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الملخص التنفيذي

َع ِملت المملكة العربية السعودية على مدى العقود األربعة الماضية بشكل مستمر على عدد من

نجاح
خطط التنمية االقتصادية للحد من اعتماد اقتصادها على عائدات النفط ،إال أنها لم تشهد سوى
ٍ
محدود ،فال يزال نمو المملكة االقتصادي متأثراً في مجمله بالسياسة المالية القائمة على العائدات
ً
الناتجة في معظمها عن تصدير النفطز وقد ّ
خطة جديدة ُتدعى (رؤية
قدم الملك سلمان – مؤخراً –
أساس إلى الحد من اعتماد البالد على عائدات النفط وتحفيز تطوير
بشكل
السعودية  )2030تهدف
ٍ
ٍ

االقتصاد ونموه .إال أنه حالما بدأت مرحلة تنفيذ الخطة ،قبل سنوات قالئل ،ظهرت عدة تحديات

ً
تواجه عملية التنفيذ مُ
شيرة إلى احتمالية العودة إلى ممارسات ما قبل التنفيذ.

ُتناقش الدراسة دور البيروقراطية السعودية في التسبب بعجز البالد عن الحد من اعتمادها على
عائدات النفطُ ،
وتبين مدى اختالف البيروقراطيين السعوديين عن غيرهم من البيروقراطيين في الدول

المتطورة ،وكيف تؤثر أدوارهم التشريعية والتنفيذية المُ ختلطة على محفزاتهم مما ينعكس في نهاية

المطاف على أدائهم ،مفضلين مصلحتهم ،ورفاهيتهم .كما ُتحلل الدراسة أيضاً اآلثار المُ ترتبة على
عدم الفصل الواضح للسلطات في الهيكل الحكومي للحوكمةُ ،
وتناقش سبب تفضيل البيروقراطيين

السعوديين لنهج المكاسب السريعةُ ،
وتفسر تعقيدات السمات التنظيمية ضمن البيروقراطية
السعوديةُ ،
وتلقي الضوء على اآلثار المتضمنة في نموذج حوكمة رؤية السعودية .2030

وم َن المأمول أن ُيظهر تحليل ومناقشة البيروقراطية السعودية في هذه الدراسة أهمية فصل السلطات
ِ

داخل الحكومة كيال تتعرض خطة رؤية  2030للمخاطر ذاتها المتعلقة بالتنفيذ ،والتي عرقلت الخطط

ُضعت للحد من اعتماد المملكة على النفط.
السابقة نفسها التي و ِ
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مقدمة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مطلع عام  2016على خطة التحول
الجديدة للبالد ،رؤية  ،2030حيث إنها أفضل السبل لتنشيط حيوية المجتمع السعودي ،وتقليل اعتماد
بهدف جديد ،فمنذ السبعينات الميالدية،
المملكة على النفط ،وتنويع االقتصاد الوطني .وهذا ليس
ٍ

كانت العالقة الطردية بين النمو االقتصادي واإلنفاق الحكومي تكاد تكون تامّ ة ،باستثناء الفترة التي
ما بين عامي  1990و ،2000حيث هبط معدل االرتباط إلى ما دون الصفر مع تباين النمو االقتصادي عن

عام من هبوط أسعار النفط عام
اإلنفاق الحكومي( .انظر الشكل  .)1وتأكيدا على هذه العالقة ،فبعد ٍ
ٌ
إجراءات متعددة على الميزانية العامة للدولة دخل االقتصاد على إثرها في حالة ركود
 ،2014اُتخذت

مبكر من عام  .2017حيث تم خفض الميزانية العامة عام  2016إلى  840مليار ريال سعودي (224
وقت
في
ٍ
ٍ
ً
مليار دوالر أمريكي) ،وهذا ّ
ً
ونتيجة لهذا
انخفاضا بمقدار  % 32من اإلنفاق الفعلي عام .2014
يمثل

الخفض ،انكمش الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبالد بنسبة  ٪ 0.86في عام 2017م ،إذ انخفض

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعامين  2016و ،2017على التوالي ،من  2.587.758إلى 2.565.591

مليون ريال سعودي ( 684.158مليون دوالر أمريكي).
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المصدر :بلومبيرغ

الشكل  :1معدل االرتباط المتحرك لكل عشر سنوات من  1980إلى 2014

((( استرجعت هذه البيانات من قاعدة بيانات على موقع الهيئة السعودية العامة لإلحصاء على شبكة اإلنترنت وإعالنات الميزانية المالية السعودية من
قبل وزارة المالية في نهاية العام .2015
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الجدير باإلشارة هو أن هدف تنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط لم يكن جديداً ،ال سيما
بالنسبة للبيروقراطيين السعوديين؛ ألنه كان جزءً ا ال يتجزأ من الخطط الخمسية المتعاقبة للبالد في

األعوام التي سبقت رؤية  .2030فلماذا فشل البيروقراطيون السعوديون في تحقيق هذا الهدف؟ ما الذي

سبب هذا الخلل  -أو هل كانت األسباب الحقيقية لذلك هي الخطط المعتمدة [التي تمت الموافقة
عليها]؟ هل سينجح البيروقراطيون السعوديون اآلن ضمن خطة رؤية 2030؟ أو ،ربما ،قد تكون هناك
زاوية مختلفة إلخفاقهم؟

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة سبب إخفاق البيروقراطيين السعوديين من وجهة نظر السلوك
افتراض
البيروقراطي؛ وبشكل خاص الحوافز الحالية للقيام بأدوارهم التنفيذية ،وذلك بناءً على
ٍ
ّ
ّ
وعظموا،
وترقبوا المخرجات التي يمكن أن تكون نتائجها غير أكيدة،
بأنهم أفرا ٌد «عرفوا خياراتهم،

نحو منطقي ،مصالحهم ورفاهيتهم في مواجهة الحوافز والقيود »،وأنهم كانوا مسؤولين عما
على
ٍ
حدث في الواقع (((.وفي الوقت ذاته ،سنحاول أن نسلط الضوء على المخرجات عندما تصبح حوافز

البيروقراطيين السعوديين مختلطة دون قصد مع حوافز المشرعين ضمن المؤسسة ذاتها ،بسبب
عدم وجود فصل بين السلطات المختلفة ضمن الهيكل الحكومي.

وعالوة على مناقشة اآلثار المترتبة المختلفة ،سيركز التحليل على الخصائص التنظيمية للمؤسسات
ً
تحديدا لفهم اآلثار المترتبة الناتجة عن عدم الفصل بين السلطتين التنفيذية
الحكومية الهامة ،وذلك

والتشريعية (أو وظائفهن) ضمن المؤسسات الحكومية .إضافة لذلك ،سيوضح التحليل ما إذا كان
الخلط في األدوار أو المسؤوليات ضمن نموذج حوكمة الرؤية ،وذلك لكي نفهم المزيد عن كيفية تأثير
توزيع السلطة ضمن نظام المؤسسات الحكومية في البالد ،وكيف تستمر في تشجيع نتائج تطوير
استراتيجية المملكة.

دروس خاصة من التجارب السابقة في الوقت الذي تشرع السعودية
محاولة الستخالص
وأخي ًرا ،في
ٍ
ٍ

في تنفيذ توجهات اجتماعية واقتصادية رئيسة جديدةّ ،
تقدم الورقة عدة توصيات ،بما فيها الفصل

بين مراكز السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الهيكل الحكومي لتجنب العجز المزمن داخل
((( بروس وبنسون[« ،محاولة] لفهم السلوك البيروقراطي :اآلثار المترتبة على أدبيات االختيار العام »،مجلة المالية العامة واالختيار العام  ،8العددان
رقم :)1995( 3-2ص.117-89 .
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البيروقراطية .ولنكون عمليين ،فمن المهم أن نؤكد« :إن التنفيذيين ،كما يقال ،ينبغي أال يكونوا

كثيري الكالم قليلي الفعل ،أو ،إن نوع الحديث الذي يجب أن يتفاعل معه التنفيذيون أكثر ميالً
إلى وضع الخطط االستراتيجية والتخطيط اإلداري العام بدالً من أن يكون مناقشة ومداولة المزايا

األساسية للسياسات الحكومية».

(((

األدوار والمسؤوليات المختلطة للبيروقراطيين السعوديين

مقارنة مع عدد من الدول المتطورة ،فإن البيروقراطية السعودية المعاصرة تعتبر فتية نسبياً ،فهي

لم تظهر إال في سبعينيات القرن الهجري الماضي إبان حكم الملك عبد العزيز آل سعود .ومنذ ذلك
الحين ،مرت المؤسسات الحكومية في عمليات تصميم وإعادة تصميم ،بعضها لم يكن ضرور ًيا.
وكتوضيح للتحديات الحيوية التي واجهتها الحكومة خالل ذلك الوقت ،في عام « 1952كانت هناك

ست كيانات مختلفة مسؤولة عن التخطيط االقتصادي (((».وعلى الرغم من التغير الدائم في هيكل

ً
محتفظا بالسلطات التشريعية والتنفيذية والعدلية
حوكمة الحكومة ،فإن مجلس الوزراء استمر
كلها في كيان واحد ،مما يعني أن أعمالها ووظائفها تم توزيعها على البيروقراطيين أعضاء المجلس

والكيانات العامة التابعة؛ مما أوجد نتائج سلبية على جميع المستويات.

