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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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العدد ٧٩٢
األربعاء ٩ محرم ١٤٣٢
١٥ ديسمبر ٢٠١٠

مـــن بيـــن الخصائـــص التي ربمـــا تنفرد بهـــا دول مجلـــس التعـــاون: األنظمـــة المتبعة 
الســـتقدام واســـتخدام العمالة األجنبية. فقوانين العمل فـــي دول المجلس ال تغطي 
العمالـــة المنزليـــة والتي يصل أعدادها إلى الماليين وهـــي من المآخذ الصارخة التي 
تثـــار في وجوه المســـؤولين الخليجيين المعنييـــن في المنظمـــات والمحافل الدولية 
المعنيـــة. ومـــا يســـمى بنظـــام الكفالـــة، وهو النظـــام المتبع فـــي دول المجلـــس كافة، 
فإنـــه نظـــام فريد من نوعه. فصاحـــب العمل، بموجب هذا النظام، هو المســـؤول عن 
اســـتقدام العامل وهو المتحكم فيه طوال بقائه تحت كفالته، وال يجوز للعامل ترك 
العمـــل وااللتحـــاق بعمل آخر إال بموافقة صاحب العمل األول، وفي بعض الحاالت ال 
يجوز للعامل المغادرة إلى وطنه إال بموافقة صاحب العمل الذي يحق له االســـتغناء 
عنـــه فـــي أي لحظـــة، كما يحق له وضعـــه فيما عـــرف بالقائمة الســـوداء بحيث يحرم 
العامـــل مـــن العـــودة إلـــى البـــالد والعمل مع جهـــة أخـــرى إال بموافقة صاحـــب العمل 

األصلي على رفع اسمه من هذه القائمة المشؤومة.
هـــذا يعنـــي أن العامل األجنبي يبقى حبيســـًا ورهينة عند صاحـــب العمل طوال فترة 
بقائـــه تحـــت كفالتـــه، هذا الوضـــع يعتبره صاحب العمـــل عنصرا من عناصر اســـتقرار 
والتـــزام العامـــل األجنبـــي المضطر، وميـــزة تميزه عـــن العامل الوطنـــي الذي يصبح 
بالمقارنة عامال متســـيبا غير مســـتقر وال يمكن االعتماد عليه. وهو نظام ربما أصبح 
اآلن منسجمًا مع بعض الممارسات المستقرة واألعراف السائدة في المنطقة، إال أنه 
مجحـــف بكل وضوح ويتعارض مع القوانين واالتفاقات الدولية ومع أبســـط قواعد 

حقوق اإلنسان. وقبل ذلك، فإنه يتعارض بكل وضوح مع قيمنا ومعتقداتنا.
إن مملكـــة البحريـــن هـــي أول دولـــة بين دول مجلـــس التعاون التـــي أدركت خطورة 
ومضـــار هـــذا النظـــام وبـــادرت بالتصدي لـــه وأصـــدرت - بالفعـــل - قـــرارات تنفيذية 
ســـمحت بموجبهـــا للعمالة األجنبية باالنتقال من صاحب عمـــل إلى آخر دون موافقة 
صاحـــب العمـــل األول، علـــى الرغم من معارضـــة وتحفظ القطاع الخـــاص على ذلك. 
لقـــد حـــازت مملكة البحريـــن نتيجة لهذا التوجه علـــى إكبار وتقديـــر المجتمع الدولي 
والهيئات والمنظمات الدولية وخصوصا المنظمات المعنية بالعمل وحقوق اإلنسان.
وقـــد أثبتـــت تجربة مملكـــة البحرين في هـــذا الشـــأن جدواها وانعكســـت إيجابياتها 
بشـــكل ملمـــوس علـــى مجمـــل الخطـــوات التـــي تبنتهـــا الدولـــة إلصالح ســـوق العمل 

