي،
ومــن اإلعــام (الــذي يشــتكي بعضهــم منــه لمســاهمته فــي
نفــخ النــار) .أيضً ــا يتطلــب االبتعــاد عــن «اإلغــراء السياســي
لآلخــر» مــن جان َبــي المشــ ِّرعين والمنفِّذيــن علــى حــد ســواء،
والجهــد السياســي مــن الدولــة ،أي الوعــي المجتمعــي بأهميــة
التغييــر وضرورتــه.
ـي بريطانــي ،عل ًمــا
بســبب تصريــح ُع ـ َّد أنــه ِعرقــي ،أُقيــل برلمانـ ٌّ
أن بريطانيــا تُعـ ُّد مــن أعــرق الديمقراط ّيــات البرلمانيــة المعاصــرة،
حيــث ُوصــف تصريحــه بأنــه يقــود إلــى «إثــارة النعـرات العرقيــة
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فــي المجتمــع» (لــم يَصــدر مــن قبـ ُـل ُحك ـ ٌم مــن هــذا القبيــل).
فالشــعوب الحيــة يهمهــا المضمــون وليــس الشــكل.
إن كنــا نحتــاج إلــى تنميــة باتجــاه األهــداف (الل ِّينــة) التــي هــي
أكثــر عســرة فــي التحقــق ،فنحــن نحتــاج إلــى إدارة حديثــة
متخففــة مــن البيروقراطيــة ،وإلــى قوانيــن أقــل كثافــة وأكثــر
مالءمــة للمجتمــع ،وإلــى أهــداف تعليميــة وتنمويــة .ولتحقيــق
ذلــك ،فإننــا ســوف نصطــدم فــو ًرا بالمصالــح المركبــة ـ حتــى اآلن ـ
لمقاومــة تلــك األهــداف.
فــي الجــو السياســي البيروقراطــي الــذي نعيشــه ،ربمــا نحقــق
بعــض أهــداف التنميــة الصلبــة ،إال أ ّن أكثرهــا أهميــة هــي
األهــداف اللينــة ،أي تحقيــق توافــق اجتماعــي واســع ،والعنايــة
باإلنســان الكويتــي لمعايشــة العصــر مــن خــال تعليــم حديــث؛
فتلــك هــي الصعوبــة الحقيقيــة.
نحــن فــي الكويــت أكثــر النــاس اســتثقالً بالقوانيــن ،حتــى يــكاد
المــرء يَجــزم بــأن بعــض القوانيــن فيهــا شــخصانية( ،((3فــي الوقــت
الــذي يعــرف فيــه القانونيــون أن القانــون عــام شــامل محايــد وغيــر
شــخصي.
مثـ ًـا فــي إنفــاذ العقــود فــي الكويــت ،بلــغ عــدد اإلجـراءات 50
إج ـرا ًء ،وعــدد األيــام التــي ت ُســتهلك  566يو ًمــا ،وأوراق التصديــر
( ((3فــي دراســة مميــزة لالقتصــادي الكويتــي جاســم الســعدون «عندمــا يســود حكــم
القانــون» ،نُشــرت فــي  14آب (أغســطس)  ،2016م َّيــز فيهــا بدقــة بيــن مفهومين
للقانــونُ :حكــم القانــون الــذي مــن شــروطه الحياديــة ،وحكــم القانــون الــذي
ربمــا صــدر ألســباب سياســية ،وهــو فــرق دقيــق ،جريــدة اآلن اإللكترونيــة.
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تحتــاج إلــى  36يو ًمــا ،واالســتيراد إلــى  72يو ًمــا ،والتســجيل
العقــاري إلــى  55يو ًمــا ،وتصفيــة النشــاط التجــاري إلــى 4
ســنوات ،وهكذا(...صحــف الكويــت  5تشــرين الثانــي (نوفمبــر)
.)2010
و َمثــل آخــر يعرفــه كل المشــتغلين بالعمــل العــام فــي الكويــت ،وهــو
ـتثقال بالعمــل المتراكــم ،همــا:
أن أكثــر المؤسســات اسـ ً

1ـ ديوان المحاسبة.
2ـ الفتوى والتشريع.

فعلــى هاتيــن المؤسســتين تجــري «اإلزاحــة» لــكل مــا ال يريــد
البيروقراطــي أن يتخــذ القـرار فيــه ،خوفًــا مــن المســاءلة التــي تأتي
غالبًــا مــن المؤسســة التشــريعية .ولســان حــال هــذه البيروقراطيــة:
«مــا كاري!»(.((3
تركيبــة العمــل السياســي الحاليــة فــي الكويــت ،تُضــاف إلــى
البيروقراطيــة .فإلــى جانــب طــول اإلجــراءات واإلزاحــات إلــى
مؤسســات أخــرى ،كثيــ ًرا مــا نــرى أن هنــاك ضغوطًــا ضخمــة
للتســكين اإلداري (علــى طريقــة أفضــل شــخص للوظيفــة هــو
ولدنــا) .ويــكاد يمــر التســكين اإلداري فــي دائــرة مغلقــة ،إذ القــوى
الضاغطــة تعمــل باتجاهيــن .فــإن لــم تســتطع إيصــال أشــخاص
(غيــر أكفــاء) ،تعتــرض علــى األكفــاء .والنتيجــة واحــدة ،وهــي:
وصــول مــن ال قــدرة لديهــم إلــى موقــع القــرار .فالبيروقراطيــة
تحســن ،ال مــن حيــث الكيــف البشــري ،وال مــن حيــث
ليســت فــي ُّ
( ((3م��ا كاري :كلمةــ ش��عبية كويتي��ة تعن��ي :ليــس ل��ي دعــوة ،أو ه��ذا ال يخصن��ي.
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التدريــب المهنــي .فــي هــذه الحالــة ،كيــف يمكــن أن تســير
التنميــة ،وخاصــة البشــرية؟
إذًا ،أمامنــا عقبــة فــي الوصــول إلــى «الدولــة الف ّعالــة» ،وهــي
متطلــب أساســي لتنفيــذ التنميــة ،فــي جــو يســوده التنافــس ،ليــس
إقليميًّــا فقــط ،بــل ودوليًّــا أيضً ــا .وتُعــرف الدولــة الف ّعالــة باعتبارها
هدفًــا إيجاب ًّيــا للتنميــة .فالدولــة هــي المؤسســة القائــدة لتحســين
شــروط حيــاة النــاس.
حقيقــة األمــر أن الديناميــات التــي أفــرزت فيمــا بعــد االحتــال
والتحريــر فــي الكويــت ،أظهــرت لدينــا مــا يمكــن تســميته
بـ«الســلطوية التشــاركية» ،أي االســتجابة ألفــراد أو مجموعــات
مشــاركة فــي الســلطة ،لتحقيــق مصالــح فرعيــة ،أكثــر من االســتجابة
لمطالــب الجمهــور العــام «االســترضائية أو الزبائنيــة» ،وفــي قــو ٍل
آخــر «المحابــاة والمحســوبية» السياســية .أصبحــت مكافــأة هــذه
المجموعــات أكثــر بكثيــر مــن مكافــأة المبــادرة والجــدارة والكفــاءة.
ـت إن أرقــام خطــة التنميــة االســتراتيجية المنشــورة ،كثيــر منهــا
قلـ ُ
قديــم نســب ًّيا ،ويحتــاج التخطيــط الحديــث إلــى وجــود قاعــدة
معلوماتيــة حديثــة ومســتمرة فــي التحديــث.

التحديــات التــي تواجههــا الخطــة االســتراتيجية الكويتيــة
مــاذا تقــول لنــا الخطــة؟ ســأقتصر علــى البعــد االجتماعــي أو علــى
مــا تســميه الخطــة« :التنميــة البشــرية والمجتمعيــة».

التحــدي الســكاني :الهجــرة إلــى الكويــت ضخمــة ،وعــدد الســكان
(الكويتييــن وغيــر الكويتييــن) يكبــر ،وهــؤالء يحتاجــون إلــى
خدمــات مــن الطــرق إلــى االستشــفاء ،ونمــو الســكان الكويتييــن
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 ،%3.3ونمــو الســكان غيــر الكويتييــن  ،%6.6واليــوم فــي الكويــت
 4.1مالييــن نســمة .إ ّن «موضــوع الســكان وقدرتهــم وحجمهــم»
مهــم للمخطَّــط .لدينــا «اختــال ســكاني» كبيــر؛ فالوافــدون بــدون
مؤ ِّهــات  ،%53.9و %83مــن قــوة العمــل فــي القطــاع الحكومــي،
و %17فــي القطــاع الخــاص ،و %92مــن إجمالــي قــوة العمــل
الوافــدة فــي القطــاع العائلــي ،ومــن ثــم الخــاص.
مــا ظهــر حتــى اآلن ،أن هنــاك تصــورات لحــل بعــض مشــكالت
الســكان غيــر محـ َّددي الجنســية .ربمــا الخطــة تكــون مفاجئــة لنــا،
ألن هنــاك عبئًــا ـ مــن حيــث العــدد ـ علــى الخدمــات اإلســكانية
والصحيــة والتعليميــة.
فــي التعليــم %80 :مــن المــوارد الماليــة فــي التعليــم تذهــب إلــى
المرتَّبــات .المســ َّجلون فــي الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي
والتدريــب ،ال يعكســون أهــداف الهيئــة ،و 21ألــف كويتــي
وكويتيــة يدخلــون ســوق العمــل ســنويًّا ،والحاجــة ُمل ّحــة إلــى
«رفــع مســتوى تحصيــل الطــاب فــي التعليــم العــام» ،ومخصصــات
البحــوث شــديدة التواضــع.
الخطــة هنــا ترمــي إلــى أهميــة «إعــادة صياغــة منظومــة التعليــم
فــي جميــع المســتويات» ،و«غــرس المفاهيــم اإليجابيــة لــدى
الطلبــة» ،ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي المــدارس.
كل هــذه الخطــوات الهامــة والضروريــة ،أمامهــا عقبــات غيــر
اقتصاديــة كــؤود .معظمهــا سياســي ،يَعرفهــا المشــتغل بالشــأن
العــام بســبب الثنائيــات الشــاطرة للمجتمــع ،والتــي تتسـبّب حتــى
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اآلن فــي التعطيــل أو التأخيــر .فمجــرد الشــروع فــي تطويــر برامــج
وأي البرامــج
أي البرامــج ت ُع ـ َّززُّ ،
التعليــم ،ســوف يُص ـ َدم بمعرفــة ُّ
تُلغَــى ،تكــرا ًرا لمعضلــة تاريخيــة هــي تعليــم اإلنجليزيــة فــي
«المباركيــة واألحمديــة».
خطــة التنميــة فــي اإلمــارات فــي الوثائــق المتوافــرة لخطــط
التنميــة فــي اإلمــارات ،نــرى أن هنــاك بعــض الوثائــق تتحــدث
بـ«خطــة اســتراتيجية إلمــارة دبــي لعــام  ،((3(»2021وخطــة للدولــة
لعــام  .2021وتهــدف الخطــة إلــى «تكويــن مجتمــع تَحكمــه
مجموعــة مــن قواعــد العيــش المشــترك ،ويســتقر فــي فضــاء
حضــري حيــث يشــارك السـكّان فــي تجربــة معيشــية مشــتركة»(.((3
تذهــب الخطــة إلــى شــرح األهــداف التفصيليــة ،منهــا :تطويــر
جــودة الحيــاة ،وإقامــة حكومــة رائــدة ،وقيــام مؤسســات ،وعصرنــة
التعليــم ،وإقامــة َموطــن للمبدعيــن ،وإشـراك القطــاع الخــاص فــي
الخطــوط العريضــة .ال تختلــف خطــة اإلمــارات إال فــي القليــل مــن
المفــردات عــن خطــط بقيــة دول مجلــس التعــاون ،وأيضً ــا فــي
مفــردات عامــة مــع نــدرة الحديــث فــي مناهــج التنفيــذ وطُرقــه.
خطــة التنميــة فــي البحريــن خطــة البحريــن (الرؤيــة
االقتصاديــة لمملكــة البحريــن لعــام  ،)2030أطلقهــا ملــك البحريــن
فــي  23تشــرين األول (أكتوبــر)  .2008األمــل أن تُشــكِّل الخطــة

( ((3جريدة البيان ،دبي 23 ،آذار (مارس) .2014
( ((3المصدر السابق.
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واســتكمال لإلصــاح السياســي(.((3
ً
بوابــ ًة لإلصــاح االقتصــادي،
و ُحــ ِّددت أهــداف الخطــة «فــي االنتقــال مــن اقتصــاد قائــم
علــى الثــروة النفطيــة ،إلــى اقتصــاد منتــج قــادر علــى المنافســة
العالميــة» .ومــن جديــد ،ال تختلــف الرؤيــة االقتصاديــة للبحريــن
عــن مثيالتهــا فــي دول الخليــج ،فــي الصياغــة واألهــداف العامــة
المرتجــاة.
خطــة التنميــة فــي قطــر رؤيــة قطــر الوطنيــة لعــام ،2030
صــدرت فــي عــام  ،2008وت ِب َعتهــا «اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة
لدولــة قطــر  2010ـ  .»2016تبــدأ الرؤيــة بالقــول« :إن قطــر علــى
مفتــرق طــرق» .وقــد «أضحــى مــن الضــروري أن تختــار قطــر
الطريــق األمثــل الــذي يتماشــى مــع رغبــات قيادتهــا وتطلعــات
شــعبها» .وتُفيدنــا دراســة نقديــة للخطــة القطريــة ،بــأن هنــاك
«مكامــن للخلــل» المزمــن فــي قطــر ،الــذي يحتــاج إلــى معالجــة،
مثــل« :الخلــل الســكاني المتفاقــم» ،و«الخلــل اإلنتاجــي»،
و«الخلــل األمنــي اإلقليمــي»( .((4ال تختلــف رؤيــة قطــر كثي ـ ًرا عــن
بقيــة «رؤى» دول مجلــس التعــاون ،فــي التذكيــر بالعنايــة بــرأس
المــال البشــري «تجويــد التعليــم» ،والتنــوع االقتصــادي ،والتنميــة
( ((3كلمــة وزيــر خارجيــة البحريــن فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي 28
أيلول (سبتمبر) .2010
( ((4دراسةــ نش��رت ف��ي الحري��ة :مجلةــ التقدميي��ن الع��رب عبـ�ر اإلنترن��ت ،بعنــوان
«رؤيــة قط�رـ االس��تراتيجية منــ منظــور اإلصــاح» .انظـ�ر أيضً ـ�ا علـ�ي خليفــة
الك��واري« :رؤي��ة قط��ر الوطني�ةـ ق��راءة اس��تطالعية» ،الخميــس  24تشــرين الثانــي
(نوفمبــر) .2011
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البيئيــة( .((4ويقــول الدكتــور علــي خليفــة الكــواري بعــد أن ق ـ َّدم
رؤيــة اســتطالعية للخطــة القطريــة« :فإنــي أجــد أن رؤيــة قطــر
الوطنيــة  2030تهــدف لبقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه دون
إصــاح ألو ُجــه الخلــل المزمنــة»(.((4
خطــة التنميــة فــي ُع َمــان ال تختلــف كثيــ ًرا خطــة عمــان
فــي التنميــة الطويلــة األجــل فــي األهــداف ،عمــا سـطَّرته الخطــط
فــي الــدول الخليجيــة المجــاورة .فهــي ترمــي إلــى أنَّ« :الخطــة
االســتراتيجية التــي ســيكون مداهــا ( 2020ـ  )2040ت ُركــز علــى
مشــاريع تنويــع مصــادر الدخــل ودعــم منشــآت وشــركات القطــاع
الخــاص اإلنتاجيــة والخدميــة ،فضـ ًـا عــن تطويــر اســتغالل مــوارد
وصــول إلــى التــوازن
ً
الســلطنة التقليديــة مــن النفــط والغــاز،
االســتثماري واســتدامة النمــو والتأكيــد علــى السياســات االجتماعية
والتنميــة البشــرية»( .((4ولــم يجــد الكاتــب نقـ ًدا محلِّ ًّيــا لمفردات
الخطــة التنمويــة أو أهدافهــا وطــرق تنفيذهــا.
الفـــــرص اِنتقــد صنــدوق النقــد الدولــي تأ ُّخــر دول الخليــج فــي
وضــع خطــط لتطويــر اقتصادهــا ،وفــي التخلي عــن اقتصــاد البترول
ونصــح بتب ِّنــي نمــوذج حديــث
باعتبــاره مم ـ ِّولً وحي ـ ًدا لالقتصــادَ ،
( ((4تشــير الدارســة الســابقة إلــى أن رؤيــة قطــر االســتراتيجية التــي صــدرت عــام
 ،2008تجاهلــت خطــة أخــرى صــدرت فــي عــام  ،1995ونصــت علــى بنــاء
المواطـ�ن المؤمـ�ن بدينـ�ه المعتــ ِّز بوطنـ�ه ،وإرسـ�اء األســس الصالحــة لترســيخ
دعائـ�م الديمقراطيـ�ة ،وتحقيـ�ق النهضـ�ة االقتصاديـ�ة.
( ((4ج��زء م��ن بح��ث نُش��ر ف��ي مجلـ�ة المس��تقبل العرب��ي ،بيرــوت ،العــدد ،393
تشرين الثاني (نوفمبر) .2011
( ((4جريدة الوطن ال ُعمانية 8 ،آذار (مارس) .2015
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يقتبــس خطوطــه العريضــة مــن تجــارب دول ناجحــة مثــل :ماليزيــا
وإندونيســيا والمكســيك ،التــي تمكنــت مــن تنويــع اقتصادهــا
بعيـ ًدا عــن النفــط؛ فــي حيــن حققــت «تشــيلي» قــد ًرا مــن النجــاح
فــي تنويــع مصــادر دخلهــا بعي ـ ًدا عــن صــادرات النحــاس .وأشــار
الصنــدوق فــي دراســته المنشــورة عــام  ،2015إلــى أن كل تلــك
البلــدان األربعــة اتبعــت مســارها الخــاص ،فمثـ ًـا :اتبعــت ماليزيــا
اســتراتيجية تنويــع التصديــر منــذ ســتينيات القــرن الماضــي ،وفــي
وقــت مبكــر ،وأخــذت عقديــن مــن الزمــان للوصــول باقتصادهــا
إلــى مســتوى متطــور مشــابه لبعــض االقتصاديــات المتقدمــة .أيضً ــا
ركــزت تلــك البلــدان علــى وضــع حوافــز لتشــجيع الشــركات علــى
تطويــر أســواق التصديــر ،ودعــم العامليــن وتعليمهــم الكتســاب
التعليــم والمهــارات ذات الجــودة العاليــة ،للحصــول علــى وظيفــة
فــي هــذه المجــاالت الجديــدة ،إضافـ ًة إلــى التركيــز على خلــق بيئة
اقتصاديــة مســتقرة ومنــاخ مالئــم لممارســة األعمــال التجاريــة(.((4
ومــن هنــا ،فــإ َّن وضــع خطــط اســتراتيجية للتحــول إلــى دول
حديثــة منتجــة ومتعــدد ِة مصــاد ِر الدخــل ،أصبــح أمــ ًرا الز ًمــا
لمواجهــة التحديــات التــي يراهــا كثيــرون رؤيــة العيــن فــي منطقــة
الخليــج ،حيــث ال توجــد أمامهــا خيــارات كثيــرة ،إال أن تُصحــح
أوضا ًعــا خاطئــة اقتصاديًّــا ،ســارت عليهــا فــي العقــود الذهبيــة
الخمســة الماضيــة .وإنِ اســتمر األمــر كمــا هــو عليــه دون إعــادة
هيكلــة جــادة ،فــإن هــذه الــدول ال شــك ،عاجـ ًـا أو آجـ ًـا ،ت َدخــل
( ((4جريــدة البورصــة ،جريــدة اقتصاديــة مصريــة (ملــف رؤيــة الســعودية ،)2030
الخميس  28نيسان (أبريل) .2016
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«نف ًقــا ُمظل ًمــا» .طريـ ُـق تصحيــح األوضــاع ،هــو تغييــر المفاهيــم
التشــريعية والتنفيذيــة بــكل مــا تتطلبــه مــن أدوات تنفيذيــة .وقــد
تكــون الفرصــة ســانحة بضــع ســنوات .وإ ْن عــادت أســعار النفــط
إلــى االرتفــاع ،فــإن الســير فــي خطــط التغييــر هــو األكثــر ســامة
الســتدامة االســتقرار فــي هــذه المنطقــة.
تحليــل واســتنتاجات :البعــد االجتماعــي المفقــود الزمــن
ليــس زمــن التشــفي أو التمنــي ،الزمــن هــو زمــن التفكيــر الجــاد
للخــروج مــن مــأزق قــادم ال محالــة ،وهــو تدنِّــي ال َّدخــل أو
انخفاضــه المتولــد مــن النفــط فــي هــذه المجتمعــات ،ثــم إ ّن
الدخــل فــي المســتقبل لــن يفــي بحاجــات هــذه المجتمعــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فــي ضــوء األعبــاء الكبيــرة المفروضــة
علــى الدولــة الخليجيــة الحديثــة ،ســواء فــي الداخــل أو الخــارج.
وعليــه ،ال بــد مــن التفكيــر والعمــل الجــدي التخــاذ خطــوات
متســقة وتدريجيــة واضحــة للجمهــور ،مــن أجــل تغييــر مســار
االقتصــاد .وربمــا مــن أهــم الخطــوات التــي يجب أن تؤخــذ :النظر
فــي «إقامــة مؤسســات» حديثــة ،ومراجعــة القوانيــن القائمــة
لتوجيههــا إلــى اإلنتــاج وتقليــص دور الدولــة و«البيروقراطيــة»،
والقضــاء علــى الفســاد فــي العمــل العــام ،وإعــادة النظــر
بالســرعة الالزمــة فــي برامــج التعليــم بــكل درجاتــه وأنواعــه،
ـادي
ـي االقتصـ ّ
أي إعــادة التفكيــر جذريًّــا فــي «العقــد االجتماعـ ّ
السياســي القائــم فــي الخليــج» .وذلــك يتطلــب عــد ًدا مــن
ّ
الخطــوات ،منهــا:
• إحســاس صاحــب القـرار بضــرورة الحاجــة المل َّحــة إلــى التغييــر
66

إلــى األفضــل .بــدون ذلــك ،ال معنــى ألي خطــوات أخــرى ،أو خطــط
ورقيــة ،أي وجــود إرادة سياســية فاعلــة فــي كل دولــة ،وعلــى
المســتوى اإلقليمــي (علــى األقــل لمــن يرغــب).
• التوجــه إلــى َو ْحــدة اقتصاديــة سياســية خليجيــة ،علــى
قاعــدة «الــكل أكبــر مــن مجمــوع األجــزاء» .فالتحديــات لهــذه
الــدول (مجلــس التعــاون) ضخمــة اقتصاديًّــا وأمن ًّيــا وسياســ ًّيا
واجتماع ًّيــا« :امتــاك بشــكل جماعــي عقليــة القفــزة النوعيــة
المطلوبــة».
• صياغــة جديــدة للعقــد االجتماعــي الســائد حتــى اآلن فــي دولــة
الرعايــة ،وتوســيع المشــاركة ووضــوح اتخــاذ القـرار.
• تجويــد عاجــل وســريع للمنظومــة التعليميــة ،وتطويــر المعرفــة
والمهــارات واالتجاهــات العامــة ،واســتخدام التقنيــة فــي التعليــم.
• خلــق قيــم عامــة ومشــتركة ،فعليــة وحديثــة ،علــى قاعــدة
«الدولــة الوطنيــة».
ِ
المصاحبــة للنفــط ،والشـراكة مــع القطاع
• التحــول إلــى الصناعــات
الخــاص ورأس المــال األجنبــي فــي تطويــر الصناعــات والمهارات.
• تســهيل إجــراءات دخــول رأس المــال األجنبــي ،علــى قاعــدة
خلــق فــرص عمــل جديــدة ونقــل التقنيــة.
• االهتمــام بالتقنيــة والرقمنــة فــي االقتصــاد ،وفــي الخدمــات التــي
تُقدمهــا الدولة والشــركات.
• تقليــل االعتمــاد علــى اليــد العاملــة األجنبيــة .تمكيــن المــرأة
التــي هــي نصــف المجتمــع .القضــاء علــى بطالــة الشــباب .خلــق
فــرص ترفيــه جاذبــة للشــباب.
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تلــك مجموعــة مــن السياســات المطلوبــة والعاجلــة فــي دول
الخليــج ،ولــم يعــد أحــد يأخــذ بالجديــة الكاملــة فــي «مشــروعات
النقــص فــي
التحــول مــن النفــط إلــى اقتصــاد منتــج» .فليــس
ُ
«األفــكار» ،إنمــا النقــص فــي «الرغبــة» فــي التطبيــق أو االســتعداد
لدفــع «ثمــن ذلــك التطبيــق»( .((4أفــكا ُر البدائــل فــي دول الخليــج
تتصــف بتماثــل النصوص فــي أهدافها ،وتَســتخدم تقري ًبــا المفردات
نفســها ،مثــل :مســاهمة القطــاع الخــاص ،أو االعتمــاد علــى االبتكار،
أو بنــاء مجتمــع المعرفــة ،أو التحــول إلــى «الحكومــة الذكيــة» ،أو
بنــاء «المــدن الذكيــة»(َّ .((4إال أنهــا مفــردات ومشــروعات ال ت ـزال
ورق ّيــة ،فلــم تُظهــر الدولــة ب ْع ـ ُد الجدي ـ َة المطلوبــة فــي تحويلهــا
إلــى برامــج عمــل يصاحبهــا جــدول زمنــي محــدد ،وخطــوات
تنفيذيــة ملموســة ،وإعــادة هيكلــة للقطــاع العــام ،أو ترقيــة
التعليــم وتجويــده .تلــك ق ـرارات سياســية لــم تُتَّخــذ فــي الغالــب
ب ْعــ ُد .فالمعضلــة التــي تواجههــا دول الخليــج ،أن هنــاك تراج ًعــا
فــي الدخــل النفطــي يَلزمــه التفكيــر فــي مخــارج لتعويضــه .وتلــك
المخــارج فــي معظمهــا تحتــاج إلــى ق ـرارات سياســية ،ربمــا هــي
صعبــة علــى ِ
متخــذ القـرار اليــوم ،وربمــا موجعــة لســبب اجتماعــي
«تقليــص دور دولــة الرعايــة» ،أو لســبب سياســي «تقديــم تنــازالت
فــي المشــاركة الجــادة فــي اتخــاذ القــرار» ،ومــا يتطلبــه مــن
ســيادة القانــون وتطبيقــه علــى الجميــع ،والمســاواة فــي الحقــوق
( ((4صــ ّدرت إســرائيل مــا قيمتــه  72مليـ�ار دوالر أســلحة فــي عــام .2015
( ((4صحيفــة الخليــج ،اإلمــارات 2 ،آذار (مــارس) ( 2016تعليقًــا علــى اســتراتيجية
أبو ظبي) .2030
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والواجبــات .تلــك معادلــة يبــدو أ َّن حلَّهــا اليــوم يحتــاج إلــى كثيــر
مــن الشــجاعة والتضحيــة ،وتحتــاج هــذه الخطــط مــن جهــة أخــرى
إلــى وجــود «قاعــدة معلوماتيــة» حديثــة ودقيقــة ومتماثلــة فــي
المفاهيــم ،مــن أجــل المقارنــة .فالمعلومــات العامــة لنشــاطات
متعــددة ،غيــر متوافــرة وال هــي متســقة ،ثــم إن األمــر يحتــاج إلــى
التفكيــر بشــكل جــدي فــي تطويــر «منظومــة مجلــس التعــاون»،
وترقيتهــا إلــى «ســوق مشــتركة» تعضــد الوضــع االقتصــادي ،وتدعم
األوضــاع االســتراتيجية المتغيــرة.
 6شباط (فبراير) 2017
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الحوار الخليجي ـ الخليجي :الواقع والمأمول
الواحــات والحرائــق فــي هــذه األجــواء المضطربــة بيــن دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،يصبــح مــن الصعــب الحديــث فــي
شــأن مــن شــؤونها بعيـ ًدا عــن ضجيــج مــا يحــدث ،حيــث العواطف
جياشــة ،واألمــر جلــل .فقــد دخــل اإلقليـ ُم الخليجــي منطقــة القلــق
الحقيقــي ،التــي أصابــت بقيــة اإلقليــم العربــي منــذ ســنوات،
خاصــة مــع دخــول العشــرية الثانيــة للقــرن الواحــد والعشــرين.
وال جــدال فــي أن منطقــة الخليــج ،منظومــة مجلــس التعــاون،
كان يُنظــر إليهــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة علــى اعتبــار
أنهــا حدائــق وســط حرائــق((( ،ولكنهــا اليــوم تقتــرب مــن أن تكــون
ســاحة صراعيــة ،بعــد أن كانــت واحــة ت ُجــاور الســاحات المشــتعلة.
فمــن نافلــة القــول إن موضــوع «الحــوار» والحديــث حولــه يصبــح
مــن أولويــات المناقشــة المرجــوة .االفت ـراض الرئيســي فــي هــذه
المطالعــة أن هنــاك «وجهــات نظــر تختلــف بيــن دولــة وأخــرى
أو بيــن دولــة ومجموعــة دول» فــي هــذه المنظومــة اإلقليميــة،
وأن أفضــل وســيلة إلــى التوصــل إلــى توافــق هــو الحــوار ،وال
غيــر الحــوار المع َّمــق والصريــح الــذي يقــود إلــى حــد أدنــى مــن
أول
التوافــق المصاحــب لخطــة عمــل واضحــة ،تجعــل المنطقــة ً
ذات خالفــات منخفضــة ،وتقــود إلــى نــزع الفتيــل مــن أي احتمــال
((( بحس��ب تعبي��ر األمي��ن الع��ام لمجل��س التع��اون األس��تاذ عب��د اللطي��ف الزيان��ي.
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لتصعيــد االختــاف فــي وجهــات النظــر ،لمــا لهــذه المنطقــة مــن
أهميــة عالميــة لِكونهــا مخــزون االقتصــاد العالمــي والتنمــوي.
دوافــع الحــوار يجــري الحــوار بيــن مختلفيــن .فاالختــاف هــو
منبــع الحــوار ،ولكــن االختــاف هــو غيــر الصــراع .عــادة يكــون
االختــاف حــول قضايــا جانبيــة ،وال أقــول هامشــية .أمــا الص ـراع
ـكال مختلفــة ،منهــا الصـراع الســاخن (الحــروب) ،ومنهــا
فيأخــذ أشـ ً
الصـراع الشــديد (ال َمكائــد والحيــل) .اِختــاف المفهو َميــن هنــا ،هو
فــي الدرجــة التــي يصــل إليهــا االختــاف بيــن طرفيــن أو أكثــر مــن
أطـراف النـزاع .كان الحــوار فــي الســابق بيــن دول مجلــس التعــاون
حــوا ًرا أخويًّــا ،يجــري فيــه التوافــق فــي الكثيــر مــن األوقــات علــى
حــدو ٍد ُدنْيــا مــن السياســات ،وكثيـ ًرا مــا يجــري تطبيق تلــك الحدود
الدنيــا دون خــاف كبيــر بيــن األطــراف .ولقــد كانــت مســيرة
مجلــس التعــاون فــي الخمســة والثالثيــن عا ًمــا ـ منــذ إنشــائه فــي
أبــو ظبــي فــي  25أيــار (مايــو)  1981ـ مســير ًة ناجحــة ،إ ْن أخذنــا
باألهــداف الرئيســية التــي جــرى علــى أساســها التوافــق علــى
إنشــائه ،وهــي بشــكل عــام حمايــة أمــن الــدول األعضــاء المشــتركة
صــول
فيــه ،والســير بــه نحــو التكامــل االقتصــادي والسياســيُ ،و ً
إلــى َو ْحدتــه .وال يســتطيع أحــد أن ينكــر أن المســيرة فــي مجملهــا
حققــت نجاحــات الفتــة إلــى حــد بعيــد؛ إذ فــي هــذه الســنوات
(التــي قاربــت اآلن العقــد الرابــع) ،لــم ينحصــر عمــل المجلــس فــي
تَخطِّــي الكثيــر مــن العقبــات التــي واجهتــه فقــط ،ســواء االختــاف
فــي الــرؤى الداخليــة أو التحديــات الخارجيــة ،مثــل احتــال العراق
للكويــت الــذي كان صدمــة كبــرى للمجلــس ،أو التصــدي لألزمــات
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العربيــة فــي الجــوار التــي أطلَّــت برأســها بيــن حيــن وآخــر؛ بــل إ َّن
النجاحــات فــي المجاليــن العســكري واالقتصــادي ،كانــت شــاهدة
أيضً ــا علــى قــدرة المجلــس علــى أن يتقــدم خطــوات فــي طريــق
التكامــل لحاجــة عمليــة إلــى التعــاون الجمعــي.
إال أن األزمــة األولــى عــام ( ((( 2014األزمــة الصغــرى) ،ثــم األزمــة
التــي تحــدث اآلن عــام ( ((( 2017األزمــة الكبــرى) ،مــن أصعــب
األزمــات البينيــة التــي حدثــت لــدول مجلــس التعــاون ،والتــي ال
تهــدد وحــدة المجلــس وكيانــه فقــط ،ولكــن تهــدد أمــن المنطقــة
ب ُر َّمتهــا .واقــع األمــر أن مجلــس التعــاون قــد اســتطاع ـ وبنجــاح
كبيــر ـ أن يشــكل أمثولــة للتعــاون البيني بين دول منطقــة جغرافية
واحــدة ،فــي منطقــة أوســع مضطربــة ،وســاعد علــى ذلــك عوامــل
أول لــم ينطلــق مــن ف ـراغ؛ إذ الــدول المش ـكِّلة لــه
كثيــرة .فهــو ً
(المملكــة العربيــة الســعودية ،والكويــت ،والبحريــن ،واإلمــارات،
وقطــر ،و ُع َمــان) ،شــعوبها تشــترك فــي مســاحة واســعة مــن أواصــر
القربــى والتداخــل االجتماعــي والتشــابه الثقافــي والخلفيــات
التاريخيــة المشــتركة ،فضـ ًـا عــن المصالــح المشــتركة العميقــة التي
تشــكلت عبــر التاريــخ .لذلــك ،شــكلت مســيرة مجلــس التعــاون
نجا ًحــا يشــار إليــه بالبنــان فــي كثيــر مــن القطاعــات ،وخاصــة
القطــاع العســكري واألمنــي بشــكل عــام ،والقطا َعيــن االقتصــادي
والثقافــي بشــكل خــاص .وهــذا ال يعنــي أن المنظومــة لــم تواجــه
بعــض الصعــاب فــي هــذا المجــال أو ذاك ،أو االختــاف فــي بعــض
((( ســحب ســفراء المملكــة العربيــة الســعودية والبحريــن واإلمــارات مــن قطــر.
((( ســحب ســفراء دولــة قطــر مــن الدول الســابقة ،ومعهم مصــر ،مع مقاطعــة تجارية.
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الملفــات ،ولكــن كانــت تلــك الصعوبــات ،إمــا ت ُذلَّــل مــع الوقــت
أو يجــري التفاهــم حولهــا مــن أجــل عــدم تعطيــل المســيرة ،أو
يُر َجــأ الحديــث فيهــا إلــى وقــت الحــق ،تكــون فيــه المشــاورات
قــد نضجــت والقلــوب قــد اطمأنــت ،أو فــي أقصــى الحــاالت تُحــال
الخالفــات إلــى المؤسســات الدوليــة ،كمــا حــدث فــي الخــاف
القطــري البحرينــي علــى ُجـ ُزر حــوار ،بعــد قمــة الدوحــة فــي عــام
ـول.
 ،1990والتــي انتهــت بتحكيــم دولــي و َجــده الطرفــان مقبـ ً
البديــل عــن الحــوار هــو الص ـراع الســاخن ،وهــو ســيناريو كارثــي
أول يزلــزل األمــن فــي المنطقــة،
بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة ،ألنــه ً
وثانيًــا يفتــح البــاب مشــر ًعا للتدخــات الخارجيــة .الحقيقــة
التاريخيــة أن المنطقــة شــهدت فــي عصــر ســابق بعــض الصراعــات
الســاخنة ،ولكنــه كان عصــ ًرا مختلفًــا شــابتْ ُه بعــض المناوشــات
الجزئيــة ،و ُوضــع حــ ٌّد لهــا بالســرعة الممكنــة ،وبأقــل الخســائر.
أمــا اليــوم ،وبعــد التقــدم فــي ال ُع ـ َّدة وال َعتــاد وتشــابُك المصالــح
الدوليــة ،فــإ َّن أي صـراع ســاخن أو شــبه ســاخن قد يــؤدي بالمنطقة
كلهــا إلــى مــكان ال يُحمــد عقبــاه.
أزمــة  2017ال يوجــد أحــد ي َّدعــي أن لديــه وصفــة لحــل
الخالفــات البينيــة فــي دول مجلــس التعــاون .هنــاك اختــاف فــي
وجهــات النظــر فــي الكثيــر مــن الملفــات ،خاصــة الخارجيــة،
وبعضهــا أيضً ــا اقتصاديــة .إال أن أزمــة ( 2017األزمــة الكبــرى)
أخــذت المنطقــة إلــى مــكان يــكاد يكــون علــى حافــة الص ـراع
المحتــدم .والخــاف هنــا أصبــح علن ًّيــا ،وحاولــت أطـراف إقليميــة
أن تتدخــل فيــه ،أو تســتفيد منــه بأعلــى ثمــن يمكــن أن يُدفــع.
74

