
بقيت االقتصادات الخليجية العربية متشبّثة 
والغاز  النفط  من  العائدات  عىل  باعتامدها 
الجهود  من  عقود  من  الرغم  عىل  الطبيعي، 
وأحد  تنويعها.  إىل  الهادفة  السياسات  بشأن 
يف  املبذولة  الجهود  أّن  هو  لذلك  األسباب 
املايض مل تأخذ بعني االعتبار العقد االجتامعي 
الحاكم كام يلزم. فالدول الخليجية متّرر ريوَع 
املوارد الطبيعية إىل مواطنيها من خالل منافذ 
وخدمات  منافع  أساسية:  قنوات  ثالث  إىل 
عامة سخيّة، ووظائف يف القطاع العام ذات 
وتراخيص  حكومية  وعقود  عالية،  رواتب 
حرصية. فقد أّدى توجيه الريوع االقتصادية 
من خالل هذه القنوات إىل تشّوهات يف األسواق أضعفت الجهود لتطوير قطاع خاّص تنافيس قادر عىل 
القنوات غايًة، فهي تسمح  توليد منّو اقتصادي مستدام يف مستقبل ما بعد الهيدروكربون. بيد أّن لهذه 
للمواطنني بالوصول إىل حّصتهم الرشعية من ثروة الهيدروكربون يف بالدهم، ولن يكون من السهل إعادة 
التفاوض بشأنها حتّى لو تراجعت عائدات النفط. عىل الرغم من ذلك، ال بّد من اللجوء إىل اإلصالحات. 
وينبغي عىل الجهود بشأن السياسات يف املستقبل إن تُعيد هيكلة قنوات تقاسم الرثوات هذه لجعلها أكرثَ 

شفافيًة وفعاليًة اقتصادياً وعدالًة اجتامعياً ومراعاًة للقيود املالية التي تواجهها الدول الخليجية.
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نادر القبّاين ونجالء بن ميمون1

أهّم التوصيات
تحسني استدامة الخدمات العامة: ينبغي عىل الدول 	•

الخليجية أن متنح الجهات املزّودة للخدمات العاّمة 
استقاللية مالية أكرب وأن تحرص عىل استدامتها. وعليها 
تشجيع املواطنني عىل متويل الخدمات االجتامعية من 

خالل املبادرات الخاصة غري الربحية والهبات )األوقاف(.

الدول 	• ينبغي عىل  العامة:  للرشكات  أفضل  تنظيم 
بقطاعات  العامة  الرشكات  عمل  تحرص  أن  الخليجية 

الرشكات  إنشاء حاجز حامية بني  دة. وعليها  محدَّ
يكون  أن  وينبغي  التنظيمية.  والهيئات   العامة 

وواضحاً. العامة شفافاً  للرشكات  الدولة  دعم 

دعم حقيقي لتطوير القطاع الخاص: ينبغي عىل الدول 	•
الخليجية أن تُبقي القطاعات املوّجهة نحو النمو واملوّجهة 

نحو التصدير والتي ال تعتمد عىل عائدات النفط والغاز 
مبنأى عن التدّخالت الداخلية. وعليها توسيع املناطق الحرّة 
والتخفيف من القوانني املرهقة وتحسني التكامل اإلقليمي.

معالجة تحديات التوظيف: ينبغي عىل الدول الخليجية 	•
أن تنخرط يف حوار مع مواطنيها بشأن القيود املالية التي 

تواجهها. وميكن استبدال رواتب القطاع العام املرتفعة 
لة وأكرث شفافية والتي ميكن  بـ“رواتب اجتامعية” مكمِّ

تعديلها لتعكس الظروف املالية.



حقوق النرش محفوظة © 2021

إّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقّدم بحوثاً 
وحلوالً سياسية مستقلّة. يهدف املعهد إىل إجراء بحوث 
توصيات  لتقديم  إليها  يستند  الجودة ومستقلة  عالية 
تعود  والعامة.  السياسات  لصناع  ومبتكرة  عملية 
منشورات  كافة  يف  املوجودة  والتوصيات  االستنتاجات 
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم، وال تعكس وجهات نظر 

املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.

إىل  يقّدمها  التي  القيمة  بأن  بروكنجز  معهد  يعرتف 
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية 
والتأثري. كام وأّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة 
بأي  تحّدد  ال  الهبات  بأّن  علامً  االلتزام،  هذا  تعكس 

شكٍل من األشكال التحليالت والتوصيات.
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املصدر: احتسب املؤلّفان األرقام بناء عىل: 
Bank Commodity Price Data )The Pink Sheet(, ”Monthly Brent Prices in Nominal US dollars, 1979 to Present,“ https://bit.ly/3il5p2i

متّت زيارة املوقع يف 14 يناير 2021؛
”Short-Term Energy Outlook: Real Prices Viewer,“ U.S. Energy Information Administration )EIA(, www.eia.gov/outlooks/steo/realprices/

متّت زيارة املوقع يف 14 نوفمرب 2020.

املقّدمة

لقد عادت مسألة التنويع االقتصادي لتصبح من جديد مسألة 
ملّحة يف الدول الخليجية العربية. فقد أّدى التباطؤ االقتصادي 
العاملي الذي سبّبته جائحة فريوس كورونا املستجّد إىل انخفاض 
أسعار خام برنت من 64 دوالراً للربميل يف بداية العام 2020 
رقم 1(.2  البياين  الرسم  )راجع  أبريل 2020  يف   إىل 23 دوالراً 

حيال  القلق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ساور  وقد 
فعىل  عقود.  طوال  الهيدروكربون  من  عائداتها  استدامة 
املدى الطويل، ستنفد احتياطات النفط والغاز يف نهاية األمر. 
املتوقّع  من  إذ  األصعب،  الوضع  يف  هام  وعامن  والبحرين 
البحرين  لدى  املقبل  العقد  االحتياطات يف غضون  تنفد  أن 
ويف غضون 25 سنة لدى عامن.6 وعىل املدى املتوّسط، من 
الرتاجعات يف  إزاء  النفط  من  العائدات  تنخفض  أن  املتوقّع 
الطلب العاملي ابتداء من العام 2040 تقريباً، إن مل يكن قبالً.7 
وسيكون السبب ارتفاع الطلب األعىل عىل الطاقة املتجّددة 
والتحسينات يف كفاءة الطاقة وتخزينها. وعىل املدى القصري، 
باالستعانة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بدأت  أن  سبق 
بأصول مالية بقيمة ألف مليار دوالر راكمتها عىل مدى عقود 
واستثمرتها يف صناديق الرثوة السيادية لألجيال املقبلة )راجع 
الدويل قبل  النقد  البياين رقم 2(.8 وقد قّدر صندوق  الرسم 

للربميل  ومن املتوقّع أن تبقى أسعار النفط تحت 50 دوالراً 
عىل  كبرياً  ذلك ضغطاً  وقد وضع  العام 2022. 3  أواخر  حتّى 
من  التي  الخليجي،4  التعاون  مجلس  لدول  املالية  املواقف 
املتوقّع أن تشهد عجوزات يف املوازنة معّدلها 9,2 يف املئة يف 

العام 2020 و5,7 يف املئة يف العام 2021. 5

الجائحة أنّه يف حال مل تطبّق دول مجلس التعاون الخليجي 
ثروتها  تستنفد  جوهرية، سوف  واقتصادية  مالية  إصالحات 
الجائحة  أّن  األرجح  وعىل   9 .2034 العام  بحلول  املحفوظة 

قرّصت من هذه املّدة.

