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  لس التعاونالخلل السكاني في دول مجتفاقم 

 واجهتهاسبابه ومعوقات متاريخه و

  عمر هشام الشهابي 
 

. لدول الخليج العربية مجلس التعاون اقطارفي  3102مع مطلع عام  وضع الخلل السكانيل تقدم هذه الورقة نظرة عامة وتحليلية

، ثم الحالي الزمنالى جد البريطاني حقبة التوامنذ  تطور التاريخي واسباب نشوء الخلل السكانيلل سرد مختصرب الورقة تبدأ

محاوالت الرسمية السابقة اليأخذنا التحليل بعد ذلك الى  .االطراف ذات المصلحة في المجتمععلى  وتبعاته تداعياتهتناقش 

لمتوفرة بمناقشة الخيارات االورقة ختتم ن. للتصدي اليهالحالية ابرز المعوقات من ثم ومدى فاعليتها، و معالجة الخلل السكانيل

من االطراف والمصالح التي تشكلت المتشعبة على الشبكة  النقاش بشكل اساسي ركزسيو ،لمعالجته بشكل جديحاليا وواقعيا 

م يتم االعتراف ومواجهة هذه الشبكة ، وما لائق التي تقف في وجه التصدي اليهوحول ظاهرة الخلل السكاني كإحدى اكبر الع

 .جذريام يكن من المستحيل معالجة القضية مباشرة، سيكون من العسير ان ل

 

 مجتمع منشطر: الخلل السكاني مفهوم . 

ال زالت تعريف دقيق له  الدراسات التي تتطرق الى  التحليالت والمناقشات حول الخلل السكاني، اال انعلى الرغم من انتشار 

 اولية لمناقشةرؤية ولكنه من المفيد وضع  قة،خارج نطاق هذه الور هو امر التعريفالبحث في تفاصيل وحيثيات هذا . ناقصة 

 :وفي هذا المجال سنأخذ الخلل السكاني من هذا المنظور. لتأطير وتركيز السرد في دول مجلس التعاون ما نعنيه بالخلل السكاني

لية من عا نسبة نومواطنغير ن وافدوفيه  يشكلنتحدث عن مجتمع  فإننا، في المجتمع ما نتحدث عن الخلل السكانيعند

 .لفترة ممتدة ومتصلة من الزمن سكان وقدرات المجتمع االقتصادية والثقافية واالجتماعية
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 :باالمكان التواصل على. وم والتكنولوجيا بالكويتلمركز الخليج لسياسات التنمية وجامعة الخليج للع 
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في تاريخ  ففي كثير من المجتمعات  .في التعريف جدا مهم( من الزمن ومتصلة فترة ممتدةل) الجزء االخير من الجملة السابقة

 عودةاما  كان يعني  على امتداد الزمن المجتمعات في اغلب هذه التطورلكن مكثفة،  بصورة  الوافدين فيها تواجدالبشرية 

دمج  يتمان او  ،نسبة الوافدين تتقلصبذلك و ،قدموا من اجلهاالتي  فترة معينةوال المهمة بعد انقضاء الى ديارهم الوافدين

كما هو ، حدة االرض والمصيرجمعهم وت شركاء فيهمواطنين  منه ومكونا بحوا جزءا فيصالمجتمع  في على مر الوقت الوافدين

حيث تتزايد اعداد الوافدين مع  ك هو الحاصل في دول مجلس التعاون،ال هذا وال ذااما حاليا ف. الحال في الواليات المتحدة

 . م تبدو شبه معدومة ال من ناحية القدرة الفعلية او ارادة شعوب المنطقةمرور الزمن، وامكانية اندماجه

 خلل السكانيالزمنية المحددة التي عندها يمكننا اعتبار ان الالمدة  وامواطنين غير الوافدين النسبة عريف توليس في نطاقنا هنا 

نصف من  كثرألفترة تمتد ل مجلس ال، ولكن اظن عندما تصل نسبة الوافدين الى اكثر من النصف في اغلب دول اصبح واقعا

 .المستفحاصبح واقعا فمن الواضح ان الخلل السكاني  ،قرن

 

 الدولة الريعية مفهوم عودة الى: الخلل السكاني اسباب وتاريخ .2

الثابت من المفيد ان نستهل بنظرة استطالعية على تاريخ الخلل السكاني في دول المجلس، حتى تتوضح بدايات الظاهرة و

حقبة التواجد البريطاني في  بدأت ظاهرة استقطاب العمالة الوافدة بشكل منظم مع . فيها على مدى العقود الماضيةوالمتحول 

.المنطقة في القرن التاسع عشر
3

كانت هذه الظاهرة محدودة النطاق واألهداف، وتركزت في تعزيز عناصر قوات األمن  

تحولت شبه . 0320تغير منحنى األمور بشكل كلي مع اكتشاف النفط في المنطقة  عام . باإلضافة إلى كوادر الطبقة اإلدارية

ة إلى حلقة رئيسية في االقتصاد العالمي، حيث تزامن اكتشاف النفط في المنطقة مع تحوله إلى أهم سلعة في الجزيرة العربي

تركزت العمالة الوافدة  في هذه الفترة بشكل أساسي في القطاع .  الثورة الصناعية التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية

                                                           
ب السكاني المنظم المبني على العمل وهنا يمكن ان  نضع تجارة الرق  التي تواجدت في بعض مناطق شبه الجزيرة كعامل سابق في تطور االستقطا 3

ولكن يجب التنويه ان من قدر لهم ان يكونوا من الرقيق في المنطقة كانوا يشكلون طبقة اساسية في (. وصناعة الغوص في االساس لألعمال الخدمية)

هذا من دون ان نغفل ان حقوقهم المجتمعية . المجتمع، حيث كانوا يدمجون ويصبحون جزءا مكونا منه، مع االحتمالية ان يحصلوا على حق االعتاق

 .كانت دون غيرهم من غير الرقيق بكثير



.النفطي
2

 00،111، نمى عدد العمال الوافدين في القطاع النفطي في المنطقة ككل إلى 0391عام فمن أعداد ال تتعدى األلفين  

 . ،حيث انحدرت األكثرية من الهند والدول الغربية0391في عام 

مع استخراج النفط . إلى بداية العقد السابع دشنت مرحلة ثانية جديدة من التدفق السكاني في المنطقة 0391الفترة الممتدة من 

نشأت في المقابل فرص مغرية في القطاعين . ت تجارية، زادت النسب المخصصة لألنظمة الحاكمة من عوائد النفطبكميا

الحكومي و الخاص الستثمار رؤوس األموال المتراكمة
9

، فنمت أعداد الوافدين من أرقام ال تتعدى عشرات اآلالف إلى حوالي 

.0399الى 0391المليون في الفترة الممتدة بين 
9

.  من الوافدين  كانوا من العرب،  نظرا للقرابة الثقافية والجغرافية% 01  

تزامن وصول الوافدون العرب مع بداية تشكل الوعي العمالي والسياسي المعاصر في دول مجلس التعاون، مبنيا على تبلور 

 . قاعدة عمال وطنية في الصناعة النفطية والمد القومي واليساري المنتشر في المنطقة

، كانت كل دول المجلس قد حصلت على استقاللها الرسمي، وكانت األنظمة الحاكمة هي في اإلجمال 0390بنهاية عام 

.المتحكمة في اغلب عوائد النفط
0

بين العرب  0392تبع االستقالل وبشكل سريع الطفرة النفطية األولى إبان حرب أكتوبر   

أسعار النفط العالمية وإلى ضخ كميات غير مسبوقة من اإليرادات النفطية إلى أدت هذه الطفرة إلى ارتفاع مطرد في . وإسرائيل

في هذه المرحلة الثالثة من التطور السكاني في المنطقة، تم تثبيت أعمدة الدولة الريعية والخلل السكاني الذي ولد في . المنطقة

 .الفترة السابقة ليصبح إحدى السمات الرئيسية للمجتمع

  

                                                           
3 Seccombe and Lawless, Work Camps and Company Towns: Settlement Patterns and the Gulf Oil Industry. p.18 

 :لدراسة معمقة حول الوضع في السعودية، انظر 9

 Tim Niblock, The Political Economy of Saudi Arabia (London: Routledge, 2007). 

5 John Chalcraft, 'Monarchy, Migration and Hegemony in the Arabian Peninsula', Kuwait Programme on 

Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, Number 12 (2010). pp.11-12. 

 .ركات العالمية في الحصول على نسبة من ريع النفط في بعض دول المجلسهذا رغم مواصلة الش0



 (باآلالف) 2008 – 1975تعداد السكان في دول مجلس التعاون : 1 رسم بياني رقم

 

 :حسابات المؤلف من :المصادر

 Nasra Shah, 'Arab Migration Patterns in the Gulf', in International Organization for Migration and League 

of Arab States (eds.) Arab Migration in a Globalized World, (Geneva: International Organization for Migration, 

2004). 