أي أزمــة ـ تُظهــر الحقيقــة كمــا يقــال .والحقيقــة التــي
واألزمــة ـ ّ
أظه َرتهــا األزمــة علــى الســطح ،أن هنــاك ملفــات فيهــا وجهــات
نظــر متعارضــة ،أي الملفــات الخاصــة بالدولــة (ذات الســيادة)،
والتــي تؤثــر وتتعــدى األمــن المحلــي إلــى األمــن اإلقليمــي .هــذا
الخــاف هــو صلــب مــا حــدث ويحــدث فــي أزمــة  ،2017وهــو
أمــر ينســحب علــى مفهــوم «الســيادة الوطنيــة» وكيــف يُفهــم
وكيــف يُط َّبــق .فبعضهــم يــرى أنــه يمكــن أن يُنســج مجــال
تعــاون مــع دول أو دولــة أو مجموعــات سياســية ناشــطة ،دون
اإلخــال ـ فــي نظــره ـ باألمــن اإلقليمــي ،وآ َخــر يــرى أن مثــل
تلــك العالقــة تضــ ُّر ضــر ًرا بالغًــا باألمــن اإلقليمــي ،خاصــة إ ْن
جــاء ِمــن الجــوار .علــى تلــك الخلفيــة ،بــدأت وتوســعت األزمــة.
المثــال البســيط :أن يقـ ِّرر راكــب واحــد فــي ســفينة مــع آخريــن،
ـتقل بالمــكان الــذي هــو فيــه ويقــوم بخــرق الســفينة ،علــى
أن يسـ َّ
أســاس أن المــكان هــو مكانــه ،وال يريــد أن يعــرف أن القصــة هــي
قصــة الســفينة ،التــي إ ْن ُخــرق جــزء منهــا تعرضــت كلهــا للبــاء،
وتع ـ َّرض كل ركَّابهــا للغــرق.
مع ِّوقــات الحــوار الناجــح مــن المهــم القــول إن الحــوار الناجح
يحتــاج إلــى أدوات ،وعــدم وجــود تلــك األدوات يضــر بالحــوار.
فــي ظــروف الخليــج ،كان ـ وال ي ـزال ـ لِ ُمع ّوقــات الحــوار مظاهــر
عديــدة ،منهــا:
ً
أول ـ عــدم الوضــوح والصراحــة بيــن المتحاوريــن ،علــى أســاس
الطبيعــة التقليديــة للتعامــل ال َبينــي ،والتــي فيهــا مجامــات كثيــرة،
وثوريــات تُسـ َّمى فــي ُعــرف اليــوم «دبلوماســية» ،تــؤدي إلــى عدم
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الوضــوح والفهــم الخاطــئ ،وأيضً ــا تــؤدي إلــى اللبــس فــي الكثيــر
مــن المفاهيــم التــي يُظــن أنهــا مشــتركة ،ولكنهــا غيــر ذلــك.
ثان ًيــا ـ البعــد عــن ال َمأْ َسســة .فكثيـ ًرا مــا تكــون المواقــف والقرارات
شــخصانية ع ْفـ َو اللحظــة القائمــة ،وقــد نبــع ذلــك مــن قُــرب متَّ ِخــذ
القـرار مــن التلقائيــة ـ إن صــح القــول ـ .
ثال ًثــا ـ التمســك (ال َم َرضــي) بمــا يُعـ َرف اليــوم بالســيادة الوطنيــة.
وهــو تمســك شــبه طبيعي ،بســبب قــرب تاريــخ االســتقالل الوطني
المؤسســية فــي
فــي العديــد مــن دول الخليــج ،وغيــاب التقاليــد
َّ
بعــض تلــك الــدول؛ مــا أدى إلــى عــدم فهــم أو خلــط بيــن الســيادة
الوطنيــة واإلضــرار بالمصالــح المشــتركة ،أو تلــك الخاصــة ذات
األهميــة للــدول المجــاورة.
راب ًعــا ـ االعتمــاد علــى مــا يمكــن أن يسـ َّمى «الشــفوية» فــي اتخــاذ
القـرارات ومتابعتهــا .فكثيــر مــن القـرارات وااللتزامــات التــي جرت
بيــن دول الخليــج ،كانــت «شــفوية» ولــم يتبعهــا توثيــق برامجــي
محــدد بزمــن ،أو لــه عالمــات واضحــة فــي التنفيــذ ،خاصــة تلــك
االلتزامــات الخاصــة باألمــن المشــترك.
خامســا ـ التعــود (ال َم َرضــي) للركــون إلــى «قــوة دوليــة» لحمايــة
ً
الدولــة الخليجيــة مــن أي تَع ـ ٍّد خارجــي ،هــو ركــون َم َرضــي ،ألن
الــدول الكبــرى أو اإلقليميــة تضــع مصالحهــا فــي صــدر األهميــة
لمشــاركاتها األمنيــة والعســكرية ،وال تســير بحســب أجنــدة الدولــة
أو اإلقليــم الــذي ت َّدعــي حمايتــه .فــإن تغيــرت الظــروف ،تتغيــر
االلتزامــات والموازيــن.
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سادســا ـ غيــاب التمثيــل الشــعبي أو ضمــوره فــي اتخــاذ الق ـرار،
ً
مرســلة لقطــاع
وخاصــة القـرار االســتراتيجي الــذي يالمــس مصالــح َ
واســع مــن المواطنيــن .غيــاب تلــك المشــاركة ت ُع ـ ِّرض أي ق ـرار
اســتراتيجي للخلــل والبعــد عــن مصالــح الجمهــور العــام.
ســاب ًعا ـ التنــاول العاطفــي لكثيــر مــن الملفــات والقضايــا ،دون
التفكيــر الجــاد والموضوعــي والعلمــي فــي مســببات الظاهــرة
الم ـراد معالجتهــا ،أو فــي طريقــة بنــاء  exit strategyاســتراتيجية
خــروج ،للتعامــل مــع المســتجدات ،وبنــاء نمــوذج «صراعــي»
بحســب العوامــل المختلفــة الداخليــة ،وضعــف الخبــرة فــي
التعامــل مــع األزمــات الجديــدة والجديــة .هــذه العوامــل مــن
بيــن عوامــل أخــرى ،تعــوق الحــوار الصحــي والناجــح بيــن دول
مجلــس التعــاون ،مــن أجــل تف ُّهــم قلَــق الطــرف أو األطــراف
األخــرى وهواجســهم فــي القضايــا المطروحــة .أيضً ــا يَنقُــص
مجلــس التعــاون كمؤسســة التطويــر الداخلــي الــذي ينقــل
َ
«جهــاز المجلــس» مــن ســكرتارية كمــا هــو فــي الغالــب اليــوم،
مف َّوضي ـ ٌة تســتطيع أن تق ـ ِّدم األفــكار والــرؤى والتوجهــات ،مــن
هاجســهم هــو المصالــح المشــتركة ،مــع
خــال مطبــخ خبــراء
ُ
ســيناريوهات مختلفــة لــكل القضايــا الشــائكة والمحت َملــة.
المخاطــر المحت َملــة لفقــد الحــوار علــى رأس المخاطــر
المحتملــة لفقــدان الحــوار ،هــو عــدم االســتقرار اإلقليمــي،
وتعريــض أمــن الــدول ( ِمــن فـرادى أو مجموعــات) لمخاطــر كثيــرة
وعظيمــة ،منهــا فــي أســوأ األحــوال الصـراع الســاخن الــذي يُعـ ِّرض
المنظومــة للتفــكك ،بــل ويُعــ ِّرض الــدول نفســها فــي الداخــل
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لقلــق بيــن مكوناتهــا؛ مــا يؤثــر ســلبًا فــي النســيج االجتماعــي،
مــن خــال تجاهــل مشــاعر المواطنيــن ورغباتهــم ومصالحهــم،
الذيــن تجمعهــم القربــى والنســب والمصالــح .األمــر األخطــر فــي
غيــاب الحــوار هــو التدخــل الخارجــي ،الــذي قــد تســتفيد منــه
دولــة إقليميــة أو عالميــة لشــق الصــف ،والتحكــم فــي آليــات
العمــل الداخلــي وفــرض أجندتهــا .وأيضً ــا ســوف يُع ـ ِّرض األوضــا َع
االقتصاديــة لهـزات عميقــة وضخمــة ،تســتنزف المــوارد وتســتهلك
االحتياطــات ،ويتراجــع معهــا القــدرة علــى التنافســية العالميــة،
وكذلــك ســوف تُســتنزف الطاقــات المختلفــة حتــى تهــزل الدولــة،
وتصبــح غيــر قــادرة علــى االعتمــاد المتبــادل لغيــاب الثقــة أو
ضعفهــا؛ مــا يعـ ِّرض المنظومــة لفقــد المناعــة ،وتصبــح الدولــة بعد
ذلــك لُقمــة ســائغة لــكل متح ّفــز للقفــز علــى اإلقليــم ،والتحكــم
فــي مــوارده اإلنســانية والماديــة.
المرحلــة الخطــرة فــي تاريــخ اإلقليــم ال منــاص مــن االعتراف
بــأن منطقــة الخليــج تمــر اليــوم بمرحلــة لــم تشــهدها مــن قبــل،
علــى الرغــم مــن أن الخالفــات كانــت ت َظهــر ثــم تختفــي فــي
مراحــل تاريخيــة ســابقة ،إال أنــه مــع تقـ ُّدم الزمــن وتطور الوســائل،
لــم يعــد فــي اإلمــكان لجــم االختالفــات علــى الصعيــد المحلــي أو
ـح أن قــرب االســتقالل زمن ًّيــا
بالطريقــة العشــائرية المعروفــة .واضـ ٌ
مــن نِيــر االحتــال األجنبــي أظهــر مــا يســميه عبــد اللــه بشــارة
األميــن العــام األســبق لمجلــس التعــاونَ « :مــرض الســيادة» ،أي
االعت ـزاز أكثــر مــن الــازم أو المطلــوب بفكــرة الســيادة الوطنيــة،
مــع تجاهــل للشــبكة المشــتركة والجوهريــة فــي منطقــة الخليــج،
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وهــي جمي ًعــا تشــترك فــي مجــال حيــوي واحــد .ال تســتطيع دولــة
بمفردهــا أن تبتعــد عــن أيــة مشــكالت أمنيــة تصيــب األخــرى،
وهــذا التمســك أف َقــد فــي الكثيــر مــن األحيــان البصيــر َة السياســية
أن تَنفــذ إلــى التطلــع إلــى المناطــق المشــتركة التــي ال فــكاك منها،
والتــي ال تســتقيم إال بالحــوار وحســن النوايــا والجــوار والتعــاون.
فــي بعــض الملفــات ،يــرى المتابــع أن الخــاف إمــا بســيط ج ـ ًّدا
او حتــى مســتغرب ـ كمــا حــدث فــي الســابق عندمــا تعطلــت
آليــة البنــك المركــزي الموحــد ـ  ،علــى أهميــة الفكــرة وحيويّتهــا
لالقتصــاد الخليجــي ،وف ْقــد اإلقليــم وشــعوبه الكثيــر مــن المصالــح
بســبب ذلــك الخــاف الثانــوي .ولــو قُـ ِّدر أن تســير المنطقــة إلــى
وحــدة اقتصاديــة تشــمل توحيــد العملــة المفتــرض ،لكســبت
الكثيــر ،ليــس اقتصاديًّــا فقــط ،ولكــن سياسـيًّا أيضً ــا ،فــي مواجهــة
التنافــس الحــاد مــع اقتصاديــات أخــرى قريبــة أو بعيــدة.
كيــف يمكــن تطويــر الحــوار؟ نحــن ال نكتشــف العجلــة،
وليــس مطلوبًــا م َّنــا ذلــك ،علينــا فقــط أن نــدرس تجــارب اآلخريــن
فــي طــرق االقت ـراب مــن الحــوار ،وهــي طــرق معروفــة ومج َّربــة.
ً
أول ـ علينــا أن نبــدأ بالموضوعــات الســهلة التــي ليــس فيهــا
مؤسســية
خــاف كبيــر ،ونؤكدهــا ونبنــي لهــا طرقًــا َّ methods
ومنظمــة ،ونتحقــق مــن نجاحهــا .والنجــاح يتبعــه نجــاح ،بجلــب
أكثــر الملفــات تعقي ـ ًدا بعــد ذلــك وتطبيــق تلــك الطــرق عليهــا،
حيــث يصبــح الجميــع فــي حــال  ،win win situationفــوز أو ظَفــر
مشــترك ،فيــه شــيء إيجابــي للجميــع .ذلــك يحتــاج إلــى نَ ْفـ ٍ
ـس
هادئــة وقلــب دافــئ يضعــانِ فــي أولوياتهمــا المصالــح المشــتركة
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للجميــع ،خاصــة مصالــح الشــعوب والجمهــور العــام ،ألنــه الســند
الحقيقــي لتعضيــد السياســات .لعــل ذلــك يحتــاج إلــى عــدد مــن
الخطــوات التراكميــة.
ثان ًيــا ـ أن نبــدأ بموضوعــات الحــوار الثقافــي مــن أجــل خلــق أرضية
ثقافيــة مشــتركة ،تُعــزز اللحمة وتُبيــن الهوامش المشــتركة والمنافع
العامــة ألبنــاء اإلقليــم ،ونســتخدم فــي ذلــك أدوات الثقافــة العامــة،
مثــل :المســرح والكتــاب واألغنيــة والقصيــدة والفــن التشــكيلي
والســرد والكتابــة والنــدوات ،وكلهــا أدوات مســا ِعدة علــى الوصــول
إلــى تعميــق المشــترك الثقافــي .أيضً ــا يمكــن فــي هــذا الملــف
اإلطــال علــى المعوقــات الثقافيــة فــي مجــاالت كثيــرة ،تعيــق
الفهــم الصحيــح لمــا نحــن فيــه مــن تأخــر ومــا نعانيــه مــن أزمــات،
كثيــر منهــا لــه أصــل ثقافــي واضــح المعالــم ،كعــدم القــدرة علــى
التفكيــر بعيــ ًدا عــن العواطــف أو االهتمــام بالوقــت أو اإلنتــاج،
وغيرهــا مــن المعوقــات الثقافيــة .إشـراك المجتمــع األهلــي بشــكل
نشــيط فــي محــاور تلــك الحــوارات.
ثالثًــا ـ االنتقــال إلــى الحــوار المجتمعــي ،الــذي يمكــن تحقيــق
نجاحــات كبيــرة فــي ملفاتــه .فهنــاك اآلفــات الســلبية المنتشــرة
والمشــتركة ،مثــل تعاطــي المخــدرات وترويجهــا ،وهــي عابــرة
للبلــدان ،مثــل :مشــكالت الطــاق واإلســكان ومشــكالت البطالــة
والبطالــة المقنعــة وتأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي المســتجدة
والســلبية ،وكثيــر غيرهــا مــن الملفــات التــي يمكــن أن يجــري
حــوار حولهــا .وأيضً ــا اســتنباط حلــول مشــتركة لهــا ،تســاعد علــى
تخفيفهــا إن عولجــت بشــكل جماعــي.
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راب ًعــا ـ االنتقــال إلــى الحــوار االقتصــادي الــذي هــو ركيــزة لعيــش
المجتمــع وحياتــه ،والتفكيــر الجماعــي فــي كيفيــة االنتقــال مــن
عصــر الرخــاء النفطــي إلــى عصــر مــا بعــد النفــط الــذي هــو قــادم
ال محالــة .وقــد ظهــرت تباشــيره فــي أكثــر مــن صــورة وأكثــر مــن
إج ـراء اقتصــادي فــي هــذا الملــف كمــا فــي ملفــات أخــرى .فــإن
التعــاون المشــترك يخفــف مــن آالم التراجــع فــي مداخيــل النفــط،
ألنــه يســتفيد مــن تجميــع المــوارد واســتخدامها بطريقــة رشــيدة.
خامســا ـ االنتقــال إلــى الحــوار السياســي ،أولً عبــر المؤسســات
ً
السياســية الشــعبية ،وثان ًيــا عبــر المجتمــع المدنــي ،وأخيــ ًرا
المؤسســات الرســمية ،لرســم الخطــوط العريضــة والمشــتركة
لســامة المســيرة السياســية فــي الداخــل والخــارج.
الجهــات المنــوط بهــا إدارة الحــوار مــن حســن الصــدف
فــي الخليــج ،أن هنــاك نف ـ ًرا مــن أبنائــه أخــذوا علــى عاتقهــم
إدارة حــوار مــن نــوع مــا ،وبشــكل شــبه مؤسســي وأيضً ــا
تطوعــي .وقــد تراكمــت أعمالهــم منــذ أكثــر مــن  37عا ًمــا،
وأقصــد هنــا «منتــدى التنميــة الخليجــي»((( الــذي ت َعــا َون علــى
إنشــائه نفــر مــن أبنــاء دول الخليــج ،حتــى قبــل قيــام مؤسســة
مســتقل فــي تنفيــذ أجنــدة
ًّ
مجلــس التعــاون ،وكان وال يــزال
متوازنــة وغيــر منحــازة إال إلــى الصالــح العــام .ولكــن هــذه
((( منت��دى التنمي��ة الخليج��ي ،ه��و مؤسس��ة تطوعي��ة ،أَنتَ��ج حت��ى اآلن عشـ�رات
الدراساــت ،وأقــام أيضً ـ�ا أكثـ�ر مـ�ن خمسـ�ة وثالثيـ�ن اجتما ًعـ�ا س��نويًّا .وكل تلــك
الدراســات منشــورة فــي كتــب ،وأيضً ــا متاحــة عبــر الشــبكة الدوليــة تحــت مســمى
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المؤسســة ليســت الوحيــدة ،فهنــاك مراكــز بحــوث ودراســات
مســتقلة أو شــبه مســتقلة تتوافــر لديهــا الحــد األدنــى مــن
ســقف الحريــات ،يمكــن أن ترعــى حــوارات ناضجــة .وتتمتــع
دول الخليــج اليــوم بنخبــة واعيــة مــن النســاء والرجــال الذيــن
يمكــن أن يشــكلوا مرج ًعــا لحــوار ناضــج ،مبتعديــن عــن
التعصــب ال َم َرضــي للمصالــح الضيقــة ،أو االســتثمار السياســي
الفــج .كل تلــك المؤسســات يمكــن لهــا أن تكــون قاطــرة إلدارة
حــوار ناضــج وعقالنــي ،إذ يتوافــر علــى مســتوى العالــم مراكــز
بحثيــة لهــا عالقــة ،أو مهتمــة حص ـ ًرا بشــؤون الخليــج وشــجونه
المختلفــة ،يمكــن االســتعانة بهــا .أيضً ــا يقيــم مركــز الخليــج
لألبحــاث نــدوة ســنوية فــي جامعــة كيمبــرج البريطانيــة ،ت ُعنــى
بدراســات لهــا عالقــة مباشــرة بإقليــم الخليــج ،فضـ ًـا عــن غيرهــا
مــن المؤسســات المنتشــرة بيننــا أو حولنــا اليــوم .األســاس أن
يكــون الحــوار ناض ًجــا ومبن ًّيــا علــى حقائــق ،مبتعــ ًدا عــن كل
مــن العواطــف والمجامــات ،أو االحتمــاء بغطــاء محلــي غيــر
علمــي خدمــ ًة ألجنــدة مــا ظاهــرة أو باطنــة ،يكــون هدفــه
المصالــح العامــة المرســلة والمشــتركة ،خدمــة إلنســان هــذه
المنطقــة ،وصونًــا ألمنــه ومســتقبل أجيالــه.
الخالصــة ربمــا أشــارت هــذه المطالعــة إلــى واقــع الحــوار
المــأزوم فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة اليــوم ،إال أن األزمــات
فــي أي مــكان ومجتمــع تفعــل ِفعلَيــن ،األول منهمــا أنهــا تُظهــر
الحقائــق مجــردة والمصالــح متناقضــة .والثانــي أنهــا تتيــح فرصــة
لتجــاوز األزمــات أو حلِّهــا ،ولتنظيــم المصالــح بطريقــة أفضــل
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وأكثــر اســتمرارية .ال تُســتثنى دول الخليــج مــن هــذه القاعــدة
اإلنســانية والدوليّــة  ،فاالختــاف ِص ْنــ ُو البشــر ،إال أن األزمــة
التــي نحــن فــي صددهــا تدعونــا إلــى التفكيــر الجــدي فــي
إعــادة النظــر بشــكل هيكلــي فــي منظومــة مجلــس التعــاون،
قليــا،
التــي تطــورت فــي الســنوات الثالثيــن األخيــرة أو أكثــر ً
ألن األزمــة الحاليــة (أزمــة  )2017أظهــرت العــوار الكامــن فــي
المنظومــة ،والــذي يحتــاج إلــى عــاج حتــى يضمــن الجميــع
ـتقبل أكثــر اســتقرا ًرا وأكثــر تناغ ًمــا .ومــن المهــم اإلشــارة هنــا
مسـ ً
إلــى أن التفكيــر األول عنــد قيــام مجلــس التعــاون ،هــو فــي أن
يكــون هنــاك «محكمــة لحــل المنازعــات البينيــة» .ولكــن فــي
المشــاورات بعــد ذلــك ،اســتُبعد اســتخدام تعبيــر «محكمــة»،
واس ـتُعيض عنــه بمفهــوم «هيئــة حــل المنازعــات» ،وثبــت ذلــك
فــي وثائــق المجلــس .أيضً ــا كُتبــت لهــا آليــة محــددة ،هــي
قبــول األطــراف المختلفــة ورضاهــا عــن الذهــاب إلــى هــذه
ـخصا مــن ِقبلــه ،و ِمــن ثَــم
الهيئــة مــن خــال ترشــيح كل طــرف شـ ً
ـدل
تقــوم الشــخصيات بالتوافــق علــى شــخص ثالــث تــرى فيــه عـ ً
ومعرفــة وحيــا ًدا .إال أن تلــك اآلليــة لــم تُ َف َّعــل.
ـدي شــك أنــه عندمــا تُصا ِفــح حــروف هــذه المطالعــة عيون
ليــس لـ َّ
القــراء ،ســوف تكــون األزمــة الثانيــة خلــف ظهورنــا جمي ًعــا ،إال
أن الفكــرة األســاس (وهــي وجــود آليــات حــوار منضبطــة وملزمــة
وحديثــة) ،أصبحــت مــن أولويــات االهتمــام للمتابعيــن والمهتميــن
مــن أبنــاء دول مجلــس التعــاون .فإقليمنــا هــو مســتودع الخيــر
والرفــاه للعالــم ،بمــا يملكــه مــن ثــروة داخــل األرض ،وبمــا يملكــه
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مــن ثــروة فــوق األرض (أي الحر َميــن الشــريفينِ ،قبلــة أكثــر مــن
مليــار مســلم) .لهــذه األســباب وغيرهــا ،فــإن الحفــاظ علــى األمــن
واالســتقرار والرفــاه لــدول المنطقــة وأبنائهــا مــن األهميــة بمــكان،
ولــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــال حــوار ب َّنــاء وصريــح وو ِّدي ،تتفهم
صول
فيــه جميــع األطـراف هواجــس األطـراف األخــرى ومخاوفهــاُ ،و ً
إلــى الصالــح العــام المشــترك.
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التوافق الخليجي :المعضلة والحل
الســام واألمــن َمـ َّر الخليــج فــي التاريــخ الحديــث بمرحلتيــن:
األولــى مــا يمكــن أن يســمى « Pax Britannicaالســام البريطانــي»،
وهــو الــذي اســتمر طــوال القــرن التاســع عشــر تقريبًــا حتــى
الثلــث الثالــث مــن القــرن العشــرين ( .)1970وقــد تَغلغَــل
التدخــل البريطانــي فــي «أمــن الخليــج» تدريج ًّيــا ،فــكان
بداي ـ ًة مــن أجــل حفــظ األمــن والســامة ،وهــو المم ـ ُّر الحيــوي
لإلمبراطوريــة البريطانيــة إلــى الهنــد .وقــد كان فــي شــكل
معاهــدات تجــري بيــن ممثلــي الســلطة البريطانيــة فــي الهنــد
ومشــايخ الخليــج .ثــم بعــد ذلــك ،ومــع تباشــير ظهــور النفــط
وتقـ ُّدم وســائل المواصــات فــي المنطقــة ،وخاصــة بعــد الحــرب
العالميــة األولــى ،وترا ُجــع اإلمبراطوريــة العثمانيــة (هزيمتهــا)،
امت ـ َّد النفــوذ البريطانــي إلــى الع ـراق ،وكان لــه تأثيــر إلــى ح ـ ٍّد
مــا فــي وســط الجزيــرة العربيــة ،ثــم ت َط ـ َّور الوجــود البريطانــي
حتــى غــ َدا هنــاك فــي الخليــج شــب ُه حضــور عســكري دائــم.
ولكــن اإلمبراطوريــة البريطانيــة بــدأت تأفــل بســبب نتائــج
الحــرب العظمــى الثانيــة ،وتتراجــع قوتهــا حتــى وصلــت إلــى
الســبعين َّيات مــن القــرن الماضــي (العشــرين) ،وكان لزا ًمــا عليهــا
بســبب الضغــوط الماليــة والسياســية أن تتــرك المنطقــة ،ســواء
فــي الجنــوب العربــي (جنــوب اليمــن) أو الخليــج ،فيمــا ُعــرف
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بـ«سياســة شــرق الســويس» ،مــع تنامــي الشــعور القومــي فــي
المنطقــة وفــي دول الخليــج علــى الســواء.
إال أن منطقــة الخليــج ســرعان مــا دخلــت أمن ًّيــا فــي المرحلــة
الثانيــة ،فيمــا يمكــن أن يسـ َّمى « Pax Americanaالســام األميركــي».
فــكان هنــاك عــد ٌد مــن المبــادرات األميركيــة لحفــظ األمــن فــي
الخليــج ،منهــا :تحالــف ثالثــي األقطــاب بيــن إيـران (الشــاه) ودول
الخليــج المســتقلة ومظلــة أميركيــة ،والتــي كانــت تســمى «مبــادرة
ريتشــارد نيكســون» .إال أن الخــاف بيــن منطلقــات الدولــة اإليرانية
(الشاهنشــاهية) وأهدافهــا وطموحــات دول الخليــج ،جعــل
المبــادرة «متعثــرة» ،ثــم انتهــت المحاولــة فــي مؤتمــر مســقط
( ،)1975الــذي اختلــف فيــه وقتهــا قطبــان :إي ـران الشــاه ،وع ـراق
البعــث .فــكان لزا ًمــا علــى الواليــات المتحــدة أن تأخــذ موضــوع
األمــن فــي الخليــج ـ خاصــة أمــن النفــط والممـرات المائيــة ـ علــى
عاتقهــا .الســام األميركــي تطـ َّور أيضً ــا نتيجــة عــدد مــن األحــداث،
مثــل :الثــورة اإليرانيــة  ،1979واحتــال االتحــاد الســوفيتي
ألفغانســتان ،ثــم بعدهــا االحتــال العراقــي للكويــت  .1990أصبــح
للواليــات المتحــدة وجــو ٌد عســكري وبحــري ،وتلــك األحــداث
جعلــت مــن الوجــود «األمنــي والعســكري األميركــي» ،ينتقــل م َّمــا
كان يُعــرف َ « Over the Horizonخلْــف األفــق» ،أي فــي أعالــي البحار،
 Boots on the Groundإلــى إنـزال بـ ّري علــى األرض اليابســة .كان أكبـ َر
حشــد أميركــي (دولي وعســكري) فيمــا بعد آب (أغســطس) ،1990
مــن أجــل طــرد االحتــال العراقــي مــن الكويــت (شــباط (فبرايــر)
 ،)1991واســتمر الوجــود العســكري والبحــري فــي نقــاط مختلفــة
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فــي منطقــة الخليــج (قطــر ،والبحريــن ،واألســطول البحــري ،وبحــر
العــرب ،وبحــر الخليــج ،والكويــت) .بعدهــا كانــت حــرب 2003
فــي العــراق ،التــي جعلــت الوجــود العســكري األميركــي هنــاك
أمــ ًرا محت ًمــا ،ثــم مــع تطــور األحــداث صــار هــذا الوجــود فــي
الع ـراق والمنطقــة شــبه ثابــت.
مــن ناحيــة أخــرى ،أرادت دول الخليــج الســت (الكويــت،
والبحريــن ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،وقطــر ،واإلمــارات،
و ُع َمــان) ،أن تنــأى بنفســها عــن حــرب إيرانيــة ـ عراقيــة ضــروس
بيــن العاميــن  1980و .1988فأنشــأت منظمـ ًة إقليميــة للتســاند
والتعاضــد والتعــاون ،هــي «مجلــس التعــاون الخليجــي فــي 25
أيــار (مايــو)  ،»1981حيــث حــدد المجلــس أهدافــه« :لتحقيــق
التنســيق والتكامــل والترابــط بيــن الــدول األعضــاء فــي جميــع
المياديــن ،وصــولً إلــى وحدتهــا»((( .كان هــدف حفــظ األمــن
الجماعــي للــدول الســت ،أحــد أهــم أهــداف الــدول الموقِّعــة،
حيــث إن المنطقــة دخلــت فــي حالــة اضطــراب شــديدة بســبب
حــرب الجارتيــن (إيــران والعــراق) ،وجملــ ٍة مــن المتغيــرات
الجيوسياســية فــي المنطقــة ،مثــل :تد ُّخــل االتحــاد الســوفيتي
فــي أفغانســتان فــي كانــون األول (ديســمبر)  .1979وقــد
حققــت هــذه المنظومــة السياســية عــد ًدا مــن المن َجــزات،
وواجهــت عــد ًدا مــن الصعوبــات ،آخ ُرهــا الخــاف الــذي
اندلــع بيــن قطــر مــن جهــة ،وثــاث دول فــي المنظومــة هــي:
((( انظــر وثائــق إنشــاء مجلــس التعــاون ،وهــي متوافــرة عبــر الشــبكة الدوليــة تحــت
عنوــان «مجل��س التع��اون الخليج��ي».
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اإلمــارات ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،ومملكــة البحريــن؛
مــا عطَّــل المســيرة .إال أن الكويــت اســتطاعت أن تعقــد الق ّمــة
الثامنــة والثالثيــن علــى أرضهــا فــي موعدهــا  5ـ  6كانــون
ـض القــادة أو ممثلوهــم.
األول (ديســمبر)  ،2017وحضرهــا بعـ ُ
فــكان نجاحهــا فــي الحفــاظ علــى المنظومــة وبيانهــا النهائــي،
نجا ًحــا أيضً ــا فــي الحفــاظ علــى األهــداف ،إال أن الخــاف ال
يــزال قائ ًمــا .والدراســة الحاليــة ســوف ت َعــرض ألســباب الخــاف
وكيــف يمكــن أن يتطــور فــي عــام  ،2018وتأثيــره فــي مســيرة
المجلــس.
تأثيــر الربيــع العربــي فــي التوافــق الخليجــي منــذ عــام
 1981حتــى عــام  ،2000م ـ َّر تج ُّمــع مجلــس التعــاون بعــدد مــن
الخالفــات وعــدد مــن النجاحــات ،ولكــن تلــك االختالفــات كانــت
منخفضــة «التوتــر» .فقــد كانــت تَظهــر خالفــات بيــن بعــض
الــدول ويجــري احتواؤهــا ،وتعــود األمــور إلــى مجاريهــا ،كمــا
بيــن قطــر والبحريــن ،أو بيــن الســعودية واإلمــارات ،أو بيــن
ُعمــان واإلمــارات ،أو بيــن الكويــت والســعودية ،ولكــ ْن كثيــر
حــل فــي البيــت الخليجــي((( .تلــك
مــن تلــك االختالفــات كان يُ ُّ
الخالفــات كانــت بَينيــة ،أي بيــن الــدول األعضــاء نفســها ،وكانــت
متوقَّعــة بســبب قــرب تلــك الــدول مــن الحصــول علــى االســتقالل،
الــذي قــد يُنتــج تمس ـكًا بـ«الســيادة» ،التــي ح ـذَّر بعضهــم مــن
تضخيمهــا .فعندمــا قــام مجلــس التعــاون ،كتَــب الســيد محمــد
((( باس��تثناء الخــاف البحرين��ي القط��ري عل��ى ُج ـ ُزر حــوار وجزي��رة فش��ت الديب��ل،
ال��ذي نُ ِقـ�ل إل��ى محكم��ة الع��دل الدولي��ة بع��د فش��ل الوس��اطة الخليجي��ة.
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ـال فــي مجلــة
أبا الخيــل (وزيــر الماليــة الســعودي وقتهــا) ،مقـ ً
العربــي المعروفــة ،يشــير فيــه إلــى أن التعــاون اإلقليمــي
يتطلــب شــيئًا مــن التنــازل عــن الفهــم المتصلــب لِمــا يُعــرف
بـ«الســيادة الوطنيــة» ،كمــا تطــورت فــي الدولــة البرجوازيــة
الغربيــة .وقــد كتــب أيضً ــا الســيد عبد اللــه بشــارة (األميــن
العــام األول لمجلــس التعــاون) التعبيــر الشــهير« :أنــه ال بــد مــن
التفكيــر فــي نــزع القدســية عــن المفهــوم التقليــدي لِـ«الســيادة
الوطنيــة» ،وااللتــزام الصــارم بمــا يوقَّــع عليــه مــن تعهــدات».
وقــد كان االثنــان ُم ِح َّق ْيــن؛ إذ خرجــت وقتهــا أصــوات تُهـ ِّول مــن
الســلبيات وتُخ ـ ِّوف مــن االتجــاه إلــى إنشــاء المجلــس ،بســبب
أجنــدة مــا ،أو لجهــلٍ بالمصالــح الكبــرى التــي يمكــن أن تتحقــق.
المؤسســون ،طيّــب المولــى ثراهــم ،كانــوا علــى وعــي عميــق
ودرايــة بالمخاطــر المحيطــة بأوطانهــم ،وعلــى فهــم واضــح
لاللتزامــات الواقعــة عليهــم .حقيقــ ُة أ َّن العالــم ال يــزال يَتوقــع
منهــم أن يحافظــوا علــى األمــن واالســتقرار مــن أجــل اســتقرار
المنطقــة ،ليســت فــي غايــة األهميــة للقاطنيــن فــي المنطقــة
فقــط ،بــل وللعالــم أيضً ــا؛ حيــث إنهــا مصــدر للطاقــة ،وممــ ٌّر
للتجــارة العالميــة .تلــك مســؤولية ضخمــة كشــفت األزمــة
األخيــرة مــدى خطورتهــا(((.
الربيــع العربــي تَصاعــد منــذ كانــون األول (ديســمبر) ،2009
كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن وســوريا،
وشــكلت ٌّ
((( انظر مقال محمد الرميحي ،جريدة الشــرق األوســط في  17حزيران (يونيو) .2017
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وبعــض الــدول األخــرى ،منهــا دول خليجيــة ولكــن علــى نطــاق
محــدود ،الفضــا َء الــذي تَحــ َّرك فيــه الربيــع ،وبــدأ االختــاف
فــي المواقــف بيــن دول الخليــج تجــاه تلــك األحــداث يؤثــر
فــي البيــت الخليجــي((( .فقــد أخــذت قطــر مثـ ًـا موق ًفــا مؤيِّ ـ ًدا
لفريــق اإلخــوان المســلمين ،الــذي تَســلَّم الســلطة فــي مصــر
 2012ـ  ،2013وكانــت داعمــة للحــراك فــي كل مــن تونــس
وليبيــا ،وذلــك الدعــم ذهــب إلــى فصيــلُ ،متعلِّــق أو ُممثَّــل
بـ«اإلســام السياســي» ،فــي حيــن وقفــت المملكــة العربيــة
«رأي ومطلــب للشــعب المصــري»،
الســعودية مــع مــا رأت أنــه ٌ
فــي اإلطاحــة بحكــم اإلخــوان فــي تمــوز (يوليــو)  ،2013ومــا
بعــده .ولقــد كانــت الخالفــات بيــن قطــر والمملكــة العربيــة
الســعودية قــد أدت فــي الســابق إلــى ســحب الســفير الســعودي
مــن الدوحــة عــام  2002حتــى عــام  ،2007إال أن األمــور البَينيَّــة
مــا لبثــت أن عــادت إلــى نصابهــا .وبعدهــا ،انفجــرت األزمــة
الثانيــة((( التــي ال تــزال عالقــة بيــن الــدول الثــاث وقطــر.
األزمــة ليســت جديــدة أو وليــدة اللحظــة ،هــي ربمــا قديمــة
ِقـ َدم ُوصــول الشــيخ حمــد بــن خليفــة إلــى الحكــم علــى األقــل،
بعــد عــزل والــده الشــيخ خليفــة بــن حمــد فــي  27حزيــران
((( انظــر دراســة محمــد الرميحــي « :الخليــج والربيــع العربــي ،ورقــة يانصيــب دون
بوليصــة تأميــن» ،ورقــة مقدمــة فــي نــدوة مجلــس التعــاون ،الدوحــة  8-6كانــون
األول (ديســمبر)  ،2014وقــد ناقشَ ــت وجهــات النظــر المختلفــة بيــن دول أعضــاء
مجلــس التعــاون تجــاه أحــداث الربيــع العربــي.
((( األزمة األولى كانت بسبب الخالف على الحدود.
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(يونيــو)  ،1995أو حتــى قبــل ذلــك((( .وكان يُفتــرض فــي الخليــج
بعــد خــروج الســلطة البريطانيــة منــه فــي عــام  ،1971أن يُحافــظ
علــى القائــم مــن الحــكام ،وألَّ يســعى أحــد مــن العائــات
الحاكمــة للتغييــر شــبه العنيــف فيمــا بيــن األُ َســر الحاكمــة ،حتــى
دوري
ال يتســبب فــي إثــارة الصـراع «التقليــدي» الــذي كان شــبه
ٍّ
بيــن المتنافســين علــى الســلطة ،قبــل اســ ِتتباب األمــن الــذي
فرضتــه الســلطة البريطانيــة أكثــر مــن قــرنُ .رفــض التغييــر حتــى
بيــن «الوالــد والولــد»((( ،خاصــة أن حمــد بــن خليفــة كان ولــي
العهــد والمتحكــم تقري ًبــا فــي كل شــؤون دولــة قطــر وقتهــا.
إ َّن شــعور الحاكــم فــي قطــر بعــدم الترحيــب بــه ،ومحاولــة
الوالــد خليفــة بــن حمــد أو مناصريــه العــودة إلــى الحكــم،
وربمــا بتشــجيع مــن أكثــر مــن عاصمــة خليجيــة ،ثــم تَنقُّلــه
بيــن عواصــم الخليــج مــن أجــل ذلــك الهــدف ،فيمــا ُســمي
الح ًقــا مــن الجانــب القطــري بـ«االنقــاب الفاشــل» فــي شــباط
ـض أبنــاء القبائــل
(فبرايــر)  ،1996الــذي اتَّهمــت فيــه الدوحــة بعـ َ
القطريــةِ ،
وضم ًنــا بعــض القــوى الخليجيــة ،أنهــم وراءه ـ س ـ َّبب
ـاال فــي جريــدة الشــرق األوســط
((( نشــرت الكاتبــة أمــل عبــد العزيــز الهزانــي مقـ ً
فــي  22آب (أغســطس)  ،2017ذهبــت فيــه إلــى أن الشــيخ خليفــة بــن حمــد آل
ثانــي بعــد تنحيــة ابــن عمــه أحمــد بــن علــي عــن الحكــم فــي  22شــباط (فبرايــر)
 ،1972قابَــل ُ
األول الملـ َـك فيصــل بــن عبــد العزيــز ،الــذي طلــب منــه أن يعيِّــن
ســحيم بــن حمــد شــقيق خليفــة وليًّــا للعهــد ،ولكنــه لــم يلتــزم الوعــد وعيَّــن ابنــه
حمــد بــن خليفــة؛ مــا شـكَّل «عقــدة» ـ علــى رأي الكاتبــة ـ لــدى حمــد بــن خليفــة
تجــاه الســعودية (مالحظــة :لــم يجــد الكاتــب مصــادر أخــرى تؤكــد تلــك الفكــرة).
((( يُش�اـع ف��ي بعــض األوس��اط أن حمــد بنــ خليفةــ ل��م يكـ�ن «االب��ن المفض��ل»
لخليفـ�ة بـ�ن حمـ�د ،فقـ�د كان األب يفضِّ ـ�ل ابنـ�ه اآلخـ�ر عبـ�د العزيـ�ز.
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ذلــك ر َّد فعــلٍ ســلبيًّا ،هــو خليــط مــن هواجــس ومخــاوف علــى
األمــن الوطنــي القطــري ،ترافقــت مــع شــخصية حمــد بــن خليفــة
(الســاعية إلــى التغييــر واالختــاف) .فنتــج منهــا عامــان علــى
األقــل ،أحدهمــا اقتصــادي ،مــن خــال تب ِّنــي الحكــم الجديــد فــي
قطــر (تنميــة انفجاريــة) فــي كل المجــاالت ،االقتصاديــة منهــا
والثقافيــة ،وفــي ال ُبنــى التحتيــة القطريــة؛ مــا جعــل مواطنــي
ـب «أعلــى متوســط د ْخــل
قطــر بعــد ســنوات قليلــة ي ُحــوزون لقـ َ
فــي العالــم»((( .والثانــي سياســي ،مــن خــال عــدد مــن الخطــوات
التــي اتخذهــا الشــيخ حمــد بــن خليفــة ،وهــي خطــوات سياســية
تبــدو لبعضهــم متناقضــة .فمــن جهــة بــدا أنــه يحتضــن اإلخــوان
المســلمين ،ومــن جهــة أخــرى كان لبعــض قــوى اليســار العربــي
مــكا ٌن فــي الدوحــة أيضً ــا .وكال التوج َهيــن «اإلخــوان» و«اليســار»
لهمــا أجنــدات متناقضــة ،ولكنهمــا يشــتركان فــي رفــض معظــم
الواقــع العربــي القائــم(((.
شــا َرك فــي هــذا المنحــى شــخصية حمــد بــن خليفــة ،التــي اتجهت
إلــى التوســط فــي كل القضايــا العربيــة الخالفيــة ،مــن لبنــان إلــى
�ادال للث�رـوة ،أو ارتفا ًعــا فــي الدخــل
((( متوسـ�ط الدخلــ المرتف��ع ال يعن��ي توزي ًع��ا عـ ً
للجميـ�ع ،إنم��ا ه��و متوسطــ حســابي .إال أن��ه فــي عــام  2010دخلــت قطــر
ف�يـ قائمةــ ال��دول العشرــين الت��ي فيهـ�ا أعلـ�ى متوسـ�ط للدخـ�ل فـ�ي العالـ�م.
((( للتدليــل علــى اختــاف األجنــدة بيــن اليســار واإلخــوان والمجموعــات التــي ترعاها
قطــر ،انظــر جريــدة العربــي الجديــد ،الجمعــة  18آب (أغســطس)  ،2017التــي
ـال انتقاديًّــا حــا ًّدا للكاتــب بشــير البكــر حــول تخريــب حركــة اإلخــوان
نشــرت مقـ ً
فــي ســوريا للثــورة الســورية« :اإلخــوان والثــورة الســورية» ص ،15وأيضً ــا تطرقــت
الجريــدة إلــى الهجــوم الــاذع علــى اإلدارة الجديــدة فــي الواليــات المتحــدة،
والــذي ظهــر فيهــا فــي أكثــر مــن مقــال.
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الســودان إلــى غيرهمــا ،حتــى وصلــت إلــى البحريــن .ســا َعد فــي
ذلــك الثــروة الضخمــة التــي توافــرت لقطــر مــن تصديــر الغــاز
والنفــط ،وفكــرة وضــع قطــر علــى الخريطــة العالميــة .فابتكــرت
قطــر أدوات «ضاربــة» لتنفيــذ تلــك السياســة الخارجيــة المزدوجــة،
منهــا «إنشــاء محطــة الجزيــرة التلفزيونيــة» التــي توجهــت إلــى
فتــح ملفــات سياســية خطيــرة خاصــة بالبــاد العربيــة المختلفــة،
ولكــن ليــس لعــرض مشــكالت قطــر .ومنهــا إيجــاد أذرع إعالميــة
مختلفــة «جرائــد ونــدوات ومحطــات تلفزيونيــة» فــي الداخــل
والخــارج ،تَكفَّــل بهــا مجموعــات «اليســار العربــي» وأيضً ــا
«اإلخــوان» ،إلــى جانــب االتفــاق مــع الواليــات المتحــدة لتقديــم
«قاعــدة عســكرية مدفوعــة تكاليــف اإلنشــاء»( .((1أيضً ــا اجتهــدت
قطــر فــي أن تكــون «صنــدوق بريــد» ،بيــن القــوى المتشــددة
التــي انتشــرت فــي العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين واألول
مــن الواحــد العشــرين فــي مجمــل الشــرق اإلســامي (القاعــدة
وطالبــان والنصــرة وداعــش) ،واألجهــزة األميركيــة ،مسـ ِ
ـتخدم ًة قــدرة
الجزيــرة علــى االتصــال ،وحاجــة المتشــددين إلــى اإلعــام ،ورغبــة
أميــركا فــي التعــرف إلــى الفاعليــن؛ مــا م َّكــن األجهــزة األميركيــة
مــن االطــاع علــى تفاصيــل لــدى تلــك المجموعــات ،كان مــن
الصعــب الحصــول عليهــا( .((1أيضً ــا لــم تتــردد الدوحــة فــي االتصــال
( ((1كان األميركيّــون يشـكّكون فــي أ َّن دول الخليج ســتكتفي بحمايــة أميركية عن بعد،
 Over the Horizonويفضلون  ،Boots on the Groundتواج ًدا عسكريًا على األرض.
( ((1راجــع كتــاب :يســري فــودة ،فــي طريــق األذى مــن معاقــل القاعــدة إلــى حواضن
داعــش ،دار الشــروق ،2014 ،متوفــر عبــر الشــبكة( .يســري فــودة كان صحف ًّيــا فــي
الجزيــرة وقــد نشــر الكتــاب بعــد تركــه المحطّــة).
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بإسـرائيل ،ودعــوة بعــض مســؤوليها إلــى حضــور مناســبات نقاشــية
فــي الدوحــة .فــكان يوجــد فــي قطــر ممثلــون لحمــاس ،وفــي
نفــس الوقــت تقــوم تســيبي ليفنــي (وزيــرة خارجيــة إســرائيل)
باالشــتراك فــي نــدوة ،ال يبعــد مكانهــا إال بضعــة كيلومت ـرات عــن
مكاتــب حمــاس .وعلــى مــدى ســنوات ،نظَّ َمــت قطــر نــدوة ســنوية
عالميــة تحــت عنــوان «الديمقراطيــة والتنميــة والتجــارة الحــرة»،
ولكنهــا لــم تُحقــق «الديمقراطي ـ َة» الداخليــة ،فضـ ًـا عــن مجلــس
مع َّيــن لــه صالحيــات محــدودة(!((1
الوصفــة الناجحــة ب ـ َدا منــذ عقــد ونصــف تقريبًــا ،أن تلــك
السياســة القطريــة بِتعــ ُّدد ـ وربمــا تناقُــض ـ أدواتِهــا ووجو ِههــا
ناجحــة .أيضً ــا بُــررت علــى اعتبــار أنهــا الوســيلة التــي تحمــي
النظــام القطــري مــن كل الشــرور ،خاصــة مــن التدخــل فــي
شــؤونها مــن ِقبــل الجيـران ،الذيــن كان بينهــم وبيــن قطــر خـ ٌ
ـاف
حــا ٌّد أو متوســط علــى الحــدود أو وجهــات النظــر السياســية،
مثــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي «الخفــوس»( ،((1أو البحرين
التــي بينهــا وبيــن قطــر حــدود مختلَــف فيهــا وقديمــة ،كمــا فــي

