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 الكفري  هللا الدكتور مصطفى العبد 

  جامعة دمشق - كلية االقتصاد 

 هجرة القوى العاملة العربية الى الدول العربية الغنية بالنفط 

 وأثرها

 ة والدول المرسلة للعمالة واألفرادعلى اقتصاديات الدول المستقبل

 

 بحث مقدم الى )مؤتمر السكان االقليمي العربي( 
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 هجرة القوى العاملة العربية الى الدول العربية الغنية بالنفط 

 وأثرها

 ة والدول المرسلة للعمالة واألفرادعلى اقتصاديات الدول المستقبل

يعد النفط مصدرا للطاقة والتكنولوجيا والمال في الوطن العربي وعامال من عوامل الجيوبوليتيك في 

البناء االقتصادي   العربية استمرار دولالمنطقة وميدانا لنشاط وتشغيل القوى العاملة العربية وأداة تؤمن لل

واالجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة ورغم ذلك كله فان ثمة تكلفة سياسية واقتصادية واجتماعية للعائدات 

النفطية العربية تتحملها الجماهير العربية وتتمثل في اآلثار السلبية الناجمة عن التدفق المفاحىء وبأحجام  

التراجع الكبير الذي أصابها في النصف األول من الثمانينات وقد أسهمت عملية انتقال    كبيرة لهذه العائدات ثم

العربية المرسلة والمستقبلة للعمال   الدولالقوى العاملة العربية في بعض األحيان في توثيق العالقات بين 

 المهاجرين. 

 رافقت الحقبة النفطية العربية. يتضمن هذا البحث عرضا تحليليا لظاهرة ربما كانت من أهم الظواهر التي  

وهي ظاهرة تدفق اعداد كبيرة من العمال والكفاءات وذويهم من البلدان العربية )الدول المرسلة( الى البلدان  

كان من أهم نتائجها  للنهوض بأعباء ونشاطات اقتصادية اجتماعية، العربية الغنية بالنفط )الدول المستقبلة(

وعات التحديث والتطوير في البلدان المستقبلة وبخاصة في النصف الثاني من استخدام عائدات النفط في مشر

 السبعينات بحيث لم يكن من الممكن االعتماد كلية على العمالة الوطنية في هذه الدول.

يبدو ضخما بالقياس على عدد سكان الوطن   واذا كان الكم المطلق لهذه الهجرة في لحظة زمنية معينة ال

م الظاهرة يتسع رويدا وبخاصة اذا علمنا صغر القاعدة السكانية في البلدان العربية المستقبلة  العربي ، فان حج

ونوعية المهاجرين . وتتضح اهمية هذه الظاهرة من خالل آثارها االقتصادية واالجتماعية والسياسية على 

 البلدان المرسلة والبلدان المستقبلة واألفراد.

هو عرض وتحليل ظاهرة هامة في الحياة االقتصادية االجتماعية في من هذا البحث  والغرض الرئيس

على االستمرار في متابعة موضوع ما اال التشجيع والنقاش    يحفز باحثا    وال  الوطن العربي وتحديد أهم نتائجها.

 الجاد والنقد البناء. 

 الكفري  هللا الدكتور مصطفى العبد                                                                                 

 جامعة دمشق  -كلية االقتصاد                                                                                  
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 هجرة القوى العاملة العربية الى الدول العربية الغنية بالنفط 

 وأثرها

 سلة للعمالة واألفرادة والدول المرعلى اقتصاديات الدول المستقبل

 أوال ــ المقدمة: 

التي أدت الى حدوث  الرئيسةالهجرة للعمل في البلدان العربية الغنية بالنفط احدى مكونات العوامل تعد 

تغير اقتصادي ــ اجتماعي ــ سياسي عميق في مختلف أرجاء الوطن العربي في السبعينات والثمانينات من  

 هذا القرن.

والتزال األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدول العربية متأثرة بنتائج الحقبة النفطية التي  

رجات متفاوتة. يبدو أن امتالك الوطن العربي الحتياطي كبير من النفط  ولكن بد   مر ويمر بها الوطن العربي،

مليون برميل يوميا ( وموقعه   20ــ  18% من االحتياطي العالمي( وانتاج وتصدير كميات كبيرة منه )60)

الجغرافي المتميز جعل منه منطقة ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية وجيوسياسية بالغة على صعيد الصراع  

 أو الحوار العالمي بمختلف أبعاده.و/

وهذا يشكل نسبة    1994( مليون نسمة في منتصف عام  250يقدر مجموع سكان الوطن العربي بحوالي )