 Martin Baldwin-Edwards, 'Labour Immigration and Labour Markets in the GCC Countries: National 

Patterns and Trends', Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, 

London School of Economics, No. 15 (2011). 
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 (باآلالف) 2008نسبة الوافدين بين سكان دول مجلس التعاون في عام : 2رسم بياني رقم 

 

 .ينن السابقيالمصدر حسابات المؤلف من: المصادر

 

في األساس، تركز هذا المفهوم حول العالقات والمؤسسات الناتجة من تجذر صناعة النفط كالقطاع الطاغي في المنطقة، وكان 

على رأس هرم هذه العالقات تمركز متخذو . األموال المتدفقة ان يتحكم ايضا في تركيبة المجتمع الجديدةلمن يتحكم في رؤوس 

رافقتهم على الصعيد المحلي الطبقة . القرار السياسي، حيث مكن احتكارهم لعوائد النفط من تثبيت دعائم حكمهم في المنطقة

فرص االقتصادية الناتجة من الطفرة النفطية ومن عالقاتهم اللصيقة مع المتنفذة من تجار ومستثمرين، والذين استفادوا من ال

ولم يكن هذا الهرم السياسي الداخلي . شكلت هذه األطراف الكتلة المتحكمة برأس المال والموارد في المنطقة. متخذي القرار

العالمية ومواصلة العالقات القوية مع يتعارض مع مصالح الدول الكبرى، والتي كان همها الرئيس هو تدفق النفط إلى األسواق 

كالحركات )األنظمة المحلية الحاكمة، في مقابل تجنب خطر أية تغيرات سياسية قد تفرز حركات قد تكون معادية لمصالحها

 (.اليسارية أو القومية

. ياسية لمتخذي القرارفي المقابل، تم توظيف التركيبة السكانية بشكل أساسي لخدمة متطلبات رؤوس األموال والمصالح الس 

على صعيد المواطنين، أدت العوائد النفطية إلى فك االعتمادية التاريخية من الدولة على شعوب المنطقة في تزويدها بالعوائد 

المالية، وتم تهميش دور المواطنين على المستوى العمالي عبر تقليص االعتماد عليهم في اغلب القطاعات المنتجة، حيث تم 
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في المقابل، مكن ريع النفط متخذي القرار من إضفاء وحصر مزايا الدولة بشكل . فهم في القطاع الحكومي اساساتركز توظي

رئيسي على المواطنين، حيث زادت االعتمادية على الدولة لتلبية اغلب احتياجاتهم بدءا من الرواتب وصوال إلى السكن وحتى 

 .لرجال الحكمالدفن، وتم ربط هذه المزايا بالجنسية والوالء 

على صعيد مواز، تم تلبية الطلب المتزايد للعمال عبر استقطاب األيدي العاملة األجنبية  بشكل موسع، ولكن تم السيطرة على 

عدم "هذه الف ة عبر قوانين وتشريعات قيدت قدرتهم على بناء النفوذ واالندماج االقتصادي أو السياسي، وجعلتهم في حالة من 

فمع تطور الفترة اصبحت نسب الوافدين الغير العرب تزداد، والتي نظر إليها بأنها اقل تكلفة . غير المحتمل الدائموالت" االستقرار

وهكذا أصبح الهدف األساسي للتركيبة السكانية في دول الخليج  هو توظيفها . واقل خطرا سياسيا وامنيا من نظيرتها العربية

والف ة التي تتحكم فيها، حيث أصبحت المنطقة اقرب إلى معسكر عمل، توجهها لخدمة متطلبات رؤوس األموال المستثمرة 

سياسية سواء -الرئيسي يتمحور حول تدوير عوائد النفط والتغيرات االقتصادية المتسارعة، من دون أن تتبلور قوة اقتصادية

 .للعمال المواطنين أو الوافدين

 (باآلالف) 2008 – 1975جلس التعاون تعداد األيدي العاملة في دول م: 3رسم بياني رقم 

 

 .ينن السابقيالمصدر حسابات المؤلف من: المصادر
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 (باآلالف) 2002نسبة الوافدين بين األيدي العاملة في دول مجلس التعاون في عام : 4رسم بياني رقم 

 

 .ينن السابقيالمصدر حسابات المؤلف من: المصادر

 

سكانية الجديدة في فترة ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ، والتي بإمكاننا تسميتها بالفترة تبين جليا مدى تجذر هذه التركيبة ال

تميزت هذه الفترة بالركود االقتصادي النسبي وتدني أسعار النفط مقارنة بما سبقها . الرابعة من التدفق السكاني إلى دول المنطقة

أهم ما ميز هذه الفترة هو استمرار التزايد في أعداد ونسبة الوافدين، رغم هذا التذبذب االقتصادي، إال إن . من طفرة نفطية

مليون، الغالبية  9.3، كان عدد العمال الوافدين قد وصل إلى ما يزيد على 0331فمع حلول سنة . وتقلص نسبة العرب بينهم 

الساحقة منهم من غير العرب،
9

 .مليون عامل مواطن في نفس السنة 3.9بالمقارنة مع  

  

                                                           
7 Martin Baldwin-Edwards, 'Labour Immigration and Labour Markets in the GCC Countries: National Patterns 

and Trends', Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, London 

School of Economics, No. 15 (2011). 
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 2004-1975النسبة المئوية للعرب في األيدي العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون : 5سم بياني رقم ر

 

 

 :المصدر 

Andrzej Kapiszewski, 'Arab Versus Asian Migrant Workers in the GCC Countries', United Nations Expert Group 

Meeting on International Migration and Development in the Arab Region (Beirut: Population Division, Department 

of Social and Economic Affairs, United Nations Secretariat, 2006). 

 

فتم . تحول جذري للمنطقة على كل المستويات، بما فيها الخلل  السكاني 0331مثل غزو نظام صدام حسين للكويت في سنة 

.ذين رحلوا من المنطقة على إثر الغزو بحوالي المليونينتقدير العرب ال
0

أبرز التبعات من الناحية األمنية والسياسية كانت زيادة  

فباإلضافة الى كونها السوق الرئيسية للصادرات النفطية والواردات إلى المنطقة، أصبحت القوات . االتكالية على القوى الغربية

 . ول المنطقة ألول مرةالعسكرية األجنبية تتواجد في كل د

محليا، فإن االستمرار في انخفاض أسعار النفط أدى إلى تكاثر أعداد العاطلين عن العمل بين المواطنين، والذين لم يكن بمقدار 

القطاع الحكومي استيعابهم،  فتنامت فيه أعداد البطالة المقنعة، والتي بدأت تنذر بإمكان نشوب اضطرابات بين صفوفهم، 

                                                           
8 Nader Fergany, Aspects of Labour Migration and Unemployment in the Arab Region (Cairo: Almishkat Center 

for Research, 2001). pp. 4-12. 
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هذا باإلضافة إلى تزايد العبء المترتب عن . قدرة الدولة في التحكم والحصول على والء المواطنين عبر توزيع الريعوإضعاف 

كدعم أسعار المحروقات )وإلى المواطنين والوافدين معا ( كالسكن ) الدعم الحكومي، بشقيه الموجه إلى المواطنين فقط 

يد عبدالغفار إجمالي التكاليف المتربة من تواجد العمالة الوافدة في دول مجلس ويقدر االقتصادي عبدالحم(. والكهرباء والماء

 . 3113مليار دوالر أمريكي في عام  99التعاون بما ال يقل عن 

على مستوى المواطنين، تم وضع القوانين . هذه المعطيات أدت إلى إعادة النظر في مبدأ الدولة الريعية حتى هذه الفترة

ورفع نسبة العمالة المواطنة في مقابل الوافدة، والتي تغيرت النظرة الرسمية " توطين الوظائف"لة  والمحفزات لمحاو

.واالجتماعية إليها على أنها تمثل خطرا ومشكلة على الدول مجابهتها
3

ولكن لم تتغير تطورات التركيبة السكانية على ارض   

، كانت أعداد الوافدين في المنطقة قد 3111الوافدة، ومع نهاية عام الواقع بشكل جذري، فتواصلت الزيادة في أعداد العمالة 

 .٪ من سكان المنطقة 29تخطت العشرة ماليين، وأصبحت تشكل 

أولها هو هبوب . تميز العقد االول من األلفية الثالثة بتحوالت جديدة على مستوى الخلل السكاني ميزها عن العقود التي سبقها

هنا هو تعبير " القطاع الخاص. "قة، حيث تم فتح السوق الخليجية بشكل موسع لالستثمار الخاصفي المنط" الخصخصة"رياح 

مضلل، فما تطور في المنطقة هو في األساس مبني على المستثمرين الكبار ذوي النفوذ في االقتصاد والعالقات مع متخذي 

"المتنفذين"أو رأسمالية " crony capitalism"القرار، وهو اقرب ما يكون إلى ما يسميه االقتصاديون ب
01

عكست اللغة . 