ونتيجة لذلك ،أصبح الوزراء السعوديون بيروقراطيين غير عاديين بقدرات ووظائف متعددة ،حيث

الحظوا أن أعمالهم تعتبر خليط بين األعمال التنفيذية والتشريعية .ويمكن تلخيص هذه األعمال في
نواح رئيسية ،مما أوجد أربعة أدوار لمن يتقلدون المناصب الرسمية وهو ما يجعلها ،عملياً،
أربع
ٍ

ليست الطريقة األكثر كفاءة لتوظيف خبراتهم وقدراتهم .ويضطلع أعضاء مجلس الوزراء ،بوصفهم
بمهام إضافية تشمل الوظائف والمهام التشريعية واالستراتيجية ،عالوة على التنظيم
تنفيذيين،
ٍ
ً
تحديدا لألمر ،فإن الوزراء السعوديين (أو :بشكل أدق ،فإن الوزارات التي
والمراقبة .ولنكون أكثر

يديرون شؤونها) يؤدون األدوار التنفيذية والتشريعية المشابهة ألدوار أعضاء مجلس النواب األمريكي،

إلى جانب أعمال الخدمة المدنية ،وحكام الواليات ،والرئيس األمريكي ،التي يقومون بها اليوم.

((( جيرمي والدن« ،فصل القوى في الفكر والواقع» ،مجلة بوسطن كوليج لو ريفيو [كلية بوسطن للمراجعة القانونية]  ،54عدد ( ،2مارس/آذار
 ،28،2013الصفحة .464 .p ,68–433
((( ستيفن هيرتوغ« ،تكوين الدولة السعودية :الدور المتحول للوكالة البشرية في تشكيل الدولة الريعية« ،المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط
 ،39العدد ].30069487/http://www.jstor.org/stable[ ،539 - 63 :)2007( 4
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في الجانب التشريعي ،يشارك كل وزير (ووزارته) في صنع القانون التشريعي من خالل اقتراح مشروع
ً
ّ
الحقا مع الوزراء
معدل (المصطلح العربي للقانون التشريعي) ،والذي تتم مشاركته
نظام جديد أو

ُ
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء القانون المقترح،
وبعدئذ ،تراجع
اآلخرين للحصول على مالحظاتهم.
ٍ
ثم يستمر في مساره المخصص ضمن عملية اتخاذ القرارات (((.وبعد الحصول على الموافقة على
َ
ُ
كافة القوانين اإلدارية المتعلقة بذلك
الوزارة بشكل طبيعي
«النظام» من رئيس مجلس الوزراء ،تطوّر

بغية التنفيذ .الوزير الحالي لإلسكان؛ ماجد الحقيل ،هو أحد الوزراء الذين يناقشون عملهم بشكل
ً
إضافة إلى
علني لعمل أنظمة تشريعية ،وهذا ما صرح به أثناء ظهوره المتعدد على وسائل اإلعالم،
ما صرح به خالل جلسة مجلس الشورى األخيرة حينما أوضح أن الوزارة تمكنت من تمرير العديد من

التشريعات الجديدة التي تحكم قطاع اإلسكان ،مثل جمعية مالك المنازل ،والتي سميت «برنامج
مُ ّلك »،وغيرها من القوانين المماثلة التي تحكم هذا القطاع ،مع بعض النجاح.

(((

ٌ
مسؤول عن تهيئة االتجاه االستراتيجي للقطاع
أما بصفته «صانع االستراتيجية »،فإن الوزير (ووزارته)
الذي ِّ
تنظمه الوزارة ،مما يجعل هذا األمر في منتهى الوضوح بعد الظهور اإلعالمي الذي أوضح اإلجراء

حيال هذا الموضوع .ويمكننا أن نرى من خالل هذا المثال كيف يقوم كل وزير بشكل مستقل لديه
محفظة بيروقراطية ،سواء أكانت وزارة أو هيئة ،وهو مسؤول عن تحديد استراتيجية طويلة األجل بما
في ذلك الموارد الالزمة لتتمكن من تنفيذها .فعلى سبيل المثال ،في يناير/كانون الثاني من عام ،2018
وافق مجلس الوزراء أخي ًرا على االستراتيجية الوطنية للبيئة ،والتي تم كتابة مسودتها وتقديمها من

قبل وزير البيئة والمياه والزراعة ،في مثال ال يقل أهمية ووضوحً ا عن اإلجراءات المعمول بها.

(((

ً
وكيل مع َّي ًنا لتنفيذ مشاريع محددة ،فيمكننا أن
وإذا تحولنا اآلن إلى الدور التنفيذي للوزير ،وهو كونه

نقرر بشكل أفضل كيف يمكن لوزير (مع وزارته) أن يكون مسؤوالً عن تنفيذ المشاريع اإلقليمية للبالد،

والتشغيلية ومشاريع البنية التحتية ،إلى جانب أداء التدخالت الحكومية ضمن نطاق عمل الوزارة.
فوزيرا الصحة والتعليم (ووزارتاهما) لديهما أكثر المسؤوليات حساسية وحرجً ا ،وذلك ألن وزارتيهما
((( برقية الملك فهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الملك فهد ،برقية إىل نائب رئيس الوزراء ،األمري عبد الله بن عبد العزيز ،العدد  / 7ب ،12661 /
بتاريخ  1424/3/17هـ ( 18مايو )2003

((( عبد الله البرقاوي« ،وزير اإلسكان يجيب أسئلة على القرار  ،»82صحيفة «سبْق» اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية ،مايو/أيار :- 2018/30
sabq.org/P8dv6w//
((( «مجلس الوزراء :الموافقة على اإلستراتيجية الوطنية للبيئة» ،صحيفة «عكاظ» ,مايو/أيار http://disq.us/t/324envv - 2018/08
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ذات الخدمات الحيوية مسؤولتان مسؤولية مباشرة عن بناء مرافق وتشغيلها بأكثر األشكال كفاءة
لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين في مختلف أرجاء البالد .ففي عام  2017على وجه الخصوص،
وصل عدد المستشفيات التي تديرها وزارة الصحة عند الرقم  282مستشفى ،بينما كانت وزارة التعليم
تشغل  26200مدرسة.

(((

وأخي ًرا ،بصفته منظم ومراقب ،نرى كيف يطور الوزير القوانين اإلدارية للقطاع في نطاق وزارته ليقوم

بتنفيذها ،سواء على مستوى المنطقة أو كافة المناطق مجتمعة .فعلى سبيل المثال ،وزارة التجارة
تنظم التجارة المحلية ضمن قانون الشركات ،ووزارة اإلسكان ِّ
ِّ
تنظم األراضي البيضاء (الفارغة) والملكية
ً
خاصا من المسؤولين الحكوميين
بضريبة األراضي البيضاء .وهذان األمران يقتضيان بالضرورة اهتمامً ا

رفيعي المستوى حتى وإن كان باإلمكان تنفيذهما ،ربما بشكل أكثر كفاءة بكثير ،من طرف كيانات

متخصصة ،وقد يح َّر ُر هذا المجلس من القيام بالواجبات الدقيقة جداً.

اآلثار المترتبة على محفزات البيروقراطيين السعوديين

ّ
المتمثلة بأن البيروقراطية في المملكة العربية السعودية تشارك في السلطة التشريعية
إنّ الحقيقة

(أو العمل التشريعي) مع المؤسسات التشريعية في البالد تزيد من تعقيد سلوكها وحوافزها .ولكي

نتمكن من فهم هذه التعقيدات ،فإنه َّ
البد لنا أن نعرف كيفية عمل البيروقراطية في البلدان المتطورة
كالواليات المتحدة ،حيث تفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وعلى خالف حال البيروقراطيين السعوديين ،فإن أساس الوظيفة البيروقراطية األمريكية – على األقل

فيما يتعلق بالنظريات المعروفة في العالم الغربي –ال يتضمن القيام بالدور التشريعي واقتراح قوانين
تشريعية .فهذا دو ٌر يحتفظ به المش ّرعون على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الوالية .ومهما

ً
مستثناة بالكلية من تلك العملية؛ وذلك ألن البيروقراطيين
كان األمر ،فإن البيروقراطيات ليست
يتفاعلون مع العملية التشريعية عبر «تقديم آراءهم كخبراء» ،في ُْد َعون لمساعدة المشرعين الذين

يسنون القوانين التشريعية أثناء صناعتها .وللتأكيد ،فإن أمثال هؤالء الخبراء يمكن أن يستخدموا
ذلك التفاعل للدفاع عن أجندات معينة للتأثير على المخرج التشريعي ،مستخدمين المعلومات التي
((( الكتاب اإلحصائي السنوي لعام ( 53 ،20107الرياض ،الهيئة العامة لإلحصاءhttps://www.stats.gov.sa/en/932-0 - )2017 ،

11

يطلعون عليها أو يتحكمون بها بحكم عملهم ،وذلك لتعظيم مكاسبهم ومصالحهم إلى أقصى حد

ممكن أو لينفعوا بذلك دوائرهم االنتخابية (((.وقد تتراوح مصالح البيروقراطيين بين زيادة الميزانيات،

وتأمين مزايا للموظفين ،إلى ممارسة السلطة المطلقة ،وما هنالك من المزايا األخرى التي تستحق
ويمكن الحصول عليها من أي تشريع محدد.

