
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 ** الحمٌدة التنمٌة هو مدخلالجذري  اإلصالح

 الدكتور علً خلٌفه الكواري

  

حول الحاجة  لحوار أوسع ٌفتح الباب ,"التحوالت الدٌمغرافٌة وسوق العمل"عنوان مؤتمرنا هذا 

لل ألوجه الخعلٌكم تصوري  وأطرح ن أدخل من هذا البابواسمحوا لً أ. لإلصالح الجذري فً المنطقة

حتى ٌمكننا إصالح أوجه الخلل الفرعٌة الرئٌسٌة المزمنة فً المنطقة والتً هً بحاجة إلصالح جذري عاجل, 

 .فً مختلف نواحً حٌاتنا

أوجه الخلل المزمنة البد لً أن أتوقف عند البعدٌن الذٌن ٌركز  إلصالح ةالحاج نوقبل الحدٌث ع

 :ٌة وسوق العملرافٌمغٌالدلتحوالت المؤتمر, وهما اعلٌهما عنوان 

 التحوالت الدٌمغرافٌة: أوال

التً  للسٌاسات نتٌجة هً ,التركٌبة السكانٌة اختالل التً أدت إلى فً تقدٌري إن التحوالت الدٌمغرافٌة

 هتعمل على إصالح حكوماتنا لعقود أن تم إٌهامنا بعد أن ,مع األسف تنكر وجود خلل سكانً الٌوم أصبحت

 .العالم واطنٌن مثلما هو الحال فً جمٌع دولالمجتمع وفً اإلنتاج للم ًلرئٌسً فوإعادة الدور ا

بهدف  ع العقاري وبناء أحٌاء ومدن السكانً فً الفترة األخٌرة فً سٌاسات التوس للخلأوٌتجلى إنكار 

 .دائمة بصرف النظر عن حاجة العمل إلٌهم أقاماتألجانب مقابل منحهم لبٌع مساكن فاخرة 

أعدها زمٌلً الدكتور عمر الشهابً وسوف و بها مركز الخلٌج لسٌاسات التنمٌةاسة حدٌثة قام وفً در 

تبٌن أنه فً أربع من دول مجلس التعاون التً أصدرت تشرٌعات تربط بٌن  ,ملخصا فً هذا المؤتمرٌقدم عنها 

وثالثمائة وحدة  ملٌون من  ٌط لبناء أكثر, قد تم بناء والتخطاإلقامة الدائمة لمشترٌهاشراء العقارات ومنح 

ربع ٌقدر هذا بٌنما إجمالً مواطنً هذه الدول األ. تستوعب أكثر من أربعة مالٌٌن وثالثمائة ألف ساكن سكنٌة

 .ملٌون نسمة 6.3بحوالً 

 2102ٌناٌر 7االقتصادٌة العمانٌة فً مسقط ٌوم السبت  كلمة ألقٌت فً افتتاح مؤتمر الجمعٌة**



من أجل بٌع عقارات مقابل منح أقامات دائمة , اري غٌر المسبوق فً العالمولعل هذا التوسع العق

نتٌجة , 2110إلى 2112نطقة خالل الفترة من لمشترٌها هو السبب وراء  تضاعف أعداد الوافدٌن فً دول الم

 ة فً مجالوما تتطلبه من بنٌة أساسٌة مادٌة واجتماعٌ جدٌدة اجة إلى عمالة وافدة كثٌفة لتشٌد  أحٌاء ومدنالح

  .الخدمات االجتماعٌة والترفٌه عن المقٌمٌن الدائمٌن  الجددالتعلٌم و

 ن فً إجمالً السكانوهنا ال أظننً فً حاجة إلى تكرار اإلحصاءات المخٌفة حول تدنً نسبة المواطنٌ

 وتدنت 2110و  2112بٌن عامً  قد تضاعف ,سكان قطر واإلمارات على سبٌل المثال كتفً بالذكر أنوأ

 . %61بعد أن كانت تناهز % 02حوالً نسبة المواطنٌن فً السكان إلى 

على نطاق  2110عام  ولعل مالحظتً لتلك اإلحصاءات المخٌفة هً التً جعلتنً أكتب مقاالً ُنشر

