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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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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.

خ�شو�شية �شوق العمل بدول جمل�س التعاون اخلليجي وق�شايا ا�شتخدام العمالة الأجنبية )1 - 2(

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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العدد ٨١٦
الثالثاء ٤ صفر ١٤٣٣
٨ فبراير ٢٠١١

خـــالل زيارتي االخيـــرة للهنـــد زرت رئيـــس الجمهورية 
السابق الدكتور أبوبكر زين العابدين عبدالكالم في مقر 
إقامته بإحدى الفلل الكبيرة الواقعة في وسط حديقة 
جميلـــة واســـعة على شـــارع عريـــض في احـــد االحياء 

العريقة بقلب مدينة نيودلهي العاصمة الهندية.   
هـــذا المبنـــى بنـــاه البريطانيون علـــى طرازهم الخاص 
ُمعـــد  اآلن  المبنـــى  للهنـــد.  حكمهـــم  ايـــام  والمهيـــب 
ومخصـــص إلقامـــة أي رئيـــس جمهوريـــة تنتهـــي مدة 
واليته، ويمكنه ان يســـكن فيه معززًا مكرمًا حتى آخر 

يوم من حياته.
ورغم بساطته من الداخل، بسبب زهد وتقشف الدكتور 
ابوالكالم، فهو مجهز بكافة المرافق والتسهيالت وفيه 
موظفين وسكرتارية وحرس وضباط امن وغيرها من 
المتطلبـــات الضرورية لتأمين ظروف حياة تليق بمقام 
شـــخص خدم شـــعبه على راس قمة السلطات، رغم ان 
منصب رئيس الجمهورية في الهند منصب بروتوكولي 
تشـــريفي ال يعطـــي شـــاغله أية صالحيات او ســـلطات 
اال في حاالت اســـتثنائية محددة نص عليها الدســـتور 

الهندي بكل وضوح.
بعـــد انتهـــاء اللقاء ومغـــادرة المكان شـــرح لي مرافقي 
بالتفصيـــل الخصائص المعماريـــة واألهمية التاريخية 
ومغـــزاه  المتميـــز  وموقعـــه  المبنـــى  لذلـــك  والتراثيـــة 
السياســـي، وبعدها ســـألني : هل تخصصـــون مثل هذه 
المبانـــي التراثية القيمة في مثل هذه المواقع المتميزه 
لرؤســـاء الجمهوريـــات الســـابقين عندكـــم فـــي البلدان 

العربية؟
قلـــت بالطبـــع ال، وليـــس لنـــا حاجة في ذلـــك. فال يوجد 
عندنـــا فـــي العالم العربي رؤســـاء جمهوريات ســـابقين 
أحيـــاء، وإن وجدوا فانهم اما هاربون او مطلوبون أو 

مقيمون خارج أوطانهم.
وأضفـــت بأنه ال توجـــد في جمهوريـــات الوطن العربي 
مـــدة محـــددة للرئاســـة، وان وجدت يتـــم تجديدها أو 
تمديدهـــا، وان تعـــذر ذلـــك يتـــم تعديل الدســـاتير، وان 

صعـــب ذلك يحصـــل الرئيس على رئاســـة مدى الحياة، 
واحيانـــًا الـــى مـــا بعد الحيـــاة بترشـــيح ابنـــه لخالفته. 
رؤســـاء الجمهوريـــات فـــي بلداننـــا العربيـــة ال يريدون 
الراحـــة وال يحبـــون التقاعـــد وال يطيقـــون التنحـــي او 
التنـــازل عـــن الســـلطات.  وهم ال يتخلون عن شـــعوبهم 
وال  كراســـيهم  علـــى  يموتـــوا  ان  ويفضلـــون  بســـهولة 
يتركونها عادة اال بعد ان تســـيل الدماء. لذلك ال يوجد 
لدينـــا فـــي العالـــم العربي رؤســـاء جمهوريات ســـابقين 