وهنا تبرز فوائد فصل السلطات وتلعب دورها ،وبشكل خاص ،مفهوم مبدأ الضوابط والموازنة ،والذي
«ينص على أن ممارسة السلطة من قبل أي شخص يمتلكها يجب أن يتم ضبطها وموازنتها من قبل
ممتلكي السلطات األخرى »،كما صرَّحَ بهذا أحد المراقبين الرواد في هذا المجال ((1(.ويمكن المحافظة
على هذا المبدأ من خالل التأكد من أن الكيانات الحكومية المختلفة يمكنها أن تضبط وتوازن بعضها
ً
ُّ
تصب في مصلحة األطراف
بعضا إذا كانت تلك األعمال ال
البعض ،بل ويمكنها أن ترفض أعمال بعضها

ذات العالقة .وبهذه الطريقة ،فإن فصل السلطات يزود المشرعين بسلطة تدير حواف َز البيروقراطيين

وتطبق عليها قيو ًدا محددة تتطلبها األحوال والشروط االجتماعية واالقتصادية.

أما في المملكة العربية السعودية ،فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية ملتحمتان ببعضهما من خالل
مجلس الوزراء ،إال أنهما منوطتان حصريًا برئيس مجلس الوزراء أو« :رئيس الوزراء »،وهو الملك

نفسه .ومع ذلك ،فإن وظائف السلطات موزعة على أعضاء المجلس ،والمجالس الفرعية وكيانات

مرتبطة بها ،كالوزراء ،ومجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،ومجلس الشؤون األمنية والسياسية،
وتنص المادة  19من قانون مجلس الوزراء والتي ِّ
ُّ
تنظمُ هذه السلطات على ما يلي:
وهيئة الخبراء.
مع مراعاة أحكام النظام األساسي للحكم وقانون مجلس الشورى ،يضع مجلس الوزراء

السياسات الداخلية ،والخارجية ،والمالية ،واالقتصادية ،والتعليمية ،وسياسات الدفاع،
ً
فضل عن الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها .كما يراجع ً
أيضا قرارات مجلس

الشورى .ويمتلك مجلس الوزراء السلطة التنفيذية ،والسلطة النهائية في الشؤون المالية
واإلدارية لكافة الوزارات وغيرها من الوكاالت الحكومية األخرى.

((( بينسون« :محاولة لفهم السلوك البيروقراطي »،صفحة 114
( ((1والدرون« :فصل السلطات».
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وكما وصفنا في هذه الورقة ،تؤدي الوظائف التنفيذية والتشريعية الممنوحة للوزراء إلى عواقب

جلية ،إذ كان لها فيما مضى انعكاسات خاصة تتعلق بسلوك البيروقراطيين السعوديين َّأث ْ
رت بوضوح
وبدل من تحليل األمور والقضايا ببساطة ،فإن هذه الورقة ِّ
ً
تحل ُل أيضاً تلك
على األداء البيروقراطي.
ٌ
أعراض مجمعة ،وتحدد حوافز البيروقراطيين السعوديين على أنها مصدر
األمور والقضايا على أنها

المشكلة وأساسها ،إما مباشرة ،أو بشكل غير مباشر.

إنّ أحد اآلثار المحددة التي نشأت عن هذه الظاهرة ،والتي ال تزال باقية حتى اليوم ،هو الخلل في

ترتيب أولويات البيروقراطيين على مستوى الوزارة .فيمكن بسهولة أن تتأثر أولويات البيروقراطيين
بالتفاعالت السياسية ،فتعيد ترتيبها لتجعلهم يركزون على مصالحهم الخاصة وربما ضد مصالح
أصحاب المصلحة اآلخرين الذين قد يشملون الملك ،وأفراد األسرة المالكة ،وغيرهم من المسؤولين،
وكبار الشخصيات في المجتمع ،وكبار قادة القطاع الخاص ،وإدارات أخرى من الحكومة .فعلى سبيل

المثال ،وعلى الرغم من عدم وجود قانون يحظر على النساء قيادة السيارةّ ،إل أنه لم يكن مسموحً ا
َّ
لهن قبل عام  2018القيادة أو الحصول على رخصة قيادة بناءً على معايير اجتماعية غير مكتوبة .ومع

ذلك ،وفي تناقض مثير لالهتمام ،خالل الثمانينيات ،أصدرت وزارة الداخلية رخص قيادة المركبات

ً
وخاصة لمنتقدي
للنساء غير السعوديات ،وهو تناقض لم ُي ْن َشر ،ولكن ذلك كان أم ًرا بالغ الحجم

وسائل اإلعالم الغربية الذين انتقدوا المملكة إلنكار هذه االمتيازات( .انظر الشكل .)2

شكل  :2نسخ متداولة لرخص سياقة سعودية صدرت لنساء خالل الثمانينات ميالدية ،أحدها نشرت على حساب صاحبتها في تويتر
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هذا يعني أن الوزارة كانت قادرة على إصدار رخص القيادة للسعوديات ً
أيضا ،بدءً ا من الثمانينيات،
ولكنها اختارت تج ّنب ذلك ألسباب اجتماعية .وفي هذه الحالة ،لم ِّ
ينفذ البيروقراطيون في وزارة
ٍ

الداخلية هذه السياسات بالكامل وعلى أكمل وجه كما هو مفترض منهم ألسباب اجتماعية  -سياسية،

َ
تصريحات تؤكد
عدة
ولم يخضعوا للمساءلة .وقد أصدر المسؤولون في الوزارة ،بمن فيهم الوزير،
ٍ
على أن مسألة قيادة المرأة هي مسألة يجب أن يقررها المجتمع ككل؛ وقد َّ
قدم صاحب السمو الملكي

األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته)؛ وزي ُر الداخلية السابق ،العديد

من التعليقات ذات الصلة إلى الصحافة ،وفي إحدى المناسبات أعلن أن «هذا أم ٌر اجتماعي يقرره
المجتمع ((1(».وفي أعقاب  24يونيو/حزيران  ،2018حُ َّل هذا األمر ،عندما رفع الملك سلمان الحظر،
ً
تأكيدا إضافيًا لكيفية تسوية هذا األمر حيث حدث على
وسمح للنساء بقيادة السيارة ،وقد قدم القرار

شكل رسالة موجهة إلى وزير الداخلية توضح بشكل منطقي وجهة النظر الدينية المختلفة المتعلقة
ً
ِّ
بحد ذاته ،ولكنه كان
فعال
باألمر ،باإلضافة إلى قانون إداري معتمد تنفذه الوزارة ((1(.وكان هذا األم ُر

ً
ً
سابقا.
أيضا محميًا بشكل كامل بموجب القانون التشريعي المعتمد

ٌ
ٌ
جانب حرجٌ بالقدر ذاته على تحديد االختالفات السياسية المحتملة،
جانب آخ ٌر لذات المسألة،
وهناك
أال وهو ماذا إن كان الوزراء – الذين ُي ّ
عدون مشرعين – يؤدون أدواراً بيروقراطية ،بدالً من الوضع الراهن

الذي هم فيه بيروقراطيون يؤدون أدوا َر تشريعية .في هذا المنظور المعكوس ،يجب االفتراض بأن
المحفزات التشريعية للوزير السعودي ستؤثر على سلوكه ،عند اعتماده على البيروقراطية من أجل

تنفيذ المشاريع التي تحقق فوائد فورية ومرئية ،أو بعبارة أخرى ،لضمان تحقيق «مكاسب سريعة».
ماذا لو كان هذا هو الحال فعالً؟

في سبتمبر/أيلول من عام  ،2018نشر األستاذ المساعد ألكسندر فويرنايز من جامعة شيكاغو واألستاذ
ً
دراسة حول تأثير الحوافز االنتخابية على سلوك
المساعد أندرو ب .هول من جامعة ستانفورد

