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 الملخص 

بأهمٌة سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة بسبب  األزمنة أقدمتتمتع منطقة الخلٌج العربً منذ    

جعلها تستقطب القوى العالمٌة  الواقع على طرق المواصالت العالمٌة ،مما الجغرافًموقعها 

ٌتصل بها من السواحل الشرقٌة  منطقة الخلٌج وما أن،  األزمنةعلى مر للسٌطرة علٌها 

 األقدمالحٌاة والتقدم منذ  بأسباب الزاخرةالمناطق  أهموالجنوبٌة للشبة جزٌرة العرب تعد من 

وتمتاز  واإلفرٌقً سٌوياألعلى العالم  التً تطل ،وفٌها المنافذ العربٌة الكبرى األزمنة

 بدأتدول الخلٌج العربً  إلىالهجرة  أنالمؤثرة فً الصراع الدولً .  اإلستراتٌجٌةبمراكزها 

مع بعض البلدان ربطت منطقة الخلٌج  التًبالعالقات التجارٌة  ارتبطتقبل ظهور النفط ، 

على هذا  ) كالهند مثال ( وساعد أسٌاالسٌما التً تقع فً جنوب وجنوب شرق  األخرى

به منطقة الخلٌج من  والموقع الجغرافً الهام الذي تتمٌز جهةاالتصال سهولة المواصالت من 

، ولكنها ارتبطت بشكل ما  األساس، وبذلك فان دوافع الهجرة كانت اقتصادٌة فً  أخرى جهة

الحٌوٌة للدول الخلٌج العربً ، واستمرت الهجرة على نطاق  األهمٌةسٌاسٌة تنبع من  بأهداف

 إنتاجطفرة سرٌعة فٌها بسبب  حدثت، ثم من القرن الماضً  النصف الثانً بداٌةمحدود حتى 

هذه الهجرة  أالنالنفط وحاجة هذه المنطقة للٌد العاملة من اجل تسرٌع عملٌة التنمٌة االقتصادٌة 

وهذا سٌاسً واالقتصادي واالجتماعً لمنطقة الخلٌج العربً تشكل خطرا على الواقع ال بدأت

 مباحثلقد اقتضت طبٌعة الدراسة إن ٌقسم البحث إلى مقدمة وثالث  .ما ستتناوله الدراسة

بٌنما  ، اكتشاف النفطاألول الهجرة فً منطقة الخلٌج قبل وبعد  المبحثوقد تضمن  ،وخاتمة 

 ،واالجتماعٌة للهجرة األجنبٌة فً منطقة الخلٌج العربً الثانً المخاطر السٌاسٌة  المبحثتناول 

الثالث لدراسة اآلثار االقتصادٌة المترتبة على تواجد األجانب فً منطقة الخلٌج  المبحثوكرس 

 من المصادر العربٌة واألجنبٌة وتم تثبٌتها فً نهاٌة البحث . العدٌدالعربً. واعتمد البحث على 
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 األول  المبحث                                      

  اكتشاف النفطالهجرة فً منطقة الخلٌج قبل وبعد                  

كانت حركة الهجرة إلى منطقة الخلٌج العربً قبل اكتشاف النفط قلٌلة نسبٌاً وكانت     

ارة وكانت مصادرها تكاد تقتصر على بالد جنوب شرق آسٌا وإٌران من أجل التج

 ألكسًوصف المستشرق الروسً  ،وقدهً تجارة اللؤلؤ فً ذلك الوقتالتجارة السائدة 

 فاسٌلٌف
(1)

Alksi Fasliefكانت أهمٌة شبه جزٌرة العربٌة فً هذه الحقبة بقولهال" :

ترجع إلى موقعها االستراتٌجً ودورها السٌاسً  نفطالجزٌرة العربٌة فً عهد ما قبل ال

، حٌث توجد فً السعودٌة مدٌنتا مكة والمدٌنة المقدستان اإلسالمًوالدٌنً فً العالم 

فً اإلسالم الذي تقضى تعالٌمه بتأدٌة المسلمٌن لفرٌضة الحج إلى مكة، لكن الوضع 

فجٌرة ٌتردد عالٌاً على مختلف اآلن فإن صدى أي صدام بٌن قبائل البدو فً الشارقة وال

اكتشاف النفط فً هذه  بسبب وذلك،  وخلٌج طوكٌو التاٌمزسواحل نهر هدسون ونهر 

 أنهاالعالم الغربً السٌما قبل محل اهتمام متزاٌد من  أصبحتالتً المنطقة من العالم 

 . (2)تحتوي على ثلثً احتٌاطً النفط "

 وجود المقدسات اإلسالمٌة فٌها، من بسبب العربًأهمٌة منطقة الخلٌج  ازدادتبالفعل     

أما على الجانب اآلخر فكانت عملٌات التجارة التً تقوم بٌن  ،ناحٌة هجرة المسلمٌن إلٌها

واضح بسبب أهمٌة تزداد بشكل  التجار على سواحل الخلٌج العربً وبعض تجار الهند

ً فً القرن التاسع عشر والحقٌقة أن دراسة تارٌخ منطقة الخلٌج العرب ، المنطقة التجارٌة

توضح لنا أن النفوذ التجاري الهندي فً المنطقة القرٌبة من الخلٌج العربً قد ازداد رغم 

إن نشاط عمان التجاري فً سواحل  ، خضوع االقتصاد الهندي لالقتصاد البرٌطانً

نشاط فً تلك الفترة فاتسع  الخلٌج فً المنطقة أفرٌقٌا الشرقٌة كان حافزاً للنشاط الهندي

 الخلٌجنتٌجة المتالكه الخبرة ورأس المال وإدراك أهمٌة  فً الخلٌج  الهندي التجاري

االقتصادٌة
(3)

 . 

 6056-6086سعٌد بن سلطان  كما أن سلطان مسقط     
(4)

شجع التجار الهنود على  

عملٌات تسوٌق وتموٌل محاصٌل عمان الزراعٌة، كما أسهم هؤالء التجار أٌضاً فً 

وكان تصاعد نشاط عمان التجاري  ،عملٌات تموٌل تجارة الرقٌق العمانٌة فً أفرٌقٌا

عامالً من عوامل استقرار الهنود فً عمان فقد بلغ عدد تجار الهنود الذٌن نزحوا إلى 

نحو ألفً هندي وهذا العدد كبٌر قٌاساً إلى عدد سكان  6048ومطرح فً عام مسقط 

كما أنه ال ٌغٌب عن بالنا تأثٌرهم فً  ،فً ذلك الوقت عمان وحجم الفعالٌات االقتصادٌة 

أما حكام عمان فكانوا ٌشجعون الهنود  ،عمان خاصة، وأنهم ٌتمتعون بالحماٌة البرٌطانٌة

كما ال  ، ى عملٌات التموٌل التً ٌستفٌد أولئك الحكام منهاالعتقادهم بأنهم قادرون عل
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ٌمكن أن تجري تلك األمور إالّ والسلطات البرٌطانٌة فً الهند وعمان تشرف علٌها 

وتستفٌد بها، وخاصة فً النصف الثانً من القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن وما 

الء للسفن التجارٌة األوروبٌة ومن ٌؤكد ذلك أن بعض التجار الهنود كانوا ٌعملون وك

ٌملك الوضع االقتصادي ٌملك تأثٌراً فً القرار السٌاسً، لذا كان لبعض التجار الهنود 

اإلدارات الجمركٌة فً كل من  امتٌازنفوذ عند سلطان عمان بمنح بعض هؤالء التجار 

مسقط وزنجبار نظٌر مبالغ معٌنة
(5)

 . 

صر فً المالحة رغم أن عدداً منهم كان ٌمارس وكان دور تجار عمان وقتها ٌنح    

األعمال التجارٌة األخرى، وكان سلطان عمان ٌستفٌد من اإلمكانات المالٌة لرجال 

األعمال الهنود، وكذلك التجار المحلٌون، ٌبدو واضحاً أن دور التجار الهنود فً االقتصاد 

ر التجار المحلٌٌن كان ثانوٌا، العمانً طوال القرن التاسع عشر كان أساسٌاً ورئٌسٌاً، فدو

وٌتضح ذلك من خالل ظاهرة إقراض التجار الهنود للتجار المحلٌٌن حتى أصبح الهنود 

ولم ٌكتف التجار الهنود بالتموٌل واإلقراض،  ، ٌملكون الجانب األكبر من السفن العربٌة

، إنما وأن ٌكونوا وكالء للمؤسسات األوروبٌة والفردوالسٌطرة على تجارة الجملة 

الذي كان تجار المنطقة ٌسٌطرون علٌه، فأصبح  ،سٌطروا أٌضاً على المجال المالحً

 تحت تأثٌرهم وهٌمنتهم مع نهاٌة القرن التاسع عشر، وبذلك أصبح النشاط التجاري

منافساً خطٌراً للتجار المحلٌٌن فً عمان الهندي
(6)

 . 

