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عبدالنبي ال�شعلة
وقفة

بهذا العنوان قدمت ورقة عمل اإلى املوؤمتر ال�سنوي التا�سع 
ملنتدى التطوير الوظيفي اخلليجي املقام يف دولة الكويت منذ 
يوم اأم�س حتت رعاية �سمو ويل العهد ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر 
ال�سب���اح وبالتعاون مع املنظم���ة العاملية جلمعي���ات التدريب 

والتطوير.      
وراأي���ت اأن اأ�س���ارك القراء الكرام بع�س م���ا ورد فيها، فقد 
ذكرت ب���اأن خ�سائ����س وخ�سو�سي���ات ال�سع���وب واملجتمعات 
تتبل���ور وتتك���ون كما هو مع���روف، نتيجة جلملة م���ن املوؤثرات 
والعوام���ل الداخلي���ة واخلارجية، وت�ستغرق عملي���ة التبلور هذه 

فرتات وحقًبا زمنية ممتدة ومتفاوتة.
ومل تختلف اأو ت�س���ذ دول جمل�س التعاون اخلليجي عن هذه 
القاع���دة الرا�سخة، يف اأي وجه م���ن الأوجه، طيلة مراحل تطورها. 
اإل اأن ت�س���ّكل وتط���ّور خ�سو�سي���ة �سوق العمل يف ه���ذه الدول، 
وه���و مو�سوع الورقة املذكورة، فاإنها قد متت بوتائر مت�سارعة 
مذهلة ويف حقبة قيا�سية ق�سرية منذ منت�سف عقد ال�سبعينات 
من القرن املا�سي على اأثر ما ا�سّطلح على ت�سميته بالطفرة اأو 

الثورة النفطية الأولى.
وق���د اكت�سب قط���اع الإنتاج و�سوق العم���ل يف دول جمل�س 
التع���اون نتيجة لذلك ديناميكية خا�سة بها مل يعهدها املجتمع 

الب�رشي من قبل واأ�سبحت لها خ�سو�سية فريدة ومتميزة.
واملعروف اأن عملية حتّول وت�سّكل خ�سو�سية �سوق العمل 
ب���دول املجل�س ق���د ات�سم���ت بجوانب اإيجابي���ة عدي���دة اإل اأنها 
ت�سمنت كذل���ك جوانب �سلبية متعددة �سملت النواحي النوعية 

والكمّية وطالت الأوجه القت�سادية وال�سلوكية والأخالقية.
النه�س���ة  عملي���ة  تطلب���ت  فق���د  ���ة  الكمّيّ الناحي���ة  فم���ن 
القت�سادي���ة والتنمي���ة ال�ساملة التي �سهدته���ا املنطقة نتيجة 
للث���ورة النفطية قفزة وا�سع���ة يف الطلب على الأي���دي العاملة 
الالزم���ة لت�سيي���د البنية التحتي���ة واملرافق الأ�سا�سي���ة ولإدارة 
وحتريك عجلة القت�س���اد، التي مل تكن الكثافة ال�سكانية لهذه 
ال���دول قادرة على توفريها مما حدا بها اإلى ال�ستعانة مب�سادر 
اأو مناب���ع خارجية. اإن تاريخ الب�رشي���ة مل ي�سهد من قبل مثل هذا 
الك���م الهائ���ل من الزحف الب����رشي املنّظم م���ن خمتلف املناطق 
وامل�س���ارب نحو رقعة جغرافي���ة حمدودة ن�سبي���اً ويف مثل هذه 

الفرتة الزمنية القيا�سية.
فتكون���ت بذل���ك اأول���ى خ�سائ����س �س���وق العم���ل يف دول 
املجل����س وهي الت�س���اع ال�سا�سع والنمو الكم���ي ال�رشيع للعمالة 
الأجنبية التي غّطت كافة �رشائح ومواقع ومراكز قطاعات الإنتاج 
واخلدمات وما �ساحب ذلك من متطلبات وحتديات ال�ستيعاب 

والإدماج والتعاي�س. 
فالإح�سائي���ات توؤكد اأن عدد �س���كان دول جمل�س التعاون 
يرتف���ع منذ ذل���ك الوقت مبع���دلت غري طبيعي���ة ب�سبب تدفق 
الأيدي العاملة الأجنبية. كما ان ن�سبة الأجانب يف ازدياد م�سطرد 
حي���ث تع���دت موؤخ���ًرا ن�سب���ة 80 % يف دول���ة الإم���ارات العربية 
املتحدة، اأما بالن�سبة ل�سوق العمل فيها فاإن ن�سبة الأجانب تبلغ 
حالًيا 95 % يف القطاع اخلا�س. وح�سب تقديرات منظمة العمل 
العربي���ة فاإن ن�سب���ة العمال���ة الأجنبية يف دول جمل����س التعاون 

