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 . وال تعكس وبالضرورة رؤية ومواقف الجهة الرسمية التي يعمل بها , تمثل الورقة وجهة نظر الباحث الشخصية   
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 موجز تنفيذي

 

تنطلق الورقة من فرضية أن التحوالت في حجم وتركيبة سكان البحرين خالل العقد األول من األلفية الجديدة تستدعي اعادة 

 مجتمعاتالراهن ل واقعال كمفهوم سائد في الخطاب الفكري والسياسي المتصل بتشخيص" الخلل السكاني " ة لمفهوم قراءة نقدي

وخاصة عبر  , بل تسعي الى المساهمة في اثراء الحوار حوله , ال تهدف هذه العملية الى تفنيد هذا المفهوم . الخليج العربي 

لسكاني في مملكة البحرين وفق ما توفره البيانات المنشورة للتعداد السكاني األخير للوضع اتسليط الضؤ على االبعاد المختلفة 

سيتم تحليل أبرز المؤشرات الديمغرافية مثل معدالت االعالة وعالقتها بالهيكل العمري للسكان وانعكاسات الوضع .  2 02في 

        .السكاني الراهن على سوق العمل والتحديات الناجمة عن ذلك 
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عدد وكانت النتائج التي اعلن عنها عن , بمملكة البحرين نفذ التعداد العام التاسع للسكان  2 02في السابع والعشرين من ابريل 

لحالة التضخم الديمغرافي التي شهدها المجتمع البحريني خالل العقد األول من األلفية من قبل المتابعين  غير مستغربة السكان 

بالمقارنة مع عدد السكان في % 8.98نسمة بزيادة قدرها   ,30,432 د سكان البحرين وفق التعداد اذ بلغ عد, الجديدة 

. نسمة  0223024والذي بلغ آنذاك   022
0
وألول مرة في تاريخ البحرين انخفضت نسبة السكان البحرينيين بالنسبة الى  

 % .  24ن الى بينما ارتفعت نسبة غير البحرينيي, %  40اجمالي السكان لتصل الى 

وتواضع قدراتها ,  السكان في جزيرة معروفة بصغر مساحتهافي عدد كيف يمكننا تفسير مثل هذه الزيادة الغير طبيعية 

االقتصادية بالمقارنة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي ؟ هل هذه الزيادة مؤشر صحة وعافية تعيشها عملية التنمية 

أن مسار هذه التنمية يتجه نحو االستدامة ؟ أم أن هذه الزيادة تعتبر بمثابة جرس دليال على بالمملكة و االقتصادية واالجتماعية

ومنطق تفكير المجتمع الذي تشكل بفعل هذا السوق انذار يحذرنا من مخاطر استمرار النمو السكاني وفق آلية السوق ومتطلباته 

اجمالي السكان قد وصلت الى نقطة هبوطها القصوى لتعاود ارتفاعها خالل هل نسبة البحرينيين الى  طيلة العقود الماضية ؟

, ما تداعيات الوضع السكاني الراهن على حياة المواطنيين السنوات القادمة ؟ أم انها فقط في بداية رحلة االنخفاض المستمر ؟  

 وعلى المجتمع بكافة مكوناته ؟ , والسياسة , على االقتصاد 

الخريطة السكانية لمجتمع البحرين وفق أحدث وتحليل  ليس قراءةالمصيرية تتطلب لهذه التساؤالت  ان السعي لالجابة

اذ يبدو أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا  .وما يعنيه  " الخلل السكاني " بل اعادة تفحص مفهومنا لطبيعة , المعطيات 

وانتشار استخدامه في مختلف األدبيات العلمية ووسائل , لثمانينات التعبير في الخطاب العام طيلة العقود الماضية منذ مطلع ا

اال اننا نالحظ وجود مفارقة أو انفصال بين هذا الخطاب العام من جهة وما يحدث على أرض الواقع من , االعالم في الخليج 

"  خلله السكاني " الى اعادة انتاج ذا هذا المجتمع اما الذي يدفع ضررا على المجتمع ف" الخلل السكاني " فاذا كان . جهة أخرى 

تلعب دورا مهما في اعادة " الخلل " مهمة ضمن هذا  من وجود أبعادربما ال بد  كل عشر سنوات طيلة األربعة عقود الماضية ؟

النمو  انتاجه ولم يتم تسليط الضؤ عليها بصورة كافية مما قد يؤدي الى اغفال أهميتها في تحديد سلوك مجتمعنا تجاه موضوع