الوطن العربي المركز الرابع بين المجموعات السكانية العالمية بعد  ويحتل  العالم % من اجمالي سكان4.5

. وتشير تقديرات األمم المتحدة الى أنه من المتوقع أن يصل عدد الصين والهند والواليات المتحدة األمريكية 

 . مليون نسمة 490الى حوالي  2025م سكان الوطن العربي في عا

يحدد عادة سن الخامسة عشرة كبداية لسن العمل . وسن الستين نهاية له، وهذا يمكننا من تصنيف السكان 

التعرف الى حجم قوة العمل بالقياس الى الحجم الكلي في الوطن العربي الى ثالث فئات عريضة تفيدنا في 

سنة( الى اجمالي عدد  15للسكان . ومن أهم خصائص سكان الوطن العربي ارتفاع نسبة األطفال )أقل من 

السكان مما يترتب عليه انخفاض نسبة قوة العمل الى اجمالي عدد السكان في الوطن العربي . اذ تقل هذه  

التركيب العمري للسكان يشير و %( في الدول المتقدمة .60ا نجدها تشكل أكثر من ) بينم  %(50النسبة عن ) 

الذي تتميز به معظم    وهذا ناجم عن ارتفاع معدالت الخصوبة العام  في الدول العربية الى ارتفاع نسبة االعالة

 الدول العربية األمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة األطفال واتساع قاعدة الهرم السكاني.

  إلنتاج لقوى العاملة كل األشخاص من الذكور واالناث الذين يمثلون العرض المتاح من العمل اوتضم 

سواء كانوا يعملون بالفعل أم يبحثون عن عمل. أما اذا حللنا االحصاءات الخاصة بالقوى   السلع والخدمات ،

ي عدد السكان تنخفض انخفاضا كبيرا  العاملة المنتجة أي السكان ذوي النشاط االقتصادي فان نسبتهم الى اجمال
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هو ضعف مساهمة المرأة في النشاط   فقط. والسبب الرئيس  %(37ـ    21في الوطن العربي لتصل الى حوالي)

عن   د ال تزياالقتصادي في معظم الدول العربية . مع العلم أن النسبة المتوسطة على مستوى الوطن العربي 

 % من اجمالي القوى العاملة.27

سبة الى حجم القوى العاملة في الوطن العربي ، اما اذا أدخلنا عامل "الكيف" نوعية القوى العاملة  هذا بالن

نالحظ انخفاض نوعيتها في معظم الدول العربية بسبب انتشار األمية وضعف التأهيل والتدريب،   فإننا

 وانخفاض مستوى الخدمات الصحية وغير ذلك.    

 العاملة العربية وخصائصها : حجم القوى  -ثانيا  

القوة العاملة في الوطن العربي: هم األفراد القادرين على العمل سواء كانوا ذكورا  أو   تعريف القوة العاملة

% وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنسبة العالمية التي   37إناثا . تبلغ نسبة القوة العاملة في الوطن العربي نحو 

 . % 42تبلغ حوالي 

  : العوامل المؤثرة في حجم القوة العاملةأهم 

 سنة(. 60- 15التركيب العمري للسكان ) الفئة العمرية من  .1

 مدى مشاركة المرأة في العمل. .2

 نسبة العمالة الوافدة في أي دولة . .3

 وبتطبيق العوامل السابقة على الدول العربية يتبين لنا ما يلي: 

% أكبر  7سنة /    15% أقل من  43لعمرية القادرة على العمل ): نصف سكان الوطن العربي خارج الفئة ا أوال

 سنة(  60من 

 % ال يعملن(  87% من حجم السكان )  50: تشكل المرأة  ثانيا

: ال يظهر تأثير العمالة الوافدة ودورها في قوة العمل في الوطن العربي سوى في الدول العربية النفطية   ثالثا

 بيا.  دول مجلس التعاون الخليجي وليكفقط 

وهذا  1985مليون عامل في عام  53يقدر حجم القوى العاملة العربية على مستوى الوطن العربي بنحو 

% من إجمالي عدد السكان . وتقدر نسبة الزيادة السنوية في حجم القوى العاملة العربية بنحو  27.5يشكل 

مليون عامل في   67.5ى نحو % . وتشير بعض اإلحصائيات إلى حجم القوى العاملة العربية قد وصل إل3

مليون   2.3. وهذا يعني أن  2000مليون عامل في عام  85. ومن المتوقع أن يرتفع إلى حوالي  1993عام 

 1 سوف يدخلون سوق العمل في الوطن العربي ألول مرة  . 2000  - 1993عامل سنويا  خالل الفترة 

 
، ص  1993د. مصطفى العبد هللا الكفري ، د . عصام خوري ، قضايا حول السكان والتنمية في الوطن العربي، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق  -  1

159 . 