وبالرغم من  ".األمر ٌهمهبٌان إلى من : ناعتداء على حقوق المواطاستمرار الخلل السكانً " بعنوان واسع 

أخرى مع صرخات  طوٌت صفحتهمع األسف قٌد ضد مجهول وفإنه , األهلً خاصة بذلك البٌاناالهتمام 

 .أإلماراتوتضٌع  العماراتبناء حذرت من 

 بطالة المواطنٌن ظاهرة سوق العمل أو: ثانٌا

 .ٌنسوق العمل وربما ٌشٌر إلى اختالله والى ظاهرة بطالة المواطن هذا ٌتمثل فًالبعد الثانً لموضوع مؤتمرنا 

 .بإصالح جذري وال ٌمكن معالجتهما دون القٌام, من مظاهر أوجه الخلل المزمنة فقط رانوهذان أٌضا مظه

وإنما هناك أسواق عمل وربما كل صاحب  ,القول بوجود سوق عمل فً أي من دول المنطقة حالٌا فمن الصعب

مثل أإلدارة العامة  العملإن بعض أصحاب  بل. عمل هو سوق عمل منعزل عن بقٌة أسواق العمل األخرى

تختلف فً  ,وأخرى لمختلف الوافدٌن القطاع العام ٌوجد فً كل منها أكثر من سوق عمل أحدهما للمواطنٌنو

 .كال منها شروط العمل وممٌزاته وحرٌة االنتقال

باشرة من استقدامها مسٌاسات كثافة العمالة الوافدة وعمل فً كل دولة من دول المنطقة لوتعود تجزئة سوق ال 

وبالتالً فإن حرٌة  .أو العودة لبلدانها حصرا للعمل لدٌه ,ووفق تفصٌالته الشخصٌة (الكفٌل) قبل صاحب العمل

آلن مكافئة أغلب المواطنٌن  ,وشروط العمل غٌر متقاربة العاملٌن ضمن سوق عمل الدولة غٌر متاحة انتقال

وشراء الرضً  إنما شكل من أشكال تدوٌر عائدات النفطغٌر مرتبطة بالجهد واإلنتاجٌة أو الحاجة إلى عملهم و

 . السٌاسً



 واعتماد وربط المكافئة فٌه بالجهد أوال بإصالح سوق عمل المواطنٌن ماتووحتى ٌتغٌر ذلك ٌلزم أن تقوم الحك

 .هم فً سن العمل من المواطنٌن منكل  تعبئة لالسٌاسات الالزمة 

والقٌام من خالل سفاراتها باختٌار  أإلضافٌة قدٌر حاجة سوق العملبت مباشرة الحكومات نفسها ومن ثم تقوم 

 مدىالوافد ومستواه التعلٌمً و كفاءةمراعٌة فً ذلك  ,المؤقتة الضرورٌة فً حدود تلك الحاجة للعمل ٌنالوافد

دول العالم التً وهذا هو ما ٌحصل فً كل  .القادم إلٌه  وإلمامه بلغته المجتمع ثقافة فً على االندماج الوافد قدرة 

لقادمٌن وفق بالتدقٌق المسبق فً صفات ا منتقاة حٌث تقوم الدولة نفسهاهً فً حاجة لعمالة مؤقتة أو هجرة 

 ثقافته لغته الحفاظ علىواعتبارات  والسلم االجتماعً فٌه  واندماج أفراده وجماعاته المجتمع استمرار مصلحة

 .الجامعة وهوٌته

إلى بلدانهم  ,محدد حال عودة المكفولٌن حالٌا للعمل عند صاحب عمل ,تدرٌجٌا الكفٌلنظام ى العمل بغلٌُ  عندها 

ٌسد  أن فً المستقبل وعلى صاحب العمل. كل منهمل حالٌا ممنوحةلعندما تنتهً تأشٌرات زٌارة العمل ا مكرمٌن

بالتنقل  ,فٌل  الراهنالذي ٌصبح من حق جمٌع العاملٌن فً الدولة خارج نظام الك حاجته من سوق العمل المحلً