( ((1بعــد األزمــة ،أعلنــت قطــر فــي تشــرين الثانــي (نوفمبــر)  2017أنهــا ســوف تنظم
انتخابات عامة في عام .2019
( ((1الخف��وس :منطقــة صحراويــة تقــع بيــن قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية،
وقعتــ فيه��ا بينهم�اـ معركــة عس��كرية قصيــرة فــي  30أيلــول (ســبتمبر) ،1992
وكان حم��د ب��ن خليف��ة ول ًّي��ا للعه��د ووزي�� ًرا للدف��اع.
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جزيــرة «فشــت الديبــل»( ((1و ُج ـ ُزر حــوار( .((1إلــى جانــب الخــاف
القطــري البحرينــي الســعودي ،لــم تكــن قطــر تخلــو سياســتها
مــن منغِّصــات تجــاه الكويــت .إال أن الشــيء ونقيضــه حققــا
النجــاح الدبلوماســي للدوحــة ،والــذي هــو خليــط مــن «الجــزرة
والل ِعــب السياســي الحــاذق» ،وقــد اســتم َّرا فــي النجــاح النســبي
مــن حزي ـران (يونيــو)  1995إلــى حزي ـران (يونيــو)  ،2013فــي
فتــرة تنــازُل حمــد بــن خليفــة عــن الحكــم إلــى ابنــه األصغــر
تميــم بــن حمــد ،أي ثمانيــة عشــر عا ًمــا مــن النجــاح النســبي
مــن وجهــة نظــر الدوحــة .وهــو األمــر الــذي يَعتقــد ال ُحكـ ُم أنــه
قــد أورث «الخــوف والرجــاء» م ًعــا مــن قطــر ،صاحبــة المــال
الوفيــر واألذرع اإلعالميــة الفاعلــة ،فــي فضــاء عربــي مرتبــك
ومتغيــر ،ويكثــر فيــه الشــجار .كان ذلــك الخليــط (مــن اليميــن
واليســار) ،ومــن الشــيء ونقيضــه ،هــو «آلــة الــردع القطريــة
الناعمــة» ،بحســب مــا فهِمهــا الشــيخ حمــد بــن خليفــة ،والتــي
قدمــت لقطــر فتــرة طويلــة نســب ًّيا مــن الســماح .فأتاحــت لهــا
التدخــل الناشــط فــي معظــم الملفــات العربيــة المختلــف فيهــا،
وأصبحــت صوتًــا مه ًّمــا فــي فضائهــا العربــي .وهــي الدولــة
الصغيــرة ،ولكــن بقدرتَيهــا الماليــة واإلعالميــة ،أعطتهــا القــو ُة
( ((1فش�تـ الديبــل :منطقــة ينحســر عنهــا المــاء فــي البحــر ،بيــن البحريــن وقطــر،
وكانت أحد َمغاصات اللؤلؤ في الزمن القديم.
( ((1الخــاف القطــري ـالبحرينــي قديــم ِقـ َدم عالقــات األســرتيّن الحاكمتيــن ،آل ثانــي
وآل خليفــة ،وألســباب تاريخيــة ،حيــث كانــت أســرة آل خليفــة تَحكم قطر بواســطة
آل ثانــي ،حتــى ت َد َّخــل اإلنجليــز بســبب الصراعــات والصدامــات ،وجــرى االعتـراف
بــآل ثانــي حكا ًمــا لقطــر تقريبًــا في عــام  ،1916وبقــي الخالف علــى الحــدود ممت ًّدا
حتــى التحكيــم الدولــي فــي نهايــة القــرن العشــرين الذي قــرر رســم الحــدود نهائ ًّيا.
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الناعمــة مــا يمكــن أن يُعـ َرف بـــ  Over Confidant :الثقــة الزائــدة،
دون حاجــة إلــى جيــش أو قــوة ردع خشــنة ،أو حتــى مشــاركة
سياســية داخليــة تَضمــن االســتقرار الداخلــي .وقــد تَزامــن ذلــك
وغــض
مــع مــرض طويــل للقيــادة الســعودية (الملــك فهــد)،
ِّ
طـ ٍ
ـرف مــن الالعبيــن الخليجييــن القريبيــن ،مــع شــيء مــن العتــب
الحــاد فــي بعــض األوقــات ،كمــا حــدث عندمــا ســحبت المملكـ ُة
العربيــة الســعودية ســفيرها فتــرة بيــن العاميــن  2002و2008
( ،((1وأيضً ــا موقــف الكويــت مــن قطــر بعــد التحــرر مــن جيــش
صــدام ،حيــث لعبــت الجزيــرة دو ًرا ُمناكفًــا لآلمــال الوطنيــة
الكويتيــة.
ردود فعــل الــدول المختلفــة اجتذبَــت الدوحــة فــي مســيرة
الثمانيــة عشــر عا ًمــا (مــدة حكــم حمــد بــن خليفــة) العديـ َد مــن
األعــداء ،وهــي تُحقــق النجاحــات فــي إطــار «الثقــة الزائــدة»،
وارتكبــت عــد ًدا مــن األخطــاء التــي قرأتهــا الــدول األخــرى.
فتَعاظــم عــدد الــدول «غيــر المرتاحــة» مــن سياســات قطــر ،التــي
ــئ بعــض «المنشــقِّين» مــن تلــك الــدول ،واعتَبــرت
كانــت تُمالِ ُ
الدوحــة صبــر تلــك الــدول البعيــدة (مثــل مصــر ومــا جا َورهــا
خاصــة) ،هــو تــر ُّدد فــي المواجهــة أو خــوف مــن الخيــارات
األخــرى .لقــد تفجــرت ملفــات ذات حساســية كبــرى علــى شاشــة
الجزيــرة ووســائل اإلعــام القطريــة فــي الخــارج ،وســاندت قـ ًوى
مختلفــ ٌة ومضــادة لقــوى تســاندها دولً خليجيــة أخــرى فــي
( ((1عيَّنـ�ت المملك��ة العربيةــ السعــودية س��فيرها فــي دمشــق أحمــد بــن علــي
القحطاني ،سفي ًرا جدي ًدا لقطر بعد تلك القطيعة.
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ســوريا وليبيــا ،وفــي النــدوات التــي كان معظــم الحاضريــن فيهــا
مــن خــارج قطــر .كثــر نقــد تلــك الــدول ،واعتَبــرتْ ٌ
دول كثيــرة
مســاس باألمــن الوطنــي لآلخريــن .فاعتَبــرت
ذلــك النقــ َد أنــه
ٌ
اإلمــارات أن مناصــرة قطــر لإلخــوان المســلمين الذيــن ســ َّببوا
لهــا إزعا ًجــا داخليًّــا فــي الســنوات األخيــرة ،وجــ َرت محاكمــة
بعضهــم ،هــو موقــف «عدائــي مــن الدوحــة» تجــاه اإلمــارات.
وكذلــك اعتَبــرت مصــر الموقــف القطــري «السياســي واإلعالمــي»
مــن الثــورة الثانيــة المصريــة ُمعاديًــا لهــا ،بعــد التخلــص مــن
حكــم اإلخــوان عــام ( ،)2013علــى اعتبــار أنــه عمــل سياســي
«عدائــي».
أيضً ــا اشــتركت البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية فــي
االعت ـراض علــى «تجنيــس بعــض مواطنيهــم بالجنســية القطريــة،
واحتضــان الدوحــة الواضــح أو الخفــي لقــوى معارضــة لــكل
مــن المنامــة والريــاض»؛ مــا أدى إلــى تقاطــع أجنــدات الــدول
األربــع فــي أخــذ موقــف مشــترك مــن الدوحــة .واعتَبــرت
الــدول الخليجيــة أن وصــول تميــم بــن حمــد إلــى الحكــم فــي
قطــر ،ربمــا خفــف مــن غلــواء تلــك السياســة الســابقة ،وجــرت
محــاوالت إقناعــه بعــد حزيــران (يونيــو)  ،2013بتغييــر جزئــي
مــن تلــك السياســات التــي اعتُبــرت اســتفزازية فــي وقــت حـرِج،
حتــى وقَّــع علــى وثيقــة بهــذا المعنــى ُســميت وثيقــة  ،2014إال
أن المســار األساســي فــي السياســة القطريــة لــم يتغيــر .ويــرى
بعــض المتابعيــن أن حمــد بــن خليفــة ال ي ـزال يقــود السياســة
القطريــة مــن «المقعــد الخلفــي» ،علــى أســاس أنهــا السياســة
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الناجحــة لتعويــم قطــر فــي بحــر السياســة العربيــة المضطربــة،
ـيادي يجــب ألَّ يَعتــرض عليــه أحــد.
وأنهــا حـ ٌّـق سـ ّ
انفجــار األزمــة الســؤال« :لمــاذا اآلن؟» .فــي أواخــر أيــار (مايــو)
 ،2017انفجــرت األزمــة الثانيــة بيــن الــدول األربــع وقطــر .كان
لذلــك ســوابق ،ففــي أقــل مــن عــام مــن وصــول تميــم بــن حمــد
إلــى الســلطة فــي قطــر ،انفجــرت أول أزمــة بيــن دول الخليــج
كل مــن المملكــة
بشــكل الفــت .فقــد ســحبت بشــكل متزامــن ٌّ
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات ومملكــة البحريــن ،ســفرا َءها
مــن الدوحــة فــي آذار (مــارس)  ،2014وهــو األمــر الــذي فجــر
مــا يمكــن أن يســمى «األزمــة الصغــرى» فــي ذلــك الوقــت ،وكان
الســبب المعلَــن «ضيــق ذرع الــدول بسياســة قطــر فــي التدخــل
فــي شــؤون الــدول األخــرى» .ســرعان مــا عولجــت تلــك األزمــة
مــن خــال تد ُّخــل ناشــط مــن دولــة الكويــت .وفــي الريــاض جــرى
التوقيــع علــى وثيقــة مــن تميــم بــن حمــد مــع قــادة دول الخليــج
األخــرى ،وهــي الوثيقــة المعروفــة بوثيقــة عــام  .((1( 2014كان هــذا
الجانبــي
الخــاف مــع قطــر تتجمــع عناصــره منــذ مــدة ،فيــه
ُّ
ـي ،وفيــه التاريخــي والمســتجد .أيضً ــا
مــن العوامــل ،وفيــه الرئيسـ ّ
كان موقــف الدوحــة مــن مصــر (فــي عهــد مبــارك) غيــر مريــح،
مــن خــال مــا تبثُّــه الجزيــرة حــول األوضــاع الداخليــة المصريــة،
وقــد مــرت فت ـرات تأزيــم بيــن الدولتيــن ،وكذلــك تجــاه المملكــة
العربيــة الســعودية .أ َّمــا إجابــة الســؤال« :لمــاذا اآلن فــي أوائــل
( ((1نشرت تفاصيلها في عام .2017
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حزي ـران (يونيــو)  ،((1( 2017حيــث انفجــرت األزمــة الثانيــة بشــكل
كبيــر؟» ،فهنــاك أربعــة أســباب رئيســية تجمعــت لتهيئــة الظــرف
الموضوعــي:
أ ّو ًل ـ ضغط تداعيات الربيع العربي.
ثان ًيا ـ ترا ُجع أسعار النفط ،والتغيير في القيادة السعودية.
ثالثًا ـ التطورات في مصر.
راب ًعا ـ التغيير في الواليات المتحدة.
أ ّو ًل ـ ضغـ ُط تداعيــات الربيــع العربــي لــه أكثــر مــن مدخــل .فقــد
تع َّرضــت لــه دول الخليــج ،فــي بدايــة الحـراك الشــعبي فــي عــدد
مــن الــدول العربيــة ،وواجهــت احتمــال تأث ُّــر مجتمعاتهــا بتلــك
التداعيــات بالطريقــة التــي تعرفهــا ،وهــي ضــخ األمــوال فــي
شـرايين المجتمــع .وهكــذا كان ،فقــد رفعــت مرتَّبــات العســكريين
والمدنييــن تقري ًبــا فــي كل دول مجلــس التعــاون( .((1كان ذلــك
وقــت اليســر المالــي الــذي امتــد إلــى الســنوات األولــى مــن العقــد
الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين ،إال أن ذلــك اليســر المالــي
لــم يســتمر؛ مــا أعــاد الضغــوط علــى الميزانيــات .وقــد تزامــن ذلــك
مــع تد ُّخــات متعاكســة لبعــض دول الخليــج فــي «معــارك الك ـ ِّر
والفـ ّر» فــي بلــدان «الربيــع العربــي» ،كمــا حــدث فــي ليبيــا مثـ ًـا،
حيــث ناصــرت بعــض دول الخليــج طرفًــا فــي الصـراع ،فــي الوقــت
كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
( ((1فــي  5حزيـران (يونيــو) قــررت ٌّ
والبحريــن ومصــر وحكومــة اليمــن وجــزر المالديــف وجــزر القمــر ،قطــع
عالقتهــا بالدوحــة ،ثــم أعلَنــت موريتانيــا وجيبوتــي نفــس الخطــوات.
( ((1تأثرت البحرين وعمان بأحداث الربيع العربي بشكل جزئي.
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الــذي ناصــرت فيــه قطــر طرفًــا مناقضً ــا .فــكان هنــاك صـراع غيــر
مباشــر «خليجــي خليجــي» ،وحــروب تمويــل باإلنابــة في عــدد من
الســاحات العربيــة .أمــا الطامــة الكبرى ،فهي مــا تركته آثــا ُر «الربيع
فــي اليمــن» ،والــذي هــو علــى حــدود أكبــر دولتيــن خليجيتيــن
(المملكــة العربيــة الســعودية و ُعمــان) ،والص ـراع المســلح الــذي
جــرى الح ًقــا ،وكان بعــض أطرافــه ك ًُّل مــن الســعودية واإلمــارات.
وهــو األمــر الــذي جعــل موضــوع اســتنزاف البلديــن أمـ ًرا محتمـ ًـا
فــي جبــال اليمــن ،بوجــود صــراع ســاخن .لــم تســتطع هــذه
الــدول أن تتســامح كثيـ ًرا فــي جبهــة تخــوض فيهــا «صرا ًعــا بــار ًدا»،
مثــل الخــاف غيــر المعلَــن مــع قطــر ،الــذي ت َفجــر بعــد االتهــام
المو َّجــه إلــى الدوحــة حــول «مــواالة االنقالبيِّيــن» فــي اليمــن .مــن
جهــة أخــرى ،فــإن قــدوم قيــادة جديــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،تَج َّنبــت «الحــذر» التقليــدي للسياســات الســابقة،
وبــدأت بـ«هندســة اجتماعيــة واقتصاديــة» جديــدة ،واكَبها سياســة
كل المخــزون
خارجيــة نشــيطة .فاســتخدمت القيــاد ُة الجديــدة َّ
التاريخــي ،للنفــوذ فــي بنــاء الدولــة الســعودية الرابعــة.
ثان ًيــا ـ التطــورات فــي مصــر .إ َّن مصــر هــي أكبــر البلــدان العربيــة،
وربمــا أكثرهــا أهميــة مــن منظــور األمــن العربــي الشــامل.
والمســاعد ُة المعنويــة ـ وربمــا الماديــة ـ مــن الدوحــة لتيــار
اإلخــوان ،أو لكــون الدوحــة مــاذًا آم ًنــا لــكل المعارضيــن اإلخــوان
مــن المصرييــن ،شـكَّل ذلــك ضغطًــا فــي توقيتــه وتأثيــره فــي مصر،
التــي تُعانــي فــي مرحلــة اإلفاقــة أحــداثَ «ربيــع مصــر القصيــر».
هــذا االحتضــان وتلــك المســاعدة ِلهــ ِّم تيــار منــاوئ للحكــم
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الجديــد فــي مصــر ،شـك ََّل ُمنغ ًِّصــا لعــدم االســتقرار .واســتمرار هــذا
الدعــم القطــري «اإلعالمــي» -وربمــا المــادي ،-يشــكل خطـ ًرا علــى
األمــن المصــري ،و ِمــن ثـ ّم العربــي ،فــي مرحلــة حرجــة مــن عــدم
االســتقرار اإلقليمــي ،حتــى إ َّن بعــض المصــادر األوروبّ ّيــة تخ َّوفَــت
مــن انفجــار فــي مصــر قــد يقــود إلــى ك ـ ٍّم مــن الهج ـرات غيــر
المنظمــة إلــى أوروبــا ،وهــو مــا يشــكل تهدي ـ ًدا لألمــن األوروبــي
والعالمــي .مــن هنــا نبــع «الغضــب» المصــري علــى الدوحــة،
والــذي وجــد تف ُّه ًمــا فــي كل مــن الريــاض وأبو ظبــي.
ثالثًــا ـ ترا ُجــع الدخــل النفطــي ســ َّبب ضغوطًــا أكبــر علــى
ميزانيــات دول الخليــج ،بســبب ذلك التشــابك «األمني ـ العســكري»،
والمطالــب الحياتيــة لقطاعــات الشــعب؛ مــا جعــل بعــض دول
الخليــج بســبب ذلــك تتخــذ خطــوات و«إجــراءات تقشــفية».
فهــي ،واألمــر هكــذا ،ال تحتــاج إلــى قيــام دولــة قريبــة ومتماثلــة
لهــا فــي نظــام الحكــم ،وتربطهــا بهــا مصالــح مشــتركة كثيــرة،
«تصــب الزيــت علــى النــار» تحــت شــعارات متعــددة،
بــأن
َّ
إعالميًّــا وعمليًّــا .و ِمــن المؤكــد أن أســعار النفــط ســوف تبقــى
متدنِّيــة ،ولــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه قبــل ســنوات ،فــي
ضــوء االســتغناء عــن تلــك الطاقــة فــي بــاد االســتهالك ،وإبدالهــا
تدريج ًّيــا بمصــادر أخــرى(((2؛ مــا يشــكل ضغوطًــا مســتقبلية
( ((2فــي  26تمــوز (يوليــو)  2017أعلنــت الحكومــة البريطانيــة علــى كل وســائل
اإلعــام ،أنــه بحلــول عــام  2040لــن يكــون هنــاك َم ْركبــة فــي جميــع طــرق
بريطانيــا ومدنهــا تســير بـ«البتــرول أو الديــزل» ،وفــي ذلــك إشــارة واضحــة إلــى
مســار الطاقــة فــي العالــم.
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علــى الــدول المنتجــة للنفــط وتَدنِّــي مداخيلهــا ،فــي الوقــت
الــذي تقــوم فيــه بإعــادة «الهندســة االجتماعيــة واإلصالحــات
االقتصاديــة المكلفــة»(.((2
راب ًعــا ـ إن الدوحــة لــم تقــرأ جيــ ًدا «االنقــاب فــي السياســة
الخارجيــة األميركيــة» ،بعــد انتخــاب الســيد دونالــد ترامــب
ووصولــه إلــى الســلطة فــي كانــون الثانــي (ينايــر)  .2017فقــد
أخــذت اإلدارة األميركيــة الجديــدة علــى عاتقهــا «محــو كل آثــار
سياســة الســيد بــاراك أوبامــا» الســابقة ،ومنهــا ـ وهــو األســهل ـ
«االحتفــاظ بصنــدوق البريــد القطــري» ،فــي ضــوء ق ـرار حاســم
بمحاربــة اإلرهــاب بأشــكاله المختلفــة ،ودون التــودد لبعــض
عناصــره أو المراهنــة علــى جــزء منها باالعتــدال .فما ظ َّنتـ ُه اإلدار ُة
الجديــدة تســام ًحا مــن اإلدارة األميركيــة الســابقة مــع «اإلســام
السياســي» العربــي ،انعكــس جذريًّــا عليهــا .ذلــك التغييــر ت َمثَّــل
باللقــاء التاريخــي ،بيــن دونالــد ترامــب ورجــال إدارتــه وعــد ٍد
كبيــر مــن القــادة العــرب والمســلمين ،فــي اســتضافة الريــاض
فــي 21ـ 22أيــار (مايــو)  .2017وقــد ركــزت المناقشــات علــى
محاربــة اإلرهــاب بــكل أشــكاله ،إلــى جانــب قضايــا أخــرى كان
علــى رأســها تقييــد «اإلســام السياســي» ،تَحــ َّول بعضهــا إلــى
إرهــاب واضــح ،خاصــة فــي مصــر مــن ِقبــل متشــددين يرفضــون
قطع ًّيــا المســار السياســي ويلجــؤون إلــى العنــف ،ويجــدون لهــم
( ((2مثــل :مشــروع المملكــة العربيــة الســعودية فــي اإلصــاح الكبيــر ،وبنــاء الدولــة
السعودية الرابعة.
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مناصــرة معنويــة مــن «الجزيــرة»( !((2لــم تقــرأ الدوحــة ذلــك
َ
االنعطــاف األميركــي بطريقــة صحيحــة ،ولــم يتبيــن لهــا مقــدار
التراكــم الكمــي الســلبي لسياســتها الســابقة التــي تحولــت ـ بفعــل
الزمــن وتَغ ُّيــر الظــروف ـ مــن نجــاح نســبي إلــى عبء ثقيــل ،ومن
ـي فــي دول الجــوار .فــي نفــس الوقــت،
ـي إلــى كيفـ ّ
عــبء ك ِّمـ ٍّ
الدوحــة اســتخدمت وســائلها «اإلعالميــة والماليــة» للتأثيــر فــي
األحــداث ،دون أن تمــس «إصالحــات داخليــة قطريــة سياســية»،
كانــت تتعامــل مــع الديمقراطيــة التــي تنــادي بهــا علــى اعتبــار
أنهــا  off shoreتَصلــح لآلخريــن فقــط .فلــم تقــم الجزيــرة مثـ ًـا فــي
كل تاريخهــا بالتعــرض لألمــور الداخليــة فــي قطــر ،أو بمناقشــة
المتطلبــات السياســية للداخــل القطــري ،ثــم إن الدوحــة رســميًّا
ال تســمح لمواطنيهــا ـ ومنهــم اإلخــوان أو قــوى اليســار العربــي ـ
باالنخـراط داخليًّــا فــي أي نشــاط سياســي .فالتحالــف مــع حركــة
اإلخــوان كان «خارج ًّيــا» فقــط .وكذلــك التحالــف مــع اليســار
العربــي «الثــوري» ،علــى الرغــم مــن اإلعــان أكثــر مــن مــرة
الحتمــال تنظيــم «شــيء مــن المشــاركة الشــعبية الحديثــة»،
وتحديــد موعــد لهــا وللشــعب القطــري فــي المشــاركة .إال أن ذلك
لــم يتبلــور ،وســرعان مــا يُنســى الموعــد ،وال تقــوم فــي نفــس
الوقــت حــركات شــعبية مطالِبــة بتلــك المشــاركة ،علــى أســاس
الرضــاء االقتصــادي الــذي يتمتــع بــه المواطــن القطــري .فضعــف
الطبقــة الوســطى القطريــة ،لــم يُ ِتــح فرصــة لظهــور مطالَبــات
( ((2كانــت قنــاة الجزيــرة وال تـزال تسـ ِّمي الثــورة المصريــة الثانيــة عــام  2013انقالبًــا.
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جــادة فــي المشــاركة( .((2مــن جهــة أخــرى ،لــم تثمــن الدوحــة
التغيــر الــذي حــدث فــي قمــة الســلطة الســعودية ،والعــازم علــى
إصالحــات داخليــة ،وإيجــاد تفاعــل خارجــي يعكــس جملــة مــن
السياســات الســابقة التــي اتَّس ـ َمت بالتهدئــة والمجاملــة .هــذه
التراكمــات التــي اســتمرت فتــرة ،وزادتهــا الظــروف المســتجدة
«العوامــل األربعــة الســابقة» ســخونة ،هــي التــي فجــرت أزمــة
 ،2017التــي تعانيهــا المنظومــة الخليجيــة اليــوم .تــرى قطــر أن
مختصــرة فــي محاولــة «تحجيــم الحــق الســيادي
األزمــة كلهــا
َ
للدولــة القطريــة» ،وتــرى الــدول األربــع (والثــاث منهــا خليجيــة)
أن قطــر تُع ـ ِّرض أمنهــا للخطــر فــي مجمــل ســلوكها الخارجــي(،((2
وذلــك الفهــم المتعــارض هــو مــا أوصــل دول الخليــج إلــى األزمــة
المســتح ِكمة.
تأثيــر األزمــة فــي منظومــة مجلــس التعــاون المال َحــظ أن
أزمــة  ،2017ليســت بيــن دول منظومــة التعــاون كمــا حــدث فــي
عــام  .2014فقــد كانــت أزمــة وجــدت لهــا « َمهبطًــا آم ًنــا داخــل
المنظومــة» بوجــود مصــر هــذه المــرة( .((2وأيضً ــا بســبب كثــرة مــا
طُلــب مــن قطــر تنفيـذُه ،والناتج مــن أن كل دولة وضعــت مطالبها
مــن الدوحــة فــي الســلة ،دون تنســيق بيــن المطالــب أو وضــع
ه��ت س��ابقًا ب�أـن فكرــ ًة طُرح��ت بعــد األزمــة ،وهـ�ي أن الدوحــة عازمــة علــى
( ((2ن َّو ُ
تنظيم انتخابات محلية.
( ((2يَدخُل في ذلك التعامل مع إيران ،ث ُ َّم أخي ًرا مع تركيا.
( ((2علينــا أن نتذكــر أنــه فــي األزمــات العربيــة الكبــرى ،ت َحالُــف ق َّوت َيــن يؤ ِّمــن
نسبــيًّا الخـ�روج اآلمنــ م��ن األزمــات ،وهم��ا :القــوة النفطيــة (الخليجيــة)
و(الجي��ش المصــري) .وهــذا مــن دروس حــرب تشــرين األول (أكتوبــر) .1973
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أولويــات لهــا ،إلــى جانــب «غمــوض» المطالــب مــن قطــر وعــدم
وضوحهــا؛ كل ذلــك ع َّقــد األزمــة .لــذا ،توق َفــت بعــد انفجــار األزمــة
أي لقــاءات أو اجتماعــات دوريــة بيــن اللجــان المختلفــة والعاملــة
ُّ
فــي مجلــس التعــاون ،بــل وتَج َّمــد فعل ًّيــا كل جهــاز األمانــة العامــة
للمجلــس ،وأُرجئــت كل االجتماعــات ال َبينيــة المخطَّــط لهــا ،حتــى
اللقــاءات فــي اإلطــار الفنــي .أيضً ــا تَعطَّــل عمــل الهيئــات التابعــة
للمجلــس ،بمعنــى آخــر :إن ش ـرايين المجلــس «تي َّبســت» وأصبــح
فــي «بَيــات» .ولــم يقتصــر «البيــات» علــى العالقــة بيــن الدوحــة
وبقيــة األعضــاء ،ولكنــه طــال كل اللقــاءات الجماعيــة .فال تســتطيع
الــدول الخليجيــة أن تعقــد اجتماعاتهــا دون الدوحــة حتــى اآلن ،وال
هــي عقدتهــا فــي الدوحــة بســبب المقاطعــة .وكان مــن المحتمــل
أن تتأخــر حتــى اجتماعــات القمــة التــي تُعقــد فــي شــهر كانــون
األول (ديســمبر) كل عــام ،ألن األزمــة فــي ذاتهــا ُوضعــت علــى
ســكة «إدارة أزمــة» ،ال محاولــة «حــل األزمــة» .ولكــن الكويــت
التــي كان عليهــا دور الدعــوة إلــى لقــاء القمــة الثامنــة والثالثيــن،
قامــت بذلــك حفاظًــا علــى الشــكل ،وقــد ُعقــدت القمــة بعــدد
محــدود مــن القــادة مــع ممثليــن للقــادة مــن الــدول األخــرى فــي
5ـ  6كانــون األول (ديســمبر) .((2( 2017
علــى الرغــم مــن القــول :إن األُ َســر الحاكمــة فــي دول الخليــج قــد
صمــدت فــي فتــرات صعبــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن
( ((2بي��ان قم��ة الكوي��ت كان مح ِّققًا لمطالب الجميع .وقد كتب ســلمان الدوســري في
ِ
المقاطعــة
الشــرق األوســط ،الخميــس  7كان�وـن األول (ديس�مـبر)« :إن الــدول
أرس��لت ممثلي��ن له��ا إكرا ًم��ا لســم ِّو أميــر الكويــت».
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العشــرين ،وتجــاوزت عــد ًدا مــن المطبَّــات السياســية الكبــرى،
وات َّص َفــت بالمرونــة فــي التعامــل والتكيــف الســريع؛ فــإ َّن المنــاخ
الحالــي يمثــل تح ِّديًــا غيــر مســبوق ،واختبــا ًرا للقــوة غيــر مؤكــد
النتائــج .وقــد دخلــت فيــه جزئ ًّيــا بعــض القــوى اإلقليميــة ،كمــا فــي
إرســال قــوات تركيــة إلــى الدوحــة بعــد أن خرجــت منهــا قبــل قــرن
تقري ًبــا ،أو مثــل تد ُّخــل إيـران للمســاعدة والتعاطــف مــع الدوحــة
تمهيــ ًدا لبنــاء رأس جســر علــى أرض الجزيــرة .ومــن الواضــح أن
األزمــة لهــا كلفــة باهظــة ماليــة واقتصاديــة واســتراتيجية علــى
الجانبيــن ،مــع وزن نســبي مختلــف ،إال أن الخســارة االســتراتيجية
غيــر مســبوقة فــي تاريــخ مجلــس التعــاون .وأيضً ــا االســتنزاف
للمــوارد الماليــة والدبلوماســية ،والمرحلــة الحاليــة ،يشــهدان علــى
«إدارة األزمــة» ،ال علــى محاولــة حلِّهــا .ويُضــاف إلــى صعوبــات
الحــل عــدم وجــود تاريــخ حديــث لحــل األزمــات ،غيــر التاريــخ
فاعــا فــي المجتمــع
ً
«العشــائري» الــذي يبــدو أنــه لــم يعــد
السياســي الجديــد ،الــذي يتشــكل فــي دول مجلــس التعــاون .وقــد
أُعلــن فــي نهايــة القمــة الثامنــة والثالثيــن فــي الكويــت ،أن هنــاك
ـض المنازعــات»
جه ـ ًدا ســوف يُبــذل مــن أجــل تفعيــل «هيئــة فـ ِّ
منصوصــا عليهــا فــي النظــام األساســي،
وتطويرهــا ،والتــي كان
ً
ولكنهــا لــم تفعــل.
الخالصــة تُشــكل أزمــة « 2017القطريــة مــع الــدول األربــع»
أكبــ َر أزمــ ٍة ،وأخطــ َر مــا تواجهــه المنظومــة الخليجيــة .وهــي
ت ُفجــر األســئلة الكثيــرة ،وتُقــدم أقـ َّـل اإلجابــات .فكيــف يمكــن
أن تتطــور تلــك األزمــة؟ وعلــى أي وجــه ســوف تُحــل؟ هنــاك
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أكثــر مــن ســيناريو لتطويرهــا .فهــي إمــا أن تذهــب فــي اتجــاه
«الحلــول الوســطى» ،بســبب قناعــة الجميــع بــأن األزمــة تــأكل
مــن رأس المــال السياســي للجميــع ،وتضــع ضغوطًــا كبــرى علــى
الجميــع اقتصاديًّــا واســتراتيج ًّيا؛ وإ ّمــا أن تتطــور إلــى أزمــة
ســاخنة قــد تصــل إلــى «اشــتباك عســكري» مســتب َعد ،ولكنــه
فــي المنظــور البحثــي السياســي ممكــن الحــدوث ومحت َمــل؛
وإ ّمــا تبقــى المجموعــة أســيرة «إدارة األزمــة» ،مــع احتمــال
تد ُّخــل قــوى مختلفــة إقليميــة ودوليــة ،أو تصعيــد تكتيكــي.
كل طــرف يحــاول تســجيل نقــاط «تفــ ُّوق» جديــدة ،ويدفــع
ال ُف َرقــاء إلــى اتخــاذ خطــوات تصعيديــة غيــر محســوبة النتائــج.
فــي جميــع الحــاالت ،هــي:
ً
أصــا،
ً
أول ـ تســتنزف الطاقــات لإلقليــم الخليجــي المتناقصــة
وتضــع اإلقليــم فــي مخاطــر غيــر مســبوقة.
ثان ًيــا ـ إن «مــا بعدهــا» لــن يكــون كمــا كان «ق ْبلهــا» ،وســوف
تُطلَــق األزمــة ،خاصــة إن طالــت «مجموعــة مــن التداعيــات»
والميكانيزمــات المحليــة واإلقليميــة ،علــى رأســها َمطالــب
برفــع درجــة المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المصيريــة ،وأيضً ــا
بشــفافية أكبــر لشــرح أســباب األزمــة .فقــد أصبحــت المشــاركة
والعدالــة االجتماعيــة ،وحقــوق اإلنســان فــي ســياق المواطنــة
الكاملــة ،والمصطلحــات بيــن النخــب الخليجيــة والجيــل
الجديــد فــي الخليــج ،تزيــد مــن إشــاعتها األزمــة القائمــة مــع
تزا ُمــن ترا ُجــع أســعار النفــط ،والدخــول فــي صراعــات ســاخنة
107