تقلص دور . والرؤى الرسمية المتبعة هذا النهج، فتم تبنى توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنصبة في هذا االتجاه

ي ينمو ، فان التنمية في فما دام الناتج المحل": كنمو "الرؤى الوطنية والتنموية في توجيه االقتصاد، وحل محلها مفهوم التنمية 

 . ازدهار، فال داعي لاللتفات ألية اعتبارات تنموية أخرى

الثمرة األولى لهذا التحول هو ازدياد العمالة الوافدة في القطاع الخاص وتقلصها نسبيا في القطاع الحكومي، وتركزها في 

الثمرة الثانية لهذا التحول كان تجذر . هالكيةاألساس في قطاع المشاريع اإلنشائية والعقارية وقطاعات الخدمات واالست

                                                           
 :للمزيد أنظر 3

Kapiszewski, 'Arab Versus Asian Migrant Workers in the GCC Countries'. pp. 7-8. 

 :للمزيد أنظر 01

 William J. Baumol, Robert E. Litan, and Carl J. Schramm, Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics 

of Growth and Prosperity (New Haven: Yale University Press, 2007) x, 321 p. 



فمع تقلص إغراء القطاع . االعتمادية على العمالة الوافدة بشكل أكثر تمرًسا، حتى وصل األمر إلى صفوف المواطنين

ء المبني على الريع للمواطنين، حتى ظهرت الصورة النمطية أن هدف المواطن هو بنا" القطاع الخاص"الحكومي، برز إغراء 

، أو امتالك تسجيل شركة يعطى توكيل إدارتها إلى احد الوافدين، على أن يحصل المواطن على "شقق ودكاكين"عمارة فيها 

 .جزء من األرباح بصفته صاحب سجل الشركة االسمي والكفالة

جلس نحو التركيبة الخاصية الثالثة التي تطورت في هذه الفترة كانت هي األبرز، ومثلت تحوال جذريا في سياسات دول الم

مع بدء األلفية الجديدة، ظهرت حزمة من القوانين في دول مجلس التعاون تعبر عن سياسة عقارية وسكانية فريدة من ف. السكانية

تبعتها دبي سريعا على . 3110أعلنت البحرين عن السماح لألجانب بتملك العقار في مناطق معينة بالمملكة عام .  نوعها عالميا

في كل هذه الدول، تم . على التوالي 3110و 3119، ثم أتى الدور على قطر وعمان في عامي 3113ال في عام نفس المنو

السعودية والكويت تمايال بين االندفاع . ربط شراء العقار بالحصول على اقامات طويلة المدى من قبل المشترين األجانب

االقتصادية كأول منطقة في السعودية يسمح فيها لألجانب بالتملك  والتردد، ولكن مع اإلعالن عن كون مدينة الملك عبد هللا

 .الحر، بقيت الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تدخل غمار المشاريع العقارية الموجهة أساسا إلى غير أبناء المنطقة

فحتى ظهور األلفية . سكانيةتمثل ظاهرة العقار الدولي نقلة نوعية وجوهرية في سياسات دول مجلس التعاون حول التركيبة ال

كانت نظرة متخذي القرار .  الجديدة، كانت التركيبة السكانية ناتجة بشكل رئيسي عن تدفق العمالة الوافدة إلى المنطقة

أن لتفعيل النمو  االقتصادي في المنطقة، بما " أمر ال بد منه"والمستثمرين لألعداد المتزايدة للوافدين في المنطقة مبنية على انه 

أما مع ظهور . قوة العمل المحلية غير مستساغة أو غير قادرة على تلبية احتياجات رؤوس األموال المتسارعة في المنطقة

األلفية الثالثة وتبلور السياسة العقارية الجديدة، فقد تحولت رؤية متخذي القرار إلى التركيبة السكانية في المنطقة من عنصر 

ه، إلى مصدر طلب ليس على الدول استيعابه فقط، بل اجتذابه فعليا وتصميم سياساتها ورؤاها إنتاجي يتطلب تنظيمه وتقنين

ها استقطاب مشتري العقار وبهذا تبلورت على أرض الواقع مشاريع عقارية ضخمة تعبر عن رؤية اقتصادية جديدة، هدف. حوله

 .اون، وجعله شريكا أساسيا في اقتصاديات ومجتمعات دول مجلس التعاألجنبي

لم تكتف دول الخليج العربية بإعطاء الحق بتملك العقار لألجانب فقط، بل جزء أساسي من هذه الصفقة كان ربط ميزة تملك 

فإذا كانت المشاريع . العقار بالحصول على اقامات طويلة المدى للمشتري بصرف النظر عن ظروف عملهم وحاجة الدولة إليهم

حت جزءا رئيسيا من توجهات دول المنطقة، فكان ال بد من توفير كل ما أمكن من تسهيالت العقارية ذات التملك الحر قد أصب



وبهذا، اصبحت إمكانية االستقرار في المنطقة على المدى البعيد هي الحافز األساسي لبيع . ومتطلبات إلنجاح هذا المشروع

 .وشراء هذه المشاريع العقارية

 (.باآلالف) 2020ولية المزمع أنشاؤها بحلول سنة عدد الوحدات العقارية الد:  جدول رقم 

 

 : المصدر

مركز دراسات الوحدة : بيروت) المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اقتالع الجذور، عمر الشهابي

 (.3103، العربية

 

اريع إسكانية كان هدفها الرئيسي إغراء الفرد األجنبي لشراء العقار شكلت هذه القوانين بداية اندفاع غير مسبوق نحو بناء مش

ففي المجموع، وبين هذه األربع دول، تشير التقديرات المتحفظة انه تم اإلعالن عن النية لبناء ما . وتوجيه أنظاره نحو المنطقة

مليون  9.2ا يسع الستيعاب ما ال يقل عن مليون وحدة سكنية ذات التملك الحر أو اإليجار الطويل المدى، مم 0.2ال يقل عن 

ويجب التنويه بأن طريقة احتساب هذه األرقام تمت بطريقة متحفظة جدا، حيث أنها لم تشمل كل المشاريع التي تم . قاطن فيها

مجموع  إذاَ ما يبنى من وحدات سكنية بهدف بيعها على غير مواطني المنطقة يعد بجلب سكان يتعدون في عددهم. اإلعالن عنها

.3110مليون نسمة عام  2.0مواطني هذه الدول ككل، والذي لم يتعدى 
00

 

                                                           
00

 :للمزيد انظر
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 (.3103، العربية

  

عدد 

 الدولة   عدد الوحدات القدرة ا ستيعابية المواطنين

892 3544 1104 

 

 اإلمارات

 أبوظبي 180 759 -
 دبي 690 2070 - 
 عجمان 28 83 - 
 أم القيوين 183 548 - 
 رأس الخيمة 28 84 - 
 538 180 60 

 

 البحرين

1967 282 94 

 

 عمان

220 324 67 

 

 قطر

 المجموع   1329 4330 3617

 



 الشبكات المنتفعة اشكالية: الخلل السكانيتداعيات  .3

ان نوضح ما هي تداعياته، بما في ذلك ايجابيات وسلبيات الخلل  ، اظنه من المهمقبل ان نتطرق الى كيفية معالجة الخلل السكاني

لماذا الخلل السكاني هو خلل اصال؟  :رئيسيين قضيتينوهذا السرد مهم لتوضيح . تفيدة والمتضررة منهالسكاني، والجهات المس

  الخلل السكاني؟ لجةمن امكانية معاتحد وما هي المعوقات واالطراف والمصالح التي 

: اربعة اطراف سكاني  الىمن الخلل ال( كمستفيدين او متضررين)التي لها مصلحة تقسيم االطراف  بإمكاننافي هذا السياق، 

 والدول المصدرة الوافدين  .9 المواطنين.2 المستثمرين واصحاب رؤوس االموال .3 الجهات الرسمية ومتخذي القرار.0

في دول مجلس التعاون ادت الى نمو وتفاقم الخلل  ةمتفرق ألطراف" ايجابيات"و مصالح في البداية يجب ان نعترف بأن هناك

 . مع االطراف التي تستفيد منها "االيجابيات"وهنا نسرد باختصار اهم . بهابالطريقة التي تفاقم  يتفاقمكان له ان ، واال ما السكاني

 : متخذي القرارالمستوى الرسمي و

يف الحقوق السياسية ضع والتحكم في شعبوسياسيا، كما تم تبيانه سابقا، اضعاف حقوق المواطنين عماليا  .0