 . السكاني أو استقدام العمالة الوافدة 

لوضع السكاني في مملكة البحرين وفق ما توفره البيانات المنشورة أهم مؤشرات ا تسليط الضؤ على تهدف الورقة الحالية الى 

والمنشورة في الموقع االلكتروني للجهاز المركزي للمعلومات  2 02للتعداد السكاني األخير في 

(http://www.cio.gov.bh/CIO_ARA/default.aspx    ) 

سيتم تحليل أبرز المؤشرات الديمغرافية مثل معدالت االعالة وعالقتها بالهيكل العمري للسكان وانعكاسات الوضع السكاني 

لمتبادلة بين كما ستتم مناقشة اآلفاق المحتملة لثنائية االنفصال والتبعية ا. الراهن على سوق العمل والتحديات الناجمة عن ذلك 

 .  مجتمعي السكان االجانب والمواطنيين وتأثيرها على مسارات التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

و فئات العمر , حجم وتركيبة النمو السكاني لمملكة البحرين مصنفة حسب الجنسية (   ) والرسم البياني رقم يوضح الجدول 

 . 2 02حتى   ,. وذلك للفترة من , ( كبار السن  02+  -سن العمل  2 +  -أطفال  4 -2) العريضة الثالث 

 : زيادة العدد 

الزيادة . وهذا يحدث ألول مرة في تاريخ المملكة , عدد السكان في البحرين قد تضاعف خالل العقد األخير نالحظ أوال أن 

,   022ألفا في تعداد  ,,.044ان عددهم يبلغ ففي حين ك, ترجع بالدرجة الرئيسية الرتفاع عدد السكان الغير بحرينيين 

المثير في ظاهرة االرتفاع هذه ليس فقط في .  2 02ألفا في  0, 000تضاعف عددهم بما يقارب ثالث مرات ليصل الى 

في سن  السكان, األطفال :  لغير البحرينيين  العمرية الثالث الرئيسيةشملت ارتفاعا مفاجأ للفئات بل في انها , حجمها الكبير 

حيث (  02-2 ) السكان في سن العمل  عدد صحيح أن مركز الثقل الرئيسي بين هذه الفئات يكمن في. وكبار السن , العمل 

% 4,2اال أنه ما يثير االستغراب هو االرتفاع بنسبة ,  2 02في  2.0284الى   022في عام  2,,2 0ارتفعوا من 

                                                           
 . مملكة البحرين  –من اصدارات الجهاز المركزي للمعلومات  –التعداد العام للسكان والمساكن والمباني والمنشئات والزراعة  –"  2 02اد ملخص نتائج التعد"   0
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في بداية العقد   .., اذ كانوا في حدود ,  2 02الى   022سنة وذلك ما بين  02للسكان االجانب التي تبلغ أعمارهم أكبر من 

 .0000ليصل الى  ,0 ,,األطفال الغير بحرينيين أيضا تضاعف عددهم من . في نهايته  . 4,ليرتفع عددهم ويصل الى 

استقدام عائالت : ربما تعزى لعمليتيين  من السكان األجانب" المعالين " الكبيرة في أعداد "  القفزة" هذه  .خالل نفس الفترة 

للسكان الغير %  0, نالحظ أن هناك زيادة قدرها باالجمالي . وطول مدة بقائهم كما يمكن أن نرى الحقا , العمالة الوافدة 

 . للسكان البحرينيين %  42بحرينيين مقابل 

 : معدل النمو 

اال اننا نالحظ بأن تأرجح معدالت نمو السكان ,  سرعة الزيادة السكانيةمعدل النمو السكاني مؤشر هام لقياس على الرغم من أن 

بتحليل .  لم يعد عنصرا هاما في تقليص أعدادها اذا انها تتزايد باستمرار وبال توقف, الغير بحرينيين بين الصعود أو الهبوط 

خالل %  98,في عقد السبعينات و%  ,بين  أن معدل النمو السكاني للبحرينيين تراوحبيانات األربعة عقود الماضية نالحظ 

نظيره لدى الوافدين في عقدي الثمانيات  بينما شهد تباطأ لدى , (وهو يعتبر معدال عاليا بالمقاييس الدولية )  العقد الماضي

قد يضاهي سرعة نموه في عو% (  98  ) ليعاود ارتفاعه خالل العشر سنوات الماضية % (   .09 -%   29) والتسعينات 

ه ابان الطفرة النفطية ما يمكن أن نطلق عليه انبعاثا لنسق استقدام للعمالة الوافدة كالذي شهدنا اذن العقد االخير شهد .السبعينات 

قد برهنت على أن نهر الزمن يجري , ويبدو أن الطفرة النفطية الثالثة التي شهدها الخليج في منتصف العقد الماضي . االولى 