 .من عمل إلى أخر طٌلة استمرار تأشٌرة العمل الممنوحة لكل منهم لمدة محددة

مجلس فً سوق عمل المواطنٌن فً دول  هو اختالل ,كما سبقت اإلشارة فً سوق العمل كبرواالختالل األ

ي والخلل السكانً المزمنان أالقتصاد-هو مظهر من مظاهر الخلل اإلنتاجً يفً تقدٌر االختاللوهذا . التعاون

 .فً دول المنطقة

فنسبة مشاركة قوة العمل الموطنة فً النشاط االقتصادي  المواطنة عملإلى ضعف تعبئة قوة الابتدءا وٌعود ذلك  

فً الدول المتقدمة % 21 إلىمن إجمالً عدد المواطنٌن فً دول المنطقة  مقارنة بنسب تصل % 22ال تتجاوز 

 اطنٌن السٌما من ال ٌسمح تحصٌلهمبٌن  المو ظاهرة البطالة المرفهةولعل . ً الدول النامٌةف% 61وال تقل عن 

هً من بٌن أسباب تدنً , تتناسب مع مستواهم االجتماعً واالقتصادي  ةلعلمً بالحصول على وظائف عالٌا

 .نسبة مشاركة المواطنٌن فً سوق العمل

 ذٌنال ,المتعلمةوالمتسربٌن من نظام التعلٌم والمرأة  األغنٌاءء وأبنا فهناك أصحاب المخصصات من المال العام 

ال ٌطلبون عمل وال ٌسعون للحصول علٌه ما لم تكون كلهم , األجرحكومٌة سهلة ومرتفعة  ظائفو ونجدٌال 

 .بكثٌر والمستوى المهنً المبذول  به الجهدٌسمح مستوى ما  قالمكافئة والمركز الوظٌفً فو



 ما ٌمكن أن نسمٌه بطالة مرفهة أنتبٌن  0119ففً دراسة قمت بها عام . قلٌلة الفئة هذه أنن ظمن ٌ وٌخطى 

من النساء الذٌن هم فً سن العمل ولٌسوا على مقاعد الدراسة  % 00من الرجال و% 02فً قطر قد بلغ حوالً 

 .وال من العجزة

 وعمالة ماهرة لة كوادر اأح توجهاتكر بل التقاعد المبرة سٌاسات البطالة المعروفة والمبتك أنواعوٌضاف لكل  

 ".روح بٌتكم وخذ راتبك"دون سبب ٌذكر مبند مركزي ٌستخدم لدفع رواتب الذٌن ٌسرحون من أعماله إلىوطنٌة 

أفضل  خرٌجً الجامعات وبٌنهم منكبٌر وأغلبهم  مٌن مبكرا والمسرحٌن برواتبهدعاقالذكر أن أعداد المتوجدٌر ب

  .الكفاءات الوطنٌة

من غٌر )الذٌن هم فً سن العمل من المواطنٌن  عددما ٌفوق نصف  هناك فإن البطالة الظاهرة أضفنا وإذا 

لو كانت هناك سٌاسات حكومٌة واعٌة بهذا  بئة اغلبهمٌمكن تع و,خارج سوق العمل  (جزةوالطالب والع األطفال

 . س المال البشري النادرلرأ الهدر

 فً النشاط االقتصادي نمازالت نسبة مشاركة المواطنٌ على دول الخلٌج الٌوم حٌثتلك النسبة  سرٌان  وإذا مدٌنا

تبلغ قوة العمل المواطنة خمسة مالٌن ونصف ناشط فً عام  وحٌث  .من أجمالً المواطنٌن% 22أقل من 

ملٌونٌن  أكثر من إلىقد ٌصل  ,والبطالة الظاهرة قسراوالمتقاعدٌن  فإن تقدٌرنا لحجم البطالة المرفهة, 2110

  .لعملسوق ال االنضمام لٌة منهم على اونصف مواطن ٌمكن تحفٌز نسبة ع

المنطقة وفاقت دول العالم فً التً اشتهرت بها   ظاهرة البطالة المقنعةننسى  ال أنوأخٌر ولٌس أخر ٌجب 