6 
 

 سوق العمل العربية :  -ثالثا  

على التطورات االقتصادية   2 طن العربي ) حجما  وتوزعا  وخصائصا  (تعتمد سوق العمل في الو

واالجتماعية الجارية في الدول العربية . وإن أية سياسة استخدام للموارد البشرية تفرض ضرورة التكامل مع  

سياسات التنمية الشاملة عموما  ، ومع سياسات السكان والتعليم والصحة وتوزيع الدخل وتوفير الضمان  

االجتماعي وترشيد استقرار اليد العاملة العربية وبخاصة المؤهلة منها .ألن حركة القوى العاملة العربية  

، تثمار البشري ، الحوافز المختلفةمتعلقة أساسا بشروط سوق العمل كالتعويض والدخل ومعدالت المردود لالس

الدولة الواحدة أو ضمن الدول العربية وحتى  تشريعات العمل وغير ذلك . سواء أكانت هذه الشروط ضمن 

خارج الوطن العربي ، وقد تكون هذه الحركة في بعض األحيان استجابة الختناقات أو حاجات معينة في سوق  

العمل العربية ، غير أنها قد ال تكون متناسبة في أحيان عديدة مع مفهوم االستثمار في رأس المال البشري 

 3  ل.واستخدامه بالشكل األمث

وتستند سوق العمل العربية على اقتصاد يتصف بضيق القاعدة اإلنتاجية وضآلة اإلنتاج وبخاصة في  

قطاع الصناعة كما يتصف بوحدانية المنتجات واالعتماد المفرط على تصدير سلعة واحدة أو زمرة محددة 

، والتحول السريع إلى نمط  من السلع وبخاصة المواد الخام ومصادر الطاقة كما تتصف بانخفاض اإلنتاجية 

الوطن العربي ، والتفاوت الواسع   في متوسط نصيب   دولاالستهالك المستورد ، وضعف التجارة البينية بين  

 4 الفرد من الدخل القومي.

يتميز سوق العمل العربي بعدد من الخصائص تجعل من تنمية وتشغيل الموارد البشرية مشكلة ليس من 

على صعيد كل دولة من الدول العربية أو على صعيد الوطن العربي . ولكن هذه المشكلة السهل إيجاد حل لها  

تتفاوت في النوع والعمق واألهمية واآلثار من بلد عربي إلى بلد آخر . كما تطرح مشكالت هامة حول مستقبل 

أرجاء الوطن العربي    سوق العمل العربي ، كاالستخدام وهياكله والبطالة واألجور وانتقال العمالة بين مختلف

أو خارج الوطن العربي . األمر الذي يجعل هذا المورد البشري الهام مصدر استخدام ناقص وعقبة في وجه  

 5 عملية التنمية الشاملة.

 كما تكتنف سوق العمل العربية أوجه قصور مختلفة تحرمها من سمة التكامل فيما بينها أهمها :  

 
 سوق العمل : هو مجال عرض العمل والطلب عليه . -  2
د. محمد عدنان وديع ، الموارد البشرية : خصائص السكان وسوق العمل في الوطن العربي ، دراسة أعدت في إطار مشروع بحثي في المعهد  -   3

 . 38،ص  1995العربي للتخطيط بالكويت ، الكويت 
 . 39د. محمد عدنان وديع ، المصدر السابق، ص  -  4
 .74المصدر السابق ، ص   -  5
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عدم تنظيم حركة انتقال القوى العاملة العربية ، وهذا يعود لعدم وجود تنظيمات ومؤسسات عربية  •

 فعالة لتنظيم هذه الحركة . 

 نقص العمالة الماهرة على مستوى الوطن العربي ككل . •

أصبح الطلب على نوعية من العمالة الماهرة في الدول العربية الغنية بالنفط كبيرا  جدا ، وهذا يعود  •

 إلى استخدام تقانات متقدمة واستخدام الحاسوب واستثمار ثورة المعلومات . 

إن المورد البشري على ندرته النسبية في البلدان المستقبلة لم يستغل االستغالل األمثل وبخاصة  •

 . ات النشاط االقتصادي غير النفطيةسبة للمواطنين . مما أدى إلى انخفاض إنتاجية العمل في قطاعبالن

 ومن أهم خصائص سوق العمل العربية: 

بين أسواق متعددة داخل كل  أسواق عمل قومية وقطرية وما نما بي تجزئة اسواق العمل العربية  .1

 قطر.