أحياء.
شـــاذه  واحـــدة  حالـــة  هنـــاك  ان  وقلـــت  تداركـــت  ثـــم 
ويتيمة وهي حالة الرئيس الســـوداني الســـابق المشير 
عبدالرحمـــن ســـوار الذهـــب الـــذي تقلـــد الرئاســـة فـــي 
الســـودان فـــي عـــام 1985، واصبـــح الرئيـــس العربـــي 
الوحيـــد الـــذي تنـــازل عنهـــا وســـلمها طواعيـــة بعد عام 

واحد فقط الى الحكومة المنتخبة.
كان الرئيـــس الســـابق ســـوار الذهب وزيـــرًا للدفاع في 
حكومـــة الرئيـــس الســـوداني المخلـــوع جعفـــر نميـــري 
الـــذي حكم الســـودان بـــدوره لمدة 16 ســـنة واطيح به 
في انقالب عســـكري، وعاش بعدها الجئـــًا في القاهرة 
لمـــدة خمـــس ســـنوات إبتـــداءًا مـــن عـــام 1985 اي بعد 
أربـــع ســـنوات مـــن اغتيـــال الرئيـــس المصـــري الســـابق 
أنور الســـادات على المنصة المشـــؤمة في اســـتعراض 
عســـكري على يد احـــد جنوده المنتمـــي لفصائل احدى 
المنظمـــات االســـالمية. وال يزال اســـم الجنـــدي القاتل 
خالد االســـالمبولي خالدًا على احد الشوارع الرئيسية 
في طهران، وهو من احد االمور الشـــائكة التي ال تزال 

تعكر صفو العالقات الثنائية بين مصر وإيران.
والمعروف ان الرئيس محمد حسني مبارك تسلم سدة 
الرئاســـة في مصر خلفًا للرئيس الُمغتال أنور السادات 
وحتـــى كتابة هذه االســـطر مســـجالً بذلـــك أطول مدة 
حكم لرئيس جمهوريـــة عربي بعد الرئيس الليبي معمر 
القذافي، وأطول حكم في مصر بين ملوكها ورؤسائها 

منذ عهد محمد علي باشا. 

الـــكل يدري ويعرف مـــا يتمتع به رؤســـاء الجمهوريات 
السابقين في الدول الديمقراطية واالجنبية، خصوصًا 
الدول المتقدمة المستنيرة، فهؤالء الرؤساء يتمتعون، 
بعـــد انقضـــاء فتـــرة واليتهـــم، بحيـــاة رغيـــدة ومكانة 
اجتماعية وسياســـية مرموقة وحصانة واقية وتقدير 
جليـــل وتشـــريف رفيـــع، ويحصلـــون علـــى امتيـــازات 
ومخصصـــات ماليـــة مجزيـــة  وخدمـــات وتســـهيالت 
متميـــزة ورعايـــة خاصـــة وحراســـة دائمـــة. ومـــن ذلك 
الموقـــع يســـتمرون فـــي خدمـــة أوطانهـــم وشـــعوبهم 
ويســـاندون حكوماتهـــم ويكتبون المذكـــرات ويؤلفون 
الكتـــب ويلقـــون المحاضـــرات ويحضـــرون المؤتمرات 
ويقومون بكل االنشـــطة التي تجعل حياتهم معطاءة 

ثرية وممتعة.
وقـــد التقيت بعدد من رؤســـاء الجمهوريات الســـابقين 
باالخص عندما كنت وزيرًا في حكومة مملكتنا الغالية، 
وايظًا عند مرافقتي خالل الســـنوات االخيرة لصاحب 
الســـمو الملكي االمير خليفة بن ســـلمان الخليفة رئيس 
الوزراء في اســـفاره للخارج. وقد التقيت وكنت الوزير 
المرافـــق للرئيس االمريكي الســـابق جـــورج بوش االب 
الـــذي تم خالل رئاســـته تحريـــر الكويت مـــن االحتالل 
العراقـــي عندما زار البحرين في عـــام ......... بعد انتهاء 