عمان من منطقة غربً الهند وعلى الرغم من عدم  قد هاجروا إلى إن غالبٌة الهنود      

خضوع جالٌة الهنود فً عمان للسلطات المحلٌة بحكم اكتسابهم الجنسٌة البرٌطانٌة، فإن 

تأثٌرهم فً أوضاع السلطنة كان واضحاً بحكم سٌطرتهم على النشاط االقتصادي، لقد 

 األهمٌة من ممارسة بعضكان التجار الهنود أهم فئة تجارٌة فً عمان، وقد مكنتهم هذه 

سٌما وأن األموال التً ترد إلى خزٌنة السلطان كانت تعتمد المحلٌة، ال الساحةالنفوذ على 

أساساً على القروض والرسوم التً ٌقدمها أولئك التجار لحكومتهم وإشرافهم على 

المصالح الجمركٌة للبالد
(7)

ان ثم إذ كانت الهجرة اآلسٌوٌة والهندٌة بالتحدٌد إلى عم ، 

اتجهت شماالً إلى أجزاء الخلٌج األخرى، وهناك الهجرة اإلٌرانٌة إلى الساحل العربً 

السابع عشرعبر الخلٌج التً امتد تارٌخها منذ بداٌة القرن 
(0)

 . 

إن الهجرة األجنبٌة للمنطقة لها مرحلتان: مرحلة ما قبل ،مما سبق نستطٌع القول       

مٌة المنطقة لم تظهر بظهور النفط بل كانت قائمة منذ النفط والمرحلة النفطٌة ألن أه

القدم، وعبر العصور المختلفة نظراً ألهمٌة الموقع االستراتٌجً أٌضاً الذي ٌحتله الخلٌج 

العربً فً هذه المنطقة من العالم
(9)

ومما ال شك فٌه أن هذه األهمٌة قد ازدادت بظهور  ،

األجنبٌة إلى المنطقة، ولكن تلك الهجرات لها  النفط، مما أفسح المجال أمام زٌادة الهجرة

جذورها التارٌخٌة التً تعود بشكل أساسً إلى العامل االقتصادي والكثافة السكانٌة فً 
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قلة  فضال عنحٌث وجود فرص للنشاط االقتصادي والخلخلة السكانٌة  ،البلد المستقبل

صادي لدى الهنود أتاحا عدد السكان، كما أن وجود الخبرة وتطور أسالٌب النشاط االقت

لهم فرصة االحتكار والتأثٌر على النشاط االقتصادي فً المنطقة وفً عمان خاصة
(68)

 . 

 الهجرة بعد اكتشاف النفط: 

ـ وكنٌة العقٌد وهو   Idwen Dweakدرٌك أدوٌن األمرٌكًتمكن  6059فً عام       

مترا فً بنسلفانٌا واستخراج  23مٌكانٌكً وابن أحد المزارعٌن  من حفر أول بئر بعمق 

ألف طن،  088حوالً  النفطبلغ اإلنتاج العالمً  6078منها الوقود السائل، وفً عام 

مما أدى إلى ،6974طنا عام  2768خالل قرن حتى بلغ إنتاجه  نفطوازدادت أهمٌة ال

ام بمناطق إنتاجه ومنها منطقة الخلٌج ، إذ بدأت األنظار تتجه نحوها من قبل االهتم

األفراد ، وذلك من اجل تحسٌن مستواهم المعٌشً بعد ما أصبحت المنطقة تزخر بكل 

قطر خالٌة و اإلمارات كل من ، ف6905ًجاءت بٌانات تعداد ف،مقومات الحٌاة ورفاهٌة 

، الخطر على التكوٌن االجتماعً  الدول الخلٌجٌةاألجنبٌة بعد ما أدركت من الجنسٌات 

لم تنشر نتائجه ، باختصار  6905بل إن تعداد اإلمارات  ،6992وكذلك تعداد السعودٌة 

وذلك بسبب تخوف  إن هذه البٌانات على أعلى درجات السرٌة فً منطقة الخلٌج العربٌة

، لذا فإن المتوافر من البٌانات منذ أوائل نٌن السلطات الخلٌجٌة من ردة فعل المواط

الثمانٌنات هو تقدٌرات فقط تعتمد على مؤشرات منطقة أو تقدٌرات عامة لجهات 

رسمٌة
(66)

 . 

، ٌتضح لنا  6996ـ6957نمو سكان الخلٌج العربً للفترة ومن خالل دراسة حركة     

 ما ٌأتً :

لسعودٌة تفاوتاً كبٌراً، وخاصة فٌما تفاوت تقدٌر أحجام السكان فً منطقة الخلٌج وا ( أ
 . اي المهاجرٌن لهذه الدول ٌتعلق بالمواطنٌن وغٌر المواطنٌن

ٌزداد التفاوت بٌن التقدٌرات فً حالة عدم وجود تعدادات أو كلما بعدنا عن سنة  ( ب
 التعداد. 

 لؤلسباب السابقة.  6908زاد التفاوت بٌن تقدٌر غٌر المواطنٌن بعد عام  ( ت
نسمة  972,288بٌن  6975إجمالً سكان الخلٌج من عام ٌتراوح حجم  ( ث

% وكان 28بفارق نصف ملٌون نسمة بٌن التقدٌرٌن أي نحو  682,858,888و
رافٌة غأكبر فارق فً التقدٌرٌن فً السعودٌة وعمان ألسباب تتعلق بالكتلة الدٌمو

 وعدم إجراء تعداد فً عمان. 
نسمة، أي أكثر   7,866,888نسمة و 7,334,888تراوح سكان السعودٌة بٌن وٌ ( ج

، 6974سبعة مالٌٌن نسمة فً كل التقدٌرات، وهذا الرقم قرٌب من تعداد  من 
 6,808,888و6,827,888و 6,886,888تراوح تقدٌر عدد سكان الكوٌت بٌن ٌو

والتغٌر االقتصادي الكبٌر هذا التباٌن  6978نسمة، ولعل بعد الفترة الزمنٌة بٌن تعداد 
ألف نسمة، وفً  205، 267تراوح تقدٌر السكان بٌن ٌ% وفً البحرٌن 3ٌبلغ 
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ألف نسمة، أما فً عمان فٌتراوح حجم التقدٌر بٌن  556تراوح التقدٌر بٌن ٌاإلمارات 
تراوح تقدٌر غٌر المواطنٌن فً المنطقة ٌ،ألف نسمة 046آالف إلى  085سكانها من 

نسمة أي أن  2,862,888تراوح حجمهم بٌن ٌ% من إجمالً السكان و26.2بٌن 
ـ  33وقدرت نسبة غٌر المواطنٌن فً اإلمارات بٌن ،الفارق ضئٌل بٌن التعدادٌن

% وفً عمان 69% و63.2% وفً السعودٌة 50.3% وفً قطر 64
نسمة  6,333,638فقد تراوح تقدٌر السكان بٌن  6908عام  أما فً عمان،69.63%

وبالنسبة لؤلجانب فقد تفاوتت ،نسمة أي أن الفارق ضئٌل بٌن التقدٌرٌن 6,358,788و
% من إجمالً السكان وكانت تقدٌرات 33.3% و36.3تقدٌرات غٌر المواطنٌن بٌن 

ً الكوٌت بٌن % وف24.0نسبة غٌر المواطنٌن فً المنطقة كالتالً فً السعودٌة 
% أي أن الفارق واضح والسبب 60% و59.9% وفً قطر بٌن 50.6% و59.4

% 6.3% وفً اإلمارات 36% و38.7إجراء تعداد فً تلك الفترة وفً البحرٌن 
فقد تفاوت حجم تقدٌر السكان بٌن  6905أما فً عام ،%60.2وفً عمان 
 5977888ن نسمة، وتراوح تقدٌر غٌر المواطنٌن بٌ 60898888و 6629788

نسمة 6987888و
(62)