َ
مجموعة بيانات تضمُّ ما يقرب من  780.000من القوانين والتشريعات
المشرِّع .قام المؤلفان بدراسة
و 16مليون سجل تصويت لحوالي  6000مشرع من مشرعي الواليات المتحدة من خالل ثالثة أوقات

ِّ
بغض النظر عن أي نقاش أو جدل» ،صحيفة «الرياض» ،الطبعة األولى ،عام  ،1349قسم المحليات،
( ((1محمد الغنيم« :األمير نايف :هذا أمر اجتماعي
 1يونيو/حزيران.http://www.alriyadh.com/69082 - 2005 ،
(« ((1أمر مليك بالسماح للمرأة بقيادة السيارة» ،صحيفة «الجزيرة» ،سبتمبر/أيلول .http://www.al-jazirah.com/2017/20170927/ln21.htm 2018/27
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زمنية مختلفة .وقد تبين أن المشرعين الذين لم يتمكنوا من متابعة إعادة المشاركة في االنتخابات
(وبالتالي أطلق عليهم« :منتهي الوالية »،الستخدام تعبير عام) كانوا أقل مشاركة في عملية التشريع؛
وبشكل ملحوظ ،كان أداؤهم أقل في خدمة اللجان ،ودعم عدد أقل من القوانين ،وغالبًا ما كانوا

غائبين في كثير من األحيان عن جلسات التصويت .ومهما كان األمر ،فقد أشار المؤلفان إلى أن «بعض
المش ّرعين في الوالية الذين حُ ِّد ْ
دت مدة واليتهم في المنصب يذهبون للترشح لمكاتب أخرى ،وقد

ينظرون إلى هذه الحمالت المستقبلية عند تنظيم سلوكهم في الفترة النهائية لواليتهم في منصبهم»،
وقد قدم هذا محفزات لمختلف النتائج ،بما في ذلك الكفاءة ((1(.لذلك فقد يكون من الممكن استقراء

هذه الدراسة األمريكية وافتراض أن هدف البيروقراطيين السعوديين يمكن أن يصبح أكثر كفاءة أيضاً
على غرار هذا الشكل إذا وضع المسؤولون القائمون باألعمال استراتيجياتهم لتحقيق مكاسب سريعة،
وذلك رغبة في إعادة تعيينهم من قبل الملك أو التمديد لهم لتقديم مدة عمل إضافية بالخدمة .ومن

الواضح أن هذه الدراسة هي نموذج مفيد ،وهناك أمثلة سعودية محددة لدعم هذا االفتراض.

أحد أفضل األمثلة التوضيحية لتكتيك المكاسب-السريعة يمكن التعرف عليها من خالل تجربة لجنة

«تيسير »،وهي لجنة حكومية عليا تأسست في أواخر عام  2016ويترأسها وزير التجارة .فبعد وقت
قصير من عمل اللجنة (في أغسطس/آب  ،)2017طوّرت لجنة تيسير برنامجً ا لتحسين اإلجراءات ُيسمى

«مراس» للتعجيل بإصدار ومنح الرخص التجارية التي تعالجها جهات تنظيمية مختلفة؛ وأصبح

نظام «مراس »،الذي كانت مهمته «توفير ...خدمات متكاملة عالية الجودة من خالل...مراكز خدمة

موحدة وآنية مربوطة باإلنترنت تعتبر مثل تسوق -من خالل -نقطة واحدة فقط »،لوقف اإلجراءات

غير الضرورية التي طال بقاؤها داخل البيروقراطية ((1(.حالياّ ،
يدعي نظام «مراس» أن الرخص التجارية
يمكن أن تتوفر خالل يوم واحد ،وأن مراكزه ِّ
توفر لقطاعات األعمال المختلفة الدعم المناسب لمعالجة
حوالي  78خدمة من الخدمات المتعلقة بالحكومة بشكل أكثر كفاءة ((1(.نظام «مراس» يحوي مميزات

تكتيك المكسب-السريع األساسية حيث يحقق فوائد فورية ومرئية بشكل عام للوزارة .ومع ذلك ،فإذا
( ((1ألكسندر فويرنايز من جامعة شيكاغو واألستاذ المساعد أندرو ب .هول« :كيف تؤثر الحوافز االنتخابية على سلوك المشرع»- 2018 ،
.http://www.andrewbenjaminhall.com/Fouirnaies_Hall_Electoral_Incentives.pdf
( ((1نظام «مراس»( ،فكرة عن نظام مراس» ،نوفمبر/تشرين الثاني ./ic.meras.gov.sa/en/about//

(« ((1يقدم مراس  78خدمة لتشجيع رواد األعمال في المملكة العربية السعودية»« ،مجلة ريادة األعمال 9 ،أغسطس/آب-2018-
http://www.rowadalaamal.com/?p=29468
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قررت مؤسسات حكومية أخرى تغيير إجراءاتها أو متطلبات الموافقة ،فقد يصبح نظام مراس قديماً

والغيًا ،نظ ًرا ألن أنشطته مرتبطة ارتباطاً
ً
وثيقا بهذه اإلجراءات البيروقراطية.

وعودة لآلثار السلبية الختالط محفزات البيروقراطيين السعوديين ،هناك أثر آخر بذات قدر األهمية،

أال وهو التغيير المتكرر الذي يحدث في فريق إدارة الوزارات عندما يتم استبدال الوزير ،بغض النظر
عن مدة التعيين .لسوء الحظ ،هذه من الممارسات الشائعة داخل البيروقراطية السعودية ،فكلما
ُعي َِّن وزي ٌر جديد ،يتم استبدال أعضاء القيادة التنفيذية القديمة بأعضاء جدد في الفريق ،والذين قد،

أو ال يتفقون مع أجندة السياسة واالستراتيجية الجديدة للوزير .وقد تكون مثل هذه التغييرات مزعجة

لدرجة أن ممارسة األعمال وأنشطة التشغيل اليومية يصبح أم ًرا صعبًا؛ ذلك ألنها قد تتضمن وظائف
في المستويات اإلدارية المتوسطة والمتدنية .وبالتالي ،فإن الوزارات التي تتحمل مسؤوليات تنفيذية

تشمل مشاريع البنية التحتية تعاني أكثر من غيرها من التغيرات المستمرة في اإلدارة ،ويمكن أن تجد
أكثر من  ٪50من مشاريع البنية التحتية الخاصة بها متأخرة ألسباب جانبية ليس لها عالقة مباشرة بها.

في محاولة لمعالجة هذه العيوب ،نشرت الحكومة خطة التنفيذ ألول برنامج تحقيق للرؤية ،بعنوان
«برنامج التحول الوطني »،في عام  .2016في خطة التسليم تلك ،ذكرت وزارة الشئون البلدية والقروية،
كجزء من مؤشرات األداء الرئيسية ،أن حوالي  ٪ 66من مشاريع البنية التحتية الخاصة بها قد تجاوزت
وقت انتهائها بنسبة  .٪20ويوضح هذا المثال أحد التحديات األساسية التي واجهتها السعودية ،ومن

األهمية بمكان مالحظة أن وزارات الخدمات مثل البلدية والشؤون القروية لم تكن المؤسسة الوحيدة
التي واجهت مثل هذه المعضالت .فوزارة النقل ،على سبيل المثال ،ذكرت أنه وفقا لخطط تنفيذها،
فإنه تأخر  ٪ 60من مشاريع البنية التحتية للطرق .من الطبيعي أنه يمكن تأخر تنفيذ المشروعات لعدة

أسباب ،كمشكالت في القدرات إلى مشاكل مختلفة في إجراءات التعاقد المختلفة ،فضالً عن أي

من القضايا اإلدارية المعتادة األخرى .ومع ذلك ،فيمكن االفتراض أن كل فريق إدارة جديد ال يملك
الوقت الكافي لتنفيذ خططه الخاصة ،بما في ذلك تطوير السياسة وإجراءات العمل بغية حل القضايا

بنجاح ،قبل أن يتم استبدالهم بفريق آخر.

في واقع األمر ،ال يوجد أي جدول زمني واضح حول وقت حدوث هذا التغيير المستمر في فرق العمل

في التاريخ السعودي المعاصر ،لكن ً
قلة من الناس فقط تنكر أن هذه الظاهرة قد وقعت فعالً ،وأن
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بعض المنتقدين يصرون على أنها تجاوزت مجرد تأخير بعض المشاريع .فمنذ عدة سنوات ،بدأت
بعض الوزارات بناء جزء من قدراتها خارج نظام العمل الحكومي (نظام الخدمة المدنية السعودي).
في عام  ،2013أفادت صحيفة محلية بأن ديوان المراقبة العامة علم أن وزارة التجارة والصناعة ،على

سبيل المثال ،قد عينت أكثر من  150موظفاً ،عينتهم شركة خاصة تسمى «ثقة» والتي كانت بدورها

مملوكة لهيئة المدن الصناعية .وقد دفعت رواتب أعلى لموظفي الشركة من نظرائهم العاملين

بموجب قانون الخدمة المدنية السعودي ((1(.وفي وقت الحق ،في مايو/أيار  ،2018أدخلت وزارة الخدمة

المدنية بعض التعديالت الهامة على قانون الخدمة المدنية السعودي ،والتي أوقفت حق التعيينات
الجديدة للوكيل والوكيل المساعد من داخل نظام الخدمة المدنية ،وفي الوقت نفسه ،سمحت
للوزارات بتعيين متعاقدين على هذه المناصب ،أو من خالل شركات مقاوالت خاصة من خارج نظام
الخدمة المدنية السعودي.