فترة واليته.
كما انني كنت الوزير المرافق للرئيس الفرنسي السابق 
فاليري جيســـكار ديســـتان عندمـــا زار البحرين في عام 

........ بعد انقضاء مدة رئاسته.
وأتذكـــر انـــه عند اعـــداد برنامـــج الزيارة بالتنســـيق مع 
الســـفارة الفرنســـية في البحرين طلبت السفارة حذف 
كلمة “الســـابق” بعد كلمة “رئيس” ألن اي شـــخص يتقلد 
منصـــب رئاســـة الجمهوريـــة في فرنســـا يظـــل يحتفظ 
بلقـــب الرئيـــس حتى بعـــد انتهاء فترة رئاســـته، وحتى 
آخـــر يـــوم من حياتـــه، وهو مظهـــر من بيـــن العديد من 

مظاهر التقدير واالحترام واالمتنان. 
امـــا رؤســـاء الجمهوريات فـــي بلداننـــا العربية وبعض 

الرئاســـة  الذيـــن يتمســـكون بكرســـي  الـــدول االخـــرى 
ويتشبثون به ألطول فترة ممكنة، ويركزون في ايديهم 
كافة الســـلطات، ويقربون أهلهـــم وأصحابهم وذويهم، 
بينهـــم ويحاربونهـــم،  ويفرقـــون  شـــعوبهم  ويظلمـــون 
ويســـتعملون الســـالح ضدهـــم بمـــا فـــي ذلـــك القنابـــل 
ويتركـــون  ويفقرونهـــم  الســـامة،  والغـــازات  الحارقـــة 
شـــبابهم دون عمل او هدف ويزجـــون بمعارضيهم  في 
السجون فانهم ال يسمون رؤساء سابقين عندما يخلي 
كرسي الرئاســـة منهم بل يســـمون مخلوعين اوبائدين 

او مقبورين او في احسن األحوال راحلين.
ونعود الى الرئيس الهندي السابق أبوبكر زين العابدين 
أبوالـــكالم فهذا الرجل العصامـــي والعالم الفذ قفز من 
صبي فقير يبيع الصحف في الشـــوارع الى عالم نووي 

مرموق ثم الى رئيس اكبر ديمقراطية في العالم. 
هكـــذا تحتـــرم الشـــعوب الحيـــة علمائهـــا ومفكريها 
ورجاالتها. لقد انتخب عبدالكالم رئيسًا للجمهورية 
االحـــزاب  كافـــة  قبـــل  مـــن  كامـــل  شـــبه  بإجمـــاع 
واألطياف الهندية في عام 2002، وظل في منصبه 
حتـــى انتهـــاء فتـــرة واليته فـــى عـــام 2007. وكان 
قبل واثناء وبعد رئاســـته يتمتع بشـــعبية كاســـحة 
واحتـــرام جم من الشـــعب الهندي بمختلف طوائفه 

وأديانه وأعراقه.
الدكتـــور عبدالـــكالم الرئيس الســـابق للهند كان مســـلمًا 
حقيقيـــًا يعتـــز بدينه ويعتز به دينه، وإنســـانًا متواضعًا 
يحترم الديانات االخرى. حصل على شهادة الدكتوراة 
فـــي الهندســـة التكنولوجيـــة وثالثين شـــهادة دكتوراة 
فخريـــة مـــن أرقـــى جامعـــات العالـــم. وحقـــق انجازات 
علميـــة باهـــرة. وبعد ان انتهت فترة رئاســـته اتجه الى 
تشـــجيع العلم ورعاية االطفال والشباب والمحتاجين. 
هجر البحث العلمي بعد ان أكمل رسالته وترك الرئاسة 
بعد ان أدى واجبه، وهكذا يصبح في الهند وغيرها من 
الدول المتحضرة رؤســـاء جمهوريات ســـابقين، وليس 

لدينا في العالم العربي مثلهم.