 ! التزال ثابتة في مكانها  ولكن صخور القاع

 : تحوالت في الهيكل العمري للسكان البحرينيين 

ترى أن , ال يجب أن يدفعنا الى رؤية األمور بصورة مبسطة ومختزلة , هذا االرتفاع الكبير في أعداد السكان الغير بحرينيين 

بل ينبغي أن نبحث بشكل أعمق , بسهولة آخر  يمكن أن تتم عبر انقاص متغير وزيادة متغير" الخلل السكاني" عملية اصالح 

وسنسعى . عن آليات التفاعل بين مكوني السكان المواطنيين واالجانب في مختلف أبعادها االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية 

الهيكل ن وهما الى التركيز على البعد الديمغرافي في هذه الورقة عبر اعادة قراءة ما يحدثه هذا التفاعل في متغيرين هامي

 معينة فترة خالل للمجتمع المتوفرة البشرية الموارد في الكامنة الطاقات يجسد األول المتغير.  العمري للسكان ومعدالت االعالة

: العمل سن في السكان خارج الفئتين إعالة في المجتمع على الواقع العبء ونوعية حجم يعكس فهو الثاني أما , تطوره من

( العمل قوة) اقتصاديا النشطين السكان نسبة تجسد العمل سن في السكان لفئة الكبير الدور قلب وفي. السن وكبار األطفال

 أو النامية المجتمعات في األطفال من غالبا يكونوا أن إما اإلعالة سن في السكان. المجتمع في الفئة هذه لفعالية األساسي المحرك

 ( .  المثال سبيل على الغربية أوروبا)  المتطورة المجتمعات حالة يف والشيوخ المعمرين من غالبيتهم تكون أن

 لفرصة مؤشر الشيوخ أو األطفال من سواء المعالين نسبة انخفاض مقابل السكان إجمالي إلى العمل سن في السكان نسبة ارتفاع

 توجد الفرصة هذه. مناسبة تنمية اساتسي وتنفيذ وجود بشرط ألفراده الخالقة الطاقات من االستفادة تعظيم في للمجتمع متاحة

 على التعارف تم نادرة فرصة فإنها ولهذا 3 الديمغرافي التحول نظريات منظور من المجتمعات حياة في واحدة مرة عادة

 ".  الديمغرافية بالهبة" األحيان بعض وفي" الديمغرافية بالنافذة" وصفها

" لديمغرافيةالنافذة ا"أو " الهبة الديمغرافية"يعتبر مفهوم 
,

من أبرز انجازات الفكر التنموي في القرن العشرين3 وهو انجاز 

ليس فقط على المستوى النظري كان قادرا على تفسير آلية التطورات الديمغرافية في المجتمعات بل مفهوم تم اختباره على 

 . لعديد من البلدان الناميةفي جنوب شرق آسيا التي أصبحت نموذجا ل" المعجزة اآلسيوية"أرض الواقع ممثال في 

   Empowering role" التمكيني"يكمن في فهم الدور " النافذة الديمغرافية"ما يهم في حالة االستفادة المرجوة من مفهوم 

للنافذة في تفعيل النمو  االقتصادي وليس لكونها ستؤدي إلى هذا النمو بصورة آلية وتلقائية وهي مشروطة بالسياسات 

كما ال يجب فهمها . وتعاضدها مع السياسات السكانية  بنفس الدرجة التي تعتمد فيها على عناصر ديمغرافية بحتةاالقتصادية 

                                                           
 
والثانية  كترادفين مع إدراكنا للفرق بينهم من ناحية أن األولى تعني فرصة" الهبة الديمغرافية " و" النافذة الديمغرافية " هنا مصطلحي  مسنستخد  

 . تعني االستفادة الفعالة من هذه الفرصة 
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بوصفها وصفة بديلة للسياسات التنموية األخرى بل عنصر مكمل لها اذا ما تم االعتراف بدورها وترجمة هذا االعتراف في 

 . سياسات عملية على أرض الواقع

 : يمغرافية تعريف الهبة الد

بحيث يتحول المجتمع . تحول ديمغرافي بين سكان المجتمع نتيجة انخفاض معدالت اإلنجاب: "حسب الدكتور أحمد قطيطات 

. الذي غالبيته من األطفال وصغار السن والمعالين إلى مجتمع يشكل فيه السكان في سن العمل واإلنتاج المجموعة األكبر

يتجاوز معدل النمو للفئات ( سنة 46 - ٠1)ن النشيطين اقتصاديا في الفئات العمرية وبمعنى آخر فإن معدل نمو السكا