وتنظيمها السيما على برامج إدماج العمالة الوطنية في سوق العمل.
كمـــا أن تطبيـــق هـــذه التجربـــة في البحريـــن أكدت بـــأن التحفظ الذي أبـــداه القطاع 
الخـــاص تجـــاه هذه الخطوة عند مناقشـــتها في البداية كان أمرًا متســـرعًا ثبت عدم 
وجاهتـــه. فقـــد أكدت اإلحصاءات للممارســـة الفعليـــة لهذا التوجه بأن نســـبة العمال 
األجانب الذين تمت الموافقة على انتقالها إلى عمل آخر دون موافقة صاحب العمل 
األول لـــم تتعـــَد %0.5 خالل المراحـــل األولى من التطبيق، وبلغـــت أقصى معدل لها 
بنهايـــة هذا العام، حيث بلغت النســـبة %1.5 من مجمل المعامـــالت المتعلقة بانتقال 

العمال األجانب من صاحب عمل إلى آخر.
إن لنظام الكفالة الكثير من المســـاوئ والســـلبيات واألضرار على سوق العمل عمومًا 
وعلى العمالة الوطنية خصوصا، فهو يؤدي إلى إضعاف روح الوالء واإلخالص لدى 
العامـــل األجنبـــي تجـــاه عمله مما يـــؤدي منطقيًا إلـــى تدني عطائـــه وإنتاجه، ويؤدي 
كذلـــك إلـــى هـــروب هـــذا العامـــل تخلصًا مـــن أغالل هـــذا النظـــام مما يســـاهم بدوره 
فـــي تفاقم مشـــكلة العمالة الســـائبة أو غيـــر القانونية الناتجة في األســـاس عن عدم 
تجديـــد رخـــص عملها وإقامتها، ويمتد هذا التأثير إلـــى إضفاء المزيد من التعقيدات 

والصعوبات في تحديد حجم سوق العمل ونسب البطالة.
أما بالنسبة لآلثار السلبية لهذا النظام على العمالة الوطنية، فإن نظام الكفالة يعطي 

العامل األجنبي ميزة وتفضيالً على العامل الوطني.
كما ذكرنا، وهذا بدوره ينعكس على جملة من األمور بما فيها اختيار العامل األجنبي 
للتدريـــب بـــدالً من العامل الوطنـــي، إذ أصبح من الطبيعـــي أن يتوجه صاحب العمل 
إلـــى توفيـــر برامـــج التدريب للعامـــل الذي يضمـــن بقاءه فـــي عمله معه واســـترداده 
لتكاليـــف التدريـــب من خـــالل تطور أداء ذلـــك العامل، وصاحب العمـــل بموجب هذا 
النظـــام أصبـــح ال يطمئن مـــن بقاء العامل الوطنـــي معه بعد تدريبـــه مقارنة بالعامل 

األجنبي.
إضافة إلى ذلك، فإن إدراك العامل األجنبي بأنه ليس لديه خيار آخر وليس بإمكانه 
االنتقال إلى عمل آخر يضعف قدرته أو ينهيها على التفاوض للحصول على شـــروط 
أفضل أو أجر أعلى، وال يبقى أمامه ســـوى القبول مرغمًا على الشـــروط التي يمليها 
صاحـــب العمـــل أو العودة إلى بـــالده؛ ولذلك، فقد بقيت أجـــور العمال األجانب ثابته 

ومتدنية.
وعلـــى الرغـــم مما لهذا الســـيناريو أو الوضع من إيجابية مفترضـــة متعلقة بالحد من 
التضخـــم وإنخفـــاض تكلفة اإلنتـــاج، إال أنه في الواقع يؤثر ســـلبًا على نوعية وكمية 
إنتاج هذا العامل المتذمر. إلى جانب أن مســـتوى أجور العمالة األجنبية قد انعكس 
ســـلبًا على مســـتوى أجور العمالة الوطنية، حيث إن طبيعـــة األمور تقتضي المقارنة 
بيـــن عامـــل أجنبي مربوط ومســـتقر وبأجور منخفضة منســـجمة مـــع تكاليف الحياة 
فـــي وطنـــه وعامل وطني يطلـــب أجورا أعلى تتفـــق مع تكاليف وأعبـــاء الحياة الت 