(((1

ومع أن هذا التعديل على نظام االستحقاق قد َّ
وفر للبيروقراطيين المرونة الالزمة وأزال عد ًدا من
القيود المختلفة على التعيينات والتسريحات للموظفين بناء على األداء ،إال أنه يمكن استخدامه
ّ
ً
مشك ًل تعقيدات إضافية على حوافز البيروقراطيين
أيضا ألهداف شخصية للمحظيين والمحسوبية

السعوديين .وهذا ما حدث في الحقيقة .وبالمقارنة مع الواليات المتحدة على سبيل المثال ،هناك
قيد ،باإلضافة إلى قيود أخرى ،على التعيين من خارج نظام الخدمة المدنية على الوظائف الفدرالية،
حيث ال تتجاوز التعيينات السياسية بموجب هذا القيد  %10من العدد العام للمناصب التنفيذية العليا
في الحكومة.

(((1

فالذي يبينه هذا المثال هو األهمية المرتبطة بوجود نظام العمل الحكومي ،كما أوضح كبار علماء
اإلدارة الحكومية ،لتكون بمثابة درس واضح:

(« ((1تشكل هيئة المراجعة العامة فريقاً للتحقيق في المخالفات المرتكبة في وزارة التجارة والصناعةAJEL, May 27, 2013 ،».
https://ajel.sa/bdL2fW..
(((1

سعيد الزهراين« :سياسات جديدة للوكيل وملساعد الوكيل للتعيين على مناصب لتحسين األداءAl-Madina.com, May 23, 2018, - »،

..Local sec., https://www.al-madina.com/article/575005

( ((1ديفيد كوهين« :حكومة الهواة :عندما يدير المعينون السياسيون البيروقراطية الفيدرالية» ( -ورقة عمل ،مؤسسة بروكينغز) 1 ،فبراير/شباط ،1996
ص،7 .
https://www.brookings.edu/research/amateur-government-when-political-appointees-manage-the-federalbureaucracy/.
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أن درجة االستقرار الوظيفي الموجودة اآلن [لموظفي الخدمة المدنية من الدرجة

األولى في البيروقراطية الفيدرالية في الواليات المتحدة] تتجاوز ما كان يتوقعه الرئيس
والكونغرس للحفاظ على سالمة نزاهة نظام الجدارة .وقد كان كل ما كان من شأنه أن
يكون ضرورياً للحد من إغراء عمل التسريحات وإعادة تصنيف موظفي الجدارة ألغراض
المحسوبية حكماً لمنع الفصل التعسفي ،جنبًا إلى جنب مع عملية االستئناف والمراجعة.

غير أن ضمانات االستقرار الوظيفي الموجودة تتجاوز هذه المتطلبات .وبموجب قواعد

ً
مكلفا للغاية على المشرفين ...ولفهم
الخدمة المدنية ،ستكون إزالة الموظفين أم ًرا
درجة ضمانات االستقرار الوظيفي الموجودة اليوم ،يتطلب األمر النظر في دور مجموعات

الموظفين الفدرالية في التأثير على التشريعات المتعلقة بنظام الخدمة المدنية.

(((1

وهكذا فقد يكون من المفيد أن نالحظ أن التحوالت الدراماتيكية الجارية في المملكة يجب أن تأخذ
هذه المسألة بعين االعتبار لضمان االستقرار على المدى الطويل كلما توفرت الوظائف الحكومية.

تقاطع أدوار البيروقراطيين السعوديين ضمن نموذج حوكمة
رؤية 2030

تمت الموافقة على هيكل حوكمة رؤية  2030في عام  2016كجزء من خطط التنفيذ ،وهذا قد ُ
ص ِّمم

لتعيين أدوار ومسؤوليات التنفيذ داخل البيروقراطية .ومع ذلك ،فقد تم تعيين أعضاء مجلس

الوزراء أنفسهم على المسؤوليات واألدوار في جميع المستويات الثالثة للهيكل ،وهو ما يعني

إضافة طبقة أخرى من التعقيد إلى البيروقراطية من خالل خلق تداخل في السلطة والصالحيات
بين المستويات.

ووفقا للهيكل ،في المستوى األول ،الذي يحمل صالحيات مطلقة ،يشارك الوزراء في تحديد االتجاه

االستراتيجي للبالد .وفي المستوى الثاني ،والذي يمتلك سلطة أقل ولكن له سلطة على المستويات
األدنى ،فإنه يشارك بعض الوزراء ،وهم ً
أيضا أعضاء في اللجنة االستراتيجية التابعة لمجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية ،في تطوير االستراتيجيات من وجود رئاسة مجلس إدارة برامج تحقيق
( ((1بروس وبنسون« ،محاولة لفهم السلوك البيروقراطي»
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ّ
فينفذ الوزراء
الرؤية ( )VRPوالتي تشمل الخطط التشريعية والتنفيذية .وأما في المستوى الثالث،

االستراتيجية من خالل محافظهم والهيئات التي يترأسون مجالس إداراتها( ((2( .انظر الشكل )3

شكل  :3نموذج حوكمة الرؤية السعودية 2030

ليس جديداً أن نرى مثل هذه التداخالت في المسؤوليات واألدوار في البيروقراطية السعودية داخل

الحكومة ،بيد أن هذه الدرجة العالية من التداخل في نموذج الحوكمة قد تؤدي إلى صالحيات غير
متوازنة أو كمية غير متكافئة من الصالحيات الممنوحة لبعض البيروقراطيين على أقرانهم .فعلى
رئيسا لمجلس إدارة
سبيل المثال ،إذا كان الوزير «أ» عضوًا في لجنة االستراتيجية باإلضافة إلى عمله
ً

برنامج تحقيق الرؤية (برنامج على مستوى الدولة) كفرد ،بينما يدير في الوقت ذاته حقيبته الوزارية،

يمكن للمرء التعرف على مختلف التباينات المحتملة المعقدة التي ال تخدم البالد جيداً .في هذه
الحالة ،تكون محفظة الوزير «أ» منفصلة وظيفيًا عن دوره في اللجنة االستراتيجية ،باإلضافة إلى دوره

ً
ً
مسؤول
مسؤول آخ ًرا هو الوزير «ب» ،قد يكون
في برنامج تحقيق الرؤية .وعلى النقيض من ذلك ،فإن

عن محفظة حكومية واحدة فقط ألنه ليس لديه سوى دور واحد.

ويمكن أن تنشأ التعقيدات في سيناريوهات تتضمن طلبات اعتماد الموازنة والخطط ،إذ يمكن أن

يقدم الوزيران «أ» و «ب» طلبات إلى برنامج تحقيق الرؤية للوزير «أ» ،والذي قد يتم اعتماده أو
( ((2اململكة العربية السعودية« :الحوكمة »،الرؤية  ،Vision 2030 ،2030الوصول إليها في  29نوفمبر/تشرين الثاني https://vision2030. ،2018
 .gov.sa/en/node/259وانظر الملحق.
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رفضه من خالل عملية تخضع لتقدير الوزير «أ» .في هذا السيناريو ،ال يكون الوزير «ب» ،إلى جانب
وزارته ،سوى عضواً للتنفيذ في برنامج تحقيق الرؤية ،وليس له تأثير كبير على عملية صنع القرار.

وعالوة على ذلك ،بما أن الوزير الذي يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة هو السلطة النهائية في
البرنامج ،فإنه يمكن له تحديد ملكية المبادرات لهيئات التنفيذ ومسؤوليتها ضمن هذا البرنامج،

األمر الذي قد يؤدي إلى فشل األطراف ذوي العالقة في تحقيق األهداف المرجوة من إدارة وزاراتهم
بمستويات مثالية.

(((2

وبالنظر إلى أن البيروقراطيين ميّالون إلى تعظيم مكاسبهم والحفاظ على أهداف تعظيم الميزانية ،فإنه
وصراعات
تحديات
من المتوقع أن يوجد منحُ السلطة لبعض البيروقراطيين السعوديين على أقرانهم
ٍ
ٍ

غير ضرورية قد تعرض نجاح التنفيذ للخطر .وعلى الرغم من حقيقة أن األهداف االستراتيجية للرؤية
 2030تم عملها في اتجاه من األعلى إلى األسفل ،إال أنه من المتوقع أن يهيمن إطار الثقافة السياسية

للحكومة على ديناميكيات البرنامج في المقام األول ،وفي الغالب له عواقب غير مرغوبة .ونظرا إلى أن
هذا االتجاه المتوقع ،اعتبر اإلطار المنظمات «ساحات صراع»ً ،
وفقا لخمسة افتراضات:
·الحكومات هي تحالفات أفراد ورغبات مجموعات مصالح مختلفة.
·يمتلك أعضاء الحوكمة اختالفات دائمة في القيم ،والمعتقدات ،والمعلومات ،واالهتمامات
والتصورات للواقع.