." (عاًما فأكثر 41وكبار السن  ٠1دون سن )السكانية المعالة وهم صغار السن 
4

 

فإن ية وطبقًا لتعريف منظمات األمم المتحدة والدولية األخرى لظاهرة النافذة الديموغراف: "شروط للهبة الديمغرافيةهناك 

أن تقل نسبة السكان دون : يجب أن تحقق شرطين األول ٠٢٢1الدول العربية الواقعة داخل دائرة الهبة الديموغرافية عام 

من إجمالي % ٠1عن ( عاما فأكثر 41من إجمالي السكان، والثاني أن ال تزيد نسبة المسنين فيها % 0٢عاما عن  ٠1

"  .السكان
2
 

( Total fertility rate)  الكلي الخصوبة معدلمؤشر وضع السكان البحرينيين نرى أوال بأن بتطبيق المعايير أعاله على 

فقد انخفض في  ليصل , %  494يبلغ   8. ففي حين كان المعدل في عام . للمرأة البحرينية يواصل انخفاضه منذ ثالثة عقود 

.  2 02في عام %   090الى 
0
, التركيبة الديمغرافية لمجتمع السكان البحرينيين على  أحد العناصر المؤثرةيمكن اعتبار ذلك  

 . ويرتفع فيه عدد السكان في سن العمل , يبدأ فيه عدد األطفال في االنخفاض التدريجي 

ونسبة كبار السن قد . من اجمالي السكان البحرينيين % 0,نسبة االطفال البحرينيين حوالي كانت  2 02ثانيا نالحظ أنه في 

أي أعلى من معدل نمو %  290ومعدل نموهم يبلغ , %  04بينما بلغ السكان البحرينيين في سن العمل حوالي  ,%  4بلغت 

يسمح لنا ذلك باالستنتاج أن مجتمع البحرين يوجد في نطاق ما .  2 02- 022وذلك خالل الفترة من , % (  090) االطفال 

ين القادمين يدخل بعدها هذا المجتمع في مرحلة مشابهة لما تعيشه يعرف بالفرصة الديمغرافية التي يحتمل أن تستمر للعقد

 . من ارتفاع في عدد كبار السن وانخفاض في أعداد من هم في سن العمل واألطفال  اآلن المجتمعات األوروبية

نا البحريني في مرحلة دخل مجتمع, يعني ذلك أنه في خضم االستقدام السريع والكبير الحجم للعمالة الوافدة خالل العقد الماضي 

ولعلنا ال نبالغ اذا قلنا بأن هذه , ديمغرافية نوعية ونادرة تمثل فرصة تاريخية ال تتكرر لالستفادة من طاقة موارده البشرية 

ة من ناحي, المرحلة الجديدة من النمو الديمغرافي  تفوق في أهميتها أهمية اكتشاف النفط في المملكة في ثالثينات القرن الماضي 

 . انعكاساتها المحتملة على مجمل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

لماذا لم يتم االنتباه الى هذا التحول على الرغم من أن منظمات االمم المتحدة المعنية بالسكان قد بذلت جهودا مهمة للتعريف 

 دول مجلس التعاونم الخليجي ؟  اضمنه ومن, في مختلف بلدان العالم العربي " النافذة الديمغرافية " بأهمية 

بين االجانب " الخلل السكاني " األول انه في غمرة انشغال الجميع بموضوع : يكمن السبب باعتقادنا الى عنصرين 

وبرز موضوع , الوافدين في الخطاب العام الرسمي وغير رسمي  تم التركيز على وسائل وسياسات تقليل أعداد, والمواطنيين 

الثاني يكمن في التأثيرات المتناقضة نوعا ما التي . بالتجنيس السياسي ليحتل مكان الصدارة في الجدل والنقاش العام  ما يعرف

وخاصة في اضعافها لتأثير حجم السكان في سن العمل للمواطنيين على معدالت االعالة الكلية يؤدي اليها استقدام العمالة الوافدة 

 . للمواطنيين 

                                                           
 
نائب - أحمد قطيطاتالدكتور  -"  الهبة الديموغرافية في الوطن العربي." 1002نوفمبر   2-21عمان األردن  –المؤتمر اإلحصائي العربي األول   

 األردن –عمان  -األمين العام للمجلس األعلى للسكان 
 
 . المصدر السابق  
 
 البحرين مملكة – الصحة وزارة: حظةمال 

://www.moh.gov.bh/PDF/Publications/statistics/HS2010/PDF/CH01-summary_2010.pdf 
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والجمالي , لغير البحرينيين , للبحرينيين فقط : ثالث مستويات لمعدالت االعالة  ( ٠4) بياني التوضيحي رقم الرسم اليبين 