يواجهها، فمن هو األفضل؟
إن هذه المعضلة اضطرت حكومات دول المنطقة إلى تقديم برامج رعائية وإعانات 
ومنح ومكرمات لمســـاندة العامل الوطني؛ لدفعه للعمل في القطاع الخاص والبقاء 
فيـــه، وقدمـــت لصاحب العمل الكثير من الحوافز ووســـائل الدعم األخرى لتشـــجيعه 
علـــى توظيـــف العامـــل الوطنـــي وإبقائـــه، وإلـــى تطبيق برامـــج تحصر بعـــض المهن 
للمواطنين وأخرى تحجز بموجبها نســـبا لهم. مع العلم أن برامج تحديد النســـب التي 
طبقتهـــا دول المجلـــس كافة لـــم تحقق النتائج المتوخاة وذلك لعـــدم إمكان تطبيقها 
عمليـــًا بالشـــكل المطلوب لعدم انســـجامها مع ســـرعة النمو االقتصـــادي وعدم توافر 

األعداد والكفاءات والمهارات والتخصصات المطلوبة بين المواطنين.
وتجدر اإلشارة بل اإلشادة بانفراد مملكة البحرين دون باقي دول المجلس في عدم 
تطبيـــق نظام حصر بعض المهن لمواطنيها. فهذا النظام يصعب تطبيقه عمليًا، وفي 
حال تطبيقه، فإنه ســـيزيد من عرقلة أداء القطاع الخاص ويحد من حرية اختياره. 
واألســـوأ من كل ذلك هو أنه يؤدي إلى دفع العمالة الوطنية إلى الشـــرائح الدنيا في 
ســـوق العمـــل، حيـــث إن معظم القـــرارات التي تبنتهـــا دول المجلس في هذا الشـــأن 
قـــد اســـتبعدت المهن الفنية والمراكز العليا مـــن الحصر واقتصرت الحظر على المهن 
السفلى مثل الوظائف الكتابية ومندوبي تخليص المعامالت واإلجراءات الحكومية 

واالستقبال وسواق المركبات وما شابه.
وال يجب أن يفوتنا عند هذا المنعطف أن نشير إلى أن مملكة البحرين قد أولت جل 
اهتمامها إلى القضايًا المتعلقة بســـوق العمل ووضعتها على قمة أولوياتها. فأرســـت 
مبـــادرات وبرامـــج تهـــدف إلـــى التصـــدي بجديـــة لتحديات إدمـــاج العمالـــة الوطنية 
والبطالـــة، مســـتعينة فـــي ذلـــك بمنظمات ومؤسســـات دولية متخصصـــة مما أفضى 

إلى تدشـــين جملة من اآلليات، وتشـــكيل عـــدد من الهياكل والمجالس والمؤسســـات 
عكست جدية الدولة لمعالجة هذه القضايا. فإلى جانب دور حكومة المملكة برئاسة 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة من خالل وزارة العمل، فقد 
وضـــع مجلـــس التنميـــة االقتصادية قضية تنظيم ســـوق العمل علـــى رأس أولوياته. 
وقد تصدر صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس التنمية االقتصاديـــة المبادرات والجهود كافة. وقد تم رفع تكلفة اســـتقدام 
العمالة األجنبية؛ لتحســـين الوضع التنافسي للعمالة الوطنية، وتم فصل وتخصيص 
هذه الموارد لتمويل برامج تدريب وإعداد وتأهيل العمالة الوطنية لتيسير اندماجها 
في سوق العمل ولتمويل برامج تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على توظيفها، إلى 
جانب إضفاء المزيد من المرونة فيما يتعلق بتطبيق نسب العمالة الوطنية وتسهيل 
اإلجـــراءات المتعلقـــة بالتوظيف واالســـتقدام وتحريـــر العامل األجنبـــي ونزع ميزة 
البقاء واالستقرار منه عن طريق تسهيل عملية انتقاله لعمل آخر مما يؤدي بالنتيجة 
أيضـــًا إلـــى رفع األجور كما ذكرنا ســـالفًا. وقد تزامن كل ذلك مـــع العمل على االرتقاء 