«عســكرية» فــي الجــوار .إال أن أخطــر مــا خلَّفتــه األزمــة ،هــذا
الشــجار «غيــر المق َّنــن» علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وفــي
اإلعــام ،الــذي وصــل حــدو ًدا عاليــة مــن «التنابــز» الخــارج
عــن اللياقــة الثقافيــة المتوقعــة .ثــم إنــه مــن المس ـلَّم بــه ،أن
خــروج أي وحــدة مــن وحــدات المجلــس ـ خاصــة الصغيــرة ـ
ســوف يُع ِّرضهــا للمخاطــر ،ويعــ ِّرض جيرانهــا أيضً ــا للتدخــات
الخارجيــة.
 15كانون الثاني (يناير) 2018
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ثالثة متغيرات في منطقة مجلس التعاون
والبدائل االقتصادية
نظــا ُم ِ
الســال العالمــي مــن الواضــح أن العالــم يغــادر بســرعة
محطــة «النظــام العالمــي» المو َّحــد ،والذي بُنــي ـ على تف ُّرعاتــه ـ بعد
ـوفياتي
الحــرب العالميــة الثانيــة ،ســواء فــي القطب َّيتيــن (االت ّحــاد السـ
ّ
وأميــركا) ،أو فــي القطبيّــة الواحــدة (أميــركا) فقــط ،بعــد فتــرة قصيــرة
ـوفياتيُ ،منت ِقـ ًـا إلــى مرحلــة جديــدة تبينــت
مــن ســقوط االتّحــاد السـ
ّ
معالمهــا ،يمكــن أن تُسـ َّمى «الســال الثــاث» ،وهــي:
ً
أول ـ «القطبيــة األورو ـ آســيوية» ،التــي ت ُبنــى بســرعة ،وتقودهــا
روســيا االتحاديــة ،فــي محاولــة منهــا لســحب دول أوروبــا ـ أو
بعضهــا ـ إلــى هــذه القطبيــة ،خاصــة مــع ظهــور «التنافــر» بيــن
أوروبــا والواليــات المتحــدة فــي عــدد مــن الملفــات الكبــرى ،ومــع
التوجــه الجديــد إلــى الترامب َّيــة ،ومحاولــة عــزل أميــركا عــن حلفائها
التقليدييــن ،الذيــن ُر َّصــت صفوفهــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة
بأثمــان باهظــة.
ثان ًيــا ـ «القطبيــة اآلســيوية» ،التــي تقودهــا الصيــن ،القادمــة
بقــوة فــي المجاليــن التقنــي واالقتصــادي وربمــا العســكري فــي
وقــت الحــق ،وهــي تبنــي تحالفــات فــي آســيا علــى رأســها الهنــد
وباكســتان وبعــض دول «آســيان» العشْ ــر.
ثال ًثــا ـ «القطبيــة األميركيــة» .هــذه الســال الثــاث تتكــون بســرعة،
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لتَخلــق نو ًعــا جدي ـ ًدا وغيــر مســبوق مــن نظــام عالمــي جديــد.
إلــى جانــب ذلــك نجــد أن بعــض الــدول اإلقليميــة «ذات القــوة
المتوســطة» مثــل تركيــا وإيــران ،تحــاول أن تلتحــق بإحــدى
الق َّبعــات الثــاث .فإي ـران أصبــح لهــا عالقــة بالقطبيــة «اآلســيو ـ
أوروبيــة» بقيــادة روســيا االتحاديــة ،وتحــاول أن تخلــق رأس جســر
أوروبــي للتحايــل علــى العقوبــات االقتصاديــة األميركيــة .وهــي
توســعها اإلقليمــي ،مســتندة إلــى القــوة الروســية،
تســتفيد فــي ُّ
خاصــة فــي منظومــة الســاح والمنظومــة الدبلوماســية .فقــد
أنقــذت األخيــرة األولــى أكثــر مــن مــرة فــي مجلــس األمــن ،مــن
خــال رفــض أيــة إدانــة لتدخالتهــا فــي المنطقــة ،وأيضً ــا تســتفيد
تركيــا مــن وضــع قـ َد ٍم فــي «اآلســيوية ـ األوروبيــة» وال َقـ َد ِم األخــرى
فــي «األميركيــة» ،مــع ميــل ســريع ومتعاظــم إلــى األولــى .وكذلــك
تحــاول دول الخليــج أن تســتفيد مــن القطبيــة الثالثيــة مــن خــال
إقامــة عالقــات متوازنــة فــي الســال الثــاث .فقــد قامــت قيــادات
فــي كل مــن الســعودية وقطــر والكويــت واإلمــارات ،بزيــارات
متعــددة للــدول اآلســيوية الكبــرى (مثــل الصيــن والهنــد) وبعــض
دول «آســيان» فــي العشــرية األخيــرة ،مــن أجــل تمتيــن العالقــات
االقتصاديــة والثقافيــة .وأيضً ــا ترتبــط كل مــن روســيا والواليــات
المتحــدة بعالقــات تاريخيــة ،إال أن تلــك العالقــات فــي الغالــب
فرديــة وليســت «جماعيــة واســتراتيجية» ،وهــذا مــا يضعــف
الموقــف الخليجــي تجــاه الســال الثــاث مــن جهــة ،وتجــاه
التحــدي اإلقليمــي مــن جهــة أخــرى.
المتغي ـرات داخــل دول المجلــس هــذا الضعــف نتــج مــن
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عــدد مــن المتغيـرات داخــل دول المجلــس ،علــى رأســها متغيـران
مه َّمــان ،وآخــر ثالــث غيــر ظاهــر .المتغيِّــر األول هــو «اإلصالحات
الشــاملة» التــي تَحــدث فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والتــي
لهــا عــدة جوانــب ،مثــل :التطــور االقتصــادي «الهائــل» ،والســير
قد ًمــا لتحقيــق رؤيــة  2030المعلَنــة التــي تأخــذ طريقهــا إلــى
التنفيــذ حال ًّيــا ،واإلصالحــات االجتماعيــة مــن خــال تمكيــن
المــرأة ،وتســهيل وســائل الترفيــه والتغييــر الجــذري اإليجابــي فــي
تطويــر اإلدارة .وهــذا يجعــل الدولــة الخليجيــة الكبــرى مهتمــة
بالكثيــر مــن األولويــات المهمــة ،التــي تهــدف إلــى تحســين
األداء وتنويــع االقتصــاد وتنفيــذ برامــج حضاريــة كبــرى .والمتغيــر
الثانــي هــو طب ًعــا «الخــاف الخليجــي القطــري» ومصــر((( .إال أن
المتغيــر الهــام (الثالــث) وغيــر الظاهــر ،هــو «احتمــال العســرة»
أي تســا ُرع احتمــال عــدم القــدرة
فــي المنظومــة الخليجيــةْ ،
علــى الوفــاء بمــا ُعــرف حتــى اآلن ب َمطالــب «دولــة الرفــاه»،
إال أن المتابــع ســوف يالحــظ أن القضيــة المخفيــة فــي مســيرة
اإلصــاح الخليجــي ،هــي إيجــاد بدائــل اقتصاديــة ،وهــي قضي ـ ٌة
أهـ ُّم فــي مواجهــة التحــدي .وعليــه ،مــن الضــروري إيجــاد بدائــل
للنفــط .الفكــرة ليســت جديــدة علــى المشــتغلين بالتفكيــر مــن
أبنــاء دول مجلــس التعــاون ،إذ هنــاك نُخــب ـ علــى األقــل فــي
العقــود األربعــة الســابقة ـ ظلــت تنــادي بالنظــر الجِــ ِّدي إلــى
مرحلــة مــا بعــد «عصــر النفــط» التــي هــي قادمــة ال شــك .وكان
((( سـ�وف يرك��ز المق��ال عل��ى الخــاف ف��ي البي��ت الخليجـ�ي ،ألن مصــر ربمــا تكــون
متضــررة مــن بعــض سياســات الدوحــة ،إال أنهــا ليســت عض ـ ًوا فــي مجلــس التعــاون.
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االعتمــاد علــى النفــط فتــرة ليســت قصيــرة مــن الزمــن ،حيــث
أق َعــد المجتمعــات عــن التطــور الطبيعــي ،الــذي كان يجــب أن
تمــر بــه للتحــول المــرن فــي اقتصادهــا ومجتمعاتهــا ،والــذي
شــكل هجي ًنــا مــن االقتصــاد االشــتراكي فــي التوزيــع،
ً
اتخــذ
وخلَــق االتكاليــة ،والرأســمالي فــي اإلنتــاج .ولوصــول ِ
متخــذ
القــرار إلــى أهميــة تغييــر المســار ،وإلــى أن يصبــح القــرار
ضروريًّــا ،أخــذ وقتًــا طويـ ًـا بســبب «مالبَســات اليويــو النفطــي:
االنخفــاض واالرتفــاع فــي األســعار الدوريــة» ،الــذي راوح فــي
رؤيــة متخــذ القــرار بيــن البــدء والتريُّــث ،للقيــام بإصالحــات.
أمــا اليــوم حيــث بــدأت ميزانيــات بعــض الــدول تشــهد عجــ ًزا
متنام ًيــا ،وتَرا َجــع االئتمــان الدولــي القتصاداتهــا ،ووصــل األمــر
تقري ًبــا إلــى جيــوب النــاس العاديِّيــن؛ فقــد أصبــح األمــر ف ـ ْر َض
عيــن ،ألن دعــم «األمــن اإلقليمــي» يحتــاج لِ ِحفظــه بــا ِدئَ بَــد ٍء
إلــى رأســمال بشــري مــد َّرب .فبدونــه يصبــح األمــن هشًّ ــا وغ ْيــر
ف َّعــال.
القُطبــة المخفيــة فــي هــذا النقــاش ،هــي موقــع التعليــم
والتدريــب ،أو مــا يســ َّمى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري،
فــي تلــك الخطــط والــرؤى االقتصاديــة المســتقبلية .ودعـ ُم األمــن
اإلقليمــي دون وضــع «إصــاح التعليــم» فــي قلــب تلــك الخطــط،
لــن يؤتــي أُكلَـ ُه .ال ينكــر أحــد أن العقــود الخمســة الماضيــة فــي
تاريــخ الخليــج ،خلقــت شــيئًا يمكــن أن يقــال لــه «ثــورة صامتــة
فــي التعليــم» ،إال أن هــذه الثــورة تركــزت فــي الغالــب علــى الكــم،
وافتقــدت فــي كثيــر منهــا الكيــف والنوعيــة .فلــم تتمكــن هــذه
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المجتمعــات بشــكلٍ
جماعــي ووا ٍع مــن الوصــول إلــى «القفــزة
ٍّ
النوعيــة» ،التــي جــرى ِمثلهــا فــي بلــدان أخــرى ،مثــل ســنغافورة أو
ماليزيــا أو حتــى فيتنــام أخي ـ ًرا.
الســياق االجتماعــي ـ السياســي ـ الثقافــي فــي هــذه المجتمعــات،
لــم يســمح بتلــك القفــزة النوعيــة المبتغــاة ،بســبب نوعيــة
الممارســات االقتصاديــة التــي يمكــن أن تســ َّمى اشــترامالية أي
«اشــتراكية ـ رأســمالية» ،التــي خلقــت نو ًعــا مــن األداء الحكومــي
فرصــا كبيــرة لتفشِّ ــي أنــواع مــن الفســاد،
المتكاســل ،وأتاحــت ً
وســع كل ذلــك
واالعتمــاد علــى الدولــة فــي التوظيــف .وقــد َّ
الفجــوة بيــن التعليــم والتنميــة ،وال يــزال الكثيــر مــن تلــك
العناصــر فــي الثقافــة الشــعبية عال ًقــا؛ مــا قــد يعطــل أي طمــوح
لتحقيــق القفــزة النوعيــة المرتجــاة .والســبب هــو التراخــي فــي
فهــم أهميــة التعليــم فــي المنظومــة التنمويــة((( .لقــد زاد علــى
ذلــك فــي «المتغيـرات الثالثــة ومعوقاتهــا» الخــاف بيــن منظومــة
دول مجلــس التعــاون ،الــذي يســ َّمى «الخــاف القطــري» ،ولــه
أكثــر مــن تســمية(((.
الخــاف الخليجــي الخــاف بيــن دول الخليــج ليــس جدي ـ ًدا.
فهــو قديــم ِقـ َدم المنازعــات القَبليــة ،وكان فــي الســابق يَســتخدم
«رأس المــال االجتماعــي» لحــل تلــك المنازعــات حتــى فتــرة
((( انظــر فــي ذلــك مقــال الكاتــب فــي الشــرق األوســط ،المنشــور بتاريــخ 18
حزيـران (يونيــو)  ،2016تح��ت عنوــان «القطبــة المخفيَّــة فــي مشــروع اإلصالحــات
الخليجي��ة».
((( «الخـلاف القطـ�ري» تُسمـ ّـيه قط��ر «حص�اـ ًرا» ،وتُس�� ِّميه ال��دول الثـلاث «مقاطع��ة».
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متأخــرة .ومــا يعنيــه «رأس المــال االجتماعــي» هــو أن ت ُســتخدم
«العالقــات القَبليــة التقليديــة» لحــل الخالفــات الناتجــة .يحدثنــا
األســتاذ عبداللــه بشــارة((( بكيفيــة حــل الخــاف بيــن قطــر
(((
مفصـ ًـا« :إن أميــر
والســعودية بعــد حادثــة (الخفــوس)  ،ويضيــف ِّ
قطــر وقتهــا ،الشــيخ خليفــة بــن حمــد ،عندمــا وصــل إلــى أبــو
ظبــي (مقــر القمــة) قــال لــه :هــل يمكــن أن يســير القبطــان ولديــه
ســتة ب َّحــارة بخمســة فقــط؟»(((.
اِت ّفقــت معظــم الكتابــات علــى تعريــف مــا اصطُلــح إعالم ًّيــا
وسياســ ًّيا علــى تســميته بـ«أزمــة الخليــج ،أو األزمــة القطريــة»،
علــى اعتبــار أنهــا خــاف سياســي حــا ٌّد بيــن أربــع دول ثــاث منهــا
فــي منظومــة مجلــس التعــاون ،وهــي :مصــر والمملكــة العربيــة
الســعودية ومملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات مــن جهــة ،ودولــة
قطــر مــن جهــة أخــرى ،التــي هــي أيضً ــا فــي نفــس المنظومــة
الخليجيــة .وتتعــدد قـراءة أســباب األزمــة بيــن تنظيــر بالــغ البعــد
وضــارب فــي التحليــل غيــر الواقعــي ،وتبســيط ظاهــري .فــي
التنظيــر المتُخ َّيــل ،نجــد أن أحــد الذيــن يُعتقــد أنــه مــن «جماعــة
اإلخــوان» ،وعا ِمــل فــي إحــدى المؤسســات القطريــة ،يذهــب إلــى
القــول إن األزمــة« :ص ـراع بيــن الثــورة المضــادة للربيــع العربــي،
((( ورد فــي يوميــات األميــن العــام لمجلــس التعــاون لِــدُ ول الخليــج العربيــة -1981
 ،1993المركــز الدبلوماســي للدراســات االســتراتيجية ،الكويــت.2004 ،
((( الخفــوس :منطقــة صحراويــة بيــن قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية ،قُتــل فيهــا
ضابــط ســعودي فــي  30أيلــول (ســبتمبر) .1992
((( ق��ال العب��ارة باللهج��ة الخليجي��ة بحس��ب مـ�ا ينقــل األس�تـاذ بشــارة« :هـ�ل تسـ�ير
الســفينة بخمــس يــزوى (ب َّحــارة) ،ولديــه ســتة يــزوى؟».
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وبيــن المدافعيــن عــن ثــورة الربيــع»((( .هنــا ،يُــراد بـ«الثــورة
المضــادة» الــدول األربــع ،وبـ«ال ُمدافعيــن عــن الثــورة» دولــة قطر!
ويتابــع الكاتــب قائـ ًـا« :انتقــال قُ ـ َوى الثــورة المضــادة وظهيرهــا
الدولــي (الواليــات المتحــدة) إلــى محاولــة تغييــر القيــادات فــي
مثــال:
المعســكر المقابــل ،هــو المثــال الواضــح» .ثــم يضــرب ً
محاولــة «االنقــاب فــي تركيــا فــي تمــوز (يوليــو)  ،»2015ومحاولــة
«االنقــاب فــي الدوحــة فــي أيــار (مايــو)  ،(((»2017علــى اعتبــار
أنهــا أعمــال ترمــي إلــى تأكيــد مســار «الثــورة المضــادة».
قــد يكــون هــذا التنظيــر مقبــولً بارتيــاح لــدى الجان َب ْيــن القطــري
واإلخوانــي ،ويسـ ِّهل عليهمــا نســبيًّا الســير فــي نفــس التوجــه الــذي
اتُّخــذ علــى أســاس «مبدئــي» .ولكــن ذلــك التحليــل هــو افتراضــي
وعاطفــي وبعيــد عــن أرض الواقــع ،أمــا التحليــل التبســيطي
فيذهــب إلــى القــول :إن األزمــة هــي «ســحابة صيــف» يمكــن أن
تمــر بأقــل األض ـرار علــى الجميــع ،ولكنهــا أيضً ــا ليســت كذلــك.
فهــي أزمــة حقيقيــة ،وســوف تكــون لهــا آثــار عميقــة فــي النســيج
االقتصــادي ـ السياســي لــدول الخليــج ،علــى األقــل
االجتماعــي ـ
ّ
ّ
فتــر ًة قــد تطــول ،وقــد تتطــور إلــى مــا أســماه أميــر الكويت الشــيخ
صبــاح األحمــد «مــا ال ُيحمــد عقبــاه» .وهــي بــكل المقاييــس أزمــة
جذريــة عميقــة ،تقــف أمامهــا النخبــة الخليجيــة المســتنيرة موقف
((( القائــل هــو محمــد الشــنقيطي (أســتاذ األخــاق السياســية) ،باحــث فــي كليــة
قطــر للدراســات اإلســامية ،وقــد نَشــر عــد ًدا مــن المقــاالت فــي هــذا الموضــوع
عل��ى حس��اب الجزي��رة نـ�ت اإللكترونـ�ي.
((( هــو تاريــخ إعــان الــدول األربــع مقاطعــة الدوحــة ،وتقديــم طلبــات واجبــة
التنفي��ذ ف��ي السياس��يات م��ن ِقبله��ا.
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«القلــق» الممــزوج باالنزعــاج ،خوفًــا علــى بقــاء هــذه المجتمعــات
واســتمرارها كمــا هــي اليــوم ،وتَجمــع مــن حولهــا مجموعــة مــن
«الطفيليــات» التــي تتكاثــر كلمــا طالــت األزمــة وتســتفيد منهــا.
واألزمــة أيضً ــا تُعطِّــل بشــكل واضــح مســيرة مجلــس التعــاون،
وتســتنزف الطاقــات واألمــوال ،وتُع ـ ِّرض األمــن اإلقليمــي لمخاطــر
حقيقيــة .وهنــاك الكثيــر مــن الوثائــق والكتابــات حــول الــدور
ِّــا لــدور إقليمــي
القطــري الناشــط ،والــذي يــراه بعضهــم معط ً
مو َّحــد تجــاه القضايــا الكبــرى(((.
األمــن اإلقليمــي الخليجــي :الواقــع والمحت َمــل أمــام
تعقيــدات «الملــف القطــري» و«الحــرب فــي اليمــن» و«الحرائــق
السياســية فــي كل مــن العـراق وســوريا ولبنــان» ـ األمــن اإلقليمــي
مه ـ َّدد ،خاصــة مــن «الجــار اإليرانــي» ،والــذي ال يُخفــي طموحــه
فــي التوســع و«تصديــر الثــورة» والمواقــف «المعاديــة» لتركيــا
تجــاه المنطقــة( .((1هنــاك تــر ُّدد واضــح وغيــر مفهــوم مــن اإلدارة
األميركيــة ،يجعــل الجســ َم الخليجــي يتو َّجــه فــي معظمــه إلــى
الشــرق .وقــد قــام عــدد مــن القــادة بزيــارات رســمية لدول الشــرق
(الصيــن والهنــد) فــي أوقــات مختلفــة ،إال أن هــذه التوجهــات
إلــى الشــرق تبــدو توجهــات فرديــة أُحاديــة وغيــر اســتراتيجية،
((( انظ��ر ف��ي ذلـ�ك المقابل��ة المط َّول��ة (وه��ي مقابل��ة مه ّم��ة) ،نش�� َرتها «اإلندبندنــت
عربيّـ�ة» م��ع األمي�رـ بن��در ب��ن سـ�لطان ،ونُش��رت عبـ�ر الشبــكة أيضً ـ�ا ،وفيهـ�ا الكثيـ�ر
م��ن الوقائــع واألسرــار حــول الـ َّدور القطــري الــذي قامــت بــه الدوحــة فــي الكثيــر
مـ�ن الملفـ�ات.
( ((1تصريــح رجــب ط ّيــب أردوغــان فــي  24شــباط (فبرايــر)  2019ضــد مصــر ،وهــو
رسـ�الة مبطَّن��ة إلىــ دول الخليــج المتحالفـ�ة مــع مصــر.
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لكنهــا ضروريــة؛ حيــث إن التحديــات مجت ِمعــة تدفــع هــذه الــدول
إلــى البحــث عــن شــركاء جا ِّديــن وعالقــات طويلــة األمــد ،دون
أي هـ َّزات تُذكَــر .التجربــة مــع الغــرب أوصلــت دول الخليــج إلــى
ّ
«الليَقيــن» ،تجــاه تذب ـذُب تلــك السياســات ،وخضوعهــا
منطقــة ّ
للشــعبوية واالنفعاليــة .لذلــك ،ال يمكــن الركــون إليهــا فــي م ـ ًدى
متوســط أو طويــل ،إضافــة إلــى توقعــات العملقــة لالقتصا َديــن
الهنــدي والصينــي ،التــي تقــول كثيــر مــن المؤشـرات إنهمــا ســوف
يتف َّوقــان علــى أكبــر اقتصاديــات العالــم اليــوم.
التوســع فــي إتاحــة فــرص العمــل لمواطنــي الخليــج ،أصبــح َه ًّمــا
مقي ًمــا ل ُد َولــه ،مــع الزيــادة الملحوظــة فــي الســكان ،وأغل ُبهــم
مــن الشــباب الذيــن ســوف يَدخلــون ســوق العمــل فــي الســنوات
القليلــة القادمــة بأعــداد كبيــرة ،والذيــن ال يُتوقَّــع أن تَســتوعبهم
سياســات التوظيــف الحكومــي الحاليــة .فمعظــم دول الخليــج
تُراجــع السياســات التــي اتُّبعــت منــذ منتصــف القــرن الماضــي.
وهــي سياســات اعتَمــدت فــي الغالــب علــى مــا يمكــن أن يسـ َّمى
المحصلــة مــن تســويق النفــط
«مجت َمــع الرفــاه» ،بســبب األمــوال
َّ
والغــاز .ثــم إن مصــادر الطاقــة العالمية تتغيــر ،وتُ َوظَّــف بدائل لها،
وهــي تَخضــع لضغــوط المنــاخ والبيئــة .إن مراجعة تلك السياســات
أصبحــت أكثــر مــن ضــرورة ،بــل هــي طــوق نجــاة للمجتمــع ،وتبدأ
بمراجعــة السياســات االقتصاديــة ،وال تنتهــي بمراجعــة السياســات
التربويــة والتعليميــة وتمكيــن المــرأة بوصفهــا ُم ِ
واطنــة .كل ذلــك
أصبــح َمطالــب ملِ َّحــة لــدول الخليــج ومجتمعاتهــا اليــوم ،إلــى آخــر
متطلبــات التنميــة الحديثــة .التوجــه شــرقًا يعنــي أيضً ــا اســتقاللية
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السياســة الخارجيــة الخليجيــة ،عــن الضغــوط التــي تعرضــت لهــا
مــن دول الغــرب أخيــ ًرا .فالغــرب ينســحب ممــا التزمــه أخالقيًّــا
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة ،ويقــدم مــا يحقــق مصالحــه ،قبــل
مــا يُرســخ مبادئــه .ثــم إن نظريــات النمــو التــي بشَّ ــر بهــا الغــرب
وصــل كثيــر منهــا إلــى الفشــل ،واضطُ ـ َّر أمــام ذلــك إلــى محاولــة
تغييــر أســس العقــد االجتماعــي المحلــي والدولــي .وهــو بذلــك
أضعــف مــن مصداقيتــه ،فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه الشــرق
َ
تأسيســا لمجتمــع
يفــرض نظريــة أخــرى فــي التنميــة ،تعتمــد
ً
علمــي ،وتحقي ًقــا للعدالــة االجتماعيــة .جــزء مــن إدارة االحتمــاالت
االقتصاديــة ـ ولكــن ليــس كلهــا ـ هــو التوجــه إلــى الشــرق .فهنــاك
عمـ ٌـل ال بــد مــن القيــام بــه فــي الداخــل الخليجــي ،واليــوم أمامــه
معوقــات ،ربمــا أكب ُرهــا يتمثــل بالقصــور فــي إدارة «أزمــة الفُرقــة
الخليجيــة» ،والتــي مــع اســتمرارها تخلــق ميكانيزماتهــا الســلبية،
ويبنــي عليهــا بعضهــم مصالــح «طفيليــة» ،قــد تتحــول مــع الزمــن
مــن موقَّتــة إلــى دائمــة ،تُعطِّــل مــن المســيرة التنمويــة المشــتركة،
وتُضعــف المناعــة( .((1ثــم إن فاعليــة مجلــس التعــاون بســبب األزمة
القطريــة ،هــي اليــوم فــي حدهــا األدنــى.
مــا العمــل؟ يــرى بعــض المشــتغلين بالشــأن اإلقليمــي فــي
الكويــت علــى ســبيل المثــال ،أن الوقــت قــد حــان «لحســم األمــر»،
حيــث إطالــة المســألة القطريــة ُمض ـ َّرة بالمنظومــة بشــكل كبيــر.
و ِمــن هنــا ،فــإن «حديــث الكواليــس» يتوجــه إلــى العمــل العلنــي
( ((1انظــر محمــد الرميحــي« ،الخليــج :التوجــه شــرقًا» ،جريــدة الشــرق األوســط،
 23شباط (فبراير) .2019
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بــدل مــن ســتة ،وإن
فــي أن يَ ِســير المجلــس بـــخمسة ب َّحــارة ً
اقتضــى األمــر حتــى بأربعــة .ألن التحــدي االســتراتيجي هائــل .ثــم
إ َّن اإلصــاح الداخلــي مطلــوب ومســتع َجل ،أمــا تــرك األمــور كمــا
هــي فذلــك يُعــ ِّرض أمــن اإلقليــم لالنكشــاف الحــاد .فالضغــوط
السياســية واالقتصاديــة واإلصالحيــة الداخليــة ،كمــا ضغــوط
العســرة الماليــة المتوقَّعــة .وشـراهة الالعبيــن اإلقليم ِّييــن ،وترا ُجــع
القــوى الكبــرى التقليديــة ،تحتــ ُم علــى دول الخليــج أن «ت ُقلّــع
شــوكها بأيديهــا» ،وذلــك لــن يتأتــى فــي ظــل الخالفــات وسياســية
(النكايــة) الباديــة اليــوم فــي العالقــات الخليجيــة البينيــة .بتف ـ ُّرق
قــوة «المنظومــة الخليجيــة» وعــدم قدرتهــا علــى لــ ِّم الشــمل،
تتعــرض الــدول لمخاطــر ضخمــة .ولذلــك ،فــإن الحديــث الواضــح
والمحــدد واإلشــارة إلــى مناطــق الضعــف ،وتحويــل العالقــات مــن
«الرأســمال االجتماعــي» ،والــذي هــو عــادة بطــيء وال يصمــد
مؤس ِســي ـ قائــم علــى قواعــد صلبــة.
طويـ ًـا ،إلــى رأســمال َّ
 28آذار (مارس) 2019
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ثالثية بدائل النفط في الخليج
القضــاء على الفســاد ـ اإلصــاح اإلداري ـ إصالح التعليم
ُ
يتساءل اإلنسانُ عن المستقبل،
«عندما
خرج من وادي الراحة إلى وادي الهموم».
فهو كمن َي ُ
ويل ديورانت