في مطلع السبعينات من القرن الماضي كان معدل االعالة للبحرينيين فقط في .  2 02حتى   ,. وذلك للفترة من , السكان 

 20ه نتيجة لتغير الهيكل العمري للسكان البحرينيين ليصل الى مستوى وبدأ باالنخفاض خالل العقود التي تلت% 20 مستوى 

للمجتمعات ومؤشرا على اقتراب الجسم السكاني يبدو هذا االنخفاض منسجما مع نظرية التحول الديمغرافي .  2 02في % 

 " . النافذة الديمغرافية " البحريني من 

 ما حصل في واقع األمر أنه نتيجة الرتفاع معدالت استقدام العمالة الوافدة في أعقاب الطفرة النفطية األولى قد أدى الى رفع  

بدون أن يترافق ذلك بالضرورة ارتفاع في معدالت اإلعالة3 مما يؤدي إلى استنتاج أن االجمالي  عرض السكان في سن العمل

 . بالبيئة المحلية الداخلية قد أصبحت عرضة لتأثير قوي من عناصر خارجية عادة طةالمتغيرات الديمغرافية المرتب

سنالحظ التفاوت بين معدالت اإلعالة في حالة اعتمادها على العمالة المواطنة فقط عن معدالتها في حالة دخول عنصر العامل 

عن % 4٠السكان في سن العمل بنسبة تفوق الـ  العمالة الوافدة ترفع من عرضنجد بأن  ٠٢٠٢في عام . الوافد في المعادلة

تخفيض معدل اإلعالة نفس الوقت ب ، بينما تساهم في(  ٠0رسم بياني توضيحي رقم )  العرض المتاح من السكان المواطنين

 . عن معدالت اإلعالة الكلية لو تم احتساب فقط المواطنين %  ٠2الكلي إلى 

 "الهبة الديمغرافية"الذي توفره " التميكني"وتركيبتها سيطال فعالية الدور  الوافدة العمالة  أن تأثير تدفقهو  ما يعنيه هذا الواقع

إلى حد ما مفعول االنخفاض في الزيادة السكانية الطبيعية " يعطل"أن زيادة معدل الهجرة الصافي قد  هو يعنيه بالتحديدوما , 

والتغيرات الديمغرافية الناتجة عنها3 إذا ما أخذنا المحصلة النهائية  الناجمة عن انخفاض معدالت الخصوبة والوالدة والوفيات3

ويساهم في نفس  العرض من السكان في العمليؤثر تزايد معدالت الهجرة الصافية على حجم . للسكان من مواطنين ووافدين

صافية ضعف بالنتيجة دور وتأثير كلما زاد معدل الهجرة ال .الوقت في تخفيض معدالت اإلعالة الكلية اإلجمالية في المجتمع

 .   االنخفاض في معدل النمو الطبيعي للسكان المواطنين

عن ما يمكن أن يقوم به السكان تفوق عنصر العمالة الوافدة بتركيبته الراهنة يساهم في تخفيض معدالت اإلعالة الكلية بصورة 

لتقليدية  بين السكان في سن العمل والمعالين برفعه لدور على العالقة الديمغرافية اويؤثر ذلك ,  المواطنين في سن العمل

3 "بالهبة الديمغرافية"النتيجة أن المجتمع ككل قد أصبح يعيش في وضع شبيه  .وحجم المتغير األول مع بقاء الثاني شبه ثابت

انية العمرية للمواطنين قد حيث نسبة السكان في سن العمل اإلجمالية أكبر من نسبة المعالين3 حتى لو لم تكن التركيبة السك

وحيث إن السكان في سن العمل متغير مركب من المواطنين والوافدين بينما معدالت ". الهبة الديمغرافية"وصلت إلى مرحلة 

يمكن القول مزمنة تعيش حالة مثل بقية مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي نا فان مجتمع اإلعالة مكونة غالبا من المواطنين

 شبه النافذة"نطلق على هذه الحالة مسمى يدفعنا ذلك الى أن . من حالة مجتمع متقدم سكانيا" مزيفة"أو " مصطنعة"بأنها 

بدون أن " النافذة الديمغرافية"لشبهها بالمزايا التي يمكن أن يتمتع بها المجتمع في حالة وجوده ضمن نطاق " الديمغرافية

 .ة في وضع هذه النافذةتكون تركيبة السكان من المواطنين بالضرور

يقتضي مثل هذا الواقع إعادة التمعن في مقولة أن العمالة الوافدة تمثل عبئا على المجتمعات الخليجية3 وذلك حسب المفهوم 