في مقر إقامة رئيس الجمهورية السابق
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بالدنا8 مارس 2011
اأكد اأحقية املواطن يف �صكن منا�صب... �صحي وجذاب

�لعلوي: باحلو�ر �سنخرج من �أزمتنا �حلالية مرفوعي �لر�أ�س

واأكد العلوي دعم القيادة ال�صيا�صية وم�صاعدة 
جمي���ع العامل���ن يف بن���ك الإ�ص���كان ملواجهة هذه 
الأزم���ة وحتقيق تنمية ب�رضي���ة وح�رضية داعمن من 
خالل ذلك مبادرة �صم���و ويل العهد للحوار الوطني 
خدم���ة للمواطنن، موؤك���دا ان البحرين �صتخرج من 
اأزمته���ا رافعة الراأ����س و�صتثبت للع���امل ان اأزمتها 

مرحلة �صتجتازها بقوة.
واأبلغ وزير الإ�ص���كان ال�صحافين “ثالثة اأنباء 
مهمة” تهم ال�ص���اأن العام يف الق�صي���ة الإ�صكانية؛ 
اأوله���ا اأن جالل���ة امللك �صم���ن اهتمام���ه بتح�صن 
م�صت���وى املعي�ص���ة اأ�ص���در اأم���را ملكي���ا بتخفي�س 
ن�صب���ة 25 % من القيمة الإجمالية للمبالغ املتبقية 
على املنتفع���ن بوحدات �صكنية، مم���ا �صيخف�س 
مبا����رة الأق�ش���اط ال�شهري���ة، كما يخف����ض 25 % 
م���ن الق�صط ال�صه���ري للم�صتفيدين بقرو�س )بناء 
و�راء وترميم( دون الر�شي���د املتبقي، اإل يف حالة 
ال�ص���داد املبك���ر فتطب���ق املكرم���ة عل���ى الر�صيد 

املتبقي وفقاً لإجراءات بنك الإ�صكان.
وثاين خرب هو الق���رار ال�صادر من �صمو رئي�س 
الوزراء، اخلا�س بزيادة �صقف القرو�س من 40 األف 
دين���ار اإلى 60 األفاً، وهناك كث���ر من اخلطوات يف 
حتديد �صقف الرواتب والرهن العقاري وتو�صعته.

اأما اخلرب الثالث املهم فهو روؤيتي لعمل وزارة 
الإ�ص���كان، فهناك 46 األفاً ينتظرون وحدة �صكنية، 
وه���و و�صع ل ميكن ال�صكوت علي���ه، وخ�صو�صاً اأن 
بع�صه���م ينتظ���ر )16 و17 عام���اً(، ونح���ن ب�صدد 
بن���اء 50 األف وح���دة �صكنية �صيت���م تنفيذها خالل 
خم����س �صنوات، والهدف من ذل���ك، هو النتهاء من 
الطلبات الكبرية على قائمة النتظار، كي ل ينتظر 
اأي مواط���ن خدمته لأك���ر من خم����س �صنوات كحد 
اأق�ش���ى، وذلك بتوجيه من جلل���ة امللك للإ�راع يف 

هذه املهمة.
وبننَّ العل���وي اأن خطة بناء هذا امل�رضوع ترتكز 
عل���ى اأن تقوم ال���وزارة ببناء 30 % م���ن الوحدات 
ال�صكني���ة، بينم���ا الطريق���ة الثانية، وه���ي الأكرب، 
تك���ون من 60 اإلى 65 % م���ن تنفيذ بناء الوحدات 
ال�صكنية تقام بامل�صاركة مع القطاع اخلا�س، ويتم 
من خ���لل التف���اق مع ����ركات بحرينية ك���رى اأو 
خليجية، وتنفذ باإعطاء قطعة الأر�ض واملوا�شفات 
واأ�صع���ار نحددها لبناء هذه الوح���دات لتبنى ب�صعر 
التكلف���ة، ويف املقاب���ل نقدم للم�صتثم���ر املقاول 
جزءا م���ن اأر����س ي�صتثمرها جتاري���اً اأو ح�صبما يرى 
لأن احلكوم���ة لي�صت لها املبال���غ النقدية الكافية 
للدفع نقدا لتنفيذ امل�رضوع، على اأن تكون الوحدة 
ال�شكنية م�شتوفية ال�روط ملعي�شة العائلة وب�شعر 