ي من حيث الكم والنوع فيما بين الدول العربية اختالالت في التركيب والتوزيع السكاني والعمال .2

 وطردا مع توافر الموارد.

 عمالة غير ماهرة يقابلها عمالة ماهرة وكفاءات ولكن مهاجرة الى خارج الوطن العربي.  .3

 ارتفاع في نسب البطالة والبطالة المقنعة على كافة المستويات والمهارات.  .4

ستويات الكم والنوع واختالالت في توزيع الدخل فيما بين  اختالالت قطاعية وانتاجية ومهنية على م .5

 وتضخم االستخدام في القطاع العام. نفسها وفي داخل كل قطر على حدة الدول العربية

استمرار تركز قوى العمل في معظم الدول العربية في قطاعات االنتاج األولى أي الزراعة والصيد   .6

طاع التقليدي على القطاع الحديث في معظم البلدان  والصناعات االستخراجية واستمرار غلبة الق

 العربية بالرغم من الجهود االنمائية التي بذلت خالل العقود الماضية. 

 استمرار ضعف مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي. .7

تعاظم نمو التشغيل في القطاع غير المنظم وفي القطاع الهامشي على حساب القطاع المنظم والذي  .8

 قيل عن مساهمته الى الناتج القومي   را للموارد وافقارا القتصاديات البالد بالرغم من كل مايشكل هد 

 ضعف الحماية االجتماعية. .9

 ازدواجية السوق بين تقليدية وأخرى حديثة.  .10

وحركية بين   حركية القوى العاملة العربية من قطاع آلخر ومن منطقة ألخرى داخل الدولة الواحدة .11

 خارج الوطن العربي بكامله. أو  ةدول العربيال
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مما يؤدي الى انخفاض مستوى    في تنظيم القوى البشرية في الوطن العربي،  كبيرا    مما تقدم نالحظ نقصا  

ولكننا نالحظ أن وتيرة تزايد السكان عالية في الوطن العربي   ومساهمتها في عملية التنمية الشاملة، أدائها

على مقدار زيادة متوسط دخل الفرد على المدى   وهذا ينعكس سلبا   وسوف تبقى هكذا الى أمد غير قصير،

 في حال عدم حدوث وتائر عالية في التنمية الشاملة. القصير،

كما نالحظ عدم التوازن في توزيع السكان الوظيفي بين قطاعات االقتصاد الوطني األمر الذي يؤثر سلبا 

وارتفاع حجم العاملين غير   نخفاض كفاءة القوة العاملة،على تحقيق عملية التنمية اضافة الى تدني مهارة وا

وانتشار األمية في صفوف الطبقة العاملة وهذا يحتاج الى معالجة حاسمة في اطار تغيير بنية   المؤهلين،

ليتالزم نع عملية القضاء على األمية بين  االقتصاد الوطني وتطوير كفاءة المتعلمين وزيادة مهارة الكوادر ،

 في مختلف قطاعات االقتصاد.  العاملين

   :لدول العربية الغنية بالنفطلهجرة القوى العاملة العربية  -رابعا  

العربية الغنية بالنفط تستقبل القوى العاملة العربية وغير العربية وبخاصة   الدولتشير البيانات إلى أن 

إلى أن القوى العاملة العربية الوافدة تشكل غالبية العمالة   1975العمالة اآلسيوية ، وتشير إحصاءات عام 

، ية المنتقلة إليهان العمالة الكل% م 71العربية المستقبلة للعمالة حيث كانت تشكل حوالي  الدولالمنتقلة إلى 

% وهي ما تزال في تراجع مستمر مع العلم أن   65إلى حوالي  1980وتراجعت هذه النسبة لتصل في عام 

مليون عامل في عام   1.3حجم القوى العاملة العربية المطلقة المنتقلة إلى الدول الغنية بالنفط قد ازداد من 

 6 .1980مليون عامل في عام   3.7إلى نحو  1975

  1975وتدل اإلحصاءات على أن ثلثي القوى العاملة الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام  

كان من األجانب وغالبيتهم الساحقة من اآلسيويين وبخاصة الهند والباكستان ، في حين تصل نسبة العرب إلى 

% ، بينما نجد أن   80دي إلى نحو  % .وبين هؤالء اآلسيويين ارتفع معدل المساهمة في النشاط االقتصا 20

هذا المعدل بين العرب الوافدين يتجاوز النصف بقليل ، ويوضح هذا الفارق اصطحاب العرب الوافدين ألسرهم 

 بدرجة أكبر من العمال اآلسيويين . 