تكون مكونات ، بحيث ة فرق تسدعبر سياس واطنين والوافدين معاطرة على المسهل السيواالقتصادية نسبيا، مما ي

 .كاملي الحقوق مواطنين بدال من السياسية متدنيي الحقوق "سكان"الشعب اقرب الى 

كمصدر للعمل  دول الخليج بشكل كبيرتعتمد على التي و ،العاملة لأليدي الدول المصدرة  نمو النفوذ على بعض .3

 .بة، بما فيها بعض الدول العربية وشبه القارة الهنديةالعملة الصع من يها وااليراداتلمواطن

 خيصةالمواطنين واصحاب رؤوس االموال عبر توفير ايدي عاملة ر والءالتحكم في  .2

 نياستعمال الوافدو ،سياسية بدوافعلتغيير التركيبة الديمغرافية للشعب  كأداة استعمال الوافدينفي بعض الحاالت،  .9

 كعناصر في قوات االمن والدفاع 

مصالح بعض االفراد في دائرة  وكثيرا ما تتداخل ، في بعض الحاالت، توفير مصدر دخل مربح وقليل المشقة نسبيا .9

 لعمالقةالعمالة السائبة والمشاريع العقارية اك بعض االنشطة االقتصادية المصالح المستفيدة ماديا مناتخاذ القرار مع 

 .الخ



 :ثمرين واصحاب رؤوس االموالللمست 

 ومتدنية الحقوق االقتصادية والسياسية نسبيا يدي عاملة رخيصة التكلفةا من غير محدودعرض  توفير .0

الوافدة الجاليات  تنفقهعبر ما ، االقتصادية ككل ةوتنشط الدورالتي تزيد اجمالي الطلب و ،مصدر للقوة الشرائية توفير .3

 .العقاراتأجير وتبيع وستهالكية االسلع ال على

 :المواطنين

التضخم وغالء  حد منفي ال تساهمو قطاع الخدمة المنزلية، في تساهم قليل التكلفة من االيدي العاملة توفير مصدر .0

 الرفاهية عاليوتساهم في توفير مستوى معيشة  ،المعيشة

او استصدار ة عبر حق الكفالة، العمال طريق استقدام ، اما عنغير مرتبط باإلنتاجية او الجهد توفير مصدر للدخل  .3

 النشاط العقاريتجارية، او ومنشآت  خيص عملاتر

 :وافدين والدول المصدرةلل

 العملة الصعبةندرة و من حدة البطالة ف، مما يخفالرزق والتحويالتالخبرة والتدريب و توفير مصدر للعمل و .0

 لةمصدرة لأليدي العامالسياسية في الدولة الاالقتصادية ووتبعاتها 

 شبكات من الوسطاء والسماسرة المعنيين بتجارة القوى العاملةللدخل توفير مصدر  .3

اكثر مناطق من منطقة استراتيجية توفير امكانية لالستثمار في : والمشترين في السوق العقاري االجانب للمستثمرين .2

مستوى عالي من المعيشة و النفطية، وذات ضرائب منخفضة جدا نموا واغناها في الطاقة العالم دخال واسرعها 

 .غسيل االموالنسبيا ل سهلة امكانيةو

، اكان من قبل متخذي القرار او استمراره وتفاقمهمن الواضح اذا ان الخلل السكاني له اطراف عدة ومتنفذة تستفيد من 

تم التطرق اليها في دراسات وقد  ةكثير الخلل السكاني، فهي" سلبيات"اذا ما انتقلنا الى . واطنينالمستثمرين او الوافدين او الم

 :تلخيص اهمها فيما يلي وبإمكاننا،  متعددة سابقة



 : متخذي القرارالمستوى الرسمي و

وإلى المواطنين والوافدين ( كالسكن ) تزايد العبء المترتب عن الدعم الحكومي، بشقيه الموجه إلى المواطنين فقط  .0

ويقدر االقتصادي عبدالحميد عبدالغفار إجمالي تكاليف العمالة (. كدعم أسعار المحروقات والكهرباء والماء)معا 

.3113مليار دوالر أمريكي في عام  99الوافدة في دول مجلس التعاون بما ال يقل عن 
 03

وهذا العبء على المدى   

 .غير مستدامالبعيد 

ادية الدولة بشكل ملحوظ على في مقابل ضعف دور السكان المتواجدين محليا، مواطنين كانوا أم أجانب، زادت اعتم .3

فباإلضافة إلى االتكال االقتصادي والعسكري على الدول الغربية ، فتواجد وافدين من دول معينة . األطراف الخارجية

في . يتعدون عدد المواطنين في بعض الحاالت يسبب قلقا حول التبعات السياسية واألمنية المترتبة عن هذه الظاهرة

٪ من السكان، بينما ال تتعدى نسبة العرب مجتمعين 93.9المثال، يشكل مواطنو دولة الهند اإلمارات، على سبيل 

30٪.
02

لهذه التركيبة السكانية توابع على العالقات مع الدول المصدرة للعمالة، كما لها توابع على اقتصاديات وأمن   

لعمال المهاجرين، خاصة منظمة العمل وهنا يجب ذكر دور المنظمات واالتفاقيات العالمية المختصة با. المنطقة

الدولية واتفاقيات األمم المتحدة، والتي تتجه نحو إعطاء العمالة الوافدة في كل بقاع العالم، بغض النظر عن شرعية 

 .وقانونية وجودها، حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والتي يجب أن تتمتع بها أسوة بالمواطنين

 :ب رؤوس االموالمستثمرين واصحاال

 .غير الماهرة الرخيصة االيدي العاملة التي تعتمد على التكنولوجيا المتدنية  استعمال .0

 لهم ألية أشغال تذكر القطاع الخاص توفيرلعدم  ، وذلكالمواطنين على اقتصادي او مصدر نفوذ أي رابط عدم وجود .3

اغلب المواطنين ينظرون الى كبار التجار  جعل، مما ي(لخزينة الدول عوائد ضريبية ناهيك عن عدم توفير)

 .الشخصيةكانتهازيين جشعين ال تهمهم سوى مصلحتهم والمستثمرين 

                                                           
03

 (.ورقة غير منشورة) 2004، "اآلثار السلبية على ديمغرافية السكان: العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون"عبدالحميد عبدالغفار،  

. 2008فبراير  24، العربية، "اإلماراتيون يسجلون ادنى نسبة لهم بتاريخ البالد مقارنة بأعداد الوافدين"  02

<http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/24/46070.html> 2011يوليو 1، تم زيارة الموقع في. 



 :المواطنين والمجتمع

عدم مقدرتها على التنافس مع العمالة األجنبية ال من ناحية من التهميش للعمالة الوطنية، التي وصلت إلى مرحلة  .0

نية متركزة في القطاع الحكومي، وعامة فالعوامل التي تدفعها إلى الدخول إلى فالعمالة الوط. التكلفة أو المحفزات 

سوق العمل بشكل فعال غير متواجدة، ومع تطور عقد التسعينات، أصبحت ظاهرة البطالة بين المواطنين مشكلة ملحة 

 . في بعض دول المجلس

ثر المناطق استهالكا في العالم واشدها فقرا في اكاستهالك نهم ومتفاقم للموارد بشكل غير مستدام، في منطقة هي من  .3

ان مصادر المياه الطبيعية في المنطقة تكاد تكون معدومة، وأن األغلبية  ، كمثال،فمن المعلوم. الموارد الطبيعية

و ليس بخفي على احد أن . الساحقة من المياه مصدرها مياه البحر المحالة والمدعومة بشكل مكثف من  ميزانية الدولة

.بال منازع في كل العالم والماء والغذاء المنطقة تعاني من أعلى معدالت استهالك للطاقة
 09

وفي خضم الموارد  

العمالقة  المشاريع العقاريةالخلل السكاني ون في االستهالك م المحدودة واالستهالك المفرط الحالي، فالزيادة المترتبة 

 .  مطرد ومتسارع لموارد هي في االساس محدودة قد تنذر بكارثة بي ية حقيقة واستنزاف الجديدة

مسألة الهوية، فإفرازات التركيبة السكانية جعلت الجو العام لكثير من المواطنين يتأرجح بين كفتي التعصب وضياع  .2

ففي المقام األول هناك التحدي الذي يواجه . الهوية، وكثيرا ما تتبلور هاتان الظاهرتان معا كوجهين لعملة واحدة

وفي كثير )فمع تحول المواطنين إلى أقلية في غالبية دول المجلس . هوية الوطنية والعربية في دول مجلس التعاونال

، أصبحت قضية الهوية هاجسا ملحا لشعوب المنطقة،(من الحاالت فالعرب مجتمعين هم أيضا أقلية
09

وبدأ الكثير من  

جكن "أو ال ،، نسبة إلى الحليب المجفف"جيل النيدو"مى بـظاهرة ما يس. المواطنين  يشتكون بأنهم غرباء في وطنهم

"نجتس
00

. 
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 :حول التحديات في الموارد الطبيعية التي تواجه المنطقة انظر للمزيد 

Kristian C. Ulrichsen, Insecure Gulf: The End of Certainty and the Transition to the Post-Oil Era (London: Hurst 

and Company, 2011).  