وادي الهمــوم ينظــر هــذا المقــال فــي االحتمــاالت المســتقبليّة
الممكنــة لمــآالت مجتمعــات الخليــج النفطيــة ،والمعروفــة
اليــوم بمجتمعــات دول مجلــس التعــاون ،فــي حــال ترا ُجــع
أهميــة النفــط والغــاز فــي ســوق الطاقــة العالمــي ،لكونهــا
حتــى اآلن تعتمــد اعتمــا ًد ا مباشــ ًرا فــي الدخــل الوطنــي
والرفــاه االجتماعــي علــى المح َّقــق المــادي مــن تلــك المصــادر،
وتأثيــرات «المتغيــر المتوقَّــع» فــي نمــط الحيــاة المســتقبلية
لهــذه المجتمعــات .أيضً ــا ســوف يتطــرق المقــال إلــى الخيــارات
والبدائــل المتاحــة والممكنــة أمــام دول مجلــس التعــاون،
لمواجهــة مثــل تلــك االحتمــاالت ،مــن أجــل وضــع برامــج
وسياســات تتســم بتغيــر زاويــة االقتــراب مــن التنميــة ،وأيضً ــا
بالتكامــل ،لمواجهــة تلــك المتغيــرات التــي تغطــي االحتياجــات
الحاليــة والمســتقبلية لمجتمعــات تَكبــر تعــدا ًدا ،وتتوســع فــي
مطالــب الحيــاة المختلفــة.
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الحديــث فــي نضــوب النفــط كثيــرة هــي الدراســات التــي
مختصــون مــن داخــل دول الخليــج ومــن خارجهــا
ـب عليهــا
ّ
انكـ ّ
فــي نصــف القــرن الماضــي ،والتــي نظ ـ َرت فــي ذلــك «االحتمــال
الممكــن» أو «االحتمــال البعيــد» .وهــو بشــكل عــام احتمــال
«االســتغناء عــن النفــط بوصفــه َمصــد ًرا للطاقــة» ،إمــا مــن خــال
اكتشــاف مصــادر جديــدة لــه «خــارج حــوض الخليــج» ،أو تطويــر
بدائــل الطاقــة ،أو تطويــر اســتخدام آليــات و َمركبــات تســير
بمصــادر طاقــة أخــرى ،أو حتــى بتخفيــض كبيــر فــي أســعاره.
كل تلــك االحتمــاالت يــكاد التراكــم المعرفــي فيهــا «يســد قــرص
الشــمس» ـ مــع شــيء مــن المبالغــة ـ .
إ َّن عــدد األوراق والكتــب والمحاض ـرات التــي قُدمــت فــي هــذا
الموضــوع تقــع مــا بيــن خطَّيــن متقابليــن ،وربمــا ال يلتقيــان.
األول منهمــا ســالب ،ينــذر بمخاطــر «انتهــاء عصــر النفط» بشــكل
عــام ،ويحــث علــى النظــر إلــى بدائــل لــه((( ،ربمــا باســتخدام
رأس المــال الــذي يوفــره اليــوم للتحــول إلــى غــد تنمــوي «شــبه
مريــح» .والخــط اآلخــر مناقــض لــه ،يــرى أن التخــوف مــن نضــوب
النفــط فــي ســوق الطاقــة ُمبالَــغ فيــه إلــى حــد بعيــد ،وأن هــذه
الســلعة (النفــط أو الغــاز) هــي ليســت ســلعة «ناضبــة» بحســب
((( انظ��ر ف�يـ ذل��ك عل��ى سبــيل المثـ�ال الحلقةــ النقابي��ة األول��ى لمركــز دراســات
الخليــج والجزي��رة العربي��ة ،جامعـ�ة الكوي��ت ،بعنوــان «الخــروج مــن دفء النفــط:
آثـ�اره االقتصادي��ة واالجتماعي��ة والسياســية» .عقــدت فــي  15أيــار (مايــو) .2016
نُش��رت ف��ي كتي��ب ،وه��ي متاح��ة عبــر الشــبكة.
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مــا يذهــب بعضهــم((( ،بــل هــي ســلعة يمكــن تجديدهــا مــن
خــال «تصنيــع النفــط ذاتــه» ،وبيعــه بوصفــه منتَ ًجــا متنو ًعــا فــي
المســتقبل .تســتنتج بعــض الدراســات أ ّن الطلــب علــى الطاقــة
األحفوريــة ســوف ينمــو بنحــو  %49إضافيــة حتــى عــام .(((2040
مــا ذُكــر ســابقًا هــو غيــض مــن فيــض مــن األدبيــات المتوافــرة
والمتناقضــة بشــكل كلــي ،فــي موضــوع مســتقبل الطلــب
احتياطــي
علــى الطاقــة األحفوريــة (النفــط أو الغــاز) .وأل ّن
ّ
الغــاز والنفــط فــي منطقــة الخليــج هــو بيــن  20و ٪٥٢مــن
االحتياطــي العالمــي ،فــإ َّن كلتــا المدرســتين المتشــائمة مــن
االســتغناء عــن النفــط ،والمتفائلــة بامتــداد عمــر النفــط والغــاز،
ـب
تجــد لهــا آذانًــا صاغيــة لــدى النخــب الخليجيــة .ويؤكــد تغلُّـ َ
التفــاؤل علــى التشــاؤم عامــان ،األول منهمــا موضوعــي ،وهــو
إنــه كلمــا تراجعــت أســعار النفــط ،عــادت إلــى الصعــود مــن
جديــد .والعامــل الثانــي ذلــك «االســترخاء» الــذي تأخــذه مجمــل
السياســات فــي الخليــج ،قاصــر ًة عــن اتخــاذ خطــوات واضحــة
وب َّنــاءة وطويلــة األجــل ،الســتبدال االعتمــاد علــى النفــط والغــاز
بوصفــه رافعــة أساســية لتنميــة مســتدامة لهــذه المجتمعــات(((،
((( انظــر فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال :محمــد أبــو ســريع علــي« ،ص ـراع الطاقــة
وإعــادة تشــكيل التحالفــات العالميــة» ،مجلــة السياســة الدوليــة ،تمــوز (يوليــو)
 ،2018ص 26ـ .39
((( المصدر السابق ،ص .27
اجتماعي
�ي ـ
ّ
((( ربم�ـا الت��ردد فيــ اتخ��اذ تل��ك الخطـ�وات ،هـ�و القلـ�ق من دفع ثمـ�ن سياسـ ّ
باهــظ ،ألن ذلــك التجــول يحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة كاملــة لالقتصــاد ،وأيضً ــا إلــى
زيــارة جــا َّدة لِـ«العقــد االجتماعــي» المعمــول بــه حتــى اآلن.
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مــن أجــل الدخــول فــي نــادي «التنميــة المســتدامة» ،والــذي
دخلــت فيــه دول وشــعوب أخــرى ،ســواء فــي شــرق هــذا العالــم
كانــت أو فــي غربــه.
ـذب فــي تحديــد
الحديــث فــي البدائــل ربمــا خلَــق ذلــك التذبـ ُ
«عصــر النفــط» والمســافة الزمنيــة التــي ممكــن أن يأخذهــا ،ثقاف ًة
اتكاليــة تفشَّ ــت فــي المجتمــع الخليجــي ،إلــى حــد لــم يعــد فــي
اإلمــكان التقليــل فيــه مــن مخاطرهــا .فالكثيــر مــن «العــادات
والتقاليــد واألعـراف والســلوكيات» االقتصاديــة ،أصبحــت «نفطيــة»
األقــل
ّ
إن صــح التعبيــر ،أي استســهال الدخــل ال ُمجــزي بالعمــل
جهـ ًدا .وهــي ثقافــة تعـ َّدت حتــى دول النفــط ،لتصــل إلــى الــدول
العربيــة ذات «االتــكاء النفطــي» أي تلــك الــدول التــي تعيــش
بشــكل كبيــر علــى مســاعدات الــدول النفطيــة ،أو تحويــات
مواطنيهــا مــن العامليــن فــي الــدول النفطيــة إليهــا .لذلــك ،فــإ َّن
تغييــر تلــك الثقافــة النفطيــة يحتــاج إلــى جهــود منظمــة ،تنبــع من
ـب فــي «قـرارات إداريــة» ،يقــوم بتنفيذهــا
«إرادة سياســية» ،وتصـ ُّ
«طاقــم مؤمــن بالتغييــر ومؤ َّهــل للعمــل» .ربمــا دون تلــك األضــاع
األربعــة ،تصبــح الجهــود ـ وإن كانــت مخلصــة ـ مشـتَّتة ومعزولــة.
وليــس جدي ـ ًدا فــي تاريــخ البشــرية وال حتــى فــي تاريــخ العــرب
الحديــث ،أن نــرى دولً غنيــة قــد تراجعــت بســبب فقــدان العنصــر
اإلنتاجــي األساســي الــذي كانــت تعتمــد عليــه لقيمتــه االقتصاديــة.
فإســبانيا كانــت مــن أغنــى الــدول ،ول َّمــا فقــدت مــا كانــت تعتمــد
عليــه (الذهــب مــن أميــركا الجنوبيــة) ،ترا َجــع وضعهــا االقتصــادي
حتــى غــدت عالــة علــى المجتمــع األوروبــي حتــى ســنوات قليلــة
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خلــت .تلــك واحــدة مــن عشـرات األمثلــة التــي يزخــر بهــا تاريــخ
الشــعوب.
الحديــث فــي البدائــل فــي دول الخليــج ليــس جديـ ًدا ،ولكــن اتخاذ
القـرار هــو المتأخــر أو المتــردد .فهنــاك حديــث فــي البحــث عــن
مــواد خــام فــي بطــن األرض أو الميــاه فــي دول الخليــج ،وهــي
أنــواع مــن المــواد الخــام تحتــاج إليهــا الصناعــة الحديثــة ،إال أن
البحــث عــن هــذه المــواد ـ إلــى جانــب كونــه مكلفًــا ـ قــد ال
أي أ َّن
يرقــى إلــى أن يكــون «اقتصاديًّــا» بالمعنــى الفنــي لالقتصــادْ ،
تكلفتــه اإلنتاجيــة قــد تزيــد كثي ـ ًرا عــن ســعر الســوق ،فــا يعــود
اقتصاديًّــا .ثــم إ ّن هنــاك حديثًــا فــي «إحــال صناعــات وتوطينهــا»
بش ـراكة مــع شــركات أو دول راغبــة فــي المشــاركة ،إال أنــه مــرة
أخــرى يجــب أن يكــون المنتــج «اقتصاديًّــا» .فليــس هنــاك جــدوى
اقتصاديــة لصناعــة الســيارات مثـ ًـا ،فــي الوقــت الــذي تنخفــض
فيــه كلفتهــا فــي أماكــن أخــرى ،مثــل الصيــن أو دول شــرق آســيا.
فالبحــث عــن البدائــل ال يـزال متواريًــا أمــام عــدد مــن االفتراضــات،
بعضهــا يتحــدث بتحويــل المنطقــة إلــى «مركــز مالــي وتجــاري» ،أو
منطقــة خدمــات أو ســياحة حديثــة .كل ذلــك يحتــاج إلــى تخفيــض
جــدران البيروقراطيــة ،وإلــى تعليــم حديــث ،وكالهمــا غيــر متوافــر
علــى المســتوى المطلــوب حتــى اآلن.
االنتقــال الصعــب ال يوجــد أمــام دول الخليــج لالحتفــاظ
بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي الحالــي «العشــرية الثانيــة
مــن القــرن الواحــد والعشــرين» غ ْيـ ُر احتماليــن .األول منهمــا :تــرك
األمــور كمــا هــي على افتـراض أن أســعار الطاقة ســوف ترتفــع ،وأن
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االحتياطــي كبيــر .ولذلــك ،ال يجــب أن نفكــر كثيـ ًرا فــي المســتقبل
وكيــف يمكــن أن يكــون .واالحتمــال الثانــي :هــو االنتقــال الصعــب
إلــى ســيناريو «البديــل» ،وهــو البحــث عــن طــرق مختلفــة مــن
أجــل إبقــاء الحــال علــى مــا هــو عليــه ،أو قريــب منــه مــن الناحيــة
االقتصاديــة .ذلــك يتطلَّــب أن تُتَّخــذ ق ـرارات صعبــة ـ بعضهــا قــد
يكــون مؤل ًمــا ـ فــي المــدى القصيــر ،واالســتعدا َد لدفــع الثمــن
السياســي ـ االجتماعــي لذلــك .ولعــل ثالثيــة مطلوبــة فــي هــذه
الحالــة ،وهــي ثالثيــة متداخلــة ،تحتــاج إلــى إعــادة محاولــة جديــة
مــن أجــل الســير فــي الســيناريو الثانــي ،أي البحــث عــن البدائــل
أو االســتخدام الرشــيد للمــوارد .وتلــك الثالثيــة فــي نظــر كثيــر
مــن المتابعيــن :القضــاء علــى الفســاد ،وإصــاح اإلدارة ،وإصــاح
التعليــم.
القضــاء علــى الفســاد ألســباب تاريخيــة واجتماعيــة ،وبســبب
طبيعــة االقتصــاد الريعــي ،أصبــح موضــوع الفســاد هــو «العلــة
الكامنــة» لتعطيــل التطــور االقتصــادي فــي دول الخليــج ،وللفســاد
العديــد مــن التعريفــات .يُعــ ِّرف الكاتــب الفســا َد ببســاطة أنــه
«اســتخدام ســلطة لتحقيــق مصلحــة» .ومــع تعقُّــد اإلدارة فــي
المجتمــع الخليجــي ،أصبــح هنــاك مــن المصالــح مــا هــو متضــارب
أو يجــوز فيــه اســتخدام «العطــاء والمنــع» ،حتــى فــي تطبيــق
القوانيــن العامــة .فقــد أصبحــت الســلطة «التقديريــة» متوســعة
فرصــا
فــي كل مــن الســلطتَين التنفيذيــة والقضائيــة؛ مــا أوجــد ً
ألشــكال مــن الفســاد ،لــم تُســبب هــد ًرا فــي المــوارد فقــط ،بــل
أيضً ــا رد ًعــا لالســتثمار المحلــي والخارجــي .واضطُــ َّرت الدولــة
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الخليجيــة فــي وقــت متأخــر ،إلــى أن ت ُنشــئ مؤسســات للحــرب أو
لمواجهــة الفســاد وتَع ُّق ِبــه(((!
تشــير مــدركات مؤشـرات الفســاد المنشــورة عالم ًّيــا ،إلــى أن دول
الخليــج ـ وإن كانــت أفضــل مــن غيرهــا مــن الــدول العربيــة ـ تقــع
َمرتبتُهــا مــا بيــن «العشــرين ومــا يقــارب الخمــس والســبعين)
الس ـلَّم العالمــي لمــدركات الفســاد .وبســب الدخــل الضخــم
فــي ُّ
للدولــة الخليجيــة نســب ًّيا ،فــإن تلــك المؤشــرات ـ وإن تراجعــت
فــي المســتوى ـ ال ت ـزال مغلقــة ،مــن حيــث الهــدر فــي المــوارد
وإشــاعة «الاليَقيــن» فــي االقتصــاد .وتأتــي خطــورة تلــك الممارســة،
عندمــا نَعلــم أن أكثــر «ممارســات الفســاد» هــي فــي الجهــات
التنفيذيــة .وعنــد النظــر إلــى العالقــات اإلداريــة والمصلحيــة فــي
مجتمعــات الخليــج ،يمكــن القــول :إن «الفســاد» ـ بالمعنــى الــذي
ُحـ ِّدد ســابقًا ـ هــو «ثقافــة» ،عنــد محاولــة الحصــول علــى خدمــة
أو مصلحــة خــارج نطــاق الجهــد ،أو التسلســل القانونــي والنظامــي
المرعــي اإلجــراء .هــي ثقافــة منتشــرة فــي قطــاع التعليــم،
والصحــة ،واإلدارة ،وتنفيــذ القانــون ،والتوظيــف ،بــل حتــى فــي
دفــع المخالفــات المروريــة .وتقــول لنــا بعــض الدراســات العلميــة:
إنــه فــي اإلمــكان جزئ ًّيــا «الحــد مــن الفســاد ،وليــس القضــاء
عليــه» ،مــن خــال تحويــل الخدمــات اإلداريــة إلــى الرقمنــة ،أي
((( انظــر علــى ســبيل المثــال «قانــون الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد فــي الكويت»،
الصــادر فــي  24كانــون الثانــي (ينايــر)  ،2016بعــد «ســحب القانــون األول لعيــوب
تشــريعية فيــه»! واألخيــر مكــون مــن  59مــادة (القانــون متــاح عبــر الشــبكة).
والهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد فــي الســعودية «نزاهــة» (متــاح قانونهــا عبــر
الشــبكة).
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إنهــاء مطالــب المواطنيــن الروتينيــة مــن خــال الرقمنــة ،مثــل:
اســتخراج المســتندات الرســمية ،أو دفــع المخالفــات ،أو التقــدم
للوظائــف المختلفــة؛ حتــى وإن كان ذلــك قــد يح ـ ُّد جزئيًّــا مــن
ظاهــرة «الفســاد» علــى األقــل ،خاصــة فــي األماكــن المتحكمــة
فــي مفاصــل اإلدارة ،حيــث تلعــب «الواســطة» و«المصلحــة» أدوا ًرا
مختلفــة فــي الحصــول علــى الخدمــة ،أو فــي ِ
ترسـ َية المناقصــة أو
تمريــر المخالفــة.
إصــاح اإلدارة تطــورت اإلدارة العامــة فــي مجتمعــات دول
الخليــج مــع تطــور المجتمــع ،وأصبحــت مــن بســيطة ومباشــرة
إلــى معقَّــدة .وأُنيــ َط بعــدد مــن المؤسســات والرجــال القيــا ُم
بتنفيــذ المتطلبــات اإلداريــة التــي توســعت الدولــة فــي تقديمهــا،
وقــد خلَقــت فــي هــذه المســيرة «بيروقراطيــة» تختلــف مــن دولة
خليجيــة إلــى أخــرى ،بحســب حجــم الســكان ،وقُــرب المناطــق
المختلفــة المك ِّونــة للدولــة الواحــدة أو بُعدهــا .إال أن البيروقراطية
فــي دول الخليــج بشــكل عــام يمكــن وصفهــا بـ«الديناصوريــة».
فكلمــا ُو ِجــد جهــازُ ،و ِجــد جهــاز آخــر يراقبــه ،حتــى عــاد اتخــاذ
القـرار ـ ولــو فــي أبســط األمــور ـ لــه سلســلة طويلــة مــن التوقيعات
والموافقــات واألختــام .تلــك البيروقراطيــة ت ُعطِّــل بشــكل كبيــر
قــرارات التنميــة ،وأيضً ــا تُعطِّــل مشــاركة القطــاع الخــاص فــي
التنميــة .فــأي تصريــح لمزاولــة مهنــة أو عمــل إنتاجــي ،يحتــاج
مــن الموافقــات والتصاريــح الكثيــر ممــا يســتهلك الوقــت ،وأيضً ــا
يفتــح بابًــا واس ـ ًعا لمســارب الفســاد.
التحــدي هــو كيــف تصبــح «اإلدارة الحكوميــة» أكثر بســاطة ،وأكثر
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رشــاقة ،وأكثــر قــدرة علــى اإلنجــاز وخدمــة التنميــة .والســؤال
هنــا« :كيــف قامــت المجتمعــات األخــرى بحــل مشــكلة ت َض ُّخــم
اإلدارة؟» .اإلجابــة المباشــرة :مــن خــال تقليــص دور الدولــة،
وتــرك الكثيــر مــن مســاحة تقديــم الخدمــات فــي يــد القطــاع
الخــاص ،وأيضً ــا «ترشــيق» الجهــاز اإلداري مــن خــال الرقمنــة،
وأيضً ــا مــن خــال اختيــار األشــخاص القادريــن والمؤهليــن التخــاذ
القـرار ،مــع رقابــة واعيــة .إال أن ذلــك يمكــن أن يكــون متا ًحــا فــي
المجتمعــات التــي تقــوم بإنتــاج خيراتهــا ،معت ِمــدة علــى تعــدد
مصــادر اإلنتــاج .أمــا المجتمعــات الريعيــة ذات المصــدر الواحــد
للدخــل مثــل دول الخليــج ،فــإن ك ًُّل منهــا تعتبــر نفســها شــريكًا
فــي الثــروة ،و ِمــن ثَـ ّم علــى الســلطة فــي المجتمــع أن تــوزع تلــك
الثــروة .واعتمــدت دول الخليــج علــى مصدريــن للتوزيــع ،األول
منهمــا وهــو األقــل «التثميــن»((( ،كمــا حــدث فــي الكويــت فــي
بدايــة التنميــة .والثانــي وهــو األغلــب «التوظيــف» ،أي إتاحــة
فــرص العمــل فــي القطــاع الحكومــي ،دون ســقف وبالحــد األدنــى
مــن الشــروط ،حتــى تضخمــت اإلدارة الحكوميــة إلــى حــد بــروز
ظاهــرة «البطالــة المق َّنعــة» ،وأصبــح العمــل فــي الحكومــة «ثقافــة
ثانيــة» للمجتمــع .وهــو مــا زاد مــن حــدة تضخــم البيروقراطيــة
مــن جهــة ،وقلَّــل اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى .ســوف تبقــى اإلدارة
بمعناهــا الشــامل أحــد أبــرز معضــات االنتقــال مــن المجتمــع
الريعــي إلــى المجتمــع المنتــج.
((( المقص��ود بالتثمي�نـ م��ا يتعلَّـ�ق بممتلــكات المواطنيــن ،ال سـ ّيما المنــازل الخاصــة
القديم��ة.
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إصــاح التعليــم حجــ ُر األســاس لصــاح التنميــة والنظــر إلــى
المســتقبل .فــا يوجــد شــعب يرقــى فــوق نظامــه التعليمــي .هنــا
أيضً ــا األدبيــات وافــرة ،بــل متضخمــة ،إ ْن وضعنــا يدنــا ببســاطة
وشــجاعة علــى أهــم مكــ ِّون لخلــق بدائــل اقتصاديــة وتنمويــة
فــي الخليــج .ال بــد مــن القــول« :إيجــاد ُمواطــن جديــد وجــا ٍّد
مــن خــال التعليــم» ،وال جــدال فــي أن التعليــم بشــكل عــام فــي
مجتمعــات الخليــج مــن حيــث الكــم ،ال يجــادل كثي ـ ًرا أح ـ ٌد فيــه.
فقــد قامــت الدولــة بالعنايــة بكَــ ِّم التعليــم ،وزادت المــدارس
والجامعــات (العامــة والخاصــة) ،إال أن العقبــة الكبــرى فــي الكيف!
ـاح باهــر فــي الخليــج فــي «بنــاء الحجــر» ،إال
لقــد كان هنــاك نجـ ٌ
أن المعضلــة التــي ال تـزال قُــوى النخبــة الخليجيــة تتـراوح حولهــا،
هــي «مواصفــات بنــاء البشــر»((( .بِنــاء البشــر هـ ٌ
ـدف ال يختلــف
فيــه كثيــرون فــي دول الخليــج .المهــم هــو كيــف نقــوم بذلــك.
هنــا تتدخــل المعطيــات االجتماعيةاالقتصاديــة ،فتُعطــل بعــض
الميكانيزمــات المهمــة لتحقيــق ذلــك البنــاء .فمــن جهــة تَضمــن
الدولــة الخليجيــة بشــكل عــام الوظيفــة ِ
للخ ِّريــج ،وهــذا الضمــان
محصــن فــي بعــض األوقــات بنصــوص دســتورية كما
فــي حــد ذاتــه َّ
فــي الكويــت ،ويَمنــع مــن الوصــول إلــى مجتمــع التنميــة المرجــو.
هنــا ،السياســيات العامــة تُعطــل مــا يمكــن أن يس ـ َّمى بالوصــول
إلــى «التميــز فــي التعليــم» ،أو جــودة المنتــج التعليمــي .وهنــاك
((( هنــاك بيــن  60و 70جامعــة فــي الخليــج ،نِصفهــا تقري ًبــا جامعــات خاصــة .فهــي
مــن حيــث الكــم تغطــي احتياجــات الطلــب علــى التعليــم ،إال أن التســاؤالت كانــت
وال ت ـزال عــن نوعيــة خ ِّريجــي هــذه الجامعــات ،وعــن كَــون تلــك الكــوادر قــادرة
علــى المنافســة واالبتــكار أم ال.
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مظاهــر واضحــة فــي قصــور التعليــم فــي دول الخليــج مــن حيــث
الكيــف ،منهــا انفصــال ال ُم ْخــ َرج التعليمــي عــن ســوق العمــل.
ناســا َممحيَّــة أ ِّميَّتهــم األبجديــة»،
تعليمنــا يُنتــج فــي الغالــب «أُ ً
بســبب قصــور كبيــر فــي تل ِّقــي المعرفــة بمعناهــا العــام والشــامل،
ومنهــا انفصــال الجامعــات عــن تقديــم حلــول ذات جــدوى
لمشــكالت المجتمــع .فأصبحــت جامعاتنــا فــي الغالــب «مــدارس
ثانويــة مــن غيــر ج ـ َرس»(((.
التعليــم هــو قاطــرة المجتمــع إلــى التنميــة ،يقــدم المعــارف
ويَخلــق المهــارات ( ِمهن ِّييــن) ،ويصقــل عقــل المواطــن لتمكينــه
مــن العيــش فــي مجتمــع تعــددي ومنتــج ،ويشــيع ثقافــة التنميــة
القائمــة علــى احتـرام العمــل .فالتميــز فــي التعليــم هــو مســتوى
مــن األداء المقبــول فــي عصــر التنافــس ،وســيادة تقنيــات االتصــال
وســطوة العلــم الحديــث .ثــم إ َّن مجتمعــات الخليــج ال تســتطيع
اليــوم أن تتجــاوز آثــار العولمــة ،التــي أشــاعت التنافســية ،وجلبــت
ِعمالــة مــن أصقــاع العالــم ،وفرضــت ثقافــة التميــز وتطويــر األداء،
وأشــاعت شــعو ًرا باإليجابيــة والثقــة فــي المجتمعــات المتقدمــة.
فالجــودة تعنــي اصطال ًحــا تطابــق مواصفــات الســلعة أو الخدمــة
ـتقبل(((.
مــع توقعــات المســتفيدين ،وإشــباع حاجتهــم حاضـ ًرا ومسـ ً
ومــن هنــا ،فــإ َّن «توقُّعــات المجتمــع الخليجــي» حــول نتائــج
التعليــم ،هــي فــي الواقــع أكبــر بكثيــر ممــا ينتجــه هــذا النظــام
((( يُقــرع الجــرس فــي المــدارس الثانويــة وغيرهــا مــن أجــل تحديــد مواعيــد الحصص.
((( انظــر فــي ذلــك عبــد المنعــم شــحاتة ،مفاتيــح التميــز فــي األداء الجامعــي،
مجلــة الفكــر المعاصــر ،كانــون الثانــي (ينايــر) وآذار (مــارس)  ،ص 45 .ـ .2019 ،60
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حتــى اآلن مــن بشــر .ال شــك أنــه يجــب مالحظــة أن هنــاك جهــو ًدا
تُبــذل فــي هــذا المقــام ،إال أن حصيلتهــا تحتــاج إلــى وقــت .ثــم إ َّن
كثي ـ ًرا منهــا يواجــه عقبــات اجتماعيــة وتمويليــة وإداريــة ،وأيضً ــا
يتطلــب تعديــات فــي التشــريع قــد تكــون غيــر مالئمــة لبعضهــم
سياس ـ ًّيا.
الخالصــة الحديــث عــن المســتقبل حديــث ملتبــس ،ألن ثقافتنــا
العربيــة بشــكل عــام تعتبــره مــن علــم «الغيــب» ،مــع أن دراســات
كثيــرة قــد صــدرت للنظــر إلــى المســتقبل ،خاصــة فــي ضــوء
احتمــال النضــوب أو االســتغناء عــن مــادة النفــط فــي ســوق
ـرض عيــن»
الطاقــة العالمــي .برأيــي ،أن النظــر إلــى المســتقبل «فـ ُ
علــى أبنــاء الخليــج ،وقــد جــرت محــاوالت عديــدة( ((1للنظــر إلــى
المســتقبل ،وهــو يبــدأ اآلن وهنــا .واليــوم ،والعالــم ي ُمــوج فــي
المتغيــرات واالضطرابــات ،يجــب التفكيــر بجديــة فــي مســتقبل
منطقتنــا ،ومحاولــة رســم خطــوط وتقديــم اقتراحــات للمســتقبل.
ولعــل مــن نافلــة القــول :إن تلــك الخطــط كلمــا كانــت جماعيــة،
علــى األقــل فــي إطــار مجلــس التعــاون ،كانــت أنجــح وأفضــل ،لِمــا
تتســم بــه المنطقــة مــن تكامــل اقتصــادي وجغرافــي وإنســاني؛
وإ َّن العطــب بيــن دولهــا يؤخــر أو ربمــا يعطــل مســيرة التنميــة
المشــتركة التــي تحتــاج إليهــا شــعوبنا .فالفرصــة المتاحــة اليــوم
مــن حيــث الوفــرة الماليــة القــادرة علــى تمويــل برامــج انتقاليــة
وتدريبيــة ،وقلــة الســكان النســبية ،والبعــد عــن المخاطــر ،كلهــا
( ((1منهــا علــى ســبيل المثــال الخليــج  ،2025دار الســاقي ،بيــروت ،٢٠٠٩ ،بالتعــاون
مع منتدى التنمية الذي كان كاتب هذه السطور مدي ًرا فيه.
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تُشــكل رافعــة للنظــر الجــاد إلــى المســتقبل .ولكــن ،لهــا ســقف
زمنــي أيضً ــا ،فالزمــن ليــس فــي مصلحتنــا .المؤكــد أن المســتقبل
يختلــف عــن الحاضــر ،وأيضً ــا المؤكــد أنــه يحمــل مخاطــر جديــدة
وغيــر مرئيــة اليــوم .ثــم إ ّن األمثلــة العالميــة تم ُّدنــا بعــدد مــن
التجــارب الناجحــة (المطلــوب اســتلهامها ال نســخها) فــي مواجهــة
المســتقبل .فالعاقــل مــن يســتفيد مــن تجــارب غيــره.
 14أيار (مايو) 2019
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رؤية نقدية لخطط تنويع مصادر الدخل
في دول الخليج من المنظور االجتماعي
ودا ًعــا دفء النفــط تركــز خطــط التنميــة المعلَنــة فــي دول
الخليــج علــى البعــد االقتصــادي ،وليــس مســتن َك ًرا أن يكــون لهــذا
التركيــز أولويــة فــي تلــك الخطــط ،حيــث إن التحــدي األســاس
ـت أن تُنـ ّوع
ومنــذ عقــود هــو كيــف لــدول مجلــس التعــاون السـ ّ
مصــادر دخلهــا كــي ال تعتمــد فقــط علــى النفــط والغــاز .قــد
يكــون االنشــغال بالموضــوع االقتصــادي قــد جعــل الموضــوع
ـي ش ـ ْب َه هامشــي .وفــي يقيــن كاتــب الورقــة
ـي السياسـ ّ
االجتماعـ ّ
أن الموضــوع االجتماعــي هــو فــي صلــب خطــط التنميــة ،أو
يجــب أن يكــون فيــه ،ألن عليــه ال علــى غيــره ســوف يترتَّــب
النجــاح أو الفشــل لتلــك الخطــط االقتصاديــة .فاالقتصــاد ال
يعيــش فــي ف ـراغ ،إنمــا هــو فــي فضــاء اجتماعــي فــي األســاس،
وأعنــي باالجتماعــي هنــا المفهــوم العــام ،وهــو يشــمل الثقافــة
والســلوك والعالقــات االجتماعيــة ،وأيضً ــا العــادات والتقاليــد
مدخــا
ً
واألعــراف .ودون النظــر إلــى تلــك المكونــات بوصفهــا
أساســيًّا وها ًّمــا فــي خطــط التنميــة علــى األقــل ،لــن يتحقــق
الم ـراد منهــا .فهنــاك عقبــات اجتماعيــة وثقافيــة تواجــه خطــط
التنميــة فــي الخليــج ،وهــي فــي الغالــب مســكوتٌ عنهــا حتــى
الســاعة .علــى ســبيل المثــال :ال يمكــن أن تتحقــق تنميــة شــاملة،
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إال مــن خــال قاعــدة تجويــد التعليــم (وهــو مك ـ ِّون اجتماعــي).
أيضً ــا ال يمكــن أن تتحقــق أهــداف التنميــة االقتصاديــة دون
مواجهــة مــع قيــم وســلوك ومفاهيــم وأعــراف ،تقــف بعضهــا
مناقضــة ألهــداف التنميــة االقتصاديــة ،مثــل :النظــرة إلــى المــرأة
فــي المجتمــع ،أو النظــرة إلــى العمــل اليــدوي ،أو االهتمــام
بالمفاهيــم االجتماعيــة المعوقــة للمتطلبــات التنميــة ،والســائدة
فــي قطاعــات واســعة مــن النســيج االجتماعــي الخليجــي،
كقيــم تثميــن الوقــت وأهميــة التجويــد فــي العمــل ،وأهميــة
البحــث العلمــي فــي المؤسســات المختلفــة أو مــا يُعــرف
 Research and Developmentبـ«البحــث والتطويــر» وغيرهــا مــن
المكونــات.
يــوم القيامــة الخليجــي تُواجــه ُ
دول مجلــس التعــاون كمــا
يواجــه غيرهــا مــن الــدول المنتجــة للغــاز والنفــط ،ترا ُجــع أســعاره
علــى المســتوى الدولــي .وقــد رك َنــت هــذه الــدول إلــى تمويــل
ميزانياتهــا التــي تضخمــت فــي العقــود األخيــرة مــن تصديــر تلــك
المــادة .واليــوم ،تواجــه ُ
نقصــا فــي
دول الخليــج فــي معظمهــا ً
تمويــل خطــط التنميــة ،ســوف يؤثــر عاجـ ًـا فــي مســتوى الحيــاة
والعالقــات االقتصاديةاالجتماعيةالسياســية .وقــد اقتربــت «دولــة
الرعايــة» فــي الخليــج مــن الوصــول إلــى نهايــة الطريــق .ترا ُجــع
أســعار النفــط كان بســبب عوامــل الســوق ،وأيضً ــا بســبب العامــل
السياســي الدولــي.
لقــد كتــب كثيــرون مــن أبنــاء الخليــج فــي العقــود الخمســة
األخيــرة تحذيـ ًرا مــن «يــوم القيامــة الخليجــي»؛ أي خــروج هــذه
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المجتمعــات مــن «دفء النفــط» ،ومــن تأثيــر ذلــك فــي أوضاعهــا
السياســية واالجتماعيــة واالســتراتيجية .حتــى الســاعة ،اســتبدلت
الدولــة الخليجيــة الريعيــة «المشــا َركة المع َّمقــة أو الحقيقيــة»،
بالرعايــة العامــة للمواطــن ،وصـ ْر ِف األمــوال الســهلة علــى الكثيــر
أي مطالبــات بالمشــاركة .وفــي تاريــخ
مــن الخدمــات ،المتصــاص ِّ
الخليــج الحديــث ،نجــد ســابقة تتمثــل بعالقــة تأث ُّــر االقتصــاد
بشــكل جــذري بالمطالبــة بالمشــاركة ،وبــروز مطالــب اإلصــاح.
تلــك معادلــة يمكــن أن تظهــر فــي دول الخليــج فــي المســتقبل،
بســبب ترا ُجــع قــدرة الدولــة علــى الوفــاء بمــا اعتــادت أن
تقدمــه لمواطنيهــا فــي العقــود الخمســة الذهبيــة األخيــرة.
وفــي المقابــل ،هنــاك مدرســة فــي دول الخليــج ـ ولــو صغيــرة ـ
تــرى أن أســعار النفــط ال يمكــن أن تبقــى متدنيــة ،وأن صعودهــا
حتمــي ،ألنهــا تتبــع الــدورة االقتصاديــة الرأســمالية .وت ُتابــع هــذه
المدرســة القــول :إن وجــود النفــط والغــاز بكم ّيــات ضخمــة فــي
باطــن أرض دول الخليــج ،يمكــن أن يســتمر احتياط ّيــه مــدة
طويلــة .ومــع تق ـ ُّدم التقنيــة يمكــن االســتفادة مــن االحتياطــي
بطــرق أُخــرى جديــدة ،غيــر معروفــة اآلن .هــذه المدرســة ت َل َقــى
آذانًــا صاغيــة لــدى الكثيــر مــن متخــذي القـرار فــي دول الخليــج،
يســاندها الخبــرة الســابقة ،وهــي أنــه كلمــا تراجعــت أســعار
النفــط ،عــادت مــن جديــد إلــى االرتفــاع .مــع ذلــك تحوطــت
الدولــة فــي الخليــج ،فلجــأت فــي أوقــات مختلفــة مــن العقــد
الماضــي وهــذا العقــد ،إلــى إصــدار وثائــق اســتراتيجية أو مــا
ُعــرف بـ«اســتراتيجيات تنويــع مصــادر الدخــل» ،وقــد صــدرت
تلــك الخطــط فــي أوقــات مختلفــة.
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تَعــرض الورقــة هنــا أهــم تلــك الــرؤى وأهــم نقَّادهــا وهــم
قليلــون علــى مســتوى النقــد الكتابــي ،إال أن هنــاك شــعو ًرا عا ًّمــا
شــعب ًّيا بــأن تلــك االســتراتيجيات التــي حصلــت علــى الكثيــر مــن
التقريــظ فــي وســائل اإلعــام الخليجيــة ،توافــرت علــى عــدد مــن
المنطلقــات التقليديــة للتوجــه إلــى «تنويــع مصــادر الدخــل»،
ولــم تُطــرح هــذه الخطــط فــي أغلبهــا للنقــاش العــام .ثــم إنــه
لــم يتوافــر لهــا برنامــج تفصيلــي وال خطــة زمنيــة ،ولــم يُتص ـ َّور
وجــود مؤسســات تراقــب تنفيذهــا .ولكــن األهــم أن تلــك الخطــط
فــي معظمهــا تجــاوزت دراســة البعــد االجتماعــي ،أو تأثيرهــا
فــي شــبكة العالقــات االجتماعيــة وعناصرهــا المختلفــة .بعضهــم
يــرى أ ّن تلــك الخطــط ال تزيــد عــن كونهــا «عمليــة عالقــات
عامــة ال غيــر» ،بســبب أن بعضهــا قــد طُــرح منــذ ســنة ،2008
ولــم تَظهــر لهــا نتائــج بعــد عشــر ســنوات تقريبًــا مــن طرحهــا.
والهــدف مــن هــذه الورقــة محاولــة ســبر تلــك الخطــط البديلــة،
وتقديــر إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة تحقيــق أهدافهــا فــي ضــوء
التحديــات التــي تواجههــا هــذه المجتمعــات سياس ـ ًّيا واقتصاديًّــا
واجتماعيًّــا ،فــي :نُظــم التعليــم ،ودور المــرأة ،وخلــق فــرص عمــل
للمواطنيــن ،ووجــود العمالــة األجنبيــة الضخمــة ،ومشــروعات
«الفيلــة البيضــاء» وتغلغُــل البيروقراطيــة ،وطبيعــة الدولــة
الريعيــة وأهميــة الحريــات العامــة فــي التطــور االقتصــادي ـ
االجتماعــي ومحاربــة الفســاد.
مــن جهــة أُخــرى ،هنــاك عامــل «مســكوت عنــه» فــي إطــار تراجــع
أســعار النفــط ،هــو التأثيــر الممكــن لذلــك التراجــع فــي بقيــة
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الــدول العربيــة التــي يتصــف اقتصادهــا بشــبه النفطــي((( ،القريبــة
مــن دول الخليــج المعت ِمــدة إمــا علــى المســاعدات الماليــة ،وإمــا
علــى تصديــر العمالــة إلــى دول الخليــج .تذهــب الورقــة إلــى
القــول :إن تراجــع األســعار قــد يطلــق ديناميــات كمــا فــي الســابق
التاريخــي تربــط بيــن انحســار التمويــل وتراجــع الرضــا السياســي.
وهــي معادلــة منطقيــة قــد تــؤدي إلــى توتــر فــي المجتمعــات ،إن
قصــرت تلــك االســتراتيجيات عــن الوصــول إلــى نتائــج ملموســة،
ّ
أو إن تجاهلــت فتــر ًة مــا دور المواطنيــن فــي رســم السياســات،
واتخــاذ الق ـرارات ومراقبتهــا .لقــد وجــد الباحــث أن هنــاك ك ًّمــا
مــن النقــد للخطــة الســعودية (الرؤيــة) ،والخطــة الكويتيــة (وثيقــة
اإلصــاح) ،إال أن هــذا النقــد قليــل جــ ًّدا أو غيــر موجــود ،تجــاه
الخطــط فــي بلــدان الخليــج األربعــة األُخــرى ،وهــذا تعطيــل
للنقــاش العــام الواســع المطلــوب لفهــم الخطــط واســتيعابها،
والمشــاركة فــي تنفيذهــا لــدى الجمهــور العــام.
مشــكالت المنهــج فــي عــام  ،2016صــدر كتــاب جوزيــف
ساســون((( تشــريح الســلطوية فــي الجمهوريــات العربيــة ،حيــث
حــاول الكاتــب ســب َر غــور األســباب العميقــة ألحــداث الربيــع
العربــي األولــى((( .ولعــدم توافــر وثائــق مباشــرة ،عمــد الكاتــب
((( ٌ
دول ِمثـ�ل األردن ومصـ�ر تعتمـ�د علـ�ى المسـ�اعدات المباشـ�رة أو تصديـ�ر ال ِعمالـ�ة.
((( أســتاذ كرس��ي فـ�ي جامعةــ ج��ورج تاــون ـ واشنــطن ـ الواليــات المتحــدة األميركيــة
(الكت��اب باإلنجليزي��ة).
((( فــي تونــس ومصــر وســوريا واليمــن وليبيــا ،علــى أســاس أن هنــاك موجــة ثانيــة
مــن الربيــع فــي الجزائــر والســودان .2019
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مــن خــال قـراءة «مذكـرات السياســيين والمســؤولين» ،التــي هــي
أكثــر قُربًــا مــن الســلطات العليــا فــي الجمهوريــات العربيــة التــي
شــهدت االضطرابــات((( ،إلــى أن يتعــرف إلــى األســباب العميقــة
التــي أدت إلــى تلــك النتائــج شــبه الكارثيــة حتــى اآلن .أظهــرت
دارســتُه نتيجــة الفتــة؛ إذ الحــظ فــي جميــع المذكــرات التــي
درســها ثالثــة عوامــل:
1ـ عــدم وصــول المعلومــات الدقيقــة إلــى متخــذي القـرار ،أو عــدم
رغبــة متخــذي القـرار فــي معرفتهــا أو تدوينهــا.
2ـ عــدم االهتمــام بالعامــل االقتصــادي فــي تحريــك الــرأي العــام
وإدارة الدولــة.
3ـ تجا ُهل التغيرات االجتماعية الحادثة في المجتمع.
إ ّن القيــادات فــي هــذه الجمهوريــات ســلكت طريقيــن فــي
محاولــة حــل مشــكالت المجتمــع ،إمــا «العقيــدة الم ُب ـ َّررة» ،وإمــا
«العقيــدة ال ُمبــ َّردة» .وفــي الحالتيــن ،اتبعــت القيــادات عــدم
مواجهــة المشــكالت االقتصاديــة ـ االجتماعيــة ـ السياســية ،بمــا
يتطلــب مواجهتهــا مــع تغ ُّيــر الظــروف ،وتقلُّــب األحــداث ،وهــي
ـدل مــن «اإلرجــاء والتســويف» .وهــذا مــا
البحــث عــن حلــول بـ ً
أدى إلــى انــدالع هــذه الثــورات ،مــع اختــاف لــون العلــم والنشــيد
الوطنــي .ولقــد ثبــت مــن ال َحراكَيْــن الســوداني والجزائــري ،2019
أن نفــس اآلليــات تكــررت دون االســتفادة مــن جــرس اإلنــذار.
(4) Joseph Sassoon, Anatomy of Authoritarianism in the Arab Republics, Cambridge
University Press, 2016.
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فــي الخليــج ،توجــد إشــكالية تواجههــا مجتمعــات الخليــج
المعت ِمــدة علــى الدخــل مــن الثــروة الهيدروكربونيــة((( ،التــي
أول» ،و«قابلــة لالســتبدال
يَعــرف الجميــع أنهــا ثــروة «ناضبــة ً
ثان ًيــا» ،و«ثالثًــا ِســعرها يمكــن أن يرتفــع أو ينخفــض» تب ًعــا آلليــات
الســوق ،أو للقـرارات المتخــذة فــي عواصــم بعيــدة .وفــي كل مــرة
تنخفــض فيهــا أســعار النفــط ،يجــري الحديــث عال ًيــا فــي «الخطــط
البديلــة» لتوليــد مصــادر جديــدة للثــروة .ولكن ،ســرعان مــا يخفت
ذلــك الوهــج والخطــط عنــد ارتفــاع األســعار ،وتعــود األمــور إلــى
مجراهــا الســابق ،فــي نفــس الوقــت الــذي يجــري فيــه تغي ـرات
اجتماعيــة وثقافيــة فــي المجتمــع الخليجــي ،وتبــرز فيــه مطالــب
جديــدة ،وت َظهــر تحديــات أكثــر جديــة.
 13حزيران (يونيو) 2019