جمتمعة تفوق 70 %. 
وفيم���ا يتعلق بن�سب العمالة الواف���دة ح�سب جن�سيتها فاإن 
الإح�سائي���ات تو�سح باأن العمالة الآ�سيوي���ة هي املهيمنة على 
�س���وق العم���ل يف دول املجل����س وت�سكل اأكرث م���ن 70 % تليها 
العمالة العربية بن�سبة 23.2 %. ويف مملكة البحرين فاإن العمالة 
الآ�سيوي���ة قد ا�ستح���وذت على 90 % من تركيب���ة �سوق العمل 
من العمالة الأجنبية ح�سب اأح���دث الإح�سائيات لهذا العام. ويف 

دولة الإمارات العربية املتحدة فاإن هذه الن�سبة بلغت 95 %.
اأّما اخل�سو�سية الثانية فهي اأن �سوق العمل يف دول جمل�س 
التع���اون اأ�سبح���ت منوذًجا ل مثي���ل له يف التعاي����س والن�سجام 
والتع���اون يف اأداء العم���ل ب���ني ماليني م���ن الب�رش ينتم���ون اإلى 
جن�سي���ات ومعتق���دات خمتلفة وينح���درون من اأجنا����س واأعراق 
واألوان متباينة وميار�سون عادات وتقاليد متنافرة. وعلى الرغم 
من هذا اخللي���ط الب�رشي املتنوع مل ت�سهد املنطقة اأي �سدام اأو 

مواجهة تذكر بني هذه الفئات.
وتو�سيًحا لذلك ف���اإن اأملانيا، على �سبيل املثال، كانت قد 
ا�ستعان���ت بقوة عم���ل اأجنبية كربى مل�ساعدته���ا على النهو�س 
بعملي���ة اإع���ادة بناء جبَّ���ارة بعد الدمار ال���ذي اأحاق به���ا بنهاية 
احل���رب العاملي���ة الثانية، اإل اأنه���ا ح�رشت م�سدر ه���ذه العمالة 
ب�سكل اأ�سا�سي يف م�سدر واحد وهو تركيا. ول تزال اأملانيا حتى 

الآن وبع���د م�س���ي نحو �سبع���ة عقود تعاين من م�س���اكل متعلقة 
با�ستيع���اب واإدماج ه���ذه العمالة وتقبل املجتم���ع الأملاين لها. 
وا�ستط���راًدا فاإن جت���ارب دول الع���امل الأخرى التي جل���اأت اإلى 
ال�ستعان���ة بقوة عم���ل اأجنبي���ة ملعاونتها على تنفي���ذ براجمها 
التنموي���ة تك�س���ف ب���اأن هذه ال���دول ق���د وجهت ه���ذه العمالة 
وركزته���ا يف ال�رشائ���ح الدني���ا من قطاع���ات الإنت���اج واخلدمات 
وعملت عل���ى حجب اأو ح�رش املواقع وال�رشائ���ح العليا ملواطنيها 
اإل الن���زر الي�سري، على خالف �سوق العمل بدول املجل�س التي مل 
حتجب اأي موقع عن العمالة الأجنبية، واإن الن�سبة العالية للعمالة 
الأجنبي���ة يف املواقع وال�رشائح العلي���ا ل تقل عن ن�سبة العاملني 

الأجانب يف ال�رشائح الدنيا من �سوق العمل.
و�س���وف ي�سجل التاريخ ل���دول جمل�س التع���اون ول�سعوبها 
وقادتها مقدرتهم وف�سلهم يف حتقيق هذا القدر من التعاي�س 
والوئ���ام ب���ني هذا الكم الهائ���ل من الب�رش من خمتل���ف الأجنا�س 
والأع���راق واملعتق���دات يف الوق���ت الذي عجزت في���ه كثري من 