 .كعام الهوية 2008االمارات، كمثال، اعلنت الدولة عام   09

تأتي التسمية من كون قطع الدجاج سمراء اللون في الخارج، ولكنها . هرةيبعث بالداللة على هذه الظا" الجكن نجتس( "ايتومولوجيا)اصل مصطلح  00

، ولكن من الداخل يكون التفكير والمنظور من "عربا"بيضاء من الداخل، وتم المقارنة بين هذه واالفراد الملقبين بهذه التسمية، حيث يكونون شكليا 

 http://nidomilk.wordpress.com: دونين، انظرمن احد الم" جيل النيدو"للمزيد حول ظاهرة . الدول الغربية



الوجه الثاني من مسألة ضياع الهوية هو بروز ظاهرة التعصب لدى بعض المواطنين في المجتمع، والتي تتمثل في 

لغربة التي هذه الظاهرة في األساس هي مكملة ومنبثقة من خطر ضياع الهوية وا. النظرة والمعاملة الدونية للوافدين

فالمواطن يجد نفسه متأرجحا بين ضياع هويته أو التشبث بها بأي طريقة ضد التيار المضاد . يحسها المواطنون

فتزايد أعداد . وفي كثير من األحيان تتزامن الظاهرتان معا. الجارف، وصوال إلى خطر االستعالء على األجانب

صغيرة بين العديد من الف ات والجنسيات األخرى يولد هذه  العمالة الوافدة، وإحساس المواطنين بضياعهم كف ة

وضعف الحقوق والقوانين التي تطبق على العمالة الوافدة هو جزء مكمل لهذه . التأرجح بين ضياع الهوية والتعصب

 . الظاهرة

 :ن والدول المصدرةوالوافد

فالحقوق والمميزات . لمعيشية للعمالة الوافدةتطورات التركيبة السكانية فيما يخص الحالة اوتنقلنا هذه النقطة إلى  .0

لألجانب عند مقارنتهم بالمواطنين، خاصة تلك التي يولدها نظام الكفالة المطبق حاليا، وضعتهم في طبقة دونية في 

وأبرز إفرازات هذه الظاهرة هي االنتهاكات الحقوقية واالضطهاد التي يواجهونها من البعض في المجتمع، . المجتمع

 انهتوجهت أنظار المنظمات الحقوقية العالمية إلى دول المنطقة، وتم تشبيه بعض ما يحدث في المنطقة على حتى 

. حالة من العبودية المؤسسية الحديثة
09

 

، ونعني "االغتراب"ويمكننا تلخيص هذه اإلفرازات على مستوى المجتمع بشقية من المواطنين والوافدين في نوع  حاد من 

ب هنا هو إحساس الشخص بغربة وعدم انسجامه بمحيطه، حيث يحس بان  مقومات بي ته ال تتالءم مع بمفهوم االغترا

.كينونته
00

فمن جهة المواطنين فاالغتراب . وهنا يمكننا التركيز على المحيط االقتصادي واالجتماعي والثقافي وحتى الوطني 

قتصادي وتركيز دورهم األساسي في االستهالك واالنتفاع من االقتصادي يتبلور في انعدام مشاركتهم الفاعلة في اإلنتاج اال

نفس األمر يالحظ حول مسألة صنع القرار، فالمشاركة السياسية الفاعلة للمواطنين هي أيضا شبه . الريع المقدم من الدولة

                                                           
 :أنظر كمثال 09

  'Hidden faces of the Gulf Miracle', Union View (21: International Trade Union Confederation, 2008). 

 :للمزيد حول مفهوم االغتراب أنظر 00

 Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 (New York: International Publishers, 1964). 



لى تحولهم إلى أقلية في بلدهم، أما من الناحية المجتمعية والثقافية، فتقلص دور لغتهم وثقافتهم التاريخية، باإلضافة إ. معدومة

أّما الوافدون، فالحقوق المتدنية نسبيا من الناحية االقتصادية والقانونية، باإلضافة . تفاقم من حالة االغتراب التي تطوق المجتمع

. حالة دائمة لهم" االغتراب"إلى ضعف االندماج في المجتمع ومعاملتهم في األساس كسلعة في معسكر عمل مؤقت، يجعل 

 ".باالغتراب"ولهذا فإن السكان عموما، بشقيهما من المواطنين والوافدين، تشوبهم حالة حادة مما يمكن تسميته 

من الخلل السكاني، فمن الواضح ان شبكة المنتفعين اقوى واكثر نفوذا من بناء على ما تم سرده سابقا من مستفيدين ومتضررين 

ان ننظر  ه من المفيد واظن ان. الحالية تهبطريقيتفاقم و يتواصل ان للخلل السكانيان ، واال لما كالمتضررين من الخلل السكاني

اغلب في المقابل، فان . البحتناني االفردي المستوى العلى ة ومتنفذ متعددةتنتفع منها اطراف  كظاهرةالخلل السكاني  الى

الحوافز على المستوى الفردي في مقابل المستوى  مما يخلق مفارقة في ،ككل مستوى المجتمع الضرر المترتب منه ينتج على

فان تراكم  ،في المقابل. لصالحه االستفادة من الخلل السكانيان يحاول رد وجهة نظر الف من المنطقي حاليا من ولذلك .المجتمعي

بدون ، المجتمعي مستوىالفي مجملها على ومتفاقمة  ةالمستفيدين من الخلل السكاني على المستوى الفردي  يخلق حالة خطير

 هذه الحالة ب االقتصاديون ويسمي. ي تساهم في التصدي لهذه السلبيات المجتمعيةالتالفردية توفر الحوافز 

  leading to market failure externalities "حيث ال تتوفر على المستوى "عوامل خارجية تؤدي الى فشل السوق ،

ا ما اخذنا نظرة ، بينما تتجلى التداعيات السلبية والحاجة للتغيير اذالوضع الحالي لتغيير المواتية اتالمحفزات والقدر الشخصي

 . مجتمعية شاملة

 

 اجماالخطوات خجولة وفشل ذريع  :سابقة لمعالجة الخلل السكانيال الرسمية محاوالتال .4

ن عاتق واالقتصاد ككل، ولذلك فا على مستوى المجتمع اساسا يتبلورهذه النظرة المجتمعية الشاملة تحتم ان التغيير يجب ان 

الفعلية القدرة  اتتوفر لديه التي بصفتهم الجهة الرئيسيةومتخذي القرار،  التغيير في االساس يصب على الجهات الرسمية

 . تغيير شامل ومجتمعي إلحداث

ولكن ليس عند ) القرارمتخذي  في دهاليز هاجسا لبعض االطراف على االقل من الواضح ان قضية الخلل السكاني بدأت تسبب

لل ، ولهذا فقد كانت هناك بعض المحاوالت المتفرقة لمعاجلة الخ(كل هذه االوساط، وسنعود لمناقشة هذه النقطة فيما بعد



مستويات متفاوتةب السكاني في كل دول المنطقة 
03

لمحاولة تقنين اعداد  تدارسها وتفعيلهاتقسيم اآلليات التي تم  وبإمكاننا. 

لى ما يليا الوافدين
31

: 

  كالقطاع المصرفي او قطاع سيارات االجرة، ة، العاملين في بعض القطاعات المعين حد ادنى من نسبة  المواطنينتحديد

جذابة كالبحرنة  متفرقة اسامي تحتحيث تأخذ اشكال مختلفة وتتواجد هذه االستراتيجيات في كل دول المجلس، 

 .عمينكويت والسعودة واألمرتة والتوالتقطير والت

  على عدد كمثال )ها قطابتصاحب الكفالة اس بإمكانالتي  االيدي العاملة الوافدةعلى عدد  اجرائيةوضع سقوف وقيود

، وتتواجد هذه القيود بنسب (المؤسسات الصغيرة او المتوسطة في او لكل رب بيت في قطاع الخدمة المنزليةالعاملين 

  .في كل دول مجلس التعاون ايضا متفاوتة

 ولة مكافحة قضية العمالة السائبة وغير  القانونية المتواجدة في المنطقة عبر تشديد التفتيش والقيود والغرامات، محا

.وتتواجد هذه االستراتيجية في كل دول المجلس بنسب متفاوتة
 30

 

 ظر عن ، بغض النعلى امل ان يحصل المواطنين على بعض منها في القطاع الخاصوظائف ال خلق اكبر عدد ممكن من

على سبيل المثال 3121رؤية البحرين في هذه االستراتيجية هي التي تم تبنيها و، نسبة وعدد الوافدين
33

ومن الملفت . 