((( النفط والغاز.
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محدوديّة تمويل المؤسسات البحثية الخليجية
مراكــز األبحــاث يحدثنــا المرحــوم الدكتــور غــازي القصيبــي فــي
كتابــة حيــاة فــي اإلدارة ،بــأن واحــدة مــن أمنياتــه األولــى بعــد
تخرجــه وعملــه فــي جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض ،فــي وســط
العقــد الســادس الميــادي مــن القــرن الماضــي ،هــي أن ينشــئ
مركــ ًزا لألبحــاث يهتــم بشــؤون دول الخليــج ،حيــث الحــظ قلــة
الدراســات المتوافــرة وقتهــا عــن هــذا اإلقليــم ،إال أن تلــك األمنيــة
لــم تتحقــق وقتهــا ،مــع مــا حقــق الرجــل بعــد ذلــك مــن إنجــازات.
وبعــد عقــد مــن تلــك األمنيــة ،قــام كاتــب هــذه الســطور فــي الثلث
األول مــن العقــد الســابع فــي القــرن الماضــي ،بإنشــاء مجلــة دوريــة
فــي جامعــة الكويــت بعنــوان «مجلــة دراســات الخليــج والجزيــرة
العربيــة» ،والتــي كانــت أول خطــوة علــى طريــق مــا جــرى بعــد
ذلــك ،وهــو إنشــاء مركــز دراســات فــي الجامعــة .تلــك الخطــوات
المبكــرة تشــير إلــى إرهاصــات النخــب الخليجيــة ،التــي قُ ِّيضــت لهــا
فــرص التعليــم العالــي خــارج دول الخليــج ،ورغبــت فــي أن تنقــل ما
شــاهدت وتعلمــت حــول أهميــة مراكــز الدراســات المعمقــة حــول
بالدهــا ومجتمعاتهــا ،التــي كانــت ت ُطــل علــى الحداثــة العالميــة،
فــرص
وتَخــرج مــن براثــن الفقــر والتخلــف ،بعــد أن ه َّيــأت لهــا ُ
الدخــل النفطــي المتعاظــم إمكاني ـ َة تطويــر مجتمعاتهــا.
بيــن األمــس واليــوم فــرق كبيــر ،بــل أكاد أقــول إنــه هائــل ،حيــث
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تنتشــر اليــوم مراكــز البحــث المختلفــة التخصصــات فــي جامعــات
دول الخليــج وخارجهــا (الرســمية واألهليــة) ،وازداد الوعــي بأهميــة
مثــل تلــك المراكــز فــي فهــم المشــكالت التــي تواجههــا دول
الخليــج ،منهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والســكانية وغيرهــا مــن
تبصــر ودراســة مــن أجــل فهمهــا
المشــكالت ،والتــي تحتــاج إلــى ُّ
أولً  ،والقت ـراح الحلــول للتغلــب عليهــا ثان ًيــا .أيضً ــا أصبــح هنــاك
«تجمعــات أكاديميــة مســتقلة» تقــوم بدراســة المشــكالت التــي
تواجههــا مجتمعــات الخليــج ،ووضــع الحلــول لهــا بعــد مناقشــتها،
ثــم نشــر ذلــك للكافــة .وقــد َّأســس بعــض النشــطاء مراكــز بحــث
خاصــة ،تقــوم بالعمــل البحثــي ونشــر أعمالهــا ،ليطَّلــع عليهــا مــن
يهمهــم أمــر تلــك الموضوعــات ،إمــا بمبالــغ مدفوعــة أو مجانيــة.
هــذا إلــى جانــب مــا ذكَرتــه المراكــز البحثيــة ،التابعــة لجامعــات أو
مراكــز البحــث التابعــة لمؤسســات رســمية.
تاريــخ مراكــز البحــوث واالهتمــام بهــا عالم ًّيــا ،تاريــخ طويــل بــدأ
منــذ القــرن التاســع عشــر الميــادي ،إال أن االهتمــام بهــا فــي
منطقتنــا العربيــة كان متأخــ ًرا ،وجــاء نتيجــة أزمــات سياســية.
فــأول مركــز منظــم هــو مركــز األهــرام ،الــذي أنشــئ للتعــرف
أكثــر إلــى طبيعــة العــدو ،بعــد الهزيمــة عــام  .1967ومــع ذلــك،
فــإن األرقــام ال ت ـزال تقــول لنــا :إن عــدد المراكــز البحثيــة فــي
منطقتنــا (الشــرق األوســط) ،ال يــزال متواض ًعــا بالنســبة إلــى
مناطــق العالــم األخــرى ،ويَدخــل فيهــا مراكــز البحــث الغربيــة
المهتمــة بالمنطقــة العربيــة.
مجتمــع المعرفــة فــي دراســة للكاتــب حــول مجتمــع المعرفــة
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فــي دول الخليــج ،حــدد فيهــا خصائــص مجتمــع المعرفــة علــى
النحــو اآلتــي:
أي «عمــل أو نشــاط» فــي
أهــم المكونــات التــي يتضمنهــا ُّ
مثــا مــن:
المجتمــع ،فيمــا يخــص نشــاطاته المختلفــة ،يتكــون ً
نشــاط «االقتصــاد والسياســة والثقافــة والتعليــم ،إلــى آخــره مــن
أي قــرار يخــص تلــك النشــاطات
أي أ ّن َّ
النشــاطات اإلنســانية»ْ ،
يكــون مبن ًّيــا علــى قاعــدة معرفيــة ومعلوماتيــة عقالنيــة ،تَجمــع
وتحلــل المعطيــات ،ويُنظــر إلــى مســاقها ومصيرهــا فــي خدمــة
المجتمــع.
يتميــز مجتمــع المعرفــة بــأ ّن «المعرفــة» فيــه هــي أهــم ،أو مــن
أهــم الســلع المنتَجــة فــي ذلــك المجتمــع ،وأنهــا (أي المعرفــة)
تُعتبــر مــن أهــم مكونــات رأس المــال المنتــج فــي المجتمــع
المعنــي ،أي النســبة الكبــرى فــي التصديــر للخــارج.
أن يتوافــر فــي المجتمــع مســت ًوى عــا ٍل مــن التعليــم «ال ُمج ـ َّود»
فــي مســتوياته المختلفــة الفنيــة واألكاديميــة ،فــي العلــوم ال َب ْحتــة
والتطبيقيــة والعلــوم االجتماعيــة بفروعهــا.
وجــود مراكــز بحــوث مهتمــة بالبحــوث العلميــة علــى أرفــع
المســتويات ،وتوفيــر المنــاخ الثقافــي والسياســي ألداء مهماتهــا
علــى أكمــل وجــه ،ثــم رصــد ميزانيــات لهــا ،تمكِّنهــا مــن أداء
عملهــا بالشــكل المطلــوب.
التمويــل المالــي (مــن الدولــة أو القطــاع الخــاص أو كلَيْهمــا)،
ومقــدار حجــم اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي ،ونســبته مــن الناتــج
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القومــي المحلــي فــي المجتمــع المعنــيِ ،مــن أهــم مقاييــس
«مجتمــع المعرفــة».
دول الخليــج ومجتمــع المعرفــة إ ْن ِقســنا تلــك الشــروط
الخمســة الســابقة ،والتــي يجــب أن تكــون متطلبــات مســبقة
للوصــول إلــى «مجتمــع المعرفــة» ،وفــي كليــات دول الخليــج
بشــكل عــام ،فإننــا نســتطيع أن نصــل إلــى تصــور مبدئــي ،هــو أن
مجتمعــات الخليــج لــم تنخــرط بعــد كل ًّيــا فــي مســيرة «مجتمــع
المعرفــة» ،مــن حيــث اإلنتــاج أولً  ،ومــن حيــث تمحيــص
المعلومــات وغربلتهــا واســتخدامها فــي اتخاذ القـرار ثانيًــا ،وإن بدا
أن هنــاك بعــض المالمــح علــى ســطح المجتمــع الخليجــي ،تشــير
إلــى أن هنــاك تو ُّج ًهــا إلــى االنخـراط فــي تلــك المســيرة مــن حيث
االســتهالك (االســتعمال) ،ولكــن فــي مجتمــع المعلومــات ـ حتــى
اآلن ـ فقــط ،وليــس فــي مجتمــع المعرفــة بحســب مــا يُحـ َّدد فــي
المؤش ـرات الدوليــة أو الشــروط المســبقة .ويقــرر التقريــر الرابــع
للتنميــة الثقافيــة الــذي تصــدره مؤسســة الفكــر العربــي (،)2012
أن مســتخدمي التواصــل علــى النــت بيــن العــرب عــام  ،2010كان
 29مليونًــا ،ثــم ارتفــع اليــوم إلــى حوالــي  160مليــون مســتخدم،
وهــو األكثــر نم ـ ًّوا فــي العالــم! وكانــت القضايــا االقتصاديــة قــد
حصلــت علــى نصيــب األســد مــن التعليقــات البينيــة ـ بحســب
مــا يذكــر تقريــر مؤسســة الفكــر 2012ـ حيــث بلغــت  %32.7مــن
المشــاركين .أمــا  ،Bloggingالتدويــن ،فــإن المفاجــئ فيــه أن معظــم
مســتخدميه فــي دول الخليــج هــم مــن العنصــر النســائي ،الــذي
اكتســح تســع دول عربيــة ،فمثـ ًـا :فــي الخليــج  %70مــن المد ِّونيــن
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فــي الســعودية هــم مــن النســاء ،وفــي قطــر  ،%76وفــي اإلمــارات
%70؛ مــا يلفــت النظــر إلــى البعــد االجتماعــي فــي التعامــل مــع
الفضــاء المعلوماتــي ،الــذي يتيــح التواصــل «االفتراضــي» ،فــي
غيــاب التواصــل اإلنســاني المباشــر.
مــن جانــب آخــر وعلــى ســبيل المثــال :ليــس كل القــرارات
المت َخــذة بشــكل عــام فــي دول الخليــج ،قـ ٍ
ـرارات مبني ـ ًة علــى
«مك ـ ِّون معرفــي وبحثــي قريــب إلــى الدقــة» ،أو يشــارِك فيــه
أهــل «المعرفــة» ،أو يقــوم علــى دراســات نوعيــة .ويتفــاوت
إســهام «المعرفــة» فــي اتخــاذ القــرار بيــن نشــاط وآخــر،
فمثـ ًـا :فــي النشــاط االقتصــادي ،قــد يكــون هنــاك إلــى حــد مــا
«مك ـ ِّون معرفــي فــي اتخــاذ القــرار» ،ولــو كان مك ِّونًــا معرف ًّيــا
قلــت «إلــى حــد مــا» ،وذلــك خاصــة فــي النشــاط
خارج ًّيــا.
ُ
االقتصــادي المشــترك والخــاص .أمــا فــي النشــاط االقتصــادي
العــام ،فــإن القــرار -بشــكل عــام -يخضــع لضغــوط اجتماعيــة
محليــة وخارجيــة ،تُفقــده التــزام «شــروط المعرفــة» بحســب
مــا حددناهــا ســابقًا ،فمثـ ًـا :تُعتبــر دول الخليــج فــي تصنيــف
أي معت ِمــدة
النشــاط اإلنتاجــي العــام ،أنهــا دول «ريعيــة»ْ ،
علــى الريــع المالــي الناتــج مــن بيــع النفــط أو الغــاز .الدولــة
هــي المســتقبلة لهــذا الريــع ،وتقــوم بتوزيعــه علــى األفــراد
والمؤسســات والمجاميــع االجتماعيــة ،وفــي الغالــب ال توجــد
رقابــة فاعلــة علــى هــذا الدخــل وطريقــة توزيعــه .ولِكــون
الدولــة تحتــاج إلــى خلــق الــوالء السياســي ،فــإن توزيــع
الريــع يتأثــر بمكــ ِّون «سياســي واجتماعــي» .ويَدخــل فــي
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إطــار توزيــع الدخــل التأثيــ ُر اإليجابــي فــي التأييــد ،وأيضً ــا
يدخــل فــي تحديــد األولويــات ضغــو ُط المجتمــع والضغــوط
الدوليــة ،كذلــك يتدخــل «القــرار السياســي» فــي تحديــد القيــم
المجتمعيــة وتشــكيلها.
لذلــك ،فــإن المجتمــع الخليجــي بطريقــة توزيــع الريــع يتوجــه
«اللتَجانُــس االقتصــادي» ،واألكثريــة تعيــش علــى دخــل
إلــى َّ
أي خلْــق مــا يُعــرف بـــ  Salaried classمدعوم
ـي مــن الدولــة»ْ ،
«وظيفـ ّ
بالخدمــات العامــة الرخيصــة إلــى حــد مــا ،مثــل :كهربــاء أو مــاء،
وســكن ترعــاه الدولــة ،وخدمــات تعليميــة وصحيــة شــبه مجانيــة
أو مجانيــة .ويَنتــج مــن كل ذلــك «مجتمــع اعتمــادي» علــى الدولة،
ال يوجــد فــي مســاقاته مــا يمكــن أن يُعــرف بالتنافســية ،التــي
تَخلــق فــي األســاس ديناميــة لخلــق مجتمــع المعرفــة؛ أو مجتمــع
اعتمــادي ال يعتمــد أصـ ًـا فــي قراراتــه علــى معرفــة بحثيــة ،رغــم
كل األصــوات القادمــة مــن النخــب لفعــل ذلــك! وعليــه ،فــإن ِمثــل
هــذا المجتمــع ،بشــكل عــام مــرة أخــرى ،ال يمكــن أن نحصــل منــه
علــى «جــودة عاليــة فــي التعليــم» ،الــذي تعتمــد عليــه مراكــز
البحــوث ،ألن مفهــوم التعليــم فــي الدولــة الريعيــة هــو الحصــول
علــى الوظيفــة ،التــي هــي فــي الغالــب مضمونــة مــن الدولــة
بوصفهــا جــز ًءا مــن توزيــع الريــع .هــذا مــا يجعــل المجتمــع
ٍ
«بموقــف عصــري فــي
الخليجــي فــي مرحلــة انتقاليــة تتميــز
الظاهــر وســلوكيات تقليديــة فــي الجوهــر» ،وتأ ُّخ ـ ٍر فــي تنويــع
أي إقامــة صناعــة حديثــة وخدمــات متميــزة،
وســائل اإلنتــاجْ ،
تُصــدر ُمنتَجهــا إلــى الخــارج وتضيــف إلــى الدخــل القومــي ،وت ُغيِّــر
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مــن مصــادر إنتــاج القيــم العامــة فــي المجتمــع .إ َّن عــدم وجــود
«رؤيــة بحثيــة معقولــة» ،ســوف يُب ِقــي المجتمــع الخليجــي بشــكل
عــام معت ِم ـ ًدا علــى الدولــة.
مــن هنــا ،فــإن األنظمــة والمؤسســات البحثيــة التــي يمكــن أن تنتج
مــن تشــكيلة كهــذه فــي الغالــب تكــون غيــر قــادرة علــى إنتــاج
المعرفــة .فإنتــاج المعرفــة يحتــاج إلــى خلــق مؤسســات حديثــة،
تعتمــد فــي األغلــب علــى الكفــاءة ،ال علــى العالقــات االجتماعيــة
وشــبكة القرابــة  .Kinshipمــع وجــود بعــض مراكــز األبحــاث التــي
حلول للمشــكالت السياســية
تُنتــج بعــض األفــكار المعرفيــة ،وتقــدم ً
واالجتماعيــة التــي تواجههــا مجتمعــات الخليــج ،فإنــه ،بســبب
التركيبــة القائمــة ،تنتهــي الكثيــر مــن تلــك األفــكار إلــى عــدم
التنفيــذ أو إلــى التجميــد .وهنــاك الكثيــر مــن الخطــط التــي
توضــع علــى الــورق مــن أجــل النهــوض بالمجتمــع .فــدول الخليــج
علــى ســبيل المثــال تهتــم بترقيــة التعليــم ،ونجــد فــي األدبيــات
الرســمية المختلفــة صـ ًدى لذلــك االهتمــام ،إال أنــه بالــكاد يتبلــور
فــي التنفيــذ ألســباب موضوعيــة وذاتيــة كثيــرة ،منهــا :السياســة
ـال لسياســة قديمــة
العامــة فــي ربــط «الشــهادة بالوظيفــة» ،إكمـ ً
هــي «الدولــة الراعيــة» ،أي اســتخدام التوظيــف بوصفــه نو ًعــا مــن
توزيــع الثــروة .فــي مثــل هــذه المعادلــة ،ال يســتطيع المجتمــع
أن يتوجــه «بج ِّديّــة» كاملــة إلــى إصــاح مســتحق فــي التعليــم،
أو إقامــة مراكــز بحثيــة تُقــدم المشــورة العلميــة ،وليــس ات ِّبــاع
السياســات العامــة للدولــة.
المشــهد الخليجــي فــي إطــار مجتمــع التنميــة يشــهد
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العالــم العربــي اليــوم تغيي ـرات جذريــة علــى كافــة المســتويات
االقتصاديــة واالجتماعيــة .أيضً ــا تضــرب تلــك المجتمعــات
موجــات مــن التحديــات غيــر المســبوقة ،علــى األقــل فــي بدايــة
العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرينِ .
وضمــن ســ ْعي
هــذه المجتمعــات لمواكبــة المســتجدات المتســارعة والتغي ـرات
المتالحقــة ،تُواصــل دول عــدة فــي المنطقــة تب ِّنــي مبــادرات
نوعيــة ،فــي إطــار جهودهــا الحثيثــة لبنــاء اقتصــاد متكامــل قائــم
علــى المعرفــة والبحــث ،وعلــى رأس هــذه الــدول فــي منطقتنــا
دول «مجلــس التعــاون الخليجــي»؛ وهــو مــا ينطــوي علــى بعــض
النتائــج اإليجابيــة الملموســة ،علــى صعيــد تحســين مؤشــرات
مجتمــع المعرفــة .وبالفعــل ،أثمــرت تلــك الجهــود المســتمرة
ٍ
نجاحــات ملحوظــة ،أبرزُهــا تَقــ ُّدم كل مــن دولــة قطــر ودولــة
اإلمــارات فــي «مؤشــر التنافســية العالميــة 2015ـ  ،»2016حيــث
حصلــت كل مــن قطــر واإلمــارات علــى المســت َويَين  14و 17علــى
التوالــي ،مــن أصــل  130دولــة فــي المؤش ـرات الكليــة .وخطَــت
دولــة اإلمــارات خطــوة متقدمــة علــى صعيــد التحــول نحــو نمــوذج
الحكومــة الذكيــة ،وذلــك عقــب حلولهــا فــي المرتبــة األولــى عالم ًّيا
فــي  6مؤش ـرات مــن إجمالــي  114مؤش ـ ًرا .وأيضً ــا تُبــذل جهــود
منظمــة فــي التحــول فــي األداء العــام إلــى التقنيــة الحديثــة.
وكان هنــاك العديــد مــن األرقــام الدالــة علــى أن مؤشــرات
اقتصاديــات المعرفــة أخــذت فــي التســارع فــي منطقــة الخليــج
العربــي؛ حيــث أصبحــت دولــة اإلمــارات في موقــع الصــدارة عرب ًّيا،
بعــد أن احتلــت المرتبــة األولــى فــي «مؤشــر األداء اإللكترونــي
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العربــي للعــام  ،»2015بمعــدل .%67.35
وتصــدرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت ،التصنيــف العــام
فــي مؤشــرات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي العالــم
العربــي خــال العــام  .2015فجــاءت البحريــن فــي المرتبــة األولــى
بعــد أن ســجلت  %74.15فــي معــدالت اســتخدام شــبكة اإلنترنــت،
فــي حيــن حققــت الكويــت أعلــى نســبة فــي انتشــار الهواتــف
النقالــة بنســبة .%194.62
لقــد رصــد مؤشــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي العالــم العربــي ،أربعــة مؤش ـرات رئيســية لــكل دولــة مــن
الــدول الـــ  18في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،وهي:
مؤشــر «مشــتركي الهواتــف النقالــة» ،ومؤشــر «مشــتركي الهواتــف
الثابتــة» ،ومؤشــر «مســتخدمي شــبكة اإلنترنــت» ،ومؤشــر «عــدد
أجهــزة الكمبيوتــر المثبتــة» .ويجــري احتســاب المؤشــر العــام
مــن خــال جمــع نتائــج المؤشــرات األربعــة الرئيســية لــكل
دولــة ،وتقســيمها علــى إجمالــي التعــداد الســكاني .ويُ َعـ ُّد ارتفــاع
دليــا علــى مســتوى
ً
الدرجــة المســ ّجلة وفــق المؤشــر العــام،
النجــاح فــي تب ّنــي نُظــم تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
وت َعكــس نتائــج توقعــات أعــداد مســتخدمي اإلنترنــت فــي
التوســع الكبيــر الــذي
العالــم العربــي ( ،)2018-2014مــدى ّ
ســوف يشــهده قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،فــي
ظــل التقديــرات المتوقعــة أن يصــل عــدد مســتخدمي شــبكة
اإلنترنــت فــي الــدول العربيــة إلــى نحــو  300مليــون مســتخدم،
بحلــول العــام .2020
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إن مســيرة التحـ ّول إلــى اقتصــاد المعرفــة فــي المنطقة ،اســتحوذت
علــى حصــة كبيــرة مــن االهتمــام ،الــذي يركّــز فــي المقــام األ ّول
علــى دراســة مــا يُعــرف بـ«المــدن الرقميــة» ،مــع تســليط الضــوء
بشــكل خــاص علــى تجربــة مدينــة دبــي ،التــي أثبتــت مكانــة
مرموقــة لهــا ضمــن قائمــة أفضــل  10مــدن فــي العالــم ،مــن
حيــث الحوكمــة الرقميــة فــي العــام  ،2014متف ّوقــة بذلــك علــى
أبــرز العواصــم العالميــة ،مثــل :لنــدن وأوســلو وســتوكهولم وفي َي ّنــا.
وهــذا أمــر ال ِفــت؛ إذ تف َّوقــت علــى أيــة مدينــة عربيــة أو غيــر
عربيــة فــي الجــوار الجغرافــي.
وفْ ًقــا لدراســة صــدرت عــن جامعــة نيوجرســي الحكوميــة ،روتجــرز
فــي شــهر أيلــول (ســبتمبر)  ،2014حــول المواقــع اإللكترونيــة
الرســمية لـــمئة مــن المــدن الرئيســية فــي مئــة دولــة حــول العالم،
احتلــت مدينــة دبــي المرتبــة التاســعة وفــق المؤشــر العــام،
والمرتبــة الرابعــة مــن حيــث تســليم الخدمــات ،والمرتبة الخامســة
مــن حيــث الخصوصيــة واألمــن.
وفــي دراســة حــول عــدد البحــوث المنشــورة مــن ِقبــل باحثيــن
فــي دول مجلــس التعــاون ،تَب َّيــن أن العــدد الكلــي فــي العاميــن
( 2015و ،)2016هــو تقري ًبــا مائــة ألــف ورقــة بحثيــة (علــى وجــه
الدقــة ،)99,387 :وأن هــذا العــدد لــكل ألــف نســمة مــن الســكان
كل مــن إيــران وتركيــا ،وأن الســعودية
يقتــرب مــن مســتوى ٍّ
تُنتــج حوالــي  %65مــن المجمــوع .إال أن العمــل المؤسســي (أي
اشــتراك أكثــر مــن باحــث أو مؤسســة فــي إنتــاج البحــث) قليــل
جـ ًّدا ،وإن ُوجــد فهــو عائــد إلــى معرفــة شــخصية بيــن الباحثيــن،
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وليــس مــن خــال عمــل مؤسســي منظــم .وبحســب بيانــات
اليونســكو ،فــإن الميزانيــات المخصصــة متواضعــة .فاإلمــارات
ترصــد مــا بيــن  190و 270مليــون دوالر تقري ًبــا ،ثــم إنهــا خططــت
لمضاعفــة اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي عــن عــام  2016ثالثــة
أضعــاف ،باعتبارهــا نســبة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي فــي
عــام  .2021وتحتــل المملكــة العربيــة الســعودية المرتبــة 37
عالم ًّيــا ،فهــي تخصــص مــا يقــارب  1.8مليــار دوالر ســنويًّا ،إال أن
الحــذر يجــب أن يصاحبنــا فــي النظــر إلــى هــذه األرقــام ،حيــث
ال توجــد مؤسســة أو مؤسســات معت َمــدة ،تقــدم لنــا أرقا ًمــا
منضبطــة فــي هــذا المجــال.
«انتقــال
ً
مــن الممكــن القــول بشــيء مــن الثقــة :إن هنــاك
خجــولً » فــي دول مجلــس التعــاون إلــى مجتمــع المعرفــة ،ألن
ذلــك االنتقــال يعتمــد علــى «االســتهالك ال علــى إنتــاج المعرفــة».
وذلــك يتطلــب أن تُبنــى «كل الق ـرارات» المتخــذة فــي الدولــة
المعنيــة علــى «العلــم والمعلومــات» ،ولكــن ذلــك لــم يتحقــق
لعــدد مــن األســباب ،ذُكــر بعضُ هــا عنــد الحديــث فــي طبيعــة
«الدولــة الريعيــة» آن ًفــا ،ومســتوى التعليــم والسياســات العامــة.
فكلمــة «ال ِعلــم» فــي تداولهــا العــام ،تشــير إلــى مجموعــة
منظمــة مــن المعــارف والــرؤى .ويفــرق الكثيــرون بيــن مــا يعــرف
بالعلــوم الطبيعيــة أو البحتــة ،ومــا يعــرف بالعلــوم اإلنســانية أو
االجتماعيــة .إال أن مصطلــح «العلــم» إنِ اسـتُخدم بمفــرده ،يُقصد
بــه فــي أغلــب األحيــان العلــوم ال َب ْحتــة ،أو ذلــك اللــون مــن
المعرفــة الــذي يتض ّمــن فكــرة التجربــة والمشــاهدة واالختبــار
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فــي أدق صورهــا ،والــذي يعــرف بالعلــوم الطبيعيــة األساســية،
مــن :كيمائيــة و ِفيزيقيــة ورياضيــة وجيولوجيــة وفلكيــة ونباتيــة
وحشــرية .أيضً ــا قــد يتطــرق التعريــف إلــى مجــاالت تطبيــق
هــذه المعــارف كافــة ،ســواء فــي الهندســة أو الزراعــة أو الطــب
أو الصيدلــة أو مــا إليهــا.
يقودنــا هــذا إلــى تمييــ ٍز آ َخــر مهــ ّم بيــن مجاليــن أساســ ّيين،
يمكــن أن يتح ّقــق فيهمــا ومــن أجلهمــا العمــل العلمــي :األول هــو
«البحــث»  Researchوهــو مقصــد المطالعــة ،والثانــي هــو «التقــدم
 Developmentوالتنميــة»  .أمــا التكنولوجيــا ،فهــي أهــم مظهــر مــن
مظاهــر اســتخدام العلــم فــي مجــال التقــدم والتنميــة ،إن كانــت
منتجــة فــي المجتمــع المعنــي .وقــد أضحــى العلــم والتكنولوجيــا
علــى درجــة مــن التشــابك تثيــر العجــب ،حيــن نَعلــم أن عمــر
التعــاون بيــن هذيــن المجاليــن هــو فــي حدود قــرنٍ ونصــف القرن
مــن الزمــن .والتكنولوجيــا هــي المعرفــة أو النشــاط المنظّــم الــذي
قابــل للتطبيــق
يُســتغل عــادة فــي العمليــات الصناعيــة ،ولكنــه ٌ
فــي الواقــع علــى أي نــوع مــن أنــواع النشــاط العملــي ،بدرجــات
متفاوتــة مــن الكفايــة الماديــة واإلنســانية.
الوســيلة األســاس إلــى انتشــار العلــم والتكنولوجيــا ،وقيامهمــا
بدورهمــا فــي تغييــر مجتمــع مــا ،هــي التعليــم والتدريــب،
ومــن ضمنهمــا البحــث العلمــي .ومــن هنــا ،فــإ َّن تدريــس العلــوم
األساســية ،والتدريــب الف ّنــي والمهنــي والقيــام بالبحــوث ،مــن أهــم
وجــوه العمــل العلمــي فــي بلــد مــا مــن البلــدان .ويكــون ذلــك
عــن طريــق :المــدارس والجامعــات والمعاهــد ومراكــز التدريــب
الفنــي والمهنــي ومراكــز البحــث .إذًا ،للعلــم ثالثــة وجــوه :بحثــي،
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وتطبيقــي ،وتربــوي .وال يكــون التقــدم العلمــي والتكنولوجــي
وبنــاء الدولــة العصريــة ،إال بالعمــل فــي هــذه المجــاالت الثالثــة
م ًعــا ،علــى نحــو متكامــل متناغــم.
ازداد التــازم بيــن التنميــة االقتصاديــة مــن ناحيــة ،والعلــوم
والتكنولوجيــا ،إضاف ـ ًة إلــى البحــث العلمــي ،مــن ناحيــة أخــرى.
وأصبــح النــاس عندمــا ِ
يصفــون بل ًدا مــا بالتخلُّــف ،يقولون ببســاطة:
«إنــه يفتقــر إلــى التجهي ـزات العلميــة والفنيــة والبحثيــة» .لقــد
أضحــت الفوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة المترتبــة علــى اســتخدام
التكنولوجيــا ،واضحــة جل َّيــة .يَظهــر ذلــك فــي ارتفــاع مســتوى
تحســن الخدمــات الط ّبيــة ،وتوافُــر
المعيشــة بصفــة عامــة ،وفــي ُّ
التغذيــة والســكن والملبــس والنقــل واالتصــال الســريع .وقــد تن ّبــه
المحلّلــون علــى أن هنــاك عوامــل أساســية ثالثــة تتحكّــم فــي
التنميــة االقتصاديــة ،وهــي :العمــل ويَدخــل فيــه اإلدارة ،ورأس
المــال «بأشــكاله االقتصاديــة والعلميــة واالجتماعيــة والفكريــة
المختلفــة» ،ثــم المعرفــة التــي «تنــدرج ِضمنهــا األســس العلميــة
واألســاليب التكنولوجيــة» ،التــي يســتند إليهــا الفــ ّن اإلنتاجــي
ومناهــج التنظيــم.
وأيًّــا كانــت أهميــة نقــل المعرفــة والعلــوم ،بوصفهــا دعامــة
ـكل بلــد أن يعتمــد
أساســية للنم ـ ّو االقتصــادي ،فمــن الضــروري لـ ّ
علــى نفســه ،وأن يلجــأ إلــى أســلوبَين أساســيَّين لتحقيــق بنائــه
الذاتــي فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا:
األول :تخطيــط أو ُجــه النشــاط العلمــي والتكنولوجــي إضافــة إلــى
البحثــي والعملــي ،وتنظيــم مجاالتــه المختلفــة.
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الثانــي :تدريــب الشــباب فــي المجــاالت العلميــة والتقنيــة
والبحثيــة.
بهــذا ،يمكــن القــول :إن بنــاء الدولــة العصريــة ،يقتضــي إيــاء
العلــم اهتما ًمــا بال ًغــا فــي وجوهــه المختلفــة البحثيــة والتطبيقيــة
والتربويــة علــى حــ ّد ســواء ،وإ َّن خلْــق اإلنســان الجديــد فــي
الدولــة العصريــة ،إنمــا يتوقــف علــى إحــداث ثــورة علميــة
تســتطيع أن تُحـ ّول العلــم فــي المجتمــع إلــى ثقافــة .لكــن ،علــى
الدولــة العصريــة أال تكــون تابعــة للخــارج علم ًّيــا وتكنولوج ًّيــا ،ألن
األمــر ال يعــدو عندئــذ أن يكــون صــورة الســتعمار جديــد ،يَ ُحــول
دون التقـ ّدم الحـ ّر للــدول الناميــة .ثــم إ ّن ســعي دولــة مــن الــدول
الناميــة لبنــاء الدولــة العصريــة ،ال يمكــن أن يعفيهــا مــن الدخــول
فــي القضايــا الفلســفية والسياســية الخاصــة بالحريــة والمســاواة
والعدالــة ،ودراســة مجتمعاتهــا علــى هــذا النحــو مــن خــال مراكــز
بحــوث متخصصــة ،ألن التقـ ّدم العلمــي غيــر قــادر فــي ذاتــه علــى
إلغــاء مشــكلة اســتغالل اإلنســان لإلنســان.
تحديــات مراكــز البحــث العلمــي فــي دول الخليــج تواجــه
المراكــز القليلــة المهتمــة بالبحــوث العلميــة فــي العلــوم البحتــة
والتطبيقيــة «النــادرة» أو فــي العلــوم االجتماعيــة فــي دول الخليج،
تحديـ ٍ
ـات مزدوجــة .فــا تتوافــر مرونــة عاليــة الســقف مــن أجــل
أن يقــوم الباحــث بالنظــر فــي المشــكالت خاصــة فــي العلــوم
االجتماعيــة ،متحــر ًرا مــن الضغــوط التــي تَفــرض محــددات لبحثــه،
إال فيمــا نــدر .لذلــك ،يتوجــه المهتــم بداي ـ ًة إلــى نتائــج البحــوث
فــي المؤسســات «الخارجيــة» ،وبعدهــا يطّلــع علــى بحــوث
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المؤسســات الداخليــة ،عندمــا تتوافــر كافــة المعطيــات والحقائــق،
التــي يجــب أن توفِّرهــا الدولــة وبدقــة ،مــن خــال مؤسســات
متحــررة مــن الضغــوط.
بعــد ذلــك يأتــي موضــوع التمويــل ،وهــو أســاس في إطــاق البحث
العلمــي .هــذا التمويــل محــدود وغيــر متوافــر ،والمؤسســات
البحثيــة القليلــة التــي يتوافــر لهــا المــال الــازم ،عــادة مــا تكــون
تحــت «أجنــدة» سياســية ،إلنتــاج نــوع مع َّيــن مــن البحــوث
المو َّجهــة ذات المصداقيــة المتدنيــة .وفــي الغالــب ،فــإ َّن ِ
متخــذ
الق ـرار ال يتوافــر لــه الوقــت وربمــا الرغبــة لالطِّــاع الجــاد علــى
نتائــج البحــوث والدراســات ،ويميــل إلــى تكليــف «جهــة خارجيــة»
بتقديــم تلــك الدراســات ،ودفــع مبالــغ كبيــرة لهــا .وكثي ـ ٌر منهــا ال
يســتفاد منــه فــي الغالــب؛ إذ التحديــات كبيــرة و ُمل َّحــة ،وتدعونــا
إلــى االهتمــام بالمراكــز البحثيــة ورفدهــا بالخبـرات المحليــة ،مــن
أجــل استشــعار المخاطــر والعمــل علــى تجنبهــا.
 11تموز (يوليو) 2019

157

10

هيكلــي
أربعــة َمخاطــر تحيــط بــدول الخليــج وتَغ ُّيــر
ٌّ
فــي الموقــف األميركــي
إلــى أيــن؟ مجلــس التعــاون فــي ســنواته األخيــرة ،ليــس
بـ«صحــة سياســية» مطمئنــة .قبــل عقــود قليلــة ح َمــل المجلــس
كل آمــال أبنــاء هــذه المنطقــة ،خاصــة المســتنيرين منهــم
الذيــن استبشــروا خي ـ ًرا ،بعــد أن اســتطاع اآلبــاء أن ينظــروا إلــى
المســتقبل بشــكل واقعــي ،حيــث تحيــط بهــم قــوى كبيــرة
طامحــة مــع وجــود ثــروة طبيعيــة ضخمــة لديهــم ،مقابــل عــدد
ســكان صغيــر نســبيًّا .ومــع تطــور األحــداث ،ع َرفْنــا نحــن أبنــاء
المنطقــة أهميــة هــذا المجلــس ،ال س ـ ّيما عنــد احتــال الع ـراق
للكويــت ،ومحــاوالت إي ـران التدخــل فــي شــؤون البحريــن .ثــم
بعــد بدايــة العشــرية الثانيــة (هبــوب تيــار مــا ُعــرف بالربيــع
العربــي) نجــد المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات
تُناصــران موقــف البحريــن بإرســال تعزيــزات عســكرية ،إلــى
جانــب النجــاح االقتصــادي ،وأيضً ــا التعــاون علــى الســاحة
الدوليــة .كانــت المكاســب كبيــرة وكثيــرة ،وكنــا ـ نحــن المراقبيــن
ـ نرغــب فــي أن تتطــور تلــك العالقــات لتُشــكل اســتراتيجية
أوســع فــي كل المجــاالت .مــن المهــم القــول :إن المجلــس خــال
الســنوات التــي مضــت «أربعــة عقــود تقري ًبــا» أن َجــز الكثيــر
مــن الخطــوات ،مــن خــال عــدد مــن األجهــزة التــي أقامهــا،
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والنشــاطات السياســية والثقافيــة التــي حقَّقهــا .فقــد كانــت تلــك
الخطــوات مهمــة ولــو كانــت صامتــة.
التنســيق فــي قطاعــات حيويــة مثــل :الكهربــاء والمواصــات
واالتصــاالت وقطــاع التعليــم والثقافــة وقطــاع التنســيق الصناعــي
والصحــي والبيئــة ،حتــى الشــؤون العســكرية وغيرهــا ـ كانــت
مكاســب «صامتــة» ـ إن صــح التعبيــر ـ للمواطــن الخليجــي .مــع
انفجــار الخــاف بيــن كل مــن قطــر مــن جهــة ،وثــاث دول فــي
المجلــس هــي المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن
ودولــة اإلمــارات فــي  5حزي ـران (يونيــو) ،2017مــن جهــة أخــرى،
ثــم الصـراع اإلعالمــي والسياســي الــذي نتــج مــن ذلــك «االنفجــار»،
كل ذلــك ألقــى ظــالً غامضــة علــى المجلــس وعلــى ســكان
الخليــج ،وهــم األهــل واإل ْخــوة .وقــد قامــت مؤسســات وأفــراد
ودول باالســتفادة مــن هــذا الشــقاق ،وأخــذ بعضهــم ينفــخ فــي
«جِربــة» الخــاف ،ووصــل األمــر إلــى حيــث اســتخدام اللغــة غيــر
المرغوبــة ،وتــدا ُول أخبــار ضــارة.
ال َمخاطــر المحيطــة بــدول مجلــس التعــاون مــن أجــل وقْف
التدهــور الــذي أصــاب المنظمــة العربيــة (الجامعــة العربيــة)،
والبنــاء علــى الممكــن ،قــام مجلــس التعــاون و ُد َولــه التــي تشــترك
فــي المســار والمصيــر مــع بقيــة الــدول العربيــة ،وهــي اليــوم
تُشــكل تقري ًبــا «قاطــرة» الحركــة المضــادة لمحــاوالت التفتيــت
العربــي والهيمنــة اإلقليميــة ،إال أنهــا تحتــاج إلــى ظهيــر عربــي،
كانــت تباشــيره فــي اشــتراك دولــة المغــرب العربــي فــي قمــة
خليجيــة فــي النصــف الثانــي مــن شــهر نيســان (أبريــل) فــي
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الريــاض عــام  ،2016مــن أجــل بنــاء «تحالــف القادريــن» فــي
الفضــاء العربــي ،للتقليــل مــن المخاطــر وتعظيــم المكاســب .إال
أن تلــك البدايــات لــم يُ ْبــ َن عليهــا بإشــراك دول عربيــة أخــرى،
حتــى المغــرب .بــدا أن نتائــج ذلــك االجتمــاع لــم ت ُق ِنــع ِ
متخــذ
القـرار المغربــي باالســتمرار .وهنــاك مخاطــر تحيــط بــدول مجلــس
التعــاون ،تُقلــل مــن فاعليــة االســتفادة ،أو تعظيــم «قــدرة تلــك
القاطــرة الخليجيــة» علــى القيــام بمــا يجــب عليهــا القيــام بــه فــي
اإلقليــم .وهنــا محاولــة لإلطاللــة علــى «المخاطــر المحيطــة بــدول
مجلــس التعــاون :بواعثهــا ومصادرهــا ،وتأثيرهــا فــي التعطيــل أو
التعويــق لِـ«ماكينــة» تلــك القاطــرة عــن الفعــل ،علــى المســتويَ ْين
العربــي واإلقليمــي .وقــد زادتهــا «األزمــة القطريــة» تعقيـ ًدا وخلَـ ًـا.
يمكــن الحديــث فــي المخاطــر الكبــرى ومصادرهــا مــن أربعــة
جوانــب رئيســية:
1ـ المخاطر الخارجية ،غير العربية :الواليات المتحدة وإيران.
2ـ المخاطــر الخارجيــة العربيــة :حــروب أهليــة ِ
محتدمــة فــي
الجــوار.
3ـ المخاطر ال َبينية :األزمة القطرية.
4ـ المخاطر الداخلية :ال َعقد االجتماعي الداخلي.
تلــك المخاطــر متداخلــة ،بعضهــا يؤثّــر فــي كلّهــا بشــكل ظاهــر.
كل مــن عناصرهــا علــى
إال أنــه مــن أجــل التحليــل ســوف أتنــاول ًّ
حــدة ،ليــس مــن أجــل عــرض «مخاطرهــا» فقــط ،ولكــن مــن
أجــل «فهــم دوافعهــا» أيضً ــا ،علــى أمــل الوصــول إلــى نتيجــة
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معقولــة لفهــم المخاطــر وأســبابها ،وأيضً ــا رســم مؤشـرات لفهمهــا
ومواجهتهــا.