الدول عن حتقيق ذلك يف اأوطانها وبني �سعوبها.
كم���ا ان الإن�سان اخلليجي يف هذا امل�سمار قد اأثبت اأريحيته 
واإن�سانيته يف اأعلى واأرقى �سورها، فلم يبِد اأي تذمر اأو اعرتا�س 
يذكر عل���ى حتوله اإلى اأقلية يف وطنه، وعلى ا�ستحواذ وم�ساركة 
اآخري���ن ل���ه لقمة عي�س���ه وم�سدر رزق���ه، ومل يظه���ر اأي نوع من 
العن�رشي���ة اأو املع���ادات جتاه املقيمني يف كنف���ه، ومل ي�سعر اأي 
ف���رد وافد باأنه مرفو����س اأو منبوذ اأو غري مرحب به اأو اأنه �سيف 
ثقي���ل. اإلى جان���ب ذلك فاإن حكومات دول جمل����س التعاون قد 
وف���رت لكل الوافدين كاف���ة الت�سهيالت واخلدم���ات واملرافق 
وال�سل���ع املدعومة بنف�س الق���در الذي وفرت���ه ملواطنيها دون 
تفرق���ة اأو متييز، فالأ�سع���ار املدعومة للكهرب���اء واملحروقات 
واملي���اه، على �سبي���ل املثال ل احل�رش، واح���دة وموحدة بالن�سبة 

للمواطن والوافد.
خ�سو�سية اأخ���رى متيزت بها �سوق العم���ل يف دول جمل�س 
التع���اون وهي عدم ح�رش اأو توحي���د م�سادر جلب الأيدي العاملة 
الوافدة يف اأية جهة اأو منطقة اأو دولة معينة. فال متييز جغرافًيا 

يف الختيار اإل يف حدود �سيقة ولأ�سباب �سيا�سية اأحياًنا.
ولذلك فقد اختلفت وجهات وتوجهات اختيار امل�سادر من 

دول���ة اإلى اأخرى الت���ي اأملتها يف الأ�سا�س اعتب���ارات اقت�سادية 
وجغرافية.

فدول جنوب اخلليج ك�سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 
املتح���دة وقط���ر والبحرين اجته���ت ب�سكل رئي�س���ي نحو الدول 
القريبة منها يف القارة الآ�سيوية كالهند والباك�ستان و�رشيالنكا 

و�سولً اإلى تايلند والفلبني.
دولة الكويت اعتمدت يف البداية ب�سكل اأقل على امل�سادر 
ا  الآ�سيوية وا�ستن���دت بقدر اأكرب على الأ�سواق العربية خ�سو�سً

للمواقع الإدارية والفنية. 
اأّم���ا اململك���ة العربي���ة ال�سعودية فبحكم امت���داد م�ساحتها 
ومتاخم���ة حدودها لعديد من الأ�سواق ف���اإن �سلة مقتنياتها قد 

تنوعت ب�سكل وا�سع.
وللتو�سيح فاإن �سوق العمل يف مملكة البحرين، التي تعترب 
م���ن اأ�سغ���ر اأ�س���واق دول املجل�س حجًم���ا، فقد بلغ ع���دد الدول 
الرئي�سية امل�سدرة للعمالة لها اأكرث من ع�رشين دولة، وتت�سدر 
الهند وبنغالدي�س وباك�ستان قائمة هذه الدول بعدد يزيد على 
300 األ���ف عام���ل، وج���اءت يف اأ�سفل القائمة الع���راق واملغرب 
واإندوني�سي���ا بحوايل األف���ي عامل. وتبلغ ن�سب���ة العمالة من هذه 
ال���دول جمتمعة اأكرث من 35 % من احلجم الكلي لقوة العمل يف 

البحرين البالغة حوايل 600 األف عامل.
لذل���ك ونتيجة لتط���ور وتو�سع �س���وق العمل فق���د تكونت 
الرتكيب���ة ال�سكاني���ة ل���دول املجل����س م���ن خليط ب����رشي متنوع 
ون�سي���ج اجتماعي متلون ب�سكل مل ت�سه���ده اأي منطقة يف العامل 
من قب���ل، واأعطتها خ�سو�سية فريدة امتازت بالتنوع والنفتاح 

والتعاي�س.
كل ه���ذه اجلن�سي���ات جلبت معها لغ���ات وثقافات وتقاليد 
خمتلف���ة واأدخلت معه���ا اأمناًطا من الفكر واحلي���اة واأ�ساليب يف 
العم���ل والأداء انعك�ست كلها على طبيع���ة احلياة ب�سكل عام يف 
املجتمع اخلليجي اإلى درجة جعلت الكثريين منا يبدون تخوفهم 
وقلقهم على هوي���ة املجتمع وعلى �سالمة املنطق���ة اأمنًيا فيما 
اعتربها اآخرون حالة اإيجابية تدعم الإنتاج وترثي احلياة وتقوي 

اأ�س�س املجتمع وتو�سع الآفاق واملدارك.
ولنا معكم ومع هذا املو�سوع وقفة اأخرى.
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