إذ على الرغم من أنها تقوم بتحويل مداخيلها المالية إلى بلدانها األصلية . المطلق للعبء كما يستخدم في الخطاب العام والرسمي

وتستهلك جزأ مهما من خدمات الدولة العامة مثل الكهرباء وغيرها إال أنها في ( هذا حق من حقوقها وسبب أساسي لقدومهاو)

نفس الوقت بقيامها بالعديد من الخدمات واألعمال بدء من بناء المنازل إلى المساعدة في أعمال  الرعاية األسرية وهي خدمات 

ية السائد من المواطنين في سن العمل3 تساهم في خفض معدالت اإلعالة الكلية للمجتمع الذي ال يمكن أن يقوم بها الحجم والنوع

وربما في هذا البعد االيجابي لكن المصطنع في نفس الوقت يكمن أحد أسباب االعتماد على العمالة الوافدة من  .تتواجد فيه

ألنها ال تعكس الطاقة اإلنتاجية الفعلية "  مصطنعة"أو " فةمزي"مزايا وذلك لما توفره من , الديمغرافية على األقل الزاوية 

  .للسكان المواطنين في سن العمل

كمؤشر لألعباء التي يجب أن يتحملها السكان النشطون  معدل االعالة االقتصادييمكن قياس , باالضافة الى معدل االعالة 

سنة  2 ) فبتحليل بيانات اجمالي السكان ( . شطين اقتصاديا نسبة األشخاص غير النشطين اقتصاديا الى السكان الن) اقتصاديا 
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ليصل   022في عام %  20 نجد بأن معدل االعالة االقتصادي للبحرينيين قد ارتفع من . ,بحسب العالقة بقوة العمل ( فأكثر 

ي لجميع السكان يصل الى في حالة تضمين أعداد العمالة الوافدة نجد أن معدل االعالة االقتصاد.  2 02في عام %  .2 الى 

 .   2 02في عام %   .,

الجانب السلبي يمكن أن نجده بأن تخفيض معدالت اإلعالة الذي تساهم فيه العمالة الوافدة يرتبط باالرتفاع في عرض السكان  

( المواطنينخاصة في المهن والوظائف التي تتوفر فيها أعداد كافية ومؤهلة من )في سن العمل مما يشكل في أحد جوانبه 

 .مزاحمة للعامل المواطن وبالتحديد عبر قبول الوافد برواتب ومزايا وحقوق عمل أقل من المواطن

معضلة التوافق بين تخفيض معدالت تالزم الجانبين السلبي وااليجابي في الدور الذي يلعبه وجود العمالة الوافدة يتجسد في 

 أيهما خيار تنموي ؟  األهم ؟من هو . اإلعالة ورفع عرض السكان في سن العمل 

البحريني الداخل ألول مرة لسوق العمل نتيجة  فئة الشبابيؤثر بقوة وبحدة على  تأثير ارتفاع العرض من السكان في سن العمل

بعض المعلومات التي يمكننا عبرها من تلمس  2 02تتيح بيانات تعداد . لتعرضه لمنافسة شديدة وغير عادلة في نفس الوقت 

ففي جداول اجمالي العاملين حسب فئات السن والحالة العملية يتضح أنه مقابل . ة الوضع الذي يواجه الشباب البحريني صعوب

هناك ثالث وعشرون عامال وافدا اثنان منهم في عمره يعملون في مختلف الوظائف في  (  04-2 فئة السن ) كل شاب بحريني 

من اجمالي العاطلين وفق بيانات %  .0نساء البحرينييات الشابات الذين يمثلون وتزداد الصورة سؤا بالنسبة لل.سوق العمل 

نامي شعور االغتراب يؤدي هذا الوضع الى ت .منهم الى بطالة طويلة األمد تمتد من سنة فأكثر %  22التعداد والذين يتعرض 

  .  خاصة بين الجيل الجديد 

الذي يقف حجر عثرة أمام فرص العمل للشباب  ليم مثال هي العائق الرئيسيالفهم الشائع والسائد هو أن مستوى ونوعية التع

ربما تكون فرصة العادة النظر في صحة هذه ,  2 02ولكن الصورة الفعلية التي تتضح من بيانات تعداد ,  البحريني

اقل وهم يشكلون ما نسبته ألف عامل وافد يحملون مؤهل ثانوية ف ,4,048ففي سوق العمل بمملكة البحرين هناك . االطروحة 

من االجمالي %  , وتبلغ نسبة األجانب العاملين من ذوي مؤهالت فوق الثانوية حوالي . من اجمالي العمالة الوافدة %  ,8