·تتمركز معظم القرارات الهامة حول تخصيص الموارد الشحيحة - -لتحديد من يحصل على ماذا.
·إن الموارد الشحيحة واالختالفات الدائمة تضع الصراع في قلب الديناميكيات اليومية وتجعل من
السلطة أهم األصول.

·تنشأ األهداف والقرارات من الصفقات والتفاوض ما بين أصحاب المصالح المتنافسين الذين
يبحثون عن مصالحهم.

(((2

( ((2المملكة العربية السعودية «رؤية  2030للمملكة العربية السعودية :األهداف االستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية»accessed November 23, 2018 ،
http://www.vision2030.gov.sa/download/file/fid/1319.
( ((2لي جي .يولمن وتيرينس إي .ديل ،إصالح إعادة صياغة المنظمات :الفن ،واالختيار ،والقيادة ،الطبعة الخامس (سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا:
جوسي -باس ،)2013 ،الصفحة 290ز
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ً
ً
رفيعا للغاية بين حقيبته (الوزارة)
خيطا
ففي السيناريو الذي ناقشناه قبل قليل ،يمثل الوزير «أ»

والبرنامج ،والذي يشبه بشكل عام حقيبة وزارية ،ولكن بنطاق أكبر وله ميزانيته التقديرية الخاصة.
الخيط الرفيع ال يتوقع له أن يصمد ضد المطالبة الدائمة باألداء األفضل من البيروقراطيين الذين

يضغطون على الوزير «أ» كي يدافع عن بعض مصالحه ليضمن نتيجة أفضل ويدع ديناميكيات وزارته
تؤثر على ديناميكيات البرنامج.

هذا الوضع المتوقع يشير إلى أن إطار الثقافة التنظيمية السياسية ضمن نظام برنامج تحقيق الرؤية

تستحق الدراسة ،وخاصة في العواقب الناجمة عن وجود سلطات غير متوازنة لدى بيروقراطيين نظراء
في المستوى ،ولكن من المهم بالقدر ذاته التركيز على محفزات البيروقراطيين السعوديين ،وكيف
تؤثر على نتائج البرنامج .وفي الحقيقة ،ال يختلف نظام البرنامج عن الكيانات الحكومية األخرى؛
وذلك نظ ًرا ألن البيروقراطيين السعوديين يمكنهم استخدام المنصة الجديدة للتخطيط التشريعي،

مما يجعلها عرضة لمخاطر محفزاتهم ،مع اآلثار التي تمت مناقشتها بالفعل .فعلى سبيل المثال ،في
برنامج التحول الوطني ،كان للمبادرة المعنية بتحسين مستويات المعيشة والسالمة نطاق تشريعي
شمل التفويض «لتطوير تشريعات ومواصفات لمسارات الخدمات لضمان تنفيذ شبكات البنية التحتية
على مستوىً
عال من الجودة والخروج بنماذج جديدة والمحافظة على جودة الطريق وإشراك القطاع
ٍ

الخاص» ،وهو مطلب يمكن أن يثير جميع أنواع األسئلة ،ليثير عريضة طويلة من االختالفات في

السياسة المتبعة وتجعل أهدافها مدفوعة بمصالح فئات محددة.

(((2

توصية لسياسة عامة مقترحة :فصل الوظائف التشريعية عن
التنفيذية

للحد من مخاطر التنفيذ في رؤية السعودية  ،2030يجب أن يركز دور البيروقراطيين السعوديين بشكل

حصري على الوظيفة التنفيذية للحكومة؛ وإال فسوف تواجه السعودية تحديات خطيرة في المستقبل.
وفي الوقت ذاته ،يجب أن يتم تخصيص الوظائف التشريعية للحكومة إلى المؤسسة التشريعية،
ٌ
ٌ
مشروع
سلطة قانونية على البيروقراطيين .ومن المسلم به أن هذا التخصيص
وهي مؤسسة معززة لها

( ((2المملكة العربية السعودية «رؤية  2030للمملكة العربية السعودية :األهداف االستراتيجية وبرامج تحقيق الرؤية خطة التسليم ،»2020-2018
p. 34, accessed November 25, 2018. https://vision2030.gov.sa/download/file/fid/1513.
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طويل األجل ،ولكن من شأن هذا الهيكل الجديد تمكين البيروقراطيين السعوديين بشكل أفضل من
التركيز على اإلدارة العامة (االستراتيجيات والتخطيط) ،وتجنب تشتيت انتباههم عن طريق حوافز
الوظائف التشريعية .وعالوة على ذلك ،فإن الفصل بين السلطتين إلدخال مبدأ الضوابط والموازنة

لدعم المؤسسات الحكومية المنفصلة سيعزز بدوره من فعالية الحوكمة بشكل كبير وسيساعد
السعودية على توجيه دفة التحديات السياسية المستقبلية.

سيتكون هيكل الحوكمة الموصى به من مجلسين للوزراء ،أحدهما يمارس السلطة التشريعية،

واآلخر يمارس السلطة التنفيذية ،وكالهما يرأسهما الملك .وتعمل إعادة الهيكلة ببساطة على إطالق
السلطات التنفيذية والمؤسسات المرتبطة بها من مجلس الوزراء الحالي إلى مؤسسة حكومية حديثة

التنظيم تسمى مجلس الوزراء التنفيذي .وأما بالنسبة للمجلس الحالي ،فسوف يحتفظ بسلطاته

التشريعية ويتم تغيير اسمه إلى مجلس الوزراء التشريعي( .انظر الشكل  .)4وباإلضافة إلى ذلك،
ولمنع تداخل األدوار والمسؤوليات ،سواءً كان ذلك بين المجالس أو داخلها ،ولتجنب اآلثار المترتبة
على استخدام القوى والصالحيات غير المتوازنة بين البيروقراطيين أنفسهم ،أو بين المشرعين ،فال

ُ
تعيين أي مسؤول على أكثر من محفظة واحدة.
ينبغي
امللك سلمان

مجلس الشورى

مجلس الوزراء
التنفيذي

مجلس الشؤون
السياسية واألمنية

مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية

مجلس الوزراء
التشريعي

هيئة الخرباء

الشكل  :4هيكل مقترح للحوكمة لفصل أدوار الوزراء
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وبموجب الهيكل المقترح ،فإن الوزراء األعضاء في المجلس التشريعي سيكونوا مسؤولين عن وضع
ِّ
القوانين التشريعية
وسنها .وخالل تلك العملية ،يجب على الوزراء التشريعيين أن يعاملوا أعضاء

المجلس التنفيذي كمصادر لـ «رأي خبير» وكطرف ذي صلة مثل غيره من األطراف األخرى ذات الصلة

في البالد؛ وذلك لالستفادة من آرائهم في العملية التشريعية .وبالمثل ،ينبغي أن تضطلع هيئة الخبراء

بمسؤولياتها الحالية وأن توفر الدعم الالزم للوزراء التشريعيين لالضطالع بمسؤولياتهم أيضا ((2(،بما
في ذلك ما يلي:

·مراجعة ملفات القضايا التي يحيلها رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء أو النائب الثاني لرئيس
الوزراء ومجلس الوزراء التنفيذي ولجانه الفرعية ودراستها.

·إعداد مشاريع األنظمة والدراسات الالزمة لها ،بالتعاون مع اإلدارة المعنية بكل نظام.
·مراجعة التعديالت واقتراحها على األنظمة الحالية.
·دراسة االتفاقيات وملفات الحاالت لتأسيس القواعد العامة أو طلب إصدار أوامر ملكية ،أو تلك
التي تتعلق بأكثر من جهة حكومية.

·إعداد استمارات مناسبة لألوامر العليا ،واألوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.
·مشاركة اإلدارات الحكومية في مراجعة القضايا واألمور التي تعرض على المقام السامي ،مجلس
الوزراء التنفيذي ،وغيرهما من المجالس العليا.

وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يستمر مجلس الشورى بالقيام بمسؤولياته الراهنة كما هي ويقدم خدماته

بصفته مؤسسة حكومية مستقلة تعمل تحت أمر الملك وسلطته المباشرة ،وضمن الهيكل المقترح،

ً
لمراجعة أداء كل من مجلسي الوزراء وقراراتهما .وأما المسؤوليات الراهنة لمجلس الشورى،
عالوة
على إعداد القوانين ،فهي ِّ
ترك ُز على األمور التالية:

1.1مناقشة الخطة العامة لالقتصاد والتنمية االجتماعية.
( ((2المملكة العربية السعودية ،مكتب هيئة الخبراء في مجلس الوزراء« ،مكتب هيئة الخبراء»accessed November 27, 2018 ،
https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=en&PageID=4#first.
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2.2القدرة على مراجعة القوانين ،واللوائح ،والمعاهدات واالتفاقيات الدولية ،واالمتيازات وتقديم
االقتراحات التي يراها مناسبة.

3.3تحليل األنظمة.
4.4مناقشة التقارير السنوية المقدمة من الجهات الحكومية ،والتي يمكن للمجلس أن يرفق بها
مقترحات جديدة عندما يرى األمر مناسبا لذلك.

(((2

من المفترض ببساطة ،أن يشمل المجلس التنفيذي الجديد للوزراء البيروقراطيين السعوديين،
ومحافظهم ،ومجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،ومجلس الشؤون السياسية واألمنية ،وأن يكون
ً
مفصول تماما عن الوظائف التشريعية ،وأن يكون أعضاؤه مسؤولين عن تنفيذ السياسات ،بما في

ذلك أدوار تنفيذ البنية التحتية والمشاريع التشغيلية ،وكذلك التنظيم والمراقبة .وثمة نقطة مهمة
تتمثل بأنه يمكن لألعضاء ً
أيضا تطوير االستراتيجيات داخل مجلس الوزراء التنفيذي لغرض تنفيذ

السياسات حص ًرا .ويمكن ً
أيضا أن تناط بهم مسؤوليات حصرية ضمن نموذج حوكمة الرؤية ،مثل

إدارة برنامج تحقيق الرؤية ،وسيكونون مسؤولين عن نجاح االستراتيجيات المطورة بداية من إنشاء
المحتوى وإدارة خطط التغيير ،إلى تنفيذ الخطط التي تقوم بها الوزارات.

وثمة نقطة تستحق التأكيد عليها أيضاً ،وهي أن فصل وظائف السلطات التنفيذية والتشريعية أم ٌر

ضروري من المنظور اإلداري ،حيث يفترض أن تكون لمؤسسات السلطتين خصائص تنظيمية مختلفة.
حيث يضع «إطا ُر القيم المتنافسة »،وهو نموذج تستخدمه العديد من المنظمات لتنفيذ استراتيجيات
المنظمات في أرباع ذات خصائص مميزة تنافس بعضها للهيمنة على ثقافة
األعمال والتغيير،
ِ

الحكومة وهي  -التحكم ،والتنافس ،واإلبداع ،والتعاون .ويحدد كل ُر ْب ٍع من هذه األرباع بناء على

خصائصه الخاصة به كنوع الثقافة ،والقائد ،والقيم الدافعة ،والفعالية .فعلى سبيل المثال ،يعتمد
ِّ
منظم مدفوع بالكفاءة،
ربع «التحكم» على ثقافة التسلسل الهرمي ،ونوع قائدها هو في الغالب
ويستخدم عمليات قادرة على ضمان الكفاءة والفعالية .ومن ناحية أخرى ،يقوم ربع «اإلبداع» على
( ((2مجلس الشورى والقواعد واألنظمة التنفيذية« ،قانون مجلس الشورى :المرسوم الملكي رقم  1 “ ،91/Aمارس/آذار  ،1992المادة ،- 15
https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraen/internet/Laws and Regulations/The Shura Council and the
Rules and Regulations Job/Shura Council Law/.
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ثقافة مرنة بدون هرم وظيفي ،ونوع قائدها هو في الغالب صاحب رؤية (رائد أعمال) مدفوع باالبتكار
(سهل التغيير) ،ويبقى في حالة تغير مستمر لضمان الفعالية.

من المفترض أن يكون لدى المؤسسات البيروقراطية والتشريعية مزيج مختلط من هذه األرباع ألنها
تؤثر على كل منظمة معاً ،ولكن في الغالب يكون هناك ٌ
ربع واحد فقط هو المسيطر .يفترض اإلطار

خريطة رباعية لكل وظيفة داخل المؤسسة ،والتي قد تبدو نظرياً مثل قطعة ألماس يشير ذيلها إلى

اتجاه الربع المسيطر على المنظمة .على سبيل المثال ،في حين أن وظيفة اإلنتاج تميل إلى أن يكون

لها خريطة يسيطر عليها ربع التحكم ،فإن الخريطة الرباعية الخاصة بتطوير المنتج يهيمن عليها
ُر ْبع اإلبداع؛ أما خريطة المبيعات والتسويق فيسيطر عليها ربع المنافسة؛ وتلك المخصصة للموارد
البشرية يسيطر عليها ربع التعاون(( ((2انظر الشكل  .)5وفي النهاية ،من المفترض أن الوظيفة التي

ّ
تولد أكبر قيمة للحكومة تهيمن خريطتها الرباعية على الخريطة العامة للحكومة.
اإلبداع

املنافسة

التعاون

التحكم

الشكل  :5خارطة وظيفة اإلنتاج

وفي حالة المؤسسات البيروقراطية السعودية اليوم ،من المفترض أن تكون الخريطة الرباعية
الطبيعية للحكومة مسيطر عليها من قبل ربع التحكم لضمان تنفيذ مستدام وفعال للسياسة .ومع
( ((2كيم إس .كاميرون ،جف دي<راف ،روبيرت إي .كوين ،وآنجن في ,تاكور« :قيادة القيم التنافسية :إنشاء القيمة في المؤسسة (تشيلتنهام ،المملكة
المتحدة :إدوارد إلجر.)2006 ،
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ذلك ،فيبدو أن الدور التشريعي للمؤسسات ،الذي تحركه روح المبادرة (االبتكار) والتغيير المستمر،
يسحب الخريطة الرباعية باالتجاه المعاكس نحو الربع اإلبداعي .وهذا يؤكد الحاجة إلى إدخال

تغييرات واضحة تؤثر على األداء البيروقراطي واآلثار المترتبة على ذلك ،كما سبق مناقشته .وكما تم

التأكيد عليه في هذه الورقة ،فقد يكون فصل السلطات التنفيذية والتشريعية أم ًرا حيويًا للحفاظ على
الفصل بين المهام وتجنب مثل هذه المآزق لإلدارة في المستقبل.

نموذج حوكمة رؤية 2030

وباالقتران مع السياسة الجديدة الموصى بها ،فيجب أن يتضمن نموذج رؤية  2030مجلسي الوزراء المنفصلين
ً
مسؤول عن تحديد
إلى جانب مجلس الشورى .في المستوى األول ،سيكون مجلس الوزراء التشريعي

االتجاه االستراتيجي العام ،على النحو المعتمد أصالً ((2(،باستثناء أية أدوار تتعلق بالوظائف البيروقراطية.
وفيالمستوىالثاني،سيكونمجلسالوزراءالتنفيذيومجالسهالفرعيةمسؤولينعنوضعاالستراتيجيات،
كما تمت الموافقة عليها ً
أصل ،وذلك باالستناد إلى التوجيه والقرارات التي تتخذها المؤسسات التشريعية
في المستوى األول .وسيخضع مجلس الوزراء التنفيذي لرقابة تشريعية من مجلس الوزراء التشريعي

ويطوّر السياسات المطلوبة ضمن الحوافز الممنوحة والقيود المطبقة من مجلس الوزراء التشريعي،
من خالل برامج ومبادرات تحقيق الرؤية .وأخي ًرا ،في المستوى الثالث ،ستكون الوزارات والسلطات

مسؤولة عن تنفيذ المبادرات واالستراتيجيات ضمن خطط التشغيل السنوية الخاصة بها (انظر الشكل .)6
مجلس الوزراء
النشريعي،
مجلس الشورى

مستوى رسم التوجهات واالعتماد

مجلس الوزراء
التنفيذي
()CEDA, CPSA

مستوى تطوير االسرتاتيجية

الوزارات ،الهيئات،
إمارات املناطق

مستوى اإلنجاز
الشكل  :6النموذج المقترح لحوكمة رؤية 2030

( ((2انظر الملحق «أ».
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الملحق:
النموذج األصلي لحوكمة رؤية  2030كما تمت الموافقة عليه
إطار حوكمة تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية ”2030

استنا ًدا إلى تكليف مجلس الوزراء لمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،بوضع اآلليات والترتيبات
الالزمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية  »2030قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل؛

لضمان تأسيس العمل ورفع كفاءته وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العالقة؛ بما ّ
يمكن
المجلس من المتابعة الفاعلة.

األدوار والمسؤوليات

ّ
التوجهات واالعتماد:
أوالً :على مستوى رسم

·مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية :بناء على تفويض مجلس الوزراء ،يتولى المجلس وضع
اآلليات والترتيبات الالزمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية  »،2030ويشمل ذلك رسم
الرؤى والتوجّ هات والبرامج والرفع بها ،والبت فيما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو

ّ
البت فيما من شأنه إعاقة تحقيق البرامج التنفيذية ألهدافها فيما يقع
تحديث ،كما يتولى المجلس
ضمن اختصاصاته.