التكلفة.
واأردف ان هن���اك عوائل م���ن الأرامل والأيتام 
وذوي الدخل املحدود ل ت�صتطيع اأن تدفع الق�صط 
ال�صهري مقاب���ل الوحدة ال�صكني���ة فتاأتي ميزانية 

وزارة الإ�صكان يف �صد هذه الفجوات.
وق���ال وزير الإ�ش���كان: يج���ب اأن نوؤكد اأن هذا 
امل�رضوع متوجه اإلى ح���ل اأزمة الإ�صكان خالل خم�س 
�شن���وات، عل���ى اأن تك���ون اأع���داد قائم���ة النتظار 
معقولة، بحيث ل تتجاوز مدة انتظار املواطن اأكر 
من خم�س �صنوات ليح�صل على املنفعة الإ�صكانية 

املطلوبة.
وذكر العلوي اأنه من خالل هذه امل�صاريع نقوم 
بتحريك القت�ش���اد لتبقى الأموال متحركة ودائرة 
داخ���ل البالد، م�ص���راً اإلى دعم القي���ادة وم�صاعدة 
جمي���ع العامل���ن يف بن���ك الإ�ص���كان ملواجهة هذه 
الأزم���ة وحتقيق تنمية ب�رضي���ة وح�رضية داعمن من 
خ���الل ذلك مبادرة �صمو ويل العهد للحوار الوطني 

خدمة للمواطنن، موؤك���دا ان البحرين �صتخرج من 
اأزمتها رافع���ة الراأ�س و�صتثبت للع���امل ان اأزمتها 

مرحلة �صتجتازها بقوة.
وق���ال العل���وي بعد �ش���وؤال اح���د ال�شحافيني 
ع���ن �ش���ح الأرا�ش���ي يف اململكة: لي����ض عندنا �شح 
يف الأرا�ش���ي عل���ى الأقل خ���لل ال�شن���وات الثلث 
القادم���ة وان اأي احتياج���ات م�صتقبلي���ة لالأرا�صي 
فقد تعهدت احلكوم���ة بتوفرها، اليوم ل م�صكلة 
يف الأرا�ص���ي، الأهم هي الروؤي���ة والتخطيط وهذه 
املرحلة قد مت���ت وجاهزة للتطبي���ق، وهناك عدد 
من الوحدات تقريب���ا جاهزة وقد ت�شلم خلل فرتة 
ق�شرية، لكني ل ا�شتطي���ع ان احدد التاريخ لق�ر 
الفرتة منذ ا�صتالمي له���ذه الوزارة، موؤكدا ان كل 
معلومة اح�صل عليها �صتعل���ن من خالل ال�صحافة 
والإع���لم فلي�ض لدى ال���وزارة اأي �رية وكل �شيء 
مك�صوف لن كل اخلدمات ت�صب ل�صالح املواطن، 
م�صتدركا: لكني ا�صتطي���ع ان اجزم ان بعد الفرتة 
2016 - 2017 �شنكون ق���د قطعنا �شوطا كبريا 

يف حل ه���ذه الأزمة لتكون م���دة انتظار اأي طلب ل 
تتعدى خم�س �صنوات.