الهيدروكربون  احتياطات  يف  املتوقّع  الهبوط  حّث  ولطاملا 
وعائداتها دوَل مجلس التعاون الخليجي عىل تنويع اقتصاداتها 
عرب تطوير قطاعات إنتاجية خارج قطاع النفط والغاز. لكن 
ما زال نشاط القطاع الخاص يف دول مجلس التعاون الخليجي 
يعتمد بشّدة عىل االستهالك واملشاريع التي متّولها الحكومة 
وينبغي  والغاز.  النفط  عائدات  النهاية  يف  تدعمها  والتي 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  السياسات  صانعي  عىل 
السابقة  التنويع  التي واجهتها جهود  الشوائب  تخطّي هذه 
عىل  تعتمد  ال  حقيقية  اقتصادية  لتنمية  تحفيزات  وإنشاء 
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الرسم البياين رقم 1: املتوسط الشهري ألسعار خام برنت
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بشأن  املوجز  هذا  ويهدف  الالزمة.  اإلصالحات  أمام  عرثة 
دول  عىل  التي  االقتصادية  اإلصالحات  عرض  إىل  السياسات 
اقتصاداتها  تنويع  بغية  تطبيقها  الخليجي  التعاون  مجلس 
وتعزيز النمّو املستدام، مع األخذ بعني االعتبار القيود التي 

يفرضها العقد االجتامعي الحاكم.

ريوع املوارد: نعمة وتحدٍّ

املوارد  بوفرة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عىل  نُعم  لقد 
حياة  لتحسني  الرثوة  هذه  الدول  فاستثَمرت  الطبيعية، 
مواطنيها وتطوير البنى التحتية والتحضري ملستقبٍل خاٍل من 
تقّدماً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حّققت  وقد  النفط. 
كبرياً يف الوصول إىل الهدفنَي األّولني،10 إذ شيّدت مدناً عرصية 
للتنمية  متيناً  أساساً  بذلك  مؤّمنة  لخدمتها،  التحتية  والبنية 
بتصنيٌف  كافّة  الدول  هذه  وتتحىّل  املستقبلية.  االقتصادية 
يفوق 0,8 يف مؤّش التنمية البرشية، ماّم يضعها يف الطليعة 
قدم  وعىل  كلّها  أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  دول  بني 

املساواة مع بعض الدول يف االتّحاد األورويب.11

قطاع النفط والغاز، بشكل مباش أو غري مباش. وينبغي عىل 
عائداتها  مصادر  تنويع  أيضاً  الخليجي  التعاون  دول مجلس 
التي  املشاريع  وتفادي  السيادية  الرثوة  صناديق  تعزيز  عرب 
الكثري  أّن  علامً  مستمرّة،  حكومية  إعانات  أو  دعامً  تتطلّب 
الحكومات هي مشاريع  من  املمّولة  الضخمة  املشاريع  من 
دول  عىل  ينبغي  أخرياً،  الفئة.  هذه  ضمن  تندرج  تفاخرية 
مجلس التعاون الخليجي أن ترُشك مواطنيها بشكل وثيق أكرث 
أن يشمل ذلك  وينبغي  واالقتصاد.  الرثوات  تنويع  يف جهود 

التشجيع عىل االّدخار واالستثامر عىل املستوى الفردي.

والرشكات  الدولية  واملنظاّمت  البحوث  مراكز  قدمت  وقد 
االستشارية الكثري من التوصيات حول السياسات التي ميكن 
اقتصاداتها  لتنويع  تطبيقها  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 
ما  والتحضري ملستقبٍل بعد مرحلة الهيدروكربون. لكن غالباً 
مل تعالج هذه التوصيات الوقائع السياسية االقتصادية للعقد 
مجلس  دول  فيه حكومات  تعتمد  الذي  الحاكم  االجتامعي 
دة لتحويل ثروة  التعاون الخليجي عىل قنوات اقتصادية محدَّ
القنوات  هذه  تقف  ما  وغالباً  مواطنيها.  إىل  الهيدروكربون 

املصدر: حسابات املؤلّفني بناء عىل 
British Petroleum )BP(, ”Statistical Review of World Energy 2020, 69th Edition,“ June 2020, 14–19, 32, 42, https://www.bp.com/content/

dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf
 World Bank Group, ”Economic Diversification for a Sustainable and Resilient GCC,“ Gulf Economic Update Issue 5, December 2019, 24, 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/886531574883246643/pdf/Economic-Diversification-for-a-Sustainable-and-Resilient-GCC.pdf
”List of 25 Sovereign Wealth Fund Profiles in Middle East,“ Sovereign Wealth Fund Institute, https://www.swfinstitute.org/profiles/ 

sovereign-wealth-fund/middle-east
متّت زيارة املوقع يف 25 أكتوبر 2020؛

 Gulf Labour Markets, Migration, and Population )GLMM( Programme Demographic and Economic Database, ”GCC: Total population
and percentage of nationals and non-nationals in GCC countries )national statistics, 2017–2018( )with numbers(,“ https://gulfmigration.
/org/gcc-total-population-and-percentage-of-nationals-and-non-nationals-in-gcc-countries-national-statistics-2017-2018-with-numbers

متّت زيارة املوقع يف 15 أكتوبر 2020.

الرسم البياين رقم 2: القيمة الحالية الصافية للفرد الحتياطات الهيدروكربون وصايف الرثوة السيادية )أصول صندوق الرثوة السيادي 

ناقص الدين( )عام 2019(
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املصدر: 
 World Bank Group, ”Economic Diversification for a Sustainable and Resilient GCC,“ Gulf Economic Update Issue 5, December 2019, 54–59, 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/886531574883246643/pdf/Economic-Diversification-for-a-Sustainable-and-Resilient-GCC.pdf

النفطية.15  احتياطاتها  عموماً  استنفدت  البالد   ألّن 
بيد أّن النفط ما زال يدعم نشاطها االقتصادي بشكل غري 
الدول املجاورة.  التحويالت واإلنفاق من  مباش من خالل 
الحكومية  العائدات  تنويع  شهد  فيام  مامثل،  نحو  عىل 
املئة  يف   70 بنسبة  الهيدروكربون  يستأثر   تحسينات، 
البياين  الرسم  )راجع  العائدات  مجموع  من  أكرث   أو 
رقم 4(، باستثناء اململكة العربية السعودية )68 يف املئة( 
يأيت  ذلك،  مع  املئة(.  يف   36( املتّحدة  العربية  واإلمارات 
هَذين  يف  املتنّوعة  العائدات  مصادر  من  الكثري  كذلك 
قبل  من  املدعومة  االقتصادية  النشاطات  من  البلدين 

والغاز.16 النفط 

حدودها،  داخل  وخدمات  سلعاً  الخليجية  الدول  وتنتج 
هذه  وتشمل  املحّل.  لالستهالك  أسايس  بشكل  وذلك 
واملنتجات  الزراعية  املنتجاِت  والخدماُت  املنتجاُت 
والخدمات  السلع  أّن  بيد  األعامل.  وخدمات  املصنَّعة 
من  الكبرية  الكّمية  قريباً  تستبدل  لن  محلّياً  املصنوعة 
مليون   27 إلعالة  الالزمة  املستوردة  والخدمات  السلع 
املنطقة.17  يف  يعيشون  أجنبي  عامل  مليون  و29  مواطن 
الحقيقي  االقتصادي  التنويع  يتطلّب  ذلك،  عىل  عالوة 
ومشتّقاته، ميكن  الهيدروكربون  غري  إنتاج سلع وخدمات، 
زال  ما  املجال،  هذا  ويف  العامل.  باقي  مع  بها  املتاجرة 
 ،2018 العام  ففي  الخليجية.  الدول  أمام  طويالً  الطريق 
شّكل الهيدروكربون واملنتجات املرتبطة به أكرث من 90 يف 
الكويت وقطر وأكرث من  الصادرات اإلجاملية يف  املئة من 