 .لدى نظرائهم من العمالة البحرينية %  02مقابل نسبة 

من أصحاب %  82ر بيانات التعداد الى أن حيث تشي, مستويات التعليم لدى أصحاب األعمال في تحليل بيانات المثير هو  

من %  4 وتبلغ نسبة من يحملون مؤهالات أعلى من الثانوية فقط , األعمال البحرينيين يحملون مؤهل الثانوية العامة فأقل 

على االقل  ,نستنتج من ذلك أن العمالة البحرينية أعلى تأهيال من أصحاب العمل البحرينيين . اجمالي أصحاب العمل البحرينيين 

 . في مستويات تصنيف مؤهالت التعليم 

يمكن أن يعطينا صورة عن طبيعة المهارات والقدرات الالزمة ,  2 02تحليل بيانات مجموعات المهن المنشورة في تعداد 

على قواعد  بيد أنه ال بد من توخي الحذر في قراءة هذه البيانات خاصة وانها تستند. لشغل الوظائف في سوق العمل بالمملكة 

فمهن العمالة الوافدة تخضع لمتطلبات تصاريح العمل أكثر من كونها تعكس وضعا فعليا للعامل الوافد في . بيانات ادارية مختلفة 

ولكن اذا أخذنا على سبيل المثال ثالثة مجموعات من المهن تتطلب قدرات ومؤهالت متخصصة مثل مجموعة . مهنة محددة 

ومجموعة الفنيون في , في المواضيع العلمية والفنية واالنسانية  ومجموعة االختصاصيون, مهن المشرعون والمدراء 

لدى %  2 مقابل نسبة من اجمالي البحرينيين يشغلون هذه المهن والوظائف %   4سنجد أن حوالي , المواضيع العلمية 

المهن " وعة واحدة من المهن وهي مجموعة من العمالة الوافدة تعمل في مجم%  ,4ونجد أيضا أن . نظرائهم من االجانب 

 . التي ينضوي تحتها طائفة واسعة من المهن الحرفية الماهرة وغير الماهرة " الهندسية االساسية 

في حقيقة األمر أنه لو قمنا بعملية تجريد ذهنية تستبعد الفرق بين مواطن ووافد في رؤيتنا لواقع سوق العمل بوصفه المكان 

فمالذي سنتوصل اليه ؟ سنرى أمامنا سوق غالبيته من عمال ذوي مؤهالت , نا مع الوافدين وحاولنا وصفه الرئيسي لعالقت

 . غالبيتهم الساحقة ذكور في أعمار تخطت سن الشباب , يستلمون أجورا منخفضة  , متدنية 
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 200242) يتبوؤن مركز الصدارة  نرى أن الوافدين اآلسيويين, على صعيد توزيع مجموعات الجنسية للسكان الغير بحرينيين 

والوافدين من , (  248. )  الثالثة في المرتبة  أفريقيا  الوافدين منويأتي (  , 280) العرب في المرتبة الثانية  ثم( وافد 

( 80.2)  الخامسةومواطني مجلس التعاون الخليجي في المرتبة (  0 .2 ) أوروبا وامريكا الشمالية في المرتبة الرابعة 
,
 . 

من الوافدين ذو مدد اقامة تبلغ ست سنوات فأكثر وترتفع هذه النسبة %  4298أن حوالي ,  2 02ويبين المسح بالعينة لتعداد 

أي اننا نالحظ أوال ان هناك استقطابا من ناحية الجنسيات لصالح الآلسيويين % ( .  494,) عن االناث % (  4292) للذكور 

ال يوجد الجسم . ونسبة هامة من الوافدين يصعب وصف اقامتهم بالمؤقتة أو القصيرة األمد ,  وخاصة من شبه القارة الهندية

وهناك , السكاني الغير بحريني ضمن بنية منسجمة فهي مجموعات تعيش بالقرب من بعضها البعض وليس مع بعضها البعض 

عالقات فيما بينهم من جهة ومع موطنهم من جهة تمايزات اجتماعية واقتصادية بداخل كل مجموعة من الجنسيات تنسج شبكة ال

 .  أخرى 

ثنائية االنفصال واالعتماد المتبادل بين مجتمع المواطنيين باعتقادنا يكمن في " الخلل السكاني " ان جوهر معضلة 

ة االنفصال لو أخذنا ظاهر. مقابل اعتماد متبادل اقتصادي , واجتماعي وثقافي وسياسي ,مكاني وهو انفصال .  والوافدين

يقارب عدد السكان (  2884. ) المكاني على سبيل المثال فنجد أن عدد الذكور االجانب في عاصمة المملكة المنامة 

 ( .  4200. ) البحرينيين في المحافظة الشمالية بأكملهم 

مطاعم  –ال 3 مدن فخمة شقق 3 مساكن عم)  أسواق لألجانبهناك  : تشطر وثناية لالسواق أدى الى الوضع السكاني الراهن 

بيوت جاهزة 3 عقارات تحرك المضاربات : للمواطنين وهناك أسواق . وهي تغذي بدورها الطلب على العمالة الوافدة ( الخ ...