واأك���د العل���وي ان جمي���ع اجله���ات الوزاري���ة 
واخلدمي���ة جمتمعة من اج���ل اإجناح ه���ذا امل�رضوع، 
و�شتجتم���ع الإ�شكان م���ع وزير ال�شناع���ة والطاقة 
والبلدي���ات والأ�شغ���ال بتوجي���ه من جلل���ة امللك 
و�صم���و رئي�س الوزراء و�صم���و ويل العهد للتن�صيق 
فيم���ا بينها لتجهيز هذا امل����رضوع بكافة اخلدمات 
باملواط���ن  تلي���ق  �صكني���ة  بوح���دات  واخل���روج 

البحريني.
وزاد وزير الإ�صكان بالقول: ان الوزارة �صتاأخذ 
عين���ة ع�صوائية من كل 200 وحدة �صكنية لدرا�صة 
الإخفاق���ات يف نوعية الت�شمي���م وامل�شاحة لو�شع 
ت�صمي���م جدي���د يت���الءم ورغب���ات املواطن���ن يف 

حتقيق احلاجة والراحة معا.
وح���ول ت�ش���اوؤل م���ا اإذا كانت ال�ش���وق تتحمل 
ه���ذا امل����روع يف ظل �شح م���واد البن���اء والتلعب 
باأ�شعاره���ا، قال العل���وي: بالذات ه���ذه الفرتة ل 

نقول “ت�صتحمل” واإمنا ت�صتدعي منا العمل اليوم، 
اأم���ا املواد فهي متواف���رة، واإذا راأينا اأي تالعب يف 
اأ�صعار البناء فهناك وزارات معنية �صت�صاعدنا على 

حما�صبة املتالعبن.
وع���ن موازن���ة ه���ذا امل����رضوع، وم���ا اإذا كان���ت 
املحلي���ة  ال�صح���ف  ن����رضت يف  الت���ي  املعلوم���ات 
�صحيحة، اأكد العلوي اأنها غر �صحيحة، مو�صحاً اأن 
موازن���ة امل�رضوع لي�صت خم�ص���ة مليارات دينار كما 

ذكر، واإمنا نحو ملياري دينار.
وطرح عل���ى الوزير عدد من ال�صكاوى اخلا�صة 
باملواطن���ني، م���ن بينه���ا طلب���ات ظل���ت 30 عاما 
عل���ى قائم���ة النتظ���ار حتى بل���غ اعم���ار ا�شحابها 
50 عام���ا، م���ا يعني بح�ص���ب القان���ون حرمانه من 
اخلدم���ة الإ�صكانية، اأجاب ان العمر يح�صب من يوم 
تقدميه الطلب ول يح���رم اأي مواطن من اخلدمات 
الإ�صكاني���ة لأي �صبب كان، واأ�ص���اف انه �صيتلقى 
�ش���كاوى املواطنني ويدر�شه���ا �شخ�شيا كل على 

حدة ليعطي كل ذي حق حقه.

قال وزير �لإ�سكان جميد �لعلوي يف موؤمتر �سحايف عقده �أم�س �لثنني: �إن �لق�سية �لإ�سكانية 
يف �لبالد من �أبرز �لق�سايا �لتي ت�سغل بال �لقيادة �ل�سيا�سية، موؤكدً� �أحقية �ملو�طن ب�سكن 
منا�س���ب �س���حي وجذ�ب، فاإذ� قويت �لعائلة قوي �ملجتمع، و�إذ� ق���وي �ملجتمع قوي �لبلد، 
مو�سحاً يف �لوقت نف�سه �أن عاهل �لبالد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة مهتم 
بق�س���ية �لإ�س���كان، وكذلك رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�س���مو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل 
خليفة وويل �لعهد �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة، حيث �أعطو� �أولوية 

يف �خلدمات �لعامة للمو�طنني.