 . 
حسب مصادرها إلى: هجرة عربٌة  إلى منطقة الخلٌج ٌمكن تقسٌم الهجرة الوافدة          

وهجرة غٌر عربٌة. وٌالحظ أنه ٌوجد فً المنطقة نمطان واضحان نمط تمثله الكوٌت 

والسعودٌة والتً تمثل نسبة الغالبٌة العظمى من المهاجرٌن إلٌها من العرب ونمط باقً 

الدول التً تمثل نسبة اآلسٌوٌٌن المهاجرٌن إلٌها الغالبٌة
(63)

 . 
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 الثانً  المبحث                                      

 المخاطر السٌاسٌة واالجتماعٌة لهجرة األجنبٌة لمنطقة الخلٌج العربً

 المخاطر السٌاسٌة : أوال

خطر  إلىمنطقة الخلٌج العربً ، قد ٌعرضها  إلى األجنبٌةاستمرار الهجرة  أن      

بالمقارنة مع نسبة  أقلٌة إلىمحتمل ٌتمثل فً تحوٌل مواطنٌها مع الوافدٌن العرب 

المتواجدٌن فً بلدان تلك المنطقة ، فتهدٌد عروبة الخلٌج ٌعد من المخاطر  األجانب

 أنتلك المنطقة العربٌة ، كما  إلى األجنبٌةعن ظاهرة الهجرة  نتجهالسٌاسٌة المهمة التً 

خطر مطالبة  إلى، ٌعرض المنطقة رة  من الوافدٌن ومن جنسٌات مختلفة كبٌ إعدادوجود 

حدث فعال فً الكوٌت عام  قومٌة ، وهذا ماالدستورٌة وال بعض هؤالء باالمتٌازات

بهم  خاصةمدارس  تأسٌسبامتٌازات خاصة مثل  اإلٌرانٌٌنعندما طالب الوافدٌن  6952

هاي ولٌم المقٌم السٌاسً البرٌطانً  إلى وتمثٌلهم بالمجلس التشرٌعً ، ورفعوا مطالبهم

فً منطقة الخلٌجHi William Robetروبت 
(64)

. 

 الثانًبلدان الخلٌج العربً شكال جدٌدا منذ النصف  إلى األجنبٌةالهجرة  أخذتلقد        

التً  والتاٌلندٌةعن طرٌق الشركات الكورٌة والفلبٌنٌة  وأصبحتمن القرن الماضً 

ارتفع  األجانبعداد  إنواضحا على مستقبلها من الناحٌة السٌاسٌة ، تشكل خطر  أخذت

شخص فً  260بشكل كبٌر فً بلدان الخلٌج فمثال ارتفع عدد الكورٌٌن فً السعودٌة من 

فً دولة الفلبٌنٌٌن وكما ارتفع عدد 6974فً العام  شخص 65623الى 6949العام 

فً العام  53667 إلى 6976م فً العا األلفالعربٌة المتحدة من عدة  اإلمارات

بشكل كبٌر فً المنطقة التاٌلندٌٌنوكذلك ارتفع عدد 6909
(65  )

 أنومما ٌثٌر الرٌبة ، 

سنه  35-60بٌن  أعمارهمهم من الشباب فً سن العمل تنحصر  األجانب الوافدٌنغالبٌة 

 إن ،وٌقضون فترة عملهم فً بلدان الخلٌج العربً كجزء من فترة خدمتهم العسكرٌة  ،

هذه الجالٌات صباحا"  إفرادٌصطف  إذ ،تجمعات هذه الجالٌات تتطبع بطابع عسكري 

عالقاتهم فٌما بٌنهم تتسم باالنضباط العسكري أنكما  ،علم دولهم لتحٌة  ألداء
(66)

 . 

عندما قام عدد من  6904ومما ٌعزز هذا الرأي ما حدث فً السعودٌة فً العام        

بسبب فرض الحكومة السعودٌة إجراءات بٌٌن بأعمال شغب العمال الكورٌٌن الجنو

اثبت هؤالء العمال قدرتهم العالٌة  األمنٌةولما تصدت لهم القوات  صارمة على إقامتهم ،

وهذا ما ٌثٌر الرٌبة من سرعت تغلغل وانتشار مثل تلك الشركات فً تلك  ،فً القتال 

على  األخرٌنشجعت العمال  عمالاإلتلك  إنكما  ،المنطقة الحٌوٌة من الوطن العربً 

مطالبٌن برفع  6907اضرب العمال الهنود فً الكوٌت فً العام  إذ ،القٌام بأعمال عنف 

فً نفس العام فً دولة قطر مطالبٌن بتحسٌن  الباكستانٌونكما اضرب العمال  أجورهم
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احتجاجا"  األماراتفً سفارة بالدهم فً دولة  آخرونبٌنما اعتصم  ،المعٌشٌة  ظروفهم

الكافالتوزارة الداخلٌة االمارتٌة لقانون منح  إصدارعلى 
(67)

. 

 األصلٌةكبٌرة فً الخلٌج العربً ، ٌمنح دولهم  بإعداد األجانبن ٌوجود الوافد إن      

 أعلنحجة التدخل فً شؤون الداخلٌة لبلدان الخلٌج لحماٌة رعاٌاها فعلى سبٌل المثال 

من حزٌران فً الثالث Maharaja Krishan اج كرٌشانماهر الهندي خارجٌةوزٌر ال

الذي قام به العمال الهنود فً الكوٌت بان الحكومة  اإلضرابعلى اثر  6907من العام 

البرلمان  أعضاء إنكما  ،اإلحداثالتً أحاطت بتلك  والظروف األسبابالهندٌة تدرس 

الهندي اتهموا بلدان الخلٌج العربً بمعاملتهم التعسفٌة للعاملٌن الهنود فً تلك المنطقة 

ردود فعل داخل منطقة الخلٌج  أثارمما ،ووصفوها بأنها معاملة العبٌد 
(60  )

. 

عدد من الرعاٌا الكورٌٌن  بإعدامة قامت السعودٌ ،6900سان وفً الثالث من نٌ      

عدم  اآلخرٌنوفرضت على  ،عاملٌن فً تنفٌذ مشارٌع مدنٌة الرتكابهم جرائم ال الجنوبٌٌن

دبلوماسٌة بٌن  أزمة أثارمما  ، األسبابسبب من  ألياالختالط واالحتكاك مع مواطنٌها 

المملكة العربٌة السعودٌة وجمهورٌة كورٌا الجنوبٌة
(69)

. 

كانت البحرٌن واقعة تحت  آذ ،البد من اإلشارة للخطر القادم من إٌران  ،وأخٌرا"       

وما زالت إٌران بٌن الحٌن واألخر تطالب بالسٌطرة  ، 6622النفوذ الفارسً منذ عام 

كما حدث فً جزر طنب الصغرى  ،على البحرٌن وبلدان الخلٌج العربً األخرى 

وكذلك جددت الجالٌة اإلٌرانٌة  ،ضً والكبرى وأبو موسى فً السبعٌنات من القرن الما

مطالباتها باالعتراف بحقوقها وتأسٌس مدارس  6902المقٌمة فً الكوٌت مطلع عام 

المقٌمٌن  اإلٌرانٌٌنكما قامت إٌران بإصدار جوازات سفر إٌرانٌة للرعاٌا  ،خاصة بها 

فً اإلمارات والبحرٌن 
(28)

. 

 من مصادر متعددة ومتنوعة . ا"لٌج قادمومن هنا ٌبقى الخطر الذي ٌهدد عروبة الخ    
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 ثانٌا :المخاطر االجتماعٌة والثقافٌة  

للمجموع  األجانبتكون نسبة الوافدٌن  إنابرز المخاطر االجتماعٌة ، هً  إن          

% فً العام 35ٌزٌد عن  ما إلى، قد وصلت السكان فً بلدان الخلٌج العربً 

% فً العام 0كانت  بعد ما إحصاءات غٌر رسمٌةحسب  6995العام % فً 52و6975

من بلدان الخلٌج  أخر إلىمن بلد  هؤالءوتختلف نسبة 6965% فً العام 66و 6958

% 36% وفً البحرٌن 64 اإلماراتتبلغ فً  إذ، 6995ـ6975وهذه النسب بٌن أعوام 

% فً 52فً قطر فان نسبتهم تتجاوز  إما% ، 25% وفً عمان 36وفً السعودٌة 

%68السكان فً الكوٌت من  إجمالً إلى األجانبن تقترب نسبة الوافدٌن حٌ
(26 )

. 