 . يغطيها ستار الفرق بين مواطن ووافد  الثراء والفقر بين حادة  استقطابهناك حالة . الخ ... وسوق القروض البنكية

هناك مجتمعين مدنيين في سياق ما يعرف بالجمعيات : على فعالية المجتمع المدني الراهن  السكانيلوضع لتداعيات هناك 

محدود األثر في فعاليته سيبقى المواطن عنصر فعال في العملية السياسية ولكنه قد يكون . بدال من مجتمع مدني واحد, األهلية 

أصبح الدور السياسي . مع بقائهم خارج نطاق السياسة  ب الفعالية االقتصاديةعصيمثلون االجانب بالمقابل نجد أن , االقتصادية 

 . وأصبح الدور االقتصادي للوافد بدون تأثير سياسي , للمواطن بدون قاعدة اقتصادية مؤثرة 

 على مجمل الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمملكة ؟  مثل هذا الوضع استمرار ما هي تداعيات

انه وضع يدعونا الى مناقشة وبحث أمور أساسية . يات ال تدعو للتفاؤل في كل األحوال اذا توخينا الحصافة في التعبير تداع

تعتمد في دخلها  سلوك الدولة الريعية التيبوبشكل صريح في حياة مجتمعنا الذي بتنا ننسى فيه اننا متأثرين بصورة عميقة 

 ( . اسعار النفط ) على مصدر خارجي 

عندما يمسك .  ادمانها على الريع النفطيمايميز الدول النفطية عن غيرها في المقام األول هو " " : تيري كارل لين " قول ت

هذا االدمان بزمام األمور فان منظومة كاملة من الحوافز المنحرفة سواء في السياسة أو السوق تخترق كل مجاالت الحياة بحيث 

انها التحتاج ألن تكون . الجهات الفاعلة في الدول النفطية ال تتصرف مثلما يتصرف اآلخرون ان . يصبح كل شي قابال للبيع 

. " مثلهم 
8
 الدائرة توسِّع" وكيف انها "  زيادة مصاعب التكييف والتصحيح" الى تأثير الريوع النفطية على "  لين"  وتنبهنا   

 والمصالح العامة للمراجع تُتاح التي الفرص بمضاعفة لةالدو سلطة نفسه، الوقت في وتضعف الدولة بسلطة المشمولة

" . .الريع طلب في تنخرط كي السواء على الخاصة
.
 

                                                           
2
 .  1020تعداد  –اجمالي السكان بحسب النوع وفئات السن ومجموعات الجنسية   .2جدول   

8  "The Perils Of The Petro-State: Reflections On The Paradox Of Plenty "- Terry Lynn Karl - Journal of International Affairs, volume 53, No. 

1 – 1999 – p.35 
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فان وضعنا سواء في البحرين أو لدى , ( مجتمع السكان الوافدون ) فيما يتعلق بعالقتنا مع المجتمع المجاور لنا في وطننا 

وعوضا أن يعود أدراجه للبحث عن طرق , حالة من وصل الى طريق مسدود  أشقائنا في بلدان الخليج العربي يشبه الى حد ما

علينا أن نواجه حقائق وضعنا بصراحة تامة لندرك أن . ال يزال يبحث عن طريق فرعي عبر هذا الطريق المسدود , أخرى 

وأن , لدولة الريعية اسلوب وذهنية اعتمادنا على هذه العمالة تشكلت بفعل عشرات من الخيوط والقنوات ضمن منظومة ا

الطلب الريعي على العمالة " منابع " األسباب الجذرية التي من أهمها تجفيف التصدي لتحديات هذه الذهنية تقتضي معالجة 

وأخيرا وليس آخرا أن نخوض حوارا . االلغاء التدريجي لنظام الكفالة عبردور متزايد للدولة في كفالة العمالة الوافدة و,  الوافدة 

وكيف نحفظ خصوصيتنا مع انفتاحنا على ثقافات , ضمن هذا العالم , وكخليجيين , قراطيا في مفهوم هويتنا كمواطنيين ديم

 . وحضارات الشعوب األخرى 

 