مها �ل�ساحلي $

للمواطنن امل��ع��ي�����ص��ة  م�����ص��ت��وى  بتح�صن  م��ه��ت��م  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

الإ�صكانية اخلدمات  جلميع  الإجمالية  القيمة  من   %  25 تخفي�س 

�صاٍم ملكي  بتوجيه  �صنوات   5 يف  �صتنفذ  �صكنية  وح��دة  األ��ف   50

رفع �سقف �لقرو�س �إلى 60 �ألف دينار وباأثر رجعي

ك�ص���ف وزير الإ�صكان جميد العل���وي اأن عن القرار 
ال���وزاري رقم 79 ل�صن���ة 2011م يف �شاأن رفعه �شقف 

املبالغ املخ�ص�صة للقرو�س.
وج���اء يف ن�س الق���رار: بعد الط���الع على املر�صوم 
بقان���ون رق���م )10( ل�صن���ة 1976 يف �ش���اأن ال�شكان، 
وعلى املر�شوم بقانون رق���م )4( ل�صنة 1979 باإن�صاء 
بن���ك الإ�شكان، وعلى القرار رق���م )3( ل�صنة 1976 يف 
�شاأن نظام الإ�شكان واملعدل بالقرار رقم )20( ل�صنة 
1979 واملع���دل بالق���رار رقم )83( ل�صن���ة 2006م، 
وعل���ى قرار جمل����ض الوزراء املوق���ر يف جل�شته )618( 
واملنعقدة بتاريخ 20/7/ 1080م يف �شاأن املوافقة 
على رفع �صقف القرو�س الإ�صكانية من 20 األف دينار 
اإل���ى 40 األف دينار بحريني، وعلى قرار جمل�ض الوزراء 
املوق���ر يف جل�شت���ه )20�1975م( املنعق���دة بتاري���خ 
11/5/ 2008م يف �ش���اأن املوافقة على زيادة �شقف 
القرو����س الإ�صكانية وزيادة ف���رتة ال�صداد امل�صتحقة 
عنه���ا، وبناء عل���ى عر�س وكي���ل وزارة الإ�صكان، تقرر 

الآتي:

مادة  -1: يرفع �صقف القرو�س الإ�صكانية من 40 
األف دينار بحريني اإلى 60 األف بحريني ومتديد فرتة 

ال�صداد من 20 �صنة ميالدية، على اأن يطبق �صقف 
القرو�س الإ�صكانية باأثر رجعي على جميع املتقدمن 

بطلبات قرو�ض منذ عام 2009م.

مادة  -2: ل يحق ملن ا�صتفاد باأحد اأنواع القرو�س 
الإ�شكانية الأ�شا�شية )بناء، �راء( بتاريخ �شابق على 

عام 2009م التقدم بطلبات زيادة للقرو�س التي 
ا�صتفادوا منها بناء على ال�صقف املحدد يف املادة 

الأولى.

مادة  -3: على اإدارة اخلدمات الإ�صكانية اتخاذ كافة 

الإجراءات الالزمة بالتن�صيق مع بنك الإ�صكان 
لو�شع اجل���داول اخلا�شة بتحدي���د قيمة القرو�ض 
والأق�ش���اط ال�شهري���ة بناء على دخ���ل امل�شتفيد ن�شبة 

للرواتب.

مادة  -4: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، 
ويعمل به من تاريخ �صدوره، ويلغي كل حكم �صابق 

يخالف هذا القرار.
�سدر يف: 27 ربيع �لأول 1432ه� - �ملو�فق:2 
مار�س 2011م
د.جميد بن حم�سن �لعلوي
وزير �ل�سكان

�إعالن معايري �ملكرمة 
من �لر�سوم بتخفي�س 25 % 

اأعل���ن وزير الإ�شكان جمي���د العلوي عن قرار رق���م )80( ل�صنة 2011م، يف 
�شاأن معايري تطبيق املكرمة امللكية ال�شادرة بتخفي�ض 25 %.