الصعاب  واجهت  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أّن  بيد 
اقتصاداتها.  تنويع  أي  الثالث،  الهدف  نحو  التقّدم  لتحقيق 
وخططها  الوطنية  رؤياها  يف  تنعكس  النوايا  هذه  أّن  ومع 
التعاون  مجلس  اقتصادات  تبقى  االقتصادية،12  للتنمية 
الهيدروكربون.13  عىل  اعتامدها  يف  متشبّثة  الخليجي 
األمر  يتطلّب  أوالً،  متعّددة.  أبعاٌد  االعتامد  هذا  من  وللحّد 
التي  والخدمات  السلع  بإنتاج  والغاز  النفط  إنتاج  استبدال 
غري  أو  مباش  بشكل  والغاز،  النفط  قطاع  عىل  تعتمد  ال 
اآلتية من  الحكومة  استبدال عائدات  أيضاً  مباش. ويتطلّب 
الرضائب  مثل  أخرى،  مصادر  من  بعائدات  والغاز  النفط 
حّد  إىل  ليس  لكن  النفطية،  غري  والقطاعات  االستهالك  عىل 
يجعل هذه القطاعات الناشئة معرقَلة وغري تنافسية. بالتايل، 
أخرى،  أساسية  مكّونات  التنويع  يتطلّب  النجاح،  لتحقيق 
التخفيف من اإلنفاق الحكومي وزيادة الصادرات غري  منها 

النفطية وزيادة االستثامر األجنبي املباش.

بعض  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حّققت  وفيام 
 ،)3 رقم  البياين  الرسم  )راجع  املنرصم  العقد  يف  التقّدم 
من  املئة  40 يف  أكرث من  ميثّل  والغاز  النفط  إنتاج  زال  ما 
باستثناء  الدول،  تلك  معظم  يف  اإلجاميل  املحّل  الناتج 
املئة( والبحرين )18 يف  املتّحدة )30 يف  العربية  اإلمارات 
األخرى  االقتصادية  النشاطات  معظم  ذلك،  ومع  املئة(.14 
مدعومة  التحتية،  البنى  وتطوير  البناء  مثل  املنطقة،  يف 
البحرين،  حالة  يف  أما  والغاز.  النفط  بعائدات  مباشة 
اإلجاميل  املحّل  الناتج  من  صغرية  بنسبة  النفط  فيستأثر 
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املصدر: احتسبها املؤلّفان بناء عىل
United Nations )U.N.( Comtrade Database, ”Exports Value 2018,“ https://comtrade.un.org/data/

متّت زيارة املوقع يف 1 نوفمرب 2020.

متأّخر أيضاً يف دول مجلس التعاون الخليجي. فبني العاَمني 
وعامن  املتّحدة  العربية  اإلمارات  استقطبت  و2019،   2015
من  )كحّصة  مباشة  أجنبية  استثامرات  تدفقات  وحدهام 
الناتج املحّل اإلجاميل( أعىل من املتوّسط العاملي البالغ 2,5 
يف املئة.19 فلم تبلغ التدفّقات الصافية من االستثامر األجنبي 
املباش إىل مجلس التعاون الخليجي ككّل سوى 1,1 يف املئة 
من الناتج املحّل اإلجاميل. وميثّل هذا الرقم أقّل من نصف 
تدفّقات  من  تقريباً  أضعاف  بثالثة  وأقّل  العاملي  املتوّسط 

العربية  اململكة  يف  اإلجاملية  الصادرات  من  املئة  يف   80
الصادرات  من  املئة  يف   50 من  وأكرث  وعامن  السعودية 
)راجع  والبحرين  املتّحدة  العربية  اإلمارات  يف  اإلجاملية 

18.)5 البياين رقم  الرسم 

رغبة  يعكس  الذي  املباش،  األجنبي  االستثامر  ويشّكل 
آخر  مؤشاً  ما،  بلد  يف  االستثامر  يف  األجنبية  الكيانات 
للتنافسية املحتملة القتصاد معنّي. واالستثامر األجنبي املباش 
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الرسم البياين رقم 4: عائدات الهيدروكربون )الحصة من العائدات اإلجاملية(

املصدر:
.World Bank Group, ”Economic Diversification for a Sustainable and Resilient GCC,“ 54–59

الرسم البياين رقم 5: صادرات الهيدروكربون والصادرات املرتبطة )الحصة من الصادرات اإلجاملية، عام 2018(

البحرين عامنالكويت اإلماراتالسعوديةقطر

الكويتالبحرين قطرعامن السعودية اإلمارات

باملئة
باملئة

غري نفطي وغازيمرتبط بالنفط والغازنفط وغاز
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االسترياد.  عن  بديٍل  مصدَر  ذلك  يكون  أن  ميكن  الزراعي، 
ويعترَب التصنيع قطاعاً واعداً، لكن عىل دول مجلس التعاون 
لتنافس  الحرّة  املناطق  وإنشاء  التحتية  البنى  بناء  الخليجي 
الكلفة يف آسيا. وقد جعلت ديب نفسها  املصّنعني املنخفيض 
املنطقة،  يف  واألعامل  واللوجستية  املالية  للخدمات  مركزاً 
وهذا أمر كان يصعب تصّوره منذ خمسني سنة. فهل تستطيع 
دول  أكرثية  ترغب  كهذه؟  أخرى  مراكز  استيعاب  املنطقة 
مجلس التعاون الخليجي يف إنشاء اقتصادات معرفة متقّدمة 
التكنولوجيا، لكّن ذلك يتطلّب مستوى من املهارات ومراكِز 
تتمّكن دول مجلس  وقد  بكرثة.  متوفّر  زال غري  ما  البحوث 
التعاون الخليجي من بناء منظومة تكنولوجية تنافسية عرب 
استرياد املواهب من دول عربية وآسيوية أخرى. وقد بدت 
السعودية  العربية  واململكة  يف عامن  واعداً  السياحة قطاعاً 
نفسها  جعل  قطر  تحاول  فيام  املتّحدة،  العربية  واإلمارات 
للسياحة الثقافية والرياضية. وميكن أن يشّكل العمل  مركزاً 
املرصيف اإلسالمي مجاالً قد تتحىّل فيه دول مجلس التعاون 

الخليجي بأفضلية تنافسية.22

االقتصادي  والنمو  الناجح  االقتصادي  التنويع  ويتطلب 
املستدام بناَء قطاعات مستقلّة فعالً عن النفط والغاز. فعىل 
مّر الزمن، مع انخفاض عائدات النفط والغاز، بإمكان هذه 
االقتصادي  النشاط  ابتعاد  مع  التوّسع  املستقلّة  القطاعات 
عن القطاعات املدعومة بالهيدروكربون. وترتكز القدرة عىل 
إطار  اعتامد   )1( أسس:  ثالثة  عىل  مستقلّة  قطاعات  إنشاء 