حصل االجانب على  كمثال،. ي، بل في بعض االحيان قد تفاقمهان هذه االستراتيجية ال تحاول معالجة الخلل السكان
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 :للمزيد انظر". الهوية الوطنية"كعام  3110كمثال، قامت االمارات باعالن عام  

http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/15/48364.html 
31

الوافدين في  اعداد المحاوالت لتعزيز الهوية الوطنية والبعد الثقافي في دول المجلس، وذلك لعدم تطرق هذه السياسيات الى مسألةلن نتطرق الى  

 .المنطقة، والتي هي جوهر القضية السكانية

 :   ز     ظ   
Nasrah Shah, 'The Management of Irregular Migration and its Consequences for Development: GCC', Asian 

Regional Programme on Governance of Labour Migration, Working Paper 19. Bangkok: ILO. 
33

 :انظر

 .00-0ص مملكة البحرين،  –مجلس التنمية االقتصادية ، "2030رؤية ممكلة البحرين االقتصادية حتى عام " 

http://www.alarabiya.net/articles/2008/04/15/48364.html


في القطاع الخاص البحريني في الربع االول ( وظيفة جديدة 9391من اصل  9903)من الوظائف  الجديدة % 39

.في القطاع الخاص من الوظائف الجديدة 910نين سوى على ، بينما لم يحصل المواط3101من عام 
32

 

 حين تم  فرضلكل عامل وافد مستقطب، وكانت البحرين هي السباقة في هذا االمر الكفيل مالية يدفعهارسوم  فرض ، 

لى برامج تدريب وتحفيز توجه ايرادات هذه الرسوم احيث  ،في العقد المنصرمعلى كل عامل وافد دينار  01رسوم 

مظاهرات تحتج على خرجت  أكبر مفارقات هذا العصر ، لكن في واحدة منو. للدخول القطاع الخاص للمواطنين

هذه الرسوم الشهريةوضع 
39

تندد بجلب العمالة األجنبية  ينفي البحر مظاهرات في الماضي القريبال بينما كانت   ،  

 .في خضم تبعات االزمة السياسية 3103عام  تم الغاء الرسوم وهكذا. إلى الدولة خوفًا من مزاحمتها العمالة المحلية 

على كل عامل  سنويالاير سعودي  3911بفرض رسوم  3102وتستعد السعودية لتدشين مشروع مماثل في عام 

 .السعودي القطاع الخاص قبل من للمشروع البحريني الموءود غوطات مماثلةض  هذا المشروع يواجهو وافد،

  لعمل في القطاع الخاص، للتشجيع وتأهيل المواطنين ( يةاما عن طريق التدريب او الحوافز المال)وضع برامج تحفيزية

ملة في الكويت والذي اعادة هيكلة القوى العابرنامج ك، في كل دول  المجلس متفاوتةوتتواجد هذه البرامج بسقوف 

.شهري مقطوعبمبلغ  يدعم العاملين في القطاع الخاص
39
  

 العرض والطلب  واقع محاولة تغييروالى محاولة اصالح سوق العمل،  هذه اآلليات التي تم سردهااغلب  تركزفي االجمال، 

supply and demand  من اعتراف بأن  وفي هذا االمر. صااليدي العاملة من المواطنين والوافدين، خاصة في القطاع الخل

، حيث تتركز اغلب المنطقةفي في كل دول  القطاع العام في مقابل القطاع الخاص المفارقة بين هوالسكاني اشد مظاهر الخلل 

العالية والضمان الوظيفي ، نظرا للحوافز المادية (فيما عدى البحرين وعمان) االيدي العاملة المواطنة في القطاع الحكومي

  .صالعاملة الوافدة على القطاع الخافيه، بينما تسيطر االيدي  المتوفر
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 . 3101مايو  0، الوسط، "من الوظائف الجديدة% 39االجانب يسيطرون على " 

<http://www.alwasatnews.com/2799/news/read/415292/1.html> 3102يناير  32، تم زيارة الموقع في. 

. 2010يونيو 23 ،الوسط، "أصحاب المؤسسات الصغيرة يجددون اعتصامهم أمام هي ة سوق العمل" 39
<http://www.alwasatnews.com/2847/news/read/436518/1.html> 2010يوليو 1، تم زيارة الموقع في. 

39
 :للمزيد انظر 

<http://www.mgrp.org.kw> 
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 :حسابات المؤلف من :المصدر

Martin Baldwin-Edwards, 'Labour Immigration and Labour Markets in the GCC Countries: National Patterns and 

Trends', Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States, London School of 

Economics, No. 15 (2011), Table 9, p.17. 

 

خاصة في برامج التدريب وتوطين ) الفرديةبعض الحاالت  في االجمال، وفيما عدى ههو ان السرد السابق ما يبرز ايضا من

، في النمو تواصلت بل انها،  محاولة تقنين اعداد الوافدينفشلت ذريعا في  ، فقد فشلت هذه االستراتيجيات(بعض القطاعات

 .االساسي جوهر المشكلة عدم التطرق الىان السبب الرئيسي لهذا االمر هو برأيي و .السكانيوتفاقمت مشكلة الخلل 

 

 الهدف؟ ما: مواجهة الخلل السكاني  .5

، من المهم ان نسأل وكيفية محاولة حلها، وحتى يكتمل تشخيصنا للمشكلة الخلل السكاني قضيةالتطرق الى جوهر  وفي سياق

بعض  فيه في بعض الدول، تفاقم الخلل السكاني لدرجة انه لم يعد ينظر اليما هو الهدف من التصدي للخلل السكاني؟  انفسنا

 يبدو ان ، حيثالمجلس دول  عدد منفي الرؤى االقتصادية التي تم تبنيها مثال على ذلك هو . انه خللب متخذي القرار اوساط
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للقوة الشرائية كمصدر  اوتشجيعه ايجب تحفيزه الخلل السكاني فرصة اقتصادية تغيرت، حتى اصبح الخلل السكاني النظرة الى

.3121البحرين وابوظبي  تيما هو الحال في رؤي، كواالستثماراالقتصادية 
30

 

 حول االهداف المرجوة من معالجة الخلل عامة يةؤركقاعدة ل لتبنيهما على االقل تطلعين رئيسيينتحديد باإلمكان  ،في رأينا

 :في المنطقة السكاني

ر الرئيسي صاحب القرار لمواطني أي دولة باألساس حق تقرير مصيرهم وتطلعاتهم ونمط حياتهم، وان يكونوا التيا

 .النهائي في مجتمعاتهم، بما فيها تطلعاتهم الثقافية والتنموية والسياسية واألمنية

  ،لكل البشر حقوقًا أساسية، ال يمكن التفريط بها مهما كانت أصولهم، أو انتماءاتهم الفكرية أو العقائدية أو العرقية

 .أكانوا وافدين أو مواطنين

سكانيا او اقتصاديا  الحالي ال يلبي هذين الطموحين في دول المجلس، فال المواطنين هم التيار الرئيسي من الواضح ان الوضع

 قطاعا كبيرا من الوافدين يواجه في المقابل، فليس هناك من ينكر ان. في هذا المجال النهائي ، وال هم صاحب القراراو ثقافيا

الحقيقة ، وفي  من مواجهة الخلل السكاني المرجوة ادنى التطلعاتن النقطتان هم ااتهان  برأيي. يا وانسانيااقتصاد حقوقا متدنية

فمن المفروغ منه أن دول المجلس ستحتاج إلى عمالة وافدة في اقتصاداتها نظًرا لضآلة حجم سكانها . وجهان لعملة واحدة هما

عمالة الوافدة كليًا، ولكن النقطة األساسية هي أّن ونقص بعض المهارات لديها، وسيكون من السذاجة المطالبة باالستغناء عن ال

على العمالة الوافدة أن تكون عامال ثانويًا مكمال لالقتصاد المتوجه في أساسه لتنمية المجتمع، وليست المحرك األساسي الذي 

انسانية واخالقيا ودينيا  يةمن ناح وفي ذات الوقت فانه من الضروري. يعتمد عليه االقتصاد كليًا في نموه كما هو الوضع حاليًا

 .التي تتعرض للتهميش في كثير من االحيان حاليا االساسية الوافدين حقوقتوفير 

 

 لعمل؟ا ما: خاتمة .6
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 الخلل السكاني، حول تشكلتالتي المستفيدة  شبكة من المصالح واالطرافال ولمعالجة الخلل السكاني ه الحاليالرئيسي  العائق

خلقت   عبر العقود الماضية التاريخية فالتراكمات. بهذه المصالح نظرا الصطدامها الت للتغيير معقدةاي محاو يجعلاالمر الذي 

  path dependency ب تسمى في الدراسات االجتماعية حالةمثال على ، وهي  تطبيق الحلول الجذريةمن امكانية  حدواقعا ي