بمستوى التعليم والتدريب المهني.
وعلـــى الرغـــم من ضيق هذه المســـاحة، فال بد من التطرق أيضًا ولو بشـــكل عابر إلى 
خصوصيـــة أخـــرى تميزت بها ســـوق العمل فـــي دول مجلس التعـــاون، وإن لم تنفرد 
بهـــا، وهـــي صعوبة تحديد حجم ســـوق العمـــل واألعداد الصحيحـــة للعمالة األجنبية 

والنسب الدقيقة للبطالة.
وفـــي الحقيقـــة، فإنـــه حتى عهـــد قريب لم تكـــن الجهات الرســـمية المعنيـــة في دول 
المجلـــس تعطـــي هـــذا الجانب حقه مـــن االهتمام، ولم تكـــن تقبل أو تعترف، بشـــكل 
خـــاص، بوجـــود بطالة بين ظهرانيها، بـــل كانت تضيق ذرعًا بهـــذا المصطلح. وكانت 
كلمـــة بطالـــة محرمـــة ومرفوضة على أســـاس أنه ليس مـــن المعقـــول أو المقبول أن 
تكـــون هناك بطالة، في الوقت الذي يتوســـع فيه االقتصاد بشـــكل مذهل وتتضاعف 
فيـــه فـــرص العمـــل التـــي يقتنصهـــا األجانـــب ِبَنَهـــم. إن وجـــود أعـــداد متزايـــدة مـــن 
المواطنين الخليجيين غير القادرين على االندماج في ســـوق العمل اعتبرت مشـــكلة 
ســـلوكية، وأصبـــح يطلق على العاطلين مســـمى باحثين عن عمـــل أو غير راغبين في 
العمـــل فـــي أحســـن األحوال. لقـــد كانت تلك الجهات تنظر بشـــك وريبة إلـــى التقارير 
التي تنشـــرها منظمات خارجية حول هذه القضايا وتعتبرها مدسوســـة ومبالغ فيها 

في أفضل الظروف.
إال أن هـــذه الجهـــات بـــدأت تدريجيـــًا، وبفضـــل مســـاهمات أطـــراف عديدة بمـــا فيها 
خبراء ومؤسســـات دولية معنية مثل منظمة العمـــل الدولية ومنظمة العمل العربية 
واالتحادات النقابية باســـتيعاب المفهوم الصحيـــح للبطالة واقتنعت به وأدركت أن 
التوســـع والنمـــو االقتصادي يتطلب، إلى جانب األعـــداد، كفاءات ومهارات ال تملكها 
بعض شـــرائح الباحثين عـــن عمل ويصبحون بذلك عاطليـــن وعاجزين عن االندماج 
في سوق العمل، وهي مشكلة هيكلية ال يمكن إنكارها أو تجاهلها ويجب اإلقرار بها 
ومعالجتها، وهي مرتبطة في األســـاس بأمور جذرية مثل مســـتوى النظام التعليمي 
ومـــدى كفاءته ومقدرته على توفير مخرجات مؤهلة لدخول ســـوق العمل بســـهولة، 

ومنها السلوكيات وغيرها.
لذلك بدأ االهتمام بمعرفة وتحديد حجم البطالة، إال أن األرقام المســـتنتجة اعتبرت 
في البداية من بين المعلومات السرية، وأن اإلعالن عنها أو تسريبها يضر بالمصلحة 
الوطنية. وبعد ضغط الحاجة إلى نشرها صار من الضروري أن تبقى هذه المعلومات 

والنســـب ضمن الحـــدود المقبولـــة وغير المحرجة. وعليه فقد اســـتنبط المســـؤولون 
المعنيون محددات ومعادالت غير تقليدية وال تنسجم مع المعايير الدولية المعتمدة 
تـــم علـــى أساســـها تحديد نســـب البطالة التـــي جاءت مرضيـــة وصالحة لالســـتهالك 
الداخلـــي، لكنهـــا بقيت مرفوضة مـــن قبل الهيئات الدولية المختصـــة التي تعتمد في 
تحديـــد نســـب البطالـــة على آليـــات وأســـس ومعايير محـــددة يتم تطبيقهـــا من قبل 
جهات مختصة ومســـتقلة تقوم بتحديد نسب البطالة على أساس دراسات ومسوح 
ميدانية منتظمة. ومع ذلك، والحق يجب أن يقال، فإن هناك اآلن مؤشرات واضحة 
ال يمكـــن نكرانهـــا تؤكد بـــأن ذلك الحرج قد انحســـر وتبدد، وأن القناعة قد اســـتقرت 
ورســـخت، وأن هنـــاك توجهًا مخلصًا وجادًا من جانـــب معظم دول المجلس للتوصل 