المخاطر الخارجية
1ـ العالقــة بالواليــات المتحــدة :لقــد الحــظ المتابعــون تكثيــف
اللقــاءات األميرك ّيــة ـ الخليج ّيــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة،
ســواء بشــكلها الجماعــي (دول الخليــج فــي مجلــس التعــاون) ،أو
بشــكلها الثنائــي (كل قائــد خليجــي علــى حــدة) .هــذه الكثافــة
فــي اللقــاءات تــدل علــى أن العالقــات بيــن دول مجلــس التعــاون
والواليــات المتحــدة تمــر بمرحلــة «تصـ ُّدع» غيــر مســبوقة ،ناتجــة
مــن «ال َفــرق بيــن التوقعــات الخليجيــة مــن أميــركا فــي الملفــات
الســاخنة ،وقــدرة أميــركا علــى الفعــل أو رغبتهــا فيــه» .هــذا
التصــدع ســوف يســتمر حتــى يســتقر ويرســو علــى بَـ ّر ،هــو قناعــة
الخليجييــن بــأن عليهــم «قلــع شــوكهم بأيديهــم» .فــإدارة بــاراك
أوبامــا الســابقة ،ونتيجــة للتراكمــات التــي مــرت بهــا اإلدارات
الســابقة قبلهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط ،و ُجلُّهــا ســلبي ،تب َّنــت
مقاربــ ًة مختلفــة عــن ســابق العقــود الســتة الماضيــة أو يزيــد،
أي تب َّنــت سياســة «رفــع اليــد المباشــرة» فــي الشــؤون السياســية
ْ
لــدول المنطقــة ،ومحاولــة إدارة مــا يحــدث عــن بُعــد .وتجــد هــذه
السياســة فــي مجملهــا مــن المتابعيــن (اإلعالمييــن والسياســيين)
فــي الواليــات المتحــدة ،الكثيـ َر مــن التأييــد .فــي المحصلــة ،اإلدارة
األوباميــة تــرى أنهــا حققــت الكثيــر مــن النتائــج «اإليجابيــة» مــن
وجهــة نظرهــا ،دون « ،boots on the groundتواجــد عســكري علــى
األرض» أو « ،blood sacrificesخســارة دمــاء أميركيــة»ِ .مــن هــذه
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النتائــج ،الوصــول عبْــر التفــاوض إلــى وقــف البرنامــج النــووي
اإليرانــي فــي تمــوز (يوليــو)  .2015وتأكيــ ًدا «لســامة إســرائيل
االســتراتيجية حتــى فتــرة طويلــة» كمــا لــم تؤكَّــد مــن قبْــل،
ولصــرف النظــر عــن مالحقتهــا مهمــا فعلــت فــي األرض المحتلــة،
ُسـ ِ
ـحب الســاح الكيمــاوي مــن ســوريا ،وبيــع الكثيــر مــن األســلحة
للمنطقــة ،للحصــول مــن جهــة علــى نفــط رخيــص ،ومــن جهــة
أخــرى لالســتغناء التدريجــي عــن النفــط الخليجــي .ذلــك مــن بيــن
عــدد مــن النجاحــات التــي تــرى النخبـ ُة األميركيــة (األوباميــة) أنهــا
قــد ُحقِّقــت لمصلحتهــا ،نتيجــة سياســة «رفــع اليــد» .وهــي مــن
منظور المصالح األميركية نجاح بأقل األثمان!
مــن جهــة أخــرى ،نــرى تَبـ ُّدل نقطــة ارتــكاز الخــاف االســتراتيجي
بيــن دول مجلــس التعــاون والواليــات المتحــدة إبَّــان حكــم أوبامــا،
مــن «خــاف حــول وضــع إســرائيل وسياســاتها» إلــى «خــاف
حــول التقديــر االســتراتيجي مــع إي ـران» .وهــو خــاف ال يبــدو أن
الطرفيــن (األميركــي والعربــي الخليجــي) علــى اقتـراب مــن التحليل
النظــري أو الواقعــي حولــه ،حتــى انتهــاء فتــرة أوبامــا فــي الحكــم.
فــدول الخليــج تــرى أن التدخــل اإليرانــي فــي الجــوار العربــي
يُربــك المشــهد السياســي ،ويهــدد األمــن القومــي ،إلــى درجــة أن
ذلــك التدخــل يســاهم جزئ ًّيــا فــي «دعشــنة» المنطقــة ،ألن هنــاك
أناســا يشــعرون بالتهديــد الحقيقــي مــن ذلــك التدخــل اإليرانــي
ً
الناشــط فــي دول وعواصــم عربيــة ،ويَلجــؤون إلــى العنــف المضــاد
فــي مقاومتــه ـ إن صــح التعبيــر ـ  ،وإن كان عن ًفــا غيــر منظـ ٍـم أو
ُ Self-inflectedمضــ ٍّر بالنفــس .فــي هــذا الملــف ،بســبب تبا ُعــد
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المواقــف ،لــم تعــد الواليــات المتحــدة مــن وجهــة النظــر الخليجية
فــي عصــر أوبامــا ـ علــى الرغــم مــن التطمينــات ـ  ،مكانًــا للثقــة
بمــا يمكــن أن تتخــذه مــن خطــوات ،خاصــة فــي المراحــل التــي
مــن الممكــن أن تتحــول إلــى حرجــة .بعــد وصــول الســيد دونالــد
ترامــب ســنة  2017إلــى الحكــم فــي الواليــات المتحــدة ،تن َّفــس
الخليــج الصعــداء ،خاصــة بعــد إعالنــه االنســحاب مــن االتفــاق
النــووي اإليرانــي (أيــار (مايــو)  ،)2018وتو ُّعــده بتصعيــد الص ـراع
مــع إيــران علــى قاعــدة تهــ ُّم دول الخليــج ،وهــي عــدم تدخــل
إيــران ونفوذهــا عســكريًّا ،فــي شــؤون الــدول العربيــة (اليمــن
والعـراق وســوريا ولبنــان) ،وشــطب التســلح باألســلحة .إال أن ذلــك
التهديــد لــم يتبلــور خــارج التالســن الكالمــي الحــا ِّد بيــن الطرفيــن،
إلــى درجــة أن بعــض األقــام الخليجيــة أبــدت شــكوكها فــي النوايــا
األميركيــة .ال يـزال هــذا الملــف (عالقــة الواليــات المتحــدة بإيـران)
يــؤرق دول الخليــج ،حيــث اعتمــدت علــى «حســن نوايــا الواليــات
المتحــدة فــي الموضــوع األمنــي الخارجــي» فتــرة طويلــة ،وربمــا
منــذ انســحاب بريطانيــا مــن الخليــج فــي بدايــة ســبعينيات القــرن
الماضــي ،حتــى قــدوم اإلدارة األميركيــة الحاليــة.
إال أن المشــكلة التــي أراهــا ،هــي أن هنــاك تغيُّــ ًرا هيكليًّــا فــي
الموقــف األميركــي ،لــم يُســتوعب حتــى اآلن مــن بعــض األطـراف
الخليجيــة .وهــو قائــم علــى قاعدتيــن :األولــى منهمــا أن الواليــات
المتحــدة أعــادت تعريــف قوتهــا بســبب عامليــن :مواردهــا المالية،
وحــدود قدرتهــا علــى الفعــل .فهــي ليســت الواليــات المتحــدة
التــي كانــت فــي الربــع األخيــر مــن القــرن العشــرين .وإعــادة
النظــر فــي مفهــوم حــدود القــوة ،ليســت لهــا عالقــة بــإدارة واحــدة
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(أوبامــا أو ترامــب) ،بــل هــي تَموضُ ــع اســتراتيجي ،كانــت بــوادره
تتجمــع منــذ فتــرة .القاعــدة الثانيــة هــي اعتبــار دوائــر نافــذة فــي
واشــنطن أن التهديــد علــى دول الخليــج مــن إيـران « ُمبالَــغ فيــه»،
بــل إن بعــض التهديــد «داخلــي» .لذلــك ،فإنهــا تدفــع بمحاولــة
«تغييــر شــروط العقــد االجتماعــي الداخلــي» فــي دول الخليــج،
وتحــاول أيضً ــا حــث الجميــع علــى تجــاوز خالفاتهــم ،خاصــة األزمة
القطريــة التــي تُقلــل حتــى مــن قــدرة حلفــاء لهــم علــى المســاعدة
فــي المســتقبل .وقــد ظهــر ذلــك جل ًّيــا فــي عــدد مــن تصريحــات
اإلدارتَيــن الســابقة والحاليــة ،وكان بعضهــا عناويــن الصحــف التــي
ظهــرت بعــد لقــاء الســيد بــاراك أوبامــا بقــادة مجلــس التعــاون
فــي الريــاض فــي  21نيســان (أبريــل) .2016
هــذا الشــعور القــوي بـ«أهميــة اإلصــاح الداخلــي» ،ســوف يبقــى
مــع اإلدارات األميركيــة المختلفــة ،لســببين علــى األقــل :األول منهما
هــو أخــذ «الموقــف األخالقــي العالــي» فيمــا تَدفــع بــه العولمــة
مــن اختيــارات مجتمعيــة وسياســية ،منهــا :حقــوق اإلنســان،
وتمكيــن المــرأة ،وغيرهمــا مــن الشــعارات .والســبب الثانــي هــو
ـس مــا
حــدود القــوة األميركيــة المتضائلــة ،أي أن األمــر ربمــا ع ْكـ ُ
يـراه بعضهــم ،مــن أن الموقــف األميركــي الحالــي المعــادي إليـران
هــو «موقــت» ،تلتزمــه اإلدارة الحاليــة باســتخدام القــوة الناعمــة
«تويتــر وغيــره» ،كمــا يفعــل الســيد ترامــب .لــذا ،فــإن اطمئنــان
النفــس الخليجيــة إلــى مقاصــد إدارة ترامــب واجــب مراجعتــه،
ألن االحتمــال اآلخــر هــو أن تَعقــد الواليــات المتحــدة «صفقــة»
مــع إي ـران ،مثــل الصفقــة التــي جــرت مــع كوريــا الشــمالية .مــن
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جهــة أخــرى ،فــإن اإلدارة األميركيــة الحاليــة (ترامــب) تُبــدل قواعــد
اللعبــة العالميــة .قدي ًمــا كانــت العالقــات الدوليــة يتغيــر فيهــا
الالعبــون ،وال تتغيــر فيهــا قواعــد اللعبــة .اليــوم تتغيــر قواعــد
اللعبــة فــي العالقــات الدوليــة ،ويُقـ َّرب فــك االرتبــاط فــي االعتمــاد
علــى «وجــود» القــوة األميركيــة .اليــوم ت ُقـ َّدم المصالــح علــى القيم.
2ـ العالقــة بإي ـران :تُشــكل إي ـران تهدي ـ ًدا حقيق ًّيــا لــدول الخليــج.
فهــي مســيطرة علــى القـرار السياســي فــي العـراق ،وتعمــل بنشــاط
يصــل إلــى التدخــل العســكري فــي ســوريا ،وتهيمــن علــى الق ـرار
مــن خــال حــزب اللــه فــي لبنــان ،وتســيطر علــى تصرفــات جــزء
مهــم فــي الســاحة اليمنيــة هــو المجموعــة الحوثيــة .وتأخــذ المكان
اإلعالمــي األكثــر علــ ًّوا فــي الموضــوع الفلســطيني ،مــن خــال
نشــر «العــداء اللفظــي إلسـرائيل» ،وت ُقـ ِّدم نفســها باعتبارهــا َم ِ
وط ًنــا
لِـ«الديمقراطيــة» .عــن طريــق الحديث فــي التغير الــدوري الظاهري
فــي نخبهــا الحاكمــة .كل ذلــك يجعــل مــن قدرتهــا علــى اإلقنــاع ـ
حتــى لــدى بعــض العــرب ـ كبيــرة .هنــاك عــدد مــن الســيناريوهات
الحاكمــة للعالقــة بإيـران .فيــرى بعضهــم طرحهــا باعتبارهــا خيــارات
أي يمكــن التفكيــر فيها .وهــي ســيناريوهات يتحدث
لــدول الخليــجْ ،
بهــا بعــض نخبــة الخليــج ،بصــرف النظــر عــن حجمهــم أو تأثيرهــم.
أســتطيع أن أُشــير باختصــار إلــى ثالثــة منهــا:
الســيناريو األول ،يــرى أنــه مــن الممكــن اســتيعاب إيـران ،بســبب
أول جيرتهــا ،وثان ًيــا قدرتهــا العســكرية والصناعيــة وتق ُّدمهــا العلمي
ً
وتأثيرهــا المباشــر فــي جزء مــن الشـرائح الوطنية (العرب الشــيعة)
المواطنيــن فــي الخليــج .وأيضً ــا يــرى أن العمــل بجديــة ٍ
كاف علــى
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ـض الطــرف عــن بعــض تدخالتهــا .هــذا
ذلــك المحــور ،حتــى ولــو ُغـ َّ
الســيناريو األول يمكــن أن يُق ِنــع الدولــة اإليرانيــة بـ«تشــا ُرك أعبــاء
األمــن اإلقليمــي» و ُحســن الجــوار .ويقدمــه بعضهــم مكتوبًــا فــي
بعــض الصحــف الخليجيــة.
الســيناريو الثانــي أن إيـران هــي «فارســية زرادشــتية مجوســية» ،أو
أنهــا «الجــار العــار» كمــا يصفهــا بعضهــم .وهــي بطبيعتهــا معاديــة
للعــرب ،بــل تنظــر إليهــم باحتقــار .ويســتدعي هــذا الســيناريو مــن
التاريــخ تذكُّــر المواقــع الصراعيــة العربيــة ـ الفارســية ،وينتهــي إلــى
أن الوفــاق معهــا «مســتحيل» ،وليــس غيــر ممكــن فقــط ،حيــث
لــن تهــدأ شــهيتها إال بالســيطرة علــى مقـ َّدرات العــرب وإخضاعهم،
وخاصــة جوارهــا الخليجــي.
الســيناريو الثالــث الــذي أعتبــ ُره واقعيًّــا ،يــرى أن إيــران ليســت
القويــة كمــا تصــف نفســها أو يصفهــا مؤيدوهــا ،بــل هــي مــن
هــذا العالــم الثالــث الــذي يعــج بالكثيــر مــن نقــاط الضعــف،
وهــي تحتــوي علــى خلــل كبيــر فــي الداخــل ،وتكتنفهــا مصاعــب
سياســية واقتصاديــة عميقــة.
إ ّن سياســات إي ـران الحاليــة مرتبطــة ب ُعقدت َيــن ،يمكــن تســميتهما
بوبــاء الخــوف ال َم َر ِضــي :األولــى منهمــا ُعقــدة «التدخــل الغربــي
فــي خمســينيات القــرن الماضــي ضــد حكــم إيرانــي وطنــي،
« ُمصـ َّدق» مــن قُـ ًوى غربيــة «بريطانيّــة ـ أميركيّــة» ،أطاحــت وقتهــا
بالطمــوح القومــي اإليرانــي للتحــرر واالنعتــاق .أمــا العقــدة الثانية،
فهــي المعروفــة وغيــر المعلَنــة ،وتتمثــل بمحدوديــة قــدرة «الحكم
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الدينــي» الــذي تب َّنتــه إيــران علــى الوفــاء باحتياجــات العصــر.
وهــو ُحكــم هجيــن ،يســيطر عليــه رجــال الديــن ،فــي خلطــة
ألي مــن أشــكال ال ُحكــم الممكــن اســتمرارها.
غيــر «تاريخيــة» ٍّ
فإيــران اليــوم تفتقــد حكومــ ًة بالمعنــى الطبيعــي للحكومــة.
لذلــك ،فالنخبــة اإليرانيــة قلقــة مــن اســتمرار هــذا النــوع مــن
الحكــم ،وهــو مــا يوصلنــا إلــى الموقــف الخليجــي مــن إيــران.
فلــن تتغيــر فــي الجوهــر السياســة اإليرانيــة ،بإصرارهــا بدرجــات
مختلفــة علــى فكــرة «تصديــر الثــورة» ،حتــى يتالشــى هــذا الجيــل
اإليرانــي الحاكــم ،الــذي شــهد مظالــم الشــاه وقــام بالثــورة عــام
 ،1979مــن أجــل تخليــص «المســتض َعفين مــن الظلــم» ،أي أ ّن أمــام
الخليــج ِمــن جـ َّراء المخاطــر اإليرانيــة ربــع قــرن علــى األقــل مــن
«إدارة الصـراع» ،وعلــى الخليجييــن أن يوطِّــدوا أنفســهم علــى إدارة
الص ـراع ال علــى حلِّــه ،وذلــك مــن خــال العديــد مــن الخطــوات،
منهــا :التماســك الخليجــي الصلــب ،وإقامــة جــدار عربــي يحيــط
بذلــك التماســك ،واإلطــار اإلســامي .وهــذا مــا يبــدو أن المملكــة
العربيــة الســعودية تقــوم بــه اليــوم.
إال أن األمــر ال ينتهــي هنــا .فهنــاك «تص ـ ُّور» إيرانــي لــدى بعــض
النخــب فــي طه ـران ،يتكــون مــن ثــاث حلقــات :األولــى منهــا أن
طهـران مســؤولة «أخالق ًّيــا وسياسـ ًّيا» عــن الشــيعة فــي كل مــكان،
وبينهــم العــرب الشــيعة فــي الخليــج .والثانيــة أن طهــران تــرى
فــي أنظمــة الخليــج أنهــا «مســتكبِرة وغيــر عادلــة تجــاه شــعوبها»،
ومتحالفــة مــع القــوى الغربيــة .والثالثــة أن معظــم مــا قامــت بــه
دول الخليــج مــن إصالحــات منــذ عــام  ،1979هــو نتيجــة مباشــرة،
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بحســب مــا ت ـراه النخبــة اإليرانيــة ،لألمثولــة والضغــط اإليرانــي.
قــد يــرى بعضهــم أن تلــك الحلقــات الثــاث هــي «أضغــاث أحــام
إيرانيــة» ،ولكــن يجــب االعتــراف بأنهــا ِضمــن التصــور اإليرانــي
الــذي يجــب التعامــل معــه ،إال إ ْن شــهدنا تغ ُّيــرات دراماتيكيــة،
نتيجــة ضغــوط إدارة ترامــب المعلَنــة ،والتــي قــد ت ُســارع فــي
تغييــر النظــام أو تغييــر موقفــه السياســي.
المخاطــر ال َبي ِنيــة :األزمــة القطر ّيــة الذيــن أ ْعرِفهــم مــن
المتابعيــن لألزمــة المحتدمــة بيــن دولــة قطــر والــدول األربــع
األخــرى (مصــر ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،ودولــة اإلمــارات،
ومملكــة البحريــن) ،ينقســمون إلــى قســمين ،األول منهمــا هــو
القســم «ال ُمهــ ِّون» لألزمــة الــذي يــرى أنهــا ليســت أكثــر مــن
ســحابة صيــف ،ال تلبــث أن تنقشــع دون أمطــار وســيول .ربمــا
هــم مــن أولئــك المتفائليــن الذيــن يرغبــون فــي اســتمرار اللحمــة
الخليجيــة .أمــا القســم الثانــي «ال ُمهــ ِّول» ،فيــرى أن األزمــة
ورا َءهــا مــا ورا َءهــا ،وأن المنطقــة الخليجيــة ،بــل والعربيــة ،لــن
تكــون كمــا هــي بعــد انتهــاء األزمــة ـ إن انتهــت قري ًبــا بشــكل
مــا ـ  ،ولــن تعــود كمــا كانــت قبــل اندالعهــا .بيــن هــذا الموقــف
وذاك ،تتعــدد الــرؤى فــي تشــخيص هــذه األزمــة المســتحكمة
التــي تقتــات علــى رأس مــال االســتقرار فــي الخليــج .شــخص ًّيا
أرى أن األمــر يقــع بيــن هــذا وذاك مــن االحتمــاالت .ولكــن ،فــي
األزمــة مــن المخاطــر مــا يلــزم قــرع جــرس اإلنــذار عاليًــا ومد ِّويًــا،
ربمــا ليــس بذلــك التهويــل الضخــم ،ولكــن ليــس بالتهويــن أيضً ــا.
فاألزمــة جديــة ،يجــب أن نتبصــر فــي مكوناتهــا ،ونتفاعــل معهــا،
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علــى اعتبــار أنهــا نتجــت مــن اعتبــارات جديــة .يــرى الطرفــان
أنهمــا علــى حــق فيمــا يتخذانِــه مــن سياســات .فــي البدايــة،
يجــب أن نتوقــع غيــر المتوقَّــع فــي الفضــاء السياســي .تبــدأ أزمـ ٌة
مــا صغيــرة ،يظــن الداخلــون فيهــا أنــه يمكــن «احتــواء» نتائجهــا،
فــا تلبــث أن تكبــر ككُــرة الثلــج المنحــدرة مــن جبــل عــال،
كلمــا تدحرجــت كبــرت .مثــال نا ِبــع مــن كَ ْونِــي مــن الذيــن مـ ُّروا
بالتجربــة المريــرة ،وهــي االحتــال العراقــي للكويــت ،مقدماتهــا
ونتائجهــا .لقــد ع َرفْنــا مباشــرة أن معظــم النــار مــن مســتصغر
الشــرر ،وكانــت هنــاك وجهــات نظــر آنــذاك (فــي النصــف األول
مــن عــام ِ ،)1990مثــل أ َّن مــا يقــوم بــه النظــام العراقــي ليــس
أكثــر مــن تهويــش ،وأ ّن احتمــال إقدا ِمــه علــى تحريــك جيشــه
ليحتـ َّـل بل ـ ًدا عرب ًّيــا آ َخــر ،هــو فــي مقــام المســتحيل أو قريــب
منــه ،وأن األزمــة ليســت أكثــر مــن «ســحابة صيــف» .ولكننــا
نعلــم اليــوم كــم دفــع الكويتيــون والعراقيــون والعــرب ،مــن
أثمــان باهظــة لتلــك المغامــرة ،وال يزالــون يســ ِّددون فواتيرهــا
الضخمــة ،فــي المــال والرجــال والدمــاء واألوطــان.
ليــس في تفكيــري أن المثاليــن متطابقان كل التطابــق (أعني األزمة
مــع قطــر ،وفجيعــة احتــال الكويــت) .ولكــن ،مــا أردتُ أن أُشــير
إليــه ،هو تلــك الميكانيزمــات المكونــة لألزمتيــن ،أي أن االحتماالت
التــي ال نعــرف اآلن كيــف يمكــن أن تتطــور مفتوحــ ٌة علــى كل
التوجهــات ،أقربُهــا أن تُمـ َّدد أزمنــة األزمــة وتتطــور ،ويَدخــل فيهــا
العبــون جــدد ،لهــم مصالــح مختلفــة ،وربمــا متناقضــة مــع مصالــح
كل األطـراف الداخلــة فــي األزمــة .الــدرس الثانــي الــذي يجــب أن
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نلفــت النظــر إليــه ،هــو أيضً ــا ناتــج مــن التجربــة الكويتيــة ،ويــرى
أن تشــرذم الصــف الداخلــي يُغــري المتربِّــص باغتنــام الفــرص.
لقــد كان ربيــع الكويــت وصيفهــا فــي عــام  ،1990قــد أفــرزا
اختالفًــا واسـ ًعا جــا ًّدا وعمي ًقــا ،بيــن القــوى السياســية الداخليــة فــي
الكويــت .وبــدا للنظــام العراقــي أن «الصــف الكويتــي» منقســم
ـهل ويســي ًرا.
علــى نفســه .لــذا ،فــإن ابتــاع الكويــت أصبــح أمـ ًرا سـ ً
هــذا الــدرس بالتأكيــد ال يمكــن أن يتكــرر حرف ًّيــا .ولكــن انقســام
«البيــت الخليجــي» إ ْن طــال ،ال بــد أنــه ســوف يُســيل لعــاب
القــوى اإلقليميــة المختلفــة ،أمــام محاولــة الولــوج فــي صفــوف
دول الخليــج ،وتحقيــق المكاســب التــي ترجوهــا.
األمــر واضــح اليــوم بالنســبة إلــى تركيــا ،وإيــران أيضً ــا ،حيــث
تَعــرف الدولتــان أن الصــف الخليجــي ال يمكــن أن يســمح بتقســيم
الصفــوف ،ولكــن فــي مرحلــة وفــي غفلــة ،قــد يقفــز النظــام
أصــا يعانــي عــوا ًرا داخل ًّيــا ينــزف،
التركــي علــى األزمــة ،وهــو ً
ســواء فــي ملــف األكـراد ،أو الحــرب فــي العـراق وســوريا ،أو حتــى
فــي تشــرذم الصــف الداخلــي التركــي ،الــذي يضــع عشـرات اآلالف
مــن المواطنيــن األت ـراك فــي الســجون .فهــو نظــام «مــأزوم فــي
داخلــه» ،يرغــب فــي أن يلعــب دو ًرا فــي ســاحة بعيــدة عنــه،
لصــرف األنظــار والتكســب السياســي والمــادي ال غيــر .ليــس
األتــراك وحدهــم الذيــن يمكــن أن يدخلــوا علــى خــط األزمــة،
ألن اإليرانييــن تأهبــوا لذلــك بالتظاهــر بتقديــم المســاعدة ألهلنــا
فــي قطــر ،ويُم ُّنــون أنفســهم بــأن تتعقــد األزمــة .ويــزداد الصــف
الخليجــي انشــقاقًا ،واألنفــس نفــو ًرا ،ألنهــا فرصــة تاريخيــة لتمــدد
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النفــوذ اإليرانــي .فــإ ْن وطئــت القــوة اإليرانيــة أرض الجزيــرة ،تكون
قــد حققــت مــا تصبــو إليــه مــن هيمنــة.
إذًا ،المقارنــة بيــن «األزمــة» القائمــة والنكبــة التــي أصابــت
الصــف العربــي باحتــال الكويــت ،هــي مقارنــة مســت َحقَّة ،ال
ألنهمــا متماثلتــان فــي التفاصيــل ،بــل ألنهمــا متشــابهتان فــي
الميكانيزمــات المؤديــة إلــى كلتيهمــا .معنــى ذلــك أن الــدروس
يمكــن أن تُستشـ ّـف ولــو بأشــكال مخالِفــة .العالــم يأخــذ األزمــة
القطريــة مــع الــدول األربــع علــى محمــل الجــد .فزيــارة وزيــر
خارجيــة الواليــات المتحــدة ال َمكُّوكيّــة فــي وقــت مــا ،وزيــارة
وزيــر خارجيــة بريطانيــا بعــد ذلــك ،ووزيــر خارجيــة فرنســا ،ووزيــر
خارجيــة ألمانيــا ـ الجميــع حضــروا وشـ ُّدوا الرحــال إلــى المنطقــة،
وتنقَّلــوا بيــن عواصمهــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام ،2017
مــن أجــل فهـ ٍـم أفضــل لمــا يجــري ،ومــن أجــل حــث األط ـراف،
بحســب مــا قيــل علَ ًنــا ،علــى احتــواء األزمــة ،والركــون إلــى الفهــم
والتفهــم للهواجــس المختلفــة العالميــة واإلقليميــة ،ألن منطقــة
الخليــج مــكان حيــوي للعالــم .فهــي شــريان العالــم الــذي يغــذي
قلبــه الصناعــي بالطاقــة ،وهــي المنطقــة الجغرافيــة فــي الشــرق
العربــي التــي لــم تقــع فــي الفوضــى ،حتــى اآلن ،وهــي الممــر
التجــاري الحيــوي إلــى شــرق آســيا ،وتقــع علــى مرمــى حجــر مــن
بُـ َؤر عديــدة لألزمــات .وأمــام كل ذلــك ،لــن يُفــرط أحــد فــي هــذا
العالــم فــي تــرك األمــور تتدهــور ،إلــى أن تصــل إلــى مــا أســماه
أميــر الكويــت الشــيخ صباح األحمــد «مــا ال يُحمــد عقبــاه» ،إال أن
كل الجهــود قــد وصلــت إلــى طريــق مســدود.
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العقــد االجتماعــي الداخلــي يتشــكل الضغــط علــى العقــد
االجتماعــي الداخلــي فــي دول مجلــس التعــاون مــن ناحيتيــن،
األولــى منهمــا هــي أهميــة تجســير الفجــوة بيــن عولمــة المواطــن
ومحليــة الدولــة.
والثانيــة هــي «انتهــاء عصــر  Welfare Stateالدولــة الراعيــة» .فتَزا َمــن
ترا ُجــع أســعار النفــط ـ والتــي كانــت متوقَّعــة منــذ زمن ـ مــع تض ُّخم
الطلــب علــى الميزانيــة العامــة للدولــة الخليجيــة النفطيــة ،لإليفــاء
بحاجــات التنميــة المتزايــدة ،بســبب مــا اتخذتــه مــن سياســات
الرفــاه فــي عقــود النفــط الذهبيــة الخمســة الماضيــة .ومــع تزايُــد
األزمــات العســكرية والحــروب األهليــة المحيطــة ،التــي تَســتنزف
المــال العــام والمــواردُ ،وضعــت الدولــة الخليجيــة اليــوم فــي وضــع
«التفكيــر الجــدي» فــي تغييــر السياســات .فأســعار النفــط بســبب
تطــور التقنيــة ســوف تبقــى فــي حدها األدنــى ،ثــم إ ّن إعــادة ترتيب
البيــت االقتصــادي الخليجــي ال بــد أن تتزامــن مــع النظــر بجديــة
فــي ترتيــب العقــد االجتماعــي؛ إذ مــن المعــروف أ َّن تغ ُّيــر الكتلــة
الســكانية وزيــادة عولمــة المواطــن الخليجــي ،يتطلبــان بالضــرورة
تغ ُّيــر المؤسســات القائمــة ،لتُالئــم التغييــر المــادي الحــادث الــذي
يضــع ِعبئًــا علــى ال ُمواطــن ويســتلزم مشــاركته ،مــن خــال اســتكمال
مؤسســات التشــريع والرقابــة الشــعبية ،بحســب قاعــدة أصبحــت
معروفــة ،هــي أن الرضــا السياســي يتناســب طرديًّــا مــع الوفــرة
الماديــة ،والعكــس صحيــح.
هنــاك مؤشــرات ال بــد مــن االنتبــاه لهــا ،ت َظهــر فــي تصاعــد
الطلــب علــى تغييــر قواعــد العقــد االجتماعــي التقليــدي.
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ولعــل أكثــر مــن تحــ َّدث عنهــا هــو الســيد بــاراك أوبامــا،
فــي حديثــه الــذي أصبــح مشــهو ًرا إلــى مجلــة أتلنتــك،
وال ُم َع ْنــون عقيــدة أوبامــا ،الــذي يركــز فيــه رأيــه الــذي تَــر َّدد فــي
أكثــر مــن وثيقــة ،وهــو «وجــوب حــدوث اإلصالحــات الداخليــة»
التــي لهــا عالقــة بـــ :التعليــم ،والمواطنــة ،والفســاد اإلداري والمالــي،
والمشــاركة ،والموقــف مــن المــرأة وإدماجهــا فــي الحيــاة العامــة.
مــن وجهــة نظــر إدارتــه ،تلــك اإلصالحــات تُعــزز األمــن الداخلــي،
وتُســاعد علــى الوقــوف أمــام التحديــات الخارجيــة .ليــس ذلــك
ـام لــدى النخــب الخليجيــة فــي ضــرورة اإلصالح،
فقــط ،بــل هنــاك تَنـ ٍ
وتطويــر المشــاركة ،واألخــذ بمــا تَفرضــه الدولــة المدنيــة الحديثــة
مــن قوانيــن .ويُكتــب يوميًّــا فــي الصحــف الخليجيــة أو على وســائل
التواصــل االجتماعــي التــي انتشــرت فــي مجتمعــات الخليــج ،ولهــا
تأثيــر واضــح فــي الــرأي العــام ،حــول تلــك المطالــب .وأيضً ــا يتناولها
بعــض المســؤولين مــن أصحــاب القــرار ،كمــا ظهــر أخيــ ًرا فــي
حديــث ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان ،الــذي
أشــار فيــه إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي الكثيــر مــن السياســات
علــى الصعيــد االقتصــادي والسياســي واالجتماعــي.