فً " التنمٌة"نتٌجة الضطرار الحكومات إلى تكدٌس المواطنٌن فً اإلدارة العامة بسبب فشل سٌاسات , معدالتها

 كبٌرة ولكننً أظن إنها  ,ألنها مقنعة" حجم البطالة المقنعةأقدر  أنوال ٌمكننً  .خلق وظائف اقتصادٌة مجدٌة

 .بسبب الٌسر المالً إلى أخري من دولة اختلفتوإن  وواضحة 

فً دول  المال البشرٌة رأسفً الدراسات التً قام بها الزمٌل الدكتور خالد الٌحٌا  حول كفاءات توظٌف  و 

 .ن توظٌف للموارد البشرٌة المواطنةحس , مع أألسف ٌصاحبها جهود التعلٌم والتدرٌب لم أن تبٌن , المنطقة

فً دول المنطقة هو مفتاح   ال البشري وتعبئة كامل قوة العمل المواطنةتوظٌف رأس الموغنً عن القول أن  

 ..معالجة اختالل سوق العمل وضبط التحوالت الدٌمغرافٌة التً أدت إلى الخلل السكانً المتفاقمالسبٌل لالحل و

 



جذري فً دول المنطقةالصالح الحاجة لإل  

النظر إلى أسبابها  بالضرورة تطلبتٌناقشها المؤتمر  فٌة التًالتحوالت الدٌمغراضبط سوق العمل و  عالج إن

.منطقة تحتاج إلى إصالح جذريمزمنة فً الألوجه خلل   فرعٌة مظاهر مجرد فهً. العمٌقة  

من  وفعال كما ٌحتاج إلى طلب ملح, سٌاسٌةإلى إرادة  ٌحتاج  فً كل من دول المنطقة واإلصالح  الجذري 

.نتقال إلى نظم حكم دٌمقراطٌةواال الشعب بضرورة أإلصالح العاجل  

:أربعة ٌمكن إٌجازها فً الدول األعضاء فً مجلس التعاون المزمنة فً و أوجه الخلل الرئٌسٌة   

 أولها:  الخلل اإلنتاجً-االقتصادي 

فً االعتماد الُمطلق والُمتزاٌد على رٌع صادرات ثروة طبٌعٌة ناضبة هً النفط الخام  اإلنتاجًالخلل  وٌتمثل

الناتج من  ,هو الرٌع االقتصاديفً دول المنطقة فمصدر كافة أوجه الدخل الرئٌسٌة . (ت والغاز الطبٌعًالزٌ)

الناتج المحلً أإلجمالً  تركٌب وهو خلل ٌتجلى فً. ارتفاع سعر النفط عشرات المرات بالنسبة لتكالٌف إنتاجه

ثروة طبٌعٌة ناضبة ولٌس إنتاجٌة  ٌرتصد هو رٌع هذه الدخول آلن مصدر, وسائر الحسابات القومٌة األخرى

وحتى ندرك مدى هذا الخلل اإلنتاجً علٌنا أن نتصور  .سسات كما هو الحال فً أالقتصاد اإلنتاجًأإلفراد والمؤ

.ما ٌمكن أن ٌحصل لكافة أوجه الدخل فً المنطقة لو استبعدنا عائدات تصدٌر النفط ألي سبب من األسباب  

م قُدرة كل من دول المنطقة ُمنفردة على تبنً سٌاسة نفطٌة وطنٌة تخضع بموجبها ونتٌجة لعدم رغبة وربما عد 

دون أدنى اعتبار للقدرة  طلب العالمً على النفط بشكل تلقائًصادرات النفط العتبارات التنمٌة, فقد تم تلبٌتها لل

وأصبح رٌع النفط  ,النفط منذ عقودوبذلك تزاٌد االعتماد على رٌع . االستٌعابٌة أو الطبٌعة الناضبة للثروة النفطٌة

 وسائر الحسابات القومٌة العامة واالستثماراتومٌزان المدفوعات  ٌرادات المٌزانٌة العامة إلمصدر الهو 