المتاحة اليوم محصورة ومرهونة بالخيارات والتراكمات التاريخية ان الخيارات ، وهذا المفهوم يشير الى  لمسارالتبعية لاو 

.او حتى ذات صلة اليوم غير مناسبةحتى وان كانت هذه الخيارات السابقة ، التي حصلت سابقا
39

 

المجنونة  المشاريع فكرة هذه في الدول التي لم تتبنف. الدولية في المنطقة قضية المشاريع العقارية كمثال على هذا المفهومينطبق 

 وباإلمكان ليست مستعصية المشكلةمعالجة هذه ف ،(عمان الكويت اوما هو الحال في ك) بدايتهافي  ال زالتالظاهرة  او كانت

اكتملت حيث و تعمقت في هذه المشاريع اما في الدول التي . الظاهرة التي تمنع بروز عبر سن القوانينبسهولة نسبيا  حلها

 لمراجعة جدوى هذه المشاريع، حقيقية تبلورت ارادة فحتى لو .فالقصة اكثر تعقيدا واشكاال ، (والبحرينمارات كاإل) الكثير منها

من الوحدات التي تم بناؤها، وعشرات  اآلالف م اتفهناك . فالتراكم التاريخي والوقائع على االرض قد تعيق هذه العملية

حول  بةتالمتر العالمية البنوك ديونوم ات الباليين التي تم استثمارها، ى ال باإلضافة هذا . هذه الوحدات رواتشا قد ممن اآلالف 

 هذه القضيةامكانية حل من مما يعقد ، ذات مصلحة في هذه المشاريع نافذة ومتعددة يعني ان هناك اطرافا مماهذه المشاريع، 

المدن الجديدة الكثير من هذه وخطورة  حماقةألغلب المراقبين  جليافي ظني حاليا، على الرغم من انه بات  بطريقة سلسة

 . والمشاريع العقارية العمالقة

الذي ادى  السبب الرئيسي ها ليست، ولكنللخلل السكاني جذري للوصول الى حل الرئيسي عائقالهذه الشبكة من المصالح هي 

نتاج واحدى هي  الخلل السكاني،، رغم دورها في استفحال وتفاقم المصلحيةفهذه الشبكة . المشكلة في االساس طورت نشوء و

نعني هنا و، في الخليجالسلطوية ة ريعيالدولة الال زالت هي الخلل االنتاجي في  ةالرئيسي فالقضية. ةالمشكلة الرئيسي مظاهر

ق القادم من االسوا ريع النفط ادى تمركزفي كل دول مجلس، ف. انتاجيتهو لمجتمعادخل بين بط ارال هو فقدان بالخلل االنتاجي

من  يأتي هدخلبل ان اغلب  ،ودخلهيفتقر الى الرابط بين انتاجيته  ومجتمع اقتصادنتاج من ا العالمية في يد نخبة صغيرة متنفذة

وبطبيعة الحال في مجتمع  بهذه التركيبة االقتصادية والسياسية . تدويره محليامن ثم العالمي و ريع النفط المحصل من االقتصاد
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الى  بدوره ، مما ادىعمال الوافدين لتولي اغلب االعمال واالمور االنتاجية في المجتمع هو نتاج منطقيال فالحوافز الستقطاب

  .حول هذه الظاهرة االقتصادية-السياسية الشبكة المصلحية وتراكم خلق

   ى التشوهركزت بشكل اساسي عل للتطرق الى الخلل السكاني الى هذه اللحظة التي تم سردها سابقا المحاوالت الرسمية

distortion  ،سوق العمل التركيبة والتشوهات في ف. رئيسي لفشل هذه المحاوالتهو السبب الرأينا  وهذا فيفي سوق العمل

، ولذلك لم  للخلل السكاني بدال من ان تكون السبب الرئيسي في الدولة الريعية السلطوية الخلل االنتاجي نتاج واحدى مظاهرهي 

كمثال، قيام ) المطبقة بالتحايل على االجراءات  تم مواجهتها ان اغلب هذه المحاوالت بل .الرسمية تنجح اغلب المحاوالت

من اجل االيفاء  ، وذلكالى العمل دون حضورهم لهم تببعض الشركات بتسجيل عمال مواطنين اسميا في الشركة ودفع روا

 . (رسميا ةالمفروض الوطنيةالعمالة  ةبنسب

والخلل االنتاجي في . الخلل االنتاجي المتمثل في في االقتصاد االكبر للتشوه اال اذا تم التطرق لة جذرياشكلن تحل الم وبرأيي

وفصله عن  sterilization  النفط تحييدهو   والحل االمثل لهذه المعضلة .االساس ينبع من سوء استثمار واستعمال ريع النفط

وفي رأيي  .ا يعني بالضرورة اعادة تركيب االقتصاد في الخليج بشكل جذريوهذ .كما هو الحال في النرويج ، باقي االقتصاد

 . الحالية الورقةهذه القضية تحتاج الى دراسة ونقاش معمق هي خارج نطاق 

 المنال بعيدامرا بدو حاليا ي -ومصيرية الموضوع رغم اهمية  - اعادة تركيب االقتصاد ومواجهة الخلل االنتاجين من البديهي ا

االستسالم فيما يخص الخلل و ولكن هذا ال يعني فقدان االمل .في الخليج على المدى القصير الى المتوسط من الخيال اوضرب

سكب " وعلى االقل  ايقاف ،في الخلل السكانيالمستمر  التفاقم  التصدي الى التركيز على  حاليا المناسب من انه، بل السكاني

 ايقاف كرة الثلج"في ورقته في هذا المنتدى با يسميها  الباحث محمد الخليفي او كم ،المتواصل  "البنزين على النار

ومعالجة الخلل السكاني واالنتاجي  "اطفاء الحريق"التطرق الى  باإلمكانومن بعدها  .والتي تكبر في حجمها" المتدحرجة

 .جذريا

تلك الشبكة من المصالح والمستفيدين الخلل السكاني، اي  معالجةلمعوقات التصدي  واظن ان خير بداية قد تكون  

وفي هذا  .او الطفرة في السوق العقاري ،او التجارة في السجالت والكفاالت في سوق العمل، ، اكانتلهاالمصاحبة  التشوهاتو

تدى، وكلها المقدمة في هذا المن والتي ستناقشها االوراق ، فهناك عدد من السياسات التي باإلمكان تفعيلها في هذا النطاقالسياق 



 عدة  ةالسياسوتتضمن هذه ، "الخفض، واالحالل، والتعب ة"ما سماه الباحث علي الكواري بسياسة لالعامة  ة سياسالتقع ضمن 

 : بما فيها اجراءات

تقنين أعداد الوافدين وإحاطة عملية إدارتها وتنظيمها، بما في ذلك قانون الكفالة، إلى مؤسسة مركزية تابعة للدولة، حيث .0

وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل رؤية أوسع حول . كون لها رؤيتها المتكاملة وخطتها الواضحة، بالنسبة إلى الهجرة وتبعاتهات

هذا في مقابل النظام . مسألة التركيبة السكانية، تتطرق إلى األبعاد االجتماعية واالقتصادية واألمنية لها عن طريق نظرة شاملة

الوافدين أساسا على الطلب الفردي من الكفالء وأصحاب العمل، والذين يأخذون في عين االعتبار  الحالي الذي تعتمد فيه هجرة

 . المصلحة الفردية فقط، دون التداعيات على المجتمع ككل

تفعيل نظام يضمن دفع القيمة الحقيقية لوجود الوافدين من قبل ارباب العمل، وتهدف هذه الخطوة إلى خلق الحوافز والروادع .3

هذا في مقابل النظام . ، واالنتقال الى تكنولوجيا انتاج اكثر تقدمانظيم عدد الوافدين، ودفع القيمة الحقيقية للمجتمع من استقطابهملت

الحالي، الذي تُدعم فيه كل حكومات المجلس القيمة الحقيقية لجلب الوافدين، وذلك عن طريق دعم الصحة والتعليم والخدمات 

للبنزين، والتي تخلق عب ا إضافيًا على ميزانيات الدولة، وتخلق تشوهات في سوق العمل تؤدي إلى  من مياه وكهرباء وسعر

وقد تفعل هذه الخطوة عبر رسوم إضافية يدفعها صاحب العمل لكل وافد . زيادة أعداد العمالة الوافدة نظًرا لرخصها المصطنع

 .يقوم باستقطابه

وتهدف هذه الخطوة إلى توثيق التقارب والترابط بين ابناء الوطن العربي، والحد من  زيادة نسبة الوافدين من الدول العربية،.2

هذا في مقابل الوضع الحالي، حيث تقل نسبة الوافدين العرب عن النصف من إجمالي . التبعات األمنية من دول خارج المنطقة