كيــف يمكــن مواجهــة المخاطــر الشــاخصة والمحت َملــة؟
ليــس هنــاك حلــول ناجحــة لمواجهــة كل تلــك المخاطــر ،إ ْن لــم
يتحقــق شــرطان ،األول منهمــا هــو االعتــراف بتلــك المشــكالت
وتأثيرهــا الســلبي فــي األمــن الوطنــي واإلقليمــي الخليجي مــن ِقبل
مجلــس التعــاون .والثانــي وجــود إرادة سياســية حازمــة لمواجهتهــا.
إ ّن ريــاح التِّقنيــة العاتيــة تُخفــض األســوار ،وتتجــاوز الممنوعــات.
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والتحديــاتُ لألمــن الوطنــي الخليجــي أصبحــت ظاهــرة .طب ًعــا على
المرا ِقــب القــول :إن المملكــة العربيــة الســعودية ـ بحســب مــا
هــو ُمشــا َهد ـ قــد تحولَــت فــي الســنوات األخيــرة مــن موقــف
ِ
الحــذر» إلــى موقــف «الفاعــل الناشــط» ،واتخــذت
«المرا ِقــب
القيــادة الحاليــة فيهــا خطــوات مشــهودة لمواجهــة المخاطــر،
منهــا التصــدي العســكري لبعضهــا كمــا حــدث فــي اليمــن ،ومنهــا
التعامــل االقتصــادي كمــا فــي مصــر ،ومنهــا بنــاء تحالــف واســع من
إندونيســيا إلــى المغــرب إلــى مــا خلفهمــا مــن الــدول.
كل ذلــك يشــي بــأن صــورة المخاطــر واضحــة لــدى القيــادة
السياســية ،وبقــي أن تنتظــم هــذه الصــورة لــدى قيــادات منطقــة
الخليــج األخــرى بــكل ضوئهــا وظاللهــا ،وأن تُتخــذ إجراءات شــجاعة
فــي تعديــل شــروط العقــد االجتماعــي الداخلــي ،للحفــاظ علــى
األمــن واالســتقرار وتحقيــق التنميــة مــن جهــة ،ولتحقيــق المقولــة
التــي طالبــت بهــا نخــب الخليــج فــي الســنوات األخيــرة مــن جهــة
أي التوجــه
أخــرى ،وهــي أن «الــكل أكبــر مــن مجمــوع األج ـزاء»ِ ،
إلــى وحــدة خليجيــة جــا َّدة مــن أجــل تجميــع المــوارد ،وتعظيــم
الفــرص ،ودرء األخطــار .العاجــل هــو وضــع األزمــة القطريــة فــي
«ملــف دراســة ســاخن وعاجــل» للنظــر فــي الخــروج اآلمــن مــن
هــذه األزمــة ،إضاف ـ ًة إلــى األزمــة اليمنيــة .ف ِكلتاهمــا إن طالــت،
لــن تــؤ ِّدي إلــى تعطيــل مجلــس التعــاون فقــط ،بــل إلــى تعريــض
منطقــة الخليــج كلِّهــا لخطــر داهــم.
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دول الخليج أمام تحوالت حتمية
في التركيبة السكانية والتعليم والصحة
ق ـراءة المســتقبل عملي ـ ٌة تَحمــل المغامــرة ،أكثــر ممــا تحمــل
اليقيــن ،فهــي خاضعــة لعــدد مــن ال ُم ْد َخــات ،لــو ت َغيَّــر أحدهــا
لتغيــرت النتائــج .وكثيــر مــن التجــارب التاريخيــة ،ت ُنبئنــا أن الكثيــر
مــن التوقعــات حتــى القريبــة إلــى ال ِعلميــة لــم يَثبــت صحتهــا.
اإلجابــة عــن الســؤال« :مــاذا يَحمــل لنــا عالــم الغــد؟» ،إجابــة
معقــدة ،وفــي الغالــب تحمــل اجتهــادات وتوقعــات ،بعضهــا
يســتند إلــى تجــارب تاريخيــة ،وبعضهــا قـراءة «احتماليــة» تُحاكِــي
رغبــة كاتبهــا وحصيلتــه المعرفيــة ،حتــى إ ّن تلــك المســتندة إلــى
وقائــع تاريخيــة ســابقة ال يمكــن الجــزم بحدوثهــا ،ألن التاريــخ ال
يعيــد نفســه .هنــاك الكثيــر مــن التوقعــات تتناثــر حولنــا فــي كـ ٍّم
مــن الكتابــات ،بعضهــا يقــول جاز ًمــا :إن «األوبئــة أكرهــت البشــر
علــى االنقطــاع عــن الماضــي» .لــذا ،فــإن المســتقبل ســيكون
مختلفًــا .آخــرون يتنبَّــؤون بصعــود الصيــن إلــى قيــادة العالــم
وتَرا ُجــع الواليــات المتحــدة ،ويُســرفون فــي تقديــم الشــواهد.
وبعضهــم يقولــون :إن «أوروبــا االتحاديــة الحاليــة ســوف تتفــكك»،
بدليــل موقــف دولهــا المتــردد فــي البدايــة مــن نكبــة إيطاليــا
الصحيــة .وآخــرون علــى الضفــة األخــرى يــرون بشــكل شــبه جــازم
أن البشــرية ال تتعلــم مــن أخطائهــا ،ولــو كانــت تفعــل لَمــا دخلــت
حروبًــا بعــد حــروب ،تزهــق فيهــا أرواح أجيــال ومــا زالــت تفعــل.
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قــد تكــون تلــك التوقعــات صحيحــة ،وقــد ال تكــون .ال يســتطيع
عاقــل اليــوم أن يُفتــي فيمــا ســوف يأتــي بــه الغــد مــن تغي ـرات
علــى وجــه اليقيــن ،ألن كثيــ ًرا مــن التوقعــات مح َّملــة بشــحنة
سياســية أو تمنيــات إنســانية .الثابــت أن القــدرة علــى قــراءة
المســتقبل تَدخــل فــي الغالــب فــي إطــار «التخرصات»(((علم ًّيــا.
هنــاك شــواهد علــى قصــور القــدرة اإلنســانية فــي هــذا المجــال.
اإلشــارة هنــا إلــى دروس يعــود لهــا المراقبــون حــول تلــك اللجنــة
األميركيــة العلميــة الرفيعــة المســتوى ،التــي شـكَّلها رئيــس الواليات
المتحــدة فرانكليــن روزفلــت((( فــي وســط ثالثينيات القــرن الماضي،
للنظــر فيمــا يحملــه المســتقبل مــن تقــدم علمــي .لــم تســتطع
اللجنــة العلميــة أن تتنبــأ بــأن الطائ ـرات يمكــن أن تســير بســرعة
أكبــر ممــا كانــت عليــه وقتهــا ،أو تتنبــأ باختــراع الــرادار الــذي
جــاء بعــد ســنوات قليلــة .الكاتــب «ألفــن توفلــر» الذائــع الصيــت،
الــذي كان ينشــر بكثافــة عــن المســتقبل ،لــم يســتطع فــي آخــر
كتبــه (الموجــة الثالثــة) أن يتنبــأ بظهــور البريــد اإللكترونــي فــي
العالــم ،والــذي جــاء فقــط بعــد حوالــي عشــر ســنوات مــن نشــر
ذلــك الكتــاب .منهج ًّيــا إ ْن أردنــا أن نعــرف الخطــوط العريضــة
لمــا يمكــن أن يحــدث فــي المســتقبل ،فعلينــا أن نقــرأ الحاضــر
بمنهجيــة علميــة وعقــل مفتــوح .لدينــا عــدد مــن المؤشــرات
الحادثــة بالفعــل نتيجــة الجائحــة ،والمؤثــرة فــي دول الخليــج ومــا
((( انظ��ر ف��ي ه��ذا الموض�وـع مقاــل محمــد الرميح��ي المنشــور فــي جريــدة الشــرق
األوســط ،بتاريــخ  25نيســان (أبريــل) .2020
((( رئيــس الواليــات المتحدة من  4آذار (مارس)  ،1933حتى  12نيســان (أبريل) .1945

178

تفــرزه اليــوم علــى الصعيــد العــام ،ويمكــن أن تقــدم لنــا ق ـراءة
معقولــة ،بشــرط افت ـراض أن ِ
متخــذ الق ـرار فــي دول الخليــج قــد
أدخــل تلــك العناويــن فــي دائــرة التفكيــر والتمحيــص المســتقبلي،
وتوافــرت لــه معطَيــات حقيقيــة ومنظمــة عــن الواقــع(((.
فيمــا يأتــي ،ســأطرح القضايــا األربــع المركزيــة ،التــي أرى أنــه
يجــب النظــر إلــى مكوناتهــا ،ووضــع الخطــط المســتقبلية لهــا.
تأثيــر أســعار النفــط((( مــن الواضــح أن الوضــع االقتصــادي
العالمــي ســوف يتأثــر كثيــ ًرا بهــذه الجائحــة((( ،و ِمــن ثــ َّم فــإن
أســعار النفــط ســوف تتراجــع وتؤثــر ســل ًبا فــي مســار التنميــة
فــي دول الخليــج قاطبــة .فهــي فــي المجمــل تعتمــد علــى
تصديــر النفــط والغــاز إلــى العالــم .وقــد حدثــت «صدمــة»
ـي أســابيع مــن الجائحــة التــي أصابــت
كبــرى لألســعار ،بعــد مضـ ِّ
العالــم .ذلــك بســبب تدنِّــي اإلنتاجيــة الصناعيــة بشــكل عــام
فــي الــدول المســتهلكة للنفــط والغــاز ،حتــى إن الحــدث
التاريخــي غيــر المســبوق فــي تاريــخ أســعار الســلع ،أ ّن البائــع

((( واح��دة م��ن العقب�اـت المنهجيـ�ة التـ�ي تواجهــ الباح��ث فــي قضاياــ الخليـ�ج بصفــة
عام��ة ،أن لي��س هن��اك مرجعي��ة «معلوماتي��ة» منظم��ة ودقيق��ة ومتاح��ة .وكثي��ر من
المعلوم�اـت ربمــا ه��ي غيـ�ر دقيقـ�ة يُضط��ر فيه��ا الباح��ث إلـ�ى أن يحصــل عليهــا
مــن المصــادر العالميــة.
((( أثنــاء كتابــة هــذه المطالعــة أواخــر نيســان (أبريــل)  ،2020وصلـ�ت أسـ�عار النفـ�ط
للبرميــل الواحــد إلــى  12دوال ًرا فقــط.
((( تتوقــع بع��ض الدراس��ات أن االقتص��اد العالمـ�ي س�وـف يخسـ�ر مــن  3إلــى 6
تريليونــات دوالر ،اســتنا ًدا إلــى طــول زمــن الجائحــة ووقــت اكتشــاف اللقــاح.
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(النفطــي) األميركــي اضطُ ـ ّر إلــى أن يدفــع للمشــتري(((! وعليــه،
تأثــرت أســعار النفــط والغــاز فــي المنطقــة ســلبًا ،ألن العالــم أو
أغلبــه قــد أوقــف ســير الســيارات فــي الطــرق والطائ ـرات فــي
الجــو والمصانــع المختلفــة المســتهلكة للطاقــة((( .لقــد اتخــذت
دول الخليــج عــد ًدا مــن الخطــوات الســريعة لمواجهــة ذلــك مــن
خــال االســتدانة الخارجيــة ،دون تســييل األصــول التــي تمتلكهــا
مــن خــال الصناديــق الســيادية ،علــى أســاس أن احتمــال ارتفــاع
أســعار النفــط فــي المســتقبل ســوف يجعلهــا قــادرة علــى تســديد
تلــك الديــون .أيضً ــا قامــت بتســريح بعــض العمالــة وخاصــة غيــر
المواطنــة ،وبتخفيــض مرتَّبــات بعــض القطاعــات .كل ذلــك علــى
افتــراض أنهــا خطــوات «ضروريــة ومؤقتــة» ،إال أن احتمــال أن
تكــون موقتــة يــدور حولــه الشــك.
المؤكــد أنــه لــن يرتفــع الطلــب علــى شــراء النفــط بســرعة
معقولــة لســببين :األول منهمــا الفائــض النفطــي((( الموجــود
فــي الســوق ،وهــو هائــل .والثانــي أن التعافــي االقتصــادي فــي
الــدول المســتهلكة ،ســوف لــن يعــود بالســرعة المرجــوة .لذلــك
كلــه ،يُحتَمــل تزايُــد الضغــوط علــى قــدرة الدولــة الخليجيــة علــى
((( مــن أجــل أن يتس ـلّم النفــط المتفــق علــى بيعــه ،بســبب ضعــف القــدرة علــى
تخزين��ه.
((( تقـ�ول مصــادر منظم��ة العمــل الدولي��ة :إن بليونًــا ونصــف بليــون مــن العمــال
ح��ول العال�مـ ،س��وف يفقــدون وظائفه��م.
((( ارتفــع مخــزون النفــط األميركــي فــي نيســان (أبريــل)  2020إلــى  519مليــون
برميــل ،مقــارب لمســتواها القياســي علــى اإلطــاق ،جريــدة الجريــدة الكويتيــة 29
نيســان (أبريــل) .2020
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تقديــم الخدمــات والتمويــل ،والحفــاظ علــى مســتوى معقــول
مــن االنتعــاش االقتصــادي الداخلــي؛ مــا قــد يســبب أزمــات
اقتصاديــة ،وقــد تتحــول إلــى اجتماعية وسياســية .وعــادة ال يُح َّرك
المؤشــر االجتماعــي ،إال إنِ اجتمــع الجهــل والفقــر والبطالــة م ًعــا.
احتمـ ُ
ـال انخفــاض أســعار النفــط ليــس توق ًعــا جدي ـ ًدا؛ إذ كتــب
فيــه الكثيــر مــن الدارســين فــي دول الخليــج وفــي غيرهــا مــن
مؤسســات البحــث .كانــت االفتراضــات ال تخــرج إمــا عــن وجــود
بدائــل للطاقــة ،أو وجــود مصــادر كبيــرة لإلنتــاج فــي أماكــن
أخــرى مــن العالــم .لــم ي ـ ُد ْر فــي خلَــد أحــد أن جائحــة يمكــن
أن تهــوي بأســعار الطاقــة ،فهــو حــدثٌ لــم يكــن فــي حســبان
دوائــر متخــذي القــرار .النفــط (بي ًعــا وتســويقًا) هــو عصــب
الحيــاة فــي دول الخليــج((( .ولذلــك ،فــإن الركــون إلــى مقولــة:
إن انخفــاض األســعار هــو «شــيء تع َّودنــاه» كمــا كان يقــال فــي
الســابق ،مــن الواجــب مراجعتُــه ،ووضـ ُع خطــط تســريعية لفكــرة
«تنويــع مصــادر الدخــل» فــي الدولــة الخليجيــة ،التــي أفــردتْ لــه
ح ّي ـ ًزا فــي أدب ّياتهــا .ولكــن لــم يُفعــل ذلــك إال بخطــوات بطيئــة
ومتــر ّددة .ومــن الواضــح أن «المــال» الخليجــي وصرفــه ،لــن
يعــود ِ
«شــبه ســائب» كمــا كان فــي الســابق ،مــن حيــث الهــدر
واإلنفــاق البذخــي ومشــاريع «ال ِفيلــة البيضــاء» ،المستشــري
فــي اإلدارة العامــة .تلــك أمــور قــد يتفاعــل الجمهــور الخليجــي
((( فــي الحقيقــة ليــس فــي دول الخليــج فقــط ،بــل وفــي دول عربيــة وغيــر عربيــة،
تعتمـ�د فيــ ج�زـء م��ن دخله��ا إم��ا عل��ى المعون��ات الخليجي��ة ،أو علـ�ى أمـ�وال تأتيهـ�ا
مـ�ن أبنائهـ�ا العامليـ�ن فـ�ي الخليـ�ج.
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بالمحاســبة.
معهــا فــي المســتقبل ،ويثيــر التســاؤالت ويطالــب
َ
واجــب الدولــة التصــدي لهــا بحــزم منــذ اآلن بعــد التطــورات
األخيــرة« ،أو يجــب التصــدي» لهــا ،مــن أجــل أن يوضــع االقتصــاد
فــي الدولــة علــى ســكة التعافــي ،فيطمئــن النــاس نســب ًّيا إلــى
مســتقبلهم ،وتحقيــق االســتقرار االجتماعــي والسياســي.
التركيبــة الســكانية مــن الواضــح أن هــرم التركيبــة الســكانية،
التــي كان كثيــرون يشــتكون مــن الخلــل فيهــا منــذ زمــن ،هــي
األزمــة المحتملــة التــي أشــاروا إليهــا بســبب الخلــل الســكاني(.((1
وثبــت أنهــا بالفعــل «قنبلــة زمنيــة» .لقــد ظهــر مــن اإلحصــاءات
التــي جــرت بعــد الوبــاء فــي كل دول الخليــج ،أن نســبة كبيــرة
مــن اإلصابــات وقعــت فــي مج ّمعــات ســكن اليــد العاملــة التــي
ت ـزاول أعمــالً هامش ـ ّية .فهــي تعيــش فــي مناطــق مكتظَّــة وغيــر
صحيــة ،ثــم إ ّن ثقافتهــا العامــة محــدودة واتكاليــة؛ مــا جعلهــا
تُشــكل بــؤر إصابــات متصاعــدة( .((1أضــف إلــى ذلــك أن عــد ًدا مــن
الــدول المصـ ِّدرة لهــذه العمالــة ،قــد تــرددت أو ماطلَــت فــي قبــول
ترحيــل تلــك العمالــة إلــى أوطانهــا (((1؛ مــا شــكَّل عبئًــا إضافيًّــا،

( ((1انظــر مــن بيــن مصــادر متعــددة ،الكتــاب الــذي أصــدره منتــدى التنميــة فــي
الخليــج .ســكان الخليــج :مظاهــر الخلــل وآل َّيــات المواجهــة ،تحريــر عمــر
الشــهابي( ،لقــاء المنتــدى رقــم  .)34وأيضً ــا انظــر موقــع الدكتــور محمــد
الرميحــي www.rumaihi.info
( ((1بسبــب األرقــام المتغي��رة يوم ًّي��ا ،فإنــه مــن الصعــب تحديــد النســب الكليــة ،إال
أن احتسابها من ضرورات التخطيط المستقبلي.
( ((1اعت��ذرت ب�لاد مث��ل الهن��د وبنغ�لادش ومصر والفليبين عن اســتقبال تل��ك العمالة.
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أول علــى المنشــآت الصحيــة المحليــة فــي الخليــج( ،((1وثانيًــا علــى
ً
(((1
وفــرة المــواد الغذائيــة والخدمــات للجميــع .
مــن هنــا ،فــإن النظــر إلــى السياســات المت َبعــة فــي اســتقدام
العمالــة وأماكــن تشــغيلها ،ربمــا هــو مــن أولويــات الدولــة
الخليجيــة التــي يجــب أن يعــاد النظــر فيهــا ،ويخطَّــط لهــا بحصافــة
بعــد انقشــاع الوبــاء( ،((1أو هكــذا يجــب أن يكــون عليــه األمــر.
وغنــي عــن البيــان أن وجــود تلــك العمالــة الكثيفــة كان جزئ ًّيــا
ٌّ
بســبب «التنميــة االنفجاريــة» إن صــح التعبيــر ،التــي تتبعهــا هــذه
الــدول فــي ال ُبنيــة التحتيــة ،وإقامــة المبانــي الضخمــة ومجمعــات
التســوق والمــدارس والمطــارات ومالعــب الرياضــة المختلفــة
مــن جهــة ،وبســبب الثقافــة «االســتهالكية» التــي تَع َّودهــا الفــرد
الخليجــي مــن جهــة أخــرى .وأيضً ــا التســاهل اإلداري ،الــذي ســمح
لعــدد كبيــر مــن العمالــة الفائضــة بــأن يــذوب فــي المجتمــع .أ ّمــا
السياســات الحكوميــة التــي اتُّبعــت فــي معظــم بلــدان الخليــج،
مــن «تلزيــم الخدمــات المصاحبــة»  Out sourcingلبعــض الخدمــات
( ((1فــي إحصائيــة صــدرت فــي  1أيار (مايــو)  2020حول اإلصابات فــي الكويت%18 :
كويتيون ،و %82غير كويتيين.
( ((1مـ�رة أخــرى ،فُوجئ��ت الدول��ة الخليجيـ�ة بالعــدد الضخــم مــن العمالــة غيــر
الموثق��ة التـ�ي ال تحم��ل إقامــات س�اـرية أو حت��ى وثائـ�ق شــخصية ،نتيجــة تسـ ُّرب
تل��ك العمال��ة ربم��ا بمس��اعدة مواطني��ن «فاس��دين» إل��ى الجس��م االجتماع��ي ،أو
ه��روب بعضــ العمال��ة المنزليــة وذوبانهــا فــي الســوق.
( ((1اتخــذت الســلطات ال ُع َمانيــة خطــوات ســريعة مباشــرة ،بــدأت بإصــدار وزارة
الماليــة العمانيــة (منشــو ًرا مال ًّيــا رقــم 14ـ ،)2020تطالــب فيــه كافــة الشــركات
ـدل مــن غيــر العمانييــن ،وتقديــم خطــة لذلــك
الحكوميــة بإحــال ال ُعمانييــن بـ ً
حتــى شــهر تمــوز (يوليــو) .2029
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الحكوميــة ،فمنهــا علــى ســبيل المثــال :أعمــال الحراســة فــي عــدد
مــن المنشــآت ،والعمــل فــي التنظيــف والفراشــة فــي مؤسســات
الدولــة( ((1المختلفــة ،كالــوزارات والمستشــفيات ومجمعــات
فضــا عــن العمالــة
ً
التســوق والمطــارات ومواقــف الســيارات،
(((1
المنزليــة الضخمــة ،وهــي موجــودة تقري ًبــا فــي كل بيــت خليجي .
مــن هنــا ،فــإن التفكيــر فــي خيــارات أخــرى للتعويــض عــن وجــود
هــذه العمالــة الكثيفــة ،هــو أيضً ــا مــن أولويــات الدولــة الخليجيــة
فيمــا بعــد تراجــع الجائحــة.
الخدمــات الطبيــة مــع وجــود بُنيــة ط ِّب ّيــة معقولــة فــي دول
الخليــج ،فــإن الجائحــة كشــفت أن تلــك ال ُبنيــة تحتــاج إلــى الكثيــر
مــن اإلصــاح ،مــن حيــث تدريــب الكــوادر ،ومــن حيــث توافــر
األجهــزة الطبيــة وال ِفــرق الفنيــة المســاعدة .مــن جديــد وجدنــا أن
نســبة كبيــرة مــن تلــك الكــوادر ،هــي مــن العمالــة الوافــدة فــي
مجــال الطبابــة «بكثــرة» ،وفــي مجــال ال ِفــرق الفنيــة «بأغلبيــة»،
مثــل العامليــن علــى األجهــزة الفنيــة والممرضيــن والممرضــات،
( ((1السياس��ة المتبع��ة هيــ أن يتقدــم َم��ن يري��د إل��ى مؤسس��ات الدولـ�ة ،بمناقصــات
جل��ب العمال��ة للحراس��ة والتنظيـ�ف والفراشـ�ة ،ويقـ� ِّدم المنافـ�س أقـ�ل سـ�عر
حتــى يربــح المناقصــة ،ومــن ثــم يأتــي بعمالــة جــد هامشــية تصبــح عبئًــا علــى
الخدم��ة ال عونً��ا له��ا.
( ((1كانــت اإلصابــات بيــن ع ُّمــال المنــازل هــي أقـ ُّـل نســبيًّا ،ربمــا بســبب ســكنهم
ف�يـ نف��س من�زـل الخدمـ�ة ،وتواف��ر خدمـ�ات صحي��ة لمس��كن الكثيري��ن منه��م.
ولك��ن بعضه��م ،يـ�ا لألســف ،يعيشــون مــع العمالــة الســائبة .ثــم إن بعضً ــا منهــم
ألس��باب متع�دـدة «يهــرب» إل��ى الســوق العــام دون متابعــة ،وتتلقَّفــه مكاتــب
تشــغيل مملوكــة فــي الغالــب لمواطنيــن يســاعدون علــى تهريــب العمالــة
ل َج ْنــي أربــاح منهــم.
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فضـ ًـا عــن ع ّمــال النظافــة والحراســة واإلدارة الدنيا في المؤسســات
الطبيــة .فالخدمــة الطبيــة بشــكل عــام لهــا عالقــة أيضً ــا بنــوع
العمالــة التــي تُجلــب إلــى العمــل فــي هــذا القطــاع .وقــد لجــأت
بعــض دول الخليــج إلــى االســتعانة بشــكل ســريع بعمالــة طبيــة
مــن كل التخصصــات (أطبــاء وف ِّن ّييــن)( ((1مــن دول أخــرى .إعــادة
الزيــارة للمؤسســات الصحيــة الخليجيــة ،هــي مــن أُولــى أولويــات
العمــل للدولــة الخليجيــة ،مــن حيــث الهيكلــة والتدريــب والتعليم،
ورفــع كفاءتــه وتوطيــن معظــم تخصصاتــه.
التعليــم إننــا نخــاف فقــط مــا نجهلــه ،وال يوجــد مــا يخيفنــا على
اإلطــاق بعــد أن نفهمــه .تلــك الحكمــة أظه ـ َرت الجائحــة بشــكل
عــام أهميتهــا ،ونحــن نفهــم مــا حولنــا بالتعليــم؛ إذ التعليــم فــي
الخليــج رغــم الميزانيــات الضخمــة التــي ُصرفــت لــه علــى مــدار
عقــود ،أنتــج متعلميــن فــي الغالــب مــن حيــث «الكـ ِّم» ال الكيــف،
مــع االعتــراف بــأن هنــاك شــريحة مــن ناتــج التعليــم وخاصــة
تلــك التــي و َجــدت لهــا فــرص إكمــال التعليــم أو التدريــب فــي
الجامعــات والمعاهــد المتقدمــة ،قــد أجــادت فــي أعمالهــا .إال أن
النظــرة إلــى التعليــم توجــب أن يكــون «مشــرو ًعا وطن ًّيــا» ،يحظــى
بالرعايــة علــى أعلــى المســتويات ،حيــث يتخلــل ذلــك التعليــ َم
نــو ٌع مــن التعليــم التراثــي ،الــذي أظهــرت الجائحــة أن مــن حصــل
عليــه قــد خلــط «الخرافــة» يــا لألســف بمقــوالت دينيــة ،ضلَّلــت
فــي الغالــب الجمهــور العــام ،الــذي لديــه قابليــة للتصديــق
( ((1ف��ي الكويـ�ت وقطــر ،جرــى االس��تعانة ب ِفرــق طبيــة ومس��ا ِعدة م��ن كوبــا ،وأيضً ــا
من األردن.
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بســبب «نقــص المناعــة المعرفيــة» .لهــذا ،فــإ َّن ِمــن األولويــة
نقــل التعليــم التراثــي مــن «الالعقالنيــة» التــي هــو فيهــا ،إلــى
«عقالنيــة حديثــة» مســتنيرة( .((1وهــذا دليــل علــى أن مجتمعــات
الخليــج تحتــاج إلــى القيــام بإعــادة نظــر جــادة وفوريــة ،فــي
مناهــج التعليــم التقليــدي ،وتعريــض طالبــه للمنهــج العلمــي
والتفكيــر النقــدي والعقلــي .لقــد ظهــرت حاجــة مل َّحــة إلــى
الخطــو نحــو «التعليــم عــن بعــد» ،والــذي هــو مفتــاح أســاس
لتطويــر التعليــم.
خارطــة الطريــق إلــى األمــام :عــزم ورؤيــة تحتــاج دول
الخليــج إلــى خارطــة طريــق ،لمواجهــة المتغي ـرات التــي ســوف
تحــدث بعــد جائحــة كورونــا .أُ ْجملهــا فــي الخطــوات الثــاث
األساســية اآلتيــة:
1ـ تعديــل التركيبــة الســكانية :مــن نافلــة القــول إن أي مجتمــع
فــي المعمــورة ،ال يمكــن أن يســتغني عــن يــد عاملــة أجنبيــة.
تلــك حقيقــة اقتصاديــة ال جــدال فيهــا .الســؤال« :مــا نــوع
العمالــة؟ وكيــف يُســتفاد منهــا لتوطيــن العمــل خاصــة الفنــي؟
وكيــف تُســتجلَب؟ ومــا األعمــال التــي يجــب أن تقــوم بهــا؟
نقلــص اليــد العاملــة الهامشــية؟ وكيــف نغ ِّيــر «ثقافــة
وكيــف
ُ
العمــل» فــي مجتمعاتنــا واألداء واألســاليب فــي تبـ ّدل مســتمر؟
ســوف نعتمــد علــى مشــاركة أكبــر للمــرأة الخليجيــة فــي
( ((1الالعقالني��ة أيضً �اـ موج��ودة ف�يـ الكثيـ�ر م��ن وس��ائل اإلع�لام المســموعة
والمشا َهدة ،وخاصة وسائل التواصل االجتماعي.
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االقتصــاد( ،((2ســيكون مــن األولويــات الواجــب التفكيــر فيهــا.
2ـ تطويــر التعليــم :أظهــرت األزمــة احتيــاج دول الخليــج إلــى
تطويــر فكــرة «التعليــم اإللكترونــي»( .((2وهــي اليــوم تعانــي
نقصــا تشــريعيًّا فــي هــذا المجــال ،وأيضً ــا تدريبيًّــا ،وربمــا
ً
تعانــي أيضً ــا ضعفًــا فــي قناعــة القائميــن علــى العمليــة
التعلميــة بأهميــة هــذا التعليــم .ف ِمــن أهــم تلــك التغيــرات
التــي أمامنــا فــي هــذا المجــال ،اثنــان :أولهمــا أن العالــم لــم
يعــد قــاد ًرا علــى تكميــم األفــواه ،مهمــا كانــت قــوة الســلطات
التــي تحكمــه .فالــكل قــادر علــى التواصــل بيــن األفــراد
التواصــل
ُ
والجماعــات بطريقــة أو بأخــرى ،وقــد ســهل ذلــك
تطــو َر الثــورة الكبــرى فــي عالــم اإلنترنــت ،فيمــا يعــرف اليــوم
بالفضــاء العالمــي المفتــوح .ذلــك يحمــل مخاطــر ضخمــة
وغيــر محــددة النتائــج فــي المجتمعــات ،أل َّن أيًّــا مــن الفاعليــن
(األفــراد أو الجماعــات أو الــدول) يســتطيع أن يُشــيع أفكارهــا
وأيديولوجيتهــا ،ويُم ـ ِّرر مصالحهــا ،ويُج ِّنــد مواليــن لهــا ،ويُغيِّــر
فــأي جمهــور يمكــن أن
موقــف الــرأي العــام متــى مــا أرادُّ .
يســتهدفه؟ نحــن اليــوم فــي «األزمنــة المتســائلة».
أمــا التغيُّــر الثانــي ،فهــو تَو ُّجــه العالــم إلــى اســتخدام التقنيــة فــي
خصصــ ل��ه مكانً��ا أكبـ�ر فـ�ي هـ�ذه الدراسـ�ة،
( ((2موض��وع المــرأة كان يج��ب أن أُ ِّ
وألســباب حجــم المقــال قــررتُ أن أؤكــد أهميــة تمكيــن المــرأة فــي كل مناحــي
الحيــاة فــي المجتمــع الخليجــي ،وهــي رأس مــال إنســاني مهــم للتنميــة
المســتدامة.
( ((2لق�دـ ت َعطَّ��ل التعليـ�م بســبب الجائحــة فــي  188بلـ� ًدا بحس��ب إحصــاءات
اليونسكو.
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التعليــم والتدريــب واالقتصــاد واإلدارة .فمكتبــة المســتقبل فــي
العالــم االفتراضــي بــا جــدران .مــا العمــل أمــام هــذا التغ ُّيــر
المؤث ِّــر فــي الســلوك واالجتمــاع اإلنســاني؟ واضــح أن الحــل
هــو بنــاء قــدرات لــدى الفــرد والمجتمــع ،تكــون قــادرة علــى
إيجــاد آليــة تعضــد القــدرة علــى تحصيــن الفــرد والجماعــة،
أي خلْــق «المناعــة المعرفيــة»
للتفريــق بيــن الصالــح والطالــحْ ،
بواســطة التعليــم .لــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــال أنظمــة
تعليميــة ،تتميــز بالجــودة والقــدرة علــى جعــل الفــرد متمك ًنــا
مــن التحليــل العقلــي؛ مــا يمنــع الفــرد أو الجماعــة مــن الوقــوع
فــي حبائــل تلــك األيديولوجيــات أو الدعايــات أو الترويجــات.
وأيضً ــا تُقــ ِّدم تلــك األنظمــة للجيــل القــادم طريقــة منهجيــة،
ـائل ومق ِّي ًمــا لمــا يَ ـ ِر ُده مــن أفــكار أو معلومــات أو
تجعلــه متسـ ً
إغــراءات .مــن هنــا ،يجــب أن يتوافــر للتعليــم مســا ٌر مســتم ّر
ومتكامــل ،ومفتــوح علــى حيــاة متغيــرة بشــكل دائــم وســريع،
يُم ِّكــن الجيــل مــن الولــوج بسالســة فيمــا يُعــرف اليــوم باالقتصــاد
الرقمــي .علــى الدولــة الخليجيــة أن تعتــرف بــأن التعليــم
التقليــدي الــذي ســاد حتــى اآلن ،لــم يعــد مناس ـبًا للمجتمعــات
فــي الوقــت الحالــي .يتحــول التعليــم إلــى مــا يُعــرف اليــوم
بـ«افعلهــا بنفســك»  ،Do it Yourselfأو التعليــم الذاتــي المعتمــد
علــى الــدورات القصيــرة ،والمعتمــدة بدورهــا علــى اإلنترنــت
ورخصــا فــي نفــس الوقــت .لذلــك ،مــن
التــي تــزداد ســرعة
ً
أولويــات العمــل المســتقبلي إعــادة النظــر فــي التعليــم منه ًجــا
وطُرقًــا وأهدافًــا .وأيضً ــا التوجــه إلــى االســتثمار الكثيــف فــي
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قطــاع التقنيــة ،وتحويــل الكثيــر مــن الخدمــات «عــن بُعــد»،
لمســاعدة نمــو االقتصــاد واســتقراره.
3ـ التعــاون الخليجــي :علــى الرغــم مــن بعــض األفــكار القائلــة إن
الدولــة بعــد الجائحــة ســوف تذهــب إلــى العزلــة ،ال أعتقــد أن
ذلــك ســوف يجــري ،بــل علــى العكــس ســوف تــزداد الحاجــة إلــى
التعــاون الدولــي واإلقليمــي ،وال أفضــل مــن العــودة مــن جديــد
إلــى التعــاون الخليجــي ،ألســباب مصلحيــة لــكل أفـراد المجتمــع
الخليجــي قاطبــة .فالعالــم ســوف يدخــل فــي مفاوضــات عســيرة
«بعــد الجائحــة» ،مــن أجــل تنظيم المؤسســات الدوليــة والعالقات
الدوليــة التــي قــد تــؤدي إلــى منافســة قاســية .فمجلــس التعــاون
فــي حــال التعــاون الجــاد بيــن مكوناتــه ،يســتطيع أن يتفــاوض
جماع ًّيــا فــي المســتقبل فــي شــؤون «الطاقــة والغــذاء وتنظيــم
المؤسســات الدوليــة» ،ويســتطيع أن يشــكل ُســوقًا كبيــرة نســب ًّيا،
إضافــة إلــى الفائــدة االســتراتيجية مــن تنظيــم مشــترك للخدمــات
الصحيــة والماليــة واالقتصاديــة ،وتشــكيل جهــاز مســتحق لجمــع
أي
المعلومــات الحيويــة وتنســيقها ،والتــي بدونهــا ال يســتطيع ُّ
مخطِّــط أن يتخــذ الق ـرار علــى الوجــه الصحيــح .فســوف يقــوم
العالــم بـ«إعــادة هيكلــة» للنظــام العالمــي ،يكــون فيــه القــادر
علــى المنافســة أكثــر تأثي ـ ًرا ،وبإجمــاع الــدول الخليجيــة تــزداد
القــدرة التنافســية .ســوف يــزداد االعتمــاد علــى «االقتصــاد
ـي أو ال َم ْك َننــة) ،وزيــادة
االفتراضــي» ،و«األتْ َمتــة» (التشــغيل اآللـ ّ
الثقــة بالتقنيــة ،وكلهــا تحتــاج إلــى جهــود تنســيقية بيــن دول
الخليــج.
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الخالصــة مســتقبل دول الخليــج فيمــا ب ْع ـ َد تحديـ ِ
ـات الجائحــة،
يبــدأ مــن اآلن ،مــن خــال التفكيــر المســتقبلي المنظــم ،والنظــر
بعلميــة فــي المتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة العميقــة القادمــة،
والمقا َرنــة باإلمكانيــات المتاحــة والفــرص ،واختيــار المنهــج
العلمــي العقالنــي المعتمــد علــى معطيــات بعيــدة عــن العاطفــة
أو االرتجــال ،ومشــاركة القادريــن مــن أبنــاء المجتمــع فــي التفكيــر
المنهجــي ،ألن هنــاك حقيقــة واضحــة تبــدو ألي عاقــل ،وهــي أن
الغــد هــو بالتأكيــد ليــس مثــل األمــس.
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واملجــات العربيّــة،
ّ
• ُمســاهم منتظــم كتابــ ًة وبحثًــا يف كربيــات الصحــف والدوريــات
منهــا :الــرق األوســط (لنــدن) .النهــار (بــروت) .األهــرام (القاهــرة) .غولــف ـ نيــوز (ديب)
املؤسســة
•  1998ـ  :٢٠٠٢األمــن العــام للـــمجلس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب .هــذه ّ
كل طالبــي العلــم يف الوطــن
الرائــدة ســاهمت يف نــر كتــب قيّمــة اســتفاد منهــا ّ
العــر ّيب .مــن أشــهر هــذه السالســل :عــامل الفكــر •عــامل املعرفــة •إبداعــات عامل ّيــة.
•  1990ـ  :1992رئيــس تحريــر جريــدة صــوت الكويــت التــي صــدرت مــن لنــدن يــوم ١
اقي .
ترشين الثاين (نوفمرب)  ١٩٩٠والكويت تحت االحتالل العر ّ
•  1982ـ  :١٩٩٨رئيــس تحريــر مجلّــة العــريب الشــهرية ،وهــي أشــهر الدوريــات العربيــة
وأعرقهــا وأكرثهــا شــعبية .تتلمــذ عليهــا وانتظــر وصولهــا إىل دســاكرهم البعيــدة مئــاتٌ مــن
الشابّات والشباب العرب من بغداد إىل الخرطوم .
السيايس يف جامعة الكويت.
•  1973ـ  :1982أستاذ علم االجتامع
ّ
• حائ ٌز مجموعة من األوسمة التقديريّة منها:
وسام الرشف الفرنيس من درجة فارس ( ،)٢٠٠٣جائزة الكويت التقديريّة (.)٢٠١٠

مؤلفاتـــه

ت ُد ّرس كتبه يف جامعات الخليج ويُعاد نرشها بوترية منتظمة .منها:
الـمهب .دار الجديد.
إقليم يف
 :٢٠٢١أزمات وقضايا ٌ
ّ
 :٢٠٢١رسائل إىل مح ّمد القايض ١٩٦٩ .ـ  ،١٩٧٢دار الجديد.
 :٢٠١٢أولو ّيات العرب .القراءة يف املعكوس ،دار الساقي.
 :٢٠١١اضطراب قرب آبار النفط ،دار الساقي.
 :١٩٩٩عرص التط ّرف ،دار الساقي.
والتغي االجتامعيّ ،دار الجديد.
 :١٩٩٥البرتول
ّ
ـ الجذور االجتامع ّية للدميقراط ّية يف مجتمعات الخليج العريب املعارصة ،دار الجديد.
ـ معوقــات التنميــة االجتامع ّيــة واالقتصاديّــة يف مجتمعــات الخليــج العــريب املعــارصة،
دار الجديد.
ـ النفط والعالقات الدول ّية ـ وجهة نظر عرب ّية ،دار الجديد.
ـ الخليج ليس نفطًا ـ دراسة يف إشكال ّية التنمية والوحدة ،دار الجديد.
 :١٩٩١هموم البيت العريب ،الرشكة الكويتيّة لألبحاث.
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