الدخل  العالية  االقتصادات  إىل  املباش  األجنبي  االستثامر 
)راجع الرسم البياين رقم 6(.20 وتشّكل بيئة األعامل الضعيفة 
السبب  من  جزءاً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  يف 
خلف تدفقات االستثامر األجنبي املباش املنخفضة إىل هذا 
الحّد. فمن الصعب عىل الرشكات التي ال صالت لها باملطّلعني 
ما  غالباً  ذلك،  عىل  عالوة  فيها.21  واملنافسة  السوق  دخول 
تجري التعديالت يف السياسات عىل أساس مرتَجل بدون إنذار 
تراخيص  الحّد من  التعديالت  أو مراجعة. وقد تشمل هذه 
العمل من دول معيّنة والحّد من تحويل األموال إىل الخارج 
املجاورة. ويزيد هذا  الدول  االقتصادية مع  العالقات  وقطع 
الدولية، وحتّى  الخطر للرشكات  السياسات من  الغموض يف 
املنطقة. فعندما كانت  التي ترغب يف االستثامر يف  املحلّية، 
من  فائضة  مداخيل  تحّقق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
اتّخاذ قرارات اعتباطية  النفط والغاز، كانت تتحىّل برفاهية 
بشأن السياسات وحتّى ارتكاب أخطاء مكلفة يف السياسات. 
بيد أّن الوقائع املالية األضيق يف املرحلة الراهنة تفرض عليها 

أن تكون أكرث استجابة لحاجات املستثمرين ومخاوفهم.

ويبقى العنرص األسايس للتنويع االقتصادي تطوير القطاعات 
التعاون  مجلس  اقتصادات  تستطيع  التي  النفطية  غري 
قد  ما  الواضح  غري  من  أنّه  ومع  فيها.  املنافسة  الخليجي 
عنه  اإلجابة  فإن هذا سؤال تصعب  القطاعات،  تكون هذه 
من دون املحاوالت والوقوع يف األخطاء. وفيام من املستبعد 
أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي تنافسية يف القطاع 
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الرسم البياين رقم 6: االستثامر األجنبي املباش، التدفقات الصافية )متوسط الحصة من الناتج املحل اإلجاميل بني العامني 2015 و2019(

باملئة

املصدر:
World Bank Development Indicators DataBank, ”Foreign direct investment, net inflows )% of GDP(,“ 2020, 

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
متّت زيارة املوقع يف 12 نوفمرب 2020.

ذات الدخل 
املرتفع الدول
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العقد  مدى  عىل  مثالً،  األعامل.  وريادة  لألعامل  ممكِّنة 
الخليجي تقّدماً  التعاون  املنرصم، حّققت كّل دول مجلس 
البنك  مؤّش  يف  تجاري  بنشاط  البدء  سهولة  ناحية  من 
الرسم  )راجع  األعامل  أنشطة  مامرسة  لسهولة  الدويل 

25.)7 البياين رقم 

لجهود  شمولية  أكرث  مقاربات  الخليجية  الدول  وطّورت 
التنويع التي تبذلها يف السنوات األخرية املاضية. فقد أدرجت 
لدمج  لجاناً  وأنشأت  الوطنية  رؤياها  يف  االقتصادي  التنويع 
وقد  الجارية.26  االقتصادية  النشاطات  يف  الخاص  القطاع 
الصغرية  الرشكات  تطوير  لدعم عملية  وكاالت  أيضاً  أّسست 
للمنشآت  العامة  الهيئة  غرار  عىل  ومتويلها،  واملتوّسطة 
وبنك  السعودية27  العربية  اململكة  يف  واملتوّسطة  الصغرية 
قطر للتنمية28 وهيئة تنمية املؤّسسات الصغرية واملتوّسطة 
واملتوّسطة  الصغرية  الرشكات  وتُعترب  عامن.29  يف  )ريادة( 
حجر األساس لجهود التنويع، إذ يولّد منّوها فرَص عمل وقيمًة 

اقتصادية حقيقية.

إنشاء  عرب  السياسات  بشأن  الخطوات  هذه  استُكملت  وقد 
مناطق تجارة حرّة ومناطق اقتصادية خاّصة تعمل بدرجات 
الخاص.  القطاع  يف  التنظيمية  التشّوهات  خارج  متفاوتة 
األجنبية  االستثامرات  جذب  عىل  املناطق  هذه  وتساعد 
الوقت  مع  إدراجها  ميكن  لالبتكار  كمراكز  وتعمل  املباشة 
املتّحدة  العربية  اإلمارات  ولدى  الوطني.  االقتصاد  ضمن 
45 منطقة حرّة تسمح مبلكية أجنبية بنسبة مئة يف املئة.30 
مبلكية  وسمحت  ذلك  من  أبعد  خطوة  البحرين  وخطت 

القصرية  للريوع  والغاز  النفط  عائدات  ص  يخصِّ مايل  عمل 
من  األدىن  الحد  مع  األمد  الطويلة  لالستثامرات  أو  األمد 
نحو  موّجه  خاص  قطاع  متكني  و)2(  االقتصادية  التشوهات 
التصدير ال يعتمد عىل النفط والغاز ليك ينمو ويزدهر و)3( 
تتضّمن  العام  القطاع  خارج  زة  ومحفَّ قادرة  عاملة  يد  بناء 
التقّدم  بعض  الخليجية  الدول  وقد حّققت  األعامل.23  رّواد 
يف هذه الجبهات الثالثة كلّها، بيد أنّها مالت أكرث إىل السري 
بإصالحات جزئية تعطي االنطباع بالتنويع االقتصادي، لكّنها 
العائدات من  باالعتامد إىل حّد بعيد عىل  الواقع تستمّر  يف 

الغاز والنفط.

عجلة جهود التنويع تتحرّك

تنويع  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات  سعت 
تعكس  ما  غالباً  التي  القطاعات  دعم  عرب  اقتصاداتها 
القّوة  مكامن  منها  أكرث  السياسات  صانعي  تفضيالت 
التنافسية القتصاداتها. بيد أّن معظم دول مجلس التعاون 
ذاتها  بحّد  هي  هذه  التنويع  مناذج  أّن  أدركت  الخليجي 
حقيقي  تطوير  أمام  املجال  بإتاحة  وبدأت  مستدامة  غري 
الجهود  هذه  طليعة  يف  البحرين  وكانت  الخاص.  للقطاع 
يف  األدىن  النفط  احتياطات  مستوى  لديها  إذ  البداية،  يف 
لديها  التي  ديب،  إمارة  أّن  بيد  الخليجي.  التعاون  مجلس 
عىل  تفّوقت  االحتياطات،  من  محدودة  مستويات  أيضاً 
العربية  اإلمارات  باقي  أمام  الباب  وفتحت  البحرين 
دول  اآلن  املتّحدة  العربية  اإلمارات  وتقود  املتّحدة.24 
بيئة  تأمني  ناحية  من  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس 
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املصدر:
 World Bank Doing Business Database, ”Ease of doing business score global )DB17–19 methodology(,“ 

https://www.doingbusiness.org/en/custom-query
متّت زيارة املوقع يف 10 نوفمرب 2020.