.أآلخري  

خلطا بٌن المال العام والمال الخاص, وغٌاب الشفافٌة تجاهه لدرجة  ,المستمر وقد صاحب هذا الخلل اإلنتاجً

األمر الذي أدى إلى الكثٌر . امة واالحتٌاطً العام سرا على المواطنٌن فً بعض دول المنطقةاعتبار المٌزانٌة الع

من التسرب و الهدر وسوء تخصٌص عائدات النفط لالستهالك الجاري بدل توجٌهها لالستثمار, كما أدى إلى 

, ال تنُشر دول 0132 فباستثناء الكوٌت ُمنذ صدور دستور. تخلُف سٌاسات إعادة تدوٌرها داخلٌاً وخارجٌاً 

المنطقة حسابات ختامٌة للمٌزانٌة العامة تتضمن كافة أوجه الدخل والنفقات العامة وال حسابات ُمدققة لالحتٌاطً 

. العام وال تنُشر تقارٌر دٌوان المحاسبة إن وجدت  

فٌها وتراجعت  لوفشلت فٌها سٌاسات تنوٌع الدخ الرٌعٌةدول المنطقة بامتٌاز صفة الدولة اكتسبت  هنامن   

على حساب استثمارها لصلح الجٌل الراهن  ,الثروة النفطٌة عائدات وتضخم فٌها استهالك حرمة المال العام

 إال بإخضاع صادرات  ماٌصلح أمره لن  ,ُمزمن اقتصادي-عانً من خلل إنتاجً, وأصبحت تُ واألجٌال القادمة

وربط تصدٌرهما بنمو القدرة االستٌعابٌة الُمنتجة القتصاد , العتبارات التنمٌة الحمٌدة ,الزٌت والغاز الطبٌعً

.النفط الخام لالعتماد على صادرات تدرٌجٌا البلد الُمصدر من أجل بناء قاعدة اقتصادٌة تكون بدٌلة  



 

ثانٌها: الخلل السكانً المتفاقم بسبب إهمال إصالحه وتجاهله مؤخرا كما سبقت اإلشارة. األمر الذي أدى 

 رتفعتا وبذلك . 2101ملٌون عام  21إلى  0179سكان دول مجلس التعاون من عشرة مالٌن عام  ارتفاع إلى

تدنت  كما .0179عام  %22مقارنة بحوالً %   20  فً إجمالً سكان دول مجلس التعاون  إلى نسبة الوافدٌن

.0179عام % 30مقارنة ب %  66نسبة مساهمة المواطنٌن فً قوت العمل إلى   

بة المواطنٌن أما الدول الصغٌرة منها فقد تدنت نس ,للمنطقة مجتمعةال العمل سكان وقوة الإلجمالً  هذا بالنسبة 

 2101عام  فً قطر واإلمارات فقط %3ومساهمة المواطنٌن فً إجمالً  قوة العمل إلى % 01فً السكان إلى 

.على سبٌل المثال  

لطفرة النفطٌة األولى فً عام منذ ا عامة رز كظاهرةوجدٌر بالذكر أن ظاهرة الخلل السكانً فً دول المنطقة ب

الذي أعدته جماعة من أبناء المنطقة عام  "مشروع اإلطار العام إلستراتٌجٌة التنمٌة والتكامل"وفً  .0176

كان ,  تبنته وقدمته لمجلس وزراء التخطٌط بدورها التً بناء على طلب األمانة العامة لمجلس التعاون 0106

ومع األسف ". تخفٌض حجم قوة العمل الوافدة وتعدٌل تركٌبها وتحسٌن نوعٌتها" لإلستراتٌجٌة هو  الهدف الثانً

  .السكانً الخلل ح ولم ٌلتفت إلى أهمٌة إصالحالرٌا إدراجذهبت تلك اإلستراتٌجٌة 

وفً % 0عن ٌقل  ال فً السكان بما تخفٌض عدد الوافدٌن ,ٌتطلب أن ٌتم تدرٌجٌا الٌوم  وإصالح الخلل السكانً

وإنما تدرٌجٌا مع  دون إضرار بحقوقهم التعاقدٌة واإلنسانٌة, وتعدٌل تركٌبهم سنوٌا %2 قوة العمل بحوالً