إلى األعداد الحقيقية والنسب الدقيقة للبطالة.
ومـــن الواضـــح الجلي أن البطالة في دول مجلس التعاون ليســـت مرتبطة بالدورات 
االقتصاديـــة المعهـــودة، بل هي ناتجـــة عن اختالالت هيكلية متجذرة، وأن الشـــباب 
هم الشـــريحة األكثر تأثرًا بها. ففي الدراســـة التي أعدتها مؤسســـة النقد الســـعودي، 
فإن 40 % من العاطلين عن العمل في المملكة العربية الســـعودية هم في بداية ســـن 
العشـــرينات على الرغم من أن الكثير منهم يحملون شـــهادات جامعية، وهو ما يؤكد 
اســـتنتاجات ســـابقة بأن نســـبة العاطلين بين الشـــباب في الدول العربية عمومًا هي 

األعلى عالميًا.
وبهـــذا الخصـــوص، فـــإن برنامج األمـــم المتحدة اإلنمائـــي يقدر نســـبة العاطلين بين 
الشـــباب فـــي دول المجلس، ما عدا دولة اإلمارات العربيـــة المتحدة، بحوالي 20 %. 
أي أنه يوجد عاطل واحد من بين كل خمسة أفراد. وهو من أخطر ما يهدد المنطقة.
وعلى أســـاس الدراسة التي أعدتها مؤسســـة النقد السعودي، فإن نسبة البطالة في 
المملكـــة العربية الســـعودية بلغـــت 10.5 % بنهاية العام الماضـــي مرتفعة من 9.8 % 

في عام 2008.
ان ارتفـــاع نســـبة البطالـــة بيـــن اإلنـــاث بفـــارق شاســـع مقارنـــة بالذكور هـــي من بين 
الخصائـــص بـــل العيـــوب التـــي يعانـــي منها ســـوق العمل فـــي دول مجلـــس التعاون. 
فالدراســـة المذكورة التي أعدتها مؤسســـة النقد الســـعودي توضح أن نســـبة البطالة 

بين األناث في المملكة بلغت 28.4 % في العام الماضي والذكور 6.9 %.
وفـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، فإن نســـبة البطالـــة قد بلغـــت 12.7 % بين 

المواطنين
و4.2 % مقارنة بمجمل الســـكان في العام الماضي حســـب المسح الذي أجرته وزارة 

اإلقتصاد.
وفي البحرين، فإن وزارة العمل قد أعلنت بأن نسبة البطالة فيها قد بلغت 3.8 % في 
العـــام الماضـــي مقارنة بالحجم الكلي للعمالة وال تشـــمل هذه النســـبة ما أطلق عليهم 

غير العاملين بمحض إرادتهم.
أحدث اإلحصاءات الرسمية المتوافرة عن سلطنة عمان تعود إلى عام 2007 وتحدد 

نسبة البطالة عند 5 %.
وحققـــت دولـــة قطر أدنى معـــدل للبطالة بين دول المجلس، إذ بلغت نســـبتها 2.3 % 

بين المواطنين و 0.3 % مقارنة بالعدد الكلي لقوة العمل فيها.
وأود أن أقـــر فـــي الختـــام بأنـــه مـــن الصعب والعســـير إعطاء هـــذا الموضـــوع المهم 
والواســـع حقه الالئق من البحث والدراســـة من كل جوانبه في هذه الوقفة المتأنية، 
راجيًا أن أكون قد وفقت في التطرق، ولو بشكل عابر، إلى أهم محطاته ومفاصله.
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