والبد من اإلشارة إلى وجود قوى عاملة وافدة غير عربية تعمل في الدول العربية الغنية بالنفط ، حيث  

ماليين عامل . ومخاطر تواجد مثل هذا  3يصل عدد العمال اآلسيويين في دول الخليج العربي إلى حوالي 

الحجم من العمالة الوافدة غير العربية يدعو إلى مزيد من التفكير في تبني سياسة عربية موحدة تجاه هذه  

 الظاهرة بمختلف جوانبها القومية واالجتماعية واالقتصادية .

 
في العالم  انظر ، بحث للكاتب بعنوان ، توزع وحركة القوى العاملة وارتباطها بعملية التنمية. قدم إلى ندوة الحركية السكانية والتخطيط اإلنمائي -  6

 .  1992دمشق  -العربي نظمتها منظمة العمل الدولية 
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ن هذا كله أننا نالحظ تراجع حصة العمالة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي لصالح  واألخطر م 

 العمالة اآلسيوية الوافدة . وبخاصة بعد حرب الخليج الثانية. 

 : لدول العربية الغنية بالنفط عل اقتصاديات البلدان المرسلةلآثار هجرة القوى العاملة العربية  - 1

القوى العاملة العربية المهاجرة سواء تمت نقدا  أو عن طريق نظام االستيراد  تتباين تقديرات تحويالت 

بدون تحويل عملة وذلك حسب الدولة وحسب المصادر المختلفة لهذه التقديرات . وتشير البيانات إلى  أن قيمة 

ل من مليون كانت أق 1973تحويالت العمالة المصرية المهاجرة إلى النفط ال تذكر في الستينات ، وفي عام 

مليون دوالر في عام   1500وتجاوزت مبلغ  1976مليون دوالر في عام  750دوالر ثم قفزت إلى حوالي 

مليون دوالر . لقد فاقت قيمة تحويالت   3000حيث بلغت    1981/    1980لتصل إلى أعلى رقم في عام    1978

من صادرات النفط بل فاقت دخل المصريين العاملين في الخارج دخل مصر من السياحة ومن قناة السويس و

 7هذه القطاعات الثالثة مجتمعة في بداية الثمانينات.

  8 البلدان المرسلة : ىلدول العربية الغنية بالنفط عللمن أهم آثار هجرة القوى العاملة العربية و

إذكاء التطلعات االستهالكية القائمة على نمط االستهالك الغربي ، مما أدى إلى فتح سوق أمام   •

 منتجات الدول الصناعية المتقدمة . 

إضعاف القدرة اإلنتاجية في الدولة ، وأصبح الطلب يتركز على المنتجات المستوردة لعدم توفر  •

 اإلنتاج المحلي أو تدني مواصفاته .

القطع األجنبي لالقتصاد الوطني ، الالزم لتسديد فاتورة التي تزايدت مع سيادة  تأمين مصدر يؤمن •

 نمط االستهالك الغربي .

 إفراغ البلد من اليد العاملة المنتجة ـ وبخاصة ذات اإلنتاجية العالية والمتميزة . •

الص فصم عرى العالقة بين رفاه الوطن ورفاه المواطن ، حيث بدأ المواطن يبحث عن طريق الخ •

 الفردي . وتوطيد النزعة الفردية في حل المشاكل الخاصة من الحلول المجتمعة أو الجماعية . 

وخالفا  لما هو شائع حول الفائدة الكبيرة التي تجنيها البلدان المرسلة لقوة العمل ، نالحظ أن لهذه الظاهرة  

صة على المدى الطويل . على الرغم من آثارا  سلبية على البلدان المرسلة قد تصل إلى حد مدمر أحيانا  وبخا

أن البعض يرى أن هذه الظاهرة دليال  على قدر من التكامل االقتصادي العربي في مجال العمل ولكنها تظل 

 تطرح العديد من القضايا والتساؤالت على مستوى الوطن العربي . 

 
 . 66، ص  1984يروت د . نادر فرجاني ، الهجرة إلى النفط ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ب -  7
 . 65-64د. نادر فرجاني ، المصدر السابق ص  -  8
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ساسا  هجرة مؤقتة حيث ال يسمح  إن هجرة القوى العاملة العربية إلى الدول العربية الغنية بالنفط هي أ

للقوى العاملة العربية الوافدة باالستقرار في البلدان العربية النفطية لو أرادت ، ويترتب على ذلك معدل دوران 

عاٍل للعمال الوافدين ويعني أنه إذا كان هناك حوالي مليوني عامل عربي وافد في لحظة بداية الثمانينات 

العمال العرب الوافدين على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا  سيكون أكثر من ذلك  واستمر هذا المعدل فإن عدد 

بكثير . ومؤدى هذا الوضع أن عدد العرب من عاملين ومعولين من الذين تصلهم آثار هجرة القوى العاملة 

ول المرسلة المباشرة أو اآلثار غير المباشرة على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا  ربما يصل لغالبية سكان الد 

 9 بشكل عام.