إعادة الدور الرئٌسً  للمواطنٌن و تأكٌد الدور القٌادي للكوادر  بالضرورة ٌتطلب كما. دوران مدد التعاقد

وٌؤكد دور اللغة العربٌة فً التعلٌم و اإلدارة , ات المنطقةاإلسالمٌة لمجتمع-بما ٌصون الهوٌة العربٌة, الوطنٌة

. والثقافة  

وتعدٌل ,  كما ٌجب بشكل فوري وقف العمل  بسٌاسات التوسع العقاري لغٌر حاجة المواطنٌن والمقٌمٌن للعمل

. حٌث وجدت فً أي من دول المنطقة, التشرٌعات التً  تمنح أقامات دائمة لمشتري المساكن  

لخلل األمنً واالعتماد على الغٌرا :ثالثها  

دول  كل من بسبب صغر  وضعف, على الدفاع عن نفسها عسكرٌا ٌتمثل الخلل األمنً فً عدم قدرة الدول

فً التحالف مع دول عظمى و إعطاءها تسهٌالت  "أمنها"تجد  الذي جعل كل منها أألمر .منفردة المنطقة

.حماٌة نفسها لعسكرٌة من أج  

لصعوبة بمكان أن توفر كل من دول المنطقة ُمتطلبات األمن الوطنً ُمنفردة , فإن الحل الوحٌد وإذا كان من ا  

ٌتوفر له الحد األدنى من القدرة على  بٌن منظومة دول مجلس التعاون دٌمقراطً فً تجسٌد كٌان إتحاديٌتمثل 

.بناء منظومة دفاعٌة, كما تتوفر له شروط التنمٌة الحمٌدة الُمستدامة  



باالنتقال من مرحلة التعاون إلى  ,مع قرار مجلس التعاون الٌوم فً التفاعل الشعبً الجاد ا تكون البداٌةوربم

تلك المادة التً تجاهلتها دول المنطقة لمدة . لمجلس التعاون األساسًمرحلة االتحاد تلبٌة للمادة الرابعة من النظام 

.طبٌقهاثالثٌن عام بالرغم من المطالبة األهلٌة الناعمة بت  

قرار مجلس التعاون باالنتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة  إلى تنظر و على كافة شعوب المنطقة الٌوم أن

وان تغٌر أسلوب الترجً بأسلوب المطالبة الصرٌحة  والضغط الفاعل من أجل  ,االلتزام الرسمً نظرة ,االتحاد

.وشروط التنمٌة الحمٌدة بات األمنقٌام إتحاد فدرالً دٌمقراطً بٌن دول المنطقة ٌوفر متطل  

   .وجدٌر بالتأكٌد أنه بدون انتقال دول المنطقة إلى نظم حكم دٌمقراطٌة لن تقوم لالتحاد بٌنها قائمة 

 رابعتها: الخلل السٌاسً

ٌتمثل الخلل السٌاسً فً غٌاب نظم حكم دٌمقراطٌة وعدم و.  وأخٌر ولٌس أخر ٌجب إصالح الخلل السٌاسً

ءا المواطنة الكاملة المتساوٌة وضعف الُمشاركة السٌاسٌة الشعبٌة الفعالة فً تحدٌد الخٌارات واتخاذ مراعاة مبد

.القرارات العامة فً أغلب دول المنطقة  

سلطة أكثر من مطلقة "الخلل فً عالقة السلطة بالمجتمع والذي نتج عنه وجود  استمرار الذي أدى إلى  أألمر

. تعبٌر الزمٌل محمد غباش على حد "ومجتمع أقل من عاجز  

 0132حدها األدنى صٌغة دستور الكوٌت لعام , وإصالح هذا  الخلل ٌتطلب االنتقال إلى نظم حكم دٌمقراطٌة

وذلك بانتخاب جمعٌات تأسٌسٌة تضع دساتٌر دٌمقراطٌة فً . المعطل 0176نصا وروحا و دستور البحرٌن لعام 

.الدول التً ال ٌوجد بها دستور تعاقدي  

لً خلٌفه الكواريع  
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