·اللجنة المالية :تتولى اللجنة وضع وتحديث آليات اعتماد تمويل البرامج والمبادرات بما في ذلك
تطوير إطار النفقات متوسطة المدى ،كما تتولى اللجنة إعداد وتحديث اآلليات التفصيلية التي يتم

من خاللها اعتماد المتطلبات المالية للبرامج والمبادرات ويشمل ذلك دراسة المتطلبات المالية

للبرامج والمبادرات وتخطيط التدفقات النقدية لها والرفع بشأنها.

·الفريق اإلعالمي بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية :يتولى الفريق اإلعالمي في مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية ترسيخ الصورة الذهنية لـ»رؤية المملكة العربية السعودية »،2030
ويشمل ذلك توحيد الرسائل الموجهة للرأي العام وتصحيح ما قد يكون خاط ًئا منها وتطوير

الخطط اإلعالمية لـ «رؤية المملكة العربية السعودية  »2030والبرامج التنفيذية المرتبطة بها إلطالقها
للجمهور تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
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ثانيًا :على مستوى تطوير االستراتيجيات:

·اللجنة االستراتيجية بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية :تتولى اللجنة االستراتيجية في مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية مسؤولية تقديم الدعم في الشؤون االستراتيجية للمجلس ،بما في
ذلك اقتراح صياغة االستراتيجيات المحققة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية  »،2030وترجمتها

إلى برامج تنفيذية ،ومتابعة تنفيذها ،وذلك من خالل إشرافها على مكتب اإلدارة االستراتيجية،
ودراسة كل ما يرفعه المكتب إليها .كما ّ
تتولى اللجنة كذلك دوراً هاماً في حل العوائق والمشكالت

التي تواجه تنفيذ االستراتيجيات والبرامج والمشروعات المحققة لتوجهات المجلس من خالل
ّ
البت فيما يرفعه إليها مكتب اإلدارة االستراتيجية أو القيام برفعه إلى المجلس
للبت فيه .وتعقد
اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل ،أو كلما دعت الحاجة

إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة.

·مكتب اإلدارة االستراتيجية في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية :يتبع مكتب اإلدارة
االستراتيجية للجنة االستراتيجية حيث يمثل المكتب الذراع التنفيذية لها .ويتولى المكتب دراسة
وتحليل سبل ترجمة «رؤية المملكة العربية السعودية  »2030إلى خطط وبرامج تنفيذية ومن

ثم اإلشراف والمتابعة المستمرة على تقدم تلك الخطط والبرامج التنفيذية ،ومدى تحقيقها

لمستهدفاتها من خالل التقارير الواردة إليه ،وتحديد الفجوات والرفع إلى اللجنة االستراتيجية بشكل

دوري بما يرى مالءمته من توصيات .كما يتولى المكتب دوراً هاماً في تذليل العقبات والمشكالت

التي ُت َ
ص َّعد إليه ودراسة أسباب تأخر أو تعثر المبادرات (إن وجدت) وإعداد ملف متكامل سعياً نحو

إيضاح الحقائق وتقريب وجهات النظر والبت فيها أو رفعها إلى اللجنة االستراتيجية في مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية للنظر في شأنها.

·مكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية :يتولى المكتب مسؤولية
متابعة المشروعات والقرارات التي يصدرها مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية ،ويشمل ذلك مدى
تحقيق أهداف والتزامات «رؤية المملكة العربية السعودية  »،2030وما يراه المجلس من أولويات أو

مبادرات نوعية ضمن البرامج التنفيذية الساعية لتحقيقها .ويشمل ذلك التأكد من تطبيق منهجيات

إدارة المشروعات وتقسيمها إلى محافظ وتحليل االعتماديات والمخاطر المرتبطة بذلك بما يدعم
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تحقيق النتائج المرجوة .كما يتولى المكتب مسؤولية متابعة سير المعامالت من وإلى المجلس
والعكس ،ويقوم المكتب بالتواصل مع الجهات في هذا الصدد لجمع التقارير الخاصة بذلك والتي
تمكنه من متابعة التنفيذ وإدارة المخاطر ويشمل ذلك تعريف التحديات وتصعيدها ومتابعة مدى

التزام الجهات ذات العالقة بالتعاون وقيامها بمسؤولياتها وتسهيل تنفيذ البرامج ،والرفع لمكتب
اإلدارة االستراتيجية بشكل دوري.

·وزارة االقتصاد والتخطيطّ :
تمثل الوزارة الجهة الداعمة للجهات ذات العالقة واألجهزة الحكومية
في التخطيط االستراتيجي والتنفيذي ،وذلك بناء على توجيه من مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية أو في حال طلب الجهات ذلك .كما ّ
توفر الوزارة المعلومات الالزمة من بيانات وإحصاءات

ودراسات إلى الجهات ذات العالقة ،وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات
ذات العالقة.

·مركز اإلنجاز والتدخل السريع :يمثل المركز الذراع الداعمة لمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
في عمله مع الجهات التنفيذية بغرض تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية  »2030وذلك من
خالل تقديم الدعم في تصميم المبادرات وإنجازها وتنفيذها .كما يتدخل المركز بناء على توجيه
من مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في حال التعثر في تنفيذ أي من المبادرات المشمولة في

البرامج التنفيذية المحققة لـ «رؤية المملكة العربية السعودية  ».2030ويقوم المركز برفع تقارير
دورية للمجلس حول البرامج والمشروعات والمهمات التي تم تكليفه بها.

ً
ثالثا :على مستوى اإلنجاز:

·الجهات التنفيذية :الجهات التنفيذية «لرؤية المملكة العربية السعودية  »2030من وزارات وهيئات
وأجهزة حكومية هي المعنية في المقام األول بتطوير وتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات،
وتنسيق الجهود والتعاون مع الجهات الحكومية األخرى في سبيل تحقيق النتائج المرجوة .كما
يكون رئيس كل جهة هو المسؤول األول عن اإلنجاز وحل اإلشكاالت والتحديات الداخلية التي

تعيق تحقيق األهداف وإنجاز المبادرات ويشمل ذلك رفع التقارير وتوفير المعلومات للجهات
ذات العالقة.
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	•المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة :يناط بالمركز تعزيز الشفافية لجميع األطراف ذات
العالقة عبر متابعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج والمبادرات وتحقيق المستهدفات،

وقياس مستوى التقدم بشكل دوري ،بما في ذلك التحقق من مدى التزام الجهات بتحقيق األهداف
الوطنية المشتركة وإبراز أي تعثر أو تأخير في تقدم تنفيذ المبادرات والرفع بذلك إلى الجهات ذات
العالقة بشكل مستمر .كما يتولى المركز إشراك المجتمع في متابعة أداء البرنامج واألجهزة المعنية
من خالل نشر لوحات مؤشرات األداء وتقارير دورية مدققة  -بحسب نظامه الداخلي وبالتنسيق مع

الفريق اإلعالمي  -حول مختلف البرامج التنفيذية المحققة لـ»رؤية المملكة العربية السعودية »2030
كما يعمل المركز كذلك على بناء وتفعيل آليات متابعة وقياس أداء األجهزة العامة ضمن الجهات
المنفذة للبرامج والمبادرات.

(((2

( ((2المملكة العربية السعودية« ،الحوكمة» ،الرؤية accessed November 29, 2018 ،2030
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نبذة عن املؤلف

األسـتــاذ محمد هو مدير سابق ملكتب تحقيق الــرؤيــة يف وزارة النقل يف اململكة العربية السعودية ،حاصل عىل درجة
مــاجـسـتــر يف إدارة األع ـم ــال يف م ـجــال االس ـت ـث ـمــار يف األس ـه ــم واســرات ـي ـج ـيــة ال ـش ــرك ــات م ــن جــام ـعــة ب ــراي ــان ــت Bryant
ً
مسبقا مــع عــدة شــركــات يف مـجــال إدارة األصــول
( Universityرود آيـلـنــد ،الــواليــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة) ،وقــد عـمــل
واالس ـت ـش ــارات املــالـيــة يف الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،كـمــا سـبــق لــه الـعـمــل أيـ ً
ـضــا بـهـيـئــة مُ ـ ُـدن مـسـتـشــاراً غــر مـتـفــرغ يف التخطيط

االسرتاتيجي خالل عام 2014م إلتمام اسرتاتيجية مُ ُدن  ،2020وكان له عمود صحفي يف جريدة الرياض ،كما اُستضيف
بصفته خبريًا يف عدة برامج تلفزيونية بما فيها تلفزيون بلومبريغ [.]BloombergTV
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