الرسم البياين رقم 7: مقياس البنك الدويل لبدء النشاط التجاري )0–100(
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التعليم  ذلك  يف  مبا  وحّسنتها،  العامة  واملنافع  الخدمات 
منحت  ثانياً،  التمويل.  إىل  الوصول  وقدرة  الصحية  والرعاية 
العام  القطاع  يف  العمل  فرص  إىل  الوصول  قدرة  مواطنيها 
لقاء رواتب ومنافع أعىل بكثري من تلك التي مينحها القطاع 
الخاص.39 فسارع املواطنون إىل العمل يف وظائف حكومية 
حيث وصلت معّدالت توظيف املواطنني يف القطاع العام إىل 
90 يف املئة يف بعض الدول.40 ثالثاً، منحت الدول الخليجية 
من  االقتصادية  الريوع  إىل  الوصول  قدرة  األعامل  أصحاب 
خالل العقود الحكومية والرتاخيص الحرصية، ماّم سمح لهم 

بكسب عائدات وأرباح فائضة من أعاملهم.

وفْهم طبيعة هذا العقد االجتامعي مهّم وله تِبعات يف تحديد 
التي هي رضورية والتي قد  أنواع اإلصالحات يف السياسات 
تنجح عىل حّد سواء. والنقطة األساسية هي أّن هذه القنوات 
حّصتهم  إىل  بالوصول  للمواطنني  تسمح  فهي  لسبب:  قامئة 
هذه  وتضع  بالدهم.  يف  الهيدروكربون  ثروة  من  الرشعية 
القنوات العقد االجتامعي قيد التنفيذ ولن يكون من السهل 
إعادة التفاوض بشأنها حتّى لو تضاءلت عائدات النفط. وأن 
تتامىش رواتب القطاع العام مع رواتب القطاع الخاص يعني 
أّن املواطنني سينالون تعويضاً عادالً لقاء جهودهم، لكن لن 
تعود لهم القدرُة للوصول إىل حّصتهم من الرثوة من خالل 
قدرة  من  الحّد  ويعني  العام.  القطاع  يف  الرواتب  عالوات 
الحرصية  العقود  إىل  املواطنون  ميلكها  التي  األعامل  وصول 
أنّها ستكسب األرباح التي تفرضها السوق، لكن مرّة أخرى، 
لن تعود لهم القدرة للوصول إىل حّصتهم من الرثوة من خالل 
كهذه،  اقتصادية  إصالحات  وطرح  الحرصية.  األعامل  عقود 
من دون تحديد وإنشاء قنوات بديلة لتشاطر ريوع املوارد 

الطبيعية، أمر غري عادل ومصريه الفشل عىل حّد سواء.

ومع ذلك، ال بّد من إجراء إصالحات. فقد أّدى توجيه الريوع 
عة والتوظيف  املوسَّ العامة  الخدمات  االقتصادية من خالل 
الجهود  إضعاف  إىل  الحرصية  األعامل  وعقود  الحكومي 
لتطوير قطاع خاص تنافيس ودينامييك قادر عىل توليد منّو 
لكن  الهيدروكربون.  بعد  ما  مستقبل  مستدام يف  اقتصادي 
وراء  السعي  سلوك  من  للحّد  السياسات  بشأن  مبادرة  أيُّ 
الريع يتطلّب معالجَة القيود التي يفرضها العقد االجتامعي 
املوارد  تنفد ريوع  الحاكم أو طرح قنوات جديدة. فام إن 
مستقّر  غري  وضع  يف  الخليجية  الدول  ستصبح  الطبيعية، 
تكون مضطرّة فيه عىل املحافظة عىل عبء قنوات مل تعد 
تخدم أي غرض. فامذا ميكن للدول أن تفعل عندما تصبح 
عاجزة عن تغطية تكاليف يد عاملة كبرية يف القطاع العام 
لها عقود طويلة األمد وال تتحىّل باملهارات الالزمة لالنتقال 

إىل وظائف يف القطاع الخاص؟

أجنبية بنسبة مئة يف املئة يف عّدة قطاعات، من بينها العقارات 
الخليجية  الدول  واالتّصاالت والخدمات اإلدارية.31 وأنشأت 
البحرين  مراكَز لالبتكار ضمن منظوماتها، مثل منطقة  أيضاً 
والتكنولوجيا33  للعلوم  قطر  وواحة  لالستثامر32  العاملية 
يف   )PASP( للعلوم  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  األمري  وواحة 

اململكة العربية السعودية.34

ليك  تعليمية  إصالحات  أيضاً  الخليجية  الدول  وطرحت 
حاجات  مع  أفضل  بشكل  الخّريجني  مهارات  تتامىش 
من  العظمى  األكرثية  متيل  حيث  الدول  ويف  السوق.35 
االهتامم  ازداد  عادة،  العام  القطاع  وظائف  إىل  الشباب 
انترشت  وقد  الخاص.  القطاع  ووظائف  األعامل  بريادة 
املبادرات التي تدعم رّواد األعامل الشباب والتي تقّدم لهم 
أطلقت  عامن،  ففي  الخليج.  أرجاء  يف  واملشورة  التدريب 
مراكز التدريب املهني والكلّيات الفّنية برنامج “تعرّف عىل 
عامل األعامل )KAB(”، الذي طّورته منظّمة العمل الدولية 
“إنجاز  وتستهدف  الخاص.36  القطاع  حيال  املعرفة  لدعم 
األعامل  رّواد  إقليمية،  منظّمة غري حكومية  العرب”، وهي 
الستّة  الخليجي  التعاون  الطامحني يف دول مجلس  الشباب 

وتقّدم لهم الدعم والتدريب الالزَمني.37

الرشكات  ومنظومة  تحّسنت  األعامل  تنظيامت  أّن  مع  لكن 
الناشئة تطّورت كثرياً عىل مدى العقَدين املاضيني، ما زالت دول 
مجلس التعاون الخليجي متأّخرة يف تأمني بيئة أعامل ممكِّنة 
مواطنيها.38  صفوف  يف  القدرات  يف  ضعفاً  تعاين  زالت  وما 
فالقطاع الخاص يف دول مجلس التعاون الخليجي، مثله مثل 
معظم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ُمفرط التنظيم 
ويتفاقم  واملعارف.  املحسوبيات  من  مرتّسخ  نظاٌم  ويحكمه 
هذا األمر أكرث فأكرث ألّن معظم نشاط القطاع الخاص تديره 
الحكومية  العقود  عىل  ويعتمد  عامة  شبه  أو  عاّمة  شكات 
ويتّم متويله من خالل املؤّسسات املالية العامة وينال الدعم 
بيئة كهذه، يصعب عىل  الحكومية. ويف  اإلعانات  من خالل 
بال  شخص  عىل  أو  طبيعي  بشكل  ينمو  أن  الخاص  القطاع 
معارف سياسية أن يؤّسس عمالً ناجحاً وينّميه. وترجع جذور 
االجتامعي  العقد  وإىل  السيايس  االقتصاد  إىل  العوامل  هذه 

الحاكم يف دول مجلس التعاون الخليجي.