فً بلدان الخلٌج العربً من اكبر  6995 -6975تعد معدالت نمو السكان خالل         

 المواطنٌنكانت نسبة نمو  ،السكان  إلجمالً% 64,0بلغت  إذفً العالم و  النمو معدالت

معدل للنمو  أعلىوقد سجل مواطنو اإلمارات  ،% لغٌر المواطنٌن 66% مقابل  3,0

أي الغٌر  األجانبفً حٌن حقق الوافدٌن  ،% لغٌر المواطنٌن فٌها 7,7% مقابل 7,3بلغ 

% 3,6مقابل  ،% 64,3 إلىوصلت نسبتهم  إذنسبة للنمو فً السعودٌة  أعلىمواطنٌن 

فقط للمواطنٌن السعودٌٌن
(22)

. 

القوى العاملة الوطنٌة فً بلدان الخلٌج  إجمالً إلىنسبة القوى العاملة الوافدة  أما         

كانت ال تزٌد عن  إنبعد  ، 6996% فً عام 65فقد قدرت بما ٌزٌد عن  ،العربً 

 إذ ، أخر إلىوتختلف نسبة القوى العاملة الوافدة من بلد خلٌجً  ، 6966%  فً عام 69

فً  وأدناها ، 6990% فً العام 00فكانت  اإلماراتفً  أقصاهاهذه النسبة بلغت  أن

هذه النسبة فً بقٌة البلدان  فً حٌن تدرجت ،% من العام نفسه 56بلغت  إذعمان 

وفً السعودٌة  ،% 64البحرٌن  ،% 76قطر  ،% 06: فً الكوٌت  كاألتًالخلٌجٌة 

 إجمالً إلى األجانبرات لنسب الوافدٌن ومن خالل تلك التقدٌ ،% فً العام ذاته 63

الخطر الذي ٌحٌط بمستقبل  نتبٌن إننستطٌع  ،السكان والى مجموع القوى العاملة 

من ثلث السكان وثلث القوة العاملة من الوافدٌن  أكثر إن إذ ،المواطنٌن فً بلدان الخلٌج 

سٌتحول  ،وفً حالة استمرار معدالت النمو على وتائرها خالل الفترة القادمة  ، األجانب

أقلٌة إلىالمواطنون الخلٌجٌون 
(23)

. 

ٌرى بعض المختصٌن بالجوانب  إذ ،تلك االزدواجٌة السكانٌة تزداد خطورة  إن     

اتهم الذٌن تختلف عاداتهم وتقالٌدهم ولغ األسٌوٌٌنونسب  إعدادتزاٌد  إناالجتماعٌة 

فقدان  إلىقد ٌؤدي  ،عن عادات وثقافات العرب فً الخلٌج  ،" دٌاناتهم وأحٌانا

المجتمعات الخلٌجٌة لتوازنها وانسجامها االجتماعً وبالتالً ٌؤثر فً قٌمها المستمدة من 

" قد ٌولد شعورا" بعدم االرتٌاح أٌضاذلك  أنكما  ، اإلسالمٌةالحضارة العربٌة  أصالة

  ، األجناسٌعدونه غزوا" بشرٌا" تتعرض له بلدانهم من شتى  آذ لٌٌناألصلدى السكان 
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بلدان  إلىبروح الوالء واالنتماء ال ٌشعرون  األجانبهؤالء الوافدٌن  أنفضال" عن 

عن بقٌة  وفضال عن ذلك علٌهم واجبات وحقوقهم اقل أجورهمالخلٌج بسب انخفاض 

" بٌن المواطنٌن ظاهرا" وأحٌاناوهذا ما ٌولد صرعا" خفٌا"  األصلٌٌن المواطنٌن

 األجانبفضال" عن ذلك انعكاس الصراع بٌن حكومات الوافدٌن  ، األجانبوالوافدٌن 

بعض داخل بلدان الخلٌج العربً كالصراع بٌن الهنود بعضهم ب على عالقاتهم

والباكستانٌٌن
(24)

. 

ارتفاع نسبة  إلىمما ٌؤدي  ،من الذكور  أكثرهم األجانبهؤالء الوافدٌن  أنكما       

 إذسلبٌة فً المجتمع الخلٌجً  أثار الظاهرةوان لهذه  ،فً المجتمع  اإلناث إلىالذكور 

العنف واالنحراف  إلىمن شانه ٌولد مٌال"  اإلناث إلىزٌادة نسبة الذكور  إنٌرى البعض 

ارتفاع نسبة الجرائم التً ٌرتكبها الوافدٌن  الرأيولعل ما مما ٌدعم هذا  ، األخالقً

المثال كان ترتٌبهم حسب زٌادة اقترافهم  سبٌلفعلى   ،فً بلدان الخلٌج العربً  األجانب

 566جرٌمة ، ثم الباكستانٌٌن  6502كما ٌلً  : الهنود  6979للجرائم فً البحرٌن عام 

 9 األمرٌكٌٌن" وأخٌرارٌمة ج 663ثم البرٌطانٌٌن  ،جرٌمة  372 فاإلٌرانٌٌن ،جرٌمة 

جرٌمة  3667جرائم من مجموع 
(25)

. 

العامة فضال" عن  واآلدابتنتشر جرائم المشروبات الكحولٌة  ، اإلماراتوفً دولة       

فكانت فً العام  ، األجانبالعام بٌن الوافدٌن  واألمنجرائم التزوٌر والسرقة والمخدرات 

جرٌمة حدثت فً ذلك العام  3653 أصلجرٌمة من  6703 ، 6900
(26)

. 

 ،منطقة الخلٌج العربً  إلى األجنبٌةاالجتماعٌة التً صاحبت الهجرة  اآلثارومن       

ومما صاحب هذه  ،وتربٌتهم  األطفالفً االعتناء  األجنبٌاتالمربٌات  ظاهرةتفشً 

كانت نسبة  ، 6995م فً العا إنتبٌن  إذ ،وثقافتهم  نشأتهمعلى  أثرتسلبٌة  أثار الظاهرة

 ،% 0من  أكثرفً حٌن لم ٌشكل العرب منهم  ، أسٌوٌٌن% 09العاملٌن فً هذه المهنة 

% 42:  كاألتًدٌانات من ٌمارسون هذه المهنة فتتوزع  إما ، األوربٌٌنونسبة اقل من 

وبالتالً قد  ،% من المسلمٌن  2 ،% من غٌر المؤمنٌن 69 ،% بوذٌون 37 ،مسٌحٌون 

 أوقاتهمالذٌن ٌقضون اغلب  األطفالٌكون لهؤالء ) أي المربٌن ( اثر كبٌر فً تربٌة 

قد  األجنبٌاتاستخدام المربٌات  إنوٌرى البعض  ،لغة الطفل كثٌرا"  تتأثركما قد  ،معهم 

العربٌة فً الخلٌج  األسرةسلبٌة تنعكس على تماسك  أثارٌنطوي على 
(27)

. 

ٌؤثر سلبا" فً اللغة العربٌة من ناحٌة التعامل بها  األجانبالوافدٌن وجود  أن      

متداولة بٌن  وأصبحت األصلٌةادخل هؤالء الكثٌر من مفردات لغاتهم  آذ ،علٌها  والحفاظ

مما ٌؤثر سلبا" فً سالمة اللغة العربٌة  ،لمنطقة الخلٌج العربً  األصلٌٌنالسكان 

ٌشكل خطرا" على عروبة الخلٌج العربً من خالل  الذي األمر ،ودٌمومة التعامل بها 

ال ٌضاف إلى ذلك  ،إلحاق الضرر باللغة العربٌة و،مقومات الهوٌة العربٌة  أهم تشوٌه
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تخلو لغة التخاطب الٌومً بٌن العرب من الكلمات األجنبٌة ألنهم فً أحٌان كثٌرة ال 

أكثر وضوحاً فً المناطق ٌعرفون الكلمة العربٌة المقابلة، وتأثٌر اللغات األجنبٌة 

وهذا ال ٌعنً محدودٌة التأثٌر فً الداخل خاصة إذا علمنا أن الهجرة الداخلٌة ، الساحلٌة

تتمٌز بسرعتها واطرداها نظراً لالنحٌاز للمدٌنة على حساب البدو والرٌف باإلضافة ألن 

السائد  المالحظ أوالً أن االستعمال ، المناطق الداخلٌة وصلتها العمالة األجنبٌة

للمصطلحات والكلمات المرتبطة باآلالت واألدوات والصناعة هو استعمال الكلمات 

األجنبٌة وهً مدلوالت لموضوعات حدٌثة، وكأن اللغة العربٌة غٌر قادرة على تولٌد 

مصطلحات الحضارة الحدٌثة مما قد ٌرجح الرأي القائل بلفظٌة اللغة العربٌة، وأنها تمٌل 

والخواطر وال تصنع األشٌاءللتجرٌد واألفكار 
(20)

 . 