إتقان اللغة العربية شرطا الستقدام العمالة الوافدة، وقد يتم تفعيل هذه الخطوة عن طريق اعتبار . الوافدين في كل دول المجلس

إضافة إلى تطبيق سياسات لجلب الوافدين العرب عبر إبرام اتفاقيات اقتصادية مع دول الجامعة العربية على غرار االتحاد 

قدمة، تعمل وربما يكون من الضروري إنشاء مؤسسات وسيطة تشارك في تطويرها الدول المرسلة والدول المست. األوروبي

على تسهيل انتقال العمالة العربية وزيادة قدرتها على المنافسة، من خالل توفير العمالة المطلوبة المناسبة وواقعية التطلعات في 

 .ضوء منافسة العمالة األجنبية

 .ان اللغة العربيةالنظر بشكل جدي في امكانية ادماج وتوطين جزء من العمالة الوافدة التي استوفت شروط مدة االقامة واتق.9



إيقاف وإعادة النظر في القوانين التي و دراسة جدواها المجتمعية واالقتصادية، دولية حتىتعليق أية مشاريع عقارية ضخمة .9

حيث يجب االعتراف بخطورة تفشي ظاهرة المشاريع  ،تربط المشاريع العقارية باإلقامات للمشتري األجنبي في دول المجلس

 .المجتمع والمدينة في الخليجمنطقة وانعكاساتها على العقارية في دول ال

مراجعة القوانين والحقوق المتعلقة بالوافدين، بما في ذلك نظام الكفالة، وبما يضمن لهم حقوقهم اإلنسانية والعيش الكريم، في .0

ي مقابل النظام الحالي الذي هذا ف. مقابل متطلبات المنطقة االقتصادية، حيث أن مسألة حقوق وواجبات الوافدين مسألة مشروعة

وقد يتم . يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوقهم، تلحق الضرر بالوافدين، وتأتي بالسمعة السي ة والكراهية إلى المنطقة ومواطنيها

قوانين صريحة ومتكاملة تضمن حقوقهم اإلنسانية واالقتصادية  تطبيقهذا عبر وضع حد أدنى ألجور الوافدين والتأكد من 

 .انتهاكها وعدم

الخلل السكاني  حول لشبكة من المصالح التي بنيتالحوافز ل وتغيير التصدي الىالتركيز الرئيسي في كل ما سبق ذكره هو 

  تطرق جديا الى هذا الموضوع،لم ت السابقة الخلل السكاني معالجةوبرأيي فأن كل محاوالت . من تفاقمه للحد عائقك تقف حالياو

الخلل السكاني  تلى سلبياالتصدي ا باإلمكان، وانه منفصل عن المستفيدين منه السكاني ضع وكأن الخللبل تم التعامل مع الو

مل فال يمكن، كمثال، تقليص عدد الوافدين في سوق الع. هذا من شبه المستحيالتمنه، و صالح المترتبةمن دون التصدي الى الم

، وال يمكن التصدي للمشاريع التجارية تللمنشآ واصدار التراخيص الكفالةب عملية التجارةمن دون مواجهة المستفيدين من 

 .الى المستثمرين في هذه المشاريعمن دون التصدي  الدولية العقارية

الح التي بنيت وتغيير الحوافز لدى شبكة المصمواجهة  مواجهة والحد من تفاقم الخلل السكاني، فعلينا في االساسان اردنا اذا، 

يقع  ومن البديهي ايضا ان .، ومن البديهي ان اطراف كثيرة معرضة للخسارة من هذا االمر وستعارضهيحول الخلل السكان

وهنا يبرز  .اآلليات لتفعيله تملكو تصنع وتتخذ القرارجهة ك بحكم طبيعتها ةالرسمي جهاتعلى الفي االساس  هذه العملية عاتق

ان يكون  فانه من المستبعد، في المنطقةمتخذي القرار و المتنفذين رؤىالى مصالح و من نظرة سريعةاالكبر،  ف عائقحدي والالت

 . هناك أي تحرك جدي لمواجهة المشكلة، الن الكثير من متخذي القرار هم انفسهم من اكبر المستفيدين من الخلل السكاني

 قد يبدو ؟االفتراضية لمواجهته ووضع الحلول ومناقشتهتقوم بدراسة الخلل السكاني كمجموعة مهتمة من المواطنين ماذا عنا 

خطوة واهم اول   قد تكون بل. الخيارات والبدائل وانعدام، ولكن هذا ال يعني اليأس آخذا في التفاقمصعبا و الحاليالوضع 

 موضوعالى ان يتحول الى  المجتمع، كل اطيافبين وبشكل موسع  هي فتح الموضوع ومناقشته علنا  لمعالجة الخلل السكاني



وغير . ة الخلل السكاني بشكل جاد وسريعمواجه بأهميةقناعة  هو ان يولد هذا النقاش االملو .هبين كل افراد رئيسي وهاجس

 . المجتمع منعزلة عن هموم باقي محدودة التأثير صغيرةبين نخبة محصورا لنقاش كون ايسفذلك 

 اتفاقية"معاهدة او  الىفي اسرع وقت ممكن سيحتاج  الخلل السكاني بشكل حميد معالجة الىالجاد  التطرقفان برأيي و

، يتم مناقشتها واقرارها وتطبيقها بشكل شفاف منهجي يشمل الجميع، حيث تعيد تعريف دور بين كل اطراف المجتمع" شاملة

ب رؤوس االموال، مرين واصحاث، المستومتخذي القرار الجهات الرسمية: وحقوق وواجبات كل طرف في المجتمع

 يعيها ويناقشها انكل طرف على  وتغييرات تضحيات ستعني بالضرورةاالتفاقية الشاملة وهذه  . انبالجالمواطنين، وا

رخيصة امكانية االعتماد على عمالة وافدة ، وان با نتاجيةالدخل يجب ان يرتبط فعلى المواطنين ان يعوا ان . يتحملهاو

 على المستثمرين ان يعوا انفي المقابل، ف. المدى البعيد هو امر غير مستدام على مترف مستوى معيشي استهالكيتوفير ل

، وان لن يتواصل الى ابد اآلبديناستمرار اعتمداهم على ايدي عاملة وافدة رخيصة التكلفة ومدعومة من قبل الدولة هو امر 

للمواطنين  تنموية اعمالعبر توفير المجتمع، النهوض ب للمساهمة في ا رئيسياواخالقي ااجتماعي عليهم ان يلعبوا دورا

 . لخزينة الدولة والمساهمة في دفع الضرائب

فمن غير المعقول اخالقيا او  .متخذي القرار في دهاليزعلى المستوى الرسمي،  يجب ان يأتي االكبر واالساسي ولكن التغيير

تاج وردة فعل لسياسات رسمية عمليا مطالبة المواطنين وحتى المستثمرين بتغيير طبائعهم وعاداتهم، والتي كثيرا ما تكون ن

فرضت عليهم اصال، بينما يصر متخذو القرار على تواصل احكام قبضتهم على اغلب مفاصل القرار والسلطة والثروة في 

  .فعلى التغيير واالصالح الحميد ان يبدأ في رأس الهرم قبل ان ينتقل الى قاعدته. المجتمع

 في الخليج، اال وهي اي تغيير جوهري إلحداثاالساسي  ، وهي المفتاح هذه الورقة في يأخذنا الى النقطة االخيرةالحديث وهذا 

على نية متخذي القرار بالقيام  قد أثبتت التجربة أّن االعتمادل. السياسية القرارات ، بما فيهااتخاذ القرار مشاركة المواطنين في

ة، وإن الطريقة المثلى لتمكين المواطن هو عبر مطالبته بما هو في مصلحة المجتمع والمواطن ال تؤدى إلى األهداف المرجو

وقد يكون تفعيل المشاركة الفاعلة للمواطنين في اتخاذ   .مشاركة السياسية في اتخاذ القراروتفعيله لحقوقه بنفسه عن طريق ال

كهذا ال يعطى كمكرمة، ي جوهر  وطبعا امر .خالصة استنتاجات هذه الدراسة األساسي الذي يمثل المطلب  القرار السياسي هو

ة في اتخاذ جيلنا هو تمكين المشاركة الفاعل يواجهوالتحدي الرئيسي الذي . غالبا الدنيا ولكن تؤخذ بالتمني،  المطالب نيل فما

قود ، وتحمل المسؤولية التاريخية المناطة به ، والتي تبدأ باالعتراف ومناقشة مشاكل المنطقة الجمة التي تراكمت عبر العالقرار



سلطة اكثر "، حتى يتمكن من بناء وطن افضل يكسر قاعدة والسياسي انيالسك ن، بما فيها الخلالالماضية بكل صراحة وشفافية

 ". من مطلقة، مجتمع اقل من عاجز