االقتصاد السيايس للدول الخليجية الريعية

األربعينيات  يف  النفط  بتصدير  الخليجية  الدول  بدأت 
العائدات  يف  ضخمة  زيادات  إىل  أّدى  ماّم  والخمسينيات، 
هذه  الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات  وتقّدم  والرثوات. 
الرثوات ملواطنيها من خالل ثالث قنوات أساسية. أّوالً، وّسعت 
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خالل  من  السياسات  إصالحات  يف  النظر  إعادة  شأن  من 
بشأن  جديدة  أفكاراً  تطرح  أن  االجتامعي  العقد  عدسة 
تغيريات  تتطلّب  النقاط  هذه  من  نقطة  فكّل  السياسات. 
واملواطن  الخاص  القطاع  نشاط  تزيد  السياسات  يف 
الخاص. ولن يكون هذا سهالً يف الدول التي تعتمد منوذج 

الدولة. بقيادة  تنمية 

وتشجيع  العامة  الخدمات  استدامة  معالجة 
املواطنني مشاركة 

فيام أخذت دول مجلس التعاون الخليجي تُراكِم الرثوات، 
العاّمة.  والخدمات  املنافع  تحسني  عىل  البداية  يف  ركّزت 
ما  رسعان  لكّنه  واملرافق،  والصّحة  بالتعليم  ذلك  وبدأ 
القطاعات األخرى، من بينها العمل املرصيف  توّسع ليشمل 
الخدمات  ناحية  ومن  والنقل.  واالتّصاالت  والتمويل 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  حسّنت  األساسية،  العامة 
تحّسن  مثالً،  مواطنيها.  لكّل  الوصول  قدرة  ملفت  بشكل 
النوعية  أّن  بيد  املنطقة.  كبري يف  الدرايس بشكل  التحصيل 
ما زالت مصدر قلق. فطالب دول مجلس التعاون الخليجي 
االختبارات  يف  للعالمات  تحصيالً  األدىن  الطالب  من  هم 
التعليمي  اإلصالح  جهوُد  حّسنت  وقد  الدولية.  املعيارية 
املدى  وعىل  كبرية.41  تغيريات  إىل  تؤّد  مل  لكّنها  النتائَج، 
الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات  عىل  ينبغي  الطويل، 
التفكري يف منح املستشفيات واملدارس والجامعات وغريها 
مالية  استقاللية  العاّمة  للخدمات  املزّودة  الجهات  من 
املدى  عىل  استدامتها  عىل  للحرص  الهبات  وتأسيس  أكرب 
األثرياء  املواطنني  تشجيع  أيضاً  الدول  وسع  ويف  البعيد. 
مبادرات  خالل  من  االجتامعية  الخدمات  متويل  عىل 
الهبات أو األوقاف تاريخ طويل  فردية غري ربحية. ولهذه 
الحكومية حلّت  املبادرات  لكّن  الخليج  منطقة  وعريق يف 
النفط. وستسمح إعادتها للمواطنني  محلّها عقب اكتشاف 
أعمق  تغيري  ودعم  البالد  مستقبل  يف  باملساهمة  الخاصني 

االجتامعي. العقد  يف 

تحسني عملية تنظيم شكات القطاع العام

سيطرة  تحت  الخليج  يف  القطاعات  من  الكثري  بات 
تلك  حتّى  الدولة،  تديرها  أو  متلكها  التي  الكبرية  الرشكات 
الخاص،  القطاع  نطاق  ضمن  عادة  تكون  التي  القطاعات 
وقد  والتأمني.  الوقود  وتوزيع  والبناء  املرصيف  العمل  مثل 
مهاّمً  دوراً  الدولة  قبل  من  اململوكة  الرشكات  هذه  أّدت 
أنّه  بيد  االقتصادي.  والنمو  واالبتكار  التحديث  تحفيز  يف 
لها.  التابعة  القطاعات  عىل  تسيطر  باتت  الزمن،  مّر  عىل 

القطاعات،  هذه  لدخول  بريوقراطية  حواجز  أنشأت  وقد 
ماّم منع الرشكات الصغرية من النمو واملنافسة يف مجالها.42 
وبالفعل، تعمل العديد من الرشكات العامة فعلياً كالجهات 
لقطاعاتها. عالوة عىل ذلك، فيام مّددت  األساسية  املنظّمة 
بعض الرشكات العامة عملياتها دولياً، تشري نظرة عن كثب 
للوضع أنّها متّكنت من القيام بذلك بسبب الدعم واإلعانات 
العامة، عىل غرار عدم دفع الرضائب أو دفع أسعار أدىن من 
املال.  ورأس  واألرايض  الطاقة  مثل  ملدِخالت  السوق  أسعار 
وما من أدلّة تشري إىل أّن هذه الرشكات العامة قادرة عىل 
وهي  مستمّر.  دعم  دون  من  عاملي  اقتصاد  يف  املنافسة 
عوضاً عن العمل كمصدر لعائد جديد، تسحب املوارد من 

القطاعات االقتصادية الواعدة أكرث.

للخدمات  مثيناً  مصدراً  العامة  الرشكات  تبقى  ذلك،  مع 
تفّكر  أن  املستبعد  ومن  العمل.  وفرص  واالبتكار  العامة 
إذا  إال  الخصخصة  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات 
إلنشاء  إصالحات  طرح  ميكن  أنّه  بيد  ذلك.  إىل  اضطُرّت 
التعاون  مجلس  دول  عىل  لذا  حولها.  تنافسية  أكرث  بيئة 
الخليجي وضع اسرتاتيجية واضحة لتحديد القطاعات التي 
األخرى  القطاعات  وترتك  العامة  الرشكات  فيها  ستعمل 
يف  شّفافة  تكون  أن  أيضاً  وعليها  تدّخالتها.  عن  مبنأى 
والدعم  اإلعانات  تكون  أن  عىل  والحرص  السجالت  حفظ 
مجلس  دول  عىل  ينبغي  أخرياً،  ومحدودة.  واضحة  كافة 
التعاون الخليجي إنشاء حاجز حامية بني الرشكات العامة 
فهذا  فيها.  تعمل  التي  للقطاعات  التنظيمية  والوكاالت 
من  بل  الرشيدة فحسب،  الحوكمة  أشكال  من  ليس شكالً 
عىل  الحّث  عىل  ويساعد  املنافسة  يحّسن  أن  أيضاً  شأنه 

الطويل. املدى  االقتصادي عىل  والنمو  االبتكار 

تشجيع التطوير الحقيقي للقطاع الخاص

دول  يف  الخاص  القطاع  نشاط  من  كبري  جزء  زال  ما 
غري  أو  مباش  بشكل  مرتبطاً  الخليجي  التعاون  مجلس 
من  بدورها  املمّولة  الحكومية  والعقود  باإلنفاق  مباش 
الرشكات  إفادة  ذلك  ومييل  والغاز.  النفط  عائدات  خالل 
عىل  الحاكمة،  بالنخبة  املرتبطة  الخاصة  والرشكات  العامة 
واملتوّسطة  الصغرية  والرشكات  الناشئة  الرشكات  حساب 
يُبنى  الذي  األساس  تشّكل  أن  ينبغي  التي  تنافسية،  األكرث 
قد  ذلك،  عىل  عالوة  املستقبليَّني.  واالزدهار  النمّو  عليه 
ويرتأسون  حكومية  مناصب  الحاكمة  النخبة  أعضاء  يتبّوأ 
القدرة  مينحهم  ماّم  عينه،  الوقت  يف  الخاصة  شكاتهم 
القيود  هذه  وتحّد  لصالحهم.43  امليزان  كّفة  ترجيح  عىل 
املفروضة عىل نشاط القطاع الخاص وتنافسه من الحوافز 
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التي  الثورية  االبتكارات  لطرح  األعامل  رّواد  تدفع  التي 
ميكنها إنشاء صناعات تنافسية عىل املستوى العاملي تؤّدي 
مساهمة  تبقى  لذلك،  نتيجة  حقيقي.  اقتصادي  تنويع  إىل 
ومع  منخفضة.  اإلجاميل  املحّل  الناتج  يف  الخاص  القطاع 
كانت  رسمية،  تقديرات  عىل  الحصول  الصعب  من  أنّه 
أدىن  مثالً  السعودية  العربية  اململكة  يف  املساهمة  هذه 