فً مجال السفن والموانئ ، وبالنسبة ألدوات البناء  انكلٌزٌةكما تستعمل كلمات        

" وتعنً الباب، "داروازةوالمنزل والمطابخ نجد عدداً من الكلمات الهندٌة والفارسٌة مثل 

بالسمن وٌمكن  " هً الخبز المقلًجٌاتوتعنً الستار، وكلمات هندٌة مثل " "بردة"

إن اللغة العربٌة أتاحت للتخاطب الٌومً فً محاولة إلضفاء نوع من ، المجازفة والقول

السالسة على العامل الٌومً ولكن اللغة العربٌة هكذا تذوب فً خلٌط هجٌن ٌبدو كأنه 

إن  ،ٌتغلب علٌها تدرٌجٌاً، وٌتقدم بانتظام مع ازدٌاد العمالة الخارجٌة ولكننا مع ذلك نقول

أن ٌفرض لغته أو على األقل أن  ، المسألة لٌست عدٌدة فكٌف ٌستطٌع البلد المضٌف

ٌحافظ على نقائها، فً الدول الغربٌة ٌشترط تعلم لغة البلد الذي ٌعمل فٌه المهاجرون، 

فمثالً فً ألمانٌا توجد مدارس رسمٌة وأخرى خاصة تشرف علٌها النقابات أو المجالس 

أما فً منطقة الخلٌج فال توجد  ، من أجل تعلٌم اللغة للعمال األجانب البلدٌة أو الجماعات

محاوالت جادة بل إن وسائل اإلعالم التً من المفترض أن تسهم فً تسهٌل اللغة 

لم  ، وتبسٌطها بقٌت خاضعة بصورة مطلقة لؤلغلبٌة فكل األفالم بصورة تقرٌبٌة آسٌوٌة

ٌدة على اللغة العربٌة وهً ظاهرة قد ٌتوقف األمر عند دخول مفردات ومصطلحات عد

ٌعتبرها البعض عادٌة، بل أن تكوٌن وتركٌب الجملة العربٌة أصبح وقعهما غرٌبا على 

األذن وركٌكاً وٌظهر ذلك جلٌاً فً اإلعالنات المنتشرة والتً ٌقرؤها األطفال ٌومٌاً 

ٌعرفون العربٌة ال  ،وترسخ فً ذاكرتهم أغلب الفتات المحالت ٌقوم بكتابتها آسٌوٌون 

 ، ولكنهم ٌرسمون اللغة العربٌة رسماً دون فهم وهذا راجع طبعاً ألنهم أٌد عاملة رخٌصة

ونبرر ظاهرة اللغة الركٌكة بٌن الجٌل الجدٌد باإلضافة إلى عمال الشارع واالحتكاك 

بالمربٌات وخدم المنازل
(29)

 . 

على الوطن العربً فحسب  تتمٌز اللغة العربٌة بشكل خاص بأنها لٌست مقصورة      

بل هً عنصر ثقافة المسلمٌن عامة، وهً لغة المصدر األوحد للدٌن اإلسالمً الذي 

تتفرع منه السنة واإلجماع من هذا التطور كان ٌفترض فً اللغة العربٌة أن تنتشر بٌن 

األمة اإلسالمٌة بمجموعاتها المختلفة غٌر العربٌة خاصة حٌن تعٌش هذه المجموعات فً 
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 ،ولو كانت تمثل األكثرٌة العددٌة أي تفوق اللغة كأداة حضارٌة على الكم ، لدان عربٌةب

وهذا ممكن الحدوث ولو كان العرب وكانت اللغة العربٌة فً عنفوانها ومجدها السابقٌن، 

وفً التارٌخ شواهد على أن الثقافة الحٌة تفرض نفسها فقد انتصرت الثقافة القدٌمة على 

 ،الرومان هزموا الٌونانٌٌن أخضعوا عسكرٌاً وتفوقوا علٌهم كمٌاً  الرومان رغم أن

والحقٌقة أن ما ٌحدث فً الخلٌج ٌعكس أزمة الثقافة العربٌة وأزمة األمة العربٌة عامة 

أن  وفمن ناحٌة ٌتوق العرب متفائلٌن ـ لفظٌاً ـ فً أن تحتل اللغة العربٌة مكانتها المتوقعة 

العربٌة وإمكاناتها ، وٌرى العرب أن اللغة العربٌة قادرة تكون على قدر تارٌخ األمة 

لتأصٌل وجودها  العالم،ودولٌة مرموقة أمام  تهاعلى التطور، وبالتالً احتالل مكان

الفكري كلغة من اللغات الرسمٌة فً األمم المتحدة ومنظماتها 
(38)

.
 

د وسمات ثقافٌة مختلفة ومعهن لغة مختلفة وعادات وتقالٌ ٌؤتٌنأن المربٌات األجنبٌات    

كل االختالف عما فً منطقة الخلٌج العربً
(36)

 . 

أما وقد أصبح األمر ٌتعلق بتنشئة طفل بما ٌحوٌه معنى التنشئة االجتماعٌة       

ومفهومها من أنها عملٌة دٌنامٌكٌة مرتبطة بالبناء االجتماعً، وتعكس ذلك البناء 

أن تنتقل السمات الثقافٌة من جٌل إلى جٌل آخر والعالقات االجتماعٌة بحٌث ٌمكن خالله 

بحٌث ٌؤدي إلى توافق الفرد مع مجتمعه عن طرٌق حصوله على مركز اجتماعً معٌن 

وطبقاً للمفهوم اإلجرائً السابق  ، مما ٌؤدي إلى استمرارٌة البناء االجتماعً وتطوره

ف تعوقه صعوبة حٌن للتنشئة االجتماعٌة فإن نقل السمات المعرفٌة من جٌل إلى جٌل سو

ذلك أن المربٌة التً تتحدث  ، ٌلتقً بحاجز اللغة من حٌث هً نظام االتصال بٌن األفراد

لغة إحدى بالد آسٌا التً تكثر االستعانة بمربٌات الطفل بطبٌعته المائلة إلى المحاكاة 

ها، وهو والتقلٌد اللذٌن هما سبل التعلم لدٌه لن ٌستطٌع سوى محاكاة هذه المربٌة فً لغت

 ،فً الوقت نفسه مع المربٌة موجودان فً سٌاق اجتماعً وثقافً ٌتحدث اللغة العربٌة

وبالتالً تصبح هناك كمٌة غٌر بسٌطة من التشوٌش الداللً والمفهومً لدى الطفل غٌر 

لٌزٌة ركٌكة بلكنة بلدها األم وبالتالً حٌن ٌلتقط كقلٌلة، ناهٌك عن تحدث المربٌة بلغة إن

ندرك مدى خطورة هذا الوضع إذا كان  ،تكون غٌر صحٌحة كلٌزٌةاللغة اإلن هذا الطفل

موضوع البحث لٌس طفالً واحداً، فقد أشار أحد التقارٌر إلى أنه فً البحرٌن وهً أقل 

ألف نسمة بمن فً ذلك المهاجرون غٌر  368الدول الخلٌجٌة ثراء وٌبلغ تعدادها 

أي بمعدل واحدة  6902ٌة وذلك فً عام ألف مربٌة أجنب 63المتزوجٌن، كانت تعمل 

وغالباً ما تكون أكثر الجنسٌات وجوداً بالنسبة للعمل فً الخدمات  ،لكل أسرتٌن أو ثالث 

المنزلٌة هً الهندٌة والباكستانٌة
(32)

 . 

إن اعتماد األسرة على المربٌة األجنبٌة فً مجموعة من الخدمات خاصة التغذٌة       

ل والعناٌة بمالبسه وأوراقه وأدواته، ومن جانب آخر قد تتولى والنظافة الشخصٌة للطف
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ٌوضح أن هذا ٌعنً تماماً االعتماد علٌها فً  والطهًفً المنزل كالتنظٌف  أخرىأموراً 

تنشئة الطفل اعتماداً تاماً، وقد ظهرت آثار ذلك بالفعل على طرٌقة تحدث الطفل الذي أخذ 

لم لغته العربٌة ناهٌك عن اهتماماته باألفالم واألغانً ٌتكلم بلغة المربٌة أوالً قبل أن ٌتك

الهندٌة مثالً فً حالة كون المربٌة هندٌة، مما أسهم فً غرس قٌم ثقافٌة غرٌبة على ثقافة 

 األجانبالمجتمع العربً، وبالتالً تحقق البعدان اللذان ٌخصان تأثر الطفل باألشخاص 

دات والقٌموهما التأثٌر على اللغة والتأثٌر على العا
(33)

 . 