وج���اء يف ن�ض الق���رار: بعد الطلع على املر�شوم بقان���ون رقم )10( ل�صنة 
1976 يف �ش���اأن الإ�ش���كان، وعلى املر�شوم بقانون رقم )4( ل�صنة 979 باإن�صاء 
بن���ك الإ�شكان، والق���رار رقم )3( ل�صنة 1976 يف �شاأن نظ���ام الإ�شكان املعدل 
بالق���رار رق���م )20( ل�صن���ة 1979 واملع���دل مبوجب الق���رار رق���م )83( ل�صنة 
2006م، وعلى املكرمة امللكية ال�صامية بتخفي�س 25 % من القيمة الإجمالية 
املتبقي���ة للخدمات الإ�صكانية وال�ص���ادرة بتاريخ 21/ 2/ 2011م، وبناء على 

عر�س وكيل وزارة الإ�صكان، تقرر الآتي:
مادة  -1: تخف�س ن�صبة 25 % من القيمة الإجمالية للمبالغ املتبقية على 

املنتفعني بوحدات �شكنية، مما �شيخف�ض مبا�رة الأق�شاط ال�شهرية، كما 
يخف�س 25 % من الق�شط ال�شهري للم�شتفيدين بفرو�ض )بناء، �راء، ترميم( 
دون الر�صيد املتبقي ال يف حالة ال�صداد املبكر فتطبق املكرمة على الر�صيد 

املتبقي وفقا لإجراءات بنك الإ�صكان.
مادة  -2: ي�صتفيد باملكرمة جميع املنتفعن املدنين منهم والع�صكرين 

باخلدمات الإ�شكانية الأ�شا�شية التالية: البيوت، و�شقق التمليك، وق�شائم 
امتدادات القرى، وقرو�ض البناء وال�راء والرتميم، الذين �شدرت لهم قرارات 

تخ�شي�ض قبل تاريخ �شدور املكرمة، حتى ولو �رفت لهم القرو�ض اآو 
�صلمت لهم الوحدات ال�صكنية بتاريخ لحق على املكرمة.

ل ت�صمل املكرمة املبالغ الآتية:
 1� اإيجارات ال�شقق املوؤقتة )�شقق اإيجار(.

2 - املبال���غ املتاأخرة والت���ي تخلفت يف ذمة املنتفع���ن غر امللتزمن 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية لبنك املا�ش���كان يف �شاأن اأي خدمة اإ�شكانية اأ�شا�شية 

حتى تاريخ �صدور املكرمة.
مادة  -4: ي�صتفيد باملكرمة كل من ا�صتفاد باملكرمات ال�صابقة، كما انها 

ل تلغي القرارات الوزارية ال�شادرة بتخفي�ض اأو تاأجيل الأق�شاط بناء على 
تو�شية جلنة الإ�شكان، اإل اإذا ثبت اأن قيمة الق�شط املخف�ض اكر من قيمة 

الق�صط بعد املكرمة.
مادة  -5: للمنتفع اخليار الكامل بن تخفي�س الق�صط ال�صهري والإبقاء على 

ذات مدة ال�صداد اأو الإبقاء على الق�صط ذاته مع حق تخفي�س املدة
مادة  -6: تطبق املكرمة اعتبارا من تاريخ �صدورها من جاللة امللك يف 

2011/2/26م، ويف حالة خ�صم بنك الإ�صكان للق�صط ال�صهري الالحق على 
املكرمة تلتزم باإعادة فارق املبلغ للمنتفعني باأثر رجعي.

مادة  -7: على اإدارة اخلدمات الإ�صكانية التن�صيق مع بنك الإ�صكان لتخاذ 
كافة الإجراءات الالزمة لتطبيق املكرمة وفق املعاير املذكورة.

مادة  -8: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�سدر يف/ 27 ربيع �لول 1432 ه� - �ملو�فق: 2 مار�س 2011
د.جميد بن حم�سن �لعلوي
وزير �لإ�سكان

امل�شاريع الإ�شكانية قيد التنفيذ  يف خمتلف حمافظات البحرين امل�صاريع الإ�صكانية امل�صتقبلية يف خمتلف حمافظات البحرين

العدد 846

االثنين 7 فبراير 2011

٤ ربيع األول 1432