من 40 يف املئة يف العام 2018. 44

العقد  من  جزء  هو  الريوع  إىل  السعي  من  النوع  هذا 
لكن  سيستمّر،  أنّه  األرجح  وعىل  الحاكم،  االجتامعي 
ونشاطات  بقطاعات  وحرصه  حّدته  من  التخفيف  ميكن 
وظيفة  شغل  فإّن  ذلك،  عىل  ومثاالً  محّددة.  اقتصادية 
الحكومية  العقود  امتالك شكة تستفيد من  أثناء  حكومية 
الحّد  ميكن  ولكن  مزدوجاً  مكسباً  ميثّل  نفسه  الوقت  يف 
أيضاً  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عىل  وينبغي  منه. 
نحو  واملوّجهة  النمو  نحو  املوّجهة  القطاعات  تُبقي  أن 
والغاز  النفط  العائدات من  تعتمد عىل  والتي ال  التصدير 
املتابعة  أيضاً  وعليها  الداخلية.  التدّخالت  عن  مبنأى 
سياّم  وال  االقتصادية،  ومناطقها  الحرّة  مناطقها  بتوسيع 
وينبغي  النفوذ.  من  الخالية  القطاعات  رة حول  املطوَّ تلك 
التنظيامت  من  للتخفيف  جهودها  متابعة  أيضاً  عليها 
اإلفالس  قوانني  طرح  هذه  وتشمل  املرهقة،  والقوانني 
ماّدية  عناوين  االفرتاضية  للرشكات  لتكون  الحاجة  وإلغاء 
لتسجيل  وعددها  الالزمة  الخطوات  زمن  من  والحّد 
العقود  من  األدىن  بالحّد  حّصة  وتخصيص  األعامل 
عىل  والحرص  واملتوّسطة  الصغرية  للرشكات  الحكومية 
وتحسني  املناسب  الوقت  يف  الحكومية  الدفعات  تسديد 

التمويل. إىل  الصغرية واملتوّسطة  الرشكات  قدرة وصول 

الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات  عىل  ينبغي  أخرياً، 
ما  فغالباً  واألعامل.  السياسة  بني  الفصل  عىل  العمل 
سياسية  اعتبارات  إىل  الخاص  االقتصادي  النشاط  يخضع 
ويقلّل  والغموض  املخاطر  من  ذلك  ويزيد  اندفاعية. 
ويشّكل  املنطقة.  يف  باالستثامر  الدويل  االهتامم  من 
واململكة  املتّحدة  العربية  اإلمارات  فرضته  الذي  الحصار 
ذلك.  عىل  مثاالً  قطر  عىل  والبحرين  السعودية  العربية 
االستثامر  وتدفّقات  التوريد  سالسل  الحصار  عرقل  فقد 
للموظّفني.45 وكبّد  اإلقامة  ترتيبات  األعامل وحتّى  وعقود 
أن  بدون  فيه  املنخرطة  الدول  لكّل  عالية  كلفة  الحصار 
دول  عىل  ينبغي  بالتايل،  تُذكر.  سياسية  مبكاسب  يأيت 
املنافع  إىل  متنبّهة  تبقى  أن  الخليجي  التعاون  مجلس 
وميكن  مستقّر  استثامري  مناخ  عىل  الحفاظ  يقّدمها  التي 
التنبّؤ به وأن تهدف إىل إبقاء السياسة بعيدة عن الهدف 

الطويل األمد األهّم القايض بتحقيق منّو اقتصادي مستدام 
من  ذاته  القدر  وعىل  القادمة.  لألجيال  االزدهار  وتأمني 
الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات  عىل  ينبغي  األهّمية، 
والتبليغ  والتعليق  العامة  آليّات رسمية لالستشارة  تأسيس 
اللوائح  نوعية  سيحّسن  فهذا  التنظيمية.  التغيريات  بشأن 
العملية  شفافية  من  أيضاً  ويزيد  وفعاليّتها  التنظيمية 
مخاوف  من  التخفيف  يف  كثرياً  يساهم  ماّم  التنظيمية، 

املحتملني. املستثمرين 

معالجة تحديات التوظيف

قدرة  مواطنيها  الخليجي  التعاون  مجلس  حكومات  متنح 
ومنافع  رواتب  مع  العام  القطاع  وظائف  إىل  الوصول 
الريوع  من  حّصتهم  إىل  للوصول  لهم  كطريقة  عالية 
املواطنني  خيارات  يف  النظام  هذا  ويؤثّر  االقتصادية.46 
إىل  عادة  فيسعون  املهنية،  واملسارات  للدراسة  بالنسبة 
أدىن حّد من الشهادات الالزمة للوصول إىل وظائف القطاع 
الالزمة  املهارات  تنمية  حيال  كبري  اعتبار  بدون  العام، 
للمساهمة يف وظائف منِتجة يف القطاع الخاص.47 وكانت 
املواطنون عىل  نتيجة ذلك سوَق عمل مجّزأًة يهيمن فيها 
الخاص.48  القطاع  عىل  الوافدون  والعاّمل  العام  القطاع 
عالوة عىل ذلك، ألّن رواتب القطاع العام تضّم حّصة من 
املدنية  الخدمة  رواتب  هيكلية  باتت  االقتصادية،  الريوع 
للمواطنني معزَّزة ومضغوطة عىل حّد سواء. فأولئك الذين 
والذين  الرواتب  لسلسلة  السفل  الطرف  عند  يقعون 
عالوات  يقبضون  للتسويق  القابلة  املهارات  أدىن  لديهم 
أعىل من البدائل املتاحة يف القطاع الخاص مقارنة بأولئك 
الذين يتحلّون مبهارات أعىل. ويولّد ذلك محّفزات خاطئة 
ذوو  العاّمل  يُبدي  إذ  القطاَعني،  بني  التفضيل  ناحية  من 
القطاع  يف  بعمل  القبول  عن  أكرب  امتناعاً  األدىن  املهارات 
الخاص. كذلك، كلاّم رغبت دول مجلس التعاون الخليجي 
املوّزعة من خالل سلسلة  النفطية  الريوع  زيادة حّصة  يف 
سعر  يف  زيادات  أو  سياسية  أوضاع  عىل  رّداً  الرواتب، 
ميكن  ال  الرواتب  فاتورة  يف  ارتفاع  إىل  ذلك  أفىض  النفط، 

الظروف. تتغرّي  عندما  بسهولة  عكسه 

القطاع  وظائف  باتت  النفط،  عائدات  يف  الرتاجع  ومع 
التعاون  مجلس  حكومات  ووضعت  شحيحة  العام 
القطاع  عاتق  عىل  املواطنني  توظيف  مسؤولية  الخليجي 
معهم.49  انتقل  باألحّقية  الناس  شعور  أّن  بيد  الخاص. 
أعىل  ومنافع  رواتب  بنيل  التوقّعات  يف  ذلك  ويظهر 
أصحاب  يتفادى  املقابل،  يف  للعمل.50  الضعيف  والحافز 
يف  إال  مواطنني  توظيف  عادة  الخاص  القطاع  يف  العمل 
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غالباً  الحاالت،  هذه  ويف  ذلك.  عىل  الدولة  أرغمتهم  حال 
الوضع وكأنّه كلفة من تكاليف نشاطات  ما يتعاملون مع 
املواطن  لدى  اإلنتاجية  القدرات  يطّورون  وال  األعامل 
واملكافأة  األداء  بني  بالعالقة  األمر  هذا  ويطيح  األجري.51 
استنزاف  بعد  تستمّر  قد  باالستحقاق52  الشعور  ويولّد 
بطالة  معّدالت  إىل  أيضاً  هذا  أّدى  وقد  النفطية.  الريوع 
يتزاحمون  الذين  الشباب،  املواطنني  صفوف  يف  مرتفعة 
الرغم  عىل  الشحيحة  العام  القطاع  وظائف  عىل  للحصول 
الخاص  القطاع  يف  املتاحة  الوظائف  من  الكبري  الكّم  من 
بطالة  معّدالت  وتصل  وافدون.  عاّمل  يشغلها  التي 
دول  معظم  يف  الشباب  املواطنني  صفوف  يف  الشباب 
إىل  البيانات  عنها  تتوفّر  التي  الخليجي  التعاون  مجلس 
اململكة  مثالً يف  املئة  40 يف  إىل  فتصل  مرتفعة،  مستويات 