إن المربٌة فً هذه الحالة تقوم بدور وسٌط بٌن األم والطفل مما ٌقلل من كثافة        

وعمق تفاعل األم مع أطفالها، وٌعتاد األطفال من خالل االعتماد على المربٌة حتى 

التخلخل األمور التً من المفروض تدرٌبهم علٌها كضرورة إلعدادهم كمواطنٌن ما ٌدعم 

نتٌجة لتأثر الطفل بالمربٌة، وتصبح هذه مقدمة لوهن االرتباط باألسرة لوهن األسري 

ال على  ألقٌمًاالرتباط بالمجتمع واالنتماء االجتماعً له، وتعمق من جذور الصراع 

خاصة فً ظل معرفتنا السابقة بعمق  ، مستوى األسرة، وإنما على مستوى المجتمع ككل

اتصال شفاهً كتابً ٌتفاعل مع الثقافة فٌؤثر فٌها وٌتأثر بها، ٌعبر  تأثٌر اللغة كنظام

عنها وتعبر عنه، فإذا ما أصبحت اللغة مشوهة غٌر مدركة ومستدمجة داخل الشخص 

منذ نشأته، أصبح هذا الشخص عرضة لكثٌر من أنماط الصراع، والوقوع تحت تأثٌره 

د على المربٌات اآلسٌوٌات ٌزداد داخل األسرة والمجتمع أٌضاً، ومع ازدٌاد االعتما

احتمال اتجاه موضوعات الصراع االجتماعً المصاحبة إلى االتساع والتشظب
(34)

. 
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 الثالث المبحث

 فً منطقة الخلٌج العربً األجانبالمترتبة على تواجد االقتصادٌة  اآلثار

 االقتصادٌة السلبٌة  اآلثارأوال" : 

الوافدٌن األجانب ) سكان وقوى عاملة ( فً جمٌع بلدان  إعدادالتزاٌد النسبً فً  إن     

ٌثٌر القلق حول مستقبل تلك  أمر ،الخلٌج منذ بداٌة عقد السبعٌنات من القرن الماضً 

وبالتالً بدأ  األجانبعدد الوافدٌن  إلىقٌاسا"  أقلٌةالبلدان التً المواطنٌن فً بعضها 

 إذاالبعض ٌستفسر عن جدوى عملٌة التحدٌث الجارٌة فٌها ومن المستفٌد من ثمارها 

 إلىوجهة نظر تنتهً  األخركما ٌقدم البعض  ، األجانبكانت غالبٌة السكان من الوافدٌن 

االعتماد  إلىوقادها ذلك  ،بلدان الخلٌج بدأت باالعتماد على مورد واحد وهو النفط  أن

ذا زٌادة ارتباط عملٌة النمو االقتصادٌة فً ـوٌعنى ه ، األجنبٌةلة ــلقوى العامعلى ا

بمسارات التطور االقتصادي الحاصلة فً البلدان المرسلة للقوى  ،منطقة الخلٌج العربً 

العاملة 
(35)

. 

 السلبٌة و االقتصادٌة اآلثارتنطلق من تحسس  أنما ،تلك التساؤالت والتحلٌالت  أن      

ت بل ٌجابٌاوالتً تعادل كفة اال األجانبمنها بوجه خاص التً رافقت تواجد الوافدٌن 

ملة للتركٌب السكانً وتركٌب القوى الصورة المحت إلىما نظرنا  إذا ،" أحٌاناتفوقها 

كما تبرز المبالغ التً ٌحولها الوافدون   ،فً المستقبل  األجانبالعاملة وما ٌمثل الوافدون 

السلبٌة على االقتصاد فً منطقة الخلٌج  اآلثار أهم كأحد األصلٌةبلدانهم  إلى األجانب

ملٌار  6-3على سبٌل المثال من  6977وتقدر المبالغ التً قام هؤالء بتحوٌلها فً عام 

 أضافتملٌار دوالر وقد  68 إلىوصلت قٌمة التحوٌالت  6905وفً عام  ،دوالر 

ملٌار دوالر نتٌجة عملٌات النصب  ربعةأ" ٌقدر بنحو أخرادراسات سابقة مبلغا" 

ومن الجدٌر بالذكر  ،فً الخلٌج  العاملة األجنبٌةواالحتٌال التً قامت بها بعض الشركات 

هناك مبالغ طائلة تحول  أن إذ ،بشكل رسمً  المحولةتلك المبالغ تشمل فقط المبالغ  أن

 إلى األجانبالوافدٌن  بإرسالهاهناك تحوٌالت سلعٌة ٌقوم بها  أنكما  ،بشكل غٌر رسمً 

األصلٌةفً بلدانهم  أسرهم
(36)

. 

 ،قوى العمل لالبلدان المرسلة  إلىهذا التأثٌر ال ٌقف عند حجم المبالغ المحولة  أن       

النفقات الحكومٌة المتزاٌدة التً تتحملها مٌزانٌة بلدان الخلٌج العربً تتزاٌد مع  أنبل 

العدٌد من السلع الغذائٌة والوقود  إلىبسبب دعم هذه البلدان  نباألجاالوافدٌن  أعدادتزاٌد 

 األجانبللوافدٌن  الحقٌقةبالتالً سترتفع الكلفة  ،والماء والكهرباء والخدمات العامة 

لتقدٌم بعض  إضافٌةعاملة وافدة  أٌاديبشكل كبٌر هذا فضال" عن تزاٌد وجودهم ٌتطلب 
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ٌحتاجون  أجنبًوافد  أالففكل عشرة  6907عام  إحصاءالخدمات الضرورٌة وحسب 

والتعلٌم وغٌرها  واألمنٌفة جدٌدة فً مجاالت عدٌدة كالصحة  ظو 607
(37)

. 

تواجد   بسبب ،هو تزاٌد الطلب على السلع والخدمات  األخرالجانب السلبً  أما       

ارتفاع الطلب على  إلىذلك  أدىكما  ، أسعارهافضال" عن ارتفاع  األجانبالوافدٌن 

فً بلدان الخلٌج العربً وبالتالً ارتفاع نسب  أسعارهاارتفاع  إلى أدىبٌوت السكن مما 

 اإلماراتكما ٌلً  : فً  6905 إلى 6975خالل الفترة من  أصبحتالتً  ،التضخم فٌها 

 ،% 28,7% ، قطر 28,2% ، الكوٌت 67,9% ، عمان 66,5% ، السعودٌة  62,7

البطالة  ظاهرةتفاقم  األخرىاالقتصادٌة السلبٌة  اآلثارومن  ،% 28,9وفً البحرٌن 

تمركز  أن إذ ألٌها األجانبالوافدٌن  أعدادالحكومٌة مع تزاٌد  األنشطةالمقنعة السٌما فً 

 ا"إلىالذي ٌبلغ استناد أعدادهاتضخم  إلى أدىفً القطاع الحكومً  العاملةالقوى الوطنٌة 

العربٌة  األمارات% فً دولة 28حوالً  6995-6996بعض التقدٌرات بٌن عامً 

حدوث البطالة المقنعة فً تلك البلدان هً تبٌنها  إلىالمؤدٌة  األسبابمن  ،إنالمتحدة 

فرص عمل  إٌجادهاجانب  إلى ،سٌاسات لتشغٌل جمٌع الخرٌجٌن فً القطاع الحكومً 

زاحم السكان قد ،  األجانبوجود الوافدٌن  أن آذ ،العاطلٌن عن العمل  للمواطنٌن

فً لقمة العٌش واضر باقتصادٌات المنطقة بشكل عام ، مما ولد شعور بعدم  األصلٌٌن

مجاالت عمل النساء فً منطقة الخلٌج محدودة  أنكما  ، االرتٌاح لدى هؤالء المواطنٌن

 اإلدارٌة ألعمالابعض  إلى إضافةفً قطاعً التعلٌم والصحة  بكثرةتجدهن  آذجدا ،

فً مجال العمل  المرأةمعدالت مساهمة  أن،  باإلشارة، ومن الجدٌر  األخرىوالخدمٌة 

فً  اإلناثمن غٌرها وذلك بسب ارتفاع مستوى التعلٌم  أكثرفً البحرٌن والكوٌت تكون 

فً  المرأةمع بقٌة البلدان الخلٌجٌة وعلى سبٌل المثال فان مساهمة  مقارنةهذٌن البلدٌن 