 هجرة القوى العاملة العربية على األفراد : أثر - 2

من أهم دوافع هجرة القوى العاملة العربية إلى الدول العربية الغنية بالنفط عوامل الدفع والجذب التي  

باألوضاع االقتصادية  كانت تتفاوت في تأثيرها من دولة إلى دولة أخرى ومن فرد آلخر . وتمثلت عوامل الدفع  

الصعبة في الدول المرسلة وعدم توفر فرص العمل المناسبة والدخل الكافي ، وظلت االعتبارات االقتصادية  

العامل األهم على جانبي الدفع والجذب على حد سواء ، وكانت من القوة بمكان تغلبت في كل الحاالت تقريبا   

ر من األحيان على قرار الهجرة في البلدان المرسلة أو أثناء على السلبيات االجتماعية التي ترتبت في كثي

 العمل في البلدان المستقبلة .

إضافة إلى ذلك سياسة الدول المرسلة في تشجيع الحكومة على الهجرة إلى الدول العربية الغنية بالنفط  

القرنال بد أن جعلت رئيس مجلس الوزراء في واحدة من هذه الدول يصرح في منتصف السبعينات من هذا 

يكون هدفنا بالنسبة لتصدير العمالة واضحا  كهدفنا بالنسبة لتصدير القطن واألرز وأن نكسر الكالم الخاص  

دون أن يتذكر رئيس مجلس الوزراء أن هناك فارقا  جوهريا  بين البشر   10 بقيد الهجرة وعدم تصدير البشر.

 إلنساني .والسلع . فالبشر ينتجون السلع وهم عماد المجتمع ا

كما حملت الهجرة في طياتها بالنسبة للفرد إمكان ادخار مبلغ من المال يساعده على مواجهة احتياجاته  

االقتصادية الملحة والمقبلة عن طريق العمل في أحد البلدان النفطية وبخاصة إمكانية استمالك أصل رأسمالي 

 هدف بالمستوى نفسه المتصور قبل الهجرة .يوفر له متطلبات اقتصادية مستقبلية وإن لم يتحقق هذا ال

وعلى الصعيد الفردي يمكن القول أن هجرة العمال العرب قد ترتب عليها ، حصول العمال المهاجرين  

العربية النفطية على معدالت أجور ومستويات دخول حقيقة أعلى مما كانوا يحصلون عليه ، أو  الدولإلى 

 العربية التي ينتمون إليها . الدوليمكنهم الحصول عليه في 

 
 99د. نادر فرجاني ، المصدر السابق ص  -  9

 . 52المصدر السابق ص  -  10
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وتشير بعض الدراسات إلى أنه ) إذا أخذنا متوسط األجر السنوي لفئة المدرسين في مصر والسودان في  

  500% منه وفي كل من السعودية وليبيا  600د أن متوسط األجر في الكويت كان  منتصف السبعينات فإننا نج

% وبالنسبة للفئة الوسطى من موظفي الحكومة في كل من مصر والسودان كانت معدالت   400% وفي ُعمان  

% في كل من ليبيا وُعمان ويضاف لهذا األجر النقدي    300% في كل من الكويت والسعودية و    400التفاوت  

ا قد يعطى للفرد المنتقل من سكن مجاني أو من خدمات اجتماعية وصحية أو تعليمية ألبنائه مجانا  أو بأثمان  م

العربية الغنية بالنفط على دخول حقيقة أعلى مما   الدولوهذا يعني حصول العمال المهاجرين إلى  رمزية .

 األم . الدوليحصلون عليه في 

العربية إلى الدول العربية الغنية بالنفط على العمال المهاجرين، ولكن   ال تقتصر آثار هجرة القوى العاملة

. فطية أو بقوا في البلدان المرسلةالن  دولتنسحب ، بأشكال مختلفة ، على أسرهم ومعوليهم ، سواء صحبوهم لل

إقامة   كما ينسحب على النشاط االقتصادي في البلد عندما يرغب المهاجر ببناء مسكن بأموال التحويالت أو 

منشأة زراعية أو صناعية . وهذا يعني أن أعدادا  كبيرة من السكان المقيمين يتأثرون بظاهرة انتقال القوى  

 العاملة إلى الدول الغنية بالنفط .