السعودية.53 العربية 

مع  التعامل  يف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وترتّدد 
تنجح  فلم  التوظيف.  يف  املرتّسخة  املصالح  من  النظام  هذا 
تتامىش  ومنافعه  العام  القطاع  رواتب  لجعل  املحاوالت 
اململكة  اضطُرّت  مثالً،  الخاص.54  القطاع  يف  التي  تلك  مع 
القطاع  منافع  من  بالحّد  قرار  إلغاء  إىل  السعودية  العربية 
وقد  النطاق”.55  واسع  “تذّمر  بعد   2017 العام  يف  العام 
املحافظة  إىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بعض  َسعت 
عىل الفجوة يف الرواتب بني املواطنني والعاّمل الوافدين عرب 
زيادة رسوم تراخيص العمل للعاّمل الوافدين. بيد أّن ذلك 
التنافس  عىل  قدرتها  من  ويحّد  األعامل  تكاليف  من  يرفع 
وتتمحور  األمد.  الطويلة  التنويع  جهود  يعرقل  ماّم  عاملياً، 
اسرتاتيجية فّعالة أكرث حول جعل هذه القناة للحصول عىل 
عرب  بذلك  القيام  وميكن  وضوحاً.  أكرث  االقتصادية  الريوع 
أصحاب  فيدفع  الدخل.  بائتامن رضيبة  شبيه  برنامج  طرح 
العمل للمواطنني راتباً يعترب عادالً يف السوق وتكّمل الدولة 
حّصتهم  تعكس  عالوة  أو  أسايس  اجتامعي  براتب  ذلك 
الشفافية  من  النوع  هذا  ويربط  االقتصادية.  الريوع  من 
بشكل  واألداء  باإلنتاجية  للمواطنني  املقّدمة  الرواتَب 
التعاون  مجلس  دول  عىل  األمور  أيضاً  وسيسّهل  أفضل. 
الخليجي ليك تغرّي مكّون الرواتب االجتامعي تبعاً للظروف 
تفاصيلها  مواطنيها عىل  إطالع  املتغرّية، وميكنها  االقتصادية 

بسهولة أكرب.

الخطوات املقبلة

ينبغي عىل الجهود بشأن السياسات التي تهدف إىل التنويع 
االقتصادي أن تأخذ يف الحسبان السلوك الرشعي للسعي وراء 
الريع. فعىل حكومات مجلس التعاون الخليجي االنخراط يف 

حوار رصيح مع مواطنيها حيال القيود املالية التي تواجهها 
املعايري  كتابة  إعادة  عليها  ثّم  املستقبلية،  الخيارات  وحيال 
عادلة  اعتبارها  ميكن  بطريقة  الحاكم  االجتامعي  للعقد 
أن  هذه  التفاوض  إعادة  تفرتض  أن  وينبغي  ومتكافئة. 
يتخىّل املواطنون العاديّون والنخب السياسية عىل حّد سواء 
احتياطات  تضاؤل  إىل  نظراً  وامتيازاتهم  منافعهم  بعض  عن 
أن  املتّوقع  من  التي  النفط  أسعار  وانخفاض  الهيدروكربون 
شأن  ومن  الطويل.  املدى  عىل  أكرث  تنخفض  وأن  تستمّر 
الطلب من املواطنني العاديني التخّل عن قدرة وصولهم إىل 
دون  من  ومنافعهم  رواتبهم  خفض  أو  الحكومية  الوظائف 
يجنونها  التي  الفائضة  أرباحهم  عن  األعامل  أصحاب  تخّل 
واضطرابات  شعبياً  امتعاضاً  يولّد  أن  الحرصية،  العقود  من 
اجتامعية. وعىل مدى العقَدين املاضيني، أنشأت دول مجلس 
التعاون الخليجي مناطق حرّة وواحات ابتكار ومراكز لريادة 
األعامل خارج أطر العمل التابعة لقطاعاتها الخاصة املرتكزة 
متطورة  غري  السياسات  تبقى هذه  ذلك،  ومع  الريوع.  عىل 
النفط،  بعد  ما  ملستقبل  التحضري  عند  لذا،  الكفاية.  فيه  مبا 
من  املزيد  تطبّق  أن  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عىل 
والحّد  العامة  والوظائف  واملنافع  الخدمات  يف  التخفيضات 

من الفرص للسعي وراء الريع يف القطاع الخاص.

النفط  وأسعار  املستجّد  كورونا  فريوس  جائحة  زادت  وقد 
العاملية املنخفضة الضغَط عىل الدول الخليجية للسري قدماً 
السياسات يف  وينبغي عىل صانعي  االقتصاد.  تنويع  بجهود 
دول مجلس التعاون الخليجي االبتعاد عن االندفاع الفوري 
تطوير  عىل  ذلك  عن  عوضاً  والرتكيز  املوازنات  لتخفيض 
بعد  ما  مرحلة  يف  ودينامييك  مستدام  اقتصاد  لبناء  األسس 
االقتصادية  الضغوط  حثّت  أن  سبق  وقد  الهيدروكربون. 
العربية  اململكَة  الخليجية  الدول  تواجهها  التي  والسياسية 
إنهاء  عىل  والبحرين  املتّحدة  العربية  واإلمارات  السعودية 
قطر،  عىل  السنة  ونصف  سنوات  ثالث  دام  الذي  حصارها 
وعىل  أكرب.  إقليمي  اقتصادي  تكامل  أمام  املجال  فتح  ماّم 
نحو مامثل، أفسحت الضغوط االقتصادية املجال أمام حوار 
القيود  بشأن  ودولهم  املواطنني  بني  ورصاحة  انفتاحاً  أكرث 
ويشّكل  توزيعها.  وقنوات  االقتصادية  والريوع  املالية 
الوضوح حيال أجزاء االقتصاد التي يُسَمح لها بالنمّو بدون 
الشباب  للمواطنني  الحوافز  لتوليد  أساسياً  عنرصاً  عراقيل 
السامح  القطاعات. وميكن بعد ذلك  ينخرطوا يف هذه  ليك 
أكرب يف هذه  بفعالية  بالعمل  السوق  املرتكزة عىل  لآلليات 
القطاعات، منفصلًة عن سلوك السعي وراء الريع. وبإمكان 
إقليمي  اقتصادي  وتكامل  تنافسية  أكرث  اقتصادية  قطاعات 
التعاون  العاملية القتصادات مجلس  التنافسية  زيادة  أوسع 

الخليجي ودعم جهودها لتنويع االقتصاد.
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