% على 26,4%و  38,7 6996ـ6906خالل الفترة البحرٌن والكوٌت سوق العمل فً 

%5توالً فً حٌن نفس الفترة فً السعودٌة وقطر كانت المساهمة هً اقل من 
(30)

ولعل ،

منطقة الخلٌج العربً  إلى األجنبٌةرافقت الهجرة  التًالسلبٌة  االقتصادٌة اآلثارمن ابرز 

ي العربً بشكل عام والخلٌجً بشكل خاصالتكامل االقتصاد أعاقةهً 
(39 ). 
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 االقتصادٌة االٌجابٌة  اآلثارثانٌا" :

 اآلثارعن بعض  أسفرت ،بلدان الخلٌج العربً  إلى األجنبٌةللهجرة  أنمما ال شك     

 األجانبفٌما سبق فان الوافدٌن  رأٌناوكما  ،االٌجابٌة على اقتصادٌات تلك البلدان 

لالقتصاد  ههؤالء فً بناء الهٌاكل االرتكازٌ أسهم آذ ،ٌشكلون الغالبٌة من القوى العاملة 

وقاموا بتقدٌم الخدمات العدٌدة فً مجالً  ،الوطنً فً تلك المنطقة الحٌوٌة من العالم 

السٌما بعد تزاٌد تدفق العوائد المالٌة  ،الخدمات االجتماعٌة الشخصٌة كالخدمات الصحٌة 

فً  اإلجمالًٌر النفط الخام وارتفاع متوسط دخل الفرد الواحد من الناتج المحلً من تصد

اجتماعٌة كالتقلٌد  ألسبابفً البٌوت  األجانباستخدام  ظاهرةوتعمقت  ،تلك البلدان 

كل العاملٌن فً تقدٌم تلك  إنومن الجدٌر بالذكر  ،والمباهاة فً ما بٌن المواطنٌن 

 أربعةالذٌن ٌرتضون العمل لساعات طوٌلة تتجاوز  سٌوٌٌناألالخدمات هم من الوافدٌن 

التً لم تتجاوز فً الكوٌت على سبٌل المثال  أجورهممع انخفاض  ،عشرة ساعة ٌومٌا" 

دٌنار شهرٌا"  المائة6973فً العام 
(48)

. 

فً الجامعات والمعاهد الخلٌجٌة من ذوي االختصاصات الطبٌة  الخرٌجٌنعدد  أن      

هذه  لمثلنسبة ضئٌلة جدا" من احتٌاجات تلك البلدان  إالوال ٌغطً  محدودة جدا "

وعدم التنسٌق بٌن  ،التعلم  نظامٌتعلق بطبٌعة  أهمهاعدٌدة  ألسبابوذلك  ،التخصصات 

 األجور نظامفضال" عن ذلك فأن  ،ة مخرجاته واحتٌاجات القطاعات االقتصادٌة  المختلف

 األدبٌةاالختصاصات  إلىوالحوافز ٌؤدي دورا" مهم فً توجه الطلبة الخلٌجٌن 

دٌنار  6038فً الكوٌت  اإلدارٌةبلغ متوسط اجر العاملٌن فً المهن  إذ واإلنسانٌة

 ، 6993دٌنار للمشتغلٌن فً المهن العلمٌة والفنٌة وذلك فً العام  6458شهرٌا" مقابل 

لاير سعودي شهرٌا" مقابل   988كذلك بلغ متوسط اجر هؤالء الخرٌجٌن فً جدة 

مع  ٌتالءموهذا ال  ،وكان ذلك فً العام نفسه  اإلدارٌةلاير للعاملٌن فً المهن  6598

ٌقومون  األجانبلذا فان الوافدٌن  ،وتطورها  اقتصادٌاتهاالتوسع  إلىتوجه هذه البلدان 

ساهموا  فأنهموبذلك  ،بسد النقص الحاصل فً العرض المحلً من تلك االختصاصات 

الخلٌج العربً  ألبناءبرفع المستوى الصحً 
(46)

. 

العاملة ذات مستوى  األٌدي إلىحاجة بلدان الخلٌج العربً  األجانبكما لبى الوافدٌن      

وذلك للنقص الكبٌر  ، اإلنتاجٌةات مهنً عالً للعمل فً القطاع الصناعً وبقٌة القطاع

 ،من جهة  التعلٌمبسبب طبٌعة مخرجات  ،تعانً منه  الذيالعاملة  األٌديلهذا النوع من 

 األجانبوبذلك جاء الوافدون  ، أخرىالتدرٌبٌة فٌها من جهة  األجهزةوانخفاض كفاءة 

الفعالة فً سد النقص من خالل مساهماتهم  ،تأثٌراتهم االٌجابٌة  إلى" مهما" أثرالٌضٌفوا 

 " التً الأٌضاالعاملة الماهرة شبه الماهرة وبل حتى وغٌر الماهرة  األٌديالحاصل فً 

والسٌما فً القطاع الصناعً  ، اإلنتاجٌةٌمكن االستغناء عنها فً القطاعات االقتصادٌة 
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العاملٌن فٌه فً  إجمالً% من 7,7من  أكثرالذي لم ٌشكل عدد العاملٌن الوطنٌٌن فً 

 6993الكوٌت عام 
(42)

. 

بلدان الخلٌج العربً التً تعانً من نقص واضح فً  إنومن خالل ذلك ٌتضح لنا        

تقوم بعملٌة تحدٌث  إنالفنٌة منها بشكل خاص استطاعت  سٌماوال البشرٌةالموارد 

ساهموا  أنهم ،لعالم الذٌن جاؤها من مختلف بلدان ا األجانباقتصادٌاتها بمساعدة الوافدٌن 

من  العدٌد إقامةجانب مساهمتهم فً  إلىبشكل فعال فً بناء الهٌاكل االرتكازٌة لالقتصاد 

المشارٌع الصناعٌة والخدمٌة الضخمة فً منطقة الخلٌج العربً
(43)

ومن الناحٌة النظرٌة ،

التً  همإعدادساهم بتوسٌع السوق المحلٌة من خالل كثرة  األجانبفان وجود الوافدٌن  ،

ٌعملون على ازدٌاد حجم  أنهم آذ ،فً اغلب بلدان الخلٌج  األصلٌنالسكان  أعدادتجاوزت 

ٌساعد ذلك على  أنعلى شرائها وٌمكن  إنفاقهمالطلب على السلع والخدمات من خالل 

 ،لقٌام هذه الصناعة  أخرىً حالة توافرت مستلزمات ـف ، تطوٌر الصناعة الوطنٌة

ى تنوٌع مكونات الناتج القومً ومصادر الدخل فً بلدان الخلٌج ــالذي ٌساعد عل األمر

العربً 
(44)

. 

" إنهم ساهموا فً بناء منطقة عن دور الوافدٌن األجانب  الباحثٌن ٌعبر البعض       

فضال" عن ذلك  ، الخلٌج وشاركوا شعبها الفقر قبل ظهور النفط فً تلك المنطقة "

حتٌاجات بلدان الخلٌج العربً من الكوادر اإلدارٌة لمختلف القطاعات مساهمتهم فً سد ا

بٌن % 34,0فً قطر  اإلدارٌةاالقتصادٌة فقد بلغت على سبٌل المثال نسبتهم فً المهن 

6996ـ6992عامً 
(45)

. 

السٌما  اإلدارةمجال  إلىبدأت العناصر األجنبٌة بالدخول  6995-6909وبٌن عامً      

 أجنبٌةلقطاع الخاص وذلك لما ٌتطلبه العمل من إلمام بأكثر من لغة فً مجال منشات ا

والمجال االٌجابً  ،لضروراتها فً التعامل هذا القطاع مع المنشات والشركات األجنبٌة 

هو مجال الخدمات  األجانبالذي استحوذ على أهمٌة كبٌرة فً مساهمة الوافدٌن  األخر

ارتفاع عدد المدارس  إلى أدىمما  ،التعلٌمٌة الذي أسهم الوافدٌن بتقدٌمها منذ البداٌة 

أعداد  إلىوفتح الجامعات والمعاهد العالٌة فً منطقة الخلٌج العربً وازدٌاد الحاجة 

ل فً مجا األصلٌن المواطنٌنإضافٌة من الكوادر التعلٌمة رغم تزاٌد عدد الخرٌجٌن من 

ء الٌسٌر من زالج أالال ٌزالون ال ٌسدون  أنهم أالالسٌما النساء  أخرىالتعلٌم سنه بعد 

 6995فً منتصف  اإلماراتبلغ عدد المدرسٌن فً  آذاحتٌاجات هذا القطاع الحٌوي 

من المواطنٌن كما ٌبلغ عدد  42743مدرس ومدرسة من بٌنهم  00598حوالً 

من المواطنٌن  5278شخص منهم  26968تعلٌم اإلدارٌٌن العاملٌن فً التربٌة وال

األصلٌٌن
(46 )

   . 
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 الخاتمة

ال شك أن ما تم استعراضه فً المجهود المتواضع السابق ٌدفعنا إلى التفكٌر الجدي        

وال شك أٌضاً أننا فً حاجة إلى  ،فً الخروج من مأزق وتحد تارٌخً وجغرافً صعب

التفكٌر الجدي والعلمً فً إعادة ترتٌب أولوٌاتنا طبقاً لنظرة مستقبلة مجردة تدفعنا نحو 

ولن ٌتأتى هذا إالّ  ،اللحاق بركب التقدم والخروج من مأزق شدٌد الصعوبة هو التخلف

المتواصلة والتركٌز التنمٌة المتكاملة و بالرهان الوحٌد والبدٌل األكثر اطمئناناً وهو

 بالطبع على التنمٌة البشرٌة. 