وبعد فترة من إقامة مرهقة بسبب قسوة الظروف المناخية يتبين للعامل الوافد أن العمل واإلقامة في الدول  

مختلطة بنقمة . وتضم الجوانب اإليجابية للهجرة ، تأمين دخل عاٍل يوفر مستوى معيشيا    الغنية بالنفط نعمة

 :  أهمهاأعلى للوافد وعائلته خالل فترة الهجرة . أما الجوانب السلبية فهي عديدة 

 المتاعب العاطفية واالجتماعية الناجمة عن االبتعاد عن األهل والوطن .  •

 ن الدرجة الثانية أو أقل .شعور الوافد بأنه يعامل كمقيم م •

حالة العمل المأجور التي يعامل بموجبها الوافد كمرتزق يجب أن يعمل كما يُطلب منه مقابل األجر   •

 الذي يحصل عليه بدال  من أن يشارك في اتخاذ القرار .

وطبيعي أن درجة المعاناة تختلف من دولة ألخرى ومن مهاجر آلخر حسب الموقع الوظيفي والمكانة 

 جتماعية والظروف المحيطة بالعمل .اال

 سا  ـ الهجرة العائدة من الدول العربية الغنية بالنفط إلى الدول المرسلة للعمالة :خام

يبدو التطور األهم في ظاهرة هجرة القوى العاملة العربية إلى الدول العربية الغنية بالنفط في تزايد االتجاه  

االنكماشي الذي حدث في أسواق العمل في البلدان المستقبلة لقوة العمل . فقد تحالفت تطورات سوق النفط  

، وحرب الخليج األولى ) الحرب العراقية ـ العالمي ) أزمة النفط المعكوسة ( وبخاصة تراجع أسعار النفط 

اإليرانية ( مما أدى إلى حدوث جو من الركود االقتصادي اجتاح كافة بلدان مجلس التعاون الخليجي والعراق  

وتفاوت مداه ، ورد الفعل إزاءه من بلد آلخر ، وكان له انعكاسات مهمة في تقليص وتضييق سوق العمل 
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كما أن اجتياح الكويت وحرب الخليج الثانية ذات التكاليف الباهظة قد أدت  11. وبخاصة على العمالة الوافدة

إلى حدوث نكسة في سوق العمل في دول االستقبال . وتحول هذه الدول من دول فائض حالي إلى دول عجز  

 . وية وغيرهاة عنها بالعمالة اآلسي ومديونية خارجية . مما أدى إلى تقليص العمالة العربية الوافدة .واالستعاض

ونتيجة لذلك تتابعت إجراءات التقشف في بلدان مجلس التعاون الخليجي ، ابتداء من تأجيل أو إلغاء 

مشروعات جديدة ، مرورا  بالتضييق في التعاقدات الجديدة للعمالة العربية الوافدة وانتهاء بتسريحات واسعة  

ك . كما تراجعت الفائدة من هجرة العامل الوافد النطاق في مختلف الدول العربية ألسباب سياسية أو غير ذل

بسبب االنكماش االقتصادي وتراجع الدخول والقيود على التحويالت . كل هذه العوامل أدت إلى حدوث ظاهرة 

 جديدة في الهجرة والتي تسمى الهجرة العائدة إلى بلد المنشأ مثل مصر واليمن واألردن .

فيما يتعلق بانتقال القوى العاملة العربية ظهور ما يسمى بالهجرة  من أهم نتائج أزمة النفط المعكوسة 

العائدة ، نتيجة الستمرار األزمة االقتصادية العالمية واالنحسار االقتصادي بسبب تراجع أسعار النفط ، وإنجاز  

العمالة العربية    مرحلة التوسع في التشييد وإنشاء البنى األساسية في الدول العربية الغنية بالنفط ، وتراجع نسبة

 الخليج العربية في إجمالي العمالة الوافدة لهذه الدول . دولالوافدة إلى 

ومن المتوقع تعاظم عدد العائدين من العمال العربي الذين هاجروا إلى النفط بعد أن بدأت الدول المستقبلة  

ئدون إلى بالدهم في المدن الكبرى لهم بإبداء رغبتها في االستغناء عن خدماتهم . ومن المتوقع أن يتمركز العا

 مما سيزيد من الضغوط على القطاع الحديث في استيعابهم .