هو جزء ال ٌتجزأ من  األجنبً الثقافً واالجتماعً المدإن حماٌة مجتمعاتنا من        

والحقٌقة أن ،حماٌة لؤلمن القومً الذي أصبح مفهومه الٌوم مرتكزاً باألساس على الداخل

عن  واإلحصاءاتمعلومات إلى تطوٌر طرق الحصول على ال الهجرة تدفعنامشكلة 

صقل الكثٌر من ل وقت و األجنبٌة قائمة بالفعل وما زلنا بحاجة إلى تطوٌر الهجرة

، ال تزال مؤسسات البحث واألجهزة المجتمعٌة ذلكالمؤشرات المتواجدة فضالً عن 

واإلحصائٌة فً الوطن العربً مدعوة إلى جمع البٌانات وصٌاغة المؤشرات النافعة فً 

إخطار تواجد عداد هائلة من األجانب فً منطقة الخلٌج لى مدى ونوعٌة التفاوت التأثٌر ع

الخلٌج العربً ٌكاد ٌكون كالجرح  منطقةتطور مسار الهجرة إلى  أصبح آذ، العربً 

 رافٌاغدٌموالمفتوح الذي ال ٌتوقف عن النزف ابتداء من نزٌف المال وانتهاء بنزٌف 

فً المستقبل القرٌب آذ أن جمٌع المؤشرات  ٌنتج عنه إنما الذي ٌمكن  (ٌعلم هللا فقط )

األجنبٌة فً  الهجرةانتشرت  ٌمكن القول أن،تدل أن سكان الخلٌج العربً أصبحوا أقلٌة 

ٌعود إلى الرابط التارٌخً بٌن الخلٌج  ، المتمثلة من خالل العمالة األجنبٌة الخلٌج العربً

الهجرة إلى مناطق الخلٌج وما على إن التأثٌر االستعماري شجع وجنوب وشرق أسٌا ،و

 ، أن المجتمع الخلٌجًالخلل الهٌكلً فً  ، ٌضاف إلى ذلكترتب علٌه من روابط تقلٌدٌة 

  ساعدت على الهجرة إلى منطقة الخلٌج العربً . كل هذه العوامل المجتمعة
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                                       Abstract 

         The Arabian Gulf region have political, economic and social 

importance from the ancient times because of its geographical 

reality on the world`s roads , which  making it allure world powers 

to control it over the times, that the Gulf region and related east 

coast and south of the Arabian Peninsula is one of the most 

important areas of abundant reasons of life and progress since the 

oldest times, and in it the  greater Arab ports on the Asian world and 

 African , and characterized by its strategic centers which 

influencing international conflict. That migration to the Gulf 

Countries  began before the advent of oil, and contacted the trade 

relations that linked the Gulf region with some other countries, 

especially in the south and south-east Asia (such as India, for 

example) and has helped on that connection easy transport on the 

one hand, geographical location, the important characteristic of the 

Gulf region On the other hand, and so the motives of immigration 

was economic basis, but linked somehow political targets stems 

from the vital importance of the Arab Gulf states, and continued 

migration on a limited scale until the beginning of the second half of 

the last century, and then occurred a boom Links where due to oil 

production and the need for these the area of labor in order to 

accelerate the process of economic development of this migration is 

now beginning to pose a threat to the political and economic realities 

and social development of the Gulf region. We have necessitated the 

nature of the study that divides the search to the introduction and 

three chapters and a conclusion, which included the first chapter of 

migration in the Gulf region before and after the revolution of oil, 

while the second chapter of political risk and social migration of 

foreign in the Gulf region, and devoted the third quarter to study the 

economic effects of the presence of foreigners in the Arabian Gulf 

region. The research was based on a lot of Arab and foreign sources 

have been installed at the end of the search.                                         
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2886. 

 أمٌنمصٌرا" ، ترجمة محمد  أومسٌرا" 6056، عمان منذ الندن  جٌران روبرت (9

 .6907، القاهرة ، هللا عبد

 .6907زكً نجٌب محمود ،تجدٌد الفكر العربً ،القاهرة ، (68

 .6979امً احمد خلٌل ،الخطر الكبر فً الخلٌج العربً ، بغداد ، ( س66

 .6902( صبري فارس إلهٌتً ، الخلٌج العربً ، بغداد ، 62

(عبد الملك خلف التمٌمً ،اآلثار السٌاسٌة للهجرة األجنبٌة نحو أقطار الخلٌج                 63

 .6909العربً ، مركز الدراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ، 

عبد الرحمن علً عبد الرحمن باعشن ، العمالة االجنبٌة واثرها االجتماعً والسٌاسً على  (64

 .6997منطقة الخلٌج العربً ، مكتبة المدبولً ،

عبد الباسط عبد المعطً ،التكلفة االجتماعٌة للهجرة األسٌوٌة فً الخلٌج العربً (65

 .6997،بٌروت ، 
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 .6905ة األسٌوٌة فً الخلٌج ، بٌروت ،(علً لبٌب ،أسباب انتشار العمال66

فالح حنظل ،معجم األلفاظ العامٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،القاهرة  (67

،6905. 

قٌس المؤمن ،الهجرة األسٌوٌة الوافدة إلى الخلٌج العربً وأثرها على عروبة  (60

 .6905الخلٌج ، بغداد ، 

جلس التعاون دروس السبعٌنات وأفاق ( محمد توفٌق صادق ،التنمٌة فً دول م69

 .6998المستقبل ،الكوٌت ، 

( مركز الدراسات الوحدة العربٌة ،العمالة األجنبٌة فً أقطار الخلٌج العربً 28

 .2888،بٌروت ،

( منظمة العمل العربٌة ،أفاق هجرة عمال المغرب العربً إلى بلدان الخلٌج 26

 .6998العربً ، بغداد ،

السالم ،أخطار الهجرة األجنبٌة على عروبة وسٌادة أقطار  محمد أنور عبد (22

 .6979الخلٌج العربً ، بغداد ،

،الكوٌت محمد غانم الرمٌحً ، البترول و التغٌر االجتماعً فً الخلٌج العربً  (23

،6975. 

( محمد أمٌن فارس ، اآلثار االجتماعٌة لحركة انتقال األٌدي العاملة العربٌة 24

 .6990، عمانبالد العربٌة ، واألجنبٌة فً ال

( محمد عوض جالل ،رؤٌة خلٌجٌة لآلثار االجتماعٌة والسٌاسٌة للهجرة األجنبٌة 25

 .6994، بٌروت ،

( محمد ألبركً ، اثر النفط على وضع المرأة العربٌة فً الخلٌج العربً ، مركز 26

 .6990الدراسات العربٌة ، بٌروت ،

 .1988ن والبالد العربٌة ، القاهرة ، محمد زكً الفٌومً ، المستشرقو( 27

، 6نادر القرجانً ، الهجرة الى النفط ، مركز الدراسات الوحدة العربٌة ،ط (20

 .2888بٌروت ، 
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 ثانٌا" : المصادر بالغة االنكلٌزٌة 

1)Scomb , J.I. Labout Migration to the Arabian Gulf . 

Evaluation and Characteristics ( 1950-2000 ) . British Society 

for Middle Eastern Studies Bulliten , 2006 . 

 ثالثا" : الرسائل الجامعٌة 

علً احمد الدلٌمً ،اإلبعاد االقتصادٌة للهجرة األجنبٌة إلى منطقة الخلٌج العربً ،  (6

 .6903رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، جامعة بغداد ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،

 

 

 

 

 

 