وسوف تؤدي الهجرة العائدة إلى تدني كمية التحويالت التي كانت كثير من الدول العربية تعتمد عليها  

الثمانينات . وهذا بدوره سيؤدي إلى تفاقم  في تغطية العجز في ميزان المدفوعات خالل فترة السبعينات وأوائل  

 األزمة االقتصادية واألوضاع المعيشية للمواطنين في الدول التي ستستقبل الهجرة العائدة .

للدخل القومي   الرئيسةالعربية الغنية بالنفط من المكونات  الدولوبعد أن غدت تحويالت العاملين في 

المرسلة للقوى العاملة أخذت حصيلة النقد األجنبي المتولدة من   دولالقابل للتصرف في االقتصاد الوطني لل

، عندما بدأت الدول المستقبلة بتطبيق    1986تحويالت العاملين في الدول الغنية بالنفط تتراجع تدريجيا  منذ عام  

 برامج لالستغناء عن بعض العاملين الوافدين إليها . 

  500000منت الخطة التنموية الجديدة في السعودية تسريح  تض  1985) ومع بداية يناير / كانون الثاني /  

عامل أجنبي وخالل شهر يوليو / تموز / من نفس السنة ورد في بعض الصحف اللبنانية    600000عامل إلى  

عامل في الشهر .كما بينت دراسة قامت بها  50000أن العمال اللبنانيين سيغادرون العربية السعودية بمعدل 

 
 العمالة الوافدة : هم العمال المقيمون في بلد معين وال يحملون جنسيته . -  11
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أن مليونا  إلى مليون ونصف   ت األمريكية خالل شهر يوليو / تموز / ونشرتها نيويورك تايمزوكالة المخابرا

 12 .  1986من المهاجرين في الدول النفطية العربية سيعودون إلى بالدهم خالل سنة  

،  حيانا  وإن كانت األرقام المذكورة أعاله ، حول عودة المهاجرين إلى وطنهم األم ، غير دقيقة ومتضاربة أ

رحلة العودة إلى البلدان المرسلة    بدأواغير أنه بدون شك بدأنا نشاهد عودة الجيوش من المهاجرين إلى النفط قد  

. مما سيكون له تأثير كبير على الوضع االقتصادي وعلى االستقرار الداخلي في مجموعة الدول العربية  

 دن وسورية والمغرب واليمن . المصدرة للقوى العاملة وبخاصة في مصر والسودان وتونس واألر

 الخاتمة:  -سادسا  

كان وال يزال المطلوب من النفط العربي أن يضطلع بمهمة قيادة تنمية حقيقية وشاملة على مستوى الوطن  

العربي ككل ، تقوم على أرضية تشغيل القوى العاملة العربية وزيادة اإلنتاج المادي واالعتماد الجماعي على  

واالكتفاء الذاتي نسبيا  ، ومن ثم تحقيق الوحدة االقتصادية العربية والتوصل إلى استقالل اقتصادي الذات 

عربي ونفي التبعية وبلوغ هذا الهدف يستوجب االنطالق من قدرة بشرية وتكنولوجية وإنتاجية وقيم مسيطرة  

وبذلك تستطيع  13أخرى.  ، وبالجماهير من جهةا يختص بالسلطات السياسية من جهةوسلوك اجتماعي فيم

  14.  العربية في الدولبناء تنمية حقيقية شاملة وتصحيح الخلل المتفاقم في التوازن اإلنمائي الذي يشاهد حاليا  

 . مختلف أرجاء الوطن العربيولكن هل يستطيع النفط ذلك ؟ إنه أمر مرهون بإرادة القيادات السياسية في  

الكفري  األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا  

جامعة دمشق –كلية االقتصاد   

سورية  12341دمشق ص ب   

Prof. Dr Moustafa El-Abdallah Alkafry 

Faculty of Economics - University of Damascus 

Damascus, Syria, PO Box 12341 

Email: moustafa.alkafri@gmail.com 
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 (  1جدول رقم ) 

الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية ) باألسعار الجارية ( وعوائد الصادرات النفطية العربية  

 ) مليار دوالر ( .  1994ـ  1970خالل الفترة 

 العوائد النفطية الحقيقية  العوائد النفطية االسمية  الناتج المحلي اإلجمالي السنة 

 ـ 1.23 8.78 1970

 ـ 49.43 68.51  1975

1980 437.4 216.96 98.66 

1985 374.7 87.50 45.76 

1990 460.8 103.05 36.09 

1994 502.5 86.80 31.38 

 .العربية المتحدة، صندوق النقد العربي ـ اإلمارات    1995المصدر : التقرير االقتصادي العربي الموحد  

 

 


